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  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑުމެންގެ ދެަވަނ  2015`.  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މިއަުދގެ އަުޅގަ

ަގއި ބޭްއވުމަށް ައޅުަގނޑުމެން  14:00ވަނަ ބައްދަުލވުން  10ވާނަމަ  ކަމުަގއި ވުން. އަނެއް ގޮތަށް ދަންނަވާލުބައްދަ

ށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ވަނަ އަހަރަ 2015އެޖެންޑާކޮްށގެން ކުިރއަށް ިމ ގެންދަނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން 

އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރީ  ން މުއައްަސސާތަކާ ބައްދަލުކުރުން ނަމުގައި.ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މިނިވަ

 ފަހަރު މި  އެކު. އަދި މިޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ، ސެޝަންގައި ެއއް ބައްދަލުުވން ކުރިއަށް ގެްނގޮސްފިން

ދިނުން. ވާލުތަކަށް ަޖވާބުންގެ ަބއެްއ ސުއޮތީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީަޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ަފރާތުން އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މި ބައްދަލުވުމަކީ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން އަުޅގަ

ވާހަކަދެއްކުުމގެ ކުރިއަްށ  ޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސާނޫންތޯ ބެލުމަށް  ،މީގައި ެއއްެވސް ގޮތްތަެކއް ހެދޭނެތޯ

ިމ ބައްދަލުވުންތަުކގައި ހަމަ އަޅުަގނޑު އެދެމޭ ކޮންމެ ، ން ބާްއވާ ބައްަދލުވުންތަކެއް. އެހެންވީމާަގނޑުމެއަޅު

ންބަރެްއެގ އަމިއްލަ ވިސްނުާމއި ފިކުރާ ވެސް އަދި އެ މެ މެންބަރަކު ވެސް ބޭނުންފުޅުާވނެ މީގައި ހަމަ ސިޔާސީ ގޮުތން

އަދަދުތަެކްއ ތޯ މަސަްއކަތްކުަރން. ނަމަވެސް މަ ހެޔޮ ހިތުން ދެއްވޭެވސް އެފަރާތްތަކަށް ދެއްވޭނެ އެްއޗެއް ހައެްއގޮތަށް

ަވކި ހުށަހެޅުންތަކެްއގެ ގޮތަށް ދެްއވާނެ އަަދދެއް ހުށަނާޅުއްަވއި ކުިރއަށް ގެންދިޔުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،ވިދާޅުނުވެ 

ތީމަ ބޭފުޅުން ަވޑަިއގަ އެ ޒިުރގަިއ؛ރައިަވޑަިއގަންނަވާނެ ހާބޭފުޅުން ހިތްޕުޅަށް އަ  އެ ،އެދެިވގެންވާ ކަމެއް. އެހެންޫނނީ

ނޑުމެން ހަމަ  ވާހަކަދައްަކިއގެން ދެވެން އޮތް ކޮންމެ އެއްެޗްއ  ގޮތަކަށް ނިންމާފައި މިނިސްޓަރާވަކި ދެން އަޅުގަ

 ގޮަތކީ ކޮންމެ ޕާީޓއަކުން  ެއއްގޮތަްށ ދީގެން ުކރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެންނޫނީ ވާ ޑުމެން އެންމެންގެ ެއްއބަސްވުމާއަޅުަގނ

ކިޔާ ތަނެއްަގއި އެންމެ މެވެސް މާސިންގާ އެްއޗެއް ނީލަންޮކން މަކަްށ ވާނީ. މިސާލަކަށް، ހަމައަދަދު އެްއކަލަ ބިުޑކުރު

އަދި މީގެ ނގައިދާނެކަުމެގ ބިރު އޮތީމައާ، ލިބިގެންދާ ބީދައިން ެއަކން ފެށިގެން ހިއަެގއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަްށ ލޯބިމަތީ 

 ކަމުަގއި ނުފެންނާތީ އެ ރި ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ެއންމެ އެކަށީގެންވާ ރަނަގޅު ޮގތެއކުރީަގއި ޢަމަލުކުރެވިފައި ހު

މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަުތ  ،ލާނަން ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަަވނީައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވައި، ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން

ނުލި ނަމަވެސް ކޮންމެ ނަންތައް ވަިކވަކިން ދަންނަވައިގެ ތިޞާދީ ޮކމިޓީގެ މެންބަރުން. މެންބަރުން ކޮމިޓީއާ އަދި އިޤް

ނޑު މަސައްކަތްކުރަން ބައްދަލުވުމެްއ ފައްަޓއިގަންނަުމން މި ެގ ކޮމިޓީ .ވާހަަކ މިހާ ކުރުކޮްށ ދަންނަވާލެވޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވޯިކން ޔާގެ އެްކސެސްަގިއ ިހނދު މީޑި ކޯރަމެއްެގ ގޮުތަގއި އެަބޮއތް. އަދި ކޮމިޓީ ކުރިއަށްދާ ހާޒިރީ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނުފެނޭދިއުމަށް އިތުރު މެންބަރަކު އިހުތިޖާޖުމި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެން ކީ . މާނަ އަކުރާ ތަނެއް އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވައި ހި އޯޕަންކުރެވިަފއޭ އޮީތ. މި މޭޒުަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ އަްށ  ލާނަން އިދާރީސާބުން އަުޅގަ

ާވ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްދެއްުވން. އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ފަރާތުން ވަޑައިގަންނަ  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް

ލާަނން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިއަދި ހަމަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

އޮތީ.  ުކގަިއ ކޮށްދެްއވާފައި މިއެ އްކަތްޕުޅު ވަަރށް ހިތް ހެޔޮކަމާއިދާރީމޭޒުން އަެނއްާކވެްސ މި މަސަ

 2014 ،2013ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ  ،ޮއތްމެ އަުޅަގނޑުމެންގެ އަުތގައި އެބަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ނިްސބަތުން ތައްޔާރުކުަރއްވާަފއިވާ  ޑަެއޅުނު ފައިސާތަުކގެ ތަްފސީލާ އަދި ޭއގެ ފަރަގުއަށް ހުށަހެޅި އަދި ަކނ 2015،

ތެޭރގަިއ އް. ޭއގެހިމެނިގެންދާ ބައިތަ  އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަންގެ ދަށަށް އެުކގަިއ ޖުޑީޝަލް އަދި އެ ކަރުދާހާކަރުދާހެއް. 

، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝންސް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓު، ހައިކޯޓު، އެޓޯލް ކޯޓްސް އަިދ ސިވިލް ކޯުޓގެ އިތުރުން 

ބޭފުޅުންެގ  ކޯޓު ހިމެނޭ ގޮަތށް ކަރުދާސް ތި ޑްރަގު އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ައދިފެމިލީ ޯކޓު  ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި

ބޭފުޅުންނަށް އިތުރަށް  އެ ކަުރދާސްތަކުގެ ތަފްސީލުން ތި ، ހެންވީމާމޭޒުކޮޅުމަތީަގއި މިހާރު ާވނެ. އެ

ފުޅުން ބޭ އޮޅުންފިލުްއވަންޖެހޭ ނުކުތާތައް އަޅުަގނޑުމެންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ހުށަހެޅި ގޮތަށް މި

ނޑުެމންނާ ހަމައަހުށަހެޅުއްވުމާއި މިނިސްޓްރީ އޮ ވައިފައިާވ ލިޔެކިޔުންތަކާ ދޭތެރޭަގިއ ށް ފޮނުއްފް ފިނޭންސުން އަޅުގަ

އަދި އެ މަްއސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ކުެރވެންޖެހޭ ސުވާލުތަކަްށ ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމުަގިއ  އުޅޭ ފަރަގާ

ނޑު ަވރަށް އިދަންނަވަން. އަޅު  ދަންނަވަން ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކގައި މަރުޙަބާގަ

ކޮމިޓީ އަށް  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ މި 2015އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާުތން 

ނޑަށް ލިބިފައިވާ ލިސްުޓގައި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ޝުކޫރު އިސްމާޢީލް، ސުޕްރީމް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއް ؛ދެްއވީީތވެ. ައޅުގަ

ގެ ނަން އެބަ ހިމެނޭ. އަދި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ، ހައިކޯޓުގެ ޑިރެްކޓަރ ޖެނެރަލް. ކޯޓުގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިރެކްޓަރު 

މުޙައްމަދު، އިްސ هللا އަލްފާޟިލް މަރިޔަމް ރަޝީދާ، ސިވިލް ކޯުޓގެ އެިސސްޓަްނޓް ޑިރެކްޓަރ. އަްލއުސްތާޛު ޢަބްދު

ފީޤް، ފެމިލީ ކޯޓުެގ ެއޑްމިނިސްްޓރޭޓަރ. އަލްފާޟިލް އާދަމް ކޯޓު. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ތައު ޤާޟީ ކްރިމިނަލް

ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ޑްރަގު  ޙަސަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އެްޑމިނިސްޓްރޭޓަރ. އަލްފާޟިލް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން. އައްަޝއިޚް އިބްރާހީމް ވަީޙދު ޢަލީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

ނޑަްށ މި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ޑެޕިއުޓީ ޑިެރކްޓަރ، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު.  ނަންފުޅުތައް އެބަ ހިމެނޭ. އަޅުގަ

ނަން ވިދާުޅވެފަިއ  ވާހަކަފުޅު ަފއްޓަވަމުން އެ ެމންބަރެއްގެ ތަނުގަިއ ތިއްަބވައި  ޔަޤީން އެ ިޢއްޒަތްތެރި ފަރާްތތަކުން މި

ނޑު ހުަށހަޅާލަން ސުވާލުތަކާ ހަމަ ޖުޑީޝަލް  ،ެއއްކޮށް ކުރިައށް ގެންދާނީ. އެންމެ ފުަރތަމައިނުން އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވަން  ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތެއް އަދި ތި ތި ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާުތން

 ބޭނުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުން. މެއް މި ކޮމިޓީގެބޭނުންވާ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޢަލީ  ހައި

ދެއްވި  ފަރާތުން ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޖުޑީަޝރީ އަށް

ނޑުމެން ޚުލާޞާކޮށް މިވަންަދންނަޞަތަށް ޓަކައި ުޝކުރުފުރު ވަނަ އަހަރަށް  2015ދަންނަާވލަނީ  . ދެން އަުޅގަ



  

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުީޑޝަރީ މިދިޔަ އަހަރު މިގޮތަށް ވެސް އަިދ  ،ބަޖެޓަކީ ތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާރައްޔި

ހިާރއްޖޭގެ ަލއްވާަފއިާވ ދިވެކުަލވައިގުމަށް ޓަަކއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުޑީޝަރީ ިހން

ވޭ. އެހެންވީމާ، ނު  ބަޖެޓެްއ ކަމުގައި ފުދޭވަުރގެިއވާ ކަްނތައްތަކަށް ބެހޭ އެކްޝަން ޕްލޭންގަ ކުރުމާޖުޑީޝަރީ ހަރުދަނާ

ންމެ އެ ގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިމުޅި ޖުޑީޝަރީ ،އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްއަދި މާލީ  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ާރއްޖޭގެ 

ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރެއް  ނޑުމެން ޖުޑިޝަރީން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ  ފާހަަގކޮށްފައި ވާނެ.ކުޑަމިނުން އަުޅގަ އަުޅގަ

އެީއ އަޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް  ،އިތުރުން. އަދި ޭއގެޅިފައިވާނެށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ވެސް ކުރިން ހުށަހެހިންގުމަ

ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ އެންމެ  ޮކށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ބަޖެޓް. ދެން ރިަވއިސްހަޅާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަ

ންގުމަްށ ވެސް މިހާތަނަށް ހިނގި ޚަަރދުގެ ނިސްބަތުން ހި އަހަރު މި އާދެ! ؛ޖުޑީޝަރީ މިދިަޔ އަހަރުމިނުން ކުޑަ

ޝަރީން ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދުެގ ވަނަ އަަހރުގެ މިހާތަނަށް މުޅި ޖުޑީ  2014ގޮތުން  އެ ޓަކައި ބޭނުްނވާ އަދަދުތައް.

ދެން މިހާރު ންވޭ. އެއީ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގެ ނުހިމަނާ. ން ރުފިޔާ ެއބަ ބޭނުމިލިއަ 492ވަނަ އަަހރަށް  2015ން ނިސްބަތު

ައިދ  މިލިއަނާ 128ންވަނީ ގެ އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބޭނުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުރައްޔިތުންގެ 

ބިލުތަކަށް ހުރި ނުކުރެވި އަހަރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚަަރދު މިހާރު ޚަރަދު ކުރުމަށް ޓަކައި މި އިތުރުންއޭގެ 

ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕެގ ، ން އިތުރަށް އެބަ ބޭނުންވޭ. ދެން މީގެއިތުރުންމިލިއަ 192، އެކު ނާމިލިއަ 64ކުރާ އަންދާޒާ

ނުޑމެންނަށް  ތަކުަގއިޕްރޮޖެކްޓު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  އެބަ ބޭނުންވޭ. އޭގެތެެރއިން ގިނަމިލިއަން  329އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުވާނީ މި ހިމަނާފައިޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގއި   ނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަމަވެްސ ފި ،ކުރެވިއަހަރު އަުޅގަ

ވެްސ ކުރިޔަްށ ޓެްއެގ މަސައްކަްތ ެއއްގޮަތކަށްކޯ 6ޓެންޑަރ ބޯޑުން ުހއްދަނުލިބުމާ ގުިޅގެން ޭއގެތެެރއިން 

އަދި އޭެގއިތުރުން މިއަހަރު މި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކޯޓުތަކުގެ މަސަްއކަތް ވެސް  އެ ކޯޓުަތކާ ުނވޭ. ގެންދެވިފައި

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިާވ  ،ތައްއިތުރު ޑީޭޓލްތަްށ ހިމެނިފައި ވާނީ. ދެން ީމގެހިމެނިފައިވާ ގޮ އޭެގ ތަފްޞީލްތައް ައޅުގަ

 މީގަިއވާބެހޭ ބޭފުޅުން  ކަމާ އެ މެންބަރުްނ ކުރަްއވާ ުސވާލުތަކަށްއްޒަތްތެރި ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފަިއވާނެ. އަދި ޢި

 ްއސަލާމްޢަލައިކުމް.ތަފްޞީލްތައް ދެއްވާނެ. އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނާ ބައްދަލުކޮށްލަން ވަަޑއިގެން ،ޒަތްެތރިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއް  ނިސްޓްރޭޝަންެގ ޖުީޑޝަލް އެޑްމި އަުޅގަ

ނޑަށް އެދެއްކެ ރާތުން ވާހަކަފަ ކަމުގެ ދަށުަގއި އެބަ ހިމެނޭ ޖުޑީޝަލް  މިނޭގ ގޮތުަގއި ވި ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުގަ

ނުޑ ކުރިްނ  އަދި އެޓޯލް ކޯޓުަތކާ ެއކު،ހައި ކޯޓާ  އެުކގައި ރާއްޖޭގެ ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯާޓއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަތުަގއިވާ  ،ކައި އެ ނުކުތާތައްދަންނަވާލިން މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަ ވޭ.  ކަރުދާހުަގއި އެބައަުޅގަ

ނޑު ހުޅުަވއި ލާނަން މިހާހިސާބުން ފެށިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

 ަބއްދަލުވުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ގޮތަށް ފާސްކުެރވި ިމ ކޮމިޓީެގ ެއއްަގޑިއިުރގެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މިއެ

ނަޑއަޅާފައި މި ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ަވގުމިނެޓު 15އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  ަވގުތު.ގެ މިނެޓު 20ވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ކަ

ނޑު އަުރވަްނ ގެ ަވގުތު. ެއގޮތުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަމިނެޓު  7އަށް  ގެ ަވގުތު. ެއމް.ޑީ.އޭމިނެޓު 10އަށް  ތު އަުޅގަ

ސުވާލައިގެން ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަރަދޫ ހީމް ޝަރީފް. ީޓގެ ފަރާތުން އިބްރާގެ ފަރާތުން އެ ޕާޕީއެމް.ޑީ.

 ކުރިޔަށް ަވޑަިއގަތުމަށް.

 

 ދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަ

ނުޑގެ ސުވާަލކީ ، ނުން ފުދުނުއިރުމިލިއަ 377ފުޅުންނަށް ބޭ މި ހިނގާ އަހަރު ތި ،އަހަރު ވަނަ  2014 ،އާދެ! އަުޅގަ

ނުފުދެނީ. އިތުރު މުސާރަ ދިނުމާއި ނޫނިއްޔާ ކޮންކަހަލަ  ން މިއަންނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅީމާމިލިއަ 438ކީްއވެގެންތޯ 

 ން މިލިއަ 1126ކުރަްއވަިއގެންތޯ ލަ ހިސާބުތަކެްއގެ މައްޗަށް ބޭސް ދެން ކޮންކަހަ ތޯ؟ޚަރަދުތަކެއް ޮއެވެގންކޮންކަހަލަ 

ނޑު ކުރިޔަށް ެގންދާނީލިބުނީަމ ހޯއްދަވަން ތިޔަ ހުށަހަުޅއްވަނީ؟ އެ އަށް ޖަވާބު ރުފިޔާ  . ދެން އަޅުގަ

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

 358ނަޑައޅުއްަވއިދެްއވި ބަޖެަޓކީ ޖުޑިޝަރީ އަށް ކަ  ދެއްވަިއގެންްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްވަަނ އަހަރު ޢި 2014

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ  އްސޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީޖެއެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުތައް ދެކޮޅު، ން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސްމިލިއަ

އަްށ  އެއީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީކޮށްެދއްވާ ގޮތަކަށް ނިންމެވީ. ތުރުން ރުފިޔާ އިިމލިއަ 73މަޝްވަރާކުެރވިގެން 

ނަޑއެޅިފަ ކީ މުިޅ ޮކށްދެއްވާފަިއވާ ބަޖެޓަމި އަހަރު ރިވަިއސްތެޭރގައި ނުހިމެނޭ ޮގތަކަށް. ގެން އޭމިލިއަ  432ިއވާ ކަ

ނިސްޓްރީން މިހާރު ހުއްޓާ ފިނޭންސް މި ރެއިން ޚަރަުދތަކެއް ކުެރވިފައިްނ ރުފިޔާ. އޭގެތެމިލިއަ 368ޖުޑިޝަރީ އަށް 

ޖުިޑޝަރީގެ މިހާރުެގ ހާލަތަށް  ،. އެހެންކަމަްށވާތީވެ ަރްއވާފަޝަރީެގ ބަޖެޓުން އުނިކުން ރުފިޔާ ުޖޑިމިިލއަ 64ވަނީ 

ނުކުރެވި އެބަހުރި. ދެންމެ މިލިައން ރުފިޔާގެ ބިލުތައް ޚަލާޞް 12.8ަވގުތަށް ޖުޑީޝަރީގައި  މި ،ބަލައިލާއިރު

ޚަރަދުަތއް  ވެސް ަދއުލަތުގެނޑުމެން ފަދައިން އަުޅގަ  ކުރެްއވި ޑީ.ީޖގެ ާވހަކަފުޅުގަިއ އިޝާރާތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެން ޖުޑިޝަރީން ވެސްކުޑަކުރަން ސަމާލުކަން ސަމާލުކަންދެމުން  އެ ކަންކަމަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ދޭ ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސް ކުރަންޖެހޭ އެއްގޮތަށް ުޖޑިޝަރީން ތަންފީޛު ެއްކޝަން ޕްލޭނާނަށް ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ އެްކަޝން ޕް ޮއތީށް ގެންދެވެން އް ކުރިއަޓާ އެއްގޮތަށް ކަންަތްއތަމެންޑޭ ލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ އަޅުގަ

ނޑު ފުރަތަމަ ޢިއްޒަތްތެިރ  ،އެގޮތުން ދެވިގެން. ގެްނދެވޭނެ ގޮތްަތއް ހަމަޖައްސައި  ށްޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުިރއަ އަުޅގަ

ގެ ނިސްބަތުން ބަލައިލާއިރު ޖުޑިޝަރީ ޓު. ޖުޑިޝަރީން ހުށަހެޅި ބަޖެމެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ަގއި ިމހާތަނަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ  2014. 51މުންދާ މިންަވރަކީ %މިހާރު މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެ އަށް ދެްއވަން



  

ޚަރަދަށް ޕްރީމް ކޯޓަށް ސު ޖުޑިޝަީރގެ  ،ވަކި ކޯޓުަތަކށް ބަލައިލާއިރު. ވަކި 89ެއއީ %، ނިސްބަތަށް ބަލައިލާއިރު

އި ކޯޓަްށ ދަނީ. ހަކުެރވެމުންވަރެއް މިހާރު ބަހުސްއުނި މިންގެ 6މިންވަރަށް ވުރެ % ިއވާދެއްވާފަ

ފެމިީލ ، 16ގެ %އަދި ކްރިމިަނލް ކޯޓު، 5އާދޭ. ިސވިލް ކޯޓުގެ % އުނިވުމެއް އެބަ ގ6ެބަލައިލާއިުރގައި %

އާދޭ.  އިތުރުވުެމއް އެބަ 7% ަގއި. ޑްަރގު ކޯޓަށް ބަލަިއލާއިރުަގއި ޑްރަގު ކޯޓު 8އިލް ކޯުޓގެ %ނަ . ޖުވ10ެކޯޓުގެ %

ކަމަށްވާތީ އެހެން މި ހިމެނެނީ.އުނިކޮށް  21އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަުކގެ % އުނިކޮށް، 20ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބަޖެޓް %

 ،އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެ ހިސާބުތަކުގެ މަްއޗަށް ބޭްސކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ެއ ހިސާބުތަކެއް ހަދާލުމަށްފަހު

ންނަނީ ފެ ޖެއްސޭނެ ކަމަށް މިޑަމިނުން ޕީ.އެސް.އައިޕީ ނުިހމަނައި ޚަރަދުތައް ދެކޮޅުއެންމެ ކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ިފޔާ ލިބިގެން. ެއއީ މިހާރު މި ހިނގާ މިންވަރުަގއި އެންެމ ކުޑަމިނުން އަންނަ އަހަރުގެ ން ރުމިލިއަ 192އިތުރަށް 

ނޑުމެން ތަންފީޛުކުރަން ފެށި ބައެއް  2މިވޭުތވެދިަޔ  .ގުން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައިޖުޑިޝަރީގެ ހިން އަހަރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ތަންކޮެޅްއ ވޭުތވެދިޔަ އަހަރަީކ އަޅު  ،ހުރެ ހުއްޓިފަިއވޭ. އެގޮތުން  އް މިއަހަރު ފައިާސގެ ދަތިކަމާތަޕްރޮޖެކްޓު ގަ

ކުރުމަށް އް އާަކއިވް ޝަރުޢީ ލިެޔކިޔުންތަ ގަިއ ހުރި ދުވަސްވީދީގެން މުޅި ޖުޑިޝަރީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކު ސަމާލުކަން

ގެ ވަިކ ށް، އެ ަތކެތި އަރުޝީފްަގއި ރަްއކާކުރުމަްށ ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރެވުނު ައހަރެއް. އެ ޕޮރޮޖެކްޓު ޓަކައި ްސކޭންކޮ

ހުއްޓާލަން.  ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ޕްރޮޖެކްޓު ފައިސާ ވަނީ މި ހިސާބަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހިފައި 

ްށ ކަންތައްތައް ކުިރއަ ކުރުމާިއ އެވީ ޝަރުޢީ ލިޔެކިޔުންތައް ްސކޭންދުވަސް  ތަކުަގއިކޯޓުއެހެންނަމަވެސް، މާލޭ 

ނޑުމެން ފަށާފައިވާ އަނެއް ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދަންނަވަން މި ގެންދެވުނު. ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް ވީިޑއޯގެ  އުޅެނީ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ިނޔަލަށް ގެ ތެރެއިން އައެ ޕްރޮޖެކްޓު ން ގުޅާލުމުގެ ަމސައްކަތް. ޢާ އިރީޛަ ުޅގަ

ކުރާ ރަުށގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގުާޅލުމުގެ ކަންތައްަތއް. ދެްނ ވެރިކަން ރެވިފަިއ ވަނީ ހަމަެއކަނި އަތޮޅު ހާސިލުކު

ެއގޮތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކުރުމަށް ޓަކައި. ޢަތްތައް އަވަސް އް އެބަ ބޭނުންވޭ ޝަރީކެޖުޑިޝަރީ އަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަ

ގިނަ ، ގެްނދާ ތަނަކަށް ވެފައިލިެޔކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުން އިން ރީޢާކީ ެވސް މިހާރު ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ޛަކޯޓުތަކަ

 ރަށްތަކަކީ ޢާއްމުކޮށް...

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނޑުގެ ުސވާލުގެ ވެއްޖެއާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ފުދޭވަރަކަށް ޖަވާބު ާސފު  މިހާރު، އޮތީ ާބކީ މިހެން. އަުޅގަ

ޔަ ން ރުފިޔާ ބޮޑު އަދަދެއް ތިމިލިއަ 62ނުވަތަ  16% ބަޖެޓަށް ވުރެވަނަ އަހަރު  2014މި  ،އަހަރު މިމިސާލަކަށް 

 ؟ތޯތުުރވަނީކަްނކަމަށް ޚަރަދު އި އެހެނިހެން ،ނޫނިއްޔާ ބޭފުޅުންގެ މުސާރަފުޅު ޮބޑުވީޯތ؟. ދެްނ މި ބޭ ނޭވިދާޅުވަީނ ނުވާ

ނޑަައޅުްއވާފައި އޮތީތޯ؟ ކިިހނެއްެވގެންތޯ ކުމުވަްއޒަފުން އިތުރު  ވަތަ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވުރެން ނުމިލިއަ 62ރަން ކަ

 ދެްއވިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ވީމަ ހަމަ ނުޖެއްސެވެނީ؟ ތަންކޮޅެއް ކުުރކޮށް ޖަވާބުބޮޑު 16އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް %



  

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ  ޖުޑީޝަލްޑިޕާޓްމަންޓް 

ނަޑއެޅިަފއެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ މުވަްއޒަފުން އިތުރުކުރުމަްށ ބަޖެޓު ގައި ކަ

ކަތް ކުރަްއވަމުން ތް ރަށްރަށަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުުމގެ މަަސއްރޭޓް ކޯޓުތަުކގަިއ މެޖިސްޓްރޭޓުން ނެމެޖިސްޓް

ގެންދަވާތީ، އެ މަޤާމުތަކާ ގުޭޅގޮތުން ބަޖެޓުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާނެ. އޭެގއިތުރަށް މަރާމާތުެގ 

ޚަރަދުތަކާ؛ މަރާމާތުގެ ޚަރަދުތައް އޭގެތެޭރގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުެވގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުްނނާ އެކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ގޮތަށް ކުިރޔަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ. މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ހާލަތަށް ބަލަިއލާއިރުަގއި ބަެއއް ކޯޓުތަަކކީ އެކަންތައް އެ

އެއަރކޯންގެ ވަސީލަތްތައް ާޤއިމްކުރެވިަފއި ނެތް، މުަވއްަޒފުން ބޭނުންކުރާނެ ފާޚާނާ އެކުލެވިފައި ނެތް ތަންތަން. 

 އް ހޯދައިދިުނމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުކުރެވިަފއިާވނެ. އެހެންވީމާ، އެ ތަންތަނަށް ެވސް އެދެވޭ ަޙއްލެ

 

ްނަބރޫ ޫާދިއާރގޫ ޫަމަރދޫ  ްނ:ޫިއްބާރހީމްޫޫމ  ވ  ްއކ  ޫަޝީރްފޫާވަހަކދ 

ނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެއަކަސް މިހާރަށް ވުރެ ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވަްނ އުޅުްއވާ، ގަސްތުކުަރއްާވ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާ ބޮޑުވީ ކީްއވެގެންތޯ؟ އެ  1126ގައި ޖަވާބުނުދެްއވަީނ މި ކަންތައްތައް ގިނަވީމަ، އެކަމަުކ ޙަޤީޤަތު

 ސުވާލަކަށް ޖަވާެބއް ނުދެްއވާ އަދިެއއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދެން ފުރުޞަތުއަރުވާނަން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެކޮުޅ ނިންވާލަދެއްވުން އެދެން މައިކު، އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް. ޢިއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަޅުަގނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުން، ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ބަޖެޓު އިނގޭތޯ. ކޯޓުަތކެްއ 

 22ގަިއ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަަރދު މި އޮތީ ދެ ގުނަ އަށް ުވރެ ބޮޑުވެފައި އިނގޭތޯ. ނޫން. ތި ބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓު

މިލިއަނަށް  33މިލިއަނުން  13މިލިއަނަށް ައރާފައި އޮްއވާ އެބަފެނޭ އަުޅަގނޑަށް. ެއއީ މުސާރަ އަށް  49މިލިއަނުން 

ލުވެފައި މި އޮތީ. މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ޖުޑީޝަލް އަށް ބަދަ 16އިން  9ބަދަލުވެފައި، ުމވަްއޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. ދެން ހަމަ އޭގެއިތުރަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް މި އައީ ީކއްެވގެންތޯ އަުޅގަ

ހާސް ރުފިޔާ. އޭގެ ބަދަލުގައި ތި  35ަގއި ހިނގާފައި މި އޮތީ  2014ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު؛ މި އަހަރު، 

މިލިއަން ރުފިޔާ. އޭެގ ތަފްސީލެއް ެދއްަވއިިފއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ހަމަ  1.4ށަހަޅުއްވާފައި އެަބއޮތް ބޭފުޅުން ހު



  

ހާސް ރުފިޔާ. މިއަންނަ އަަހުރ  70ަލއްކާ  7އެގޮތުން އޮފީސް ހިންގުމުެގ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި އެބައޮވޭ މި އަހަރު، 

ވާ ކަމަށް އެބަ އޮވޭ. ދެން މި އޮތީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި ތި މިލިއަން ރުފިޔާ. ޑަބަލްކޮށް ތި ބޭފުޅުން ބޭނުން 1.2

އަށް އެބައޮތް ޕްރޮޖެކްޓުކުަރއްވާފަ.  2015މިލިއަން ރުފިޔާ  325މިލިއަން އޮތް ތަނެއް  2ބޭފުޅުން މިއަހަރު 

ދި ެއކަތި އެހެންވީމާ، މީގެ ތަފްސީުލތަކެއް ައޅުަގނޑަށް ލިބިއްެޖއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. އަ

މިލިއަނަްށ  13މިލިއަނުން  998އިތުރުކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. ޮއފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު. ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް 

މިލިއަން އަށް ބަދަލުވެފަ. އެ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެންވީމާ،  13ިއނގޭތޯ.  99ލައްކަ  9ބަދަލުވެފައި. 

 ޔާ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު. މީގެ ތަފްސީލު ދެއްަވއިފިއް

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނޑުމެން ިޑޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ދެން މުސާރައިގެ އަިއޓަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

އްެގ މުސާރަ ހިމެނިފައި މި އޮންނަނީ އެ ބަޖެޓުެގ ތެރޭަގއި. ދެްނ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެ 

ކޯުޓގެ ހުރިާހ މުވަްއޒަފުންެގ މުސާރަ ާއއި  192އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަުކެގ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންގެ މުާސރަ؛ ެއއީ 

ނަށް ދެއްވާ ެޕކޭޖު ވެްސ ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ. އަދި ހަމަ އޭެގއިތުރުން ރިޓަޔަރކުރަްއވާ މެޖިސްޓްރޭުޓން

ނޑަކަށް ހަމަ ުމސާރައާ އެްއ ފެންވަރެްއގަ. ގިނަ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވަނީ ހަމަ ލިބޭ  އެއީ ގާްތގަ

މުސާރައާ އެްއވަރެްއގެ، އެ ބައި ވެސް މި ހިމެނިފައި އޮންނަނީ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ 

އަދި ޭއެގއިތުރަށް އިންިޝއުރަންސް ެޕކޭޖުގެ ފަިއސާ ައކީ ވެސް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ  ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއި.

ނިޑޔާރުންގެ. ެއީއ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް. ދެން އެ މެޖިސްޓްރޭޓުންާނ އަދި ފަ

ވޭ. ެއއީ ޕްރިމިއަމް ެދއްުކމަށް ޓަކައި. ދެން މި އަހަުރ މިލިައން ރުފިޔާ ެއ ބަޔަށް ޚަރަުދެވފައި 5އެބަޔަށް މިހާރުެވސް 

ނިޑޔާރުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުކުެރވިފަ. އަިދ މިއަންނަ އަހަރު ވެސް މެޖިސްޓްރޭޓް ނެތް ކޯޓުތަކުެގ  ވެސް ފަ

ނޑިާޔރުންގެ އެންމެ ނޑިޔާރުން އިތުުރކުރާ ގޮތަްށ ހަމަޖެހިފައި ވާތީ އެ ބައި ިއތުރުވެފައި އޮންނަނީ. ފަ ބޮޑު އެްއޗެްއ  ފަ

ނޑިޔާރުންނާިއ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަ. އެީއ މުާސރައާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަްނ  މުސާރައިގެ ތެެރއިން މި ހޭދަަވނީ ފަ

 އޮތް ެއއްޗަީކ. ދެން އަނެއް ަބއި...

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ގަިއ ަވރަށް ބޮޑު ތަން އިތުރުވެަފިއ ބަޖެޓުކުރެވިަފއި އޮްތ ކަމަށް  2015އަށް ވުރެ  2014ަތއް އެ ބަިއގެ ޚަރަދު

ނޑުމެން މިއަންނަ އަހަރު ވަކި މުއްދަތެއް ތެރޭގައި ހާސިލުކޮްށ  އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާފަިއާވ  ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އޭގެތެޭރގައި ހިމެނިފައި އޮތީ. މިސާލަކަށް



  

ނޑިޔާރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ފަޤާނޫނުލް ޢު  5ކުރިއަށް އޮތް ، ދީނޑިޔާރުންނަށް ދޭންވާ ޓްރެއިނިންޤޫބާތަށް ފަ

 . ދެން އެމިލިއަން ރުިފޔާ ޚަރަދުވެގެންދޭ 1.2ދުވަސް ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ. އެކަމަށް ޓޯޓަލް މަސް

ނޑުމެން ހިމެނުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުގެ ޚަރަދު  ބޭފުޅުންގެ ދަތުރުގެ ކަންތަްއތައް މި ފަހަރު ބަޖެޓުގަިއ އަޅުގަ

ރ ތްރޫކޮްށ މުޅި ޖުޑިޝަރީ މެއިން ސޮފްޓްެވއަ ލާއިރުަގއިކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ބަލައި އިތުރުެވގެން ބޮޑަށް ގޮއްސަ އޮތީ. 

ކުރުމަށްފަހު އޮީތ ނިމިފަ. ޓެސްޓު ވަރު މިހާރު އެ  60ެގ %ރޮޖެކްޓުވެމުންދޭ. ެއ ޕްގުޅާލުމުެގ މަސަްއކަތްތަކެްއ ުކރެ

ެއއަށް ބޭނުންވާ  ،ގެންދޭ. އެހެްނކަމަށްވާތީސްޕީރިާއ ކޯޓުތަާކ ެއުކގަިއ އެ ސޮފްޓްެވއަރ މިހާުރ ބޭނުންކުރަމުންމާލޭގެ 

ނޑުެމން ބަޖެޓުމެޝިނަރީ، އެިކއުޕްމެންޓް ހޯދުމަ  ާސވަރތައް އަޕްގްޭރޑުކުރުމާއި ފަިއވާނެ. ކުރެވިށް ޓަކައި އަުޅގަ

ބެހޭ  އަޮތޅުތަކަށް އަންނަ އަހަރު ާސވަރ ހޯދުމާ، އެއާ އެކަންތައްަތއް. އަދި އަޮތޅުަތކުން ގުޅާލުމަށް ޓަކައި

ނޑުމެްނ އޮންނާނެ. އެކަހަލަ ސަބަބުތަކާ  ކުރެވިފައިނަރީސް އިކްއިޕްމަންޓުތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުމެޝި ހެދި އަޅުގަ

 ވަނީ.  ޖެޓު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އިތުރުެވގެން ޮގއްސަބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެ

 2ދެންނެވީ އެބައޮތް  އޮތް ކަމެއްތޯ. މި މިއަންނަ އަހަރު އެކަނި ހިންގައި ނިންމަން ނިންމާފައި މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ

ެއ ، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ އަށް ބަދަލުވެަފއި މި 25 .އޮންނަނީ ކަށް މިމިލިއަނަ ކޮންމެވެސް  300އަނުން މިލި

ނޑަށް ހީވަނީ ބައިކޮށްލަިއގެން ގެންެދވިއްޖެ   އަހަުރން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި.  1ަބޖެޓަށް ލުއިވާނެހެން. އެ ްއޔާ އަުޅގަ

 

 ެދއްެކވުން:ބޭފުޅަކު ވާހަކަފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ކޯޓު ަކވަރުކުރާ ގޮތަށް  40އަމާުޒކޮށްގެން  ތަކަށްއޮތީ ބޮެޑތި ކޯޓު އަޅުަގނޑުމެން މިއަންނަ އަަހރަށް ހިމަނާފައި އެ

 . ބަޖެޓުކުރެވިފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ގެންދަނީ މުން މިދެ ހަމަ އާދެ! އިތުރު ޕާޓީއަކުން ެއދިވަަޑއިނުގަންނަވާތީ ހަމައެަކނި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފުރުޞަތު 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން، އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިތާ އަްށ؛  ވެސް ހަމަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 2ތިބި  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ދެވެްނ އޮތް އެންމެ ަރނގަޅު ބަޖެޓެްއ ދެވޭޯތ ހަމަ ބައްލަވާނެ. ދެން ޖުިޑޝަރީެގ  ގޮތެްއގަިއ ޖުޑިޝަީރއަށް ޚާއްޞަ



  

ނުޑ  ،ކުރުމަށް ޓަކަިއ އެކަހަލަ ވިސްނުންފުޅެއް ެގންގުޅުްއވާީތވެވެސް ދައުލަުތގެ ަބޖެޓު ބެލެންސްބޭފުޅުން  އަުޅގަ

ނޑުމެން ަކނޑައެިޅގެން މިތަނަ ވަރަށް އުފާކުރަން. ދެން މި އޮތް ބަޖެޓަކީ ކުރިން  ށް އަިއއްަސ މިއަހަރަށް އަުޅގަ

އިތުރު ބަޖެެޓއް. ދެން އެކިެއކި ދާއިރާތަކަްށ  16% ،އަްއޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ގޮަތށް

ނޑަްށ ކޯޓުގެ ުމވަްއޒަ މްކޯޓު. ސުޕްރީ މްމިސާލަކަށް ސުޕްރީ ،ބަލާއިރުަގއި ފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު އަުޅގަ

 22އަހަރަށް  މި ،މިލިއަން މި ހިނާގ އަހަރަށް 12ވަީނތޯ؟ ގަ ންފުން ނައްވުން އެދެން. ިއތުރު މުވަްއޒަދެސާފުކޮށްލަ

މީހުންގެ އެބައޮްތ ޕަބްލިކު އިންވެސްޓްމެންޓް  މިލިއަނަށް އެބަ ބަދަލުވޭ މުސާރަ. ދެން އެ 22މިލިއަނުން  12މިލިއަން. 

އް. ދެްނ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނގަުޅ އެހެން އަތޮޅު ކޯޓުަތކަށް މިލިއަނެ 78ކޯޓަްށ އިތުރު  މްޕްރޮގްރާމުަގއި ސުޕްރީ

ކުރުމަށް އެަބއޮތް ގޮތެްއގަިއ މަރާމާތު މަ ހުރިހާ ދާއިރާތަަކށް ވެްސ ހުރީ ނިސްބަތުން ޮބޑުކޮށް ެދވިފަ. ޚާްއޞަހަ ،ވެސް

މިލިއަން  79ބައޮތް ރު އެމިލިއަން. މިއަހަ 29 ގައިމިއަހަރު އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓުަތަކށް ވެސް މިއަހަރު ހިނގާ ޚަރަދު

ނަޑއެޅިފަ ެޓކްސްެގ ގޮތުަގއި ަދއްާކ ފައިސާ. ޓެކްްސގެ ަދއްާކ  .ކަހަލަ އަިއޓަމެއް . އަދި އެބައޮތް ައދި މާ އެހެންކަ

ިމލިއަން. މީ ކޯއްޗެއްތޯ ައޅުަގނޑަށް ސާފުކޮށްލަދިނިއްޔާ ަވރަށް ރަނގަޅު. ދެން އޮފީސް  42 ެއއް އެބަ ޮއވޭފައިސާ

 24މިލިއަނުން  2؛ ށް އެބައޮތްމިލިއަނަ 24ސަ. ންވާ ޚަރަދު އަތޮޅުތަކުގެ އެަބއޮތް ވަރަށް މަްއޗަށް ގޮއް ހިންގުމަށް ބޭނު

ބައުޭޅ ޯކޓަށް ބަލާއިރު ވެސް އެ ހުރީ. ދެން ސިވިލް  ތަެކއް ައއިއްސަ ބޮޑެތި އިންކްރިމެންޓު މިހާ، މިލިއަނަށް. އެހެންވީމާ

ފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު ވެސް ަހމަ ށް ބަދަލުވެފަ. މުވަްއޒަމިިލއަނަ 45މިިލއަނުން ރިކަރެންުޓ ޚަރަދު  22

ޒަފުންނެއް އަށް އިތުރަށް މުވައް ދާއިރާ މި ؛ތިމަން ،. ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެވަރު ުމސާރަ ބޮޑުވެފަ 80ކަށް %ގާތްަގނޑަ

ވަރެއްެގ ވުރެ ކިހާ  ށްވަނަ އަހަރުގެ މިއޮތް މޮޑެލަ 2013މިހާރު މިހިނގާ އަހަރުގެ ، ނުނަގަމޭ. އެހެންވީމާ

ގެ ހުިރ ޖުޑިޝަރީ  ،ކުރުމަށް ޓަކައިން މުޅި ޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅުއަންނަނީ؟ ދެ ައށް ތި ދާއިރާ ރިވިޝަނެއްތޯ ތި

ެވއްޖެްއޔާ  ކަމަށް ބޭފުޅުން ދެކެަވޑަިއގަންނަވަުމތޯ؟ ހުރި ބޭފުޅުން އެބަހުރިތޯ؟ ތި  ކުރަްނ ތިކަންތައްތަެކއް އިޞްލާޙު

ޕީ.އެސް.އައި.ީޕއެއް ޫނން، ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ނޫްނ، މުޅި އެހެންހުރި އިދާރީ ކުރުމަށް ޓަކައި އެކަންކަން ރަނގަޅު

ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންނަށް ،ކުރުމަށް ަޓކައި ައވަސް، ކުރުމަށް ަޓކައިއްސަލަތަާކއި މިކަންކަން ޙައްލުކަންތައްތައް މަ 

ށް ހުރަސްއެޭޅ ހުރީ. އެފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކަ ތަކެއްތޯ ރޭވިަފއިށް ޓަކައި ކޮްނކަހަލަ ޕްރޮގްރާމުކުރުމަކަންތައްތައް ރަނގަޅު

 ކަންކަމަށް ރަނގަޅު ބަޖެޓެއްތޯ؟ ފުންނާއި މިފެންނަނީ މުވައްޒަ ގައި މަދުތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއި ބަޖެޓު ކަމެއް މީގަ

 އްޔާ މިކަންކަން ާސފުކޮށްލަދިނުން ވަރަށް ރަނގަުޅ.އެހެންވެއްޖެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިޔައީ.  ހަމަވެގެން އެ މިނެޓް މިހާރު 15މް ރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓޯޓަލް ޓައިއާދެ! ޝުކު

ނޑު މިއަށް ޖަވާބުނަ  ހޯދަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާތީ އެ ފުރުޞަތު އަރުވަން. މަވެސް އަުޅގަ



  

 

 ން:ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ދެވޭ ޚިދުމަތްތަްއ  އަދި ލާނަން އިނގޭތޯ. ެއީއ ކޯޓުތަުކގެ މައްސަލަަތއް ހަލުއިކޮށްޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރުކޮށް ަދންނަވައިއަ

ކުްނ ކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް ކޮމްޕިޔުޓަރ ވިއުަގއައްޞަޚާ ،ދަނީ އަވަްސކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މި

ގަިއ ންދަވަމުން. ދެން މިހާރަށް ބަލައިލާއިރު މިދިަޔ އަހަރު ވެސް ބަޖެޓު ގެށް ގުޅާލުމުެގ މަސައްކަްތ ކުިރއަ

އަދި މެޖިސްޓްރޭްޓ  އިްނ ގުޅާަލއި ރީޢާރގެ ޛަސޮފްޓްވެއަމެނިފައިނުވާނެ ކޮންމެ ކޯަޓކަށް ާސވަރެއް. ނަަމވެސް ހި

ންޓާ ގުޅިގެްނ ޯއޑިޔޯ ކޯޓުތަާކ އަދި ިޑޕާޓްމެކޯޓު. މާލޭ  20ކޯުޓ، ވެރިކަންކުރާ  20ކޯޓުތައް މިހާރު ހުންނާނީ 

 ކޮންފަރެންސް ހެދޭ  ކޯޓުތަކެްއގެ ވެސް މިހާރު އޯިޑއޯ . އަދި ހުރިހާއިން ގުޅިފަ ކޮންފަރެންސް ކޮންފަރެންސާއި ީވޑިއޯ

ތައް މިހާރު ކޯޓުތަކުަގއި ވަނީ. އަދި ކުރީަގއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުަގއި ނެތް ފެސިލިޓީޒް ހަމަޖެހިފައި ގޮތަށް އިންތިޒާމު

ހުންނަނީ.  ލައިނެއް މިނި މީގެ ކުރީަގއި އެންމެ ފޯންހަމައެކަ ،ނަމަ ދަނީ. ހަމަ އެގޮތުން ދަންނަވާ ެރވެމުން މިކުއިތުރު

ފޯންލައިން  ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަންޏާ އެ ،ގުޅިގެން ނަމަވެސް އޯިޑއޯ ކޮންފަރެންސާއި ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސް ހެދުމާ

އިތުުރ ފޯންލައިންަތކެއް ކޯޓުތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ، ނެތް. އެެހންވީމާ ތަކުން ފޯންކޯލްކުރެވޭކަށް އިތުުރ ފަރާބިޒީެވ، 

ނޑުމެން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮމްޕިޔުަޓރެއިތުރުއެހެންވީމާ، އަދި ޭއގެއެބަޖެހޭ.  އަިދ  ،އް ހަމަޖައްސައިދީން އަުޅގަ

 މަ އެންމެ ފެކްސް މެޝިނެއް މި ގިނަ ކޯޓުތަުކގަިއ ހަ ،ކޯޓު ހުންނަިއރު 192ދަންނަވާލަންޖެހޭ ކަމަކީ މެޖިސްޓްރޭޓް 

އެހެންވީމާ، ރީޢާއެއް ނޯވޭ. ސް މެޝިނަށް މައްސަލައެއް ދިމާެވއްޖެއްޔާ ދެން ފެކްސްކުެރވޭ ޛަ ހުންނަ ފެކް ހުންނަނީ. އެ

އްކާ މި ފެސިލިޓީޒްތައް ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާނެ. އަނެމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނ މީގެުކރުއެކަންތައްަތއް ވެސް ޙައްލު 

 މުން ވެސް އަދި ކަރަންޓު ބިލާ، މިދެންނެވި ގޮތަށް ފޯންބިލާ ރކޯން ފޯރުކޮށްދިނުއެއަރކޯން ނެތް ކޯޓުތަަކށް އެއަ އަދި

ކުީރ  40ަބއި ގާތްަގނޑަކަްށ % ދަނީ. އެ ވެްސ ދުވަހެއް ުދވަހަކަށް ބޮުޑވަމުން ިއތުރުވަމުން މި މި ރިކަރެންޓް ޚަރަދު

 ފޯން ބިލު އިތުރުވެގެންދާނެ.  އިވުރެ އިތުރަށް ަކރަންޓު ބިލާ އަހަރުތަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެން ފުރުޞަތުދޭނަން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު  ވަރަށް އޮނަރަބަލް  ންގަ

 ށް. ޤާސިމް އިބްރާހީމަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ނގިލީމާމި

އިރުގެ ަވގުތު އޮތީ. ވަަރކަްށ މިނެޓު 10ވާލަން އޮތީ ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ައޅުަގނޑު ދަްނނަ އާދެ! ވަރަށް

އޮތީ  ބޭފުޅުްނ ލަފާކުރައްވާަފއި އޮްތ ބަޖެޓް މުޅި ޖުޑިޝަރީގެ މި އަހަރަށް ތި އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ މި



  

އޮތީ. ދެން  ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި 1.1ލާއިރު ބަލައި ފާތެއް އެބަޮއވޭ. މިހާރުފުދޭވަރެްއގެ ބޮޑު ތަ

ނަޑއަުޅއްވާަފިއ އޮތް ކަމަށް މި  ،. ދެން އެހެންނަމަވެސް ދެންމެއަކު ފާހަގަކުރެއްވި 438.67ފެންނަނީ  ސަރުކާރުން ކަ

އްާޔ އި.ޕީ ނުލާ އިތުރުކޮށްދެވި .އަ ށް ޕީ.އެސްއެ ސެކްޓަރަމިލިއަން ރުފިޔާ ޖުޑިޝަރީގެ  192ވާހަކަފުުޅގައި ވިާދޅުެވއްޖެ 

ނޑައަ ތިމަންނާމެންނަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ކަމަށް. ދެން މި ުޅއްވާަފިއވާ ފަރަގަކަށް ބަާލއިރު އެަބ ސަރުކާރުން މިހާރު ކަ

ނޑުްއވާފަ މަ ދެން ވަރަށްމިިލއަނަށް ބަދަލުވެގެންދިަޔއި 192ދު މިލިއަްނ ރުފިޔާ. ެއ އަދަ 687 އާދޭ ިއ ބޮޑު ެއއްެޗއް ކަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ބޭބޭފުޅުން އެބަ މަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރހިކަ ތްއޮތީ. ދެން ހަމަ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކެނީ. ދެން  އަދި އިތުރަްށ ކުރިޔަށް އޮތް .ސުވާލުކުަރއްވާ ތަނުގައި ެވސް ސުވާލުކުރަްއވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ކޯޓަށް، އަތޮޅުތަުކގެ ޝަރުީޢ ކޯޓުތައް ހިްނގުމުގެ ދާއިރާ  ަހއި  ކޯޓަށް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ މްސުޕްރީ؛ އެިކއެކި ޯކޓުތަކަށް

ނޑަކަށް ަމއިނަސް  މިިލއަން،  199މިލިއަން،  353 ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް އަދަދާ؛ ޮއވޭ މިހާރު ވެފައި އެބައަށް ގާްތގަ

 321ޝަނަށް ނިސްޓްރޭޓްމެންޓް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިމިލިައން މަދުވެފަ. ދެން ހަމައެހެންމެ ޑިޕާ 156އެބައޮޭވ މިހާރު 

 އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި  މިލިއަން މަދުކޮށް މި 4.9ދެން  ،މަދުކޮށް 105ކޯޓަށް  މްމިލިއަން މަދުވެފަ. ދެން ސުޕްރީ

ލެވުުނހެން. ދެން ސިވިލް ކޯޓަށް ވެްސ ދަންނަަވއު ުކރީގައި  އަން އެބައުޭޅ އަތޮުޅ ކޯޓުަތކަށް،މިލި  156ކޯޓަށް. ދެން 

މިލިއަން.  31ދެން ފެމެލީ ކޯޓަށް ެވސް އެބަުއޅޭ  ،މިލިއަން މަުދކޮށް 31ރިމިަނލް ކޯޓަށް މިިލއަން، ދެން ކް 28

އަދަދުތަކަށް  މިލިއަން. މި 4.4ކޯޓަށް  ޑްރަގު، މިލިއަން. ދެން ެއހެންވީމާ 4.4ސް ލް ކޯޓަށް ވެ އިއަނެއްކާ ުޖވެނަ

ބޮޑު ކުިރއެރުމަާކ  ލާިއރު ވަރަށްގި ޚަރަދަށް ބަލައިނަ އަހަރުގެ ހިނވަ 2013. ބޮޑު ުކރިއެރުމެއް ލާއިރު މީ ވަރަށްބަލައި

ނޑުމެން އަބަުދެވސް ވާހަކަދަްއކަމުން މި އެކީ ބަޖެޓް ހަމަޖައްސާދެްއާވފައި މި ދަނީ  އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ވާހަަކ  އެހަމަ ޮކޅެްއ ނެތި އަބަދުވެސް ހުރިހާ ަސރުކާރަކުން ެވސް ، ޖުޑިޝަރީ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ާވހަކަ. އެހެންވީމާ

ން އޮތް ކަމަކީ ދިނުމަށް ކުރެވެިއވޭ. ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހުމާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަން އެބަ ދައްކަމުންދާ އަޑު

ގިނަ  ެއ އުސޫލަށް ބަާލއިރު މާ، ެވްސ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެްނވީމާ ކުރުންކަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅު 

އަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  ދާއިރާ މިލިއަން ރުފިޔާ އެ 192ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ ނުދައްކާ އަުޅގަ ވާހަކަ

ދެން  ލާށޭ.ތުުރކޮށްދީފައި ނިންމައިއެވަރު އި، ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނެއޭ. އަޅުގަ 

އަްށ  ޖުޑިޝަރީ މިހެން ދަންނަވާއިރު މުޅި ކުރިއިުރމެއް އަންނަކަން.ޮބޑު އިތުރު  ނގޭ ވަރަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެ

 638ދިނަސް މިލިައން އިތުރުކޮށް 200، 192ނުޖެހޭ ނޑުމެން ކަންޮބޑުާވަކށްއަުޅގަ މިއިން ، ވަރު ހިނގާއިރު  މި

ނޑުމެން ޚަރަދު  900އަށް ހަމައެކަނި  ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާ މިލިއަން އެ މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަ

ކުރަން. ޚަރަދު މިލިއަން ނުވަތަ އެހާކަށްހާވަރު އެްއެޗއް 900ށް ވެސް ގާތްަގނަޑކަށް ން. އަދި ޑިފެންސަކުރަ އެބަ

ބިލިއަން. ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާުމ  1ދުކުރަން އަށް އެބަ ޚަރަ ޙަޤީޤަތުގައި ފުލުހުންގެ އިާދރާ

ކަންކަން ައޅުަގނޑު  ކަމަށްވަްނޏާ މިްށދެވިގެން. އެހެންނޫންއްަތއް ކޮތަންތަަނށް ބޭނުންވާ ކަންތަހަރުދަނާކުރެވޭނީ އެ 



  

އް ނުވާނެ. އެއީ އިދާރީ މުަވއްޒަފުންާނއި އިމާރާތުގެ ގޮތުންނާ، ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވާހަކަދެްއކިޔަސް ެއކަމެ

ނޑިޔާުރްނ  މިއަދު ކުދިުކދި ކޯޓުތަކުެގ؛ ކުދިކުިދއޭ މި ދެންނެވީ، މިހިރަ ކޯޓުތަކުެގ ޝަރީޢަތްކުރާާލއިރު ވިސްނައި ފަ

ތިއްބަވާ ތަނަށް، ޕަބްލިކަށް ާޢއްމުކޮށް ބާްއވާ ގޮތަށް ޝަރީަޢތް އޮތަސް ވެސް އެ ތަނަށް ވަދެވެނީ ހަތަރު މީހުންނަށް، 

ފަސް މީހުންނަށް. އެއަށްވުރެ ގިނައިން ުނވަދެވޭ. އެ ކަްނަކން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ 

ނަޑއެޅި ބަޔާންެވގެން އޮތް ނަމަވެސް. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވާ  ކަ

ނުޑ އެދޭތީ ތި ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ  192މަސައްކަތަށް ެއއްބާރުލުންދޭން ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ނިންމައިލާނަން ވާހަކަ. އާދެ، އިތުރުކޮށްދީފައި ނިންމާލަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަން ނަވާލަމުން، އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރީގައި ެވސް ދަންނަވާފައި ާވނެ މި ކޮމިޓީގައި ވަކިަވކިްނ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑު މި މެންބަރުން ވަކިަވކި އަދަދުތަްއ ހުށަހަޅުއް ަވއި އެއަްށ ތާއީދުުކރައްަވއިގެްނ ކުިރއަށް ގެންދާ ގޮތަކަށް ނޫނޭ އަުޅގަ

ގެންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކ ބައްދަލުކޮށް ނިމުނީމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ 

ނޑު މި ކޮމިީޓގަ  އި އެއްބަްސވެ، ެއގޮތަށް ވޯޓަްށ ވާހަކަދަްއކަިއ ޙައްެލއް ހޯދޭތޯ ކުރެވެްނ ހުރި މަސަްއކަތަަކށް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިގޮތަށް ކަމަށް މިކަން އޮންނާނީ. ޕީ.ޕީ.އެމުެގ  އެހިގެން ކުިރއަށް މި ގެންަދނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ފަރާތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ؛ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމން

އިތުރަްށ  16އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން ވަނީ މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ %

ތަކުަގިއ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވޭ. ދެން ޝަރްޢީ ދާއިރާ އަށް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް 

ރައްޔިތުންގެ އެކްސްެޕކްޓޭަޝން ވަރަށް މައްޗަށް އެބަހުރި އެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި. މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ކިހާވަރު 

ނޑަކަށްތޯ އެ ޚީދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވަމުން ގެންދަވަނީ. އަދި އޭެގއިތުރަށް އަުޅަގނޑުެމން ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވާ  މިންގަ

ފިއްޔާ ަރއްޔިތުންގެ އެކްެޕކްޭޓޝަނާ އެްއވަރަށް ތި ބޭފުޅުްނނަށް ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތް މިލިއަން އިތުރަށް ދީ 680

ނޑުމެން މި ދެނީ ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ، ތި ބޭފުޅުން ޚަރަދުުކރަން. ދޭއިރުަގއި ރަްއޔިތުން  ފޯރުކޮށްދެވޭނެތޯ؟ އަުޅގަ

ތެރެއިން ިލބެން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  އުއްމީދުކުރާ ވަރުގެ ޚިދުަމތެއް ރައްޔިތުންނަށް ޝަްރޢީ ދާއިރާގެ

ނުޑމެން ބޭނުންވޭ ރައްޔިތުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިދާނެ. ދޫކުރީމާ ޭއގެްނ އިންރިޓަރންަގއި އަުޅގަ

 ބޭނުންވާވަުރގެ ޚިދުމަތެއް ަޝރްޢީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ިނކުންނަން އިނގޭތޯ. ެއ ޚިދުމަތް މިހާރު ކިހާވަރަކަށްތޯ ދެވެނީ؟



  

މި ފައިސާ ދޫކޮށްދީފިއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންގެ އެކްސްޕެްކޓޭޝަނާ އެްއވަުރެގ ޚިދުމަތެއް ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ 

 ތެރެއިން ލިބިގެންދާނެތޯ؟

 

  ކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން: ހައި

ބިިލއަން ބަޖެޓަީކ ހުރިހާ ކޯޓުތަކުން ޝަރްޢީ  1.1އިފަިއވާ އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅަ

ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް، އެ ބޭފުުޅންގެ ތަަޞއްވުާރ ެއއްގޮތަްށ ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ެއ ކޯޓުތަކުން ހުށަހެޅި ބަޖެާޓ 

އްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މި އެްއގޮތަށް ފޮނުވާފަިއވާ ބަޖެެޓއް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި ރަ

ގޮތަށް ކޯޓުތައް ހިނގުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދަދު.  ހުށަހަޅައި ބަޖެޓަކީ މި އަހަރު މި ހިނގަމުން މި ދާ

ޔަ އަހަރު ކޯޓުތައް ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓަކީ ވެސް ައޅުަގނުޑމެން މިދި 2014

ވާހަކަދަްއކަިއގެްނ  ްށ ނުވާތީ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާޝަރްޢީ ާދއިރާ ހިންޭގވަރުގެ ބަޖެޓަކަ ހިނގި ގޮތަށް

ްނ އިުތރުކޮށްދެއްވާަފއި ވަނީ. އެީއ މިލިއަ 73ފިގަރަތއް ަދއްަކއިގެން  ރަުދގެ ނިްސބަތުން ވަިކވަކި ނޑުމެން ޚައަޅުގަ 

ޓަކައި. މި އަހަރު ވެސް ބަޖެޓް ލިބުނުއިރު ކޯޓުތަކުން ހަމައެކަނި ކުރީ އަހަރެކޭ އެްއގޮތަށް މި އަހަރު ހިންގުމަށް 

ބެހޭ އިޢުލާނާއި އެިކެއިކ  ން މި ކުރަންޖެހޭ މިލްކިއްޔާތާމަދަނީ ކޯޓު ،ކުރަންޖެހޭ ޚާއްޞަކޮށް ސިިވލް ކޯޓުން

ދަވަީނ މުން އެ ގެންވެސް އިޢުލާންކުރަްއވަހާ ރުފިޔާ މަދުކޮށް އޮތީ. މިހާރުމިލިއަނެއް 56އިޢުލާންތަކަށް ލިބެންވާ 

ރަދުެގ ޭވ. ެއގޮތުން މިހާރު މި ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ ޚަލިބިފައި ހަމަޖެހިފައެއް ނުމައިނަސްކޮށް. އެއަށް ބަޖެޓު 

އެ ، ކަމަށް ތަކެތީގެ އިންފްލޭަޝން މައްޗަށް ާދއިރުއަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ އާިއ މި ަކން 20% ،10ނިސްބަތުން %

ައކީ އިތުުރވަމުން  15% 10،ބަެއއް. ެއހެންވީމާ، މި އިތުރުާވ % ރަދުތައް އޮޓަމެިޓކުން އިތުރުެވގެންދާކުރަންޖެހޭ ޚަ

ުރ ކަރަންޓު ބިލުތައް ބޮުޑވުާމ އަދި ކަރަންޓު އިތު ރުވުމާއި ކަރަންުޓގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއަންނަ ބައެްއ. މުަވއްޒަފުން ިއތު

ވުރަކަށް ގެންިދއުމަށް ޓަކައެްއ ޞައް ރަދާއި މި ކަންކަމަށް އިތުރުވަމުންދާ ބައެއް. ެއއީ އިތުރު ތައެކު ރިކަރަންޓު ޚަ

ަނއިސް ހިްނގުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ ވަޭރ  ވެސް މި ހިނގާ ގޮތަށް ޖުޑީޝަރީ ހިްނގުމަށް ޓަކައި ުހއްޓުމެއްނޫން. މިހާރު

ނޑުމެން މިލިއަ 192ކަނި އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ ހަމައެ ނޑު ދަންނަާވލަން. ދެން އަޅުގަ ނަކީ. އެއީ އަުޅގަ

ންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ދުވަަހކަށް ވުރެ ދުވަހެއް ޖުީޑޝަރީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ޒަމާީނ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ވަނީ. ޝާރާތްކޮށްެލވިފައި ވަސީލަތްތައް މެދުވެިރކޮށް މި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ވާހަަކ އި

އަކުން ނޫން ލިޔަމުން، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަްށ ޕިއުަޓރުގެ ޛަރީޢާކޯޓަކުން ވެސް ކޮމް އެގޮތުން މީގެ ކުީރގައި ކޮްނމެ

ޓެއް ލިބިފައެއް ނުހުންނާނެ. މިހާރު . އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށް އިންޓަރނެކޮމްޕިއުޓަރެއް ޤާއިމުކުެރވިފަެއއް ނުހުންނާނެ

މަ މި ދަންނަވާހެން އަންނަ އިން ކޮންެމ ކޯޓެއް ވެސް ގުޅާެލވިފަ. ހަ ނާނީ ކޮންމެ ކޯޓަކަށް އިްނޓަރނެޓުގެ ޛަރީޢާހުން

ްށ ގެންދާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލެވިފަިއ މި ވަނީ. އަދި ކުރިއަ މަޝްރޫޢު އިްނ ކޯޓުތައް ގުޅާލުުމގެ  ވީިޑއޯ ޛަރީޢާ، އޯިޑއޯ



  

ެއ އަދި މާލޭގެ ކޯޓުތަކަށް ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުން ހާޒިރުކުރަން ދަތިވާތީ، ކަހަލަ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަްއ ބޭނުންކޮށްގެން މި

ހަމަ އެ  ،އިން ގުޅާލެވިތަްއ އޯޑިއޯ އަދި ީވޑިއޯ ޛަރީާޢ ތެރޭ ކޯޓުގުމަށް ޓަކައި މާލެ އާއި ރާއްޖެސް ނެހެކިބަ

ނީ އޯޑިއޯ އަިދ ވެސް ހުންނާދި މާފުއްޓާއި މާލޭގެ ކޯޓުތަކާ ވެސް ބޭނުންކުރަމުންނޭ މި ގެންދަނީ. އަތްތައް މިހާރުވަސީލަ

ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އް ކޯޓެއް މިހާރު. މިގޮތަށް އެތައިން ުގޅާލެިވފަވީިޑއޯގެ ޛަރީޢާ 

 ލިބިދޭ ފަސޭހަތަކެއް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިތުުރ  ނޑުމެން ހަމަޖެހި ނިމިފައި އޮްއވާމިހާރު އެ ޓައިމް އަުޅގަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު.

ނޑު ދިނީ ވެސް.   ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަލީލް، ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން.ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑަށް ެވްސ ހަމަ ފާހަގަކުރެޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަ ގައި ކުިރއެރުންތަެކއް ގޮތުން ބަޖެޓު ވޭުޅގަ

 ލަތު ހުރިށް ވެސް ދައުަލތުގެ އިޤްތިޞާދީ ހާައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަީނ ކޮންމެގޮތަކަ އެބަހުރި ކަމަށް އެބަ ފާހަަގުކރެވޭ.

ކަމަކަށް ުނވޭ. އަޅުަގނުޑ  ގޮތުން ބަޖެޓް ހަމަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެްސ އެދޭ މިްނަވރަކަށް ދިނުމަކީ ެއއީ ކުޅަދާނަ

ބޭފުޅުްނ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުަތކެްއ ހިތަށް މި އަރަނީ މިހާރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާަފއި އޮތް ބަޖެޓުން ތި 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި މިވެިނ ަކމެއް މިސާލަކަށް މި އަންނަ އަހަރުަގއި ދޫކޮށްލާިފއްޔާ ދޫކޮށްލާއިރު ދެން ެއއަްށ  ،ކަ

ނަޑއެޅިފަިއ އޮތް އަދަދު ޟަރޫރީ ބޭނުން އެންމެ ބޮަޑށް އޮތް ދިމާލަކަށް ނެ ބަދަލުުކރައްަވއިގެްނ ހަމަޖެއްސެވޭ ކަ

ގެން މި ކަހަަލ ެއޮގތަށް ހަދައި . އެގޮތަްށ ބައްލަަވއިލެްއިވއްޖެތޯ؟ހުރިބާއޭ ޅެއް ިތ ބޭފުޅުންގެ އެބަ ވިސްނުންފު

 ،ދެން އޮތް އަނެއް ސުވާަލކީ ނޑައެޅިަފއި އޮތް ބަޖެޓުން؟ތަެކއް ބަޖެޓަށް ގެނެވިދާނެތޯ މިހާރު މި ކައެޖެއްސްޓްމެންޓު

ގެ 16، %ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަުކރެއްިވ ފަދައިން މިހާރު މި އޮތް ބަޖެޓަށް ަބލާއިރުަގއި ވެސް ަބއެއް 

ނޑަ މިލިއަނާ 73އޮތީ. ދެން  އިތުރުވުމެއް އަިއއްސަ މި އަޅާަފއި އޮތް އެއްކޮްށލައިފިއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނަށް މި އަހަރު ކަ

މެންނަށް ބުނެވިދާނެ ގެ އިތުުރވުމެކޭ ވެސް އަޅުަގނޑު 2ން އިތުރުކޮށްލައިފިްއޔާ ގާތްަގނޑަކަށް %މިލިއަ 73ބަޖެޓަށް 

ނުވެއްޖެ  އި ވެސް ހަމަ ތި ބޭފުޅުންނަށްއޮތީ އައިްއސަ. އެހެންވީާމ، ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވެސް މި އަންނަ އަހަރުގަ މި

ްއަގިއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ގޮތެ ކަމަށް ވަންޏާ ފުރުޞަތު އެަބ އޮތް. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. ެދން ވަކިން ޚާއްޞަ

ާޚއްޞަޮކށް އަތޮޅުތަުކގެ ޯކޓުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މުސާރަިއގެ ުކަޑވުމެއް އެބައޮތް އަިއއްސަ.  ާދއިރާތަކުންބައެއް 

ވެްސ މުވަްއޒަފުން ތިބޭ އަދަދަކަްށ  ން ެވސް ކޮންމެގޮތަކަށްސާރަ އަީކ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއެހެންނަމަވެސް، މު

ނޑަެއޅޭ އަަދދަކުން ތި ބޭފުޅުންނަށްބައްލަވާފަިއ  ނޑުމެން  ންަނވާނެ ެއއްެޗއްކަން ލިބިވަަޑއިގަ ކަ އެއީ ދެން އަުޅގަ



  

ދެ ކަމެްއ އަޅުަގނޑު މި ފާަހގަކޮށްލަނީ. ، ޤަބޫލުކުާރ ހަމައެއް އެއީ. އެނގިގެންދާ ަކމެއް. އެހެންވީމާ އެންމެން ވެސް 

ހިނގާ  އެއް ކަމަކީ މިހާރު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެޖެއްސްޓްމެންޓް ގެންނަަވއިގެްނ ޖުޑިޝަރީ މިހާރު

ދެ ަވނަ ކަމަކަށް އިތުރަށް އެންެމ  ފިަޔަވޅުތަކެްއ އެުޅްއވިދާނެތޯ؟ ގޮތަށް ވުރެ ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަކައި ިތ ބޭފުޅުންނަށް

ނަޑކަ ނޑުމެންނަމިލިއަ 192ށް ކިހާވަެރއް ހަމަޖެއްސިެގންތޯ؟ ދެން ކުޑަ މިންވަަރކުން ގާްތގަ ްށ ނެްއގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކީ ކޮބަިއތޯ؟ ސްއަުޑއިިވއްޖެ. އެހެންނަމަވެ

 

  ކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން: ހައި

ނޑުމެން  ނޑުމެން ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް މިލިއަ 192އާދެ! އަުޅގަ ރަދުތައް ޚަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ ހުށަހެޅީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިމ އި. އޭގެފަހުގަ ކޮށް ކަންތަްއތަކެއް ކުރުމަށްށް، އަދި އިތުރަށް ބަޖެޓް ރިވައިސް ދިރާސާކޮ ެތރޭގައި އަުޅގަ

ބިލުތަްއ  މިލިއަްނ ރުފިޔާ ލިބިގެން 64ތެރޭަގއި އުިނކުރެްއވި  ދުވަހުގެ ޖެްޓގެ ތެރެއިން ިމދިޔަ ދެ މަސްއަހަރުގެ ބަ

ނޑުމެންނަށް އަދާކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަ  128އަންނަ އަހަރު އިތުރަށް  ؛ން ރުފިޔާ ލިބިގެންމިލިއަ 128ންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޚަރަދުތައް ިމ އަހަރެކޭ ެއއް މިންވަެރްއަގއި ހިފެހެއްޓިގެން ކުރިއަްށ  ންމިލިއަ ރުފިޔާ ލިބިގެން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ހިނގާ އަހަރު ެވސް ިމ ގެންދެވިދާނެ. އެހެން ނޑުމެންނަށް ދަންނަަވންޖެހެނީ އަޅުގަ ނޫނީ ހަމަ އަުޅގަ

 .ނޭން ރުފިޔާ ލިބިގެންިމލިއަ 192ޑިޝަރީ ހާލަތު ކުރިއަށް ގެންެދވެން އޮތީ މަދުެވގެން ޖު  ،ކޯޓުތަުކގެ ހިނގާ ބީދައިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑެިޕއުޓީ ޑިެރކްޓަރ ޢަބްދުއްޝުކޫރު ިއސްމާޢީލް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުން، ޢިްއޒަތްތެިރ ައޅުަގނޑު ކުަޑކުޑަ ެއއް އާދެ! ެޗއް ހަމަ އިތުުރކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މިއަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން މެންބަރުންގެ އަރިހުން  44އުޅެނީ  ވޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަުޅގަ

 55އަޅުަގނޑުމެްނ އިތުރު އެބަ ކުރަން  އެއްކޮށް މަަސއްކަތްކުރަނީ. އެކަމަކު މި ައންނަ އަހަރު މުވަްއޒަފުންނާ

ގެ ތެރޭގަ. ދެން ނަ އެްއޗެއް. މި ބައި އޮްނނާނެ ބަޖެޓުންްއޒަފުން. ެއއީ މުަވއްޒަުފންގެ ބަޔަށް އިތުުރވެގެން އަ މުވަ

 ،ކަމަކީ ފާހަގަކޮށްެލއްިވ ބަިއގެ ތެޭރގައި ެއއީ ުކޑަކުަޑކޮށް ޮއޅުމެްއހެން. ދެން ދެ ވަނައެ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަޙްމަދު 

ނޑުމެން މި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރިކަރަންޓު ބައިގެ ތެރޭަގއި އެބަ  އުޅޭ އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން. އަޅުގަ

ނޑުވަުރގަ  މަސައްކަތްކުރަނީ ކުީރގެ ރިާޔސީ ދެން އެ ތަނުގައި ހުންނަ ެއއްެޗއްަސީކ ސުޕްރީމް ކޯޓް މިހިރީ. . އިގަ

ެއއްޗެހި ހުރީ  އެ ތާނގެ ދޮރުަތކުގެ ތަޅުަތކާ ވަރަށް އުނދަގޫ. މިހާރު ންބޮޑު އެްއޗެހި. މަރާމާރުކޮށް ހަދަ ވަރަށް ައގު



  

އެއްޗެހި  ތަނބުތަކާ އޮތީ ހަލާކުވެފަ. ދެން އެ ތާނގަިއ ހުރި ހަލާކުވެފަ. ކާޕެޓުތައް ހުރީ ހަލާކުވެފަ. ސީލިން

ހިސާބުަގއި  އި ނޫެޅވޭއެ ތަނުގަ، ހުރީ. އެހެންވީމާ ިއގެންޮގސްފަޅަ ދުވަސްވުުމގެ ސަބަބުން ަކނޑަިއގެންގޮސް ފަޅަ

، ަތއް ވެއްޓި ހުރީ. ލައިޓުތައް ެވްސ ބައެއް ލައިޓު ަމއްސަލަތައް ެޖހިފައި މިހިރީ. ބައެއް ފާޚާނާ ތަށިތަކާއި ފާޚާނާގައި

ނޑުމެން މިހާރު ޗޭ ތައް ކޮންމެެވސްވަރަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެއަނެއްބައި ަލއިޓު ންނަނީ ނުޖަހައިގެން އެ ހުޮގތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް މަރާމާތުކުރަން. ފަ. އެހެންވީމާ، މި ހާހިފަހައްޓާ ލަތުގައި ހުރީމަ މިތަން އަޅުގަ

 540އިލާއިރު އެބަ އުޅޭ މަރާމާތުކުރަން ބަލާއިރުގައި ދޮރެއްަގއި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ތަޅެއްގެ އަގު ެވސް ބޭރުން ބަލަ

ެވއްޖެްއާޔ ން ތަޅު ބާޒާރަކުން ނުލިބޭ އެއާ ެއްއވަރު ތަޅެއް. އެހެންއެބަހުރި. ދެާހވަރުގެ އަުގހުރި ތަޅު ޕައުންޑު އެހާކަށް

ނޑުމެންނަށް  އެބަ ދިމާވޭ ސުޕްރީމް މުޅި ދޮރުފަތް އެއްކޮށް ބަަދލުކުރަންޖެހޭނީ. މި ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް އަުޅގަ

ނުޑމެ، ކޯޓުަގއި. އެހެްނވީމާ  .ންތައް ހިއްާސކޮށްލީން ހަމަ މި ކަމި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު. ޖޭ.ޕީގެ ވަގުުތކޮުޅގައި ބާކީ އެބަ އޮތް.ޢިއްޒަތް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޤަ ބޫލުކުރަން ޝަރްޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ، މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ެލްއވުން އަުޅަގނޑު އެދެން. އެ މަނިކުފާނު މް ދެއްކެވި ވާހަކަުފޅަށް ވިސްނައިއެހެންވީމާ، އޮނަރަބަލް ޤާސިްމ އިބްރާހީ

އް ނުދެްއކިޔަސް ެއ . ދެން އެ އަދަދުތަކާއި އެ ވާހަކަތައިވާހަކަފުޅުދެްއކެވީ ާދއިރާ ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަުތގަ

ނި. ޕޮއިންޓަށް ކަމެއް ސާފުކޮްށލާނީ ހަމައެކަ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާީއދުކުރަމުން، ހަމަ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ދެތިން

އަށްވުރެ މަީތ އަދި އެ  މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓަކާ، ކޯޓަކަށް ރަނގަޅު. އެވްރެުޖކޮށް ސްޕީރިއާ ދެްއވިްއޔާ ވަަރށްކުރުކޮށް ޖަވާބު

ކިތައް ދުވަސްތޯ އެވްރެޖުކޮްށ؟ ޖަވާބުދެއްވީމަ ައޅުަގނުޑ ؟ އެއް ނިންމުމަށް ނަގަނީ ކިހާ ދުވަހެއްތޯމައްސަލަ  ކޯޓަކުން

 ުކރިއަށް. ދާނަން އަނެއް ބަޔަިއގެން 

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ތެެރއިން ގަރީގެ މަްއސަލަތައް. އާދެ! އޭގެށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަކީ ތަފާތު ކެޓަކޯޓާއި މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓުތަކަ ޕީރިއާސު

އެއް ދުވަހުން ނިމޭ މައްސަލަތައް ވެސް އެބަހުރި. ބައެއް މަްއސަލަ އަހަރަކަށް ވުރެ ދިގުލަިއގެން ވެސް އެބަ ދޭ. ދެން 

 ...ތަފާސްހިސާބުތައް  އަޅުަގނޑު

 



  

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން

 ޮކށޭ.އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ެއވްރެޖު

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނޑުމެން ބަލަހަްއޓާއިރު، ތަފާސްހިސާބު، އާދެ! އެހެންވީމާ  ނޑުމެްނ  އަުޅގަ މަްއސަލަ ނިމޭ ދުަވހުގެ އަދަދަކީ އަުޅގަ

 ދަންނަވާލީ. މި ހިސާބުން ބަލަހައްޓާ އެއްެޗއް ނޫން. އެހެންވީމާ،ތަފާސް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ާވހަކަ. ދެން އަނެއްކާ މިހާުރ  ވިދާުޅެވއްޖެ ކޮމްޕިއުަޓރ ވިުއގަައކުން ުގޅުަވއިލާ ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނއުޅުނީ

ކަންކަމުން މި  މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ. މި ގެންސް ހެދޭ ވާހަކަ. އަނެްއކާ ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސްއޯިޑއޯ ކޮންފަރެ

ތި ބޭފުޅުްނގެ ަޢދްލުއިންޞާފް ލިބިދިނުމުގެ  ،ކަންކަމެްއ ނޫން ދެްއތޯ. ޝަރްޢީ މަސައްކަތް؛ މަސައްކަަތކީ ދިްއލުމާ، މި

 އް، ކުރިއެރުެމއް، ތަރައްީޤއެއް؟ހަލުވިކަމެ ނަން،ެދއްވާ އެ ކަްނކަމަށް އަންނާނެ ކުރިއެރުމެއް ވިދާޅުވެ .ކަންކަން

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

އްކެއް ހާޒިރުނުުކރެވިގެން އެތައް މަހެއް މީެގ ކުރީގައި ގޮްއސަ އެބަހުރި. އެއީ ރާއްޖެތެެރއިން ހާޒިރުުކރަންޖެހޭ ހެ

ރާްއޖެތެރޭގެ ރަށު ކޯޓަކަށް މާލޭަގއި ހިނގާ ޝަރީޢަތެްއގައި ެހކި ހާޒިރުކޮށް، ުނވަތަ އެހެްނ މިހާރު ސް، އެހެންނަމަވެ

އެީއ މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ  ުނވަތަ ަވރިއެްއގެ ނުވަތަ އެހެން ބަޔާނެއް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމު ވެސް ަކއިވެންެޏއްގެ

ތަރު މަސް އެބަ ވޭ މީހަކު ައށް ލިބުނު. މީގެ ކުރީގައި ތިންހަ ޖުޑީޝަރީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެްއ އަޅުަގނޑުމެން

ަޝރީޢަތަށް ބޭނުންވާ ބަޔާނެއް  ،ރާއްޖެތެޭރގައި ހުންނަ މީހަކު ހެކި ަބހެއް ނުވަތަ ބަޔާެނއް .ނުކުރެިވގެންހާޒިރު

 ރަން މި ޖެހެނީ.އަށް މީހަކު ހާޒިރުކު އެއް ވެއްެޖއްޔާ ާމލެ. މާލޭަގއި ހިނގާ މައްސަލަ ނެގުމަށް ޓަކައި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ނޑަށް ސާުފވެއްޖެ މިހާރު ހެ ކަން ެދއްތޯ. ދެން ނެގުން ވަރަްށ ބޮޑަށް އަަވްސވެގެންދާނެކިްނގެ ބަޔާން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިނަކާއި އިތުުރ ކަށް ކޮމްޕިއުޓަރަާކއި ިއތުރު ފޯންލަނިންމާލަމުން ކުަޑކުޑަ ވާހަކަެއއް. ކޮންމެ މުަވއްޒަފައަޅުަގނޑު 

 ނެ ދެއްތޯ؟ގޮތަށް މަސައްކަްތ ހަލުވިެވގެންދާ ލެްއވުމުން ެވސް ހަމަ ތި ފެކްސްލައިނަކާ

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 



  

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހާރު މެޖިސް މުވަްއޒަފުން ގިނަ  2ޓްރޭޓް ކޯޓެއްަގއި ޢާއްމުކޮށް އިދާރީ ެއންމެ އާދެ! އަުޅގަ

ކޯޓުތަުކގައި މި ތިބެނީ. މިހާރު އެންމެ ފޯންލައިނެއް ހުރީމާ އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ނުވަަތ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ހަދާ 

ނުންވޭ އޯިޑއޯ ކޮންފަރެންސްެގ އެބަ ބޭ، ފޯންލައިނުން ނުގެޅެނީ. އެްނގޭޖުވެފައި ހުްނނަނީ. އެހެންވީމާ ގަީޑގައި ކޯޓަށް

ވަތަ ވީިޑއޯ އޯިޑއޯ ނު  ޖެހިފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައިީވޑިޯއ ކޮްނފަރެންސްގެ އިންިތޒާމްތައް ހަމަ ،އިންތިޒާމުތައް 

ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ަވސީލަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭން. ެއ  ،ނުވެމީހުންނަށް އެްނގޭޖު ގަީޑގަިއ ކޯޓަށް ގުޅާ ކޮންފަރެންސް ހިނގާ

 ައޅުަގނޑު ިއޝާރާތްޮކށްފައި އޮންނާނީ.ވާހަކަ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

މެޖިސްޓްރޭްޓ ، ވީިޑއޯ ކޮްނފަރެންސް ކިތައް ުދވަހު ހަްއދަވަންޖެހޭތޯ ،ޯއޑިޯއ ކޮންފަރެންސް މަހަކު ގާތްަގނަޑކަށް

 ކޯޓަކަށް؟

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޝަންގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޑިޕާޓްމަންޓް 

ނޑުމެން ސާުފކޮށްލެވިފަެއއް އަދި ނެތް.  މާލޭ ކޯޓުތަކުން ޯއޑިޯއ ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ހަދާ އަދަދު އަުޅގަ

އެކި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ އަިދ އެކި  ޓްމަންޓުން އެިކއެކި ޓްެރއިނިންތަކާޑިޕާ މަވެސް، މެޖިސްޓްރޭްޓ ކޯޓުތަކާއިއެހެންނަ

 ތައް ކުރިއަށްދާނެ.އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ޕްރޮގްރާމު ތައް ހަމަ ކޮންމެ މަހަކު ހަތަރުފަސް ފަހަރުރޮގްރާމުޕް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ނުޑެގ ވާހަޢިްއޒަްތތެރި މުޤައްރިރު. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިތ ދެއްވި މަޢުލޫމާތަށް.  ކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަަވން އިތުުރ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް  ،އަޅުަގނޑަކީ ވެސް ޝަްރޢީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް .އަދިވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުމެން ެއ ވާަހކަދައްާކއިރު އަބަދުދިނުމަށް ޤަބޫލުކުރާ މީހެއް. ދެން އަޅުގަ  މި މި ކިޔަީނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެައށް ދޭންޖެހޭ ސަޕޯޓް ވެސް ދިނުމަކީ މުހިއްގުިޅގެން  އާދަންނަވަނީ އެ މު ކަމެކޭ. އެހެްނވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

މިހާރު މި މަރުޙަލާ  އި ައޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ގޮތެްއ؛ކަމެއް ކަންނޭނގެ. އެގޮތަށް ވިސްނުން ބަހަްއޓާފަ ވިސްނަންޖެހޭ

ކަންނޭނގެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކަންނޭނގެ.  އަކީ އިތުަރކަށް ވާހަކަދެްއޭކނެ މަރުޙަލާއެއް ނޫން

ނޑު ނިންމާލަން.  އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އޮތް. އަޅުަގނޑު މިހާރު އެބަ މިނެޓުގެ ވަގުތު  1ޙޫރީ ޕާޓީގެ އިތުރު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ޖުމް

 .އެްއޗެކޭ ވިދާޅުވުމަށް އަރުވާނަން ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމްޞަތުފުރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު އިނގޭތޯ. މިހާރު މީގައި ބަޖެޓަށް ބަލައިލީމާ އަ

ނޑަ  އެްއގޮތަކަްށވެސް ބަޖެޓް އިުތރުކުރަންޖެހޭނެ ދެން ށް މި ބަޖެޓަކުން ނުފެނުނު އިނގޭތޯ. ކަކަމަކަށް އަޅުގަ

ްނ ރުފިާޔ ބިލިއަ 1.1އަކީ  އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަތަކުން އެބަ އެނގޭ. މީގައި އަނެްއ މައްސަލަ

ފިޔާ ދިނީމަ ހަމަޖެހިދާނޭ. އެހެންވީމާ، މިލިއަެނއްހާ ރު 190ތި ވިދާޅުވަނީ ގާތްަގނަޑކަށް އިނގޭތޯ، ތި ބޭފުޅުން މިހާރު 

ނޑު ބަާލއިރުަގއި މީތި ެއ ވަރަށް ކުަޑކޮށްލަިއގެންނެްއ ބިިލއަ 1.1މި  ން ރުފިޔާ މި ކުޑަކޮށްލީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަ

މަށް ކަ ން ރުފިޔާ ބޭނުންވާބިލިއަ  1.1ންގުމަށް ޓުތައް ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ދޮރު ވެސް ނުލެއްޕޭނެ. ކޯޓުތައް ހިކޯ

މިލިއަނާ ހަމައަށް މީތި ގޮސްގެން ކޯޓުތައް ހިންގޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް ޯނންނާނެ. އެހެންވީމާ، ކޮން  500ވަންޏާ 

ނޑަ 1.1ހިސާބެއް ޖަހައިގެން، ކިހިނެްއ ހަދައިގެންތޯ  ށް މިކަާމ ބިލިއަނާ ހަމަޔަށް މީތި ގެނައީ ފުރަތަމަ؟ އެއީ އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވި ކަމަކީ ތި ބޭފުޅުންނަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާ. ތި ބޭފުޅުންނަކީ ޝަރީޢަތްތައް ނިންމަން ތިބޭ ބޭފުޅުން. މީގައި 

ހަމަތަކާއި އިންސާނުންގެ ުބއްދި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ، މި ުހރިހާ އެއްެޗއް ދެނެގަންނަޖެހޭ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ހަމަ ތި 

އްދި ޤަބޫލުނުކުރާ ހިސާބަށް ކަންަކން ދާ ގޮތަށް މި ބަޖެޓުަތއް ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިން ައއިާމ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ބު

ނޑުގެ ުސވާލަީކ  ނޑުމެންގެ ޢާްއމު އޮފީސްތަކާއި ދިމަދިމާލުން މީތި އަންނާނީ ކިހިނެއްބާއޭ އަުޅގަ ދެން އަޅުގަ

މިހިރީ ހަމަ ކުިރއެރުން. މިހާރު މިސާލަކަށް،  ފުރަތަމައިނުން. ދެން ބަޖެޓުެގ ކޮންމެ ކޯަޑކަށް ބަަލއިލާއިުރގަިއ ވެސް 

މިލިއަން. ެއއީ ތި ބޭުފޅުން ތި ވިދާުޅވާ ިރވަިއސް  376ަގއި  2014ަގއި ހިނގިއިރުަގއި،  2013މިލިއަން  329

 މިލިއަނެއްތޯ  60މިލިއަނެއްތޯ ވިދާުޅެވއްޖެ އިތުރުޮކށްދެއްިވއޭ،  70ބަޖެޓު ކަމަށް މިސާލަކަށް ފިނޭންސުން ދީފައި އޮތް 

ކޮންމެވެސް ވަެރއް އިތުރަށް ެދއްވި ވާހަކަެއއް ވާަހކަފުޅުދައްަކވާއިރު. އެހެންވީމާ، އެަބއި ީލމާ ރިވައިސް ބަޖެޓަކަށް މި 

ނޑުމެންނަށް. އެބަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާ  376އަންނަނީ   2015މިލިއަން. މި އޮތީ ދައްކާފައި ފިނޭންސުން އަޅުގަ

ގެ ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެންވީމާ، މި އަދަދު ދޭއިރުގައި މި ހިސާބުތަކުން ހަމަ 16މިލިއަން. މިއީ % 438ވަނަ އަހަރަށް 

ނޑުމެންނަކަށް ހަމަ މީގައި މި ނޭނގެ އެްއޗެއް ބުނާކަށް. ވަރަށް ދިގު ވަގުތުަތެކްއ  އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނަޑކަށް މިއަކުްނ ތިބޭފުޅުންނާއި އެީކގައި ހޭދަޮކށް، ވަރަށް ބޮޑަށް ީމގެތެރެއަްށ ވަދެގެން ނޫނީ ހަމަގަ އިމު ެވސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮަތކަްށވެސް ދަންނަވައިލާކަށް ނޭނގެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ.  ކޯްއޗެއްކަން ދޭނީ ބުނާކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޝަރުޢީ ދާއިރާ އަށް ޓަކައި ޚުުދ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ޤާޟީންނަށް ޓަކައި މި އަުޅގަ

ނޑުމެން މަަސއްކަތްތަެކްއ އަޅު ނޑުމެން ލަދުގަންނަ ވަރަށް އަުޅގަ ަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްކޮްށ، ޚުދު އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ކޮށްދިނިން. ެއ  ކޮށްދީފިން ގައިުމވެސް. މުާސރަތައް ބޮޑުކުރުާމއި މިހިރަ ހުރިހާ ކަމެއް ގައިުމވެސް އަުޅގަ

ޔަުކ ވެްސ ތިބި. ޭއގެތެރެއިން ިމއުޅޭ ޣަފޫރުމެން ކަހަލަ ބޭފުޅުން ވަރަްށ ދުވަހު ވަރަްށ ގިނަ ަބޔަުކ، ދެކޮޅުހެދި ބަ

އިދިކޮޅުހެއްެދވި. އެ އިިދކޮޅުހެއްދެވުމާ ެއކު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ އަޣްލަބިްއޔަތު ކޮމިީޓގައި އޮތުމާ ެއކީަގއި ޝަރުީޢ 

ނޑުމެން ހަމަ ކުރެވުނު ހުރިހާ މަސައް ނޑުމެން ކޮށްދިނިން. ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ ކަތެއް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަކަށެްއ؛ ދެން ެއްއވެސް ތަނެްއަގއި އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރަކަށް 

ައީއ ނާންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ހަމަެއކަނި ދިނުމަކުން، ނޫނީ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަަތއް ބޮުޑކޮށްދިނުމަކުން މި 

ނަޑކަްށ ނޭނގުނު. ދެން އެހެންވީމާ،  ނޑަކަށް ހަމަަގއިމު ވެސް ނޭނގުނު. އަުޅގަ ކިހާވަރެްއގެ ކުިރއެރުމެއް ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންގެ މީހުންގެ އިޚްާލޞްތެރިކަމާއި އަުޅގަ މީގައި ަފއިސާެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ ހަމައެކަނި އެްއޗަކީ. ައޅުގަ

ންނޭނގެ. އެންމެ އިޚްލާޞްތެރިކަން މީގައި އެންމެ ބޮޑީ. ޝަރީޢަތްތައް ރަނގަޅަށް މީހުންގެ ކިޔަމަންތެރިކަން ކަ

ހިންގުމުގައި ނޫނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމުގައި ެއންމެ ބޮޑު އެއްަޗކީ ހަމަ ިއޚްލާޞްތެރިކަން. އެއީ ކޮންމެ 

ރު ޤާިސމް އިބްރާހީމް ވިދާުޅވެއްޖެ. ދާއިރާެއއްަގއި ވެސް އޮތީ ެއކަން. ދެން އަުޅަގނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އިްޙތިރާމުކުރާ ބޭފުޅެއް. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް، ރާއްޭޖގެ ަވރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ވަރަްށ 

ނޑު ެވސް މިހިރީ  198އިޙްތިރާމުކުރާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ،   މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރަްއވަން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

ނޑަށް ގައިުމވެސް މީގެތެރެއަށް ވަންނަްނ  އިތުރުކޮށްދޭށޭ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރުކުރަންވީ ކިހިނެްއ ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑަކަށް  1.1އެނގޭނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށްފައޭ. ެއއީ މިހާ؛   500ބިލިއަން ރުފިޔާ އޮތް ތަނަކުން، މިހާރު ގާތްގަ

ގޮތަށް ވީމާ މިއީ ހަމަ އަރަތަކަށް ވެގެންދާނީ އިނގޭތޯ. މީތި ދާނެ އަރަތަކަށް  މިލިއަނަށް ކުޑަކޮށްލަިއގެން މީތި ހިންގޭ

މިިލއަނުންނޭ ހިންގޭނީ ވިދާުޅވި ނަމަ،  800މިލިއަނޭ ވިދާުޅވި ނަމަ، ނޫނީ  900ވެގެން. އެހެން ނޫން މިސާލަަކށް، 

ވާނީ. އެހެންވީމާ، މިއިން ެއއްަޗކީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީތި ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ބުނެިވއްޖަީއސް އެވަރުންނޭ ތިކަން

މި ބަޖެޓް ހެދުމުގައި އެހެން ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ މިއަކީ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ ހަދާފައި ފޮނުވާފައި މިއޮތީކީ. ހަމަ ކޮންމެވެްސ 

ކަ އެްއޗެއް ޖަހައިލާފައި ފޮނުިވްއޔޭ. ދެން އެމަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާ ވާހަ

ވިދާޅުިވ. އެހެންވީމާ، ފުލުހުްނނަކީ ވެސް ހަމަ ޝަރުޢީ ދާިއރާގެ ބޮޑު މަސަްއކަތްތަެކއް ުކރާ ބައެއް އެއީ. ތަޙްޤީުޤގެ 

ބޮޑު ބައެއް އަދާކުރާ ބަޔަކީ ފުލުހުން. ފުލުހުން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައި ޝަރުޢީ ދާއިރާ އަށް ފޮނުވައިލާފައި މި 

އް އިްއވައިދޭށޭ. މިހިރިއްޔޭ ހެކި. މިހިރިއްޔޭ މީހުން. މިތިބީއޭ މިވެނި އެްއޗެއް، އެެވިނ ބުނަނީ ކަލޭމެން މިއަށް ޙުކުމެ 

އެްއޗެއް ިކޔައި ބަަހއްޓާފައި ެއ ހުރިހާ ދިރާސާތަކެއް، މި އޮތީއޭ ފިންގަރޕްރިންޓު. މި އޮތީއޭ މީތި. ކޮމިޝަނަރ އޮްފ 

ނޑަށް ވުެރ ބޮޑަށް ފޮނުވާ އެްއޗެހިތައް. ޕޮލިސް އަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފޮނުވާ  ހުރިހާ؛ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ކުރީެގ ިވޔަސް އަދި މިހާރު ިވޔަސް. އެހެންވީމާ، އޭެގ ބޮޑު ަބެއއް ުކޭޅ ބައެއް. ޝަރުޢީ ދާއިާރެގ 

 އެްއގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ، ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބަަޔކީ ފުލުހުން. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާތަކެްއގެ މައްޗަށް... ޢިއްޒަތްތެ

 

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑުމެން މީގެ ކުރިއަށް އިސްލާީމ  ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މަޑުކޮށްލައްވާ. އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ މީގެއިތުރަށް އަުޅގަ

ޖެހިލާއިރުގައި މިސާލަކަށް ޢުމަރުގެފާނާ ހަމައިން ނޫނީ އަބޫބަކުރުގެފާނު، އެ ބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް  ތާރީޚުތަކަށް

އައިުރގައި ފުލުހުންނެއް ނުތިޭބ. އެހެންވީމާ، ޤާޟީ ހުރިހާ ކަމެއް ކުަރއްވާނީ. އެ ތަޙުޤީުޤ ފުލުހުން ކުރާ ބައި ވެސް 

 ބަޔަކަށް ވަިކކޮށްލާފަ. އެްއ ބައި... 2ތީ އޭތި ކުޅޭނީ އެ މީހުން. ޤާޟީން. ެއހެންވީމާ، މިހާރު މި އޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކޮިމޓީ ނިންމާ ގަޑިކަމަށް ކުރިން  3.00ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލީ  ައކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތުދޭން ބޭނުން. އަދި ވަގުުތ އިޢުލާންކުރީމާ އެހެންެވގެން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަަކ އަށް އަުޅގަ 

ވެސް އެަބއޮތްމެ. ހަމަ އެ ާވހަކަ ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޖުމުލަ ގޮތެްއަގއި އެ ކުެރއްވީ ުސވާލުތަކަށް 

ނޑުމެން  ކޮމިޓީ  މި .ެވސް ދަންނަވާލިންކުރިންވުރެ ބޮޑަށް ޚިޔާލުފުޅުތަެކއް ކަންނޭނގެ އެ ގެްނގުުޅއްީވ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ގޮތްތަކެއް ނިންމިގެން އެ  ،އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ ހަމަ އަޅުގަ

ދެއްވުމަށް އެހެން  ،އުސޫލަށޭ. އެްއވެސް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު ވަކި މުއަްއސަސާއަކަށް ވަކި އަދަދެއް ދިނުމަށް

ނޑުމެން މިނިސްހުށަހަޅުއްވަމުން ނުގެންދަވާށޭ. އަ ބޭފުޅުން  ތި ؛މަށް ފަހުގައިޓަރ އޮފް ފިނޭންސާ ބައްދަލުކުރުޅުގަ

ނޑުމެން ކުެރއްވި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ އަދަެދއްގެ ވާހަކަ. ެއކަން އިރާދަ އަޅުަގނޑުމެނަށް ދެްއަވއިފި ތި  އްޔާ ވޭތޯ އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވަން ބެހޭ ަފރާތުގަިއ ވާހަކަަދއްކާނަމޭ އިނގޭތޯ. އަ މަސައްކަތްކުރަން ކަމާ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ުޅގަ

ކަށް ވަގުތު އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ޕާޓީން އެްއވެސް ވަރަ މިރަށް. ވަރަށް ަވގުތުކޮޅު ކުޑަކޮށް މިއަޙްމަދު ޢާ

 ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ. ޖެހެތީވެ އަޅުަގނޑު ދޭން ނުވާތީ ކޮންެމހެން ފުރުޞަތުބޭނުންކުރައްވާަފއި

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ 

ނުޑމެން ހަމަ ޕާޓީގެ ނަން ކިޔާފަ ނަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ންވިދާުޅވީމަ އަޅުަގނޑުމެ  އި،އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

 ،ައކަށް ވާީތވެއިމުކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭނުބްވާ ޕާޓީޤާފު އިންޞާމަސްލަޙަތާއި ޢަދުކަމާ އަދި ސުލްޙަ އަމަންއަމާން

ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ ވަރަށް ގިނަ ން މިއަދު އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝނުގެ ފަރާތު



  

ންފަރެންސްކޮްށގެން ހެކި ހޯދުމާ؛ އެފަދަ ވަސީލަތްތައް ޝަރީޢަތްތަްއ ނިންމުމުގައި ހުރިކަން. އޭގެތެޭރގައި ކޮ

ެއ  ޤަބޫލުކުވޭނެ ކަމެއްތޯ؟ ވަންދެކަށް މައްަސލައެއް ނުނިމި އޮތުމަކީ އެއީ އަަހރު ދުވަސް 3ލަތްތަކުގައި ެވސް ހާ

ނޑު ކުިރއަށް  ދާނަން. ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނީމަ ދެން އަޅުގަ

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

، ގޮތުން މައްސަލަތައްކާ ބެހޭ .މަސައްކަތްަތއްއެޑްމިންެގ ންގަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ހި

ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަުކ މަންޓް އޮފް ޖުޑީ ގޮތުން އެްއވެސް ަދއުެރއް ޑިޕާޓް ަގއި ހިންގާ ޝަރީޢަތާ ބެހޭކޯޓު

 ނޯންނާނެ.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ްވ ވަރަށް ާސފު އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެަފދަ މައްސަލަތައް އެހެން އެ ިދމާވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ.

 އެއަށް ޖަވާެބްއދެއްވާ.  ؟ލްަގއި މައްސަލަތަެކއް ހުރެގެންތޯ ނޫންތޯލެވެ

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ރަސްއެޅޭ ގޮަތށް އެްއވެްސ ކަހަލަ ކަެމއް ުކރެވިފަެއއް ނޯންނާނެ. އަދި ެއކަހަލަ ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަްށ ޝަރީޢަތަކަށް ހު

ދަތިވާ ކަހަލަ އެްއވެސް ކަަހލަ ކަމެއް ދިމާވިޔަސް އެކަެމއް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

އްލުކުރުން. ެއއީ ގެ ދަތިކަން ޙަނަނީ އެންމެ ކަމެއް. ެއއީ ޖާަގއި އްލުުނވެ އޮންމި ގެންދަނީ. ަހމައެކަނި ޙަ ޙައްލުކުރަމުން

ނަޑއެޅި އަޅުަގނޑުމެން އަތްމަތީަގއި ޮއންނަ ކަމެއް ކޯްޓ  ،ނޫން. އެކަމަށް ޓަކައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ކަ

ތަކެއް ެއްއ ހުރިހާ ކޯޓު ގައި ހިމެނިފައިވާނެ. ެއއީރުގެ ބަޖެޓުބިލްޑިންގެއް އިމާރާތްކުރުމުެގ ބައި މިއަންނަ އަހަ

އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  ކޯޓުތަކާޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓް ފިޔަަވއި މާލޭގެ ސްޕީރިއާ ހުރިހާ ެއއީ ސުއިމާރާތެއްަގއި 

 ޖަސްޓިސް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ހިންގުމަށް ޓަކަިއ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދެންނެވިން ވަގުތު ކުޑަވަމުންދާތީ ވަރަށް ުކަޑ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. އަުޅގަ

 ވަގުުތޅެކޭ އޮތީ. ދެން ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ ހަމަ ޕާޓީގެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެބަ 

ނޑަށްއިންނެވި. އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް ުކރުކޮށް މިކަން ނިންމާލެވޭނެ އި އޮތީ ވީހާދަންނަވާފަ ެއ މެންބަރު ވެސް އަުޅގަ

ތިބެނީ. އެހެންވެގެން ިމހެން މި ދަންނަވާލީ. ވަރަށް  ގޮތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެްއވަިއގެންނޭ ތިމަންނާމެންގެ ޕާޓީން މި



  

ނޑަށް ޔާ. މަިއކުބޮޑަށް ޝުކުރިއް  މި  ިނއްވާލަެދއްވުން އެދެން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް ވަރަްށ ގިނައިރު އަުޅގަ

އަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ބޭނުން ހަމަ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ކުަރްއވާ ތިމަންނަ ސުވާލު އެބަ

 އަުރވަން.  މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ލިބިެގންވާ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން މިނެޓެއްގެ ފުރުޞަެތއް

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުރުތު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް 

އަުޅަގނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ މި ޖުޑިޝަީރ ހަރުދަނާވާންޖެހޭ. ދެން އެއީ ތަކުރާުރކޮށް ދެެކވެމުންދާ  އަޅުަގނުޑ ހަމަ؛

އިން ބޭުރ އެކި ފަރާތްަތކުން ވެްސ މިކަމަށް އިޝާރާތްކުަރްއވައިފި.  އަދި ާރއްޖެ މެުދގައި ވާހަކަެއއް. ަރއްޔިތުްނގެ 

ނޑަށް ފެނޭ  1.1ބޭފުޅުން ހުށަެހޅުއްިވ ވ ގެްނދަވަނީ. އެ  ރިޕޯޓްތައް ނެރުްއވަމުން ބިލިއަން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓް. އަުޅގަ

ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް. ދެން މި  މިލިއަން ރުފިޔާ 587.53އިނގޭތޯ މި އުނިވާ 

ނޑަށް  ؛ދެންނެވީ އަުޅަގނޑުމެން މި ދާނެތޯއޭ؟އްުލވެގެން ދެްއވުމުްނ މި މައްސަލަތައް ޙަފައިސާ ހަމަޖައްސައި މި އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް އެްއ ފަރާތެްއ  ،ފަރާތެްއ އޮންނައިރު  2ވެސް އެނޭގ ކޯަޓކުން މައްސަލަެއއް ނިމިގެންާދއިރު 

ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް ޝަރުޢީ  ގެ ތެރޭގަިއ ދެކެޭވ ވާހަކަެއއްތޯ؟ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮންނާނެ. ެއހެންވީމާ، ހިތްހަމަނުޖެހުމު

އެ  ކަކީ ކޮަބއިތޯ؟ކޯޓްތަުކެގ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ުކރިއަށްގެންެދވުމުަގއި ހުރި މައްސަލަތަ ތެރޭގަިއ، ގެނިޒާމު

މުަވއްޒަފުން އިނގޭތޯ  1776 އަޅުަގނުޑ ބަލައިލިއިރު އްެލްއ އަސްުލގައި އެބަ ބޭނުންޭވ. ދެން ޖުމުލަ ޙަމައްސަލަތަކަށް 

މީހަކަށް ހަމަ ޖުޑިޝަރީެގ ކޮންމެވެްސ ެއއް  200އަކީ އާބަދީެގ ކޮންމެ ކުރަްއވާ. މާނަ  ޖުޑިޝަރީގަިއ މަސަްއކަތް އެބަ 

 ދެކެަވޑައިުނގަންނަވަންޯތއޭ؟ ކަމުަގއި  ލިބޭ. އެ މިއީ ބޮޑު އަދަދެއް  ލަތުން މުސާރަާވ ަދއުހުންނަ އޮފިސަރެއް އެބަ

 ރަށްރަށާ އެއްކޮށް. އެއް މިލިައން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަމަ ޚާއްޞަ އެއް މިނެޓު އްޖެ އިނޭގތޯ. އަހަމަވެ  އެއް މިނެޓު ގެ ފުރުޞަތެއް ަމނިކުފާނަށް މި ދިނީ. އޭގެން ުޅގަ

 އްޔާ ަޖވާބުދެްއވުން އެދެން. ގެ ގޮތުަގއި އިން ބަަޔކަށް ވެއްޖެ ސުވާލެއް 

 

 ހިތަދޫ އުރުތު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ދެން އެހެންނަމަވެސް  !އާދެ، ބަްއލަވާ؟ ގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ތިބެނީ ޢިއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރުކޮމިޓީމި ދެން ކިހިނެއްތޯ 

ނޑު.  ..ހަމަ މުހިއްމު ސުވާލުތަކެއް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތަށް ވުރެ އެމް.ީޑ.ޕީ .އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑިްނގައި  އިތުރަށް  ވެސް އަށް ކަ

 އިން ސާފުެވވަަޑއިގަންަނވާނެ.  ދީފައިވާނެކަން މި ކޮމިީޓގެ މިއަުދގެ ަޔއުމިއްޔާތު އަޅުަގނޑު މިއަދު ަވގު

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ދެން މި ހިމެނެނީ  އެ ރަދު ބޮޑުވުމާ،ޚަ މާއިމުވަްއޒަފުން އިތުރުމު ލާނަން.ދަންނަވައި އާދެ، އަުޅގަނަޑު ކުުރކޮށް

ކޯްޓ އެބަހުރޭ. މި ކޮންމެ ކޯޓަކީ ވެސް ހަމަ މުވައްޒަފުްނ  192ެއކުލެވިަފއިވާ ގޮތުގެ މަްއޗަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑިޔާރަކު ހުްނނަންޖެހޭ ކޯޓެއް އެީއ.  ހޭ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްަގއި ވެްސ ކޯޓެއް އެބަ ހުންނަންޖެ 200ތިބެންޖެހޭ، ފަ

ނޑުމެން ބޭނުންވިޔަސް ނުވިޔަސް ކުރަންޖެހޭ  ދޭ،ކޯޓަކަށް ހަމަ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް އެބައެ  ކޯޓެއް ހުންނަންޏާ އަޅުގަ

މި ޚަރަުދ  ،ޚަރަދުތައް. ޭއގެ ސަބަބުން ަބޖެޓްގެ ވަރަްށ ބޮޑު ަބއެްއ ިއތުރުވެގެންދޭ. އާބާދީ އެއްފަްސކުރެިވއްޖެ ނަމަ

ނޑުމެން ލަފާކުރެވެނީ.  ކުަޑވާނެ 30ވަރަށް ބޮޑު ތަނެއް %  ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު. ވަރަށް މަދު ސިކުންތުކޮޅެއް

 ިރޔާޟާ ހަވާލުކޮށްލާނަން.هللا އަޅުަގނޑު ޢަބްދު

 

 

 ޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:ރިޔާهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ބަާލނަން އެއް މިނެޓުގެ ތެޝުކުރިއްާޔ.  ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާއަުޅގަ ީސެގ ރޭގަިއ ސުވާލުކުރެވޭތޯ. އާދެ، އަުޅގަ

އޮންނަީނ  އަދި ފުލުހުންގެ މަްއޗަށް މި ،ގޮުތގައި މި އޮންނަނީ އޮންނަ ޙައްޤެްއގެވެސް ހަމަ ވަރަށް ޮބޑު، 

ނިޑޔާރެްއގެ ކުރިމަްއަޗށް ގެންދިއުމަށް. އެހެންވީމާ،  24އްޔާ ޖެ ރެވިއްމީހަކު ބަންދުކު އިލާޒިމުކޮށްފަ ގަިޑއިރުތެޭރގައި ފަ

އިން ލިބުނީ އަތޮޅުތަކުަގއި އެކަީށގެްނާވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން ވެސް މީޑިއާ ،މިހާރު ވެސް އަތޮޅުތަކުަގއި

ނޑިޔާރުން ނެތް ވާހަކަ. އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ނޑިޔާރުްނ ތިބިއްޔާ ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ފަ  24ކަމަކު ފަ

ތިބި މީހުން ވެސް  އިނޫނިއްޔާ ވަރަށް ޮބޑެތި ކްރިމިނަލް ކަންތައްތައް ހިންގާފައެހެންގަިޑއިރުތެރޭަގއި ެވސް ގެންެދޭވނެ. 

ށް ކޮންމެ ދިޔައިމަ މި ދެންނެވި ގޮތަހަމަޖެހިގެން ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓް

ނިޑޔާރުން ތި ؛ރަށެއްަގއި ނޑު ޮކށްލަން ބޭނުންވާ؛އެ ބޭނެތޯ؟މީހުން ދިއިރުޅޭ ޮކންމެ ރަށެއްގައި ފަ ތިބޭނެތޯ،  އީ އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ. ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ ގޮުތގައި ވަރަށް  އެއީ އެއް ސުވާލު އަުޅގަ

ތަަކކަށް. ތަރައްޤީގެ ުދވެްއޔަކަށް ރަށް އާ އުސްމިންހުށަހަޅާފަ. މި ޤައުމު މިދަނީ ވަ ޮއތީ އެމްބިޝަސް ބަޖެޓެއް މި



  

ނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ ބޮޑެތި އިންވެްސޓްމަންޓްސްތަކާ އެްއޗެ ދާއިރުަގއި ބޮޑެތި ހި އަންނައިރުގައި އަުޅގަ

މީހުން  އޮތް ހާލަތާ ދޭތެރޭގައި. އެ ންވޭ ރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަރީސް ކޮންސަރއިންވެސްޓަރުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަދި ވެ

މި ކަންކަމުގެ ވާހަަކ  ދިއުމާ،މައްސަލަަތއް ލަސްެވގެން  ތަުކގައިޚާއްޞަކޮށް ިސވިލް ކޭސަސް ޅާ؛ދެކޭގޮުތގައި ހަމަ ހުށަހަ

ނޑު ކޮށް އެހެންވީމާ، ެއ އިޝޫސްތައް ޙައްލުެވގެންާދނެހޭ މި ބަޖެޓުން؟ހުއްޓޭ.  އެބަ ލަން ބޭނުންވާ؛ އެއީ އަޅުގަ

ނަޑއަުޅއްވާފަ  ޮއތްތޯ ތި އެްއވެސް ވަރަކަށް އެބަ އްކޮށް މި ބަޖެޓުަގއި އެއާއެ މަހަ  މިހާރަށް އިބޭފުޅުން ޕްރޮގްރާމެްއ ކަ

ރަްއޔިތުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުކުރުމަށް ޖުޑިޝަރީއާ ދޭތެޭރގައި އޮތް ރަްއޔިތުން ޤަބޫލުުކރާ ގޮތް ނުވަތަ މިހާރު އޮްތ  ވުރެ

 ާވނެތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި މަށް ޓަކައި އެްއވެސް ވަރަކަށްއިތުބާރު ބޮުޑކުރު ވުރެ މިންވަރަށް

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނޑުމެން މިހާރު ވެސް އެކަހަލަ ޕްޮރގްރާމުތަކެްއ ހިންގަމުން މި ގެން ޑިޝަީރއާ ޖު ންނަށްއްމުދަނީ. ެއއީ ޢާއާދެ، އަުޅގަ

ޕްރޮގްރާމުތަކެްއ  ންނާެއއީ ޓީވީންާނއި ރޭޑިޯއއި ،ގޮތުން މީޒާން ްޕރޮގްރާމެއް ދީ އަދި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ބެހޭ

ްއމުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޢާ ތައްޔާރުކޮށް އަދި މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްަގއި ވެސް އެަބއި ހިމެނިފައި އޮންނާނެ

ގެތެެރއިްނ ބޮޑު ބަެއއް އަދި އޮންނާެނ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި އިދާީރ މުވަްއޒަފުން ހޭލުންތެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމު. އަދި އޭ

 މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮންނާނޭ އޮންނާނެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިއަހުލުވެރިކުރުުމގެ ޕްރޮގްރާމުަތކެއް ހިމެނިފަ

ނިޑޔާރަކު  ނޑިޔާުރގެ މުސާރަ އްޔަންކުރި ކަުމގައި ވިޔަޢަކޮންމެ ކޯޓަކަށް ފަ  ހިމަނާފައި އޮންނާނެ.ސް އެ ފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން ބާކީ ފުރުޞަތު މި ނޑަކަށް އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ. އަުޅގަ  9 އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ައދި އެބައޮްތ ގާްތގަ

ިއތުރުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެ. އަދި އޭ ބާކީ. ނަމަވެސް ތިޔަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ވަރަކަށް މިނެޓު

އޮތް ނުކުތާ ސާފުކޮށްލަދެްއވިްއޔާ  ބޭފުޅުންެގ ބަޖެޓުން ފެންނަން މި ދެްއކުމަށް ތިަގއި ޓެކްސްނާޝިދު ކުރެއްިވ ސުވާލު 

 . އިެއކުގަ  ރަނގަޅު ތި ޖަވާބާ

 

 ހައިކޯޓުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް. އަޙްމަދު ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުްނ: 

ނޑުމެންގެ އައްސަލާ މްޢަލަިއކުމް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަހއިކޯޓުން އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު ޮބޑުކުުރމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާއި ުމވަްއޒަފުންނަށް އިތުރު ތަ ގަިއ ބަޖެޓު ދިނުމަށް ޓަކައި މިމްރީނުހިތުން ކޯޓްތަކުގައި މަަސއްކަްތކުރާ ފަ

ވެސް އެކަމަށް ަޓކަިއ ސައްކަތްކުރުމަށް ަޓކައި. މިހާރުއެކަމަށް ަޓކަިއ މަ ނީ،މްރީނަށް ބަޖެޓް ހިމެނިފައި ވަވެސް ތަ

ގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިުރގައި ކަންބޮވާ ދެ ޯކޑެއް އެބަހުިރ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހައި ޯކޓުމަސައްކަތްކުެރވެމުންދަނީ. ދެން 



  

ޑުމެން ހިމެނި ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަމަ ަގއި ައޅުަގންނގެ ކޯޑުކޯޑް. ޓްރެއިނި ންއިނގޭތޯ. ެއއް ކޯަޑކީ ެއއީ ޓްރެއިނި

ނޑިޔާރުންގެ ޓްރޭނިން ވަނީ. ވީމާ އެއަކީ އަޅުަގނޑުމެނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރެއްއި އަށް ދަށްކޮށްފަ ޒީރޯ  ؛ނޫން. ފަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. މިންޓްރޭނި މީހުންނަށް އެ ހާރު ދިނުމަށް ޓަކައި ެއއީ ކޮންމެހެން ުކރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަ

ނޑިޔާރުން އަހުލުވެިރުކރުމަކީ ެއއީ ކޮންމެހެން ކުަރންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އާ  އަލަށް އުފެދޭ އާ ޤާނޫނުތަަކށް ފަ

ގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްއވެްސ ން ކޯޑުޓްރޭނި ނަށްކަންތައްތަެކއް މި ކުރެވެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑމެން

ނޑުމެން ބަޖެްޓ ނެތީމަ އެއީ ކަންބޮފައިވަރެްއ ހިމެނި ނޑުމެން އެ ކޯޑުން ވެސް އަުޅގަ ޑުާވ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާފަ އިރިވައިްސކޮށްފަ ނޑުމެންނަށް އެ ކޯޑަްށ ވެސް ލާރި އިތުރުކޮށްގެން  ،އޮތީ މި އިއަލުން އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނޑުމެންނަށް އެަކން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. ދެްނ އަުޅގަ އެންމެ ބޮޑަްށ ކަންބޮޑުާވ އަެނއް ކަމަީކ  ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ކަންތައްަތކަކީ ނޑުމެން ކެޕިޓަލް ކޯޑް. ކެޕިޓަލް ކޯްޑަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހިމެނިފަ އޮތް މަިއގަ ެއއީ  ،އެއީ އަުޅގަ

 9އި ށްފަހުރި ކަންަތްއތައް. އެަބއި އުނިކޮއި ކޯޓް ރޫމްގެ ހުރި އިިކއުޕްމަންޓްސްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ަޓކައި ހިމަނާފަ

ނޑުމެންގެ ސާ ހުރި އި ުކރުމަށް ޓަކައި ހިމަނާފަވަރ އަްޕގްރޭޑު އޮތީމަ އެއީ ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ެއއްމަތީ އަދަދުތަކެްއގެ ވާހަކަ ކަންތައްތަެކއް. އެއީ މާ ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ނޫްނ އަުޅގަ

ކޮންމެހެން އުނިކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ަމއްޗަްށ  އިޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ަބލާފަ ގޮަތކީ ވާބަޖެޓް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މި  އިބަލާފަ ނޑުމެން ވާީނ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ކުަޑުކރުމަށް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުެމނަށް   ގޮުތަގއި  ގެން ހައި ކޯޓް މި އަްނނަ އަހަރު ރަނގަޅުމިލިއަން ރުފިޔާ ލިބި 1.5ހުށަހެޅި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާީލ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ހިންގެން  އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބޭނުން އެްއޗެއް ސާފުކޮށް ވާހަކަތޯ ިތ  މިިލއަންގެ 192މިލިއަންތޯ  182 ލަން.ޝުކުރިއްާޔ. އަދި ހަމަ އަުޅގަ

. އެ ވަރު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން. ހިމެނޭ ކޮންބައެއްތޯ އެއީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެއާދެ، ރިކަރެންްޓތޯ ނޫނީ  ވީ؟ ދެއްކެ

 ކޮށްލާ ނުކުާތއެްއގެ ގޮުތގަިއ. ރެކޯޑަްށ ޓަކައި ނޯޓުއަޅުަގނޑު ހަމަ މިތާ 

 

 ކަެދއްެކވުން:ބޭފުޅަކު ވާހަފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނޑުެމން. 192ގޮތުން  ރިކަރަންޓް ހިމެނޭ އިކެިޕޓަލާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ނުހިމަނައި  މިލިއަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ފަރާތުން.



  

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ން ފަރާތުޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

އޮތީ މި ފަހަރު އެހެން އަހަރު އަހަރަށް ުވރެ ތަފާތުކޮށް މި ފަހަރުގެ  ގޮތުްނ ދަންނަވަން އާދެ، ޓެކްްސއާ ބެހޭ

ނޑުމެން ހޯދާ އެންމެހައި  ބަޖެޓުގައި ޓެކްސަށް ވަކި ޯކެޑއް ހިމަނުއްވާފައި އެަބއޮތް. ެއހެންކަމަށްވާތީ، އެ ކޯޑަށް އަުޅގަ

ޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައްަކންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ފަދަ ޚަރަދުތައް އެ ބައިގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނިގެންގޮއްސަ އެހެރީ. ތަކެއް

އޭގެތެޭރގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ދަްއކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ ފަދަ ތަކެތި އެ ކޯޑަްށ 

 ހިމެނިފައި އޮންނާނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އެ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވަންވީ މިންވަަރކަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ ވާހަކަ  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކެލާ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޢާރީފް.

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާ

ނޑު އަހާަލން ބޭނުންވަނީ  ރަށުަގިއ ކޯޓު ހަދާފައި، ގާޟީން ލާފައި އެބަ ތިބެންޖެހޭ. އަނެއް  192ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނުޑމެން އެންމެން ވެސް އަބަދުެވސް މި ކުރާ ުސވާލަކީ ަރްއޔިތުންގެ ފަިއސާެގ ހަމައަުގ  ޣަފޫރު ވެސް އަިދ އަުޅގަ

ނުޑ ހިތަށްއަރާ ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްާޔ މިސާލަކަށް، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭތޯ؟ ވެލި ރަށުަގިއ  14ުއ ފޯ މަނީ ލިބޭތޯއޭ؟ އަޅުގަ

ނިޑޔާރުން ކޮންމެވެސް އެއް ފުާރޅެއްެގ ދަށަށް ގެނެސް ޓީުމ  ކޯޓުަގއި ޤާޟީން ތިއްެބވުމުެގ ބަދަލުގައި އެ ހުރިހާ ފަ

ޅެފިއްޔާ މާ ައވަްސާވނޭ. އެކަހަލަ ތަޞަްއވުރެްއ ހަދައިގެން ރާއްޭޖގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި މައްސަލަަތއް ނިްނމަން އު

ނޑަްށ ދިމާވާ ގޮތަކީ...  ނުގެންގުޅަންޯތއޭ؟ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލުުކރެއްވުމަށް ފުރުޞަތުދެްއވުން އެދެން.

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މި ސުވާލުކުރަނީ. ައޅުަގނޑު މި ަދންނަވަނީ ރާއްޖޭަގއި އެބަހުިރ އަޅުަގނޑަށް  ުސވާލުކުރަން ިލބޭ ވަގުތު އަުޅގަ

ނޑު ނުދަްނނަވަން ތި ބޭފުޅުންނަށް  ބައިވަރު މައްސަލަ ނުނިމި. އެ ކަންކަން ބެއްލެވިްނތޯއޭ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެވސް ބޭނުން. ސަލީ މް ވިދާުޅވިހެން ވަރަށް ގިނަ ބަެއއްެގ ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭ ފައިސާ ދޭން އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ހުންނާނެ ތި ބޭފުޅުންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދެްއވާފަ. ދެން، ކޮންމެ ރަެށއްެގ  ދެކޮޅުހެދުމާ ދެކޮޅަށް ވެްސ ައޅުގަ

 އިތުރު ފެކްސް މެޝަންތަކާ އެްއޗެހި ހަރުކޮށް، ހަމަ އެައރކޯންތަކާ ެއއްޗެހި ހަރުކޮްށދޭން އަޅުަގނޑުމެން ވެސް 

ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު  ޖުޑިޝަރީ އަށް ދޭ ފައިސާގެ ހަމައަގު ލިބޭތޯ؟ ގައިމުވެސް އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރަގއި އެބަހުރި 

ބައިވަރު މައްސަލަ. އާދަިއެގ މައްސަލަތައް ނުނިމިފަ. ފަނޑިޔާރުްނގެ ޓީމެއް އޮިތއްާޔ، ނޫނީ ޤާޟީންގެ ޓީމެއް 

ލަތައް ނުނިންމޭނެތޯއޭ؟ އެކަހަލަ ތަޞައްވުެރއް ނުގެްނގުޅެންތޯއޭ؟ އޮިވއްޖެްއޔާ އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގޮސް އެ މައްސަ

 އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލުތަކަށް ޖަާވބުދެއްވާފިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަުޅ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަވާބެއް އޮތް ނަމަ، އެ ކުެރްއވި ސުވާލުަތކަށް.

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ން ފަރާތުޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނޑަެއޅި،  ވަރަށް ގިނަ ުދވަްސވާ މަްއސަލަތައް ައވަހަށް ނިންމުމަށް ޓަކައި ޖުޑީޝަީރގެ ފަރާުތން ވަފުދުތައް ކަ

ކޯޓުތަުކގައި މައްސަލަަތއް ެވސް ހަމަ ބެލުމުގެ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖެހިގެން ކުރިއަށްދޭ. ދެން، ކުރިން އެ ވިާދޅުވި ވާހަަކ 

ކިތަްއ އަށް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވައިދެްއވާނީ. ެއ ޤާނޫނުތަކުގެ އަލީަގއި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހުންނާނީ 

 ކޯޓުކަމާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ަބއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އޭ.ސީ.ީސާއ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ރިޔާޟް ރަޝީދު ނިންމައިލެއްވުމަށް. ައޅުގަ

އެބަ ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ،  ބައްދަލުކުރެްއވުމަށް މި ބައްދަލުވުން ނިމުމާ އެކު އެބައޮތް ކުރިއަށް. އެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިެގން

ވަގުތު ހަމަ އެ ަވގުުތގެ ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ގަޑި 

ނޑު މި ގެންދަނީ. މިހާރުވެސް އިތުރަްށ  ބަލައިގެން، ހަމަ ވަރަށް ފަުރވާތެރިކަމާެއކު ގަޑި އަށް ބަަލއިގެން އަުޅގަ

މި ގެންދަނީ. ެއމް.ޑީ.ޭއގެ ފުރުޞަތު އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާ ގޮތަށް އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޑެިޕއުޓީ ލީޑަުރ  ވަގުތުީދގެން

 އަޅުަގނޑަށް އަންގާަފއިވާތީ ެއ ވާހަކަ ދައްކާލީ. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ަކއި މި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް މިހާތަނަށް މިއަދު ޖުޑިޝަރީގެ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަ

ފޯރުކޮށްދިން މީހުން މިތާ އެބަ ތިބި ަވކިަވކި މީހުންގެ ޮގތުގަިއ ވެސް. އެހެްނވީމާ، ެއ ތަން މިނިވަން ތަނެްއގަިއ 



  

ނުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ަކމެއް. ސަލީމް ވާހަކަ ެދއްިކ ގޮތަ ށް ިމއަދު ޖުޑިޝަީރގެ ގޮތުަގއި އޮތުމަކީ އަުޅގަ

ނޑިޔާުރންގެ މިނިވަންކަން، އެ މީހުންނަކީ މީހުން ކައިރިއަށް ސަާލންޖަހަންދާން ނުޖެހޭނެ ބައެއް  މިނިވަންކަން، އަދި ފަ

ނޑުމެން.  ގޮތުަގއި ެއކަން މިއަދު ެއ ޔަޤީންކަމާއި އެ ކަށަވަުރަކން ޤާނޫނުގެ ތެރޭން ހޯދައިދިން ބަޔަކީ އަުޅގަ

ނ ޑުމެން ތި ބޭފުޅުން ކުރާ ކަމަކަށް ހުރަސްއަޅާކަން ެއއްވެްސއިެރއްަގއި ނުތިބޭނެ. ތި ތަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ވެދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަން  މިނިވަންކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ދޭންޖެހޭ ބަޖެޓެއް ދިނުމުގައި އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެަބއޮތް. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ  އަޅުަގނޑުމެން ވެދޭނަން. އެހެންނަމަވެސް އެާއއެުކ، އަުޅަގނޑުމެން

ނުޑ  އެުކގައި ތި ބޭފުޅުން ތި ބޭުނންވާ އަދަދު ތި އިތުުރކުރަން އެދޭ އަދަދު އިތުުރކުރެވިދާނެޯތ ނޫންތޯ؟ އެއީ، އަުޅގަ

ޮބޑަށް ހަމަ ހުރިހާ  ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ކަެމއް. އެައށްފަހުގައި ހަމަ މާމިނގިލީ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކީ ވަރަށް

ބައްދަވުމުންތަުކގައި ެވސް މިނިވަން ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބަޖެޓް އިތުރުކުރަްއވަިއގެން ެއ 

ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނަށް މަސައްަކތްކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި އެ ބޭުނންވާ އަދަުދ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަކާލަުތ އަބަުދވެސް ކުރާ 

ކަށީގެްނވާ ެއއް މިންވަރެްއަގއި މި މަސައްަކތް ކުރިއަށް ނުގެންދާ ކަމަށް އެހެން ބޭބޭފުޅުން އަބަދުވެްސ ބޭފުޅެއް. ެއއާ އެ 

ނޑުމެން ބަލަނީ.  ވަކާލާތުކުރަމުްނގެންދޭ. އެއާ ެއއްވަުރގެ ރިޒަލްެޓއް ފެނިގެންދޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ނޫން އަޅުގަ

އި މި ސަުރކާުރ ހިންގާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން، ޫނން ނަމަ، ޕީ.ޕީ.އެމުން ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ތިކަން ތި އެދޭ ކަންތައްތަުކގަ

ނޑުމެްނނަށް ދެވެން ހުރި ހުރިހާ ލުޔެއް ައޅުަގނޑުމެން މިތާ މި ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުން މި ތިބީ  ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަ

އި ތި ބޭފުޅުންގެ ތި ހުށަހެޅުމެއް ދޭން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެމން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އެކު އޮންނަ ބައްދަުލވުމުގަ 

ގެންދާނަން. ެއއަށް ކިހާ މިްނވަރެއް ެދވިދާނެތޯ ބަލަިއ، ެމކްސިމަމް ދެވެން އޮތް އެންެމ ރަނގަޅު އެްއޗެްއ ދިނުމަށް 

 ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ފަސްުނޖެހޭނެކަން، އެ ޔަޤީންކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ނިންމާލުމަށް. މިހާރުވެސް ފަހަނައަޅާ ގޮއްިސ  3:15ާޔ. ޝުކުރިއް މިނެޓު.  10އަށް ިދަޔއިމަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މީަގއި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޮޑަށް ިޚޔާލުފުޅެއް ކަންނޭނގެ ގެންގުުޅއްވީ ސުވާލުަތކުގެ ބޭރުްނ، 

 ނަމަ ކުރިއަްށ ގެންދަވާ. ސުވާލުތަެކއް ނެތް؛ ޖަވާބު ެދއްވަން އޮެވއްޖެ

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. ދެން، އަުޅގަ

ނޑު  މި ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކަށް ަޖވާބެއް އަދި ޢަމަލީ ސިފަެއްއ ގެނެސްދެްއވާނެ ކަމަށް އުްއމީދުކުރަން. ދެން، އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން އޮތް މުހިއްމު ވާހަކަެއއް ނިންމާލުމުގެ ކުިރން ދަންނަވާލަން. އެީއ، ޖުީޑޝަރީ އަީކ ދައުލަތުެގ ތިން 



  

ޖުޑީޝަރީއަކަށް ޯނވެއޭ. ދެން،  ބާރުންކުރެ އެއް ބާރުކަމުަގިއ ވިޔަސް މި ބަޖެޓުގައި ެއްއވެސް ކަހަލަ ކޮންޓްރޯލެއް

ނޑުމެންނަށް ދެއްވުމަށްފަހު، އެ ބަޖެޓުން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އުއްމީދަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ  އަޅުަގނޑުމެންނާ ެއއްެވސް ކަހަލަ މަޝްވަރާކުރުމެއް ެނތި އުނިކުރަްއވައި ކޮންޓްރޯލްކުރަްއވަންޏާ އަުޅގަ

ނިވަްނކަމެއް ނެތޭ. މި އަހަރު ވެްސ، މީގެ ކުީރ އަހަރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އުނިކުރަްއވަނީ ވެސް އެ އެްއވެސް މި

ޖުޑީޝަރީއާ މަޝްވަރާކުަރއްަވމުން ފަހުގައި. މިފަހަރު ހައްދަވާ އެްއޗަކީ ބަޖެޓުަގއި ހުރި ހުރިހާ ކޮންޓްރޯލެއް އެ 

ނުޑްއވައިަލއްވާަފއި މިހާރު ދައްކަންޖެހޭ ބިލުތަކެއް  10% ،20ބޭފުޅުން ސްޕް މެދުވެރިކޮށް ުކރައްވާތީ ބަޖެޓުން % ކަ

ވެސް ނުދެްއކޭ. މުސާރަެއްއ ވެސް ެދވޭވަަރކަށް ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފަެއއް ނެތް. މުސާރަ ހަދަންވީމާ ކޯޑުތަކަްށ 

ގްރިމެންޓެއް އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީގަިއ އާދޭްސުކރަން މި ޖެހެނީ. ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެ 

ކޮށްފިއްޔާ ުޖޑީޝަރީ އަްށ މި އަންނަނީ ެއގްރީމެންޓް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަަކއި. ނަމަެވސް، މިހާރު ހެދިފައި ހުިރ 

އެގްރީމެންުޓގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެގްރީމެންޓާ ެއއްގޮތަްށ ނުދެވިގެން ބިލު ހުށަހަޅާފައި އެއް މަސްދުވަސް ާވއިުރ 

ނޑުމެ ނުޑ އެފައިސާ ނުދެވިގެން އަުޅގަ ބަ ގުޅަންޖެހޭ ފިނޭން ން ކައިރީަގއި އެ ބޭފުުޅން އާދޭސްކުރާތީ އަުޅގަ

ތަުނގައި އުުޅްއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ. އެވަުރން ވެސް ބިލެއް އަދާނުކުެރވޭ.  އެ އިޑެޕިއުޓީ މިިނސްޓަރާ މިނިސްޓަރާއި

ކުޑަެވގެންނޭ ދަނީ.  .ދަނީއި ެގއްލިެގންނޭމަީތގަމު ރަްއޔިތުންގެ ކުރިގެ ސަބަބުން ޖުޑީޝަރީގެ އަގު ާޢއއޭގެ މާނަައކީ އޭ 

ނޑުމެން އެދޭ ކަމެޭކ. ޖުޑީޝަރީށް ތި ބޭފުޅުން ޙައްލެްއ ހޯއްދަަވއިމިކަމަ އަށް ބަޖެެޓްއ  ދެްއވައިިފއްޔާ ވަަރށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށްފަހު ަޤއުމަށް  މުޅި ،. ެދން، ދައުލަތަށްއަށް އޮންނަންވާނޭ އެ ބަޖެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު ޖުީޑޝަރީ ކަ

ނ ވަންޏާ މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ހުރިހާ މުއަްއސަސާތަކުން މިވެނި ބައެްއ ުޑއްމާލީ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކަ

ނ ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރާ ޤަބޫލުކުރުމެކޭ. ެއއާ ިޚލާފަށް މިގޮތަށް ދަންޏާ މީ ުޑއްވަން ނިންމެކަ ީވއޭ. ެއއީ، އަުޅގަ

ޔާ. އްވެއްޖެ ޖުީޑޝަރީގެ ިމ ބަޖެޓް މިގޮތަށް އުނިކުރަމުންދާ ކަމަށްކަމެކޭ  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކަންޮބޑުވާ

ނޑުމެން ކުރި ެއއްެވސް ޚަރަދެްއ  އުނިކުަރއްވާަފއި، 20މިހާރު % މިހާރު ެއއްެވސް ައއިަޓމެއްަގއި ނެތް އަުޅގަ

ނޑޭ ކޯޓު އަދާކުރެވޭ ގޮތެއް. އެންމެ ތަނުގައި ހުރި މެޝިނަރީތައް  އެ ގެންަގއި އަލިފާނުެގ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފަހުން ކޮ

ގެން އެ ކޯޑަށް އެްއޗެްއ ވެްސ އެްއޗެއް ހޯދޭކަށް ނެތް، ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީގައި ދަންަނވައި މަ އެއަށް އަދަިއގެންދިޔައި

 ބަރާ ހަމައަށް މިގޮތަށް ގެންދަނީ. ޑިސެން އިތުރުކޮށްދެްއވިްއޔާ ނޫނިއްޔާ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި މި ދެ މަސް ކުރިއަށް މި

ފަރާތުްނ  ގެދެްއވުމަކީ ޖުޑީޝަރީ . އެހެންވީމާ، މި ހާލަތު ރަނގަުޅކުރެވޭެނ ގޮެތއް ހަމަޖައްަސއިމި ހާލަތު ހުރީ

 ލައިކުމް.އަްއސަލާމް ޢަ އަޅުަގނޑު އެދޭ ކަމެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައި ވިދާުޅވެދެްއާވ.ރެކޯޑު  އާދެ!



  

 

 ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަރާތުން  ޖުޑީޝަލް އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެޑިޕާޓްމަންޓް 

ހަތަރު މަސްކުރިން ފްރީޒްކުރީމަ ކިހިނެއްތޯއޭ މި އަހަރު ނިމެން ތިންއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ ައކީ ބަޖެޓް 

ނީ. ފަްސކުރަންޖެހެއެ ކަންތައްތައް އަހަރު ކުރަން ހުންނަ ކަންތައްތައް ކުެރވޭނީ. ހަމަ މި އަންނަ އަހަރަށް ނޫންތޯއޭ 

 ހުންނާނީ. އިއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ބަޖެޓް އަސްލު ބޮޑަށް އިތުރުޮކށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި  .ކޮށްފަްއވި ނުކުތާަތއް މިހާރު ވާނީ ނޯޓުވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ތި ފާޅުކުރެ

ނޑުމެން މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެްއވި ސުވާލުަތކަ  ށް ދެްއވި ޖަވާާބ އަދި އަުޅގަ

ބައޮތް. އަިދ ދެ ދުވަސް ބާކީ އެ .ކުރެވިެގންދާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ދުވަސް މީނިންމާލުމަށް އެޖެންޑާ

ޖުޑީޝަލް  ،އާދެ! ވަޑަިއގެންދެްއވި ިވއްޔާ ޓައިމަށް ނިންމާލުމުގެ އުއްމީދު އެަބއޮތް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިރާދަކުެރއް

އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންގެ ފަާރތުން ވަޑަިއގެންދެްއވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ

ނޑު އިޢުލާންކުރަން. އިދާރީ މޭޒުން އެ ބޭފުޅުންންނަށް މި ވަގުތަށް ކޮމިޓީ ނިންމައިތިބޭފުޅު ށް ނަލެވުނު ކަމަށް އަޅުގަ

. ކޮމިޓީ ކޮންޓިނިުއވާ ވާހަކަ ެއދެން. އަދި ކޮމިޓީ ނުނިމޭ ެދއްވުން ބޭރަށް ނިކުމެވަަޑއިގެންެނވޭެނ ގޮތް ހައްަދވައި

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( `. . އޭ.ސީ.ސީ ތައްޔާރަށް އެބަ ތިބި. ނަށްދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ދެވަަނ  10ޓަިއެގން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިން ފައް 2:00އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެްނދިޔަ؛ 

ނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، ޮކމިޓީގައި މި ވަގުތު ޯވކިންެގ  ދަންފަޅި އަޅުގަ

ނޑުމެން ުކރިއަށް  2015މި ގެންދަނީ  ކޯރަމެއްގެ ގޮުތގައި ތިބޭ އަަދދަށް މެންބަރުން ވަޑަިއގެން ެއބަ ތިއްބެވި. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބަްއދަލުކުރުމަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅި  ވަަނ ދުވަުހގެ ަމސައްކަތް. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން މި މަަސއްަކތް  2ުދވަހުެގ ތެެރއިން  4ކަ

ކޮމިޓީން ވަނީ ގޮތްތަެކއް ފާސްކުރަްއވާފަ. ެއއީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުން  ކުރިއަށް ގެންިދޔުމުގެ ކުިރން

އެދިަވޑަިއގެންނެވި ބަޖެޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ބަޖެޓު ކަރުދާހުގެ ފޮތްތައް 

ނޑުމެން ހޯދަން ބޭނުންވާ ފޮނުއްވިއިުރަގއި ޭއގެން މަދުވާ، އުިނވެފަިއވާ މިންވަެރްއ ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ 

ގަިޑއިުރގެ ސެޝަެނއް އެިކއެކި ުމއައްސަސާަތކާ އެކު؛ މިގޮތަށް ފާސްެވގެންދިަޔއީ،  1މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ަކނަޑެއޅޭ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެޮގތަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މި ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރާނެ ވަިކވަކި މުައއްސަސާަތކެްއ 

ނަޑއަުޅއްަވއި އަދި އެ ބޭުފޅުންނާ އަޅުަގނޑުމެން ކުަރްއވާނެ ސުވާލުަތކަކަށްފަހުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  ކަ

ނޑުމެންނާ އެުކގަިއ ބޭއްވޭ ަބއްދަލުވުުމގައި ގޮތްަތކެއް ނިމިގެން ކުިރއަށް ގެންދަން. އަދިވެސް ަތކުރާރުކޮްށ  އަށް އަުޅގަ



  

ޢިއްޒަތްތެރި އެްއވެސް މެްނބަރަކު މިއިން ެއއްެވސް  އަޅުަގނޑު ދަންަނވައިލާނަން. މި ބައްދަލުވުމުަގއި

ނަޑއަުޅއްަވިއގެން ކުރިއަްށ ނުގެންދެވުން އެދެން. އަދި  މުއައްސަާސއަކަށް ދޭނެ ަވިކ އަދަދެއް ަވކި އަދަދުތަެކއް ކަ

ނޑުމެންނަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމޭނީ އެންމެން އެއްބަްސވެފަިއާވ  އެފަދަ ހުށަހެޅުންތަކަށް ތާއީދުނުކުރެއްވުން އެދެން. އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ވޯޓަށް އެިހގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަކަށް ޚިޔާލު އެްއގޮތްނުެވއްޖެ ކަމުަގއި ވާަނމަ. ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މި 

ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނަވނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަދި އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން. ވަިކވަކި މެންބަރުންގެ ނަން 

ނޑުމެން މިއީ ކޮންޓިނިއުކުރާ  ނުދެންނެވި ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ދެ ަވނަ ދަންފަޅި ކަމުގައި ވާީތވެ،  10ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑަްށ ނުފެނޭ. އެހެންވުމާ އެކު،  މީޑިޔާ ެއގޮތުަގއި އޮތް އޮުތމަށް އިހުތިޖާޖުކުރައްވާ ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު އަުޅގަ

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގަތުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނން އިދާރީ މޭޒުަގއި އަޅު  ގަ

ނޑުމެންނަށް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ އެންޓި  ނޑުމެންނާ ހަމައަްށ -މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުްނ އަުޅގަ

 1ވާ ގޮތުން ޓަިއމް ހަމަޖެހިފައ ގެނެވޭނެ ގޮތް ހައްދަަވއިދެްއވުން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ެއއީ ަތމްސީލުކުރާ ރެޕްރެޒެންޓިޓިްވ  މިނެޓު. 20މިނެޓު. ީޕ.ޕީ.އެމަށް  15އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ގަިޑއިރުގެ ަބއްދަލުވުެމއްަގއި 

ށް އަ އަދި އޭގެއިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  .ކިޔާ ހަމަ އުސޫލުގެ ދަށުން މިކިޔާ ޕްރޮޕޯޝަނަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނޭ ؛އުސޫލުން

ޓު. )ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މިނެ 7މިނެޓު، އެމް.ޑީ.އޭ ައށް  10

ނޑުމެން .ންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަމެން -ކުރަން ބޭނުންވާ ުސވާލުތަަކށް ޖަވާބުދެްއވުމަށް އެންޓި  އަުޅގަ

ކޮމިޝަނުެގ  ،އްވިޒު ރަޝީދުމުޢަން ލުޠުފީ އަދި އަލްފާޟިލް ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް ޙަސަ

ރަޝީދު، ސެކެޓްރީ هللا އަލްފާޟިލް ޔަޒްމީދު މުޙައްމަދު، ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރު. އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .ނައިބު ރައީސް

ނޑު 4މި  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމީން، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފައިނޭންސް. .ޖެނެރަލް  މެންނާ އެކު ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ވަަނ  2015 .ބޭފުޅުންނަށް ލާނަން އެތިއްބެވި. އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއި ވަގުތު ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން އެބަ އަށް މި  މި ކޮމިޓީ

އަހަރަށް ލަފާކުރަްއވާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުަރއްާވ ޮކމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ފާްސކުރި ގޮތްތަެކްއގެ އަީލަގއި 

ބައްދަލުކުރަން އެދިވަަޑއިގެންެނވި ފަރާތްތަކުެގ  ިމ ކޮމިޓީއާ ގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންގެމިނިވަން މުއައްސަސާތަކު 

ނޑުމެން ވަިކ ރެންޑަމްކޮށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކޮށް ބަްއދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންާދ  ބޭފުޅުންނާ އެ ،ތެރެއިން އަުޅގަ

ވަނަ  2015ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން  ތި .ލާނަންދަންނަަވއި ނޑުަވގުތު އަޅުގަ  ބައްދަލުވުމުެގ ތެރެއިން ަބއްަދލުވުމެއް. މި

 އަދަދަކާ ކަރުދާހުގައި ހިމެނެނު އޮތް ބަޖެޓު ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓާ އަދި ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްަވއިގެން މި އަހަރު ތި

ށުމުގެ ގޮުތން ފުރަތަމަ ފެވަެރއްގެ މަޢުލޫމާތެްއ  ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެެވސް ދޭތެރޭގައި ތި

 ދޭނަން.ސުވާލުތަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުަފހުން މެންބަރުންގެ  ކޮށްލަދެްއވަން. ޭއގެހިއްސާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި 



  

ނޑުމެން އޮންނާނެ  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ސިޓީފުޅެްއ  ރައީސަށްަގއި މަޖިލީހުގެ 2014 ބަރުނޮވެން 13އަޅުގަ

ވަރަށް ވަަނ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރި ބަެޖޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ  2015. އޭަގއި އިންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާފަ

ނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް ފޮނުިވއިރުތަފްސީލުކޮށް ހާމަކޮށްފަ ، . އަުޅގަ

. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސީލިްނގެ 37. އޭަގއި އޮތީ ެދއްވާފައް ލިންގެފޮނުވި ސިޓީަގއި އޮތީ ސީ

ގޮތަށް ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި ފޮނުވީ. އެއަށްފަުހގައި ފިނޭންސް  އަށް ފެތޭ  މިލިައން ރުފިޔާ 37އަކުރުން އަކުރަށް 

ވުންތަކަށްފަހުގައި ައޅުަގނުޑމެން އެއްބަސްވީ ދައުލަތުެގ އެކީގައި ބޭްއވުނު ބައްަދލު އަޅުަގނޑުެމންނާ މިނިސްޓްރީ އާއި

އަށް ބަޖެޓު ކުޑަކުރުމަށް. ދެން އެގޮތަށް އެއްބަްސެވގެްނ  މިލިއަން ރުފިޔާ 34.4އެީކގައި  ބުރަބޮޑުވެފައި އޮތުމާ ބަޖެޓަށް

ފިނޭންސް އިން  ހިސާބުން ފައިނަލްކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން އެ

. މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ކުަޑވެފަ 32.4އޮތީ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު މި

އަހަުރ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޝަނުެގ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް  އަންނަ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ަޙޤީޤަތުގައި މި

ނޑަށް މި  މިލިއަން ރުފިޔާ. ެއއީ ކުރު 2.1އެބަ ބޭނުންވޭ  ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި އިތުރަށް   ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 ލެވުނީ.ދަންނަވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަމަ ހުޅުވާލަން އެބަ  ންނަށްއާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފުރުޞަތަށް އަޅުގަ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  އައްޑޫ އަތޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ؛ .ީޕގެ ފަރާތުން އަސްލަމްއެމް.ޑީ ،ގެންދަން. މިގޮތުން

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވަން.  އަސްލަމަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ރުފިޔާ އެ ކޮމިޝަނަށް މިލިއަްނ  2.1ވާ މަދު ،ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އުނިވާ-އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެންޓި 

ޤާނޫނުައސާސީަގއި  ،ން ބާރުިލބިގެންކޮރަޕްަޝނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ-ޓި ދިނުން. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ އެންހަމަޖައްސައި

އަދި ވަރަށް ބުަރ  .ވާންޖެހޭ ބަޔާންެވގެން އުފެދިފަިއވާ ޮކމިޝަނެއް. މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނަކަށް

ތުަތކެއް ަހވާލުުކރެވިފަިއވާ ކޮމިޝަނެއް. ެއހެންވީމާ، މުސްތަޤިއްލުކަާމ އެކު އެ ކޮމިޝަނުެގ މަސްއޫލިއްޔަ

ބޭފުޅުން އެ  އެ ،މަސައްކަތްކުެރއްވޭނެ ގޮތަްށ އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަްނ އިންތިޒާމުކޮށްދޭންޖެހޭ. އެހެންކަމުން

ފައިާސ  ފައިސާދޭންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި މަށް އެ ބޭނުންވާ އަދަދަށްގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުކޮމިޝަނު

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އިތުރަށް މިހާރު  އަދި، އަޅުަގނޑުމެން ދޫކުރާއިރު ައޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ކޮން  މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވަނީ ތި 2.1މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރަށް  32ވާ  ހަމަޖެހިފައި މި 



  

ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތު  ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ތި  ؛ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ  ވާޖިބުތަކެއް އަދާކުަރއްވަންޯތޭއ؟

 ނުދެއްވެނީތޯއޭ؟ ުޝކުިރއްޔާ.ބޭފުޅުންނަށް ފުރިހަމަކޮށް ކަމުގައި ަބޔާންކުރަްއވާ ކަންަތއްތައް ތި

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި 

ލާފައި އެ ޕްރޮގުރާމުތަްއ ކުރަނީ ޕްރޮގުރާމުތަކެއް ެއކުަލވައިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން މި ތައްޔާރު

އުނިެވގެންދާ ކޮންމެ  ންކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ތަްނފީޛުކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް. އެހެންވީާމ، މި ބަޖެޓު

ނުޑމެންގެއަކީ ވެ ރުފިޔާ ންނާނީ. އެހެންވީާމ، ޭއގެސަބަބުން ކޮންމެވެސް ކޮންމެ ޕްރޮގުރާމަކާ ގުޅިފައި އޮ ސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުކުރެވޭ  އެއް ކަމެްއ. ދެން  ތަން އަންނާނެ. ެއއީ ހަމަ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުަރން ބޭނުންވާ ކަމެްއ އަުޅގަ

ގިަނ  ެވސް ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ަގއިދުވަހުގެ ތެރޭ އަހަރު 5ވޭުތެވދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ކޮރަޕްޝަުނގެ  މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވުނު. ޤާނޫނުގެ ބުނާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި

ނޑުމެން އޮީތ މިކަންކަން އަޅުގަ ންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުެއޅުމާ،ފިޔަވަޅު ައޅަ ،ޤީޤުކޮށްމައްސަލަތައް ތަޙް

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ައދި މި ހިސާބަކުން ވެސް  ކޮށްފައި. އެހެންވީމާ، މި ވޭތުވެިދޔަ ތާނގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަުކގެ ތެރޭގަިއ  ލެވޭކަށްަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތ ނިންމައިއަޅު ނެތޭ. އަޅުގަ

ދިރާސާކޮށްފައި ެއ ނިޒާމަތުގައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް، ގެންނަންޖެހޭ  ބަލައި ގޮްތތައް ނިޒާމުތައް ރޭވިަފއި ހުރި

ަތކުަގއި ހުރި ގެ އިދާރާތަުކގައި ުހރި އެސް.އޯ.ޕީެއްއޗެހި ތައްޔާުރކޮްށ ސަރުކާރު އެސް.އޯ.ޕީތަކާއިޞްލާޙުތައް ގެންނަން. 

ނުޑމެންނަށް މައްސަލަ ބަލާފައި ެއކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން. އެެހންނޫފައި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް ނީ އަބަދުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ތިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އޭމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާ ހިސާބުގަ  ؛އަުޅގަ

ކަމަްށ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ޕްޮރގުރާމު ކުރިއަށް ގެންދެިވއްޖެ  .އަުރވަންބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑަްށ ތި

 ހިނގާ ކަްނކަން ދެ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަުކގެ ތެޭރގައި މި ،ވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މަދުވެ

 ރައްޔިުތންނަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ގޮތަކަްށ އެކަންކަން ބަދަލުެވގެންދާނެ. ،ފެންނަ ގޮތަކަށް ފުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެމްގެ ފަާރތުން އަޙްމަދު ސަލީމް، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޕީ.ޕީޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑު ދެންމެ މި ބަޖެޓުތައް ބަލައިއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. އަޅު  ޤީޤަތުަގއި އެންމެރުގައި ޙަލަމުން އައިއި ގަ

ޤަބޫލުކުރާ  ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ ބަޖެޓު އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން ބުއްދި-ދިފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ އެންޓިރަނގަޅަށް ހެ



  

މިލިއަން ރުފިާޔެގ  37އޮތީ. ދެންމެ ލުޠުފީެގ ވާހަކަފުުޅގަިއ ެވސް ވިދާޅުެވއްޖެ،  މި ބަޖެުޓ ހެދިފައި ހަމަތަކެއްގެ މަތީން

ވީަމއޭ ެއގޮތަށް ތިމަންނާމެން ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރީ. ހަމަ އެ ވިދާުޅވާ ސީލިންގެއް ދީަފއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅު

މިލިއަނުަގއި މި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތީ ވެސް އިނގޭތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ފަހުން  37ގޮތަށް 

. އެހެންވީމާ، މިލިއަނަށް ބަދަލުކޮށްގެްނ އެގޮތަށް ކަމަށް އެ ވިދާުޅވީ އިނގޭތޯ 34ވާހަކަދަްއކަިއގެން އަނެްއކާ 

ނުޑ އެންމެ ސަމާލުަކންދޭ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ތަނަީކ އެންޓި  ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު. -އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުިފޔާގެ  24.3ކޮރަޕްަޝން ބޯޑަށް މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެްއ އަޅުަގނޑުމެން ފާްސކުރާއިުރަގއި، -އެހެންވީމާ، އެންޓި 

ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު ހަަމޔަކަށް އެޅިފަިއ އޮތުން ެއީއ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. -އި ެއންޓިބަޖެޓެއް ފާސްކުާރއިރުގަ 

އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުްނގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންިދއުމަށް ޓަކަިއ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންަތއްތައް ކޮށްދިނުމަީކ 

ން ވެސް ެއކަން ބޭނުން ެވސް ވާ ގޮތް ެއއީ. އެހެްނވީމާ، ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ާޚްއޞަކޮށް އަދި ސަރުކާުރގެ ފަާރތު

މިވަރުގެ ަސއުވީސް ޮޕއިންުޓ؛ މިހާތަނަށް އޮތް ދައުލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު މިއީ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓު 

ތޯ؟ ކޮރަޕްޝަން؛ ކޮމިޝަން-ހިމާޔަތްކުރެވެން އޮތީ އަދި މި ބަޖެޓު ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ގެންދެވެން އޮތީ އެންޓި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެކަީށގެްނވާ އަދަދަކަށް އެ ބޭފުޅުންގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް އުފުލޭ ގޮތަްށ -އެންޓި 

ނޑު ިމއީ އަެނއްކާ ހަމަ ކަމެއް އެނގޭއިރަށް އެންޓި  ކޮރަޕްޝަން -މި ފައިސާ ދީގެން. އެހެން ނޫން ގޮތަކަށް؛ އަުޅގަ

ނަޑށް ވެސް އަދިވެސް މި ފެންނަ މައްސަލަ އަކީ، ލުޠުފީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަވެސް އަޅާނެ . ދެން މީގައި އަޅުގަ

ނޑެއް  ނޑުެމންނަށް މައްސަލަތައް އަދިވެްސ މި ފެންނަނީ ޓިނުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމަކީ، ގިަނއިން އަުޅގަ

ކަހަލަ މަްއސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ދާތަން. ނަގަިއގެން ނޫނީ ކޮންމެވެސް ސިމެންތިކޮތަޅެއް ކަހަލަ ެއއްެޗއް ނަގަިއގެން، މި

އެްއގޮތަކަްށވެސް ބޮޑެތި މިލިައނުން މިލިއަނުން ކޮށްފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ވަްއކަންތަކުެގ މައްސަލަތައް އަދިވެސް ިމއިްނ 

ްޓ ވެސް އޮޑިކުރީަގއި  ސަލަެއއް ޝަރީޢަތަށް ޮގސްގެން ފެށޭ ތަނެްއ ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅަށްމައް

ނޑަކަށް ނޭނގެ އެއީ ރިޕޯޓުތަކުން؛ ނުބަިއކޮށް  ކަމެއް ނޫނީ .ތަކެއްރަނގަަޅށް ނެރެފައި ހުރި ރިޕޯޓު ދެން އަުޅގަ

ތަކެްއ ަކމެއް. ވަރަްށ ބޮޑެތި އަދަދުތަެކއް އެަބ ބުނޭ މީަގއި ޚިޔާނާްތތެރިވެފައި ުހއްޓޭ. އެކަމަކު، ނެރެފައި ހުރި ރިޕޯޓު

ނޑުމެން ހަމަ ވެސް ދާކަށްގޮތަ މިއިން މައްސަލަެއއް ހަމަ ެއއް -އެންމެ ރިޕޯޓަކުން އެންޓި  ގޮެތއް ނުޭވ. އޭރުން އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން -އެހެންވީމާ، ޙަީޤޤަތުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ަބޖެޓު އެބަ ލިބޭ. އެންމެ ރިޕޯޓަކުން. 

ބަޖެޓަށް ފައިާސ  ިގއްޖެއްޔާނގަޅަށް ހިންކޮމިޝަނަކީ ދައުލަތުގެ ަފިއސާ ޙަޤީޤަތުގައި އިތުރުކޮށްޭދ ތަނެއް. ރަ

 ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ. ެއއީ އާމްދަނީ ހޯދައިދޭ ތަނެކޭ ބުންޏަސް ،އިތުރުކޮށްދޭ ތަނެއް. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ

ޑު ބާރަކަށް އޮްތ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމުެގ އެންމެ ބޮ ނާޖާިއޒު ފައިާދގެ ގޮތުަގއި ފޭދިގެންދާ ވަްއކަމުގެ ގޮުތަގިއ އަނެއްކާ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާއީދުކުރަން އެންޓި ،ކޮމިޝަން. އެހެންވީމާކޮރަޕްޝަން -އެންޓިތަނަކީ  ކޮރަޕްޝަން -އަުޅގަ



  

ނޑު ަގއިމު ކޮމިޝަނަށް ހަމަ ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ދޫކުރުމަކީ އެހެން ހުރިހާ ތަނަކަށް ވެްސ  ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އަޅުގަ

 ބާރުއަޅާނެ ކަމެއް. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުރި

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި 

ނޑު ހަމަ ދެތިން އެއްެޗއް ފާހަގަ ރު ދެންމެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ކޮށްލަން. ުގޅިގެން އަުޅގަ

ނޑެްއގެ މައްސަލަ ެއކަންޏެއްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ-އަޅުަގނޑުމެން އެންޓި  ނޫން.  ނުން ދެންމެ ވިދާޅުވިހެން ޓިުނގަ

އާއި ޤާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ބައި ރުފިޔާެއއް ދައުލަތުން  ޤާނޫނުއަސާސީ ޤާނޫނުތަކާ؛

ނޑުމެންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަްއޔި ގެއްލުނު ކަމުަގއި ތުންގެ މަޖިލީހަށް އަހަރީ ިވޔަސް. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮ 2012 ،ރިޕޯޓް ފޮނުވާނެ ކޮންމެ އަހަރަކު ެވސް. މިދިޔަ ތަށް އަނބުރާ ންނާނެ ދައުލަވަނަ އަހަުރ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުެގ ނިސްބަތުން މިލިއަ 385ހޯދުމަށް   2013އީ. ބަލާއިރު ވަރަްށ ބޮޑު އެްއެޗއް މިން ރުިފޔާ. އަުޅގަ

އޮފީހަށް  ން ރުފިޔާ ދައުލަތަްށ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެމިލިއަ 108ނެ އަހަރު އޮންނާ ވަނަ

ނޑުމެންނަށް ތި ވިދާޅުވިހެން ބޮޑެތި މައް ،ފޮނުވިފަ. އެހެންވީމާ ތެރޭގައި ކުދިކުިދ ސަލަތައް ވެސް އެަބ ބެލޭ. އޭގެއަުޅގަ

ކުން ތި ފާހަަގކުރެވެނީ ކުދިުކދި މައްސަލަތައް ކަންނޭނގެ. ބޭފުޅުންނަށް މީޑިޔާތަ  މައްސަލަތައް ވެްސ ހުންނާނެ. ދެން ތި

 ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުންނާނެ ފޮނުވިފައި ހަމަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް. 

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ މްމެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީ ދާއިރާގެ ނގިލީމާމި

ދައުލަުތގެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް މިނިވަންކޮްށ ބޭނުންވަނީ،  އާދެ، ފުރަތަމައިނުން ެވސް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން

އި އަމާންކަން ޭއަގއި ވަރަށް ޮބޑަށް އޮތް ކަމެކޭ. ޑިމޮކްރަީސއެްއގަ  ޓުމަކީ ރައްޔިތުްނގެ ސަލާމަތާއިދެމެހެއް

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ  .ނުކުިރޔަސް ،ހުންނާނެ އޭގައި ޤަބޫުލކުރިޔަސް ތަކެއްއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ހަމަ

ސަސާެއއް. ކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަކީ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ަބޔާންެވގެންާވ މުއައް -ެކއް އެބަހުރި. ެއގޮުތން އެންޓި ކަންތައްތަ

ނޑުމެންނަށް  ދިނުމުގެ މުހިއްމުކަން އެ ުމއައްަސސާެގ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ބަޖެޓު، އެހެންވީމާ އަުޅގަ



  

 ފުރަތަމަ ގައިޑްަލއިނެއް ދެްއވާފައި  ،އެއްބަސްވެ  ރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއިތުއަދި ޭއގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ.

ޑަކުެރއްވި. ވެސް ކު އެ ،ެއއްގޮތަށް ބަޖެޓު ހަދައިގެން ގެންދިޔަ ެއއަްށވުެރ ވެސް ކުޑަކުރަން ވިދާުޅީވމަ އެއާ

ައއްޑޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ ، ހެންވީމާއެ

ން ރުފިޔާ އަމިލި 2.1އެހެންނޫންތޯ. އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ތާއީދުުކރަން 

މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު  ެދއްެކވީީތ އެފުޅުވެސް ވަރަށް ަރނގަޅަށް ވާހަކަ އިތުރުކޮށްދޭން. އަދި އަޙްމަުދ ސަލީމު

ނޑު ެއ ވާހަކަ ނިންމައިއަދާކުރަ  ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްާކކަށެއް ނެތް. އެ  ލާނަން. ދެން އިތުރަށް މާމުން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ބޭފުޅުން މާ  ސަތޭކަ  ވެސް އެނގުނީ ތިންބޮޑު އެއްެޗއްގެ ވާހަކަެއއް ނޫން އެ ދައްކަވަީނ. އަޅުގަ

ސަތޭކަ އެަތްއ ފަހުން ޖެހިގެން އައި އަހަރު ވެސް  ؛ކުރީ އަހަރާއި ޭއގެ ކުރީ އަަހރު ،ން ރުފިޔާެއއްއައެތައް މިލި

ނޑު ަވރަށް އިޚްރުފިޔާ ން މިލިއަ އެުކ ލާޞްތެރިކަމާ ސަރުކާރަށް ހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް މަސަްއކަްތ ކުރެއްިވކަން. އަުޅގަ

ނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާލަން. އަދި އިތުރަށް ވެްސ ޖެހުނު ކޮންމެ މައްސަލައެްއ ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ބޭފުޅުން ތި

ނޑު އެދޭ ވާހަކަ ވެސް  ނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތަށް ުކރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވުމަށް ައޅުގަ ބަޔާންވެފަިއވާ އަދި ޤާނޫުނަގއި ކަ

 ދެ، ވަރަށް ބޮށަށް ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ދަންނަވާލަމުން، އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ދިގުނުކުރާނަން. އާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުަށހެޅުއްވުން އެ މެންބަރުގެ  ،ންހެޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފަށަމުން ވެސް ދެންނެވި

ނޑުމެން މި  މެއް ވެސް. ނަމަވެސްކަމިނިވަންކަމުގައި އޮންނާނެ ކޮންމެ އަދަދެއް ވެސް އަިދ ކޮންމެ  އަުޅގަ

ނޑުެމން ފާސްކޮށްގެން ކުރިއަ ރި މެންބަރު . ޢިއްޒަތްތެްށ ގެންދާ ހަމަތަކެއްގެ މަތީންނޯޓުކުރަމުންދަނީ އަޅުގަ

 އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން.  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ،

 

 ވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެ  ކުޅުދުއްފުށީ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ހަަމ ބަލައިގަެނވޭ މަސައްކަެތއް. -އެންޓި 

ބޭފުޅުންނަށް ތަޢުީރފްކުރަން. ސަރުކާުރގެ ފަިއސާ  ބޭފުުޅން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަްށ ޓަކައި އެ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެ

-ފުކޮށް އެންޓި އް ަރއްޔިުތން ބޭނުންވޭ. އެ ރިޓަރން ަހމަ ވަރަށް ސާވަުރގެ ރިޓަރނެެއއް ދޫކުރެވޭއިުރ އެ ފަިއސާއާ

ކޮރަޕްޝަނުން ފެނިގެން އެބަދޭ. އެގޮތަށް މަސަްއކަތްކުރަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ނެތް ފައިސާ ދޫކުރާކަށް ެއއްވެސް ބިެރއް. 

ެއ ފައިސާ ޚަރަދުކޮްށގެްނ  އެްއކޮށް އަށް ޒިންމާދާރުކަމާރައްޔިތުންެގ ފައިސާ ދޫުކރެވޭނީ އެ ަފއިސާ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އު، މަސައްކަތްކުެރވެންޏާ. އެހެންީވމާ ންދާ ގެބޭފުޅުން ކޮށްދެމުން އެ  ،އެކު ޤަބޫލުކުރަން ފަލާ އަުޅގަ

އެ  އެހެންނަމަވެސްައޅުަގނޑުމެންނެއް އެބޭފުޅުންނަށް ފަިއސާ ދޫކުރާކަށް ދެކޮެޅއް ނަަހދާނަން. ، ޚިދުމަތް. އެހެންވީމާ



  

ނޑުމެންނަށް އެ  ،އެްއވަރުގެ ނަތީޖާ ަރއްޔިތުންަނށް ނެރެދޭންޖެހޭނެ. ނެރެދިނީމަ ކުރެވޭ ފަިއސާއާޚަރަދު އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު  2014ބަޖެޓް  ބޭފުޅުންގެ ކަންކަމަށް އެއްަބސްެވވޭނީ. ެދން އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވޭ ތި

 ގެން ެއއްވެސް ވަރަކަށް ަފއިސާ ދޫކޮްށދެއްވާފަިއވޭތޯ؟މިހާތަނަށް ފިނޭންސުން ބަޖެޓުގައި މި ޯކޑުތައް މަދުވެ 

 

 :ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީ ވާހަކަދެއްެކވުންެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި 

މިލިއަން ރުފިޔާ އިުތރުކޮށް؛ މިހާރު ބަޖެޓަކީ ހަަމ ޒީރޯ ބަޖެޓެއް. އެހެްނވީމާ،  10އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިުކރެއްވީމަ، ައޅުަގނޑުމެންެގ  10ބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޮވެން

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެކަމަށް މި އޮތީ މުސާރަ.  މަހުގެ މުސާރަ އާިއ  2ބަޖެޓަކީ މިހާރު ޒީރޯ. ދެން ހަމަ އަޅުގަ

 ށް ވިދާޅުވެަފއި އޮތީ.އޭެގއިތުރަށް މިހާރު ހުރި ބިލުތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަިއސާ ދެއްވާނެ ކަމަ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

-އޭެގއިތުރަށް ކުރިން އެހެން ކޯޑުތައް ހުްސެވގެން އެބަހުިރތޯ ފިނޭންސުން އެްއވެސް ަފއިސާެއއް ދެްއވާފަިއ އެންޓި 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި 

 މި އަހަރަކު ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަޖެޓަކަށް މިހާރަުކ ނުދެއްވާ ެއްއވެސް ކޯަޑކަށް ފައިސާެއއް.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޓުަގއި ޕަސެންޭޓޖު މަތިވޭ އެބަ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން މި އަހަރަށް ވުެރ ދެން މިހާރުވެސް މިދިޔަ އަަހރަށްވުރެ ބަޖެ

ނޑަށް އެ ޔަޤީންކަން ހޯދަން ބޭނުން ތި  ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނަންތޯ މި އަހަރު؟ ހަމަ އަޅުގަ

 ބޭފުޅުން ކިބައިން.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި 

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން މިދިޔަ ައހަރަށް ވުރެ އަުޅގަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅަގނުޑމެންގެ މި އަހަރު ނިމޭއިރު ެވސް އަުޅގަ

ޕާފޯމެންސް މާ ބޮޑަށް ވެސް މަތިވާނެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ރޭވިފައި ހުރި ކަންތަްއތައް ތަންފީޛުކުރެިވއްޖެްއޔާ މާ 

 ަގނޑުމެންަނށް ނަތީޖާ ނެރެދެވޭނެ.ބޮޑަށް ވެސް އަޅު

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ހަމަ ސާފުޮކށްލަން ބޭނުން މި ތަނުން ދެންމެ ވިދާޅުވެެދއްިވ ނުކުާތގަިއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ނުޑމެން މިދަނީ ނޯޓުކޮށްގެން ވާ  2.1ހަކަތަކެއް ރަްއކާކުެރވި. އިދާރީ މޭޒުގެ ބޭނުމަށް ޓަކަިއ މި ދަންނަވާހެން އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާއެްއގެ ވާަހކަ ވިދާުޅވެއްެޖ، ތަފާތެްއ ވާ އަދަުދގެ. މި ައދަދޭ އެންމެ ކުޑަމިނަކީ. 

ދަންނަވައިދެްއވަފާނަންތޯ އޭެގ ރިކަރަންޓާ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލަކީ ކޮބައިޯތ އެ އެސްޓިމޭޓުގެ ތެރޭަގއި 

ނޑު އެހެން މެންބަރަކާ ހިމެނޭ؟ އިދާރީ މޭޒުގެ ބޭ ނުމަށް ޓަކައި. ފަހުން ޖަވާބުދެއްިވޔަސް މައްސަލަެއއް ނެތް. ައޅުގަ

 ހަމައަށް ޖެހިލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަރަޕްޝަން -މިޝަންތަކުގެ ބޭފުޅުން ވެސް މިތަނަށް ވަޑައިގެން ދެްއކި ާވހަކަ އާއި އެންޓި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެހެން ކޮ 

ކޮމިޝަން މި ދައްކާ ވާހަަކއާ ހަމަ އެއް ވާހަކަެއއް މި ަދއްަކނީ. ލިބިފައި އޮތް ބަޖެޓުން ަހމަނުޖެހޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އެކު ބައްދަލުކޮށްފަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮޑުވުމާ އެުކގައި ައުޅގަ

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އެކު ކުރެްއވި މަޝްވަާރގެ މަތިން އެ ވިދާޅުވި އަދަދު އިތުުރކުރޭތޯ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ 

. މަސައްކަތެއް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މިތިބި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވާނެ

 އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު ޢާމިރު. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަާރތުން ޢަލީ މަޢުރޫފް.

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ށް ޮބޑަށް ިއސްކަންދީގެން ހުރިހާ މުައްއސަސާތަކަށް ވެސް މި ބަޖެޓު އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ސަރުކާރުން ވަރަ

ނޑު ވިސްނުމަކީ މިނިވަން މުއައްަސސާތައް ހަރުދަނާވެގެން ނޫީނ  އެކުަލވައިލާފައި މި ވަނީ. ައސްލު ސަރުކާރުގެ މަިއގަ

ންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ނުބެލޭނެކަން ޤަބޫލުކުރާތީ. އެހެ

ހުރިހާ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުންތައް ހަމަކޮށް، ޕީ.ޖީ ެވސް ހަމަކޮށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ހަމަކޮށް، މި ހުރިހާ 

ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނަކީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް -ކަމެއް މިކުރަނީ ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގަިއ. ދެން ހަމަ ެއހެންމެ އެންޓި

ުކަގއި ވެްސ މަސައްކަތް ކުަރްއވާފަިއވާ ަފރާތެއް ކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަަގކުރަްއވައިފި. ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުތަ

ގިަނ  ރަޕްޝަން. އެީއ ވަރަށްކޮ -އައްަސސާ ކަންނޭނގެ އެީއ އެންޓި ދެން ބަޖެޓެއްގެ ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއންމެ މުހިއްމު އެއް މު 



  

ނަގާފަ. އަދި އެކަހަލަ ގޮތުގަިއ ފައިދާ ބޮޑެތި ނާޖާއިޒު އަށް ވަރަށް ފަހަރަށް ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން އެބަހުރި ލާރި

ޮބޑު ބަޖެޓެްއ  ގެބިލިއަން 24ބޭފުޅުން ބައްލަވާަފއި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މީ  ބައިވަުރ މައްސަލަތަްއ ތި

ކުރަން  ޅުންނަށްބޭފު ބޮޑުކަން. އެހެންވީާމ، ތި ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ ައޅުަގނޑު ދެކެީނ ވަރަށް ފާސްވެގެންާދއިރު ތި

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. ކަމަށް އަޅުގަ  ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ދޭންވާ ފައިާސގެ ެއހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ

ނޑުގެ ުއއްމީދަކީ ވެސް ހަމަ ތި އެހެންވީމާ، ބަލުގައި އިތުރަށް ރާއްޖޭން ބޭފުޅުންގެ ކުރިއަށް މުސްތަޤް އަުޅގަ

 ޓަކައި މުހިއްމު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ. ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ީހވަނީ ޚިޔާުލފުޅެއް ނުޑ  ދެްއީވ. ކަންނޭނގެ އެ ޖަވާބެއް ދެްއވުމަށްވުރެ ޮބޑަްށ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޞާލިޙަށް.ދޭނަން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަ

މިލިއަްނ  1.4ކުޑަ ެއއްެޗއް ސާފުކޮށްލަން އިނގޭތޯ. ުމވަްއޒަފުންގެ އެަބއުޅޭ އިތުުރގަީޑގެ އެލަވަންެސއްގެ ގޮުތގައި 

. މީ އި އެބައޮތްކުރައްވާފަ ފިޔާ ަބޖެޓުމިލިއަން ރު 7އިނގޭތޯ. ޮއވެފައި އަނެއްާކ އެބައުޅޭ ސަރވިްސ އެަލވަްނސެއް 

 ކިހިނެއް ދެްއވާ ެއއްެޗއްތޯ؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި 

 ވަނަ އަހަުރގެ. 2014 ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓުން އުނިކުރި ފައިސާ ދެއްތޯ. މި އަހަުރގެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދު ޞާލިޙްއިބްރާހީމް މުޙައްމަ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ތޯ. އޮވެފައި އަނެްއކާ އެބަޮއވޭ އޮންނަނީ އިނގޭ މިލިއަން މި 1.4އިތުރުަގޑީގެ މަސަްއކަތަށް ދޭ ފައިސާގެ ގޮތުަގއި 

ދެއްވާ  ކަމަކަށް ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަ. އެ ދޭތި އެއީ ކޮން ދެ މިލިއަނެއް ތި 7.2ސަރވިސް އެަލވަންސް ކިޔާަފއި 

 އިތޯ ޭއގެ ތަާފތަކީ؟އެްއޗެއްތޯ؟ ކޮބަ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި 

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް ހުންނަފުން އިތުރުގަީޑގައި ަމސައްކަތްއާދެ! އިތުރު ގަިޑއަކީ ހަމަ މުވަްއޒަ  ކުރާީތ، އަުޅގަ

ކުާރއިުރގައި މުަވއްަޒފުންނަށް އިތުރުގަޑި ދޭންޖެހޭ. އްކަތްރަށްރަށުގައި ވެސް ަމސަތެރޭަގއި ވެސް އަދި ގޮތުން އަތޮޅު



  

ނޑުމެނަނަށް ލާޒިމުުކރާ އެްއޗެްއ ެއއީ. އިތުރުަގޑީެގ ފައިސާ އަކީ މުޅިން ވަިކ  ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭއ.ސީ.ސީައކު ނޯން ނާނެ އިތުރު އެލަވަންސެއް. ސަރވިްސ އެްއޗެއް. ދެން ސަރވިސް ެއލަވަންސަކީ އަުޅގަ

ންސެްއ އެލަވަންަސކީ އެ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ެއއްކޮްށގެން ައޅުަގނޑުމެްނ ދޭ މުސާރައިގެ ެޕކޭޖުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ އެަލވަ

ންނާނީ. ސަރވިްސ އާއި ސަރވިސް އެަލވަންސަކާ އޮ ްނނާނީ ހަމަ އަސާސީ މުސާރައެއީ. ުމވަްއޒަފުންނަށް އޮ

ނޑޭ އެމަތްފީހަށް އެ މީހާގެ ޚިދުއެލަވަންަސކީ އޮ ބޮޑަްށ  ްއޗެއް. ެއ ވެްސ މުވަްއޒަފުންނުލިބޭ ދުވަްސދުވަހު ކެ

ނޑުމެން މީހުން ހާޒިރުކުރުމަށް ޓަކަ މަސައްކަތަށް ަޝއުޤުވެިރކުުރމަށް ޓަކައި އަދި ބޮޑަށް ޮއފީހަށް އެ އި އަުޅގަ

 އެްއޗެއް. ހިމަނާފައި އޮތް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް ހީމް މުޙައްމަދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

ނަޑކަށް ސަރވިސް އެަލވަންްސގެ ގޮުތގައި މުވަްއޒަފަކަށް ޖެހޭތޯ މަހަކު؟  ކިހާވަރެއް ގާްތގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -އެންޓި 

ނޑު ހަނދާންވަނީ އެންމެ ހަމަ މަޤާމުގެ ނިސްބަތުން ޖެހޭނީ. މަޤާމުގެ ނިސްބަތުން އާދެ! އެ  ދޭ އެއްޗެއް ެއއީ. އަުޅގަ

 ންނާނީ.ހާހާ ދޭތެރޭގައި އޮ 10ހާހާއި  5ބޮޑަށް އޮންނާނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ސްކޭންކޮްށލާއިރު މި ަވގުތު ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ޒަތްތެރި ޙިލްމީ، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއް هللا ދުބައޮތް އެްއ ބޭފުޅަކު. ސަޢުޑަިއގެންފަިއ އެޕީ.ޕީ.އެމުން އެދިވަ 

 އާދެ. މެންބަރު. ކީކޭތޯ؟ އާދެ،

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދުދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުތިނަ

ންނަވާލަން ެދންމެ އޭ.ސީ.ސީެގ ރައީސް އެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނުޑގެ އެންމެ ުފރަތަމަ ވެސް ދަ

ގިނަ ފަިއސާެގ  ުހރި ވަރަށް ވޭތުވެދިަޔ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްތެޭރަގއި ދައުލަތުން ެގއްލިފައި ،ފަަދއިން ވިދާޅުވި

ނޑު ފުރަތަމަ ުސާވލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކަންތައްތައް ހޯދުމަށް ޕީ.ޖީ  223 ،ައށް ފޮނުވި ވާހަަކ ވިދާުޅވި. ެދން އަުޅގަ

. 1.4ންނަނީ އޮ ަބޖެޓުގައި މި ގެ ރިަވއިސ2014ްމަތުގެ ޚަރަދު، ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދު

ބޮޑު ތަނެއް ކޮންކަހަލަ  . އެހ4.1ާ ހުށަހެޅުްއވި ބަޖެޓުގައި އެބަ އޮތް އަށް 2015ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްިވ،  ދެން ތި 

 ދާނީ. ދި އެބައޮތް. ަޖވާބުދެްއވީމަ ކުރިއަށްިދޔައީ؟ އަ ކަންތަކުންތޯ ބޮޑުެވގެން އެ



  

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -އެންޓި 

ނޑުމެން އޮފީހުގެ ވަރަށް އާދެ! މި އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން  އީބޮޑު މަރާމާތެއް ކުރިން. އެ އަހަރު ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބި ނަށް.ލުކުރުމަށް ޓަކައި މުަވއްަޒފުންޙައް ެގ މާރާތަކީ އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ހުރަވީ ބިލްޑިންގު އި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަސައްކަުތގެ މާޙައުލެްއގަިއ ތަނަީކ މިހާރު އަ ވަނަ ފަންގިފިލާ. އެ 3އާއި  ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ޅުގަ

ތަނެއް.  ވެސް ނިންމަވާފައި އޮތް ސްޓްރީންމިނި ނުވާ ތަނެްއގެ ގޮުތގައި ަހުއސިންކުރަން އެކަީށގެންމަސައްކަތް

ތަނަްށ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް  ެއކީ މަސައްކަްތކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އެ އެހެންނަމަވެސް މުވަްއޒަފުންތަކަކާ

 ނުކުެރވޭތީ ައޅުަގނޑުމެން ފުދޭވަރެއްގެ ޮބޑު ޚަަރދެއް އެކަމަށް ކުރިން.ން ނޫނީ މުަވއްޒަފުްނ އެކޮމަޑޭޓުގެނެސްގެ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 .. ނުނިމޭތޯ؟ އާދެެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޢިްއޒަތް

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދުދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުނަތި

ރުވެރިވަމޭ. ޚްތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފަދޭ ބޭފުޅުންގެ ތި މަސައްކަތާ އާދެ! ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށް އަރަނީ ތި

އަހަރުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތކުން  ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ވޭުތވެދިޔަ ދެތިން އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިހާރު ވަރަށް

ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި ދައްކާ ކަންތައްތައް. އޭގެ އެްއވެްސ  ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ހުރި ވަރަށް

 ދޭތޯ ނޫނިއްޔާ ބައްލަވާަފއި ޕީ.ޖީއާ ހިސާބަށް ފޮނުވާފައި ެވްއޖެތޯ؟ މިހާރު ކުރިއަށް  މައްސަލަތަކެއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -އެންޓި 

ލައެއް އަޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ ބަެއއް މައްސަލަަތއް ބަލާފައި ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީަހށް ފޮނުވަންޖެހޭ މައްސަ

ިވޔަސް ޝަރީޢަތަށް  ަކމުގައި ވެއްެޖއްޔާ ފޮނުވާފައި ހުންާނނެ. އަދި އޭގެތެޭރގައި އޮިޑޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކުރި

ނުޖެހޭ މައްސަލައެްއ ވެއްޖެްއޔާ އެގޮތަށް ނިންމާފައި ވެސް ހުންނާނެ. އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުގެ ހުރި ހުރިހާ ހުށަހަޅަން

ނޑުމެން މިހާތަނަމައްސަލައަ އަކީ އޭގެ ކަރަޕްޝަން  ޤީޤުކުރި ކުރުމުގައި ކޮންމެ މައްސަލަ ށް ތަޙްކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަޫބލުނުކުރެވޭތީ ހުންނާނެ ބައެއް  ކޮންމެހެން ނެރުއްވާަފއި ހުރި ރިޕޯޓުތަކެއް އިންވޯްލވެގެން ކަމަށް އަުޅގަ

ގޮތުން  ފާަނން. ޖުޑިޝަރީއާ ބެހޭއިމައްސަލަތައް ނިންމާފަ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ އޭގެ ކުޑަ މިސާލެއް ދަންނަވަ

ރަޕްޝަނަށް ގިނަ ރުފިޔާ ެދއްވާަފއި އޮތީ ކޮ ވުރެ މިލިއަނަށް 5ޖުޑިޝަރީގެ މުަވއްޒަފުންނަށް އިތުރުަގޑީގެ ަފއިސާ 

ނޑުމެން ތަޙް  ކަމަށް ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެގެން ގޮތަށް މަގުފަހިވާ ޤީޤުކުރިއިރުަގއި ޖުޑިޝަރީން އެ މައްސަލަ އަުޅގަ



  

ަސސާގެ މުަވއްޒަފުން ެލއްވުާމއި ލިބިގެން ހަދާފައިވާ މުައއްސަާސއެއް. މިނިވަން ުމައއްސަާސއެއް. އެ މުައއްބާރު

ނޑައެޅުމާ،މުވައް  މުވަްއޒަފުން ވަކިކުރުާމއި ޅުންނަށް ޤާނޫނަކުން މި ހުރިހާ ކަމަީކ އެ ބޭފު ޒަފުންނަށް މުސާރަ ކަ

ތް އަށް ނިންމަވާފައި އޮ ތުރުަގޑި ދެްއވުމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލަކަެމްއ. އެހެންވީމާ، އި އިޚްތިޔާރުދެްއވާފައި އޮތް

ތަނަކަްށ ޮގްސ  ެއ ޮއޑިޓުކުަރއްާވ ބަަޔކަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ، ނިންމެވުމެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ 

ނަޑއެޅިފައި ޮއތް ޤާނޫނަކީ ކޮބައިތޯ. ޤާނޫނަކުން އެ އޮތީ ކޮންކަހަލަ ބާރުތަކެއްތޯ. ތަނަކަށް ދީފައި  އެތަނަކަށް ކަ

ވެސް އޮޑިުޓކުރިއިުރަގއި  ކޮންކަމެއްތޯ އެ މީހުންނަށް ކުރެއްވެނީ. ކޮންކަެމއްތޯ ނުކުރެއްވޭނީ. މީ އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު

ނޑުމެންނައި އެކަހަލަ ރިޕޯޓެއް ނެރުއްަވންއަޅުަގނޑުމެން ބެލި ކަންކަން. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ބަލާފަ ްށ ޖެހޭނީ. އަޅުގަ

އަދިވެސް އެހެން މައްސަލަތަެކއް ވެސް އަތޮޅުތެޭރގެ ކޮންމެވެސް އޮޑިެޓްއގެ ފައިސާތަެކްއ މަދުވެގެން އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑު ހަނދާންވަނީ ނ.  ޓީމުން ގޮސް ބެލިއިުރަގއި ިއންޖީނުގޭގެ މަްއސަލަިއގަިއ ނެރުއްވާަފއި އޮްތ ރިޕޯޓެްއ، ައޅުގަ

ނޑުމެން އޮޑިުޓކޮށްގެން ބެލިބެލުމުަގއި ހަަމ ެއއީ. ޭއގަިއ  ޕޯެޓކޭއަތޮޅު ކޮންެމވެސް ރަށެްއގެ އޮޑިޓު ރި ވެސް އަުޅގަ

ބަރާބަރަށް ހުރިހާ އެއްޗެސް ވެސް ދިމާވޭ. އެހެންވީާމ، ެއހެން ދިމާވެފައި އެބަހުރި. އެއީ ކޮންމެ ރިޕޯޓެއްގެ ހުންނަ 

 އަކީ އަދި ޝަރީޢަތަށް ދާ މައްސަލައެއް ނޫން. ކޮންމެ މައްސަލަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ؟. ބާކީ ކިހާ މިނިޓެއްތޯ އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ އޮތީބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

 މިލިއަްނ ރުފިޔާ 20އަހަރު  ލަުތގަިއ މިތީ، މުަވއްޒަފުްނ އިތުރުނުކުރާ ހާއާދެ! ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ަދންނަވާލަން އޮ

ބޭފުޅުންނަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ ތި 23މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވަނީ ކީްއވެތޯ؟  24އަށް ހަމަޖެއްސިފައި އަންނަ ައހަރަށް 

އަށްވުރެ އިތުުރވުމެކޭ.  2014 15އެއީ % ޖެްއޔާ ެއވަރުން ކީއްވެތޯ ނުވާނީ؟އެބަ ލިބިވަޑަިއގަންނަާވ. އެހެންކަމަށްވެއް

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ، ސިޔާސީ ބޮޑެތި މީހުންގެ މައްސަލަ ނުބެލޭ ވާހަކަދެން އަ މީ ޢާއްމު ރައްޔިތުން  ،ޅުގަ

ނޑަށް އްސަލައެއް. އެކަހަަލ އެއްވެސް ކޮދާއިރާއެއްަގއި ބެލޭ މަ ތެރޭ ވަރަށް ފުޅާ ރަޕްޝަުނގެ މަްއސަލައެއް ހަމަ އަޅުގަ

ސިާޔސީ ބާރުވެރިންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކިހާވަރެއްގެ ހުރަހެްއ  ނުން ނުބެލޭކަން. އެއީތަ ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ ތި

ބެލުމުގައި ކިހާ ވޭތޯއޭ؟ ދެން މިހާހިސާބަށް ބެލިބޭފުޅުންނަށް ބަރާބަރަށް އަދާކުރެއް  އެޅިފައި އޮންނަތޯ؟ އެ މެންޑޭޓު ތި

 ކާރަށް އަނބުރާ ލިބިއްޖެތޯ؟ަސރު ފައިސާެއއް ެއކުލެވޭ ކިތައް މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވައިގެން ކިހާ ފައިސާެއއް

ލަަތއް ހުއްޓުިވއްޖެތޯ އެކަްނ ވަެރއްގެ ފައިސާ އެކުެލވޭ މައްސަހާއޮތްތޯ؟ އަދި ކި އެކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް އެބަ

ބޮޑު  ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަށް މިހާ ގެ އިްނކްރިމެންޓެއް ލިބޭއިރު ތ15ިދެން % ކޮރަޕްޝަނުގެ މަގުފަހިިވޔަނުދީ؟



  

އޮތީ.  ބޭފުޅުންގެ ރިވައިސް ބަޖެުޓގައި މި މިލިއަން ރުފިޔާ ތި 28ީކްއވެގެްނތޯ؟ މިހާރު މި އަހަރު އެްއޗަކުން ދަތިވަނީ 

 16ެއއީ % ،މިލިއަން ރުިފޔާ އެަބ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ! ެއވަރުްނ ކީްއވެގެންތޯ  32.5އެހެން އޮތްއިުރގަިއ މިހާރު 

 އިންކްރީެޒއް. ެއވަރުން ނުވަީނ ކީްއވެގެންތޯ؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީޝަން ކޮމިޝަނުެގ ކޮރަޕް-އެންޓި 

ތަނަްށ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޝަރީފު ތި ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވީ ިފނޭންސް މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރަްއވާފައި މި

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން މިދިޔަ އަ ފޮނުއްވާފައި އޮތް ރިޕޯޓެްއެގ މައްޗަށް ބައްަލވާފައި ހަުރ ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އަހަރު  34ނޫން.  28 މިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް. 34ދެއްވާފަިއ އޮީތ  މިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެަޓީކ އަުޅގަ

ބަޖެޓެްއ.  ެރިވގެން ތައްާޔރުކުރެވިފައި އޮތްކަންކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި ރާވާފައި ހުރި ޕްރޮގްރާމުތަަކށް އެލައިންކު

ނޑުމެންނަށް ޖެހުނީ މި ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައެހެންނަމަވެސް އެ ބަޖެުޓ ނުލިބު ިއ މުގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

ކޮރަޕްޝަން -ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓި ، ރަކާތްތައް ހުއްޓާލަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެއަޅުަގނޑުމެން ހިންގަން ހުރި ހަ

ނޑުމެން ުކރިއަށް ގެންދަން ރާވާފަހަގުިޅގެން ވެސް ތަފާތު  ދުވަހާ ހުރިހާ  އި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އެރަކާތްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުއްޓާލީ ހަމަ ޤީޤު ސް ހުއްާޓލީ. އަޅުަގނޑުމެން ތަޙްއެްއޗެހި ވެ . އެއީ އެެވއަރނެސް ދަތުރުތަކާކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބަެޖޓަކީ. މިލިއަން ރުފިޔާ އަ 34ދަތުރުތައް ވެްސ ހުއްޓާލީ. ެއހެންވީމާ، އެ  ނޫން. ެއއީ  އެއް  28ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނިގގެނެއް އަޅުގަ  ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭނެ ިރަވިއޒެނޑަށް ީހވަނީ، އަުޅގަ އް ުނކުރޭ. އެހެްނވީމަކާ އަުޅގަ

ނޑަށް؛  ކަހަލަ ސިޔާސީ ބޭފުޅުްނގެ މައްސަލަތައް ނުބެލެއޭ ވިދާޅުވީ ބައެއް ނޫންތޯ؟ ދެން ތި ިވދާޅުވާއިުރަގއި އަުޅގަ

މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކެގ  ފެންނަނީ ދައުލަތުެގ މަސްއޫިލއްޔަތު؛ ނޑަށްވާތީ، އަުޅގަ ކަމަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީ މިއީ

މަސްޢޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ ިމންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓގެ ިތ ވާހަކަ ެދއްެކވުން ރަނަގޅުވާނެ ކަންނޭނގެ. އޭރުން 

ނޑަކަްށ  ވަގުތަކީ ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ މިގޮތުން ވާަހކަ ބެހޭ އަޅުަގނޑުމެނަށް ަވކިަވކި މައްސަލަތަކާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުންނާނެ މި ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ދައުަލތުގެ މިނިސްޓަރުންގެ މައްޗަްށ  އެންމެ މުނާސިބު ވަގުތެއް ނޫން. އަޅުގަ

ވެސް ހުންނާނެ، ިސޔާސީ ީމހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ހުންާނނެ އަދި އެހެން މީސްމީހުންެގ މައްޗަށް ވެސް ހުންނާނެ، 

ނޑުމެްނގެ އަހަުރ ރިޕޯޓުތަކުން ތިްށ ދަޢުސަރުކާރުެގ ވެރިްނގެ މަްއޗަ ބޭފުޅުން  ވާކުރަން ފޮނުވާަފއި ހުްނނާނެ. އަުޅގަ

 ތަނުގައި ހުންނާނެ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރު ރިޕޯޓު. ބެއްލެވީމަ އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ. މި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑު ދެންނެ  މިލިއަން ރުފިޔާއޭ އޮތީ ދެްއާވފަ. އޮްއވާ... 28ވީ އާދެ! އަުޅގަ

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -އެންޓި 

ނުޑމެން މި އަހަރަށް ވެސް އޮއަދިވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުން. އަ  6ންނާނެ މި އަންނަ އަހަރަށް ޅުގަ

ނޑު ިއޝާރާތްކުރިހެން އަޅުަގނޑުެމން މިއަންނަ އަހަރު އައު މުވަްއޒަފުން އިތުރުކުރަން. އެ އީ ކުރިން އަުޅގަ

މަސައްކަތެްއ ފައްޓަްނ، ޕްިރވެންޝަންެގ މަސައްކަްތ ެފއްޓުމަށް ޓަަކއި ބޭނުްނވާ މުވަްއޒަފުން ރެކްރޫޓުކުރުމަށް 

 ވާފަ.އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ ބަޖެުޓކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް އެ ަފއިސާ ެވސް އޮތީ ަކނުޑއް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

މިލިއަން  3މިލިއަނަށް. އެ  23މިލިއަނުން  20ދެއްވާ  އިތުރަށް އެބަމިލިއަން ރުފިޔާ  32މިހާރު މި އެހެންނަމަވެސް 

 ވަްއޒަުފން ނެރެވޭނެތޯ އެވަރުން؟ރުފިޔާ އެއީ އިތުރު މު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީެގ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނު-އެންޓި 

 .ކަށް ނެތޭ ލާރިެއއް ދެްއވާފަބަޔަ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮބައިތޯ ުސވާލު، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިމުނީތޯ ސުވާލު؟

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް މަރަދޫ ދާއި

ނޑު ދެންނެިވ ެއްއޗަ މިލިއަނޭ ިމހާރު އޮތީ. އެވަރުން ވަންޏާ  28ކަށް އޭެގ ޖަވާުބ، ައޅުަގނޑު ދެންނެވީ އެއީ އަުޅގަ

 ން ނުވަނީ ީކއްެވގެްނތޯ؟އި 32.5

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -އެންޓި 

ނޑުމެ ނޑުމެންނެއް އެްއވެސް އިރެްއގައި ނެތޭ ަދންނަވާފައެއް އަުޅގަ އިްނ  މިލިއަން ރުފިޔާ 28ންނަށް އެވަރުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕްރޮގްރާމުަތްއ މި ވާނީ؟ . އެހެްނވީމާ، ކިހިނެއްތޯހަމަޖެއްސޭނެއެކޭ އޮތީ ހުއްޓިފައޭ.  ައޅުގަ

 މި އަހަރު ތެރޭގައި މަަސއްކަތެއް ުނކުރެޭވނެ. މިިލއަން ރުފިޔާއަކުން 28ށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފްރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މަރަދޫ ދާއި

 ޯތ؟ަގއި އޮތް 2013ސް ބިެލއް ނުދައްކާ ނޫންތޯ؟ އެްއވެ . އެަވރުންވ20.6ިަގއި އޮތީ  2013



  

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -އެންޓި 

ނޑުެމންނަށް އިތުރުކޮށްދިން. އޮޑިުޓ ރި 2013 ޕޯޓުތަކުގައި އެ ވާހަކަ ަގއި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސުން އަޅުގަ

މިލިއަން  4ޚިލާފަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިތުރުކޮށްދެއްިވ ވާހަކަ. އާދެ!  . ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދާއޮންނާނެ ލިޔުއްވާފަ

 ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދީފަ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

 ޚިލާފަށް؟ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ފަހުން ކުރެްއވި ސުވާލު؟ އާދެ! ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޙުސައިން މުޙަްއމަދު. ކޮބައިތޯ އެންމެ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ސީދާ  ިވއްޔާ  އަޅުަގނޑު ވެސް ަބއެއް ކަްނކަން ސާފުކޮށްލަން. ދެން އެ ސީދާ ޖަވާބަކަށް

ބަޖެޓެއް ނޫނޭ  ރިވައިސްޑް، ބަޖެޓަކީ އަސްލު ޙަޤީޤީ ބަޖެޓު ވިދާޅުވަނީ ރިވަިއސްޑް ކަމަށް. ތި  ޖަވާބެއް އަންނާނެ

އަސްުލ  ެއއީ ޯއގަސްްޓ އެހާކަށްހިސާބުަގއި ޑް ބަޖެަޓކީގޮުތަގއި ރިަވއިސް އެހެންނޫންތޯ؟ އަޅުަގނޑަށް ެއނގިފައި އޮންނަ

ހިނގާނެ ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  ހުރި ދުވަސްތަކުަގއިދެން އެ އަހަރު ބާކީ  ،ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަރަދު

އެ  ،ފަދައިން  އެ ވިދާުޅވި ކޮންެމގޮތެްއވިޔަްސ އަދި ޝަރީފް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހައްދަވާ ެއއްެޗއް. ދެން

ުއޅޭ. އެހެންނަމަވެސް ިތ ވިާދޅުވަނީ ނުފުދޭނޭ. ެއ ބައި ކުިރއެރުމެއް އެބަ  16ލާއިރު ވެްސ %އަދަދުތަކަށް ބަ

އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލާނަން އެެހންނަމަވެސް އިނގޭތޯ. މިދެްނނެވީ ޑެފިސިޓު ބަޖެޓަކީ ޯކެޗއްކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. 

ވުމުެގ އެންެމ ދަރަންޏަށް ލާރި ނަގަިއގެން މި ޚަރަދު މި ކުރަނީ. ތި ޭބފުޅުން ކަންނޭނގޭ ސަުރކާރުެގ ވޭސްުޓ ހުއްޓު 

ކޮރަޕްޝަނެއް ނޫން. އެކަން ެވސް ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެކަން -ބޮޑު ޒިންމާެއއް އޮތް ބަަޔކީ ވެސް. ހަމައެކަނި އެންޓި 

ނޑަކީ، ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ މުހިއްމު ނޫން، ބޭނުން ނޫން  ނޑު އުއްމީދުކުަރން. ދެން އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ެނ މި ސަރުކާރު  ބަޖެޓުން ޚަރަުދކުރާކަށް. ވަކި ަބެއއް ައއިމަ މުހިއްމުވެފައި އެ މީހުންނަށް އޮފީސްތަކެްއ ހުރެގެންނުވާ

ލާރި ދީފައި އަނެއްބައި މީހުންނަށް ލާރިނުދޭ ގޮތަށް. މިއީކީ ކޮން ހަމައެއް. މި ވެސް ތި ބޭފުޅުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ 

ކާރުން ހިންގަންޖެހޭނީ ސަރުކާރު؛ މިއީ ރައްޔިތުންގެ ލާރި ކަމެއް. ނަސޭހަތް ދެއްވަންޖެހޭ ކަމެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް. ސަރު

ދެއްތޯ. މިއީ މި ލާރި ޚަަރދުކޮށްގެން ހިންގަންޖެހޭ ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއްތާ. ވަިކ ބައެްއގެ މަަސއްކަތް ާމ 



  

ފީސްތަކަށް އެދޭ ނަންބަރު އޮ 1މުހިއްމުވެފައި އަެނއްބައި ބަަޔކުގެ ޚިދުމަތް މުހިއްމުވަންޏާ މި ދަރަޖަކުރަންވީ. އޭރުން 

އިތުރަށް. ކެަޓގަރީ ބީގައި އޮންނަ ތަންތަނަށް އެޭދ ވަރަށް. ދެން މިހެން ގޮްސ  10ވަރަށް ނުވަަތ އެދޭ ވަރަށް ުވރެ %

މި ހަމަޖައްސާލަންވީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވި އެއްެޗްއ ނޫން. އެއްގޮތަކަްށވެްސ 

ެވސް ވަރަށް އެޕްރެޝިއޭުޓކުރަްނ ތި ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް. އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުންވަނީ ހީނުކުރައްވާތި! ައޅުަގނޑު 

 2މި ޤައުމުން ކޮރަޕްޝަން ހުްއޓިފައި އޮތުން. ާޢއްމު ސުވާެލއް ކޮށްލާނަން. ދެންމެ ވިދާުޅވެއްޖެ، ތި އެިދވަަޑއިގަތް 

ކޮރަޕްޝަން ނުހިނގާ ގޮތް ަހއްދަވާނަމޭ. ެއީއ މިލިައން ލިބިއްޖެއްޔާ ސަުރކާރުގެ ތެރެއިން  2.1މިލިއަން ނުވަތަ 

 ކިހިނެއް އެކަން ހައްަދވާނީ؟ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

ނޑު އެްއެޗއް ޙުސައިން މުޙައްަމދަށް އޮޅިަވޑަިއގަތީހެން.  އަޅުަގނޑަށް  ހީވަނީ އަުޅގަ

 

 ން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައި

 އާދެ! އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ޮއިޅދާނެ ފަހަރެއްގައި. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އަންނަ މައްސަލަތައް ުކޑަުކރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްަތެކއް ކުރެވޭނޭ ޕްިރވެންޝަންގެ

 ގޮތުން... 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަނަށް ފޮނުއްވި އިނގޭތޯ. ތި ބޭފުުޅންނަށް މި  210ނޫނޭ ، 213އާދެ! އަދި ޚަރަދުތަކަށް ދާނަން. ކޯޑު ނަންބަރު 

މުވައްޒަފުްނގެ ޚަރަދު  7ތުރަށް ެއދުނު އޮތް އި ގުިޅގެން ފާހަގަކުަރްއވާފައި އެބަ މިތަނުން ފޮނުވި ސިޓީއާ ,ސިޓީަގއި 

ާއ 2014ށް ހިނގާ ޚަރަދު ފުންނަަގއި ުމވަްއޒ210ައެހެންނަމަވެސް، ދެްއވި ކަމަށް. ުއނިކުރެއްިވ ކަމަށް. އިތުރުނުކޮށް

ރުނުކޮށް ކިހިނެއްތޯ މީހުންެގ މުާސރަ އިތު 7ެއ މީހުން، ، މިިލއަން ެއބަ އިތުރުވޭ. އެހެްނވީމާ 3އަޅާބަލާއިުރ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ެއއީ މުސާރަޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު؛ މުވައް  ހަލަ އެްއޗެިހ މިކަ މީހުންގެ އެލަވަންސާ އާއި އެ އަުޅގަ

  މިލިއަން މި އިތުރުވަނީ؟ 3ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ީކްއވެގެްނތޯ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ



  

ނޑުމެން ވަަރށް ވަރަށް ފަހުން ވެސް ުމވަްއޒަފުން ަވއްދާފައި ހުންނާނެ. މިލިއަން އިތު 3އާދެ!  ރުވަީނެއއް ނޫން. އަުޅގަ

 ންަނށް ދޭންޖެހޭ އިންކްރިމެންޓާ ފުއޭެގއިތުރަށް މުަވއްޒަ . ދެންއޮގަްސޓުގެ ފަހުން ހުންނާނެ މުވަްއޒަފުން ަވއްދާފަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުގެ ތެެރއިންދޭންޖެހޭ ކަންކަން ހު  މުަވްއޒަފުން ގެްނުގޅޭއިރު، އެްއޗެހި ވެސް  ންނާނެނޫންތޯ. އަޅުގަ

ދޭންޖެހޭ އެއްޗެހި ހުންނާނެ. ވެސް ފުންނާ އެީކގަިއ ވެފައި ހުރި އެއްބަްސވުްނތަކުގެ ތެރެއިން އަދި މުވަްއޒަ

 ..ވެސް. ފުންގެ މުސާރަރޮމޯޝަން ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ދޭދިނުމުަގއި މުަވއްޒަ އިންކްރިމެންޓު ދޭންޖެހޭނެ. ޕް 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މިލިއަން ރުފިޔާ ިއތުރުވަނީތޯ؟ 3ގެ ފަހުކޮޅު ވައްދާެލއްވި ުމވަްއޒަފުންކޮޅަށް އަހަރު އެހެންވީމާ، ފަހުން؛

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

 ތެޭރގައި ހިމެނޭނެ. އޭގެ ދެންނެވި ހުރިހާ ކަމެއް ނޫން. މި ށް އެކަންޏެއްމީހުންނަ އެ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން ގަ ތި ވިދާުޅވާ ކަންކަްނ މުވައްޒަފުންނަށް ނުދެއްވާތޯ ހުރީ؟ އެ ނުދެއްވަިއ، 2014ގަިއ، 2013މި ދެންނެވީ 

  އްތައް ނުކޮށްެދއްވާ ތި ތިއްެބވީ؟ނުދެއްވާ. ޤާނޫނީ ގޮތުން ދެްއވަންޖެހޭ ކަންތަ އްތޯ ދެން ހުރީ؟އިތުރު ކޮންކަމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިާދޅުވެެދއްވާ.  އިރިކޯޑިންގަ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

ފުންގެ ޕާފޯމަންސް ްއޒަނީ ތިން އަހަރުން އެްއ އަހަުރ މުވަމި އަންނަ އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮމޯޝަން ދޭ އުސޫލު

އިން ވަކި ވަރަކަށް ްސކޯކުރާ މުަވްއޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޕްރޮމޯޝަނާއި އިންކްރިމެންޓާ ެއްއޗެހި ކޮށްަފއި ޭއގެތެރެއެސެސް

 ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. 

 

 ްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެ

ިއނގޭތޯ. މި ައކުރުތަްއ ކުދިކަުމން މިކަހަލަ ގޮތެްއ މި ވަނީ.  225ފްކުރަްއވާ! . ނޫން، މ224ާދެ! ޯކޑު ނަންބަރު އާ

ދެން މި އަންނަ އަހަރަށް ދެ ލަްއކަ.  8 އިގަ 2014 ،ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުެރޭވ ޚަރަދުގައި އެބަ ޮއވޭ މި ައހަރު 225



  

ނޑަައޅާ ލައްކަ  2އޭެގއިތުރަށް ައދި އެބަ އޮވޭ ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ތަމްރީނުތަކަށް ފައި ދެއްތޯ. މިލިއަން ދޫކުރައްވަން ކަ

ކޮން ތަމްރީނުތަކެއްތޯ؟ ، ން ިމ ދެ ޯކޑުަގއި މިހިީރ ކޮންކޮން ކަހަލަ ކަންތައްަތެކއްތޯހާސް ރުފިާޔއެއް. މިހާރު އޭގެ 74

 ވެދެްއވިދާނެތޯ؟ޅު ވިދާ އެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަސަން ލުޠުފީ ރައީސްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

ވަރސިޓީތަކުން ހިންާގ ނިކީ ރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި ކޮލެޖުތަާކިއ ޔުކަތައި ތި ހިންޭގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުއާދެ! ރާއްޖޭގަ 

ކުރުމަށް ޓަަކިއ ކުރެވޭ ޚަރަދުތަްއ.  ދެން ޕްރޮގްރާމުތަކުަގއި މުަވއްޒަފުްނ ބައިވެިރކޮށްގެން ުމވަްއޒަފުން އަޕްގްރޭޑު 

ކޮރަޕްޝަން -އިން ބޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނާ ގުޅުންހުރި ަބއެްއ އިދާރާތައް އެބަ ހުރި މެޭލޝިއާެގ އެންޓި  ރާއްޖެ

ނުޑމެން އެކެޑަީމއި ނޑުމެންނަށް ހިންގުނު ތައް މި އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަ ނަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމުގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އަންނަ  .ތަކެއްޕްރޮގްރާމު އެީއ މީހުން، އެަކޑަީމެގ  އަމާުޒކުރިން ދެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންަގން؛އަހަރަށް އަުޅގަ

ފުްނ އެކޮޅަށް ފޮުނވަިއގެން އެެހން ތަމްރީނުކުރުމަށްވުރެ އޭެގ ިއ. އެއީ ވަިކވަިކ މުަވއްޒަމީހުން ގެނެސްގެން މިކޮުޅގަ

ކަމަށް  ނުމަކީ އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތްުފންނަށް ތަމްރީނުދި މިކޮޅަށް ގެނެސްގެން ހުރިހާ މުވައްޒަ އިންސްޓްރަކުޓަރުން

 ފެންނާތީވެ. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ކަމަށް އަޅުގަތޭނީ ރާއްޖޭގައި ދެއްވާ ތަމްރީނަށް މީހުން ގެެނސްގެން މި ހިންގާ ތަމްރީނު ފެ އެ، އެހެންވީމާ

  ރަދުކުރަނީ ކޮން ތަމްރީނަކަށްތޯ؟ން ޚަލިއަޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންނޫންތޯ. ދެ މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

 ން އިނގޭތޯ. މިިލއަ 2ެއއީ ތަމްރީނު އެއްކޮށް 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީހުން ގެނެސްގެްނ ރާއްޖޭަގއި ތަްމރީނު ކޯސްތައް ހިްނގުމަށް.  އެ ފިާޔ އަްށ އެހެންވީމަރުން މިލިއަ 2

ން ހީކުރަނީ ޣާޒީ ބިލްޑިްނގެ ެސކިއުރިީޓ ބަލަހައްޓަނީ . އަޅުަގނުޑ ުކރ223071ި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބަޖެޓު ޯކޑު 



  

ާހސް ރުފިޔާ އިތުުރކުރަްއވާފަިއ  90ބޭފުޅުން  ެއއްކަލަ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ކަމަށް. މިހާރު ެއބަ އޮޭވ ތި އެތާނަގއި

  ކިއުރިޓީ އަށް. ކިހިނެއްތޯ ަވނީ؟ސެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

ދި ސިިކއުިރޓީ އިމާރާތުގެ ތި ބަލަހަްއޓަަވން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެ ބަަލހައްޓަވާ ެސކިއުރިީޓއާ އައަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ 

 މުޅިން ތަފާތު. ެއއީ އަޅުަގނޑު އޮފީހުަގއި އިންދާ އޮތް ސެުކިއރިޓީއާ ރިޓީ ައށް އެދިފައި މިއަޅުަގނޑުމެން ެސކުއި

ނޑަށްއޮފީސް ދޮރުފަޅައި ހުރި. އިމާރާތުެގ މީހަކު މަސައްކަތްޮކށްފައި އެބަ ވެްސ ހަމަލާދޭން ލާފަިއ ަވދެ އަުޅގަ

ނޑަ ހެންނަމަެވސް އެވެސް. އެ ވަގުތު އެ ތިބި ރިޓީ މީހުން ސެކިއު ކަށް ހިެއއްނުވޭ އެކަހަލަ މީހުންނަކީ އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަީކ -އި ވެސް އެންޓިރިޓީ ބެލެހެއްޓޭނެ ަބއެްއހެނެއް. ދެން. ދެން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގަސެކިއު

ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ވަދެ މީހުން މިދިޔަވަރަށް ރަްއކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓޭ ތަން ތެރޭަގިއ އަހަރު ތަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުން، ފަހަރެއްގެ މަތީން. އެހެްނވީމާ ހުރި ދެގެ އޮފީސް ފަަޅއިލާފައި އެބައަޅުަގނޑުމެން  އެަބ  ވޭައޅުގަ

 އޮފީސް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ެސކިއުރިޓީން ބައިތިއްބަން.  ގެއަޅުަގނޑުމެން 

 

 ވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ ސެުކއިރިޓީއަޅު ، އެހެންވީމާ ަކމަށް. ދެން އެހެންވީމާ، ިމ  އްލުުނވާލެްއވުމުން ެއކަން ޙަ ލޮކު  ގަ

ހާސް.  38ލައްކަ  1 ،ތައް ހިންގުމަށް ޚަރަދުގްރާމުޕްރޮ . އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކ22014ިންނަނީ ބަޖެޓު ކޯޑު އޮ

  ރައްޤީގެ އިޖްތިމާޢީ؟ކޮން ޕްރޮގްރާމުތަކެއްތޯ ހިންަގނީ ތަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

ނޑުމެންެގ ަތއް ހިންގަން. އަޅުގަ ަގނޑުމެން ެއވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމުވެސް އަޅު އެއީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް 

ތެޭރގަިއ ތޮޅުކަންތަްއ އެ އޮތީ، އަ އެ ތަުކެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް އެއީ. އެހެންވެއެެވއަރނަސް ޕްރޮގްރާމު

 ަތއް ހިންގުމަށް ޓަކައި. އެެވއަރނެސް ޕްރޮގްރާމު

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 60ކަ ލައް 3ފަދަ ކަންކަމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ  ،ދެން ތަރުޖަމާކުރުންއާދެ! ދެއްތޯ.  ކަމަށް އެހެން އައިޓަެމއް ނޯވޭ.އެ

 ހާސް. ތަޖުރަމާކުރުން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ



  

މުޢާހަދާ އަޅުަގނޑުމެން  އަެގއިންސްޓު ކޮރްޕަޝަްނގެއޭިތ ޔޫ.އެން ކޮްނވެންޝަނަްށ  ކުރުމަށްއާދެ! ތަރުޖަމާ

 ތް އެްއޗެއް. ލަފާކޮށްފައި އޮ  އަހަރަށް ތަރުޖަމާކުރުމަށް ޓަކައި މި ައންނަ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

   ...223020ބަޖެޓު ކޯޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހަމަ ވީ އިނގޭތޯ ެއ. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަން  ވަރަށް ބޮޑު  223020. ބޭފުޅުން އެ އިތުރުވި ސަބަުބ ކިުޔްއވާ މަ ތިއެހެންވީމާ، ބަޖެޓު ޯކޑުތަްއ ކިޔައިލީ

 ތަން.  ަވރަށް ބޮޑު އެ ވެސް އިތުރުވެަފއި އޮތީ، 223023. އިތުރުވެަފއި އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީން ކޮމިޝަނުެގ ކޮރަޕްޝަ-ންޓި އެ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ބައެްއ  ރުފިޔާގެ ހާސް 87 އެންމެ ނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ ތި ވިދާޅުވީއަޅުގަ  ވާހަކަ. ދެން ައޅުގަ

ނޑުެމންނަކަށް ނުކުރެވޭ ންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި؛މެޓީރިއަލްސްތައް ާޢއްމު އިނގޭތޯ  މިދިޔަ އަހަރަކު އަުޅގަ

 އެްއވެސް ކަެމއް. އެހެންވީމަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއ މިނެޓާ  4ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން. ބާީކ އޮތް ަވގުތަކީ 

 ހަކަށް ސިކުންތުވަރު އެަބ އުޅޭ. ސާޅީ

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝި



  

ކޮރަޕްޝަން -ގެ ަދށުން އުފެދުނު މިނިވަން، މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާތަުކެގ ތެރެއިން އެންޓި! މި ޤާނޫނުއަސާސީއާދެ

ނޑު ތަނެއްގެ އެއް އުފެއްދުމުން ޭއގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާަސސާ އްކޮމިޝަނަކީ، އެ ުމއަ ވެްސ  ކަމުގައި އަުޅގަ

ތިޔަ  މެންބަރުން އެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރައްވާަފއިވާތީ ކޮމިޝަނުގެމެންބަރުން ވެސް  ތަނުގައި ހުރިހާ މި ،ފާހަގަކޮށް

ކޮރަޕްޝަން  ،ކޮރަޕްަޝން ކޮމިޝަން-ޝުކުރުއަދާުކރަން. އަދި އެންޓި ކުރަްއވާ މަސައްކަތްަތކަށް ހަމަ ފަށްފަށުން 

ވެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ގެންގޮސްެދއްވާަފއިވާތީ  ކޮމިޝަނަކަށް ނަހަދައި، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނަހަދައި

ތި ބޭފުޅުންގެ ، ގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި އަޅުަގނޑު  ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީތި ބޭފުޅުންގެ ކާިމޔާބީ އަޅުަގނޑު

ވީ ހަތަރުފަސް އަހަރެއް މި  ވަްނޏާ. ކަމަށް އަނެއް އަހަރަށް މަްއސަލަތައް ގިަނވާ އެްއ ައހަރުން ނޭއަކަްށ ނުވާކާމިޔާބީ

އޭެގ ސަިއޒު  ؟ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިސްބަުތން މަދުވެތޯ އަހަރު ެވގެންދާިއރު ކޮބައިތޯ ތި ތަނަށް 5މިހާރު، 

ތޯ ތިޔަ ތަން ން އެދެން. ދެން ތި ބޭފުޅުން ހަމަ މިނިވަންކަމާ އެއްކޮށްމި ސުވާލަށް ަޖވާބުދެްއވު؟ ކުޑަވޭތޯ

ތި   ތިއީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސސާެއއް ކަމަށް ،އެ ކޮްނފިޑެންސް އެބަ އޮތްތޯ އޮޕަރޭޓުކުަރއްވަނީ؟

 މި ދެ ސުވާލު.އެއްކޮްށ މަސައްކަތްކުެރވޭތޯ؟  މިނިވަންކަމާ، ބޭފުޅުންނަށް އެ ކޮންފިޑެންސާ އެްއކޮށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

 950ވަނަ އަހަރު،  2011، ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު 2011ނޑުމެން އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ 

މައްސަލަ.  1085، ވަަނ އަހަރު 2013މަްއސަލަ ހުށަހެޅުނު.  1138 ،ވަނަ އަހަރު  2012ެއއް ހުށަހެޅުނު. މައްސަލަ

ނޑުމެންނަށ9ްސެޕްޓެމްބަރު  ަގނޑުމެންނަށް ައޅު، . އެެހންވީމާމައްސަލަ މި އަހަރު 628ހުށަހެޅުނު  ާއ ހިސާބަށް ައޅުގަ

އަދިވެސް ސަރުކާރު އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ، މަދުމަދުން ތިރިއަށް. އެހެންވީމާ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް މި އަންނަނީ

ނޑު ކުރިން އިޝާރާތްކުރިތެ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގިއ އުޅޭ ނިޒާމުތަުކގެ ތެރޭަގއި  ،ހެންރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ވިއްޖެހުރި ލޫޕްހޯލްސްތައް ބައްދާލެ  ތަން  ވަންޏާ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ންމެ ފަހުން ކުރެއްވި ސުާވލަކަށް،ކުޑަެވގެންދާނެ. ދެން ދެ  ނުކުރެވޭ މިހާތަނަށް  އަުޅގަ

 އެްއވެސް ސަރުކާެރްއގައި ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަަތަކށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މަްއޗަްށ އެްއވެސް ބަެއއްގެ ނުފޫެޒއް 

ނުޑގެ މުަވއްޒަ  އަޅުަގނުޑގެ މަްއޗަކަށް ފުންގެ މައްޗަކަށް ވެސް ނެތް. ހަމައެކަނި އޮންނަ ނުފޫޒަކީ ނުފޫެޒއް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑު ލަތު މި ވަގުތު އޮްތ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޫލުކުރަން ރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދު ހާެވސް ޤަ ބަޖެޓު. ދެން، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންެމން އެކަްއޗެއް ކިަޔއިގެން މިަކން ހަމަޖައްސަން.  ޖެހޭކަން  އަޅުގަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ނިމުނީ.   އާދެ! އަުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޚަލީލް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަާރތުން.  .ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޝުކުރިއްޔާ

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަ

އޮފީސް  ،އަުޅަގނޑު އެްއޗެޭކ ދަންނަވައިލާަނން. އެީއ ައޅުަގނޑަށް މި ާފހަގަކުރެޭވ ގޮތުން ދެން ދެއްވީމަ ފުރުޞަތު

ތް އިނގޭތޯ. ދެން ގެ ކުިރއެރުމެްއ އެބަ އ98ޮޚަރަދަށް ބަލާއިރުގައި ގާްތަގނޑަކަށް %ޚިދުމަތުގެ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 

ނޑަށް ހުސެމީގައި ކުިރއެރުން އަިއސްފަިއ ހުރި ދިމަ އިންބެހެން ެއހާ ފަރިތަކޮށް ކޯޑު ނަންބަރު ދިމާލަށް، ދެން އަޅުގަ

ނޑު ދަންަނވައި ނުކިޔޭނެތީ ސުރުޚީތައް. އިމާާރތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު. ދެން  ލާނަންއަުޅގަ

ވެސް ފާހަަގުކރެއްިވ ނުކުތާެއއް އެއީ. ސެިކއުރިޓީ ކެމެާރއާ އެްއޗެހި ތި  ސެންބެރަނީކ، ެދން ހުއަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަ

 އޮފީސް ،އިނގޭތޯ. ދެން އެއީ އެއް ކަންަތއް. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ؟ސް ހަރުކުރައްވާަފއި ހުރޭތޯބޭފުޅުން މިހާރުވެ

 މި އިައއިސްފަ  އިތުރުެވގެން ތަން ބޮޑު އޮތީ ވަރަށް  ޚިދުމަތްދޭ ފައިސާ. ެއވެްސ މި އިމާރާތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުުމގެ 

 އް އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ެއއީކެތަތަން އިތުރުވެފަިއ ހުރި އައިޓަމު އޮތީ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ ަވރަށް ބޮޑު

ނޑަަކށް  ފާހަގަކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު. މިމުނާސަބަތު  އެިކއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި ލަްއަކ  3އިން  10500ގާތްގަ

ންސަލްޓީ އާއި ޢާއްުމ ކޮ އޮތީ. ދެން އަދި އޭގެއިތުރުން މި އި. ވަރަށް ބޮޑު އަދަދަކުން ބޮޑުވެފައޮތީ ބޮޑުވެފަ އަށް މި

ނޑުމެން ބަލައިލާއިުރގައި ފައިދާ އަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެއްޗާ  ދެން އެީއ  ،ދެން އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަުޅގަ

 ސެންބެރެވޭ ޚަރަދު. ައނެއްކާެވސް ހަމަ ހުށް އަޅުަގނޑުމެން ދާއިުރަގއި ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުވަނަ ަބޔަކަ ަބއި. ދެ އެއް

ހަމަ ވަރަްށ  ވެސް ހަމަ ފާހަަގކުރެްއވި ނުުކތާއެއް ެއއީ. އޭަގއި އޮތް ވޯްކޝޮޕް ފަދަ ކަންތައްތަކަްށ ކުެރވޭ ޚަރަދުތަކަށް

ގޮއްަސ  އޮތީ އިތުރުެވގެން އަށް މި  145މްރީނުކުރުމަށް %ގޮއްސަ. ޖުމްލަ ޚަރަދު ތައޮތީ އިތުރުެވެގން ތަން މި ބޮޑު

ނޑު ދަންނަވާލަން މި، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  އިުތރުވެފައި ހުރި ނިސްބަތަށް  އުޅޭ  ވާހަކަ އަކީ، ޖުމްލަކޮށް އަޅުގަ

ލާއިރު ވަރަށް އަދި އިތުރުވެފައި ހުރި ނިސްބަތަށް ބަ ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ނިސްބަތާތި ބޭފުޅުން  .ބަލާއިރު އިނގޭތޯ

ނޑުމެން  ބޮޑު އަދަދެއް ޖުމްލަކޮށް ބަޖެޓުން އިތުރުވެފައި އެބަ ޮއތޭ. ދެން އުނިވެފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު، ހުރި އުިނވެފަިއ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު ދެއްވުުމގައި އުިނކުރަްއވާފައި ،ބަލާއިރުަގއި ގޮެތއްަގިއ  މައިގަ

ަބއިން  މި ؛ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ަބލައިލަން ބޭނުން. އެއީ އިޢުާލން، އިޝްތިހާރުދިމަދިމާލަށް ހުރި  އުނިކުރަްއވާފައި 

 ހާސް މި 20ލަްއކަ  6. ތި ބޭފުުޅން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮންަނނީ އޮތީ އުިނކޮށްފަ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ޗަްނކެްއ މި

ނަޑކަށް ވިްއސަކަ ރީ އަހަރަށްއޮތީ. ކު ރުފިޔާ ދެއްވާފައި މި 50000އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް  ހާސް ރުފިޔާ  ށްވުރެ ގާްތގަ

ނޑުމެންނަޝް ިއތުރުންއޮީތ ދެއްތޯ. ދެން އަދި އޭގެ  އިތުރަށް ދެްއވާފަިއ މި  ،ފާހަގަކުެރވޭ އެބަ ވެސް އަުޅގަ



  

 ން ގެެއއީ ގާތްަގނަޑކަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ އޭ  ބަޔަކީ ކޮމްިޕއުޓަރ ސޮފްުޓެވއަރ. އަެނއް އުނިކުރަްއވާފަ އޮތް

 ގެ ުގޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްެވއަރ ން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ައދަދަށް ވުރެ. ދެން އައި.ޓީއާތި ބޭފުޅު އެަބއޮތް އުނިކުރަްއވާފައި

ކުރައްވާަފއި ހުރި ބައިތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ ކޮށް އުނިލަްއކަ ރުފިޔާ. ދެން ޖުމްލަ 6ގާތްަގނޑަކަށް  ،އެިކއެކި ސާމާނުތައް

ކަމުގައި ވިޔަްސ ވަރަށް ގާތްކުރާ އަދަދަަކްށ  ނުކުރިމިލިއަނާ ގާތް 2.5މަ ތި ވިދާޅުވާ ތި ބޭފުޅުން ހަ ،އިނގޭތޯ

ވެްސ  ހިތަށްއަރަީނ ތި ބޭފުޅުން މި ބައްލަވާއިރުގައި ތި ބޭފުޅުންނަށްމި ގާތްަގނޑަކަށް އެބަ ދޭ. ދެން އަޅުަގނޑު 

. އެ ބަދަލުކުަރއްަވިއގެން ތެރޭގައި ގެހުރެދާނެ ބަޖެޓުތަކަކަށް ަފއިސާތަެކއް ިލބިފައި ކަލަ މުހިއްމުކަން ކުޑަ ައއިޓަމުއެއް 

ރެވިދާނެތޯ؟ ދެން ިތ ސްޓުކުމިލިއަން އެ އެޖެ  2.5ިވްސނަވާ  ހޭދަުކރައްވަން ިތ ބޭފުޅުންމުހިއްމު ކަންތައްތަކަށް 

އި އޮތް ނަށް އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފަމިލިއަ 34ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ އެއްކޮށް ، ޓަވަމުން ވިދާޅުވިބޭފުޅުން ފައް

 ވަަޑިއގަންނަވާ ވެން ތި ބޭފުޅުން އިުތރަށް ބޭނުންމިލިއަ 2.5މިލިއަން.  32.5އޮތީ  ކަމަށް. ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުަގއި މި

 އެއްބަްސވެަވޑަިއގެންފައި އޮތް އަދަދަށް އި ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީއާއެއީ ތި ބޭފުޅުންނާ، ކަމަށް ތި ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ 

 ން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަނީ އިނޭގތޯ. މިލިއަ 1ށް ރަވުރެ އިތުރަށް އަދި އިތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިންމާލެއްވުމަށް ދަންނަވަން.  ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ސުވާލުަތއް

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ،އުިނވެފަިއ ހުރި ބައިތަކުގެ ވާހަކަތޯޅުަގނޑު ކުރިން މި ދަންނަވާލި ގޮތަށް އަމާ، މިހާހިސާަބށް އާދެ! އެހެންވީ

ނޑުކޮށް އުިނވެފައި ުހރި ބައިތަ ތި ވިދާުޅވަމުން މިލިއަންެގ ތެރޭގައި  2.5ކުގެ ވާަހކަތައްތޯ ތި ބޭފުޅުން މައިގަ

 ޝުކުިރއްޔާ.  ގެންދަވަނީ؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އީސް ޙަސަން ލުޠުފީރަކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

އާދެ! އުިނވެފައި ހުރި ބައިަތކުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ދެން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތއް ދަްއކައިފި. 

އް. ފޮާޅސާފުކުރުމުެގ އައިޓަެމއްެގ ވާހަަކ ާއިއ ނެތް ދެއްެކވި ހުރިހާ ާވހަކަތަކެ ވެސް  އަޅުަގނޑު ހަނދާނެއް

ނޑުމެްނގެ އޮފީުހގަރުކޮމްޕިއުޓަ  ވެސް ހަރުކުެރިވފައި ހުންނަނީ. ކެމެރާތައްއި ސެިކއުރިޓީ ލޮކު ތަުކގެ ވާހަކަ. ައުޅގަ

 . ދެން އެނގިވަަޑިއގަްނނަވާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުހންނަނީ ހަރުކުރެވިފައި ޅި އޮފީހުގެ އެިކއެކި ތަންތަނުގައިވެސް މު

މި ވާހަކަތައް އެަބ ވެސް  އި ކުރަްއވާނެ މީޑިާއގަސުާވލު ވެސް ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ  ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި މައްސަލަަތްއ؛

ްސ ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލަ ައކީ ަޚއްސާގޮތަކީ އޭ.ސީ.ސީ އަށް  ވާ ލަތު ޮއންނަ ގޮތުން މިދައްކައޭ. ރާއްޭޖގެ ހާ



  

ދެން ހުށަހަޅާނީ. ސީ.ސީ އަށް ހުށަހަޅާފައި އޭ. .އަށް ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާނީ ވެސް މައްސަލަެއއް ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ މީޑިޔާ

ަކމުގައި ިވޔަސް މީޑިޔާ އަްށ  ނުކުރިފަރާތުން އަދި އެ މައްސަލަ މީޑިޔާއާ ހިއްސާ ައޅުަގނޑުމެންގެ ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް މި ވާއޮންނަނީ އެނގިފަ އިން ސުވާލުކުރާ މީހާ  ޔާމީޑި ،އިން ސުވާލުކުރީމަ  ގޮތަކީ މީޑިޔާ . އަުޅގަ

ނުޑމެން ހުށަހެޅި މައްސަލައަތުަގއި އޮންނާނެ އަޅު  ، ބުނީމަ ކުރީމަ ހުށަނޭޅެއޭ . ޮއވެގެން އޭނަ ުސވާލުކުރާނީ.ގަ

ނޑު ހަމަެއކަނި ދޭ ޖަވާބަީކ އާއެ ހަދާ ކަމަށް މިދޮގު ނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބުނާ އޮތީ. އެ ހުށަހެޅިފައޭ  ޭކ،ވަނީ. އަުޅގަ

ތެރޭަގިއ އޭ.ސީ.ސީ ތެެރއަކުންެނއް  ގެ އަހަރު 5ވޭތުވެިދޔަ  މި ރަށް ބޮޑަށް ރައްކާތެިރކުރެވިފަ.މުޅި އޮފީސް ހުންނާނީ ވަ

ނާނެ. ސެކިއުރިޓީ ކޮމްޕިއުޓަރސް؛ މިހާތަނަށް ލީކުވެފައެއް ނޯން ކަމާ ބެހޭ އެްއވެސް ޑޮިކއުމެންޓެއް، އެްއވެސް ލިޔުމެއް 

ނޑުމެން ެސކިއުރިޓީ ހަމަ ވަރަށް ވަުރގަަދވާނެއިންފޮ . އެހެންވީމާ، މި އަންނަ މޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޮގތުން ވެސް އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ފަޔަވޯލް  އްސަީކ ޮކންމެހެންނޭ އައި.ީޓ އަށް ބޭނުންވާ ެއއްޗެ ގެ ތެޭރގަިއ ހިމެއި ހުރި ބަެޖޓުއަހަރަށް ލަފާކޮށްފަ

އްސަީކ އެ ެއއްޗެ  ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ،އްޗެހި ހުންނާނެ. އެއީ، އަހަރުން އަހަރަށް އާއްސާ އެ ކަހަލަ އެއްޗެ 

ނޑުމެން ތަޙްމެހެން ބޭނުންވާނެ އެއްެޗހި. ދެން، އަޅުކޮން ީވޑިޯއ ޤީޤު ކޮޓަރިތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކަހަލަ ޯއޑިޯއ، ގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ އެބަ މި  ނެތް އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެސް ކުެރވޭ ސިސްޓަމެްއގެ ާވހަކަ. އެއީ، މިހާތަނަށްރިކޯޑު އަުޅގަ

ބެހެއްޓޭ ގޮތަްށ  ވޭ ސިސްޓަމުކުރެ ީވޑިޯއ ރެޯކޑު، ކޮޓަީރގައި ޯއޑިއޯ ޤީޤުގެ ތެޭރގައި ދެ ތަޙްއަންނަ އަހަރު 

 އްސަކީ. ެއީއ އިތުރުކުރެވޭ އެްއޗެ ، ހަމަޖައްސަން. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މި ޕާޓީތަކަށް މިނެ ގެން މި ބައްދަލުވުންތަްއ ޓު ބަހައިއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

. ނަމަެވސް ފުރަތަމަ ވުރެ ބާކީ އެބައޮތްމިނެޓެއް  2އަށް ައދި  ގެންދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް މި

ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި. ވެ ރުމި ވަގުތު ހާޒިބޭނުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކުރައްަވއިފި އެންމެ ބޭފުޅަކު ފިޔަަވއި  ފުރުޞަތުގެ

ނުޑ ޤަ ސުވާލުތަެކއް ނެތް ކަމަށް. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހަމަ ރު ނުކުތާަތކެްއ، ބޫލުކުރަނީ އިތުއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން އަދި ްއޗަަކށް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަވައިފި. އެންމެ މެންބަރަކު ހުރިހާ ވަގުތުކޮެޅއް ހަމަ އެކީެއކަ

ނޑުމެެއހެންނަމަވެސް، އަ ވެސް އެބައޮތް މެ. ަވގުތު .މެންބަރުން އެބަ ތިއްބެވި ްނނަށް އިތުރު ސުވާލެއް ެއ ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލުތީނެތަ އްދުންސަރަހަ ބަެއްއ  ،މާ ހަމައަށް ދެވޭނެ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ ފަދައިން ވެ، އަުޅގަ

ދެްއވި ބަެއއް އޯޕަނިން ން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެކޮރަޕްޝަ-އަދި އެންޓި  މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާުލތަކާ

ނޑުމެން ޮގތްތަކެއް ނިންމުމަށް ،ގެ އަީލގައި ނުކުތާތަކު  ޓަކަިއ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ  ެއ ހިޔަލުގައި އަުޅގަ

އެުކ  ބައްދަލުކޮށް ނިންމުމުގެ މި ހަތަރު ދުވަހުގެ މަސަްއކަތަށް ފަހުގައި ައޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ

ނ ،އިށީނދެ ޗަށް ވާހަކަދައްަކިއ ކުރެވިަފއި ހުރި ނުކުތާތަުކގެ މައް ނޯޓުޑުމެންނަށް ވާަހކަދެއްކުުމގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ



  

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އެންމެހަިއ -އެންޓި  އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުާރނެ ވާހަކައްެލއް ގެނެވޭތޯ އެކަމަށް ޙަ

ނޑުމެްނގެ މި ބައްަދލުވުން ތި ،މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން އެޅިފައި އޮްތ ބޭފުޅުންގެ މި ަވގުތުަގއި ަކނޑަ  އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އިދާރީ މޭޒުން އެ  ބޭފުޅުންނަށް ބޭރަށް ވަޑައިގެންދެްއވޭެނ މިންވަރަށް ވަގުތު ނިމުނީ ކަމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނގޮތް ހައްދަަވއި އިތުރު ވާހަކަެއއް އޮތީީތ  ުޑ ކޮމިޓީ ނިންމުމުގެ މަސައްަކތް'ދެްއވުން އެދެން. ދެން، އޭރު އަޅުގަ

 ދެްއވާ.ވިދާުޅވެ ދެ!ްނ، އާއްވައެޑްކޮށްލަ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ -ންޓި އެ

ން ވަރަށް ބޮޑަްށ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ ހިސާބުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަްއ ގެނެސްގެށް ފާހަަގކުރެވެނީ ަހމައެކަނި އަޅުަގނޑަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއްބޭފުޅުން ވަރަށް  ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ތި ސުވާލުކުަރއްަވއި . ޮބޑަށް ބައްލަާވ. އަުޅގަ

، ނުހިނާގ ގޮތް ވެސް ހަމަ މިޮގތަށް ގެނެސް ަބއްލަވާފައި އްަސސާތަުކެގ މަސައްކަތް ހިނގާމިނިވަން މުއަ

އި ދެްއވުމެއް ނޫން ީމގަ އެކަނި ބަެޖޓްހުސް ؛ ބޭފުޅުްނ އެބަޖެހޭ ފޯމަންސާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ ތިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާ

ނޑުމެްނ ، ސްކުަރއްވަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނީބޭފުޅުން އެސެ މީ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތް ެވސް ތިމުހިއް އަުޅގަ

ދެއްވުމުަގިއ  ބޭފުޅުން ލާރި ބަެއއް މުައއްސަސާތަކަށް ތި  ،ގޮތަކަށް ނުހިނގާނެ. ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ  އެންމެ އެދެވޭ

އިން ބޭރަްށ  ންަގއި ރާއްޖެނެ. ެއ ބޭފުޅުން އަބަދުވެސް ފައިޕްަލއިދެއްވާ ސަސާތަކަށް ލާރިތް. ބަެއއް މުއައް ހައްދެއް ނެ

މީހުން ތިއްބަވާނެ.  ޚަރަދުކުރައްވަިއގެްނ ހަމަ ތިއްބަވާނެ، ހައެއްކަ އަށެއްކަ އޮފީހުގެ ބަޖެޓުންވެސް ދަތުރުކުރަން 

 ންވިޔަސް ކޮންމެެވސް ފަރާތަކަށް އާދޭސްކޮްށގެންވޯކްޮޝޕަކަށް ދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޖެހެނީ ތަނެއްަގއި އޮންނަ

ބޭރުގެ އެހީެއއް ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދަތުރެއް ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވެސް ނުވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭރުގެ 

ޖެހޭ ކަމެއް ކުރަންޓަކައި  ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމަށް ،ޓަކައި ކޮންސަލްޓެންޓެއް ގެނެްސގެްނ އޮފީސް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ތަންޮކޅެްއ އެދެވޭ ގޮެތއްަގއި ކުިރއަށް  ،ނޯވޭ. އެެހންވީމާ، މި މަސަްއކަތަށް ަތންކޮޅެއް ޮބޑަށް ވެސް ކުރެޭވކަށް

ނުހިނގާ ގޮތް ަތންކޮޅެއް ގާތުން ެބއްލެވުްނ ޓަަކއި މިިނވަން މުއައްސަސަަތކާ ބެހޭ މަސަްއަކތްތައް ހިނގާ ގެންދިއުމަށް

ނޑު އެދޭ ކަމަ  ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ކަށް އެީއ، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަިކވެލުމުގެ ކުރިން ދަންނަަވން އޮތީ މުޅި ކޮމިޓީގައި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ އިޤްތިޞާދީ 

ނޑުމެން ނޯޓު ރެްއވިކުމި ތިއްބެވި ޮކމިޓީގައި ތި ފާޅު  އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މެންަބރުން ޖުމްލަކޮށް ، ކޮށް ޚިޔާުލ އަުޅގަ

ދަންނަވާނަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މެދުވެރިކޮށް. ިތ ވާހަކަ ިވއްޔާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އިރާދަކުރެއް

ނޑުމެންގެ  އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ުޝކުރި  2015އަޅުގަ



  

ދެ މައިަގނޑު ަބއްދަލުވުްނ  އި އޮތްއަހަުރގެ ބަޖެޓް ދިރާާސކުރާ ކޮމިީޓގެ މިއަުދގެ އަުޅަގނޑުމެން ެއކަށައަޅާފަ  ވަނަ

މި ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުމެްއ . ނު ބައްދަލުކުރީ ައއި.އެމް.އެފާއައީ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ވަރަށް ހެނދު ނިމުމަކަށް މި

ނޑުމެްނ  ެއއް ަގޑިއިުރގެ ބައްދަލުވުމެއް ގެއާއި އިޤްތިޞާދު ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީހަމަ ނަމަވެސް ނޫން އަުޅގަ

ގެންދިަޔއީ ފުރަތަމައިނުން ޖުޑީޝަްލ  ސުރެ ކުރިއަްށ މިޖެހީއް  11ކުރިއަށް ގެންދިަޔއިން. އަިދ ޭއގެ ފަހުން 

ނޑުމެން ކުރިއަށް  ަގއި އެކު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ނޑުމެން މި ން އަޅުގައަދި އޭެގފަހު ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުން.އަޅުގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބައްދަލުވުންތަުކގެ ހިޔަލުގައި ނުކުތް -ބައްދަލުކުރީ އެންޓި 

ެއއްެވސް ޢިްއޒަތްތެރި  ،ޓަކަިއ ައޅުަގނުޑ ކުރިންވެްސ ދަންނަވާފަިއާވނެ އަށް ގޮތްަތކެްއ ިނންމެވުމަށް ނަތީޖާ

ކަށް ވަކި އަދަދެއް ގެން ވަކިން ގެންަނވާ ވަކި މުައްއސަސާއަެވްސ ޕާޓީއަކުން ނިންމަވައިތަ އެއްމެންބަރަކު ނުވަ

ނަޑއަުޅއްަވއި، ގެން ކުރިއަށް ނުގެންދަވަށޭ. ެއީއ، ތާއީދުކުރަްއވައި އަދި އެއަށް  އަދަދު ދެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްަވއި އެ ކަ

ނޑުމެން ންޑޭޓް އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަވާލުކޮށް، އަުޅގަނޫޭނ މޭ އްެއޮގތަށް ފާސްކުރަްއވާފައެ  ންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ގެން ތި އެހެން ގޮަތކަށް ހުށަހަޅުްއވައި ، އޮތީ. އެހެން ގޮތަކަްށ ބަދަލުވަންދެން ެދއްވާަފއި މިކުރިއަށް ގެންދަން ޖާގަ

އިތުރަށް އެްއކުރެވުުނ ، ޮގތަށް ބަދަލުކުރަންދެން މި އުޫސލުގަިއ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ވޯޓުދެްއަވއިގެްނ އެ 

ނޑުމެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ މޭޒުން ދެެކވިދިަޔ  އިދާރީޓަކައި  އެކު އިށީނދެލުމަށް މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި އަުޅގަ

ކުރަްއވާފަިއވާނެ ވާހަަކ ންގެ ހުށަހެޅުްއވުންތަކާއި ފާުޅކުރެްއވި ިޚޔާލުތަްއ ނޯޓުވާހަކަތަކާ އަދި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ވިްއޔާ އްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިރާދަކުެރއް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ައޅުަގނުޑމެންގެ މާދަމާ ބަ ރުންގެ ސަމާލުކަމަށްމެންބަ

ޭރެގ  އިން މިއަދުގެ ފަުހގެ ވަގުެތްއގައި ނޫނީ މިްސގެ ަޛރީޢާ އެސް.އެމް.އެ ،މެންބަރުންނަށް ލަސްތަކެއް ނުވެ

ނުޑމެން މިއަދުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ  ލިބިަވޑަިއގަންނަާވނެ. މި ހިސާބުންވަގުެތްއގައި   ވަނަ ބައްދަލުވުން މި 10އަޅުގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި އެންމެހައި ޢިއްއިގެްނ މި މަސައްކަތުގެ ަބިއވެިރވެދިޔައީ ނިމިގެން. ވަޑަ 

ނޑުމެންގެ މި މަޢުލޫމާތު ރައްޔި ތެރިކަމާއިޚްލާޞް ތުންނާ ހަމައަްށ ެއކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަިދ ައޅުގަ

ނޑިނޭޅި ހަމަ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިޑމޮކްރަސީގެ  ހިއްސާކޮށްދެްއވުމަށް ، ވަނަ ބާރު 4ޓަކައި ހަމަ ކެ

އެކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ާރއްޖެ ޓީވީ އަށް  ތެރިކަމާލާޞްއަށް ިއޚް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑޔާ

ّعليكمّوالسّ މުވަްއޒަފުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.  ގެއިދާރީ ކޮމިޓީންނަވަން. އަދި ދަ ތެރި ޝުކުރެއްއިޚްލާޞް الم
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