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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެްސ މިއަުދގެ ަބއްދަލުވުމަށް މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކުެގ ކޮމިޓީެގ `. 

 16މި ބާއްާވ ބައްދަލުވުމަކީ މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކޮމިީޓގެ ަވން. އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަ

ވަނަ ބައްދަލުވުން. މި ބައްދަލުވުމުަގއި އެޖެންޑާަގއި މިއޮީތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ޓަކައި 

ނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްުވމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން.  ިވއުކޮށް އަުޅަގނޑުމެްނ މިރނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާއި އިންޓަ

ނުޑ އެހެންވީމާ،  ކޮމިޓީެގ މިަވގުތު ަބއިވެިރވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންެގ މި މަަސއްކަތަްށ ދިއުމުެގ ކުރިން އަުޅގަ

ރަީއސް، ޢަލީ ކޮމިީޓގެ ނައިުބ ިމ ކޮމިޓީަގއި ަބިއެވރިވެަވޑަިއގަންނަާވ އެަބ ނަންފުޅުތައް ދަންނަވާލާނަން. މިވަގުތު 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަދި ، މަޢުރޫފް

. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީސިނާން. هللا މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގުރައިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ންބަރު، އަޅުަގނޑުމެންގެ ޝާހިދު. އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

މިހާރު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގައި އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން މީގެ ކުރިން ވެސް ނިންމާފައި ހުރި  ރިޒާ.

ކަމަށް ވަންޏާ  ްއވެސް އިޢުތިާރޟެއް ނެތްގެ އެޑޮކިއުމެންޓުަތއް ބޭނުންކުރާގޮަތށް މިއޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ެމންބަރުން

އަދި ފަސޭހަފުޅަށް ކުރިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަނުކުރެްއވުމުަގއި މެންބަރުންގެ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި  މީގެ

ރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ މިހާރު އަޅުަގނޑުެމންގެ ،ހުރި ބައެއް ސުވާލުތައް އެބަހުރި. އެ ސުވާލުތައް ޓަކައި މި ހެދިފައި

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވެސް ކޮމިޓީަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވައިފި.  ކަ

ނުޑ މިކަން ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން.  ވިުއއަށް މީެގ ކުރިްނ ރއެހެންވީމާ، އިންޓަ އެހެންވީމާ، ެރކޯުޑގައި އަުޅގަ

ނޑު ަބލާލިން އޮޑިޓަރ ޖެނެ، އަޅުަގނޑުމެން ރަލްގެ ިއންޓަވިއު ކުރިއަށް ގެންދިއުުމަގއި ބޭނުންކުރަްއވާފައި ހުރި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ން ތެެރއި  ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާސްތަކެއް. ދެން އޭގެ އަޅުަގނޑުމެން މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

އާިއ، ނަޒާޙަތްތެރިކަާމއި،  ާފއި، މަަސއްކަުތގެ ތަޖުރިބާާއއި، ތަޢާރު ަތޢުލީމީ ދާއިރާ އީ އެްއކުރާ ދާއިރާަތއް މި

ކުރެިވދާނެ ބައެއް، މެންބަރުންގެ ފަސޭހަފުޅަށް ޓަކައި އެބަހުރި ބައެއް ސުވާލުަތއް ކުރީަގިއ މިކަންކަމާއި ގުޭޅގޮތުން 

އެކުަލވާލާފަ. އެހެންވީމާ، މި ކަރުދާސް ތިބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެން މިކުރާ  ލެއްވުމަށް އަރުވާނަްނ. މީގައި ހަމަ ހުންނާނެ ކުރެވިދާނެ ބައެއް ސުވާލު. ދެންބޭނުންކޮށް ހަމަ އަޅުގަ

ސުވާލުތައް ެއއީ. އެހެންނަމަެވސް މި ވިސްނުން ގެްނގުުޅއްުވމުގައި ުކޑަކޮށް ފަސޭހަކޮށްލުަމށް ހުރި އެްއޗެއް. ދެން ިމ 

ގޮތަކަށް  ކަމަށް ވަންޏާ މިކަން ވަކި ވެސް ބޭފުޅެްއެގ އިޢުތިރާޟު އޮތްކަރުދާސް އެކަމަކު ބޭނުންކުެރއްވުުމގައި ެއއް 

ނުޑ ކުިރައށް ދާނީ. އެހެންނޫންނިންމާފައި  ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ކަރުދާހާއި އެުކަގިއ ހަމަ އެީއ ފަސޭހައެްއގެ  އަުޅގަ

ނޑުމެން  )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މި  ންދާނީ.ހިމަނާލައިގެން ކުރިއަށް ގެގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްލާ އެއްެޗްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފައިލުަގއި މި ސުވާލު ކުރެްއވުމުަގއި ހަމަ އަމިއްލަ ފަޭސހަފުޅަށް ބައްލަވާލެްއވުމަްށ  ކަރުދާސް އަުޅގަ



  

ނޑު  ބޭއްވުމާމެދުަގއި އެްއވެސް ޭބފުޅެއްގެ އިޢުތިރާެޟއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ މި ކަރުދާހާއި އެކުަގއި އަުޅގަ

، ށްލަެދްއވުން އެދެން. އެހެންވީމާށް. އެްއވެްސ އިޢުތިރާޟެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އިޝާރާެތއް ކޮކުރިއަށްދާން ކަމަ

ނޑުމެން އިންޓަރިވއު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ކަރުދާސް ފައިލުަގއި ބޭއްވުަމކީ އަދި މި ކަ  ރުދާސް އަޅުގަ

ކަމަށް ެއްއވެސް އިޝާރާތެއް ނެތީމަ ކުރުމުގަިއ، ުސވާލުތައް ކުުރމުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ ަމްއސަލައެއް ނެތް 

ދަންަނވާލާ. ، ކުރެޭވ ފަރާތް ރެޑީތޯ؟ އެހެންވީމާ ކަމަށް މި ނިންމީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އިންަޓރވިއު އިއްތިފާޤުވާ 

ނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ޙަސަން ިޒޔަތު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނުޑ މިއީ ޢަލީ ސަލީމް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވާލީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާއި ުގޅިގެން ޤާނޫނުތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަޅުގަ 

އިޢުލާންކުރަްއވާ ެއ މަނިކުފާނު ރައްޔިތުްނގެ  ން ެއކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރައްަވއިއަށް ލިބިދޭ ބާރުތަުކގެ ތެެރއި

ރަްއޔިތުންގެ ، ޅު ހިމެނިފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާޒިޔަުތގެ ނަންފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ނަްނފުޅެއްގެ ގޮުތގައި

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އައިސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން އިޢުލާންކުރެވި މި މަސައްކަތް ދިރާސާކުރުމުެގ 

ނޑުމެން މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި  ށަހަޅާ ގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ހު މަސައްކަތެއް ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ިއ އެްއކޮށް ލިބިފައި ހުރި މި ަމސައްކަުތގައި މި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ ނަންފުޅާ، މިއޮތީ. އެހެންވީމާ

މަންޓްތަކަށް ވެސް. އަިދ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއުވމުގައި މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ފަރާތްތަކުން ވެސް މަޢުލޫމާތު ޑޮކިއު

ކުރިމަތި، ފޮނުްއވާަފިއ  ގައި ހިމެނިފައި އޮތް ބަެއއް މިއީޭއގެ އިތުރަްށ މި ކޮމިޓީގެ ހަމަ މަސައްކަތު  ހޯއްދަވާނެ. ދެން

އޮތް ނަންފުޅު ހިމެނޭ ބޭފުޅަކަށް ގެނެްސގެން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ބައެއް 

އެ މަސައްކަތަށް ، ކަދައްކާލާ ގޮތަކަށް. އެހެްނވީމާހަކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދެ ފަރާތުން ސުވާލުކޮށް ވާ 

ކޮމިީޓެގ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ނަމުަގއި ވަިކވަކިން ، ިމއަދު މި ަދންނަވާލީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކޮމިީޓގެ ިމ  ނަންފުޅު ނުދެންނެވިއެއް ކަމަކު ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަށް މިކޮޅަްށ  މަސައްކަތަށް ދަންނަވަން. އަިދ ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަަތށް އަުޅގަ

ްއޔަތުންނާއި އަދި ކޮމިީޓގެ ހުިރހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ކަިއ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުެގ ހައިސި ޓަ  ވަަޑއިގެންެދއްިވ ކަމަށް

އެންމެ ފުރަތަމަ މިކޮޅުން ، ކުރު ވެސް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝު އަޅުަގނޑު ިޒޔަތުއަށް

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ބައެއް މަޢުޫލމާތު ހޯދުމަށް ޒިޔަތު އާއި 

ޔަތު. ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އެންމެ ކުރާނީ އިނގޭތޯ ޒިއަޅުަގނޑު ޭބނުންސުވާލުކުރަން ހުޅުވާލުުމގެ ުކރިން ކުރުކޮށް 

ގައި ވެސް އަދި ކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަުތގެ ގޮތުން ެވސް ކުރިމަތިލައްވަިއގެން ތި ރަތަމަ ތިކޮޅުން އަމިއްލަ ތަޢާރުފްފު

ްއޔާ ެއ އްސާކޮްށލަން ދަންނަވާލަން އެއްެވްސ ވާހަކަފުޅެއް އޮތިގޮތުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހި  އުޅޭ މަޤާމުގެ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 



  

  ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ޙަސަން ޒިޔަތު

ނޑަީކ ޙަސަން ިޒޔަތު. އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު ކުރު ތަޢާރުޝުކުރިއްާޔ  ފެއް ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދެއްވާނަން. ައޅުގަ

ަކއުންޓެްއޓެއް. އަޅުަގނޑު މި ދާއިރާަގއި އަަހރު. އަޅުަގނޑަކީ ަބއި ޕްރޮފެޝަން ޗާޓަޑް އެ 37އަޅުަގނޑު އުމުރަކީ 

އެްއ  އަހަރު މި ވަނީ. އަޅުަގނޑު ކިެޔވީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުން. އެއަށްފަހު އޭ.ެލވެލް 13މަސައްކަތްކުރާތާ މިހާރު 

ހެދީ ވިޗަލީ އިންޓަރނޭޝަނަްލ ސްކޫލު، ސްރީލަންކާ. ދެން އަޅުަގނޑު ވަޒީާފގެ ދާއިރާ ައށް ނުކުތުމަށްފަހު ކިޔަވަން 

ޓް އޮްފ މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓިންގ. ދެން ކިޔަވާ ނިމުމަށްފަހު އެމް.ޭއ، ެއީއ ޗާޑަޓް އިންސްޓިޓިއުޔައީ ސީ.އައި.ދި

ނޑު މަސައްކަްތކުރީ ކޭ.ޕީ.އެން.ީޖގައި ދޮޅު ައހަރު. އެއީ ޮއޑިޓް ފާރމެއް ރާއްޖޭަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ.  އައިސް އަުޅގަ

ނޑު ދޮޅު އަހަރު މަސައްކަތްކުރުަމށްފަހު އަޅު ނޑު ދިޔައީ ިއންޑަސްޓްރީ އަށް. ޕްރަިއވެްޓ ސެކްޓަރަގއި އަުޅގަ ގަ

ނޑު ިދޔައީ އެސިްސޓެންޓް އެަކއުންޓެންޓެްއެގ  މަސައްކަތްކުރިން ޕްަރއިވެޓް ކުންފުންޏެއްގެ، ަޖއުސާަގއި. އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ބަދަލުީވ ރެ އަގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރެއއްގެ ގޮތުަގއި ހުނގޮތުަގއި. ައޅުަގނޑު ނިމުނުިއރު އެތާ

ނޑު ޕެންޝަްނ 2009މެއި  13ދީޤުވުމާއި ގުިޅގެން ޕެންޝަން އޮފީހަށް. އެއީ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު ތަޞް  . އަުޅގަ

ހަމައަށް ވެސް މި ހުރީ  ަވނަ އަހަރު. އެހެންވީމާ، މިއަދާ 2009ބަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހާިއ ގުޅުނީ ނޮވެމް

ނުޑގެ މަޤާމަ ނޑު އެ އޮފީހުގަިއ. އަުޅގަ ކީ ޑިރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އެންޑް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް. މިހާރު އަޅުގަ

ގެންދަނީ. ެއއީ ދެން. އަނެްއހެން މި އުޅެވިަފއި މިހުރީ  އެޗް.ޑީ.ީސގެ ެޗއަރމަންގެ ަމޤާމު ވެސް ފުރުްއވަމުން މި

 ާރގަިއ. އިނޭންސް އަިދ އެކައުންޓިްނގ ދާއިމުޅިން ވެސް ފަ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު އިތުަރށް، އިތުރު ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ނުދައްކާ ކޮމިޓީގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ަކމަށް ވަންޏާ. ދެން ސުވާލު  އެްއެވސް ސުވާެލއް ކުަރްއވަން ެއްއވެސް ބޭފުޅަުކ ބޭނުންފުޅުވާ ޔަުތއާހުޅުވާލާނަން ޒި

ވެސް ކުުރކޮށް ގެންދެވުން އެދެން. އަދި ޖަވާބު ތިކޮޅުްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވީހާކުރެްއވެވުުމގައި ވެސް ހުރިހާ 

ނޑިތީމު ދާއިާރެގ  ދެއްވުުމގައި ވެސް ވީހާ ނޑު ދަންނަަވމުން، ކަ ެވސް ކުރުކޮށް ކުިރއަށް ގެންދެވުމަށް އަުޅގަ

ނޑިތީ ޢިއްޒަތްތެރި އިޝާރާތް މެންބަރު  މު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރިކުަރްއވާތީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެްއެގ ގޮުތގަިއ ކަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. މުޙައްމަދު ޙުސައިނަ  ށް އަުޅގަ

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން   ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަ

ނޑު އުންމީދު ބައްދަުލކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑަށް އަދި  ތުއާޝުކުރިއްާޔ. ޒިޔަތު  މިއަދު ހެނދުނު ޒިޔަ  ކުރާ އަޅުގަ

ގޮތުަގއި ކޮމިޓީެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ވަރަްށ ބޮޑު އުފަެލއް. އޮޑިޓަރ 



  

ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމަށް ޒިަޔތުގެ ނަންފުޅު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއ މިއޮތީ. މާޒީ އަށް ބަލައިާލއިުރ 

ބެހޭގޮތުން ފެންނަމުން މި ދަނީ އެ  ވަޑައިަގންނަވާ ބޭފުޅުންނާމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާ

ލިްކގެ ތެޭރގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޭބޒާރެއް ެވގެން ނުވަތަ ކޮންމެވެްސ ސީބުަގއި ލިޔެަފިއވާ ގޮތަކީ ޕަބްބޭފުޅުންގެ ނަ

ޔަކަްށ ހީވާ ށް ގިނަ ބަކަހަލަ ފަޟީހަތްތަކެއް ެވގެްނ މަޤާމަށް އޭނަ ދުރަށް ވަަޑިއގަންނަވަނީ ކަމަށް ަބއެްއ، ަވރަ

 ޓަކައި ކޮން  ޒިޔަުތ މި މަޤާމަށް ވަޑަިއގަންނަާވއިުރ އެފަދަ ގޮެތއް ޒިޔަތަށް ވިަޔ ނުދިނުމަށް، ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ

 ކަހަލަ ޕްލޭންތަކެއްތޯ ޒިޔަުތގެ އަތުކުީރގެ ތެރޭަގއި ތި ގެްނުގޅުއްވަނީ. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ޙަސަން ޒިޔަތު

. އާދެ! އަޅުަގނޑު ތި ުސވާލަށް ޖަާވބުދޭނީ ތަފާތުކޮށް އިނގޭތޯ. ތި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެވޭތޯ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ

ނޑު ތި ބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތްކުރާނަން. ައޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ަޝއުޤު އުެފދުނު ގޮތް ފުރަތަމަ  ހަމަ އަޅުގަ

ނޑަށް މި އުޅެވިަފިއ  5ޔަ އްސާކޮށްލާނަން. ދެންމެ ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑަށް މި އުެޅން މިދިހި އަހަރު ދުވަހު އަޅުގަ

މާކެޓާއި ގުޅުން ހުިރ މިހުރީ މާލީ ދާއިރާގައި. އެީއ ޕެންޝަން ސިސްޓަމަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް ފައިނޭންޝިއަލް 

ނޑަށް މާލީ ދާއިރާއެްއގެ ވަރަްށ ގިނަ މުައއްސަސާތަާކއެުކ ސިސްޓަމެއް ވީމަ. އެހެންެވ އެގޮތުން އަުޅގަ

ފުރުޞަތު ލިބުނު އިނގޭތޯ. ދެން މި މާލީ ދާއިރާ ހަރުދަނާވާން އެބަ ޖެހޭ. ފައިނޭންޝަްލ  މަސައްކަތްކުރުުމގެ

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ވެްސ ދައުލަތުގެ މާލީ ިނޒާމު ެވސް ހަރުދަނާވެގެްނވާ. ދެން އަޅުަގނުޑ ދައުލަތުެގ މާލީ 

ކަލް ޕޮލިސީ އިނގޭތޯ. ޒިފިންގ އާއި އަދި މާިއ އެަކއުންޓިނިޒާމު މި މާނަ މި ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ފަިއސާ ބެލެހެއްޓު

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެުވނު ގޮތުގައި މި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަ ހުރި މާލީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް  ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ދިަޔއީ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ތެރެއިްނ ނޫނީ އެ މަަސއްކަުތގެ   އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

ތެރެއިން މާލީ ދާއިރާ މި ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެވިދާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ދެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވަރަށް މުހިންމު 

އަސާެސއްގެ ގޮތަށް ެވސް އެަބ އޮވޭ މި ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން. ދެން މި ނިޒާމު ތަރުތީބުވެފައި މިއޮންނަނީ ރެކޯޑް 

ެއއަށްފަހު އޮޑިޓިްނގ އިނގޭތޯ. ދެން ޮއޑިޓިންގ އަކީ ީމގެ އެއް  ކީޕިންގ ސިްސޓަމެއް އޮވެަފިއ، ެއކައުންޓިްނގ

ކޮމްޕޯނަންޓް އިނގޭތޯ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ. ދެން ވަރަށް މުހިންމު ކޮމްޕޯނަންޓެއް. އެކަމަކު ޮއޑިޓް ރިޕޯޓެްއ 

ނޑުމެންނަށް  އެނގެނީ އިނގޭތޯ.  މި ނިމޭއިރު މިއޮންނަނީ ކަންވެ ނިމިފައި އިނގޭތޯ. އާފްޓަރ ދަ ފެކްޓް އަުޅގަ

މީަގއި މުހިންމުކަމަކީ ކަންވުުމގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ދުރާލާ އެހެން ދިމާވާ ކަންކަމަށް ، އެހެންވީމާ

ނުޑ މި ބުނަނީކީ މިހާރުން މިހާރު ނިޒާމު ތެރޭަގއި މިދެންނެިވ  އެޑްރެްސކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. އެކަން ކުރަން، އަުޅގަ

ނޑަށް މާލިއްޔަތާ ގ ނެތީއެކޭ ނޫން އިނގޭތޯ. ފުރިހަމަވެފައިރެކޯޑް ކީޕިންގ ނޫނީ ެއކަުއންޓިން ބެހޭ  ނެތީ. ައޅުގަ

މިއީ އަޅުަގނޑު ެނިގ ، ްސއަކު ނެތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ޗް ނޫނީ ތަޞައްވަރުކުެރވޭ ގާތަކަށް ޕްރެކްޓިސާޤާނޫނު ރި



  

ތެރެއިން އޮޑިޓަކީ ވެްސ  ގޭތޯ. މީގެޗެލެންޖަކީ ޙަޤީޤަތުގައި. އަުޅަގނޑަށް މުހިންމުވީ މި ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރަން އިނ

ނޑުމެްނގެ މި  މުހިންމު ކަމެއް. ރިޕޯޓް ވެްސ ކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. ެއކަަމކު އެ ރިޕޯްޓ ކުެރވުމުގެ ކުިރން އަުޅގަ

ރެކޯޑް ކީޕިންގ، ެއކައުންޓިްމގ ސިްސޓަމްތައް ފުރިހަމަވާްނ އެބަ ޖެހޭ. މިއަުދ ެވސް ަދއުލަތުަގއި މިއަންނަނީ ހަމަ 

ޫރވަްލ މި ޒަމާނަކީ ަޑބަލް އެންޓްރީ އެޕް އެންޓްރީ ކޭޝް ބޭސް އެަކއުންޓިންގ އިނގޭޯތ. އެކަމަކުސިންގަލް 

މި  އަޅުަގނޑު ޒިންމާއަކަށް ނެގީ އަުޅަގނޑު މުހިންމު ކަމެއް ދިނީ ، ގަޅު ޕިޗްެއއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާބޭސިސް. ރަނ

ނުޑގެ ހަމަ ޖެހިލުމެއް  ތި ވިދާޅުވިހެން އަޅުަގނުޑ ހަމަ ، ނިޒާމު ރަނގަޅަށް. އެހެންވީމާ ބަލާނަން އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ކުރަްނޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުަމށް ފަހެއްނުޖެހޭނަން. ދެން މި މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތަށް  ނެތި އަޅުގަ

މިނިވަން ، އެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވިފައި ޤާނޫނުަގއި ވެސް މިޮއންނަނީ ހަމަ ޕަބްލިކް އެކައުްނޓްސް ކޮމިޓީ

ގުިޅގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ އެ އަހަރަކަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެްއ  މިޓީ ނޫނިއްޔާ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއާ ބެހޭ ކޮ މުއައްސަސާަތކާ

ނޑު މި ލަފާކުރަނީ.  ވަރކް ޕްލޭނަކާއި އެްއގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޮއޑިޓް މަސަްއކަތް ކުރެވެމުންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ން އެބޭފުޅުންެގ ތަޤްދީރުަގއި ަކންނޭނގެ އިނގޭތޯ، ިތ ވިާދޅުވާހެން ދެން އަޅުަގނުޑ އެހެންވެ އެގޮތުްނ ހަމަ ދެ

ނުޑގެ މަސަްއކަތަކުން އޮޑިޓް ޮއފީހަށް ބޭޒާރުވެގެން ނުދާނެ އިނގޭތޯ. އޮޑިްޓ އޮފީހުެގ  ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑު މަަސއް ނުޑ ހިފަހައްޓާނަން އިނގޭތޯ. ައޅުގަ ކަތުން މިއަުދ ވެްސ މި ވަީނ ޮއޑިްޓ ކަރާމާތާއި، ޤަދަުރ އަުޅގަ

ނޑަށް ެފންނަނީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  އޮފީހަކީ ދެން ރަްއޔިތުން ިއތުބާރުނުކުރާ ތަނަކަށް ވަމުްނދާ މަންޒަރު އަުޅގަ

ނޑުގެ މަސަްއކަތަކުން ޮއޑިޓް އޮފީހަކާއި ދޭތެރޭ ބޭފުޅުންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެދިފައިާވ  އަޅުަގނުޑގެ ފުށުން، އަުޅގަ

ނުޑ ޝައްކު ތަެކއް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑު ެއކަމުން އެއްކިާބވާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( އާދެ! އަޅުގަ

އިޤްރާރުަގއި ވެސް ެއއްަބސްވެފަިއވާ ފަދައިން އަޅުަގނޑު ހިއްސާ މިހާރު ވެސް އެބަ އޮވޭ ދައުލަތުެގ 

ލަ ކުންފުންޏެއްެގ ހިއްސާ ވެސް، އޮޑިޓަރ ނޑުގެ އަިމއްކުންފުނިތަކުގަިއ. އެ ހިއްާސ ވެސް ދޫކުރާނަން. އަުޅގަ

ނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ާވން އެބަ ޖެހޭ ހުރިހާ ގޮތަކުން އިޖެނެރަލެއް ވިއްޔާ މިނިވަން 

އްސާެއއް ވެސް ޫދކުރަން ތައްޔާރަށް ައޅުަގނޑު މިހިރީ. އެްއވެސް ޕޯޓްފޯލިޯޔއެްއ، އެެހން ކުންފުންޏެއްގެ ވެްސ ހި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޮއޑިޓް ޤާނޫނުގަިއ ، އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލަކަށް. އެހެންވީމާއަދާނުކުެރވޭނެ ވަޒީފާ 

 ވިދާޅުވާ ކަންކަން ހަމަ ކުރުން އިނގޭތޯ. އިތުރު އެްއވެސް ަކމެއް ކުރެވޭނެ ހުއްަދއެއް ނޯްނނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު   ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޙުސައިން ކަ



  

 1979ށިގެން ެނއްހާ ހިސާބުން ފެމިލިއަ 35ނޑަކަށް އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެނިފައި އޮތް ގޮުތގައި ގާތްގަ 

ނޑަށް މި ފެންނަނީ ބިލިއަ 24ގައި ިމއަދު  ނަށް ައރައިގެން ގޮސްފައި ިމއޮތީ. ޭއގައި މިހިސާބަށް ދާއިރު ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެ .މަންސް އަށްޕަރފޯ ތެރެއިން ފުދޭވަެރއްެގ  ގެ ން މި ކިޔާ ކަންތަކަށް މި ބަޖެޓު މީގެ ޕަރފޯމަންސްއޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އަޙަ އްމިްއޔަތެއް ދެވިަފއިނުާވަކން. ހައްތަހާ ވެސް މި ފެންނަނީ އިމްޕުޓް. އިމްޕުޓް ބަޖެޓް އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން ހާސިލްކުރަން، ރައްިޔތުންނަށް ހާސިލްކޮށްދޭން ފެންނަނީ. ބަޖެޓެއް އަންނައިރުގައި އެ ބަޖެޓުން އަ

ޓަަކއި އަޅާނޭ ފިަޔވަޅުަތކާިއ،  ބޭނުންވާ އަުއޓްކަމްތަކަކީ ކޮަބއިކަން ޑިަފއިންކޮށް އެ ައއުްޓކަމްތައް ހާސިލްކުރުމަށް

އުސޫލުން ކަންތައްތަްއ  ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމްތައް ަކނަޑއެޅި އެ ޕްޮރގްރާމްތަކަށް ސީާދ ޑިރެކްޓްކޮށް ބަޖެޓް ކުެރވި މި

ހިނގާތީވެ ނުފެނޭ. ވަރަށް ިގނަ ޒަމާންތަކެްއ މި ދިަޔއީ. ެއ ޒަމާންތަކުެގ ތެރޭަގއި ވަރަްށ ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް، ހަމަ 

. ފައިސާގެ ގޮތްަތކަށް ައއިސްފަ ޚިޔާލަށް ވެސް ނުގެެނވޭ، ެގންނަން ދަތި މިންވަރުގެ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މިހިރީ

އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަކީ ، މާ. އެހެންވީންގެ އަތުން ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިާސއާތުން ނެގޭ ފައިސާ އާއި ރަްއޔިތުރައްޔިތުންގެ އަ

ހަމައެކަނި ފައިސާ ޚަރަދުކުަރން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުއްދަދިން ކަންތައްތަކަކަށް ަޚރަދުކުރި ގޮތުގެ މަްއޗަށް 

ގެ ބަދަލުގައި މިހާރު މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި ޤާނޫނުަގއި ެވްސ ވުމުޓަބަލް ކުރުވަްނ ހުންނަ މީހަކަށްމީހުން އެކައުން

ސް ޮއޑިްޓ ބުނެފައި އެބަ އޮތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ތިީރގައި ިމވާ ތަންަތނުގެ ޕަރފޯމަން

ރފޯމަންސް އިމްޕްރޫވް މި މަޤާމު ޙަސަން ޒިޔަތަށް ލިބިވަަޑއިގެންފި ކަމަށް ވަނީިވއްާޔ ޕަ، ކުރެވިދާނޭ. އެހެންވީމާ

ޓަކައި އަދި ބަޖެޓް އަންނައިރު ޕަރފޯމަންސް މިދެންނެވިހެން މެޝަރަބަލް ގޮތެއްގައި ަކނަޑއެިޅގެން ބަޖެޓް  ކުރުމަށް

ޓަކަިއ ކޮންަކހަލަ ވިސްނުންފުޅުތަކެްއ  ހުށަހެޅިގެން އަދި ެއ ބަޖެޓް އެގޮތަށް ތަންފީްޛކުރެވޭޯތ ޔަޤީންކުރުމަށް

އަދި އެއީ ގެންގުޅެން ެވއްޖެ ިވސްނުންފުޅެއް ކަމަށް ޒިޔަތު ދެކެވަޑަިއގަންނަވަންތޯ؟  ގެންގުުޅްއވާނަންތޯ؟

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ޙަސަން ޒިޔަތު

ނުޑ ޕަރފޯމަނސް އޮޑިޓެްއ  އާދެ! ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް ހިންގުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް އިނގޭތޯ. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ގެންދާނީ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީެގ ލަފާގެމަތީން އިނގޭތޯ. މީަގއި ދެން އޮިޑޓަރ  މަ ކުރިއަށްކުރާކަމަށް ވަންޏާމުން ހަ

ކައުންޓަބަްލ ޖެނެރަލް ބައްލަވަން މިއޮންނަނީ ތި ވިދާޅުވިހެން ހަމަ އެކައުންޓަބަލްވޭތޯ މާލީ ހިސާުބތަކަށް. ދެން އެ

އެަކއުންޓެބިލިޓީގެ މުހިންމުކަން އެބަޖެހޭ  ތަކުގައިފުްނގެ ހިތްވައްޒަގެ ހުރިހާ މުާވގޮތަކީ ދައުލަތުކުރުާވއިރު ވެސް މި

ކޮންސެޕްޓް ތިބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  ލިޓީބިގޭތޯ. އެއީ ޕަބްިލކް ެއކައުންޓެހަމަ ބިންވަޅު ނެގިފައި އޮްނނަން އިނ

ލު ވާޙަ ޮއންނަ ސަރުކާރަކާ  އެ އިއެނގިަލއްވާނެ ިމއީ ހަމަ ދަުއލަތެއްގެ ހުރިހާ ރިސޯެސއް ިމއޮންނަނީ އެއިެރްއގަ

ނޫނީ ވޭސްޓް އެންމެ  ހުރި ގޮތުގައިތޯ  . އެހެްނވީމާ، މި ބޭނުންކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ެއންމެ ފައިދާކުރެވިފަ



  

އްގެ ޒިންމާއަކަްށ ވާނީ. މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ޖެނެރަލެބެލުމަކީ އޮޑިޓަރ  ކުޑަކޮށްތޯ

ނޑަށް މިހާތަނަށް އެނގިފަެއއް ނެތް ޕަބްލިކް  ެވްސ އެކަން އަށަގަނެވިަފއި މުވަްއޒަފުންގެ ތެރޭގައި ބާއްަވން. އަޅުގަ

ކޮށްގެން އައި ަކމެއް އިނގޭތޯ. ޕަބްލިކް ެއކަުއންޓިންގ. ވަރަށް މުހިންމު މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްފައިނޭންސްގެ ބޭފުޅެއް 

ޓް އޮފީހުގެ ޒިންާމއެްއ ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އޮޑި ށް. އެޑަން މިދަނީ މުޅިން ކޮމާޝަލް ސައިކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެ

ުކރަން ވެސް ފަށައިގަންނަން  ސާއް ހިއުލަުތެގ މުވައްޒަފުންނާއި ވާން އެބަޖެހޭ ކުރީގެ ތަޖުރިބާތައް ދަ ކަމުގައި ވެސް

އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އޮޑިެޓއް މަަސއްކަްތ ފަށާއިރު އެބަޖެހޭ ވިސިލް ބްލޯވާޒް ވެސް އަންނަން 

އެހިސާަބކީ  .ނގެންއަންނަން ނޫނީ މަޖިލީހަށް ެވސް އެކޮށް ިހނގާކަން އޮޑިްޓ އޮފީހަށް ވެްސ އިނގޭތޯ. ކަމެްއ ގޯސް 

ނޑުމެން ކުރި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި އޮޑިޓްަތއް ފަ ށް ގެންދާނެ ހިސާބު. ދެން ބޮޑަށް އަށައިގަެނގެން އަުޅގަ

މިހާރު މުހިންމު  .މުހިންމު ދާއިރާތަކަށް ވިފައި ހުރިބަޖެޓް އެލޮކޭޓް ކުރެ ފޯމަންސަށް ބަލާއިރު ބަލާނީ ހަމަ ބޮޑަށްރޕާ

އިސްކަމެއް ެދވޭ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ޕްރޮޖެކްޓްަތއް ހިންގާއިރު އެ ޕްރޮޖެކްޓްަތކުގެ ފައިނޭންސް އެލޮކޭޓް 

ވެނި ދާއިރާެއކޭ އެއީ މިވަގުތަކު ުކްއލިއަކަށް މި .އެގޭ ޕްރޮޕޯފޯމަންސް ބެލުން އިނގަޅަށްޯތ ބަލަކުރެވެނީ އެންމެ ރަ

ނޑަށް އަދި ދަތި. އެއީ ބަޖެޓް އެ ވަރަކަށް އަދި އަޅުަގނޑު ިރވިުއއެއް ުނކުަރން.  ބުނަން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް އަޅުގަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ދެންމެވެސް ކުރެްއިވއްޖެ އޭެގ  އޮޑިްޓގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަަކކީ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައުޅގަ

ތީ ޤާނޫނުެގ ލިއްޔަތު އަދާކުރެވެން އޮއޫއިތުބާރު ކުރަނިވި ގޮތަކަށް އެ ބޮޑު މަސްއަދި މުސްތަޤިއްލު  ،މިނިވަން

ާމއްދާަގއި  ވަނަ 218ށް ލިބިވަޑަިއގެންކަން. ެއހެންވެގެން، ޤާނޫނުައސާީސަގއި އްކާތެރިކަން އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލަރަ

ދެމިހުންނެވި އޮޑިޓަރ  ،ަވކި ުކރެއްވުމަށް ަވކި ހަމަތަކެއް ުއސޫލުތަކެއް ަކނަޑއެޅިފައި ަވނީ ކުއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

ހ( ަގިއ ގައި މިބުނަނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ މަޤާމުން ވަކި ކުެރޭވނީ މި މާއްދާގެ )ވަނީނަމަ. އެ މާްއދާ ށްޖެނެރަލަކަ

ގޮތުގެމަތިންނޭ. )ހ( ގައި ިމބުނަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ވާވާ ހާލަތްތަުކަގއި މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިއެ ވެފައިބަޔާން

ޤާމު އަދާ ކީ ނުވަތަ ެއ މަޤާމަށް އެ މަފަދަ ކަމެއް ކުރި ކަމަށް ެއއް ކަަމކީ. ދެވަނަ ކަމަ ކަީށގެން ނުވާމަޤާމާއި އެ

ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެ ކަމަށް ނުވަތަ ެއ މަޤާމު އަދާކުރުމުެގ ޤާބިލްކަން ނެތް ކަމަްށ ކުރުމަށް ޢުޒުރުވެިރވާ

ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ދެން )ށ( ގައި މިބުނަނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ 

މަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަކަށް ފެނިގެން މި ްޕރޮސެސް ހިނގަން އެބަޖެހޭ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން ކަ



  

 ލަބިއްޔަތުންޣްގައި ބަިއވެިރވެ މެންބަރުންގެ އަރުވެ ވޯޓު ޟިގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ހާވަކި ކުރުމަށް ރައްޔިތުން 

ޤާމުން ވަކިވީއޭ. ެއ ދެމި ބޭފުޅަކު ވަކި ކުރާނަމަ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަން މަ އެ ފާސްކުރުމުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

އްގެ މައްަޗްށ ވޭ ީމގެ ކުީރގެ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލެޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމްކުރާ ަކންތައް. ހަމަ މި ޕްރޮސެސް ހިންގަވާަފއި

ނުޑ މިހާރު ދެމިހުންނެވި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަ ހުންނެވި ނަޢީމް. ެއހެންނަމަވެސްކުރީަގއި  ލް އެބަ ހުންނެވި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޯކޮންފިޑެންސްެގ  .ުހންނެވިވެސް ދެމި ކުރާއިރު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެއީ މިހާރުޤާނޫނަށް ރިޢަޔާތްހަމަ 

ނޑުމެން  ޕްރޮސެސްއެއް ނުހިންަގވާ ާޤނޫނަކަށް ގެނައި އިޞްލާެޙްއގެ ތެރެއިން ައއި ކުަޑކުޑަ މާއްދާއެއް އަުޅގަ

އްދާއަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެއްިލއްޖެ މިހާރު އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް ފުޓް ނޯޓެއް ފަދައިން އައި މާ ކުރާ ގޮތުން ސިފަ

ކަށް ޤާނޫނުއަާސީސން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަމި ޕްޮރސެސްެއއް ނުހިންަގވާ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުން  .ދެމިހުންނެވި ބޭފުޅެއް

ލާަފިއ. މާދަމާ މިސާލަކަށް ހަމަ ރަށް ކުޑަުކޑަ ގޮަތކަށް ެގއްލުވާއޮތީ ވަ ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމާއި މަޤާުމގެ ޔަޤީންކަން އެ

ނޑުެމން ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ ެއ  ޙަސަން ޒިޔަތު ހޮިވވަަޑިއގަތް ކަމަށް ވަނީނަމަވެސް ހަމަ މިގޮތަށް ވެދާނެ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި މިއީ ޤާނޫނު ނޑޭތީވެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ އަސާސީ އަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު އެހެްނ ކެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ެއގޮތަށް އަދި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި   ހިންގޭ ކޮމިޓީއެއް މި ކޮމިީޓެގ މި މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބުނަނީ މިގޮތަށް ކަމަށް  ވެސް މި އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް އިޚްތިރާމާއެުކގަިއ އަޅުގަ

އްސަލައެއް ނޫން. އޮތް އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނޫން. ހަމަ އެއްެވސް މަ އަޅުަގނޑުމެން ޙަސަން ޒިޔަާތ މެދުގައި

ވާހަކަތަްއ  ޤާނޫނުއަސާސީން މިބުނާ މިކަން މި ޤާނޫނުައސާސީ ނެގެހެއްޓުމަށް ަޓކަިއ މި މި އެހެންނަމަވެސް

އި ބައިވެރި ނުވާނެ އަޅުަގނޑުމެން ރެކޯޑަށް ޓަަކިއ ދެންނެވުމަށް ފަހުގައި އަުޅަގނޑު މި ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުމުގަ 

 މައްސަަލއެއް އޮތް  ދުގައިމެ ޒިޔަތާ ޙަސަން ހާލަތެއްަގއި ކުންނާނަން.އެްއވެސްވާހަކަ ދަންނަވާފައި އަުޅަގނޑު ނު

 ޝުކުރިްއޔާ. ބޮޑަށް ވަރަށް. ނޫން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ދެން ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި މިއޮތީ

 ޔާމީން ރަޝީދު. އަޅުަގނޑު ުފރުޞަތެއް އަުރވާނަން. 

 

 ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔާީމން ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އަޅުަގނުޑ ެވސް ހަމަ އިްނތި ފާހަގަކުރި ޮޕއިންޓްތަްއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އެީއ ޤާނޫނުއަސާީސގައި 

ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ފައި ވަކި ގޮތެއް ޮއއްވާ އެ ޤާނޫނެްއގައި ހަމަ ކުޑަ އެްއޗެއް ޖަހައިގެން އެ އޮ ކޮށްބަޔާން

 އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެްއ ނޫން އެީއކީ. ކޮންމެ ކަމެއް  ލިއްޔަުތ މި މަޤާމު މިހާރު ނެތް.އޫމަސް



  

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަިކ  މަތަކުގެ މަތިން. އެހެންނަމަވެސްވެސް ހިނގަންޖެހޭނީ އޭގައި އޮންނަ އުސޫލުން. ޤާނޫނީ ހަ 

ވާނަަމ  ކަމުގައި ށް ެގންދިޔައިމަ. ދެން ވަކި ކުރަްނ ބޭނުންއަޮއްއާވ އެނޫން ގޮތަކަށް ކުރި  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއި

ކޮށްފައި ވަނީ. ހެން ޮގތަކަށް ޢަމަލުއެ އެ ގޮތް ބާްއވާފައި އެހެންނަމަވެސްރުޞަތު އެބައޮތް. ވަކި ކޮށްލުމުގެ ފުހަމަ 

ނޑުގެ އަމިއްލަ  ނޑުމެން ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ ނެގެހެްއޓުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ ނިންމުމެްއ ހަމަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ންނަވަން. އެހެންނަމަވެްސ ދަ އެ ވާހަކަ ނުވުން ހަމަ ރެކޯޑަށް ަޓކައި ްސ ހަމަ މި ޮކމިޓީގައި ަބިއވެރިއަޅުަގނުޑ ވެ

ނޑުމެން ޙަސަން ޒިޔަތާހަމަ އިންތި ފާހަގަކުރެއްވިހެ   ެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސްެއއްެވސް މައްސަލަ ން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ މި ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުްނތައް އަިދ ޤާނޫނުއަސާީސ  އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޕާޓީ ްސޓޭންޑާ އަދި އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ކޮމިޓީން ނުއަޅު  ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  ކުމެލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ޥާހަކަދެއްެކވުން:

ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ތުުލސްދޫ ދާއި އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިނގޭތޯ. ދެން ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި

 ށް.މަދު ވަޙީދައްމެންބަރު މުޙަ

 

 މުޙަންމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ށް. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ސަން ޒިޔަތަޙަރިއްޔާ އަދި މަރުޙަބާ އިނގޭތޯ ޝުކު

 އްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށްވަނަ މާ 168އަޅުަގނޑު ެވސް ދަންނަވާލާނަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނުވާ ގޮުތގެ މަތިންނޭ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަން ކުރެވިފައި އޮންނަނީ ސާސީއާ ޚިލާފުޤާނޫނުއަ ކޮށްފައި އޮންނާނެ މިބަޔާން

އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަދި  އާޤާނޫނުއަސާސީ ކުރީަގއި ހެދިފައި ހުންނަ ޤާނޫނުތަކަށް ވެސް ހަމަ މި

ވާނެ ކަމަށް. ާޔ އެ ބާޠިލްނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމަށް ވަނީވިއްޤާ އެްއވެސް މާއްދާެއއް ބާޠިލް ކަމަށް މި

 އޮތް ތް ވާ ގޮުތެގމަތިން ގެނެސްފައިއަޅުަގނޑުމެން މި ގެނައި އިޞްލާޙުތަކަކީ މި ޤާނޫނުައސާސީއާ ެއްއގޮ

ނޑު ކޮމެންޓެއް ދޭކަށް  ދެންނެވީ. ނޫން މިއިޞްލާޙުތަކެްއ. އެހެންވީާމ، އެ ދެއްެކވި ވާހަކަތަުކގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

މި ޒިޔަތު މިތަނަށް  ޤާނޫނުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެމަތިން އަޅުަގނޑުމެން ޙަސަން އިޤާނޫނުއަސާީސއާ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން މިތަނުަގިއ އިންޓަ ިވއު މިކުރަނީ. ރކޮމިޓީ އަށް ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފޮނުވި ނަމާއި އެްއޮގތަށް އަުޅގަ

ނޑުެގ ފުރަތަ މަ ސުވާލަީކ މިސާލަކަށް ެއންމެ ޕްރެޝަރ ބޮޑުެވގެންދާެނ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ސިޔާސީ ގޮުތގައި ޕޮލިިޓަކލް ވިުއ ނުވަތަ އެ ިސޔާީސ ހަރަކާތްތަކުެގ ތެރެއިން  މިފެންނަނީ މިހާރު މައިގަ

ކާރަުކން ކުންފުންޏަކުން ނުވަަތ މިއަންނަ އެިކއެކި ިފއްތުންތަްއ ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބަކީ ެއއްވެްސ ބޯޑަކުން ސަރު

އެނޫން ވެސް ޕާީޓއަކުން ވެްސ އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ ފިއްތުްނތަކެއް ފިއްަތިއގެން ނުވަތަ ެއނޫން ވެސް ގޮަތކުން ަވކި 



  

އިތުރުން ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިާބވެ ހުރެގެން  ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން އެއްވެްސ ފަރާތަކުން އަންގައިފިނަމަ އަދި އޭގެ

އޮތް ކަމުގަިއވަނީނަމަ އެ ކަމުގެ  ފަދަ ޖާގައެއް އެަބޮއތްތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ؟ނެކުރެވޭލުަގއި މިސާލަކަށް މިކަން އަސް

  ން ދެވޭނީ ކިހާ މިންަވރަކަށްތޯ؟ޔަޤީންކަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނީ  ށް ގެންެދވިދާނެއަުކރި ށް ވަންޏާ އިތުރަށްާވ ކަމަދެ ުފރުޞަތު އިނގޭޯތ ބޭނުންފުޅު ށް އަދި އެބައޮތް ވަޙީދަ

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން.  މިހާރު ފަހުން ބޭނުންފުޅު ކުރެއްވެވިާދނެ.  ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

 

 މަދު ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:އްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

މިފަދަ  ވި ުސވާަލކީ ޙަސަން ިޒޔަތާޤައްިރރު ކޮށްލަން ބޭނުންއަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި މު

ނަމެއްގައި ޤާނޫުނގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އިޢުލާން ކުރުމަށް އެ އަށް އިޖާބަ ދެްއވާ ޭއގެ މަްއޗަށް ބިނާކުރެިވގެްނ 

ައޅުަގނުޑ  ންނަމަވެސްހަށް އައިސްފައޭ. އެހެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން މިއޮތީ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީ

ނޑުމެން ޙަސަން އަދި  ޒިޔާތު ހޮވަންވީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ސުވާލު އުފެދިގެންދިޔަ ހިާސބަކީ މި މަޤާމަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ވަނީ ލިބިފައިއެހެން ތައްތައް ކުަރއްވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ހޮވައިފިނަމަ ކަން  ނަަމވެސް އެ ުސވާލުގެ ޖަވާބު ައޅުގަ

 ށްދާކަށް ޭބނުމެއް ނޫން. އަަލކަށް މާބޮޑަށް ކުރިލު އެ ުސވާކަމަށްވާތީވެ އަސް

 

 ޙަސަން ޒިޔާތު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ޝުކުރިއްާޔ. ތި ސުވާލުގެ ެއއްބައި ައޅުަގނޑަށް ޖަވާބު ެދވުނީ އިނގޭތޯ. ދެން ެއއީ ނިޒާމް މުޅި ނިޒާމް ހަމައަކަށް 

ނޑު ހޮވަންޖެހޭ ކަމަށް  އެޅުވުން އިނގޭތޯ. ދެން މީގެ އިތުރަށް ހަމަ އަޅުަގނޑު ހަަމ ކުރިމަތިލާން ނިންމީ އަދި އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ެއއް ަކމެއް އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން ފަށައިގަނެގެން ައއީ ވަރަށް ދަތިކޮށް އިނގޭތޯ. 

ނޑުމެން ގޮ ްސ އެަކއުންޓަންޓެއް ގޮތަށް މަސައްކަތް ފަށައިގެން. ޮއޑިޓް ުކންފުންޏެއްގައި ދޮޅު އަހަރުިވއިރު އަުޅގަ

ކަން. ހިސާބުތައް ބަލަންވީމަ ޖެހިލުންވޭ އިނގޭތޯ ާރއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުން. ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަުކން ހިސާބުތައް ދައް

ނޑުމެން މުޅި އިންޑަސްޓްރީ އެއީ ީކްއވެތޯ ދިވެްއސެއް  މިނޭޓް ޑޮބޭުރގެ ފަރާތްތަކުން މިވަނީ ވީމަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑު ބޭނުމެއް އިނގޭތޯ އޮޑިްޓ އޮފީސްެގ ތެރެއިން މި ކުރަމުން މިދަނީ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީ މާ، އަުޅގަ

ސްޓޭންޑަޑް ސެްޓ ވެސް އެބަހުރި ހަމަ މުހިންމު އަސާސެއް އިނޭގތޯ މި  އޮޑިޓް ާޤނޫނުގައިއަެނއްކާ ކަންކަން 



  

ޤާއިމް ކުރުން އިނގޭތޯ.  ާމ، ައޅުަގނުޑ އެބަ ބޭނުންޭވ ހަމަ އެަކއުްނޓިންގ ޮއޑިޓް ޕްރޮފެޝަނެްއ މިކުރުން. އެހެންވީ

ދަންނަވާނީ މިއީ  ހަމަ ކީކޭތޯ އީވެސް އެބަހުރި އެކައުންޓެންސީ ބޮީޑޒް މި މީގެ ތެރޭގައި ހަމަ ފުރުޞަތުތައް މިހާރު

ލެކްޗުައލް އެސޯސިއޭޝަން ެވްސ ރެވގެން ހަދާފައި ހުރި އެސޯސިއޭޝަން ގޮތަށް އިންޓައޮޑިޓަރުން ންއެަކއުންޓެންޓު

ޝަްނސްތަކަށް ނޫނީ މި ބޮޑީސްތަކަށް ވެސް އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ދޭން އެބައޮތް. އެ އެސޯިސއޭ

އިނގޭތޯ. އެބޭފުޅުން ވެސް ެއބޭފުޅުންގެ ރިސާޗްތައް ނޫނިްއޔާ މިސާލަކަށް ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެބޭފުޅުންގެ މިނިމަމް 

ނޑުމެން ނޫނީ މަޖިލީހަށް ވެސް ހުށަހެޅޭ ފެންވަރަށް  ރިޕޯޓެއް ވެސް ދާން  އެ ބޮޑީގެ މައްސަކަތްަތއްވެސް އަުޅގަ

އެބަހުރި ހަމަ އެކައުންޓިންގ ނޫީނ  އިތުރަށް ނޑުމެން ދޭނަން. އަނެއްކާ މީގެއެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ަވކި ޤައުމުތަުކަގއި ވަިކވަކި ސްޓޭްނޑަޑްތަެކްއ ޢާއްމުކޮށް މިހާރު މިބުނަނީ ވަކިއޮޑިޓިްނގ ސްޓޭންަޑޑް ވެސް ހެދޭނެ. 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސްތަކޭ ފްލޯރ ކުރަނީ. އެ ކަމަކު ައޅުަގނޑުެމން އިސްލާމިކް ޤައުމަކަްށ  .ނޭ ހަދަނީނޫ

ނޑަށް ހަމަ އެކަން ދަތި ކުރެވުނު ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގައި އުޭޅއިރު  .ވެފައި އަނެްއކާ ވެސް އަުޅގަ

ކުރާއިރު އެ ވެުލޭއޝަންގެ މައްސަލަ އެބަ  .ކް ފައިނޭންސަށްއަޅުަގނޑުމެން އެބަ އިްނވެްސޓް ކުރަން އިސްލާމި

ދިމާވޭ. މިއަކަްށ ސްޓޭންަޑޑެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން ވެސް އެބަޖެހޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްތަްއ 

އަކީ ވެސް ެވސް ޤާއިމް ކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ދާއިރާ ބަލައިގެން ރާއްޖެ އަށް އެަކށީގެންވާ ސްޓޭންަޑޑްތައް

ނޫނީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އިްސކަމެއް ީދގެން ހަމަ ޑިވަލޮޕް ކުރަން ޭބނުންވާ ދައިރާެއއް އިނގޭތޯ ެއކައުންޓިންގ ޮބޑީޒް 

 ޕްރޮފެޝަން ބިނާކުރުން.މި 

 

 މަދު ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:އްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

ދެންނެވިއްޖެ ކުީރގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށަމުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ އާދެ! ހަމް އިޞްލާޙެއް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހަމަ 

ރެކޯޑަށް  .268އޭގެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ  ޖަވާބު ދެުވނު. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އެޭބފުޅުންނަށް އޭގައި .ވަނަ މާއްދާއޭ 168

 ޓަކައި ދަންނަވާލީ. ުޝކުރިްއާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޒާ ވެސް އިޝާާރތް ކުރަްއވާފަިއ އެަބއޮތް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގުރަ

ނޑު ރިޒާ އަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާފައި ދެން .ފުރުޞަތަކަށް އެހެންވީމާ،  ެއހެން ބޭފުޅަކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑަށް އުފެދޭ ސުވާލަކީ ޮއޑިޓަރ އަޅުަގނޑު ވެސް އެބަހުރި ބައެއް ުސވާލުތައް ދަންނަވާަލން އިނގޭތޯ. އަޅު  ގަ

 ައިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުންނާ  ގިަނ ތަފާތު ވާހަކަތަްއ ރާއްޭޖގަިއ މި ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަާތ ުގޅޭ ގޮތުން ވަރަށް 

ނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ވަރަްށ ގިނަ މަަސއްކަްތތަކެއް ވެސް ކުރަްއވާފަިއ  ބެހޭގޮތުން އެބަ ދެެކވޭ. އަިދ އަުޅގަ



  

ލުން ހުރީ ވެސް. ދެން މި މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީއަކީ މިއީ މިނިވަން މުައއްސަސާތައް އެންމެ ރަނަގުޅ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

ވުމަށް ރަކާތްތެރިހަޤާނޫުނއަސާީސގައި މިބުާނ ގޮތަށް ގޮތުަގއި އެންމެ އެދެވޭ ގޮުތަގއި ޤައުމަށް ފައިދާ ހުރި ގޮުތގައި 

ނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އޮތް ކޮމިޓީ ވެސް މެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ލިްއޔަތެއް ެއޅިފައި އޫމަސައްކަތެއް ަމސްއެންމެ ބޮޑު 

ތުވެދިޔަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލުންގެ މަސައްކަތްޕުޅަްށ ރިޢާޔަތް ކުރައްވާ އެ މަަސއްކަތްޕުޅުތަކުން ރަނަގޅު އިމިހާރު ފާ

ނޫނިއްޔާ އެ ވެސް ވިސްނުާމއި ފިކުރާ އެްއޗެހި ރަނގަުޅ ކޮށްލަން  ކޮށްލައްވަން ނޫނިްއޔާ މީހުންގެ ތެރޭގައި

ކޮަބއިތޯ ހުރި  މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މި އަލަށް ޒިޔަތު ވަަޑއިގަންަނވަން މަސައްކަތް ކުރަްއވާއިރު

  ވިސްނުންފުޅަކީ؟

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޙަސަން ޒިޔަތު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ނޑު ޖެހެނީ އިނގޭތޯ. ދެން މި އޮޑިޓަމިމުޅި ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރަން  ދެ! ކުރިން ދެންނެވިހެން ިއނގޭތޯއާ ކީ އަުޅގަ

ކޯޑް ކީޕިްނގ ވެސް ެއކައުްނޓިންގ މަސަްއކަތް ެވްސ އެއާއެކީ ރެ  ހަމަ .ކުރިން ދެންނެވިހެން އޭެގ ޮކމްޕޯނަންޓް

 ވެސް ދައުލަުތގެ މުަވއްޒަފުންގެ ތެޭރގައިއިނގޭތޯ އެބަޖެހޭ ކުރަން އިނގޭތޯ. މީގައި މިާވގޮތަކީ މީހުންގެ ތެޭރގައި 

އެ މީހުންނަށް  .އިނގޭތޯ ހިންމުކަން އަށަގެންފަިއ ބާްއވަން އެކަުމގެ މު ބްލިކް އެަކއުންެޓބިލިޓީ އިނގޭތޯއެބަޖެހޭ މި ޕަ

ކޮށްފައި ސާއްހިކުީރގެ ތަޖުރިބާ ެވްސ އެބަޖެހޭ  ކުަރން އެބަޖެހޭ. އަނެއްކާ އޮިޑްޓތަކުގެސާއްހިމަޢުލޫމާތު ވެސް 

ޢާްއމުކޮށް ބޮޑެތި ކަންތައްަތްއ  .ފައި އޮތް ޮގތް ރިޕީޓް ވިޔަ ނުދީބާއްވަން އިނގޭތޯ. ކުރީަގިއ ކަން ހިނގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ ެއއް ޮއޑިޓް ތިން ހަތަރު ފަހަރަށް ފައިސާ އެްއކަލަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 

ާދއިރާަގއި އުޅޭ  އެ .މިހިރަ ކަންކަމަކީ ހަމަ ހުއްޓޭނެ ކަންކަން އިނގޭތޯ ނަަގއިފަިއ ހުންނަ. ވަުއޗަރ ހަދަިއގެން

ރި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ސިމްޕަލް ވަރަށް ކުިދކުދި ކަްނތައްތަކުން ވެސް އެބަހު ނެމީހުންނަށް އެވެޔަރނަސް ކުީރމަ ހުއްޓޭ

ހަމަ ރަނގަޅުކުރުމާއި ގޮތުަގއި މި ސިްސޓަމް  ައޅުަގނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާއެހެންވީމާ، . ބޮޑެތި ހަމަ ފްރޯޑް ހިންގާފަ

ނޑު މި ދެކެނީ. އޭރުން  ޕަބްލިކް ފައިނޭންސްގެ މީހުން ބިނާކުރުމަކީ އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން އޮޑިޓްގެ ތާރީޚަށް  އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި އޮޑިޓް މި ފެށިގެންދަނީ މާފަހުން އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

މި އޮޑިޓް އޭގެފަހުން  .ނގޭތޯޓްމަންޓެއް ގޮތަްށ އޮޑިޓް މިއިންނަނީ އިރކުޑަ ޑިޕާ ގެލައިލާއިރު މި ޓްރެޜަރީބަ

މެއް ދިމާވުުމގެ ާއދޭ. އެއީ ކަ ވެސް އެބަ އޮޑިާޓއެކީ ރިްސކް މެނޭޖްމަންޓް ކިޔާ ަބއެއް ިމއަދު ހަމަ ިދޔައީ. ފުޅާވެގެން

ނޑުމެން ބޮެޑތި މުއައްސަސާތަުކގައި މި  .ކުރަން ފިޔަވަޅު ެއޅުން އިނގޭތޯއްލުޙަކުރިން އެކަން  ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

މު އީ ވެސް ހަމަ މުހިން ކުންފުނިތަކުގެ ވެސް މި ުރ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާަތުކގެ އިނގޭތޯ ސަރުކާ އެބަޖެހޭ



  

ނޑުމެން  ފަންކްޝަނެއް ގޮުތގައި މިއަުދ ވެސް ހަމަ އިމްޕްލިމެންޓުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ދާއިރާތަްއ އެބަހުރި އަޅުގަ

 ކުރުމަށް. އެޑްރެްސކުރެވިދާނެ ކަންކަން މި ރަނގަޅު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ އެ ޢާއްމުކޮށް ކިހިނެއްތޯ ދެކެަވަޑއިގަންަނވަނީ މި ފާއިތުވެދިޔަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުންގެ މަޤާމުަގއި 

 ުގޅޭގޮތުން.  ެޅްއތޯ އޮތީ އެ މަސަްއކަތްތަކާމަސައްކަތްޕުާޅއި ދޭތެރޭގައި ާޢއްމުކޮށް ކޮންކަހަލަ ޚިޔާލުފު

 

 ހަކަެދއްެކވުްނ:ވާ ޙަސަން ޒިޔަތު

ނޑުމެން ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަްއ ނެރޭގޮތް އިނގޭތޯ. ދެން  މީގެ ދެން އަޅުގަ

ކާއިރު އެހެން ކަންކަްނ ޕޯރ ވާހަަކދައްސިންގަޕޯރ މޮޑެލް ބަލާލިން އިނގޭތޯ. ނޑު ކޮންމެެވސް ވަރަަކށް ސިންގައަޅުގަ 

ރިޕޯޓު ނުކުންނަނީ އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު ނުކުންނައިުރ މީހުންގެ ނަމެއް ނުހުރޭ  ފުރިހަމަވެފައި ހުރެގެން އޮިޑޓު

ިމ އޮންނަ ކަންކަން، އެްއކަލަ ލީކޭޖަްސ ހުންނަ ދާއިރާ ހުންނަނީ ފާހަގަކޮށްފައި އިނގޭތޯ.  އިނގޭތޯ. ދެން އެ

ކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. މީގެ ކަމެއް ރަނގަޅު އެބަޖެހޭ މިނިސްޓަރަށް އޮންނަ ރިޕޯޓެއް އިނގޭތޯ މިވެނިތަކުަގއި ދާއިރާ

ވެދާނެއޭ. ގޯްސވާނެއޭ. އެހެންވީމާ، އަބަދު ވެްސ އެްއކަލަ ޕްރޯެއކްޓިްވކޮްށ  ސަބަބުން މިވެނި ކަންތައްަތކެއް

ނޑު ނެރެފައި ހުރި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުގައި ރަނގަޅަށް ކަންކަން ކުރަން ފާހަގަކޮށްފައި ހުންނަނީ. ދެން މިހާރު  އަުޅގަ

އަނެއްެހން ދަންނަވާކަށް ނެތިން އިނގޭތޯ. ދެން މީަގއި ޮއޑިޓުން ާޢއްމުކޮށް ެއ ފޯކަސްކޮށްަފއި  ދެން އެއަށް އެްއޗެއް

އޮންނަ ދާއިާރއިން ބޭރުން ަކންކަން ފާހަގަކޮށްފަިއ އޮންނަަކން ވެސް ފާަހގަވެަފއި އެބަުހރި އިނގޭތޯ. އެދެން ީމެގ 

. އެ ަވގުތަީކ ެވްސ މު ކަމެްއ އިނގޭތޯވެސް މުހިން މްލީ ނެރުންދެން އަނެއްާކ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓަީކ އަނެއްހެން ަޓއި

މިވާގޮަތކީ ެއކަމުގައި ޝާމިުލވެފައި ހުންނަ  މު ކަމެއް އޮޑިޓު ރިޕޯޓު، އޮޑިޓު ރިޕޯެޓއް ލަްސވެގެންިދއުންވަރަށް މުހިން

ޓައިމްލީ، ، އެހެންވީމާ ފަރާތްތައް ނޫޅޭ އޮފީހުގައި ނޫޅޭ. ޑޮކިއުމެންޓު ފެންނަން ނެތީ. މިކަން ވެސް މެދުެވރިވޭ. 

ކަަމކާއި ދިމާެވގެން ނެރޭ ނެރުމަކާއި ދޭތެރޭގައި ެވސް ރައްޔިތުްނގެ ހިތުގަިއ މިހެން ައވަސް އަުރާވލައިގެން  ކުއެކަމަ

ކޮށް ދުރާލައި އެނިގގެން ޮއޑިޓު މާ، ުސވާުލ ނުއުފެދޭގޮތަށް ޕްލޭންސުވާލު އުފެދޭ ޖާގަ ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީ

ނ  ުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ރިޕޯޓު ނެރުންކަމަށް އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޒާއަށް ައޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން. 

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ިއބްރާހީމް ރިޒާދާއިާރގެ މެންބަރު ގުރައިދޫ 

ކުރިމަތިލެއްވި ޒިޔަތު، ޤާމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މައަދި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު.އާދެ! 

މި ކޮމިޓީގެ ބައެްއ އަޅުަގނުޑގެ ފަރާތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުގެ ފުރަތަމަ ސުވާލެްއގެ ކުރިން 

ނޑު ވެސް ޤާނޫނީގޮތުްނ އެްއެޗއް ދަންނަވާލާފަިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރި ބަެއއް ކަންަތއްތަކަށް ައޅުގަ

އޮޑިޓު ޤާނޫނު، މި ޤާނޫނުގެ އެްއވެސް މާއްދާައކުން  ،2007/4ގެ ސުވާާލއިގެން ުކރިއަށް ދާނީ. އެއީ އަޅުަގނޑު 

ނޑަެއޅިފައި އޮތް ަތނެއް. މިދެންނެވީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުން މިއަންނަ  އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ މުއްދަތެއް ކަ

 ކި މުއްދަތެއް. އެ މަނިުކފާނު އެ މަޤާމުގައި ދެމިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވަޤާނޫނުގައި އެްއވެސް މާއްދާެއއްަގއި ނެތް 

ނޑަައޅައި ަބޔާންކޮށްފަެއއް ނެތް މި ޤާނޫނަކުއެއް.  ިމ ޤާނޫނަކީ މިދަންނަވާހެން ހުންނާނީ ކިތައް އަހަރަށް ކަެމއް ކަ

ނޑުމެންނަށް  2008ޯއަގސްޓު  7އޭގެފަހުން ވަަނ ޤާނޫނު.  4ވަނަ އަހަރުގެ  2007 ިމ ގައި ޤާނޫނުއަާސސީ އަުޅގަ

އަހަރު  7ވަނަ މާއްާދގަިއ އެބަބުނޭ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ޢައްޔަނުކުރާނީ  215ވުޖޫދަށް ގެެނވުނު. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

އެައކު ނެތް މުއްދަތެއް ކުރިން ހެދިފައި އޮތް ޤާނޫެނއް، މިޖެހޭ ގޮތަީކ،  ވާންމީގަިއ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށޭ. އެހެންވީާމ، 

ނަޑއަޅާފަެއއް. އޭގެފަހުން ޤާނޫނު އަސާސީ މިއަންނަނީ. ައއިއްަސ މިބުނަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އެބަބުނޭ ކަ

ައހަރު ދުވަހޭ. އަދި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ޤާނޫނުގައިާވގޮތުެގ  7ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މުއްދަތަކީ 

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން  5ގެން މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށް

އަހަރު ވުމަށްފަހުގައި ދެން މަޖިލީހުން  7މުއްދަތަކަށް އޭަނގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުެރވިދާނޭ. ެއއީ ފުރަތަމަ 

 7އަހަރަށް އިތުރުކުރެވިދާނެ. އެހެންވީާމ، ފުރަތަމަ މުއްދަތަކީ  5ފާސްކޮށްގެން އަނެްއކާ ވެްސ އޭނަގެ މުއްދަތު 

ނޑު ހަމަ ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ހައިިސއްޔަތުްނ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް  ށް އެބަކަމަ އަހަރު ބުނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ާއއި މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރަޟުޭވ  2007/4ސާފުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ޤާނޫނުގެ 

. ޤާނޫނުއަސާސީ ައއީ ފަހުން. ޤާނޫނު އޮތީ ކުރުން. އެބަ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަާސސީއާ ެއއްގޮްތކުރަން އެބަޖެހެއޭ

ސީއާ ތަޢާރަުޟާވ ޤާނޫނުއަސާކޯޓުން ވެސް އެބަހުރި  އެހެންވީމާ، މިހާތަނަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އަދި ހައި 

އެގޮތަށް ހުރި މާއްދާަތއް ާބޠިލުކުރަްއވާފަ. އަދި އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ވެސް އެބަހުރި ވަރަްށގިނަ 

ނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. ޤާނޫނު ތަކަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފަ. އެއީ އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، އަިދ ޚިލާފުވާ ެއއްެޗއް އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަކަެށއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ނެހެދޭނެ!

ނޑުމެްނެގ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެއް. ެއީއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ  ވާނަމަ އެ ބާޠިލުކުރުމަކީ ވެސް ކަމުގައި އަުޅގަ

ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނަށް ގެންނަންވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުުމގެ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައި އޮްތ ޤާނޫނު ހަދައި، ޤާނޫނުތައް 

ިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ެއްއވެސް އޮޑިޓު ޤާނޫުނގަިއ ނެތޭ އޮ  ،2007/4ޙަޤީޤަުތަގިއ މިދަންނަވާހެން ތަން. އެހެންވީމާ، 

ނޑައަޅާަފއެއް. ާޤނޫނުއަސާސީ ޭއގެފަހުން  އަހަރުގެ މުއްދަތެއް.  7އަިއސް މިބުނަނީ މުއްދަތެއް އެބައޮތޭ. މުއްދަތެއް ކަ



  

ނޑައަަޅއި  1މިހާރު މިވަނީ މި ޤާނޫނަށް އެހެންވީމާ،  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނެވިފަ. ޭއގެ ޮއތީ މުއްދަތެއް ކަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކު ން ެއބަބުނޭ ބަ ފަހުން މިގެނައި އިޞްލާޙު ތެރެއިން އެއެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއި ދެންބަޔާންކުރެވިފަ. 

ގެނެވުނު، ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި މިދަންނަާވލީ މިހާރު މި 

ވަނަ ިއޞްލާޙަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ  1ނުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު މިގެނައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫ

ތަޢާރަޟެއް ނުެވއޭ. އެ ދޭތި އެްއގޮތޭ މިހާރު ެއވީ. ކުރީަގިއ ޤާނޫނުން ނެތޭ މުއްދަތެއް ަކނޑަައޅާފަެއއް. އެހެްނވީމާ، 

ނަޑއަޅަން. ެއހެންވީމާ، އެގޮުތގެ މަތިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އެބަ ލާޒިމުކުރެއޭ މުއްދަތެއް ކަ

ނޑު ހަމަ ކުރީގެ ަބއެއް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން، ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން  އީަގނޑުމެން ގެނައީ. އެހެންވީމާ، މިއަޅު އަުޅގަ

ނުޑގެ ވެްސ  ނޑު ހަމަ ރެކޯޑަްށ ޓަަކއި ދަްނނަވާލުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާާލފައި، އަުޅގަ ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަ

ނސުވާލަީކ،  ފެނޭ ވަކި ހިސާބަކުން ސިޔާސީ ވިސްނުެމއްަގއި  ޑުމެންނަށް އެބަބައެއް އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލުން އަޅުގަ

ނޑުގެ ުސވާލަީކ،  ނެރޭތަން އެބައޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް  ޒިޔަތު މި ަމޤާމު ޙަވާލުކުރެިވއްޖެނަމަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ވަކި ހިސާބަކުން އެފަދަ ސިާޔސީ ރިޕޯޓުތައް ނިކުންނާނެތޯ؟ 

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން  ޙަސަން ޒިޔަތު

ނުޑގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުގެ ދަށުގައި އެކަހަލަ ިރޕޯޓެއް ނުނުކުންނާނެ ކަމަްށ އާދެ! ޮއޑިޓު އޮފީހަކުން  އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ  ނޑު ުކރިން ވެސް ދެންނެވިހެން އަޅުގަ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ތިބޭފުޅުންނަށް ދެން. އަޅުގަ

މަހައްޓަން. އަޅުަގނޑު ފުށުން އިނގޭތޯ އެތިކަލް އިޫޝެއއް ނޫީނ އޮޑިޓު އޮފީހަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ދަ

ޕްރޮފެޝަނަލް އިޝޫެއއް ުނކުމެއްޖެއްާޔ ައޅުަގނޑު ިއސްތިޢުފާ ދޭނަންނަ އިނގޭޯތ. ެއއީ މުައއްސަސާަތއް 

ނޫން  ދެމިއޮންނަން އެބަޖެހޭ އިނޭގތޯ. މުއައްސަސާަތކުެގ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ދެމިއޮންނަން ެއބަޖެހޭ. އެ މީހަކަށް

ނޑު ޔަޤީންކަން ، މުއައްސަސާ ބިާނވާންޖެހޭނީ. އެއީ ާދއިމަށް ދެމިގެންވާ ތަްނތަނަށްވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާ އަުޅގަ

ނުޑގެ  ކަހަލަ ބޭފުޅުންގެ ހިތްތަކުަގއި ސުވާުލ  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ ދަށުންނެއް ތި ވިދާޅުވާދޭނަން އަޅުގަ

 ކުންނާނެކަން. ނުނިދޭފަދަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަެކއް އުފެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ިއބްރާހީމް ރިޒާދާއިާރގެ މެންބަރު ގުރައިދޫ 

ންތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މަނިކުފާނުގެ ވެސް ލިޔެކިއު އެހެންވީމާ، ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ހަމަގަިއމު

ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. އިތުރު ުސވާެލްއ ، ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހަމަ އެކަށީގެންވާ މިްނވަރަށް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ

 ނެތް. 

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާނުهللا ޢަބްދުދާއިާރގެ މެންބަރު މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު 

ުކރާ ވަރަށް ދަންނަ ބޭފުެޅއް. ވެްސ އަުޅަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޙްތިރާމް ިޒޔަތަކީކޮމިޓީއަްށ މަރުޙަބާ ިއނގޭތޯ. ޒިޔަތު، 

ނުޑ މެންބައަޅުަގނޑުމެްނގެ  ރު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޒާ އެ ދެއްކެވި ާވހަކައަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ހަމަ އެީއއޭ ނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ތެރެއި ރިޢާޔަތްކޮށްލާނަން. އަުޅގަ އެަތއް ފަހަރަުކ ން ވެްސ ައޅުގަ

ރުންތަކެއް ހުެރގެން ެއއްގޮްތކޮށްފަ. މިއީކީ ހަމައެަކިނ އެ މަސަްއކަތްތައް ކޮށްަފއި ހުންނާނެ ޤާނޫނު އެގޮތަށް ފުށުއެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނަްށ ނޫނިއްޔާމު އެކަްނކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ވަކި ޮގތަކަށް ގެންދިއުމަށް ކުިރ 

ނޑު ދަންަނވާލީ. މަސައްކަތެއް ނޫން.  ނުޑގެ ހަމައެކައެހެންީވމާ، އެކަން ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަކައި އަުޅގަ ިނ އަުޅގަ

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެންމެ ކަމަކަށް އޮތީ، ކުރިން ިއޝާރާތް ކުރައްަވއިފި ިޒޔަތުެގ ވާހަކަިއގެ ެވސް ޓައިމްލީ 

ެއ ިވސްލް ބްލޯވަރ އެާއެއކީަގއި  ހަމަ ުކންނަންޖެހެއޭ. އަދިއޮޑިޓު ރިޕޯުޓ ނިކުތުމަކީ މުިހންމު ކަމެކޭ. ެއކަން އެބަ ނި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާއެބަ ހުންނަންޖެހެއޭ. އެހެންީވމާ،  ގޮުތގައި މިއަުދ  ވިސްލް ބްލޯވަރގެ މި މަސައްކަތަކީ އަުޅގަ

ެއކިގޮްތގޮތަށް ެއމީހުންނަށް ޙިމާޔަތް ލިބެމުން ވެސް ޤާނޫނީގޮތުން ވެްސ ދުނިޔޭގެ އެންމެބޮޑަށް އެންެމ ފުޅާވަމުން 

ުރމަށް ޒިޔަތު ކުރަްއވާީނ ރައްކާތެރިކަން ހުރި ދާއިރާެއއް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެިވގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކު

 ކޮންކަމެއްތޯއޭ މަޤާމުަގއި ހުންނަވަިއގެން؟ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ޙަސަން ޒިޔަތު

އާދޭ! ޓައިމްލީ ޮއޑިޓު ނެރުަމކީ ހަމަ މުހިއްމު ކަމެއް އިނގޭތޯ އަުޅަގނޑު ކުރިން ދެްނނެވިހެން. ދެން މީގައި މި 

ނޑު ދެންނެވިހެން މި  ފާހަގަވާން މިޖެހެނީ އިނގޭތޯ ކަމެއް، އިނގޭޯތ ކަމެއް ހިނާގކަން އިނގޭތޯ. ދެން ކުރިން ައޅުގަ

ދެން ، ކިން ޚާއްޞަކޮށް ރިސްކު މެނޭޖްމެންޓަކީ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކުންފުނިތަކުގެ ވަ 

ުކގަިއ ނޫނިއްޔާމު މެނިޕިއުލޭޝަން މިހިނގަނީ ބޮޑެތި ފައިސާ ރޯލްވާ މުއަްއސަސާތަ ބޮޑަށް މިކަހަލަ މި ފްރޯޑް

އިނގޭތޯ. ދެން އަނެއްހެން ަދއުލަތުގެ މިނިސްޓްރީތަަކކީ ަވރަށް ކުޑަުކޑަ ބަޖެޓު، ދެން އެްއކަލަ ޚަރަދު މިއިންނަނީ. 

މު ފަންކްޝަނެއް އިނގޭތޯ ާގއިމުކޮށްފަިއ ރިސްކު މެނޭޖްމެންޓަކީ ހަމަ މުހިން އެހެންވީމާ، މި ދާއިރާތަުކަގިއ މި 

ކުރާ މީހާ ރ ނޫނީ ރިސްކު މެނޭޖްމެންޓު ހެޑްއްގެ ރިސްކު މެނޭޖްމެންޓު އޮފިސައިންނަ. މީގެ މިވާގޮަތކީ ކުްނފުންނެ

ރިޕޯޓު ކުރާނީ ވެސް ކުންފުނީގެ ސީ.އީ.ޯއއަކަށް ނޫން. އޭނަ ރިޕޯޓުކުރާނީ ސީދާ ޗެއަރަމނަށް. އެހެންވީމާ، މިކަހަަލ 

ތައްޔާުރެވފައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ ރިޕޯޓިންގ ގަިއޑުލައިނުތަާކއި އެ މީހުންގެ ރިސްކު މެނޭޖްމެންޓު ފްރޭމްވޯރކެއް 

ލް ކޮންޓްރޯލްސް ރަނގަޅުކުރަން އިނގޭތޯ. ރިްސުކ ދިމާވާ ކަންަކން ނޫނިއްޔާމު ހަމަ މި އިންޓަރނަކުންފުނިތެރޭގައި 

. ރޮސީޖަރސްތައް ހެދިފައި އެބަހުރިެއއީ ްސޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްމެނޭޖްމެންޓު ގޮތަށް އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްސް. 

ވާން މަ ކުންފުިނތަކަށް ވެސް ެއވެއަރމެނޭޖުކުރާއިރު ކަްނަކން ހުންނަނީ ކިހިނެއްތޯ. ދެން މީގެ އިތުރަށް ހަފައިސާ 



  

ަގވަރނަންސަކީ ެއހެންވީމާ،  ރަކީ ކޮބައިތޯ އިނގޭތޯ.އެބަޖެހޭ އެއިރެްއަގއި ހުންނަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ދެޭވ ބާ

ރު ވެސް ކޯރޕަރޭޓު ަގވަރނަންސް ކޯެޑއް އެަބޮއވޭ. ކުންފުނިތަކުްނ މު ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން މިހާވެސް ހަމަ މުހިން

 އިތުރަށް މިކަންކަން ހަރުދަނާުކރަން އެބަޖެހޭ. އަދި ޭއގެ  މިހާރު ވެސް މިދަނީ މިއަށް ޢަމަލުކުރަމުން. އެކަމަކު ޭއގެ

ނޑުމެއޭނަ ރެއިތުރަށް ވިސްލް ބްލޯވކުރާ މީހާ ފާހަގަކޮށް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސްން ކޮގްނައިޒުކޮށް އޭަނއަށް އަުޅގަ

އިނާމެއް ދިނުމަކީ ވެސް ަހމަ ބޭރު ދުނިޔޭގެ ަޤއުމުތަުކގައި ކުރާކަެމއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަްނކަމަކީ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ މުހިންމިހިނގާ ކަންކަން ހުއްުޓވުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި   މު ކަންކަމަށް އަޅުގަ

 

 :ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން 

ކަމަށް  އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް މިހާރު އެދިވަަޑިއގަންނަވާ އިތުުރ މެންބަރަކު ނެތް

ްސދުކުރަނީ. ދެން ނިންމާލަމުން މި މަސައްކަތް ނިންމާލަންކަމަށް ގަފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިހާ ހިސާބުން 

ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މިތާ ވަޑައިެގންތިއްބެވި މެންބަރުންނާއި،  ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކޮމިޓީގެ

އަދި ަވޑަިއގަންނަވާަފއި މަަސއްކަތް ކުަރްއވާފައި ިމވަގުތު އެހެން ކޮމިޓީތަކާއި އެިކ މަސައްކަތްތަކަށް ވަަޑިއގެންނެިވ 

ށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ހުރިާހ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ިޒޔަތުއަްށ އަދި ެއއްފަހަރު ހަމަ ވަރަށްބޮޑަ

މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށްބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަމުން މި މަސައްކަތް ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ 

 އިނގޭތޯ. 

___________________ 

 


