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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ފައްަޓއި ވަނަ ބައްދަުލވުން 91ގެ ަބއްދަލުވުން ކޮމިޓީ، މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީެގ މިއަދު`.   ެގން ައޅުގަ

މެންބަރު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި އޮްތގޮތުަގއި މަރަދޫ ދާއިރާ  ހާޒިީރަގއި މި ކުރިއަށް މި ދަނީ. މި ކޮމިޓީގައި ިމވަގުުތގައި

ދޫ ދާއިރާެގ ކާށި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ،ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ،ޝަރީފް އިބްރާހީމް

ދާއިާރގެ  ަގއްދޫ މެންބަރު އިބްރާީހމް ދީދީ،ފޭދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި  ،ފައިަޞލް ނަސީމްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޠާރިޤް އަދި އޭދަފުށީ  އަްޙމަދުމަހިބަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މުޙައްަމދު ރަޝީދު،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

. އަޙްމަދު ނިހާންާރގެ މެންބަރު ލިމާލެ ދާއިވި އިތުރުން އަޅުަގނޑުގެ އަޙްމަދު ސަލީމްިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ދާއިރާގެ

ވާނަމަ މައްސަލަެއއް  ތެރޭަގއި އިދާރީ ަކމެއް އެބައޮތް. ޭއގެ 3މު ގެ އެެޖންޑާަގއި ވަރަށް މުހިންމެންމިއަދުގެ ައޅުަގނޑު

ލަން. އިދާރީ ެއއްވެްސ ެގ ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑު ހުުޅވާވަރަކަށް މިނިޓު 5މެންބަރުންނަށް  ލަައކަށްއިދާރީ މައްސަ

 .އިރާގެ މެންބަރުގަކޮށްދެްއވުން އެދެން. ގައްދޫ ދާމެންބަރަކު ފާހަ  ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތްނަމައިޞްލާޙު  ކަމެއް

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

 މި ައއީ  އިދިގު ުޗއްޓީެއއް ހޭދަކޮށްފަ ވަރަށްއަުޅަގނޑުމެން  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ނޑު ހަމަޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ތަެކއްސްވެސް ވާަހކަދެްއކެވި ސަބް ކޮމިޓީ ކުރީގައި ސައްކަތްތަެކއް ހުރި ާވހަކަވަރަށް ގިނަ މަ އިމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ 

ނޑުމެއެ މަސައްކަތް މިހާރު ކިހާ ހިާސބަކަށްކަންތައްތަްއ، އެބަހުރި. އެހެންވީާމ، އެ  އިނެގިފަ ނަށް ންތޯ އަުޅގަ

ގެން އޮވެ  ަވގުތުކުރުުމގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތް ގެންތިބެ އި ހޭލައިގަވަގުތު ކުރިއަށް ގެންެދވެން އޮތީ. ެއންމެ ފަހު

ތެޭރގައި އަބަދުވެސް ދެެކވެނީ  މުންގެއާން .ގެންދެވޭެނ ގޮތެއް ކުިރއަށް ތާވަލުކޮށްލަިއގެން އެ މަސއްކަތް

ނމަސައްކަތެއް ނެތި  ަޙޤީޤަތުގައި މިތާ މާލިއްޔަތު  ތިބޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އިމިތާނގައި ކަމެއް ނެތިފަ ުޑމެންއަުޅގަ

ހުރިކަްނ  އިތަެކއް ޕާކްވެފަހިއެްއޗެކުރީަގއި މިތާ ހުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކާއި ވަރަށް ގިނަ  ވެސްއި ކޮމިޓީގަ

ވީމާ، އެކަްނ އެބަުހރި. އެހެން އިގިފަތަކެއް ނެ ންވީމާ، އެކަމަށް ސަްބ ކޮމިޓީއެހެ އެންމެންނަށް ވެސް އެަބއެނޭގ.

ަސވައިެދއްވާށޭ. ހަމަޖައް ންދެވޭނެ ގޮެތއްކަން ކުިރއަށް ގެކުރިއަށް ގެންދެވޭެނ ެއއްެވްސ ކަހަލަ ުއސޫލެއް އޮތިްއޔާ އެ 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ުޝކުިރއްޔާ.  އެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހުގެ ދަނީ މަޖިލީ . އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއވެމުން މިމު ނުކުތާއެއްމުހިންވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ހަމަ 

 ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިންފަދަ  ގިަވޑަިއގަންނަވާނެނޖެހޭ ވާހަކަ. އެ އްޓާލަންމަސައްކަތެްއ ނެތިގެން ޖަލްާސތައް ހު

މަޖިލީހުގެ  .ަޓކަިއ ދަންނަވާލަން ވެސް ެރކޯޑަށްއަހުލުެވރިންގެ  ދަުލވުމުެގ ފަހުން ނޯޓްކުރައްވާބައް ހަމަ ވެސް އަދި



  

ގެ މު މަސައްކަތެއްމުހިންމަޖިލީހުގެ އަދި  ކަމަކު މަޖިލީހުެގ އަރިމަތިންނެތެއް ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތް އިތަޅުމުގަ

ވަހު ވެސް އަދި މިއަދު ެވސް އަދި އޭގެ ކުރިން ދު  ވެސް ތައް ހަމަ އިްއޔެކަތްއްސަްއާވ މަގޮތުަގއި ކޮމިޓީތަކުން ކުރަ 

ުޑ އް ވެސް ހިނގަމުން އެބަދޭ. ޙަޤީޤަތިަގއި ބޮގަމުންދާއިރު އަދި އެހެން ކޮމިޓީތަހިނގަމުން. މި ކޮމިޓީ ހިނ މި ދަނީ

 ތިޔަ ނުކުތާ  ެއއް އޭރިާއއަކީ ކޮމިީޓގެ މަސައްަކތްތައް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ފަދައިން މަސައްކަތްތައް ކުެރވޭ

އިން ުކރެވިފަިއވާ ރިުކއެސްާޓއި ސްޓެލްކޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތެޭރގައި ތަުކގެަމސައްކަތް ފާހަގަކުރެްއވި ސަބް ކޮމިޓީ

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެންދިަޔ  4192އިވާ ެއޅިފަޓަކައި އެކަށަ ހުމަށްޢިއްޔާތަކަށް ބެއަދި އޭގެ އިތުރުން ޖަމް

ނަޑއަުޅްއވައި  ހޯމް މިލިއަން ރުފިޔާ  95 ެއއަށް ފޮނުއްވީަމ  މިނިސްޓްރީން ބައްަސވާެނ އުސޫލުތަެކއް ކަ

ނޑު  ޓަަކއި މި މަށްދަލުގެންނެވުބަ ގެ މަަސއްކަތް ވަނީ މިޓީކޮ މި ކޮމިޓީން އެކުަލވާލި ުކޑަ މެންބަރުން، 99މައިގަ

 ބާ ދަންނަވަން. އެއަށް ގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެން މަރުޙަ ކުލާސްތެރިކަމާއެމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ އިޚްނިމިފަ. އެ ކޮ

ނޑުމެންއެހެން ުކޑަ ކޮމިީޓއެްއގައި އަޅު  ވާނީ ނިންމާފަ. އަދި ޭއގެ އިުތރުން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ ެގ ގަ

ނަށް އެ ކޮމިީޓެގ ައޅުަގނޑުމެންމިަވގުތު ވަަޑއިެގން ރާއްޖޭަގއި ނެތީމަ  ރިޔާްޟ ރަޝީދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 ވެސް ނަމަވެސް ވީހާދަތި.  ވަގުތު ދަންނަވަންކޮމިޓީ ތާވަލުކުރެވިދާނެ ވަުގތެއް މި ކުޑަ  ،މަސައްކަތް ދެން ތާވަލު

 ގައި އަޅުަގނޑުމެން އެޖެންާޑގެ ވުމުމިއަދުގެ މި ބައްދަލު ދެން ފެއްޓޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  އަވަހަކަށް އެ މަސަްއކަތް

ވަނަ އަހަރަށް ލާފަކުރާ ބަޖެޓް  4195އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުަގއި ކޮށްލާނަން. ވަނަ ނަންބަރަށް ބަދަލު 4

ލަތުގެ ރަސްމީ ބަޖެޓް ބަޖެޓަކީ ދައު  . އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެދިރާސާކުރުން

ހުށަހެޅި މި  ކޮމިޓީއަށްއޮފް ފިނޭންސުން ުކރިއަށް ގެންދިއުމުެގ ކުީރގަިއ މި  ވާލުމުގެ މަަސއްކަތް މިިނސްޓްރީކުލަ އެ

ނޑުމެންެކއް ނިމިގެްނ ޓީން ގޮތްތަކޮމި ައންނަ ބަޖެޓެއް. ނަމަވެްސ  ފޮނުވަމުން މިނިސްޓްރީއާ ހަމައަށް ައޅުގަ

ަމޖިލީހުގައި ފާސްކުރެވުުނ  ރައްޔިތުންގެކޭ ޚިލާފަށް މިދިޔަ އަހަރު އަހަރުތަކެ މިފަހަރު އެހެންކަންދިމާކުރި ގޮތުން 

އެކިއެކި ުވޒާރާތަކުްނ  ށްމަސް ހިސާބުގައި މަޖިލީހަ ތައް ސެޕްޓެމްބަރުގޅިގެން ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު އުސޫލަކާ

ނަމަވެސް ޮއޑިޓަރ އެކަން ކުރިއަށް އެބަދޭ.  ހުށަހެޅި ރީ އޮފް ފިނޭންސަށްންޖެހޭތީވެ އެ މަސަކަްތ މިނިސްޓްއަންނަ

ނޑުމެ ފެއްޓި  ފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މިޗުއްޓީއަށް ނީ ދެލެވެން މި ޖެހުނއިށީ ނަށްންޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނިންމާލެއާދީއް މި ައންނަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުން. ކަމުަގއި ވާނަމަ ވިއްޖެތަ ހޯމަ ދުވަުހގެ ކުރިން އަުޅގަ

މި  މި ކޮމިޓީންވުމުގެ ކުރިން އްއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުރަ ސުން ބަޖެޓް ރަސްމީކޮށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

މު ލެވިާދނެ. އެހެންވީމާ، މުހިންއަޅުަގނޑުމެނަށް ފޮނުވާ އިނިންމާފަ ނިންމެވުންތައްޖެޓާ ބެހޭގޮތުން ނިންމަންވާ ބަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުގައި އަވަސް މަަސއްކަތެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތް އެަބވޭ. މި  ގޮތުަގިއ އަޅުގަ

ނޑު ަބއިތަކަްށ ބަޖެޓްގެ ލަފާކުރާ  ވަނަ އަހަރަށް 4192ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން  އެަބވޭ އިފައިލްކޮުޅގަ މަިއގަ

ްޓގަިއ އަހަރުގެ ބަޖެ ވަނަ 4195 ވައިއްފޮނު ަވނަ އަހަރަށް 4192 ަވނަ އަހަރަށް. އާދެ! 95ކަމަށް  ޚަރަދު ހިނގާނެ



  

ނާޔަތްތަކުގެ ސާރަ އާިއ އެހެނިހެން ޢިމު ތެރޭގައި މިންވަރުަތއް. މީގެ އެކަަށއަޅަިއ ފޮނުއްވާފައިވާޓަކައި  ހިމެނުމަށް 

މި  ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، އިދާޅުވެެދްއވާފަދު ވިޚަރަ  ސައްތަ ޕަސެންާޓިއ އަދި ހިނގާނެއިން

ނުނިންމަވާ ކަމުގައި ވާނަމަ  ނިންމަވަން، މުޅި ކޮމިޓީން ގޮތްތަކެއް ގޮތްތަކެއް ބަރުންހުަގއި މެންދިރާސާކޮށްލެއްވުމަށްފަ

މި މަސައްކަްތ ލުވުމަކަށްފަހުގައި ބައްދަ ފަހުގެ އިތުރުގެން ނަމަވެސް މިއަދު މެންދުރުޮކށްވާލުޙަ ހަމަ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް

ނޑުމެ ލެވިއްޖެނިންމާ ހަމަ ެއއް ވަގުެތްއގައި ނިިމގެން ިމ މު ބުރަ މަސައްކަެތއް ންނަށް މުހިންކަމުަގއި ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑަކަށް % ން އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުްއވުމުގެ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާެނ ފަދައިދިޔައީ  ގެ ކެޕިޓަލް 33ބައި ގާްތގަ

ދެވޭތޯ އެބޭފުޅުްނ ގެން އެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް  ގޮތުން  ުއސޫލެްއގެވެސްޓްމަންެޓއް މީގައި އެބައާދޭ. އިން

 ަގއިނުކުތާ ފުޅުގަިއ ފަހުއަދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފޮނުވާަފއިވާ ަރސްމީ ިސޓީއި މި ަވނީ. މަސައްކަތްކުަރއްވާފަ 

 ރުން ޮއފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޭއގެ އިތު. 55192351 ލަ އަދަދަކީޖުމްބަޖެޓްގެ  ނުހިމަނާހިމެނޭ ޕީ.އެސް.ޕީގެ 

ނޑުމެންނަށް މަށްރުފިޔާ ކަ 1391133ލައަކީ އާެއކު ޖުމްލަ ބަޖެޓްގެ ޖުމްރުފިޔާ  32435392  އި ފޮނުވާފަ އަުޅގަ

ނުޑ ކުރިން ިމ  މި މަސައްކަތް ިރއަށް ގެންަދވައި މި މަސައްކަތްތަްއ ކުމިއޮތީ. އެހެންވީމާ،  އަަވސްކޮްށ އަުޅގަ

ނޑުމެކޮޅުތާގެ ކުރީ ގޮތަށް އަންނަ ހަފް ހިމެނޭއިޝާރަތްކުރި ނުކުތާގެ   ނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށްަގއި އަުޅގަ

ަގާވއިދާއި އަިދ  އަޅުަގނޑުމެންގެންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. އްވަނިންމި، މި ކޮމިޓީން ކުރަ ކޮމިޓީން މި ބަޖެޓް މި 

ވާތީ އެ މަސައްކަްތ ެއއްަޗކަށް ފޮނުއްވަންޖެހޭ ކުރާ ގޮތުން މި ކޮމިޓީން ނިންމަވައިަބާޔން މާލިއްޔަތުގެ އުސޫލުތައް

ނޑު ހުޅުވާލަން.  ކުރިއަށް ގެންަދވާނެ ގޮަތކަށް  ފްލޯ އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ީޕ . ެއއް ނުކުާތއަކީ ޕީ.އެސް.ނުކުާތއެްއގެ މަްއޗަށް 4މި އިންނަނީ  އިނިފަބަޖެޓް ޕްރޮޕޯަސލް ހިމެ މިއީ އާދެ!

ނޑަކަށްމިލި 51 . ދެން މީނީމިލިއަން ުރފިޔާ 32އޮތް ޚަރަދަށް   ގެ ބަޖެޓަށްހަރުވަނަ އަ 4195 އަން ރުފިޔާ ގާތްގަ

ވާއިުރަގިއ ބޮޑު އަދަދަކަށް  ރުފިޔާލަްއކަ އަެށއްަކ ނުވަ ވަރަކަށް  ގެ ބަޖެޓަްށވުރެއަހަރު . ެއއީ މިދިޔަ އި ބަލާއިރު އަރާފަ

އްމު ޢާ ބަލާއިުރގައި އިތުުރވަމުން އަންަނވަާރ އަަޅއިތައް ޓުލަކުން ބަޖެ އްމު އުސޫކަށް ނުފެނޭ ސަރުާކރުގެ ޢާއަޅުަގނޑަ 

ން މިލިއަ 55އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މާބޮޑު ކަމަކަްށ ނުވާނެ މި ނޫން. އެހެންވީމާ،  ޑިޓް އޮފީހުގެ ބޮޑެއްޚަރަދުތައް އޮ

ނަޑއެޅިފަ. އެހެްނވީޕްލޭން ވެ ހަމަ ވޯކް އިރޭގަ ތެ ރުފިޔާ ދޫކުރުމެއް. މީގެ އެްއގޮތަށް  ޕްލޭނާ މާ، ވޯކްސް މިއޮތީ ކަ

ވެސް. އެހެންވީާމ، މި  ޔާއިުރގައިކި އަަޅއި ުނވޭ ޭވތުވެދިޔަ އަހަރާސެންޓެއް އިތުރެއްޕައަދި މާބޮުޑ  ބަާލއިރުަގއިއަޅައި

ނޫން.  ަގއި އެްއވެސް މައްސަލަެއއްބަލާއިރު ކުޑަ ައދަދަކާ އަޅައިވެސް ންވަރު މިފަސެންޓެއްހާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަކީ 

ނުކުރުުމެގ  އިކުރުމާދޫ މިިލއަން ރުފިޔާ އޮފީސް އިމާރާތް ެއޅުމަށް 32ހަމައެކަނި މައްސަލައަަކށް މިއޮތީ ދެން 

އެއީ  ރުފިޔާ ކޮންމެހެން މިލިައން 32ެއއް އަހަރު ތެރޭަގއި  މައްސަލަ. ދެން މި އޮފީސް އިމާރާތެއް އަޅަން ެއއްފަހަރާ



  

 ކޮށްތާށި ޓް ެވސް ފުދޭވަރަކަށްޖެހޭ ކަމެއް. ސަރުކާރުގެ ބަޖެލަންޖުމްލަ އަދަދުތޯ އެއީ ބަލާ މުޅި އިމާރާތުގެ މުޅި

ނުޑ . މި އަހަރު ވެސް މިއުޅެނީ ނުލިބިގެން. އެހެންވީމާ، ވެސް އަހަރު ައންނަ އުޅޭނީ އާމްދަނީއާ އެްއޗިހި އަުޅގަ

. މި ރަދުވާ އަދަދުތޯއެޅުަމށް ޚައަކީ ހަމަ މުޅި އޮފީސް އިމާރާތް މިލިއަން ރުފިޔާ  32އެބަ ބޭނުންވޭ މި  ސާފުކޮށްލަން

ެއ  ،ވީމާއެހެން އިމާރާތުގެ މުޅި އަގަީކ ކޮބައިތޯ.ޖެހޭ ޕޯޝަންތޯ. ހިމަނަން ގައި ނޫނިއްޔާ ޮކންމެހެންތެރޭ އަހަރު

ނޑުމެ ކަމެއްމު ތެއް އެޅުަމކީ މުހިންސް އިމާރާ ހުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮފީސާފުކޮށްލުމަށްފަ ންނަށް ކަމަށް އަުޅގަ

މި އަންނަ  އާއި  ކޮބައިތޯ ައގަކީ ލަ ްސ އަދި މި ިއމާރާތުގެ މުޅި ޖުމްއޮފީ އޮޑިޓް ވިްއާޔ ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީ 

ތެރެއިން ކޮންމެެހން ބަޖެޓްގައި ހިމަނަންޖެހޭނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބެލުމަށްފަހުަގިއ އެ ނުކުތާ ސާފުކޮށްލީމަ  މީގެއަހަރު 

ފެނޭ މި ބަޖެްޓ  އްކޮންމެހެން ނުއެ މިދާނެ. އަޅުަގނަޑކަށްންގޮެތއް ނި ނަށް މިއަށްންމެއަޅުަގނޑު ދެން

 ތަެކއްިމ ކުޑަ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުަވިއގެން މާގިނަ ަވގުތު މި ކޮންމެހެން ހުށަހަޅުއްވާފަާވ އުސޫލަްށ ބަލާއިރުަގއި

ނޑުމެން ނަގަިއގެން މިކަން ކުރާކަެށއް. އެހެންވީމާ،  މި ދެންނެވި މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ނިންމިދާނެ  އަުޅގަ

ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަކީ ގެ މި އޮފީސް އިމާރާތް މި އަންނަ އަހަރު ކުރެއްވުމާއި ައދި އަޅުަގނޑުމެންނަށްފުމާތު ސާމަޢުލޫ

 ކަމަށް ވަންޏާ. ޝުކުިރއްޔާ. ނިްނމިއްޖެ ކަމުގައި  މު ކަމެއްމުހިން

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އޭދަފުށީ ދާ އަޙްމަދު ސަލީމް، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ކެވުްނ:ވާހަކަދެއް މަދު ސަލީމްައޙްއޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ވެސް ރީފް އެ ދެއްެކވި ވާހަކަތަކަށްޝުކުރިްއޔާ. ޝަ އާދެ! އޮތީ  އީދުކުރަން. ބަޖެޓް މިދިޔަ އަހަރާތާ ައުޅގަ

ނޑުމެން  އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލަށްއެއީ އެބަހުރި މައްސަލަތަކެއް.  އިގަީމގައި ބަޖެޓް  އެްއވަރަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑު  މެން އެބަެޖހޭަގނޑުެއބައޮތްތޯ އަޅު އިސަްއކަތްކުެރވިފަޙަޤީޤަތުގައި މަ އްވަރަށްދިން ބަޖެޓާ އެ ބަލަން. އެއީ އަޅުގަ

 5ިމލިއަން ރުފިޔާ. ެއއީ  44 އިވިފަ ޚަރަދުކުރެގަްސޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ިމއޮތީ އޮބަލައިާލއިރުަގއި ބަޖެޓްގެ  އެ

ޚަރަދުނުކުެރވި ހަމައެކަިނ ރިކަރެންޓް  މިލިއަން ރުފިޔާ 31ދުވަހަށް އެަބއޮތް  މަސް 2ޚަރަދު ާބކީ  ދުވަހުގެމަސް

ނާ ޯވކް ޕްލޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް އެެއ ދިން ބަޖެޓް  ށްޭއގެ މާނައަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ގޮުތގައި. ޚަރަދުގެ

ާކ ެވސް އަނެއްއެބަދޭ. އެހެންވީާމ، ިމ އަހަރު  މިއިން ދޭަހެވގެން އެްއގޮތަކަށް މަަސއްކަްތކުރެިވފަކާ ނެތްކަން

ޖެހޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ންކަން އެބަދޭންއި އެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޔަޤީގަ ދޭއިރު އެ އަަދދުހަމަ އަޅުަގނޑުމެން 

 މި ބަޖެޓުން އެ މިއަހަރު މި ހިނގާ ބަޖެޓުން ދައްކާގޮތުން ތަކުަގއި ކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެވަުރގެ ޚަރަދެއް އެ ދުވަސް 

 ދައްކާމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގަެއއް މި  2އޮތް ކުރިއަށް  ރަދެއް ނުކުރެވޭނެޚަ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަކަށް މި އްޔާވެއްޖެ 



  

ނަޑކަށް ބުނާނަމަ ގޮތަކުންނެއް ހާރު ދައްކާގޮތުްނ މި މި ހިސާބުތަުކންމިލިއަން ކުެރވޭނީ.  34. އެހެންވީމާ، ގާްތގަ

ނޑުމެްނގެ މި ވޯ ތެރޭގައި. ކުރިއަށް އޮތް ކުޑަ ދުވަްސކޮުޅގެ ނާ އެއްގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޕްލޭކްއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ށްގެން ނަމަެވސް އެަބޖެހޭ އަޅުހާޒިރުކޮ ބަޖެޓް  ގައި އެްއޗެއް ޖެހުމަކީ އިތުރަށް ކޮންމެހެންމި އެ ބަޖެޓުގަ

އެ  އެހެންވީމާ،ޔަކު އެ ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ. ކަށް އެބަނޫން. އެ ބަޔަކަށް ޚަރަދުކުރެވޭނެ މިންވަރަ  މެއްބޮޑުކުރަންޖެހު

ނޫން.  ޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުމެއް އް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ނުކުރެވޭ މަސައްކަތެ  ބާީކކުުރމަށް ރަދުނުކުރެވޭ ބައެއްޚަ

ތަކެއް އެ މަސައްކަްތކުރެުވނީ އެ ތާވަލާ އެއްގޮތަްށ މަސައްކަތްތަކެއްތޯ ކިަތއް ރިޕޯޓުކިހާވަރެްއެގ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ޮއޑިޓަރ  ޙަޤީޤަތުގައި ިމއީ ައޅުަގނުޑމެން ޗެކްކުރަން.ަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ނީ އަޅުކުރިއަށް ގެންދެވު  ކިހާވަރެއްތޯ

ކޮރަޕްޝަނަށް ބަޖެޓެއް -ނޫން. ެއންޓި މައްސަލައެއް ެއއްެވސް ޓެއް ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްބަޖަ ޖެނެރަލަށް

ވުެރ ބޮޑު އެއްޗެއް ރަނަގޅަށް އެއްޗަކަށް  އެތުގައި މި ދެވޭ ބަޖެޓަކީ ޤީޤައެއީ ޙަނޫން.  ދިނުމަކީ މައްސަލައެއް

އޮޑިޓްކޮށްފި ކަމަށްވަންޏާ ދަުއލަތުގެ ބޭކާރު ޚަރަދުތަުކގެ ތެެރއިން އެަބއި ަކވަރުކުެރވޭނެ ެއއްެޗއް. އެހެންނަމަވެސް މި 

ނޑުމެންނަކަށް ނުދައްކާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް މިވަރަށް މަަސއްކަތް ކުރެވިފަިއ އޮތް ކަމަކަެށއް.  ބަޖެޓަކުން އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ނުގޮސް ނިންމާލެވޭ ވަރަށްވުރެ މިހެން އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ، ހެންވީމާއެ އަުޅގަ

ނޫންނަމަހީ ވަރަށް ފަސޭހަ މައްސަލަެއއް ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަށް ނުފޮނުވާ ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ނިންމާލުމަށް. މި 

ެގ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިވަރު  5ކުރަން. އެ ކިހިނެއްެވގެންތޯ މިދިޔަ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާސުވާލުތައް އެބަޖެހޭ 

މިައންނަ އަހަރުަގއި ހަމަ ިމ ، މަސްދުވަހަށް. އެހެްނވީމާ 2އިނދޭ ން ބާީކ އެބަ މިިލއަ 31ޚަރަދެއް ކުެރވިފަިއ 

ނޑުމެން ެއ އެ ، ނެތޯ. އެހެްނވީމާން ޚަރަދުކުރެވިދާނެތޯ؟ އެވަރަށް މަަސއްކަްތ ކުރެވިދާލިއަފަންސާސް މި ގޮތުން އަުޅގަ

 ން ދިނުމަކީ މައްސަލަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ. ފަންސާސް މިލިއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ 

 މެންބަރު. 

 

 ރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތު

ވިޔަސް ސަރުާކރުން ފައިސާ ދޫކުާރވަރަށް  އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މި ބަޖެޓަީކ ވެސް އަދި ަވކިން ފާްސކުރިކަމުަގއި

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މިދިަޔ އަހަރު ނަށް ފަންސާސް ވެސް އެބޭފުޅުން ޚަރަދުކުރަމުންދާ ބަޖެޓެއް. އެެހންވީމަ އަުޅގަ

މި އަދަދަކީ ހަމަ ދޫކުރަންޖެހޭނެ އަދަދެއް. ދެން މީގައި މި ބަޖެޓަށް އަދި ، ދޫކުރެވިފަިއވޭ. އެހެންވީމާން އަށް މިލިއަ

ފާސްކުރާ އަދަދަށް ޚަރަދު ނުކުރެވުން ެއއީީކއެއް ބަޖެްޓ ނުދޭންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޫން. އެބޭފުޅުން ވަރަށް 



  

ކަތްކުަރްއވާފައި ހުރީމަ ެއ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ނުކޮށް އެހެރީ. އެހެންނަމަވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާިއއެކު މަަސއް

ވިޔަސް.  ކުރަންޖެހޭނެ ހުރިހާ ޚަރަދަކީ ބަޖެޓުގައި ލިޔަންޖެހޭ އެއްެޗްއ އެ ޚަރަދު އަދި ނުކޮށް ފަރުޖެހުނު ކަމުގައި

ނަޑކަށް ހަމަ ގޯހެއް ނޫން މި ަހްއދަވާފައި އިން ބަ، އެހެންވީމާ ޖެޓަކީ މި އަދަދަށް ހަމަ އޮޑިޓް އޮފީހަށް ބަޖެޓު އަުޅގަ

ން ކޮމިޝަނާ މިބޭފުޅުންގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަ  ރާ ކަމެްއ. ދެން އޮިޑޓް އޮފީހާއިައޅުަގނުޑ ތާއީދުކު ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ

މާރާތުގެ މައްސަލަައކީ ތަުކރާރުކޮށް އެބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވަމުން އަންނަ މައްސަލަެއއް. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އި

 ސް ބެހޭގޮތުން. އެހެންނަމަވެ ތާމާރާްއސައިދެްއވާނަމޭ އެ އިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ކޮންމެެވސް ގޮެތއް ހަމަޖަފި

އަދި މިހާތަނަށް އައިއިުރ ވެސް މިކަމާއި ބެހޭގޮުތން އެއްެވސް ކަމެއް ހަމަޖެހެމުންދިޔަ މަންޒަރެއް 

ނޑުމެން މި ބަޖެޓާ ބެހޭގޮ، ނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ތުން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތެއް އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ މިިލއަ 342ކުރުމުގެ ުކރިން. އެްއގޮތަީކ މި އިމާރާަތށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވޭ މި ބަެޖޓް މިތަނުން ފާސް

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެ ވިދާނެ. އަށް މިއަށް ކޮންމެވެސް އުޫސލެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަިއދީފިއްޔާ އަުޅގަ

ގޮަތކުން އެއީ މިސާލަކަްށ، ލޯނެއް ަނގަިއގެން ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކުން ނޫނިްއޔާ ައދި ކޮންމެވެސް 

މާރާތެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހުނީމާ އޭރުން ހަމަ މި އަދަދު ފިނޭންސުން އެބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ އެބޭފުޅުންނަށް އި

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވޭނެ. އެއީ މި ހުށަހެޅިފަިއާވ ކޮންމެވެސް ުއސޫލެްއގެ ތެރެައށް ފައްތާފަ އި އަުޅގަ

ބަޖެޓަކީ ހަމަ މިދިޔަ އަހަރު ެވސް ހުށަހެޅި އަދަދުތަކަށް އެަކށީގެންވާ ބަޖެޓަކަށް ބަާލއިރުަގއި ޭއގެ އިތުރު ާޖގަައކަްށ 

ނޑު މިދެންނެވިހެން ސަރުކާރަ ށް އާމްދަނީ ލިބޭވަރަކުން ސަރުކާރުގެ ދާކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ދެން އަޅުގަ

ޚަރަދުތައް ކުެރވެމުންދަނީ. ސަރުކާރުެގ އެހެން ތަންތަުނގަިއ ވެްސ ބަޖެޓް ހަދާފަިއ ހުރި ވަރަކަްށ ނޫން 

 އާ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ސްކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްބަޖެޓް ފާ، މާޚަރަދުކުރެވިފައި ހުރީކީެއއް. އެހެންވީ

ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޮއޑިޓް އޮފީހުަގއި ެވސް މި  ލަތުން ޚަރަދުުކރެވޭނީ. އެ އުސޫލުންއެްއވަރަށް ދައު

އެއްވަރަްށ ޚަރަދުކުރެވިފައި ހުރީ. އެހެންވީމަ، އެީއކީެއއް އެބޭފުޅުްނ ބަޖެޓް ކުޑަކުރަންޖެހޭނެ  ފާސްކުރި ބަޖެޓާ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެ ސަބަބެއް ނޫން ސަުރކާރުގެ ވިސްނުްނ މިކަމުގައި ހުރި ގޮެތއް ، ހެްނވީމާކަމަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުވީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މެންދުރު ފަހުން ވެސް މި ފާސްކޮށްލެވިދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަ ގުިޅގެން ޢިްއޒަތްތެރި ތިން  ބަޖެޓާ ލް އޮފީހުގެޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

މެންބަރަކު ފާހަގަކުރެއްވި ުނކުތާއަާކއި ގުިޅގެން ހަމަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން މިވަގުުތގެ ބޭނުންކޮށްލާނަން. މި 

ވެސް އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަުރގައި ވެސް  ާމރާތެއް އެޅުމުގެ މަސަްއކަތަްށ މިދިޔަ އަހަރުގައި އޮފީސް އިބަޖެޓްކުރުމު

ޖެނެރަލް އޮފީހުން ހަމަ މި އަދަދު ބަޖެޓުކުރެއްޭވތޯ މަސައްކަތް ކުރަްއވަމުން ގެންދެވިކަން އަޅުަގނޑަްށ  އޮޑިޓް



  

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބައްދަލުވުންަތކަށްފަހުގަިއ އެބޭފުޅުން ހަމަ ކޮންމެ  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. ނަމަެވސް

ޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން ފިނޭންސް ބިލްޑިންގ ނުވަތަ ޓީ ފަހަރަކު ވެސް މިކަން ހުއްާޓލައްވާނީ. ދެން އެނގިވަ 

ގުުޅން ހުރި މުޢާމަލާތުގެ އޮފީސްަތއް ސަރުކާުރގެ އިދާރާަތއް  ސާއާބިލްޑިންގ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުަގއި އަދި އިތުރު ަފއި

ނޑުމެން ވަނީ އަުޑއަހާ ކޮޕީ ފެނިގެން . ނަމަވެސް ބަޖެޓުެގ ރަސްމީ ފަޤާއިމްކުރުމުގެ މަސަްއކަތުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދައުލަތުން އަލަށް އަުޅއްވަްނ ނިން ެދްއ މާރާތްތަކާިއ ޭއގެ ޚަރަދާިއ އަދަމާފައިވާ އިނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ތިްނ މެންބަރުން ހަމަ ދެ ޕާޓީގެ ހަމަ އެންމެ އިްސކޮްށ  އެނިގގެން ނުދާނެ. ނަމަެވސް

ޅު ތި ދެްއކެވީ. މިކަުމގައި ިޚޔާލު ެއްއގޮތްކޮށްލުމަށް ޓަަކއި ހަމަ މަސައްކަތްކުަރއްާވ ތިން ބޭފުޅަކު ތި ވާަހކަފު

އަޅުަގނޑަށް ީހވޭ ހަމަ އެހެން މިފަދަ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލުވންތަކުގަިއ ޚާއްަޞކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަިދ 

ެމން އަހަން ބޭނުން ސުވާލު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެ ބޭފުުޅން ހާޒިރުކުރަްއވަިއގެން ކުުރކޮށް ަވކިަވކިން ައޅުަގނޑު

ނުޑމެންނަށް އޮޅުންފިލުވިއްޖެ ކަމުގަިއވާނަމަ އަޅުަގނޑަްށ  މީގައި އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަންީވ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

އިތުރު މެންބަރަކު އެގޮތަކަށް ހުށަެއއް  ެވެގންދާނެ. ނަމަވެސްލަފާކުރެވޭ ގޮުތގައި ައވަސް ފަސޭހަ މަސައްކަތަކަށް އެ 

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ގޮުތގައި މި މައްސަލަިއަގއި ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ނާޅުއްވާ ލިއަން ރުފިޔާައީކ މި 32. އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮޅުންފިލުާވލުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެްއ. މިއުޅެނީ އަނެްއކާ ޖާަގ އެއް އި މާރާތެއްތޯ ހަމަ ތެދެއްމެ އަޅުގަ

ކަމަށް  ހުޅުމާލޭގައި އާދެ!ތާކުތޯ؟ އަދި މިއީ ކޮން ހިސާބެއްގައި ބަހައްޓާ މާރާތް އަޅަނީ ކޮންއިމާލޭގައި ނެތިގެން. މި 

އްޖެްއޔާ ތަފާތު ްއޔާ ދުރަށް އެހެން ދިމާލަކަށް މި ބަދަލު މިވަނީ. އެހެންވެޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެންވެއްޖެމި މަ

ނޑަްށ ކަމަށް ައޅުަގނަޑށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. ެއީއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ މާރާތެއްއި އި ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ކުރެވުނު ބައްދަލުވުންަތކެްއގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ހުންނަ ބިލްޑިންގ ޓީ ބިލްޑިންގ އިތުރަށް ފުޅާކޮްށ 

އެހެން ބޭޭބފުޅުންނަށް ހަމަ އިންޓަރެކްަޝނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ، ކަ ވިދާުޅވެފަިއ އޮތީ. އެހެންވީމާބޮޑުކުރާ ވާހަ

އަށް މިވަގުތު ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހާޒިރުވިކަްނ  އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ

އިޢުލާންކުރަމުން ފުރުޞަތު ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަގއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

 ވާހަކަ ކުިރއަށް ގެންެދވުމަށް. 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު

ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަްނ އުޅުނީ ހަމަ އެއް ވާހަަކއެްއ ހަމަ ކުޅުދުއްފުށި ދާއިާރގެ 

ނޑު ވެސް  މެންބަރު ޣަފޫރު އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ދެއްކެވި ވާަހކައަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މާބޮޑު އިޝޫއެއް އޮތް މައްސަލައެއް ނޫން. މީގެ ކުީރ ތާއީދުކުރަން. ޙަ ޤީޤަތުގައި ިމ ބަޖެޓަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އުނދަގުލަާކއި ނުަލިއ  އަށް ލަފާކޮށްފަިއ އޮްތ ބަޖެޓާ 4195އަހަރުގެ ބަޖެާޓއި މި  ބަލާއިރު މި އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ސުާވލު އުފެދޭ ސުވާލުކޮށްލަން  ވެސްއެްއޗެއް. އެހެންނަމަ ވަގުތު ބޭކާރު ނުކޮށް ފާސްޮކށްލެވިދާނެ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ އެއަށް ރިކުއެސްްޓކުރަން އެ  ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް އެ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެއްވިެހން އަޅުގަ

ޚަރަދު މާރާތް އެޅުމާއި އަދި ުކރީގަިއ ބަޖެޓުަގއި އެހާ ބޮުޑ އަދަދެްއ ޮއވެފަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެ މަޢުލޫމާތު އި

ނުކުރެވި ދިޔައީ ކޮން ސަބަބަކާއި ހުރެތޯ؟ އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ެއވަރަށް ނުގެންެދުވނީތޯ؟ މަސައްކަތުގައި ހުރި 

ދަތިކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ނޫނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ނުލިބިގެން ނުގެންދެވުނީތޯ؟ ބަޖެޓުގައި އޮތް އަދަދާއި މި 

ނޑުމެްނ ، ދިޔަ މައްސަލައަކީ؟ އެެހންވީމާ ހުންނަށް އެ ޚަރަދުނުވެގެންދޭތި އަޅާ ކިޔާއިރު ކޮަބއިތޯ އެމީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑަށް މި  ނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކަައކީ. އަުޅގަ ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ެއއީ އަުޅގަ

އެއްކޮށް  ރާމިނިސްޓަ ހުށަހަޅާލަން މިރޭ ފިނޭންސް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން ފިނޭންސް

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  އެހެން ބޭފުޅުން އެގޮތަށް ހުށަހަާޅ  އެކަމަކުހާޒިރުކުރުމުގެ މާނަެއއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޖަހާއިރަށް ފިނޭންސް  1ޖަހާއިރަށް، މިރޭ  5ކަމަށްވަންޏާމުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މިގޮތަށް އިނގޭތޯ. މިރޭ 

ހާޒިރުކޮށްގެން ިމކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ބޭނުްނވާ ުސވާލުކޮްށގެން މާދަމާ  ނެރަލާސްޓަރާއި ޮއޑިޓަރ ޖެމިނި

 މިކަން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ިމނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެއޮީތ އޯޕަން އިންވެފައިހެްނ  އެހެންވީމަ !ވީ މެލޭޝިޔާަގއި. ެއހެންތޯ. އާދެމިވަގުތު 

ނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓ އަްށ ޮކމިޓީގެ ނައިުބ މުޤައްރިުރ  އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރިައށް ގެންދަން. މިަވގުތު އަުޅގަ

ޒިރުވެަވޑަިއގެން އިންކަްނ އިޢުލާންކުރަމުން އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ހާ

 ޠާރިޤް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު.

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ތާއީުދކު  1ރަން މިރޭ ޝުކުރިއްާޔ. ގައްދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު ރަޝީދު އެ ހުށަހެުޅއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަްށ އަުޅގަ

ޖަހާއިރަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ނެތިއްޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޒިންމާ ނަގާނެ ބޭފުޅެއް އަދި އޮޑިޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން އެބޭފުޅާ ނުވަތަ އެބޭފުާޅގެ ފަރާތްޕުޅުްނ ޒިންމާ ނަގާނެ ބޭފުެޅއް މި ކޮމޓީ އަށް ާހޒިރުވުމަްށ 

ން މިލިއަ 32ވެސް ފާހަގަުކރައްަވއިފި ނޑު ހަމަ މީގެ ކުިރން މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ދެން އަޅުގަ 

ނޑުމެންނަްށ ޔާގެ އިރުފި މާރާތެއް ައޅަން ހުޅުމާލޭގައި މަސަްއކަތްކުރަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ވާހަކަ. ދެން އަޅުގަ

މާރާތެްއ އި ހަކަށް އޮފީސްވެސް ހަމަ އެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކޮންމެ އޮފީ



  

ވެސް މަދުވުާމއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މާޭލގެ ބިން  އަޅާފައި އެތާ ވަށަިއ ާގޑްން ހައްދައިގެން ެއއީ ރާއްޭޖގަިއ ބިން

މާރާތް އަޅަިއގެްނ އެ ބިންތައް ދޫކޮށްެލވޭނެ މިނިވަން މުއައްަސސާައކީ އޮފީސް އިމަދުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮންެމ 

ހިސާބުން ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ ބިމުގެ ސިޔާސަތު  އާައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ކަށް. އެހެންވީމާކަމަ

މާރާތް އެޅުމަށާއި އަދި ޒާާރއަކަށް އޮފީްސ އިއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭހެން ދެނެގަންނަން އެއް ވުޒާާރއަކުްނ އަނެއް ވު

ނޑަށް ހީަވީނ ، ގެންާދއިރު. އެހެންވީމާބިން ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ބަޖެޓު ކުރެވި އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އަންނައިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ސާފުކޮށްލަްނ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ނަމަވެސް އެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ރު މީގެ ްނ ރުފިޔާ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ ހިމަނާކަމަށް ވާނަމަ. ދެން އަނެއް ކަަމކީ މިހާމިލިއަ 32އެބަޖެހޭހެން މި 

ތެރޭގައި އެބަހުރި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައި ހުރިއިރު ވެސް ތަްނކޮޅެްއ މައްސަލަ ވެސް ހުންަނ 

. މިއޮްނނަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ިހނގާ ޚަރަދު އަދި ޕެްނޝަނާއި، މުސްުކޅިކުަރއްވާ ހުށަހެޅިފަގޮތަކަށް 

ވަނަ އަހަުރ  4195ން މިލިއަ 9.1ވަނަ އަހަރު  4192 ވެސް ން ނޫން ގޮތު މުވަްއޒަފުންނާއި އަިދ ަވކި ިޚދުމަތަކަށް

ން އުިނކުރި ކަމަްށ ޖަހާފައި އޭަގއި މިއިންނަނީ ޕޮޒިޓިްވކޮށް. މިކަހަލަ ޓެކްނިަކލް މައްސަލަތަކެއް ވެްސ މިލިއަ 9.5

. މިކަހަލަ ދުވެފަމަ 45% ޙަޤީޤަތުގައި އޭަގއި އެ އިނީ  ެއކަމަކު ކަމަށް.  އިތުރުވިއަށް  45އެބަހުރި ބަލައިލާއިރު %

ވެސް ެއބަހުރި މި ހުށަހެޅީމަ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހުެގ ބޭފުޅުން  ޓެކްނިކަލް އެރަރ

ގެނެސްގެން މިކަހަލަ މިކަހަަލ އެްއޗެއް ހުށަހަޅާފައި ޭއގަިއ ހުރި އެްއޗެއް ސާުފކޮށް ނުލައި ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް 

ނޑަށް ހީވަނީ މިކަހަލަިއގެ ކުދިކުިދ  ގޮތަކަށް ުނވާނެހެން. އެހެންީވމާ، ފާސްކުރުން އެީއ ބުއްިދވެރި މިރޭގައި އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ސާފުކޮށްލަން ަރޝީދު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަރިހުން ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް އައިސް 

 . ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމާލެވޭނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަޞީމް. 

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަޞީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިއްެޖ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު މި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން އަޅުަގނޑުމެން އާދެ!

ނަކީ ހަމަ ރަނގަޅު މިލިއަ 55ހުށަހެޅި ބަޖެޓުކަމަށްވާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްާވކަމަށް މިހާރު 

ނޑަްށ ެވސް ފެންނަ ފެނުމުގައި އެީއކީ ބޮުޑ  ބަޖެޓެއް ނޑު ެވސް ެއއަށް ހަމަ ތާއީުދުކރަން. އަުޅގަ ކަމަށް. ދެން އަުޅގަ

ޓެއް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އެ ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ބަޖެ

މާރާތުގެ ކަންަތކުަގއި ެރވިދާނެ. ދެން މި އިމި ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް ގޮތަށް މިރޭ ެއކަންަތއް ސާފުކު



  

ނުޑމެންނަށް އެކި ބައްދަލުވުންަތކުަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ  އަުޅގަ

ފަރާތްޕުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ހަމަ އެނގިފަިއ އެަބއޮތް ަމސައްކަުތގެ އެ މާޙައުލު ވަރަްށ ދަތި ގޮތަކަްށ އޮތް ކަމާއި 

އި ޮއތްކަމަށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އޭގެ ސަބަބުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ުނކުރެިވގެން ގޮސްފަ

ނޑުމެންނާ ެއއްކޮށް ކުެރވުނު. އެހެންވީމާވިދާޅުވެަފއިވޭ އެކި ބައްދަުލުވންތަ ނޑަށް، ކުގައި އަުޅގަ ހީވަީނ  މިހާރު އަޅުގަ

 މެއް ނޫންއް ހަދައިގެން ަވކި ތަނަކަށް ދިއުމާރާތެ އެއީ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ވަކި އި މުވަނީކީކޮންމެހެން މީގައި މުހިން

ވޭނެ މާޙައުެލއް ނުވަަތ ކަންނޭނގެ އެބޭފުޅުްނގެ ވެްސ ކޮންސަރނަކަށް ވެަފއި އޮންނާނީ އެބޭފުޅުންނަށް މަސައްަކތްކުރެ

މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުްނ ، ން ނުވަތަ އެ ތަްއޔާރުވެގެން ދިއުންކަން. އެހެންީވމާމާރާތެއް ބިނާކުރެވިގެއޮފީސް އި

ނޑުމެންނަށް އެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދިދާނެހެން. ދެން ޠާރިޤް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ބިމަްށ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ގުޅޭގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަދި މިކަމާ ސަރުކާރުގެ އެ ޕޮލިސީއަށް އަޅުަގނޑުމެން

ނ ސަރުކާރުގެ ރަޢުޔު ސަރުކާުރން އެ ދެކެވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތް  ޑަށް ހީވަނީ އެކަމަށް ވެސް ހޯދިދާނެ. ހޯދާފައި އަޅުގަ

 ގޮތެއް ނިންމިދާނެހެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ެއއްގޮްތވަމުންދިޔަ މިންވަރަކަްށ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

ނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަުތގެ ލުއިމިނާިއ، ފަސޭހަ މި ށް މި ކަރުދާސްތައް ނާއި ަހމައަން އަދި އަުޅގަ

ގެނެވިަފއި ހުރިއިުރގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަޮއތް ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް ފާހަގަކުރެްއިވ 

ނޑުަތއް  ފަދައިން އުނިއިތުރުކުރާ މިްނވަރުތަކަށް ައޅައި ބަާލއިރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ ބަޖެޓުގެ މިންގަ

ނޑުމެންނަށްފައި މިހިރީ ވަރަހިފަހައްޓާ ބަލައިލެވޭ މިންވަރަށް. މިސާލަކަށް، ހަމަ އުނިއިތުރަްށ  ށް ރަސްމީކޮށް އަުޅގަ

އަޅައި ކިޔާފައި މި  ވަނަ އަހަރާ 4192އްގެ ތަފާތެއް ބަލާކަމުގަިއވާނަމަ އެއް ޕަސަްނޓްގެ ތަފާތެއް. އެންމެ ޕަސަްނޓެ

ައޅުަގނޑަްށ ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އަދި މީގެ  ނަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ބައްލަވާފަ. އެކަމަކުއިން

ނޑު ވެސް ބޭނުން ކޮންޓްރިބިއުޓްކޮށްލަން. ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ  ޑީޓެއިލަށް ވަަޑއިގަންަނވާއިުރަގއި ހަމަ އަުޅގަ

ަތއްތަަކކީ ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ކުދި ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އުިނކުެރވިފައި އޮތްކަން ފާހަގަކުެރވޭ. މިފަދަ ބައެއް ކުދި ކަން

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ އޮޑިޓަރުން މިސާލަކަށް، އަ  ކޮާބ  ޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭމެ...ނަމަވެސް އަުޅގަ

އެހެންވަީނ. އާނ ޯއކޭ. މިހާރު ެއ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި  ؟އަޅުަގނޑުމެން ޮއޅުންފިލުވަްނޖެހޭ ނުކުތާއަކީ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ހޭ އެކަހަަލ ކަންތައްަތއް ވެއްޖެ ލަން އެބަޖެއަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޅުންފި އްާޔ އަުޅގަ

މުކޮށް ތުރު އޮޑިޓިންގ އެބަ ވަރަށް މުހިންހިއްސާކުެރވުނިއިުރގައި ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެދެއްިވ ހަމަ އި

ޑިޓިންގ ިސސްޓަމަށް ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓްގެ ވާަހަކ މި ދެކެވެނީ. މިހާތަނަށް ކުރެވެމުންދިޔަ ކޮންވެންޝަނަްލ އޮ



  

ން މީގެ ފަހު  ކުރައްވާފައި މިހިރީ. ނަމަވެސް ބަލާކަމުގަިއވާނަމަ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓިންގ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް

އެކުަގއި ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް މަސައްކަތް ފައްަޓވާނެ ވާހަކަ ިވދާޅުވެދެްއވާފައި އެަބއޮތް.  މިއަހަރަށް ފަހުން މިއަހަރާ

މު ަރށް ބޮޑު ވަރަށް މުހިންއަޮތޅުތަކުގެ ކައުންސިލުަތއް ޮއިޑޓްކުރަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ވަ މީގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖޭގެ

ރަުށގެ ކައުންސިލު ޮއޑިޓްކުރުމަށް ެއކަށީގެްނވާ އަދަދަކަށް ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގަިއ  912މަސައްކަތެއް. 

އޮތީމަ އެއީ އުފައްދަން ބޭނުން ސުވާލަކަށްވާީތ  މުވަްއޒަފުން ނެތް ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި އެ މަޢުލޫމާތު މިހެން ފެންނަން

ނޑާިއ ަވކިން ެއ ބައްދަުލވުމުގެ އެ ވާހަަކ ދެއްެކވީމަ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް  އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވާލީ. ައޅުގަ

ރާހީމް ދީދީ، ޓަކައި މިވާހަކަ ިހއްސާކޮށްލީ. އިތުރު މެންބަރަކު މި ފުރުޞަތުގައި މިއަށް އަލިއަުޅވާލުމަްށ ޓަކައި. އިބް

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެްސ ފުރުޞަތެއް މި ހޯދާލީ ގަްއދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ްނ ލިއަވި ފަދައިން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ ނުވަދިހަ ތިން މިމެންބަރު ރަޝީދު ވެސް ހަމަ އެ ފާހަގަކުެރއް

ގެ ތެރެއިްނ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހާސް ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ މުޅިއެކު ޖުމްލަ ބަޖެޓުގައި މި ހިމަނުއްވާފައިާވއިރު މީ

ްށ މާރާތުގެ ޚަރަދައި، ފަސްހާސް ރުފިޔާ މިއިންނަނީ މި އިމާރާތަށް ން ދުވިސައްތަ ހަތްދިހަތިރީސް ހަތަރު މިލިއަ

ނޑު ވެސް ފާހަަގކޮްށލަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓުގައި މިދި، ޖައްސަވާަފއި. ދެން އެހެންވީމާ  ޔަ އަހަރާއި، އަުޅގަ

ދޭތެރޭަގއި ަތފާތަކަށް މިއޮންނަނީ ހަތަރު ސަތޭކަ ތެއްތިރީސް ހާްސ  ވަނަ އަހަރާ 4195ވަނަ އަހަރާއި  4192

ވަނަ އަަހރަށް ބަލާއިރު ހަމަ ވަރަށް  4195މި ބަޖެޓަީކ މިއީ ހަމަ ، ަދދެއް. އެހެންވީމާވަރަށް ކުޑަ އަރުފިޔާ. އެއީ 

ނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުެރވެނީ.  ބައްލަަވއިގެން ަތއްޔާރުކޮށްަފިއވާ ބަޖެޓެއް ދެން މިރޭ ހަމަ އޮޑިޓަރ ކަމަށް އަުޅގަ

ން އެ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވެްސ ެއއްކޮށް ަބއްދަލުުވމެއް ބާްއވަ ޖެނެރަލާއި އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ

ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ެއބަހުރި އިތުރަށް އެބޭފުޅުންނާ ތާއީދުކުރަން. ދެން އެ ބައްދަލުވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެން 

 ބައެއް ކަންަތއްތައް. އެއީ ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުރަތަަމ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރަްއވަން އިތުރު ބޭފުޅަުކ ނެތްކަމަށް 

ޓަށް ޖެހިލަންކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ނަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް ތިން މިނިވާ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 



  

 ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަ

ދު ނުވެ އޮތީ ން ރުފިޔާ ޚަރަމި ބަޖެޓުގެ ތިރީސް ހަތަރު މިލިއަ ށްއާދެ! އަސްުލގައި މި އޮަގްސޓް މަހާއި ހަމައަ

، ްނވީމާކުރަމުްނ ގެންދަވަނީ. އެހެފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަދި ަބއިަބޔަށް މި ފައިާސ ދޫ ކީްއވެތޯ؟ ސަބަބަކީ 

މަސައްކަތްަތްއ ކުރައްވާ ސްޕީުޑަގއި ނުގެްނދެވޭކަން މިއީ ކޮމިޓީަގއި  ގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައްވަްނވާޙަޤީޤަތު

ނޑު ކޮންމެހެން ދާކަށް ނެތިން.  ތިއްބެވި އެންމެ މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ެއ ބަހުސް ތެރެއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ، . އެހެންީވމާންނަ މިންވަރަކުން އެ ކަންކަން ކުރެވެމުންދާނީރާއްޖޭގެ ދައުލަުތގެ ފައިސާ ހު ހަމަ އަޅުގަ

މުޤައްރިރު ވެސް ހާމަކުރެްއވި ފަދައިން ތަމްރީނުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ފައިސާ ވެްސ 

ކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ގަސްްޓ މަހުގެ ނިޔަލަށް ތިންލައް ންވަރަކަެށއް ލިބިފައެއް ނެތް. އޮއެކަީށގެންވާ މި

ޚަރަދުކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެން އެ ވާން އެ ޖެހެނީ އެ ފައިާސ ދައުލަތުަގއި ނެތިގެްނ ނޫނިްއޔާ އިްސކަންދޭ ތަރުތީބުން 

ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަން އެބަޖެހޭ މިގޮތަށް  ދިމާވާ މައްސަލަެއއް. ެއކަމަކު އިސްކަން ނުދެްއވޭތީ

ތަމްރީނުކުރުމާއި މީހުންނަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވަލޮޕްމަންޓަށް ކުރެޭވ ޚަރަދު ހަމަ ލައްކަ ތަނުން މިހުންނަ ފައިސާ 

މިއަންނަ އަހަރު އެކަމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮަތކަށް ، ތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެެހންވީމާއި

ކަމެއް.  މުއަށް ގެންދިއުމަކީ މުހިންގެން ކުރިވެސް ވާހަކަދައްަކއި ަގނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއަޅު

މު މަސައްކަތެއް އަދާކުރަންޖެހެނީ އޮޑިޓަރ ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ އެްނމެ މުހިން  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ސަރުކާރު

ށް މި ޮކމިޓީން ކަމަށްވާއިުރ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަުތގަިއ ހަމަ ދޭންވާ ސަމާލުކަްނ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮ

ކު ދަންނަވަންޖެހޭީނ މި ހިސާބަށް ދެވިފަެއއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޮއޑިޓް އޮފީހުގެ ހިތާމައާއެ

މަސައްކަތް މި ކޮމިޓީއަށް ބޭުނންވާ މައްސަުތަގއި އެހީތެިރވެެދއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ފަރާތަކީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

އަދި ެއ ރިސޯސް ހޯދައިދިނުމަކީ މި ކޮމިޓީން ކުރައްވަންޖެހޭނެ  ކަމަށްވާއިރު މި މަސައްކަތްަތްއ ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް

ނުޑ  ނުޑ ދެެކން. ދެން އޮތީ އިމާރާުތގެ ަމއްސަލަ. އިމާރާތުގެ މަްއސަލައިަގއި ވެސް އަުޅގަ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ންމެ މުހިންމުކޮށް ވަރަށް އެހެން ަބއެްއ ބޭފުޅުންނާ ކުޑަކޮށް ިޚޔާލު ތަފާތު. އިމާރާތެއް ކޮށްދެްއވެން ޮއތިއްޔާ އެ

ނޑު ަޤބޫލުކުރަން. އެހެނީ މިހާރު  އިމާރާތެއް ކޮށްދެްއވަންޖެހޭނެ އޮފީހަކީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް ކަމަށް އަުޅގަ

ވެސް ސަުރކާރުގެ އިދާރާތަކަްށ ބޭނުންވާ އޮފީސްަތއް ނެތިެގން އިމާރާތެއް ކުރުމަްށވުރެ ބޮޑު ޚަރަދު ވަރަށް ގިނަ 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ހިފަިއގެން ޚަރަދުކުރައްވަމުންދަނީ. މިއީ މިކަން  ސަރުކާރުގެ އޮފީސްަތކުން

އޮިވެވގެންވާނެ ގޮެތއް ނޫން. މިއީ ސަރުކާރަށް ވެސް، ރައްޔިތުންނަށް ވެސް، ދައުަލތުގެ ބަޖެޓަށް ވެސް ބާރު 

ހާލަތުގައި އިމާރާތްކޮްށ ސަރުކާރުން އެިކ އަމިއްަލ  ކުޑަވާެނ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، އިމާރާތެއް ކުރެވެްނ ޮއންނަނަ

ފަރާތްތަކުގެ އިމާރާތްތައް ުކއްޔަށް ހިފަިއގެން މި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމާ ދޭތެރޭ މި ކޮމިޓީން 

ނޑުމެން މި ޚަރަދުތައް  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭެނ ކަމަށް އަޅުގަ



  

ބުކޮށްގެން ކުާރއިރުަގިއ އިސްކަެމއްދޭން އެބަޖެހޭ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި އެ މުވަްއޒަފުން ރައްކާތެިރ ތަރުތީ

މާޙައުލެއްަގއި ވަޒީފާ އަދާކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް މިކަންކަން ބިާނވެގެން ިދއުން. ކުިރއާ ޚިލާފަްށ މާލޭގެ މަގުމަތި ވެސް މި 

ންވީާމ، ަސރުކާރުގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ެވސް ަވޒީފާ އަދާކުެރްއވޭނީ އޮންނަނީ ވެސް ވަރަށް ނުަރއްކާތެިރވެފަ. އެހެ

ވަޒީފާ އަާދކުރެވޭ ކަހަލަ ަރއްކާތެރި މާޙައުލެއް ވެސް ިބނާވެ ޮއވެގެން ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމަ 

ހުންނަށް ތަމްރީނާިއ އެފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ިމއެދޭ ކަހަލަ ނަތީޖާެއއް ހާިސލުކުރެވޭނީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެްސ އެ މީ

 93111ތަރުބިއްޔަތު ީދގެން. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ރަނގަޅު މަސައްކަތެްއ ނުކުެރވޭ ކަމަްށަވންޏާ މިހާރު މި 

 4111މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްެވގެންދާއިރު ވާނުާވއެއް ނޭނޭގ.  43111މިލިއަން ރުފިޔާ މި އަންނަ އަހަރު 

ނޑުމެން މިދަނީ މި ސަރުކާރުގެ ޕަބްލިްކ ފައިޭނޝަނަލް ސިސްޓަމެއް ައއު ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަ  ޅުގަ

ނޑުމެންނޭ މިދެންނެވީ.  ތަޢާރުފުކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ ބަލަމުން ސަރުކާުރެގ ވާހަަކ މިދެންނެވީ، އަުޅގަ

އްކަތް ެވސް ނުކުރެވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ސަރުކާުރެގ މި ދާއިރާތައް ހިންގާ ދައުލަތް. ދެން ކޮންމެއަކަސް އެ މަސަ

ެވއްޖިއްޔާ އިްފ ސިސްޓަމް. އިސްމާޢީލް ފަތުޙީގެ ޒަމާނުަގއި ާރއްޖޭަގއި އަދިވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ިވދާޅުވާ ގޮތުން 

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ، ދާތީ  3111 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް އޮތް ޒަމާނުގައި އޮތް ގޮަތށް އަޅުގަ

ކަމަްށ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި މިވާ ގޮތަކީ ސަރުކާުރގެ ލިޔެިކއުމެއް ޚަރަދުީވވަރެއް މި ޚަރަދުން ހިނގި އެއްޗެއް އެ

ނަތީޖާތަކެއް ނުކުމެވޭތޯ ހަމަ ހިތާމާއެކު ދަންނަވާނީ ބެލުމަކުން ނުދޭ. ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޮއޑިޓް ނިާޒމު ވެސް ޕަބްލިކް އެަކއުންްޓ ސިސްޓަމްތައް ބަލަހައްޓާ ނިޒާމު ވެސް މި ހުރިާހ 

މިލިއަން ރުފިާޔގެ އާމްދަީނ މިހާރު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި  92111ޖެހިފަ. ދައުލަތަށް ލިބޭ ނިޒާމެއް ެވސް ހަރުދަނާކުރަން

އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުަގިއވޭތޯ އެ ަކރޮޕްޝަން ފްރީކޮށްތޯ ބެލޭނެ އެކަީށގެންވާ މިންވަަރކަށް ބެލޭނެ ގޮތެއް އަިދވެސް ނެތް. 

ބްލިކް ެއކައުންޓް ިސސްޓަމާއި އޮޑިޓިްނކުރުމުެގ އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ރަނަގޅު ކުރެވޭނެ ފުރަތަމަ އިދާރާއަކީ ޕަ

ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން. އެހެްނވީމާ، އޮޑިްޓ އޮފީހަކާ އަދި ޮއޑިޓް އިމާރާތަާކ ެއ މީހުންނަށް އެކަން ކުެރވޭނެ ތަމްރީނު 

ނޑަށް ފެންނަ ކަމަކަށްވާތީ އެ ާވހަކަ ދަން  ނަވާލީ.ލިބިގެން ތިބި މީހުން ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި މި މައްސަލައިަގއި ވާހަކަފުޅު ދައްަކާވނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެތް ކަމަށްވާނަމަ އެޖެންޑާ 

ނ 3ނަންބަރު  ނޑުމެން ރުޖޫޢުވާން. އަޅުގަ މި މައްސަލައާ ގުިޅގެްނ  ޑުމެން ސަމަރައިޒްކޮށް މި ނިމުނީއަށް އަުޅގަ

އަށް އޮޑިޓް އޮީފހުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން މިއަށް ޖަވާބު  1011 މިރޭ

ދެއްވާނެ ބޭފުޅުން ގެންނެވުަމށްފަހުގައި މި މަސަްއކަތް ީވހާ އަވަހަކަްށ ނިންމުމަށް މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ ޚިޔާލު 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ވެސް  ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މި ކަމަށް. އޮތް އިއެްއގޮތްވެފަ 



  

ނޑަށް ޤަބޫލު އެބަ ކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، އެގޮތުމިގޮތަށް އެއްބަްސވެ  މި އެޖެންާޑ  ންވަަޑއިގަްނނަވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ތާވާލުަގއި ހިމެނޭ ތިންވަނަ  ނަންބަރު މި ހިސާބުން މިރޭގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަސްކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ޓަކައި އޮޑިޓް ފާމެއް  އަހަރީ އޮޑިްޓކުުރމަށް 4192މަސައްކަތްތަކަށް ކުިރއަށް ދެިވދާނެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިާވ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެުލއޭޓްުކރުން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ހޭދަކޮށްލައްވާ.ަވގުތުކޮެޅއް  ންނާނެ ކުޑަކޮށް ބައްލަާވލައްވަންފައިލްކޮުޅަގއި ރިޕޯޓް އޮ އަނެއް

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީއާ ގުިޅަވޑަިއގެން 

 އިޢުލަންކުރަން. އަޙުމަދު ނާޝިދު.

 

 ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

 ކުންފުްނޏަކުން ހުށަހަޅާފަ. އެއީ؛ 3ތީ ޓަކައި މިއޮ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު މި އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ޮއޑިޓްކުރުަމށް

 ގައި އެ  4193މި އަހަރު ވެސް  ޑް ކޫޕަރްސ، ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ. ދެންޕްރައިސް ވޯޓަރ އެން، އަރންސް އެންޑް ޔަންގް 

 ތިންސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔާ. ދެން  ބަޖެޓަށް މި އޮންނަނީ ހުށަހަޅާފައި ޕްރައިސް ވޯޓަސް އިން ދެ ލައްކަ ހަތަރުހާސް

ކުރީ އަހަރު ވެސް ހަމަ އެ ީމހުން މި އޮންނަނީ ދެ ލައްަކ ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔާއަށް. މިހާރު ވެސް 

ހުށަހަޅާފައިވާ ައގުތަކަްށ  ޓަރސް އެންޑް ކޫޕަރސް. ެދންޕްަރއިސް ވޯ  އެންމެ ފަހުން ވެސް ޮއޑިޓްުކރި ފަރާތަކީ އެ

 ން ހުށަހަޅާފައި ދެ ލައްކަ ފަންސާސް އަރންސް އެންޑް ޔަންގު ހާސް މި އޮންނަނ ބަލާއިރުަގއި ދެ ލައްކަ ފަންސާސް

ހާސް  އަށް ން މި އިންނަނީ ދެ ލައްކަ ތިރީސްސަތޭކަ ފަންސަވީސް ރުފިޔާ. ދެން ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ ހާސް ހަތަރު 

 4199 ޓަކައި  ޮއޑިްޓ އޮފީހުގެ މުޅި ބަޖެޓް އޮޑިްޓ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި މި އޮންނަނީ. ދެން ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ

ހަތް ހާސް  ވަނަ އަހަރު މި އިންނަނީ ދެ ލައްކަ އަށާރަ 4199ހަމައަށް ބަލާއިރުގައި  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ

ހާސް  ވަނަ އަހަރު އެއީ ޕްަރއިސް ވޯޓަރސް އިްނ ދެ ލައްކަ ހަތަރު 4194 ދެން ހަތަރު ރުފިޔާ. ދެ ަލްއކަ. ސަތޭކަ

ސަތޭކަ  ހާސް ތިން އަށް ވެސް އެ މީހުން މި ހުށަހަޅަނީ ދެ ލައްކަ ހަތަރު 4193 ސަތޭކަ ފަނަރަ. ދެން ތިން

ރިހާ ކަމަކީ ވެސް އޮޑިްޓ ޯވކް ޕްލާނާ މި ހު އިނާއި، ކްަލފިކޭޝައާ  ޖީފަނަރަ ރުފިޔާ. ދެން މި އޮޑިޓްކުރުމުގެ މެތަޑޮލޮ

ނޑުތަަކކަށް ކުރާ ކަެމއް. ދެންސްޓޭންޑަޑް އިންޓަރނޭޝަނަްލ މިން ވޯޓަރ މިހާރު ވެސް ކުރާ ފަރާތަކީ ޕްރައިސް  ގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު  ކީ އެންމެ ހެޔޮ އަގު ކަމަށްވާތީއެ މީހުންގެ އަގަ އެންޑް ކޫޕާރސް ކަމަށްވެފައި  އަުޅގަ

އް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ އިްސ ވޯޓަރ އެންޑް ކޫޕާރސަށް އޮޑިޓް އޮފީުހގެ އޮިޑޓް ކަންަތއްތަހުށަހަޅާފައި މިއޮތް ޕްރަ

 ތަށް އެވޯްޑކުރުމަށް ނިންމުމަށް.ޕްރޮޕޯސަލާ އެްއގޮތަށް އެ ފަރާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑަށް މީގެ ފެިށގެްނ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ެއއް ހުށަހެޅުްއވުން ައޅުގަ

ބައްދަލުވުމެްއގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ މި މަސައްކަްތ ހަމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ކޮމިޓީގެ 

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ސެކްރެޓޭިރއޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ޓް މެދުވެރިކޮށް މިކަން އިޢުލާންުކރެވި އަުޅގަ

ރި ނަތީޖާތައް އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި ިމވަނީ. އޭެގ ސަމަރީ ޝީުޓން ތި ބައްަލވައިެލއްވީަމ ހު އިލިބިފަ

އަޅުަގނުޑމެން ހަމަ އަދިވެސް އެއްފަަހރު ސަމަރައިޒްކޮށްލާނަން.  ނެ ހުށަހެޅުއްވި މަޢުލޫމާތުތައްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

ލާރިއަށް މި ކުރެވިދިަޔ  51ފިޔާ ރު 312ހާސް  95ަލއްކަ  4ަގއި އަރންސް އެްނޑް ޔަންގް އިން  4199

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ. އޭގެ ހަމަ އެއް އަހަރު  ލައްަކ  4ރައިސް ވޯޓަރ އިން ފަހުން ޕްމަސައްކަތް އަުޅގަ

ަނ ވަ 4192ވަނަ އަހަރު ެވސް ހަމަ އެ އަގަށް ކޮށްދެްއވާފައި އޮތީމަ  4193ހާސް، އަެނއްކާ ޖެހިގެން އައި  2

ން މިވަީނ ފަރާތުގެ ތެރެއި 3ތަށް ހުށަހެޅުނު ހަމައަށް ނިންމާލެވުމުގައި މި މަސައްކަ ޖަނަވަީރއާ އަހަރުގެ މަސަްއކަތް

ުކންފުންޏަށް މިކަން ޙަވާލުކުރުމާއިމެދު އެއް މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަ. ފުރަތަމަ ބުރުެގ  ކުންފުނީގެ ނަމަށް، އެ 9

 މަރަޫދ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް. ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު މިަގނޑުމެން ހަމަމި ވޯރކް ޕްލޭނާިއ، ްސކޯޕް ވޯރާކއި މި ހުރިހާ އެްއެޗއް ބަލާފައި ައޅު އާދެ!  އީ އެކަނި އަުޅގަ

ލަންޖެހޭ އެއް ކަމަަކށް މިއޮތީ ފައިސާ. ފައިސާއަްށ ބަލާއިރުގައި މުޅި ޖުމްލަ ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ގޯތްރޫކުިރިއރުގައި ބަ

ފަރާތުންކުރެ އެންމެ އަގުެހވީ މިހާރު ވެސް އޮޑިޓު އޮީފހުގެ އޮޑިޓުަތއް ކުރަމުންދާ ޕީ.ޑަބްލިއު.ސީ. އެހެްނވީމާ،  3

ދެން އިތުރު ވާހަކަތަކެްއ  ން. އެނާޝިދު ވިދާޅުިވގޮތަށް އަުޅަގނޑު ވެސް މާދިގު ވާހަަކއެްއ ނުދައްކާ ތާއީދުކުރަ

 3ދެއްކުމުގެ މާނަެއއް ނެތް. ްސކޯޕާއި ހުރިހާ އެްއޗަކަށް ބަލާަލއި މީގެ މި ވޯރކް ޕްލޭނާއި، މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ، މި 

ފަރާތަކީ އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށްވެފައި ހަމައެކަިނ  3ފަރާތަކީ ވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޑިޓު ފަރމަކަށްވެފައި 

ނޑުމެްނގެ އިންަޓރެސްޓެއް މިއިނީ ައގުގަ. އެެހންވީމާ، މީ ރުިފޔާ އަށް އޮތް ތަްނ  395ހާްސ  2ލަްއކަ  4ގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް ފެނޭ އެއީ ެއކަށީގެްނވާ ައގެއް ކަމަށް.   ނިންމަން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލިބިފަ. އަދި އިތުރު  ށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އެއަށް ތާއީދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިވަނީ ހު

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވން އެބަތިބި. ައޅުަގނޑު ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މެންބަރުންގެ ފައިލުޮކޅުަގއި މިާވ 

 39ރ އެްނޑިންގ އިޔަސް އޮފީސް ފޮރ ދަ ޕޯސަލް ރިސީވް ރިަގރޑިްނގ އޭ.ޖީއިވެުލއޭޝަން އޮފް ދަ ޕްރޮ

 އްލައަްށ މާކްސް ދެްއވާ ފުރުްއވަން. މި ހެޑްަލއިނުަގއި މިއޮތް ސަރވޭ ީޝުޓ މެންބަރުން ހަމަ އަމ4192ިޑިސެމްބަރ 



  

 ކުަރއްވާަފއި ައޅުަގނޑުމެންނާ  އެބަޖެހޭ. މެންބަރުން މިކަން ކޮށްދެއްވީމަ ވަިކގޮެތއް ނިންމެވޭނީ. އެހެްނވީމާ، އެކަން

 އަށް ގެންާދގޮތަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤު. އެްއކޮށް ކުރި ޙަވާލުކޮށް ހުށަހެޅުމާ

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ކުަޑކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުެވގެން ފުރުަޞތަކަށް މި އެދުނީ. އެއީ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އާެދ! އަުޅގަ

އޮތް މި ިރވައިްސކުަރން އަިއއްސަ. ައިއއްސަ އޮްތއިރު މީަގއި އެބަ އޮވޭ... އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަްށ އެބަ 

ކޮމިޔުނިކޭޝަން... )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު  45% )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ިވދާޅުވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ(

ނޑުމެން... ބަހާލީ. ބަހާލީމާ ހަމައެކަނި އަގަށް ބަލަ 45ވިދާޅުވާ ެއްއޗެއް ސާފެއްުނވޭ( އެހެންވީމާ، % އިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން އޮތީ ކީކޭ ކަމެއް ނޭނގޭ.  )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިާދޅުވާ އެްއޗެއް ސާފެއްނުވޭ( ައޅުގަ

ނޑަށް ހިއެއް ނުވޭ އެއީ މާ ޒިންމާދާރު  ހަމައެކަނި... )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވާ އެްއޗެއް ާސފެއްނުވޭ( އަުޅގަ

ދިނުން. ދިނުމަށްފަހުގައި ދެން ޭއގެ  އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ މީތި ދިރާާސކޮށްލަން ަވގުތުކޮެޅއްންވީމާ، އެހެގޮތެއްހެން. 

ނޑަށް ދެން، ެއހެންނޫނިއްޔާ... )ރެކޯޑިންގަގިއ މެންބަރު ވިދާޅުވާ އެްއެޗއް ސާފެއްނުވޭ( ދެން އަދި  ފަހުން އަޅުގަ

 ... އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިދިޔަ އަހަރުގެ

 

 )ރެކޯޑިންގަގއި މެންބަރު ވިދާުޅވާ ެއއްެޗއް ސާފެއްުނވޭ(

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ. ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. އާދެ!

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މި އިދާރީ  މިހާރު މީގައި މިހިރަ އަދަދުތައްތޯ ނޫނީ އިތުރަށް  މޭޒުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

ހިރަ ގޮތުން. ދެން މި ސަރުކާރުން ެއއްވެސް ފުރުަޞތެއް މީަގއި ބެއަރކުރަންޖެހޭެނތޯ މި ޕްރޮޕޯސަލް ހެދިފައި އިންނަ

އެްކސްޕެންސިވް. އެހެންވީމާ،  އޮފް ޕޮކެޓްއެްއޗެހި ާއދޭތޯ އައުޓް އެ ވެސް ހަމަ ތަަކށް ޕްރޮޕޯސަލްގެ މިހިރަ ފިގަރ

ުދތައް. ދެން މިހާރު ވެސް ދަިވޔަސް އެ އަ މުގައިއެ ދިން ކަމިހާރު މި ފިގަރއަށް އިތުުރވާނެ ކޮންމެ ބަޔަކު 

އަހަރު ވެސް ޮއޑިޓު ޮއފީސް އޮޑިޓު ކުރި ފަރާތް. ޮއޑިޓު އޮފީހަކުން ނެތް ެއ  3ސީ ައކީ މިދިޔަ ެއސް.ޕީ.ޑަބްލިއު.



  

 ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމެއް އައިއްަސކަ. އެހެންވީމާ، ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި  އޮޑިޓާ ބޭފުޅުންގެ

ނޑުގެ.  ނޑަށް ވެސް ބުަރވެވޭނީ ހަމަ އެ ފަރާތަށް ދޭން. އިތުރު މައްސަލަެއއް ނެތް ައޅުގަ  ގޮތަށް އަުޅގަ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން  މްއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަޞީކާށިދޫ ދާ

ނޑުމެން ބަލައި 3މި ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! ލާއިރު އެންމެ ހެޔޮ އަގު ހުށަހަޅާފައި މިއޮީތ ފަރާތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ މީގެ އެންމެފަހުން ކުރި  ފަރާތަކީ 3ޕީ.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީ އިން.  ވެސް އިންޓަރޭނޝަނަލް، އަުޅގަ

ފަރާތަށް ބަލާއިރު  3ާވއެއް އަިއއްސަ ެއއް ނެތް. މި ތަެކއް ހުރި ކަމަކަށް ޝަކުޑިުޓގައި ވެސް ެއއްެވސް މައްސަލައޮ

ފަރާތުން ކޮންމެ ބަޔަކު އޮިޑޓު ކުރިައސް މަްއސަލައެއް އޮތް ކަމަކަށް އެހެްނ ބެލެވޭނެ ޖާގަެއއް ނެތް.  3ވެސް މި 

ފައި ހަމައަށް އެަބއޮްތ ިއވެލުއޭޓު ކުރުމަށް ޓަަކިއ ފޯމެއް ވެްސ ލިބި މަވެސް މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނާއެހެންނަ

ނޑުމެން އަުތަގއި އެބަހުރި. މި ބަަލއިނުލާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ީމގެ  އިނގޭތޯ. އަދި ހުރިހާ ެއއްެޗހިތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ނިންމާ ކަަމށް ވަންޏާ އަުޅގަ އެްއވެސް މާކްްސެއއް ނުދެޭވނެ. މީގެ މައްޗަށް ބުަރވެފަިއ އަުޅގަ

ން. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމު ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނަގަިއގެން މެންބަރ ޠާރިޤު ހޭނީ މި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދިރާސާކުރަޖެ

ނަޑށް ބުރަވޭ އިނގޭތޯ މިކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް ކުރީަގއި ވެްސ  އެ ވިދާޅުިވގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އީފަރމް މި 3ފަރާތަކީ ވެސް ހަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް  3މިދެންނެވި ގޮތަށް މި  އޮޑިޓުތައް މި . އަޅުގަ

ކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލުކުރާނެ  އިން ަވނީ ކޮށްފަ. އެްއވެސް ަމއްަސލައެއް ހުރި ޕީ.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީ

ނެތް. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ މި އަުގގައި ނިންމުމަީކ  ކަށް ނެތް. ޝަކުާވއެއް އަިއއްސަ ޖާގަެއއް އަދި މިހާތަނަ

ނޑުމެން ފިލްކޮށްފައި ސަރވޭެއއް ގޮުތގަިއ މިކަން  އަޅުަގނުޑ ދެކޮޅު ހަދާކަެމއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި ފޯުމ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގޯތްޫރ ކުރަން ޖެހޭނެ. އެއީ އެާހ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮްށ  ކުރާކަމަށް ވަންޏާ މި ެއއްެޗހިތައް އަުޅގަ

ިއ ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަން ޠާރިުޤގެ ެއ އެގޮތަްށ ބުރަވެފަ މަެއއް ނުެލވޭނެ.ންމެންނަކަށް މަަސއްަކތެއްކޮށް ނިއަޅުަގނޑު

  ހުށަހެޅުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު، މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަބލާލީމަ، ދެން މަޖިލީހުގައި ުއޅޭތާ ތަންކޮެޅއް ގިނަދުވަްސީވމަ ސަރުކާރުެގ މިކަހަލަ  އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މީތި

ކަންތައްތަެކއް ރަނގަޅަކަށް ޭނނގެ މިހާރު. މި އެއްކަލަ އެިކ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެުލއޭޓުކުރަން 



  

މީގެ ފެށުނީއްސުރެ އިންޯވލްވްވާން ޖެހޭނެ. މަޢުލޫމާތު  ހަދާފައި އޮތް އެްއޗެއް. އެހެންކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑުެމން

ތައްޔާރުކުރުާމއި، އެ ފަރާތްތަަކށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ދެން އަދި އެ ފަރާތް، މިދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަ ގޮތް. ކުރީ 

ނޑު ޒަމާނުގެ ކަންަތކުަގއި އޮންނަ ގޮތް. ދެން އަެނއްކާ މީތި ިމގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ފުރާކަަމށް ވެއް ެޖއްޔާ އަުޅގަ

ބޭނުން މާލިއްޔަތު ގަާވއިދުގެ ވެސް، ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ވެސް ދިރާސާކުރަން. އެއީ މި ދައުލަތުގެ ަފއިސާ. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. މި ޕްޮރސެސް ިނންމާފައި މި ެއވޯ އެހެންވީމާ، ްޑކުރުމަށް މިތަނަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ޠާރިޤު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްެކވި ވާހަ )ޓޮމް( ްއކި ވާހަކަފުޅަށާިއ، އެހެންވީމާ، ނާޝިދު ދެ ކަފުޅަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ޕޮއިންޓު ދީގެން ފުރާކަމަށް ވަންޏާ މި މުޅި ޕްރޮސެސް ދިޔަގޮތް ސްޓަޑީނުކޮްށ ތާއީދުކުރެވޭ . މީތި އަުޅގަ

 މިކަން ކުރަން އަޅުަގނޑު އިުޢތިރާޟުކުރަން. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު ެއ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ މީގަިއ ކުޑަ ކަމެއް ސާުފކޮށްލަދޭން. ދެންމެ އަޅުގަ

ނެރަލް ވާހަކަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ހައިލައިޓު ވެސް ކޮށްފިން. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮިމޓީއަށް އޮޑިޓަރ ޖެ

ތަކެކޭ ވެްސ އެްއގޮތަށް މިކަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިމ އަހަރު ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިީޓއަކާ ުގޅިެގން އެހެން

ަޙވާލުކޮށް މި އިޢުލާނު މިގޮތަށް ކޮށް ހުށަހެޅުްއިވ  ޭޓރިއޭޓާރެސެކްން ކޮމިޓީެގ އަށް ލިބިފަިއވާ މެންޑޭުޓގެ ތެރެއިކޮމިޓީ

ނޑުމެންނާ ފަރާތުގެ އިވެލުޭއޝަނަށް ޓަކައި ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް ޭއގެފަހުން އެ އެުކަގިއ  ކަރުދާސްތަްއ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި، ދެން ތެދެއްމެ. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވިދާުޅވި ފަދައިން ިމައށް މާކްސް ެއއް ދިނުމުެގ 

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  ނޑުމެން ހަމަ ޑޮކިއުމަންޓް ގޯތްރޫކޮށްލުން ހަމަ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ައޅުގަ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭމެ މި ވާހަކައިގެ ެދ ގޮތް  ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. ރާސްލާފައި އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުކުތާއެއް ފާހަގަ އެބަ ކުެރވޭ. އެއް ކަމަކީ ތެދެއްމެ، ފާއިުތވެދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް ހަމަ ޕްރައިސް ވޯޓަރ އެންްޑ 

ށްފަ. ދެން ޕަރފޯމަންސް ވަިއސަށް ބަލާ ކަމަށްވަންޏާ ކޫޕަރސް އިން ވަނީ ރާއްޖޭެގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓްކޮ 

ނޑުމެންނަށް އިތުރަްށ ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ކުންފުނީގެ ފެންވަާރއި މި އޮޑިްޓ  ޝަކުާވއެއް ނެތް ކަމަށްވަންާޏ އަުޅގަ

މާ، ެއއަކަށް ފާމްތަކުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާ ަކމަށްވާނަމަ މިއީ ދުނިޭޔގެ ފެްނވަރުެގ ޮއޑިޓް ފާމްތައް ިމއުެޅނީ. އެހެންވީ

ދިނުމަށް ނުވަތަ މި ހުށަހެޅުމަށް މި މީހުންގެ ފެންވަރު  ސްނެތް. ނަމަވެސް މި މާކް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ިކޔޭކަށް

ނަޑއަޅާފަިއަވނީ ކޮން ގޮތަކަށް ކޮން ހަމައަކަށްތޯ އަދި ރާއްޖޭގެ  ބެލުމަށް ޓަކައި އެކަށައެޅި ކްރައިޓީިރއާ ކަ

ނޑުމެން ޢާޤާޫނނާ ގެހިރާއްޖޭގެ މާލިްއޔަތުމާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިދުތަާކއި ދިވެ މަލުކުރަމުންދާ އްމުކޮށް ޢައި އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ސެކްޓޭރިއޭޓަަކއި އެ ވަގުުތކޮ ގޮތާއި ެއްއގޮތަށްތޯ ނޫންތޯ ޗެކްކޮށްެލއްވުމަށް ޓުން ކުެރއްވި ެޅއް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އިޚްލާޞް ެވސް މަސައްކަތަށް ގާއިމު  . ބުރަ މަސައްކަތްތައް ކުަރއްަވއި ދަންނަވަންތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުއަުޅގަ



  

ގެން ިމ ޑޭެޓއްެގ ދަށުން އިޢުލާންކުރަްއވައި ވާލުކުރި މެންމުމާ އެްއގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ޙައަޅުަގނޑުމެން ނިންމި ނިން

ހޯއްދާފައި ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްެދއްވާަފިއ މިއޮތީ. އެހެްނވީމާ، ިމ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭީނ 

ވޯޓަށް އެހުަމށްފަހުގައި ޚިޔާލު އެްއގޮްތ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތި ވިާދޅުވާހެން ތާއިދުކުަރްއވާ ދެ ފަރާތަކުން

ނޑުނުވެއްޖެްއޔާމުން  ވެްސ  އެހެން ވަގުަތކަށް ނުވަތަ އެހެން ދުވަހަކަށް މިއަދުން މިއަދަށް ނިންމާލަން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމައަށް  ޖަނަވަރީއާގުތު އެަބޮއތް މި ވަކި ާތއީދެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަ ރިއަށް ކުައޅުގަ

އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނަށް އެކަށީގެްނވާ ވަގުުތ  ހުރި.ެއބަ ަތއްވަަރށް އަވަްސ މަސައްކަތް ގެންދެވޭނެ ކަެމއް. ދެން

ޢިއްޒަތްތެރި  ްއދޫ ދާއިރާގެލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ގަ

  މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް މި ދަންނަވަޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރި ވަނީ މި ްނ އުޅުނީ ހަމަ އެއް ވާހަަކެއްއ. އަޅުަގނޑަށް ހީރު. އަުޅގަ

އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، ެއ  އިނޑުމެްނގެ ބޮލުގެ ޒިންމާތަކެއް އެޅިފައިުރަގއި މީގައި އަުޅގަހިސާބަށް އައިއްސަ އޮތް

ނޑުމެްނނާ ހަމައަށް ފޯމް އައިއްސަ އޮތުމަކީ މީތި ފުރަންޖެހޭ.  މަރުޙަލާ ކަޑައްތުކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ ހެކެއް މި އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅަގނޑު ހެންވީމާ، ވާހަކަ ިދގު ނުޮކށްއެ ވާލުކޮްށގެން މުޅި ްށ މީތި ޙަމެން މި ކުަޑ ކޮމިޓީައކައަުޅގަ

ނޭނގޭ ެއަކން ކޮށްލުން އެ މަރުޙަލާ ންރަނގަޅުވާނެ ކަ އިކޮމިޓީގައި ިމކަން ކުރުމަށްުވރެ ތަންކޮޅެއް ައވަްސވެފަ

ނޑުެގ ވާހަަކ އެގޮތަށް އަ ވަންޏާ. ދެންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ަކމަށް ކަޑައްުތކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ެއންމެން ދި އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން ކުޑަ ކޮމިީޓއެްއ އެގޮތަ ނިންމާނުލަން. ނޑުމެްނގެ އެންމެންނަށް ފެންނަ ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ ށް މި އަުޅގަ

ންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ބަދޫ ދާއިރާގެ މެމަހި، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު ؛އެ ކޮމިީޓއަކީ  .ވެސް

މް، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަޞީ ރިޤް، ކާށީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުމެންބަރު ޠާ

ނޑު ހުށަހަޅަން. އެ ފެންނަކަމަށްވަންޏާ މި ެއގޮތަށް މިކަން ކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް  އީއިބްރާހިމްދީދީގެ ނަން އަޅުގަ

 ގެންދަން. ޝުކުިރއްާޔ. ވާުލކޮށްގެން އެކަން ކުރިއަށްކޮމިޓީއާ ޙަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ކުރިން ތާއީދު ެއއީ .ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވީ އައުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތަކެއްުނކޮށް މިކަން އަިދ ލަސް ދީ ފާްސކޮލުމާއި ގޮތަީކ މި އޮްތ ގޮތަށް ވޯޓު އީ. ެއއް ދެ ގޮތަކަށް މިދިޔަ 

ސް ތުރަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މާކްއަދި އޭގެ އި އިމެންބަރުންކޮޅަކާ  ވިސްނުންފުޅު ގެންގުުޅއްވި ނިންމާލަދިނުމަށް 

ޝީޓާ ހަމައަށް ދިއުމުން އިތުރަށް ވިސްނާލުމަށްފަހުގައި ދެން މި އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކުން މިކަން ކުރިއަށް ގެންާދ 



  

އަިދ  .އޮތީ ދެއްވާފައި އެ ގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމަކާ އަދި އެއަށް ާތއީދު ކާށިދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އޭގެފަހުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގައްދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވީ މިކަން ހަތަުރ މެންބަރުން ހިމެނޭ ކުޑަ 

ށް ައޅުަގނޑުމެންނާ ކަދެން އޮންނަ ބައްަދލުވުމަ ަގއި ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރެވޭވ ގޮތުަގއިކޮމިޓީއަކުން ެބއްލެވުމަށްފަހު

ނޑަްށ ށް ޓަކައި ކުިރއަށް ގެންދިުއމަ ވުަމށްއްއެކުަގއި ގޮެތއް ނިންމާލެ ފައިނަލް ރިޕޯޓާ ހަމައަށް ކަމަށް އަޅުގަ

ގެން ކުރިއަްށ ގެންދެވީ. އާދެ! ތާއީދެްއ ވައި ނަން ހުށަހަޅުއް ހަތަރު މެންބަރެއްގެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ގޮތަށް .ލަފާކުރެވެނީ

ރު ފުރުޞަތު އަރުވަން ައއްޑޫ ފޭދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެތި މިވަގުތަކު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާ

 އިބްރާހީމްދީދީ. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑަށް ެވސް ިމ  .ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި އަޅުަގނުޑ ވެްސ މި ބަލައިފިން ބަލާލިއިރު ހަމަ އަުޅގަ

އް ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުތަުކގަިއ ރަނގަޅު މަސަްއކަތްތަކެ ޕީ.ޑަބްލިޔު.ސީ މިކަމުގައި ވަރަށް ޤާބިލު ަވރަށް  ފެންނަނީ ހަމަ

އޮތް ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި ވެސް އެްއވެސް މައްސަަލއެއް އޮްތ ކަމަކަށް މިހާތަނަށް މި  އިކޮށްފަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭކަށްޑޮކިއުމަންޓްތަކުން   އީ އެންމެ ހެޔޮ އަގު އަގުތަކަށް ބަލާއިރު މި ދެން މިެނތް.  ވެސް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަން އެބަޖެހޭ. ޤާބިލުކަން ބަލަން އެބަޖެހޭ. މި ދެ ކަމަށް ބަލާއިރު ވެސް ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު 

ނޑަށް ފެްނނަނީ. ވެސް މިކަްނ ޤާބިލު، އެންމެ ޤާބިލު ބަޔަކަްށވެގެން ދީަފއި އޮތް ކަ ނޑުމެން  ދެންމަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

މި ކޮންމެ ، މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތަށް ބަލާއިރު ބައިވަރު މަަސއްކަތްތައް ފުނިޖެހިފައި އެބަުހރި. އެހެންވީމާ

މިހާ ހިސާބަށް މި އެްއޗެހިތައް ައިއއްސަ ިމ  ޑަށް އެބަ އިނގޭ. އެެހންނަމަވެސްމު ކަމެއް ކަން އަޅުަގނކަމަކީ މުހިން

މިޮއީތ  ށް ފައިނަލްކޮށްލަން އަިއއްސަބެލިގެން ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަ ދޭ ވަރަކަްށ ބެލުންތައްތިބެނީ ވެސް ފު

ނޑު ހަމަ އެދެން ހަމަ ވީހާމިތަނަށް  އި ިވސްނުން ގެންގުޅުން. އެއީ ވެސް ައވަހަކަށް މި ނިންމުމުގަ . އަޅުގަ

ނޑުމެން މި އަހަުރ މި ނި ސައްކަތްތަްއ ބަިއވަރު އެބަހުރި.މަ ނިމޭއިރު މި ައހަރުގެ މިހާތަނަށް ވެްސ  .މެނީއަުޅގަ

ފިްއާޔ އި އޮތްއިރު އަނެއްކާ މީތި ދިގުދައްމާލައިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިންމަންޖެހޭ އެތައް ކަމެއް ނުނިމިފަ

ނޑު ހުށަހަޅަނީ މިއަދުން މިއަދަށް މި ނިމެން އޮތިއްޔާ މިކަމުގައި އެހެްނވީމާ، މައްސަލައަކަްށވާނީ.  އޮތް އެންެމ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޅު ފަރާތެއް ރަނގަ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޮގތް. މީތި ނިންމާލުން. އެއީބަލާފައި ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ނަމަވެސްޞަތު އެބައޮތް. އެހެންރުއާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު މި ބުރުގެ ފުރަތަމަ ފު އަުޅގަ

ށް އައީމަ މެންބަރުންނަށް ހިއްސާކޮށްލާނަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ހަމަ އިތުރު ލިޔުމެއް އަޅުަގނޑާ ހަމައަ



  

. އެ ސިޓީަގއި 4192އޮަގްސޓް  92ސިޓީ  ވާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާފައި 

 ޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގއިއްޔިތުންެގ މައެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވަނީ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް ރަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ކޮމިޓީން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަހަރީ މާ ާވ އޮފީސް ހިންގާަފއި ލީ ހިސާބުތަކާއި އެަކއުންްޓތައްކަ

އްޔަންކުރަންވާނެ ކަމަށް އޮޑިްޓ ކޮންމެ އަހަރަކު ޢަ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަަރކު ޓަކައި ރިޕޯޓްކުރުމަށް ގޮތް ބަލައި

 ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވޭ. ައދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ހިސާބުތައް އޮިޑޓްކުރުމަށް  ވަނަ 91ޤާނޫނުގެ 

ޮއޑިޓަރަކާ  ޓަކައި ކޮންމެ މާލީ އަހަެރްއ ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެޭރަގއި މުސްތަޤިއްލު

( ނަމަވެސް މާލީ އަހަުރ ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވާލުކުރަންވާނެ ކަން އެ ާމްއދާގެ )ނ(ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިޭވ. )ށޙަ

މު ގޮތެްއގައި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލިސް ރިސެސްގައި އޮންނަ ދުވަސް ވަރަްށވާތީ ދުވަހަކީ ޢާއްފުރަތަމަ ހިނގާ ދެ މަސް 

ޑިޓް ފާމެްއ ދަުތގެ ތެރޭގައި އޮ ޓަކައި އޮޑިޓް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުއް މި އޮފީހުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް

މާނައަކީ  ދާ މާލީ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން،ހިނގަމުން އެހެންކަާމއެީކގައި .ފާހަގަކުރެްއވެއޭ ކަންއްޔަން ނުކުރެްއވޭޢަ

ސާބުތައް އޮޑިްޓކުުރން ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ވަނަ އަހަުރގެ ކުރިްނ މި އޮފީހުގެ އެ މާލީ އަހަރެއްގެ ހި 4192

އްޔަްނކުރުމުެގ ެއއް އަހަރަށް ޢަ އްޔަންކުެރއްވުުމގައި ކު ޢަވޭ. މިގޮތަްށ ޮއޑިޓަރައްޔަންކޮށްދެްއވުން އެދެިވެގންޢަ

އްޔަންކުރެްއވުމުން މަސައްކަުތގެ ފެންވަރު ބޮޑަށް ން އަހަރަށް އެއް ޮއޑިޓް ާފމަށް ޢަބަދަލުގައި ވިިދވިިދގެން އަންަނ ތި

ވާލުކުރެވޭ ފަރާތާިއ އޮޑިޓް މަސަްއަކތް ޙަ ގެ އިތުރުންައގު ވެސް ުކޑަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެނޭ. މީ  އިރަނގަޅުވެފަ 

ޓްގެ މަަސއްކަްތ އޮޑި ތާރީަޚށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދެމެދު ވެަވޑަިއގަންނަވާ ެއއްބަްސވުމެްއގައި އެއްބަްސވާ

މަލުކުރާނެ ވަކި ގޮތެއް މިހާރު ހިމެނިފައި ނޯންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ދެން ވަޑައިގަންަނާވ ނުނިމިއްޖެނަމަ ޢަ

ްސވުންތަުކގައި އެބައި ިހމެނުއްވުން ރަނގަޅު ކަމުަގއި ދަންނަވަމެވެ. މި އޮފީހުގެ ލިުޔންތައް ދިވެހިން ހުރެފައި އެއްބަ

ޓަކައި ާރއްޖެއިްނ ބޭރު މީހެްއ ދިވެހި ބަހުން އޮންނަ ެއއްެޗހި ލިޔަން ކިޔަްނ ދަންނަ  ގިނަ ފަހަރަށް ޮއޑިޓްކުރުމަށް

ްއޒަފުންގެ ވަރަްށ ރެޭވ. މި ގޮތުން މި އޮފީހުގެ މުވަކާއި ދިމާވާ ކަން ފާހަގަކުމީހަކު ނެތި އައުމުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަ

 މަަސއްކަތަށް އެީހވެދިނުމުަގއި ހޭދަވޭ. ވީމާ، މި އޮފީހުގެ  ޓް ފާމުން އަންނަ އޮޑިޓަރުްނގެޑިގިނަ ަވގުތު އޮ 

ެދއްވުން މި އޮފީހުން އެދޭ  އިަސވަ ްއލުވާނެ ގޮތް ހަމަޖައްްއޔަްނކުރަްއވާއިރު މި ަމއްސަލަ ޙައޮޑިޓްކުރާނެ ފަރާެތއް ޢަ

މި ކޮމިޓީން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށްފަހުަގއި މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް  ގެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މި ސިޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ކަތް މި ކޮމިޓީން ޓަކައި އެ އިޢުލާންކުރުުމެގ މަސައް ނިންމެވުން އެދި އަދި މިފަދަ އޮޑިޓް ފާމެއް ހޯއްދެވުމަށް 

ޓުްނ މި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ކަރުދާސް ގެނެއްސަ މިއޮތީ. ޓޭރިއޭގެން ސެކްއިނިންމަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ށްލަމުންއެހެންވީމާ، މި މަޢުލޫމާތު ތިބޭފުޅުންނަށް ހިއްސާކޮ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.

 



  

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދުމަންޑޫ ދާކޮ

ނޑުމެންނަށް ބަލައި އަށްރު ދެންމެ ތި އިއްވެވި ސިޓީމިހާ ކަމެއް އަހަރަށް ކަމެއް ބަޔަކަށް  3ލާއިުރގައި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ވާލުކުރާޙަ ދެން އެހެންކަމަށް އެބައިމީހުން ތިން އަހަރުގެ ޕްރައިސަސް. ންޖެހޭ ލިބެއިުރަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެ ޮއޑިްޓކޮށްދޭނެ ައގުތަކަށް އަހަރަށް 3ވެއްެޖއްޔާ  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ން އަލުން ޖެހޭނީ އިޢުލާންކުރަންއަުޅގަ

ހަރަށް އަ 3ތޯ؟ ޑިްޓކޮށްދޭނެ ައގުތަަކކީ ކޮަބއިއަަހރަށް އޮ 3ކުރިއަށް އޮތް  ،އަހަރަާށއި 3ބޭނުންވާ ގޮތަށް. 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ެއއް ބަޔަކަށް ައބަދު ޕްރޮޕޯސަލް އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް އޮޑިޓް އެ ކުާރ  ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

މައްސަލަތަކާއި ފަސޭހަވާނެ މި ހުންނަ  ޓްކުރުމަކީ ރަނަގޅު ކަމެއް. ެއއީން އޮޑިްޓކުރާ ފާމަުކން އޮޑިގަާވއިދު

ން އޮޑިްޓ ކުރާީތވެ ޑް ކޫޕަރސް އިލާއިުރގައި. ެއގޮތުން މިހާރު ވެްސ ްޕރައިސް ވޯޓަރ އެންއެްއޗެހިތައް ބަަލއި

ނޑަ ދި މީގެ އިތުރަށް އަޅުަގނޑު ބަލައިއަޅުަގނޑު ެއކަން ހުށަހެޅީ. އަ ކަށް ލާއިރުަގއި ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ ގާތްގަ

އިން. މީގެ ތެރޭަގއި އެސް.ޓީ.ޯއ  ކުރަނީ ޕްރައިސް ޯވޓަރ އެންޑް ކޫޕަރސްހުރިހާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއްެގ އޮޑިޓް 

ކަހަލަ އޮފް ސްޓޭޓް ބޭންކް  އިއާ  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެމް.އެމް.އޭ ވެސް އެމީހުން. ރަްއވަނީއޮޑިޓްކު ދެން

 ގެ ގޮތުަގއި މި ސް ޕްރައިސް ވޯޓަރ ެއންޑް ކޫޕަރސް އިން ކުރާ ޮއޑިޓްތަކެއް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުަގއި އޮޑިަޓކީ ވެ

ރާއްޭޖގައި ހުިރ  ސް އަދިެޑތި މިފްކޯއާ ދެން އެހެން ގޮ އޮތޯރިޓީ ާއއި ބޮ ސްދި މޯލްޑިްވސް ެއއަރޕޯޓްނީ. އައޮންނަ

 ސް ެއންޑް ކޫޕަރސް އިން. ދެންޕްރައިވެޓް ވަރަށް ބޮޑެތި ކުްނފުނިތަކެއްގެ ވެސް ޮއޑިޓް މި ކުރަނީ ޕްރައިސް ވޯޓަރ

ނޑުމެން  އިސްްޓކޮށްފަތިޮގތަށް ރިކުއެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ތިހެން   މަށްވުރެ ޅުހުށަހެޅި ހުށަހެމި ތި ޮއތް ސިޓީ އަުޅގަ

ނޑު ާސފުކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު ހުށަހަޅާފަ ޖެްއޔާމުފަހުން ތިޔަ އައީ. އެހެންކަމަށްވެއް މިހިރަ އޮޑިޓް  އިއަުޅގަ

އޮޑިޓްކޮށްދޭ ގޮތަށްތޯ؟ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް އަގު މިހިީރ ހުށަހަޅާފައި އިދާރީމޭޒުން ސާފުކޮށްލަދެއްވާ ތިން އަހަަރށް 

ށްދޭނެ ައގެއް ފުރަތަމަ ގެންނަަވްނ ލާންކުރީ. އެހެންވީމާ، ތިން އަހަރަށް އޮޑިޓްކޮތޯ ައޅުަގނޑުމެން ިއޢުއެގޮތަށް

އެންމެ ެހޔޮ އަުގ ކަަމށް ބަލާފައި އަިދ އެންމެ  ށް އެ އޮޑިޓްކޮށްދޭނެ ައުގ ެއއީގެެނއްސަ އެ ތިން ައހަރަ ހިނގާ.

ާއގެ ތެރޭގައި އެ ޮއޑިޓް ފާމުަގިއ ައޅުަގނޑުމެންގެ ކްަރއިޓީރި ތް ކަމަށް ބަލާފައި ތި ވިދާޅުވާ،އެލިޖަބަލް ފަރާ

ގެން އި ވެްސ އެަބއުޅޭ އެަކއުންޓިންގ ާއއި މި ދާއިރާތަކުން ިކޔަަވއި ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ދިވެހީން. ދިވެހީންގެ ތެޭރގަ

ިއ ތިއްބެވި ފަރާތްަތއް. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ފަރާތްތަްއ ހިމެނިގެން އެ ޕްރޮޕޯސަްލގަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ މި އޮޑިޓް ފާމުގަ 

ނޑަށް ެއޮގތަށް އަލުން ޕްރޮޕޯސަލްތަކެްއ އަ ނޑަްށ ފެންނަނީ ތިބޭނެ ކަމަށް ދިވެހީން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ ުޅގަ

 ކު ގެނެސްގެން ބަޔަ ތިން އަހަރަށް އަލުން ގެންނަން. އްޔާމު އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށްއެހެންވެއްޖެ 

 .ހަޅަން. އޭރަށް ތިކަން ޙައްލުވާނީހުށަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ



  

ނޑުމެންަނށް ހަމަ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ެދއްކުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ގެންދިއުމުަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެދިވަޑަިއގަންނަާވ އެދިވަަޑިއގެންނެވުންތަެކއް  ޓީ އިްއވާފައި ކުރިއަށް ެގންދިޔަސި

ނޑުމެފަސޭހަ އޮ އީއެ ންެގ ޑިޓަރ ޖެނެރަލަށްވާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ެއ އެދިަވޑަިއގަތުމުެގ ހުރިހާ ނުކުތާތަކެްއ އަުޅގަ

ހަރު ދޭކަށް ވެސް ކުންފުންޏަކަށް ތިން އަ އްނުވެސް ޖެހޭނެ. އަދި ކޮންމެހެން އެ ނިންމުންތަކުގައި ހިމަނާކަށް

ންޑަށް ުނވަތަ ރު ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ އިޔަރ އެއަހަ މު އުސޫލެްއގެ ގޮުތންނުޖެހޭނެ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ޢާއް

ނޑުމެްނގެ ކޮމި ކަށް ކުެރވޭ ކުެރވުންތަާކ އެްއގޮތަށްއަހަރަ ޓީން މާލިއްޔަތުެގ ަގާވއިދާ އަދިވެްސ އެނޫން؛ އާދެ! އަުޅގަ

އި ކުރިއަށް . މި ބަނުންތޯމަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެބގެ ނަން ނެތިދާނެތޯ.ޙުސައިން އާދެ! އާދެ!

ނޑުމެން މެންބަރުންނަށް މީ ގެ ކޮޕީ ވަރަށް އަވަހަށް މިދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ މި ލިޔުން ައޅުގަ

ނޑުެމންގެ ޮއޑިޓް އޮފް ދަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަފޮނުވާލަ ލްސް އޮފީސް ފޯރ ދެއްވާ. މީގެ އިނގިޭރސީ ކޮޕީ އެބައޮްތ އަުޅގަ

މަޖިލީހުން މިކަން  ޓުވެންޓީ ފޯރޓީްނެގ ނަމުގައި ިމއޮތް ލިޔުމުަގއި އެބައޮތްފަސްޓް  ދަ އިޔަރ އެންޑިްނގ ތާރޓީ 

ކޮށްދެއްވާފައި އޮތް ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އި ީމގެ ސްކޯޕް ހާމަގެންގުުޅްއވި ގޮތާ

 މޫސާ.

 

 ދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަ

މެން މި ޖެހެނީ އަޅުަގނޑު ހަމަ މީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މި ކޮންމެ އަހަރަކު ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުގައި އަޅުަގނޑު

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭ އެއް ފާްސކުރަން މިރއްޔަްނކުާރ އޮޑިޓާމި އެ އަހަރަކު ޢަ ގޮތުަގއި ޮއޑިޓަރ  ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ދެއްވާަފިއ  ންޓިނިއުޓީެއއް ގެްނގުުޅން ވިސްނައިކުރާއިރުަގއި އެ ކޮން ފާސްވިސްނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެ ޖެނެރަލްގެ

ނުޑމެންނަކަ ނަ ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުއިން  ބަަޔކަށް  އެއް ށް ތިން އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްކުރެވެނީ. އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ނިންމާ ނިންމުން ފާހެްއ ނުކުރެވޭނެ. އެ ައޅުގަ  ަބޔަކު ލަްއވާ ކުުރވާކަށް ނޫނީ އޮޑިޓް އެއް ދޭކަށް

. އެހެންވީމާ، ެއ އަާގއި ހުރި ެއއްޗަކަްށ ބަލާފަ އެ ޝަން ނެގޭޯތ ަބލަންނިންމުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ެޖހޭނީ އެ ިޑސި

ތަށް ދިނުމަކީ ގޯހެއް ނޫން. މިއޮތް އެންމެ ރަނގަޅު އަގު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ފަރާ އިއުސޫލުން މިހާރު މިއޮތް ހޮވިފަ

 އަހަރު ވެްސ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި މަަސއްކަތްކޮށްަފއިާވ މީހަކަށްވާތީވެ ހަމަ އަބަދު 5ަގނޑު މިދިޔަ މި އަޅު ދެން

ނޑުމެން ފޯމު ފުރަން  އްކަތެއް ކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސްވެސް މިކަންކުރަނީ އިދާރީ ޭމޒުން މީގެ ހުރިހާ މަސަ ައޅުގަ

ނޑު މީތި ނިންމީމަ މިކަން ވަނީ.  އިދީފަ ެމން ފޯމުގައި މާކުސްމިޖެހެނީ މީގެ ލީގަލް ފޯމަލިޓީސް ފުރިހަމަވަނީ އަޅުގަ

މީގައި އޮޑިޓަރ އޮފީހާ ގުިޅގެން އެ މި ވެސް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެއް  އެހެންވީމާ، ހަމަ އިދާރީ މޭޒުން އަބަދު

ނޑުަތކަށް މި ފެތޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ ލަތުން ކުރަންޖެހޭ މި އިތުަރށް ދައު އިއާ ވެސް. އެ ބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ މިންގަ

ކުގެ ރިހާ ކަމަކީ ހަމަ އުސޫލީ ހަމަތަމި ހު އެއްޗެހި އެއްކުރުމާއި އިޕަސެންޓޭޖާމި ދެން  އިއާ ޚަރަދެއް އޮންނާނެތޯ



  

އަހަރު ވެސް ކުރަމުން އައި ގޮތް އެއީ. ޭއގެ ެއްއވެސް ޝަުކވާެއއް އެްއވެްސ  6އަހަރު ވެސް އަދި  5މަތިން މިދިޔަ 

ނެތް. އެހެންވީމާ، އަނެްއާކ މި މަސް ނިމޭ ތަނުން  ެއއް  އައިްއސަކާ ވެްސ ހިސާބަކުންއެއް ކަހަލަ މައްސަލައެއް 

 ޓާ ދިމާލަށް ވެސް އަނެއްކާ ދާން.އަނެއްކާ ބަޖެޓްގެ މަސަްއކަްތ ފެށޭނެ. މުޅި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އެބަޖެހޭ ބަޖެ

ނޑުމެންނަ ވެސް މި މުޅި އެތި ށްގެނެއް އަެނއްކާ ށް އެވަުރގެ ަވގުތެއް ނެތް އިުތރަށް މި ލަސްކޮކަދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ނާޝިދު ހުށަހެޅި ގޮތަށް ދިރާސާކުރަން ދާކަށް  މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި މި ފާްސކޮށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ އިދީފަ އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް މާުކސް  ން ށް ހަމަ ަވރަށް ފަސޭހައިން މިކަެއކަން ނިންމާލުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ. ކުރެވެން އޮތް  ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް.އްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިސަލް ނަޞީޢި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއސަލް ނަޞީ

ނޑު ުކޑަކޮްށ އޮޭޅ ގޮްތ ވެއްޖެ އިނގޭތޯ. މި ތިން ނޑުމެން  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު ައޅުގަ އަހަރަށް ދޭންތޯ އަުޅގަ

 މި ވާހަކަ ދައްކަނީ ނޫނީ ހަމަ އެއް އަހަރަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމން ކުރިމަތީގައި މިއޮތް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީންކޮށްދެން މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމުގައި އަޅުގަ

ޅަށްތޯ ބެލުމަށް ކިތާބު ިދޔައީ ރަނގަ ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ހިސާބުޑި ޑޮކިއުމަންްޓގައި ިމވަނީ ެއއް އަހަރު ދުވަހަށް އޮ

 . އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ.ތޯވާުލކުރުމުަގއި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިމުނީ އޮޑިޓް ފާމަކާ ޙަ

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ހަމަ ތާއީ  ދުކުރަން. ކުީރގައި ވެސް...އާދެ! އެހެން ކަމަށްވަންޏާ ައުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރެކޯޑްަގއި ވިދާޅުވެ ެދއްވާ. ަޢލީ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ވެސް ާތއީުދކުރަން މެންބަރު ނާޝިދުގެ ހުށަހެޅުމަށް.  އާދެ! އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 އްމަދު.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަމަތިވެިރ ދާއިރާގެ ޢި ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ެވްސ ތާއީދުކުރެވެނީ މި އަހަރު މިހާރު މި އައިއްސަ އޮތް ޮގތަށް ނިންމަން އީމި  ޏާ . އެހެން އަުޅގަ

ކުރިއަށް ޮއތް ތިން އަހަރަށް ެއގޮތަށް ެއ ބޭފުޅާ ބޭނުންވަންޏާ ެއ  އެނެއްާކ ެވސް މިކަން ޕެންުޑވެގެންދާނެ. ދެން

. ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ެއކަން .ބޭފުޅާއަކީ ވަރަށް ބޭނުންތައް ވަރަށް މަތީަގއި ހުންނަ ބޭފުޅެއް

މިދެންނެވި ގޮތަްށ؛  އޭ.ީޑ.ޭކގައި ތަންކޮެޅއް ބިލުތައް ބޮޑީ. އެހެންނަމަވެސް ނޫން، ނާޝިދެއް ނޫން. ނާޝިދުގެ

ގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔަރުކުާރ ކުރިއަށް އޮްތ ތިން އަހަރަށް އެމި ދެންނެވީ އެހެންވީމާ، މުޤައްރިރު 

ެއގޮތަށް  އިވިފައިޞްލާޙު ގެންަނންޏާ ގެނެއެހެން އެއްަޗކަށް ގެން އަިދ ގަާވއިދުތަކާއި އިޢުލާންކުރަްއވައި 

ނޑަށް ފެންނަނީ. ދެން މާކްހުށަހަޅުއްވާށޭ. މިހާރު މިގޮތަްށ ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މިކަން ނިންމާ  ސްލަން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެންޝީޓްގެ އެކަން ޙަ ސް ދޭ ގޮތް. ސް ދަންނަން ދެއްތޯ ކޮމިޓީތަކުގައި މާކްވެ ޤީޤަތް ައޅުގަ

އިދާރީ ބޭފުޅުން ކުރި މަސައްކަްތ އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް  ،ސް ޝީޓެއްމާކް ވީމާ، ރަނަގޅުވާނެ މިަތނުންއެހެން

މިތިބެނީ އިނގޭތޯ. މާސްޓަރ އެބައި ޑިލީްޓކޮށްލަްއވާ.  ފައިބޮޑަށް އެޕްރިޝިއޭްޓކުރަން. ލީގަލް ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް

ރިހަމަކުރާއިރު މާސްޓަރ ލިބިފައި މިދެންނެވީ ލީގަލް ކަންކަން ފު ދާލެއް ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް އަސްލު ބިލުތައް

ސް ޝީޓަީކ މާކް މިދެންނެވީ ތި ނީ ކިހިނެއްެވގެނެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ،ތިބޭ މީހުންނަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ސުމެއް ލިބެ

 އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަ އެްއޗެޭކ. އަޅުަގނަޑކީ ވެސް މިތާނަގއި އުޅޭތާ މިހާރު ތިންވަނަ ަދއުރު މިވަނީ. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ން ބަެއއް މެންބަރުން ވަޑަިއގެންފަިއ ބޭރަށް ވަޑަިއގެްނވީ. ެއ ަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުންގެ ތެރެއިކޮމިޓީގައި ހިމެނި

ރީޤް ވެސް ބަރުން ހަމަކުރެވޭތޯ ބެލުން މުހިންމު. ޠާތޯ ބައްަލވާަލއްވާ. ކަމެްއ ނިންމުމުގެ ކުރިްނ މެންރުން ކޮބައިމެންބަ

 ،މިަވގުތު އަޅުަގނޑުމެންެގ ބަެއއް މެންބަރުން)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ޑަިއގަންނަަވއިފި. އަދި އާމިރު ވެސް ވަ 

ނޑު ހިތަށްއެރީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެންފަ ބޭރަށް ވަޑަިއގަތީމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަސައްކަުތަގިއ  އިއަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް އަޅު ވަަޑއިގަތީަމއޭ ގޮތެްއ ބޭފުޅުން  އެހެން ކަންތަކަްށ ަވޑަިއގެްނނެވިބޭރަްށ  އި ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންފަ ގަ

ސަްސ ންކޮންސެ މާބޮޑު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ނެތް. އަެނއްހެން ކަމެއްަގއި ނިންމާލަން ފަސޭހަވާނީ. އެއީ މިކަހަކަ

ނޑަށް ހީވަނީ  ވަމުންދާާހމަމައްސަލަެއއް މިއީ.  އޮތް ގޮތަކަށްދިމާވެފަ މިކަހަލަ  ލޫމާތު މަޢުވަރަކަށް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، . ކަން އެނގިގެން ހިނގައްޖެހެންފަސޭހަވަޑަިއގަތީމަ މި ލިބިފުރިހަމަކަން ވެސް މެންބަރުން 

ނޑަކަށް  ސް ޝީާޓ މެދު މާކް އިމަޑުކޮްށފަ ޓަށްވަަރކަށް މިނި 95ނުވަަތ  ބައިަގނިޑއެއްާހއިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާްތގަ

މިހާރު މި ޠާރިޤް  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު .ގޮތެއް އޮތީމަ 4މިޓީގަިއ ނިންމުމަށް ކޮ ގޮތެއް ނިންމާފައި އަިއސް ޮގތެއް

ނޑު ސަމަަރއިޒްކޮށްލަންޯތ.ފިވަަޑއިގެން ނަށް ފެނިވަޑަިއ ންޢިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރު މިހާރު . އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ކުރިއަްށ މިގޮތަށް އްކަތް މި މަސަ މާޮބޑު މައްސަަލއެއް ނެތް ކަމަާށއި އިދިނުމުގެ ަމއްސަލަިއގަ ސްމާކް އެބަގަނޭ

ޢިއްޒަތްތެރި  ނަމަވެސް ކަމަށް. ސަލަެއއް ނެތްވާނަމަ މިއަކު ާމބޮޑު މައް ކަމުގައި ނިންމާލެވިްއޖެ މިއަދުގޮސް ގެން

ނޑު ގޮތަކަށް ހުރީމާ ެއ ކޮންސެންސަސް މެންބަރު ޠާރިޤްގެ ޚިޔާލު ތަފާތު ވަކި މި  ަމޑު ެއގޮތަށް ލިޭބތޯ އަުޅގަ

 ގޮތަކީ ހުރިހާ އަނެއް  ޫނނީމި މަސައްކަތް މިަވގުުތ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ.  ނަށްން ަގނޑުމެކޮށްލީ. އޭރުން ައޅު

ނޑުމެންލިޔެކިއު ުމގެ ބަިއ ނީ. މި އަޑުެއއްސެވުގެންދާ ނެއްތޯ މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށްކިހި ؛ހުރީމަ އިއަތުގަ  ންަތއް އަުޅގަ

ނޑު . އެހެންތޯ ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. ކުރިއަށްވާހަކަެއއް ނުދާނެއެއްނުންޯތ  އްޔާ މިތާތިބޭފުޅުންގެ ނެތިއްޖެ އަުޅގަ

ނޑުެމން ހަދަމާ ބަހީއޭ. ހަމަދެންނެވީ މިހެ  ނ،ނިންމަނީތޯ. އާއޮފް ދަ ެރކޯޑިްނގ ނޫނަސް.  ޚިޔާލެއް މިއީ  ން އަުޅގަ

 އްވި ބޭފުޅުންދެ ގޮތެއްަގއި މިަވގުުތ މާކްސް ލައެހެްނީވމާ، ޖުމް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ަގނޑު މަުޑކޮށްލާނަން. އޯކޭ ައޅު

ނޑުމެން ފައިނަލެ ވާލުކުރުްއވާަފއި ވަަޑއިގަންަނވާ.އި ޙަ ދެއްވާފަ  ނިންމާނީ މިރޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އްއަުޅގަ

ނުޑމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  ބައްދަލުވުުމެގ  ބެހޭގޮތުްނ ނިންމާ ނިންމުމުގެ ބަޖެޓާބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށް އަުޅގަ

ކެއް މިއަުދ ތްތަވުން، މަސައްކަމު ބައްދަލުމި މުހިން އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަށް ވިސްނާ މިއަދުގެ  ވަނަ ދަންފަޅީގައި. 4

 هللا عليكم ورحمةموسالމިއަުދގެ ބައްަދލުވުން މިހިސާބުން ނިންމާލަން.  މީދުަގއި އަޅުަގނޑުމެންކުރެވުނު ކަުމގެ އުން

 .تهوبركا
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