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 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  08



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ފަށަން ރަސްމީކޮށް 02` މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓެގ  މި ބައްދަލުވުމަކީ މިއަދު   .ވަނަ ބައްދަލުވުން ައުޅގަ

ލުވުމުަގއި ހުށަހެިޅގެންދިަޔ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ަބއްދަ 02ވަަނ ބައްދަލުވުމާިއ ގުިޅގެން  02އަޅުަގނުޑ ބޭްއވި 

ނޑުމެންގެ މެންބަރުން ހުށަހަޅުްއވަިއގެން  0222 މަޢުލޫމާތު އިތުރު ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ބަޖެޓާ ގުޭޅ ގޮތުން އަުޅގަ

މާއި އަިދ ދަލުކުރުސާފުކުރެްއވުމަށް ޓަކައި އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ ބައް

ނޑުމެން އެއިތުރު މައްސަލަެއއް ާވކަމަށް ވާނަމަ  ިމ ކުރިޔަްށ ގެންދާ ބައްދަލުވުމެއް.  ކަމަށް މަޝްވަރާ ުކރުމަށް އަޅުގަ

އަޙްމަދު ޢާމިރު އިތުރުން ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިީރގެ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީގެ ާނއިބު މުޤައްރިުރ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

އަދި ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ރިޤް އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާއިރާގެ ޢިމަހިބަދޫ ދާ

ނޑުއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްއަދި ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި ޢި ނޑުގެ  ގެމެންދީދީގެ އިތުރުން ައޅުގަ  އަުޅގަ

ިރ ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެވައަތުން ުކޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ

ިއގެން މަދު އެބަ ަވޑަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމް އަދި މަތިވެރި ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަމެންބަރު ފައިސަލް ނަޞީ

ނޑަްށ ހީވަނީ އިދާރީ މައްސަަލއެްއ ފާ .ތިއްބެވި ިމަވގުތު ޙުަސއިްނ އާދެ!  .ހަގަ ުކރެއްވޭނެއިތުުރ ނުުކތާއަކަށް އަުޅގަ

  މުޙައްމަދު.

 

 :މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނުޑ ފުޅުން އަރިހުން މަޢާފަށް އެދެމުން ދެ ކަމެއް ދަންނަވާލާނަން. ދެން އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް ދަތި ނޫނިއްޔާ އެބޭ އަޅުގަ

ރަކަށް އައިސް ްއޔާ އެހެން ހަދާލުން. މިހާެވއްޖެއަންނަ ގޮތަށް ވަސް ކުރިން ދު  އެދެން މި އެސް.އެމް.އެސް އެއް

ނޑަްށ ާވގޮެތއް ކަމަށް ވެާދނެ ފަހަރެއްގަިއ. ދެން ދެވަަނ އޮންނަ ދުވަހުެހން އައެ އަންނަނީ  ނޑަްށ ހީވަނީ. އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ކުރީ ފަހަރެއްަގއި ނުވެެވސް  މަކަށްއިދާރީ ކަ .ންތޯ މުޤައްރިރުކަމެއް ދަންނަވާލަ ދާނެ. މި އަޅުގަ

މިތަނަށް ސިޓީއެއް ޮއންނާނެ ކުރި ުސވާލަާކ ުގޅިގެން  ރެަޔކު ައޅުަގނޑުދައުރުަގއިހެން މި އޭ.ސީ.ސީ މީހުން ގެނައި 

 ބޭފުޅުން ތަޙުޤީޤު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ  ގުޅިގެން އެ ފޮނުއްވާފައި މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރެއްވި އޮޑިޓްަތކަކާ 

ސިޓީ އަށް ބަލާއިރު ވަަރށް މަދު މައްސަލައެއް އަިދ  އެ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު. ދެން އޭގައި އެ ބޭފުޅުން ތަކާމައްސަލަ

 ދަނީ ންިކހިނެއްވެގެންތޯ ކޮްނކަމަކު ކިހިނެއްެވގެންތޯ ލަސްވަމުއެހެންވީމާ، އެއީ  ބޭފުޅުންގެ ތަޙުޤީޤުން.ފައި ވަނީ އެނިމި

ނޑު އެޖެންޑާ ކޮށްފައި  މިތާނގެ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ފެންނާނެހެން   ދަންނަވާލަން.ބަލައިލުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނުޑ ނޯޓް ކޮށްލަން އާދެ! ފުރަަތމަ ނުކުތާގައި ވިދާުޅވެ ދެްއިވ އެސް.އެމް.އެްސގެ ވާހަކަ  .ދެ ނުކުތާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށްގެ ސެކްރެޓޭއަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭްއވުމަށް ކޮމިޓީ ވަނީ ކުރިްނ  ިރއޭޓުން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ވިފަވެސް ދަންނަވާލެ ދުވަހު ށް ނުގެންދެވި ދިޔަީއ ދުވަހުގައި މަސައްކަތް ުކރިއަ . ދެން އަޅުގަ

ށް އިއްޔެަގއި އައި ދުވަހަށް އެކަން ދިމާވީމަ. ދެން މިކަމަހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭރު ދަތުރެއް ނިންމާފައި 

. މެންބަރުންނަށް ނިކޭޝަްނގެ އަލީަގއި ެއސް.އެމް.އެސް ލިބިަފއި މިއޮތީޑުމެންނާ ކުެރވުުނ ކޮމިޔުއަޅުަގނ

ކަން އެހެނެްއ އެށް ދާއިރުަގއި ގެން މި ކުިރއަވިކޮމިޓީތައް ރަސްމީކޮށް ތާަވލް ކުރެދެން ހަމަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ސަންބޭ ނޯޓް ކުރެއްވި އަނެްއ ނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން. ޙު ނުހިނގާއެކަން  ވާ ގޮތަށްންބަރުންނަށް ދަތިފުޅުނުހިނގާނެ. މެ

ނޑުމެން ރުޖޫޢަ ނުކުތާ ފަހުން  މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ކޮމިޓީ އަށް ވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ފަށަމާ. މިހާރު  އަޅުގަ

ނޑުމެން  ެއކުއިގަތުމާބްރާހީމް ޝަރީފް ވަޑަމެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވަޑަިއގެން ދެއްަވއިފި. އިޢިއްޒަތްތެރި  އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ެއއްބަްސިވ ކޮމިޓީގަިއ ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން މިވަގުތު ވަަޑިއގެން އެބަ ތިއް ބެވި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބޭފުުޅންނަށް ދަޢުވަތު ދެއްވުމަްށ  އިން ފުރަތަމަ ވަަޑއިގެން ެދއްވަްނވާގޮތަށް މި ހާޒިރު ކުރަންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ

ނޑުމެން  ދަުލވުމަށްވަނަ ބައް 02މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިހާރު  ކޮަޅކަށްފަހު()ަވގުތު ހުޅުވާލަން.  ތި ޢިްއޒަތްތެިރ އަުޅގަ

ނުޑމެން ކުރިއަަވނަ ބައް 21ބޭފުޅުންނަށް މިދަންނަވާލީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ  ށް މިގެންިދޔައީ ދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ

ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތުގެ ބަިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ލަފާކުރާ  ވަނަ އަހަރަށް 0222 އަތަށް ލިބިފައިވާ އަޅުަގނޑުމެން

އަދި  އިސްނުންފުޅުަގިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާފަހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވި ެފއްެޓްއވުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު

ގެ ޖަވާބު އެބޭފުޅުން ކަހަލަ ސުވާލުތަކު  އުފަްއދަވަންޖެހޭ ބައެއްއަދި  ރ އޮފް ފިނޭންސާ ބައްދަލުކުރަްއވައިމިނިސްޓަ

 ަލއިގެން ަހމަ ކުރު މުއްދަތެއްަގއި ނޯިޓސްގައި ވަަޑިއގެން ދެްއވީތީހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާތީވެ އެގޮތުން ދަންނަވާ

ރަލް އޮފީހުގެ އޮޑިޓަރ އޮޑިަޓރ ޖެނެއަދި ޝުކުުރ ދަންނަވަން. މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސަށާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު 

ފް ފިނޭންސްގެ ފަރާތުން ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފުންނާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮ ށާއި އޮޑިޖެނެރަލަ

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރޭވ  .ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑެިލބަރޭޝަންތަކެއް ހިންަގއިފީމު ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި

ގޮތުން ގެ އުސޫލެއް  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ންނާނީ. ކަންނޭނެގ މީގައި ހު ބަރުންގެ ަޑއިެރކްޓް ސުވާލުަތއްގޮތުަގއި މެން

ޏާ އޯޕަން އަންޓިލް އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ހުށަހެޅައިގެން އެގޮތަްށ ނުކުރާ ކަމަށް ވަންއަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން ދަނީ 

ނެީވ އޯކޭ. މިދެން ،ވެސް ކަންތަްއ ކުރަމުންދާ ގޮތް. އެހެންީވމާ، ދޫކުރެވިަފއި އޮންނާނީ. އޯކޭ  ކޮމިޓީތަކުަގއި

ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވަރަށް ތަރޯކޮށް ހަމަ ކޮމިޓީގައި ހިމިނިވަޑަިއގަންނާ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ޮކމިޓީގައި 

ކުރެވޭ ގޮތުަގިއ ލަފާައޅުަގނޑަށް ވިސްނުންފުޅު ގެްނގުޅުްއވި. އެހެންވީމާ،  ،މެންބަރުން މިއަށް ރިޢާޔަތް ކުރެްއވި

ހިންމު ކަންތައްތައް މު އެޖެންޑާަގއި މިއޮތްައޅުަގނޑުެމންނަށް މިއަދުގެ ނުދެއްވިޔަސް ފަރާތުން  ބްރީފިންގެއއް ހާޒިރުވާ

ށް ގެންދެވޭނެީތވެ ެއގޮަތށް މެންބަރުންނަށް ހަމަ ފުރުޞަތު ޕާޓީއަކަށް ފުރުޞަތު ހަމަ ސީދާސީދާ ގޮތެއްގައި ުކރިއަ



  

ނަޑއަ އުސޫލުން އަދި ސުވާލު ކުރެްއވުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަްށ  އްޔާންެދވޭ ގޮތް ވެްއޖެަޅިއގެން ކުރިއަށް ގެަވގުތު ކަ

ނޑު ގެންދާނަން ހަމަ  ބަލާފައި  ޕާޓީައކަށް  ވާ ާޕޓީތަކުން ކޮންމެގުޅިފައި ދެން ރިޓީ އަދި މެޖޯރިޓީ މައިނޯއަުޅގަ

ޓިްވ އޭރުން ހަމަ އެ ރެސްޕެކްންެދވޭތޯ. ށް ގެބުން ހުށަހަޅުއްވާ ގޮތަކަށް ކުިރއަމެންބަރަކަށް އެ އޮންނަ އުޫސލުން ތަރުތީ

ނޑުމެންނަްށ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ.  މަށްންދިއުށް ގެ ތެްއގެ ޖަާވބު ދެއްަވއިގެން ކުރިއަފަރާފަރާތަކުން އެ  އަުޅގަ

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ،ރިޤްފަހު( ޠާރިޤް. ައޙްމަދު ޠާ)ވަގުުތކޮޅަކަށް

 

 ެކވުން:ޠާރިޤް ވާހަކަދެއް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ބައްދަލުވުެމއް  މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެއަުޅަގނޑުމެން މިއަުދ މުަޤއްރިރު.  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި

ގޮެތއް ަކނަޑއެޅުން. ދެން މީގެ ތެޭރަގއި  ލް އޮފީހުގެ ބަޖެްޓ ފާސްކުރުމަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިައއީ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަ

ވަރަކަށް ބަލަމުންިދޔައިރު ފާހަަގކުެރވުނު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މިދިޔަ  ކޮންމެވެސް ބަޖެޓްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑަައޅާފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތްއތައް ނުކުރެވި ދިޔަ ތަން. ފާސްކޮށްފައިވާ ިމއަހަރުގެ ބަޖެޓުއަހަރު  ަގއި ކުރަން ކަ

ެއބައޮތް އެ ޚަރަދު ނުކުރެވި  ބޮޑު އަދަދެއް ޚަރަދަށްވުރެށް ބޮޑު އަދަދެއް ހިނގި ވަރައޭގެ ތެރޭަގއި އެަބއޮތް ހަމަ 

ނޑަކަށް ތިންހުން ގަސްްޓގެ ފަށް. އޮނިޔަލަގަްސޓް މަހުގެ އޮ ހަތަރު މަހެއް. އެހެން ވެއްޖެ ހާލަތެއްަގިއ  އިނީ ގާތްގަ

އަދި އެތާނގެ  .ވާަލކީއެއީ ެއއް ސުވިސްނަން ބަޖެޓް ކުރި ބަޖެޓް ކުރުން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯއޭ  ތި ޙަޤީޤަތުގައި ތިބޭފުޅުން

ނޑަށް ހީވަނީ ދައުލަުތގެ  ހެންމަޖިލީހުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް އިންނެވީތީ ހަަމ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްމި  ައޅުގަ

ކުާރ އެޔާ ގާތްވެސް  ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންާޏ ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް ިމއަހަރުގައިހޭދަަގއި ޖަހާފައި މާލިއްޔަތުން ބަޖެޓު

އް ނުކުރެވި މިދިޔައީ؟ އެީއ ކީއްވެތޯ ޚަރަދުތަކެ .ނިފައި މިކޮޅަށް ފޮނުވާފައިވާތީ އޭތި ސާފުކޮްށލަ ދޭންއަދަދެއް ހިމެ

 މި ބިމާ ،އަނެއް ުސވާލަކަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުަތއް ޕަރފޯމަންސް ނުކުރެވުނީތޯ؟

ްނ މިލިއަ 43 ރަށް އެނގިަލއްވާނަމަ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މިބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ޙަޤީޤަުތަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަ

އޮޑިޓަރ  އިކޯޑިނޭޝަން އެބައުޅޭތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ؟ވިދާނެތޯޚަރަދު މީތި ސާފުކޮށްލަދެކެޕިޓަލް  ރުފިޔާގެ

މެއް ުނަވތަ އް ބިނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެ  ކުރަންޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ މިހާުރ ބިން ބޭނުން

ހިންާގ ކަަހލަ ވިސްނުމެއް ސަުރކާރުަގިއ  އްސަސާަތއްނުވަތަ ަދއުލަތުެގ މުއަތެޭރގަިއ ސަރުކާރުެގ  ގެގއެއް އެއް ބިްލޑިން

ނޑަށްއޮތް ކަމަށް  ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންތައް ސާފުކޮށްލީަމ  އެބަވެސް  މި ވާތީލިބިފައި މަޢުލޫމާތު އަުޅގަ

ނޑަށް ުކރިއައޭގެ އިތުރަށް އަ  ނީ. ޝުކުިރއްޔާ.ވޭށް ދެުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ދަންނަވާލާނަްނ މީގައި ިމގޮތަށް މި ބަހާލީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރި ްއޔާ ބޭފުޅުން. އަުޅގަ

ޚިލާފަށް  އި އެ އުސޫލާާވބުތަކާކޮށްެގން ކުރާ ުސވާލުަގއި ދޭ ޖަ ން ކޮިމޓީ އަށް ބޭފުޅުން ހާޒިރު ޢާއްމުކޮށް ައޅުަގނޑުމެ

ބަރުގައި ހުރެދާނެ. އެ މެންހަމަ ހުރި ސުވާލުތަކެއް  އަދި އެ ުސވާލާ ގުުޅންއަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި 

ންބަރަކަށް ން ހުަށހަޅުއްވާ ކޮންމެ މެސުވާލުކުރަކޮންމެ މެންބަރަކަށް  މިނިޓު 7 އެހެންވީމާ، އިންޓްރެކްޓް ކުެރވޭ ގޮަތކަށް

ީކ ެއކަްއޗަކަްށ އެ ާވ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީއެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު  ށް ދިަޔއިމަހަޅައިގެން ކުިރއަހުށަ

ާވ ސުވާާލއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ކުރިމަތިާވ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ސީދާ ަހމަ ތެޭރގައި  . ޭއގެލިބިގެންދާނެ

މަ ށް ަވޑަިއގަތީޝަން ވިދާުޅވެ ދެްއާވފައި ކުރިއަޓަވަމުން ޑެލިގޭއެްއކޮށް. އެހެންވީމާ، ފައްދެބައި ސުވާލުތަާކއި 

ެއ  ތަމަ އިޝާރާްތ ކުރެވުނު ބޭފުަޅކަށްްށ މިގެންދެވުނީ. ސުވާލު ފުރައްޓާ ނުލައި ކުރިއައެބަިއ ފަ އަޅުަގނޑަށް

 ގެންެދވީމަްށ ކުރިއަފަހުގައި ނަން ވިދާުޅެވފައި ބޭފުޅެއްގެ އެުކެވވަަޑއިގެންެނިވ ބޭފުޅުން ތަޢާރުފު ކުރެއްުވމަށް 

 ރަނގަޅުވާނެ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑާ އެކީ ސުވާލަށް ޖަވާުބ އެ ގެ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު މެންބަރ ަގިއ ުރވުމުެގ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުފުްނ ތަޢާރުލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަހާޒިރުވެ ތިއްެބވި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަ ގެ ވައަތް ފަރާތުން ފުކޮށް އަރުވާނަން. ައޅުގަ

ފައިނޭންސް އެކަުއންޓްސް އެންޑް ފިރާޤަކީ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  ނިޝްވާޙްފިރާޤް. ނިޝްވާޙް މިއިންނެވީ 

ޙުސައިން. ރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އެސިސްޓަންޓް ޮއޑިޓަ ގެ މެނޭޖްމަންޓް. ދެން ޖެހިގެން އިންނެވީ ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނގެ ސަޕޯޓްސް ސަރވިްސ ިޑވިަޝންގެ ހެޑެްއގެ ގޮތުން. ދެން މަދު ޙުސައިން މިަވގުުތ މުޙައް ހުންނެވީ އަުޅގަ

 ޮއޑިޓަރ ސަރވިްސގެ ިމވަގުުތ . ޙުަސއިން ނިާޔޒް ެއއީ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ނިާޔޒްއޮިޑޓަރ އިންނެވީ އެސިސްޓަންޓް 

ނެރަލް ންބަރ ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ސުވާލު އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެއެންމެ އިސްކޮށް މަސަްއކަތް ކުރަްއވާ. މެ

ގެ ބޮޑު ަބއެްއ ލް އޮފީހަށް ލިބިފައި އޮތް ބަޖެޓު ސުވާލުަގއި ިމވިދާޅުވަީނ ޮއޑިަޓރ ޖެނެރައޮފީހަށްހެން އަމާޒު ވަނީ. ެއ 

ވާބުަގއި ޖަވާބުގަިއ މި ސުވާލުގެ ޖަ ދެން މީގެ ދެިވދާނެތޯ؟ ތްކަން ީކއްެވގެންތޯ އޮޅުންފިލުަވއިބޭނުން ނުކުރެވި އޮ

 ސްޕެސިފިކް ޚަރަދުތަކެއް. ރީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެވި މިހި ޖެނެރަލް އޮފީހުޮއޑިޓަރ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން. 

ނޑު ކޮމްޕޯނަންޓަކީ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން  ގެ މައިގަ

ވަނަ އަހަރަްށ  0223އެއިޓީ ޕަސެންޓް އިނގޭތޯ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ަބޖެޓް  ކޯސްޓް ސެވަންޓީ ޓު ރަލް ޕޭ

ަވއްޒަފުްނ މު 222 .ކުރާނެ ކަމަށް ަބލައިގެން މުަވއްޒަފުން މަސައްކަތް 222ލަފާކުރީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ށްާދ އޮފީހުެގ ތެރޭގަިއ މިހާރު ކުރިއަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެއި އޮީތ ސްދުކޮށްފަ ގައޮފީހަށް ަހމަކުރަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

ންވަރަކުން ކުެރވޭ މިގާއިމް ކެޕޭިސޓީއޮފީހުގެ ތެރޭގައި  ކެޕޭސިޓީ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް



  

ނޑުމެން ދަންނަވާލާކުރާ ގޮތަށް. އޭގެ މުވަްއޒަފުން އިތުރު  21ނަން އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓް ކުރިން މިސާލެްއގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޕްރޮޖެކްްޓގެ  ޖަނަވަރީން ފެއްިޓގެން. އެހެންނަމަވެސްނަގަން  ފޯމަންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށްޕަރމުވަްއޒަފުން އަުޅގަ

އޮޑިޓް ފޯމަންސް ހުރެ ކުޑަކޮށް ލަްސެވގެްނ ދިއުމާ ގުިޅގެން އަޅުަގނުޑމެން ޕަރ މަސައްކަތް ތަފާތު ސަބަބުތަކާ 

 21އެ  އެހެންވީމާ، ުމވަްއޒަފުން ހަމަ ކުރެވުނީމަ ފާއިުތވި މަސް ތެރޭގައި. އެހެންވީާމ، ެއ މުސާރައިގެ  މަންޓުގެޑިޕާޓް

ނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވި ބޭކާރު ރެވިއިންނާނީ ބޭނުން ނުކު ބައެއް ބޮޑު ިއގެމުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ގޮުތަގިއ . އަުޅގަ

ކުރާކަށް. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓް ލިބިފަިއ ދައުލަުތެގ ފައިސާ އިސްރާފު ނުދީއި ޓްޭރނިންގެއއް މުވަްއޒަފުން ަވއްދާފަ

ނޑުމެން ބެލީ  ދައުލަތައް އެންމެ ފައިދާ ޮބޑު ގޮތަކަްށވާނީ މުަވއްޒަފުންގެ ޭބނުން ޖެހުނީމަ މުވައްޒަފުން ހުއްޓަސް އަުޅގަ

ެޖހޭ މުވައްޒަފުން މަސައްކަްތ ތަކަށް ވައްދަންވެސް އެއްބައި ޑިޕާޓްމަންޓް ހާރުއެގޮތުްނ މި .ވެއްދުމަށް ކަމަށް

މުސާރަިއގެ އިތުރުްނ މުވައްޒަފުްނގެ  . ޭއގެށް ޓަަކއި ވާނީ މަޑުޖައްސާލާފަތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ވަަރުކން ވެއްދުމަ

ހިމެނިފައިވާނެ.  އެސިސްަޓންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މުސާރަ ވެސް އިކާބައިގެ ތެރޭަގއި ޑެިޕއުޓީ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލަ

 ެއއް ނެތް ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ދެ މަޤާމު ވެސް ފިލް ކުެރވިފަ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަދި މިހާތަނަށް އެ ސްއެހެންނަމަވެ

ނޑު ގޮތެްއގަިއ މުވަްއޒަފުން ހޯދުމުގެ ދަތިކަން .ހުރެ ނޑުމެންނަށް އެަބހުރި މައިގަ ފައިޑް ެޓކްނިކަްލ ކޮލި އަުޅގަ

ނޑުމެން މުވަްއޒަފުންގެ މުސާަރއިގެ މުވަްއޒަފުން.  ޒަފުންތަކެްއ އާލީ ރިަޓޔަރމަންޓް މުވައް ކުރިން ތެރޭގަިއ ބަޖެޓް  އަުޅގަ

ެއއްވެސް މުަވްއޒަފަކު ވެސް  ކުރުމުންއަޅުަގނޑުެމން ޕެކޭޖް ޑިޒައިން  ން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސްފޮނުވަން އެއް މިލިއަ

ރިޓަޔަރމަންޓަކީ އޮޑިޓަރ  އާލީ ންަނވާކަށް ބޭނުމެްއ ނުވި. އާލީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެކޭެޖްއ ނަންގަަވިއގެން ަވޑަިއގަ

ކުރެވޭ  ތަންފީޛުއެޕްަލއި ކުރީމަ  މުވަްއޒަފަކު ވޮލަންޓްރަލީއިމްޕޯސް ކުރެވޭ ެއއްެޗއް ނޫން.  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން

ނޑުމެންނަކަށް ބޭނުމެއް  ޭއގެ އިތުރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުއެއް ކުރެވުނު. އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، އެ ފަިއސާ އަުޅގަ

ށް ބޭސިކް މުސާރައިގެ ޯއވަރ ޓައިމް އެލަވަންްސގެ ހަމައައާ  42% ގެެޕރަލް ކޯސްޓް 42%ޓްގައި އޮފީހުގެ ބަޖެ

ގޮތުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ޯއވަރ ޓައިަމކީ ެގ އުސޫލެއް  ޖެޓް ކޮށްަފއި ޮއންނާނެ އިނގޭތޯ.ތުަގއި ބަގޮ

ގަިޑއިުރ  8އޮފީހަށް މުވަްއޒަފުން ދޭންޖެހޭ  އެންކަރޭޖް ކުރާ އެްއޗެއް ޫނން. ރަސްމީ ގަީޑގަިއ ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ

 އެ ަގޑިައކަށް  .ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީއުސޫލުތައް ކޮންމެ އިތުރުގަީޑަގއި މަސައްަކތް ކޮށްގެން ނަމަވެސް ހަމަކުރާ ގޮތަށް 

ކަންކަމުަގޔާިއ  ުމވަްއަޒފުން އަމިއްލައެ ެއ ަގޑީަގއި މުވަްއޒަފުންނަށް ޯއވަރ ަޓއިމް ދިނުމެއް ނޯވޭ. ެއއީ ރަސްީމގަޑި. 

ންޖެހޭ އޮފީހަށް ލިބެއޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ  ނުލައިއެްއވެސް ބަދަލަކާ  ހޭދަކުރާ ވަގުތު ތަުކގައި ބްރޭކްއަދި އެހެނިހެން 

ހުން އެގޮތަށް ހޭދަކުާރ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީއޯވަރ ޓައިމް ރާތީ ކުއޮފީހުން ޤަބޫލުކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

އޯވަރ ޓައިްމގެ ގޮުތގަިއ  އަހަރު ެވސް ވި ދެޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޢާއްމު ގޮތެއްަގއި ފާއިތުދޭނެ. އޮޑިވަގުަތކަށް ނު

 .މަދުން ޅި އަހަރަށް އިނގޭތޯ. ތިންލައްކައަްށވުރެމަުދން މު ތިންލައްކައަްށވުރެ އިްނނާނީދީފައި  މުވަްއޒަފުންނަށް

ނޑު ގޮތެްއަގއި އޯވަރ ނޑުމެ މައިގަ ކުާރއިރު ވަރަށް ޓީމްތައް އަތޮޅުތަުކަގއި މަސައްކަތް ގެންޓައިމް މިދެނީ ވެސް އަޅުގަ



  

ންނަށް ެއކަނި ޯއވަރ ުމވަްއޒަފު ތަުކގަިއ ހޭދަކުރާދަތުރު އެވަރަށް ދަްނވަންދެން މަސައްކަްތ ކުރާތީ  ރޭަގނޑު ބުރަކޮށް

މެްއ ނުކުރާެނ ކްލެއި އިމެއްޯއވަރ ޓަ މުަވއްޒަފަކަށް ެއއްވެްސ ގިނަފަހަރަށް މާލޭަގއި ހޭދަކުާރ ަވގުތަުކގަިއ ޓައިމް ދޭނީ. 

ނޑު މަަސއްކަތް ކުރިޔަްސ އިނގޭ ނހަތަރު މިލިއަ ތޯ. އެހެންވީމާ، އޯވަރ ޓައިމްގެރޭގަ ޑުމެްނ ން ުރފިޔާ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންކަރޭޖްއަތްލާކަށް ނުެއއް ޖެހުނު.  ޭއގެ އިުތރުން މުވައްޒަފުން އެިކއެިކ ކަމެއް ނޫންވީމަ. ކުރާ އަޅުގަ

ނަޑއެޅިަފއި ލެވަލްތަކަށް އެ  ރުންގެ މަޤާމުތަކަށް ވަރަްށގިނަ ސީނިއަރ އޮޑިޓަ ޮއތްއިރުކިެއކި ފެންވަުރގެ މުސާރަ ކަ

ތަފާތު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާން ޮކށްގެން ސީނިއަރ ޮއޑިޓަުރގެ  އެެހންނަމަވެސް ބަޖެޓް ކުރެވިފައި ހުރީ.

ޖޫނިއަރ  ގޮތަކަށް ލެްއވީ ރަްށގިނަ މަޤާމުތައް އަޅުަގނޑުމެން ހުރެގެން ވަދަތިތަކެއް ފެންވަރުގެ މުަވއްޒަފުން ހޯދުމުގެ 

ލިފައިޑް މުަވއްޒަފުން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހުރެގެން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ެއ ލެވަލްގެ މުަވއްޒަފުން ެއީއ ކޮ

ނޑުމެްނ  ގޮުތގައި ލްޓެންސީ ކޯްސޓްގެދިޔަ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރައިން. ކޮންސަތައް ބާކީ ކުެރެވންޑިފަރެންސަސް އަުޅގަ

ހިންގާ މި ވޯރލްޑް ބޭންކު އެހީަގއި އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް ވެްސ ދެންނެވި . ކުރިންހިމަނާފައި ވާނެ ބޮޑު އަދަދެއް 

މި ބަޔަރ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓްގެ ެއއް ކޮމްޕޯނަންޓް ފައިނޭންޝަލް  އެހީގައި ށް ގެންދާ ޕްރޮޖެޓްގެ ކުރިއަ

އޮފް މޯލްޑިވްސް ފަންޑްްސ ބޭނުން  ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ަގވަރމަންޓް ކުރަން ޚަރަދުކޮންސަލްޓެންސީ ސަރވިސަްސ އަށް 

ިޅގެން އަލުން ވެވުމާ ގުއެއްބަސް ހޯދުމަށް މި ފުރަތަމަ ލްޓެންސީ ސަރިވސްެއގޮތުން އަުޅަގނުޑމެން ކޮންސަ .ންކޮށްގެ

ށްގެން ވެސް އަދި މިހާތަނަށް ފަހަރު މަތިން އިޢުލާން ކޮ 7ކަށް އެްނގޭޖް ކުރުމަށް ޓަކައި ތަފާތު ކޮންސަލްޓެންޓަ

ނޑުމެންނާ އަޅު އޮިޑްޓ އެ ަމސައްކަތް ކުރާނެ ކޮލިފައިްޑ ފައިނޭންޝިއަލް  ަގއިއެކީަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަފާތު ކޮންސަލްޓެންޓެއް ލިބިފައެއް  ނޑު ފަހަރުމަތިން  7ނެތް. އަޅުގަ ްއޔާ ގޮތުން ވެއްޖެ ހަނދާންވާއަޅުގަ

ކުެރވޭ. އޭގެ އިތުރުްނ އެއް ފައިސާ އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުމެއް ނު އެ، އްޖެ. އެހެންވީމާތްތަެކއް ކުރެވި މަސައްކަ

ނަޑއެޅިަފއި އޮތް. ޤާނޫުނ ކަންތައްަތކެްއ ފިޒިކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ާޤނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް ލާޒިމްކުރާ  ކަ

އެކަމަށް ބޭނުްނވާ ތަްއޔާުރވެފައި  ަޓކައި  އެކަމަށްވުޖޫދަށް ައއިއިރު. އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓް އެކުަލވާލިއިުރ 

ޤާނޫުނ  ެވސް ބަޖެޓް ކުރިން. އެހެންނަމަވެސް އެ ހޯދުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ކޮންސަލްޓެންސީ ސަރވިސް

ިއސާ ހެންވީމާ، އެ ފަފައިސާ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންކުރާކަށް ނުެޖހުނު. އެ އެީކގަިއ މިންފީޛު ކުރަން ފެށިފައި ނެުތމާ ތަ

ވެފައި ެއބަހުރި. އޭގެ އިތުރުން ސޮފްޓްވެއާރ ލަިއސެންސް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންކުރާ އޮޑިްޓ އެހުރި ގޮތުަގއި ބާކީ 

ކުރިން ެވސް  މިލިއަން ރުފިޔާ ބަެޖޓް ކުރެވުނު. 0.0 އަށް  ލައިސެންސްެއ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް އިނގޭތޯ. 

މުަވއްޒިފުްނ ، ފައި އޮންނަ އަދަެދއް. އެހެންވީމާްއޒިފުންނާއި ގުޅިދެންނެވި ގޮތަށް މި ސޮފްޓްވެއާރގެ އަދަދަކީ ުމވަ

ނޑުމެން ސޮފްޓްވެއާރައކަށް އިުތރަކަށް މިއަ ހަރު ތެރޭގަިއ ވެއްދުުމގެ ކަންތައް މަޑުޖެހިފައި އޮތީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު އެްގޒިސްޓިންގ ެލވެލްގެ ަލއިެސންސް ހިފަހަ އިންވެސްްޓކޮށްފަެއއް ހުރީ.  އްޓާފައިނޯންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއްއގޮތަަކށް ވެސް ސްޕެންޑެްއ ނުކުރަން  0.0، އެހެންވީމާ ލައިސެންްސ އިތުރަްށ  އެއީ  މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން އައިޓީ ެސކިއުރިޓީ ރަނަގޅު ކުރުމަށް ޓަކައި އައިީޓ  ހޯދާކަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި. އޭގެ އިތުރުން އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހާޑްވެއާރ ހޯދުމަށް ޓަަކއި  ނުޑ ހަނދާންވާ ގޮތުން ެވއްޖެމިިލައން ރުފިޔާ  2.1ެވސް ގާްތގަ އްޔާ ބަޖެޓް އަުޅގަ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ މަސް 4ރެވިގެން ދާނެ. ފާއިތުވި ކުރެވުނު. މިކަންތައްތަކަށް ިމއަހަރު ތެރޭގައި ޚަރަދު ކު

ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ސްންޓްއިކުއިޕްމަ މިއަޅުަގނޑުމެން ތަފާތު އެތަެކއް ފަހަރު މަތިން މަސައްކަތްކޮށްފިން 

ށް އިޢުލާންޮކށްގެން އެ ސަޕްަލއިކޮށްދޭނެ ހެންނަމަވެސް ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަހޯދަން. އެ

ޖެނެރަލް އޮފީހުން  ނެތް. ޓްރެވަލް ކޯްސޓަކީ އޮޑިޓަރ ތީ އެ ޚަރަދުތައް އަދި ކުެރވިފަެއއް ފަރާތެއް ލިބިފައިނުވާ

ގޮތެއްަގިއ  އްމުއި އޮންނަ ގޮތުން އަތޮޅުތަކަށް ޢާއްމުކޮށް ފަހުކޮޅު ކުރާނެ ޚަރަދެއް. ހުރިހާ ޓީމްތައް ހަމަޖެހިފަޢާ

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އެއީ  3ހުރި  ޓްރެަވލް ކޮސްޓަށް ދީފައި، ުރގެ ފަހު ކުއާާޓގައި. އެހެްނވީމާޒިޔާރަތްކުރާނީ އަހަ

ނޑު ހަނާދންވާ ގޮތުްނެވއްޖެޔާ މިލިައން ރުފި 4ހަމަ، ގާތްަގނަޑކަށް  އްާޔ ެއގޮތުަގއި އެންމެ ފަހު ުކއާޓާރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޓްއް. ެއ ޚަރަދު ނުކުެރވި ެއއޮތީ ޢާޚަރަދު ކުރެިވގެންދާނެ ެއއްޗެ  ރެންޑަީކ އެންމެފަުހ އްމުކޮށް އަުޅގަ

މިިލައން ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. ޚަރަދު  0އަތޮުޅ ތެރެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ކަމުަގިއވާީތ އެ ޚަރަދު އެީއ  ކުއާރާޓގައި 

ނޑުމެން ބޭނުން ނުކުރެވި އޮތީ ތަފާތު އެ ތައް ފަހަރެްއގެ މަތިން ނުކުރެވި. ޓްެރއިނިންގ ކޯްސްޓގެ ވެސް ޮބޑުބައި އަުޅގަ

ީނ ފުންނަށް ސްކީމްތައް ހުޅުވާލަިއގެން އިޢުލާން ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެމުވަްއޒަ

ފުން ހިފާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެީއ ކުރާ އެްއވެސް ްސކޯލާރޝިޕް އޮޮޕޗުިނޓީއެްއގެ ބޭނުން މުަވއްޒައަޅުަގނޑުމެން އޮފާރ

ފަުކ ބޭނުމެއް ުނވޭ. ބޮންެޑްއގައި އެިޅގެން ައދި މަސައްކަުތގަިއ އުޅެމުން އި އެޭޅކަށް ެއްއެވސް މުަވއްޒަބޮންޑެއްގަ 

ރޑް ެއކައުންަޓންސީ ކޮލިފިކޭޝަނަކީ ބަެއްއ ނޑުމެން މިއޮފަރ ކުރާ ކޮލިފިކޭޝަން ކިަޔވަިއގެން ގިނަފަހަރަށް އަޅުގަ ޗާޓާ

ކަށް ނުވާތީ އެ ރިްސކް ކުރަން އެހާ ފަސޭހަ ކޮލިފިޭކޝަނަފުންނަށް މަސައްކަތް ުކރަމުން ކިޔަވަމުން ކޮމްޕްލީޓް މުވަްއޒަ

 ދައުލަތަށް އެ އަނބުރާ އްޔާ ްއޔާމު ފާސްނުެވއްޖެއްޓައިފިނަގާކަށް ބޭނުމެއް ުނވޭ. ެއީއ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ެއގޮތަށް ފަ

މި ޚަރަދުތަކަށް ބަޖެޓްުކރި ފައިސާެގ ބޮޑުބަެޔއް ހަަމ  ،ށް އޮންނާީތވެ. އެހެންވެ އެގޮތުން އެ ފަިއސާފައިސާ އަތުާލގޮތަ

 ބާކީވެފައި މިހިރީ މިހާ ހިސާބަށް އަިއއިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް މިނިސްޓަރަށް. ތަންކޮޅެްއ އޮން ން. މިސުވާލުގެ ެއއްބައި ދިޔަޯތ ފިނޭޖެނެރަލް ޮއިޑޓަރ ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ

 ރެކޯޑްަގއި ވިދާޅުވެެދއްާވ. 

 

 ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ



  

ނޑަައޅާފައި އޮތީ 43އިާމރާތެއް އެޅުމަށް  އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ައއު މަ މިހާރު ސަރުކާރުގެ އެްއވެސް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ނޑަްށ  ަތއްސިޔާސަތެއް އެަބއޮތްތޯއޭ. އެއް އިމާރާެތއްގެ ދަށުަގިއ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާ ހިންގާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިސާުބން ވެސް ކުރިން ލިބިފައި ޮއތް މަޢުލޫމާތެއް ކޮންމެ ވުޒާރާއަކަށް ަވކި ބިލްޑިންގެއއް 

އޭެގ  ކުރިއަށް ގެންދެވީމާ،ޖެއްސުމުެގ ބަދަލުގައި އޮފީސް ކޮމްޯޕނެންޓެއް ހަދައިގެން ެއގޮތަށް ވަކި ބިމެއް ހަމަ

 ތަފްސީލެއް މިނިސްޓަރ ދެއްިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ޖިހާދު. 

 

 ކަދެްއކެވުން:ޖިހާދު ވާހަهللا ބްދުނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަމިނިސްޓަރ އޮފް ފި

ނޑު ވާހަކަ ފެށުމުގެ ކު އެީކަގއި ތިއްެބިވ ރިން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑާ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ދަންނަާވލާނަން. ޢަލީ ރަޝީދަކީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ބަެޖޓް ނޭޝަނަލް ބަޖެޓް، ދެން 

ބޭފުޅުންނަކީ  0ޮއފިސަރ. މި  ސްސްޓިކް ވީ ރަމީޒް. އޭނަައކީ ސީނިއަރ ސްޓެޓިިއ އިންނެފަރާތުގަ އަޅުަގނުޑގެ ކަނާތް

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރި ބޭުފޅުން. ނޭޝަނަލް ބަޖެޓް. އެ ޢި 0ބަޖެޓް ކަންތަކުަގއި އެންމެ ިގނައިން ހަރަކާތްތެރިވާ 

ނޑު ކޮންމެވެސް ަވރެއް މިހާރު ބަ ސުވާލަށް ނޑުމެން ކުަޑކުަޑ  ޖެޓް އޮޑިޓް އޮފީހަށްސީދާ ދިއުމުގެ ކުިރން އަޅުގަ އަޅުގަ

ވަނަ އަަހރުގެ މުޅި އޮޑިޓް އޮފީހުގެ  0224ަވނަ އަހަރު،  0224ދަންނަވާލާނަން.  ހަދާލައިގެން ޖަާވބު އެނަލަސިސް

ނަޑކަށް   ވަނަ އަހަރަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  0223މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަިއ އޮތީ.  42ބަޖެޓަކީ ގާްތގަ

 04.1މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. ެއހެންނަމަވެސް އޮގަސްްޓގެ ނިަޔލަށް މިހާރު ދައްކަނީ  28ފާސްކޮށްދެއްވާަފއި އޮތީ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާ ކަމަށް. ދެން އޭގެ ބަެއއް ސަބަބުތައް ވެސް ވިދާުޅވެދެްއވައިފި. ައޅުަގނޑަްށ 

މިލިއަްނ  41މިލިއަން ރުފިާޔގެ ލެވެްލގަޭއ،  41ށް އުޅެނީ ގާތްަގނޑަކަ ެޕންޑިންގ ެވސްސްލަފާކުރެވެނީ މިއަހަރުގެ 

ގޮެތއްަގިއ  އްމުއޮކްޓޯަބރ ގައި. ޢާ 0ޖެޓް އަޅުަގނޑަށް ލިބުނީ ަވނަ އަހަރުގެ ބަ 0222. ދެން ރުފިޔާގައި 

ނޑުމެންނަށް ، ރިން ފޮނުވަންޖެހޭނެ. އެެހންވީމާއަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓް ޭއގެ ކު ދަން ެވސް ހަ އެނަލިސިސްއަުޅގަ

ތަންކޮޅެއް ވަގުތު ކުަޑވެފައި ޮއތީ. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ މާބޮޑު އިޫޝއަކަށް ނުދަންނަވަން. ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކަށް މިއޮީތ 

ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ އަދި މިލިއަން ރުފިޔާ އެއީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ނުލާ.  28.1މިލިއަން ރުފިޔާ. ދެން ޭއގެ ތެރޭަގއި  14

ގެ ޖުމްލައަކީ. ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވި ބަޖެޓް 0222ން ރުފިޔާ. މިލިއަ 43.0ގޮތުަގއި 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އަޅުަގނޑުމެން ޢާ އްމުކޮށް ެއހެން ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ގޮތަށް ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

އޮތް މިއަންަނ . ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިާދޅުވެފަިއ އެބަ މަޤާމުތައް ހަމަެއކަނި ުއނިކުރި ެއއްަޗކީ އައު  އަޅުަގނޑުމެން



  

ކުޑަކުރަްނ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު  ވެސް ބޮޑަށް، ވީހާ ފުން އިތުރު ކުރާ އަހަރެއް ނޫނޭ. ވަރަށްއަހަރަކީ މުވަްއޒަ

ނޑަކަށް   އީތުރު ކުރަން. މިމަޤާމު އި 2222މަޤާމު.  2222ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްަތުކން ލިބިފައި އެބަހުރި ގާްތގަ

ނޑުމެން ރައީސް ނިންމެވީ ިމއަންނަ ، ން ހުރި ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާއެްއވެސް ަދއުލަތަކަށް ކެރިފޯރުންތެރިކަ އަުޅގަ

އަހަރަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަވާކަމަށް ވަންޏާ އެމްޕްލޯއިމެންޓް ފްރީޒް އަހަރެކޭ. ދެން ވަރަށް ނާދިރު ހާލަތެއްގަިއ 

މަޤާމުތަކަށް ފައިސާ  ސް ކަަހލަ އައުފުރަތަމަ ބަޖެޓް ދާއިރު އެއްވެއެންމެ ، ކުރެވޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާއިތުރު ނުނޫނީ 

ނޑަށް އިންްސޓްރަްކޝަން ދެއްވާަފއި އޮތީ. ހަަމ  އެލޮކޭޓް ުނކުރާ ގޮތަށް ރަީއސް ނިންމަވާފައި އޮތީ. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ނަޑކަށް 08 އެމޭރުމުން އަޅުގަ މިލިއަން  7.3 މި މަޤާމު ވެސް އުނިކުރީމަ ގާތްގަ

ރުފިޔާ މަދުވަނީ. ޭއގެ އިތުުރން އެްއވެސް އެްއޗެއް އަުޅަގނޑުމެން އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކުން އުންޏެއް ނުކުރަން. 

އިން. ދެން އެ އޮތް ހުޅުމާލެދެން އޮތީ އިމާރާތުގެ ވާހަކަ. އިމާރާތަކީ އަސްލު އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ބިމެއް ދެއްވާފައި އެބަ 

ނޑާބެހޭ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެ އިމާރާތް ކުރުމާ  ވެސް ބައްދަލުކުރެްއވި. އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ވެސް  ރަލް އަޅުގަ

ކަހަލަ ަކންތައްތައް ެވސް އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ  ދެން ބަެއއް ބައްދަލުކުރަްއވާފައި އޮތީ. މީގައި

އެްއ އިމާރާތެްއގައި ތިބި ކަމަށްވަންޏާ އަސްލު ކުރަންޖެހޭ  މި ދެކެީނ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްއްަގއި ގޮތެ ޖުމްލަ

ވަރަށްގިނަ އޮފީސްތައް ތިބުމާ  ޚަރަދު ކުަޑެވެގންދާނެ. ބައްލަވާ މިސާލަކަށް ވެލާނާގެ ވެސް. ސަުރކާރުގެ  ސްލޮޖިސްޓިކް

ދުްއވަންެޖހޭ ދުއްވުންތައް ވެސް ކުޑަ.  އިޅުަގނޑުމެން ކާރުގައެީކގައި ެއްއވެސް ޕިޔޯނެްއެގ ބޭނުމެއް ނެތޭ. އަދި އަ

ެވސް ގިަނ  ވަީނ ބޮޑަށް ވީހާފުޅުެވސް ުކޑަާވނެ. އެގޮތަށް ވިސްނާފައި ަރއީސް ެވސް ބޭނުން ވުންކޮންޖެސްޓް

ނީ އެހެން ެއއްފުރާެޅއްެގ ދަށުަގއި ތިބޭ ގޮތަށް. އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނޫނީ  ކާރުެގ އޮފީސްަތއް ެއއް އިމާރާތެއްަގއިސަރު

އެހެންނަމަެވސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ެއ  އަންނާނެ. އްޔާ ވަަރށްގިނަ ކަންތައް ުލއިފަސޭހަެވގެންހަދައިފި ކަމަށްވެއްޖެ 

އެ ބިމުގެ އިމާރާތެއް ކުރައްވާ ވާހަަކ ، ގަވާ އިޫޝއަކީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެބައޮތޭ ބިމެއް ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ ނަން

ނޑު ބެލިއިރު މިއާމީަގއި އަ ކަންނޭނގެ އެއީ.  ވެސް ވާހަކަދައްކާަފއި  ހޭ ގޮތުން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރާބެ ޅުގަ

އެ ން ބޭނުންފުޅުވަނީ އެތަން ވިދާޅުވަނީ މިހާރު އެޗް.ޑީ.ސީ  ބެހޭ ގޮތުން ދި ހަުއސިންގ ިމނިސްޓަރ މިކަމާއެބައޮތް. އަ

ނޫން  ލި ެނގުަމކީ ރަނގަޅު ކަމަކަށްގެ ކުށޭ. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ިއމާރާތުގެ ބިމުބިމަށް ކުލި ނަންގަވަން

މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެްއ  43ދެން އަދި ވާނީ. އެހެންވީާމ، މި ލެވެލްގައި އަސްލު އޮތީ.  ކަންނޭނގެ

އެންެމ އަހަރު ތެރޭގައި ަޚރަދުވާނެ ކަމަށް ވެސް. ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ރަނގަޅީ  2ނުކުރެވޭ 

ނޑުމެން އެބަ ބޮޑު ޕްލޭނެްއ ހަދާފައި ބުނޭ ފިނޭންސް ރާެތއްގެ ެތރޭގައި ެއކަން ވެއްޖެ އިމާ އެއް ރަނގަޅީ އްޔާ. އަުޅގަ

އިމާރާތް ތަޅާފައި އެތަނުގައި ބައު މިނިސްޓްރީގައި ހުރި އިމާރާތް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އިމާރާތް ކުރަން ކައިރީގައި ހުރި 

ނޑުމެން ބުރީގެ އިމާރާތެްއ. އެހެންނަމަވެސް ރައީްސ  20މިހާރު ކުރަހާފައި އޮތީ  ބޮޑު އިމާރާތެއް ހަދަން. އަޅުގަ

ނަޑކަށް  ވެސް މައްޗަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ވިދާޅުވަނީ ެއއަށްވުރެ ެއ ، ބުިރއާ ހަމައަށް. އެހެްނވީމާ 02ާވހަކަ. ގާްތގަ



  

ްށގިަނ މަްށަވންޏާ ވަރަށްބޮޑު، ވަރަހަމައަށް ގެންެދވިއްޖެ ކަ ބުިރއާ 02މަގުމަތީަގއި މިއުޅެނީ.  ފީޒިބިލިޓީ ހެދުމުގެ

އިޝޫ  ތައް ޖާމިލު ކުރެވޭނެ. އެހެންވީާމ، ވަރަށްޮބޑު ކޮސްޓް ކަޓިންގއަލަށް ހަދާ އިމާރާ އޮފީސްތަކެއް ފިނޭންސް އިން

ކަްތ އަދި ަހއުސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ގުިޅގެން ެއ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މިދަނީ. މަސައް ގޮތަކަށް ގެންދެވޭނެ. ދެން އެ 

ނޑަށް ފެންނަނީ ނތާ  ށް އޮތްައދި މުޅިން ނިމިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ކުރިއަވަކި ގޮތަކަށް ، ންވީމާއެހެ ގައި އަުޅގަ

ތެރޭަގއި ުފދޭވަރަކަށް ބޮުޑ އިމާރާެތްއ  ހުރި ެއގޯތި އަޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އެ 

ވެސް އެތަނުން ލިބޭނެ. އްޔާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންވާ ޖާގަ ވެސް. ެއހެންވެއްޖެ ކަމަށްވެއްޖެ  އެޅިގެންދާނެ ތަން

މަސައްކަތް  އެ، އޮތީ. އެހެންވީމާދެން ހުޅުމާލޭގެ ވެސް އިމާރާތް އަޅުްއވާ ވާަހކަ ރައީސް ވިދާޅުވެަފއި ، އެހެންވީމާ

ތެރޭ އަހަރު  2އަދަދެއް.  މިިލއަން ރުފިޔާައކީ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު 43ވެސް އެބަދޭ. އަދި ޕްލޭނިންގ ސްޓޭޖްގައި ިމއޮތީ. 

ނޑަށް ހީވަނީ  އެ، މާރާތް ފެއްޓެިވޔަސް. އެހެންވީމާއަދި އި ޚަރަދެއް ވެސް ނުކުެރއްވޭނެ ެލވެލްަގއި މިއޮތީ. އަުޅގަ

ސުވާލެއް އޮތިްއޔާ ސުވާުލ އަދިވެސް  ދެން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލގެ ޖަވާބު އެރުުވނު ކަމަށް.

 ކުރެްއވުމަށް. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު ދޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މި  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ މިިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް. އަުޅގަ

ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފުަރތަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި މަރަދޫ ާދއިރާެގ 

ކޮމަންޫޑ  ކޮށްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. އަދި އިތުރު ކަމެއް އިޢުލާން ކޮށްލާނަން. ކޮމިޓީގެ ރަސްމީޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ވަޑަިއގެްނއިންނެވިކަން އިޢުލާން ކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ވެްސ  ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ތަފާތެްއ މިހުރީ. ތަފާތެއް ނެތޭ ދެން މިހިނގާ އަހަރާއި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  ،ޔަމިހާރު މިދި

ދެންނެވިދާނެ އިންފްލޭޝަން އެޖެސްޓް ކުރީމަ. ދުނިޔޭެގ ތަންތަނުގައި އިންފްލޭޝަްނ އެޖެސްޓްކޮށްގެން އަސްލު 

ގައި ގެްނގުޅުްއވާނެ ްއ ނުގެންގުޅުްއވާ. ދެން މުސްތަޤުބަލުރާއްޖެއަކު ދެން އެ އުސޫލުތަ ހުށަހަޅަނީ. މި ތައްބަޖެޓް

ބޮޑުކުރަމުންދާ ވަރަްށ  ބަޖެޓު ދަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ބޮޑުކުރަމުންދެން ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން ކަންނޭނގެ. 

ފުން ޖެ މުވަްއޒަޖެނެރަލް ވިދާޅުެވއް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ވެސް ބޮޑުކޮށްދާތަން ފެނޭ. އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ ޮއޑިޓަރ

ވެ މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއަންނަ ބޭނުންވާ ވަރަށް ނުލިބުނީމައޭ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާކުރި ވަރަށް ޚަރަދު ނުކު 

ޑޮލަރު ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެތޯ. މިލިއަން  22ފުން ބަރާބަރަށް ހަމަކޮށްގެން މި އަހަރަށް އެ މުވަްއޒަ

ސް އިނގޭ ބަޖެޓު ޮއެވގެންކަން ސަުރކާރުގެ އޮފީސްތައް އެކަީށގެްނވާ ރަނަގޅު ފެންވަެރއްަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެ



  

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ސިސްޓަމުން އަރަިއގަެނގެްނ  އިފްގޮތުަގއި އަދިެވސް  އޮތް ބަޖެޓް ކުރެވޭނީ. އަުޅގަ

 އަދިވެްސ ރުޖޫޢަެވގެން ނުދޭ އުންޓް ިސސްޓަމަކަށެއް މިްނވަރުެގ ޕަބްލިކް ަފއިނޭންޝަލް އެކަ  އެދޭމި އަޅުަގނޑުމެން 

 28މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބަޖެޓް އޮތް ޒަމާނުެގ ބަދަލުގަިއ  4މިހާރު އިހުޒަމާުނގެ ، ސަރުކާރު އޮފީސްަތއް. އެހެްނވީމާ

ޓަރ ޖެނެރަލް ށް ޮއޑިކަކުރެވޭ ިމންވަރަފެންވަރަށް އެއާ ފައި ހަމަ ބިލިއަނަށް ައރަމުންދާއިރު ހަމަ އެ 02ބިލިއަނުން 

ހަރުދަނާެވގެން ދިއުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ ސަރުާކުރ  ސްްޓރެންތެންވެގެންއޮފީހުގެ ކަންތައްަތއް 

ނޑުމެން ރައްޔިުތން މިއެދޭ ކުރިއެރު މާއި ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ފައިސާއަށް ވީނުީވއެއް ނޭނގި އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑގެ ުސވާަލކީ ، ނުވާނެ ކަާމއިމެދު ޝައްެކއް ނެތް. އެެހންވީމާސިލުދުތައް ހާހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މަޤުޞަ

ބޭނުންތޯ. އެއީ ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް މިހާރު އެ އަދަދު ކޮންމެހެން  މިކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަ

ގޮަތށް މިއޮންނަނީ. ދެން އޮޑިޓް  ކޮސްޓްތަކެއް މަށަިއގެން އެޅުްއވެން ޮއތިއްޔާ ެއކަމެއް އަުޅްއވާ ގެ ދިމާލުންސަރުކާރު

ިތ  ބޭފުޅަކު ތި ނަންގަވަނީ. އެމީހުންތޯއޭ 08 މި ހުރި ކަންކަމުގެ އިުތރަށްތޯ އޮފީހުގައި މިއަހަުރގެ މި ނިންމާފައި

 ލައްކަ ރުފިޔާއަީކ. އެކަން ސާފުކޮށްލަން އެބަ  1މިލިއަން  28މަދުކޮށްފައި އޮތް އަދަދުތޯ  މަދުކުރެއްވީ. އެމީހުން ނުލައި

ބޭނުންވޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނ މިތިބީ އޮޑިޓް އޮފީހަށް ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާގެ ކަންަތއްތައް އޮޑިްޓ 

ކުރުމާއި އަދި އޮޑިޓް އޮފީހަްށ ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ ފައިސާ މިތަނުން 

 43ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުވާލަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް ވިދާޅުެވއްޖެ ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރައް. ދެން އަޅުގަ 

ިވއްޔާ އެހެން ވެދާނެ. އަހަރު ބޭނުންފުޅު ނުވާނެ ކަމަށް. ެއއީ މުޅި އިމާރާތް ހެދުމުގެ ައގު ކަމަށްވަނީ 2މިލިއަން 

ބޭނުންވަނީ ކިހާވަރުތޯ އާިއ މިތަނުން ހަރު ޓޭަވރުވާނެތޯއޭ. ެއއަކުރިއަްށ އޮތް އަހަރު އެކަން ފެއްމިއަހަރަށް ، އެހެންވީމާ

ނޑުފައިސާ އެގޮތަށް އޮިޑޓް އޮފީހަށް ބޭނުންފުޅުވާ އެ ުސވާލުކޮށްލަްނ  ނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ަފއިނޭންސްާއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީން މަޖިލިސްގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް އޮިޑޓް އޮފީ ހަށް ބޭނުންވަނީ ދޫކުރައްވަން ހުރިތޯ އާއި ދެން އަޅުގަ

ހުރި އެއްޗެްއ  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެެރއިން ދެވެން 43މި ، ންވީމާބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ާގއިމްކޮށްދިނުން. އެހެ

ނޑުމެން ތައްޔާަރށް މިތިބީ. ދެން ސަރުކާރުެގ  ސަރުކާރުގެ ަދއުލަތުގެ މާލީ ތަންދޭ ކަމަށްވަނީވިްއޔާ ދިނުމަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ކުށް ކަުމގަިއ ނު ތަންތަންއޮފީސްތައް މިހާރު ވެސް ހިްނގާނެ  ވަނީ ނަމަ އަމިއްލަ ނެތިގެން އަުޅގަ

އުުޅއްާވ. މިކަމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް  ފަރާތުގެ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިއްޕަވަިއގެން ވެސް ވަރަްށ ބޮޑު އަގުަގއި އެބަފަރާތް

ށް އޮްތ ވަީނވިްއޔާ. ޭއގެ މާނައަކީ ކުިރއަމަށްއެނޫން އެްއވެސް ަމގެއް އޮތް ކަ ތުގައި ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންޙަޤީޤަ

ތަނަށް ދުރު މުސްތަޤުބަލަށް ރާވާ ނުލައި ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ފުޅާވަމުންދާ ވަރަށް އިމާރާތްތައް ނުކުރެވުުމެގ 

ނޑަށް މި ފާހަގަ  ސަބަބުން އެހާ ބޮޑު ޚަރަދެްއ ކުރަން މި ޕްލޭނިންގ ، މި ކުެރެވނީ. އެހެންވީމާޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ސްޓޭޖްގައި މިސާަލކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބިލްޑިްނގ ޮއެވގެން ިއވެލުއޭްޓކޮށްެގން ކިތައް އަހަރު ުދވަހުެގ 

މިހާރު  ،ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޭބނުންފުޅުވާ ޖާގަ މިހާރު ލިިބފައި އޮތްތޯ ާއއި ،ތެރޭގައި އެކަްނ ކުެރވޭނެތޯ އާއި 



  

ޖާގަިއގެ ދަތިކަން ކިހާ ދުވަހަކުން ފިލައިގެން  ވިްއޔާ އެފައިސާ ދޫކުރަމުންދާ ކަމަށްވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

ށް ބަހާލައިގެން ހެދީމަ ކަކޮން އަހަރުތަކަ ،ކިތައް އަހަރު ތެރޭގައި އެ ބިލްޑިްނގ ނިމޭނެތޯ އާއި ،ހިނގައިދާނެތޯ އާއި 

ނޑު، ށްޯތ ެއކަން ކުެރޭވނީ. އެހެންވީމާކޮން ގޮތަކަ ުލިއވާ  ށްގެ ބަޖެޓަެވސް ދައުލަތު ވެސް ބޭނުންޭވ ވީހާމެން އަުޅގަ

ބުރަ ނުވާނެ ގޮތަކަްށ އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ޮއޑިޓް އޮފީހުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ  ގޮތަކަށް

ނޑު ފާހަގަކުިރގޮތަްށ  ވަސީލަތްތައް ފޯުރކޮށްދިނުން. އެހެން މިދެންނެވީ މިދެންނެވި ގޮތަްށ ކުރިން ވެްސ އަުޅގަ

ކޮމިޓީން  ްއޔާ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ޓަކައި މިބުޮކށް ނުބެލެހެއްޓޭ ކަމަށްވެއްޖެޔަތު ހިސާދައުލަތުގެ މާލިއް

ެދ މި ، ތްަތކެއް ނުުކރެވޭނެ. އެހެންވީމާވެސް އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ މަސައްކަ

ނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުން. އޭރުން ދެން ނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ ވަރަށް ފަސޭހައިން މިބަޖެޓް އަޅުގަ

 ވިދާނެ. ފާސްކޮށްލެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހިމް

ވަނަ އަހަރަށް ވެްސ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް  0223އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މިހިނާގ 

ފުން ޒަމުަވއް  222ފުންގެ ޚަރަދު ދެްއވާފަިއ އޮތީ. މުވަްއޒަ 222ކޮށްދެއްވި ބަޖެްޓގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް

ނޑު ބޭނުންެވއްޖެ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ިމވަގުތު މަަސއްކަތް ނުކުރާ ަސބަބު އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ައޅުގަ

ދީގެން ގެންުގޅެވިދާނެ. އެކަމަކު ދައުލަުތގެ ފުންނަށް ވަޒީފާމުަވއްޒަ  222ޖަނަވަރީން ފެށިގެން ވެސް  2ވެއްެޖއްޔާ 

ޑިވެލޮްޕވާ ވަރަކުން  ްގރެޖުއަލީފައިސާ ެއގޮުތގައި އިސްރާުފ ކުރަން ބޭނުން ނުވާތީެވ އަޅުަގނޑުމެން ކެޕޭިސޓީގެ 

އިަގނޑު ގާ ޕްރޮޖެކްޓް މަފުން ރެކްރޫޓް ކުރަން މަސައްކަތް ކުިރއަށްދަނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ިމހިންމުވަްއޒަ

އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް  ވެސް ދަކީމަޤުޞަ

ން ފުއް ތަޢާރުފުކުރެޭވ ވަރަކުން އެއަށް މުަވއްޒައެކި ަވއްަތރުގެ އޮޑިޓްތަ ، ޒް ކުރުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާޕްރޮފެޝަނަލައި

ފުން އިތުރު ކުރަމުން މިދަނީ. އޭގެ މިސާލެއް މިއަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ބިނާކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަކުން މުވައްޒަ

ޕާރފޯމެންސް އޮޑިޓް  ޓްެމންޓް އެސްޓެބްލިޝްކޮްށގެން މިހާރުސް ޑިޕާއަޅުަގނޑުމެން ޕާރފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ިވފައި ެއއޮތީ. އިންފޮމޭޝަން ޮއޑިޓްކޮްށ ރިޕޯޓް އެކުަލވާލާފައި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުުމގެ މަރުޙަލާއަށް ގެނެ  0ޕައިލެޓް 

ނ ށްގެން އެއަށް ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުން އެއްަބއި ފުކޮޑުމެން އަަލށް ތަޢާރުސިސްޓަމް އޮޑިޓްސް މިއަހަުރ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ، ދަންޖެހިފައި މިއޮތީ. ެއހެންވީމާފުން ހޯީޒފާ ދީފައި އަނެއްަބއި މުަވްއޒަ ފުން މިހާރު ވެސް ވަމުވަްއޒަ

ފުްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުަވއްޒަފީހުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ެއކިއެކި ފަންނުގެ އޮ

އް އެކަންކަމެ  . ޯއވަރ ނައިޓަކުންއެ އުފައްދާ، އުފެއްދޭނީ ގްރެުޑއަލީ، އުފައްދަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ ތެރޭގައި

 222ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އޮންނަން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ެއ ފުރުޞަތު އޮޑި



  

ނޑުމެން ިމ  މުވަްއޒަފުންނަކީ ެވސް މިއަަހރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ޖާގަ އޮތް މިންވަރު. ިއތުރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މަސައްކަތްަތއް ނޑު ގޮތެްއގައި ައޅުގަ ހުރި ގޮތުން  ރިކުއެސްުޓކުރާ މަޤާމުތަކަކީ މައިގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރެވނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ މުވައްޒަފުން ގިނަ ކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށްބޮޑު ިއސްކަމެްއ 

ދޭންޖެހޭ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އަބަދު ވެސް އެއީ ކޮންމެ އޮޑިޓު އޮފީހަކަށް ވަަޑއިގެންެނވިޔަްސ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ވެްސ 

އަބަދު ެވސް އޮޑިޓުގެ ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް. އަޅުަގނޑުމެން އޮީފސް ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ވެސް ޓްރެއިނިންގ އަކީ 

އޮޑިޓު އޮފީހުގެ މުަވއްޒަފުންަނށް ދާއިމީކޮށް ޓްރެއިނިންގ ދެވޭނެ އެްއވެސް ކަހަލަ އިންތިާޒމްތަކެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް. 

އޮީފހުގައި ޓްރެއިނިްނގ ޑިޕާޓްަމންޓެއް ޤާއިމުކޮށް ދާއިމަށް އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ބޭުނންވޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 

މުވަްއޒަފުން އެކި ފަންތީގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދާއިމީ ގޮތެއްަގއި ދެޭވނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން. 

ތެރޭގައި މިއަހަރު ބަޖެޓުގަިއ  އެހެންވީމާ، އެ ނިޔަތުަގއި ޓްރެއިނިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް އެްސޓެބްލިޝްކުރުމުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް

ހިމެނިފައި އިންނާނެ. މުވައްަޒފުން އޭގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި އޮންނާނީ އިނގޭތޯ. ދެން އޭގެ އިތުރުން ކޮލިޓީ. އޮޑިުޓ 

އޮފީހުގެ މުވަްއޒަފުން ކުރާ މަސައްކަުތގެ ކޮލިޓީ އެޝުައރެންސް ޚުދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ވެސް ބޭނުންވޭ. އަދި 

ށް ވެސް އެ ޮކލިޓީ އެޝުއަރެންސް އެބަ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ކުރާ އޮޑިޓްތަުކގެ ކޮލިީޓ ރައްޔިތުންނަ

އެންޝުއަރ ކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންްސ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ގާއިމުކުެރވި އޭގެ ބޭނުންވާ ފަންނީ 

ވެްސ ހަމަ ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާ އެއް ގެެނވިފަިއ މެޓީރިއަލްސްތައް ަތއްޔާުރކޮށް އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންާވ މުވަްއޒަފުން 

މުވައްޒަފުްނގެ ތެރޭަގއި ެއއޮތީ މިބައިތައް އިތުރުކޮށްަފ.  214މިއޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ބަޖެޓުކުރެވިަފއި މިހާރު އެ 

ކުރުމަށް އެހެންވީމާ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މި މުވައްޒަފުންެގ އަދަދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ 

ޓަކައި އެބަ ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތަްށ 

ބަލާއިރު ގިަނ އަދަދެޭކ ނުެއްއ ދެންނެވޭނެ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ދެތިން މިސާެލއް ދަންނަވާލާނަން. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

ަސސާތައް އޮޑިޓުކުރުުމގެ އިތުުރން އަދި އެހެން ދެ ުމއަްއސަސާެއއްގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އޮފީހަކީ ދައުލަުތގެ މުައއް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާ ޙަވާލުކުެރވިފައި އެަބއޮތް. ެއީއ ދައުލަތުގެ ިއސް މަޤާމުތަކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންެގ 

ކްޓަރ ޮއޑިޓު ފަރމްސް އޮޑިޓަރުން ެރގިޔުލޭޓުކޮްށ މިލްކިއްޔާތު މޮނިޓަރކޮށް ބެެލހެއްޓުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްަރއިވެޓް ސެ 

މުއައްސަާސގެ މަސްއޫިލއްޔަތު  4ބެލެހެއްޓުމަށް އޮޑިޓު ޕްރޮެފޝަން ޑިވެލޮޕްކުރުުމގެ މަްސއޫލިއްޔަތު. އެހެންވީމާ، 

ށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަްށ ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނީ ގޮުތން ޙަވާލުކުރެވިަފއި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަ 

މިކަންތައްތަކަށް އިސްނުދެވި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެކަންަތްއތައް އޮތީ ވަޅުޖެހިފަ. ގްރެޖުައލީ މިކަންކަން މި ވާޖިބުތަްއ 

އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުްނވާ ކެޕޭސިޓީ އޮިޑޓަރ އޮފީހުގެ ެތރޭގައި ގާއިމުކުރުުމގެ މަސަްއަކތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން 

ނޑުމެންނާ ައދަދުތަކަށް ބަލައިފި ކަމަށް މިދަނީ. އެހެންވީމާ، މުަވއް ަޒފުން ގިނައެްއ ނޫން. މިާސލަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ެދންނެވޭނީ މިސާލަކަށް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާހެއްހާ ފަިއނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް  ވެއްެޖއްޔާމުން އަުޅގަ



  

ވަްއޒަުފން މަސައްކަތްކުރޭ އިނގޭތޯ. އޮޑިޓުކުރަންޖެހޭ އިނގިރޭސިިވލާތުގެ އޮޑިޓު އޮފީހުގައި. އަްށ ސަތޭކަ ސާޅީސް މު

ލައްކަ އާބާީދއެއް އޮންނަ ޤައުމަކަށް ދުިއސައްތަ އެތައް ފަންސާހެއްހާ މުވަްއޒަފުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  4ބުރޫނައިަގއި 

މާ، އޮފީހުގައި މަަސއްކަްތކުރޭ. ދެން އަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަށް ެވސް ކޮންޕެއަރކުރަނީކީ ނޫން. އެގޮަތކަށް ނޫން. އެހެންވީ

އަޅުަގނޑުމެން ނަމްބަރސް އަށް ބަލައިފި ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އޮޑިޓުކުރަންޖެހޭ ވަިކަވިކ 

މުއައްސަސާަތއް ސަތާރަ ސަތޭކައަްށވުރެ މަތީގައި ުއޅެނީ. ފައިނޭންޝިއަލް ްސޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ 

ކަށް އަިދވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްެދވިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީާމ، ތަންތަނުގައި އަދަދު ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީއަ

ނޑުމެންނަށް އޮުޅމެއްގެ ތެޭރގައި އޮންނަ ކަެމއް. ަކއުންސިލުތަކަށް އެކަނި ބެލިޔަސް ދުއިަސއްތައަްށވުރެ  އެއީ އަުޅގަ

ރަްނ އެބައޮތް. ޤާނޫުނގައި ވަކި ގިނަ ަކއުންސިލުތައް ދުިއަސއްތަ ރަށުަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހުން ޮއޑިޓުކު

ނޑައަޅާަފއި ެއބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އޭގެ ާމނައަކީ ކޮންމެ ރަށަކަށް އޮޑިަޓރަކު ފޮނުވައިގެން ޮއޑިޓުކުރަން  ތާރީޚުތަކެއް ކަ

ބެލިއަސް އެޓްީލސްޓް ދުއިަސއްތަ ޮއޑިޓަރުން ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ަކއުންސިލުތަުކގަިއ ެއކަިނ 

ޑެލިވަރކުރަން ވެސް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުަވއްަޒފުންގެ އަދަދަކީ ައޅުަގނުޑ 

ދެކޭގޮުތގައި ެއްއގޮތަކަށް ވެްސ މި ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އޮތް އަދަދަކީ އެްއގޮތަކަށް ވެސް ިގނަ އަދަދެއް ނޫން އޮޑިޓަރ 

ތް މަސަްއކަތްަތކަށް ބަލާއިރު. އިމާރާތުގެ މައްސަލައިަގއި މިއީ ވަރަށް ދިގު ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ގައިމު ޙަވާލުކޮށްފައި އޮ

ތާރީޚެއް އޮތް މައްސަލަ ެއްއ އިނގޭތޯ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ނިކަމެތި ހާލުގައި ޖެހުނު 

ނޑު އަ 4އޮފީސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކާ ައޅައިބަާލއިރު. ފާއިތުވި  ހަރު ެވސް މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޓްރެޜަރީ  މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެތަނުން ގަދަކަމުން ހަމަ  ބިލްޑިންގަގއި އޮޕަރޭުޓކުރަުމންދަނިކޮށް އޭރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އޭރު ޔަޤީްނކަން ދެްއވާފައި ފިނޭންްސ  ގަދަކަމުން ގަަދކަމުން ނެރެލީ އިނގޭތޯ. ނެރެފައި އަުޅގަ

އަހަރުގެ ތެޭރގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގާެނ  4މިނިސްޓަރ ސޮއިކޮށްފަިއ ދީފައި އޮތް ސިޓީ އެަބއޮތް 

އެތަނަށް މޫވްކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް.  އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް 4އަމިއްލަ އިމާރާެތއް ބިނާކޮްށ 

ނޑުމެންނަށް އެ ފައިާސ  4ފާއިތުވި  އަހަރު ެވސް ބިމެއްގެ މައްސަލަ ހަމަނުޖެހިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނުދެއްވި އިނގޭތޯ. މިއަހަރު ފެށުނީއްސުރެއް ވެސް ައޅުަގނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ވެސް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރާ 

ނޑުމެްނ ހޯދި ހޯދުންތަކަށް މީގެ އެީކގައި   23މަޝްވަާރކޮށްގެން މި މައްސަލަ އަށް ޙައްލެއް ގެނެވޭތޯ ބެލިން. އަޅުގަ

ޮގސް ބެލި ބެލުމުން ޙަޤީޤަތުގައި ޭއރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ އަޅުަގނޑުމެން އަހަރުގެ ކުީރގެ ރެޯކޑްސްތަަކށް 

އެކަްނ އް އެލޮކޭޓުކޮށްދެްއވާފަިއ އޮތީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް އޮފީހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހަށް މާލޭއިން ބިމެ

ދެކުނު ފަރާތް  .ގުމެްއގެ ތެޭރގައި. އެއީ މިހާރު ގްރީން ޭގ ކިާޔ ބިން، ބިމުގެ ދެކުނު ފަރާތް އެހެންނޫންތޯނއޮތީ ނޭ

ޝަން ބަދަލުކުރެްއވިކަުމގެ ޒިން އެލޮކޭުޓކޮށްފައި އަދި އެ ޑި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހު



  

އެްއވެސް ލިޔުމެއް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކަށް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

ނުޑމެންނަށް އެއްވެ ގުޅޭގޮތުްނ  ސް ޖަވާބެއް މިހާތަނަކަށް އެއާސަރުކާރުަގއި ހުށަހަޅުއްަވިއގެން އެކަމަކު އެައކަށް އަުޅގަ

ތް. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްރޮމިސް އެއް ކޮށްދެްއވާފައި އެަބއޮތް ނެ ލިބިފައެއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ދެްއވާނެ ކަމަށް. ދެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

ވެްސ  ން ދަންނަވާނީ އެހެން ދައުލަތްތަކުަގއިއޮފީހުގެ އިމާރާުތގެ މައްސަލަ އަޅުަގނޑު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ހައިސިއްޔަތު

ކަމަާކއި އިޚްިތޔާރުތަާކއި ެއީކގައި ވަކި މިިނވަންއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަކީ ަވކި ޚާއްޞަ އިމާރާތެްއގައި ވަިކ ޚާއްޞަ 

ޮއޑިޓަރ  ސަރުާކރުގެ ނުފޫޒުން ެއއްކިާބވެފަިއ އޮންނަންޖެހޭ އޮފީހެކޭ އެ އޮފީހަކީ އިނގޭތޯ. އޮޕަރޭޓްކުރާއެީކގައި 

ފަރާތް. ސަރުކާުރެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ ިމންވަރު ބަލާފައި މަޖިލީހަށް  ވާޖެނެރަލަކީ ސަރުކާރު ަޖވާބުދާރީކުރު

ނޑަްށ ލިބިފައި އޮންަނ  ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތް. އެއްވެްސ ހާލެްއގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ އަުޅގަ

. އޮފީހެއް ބްރާންްޗ އޮފީހެްއ ނޫން އިނގޭތޯ. ެއއީ ލެޖިްސލޭޓިވް ބްރާންޗް  މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު ެއްގޒެކެިޓވް

ނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ނަމޫނާއަކަްށ ނަގާ އެމެިރކާ އަށް  ބަަލއިފިކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ެވްސ މިސާލަކަށް އަުޅގަ

އެއީ ޕާލިމަންޓަށް  .ރާ އޮފީހެއްކުދަށުން އޮޕަރޭޓްޕާލިމެންޓުެގ ބައެއް އެތަނުގެ ވަރމަންޓް އެަކއުންޓަބިލިޓީ އޮފީހަކީ ގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް އޮފީހުެގ ތެރެއިން އެއް އޮފީސް. އެެހންވީމާ، އެ ޕްރިންސިޕަލް 4މަސައްކަތް ކޮށްދޭ   ސްތައް އަުޅގަ

ބޭނުން ކޮންމެއިަރކު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮީފހުގެ ބަޖެޓު އުނިކޮށްލާފައި  . ަސރުކާރުންއަންޑަސްޓޭންްޑވާންޖެހޭ

 އޮޑިޓު އޮފީހުގެ މުަވްއޒަފުން މަދުކޮށްލާ މިކަންތައްތައް ކުރެޭވގޮތަށް ޮއވެއްެޖއްޔާ ނުން ކޮންމެއިރަކުން ބޭސަރުކާރު

 ގަިއ ހުރިަދއުލަުތގެ ފައިނޭންިޝއަލް މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމްސީރިއަސް ޗެކްސް އެންްޑ ބެލެންސަސްތަކެއް 

ތުގަިއ ބަޖެޓު ޚަރަުދނުކުރުމަށް އަނެއް ސަބަބަކަށް އިންޓަގްރިީޓ ެގއްލުމުގެ ފުުރޞަތު އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، ޙަޤީޤަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މިހާތަނަށް ބަޖެޓުގެ % ބަލާއިރު މިއަހަރަށްބަލާއިރު   48ވެސް ތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 ކުރަން އޮޑިޓަރޚަރަދުފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އުނިކުރައްވާަފއި އޮތީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ. އެހެންވީމާ، 

މަެގްއ ށް ޚަރަދުކުރެވޭނެ ެއއްެވސް ކަޖެނެރަލް އޮފީހަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްދެްއވިއަސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަ

ކުރަން. އުނިއަހަރުދުވަސް ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު  4ވެސް. ފާއިުތވި  ނެތް މިހާތަނަށް ތަނަވަސްވެަފއެއް

މިހާތަނަށް މިއަހަރު އުނިކުރަްއވާފައި އިނގޭޯތ  48ރީ ބަޖެޓުގެ %ކުރެއްވި އަދަދުަތއް މިހިއުނިމިއަހަރު މިހާތަނަށް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަންާގވެސްނުލާ. އެހެްނވީމާ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހަށް އެބަހުރި ވަރަށް ބޮޑެިތ 

ށް ބެލިއިރު ކުރުމުގައި މިއަހަރު މިހާތަނަ ސެކިއަރ ދަތިތައް ޚާއްޞަކޮށް ފައިނޭންޝިއަލް އިންޑިޕެންޑެންސް 

ދޭނެ.  ެއއްެވސް ފައިސާެއއް ނެތް ޓީމްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޓީމުތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވާލަން ބަލާއިރު ބަޖެޓުގައި

. އެހެންވީމާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު ކޮންޓްރޯލު ކުރާ ބީ މިހާރު ރަށްރަށަށް ނުފުރިފައެހެންވީމާ، ޓީމުތައް އެތި

ނޑުމެންނަށް ދިމާވާނީ މިކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ މުސްތަ ނޑުމެން ބޭނުްނވަނީ ހާލަ ޤުަބލުގައި ވެސް އަުޅގަ  42ތު. އަުޅގަ



  

ޮއންނަގޮތަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ހެން ޑިމޮކްރެޓިކް ސޮސައިޓީސްަތކުަގއި ވެސްއަހަރު ފަހަތަށް ދާންތޯ ނޫނީ ހަމަ އެ

ނޑުމެންނަްށ އުލެްއ ާގއިމުކޮށްދިނުތްކުެރވޭނެ މާޙަ މިނިވަންކަމާއި އެީކގަިއ މަސައްކަ ންތޯ. ެއއީ ތިބޭފުޅުން އަުޅގަ

 ޖެނެރަލަކީ ރައްޔިތުންގެ އޮފީހަށް،ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިނގޭތޯ. އެއީ އޮޑިޓަރ  ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ނޑަށް އަިދވެސަލައި ގެ ަމއްގރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ފަރާތަކަްށވާތީ. ބިލްޑިން ްސ ަގއި ހަމަ އަޅުގަ

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުގައި އަިމއްލަ އިމާރާތެްއ  ގެ އޮފީހުން ޕްރިފަރކުރާ ގޮތަކީދެންނެވޭނީ ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

އް ކުރާ ތަނަކަށްވާީތވެ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ނެރަލް އޮފީހަކީ ަވކި މަސަްއކަތެހުރުން. އޮޑިޓަރ ޖެ

ވެްސ  އަހަރު 4ާވ ވަރަްށ ފާއިތުިވ ހެންވީމާ، އެ ރިކުއަރމަންޓް މީޓްބަހުރި. އެސްޕެސިފިކް ރިުކއަރމަންޓްތަެކއް އެ

ނޑުމެންނަށް ޕްރޮމިސްކޮށްދެމުން އައި ގޮަތށް. އެހެންވީމާ، އެ އިމާރާތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ތަކީ އޮފީހެއް ހިންގަން އެކަީށގެންވާ އިމާރާތެްއ އެބަ ލިބެންޖެހޭ. މިހާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އޮޕަރޭޓުކުރާ އިމާރާ

ަގިއ ކަެމްއ ސްޕޭސްެގ މައްސަަލއި ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ތަރައްޤީުކރަން ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނޫން. މިހާރު

ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ޙަޤީޤަތަްށ ދަންނަވާ  ގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!ކުރިއަށް ނުގެންދެވި މަޑުޖެހިފައި އެބައޮތް އިނ

ނެތް. ދެން  އިާމރާތެއް ބިނާކުރުމުގެ ތަޖުރިާބއެއް ކޮށްފައެއްެއއްެވސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މީގެކުރިން 

އަޅުަގނޑުމެން ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީއާ ވާަހކަދައްަކިއެގން އެ މިނިސްޓްރީން ދެްއވި މަޢުލޫމާތުގެ މަްއޗަްށ 

ނޑުމެން ބަޖެޓު  ބިނާކޮށްފައި ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އެހާވަރަށް ޚަަރދުވާނެ ކަމަށް އެސްޓިމޭްޓކޮްށގެން އަުޅގަ

 ވުމަކީ ވެސް އެކަީށގެްނވާ މިލިއަން ޚަރަދު ނުުކރެ 43ހަމަ ކޮށްފައި އެއޮތީ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ިތވިދާޅުިވ ގޮތަްށ 

ކަެމއް. ިއޓް ޑިޕެންްޑސް އޮން  ީށގެންވާކަމެއް. އަދި ެއއަށްވުެރ އިުތރަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހުމަކީ ެވސް ހަމަ އެކަ

ނޑުމެންނަށް މިއަހަރު  ޝަން ިއނގޭތޯ. ސަރުކާރު ބިމެއް ެދއްަވއިފިްއޔާ މިހާރުސް ޑިޒިގަވަރމަންޓް ވެސް ައޅުގަ

ކުރިއަށް ގެްނގޮްސ ވެސް އެ ޕްލޭންކުުރމުގެ މަސައްކަތްތަާކއި އެ ިޑަޒއިންކުރުމުގެ މަސަްއކަތްތަާކއި އެްއޗެހި  ތެރޭގައި

މިލިއަން ރުފިާޔއަކީ  43ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ  ން އިމާރާތުގެ މަސަްއކަްތ ފެއްޓޭމަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ެފށިގެހަ

މިޒަމާނުގައި ޚަރަދުަތއް ހުރިޮގތަށް ބަލާއިރު މާބޮޑު ެއއްެޗްއނޫން ޚަރަދުވެގެންދާކަށް އިނޭގތޯ އިމާރާތާކަށް. އެހެްނވީމާ، 

ނޑަށް ހަމަ ޖެނުއިންކޮށް ދަންނަވާކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ދެންނެވޭނީ ެއއާ މިލިއަން ރުފިާޔއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅު  43  ގަ

މަގު އެ ސަރުކާރުން  ނަވާކަށް ނޭނގޭ. އެހެންނަމަެވސްބެހޭގޮތުން އެހާ ޔަޤީންކަމާއި އެކީަގއި އެްއެޗއް ދަން

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. މިލިއަން ރުފިޔާ ަހމަ ޚަރަދުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ައޅު 43 އެ ތަނަވަސްކޮށްދޭ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ  ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަިއގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަށް އޮތް ކަމަށް އެ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވިދާޅުވި. އެއް ސުވާލުގެ ބާކީ  މި

 ށް.ރަނަގޅުވާނެ ކަމަފުރުޞަތު ދިޔައިމާ ކުރިއަށް  ލައިގެންއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހިތަށްައރާ ހަމަ ނިންމާ



  

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ހާޖިهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

މުގެކުރިްނ ބަެއއް ވާހަކަ ންބަރު ދެއްވި ސުވާލަށް ސީދާ ިދއުޝުކުިރއްާޔ މުޤައްިރރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެ އާދެ!

. ާޚއްޞަކޮްށ ތްަތއް ބޭނުންވެފަވަނީ ހަމަ އިމާރާ ދައުލަތުގެ ވަރަްށގިނަ މުައއްަސސާތައް ،ދަންނަވާލަން. ސަރުކާރު

ޖުޑިޝަރީއަށް ބަލާކަމަށްވަންާޏ ޖުޑިޝަރީގެ އިމާރާތް ަވރަށް ހާލުގައި އެހެރީ. ޖުޑިޝަރީގެ ކޯޓުތައް ބައްަލވާ 

މެންޓުތަާކިއ ހަމަ ޖާގަ ނެތިގެން ވަރަށްގިނަ ޑޮކިއުަތކުގެ ހާލަތު ވަރަށްބޮޑު. އަސްލު ކޯޓު ކަމަށްވަންޏާ ކޯޓުތަުކގެ

ނޑާ ހަމައަށް ވަަރގިަނއިން އާދޭ.ކާުނކުރެިވގެން އަ އެްއޗެހި ރައް ނުޑ  ވެސް އެަބއޮތް ސްޕްރީމް މާދަމާ ޅުގަ ކޯޓަށް އަުޅގަ

ދައުލަުތގެ ވަރަށްގިަނ މުއައްސަސާަތއް އިމާރާތްވަީނ އަސްލު. އެހެންވީމާ، ދަނީ  . ެއއީ ހަމަ އެ ޕްޮރސެސް އެދާންވެފަ

އަިމްއލަ މީހެއްގެ ގޭަގއި ުކއްޔަށް އިން ތަން ން ރައިްޓްސ ކޮމިޝަން ހިއުމަބަލަ ބޭނުންވެފައި ރަނަގޅު އިމާރާްތތައް. 

ާލކަމަށްވަންޏާ. އެގޮތަށް ބަ ނިކަމެތި އިމާރާތެްއެގ ތެރޭަގއި ސީ.ީސ ވެްސ އިންނަނީ ހަމަ ވަރަށް އޭ.ހިފައިގެން އެތިބެނީ. 

 އަޅުަގނޑުމެން ތަންތަންގަޅު. އެތެރެ ބަލާ ކަމަށްަވންޏާ ފުދޭ ވަރަކަށް ރަނއެތާ އިމާރާްތ އެތާ  އެހެންނަމަވެސް

ވިޔަސް އެތެޭރަގއި ހަމަ  އިމާރާތަށް ެވސް އަދި ތަންކޮޅެއް ބާވި ކަުމގައިއިންނަ .ސީ.ސީ މަރާމާތުކުރަން ލާރިދީގެން އޭ

މެންޓް ންހަމަ އެގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ވެސް ެއތެރޭގައި އެންަވޔަރަރަނގަޅަށް އިްނނަނީ. ފުދޭވަރަކަށް 

ާރއްޖޭެގ ވިޔަްސ. ދަންނަަވން މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ  ކަމުަގއި ައދި އިމާރާތް ތަންކޮެޅއް ާބވި  ވާނެ ށް ރަނަގޅުފުދޭވަރަކަ

 ކުރެިވއްޖެ، އެ ޕޮލިީސގެ ދަށުން ެއކަންކުރަންެވއްޖެ ން.އެަބޖެހޭ ހައުސިންގ ޕޮލިސީ އިްނނަ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް

ކުރި ުސވާލަީކ  ޝަރީފް. ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ގެންދާނީ އަސްލުކަންނޭނެގ މިަކން ރަނގަޅަށް ކުރެވި ކަމަށްވަންޏާ 

މުޅިން ނިންމަެއއްނުލެވޭ. މި ީޕ.އެސް.އަިއ.ީޕ  ތައްއަޅުަގނޑުމެން ތިބީ ަތއްޔާަރށްތޯ އަދި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްޕރޮޖެކްޓު

ސް ނިންމަވާ ގޮތެްއގެމަތީން. ޕްރޮޖެކްޓެއް އަސްލު. ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮެޖކްޓު ނިންމާލެވޭީނ ރައީސާ މަްޝވަރާކޮްށ ރައީ 

ނޑުމެންއެހެންވީމާ، ރައީސް ވަަޑިއަގތީމާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެްކޓު މަޝްވަރާކޮށްފައި ދެން ައޅު ދެންނެވޭނީ  ނަށްގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ިފޒިކަލް އިންޑިޕެންޑެންސްޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަ ނޫން ބޭނުންވަނީކީ. އަިދ  އެއް  ށް ދާނެތޯ ޫނންތޯ. އަުޅގަ

ަދއުލަތުެގ އެހެން މުއަްއސަސާތަުކެގ  އިމާރާތެްއގެ ތެރޭަގއި ތިއްބަްސ އަދި ށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެމިސާލަކަ

އިްނ  . މިހާރު ވެްސ މީރާ އެީއ ފިނޭންސްވޯްކ ކުރެވެންޖެހޭނީ މުަގއި ވެސް އިންޑިޕެންޑެންޓްލީކަ އިމާރާތެއްަގއި ތިބި

ލާ ކަމުގަިއވަންޏާ. އެކަަމކު މީރާ ވެސް އިންނާނީ ފިނޭންސް މިހާރު ޙަޤީޤަތަށް ބައަްސލު އިންޑިޕެންޑެންޓް ތަނެކޭ 

އަުޅަގނޑުމެން އެމީހުން ކުރާ އެބޭުފޅުން ކުރަްއވާ ކަންތަކަށް އިންޓަރފެއާެއއް ނުކުރަމޭ. އަދި  ތެރޭަގއި.މިނިސްޓްރީގެ 

ނޑުެމން ކުރައްވާ ކަންތައްތަކަށް އިންޓަރފެއާރ ނުކުރޭ. ހަމަ ވަރަށް އިންޑިޕެންޑެންްޓކޮްށ  އެބޭފުޅުން ވެސް އަުޅގަ

ފްލޯެއއްގެ ތެޭރގަިއ.  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެްސ އިންނެވި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެއަދި ކުިރން ކަންތައް ކުރަނީ. 

ހަމަ ޖާގަެއއް އޮޑިޓަރ  ކަމަށްވަންޏާ އެތަނުން ަބއެއް  ެއގޮތަށް ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް ހެދިއްޖެ، އެހެންވީމާ



  

އޭރުން އެްއކަހަލަ ، ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން؛ ެއހެންވީމާއެގޮތަށް އޭރުން ، ހެންވީމާރެއްވިާދނެ. އެށް ބޭނުން ކުޖެނެރަލަ

ސް މިހާރު ިވޔަމަސައްކަތެއް ކުރާ ތަންތަން އެއް ފުރާޅެްއގެ ދަށުގައި ތިޭބނީ ވެސް. ބަޖެޓުން އުނިކުރި ވާހަކަ ވިދާޅު

ނޑުމެން ފިނޭން ސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ބަޖެޓާއި އެްއގޮތަކަށް ނޫން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަންޭނނގެ އަުޅގަ

، ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޝޯޓްފޯްލ އެއް އެބަުއޅޭ. އެހެންވީމާ  2.3ަޑކަށް ގާތްަގނ ހުން ބަޖެޓް ފާސްކުރީކީ. ރެވެނިއުމަޖިލީ

ފައި ރަީއސް ނިންމެވީ ދުތައް ކުަޑޮކށްގެން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވިސްނާއެކަންތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަ

 އުނިކޮށްފައި އޮންނާނީ. އަދި ޭއގެ ކުރިން  02އުިނކޮށް މިހާރު އެހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް % 02ރިކަރެންޓް ޚަރަދު %

އެގޮތަށް ވަކި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހެއް ނޫން ، ކުަޑކުރަމުން ގެންދޭ. އެހެންވީމާ ކަހަލަ ބަެއއް ަޚރަދުތައް ވެސް ބަެއއް

. ޭއގެ ިއތުރަށް އަދި ބައެއް ކެޕިޓަްލ ޚަރަދު އުިނކުރިއިރު އުިނކޮށްފަތުގެ މުއައްސަާސތައް ރިކަރެންޓް ހުރިހާ ދައުލަ

 ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް، ކެޕިޓަލް ގުޑްސް ބަެއއް ކަހަލަ ހަރު މުދާ ހޯދުމުގެ ބަޖެޓު ވެސް ފިނޭންސް ހިފަހައްޓައިގެން 

. އެކަން މެނޭޖްކުރެވޭނީ މިގޮތަށް ކުރަނީމެނޭޖްމި ތާށިކޮށް  މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ފުދޭވަރަކަށް، މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ

އަދި ުހރިހާ މުއައްސަސާަތކެއް ޭއގެ ެއއްބާރުލުން ދެްއވުމަީކ އެއީ އް ގެނެިވގެން. ކެމިކަހަލަ ކޮންޓްރޯލްތަ

ކޮންމެހެން ެއތައް މަޤާމުތައް  222ވިާދޅުވި ަބއެއް މަޤާމުތައް އަދިވެސް އެ  ހެން ހިވަނީ.ކުރަްއވަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ނޑަށް ހީވަނީ ާމ އުނދަގޫުފުޅ ، ށް. އަދި އެގޮތަްށ ޕްރިޕެއާރ ުނވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަ ެއއީ އަުޅގަ

ކުރަން. އަދި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކުރައްވަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ ބަޖެޓް މެނޭޖް ވެގެން ނުވާނެހެން އެ

 ލާރި އިތުރުކޮށްޭދނަން.  ވެސް ޖާަގެއއް ހޯދައިގެން އެކޮންމެތެރެއިން  ޓްހަމަ ބަޖެއަޅުަގނޑުމެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަހާލީ  ާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. ސުވާލުޝުކުރިއް ޕާޓީތަކަށް. މި ފުރުޞަުތގައި ޖުމްޙޫރީ ޕާީޓގެ ފަރާތުން  4އަުޅގަ

ގެ އެމަނިކުފާނު މިނިޓު 7ސުވާލު ކުރަްއވާނެ. ހަަމ  އިން މުޙައްަމދުސަދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުމަތިވެރި 

ސް ދެއްވާ ޖަވާބު ހަމަ ބޭފުޅުން ވެ 0އޭގެ ފަހުން އަދި ޓަށް ދިގުދެްއމިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް. މިނި 7ސުވާލު 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ނިމުނީ ކޮށް ދެްއވީމަރެސްޕެކްޓިވް 

 

 އްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ސައިން މުޙަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު 

ނޑަށް ރަނގަޅީ ކުރު ޖަވާބުތައް ދެްއިވއްޔާ. ނޑު އަޅުަގނޑު ުސވާލުކުރާނީ ކުުރކޮށް. އަުޅގަ ޕް ޮވޗެްއ މި ސްޓޮ ައޅުގަ

އިިފ ތެރޭގައި ުސވާާލއި ޖަވާބު ނިްނމޭތޯ އަޅުަގނޑު ބަލަނީ. ވަރަށް ދިގު ޖަވާބުތަްއ ދެްއވަ މިނިޓު 7ވެސް މި ހިންގަނީ 

ކީ އަޅުަގނޑު މި ހިންގާލީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކުރު ޖަވާބުތައް ދެއްިވއްާޔ ރަނގަޅީ. ، ވެސް. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން  0

ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ހޭދަކުރަީނ ރަނގަޅަށްތޯ އެންމެ އެދެޭވ ގޮތުަގއި ބޭނުން ކަންަތއްތައް  އި އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުގަ 



  

އް ނޫން ބަލަނީކީ. މަނިކުފާނު ވަރަށްބޮޑު ޭކސްއެއް މޭކް ކުރަްއަވއިފި. ކިތާބެނަ ބޭފުޅެއް. ހަމައެކަނި ހިސާބުބަލަން ހުން

ވާ ގޮުތަގއި މޯލްޑިވިއަްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ރިސޯސްގެ މައްސަލަ. މަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރައް

އަޅާ ބަާލއިުރ  ތަނާ 4ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި މި  އި ޮއޑިަޓރވަރސިޓީ ާއއި ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗާ ލް ޔުނިނޭޝަނަ

 ަދނީ އަޅުަގނޑު.  އިސްކަންދެްއވާނީ ކޮންތަނަކަްށތޯ. ޖަވާބުދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނޫނިއްޔާ އަެނއް ސުވާލަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހިމް

އޮިޑޓަރ ވެސް ތަން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަ 4ތަނަކީ ެވސް ހަމަ މުހިންމު  4އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި 

ނޑު ފާހަަގކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެއީ ދައުލަެތްއ  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްަކތަކީ އަުޅގަ

 ްއޔާ އިނގޭތޯ. ތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ަކމަށްވެއްޖެދައުލަތެއްގެ ގޮުތގައި ދެމިއޮްނނާނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއިްނ ހެޔޮގޮ

 

 ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ބަރު ޙު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެން

ނޑު ދަންނަވާލަން. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޖާގަ ދަތިވެގެ ން ނުވަތަ މަސަްއކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ

އިުރ އުޅުނު އިއުލު ގޯސްެވގެން އެހެން ތަނެއް ހޯދައިދިނުމަްށ ދަންނަވާފައިވޭޯތ. ައޅުަގނަޑށް ސަރުކާރުގަ ކުރާނެ މާޙަ

ށް އެދިފަިއ އެނގުނު ގޮތުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ސަުރކާރުގެ ޮއފީސްތަކުަގއި އެދެނީ ތަންތަން ހޯދުމަށް. އެގޮތަ

 ތަނެއް ހޯދައިދިުނމަށް. އެބައޮތްތޯ؟ އިމާރާތް ެއޅުމަކަްށ ނޫން. އައު 

 

 :ދު ވާހަކަދެްއކެވުންޖިހާهللا ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ

ދެނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ. ނީ، އޮފީސްތަކަށް ޖާގަ ހަމަޖައްސައި ދެސްޕޭސް ހަމަޖައްސައި  އްމުކޮށް މިހާރު މި ޢާ

ައސްލު ތަންކޮޅެއް ގާތްުގޅުމެްއ އެހެންނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދައުލަތުގެ ބިންބިމާއި އިމާރާތް ބަލަހައްޓާތީ 

ނޑު ބައްދަލުކުރިން. ބައްފަ 0ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލް ، އޮވޭ. އެހެންވީމާ  ދަލުކޮްށފައި ެއވާހަކަ ވިދާުޅވި އަުއ ހަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް  ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅުހަމަ . ދެން މިހާރު އޮތް ޖާގަ އިމާރާތުގެ ވާހަކަ. ައއި އިމާާރތުގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވި އަުޅގަ

 ްއޗެހި ހުންނާތީ. އެކަންތަކގެ ވާަހކަ ކަހަލަ އެ  ަގއި ދޫނި ސޫފާސޫފި، ކުރަފިނ. ދެން އިޝޫައކަށްވަީނ އެތާހީވަނީ

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަޖެއްސޭހެން. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންފުޅުވަީނ  ވިދާޅުވި ވަރަށްބޮޑަށް. މިާހރު ޖާގަ އަުޅގަ

ކަހަލަ އިމާރާެތއް  ެއކީަގއި މަސަްއކަތް ކުރެވޭނެ ތަނަވަްސކަމާއި ތި އިމާރާތެއްަގއިއިންޑިޕެންޑެންޓް އިމާރާެތއް ރީ

 . ގެޖާަގއަީކ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ޖާަގއެއް. ޣާޒީ ބިލްޑިންގއޮތް އެކަމަކު މިހާރު  ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ. ކަންނޭނގެ

 

 ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު 



  

މިދޭހަވީ. ދެން ކަފުޅުން އިމާރާުތގެ ބޭނުންފުޅުެވގެން އުޅޭ ކަމަށް މަނިކުފާނުެގ ވާހަ އާދެ! އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގިއ އައު

އިމާރާތް ޕްލޭްނ  ފުންނަށް ކިހާވަެރއްެގ ސްޕޭސްއަްށ ބައްަލވަިއެގންތޯ މިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދަންނަާވނީ މުވަްއޒަ

ނެޑއް.  ނޑަްށ އެނިގފައިވާ ގޮުތގަިއ މީަގއި އޮޭވ މިންގަ ސްޕޭސްޭއ  ވަރެްއގެ ފަކަްށ މިހާުމވަްއޒަކުރެްއވީ. އަުޅގަ

 ތް ކުރުަމށް. ބެއްލެވިންތޯ. ބޭނުންވަނީ މަސައްކަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް 

ނޑުމެން މިބަލަނީ އިމާރާތުގެ ޑިަޒއިން ްސ އަޅުަގނޑުމެން އަދި އިމާރާތެއް ޑިަޒއިނެއް ުނކުރަން ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ފަންޑްސް ލިބޭތޯ. އަދި އޮފީސް އިމާރާތެްއ...

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު މަތިވެ

ަރްއވާ ތޯ ފައިސާ ޑިަސއިޑްކުަރްއވާނީ. އިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނެއް ްސޕޭސެއް ޑިަސއިޑް ނުކުއްޔާ ކިހިެނއްއެހެންވެއްޖެ 

ނޑައަޅަނީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކިހިނެއް   ތޯ ފައިސާ ކަ



  

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިުރ އި ވާލުކޮށްފަ ން އޮފީހުގެ ުމަވއްޒަފުން މުސްތަޤުބަލުގައި އޮފީހާއި ޙައަޅުަގނޑުމެ

ނޑުތަެކއް މުަވއްޒަފެްއެގ އެބަ ން ސިންގ މިނިސްޓްރީހައު އިމަސައްކަތްކުރާނެ ނިސްބަތުން ބަލާފަ ގެންގުުޅްއވާ މިންގަ

  ...ހާސް ައކަފޫޓުގެ ސްޕޭސް 32ހާސް  42ގާތްަގނޑަކަށް  އިަތށް ބަލާފަބޮލަކަށްޖެހޭނެ ސްޕޭސް. އެގޮ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

 އަކަ މީޓަރު ދެއްތޯ އިންާނނީ.  6

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

ެއގޮތުން ބަލަިއގެްނ ޚަރަދުތައް އެ ބޭފުޅުން ެދއްިވ ައކަފޫޓަކަށް ޖެހޭނީ ކަމަށް އަންދާޒާ މިކުރަނީ.  ބޭނުންވާނެ

 ހުންނާނީ. އިނިސްބަތުން ބަލައިގެން ޚަރަދުތައް ބަލާފަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

ލިއަން ތި ވިދާުޅަވނީ. މުޅި އިމާރާތުގެ ޚަރަދު މި 43މި މުޅި އިމާރާތަށް ކިހާވަރެއްޯތ އޮތީ. މިހާރު މި އަންނަ އަހަރަށް 

 ބައްލަަވއިފިންތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

މިހާރު  ،ާއިއ އެތަނުގެ ކުއްޔަށް  12މި އޮތީ އިމާރާތުގެ ޚަރަދުގެ % އިއާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މީގަ ހިމަނާފަ

ދައްާކގޮތަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ކުްއޔަށްާވ އޮތީ ކުލި  އިބިން ދެއްވާފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުޅުމާލެިއން 

 މިއޮތީ.  އިއެތަނުގެ އެްޑވާްނސް ޕޭމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުތައް ހިމަނައިގެން މި އަދަދުތައް ހިމަނާފަ އަދަދުތަކާއި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

ޚަރަދު  12ފުރަތަމަ އަހަރުތެރޭގަިއ ޤަޫބލުކުރަްއވަންތޯ % .12ެދއްތޯ. % އާިއ ުކއްޔާ 32ހެންވީމާ، އިމާރާތުގެ %އެ

ކަަމށް. ޑިޒައިްނކުރަްއވަިއގެްނ  ން ވިދާޅުވިތޯ ހިނގާނެމާރާތަށް. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީކަމަށް އި ހިނގާނެ

ލައިްޒވެގެން މަަސްއކަތް ފަށައިގެން ދާނެކަމަށް ވާލުވެ އެތާ މޮބިން އެޯވޑުުކރައްަވއިގެން ަބޔަކު ޙަ ޓެންޑަރކުރަްއަވއިގެ

 ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ. ީމގެ ލަފަެއއް ހޯއްދެވިންތޯ އެްއވެސް ޕްޮރފެޝަނަލެއްގެ...

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

 ބޭނުންވާ އިމާރާތް... ،ހުގެ އިމާރާތްއާދެ! ސަރުކާރުން އެ ަމގު ތަނަވަސްކޮށްދެްއަވއިފިއްޔާ އޮޑިްޓ އޮފީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

 އާއި ަފިއސާ ނޫންތޯ ދޫކުރައްވާނީ ެއަކން ޑިޒައިންކުަރްއވަންޖެހޭނެ. ޓެންޑަރ ކުރަްއވަންޖެހޭނެ.  ސަރުކާރުން ހުއްދަ

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

ނޑުމެންނަްށ ކުރެވިދާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީން  ކަމެއް އެަބއޮތް.  އެ ކަންތައް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

ސްޓަރު އާދެ! އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ތިހެން ވިދާޅުވަންޏާ ައޅުަގނޑު އެބައި ދޫކޮށްލާނަން. ދެންމެ މި ފިނޭންސް މިނި

މިލިއަން ދެން އަޅުަގނުޑގެ ިހސާބުން ދައްކާގޮތުން އެންމެ  63ވިދާޅުިވގޮތަށް މި އަހަރު މުިޅއެކު އެ ވިދާުޅިވގޮތަށް 

 މިލިއަން ލިބިްއޖިއްޔާ ހަމަޖެހޭނެ އެވަރުން ހަމަޖެހޭނެތޯ.  63ގިނަިވޔަސް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

އޮންނާނެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކުރަން ބޭނުންވާ  އި ލްގެ އޮފީހުން ތިބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

ވާެނ ރަދުތަކާިއ މުވައްޒަފުން ބޭނުންހިނގާނެ ޚަ އެނުއަލް ވޯްކ ޕްރޮގްރާމެއް، އެ ޕްރޮގްާރމްގައިކަންތައްތަެކއް 

ވަރަްށ ޑީެޓއިލްކޮށް  އިގުަތށް ދަންދެން ކަލްކިއުލޭްޓ ޮކށްފަވަ ެއކަންކަމަށް ހޭދަކުރާނެ  ތަކާއި ުމވަްއޒަފުންއަދަދު

 ހިންގުމަށް އި އިން ބަޖެޓަކީ ޕްރޮގްރާމްޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން ހުށަހަޅާފަ، އި އިންނާނެ. އެހެންވީމާހުށަހަޅާފަ

ކުން އެްއވެސް އިރެްއަގއި ޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ފައިސާެގ ނިްސބަތް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮީފހަ

. މި ކުރިއަށް އޮތް ގެންގުޅޭ ިސޔާސަެތއް ނޫން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެން ިއތުރަށް ފައިސާ ރިކުއެސްޓް ކުރުން

އެއީ މިހާރު ބަޖެްޓ  .ބަޖެޓް ކުަޑ ކުރަންއަހަރުތަކުަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވިސްނުން ހުރީ މިައށްވުރެން ެވސް 

އަާށއި އަިދ ޓެްއގެ ސަބަުބން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓެންސީްނ ހިންގާ ޕްރޮޖެކްނުތަބޮޑުެވގެން މިއުޅެނީ މި 

ީނ ައޅުަގނޑުމެން އެކްސްޕެކްޓް ކުރަ ތަނުގައި ކުރިއަށް އޮތް، . އެހެންވީމާއެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހޭތީވެ

 ކަމަށް.  ކުޑަވާނެ މިއަށްވުރެން ވެސް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޚަރަދުތައް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 



  

އި ބޭނުންާވ ަޚރަދުތައް ކުރުމަށް ބަޖެޓްކޮށް ވިދާުޅވަނީ އެހެްނ އޮފީސްތަކުން ބޭނުންާވ މުަވއްޒަފުން ހޯދަބައްލަވާ ތި 

 ތި ވިދާޅުވަނީ.  އެހެން ނުހައްދަވާ ކަމަށް ހުންއޮޑިޓް އޮފީ ންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށްތޯ؟ފިނޭ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީއޮޑި

 ލަތުގެ...އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދައު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ އެހެން  .ތި ވިދާުޅވަނީ ހަދާަކމަށްތޯއޭފީސްތަކުން އެހެން އުނހޫ އެހެނެއް ނޫން. އެހެްނ އޮ އަުޅގަ

ހުވާކުރަްއަވއިގެން ތިއްަބާވ  ،ކަމަށް. މިނިސްޓަރުންނާއި ބޭފުޅުން ތަުކގައި ވެސް ތިއްަބވަނީ ޒިންމާދާރުއޮފީސް

 މުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންަކމަށް. މިނިސްޓަރުންނާއި، ސަރުކާުރެގ މަޤާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއިބްރާހީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު 

ނޑު މި ދެންނެވީ އޮޑިޓަ  ކަމަށް ިއނގޭތޯ.  މަލުނުކުރާރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެގޮތަށް ޢައާދެ! އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

ނޑު ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ މިތާ ުނކެރޭނެ ދެ ކަމަކަށް ވިދާުޅވާކަށް މަލުކުރައްވާތަންތަނުން ޢަ އެހެން އްތޯ. އަުޅގަ

ތި ބޭނުންފުޅުވާ ވަކިްނ  އަޅުަގނުޑގެ އަޚު ކުރެްއވި ސުވާލެްއ، ެއއީ މުޅި ޕްރޮޖެްކޓަށް ނެވިވަަޑިއގެން އިއިންނަވާފަ

 ނގޭ ޚަރަދު. ެއއީ ައޅުަގނޑަށް އިމުޅި އިމާރާތެއްެގ ބޭނުންފުޅުވާ މުިޅ އަދަދު ޚަރަދު ަލފާކުރެއްވިންޯތއޭ  ހުންނަ

ހުށަހަޅުއްވަނީ ެވސް ދެއްތޯ ޢާއްމު ގޮތެްއގަިއ. ފުރަތަމަ އަހަރަށް  އިއަހަރުތަކަްށ ބަޖެޓް ކުރައްވާފަ އެކިގޮތުަގއި މި 

 މިހާތަނަކަށް ސަރުކާރުން ނުބަހައްޓަވާ  އިެއއީ އިމާރާތެއް ފަށާފަ .މިހާވަރު ދެވަނަ އަހަރަށް މިހާވަރު މިކަހަލަ ގޮތަކަށް

ބައްލަވާ.  ގެ ރިކަރެންޓް ކޮސްުޓ ވެސް ކުރީަގއި. މީފަކާ. ެއހެންވީމާ، ވާވަުރކަމެއްތޯ ބައްަލވާނެނގެ ހުއްޓާލަްއވާކަންނޭ

ތަނެއްގައި ބަލަހައްާޓ  ކޮމްޕޯނަންޓެއް ެވސް. ތިބޭފުޅުން މިހާރު އެހެން މެންޓްއިންނާނެ ރިކަރެންޓް ކޮްސޓް

. ކަރަންާޓއި ފެނާިއ އިތުރުވާނެ ތި އޮތް ބޮުޑ އިމާރާތެއްަގއި ތިބެންޏާ ރިަކރެންޓް ކޮސްޓް މަދުވާނެ. ުކލި އެބަދޭ

 އިމާރާތެއްތޯ.  ބުރީގެމުވައްޒަފުންނަށް ތި ހައްދަަވނީ ކިތައް އެަތއް  011 އިމާރާތުގައި ެދއްތޯ.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

 ...އެ ތަފްސީލު ކުރީގެ އަދަދާއި



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:މުޙައްމަދު  މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން

  އޭ މިއީ؟ކިތައް ބުރީގެ އިމާރާތެއްތޯ އުނހޫ. އެހެނެއްނޫން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

ކުރެހުންތައް ފައިނަލަިއްޒ  އިއެ ކަންަތއްތަކަށް ބަލާފަ ގޭނީ ލިބޭ ބިމެއްގެ ބޮޑުމިނަާށއިއެ ތަފްސީލުތައް އިނ

ނޑަށް ީހވަނީ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން ލަފާކުރެވެނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ކުރެވުނީމަހެ ން އަުޅގަ

ކަމަށް. އެއީ ހައުސިްނގ  މިލިއަްނ ރުފިޔާ އިމާރާތަށް ޚަރަދުވާނެ 63ގާތްަގނޑަކަށް  ޓަކައި  ސްޕޭސް ގާއިުމކުރުމަށް

ނޑު ހާޒިުރވުމުގެގމީޓިން ތަކަށް ބަލާފަ. މިސްދެއްވި އެސްިޓމޭޓް ންމިނިސްޓްރީ ކުރިން ހައުސިްނގ  އަށް އަުޅގަ

ން ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކަން އެބަދެްއވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ކުރެުވނު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީމަޝްވަރާ މިނިސްޓްރީއާ

. އެހެންވީމާ، ހަމަޖެހިގެްނ ދާނެ ކަމަށް އިތެރޭގަ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ބިން ކުއްަޔކާއި ނުލައި ހުޅުމާލެއިން ިމ އަހަރު

ދެްއވާ.  ގެ ޔަޤީންކަން ަހުއސިންގ މިނިސްޓަރޭބކާރުެވގެން ުނދާނެކަމުހިމެނުއްވުމަކުން ބަޖެޓުގައި އެ ފައިާސ 

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ަޤބޫލުކުރައްާވ ގޮުތގަިއ ހައުިސންގ މިނިސްޓްރީން ވެސް ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތުަގިއ 

ތެއް އަމިއްލަ އިމާރާ ލު އޮފީހެްއގެ ގޮތުަގއި ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާމުސްތަޤިއް ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި އަމިއްލަ އޮޑިޓަރ

 . ސް އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރަނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވެ  އޮޑިޓަރ، ހުންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ

 

 ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު 

ނޑުގެ ގަޑި ހަމަވެްއޖެ.  ،ބެހޭ ގޮތުން ސްތަކާއަޅުަގނޑު ދެން ބައެއް ކޯ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ނޫން އަޅުގަ

ފުންތޯ ނަގަނީ. ޅުން ވަކި ފެންވަެރއްގެ މުަވްއޒަތިބޭފުބައި މިނިޓު އެބައިން.  ވެްއޖެ. ކީކޭތޯ؟ މިނިޓު 22ނިންމާލާނަން. 

ދެއްވަިއގެްނ  ހަމަ ތިބޭފުޅުން ލާރި ވެސް މިކޯހުގައި އެބައުޅޭ ިދވެހި ޓްރެއިނިންގ ައއިޓީ ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ 

  އްވަިއގެން ހަްއދަވާ ކޯސްަތއްތޯ؟ތަންތަނަށް ފޮނު

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނީ ޑިޕްލޮމާ އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން އޮފީހަށް އުސޫެލއްެގ ގޮތުން އެންމެ ދަށް ފެންވަރުގެ ުމވަްއޒަފުްނ ވެްސ މިަވއްދަ

ނޑުމެްނ  ނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ޑިޕްލޮމާ އިނގޭތޯ. ދެން ޑިޕްލޮމާފުން އިރުގެ މުވަްއޒަފެންވަ އިން ފެށިގެން އަޅުގަ

ފުންނަކީ ބެޗްލާރްސ ަނ މުވަްއޒައަްށވުރެ ގި 12ފުންގެ ޕްރޮަފއިލަށް ބަލާއިރު %ގެ ގާތްަގނޑަކަްށ މިހާރު މުވަްއޒައޮފީހު

ފުން. އެހެްނނަމަވެސް، އެހެންނަމަވެްސ ކޮށްފައި ތިބި މުވައްޒަން ހާސިލުޑިގްީރއަށްވުރެ މަތިން ކޮިލފިކޭޝަ



  

ްއމުކޮށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުަތކުގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓްތައް އިނިގރޭސި ބަހުން ތައްޔާރު ކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓްތައް ޢާ

ދެން ، ބަހުން. އެހެންވީމާ ނީ އިނގިރޭސިމިހުންނަ ތައްއެްއޗެއް އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ސްޓޭންޑަޑްސްތަާކއި ހުރިހާ އެްއޗެހި

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ކަމެއްގެ ގޮ ދަތިދިވެހި ބަހަށް މިއެއްޗެހިތައް ބަދަލުކުރުމަކީ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް  ުތގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން މުވަްއޒަިދވެހި ބަހުގެ ތަްމރީނުތައް އަ، އެހެންވީމާ ކާިއ ފުންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ޢިާބރާތް ކުރުމުގެ ފެންވަރުތަ ުޅގަ

ދިވެހި ބަހުގެ ޓްރެއިނިންގ އެއް ެއއީ ހަމަ ދޭންޖެހޭ ، ޓަކައި ރިޕޯޓްތަުކގެ. އެހެންީވމާ އެްއޗެހި ރަނގަޅު ކުރުމަށް

އައިީޓ ، ކަމެއް ވެްސ ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާއެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި. ައއި.ޓީ ސްކިލްސް އައި.ޓީ ާއއި ނުލައި މިޒަމާނު އެއް

 ށް ދޭންޖެހޭ. ުފންނަސްކިލްސް ހަމަ އެ މުވަްއޒަ

 

 ސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު 

އަޅުަގނުޑގެ ފަހު ުސވާލު ިއނގޭތޯ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ަޤބޫލުކުރައްވަންތޯ މިހާރު ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓް ސަުރކާރު އޮްތ 

ސް ެޗއް ހޭދަކުރެްއވޭީނ. އެހެން ތަންތަނަށް ވެެއއް ވަޑަިއަގންނަވާތޯ ހޭދަކުރެޭވނީ. މަނިކުފާނަށް ލިބިެދއް ރިސޯސްއެއް

 އުސޫލުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ.  ތަނަށް ވެސް ބޮޑު ކުޑަ މިން އަންނަންޖެހޭނެ އެބޮޑުކުޑަ ކުރާ އުސޫލަކުން ތި 

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ލަތުގެ ކެރި ފޯރުންތެރިކަން ހޭދަތައް ވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ ދައު ހުގެލުކުރަްއވަން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީއަޅުަގނޑު ޤަބޫ

ހޭދަ ފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ ދައުލަތަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާ، މިންވަރުގެ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ ހުންނަ

ްއޗަާކިއ ކުރާ ޚަރަދުތަުކގެ ތަފްސީލު ނުކުރެވޭނެ މިންވަެރއް ނޫން. އެއީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ އެ

 22އި އޮތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޚަރަދު ކުރަން ހުށަހަޅާފަ، ރަނގަޅަށް އެބަ އިނގޭ. އެހެންވީމާވަރަށް 

ކޮށްދީަފިއ  ރަލްގެ އޮފީހުން މިހާތަނަށް ޕްރޫވްޤީޤަތުަގއި ނުކުެރވޭނެ އެްއޗެްއ ނޫން. އޮޑިޓަރ ޖެނެމިލިއަން ރުފިޔާައކީ ޙަ

ތަުކެގ ނެރަލް އޮީފހުން ނެރޭ އައުޓްޕުޓްއޮންނާނެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ދޭ ބަޖެޓު ބޭނުންކޮށްގެން ޮއޑިޓަރ ޖެ

، . އެހެންވީމާއްާޔ ދައުލަތަށް އެއަްށވުެރ ގިނަ ޭސވިްނގްސް ގެނެވޭެނކަން އިނގޭތޯގޮތުގަިއ ހިފިއްޖެ ބޭނުން ފުރިހަމަ

ހުގެ ވާޖިބު އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އަދާކޮށްފައިވާނީ. އެހެންނަމަވެްސ އެކަންތައްަތއް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ

ދެން އޭގެ ފަހުން ހިނާގ މަރުޙަލާތައް ނުހިނގުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެްއޗެްއ ދައުލަތަށް ނުލިިބ 

 އޮންނާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ދި މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަ

މިރު ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު. ކުޑަހުވަދޫ ންަނވާ ެއއް މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކޮމިޓީގައި އިމި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން 

 މިރު ސުވާލުތައް ކުިރއަށް ގެްނދަވާ.ޢާދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ދޫކުޑަހުވަ

ނޑަށް ވެސް ހަމަ ރަނގަޅީ ވީހާ ވެސް  ވެސް ކުރުކޮްށ ޖަވާބުދެއްިވއްޔާ. ައޅުަގނޑު ވެސް ބަލާނަން ވީހާ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ލްގެ ވާހަކައިަގިއ ކުރުކޮށް ދަންނަވާލެވޭތޯ ސުވާުލ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

އޮޑިޓް އޮފީހުެގ މަޤާމުތައް ވެސް ނުއުފައްދާ  ޓަކައި ކުޑަ ކުރުމަށްވަރަށް ސާފު ބަހުން ވިދާޅުވެްއޖެ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 

ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނުޑ  ވެސް ނުކޮށް މީގެ ކަންތައްަތކެއް ކުަރއްވާަފިއވާ ކަހަލަ ދަތުރުތައް އަދި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް

ހިތް އޮތީ ތި ވިދާޅުާވ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް ނެރުމުގައި އެ ކަންަތއްތައް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާިވ  ސުވާލުކޮށްލާ

ބަެއއް  އިއެްއވެސް ދަތިކަމެްއވޭތޯ ުނވަަތ ނޫންތޯ. އެއީ ައޅުަގނޑު ިމ ދެންނެވީ ބަޖެޓުގައި ވަކި ަވރަކަށް ފައިސާ ދީފަ

އުެފއްދުމަށާއި އެ ކަންކަމަށް ަޚރަދު ކުޑަކުރުމުެގ ނިޔަތުަގއި  އަދި ބަެއއް ަވޒީފާތައް ނަށް ދަތުރުކުރުމަށާއިތަންތަ

ެއއީ ތިބޭފުޅާގެ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއްތޯ ނުވަަތ ، ވާހަަކ ވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެންވީމާ ކަންތައްތަެކއް ކުރެްއވި

 އުނދަގޫ ކަެމއްތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމް

ްއޒަފުން ބޭނުންވާ ވަުގތު ނުޖެހެނީސް މުވައްޒަފުން ނުލައްވަންގެން ނުލައްވާ ަމޑުކުރިކަން. ޭއގެ މިސާލެއްެގ މުވަ...

ނޑު ދެންނެވިްނ   03އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓް މިއަހަރު ތެރޭގައި ތަޢާރުފުކުރަން ގޮތުން އަުޅގަ

ެއއީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރިން ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ފަހުން ނެގީ ވަރަށް ވެސް ައޅުަގނުޑމެން މުވަްއޒަފުން

ނެރަލްެގ އޮފީހަށް އަލަން ތަޢާރުފުުކރި އޮޑިޓްަތކެއް. އެހެންވީމާ، ކުރަމުންދިޔަ އޮޑިޓްަތކެްއ ނޫން. އެއީ އޮިޑޓަރ ޖެ

ންވަރަކުން މުވަްއޒަފުން އިތުރު ކުރަމުން ބިލުކަން ގާއިމުކުެރވޭ މިއެކަންތައްަތއް ތަޢާރުފުކުރެވޭ މިންވަރަކުން ފަންނީ ޤާ

މަޑުޖައްސާލުމެއް ނޫން.  މިދަނީ. އެއީ ެއްއގޮތަކަށް ެވސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީުހން ކުރަމުން އައި ކަންަތއްަތއް

ނުޑ ދެންނެވީ މިހާރު ޓީމުތައްެއއްެޗއް ނުދަންނަވާނަން. ދަތުރުގުޅޭގޮތުން އަުޅަގނޑު  ދަތުރުފަތުރާ  ފަތުރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ހަރުގެ ފަހުކޮުޅގަޭއ. ދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ އަތޮޅުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އަޢާއްމުކޮށް އަުޅގަ

ބަލާއިުރ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ދަރުތުކުރަން .އަހަރުގެ ފަހުކޮުޅގައި އެ ޚަރަދުަތއް ކުެރވިެގން ދާނެއޭ، އެހެންވީމާ

ނޑު ކުފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮތީ ެއއްކޮްށ.  އިވާފަ ރައްބަޖެޓުގައި މިހާރު އުނިކު 63%ރިން ދެންނެވި ގޮަތށް ން އަޅުގަ



  

ދަތުރުތައް މަޑުޖެހިފައި އޮތްކަމަށް ފަތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިހާރު ނެތިގެން ނިކުރެްއވުމުގެ ސަބަބުން ަދތުރުއު

 . އިނގޭތޯ

 

 :ވާހަކަދެއްެކުވންކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

 ؟ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކަކީ ކޮބައިތޯ އޮފީސް ހިންގަންޖެހުމުން ނުފޫޒު ފޯރުވިދާނެ އިދެން އެއް އިމާރާތެްއގެ ތެރޭގަ 

  މަށް ޤަބޫލުކުރާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ؟އެއީ ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ އެކަން ނުކުރެވޭނެކަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމް

ދިމަެއްއ އްޔާ މަްއސަލަެއއް ށް ވެްއޖެވެސް އިޚުލާޞްތެރިކަމަ މެންއި މަަސއްކަތްކުާރ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އެންގަ ހެޔޮ ނިޔަތު

ނޑު އިމީގަ  ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ހެނީ ހިނގާފާނެ ނުބަޔަކަށް ކަމުގެ މިޖެ މެން ކޮންސަންްޓރޭޝަން އޮންނަންއަުޅގަ

ނުްނވެއްެޖ ހާލަތެއްަގއި ޮއޑިޓްކުރަން ޭބނުން ނުވެއްޖެ ހާލަތެްއގަިއ . ސަރުކާރުން ބޭރިސްކް އިްނވޯލްްވވާ މިްނވަަރކަށް

. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސަްއކަތްތައް ަހނިކުރެޭވގޮތަށް އޮތުމަކީ ެއއީ އިނގޭތޯ އެގޮތަށް ވެދާނެއެކޭ ނޫން  އީމި

ުކޑަ ކަމެއް. ޭއގެ ުކޑަ ެއޅިގެްނދާނެ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. ެއއީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫީނ ވާޖިބުތަކަށް ހުރަސް

މިސާލެއް މިހާރު ވެސް ފާއިުތވި އަހަރުތަުކގައި ފެިނގެން މިދަނީ. މިހާރު ވެސް ޤާނޫނުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ 

 ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ފައިސާގެ  އިރުއި ޮއތްމިނިވަންކަން އެބަ ފައިސާގެ މިނިވަންކަން ޔަޤީންކޮށްދީފަ

އިރެއްަގއި ފަިއސާ ހިފަހައްޓަނީ. އޮޑިޓަރ ޖެހޭތީވެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބޭނުންކަންތައްތައް ޕްރޮސެްސކުރަން 

ން ބޭނުންވާ އިނގޭތޯ. ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީ ޖެނެރަލް އޮފީހަކަށް ނޯވޭ ެއއްވެސް އިޚްތިޔާެރއް ޚަރަދު ކުރުމުގައި

ވެސް. އެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރ  އިރުއި އޮތްނުން މި ބާރުތައް ދީފަޚަރަދެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެނީ. ެއއީ ޤާނޫ

ެއއީ ަބއިނަލްއަުޤވާމީ  .ކަށް ވަރަށް މުިހންމު އޮޕަރޭޝަނަލް ފަިއނޭންޝިއަލް އިންޑިޕެްނޑެންސްޖެނެރަލަ

ނޑުތަކުން ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގަ  ނޑެއް. އޮޑިޓަރ ޖެނެ މެންއި ވެސް އެން މިންގަ ރަްލ ވެސް ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ

ނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލުމުގެ އި އިންނަ މިއޮފީސްތަުކގައި ފައިނޭންިޝައލް އިންޑިޕެންޑެންސް ދީފަ ންވަރު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ައވަށްޓެރި އިންިޑޔާގަ   ،އި ގޮތުން ކުޑަުކޑަ މިސާލެއް ދަންނަވާލާނަން. އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެސީެއއް އަުޅގަ

ނގޭތޯ. އެ ެއއްެޗއް ނޫން އި އޮފީުހގެ ބަޖެޓަކީ މަޖިީލހުގައި ވޯޓަށް ވެްސ އަހާޮއޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ  އިއިންޑިާޔގަ 

ން ނިންމީމަ އެ އަދަދު ހުރިގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ްސޕެންޑިޗާރ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ެއކް ބޭފުޅުން ކިޔާ ޗާްޖޑް

ސް ޕޮލިރިޓައިްޒވެގެްނ އޮފީހަށް ރިލީޒްކުރާނީ. ވޯޓަށް ވެސް ނައަހަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިންޑިޕެންޑެން

ެއ ފެންވަރުގައި ދުނިޭޔގެ ޤައުުމތަކުން ސީރިއަސްކޮށް ަނާގ ، ކޮންޕްރޮމައިްޒވެދާނެތީ. އެހެންވީމާއިންޑިޕެންޑެންސްކޮށް 



  

ނޑުމެންނަށް މި ކަންއީމައްސަލަތައް މި  ަމއްސަލަެއއް  އެހެން ްއާޔ ެއއީތައްަތއް ފަހުމްނުވާ ކަމަށް ެވއްޖެ. އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ކު

ެއއީ ރުގެ ބިމެއްގެ ވާހަކަ. ްއވައިފި އޭރުގެ މިނިސްޓަރެއްގެ ވާަހކަ އާއި އޭ އާދެ! ދެން ކުރިން ވާހަކަިއގަިއ އިޝާރާތްކުރަ

  ކޮން މިނިސްޓަރެއް ހުންނެވިިއރުތޯ؟

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމް

ނުޑމެންނަށް ޕްރޮމިސްކޮށްދެއްވީ  އަޅުަގނޑުމެން އެ އިމާރާތުން ނެރެން މަޖުބޫރުކުރީ މިނިސްޓަރ އިނާޒު. އިނާޒު އަުޅގަ

އިގެންެނވި ކަމަށް. އޭެގ ފަހުން ވަޑަ  ވެސް ތިން އަހަރު ތެރޭަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހެްއ އިމާރާތެއް ދެްއވާނެ

ކޮށް ތަކުރާރުކޮށް މި ވާހަކަ ދެއްކިން. މިނިސްޓަރ ޖިހާދަށް ވެސް އެތައް ފަހަރެްއެގ ބައްދަލު ކޮންމެ މިނިސްޓަރަކާ

ނޑަށް ބައްދަލުޮކށްފަ  ތިން އެ ވާަހކަކޮމިޓީގައި އެަތއް ފަހަރެއްގެ މަޮއންނާނީ. މި  އިމި ވާހަކަ ދެްއކިފަ އިމަތިން އަޅުގަ

ވެސް ފޮުނވި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އޮފީހަށް ސިޓީ ވިއްޖެ. ދެކެ ބައްދަުލކޮށް ެއ ވާހަކަ  ދެއްކުނު. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ

ނޑަށް ހީވަީނ އަދަށް ވެސް ޙަ އެަތްއ ފަހަރެއްގެ މަތިން ަބއްދަލުުކރެވި އަދި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރާ  އްލެްއ ނާދެ. އަުޅގަ

މިނިސްޓަރަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީސް ހިންުގމަށް ހުރި ދަތިތަކެއް 

 ތަްއތައްޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ކަންނޭނގެ އެކަން .ގަންަނވާނެހެން މިނިސްޓަރަކަށްނުވަަޑއިއެނގި 

ނޑުމެން އޮޕަރޭޓްކުރަން ދަތިތަކެއް ހު ގައިހުސާސްކުެރވޭނީ. ޣާޒީ ބިލްޑިންގއި ކަމަށް ށް ނުބެލެވޭ ކަރިކަމައަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ވެސް ާޤއިމުކުރުމަށް ޓަަކިއ  ފެސިލިީޓޒްތަާކއި ެއއްޗެހި ބޭނުންވާ ޓްެރއިނިންގ ވިދާޅުާވއިރު އަުޅގަ

އިތުރު ސްޕޭސް ލިބޭތޯ  އެތައް ގޮތަކުން ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީއާ ގުަޅިއގެން ވެސް ނެތިެގން ވެސް ސްޕޭސްެއއްއެއް 

ނޑުމެން ގުދަނެްއެގ ޮގތުގަިއ ބޭނުންކުރިޔަސް އެާތ ވެސް ބަަލއިފި. ނެތިގެން  ހާރު މިހުިރ ސްޕޭސްތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އުެޅނީ. އެހެންވީމާމުވަްއޒަފުން ލާންވެގެން އެތަްނތަނަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން އެިކގޮތްގޮތުން  ސްޭޕސްެގ ، އަުޅގަ

އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ފާއިުތވި ތިން  ްނ އިޙްސާސްކުރޭ.އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުމައްސަލަ ހަމަ އިންތިހާއަށް 

އި އިންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދައްާކފަމަޖިލީހުގައި ވެސް  ވެސް މި ކޮމިޓީގައި ެވސް އަހަރު

ނޑުމެން އިޒުަނ ބެ ސަލައެްއ އެއީ އިނގޭތޯ. ބަޖެޓާއްލުކުރަން ބޭނުންވާ މައްހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ޙަ ހޭޮގތުން އަޅުގަ

ނޑު އެ ޔާ މިނިސްޓަރ ިވދާޅުވި އެްއޗަކާދެއްަވއިފިއް . މި އޮޑިޓަރ އިނގޭތޯ ްއޗެއް ދަންނަވާާލނަންގުޅޭގޮތުން ައޅުގަ

ައޅުަގނޑު ބައްދަލުކޮށް އެ ވާހަަކ  ތީ މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާޖެނެރަލް އޮފީހުން ބަޖެޓަށް މި މައްސަލަ ދިމާވާ

ޓީއެްއ ބާރާތުން ސިފީހުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ވަރަށް ޞަރީޙަ ޢިަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮ މާއަޅުަގނޑު ދެންނެވީ



  

ިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެާޓ އެްއގޮތަކަްށ ނޫނޭ އޮ  އެހެން މުއަްއސަސާތަުކގެ ބަޖެޓާަދއުލަތުގެ  އި ވިދާުޅވިލިޔުްއވާފަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާ ބަޖެޓު ެއގޮުތގައި  . ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށްމަލުކުރާނީދޭތެރޭގައި ޢަ

ނުލައި އެ  ލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހެންވީމާ، ެއްއވެްސ އިތުރު ހުރަހަކާޮއޑިޓަރ ޖެނެރަ ޚަރަދުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު

ސްޕެސިފިކަލީ އޮޑިޓަރ  ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ އިޚުތިާޔރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެއްވާށޭ. އެ ސިޓީ އެހެން އޮްއވާ

ޚަރަދު ކުޑަ ުކރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ލަތުގެ މުައއްސަސާތަުކގެގުޅޭގޮތުން އެހެން އޮްއވާ ދައު ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓާ

ވެސް ކުަޑ  ވެސް އެ ބޭފުުޅން ބޭނުންވީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޚަރަދު ުގޅިގެން އޮފީހުން ދެންނެވި ދެންނެވުަމކާ

މަުކ ނެތޭ އެ ސިޓީގަ. އެކަ ވިދާުޅވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހެއް އިސްތިސްނާެއއް ދެްއވާފަެއއް، ކުރަން. އެހެންވީމާ

 އި ާޚއްޞަ ސިޓީފުޅެއް ެވސް ފޮނުވާފަ އިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މީގެ ކުރިން އެބައޮތޭ އިްސތިސްނާ ދެއްވާފަ

ނޑަކަށް ހިެޔއްނުޭވ ޭރޝަނަލް ހިއުމަންބީންއަށް ެއއްެޗއް ލިުޔއްވާފަ  ފޮނުާވއިރު  އިއިނގޭތޯ. ދެން އިތުރަކަށް ައޅުގަ

އޭތި ެއގޮތަްށ  . އެހެންވީމާ،އިސްތިސްނާެއއް  އޮފީހަށް ކުރިން ދެވިފައި އޮންނާނޭދެން އެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިތުރަކަށް 

ނޑު  ސިފިކްކޮށް މެންޝަން ކުރަްނޖެހޭނެއޮތީ އިސްތިސްނާ ކުރިން ދީފަ. ްސޕެ އެ ބާއްވާށޭ ދެންެނވުން.  ކަމަކަށް އަުޅގަ

 ޤަބޫލެއްނުކުރަން. 

 

 ދެއްެކުވން:ވާހަކަކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު 

ިރޕޯޓުތައް ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް މިހާަތނަށް ނެރެފައި ހުރި ޮއޑިޓް ޮއޑިޓް އާދެ! ދެން ައޅުަގނުޑގެ ހަމަ އަނެއް ުސވާލަީކ 

ނޑުމެން މިހާރު ްނ ވެސް މި ފަހަކަށް އަިއސް ުކރަންޖެހުނު މަސައްކަތްތަކުެގ ވެސް މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އެބަހުރި އަުޅގަ

ފުޅުންނަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން އުނދަގޫ ނުވަތަ ވަކި ހިސާަބކުން ހުއްޓާލިކަމަށް އިނގޭތޯ. ތެރޭގައި ބޮޑަށް ތިބޭ

ދެން ާޚއްޞަޮކށް  .އެންމެ ފުރިހަމަވީޯތ އެގޮތަށް އި އިން ެމންޑޭޓްއެ ޤާނޫނީ ގޮތުން ތިބޭފުުޅންނަށް ދެއްވާފަ

އި ޔަތުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކަންކޮށް ނިންމާފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާހަގަވޭ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެއްގެ ހައިސިއް

ެއކަްނ ނިމުނީ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އަެނއްކާ ރިޕޯޓު  ވީމާބެހޭ މުއައްަސސާތަަކށް އެކަން ފޮނުއެކަމާ 

ދެއް ވެގެންދާތަން. ދެން ތި އި ވާަހކަ ދެކެވޭގޮތުން ެވސް އޭެގން ތަފާތު އެހެން މަޤުޞަނެރޭއިރުަގއި މީޑިޔާގަ 

ލަުތގެ ތިބުނާގޮަތށް ވަކި ބަޖެޓެއް ދައު ޅުިވގޮތަށް ައޅުަގނޑު ަހމަ އަހާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ އިންޑިާޔަގއިވިދާ

ކަމަށް ފުރަތަމަ  ާވވަރަްށ ނުވަތަ ނުލިބޭ މިންވަރަކަށް އެކަން ކޮްށގެން އެކަން ުކރެވިދާނެޔަތެއް ނުުކޅެދާނަމާލިއް

ނޑުމެން މިއުޅެނީ މި ދިވެހިރާއްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤަބޫލުކުރައްވަންޯތއޭ. އަޅު   ޖޭގައި ހުރި މި ލިބޭ އާމްދަނީއަކާއިގަ

ލަާފއަރުާވ ެއކަންކަން ނުވާނެގޮތަކަްށ ބަލަންޖެހޭނެ އޭގެ އެކަންކަމުން ފުއްދޭނެ މިންަވރު އެންމެ ބޮޑަށް ބަލަިއ 

ނޑު ގަެވގެން އެބަދޭ ތިބޭފުޅުްނ މި ވާހަކަތަކުން ފާހަ މެންނަށްފަރާތަކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

. ެއީއ އިނގޭތޯ އޮތްކަން ކަހަލަ ަކންތައްތައް ނުކުރުުމގެ ސަބަުބން އެހެންވުމުެގ ފުރުޞަތު ެއބަ ހުރި ބަެއއް ކުރަން



  

އިތުުރކުރުމަށާއި ބަެއއް ތަންތަނަށް ން ކުރުވެސް ވިދާޅުވި ތި ުމަވއްޒަފުން ތަމްރީނު ހަމަ ދެންމެ ކުރިން ،އަޅުަގނޑަށް 

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ ުދވަސްޮކޅަކުން ަކއުންސިލުެގ ޮއޑިޓްަތއް މަސަްއކަތް ފަށާއިުރަގިއ ދަތުރުކު ރުމަށާއި އަިދ އަުޅގަ

އެތަންތަނުގެ ހާލަތު އަދި ުހރީ ކިހިނެއް ކަެމއް ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި އޮޑިޓް މައްސަަލ 

މަަސްއކަތެއް ކުެރްއވޭތޯ. ކޮަބއިތޯޭއ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން  ދިމާނުވާނެ ގޮތަކަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ކިހާވަރެްއގެ

ކުރަްއވަން އޮތް ދަތިތަަކކީ. ެއކަމަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ހުރި ަކންތައްތައް ވެސް މާލިްއޔަތަށް ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި ިމ 

ބެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެްއ ކުރީ. އެހެންވީމާ، ެއއް އިމާާރތެއްގެ ތެރޭަގއި ތިކަންތައް ުކރަން އުނދަގޫވާނެ ސަބަ

ަތުކަގއި މިދެންނެވި ގޮތަށް ހުރީ. ވީމާ، މިދެންނެވީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުނުކުރެވޭ އެްއވެސް ނުޫފޒެއް ޯފރުވިދާނެ ކަމަށް. އެހެން

ޑެތި އާއި އޮޑިްޓ އޮީފހާ ދެމެދުގައި ވަރަށް ބޮ  ދެން ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީ

ރަްއިޔތުންނަށް ޚިދުމަތް ލިބެންޖެހޭ  ހާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްަފއިމައްސަލަތަކެއް އެބަ އުޭޅ. އެަކން ވަރަށް ގާތުން ހުރި

ނޑުމެން ފަހަރެއްަގއި ވެސް ޭއގެ ތެެރއަށް  ހަމަ އޮޑިޓް އޮފީހުެގ މެންޑޭޓް ވެސް މިނިވަންކަާމއެކު ކުރެެވންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަޭވ އަތްބާނަިއގެން ބެހެނީ ކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދެފަރާތުން ގެނެސް ވާހަކަދަްއކާއިރު ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ސާބިތުވޭ. ދެފަރާތުން ެވސް ދައްކާ އެބަ ހެކިަތއް.  ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް. އެކަން އަުޅގަ

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ އެހެންވީމާ، މިކަުމގައި އެަބ އުޅޭ މައްސަލަަތކެއް. އެަކން  ޙައްލުކުރުމަށް އަުޅގަ

ތަުކަގިއ މިގޮތަށް ދިމާވަނީ އެކަން ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރަން. އެެހންވީމާ، ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުމަސައްކަތްތަެކއް ކު

 ދެކެވަަޑިއގަންނަވަންތޯ؟

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ޖަވާބު އެރުވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރާނަން މެންބަރގެ ސުވާލު އަ ނަޑށް އެހާ ސާފެއްނުވޭ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި ތިން  ނޑުމެން އަންގާފައި އޮންނާނީ އަުޅގަ އިނގޭތޯ. ޮއޑިޓް ނުކުރެިވގެްނ ހުއްޓާލާފައި އަޅުގަ

އްޔާ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެއްޖެލިބޭ ތަނެއްގެ އިނގޭތޯ މަޢުލޫމާތު ނުލިބިގެން. މަޢުލޫމާތު ނު

ކުރާ ގޮތުަގއި ޮއފީހުން ޤަބޫލު ކަމެއް ނޯންނާނެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ޮއޑިޓް ކުެރވޭނީ ިއނގޭތޯ. ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް

ގެ ތެރޭަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ވަންހަނާ ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދައުލަތުެގ މުއައްސަާސއެއް 

ހުރެގެންނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާަތކުން ހަމަ ތަފާތު ބަހަނާތައް ދައްކަިއގެން މަޢުލޫމާތު ނުދޭ 

ނޑު އެޓެންޑް ކުރިން. އަދި މާދަމާ ވެސް އޭގެ  ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް. މިއަދު ވެސް އޭގެ މައްސަލަެއްއގަިއ އަޅުގަ

ނުޑ ދަ ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައި  ކާއުލަތު ހަމަ މިނިވަން މުައއްސަާސއެްއގެ އިސްފަރާތަމައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަ

މިއޮތީ. އެހެންވީާމ، ެއ މަްއސަލަތައް އެަބ ހުރި. އެ ަމްއސަލަތައް ވާަހކަދައްަކިއގެން ަޙއްލުކޮށްގެްނ، ސޮިލއުޝަނެއް 

ގޮތެއް ނެތުނީމަ ނޫނީ މި މަޖިލީހާ ހަމައަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. އެހެން  ލިބޭތޯ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން



  

ގެނެއްަސއެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. އެ ތަފާތު އޮޕްޝަންްސތައް އެކްސްޕްލޯރ ކޮށްަފއި އެހެން އޮޕްޝަނެއް ނެތިގެން 

ނޫން ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހާ ހަމައަށް ެއއްެވސް މައްސަަލއެްއ ގެނެްއސަެއއް ނޯންނާނެ. ަވރަށް ގިނަ އިންތިޒާރު، ިދުގ 

ށްފަހު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި، އިންތިޒާރުުކރުމަށްފަހުގައި ޢާއްމުކޮށް މިިހސާބަށް މައްސަލަ ގެނެއްަސިއ ކަންތިޒާރައި

އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ގަަދަކމުންނެއް އޮޑިެޓއް ުނކުރެވޭނެ. އޮޑިްޓ ކުެރވޭނީ ޮއޑިޓް ުކރެވޭ މުައއްސަާސއިން ވެސް 

ގެ ފައިސާ ހޭދަކުރާ ކަމަށް މުއަްއސަސާއަށް ެވްސ އިހުސާސްވާންޖެހޭ ދައުލަތު ދީގެން. އޮޑިޓް ކުރެވޭ އެއްބާރުލުން

އްޔާ އެއަްށ ޖަވާބުދާީރވާންޖެހޭކަން. ޖަވާބުދާރީކުރުަމށް ޓަކަިއ ބަޔަުކ ހަމަޖެހިފައި ތިބިކަން. އެބަޔަކަްށ ވެއްޖެ 

ނީ. އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން އެ ދޭންޖެހޭކަން. އެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ކީއްތޯކުރާ އެއްބާރުލުން

މަޢުލޫމާތު ނެތޭ ބުނީމަ ދެން އިތުރަކަށް އޮޑިޓަރ ެޖނަރަލް އޮފީހުން ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. ތި 

ތައްޔާރުކޮށްަފއި ނެތޭ. ތި އެއްޗެހި ގުދަނެއްަގއޭ ހުރީ. ދެން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހަކީ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓާ، 

ނޫން.  މަސްއޫިލއްޔަެތއްގެ އެްއވެސް އޮފީހެްއގެ ހިސާބުކިތާބު ބެލެހެއްޓުަމކީ އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ދައުލަތު

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން އެއީ. ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ އެ މުއައްސަސާއަކުން. 

. ެބލެހެއްޓީމަ އެ ބަލަހައްޓާ މަުޢލޫމާތެއްގެ ަޞއްޙަކަން، ެއ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނީ އެ މުައއްސަާސއަކުން

ބެލެހެއްޓި އެއްެޗއް ހޭދަކުރި ގޮތް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން މި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، އެތަންތަނުން އެ މަޢުލޫމާތު 

ނޑު، އަޅުަގނުޑގެ އެސިސްޓެްނޓަށް  ދަންނަވާލާނަން އިނގޭޯތ ލިބިގެން ނޫން ގޮތަކަށް އެކަެމއް ނުކުެރވޭނެ. ދެން އަުޅގަ

އްާޔ އިޒުނަ ދެއްަވއިފި ކަމަށް ވެއްޖެ. ފުރުޞަތު ދެންމެ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ދެތިން އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން

 ވާލުކޮށްލާނަން.މުޙައްމަދު ޙުަސއިަނށް ޙަ އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެންދަވާ. އާދެ! ކުރިއަށް

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޖެނަރަލް ޓަރޮއޑި އެސިސްޓެންޓް

ނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާަލން އުޅުނީ މިހާރު މިތާނގައި  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ތި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ައޅުގަ

ރުވޭނެ ނުފޫޒަކީ ކުންނާނެ މައްސަލަައކީ ނުވަތަ ފޯކީ، ނުކުންނާނެ ދައްޗަށް އެބަ ވާހަކަދެެކވޭ ކޮބައިހޭ ނުވަރަށް ބޮޑަ

ނޑުމެން މި ތިބީ...  އެހެން އިމާރާތެްއގެ ތެރޭަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީސް ހިނގަމުންދާއިރު. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުޑަ ެއއްެޗއް ސާފުކޮށްލަން. ނަން ވިދާޅުވެފައި ކުރިއަށް ެގންދިޔައިްއޔާ ފަސޭހަ.



  

 

 މަދު ޙުސައިން ވާހަަކދެއްކެވުން:އެސިސްޓެންޓް ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް މުޙައް

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ދަންނަވާލަްނ އުޅުނީ އަުޅގަ މުޙައްމަދު ޙުސައިން. އެސިްސޓެންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް. އާދެ! އަޅުގަ

ގިަނ މުވަްއޒަފުންނަށް ތަޖުރިބާ ހަމަ ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި ހުރި، ުކރީއްސުރެ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަްލ އޮފީހުގަިއ ތިބި 

ހެން ުކރީގެ ސަރުކާރުން އެބަ އޮްތ، ކޮށްެލއްވިކަމެްއގެ ވާަހކަ. ދެންމެ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އެ ފާހަގަ ކުރެވިފަިއވާ

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން އެބަ އޮތް އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ގ.ގްރީންގެ ދެކުނު ފަރާތުން 

ންސް މިނިސްޓްރީއަށް. ދެްނ އެތަންތަން އެހެން ޮއއްާވ ޖާގަދެްއވާނެ ކަމަށް އަންަގވާަފއި ސިީޓއެްއ ފޮނުވާފަިއ ފިނޭ

ކޮންމެއަކަސް އޭރު ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީގެ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ޓީ ބިލްޑިންގ އިމާރާތްކުރުމާ ގުިޅގެން 

ނޑުމެންަނށް ހަމަ މިހާރު ވެސް ދެކެވޭ ކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް، ެއްއެވސް ދައްެޗއްނުވާނެ  އޭ އޮިޑޓަރ ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ޖާގައާއި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހަމަޖެނެއޭ. މާ ފަސޭހަވާނެއޭ ފިނޭންސް އިތުރަށް ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް 

ވެްސ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ެއހެން ދާއިރާތަކާ ެއއް ބިލްޑިްނގެއްއގައި މަަސއްކަްތކުރީމަ.  އާއި ދެން މިނިސްޓްރީ

ނޑުމެން ބަދަލުކުރީ. ަބދަލުކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެން އެކަހަލަ ވާހަކަތަެކއް އޭރު ަގއި ވެސް ދެެކވުނު. ދެން އެތަނަްށ އަުޅގަ

ނަޑކަށް  އަހަެރއްހާ ުދވަހު ތެރޭ ކޮންމެައކަސް ސަުރކާރު ބަދަލުެވގެންދިޔައީ. ދެން  0ހަމަ އެތަނަށް ދިޔަތާ ހަމަ ާގތްގަ

ނޑުމެން ކޮންއިރަކުންޭހ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކި ގޮތްޮގތުން ބައެއް ކަހަލަ ދަތިތައް ފޯރަންފަށައިފި ކޮންމެއަކަސް. ައޅުގަ

އެހެންތާކަށް ބަދަލުވަނީ. ީކްއވެގެންހޭ މިތަނުަގއި ތިބެނީ. ދެން އެކަހަލަ ސުވާލުަތެކއް އަންނަން ފެށީ. ދެން 

ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ބަެއއް ތަންތަން ވެސް ދެްއެކވި. ދެން އެހެންނަމަވެސް އޭރުަގިއ ހުންނެވި

އެްއގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލެްއ ނުކުރެއްިވ އެ ެދއްެކވި ެއްއވެސް ތާކަށް ބަދަުލވާކަށް. ެދން އޭރުަގއި ވަރަށް ޮބޑެތި 

ސެކިއުރިޓީ މަްއސަލަތަކެއް ެވސް ހުރުމާއެކު އެްއގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލުފުޅެއްުނވި އެްއެވސް ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރާކަށް. 

ެވސް ެއ  އި ކޮންމެައކަސް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް މަޤާމުން ވަކިވީ. މަޤާމުން ވަިކވުމާ އެކީަގއި އަެނއްކާދެން އެހެން އޮއްވަ 

ކުރެވުީނ ޤަބޫލުދިމާވެއްޖެ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިކުރެްއވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މައްސަލަ

މުވަްއޒަފުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ. އެތަން ސާފުކުރުމުެގ  ވެސް  އޭރު އެަތނުގައި މަސަްއކަތް ކުރަން ދިޔަ ހަމަގައިމު

ގެންދިޔަ ޚިދުމަތެއް. އެހެންނަމަވެސް އެކަންަތއް  ޚިދުމަތް އޭރު އެއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްވަމުން

ްއ ހުއްޓަވާަލއްވާަފއި އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެންގީ މިވެނި ތާީރޚަކުން ފެށިގެން ދެން މިތަން ސާފުކުރުމުގެ ކަންތަ

ނޑުމެްނގެ ބަޖެޓަކުެއއް ނެތް އެ ަފއިސާެއއް.  މިކޮޅަކުން ކުިރއަށް ނުގެްނދާނަމޭ. އެހެން ވިދާޅުިވއިުރ އަުޅގަ

ސާފުކުރުމުގެ ކަންތައް.  ން އެ ފަިއސާ ލިބުނީ، އޮފީސް ފޮޅައިއަޅުަގނޑުމެން އެތައް ސިީޓއެއް ފޮނުވަިއގެ

ވެްސ  އްލިއަކަށް ެއކަންތައް ހުއްޓާެލްއވީ. ގާތްަގނޑަކަށް އޭރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ަދތިގޮތަކަށް ދިމާވީ. ދެން ކު 

ެއއްހާ މުަވއްޒަފުން ަމސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ އޮފީުހގައި. އެންމެ ުކޑަމިނުން ފާޚާނާތައް ސާފުކުރުމާއި އެކަހަލަ ސަތޭކަ



  

ނޑުމެން އެއްގޮަތކުން ނުވިއްާޔ  ކަންތައް ވެސް ހަމަ ހުއްޓިގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިމާވީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މީސްމީހުން ލައްވާ އެ މަސަްއކަްތ ެއކަހަލަ ކަތު މީހުންނާއި ޕިޔޯނުންނާއި އަނެއް ގޮތަކުން އެތާނަގއި ތިބި މަސައް

ނޑުމެން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހިފައި ހުރި ދަތިތައް  ކުރުަވއިގެން އެކަންަތއްތައް ަހމަޖެއްސީ. އެހެންވީމާ، މިހުރީ ހަމަ އަޅުގަ

ނަޑކަށްއީމި އަހަރަކަްށުވރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ފަހުން.  . ދެން ކޮންމެއަކަސް އަލަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލެއް ލެއްވީ ގާްތގަ

އަލުން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލެއް ލެއްވިތާ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ހަނދާންވާ ގޮތުގައި ހަފްތާއެްއ، ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުެގ 

ތެރޭގައި ުކއްލިއަކަށް މި ެއންގެވީ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިވެނި ތާކަށް ދާންވީއޭ. ދެން 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ދެއްެކވީ ކުރީަގއި އެސް.ީޓ.އޯ ހިންގަުމންދިޔަ އިމާރާތް އޭރު ދޫކޮްށލައްވާފައި ހުރީ. ހަމަ ވަރަށް އަ

ނިކަމެތި، ވަރަށް ބޮޑަށް ދެރަ ހާލަތެއްގައި ހުރީ. އެތަން ދެއްކެވި. ދެން ދެއްކެވީ ޣާޒީ ބިލްޑިންގ. މި ދެތަން 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެްސ ދައްކަވާަފއި ވިދާުޅވީ މިއިން ކޮންމެވެސް އެ  އްތާކަށް ބަދަލުާވންވީއޭ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ވާހަކަތަކެްއ ދައްަކަވއިގެން އެްނމެފަހުން ވިދާޅުވީ އޮޑިޓަރ  ނުދައްކަާވ އެންމެފަހުން ދެން އަުޅގަ

އިމާރާތެއް  ފައިށް ިއމާރާތެއް ހަދާދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހައަހަރު 4ލް އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް. ޖެނަރަ

އެ ޕްރޮމިސް ކުރައްަވއިފި. ދެން  އިމާާރތެއް. އެހެން ވިދާުޅވެފައިހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް ވަކި 

ްނ ކޮންމެއަކަސް ައޅުަގނޑުމެން އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން ައޅުަގނޑުމެން ބަދަލުވީ ޣާޒީ ބިލްޑިންގއަށް. ދެން ބަދަލުވެގެ 

އެތަން ފަހަރެއްގައި ާޖގަ ފުރަތަމައިނުން ބަދަލުވިއިރު ވެސް ޖާގަ އެތަުނގައި ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އޮތް. 

އެހެންނަމަވެސް ެއއީ އޭުރގައި ހުރި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮީފހަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ މިހާރު އެވިދާޅުވާ ގޮތަށް ޓްެރއިނިންގ 

ޑިޓް ރިވިއު ރޫމާއި މިކަހަލަ އެއްެވސް ކަމަކަްށ ނެތް ޖާގައެއް. އެހެންވީމާ، އާިއ މިކަހަލަ އޮ އާއި ލައިބްރަރީ ފެސިލިޓީ

ނޑުެމން ތަޖުރިބާ ކޮށްފައި ހުރި ަކންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ދަތި ކުރެްއވޭނެ ކިތަންމެ  ގޮެތްއ ގޮތްމިއޮތް ފެންނަނީ އަުޅގަ

އިިފއްޔާ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަަރްށ ހުންނާނެ. އެހެން މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޕޮިޒޓިވްކޮށް ވިސްނަ

ރަނގަޅަށް ިވސްނިދާނެ. ދެން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ހުރިހާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ އޮފީސްަތކާިއ 

ނޑުމެން  ިމނިވަން އެހެން މުައއްސަސާަތކާ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހާއި  އެްއ ބިލްޑިްނގެއްއގައި ހުީރމަ. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ސީދާ ބަޖެޓުގެ ގޮތުން ކުެރވިދާނެ ދައްެޗއްެގ ހަމަ . މިދެންނެވީ ދަިތތަކުގެ ތަޖުރިބާ ކުެރވިފަ ހުރީ އެކަމުގެ ނިކުންނަމި

ނޑުމެން ތަޖުރިބާ  އިތުރުން މިކަންތައް ހަމަަގިއމު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އިހުސާސްކުެރވިފައި މިހުރީ. އަުޅގަ

ނުޑ ކޮށްފައިވޭ. ދެން ވަރަްށ ބޮަޑށް މަޢާފުކު ރައްވާތި އެްއގޮތަަކށް ވެސް މިހާރުެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަ

ދަންނަވާ ވާހަަކއެްއ ނޫން ެއީއކީ. ދެން ކުރިން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އެ ވިާދޅުިވގޮތަށް މިާހރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު 

ނޑުމެންނަށް  ކުރިއިރު ެވސް އޮތީ ން ބަްއދަލުއެ މަޤާމަށް އިްސވެަވޑަިއގަތުާމ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެ ވަރަްށ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ހަމްދަރުދީ ވަޑައިގެން ވާހަަކފުޅު ދައްކަވާަފއި އޮތީ. ެއީއ މިނިސްޓަރު ދެކެވަޑަިއގަްނނަވާނެ ކުރީަގއި ފިނޭންސް 

ހުރިހާ  އޭުރ އަޅުަގނޑުމެންގެ ފެސިލިޓީަތއް ހުރި ގޮތާއި އެ ންއަދާުކރެއްވި ބޭފުޅެްއގެ ގޮތު މިނިސްޓްރީގައި ވަޒީފާ



  

ްއ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާފައި އޮންނާނީ. ދެން މިހާރު ޣާޒީ ބިލްޑިންގގެ ކަންަތއް ހުރި ގޮތް ެވްސ އެްއޗެ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފެނިަވޑަިއގެންފައި އޮންނާނީ. އެހެްނީވމާ، އެމަނިކުފާނަށް އަުޅގަ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ޤަބޫލުކުެރވެނީ ނަވާ ކަަމށް އަޅުަގނޑަށްހަމްދަރުދީވެވަޑަިއގަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެއްވި ުސވާލުތަުކގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮްފ މި މިރު މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދެންމެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ޗެކް ތްވާ ހިސާބަކުން ޖަވާބެއް އޮތްތޯފިނޭންސަށް ނިސްބަ ން ބޭނުން އިތުރު ސުވާލަކަށް ކޮށްލަ ނެތްތޯ އަޅުގަ

 މުގެ ކުީރގައި.ދިއު

 

 ޖިޙާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

އަޅުަގނޑު ދެން ދަންނަވާާލނަން ސީދާ މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލެއް ނޫން. އެހެްނނަމަވެސް އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލް 

ެޖޓު ހިންގުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެްނ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ފޮނުވާ ވާހަކަދަްއކަމުން ވިދާޅުވި ބަ

އަންނަ ދުވަހު އެ ބިލެްއ  ނޫން އެދުވަހު ނާނެ. ބިލެއް ހަމަ ައންނަ ތަނުންއެްއވެސް ބިެލއް ހިފަހައްޓާފަެއއް ނޯން

ބިލަށް ފައިާސ ދޫކުރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ،  ވަރަކުން އަޅުަގނޑުމެން ޕޭ ކޮށްފައި ުހންނާނީ. އެހެންވީމާ، ބިލު ައންނަ

ނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން އޮންނާނެ ކަމަކަށް.  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ބޭނުންވާ ދަތިތަކެއް ެއގޮުތގައި ޮއވެގެްނނުވާނެ. އަުޅގަ

 ދިއިތުރަށް ބޭނުންވި ކަމުަގއި ވިަޔސް. އަ އިތުރަށް ކޯޑުަގއި ހުރި ލާރިއަށްވުރެ އަދި އިތުރަށް ބަޖެޓު، ބަޖެޓު

 ނުކޮށް ެވސް ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތްއ، ޕްރޮކިއު ކުރަން ބޭނުންވި ކަމުގައި ވިަޔސް އަުޅަގނޑުމިސާލަކަށް އިޢުލާނު

ނޑަށް ހީވަީނ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް ނޫން ވެސް އެކަން ހަމަޖައްސައި ީދފައި އިންނާނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަކަންނޭނގެ. ދެ ނޑުމެން ހުރިހާ މުއައްސަސާތައް ވެްސ ބޫލުން ބަޖެޓު އަޅުގަ ކުރާ ހިތް އޮތީ އަޅުގަ

ބޭނުންވާ ވަރަށް ބަޖެުޓ ލިބިގެން ރަނަގޅަށް ހިންގޭނީ. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީައށް ވެސް ބޭނުްނވާ ވަރަްށ 

ެދވޭނީ. ެއކަމަުކ ބަޖެޓުދީފި ކަމަށް ވަންޏާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ މިހާރު ހުރި ހާލަތަށްވުރެ މާރަނގަުޅ ހާލަތަކަށް ގެން

ވެސް ވަރަކަްށ އޭތި ލިމިޓެޑް ރިސޯސަސް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިސޯސްއަކީ ވަރަށް ލިމިޓެޑް ރިސޯސެއް. ެއހެންވީމާ، ވީހާ

ތެރޭގައި ހުރިހާ މުައއްަސސާތައް މަސަްއކަތް ކޮްށެގން ނޫނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އެކަންެޏއް ބަޖެޓު 

ނޑުމެން އިްނޑިެޕންޑެންޓް މުއައްސަސާަތއް ެވސް އަދި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ހަމައެއްނުޖެއްސޭނެ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

މިހާރު އޮތް ބަޖެޓް  އެއްބާރުލުންދީގެން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންވުޒާރާަތއް ވެސް އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ވެސް 

ކީ އަން އަށް އަރާފަ. އެ ޑެޓަބިލި  27، 21ށް މިއޮތީ ގާތްަގނޑަކަ ވެސް ދައުަލތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ޑެޓް ތެރެއިން މިހާރު

ވިަޔްސ  ދައްކަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ޭއގެ ިއންޓްރެސްޓް އެތައް ބަިއވަރު ައދާކުރަމުން މިގެންދަނީ. އެހެންވީމަ، ކޮންމެ ގޮތެއް



  

ވިސްނަން އެަބޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލް ، ންޓްރޯލް ކުރެިވގެން. އެހެންވީމާއެ ޖާގަ ލިބޭނީ ދައުލަުތގެ ޚަރަދު ކޮ

ނޑު ދެްނ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ބަެއއް ަކހަލަ ކަންތައް ޮއޑިޓަރ ޖެނެަރލް ކުރަްއވާ މަސަްއކަތުގަ ކުރަ އި ން. ދެން އަުޅގަ

މުވައްޒަފުން ހުރިހާ  ްއޔާ އެއަުއްޓ ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެ  ކްޓްައއުޓް ވެސް ުކރެވިދާނެ. ކޮންޓްރެ ކްޓްކޮންޓްރެ

ދު ކުަޑކޮށް ވެްސ ކުރެވިދާނެ ކަންނޭނގެ. އަިދ އަޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް ނަންގަވާކަށް ނުޖެހޭނެ. އަދި ބައެއް ޚަރަ

ވެސް ބޭނުން ކުަރްއވާ ކަމަށްވަންޏާ ައޅުަގނޑަށް  މިނިސްޓްރީގައި އޮންނަ އިންާޓރނަލް އޮޑިޓްކުރާ މަަސއްކަތް ވެސް އެ

ނޑުމެން އަ އީހީވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތް ުކޑަެވެގން ވެސް އަންނާނެ. މި ުރވާ ލަފައެްއ އަުޅގަ

ކަހަލަ ކަންަތއްތަުކގައި. އަދި ަބއެްއ ކަންތައްަތއް  ކްޓް ައއުްޓ ކުރަމާ ހިނގާޭށ ބައެއްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް. ކޮންޓްރެ 

މިސާލަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ވެސް އެބަހުއްޓޭ ިއންޓާރނަލް އޮޑިޓް. ދައުލަތުެގ ހުރިހާ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް 

 ވެސް ގުޅިގެން ނުވަތަ އެ  ބަލަމުން އެބަގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އެ މުވަްއޒަފުންނާ ތައްތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންކަން

ފުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވެސް ޭއގެ އައުޓްޕުޓް އެ ނަތީޖާ ވެސް ބޭނުންކުރައްވަިއގެން މަސައްކަތް ކޮށްިފ މުވަްއޒަ

ނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ލުއި ެވސް ވެާދނެހެން އަދި ޚަރަދު ވެސް  ކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

 . ހެންކުޑަވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެން ވަގުަތކުން ަވޒީރު ެއައށް ޖަވާބުދެއްިވއްޔާ ރަނގަުޅާވނީ. މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ. ފުރަތަމަ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް 

ނޑަކަށް  ޖާގަ ޕާޓީއަށް ބޭނުން  3 ވަަރކަށް މިނިޓު 23. އެހެްނވީމާ، 7 ުސވާލާއި ަޖވާބަށް މިނިޓު 7ދެިވއްޖެ. ގާްތގަ

ދެވަނަ  ތުން ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލެއްވީމަގެ އުސޫުލން. މިހާރު އެގޮމިނިޓު 23. ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް ކުރެވުނީ

ރަކަށް ލިބޭ ޖާގައިގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެއް ނޫން. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އެއް މެންބަރަކަށް ފަހު ދެވަނަ މެންބަ

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު. އައި.ބީ ދެން ނެކްސްްޓ.  ،ބުރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރު ވެލާނާޭގގެ ބިލްިޑންގ ނިންމުމަށްފަހު އެތަނަށް ސުވާުލކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ މިހާ އަޅުަގނުޑ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ

އަހަރު ތެރޭގަިއ އެްއވެސް ކަހަލަ އޮފީްސ  4އޮފީސްތައް ބަދަލުވި. އެއަށްަފހު މިދިޔަ  ބަިއވަރު ސަރުކާރުގެ ވަރަށް

މިނިވަްނ ހުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި  އެކު ވެާލނާގެއިން ޖާގަ ނުލިބިއިތުރަށް އެޅިފައެއް. ހަމަ އެއާ  އިމާރާތެއް ނެތް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، -ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އެންޓި ގިަނއިން. ހިއުމަން މުއައްސަސާަތއް އެބަހިމެނޭ ވަރަށް

ެވސް. ދެން މިބޭފުޅުންނަށް މިދިޔަ ފަހަރު ވެސް މިނިސްޓަރ  ހުރިހާ ތަނެއް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން، ޮއޑިްޓ އޮފީސް މި

ޖެހޭތޯ ބައްލަވަމޭ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ މިހާ ހިސާބަށް އައިއިރުަގއި ވެްސ ވިދާޅުވި މަނިކުފާނު ކޮންމެެވސް ގޮތެއް ހަމަ



  

މަނިކުފާނު އެބަ އިމާރާތް ކުރެހުމުގެ ތިމަން އްލެއް ނައިްސގެން. ދެން ވިދާޅުވި ދި މިއުޅެނީ މިކަމަށް އެހާބޮޑު ޙަހަމަ އަ

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގަިއ  0222 މި ށް ހިއެއްުނވޭމަސައްކަތާއި ެއއްޗެހި ކުރަމޭ. ދެން ތިވިދާޅުވާ ގޮތަކުންނެއް އަޅުަގނަޑކަ

އިމާރާުތގެ މަސަްއަކތް ވެސް ފެއްޓޭނެހެނެްއ އިނގޭތޯ. ދެން ކޮންމެވެްސ ގޮެތްއ ހަމަޖައްސަވަންވީ ނޫންތޯ.  ވެސް މި

 ކުރޭވޭނެ  އިމާރާތެއް ވެސް އުސޫެލއްގެ ދަށުްނ ފަޅު ރަށެއް ދީގެން ނަމަވެސް މި.ޕީ.ޕީގެ ދަށުން ނަމަވެސް ކޮންމެޕީ

 ނޫންތޯ މިކަންވާނީ. ައޅުަގނޑު ޖަވާެބއް. މިނިސްޓަރަށް އިނގޭތޯ. ގޮތެއް ހަމަޖެއްސީމާ

 

 ޖިޙާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

އި ކުރިްނ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވާނީ ައޅުަގނޑު ހުންނާނެ ާމލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަ  ތެރި މެންބަރު ކުެރއްިވ ސުވާުލގެޢިއްޒަތް

ނޑުމެން ހުރިހާ އިންޑިެޕންޑެންޓް މުއައްަސސާތަކަށް އިމާރާތެއް ހަދަމުން ގެންދާ  ފަހަރެއްގައި ދަންަނވާފައި ައޅުގަ

ވާހަކަ. ދެން މި އިމާރާތް ކުރަހާފައި އެންޑޯޒްކުރި ކޮށްަފިއ ވަކި ހިސާބަކުން މުޅި އާރބަން މުޅި މާލެ އާރބަން 

އެ ޕްލޭނިންގ ކަންަތްއ  ،އުިސންގ މިނިސްޓްރީން. އެހެންީވމާހާރު އެބަގެންދޭ ހަޕްލޭނިންގ ހެދުމުގެ މަސައްަކތް މި

ނޑުމެން އިޢުލާންޮކށްފައި ތިވިދާުޅވި ޕީ.ޕީ.ީޕެގ ، ތަްށ ރައީްސ ނިންމެވީ. އެހެންީވމާގޮތެއް ނިންމާގޮ ނިމުނީމަ އަުޅގަ

ހިސާބަށް . އެހެންނަމަވެސް އަދި މިހާއުސޫލުން ހަމަ ބަޔަކު ވެްސ ހޯދަން ނިންމާފައި އޮއްާވ ކުޑަ ހުއްޓުެމއް ައއީ

ގައި އެބައި ކުރިޔަށް ދާނެ އަސްލު. ކުރަހާ ވެސް ނިންމާފައި އޮތީ. އަދި ބަޔަކު ނތާ ށް އޮތްހުއްޓުނީކީ ނޫނޭ. ކުރިއަ

ވެްސ  ކޮށްދޭންގެ އުސޫލުން ން ުކރަން އޮވެ އެ ހަމަ ޕީ.ޕީ.ޕީޕީ.ޕީ.ޕީގެ އުސޫލުން އެކަން ކުރަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ނޑު  ންތައް މަސައްކަތްދާނީ މިަވގުތަށްޔާރަށް ތިބީ. އޮްއވާ އާރބަން ޕްލޭނިންގގެ ކަތައް ަމޑުޖެހިލާފައި އޮތީ. އަުޅގަ

 ށްާދނެ ކަމަށް.ކުރީގައި އެބައި ކުރިއަ ގެ ކުރީކޮޅު މިހާރު އެބައި ހަމަ ަވރަށް 0222ޤަބޫލުކުރާ ހިތްއޮތީ 

 

 ރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ޝުކުރުވެރިކަމާިއއެކު ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ޚަރަދު ކުަޑކޮށް ހަމަ މަނިކުފާނު ދައުލަތުގެ ަފއިާސ ހޭދަކުރެްއވުމުަގއި މި ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް އުސޫލަށް ަބއްލަަވއިގެން 

ނުޑވެސް މިދިޔަ  ެއކުތް ކުރަްއވާކަން. ހަމަ އެއާއްކަމަސަ ދުވަހު މި ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެއްެގ އަހަރު 1އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވަރަށް މަސައްކަްތކޮށްދީފަިއ ހުންނާނެ އިނގޭތޯ ހަމަ މަނިކުފާނުގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ  ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ޒިރުކޮްށެގން ހަމަ އެބޭފުޅުންނާއިއެކު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާކޮށް ތައް ކޮށްދިނުުމގައި. ަހމަ ޚާއްޞަކަންތައް

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ ހަމަ ވާހަކަދަްއކަިއގެން އަޅުަގނޑުެމން  އެކިގޮްތގޮތުން ކަންަތއްތައް ކޮށްދީފައި ހުންނާނެ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ނުމަކީ ވެސް. ހަމަ އެއާ އް ކޮށްދިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންާމއެއް ޮއޑިޓް އޮފީހަށް ބޭނުންާވ ކަންތަ  އެކު އަުޅގަ

ނޑަކަްށ މި  ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމްކުރާ އެތައް ކަންަތއްތަެކއް ެއބަހުރި އިނގޭތޯ. މިދިޔަ ައހަރު ވެސް ގާްތގަ



  

ނޑުމެންނަށް ނުނިރަށް  22އަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓްުކރިއިރު ހަކަށް ރަށުގެ ނަރުދަމާފަންސާ ންމިގެްނ ވެސް އަުޅގަ

މަ އެވަރަށް އެބަހުރި. ހަމަ ބޯފެނުގެ މައްސަލަތައް ެވސް ހަ ވަރުން.ބަޖެޓްގެ ަފއިސާގެ ދަިތކަން ހުރި ޅެނީ އިނގޭތޯމިއު

މައްސަލަ އެބަހުރި ބައިވަރު އިނގޭތޯ. މިހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ، އެހެންވީމާ

ެއކު ބަޖެޓުެގ ސް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ހަމަ އެއާްނގެ ހަމަ ކޮންސާރންތައް ވެދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުެޅއް. އެބޭފުޅު

ނޑުެމން މަސައްކަތް ކު ކަށް މިކަމަކަށް ދެކޮޅެއް ނުހެއްދެވޭނެ. ރަން އިނޭގތޯ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުގަ

މަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ގޮތެއް ހަ ޔާ ވެސް ގޮެތއް ހަމަ ހަމަޖެހެން އޮތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކިރި 

މިކަުމގަިއ އެބަޖެހޭ ިމހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ވެސް ، ވެސް ިމގެންދަވަނީ. އެހެްނވީމާ ހަމަޖައްސަމުން މިވީހާ ތަނަށް

 ކޮމްޕްރޮމައިޒް ކޮްށގެން މިަކންތައްތައް މިހާރު މިއޮތް ދުވަސްކޮުޅގެ މިހުރި ކަންތަްއތައް ހަމައަކަށް އެޅެންދެން

ށްދެވޭނީ އިނގޭތޯ. ފިނޭންސް ދައިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަ އްލެްއ ހޯދަން. ހޯމެން މީެގ ކޮންމެެވސް ޙައަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނާިއއެުކ މަސައްކަތް ކުރަްއވާ އެބަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  މިނިސްޓަރު ވެސް ވަރަށް ކޯަޕރޭޓްކޮށް އަުޅގަ

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެބަހުރި ބަޖެޓުގައި ހުރި އަދަދު ހަމަވުމުން ކަންތައްތައް ހަމަޖައްަސވަން. އަޅުަގނޑަށް އިނޭގ 

ފައިސާ ދޫކޮށްދެއްވާަފއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހަށް ވެސް. ހަމަ އެގޮތަށް  އިތުރަށް ވެސް ފިނޭންސް ިމނިސްޓްރީން

އެހާބޮުޑ ، ކޮށްދެްއވާ ިއނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ދަިތވަންޏާ އެކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އެބަ މިއަހަރު ވެސް އެ

ނޑަކަށް އެްއެވސް ގޮތަކަށް ފާހަަގއެއް ުނުކރެވޭ. ދެން މީގައި އެކަްނ  ހަމަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަަމކަށް އަޅުގަ

އުލެްއގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަށްވުެރ ރަނގަުޅ މާޙަފީލްވާގޮތް ތަްނކޮޅެްއ ޯގްސވަނީ ކަންނޭނގެ އިނގޭތޯ. އެ 

ެއކު މިއަްނނަ އަހަރުގެ މި އިމާރާތުެގ ަކންތައްތައް ަޙއްލު ކޮށްދިނުމަީކ މަ ެއއާރެވެންޖެހޭނެ ިއނގޭތޯ. ހަމަސައްކަތް ކު

ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަރިހުން އެދޭކަމެްއ އިނގޭތޯ. އޭރުން މި ކަންތައްަތއް ޙައްުލެވގެްނ 

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަްއ ދާނެ އިނގޭތޯ. އެހެން ނޫނިްއޔާމު، މިކަމުގެ ހަމަ އަނެްއކާ ވެސް ހަމަ ވަ ރަށް ދަތިކޮށް ައޅުގަ

ނޑަކީ އަބަދު ނުޑގެ އެހާ ބަިއވަރު ުސާވލުތަކެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ މިކަމުެގ ެވސް  މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލުކުރަނީ މި އެުކަގއި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫ ވާތީ ހަމަ ދެފަރާތުގެ ވެސް ހަމަ ވަރަްށ އެުކވެރިކަމާތެރޭގައި އުޅޭ މީހަކަށް

  ކަންކަން މިދަނީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދީދީ،އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު ައރުވާނަން އިބްރާހީމް

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:



  

ނޑު މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފުރަތަމަ ކޮށްލަން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުގަ

ޓްތައް މިހާރު ވަނީ ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ެއކިއެކި މުައއްސަސާަތކުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯ 0224ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ 

 ާޔ.ވިއްއެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ވަރަށް ައވަހަށް ޖަވާުބ ދެ ނިމިފައިތޯ؟

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން ރިޕޯޓްތައް ޕަބްލިޝް ކުރުމުގެ  0224އާދެ!  ވަނަ އަހަުރެގ ހުރިހާ އޮޑިޓެއްހެން މިހާރު ނިމިފައި އަޅުގަ

 މަރުޙަލާ އަށް ގެނެވިފައި ހުރީ. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ދެއްވާފަިއވާ ބަޖެޓްގެ ވަރަށް ބޮޑު ބަެއއް އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ދެއްިވ  0224ދެ! އެހެންވީމާ، އާ

ތިވިާދޅުވި ހުރިހާ މަސައްކަެތއްހެން މިހާރު ހުރީ  އެހެންނަަމވެސް. ބޮޑު ަބއެްއ މިއޮތީ ބާކީވެފަ ބަޖެޓްގެ ވަރަށް

ނަޑކަށްމިިލއަ 14ނެއް ކަމަކީ މިާހރު އަ ނިމިފައޭ. އަދި އަހަރު ެވސް ނެތް. ދެން މިއޮތީ  ން ރުފިޔާގެ ބަެޖޓެއްގެ ގާްތގަ

ނަޑއެޅިފަ ބަޖެޓެއް ަކނަޑއެޅިފަިއ  ހާސް ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާގެ ން ސަތޭކަ ނުވަދިހަމިލިއަ .  ނުވަދިހަ ތިންކަ

މާރާތުެގ އިމާރާތަކަށް. އަދި އެ އި ފިޔާން ރުމިލިއަ 43ނޭ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ައށް އިރުަގއި މީގެ ތެޭރގައި އެބަ ހިމެމިއޮތް

 ސަތޭކަ ތެއްތިރީސް  ތަރުހަ ޔާ ެއބައޮވޭ. މިއީ ކުރީ އަހަރަށްވުރެ ން ރުފިމިލިއަ 28.1ނޑާލާ އުނިކުރީމަ ެވސް ބައި ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހާ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓްތަކެއް މިހާހިސަބަށް  0224މިހާރު  ކަ ދިހަ ރުފިޔާ އިތުރު ބަޖެޓެއް.ސަތޭ ހާސް އަށް

ކާރުްނ ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަްއ ކުޑަ ކުރަްއވަން ސަރު 0222އިރު ނިމުނުއިރު ކީްއެވެގންތޯ މިއަހަރު އި އަ

ވެްސ މާރާތު ހާ ބޮޑުވެފައި ައނެއްކޮޅުން މި އިއޮފީހުގެ ބަޖެޓް މި ނިންމަވާފައި އޮތް ަވގުތުކޮެޅްއގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ނުޑ މި ހަމަ ސުވާލާ ގުިޅގެން . ދެން މިމިހެން އޮތީ ކުރަން ޖެހިފަ ނޑުގެ ސުވާަލީކ. ދެން ދެވަނަ އަށް އަުޅގަ އީ އަުޅގަ

ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވަކިން އޮ ވި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުެވއްޖެކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަީކ ވިދާޅު

ނޑަށް ނި  ސްފާނެ ވާހަަކއެއްނެތިްއޔާ ވަކި ނުފޫޒުތަކެއް އައި އިމާރާތެއްަގއި ަދއުލަތުެގ  ބަތްވީ. އެހެންވެއްެޖއްޔާސްއަުޅގަ

މާރާެތއްަގއި ހުއްަޓސް އައިސްފާނެ ނޫންތޯ. ެއ އިއެ އަންނަ ނުފޫޒެއް އަދި މުއައްސަސާތަކުން އެ އަންނަ ނުފޫޒެއް ވަކި 

 .މާރާތެްއަގއި ހުއްަޓސް ހަމަ. އެހެންވީމާ، މި ސުވާލަށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްނުލިބިދާނެތޯ ވަކި އިނުލިބޭ އެއްބާރުލުމެއް 

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުޑ އިޝާރާތް ވަނަ އަހަރު  0224 ވަނަ އަހަުރގެ އެަކއުންޓްސްތައް ަފއިނޭންޝަލް  0224ކުީރ ގެ ޮއޑިަޓށް އަުޅގަ

ގަިއ ވަނަ އަހަރު  0223ރިޕޯޓްތަކުގެ ވާހަކަ އިނޭގތޯ.  އް ޮއޑިްޓ ކޮށްފައި ތައްޔާރު ކުެރވުނު ސްޓޭޓްމަންސްޓްސްތަ



  

ކުރުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ހުށަހެޅި ވޯކް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭނެ ތަފާތު ވައްތަރުގެ އޮޑިޓްސްަތއް އިނގޭތޯ. 

 އޮޑިޓަރ ސްޕެޝަލް ޮއޑިޓާ  ،ސް އޮޑިާޓއި، ކޮމްޕްލޭންސް ޮއިޑޓާއި، ޕާރފޯމަންސް އޮޑިާޓއިފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް

ނޑު ގޮެތއްަގއި އެނުއަލް ެއކައުންްޓސް އަްށ އަދި ޕައިލެޓް އިންފޯމޭޝަން ސިސް ޓަމް އޮޑިްޓސް. މިއީ މަިއގަ

ނޑު އްޔާ އެ ދެްއކެނީ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓްތަުކެގ މެން ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ވެއްޖެ ނިސްބަތްކޮށްފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަމުން  ހެންނަމަވެސް އެވާހަކަ. އެ އެްއޗެހިތަްއ ނިމުނު ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް މިދެންެނވުނީ އިނގޭތޯ.  އަުޅގަ

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ރއެބަ ދަން ޕާ  02ުނވަތަ  21ފޯމަންސް އޮޑިްޓސް ސްޓަޑީޒްަތކެއް ސްޕެޝަލް އޮޑިޓްސް އަުޅގަ

އަދި ަޕއިލެޓް އިންފޯމޭޝަން ސިސްަޓމްސް އޮޑިްޓސްތަެކއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއ މަސަްއކަތް  .ސްޕެޝަލް އޮިޑޓްސް

ަގއި އެުނއަލް ފައިނޭންޝަްލ ސްޓޭޓްމަންޓްސް އޮޑިޓްަތއް މި ތައްޔާރު ކުެރވޭނީ ޖޫން ށް ދޭ. ާޢއްމު ގޮެތއްއައެބަ ކުރި

ލޮޖީ އަްށ ގެނައި ބަދަލުތަކާއި އަިދ އަޅުަގނޑުމެން މެތަޑޮހުރެ  ތަފާތު ސަބަބުތަކާ އެހެންނަމަވެސްމަހުގެ ނިޔަލަށް. 

އްޔާުރކުރަން ފެއްޓުމާއި ގުިޅގެން ލަްސެވގެން ައއިސްފަިއ މިހާތަނަށް ރިޕޯޓް ތަ ައޅުަގނޑުމެން ަބއިލިންގކޮށްބައެއް 

ހަމަެއކަނި ނިމިގެންދިޔަ އަހަުރގެ ޮއޑިޓް އެކަންޏެއް ނޫން އެ ހިނާގ  ކުރަނީމިއައީ. ދެން އަދި އަހަެރއްެގ ތެރޭގަިއ 

ައހަރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްަބިއެގ  ރާނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ،އޮޑިޓް ެވސް އެ އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ކު  މްއަހަރުގެ އެންޓްރީ

ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރާނީ އެ ހިނގާ އަހަރުގެ އެންޓްރީމް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ޓަކަިއ އަދި އަނެއް ަބއި ަވސީލަތްތައް ިމ 

ބޭނުން ކުރަނީ ދެބައިކުަޅ ެއއްބައި ބޭނުން ކުރަނީ ނިމުނު އަހަރުގެ ަފއިނަލް ޮއޑިޓް ކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، 

ހާ ލަތްތަްއ ބާކީ ކުރެވިަފެއއް ނޫން އަދި އެހެރީީކ ިއނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ހިނގަމުންދާ އޮިޑޓްތައް ހުރިވަސީ

އެންޓަރީމް އޮޑިޓްތަުކގެ މަސައްކަތް ފެއްޓިގެން ހިނގަމުްނ ދާނެ އިނގޭތޯ. ދެން ދެވަނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އިނގޭތޯ. 

ނޑު ކޮށްލަން  ބޭނުންފުޅު ވަނީ ކީްއވެގެންތޯ. މާރާތެއްވަކި އި  ުޅން ކުރެްއވި ުސވާލެއް ތިބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ ބޭފު އަުޅގަ

މާރާތަކަށް ގޮސްފައި ގެރަންޓީއަކީ ދެން ވެސް ޮކމަން އި ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ކޮަބއިތޯ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އޮތް 

 އޮތީ؟ ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށްއަހަރުތަކެއް ފަހުން އެ ތަުނން ނިކުންނަން ނާންނާނެކަމުގެ ކޮން ޔަޤީްނކަމެއްތޯ އޮޑި 

ވަަރށް ހިތި ތަޖުރިބާތަކެއް އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކޮށްފައި  ން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށްމަދު ޙުސައިތަނަށް މުޙައްމިހާ

މިއޮތީ މިހާތަނަށް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ނުވަތަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އޮޑިޓަރ 

ނިތޯ އެ ތަޖުރިބާ އެހެން ނުާވނެކަން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް އެކަ ންކަމަކީ ކޮބައިތޯލް އޮފީހަށް ދެއްވާ ޔަޤީޖެނެރަ

ށް އެ ަޔޤީންކަން އޮންނާނެ ޮއޑިޓަރ އޮފީހައްާޔ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް ކުރަންޖެހެނީ؟ ވަކި އިމާރަތެްއ ހުރި ކަމަށް ެވއްޖެ

ކުެރވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މާރާތުގެ ތެޭރގައި ޤާއިމްއެ އިންވާ ވަސީލަތްތައް ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބޭނު

 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތް އެތަނުގެ ތެޭރގައި ހިނގާެނކަން. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:



  

ެޖނެރަލް މަސައްކަތް ކުރަްއވަނީ ުސވާލެއް. އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފާހަަގ އެބަވޭ މިހާރު އޮޑިޓަރ  އަނެއްއަޅުަގނޑު 

ނޑު ވެ ދައުލަތުގެ ފައިނޭންސް މި  ްސ ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް މިނިވަންކޮށް އިންޑިެޕންޑެންޓްކޮށް އަުޅގަ

ބަލަހައްޓަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށްވާީތވެ ަދއުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ބޮޑަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާީނ ފިނޭންސް 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާމިނިސްޓަ ގޮުތގައި މި އޮޑިޓް ކުެރވެންޖެހޭނީ ކޯޕަޭރޓިވް ޮއޑިޓެއް ގުިޅގެން ކުާރ  ރަށް. ދެން އަޅުގަ

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެޭވ މި ކުީރގަިއ  އޮޑިޓަކުްނ އެންމެ ރަނގަަޅށް މަޢުލޫމާތު ވެސް ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވުން ވެސް އަދި މިރޭގެ މި ބައްދަލުވުން ވެސް ޮއޑިޓަރ އެއްކޮށް ބޭްއވި ބައްދަލު ލާއަޅުަގނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެެނރަ

ކުާރ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނުހުންނަ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަްށ ބޮޑު ކޯޕަރޭޓިވް ުގޅިގެން އޮޑިޓްޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އެހާ

ެއއީީކއެްއ ާމ، ފާހަގަކުރެވެނީ. އެއީ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް އެބައުޅޭހެން ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. އެހެންވީ

ވަަނ  0222ވަނަ އަހަރުގެ  0221މިހާރު މިސާލަކަށް ފިޝަރީޒްެގ އޮިޑޓްެގ މައްސަލަ ވެސް އެ  ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

އެ  ސްވެސް ހަމަ ޮއޑިްޓ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާެއއް ނޫންތޯ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް ނިްނމުމަކީ. އެހެންނަމަވެ އަހަރުގެ އެ

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަވާ ގޮތުަގއި އެ ނުނިންމާ އެ ރިޕޯޓް އެ އޮޑި  ޓް ރިޕޯޓެއް ނުނިންމާ އެ ކްލޯޒް ކޮށްލީމަ އެ އަުޅގަ

ލިޕްތަކެއް މަދުވެގެން ކަމަްށ އެ ސްުނކުރެވި އެ ނިންމާލެވިފައި އެ އޮތީ. އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާޤާނޫނީ ގޮތުން 

ދު ހިމަނާފައި ނަމަވެސް އެ އެ މަދުވީ ލާރީގެ އަދަ  ވިދާޅުވަނީ. އެ ފިގަރަތއް ަވިކ އަދަދަކަށް ސްލިޕް ނެތި އެ ޝޯޓޭޖް

  އެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ފޮުނވަންޖެހޭނެ ނޫންތޯ މަޖިލީހަށް. ލު ދެއްވާފައި ނަމަވެސް ތަފްސީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް.

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނަާގ  ޮކންޓިފައިއެއް ނުކުެރވޭނެ، ޕަސެންޓް ޗެކް ކުރާ އެްއެޗއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ އާދެ! އޮޑިަޓކީ ހަންޑްރެޑް

ންވާ ފަންޑަމެންޓަލް ބޭިސްކ ށް ބޭނު. ސާމްޕަލް ނަގަިއގެން ސާމްޕަލައް އޮިޑޓަރ ޮގސްފައި ެޗކް ކުރާނީސާމްޕަލެ

ޑިޓަެރއް ވިަޔްސ އޮޑިޓެއް ނުެއއް ކުެރވޭނެ އްޔާ ކިތަންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އޮވެއްޖެ މަންޓްސް ނެތް ކަމަށް ޑޮކިއު

ންތައް ނުލިިބއެްއ ލިޔެިކއުެއ  އިމަންޓްސްަތކާނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބޭުނންވާ ޮޑކިއުއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޮއޑިަޓރ ޖެ

ނޑުމެންނަށް ނެރެވޭނެ ނަތީޖާއެއް  އޮޑިެޓއް ނުއެއް ކުެރވޭނެ. ދެން އޮޑިޓް ހުޅުވަިއގެން ބައިތިއްަބއިގެން އަުޅގަ

ވާން އެބަޖެހޭ ީކއްެވގެންކަން މި މަސަްއކަތް ޖަވާބުދާރީ ންނާނެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވެސް ތިބޭފުޅުންނަށްނޯ

ނަޑކަށް އެހާ ރަނގަޅަކަްށ  ނުނިމުނީ ތިބޭފުޅުންނަށް އަންގަން އެބަޖެހޭ. ކޯޕަރޭިޓވް ޮއިޑޓަކޭ ތިވިދާުޅވި އެްއޗެއް އަުޅގަ

 ،ހަކީ ވަކި ޕްރިންިސޕަލްސްތަކެއް ަވކި ސްޓޭންަޑޑްސްތަެކއް އެޕްލައި ކުރާސާފެއްނުވޭ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ



  

އް އޮޑިޓަުރންގެ ޕޮލިޓިކަލް ނިއުޓްރަލިީޓ ޓަލް ޕްރިންސިޕަލެމަސައްކަުތގައި އެޕްލައި ކުރަްނޖެހޭ ތަނެއް. އެއީ ފަންޑަމެން 

ކީ ަސރުކާރު ހިންގާ ފަރާތުން އަިދ ރަލަރުންނަށް ެވސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރައްޔިތުންނަށް އަދި އެހެނިހެން ސްޓޭކް ހޯލްޑަ

ން ގެ ގޮތުަގއި ފެނިގެން ދިއުއޮޑިޓް ކުެރވޭ މުއައްސަާސއެްއގެ ގުޅުމެއް ނެތް މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަާސއެއް 

އިނގޭތޯ. އެއީ އޮިޑޓަކަށް ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި އޮްނނަންޖެހޭ އިތުބާރު އަށަގެްނނެވުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، 

އޮންނަންޖެހެނީ ކޯޑިއަލް ރިލޭޝަންޝިޕެއް. ކޯޒީ ރިލޭޝަންޝިޕެއް ނޫން  ޮއޑިޓް ކުެރވޭ މުއައްަސސާއަކާ އިޓަރަކާ އޮޑި

ނޑުމެން ކިތަންމެ ން މައްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށް ވެއްޖެއިނގޭތޯ. ދެ ްއޔާ އެބޭފުުޅން ކިތަންމެ ދިގު އިންތިޒާރެއް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޮނުވާ ސިޓީައކަށް ޖަވާބުނުދީ ތިއްބަސް ވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ހިފަހައްޓަން ތިއްބަސް އަ ޅާނުލާ ައޅުގަ

ގޭތޯ. ރަލް ތިބުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް އިނއްޔާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެނުލާ. އެގޮތަށް ތިބޭ ކަމަށްެވްއޖެއަޅުަގނޑުމެން ތިބެންވީތޯ ައޅާ 

 އިޒް ދަ ހީ ވެން ހީ ޝުޑް،  ޓްގަދަ ުކރަންޖެހޭނެ. ހީ ޝުޑް ބައިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަޑުގަދަ ުކރަންވާ ތަންތަނަށް އަޑު

އްޔާ އޭނަ ބާރކް ކުަރންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ބާރްކ ކަމަށްވެއްޖެ  ގް އޮފް ޕަބްލިކް ަމނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވޮޗް ޑޯ

އުސޫލުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ  އެ، އިޓް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާކުރަންޖެހޭނެ. ބައިޓް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ބަ

ދަތިތަުކގެ  ނީ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގައި ހުރިވެސް މަްއސަލަެއއް ޮއވެގެންނޫން މިވާހަކަ ިމދައްކައެއް  އެީކގައި

ވާހަކަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ަދއްކަންޖެހޭނެ. ެއއީކީ ޒާތީ ަމއްސަލަެއއް އޮެވގެން ދަްއކަްނޖެހޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. ެއއީ 

ނޑު ދެކެނީ ހަޖަމް ންކޮްށ . ޮކންމެ މީހަކަށް ވެސް ދިާމވާ މައްސަލަތަކުަގއި އޯޕަވެސް ކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ސްޕްރީމް އޮޑިޓިްނގފަިއނޭންޝިއަލް އިންޑިޕެްނޑެންްސ އޮޕަރޭޝަން އިންޑިޕެންޑެްނސް އޮފް ޑިސްކަްސކުރެވެންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެން އެކަނި ދައްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. މުޅި ދުނިޔޭގެ ދައްކާ ވާހަޓިއުޝަނަ އިންސިޓި ަކ. ޔުނައިެޓްޑ ކީ އަުޅގަ

ެއއޮތީ ލީާމ ެގ މަްއޗަށް ެއންކަރޭޖްކޮށްފައި ގެ ރިޒެިލއުޝަންސްތަކުްނ ދައުލަތްތަކުޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ ސްނޭޝަން

ީކ ޮޑކިއުމެންޓަ 0ރަން. މިދަންނަވާ ތައް ަޤުއމުތަކުގަިއ ތަންފީޛު ކުމެކްސިކޯ ެޑކްލަރޭޝަންަގއި ުހރި ޕްރޮވެންޝަންސް

ކޮށް އެބައޮތް ރީޙަޓަރ އޮޑިޓިްނގ. މީަގިއ ވަރަށް ޞަމެގްނާ ކާޓް އޮފް ޕަބްލިކް ސެކް އަޅުަގނޑުމެން މިކިޔާ އީމި

ކަށް އޮންަނންޖެހޭ މިނިވަންކަން އިނގޭޯތ. ސަރުކާރަކުން ނޫންކަްނ، ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

ރާނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުންކަން ކޮންޓްރޯލް ކު އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ޑިސަިއްޑ ކުރާނީ،ނޫންކަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ 

މިކަންތައްތަަކކީ ، ފޫޒު ފޯރުވިދާނެތީވެ. އެހެންވީމާށް ނުއީ ަސރުކާރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލައެކަންތައް ދޭނީ. އެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެއންޝައިން ކުރަންޖެހޭ އަށަގަްނނުވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިަކންތައްތައް އެހެން ދިމާނުވާީތ 

ނޑު ެއއްެޗއް ެއޑްކޮށްލަން. މިިނސްޓަރ ވިދާުޅވި މިހާތަނަށް އަޅު ަގނޑު ިމވާހަކަ މިދަްއކަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އަުޅގަ

ނެތޭ. އެކަމަކު އެއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުަގިއ  އެްއވެސް މައްސަަލއެއް ދިމާެވފައެއް

އްާޔ ފުރަތަމަ ފިނޭންސް ރެއް ކުރަްނެވއްޖެނޑުމެން ާރއްޖެިއން ބޭރަށް ދަތުވަހީދު ހުންނެވި ދުަވސްވަުރ ވެސް އަުޅގަ

މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުނީމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ އަރިހުން ހުއްދަ ހޯދާށޭ. 



  

ޔާއަށް އާދޭސްކޮްށގެން ހުއްަދ ްށ ދައުލަތުެގ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް ދާކަށް ނުޖެހޭނެ އިނގޭޯތ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްކައެފެންވަރަ

ނޑުމެން އޮޑިޓަރުން ރަށް އަހަރު. މިލިޔަން ހޯދައިގެން ފޮނުވަން ބަލާއިރު ބަޖެޓްގައި އިނީ ސުމެކޭ އިނގޭތޯ  ަތކަށްައޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް އެއްބަސް އިނގޭތޯ ަދއުލަތުެގ  ކޯޑުަގއި. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އަންގާ ވެސް ނުލަްއވައޭ. އަުޅގަ

ވެސް އިޙުތިރާމެއް  ތައް ކުަޑކުރަން އެއްާބރުލުން ދޭންޖެހޭނެ. އެކަމަުކ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮީފހަށްޚަރަދު

ވެސް މަޝްވަރާކޮށްގެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ދަތިނުވާ  ނޭނގެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާއޮންނަންޖެހޭނެ ކަން

ގެ ބޭނުމެއް ނެތް ނޫންތޯ. ކުޑަކުރެވޭނެ ނޫންތޯ ވަރަށް ޚަރަދު ބޭކާރު ގޮތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ބެހެްއޓުމު

ދަތިތަކެއް ދިމާނުެވއޭ ، ުނލައްވަީނއޭ އިނގޭތޯ. އެހެްނީވމާވާހަކަދަްއކަިއގެން. ެއވަރު ެވސް އިޝާރާތް ވެސް ކޮށް

 ބުނުމަކީ މުޅިއަކުން ޙަޤީޤަތެއް ނޫން އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަވާާބއި  ދީދީ ދެންމެ އެކުެރއްވި ުސވާުލގެ ތެރެއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެންބަރު އިބްރާހީމްއްޒަތްތެރި މެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢި

އީ، އޮތް ކަމަށްވާނަމަ ސުާވލުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ދެއްވަންވީ ޖަާވބެއް މި ގުިޅގެން ނުވަތަ އެައއި

 ދު.ވާ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ޖިޙާށް ގެންދަ ކުރިއަ

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖިޙާهللا ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުއޮފް ފިނޭ މިނިސްޓަރ

ވާލުކޮށްފަިއވަނީ ޓްރޯލް ކުރުމަށް ފިނޭންސްއާ ޙަޚަރަދު ކޮން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ދަތުރެއް މިހާރު ކޮންޓްރޯލް

 ތުރުކުރެްއވި ކަމުަގއި ިވޔަސްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދަ މަޖިލީހުން، މަޖިލިސްގެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެހެްނީވމާ

ނިޑޔާރު ދަތުރުމަޖިލީހުގެ ޢިއް ކުރެްއވި ކަުމގަިއ ޒަތްތެރި ރަީއސް ދަތުރުކުރެްއވި ކަމުަގއި ވިޔަސް އަދި ުއއްތަމަ ފަ

އަޅުަގނުޑ ، ތަށް މިހާރު އޮންނަނީ. އެހެންވީމާވިޔަސް އެ ހުއްދަ  ފިނޭންސް އިން ލިބިގެން މެނުވީ ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮ

ދެން  ުހއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެ. ކުރިން ރައީސް ވަހީުދގެ ސަރުކާުރަގއި އޭރު ރާ ގޮތުަގއި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ވެސް އެޤަބޫލުކު

ނޑުމެން ދަންނަވާފައިވަނީ. މިހާުރ  ބައެއް ހުއްދަ ަރއީސް ވަހީދު ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީމަ ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ހުރިހާ ތަނަކުން ހަމަ ، ކްޝަން އަިއއްަސއެއް. އެހެންވީމާޑަށް އިންްސޓްރަ ސަރުކާރަކުން ެއގޮތަކަށް ނެތް އަޅުަގނ މި

މުއައްަސސާތަކުން ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން  މިނިވަން ތަނަކުން ވެސް އިންޑިޕެންޑެންޓް ހުރިހާ

 ދަތުރު ހަމަޖައްސަވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.ޝުކުރިއްާޔ. ކޮމަންޑޫ ދާއި



  

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑަށް ރަނގަޅީ ހަމަ ކުރު ޖަވާބު ދެއްަވއިފިްއޔާ. އޮޑިްޓ އަޅުަގނޑު ބަލާނަން ވަރަށް ުކރުކޮށް ސުވާލު ކުރެވޭތޯ. އަުޅގަ

ެއއްގޮތަްށ  ފައިނޭންޝަލް ިއންޑިޕެންޑެންސްއާސަްއކަތްތައް އޮަޕރޭޝަނަލް ޚިލާފަށް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ މަ ޤާނޫނާ

ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ދަތި ކުރައްވާ ކަމަށް އެަބ ވިދާޅުވޭ. އެގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރަްއވަނީ ީކއްެވގެންތޯ. 

 ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ދު ޖިޙާهللا ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ

ނޑު އެްއގޮތަަކށް ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރަްއވާ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު  މެންއަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުަރން އަޅުގަ

 ފޯރުވާ ނުވަތަ އެމަނިކުފާނު ޭބނުންވާ ކަންތައްތަކަށް ދަިތވާ ގޮތަށް ޢަމަލެއް ނުކުރަން. ނުެވސް ކުރާނަން. 

 

 ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ރަްއވަނީ ކިތަްއ ައކަފޫޓްގައިތޯ؟ފުން މިހާރު މަސައްކަްތ ކުުމވަްއޒަ 222އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ 

 42މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަުދވާނެ ކަމަްށ ބައްލަވާަފއި ެއއޮތީ.  21ހާްސ އަކަފޫްޓގެ ބިމަކަށް  42ޝުކުރިއްާޔ މިހާރު 

ހާސް އަކަފޫޓް ތިބޭފުޅުންގެ އިމާރާތް އޭރަށް އެޖެހެނީ  42، ޅުން ބޭނުންވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާކަފޫޓް އެއީ ތިބޭފުހާސް އަ

. އެއީ ވަރަށް ީރޒަނަބަލް އަެގއް. އެއީ ވަރަށް ރަނަގުޅ އެަތން ރުފިޔާ ބިނާ ކުރުމަށް 122ހާސް  2މިިލއަން  21

އިމާރާތެއް  ފުޅުން ބޭނުންވަނީ އިމާރާތެއް، ައއުކަފޫޓްެގ ބިމެއް ތިބޭހާްސ އަ  42އަެގއް. އެީއ ައޅުަގނޑު މިދަްނނަވަނީ 

ގެންާޏ ނބޭފުޅުން ތި މަސައްކަތް ކުރަްއވަނީ ކިާހަވރެއްގެ އަކަފޫްޓ ހުރި ބިމެއްަގއިތޯ. މިަވގުތަށް ނޭއެޅުމަށް. މިހާރު ތި

 .ފަހުން ވެސް.. ނޫނީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

ގެ ފްލޯއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިމަސައްކަތް ކުރަނީ ޣާޒީ ބިލްޑިންގގެ އެންމެ މަތީ ފްލޯ އާއި ޣާޒީ ބިލްޑިންގގެ ފަސްޓް 

އެއްބަާޔއި އިނގޭތޯ. އަޅުަގނަޑށް ދެން އަކަފޫޓެއް ދަންނަވާަކށް އެހެން ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް އެއް ފްލޯ ާއިއ 

 ން މިަވގުތު ވެސް އެބަިތބި އިނގޭތޯ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ.ފުމުަވއްޒަ 242އެއް ފްލޯގެ ަބޔެއް. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:



  

މިިލއަން  48 ުޝކުިރއްޔާ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާުޅވެއްޖެ ތިމަންނަ ލަާފކުރާ ގޮުތަގއިވަރަްށ ބޮޑަށް އާދެ! 

 ،އެްއކޮށް މިއަންނަ ނައަށް ހީވޭހެން. އެ ޚަރަދުތަކާއަހަރަށް ފުދޭނެހެން ތިމަންވަނަ  0222ށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

މިިލއަން ރުފިޔާވަުރ  02، މިިލއަން. އެފަދަ އެހެންވީމާ 28 އެކަމަކު ތިބޭފުޅުން ހުށަހަުޅއްވާަފއި އެަބއޮތް

އް އަްނނާނެތޯ ނޫނިއްޔާ މަސައްކަތް ވަރެްއގެ ދަތިކަމެއޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަްށ ކިހާ މުންްއޔާކުޑަެވއްޖެ

 ކުރުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

އްޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ވޯރކް ގެ ބަޖެޓް ކުޑަކުރާ ކަމަްށ ވެއްޖެ އާދެ! ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހު

ނަ ބަދަާލ ެއއަށް ބަދަލު އަންނަންޖެހޭނެ ބަޖެޓަށް އަން، ވީމާފައި ކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެންޕްރޮގްރާމަށް ޖެހޭނީ މޮޑި

ފައިސާ މަދު  މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އިން ވޯރކް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ. އެ، ގުިޅގެން. އެހެންވީމާ

 ހުރި ބައިތައް އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އުނިކޮށްލަން.  އްޔާ އެޕްރޮްގރާމްގައިކުރާކަމަށް ެވއްޖެ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަޒީފާ އަށް އެދިފައި  2222ވަނަ އަހަރަކީ ަވޒީާފ ފްރީޒް އަހަރެކޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ.  0222

ޒީފާ މިއަހަރު ނުދީ ވަ 2222، ސް ަވޒީފާ އުފެއްދުން. އެހެންވީމާހާ 12ދެއް ނޫންތޯ އޮތޭ. ެއކަމަކު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ވަޢުއެބަ

ހާސް ވަޒީފާ ުއފެއްދުމުގެ ވިސްނުން އޮީތ  12ވަނަ އަހަރުވަންޏާ ކިހިނެއްތޯ  0222ވަޒީފާ ފްރީޒް އަހަރަކަށް 

 ސަރުކާރުގެ. 

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖިޙާهللا ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ

ތަކުން ަވޒީފާ އުފައްަދވާ ވާަހކަެއއް ަކނޑަެއޅިގެން. އޮންނަނީ މުޅި ސަރުކާރު އިދާރާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވަޢުދުގެ ނޯންނާނެ މި

ނުޑމެން ބޮޑަށް މިބަލަނީ ވީހާ، ރިހާ ވަޒީފާގެ ާވހަކަ. އެހެންވީމާޖުމްލަކޮށް ހު ިއވެޓް ސެކްޓަރ ވެސް ޕްރަ އަުޅގަ

 . ބޮޑަށް އްދާ ގޮތަށްޕްަރއިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެިކއެކި މުައއްަސސާތަކުގެ ތެެރއިން ަވޒީފާ އުފަ  ތަރައްޤީ ކޮށްގެން

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ގުިޅގެން ަހއްދަވާ ވާހަކަ ވިާދޅުވެަފއި އޮީތ. މި މަސައްކަތް ކިހާ ތާކު އިމާރާެތއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ބުީރގެ 02

 ސާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ަލފާ ކުރައްވަންތޯ. ށް އެތަނުން އިމާރާތުގެ ބަެޔްއ ހިއްނިންމާލާފައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

 



  

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖިޙާهللا ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭ

ނޑަެއޅިގެން ދަން ނޑުމެން ނިންމާނެ ތާރީޚެއް އަދި ކަ ނަވަން މިވަގުތު މި ޕްލޭނިންގ ސްޓޭޖުގައި އޮތީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އުނދަގޫ. އެހެންނަމަވެސް ޓާނަން. މިވަގުތު މާލޭ ކުރެއްިވއްޔާ ވަރަށް އަވަހަްށ ފައްމަސައްކަތް އިރާދަައޅުގަ

ެނ މިންވަރާއި އަދި އެތަނުން ޕްލޭނުކުރުމުގެ ދިރާސާތަކެްއ ކުރިއަށްދާތީވެ އެ ދިރާާސެގ އަލީަގއި މަްއޗަށް ނެގޭ

ނުޑ ޤަބޫލުކު ޑުޖެހިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްލަތްތަާކއި ގުިޅގެންދާތީ މަވަސީ ެއ ގޮތުަގއި ވަރަށް އަވަހަށް  ރާއަުޅގަ

 މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ކޮން ކިހާތާކު ނިންމާލާފައި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް އެތަނުން ފްލޯއެއް ދެްއވިދާނެ ކަމަްށ 

 ަގއިތޯ ހިސާބަށް...0228ލަފާކުރައްވަންޯތއޭ؟ ނޫނިއްޔާ 

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙާޖިهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންފުޅުވަނީ އަމިއްލަ އިންޑިޕެންޑެންޓު އިމާރާތަކަށްވާީތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކަން  މިހާރު

ނޑަްށ އެމަނިކުފާނު  އަސްލު.ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާތާ އެކަންކުެރވޭނީ  ެއހެންވީމާ، އެ ސުވާުލގެ ަޖާވބު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންފުޅުވާހާ އަވަހަކަްށ  ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅުވާނީ ވެސް. އަުޅގަ ދެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

 އަރުވާނަން.  ހަމަ އެ އިމާރާތް ނިންމުމަށް އެމަނިކުފާނަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ވެސް.  ވެސް އޮްނނާނެ މިހިނގާ އަހަރު . މިއީ މިދިޔަ އަހަރުެއކްޓިވިޓީ ޕްލޭނެއް ހައްަދވާފައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެބައޮތް 

 މި އެކްޓިިވޓީ ޕްލޭނުގައި ކިހާަވރެއް ހާސިލުކުރެވޭތޯ ކޮންމެ ައހަރަކު ތެރޭގައި؟

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއިބްރާހީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު 

ނޑުމެންގެ  ކޮންމެ އަހަރަކު ނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް ުހންނަނީ އެއް އަހަރުން އަެނއް އަހަރަށް އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

 0222ދަންނަވާލާނަން.  ެއއްޕްރޮޑަކްޓިިވޓީ އިތުރުކުެރވޭތޯ އިނގޭތޯ. ެއގޮތުން ައޅުަގނުޑ ކުޑަކުޑަ ްސޓެޓިސްޓިކްސް 

 21ވަނަ އަހަރު  0224ރިޯޕޓު.  41ވަނަ އަހަރު  0220ރިޕޯޓު.  20ރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނެރުނީ ވަނަ އަހަރު ޮއޑިޓަ

 އޮތް  ރިޕޯޓު ނެރެފައި އޮންނާނެ ިއނގޭތޯ. މިއަހަރު ބާކީ 71ހަމައަށް  ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރާ 0223 ރިޕޯޓު.

ނޑަެއޅި ވާރކް 0223 ބައިަގއި ނޑުމެންނަށް  ގިނަ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓްރޮުގރާމުގައި ހިމެނޭ ޕް ވަނަ އަހަަރށް ކަ އަޅުގަ



  

ނޑުމެން ޑި ނެރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެ ޔަޤީންކަން އެބައޮްތ. އެގޮތުން މިހާރު ންޓުން ރޓްމަޕާވެސް އަުޅގަ

ނޑުެމން   އީފިޔަަވއި އެ އޮޑިޓް 8މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ފަިއނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ޑިޕާރޓްަމންޓްގައި ނުފެއްޓި އަުޅގަ

ރިޕޯޓިންގ މަރުޙަލާއަށް  ޮއޑިޓް ފިޔަަވއި ހުރިހާ އޮޑިޓް ނިންމައި ފީލްޑް ވަރކް ނިންމައި 8އޮޑިުޓގެ ތެރެއިން  12

ނޑުމެންގެ އެސް.އޯ.ޔޫ  ގެ ތެރެއިން އެންމެ އޮޑިޓް  11ޮއޑިޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުަގއި ގެނެވިަފއި އޮތީ އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

. ދެން އޮިޑޓް 00ޑް ވަރކް މަރުޙަލާގައި ޓާފަ. ފީލްޑް ވަރކް، ފީލްޓެއް ފައްއޮތީ. އެހެން ހުރިހާ އޮޑިއޮޑިެޓއް ނުފެއްޓި 

ޑިޓެއް އެހެރީ ރިޕޯޓިންގ ސްޓޭޖާ ހަމައަށް ގެނެވިފަ. ދެން އަނެއް ިޑޕާރޓްމަންޓުގައި ސްޕެޝަްލ ހުރި ހުރިހާ އޮ

ނޑުމެއޮޑިޓްސް ޑިޕާ ނަޑއަކުޮއޑިޓް 22ވަނަ އަަހރަށް  0223ން ރޓްމަންުޓގައި ައޅުގަ ރޓް ޅާފައި އޮްތއިރު ސްޓާރަން ކަ

އަށް ގެެނވިފައި އެއޮީތ. ރކް ނިންމާ ރިޕޯޓިންގ މަުރޙަލާހުރި ހުރިހާ އޮޑިޓެއް ފީލްޑް ވާ ނުކުރާ އެންމެ ޮއޑިޓެއް ދެން

ނޑުމެން އޮޑިޓް ޑިޕާރފޯމެންސް ދެން ޕާ މަވެސް ނައެހެން .އޮޑިޓެއް ކުިރއަށް ގެންދަން ގަސްދުކުރި 3ރޓްމަންޓް އަޅުގަ

 މަސަްއަކތް ނިންމާ މިހާރު ރިޕޯޓް  ާމއި އެީކަގއި ދެ އޮޑިެޓއްގެޕްރޮޖެކްޓް ލަސްވެގެން ދިއު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން މިއޮތީ. ޭއގެ ނޑުމެން ފައިނަލައިްޒކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި އަުޅގަ ޓީމްތައް ރާއްޖޭެގ  ގެއިތުރުން މިހާރު އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެން  ކައުންސިލް 78ރީއަހަރަށްވުރެ، ކުރީއަހަރު ހުރިހާ އަތޮޅެއްަގއިހެން ގާްތަގނޑަކަށް މަަސއްކަތްކުރާނެ. ކު 

 ޓަރގެޓް މިކުރަނީ ކޮންމެ ވަނަ އަހަރު ޮއޑިޓް  0224ނޑުެމން ވަނަ އަަހރު އެަކއުންޓްސް. އަުޅގަ 0223އޮޑިޓުކުރިން 

އިތުުރކޮްށ ވުރެ އޮތް އަހަރަށްކުިރއަށް  ކައުންސިލް 02، 02އިތުރު ހިމަނައިގެން  ރު އެއް ަކއުްނސިލްއިތު އަތޮޅަކުން

ނުޑމެންނަށް ހާސިލުކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް. އޮޑިޓުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ޓާ މިއަހަރު ރގެޓް އަުޅގަ

ގެ ބެކްޮލގްސް ކްލިއަރކުރުުމގެ މަސައްކަްތ 0221 އެކަނި އޮްނނާނީ. ގެ ބެކްޮލގްސ0221ްއިން ފެއްިޓގެން  0221

 ވީމާ، ޕްޮރގްެރސް އަށް ބަލާއިުރ ޮއޑިޓްއެހެން ވެން ހުރި އޮޑިޓްަތއްކޮށް ނިންމައިމިހާރު ޮގސް ކުރެ އަޅުަގނޑުމެން

ނަޑށް ޤަބޫލުކުރަ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ވަރަށްބޮޑު ކުިރއެރުެމއް ހޯދިއްޖެ ން އޮތްއޮފީސް ކުރި  ނީ އިނގޭތޯ. ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނޑުގެ އަޅު މު ފިނޭންސް ހަމަ ފައިނޭންސް ދާއިރާގެ މުހިން ބޭފުޅުްނނަކީ ވެސް 0ަގނުޑގެ އެންމެފަހު ސުވާލު. އަޅުގަ

ެވސް އެ ރަނގަޅު ޮއޑިޓިންގ  ޮގތުގައި ކޮންމެ ތަނެްއގައި މިނިސްޓަރާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ކަން ހުއްޓުވުމުަގއި ވަރަށް ަކންމިހެއްޓުމުގައި ޭއގެ ލީކޭޖުތަކާއި ސިސްޓަމެއް އޮތުމަކީ ފައިނޭންޝިއަލް ޚަރަދުތައް ބެލެ

ވެސް ލީކޭޖުތަކާއި ެއއްޗެހިަތއް  ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް ކުޑަކުެރވިދާނެ. އެއީ އެ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓު މުމުހިން

ަގއި ލީކޭޖުތައް ހުއްޓުވުމަށް އޮޑިޓަރ އްސަލައަކީ ބަޖެޓު ބޮޑުވެގެން ދިއުމުވެސް މަ ހުރިހާ ހުއްޓުވޭނެ. ެއއީ ވަރަށް، މި

ނޑުމެން ސަޯޕޓް ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށްވާީތވެއެކުރަްއވާ މަސަ  ޖެނެރަލް މި ލީކޭޖުަތއް  އްަކތްތަކަށް އަުޅގަ



  

ސް ހުއްޓުވުމަށް ެއކަށީގެްނވާ ވަަރށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަަސއްކަތްޕުޅު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރަްއވާ ކަމަށް ފިނޭން

 މިނިސްޓަރ ދެކިލައްވަންތޯ؟

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙާޖިهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ވެސް ބަޖެޓު ލިބިވަޑައިުނގަންނަވާ. ބަޖެޓު  ނީ ވަޒީފާ މީހަކު އަބަދުވަވެސް ދައްކަ  ދެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަބަދު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާލިބިވަޑައިުނގަތީމަ އުނަދގޫތަެކއް ހުންނަ ވާހަކަ ގޮތުަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ  . އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 ޤަބޫލުނުކުރާ ވާހަކަތަްއ ހުރިަބއެއް ކަހަލަ ރިޕޯޓުތައް ނެރުްއވާ. ދެން އަިދ ބައެއް ރިޕޯޓުަތކުަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން 

ނަޑށް ހީވަނީ  މަސައްކަތް އަދި އިތުރަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރައްާވ ޖާގަ އެބައޮތްހެން ކަމުގައި ވިޔަސް. އަުޅގަ

ނޑަްށ ދެންނެވޭަކށް  ފުލް ކެޕޭސިޓީަގއިތަރައްޤީކުރަން. އެހެންވީމާ،   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް އަުޅގަ

ތެރޭަގއި އުުޅއްވާތީ އެ ދަތިތަކުގެ އާއި އެްއެޗހި. އެހެންވީމާ، ވެދާނެ  ނެތް. ދެން އެވިދާޅުވަނީ ދަތިތައް ހުރި ވާހަކަ

ނޑަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ކަމަށް އެ  ކަންކުެރވެނީ. އެހެންީވމާ، ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި މަަސްއކަތްކުރާ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ނާޝިދު އަޙްަމދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކޮަމންޑޫޝުކުރިއްާޔ މިނިސްޓަރ އޮްފ ފިނޭންސް. ޝުކުރިްއޔާ  . އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ފުރުޞަތުގައި ގައްޫދ ދާއި  މިނިޓު  6ާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ސުވާލުކުަރްއވަން އެަބއޮތް. އަުޅގަ

 އެުކގައި ކުިރއަށް ގެންދަން.  ހުޅުވާލަން އެ ޖަވާާބއި ސުވާލާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑުމެން މިއަދު ސަބަބަކީ ށް ބޭނުމެއްނުވޭ. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު މާގިނަ ސުވާެލއް ކޮށްލާކަ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހުރީ ޖަވާބު ލިބިފައި ވަރަށްގިަނ  ކުރަން ބޭނުންވީ ުސވާލުތަަކށް ވަރަްށގިނަ ކަންތައްަތކަްށ އަުޅގަ

ވާލެއް އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެތިން ސު ތަކެއް ލިބިއްޖެ. ެއހެންނަމަވެސް އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލަށްމަޢުލޫމާތު

ައއިްސ ހިނގަމުންދާތާ  އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ހަމަޖެހިގެން އެްއގެ ގޮތުަގއިއެބައޮތް. ެއއީ މިނިވަން ުމައއްސަސާ 

ޒަމާންތަކެއް ވެއްޖެ. ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން ވަރަށްޮބޑު ޚަރަެދއް ކޮްށގެން އިދާރާ ހިްނގަވަުމން މިހާރު އެގެންދަވަނީ. ީމގެ 

ެއބަ ނެރެވޭތޯ މިކުރާ މަސައްކަުތގައި. މީގެ ކޮަބއިތޯ މިކަމުން ސަރުކާރަށް ނޫނީ ދައުލަތަށް  އެްއވެސް ކަހަލަ ނަތީޖާއެއް

ީމގެ  ނޫނިއްޔާ އެްއވެސް އިދާރާއަކުން ާޔނާތެއް ފެނިގެންނޫނިްއޔާމުން އެްއވެސް ކަހަލަ ޚި ލިބެމުންދާ ފައިދާއަކީ

 ޖާ ނުލިބޭ ކަމަށްވަންޏާ މިހާބޮޑު ޚަރަދެއް އަނެއްކާރިޓަރނެއް އެބަ ލިބޭތޯ؟ ކޮބައިތޯ މީގެ އަސްލުަގއި ލިބެންވާ ނަތީ

 ވެސް ބަޖެޓު އިތުރުކުރުުމގެ މާނައެއް އެަބއޮތްތޯ؟ 



  

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

އާއި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުަގިއ ކުރާ މަންފާއަކީ ފައިނޭްނޝިއަލް ޓަރމްސް އިން ެމޝަރކުރެވޭނެ މަންފާ

ރެވޭނެ މަންފާ ހުންނާނެ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް ަދންނަވާ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ނުކު

ޖެހިލުންެވގެން ަވއްކަންނުކުރުން. އެ މެަޝރ ނުކުރާނެގޮެތއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. ެއއީ އިންސާީނ  ވާތީއެްގޒިސްޓް 

ވަރެްއގެ ޖެހިލުމެއް އޮންނާނެ. އޮޑިޓަރ  ކޮންމެވެސް ޠަބީއަތް ބަލާނެ ބަޔަކު ތިބޭކަން އެނގޭ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ

ނޑަށް ހީވަނީ ިސޔާސީ  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިހާތަނަށް ނެރުނު ރިޕޯޓުތަކުަގއި ުހރި އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު ައޅުގަ

ރ ޖެނެރަލްެގ ވާަހކަތައް ދެްއކެވީ އިނގޭތޯ. ޮއޑިޓަ ކޮްށގެން އެ އެ އެްއޗެހި ކޮންޓިފައިގިނައިން  ބޭފުޅުންހެން އެންމެ

ހާމަކުރެްއިވ.  އޮފީހަށް ވެސް ނޭނގޭ ވަރަްށގިނަ މަޢުލޫމާތު އެބޭފުޅުން އިލެކްޝަންސް ުދވަްސވަރުގަ އާއި އެްއޗެހި

ކަމާއި.  ހުރިހާ ފައިސާަތއް ދަުއލަތަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމާިއ އެ ތެރިވެފައި ހުރިއެތައް ބިިލއަނެްއގެ ފަިއސާ ޚިޔާނާތް

 ނޫންތޯ ފެންނަން ބިލިއަނުން ބިލިއަނުން އޭތިއޮތީ ލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ މަންފާ އެއެހެންވީމާ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަ

ވެއްެޖއްޔާ ަދއުލަތަށް އަނބުރާ އަންނަންޖެހޭ އެއްޗެހި އެބަހުރިކަން.  ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަުކ ތިބި ކަމަށް

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަުތެގ މިލިއަން ރުފިޔާ ދީގެން  61އެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން 

ހުރި  ދައުލަތަްށ އަންނަން އޮތް ެއއްެޗއް އެަތއް ގުަނއަކުން ގުނާލެވޭނެ ިއނގޭތޯ. ެއއީ ފެންނަން އެއްގެ ގޮތުންނަތީޖާ

ނޑުމެން އެ ރިޕޯޓުތަކުން އެ އެްއޗެހިތައް ކޮންޓިފައިކޮށް ބެލީމަ އެހެރީ ފެންނަން އިނގޭ ތޯ. އޮޑިޓަރ ޙަޤީޤަތް. އަޅުގަ

ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް އިފެކްިޓވް ނޫންތޯ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ވާޖިބަކީ ތިބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ބޭނުންވާ ރިޕޯޓުތައް ތަްއޔާރުކޮށް ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. 

ދާރީކުރުވުމަްށ ޓަކައި ދެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރުމަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެްއ. ސަރުކާރު ޖަވާބު

 ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އޮޑިޓް ރިޕޯޓްސަރުކާރަށް ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ހޯދުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިްނމާއެއް. ޮއޑިޓަރ 

ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުެގ ަމސައްކަތް އިފެކްިޓވް ކަމަކަށް އެހެްނވީމާ، ނެރުމާއެކު އެހިސާބުްނ ނިމުނީ އިނގޭތޯ. 

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދެން ހިނގަންޖެހޭ މަސައްކަތް މި  އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

ތެރެއިން ވެްސ މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަށް ހިނގާ ަކމަކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އަިދ ސަރުކާރު 

ހިނގާކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ުނުކރަން އަޅުަގނޑު. އެހެންވީާމ، އެ ހިނާގ ދުވަހަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީުހގެ 

ބޭނުންތެރިކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ެފނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިހާރު 

މުކަން އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ މުހިން އެކަންތައްަތއް ެއގޮތަށް ނުހިނގާތީ ކުރަްއވަނީ ތި ތި ސުވާލުތައް 

 ކުރަނީ.ރެގެން ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުވަެރއްގެ ދަތިތަެކއް ހު ވަޒަންކުރަން ކޮންމެވެސް

 



  

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނީ އެހެން އިދާރާތަކުން އެްއބާރުލުން ނުދެއްވާތީ އޭގެ ނަތީޖާ ނުފެންނަނީ ކަމަށް. ދެން މަނިކުފާނަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަ

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނު ވިގޮތަށް ެއ ކުރަްއވަންތޯ އެ ވިދާޅު ންވާ ުސވާލަކީ މަނިކުފާނު ޤަބޫލުފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ

ހުރި ދައުލަތަށް ލިެބންވާ ފައިސާ ލިބެމުންނުދާ  އެ ސަުރާކރަށް ލިބެންވާ އޮިޑޓް ރިޕޯުޓތަކުަގއި އެއްބާރުލުންދީގެން

 ކަމަށް. ކިހިނެއްތޯ އެކަންަތއް.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޖިޙާދު هللاޢަބްދު ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

އޮޑިޓް ރިޕޯުޓަގއި ހާމަކޮށްފަިއ ހުންނަ ބައެްއ މަޢުލޫމާތަކީ ެއއީ އިްނވެސްިޓގޭޝަނެްއ ނޫން. އިްނވެސްިޓގޭޝަްނ 

އެކަްނ ހާމަކުރަންޏާ ހާމަކުރެވޭނީ ޯކޓު  މިނަލް ކަެމްއ ކޮށްފައި އޮތްކަންކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނެ. ބަޔަުކ މިސާލަކަށް ކްރި

މަރުޙަލާ ތެރެއިން. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އެ ލިޔުއްވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ކުރައްވާ ދިރާސާއެއްގެ އަީލަގއި އެމަނިކުފާނަްށ 

ަތކެއް. އެީއ އަދި އިތުރު ތަުޙޤީޤުތަކެއް ދާންޖެހޭނެ. އަދި މީހަކު މިސާލަކަށް ޤާނޫނާިއ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ކަންތައް

ކޯޓު މަރުޙަލާެގ  އަސްލު. ކޯޓު މަރުޙަލާއަށް ގޮސް ގަާވއިދާ ޚިލާފަށްކަން ހާމަކުރަންޖެހޭނީ ކޯޓު މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން

މަަސއްކަތް މިހާރު ކުިރައށް އެބަދޭ. އަދި ސަރުކާރުްނ ތެރެއިން ެއކަން ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، މި މަސަްއކަތްކުރުން، އެ 

އެކަހަލަ އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ފިޔަވަޅުަތއް ވެސް ސަރުކާރުްނ ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެޅިދާނެ. ދެން ޤާނޫނުގައި 

ރިކޮށް ކްރިމިނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެކަން ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ީޕ.ޖީ މެދުވެ ކްރިމިނަލް ކަންތަކާ ބެހޭ ގޮތުންއޮންނަ 

ކޯޓަށް ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ، މަސައްކަތް ކުިރއަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އެަދނީ ދާންވީ ސްޕީޑެއް ކަމަށް 

 އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ދެންނެވޭހެން. އެކަމަކު އެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްދާކަން ދަންނަވާަލން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝީދުރަ އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

އަދި ެއއް ސުވާލު އެބަ އޮތް. އެ ުސވާލަކީ މިހާތަނަށް ކިތައް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓާ ުގޅިގެން ކިތައް މައްސަލަ ޝަރީޢަތަްށ 

ނޫނީ ޕީ.ޖީއަށް ޮގއްސިތޯ؟ މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުުމަގއި ކިހާ ބާރުމިނެްއަގއި ަމސައްކަތްކުަރްއވަންތޯ؟ ެއއީ 

 ފަހު ސުވާުލ.އަޅުަގނުޑގެ އެންމެ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޖިޙާދު هللاޢަބްދު ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

ނޑަށް ހީވަީނ  އްކަތް މިހާރު އޭ.ޖީ އާއި ޕީ.ޖީއާއެ މަސަ ގުިޅގެން އެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްދަނީ. އަދި މިވަގުތު އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގިފައި އިން ގޮތުްނ  ކޯޓަށް ެއއް މައްސަލަ ހުށަހެުޅނޭ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާކަށް ޭނނގެ އަުޅަގނޑަކަށް. އަުޅގަ

ސްލު ކޯޓަށްދާއިރު، ޯކޓު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަށް ކޭސް އެ ލެވެލްަގއި މިހާރު އޮތީ އަސްލު. އެއީ ޤަބޫލު ކުރަްއާވނެ އަ



  

 ންދަނީ ންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނީ ކޯޓު ބަލަެއއްނުަގންނާނެ. އެހެންވީމާ، ެއ މަސައްކަތް މިހާރު މިގެޕްރެޒެންޓް ކުެރވެ

 .ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އެންމެފަހު ފުރުޞަތު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ވަޒީރު، ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް. އަޅުގަ

 އެމް.ޑީ.އޭ އިން އަޙްމަދު ޢާމިރު. އަދި ޭއގެފަހުން ޠާރިޤް. ޠާރިޤް، އެންމެ ލާސްޓް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލާނަން. ސަރުކާރުގެ ިއމާރާތެއް ނުވަތަ ދައުލަުތެގ 

އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް  2އިމާރާތްތައް މަދުކުރުމަށް ތި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން 

 އް ލިބިދާނެ ަކމަށް ކިހާ އަންދާޒާެއއް ކުރެވިަފއިވޭތޯ؟ލުޔެ  ްއގެކިހާވަރެ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޖިޙާދު هللاޢަބްދު ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

ކުރެވެީނ މަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުއަންދާޒާއެއް ކުރެވިަފއެްއ ނެތް. އެހެންނަަކހަލަ މިވަގުތު ތިކަހަލަ ެއްއވެސް 

 ރު ކުްއޔަށް ހިފައިގެން ތިބި އިމާރާތްތައް ކުލި ަދއްަކން ނުޖެހޭ އިމާރާތްތައް. މިސާލަކަށް ސަރުކާުރގެ އިމާރާަތއް މިއަހަ

އްޔާ ކުިރއަށް އޮތް ތާނަގއި. އެއަށް މި ކިޔަނީ އެހެން ކަހަލަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެ ބަދަލުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެ 

ށް ނުޖެހޭނެތާ. އަެނއްކާ އަނެްއ ކަމަީކ ެއއް ިއމާރާތެއްގެ ތެޭރގަިއ ތިބީމަ ވެސް ކުލި ދައްާކކަ ދައުލަތަށް. ަގއިމު

 ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށާއި އަދި ެއހެން ކުރަންޖެހޭ، މިސާލަކަށް އެއްތަނުން އަެނއް ތަނަށް ޮގސް ބާއްވާ މީޓިންަތއް، އެކަކު 

 ޖްމަންޓް ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަވާނެ. އަދި އޭގެ އަނެކަކާ ބައްދަލުކުރަންދާ ަވުގތު ވެސް ކުޑަެވގެންދާނެ. އެހާ ޓައިމް މެނޭ

އިތުރަށް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ކުރާ ޚަރަދާއި މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަކަށް ކުޑަެވގެން އަންނާނެ. މީގެން އެއްވެސް ކަހަަލ 

ރޑީެއއް ހެދިފައި ނެތީމަ ވެސް.އަދި އެއަދަދެއް މިަވގުތު ދަންނަވަން ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫ.   ަކހަލަ ސްޓަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ދުކުރަްއވާ އިމާރާތަކަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ރުގެ ޕްލޭންގެ ތެރެއިން ހަދަން ގަސްއެހެން ކަމަށް ވާނަމަ މިހާ

ބޭފުޅުން ވެސް  ދެނަމުން ނަން ދެވިފައި، އެ އިމާރާތުގެ ދަށަށް އެހެން ވުޒާރާތައް ގެެނވިދާނެތޯ؟ އެކަމަށް 

 އެއްބަސްފުުޅވެދާނަންތޯ؟

 



  

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޖިޙާދު هللاޢަބްދު ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓަރ

މިވީހާތަނަށް އަޅުަގނޑު އިމާާރތްތަކަށް އެގޮތަްށ، ނަން ކިޔާ އިމާރާތެއް އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގެ ދެން ހުރިހެންނެއް. ދެން 

ާއިއ އެގޮތަށް މި ކިޔަނީ އަސްލު. ހުރަވީ ބިލްޑިންގ އާއި ދެްނ  ާއއި ވެލާނާގެ ލްޑިންގއަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ޣާޒީ ބި

ފިނޭންސް އިމާރާތަށް، ފިނޭންސް ބިލްޑިންގއެްއ ނުެއއް ިކޔާ. ދެން އެހެންނަމަވެސް ްޓރެޜަރީ ބިލްޑިންގއޭ ބަެއްއ 

ްޓރެޜަރީ ބިލްޑިންގ ވެްސ ، މީހުން މި ކިޔަނީ ޓީ ބިްލޑިންގއޭ. ޓީ ބިްލޑިންގއޭ މި ކިޔަނީ. އެހެންވީމާ

މާނަކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ސީދާ އެ ނަމުން މިހާތަނަށް މީހުން ކިޔަނީ ޓީ ބިލްޑިންގ. ޓީ ބިލްޑިންގއަކީ މިހާތަނަްށ 

ނޑުެމން އަމިއްލައަށް ކިޔަނީ ޓީ ބިލްޑިންގއޭ. ޓީ ބިލްޑިންގޭއ  ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައި ހުރި އިމާރާތެއް ނޫން. އަޅުގަ

ްއވެސް ތަނެްއަގިއ ލިޔެފައެއް ނޯންނާނެ. އެަތން އިންނާނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ. ފިނޭންސް ޖަހާފައި. ކިޔާފައި އެ

 .އަދި ނުވަތަ އިނެލެންޑް ރެވެިނއު ޮއތޯރިޓީ ޖަހާފައި އިންނާނީ. އެ އިމާރާތަށް ނަމެއް ދީފައެއް ެނތް މިވަގުތު

 

 ެކުވން:ވާހަކަދެއް ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ދަންނަވާލާނަން. އެގޮތަށް އިމާރާެތއް ތި ބޭފުޅުްނގެ އަިމއްލަ އިޚްިތޔާރުަގިއ  އެގޮތަށް އަުޅގަ

ދީފައި އެތަނަށް އެހެން މިނިސްޓްރީތައް، އެހެން ުވޒާރާތައް ެވއްދުމުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެތަނުގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަްނ 

 ރާނަންތޯ ބޭރުކޮށްނުލާނެކަމުގެ.އޮތް ކަމަށް ޤަބޫލު ކު

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާބޮޑު މައްސަލައެއް އެކަމުަގެއއް ނެތް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ކުރިން ެވްސ 

ޖެނަރަލް ޮއފީހުގެ އަމިއްލަ އިމާރާތެއް  ދަންނަވަމުން އައީ އޮޑިޓަރ ެޖނަރަލް އޮފީހުން ޕްރިފަރ ކުރި ގޮތަކީ އޮޑިޓަރ

އިތުރުން ކޮންމެ ރި ކުރިން ދެންނެވި ސަބަބުތަކުގެ ން. އެއީ ސަބަބުތަެކއް ހުރެގެނެއް ނޫން. އެއީ އެަބ ހުއޮތު

މު އިދާރާތަކެއް ހުންނާނެ އިނގޭތޯ. ސިސްޓަމް ރިޕްރެޒެންޓް ކުރާ މުހިންޤައުމެްއގައި ވެސް އެ ޤައުމެްއގެ ޑިމޮކްރެޓިކް 

އިދާރާތަކަކީ އެ ރަމްޒުކޮްށދޭ އިމާރާތުން ވެސް އެ އިންސްޓިޓިއުޝަްނގެ ބާރުވެރިކަާމއި އެ ޤައުމުގެ ޑިމޮކްރަީސ  އެ

ފިނޭންސް  ޕްރީމް ކޯޓު. ޔޫ ކެނޮޓް ކީޕް އަ ސުޕްރީމް ކޯޓް އިންސައިޑް އަރަމްޒުކޮށްދޭ ކަންތައްތައް. އެެހންވީމާ، ސު

ިއންސްޓިޓިއުޝަންސް ކޮންމެ ޤައުމެްއގައި ވެސް ެއއީ ަވކި ޑިޓިންގ އޮމިނިސްޓްރީ ބިލްޑިންގ އިނޭގތޯ. ސުޕްރީމް 

ނޑު ޤަބޫލު، ޚާއްޞަ ސްޓޭޓަްސއެއް އޮންަނ ތަންތަން. އެހެންވީމާ ކުރާ ހިތް އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެ ީބދައިން އަުޅގަ

އިޙްތިރާމާއި ޤަދަާރ ވެްސ ނެއޭ. އެީއ މިއަށް ލިބެްނާވ ވެސް ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހަށް އެ ްސޓޭޓަސް ލިބެްނޖެހޭ

 ޭއޓްވާ ކަމެއް އިނގޭޯތ. އެސޯޝި

 



  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އަނެއް ުސވާލަކަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކާއި ވާޖިބުތަުކގެ ހަމަ އާދެ! ދެން 

މަނިކުފާނު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްެޖ އޮޑިްޓކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ާޝއިޢުކުރުމުްނ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންަތއްތައް 

އެކަން ެއ ނިމުނީ ކަމަށް. ދެން ކުރަންވާ ތަނަކުން ެއ މަސައްކަތް ނުކުރުމުން ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ެއކަމާ 

ނޑު ނުދެކެން. ގުޭޅގޮތުން ދެން އަރާ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އެހެން ގޮތްތަކަށް ވާހަކަދެއް ކޭނެ ޖާގަ އޮތް ަކމަކަށް އަޅުގަ

ުޅެވއްެޖ އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ދެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް އޮންނާނެ. ދެންމެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ ވިދާ

ނޑަށް ދޭހަވަނީ ރަނގަޅު ނެތް ކަމަށް ދެން ރަނގަޅު އެހެން އެއްވެްސ ތަނެއް  އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ފިޔަވައި . އެއީ އަޅުގަ

އޮޑިްޓ ވެްސ މި މާލއްޔަތު ކޮމިޓީން  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވެސް އެކަން ކުެރވިަފއި ނެތީ. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަގައިމު

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހެޅި އެއްވެސް މައްސަލަެއއް އަޅުަގނޑުމެން ނުބަލާ  އޮފީހުން އަދި މިހާތަނަށް

މަޖިލީހުގެ ތެޭރަގއި. ދެން އޮޑިޓް އޮފީހަށް ޤާޫނނީ ގޮތުން ތާިށވާ ެއްއވެސް ދިޔަ  ނޯންނާނެ އަޅުަގނޑުމެން މި ހިންގާ

ނޑުމެން މި  ކަމެއް، އުނަދގޫވާ ެއްއވެސް ކަމެއް މިތަނަށް ޤާނޫނަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙެއް ވެސް އަުޅގަ

ަގނޑުމެްނނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ މި އް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް އަޅުމަޖިލީހަކުން އަދިއެއް ނުކޮށްދީއެ

ނޑުމެން މި ދައުލަތް މިކިޔަނީ. ދައުލަތުގެ ތެެރއިން ހުރިހާ  ބާވަތުގެ ވާހަކަަތއް ދެްއކުމުެގ ބަދަލުގައި ަދއުލަތުގެ އަުޅގަ

ިސޔާސަުތ  މުއައްސަސާަތކެއް މި އަންނަނީ. އެހެންެވއްޖެކަމަށްވަންޏާ މަނިކުފާނު ދެކެވަަޑިއގަންނަވަންޯތއޭ ދައުލަުތގެ އެ

ނަޑއަޅާ ފަރާތަީކ ވެރިކަންކުރާ ފަރާތް ކަމަށް ވަނީކަމަށްވަންޏާ އެ ެއއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ  ނޑު ކަ މައިގަ

ވެސް ވިދާޅުވަީނ  މިހާރު އާއި ތިބޭފުޅުންނާ ކަންތައްތަެކއް ކުެރވިދާނެތޯ ނޫނިއްޔާ ކޮަބއިތޯ ތި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

މިކަމުގެ ތެޭރަގއި ، ުޅވޭ ހިފަހައްޓާފައޭ. އެހެންވީމާއަނެްއކޮޅުން އެބަ ވިދާ .ެނއޭ ހިފަހައްޓާފަލާރި ދުވަހަކު ވެސް ނޯންނާ

މިކަމުގެ ޙަީޤީޤ ، ީއ. ެއހެންވީމާކަންތައްތައް މި ސީދާ ހަމަ ވަރަށް މިތިބަ ެއތައްބަެއއްގެ ާހޒިރުަގއި ހިނަގމުންދާ

 ތެރެއަށް މިދަނީ ރައްޔިތުން. ސިޔާސީ އެިކއެކި ބޭނުމަށް އުނދަގޫ ރަްއޔިތުންނަށް މި ފޯރަމުންދަނީ. ނުތަވަސްކަމުގެ

މި ޫނންގޮތަކަށް ވެސް މިކަން ުކރެވޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެތޯ. ، ވެސް... އެހެންވީމާ ޓަކައި ދެެކވޭ ވާހަކަތަކުން

މަ ެއ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބޯޑަްށ އެ މައްސަލަ ފޮުނވީމި ދެންނެީވ  އިމަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ފުރިހަމަައށް އަދާކޮށްފަ

ނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލު.. ހިސާބުން އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު. ދެން . ކޯޓަށް ފޮނުވީމަ ެއއީ ެއ އަުޅގަ

ތަން އެބަފެނޭ. ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް. އެކަމަކު އެ ނޫން ގޮތްގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާ ކަންތައްވަމުން ދާ

 މެން ގުޅިގެން ކުެރވޭނެ ކަމަކީ. ރިހާ އެންމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުއްލުކުރުކޮބައިތޯ ެއކަން ޙަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ



  

 ން ޖެހޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއިުއސޫލެއްގެ ގޮތުން އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުން ހުށަހަޅަ އިއޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނިންމާފަ

. ދެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ވެސް ިމކަންތައް ހިނާގ އުސޫލަށް ބަލާއިުރ ދެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް

ގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުުމެގ  ގެންދަންޖެހޭ ޕްރޮސެސް މި ކުރިއަށް ކުރިއަށް

ގޮތް. ދެްނ  އުމުތަުކގައި ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ. އެއީ ެއކައުންޓިބިލިޓީ އެރޭޖްމަންޓްްސ އެހެން ޤައިނގޭތޯ މަސައްކަތް

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް ކުރުުވން ސަރުކާރުން އުސޫލެއްެގ  ޓަކައި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުަމށް

އެްއގޮތަށް ތިރާމުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އެންގުންތަކާއި ގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކަށް އިޙުގޮތުން ރައްޔިތުން

ެއ  އިއެކަންތައް ތަންފީޛު ކުރުުމެގ ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެްނދަނީ. އެއީ އެހެން ޑިމޮކްެރޓިކް ސޮސައިީޓޒްތަުކގަ 

ވެސް އެއަށް ވާުނވާގޮތް ބެލުމަީކ އި ކަންތައް. އެހެންނަމަވެސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ރިޕޯޓު ދޫކޮށްލުމަށްފަހުގަ

މަސައްކަތް ތިބޭފުޅުން ތި ކުރައްވާ ކަހަލަ ސުވާލު އަާމުޒވާ ހިނދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ

ޕް ފޮލޯއަހިނދު، ޖަވާބުދާރީވާން ފަސޭހައަކަށް ޓަަކއި  އޮފީހުގެ އިފެކްިޓވްނަސް އާިއ ދޭތެރޭގައި ުސވާލު އުފެދޭ 

ވެސް މިހާރުވަީނ  ނެރަލް އޮފީހުެގ ތެރޭގައިފުކުރެވިފަ. އެ އުސޫުލގެ މަތިން އޮޑިޓަރ ޖެމެކޭނިޒަމްތަކެއް ހުރޭ ތަޢާރު

ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ެފއްޓިފަ. މިހާތަނަށް އޮޑިޓަރ ތަަރއްޤީ ފޮލޯއަޕް އުނިޓެއް ާގއިމުކޮށް އެ ޔުނިުޓގެ މަސަްއކަތް 

ާއއި މެުދ މަންޓުކޮށް އެއި ހުރި ހުރިހާ އިޝޫެއއް ޮޑކިއުހުރި ފާހަަގކޮށްފައި ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނެރުނު ހުރިހާ ރިޕޯޓެއްގަ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ބެލުުމގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާަތކުން އެޅީ ޮކން ފިޔަވަޅެއްތޯ 

ނޑަކަްށ  ން އެ ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއްގެންދާނެ އިނގޭތޯ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮފީހުން މިހާރު ކުރިއަށް އަުޅގަ

ން ބައްލަާވލައްވާ މިއޮތީ މިއަހަރުގެ ބަެޖޓުން އެ ބޭފުޅުން ފައިސާ ވެސް ތިބޭފުޅު ނުވޭ. މިހާރު އްއަންޑަސްޓޭންޑެ 

ނޑަކަްށ  އުނިކުރެްއވި އަދަދުތައް. މި ިއންނެވީ ައޅުަގނުޑގެ އެަކއުންޓްސް މެނޭޖަރ އިތުރުފުޅެްއ ހައްދަވާނެހެން އަުޅގަ

 އިއަން ރުފިޔާގެ ފައިސާ އުނިކޮށްފަ މިލި 21މިލިއަްނ އަނެއްފަހަރު  0.4ރު ހިޔެއްނުވޭ. މި އަހަރުގެ މިހާަތނަށް އެއްފަހަ

ނޑަކަށް އަން  ގެދެން ފައިސާ .ބަޖެޓުން ަޑސްޓޭންޑެއް ނުވޭ އިނގޭތޯ. ދަތިކަމެއް ނޯންނާނެއޭ ވިދާުޅވާ ިވދާޅުވުން އަުޅގަ

ނޑު ިމ ދަންނަވަނީ ނޫންތޯ ދަތުރުތައް ވެސް ުހއްޓާލި ވާހަ  އިނގޭތޯ. ބޭނުންވާ ފަިއސާ !އާދެ އާދެ! ަކ އަުޅގަ

ދަތި ކުރެވޭނެ އެންމެ... ތިއޮތީއޭ މަނިކުފާނުގެ މެންޭޑޓަކީ މިކަންތައް ކުަރއްވާށޭ ، . ދެން އެހެންވީމާ އޮޑިޓަރުްނގެ

 އިނގޭތޯ. ފައިސާ ނެތިެއއް  ވިދާޅުިވޔަކަސް ނުކުެރވޭނެ. އަލްޓިމޭޓްލީ ކޮންމެ ކަމެއް ގޮސް ުގޅެނީ ފައިސާފޮްއޗާ

ޤައުމުތަުކގައި ޮއޑިޓަރ  ނެތިއެއް. އެހެްނވެގެން ދުނިޭޔގެ އިންޑިޕެންޑެންެޓއް ނުވެވޭނެ ފައިސާގެ އިްނޑިޕެންޑެންސް

 ގެރެންޓީ ކޮށްދީފަިއވަނީ  އަލް އިންޑިޕެންޑެންސް ފަިއނޭންޝި ޖެނެރަލަށް ސްޕްރީމް އޮޑިޓިންގ އިންސްޓިިޓއުޝަނަށް

އެކަމަކު. އެހެން  އިޤާނޫނުން ޤާނޫނުއަސާސީން. އެކަމަކު އެކަެމއް މި ރާއްޖޭގައި ނުހިނގައޭ. ޤާނޫނުގައި އެބަޮއތޭ ލިޔެފަ

... ައޅުަގނޑު ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ތިބޭުފޅުންނަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ނީ. އަޅުަގނަޑކަްށ އަންޑަސްޓޭންޑްމި ދަންނަވަ

ވާލުވި ފަހުން ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާއި ޙައަޅުަގނޑު ޮއިޑޓަރ  ދުވަހުއަހަރު 4ދީފައެއް ނޯންނާނެ. ފާއިތުވި 



  

ައޅުަގނުޑ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ  ސް ބަޖެޓް އުނިކުރި ގޮތުގެ ތަފުސީުލތައް ތިބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުޖެނެރަލް އޮފީހުން ވެ

ންތަކުން އަޅުަގނޑު އެކަން. ލިޔެިކއު ދީފާނަން. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަކަްށ ދެޮކޅެއް ނެހެއްެދވޭނެ އިފޮނުވަ

 ތިބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ގުިޅގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިތުރު  ކުރިއްޔާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް. އަޙްމަދު ޢާމިރު ކުރެއްވި ުސވާލުތަކާއާދެ! ޝު

ނޑުމެން އެންމެ ފަހު މެންބަރުގެ ސުވާލު.  އޮތްތޯ އިންޓްރަކްޝަނެއް ިމއަށް ދެްއވަން  ނެތިްއޔާ އަުޅގަ

 

 ޖިޙާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދުމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބް

ގުޅިގެން ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވި ޖަވާބުގައި އަުޅަގނޑު އަދިެވސް  ރި މެންބަރަކު ކުރެއްވި ުސވާލާޢިއްޒަތްތެ

 އޮތީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިއަދު ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދަތިވެގެން އެްއެވސް ފައިސާއެއް ބޭނުންފުޅުވާ  ދަންނަވާހިތް

ނޑުމެްނ ބަޖެޓް އިތުރުކޮށްދޭނަމޭ. ބަޖެޓަކީ އަދަދުތަކެޭކ. ެއ  އަދުކަމަށްވަންޏާ މި ވެސް ލިޔުްއވަންީވއޭ. އަުޅގަ

ހުންަނ  އިަބއެްއ ފަހަރަށް ބަޖެޓުގަ، މައޭ. އެހެންވީމާން އެ ފައިާސއަށް ހެދީއަްށވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީފައިސާ

އެއީ އެްއގޮތަކަށް ެވސް ، މުގެ ގޮތުން. އެހެންީވމާރޯލް ކުރުއުިނކުާރނެ. އެއީ ބަޖެޓް ކޮންޓް ތައްބައެއް ެއއްޗެހި

ލުތުފީ ވެސް ވަަޑއިގަންަނާވނެ. ވަަޑއިގެްނ ވިދާުޅވަނީ  ެވސް އޭ.ސީ.ސީ އެގޮތަށް ބައްލަަވއިގެން... ހަމައެކަނި 

ކުން އިތުރަށް ލާރި ދޫކުރާށޭ މިވެނި ކޯޑަށް. ވަގުތަ، ބޮޑަށް ތާށިވެއްޖެއޭ. އެހެްނީވމާ ތިމަންނަމެން ބަޖެޓް ވަރަށް

އަދި އެހެން އިންިޑޕެންޑެންޓް މުއައްަސސާތަކުްނ ވެސް ހަމަ ބަޖެޓް އެގޮތަްށ އުނިކުރީމަ ދަތިވީމަ ހަަމ  .ދޫކުރަން

ނޑު  ާތ އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަީކ.އީއިތުރު ކޮށްދޭނަން. މި މެންވަަޑއިގަންަނވާނެ. ވަަޑއިގެްނ ވިދާުޅވީމަ އަުޅގަ

ހަމަޖައްސާނީ. ކުެރވޭނެ ެއްއވެްސ  ތައްތޯ އެ ޚަރަދުންޓްރޯލް ނުކޮށް ިކހިނެއްބަޖެޓް ކޮ އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓް ތާށިވީމަ 

ނ އަދި ބަެއްއ  02% .އި ހުންނާނީޑުމެްނ ހަމަ އެގޮތަށް އުނިކޮށްފަކަމެއް... އަދި މަޖިލީސް އިާދރާއަށް ިވޔަސް އަުޅގަ

ެއީއ ، އެގޮތަށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރަމުން މި ެގންދަނީ. އެހެންވީމާވެސް އުނި މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް

އަނެކަުކ ދެއިރު ާކގޮތަށް ައޅުަގނަޑކަށް  އިވެސް އެަކކު ިތންއިރު ަކއިފަ މެންޖެޓް ހާލަތު ދަތިވީމަ ހުރިހާ އެންބަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާނކަންނޭ ވެސް ނޫން ފެއްެއއީ އިންޞާ އެއްބަހެްއ ނުެވވޭނެ. އެއީ ެފއާރނަސް ގޮތުަގިއ  ގެ. އަުޅގަ

ނޑަށް  ކަމަށްވަންޏާ އެންމެން  ކަމަށްވަންޏާ އާދައިގެ ބަހުން ދަންނަވާ ނުވަތަ ހާލަތު ދެރަވެއްޖެ ވާނަމަކަމަށް ހިއްޖެޖެބަ

ވަކި މީހަކު ނުކައި އޮންނަގޮތަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ެއީއ  އިވެސް ނުކައޭ ތިބޭނީ. ވަކި މީހަކު ކައިފަ

ނުޑ ބަލަނީ ހަމައެކަނި އިންޑިޕެންޑެންސް މުއައްސަސާަތކަށް ހަމައެކަނި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ފެއާރނަސް ހުރިހާ އަޅުގަ

އަދި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަްއ ނޫނޭ. އެހެން އިންޑިޕެންޑެންސް މުއައްސަސާަތްއ ވެސް އެބަހުއްޓޭ.  އެކަންޏެއް



  

ނޑު. ެއްއތަރނަސް ޮއންނަންއެ ހުރިހާ ތަނެއް ވެސް ފެއާވެސް އެބަ ހުއްޓޭ.   އަނެއް  އިނުން އުނިކޮށްފަޖެހޭނެ އަޅުގަ

 ެއއީ ކުރަންޖެހޭ ، ހުރިހާ ތަނަކުން ވެސް. އެހެންވީމާކަމަށްވަްނޏާ އެ މައްސަލަ ނަގާނެ އެެހން  ތަނުން އުނިނުކުރާ

ގެ ބަޖެޓުން ވެްސ ރޯލް ކުާރއިރު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްލަުތގެ ޚަރަދުތަްއ ކޮންޓްގޮތުަގއި ދައު ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ

މިލިއަން  42މިލިއަން ރުފިޔާ.  42ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  0224މިލިއަން ރުފިޔާ  41މި އަހަރު ބަޖެޓް  އުނިކުރަން.

މިލިއަން.  04.1އޮތީ  އި އޮތީ. މި އަހަރު މިހާތަނަށް އޯަގސްޓް ނިޔަލަށް ޚަރަދުވެފަ  އި ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފަ

ހަމައަށޭ. ެއވަރުން  މިލިއަނާ 48ސް ދާނީ ިދޔަޔައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލަފާކުެރެވނީ ގާތްަގނަޑކަށް އެންމެ ަމއްޗަށް 

 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް  28އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެއޭ.

 ވާނީ. ކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަނަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ށް ތިބުމަކީ އެއީ އެހެން ޚަރަދުބާއްަވއިގެން އެ ޚަރަދުނުކޮ

 

   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރަށް މި ދެމިގެންދަނީ.  0އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މިނިސްަޓރ އޮފް ފިނޭންސް. އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ސެޝަން 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޠާރިޤްކުރުމަށް  ހަމަ އެންމެ ފަހު ސުވާލު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ނޑު ސް ުސވާލުކޮެޅއް ކޮންލަން ބޭނުންވާތީ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ވެ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ާއދެ! އަޅުގަ

މައްޗަްށ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ުފރަތަމަ ސެޝަންގައި ައިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މޭޒު

ބެހޭގޮތުން ތިކޮޅުން ފޮނުވާފައި ޮއްތ  އޮފީސް ޮއޑިޓްކުރާނެ ޮއޑިަޓރެއް ޢައްޔަނު ކުރުމާޮއޑިޓަރެއް އޮިޑޓް  އޮޑިޓް އޮފީހުގެ

އްޔަނުކޮށް. މި ސިީޓ އެއީ ތިން އަހަރު ުދވަހަށް ޢައްޔަުނކުރާ ޮއޑިޓަރެްއ ޢަ ނަށް އިްއވީ.ސިޓީއެްއ އަުޅަގނޑުމެން

 ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތެއްތޯ.  އީމިކޮޅަށް މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްލް ނިޔާޒު އިބްރާހީޖެނެރަ އޮޑިޓަރ

 އްޔަނުކުރުމަށް ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް އޮޑިޓްކުރާެނ އޮޑިޓަެރއް ޢަ އާދެ! އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮީފހުން އަބަދު

 އެގޮތަށް. ވެސް މަޖިލީހަށް. މި އަހަރު ކޮށްފައިވާނެ  ޓަކައި ރިުކއެސްޓް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް ދުއަޙްމަ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

 ތިން އަހަރު ދުވަހަކަށް ތޯ...

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާރިކުއެސްޓް ކުރީ ސަބަބުތަކެއް ހު ތިން އަހަރަށް ގޮތުަގއި އޮޑިޓަަރކަށް ވެސް  ރެގެން. އެއީ އަުޅގަ

ެވގެން ފަރިތަެވގެން. ައހަރުން އަހަރަށް އޮިޑޓަރުން ކުރާ މުައއްސަާސ ފެމިލިއާރއޮޑިޓް ރަނގަޅަށް މަަސއްކަތެްއ ކުެރޭވނީ 

ކުރަން އަޅުަގނުޑ ރިކުެއސްޓް ކުރީ. އަހަރުދުވަހަށް ޢައްޔަނު  4ކަށް ނުވާީތވެ ބަދަލުކުރުމަކީ އެހާ ރަނަގޅު ޕްރެކްޓިސްއަ 

 ަކމަށް ފެންނާތީ އިނގޭތޯ.  ވާނެރަނަގޅު ެވސް އެގޮތް މާ ޚަރަދުގެ ގޮތުން ެވސް އަދި ޮކލިޓީ އޮފް އޮޑިުޓގެ ގޮތުން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

އެ  ރޯްނ ކޭސް.ޑްީކ އެން... މި ފަހުން ދުނިޔޭެގ ހިނގި އެންމެ ބޮުޑ ެއއް ކޭްސ އަދެން އަޅުަގނުޑ ެއއަކަށް އިުތރަކަށް

އޮތް ގާތްކަެމއްެގ  އާ ރާ ފަރާތާއި އެ ކުންފުނީެގ ސީީއއޯކުއޮޑިޓް  އި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާިއ ނުވަތަ އެ ކުންފުނިކޭސްގަ 

ބޭފުެޅއް.  . އެއީ އާާތ އެންޑަސަން ކިޔާމައްސަލަ އެންެމ ބޮޑު ގުރޫޓުެވގެން ދިއުުމގެނސަބަބުން އެ ކުންފުނި ބަ

ކަމަށްވަންޏާ މިފަދަ ތިން އަހަރުދުވަހަށް އެއް ފަރާތަކަށް އޮޑިޓްުކރަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ދޭ، އެހެންވީމާ

ނޑުއޮތުމަީކ ެއކަީށގެންާވ ކަމަކަށް  ފުރުޞަތެއް ިއގެން ެގ ސުވާލާ ވާތީ ެއ ވާަހކަ ފާހަގަކޮށްަފއި އަިދވެްސ އަުޅގަ

ނޑަށް ރަނގަޅީ ޖަވާބު ދެްއިވއްާޔ  ނޑު ުސވާލު ުކރީމަ ފަހުން އަޅުގަ ކުރިއަށްދާނަން. އޮިޑޓް އޮފީހުގަިއ، އަުޅގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ނުވަތަ ޕީ.ޖީ އަށް ނުވަތަ އްކަތްތައް ނިންމާފައި އެންޓި ެގ މަސަސުވާލުތަކަށް. ޮއޑިޓް އޮފީހު

ހިސާބަށް ގޮސްފައި ހުރީ  އްސަލަތަކުަގއި މިހާތަނަށް ކޯޓާޕޮލިހުން އެ ދައުވާކުރަން ފޮނުވާއިރު ތިބޭފުޅުން ފާހަގަކުރާ މަ

ވާތީޯތއޭ އްވާ ފެކްަޓކީ ރޯންގ ފެންޓަކަށްން ދެވަރަށް މަދު މައްސަލަތަކެއް. ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޯތއޭ ިތބޭފުޅު

 ފައިސާ ނުލިބެނީ؟ އަނެއް ކަމަކީ  ދައުވާކޮްށގެން މީހެއްގެ ަގިއަގއި ހިފޭ ހިސާބަށް ނުދަނީ ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ

ސްޓްރީގެ އޮޑިޓް އެންމެ ފަހުން ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބާއި ަވރަށް ކައިރިވެަފއި ވަނިކޮށް ިފނޭންސް މިނި

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުްނ  ރިޕޯޓް އަޅުަގނޑު ހަނދާންަވނީ ނެރެފައި ވަނީ. އަުޅގަ

ހިންގާފައި ހުރި ވަރަށް ގިަނ ޖަރީމާތައް ނުވަތަ ވަރަށް ގިނަ ަވއްކަންތަުކގެ މަޢުލޫމާތު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުނެރި 

މިވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހިތާމަކޮށް ފާހަގަކުރަން ބޭނުން ، ތިޙާބާ ދިމާކޮށް. އެހެންވީމާން ލަސްކުރިކަން މިދެންނެވި އި

މަނިކުފާނު ސިޓީ އެބަ ފޮނުްއވާ ޓުވީްޓ  ކަަމކީ ކަމެއް. އަދި އެާއއެކު އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންާވ އެއް

ފަހުން ެވސް ަހމަ މަނިކުފާނު އަޅުަގނޑަށް  މެދުވެރިކޮށް ދޭދޭ ފަރުދުން މި ކުރާ ޮގސިޕަށް ބިނާކޮށް ެވސް. ވަރަށް

ހީވަނީ އޮފީސް ބަންދު ަގޑިެއއްަގއި ވެސް ބޭފުޅަކު ކޮށްާލ ޓްވީޓަކަށް ވެސް އެބަ އެްއ އޮފީހުން އަނެއް އަފީހަށް 

އްތަްއ މިއީ ކޮން އުސޫަލކުންތޯ މަނިކުފާނު އެްއވެސް ިލޔުމެއް ނުބަލާ އެކަންތަ ، ތު ހޯދަން އެބަ އެދޭ. އެހެންވީމާމަޢުލޫމާ

އެ ކުރަްއވަނީ؟ ދެން އަުޅަގނޑު ނިންމާލަމުން ފަހަރުގައި މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއް ވެސް ހިއްުޕޅަށް އެހާ 

ހަމަނުޖެހިދާނެ މި ސުވާލު ކުރާތީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނަޑށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތް. 



  

ްއވެސް ިބޑް ކުރުެމއް ބިލްޑިްނގ ުނވަތަ ޭއ.ޑީ.ކޭ އިމާރާތް ހިންާގ ތަނުަގއި އެ ވަނަ އަހަުރ ތެރޭަގއި އޭ.ޑީ.ކޭ 0220

ވަަރކަށް ހާސް ރުފިޔާ އަށް. މިއީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ތިބޭފުޅާގެ  72ވާލުކުރެވިފައި ނެތި ވަނީ އިޢުލާނު ކުރުމެއް ނެތި ޙަ

ލިބެންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ފައިސާ ުނވަތަ ެއ ދިޔަ ކަމެއް. މިތަުނން ދައުލަތަށް އަހަރު ތެރޭގަިއ ހިނގައި 4އުރު މި ދަ

ބެލުނުތޯ؟  ވުނީ ނުވަތަ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯބިމުގެ އަގަށް ބަލާއިރު އެންެމ ރަނގަޅު އަުގަގއިތޯ އެ ތަން ދެ

ނޑު ވަރަށް ުޝކުރުވެިރާވނަން. ޝުކުރިއްޔާ.   މި ކޭސް އަށް ވެސް ކޮންމެެވސް ޖަވާބެއް ދެްއަވއިފިއްޔާ ައޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް އޮ

އޮޑިޓަރގެ އިންޑިޕެންޑެންްސ ކޮމްޕްރޮމައިްޒ ވަނީ ކިާހ ހިސާބަކުންކަން އޮޑިޓަުރންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް 

ސްޓޭންޑެޑްސްތަުކަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތީ އިނގޭތޯ. އޮޑިޓަރަކު ރޮޓޭްޓކުރަން ލާޒިމް ކުރަނީ އަޅުަގނުޑ 

ވެސް ޕާްޓނަރ ރޮޓޭޓްކުރުން އޮންނަނީ  ައހަރު އިނގޭތޯ. އެ 2ވާގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ސްޓޭންޑެޑް ބުނާގޮތުން ހަނދާން

އިނގޭތޯ. ދުނިޭޔގެ މަލްޓި ޭނޝަނަލް ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ވެސް ވިހި، ތިރީސް އަހަރަށް ވެސް އެއް އޮޑިޓް ފާރެމއް 

ޓްނަރ ޓަކައި ޮއޑިޓް ޕާ ން ިއންޑިޕެންޑެންސް ގެރެންޓީ ކުުރމަށްއެބޭފުޅު ފައި އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސްއެންގޭޖް ކޮށް

ރެެޓްއ ފެމީލިއަރައިޒޭޝަން ތްއަހަރު ދުވަހަކީ އަދި އަމުދަކުން ދިގު މުއްދަތެއް ނޫން.  4، ރޮޓޭޓް ކުރާނެ. އެހެންވީމާ

. ތި ވިދާޅުވީ އިލެްކޝަންެގ ލަތެއް ނޫން އިނގޭތޯންސް ކޮމްޕްރޮމައިޒް ވާ ވަރުގެ ހާއައިްސގެން ޮއޑިޓަރގެ އިންިޑޕެންޑެ

ދުވަސްވަރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރުނު ވާހަކަ އާއި އަދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވަރަށް ގިނަ ރިޕޯޓްތަްއ 

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ައޅުަގނޑު އޮ  ޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަޤާމާ ނުނެރި ހިފެހެއްޓި. މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނޑު ެނރެފައި ހުރީ މުޅިން ވެސް ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރަށް ނިވާލުވި ފަޙަ ، ސްަބތްވާ ރިޕޯޓްތައް. އެހެންވީމާހުން އަުޅގަ

ތި ވިދާޅުިވ ެއއްަޗކީ މުޅިން ޙަޤީޤަތެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ތިބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ެއއްެޗއް އަިދ 

ހި ވަންހަނާ ކުރިނަމަ .ީޕގެ އެްއޗެއެމް.ޑީ، ންވީމާބަކަށް ނުއެްއ ގެެނވޭ. އެހެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެރެޭވ ހިސާ

ިތ ، ރިއަލްސްތަކެއް ނުވެސް ލިބުނީްސ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާތިބޭފުޅުންނަށް ކެމްޕޭން ދުވަސްވަރު ބޭނުންކުރާނެ މެޓީ

ްސވަރެއް އެހެން ދުވަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރިޕޯްޓ ނެރޭކަށް އިލެކްޝަން ުދަވސްވަރެއް ވިދާޅުވީ މުޅިން ޙަޤީޤަެތއް ޫނން.

ރ ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މަސައްކަތް ނިމުނީމަ ރިޕޯޓްތައް ޕަބްލިޝްކުރަމުން ދާނީ. އޮޑިޓަ

ޭޒޝަން އަންނާީތވެ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ަމސައްކަތަީކ ޓްރާންސްޕޭރަންޓް ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ތިފަދަ ެއކިއު

އި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އައު ވެބްސައިްޓަގިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ޓަކަ މަސައްކަތަކަށް ކަމަށް ހެދުމަށް 

އް ރައްޔިތުންނަށް އޮޑިޓް ޮއފީހުން ކުރަން ރާވާފައި ހުރި އޮޑިޓްތަ  އް ޕަބްލިޝްުކރާނެ ދުވަސްތަކާއިއޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަ 

. ތިފަދަ ބޭސްލެްސ އިނގޭތޯ ނީ ކުރަމުންމުގެ މަސައްކަތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން މި ދަމުކުރުފެންނާނެހެން ޢާއް

ޓަކައި. ެއއީ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އިންޑިޕެންޑެންސް ރައްޔިތުްނެގ  ޒޭޝަންސްަތކުން ސަލާމަތްވުމަށްއެިކއު



  

މެދުގައި ޔަޤީން، އިތުބާރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަްށ 

. ުޓވީޓާ ައކީ އަުޅަގނޑު ބޭނުންކުރާ ެއއްެޗއް ޫނން. މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަދި ޓުވީާޓެއއް، އަޅުަގނުޑ ވިސްނޭތީ

ޓުވީާޓަގއި އެިކއެިކ ފަރާތްތަކުން ލިޔާ އެއްޗަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަ އެްއޗެްއ ، ޓެއް ހުޅުވީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއެަކއުން

ނުޑ ފުރަތަމަ ހުޅުވީ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ތި ނޫން. ހަމަ ތެދަށް މިދެންނެވީ. މިއަދު ޓު  ވީޓާެއއް އެަކއުްނޓެއް އަުޅގަ

ނޑަށް ތަންކޮެޅއް ފަސޭަހވާނެ ޖަވާެބއް ދޭން. ޮއޑިޓަރ  ވިދާޅުާވ ސްޕެސިފިކް އިންިސޑެންސެއް ދަންނަަވއިފިްއޔާ ައޅުގަ

އި، ަތފާތު މުއައްސަސާަތކުންނާއި، ގެ އޮފީހަށް ދިވެިހ ަރއްޔިތުންެގ ތިން ލަްއކަ ފަްނސާސް ހާސް މީހުންނާޖެނެރަލް

ތަފާތު ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ތަފާތު ޝަުކވާތަާކިއ މައްސަލަތަްއ އަބަދު ެވސް ހުށަހަޅާ. އެ ހުށަހެޭޅނެ 

ން މިހާރު ވެސް އޮޑިޓަރ . އެގޮުތގެަމތީހުން ހުންނާނީ ތަނަވަސްކޮށްދީފައިންތިޒާމުތައް ވެސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީ

ފީހުން ހިނގާ އެތެރޭަގއި ހިނގާފާނެ ަވްއކަމާއި ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލަަތއް ރަްއޔިތުންނަށް އޮޑިޓަރ ގެ އޮޖެނެރަލް

ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާ ތެރޭަގއި ހިނގާފާެނ ކަންތައްތަާކއި އިސްރާާފއި  ށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމުތަާކއިޖެނެރަލް އޮފީހަ

ހައިން ރިޕޯޓް ކުެރވޭނެ އިންިތޒާމުތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޚިޔާނާތައި މިކަންކަްނ ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފަސޭ

އޮފީހުން ޤާއިމްކުރަމުން މި ދަނީ. ފްރޯޑް ހޮޓްލައިނެއް ާޤިއމްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ެވސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން 

މު މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަަސއްކަތަށް ބޭުނންވާ މުހިން ކުރަމުން މި ދަނީ. މިއީ ހަްއތަހާ

ކޮްނމެ ފަރާތަކުން މައްސަލައެއް ، ޓަކައި. އެހެްނވީމާ އެިކއެކި ޗެނަލްތަކުން ހޯދަިއަގނެ އޮޑިޓް އިފެކްިޓވް ކުރުަމށް

ހުށަހެޅުއްވިޔަްސ ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ެއކަމުަގއި ހިމެނޭ ކަމެއްަގއި ޚިޔާނާާތއި، ފަސާދަ ާއއި، ކަރަޕްޝަާނއި، ިދވެިހ 

ތުންގެ މިލްިކއްޔާތު ަވކި ބަޔަކު ނާޖާއިުޒ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރާ ކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ރަްއޔި

ޖެހޭ ކަމެއް. އެކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ ރުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރަންވެއްެޖއްޔާ އެ ކަމަކަށް އެޓެްނޑް ކު

މުގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހެއް ބެހެއްޓުމުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެލްގެ މަޤާމުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުރު

ވަކި ފަރާތަކަށް ެބލުމެއްނެތި ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަާތއި ުގޅޭގޮތުްނ ، ނުމެއް ވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާބޭ

އްގެ ތެޭރަގއި ހިނގާ ހުރިހާ ޝަކުާވއެްއ ހިމެނޭ ކަންކަމުަގއި ެވސް ބަލަންޖެހޭނެ. ދެން ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް ދައުލަތެ 

މުަވއްޒަފުން.  242ކަމެއް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަކަށް ނުއެއް ބެލޭނެ އިނގޭޯތ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުަގއި ތިބީ 

އެންޓިީޓގެ ތެރޭގައި ހިނގާނެ ކިތަންމެ ކަމެއް. އެކަްނކަމެއް ނުބެލޭނެ.  2722، 22ބަޖެޓަށް ލިބެނީ ވަކި މިންވަެރއް. 

ކުރާ ގޮަތކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ޕްރިޯއރިޓީ ކުރާއިރު ޕްަރއޯރަޓަިއޒް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް އޮފީހުގެ ކަްނކަން ، އެހެންވީމަ

ޓެކްނިކަލް ޓާރމްސްތަކުން ދަންނަވާކަމަށް ވެއްޖެްއޔާމުން އޭގެ މެޓީރިޓީއަށާިއ، ރިސްކަށާިއ، ދައުލަތަށް އޭގެ ސަބަބުން 

ޓްތައް ވެސް ަކނަޑއެޅެނީ، ރަަޓއިޒް ުކރަނީ. އެ އުސޫލުގެމަތީން އޮޑި ރައޯތަކަށް ބަލާފައި ކަންކަން ޕްލިބިދާނެ ގެއްލުން

ނަޑއެޅެނީ. ެއއްގޮަތކަށް ެވސް ތިބޭފުޅާގެ މޫނަށް، މިބޭފުޅާގެ މޫނަށް، ވަކިއޮޑިޓް ޕާޓީއަކަށް  ކުރާނެ ދާއިރާަތއް ވެސް ކަ

ނޑައެިޅ ބަޔާނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ްނކޮށްފައި ހުންނަ ެއއްެޗއް. ވީީތކީ ޫނން، އިނގޭތޯ. އެ ުއސޫލުތައް ެއއީ ކަ



  

ބެހޭގޮތުން މާ ބޮޑު ުނފޫޛެއް ނުެވސް ފޯރުވޭނެ.  ލަކަށް ހުންނަ މީހަކަށް އޮިޑޓާޙަޤީޤަތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ 

ަތްއ ސްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނެ ކޮންމެ އަހަރަކު ެވސް ޮއޑިޓް އޮފީހުން ކުރާނެ އޮޑިޓް

ެރވިފައި ހުންނާނެ ވާލުކުުހން ކުރަމުންދާނީ. އޮޑިޓްތަްއ ޙަަތްއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީތަފްސީލުކޮށް. އެ އޮޑިޓް

މަންޓްތަެކއް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެނގޭ ެއއްެޗްއ ގާނެ މައްސަލަތަާކއި ބަލާނެ ޑޮކިއު. ޮއޑިޓަރަކު ގޮްސ ނައޮޑިޓަރުންނާ

. އެއީ އެކަުމގެ ފަންނީ މާހިރުން، ޓެކްނިކަލް ރުކުެރވިފަނާނީ ރިޕޯެޓއް ަތއްޔާނޫން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މޭުޒމައްޗަށް އަން

ނަޑކަށް ނޭނުގނު އިނގޭތޯ. ، އްޔާރުކުރާ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާމުވަްއޒަފުން ތަ  ތި ވިާދޅުވާ އެްއޗެއް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ނޑު އޮޑިޓް އޮފީުހެގ އަޅުަގނޑު ފަހު ސުވާލު އިނގޭތޯ. އަުޅގަނ ނޑު ފަހު ސުވާލު. އަޅުގަ ޑު ފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ހިއްސާކުރިން. އަދި އެ މަޢުލޫމާތުތަންމުވަްއޒަފުންތަކެއް ވެސް ބަްއދަލުކުރި ނޑަކަްށ ކެއް ެވސް އަުޅގަ . ގާްތގަ

އޮޑިޓް  ނާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހޭ،ސަްނޓް މުވައްޒަފުން މަނިކުފާހަކަށް ޕަފަސްދޮޅައަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި 

ނޑަްށ ހީވަނީ މަނިކުފާނު ސީނިޔަރ ލެވެްލެގ ބޭފުޅުން ލަ އްާވ ާސވޭެއއް އޮފީހުގެ މުަވްއޒަފުން. އެހެްނވީމަ، އަުޅގަ

ހިތްޕުޅާ ނުވަނީ ކީއްވެޯތ  މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްުޕޅާ ދޭތެރޭގަިއ އޮޑިޓް އޮފީުހގެ މުވަްއޒަފުން  ނަމަވެސް ހަދާލަން

ން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. އޭގެތެޭރގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ ބުނޭ ވަކި ބަޔަކަށް ިކޔެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިފަިއ ލަބަލާ

ހަލަ މިކަ މަޤާމު ނުއުފައްދާ ބެހެއްޓުމާ ޓަކައި އެ އަދި އަނެއް ބަަޔކަށް މަޤާމު ދޭންވެގެން އެ ބަޔަކު ގެަނއުމަށް

ހުރެ ވަރަށް  ދެންނެވި ފަދަ ކަންތައްތަކާނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން މިވެސް އަުޅގަ އެއީ، މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވީމާ

 ގިނަ ހިތްހަމަނުޖެހުން ހުރީތީވެ އެ ކަންތައް ހަމަ ހިއްސާކޮްށލަން ބޭނުން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހީމް 

ދޭތެރޭަގއި  ެމއަކަސް ެއއްވެްސ މީހަކާތި ސުވާލު ކުރެްއވި ގޮތް އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ވިސްިނއްޖެ. ެއއީ ކޮން

ނޑު ބޭނުންާވ ގޮެތްއ ނޫންންއެންމެ އިނގޭތޯ. އެންމެން،  ނެއް ނުެއއް ރުހޭނެ. އެންމެން ރުއްސުަމކީ ވެްސ އަުޅގަ

އޮޑިޓަރ ، ހުމެއް ނުއެއް ލިބުނު. އެހެންވީމާވުރެ މާ ފުރިހަމަ އިންސާނުންނަށް ވެސް އެންމެންގެ ރުއަޅުަގނޑަށް 

ނޑު ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް ނޫން. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޖެނެރަލް އޮފީ ހުގައި ތިބި ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންގެ ސަޕޯޓް ހޯދުަމކީ އަުޅގަ

އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަށް ކިތަންމެ  ޓަކައި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލުގެ އޮފީހުން އޮފީހުގައި އޮތް ޘަޤާފަތް ބަދަލު ކުރުމަށް

ކަމަށް ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލަށް ވަރަށް ސާފުޮކށް އިނޭގ އިނގޭތޯ. މިފަަދ  ނުރުހުމެއް ކިތަންމެ ޗެލެންޖެސްތަކެއް ހުރި

މުވަްއޒަފުން ސިޔާސީ ފަރާތްަތކަށް ގޮސް ތި ަޝކުވާަތއް ުހށަހަޅާނެކަން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ. އެހެްނވީމާ، 

ނުޑ އެީއކީ ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހާސްވާކަމެއް ނޫން. އޮޑިޓަރ ޖެނެ ރަލް، ޚުދު އަޅުގަ



  

ހާސްވާ ކަންކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ހިތް ހަމަނުޖެހޭ މުވައްޒަފުން އުޅޭނެކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެމީހުންގެ ޢަމަލުތަކުްނ 

ނޑަްށ ފެނޭ. އެކަމަކު އެއީީކއެއް އަޅުަގނޑު އެއަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫން. އޮޑިޓަރ  އިޝާރާތްތަކުން އަުޅގަ

ނާޑ ޙަވާުލވެފަިއާވ މަސައްކަަތކީ ޮއޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީުހގެ މަސަްއކަތަކީ ޖެނެރަލް މަސްއޫ ލިއްޔަުތގެ ޮގތުން އަުޅގަ

އިފެކްިޓވް އެފިިޝއެންޓް ހަުރދަނާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވެލިއު އެްޑ ކުރާނެ މުައއްަސސާއަކަށް އެތަން ހެދުން. 

ްށ ގޮސްފަިއ ކޮފީއަށް ގޮސްަފިއ ބޭނުން އިރަކު މަަސއްކަތް އެހެންވީމާ، ކުރީަގއި އޮްތ ަޘޤާފަތް ބޭނުން އިރަކު ސަޔަ

ކޮށްފައި ބޭނުން އިރަކު އޯަވރ ޓައިމް ކްލެއިމް ކޮށްފަިއ އެ ޘަޤާފަތް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރީމަ ޔަޤީން އެ 

. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ޘަޤާފަތަށް ހޭނިފައި ތިބި ބަޔަކު އެކަމާ ދެޮކޅު ހަދާނެކަން. އެއީ ވަންހަނާވެފައި އޮތް ކަެމއް ނޫން

ފަރާތްތަކުން ތިބޭފުޅުންނާ އައިސް ދައްކާ ވާހަކަަތއް ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިފަދަ ވާހަކަތަެކްއ ދައްކަން ެވއްޖެ ކަމަށް 

ވެއްެޖއްޔާ އެީއ މިފަދަ ޒިންާމދާރު މަޤާމުތަކުގައި ިތއްަބވަިއގެން ދަްއކަވަން ެހޔޮާވވަުރގެ ވާހަކަތަެކއް ނޫން ކަންނޭނގެ. 

ރޭޝަނަލްކޮށް ަކންކަމުގެ ދެކޮޅު ަބއްލަވާަލއްާވފައި އިންސާފަށް ލޯބިކުރަްއާވ ތިފަދަ ވާހަކަތައް ދެްއކުން  ތަންކޮޅެއް

 ވަރަށް ރަނގަޅުހެން ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑުމެންގެ   ކުރެއްވި ސުވާުލގެ  ބަރުމެން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެންމެ ައޅުގަ

އޮފް ފިނޭންސް އިތުރު ކުރަްއވާނެ އެްއވެސް ޖަވާެބއް އެަބއޮްތތޯ؟ މިއީ އެންމެފަހު ބައި  ތެރެއަށް މިނިސްޓަރ

 ވިދާޅުވެެދއްވީ. ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރާ ކުރައްވަން ޭބނުންފުޅުވާ ސުވާެލއް.  އިބްރާހީމް ޝަރީފް މިނިޓެއްގެ ވާހަކަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްރާގެ މެންބަމަރަދޫ ދާއި

މިލިއަން  28އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ މިހާުރ އަޅުަގނޑުމެން ބަލާބެލުމުން އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މަސަްއކަްތ ކުރެވޭނީ 

ނޑުމެންނަށް އިނގޭ. އެ މަސަްއކަތް އިންކަން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށްރުފިޔާ  ،މިހާރު ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓުން އަޅުގަ

އަދަދަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ިހންގުމަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި ަދއުލަތުގެ އެްއވެސް ތާށިކަމެއް އެބައޮތްތޯ؟ މިނިސްޓަރ އޮްފ  އެ

 ފިނޭންސްގެ ޚިޔާލުފުޅަކީ ކޮަބިއތޯ؟ 

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުއެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ވެްސ  ޝަން ކެޕޭިސޓީ ާއއި އަިދ ވީހާއެބްޒޯބް ވެސް  އޮފީހެއްގެ ްއގެ ވެސް ޮއފީސްތަކެއަޅުަގނުޑ ބަލަނީ ހުރިހާ 

ނޑުމެން މިސާލަކަށް  ވަރަކަށް ެއއްކަލަ އެްކސެްސ ފެޓް ނުހުންނަ ގޮތަށް ބަޖެޓް ދޫކުރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނީ ަފއްތަިއގެން މިިލއަން ރުފިޔާ. އެ އަދަދަށް އަުޅަގނޑަށް ހީވަ 31ވަނީ މިއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ނިންމާފައި 



  

ނޑަކަށް ިމއަހަރު ގެންދެވޭނެހެން. ެއއީ މިހާރު  މިލިއަްނ  48މިިލއަން ރުފިޔާ ުނވަތަ އެންމެ މައްޗަށް ިދޔަީއ  41ގާްތގަ

 މިިލއަން ރުފިޔާ މާރަނގަޅަށް ވެސް މަސަްއކަތް ކުެރވޭނެ. އެ އަދަދުން ނުެވއްޖެ  31ރުފިޔާ. އަދި މިއަންނަ އަހަރު 

މިލިއަން  28ނޑުމެން ބަޖެޓުން ކޮންޓެންޖެންސީ އިތުރު ކޮށްދޭނަމޭ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ިއނގޭތޯ. އެ އަދަދު ބްލޮްކވީ. އެ އަދަދު ރުފިޔާ އެހާ ހިސާބުން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްަވއިފިްއޔާ އެހާ ިހސާބުން ބްލޮކްވީ 

މިލިއަން  38ނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ ފުރަތަމަ ބަލަމާ ހިނގާށޭ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ. ދަން އެ ބަޖެޓްއެހެން އޮފީހަކަށް 

ބަޖެޓް އެހެން  ވެސް ކޮށްދެވިދާނެ އިތުރުއަދި މަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކުެރވިްއޖެ ކަތެރެއިން އުެޅވޭތޯ. ނޫ

ނޑާއި. އެހެންވީމާ، އެގޮތަ ދިމާލަކުން ކަހަލަ ޒާތީކަމެއް އަދި  އެއްެވސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލާ ށް ގެންދަވަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެ އިދާރާގަ ނޑުމެން ދެމީހުން ނޯންނާނެ. އަދި އަޅުގަ ެވސް ނޯންނާނޭ. އި އެހެން އެއްެވސް ކަމެއް އަުޅގަ

ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކަތަެކއް. އެހެންވީމާ،  ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮފެޝަނަލްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން މިދަްއކަނީ 

ނުޑ ހަމަ ތާއީލް ދެއްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަ އަޅުަގނޑަށް ނޑަކަށް ކި ވާހަކައަްށ އަުޅގަ ހަމަ ޭއގެ ެއްއވެްސ ދު ކުރަމޭ. އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އަޅުަގނުޑގެ ފަރާުތން އެްއވެްސ ވާހަަކެއއް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ހިތްހައިޝޫެއއް ނެތޭ.  ނުޖެހޭ މައަުޅގަ

އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ޮއޑިްޓ ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ނުގުޅި ފަށް އެދެމޭ. ދަންނަވަން މިޢާމައެަކމަށް ވާހަކަެއއް ދެއްިކއްޖެްއޔާ 

ވެސް. ނުުގޅި ކުަރންޖެހޭ ކަމަކީ އެއީ ފްރޯޑޭ.  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ އޮޑިްޓ ކުރުމަކީ

ނުގުޅި ކުރަންޖެހޭ  އަދި ެއއިން ކަމެްއ ދިމާވެފައި އޮތިްއޔާ ެއކަންތައް ފޮުރވަން މަސައްކަތް ކުރުން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން

 މަކުންކަމެކޭ. އެހެންނޫން މިސާލަކަށް ބަޖެޓް ނުލިބިއްޖެއްޔާ އަުޅަގނޑާ ބައްދަލުކޮށްފައި ބަޖެޓް ނުލިބޭ ވާހަކަ ވިދާޅުވު

 ވެސް ވާނެ. އާދެ! އެހެން އިންޑިވިޖުއަލް މުއަްއސަސާތަކުން  އެްއވެސް ކަމެއް ެގއްލުމެއް ނުވާނެ. އަދި މާރަނގަޅު

ކުަރއްވަީނ އެގޮތަށް. އަދި އެހެން ދަތިތަކެއް އުޅެންޏާމުން އިތުަރށް މަޤާމެއް ހޯދަން ބޭނުންވާ  ވެސް ެއކަންތައް

ފޯނުން ނަމަވެސް އެކަން ުކރުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ.  ދެްއކީމާ  ެވސް ވަަޑއިގެން ވާހަކައެ މަޤާމު  ކަމަށްވަންޏާމުން

ރަްލގެ އޮފީސް ނުގެންެދވޭނެ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުގެ އެހެން އެއަށް ކިޔަނީ ކޯޑިނޭޝަން. ޯކޑިނޭޓްނުކޮށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެ

މެންޓް މިސާލަކަށް ޑޮކިޔުމުއައްސަސާަތކާ ކޯޑިނޭޓް ުކރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންވާ 

ސަރުކާރުގެ އެހެން  ނެތީމަ ވަޑައިގަންަނވަން ނުޖެހޭ މަޖިލީހަކަށް. އެކަން ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން އަދި

ވެސް އެަކން ކުރެއްވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ކުރަމާ ހިނގާޭށ ތަންކޮޅެއް ގާތް ގުޅުމެްއ  މުއައްސަސާަތކުން

 ބާއްަވއިގެން އެހެންނަމަވެސް ްޕރޮފެޝަނަލް އެތިކްސް ހިފަހައްޓައިގެން ގެންދެވީމަ ވަރަށް ަފސޭހައިން އެކަން ކުެރވޭނެ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ



  

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާ ހިތް އޮތީ ވަރަށް ސްެޕސިފިކްކޮށް ވިދާުޅވެދެްއވުން ލާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ަވޒީރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަެމއް ނިންމާލާތީވެ. ްޑގަިއ ގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ އެއަށް އަދިވެސް ެރކޯމިލިއަން 31 އެދެން އަުޅގަ

 ސާފުންވާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ. އެންމެންނަށް  ވިދާޅުވެެދްއވުން އެދެމޭ

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުއެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ނޑުމެންގެ ނިންމާފައި އޮތީ  އެ އަދަދުގެ ތެރެއިްނ  މިލިއަން. 31ސޮރީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ޓެކްނިކަލް ޓީމުން އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރެވެ ނެހަމަޖައްސޭ ނޑުމެްނ  ެއހެން އްޖެްއޔާނުޖެއްސިހަމަ ދެން އެ އަަދދުތައް ނީ.ކަމަށް އަުޅގަ ގޮތެއް އަުޅގަ

  ހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަ

މިލިއަން ހަމަޖެއްސޭެނތޯ؟ ޖިހާދު ވިދާޅުާވގޮތަށް  31މި  ނެރަލްެގ ޚިޔާުލފުޅަކީ ކޮަބއިތޯ އެ އޮޑިޓަރ ޖެ

  މަނިކުފާނަށް ދަތިތޯ؟ ޖެންސީއެއް ީދގެންކޮންޓެން

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީއޮޑިޓަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުަގިއ ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނިސްބަތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން 

 ވެސް ކުޑަ ކުރަންޖެހޭނެ.  ޕްޮރގްރާމް އެުނއަލް ވޯރކްްއޔާ ެވއްޖެ އޮތީ. ބަޖެޓް ުކޑަ ކުރާކަމަށްއެ ހުށަހަޅާފައި 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ފަހު  އާދެ! ދެްއވާނަމޭ. ދީފައި ކުިރއަށް ދާނީ އިނގޭޯތ. ޙުސައިްނބެ.ންބެ. އެންމެ ލާސްޓް. ޙުސައި

 ސުވާލު.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަ

ުކރިއިރު ވިދާުޅވެއްޖެ އޭ.ޑީ.ޭކެގ ވާހަކަ. ދެން އެކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާފައި އަޅުަގނޑު ބޭފުޅަކު ުސވާލު

ނޑަށް ފެނޭ ިއނގޭތޯ. އޭ.ޑީ.ކޭ  ވަނަ  0މިނިސްޓަރު އެކަމާ ބެހޭގޮތުްނ ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ވިދާުޅވުމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީިއގެ ވާަހކަ ކޮންމެށް ދިނުމުގެ މައްސަލަފަހަރަށް ކުއްޔަ . ެވސް ބޭފުޅަކު މިތަނުން ވިދާުޅވީހެން އަުޅގަ

 ންފިނޭންސް މިނިސްޓްރީނގެ އެކަން ހިނގާ، އި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަންނޭއެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ



  

ކޮންެމވެސް އެްއޗެްއ  ނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަމުގެދީ އުޅެ އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ގޮުތަގިއ ދައުލަތުގެ ބިންަތއް ުކއްޔަށް 

 ވެގެން ދާނީ. ނގެ ފުރިހަމަކަންނޭ ވިދާޅުވީމާ

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުއެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ކޮ ށްަފއި އޮތީ އެކަްނ އޭގެ ކޮން ކަހަލަ މައްސަަލއެްއތޯ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަ

ކަެމއް ނޫން. ރައީސް ވަހީދުގެ  ގޮތަށްހެން. އެހެންވީމާ، ެއއީ މި ސަރުކާރުން ކުރި އެންމެ ރަނަގޅު އޮތް ކުރަން 

ތަކުން ބަލާފައި އޭ.ސީ.ސީ ާއއި އަދި އެހެްނ އަސްލު. އެކަން ަބލަންވާ ފަރާ ކަމެއް ސަރުކާރުން ކުަރއްވާަފއި އޮތް 

 . ކޮށްފައި އޮތީ ށްފައި އެކަން ކުރަްނވާ ގޮތަށްވެސް މަޝްވަރާކޮ  ފަރާތްތަކުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ނުޑގެ ޖަވާެބއް ދޭންޖެހޭ އިރުގަިއ ުކއްޔަށް ދީފަިއ ުކއްޔަށް ދިންއޭ.ޑީ.ޭކ ހޮސްޕިޓަލް އަލަށް ގެ. ނކަންނޭ މިހާރު އަޅުގަ

 4ށްވުރެ މާ ފުރިހަމައަށް ބަލާފަ. އެއީ އިނީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ތަނަކުން ެއަކން ބަލަންވާ ވަރަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. މި މާލިއްޔަތު  0ހެލްތް މިނިސްޓަރުން.  4އިބުން. ބަންޑާރަ ނާ 4ފިނޭސްސް މިނިސްޓަރު. 

ކޮށްދިން މުއްދަތަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޓއަރިސްްޓ ގެން އަދި މިހާރު އަލަށް އިތުރު ފަހަރު ޭއ.ސީ.ީސ އަށް ގޮސް  0 ކޮމިޓީން

އެހެންވީމާ، އެކަްނ  .ިމހާވަރު ނގިަލއްވާނެ އަކަފޫޓަކަށްވުރެ ޮބޑު ކުއްެޔއް ނިސަބްތުން. އެކަން އެގެ ކުްއޔަށްރިސޯޓެއް 

ގޮުތގައި ބަާލއިރުަގިއ ދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯެޓއް، އޮތީ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތެއްގެ  ދީފައި އެ

. އެހެންވީާމ، ުކޑަ ައގެްއގަެއއް ނޫން. ވަރަށް ބޮުޑ މިއޮތް ަބޑޮްސ، ކުރުނބާ ވިލެޖަްށވުރެ ބޮޑު އަެގއްގަ މިތާ ކައިރީަގއި 

 ދަންނަވާލީ.  ޓަކައި މަޢުލޫމާތަށްހަމައެކަނި ވާހަކަ  އޮޅުމެއް ިތއީ. އެހެންވީމާ، އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިއަދި ވަަޑއިގެން ހާވެސް  ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ   ިޒރުވެ އަުޅގަ

ނިސްޓަރ އޮފް ލޫމާތު ދެއްވަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަދި އޭގެ އިތުރުން މިބަޖެޓުގެ ކަންތައްތައް ނިންމާލަދެއްވުުމގައި މަޢު

މިފަދަ ސުވާލުތަްއ  ފަދައިން ިގވަަޑއިގަންަނވާނެނފިނޭންސް ވަޑަިއގެން ތިޔަ ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަަސއްކަތަްށ. އެ

ގޮތެްއަގިއ  ވެސް ދާނެ. އެއީ ޖުމްލަ ހުރި އަދި ހަާވސާއިން ޭބރު ބައެްއ ސުވާލުަތއް ކުރިމަތިވަމުން ދާއިރު ކަމާ ުގޅުން



  

 ފިޔަވަެޅއް ކަމަށް. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން ޓަކައި އެިޅެގންދާ ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ެވއްެޓއް ހަމަ

އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަގުުތ ނުލިބި މިދިޔައީ ހަމަ ސުވާެލއް ަދންނަވާލަން.  ކޮމިޓީގެ މުޤައްުރކަމަށްވާީތވެ

ނޑަށް މިށް. އަޅުެލްއ އެބައޮތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލައަޅުަގނޑު އެންމެ ސުވާ ކަރުދާހުން އެބަފެނޭ ކޯޑް ނަންބަރު  ގަ

ތަން.  ފެންނަ ކޮށްޚިދުމަތަށްދޭ ފައިސާ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ީސ ޚިދުމަތާއި ތަރުޖަމާ ކުރުންފަދައިން ކޮންސަލްޓެން 00421

ެވސް  ށް އަ 0222 . ަނމަވެސްއަދަދެއްއެ އަށް ފޯާކސްޓް ކުަރްއވާފަެއއް ނެތް  0221 މިދެން ޙައްލުވާތަން އެބަ ފެނޭ 

މިލިއަނާ ހަމައަށް އެބައޮތް. މިކަން   4ކަމުގައި ވާނަމަ  މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކުއާޓަލީ މިއަހަރު ބަލައިފި 2.1އެބައޮތް 

އްުލުކރެވޭނެ ގޮެތއް ހަމަ ުކޑަކޮްށ ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް މިދާ ދިއުން ޙަ ކޮންސަލްޓެންސީމި މިހާވަރަށް މިހާ ބޮޑު އަދަެދއް 

 ؟ ވިދާޅުވެ ެދވިދާނެތޯ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހީއޮޑިޓަރ ޖެނެ

އޭގެ ނުހުންނާނެ ތަރުޖަމާ ުކރުމުގެ ޚަރަދެއް. ޭއގައި ހުްނނާނީ ކޮންސަލްޓެންސީ ޚަރަދު. ކޮންސަލްޓެންސީ ޚަރަދަީކ 

އެއްބަްސވުުމގެ ދަށުން ދިެވހި ދައުލަތާ އެކީަގއި ވެފައި އޮތް  އިދިވެހި ދައުލަތުގެ ކޮމިޓްމެންެޓއް. ެއއީ ވޯލްޑް ބޭންކާ 

 ލް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީހަށް ފަންޑް ދިނީ އެ ކޮމްޕޯނަންޓަށް ދިވެހި ދައުލަތަްށ ފައިސާ ޭދގޮތަށް. އެީއ ފައިނޭންޝަ

ތައް އޭގަިއ ޚަރަދުކޮްނސަލްޓެންސީ ފީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޕޭ ކުރާގޮތަށް. އެ  ގެއޮޑިޓް ކޮމްޕޯނަންޓް

  .އޮންނާނީހިމަނާފައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ އެ ސުވާލުކޮށްލަން  . ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާޝުކުރިއްާޔ. މި އަކުރު ރޭވިފައި އިންގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ޑެވަަޑއިގެން ތި މަޢުލޫމާތު ދެ ލިބަރޭޝަނަށް ފަހުގައި އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ތި މަަސއްކަްތ އްވީތީ. އަުޅގަ

ނިންމުމަށް ކުރިއަށް އަޅުަގނޑުމެން ންމާލާފައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހިސާބުން އަދި ކޮމިޓީ ނި

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ބްރޭކަށް އެްއކޮށް ނިންމާލަން.  ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، ތިޭބފުޅުން ބޭރަށް ނެރެފައި އަދި އަުޅގަ

ނޑުއެހެންވީމާ، މިވަގުތަށް އަޅު ފަހުގައި އިނގޭތޯ.  ނާޑލަން. މެން ކޮމިޓީ ވަގުތީ ގޮތުން މެދުގަ )ކޮމިޓީ ވަގުތީ ގޮތުްނ ކަ

ނޑާލުން(  ނޑުމެން ފެށީ މިއަދު މެދުކަ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ައޅުަގނޑުމެްނ  21އާދެ! ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ނި ކަެމްއ އެބައޮތް. ޭއގެ ތެރެއިން އެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދެ  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުނު ންމީކަންތައް އަުޅގަ

 ޒިުރކޮށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަެޖޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެނޭންސާއި އަދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހާމިނިސްޓްރީ އޮފް ފި

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  އަދި ން ހޯއްދަވަންޖެހޭ މިންވަރަށް އެކަށަެއޅި ނިމިގެން މިދިޔައީ. މިއާެއކުަގއިދެ ފަރާތު

ރެޓޭރިއޭުޓ މަޖިލީހުގެ ސެކް ގެ ޮއޑިްޓ ކުރަން ފާމަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް 0223ރ ޑިސެމްބަ 42ންޑިްނގް އިޔަރ އެ



  

ނޑުމެންނަށް ލިމެދުވެރިކޮށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުިޅގެން އަޅު  ފަހުގައި ފަރާތެްއެގ ޕްރޮޕޯސަލް ބެލުމަށް 4ބިފައި ހުރީ ގަ

ުދވަހުގެ މުއްދަތަށް މިކަން ކުރިއަްށ އަހަރު 2ލުކުރަން ނަތީޖާއާ ެއއްގޮތަށް ފަރާތަކާ ަޙވާ  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ

އެހެންވީމާ، މި އެްއޗެިހ  އެބަ ުއޅޭ. ކަރުދާސްޮކޅު އްގެންދިއުމަށް. މެންބަރުންގެ ވޯޓު ކަރުދާސްޮކޅު އަދި އެ 

މިއަދުގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް .އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ)ަވގުތުކޮަޅކަްށފަހު( ކަލްކިއުލޭްޓކޮށްލާ ހިސާބަށް ހައްދަވާނަންތޯ. 

ކަމަީކ ކޮމިޓީ ރެކޯޑްަގއި ދަންނަވާަލންޖެހޭ މިދެންނެވި އުސޫލުން ެއއް މިއަންނަ  އްކަުތގައި އިތުރަށް ނިންމާލެއްވެންމަސަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަުތގެ ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްގެ މަސަްއކަތްތައް ނިންމެވުމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފަިއވާ 

ނޑުކުންފުނިތަކުގެ ތެ އަދި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ  ެމން އެބޭފުޅުންގެ ޕްރޮޕޯރަސަލާރެއިން މެންބަރުންގެ މެދުގައި އަުޅގަ

ނޑު ތަކަށްއުސޫލު ހުށަހެޅިފައިވާ މިންަގނޑު  14ކްސް، މާ  14މެން ނިންމިގެން މިދިޔައީ %ބެލުމަށްފަހުގައި ައޅުގަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ފަރާތްމާކްސްއާ ެއކުަގއި ޕްރަިއޒް ޯވޓަރ ކޯޕަށް. އެއީ މި މަސަްއކަ . ށްދުވަހައަހަރު 2ކަމަށް.  ތަށް ކަ

ނޑުމެން މިރޭ މި ުކރި މަސައްކަތް  އެގޮތުން މި ވަަނ  0222 އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މާަނއަކީމަަސއްކަތް ނިިމ އަުޅގަ

ޑިޓަރ ފިނޭންސް އަދި އޮ ފް ގެ ަމސައްކަުތގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮ ވަނަ އަހަރުެގ ފާސްކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓް 0223 އަހަރު

ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތުޓަކައި  ލީަގއި އެ މަސައްކަތަށް ގޮެތއް ނިންމުމަށް އެކުގައި ކުެރވި ދިޔަ މަސައްކަތުގެ އަ ޖެނެރަލާ

ައޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަ ކުރާނީ އެ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 02ން ދެން ބޭއްވޭ ބައްދަުލވު ވަނަ ބައްދަލުވުްނ، 00

ނޑުމެން މަސައްކަތަށް. މާދަމާގެ ވަގުެތއްަގއި ނޫ  ކޮށް މަސަްއކަތްއެ ނީ އެންމެ އަވަހަްށ ލިބޭ ވަގުެތްއގައި އަުޅގަ

ޓަކައި ދަންނަވަމުން މިރޭގެ ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ރަސްމީކޮށް  ނެކަން މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ނިންމާ

 .ހޫވަބަަރކާތުهللا ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ނޑުމެން ނިންމާލަން. ަވއްސަލާމްއަޅުގަ 
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