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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   ިއއްޒަތްތެރި    23މާލިއްޔަތު  އެންމެހައި  ަވޑަިއެގންދެްއިވ  ކޮމިޓީއަށް  ފައްޓަމުން  ބައްދަލުވުން  ަވނަ 

ބައްދަލު މި  މިއަދުެގ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ޖެނެރަލް  މެންބަރުންނަށް  އޮޑިޓް  ފަދައިން  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ވުމަކީ 

އަ  2017އޮފީހުެގ   ޮގތުން  ުގޅޭ  ބަޖެޓާ  ލަފާކުރާ  އަހަރުެގ  ޢަވަނަ  މި  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ދާ  މަލުކުރަމުން ޅުަގނޑުމެން 

ންމާ  ނުވާ ނިއޮޑިޓް ޖެނަރަލް ބަޖެޓަކީ ވަކިން އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮ  އުސޫލުތަކެއް އޮންނާނެ. އެއީ

ޙަ ފިނޭންސާ  އޮފް  ބަޖެޓުަގއި  މިނިސްޓްރީ  އަހަރުެގ  ރަސްމީ  އަންނާނީ  ބަޖެޓް  ފަހުން  އޭެގ  އެބަ.  ވާލުކުރަންޖެހޭ 

ނަށް ން. އެހެންވީމާ، އެޑްވާންސްކޮށް އަޅުަގނޑުމެމެންނާ ހަމައަށް މުޅި މަޖިލީހަށްކަރުދާހުަގއި ހިމެނިެގން ައޅުަގނޑު

ަގންނަމުން ށައިވާތީ މިކަން ކޮންމެހެން ހަދާފައި ވެސް ނިންމަންޖެހޭ. ބަްއދަލުވުން ފަކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް

ނެތިވި ހަނދާން  ދަޢުވަތުއަޅުަގނޑު  މީޑިާއއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  މަސައްކަތުެގ  އިދީރީ  އަދި   .ދިނުން  އޭ 

އޯޕަން އަޅުަގނ  ބައްދަލުވުން  ކުރީ  ދޫޑުމެން  އޯޕަންކޮށް  ވިސްނާެގން  އިތުރު  ކޮށްލީމާ  ނުވަތަ  ކަމަށް  ކޮށްލަންޖެހޭ 

ކަމަށްާވނަމަ   އޮތް  ބެހޭއަޅުަގނޑު  ރިޒަވޭޝަނެއް  އޮތުމާ  މީޑިއާ  ޕީޕީއެމްެގ  އަޅުަގނޑު  ބަލަިއަގންނަން.  ޮގތުން.   

ޢާ  އެހެންވީމާ،  ދަންނަވާލާނަން އަލީަގއި  ނުކުތާެގ  ދެންނެވި  ވޭތުވެދިޔަމި  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރުތަކުެގ    އްމުކޮށް 

ޖެނެ އަދިއޮޑިޓަރ  މި  ރަލާ  މައްސަލައިފިނޭންސް  މި  މޭރުމުން  މި  މިނިސްޓަރާ  ނަމަވެސް،  ބައްދަލުކުރަމުން.   ަގއި 

ވަރަށް އެދެމޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުވުުމެގ    ައށްރަލް އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާލި ތިމަންނަފަހަރު އޮޑިޓަރ ޖެނަ

އެ އެހެންވީމާ،  ދިނުން.  ފުރުޞަތު  ތިމަންނައަށް  ސްަވއިޮގކުރިއަށް  މިއޮތީ  މިހާރު  ކުރިން    2:00  އިޕްކޮށްފަތުން 

ފިނޭންސް   އޮފް  މިއޮތީ  އޮތުން  އޮތް  މިނިސްޓަރ  ޖައްސާއަޅުަގނޑުމެން  ޖެނެރަލަށް.    ފައިކުރިއަށް  އޮޑިޓަރ  މި 

ނިންމަންޖެހޭތީވެ މިހާރު    ައށް  2:30އަޅުަގނޑުމެން    ހަމަ ވީހާ ައވަހެްއ ވާނީ ޭއރުން  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެދެން 

އައިދާރީ ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ހާޒިމޭޒުން  ބަްއދަލުވުމަށް  އާދެ!  ޅުަގނޑުމެންެގ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ރުކުރުމަށް. 

ބަރުންނަށާއި އަދި ކޮމިޓީއަށް  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީެގ މެން  23މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މި އަހަރުެގ  މި  ޝުކުރިއްޔާ.  

އޮހާޒި މިޮގތުން  ތިއްބެިވ،  މަރުޙަބާ ރުެވވަޑައިެގން  ބޭފުޅުންނަށް  ވަޑައިެގންނެވި  ފަރާތުން  ޮއފީހުެގ  ޖެނެރަލް  ޑިޓް 

އަލްފާޟިލް ފަރާތުން  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓް  ޒިޔަތު  ދަންނަވަން.  ޖެނެރަލް.  ،ޙަސަން  އަލްފާޟިލް   އޮޑިޓަރ 

ނިޔާޒީ އޮޑިޓަ  ،ޙަސަން  އިބްރާހީއެސިސްޓެންޓް  އަލްފާޟިލް  ޖެނެރަލް.  އެސިސްޓެންރ  އައިމް،  އޮޑިޓަރ  މް  ޓް 

އަލްފާޟިލް   ޙުސައިންމުޙަޖެނެރަލް.  ނިޒާރު،   ،ްއމަދު  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  ޖެނެރަލް.  އޮޑިޓަރ  އެސިސްޓެންޓް 

ޢަބްދު  ،މެނޭޖަރ ތަޢިބާ  އަލްފާޟިލާ  ބިއުރޯ.  ޖެނެރަލްެގ  އޮފިސަރ ،هللاއޮޑިޓަރ  ސަރވިސް    ،ސީނިއަރ  ކޯޕަރޭޓް 

މި   މި  6ޑިޕާރޓްމަންޓް.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ބޭފުޅުން،  ވަޑަިއެގންދެްއވި.  ބައްދަލުވުމަށް  އަދުެގ 

ކޮށް   މަޖިލީހުން  ރަްއޔިތުންެގ  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  މަސަްއކަތް  ބަޖެޓުެގ  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ފަދައިން 

ށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުެގ ނިންމުމަށްފަހުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް އަހަރުެގ ބަޖެޓުެގ މަސައްކަތަށްވުރެ ކުރިން ހު
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ޢަ އަޅުަގނޑުމެން  ވެަގާވއިދުަގއި  ކުރިން  މީެގ  ބަޔާންކޮށްދޭ.  އުސޫލުތަކެއް  ހުރިހާ  ސް  މަލުކުރަމުންދާ 

ކާއި މި ތުވެދިޔަ އަހަރުތައިމަލުކުރަމުންދަނީ މިހެން. ނަމަވެސް، މިއަދުެގ ބައްދަލުވުުމަގއި ހަމަެއކަނި ތަފާތަކަށް ފާ ޢަ

ޢާ އަޅުަގނޑުމެން  ފިނޭންސާއް އަންނަނީ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޖެނެރަލްެގ    މުކޮށް  އޮޑިޓަރ  ބައްދަލުކުރަނީ.  ފުރަތަމަ 

ކަރުދާހު ބަޖެޓް  ލިބޭ  ޕްރިލިމައަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފުރަތަމަ  ކޮމިޓީަގިއ  ަގިއ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ހިޔަރިން  ރީ 

ޓަރ އޮފް ފިނޭންސާ. ނަމަވެސް، އްމު ޮގތެްއަގއި ބައްދަލުކުރަނީ މިނިސްންމުމަށްފަހުަގއި ކޮމިޓީެގ ރިޢާޔަތާއެކު ޢާނި

ެގ އޮފީހުެގ މި  މިއަދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެދިވަޑައިެގންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށްވުރެ ކުރިން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ހިނގައި ޮގތްޮގތް  ނިންމެވުން  ހުރި  މިންވަރު  ބޭނުންފުޅުވާ  ކަމުަގިއ  މި  އަދި  މައްސަލަތައް  ޮގތުެގ  ދިޔަ 

އެ  އަ ދެއްވީމާޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮފް    އޮޅުންފިލުވައި  މިނިސްޓަރ  ކަމަށް  ފަސޭހަވެެގންދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ރުހުމާއެއްކޮށް ިމ    ޅުަގނޑު ވެސް އިދާރީމޭޒުަގއި ދަންނަވައިލީފިނޭންސާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަ

ޖެއޮތް ބައްދަލު  2:30ބައްދަލުވުން އެޑްވާންސްކުރީ   އޮޑިޓަރ  މި  ނެރަލް އޮފީހަށްވުން އެ  . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު 

ޮގތުން  ައވަސްކުރުުމެގ  ދަންނަވަންވަުގތު  ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ  ވިދާޅުވެސްކޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް      ިމ ޕެއް  ދެްއވުމަށް 

ތައް ހުންނަ ކަރުދާސް  އިމިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަ  އަދި  މަސައްކަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްދާނެ ޮގތަކާއި

ވާ މަސައްކަތްތަކެއް ހުރި ކަމަށް  ފުޅުދެްއވަން ބޭނުން  ފަ. މީެގ އިތުރަށް އޮޅުންފިލުަވއިިގނަ މެންބަރުން ވާނީ ވިދާޅުވެ 

 ވާނަމަ އެކަންކަން ކުރިއަށް ެގންޮގސް ދެްއވުން. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔާތު.

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެުވން:

މުޤަ  ޝުކުރިއްޔާ  މީޓިން  އާދެ!  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މަތިން  އެދިލެއްވުުމެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ރީޕޯންކޮށްދެއްވި  ޕްއްރިރު. 

ކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓް ހަމަކުރިއެކޭ ެވސް އެްއޮގތަށް  

ދެންމި   ހުށަހަޅަނީ.  މި  ވެސް  ސަބް  މި    އަހަރު  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  ބަޖެޓު  ައޅުަގނޑުމެން  ވެސް  އަހަރު  ދިޔަ 

މަޝްަވރާކުރެކަކޮމިޓީއަ މަސައްކަތް  ބަޖެޓުެގ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދެންށް  އަހަރު  ވުނު.  މިދިޔަ  ވެސް އަޅުަގނޑުެމން   

އަހަރަށް   2016ހުށަހެޅީ   ހުށަހެޅީ    ވަނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  59ވެސް  އެހެންނަމަވެސް،  ބަޖެޓް    މިލިައން.  ފަހުން 

ބަޖެޓް   އި އަޅުަގނޑުމެންވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފަ  2017މި އަހަރު    މިލިައން ރުފިޔާ. ދެން  46 އައީ  ހަމަޖެހިެގން

އަ   60 އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ.  ކުރީ  މި  ދެންމެ މިލިއަން  ކުރިން  ައއުމުެގ  މިނިސްޓަރާ   ޅުަގނޑު  ފިނޭންސް 

ވަރަ މަޝްވަކޮންމެވެސް  ބައްދަލުވެ  ެގން   ރާކުރެވިކަށް  ކެޕެއް  އެބަ  ވެސް  މިނިސްޓަރު  ުގޅުއްާވ  ފިނޭންސް 

އެ ކެޕެއް ެގންުގޅުން  ދެން  ބޫލުކުރަން މާލީ ދަތިތަކާ ހުރެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ބަޖެޓުގައި. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ޤަ

ތި އަޅުަގނޑު  ެއހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  ކަމަށް  ބޭނު  ރަނަގޅު  ެގންނަން  އެޓެންޝަނަށް  ންވަނީ  ބޭފުޅުންެގ 

ުމއަްއސަސާ ހަމައެކަނި  އޮފީހަކީ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ައޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނުަގއި  ވަކި   އަޅުަގނޑުމެން  ވަކި  ާގނޫނުން 
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ކަނޑަ ކުރުމަށް  ކަނޑަެއޅިފަމަސައްކަތްތަކެއް  ޓާެގޓްތަކެއް  އަ ހުންނަ    އިއެޅި  ުމއައްސަސާ.  ޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި 

ައޅުަގނޑުމެން ެއއީ  އެހެންވީމާ،  ކުެގ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނެރެން.  ެގ މުައއްސަސާތައްެގ ދައުލަތުލައިނެ އެބަޖެހޭ ވަކި ޑެޑް

ކަމެއް.   އަހަރު  އެހެންީވމާ،  ކުރަންޖެހޭ  ދިޔަ  ތިބޭފުޅުންނަށް   2016މި  ައޅުަގނޑުމެން  އަހަރު  ވަނަ 

މިދިޔަ އަހަރު   ބަޖެޓާ  2016ހިއްސާކުރެވިފަިއވާނެ  ލަފާކުރާ    2017އި  ވަނަ އަހަރުެގ  އަހަރަށް  ތަފާތު    ބަޖެޓުވަނަ 

ިމ    މިލިއަން އަޅުަގނޑުމެން  46ވެސް    ަވނަ އަހަރު ބަޖެޓު  2016ޑުެވެގންދަނީ ކޮންކޮން މަސައްކަތްތަކެއްތޯ. ދެން  ބޮ

ޔޫޓި ފުލީ  ހަމަ  އިނޭގ.  ބަލީ  ކަމަށް  ރޭވި  2016ލައިޒްކުރެވޭނެ  ކުރަން  އަޅުަގނޑުެމން  އަހަރު  ބައިވަރު  ވަނަ   

ން  މިލިއަން ތެރެއި  46ޑުމެންނަށް ދިން  ނުކުރެވި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނ  ވަނީނުލިބިެގން  މަސައްކަތްތަްއ ބަޖެޓު

ަގނޑުމެންނަށް ދަތުރުފަތުރާ  މިލިއަން މި ލިބުނީ އޮޑިޓް މަސައްކަތަށް އަޅު   10މިލިއަނަކީ މުަވއްޒަފުންެގ ޚަރަދު.    35

މަސައްކަތްތައްއޭ  ދެން ޮއޑިޓް  އިތުރަށް  އެހެންނަމަވެ  ެގ  ކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ސް، 

  އްޑޫަގިއ ާގއިމުކުރެވިމިވަނީ ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހެއް ެވސް އަ   މިހާރު  އިތުރަށް މަސަްއކަތް ރާވާފައި އަޅުަގނޑުމެން

އޮޑިޓް މަސައްކަތްތައް އެ އޮފީހުން ކުރަމުން    ގއ، ގދ، ޏ، އަްއޑޫެގ ަމސައްކަތްތައް ވެސް އެ އޮފީހުން ހުރިހާ 

ަގއި. އެހެންވީމާ، ެއ މުަވއްޒަފުންެގ  2017އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓަށް އިތުރުވެެގންދާނެ    އެއީ   .ށަިއެގންފަމަސައްކަތް ފަ

ސަރަޙައްދުގެ   އިއާ  މުސާރަ އެ  ައޅުަގނޑުމެން  ޮއޑިޓުިމކަންކަން.  ކައުންސިލުތަކުެގ  ހުރިހާ  ޭއެގ    އެބަކުރަން.  ތައް 

ދަނީ    ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން މި  ތައްތަކުެގ ޮއޑިޓްލު ލައިން މިނިސްޓްރީތަކުެގ ސްކޫލުތައް، ހޮސްޕިޓައިތުރަށް

  . ރަން ރާވާފަުމވަްއޒަފުން އިތުރުކު  15މިލިއަނަކީ އަޅުަގނޑުމެން    13އަށް އިތުރުވާ    2017އިތުރަށް    އިނޭގތޯ. ދެން

ުމވަްއޒަފުން ނުލިބި. އެހެންވީމާ، އެ  2015ވެސް ދިޔަީއ މުަވއްޒަފުން ނުލިބި.    2016މި   އަށް އެބަ  ވެސް ދިޔައީ 

ޕެންޝަނާެއކީ   ދެންމި  4އިތުރުވޭ  އިނޭގތޯ.  ރުފިޔާ  ސްކޯޕް   ލިއަނެއްހާ  މަސައްކަތް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

އޭެގ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން އޮފީސް ހިންުގމަށް ބޭނުންވާ   ލައްކަ. ދެން  9 ދަތުރުފަތުރަށް  ދިއުމާެއކީ އިތުރުބޮޑުެވެގން

ކުރުމަށް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން  ަގނޑުމެން ކައުންސިލުތަްއ ޮއޑިޓުއަޅު   ެއއީ  މިލިއަން.  3.6ޑުެގ ދަށުން  ކަމަށް އެ ކޯ

ކަ އަޅުަގނޑުމެން  ނުކުރެވޭ.  އޮޑިޓެއް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އޮޑިޓުކައުންސިލުތައް  ކުރިން  މީެގ  ކުރަމުން  އުންސިލުތައް 

ޓު ރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެެގން. އެހެންނަމަވެސް، މި ދިޔަ އަހަން އަހަރުެގ ސަިއކަލަކަށް ބަހާލައިމިދިޔައީ ތި

އޭރުން ކޮންެމ   ެގން.ވާލުކޮށް އިނޭގތޯ ދިވެހި ކުންފުނިތަކާ ޙަކުރަން އައުޓް ސޯސްކުރަންކުރިން ކައުންސިލުތައް ޮއޑިޓު

އޮޑިޓު އަހަ ކައުންސިލެްއ  ހުރިހާ  އެހެންނަމަވެރަކު  އިނޭގތޯ.  ބަޖެޓުކުރެިވެގންދާނެ  އެ  ވެސް  އަހަރު  މިދިޔަ    ސް، 

އެކީ އެ މާ އަދި އޭެގ އިތުރަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މާލީ ބަޔާނުެގ ފޯމެޓް ނުނިމުނުލިބުމާއެކީ

އާއި އޮޑިޓް އޮފީހާ ުގޅިެގން މާލީ ބަޔާންތަކުެގ    އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިނިސްޓްރީ  އިމަސައްކަތް ނުކުރެވިފަ

  ކުން މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރޭ. ެގ ދަށުން ހުރިހާ ކައުންސިލުތަފޯމެޓުފޯމެޓް މިވަނީ ޕަބްލިޝްކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، އެ  

ކުރެވޭނެ ކަމަށް. ެއކަން ތައް ވެސް   ހުރިހާ ރަށެއްެގ ކަުއންސިލުތަކުެގ ޮއޑިޓުއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ
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ޮގތައެންމެ    ކުރަން ކުޑަ  އައުޓްށް  ކަޚަރަދު  ފެނުނީ  ކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ސޯސްކޮށްެގން    3.6ރެވޭތީ. 

ައއުޓްކުރަން ކައުންސިލުތަކުެގ އޮޑިޓް. އަޅުަގ ެގ  ނޑުމެން މި ހިންަގން އެބަ ގއ، ގދމިލިއަނަކީ އެ ކޮންޓްރެކްޓް 

އިތުރަށް   ޭއެގ  އަ  160ކައުންސިލުތައް.  ެއއީއުޓްސޯސް އޮޑިޓެއް  ޚަރަދު  ދެނ3.6ް  ކުރުމުެގ  އޭެގ    .  އަޅުަގނޑުމެން 

ތަ މުވައްޒަފުން  މިދިޔަ  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ބަޖެޓު  4މްރީނުކުރަން  މުވައްޒަފުން  ވެސް  ެގން ޖަހައި  ގައިއަހަރު 

އަޅުަގނޑުމެން އިނޭގތޯ.  ޮގަވއިތަމްރީނުކޮށް  ބޭފުޅުން  ޕްރޮފެޝަނަލް  ބޭފުޅުން ނަކީ  އެ  މުައއްސަސާއެއް.  ުއޅޭ  ެގން 

ޓްރެއިޑިވެލޮޕްމަން އެބަޖެހޭ  ައޅުަގނޑުމެން  ޕްޕްރޮްގރާމުތަކެއް   ގނިންޓަށް  މުއްދަތުެގ  ދިުގ  މާ  ހިންަގން.  ރޮްގރާުމ   

ންޓަށް ހިންަގން ބޭނުންވާ. ެއއީ މިދިޔަ   ހަމަ ކުދި އެ ބޭފުޅުން ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމައީ މި  .ހިންާގ ވާހަކަެއއް ނޫން

ކީ  މިލިއަނަެއކެއް ޕޮއިންޓް  ވެސް ވަނީ އުނިކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، މި އަހަރު އިތުރުވާ    އަހަރު ވެސް އެ ބަޖެޓު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއްެގ އަޅުަގނޑުމެން  މީެގ އިތުރަށް    ނެއްކާ ވެސް އިތުރަށް ޖެހީ. ދެން އަމުވަްއޒަފުންެގ ޓްރެއިނިންގއާ

ފީހެއް، ރީޖަނަލް އޮފީހެއް.  ަގއި ކުޅުދުއްފުށީަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ އޮ   2018ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނަން  

މިވަނީ. އެހެންވީމާ، ވަށާފާރު ރާނަން    އިޓްރީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަމިނިސް  ގ މިހާރު ބިން ހައުސިން  ދެން

  40ިމލިއަން މި އިތުރުވަނީ    13ެގން އިތުރަށް. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ  ައޅުަގނޑުމެން ޖަހައި   އެްއ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ 

މިލިއަނަށް އިތުރުވަނީ  13ވުރެ  ހާސް  މި  އަޅުަގނ   މިލިއަން  ކަންކަން  ދެންނެވި  ރާވާފައިވާތީ.  މި  ކުރަން  ޑުމެން 

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުން ވެސް   ވެސް ދެން  އެހެންވީމާ، މީަގއި އަޅުަގނޑުެމން އެދެން، އަޅުަގނޑުމެން ކިރިޔާ

ދޫކޮށްދިނުމަކީ  ބަޖެޓް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް  އެދިފައިވާ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވިން  އަޅުަގނޑުމެން 

  އަޅުަގނޑުމެން މި އެދުނު ބަޖެޓު،ކުރެވޭނީ  ނޑުމެންެގ މަސަްއކަތަށް ބުރޫނާރައިކޭ. އަޅުަގއަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ކަމެ

 ލިބިެގން ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ހެޅި ބަޖެޓު ހުށަމަޖިލީހަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސުވާލު  !އާދެ ުގޅިެގން  މިއާ  ބޭނުންފުޅުވާނެ  މެންބަރުން  ބަެއއް  އިްއޒަތްތެރި  މިފަދަ ކޮށްލަންމި  ޚާއްޞަކޮށް   .

އްމު ޮގތެްއަގއި ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކުރިއަށްެގންދާއިރު ސަރުކާރުެގ އިދިކޮޅު ެމންބަރުން އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ކަމެއްަގއި ޢާ

ކުރަްއވާނެ.   ބޮޑަށް  މި ސުވާލުތައް  ޮގތް މެންބަރުން  އޮންނަ  ވެސް  ހަމަތައް  އެހެން  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  އެހެންވީމާ،   .

  އަރުވަން އިދިކޮޅު ޕާޓީެގ ފަރާތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

މިލިއަން ރުފިޔާ. މި އަހަރު   3.5ަގއި އެބައިން ހުށަހަޅުްއވާފަިއ މިދިޔަ އަހަރު މިއިނީ    223ކޯޑު    އާދެ! މި ބަޖެޓު

ެއއީމިލިއަނެްއ. އެހާ ޑަ  6.2އޭތި  އެބައިން   ާގތްަގނޑަކަށް މިވަނީ.  ؟ ކިހިނެއްެވެގންތޯ ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ  ބަލް 
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އިތުރަށް އޭެގ  ތެރެއި  13ވިދާޅުވެްއޖެ    ދެން  ެގންދަވާތީޭއ    15ން  މިލިއަނުެގ  ބޮޑީ. ދެން  ުމވަްއޒަފުން  ޚަރަދު  އެ 

ައޅުަގނޑަ އެހެންނަމަވެސް،  އެކަން  ސާފުެވްއޖެ.  މިދިން    2016ށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރުަގއި  މިލިއަން   46ވަނަ 

ތެރެއި ބަޖެޓުެގ  އިންނަނީރުފިޔާެގ  މި  ޚަރަދުވެފައި  މި  ނިޔަލަށް  ސެޕްޓެމްބަރުެގ  މިލިއަން   30  ާގތްަގނޑަކަށް  ން 

ާގތްަގނޑަކަށް ޚަރަދުވެފައި މި  ރުފިޔާ  ބާކީ. ދެން މިއިމިލިއަނެއް  17އިންނަނީ. އެހެންވީމާ،    މި  ުއޅޭ   ދީނ އެބަ 

މަސް     9ާގތްަގނޑަކަށް މިހާރު ޚަރަދުކުރެވުނު ެއްއޗެހީެގ ދެބައިކުޅަ އެބައި.     މަސް ދުވަސް. އެހެންވީާމ، ެއއީތިން

މަސް ދުވަސް    3މިލިއަން ޚަރަދުނުވެ މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި    17މިލިއަން ވީއިރުަގއި    30  ޚަރަދު  ދުވަހަށް

އިސްކަމެއް ދެއްވި  ަގނޑުމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ  ޅު ދެން، އަ؟ ޚަރަދު ބޮޑުވީތޯއެހާ  ތެރޭަގއި  

މި  ކަ ތެރެއި  46ންތައްތައް  އަހަރުމިލިައނުެގ  މި  ނިންމާލެވޭވަރުވިތޯހުރިހާ  ން  ކޮށް  ބަޖެޓެއް  އިތުރު  ؟   މި 

ނުލައި ކުރިއަށް    2017ބޭފުޅުންނަށް    ތި  މުވަްއޒަފުން  ކަންތައްތަްއ  އޮޑިޓް  ކިެގެގ  ދަތިތަކަކާ ންދަން    ހާވަރެްއެގ 

މި؟ ކުރިމަތިވާނެތޯ ދަންނަވާލަން  މި  މި  އެހެން  ބޮޑުވަމުން  އަނެއްދުވަހަށް  އެއްދުވަހުން  ދަރަނި   ޖެހުނީ ދައުލަތުެގ 

އެ ދައުލަތުންދަނީ.  ސަބްސިޑީތައް  މި  ކިެއކި  ކަނޑަމުން  ފޯރުކޮށްދޭ  އެހެންވީމާ،    ރަްއޔިތުންނަށް  ެގންދަނީ. 

ވިސްނުން   ކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ތަރައްޤީއަށް  ޚިދުމަތްތަކާއި  ދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ސަބްސިޑީާއ  ޮގތަކީ  ިމެގންުގޅޭ 

ވީހާ ކަންތައްތައް    ޚަރަދުތައް  އިދާރީ  މި  ޚަރަދާއި  ރިކަރަންޓް  ޚަރަދާއި  ހިންުގމުެގ  މި  އުނިނުކޮށް  ވަރަކުން  ެވސް 

އެފިޝަންޓްކޮށްެގން   ޮގތަށްހަލުވިކޮށްެގން  ކުރެޭވނެ  ޚަރަދަކުން  މަެގއް  ވޭކުޑަ  ެއކަންކަމަށް ތޯ  އެހެންވީމާ،   ހޯދުން. 

ެއންމެ ކުޑަ މިންވަރުން ތި ؟ ބޭފުޅުންނަށް ޚަރަދު ކުޑަކުރެވިދާނެތޯ  ކިހާވަރެްއެގ އެފިޝަންސީއެއް ގާއިމުކޮށްެގން ތި

މި   ކިހާވަރަކަށްތޯ  2017ބޭފުޅުންނަށް  ބެލެހެއްޓެވޭނީ  ޚަރަދު  ހަމަ  އީމި؟ ެގ  ޮއެވެގންޟަ  އިތުރުކުރާ    ރޫރަތެއް 

 ވިދާނެތޯ.ބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތް ހަލުވިކަާމއެކު އެފިޝަންޓްކަމާއެކު ކުރެ   ކިހާވަރެްއެގ މުަވއްޒަފުން އިތުރުކޮށްެގން ތި

ދިމަދިމާލެއް ހުރިހާ  ފާހަަގކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑުކަން  ވޭސްޓޭޖް  ވަރަށް  މިދެންނެވީ ސަރުކާރުެގ    ަގއި އެހެން 

ވެސް އެކިއެކި    ތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަެއއްެގ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ މުަވްއޒަފުންވެސް. އެ ވޭސްޓޭޖް ބޮޑުވީމާ މި ހަމަ

އެހެންވީމާ،   ފާހަަގކުރަން.  ައޅުަގނޑު  ތިބިކަން  މުައއްސަސާތަކުަގއި  އެކި  ދެން ؛ ވީމާއޮފީސްމި  ދިމަދިމާލުަގއި 

ވިދާޅުެވއްޖެތަމްރީނުކުރު ދެންމެ  ޚަރަދު  ބަފާހަ  މުެގ  ތިމަންމެން  ތަމްރީނު ޖެޓުަގކުރަްއވާފައި  އެ  އޮތަސް  ަގިއ 

ަގިއ    225. އެހެން މިދެންނެވީ ބަޖެޓު ކޯޑު  ވެސް ބަޔަކު ތަމްރީނު ކުރަްއވާފައޭވަނަ އަހަރު އެއް   2016ނުކުރައްވަމޭ.  

ބަޖެޓު  9.89  އެބައިން މަޖިލީހަ  ފުރަތަމަ  ހުށަހެޅުނީ.ހުށަހެޅުނު  ބަޖެޓުއެހެ  ށް  ރިވައިޒުކުރި  ިމ ންނަމަވެސް،  ަގއި 

 ؟ޚަރަދު އެްއވެސް ވަރަކަށް ކުރެްއވިންތޯ ހެންވީމާ، ެއއިންމިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްދޭން. އެ 1.8އިންނަނީ 

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެުވން:
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ތޯ  ލައިޒްނުކުރެވި އިނޭގ ޔުޓްކީއްވެތޯ  އަޅުަގނޑު ޖަާވބު ދޭނަން ބަޖެޓު ޝުކުރިއްޔާ. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ޖެހިލާނަން  

ދެ ޔަޤީންކަން  އަޅުަގނޑުެމން  ޖަވާބު.  މި  ސުވާލުެގ  ވެސް  މިހާރު  ފުލީ    46ން  ބަޖެޓު  ައޅުަގނޑުމެން  މިލިއަން 

މިލިއަން ރުފިޔާ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ،    3ލަިއޒްކުރެވޭނެ ކަމަށް އިނޭގތޯ. މުސާރައަށް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަދޭ  ޔޫޓި

މުސާ  3 އިތުރު  ރަމަހުެގ  އަދި  މި  ނެްއވަރު މިލިއަ  10ާއއެކީ  ކަމަށް  ދެން  ދާނެ  މިލިއަން.    7އޮތް    ބަލަނީ. 

އަންާގފަ ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  އެބައިން  ސަރކިއުލާއިން  ފިނޭންސުެގ  ެވސް    އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އިނޭގތޯ. 

ދަތިތަކާ ހެދި. އެހެ  ދެން އަޅުަގނޑުމެން ދަތުރުތަކުެގ ފައިސާ ހިފަހައްޓަމުން ފިނޭންސުން އެބަދޭ.   ންވީމާ،  އެ މާލީ 

ބަޖެޓު ދޫކުރާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް    މުކަމަށްވަންޏާ  ފިނޭންސުން  ބަރާބަރަށް   46އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިލިއަން 

ަގނޑު  އިނުން އަޅު  ފިނޭންސުން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަފަހުން  ބަޖެޓު ެއއީޚަރަދުވެެގންދާނެ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް  

މިލިއަން ލިބުމާެއކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ   46މިލިއަން. އެހެންނަމަެވސް،    59  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓު އެއީ 

ރާވައި މިލިއަނަށް   46މަސައްކަތެްއ   ފައްތަިއެގން  މި   އެހެންވީމާ،  ދަނީ  ެގން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    46.  ިމލިއަން 

ކަމަށްވަންޏާމުފިނޭންސު ދޫކުރާ  ފައިސާ  ފުލީ    އަޅުަގނޑުެމން  ން  ފައިސާ  ޔޫޓިލަިއޒްކުރެވޭނެ މިލިއަން  46އެ   

ސެޕްޓެމްބަރުެގ ނިޔަލަށް އެހެންނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖޫން   މިލިއަން، އެއީ  30އަދާ ހިސާބަށް  މި  އިނޭގތޯ. ެއއީ

ފިނޭންސު ފޯކާމަހުެގ ނިޔަލަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ލިބިފަ. ދެން  އޮތް  ހަދާލިއިރު އޭރު  ސްޓް އަޅުަގނޑުމެން  ން  ހިސާބު 

އަޅު   46ހަމަ   ދެންއެަގނޑުމެންނަށް  މިލިއަން  އިނޭގތޯ.  ޚަރަދުކުރެވޭނެ  ހިންުގމަށް   ކީ  އޮފީސް  ސުާވލަކީ  ކުރި 

  3.6ވަނީ.  ިއނޭގތޯ އިތުރު މި  3.6އޭތި  ؟ މިލިއަނަށް އިތުރުވަނީ ކީްއވެހޭ  6ން  ނުންވާ ޚިދުމަތުެގ ޚަރަދުެގ ތެރެއިބޭ

ދެންމެ އަޅުަގނޑު  ކަުއންސިލުތައް    އަކީ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިއޮޑި ދެންނެވިހެން  ކައުންސިލުތަކުެގ    180ން  ޓްކުރާ 

  .ެގން ިއތުރުވާ ޚަރަދެްއ އިނޭގތޯއި ެގން ޖަހަކައުންސިލް އޮޑިޓްކުރަން ައުއޓްސޯސްކުރީ، ައއުޓްސޯސްކުރަން ހިމަނައި

އަޅުަގނޑުމެންއީމި ތަނަކަށް   ނަށް  ހުރިހާ  މި  އަިމއްލަައށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހިސާބުތަކުން  ބެލި  އަޅުަގނޑުމެން 

ޚަރަދާމުވަްއޒަފު ދަތުރުފަތުރުެގ  އިތުރުކޮށްެގން  އޮޑިޓްން  ކައުންސިލެއް  ހުރިހާ  މިއަށްވުރެ އެކީ  ކަމަށްވަންޏާ  ކުރާ 

ކުރުުމެގ   ކައުންސިލުތައް  ިމ  އައުޓްކޮށްެގން  ކޮންޓްރެކްޓް  މިހިރީ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،  އެބަދޭ.  ބޮޑުކޮށް 

ަގއި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހި އަދަދެއް. މިދިޔަ އަހަރު އަދަދަކީ މި ދިޔަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުމި    3.6.  ވިސްނުމުަގއި

ހަމަޖައްސަ ފައިސާ  މި  ވިދާޅުވީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  ބަޖެޓުވެސް  އެހެންނަމަވެސް،    އިދޭން. 

ރަޙައްދީ  ސަ ރު މިދިޔައީ ައޅުަގނޑުމެންނަށްފާސްވެެގން އަިއއިރު އެ ފަިއސާ ހަމަނުޖެހި ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިދިޔަ އަހަ

ރަށުެގ ކައުންސިލުެގ ޮއޑިޓް ނުކުރެވި. އެހެންވީމާ، ިމ    180އޮފީހުން ކުރި ކައުންސިލުތަކުެގ އޮޑިޓް ފިޔަަވއި އެހެން  

ހުރި އަދަދެއް އެ  ހިމަނާފައި  ައުއޓްކުރަން  ކޮންޓްރެކްޓް  އަޅުަގނޑުެމން ރާވާފައި  މިލިއަނަކީ    3.6  އަންނަ އަހަރަށް 

އަހަރު ވެސް މުވަްއޒަފުން މަދު އިނޭގތޯ. މި އަޅުަގނޑުމެން އޮޑިޓް ޓީމެްއަގިއ    މި  ، ެގމުަވއްޒަފުން   އިތުރުވާ. ދެން

ޓީމް ލީޑުކުރާ މީހަކާިއ، ސީނިޔަރ  ިއ،  އިނޭގތޯ. ސީނިޔަރ އޮޑިޓަރަކާ  މަދުވެެގން ތިބެންމުަވއްޒަފުން    4އެބަޖެހޭ  
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އަޅުަގނޑުމެ އެހެންނަމަެވސް،  އެސިސްޓެންޓް.  ޮއޑިޓަރަކާއި،  މިއަދުއޮޑިޓަރަކާއި،  ޓީމުތަްއ  ިމއުޅެނީ    ން    2ވެސް 

މަސައް އޮޑިޓް  ހަދައިެގން  ދަތުރުތައް  ައޅުަގނޑުމެން  އެކީ  އެހެންވީމާމުވަްއޒަފުންނާ  ފޮނުވަިއެގން.  ، ކަތަށް 

އެހެންނަމަވެސް،   ިވސްނުމުަގއި.  ހަމަކުރުމުަގިއ  ުމވަްއޒަފުން  އެ  ުމވަްއޒަފުންނަކީ    15އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ސް މުޅި  މިއީއަޅުަގނޑުމެންެގ  މިދަނީ.  ނޫން  ފުރިެގންނެްއ  މަޤާމުތަކެއް  ހުރިހާ  ހަމަ   ޓްރަކްޗަރެގ  ެވސް 

މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރަން   15ވެސް ކުރެވޭ ނިސްބަތަށް ބަލާފައި    ވެސް ކިރިޔާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތަށް ވީހާ

މިއޮތީ. ނިންމާފައި  މިނިސްޓަރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ފިނޭންސް  މިއީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާކޮ  ދެން  ށްެގން 

އެހެންނަމަެވސް   އަޅުަގނޑަށް.  ކަަމށް  އަދަދެއް  އިފެ   3.6މަދުކުރެވިދާނެ  ޭއެގ  އޮޑިޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކްޓް  އަކީ 

އެހެންވީމާ އަދަދެއް.  އަޅުަގނޑު  ކުރާނެ  ކުރަން  ޤަ،  ކޮންމެހެން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  މުހިންމު  ބޫލުކުރަނީ 

އާދެ އިނ  !މަސައްކަތެއްހެން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތަމްރީނުކުރުމަށް  ނުލިބޭ  ވެސް  އަހަރު  މި  ތޯ.  ޭގތޯ 

 އިނޭގތޯ.   ން އެ ފައިސާ ވަނީ ހުއްޓާފައިފިނޭންސު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ނިންމާލަން ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ދެނީ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 

 

  ހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާ

މަސައްކަތްތަކަށް. ދެން    ފުން މަދު ވާހަކަ ދެްއތޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވި މުވަްއޒަސާފުކޮށްލަން އިނޭގތޯ. ދެންމެ އޮ

ވަނަ އަހަރު    19ވަނަ އަހަރު ވެސް،    18ވަނަ އަހަރު ވެސް،    17އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ބަޖެޓުން މި ފެންނަނީ  

ތިވެސް   އެއްވަރަށް  ޚަރަދު  ހިނާގ  އިތުރަށް   މުވަްއޒަފުންނަށް  މުވަްއޒަފުން  އެ  އޮތީ.  ޖައްސަވާފައި  ބޭފުޅުން 

  ބޭފުޅުންނެއް މުވައްޒަފުން   ބޭނުންވާކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ހިތުން ބަޖެޓަށް އެބައި އިތުރުވެެގން އަންނަންޖެހޭނެ. ތި

ުއޅޭ ތަނެއް ނުފެނޭ ން ޚަރަދުާވކަމަށް އަމިލި  39.5ން،  އަލިމި  39އް ސުާވލު. ހަމަ  އިނޭގތޯ. އެއީ އެ  މަދުވެެގން 

، ދެންމެ ތި ވިދާޅުިވ  ަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ  19 ެވސް،  ގައި  18ަގއި ވެސް،    17  .މިއޮންނަނީ މުވައްޒަފުންނަށް

ެއއް އޭަގއި  ހަމަ  ދެން  ފެންނަނީ.  މި  ކަމަށް  ތިބި  މުަވއްޒަފުން  ނުވޭ.  ރިފްލެކްޓެްއ  ބަޖެޓަރުން  ސުވާލަކީ    ތަނެއް 

މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ އިނޭގތޯ. އެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރައިެގ ތެރޭަގއި ހިމަނުއްވާފައި މިއޮންނަނީ މުސާރަ އާއި އިތުރު 

އިތުރު އައިޓަމެްއަގއި އެބަ ޮއޭވ  އަނެއްކާ  ން ރުފިޔާ. ދެން  އަމިލި  16.5ން،  އަމިލި  16ެގ އެލަވަންސް ކިޔާފައި  ަގޑީ 

އިނޭގތޯ. މުސާރައަށްވުރެ އެލަވަންސް ބޮޑުވާތަން އެބަ  ން ރުފިޔާއަމިލި 23ކިޔާފައި   ދޭ އެލަވަންސް މުވަްއޒަފުންނަށް

ތޯ އަޅުަގނޑު  އްޑުެގ ތެރޭަގއި އެބަ ޮއޭވ އިތުރުަގޑީެގ ފައިސާ. އެ ަވނީ ކިހިނެއާދޭ. އަނެއްކާ މުސާރަ އެ ިއން ކޯ
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ނުވާކަމަށްވަންޏާ ނުީވ  ؟ ޓާެގޓަށް ވާސިލްިވތޯއޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުން. ދެން އޭެގ އިތުރަށް މި އަހަރުެގ ތި ބޭފުޅުންެގ 

 ؟ ކީްއވެެގންތޯ

 

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި    2017އާދެ!   އަޅުަގނޑުމެން  ދެން    15ަގއި  ބަޖެޓުކޮށްފައި  ނެުގމަށް  އަހަރު    2018މުަވއްޒަފުން  ވަނަ 

ށް ެގންދެޭވނެ  ށްެގން އަޅުަގނޑުމެންެގ އެފިޝަންސީ ލެވެލްއަމުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކޮ  15އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ އެ  

އްޓޭނެ ކަމަށް.  ހެފެހިއަހަރު ެވސް    19،  2018ަގއި ހުންނަ މިންވަރަށް ައޅުަގނޑުމެން    2017،  ކަމަށް. އެހެންވީމާ

އެލަވަ މި  އަދަދެއް  ވަކި  ކޯޑު  އާއި  މުސާރަ  އެއީ  ެއއް ސުވާލެއް  ފާހަަގކޮށްލަދެއްވި  ދެންމެ  އަދި  ވަކި  ދެން  ންސް 

ބަެއއް މުސާރަތައް،   މިހުންނަނީ ބޭސިކް މުސާރައަކާިއ އަދި  މުސާރަ ޑިޒައިންކޮށްފައި  ކޯޑެއް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން 

ހާޒިރީއަށް  ތަޖުރިބާއަކީ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ެއއީ  ހާޒިރީއަށް.  އަޅުަގނޑުމެން  ުގޅުވަނީ  މި  އެލަވަންސްތައް  ބައެއް 

ދިނީ އެލަވަންސްތައް  ބައެއް  އެނުުގޅުވާ  މައްސަލަޖެހޭ.  އެބަ  ހާޒިރީ  ބަެއްއ  ހެންވީމާމަ  ުގޅުަވއިެގން  ހާޒިރީއާ   ،

ބޭފުޅުންގެ    އެލަވަންސްތައް ދިނީމަ އަޅުަގނޑުމެން އެ މީހުން މަސައްކަތަށް އައިސް ތަންކޮޅެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

 ބޭނުން ބޮޑަށް ހިފިެގންދޭ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ަގއި ހަމަ ވާހަކަފުޅު ނިންމާލަދެއްވާ.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސްލޮޓް

 

  ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ސާފުކޮށްލަ ހަމަ  މި  އަޅުަގނޑު  ފަހަރުތަކުން  ކުރީ  ބޭނުން  އެކަން  ޢިން  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  ައއި  ވާހަކަ  މާރާތުެގ 

އޮތީ އަނެއްކަ؟ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ  މިހާރުދެން  ދެވެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގތްަގނޑަކަށް   3ވެސް    މަކީ 

ޑޮލައަމިލި ެއއީ  ނެއްހާ  ރުފިޔާވަރު އަމިލި  46ރު  ހިން  އޮފީހެއް  އޮޑިޓް  ަގއުމެްއަގއި  މިވަރު  ެއ  ހަމަ ންވީމަ.  ަގން 

ން ސާފުވެފައި ހުރީ.  ކަރަނަގޅު އަދަދެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މިހާތަނަށް ދިމާވި ބޭފުޅުންެގ މަޝްވަރާެގމަތީން މިކަން

ބަދަލުގައިއެހެންވީމާ ދިއުމުެގ  ބޮޑުވަމުން  ބަޖެޓު  މި  އަބަދު  ތިކޮޅުން  ދަށުން  ،  ނިޒާމެްއެގ  އެއް  ނެއްހާ އަމިލި  3 

މިލިޑޮލަ ފަންސާހަކަށް  ނޫނިއްޔާ  ސިޔާސަތެްއ  އަރުން  ހިންުގމުެގ  ބައްޓަންކޮށް  އޮފީހެއް  އޮޑިޓް  ރުފިޔާއިން  ން 

އެއީ ރާއްޖޭަގިއ ހަމައެކަނި ދަތުރުފަތުރުގެ  ؟ ކަތްކުރުމަށް ވިސްނުމެއް ނުެގންުގޅުއްވަންތޯއޭއެކަށަައޅާ އެޮގތަށް މަސައް 

މީަގއި އެހެން  ބައި  ދާންޖެހޭނީ  ބޮޑުެވެގން  ބަދަލުތައް ޤަ  ެގންނަންޖެހޭ  ާގނޫނުތަކަށް  ދެން  އަޅާބަލާއިރު.  އުމުތަކާިއ 

ދިއުމު ބޮޑުވެެގން  މި  އަހަރަށް  އަހަރުން  ވެސް  ބަެގނެސްެގން  މިލިެގ  ފަންސާހަކަށް  ނޫނީ  އަދަލުަގއި   46ން 
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ާގތްަގނޑަކަށް  އަމިލި ެއއީ  ރުފިޔާ  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  މިލިޔަނެއްހާ   3ނެއްހާ  އެއީ  ބޮޑު  ވުރެ  ޑޮލަރު.    9އާބާދީ 

މަޢުލޫމާތު  އަމިލި  10ން،  އަމިލި ހިންާގކަމުެގ  އޮފީސް  އޮޑިޓް  ބަޖެޓަކުން  މިަވރުެގ  ެވސް  ަގއުމެްއަގއި  ދިރިއުޅޭ  ން 

އެހެންވީއަޅުަގ ހުރި.  އެބަ  ކިބާަގއި  އެކަހަލަމާނޑުެގ  ކިހިނެ،  ކަންތައްތައް  ވިސްނައް  އެއް ތޯ  ޒަމާނީކޮށް  ނީ. 

މި ކުރަން  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދުމުެގ  ޮގތެއް  ކުރެވޭނެ  މިކަން  ތެރޭަގއި  އޭެގ  އޮނިަގނޑެްއެގ  ދެން  ކަން. 

ޓްރެ މި  މިހާރުއިއިތުރަށް  ކަންތަކުަގއި  މި  ނިންގ  ހަމަ  ހޭދަެއްއ ެވސް  ބޮޑު  ވަރަށް  ެވސް  ޔުނިވަސިޓީތަކަށް   

އެހެންވީމާދައުލަތުން   ދަނީ.  މި  ޔުނިވަކުރަްއވަމުން  ުގޅިެގން  ފަރާތްތަކާއި  އެ  ޮއފީހާއި  ޮއޑިޓް  ތެރެއިން ،  ރސިޓީ 

ނަށް ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމެއް ފެއްޓޭނެ އުސޫލެއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން ެއބަމީހުން ތަމްރީން

ހަމަ އަބަދު ހިންަގން  ކޯސްތައް  މި  ޮގތުަގއި  ޚަރަދެއްެގ  ިއތުރު  އަނެއްކާ  ދައުލަތުން  މިއީ  ފޮނުވާކަށް  ބޭރަށް  އަބަދު 

ކުރެިވއްޖެ އެކަން  ރާއްޖޭން  ބަދަލުަގިއ  އޭެގ  އުނދަޫގވޭ.  ވަރަށް  ފައިސާއާ ޚަރަދުކުރަން  ޚަރަދުކުރެވޭ  ެއ    އްޔާ 

ނިކުމެެގ ކުދިން  އަދަދަކަށް  އޭެގއެކަށީެގންވާ  ދާނެ  އެހެންވީމާ  ން  ޔުނިަވރސިޓީތެރެއިން.  މިހާތަނަށް   އާ،  ވެސް 

ކަހަލަ ޓްރެ   އެްއވެސް  މި  ދެކެވިފައިތޯ  ެއއްޗެ އިވާހަކަެއްއ  ޕްރޮްގރާމްތަކާއި  ރަންކުރަންނިންގ  އޭރުން ؟ ހި 

ށް ދާ ޚަރަދުގެ ޔުނިވަރސިޓީެގ ތެރެއިން ެވސް އެބައި ެގންދިއުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެހެންނޫނީ އެއް ކުއްޖަކަ

ކޮށްފިއްޔާ   އެކަން  ރާއްޖޭަގއި  އޭ   10ބަދަލުަގއި  އެހެންވީމާކުދިންނަށް  ލިބިެގންދާނެ.  ނަފާ  ތިެގ  ެއކަންކަމުަގއި   ، 

 ފަރާތުެގ ވިސްނުން ހުރި ޮގތެްއ ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. 

 

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނު ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު، މިއަހަރު  އަޅުަގނޑުމެން ދެކެދިޔަ އަހަރު  އާދެ! މި

 30އޮޑިޓެްއެގ މަސައްކަތް ނިމި ދެން    40ކުރީކޮޅު ހުޅުވި މަސަްއކަތް ކުރައްވަމުން މިދަނީ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑުމެން  

ދެން ވިދާޅުިވ ބަޖެޓު   !އާދެ  !ނޭގތޯ. ދެން... އާދެން ނެރޭނެ އިއޮޑިޓެއްެގ ރިޕޯޓް މި އަހަރު ތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެ

ވެސް  ދެއްތޯ.   އަޅުަގނޑު  އެ  ންއަމިލި  55000ބޫލުކުރަން  ޤަބަޖެޓު  އިނޭގތޯ.  ކަމަށް  ހިފެހެއްޓޭނެ  ވަރުަގިއ 

ވިސްނުމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެންމެ އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ައޅުަގނޑުމެން މުަވއްޒަފުން  

ވިސްނުމެއް  އި ހަމަކުރަން   ނެތްކަމަށްތުރުކުރުމުެގ  އަދަދު  ބޭނުންވާ  މިހާރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ. 

އަކަށް ވެސް މުަވްއޒަފުން ވެސް އިތުރުކުރުމެއް ނެތް. ދެން މިދިޔަ އަހަރު   19،  18އަޅުަގނޑުމެން މި ވިސްނަނީ.  

ކުރެުވނު  ލިބިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނު  46.  46ލިބުނީ  އިނޭގތޯ.    ހަމަ ހުށަހެޅީ މިވަރުެގ ބަޖެޓެއްވެސް އަޅުަގނޑު  

ހުރި އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ އެބަ  ހަމަ އެ ކަންތައްތައް އަނެއްކާކަންތައްތައް  ބޭނުމުަގއި އަނެއްކާ   ،  ކުރުމުެގ    ވެސް 

މީ ދެން  ހުށަހެޅީ.  މި  އަދަދު  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިންވެސް  ފާހަަގކުރެވޭ،  ދެން  އަޅުަގފާހަަގ  ަގިއ  ނޑުމެން ކުރި 

ބޭފުޅުންނަށް ދެންމެ ޝެއަރކޮށްލައިފިން އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑު    ިއނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ތި   ބެހޭޮގތުންއާޕަރފޯމަންސް
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އިން ފެށިެގން މިނިވަން އޮޑިޓް އޮފީހެއްެގ މަސަްއކަތް ފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެން   2011އިނޭގތޯ. މީަގއި    ުގރާފަކުން

މ2015ިމިހާރު   އަހަރު  ،  ނެރުނިންރި  170ދިޔަ  ރިޕޯޓު   ޕޯޓު  އަޅުަގނޑުމެން  ެއކީ.  ބެކްލޮަގކާއި  އެއީ  އިނޭގތޯ. 

ނެރެން ވަރަށް އުނދަޫގ ކުރީެގ ރިޕޯޓުތައް، ކުރީެގ އަހަރުތަކުެގ ރިޕޯޓުތަްއ ހުންނަ ކަމަށް ވަންޏާ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  

ތަކެއް ށް، ޓައިމްލީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުވެސް އެނޭގ އޮޑިޓް އޮފީހެްއެގ އެންމެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަވެެގންދާނީ އެ ަވުގތަކަ

ެއ   އެކަމަކު  ކުރީޓަ ނެރެވިެގން.  ނުނެރެވިދަނީ  ރިޕޯޓުތަކެއް  އޮޑިޓް  އަހަރެްއެގ  އެ  ހުރީމަ.  އިމްލީ  ރިޕޯޓުތައް  ެގ 

ކުލިޔައެހެންވީމާ ބެކްލޮްގ  ރިޕޯޓުތައް  އެ  އިސްކަމެއްދިނީ  ބޮޑު  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނެރެން.  ރ،  ރިޕޯޓު  ކޮށް 

އަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ބެކްލޮެގްއ    2017މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި ދަންނަވާފަިއވާނެ    އަޅުަގނޑުމެން

ޓައިމްލީ ނެރޭނެކަން  ކްލިޔަރކޮށް  ރިޕޯޓެްއ  އޮޑިޓް  ފައިނޭންޝަލް   އި މީަގ  .ހުރިހާ  ކުރަން  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން 

އަދި  އޮޑިޓް.  ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓް  ޕަރފޯމަންސް  ިއތުރަށް  ކޮމްޕްލެއޭެގ  ފޯ  ޔަ  ވެލިއު  އެ  ކަންނޭނެގ  ޮއޑިޓް  ންސް 

ކްލިޔަރކޮށް   ބެކްލޮްގ  މި  އެބަޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ދާން  އޮޑިޓަށް  މަނީ  ފޯ  ވެލިއު  އެ  މިވަނީ.  އޮޑިޓަށް  މަނީ 

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓްތައް ޓަިއމްލީ ނެރެން. އެހެންވީމާ، އޭެގ ތެރެއިން ކައުންސިލް އޮޑިޓަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކައުންސިލު ކުދިކުދި  އެ  ވިސްނަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އޮޑިޓެއް.  ލާޒިމްކުރާ  ތަކަށް  ާގނޫނުން 

ނިންމާފައި   މަސައްކަތްތަްއ  ޮއޑިޓްެގ  ެއ  ައއުޓްކޮށްެގން  ކޮންޓްރެކްޓް  ދިނުމަށްވުރެން  ޓައިމް  އަޅުަގނޑުމެން 

 ދައުލަތައް ވެސް އޭެގ ފައިދާވާނެ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ށް ފޯކަސްކޮށްެގން އަދިލަމު ދިމަދިމާންއަޅުަގނޑުމެން މުހި

ފެނިލައްވާނެ  ޝީޓުން  މި  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން.  ބޭނުމުަގއި  ރޭވުމުެގ  އެކަން  ޮގތަކަށް  ބޭނުންހިފޭނެ  އޮޑިޓްެގ  އެ 

  13ޓް.  ރިޕޯ  38ވަނަ އަހަރު    12އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އޮޑިޓް އޮފީހުން ނެރެފައި ވަނީ އިނޭގތޯ.    9ވަނަ އަހަރު    2011

ވަނަ    2015ެގ ޑިސެމްބަރު އިނޭގތޯ.    14ވާލުވީ  ޙަ. އަޅުަގނޑު  87ވަނަ އަހަރު    14ެއއް.    59ވަނަ އަހަރު  

އަދި    170އަހަރު   ނެރެފަ.  ހަމައަށް    2016ރިޕޯޓްވާނީ  މިައދާ  އިތުރު    135ެގ  އަހަރު   70އަދި  މި  ރިޕޯޓް 

ރިޕޯ ހުރިހާ  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނެރެވިެގންދާނެ.  ާގނޫނުން  އެ  ޓައިމްލީ  ެއ  ޓެއް 

ނެރުމަ ތެރޭަގއި  މުއްދަތު  އޮތް  އަޅުަގނޑު  ށްދީފައި  އެހެންވީމާ،  މިދަނީ.  ކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތް   

ޕާޤަ އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ރފޯބޫލުކުރަނީ  ވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  ބަޖެޓާ  ދެއްވާ  ތި  ބޭފުޅުން  ތި  މަންސް 

ފުންނަށް އަދި އޭެގ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން މުވައްޒަ ؛ންސް އެބަ ދެއްކޭ ކަމަށް އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާ ވެސް މަފޯރޕާ

ކްލިޔަރކުރަން ހަމަ   ބެކްލޮްގ  ޓައިމްލީ  މި  ެވސް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ާގނޫނީ  ދެން  ނުދީ  ެވސް  ފައިސާ  އިތުރުަގޑީެގ 

ެއއްބާ އެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތިބިވަރުން  އެބޭނުންވެފައި  މިހާރު  މަސަްއކަތްކުރަމުން  ެއ  ވެސް    ރުލުންދީެގން  ދަނީ 

 ކަން ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން.    އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ

 

      ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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ލިބިޖެއްތޯ އިބޫ  ބްލޮކަށް؟ މި  އެ  ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  އެ  ދެން  ބަދަލުކޮށްލާނަން  ބްލޮކް  އަޅުަގނޑު  ރިޔާޟް    .އެހެންވީމާ، 

     ރަޝީދު.

 

       ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފުންނަށް ހިނާގ  އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ބަޖެޓަށް މި އައި ބަދަލަކީ މި ބޮޑުވެެގން މިދަނީ މުވައްޒަ

ފުންނަށް ހިނާގނެ ޚަރަދު. ދެން  އްޒަން ރުފިޔާ އެބަ ބޮޑުވޭ މި މުވައަމިލި  4.2އެއީ މިދިޔަ އަހަރަށްުވރެން    .ޚަރަދު

ންވަރު ާގތްަގނޑަކަށް އެބަ ބޮޑުވޭ. މި ބޮޑުވާ އަމިލި  1.5ހަމަ ދަތުރުފަތުރުެގ ޚަރަދު ވެސް މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެން  

ވަރު އިތުރުެވެގންދާ ކަމަށް ިމ    2.7ދެން އޮފީސް ހިންުގމުެގ ޚަރަދު ެވސް ާގތްަގނޑަކަށް    . އައިޓަމްތަކުެގ ތެރޭގައި

މިއޮތީފެންނަ ބޮޑުވެފައި  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  މިއޮތީ  ޕްރޮްގރާމް  މި  ތަމްރީނު  ދެން  މިދިޔަ   1.9  .ނީ.  ާގތްަގނޑަކަށް 

ބަލާއިރު ބޮޑުވޭ އެބަ. ދެން މި އަދަދަށް މި ބޮޑުެވެގންދާއިރުަގއި ޖުމްލަ ޓޯޓަލް މި ހިނާގ އަހަރުެގ  އިއަހަރަށްވުރެ އަޅަ

ދެން މި ތަމްރީނަށް މިހާ ބޮޑު   އިނަށް. ދެން މީގަ އަމިލި  60ރަނީ  . ދެން ތި ޕްރޮޕޯސްކ46ުަގއި ިމއޮންނަނީ  ބަޖެޓު

ތަމްރީނުކުރަންތޯ ރާއްޖެއިން  ނޫނީ  ތަމްރީނުކުރަންތޯ  މީހުން  މި  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  މި  މިދަނީ  ؟ ޚަރަދެއް 

މީހުން އޮޑިޓަރ    ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ވަކި ވަރަކަށް ވަކި ވަރެއްެގޤައަޅުަގނޑު  ؟ ތަމްރީނުވެފައި ތިބި މީހުން ނުލިބެނީތޯ

މާބޮޑަށް  ނޫން  ކޮންމެވެސްވަރެްއެގ  ދައިރާއިން  މި  ނޫނީ  ތަމްރީނުވެފައި  މި  ވާނީ  ނަަގން ވެސް  އޮފީހަށް  ޖެނެރަލް 

އެއްޗެއް ޚަރަދުވާ ކަމަށް   ވެސް ކޮލިފަިއޑް މީހުން ހޯދަންވާނީ. އެކަމަކު މި ތިބި ބަޔަކު ތަމްރީނުކުރަން މިހާ ބޮޑު 

ބޫލުކުރަން ޤަ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަެމްއ މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ވެސް  އްޔާމު ީމެގން މި ދެންވެއްޖެ 

މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ފޯރުކޮށްދޭންވާނޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ، ތިތަނުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް 

  އި ރެވޭނެ. ދެން މި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުުމެގ ކުރީަގބުނާ ޮގތަށް އެ ކަންކަން ނުކު  އެންމެ ރަނަގޅަށް އެ ާގނޫނުަގއި އެ

މަޝްވަރާއެއް   އެްއވެސްވަރެްއެގ  އެމިހާރު  ފިނޭންސްެގ  އޮތީ  ބޭނުންވޭ    ހޯދިފައިތޯ  ސާފުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ވެސް 

ކުރީގަ  ފޮނުއްވުުމެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުން   އިމިކޮޅަށް  ބެހޭ  މިކަމާ  ވަރަކަށް  އެްއވެސް  މީހުންނާ  ެއ 

މިހާރު މި ؟ ރާކުރެވުނުތޯމަޝްވަ ބަޖެޓް  މި  ޮގތުަގއި  ބަޖެޓްެގ    ދެން ދެވަނަ ކަމެްއެގ  މިދިޔަ އަހަރުެގ  އޮތް ވަރަށް 

ލިބި ައދަދެއް  ެއއްވަރުެގ  ެއއާ  ކައުންސިލުޖެއްތެރެއިން  އެހެން  ތިވިދާޅުަވނީ  ކަމަށް  ނުކުރެވޭނެ  ިމކަން  ތަކާިއ  އްޔާ 

ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ނުކޮށް އަމިއްލައަށް    ކުރާ ވާހަކަ ތި  މިދެންނެވި ތަންތަން އައުޓްސޯސްކޮށްެގން މިކަން

މި  ؟ އްޔާމު މި ޚަރަދުތައް މިއަށްވުރެން ކުޑަ ކުރެވިދާނެތޯއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން މިކަން ކޮށްފި ކަމަށް ވެއްޖެ

ެއާއއެކުަގިއ އެންމެ ކުޑަެވެގން    ބޫލުކުރަނީ. ދެންޤައައުޓުސޯސްކުރާތީތޯ މި އަދަދުތައް މިހާ މައްޗަށް ދާ ކަމަށް ތި  

މިއިނދަ   ކުޑަ އަމިލި   60އިނޭގތޯ  ކިހާވަރެއް  މިައށްވުރެން  ކިހާވަރެއް  ާގތްަގނޑަކަށް  ވެސް  ނުދިޔަސް  ނަށް 

ޮގތެއް ކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެން.  ބޭނުންވޭ  ސާފުކޮށްލަން  އެ  ފިނޭންސް    ކުރެވިދާނެތޯ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވިޔަސް 
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މަޝްވަރާކުރަން އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓަރާ  ކަމުަގއި.  މި  ޖެހޭނީ  ވެއްޖެ އެ   ދަށުން ޮގތުން  އައިޓަމެްއެގ  ކޮން  އްޔާ 

ފަސޭހަވާނެ  ތަންކޮޅެއް  އޭރު  މިންވަރަކަށް.  ކިހާ  ކުރެވޭނީ  ކުޑަ  މީެގން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ކޮންކަމެއްތޯ 

ތަ ޑިސްކަސްކޮށްލަން  މަޝްަވރާތަކުަގއި  މިއޮންނަ  އެކުަގއި  ފިނޭންސާ  ފަސޭހަވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ންކޮޅެްއ 

ޮގތެްއަގިއ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވި ކަންތައް. ދެން އެާއއެކުަގއި އަޅުަގނޑު   ަމއިަގނޑު  އެހެންވީމާ، އެއީ 

ކަންތައްތަްއ  ބަލާ އޮންނަ  މަތިކޮށްފައި  ާގނޫނު  މި  ވިދާޅުވޭ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ވެސް  ކޮންމެފަހަރަކު  ބޭނުންވޭ  ލަން 

އްޔާ ނުކުރެވޭނޭ އިނޭގތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ސީދާ ެއ އަދަދު  ޖެއްށީެގންާވ ބަޖެޓް ނުލިބިތިމަންނަމެންނަށް އެކަ

ޖެހިެގން   ބުނޭ އަހަރު ނިމިެގން  ާގނޫނުަގއި އެބަ  ފަހަރަކު އެބަ ދެވޭ.  ައދަދެއް ކޮންމެ  ާގތްކުރާ  ނުދެވުނަސް އެއާ 

މު ހުރިހާ  ދައުލަތުެގ  ކުރިން  ދުަވހެއްެގ  މިވެނި  އަހަރުެގ  އޮޑިޓްކޮށް  އަންނަ  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  އައްސަސާތަކެއް 

  ފޯމަންސެއް ެއއާރކޮބައިތޯ އެ ޕާ؟ ކިހާަވރަކަށް ެއކަން ކުރޭތޯ؟ އެ ޓާެގޓަށް ރީޗްވެވޭތޯ މިހާރު  ،ނިންމަންވާނޭ. އެއަށް 

އްޔާ ދެއްިވއްޔާ ރަނަގޅު. ދެން ދެވެން ނެތިްއޔާ ދެން ފަހުން ލްސްއެްއ ދެވެން މިވަުގތު ދެވެން އޮެވއްޖެއިބެހޭ ޑީޓެ

 ފޮނުވާލިޔަސް އެންމެ ރަނަގޅު. އެހެންވީމާ، މި އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ. 

 

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑުެގ އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ    ،އެމް.އެޗް ނިންގއާ ބެހޭޮގތުން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ޓްރެއިޝުކުރިއްޔާ  

އަޅުަގނޑު ކުރިން  ޭއެގ  ދެން  ދަންނަވާނެ.  އެއްޗެއް  އަޅުަގނޑު  ބޭނުން    ޖެނެރަލް  ދެން  ިއނޭގތޯ.  ފާހަަގކޮށްލަން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ކުރިން.  އައުުމެގ  މިތަނަށް  އިނޭގތޯ  ބައްދަލުކުރިން  ވެސް  ދެންމެ  މިނިސްޓަރާ  ފިނޭންސް 

ކެޕްކޮށްފައި  ސަރކި ބަޖެޓް  އަޅުަގނޑުެމންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  އަމިލި  45ޔުލާައކުން  ފޮނުވީ.  އިނޭގތޯ  ކަމަށް  ން 

ން  އަމިލި  3ަގއި މި ދެްއވި ބަޖެޓަށްވުރެން ވެސް    2016ން ކަމަށް. މާނައަކީ މި  އަމިލި   42މިއަދު ވާހަކަ ހުރީ  

އެ   ންމަދު ކޮބައިތޯއޭ  ސުވާލުކުރިން  ައޅުަގނޑު  ދެން  ހުރިހާ އިނޭގތޯ.  ދެން  ެއ  ިވދާޅުވަނީ  ސަބަބަކީ.  މަދުވާ   

މިނިސްޓްރީތަކުން   އެހެން  އިނޭގތޯ.  ެއްއޮގތަށޭ  މިނިސްޓްރީތަކާ  ހުރިހާ  ހަދާލަނީއޭ  ިމ  ރޭޝިޔޯއެއް  ތިމަންނަމެން 

ވެސް % ހުށަހަޅަނީ  ބަޖެޓް  ތަޖުރިބާއަކީ  މި   20އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ިއނޭގތީ.  ކަނޑާނެކަން  ބޮޑުކޮށްފައި 

ަމޖިލީހުން  ހުށަ ވެސް  މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން  ސީދާ  ކަނޑައެޅީމަ  އަމިލި  46ހަޅަނީ  ބަޖެޓެއް  ރުފިޔާ  ން 

ން ފިނޭންސްއިން ނުހިފަހައްޓާ ކަމަށް  އަމިލި  46  ޔަޤީންކަން  ބުނަނީ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެާއއެކު ައޅުަގނޑުމެން މި

އޭެގއަމިލި  46ވަންޏާ   އިނޭގތޯ.  ޔޫޓިލަިއޒްކުރެވޭނެ  ފުލީ  މިދެންނެވީ    ން  ައޅުަގނޑު  ނަކީ  އަމިލި  3.6އިތުރަށް 

ދެންމެ މެންބަރ ފާހަގަކުރެްއވީ ވަރަށް ރަނަގޅު  ކޮންޓްރެކްޓް އައުޓްކުރަން.  އަޅުަގނޑު ކޮންޓްރެކްޓުކުރަން އިނޭގތޯ.  

ވަންޏާމު    އެކަން އޮޑިޓް އޮފީހުން ކޮށްެގން ކުރެވިދާނެތޯ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ކުރާ ކަމަށް  .ސުވާލެއް

ކުރެވޭނީ   ކުރަން.    3ކައުންސިލެއް  ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ބޭނުން  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  އެއްފަހަރު  ައހަރުން 
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އެބަހުރޭ.    3އަހަރެއް   ވެފައި  ކަމެއް  އެތަްއ  ެގއްލި  ރިކޯޑްތައް  އިނޭގތޯ  ބަދަލުވޭ  މެންބަރުން  ެއ  އަހަރެްއވާއިރު 

ތިތަކެއް ވެސް އެބަހުރި. އެކަމަކު ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގ ވަރަށް ިގނަ ދަ

ެއބަ   ެއކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ.  ވެސް  މިދަނީ  ރަނަގޅުެވެގން  ކަންކަން  ބެލެހެއްޓުމާއި  ހިސާބު  ބޭފުޅުން 

ގއ އިނޭގތޯ.  ރީޖަންއިން  ސަދަން  މިހާރު  ހަ  . ގދ،  ފެނޭ  އަޅުަގނޑު  އިތުރުން  މީެގ  ބޭފުޅުން ދެން  ތި  މަ 

ޮއޑިޓްކުރަން.  17ޑުމެން  އަޅުަގނށް  އެޓެންޝަނަ ޮއޑިޓްތަްއ    17އެ    މިނިސްޓްރީެއއް  ލައިން  އަދި  މިނިސްޓްރީެގ 

  . އޭެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ިވޒިޓް އެބަކުރަން ދުއިސައްތައެއްހާ ތަނަށް  .އިނޭގތޯ  1500އެބަކުރޭ ާގތްަގނޑަކަށް  

ސްކިތްތައް. އެޑިޔުކޭޝަން  ހުންނަ މި  އި ވަންޏާމުން އެތަނުެގ ދަށުަގ  ކުރާ ކަމަށް  މިސާލަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ލައިން    ދެން  އްޔާ ހަމަފޮރިން މިނިސްޓްރީ ވެްއޖެ  .އްޔާމުން ބޮޑެތި ބަޖެޓު ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ސްކޫލްތައްވެއްޖެ 

މެން ޓީމު ފުލީ ހަމަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި  ، ައޅުަގނޑުމަ ޓީމުތައް ފޮނުވަން. އެހެންވީމާއޮތޯރިޓީތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ހަ

ަގނޑުމެން އަނެއްކާ ވެސް  ެވސް ައޅު  ތަކަށް އަނެްއކާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކައުންސިލުތަންތާ އޮޑިޓް   އެ އުޅެނީ އެކި

 ކުރަން އެބަޖެހޭ. މުވައްޒަފުން ޅުަގނޑުމެން މުވައްޒަފުން އިތުރުވަންޏާމުން ޚަރަދު އެބަ ބޮޑުވޭ އަ  ކަމަށް  ކުރާފޯކަސް

އެންމެ ކޯސްޓް   އި، މީަގއިތުރުވެެގން އެބަދޭ. އެހެންީވމާ  ތައްމާއި ެއކީ އެ ބޭފުޅުންެގ ދަތުރުފަތުރުެގ ޚަރަދުއިތުރުކުރު

،  ރެކްޓު އައުޓްކުރުން. އެހެންވީމާތައް ކޮންޓްައޅުަގނޑުމެން މި ބުނީ ކައުންސިލުއިފެކްޓިވް ޮގތަކަށް ކުރެވޭނެ ޮގތަކީ  

އެހެންީވމާ  3.6އެއަށް   ނިމޭއިމިޖެހީ.  އަހަރު  ޮއޑިޓް،  ކައުންސިލެްއެގ  ހުރިހާ  އޭެގ  ރު  ދެން  ހުންނާނީ.  ކުރެިވފައި 

، ންވީމާކަމަށްވަންޏާ އޭެގ ރިވިއު މަސަްއކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނީ. އެހެ  ކުރާމަސަްއކަތް ކޮންޓްރެކްޓު އައުޓް  ރިވިއު

ކުރުމަކީ ެވސް އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތުރުޖެހީ. ދެން މުވަްއޒަފުން އި  3.6  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އިއެޮގތަށް ވިސްނާފަ 

ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް ބަލާފަ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާނެ އަދަދު. ދެން އެ އަދަދަކީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ 

އަޅު   ،މަޝްވަރާކޮށްެގން ދެން  މަޝްވަރާކޮށްެގން...  މިނިސްޓަރާ  މިނިސްޓަރާ ފިނޭންސް  ފިނޭންސް    ަގނޑުމެން 

 ަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ. މިދިޔަ އަހަރު އަޅުން އިނޭގތޯސް މިދިޔަ އަހަރުެގ ތަޖުރިބާއި ކުރީ ވެމަޝްވަރާ މި

ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތު  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  އޮތްޮގތަށް ފުރަތަމަ  އެ  ބަޖެޓް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއްބަސްވީ  ވެސް  ން 

އެހެންނަމަވެސް ފަފިނޭންސް  ،ފާސްކޮށްދެއްވަން.  މިނިސްޓަރ  ފިާގރ  ބްލޮކް  ފާސްެވެގން    އިއެްއަގހުން  ދެން  އެ 

  އިހުރީ ކޮން ދިމާލަކުން ކަމެއް އިނޭގތޯ. އޭެގ ތެރޭަގއި އުނިކޮށްފަ  އިއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ އުނިކޮށްފައައި 

މަސައްކަތަށް  އޮޑިޓް  ވެސްބުރޫ  އެބަހުރި  ދަތުރު  .އަރާޮގތަށް  އަޅުަގނޑުއަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަނޑާލާއިރު  މެން ފަތުރު 

ހުރީ ވެސް  ދަތުރުތައް  އެންބަސީތަކުެގ  ކުރަން.  އެންބަސީތައް  އެބަޖެހޭ  ކުރާއިރު  މިނިސްޓްރީ  އެހެން    ފޮރިން 

ކުރީ ނިސްޓަރާ މަޝްވަރާ، އެ މައްސަލަ އެހެން ދިމާވާތީވެ އަޅުަގނޑު މިއަދު ފިނޭންސް މިއުނިކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ

،  ވަރާކޮށްެގން ދިއުން. އެހެންވީމާނުންވާ ކެޕް އަޅުަގނޑުމެން މަޝްޮގތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭ  އެހެން ދިމާނުވާ

އެ ޑެޑްލައިންތަްއ    އިވެސް ފާހަަގކުރީ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތަކީ އެ ޑެޑްލައިންތަކެއް ހުރެފަ  އިއަޅުަގނޑު ކުރީަގ
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ބަޖެޓުމީޓް އެްއޮގތަށް  ޕްލޭނާއި  ވޯކް  ބަޖެޓް  އަޅުަގނޑަށް  މަސައްކަތްތަކުންނޭ  ކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން  ވެސް   

 މިވަނީ.  އިހުށަހަޅާފަ އިހަދާފަ

 

   މުޙައްމަދު ޙުސެއިން ވާހަކަދެއްކެވުން: އެސިސްޓަންޓް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް

 ންބޭފުޅުނެްގ ސަމާލުކަމަށް ެގންނަ  ކުރެއްވުާމއި ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑު ދެތިން ކަމެއް ތި އާދެ! މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު

އަ ކަމަކީ  އެއް  ރާއްޖޭބޭނުންވޭ.  ެވސް  އެްއޮގތަކަށް  އައިސް  މިހާރަކަށް  ރާއްޖެއިން ޅުަގނޑުމެން  ނޫނީ  ހިންާގ  ަގިއ 

ދާއިރާތަކުއިޓްރެ ހުރި  ލިބެން  ތަމްރީނުނިންގ  މުވަްއޒަފުން  ޮގތެއްަގއި  ށްކުރާކަން  ޢާއްމު  ބޭރަކަށް  ރާއްޖެއިން   

ދެން އަޅުަގނޑު    އިކުން ނޫނީ ފަހަރެއްގަ ތަނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޝްތިހާރުނުފޮނުވަން. ދެން އެނގިވަޑަިއަގންނަވާ

ލޫމާތު  ޢުހެން ޮގތްޮގތުން ފަހަރެއްަގއި މަނެތް އެ  އިލޫމާތު ލިބިފަޢުހަރެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަބޫލުކުރެވިދާނެ ފަޤަ

ހިންމިވެނިކަމަށް  ހުންނަނީ    އިލިބިވަޑަިއެގންފަ ރާއްޖޭަގއި  ކޯސްތަކެއް  ތަޖުރިމިވެނި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަކީ  ބާަގއޭ. 

ނޫން ކޯސްތަކެްއ  ކުރިއަށްދާ  ޮގތެްއަގއި  ެއކަށީެގންވާ  ކޯސްތަކަކީ  ހިންާގ  އެ  ވީކްއެންޑް    .އެޮގތަށް  އޮންނަނީ  މި 

ކޮންމެވެސް  ތެރޭަގ އެކަހަލަ  ނޫނީ  ޖެހެޮގތަކަށް  ދަތިއި  ކުރިއަށްެގންދަން  ސަބަބުން ނީެއކަންތައް  އެހެންވުމުެގ   .

ތަމްރީން ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ބަލާފަ  އަޅުަގނޑުމެން  ދާއިރާތައް  ހުރި  ޗާ  އިލިބިެގން  މި  ޓެޑް  ޚާއްޞަކޮށް 

ކުރަން ބޭނުންވާއިރު އެ ދާއިރާތަކުން ރާއްޖޭަގއި ލިބެން ނެތް ތަމްރީނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެކައުންޓެންޓްސް ތަމްރީނު

ތުރަށް ައޅުަގނޑުމެން ހުންނާނީ. ޭއެގ އި  އިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ުމވަްއޒަފުން ފޮނުވާފަ  އިއޮފީހުެގ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފަ 

ކޯސްތަކުެގ   ހިންާގ  އޮންލައިންކޮށް  މެދުވެރިކޮށް  އިންޓަނެޓް  ެގންދަނީ  މި  ޮގތުން  ކުޑަކުރުމުެގ  ޚަރަދު  މިހާރު 

ކުރަމުން މި ެގންދަނީ.  ކުރުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްެގން މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުމުވަްއޒަފުން ބަިއވެރި

ބަލާއިރު.  އިޖާއާ އަޅަ ަގނޑުމެންނަށް ޭއެގން ލިބޭ ނަތީއަޅު   ޙަޤީޤަތުަގއި ޚަރަދު ކުޑަވާނެން ބޮޑުތަ، ވަރަށްއެހެންވީމާ

ތަކުެގ އޮޑިޓަރ  އުމުޤަ ށް މި ފޮނުވަނީ އެކިއެކި  ދެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްމުޮގތެްއަގއި ޓްރެއިނިންތަކަ

މަ ޓްރެއިނިންގ  ހިންާގ  އޮފީހުން  އޮފީސް  ތަމްރީން ޖެނެރަލްެގ  ކުރުމުއްދަތުެގ  ލިބޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރުކަޒުތަކުން 

ާއއި   މަނީ  ޕޮކެޓް  ޚަރަދަކީ  ކުރަންޖެހޭ  ބަޖެޓުން  ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެން  ކޯސްތަކަށް  އެ  ކޯސްތަކަށް. 

ދެން  ޚަރަދާ  އިންސިޑެންޓަލް ތެރެއިން.  ފި  އޭެގ  މިހާރު  މިނިސްޓްރީވެސް  ކަނޑުްއވާލަްއވާފަނޭންސް    ހުރި   އިން 

ކަނޑުއްވާލަްއވާފަ ނޫނީއިންސިޑެންޓަލް    ހުންނާނީ  ނިހަމައެކަ  އި ޚަރަދުތައް  މަނީ  ޚަރަދު  އެޕޮކެޓް  ކުރެ    .  ދޭތިން 

ކުރަނީ ޚަރަދު  މި  ޮގތަކަށް  ެއކަހަލަ  އެކަްއޗެއް.  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ  .ކޮންމެވެސް  ކޮށްެގން  ޚަރަދެއް  ބޮޑު   ،

އެޮގތަކަށް ތަމްރީނުހުންނާނެ  މުަވއްޒަފުން  ތިކުނު  އެހެންނަމަވެސް  ދެން  ެގނެސްފަެއއް.  ބޭފުޅުން   ރަމުން 

އޭޤަ ދެންމެ  ާގތްަގނޑަކަށް  . ބޫލުކުރައްވާނެ  އޮފީހަކީ  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ފާހަަގކޮށްލެްއވިހެން  އެ  ވެސް  ޖީ 

ލަފާ  ވަރަކަށް  90އެތަނުެގ %  އަޅުަގނޑަށް  މީހުކަމަށް  އެ  މުވައްޒަފުން.  ޕްރޮފެޝަނަލް  ހަމަ  އެއީ  ންނަކީ  ކުރެވެނީ 
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ވެސް    އަބަދު  އިބައެއް ނޫން. އެ މީހުން އެބަޖެހޭ އެ މީހުންެގ ޕްރޮފެޝަންަގ  އެއީ ކިޔަވާ ނިމޭޮގތަށް އެހެން ތިބެވޭ

މި ވާ ޮގތަކީ ،  ން ކުރިއަށް ެގންދަން. އެހެންވީމާެއ މީހުންެގ ކިޔެވު އި އަބަދު ވެސް ލޫމާތުތައް ހޯދަޢުއެންމެ ފަހުެގ މަ

ށް ހުއްޓާލައިެގން ތިބެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ނޫނީ ރާއްޖެއިން އެ މީހުން ހޯދަން ބަލައިފިއްޔާ   ައޅުަގނޑުމެންނައީކަމަކީ މި

 ކިޔަަވއިެގން  ށްވެސް އަލަ  އަބަދު  އިދީ އެ މީހުން ކަނޑާލާފަ ފީހުަގިއ ތިބިމީހުންނަށް ތަމްރީނުއެީއކީ ކުރީއްސުރެން އޮ

ކަެމއް  ކުރެވޭނެ  އެއީ  ވެއްދުމަކީ  މީހުން  ވާޮގތަ  އަންނަ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެނޫން.  ޗާޓެޑް  ކީ   

ެއކަނި އަދި ހަމަ  އިއެ މީހަކު ހޯދުމަށްފަހުަގ  ވެސް ވަކި ުމއްދަތެްއެގ ތަމްރީނު  ިމ ވެވެނީ  ،ވުމަށްފަހުޓަކަށްއެކައުންޓެން

ނިންމާފަ ކިޔަވާ  މީހަކަށް  ނުފުދޭ.  އިއެ  އަދި  އޮފީހުަގއި  އެހެންވީމާ،    ފާސްވިޔަކަސް  ބަލާއިރު  ޮގތްޮގތަށް  މިކަހަލަ 

ިވއްޔާ   ޅެމުންދާއު އޭ  މުަވއްޒަފެްއ  އޮފީހަކީ  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  ޕްރިިމއަމްސީ .ސީ.މިހާރު  ސީދަިއ    ެގ  ސްޓޭޓަސް 

ޮއޑިޓަރއޮންނަ   އެހެންވީމާ  އެމްޕްލޯޔަރެއް  އޮފީހަކީ.  ާވޮގތަކީޖެނެރަލްެގ  އުޅެމުންދާ    ،  އޮފީހުަގއި  އަޅުަގނޑުެމން 

  މި  އިވަރަށް ފަސޭހަވެފަ  ން އޮންނަނީ މެންބަރޝިޕް ހޯދަ  ނަށް މިންމުވަްއޒަފުންނަށް އެހާ ހިސާބަށްދެވޭއިރު އެ މީހު

އެހެންވީމާ މު   ،އޮންނަނީ.  ތިބޭ  އޮފީހުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަކުން  ކިތަންމެ  އެބަޖެހޭ މިކަހަލަ  ވަްއޒަފުންނަށް 

ަގނޑުމެން ވެއްޖެ މި ެގ ފުރުޞަތެއް ދޭން. ހަމަ އެއާއި ެއކީަގއި ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މިހާރު އަޅުތަމްރީނު

އޭ ޗައިނާ .ދޭތެރެއިން  ދަތުރު  އަށްޖީ  ފުރުޞަތުތަްއ  ކުރެްއވި  ލިބިވަޑައިެގންނެވި  މަޝްވަރާތަކުަގއި  ކުރެްއވި  ފުޅުަގއި 

މުވަ ދެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހިފައިެގން  ޗައިނާބޭނުން  ވެއްޖެ  މިހާރު  ޕްރޮްގރާމެ  އަށްްއޒަފަކު    އް މާސްޓާރސް 

ވަރަށް  ފުރިހަމަ ހަމަ  އެހެންވީމާށްއިހަ  ންފަހުކުރަން  ފުރާފަ.  ދުވަހު  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން   ،  ވެސް 

ކު ވަރަށް  ބަޖެޓުން  އޮފީހުެގ  އެހެންވީމާޙަޤީޤަތުަގއި  ހިނާގނީ.  ޚަރަދެއް  ތަމްރީނުޑަ  އަޅުަގނޑުމެން  މި  ކުރާ ، 

ނަގނީ ވަރަށް ކުޑަ ޚަރަދެއް. ދެން   ބަލާއިރު އޮފީހުެގ ބަޖެޓުން އެ ހިށްނަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ހިނާގ ޚަރަދަމުވަްއޒަފުން

ތި ބަޖެޓުން  އަހަރުެގ  އިތުރުވެފަ  މި  ތަންކޮޅެއް  އޭ  އިބޭފުޅުންނަށް  ދެންމެ  ފެންނަނީ  އެ  ވެ.ހުއްޓާ  އެ ޖީ  ސް 

އަޅުަގނ މުަވއްޒަފުންނަށްފާހަަގކޮށްލިހެން  ލެވަލްެގ  ޓެކްނިކަލް  އޮފީހުެގ  ދާއިރާތަކުެގ   ޑުެމންެގ  ތަފާތު  ބޭނުންވާ 

ނުލި ބަޖެތަމްރީން  ައޅުަގނޑުމެން  ެއއީ  ދުވަސް.  ިގނަ  ަވރަށް  ވެއްޖެ  ތަމްރީނުބޭތާ  އެ  ޚަރަދުކޮށްެގން  ތަކަށް ޓުން 

ކުރީގަ  ނޯންނާތީ.  ފޮނުވެން  އެކިއެކި  އިމުވަްއޒަފުން  ދެންނެވީ  އޮފީސް  މި  ޖެނެރަލްެގ  މިސާލަކަށް    ތައްޮއޑިޓަރ 

އަހަރަކު   ކޮންމެ  އަޅުަގނޑު  4އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން  ހަޕްރޮްގރާމް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެލޭޝިޔާ ނ  ދާންވާޮގތުން 

އޮފީހުން   ޖެނެރަލްެގ  އެ    2އޮޑިޓަރ  އެއްޗެއްސަކީ  މި  ލިބެނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ  ޕްރޮްގރާމް 

ޑިޒައިންކޮށްފަ ޕްރޮްގރާމްތަކުަގ  އިތަންތަނުން  އެތަންތަނުެގ  ބައިވެރި އަޅުަގ  އިހުންނަ  ުމވަްއޒަފުން   ކުރަނީ.ނޑުމެންެގ 

ޚާއްޞަކޮށް   ބޭނުންވޭ.  އެބަ  ތަމްރީން  އެބަ  މުަވއްޒަފުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދާއިރާތަކުން  މާިގނަ  އެއަށްވުރެން 

ހަލަ  ެގ ތެރޭަގއި ވެސް ހިމެނޭ ބައެއްކައޮޑިޓު   ކޮމްޕްލަޔަންސްޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓް މިހާރު ފައްޓަިއެގން އުޅޭއިރު ނޫނީ  

ެގ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާއި ުގޅޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް މާރާތްކުރުމުޢިޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގ ޮއޑީޓާއި  
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ތަ ތަމްރީނުިގނަ  އެބަ  ދާއިރާތަކުން  ތަމްރީނުބޭނުންވޭ  ފާތު  މިކަހަލަ  އެހެންވީމަ،  ބަޔަކު   އެހެން  ތަކަކީ. 

މުަވއްޒަފު   އިޑިޒައިންކޮށްފަ އަޅުަގނޑުމެން  ކޯހަކަށް  ނުކުއޮންނަ  އެ  ފޮނުވީމަ  މާޖާނަތީ  ންނަން  ރަނަގޅު    އަށްވުރެ 

ނުކުމޭ  އެދެވޭ   ހުރި  ނަތީޖާ  ހިނަގން  ކޯސްތައް  ބޭނުންވާ  އަޅުަގނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެން    އަތުން   ތަންތަނަށް 

 ބެހޮޭގތުން ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންާވ ނުކުތާއަކީ.   އަޅުަގނޑު މި ތަމްރީނާއީ ، މިއެހެންވީމާ .ކުރަންޚަރަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑުމެން ެއނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނާއި މި ކޮމިޓީ ބަިއަގޑިއިރުެގ ދެ ސެޝަނަށް ކުރިއްޔާ.  ޝު

ވަޑަ ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  މިއުޅެނީ.  ހަދައިެގން  މިއަދު  އެބަ އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ   އިެގން  ،  އިންނެވި. 

މެ އެދެން  ފޯއަޅުަގނޑު  ކުރައްވާ ސުވާލު  ވެ ކަސްންބަރުން  ޖަވާބުތައް  އަދި  ކުރުކުރެްއވުމަށް.  ކުރެއްވުމަށް.  ވީހާ  ސް 

 މް ޙަސަން. ހީޖޭޕީެގ ފަރާތުން އިބްރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން 

މު ޝުކުރިއްޔާ.  އޮފީހަކީ  ޤަ އާދެ!  އޮޑިޓް  ކުރުކޮށްލާނަން.  އަޅުަގނޑު  ވަރައަސްލު  އްރިރު  މުހިންމު ޙަޤީޤަތުަގއި  ށް 

ބެހޭޮގތުން ވިދާޅުވީ އަދި މިހާތަނަށް ވެސް    ތަކާކަުއންސިލުއެހެންވީމާ،  ވަރަށް މުހިންމު މުައއްސަސާއެއް.    .އޮފީހެއް

ބޭފުޅުން ތި ެގންނެިވ   ، އަޅުަގނޑު ސުވާލަކީ މިހާރު ތިއެްއކޮށް ހުރިހާ ކައުންސިލެއް އޮޑިޓެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ

ކިހާވަރެއްެގ  ބަދަލާ ކުރިއަށް އެކު  އެބައޮތްތޯއޭ  ޔަޤީންކަމެއް  ކިހާވަރެްއެގ  ހުރިހާ   އިތާނަގ  އޮތް  ެގރެންޓީއެއް 

،  ހެންވީމާކުރަމުން ދަނީ. އެއީ ހަމަ ދައުލަތުެގ ފައިސާ. އެތަކުން ޚަރަދުވަރަށް ދޯދިޔާކޮށް ކައުންސިލު  ،ކައުންސިލެއް 

ެގރެ ބަޖެޓުކިހާވަރެްއެގ  މި  ެއބައޮތްތޯއޭ  ޮގއް  ންޓީެއއް  އޮތްފާސްެވެގން  ކުރިއަށް  ހުރިހާ    އިތާނގަ   ސިއްޔާމުން 

 ކުރެވޭނެ ކަމުެގ. ކައުންސިލެއް އޮޑިޓް 

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރަން   އެކަން  ފައިސާއިނޭގތޯ  އާދެ!  މި  ބަޖެޓުަގއި  ހިމަނަނީއަޅުަގނޑުމެން  މި  ހުރިހާ   ކައުންސިލު  . 

އެއްފަހަރުކައުންސިލު އަހަރަކު  ތަޖުރިބާއަކީއަޅުަގނޑުމެން  އިމީަގދެން  .  ކުރަން  ތަކެއް  މިހާރު   އިނޭގތޯ  ެގ 

މާލީ ބަޔާންތަކުެގ އޮޑިޓެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި   ވެސް  ތަްއ ތިން އަހަރުން އެްއ އަހަރު ކުރާއިރުކައުންސިލު

ނުކުރޭއިނޭގތޯ  ކުރެވެނީ ތަްއޔާރެއް  ބަޔާންތަކެއް  މާލީ  ތައްއިނޭގތޯ  .  ބަޔާންތައް  މާލީ  ޓްރެއިނިންގ  .  ޔާރުކުރަން 

. އެއީ ދައުލަތުެގ ފިނޭންސް ިމނިސްޓްރީެގ ޒިންާމއެއް. ެއ  އިނޭގތޯ  ދިނުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޒިންމާއެއް ނޫން

ބަޔާން ޓްރެއިންއް ޢާފޯމެޓް    ތައްމާލީ  އަދި  ވެސް  މުކޮށް  ޮގސް  މިޖެހެނީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ކުރުން. 
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މާލިްއޔަތު ާގނޫނު.    ،މަލުކޮށްފައި ހުރި މިންވަރާއިޢަބޭފުޅުން ާގނޫނަށް    އް ކުރަން އިނޭގތޯ. އެކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެ 

އެހެންނަމަވެސް ނުކުރެވޭ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮއޑިޓެއް  ބަޔާނުެގ  މާލީ  އަ  ،އެހެންވީމާ،  މިވަނީ   އުމިައހަރު  ފޯމެޓް 

ކޮށްފަިއ ިއނޭގތޯ. ެއ ފޯމެޓަށް މާލީ ިވެގން ޕަބްލިޝްކީ މަޝްވަރާކުރެއާިއ ައޅުަގނޑުމެންނާ އެ   ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްދޭން ޓްރެިއނިންއެއް އަޅުަގނޑުމެން މި މަސް ތެރޭަގިއ އެބަ ހިންަގން. މި މަހާއި މިއަންނަ މަހާ 

ޓްރެިއންވެެގންދާމުަވއްޒަފު  250އެްއކޮށް.   ކައުންސިލުތަކުަގއި  މާލީން  ފިނޭނެ  ތައްޔާރުކުރަން.  ންސް  ބަޔާން 

ބަޔާން  މާލީ  އިނޭގތޯ  ހިންގައިދެނީ  ެވސް  ޓްރެއިނިންގ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނެތީމަ  ކެޕޭސިޓީ  އެ  މިނިސްޓްރީަގއި 

  ެވެގންދާނެ. އޭރުން އެ މުަވއްޒަފުން ތްރޫއައުޓް ރާއްޖޭަގއި ޓްރެއިން  250ށް އޮތްތާ  ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ކުރިއަ

ުގޅިެގން. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރެކްޓް އައުޓް މި     ޓްރެއިނިންގއާ ތައްޔާރުކުރާނެ އެބަޔާންބޭފުޅުން މާލީ

ންކަން އެބަ އޮތް މި ފައިސާ ޤީރެިވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޔަކުރާ ފަރާތްތަކުން އޭރުން މާލީ ބަޔާނުެގ ޮއޑިޓެއް ކު

ބަ ހަމަޖައްސައިދީފިއްޔާމުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއް  ޖެޓަށް  އަހަރަކު  ކައުންސިލެްއ އޭރުން  ހުރިހާ  ފަހަރު 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޑިޓް ކުރެވިެގންދާނެ. ެއއީ ޕްލޭނަކީ އިނޭގތޯ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު  ފަރާތުން  އެ  ، އަރުވާނަން  އެމް.ޑީ.ޭއެގ  މިހާރު  ފަރާތުން  ޕާޓީއަކަށް  އެމް.ޑީ.ޭއެގ  ހެން 

 މިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރު ސުވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުން.. އަޙްމަދު ޢާމިރު ކޮބަދަލުކޮށްލާފަ

 

  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ދަންނަވާލާނީ   އަޅުަގނޑު  ުގޅޭޮގތުން  ބަޖެޓާ  އޮފީހުެގ  އޮޑިޓް  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  އަހަރުން ޝުކުރިއްޔާ 

ދި ބޮޑުެވެގން  ހަމަ  އުއަހަރަށް  މިއީ  ކަމެމަކީ  އިޙްވެދާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  މިކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް ތިރާމްކޭ.  ކުރަމޭ. 

އެންމެ ައޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު  މަސައްކަތްން  ދައުލަތުެގ  އެްއ ވެސް  ހަމަ  ެގންދަނީ  ކުރަުމން 

އަޅުަގނޑު  ވިސްނުމެ ކަމަށް  ތެރެއިން  ޮގތުބޫލުޤަްއެގ  ކަންބޮޑުވުމެްއެގ  ހިނދުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރާ  ަގއި 

އަޅުަގނޑު މިހާތަނަށް  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު  އޮޑިޓުފާހަަގކޮށްލެވޭ  ކުޑަވެެގންދާ    ެމންނަށް  މައްސަލަތައް  ރިޕޯޓުތަކުން 

އަރަނީ މިސާލަކަށް އެންމެ  ށްއްޔާ އަޅުަގނޑު މި ހިތަންނަ މައްސަލަތައް. އެހެން ވެްއޖެތަނެއް ނުފެނޭ އިނޭގތޯ، ހު

ކައުންސި ެގންނައިރުބޮޑަށް  ރިޕޯޓުތައް  އޮޑިޓް  އޮޑިޓު  ލުތަކުެގ  ބޮޑެތި    ވެސް  ވަރަށް  ހުރޭ  ެއބަ  ރިޕޯޓުަގިއ 

މައްސަލަތައް. އަދި މިނިސްޓްރީތަކުަގއި ވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަގއި އެބަ ހުރޭ މައްސަލަތައް. މިކަމުަގއި ކޮބައިތޯއޭ ތި  

ެގ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ ބޭފުޅުން މިތަނަށް  އި ޮއޑިޓުދެން ތަންކޮޅެއް ކުރީަގ  ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ އިނޭގތޯ.

ެގ އުނދަޫގތަކުެގ ވާހަކަ ވެސް ދަްއކަވާފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  އް ކަހަލަވަޑައިެގން ާގނޫނުަގއި ހުރި ބައެ
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ހަމަޮގތުަގއިތޯ   ބޭނުން،  ހަމަޮގތުަގިއ  މި  ފައިސާ  ދައުލަތުެގ  ބޭނުންވަނީ  ދަންނަވާލަން  އަދިވެސް  ހަމަ 

ބޭނުންބޭނުންކުރަމުންދަނީ.   ޮގތުަގއިތޯ  އެދެވޭ  އޮންނަ އެންމެ  ގާއިމުކުރެވިފައި  ޓަކައި  ބެލުމަށް  ކުރަމުންދަނީ 

ޖެނަރަ އޮޑިޓަރ  އެހެންވީމާ،  އޮފީހަކީ.  ޖެނަރަލް  އޮޑިޓަރ  ފަރާތުން މުއައްސަސާއެއް  އޮފީހުެގ  ލް 

ޮގންޖެހުންތަމަސައްކަތް ޙަޤީޤީ  ހުރި  މިކަމުަގއި  މިހާރުކުރަމުންދާއިރުަގއި  އެއްކަމަކަށް  ދެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް.   އް 

އަނެއް    ތި  ވެސް ދެން  ފާހަަގކުރީ.  ކަންތައް  އައުޓްސޯސް ބަޖެޓުެގ  މިއޮތީ  މިހާރު  ކައުންސިލުތަކުެގ  ކޮކަމަކީ  ށްެގން 

ރަކަށްކަން  ތި ބޮޑުެވެގންދާނީ ކިހާ މިންވަތި ހުޅުވިެގން ޮގސް މީމެއް. ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގިއ މީކުރުުމެގ ވިސްނުއޮޑިޓް

އަބަދު ހަމަ  ނޫނިްއޔާ  ައއުޓްސޯސް  ފާހަަގކުރެވިފައިވޭތޯއޭ.  ކުރާނީތޯކޮށްެގވެސް  މިކަން  އޮފީހުެގ    ން  އޮޑިޓް  ނުވަތަ 

ތަމްރީނުފަރާތުން މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ސީދާ  އޮފީހުން  ޖެނަރަލް  އޮޑިޓަރ  ވެސް  ކުރާނީތޯ.  ކޮށްެގން  ކަން 

ނީ އަުއޓްސޯސް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އެްއ  ވެބޫލުކުރެޤަނުމަކީ. ައޅުަގނޑަށް  ިވސްނޭ ވިސްއޮފީހަށް    ކޮބައިތޯއޭ އޮޑިޓު

މީ އަހަ އަހަރަށް  އަނެްއ  ނުކުތާ  ރުން  ެއ  ފާހަަގކުރެވޭތީ  ހަަމ  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ބޮޑުވެެގންދާނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތި 

އައުޓްސޯފާހަަގކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، ދެން އަމި  އަޅުަގނޑު   ކުރަން ތި ބޭފުޅުންެގ ބަޖެޓުަގއި ސްނެއް ކަމަކީ މިހާރަށް 

ޮގތަށް   ޖަހާފައި އޮތް އަދަދަކީ މިކަން އެބަ ހަމަ ރަނަގޅަށް އެ ފާރަތަކުން ކުރެިވެގން ައޅުަގނޑުމެން ތި ވިދާޅުވި 

 އަހަރުން އަހަރަށް އެކަން ޮއޑިޓް ކުރެިވެގންދާނެ އަދަދެއްތޯ. 

 

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ރޭވީ މި ބޭރުެގ ކުންފުނިތަކަކަށް ންބަރު. އާދެ! ކައުންސިލު އޮޑިޓް ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެޝުކު

ނޫން އިނޭގތޯ. ދިވެހި ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް އޮޑިޓް ފާރްމތައް އެބަ ހުރި ރާއްޖޭަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ އިނޭގތޯ. ހަމަ 

އަހަރަށް ފިކްސްޑް ައުގތަކެއް އިނޭގތޯ. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި   3އަުގތަކަކީ ެވސް    ދިވެހި ފާރމް.ބަލާފައި  

މުެގ  ކުރަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންެގ ފޯކަސް ވެސް ވެލިުއ ފޯ މަނީ އޮޑިޓްތަކަށް ެގންދިއުމި ބޭފުޅުން މި ބޭނުން 

ޕާރފޯމަ އިނޭގތޯ.  ޑިޕާޓްމަންޓް  ބޭނުމުަގއި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އޮޑިޓްތަކަށް  މަސައްކަތް ންސް  މިހާރު 

އެ ޮއޑިޓުފަށައިަގނެެގންދާއިރު  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކަންނޭނެގ  ޙައީ  ބޭނުން.  ރިޕޯޓުތަކުެގ  އޮޑިޓު ތަކުެގ    ޤީޤަތުަގއި 

ެއއް އަހަރު ފަހުން ޮގސް އަޅުަގނޑުމެން   އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެެވނީ ޕޯސްޓްމޯޓަމެއް އިނޭގތޯ. ކަންވާފަހުން، 

ބޭފުޅުން ތި  ރިޕޯޓެއް  މިބެލީމަ އެ  އެކަމަ   ނާ ހިސާބަށް  މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ކުއަންނަނީ އިނޭގތޯ.  ޭއެގ ކުރިން   

ފުނީެގ އޮޑިޓަކީ  ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް އިނޭގތޯ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރު ހުރިހާ ކުން

ައއުޓްސޯސް  ކުންފުންޏަވެސް  އެ  ކުންފުނިތަކެއް.  ބޭރުެގ  ެއހެންނަމަވެސް  ެއކަމަކުރެވޭ،  ވެސް  ޮއޑިޓަރ  ކުކީ   

ކުރަނީ. ައޅުަގނޑުމެން އު އެ ރިޕޯޓަކީ ެވސް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ސޮއި ކުރާ ރިޕޯޓެއް. އަޅުަގނޑުމެން ރިވި  ،ޖެނަރަލް

ެމނޭޖްމަންޓް ލެޓަރއެއް ވެސް އެބަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން   ފޮނުވަން ކުންފުންޏަށް ރަނަގޅުއެ ރިޕޯޓު ނެރެފަިއ އަދި 
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ޭއެގ ރެކޮ  ަގއިތެރޭ  އިނޭގތޯ.  ދޭކަމެއްއަޅުަގނޑުމެން  ފަންމަންޑޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް  ރިކްސް  އެއީ  ޝަންތައް  ކް 

ޝަނުން ކަމެްއ ކްްއކަލަ ރިކްސް މެނޭޖްމަންޓް ފަންގާއިމުކުރުން. އޭރުން ާވޮގތަކީ ކަމެއް ހިނަގމުންދާއިރު ެވސް އެ

ެވެގން މިދަނީ ހަމައެކަނި އޮޑިޓް އޮފީހުން ަގޅު ން. މިކަން ޙަޤީޤަތުަގއި ރަނފާހަަގކުރާނީ ބޯޑުެގ އެޓެންޝަނަށް ެގންނަ

ެއކްޓިވް  ވެސް  ޑިރެކްޓަރުން  ބޯޑުެގ  އިނޭގތޯ.  ނޫން  މަސައްކަތުން  މިނިސްޓްރީގެ ކުރާ  ފިނޭންސް  ެވެގން. 

އެކްޓިވްކޯޕައެންޑް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން   ެވސް  ބޯޑު  އަދި  ރަޓައިޒޭޝަން  ވެސް  ެވެގން.  ކޮމިޓީ  މާލިއްޔަތު 

އިނޭގއެކްޓިވް އަޅުަގނޑުމެންެގެވެގން  ސުވާލުތޯ.  ރިިވއުކޮށް،  ރިޕޯޓުތައް  ސުވާލުކޮށް    ެގނެސް  ބޭފުޅުން  ކުރަންޖެހޭ 

އަނެއްކާ  ފަހުން.  އަހަރު  އެއް  ކުރަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  އެޅިެގންދާނެ.  ހަމައަކަށް  މުޅި ނިޒާމު  ހެދީމަ   މިކަންކަން 

ބަޔާނެއެްގ މާލީ  ފަހަރަށް  އޮޑިޓުިގނަ  ހިސާބެ  އެ    އޭެގ  ރަނަގޅުތޯ،  ބޭފުޅުން  އެއްޗެއް  ޮއތް  ފާހަަގކޮށްފައި  އް 

 ނުރަނަގޅުތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ. ދެން ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް އެތާ ތެރޭ ހިނާގ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން މި

. ކުރަނީއޮތް ކަމެްއެގ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުނޫނީ ސްޕެޝަލް އޮޑިޓެއް ޮގސް ހިނާގފައި    ކުރަނީ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓެއް

އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކަން ރަނަގޅު ކުރާ ކަމަށް ަވންޏާމުން އެތެރޭެގ ހިންުގން    އެހެންވީމާ، ކަންވެ ނިމިފަިއ މި

ވެސް ބޮޑަށް ވެސް، ަގވަރނަންސް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ރަނަގޅުވާން. ެއއީ އެްއކަލަ. އެހެންވީމާ، މި ކަުއންސިލުތަކުެގ  

ައއުޓް  ިވސްނުމަކީ  ކޮންޓްރެކްޓް  އެ  3ކުރުމުެގ  ދެން  ޕްރަިއޒެއް.  ފިކްސްޑް  ދުވަހަށް  އޮޑިޓް    އަހަރު  މި  ބޭފުޅުން 

އެކީ މި ދާނީ. އެހެންވީާމ،    ނިންގއާއިއި އުޅޭ ކުދިންެގ ޓްރެތެރެއިން ެއއްކަލަ ކައުންސިލުަގއި ތިބޭ މާލީ ކަންކަމުގަ 

މުޅި    ންބަޔާން ތައްޔާރުކުރަމާލީ ހުލުވެރިކުރެިވެގން މިދަނީ  ެއއްހާ ކުދިން މާލީ އަ  250ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  

 ރާއްޖެއަށް. އެހެންވީމާ، ެއކަން އެއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މުހިންމު ކަމެއްހެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު  ކުރިން  ެއމް.ޑީ.ޕީ  ނިންމާލުމުެގ  އިބޫއައަރުވާނަން  އޯކޭ.  ބޭނުން،  އެބަ  އިބޫ  ދީފަިއ  ން  ށް 

ޓު ތެރޭ  ވަރަކަށް މިނި  5ޅުަގނޑަށް ހީަވނީ  ނިންމާލާނީ ތިކޮޅުން އިނޭގތޯ. އައޭރުން  އަޅުަގނޑު ދޭނަން ފުރުޞަތު.  

 ނިންމާލެވޭވަރު ކުރަންވާނެ. 

 

  ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އިނޭގތޯ.   ކުރުވާނެ  ވަރަށް  މި  އަޅުަގނޑު  ލިބިފައި  އޮތް  އެބަ  އަޅުަގނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  އޮތް ވަރަށް 

ެއކަމަކު    11ކޮށް ނިންމި އަދަދުތައް އިނޭގތޯ  އެބަ ފެނޭ ކޮންެމ އަހަރަކު އޮޑިޓު ކަރުދާހުަގއި     14އިން ފެށިެގން. 

. މިއަހަރަށް  170ިއ  ަގ  15ަގިއ ދެއްތޯ.    14ވާލުވި ކަމަށް ވިދާޅުީވ  ޙަެގން އިނޭގތޯ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް  އިން ފެށި

ކުރަން އެބަ  ަގއި ޮއޑިޓް  14ތަކަށް ބަލާއިރު  ރިޕޯޓު ނެރުނު ވާހަކަ. އެކަމަކު ވުޒާރާތަކަށް ބަލާއިރު، މިނިސްޓްރީ  135
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 15މިނިސްޓްރީ. އެންމެ ތަނެއް ނިމިފައި އޮތީ އިނޭގތޯ. އެންމެ ތަނެއް ނިމުނު ކަމަށް މި ފެންނަނީ. ދެން    17އޮވޭ  

ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އެންމެ މިނިސްޓްރީއެއް ނިމިފައި މިނިސްޓްރީ ޮއޑިޓް  15ަގއި ެވސް    2015ަގއި ެވސް އެބަ އޮތް،  

އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓްރީތަްއ    ކޮށް ނިމިފައި މިސްޓްރީއެއް އޮޑިޓު އޮންނަނީ. މިއަހަރު ވެސް އެންމެ މިނި  މި

ކޮބައިތޯ   ނުކުރެވެނީތޯ.  މައޮޑިޓް  ރަނަގޅު  ިމއީ  މިޢުމިނިސްޓްރީތައް،  އެހެން  ފެން   ލޫމާތެއްތޯ  އަޅުަގނޑަށް.  ނަނީ 

 ކުރުމުަގއި ަމއްސަލަެއއް ުއޅެނީތޯ. އެއީ ސުވާލަކީ. އްޔާ މިނިސްޓްރީތައް އޮޑިޓްވެއްޖެ 

 

  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ރިޕޯޓު މިއޮތީ ނެރެފައި    މިނިސްޓްރީއެްއެގ ޮއޑިޓް  24ަގއި ެވސް    2016،  24ދަންނަވަންތޯ މީަގއި މިނިސްޓްރީތައް  

 އިނޭގތޯ.   20ަގއި  2015އިނޭގތޯ. ހަމަ މި ޝީޓުން ފެނިލައްވަނީ ނޫންތޯ. 

 

  ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ފެނޭ މިނިސްޓްރީތައް   މީަގިއ އެބަ  މިދެންނެވީ  ަގިއ    14  ،ޖެހޭަގއި ކުރަން  2017ސްޓްރީެއއް  މިނި  17އަޅުަގނޑު 

ލޫމާތު  ޢުޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މަ އެންމެ ތަނެއް ނިމުނު ކަމަށް އަޅުަގނކުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އިނޭގތޯ. އެކަމަ

ލިބިފައި މި ވަނީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ ލިބުނު ކަރުދާހެއް މިއޮތީ. މީެގން އެބަ ފެނޭ އެ އެްއޗެހި 

ލޫމާތެްއ ޢުނިސްޓްރީތައް ނިމުނު ކަމަކަށް މަވެސް އެ މި  ، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ހަމަގައިމުއިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ

ަގިއ    16ކޮށްފަިއ.  އި އެންމެ މިނިސްޓްރީއެްއ އޮޑިޓްގަ   15ަގއި އެންމެ މިނިސްޓްރީއެއް ނިމުނު ކަމަށް.    14.  ލިބިފަ

މާލިއް ކަމަށް  ކުރި  ތަނެއް  ބޭފުޅުންއެންމެ  ތި  ކޮމިޓީއަށް  މަޔަތު  ސެކްޢު  ކަމަށް  ދެއްވި  އެ ރެލޫމާތު  ޓޭރިއޭޓުން 

    މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ.ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ، އޭަގިއ އުޅޭ

 

 އެސިސްޓެންޓް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެންނެވިހެ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރެއްވި ސުވާލުަގއި  ތި  އަޅުަގނޑުމެންދެންމެ  މިއުޅެނީ  ކުރަން    އޮޑިޓު  ން  އެބަ 

މަ އެކަމަކުފީލްޑް  ކުރަން.  އެބަ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް    ސައްކަތް  ތަންތަނުެގ  ހުރި  ނިންމައިނުލެވި  އެްއކޮށް  އެ  ރިޕޯޓް 

އެކަމަކުބައްލަަވއިލެްއވީމަ އިނޭގތޯ.  ފެންނަނީ  އެ  މި    ބޮޑުތަން  ވަރަށް  އަދަދު  އިތުރު   ޖުްމލަ  . ވެފައޮތީ 

އެ އަރާ ހަމަކުރެވެމުން. މިހާރު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ތެރެއިން ހަމަ ިގނަ   ދަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި

މިއަހަރު   މިހާރު   2015ތަންތަން  އަޅުަގނޑުމެން  ެވސް  މިނިސްޓްރީތައް  ހުރީ.  ނިމިފައި  ތަންތަން  އަހަރުެގ  ަވނަ 

އެހެންވީ ނިންމަމުން.  ރިޕޯޓުތައް  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަކީ  މާމިދަނީ  ދެންނެވި  ކުރިން  ދެންނެވިހެން ،  ތި 

ރިޕޯޓް އިޝޫ ނުކުރެވުނަސް އަޅުަގނޑުމެން ެއ    ރެވި ހުންނަ ތަންތަން. އެކަމަކުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓް އިޝޫނުކު
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ރިވިއުކުރުުމެގ މަރުޙަލާަގއި މިހާރު ިގނަ ތަންތަން ޮގސްފައި ހުރީ.    ތަންތަނުެގ ފީލްޑް މަސައްކަތް ނިންމައި ރިޕޯޓް 

ތެރޭއެހެންވީމާ ިމއަހަރު  ވެސް  ،  ކަމަށް    2015އަދި    2014ަގިއ  ނިންމައިލެވޭނެ  ތަންތަން  ބައެްއ  އަހަރުެގ  ވަނަ 

 އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ އިނޭގތޯ.  

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

،  2000ދެން  ކުރާކަށް އެްއވެސް އުނދަުގލެއް ނޫން އިނޭގތޯ. ހަމަ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭ.  އިނޭގތޯ މިނިސްޓްރީ

ބަލަނީ   މި  އެީއ    2015އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  17ެގ މިނިސްޓްރީތައް  މިނިސްޓްރީ    13  ،ވަރަކަށް މިނިސްޓްރީ 

ާގތްަގނޑަކަށް   އަޅުަގނޑުމެން  މިނިސްޓްރީ    8ތެރެއިން  ވެސް    2016ވަރަކަށް  މިއަހަރު  އިނޭގތޯ  ަގއި 

މި ބޮޑެތި  ވަރަށް  މީަގއި  ދެން  އިނޭގތޯ.  ހެލްތު ޕަބްލިޝްވެެގންދާނެ  އެޑިއުކޭޝަން،  ހުންނަނީ.  މި  ނިސްޓްރީތައް 

އަނެްއކާ ބައިވަރު  ލައިން  ދަށުން  އެ  އިނޭގތޯ  މިނިސްޓްރީ  ހޯމް  ދެން  ބަޖެޓެއް    މިނިސްޓްރީ  ބޮޑު  ބަޖެޓު  ވެސް 

ިއ  ކަނޑައެޅޭ. އެ މިނިސްޓްރީތަްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަންނަ އަހަރަށް ފޯލްވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަހަރު ތެރޭގަ 

 އަޅުަގނޑުމެން އެ ރިޕޯޓުތައް ވެސް ހަމަ ޕަބްލިޝްކުރާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ލަދެއްވާ.  ރިޔާޟް ނިންމާ

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނިންމާއަޅު މި  ނިންމާަގނޑު  އެކަމަކު  ފެލަނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ކުރިން  ބޮޑެތި ލުމުެގ  ވަރަށް  ނޭ 

ފެނޭ އިޢުލާ ބުނޭ،  ފަރާތްތަކާކުންފުނިތަކުން އެބަ  ޙަވާލުކުރާތަން އިނޭގތޯ.    ންކޮށްެގން އެކިއެކި  އޮޑިޓް މަސައްކަތް 

ސަރުކާރުަގިއ   ހިއްސާެއއް  އެންމެ  މަސްއޫލިއްޔަތެކޭ  ޖެނެރަލެްގ  އޮޑިޓަރ  ބުނޭ  އެބަ  ާގނޫނުަގއި  އެހެންނަމަވެސް، 

ޑިޓްކުރުމަކީ. ޚާއްޞަކޮށް ދިރާުގ. މިމީހުން ކުރާނެހާ ކަމެއް ކޮށްފައި އެމީހުން ބޭނުންވާ އޮތަސް އެ ކުންފުންޏެްއ އޮ 

ކަން މިދަނީކީ ބަޔަކު ލަްއަވއި ރިޕޯޓް ނެރުނީމާ މި ާގނޫނު މިބުނާ ކަންތަްއ ޭއެގ ރޫޙާިއ އެންމެ އެްއޮގތަކަށް ނޫން މި

ސުވާލަކީ ބޭ  އިނޭގތޯ.  މުސްތަޤިއްލު  މިނިވަން  ޖެނެރަލަކީ  ޢައްއޮޑިޓަރ  ާގނޫނުން  މި  ހުންނަ. ފުޅެއް  ޔަންކޮށްފައި 

ބައްލަަވންތޯ  އެހެންވީމާ ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  މިންވަރަކަށް  ކިހާ  ކަންތައްތައް،  އެ ޤައަޅުަގނޑުމެން  ؟ މި  ބޫލުކުރަނީ 

ށް ކުރާ ބިޑަކުން ޙަވާލުކުރިޔަސް އަދި ރަޙުމަތްތެރިކަމުެގ ޮގތުން ޙަާވލުކުރިޔަސް ެވސް އެކަން ކުރައްވަންޖެހޭނީ އެޮގތަ

ބޭފުޅުންނެްއ ނޫން ބަޔަކު ކަނޑައަޅުްއވަން   ކަމަށް ވަންޏާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެކަން ކުރަްއވަންޖެހޭނީ އިނޭގތޯ. އެ

އެކަ  އަދި  ޖެހޭނީ.  ބެހޭޮގތުން  ވެސް  އެއާ  އަދި  ކުރަން.  އެޮގތަށް  ރިޕޯޓްޢާން  ސް  ވެ   އްމުކުރަންޖެހޭ 
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އެޢާ ޖެނެރަލް.  އޮޑިޓަރ  ދެން  ވީމާހެންއްމުކުރަްއވަންޖެހޭނީ  އިނޭގތޯ.  ނީޭވ  ައޑެއް  މި  މިހާތަނަށް  އަޅުަގނޑަށް   ،

ކުންފުނިތަކާ އައިސް  ވެސް    މިހާރަކަށް  ދުވަހަކު  އިހަށް  ދައްކާ.  އެބަ  ވެސް  ވާހަކަ  ދޮުގ  ވަރަށް  ބެހޭޮގތުން 

ޅުަގނޑު  ކުންފުންޏަކުން ނާޅާ ތެލަށް ލާރި ނަާގ ވާހަކަ ވެސް ބޮޑު ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއް ބާއްަވއިެގން ދެއްކި. އަ

އޮޑިޓަރ  އިސްނަަގިއެގން  އަމިއްލައަށް  ދެްއކީމަ  ވާހަކަ  މިކަހަލަ  އިނޭގތޯ.  ދައްކަނީ  މި  ވާހަކަ  ބައެއްެގ  ދަންނަ 

ކުރީެގ   ދުވަސް  ހަފްތާއެއްހާ  މީެގ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  އެތަނަށް  ވަންނަންާވނެ  އޮފީސް  ޖެނެރަލް 

ނުނެ ހަނދާނެއް  މީހުން  ިގނަ  އަދި  އެތަނަށް ވާހަކަ.  ވަންނަންވާނެ  އަޑުއިޭވއިރަށް  ހަމަ  ވާހަކައެއް  މިކަހަލަ  ތޭނެ. 

ޮގތަށް  ޭއެގ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ބައްލަވަންވާނެ އިނޭގތޯ. ދެން ހަމަ މި ދެންނެވި  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. ވަދެ 

މިކަން އެދެން  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ޮއޑިޓަރ  އަޅުަގނޑަށް  ތެރެއަށް  ކަމުެގ 

ޖަ ބޮޑަށް  ެއއަށްވުރެ  ތަންތަން  ެއ  ަވންނަވަން.  ބޮޑަށް  ތަކުެގ ވާބުދާރީކުރުވަން. އެ ނެރޭ ރިޕޯޓުޖެނެރަލް ތަންކޮޅެއް 

ޞައްޙަކަމާއި އަދި އެ ރިޕޯޓުތައް އެ ނެރެން އެ ޙަވާލުކުރާ ފަރާތުން އެކަން އެ ކުރާއިރުަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ  

އެމަސްއޫލިއްޔަތެ  ެއބައޮތްކަން  މީަގއި  ެގންދިއުމުަގިއ،    އް  މިޮގތަށް  މިކަން  ހަނދާންކޮށްދޭން.  ބޭފުޅުންނަށް 

ވިދާޅުވިްއޔާ   ެއއްޗެއް  މިކަމުަގއި  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ޮގތް.  އޮތް  ާގނޫނުަގއި  މިއީ  މިއީކީ.  ނޫން  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް 

 .  ސުވާލުކޮށްލަްއވަންهللا ވަރަށް ރަނަގޅު. އަދި ެއއާިއެއކުަގއި ޢަބްދު

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ އުތު

ބަޖެޓަށް    !އާދެ މިއަހަރުެގ  ހަމަ  ބަޖެޓުަގއި  ޖެނެރަލްެގ  އޮޑިޓަރ  މިހާރު  އުޅުނީ  ދަންނަަވިއލަން  އަޅުަގނޑު 

އް ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކަންތައްތަކުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ބަެއއް ކަންތައްތަ

އަޅު  އެހެންނަމަވެސް،  މިނިސްޓަރާފާހަަގކުރަްއވައިފި.  ފިނޭންސް  މަޝްވަރާކުރާއިރުަގިއ   ަގނޑުމެން  މި  އެކީަގިއ 

ބޭފުޅުންނަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދުެގ ތެރެއިން މި ހުރި ޚަރަދުތަކުެގ ތެރެއިން ކޮން ކަންތައްތައްތޯ    އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތި

ތިއުނިކުރެވޭނީ ކަންތައްތަކެއްތޯ    ކަހަލަ  ކޮން  ދޫދެވޭނީ  އަޅު ؟ ބޭފުޅުންނަށް  މަރުޙަލާަގއި  ބަޖެޓު  ަގނޑުމެން  މި 

މިނިސްޓަރާ ވިދާޅުވޭ    ފިނޭންސް  އެބަ  މިސާލަކަށް،  ވާހަކަ.    15މަޝްވަރާކުރާއިރުަގއި  އިތުރުވާ  މުވަްއޒަފުން 

ބޭނުންވާނެތޯ މުވަްއޒަފުން  ކިތައް  ކަނޑައެޅިެގން  މި  ކިހާވަރެއް  ؟ މިއަހަރަށް  ކޯޑުތަކުން  ހުރި  ދެން  އެހެންނޫނީ 

ދެވޭނީ؟ އުނިކުރެވިދާނެތޯ އުނިކުރެިވެގން  ބޮޑަށް  އެންމެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކޯޑުތަކަކުންތޯ  ބޭފުޅުންނަށް   ތި  ،ކޮން 

 ؟ދޫދެވެން އޮތީ ކޮން ކޯޑުތަކަކުންތޯ

 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ފުރަތަަމ ބަޖެޓު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުވަްއޒަފުންެގ ކަންތަކަށް އެ ހަމަ މަޝްވަރާކޮށް ިމއަހަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިނޭގތޯ.

ވެސް މެނޭޖްކުރީ. ދެން މިއަންނަ އަހަރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މެނޭޖްކުރެވިދާނެ. ދެން އޭެގ އިތުރަށް ދެން 

 ރަށެއްެގ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އަދަދު ވެސް  މު ހުރިހާންއޮޑިޓް، އަޅުަގނޑު ކޮންޓްރެކްޓް އައުޓްކުރަން މުހި

ކުޑަކުރެވިދާނެ ހުރިހާ ރަށެއް ނުކޮށް ވަކި އަދަދުތަކެއް ކޮންޓްރެކްޓް ައއުޓްކޮށްެގން ކުރަން އިނޭގތޯ. އޭރުން ެއއިން  

ދެން މީނދީ   ވެސް ހަމަ ސޭވިންގއެްއ އަންނާނެ. ދެން އޭެގ އިތުރަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ވަށާފާރު ރޭނުމަށް އެ

ނުކޮށް   އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރަށް  އަންނަ  މި  ވެސް  މަސައްކަތް  އެ  ދެން  ކުޅުދުއްފުށީެގ.  ޮގތަށް  ޚަރަދެއް  ކެޕިޓަލް 

ޢިމާރާތެއް.    އުއަޅުަގނޑުމެން އޮފީހަކީ ވަރަށް ބަ ، ދެން އޮފީސް ހިންުގމަށް. ދެން  މަޑުޖައްސައިލެވިދާނެ. އެހެންީވމާ

މަސައްކަތްތައް މަރާމާތުެގ  އެ ހަމަ  ވެސް  މަރާމާތުކުރުން  މިހާރު  ފިނޭންސުން  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެޭވ.  އެބަ     

، އެހެން ހުންނަ ކަންކަން ޝްވަރާކުރެވެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުންެގ އިންސްޕެކްޝަނަކަށްފަހު ެގންދާ ޮގތަކަށް މަ

 ސުވާލުެގ އަލީަގއި އިނޭގތޯ. މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ލަފާ. ދެން އޭެގ އިތުރަށް ކުރިން ކުރެވުނު

ޕަބްލިކްލީ ލިސްޓެޑް ކުންފުނިތައް އެ ބޯޑު ޮއޑިޓަރުން  އިނޭގތޯ  މި އޮންނަ އެރޭންޖްމަންޓަކީ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތައް  

ހަމަޖެހިފަ  އެޕޮއިންޓްކުރާ ޮއންނަނީ  މި  ޖެނެރަލް އުސޫލު  އެނުއަލް  އޮޑިޓް،  . ޝެއަރހޯލްޑަރުން. ޝެއަރހޯލްޑަރުން 

ގަގއި އޮޑިޓަރުން އެޕޮިއންޓްކުރާ ޮގތަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މީެގ ކުރިން ވެސް  މީޓިން

ހަމަ މެންބަރު ދިރާުގެގ މައްސަލަ ނެންެގވި އިނޭގތޯ. ދެން މީަގއި އަޅުަގނޑުމެން އޮފީހަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ލިބޭ. ޭއެގ  

ޑިޓަރުން ފާހަަގކުރާ މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރަގއި ހުންނަ އިޝޫޒް އިނޭގތޯ އިތުރަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ ދެން އޮ

މެނޭޖްމަންޓް   ވެސް  ވަންޏާމުން  އުޅޭކަމަށް  މައްސަލަެއއް  ޭއަގއި  ބަލަންވެެގން  ާގތުން  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަން 

 ފާހަަގކުރެވިފައި ހުންނަ ލެޓަރއެްއަގއި ހުންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮގސް އެތާ ތެރޭަގއި ކަެމއް

، މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރއަށް ވެސް ރިކުއެސްޓްކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ އެ  ވަންޏާ ވަދެ ބެލޭނެ. އެހެންވީމާކަމަށް

 ޕަބްލިކް ކުންފުނިތައް ވެސް ާގތުން ބަލަމުން އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ބަލާނީ މިހާރު މި ބައްދަލުވުން އެއް ަގޑިއިރަށްވުރެ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގ  !އާދެ

ކަނޑައެޅިވަރަށްވުރެ   ައޅުަގނޑުމިނި  30ަގޑި  ހިނގައްޖެ.  އިސްެވެގން  ފިނޭންސާ ޓު  އޮފް  މިނިސްޓްރީ    މެން 

 އަޅުަގނޑު ކަނޑައަޅަން  ، މިހާރުއް ނިންމާނީ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާބައްދަލުކުރުމަށްފަހުަގއި ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޮގތެ 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  ކަމަށް.  ލިބިއްޖެ  މިންވަރަކަށް  އެކަށީެގންވާ  މަޢުލޫމާތު  ލިބެންވީ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިވަުގތު 

އިޢުލާންކުރަން.   ކަމަށް  ނިމުނީ  މިހިސާބުން  ވެސް  ބައްދަލުވުން  އަދި  އޮފީހަށް.  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ޝުކުރިއްޔާ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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