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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންނަވަން.  ންމެހައި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާތިއްބެވި އެ ވަަނ ބައްދަލުވުމަށް ވަަޑއިގެން  21މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ 

ނޑުމެންނާ އެުކގަިއ ކޮމިޓީ ރޫމް އަޅު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ ބަްއދަލުވުން ފެށޭއިރުަގއި ގަިއ ހިންނަވަރު ދާއިާރެގ ގަ

މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކުޅުދުއްފު

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ  ލް ނަސީމް، ަގއްދޫ ދާއިާރގެޞަާރގެ ިޢއްަޒތްތރި މެންބަރު ފައިމޫސާ، ކާށިދޫ ދާއި

ނުޑ ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ރަޝީދު އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ދީދީ އިތުރުން އަުޅގަ

ވަނަ ބައްދަުލވުމުގެ  21އަޅުަގނޑު ނިހާން އެބަ ހިމެނޭ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ 

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި ހުށަހެިޅގެންދިޔަ ސިީޓއަކާ ގުިޅގެން  21ވަނަ ބައްދަުލވުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  22 ކުރިއަށްދިޔަ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތްތަެކއް. އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސިޓީ އެއް 

ނޑުމެން ެއއް ޖަްލސާ ބާްއވަިއ ެއ ޖަލްސާަގއި ަގއި ލިބި އެ ިސޓ1122ީޖޫން  12އަޅުަގނޑުމެން  ެގ މައްަޗށް އަުޅގަ

އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްނުންފުޅުަގއި ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލާވި ނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަން

ރަން ައޅުަގނޑުމެން ެއގްރިކަލްޗަާރ ެއކުަގއި ަބއްދަލުކުފިޝަރީްޒ އެްންޑ އާއި އަދި މިނިްސޓްރީ އޮފް  ފިނޭންސް

ވަރަށް ސާފުކޮްށ  ތް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްޭބއްީވ. އެ ަބއްދަލުވުމުގެ ނަތީޖާ ލިިބގެންދިޔަ ގޮ ބައްދަލުވުމެއް

އޮފް ފިނޭންސާ ބައްދަލުކުރިން. އަދި އެުކގައި މިނިސްޓްރީ  އަުޅަގނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. 

ނޑުމެން ބައްދަލުކުކުަގއި ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިއެ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ނޑުމެންނަށް ޝަރީޒާ ައޅުގަ ރިން. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ވަރަކަށް އެ ވަިކވަިކ އެބަ އޮތް ސަމަރައިުޒކޮށްލާިއރުފާހަގަކުރެވުނު އެްއ ނުކުތާ  ގައި އަުޅގަ

މެންބަރު އެދިވަޑައިގެންެނވިހާ މިންވަރަށް އެ ބޭފުޅުން  ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ވަގުތު ލިބިގެން ނުދިޔަަކން ފަރާތްތަކާ އެކު

ން ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުވުމަށް ަވގުތެއް އެ ދެ ޮކމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އިންަނ ްއވައަރިހުން ސާފުކުރަ

ނޑުމެންގެ ގަކުިރަވރަކުން ލިބޭނެ ވަރަކީ އެއީ. ނަމަވެސް، އަޅު  ްއޔާދޮޅުގަިޑއިރާއި އަދި އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރި

ޒިންމާއެއް ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ އަށް ދެވިފައިވާ މެންޑޭުޓގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ދޭ. މެންބަރުންގެ  ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކުެރވުނީ. މި ކޮމިޓީ ހަމަ ހުއްޓުމެއް ކުރިައށް އެބަ

 މި ކޮމިޓީ އަށް ވަޑަިއގެން މަސަްއކަތްތައް ހަމަ ވެސް  ތިހާ އަށް ރަނގަޅު. ކޮންމެ މެންބަރަކުހަމަ އިން ބައިވެިރވުން

ނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމާނީ  ކޮށްދެއްާވ. އެހެންވީމާ، އެޭރގެ  ނޑުމެން ފައިނަލްަގއި ނިންމާފައިވާނީ އަޅުގަ ނިންމުމަށް އަޅުގަ

އި ތިން ޕެރެގްރާެފއްެގ މަްއޗަށް ޖުމްލަ ތިން ކަމެއް. ގޮތެްއގަ  ޖުމްލަ މި އިންނަނީ އެދިަވޑަިއގެންފައި ސިީޓަގއި

އެްއގޮތަކީ މިތަންތާނގެ އޮޑިުޓގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ނުެގންދެވިގެން ހުއްޓާލަން ޖެހިފަިއވާ ކަުމގައި ދެންނެވުން. ިމީއ 

ޖޭގެ މާލިއްޔަތަށް ޒިންމާވާްނ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މާލިއްޔަތު ދިގުދެމިގެންދާ ަވގުތެްއގައި ަރއްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއް 

އޮޅުންފިލުވަން ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއްގެ މެންބަރުންެގ  ނގާ ގޮތްނުހި ވަތަ ހިންގާ ތިބި ނު



  

ވާންޖެހޭނެ ުސވާލެއް. ަބއެއް ތަންތާނގަިއ . އަދި ެއއަށް ޖަވާބުދާރީމު ސުވާލެއްމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ މުހިންކުރި

ބޭނުްނާވ ވެ. ނަވަމެމަަސއްަކތް ހުއްޓާލަން ޖެހިފައިވާކަމުަގއި ދަންނެތިގެން މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ގެންދެވެން  އޮޑިޓު

ނެވި ސިޓީގެ ފުރަތަމަ މިދެންދާއިރު ހަމައަށް  ގެ ސަބަބުން. އެންމެފަހު ނުކުތާއާންތައް ނުލިބުމުހިސާބުތަކާއި ލިޔެިކއު

އްނުވޭ. އެތަންތަުނގެ ވާހަކަ ެއއް ވިދާޅެ ތަކުން. ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެްއގެ ޕެރެގްރާފްގެ ނަމަވެސް ބަެއްއ މުއައްސަސާ

ންތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުުމގައި ދެްއވަްނވާ ށް ބޭނުންވާ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެިކއުކުރާ މި އޮީފހުގެ އޮޑިޓަރުންނަޑިޓުއޮ ހިސާބުތައް

ގެންދެވެން ނގެ ޮއޑިޓު މަަސއްކަތް ކުިރއަސް އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލެްއވުްނ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ތަންތާ

ކަމުަގއި ދަންނަަވމެވެ. މިގޮތުން މިސާލެއް ގޮުތން ފާހަގަކުރައްފައި މިއޮީތ  ނެތިގެން މަސައްކަތް ހުއްޓާަލންޖެހިފައިވާ

ވުުމެގ ވަނަ އަހަުރގެ ކޮމްޕްލެއިންސް އޮިޑޓެއް ގޮތުަގއި ެއ ބޭފުޅުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އޮޑިުޓކުރެއް  1112

ނޑުމެންނާ ހަމައަށްތެރޭގައި ހިނަގއިދިޔަ  . އެ ސަމާލުކަން ގެނެސްދިނުމުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދީފަ މައްަސލަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޝަކުވާ ގޮުތަގިއ  މަންޓުން ެއއްވެސް ަބއެއް ނުލިބޭތެރޭގައި ަކނަޑއެިޅގެން މި ޑޮކިއު ވާހަކަ އަުޅގަ

އި އަދި އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހާ ދެބައި އެއްކޮށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަްށ އޮފް ފިޝަރީޒާއިރު މިނިސްޓްރީ ލިބިގެންދިޔަ

ނޑު 22ވަނަ ކޮމިޓީ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ  21ގެންދިޔަ  މެންނަށް އޮޅުންފިލައިގެްނ ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ

ތަކަީކ މައްސަަލ ނުކުތްގޮުތގެ ނަތީޖާ ޅުންހުރި ގޮތުންުއޅެނީ. މިަކމާ ގުން ކޮންމެވެްސ އަދަދުތަެކްއކަން ނުލިބިގެން މިމީގެ

ނޑުމެން މިކަމަށް އެހެރަ އެހެރީކަން  އްސަސާތަުކގެ  މާލީދައުލަުތގެ މުއަ . އޭގެފަހުން ދެން ނިމިގެން މި އަންނަނީ ައޅުގަ

ެއކު ހައްޓާ ރައްކާތެރިކަމާތަށް ބަލަންަތކާ އެހެނިހެން ރިކޯޑުތައް ގަާވއިދުތަކާ ެއއްގޮކަންކަމާ ބެހޭ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިއު

ތެރެިއން އަޅުްއަވއިދެްއވެން ހުރި މަޖިލީހުގެ ކުރުމަށް ަރއްޔިތުންެގ  ކޮށް ވަުރގަދަދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ

ފިޔަވަޅުަތއް އަުޅްއވައިެދއްވުްނ އެދި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި މިކަން ދެންނެވީެމވެ. އަދި ަކނަޑއެިޅގެން އެ 

ެއގޮތުގެމަީތން ހިންގާ ބަލަހައްޓަން ގެންދޭތޯ ބައްލަވަމުން ގެންދިއުމަީކ  ަތއްށް އިޝާރާތްކުަރއްވަުމން އެކަންތައްވާހަކަ އަ

އޮފީހުން ދެކޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ކަުމގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  އެންމެ އިސްވެރިްނގެ ޒިންމާެއއް މުއައްަސސާތަުކގެއެ 

ދުތަާކ ކޯޑުތައް ަގާވއިންކަމާ ބެހޭ ހިސާބުތަކާ ލިޔެިކއުންތަކާ އެހެިނހެން ރެކައްސަސާތަުކެގ މާލީ ދައުލަތުގެ މުއަ 

އެކަަމށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަަޅކީ އަދި އެކަން ރަނގަުޅކުރުމަށް މި މަޖިލީހުން ކޮށްދެވިދާނެ ނުވަތަ  އެްއގޮތަށް ބަލަހައްޓައި

ނޑުމެން ފުށުން އެ ،އެޅިދާނެ ފިޔަަވޅުތަކަކީ ކޮބަިއަކން އަސްލު މި ސިޓީަގއި ކުާރ ސުވާލަކީ  ދިފައިވާ ކަމަކީ ެއއީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެން ، އެހެންވީމާ ނޑު ހިތަށްއަރާ ހަމަ މި މައްސަލައިގެ އެ ރޭގެ ނިންމުމާ އެްއގޮތަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި ލިބޭ ޓަޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މެންބަރުން މި ދަންފަޅީގަ ިއ އިމްގެ ފުަރތަމަ ނުކުތާ އެއް ގޮުތގައި އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދު، ަގއްދޫ ދާއިރާގެ.  ސްެދއްވުން ުހރިހާ މެންބަރުން.ކުރިއަށް ގެްނގޮ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

ނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންިވ  ޤައްރިރު. ރަނގަޅު. ިތ ވިދާުޅވީޝުކުރިއްާޔ މު ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. ދެން އެޭރގަިއ ައޅުގަ

ގޮެތްއގަިއ  ލިބި ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، މަިއަގނޑުމާ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންަނށް ނުސުވާލެއް ަވގުތު ނެތު ހުރިހާ

ނޑުމެން ދެއްކުނު ވާަހކައިން ޭއގެދެފަރާތަށް ނޫނީ ތިން ފަރާތަށް އަ ްއސަސާ ދޭހަވެގެންދިޔަ އެަކއްޗަކީ ދެ މުއަން ޅުގަ

ތަފާތުވުންތަކެއް ުހރިކަން. ޚާއްޞަކޮށް އެރޭގެ  ނިކޭޝަން ޫނނީ ޚިޔާލުޔުވަެރްއގައި މިސްކޮމި  ދޭތެރޭގައި ކޮންެމވެސް

ނޑަްށ  ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެެކިވެގންދިޔައިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ާތއީަކއަށް މުޅިއަފާހަގަކޮށްލެވުނު ެއއްކަަމކީ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވާ ވާހަ  ދެއްނުކުރަން. ސަބަބަކީ ެއ ކުން އަުޅގަ

ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްގެ ފަިއ ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާފައި އެއީ ބޮޑު މިލިއަން ޑޮލަރުެގ، މިލިއަާއއި ލިބި ދެކެވުނު ވާހަކަ

 ގޮެތއްަގއި އޭަގއި ފާހަގަކުރެވިަފއި އިނީ. ދެން ދެތިން ހަތަރު އެއްެޗއް  ތެރެއިން ކުޑަކުޑަ ދަތުރެްއގެ ވާހަކަ މައިަގނޑު

ނޑު  ނުލިބޭ ވާހަކަ. ެއއީ ޙަޤީޤަުތގައި އޮޑިެޓއް ހުއްޓާލާަފއި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ނުލިޔަްނވީ ސަބަބެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ޙަޤީޤަތަކީ އޮޑިޓު އެ ބޭފުޅުން ކުިރއަްށ ގެންދަވަންޖެހޭނެ ޭއގެ މަްއސަލަ އެއް ޖެހިފައި ހުރި 

ކަންކަމާއި އެކަާމ ބެހޭގޮތުން އިހުމާލުވާ ބަޔަާކ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅުައޅަން  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޭއގެ ވެފައި ހުރި

ވާހަކަ ނިންމެންޖެހޭނެ. އެއީ މުޅި ރިޕޯޓު ހުއްޓާލާފައި މަުޢލޫމާތު ނުލިބިގެން މުޅި  ގައި ފާަހގަކުަރއްވާަފއި ރިޕޯޓުރިޕޯޓު

ނޑު އަކީ ބަޖެޓު، އޮޑިުޓ ހުއްޓާލަްނޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަކަށް ނޑަށް ފާަހގަކޮށްލެޭވ ، ނުދެކެން. އެހެްނވީމާ ައޅުގަ އަުޅގަ

ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް އެ ރިޕޯޓު  އެއަށް ރިޢާޔަތްޮކށްފައި ލިބެން މަކީ ެއއީ ހަމަ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށްކަންކަ

މައަށް ފޮނުވީމަ ދެން ނިންމާފައި އޭަގއި ދިާމވެފައި ހުރި މައްސަލަތަކަީކ ކޮބައިޯތ ފާހަގަކުރަްއވަިއ ައޅުަގނޑުމެްނނާ ހަ

 އެއަށް ފިަޔވަެޅއް އެޅުން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމްދީދީ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު.

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިދާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނޑު ނޑުމެންނަށް  އެްއޗަކީ ވެްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ އަުޅގަ

 ނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒު މި އިޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަތަކުން އެ ޭރ އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ  ދިޔަފާހަގަކުރެިވގެން

އެހެްނ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހުގެ މަސައްކަާތއިވާަހކަތައް.  އްކަްތތަކާ ބެހޭގޮތުން ދެއްެކވިދެ މިނިސްޓްރީގެ މަސަ

އެންމެ ރަނގަޅަށް ނެތި ގުުޅން ހިނގަމުންދާއިރު ުވޒާރާތަކާ އެ އޮންނަްނވާ ވުޒާރާތަުކގެ މަސައްކަތާ  ސަރުކާރުގެ

 . ެއއީ ހަމަ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާަހކައިންކަން އިނގޭނިކޭޝަެނއް ުއޅޭިއވާކަން ފާހަަގކުރެޭވ. އެ މިސްކޮމިޔުގޮސްފަ

ދެްނ މި އޮޑިޓު ކުރެވެމުންދާއިުރ ، ވެސް. އެހެންވީމާ ންވެސް އަދި މިނިސްޓްރީގެ ަފރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކު 



  

ތެރޭގައި މި އޮންނަންވާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވެން ހުިރ އި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލާ ދޭމިނިސްޓްރީތަކާ

ނުޑ މު. ެދން އަނެްއކަމަކީ އަޅުގަ ދަލުތަކެއް ެގނައުން ވަރަށް މުހިންމަސައްކަތެްއ ކުރުން އަދި ގެންނަންޖެހޭ ބަ

 ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ސަރުކާުރގެ މާލީ ޚަރަދުތަްއ ބެލެހެއްުޓމުގެ އެންމެ ޮބޑު ޒިންމާއެްއ މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން މި 

ނަޑއެިޅގެން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އެގޮތަށް ތިމަންނައަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ. އެހެންީވމާ  ކަ

ނޑުމެން އެބަވިދާޅު ޖެހޭ ތަންކޮެޅއް ޒިންމާާދރު ގޮުތގަިއ މި ޤައުުމގެ މާލިއްޔަތު ބެލެހެއްޓޭެނ ނިޒާމެްއ  ވަންޏާ އަުޅގަ

އެީއކީްއވެގެން ކުެރވޭ ކަމެއްކަން ބަަލއި ެއކަމަށް ، އުފައްދަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ހޯދަން. 

މިގޮތަށް އޮވެފައި ައޅުަގނޑުމެން އެ  ހޯަދއި އެ ފިޔަަވޅުތައް އެޅުމަީކ މި ސިޓީންއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ނޑަށް ފެނޭ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މިކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިހުމާލަކަށް ވެދާނެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

. ުރވުންއެ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަާރކޮށްގެން ހޯދާފައި އެ، ންޖެހޭ ބަދަލުތައް މި ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކޮށްެގންނަޓަކައި ގެން

ނޑު ގޮތެްއގައި އެހެންނަމަވެސް،  މިއީ ވަރަށް ކުދިކުިދ މިހާރަށް ބަލާއިރު މި ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް މަިއގަ

 އޮޑިޓު ހުއްާޓލަންޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް އޮތް މައްސަލަތަކެއް. ީމގެން އެްއޮގތަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ޤަޫބލެއް ނުކުރަން 

އެްއޗެްއ އުިނވެފައި ަދތުރެއް ިވޔަސް އަދި އެހެން އެްއޗެއް ިވޔަސް އުނިވެފަިއ ސް ެއްއވެކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

ވާ ގޮތަށް ނޫން. އުނިެވގެން ނުެއއްވާނެ. ެއއީ އުނިނު އޮތިްއޔާ އެއޮތް އުިނވެފައި ޮއތުމުގެ ވާހަކަދެްއކުމަކީ މައްަސލައެއް

ނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތްތާނަގއި ނޫނީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ަގވާއިުދގެ ތެރެިއން  ކަންަތއްތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި ައުޅގަ

އެދޭ ކަމެއް. ވެސް ހަމަ ވަރަށް  ައޅުަގނޑުއެއީ އެ ކަންތައްތައް ހަމަޖަްއސައިދިނުމަކީ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް 

ނޑު ފުރުޞަތައެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާ   ްށ އެދުނީ. ކަލަން އަޅުގަ

 

95.2 
ެއއީ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަަސއްކަތާ ދިމާާވ ގޮތަށް. ަކތް އަބަދުވެްސ ހުންނަންޖެހެނީ އޮޑިމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މަސައް 

އަޅުަގނޑުމެންނާ ވަރަްށ ބޮަޑށް ލާމެހިގެން އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައި ވަނީ. ހަމަ ޙަޤީޤަތަީކ 

ވެސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަންަގއި  ތަނެއް. މިހާރު  އެގްިރކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ ައކީ ހަމަ ވަރަށް ަބއިވަުރ މަްއސަލަތައް ހުރި

މި ހިސާބުތައް  ވެސް އަހަރުގެ ތެޭރގައި .މައްސަަލވަރު އެބަ އުޅޭ ިމ އެގްިރކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީެގ. މިދިޔަ މި  2

. ތީ ކޮމިޓީ އަށް ވެސްބެލެހެއްޓުމުގެ މައްސަލަ ހަމަ ތަފާތު މައްސަލަތައް އެގްރިކަްލޗަރ މިނިސްޓްރީން އައިސްފައި އޮ

މިީއ ހަމަ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އެ ވިދާުޅވާ ަކންތައްތަކާ އަދި ެއގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ެއ ، އެހެންވީމާ

މައްސަލަތަެކއް ެއބަ އުޅޭ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ލަތަކެއް ހުރިކަމަކަްށ. އެކަމަކުނުނަންގަވާ އެ ބޭފުޅުން ެއަވރު މައްސަ

ކަމަށް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢަމަލުކުރައްވާފައި ަވނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް، އެހެންވީމާ މިނިސްޓްރީ ެތރޭގައި. އެގްިރކަލްޗަރ

ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ޭއަގއި ޮއޑިެޓއް ހެދޭނެ އޮޑިަޓކާ ހިސާބަކަށް ާދންބޭނުންވާ ޑޮިކއުމަންޓްްސ 

ސްތައް ލިބުނީމާ ދެން އިނގޭީނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓް ކުރެވޭނީ ވެސް. އެ ޑޮިކއުމަންޓްއެޓްލީސްޓު ލިބިގެން 



  

އޭަގއި ނުބަެއއް އުޅެންޏާ ނޫީނ ގޯހެްއ އުޅެންޏާ ވެސް. އެ ހިސާބަށް ވެސް ނުެދވިފަިއވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނެޑްއ 

 ގޯސްކޮށް ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ.ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އޮޑިތަރ ެޖނެރަލް ޢަމަލުކުރައްވާފަިއވަނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނާއިބު މުޤައްރިރު ުކޑަހުވަދޫ  ކޮމިީޓގެ، ިއތުރު މެންބަރެއްމި ކޮމިޓީގެ އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޢި

 .ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިްބރާހީމްދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު މިހާރު ކޮމިޓީއާ ގުިޅވަަޑިއގަންނަަވއިފި. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު ބްރާހީމްއި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

 ތަނެއްގެ މައްސަލަ ދެއްތޯ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  3ގޮުތގައި ައއިސްފައި މިޮއތީ  ގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަކުާވެއއް 

ނޑުމެން ކުރީދުވަހު ވެސް އަދި އާއި އެގްިރކަލްޗަރ މިނިސްްޓރީ އާިއ، ކުރީ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފަރާތާ  3ރޭ ވެސް ވާހަކަ ދެެކވުނީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޖުމްލަކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެއް ނިްނމާ ވާހަކަ. އެއީ 

އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ  އެްއޗެްއ ނެރޭ ގޮތަށް.ބައްދަލުކޮށްފައި ތިން ފަރާުތެގ ވާހަކަ ވެސް ހިމަނަިއގެްނ 

ގެްނ އޮިޑޓް ނުކުެރވިކޮށަފއި ަމޖިލީހުގެ ަބއްދަލުކުރަން ކޮމިޓީން އިނގޭތޯ.  ންނާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ބޭފުޅު

ސާފުކޮށްފައި ދެން ފައިނަްލ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔާރު ކުރަްއަވން. ދެން އެރޭެގ ވާހަަކއިްނ  މިއުޅެނީ ީކއްެވގެންތޯ ބަލައި 

ތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ެއ ތަކެއް އިނގޭތޯ އެ ފޮއަޅުަގނޑަށް ފާހަަގެވގެންދިޔަީއ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ެއބަހުރި ދަތިތަ

ެވސް އެބަހުރި. ެއއީައކީެއއް ވަިކވަކި އޮފީސްތަކަށް ކުެރވޭެނ  އޭެގ ސަބަބުން އަރާ ދަތިތަކެއް ރައްކާކޮށްަފއި ބެހެއްޓުމާ.

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީކަމެއް  އަދި ދައުލަުތެގ  އަުޅަގނޑުމެންނާ އި އާ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޖުމްލަ ގޮތެއްަގިއ ންނޭނގެ އެކަންތައްތަްއ މުޅިން ޙައްލުފުދުންތެރިކަން ހުންނަ ވަރަކުން ކަ

ގެ ތެރެއިްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަީނ. އެއް ެއތާ އެ އިދާރާ  އިގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަކާ

 އި އަުޅަގނޑު މިދަންނަވާހެން އެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ބަދަލު ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ

ރްޝީފް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ އެއްޗެިހ ގެނައުން. ަދއުލަތުެގ އެ ިލޔެިކއުންތައް ބަލަހައްޓާެނ ގޮްތ، އަ 

ތުން ފައިނަލް ރިޕޯޓެްއ . ެއހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ގޮދަލުތަކެއްގެންނަންޖެހޭ ބަ ެއއީ ޤާނޫނުތަކަށް .އެބަހުރި

ބައްދަލުކުރަން  ފައިނޭންޝަލް ބަިއ ބޭފުޅުންނާ ންތައް ބަލަަހއްޓާ ނޫނީމަޖިލީހުގެ އިާދރާގެ ެއ ލިޔެިކއު ކުރަންތައްޔާރު

ނޑަށް ާފހަގަކުރެިވގެން ދިަޔއީ އޮޑިޓް  އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ދެން ެއ ރޭގެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ވާހަކައިން އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ނެރޭ ރިޕޯޓްަގިއ  އެ ވަނަ އަހަރާ ބެހޭ ގޮތުން. 1112 ބޭފުޅުން ރިޕޯޓެއް ނެރޭނޭ އިނގޭތޯ ހުއްޓާލިނަމަވެސް އެ

 ވަޅު އޮންނާނެ ތިމަންނަމެންނަށް މިވެނި ބައިތައް ނެތިގެން މި ޮއޑިޓެއް ނުކުެރވުނޭ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަ

. ެއ ހަމަ ނެރޭނެ އިނގޭތޯ އޮޑިޓް އޮފީހުންއެ ބޭފުޅުންނެއް، ރިޕޯޓެއް ނުނެރިއެއް ނުދާނެ އެހެްނވީމާ، . އަޅާށޭ ކިޔާފަ



  

ްއޔާ އެ ޔެިކުއންތައް ނުލިބިގެން ކުރެޭވކަްށ ނެތޭ. އެހެންވެއްޖެވިދާުޅވަނީ ބަެއއް ލި ބޭފުޅުން އެ ހުއްޓާލި ވާހަކަ އެ

ބޭފުޅުން ނެރުއްވާނެ އިނގޭތޯ. އެކަން ކުރަްއވާނެ ެއއީ ޔަޤީްނކަމެއް.  ރިޕޯޓެއް އެ އެީކަގިއ މާލީ ކާނުކުރެވުނު ސަބަބަ

ނޑުމެންނަށް ނާނެ. އެހެންވީމާ، އެހިސާބަށް ދިއުވެސް ހުން ފިޔަަވޅުތައް އި އަޅަްނވާއޭގަ  މުގެ ކުރިން މިހާރު އަޅުގަ

ެއއްަބސްވުމަކަށް ދެފަރާތުން ވެސް  ތީުކރެވޭ ގޮތަށް މިއޮގްިރކަްލޗަރ މިނިސްޓްރީެގ ޮއޑިޓްއެރޭެގ ވާހަަކއިން އެ

ނޑަށް ހީވަނީ ެއ ބޭފުޅުން ުކރިއައަޅު އެކަން އާދެިވއްޖެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ށް ގެންަދވާނެހެން. ދެްނ ގަ

އެކަން ކިހާހިސާބަކަށްތޯ ދިަޔއީ؟ ފެއްިޓއްޖެތޯ؟ މިއަހަރުތޯ އަޅުަގނޑުމެން މޮނިޓަރ ކުރަުމން ގެންދަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެ 

ނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ. ދެން އޮތީ މަޖިލީހާއި ފިނޭންސް  މިއަންނަ އަހަރުތޯ ކުރަނީ؟؟ ކުރަނީ އެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ުކ ެއއްބަހެްއ ނުވެވުނު. އެހެންވީމާ، ފަހުގެ ތެރެައކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެރެއަމިނިސްޓްރީ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދޭ

އެއަށް ޮގތެއް ފެނޭތޯ ބަލަން. އެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އޮފީހުން  އަދިވެސްވަގުެތްއގައި މިއަދު ައޅުަގނަޑށް ފެނޭ 

ނޑަށް ފެންނަނީ ދޫކޮށްލަން. ބަޔާނެއް ނެރުމުގެ ކުރިން އެ  އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ  ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި ައޅުގަ

 ދަންނަވާލީ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  22 ޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ ފަދައިންއަ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ.  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާނީ މި ހިމަނާލި ބައެއް  ފަސްކޮށްފަ. ބައްދަލުވުމަށް ވާހަކަތަުކގެ ގޮެތއް ނިންމުން ައޅުގަ

ޞަތު ދިނުމަށް ފަހުގައި ހަމަ ޑެލިބަރޭޝަނަށް ފުރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

ނުޑ  ނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ އެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮެތއް ނިންމިގެން ހިނގައިދާނެ. އެ  ސިީޓގަިއ މަިއގަ

ނޑުމެންނަްށ  ގޮތެްއގައި ފުރަތަމަ އަާމޒުެވެގން މިދަނީ  .ސިޓީ އަށްމިއޮތް ލިބިފައި  ަގއ1122ިޖޫން  12އަޅުގަ

ވަނަ ބައްދަލުވުުމެގ ވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔައިރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން  22 އަޅުަގނޑުމެން އެރޭ މިދެންނެވި

  AJBO/57/2014/18-7 . ެއއީ ލިިބެގންދިޔަ ސިޓީގެ ަމއްޗަށް ގައ1122ިޖޫން  12ގެ މި ކޮމިޓީ ައށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު .ސިޓީ ނަންބަރު ވާލާދީފަިއ ޙަން އަޅުަގނޑުމެނަށް މުމެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގެންދިއުމި ސިޓީގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގަިއ ބޭފުޅުން ސިޓީއެއް މިކޮޅަށް ފޮނުއްވާަފއިާވ  ެވސް އެ ގައ1122ި މޭއި 12މިއޮންނަނީ 

ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްަގިއ މިކަންތައް ފަސޭހަ ކޮށްދެއްވުމަށް. ކޮންމެައކަސް މި 

ނާދޭ. ނަމަވެސް ފަހުން  ެއއް ކޮމްބައިްނެވގެެނއްނޑުމެންަނށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ވާހަކަސިޓީއަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ސިޓީއެްއަގއި  މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައި އޮތް ސިޓީެއއް ކަމަްށ އަުޅގަ



  

ކަންތައްތައް ެއއްގޮްތ ަގނޑުމެން ދަންނަވާލީ އަޅު އެޭރ ވެސްވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ލިބުނު ސިޓީއެއްގެ

ތް ކުރުމަށް ޓަކައި އެ ވާަހކަ އެ ތަނުގަިއ މުގައި އެްއގޮވާތީ ގޮތެއް ިނންމުށް ވާހަކަތަކަކަ ެއއް ވައްތަުރގެ  އީއެ .ކުރުމަށް

ނޑުމެން މެންބަރުންެގ ފައިލްތަކުަގއި އެ ބަ އޮްތ. ދެކެިވގެން ދިޔަީއ. ނަމަވެްސ މިހާރު އެ ސިޓީ ކޮީޕއެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޮެތއް ނިންާމނީ. ނަމަވެސް ދެންމެ ހަމަ ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  އެހެންވީމާ، ޭއގެ މަްއޗަށް ދެްނ އަުޅގަ

 1112ވަނަ އަހަރުަގއި  1122އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން އެރޭ ެއ ބޭބޭފުޅުންތައް ެއއްބަސްވެަފިއ އެ އޮތީ މި އަހަރުެގ، 

އޮޑިޓް ފިޝަީރޒް މިނިސްޓްރީަގއި ކުރުމަށް ދިމާިވ ދަތިތަކާިއ ހުރެ އޮޑިޓް ުހއްޓާލިކަމަށް ވަނަ އަހަުރގެ ކޮމްޕްލެއިންްސ 

ބުނި ބުނުން ނުވަތަ ެއ މަްއސަލަ ތިމަންނަމެން އެއް ފަަހރު، ދެ ފަހަރު މަސަްއކަތްޮކށްފީމޭ މި އަހަރު ތެރޭަގއި. 

ރުން ފޮނުވޭކަްށ ނެތޭ އެ މަސަްއކަތް ދެން އެހެންވީމާ، ދެން މިއަހަރު ިތމަންނާމެންނަށް ރިސޯސް އާިއ އަދި ޮއޑިޓަ

އިތުރަށް ކޮެނގެން ނަގާކަެށްއ. އިތުރަށް ރަނަގޅުކުރާކަށް. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން އެއްބަްސެވވުނީ ފަހަރުަގިއ 

ވަނަ އަހަުރގެ  1112ަވނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވެސް  1122ފުރުޞަތާއި ވަގުތު ލިބިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ އެ 

އިންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ތިމަންނަމެންނަށް ނިންމާލަދެއްވިދާނެ ކަމަށް. ވާހަކަތަކުްނ ކޮމްޕްލެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޅުންފިލައިގެން ދިޔައީ ކުިދކުދި ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ސީރިޔަްސ ޙައްސާސީ ދެތިން ހަތަރު 

ބަރުންނަށް އެކަން ސާފުކޮށް އެބަ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާ. ވަޒީަރުކ މައްސަލަެއއް އުޅޭކަމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެން

ކުރެްއވި ދަތުރެއްގެ ލިެޔކިުއންތައް އެންމެ ކުޑަ ައގެްއަގއި ކޮން އެއަރަލއިނަކުންތޯ ނެގީ މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ 

އް، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ފަހަރުގައި ނުހުރެ ެވސް ހިނގައިދާނެ. ނަމަެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންވާންޖެހޭ އެއް ކަމެ

އަރުޝީފްގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ މި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ ލިޔެކިއުންތައް ަރއްކާކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް މިހާރު ވާނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ވުޖޫދަށް ެގނެސްފަ. އެހެންވީމާ، އެ ޤާނޫނުގައި ނުކުާތކަކަށް ޮކންވަރެްއގެ ބާރެއްޯތ އިތުރަްށ 

ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެން ދޭނީ ނުވަ ތަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް އިތުރު ބާރެއް ދިނުމަށް ޓަކައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ނޑަކީ ކޮބައިތޯ. ާޚއްަޞގޮތެްއގަިއ ެއބަ ޮއވޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  ވަަނ  211އިތުރުކުރަންޖެހޭ މިންގަ

ނޑުމެންނަ ވަނަ ނުކުތާ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ  6ށް ފެންނަން އެބަ އޮތް މާއްދާގެ )ހ(ގެ ނުކުތާަތކުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަ

އެިކއެކި ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާުކރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް، ކަމާބެހޭ 

ވަަރކަށް ނުކުތާ.  21ފަރާތްތަކާއި އިދާރާތަކަށް ެއންގުން. އެހެްނވީމާ، މި ުނކުތާތަކުެގ ތެރޭަގއި އެބަ ިހމެނޭ 

ނަޑއެިޅގެން މި ކޮމިޓީގެ ހަމަ ޑައިރެކްޓް ވަރަށް ބާރުގަަދ މެންޑޭޓްތަކެއް ކަމުގައި ބަާޔންކުރާ އަދި އިތުރު ޚާއްޞަ  ކަ

މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް. ދެ ބަެއއް އެބަ ޮއވޭ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް. މުޅި މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަާކިއ 

ގޮުތގަިއ މިނިސްޓްރީތަކާއި މުައއްސަސާަތކާއި ަސރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ވާހަކަެއއް އަޔަސް އަިދ ވާޖިބުތަކުެގ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އިން ެފއްޓިގެން މިހިރަ ނުކުތާތަުކެގ  212ޚާއްޞަކޮށް އެބަ ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި 

ންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ކޮމިޓީ އަށް މިކަމުގެ ހަމަ އެބަ އޮްތ މައްޗަށް ބައްަލވާލެްއވީމަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު



  

ފުރިހަމަ ފުރުޞަތާއި ބާރު މިކަންތައްތައް ބަލައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކޮށް އަދި އެ މަޖިލިސް ވިޔަސް އަދި 

ލާރި ފޮއްޗަކަށް ސަރުކާރުެގ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މުއައްސަާސއެއް ިވޔަސް ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ ފައިސާއިން އެންމެ ލޯ 

ވެރިން ވެސް ނުވަތަ އަދި އެނޫން ފަރާތަކުން ވެސް އިހުމާލުވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަަމ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ 

ހައިޞިއްޔަތުން އެކަން ބަލަިއ ދިރާސާކޮށް އެކަން ަރއްޔިުތންނާ ހަމައަށް ގެންދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ 

ނޑަށް ޔަޤީން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤަބޫލުކުރައްވާ. ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކަމެއް ކަމުަގއި  އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ހުށަހެޅުއްވި އުސޫލަށް ބަާލއިރުަގއި ެއއީ ގާތްަގނަޑަކށް ދެފަރާތުގެ ވިސްނުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެ  3ންނަށް މި ހަމަައކަްށ މަސައްކަެތއް ކުރުުމގަިއ އެްއގޮތްެވގެންހެން ެއ ދަނީ ެއ ވިދާުޅވިލެްއވި ގޮތުން. އަުޅގަ

ޖުމްލަ ނުކުތާއެއް އިތުރުން އެއްކަލަ ސިީޓގެ،  3ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި، މި ސިޓީަގއި އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތް 

މި  މަޖިލީހުގެ ސިޓީގެ މަސައްކަްތ އަޅުަގނޑުމެން ހާވައި މިހާރު މި ގުޅަން ބޭނުން ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ގުަޅިއގެން

މަޖިލީހުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ޔުިނޓްގެ އެންމެ ިއސްކޮށް ތިއްަބާވ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެންމެ ިއސް ފަރާތެއް ހާޒިރުކޮްށގެން 

ނޑުމެން ެއ ހޯދާ މަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީަގއި ހުއްޓި ދިޔައީ ކޮން ސަބަބަާކ  ނުވަތަ ވަކިން ބައްދަުލކޮށްގެްނ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ  ނޑު ވެސް ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން! މި ރިޕޯޓެއް ހުރެކަން. ދެން އަޅުގަ ޔަޤީން އަޅުގަ

ނެރެންޖެހޭނެ. މި ރިޕޯޓެއް ހުއްޓިގެންނުވާނެ. ޙަޤީޤަތަކީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވި ފަދައިން އެކަން ުނވީޭއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ބުނެފައި ވެސް ރިޕޯޓު ނެރެންޖެހޭނެ. ނެރެވޭނެ. އެ އޮޅުންފިލުވާލަން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން. އަޅުގަ

ނޑު މި  ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެކަްނ ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭނެ. ެއހެންވީމާ، މި ސަމަރައިޒްކޮށްުލމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުަޤއްރިރު އަދި ީމގެ އިތުރުން ޭއދަފުށި ދާއިރާގެ ޢި

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ އަށް މި ވަގުތު މި ވަނީ ގުޅިވަަޑއިގެންފަ. އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ  މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ވިލުފުީށ  ނޑަށް ހީވަނީ އިތުރު ބޭފުަޅކު އަުޅގަ ނުޑ މި ވާހަކަ އަދި އިތުރަށް އަޅުގަ ބްރީފަކާއި އެުކަގއި އަުޅގަ

ންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވެސް ވަަޑއިގެންެނވި. އެހެންވީމާ، މި ވަގުތު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ  3އަރުވާނަން އެ  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ަވރަކަށް މީގެ ބްރީފަކަށް. އަޅުގަ

ރުން ޮގތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި މި ފަރާތާ ބައްދަލުކުރި ބައްދަލުކު 3ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި އެ  22އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ބައްދަލުވުން ައޅުަގނޑުމެން ާބއްވަމުން މި ދަނީ. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ މޭޒުކޮުޅގަިއ ވާނެ 

ނޑު 1122ޖޫން  12 ނުކުތާައކަށް  3ގެ ސިޓީ. މާނަ އަކީ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީަގިއ މައިގަ

ނޑުމެން އެރޭގެ މަަސއްކަުތން މި ވަނީ ނިންމާފަ. ގޮތެއް  3ަވޑަިއގެންފައި އޮތީ. އެ އެދި ނުކުތާއިން ބޮޑު ބަެއއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހަމަޖައްސައިގެން  ނިންމެވުން މިއޮތީ މިތަނުގައޭ. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުަގއި ގޮެތއް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ނޑު މި ދެނީ ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެންދާ ަވގުތުަގއި ދެން ވާހަަކފުޅުދައް ަކވަން ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 އަޙުމަދު އާމިރަށް. އާމިރު ކުިރއަށް ަވޑަިއގަންނަވާ. އާމިރަށް ފަހުގައި ސަލީމް. 



  

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙުމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ލަ އަކީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މި އިތުރު ސިޓީއެއް މިހާރު މިއޮތީ ޝުކުރިއްާޔ، މުޤައްރިރު. އާެދ! މި މައްސަ

އައިސްފަ. ކޮމިޓީ، އަުޅަގނުޑމެން މި ކޮމިޓީން އިސްަނގަިއގެން މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ހުިރހާ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮްށގެްނ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ ހަމަ  ވަރަށް ރަނގަޅު ޙައްލެއް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ަޙއްލަަކށްވުރެ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ހޯދައިދެވިފައޭ. އެހެްނވެފައި ޮއއްވާ ޮއޑިޓް އޮފީހުން ވެސް އަނެއްކާ މިހާރު މި ޕްރެކްޓިސް މި ކުރަނީ ކޮންމެ ކަމެއް 

ވަިކވަކިން ކޮންމެ ކަމެއް ވަިކވަކިން ފޮނުަވއިގެން މި މައްަސލަތައް. އެ ދުވަހު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ މައްސަލަައކާިއ 

ގެން އެ ބޭފުޅުން ވާަހކަދައްކަމުން ދަނިކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ހަނދާންވޭ އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާުފކޮށް ގުޅި 

ސުވާލުކުރިން އެހެން މުއަްއސަސާތަކުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުުނެވވިގެން ތި އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެމަތިްނ 

މުއައްަސސާެއއް ކަމަށް ވަނީ.  3ޑިްޓ ނުކުރެވިފައި މިއޮތީ އެހެން މުއައްސަސާަތކުގެ ާވހަކަ ވިދާޅުިވއިުރގައި އޮ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާއި ފިޝަރީޒާ. އެ ދުވަހު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންނާ 

ނުޑ ޤަބޫލުުކރަން. އެ  ލިބުނު ެއއްެޗްއ އެްއކޮށް ެއއްބަްސވުމަކަށް ާއދެވިއްޖެ ހަމަަގއިމު ވެްސ ެއއްކަމަކަށް އަުޅގަ

ލިބުނު، ނުލިބުނު އެްއޗެއް ނުލިބުނު ކަމަށް ނިންމާފައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނިންމާފައި ޮފނުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. މިީއ 

އިއްތިފާޤްވެަފއި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވެފައި އޮްއވާ އަނެްއކާ ވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ވާހަކަތަކުން ދާއިރު 

އަދިވެސް ހަމަ މި ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގެނެސްގެން ތަޅާފޮޅުންަގނޑަކަށް ކަންނޭނގެ ދާންވީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ

ނޑުމެން ޮއޑިްޓ  މި ނިންމުމަކަށް އެބަ ގެންަނން ޖެހޭ. ނުލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި މިސާަލކަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އަުޅގަ

ޏާ މި ޕްރެކްޓިސް ދާނީ ހަމަ މިގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހަދަން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަން

އަޅުަގނަޑކަށް ެއއްގޮަތކަށް ެވސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މިހާ ދޯހަޅިކޮށް މިކަން ދާކަށެއް. ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި ދެން 

ން އިނގޭތޯ. މިކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން ފަރާތްތައް ގެނެސްފައި މިކަްނ އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ެއްއގޮތަކަށް ނިންމަ

ވަނަ  6ޤާނޫނުގައި އެބަ ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމްކުރާ ގޮތްަތކެއް ަކނަޑއަޅާފަ. ެއކަމަކު އެއިން ކަެމއް ކުެރވެން ނެތް  7މާއްދާ، 

ނޑަކަށް މީތި ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ދެން ހަމަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ބޭފު ޅުން ވާހަކަދައްަކވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ތިބެފައި ދެްނމެ މުޤައްރިރު ވާހަަކއިަގިއ  ފަހަރަކު މައްސަލަ. ދެން އަުޅގަ

އަނެއްކާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  ވެސް ތި ވިދާޅުވިހެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަން ހީވެފަިއ އޮތީތީވެ

ނޑުމެންނަށް މި ހިއްސާކޮށްފަ. އަނެއްކާ މި ސިޓީއާއެޑްރެްސކޮށް ފޮނުވާފައި އޮްތ ސިޓީއެއް ެވސް މިއޮތީ ައޅު  ގަ

ގުުޅވަިއގެން މިކަން ނުކޮްށ ނިންމި ކަމަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އަނެއްާކ ފަހުން ފޮނުވާގޮތަްށ އޮތީމަ މި ތަންކޮެޅއް ބުރަ 

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ހަމަ ފެނޭ ވާހަކަދެކެިވ  އްެލއް ހޯދުމަށްތްތަެކއް މި ކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ޙަސައްކަމަ



  

. ރީން ެވސް އެ އޮތީ އެއްބަްސވެފައެއްބަްސެވވޭ ގޮތަށް މިކަން ނިންމަން. ދެން އެ ދުވަހު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓް

ން ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަތަކެއްަގއި ިވދާޅުވެފައި އެބަ އޮތް ހުރި އަނެއްޮކޅުން ގޮސްފައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

އެގޮތަށް ނިންމާފައި ، ނިމުނީ އެ ކަންތައް. އެހެންވީމާ އެްއޗިހިތައް ދޭނަމޭ. ނެތް އެއްޗިއްެސއް ނުދެވޭނޭ. އެހިސާބުން

 މި ރިޕޯޓް ނިންމަންޖެހޭ. 

 

 ކެވުްނ:މަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްައޙްއޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

މުޤައްރިރު. މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިއުޅެނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލައެއްހެްނ  ކުރިއްޔާޝު

އިނގޭތޯ. ިމއީ އޮފީސްތަުކގެ ަމއްސަލަައކަށްވުެރ ބޮޑަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ މިއީ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަަލއެްއ 

ނޑުމެންނަ ނޑަކަށް ކަމަށް. އެއީ އަުޅގަ އަހަުރ  17ކީ ވެސް ދައުލަތުގެ، ސަރުކާުރެގ ފައިސާގެ ދާއިރާަގއި ވަރަށް، ގާތްގަ

ންަތއް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެއީ އެ މީހުންގެ މަްއޗަްށ ކުރި މީހެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ ފަިއސާގެ ލިޔެކިއުހޭދަ

ނައިރުަގއި އެ ިލޔުންތަްއ އެ ދެއްކުން ެއއީ އެ މީާހ އޮތް ވާޖިބެއް. ަދއުލަތުގެ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑިޓްކުރަން އަން

ޓަަކއި ެއ މީހާ ދައްކަންޖެހޭ ދެްއކުންތަކެއް. އެ ފައިާސ ޚަރަދުކޮށްފަިއ ހުރި ތަފްސީލު ދެއްކުމަީކ ެއީއ  ސަލާމަތްވުމަށް

އިގެން ެގއްުލވާލުމަކީ ޓަަކއި ުކރަން ޖެހޭ ކަމެއް ެއއީ. ެއްއޮގތަކަށް ވެސް އެ ލިޔުންަތއް ައންދާލަށްވުމަށް އޭނަ ސަލާމަ

ގެ ޚަރަދެއް ކޮށްފައި ެއ ން ރުފިޔާމިލިއަ 2އެ ލިޔުންތައް މިސާލަކަށް އެއީ އޭނަ ސަލާމަތްވުމަށް އެޭޅ އެއްެޗއް ނޫން. 

ން ރުފިޔާގެ އެ ތަފްސީލުތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އޭތި ނުދެއްކިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ އެ ވެގެންދާނީ އެީއ މިލިއަ 2

އި ހުރި ފަިއސާއެްއ ކަމަށް. ީކްއވެގެންތޯ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މިގޮތަށް މީތި ނުނިންމިގެން މި އުޅެނީ. ޚިޔާނާތުގެ ގޮތުގަ 

އެއީ ޙަޤީޤަުތގަިއ މި އޭނަެގ މައްޗަށް އޮްތ ވާޖިބެްއ. އޭނަ ކޮށްފައި ހުރި ޚަރަދުތައް ކޮންމެ ވުޒާާރއަކުން ވިޔަސް ެއ 

ްއސަކީ އެީއ އްކުން. އެ ެދއްކެްނ ނެތް އެްއޗެނަ އަށް ދެތަފްސީލުތައް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އަންނައިުރގައި އޭ

ނަޑއެިޅގެން ޚިޔާނާތުގެ ޮގތުގައި އޭނަ ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ. އެ ތަފްސީލު ނުދެއް ކިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. ކަ

ވޭނެ. މިއީ ކޮަރޕްޝަނަށް ފޮނު-ެއގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އޭނަގެ މައްޗަްށ ދައުވާ އުފުލަށް އެންޓި ، އެހެންވީމާ

ގެންނާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ.  ކުރީގެ، މާ ކުީރގަިއ ެވސް ޮއންނަ އުސޫލު މި ގަާވއިދު މިީއ. އިތުރަށް ގަާވއިދެްއގެ ބަދަެލއް

ނޑުމެންގެ  މިއީ އޭނަގެ މަްއޗަށް އަިމއްަލ ޒާތުަގއި ވެސް ާލޒިމް ކަމެްއ. މިސާލަކަށް ގަާވއިދެއް ނެްތތާ އަމިއްލަ އަުޅގަ

ނީޑގެ ނަޒަިރއްޔާ އޭނަގެ މައްޗަށް އޮްތ  ވެސް، ދުނިޔަިނވީ ހަމަތަކުގެމަތީން ބަލާއިރުަގއި ވެްސ މިއީ ތުން ބަލާއިރުސިކު

އޭނަ ކޮށްފަިއ ހުރި ޚަރަދުތަކުގެ ީޑޓެއިލްސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެއްކުން. ެއ ނުދެއްކިއްޖެ ކަމަށް ވަްނާޏ  ލާޒިމެއް

ފައިސާ އެއީ. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ ކީއްވެގެންެހއްޔޭ ެއ  އޭގެ މާނަ އަކީ އެއީ ޚިޔާާނތުގެ ގޮތުަގއި ނަގާފައި ހުރި

ނުލިބުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް ޫނން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ައވަހަށް އެހެން މީހަކު ދުްއވާލަްނ 

އެއީ އޭނަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބަަލން ޖެހޭނީ ތަފްސީލު ނުލިބުނު ފައިސާ ައކީ ، އެހެްނވީމާފުރުޞަތު އެ ލިބުނީ. 



  

ޚިޔާނާތުގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ ކަމަށް. ިކޔާފައި އެ މަްއސަލަ ފޮނުވަްނޖެހޭނީ ޝަރީޢަތަށް. ދެން 

ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވާނެތާ ޭއނަ އަށް ޭއގެ ތަފްސީލުތައް ނުދެއްކިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ، އެ ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރި ގޮތުެގ 

ޚިޔާާނތުގެ ގޮުތގައި ަނގާފައި ހުިރ  ވަންޏާ ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާނީ އޭނަކަމަށް ތަފްސީލު އޭނަ އަށް ނުދެްއކޭ 

ނގެން، ޗެކް އިންނާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ ފައިސާކަން ެއއީ. ަދއުލަތުން ހުންނާނެ އެ ފައިސާ އޭަނ ނެގިކަން އެ

ނ ،ންތައްމައްސަލަިއގައި ދެން ލިޔެިކއު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނޭ.  ްނތައްޑުމެންނަްށ ހަމަ ލިޔެވޭނީ ލިޔެކިއުއަުޅގަ

އުފުލަން ޖެހޭނޭ. އެއީ އެކަމުަގއި މިހާރު ވެސް އޮްތ އުސޫލު. އިތުރަކަށް މީެގ  ނުބަހައްޓައިފިްއޔާ އޭނާ ޒިްނމާ

އެއީ. ސަރުކާުރެގ ކޮންމެ ލިޔެކިއުމަީކ، ކޮންމެ  ގަާވއިދަކަށް ޤާނޫނަކަށް ބަދަެލއް ނުގެނެަޔސް މިހާރު ވެސް އޮތް އުސޫލު

ވާުލވެ ހުިރ މީހާ އެ ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ެއއްެޗއް. ދެން ވަްއކަމެއް ކުރި، ަވގަށް ނެީގ. އެހެން ކަމަށް ޙަ އެްއޗަކީ ެއއީ އެ 

ނާނެ މިތަން ފަޅާލައިގެން ވަންޏާ އޭތި އިންނާނެ އެތަްނ ފަޅާލައިގެން ނެިގއްޔާ ފުުލސް އޮފީހުގެ ތަފްސީލުތަކެއް އިން

އޭތި އެނގޭނެ. އެހިސާބުން ފެށިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެތަނަްށ  ންަތއް ނަަގއިފިއޭ. ެއހެންކަމަށް ވަންޏާލިޔެކިއު

މިހާ ، އްެޗއްޯތ ހުރީ. އެހެންވީމާެޗއްތޯ ނެތީ، ކޯ އްވަންނާނެ. ވަދެފައި ބަލާފައި ކޮން ލިޔުންތަކެއްތޯ ގެއްލުނީ، ކޯ

ނުފެންނަ ލިޔުންތަކުގެ ގެ ކުީރގައި ކަން ހިނގަމުން ދިޔައީ އެހެން. އެ 1119ވެސް  ރަނގަޅަށް މީގެ ކުރީަގއި ަގިއމު

ނަޑއެޅިގެން ޚިޔާނާތްތެިރެވފަ އި ހުރި ފައިސާ ކަމަށް. މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަމަ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް ބަލަނީ އެއީ ހަމަ ކަ

ބަލައިގެން އެ އެްއޗިހިތަުކގެ މައްޗަށް ދަުއވާ ވެްސ އުފުލާަފއި އެަބ ހުރި. އުފުަލއިގެން އެ މީހުންގެ މަްއޗަށް ުޙކުމް 

ނޑު ، ަފއި އެަބ ހުރި. އެހެންވީމާއައިސްވެސް  ކީްއވެގެންތޯ އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލަށް އެގޮތަށް މި ަޢމަލުނުކުރެވިގެން. އަުޅގަ

ކުރީަގއި ވެްސ، މި ފަހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ައއި ރޭެގ ނޫން ކުރީގެ މިދިޔަ އަހަުރގެ މި ކޮމިޓީަގއި ޮއޑިޓަރ 

ނަޑއެޅިގެްނ ދެންނެވިން އެ ވާހަ ކަ. ީކްއވެގެންތޯ މަނިކުފާނު އެގޮތަށް އެކަްނ ނުކުރަްއވަނީ. ޖެނެރަލަށް އަޅުަގނޑު ކަ

ގެ މައްސަލަ ްނ ނުލިބިގެން އޭޅުވި. އެކަމަކު އަދިވެސް ލިޔެިކއުކުރެވޭނޭ ވިދާުޅވީ. އެކަން ެއޮގތަށް ހިންގޭނޭ ވެސް ވިދާ

ކީ އެކަން ކުރި މީހާ. އެއީ ްނ ލިބެންޖެހޭ. ނުލިބުނީމަ އެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭ ފަރާތައުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ލިެޔކިއު

ވަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ނޫން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަވަހަށް ވީ އެ މަްއސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނު

ނޑުމެްނ ، އެހެންވީމާ. ށްފައި ހުރި ޚަރަދުތަކޭ ކިޔާފަޚިލާފަށް ކޮ މީގެ ތަފްސީލު ނެތޭ ކިޔާފަ. މިހިރީ ޤާނޫނާ އަުޅގަ

ންތައް ނެތީމަ ެއއީ ޮއޑިޓް ނުކުެރވޭ ނިޒާެމްއ ިކއުކަށް ވެސް މީަގިއ ލިޔެވިދާނެ. ެއކަމަކު ވަގަށް ނަގާ ލިޔެކިތަންމެ ވަރަ

ންތައް ވަގަށް ަނގާފައި އޭނަ ުރފިޔާ ކާލާ ބަހައްޓާފައި ލިޔެިކއު ން މިލިއަ 21ހަމަ އޭރަށް ނަގާނެތާ.  ކަމަށް ވަންޏާ ދެން

ވެވޭނެ ގޮެތއް ތްން ރުފިާޔއިން ސަލާމަމިލިއަ 21އެހެންވީމާ، އެ ކުރަން. ސަލާމަތްވީ. މިއީ ދެން މާ މޮޅު ގޮތެއް ކަން

އި ގަާވއިާދ ުކރި ގޮތް ޤާނޫނާމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު 21ލަތަށް ދައްކަން އޭނަ އެ ނޯންނާނެ. އޭނަ ޖެހޭނެ ދައު

 ންވީ އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.  މިއީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މިގޮތަށް އަންގަ، އެްއގޮތަށްތޯ ލިޔެިކއުންތައް ުހރީ. އެހެންވީމާ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުމ މިނިޓު ޢާއް 3ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއްއވެސް ެޑލިބަރޭޝަނަކަށް ަވގުތުގެ ގޮުތގައި ކޮންމެ 

ނޑުމެން ދެމުން ގެންދަނީ.   ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

 

 ހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙުމަދު ސަލީމް ވާ

އެއީ ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިހެން ހުރި މައްސަލަތައް އިނގޭތޯ، މިހެން ހުރި ވަކި ހަމަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކަގއި 

މިހެން ހުރި މައްސަލަތައް މި ކޮމިޓީން ކުޑަ ކޮމިޓީއެއް ަނގަިއގެން އެ ކުޑަ ކޮމިޓީ އަްށ ގެންގޮްސގެން މިހެން ހުރި 

އިނގޭތޯ. ބަލާފައި ހެޔޮކޮށްފައި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ އަށް އެ މައްސަަލތައް ގެންނަން. ަވކި ތަނެްއ  ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަން

ނޫން. މިނިވަން ހުރިހާ މުއައްސަާސއެްއގެ ކަންަތއްތަްއ ވެސް ގެނެސްފައި އޮތުން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަރަްށ ބޮުޑ 

ދައުލަތުގެ އެންމެ ލޯ ލާރިއަށް ވެސް ޚިޔާނަތްތެިރވެގެްނ މަސްއޫލިއްޔަެތއް މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި މުަޤއްރިރު ވިދާުޅވިހެން 

ނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް އެއީ. އަޅުަގނޑުމެން ހިފަހައްޓަން  ގެންދިއުމުެގ ފުރުޞަތު ދޫނުޮކށްލުން އެއީ. އަުޅގަ

ޓެކްސް ނަަގއިގެްނ  ޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ރައްޔިތުންގެ މިހާރު ކުިރއަށްވުެރ ވަރަށް ތަފާތު މި ރައްޔިތުން އަތުން

ބޮޑަށް މިއޮތީ އިނގޭތޯ.  އަނެއް ކަމެއް ކޮށްގެްނ ައޅުަގނޑުމެން ެއ ނަާގ ފައިާސ، ރައްޔިތުންެގ ފައިާސ މިހާރު މާ

ގޭ. އެންމެ އާަދއިެގ ނިކަމެތި ފަީޤރު މީހާ އަތުން ވެސް އެބަ ތަފާތުކޮށް. ކޮންމެ މީަހކު އަތުން ވެްސ އެަބ ނެ ކުރިއާ

ނޑުމެން މި ފައިސާ އަށް ވާ ގޮތް ބަލަން ޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅު ، ނެގޭ. އެހެންވީމާ  ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ޠާރިޤް ވަޑަިއގެންނެވި ވާހަަކ ރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ އަށް މަހިބަދޫ ދާއި

 ރަޝީދު.  ބަރު ރިާޔޒްާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންއިޢުލާންކުރަން. ވިލުފުށީ ދާއި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒްވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާ

އާދެ! އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ދެއްކެވި ވާހަކަ އަށް އެަބ ޖެހޭ ހަމަ ސީރިޔަސްކޮށް 

މި ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރުގެ ހަމަ ސީދާ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން. ދެން ޚާއްޞަގޮެތއްަގއި ހަމަ ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް 

ބެހޭ  ގެ އެތައް ިމތަނުގައި މި ފައިާސއާވިސްނުމުގެ ދަށުން އިނގޭތޯ، ޚާއްޞަކޮށް މިނިވަން މުައއްަސސާތަކާއި ދައުލަތު 

 ކަންކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮތް ބެލުމަށް އެޖެންޑާކޮށްގެން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ެވސް މަނިކުފާނުގެ ޤާބިލުކަމާ 

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާ އަދި މި ުހރިހާ ދާއިރާއަާކއި ދޭތެޭރގަިއ  މި ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރެްއެގ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ވެސް ޤަބޫލުކޮށް އެއީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ގޮތުގައި ހައިސި އްޔަތުން ެއކަންކަން ުކރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ



  

ކަ މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެޖެންޑާަގއި އޮތީ ޮއޑިޓަރ އަޅުަގނޑު މިކަން ދެކެން. ެއއީ އެ ވާހަ 

ޖެނެރަލް ފަހުން ގެނެސްފައި އޮތް މައްސަލަ ކަުމގައި ވީނަމަވެސް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިތަނަށް އައިސް ދެްއކީ ބަެއއްެގ 

ދެއްިކއިރު ވެސް ވާހަކަދަްއކާފަިއ ވަނަ އަަހރުގެ ވާހަކަެއއް ެދއްކީ.  1112ވާހަކަ ެދއްކީ. ފިޝަީރްޒގެ ާވހަކަ. ެއއީ 

ނޑުމެްނ ، ެއ ވާަހކަތައް ިމއޮތީ. އެހެންވީމާހުރީ މުޅިން އޮޅޭ ގޮތަށް ޕަބްިލކަށް. ވަރަްށ ބޮޑަށް އޮުޅވާލާފައި  މިީއ އަުޅގަ

 އި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ގެެނސް މަޢުލޫމާތުތައް ބެލިއިރުގައި ސާޅީސް ކޮންމެވެސް ަވުއޗަރެއް ނުލިބޭ ބުނާއިރުގަ

މަޢުލޫމާތެއް ހުރީ ފޯރުކޮށްދީފަ. ަވއުޗަެރއް ނުލިބި އޮތީ. އެއޮތް ހުރިހާ  6ފަހުން ބެލި މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރުަގއި އޮތީ 

މު ގޮތެްއގައި މިަކހަލަ ވާހަކަތަކެއް ފަހަކަށް އައިސް ަދއްކާ ބޭފުޅެްއކަން އެހެންނަމަވެސް އެ މަނިކުާފނަކީ ޢާއް

އީ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނުަގއި އިނގޭތޯ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އެ 

ނޑުމެން ބަލައިލީމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ގޭނެ ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ ނއެބަ އޮތް. އެ ޤާނޫނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަާދކުރަމުންނުދާކަން. މިއީ އެންމެ ބޮުޑ ކަމަކީ. މި ކޮމި ޓީން ބަލަްނވީ ކޮންމެހެން އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް ދައުލަތުން ަކންތައްތައް ކުރޭތޯ ުނކުރޭތޯ.  ގެެނއް ނޫން. މާލިްއޔަތު ާޤނޫނާއަމިއްލައަށް އުސޫެލއް ަކނަޑައޅައި

ނޑުމެން ނުޖެހޭ  ނޑުމެން ބަލައިފި ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ ކޮންެމ އެކަން ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ. ެއކަން އަުޅގަ

ދުވަހަކު ސަބް ކޮމިޓީ ހަދާކަށް ވެސް. އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ އެއްެވސް ބަޔަކު މިތަނަށް ހާޒިރުކުރާކަށް ެވސް އިނގޭތޯ. 

ނޑުމެންގެ ފައިނޭންސް ަކންތައްތައް ހިނގަމުންދަނީ.  އެ ޤާނޫނުގައި ހުރި މާއްދާތަްއ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތީންތޯ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހެ  ދިފައި އޮތް ޤާނޫނެއް. މިއީ އަޅުގަ

ބޭފުޅުން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ބައްލަވާަލއްވަން. މި ޤާނޫނު  ޓަކައި ވެސް ަހމަ ދަންނަވަން ބޭނުން. ތި ސަމާލުކަމަށް

ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ އަހަރު ނިމި  ބައްލަވާަލއިފި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގނެ މިސާލަކަށް

ނޑު ހަނދާންވަނީ ެޖހިގެން އަންނަ މަހު، މި އަަހރު ނިމި އަންނަ އަހަރުގެ  22މަހާއި  3  3ުދވަސް ތެޭރަގއި އަުޅގަ

އެބަ  ދުަވސް ތެރޭަގއި ެއބަ ޖެހޭ މިކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަން 22މަހާއި 

ވަނަ  1112ޖެހޭ. ކޮންމެ މުއައްސަސާއަުކން. މިކަން ކުރޭތޯ ނުކުރޭތޯ. މިކަމެއް ނުކުރޭ. މިކަން ނުކުރާތީނޫންތޯ 

ނޑުމެން ކުރަްނ، މިއަ، ރ ޖެނެރަލް އެ އުޅެނީ. އެހެންވީމާ އަހަރުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނުިނމިގެން އޮޑިޓަ ށް މިއީ ައުޅގަ

ކަންަތއްތަްއ ކުުރވަންވީ. މިކަން ނުކުާރކަމަށް ވަންޏާ ދުވަަހކު ވެްސ  އެްއގޮތަށް އަހުލުވެރިކުުރވަންވީ. މިއާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމެއް ނުއެއް ބެލޭނެ. ދެން އެކަން އެގޮތަށް ނުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލެއްވާެނ 

ނޑުމެންނަށް ނު ލިބި އޮތީ. ކިތައް ރިޕޯޓްޯތ ކޮމިޓީ ައކީ މާލިއްޔަުތ ޮކމިޓީ. ކިތައް އޮިޑޓް ރިޕޯްޓތޯ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަތްނުެލިވ އޮތީ. މިއީ ީކްއވެގެންތޯ މިެހން މި އަންނަނީ ސެޓް ސެަޓށް، ޑަޒަން ޑަޒަނަށް މިހާރު 

ބަ ހުރި. ދެން މި މަްއސަލަ އަށް ަޙއްލު އަންނާީނ . ބެހެއްޓިަފއި އެއި ތި އެްއޗިހި ފައިލްކުެރވިފަގަ ނއެބަ ހުރި މިތާ

ނޑުމެން އިންސްޓްރަކްޝަްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަްށ ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ. އަދި މިގޮތަށް މި ކަން ކުރަން ައުޅގަ



  

ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް ދީފި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ. ިމއީ ނުނިމުމުން ދިމާވާ މައްަސލަ. ޤާނޫނުގައި އެބައޮތް ވަކި 

ނޑަައޅާފައި އެ މުއްދަތަށް މިކަ  1512ން ކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ މުއްދަތެއްަގއި ކަ

އަޅުަގނޑު ހަނދާން ވަނީ އޮންނާނެ ދައުލަތައް ލިބޭ އާމްދަނީ މިހާރު ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން އިނގޭތޯ އެމީހުންގެ 

ނޑައެ  ޅިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް. އަމިއްލަ ެއކައުންޓަށް ަފއިާސ ޖަމާކުރޭ އެބަ. ނުކުރެވޭނެ އެގޮަތކަށް އިނގޭތޯ. ކަ

މިކަން ވެސް ކުރުވަމުން އެަބ ގެންދޭ. މިހިރީ ވަރަށް ބޮޑެތި ސީރިއަސް މައްސަލަތައް މިހިރީ މުޤައްރިރު. މިކަހަލަ 

ނޑުމެންނަށް  ނުޑމެން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން އިނގޭތޯ. މިއަުދ އައިްސ އަުޅގަ އެްއޗެއްާސ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

ވަނަ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީސް ވެސް ިދޔައީ މިތާ ހުސް ވާހަކަތަެކއް  27ދައްކާލާފައި ެދިވދާނެ. މިދިޔަ މިތާ ވާހަކަ 

ދައްކަިއގެން ދިަޔއީ އިނގޭތޯ. ކަމެއް ނުކުެރވި. ހުރި ބޮޑެތި ހަމަ ދުވާލު މެންދުރުދަޅާ ކޮށްފައި ހުރި ބޮޑެތި ކަންތައްތައް 

ޑުމެންެގ ޯވޓާ ހަމައަށް ގެްނގޮސްފައި ެދން އެއަށް ީވގޮތަކާ ދޭތެޭރ ހުރީ އިނގޭތޯ. އޭެގ ެއްއވެްސ ކަމަކަށް ައޅުަގނ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުސވާލު އުފެދޭ. އެހެންވީމާ، ކަންކަްނ ހިނގާ ގޮތަށް ބަލާއިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންކަން 

ނެތް. މިކަން ކުރަންޏާ  ހިނގާފައި ހުރި ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ. އެހެްނވީމާ، އެގޮަތކަށް މިކަމެއް ކުރާނެ ަކމެއް

ކުރަންވާނީ ރަނަގޅަށް. ބަލާ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާފައި ފަިއނަލް ޑިޒިޝަން ނުނަާގ ބާްއވަނީ ކޮންމެެވސް ސަބަބަާކ 

ނޑުމެންނަށް އިނގޭ ީކްއވެގެްނކަން ެއކަމަކު މިތާ ރެކޯުޑގަިއ ބުނާކަށް ޭބނުމެއް ނުވޭ އެ ވާހަަކއެްއ.  ހެދީ. އަުޅގަ

މިކަން ހިނގާފައި ހުރީ. އެހެްނވީމާ، ިމހެންވެގެން ނުވާނެ. އެހެންވީާމ، ސަލީމް ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެހެންވީމާ، މިހެން 

ނޑު ެވސް ތާއީުދކުރަން އިނގޭތޯ. ތާއީުދކުރަނީ މިހެން ހުރި ސަރުކާރުގެ  ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް މި ފޮނުަވން އަޅުގަ

ށް ގިނަ ސަބް ކޮމިޓީތައް ނެިގއްޖެ މިތަނުަގިއ މުއައްސަސާަތކުަގއި ހުރި މަްއސަލަތައް އިނގޭތޯ. ދެން މިހާރު ވަރަ

ނޑުމެން ފޮނުވާނީތޯ ނޫނީ ކުރިން ނަގާފަިއ އޮްތ  ނޑު ހިތަށްައރަނީ މި ހަމަ ސަބް ކޮމިޓީައަކށް އަުޅގަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ހަމަ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް އަ މި .ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް މި މައްަސލަ ފޮނުވާނީތޯ ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އޮތް ކޮމިޓީތަކުެގ  ކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެްނނަމަވެސްތާއީދު އެ ހުށަހެޅުން ބަދަލުކުރެވިދާނެ އަުޅގަ

ތެރެއިން އޮތް ސަބް ކޮމިީޓއަކަށް ވެސް ފޮުނވާލެވިދާެނ އޭތި. ދެން ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ސަބް ކޮމިޓީތަުކގެ 

ށް ގެންދަން. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑަށް ކުީރ ރޭ ނިންމާލަމުްނ ށް އަވަހަށް ކުރިއަޖެހޭ ހަމަ ވަރަމަސައްކަތް ވެސް އެބަ

ނޑުމެން ބެލި  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭުނންވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިތަނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް މައްސަލަ އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން އޮޑިޓަ ވަނަ  22ރ ެޖނެރަލްގެ ޤާނޫނުގެ ބެލުމުގައި އޮތީ އުސޫލުތަކާ ިޚލާފަށް ފޮނުވާފައޭ. އެއީ ހަމަ ކަ

މާއްދާގައި އެބަބުނޭ އޭނަ އަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުބުނޭ ހުރިހާ އެއްެޗއް ގެންނާށޭ. ލިބުނު މަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީަގއި އޭނަ 

ަވނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި އޮތް  22ޖެހޭ ރިޕޯޓް ނިންމަން. ރިޕޯޓް ނެރެން އޭނަ ޖެހޭ. އޭނަ އަށް ޤާނޫނުގެ 

ލަންޖެހޭނެ އެ ވެސް ބަލާ މަސްދުވަސް ތެރޭގައި. އޭނަ އަށް ލިޭބތާ. ވަކި މުއްދަތެއް އެަބއޮވޭ. އެ 3ހޭނެ ނިންމަންޖެ

ވަނަ މާއްދާ. ޭއގަ ނުބުނޭ އޭނަ ނުލިބޭ އެްއެޗއް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އޭނަ  22އޮންނާނެ ޤާނޫނުގައި. ބައްަލާވ ލައްވާ 



  

އަށްތޯ ފޮނުވާނީ އެހެން ދިމާލަކަށްތޯ ގައި މައްސަލަ ޕީ.ޖީނެއް ތަ ނުރިޕޯޓް ނެރެންޖެހޭނެ. ދެން އެ މައްސަލަ ނުލިބު

ރު ެވސް އޭނަ އަށް ލިބިފައި އޮވޭ އޮޑިޓަރ އޭނަ އަށް ޮއވޭ  މީހެއްގެ މަްއޗަށް ވަކި ވަކިން ަދޢުވާކުރުމުގެ ބާ .ފޮނުވާނީ

ވެސް ދެްއކީ ސިޔާީސ  ުކގައިމިތަނަށް އައިސް ދެއްކީ ސިޔާސީ ވާހަަކެއއް. މީޑިޔާތަ  ،އެހެންީވމާ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގަ.

ބޭފުޅުން ކުރައްވަނީ ކޮްނ  ތިބޭ ށް އައިސް އިނޭގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ވާހަކަެއއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިފަހަކަށް

ނޑުމެން ވަރަްށ ހެންވީމާ، އޭނަ އަށް ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަުތ އޭނަ އަށް އަދާނުކޮށްކަމެއްކަން. އެ ވާކަްނ އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫންބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން މިޤާނޫނުގައި އޮތް ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އޭނަ  .ޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ އަޅުގަ

 އަކަށްއަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ އަީލގައި އޭނަައކަށް ނުބުނެވޭނެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އޮިޑްޓ ނުކުރާ ނަމެކޭ. އޭނަ 

އަށް އޮީތ ނުބުނެވޭނެ. އޭނަ  އެހެނެއް .ރުން ހުއްޓާލައިފީމޭކުނުބުނެވޭނެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ ތިމަންނަ އޮޑިޓް

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބުނާ ގޮތަށް ރިޕޯޓް  22ޖެހޭ އެ ޤާނޫނުގެ  ވާލުކޮށްަފއި ލިުބނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި އޭނަ ޒިންމާއެއް ޙަ 

ންނަ އަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކީ ަވއުޗަރު ނުލިެބއޭ. ތިމަ 9.ނެރެންޖެހޭ. އެ ރިޕޯޓްގަިއ އޭަނ ލިޔަންޖެހޭނީ ތިމަންނާ އަށް 

ަވގުތު ވެސް ހަމަެވއްޖެ ތަންތަނަށް ވެސް. ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ އަނެއްާކ ކޮމެންޓްކުރުމުގެ  .ނުލިބޭނެއޭ މިއޭ

ކުރުމުގެ މާނަެއއް ނެތް. ޑުމެން އެއްވެސް ތަނެއް ކުްށވެރިައޅުަގނ އިކަންނޭނގެ ލީޑަރު. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލައިގަ

ނޑު ބުަނން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް  ނިންމާލަމުން  ބޭރަށް ދަތުރުކޮށްގެން ފަސްލަްއކައަްށވުރެއަޅުގަ

ނީ މި ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު ގިނަ ރުފިޔާ އެބަހުރި މިތަނަށް ލިބެންޖެހޭ. ނުލިބި އެބަހުރި ނުހޯދަ އެބަހުރި. ޓިކެޓް ަނގަ

އެބަހުރި  ރިފަންޑް ކުރަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް މިަތނަށް. މިގޮތަށް ވެސްތަނަކަށް ދާން ދަތުރެއް ނުކުރޭ. އެ ފައިސާައކީ 

. ޑުާބއީ ހާ އެބަހުރި ޑުބާއީ އަށް ގޮސްފަގިނަ ރުިފޔާ މިތާނގަިއ އެބަހުރި. ސިޯލނަށް ދާންޖެހޭ މީ ފަސްލައްކައަްށވުރެ

ނި އެ ބައެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫްނ ސިލޯނު މާލެ އެބަހުރި. މިހެން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. މިއީ ހަމައެކަ

މި ދައްކަނީކީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަކީ ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރުގެ ތި ވިސްނުންފުޅާެއކުަގއި އެޖެންޑާ ކުރެިވގެްނ 

 ކަންކަން ބަހުސްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ އަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ކުރިން އެހެން ބޭފުޅަކު  ވަޑިއގެންނެވި ވާހަކަ އިޢުލާންކުރަން. ައދި އެ މަނިކުފާނަށްވުރެ  ޝަރީފް

ބޭފުޅަކަށް ެއއީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ދެވިފައިާވ  އެ އިގައެދިަވޑަިއގެންފަިއވާތީވެ މި ފުރުޞަތުގައި މި މައްސަލައި 

 .ފަރާތެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ ޭއގަ އިސްކަްނދެވިގެން ދާންޖެހޭނީ އަލަްށ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުަޅކަށް

ޓްރީ އޮފް ަގއި މިނިސްވަނަ ބައްދަުލވުމު 22އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކަމުން މިދިޔައީ ައޅުަގނޑުމެންގެ 

ނޑު ދި އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ އަ ފިޝަރީޒާއި  މެން ބޭއްވި ަބއްދަލުވުމުން ނިކުތްއެކުަގއި އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނާ ަހމައަށް އެ ނަތީޖާގައި ގޮެތއް ނިންމުމަށް ފޮނުްއވާފަިއވާ  ަގއ1122ިޫޖން  12ބޭފުޅުން  ޓަކައި އަުޅގަ

ށް ެއ އްބައި ކުިރއަކުރެވެންޖެހޭ މަސައްަކތުގެ އެ  ޕެރެލަލީކޮށްއަޅުަގނޑުމެން ސިޓީފުޅަށް ގޮތެއް ނިންމެުވން. 

 . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ައށް ވަނީ ެދގޮތެއް ހުށަހެޅިފަ މިހާރު ކޮމިޓީ .ގެންދިޔައީ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތަށް އިޫބ  އިބޫ ހުށަހަޅުްއވާފަިއތޯ އޮތީ؟، ތާއީދުކުރަްއވާ އަދި ހުށަހެޅުްއވިއިރު 

ނޑުމެން އެ  .ތާއީދުކުރެްއވީ  މަޖިލީހުގެ މިކަމާބެހޭ މައްސަލައެއް އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ލިބިފައި ޮއތް ސިޓީއަކު ނެތޭ މަ ޖިލީހުގެ ވެސް މިކަމަށް ގެނެސްގެން ޮގތެއް ނިންމަން. މާނައަކީ ައުޅގަ

ވާހަކަ އޮތަތީވެ އެއީ މިހާުރ  ނަމަވެސް އޭެގ ފަހަށް އޮތް ސިޓީެއްއގައި އެ ެއއް ހުރި ކަމަކަށް ލިޔުްއވާފަ.މައްސަލަ

ވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ފައިްލކޮޅުަގއި އޮންނާނީ ެއ ސިޓީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަީއ ެއކަން

ނޑުމެން ގޮ  ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވައި އަނެއްގޮަތކީ ެދންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު .ެތއް ނިންމުންހިމެނިފައި އަޅުގަ

ުކރެއްވި ގޮތަށް މިފަދަ އަދި މިއާ ވައްތަރު ހުރިހާ މަްއސަލަތަކެއް ެއކީ ެއކަްއޗަކަށް އެ ތާއީދު ރަޝީދު ރިޔާޒް 

ގޮތްތަކެއް ނިންުމން. ތެދެއްމެ އަޅުަގނޑުމެން  ނިމިގެން ގެން ަބލަންވީ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައިކޮމިޓީއަކަށް ގެންގޮސް 

، ވަނަ އަހަރުެގ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓްަގއިވާ  1112މިއުެޅނީ  .އަތުަގއި އެބަހުރި ބައިވަުރ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް

. ވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންގި އެނ އޮތީންސް ޮއޑިޓެްއގެ ަމްއސަލަ މިއުޅެނީ. ދެތިން ހަތަުރ ތަނެއް ނުނިމި މިކޮމްޕްލެއި

ށް ގެންދެވޭނެ އެ ކޮންޮކން ވާހަކަތަެކއްތޯ ދެްއކުނީ. ންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ކުރިއަދެން އެރޭ ކޮމިޓީ އަށް ަވޑަިއގެ

 އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު ކުރީ ޭރ ވެސް މިދެކެވުނު ވާހަަކިއގެ އަީލގައި އަލުން އެ ޭބބޭފުޅުން މިނިސްއާދެ! އަ ޓްރީތަކުން ުޅގަ

އަވަްސ ފުރުޞަތެްއެގ ކޮށްދެްއވަން ތިބި ކަމަށް ވިދާުޅވާތީ އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް ދަންނަވަިއގެން ީވ ެއންމެ ކޯޕަރޭޓް

 ން ނިންމައި ދަންނަވަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ. އަދި އެގެ ފަރާތުމި ކޮމިޓީ ތެރޭގައި އެ ތަންތަން އޮޑިްޓކޮށް ނިންމަން

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ވެސް ިލބިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، އެރޭ ދެން ކޮންމެއަަކސް ގޮތެއް ނުނިންމާ މިހިސާބަށް 

އޮފީސް ދެން ޭއގެ ތެރެއަށް މަޖިލީސް ހިމަނައިގެން ނޫނިއްޔާ ދެން މިވަގުތު ސިޓީ ލިިބފައި ހުރި ތިން ތަން  .ދިޔައީ

ނޑު ހަމަ އެއަށް ިއޞްލާޙުކޮށްލާނެ ހުށަހެޅުން. އެއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ. ދެން މީގަ މިތާނގަިއ  އިހިމެނުމަކީ އަޅުގަ

ނޑު ނުބައިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުށްވެރިޮކށް ހެދުމުގެ މާނައެއް ނެތް.  ކުރާ ގޮތަްށ  އެއީ މަސް ނުބޭނީމަ ކަ

ކު ވެސް ކަމެއް އިޞްލާެޙއް ނުވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތއް ގެންދިޔައިމަ ދުވަހަ

ުކގެ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ހަމައެކަނި ސިޔާސީީވއަީކ އެރޭ ދެކެވެނު ވާހަކަތަ .ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް

ުމވަްއޒަފުން ވެްސ ރުކާރުގެ އެޓިޓިުއޑެްއަގއި ސަ  ލްްއ ނޫން. ވަރަށް ކޮންފްރަންޓޭޝަނައަލީަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެ



  

ކަާމއި ިކބުރުވެރިކަމާއި އެަރގަންްސ އް ނެތި ލިބުނީމަ އެއަންނަ ބޮޑާމިތިބީ. މިހާރު ވެރިކަމުގެ ާބރު ހިފެހެއްޓުމެ

ނޑަށް ފާަހގަކުެރވުނު ހުރިހާ ވާހަކަދެްއކެވި ިޢއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވެސް. ހިތާމަ ހުރި  އެގޯިޓޒަމް ވަރަށް ޮބޑަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ާޚދިމުން. ކަންކަން ރަނގަޅު ުކރަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ކަމެއް.  އަުޅގަ

ވާ މިކުރަނީ. އެހެން ކަމަށްވާއިުރގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ ހަކަދަްއާކ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދަޢުވެސް މިތާނގައި ވާ

ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް ވެްސ  ،ންމު ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑުމެން ަދއްކާ ވާހަަކއެއް ެދއްކުމަީކ މުހި

ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތަީކ  ،ކުރުމަށް ޓަކައި. ތެދުފުޅެއްނީ ވަރަށް މުހިންމު ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ހުންނަވަ

ންކަން އެހާ ބޮޑަށް ހާވާ ބަލާ ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ މަސައްަކތެއް. އެްއވެސް ބަޔަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެމީހުން ކުރާ ކަ

. އެހެންނަމަވެސް، މަޖުބޫރީ ހާލަތެއް އެބަޮއޭވ ވެސް ނުރުހޭނެ ކަމެއް އެއީ ހަމަ އެންމެން ،ގޮތް ިކޔާ މީހަކަށް

ސަރުކާރުގެ ިދވެހި ރަްއޔިުތންގެ ފައިސާ ބޭނުން ުކރެވެނީ ބޭނުން ކުރަން ޮއތް އުސޫލުެގ ތެރެއިންތޯ. 

ރާއްޖޭގައި އޮތީ މިއަުދގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ބަހުން ނަމަ  ހަކާ ޖެހެންދެން މިއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދާދިފަ

އިފް އެަކއުންޓިންގ ސިސްޓަމް. . އައި.އެފް ޤާނޫނު ަގވާއިދު.އިސްމާޢީލް ފަތުހީ އައި.އެްފ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ 

ގެްނ ނަށް އަރައިޖެޓް ބިލިއަން ބިލިއަވަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ބަވެސް ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަ  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށް

ވެްސ އަިދވެސް ައއި.އެފް އެަކއުންޓިންގ ިސސްޓަމަށް ަގއި ނަށް އަަރއިގެން ދިަޔއިރު ބިިލއަ 26،27ދިޔައިރު މިއަދު 

ހުރި ކަމެްއ  އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުުރމުގެ ވިސްނުން މި ގެންގުޅެީނ. ދެން އެގޮތް އެބަޖެހޭ ބަދަލުވާން. ހިތާމަ

މި ޒަމާނުގެ ަވސީލަތްތަކާ ެއއްގޮތަށް އެކަްނ  ވެސް މި އެކައުންްޓ ސިސްޓަމަށް ަބދަލު ނުގެނެވި ސާބަށް ދާއިުރގައިއެހި

ން ރުފިޔާގެ ބިިލއަ 26،27ސްޓަމަށް ދައުލަތުެގ ނުކުރެވޭތީ. ކިހިނެއްތޯ ައއި.ެއފް ސިސްޓަމަށް ނުވަތަ އެަކުއންޓް ސި

ޅޭ މައްސަަލއަކީ. ދެން ެއގޮތަށް އައި.އެފް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިްނ މިއީ ދިމާވެގެން މިއު .ބަޖެޓް ބަލަހައްޓާނީ

ންަތއް ނެތީމާ ދެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގައި ހުންނަންވީ ަވއުޗަރާ ލިެޔކިއުއެަކއުންޓިންގ ސިސްޓަމް ބަާލފައި އެ ކަންކަމު 

ކުރާ ޕާޓީ އަްށ ން ވެރިކަންރުހިގެން އަޅުަގނޑުމެ ލިްއޔަތެއް. ދެން ެއކަމާ ނުލު ކުރަްއވާނެ. ެއއީ އޭަނގެ މަސްއޫސުވާ

ާވތީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޮލަށް ރާޅު ބިންދާފައި މަސް ނުބޭ ތީ ނުވަތަ އިދިކޮޅު ޕާޓީ މީހުންނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށްވާ

ނ ކުރާހެން ވާހަކަ މިތާ ހުންނަނީ. މިހިސާބަކުން ނުނިންމޭނެ އިނގޭތޯ. މި ދައްކަނީ  ޑު ނުބައިނުނީމަ މި މީހުން ކަ

ތަ ނޫންތޯ މާލިއްޔަުތގެ މި ފައިސާ ައށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި އޮތްޯތ ނުވަ .ދައުލަތުެގ ފަިއސާގެ ވާހަކަރައްޔިތުންެގ 

ވެްސ  އެއްގޮތަށްތޯ ކަަށވަުރ ކުރަންޖެހޭނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ޤާނޫނާ

ާތ ިލއްޔަމަޖިލީހަކާ އެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫ ޮއންނަ ރައްޔިތުންގެ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އެންމެ ޮބޑު ދައުރަީކ އެ ތަެންއގައި

އެ ތަންތަނުގެ މާލިްއޔަުތ  އިޑިޓަރ ޖެނެރަލާޮކށްދިނުން. އެހީތެރިވެދިނުން. ޚާއްޞަކޮށް އޮވާޖިބު އަދާކުރުމަށް މަގުފަހި

އޮވޭ. އެއީ ސަުރކާރު ހިންގާ  ކޮމިޓީ ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެަކުއންޓްސް ކޮމިޓީއާ ދޭތެރޭަގއި ވަރަށް ޚާއްޞަ ގާތް ގުޅުެމއް 

ށް އެއްބާރުލުން ދީގެން ެއ ވިޔަސް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލަ ވިޔަސް އަިދ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަަމށް މީހުން ކަމަށް



  

ިލއްޔަތު އަދަެއއް ނުކުެރވޭނެ. މިކަމަީކ މަޖިލީހަށް އެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫ މަސައްކަތް ކުޭރ. އެހެން ނޫިނއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ

ހުިރ  ވެްސ ފައިދާ ހުރި ކަެމއް. ަރއްިޔތުންނަށް ވެސް ަފއިދާ ހުރި ކަމެއް. މި ދައުލަތަށް ށް ވެސް ފައިދާ ސަރުކާރަ

ެވސް ހަމަ ތިބޭނޭ ފައިސާ އަށް  އެއީ ސަުރކާރުގެ ތެޭރގައި ؟ކަމެއް. މަޖިލީހަށް ވެސް ފައިާދ ހުރި ކަމެއް. ކީްއވެގެންތޯ

ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ކިތަންމެ ބޮޑު އަދަދެްއގެ ފައިާސއަކަްށ ޚިޔާނާތްތެރިވެ ގޮްތގޮތް ހަދާ މީހުން. މިއަދު 

ިވޔަސް ދައުލަުތގެ ހުރިހާ ފައިާސއެްއ ނަހަމަގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްަފއި ެއ ލިޔުންތައް ަނގާލިޔަސް ދެްނ  ޚިޔާނާތްތެރި

ނުޑމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުށްވެރި ކުރާނީ ސިޔަސީ ދައުރު އެކަން ބެލޭނެ ހަމަ އެއްެވސް ގޮތެއް ނެތް. އަޅުގަ

ިލއްތު އަދާނުކުުރން. ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަންެޖހެނީ މިއަދު ހުރި އޮޑިޓަރ ރަން. ދެން އޮީތ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫއަދާކު

ެގ 9ެގ، 1112އެއް. ހަަމ އެހެންމެ  އް ނޫން މިއީކީ ަގއި ހުރި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލ1112ެ ޖެނެރަލް ކުށްވެރިކުާރއިރު

ކޮށްފައި އެ ކީްއވެގެންތޯ. އެއީ މި މަޖިލީހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުަގިއ ހުރި މީހާ ބޭރު ހިސާބުތައް ނުނިމި އޮތީ

ތާނގަިއ  ތްއެކަން އެ ޙަޤީަޤތް ފޮރުވާފައި އޮ ްއސަލަ ެއއް. އެކަަމކުހުރީމަ ދިމާވެގެންއުޅޭ މަމަޤާމަށް މީހަކު ނުލައި 

ޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެތީމަ ހިސާބުތައް ުނކޮށް އޮތީ. އޮ ގ1112ެބާއްވާަފއި ީކއްެވގެންތޯ މިހާރު ހުރި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ނޑަަކށް އެހާ ހިތްގައިމެއްނޫން. ، ހިސާބު ނުކޮށް އޮތީ. އެހެންވީމާ މިތާނގައި ެއކިގޮްތގޮތަށް ދެއްކީމަ އަުޅގަ

މްތަްއ އަތަކުގެ ސްޓޭޖު ވެސް ހުންނާނެ. ޕޯޑިަވކި ފޯރަމްތައް ހުންނާނެ. ޕާޓީ އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ވާަހކަދައްކާނެ

ެއަކހަލަ ވާހަކަ ދައްކާ ތަނަކީ ަނހަދަމާތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ކަމަށް.  ވެސް ހުންނާނެ. އެކަމަކު

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހާރު މި އޮ، މާއެހެންވީ  ޑިޓު ނުކުރެވިގެން ުއޅޭ މަޖިލީހާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއަުޅގަ

ވެސް އަވަހަކަްށ  . މި ތިންތަނުގެ އޮޑިޓު ވީހާމަޖިލީހާ، އާއި ފިނޭންސް، އި ރީޒާއިނގޭތޯ. މި ތިން ތަން. ފިޝަ

ނުޑ ހުށަހަޅަން. އެ ަމއްސަލަ މިއަދުން މިއަދަށް ިނންމާފައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ  ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމެްއ އަުޅގަ

ދެން  ވާހަކަދެްއކުމުގެ،މިޓީ އަށް ގެްނގޮްސ މި ސަބް ކޮ އަރިހުަގއި ދަންނަވަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން ކޮންމެހެން

ނޑުމެން ގޮެތއް ނިންމާނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  އިތުރު މައްސަލަތައް އަިއއްޔާ އަިއގޮތަކަށް އަނެއްކާ  ވެސް ިދރާސާކޮށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރީގަ ފުރަތަމަ  އިފައިވާނެ މި ޑެލިބްރޭޝަންސްގަ ވެސް ދަންނަވާިއ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ފަސް މިނެޓާ ދޭތެރޭ ނިންމާލަދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް. ދެން  އިޓާށް ދެވިގެްނދާއިރުަގއި ތިން މިނިފުރުޞަތު ބޭފުޅަކަ

ށް ސިކުންތުން. ވަރަށް އުފާކުރަން ެއގޮތަ 22 އިޓާމިނި 2ންބަރު އެ ނިންމާލަދެއްވީ ވަރަށް ރަނގަޅު. ޢިްއޒަތްތެިރ މެ

ވެސް ފުރުޞަތުަގއި ދެވަަނ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި ދެ ބޭފުޅަކު އެބަ ތިއްެބވި.  ކުރިއަށް ގެންިދޔައީމަ. މިހާރު

ގެ މެންބަރު އެއީ ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދާ އަދި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ އަށް މިހާރު އަލަށް ވަޑަިއގެންދެްއވައިިފ  . އެ ދެ ބޭފުޅުންގެޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއާ ފަހަށް އަޅުގަ



  

ނޑު ހަމަ ރެއިން މުޙައްމަރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސަމަތިވެރި ދާއި ކޯޑަށް ޓަކަިއ ދު. އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ބައެއް މެންބަރުންނަށް މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ އެސް.އެސް .ެއމް ލިބިފައި ނެތް ވާހަކަ އެ ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ދޭނީ މި ެއަކން ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވާބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެްއވާތީ  ލަމުން، ދެން އަޅުގަ

ކު ތިއްބެިވއިރު ވެސް މި ތިބީ. ައއު ބޭފުޅަކު. މައްސަލަިއގައި ެދވަނަ ފުރުޞަތުގެ ބޭފުޅުން މި ތިއްެބވީ. ތިން ބޭފުޅަ

 ލް ނަސީމް.ޞަފައި

 

  ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ނޑަށް ނ ރަޝީދުގެ ާވހަކަފުޅަށް ރެވޭ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒްެވސް ތާއީދުކު ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ ޑެްއ ވެސް. އަުޅގަ

ފޮނުވަިއގެނެއް ުނވާނެ. އަދި މި ޢިްއޒަތްތެރި  ެލއްަގއި މިއީ ނުކުެރވޭނެކަމަށް ނިންމަވާފާއިޤަބޫލެއްނުކުރަން ެއއްވެސް ހާ

ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ކޮންމެ ގޮެތއް ވިޔަްސ ލިބުނު ެއއްަޗކުން  މެންބަރު ޝަރީފްގެ ވާަހކަފުަޅށް ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަނިމެ ނެ. ވެސް އެ ކަންތައްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދެވެންޖެހޭ މިހާރު، ޅުގަ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވި  އިދެން ކޮންމެގޮތެއް ވިޔަސް މިހާރު މި ކުރިއާ ހަމަ ތަފާތު އެބަ އޮވޭ ކުީރގަ

މީގައި މި އޮންނަނީ.  ވެސް ބޮަޑށް ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ ހިެމނިފައި ގޮތަށް. މިހާރު ރައްޔިތުްނގެ ހަމަ ކުރިއަށްވުރެ

ވެސް ބޭނުންވާނެ މިހާރު ބަރާބަރަށް ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންތައްތަްއ  ތަކަށްކޮންމެ ދިވެިހ ރައްޔި، އެހެންވީމާ

ނޑަ ނޑުމެން މިތަނުން ، އެޅިަފއިވާ ގޮތަށްތޯ. އެހެްނވީމާބެލެހެއްޓިގެންދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ޤާނޫނުން ކަ ެއއީ އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ އެބަ ހުރި.  ޅެނީ. ޤާނޫނުތަކެއްޔަޤީންކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޤާނޫނެއް ނެތިގެނެއްނޫން މައްސަލަ ޖެހިގެން މިއު

ހަމަ ފަސޭހަކޮށްލުމުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ނޫނިްއޔާ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފާހަގަ އެބަ ކުރެވޭ ަހމަ މިނިސްޓްރީ އާއި ނޫނީ 

ވެސް ަބއެއް ފަހަރަްށ އެއްަބޔަުކ އަެނއް ބަަޔކަށް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދޭތެޭރގަިއ އޮންނަ މައްސަަލއަާކ ުގިޅގެން

ނޑުމެންނަށް ކުރީރޭ ވެސް ހަމަ ފާހަގަަކންތައްތައް ކަންަތއް ކޮށްފަ ވެސް އެބަ ހުރި ޖެއްސުމަށް ކުެރވިގެން . ެއއީ އަުޅގަ

ުގޅޭގޮތުން މިހާރު ެއރޭ އެއްބަްސވުމަކަށް އާދެވިފަިއ އޮތްކަން ެވސް ައޅުަގނުޑ  ދިޔަ ކަންތައް. ދެން އެ ަމްއސަލައާ

ެއ  ކަމާިއ،ނޫނީ ހުރިތަނަކުން ެއއްޗެހިތައް ހޯދާނެ އި،ލޫމާތު މި ފޯރުކޮށްދޭނެކަމާފާހަގަކުރަން. މިހާރު އިތުރަށް މަޢު

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހުރި ދަތިތަކެްއގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވި. ެއ ވާހަކަ ެވސް ސިޓީަގއި ެއބަ އޮތް. އެހެންކަމަށްވަންާޏ 

 ތަނުގައި އެ ރައްާކކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް  ތްވެސް ޒިންާމއެއް ކަންނޭނގޭ މި ކުރިއަށް އޮ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ

ނުޑ ގޮތަކަށް ހަމަ ، މަސައްކަެތްއކުރަން. އެހެންވީމާ  ވެސް ހޯދުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވީ  ނޑަށް މަިއގަ އަުޅގަ

ހުރި  މިވެސް އަވަހަކަށް މިހާރު ނުނި ައޅުަގނުޑެގ އެދުމަކީ ހަމަ ވީހާ، ހަކަަތކަށް ބުރަވެވޭ. އެހެންވީމާއެ ދެކެވުނު ވާ

އެ އަވަހަށް  އިވެސް އެކަްނަކން ނިންމާފަ ށް އެންގުން. އަންަގއިގެންއް ނިންމުމަށް ޓަކައި އެ ފަރާތަމައްސަލަތަ

 ހާމަކުރުން. ޝުކުރިއްޔާ. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ މި ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ އުސޫލު ަތރުތީ ން ދެވަނަ ފުރުޞަތު ބުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ކަމަްށ  ޓެންޖެހޭނީ ރަޝީދު، ގަްއދޫ ދާއިރާގެ ރަޝީދު. ޚިޔާުލތަފާތުނުވާ ވާހަކަެއއްދެވަނަ ފެއްޓޭކަުމގައި ވާނަމަ ފެއް

 ވާނަމަ ހަމަ ކުރިއަށް ގެންދެުވން ރަނގަޅު. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަރު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު މާދިެގއްނުކުރާނަން. މި ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ކުޑަކޮށް ުސވާެލއް އުފެދުީނ ޝު

ނޑުެމންނަށް، އަޅުަގނޑުމެންނާ  ނޑުމެން ވާހަކަދެއްިކއިރު އަުޅގަ މުޤައްރިރު ވިދާޅުވި އެްއޗަކަްށ. އެއީ ކުރީރޭ އަުޅގަ

ފަހުން ނިކުތް މައްސަލަ  ެއއް. ރަނގަޅު ވާހަކަ ެއއް. ޭއގެޓްރީގެ މައްސަލަ ހަމައަށް ހުށަހެޅިފައި އިނީ އެއް މިނިސް

ނޑުމެން ގޮތެއް   މީގެ ތެރޭގައި މިއޮތީ. ުސވާަލކީ މިހާރުން މިހާރަށް އޭރަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ މިހާރު އަޅުގަ

އެއްޮކށް މީތި ގެންދާނީތޯ. ދެން  ނީ ނޫނިއްޔާމު ދެން އޮތް އިދާރާއާނިންމާފައި އެއަށް އެހިސާބުން ކްލޯސްކޮށްލާ

ނޑު ވެސް އެއަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެއަށް ގޮތެއް ހުށަހަޅުްއވައިފި. އަުޅގަ

ނުޑ ދެންނެވިހެން ޙަޤީޤަތުގައި  އަނެއްތަންކޮަޅކީ ހަމަ އިތުރުކޮށްލަންޖެހޭ އެއްޗަކީ ހަމަ ކުރީގައި ެވސް އަުޅގަ

ށް ހަމަ އޭނަ އަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަްށ ފައި އެބަ ހުރި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަނުތައް ހެދިއުސޫލުތަާކއި ޤާނޫ

 ބިނާކޮށް އޮޑިުޓ ރިޕޯޓު ނިންމެންޖެހޭނެ. ހުއްޓާލިމޭ ވިދާޅުެވޭވނެ އެްއވެސް ާޖގަެއއް ނިއިްނނާނެ. ހަމަ ނިންމެންޖެހޭނެ.

ކީ މި އުޅެނީ ހަމަ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެްސ އެއް އަހަރެްއގެ މައްސަލަ، ނޑަށް ފާހަގަކުެރުވނު އަނެއް ކަމަދެން އަޅުގަ 

ގެ މައްސަލަތައް ިމ އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ޮކންމެ ވެސް ކަހަލަ ބުރުލެއް އެއަށް އެަބއަރާ. ދެން އޭރު 1112މި 

ސް ހަމަ އޭނަގެ ޒިންމާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުރިތޯ ނޫންތޯ އެއީނޫން ސުވާލަކީ. ފަހުން މަޤާމާ ޙަވާލުވި ބޭފުޅާ ވެ

ނޑުެމންނަށް ހަމަ މިހާރު ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކުގައި ވެސް  އަދާކުރަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެގޮަތށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ތިއްބެިވ، އޭރުަގއި ތިއްެބވި މިނިސްޓަރުންނެއް ވެސް ނޫން. ތިން ހަތަރު ފަހަރަށް ބަދަލު ވެސް ވެއްޖެ. އަދި 

ްސ ބަދަލުވެއްޖެ. އެކަަމކު ެއީއކީނޫން އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫިލއްޔަތަީކ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ވެ

ސަރުކާރުގެ ަފއިސާަގއި މި ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމާއި އެ ކަންތައްަތއް ބެލެހެްއޓުން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތަީކ 

ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބާރުއަޅަްނ އެބަޖެހޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އޭނައަށް

އެ ހުރިހާ ރިޕޯޓްތަކެއް ނިްނމާފައި ރިޕޯޓް މިހިސާބަށް ެގންނަން. އެ މަޢުލޫމާތުގައި ނުހިމެނޭ ނޫނިއްޔާ ފިޔަވަުޅ 



  

ނޑު ޤަބޫލުކު ރަނީ. އަދި އަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއް އޮތްތޯ ެދން އެ ރިޕޯޓަށް ބަލާފައި ެއީއ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ

އެއީ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނުން ެވސް އަދި ފައިާސއާ ބެހޭ ަގވާއިދުަތއް ވެސް ހެދިފައި ުހންނާނީ އެގޮތަށް. ެއކަމަށް 

އިޙްމާލުވާ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ޖެހޭނެ ފިޔަވަޅު އަޅަން. އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިއްޖެއްޔާ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ނިމެންޖެހޭނެ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މިނިޓުގެ ަވގުތު ހަމަވީ. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 1ރަޝީދަށް 

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ހަމަ މިކަމުަގއި ިރޔާޒަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުަރން. އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ައލުން އޮޑިޓްކުރަން އަންާގކަށް 

ށް ނޫނިއްޔާ ތަޙްޤީޤީ މުއައްސަސާތަކަށް ެއންގީމަ ނޫނީ މައްސަލަ ބަލަން. މި ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައި ވެސް. ޝަރީއަތަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުޖެހޭ މި ތަޙްޤީޤުގެ ތެރެއަށް  އޮންނަނީ. ގަާވއިދާ ޚިލާފުެވގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ށް އެންގީމަ ނިމުނީ މި ތަންތަނުގެ މައްސަލަ ބެލުން ކޮރަޕްޝަނަށް ނޫނިއްޔާ ޮޕލިހަ-ވަންނާކަށް ވެްސ. ހަމަ އެންޓި

އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށް ފުލުސް އޮފީހަށް މައްސަލަ ފޮނުވަން ވެސް. އަިދ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުވަން. މިތަނުން އެންގޭނެ

ަގނޑުމެންނަށް. ކޮރަޕްޝަނަށް ފޮނުވަން ވެސް. އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން މި ަގވާއިދު ުހއްދަކުރޭ ައޅު-ނޫނިއްޔާ އެންޓި 

އެހެންވީމާ، އަނެއްާކ ވެްސ ިތ އެންމެން ގެނެސް ވާހަކަދަްއކަިއގެން ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ރަނަގޅުކޮށް މި އެަތއް ބަިއވަުރ 

ނޑުމެން އުޅޭކަްށ ނުޖެހޭނެ. ލިޔެވިފައި ހުރި ފޮތުގައި ބްލެކެއް ަވއިްޓކޮްށ  މަސައްކަތަކާ ޙަވާުލވާކަށް ކޮްނމެހެން އަޅުގަ

ވެސް. އެހެްނވީމާ، ަގާވއިދާ ޚިލާފުކޮށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެތެރޭ ގަާވއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅީމަ މިކަން ހުރިހާ އެއްެޗއް 

 ނިމުނީ. މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް ކަމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު.

 

 ދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިންނަވަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަ

ވަނަ  1112އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި އުެޅނީ ޢާއްމު އުސޫލުން ހިނގާ ކަމަކަށް ބޭރު ކަމެއްހެން ދެއްތޯ. މިއުޅެނީ 

އަހަރުގެ އޮޑިެޓއްެގ މައްސަަލ ކުރިމަތިެވގެން މި އުޅެނީ. ދެން އޭަގއި މާލިްއޔަތު ޤާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތުން ވެްސ 

އްޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެބަޖެހޭ މަޖިލީހަށް އަންަގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާ. ތުތައް ނުލިބިއްޖެބެންވާ މަޢުލޫމާލި



  

އޮތީ ޤާނޫނާ ެއްއގޮތަށް ުކރައްވާަފއި އޮތް ކަމެއް. އެއީ  އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އެންެގިވ އެންެގވުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ

ވީ ގޮތެްއ އަޅުަގނޑުމެން. ދެން ޣަފޫރު އެ ވިދާުޅވަނީ މިހާހިސާބުން ދެން ކުރަން ،އަޅުަގނޑު ދެކޭ ގޮތް. ދެން ޮއންނާނީ

ނޑަށް ެއއަކާ ެއހާ ބޮޑަކަށް އެއްބަހެއްުނެވވޭ.  ނިންމާލާފައި ދެން ފޮނުއްވާ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތަކަށް ފޮނުވާށޭ. ދެން އަޅުގަ

ން ިމއުެޅނިއްޔަކީ. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އްމު ުއސޫލުގެ މަތިން ހަމަ ނުކުރެިވގެން ުއޅޭ ޮއޑިޓެއްނޫިމއުޅެނިްއޔަކީ ޢާ އެއީ 

ނިޑގެން ދިަޔ ދުވަސްވަެރްއގައި ކޮމްޕްެލިއންސް އޮޑިެޓއް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއަށް ފުރުޞަތު  ނެތިގެން މެދުކެ

ނޑަށް ހީވަނީ. އަޅުަގނޑު ކުރިން ެވްސ  ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ކޮށްލުން އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއްހެން އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ އެއާ ބެޭހގޮތުން ެވސް.  1112 އިނގޭތޯ ވިހެން ހަމަ އޮޑިޓް ޮއފީހުން ރިޕޯޓެއް ނެރުްއވާނެދެންނެ

ފުޅުްނ ބޭ ައޅާށޭ ކިޔާފައި ނަމަވެސް ރިޕޯޓެއް އެ ނުކުރެވުނިްއޔާ ނުކުރެވުނުކަާމއި މިވެނި ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު

ނޑަ ންކަމެްއ އިނގޭތޯނެރުއްވާނެ. އެއީ ޔަޤީ މިާހތަނަށް އެ ކުރެްއވީ ެއކަން  ނުކުރަްއވާނެ. އެކަމަކު. ދުެލއްށްއަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ މިކޮޅުން އެކަން ކުިރއަށް  ކުރެވޭތޯ ކުެރވިފައި ހުރި ަމސައްކަތްަތއް އެ ހާމަކުރެްއވީ. ދެން އަޅުގަ

. މިތަނަށް ވެސް އަންނާނެ. ްޒކޮށްލާފަިއ ރިޕޯޓެއް ނެރުއްވާނެ. ދެން އެ ދާނެ ތަޙްޤީޤީ ފަރާތްތަކަށްނުގެންދެވިްއޔާ ކްލޯ

ނޑުމެން ނިންމަންވީ މީަގއި އެކަން ކުރިއަށް  ދެން އޭރަށް އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާ ތަނަކަށް ފޮނުވަންވީ. ދެން އަޅުގަ

ކުރީަގއި ބޮޑަްށ ވާހަކަެދކެިވފައި މިއޮތީ އެ ފުރުޞަުތ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްީރގެ  ދެން ތޯ ނޫންތޯ.ގެންދާނީ

. ދެން މިއަދުގެ ވާހަަކ މިހެން ބަދަލުވެ އަނެއްކާ ގެންދާށޭ ވޭ ޮގތަށް އޮތީމަ އެކަން ކުރިއަށްކޮމްޕްލެއިންސް އޮޑިްޓކުރެ

އެ ގޮަތކަށް އޮންނާނީ ނޫން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ނިްނމީމަ  ވެސް އެހެން ގޮތަކަށް މި ބަަދލުވަނީ. ެއއީ މައްސަަލއެއް 

ނޑުމެން.  އެހެންނުންތޯވާނީ. ކުރިއަށްދާނީ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ައޅުަގނޑު މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ސުވާލުކޮށްލިން ްކރިމިނަލް ނެގްލިޖަންސް އޮތްޯތ ސަރުކާރުެގ އިދާރާތަކުން. އެ  އާދެ!

 ވަނިްއޔާ ކަމަށް. މިހާރު މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްފި ކަމަށް  މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެހެން ދެންނެވީމަ ވަރަށް ހެކި ނެތް

ސަރވިްސގައި އުޅޭ އެަތއް ބަޔަކަށް ަތޙްޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވި ބަންދުުކރެވި ބޮޑު މައްސަލަަގނެޑއް  ސަރުކާރުގެ ިސވިލް

މަޤްޞަދަށް މާ ރަނގަުޅވާނެ މިހާރު މި ސަރުކާރުން ވެސް އެއްބާރުލުން ދޭން ައޅުަގނޑުމެންގެ  އެއަށްވުރެހިނގާނީ. 

ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް ވިދާުޅވަމުން ދާއިރުަގއި އަދި މިކަމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެްއ ނެތިގެން އަލުން ކުރެވޭ 

ތަންމެ ރަނގަޅަކަްށ އޮޑިޓަކަްށވެފައި ގިނަ ދުވަްސވީމާ ހަމަ ސަރުކާރުން އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ައޅުަގނޑުެމން ކި



  

ލަތެއްަގއި މި ސަުރކާުރ އެހެން އޮތް ހާސިސްޓަމް ރަނގަޅުުނވެ ދިަޔސް އެކަން ޙަޤީޤަަތކީ ސިްސޓަމް ރަނގަޅެއްުނވޭ. 

ކޯޕަރޭޓްކުރަްއވާނެ ކަމަށް ވިާދޅުވަމުންދާއިރު ތި ިތއްބަނިކޮްށ ކޯޕަރޭޓްނުކުރެްއވި ކަމަށް ބެލިގެން ތަޙްޤީޤެއް ކުެރްއވި 

ޓްަތއް އެަތްއ ބަޔަކު ހާޒިރުކުެރވި މި މައްސަލަ މި ގޮތަށް ދިއުމަކީ ެއހާ ހެލްދީ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ސަރވަން ސިވިލް

ލަތުގައި މި ޮކމިޓީން ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ެދްއވަން ތިބި ހާފަާރތުން ވެސް މިކަން ކޮށް 1އެހެންވީމާ، މިކަން 

ކަމަކަށް  ށް ޙަވާލުކުރުމަކީ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތްބަންދުކޮށްލާފައި މައްސަލަ ޯކޓަށް ޝަރީޢަތަށް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަ

ސަރުކާުރގެ ކަމާެބހޭ މުވަްއޒަފުން ވެްސ ެއްއވެސް މަަސއްކަެތއް ނުކޮށް  ،އަޅުަގނޑަްށ ހިއެއްުނވޭ. އެެހނެއްނޫން

މަނިކުފާނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރުމަށް  ނޫނިއްޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް އެްއވެސް ގޮަތކަްށ ވެސް އެ

ެވއްޖިއްާޔ ދެން ނޯންނާނެ ތިޔަ ވިދާުޅވާ ަމގު ނޫްނ އެހެން ގޮެތއް. އެ ަމގު  ލަތެއްހާ ރުކުަރއްވާ އިންކާ

ވެސް  . ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުއެްކސްޕްލޯކޮށްފަ ޚިޔާރުކުރަްއވަްނވާނީ ދެން ހުރި އެއަށްވުރެން ލުއިފަސޭހަ މަގުތައް

. އެހެންވީމާ، އެ ހޯއްަދވާފައި ކުރަމޭމަސަްއކަތް ހޯއްދެވުމަށްންަތއް އެބަހުްއޓޭ. ތިމަންމެން ވިދާޅުިވ ގުދަުނގެ ލިޔެިކއު

ނޑަށް ފެންނަނީ.  ނޑުމެން ހަމަ ދޭންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަކައި ދަންަނވާލާނަން  އްބަްސވުންތައް ނޯްޓކޮށްލާނަން. ކޮމިޓީގެ ެރކޯަޑށްމި ބޭފުުޅންގެ އެ ރިޔާޒް ރަޝީދު. 

މަނިކުފާނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ކޮމިޓީއާ ގުިޅވަަޑއިގެން އެ

ނޑުެމންށް. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މައްަސަކތްޕުޅުކުރަްއވާފައި އެ ަވޑަިއެގންނެވީ މިކޮޅަ  ރަޝީދު. ރިޔާޒް ،އަުޅގަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާޒް ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލު

މިދެންނެވީ  ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ޣަފޫރު ވިދާޅުވިހެން ވަކި ގޮތަކަށް މިކަންުކރަން އަންގާކަށް މި

އާިއ  ވަނަ މާއްދާ 9ކައިީރގައި ބުނަންޖެހޭނީ އޮޑިޓްގެ ޤާނޫނުގެ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެްނދާށޭ އަންގާކަށް. އޭނަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ ާވގޮުތެގ މަތިން މިކަން ކުރިއަށް ެގންދަށޭ. ޤާނޫނުގައިާވ ގޮަތކުން ނޫން. އޭނަ ޖެހޭނީ ލިބުނު  22

ނޑުމެން މިތަނުން ނިންމުމެއް  އި، ފަނިންމާމަޢުލޫމާތެއްގެ އަީލގަިއ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރެންޖެހޭނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނެތާ މިތަނަށް މީހުން ގެނެސް އޭނައަށް  އެހެންވެއްިޖއްޔާމުން ހަމަ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ޖެހޭއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެން އެއްެޗއް އަންާގކަށް ނުޖެހޭ. އޭނަ ކައިރީގައި ައޅުަގނޑުމެން ބުނަންޖެހޭނީ ލިބިފައި   އަންގަން. އޭަނއަކަށް އަުޅގަ



  

އޮޑިޓަރ  ހަމަ ،އޭނަ ހާމަކުރަންޖެހޭނެއޭ. ދެން އެ ޤާނޫނުގެ ލީގައޭ ޭއގައި ބުނެފައި އޮންނަނީމަޢުލޫމާތުގެ އަ ހުރި

ތެރޭގައި އެކަމާ ބެހޭ ރިޕޯޓް  ދުވަސް  22މަހާއި  3ވަނަ މާއްދާގަިއ އެބަބުނޭ އަހަރު ިނމޭތާ  9ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގެ 

ނޑުމެން  އޭނަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެއޭ. އެ ޤާނޫނުގައި އެބަ ބުނޭ. އެ ޤާނޫނުން ބޭރުން އަޅުގަ

އަމިއްލައަށް ވާހަކަެއއް ހަދައިގެން މިއަދު މިތާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން އެއަށް ތާއީުދކޮށްގެން އޭނަ އަންަގިއގެނެްއ 

ނޑުމެްނނަކަށް އެދެފިޔޭނުވާނެ މިގޮތަށް މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން އެދި ނޑުެމން ނޭދޭނަން. އަޅުގަ ންޖެހޭ ކަމެއްނޫން . އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއކަން ނުކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެ  ބެލުމުން ބެލިއިރު ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން ން ބެލިއެީއކީ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ  22ނުލިބުނު ކަމުގަިއ ވީނަމަ ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭ. އެކަމަކު، އޭނައަކަށް

މަޢުލޫމާތެއްެގ އަލީަގއި އޮޑިްޓ ރިޕޯޓް ޭއނަ ހާމަކުރަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެާއ ެއއްގޮތަްށ ދާން  އެބަބުނޭ ލިބުނު

އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން އެހެން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމުން ދެން މީހަކު ކަމެއްނުކުރާ 

ގޮަތކަށް އޮތް ކަމެއް ޤާނޫނާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިން ކުރާޭށ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގެނެސް ިމަކންކުރޭ، ޤާނޫނުަގއި ވަކި 

ނޑުމެން ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ދެއްކި ވާހަަކއަކީ ެއއީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު.  އޭނަ ކައިީރގައި ބުނަންޖެހޭނީ. ދެން އަޅުގަ

ކަން ގެންނަންޖެހުނު ހަމައަށް އެޮއތީ މި އާއ27ި ،22ވަނަ ާމއްދާއިްނ  36މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގަިއ ވެސް އެބަބުނޭ 

ޕްރޮސީޖަރތައް. ެއއާ ެއްއގޮަތކަށްނޫން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަންތައްކޮށްފަިއ އޮީތކީ. ދެްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެތުމަކީ 

ނޫން. އެތަނަށް ބަޖެޓް ނުލިބޭ، މިތަނުގެ އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް އަމިއްލަ  އެތަނުގެ މަސަްއކަތް ހުއްޓިެގންދިޔަ ކަމެއް

ަލިއދޭ މީހެއް އިންތިހާ ދަރައަްށ  ހަކީ އޭނަ. ޭއނަގެ ނޫނިއްާޔ ނޫޅޭނެ އޭނަގެ އަަކއުންޓަކަށް ވެސް ލާރިޖީބަށް ލައިދޭ މީ

ދޭ އެްއޗެްއ ެއއީ. މިތަނަްށ އިބޮޑު އަދަދެްއ. އޭަނ ބޭނުން ަވރަކަށް މަސައްކަްތކުރަން. އެީއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމަ

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓް. މިތަނުން ނިންމައިދޭނެ އެ ބުނި ވަރަކަށް އޮޑި ވަކިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓް ފޮނުވާނީ

ފައިާސ އެބަހުރޭ. ެތދެއް ެއއީ. އެއީ ތެެދއް. މިަތނުން ދެނީ ސީދާ އޭނަ ބުނާ  އެހެންވީމާ، މިވަރު ދެނީ. އިނިންމާފަ

ރަލްގެ އޮފީސް ުހއްޭޓ އަދަދަށް މިތަނުން ވަކި ބަޖެެޓއް އޮންނާނެ އޭނައަށް ދޭނެ. ދެން އޭނަ ނެތުމަކީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެ

ނޑުމެން މިއުޅެނީކީ ިނޔާޒް ބޮލު ކަމެްއ  ކަމެއް ވެސް ނޫން. ހުއްޓިަފއެއް ވެްސ ނެތް. ކުިރއަށް ވެސް ދޭ. އަުޅގަ

ނޑުެމން ސިޔާސީ ވާހަކަެއއްނޫްނ  އަޅުާވކަށްނޫން. ެއގޮތަށް ބޭފުުޅން ހީކުރައްާވ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ކުށް ހީެއއް. އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެްނ ނިޔާޒަކާ ޖެހިގެނެއް ވެސް ނޫން މިއުޅެނީކީ. އަދި ކުރިން އިބްރާހީމް ނަޢީމާ ޖެހިގެނެއް މި ދައްކަނީކީ. އަ

ގަންޖެހޭނެ ތަނެކޭ. އެތަނުގައި ހުންނާނެ މި ހުރިހާ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ ހިނވެސް ނޫން މިއުޅެނީކީ. 

ކުރުވާކަށްނޫން އަުޅަގނޑުެމން. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި  ކަމަަކށްމަޢުލޫމާތެއް. އޭނަ ނެތް ދުވަސްތަކުަގއި އޭނަ ޒިންމާ 

 އަށް، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލޭ އޮފީހުގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް. ޭއނަ ޓަރ ެޖނެރަލްގެ މަސްއޫލިްއޔަތެކޭ،ދައްކާ ވާހަަކއަކީ އޮޑި

ނަގެ ނުކިޔަމާ ހިނގާ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަްސޫއލިއްޔަތެޭކ މި ކަންކަން ުކރުމަކީ މިއީ. ދެން އޭ

އްޔާ ޭއނަ. އެ ނެތް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޒިންާމވާނެ މީހެއް ނުހުންނާނެތާ. އެހެންވީމާ، އައި ސްއޫލިއްޔަެތއް ެވއްޖެމަ



  

އްޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ނުއެ ދުވަހުން ފެށިގެންތާ ޒިންމާވާންޖެހެނީ. އޭގެ ކުރިން ކޮށްފައި އޮތް ކަމަކަށް އޭނަ ޒިންމާވާަކށް

ނޑުމެން ކުރަމާ ހިނގާށޭ ޤާނޫނު ުބނާގޮތުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޤާނޫނުގަިއ އެަބއޮތޭ މިކަްނ އެހެން ނުކިޔާ އަުޅގަ

ނިންމަންޖެހޭ އުސޫލެއް. އެހެންވީމާ، ެއއާ އެްއގޮތަށޭ މިކަން ކުރާނީ. އަޅުަގނޑުމެން އޭނަައށް ދީނީ ނަސޭޙަތް ދީގެން 

ނުޖެހޭ. ދެން އެ ގޮތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބުނާކަށް ދޭށޭއޭނަ ކައިރީ އާދޭްސކޮށްގެން އެ ކުރިއަށް ގެްނގޮސް

ދެކޭ ގޮަތކީ. ދެން މިކަހަލަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި  ދެން، މިއީ އަޅުަގނޑު މިަކމުގައިއަޅުަގނަޑކަށް ެއއްބަހެއްނުވަްނ. 

އިޝޫއަށް ކޮންމެހެން  ނޫން. މިހެން ހުރި ކަންތައްތައް ކޮންމެެހން މި އޮތީ މިއާ މުޅިން ތަފާތު ކަމެްއ. މިކަން ބަލާކަށް

މިނިވަން  ،އެބަޖެހެއޭ ބަލަން ހުރި މައްސަތަކަށްނޫން. އެީއ މިހެން  ސްކޮށްފައި ގޮތެއް ނިންމާކަށް އޮތް ކޮމިޓީއެއްބަހު

ތާއީދުކުީރ. މިނިވަން  އަށް އަުޅަގނޑުމިނިވަން މުއައްސަސާ. އެ ސާ. އެއީ ސަލީމްެގ ހުށަހެޅުމަކީ،މުއައްސަ

ަނގާ  އިންަކން ހިނގާފައި ހުރީ އުސޫލުަތކާ ޚިލާފަށޭ. ެއ ކަންކަަތއްތަަކށް ބަލައިލާށޭ ިކޔާފަމުއައްސަސާަތކުަގއި މި ކަ

ނޑުމެން ސިޓީއެްއ  ކޮމިޓީއެއް އެއީ. އެ ކޮމިީޓާއ މި ކޮމިޓީއާ އެބަހުރި ތަފާތެއް. އެހެންވީމާ، މީގެ މިައދު އަޅުގަ

ތަށް ނިންމަފީމައެއްނޫން. ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ މި ޤާނޫނުގައި ފޮނުވަންޏާ ފޮނުވަންޖެހޭނީ މިތަނުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ މިގޮ

 ބުނާގޮތުން މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އެގޮތަށް ލިޔަންޖެހޭނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު.

 

 ކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަ

ދެމެދު  ައދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ އާއި ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ކުރީ ރޭ ަގއިމު ވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އާދެ!

. މި ކޮމިޓީ މިތިބީ ވާހަކަތަކެއް ަދއްކާފަ ޓަކައި މިތަުނން އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައއިސް ަޙއްލެއް ހޯދުމަށް

ެވްސ  ބޭބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އެބޭފުޅުން ެއދިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތއްއެ ހޯދުމުގެ ވާހަކަނުަދއްކާ އެހެންނެއްނޫން ޙައްލެއް 

ލް މިތަނަށް ރިޕޯޓެއް މަ މިތަނުން ސިީޓއެއް ނުފޮުނވިޔަސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަނުނިންމާ ތިޔަ ވިދާުޅވި ގޮެތްއ އެނގުނުނަ

ބެހޭ އިދާރާަތކުން އެއްާބރުލުމެއް ނުދިނޭ. ކަމާ . ތިމަންނައަށް އޮޑިޓްކުެރވޭ މިންވަރަށް ސަުރކާރުގެފޮނުވާނެ

ސިީޓ  އެގޮތަށް ރަޝީދު އެ ވިދާޅުވާ މާއްދާ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ރިޔާޒް، ންތަެކއް ނުދިނޭ. މިހާރު ޤާނޫނުލިޔެކިއު

ތޯ ތްނެވޭެނ ގޮެތއް އޮިއގަެއހެންވީމާ، ެއ މައްސަަލއިން އަރަ .ވާނެފޮނުވާއިރަށް ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޖަވާބު ފޮނު

 ރަލް އޮތްޮގތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ސުލްޙަވެރި ޙައްެލއް ހޯދޭތޯ މި އުޅެނީ. ޤާނޫނުަގިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނެ މިހާރު އޭނަ ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރާކަށެއް. އޭނަ ވިދާުޅވަނީ ޮއޑިްޓ 

މެއް ނުދިނޭ ސަރުކާރުެގ އޮޑިޓްކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ލިޔެިކއު މަތިންޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި ާވގޮުތގެ 



  

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާ މިތަނަށް  އިއިދާރާތަކަކުންނެއް. އެހެްނވީމާ، އެކަން ެއގޮތަށް ޮއްއވާ މި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ

އިތުރު ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ.  ބޭުފޅުން ވިދާުޅވަނީ ތިމަންމެންނަށް  . އެނާދޭ މީހަކު ކުރިއިރު މަޖިލީހުގެ އިާދރާއަކުންހާޒިރު

ންތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަލުން އޮޑިޓްކޮށްދެްއވުމަށް. ލިޔެކިއުއަދި ތިމަންނަމެން އެދެމޭ ތިމަންމެން މި ހުށަހަޅާ 

ނޑުމެން ވެްސ އެދުވަހު ވާހަކަދަްއކާފަިއ  ،ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުްއވި އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ރިާޔޒް  އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެދުނިންގޮތަކަށް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަރިހުން  .އެއްބަްސެވވިފައި އޮތީ. އޮްއވާ މިހާރު މިތާނަގއި ެއ ރޭ އަުޅގަ

ތެރޭގައި ިއސްކަމެްއ  އެދުނީމާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ ތިމަންނައެއް ިމއަންނަ އަހަރު އޮޑިޓް ޕްރޮގްރާމު

ޅުވީމާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި އަހަރު އެކަްނ ހިމަނައިގެން މިކަން ކުރިއަްށ ގެންދަވާނަމޭ. ދެން ވިދާ

ވާހަކަ ދިއުމަށްފަހު  ލަވައިެދއްވާނަމޭ. މި ހުރިހާ ހިސާބަށްކޮށްދެވިދާނެއޭ. މި އަހަރު ތެރޭގައި ެވސް ކޮށްދެވޭތޯ ބައް 

ތި ވިދާޅުވަނީ  މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެ ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކުރީމާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަމަ ޤާނޫނާ ޙާވާލާދީ

ތިމަންނައަކަށް މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫނުގެ މިވެނި މާއްދާ އެވެިނ މާއްދާ އެވެނި މާއްދާެއއް ޮއތްގޮތަށް އޮތިްއޔޭ. ެއގޮތަްށ 

އޭރުން މިތަނަށް އަންނާނީ ބްލޭންކް ރިޕޯޓެއް. ތިމަންނަމެން މިވެނި ތާރީޚުގައި އެވެނި ތާރީޚުަގއި ެއވެިނ  ނިމުނީމަ

ލިޔުމެއްގެ ވާހަކަ ވެސް ތި ވިދާޅުވަނީ އެއީ ސަުރކާރުްނ  6ކަތް ިމ މަސައްކަތްކުރަން. ތި ތާރީޚުގައި އެ މަސައް

އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މިތަނަްށ ، ލިބެއޭ. އެހެންވީމާލިޔުން ނު 39ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް. އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ވިދާޅުވަނީ 

ތް ވާހަކަ. މިކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރައްަވއި ގޮތެްއ ލިޔުން ނެ 39ރިޕޯޓް އަންނާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަ. އެ 

ނޑު ދެކޭ ހަމަ އެންމެ ސުލްޙަވެރި ޙަްއލަކީ މި ތިން އިދާރާ އަލުން ެވވަަޑއިގެންެނވި ައަވްސ  ނިންމަވާށޭ. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތެއްަގއި ތެރޭަގއި އެ ޮއޑިޓްކޮށްދެްއވުން އެދި ދެންނެުވން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނާކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްޝު ގައި އޮޑިޓަރ 1122ޖޫން  12މައަށް ހަ ރާހީމް ޝަރީފް. އަޅުގަ

 ހެންޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ލިބިފައިާވ ރިޕޯޓުގެ އެންމެ ފަހު ޕެރެްގރާފުގައި އެބައިނދޭ ކަންަތއްތަކަކަށް. އެ ކަންތައްަތކަށް

ނޑުމެން ދާން  ނޑުމެންނާ ހަމައަމިޖެހެނީ. އެީއ ކައަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ށް އައިސްފައި އޮތް ންނޭނގެ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ދެންމެ ހަމަ ވިލުފުށި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ވިދާުޅވެދެްއީވ  ސުވާލަކީ. ތެެދއްމެ ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ފަ. ޅާއި ހުދުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގަިއ އެބަވޭ މިކަމަށް ފިޔަވަޅު ނަގަންވީ ގޮތް ހަމަ ކަ

ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ކޮމިޓީއަކީ، މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީއަކީ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ދެންމެ އިބްރާހީމް ޝަރީފް  އެކަމަކު

 ތަކުގައި ވެސް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި މާލިއްޔަތުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމު

މިއީ އެުކއެުކގަިއ މަސައްކަތްކުރާ. ިމއީ ިއންޓަލިޖެންސް އިދާރާއެއް ަކމުގަިއވާނަމަ މި އިދާރާއިްނ  ކޮމިޓީއާ

ނޑުމެންނަށް ފަރާތަކީ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް. އޭނައައިންޓަލިޖެންސް ކަލެކްޓްކުަރން ފޮނުވާ  ކީ ީފލްޑުަގއި އަުޅގަ



  

ނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށްދީ މިތަނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ައއި މަސައްކަތްކޮށްދޭ މީހާ. ޙަީޤޤަތުގައި ަރއްޔިތުން އަޅު  ގަ

އަޅަން ތިިބ  ފަރާތްތަކަކީ ރައްޔިތުްނގެ މާލިއްޔަތަށް ެއއްވެސް ގެއްލުެމއް ވެދާނެކަމަށްވާނަމަ ެއކަމަށް ފިޔަވަޅު

ނޑުމެްނގެ ފީލްުޑގައި ހުންެނވި އޮފި، ރަްނ ތިބި މީހުން. އެހެންވީމާސޭފްގާޑްކު ސަުރ މި އުސޫުލން އަުޅގަ

ރެ ރަނަގޅުކޮށްދޭެނ އުޅެއޭ. ިމކަން މިއަށްވު ލެއް އެބަުތރާުއޅެޭއ،  ބަޗެއް އެއްމެންނަށް މި އަންަގނީ ދައަޅުަގނޑު

 ،މިތަނުގައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އި އެބައޮތްގަންނާމެންނަށް ނުވަތަ ކޮށްދެއްާވށޭ. ޤާނޫނުފަސޭހަކޮށްދޭނެ ގޮތެއް ތިމަ

ނޑުމެން ދޭންވީ ނޫންދެން އަ ތޯއޭ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ ތި ދެގޮތުގެ ތެރޭގައި ެވސް ޅުގަ

ްއވީމާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްދެ އެބަ ހިމެނޭ މިއަށް ޙައްލު. ޙައްލު ނެތިއެއް ނޫން މިދަނީކީ. އެ

ލުކުރާ ގޮުތަގއި ރަނގަޅު ވާަހކަފުޅެއް. އެތަނުަގިއ ނިމުނީ. ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫ

މި ދެކަމަށް ، އި. އެހެންވީމާލަތަށް ދެން އަލުން ބެލުމަށްފަހުގަކޮށްދީފާނަމޭ ވަގުތާއި ހާވިދާޅުވެެދްއވި މިއަހަރު ވެްސ 

ނޑު ހިތަށްއަާރ ވީމާ ދައުލަތުގެ މުައއްަސސާތަކުގެ ޔެކިއުންަތކާއި ބެޭހ ހިސާބުތައް ލި މާލީ ކަންކަމާ ބަލައި އަުޅގަ

އެހެނިހެން ރެކޯޑްތައް ގަާވިއދުތަކާއި އެްއގޮތަށް ބަލަހައްަޓއި ރައްކާތެރިކަާމއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް 

ވަރުގަަދކުރުމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުްއވައިެދއްވެން ހުރި ފިޔަވަޅުަތއް އަުޅއްަވއިދެްއވުން އެިދ 

ހަމައިން މިމޭރުމުން  ކަމަށް ޓަަކއި މިވާހަކަ ެދއްކީމޭ. މި ެއޑްރެސްކުެރވިގެން ިދޔައިރު ަހމަ މިމަޖިލީހުގެ ސަމާލު

ވަނަ އަހަުރގެ މި ކޮމްޕްރިހެންސްގެ އޮިޑޓްގެ ކަންތައް ަރއްޔިތުްނގެ  1112ޖެހިގެން އައި ސިޓީ މިއަންަނނީ ހަމަ 

ްށ މައަގަިއ އެބަޖެހޭ ސީރިޔަްސ މައްސަލަތަކަާކއި ހަމީ، . އެހެންވީމާ މަޖލީހުގައި އިދާރާއިން ނުުކރެވި އޮތް ވާހަކަ

އައިްސ ހުއްޓެން އުސޫެލއްެގ ގޮތުން. ައޅުަގނޑުމެންެގ އަިމއްލަ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. މި މުއައްސަާސއެްއގެ ވާހަަކ މި 

ތިެބ  މިހިސާބުން މިއަށް އަޅާނެ ފިޔަވަަޅކާިއއެކު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކުޑަ ކޮމިޓީގައި، ވީމާދެކެވެނީ. އެހެން

ނޑު ެއހެން މި ދަންނަވާލީ. ވަގުތު  ނިންމާލައިގެން ފައިނަލް ރެޮކމަންޑޭޝަންތަކެއް ފޮނުވަްނވީ ނޫންތޯއޭ ހަމަ އަޅުގަ

އަލަށް މެންބަރަކު ، ގުޅުން ހުރި ސިޓީެއއް. ެއހެންވީމާ ތް ސިޓީއަކީ ވެސް ަރއްޔިތުންނާ ކުޑަވަމުންދާތީ ދެން އޮ

މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެްއ،  .މަނިކުފާަނށް  ވަަޑިއގަތީމަ މި ކަންތައްތަކަށް ޓަަކއި އެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީއަށް ިމވަގުތު 

ނޑު ދޭންޖެހޭނެ. އެ މިނިޓާ  . ޓާއިމިނި 3ދެން  ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ، ހެންވީމާދޭތެރެ އަޅުގަ

 ންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް. މަޑުކުރެްއވުމަށްފަހު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު ދެން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ތަންޮކޅެއް ލަސްވީ. މި ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް މައްސަލައިަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

މި މައްސަލައިެގ ބާވަތުްނ  އެހެންނަމަވެސް ހަަކދެކެވިއްޖެ.ދާއިރާެއއްަގއި ވާ އަޅުަގނޑުމެން ދެން ވަރަްށ ފުޅާ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް ދޭއިުރގައި ެވސް މި މައްސަލައިގެ ބާވަތުން މިތާނގައި އެހެން ބޭފުޅުން 

ާސެގ ތިން މުައއްސަ ރެިވ މިއޮތްވެސް ވާހަކަދެްއކި ގޮތަށް، ެދއްެކވި ގޮތަށް މީަގއި އޮޑިޓް ލިޔުންތައް ނުލިބިގެން ުނކު



  

ށް އަިއސް އަހަމަ އި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހިސާބާ ހަމައަށް މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާވާހަކަެއއް މި އަންނަނީ. އަްނނައިރުގަ 

އަދި މި މީޑިާޔގަިއ މި ވާަހކަތައް ދެެކވި ިމއީ ކުރަންޖެޭހ ކަމެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުުކރެވި އޮްތ ކަމެްއ ޮއޑިޓަރ 

ނުކުރެިވގެން މިފަދަ ކަްނތައްތައް ނުކުެރވުނީމަ ދެން ައޅަންވާ ފިަޔވަޅުތަެކއް ހުރޭ.  ޖެނެރަލް ޤާނޫނުގައި އެ ކަްނތައް

ނޑުމެން އާނ ދެން ކުރިއަށް ހުރި ކަންތައްތައް ުކރުން ލަފައެއް ދޭއިރުަގިއ  މިއިން ހުރިހާ ކަމެއް އޮއްވަިއ އަޅުގަ

ކީ ނުކުެރިވވާ ތަންތަނުގެ ދެން ރެކޯުޑ ފައަންޖެހޭނެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ލައަޅުަގނޑުމެްނގެ ލަފާގެ ތެޭރގައި އަންނަ

ނޑުމެންނަށް  އެޅުން. އެ ގެއްލިފައި އޮތަސް އެކަމަށް އިޙުމާލުވެފައި އޮތް ބަޔަާކއި ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެހެންނެއް. އެކަމަްށ އިޙުމާލުވެފައި އޮތީ. އަިދ  ނުބުނެއެއް އަުޅގަ

ރެކޯޑުތައް ގެއްލުުމގައި ވެްސ އަދި މިތަނުން ކުރެވުމުގައި ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީަގއި ވެސް. އެ ކީްއެވގެންތޯ. 

. އެީއ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރެޮކމަންޑޭޝަންތަކުގެ ތެެރއިން ެއއް ރެކޮމަންޑޭޝަން. ދެވަަނ ންކޮންމެވެސް ަބއެްއގެ އިޙުމާލު

ްނ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ރެކޯޑް ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ުކރަންޖެހެނީ ކޮން ކަންތަކެއްތޯ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަކީ މިކަ

ނަޑކަށް ހަމަގައިމު ވެސް މާ ަފސޭހައެއް ނޫން މި ފައިްލ  ކުރުން. މި ދެ ކަންތަކަށް އެޑްރެސް ުނކޮށެއް އަުޅގަ

އް ރަނގަަޅށް ބަހައްޓަިއގެން ރެޯކޑުތަްއ ލައްޕާލާފައި އާނ ދެން މީެގ ފަހުން މިހެން ނުހުންނަ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެ

ބަލަހައްޓައިގެްނ ަގވާއިދުްނ އޮޑިޓްަތއް މަނިކުފާނު ގެންދަވާށޭ ކިޔާފަިއ މި މައްސަލަ ނިންމާލުން. އެީއީކ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެވވޭނެ ަކމެއް ނޫންހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. މީގަިއ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުަގއި ވަރަްށ 

ކިއުްޓ ނު މިކަން ޕްރޮސެމަނިކުފާ މަނިކުފާނަށް ނުކުރެވިއްިޖއްޔާމުން އެ ަބއޮތް ބުނެފަިއ އޮޑިޓް އެސާފުކޮށް އެ

އަޅަްނވީ. ދެން ގެއްލުނީމަ ެގއްލުނީ.  ކުރެްއވުމަށް ހައްދަވާނެ ގޮތް. އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި ދޭެތރޭގައި ިފޔަވަޅު 

ަރށް ނުބައި ޕްރެސީޑެންޓެއް. ަވރަށް ނުބައި ޕްރެސީޑެންޓެއް. އެހެންވެއްިޖއްޔާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ކްރިއޭޓްކުރެވެނީ ވަ

ނޑުމެންެގ  މީގެ ކޮންސީކުއެންސް ވަރަށް ބޮޑުވާނެ. ދެން އެހެން މީހުން  ވެސް ރެކޯޑް ގެއްލެްނވީ ނޫންތޯ. ބަލަ އަޅުގަ

ނޑު ރެކޯޑް ގެއްލުނީަމ  އަޅުްއވަނީ. ކޮބައިތޯ ތި މަޖިލިސްގެ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު  މެންނާރެކޯޑު ގެއްލުނީމަތޯ އަުޅގަ

ށް ާވހަކަދައްކާފައި ވެސް ކަލޭމެްނ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ވަރަށް ގަދައަކަލޭމެންނަށް ހަމަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުވި. 

އެްއކަލަ ޤާނޫނުއަސާސީ ަނާގނެ ވަރަށް ގިނަ ތަރުޖަމާތައް ، . އެހެްނވީމާބުނީ ކުރިއަށް ހުރި ކަންތައްަތއް ރަނގަުޅކުރާށޭ

އި މި ކަންކަމުަގއި. ހަމަ އުސޫލުން ކަންތައްތަްއ ކޮށްދޭންވާެނ ކަމަކަށާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުަގއާއަންނާނެ. ހަމަ

ނޑުމެްނެގ ޑަބަލް ސްޓޭންަޑޑް. މިީއ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ނުބަިއ ޕްރެސީޑެންސެްއ ކްިރއޭޓް ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިކަމުަގއި އަ ވެސް  ޅުަގނޑުމެްނގެ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަކީ ހަމަ ކުރިންކުރެވިދާނެ ކަމަކަށްވާީތވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ބާރު ރިޕީޓް ނުކޮށް ހަމަ ކުރިން  ވެސް އެ ދެންެނވި ގޮތަށް އެ ކަންތައްަތއް ކުރުމަށޭ ައޅުގަ

 އަޅަންޖެހޭނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަނިކުފާނު އެދިވަަޑިއގަްނނަވާ ތިންވަނަ ފުރުޞަތަކަށް  ރަޝީދު. އެ މެންބަރު ރިޔާޒްތްތެިރ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަ

 މީގައި، އަޙްމަދު ރަޝީދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު 

ނޑު ިމ ބަލަނީ މިކަން ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ނި ންމާލެވޭނެ ގޮތެްއވޭތޯ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ެއއް ޮގތަކަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ވެސް  ޅުކުރެވިފަ. އެކަމަކު ގޮތަކަށް ިޚޔާލު ފާ . ދެއެބައޮްތ ދެކަމެއް ުހށަހެޅިފަ ތެރޭގައި

ންތައްަތއް ލިބިފައި އެބައޮތް. ެއއީ މިަކން ބަލައި ދިރާސާކުރާނެ ުކޑަ ކޮމިޓީެއއް ަނގަިއގެން ިމ ތިން ދާއިރާެގ ކަ

ނޑުމެން ހަމަ ކުރީގައި ވެސް ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވިދާުޅވިެހން މީގައި ހަމައެކަނި މި ތިން  ބަލާފައި އަދި އަުޅގަ

ގެ ދާއިރާގެ ވާހަަކއެްއ ނޫން. ިމހެން ހުރި ކަންތައްތަްއ ސަުރކާރުން ހަރުދަނާކުރަން ފިޔަަވޅު އަޅަންޖެހޭ ވާހަކަ މީ 

އާދޭ. ެއއީ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން މި ނިޒާމު މީގެ ތެޭރގައި ެދ ވާހަކަެއއް އެބަ ޙަޤީޤަތުގައި ، ހެންވީމާތެރޭގައި އެބައާދޭ. އެ

ާއއި އަދި މި ތިން  ކުެރވޭނެ ގޮތެއް ަބލައި ެއކަމަށް އެޅެން ހުރި ުހރިހާ ފިޔަވަެޅއް ައޅައިދިނުމަްށ އެދި ޅުގަރަނ

ނޑު ގޮތެްއަގއި އިދާރާގެ ވާހަކަ މިއަންނަނީ. އެހެންވީމަ، މި ތިން އިދާ ރާގެ ވާހަކަ ނިންމާފައި އެބަޖެހޭ މައިގަ

ވެސް ވާހަކަދަްއަކއިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރަނގަޅުކުރަން ސަރުކާރާސަރުކާރުގެ ފައިސާ ބެލެހެްއޓޭ ނިޒާމު 

ބެލެހެއްޭޓެނ  ވާހަކަދައްަކިއގެން ވެސް މި ލިޔެކިއުންތައް ހެން މީގައި އެބަޖެހޭ ސަރުކާރާމުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވި

ވެސް ނޫން މިހާ ގިނަ ލިޔުންތައް  ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން މި އިންޑިވިޖުއަލް އިދާރާތަކުން ެއހާ ފަސޭހަ ކަމެއް

ނޑުމެންނަށް ކުރީ ރޭ، އެހެންވީމާބަލަހައްޓައި ހެދުމަކީ.  ވެސް  ެއއީ ދިމާވެފައި އޮްތ ދަތިތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން މި ޮކމިޓީއެއް ަނގާފައި އެ ކޮމިޓީްނ  މަ އެބަވާހަަކދެއްކީ ބައްދަލުކުރި ބޭފުޅުންނާ އިނގޭ. ެއގޮތުން އަުޅގަ

ވާހަކައަކީ ިމ ކަންތައްތައް ބައްަލވާފައި ިރޕޯޓެއް ތައްޔާުރކުރަްއވާފައި ައވަހަށް ނިންމަވައިދެްއވުމަށް.  ،މިކަން ދިރާސާ

ނޑު ހުށަހަޅަްނ ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެ ވިލުފުށި  -1ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އެގޮތުން އަުޅގަ

 -2 ރު ފައިސަލް ނަޞީމް،ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ -3ރަޝީދު،  މެންބަރު ރިޔާޒްދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ކުޑަކޮށްލަްނ ން އޭތި ެއއީ ފަހެއް އެބަ ވާންޖެހޭ ފަސް މީހުން. ދެ . މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް، އޭދަފުށި ދާއިރާގެ

ނޑަްށ ހީވަނީ ވެއްޖެ  ރަނގަުޅވާނެހެން. ެއއީ ކޮމަންޑޫ ާދިއރާގެ މެންބަރު، ޢިްއޒަތްތެރި  .އްޔާ ކުޑަކޮށްލަްނވީ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެުކލެވޭ ކޮމިޓީެއއް ހަދާފައި މީތީގެ ޙައްލެއް ހޯދާފައި ރިޕޯެޓއް  .މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުގެ. 

 ށް ފޮނުވާފައި އެ ނިންމުންކަމަށް ބަލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަންނާ ހަމައަޅުަގނޑުމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒް

ންގަވާފަިއ އޮތް، ކުރިން މި ކޮމިޓީން މުެގ ކުީރގަިއ އިނގޭތޯ ދެންމެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނައުއެ ހުށަހެޅުމަށް ދި

ކޮމިޓީެއއް އެަބއޮތް.  ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ހިމެނޭގޮތަްށ އޮތް ،ނަގާފައި އޮތް ސަބް ކޮމިީޓއެއް އެބައޮތް 

ނޑު ކުިރން ދެންނެވިން އިތުރު ކޮމިޓީއަކަށް ދާނީތޯ ނޫނީ މިހާރު އޮތް ކޮމިޓީ، އެހެންވީމާ ގެ ތެރެއިން ތަކުއަުޅގަ

. މީގެ މަަސއްކަެތއް ނުފެށޭ. ސަބް ކޮމިީޓގަ ކަްށ ފޮނުވާނީތޯ އިނޭގތޯ. ދެން އެ ވިދާުޅވި ނަންަތއް މިއޮީތ މިކޮމިޓީއަ

އެކަމަުކ، މިއަދު ައޅުަގނޑު ހަމަ އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ސަބް ކޮމިޓީ ބޭއްވޭނެ ގޮތެއް ިމއަުދ 

ނޑު ނައިބު މުޤައްރިރެއް ނަގަިއގެން މިއަދު މަސައްކަްތ  ންނަށް މުޤައްރިރަކާއިމެހައްދަވާލަްއވަން އިނގޭތޯ. އޭުރން އަޅުގަ

ނޑު ަބލާނަން ބޭއްވޭތޯ. އެހެންވީ ތޯ އަޅުަގނުޑ އިޫބއާފެށޭ ނޑަށް ފެންނަނީ ތި ، މާާވހަކަދައްަކއިގެން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލާނަން ކުރިން ، އަށް ާދން. އެހެންވީމާދޫކޮށްލާފައި މި ކޮމިޓީ ނަގާަފއި އޮތް ކޮމިޓީެއއް މިތާނގެ އަުޅގަ

އެ ސަބް ކޮމިޓީގެ ތެެރއިން މި ފޮނުވާލައިފި ކަމަށްަވންޏާ ހަމަ އޭގައި ތިބި މީހުން ، އީ. އެހެްނވީމާސަބް ކޮމިޓީއެއް އެ 

ނޑު ވެސް އެަބއޮްތ.  .މިތިބީ. ފައިސަލް ވެސް އެބަޮއތް އޭަގއި ތިބި މީހުން ، އިބޫ ވެސް އެބައޮތް. އެެހންވީމާއަޅުގަ

ނޑުގެ ނަްނ. ދެން އޮތީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ނަން. ދެން އަ ޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. ފުރަތަމަ އޮތީ އަޅުގަ

ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް ، އޮތީ. އެހެންވީމާއޮތީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. މިއީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން މީހަކު ނަގާފައި މި

، ތެރި މެންބަރު އާމިރު. އެހެންވީމާން މިއޮތީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް. ދެންޓްކުރާނެ މިހާރު މި ކޮމިޓީގަރެޕްރެޒެ

ނުޑ  ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން އެަކކު މީނދީ ލާފައި މިއިނީ. އަޅުަގނަޑށް ހީވަނީ މިގޮތް ރަނގަޅު ަކންނޭނގެ. ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީަވނީ އަޙްމަދު ރަޝީދު އެ ވިދާޅުވީ ެއއްކަލަ އޮނަހިރި  އަދަަދކަށް ދާންވެގެން ކަންނޭނގެ. ކުރިން ދެން އަޅުގަ

މީގައި ނެތް ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ވަކި ގޮަތކަށް ަސބް ކޮމިޓީއަކުން ނިމޭކަށް ުނޖެހޭ. ސަބް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް 

ިޖއްޔާ ދެބަހެއް ވެސް. އަންނަންޖެހޭނީ އެހެންނޫންތޯ. އެ ރިޕޯޓުަގއި ފާހަގަކުރާނެ ީމހަކު އާނ މިކަމުަގއި ދެބަހެްއ ވެއް

މި ކޮމިޓީ އަށް މި ، އެހެންވީމާމި ފައިނަލީ މީގައި ނިންމުމެއް ނިންމޭނީ ބޮޑު ކޮމިޓީއަށް އައިްސގެން. ، ންވީމާއެހެ

ފޮނުވައިފި ކަމަްށވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީތައް އޮޅުންބޮޅުން ުކޑަވެަފއި އަނެްއކާ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަވގުުތ 

ސް ސަލާމަތްކުރެވޭނެ. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެޖެންޑާއެއް ހަދައިގެްނ ވެ ސަބް ކޮމިޓީތަކަށް ދާ މީހުންގެ ވަގުތު

ހުރި މައްސަލަތައް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ޝެޑިއުލެއް ހަދަިއެގން ކުރިއަށްދާން ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މާ ރަނގަުޅވާެނ 

ނޑަށް ފެނޭ އިބޫ ރަޝީދު. ދެން  ރިޔާޒް ގެ ނަން،މީަގިއ ފުރަތަމަ އޮތީ އަޅުަގނޑު  ވެސް މިކަުމގަިއ، ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

އޮތީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. ތިންވަނައަށް އޮތީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިަސލް ނަޞީމް. ދެން އޮތީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. 



  

މީހުންެގ ކޮމިޓީއަކަށް މި ފޮނުވީ. އެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ެއހެން ހަދައިފިއްޔާ ތަންކޮޅެްއ  2މި ، މާއެހެންވީ

ނޑުމެން ކޮން މީގައި، ނޫން ނޫން  މެހެން އެ ކޮމިޓީން ވަކި، ީކކޭތޯ؟ފަސޭހަވާނެހެން މިކަން ކުރަން. މީގައި އަުޅގަ

 މިހާރުގެ ހުށަހެޅުމަކީ... 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިީޓެގ މިއަދުެގ ބައްދަލުވުްނ ނިންމާލު ޖޫން  12މުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި މި  22ޙަވާލާދީ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސިޓީއާަގއި ލިބިފައިވާ ޮއޑ1122ި

ނޑުމެންގެ މި  21ނޑުެމން ބައްދަލުކޮށް އެ ނުކުްތ ނަތީޖާގެ އަލީގައި އަޅުގަ  ކާމިނިސްޓްރީތަ ވަނަ އަުޅގަ

ނޑަައޅާފަިއވާތީެވ މިހާރު ނިންމި ގޮތެއް ަކމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  ބައްދަލުވުމުަގއި ގޮތްތަެކއް ނިންމަން ކަ

އަުތގައި އެބަިއން އެއީ ވިލުފުށި ދާއިާރގެ  ހުށަހަޅުއްވަމުންދިޔަ ގޮަތކީ މިހާރު އެ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނުޑގެ

ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި އަދި ޖުމްލަކޮށް އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާީތ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒް

ވަނަ  1112 ކަމަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ބެލެވި ގޮެތއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ކުރިއަށްދާ ދިނުމެއް. އެއީ މިފަދަ އެއީ ތާއީެދއް

ކަމަށް ވިދާުޅވެދެްއވާފަިއވާ ތިން ތަން. އޭެގ  އަހަރުގެ ކޮމްޕްލެއިންސް އޮިޑޓްގެ ގޮުތގައި މި މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްިރކަލްޗަރ އަދި ަރއްޔިތުްނެގ 

ހޭ މަޢުލޫމާތުގެ މަސައްކަްތތައް ެއއްކުަރްއވައި އަދި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވާފަިއާވ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މި އޮޑިާޓ ބެ

ސިޓީަގއި މި އެދިވަަޑިއގެންފައިވާ ގޮތުން މިއަށް އިތުަރށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތަަކކީ 

ަގވާއިާދއި، ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނާއި އަދި  ކޮބައިކަން އިތުރަށް ދިރާސާޮކށް މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، ާމލިއްޔަތުގެ

 ްއދާއިން ލިބިގެންވާ ބާރުތަާކއިވަނަ މާ 212 އާއި ވަަނ މާއްދާ 211އޭގެ އިތުރުން މި ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އެްނގުންތައް މި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާ  ވަރަށް މި މަސައްކަތްކޮށް ކަމާމަސްއޫލިއްޔަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މިން

ނަޑއަަޅއި ިމ ނުމަށްފަހުގައި ސުންގަިޑއެއް ކޮމިޓީގަިއ އިށީ މި އިށީންނަ ކޮމިޓީ އިށީނުމަށްފަހުގައި ުސންގަިޑއެއް ކަ

މުޅި ކޮމިޓީ އަށް ރިޕޯްޓ  ،މަސައްކަތް ނިންމާނެ ތާރީޚެއް މި ކޮމިޓީއަށް އަްނގައި އަދި މަސައްކަތް ނިންމައި ކޮމިޓީ އަށް 

ބަސްެވވުުނ ގޮތަށް އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާ ކަުމގަިއވާނަމަ އެއީ ުޖމްލަ ގޮތެއްަގއި މި ކޮމިޓީގެ ފޮނުވުމަށް މި އެއް

ނޑައަަޅއި ނިންމަން. މިހިސާބުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  އަޣްލަބިއްޔަތު އިއްތިފާޤުން ިނންމި ނިންމުމެއް  21ކަމަށް ކަ

 ވަނަ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

___________________ 


