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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  36އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2112/3/7/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -3.1

 ސްކުރުން. މިއަދު ޔައުމިްއޔާެއއް ފާސްކުާރކަށް ނެތް.ޔައުިމއްޔާ ފާ -3.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ަގިއ އިޖްތިމާ 0331މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

ަގިއ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ  11311. 3ަގއި ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 3ކޮޓަރި 
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ގަިއ  12331 .2ގައި މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 1އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .3ޢާއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2311. މެންދުރުފަހު 3ަޓރި އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮ

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު.ސު -1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

މަތިވެރި ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، މިނިސްޓަރ އޮްފ އެންަވޔަރަންމަންޓް އެްނޑް  -1.1

ރިޤް އިބްރާހީމާ ކުރައްވާ ސުވާުލ. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާ

ނޑު މިހާރު  އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިްލ ޠާރިޤް އިބްރާހީމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ޙައްމަދަށް ސުވާލުކުެރއްވުމަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިެވރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މު

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ނޑު ދަންނަވާ ސުާވލަކީ، މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ

ަބޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އއ. ފެރިދޫ އާއި އއ. މަތިވެީރގެ  ވެސް ދަންނަވައިލާފައި ދަންނަވާ ސުވާލަކީ މި އަހަރުގެ

 ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ޮގސްފައި ވަނީ ކިހާހިސާބަކަށްތޯ؟ 

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ވަޒީރު.  

 

 ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 

ތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބަގއި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، އއ. މަތިވެރި އަދި އއ.ފެރިދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޑިޒަިއންކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ 

މި އަހަރު ިމ ދެ ރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ނިާޒމު ، މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ކުރިއަށް އެަބ ގެންަދމޭ. އެގޮތުން

ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ޓެންޑަރ އިވެުލއޭޝަން ބޯޑަްށ ހުށަހެޅުމުން ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ެޓްކނިކަލީ ިއވެލުއޭޝަން ހެދުމުގެ 

ސް އޮކްޓޯބަރގަިއ އިވެުލއޭޝަން ރިޕޯޓު ވަީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން 22މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިިމފަ. އަދި 

އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވިަފ. ޓެކްނިކަލީ ިއވެލުއޭޝަން ިރޕޯޓު ޓެންޑަރ؛ ޓެކްނިކަލް ިއވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު ޓެންޑަރ 
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އިވެުލއޭޝަން ބޯޑުން އެޕްރޫްވކުރެްއވުމުން ބީލަންތައް، ފަިއނޭންޝަލް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުޅުވުމުގެ މަސަްއކަތް މިނިސްޓްރީ 

 ން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ަވީޒރު. މިއަދުގެ ސުވާލުގެ މަުއޟޫޢަކީ އއ. ފެރިދޫ އާއި އއ. މަތިވެީރގެ ނަރުދަމާގެ 

ނުޑ މިހާރު އިތުރު ުސވާލުެގ ފުރުަޞތަށް ހުޅުވާލަން. މަ ތިވެރި ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަސައްކަތް. އަުޅގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ތި ވިދާުޅވި މަރުޙަލާތައް ނިމިގެން މިއަންނަ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ

ނަޑްށ އަ ހަރުަގއި މި މަސަްއކަތް ކުިރއަށްދާނެ ކަމަށް އޮްނގޮއިްނ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ގޮުތަގއި. ވިދާޅުެވދެއްވަފާނަންތޯ، އަުޅގަ

އަދި އިވިފައި އެބަ އޮތް އއ. މަތިވެރީ ފަޅުގައި އޮތް ފަޅުރަށެއް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަރާތަކަށް ދެއްވީ، 

އްަގއި، ހަމަ ޔަީޤނުންވެސް މަތިވެީރގެ ނަރުަދމާގެ ނިޒާމު ާޤއިމުކުރުމަށް މަތިވެރީގެ އަދި ފެރިދޫަގއި؛ ފަހަރެ

 ޝަރުތުކޮށްފައި ކަމަށް. ެއކަމާ ބެހޭ ފައިސާ ލިބިވަޑަިއގެންަފއިވޭތޯ މަނިކުފާނުގެ މިނިސްްޓރީ އަށް؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންޑް އެނަރޖީ ޠާއެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 

ނޑަށް މިއަދު މި ވަުގުތ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާބު ައޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ، މިހާރު މި ޕްރޮޖެކްޓު  އެރުޭވކަށް ނެތް ވާހަކަ ދަްނނަވަން. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

ފައި ހިސާބު، ިމއަދާ ހަމައަށް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބު ކުޑަކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ެއއީ އއ. ފެރިދޫ އަިދ ގޮސް

ފެބްރުއަރީ  22އއ. މަތިވެރި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޑިޒައިންކޮްށ، ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް އެންމެ ފުރަތަމައިނުން 

ރިކަްނ ފާޅުކޮށްފައި ޕްރޮޕޯސަލް ވަނީ ހުށަހަޅާފަ. މި މަސައްކަތުެގ ފަރާތަކުން ޝަޢުޤުވެ 3ގައި އިޢުލާނުކޮށް،  2112

މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަްށ ވުރެ ޮބޑުވުާމ އެުކ، މާލިްއޔަތު ަގާވއިދު  1.1ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވި ފަާރތްތަކުގެ އަުގ 

ިޑޒައިން އެންޑް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ެމދުވެރިކޮށް 

ފެބްރުއަީރަގިއ ވަނީ އަލުން އިޢުލާނުކުރެވިަފ. މި އިޢުލާނާ ގުިޅގެން މި  22ސްޕަވިޝަން ކޮންސަލްޓަންެޓްއ ހޯދުމަށް 
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ފަާރތަކުން ވަނީ ކުރިމަތިލައްވާފަ. މިގޮތުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ޓެކްނިކަލް ިއވެލުއޭުޓކުރުމަށް،  1މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

މަަސއްކަތް ނިމި، އިްއޔެ ވަނީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ައށް ޓެކްނިކަލީ އިވެުލއޭޝަން  އިވެުލއޭޝަން ހެދުމުގެ

ރިޕޯޓު ފޮނުވިފަ. ދެން މި މަސައްކަުތގައި މިހާ ގިަނ ދުވަްސވާން ދިމާވި ސަަބބަކީ، މިއީ މި މަަސއްކަަތކީ 

ނޑުމެން ިއވެލުއޭުޓކުރީ. ރަެށއްެގ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާުމގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ެއއް 22ގާތްަގނޑަކަްށ  ފަހަރާ ައޅުގަ

އެހެންވީމާ، އެއިން ކޮންމެ އެްއޗެއް ވެސް ިއވެލުއޭޓު ަހމަ ފުދޭވަރަކަށް އިންޑެޕްުތކޮްށ އިވެުލއޭޓުކުރަންޖެހޭތީ މި 

 މަސައްކަުތގައި ގިނަ ދުވަސް ވެގެންދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ގުޅޭނެ ކަމަ ށް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު. ދެން އަުޅގަ

އެއީ އއ.އާ ބެހޭ ުސވާލެްއ ވީމަ. އއ. އުކުޅަހު ގިރާ ަސރަހައްދަކީ ވަރަށް ާނޒުކު ހާަލތެއްަގއި އޮތް ސަރަހައްދެްއ. 

ސްކޫލާ ދިމާލުން ގިރަމުންދަނީ. ދެން ރިވެޓްމަންޓްޖަހައި އެ މަސައްކަތަށް، ހިމާޔަްތކުރުމުެގ މަސައްކަތަށް ބަޖެޓު ވެްސ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދިޔައީ މި އަހަރު. އެކަމަކު ދެން އެްއވެސް ޚަބަރެއް އަދިވެްސ ހަމަޖެހިފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަ 

 ނުވާތީ، ެއކަން ސާފުކޮށްލަދެިވދާނެތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 

ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ސުވާަލކީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ސުވާލަކަްށ  ޝުކުރިއްޔާ

ނުވާތީ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބުއެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދުގެ ޖެނެރަލް، ތި 

ރަށެްއގައި ކުރެވެމުން  2ރު މި ަވގުުތ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްަކތް ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތުއެރުވުމުގެ ގޮތުން މިހާ

އެބަ ދޭ. އެއީ ހދ. ހަނިމާދޫ، ލ. ގަން، ގދ. ތިނަދޫ، އައްޑޫ ސިީޓގެ ިހތަދޫ މެދު ސަރަހައްދުގައި 

މަަސއްކަުތގެ  މަސައްކަތްކުެރވެމުންދާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޭއގެއިތުރަްށ އަުޅަގނޑުމެން މި އަންަނ އަހަރު، މިހާރު ކުރެވޭ

ރަށެއްގެ މަސައްަކތްތަކެއް ކުރަންެވގެން ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެއީ ކ.  1ތެރޭގައި ައއި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން 
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ހިންމަފުށި، ކ. ތުލުސްދޫ، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު، ޅ. ނައިފަރު އަދި ތ. ވޭމަންޫޑގަިއ ިޑޒައިން ސްަޕވިޝަްނ 

ކުރަމުން މި ދަނީ. މިހާރު އެ މަސައްކަތުެގ އާރް.އެފް.ޕީގެ؛ އާްރ.އެފް.ީޕ  ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްަތއް

ނޑުމެން ކޮންސަލްޓެންޓުންނަށް މިހާރު ހުޅުވާލުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރަުމން މި ދަނީ. އެގޮތުން އަދި  ހުށަހަޅަން އަޅުގަ

ކަތްކުެރެވމުންދާނެ. އެއީ ބ. ތުޅާދޫ، ރަށެއްަގއި މަސައް  1އޭެގއިތުރަށް މި އަހަރު ތެރޭގައި އޮފިުޑގެ ފަންޑުގެ ދަށުން 

ނ. ވެލިދޫ، ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ގއ. ކޮލަމާފުށި، ގއ. ަގްއދޫގެ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުގެ ަމސައްކަްތ، ނަރުދަމާގެ ިނޒާމުެގ 

މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާނެ. އަދި ދެންމެ މިދެންނެވި ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ބ. ތުޅާދޫ، ވެލިދޫ އަދި ހުޅުދުއްފާރު، 

މާފުށީގެ ފެނުގެ މަސައްކަްތ ވެސް ކުިރއަށް ގެންދާނެ. ޭއގެއިތުރަށް ުކވޭތު ފަންުޑގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުަގއި ފެނާިއ ކޮލަ

މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ. މިއީ  222ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރެވެމުންދާނެ. މިހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ވެލިއު ައކީ 

ްއވިްއޔާ މި ދާއިރާ އިން އިންވެސްޓުކުެރވި، މަަސއްކަތްކުެރވޭނެ އެންމެ ބޮުޑ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އިރާދަކުރެ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. ުޝުކރިއްޔާ.  އަދަދުކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ ހިމަނާފައިވާ އއ. ފެރިދޫ އަށް ކިހާވަެރއްތޯ ހިމަނާފައި 

ަފއި ވާީތ، ވަނީ؟ އަދި ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާ ހެދި އެ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓާލުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެ

 އެއީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޓުަތކެއްތޯ؟ އޭގެތެޭރގައި އއ. ފެރިދޫ ހިމެނޭތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 

ނޑަށް ަވުގތުން ތި ސުވާލަށް ޖަވާބުއެުރެވން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު އަޅު   ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ...ޝުކުރިއްޔާ ޢި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިާޒމީ މައްސަލައެްއަގއި ކޮމަންޫޑ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވަރަްށ ދެރަ ކަމެއް. މިހާރު ުސާވލު މި ހުންނަނީ ވަރަށް ބޮަޑށް ނެރޯޑައުންކޮށްަފއި ަވކި 

ކަމަކަށް. ހުންނައިރުަގއި ީސދާ މި ސުވާލާ ބެހޭ ގޮތުްނ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮްތ އެްއޗެްއގެ ވާހަކަ މި އެހީ. 

ތްތެރި ވަޒީރު ެއ ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނައަކަށެްއ ނޭނގެއޭ. އެހެންވީމާ، މި ކިހާވަރެއްތޯ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނެނީ؟ ޢިއްޒަ

ސުވާލު ކުރުުމގެ ބޭނުމެއް ނެްތ. އެީއ ަވޒީރު ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި ސުވާލަށް ަޖވާބު ދެްއވަންޖެހޭނެހެން. ވަރަށް ދެރަ 

 ކަމެއް މިއީ ތަްއޔާރުނުވެ ވަީޒރު ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވަްނޏާ.  

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާީމ މައްސަލަިއގައި ދަންަނވަން. 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުްނ ެއއީ ނިޒާީމ މައްސަލަެއއް ކަުމގަިއ ބަލަިއަގނެވޭކަށް ނެތް. ިޢއްޒަތްތެރި 

އިލްތިމާްސ ދަންނަވަން. ސުވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން ކުެރޭވ ސުވާލުތަކުަގއި ސުވާލަށް ވަޒީރަށް ވެސް 

ޖަވާބުދެއްވުުމގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވެވަަޑއިގެން ޖަވާުބދެއްވަމުން ގެންދެވުމަށް. އިުތރަށް ބޭނުންފުޅިއްޔާ އިތުރަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަފާނަން. ަވޒީރު.

 

 ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މަންޓް އެއެންަވޔަރަންމިނިސްޓަރ އޮފް 
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 އަުރވަން،މަ ކުއްލިައކަށް ޖަވާބުހަ އަޅުަގނޑަށް ދެން ރި ރަީއސް. ދެންމެ އެ ކުރެއްވި ުސާވލުގައިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

ނޑު ބަލައިަލިއފިން. އޭަގއި ބަޖެޓުަގއި އޮީތ ފަސް އަދި  އިރާގެ ފެރިދޫއަށާޔާ ފެިރދޫ ދާލައްކަ ރުފި މިހާރު އަޅުގަ

  . ުޝކުރިްއޔާ.ޔާ އޮތީ ަޖއްސަވާފަލައްކަ ރުފި ސްްށ ފަކައަށް. ކޮންމެ ރަށަ މަތިވެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

  

 ރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ޮކށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ، މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ކުރަްއވާފަިއވާ ސުވާލާ ގުިޅގެްނ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްަތކުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 

ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއިން ކިތަްއ ޕަސަންްޓ ނިމިފައިވޭތޯއޭ؟ އަދި ުކރިއަށް އޮތް ުދވަސްތަުކަގއި ހިމެނިފައިވާ 

ނޑުެމންނަށް، ދައުލަތުގެ ކެރިުކަޅދާނަކަން ހުރި މިންވަރަކުން  23ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަަނ މާއްދާ އިން އަުޅގަ

ންވީމާ، މި ކަަމށް ކިހާވަރެްއގެ އިސްކަެމއް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ނަރުދަާމގެ ނިޒާމު. އެހެ

ނޑު އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ މާއެނބޫދޫ އަކީ ވެސް ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު ޤާއިމް...   ދެއްވަންތޯ؟ އަދި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 އްެކވުން:ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މިހާރު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ތަޢާރަފްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން ބަޖެޓުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުންނަ މިންވަރަކުން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ  ހަމަ އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި މާއެނބޫޫދގެ މަސަްއކަތްތައް ވެސް މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. އަދި ދެންމެ ޢި

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮުތގައި މިހާުރ ސަރވޭ ޓީމު ވާނީ އެ ރަުށަގއި. ޝުކުިރއްޔާ.   ކުރެވެމުން. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު 
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 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ކޮށްލަން ޭބނުންވާ ުސވާލަކީ، ގދ. ފިޯޔރީ، ރަތަފަންދޫގެ ނަރުދަމާ  ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. މިނިްސޓަރާ އަުޅގަ

 އިޢުލާންކުރި. މި މަސައްކަތް ކިހާހިސާބަކަށް ގޮސްފަިއވޭތޯ ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް؟އެޅުމަށް ޓަކައި ސަރޭވކުރުމަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 

ބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާަލީކ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ސުވާލަކަށް ވާތީ އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުދެވެން ނެތް ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ަވޒީރުގެ އަރިހުން އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން މަތިވެރި 

އެ ފަންޑު ނުވަތަ ފެރިދޫ ފަދަ ތަންތަން، ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އޮތް ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ. އޮތްއިުރ، ައހަރު ނިމޭއިރުގައި 

ސަރުކާރުން ދެްއވުމުަގއި ދަިތތަކެއް އުޅެނީތޯ؟ ނޫނިްއޔާ ތި މިނިސްޓްރީގަިއ ޑެިލވަީރ ކެޕޭސިޓީ ނެތީތޯ؟ އަހަރު 

ނިމޭއިރުގައި ވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށި، އަބަދުވެސް ޑިަޒއިނިން ސްޓޭޖުގައި އޮންަނ ގޮތެއް މި ވަނީ؟ ކިހިެނއްތޯ 

ގައި ހިމެނިފައި އޮތީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ކޮންމެ ރަށަކަްށ އެބަ އޮތް. ކިހިނެއްތޯ އެ މި ވަނީ؟ އަހަރު ނިމެނީ. ބަޖެޓު

ވަނީ؟ މަރަދޫގަިއ ވެްސ ހަމަ ފައްޓަވަނީފައްަޓވަީނއޭ ވިދާުޅެވ، ެއއް އަހަރުން އަނެއް އަަހރަށް ފަހަތަށް ޖެހެމުންދަނީ. 

ނޑު މި ާވހަކަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ.   އެހެންވެގެން އަުޅގަ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ވަޒީރު.

 

 ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 



9 

 

ނޑު ދަންނަވާނީ، މިދިޔަ އަހަރުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ރަށެްއގެ ފެނާއި  20ބަޖެޓުގައި  ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ޖެހިފައި އޮތް. ދެން އޭގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލިހެން ޓެންޑަރ ފުރަތަމައިނުން ކުރެވިގެްނ، ޕެކޭޖުތަކަކަށް ބަހަިއގެން  ޓެންޑަރ؛ ދެންމެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މާލިއްޔަުތ މިިލއަން ރުފިޔާ އަްށ ވުރެ ޮބޑުވީަމ  1.1ޓެންޑަރކުރެިވގެން ޭއގެ އަުގ  ެއ ދެން ައޅުގަ

ޤާނޫނުގައި، ަގވާއިުދަގއި އޮްނނަ ގޮތުެގ މަތީން އިތުރަށް ައނެއްކާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރގެ ޓެންޑަރ ިއވެލުއޭޝަްނ 

ބޯޑު ތްރޫކޮށް ޓެންޑަރކޮށްގެްނދިޔައީ. ދެން ޭއގެ ފަހުން ެއ ޓެންޑަރ ިއވެލުއޭުޓކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އަޅުަގނޑުމެްނ 

އުޅުނީ. ެއއިން ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ެޓންޑަރ އިވެުލއޭޝަން މަރުޙަލާއެްއގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް 

ވާތީ، އޭެގ ޓެކްނިކަލް ިއވެލުއޭޝަންގެ މަަސއްކަތް ހަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ަވގުތު ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީ ހުިރ 

ިއވެުލއޭޓުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އިވެލުއޭުޓކޮށް ނިންމާފައި މިންވަރުން ހަމަ ދުވަސްތަކެއް ެވގެންދިޔައީ 

ޓެންޑަރ ބޯޑުަގއި މިހާރު ފަިއނޭންޝަލް އިވެުލއޭޝަން ހުުޅވުމަށް ޓަަކއި ފޮނުވާފަިއވާނެ. ދެން އައްޫޑ ސިޓީަގއި ިތޔަ 

ރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހަމަ ވިދާޅުވި ގޮތަށް، އަްއޑޫ ސިީޓގައި ކުރީަގއި މަސަްއކަތްތަކެްއ ނުކުރެވި ހުރީ. ެއއީ އޭ

ބައިވޯޓަރ އިން މަސައްކަތްަތެކއް ނުކޮށްގެން އެ ރަށުަގއި މަސައްކަްތ، ނަރުދަމާގެ މަސަްއކަތް ނޫނީ ފެނުގެ މަސައްކަތް 

ނޑު ދަންަނވާފައި އޮންނާނެ، މި އަހަރުގެ ެތރޭގައި ފެުނގެ މަސައްކަްތ  ނުވެ އޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

އަދި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާމ މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮިފޑުގެ މަސަްއކަތްަތއް ކުރެވެމުންދާނެ. އެގޮތުން  ފެއްޓިގެންދާނޭ.

 މިހާރު އޮފިޑުގެ ފައިނޭންޝަްލ ހައްދަވާ ބޭފުޅުންގެ އެޕްރަިއަޒލް ޓީމު ވެސް މިހާރު ވަނީ ައއްޑޫ އަށް ގޮސްފަ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ނުޑެގ ސުވާލަކީ، މަސްވެިރކަން ހީނަރުވެގެން ރާއްޭޖގެ މަސްވެިރން ނިކަމެތިވެގެން މި ދަނީ  މަރުޙަބާ ވަޒީރު. އަުޅގަ

ނުޑގެ ހުރިހާ ދިރުންތަ ކެއް ހުސްވެގެންދިޔައީތޯ؟ އަިދ ތިން އަހަރު ބައިގެ ސަރުކާރުން ހުއްދަދިން ބައެއް ކަ

ނޑުމެްނގެ  މަސްބޯޓުފަހަރުތައް އަދިެވްސ މި ސަރަހައްދުަގއި މަަސއްކަތްކުރަމުންދަނީތޯ؟ ނޫނިްއޔާ މުޅި އަުޅގަ

ނުޑއަީޑގެ ދިރުން އެްއކޮށް ކަހާލައިގެން ދިަޔއީތޯ؟ ޝުކުިރއްޔާ.   ކަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވަޒީރު.
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 ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ސުވާަލކީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ުސވާލަކަށް 

 ދަންނަވާލަން. ވާތީ ޖަވާބުއެުރވެން ނެތް ވާަހކަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފާޢަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަގނޑު އަހާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާ ކުޑަކުޑަ ުސވާލެއް އަޅު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިްއޔާ މިނިސްޓަރު.

ކޮށްލަން މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ގެންނަވާއިުރގައި މިނިސްަޓރާ ކިހާވަރަކަށް މި އަހަރުގެ މިހާހިސާބަށް ދިޔައިރުގައި މި 

 އްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން ގޮތްގޮތުން މި މަޢުލޫމާތު ހޯދަން މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއިވޭތޯ؟ ޝުކުރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ތި ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފޯނުން، އެ މައްސަަލއިަގއި މެންބަރު 

 ޅުަގނޑާ ވާހަަކދައްކަވާފަ. ޭއގެއިތުރަކަށް އެ ވާހަކަެއއް ދެެކވިފަެއއް ނެތް.އޮތީ ފޯނުން އަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ސިކުންތު އެނޭގ. ޝުކުިރްއޔާ. އާދެ! އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ، އއ.ފެރިދޫއާ އަދި  11ދޭންވާނެ އަޅުގަނދަށް 

ރަށެއް ހިމެނޭ.  22ޙުސައިންބޭ ދެން؛ ފެރިދޫ އާިއ އއ. މަތިވެީރގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޑިޒައިްނކުރުމަށް ހުޅުާވލިއިރު 

ނޑު ުސވާލަީކ، މިދިޔަ އޭގެތެޭރގަިއ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އދ. ކުނބުރުދޫ ާއއި ހަްނޏާމީދޫ  ވެސް ހިމެނިގެންދޭ. ައޅުގަ
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އަހަރު ފާސްކުރި ބަޖެޓުަގއި މި ނަރުދަމާ އެޅޭހާ ފައިސާ ހުރިތޯ؟ ހަމައެކަނި ޑިަޒއިންކޮްށލާފައި ބާއްވާ ގޮތަށްތޯ އޮތީ؟ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅަގނޑު މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

ނޑު ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ މި ތަނުަގއި މި ސުވާލުކުރަނީ ޮބޑު އާބާީދގެ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޑެތި ސުވާލުތައްޯތ، ކުދި ާއބާދީތަކުގެ ސުވާލު ނުކުރަްނީވތޯ؟ އެ ތަންތަނުން ލާރި ހޯދައިގެން ބޮޑު އާބާދީަގއި ބޮޑެތި ބޮ

އިމާރާތްތަކާއި ބޮޑެތި މަގުަތާކ އެއްޗެހި ހަދާ ގޮތަށްތޯ މި ރާއްޖޭގެ ސިސްޓަމު އަބަުދެވސް އޮންނަންވީ؟ ހަނދާނެއް 

 ނުހުރޭ ލާރި ލިބޭ ތަނެއް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދެންމެ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ދަށުން، ނިޒާމީ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި މަރަދޫ  މައްސަލަެއއް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ނެތް. އަޅުގަ

 ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑު ފުރަތަމަ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް  މިއީ ނިޒާމީ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއ މި ނެގީ. އެއީ އަުޅގަ

ަގނޑަްށ ފުރުޞަތުނުދެއްވަިއ މަތިވެީރ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް ދެއްވި ަމއްސަލަ ައކީ ނަގާފައި އޮްއވާ އަޅު

ނޑައެިޅގެން ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. އެއީ މިތާނަގއި ތަރުތީބަކުން އެކަން ވާންވާނީ. ދެ ވަނަ ކަމަކީ، މިތާނގައި  ހަމަ ކަ

ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މިތާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާީތ.  ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤާނޫނާއި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާވ ޤާނޫނީ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުންުކރީމާ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ބޮޗޭ، ތުކި. 
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ރިފާޢު. މި هللا ރިފާޢު. ތުކި އިނގޭތޯ. ތުކި. މާފަށް އެދެން. ޢަބްދުهللا އަޅުަގނޑަށް ނޭނގޭ ނަން ވެސް. ޢަބްދު

ސުވާލުެގ ވާަހކަދައްަކަވއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލުކުރަން އޮންނަ ޙައްުޤ 

ނޑައެިޅގެން މުޠުލަޤަށް މަސައްކަތްކުރަްއވާތީ ެއކަން ކުށްވެިރނުކުރައްވާތީ އެ ވާހަކަ އަްށ  ނިގުޅަިއގަންނަވަން ހަމަ ކަ

 ފުރުޞަތުދެއްވާތީ...

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ، ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 އެއީ ނިޒާމީ މަްއސަލަ އަކީ ިއނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުިރއްޔާ. މަރަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ޢި 

ޝަރީފް، ދެންމެ ނެންގެިވ ިނޒާމީ މައްސަަލއިަގއި ދަންނަަވން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެއީ ިނޒާމީ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ބަލަިއަގނެވޭކަށް ނެތް. ައޅުަގނޑުމެްނ، ޢި

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަެދއްކުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ 

ންވީމާ، ނަން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ނަމަ، ނަން ބޭނުންކުރަން ވަކި ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދ އެބަ ބުނޭ. އެހެ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ މިކަން. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް އިތުރަށް 

ނޑުމެން އެންމެންގެ ވެްސ މަޞްލަޙަތު އޭގައި އެކުެލވިގެްނވާނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ  ސަމާލުކަންދެއްވުން ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ަވޒީރަ ށް ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ، މަހިބަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ދެކެން. މިހާރު ައޅުގަ

 އަޙްމަދު ޠާރިޤް ކުރެއްވި ސުާވލުގެ ޖަވާބުދެްއވުމަށް.

 

  ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 

ނޑު އެ ސުާވލު ގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާނީ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 ސުވާލަކަށް ުނވާތީ، އެ ުސވާުލ ޖަވާބު އެރުވެން ނެތް ވާަހކަ. ޝުކުރިއްޔާ.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ

ނޑުމެން މަސަްއކަތްތަކެއް  ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ައުޅގަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޢިްއޒަތްެތރި މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިން ައޑުއަހަުމންދިޔައީ ނަމެއް، ނަރުދަމާ އާއި ފެނު  ގެ ނިޒާމު. މިހާުރ ކުރަމުން ގެންދާއިުރގަިއ އަުޅގަ

އެކަމަކު މި ސަރުކާރުން މި ދަނީ ޔަޤީންކޮށްދެމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތުލުސްދޫ 

އާއި ހިންމަފުށީގައި ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުަގއި ތިަޔ ގެންގުުޅްއވާ ސިޔާސަތަށް ަހމަ އައްސަރިބަހާއި ސާބަްސ 

ަގނޑުެމން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ުސވާލުތަެކއް ތަކުާރރުކުރަމުން އެތައް ބަޔަުކ ދަންނަވަމުން، އަޅު

ނަގަމުންގެންދަާވއިރުަގއި މިީއ ބޭކާރު ސުވާލެކޭ ނުވަތަ މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ސުވާެލކޭ ދަންނަވަމުން ގެންދަވާ ހިނދު 

ނޑު ވެސް ހަމަ އެ ސުވާލުކޮށްލާނަން . ކިހާ ދުވަހެއްގައިތޯ ތުލުސްދޫަގއި ވެސް ސުވާލުކުރަމުްނގެންދަާވތީވެ، އަުޅގަ

ނުވަތަ ހިންމަފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ކަންތައްަތއް ނިންމޭނީ؟ މިއީ ހަމަ ގަސްތުގައި އެނގިހުރެގެން ދަންނަާވ 

 ސުވާލެއް. މިކަން ހުްއޓުމަކަށް ނާދޭ. ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ތެދުވެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރަންމަންޓް އެއޮފް  މިނިސްޓަރ

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްވި ސުވާަލކީ، ަހމަ މިއަދުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ 

ހެންނަމަވެސް ެއއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސުވާލަކަށް ނުވާީތވެ، އެ ުސވާލަށް ޖަވާބު އެރުވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެ

 ލިޔުމަކުން އަރުވާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް
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ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އއ. މަތިވެީރގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު އަޅަން ބުނެ، ކަިއރީގައި އޮތް ފަޅުރަށެއް ވަނީ 

އަހަރަށް ސަރުކާރުން ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދީފަ. ޭއގެ ފަިއސާ ވެސް ވަނީ ނަގާފަ. ދެްނ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު މިއަުދ  11

އިުނގަންނަވާ ކަމަށް، އެ ފައިސާ އަށް ވީ ގޮތެއް. ުނވަތަ ފައިސާ ލިބުނު ކަމެއް. ވިދާޅުެވއްޖެ، ތިމަންނަ އަށް ެއނގިަވޑަ

މިހެން އަނެއްކާ އެކިެއކި ތަންތަނުން ހަމަ ފައިސާ ސަރުކާރަށް މިގޮތަށް އެއްކުރަމުންތޯ މި ދަނީ؟ ކޮބައިތޯ ޙަޤީޤަތުގައި 

ނަރުދަމާ ނާޅާ މި އޮތީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ވަޒީަރކަށް ހުންނަވާއިުރގައި މިވަރު ފައިސާ ނަންަގަވއިެގން ރަށެއްގެ 

 ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:އެންަވޔަރަންމަންޓް އެމިނިސްޓަރ އޮފް 

ލުަގއި އަޅުަގނުޑ ދެންނެވީ މިއަދު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ ކުެރްއވި ުސވާ

ނޑު  އަޅުަގނޑަށް އެއަށް ޖަވާުބއެުރވެން ނެތް ވާހަކަ. އިތުރަށް އަޅުަގނޑު އެ ޖަވާބު؛ އެ ޮއތް ގޮތް، ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު އިތުރަށް ެއ  ދަންނަވާނީ މި ދައުރުގައި ނޫނީ މި ސަރުކާރުގައި ކުރެްއިވ ކަމަކަށް ވެސް ނުވާތީއާ އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ހޯދަިއެގން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.މަޢުލޫމާ  ތު އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެިޅފައިވާ ަވގުތު ނިމުނީކަމުަގއި ، 1ޝުކުރިއްާޔ. މިހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ސުވާުލގެ އެޖެންޑާ އަިއޓަމަށް ކަ

ނަޑއަޅަން. މި ފުރުޞަތުަގއި މިނިސްޓަރ އޮފް އެްނވަަޔރ ރަމަންޓް އޮފް އެނަރޖީ އަްލފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމަށް ކަ

އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ުޝކުރުދަންނަަވން. އަދި މި ފުރުޞަތުަގއި އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ ާނއިބު 

ދެްއވުމަށް. ރައީސަށް ދަންނަވާލަން، މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގަތުމަށް ވަަޑއިގެން

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީތަކުން. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖަލްސާ އަިއގެން ކުިރއަށް ދާނަން. އެޖެންޑާ  ަތކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮމިޓީ، 6 އައިޓަމު `. އަުޅގަ
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އުމުގެ ބިލު، އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަިއ ޮއޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަ، 2117/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައި ވާނެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިމ  2112ޮއގަސްްޓ  21ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓު 

މުޤައްރިރު، ނިލަންދޫ  ބިލަށް އެއް އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ އިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީގެ

ޚަލީލް ވަަޑއިގެްނ هللا ޚަލީލް. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުهللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނެތުމުން، ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 އަމީތު.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅާލަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ދުވަހު ޮއތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  2112ޮއގަސްޓް  2އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމަށް ޓަަކއި ، 2117/2

ވަނަ ޖަލްސާ އިން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުްއވުމާ ގުިޅެގން، ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތް  12

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން، ޙަޤީޤަތުގައި އޮޑިޓް ޤާޫނނަށް މި ގެނެވޭ އި ޞްލާަޙކީ މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިގެންދާނެ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަަލއިގަްތ ައުއ ޤާނޫނުއަސާސީ  ނޑުމެން  2112އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅގަ ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ބަލައިގެންއިުރަގއި ކުރިން ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގައި އެބަހުރި އެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާ ބައެއް މާއްދާަތއް. 

މު މަސަްއކަތެއް، އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި އެހެން އާދެ! ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ ވަރަށް މުހިއް

ޤާނޫނުތަކާ މިގޮތަށް ހުރި ފުށުއެރުންތައް ނުވަތަ ތަާޢރުޟުވުންތައް ަނއްތާލުން. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާހިތްވަީނ 

ނޑު ގޮތެްއގައި ިމގޮަތށް އަުޅގަ ނޑުމެން މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި އޮޑިޓް ޤާނޫނަްށ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ މައިގަ

ބަލައިގެންފަިއވާ ައއު ޤާނޫުނއަސާސީ ާއއި އޮޑިޓު ޤާޫނނުގައި ހުރި ބަެއއް ކަންަތއްތަކާ ތަޢާރުޟުވާީތވެ، މި 

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަށް  ފުށުއެރުންތައް ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ މި މައްސަލަ ޙަްއލުކޮށް، އޮޑިޓު ޤާނޫނުން އަުޅގަ

މިިނވަންކަން ފުރިހަމަ އަްށ ލިއްަބއިދިނުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުްނ ހުށަހެޅުއްިވ ވަރަްށ މުހިއްމު  ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިީޓގައި މި އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެްސ  އިޞްލާޙެކޭ. ދެން، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަާރކުރެިވގެންދިޔަ. އަދި ަދއުލަތުެގ  ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުެރވުުނ. އަުޅގަ

ކަމާގުޅޭ މުައއްސަސާތަކާ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މަޝްަވރާކޮށްގެން، އެ މުއައްަސާސތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދަިއގެން 

ނޑުމެން ގެނަިއއިރުަގއި ޙަޤީޤަ ުތަގިއ އަޅުަގނޑުމެން  މި ިއޞްލާޙު ގެނެސްފައި މި އޮތީ. އާދެ! މި އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް މި އޮޑިޓު ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެންދިޔަކަމުަގިއ  އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން، ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިލިބެލުމުގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ދިރާސާކުރިއިުރގަިއ ވަރަށް ކުިދކުދި ބަދަލުތައް  ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުޑ ފާހަގަކޮްށލަން ތިން ވަނަ މާއްާދ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ގެންނަން ފެނުނީ. ެއޮގތުން އަުޅގަ
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އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށްފަހުަގއި ތިންވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙު؛ ތިންވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ އިބާރާތް، މިސާލަކަްށ 

ޞްލާޙުކޮށް، )ށ( އަކީ ެއ ތަސައްރަފްކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ "ފުރިހަމަ އަށް ބޭނުންކުރުމުގެ" މިފަދައިން ެއ މާއްދާ އި 

ނޑުެމން ގެނެސްފަިއ ހުންނާނީ.  މާއްދާގެ )ނ( ކަމުަގއި ހަމަޖެއްސުން ކަހަލަ، ވަރަްށ ކުދިުކދި އިޞްލާޙުތަްއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަަކީކ މި ޤާނޫނު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދިއުމަށް ޓަަކއި 

ގެްނދިޔަ މުހިއްމު މަސައްކަތެްއ ކަމުގައި ވެގެންދާނެ ކަަމށް. އަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވި 

ނޑުމެންގެ މެންބަރުން ވަރަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ިއޞްލާޙު މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ުނގެ ޙަޤީޤީ މަްޤޞަދު ގެއްިލގެންނުދާ ގޮތަްށ ރަނގަޅަށް ޚިޔާލުފާުޅކުރަްއވަިއ މަޝްވަރާކުަރއްަވއި އަދި މި އޮޑިޓު ޤާނޫ

ނޑުމެން މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާހެއް ގެނެސް، މަޖިލީހުން މި  ނުވަތަ މަފްހޫމު ގެއްލިގެންނުދާ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނުޑގެ އެދުމަކީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވީހާވެސް އަަވސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި މި  މަސައްކަތް ނިންމާލުން. އަޅުގަ

އިޞްލާޙު ފާސްކޮށް، މި ިއޞްލާޙުގެ ޛަރީޢާ އިން އޮޑިުޓ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ފުރިހަމަކަން ގެނެސް، އަދި ިމ 

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މަންފާ ލިބިދެވޭނެ މަގު ވީާހވެސް ައވަސް  ޤާނޫނުގެ ޛަރީޢާ އިން ައުޅގަ

 ރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށްޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފުރުޞަތެއްގެ ތެޭރގައި ފަހިކޮްށދިނުން. ދެއްވި ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓު މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން ކުރިންެވސް ދެންނެވި ގޮތަށް ލިބިފައި 

ލާޙު ފޮނުއްވާަފއި ވަީނ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ވަނީ އެންމެ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފައި، ިއޞް

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާހިބަމަ

ޮއޑިޓު ޤާނޫނަށް ، 2117/2ށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނު ނަންނަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހު

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ެގ  2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  -1ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު ެގނައުން.  1

ަތއް ތަރުތީބުކުރުން. ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކޮށް، އެއީ އެ މާއްދާގެ )ބ( ަކމުގައި ހަމަޖައްަސއި ދެން ުހރި އަކުރު

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޮިޑޓަރ  31ގެ )ބ(. މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ  2އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢަްއޔަންުކރުން. 

ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަމެއް ނުވަތަ ނަންތަކެއް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް 

 . ޝުކުިރއްާޔ. ފޮނުވަންވާނެ ެއވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަށް؛ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭ

 މަދު ޠާރިޤް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  ދަންނަވައިލާނަން. ޤާނޫނު 

އުމުެގ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ އޮޑިޓު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަ، 2117/2ނަންބަރު 

 12ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  10މިނެޓު  27ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުަމށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، ޕީ.ޕީ.އެމްއަށް 

ކުންތު. ސި  11މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއ އަށް  22މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު 

މިނެޓު. ޢިއްޒަތްތެިރ  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  3ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢި 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެްއ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޮިޑޓު ޤާނޫނަކީ އަުޅގަ

ނަމަވެސް އޮޑިޓު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް ގެެނވޭއިުރަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އޮޑިޓަރ ގެންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. އެހެން

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު  ޖެނެރަލްގެ ބަހެއް ނެތި، އެ އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުމަކީ ެއީއ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ އަުޅގަ

ބެލުމަށް ޓަކައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް މި  ވިސްނާލަން. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން، ސަރުކާރުްނ ކުރާ ޚަރަދުތައް

ހުންނަނީ. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި ޤާނޫނު ބަދަލުވުމުން، މި ޤާނޫނާ ދޭތެރޭގައި ސުވާުލއުފެދޭނެ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެަބ ދޭ. އެހެންވީާމ، ޮއޑިޓު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅޭއިރު ެއ ހުށަ ހެޅޭ ޖާގަ މީގެން އަުޅގަ

އިޞްލާޙަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ޤަބޫލުކުާރ އިްޞލާޙަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. 

ދައުލަތުން ފާސްކުރަމުންދާ ބޮޑު ބަޖެޓުގެ ހުރިހާ ފައިސާެއްއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ އަްތމަތީގައި ހުންނައިުރގަިއ، އެ 

ދުކުރެވެން އޮްތ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށްޯތ ބެލުމަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވެނީ އެ ފައިސާ ޚަރަ

ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާހިނދު، އެ ކަންކަން ނުކުެރޭވނެ ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުެގ ބައިތައްތައް ސަރުކާރުން 

ނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެންނުދާނެކަން ނޑުމެްނ  އިޞްލާޙުކުރަންެވއްޖެްއޔާ އަުޅގަ އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ަބއިވަުރ އިޞްލާޙުތަްއ އެބަ ހުިރ 
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މިހާރުވެސް ގެންނަންޖެހޭ. އެެހންވީމާ، ެއ އިޞްލާޙުަތއް ގެނައުމުަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަހެއް ޮއވެގެން އެ ކަންކަްނ 

ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ެދއްިވ  ނިމިގެންދިއުމަކީ އެންމެ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙުސައިންމަނިކަށް.  އަޙްމަދު ނިހާން

 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަވިލިމާލޭ ދާއިރާ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީން ފޮނުވާފަިއވާ، ޤާނޫުނ  އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ބިލަކީ އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން، ސަރުކާުރގެ  ޮއޑިޓު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ މި، 2117/2ނަންބަރު 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ަބއެއް މަފްހޫމުތަކާ އަދި ކުރީގެ ޤާނޫނުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ މިންވަރު ދެނެގަނެ،  ފަރާތުން އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އޭގެ ަމއްޗަށް އިޞްލާޙުކުރުަމށް ޓަކައި ހުށަހެޅި ބިލުތަުކގެ ތެރެއިން ބިލެއް. ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ ޢި 

އަލްއުސްާތޛު މުޙައްމަދު ވަީޙދު ބިލު ސްޕޮންސަރކުރަްއަވއިގެން. މި މަަސއްކަތްޕުުޅަގއި ކޮމިޓީން ނިންމަވާފަިއވާ 

ނޑުމެންގެ ތަޅުުމގައި ވާހަކަދެެކވެމުންދިޔައިުރ  މަސައްކަތަށް ހަމަ އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާނީ ވާހަކަދައްކާފަ. ވެސް މި ބިލުގައި ހު ރި މި ދެންނެވި ކުރު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް އަލިައޅުަވއި އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މި ވަނީ ތަޅުމަށް  އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު އަުޅގަ

ންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ނުކުާތަގއި ހަމަ މި ޤާނޫނުގެ ެދވަނަ އިޞްލާޙެއް ވެްސ ލިބިފަ. މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

މާއްދާގެ )ރ(ގެ ފަހަތަށް )ބ( އިތުރުކޮށް، )ބ( އޮްނނަންވީ ގޮތުގެ އިޞްލާޙު ިވދާޅުވެދެްއވި. އެ ިއޞްލާޙު 

ނުޑ؛ ތާއީދު ލިބިއްޖެ މިހާރު. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް އެ އިޞްލާޙާ އެުކަގއި  މި ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަާވލަން. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ިމ ބިލާ މެދުގަިއ ތަޅުމުަގއި  ހަމަ ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަްއވާ ޚިޔާުލގެ އިތުުރން، ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްފުޅުަގއި ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެިވ ގޮތުގެ ތަފްސީލެއް ދެންމެ 

ަބރު، މަޑުްއވަރީ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު ެއ ވަނީ ެދްއވާފަ. ކޮމިޓީގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

ނޑަށް އެނގޭ. އެހެްނވީމާ،  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މި ވަގުުތ މަޖިލީހުގެ ދަތުރެއްގައި ރާްއޖެ އިން ބޭރުގައި ވާކަން ައުޅގަ

ބައެއް ނުކުތާތަކުގެ މަްއޗަށް ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުގެ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުެރްއވި ފުރާވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރީަގިއ 

ނޑުމެްނގެ ޕާީޓގެ ޕާިލމެންޓް ގްރޫޕްގެ މެންބަރަކަްށ  ނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. އެީއ އަުޅގަ ވާހަކަ.  އެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގައި  ވާތީވެ. އަދި ަވޑަިއގެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި ަކމަށް ވާތީވެ. އެހެްނވީމާ، އަިދ މި
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބިލާ މެދު ގެނެިވފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ފާްސޮކށްދެއްވުން އެދި މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެންގެ ަތޅުމަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ  ފޮނުވާފައި މި އޮތީ. އެގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށް، އަދި ފާސްކުރުމުގައި އަުޅގަ

އެކުަގިއ ފާސްވެގެންދިއުމަށް އެިދ ދަންނަވަމުން، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން.  މުހިއްމު އިޞްލާޙާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު މާފަންނުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. ފަހުމީ ޒުއިމްތިޔާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ މި ޤާނޫނަށް . الم عليكمالس  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެީނ އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ޓަކައި، ބޮޑު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅުއްވި  ހުށަހެޅުއްވުމުްނ އަޅުގަ

ނޑު އެންމެ ބޭނުމެއް ސަރުކާރުަގއި އޮތްކަން. ެއއީ މިހާރު ދެ މީހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މުއްދަތު، އެ  މައިގަ

މަނިކުފާނުގެ މުއްދަތުހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ މަނިކުފާުނ ޓާމިނޭޓުކުރެއްވުން. މި މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް 

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެީނ. މީގައި ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ގޮުތން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް؛ މި ހު ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު؛ މި ެގނެވޭ ިއޞްލާޙު ފާސްވުާމ އެުކގަިއ އަލުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކު ވެްސ މި ޖެހެނީ 

ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގައި ހުރި ހުރިހާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ވެސް މީެގ  ޢައްޔަންކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާެއކުަގއި އޮޑިޓަރ

ދަށުން އުފެދޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ބަދަލުވެގެންދާަކން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެމިހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

ގައި މިނިވަންކަމާ ެއކު ކަމަށް ާވއިުރގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފަހަރު 2112މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ 

މަސައްކަތްކުަރއްވާީތ، މި ސަރުކާރަށް އެކަން ފާހަގަކުރެވޭީތވެ، މިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް 

ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. މީ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ދެން މި ޤާނޫނުގައި ހުރި 

ޞްލާޙުތަކަކީ މާ ޮބޑު މަްއސަލަތަކެއް ހުރި ކަްނކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ަމއިަގނޑު މަްއސަލަ ައކީ މިީއ އި

ނޑުމެން ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަުތ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި  ނޑު ދެކެން. މި ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު އިްއެޔ ވެސް، އިދާރާަގއި ެވސް ބޭނުންކުރަމު ންދާ ގޮތް އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. އަދި ހަމަ އެއާއެުކގައި އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަން، ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު ބޭނުންކުރަްއަވއިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ނިންމެވި ނިންމުމެއް 

ތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު އަޅުަގނޑާ ހަމައަށް ައއި. ވަގަށް ނަގާަފއިވާ ރިްޟވާުނގެ މައްސަލަިއގައި ަރއްޔި

 211ވަނަ މާއްދާ އާއި  100ސޮއިކުަރއްވާަފއި ފޮނުއްެވވި ލިޔުމެއްަގއި މި އޮތީ، ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 
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މީހުން، ރައްޔިތަކު ސޮއިކޮްށ، ަކންބޮޑުެވގެން ހުށަހަޅާފައިާވ  2111ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޝަުރތު ހަމަނުވާތީވެ 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތަކު ޮސއިކުަރއްވާަފއި  1111ބޭރުކޮށްލަްއވާފަ. ފަސް ހާސް. މާފްކުރައްާވ!  ޕެޓިޝަނެއް

ނުޑ މި ކަމުަގއި ުސވާލު ދެންނެވީމާ އިދާރަިއގެ ހުރިހާ  ހުށަހެޅުއްވި ޕެޓިޝަެނއް މި މަޖިލީހުން ބޭރުކުރެއްވީ. އަުޅގަ

ނޑު ާގތުގައި ވިދާުޅިވ، ބޭފުޅުންނަށް، ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ސުވާލުދެން ވަނަ  100ނެވީމަ ވިދާޅުިވ، އަުޅގަ

މާއްދާ އަކީ އޮޅުމަކުން ތިަމންނަމެންނަށް ލިޔެވިފައިވާ ާމއްދާ އެޭކ. އަުޅަގނޑު  ަގވާއިދު ފޮތް ހުުޅވާފައި މި 

ތް މާއްާދގަިއ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑަށް ެއކްސްޕްލެއިންކޮށްެދއްވުމަށް ެދންނެވިން. ވިދާުޅވީ އޮޅުމަުކންނޭ. ދެން އޮ

ވިދާޅުީވ ސޮިއ ނެތީމަ ކަމަށް ޕެޓިޝަނުގައި. ހުރިހާ ސޮއިަތކެއް ެދއްކީމަ ހަމަ ެއއްކޮށް ސައިލެންޓްެވގެންދިަޔއީ. ދެން 

ނޑު ދެންނެވިން، އަުޅަގނޑު ދެން އެ ޢާއިލާއާ  ކުރިއަށް ގެންދަންވީތޯ ުސާވލުވިދާޅުވި އެ ބޭފުޅުން. އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ނޑު ކުރިްނވެްސ  ވާހަކަދަްއކާނީއޭ. އަުޅގަ ނޭނގެއޭ. އެހެންވީާމ، މި ަދރަޖަ އަށް ކަންަތއްތައް ިދޔަިއމަ، އަުޅގަ

ދެންނެވި ފަދައިން މި މައްަސލައިަގއި، ރިްޟވާނުެގ މައްަސލައިަގއި ހަމަ ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކަށް ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ ކަމެއް، 

.ޕީ.އެމްގެ ނިސްބަތްާވ ވެރިން އަންަގަވއިގެން ިމ މަރަމުންމަރަމުން، ވަޅުލަމުން، މަރަމުންމަރަމުން، ވަޅުލަމުން ޕީ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވުމާެއކީަގއި ފާހަގަކުރަން. ވަރަްށ  ކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ އިދާާރ އިން ވެސް ކުރަމުންދާތީ އަޅުގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ   ާދއިާރގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ މައުޟޫޢާ ގުޅޭގޮތުން އަޅު  ގަ

ނޑަެއޅިފައިވާ މައުޟޫޢުން ބޭރަށް  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ ކަ

ވަަޑއިގަންަނވާއިރު ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަނދުމަފުޅުނާރުވާ ހުންނަކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. 

މައުޫޟޢުގެ ތެރެއިން ބޭރަށް ޖެހިލާިއރަށް މައުޟޫޢުގެ ތެެރއަށް  އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ކިރިޔާ ެވސް

ނޑު ފާަހގަކުރަން. ދެން މަުއޟޫޢުގެ  ވަަޑއިގަތުމަށް ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރާވކަން ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު   ޠާރިޤް  މަދުއަޙްތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ،  ނޑު ވެސް ތާއީދުުކރަމޭ. އަދި އަޅުގަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ދައުލަތެއްެގ ތެރޭަގއި މިނިވަްނކަމާ އެކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލެގ މަސައްކަތްޕުުޅކުރެވޭނެ ކަހަަލ ގޮތަކަށް، އަދި ޤާނޫނުތަުކގެ 
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ނެތް މިންވަރަށް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ  ތެރޭގައި ތަޢާރުުޟވުމެއް 

ޤާނޫނު ވެސް އަދި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތައް ވެސް، އެ ާޤނޫނުތަކަކީ ެއއް ޤާނޫނާއި ައނެއް ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުނުވާ 

ނޑު ހިތުން ކޮންމެހެން ވެސް އޮޅުމެއް ނެތް މިންވަރަށް އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަ ކަށް ވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެަބ ދޭ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުތަކުން މި  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ދަޢުލަތުގެ ތެރޭގައި ހަމަޔާއި އިންސާފުން ކަންކަން ކޮށްފައިވާ މީހުންނާ އަދި ހަމަޔާއި އިންސާފުގެ ބޭރުން 

ނޑުމެން  ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ ކުރީ ކޮންބައެްއކަން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

މައުޟޫޢުން ބޭރުވެ، ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އޮޅުވާަލއި މީހުން ވަގަށް ނަގާ ވާހަކަ އާއި މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ ވާހަކަ އާއި 

ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވެސް ދެއްކިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް އެަބ  ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ަދއްކާ

ނޑިޔާރަކު ވަގަށް ނެގީ ކާުކކަން. އަދި މީހަކު  ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަ ހުއްޓޭ. އަުޅގަ

ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހެއްގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ވަގަށް ަނގާފަިއވާ ކަމަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ަލިއވްކޮށް

ވިދާޅުާވ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެ ވަގަށް ެނގި މީހަާކއި ވަގަށް ެނގީ ކޮންއިރަުކކަމާިއ ކޮން ބަޔަުކކަން އެބަ ޖެހޭ 

ފެދޭ ކިހިނެއް ހާމަކޮށްދޭން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނޫންކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހިތުތެރޭގައި އެބަ ސުވާުލއު

ވެގެންޯތއޭ މެންބަރަކަށް އެނުގނީ ަވގަށް ނެިގކަން؟ ާކކުތޯ ވަގަްށ ނެގީ؟ މި ސުވާލުަތއް އެބަ ޖެހޭ ތަޙްޤީޤުކުރެވެން. 

އަދި އަޅުަގނޑުމެން އަުޑއެިހން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަީއސްަކން ކުރައްވާފަިއވާ ބޭފުޅަކު ެވސް ތިމަންނަ އަށް އިނގެއޭ 

ެމވެސް ަބއެްއގެ އަތްދަށުަގޭއ ވީ. އެހެންކަމަށްވަނީ ނަަމ އެބަ އެނގެންޖެހޭ އެއީ ރިޟުވާން ީވ ތަން. ކޮން

ކޮންބައެްއކަން ެވސް ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަާވ ވާހަކަ އަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ތްެތރިވެފަިއވާ މީހުންގެ ގޮުތގަިއ މިިލއަން ރުފިޔާ އަށް ޚިޔާނާ 311މިލިއަން،  211މިލިއަން،  111މާލިއްޔަތުގެ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުަތުކން ފާހަގަކުރެވިފަިއވާ ކަންތަްއތައް އެބަ ޖެހޭ މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުން ވެސް ބަލައި އެ 

ނޑުމެންގެ ނިކަެމތި ރައްޔިތުން އެ ތިބީ ަމގުމަތިވެފަ. ނިކަމެތި ރައް ޔިތުްނެގ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ިފޔަަވޅުައޅަން. އަުޅގަ

ތެރޭގަިއ އެންމެ ުކޑަމިނުން ފޯނެއް ަވގަށް ަނގާ މީހާ ުނވަަތ ލޯޝަންފުޅިއެްއ ަވގަށް ެނިގޔަސް އެ މީހަކާ ދޭތެޭރގަިއ 

އެބަ ފިޔަވަުޅއެޅޭ. ުޒވާން ުކއްޖަކު މަގުމަތިން ބާރަށް ސައިކަލު ދުްއވާލިޔަސް ފިޔަަވުޅ އެބަ އެޅޭ. އެކަމަކު ތިން 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އެަބ ސަތޭކަ، ހަތަރު ސަޭތކަ މިލިއަ  ން ރުފިޔާގެ ިޚޔާނާތުގެ ވާހަަކ އަުޅގަ

ޖެހޭ ފިޔަވަޅުއެޅެން. މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ އެ މައްސަލަތައް ބެލެން. އެހެންނޫންނަމަ، ކީއްކުރަން 

ނޑައަޅާަފއި މި އޮތީ؟ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއްތޯ؟ ކީއްުކރަންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު  ން ކުށްތަކާއި އަދަބުަތކާ ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޓަވަމުން ިވދާޅުވި، އެހެން  މެންބަރަކު މައުޟޫޢުން ބޭރުވި ވާހަކަ. 

 މިހާރު މަނިކުފާނު މައުޟޫޢުން ބޭރުވާތީ ދަންނަވައިލާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މުލަކުފުވައް

 ބޭރުގައި ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުުރޞަތު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މައުޟޫޢަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބާރުލައްވާފައި ފެއްެޓވީ. އެހެންނަމަެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުންދާތީވެ، ހަމަ ހަނދުމަފުޅުކޮށް ދަންނަވާލަން. މައުޟޫޢުން ބޭރުވަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ ައކީ މަނިކުފާނު ވެސް އެ ފުރުޞަތު އަރުްއވާ ކަމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ށް ވެސް މައުޟޫޢުްނ ބޭރުގައި ވާހަކަދަްއކަން ެއ ފުރުޞަތު ދެއްވަންޖެހޭނެ. ވަނީ ނަމަ، އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަ

ނުޑ ހަމަ އަދިވެްސ އެއް ފަހަރު ދަންނަވާލަްނ  ނޑު ހަނދުމަކޮށްދެއްވީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އުސްތާޒު މުޙައްމަދު ބޭނުންވަނީ، މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކަިއ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢި

ނޑު ހަމަ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވަޙީދަށް މި ފުރުޞަތުގަިއ ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަދި މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

 ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަްނ.  ޠާރިޤް އަޙްމަދުމެންބަރު 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނުޑ އަބަުދވެސް ދަންނަވަން، ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައާ ގުިޅގެން މެންބަރުން  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ނޑު ެއކަން  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. އެހެްނނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރަށް މައުޟޫޢުން ބޭރަށް ވަޑައިަގތުމުން އަޅުގަ

މިއަދު އެކަން ހަނދާންކޮށްދެްއުވމަށް އަޅުަގނޑަށް ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެއްބާރުލުން  ހަނދާންކޮށްދެން. ދެން

ނުޑ  ނޑު ެއ ވާަހކަ ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ދެއްވަމުން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ބޭރަްށ ަވޑަިއގަތީމަ، އަުޅގަ

އާ ގުިޅގެން ކުިރއަށް ވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް. އުއްމީދުކުރަން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

އޮޑިޓް ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން  2117/2މައްސަލަ އަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރަމުްނ މި ގެންދަނީ. ައޅުަގނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ 

 އްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް. މަ
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސެއްއ އިޞްލާޙުކުރީ ވަރަށް ފޮ 2112ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ނި ވަނަ އަހަރު ައުޅގަ

އުއްމީދުތަކަާކ ެއކީަގއި. މިނިަވން މުސްތަޤިއްލު މުއައްަސާސތަކެއް އުފައްދައި ސަރުކާރު ަޖވާބުދާރީކުރުަވއި، ސަރުކާުރގެ 

ނޑުމެން މި ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު ގެނެްސގެން،  ކަންކަން ބަލަހައްަޓއި، ފާަރެވރިވުމަށް އުެފއްދި މުައއްސަާސތަކެއް. އަުޅގަ

ތަްށ ވިދާޅުވެ، މިއީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އިބާރާތާ އެްއގޮތަްށ އިބާރާތްކޮށްލަނީއޭ ވިދާޅުެވ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅުން އެގޮ

ކޮމިޓީގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ެއގޮތަށް ދައްަކަވއި، ޤާނޫނުއަާސސީއާ ެއއްގޮތަށް އިބާރާތްކޮށްުލމުގެ ފުރުޞަތެއް ކަމަށް މި 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭރުކޮށްލައްވަން. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ  ބޭނުންކުރެއްީވ، އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްަވއި މިހާރު ހުރި 

އަކީ ސޫމޯޓޯގެ ދަށުން އިލެްކޝަން ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ބޭރުކޮށްފިއޭ. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ 

މުއަްއސަސާެއއް ުނވަތަ  މައްޗަށް ސޫމޯޯޓގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރަން ފަށައިފިއޭ. ކޮންެމ ފަހަރަކު މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު

އެފަދަ މީހަކު، އޭާނގެ މަސްޫއލިއްޔަތު ރަނަގޅަށް އަދާކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމާ ކަންޮބުޑވެ، އެ މީހުން ބޭރުކޮށް، 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ.  މިފަދަ ވަޒީފާތަކަށް ރަނގަޅު މީހުން ނާންނާނެ ގޮތަށް މި ކަންކަން ކުރަމުންގެންދާކަން އަުޅގަ

އި ިމއީ ވަރަްށ ްސޕެޝަލިސްޓު ަވޒީފާެއއް. ަވިކ ދާއިރާތަކަކުން ކިެޔވި، ަވިކވަރަކަށް ތަޖުރިބާ ލިބިގެން ޙަޤީޤަތުގަ

ނޫނިއްޔާ އެކަން ކުރާެނ މީހުންނެއް ނުވޭ. ިމއީ އަމިއްަލ ގޮތުން މި މަަސއްކަތް ކުިރޔަސް ހަމަ އެަތއް ބަިއވަރު 

. އެހެންވިޔަްސ، ސަރުކާުރގެ ަކންކަން ފޮރުވައި ސަރުކާރާ ފައިސާެއއް އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ވައްތަރުގެ ދާއިާރއެއް

އެީކގައި ސަރުކާރު ބުނާހާ ގޮަތކަށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ިވަޔސް އަދި އެ ނޫން މީހަކު ިވޔަސް ެއ މަސައްކަްތ ނުކުާރ 

ކުެޅްއ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހުންގެ އަބުރު ގެއްލޭ ކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައި އަިދ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އު

ނޑުމެންގެ ސުވާލަީކ، ރިޟްވާން ވެސް  ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް މި ފެންނަނީ އެފަދަ މީހުން ބޭރުކުރާ ތަން. އަޅުގަ

ފޮރުވަިއގެން، އެކަން ފޮރުވުަމށް ޓަކައި އެހާ ބޮޑު މަސަްއަކތްކުރާހެން ކޮންމެހެން ސިއްރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެްސ 

ނީ ކީްއވެޯތއޭ؟ ެއ ބޭފުޅުްނގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތް ތަެނކޭ މިއީ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބޭރުކޮށްލަން މި މަސައްކަްތކުަރއްވަ

އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެ ޭބފުޅުން ނަންގަވަން ވެއްެޖއްާޔ އެގޮތަށް އެކަން ކުރަްއވަްނވީނޫންތޯއޭ. ީކްއވެތޯއޭ ކޮންމެ 

އޮޅޭނެ ކަމަށް ހީކޮށް މިފަދަ ކަންކަން ރާއްޖޭގެ  ފަހަރަކު މިހެން އިޞްލާޙެއްެގ ތެރެއިންހެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ކޮރަޕްޝަނާ އަދި އެނޫން ކަްނކަން ވެސް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން މި ބޭރުކުރަނީ؟ އަޅުަގނޑަކަށް އެހެންވީމަ މިގޮތަްށ 

ކުރުމަކަށް  މި އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮްށގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް؛ އެހެން މިހާރު ހުރި މީހާ އަށް ވެްސ އެކަން ެއގޮތަށް

އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަގައިމު ެވސް ތާއީދެއް ނުކުރެޭވ. އެެހންވިޔަސް ައޅުަގނުޑގެ ޕާޓީެގ ވިޕްލައިނާ އެކީ ވޯޓުލާނަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފު ުރޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

 އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަާސސީާއ އެްއގޮތްކޮށްލުމަށް ޓަަކއި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ 

ރަނގަޅު ކަމެއް. ިދވެހިރާއްޖެ އަކީ ނަމަށް ޓަކައި ކަންތައް ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ތަނެްއ. ނަމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި 

ލައްކަ ރުފިޔާ އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވިހެން. މިވެނި ކަމެއް އޮންނާނޭ މިވެނި  1ހިމެނުން. އޮންނާނެ ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނާފައި 

މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ނަމަށް ޓަކައި، ކަމަށް ަޓކައި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ  ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފަ. ކުރަމުންނޭ

ރަނގަޅު ކަެމއް. އާދެ! ީމަގއި ހަމަ ކަންބޮުޑވާންޖެހުނީ ކުއްލިައކަށް ސަރުކާރުން ުނލާހިކު ބޮޑެތި ޕްރޮގްރާމެްއ 

ނޭނގޭ މިހާރަކު. އެކަމަކު އެ ބޭފުޅާ ބޮޑު ހިންގަވަިއގެން، މިހާރު ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް؛ އެ ބޭފުޅާ ހުންނަ އޮފީހެއް 

ޕްރޮގްރާމެއް ރާްއަވވަިއގެން ިއޞްލާޙުތަކެއް ތަްއޔާރުކުަރްއަވއިގެން މި ތަނަށް ގެނެްސ، ޮބޑުސިންގާ އަޣްލަބިއްޔަުތ، އެ 

ހަދާފައި ޕާޓީގެ އަޣްލަބިްއޔަތު އޮންނަ ކޮމިޓީއެްއގައި އެތައް ދުވަަހކު ދިރާސާކޮށް، ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ގެންނަވައި 

ދުވަހުެގ  31މިތަނަށް އައުމަށްފަހު، ކުއްލިއަކަށް އަުތވެއްޖެ އިޞްލާެޙއް. މި ޤާނޫނު ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

ތެރޭގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ މީހެއްގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވަންޖެހޭނޭ. ދެން މިކަމުން 

ނޑުމެންނަށް ނޭ ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭެނ ވެސް އަުޅގަ ނގި ތިބެންވީ މި އުޅެނީ މީނަ ބޭރުކުރަންކަން. އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މި އުޅެނީ ކޮންމެހެން މީނަ ބޭރުކުރަން ކަމެއް. މިއީ ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތްުކރަންވެގެން ފާސްކުރަންުއޭޅ 

ލްތު މިނިސްޓަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކަށް ފަތްޮކުޅ އިޞްލާޙެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަކންކަން ހުންނަންޖެހޭނީ މިހެން. އިނގޭތޯ. ހެ

ދެއްވާފަިއ ޢައްޔަްނކުރެްއވި، ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރާ ެއކީ. މަޖިލީހަށް އައިމަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންޮކޅަކަްށ 

ނެވި ބޭފުާޅ ނުފެނުނު އެ ބޭފުޅާ އަށް ޯވުޓދޭކަށެއް، އިނގޭތޯ. ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްެގ މަޤާމުގައި ހުން

އެހެން ކަމަކަށް ހިނގައްޖެ. ބޮޑު މިނިސްޓްރީއެއް ވީނުީވ ތަނެއް ނޭނގި ހިނގައްޖެ، އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ 

މިހިރަމިހިރަ ކަންކަން މިއީ ރަނގަޅަށް ދާ ކަންކަމަށް ބަލަނީ. އެއީ ނަމަށް ޓަަކއި. ކަމަށް ޓަކަެއއް ނޫން. ނަމަށް ޓަކަިއ 

ނޑު ދަންނަވާލަްނޖެހެނީ، މިއަދު އަުޅަގނޑު ުކރި ސުވާާލ ގުިޅގެން ަބއެއް އުޅެން މި ޖެހެނީ. އިނގޭތޯ.  ދެން އަޅުގަ

ބޭފުޅުން ހިތްހަމަނުޖެހި ވެސް ފާނެ. މި އުޅެނީ ހަމަ މައުޟޫޢުގެ ތެރޭަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިނގޭތޯ. މިއީ ނަމަށް 

. ލާރި ލިބޭ ތަންތަން އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ ޓަކައި، ކަމާ ުގޅުމެއް ނެތި، ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް މި ދެންނެވީ

އެ ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ، ސުވާލެއް ވެސް ނުކޮށް ތިބޭށޭ. ތިމަންނަމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް، ފެންނަ ވަރަކަްށ، 

ދުވަްސވަުރ  ހިތަށްއެރި ބަޔަކަށް ހިތަްށއެިރ އެްއެޗއް ދީފައި ތިމަންނަމެން ނިންމައިލާނީއޭ. މި އޮތް ައންނަނީ ބަޖެޓުގެ
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ވެސް. ަމއުޟޫޢާ ގުޅޭ ނޫންތޯ. ބަޖެޓުގެ ުދވަްސވަރު މި އޮތް އަންނަނީ. ތިބޭށޭ. އިހުޒަމާުނގަިއ ބަެއއް؛ އިސްލާމްދީން 

އައުުމގެ ކުރީަގއި ދުނިޔޭގައި އުޅުނު ބައެއް ދީންތަކުގެ މީހުން ބުނެއުޅޭ ނިކަމެތީންނަށް ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަން ވެްސ 

ލިބޭނޭ. ސުރުޚީން ތިބޭނީ މަހުރޫމްވެފައޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން މި ތިބެނީ ސަމާލުކަމުން ލިބިދާނޭ. ސުރުޚީއެއް ނު

އެްއކިބާވެފަ. ނިކަމެތި ކުދި ަރށްތަކުގެ މީހުން، ވ. އަތޮުޅެގ މީހުން، ފ. އަތޮޅުގެ މީހުްނ، އދ.ގެ މީހުން، އއ.ެގ 

ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ އަދި ވިލިމާލެ ވެސް  މީހުން، އަދި ދަންނަވަންތޯ ކ. އަތޮޅުގެ މީހުން ވެސް. މާލެ އާއި

ފަހަރެއްގައި ކުރިއަްށ ހިނގަިއދާނެ. އެކަމަކު ީމގެތެރޭަގއި ކ. އަތޮުޅ ވެްސ ނުހިމެނޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެީވ 

ން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންކަން މިހެން ހުރެގެން، އަދި މި ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް ސުވާލެއް ކޮށްލިޔަސް ބައެއް ބޭފުޅު

އެބަ ވިދާޅުވޭ ުކޑަކޮށް ހިތްބަރުކުރަްއވާފައި، ީކްއވެގެންހޭ ފާޑުފާޑު ސުވާލު މި ކުރަނީ؟ ދެން ސުވާލުނުކޮށް ތިބެންވީތޯ؟ 

ނޫނިއްޔާ ބިމުގެ މިލްުކވެރިކަްނ ލިބުނީމަ، ސުރުޚީއެއް ނުލިުބނަސް ހަމަ އަޅައިނުލާ ތިބެންީވތޯ؟ ދަންނަވަންތޯ، ދުނިޔޭެގ 

ހިނގާ ެއއްެޗއް. ދުވަސްަތކެއް ަވންދެން އަތްއަޅައި ހިފެހެއްޓިާދނެ. އެހެންނަމަވެސް އަބަދަކު  ކަންކަމަކީ ަވކި ގޮަތކަށް

މީހުންނެއް އިނދަޖެހިފައެއް ުނތިބޭނެ އިނގޭތޯ. އަބަދަކު ުނތިބޭނެ. މީހުންނަށް ވެސް ިވސްނޭނެ. ކަންކަން އެނގޭނެ. 

އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަުފޅުދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވެފައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަހަރެްއގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ 

ތިބެދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ މައްަސލަ އަކީ. އިޞްލާޙު މި ތިބީ 

އަރިމަތިން، ފަރުާދެގ ފާސްކުރަން. ޤާނޫނުއަސާސީާއ އެްއގޮތަށް ކަންކަން ކުރަންީވއޭ. އެހެންނަމަވެސް ީމގައި ެއއްކަލަ 

ކުޑަުކޑަ ތަންކޮެޅއް ހިތްލައިުލމަށްފަހު މި ވިއްޓައިލާ އިްޞލާޙު، އިނގޭޯތ. މި މަޤްޞަދާ މެދު ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. 

ކީއްތޯއޭ ވީ؟ ދެން ކީއްެވގެްނތޯ މި ވިދާޅުވިހެން، ކުރީގަިއ ހުންނެވީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލެއް ވެސް މިތަނުން ބޭރުކުރި. 

ކުރަންވީޫނންތޯ. އެކަމަކު ދަންނަވަންޯތ. ކޮންމެ ބޭފުޅެއް ބޭރުކޮްށފައި ގެނެަޔސް، އޮޑިޓަރ ބޭރުކުރަންނާ ބޭރު

ޖެނަރަލަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު، އާދެ! މިހާރު ވަރަށް އޯޭކޭއ، މިހާރު ވަރަށް ޯއކޭއޭ ކިޔާަފއި ރިޕޯޓުތައް ނެރޭ ކަމަށް 

ނުމެއް ނުވާނެ ހުރިހާ ކަންކަން ފަސްއަޅައި، ވެިލއަާޅ ވެއްެޖއްޔާ ެއއީ ވެސް މައްަސލައެއް. ތި ބޭފުޅުންނެއް ވެސް ބޭ

ފޮރުވާ ކަެށއް. ެއއީ ކޮންމެެވސް ދުވަހެއް އަންނާނެ އިންިތޚާބު ވެސް ާބއްާވ ދުވަހެއް. ެއހެންވީމާ، މި ދެންނެވީ މިހާރު 

ނޑަކަށް ނޭނެގ ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އިޞްާލޙެއް. ެއއާ މެދު ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން، ޤާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓަން، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް، 

ހެޔޮވެރިކަން ކުރަން ބާރުައޅަްނ މި ތަނަށް ހޮވިފައި ތިބި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވާނެ ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެސް ހުށަހެޅިފައި 

ފޮރުވިަފިއވާ ބޮޑު މަޤްޞަެދއް، ފޮުރވިފަިއވާ މަޤްޞަދެއް ހާިސލުކުރަން ހުށަހެޅިފައި އޮތް  އޮތް އިޞްލާަޙކީ

 އިޞްލާޙެއް. ވޯޓުދެްއވަންޏާ ޯވޓުދެއްވަްނވީ. ައޅުަގނޑު ެއއަަކށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން. ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު  ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަހިބަދޫފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 ށް.ޠާރިޤަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ރިޕޯޓުގެ 

ވުުމގެ ފުރުޞަތުަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ަބެއއް މެންބަރުން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަދެްއކެ

މަޢުލޫމާތު ލިބި އޮވެ، ނުބައި މަޢުލޫމާތެއް މިތާނގައި ހިއްސާކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. ެއގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަްލެގ 

ރ ޖެނަރަލް މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީ އަށް އައިްސ މަޢުލޫމާތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ޮއޑިޓަ 

ހިއްސާކޮށްފަިއވޭ. މި ބިލަކީ ެއޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށް، އޮޑިޓް އޮފީހަށް ކޮެމންޓަށް ފޮނުވި. އަދި އޮޑިްޓ 

ންވީމާ، އެއީ ދޮގު އޮފީހުން ކޮމެންޓުކޮށްފައި ޭއގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ބިލެއް. އެހެ

ނުޑ ހަމަ ސާފުކޮށްލަދޭން ބޭނުންވޭ. އާދެ! ައޅުަގނޑު ިމއަދު ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙު ހުށަހެިޅ  މަޢުލޫމާތެއްކަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަިއލާނަން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަަނ  211ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(، ާޤނޫނުއަސާސީގެ  211ސަބަބު އަުޅގަ

ނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި ބާރުތަާކއި އޭނާގެ މަސައްކަުތގެ ދާއިާރ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި އޮންނަ

ނޑު ަކނަޑއަޅާ ާޤނޫނެއް އޮންނަންވާނެ ެއވެ.  އާއި އޭާނގެ ކިަބއިަގއި ހުންނަންވާނޭ ޝަރުތުތަކާއި ސުޫލކީ މިންގަ

ރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސ ވަނަ އަހަުރގެ ޤާނޫނެއް. ދިވެހި 2117. 2117/2އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ޤާނޫނަކީ، 

ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓްަމހު ތެރޭގައި. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ޤާނޫނުގައި އޮޑިޓަރ  2112ތަޞްދީޤުކޮށްފައި ވަނީ 

ނެޑއް، ސުލޫކީ  ނޑެްއ؛ އެ ބޭފުޅާ ޢަމަލުކުރަންވީ މިންގަ ޖެނަރަލްގެ ހުންނަންވީ އެއްެވސް ޝަރުތެއް އަދި މިންގަ

ނެޑއް ބަޔާ ންކޮށްފަެއއް ނުވޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގައި އޮްތ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ބާބާ ުގޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނަރަލް މިންގަ

އޮފީހުން ފޮނުވާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރ، ޤާނޫނުއަސާީސއާ އެލައިންކުރަން ނުވަަތ 

ނުޑ މި ދެންނެވި ކުަޑކުަޑ  އެްއގޮތްކުރަން ވަރަށް ގިނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފަިއވޭ. އެ އިޞްލާޙުެގ ތެރެއަށް އަުޅގަ

ނުޑ މި ދެންނެވި  ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް. އެހެންވުމާެއކު، މިކަމާ ބެހޭ  211އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ، އަޅުގަ

ންޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ތަފާތު ވާހަކަތައް ަދްއކާ ހެދުމުގެ މާ ބޮޑު މާނައެއް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ މީ ގެންނަ

ވަނަ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންާމއަދާނުކުރެްއވީތީ މި ހިސާބަށް ވެސް މި ޤާނޫނު  17އިޞްލާޙެއް. 

އިޞްލާޙުނުވެ މި އޮތީ. ެދން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަާކިއ 

ިއ އެ ބޭފުޅާ ނެރުްއވާ ރިޕޯޓުަތކުަގއި އެ ހުންނަ ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލަތަކަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ވާޖިބުތައް އަާދކުރުމަށް ޓަކަ 

ނޑު  ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ މައްސަލަތަޭކ. މިހާރު ހުރި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަކީ ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް. އަުޅގަ
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ނޑު އަދި ޤަޫބލުކުރަނީ ވެސް މި އިޞްލާޙު ފާސްވެގެ ްނ، ތަޞްދީޤުކުރެިވެގންދާއިރު ވެސް އެ ބޭފުާޅގެ އެދެނީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ޓަކައި. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނަން އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ އިރާގެ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންަނިއރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި 

ޑުމެންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޏާ މާ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް އަޅުަގނ

އެންމެ މުހިއްމީ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ިމނިވަން، މުޞްތަޤިއްުލކަން ހިފެހެއްޓުމާއި ދެމެހެއްޓުން 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ެގ ބަޖެޓު؛ ބަޖެޓު ވިޔަސް، ކަށަވަރުކުރުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މުވަްއޒަފުން ވިޔަްސ، ވަސީަލތްތައް ވިޔަްސ، ޖާގަ ިވޔަްސ، މި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ވެސް އަދި 

އެހެން މިނިވަން މުއައްަސާސތަކަށް ވެސް ހުންނަންޖެހޭނީ އެ އިެރްއގެ ސަރުކާުރގެ މުއްދަށުން އެްއކިބާެވގެން، 

ެއއްިކބާވެގެން މިނިވަްނކަމާއި މުްޞތަޤިއްލުކަމާ ެއކީަގއި ެއ މެންޑޭޓު ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތަްށ  ސަރުކާރެްއގެ ބާރުދަށުން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނީ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިއަދު މި އެެޖންޑާ އަިއޓަމުަގއި މި އޮތީ 

އަންނަ އެޖެންޑާ އަިއޓަމުގަިއ އޮތީ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ އަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުން. ދެން 

އެަތއް މިލިއަނަކަްށ  11އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ބަޖެޓާ ެބހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަމްއސަލައެްއގަިއ ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް 

ނޑަކަށް އެދިފައިާވއިރު، މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީގައި ސަރުކާރަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ތިއް ބަަވއިގެން ގާްތގަ

ނޑައަޅާަފއި ވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ  31އޭގެން  މިލިއަން އުނިޮކށްފައި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ބަޖެޓު ކަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވާ މައްސަލަ އަކީ. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ާވހަކަދައްަކވަމުން ވިދާޅުވެަފިއ 

މަސައްކަެތްއ ފުރިހަމައެއް ނުކުރެެވއޭ. އެަވރަކުން މަސައްކަްތކުރަން ބޭނުންވާވަރަށް ުމވަްއޒަފުންނެްއ ވަނީ، އެވަަރކުން 

ވެސް ތިމަންނަމެންނާއަކަށް ުނލިބެއޭ. އަިދ ނުވިާތކަށް ތިަމންނާގެ އޮފީހުން ވެސް ތިމަްނނާ ވަނީ ބޭރުކޮށްލާަފއޭ. މީ 

ނަރަލަށް ވެއްެޖއްޔާ އަދި އެހެން މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަާވ ވާހަކަ އަކީ. އޮިޑޓަރ ޖެ

ވެސް މިނިވަންކަާމއެީކގައި ބަޖެޓުގެ ގޮތުން ިވޔަސް، ވަސީލަތްތަުކގެ ގޮތުން ެވސް މިނިވަންކަމާ އެީކގަިއ 

ސަރުކާރަްށ ، މަސައްކަތްކުެރވެންޖެހޭނެ. މިހާރު އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އެ ުކރައްވާ މަަސއްކަތްަތއް ހުއްޓާަލން ބޭނުންވީމާ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބޭނުންކުރައްަވިއގެން ބަޖެޓު ކުޑަކުރީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 
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ނޑުމެންނަށް ކުރަން ޖާގަ މި ެދވެނީ.  ޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫހާ ެއއްގޮަތކަށް ނޫން ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ މަސައްކަތް އަުޅގަ

. މިހާރުގެ، މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ކުރީަގއި ެވސް ރަްއޔިތުންެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މަޖިލީހުގައި ތިއްބަަވިއގެން ޭއރުގެ އޮިޑޓަރ ޖެނަރަލެއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓްާކޑް ޓްރާންސެކްޝަނެކޭ ކިަޔިއގެން މި  2 ދަތްއުނގުޅާ ބުރެހެކޭ ކަންނޭނގެ، ޓަީއއެކޭ  ކަންނޭނެގ،

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މެންޑޭޓް ހަމަ، މުއްދަުތ ހަމަނުވަނީސް ބޭރުކޮށްިލ ތަން. ައނެއްކާެވސް ހަމަ ެއކަހަލަ 

ނުޑމެންނަށް އެ ބަ ފެނޭ މިއަދުގެ މަސައްކަތެއް ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި ކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ޚަބަރު ބަލައިލީމާ އަޅުގަ

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްެގ މަސަްއަކތްޕުޅުކުރަްއވަމުން ގެންަދވަނިޮކށް ކޯޓުން ެއ މައްސަލަ ުހްއޓުވާނެ. ސަުރކާރު އޮފީހަކުން 

ނޑުމެންނަށް  ގައި ވެްސ  2112ފުރުޞަތުނުދީގެން، އޮފީސް ެތރެއަށް ނުވަދެިވގެން ޮއޑިޓުނުުކރެވިގެންދާނެ. މީ އަުޅގަ

ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަްއ 2112، 2117ބަރުތަކުން ފެންނަމުންދާ ކަންތައްތައް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަ

ވެސް ހުރީ. ސްޓެލްކޯ، ތީމުެގ، ރައީސް އޮފީްސ، ކަސްޓަްމސް، ހަމަ ހައްތަހާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި ހުރީ އޭުރގަިއ 

ން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ތިެބގެން އޭރު ޮއޑިޓަރ ވެސް މިއަުދގެ ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރު

ޖެނަރަލް މަސައްކަތްޕުޅު ހުއްޓުވާލަންެވގެން ދަތްއުނުގޅާ ބުރުހެކޭ ކިޔާފައި ބޭރުކޮށްލީ. މިއަދު ވެސް ހަމަ މުއްދަތު 

ނޑުމެން ހަމަނުވަނީސް ބޭރުކޮށްލަނީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުކޮށްގެންނޭ ކިޔައިގެން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަ 

ނޑުމެްނ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކެއް ހިމެނީ، އެ މިނިވަންކަމާއި މުޞްތަޤިއްލު ކަމަށް އަޅުގަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބާރުދޭނޭ ކަމަށް ހީކޮށް. ރައްޔިތުން، ރައްޔިތުން...

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު

ޞްލާުޙ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް ބައެއް އި 2117/2އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަންއުޅުނު ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަރުކާރުން މި  މެންބަރު މީގެކުރިން ވިދާޅުެވދެއްަވއިފި. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ގެ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްުމންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ބައެއް ާވހަކަފުޅުތައް ދައްަކވާފަިއވާތީާއ ހުށަހެޅުއްވި މުހިއްމު ބިލު

ނޑު ބޭނުންވޭ. މި ޤާނޫނަކީ  ަވނަ އަހަރު މި މަޖިލީހުން  2117އެކު ދެތިން ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަ

ރު އުފެދިގެންދިަޔ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ. ެއ ވަނަ އަހަ 2112ފާސްކުރެވިފަިއވާ ޤާނޫނެއް ަކމަށް ބަލާއިރު، އެއީ 
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ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި ބައެްއ މަފްހޫމްތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަށް ހުރި ބައެއް ޤާނޫނުތައް މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައުާމ 

ނީ. އެކު، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮތަށް ަބދަލުކުރަމުން އެ ގެންދަވަ

އޭގެތެޭރގައި ީމގެތެރޭަގއި ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް ވެސް އަދި ިސވިލް ސަރވިސް ޤާނޫނަށް ެވސް، 

ވެްސ އިޞްލާޙުަތްއ ގެންނަަވއިފި. އެހެންވީމާ،  ނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ޤާޫނނުތަކަށްނޫން އެހެން ބަެއއް މި މި

ން ގެނައުމަށް ޮކންމެހެން ލާޒިމްވާ ބައެއް މަތީ ްއގޮތްވާ ގޮތުގެއެގޮތުން މިޤާނޫނަށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެ 

ވަނަ މާއްދާ އަށް  210އިން  ވަނަ މާއްދާ 210ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ޤާނޫނުައސާސީގެ  .ގެެނވުނީ އިޞްލާޙުތައް މި

ތައް މިއާ އެްއގޮތަށް މުމަފްހޫ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި  ޖެނެރަލްގެ ަމސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ ބާރުތަކާއި މިހުރި އޮޑިޓަރ 

ވަރަކަށް އެ ޤާނޫނުގެ ގާތްަގނޑަކަށް ދިހަ ، ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު. މިއަށް ގެނެވިފައި ހުރި އިޞްލާޙުަތކަށް ބަލާއިރު

ުމ ނަނީ. މީގެތެރޭގައި ވަރަށް މުހިއްއޮން އިޞްލާޙަށް ގެންނަވަން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ،މާއްދާ އަށް ބަދަލު

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުގަިއ  ،ދާއި ކުީރގައި މިހާރު ހިނގަމުންތެޭރގަ. ޭއގެހަަގުކރެވޭއިޞްލާޙުތަކެްއ އެބަ ފާ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ،ނެތް ވަރަށް ގިަނ ރަނގަުޅ ިއޞްލާޙުތަކެއް . ޭއގެތެޭރގަިއ ޕޮޒިިޓވް އިްޞލާޙުތަކެއް ހުރިކަން އަުޅގަ

ތްތެރި ބޭފުޅަކަްށ ވާންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ނާތްތެރި، ނަޒާޙާރަށް އަމާކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވައޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ

ވަނީ. އަިދ  ވެސް އެކުެލވޭ ގޮތަށް މިހާރު މި ގެންނަވާ އިޞްލާޙުތަުކގަިއ އައިސްަފއި މި ން އެ ޝަރުތުތައްމަތީ ގޮތުގެ

ނުގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ާޤނޫ މިހާރު އޮތް، އިތުރަށް މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކަށް ދެްއވާފަިއވާ ބަެއއް ބާރުތައްއޭގެ 

ޭރގަިއ އަމިއްަލ . ޭއގެތެޞްލާޙުތަުކގައި ފާަހގަކުެރވިފަވެސް އެބަހުރި މިހާރު ގެެނވޭ އި ޤާނޫނުގައި ނެތް ަބއެްއ ބާރުތައް

ކުރުމާއި ަދޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާަރކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްލެޭވ ކަމެއް. މިހާރު ގެެނވޭ ނަމުގައި ދަޢުވާ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެެހންވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  އި ެއކަންއިޞްލާޙުތަުކގަ ެވސް ފާހަގަކުރެވިފަިއާވކަން ައޅުގަ

ކުރުމަށް ގެެނވޭ އިޞްލާުޙތަކެއް ގޮތަށް ަބއެއް ބޭފުޅުން ރުކާރުން އޭގެ މަްއޗަށް އަްތގަދަސަ ،ކުޑަކޮށް  ،ބާރުތައް ހަނިކޮށް

ނެވި ބައެއް އިޞްލާޙުަތކުަގއި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އަކީ ައޅުަގނޑު ކުރިން މިދެން ދައްކަވާ ވާހަކަ

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުަގނޑު  .އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤަބޫލުކުެރވޭެނ ވާހަކަތަެކއް ނޫން. ދެން މި ނުކުތާގައި އަުޅގަ

ސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީ ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ސަރުކާރު އުފެދި މާ 2112ހަނދާނަށް އާދޭ 

މާ ުކޑަ ާޖަގ ހަނިތަނަކަށް ކުއްިލއަކަށް  އަްށވުރެއެ ރި އޮފީސް އެހުރި ތަނުން ަނަގއި ކުރެވިަފއި ހުއިމް އޭރު ޤާ

ެއ މަނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،ށް ވަރަށް ދަތިފުޅުވެގެން ގުިޅގެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަ ކޮށްލަން އެންގެވި އެންެގވުމާބަދަލު

މި ސަުރކާރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  ޑިޓަރ ޖެނެރަލް. އެހެންނަމަވެސްންދިޔަކަން. ހަމަ މި އޮދަންނަވަމުއާދޭސް

ނަޑއަޅާ  ައކީ އެ  ކުެރވޭނެ ގޮތް ނެތޭ ކިަޔިއގެން މި ދައްކަވާ ވާހަކަޑަކޮްށ ހަނިކުރަނީއޭ، މަސައްކަތް ބަޖެޓް މާ ކު ކަ

އޮތް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުރިހާ  ހާރު އުފެދިފައި މިސަރުކާރު ވެއްޓުނީާމ މި ،އަތުން މި ބާރުތައް ހަނިވެ ގެބޭފުޅުން

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ  ދަން ދައްކާ ވާަހކަކަންއުފައް ފަސާދަ، މުއައްސަސާަތކަށް ެގއްލުންދޭން ކަމަށް ދައްކާ  ކަމަްށ އަުޅގަ
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އުމީ ބަޖެޓުގަިއ ހަކުން ޤަނޫން އެްއވެްސ އޮފީ މިނިވަން ުމއައްަސސާެއއް ،ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އެްއެވސް އޮފީހަކުން

އެީއ ެއއްެވސް ސަރުކާެރްއގަިއ ެއއްވެްސ ދުވަްސވަެރއްަގިއ  ،ގަިއ އޮންނަ ހުރިހާ އަދަދުހިމަނަން އެކުލަަވއިލާ ޑްރާފްޓު 

ނޑަައޅާފައި އޮްތ ބަޖެޓަށް ެވސް ޮއފީސްތަކުން ހުށަހަޅާފައި ހުރި  ދެވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫން. ިމއަހަރަށް އަންނަ އަހަރަށް ކަ

މަތި. އެއީ ރާއްޖެ އަށް އުފެއްދޭ އާމްދަނީއެްއ  ބިލިއަނަށް ވުރެ 31ތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ޑަށް މަޢުލޫމާއަދަދު އަޅުަގނ

ވެސް ކުަޑވާނެ ކަމަށް  މާ، ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްގެ ބަެޖޓުނޫން. ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް ނޫން. އެހެންވީ

ެވސް ހުރިހާ  ކަމެއް. އަދި ހުރިހާ އަހަރުތަކެްއގައި އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ެއއީ ކުޑަ ކުރަން މަޖުބޫރުވާ 

ވެސް ކުާރ ކަމެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ެއ ކަންކަން ވެސް ޢާއްމުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ދައްކަވަމުންދާީތ  ތަކެްއަގއިސަރުކާރު

ބެހޭ ކޮމިޓީން  ކަމާއަޅުަގނޑު އެކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ގޮތަށް މި ިއޞްލާޙުތައް ައނެއްކާ މި

މިއާ ގުޭޅ  ރަލް ވެސް ވަޑަިއގެން މަޢުލޫމާތުދެއްވައިޚުދު އޮޑިޓަރ ޖެނެ ،ދިރާސާކޮށް ބެލިއިރުގައި ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް

ންބަރުގެ ކަންތައްތައް ކޮްށދެއްވާފަިއާވކަން މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ހުރި އިޞްލާޙުތަކަށް ބާރުއަޅުްއަވއިގޮތުން 

ނޑުގެ ވާހަކަޮކުޅ  ހިނަގއްޖެ. އެހެންވީމާ، މިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލުމާން އެނގިގެންވާހަކަފުޅު ެއކު އަުޅގަ

 ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.ނިންމައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިރ ިޢއްޒަތްތެ އަުރވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މަށް.މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޮއޑިޓް ޤާނޫނަށް ެގންނަ ހަތަރު ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޓީން 

ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ރިޕޯޓް  ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑު ފުރަތަމައިމުންދިރާސާ

ގުޅޭ ގޮތުން އެކަީށގެްނވާ  އި ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނާނުވަތަ އޭރުގަ  .ފުރިހަމަ އަށް ދިރާސާކޮށްފައެއް ނެތޭ

ކޮށްަފއި އޮތީ. މިނެޓު މަސައްކަތް 21 އިމަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްަފއެއް ނެތޭ. ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ކޮމިޓީގަިއ ެއއްަގޑިއިރާ 

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި ިމ ތަެކއް ކަމަްށ ކޮށްފައި ހުރީއަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ ކޮންަކހަލަ މަސައްކަތް . މިއަދު އަުޅގަ

އަކީ ކަަރޕްޝަންގެ ވާހަކަ ޙަޤީޤަތުަގއި. ކަރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް އޮތް މިނިވަން މުއައްސަސާތަްއ  ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަ

އޮތް ސަރުކާަރކީ ޙަީޤޤަތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް  މި ސައްކަތްކުރާ ވާހަކަ. ިމއަދުމިއަުދގެ ސަރުކާުރން މަ ހުއްޓުވަން

ކެރިދާނެ. ުވޒާރާތަކަށް ރުކާރޭ ައޅުަގނޑަށް ދަންަނވާލަންސަ އޮތްވެފައި ތެރެއިން އެްނމެ ބޮޑަށް ކޮރަޕްޓު  ސަރުކާރުތަުކގެ

 ަތކުން މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް އެބަ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ލަަތއް ިގނަމަވެސް ހަމަ އާދަޔާ ޚިލާފު މައްސަވީނަ ބެލިކަމުގައި



31 

 

ގެ ޚިޔާނަތުގެ މައްސަަލ ންިމލިއަ 32ގައި މި ސަރުކާރުގައި އަހަރު ތެރޭ އޮތް ފެންނަން. މިއަދާ ހިސާބަށް މި

ދަ ނޭނގެ ޙަޤީޤަތުަގއި މިފައީ ަކން. އެހެންވީމާ، މި ވޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލަށް ހުށަހެޅިފަިއ އެބަ އޮޑިޓްކުެރިވގެން

ރަޕްޝަން ހުއްޓުމަށް ނުވަތަ މި . ކޮއަންނަނީ ދިމާ ަކންނޭނގެ މިެއއް؛ ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުމަށް މަސައްކަތްކުރުުމގެ

ގޮްތގޮތުން  ނަގާ ފައިސާތައް ހުއްުޓވުމަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މިނިވަން މުއައްސަާސއެއް ބަަދލުކުރެވޭތޯ ެއކި

ނުޑ  ންމެ ފަސޭހަ ެއއްކުރަމުންދަނީ. އެެހންވީމާ، އެމަސައްކަތް ތަނަކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއް ނޫން. އަުޅގަ

ުކރަމުންދަނީ އަބަދުވެސް މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތް ކުރިންވެސް ދެންެނވިހެން މިއީ ސަރުކާުރެގ މަޖިލީހެއް. މި

މަސައްކަްތކޮށް،  ވޭތޯ ސަރުކާރަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަްށ ކަންތައްތަްއ ކުރުުމގެ ިވްސނުމުގައި ސަުރކާރު ހުއްޓުމަްށ ގެނެ

ކުރަްއވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ބަދަލުކުރުމަށް. ށް މަސައްކަތްނުދިނުމަސަރުކާރު ހިންގުން ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ހިންގިޔަ

 ހަތަރު އޮފީހަކަށްބައެްއ؛  ފަހަކަށްައއިސް ، ތިމަންނަ އަްށ މިހާރުވެސް ،އޮްތ ވިދާޅުވެަފއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެބަ

. މިހެންގޮސް ކިޔުންތައް ނެތް ކަމަށް ބުނެފަހުއްޓޭ ލިޔެ ނުދީގެން. ތިން އޮފީހަކުން އެބައޮފީހުން ހުއްދަ ނުވަދެވުނޭ އެ

ނުވަަތ  ،ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަޑަިއގަތުމުން ހުރީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުަތކެއް  ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވުޒާާރއަަކށް

ނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް، . އެހެްނވީމާޅުަތކެއް އަޅާފަނުވެއްެދވުމުގެ ފިަޔވަ އެ ކަންބޮުޑވުން އިތުރަްށ  .މިއީ އަުޅގަ

އޮީތ  ކުރަން މިޓަރ ޖެނެރަލް އަނެްއކާވެސް ވަކި ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އޮޑި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންބޮުޑވުްނ ބޮޑުެވގެން މި

މާ، މިއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ . އެހެންވީހީލަތްތެރި ގޮތަކަށް ވަކިުކރުމަށް ހުށަހަޅާފަ ރު ގޮަތކަށް ނުވަތަ ނުކިއްސަ

 ޔަޤީނުންވެސް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. ުޝުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މްދީދީ އަށް.އިބްރާހީ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ގެނެވުނު އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  އޮޑިޓް ޤާޫނނަށް މި 2117/12ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅު  ނޑުމެން ތަ ވެސް ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ  ވާން އެބަ ންކޮޅެއް ޒިންމާދާރުގަ

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން، މާލިއްޔަތު ޖެހެއޭ

ނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ ތަންކޮޅެއް  ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ މިތާ ދެކެވޭއިުރ، އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް އޮިޑޓަރ  2112މިކަން. މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގެން އެބަ ޖެހޭ  ތަފްސީލުކޮށް

ނޑަެއޅިފަިއވާއިުރ، ޮއގަސްްޓ މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓަރ  12ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓުގައި  މިލިއަން ރުފިޔާ ޕްލަސް ކަ
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އަން ރުފިޔާ. މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް މިލި 23މިލިއަން ރުފިޔާ.  23ޖެނެރަލަށް ޚަރަދުކުރެވިފައި ަވނީ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ިމއަހަރު ެވސް ބާކީ އެަބ ވޭ. ޮއއްާވ،  12މިލިއަން ރުިފޔާ. އެހެްނވީމާ، މިހާރުވެސް  36ލަފާކުރެވެނީ 

ނަޑއެިޅއިރު، ޭއގެތެ 2111މިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  03 ޭރގަިއ ވަނަ އަހަރަށް ކަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ. އޮޑިޓަރ  32ޕީ.އައި.އެސް.ީޕގެ ދަށުން އިމާރާތެއް ކުރުމަށް ޓަކައި 

ޖެނެރަލް އިމާރާތް މިހާރުވެސް ކުަޑއެއް ނޫން. ާޖގަިއގެ ގޮުތން ދަތި ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު 

 2113ކުރެވޭ ބަރާބަރަށް. އަޅުަގނުޑމެން ސުވާލުކުރިން ކޮމިޓީގަިއ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ލިބެނީ. މަސައްކަތްތައް އެބަ

ވަނަ އަހަުރގަިއ  2113ވަނަ އަހަުރގައި މަަސއްކަތްަތއް މިހާރު ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުަގނޑު ޚުދު ސުވާުލކުރިން. 

ޅުވީ، ހަމަ މުޅީން އެްއކޮށް އޮޑިުޓކޮށް ނިމިފަޭއ މަނިކުފާނުގެ ވުޒާރާަތކުގެ މަަސއްކަތް ކިާހވަރަކަށް ނިންމައިފިންތޯ؟ ވިދާ

މިިލއަން ރުފިޔާ ޚަރަުދކޮށްގެން މަސަްއކަތް ނިމިފަިއ ހުރީ މިހާރު ހުރި އިމާރާތުގެ  23ހުރީ. އަޅުަގނޑު ބަަލއިލިއިުރ 

ނޑުމެން ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ނަރުަދމާ އާިއ ފެނާއި މި ކަންަކން ބޭނުން.  ރު ގަިޑއި  22ތެރޭގައި. އަުޅގަ

ނޑިވަުޅަގއި ބޮޑުސިްނާގ އިމާރާތެއް އަަޅއިގެން   32ކަރަންޓުދޭން ބޭނުން. އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ދޭން ބޭނުން. މި ދަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  32ިމލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ. މި ވަގުތަށް  11މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ނޫން ބޭނުންވަނީ. ގާތްަގނޑަކަށް 

މާރާތުގެ މަަސއްކަތްކުަރން. މިހާ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮްށގެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ބޭނުންވަނީ އިމާރާތް ނިންމުމަށް. އި

ނޑުމެން މިހާރުވެްސ މިހާތަނަށް އޮންނާނެ  މިލިއަން  26އޮފީހެއް ނެތިގެންތޯ މަަސއްަކތް ނުވެގެން މި އުޅެނީ. އަުޅގަ

ރުފިޔާ. އަދި އޭެގއިތުރަށް  މިލިއަން 26ރުފިޔާ ފާސްކޮށްދެްއވާފައި ިމ ކޮމިޓީން. ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ވަނީ 

މިިލއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް މަސަްއކަތް ުކރިއަށް ގެންެދވޭ ގޮތަށް އޮންާނނީ ހުޅުވާލެވިފަ. އެހެންވީމާ،  10ބޭނުންވަންޏާ 

ކޮބައިތޯ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަްށ މަސައްކަތްނުކުެރވޭ ގޮތަށް ހައްދަވާފައި މި މަޖިލީހުން؟ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން؟ 

ނޑު މި ނޯން ނާނެ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަްއވާފަ. ތި ބޭފުޅުން ފިގަރތައް ބައްލަވާ. ތަފްސީލުތަްއ ބައްލަވާ. އަުޅގަ

 36ވަނަ ައހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ މަނިކުފާނަށް ޚަރަދުކުރެއްވޭނެ ކަމަްށ ލަފާކުރައްވާަފއި އޮތީ  2112ދަންނަވަނަނީ 

ވަނަ އަހަރަށް. މި  2112މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގަިއ  12 މިލިއަން ރުފިޔާއޭ. އަޅުަގނުޑމެން ދީފައި އެބަ އޮތޭ

މިލިއަން  36މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވާފައި އޮތީ. މިހާރު  26ވަނަ އަހަރަށް މިހާރު  2111ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން. 

ޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ރުފިޔާ. އަދި ޭއގެއިތުރަށް ބޭުނންވަންޏާ ކުރިއަްށ ގެންެދވޭ ޮގތަށް އޮތީ ހުުޅވާލެވިފަ. އެހެްނވީމާ، އޮ

ިމލިއަން ރުފިޔާެގ ޚިޔާނާތުެގ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ވާހަކަ  36ދަތިކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ. ެދން މި ސަރުކާރުން 

ބިލިއަްނ  3.0މިލިއަން ރުފިޔާ.  3111އަހަރުގެ ސަރުކާުރގައި ައޅުަގނުޑމެން އެބަ އޮތޭ  3ވިދާޅުާވއިރު، މިދިޔަ 

ޓަރ ޖެނެރަލްގެ ިރޕޯޓުތަކުަގއި މި ވާހަކަ މިހިރީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ރުފިޔާ ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގޭ. ޮއޑި

ނޑުެމންނަށް މަސައްކަތްކުެރވިފަިއ  ރިޕޯޓްތަކުަގއި. ޭއގެތެޭރގައި ދެން މަސައްކަތްނުކުެރވޭ ވާަހކަދައްކަ ާވއިރު، އަުޅގަ

ވަނަ އަހަާރ، މި  2111ްނ  2110 ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުތަކުން ރހުރިކަން މި ދަންނަވަނީ. މި ދިވިހިރާއްޖޭަގއި އޮޑިޓަ 
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ދޭތެރޭގައި ފިޝަރީޒް މިނިްސޓްރީ އާއި މި ތަންތަނުގެ ލިޔެކިޔުން ހަމަނުވާތީ އޮޑިޓުނުކުެރވި އޮތީ. ެއއީ ކާުކ، ކޮްނ 

ބޭފުޅެއްގެ ސަުރކާރުަގއިތޯ؟ ާކކު ޢައްޔަންކުރި ަވޒީރުންނެއްޯތ ތިބީ އެ ަވގުތު ތިބީ ޤައުުމގައި؟ އެހެންވީމާ، މިހާރަކު 

އޮޑިޓުުނކުރެވިަފއި ޮއތީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާުޅވަނީ ބަެއއް ލިޔުންަތއް މަުދވެގެންނޭ އޮޑިޓުުނކުރެވުނީ.   ނޫން

ލިޔުންތައް ވީުނވީ ގޮތެއް ނޭނގި ެގއްލިފައޭ ވީ. އެީއ ކޮން ސަރުކާރެްއގެ ލިޔުންތަެކއްތޯ ަބއްލަވާ. ދެން މި ސަުރކާރުން 

ނޑުމެންނަްށ ކިހިނެއްތޯ ެއ ލިޔުންތަްއ ހޯދާނީ. އެހެން ވީމާ، މިހިރީ ޙަޤީޤަތް އޮުޅވާލަން ވާހަކަަދއްާކވަރު. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާަތކުެގ ރައްޔިތުންެގ ނަރުދަމާ އާއި ސާފު ބޯފެނާއި ކަރަންޓާިއ  ބޭނުންވަނީ މި ރާއްޖޭަގއި ައޅުގަ

ނޫން ބޭނުންވަނީކީ. އެހެންވީމާ،  ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތު ދޭން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ބޮޑު އިމާރާތެއް އަޅާފައި ބަހައްާޓކަށް

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ނުލިބޭނެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  03މިގޮތަށް ނިންމާފައި އޮތީ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ ޚިޔާނާތުެގ  އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުދެވޭހާ ހިނދަކު. އެހެންވީމާ، އެޮގތަށް ނިންމާފައި އޮތީ. އަޅުގަ

ކަތަުކގެ ވާަހކަ ތި ބޭފުޅުން ދައްކަާވއިރު ޚިޔާނާްތވެފައި އޮތް ގޮާތއި ރާއްޭޖގެ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުން މި ކަންތައްތަްއ ވާހަ

ވެފައި އޮތް ގޮތް ރަނގަޅަްށ ތަފްސީލުކޮށް ބައްލަވާށޭ. މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅަްށ 

ނޑުމެން ރާއްޭޖގެ މިކަން އެނގޭނެ އެހެން އެްއވެސް ބަ ަޔކު ަވކި މި ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ނުތިބޭނެ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރަްއަވިއގެން މި ތަނަށް ފޮނުއްވީމަ، ރައްޔިތުން އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަަކނުދައްކަަވއި، ރަްއޔިތުންނަށް 

ނޑުމެ ންގެ މި މަިޖލީހުގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީެއްއގަިއ މީގެން ލާބަ ާއއި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަދަްއކަވަށޭ. އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުަރއްާވ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި. ހަމަ 

ނޑުމެންގެ ޮކމިޓީގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް، ނޫނީ ނިންމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފަ އިދާހުރި ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާިއ ަވއްކަްނކުރެވޭ ގޮތަށް މަގުފަހިކުެރވޭ ގޮތަށް ނިންމާފައި އޮތް ނިްނމުމެއް ކަމަށް ވިދާުޅވާީތވެ، 

ނޑު ހަމަ މި ގެންދަނީ  އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މިގޮތަްށ ދައްކަންޖެހެނީ. މާފުކުރައްވާތި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ނުޑ މި ދައްކަނީ. މައުޟޫޢުން އަޅުަގނުޑގެ ހަމަ ބިލުގެ ވާ ަހކަ އިނގޭތޯ. ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު އަިދވެސް ެއއް ފަހަރު ދަންނަވައިލާނަން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ބޭރަކަށް ނޫން މި ގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ މި ހުށިފައިވާ ބިލު މި ގޮތަށް، މި އިޞްލާޙާ އެއްކޮްށ މެންބަރުންނަށް ވެސް، އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ނުޑމެން ބޭނުން ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ އެްއކޮށް ުގޅިގެން މަަސއްކަތްކުރަން. އަުޅގަ ނިންމަވައިދެްއވާށޭ. އަުޅގަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަދި އެހެން މިނިވަން މުއައްސަސާައކަށް ވެސް ައރައިގަންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. 

ނޑުމެން ދަންނަވާނީ ިމހާރުވެސް ސިޔާސީ  ޕާީޓއަުކން އެ އޮތީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ވާހަކަތަެކއް ިއއްޔެ ަދއްކާފަ. އަޅުގަ 

 އެހެންވީމާ، ކަންަތއްތައް މިގޮަތށް... 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ
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ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

 މިެނޓު.  3އަޙްމަދު ނާޝިދު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބާކީ އޮތީ މިހާރު 

 

 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙުތަކަަކކީ ޭއގެ  2117/2ޝުކުރިއްާޔ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ށް ބަލާއިރުަގއި ޤާނޫނުައސާސީއާ އެަލއިންކުރުމަށް ޓަަކއި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކެްއ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ވެސް ޒާތަ

ޤަބޫލުކުރަން. އަދި މި އިްޞލާޙުތައް މިހާރު މިހިރީ ެއގޮުތގެ މަތީން ކޮމިީޓ މަރުޙަލާ ިއން ނިމިގެން މި މަޖިލީހަށް 

ނޑުމއެން މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ހުށަހެޅިފަ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ބެހޭ ގޮތުން  ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކައިފީމޭ. މިހާރު ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަީކ، ނިޔާޒު އިބްރާހީމަކީ ވަރަްށ ޤާބިލު، އެކަމަށް ެއކަށޭނެ 

ނުޑމެން މިހާރު އެ އޮތީ ހަމަ ގައިމު ވެސް ހަމަޖައްސައިދީފަ. ބޭފުޅެކޭ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންފުޅުވާ ބަޖެޓް އަޅުގަ

މިލިއަން. އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލަށް ބޭނުންފުޅުވާ އިމާރާތުެގ  2މިިލއަނާ އަދި ޮކންޓިންޖެންސީގެ ތެރެއިން  26އެއީ 

މައްސަލަިއގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާުރން އެއްފުރާޅެްއގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑު 

ަދވާ ވާހަކަ. ެއގޮތުން ނަމަވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ބޭނުންފުޅުވާ އިމާރާްތ ލިބުނީމާ މައްސަލަ ޙައްުލވީ އިމާރާތެއް ހައް

ކަމުގައި ދެކެން. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވަނީ، ތިމަންނާ އަށް ފެނެއޭ މުޅި ޤާނޫނަށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނަށް 

މަތިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަނީ މިހާރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް  ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެންނަން. އެގޮތުގެ

ޓަކައި ޤާނޫނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަެކއް އެ މަިނކުފާނުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ަބއްަލވަިއގެން ތަްއޔާރުކުަރއްވާފަ. 

އެއް ހިތްހަމަެއއް ނުޖެހެއޭ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަަސއްަކތްޕުޅާ ބެހޭ ގޮތުން ފިނޭސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުީވ ތިމަންނާ

ތިމަންނާ ހިތްހަމަނުޖެހެއޭ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސަްއކަްތޕުޅު މިގޮތަށް ޮއްއވާ މި ފްލޯ އަށް ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން ެއ 

އައި އިޞްލާޙަީކ ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމާ ެބހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުނު އިޞްާލހެއް ކަމުަގއި ދެކެން. ިމއީ 

ނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، ިމއީ ައޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އިޞްލާޙެއް ނޫން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އަޅުގަ 

ހުންނަ ބޭފުޅަކީ އޭެގ ކޮްނޓިނިއުޓީ ާއއި އޭެގ ޕާފޯމަންސަށް ބަލައިގެން ގެންނަންޖެހޭނީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް 

ނެރަލްގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން މާލިއްޔަތު އަޅުަގނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އޮޑިޓަރ ޖެ

ކޮމިޓީ އަށް ގެނެސް ވާހަަކދެކެވެންޖެހޭނެ. މިކަހަލަ އިޞްލާޙަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބަދަލުކުރުމަކީ މިނިވަން 

ުކަގއި އެ ބޭފުޅުން މުސްތަޤިއްލު މުއަްއސަސާތަުކގަިއ ތިބި ވެރިންނާ ދޭތެޭރަގއި، އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ަމސައްކަތްތަ

ބިރުވެތިވާނެ ކަެމއް ކަުމގަިއ ދެކޭތީވެ، މި އިޞްލާޙަީކ އަޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވާ ިއޞްލާޙެއް ކަމުަގއި، އޮޑިޓަރ 

ނޑު ކަންޮބޑުާވ 2ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނުގެ  ގެ )ބ(ގެ ތިރިއަށް އަކުެރއް ިއތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

 ން، އަޅުަގނޑަށް ދެްއވި ުފރިޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ދަންަނަވމު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:މީލް ޢުޘްށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަގެމަނަފު

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަށް މިއަުދ މި ވާހަކަދެކެވެނީ އެްއވެސް ހާލެއްގައި އަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ އޮފީުހގެ ކަރަންޓު ބިލާއި ފޯނު ބިާލއި އިމާރާތުގެ ވާހަަކއެްއ ނޫން މި ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ،  މި ފެންނަ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައުމަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ަޙއްލުކުރަން ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތަކެއް އެަބ ހުރި. ރައްޔިތުންނަށް ލިބެްނޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ އިންތަާކއި 

ނޑަައޅައިދެނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އިންތަކާއި މިންތައް މިންތައް ކަ . މި ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ނުޑމެންނަކަށް ކުޑަވާ ފަދަ ޤާނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުބޭއްވޭނެ. ޭއގެ ސަބަބުްނ  އެްއވެސް ވަަރކަށް އަުޅގަ

ން ސަރުކާރުން މި ވަީނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ދާީނ އުނިވަމުން. އެހެންވުުމގެ ަސބަބު

ނުޑ ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި ފާހަގަޮކށްލަން، ހަމައެކަނި އޮޑިޓަރ  ވަރަށް ގިނަ ބިލުތަކެއް ހުށަހަޅާފަ. އޭގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

ޖެނެރަލާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކެއް ނޫން މި އޮތީ ގެނެއްސަ. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯާނ ބެހޭ މުޅި އައު ޤާނޫނެއް 

ަރއްިޔތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމާ ބެހޭ ާޤނޫނު ހުށަހެޅިގެން ހިނގައްޖެ. އަދި ހަމަެއއާއެުކ ހިއުމަން  ހުށަހެޅިގެން ހިނގައްޖެ.

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އިޞްާލޙުތަކެއް ހުށަހެިޅގެން ހިނަގްއޖެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާޫނނަށް މި ހުށަހެޅި އިޞްލާުޙގެ 

ށަހެޅިގެން ހިނގަްއޖެ. ހަމައެކަނި ކޮރަޕްޝަން އިތުރަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހު

ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ހިނގައްޖެ. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިގެްނ 

ނޑުމެން ވުޖޫދަށް މި އަންނަނީ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަ ތާ ހިނގައްޖެ. މެޑިކަލް ސަރިވސްއާ ބެހޭ މުޅިން އާ ޤާނޫނެއް އަުޅގަ

ބެހޭ ޤާނޫނެއް ވުޖޫދަށް މި އަންނަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިގެން 

ނޑުެމންނަށް ބޭންކާ ބެހޭ އިތުރު ޤާނޫނުތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ިހނގައްޖެ. މިއީ ޤާނޫނުތަްއ  ހިނގައްޖެ. އަދި އަުޅގަ

ނޑައެޅުމަށް ަޓކައި. އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން މި ޖެހެނީ ރައްޔިތު ންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ އިންތަާކއި މިންތައް ކަ

ނޑުމެން އޮޑިޓަރ  އަޅުަގނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަދައްާކއިރު މީގެން މި ދަްއކަނީ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާ އުޫސލުތަކާއި މިންަގނޑުަތކާިއ ހުންނަންޖެހޭ ހަމަތަކެއް ގެ ވާަހކަ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްަގިއ ޖެނެރަލަށް ކަ

ހުންނަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ވާަހކަ. އެ ބޭފުޅާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސިާޔސީ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެރިވުާމއި 

ނޑައަަޅނީ މި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެިއން. ސަރުކާރުެގ، އަމިއްަލ  ނޑުމެން މި ކަ ނުވުމާ، މި ކަންަތއްތައް ައޅުގަ
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ނޑުމެން ކުންފުންޏެއްގެ  ނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭނީ މި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން. އަުޅގަ ހިއްާސއެއް ޮއތްތޯ، ނެތްތޯ އަޅުގަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންގެ ރާއަޖޭަގއި އެތަެކއް ޤާނޫނުތަެކއް، އެަތކެއް ޤާނޫނުތަަކކުން 

ރި. ޚާއްަޞކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރެދެއްވާަފއި ހުރި ވަރަށް ގިަނ ބާރުލިބިގެން ހެދިފައި ހުރި ރިޕޯޓުތަކެއް އެބަ ހު

ރިޕޯޓުތައް އެބަ ހުރި. އަުޅަގނޑުމެންގެ އެތަްއ ކޮންޓައިަނރެއްގެ ފުރާ ރިޕޯޓުަތއް އެަބ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މި 

ނޑުމެންނަ ށް މި ކުރެވެނީ ކޮންކަމެއްތޯ ރިޕޯޓުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި ލިބެނީ ކޮން ފައިދާތަކެއްތޯ، މިއިން އަުޅގަ

ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ވެރިކަމުގެ ެތރޭގަިއ، ތިން އަހަރު ބައި ވެިރކަމުގެ ތެރޭަގއި މިސާލަކަށް 

ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ޖީ.އެމް.އާރުން ދެއްކި ފައިސާ ޖަމާވެގެން މި ދިޔައީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއަށް. 

ނެރަލްގެ ރިޕޯުޓގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮްށފައި އެބަ އޮތް. މި ދަްއކަނީ ކުންފުންޏެއްގެ ވާހަކަ. ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެ

ކުންފުނިތަކުގެ ފައިސާ ދީަފއި ހުރި ގޮތާއި ބިލުތައް ނެތި ަފއިސާ ދެްއކިފައި ހުރި ގޮާތ، ރާއްޖެ އެންމެ ފަހުން ގޮސް 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ޭބރުގެ ދަރަނި އަރާ ފައި މި އޮތީ. މި ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަސްެވރިންނަށް އިނާޔަތެއް ދޭން،  ބަލާއިރުަގއި ބަނދަރެއް ހަދަން، ސްކޫލެއް ހަދަން، އަޅުގަ

ނޑުވެރިންނަށް އިާނޔަތްތަްއ ދޭން ބަލާއިރުގައި މިއިން ެއއްވެސް ކަމެއް ކުެރވޭކަށް ނެްތ.  އަނަށް މި ރާއްޖެ ބިލި  26ދަ

މި ވަނީ ބޭރަށް ދަުރވައިލާފަ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތްއ ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކަިއ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހަރުދަނާ 

ގޮތެްއގައި ޮއޑިޓިން ސިސްޓަމެއް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަދާ ރިޕޯޓުތަކަކީ ވަރަށް މިނިވަންކަމާ އެކު، 

އްލުކަމާ އެުކ ހަދާ ރިޕޯޓުތަކަށް ވާން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަާމ ވަރަށް މުސްޠަޤި

އެކު މި ހުށަހެޅި، ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޤާނޫނުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިދޭ، 

ޓާނެ ކަމެއް ނެތް. އެބަ ޖެހޭ ފުށުއެރުންތައް ނައްތާލަން އެބަ ފުށުއަރާފައި ހުރި އެއްވެސް ަކމެއް އަޅުަގނޑުމެން ބަހައް

ނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް، އިންތަކާއި މިންތައް ވަރަްށ  ޖެހޭ. ނައްތާލައި އަޅުގަ

ނޑައެިޅގެން ހުންނަ ޤާނޫނުތަކެއް ކަމުގައި ވާްނ އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބަށް  ނޑު ރަނގަޅަށް ކަ ޓަކައި އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ އިޞްލާޙުތަކެއް މި ހުށަހެޅީ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑު މި ދައްކަނީކީ ކަރަންޓު ބިލެއްގެ ވާހަަކއެްއ  އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކއި ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެއްކުުމގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުގަ

ގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީން މި ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްަގިއ ނޫން. އިމާރާތު

ނޑައަޅާ ޮއޑިޓަރ  ނުޑމެން މި ކަ ހުންނަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުެގ ވާހަކަ. މަސްއޫލިއްޔަެތއް ޮއންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ވާ ކަމަށް ވަންޏާ، އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްެގ  ޖެނެރަލަކީ ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ ޝެއަރހޯލްޑަރަަކށް

ޝެއަރހޯލްޑަރަކަށް ވާ ކަމަށް ވަންޏާ އޭނަ އަށް މިނިވަްނކަމާ އެކު، މުސްތަިޤއްލުކަމާ އެކު އޭނަ އަށް އެ ކަންަތއް 

ތޯ؟ ކުރެވިދާނެތޯ؟ މިއީ ސުވާެލއް. އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގައި ހުންނަންޖެހޭ ކޮލިޓީ އަކީ ކޮބައި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ހަރަކާތްތަކުަގއި، ފެންޑާތަުކގަިއ، ކޮފީަތކުަގއި ސިޔާސީ ވެރިންނާ ެއްއކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅަކަށް 
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ނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިވަްނކަމާ އެކު ައޅުަގނޑުމެންަނށް އޮޑިޓުކުެރވިދާނެތޯ. އަުޅގަ

އްލަ ކުންފުނިތައް، ސަރުކާރު ހިއްާސވާ އަމިްއލަ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާުރ މުއައްސަސާަތކާ އަދި އެހެިނހެން އަމި

ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑިޓުަތއް، އޮިޑޓް ރިޕޯޓުތައް މިނިވަްނކަމާ ެއކު، މުސްތަޤިއްުލކަމާ ެއކު ުކރެވިދާނެތޯ؟ މިއީ ުސވާލަީކ. 

ނޑު ދަްނނަވާނީ މިއީ ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ސަރު ކާރުްނ ހުށަހަޅާފައި ހުރި ޤާނޫނީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ދެކޭ ޑިމޮކްރަސީގެ  އިޞްލާޙުތަކެކޭ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް  ތެރެއިން މިނިވަންކަމާ އެުކ، މުސްތަޤިއްލުކަމާ އެކު ައޅުގަ

 . ުޝކުރިްއޔާ.އަދާނުކުރެވޭނޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާުރ  21ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ަވގުތުގެ ތެރޭގައި އަދި  ިސކުންތު އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަލުދޮރާށިން ބޭރުކުރުމަށް މި ތަނަށް ޤާނޫނު ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް 

ްނ ބަެއއްތޯ؟ މިީއ ބިރުވެރި، ނުަރއްކާތެރި ކަމެއް. ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވައިލާށޭ ކިޔަިއގެން އޮުޅވާލަން ވާހަކަަދއްކަނީ ކޮ

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މި ދެނީ  7އުފެދޭ ސުވާލެއް. ރަްއޔިތުންނަށް މި އޮޅުވާލަނީ ޕީ.ޕީ.އެމުން. 

މަޤާމު ޔަޤީންކުރަން. މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ގޮތުގަިއ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް ޓަކައި. މިއަދު 

ިކ ނަންނަމުގައި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަިއެގން، ޙަޤީޤަތުަގއި މި ސަުރާކރަކީ މިހާރު ކޮރަޕްޝަންެގ ވަލުދޮރާށިން އެިކއެ

ހާއްޔަކަށް ެވއްޖެ. މި ހާލި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ މަނިކުފާނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ކުރާ މީހަކު ހުރެްއޖެއްޔާ ޤާނޫނަށް ކޮންމެވެސް އަދާނުކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު ބޭރުކޮށްލަނީ. ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް

ބިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި މި ބުނަނީ ޚަރަދު ކުޑަކުރަނީއޭ،  17ބަދަލެއް ގެނެސްގެން އެބަ ިމ ކަންތައް ކުރޭ. 

 ޚަރަދެއް ނުވެއޭ. ތިންހަތަރު ިބލިއަން ރުފިޔާ ދަރަންޏަށް ނަގާފައި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކު ރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.
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  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި `. އަޅު  ނޑުމެންނަށް މިއަދު ބިލެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަ ގަ

ބިލެއްގެ އިޞްލާޙުތަާކ ެއކީަގިއ މިއަދު ެއކަން ކޮމިީޓގެ މަުރޙަލާ އިން ނިންމައި، ައޅުަގނޑުމެންގެ ފްލޯ އަށް ގެނައި 

ނޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  މިކަން ވިޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި ތަފާތު ވާހަކަތަކުން ރައްޔިތުންެގ ވަގުުތަގއި އަުޅގަ

ހިތްތަކުގައި ބިރުވެިރކަން އުެފދޭ ގޮތަށް، އަދި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ ހިތްޕުޅުގައި ެވސް ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް 

ންމެ ވަރަކަށް ވާަހކަދެއްިކ ވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާކަމީ، ިމއީ މައުޟޫުޢގެ ތެރޭަގއި ަދއްކާ ވާހަކަތަެކއް ކަމަށް ކިތަ 

ކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް، އެީއ މައުޟޫޢުގެ ތެޭރގަިއ ދައްކަމުްނގެންދާ ވާހަކަަތކެއް ކަމުަގއި ނުބެލެވޭ. އާދެ! ސަުރކާރު، 

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާެރްއ ފެށިގެން ވުޖޫދުވުމަށްފަހުަގިއ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ މަންފާ، އޭގެ ފޮނިމީރުކަން 

އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް ލިބެމުން. ރައްޔިތުންަނށް މި އަންނަނީ އެކަން ޔަޤީންކުރެވެމުން. ިއއްެޔަގއި އަންނަނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާެރއް ެގނައީ ވަރަށް އުފާވެރި މާހަުއލެއް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބިނާކޮްށ، ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުެގ 

އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭގައި އަމިއްލަފުޅަްށ  3ރާބަރު ފޮނިމީރުކަން ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުަގއި. ނަމަވެްސ، ބަ

އިސްތިޢުދެްއވާފައި ގެ އަށް ވަަޑއިގެންެނވިއިުރގަިއ، ސަުރކާރުގެ އެިކއެކި ވުޒާރާތަުކަގިއ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް 

ތިޖަްއސަިއ ހިންގާފައި ހުރި މިންވަރު ެއ އޮތީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން ވަރަށް ރީްއޗަށް ފާހަގަވާން. އެކަން މަ

ފޮރުވުމަށް ޓަކަިއ ކިތަންމެ ފަދަ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކައި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހިތްޕުޅުަގއި ނުތަނަވަސްކަން އުަފއްދަިއ، 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެއީ ވަިކކުރަން، ޚިޔާނާތްތެރި ގޮތެއްަގއި ނުވަތަ ހީލަތްތެރި ގޮތެއްަގއި މި ތަނަށް ވައްދާފައިާވ 

ނޑުމެްނގެ  އިޞްލާޙެކޭ ބުނިކަމުަގއި ވީަނމަވެސް، އެއީ މުޅި ޤައުުމގެ ޙައްޤުަގއި، މުޅި ަރއްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި، އަުޅގަ

މުޅި އިދާރާތަކުެގ ޙައްުޤގައި ފައިސާތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ޓަަކއި އަސްލު ހުށަހެޅިފައި ހުިރ 

ނޑުމެން  މި ސަރުކާރު ވުޖޫދުވުމަށްފަހުގަިއ ކިތަްއ ބިލުތޯ މި ތަނަްށ ކަންތައްތަެކއް. އެީއ އިޞްާލޙުތަކަކީ. އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައި އޮތީ، މިހެން ިއދިކޮޅަށް ވާަހކަދައްާކ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްމެ އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ 

ަގއި  2112ގެ މަްއޗަށް މި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާ ޤާނޫނުއަސާީސ، މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ

މި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދުވެ، އުފަންވެ، ެއއަށް ޢަމަލުކުރެްއވުމާ ެއކީަގއި މި ޤާނޫުނއަާސސީގަިއ ހުރި ކަންަތއްތަުކގެ 

މައްޗަށް އޭރުގެ ސަރުކާރު ހިްނގަން ތިއްެބވި ފަރާތްތަކުން ިކތަންމެ ނުރުހިގެން އެއާ ޚިލާަފށް ކަންތަކެއް ކުރަން ާޗޓުން 

މަސަްއކަތްތަކެއް ުކރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި ސަރުކާރަކީ މިއީ އެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަމުންގެންާދ  ބޭރުވެގެން

ސަރުކާރެއް ނޫނޭ. ހަމައެކަިނ ބަހުން މި ބޭފުޅުން މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހަމައެކަނި ކޮަރޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކޭ ކިޔަިއ 

ސާބިތުޮކށްދެވޭހާ މިންވަރެއް ޤާނޫނީ ގޮތަކުންނެއް ދެްއކޭނެ ފަދަ  ފާޑުވިދާުޅވި ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް، އެއިން ކަމެއް

ބާރެއް ނުވަަތ ކަންތައްަތކެްއ ފެންނާކަށެއް ނެތް. ހަމަ ެއ މީހުންނަށް ސަރުކާރެއް ލިިބގެންދިޔަ ވަގުުތަގއި ކުީރެގ 

ލްޤައްޔޫމް ޚިޔާނާުތގެ ޢަމަލުތަަކކާއި ަރއްޔިތުންނަށް ވެފަިއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްުއސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދު
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ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލުތަކެއް ބެލުމަށް ޓަކައި ވަކި މުއަްއސަސާެއއް އުފައްދަިއ،އެ ުމއައްަސސާަގއި ތިބި މީހުން 

މުގެ ޖާގަ އޮީތ ޚިޔާނަތްތެރިވެގެންިދޔަ ހިނދު ވެސް އެ ސަރުކާުރގައި ތިބި މީހުންނަށް ނޭނގޭހާ މިންވަރަށް އޮޑިޓުކުރު

ފޮރުވާފަ. ެއކަމަށް ފުރުޞަތެްއ ނުދެއްވާ. ެއކަން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ މި މަޖިލީހުގައި ތިިބ 

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަަވޭއ. މިއަދު ކިތެންމެ ވަރަކަށް 

ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައީ ަރއްޔިތުްނެގ ޙައްުޤގަިއކަން މި ބިުލ އަޅުަގނޑުމެން މި އޮ

ދިރާސާކޮށްލެއްވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަންމެ އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކިތަންމެ ރަނގަޅު ބިލެްއ 

ން ނޫން ދެވަނަ ެއއްވެސް ކަމެއް ެއ ހުށަހެޅިގެންދިޔަކަމުަގއި ވީނަަމވެސް މިއިން ކޮންމެ ކަަމކަންމެ އިދިކޮޅަށް ފާޑުިކޔު

ބޭފުޅުންނަކަށް ނުވޭ. ތިމާމެންގެ އަތަްށ ވެިރކަމެއް އައިމާ، އެ ވެިރކަމުެގ ތެރޭަގއި ތިމަންނަމެންނަށް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް 

ރަތަމަ ކަންކަން ކުރުމަށް ޤާނޫނު ތިމަންނަމެންނަށް ފުރުޞަތުދީފައި އޮްއވާ ވެސް، މާިލއްޔަތު ޤާޫނނާ ޚިލާފަށް އެންމެ ފު

ވެސް ައވަސް ގޮތެްއގަިއ، ުނސީދާ ގޮތެްއގަިއ، ހީލަތްތެރި ގޮތެްއގައި އެންމެ ފުތަމަ ވެސް ކަންކޮށް ނިންމާލައި، 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް އެކަން، ފައިސާތަެކއް ޖަމާކުރެވި، ބަެއއްގެ ޖީބުަތކަށް ބޮޑުެވގެންދިޔަ ތަން 

ތޯކޮށް ދައްކާ ވާހަތަކެއް ނޫން. އެއީ އެަކން ކުރި ފަރާތްތަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެނަށް ފެނިގެންދިަޔއީ. މިއީ މިއަދު ތޯ

ސީދާ ޚުދު އިޢުތިރާފުވަމުން އަންނަ ކަމެއް. މިނިސްޓްރީަތކުގެ ތެޭރގައި ިޚޔާނާތުގެ ޢަަމލުތަކާއި މާލިްއޔަތު ޤާނޫނާ 

އޯާގތެރި ވެރިކަެމއް ކުރަން ައިއ  ޚިލާފަށް ފައިސާތައް ބޭނުންޮކށްފައި ހުރި މިންވަރަީކ ެއއީ ހެޔޮ ވެިރކަމެއް ކުރަން،

ބަޔަކު ހަމައެކަނި ބުނެލާ ބަެހއް. ޭއގެ އިނދިކޮޅު ސިފަ ައށް ޢަމަލުކުރުން ނޫން ގޮތަކަށް ފެންނަން ހުރި ކަމެއް ނޫން 

އެީއކީ. އެހެްނވުމުގެ ނަތީޖާައަކށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެނެްސ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އިތުރު 

ރުތަކެއް ެދއްަވއި، ދަޢުވާކުުރމުގެ ބާރާިއ ދަޢުވާ އާިއ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް އުފުލުމުގެ ާބރު، ތަޙްޤީޤުކުރުމުެގ ބާާރިއ ބާ

މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ބާރުދިނީމާ އަސްލު މި އުޅެނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް ހަޖަމުނުކުރެވިގެން. އެހެްނވީމާ، 

އެ މީހުން ބިރުގަންނަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ތިމަންމެން ކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ  ހަޖަމުނުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް

ޢަމަލުތަކެއް ޮއޑިޓުކޮްށގެން މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ފާޅުކޮށްފިކަމުގަިއ ވަީނ ނަމަ، ތިަމންނަމެން ބޭޒާރުވެދާނެކަމުގެ 

ނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުގައި  ރަީއސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާުރެގ ، ބިރުވެރިކަން މި އޮތީ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ތެރޭގައި ިތއްބެވި މިނިސްޓަުރން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންާދ ގޮތް ވަރަށް ސާުފކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުން މި ދަނީ 

ބަލައިގަންނަމުން، އެކަމަށް ތަޢުރީފުކުރަމުން. މިއީ އަްސލު ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ފަދަ ސަރުކާރެްއގެ ގޮތުަގިއ 

ން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރަގއި ފެނާއި ނަުރދަމާގެ ނިޒާމަކީ އެއީ ބުނެލާ ަބހެއް ނޫން. އެ ކަންަތއްތަަކކީ ޤަބޫލުކުރަމު

އެއީ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރަުމން ގެންދާ ކަމެްއ. ާއސަންދަ އަކީ ހަމަެއކަނި ބަހެްއ ނޫން. އެީއ ޢަމަލީ ގޮުތން 

ުޅންނަށް އާސަންދައިގެ ދަށުްނ ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ، ބޭސް ކުރަމުންގެންދާ ކަމެއް. ރަށުަގއި ތިއްަބވަިއގެން އެ ބޭފު

ނަގަިއގެން ބޭނުންކުރުމުގެ ުފރުޞަތު މި ދަނީ މުޅި ރާްއޖެ އަށް ހުޅުވާެލވިގެން. މިީއ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެ 
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އެޅުމާ،  ބޭފުޅުންނަށް ނުކުރެވުނު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ނަންތަަކކުން މަގުމަތީގައި ތާރުެއޅުމާިއ ޔުނިވަރސިޓީތައް

މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރި. އެކަމަުކ، މިއިން ކަމެއް ޢަމަލީ ގޮތުން އެްއވެސް ކަމެއް ފެންނަން ނެތި، ތިމާމެންގެ 

އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން ފާޅުކުރީމާ، ދެން މިމީހުން  އަމިއްލަ ޖީބުތަކަށް ފައިާސތައް ދިޔަކަުމގެ ހެކި

ޖެނެރަލްގެ ަމއްަޗށް އަސްލުަގއި އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ ވޯެޓއް ނަުގވަން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ލަްއވާ އެ ުއެޅނީ އޮޑިޓަރ 

 ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ހީކޮށްގެން އެ އުޅެނީ. ެއކަމަުކ އެހެނެއް ނޫން މިކަން އޮތީކީ. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 ޢަލީ ޢާރިފަށް. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ އޮތީ އެންމެ މިނެޓެއް.

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ކެްނ `. އާެދ، ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެއް މިނެޓުގެ ަވގުތު ކަމަށް ވިދާުޅވީމަ، މާ ގިނަ ވާހަދެއް 

ނޑު ތާީއދުކުރަމޭ. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަކީ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިއީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ ނެތުމާއެއްކޮށް އަުޅގަ

ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ  12ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި  2112އޮގަްސޓް  21އެތަނަށް ވަަޑއިގެންެނވި، 

ނޑަށް ވަުގތު ނެތުމާ އެއްކޮށް ދައްކަްނ ބޭފުޅުންގެ ިއއްތިފާޤުން  6 ފާސްކުރަްއވާފައި އޮތް ނިންމެުވމެކޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑައިލާފައި ދަންނަވަންޖެނީ، ައދި މި ހިނގާ ސަރުކާރުެގ، ރައީސް ޔަމީންގެ ެއއްވެްސ  ހުރި ހުރިހާ ވާހަކަ މެދުކަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  ނޯންނާނޭ. މިހާތަނަށް މައްސަލަެއއް ޮއޑިޓުކުާރކަށް ޖެހިވަޑަިއގެންފައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް

މަޢުލޫމާތުނުލިބިގެން ވެސް އަދި އެހެން ގޮތަކުން ވެްސ ހުއްޓުންއަރާފައި ހުރި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުެގ 

ދުވަސްވަުރގެ މައްސަލަތަާކއި ރައީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަުމގެ ދުވަސްވަުރގެ މައްސަލަތަކޭ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރަީކ 

ޓު ސަރުކާރެކޭ ކިަޔއިެގން އެއްެޗއް ކިޔާކަށް ެއްއެވސް ޖާގައެއް ނޯންނާނޭ. ޓީ.ވީތަކުން ވެސް އަދި ޮއޑިޓަރ ކޮރަޕް

ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓްތަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގަިއ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އެތައް 

. ޑިފެންްސ މިނިސްޓްރީން އެތައް ސަތޭކަ ރުފިޔާެއއް ެގއްލިގެްނއުޅޭ ސަތޭ މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ެގއްލިގެްނއުޅޭ ވާހަކަ 

 ވާހަކަ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮއޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު އިޤްތިޞާީދ  2117/2ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެދިވަޑަިއގެްނނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 
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ވަނަ ނަންބަރުެގ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  71ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުަގިއ ވަގުުތއަރުަވއި ނިމުނީ. ގަާވއިދުގެ 

ޑިޓް ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ އޮ 2117/2ދަށުން، އެ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ ވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ ކިޔުން ިއްއވަްނ. މި ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓުގެ ަވގުތުަގއި އޮްނނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  3ބިލުގެ 

ނޑު މިހާރު މި ަދނީ އެޖެ -6.2 ވަަނ އަހަރުެގ ބަޖެޓު  2111ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  ،6.2ންޑާ އައިޓަމު އަޅުގަ

ގައި މެންބަރުންނަށް 2112އޮކްޓޯަބރު  26އްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓަށް. މި ރިޕޯޓް މާލި

ފޮނުވާފައި ވާނެ. ރިޕޯޓަށް ެއއްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއްއ ނެތް. ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާލިއްޔަުތ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރާގެކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ވިލިމާޭލ ދާއި

 ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު  2111ގެ އޮފީހުގެ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމައި އަޅުަގނޑުމެން މި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާފަ. މި މަސައްކަުތގައި ކޮމިޓީ އަްށ، 

 ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު ލިބުމާ ގުޅިގެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި  2111އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ ައށް 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސްކުރުަމށްފަހުގައި މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާކުރުމަށް 

ނޑުމެން  3މި ؛ 21، 21، 10އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަުލވުންތަެކއް ބޭްއވިން.  ބައްދަލުވުން މާިލއްަޔތު ކޮމިޓީގަިއ އަުޅގަ

ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި  21އެޖެންޑާުކރެވިގެން. މީަގއި ކޮމިީޓގެ ޚާއްޞަކޮްށގެން މި ދިޔައީ މި ބައްދަލުވުމަށް 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ އެުކގައި. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ހާޒިުރކުރީމު

ނޑު ކޮމިީޓގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަާވ؛ ދެން  ނޑު ހަމަ މި މަރުޙަލާގައި ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ ަމތީން އަޅުގަ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަންޖެހޭ މި އިޞްލާޙު، މި ރިޕޯޓް މި ތަޅުމުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މި ރިޕޯޓުގެ މަްއޗަށް ވާހަކަެދކެިވ، 

ނިމިގެން ހިނގައްޖެ. އެހެން ަކމަކާ ގުިޅގެން. މުޅިން އެހެން އިޞްލާޙެްއ، ރިޓާންވި އެހެން ބިލަކާ ގުިޅގެން. ނަމަވެްސ 

އް މަޢުލޫމަތުތައް މި މަރުޙަލާގައި ހިއްސާކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުން އެ ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްލަން އެަބ ބައެ

ޖެހޭ. ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ފުރުޞަތުދެވިގެން މި ބަޖެޓުގެ ބަހުސް 

ކޮމިޓީގަިއ؛ ޮއޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހުގެ ބަޖެަޓކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައި  ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ. މާލިްއަޔތު

ނޑުމެްނގެ ގަާވއިދުތަުކގައި އޮންނަ ކަެމއް. އެންމެ އަވަހަށް ކޮްށ ނިންމަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް އަުޅގަ

ސާބުން މުޅި ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް އަންނައިރުގަިއ އެއް ކަންތަކުެގ ތެރެއިން ކަެމއް. ައޅުަގނޑުމެން ނިންމީމަ، ދެން އެ ހި

އެ ބަޖެޓުެގ ތެރޭަގއި ީމގެ ކޮމްޕޯނަންޓުގެ ބަާޔއެްއކޮށް މި އަންނަނީ. އެހެންވީާމ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، 

ނޑުމެްނގެ މި މާލިްއޔަތު ކޮ މިީޓަގއި ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް؛ މި ދެންނެވީ އަުޅގަ
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ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެހެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ފުރިހަމަ އަށް ލިބިގެންދިޔަ އެ ބޭފުޅުން 

ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް މި ާވހަކަދައްަކވައި އެ ބޭފުޅުންާނ ސުވާލުކޮްށ، އަދި މިއަްށ ޙައްލެއް ޯހއްދެވުމަށް. 

މިލިއަން ނަމަވެސް، ކުރިްނ  12ރ ޖެނެރަލް ފޮނުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، އޮޑިޓަ

އެހެން ބިލަކަށް ވާހަކަދައްަކވަމުން ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް މި ތަޅުމުގައި 

ތެއް ނެތި މިކަން ހިނގާ؛ ވިދާޅުވެެދްއވި، ބައެއް މީެގ ޙަޤީޤަތްތައް. ތެދެންމެ ހަމަ އެއާ ހަމަ އެއްވެސް ތަފާ

ވަނަ އަހަރަށް ކުރިއަށް މި ގެންދަވާ  2112އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު ސުވާުލގެ އަލީަގއި ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް 

ބަޖެޓުން ޢަމަލުކުރެވިފައި ހުރި މިންވަރާއި ބޭނުންކުރަްއވާފަިއ ހުރި މިންވަރާ އަދި ކަންތައް ކުރައްވާަފއި ހުރި މިންވަރު 

ވަރު  01ސާފުކޮށް ޮއޅުންފިލައިގެންދިޔަ. ޭއގެތެރޭަގއި ހަމަ ގާތްަގނޑަކަށް ކުރަްއވަންެޖހޭ އޮޑިޓްގެ % ވަރަށް

ނޑަކަށް ހަތްދިހަވަރަކަށް ޕަސެންޓާ ގާތަްށ  ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އޭރުން ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާ އަދަދުގެ ގާްތގަ

މިލިއަން މުޅި ޖުމުލަ  12ިޅގެން ެދންނެވުނު، ހަމަ ބޭނުންފުޅުތޯޭއ ބޭނުންކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ުސވާލާ ގު

މިލިައން އަންނަން މި ޖެހުނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ކޮމްޕޯނަންޓް  03އަދަދު. މުޅި ޖުމުލަ އަދަެދއްެގ ގޮުތގަިއ  

ވަކިން އަޅުަގނޑުމެން  ކަްނތައް 2ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ބޭުފޅުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވޭ އިމާާރތެއްގެ މަސަްއކަތް. މި 

ކުރިއަށް ގެންދިަޔއީ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ހާޒިރުކުރައްަވއިގެން އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހާޒިރުކުރައްވަިއގެން 

އޮޅުންފިލުވި މަޢުލޫމާތުތަކުެގ އަލީގައި މި ހިނގަމުންދާ އަހަރުގައި ވެސް އަދި މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުަގއި ެވސް 

ންސުން ދެއްވަންޖެހޭ ފައިާސއެއް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެއްވާފަިއވާަކމުގެ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ

ނޑުެމންނަށް ދެއްވި. އަދި ދަތިވެްއޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ، ތުރާލެއް، ދިމާވެއްޖެކަމުަގއި ވާނަމަ  އޮފް ފިނޭންސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ  2ރައްާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ެއ ފަރާތް ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކު  2އެކަން ަޙއްލުކުެރއްވުމަށް  ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ހިއްސާކޮށްފަިއވޭ. އިމާރާތާ ުގޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ޮއުޅންފިލުވި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަީލގައި ހިމެނެންވާނެ މީަގއި 

ނޑުމެން ހުށަހަޅަ 1.1.1މިހާރުވެސް  އި މި ދިން ަގއި މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ދެންމެ އަުޅގަ

ނުޑ 1.1މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި  ަގިއ މި ހިމެނޭ ރިކަރެންޓް ައދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކާ ގުޭޅގޮތުން ކުެރވުނު މަިއގަ

މަޝްވަރާތައް ވެސް ތަފުީޞލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެ. ައދި އޭެގއިތުރުން މިދެންނެިވ އައު އިމާރާތާ ުގޅޭގޮތުން 

ވާބު ލިބިގެންދިަޔ. ތެދެންމެ، އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލަކީ ހަމަ ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އަޅުަގނޑުމެން އުފެއްދި ުސވާލުގެ ޖަ 

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ހިތްއެދޭ ކަމެއް.  އޮތޯރިޓީެއއްގެ ގޮތުަގއި ޑިމޮްކރެޓިކު ެވއްޓެްއގައި ހަމަ ބަހައްޓަން އަުޅގަ

ލްގެ ާބބު ބަޔާންކުރެިވގެންވޭ. އަދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަ ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެންގެ މި އާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަފްހޫމްގައި

ޑިމޮކްރަސީެގ ހަމަތަކުގެ ތެޭރގައި ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުުމތަކުަގއި ެވސް ަވކި އޮފީހެއް؛ އެކަމަކު ދުިނޔޭގެ އެހެން 

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ނޑުމެން އަޅާިކޔާލުމުގެ ވާހަކަ ދެންމެ ައޅުގަ ޤައުމުތަކާއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތާ އަޅުގަ

ނުޑ ތާއީުދކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖެ އަީކ ބިންކުޑަ؛ މިހާރުެވސް މާލެ މެންބަ ރުން އެ ވިދާުޅވަމުންގެްނދިޔަ ބަހަށް އަުޅގަ
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ނޑުެމންގެ މި މަސައްކަތަށް އެ ބޭފުޅުން އަމާޒުކުރަްއވާފައި އޮީތ  މި އޮތީ ތޮއްޖެހި ކުޑަވެފަ. އަދި ޖެހިގެން ހުރި އަޅުގަ

ޅުމަށް ކަމަްށވެސް ވިދާުޅވޭ. ނަމަވެްސ އެމަަސއްކަތަްށ ބޭނުންވާ ޖުމުލަ ބަޖެޓުގެ ހުޅުމާލޭގައި މިފަދަ އިމާރާތެްއ އެ

ނޑުމެން މިހާރު ބަޖެޓުން އެކަށައަަޅއިދީފިކަމުގައި ވާނަމަ އެ އިމާރާާތިއ  32ގާތްަގނޑަކަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ އަުޅގަ

އެކަންެޏއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާީސގައި  އަނެއްކާ މިނޫން އެހެން މިިނވަން މުއަްއސަސާތަްއ؛ ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީސް

ބަޔާން އެބަ ކުރޭ ހަމަ މިނިަވން މުސްތަޤިއްލު އެހެން މުައއްސަސާތަްއ. މީގެތެޭރގައި ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ފަދަ ކޮމިޝަންތައް އެބަހުރި. އަދި އެބޭބޭފުޅުން ވެސް ާޖަގއިގެ ދަތިކަާމއި،ަޝކުވާަތކަީކ 

ދި މިހާތަނަށް ޙައްލު ހޯދިފައި ހުރި ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ހުރަވީ ބިލްޑިންގާއި ޣާީޒ އަ

ބިލްޑިންގުަގއި ހިންގަމުންދިޔަ ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތައް ވެާލނާގޭ ބިލްޑިންގަށް ބަދަލުވުމާ ގުިޅގެން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ 

ބިގެންދިޔަ ވޭުތވެދިޔަ ުދވަްސތަކުަގއި. އަދި އޭެގއިތުރުން ފައިސާއާ ގުޅުންހުރި ެއކި ލުއި ކަމެއް ުވޒާރާތަކަށް ލި 

ނޑުމެންނަށް  އޮފީސްތައް ހިްނގަމުން އަންަނ ބިލްޑިންެގއްެގ ގޮުތަގއި ނަަމކުން ޓީ ބިލްޑިްނގޭ ުނކީ ަނމަވެސް، އަުޅގަ

ޤައުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަީކ  ފެނޭ ފައިނޭންސް ބިލްޑިންގ. އަދި ތިރީަގއި މީރާ. ދިވެހިރާްއޖޭގެ މުޅި

ފައިސާ. މި ފައިސާތައް ހޯއްދަވައިދެްއވާ އެންެމ މުހިއްމު ފަރާތަކީ މީރާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މީާރ އަށް ވެސް ަވކި އޮފީހެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

އޮްތ، އަދި ިވދާޅުވެދެްއވި ހަމަ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އޮފީހެއް ހުރުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  ޚިޔާލުފުޅުަގއި

ތާއީދުކުރާ ކަމަށް. މިހާރުން މިހާރަށް އޮފީހެއް ވަކިން އެޅުމުގެ މުހިއްމުކަން އޮތްތޯ ނެތްތޯ މާނަކުރެއްވުމުަގިއ 

. އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިަވންކަން ކަށަވަުރކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހުރި ހަމަތަަކށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ބެއްެލވި 

ވަނަ ާމއްދާ ބަޔާންކޮށްދޭ ަދއުލަތަށް ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރުން ފެނާއި ނަރުދަމަ އާިއ  23ބާބު؛ މިސާލަކަށް 

ނަ ރަށްތަކުގައި ނުެވ ބޯހިޔާވަހިކަން، މި ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެކަން. އެ ކަންތައްތައް ގި

މިލިއަން ރުިފޔާ އަްށ ަވކި އޮފީހެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްްށ  32އޮތްކަމުެގ ޝަުކވާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާއި ބޭރުަގއި އޮްއވާމެ، 

އެޅުްއވުން، އެއީ ިމވަގުތަށް ެއންމެ މުހިއްމު ކަމެއްތޯ، ނޫންތޯ އުފެދެންޖެހޭ ސުވާލެއް. ަވގުތު ހަމަ ކުޑަވަމުންދާތީެވ، 

ނޑު ނުދިން ނަމަވެސް، ވަރަްށ  11331 ގައި ނިންމާލަންޖެހޭތީވެ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ މީގެ ތަފްސީލު އަުޅގަ

ތަފްސީލުކޮށް މި ރިޕޯޓުގައި، މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ެއްއވެސް މެންބަރަކަށް އެްއވެސް ތަފްސީލެްއ 

ނޑުމެން ނޑު ހަމަ މި  އޮޅިަވޑައިުނގަންނަވާނެ ފަދަ ސާފުކޮށް އޮންނާނޭ އަޅުގަ މި ރިޕޯޓް އެކުލަވަިއލާފަ. އަޅުގަ

ހާލަތުގައި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ދެންނެވިހެން  ގޮތެްއގެ ބަހުސަށް ފަހުގައި މި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްދެއްވުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެއީ މި

ނޑުމެން  ބަޖެޓު ހިމެނިގެން އަންނައިުރގަިއ ބަޖެޓުަގއި ޮއޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ ކޮމްޕޯނަންޓް ހިމެނުމުެގ މަސައްކަތް އަުޅގަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައި މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނިންމައިފި ކަމަށް ވާނަމަ، އެއީ އެްނމެ ރަނގަޅު އެންމެ ފުރިހަމަ 
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ީތވެ އެގޮަތށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފުރުޞަތުދެމުން، މި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި ދަންނަވަމުން، ގޮތް ކަމުަގއި ވާ

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަުރގެ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަނަ އަ 2111ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރިމެންަބރު. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮީފހުގެ 

ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުްއަވިއދެއްވި ކަމަށް ަޓކައި ުޝުކރުދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް 

ނޑައެޅިަފއި ވަނީ  ަގޑިިއރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަިއލާނަން ޕާޓީތަކަށް ވަގުުތ  1ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ  12މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  10މިނެޓު  27. ޕީ.ޕީ.ެއމަށް ކަ

މިނެޓު. ވަިކ  3ިސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  11ިމނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  27މިނެޓު  7ޕާޓީ އަށް 

ނޑާލަން މިނެޓު. އަޅުަގނ 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް  ޑުމެްނގެ މަސައްކަތް މި ހިސާބުން މެދުކަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ދެން ފައްޓާނީ  ޖަހާއިރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ގަޑި އަށް ަވޑަިއގެން  11އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ގުތަށް ބަހުސްގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއަގންނަވަން އެދިވަަޑިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް އެ ވަ 

ނޑައިާލނަން.   ދަންނަވާލަމުން މެދުކަ
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ާވ  6.2ތާވަލުްނ، އެެޖންޑާ ައއިޓަމު  ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަުތގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ  2111އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ 

 ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މިހާރު ހުޅުވިފައި މި ވަނީ. ެއޮގތުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިާރގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ވަރަްށ ކަންބޮޑުވޭ މިއަދު ސަުރކާުރ ހިންގާ ޕާޓީން ރައްޔިތުންގެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ރަލަށް ދަތިކުރުމަށް ޓަކައި އެކި ކަްނކަން ކުރާީތވެ. ައޅުަގނޑު ހިތަށް އެބަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަަވިއގެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެ

ބިލިއަނަށް ފާސްވެގެންދިަޔއިރު، މިއަދު ވެސް މިތަނަށް ވަަޑިއގެން މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވީ  17އަރާ ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓު 
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ކަންތައްތަެކްއ ފުއްދައެއް ނުދެވުނޭ. މިފަދަ  އެިކއެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ތިމަންމަނިކުފާނަކަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ގިނަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތާ ދޭތެރޭގައި ޝަްއކު އެބަ އުެފދޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންކަހަލަ  17ހާލަތެއްގައި 

އްވަން ޚިޔާނާތްތަކެއް ފޮުރވަންތޯ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ވަލުދޮރާށިން ޭބރުކުރަން މަސައްކަްތ މި ކުަރްއވަނީ؟ ބަޖެޓް ުކޑަކުރަ 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފާސް މި ކުރަްއވަނީ؟ މީ ދެރަ ކަމެއް. މީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓު މީގެ ކުިރއަކުން 

ނުކުރޭ. މިއަންނަ އަހަރުގެ ތާވަލުަގއި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ހިމަނުއްވާފައި އެބަ އޮތް ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓުކުރަން. މިކަން 

ެރވޭ ޚަރަދު އެންމެ އެެދވޭ ގޮތުަގއިތޯ ކުެރވެނީ ކަަށވަުރވެގެންާދނެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރީމާ ރައްޔިތުންނަށް މި ކު

އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްުމ މަސްއޫލިްއޔަތު، ސަުރކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުުމގަިއ އެންމެ 

ނުޑަގއި އެ  ޅިފައިވާ ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. އެ މަނިކުފާނުގެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން މި ފްލޯގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މީހުން  މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ން ޤާނޫނަށް ަވނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އިޞްލާެޙއް. ވަލުދޮރާށި 211ވަލުދޮރާށިން ވެއްދި އިޞްލާަޙކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނަޑއެިޅ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އުމުރު  ގެންނަ އިޞްލާަޙކުންނެއް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ގޮެތއްަގއި މަތިން  212ނުވަތަ މުއްދަތު ހަންޏެއް ނުކުރެވޭނެ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 211ވަނަ މާއްދާ އާއި  212ގެ މަޤާމުން ވަތްކެއް ެވސް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ފިޔަވައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް، އޭނަ

ނަޑއެިޅގެން މުޠުލަޤަށް ޚިލާފަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވޯޓަށް އެްއސެވޭެނ  ވަނަ މާއްދާއާ ކަ

ނޑުގެ އިލްތި ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ މާަސކީ އެއަށް ވޯަޓށް ނޭއްސެވުން. ޢިއްޒަތްތެިރ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން މި ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ ހޭދަވަނީ، ަރއްޔިތުންގެ ަފއިސާ ވަނީ އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުަގއިތޯ 

ތް އެންމެ ންކުރަންޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގައި އެޅިަފއި އޮކަށަވަރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަން ޔަޤީ

ބޮޑު އެއް މަސްއޫިލއްޔަަތކީ މަސައްކަތްކުރުން. އެ މަސައްކަްތ ކުރައްވަން ހަވާުލކުރެވޭ ފަާރތަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްކަން 

ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީމާ، ބޮޑެތިބޮޑެތި ޚިޔާނާްތތަކާއި ކޮރަޕްޝަން ފޮރުވުމަްށ ޓަކައި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުަގނޑު 

.ޕީ.އެމް މިހާ ބޮޑު ބާރެްއ ލާފައި ަމސައްކަތްކުރަނީ. އަދި އެ ަމނިކުފާނަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު މަޤާމުން ދުރުކުރަން ޕީ

ނުދިނުމަށް ހުރަސްއަޅައި ެއ ކަންކަން އެިކއެިކ ސިފަިސފައިަގއި އެިކއެކި ގޮްތގޮތަށް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ާއއި 

ނޑު ކަމެއް.  ކޮމިޓީތަކުަގއި ދައްަކއި މަަސއްކަތްކުރަމުންދަނީ. މިއީ ހިތާމަ ހުރި މެން އެބަ ޖެހޭ ޤައުމުގެ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުަރން. އެއީ މި މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. މި މަޖިލީހުގައި 

 ތިބި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާީޓ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުްނ ވެސް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން ބޭނުންވާ މީހުން ވެސް 

މެްނ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތައް ފޮރުުވމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މި ައޅުަގނޑުމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ޕާފޯމަންސް އޮޑިޓުކުރަންުއޅޭތީ އެކަން ިވޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަަކއި މި ކުާރ 

ނޑުރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި ކުްށެވރިކުރަން. ައޅުަގނޑު މަސައްކަތް  ނޑުމެން މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭނީ. އަުޅގަ ެގ އަޅުގަ
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ހިތާމަ އަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ފަާރތުން މުސާރަ ހޯދައިގެން ަރްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ހިމާޔަތްުކރުމުގެ ހުާވކުރަްއވަިއގެން ތިބި 

ކަށް ފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ސަރުކާރު ހިންގަވާ ބޭފުޅުން، ބޮޑެތިބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ މަސައްކަތްތަ

 ބޭރުކުރަން އުޅޭ މައްސަލަ. ިމއީ ދެރަ ކަމެއް އިނގޭތޯ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް މި ނެގީ ދަުއލަތުގެ ަވޒީރުގެ ނަން ކިޔާފަިއ ސާބިތުނުހިފޭ މައްސަލަތަްއ  ައޅުަގނޑުއާދެ، 

ެގ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާނެ ބާެރްއ ޖަވާބުދާރީނުވެޭވ ގޮތަްށ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަކަދެްއކުމަކީ ެއއީ މަޖިލީހު

ނޑުނޫން.  ދަންނަވާނީ މައްސަލަެއއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހަޅައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ  އަޅުގަ

ން ގޮތުެގ ސާފު ބަޔާންަތއް މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދާިއ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ވަރަްށ ސާފު ބަހުން ބަާޔންވެގެްނވޭ. އެހެން ެއކަ

ބަޔާންކޮށްފައި އޮްއވާ، ަވޒީރުންގެ ނަންތައް ިކޔަިއ، ަވިކ ގޮތަކަށް، ަވކި ބައްޓަެމއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ ކުރެޭވ 

ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ ނިޒާމީ  އަުޅަގނޑުމަސައްކަތަކީ ިރޔާސަތުން ހުްއޓުވަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް ަކމުގައި ދެކޭީތވެ 

 މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންަނވަން؛ 

 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ޮގތުން އެީއ ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ކަމުަގއި ބަަލއިގަެނވޭަކށެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް 

މެން މަޖިލީހުގައި ވާަހަކދެއްކުމުަގއި އަދަބުތަާކއި ވާހަކަދެއްކުުމގައި ޢަމަލުކުރަްނވާ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ނަޑއަަޅއި ބަޔާންވެަފއި އޮުތމާ އެކު،  މެން ެއ ގަާވއިދު މުޠާލިޢާކޮށް، އެ ައޅުަގނޑުގޮތް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ކަ

ނގަާވއިދުެގ ތެރޭަގއި  މަުއޟޫޢު ހިފެހެއްޓެވުން ެއއީ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގަިއ  ުޑމެންގެ ވާހަކަެދއްކުމުގެ އަުޅގަ

މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަުޅަގނޑުމެން ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަޅުަގނޑު

 އަރުވަނީ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 
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 ުވން:ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުއިރާގެމަނަފުށި ދާ

 2111އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ރައީްސ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ދިރާސާކޮށްފައި މި ފޮނުވި އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ން. ކޮމިޓީަގިއ ޤަބޫލުކުރަ ައޅުަގނޑުވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓަީކ، ވަަރށް ފުރިހަމަ އަށް ކޮށްލާފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް ކަމުަގއި 

ަބއްދަލުވުެމއް ބޭްއވިފަިއ އޮތް ކަމަށާ އަދި މި ބަްއދަލުވުންތަކުަގއި ފިނޭންސް ިމނިސްޓްރީއާ އަދި އޮިޑޓަރ  21

ޖެނެރަލް އޮފީހާ އަދި ތަފާތު އެިކއެކި މުައއްސަސާަތކާ ވާހަކަދެެކވި، މަްޝވަރާކުެރިވގެން ހެދިފައި އޮތް ރިޕޯޓެއް 

މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  އަޅުަގނޑު ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވާތީ

ޙުސައިންމަނިކަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރުވެިރވަން. އަދި ކޮިމޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު 

ވަަނ އަހަރުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  2113ތް ޝުކުރުވެިރވަން. މި ރިޕޯޓުަގއި ވަރަށް ސާުފކޮށް ބަޔާންޮކށްފައި އެބަ އޮ

 2112ވަަނ އަހަރު މި ކޮމިީޓގެ؛  2112މިލިއަްނ ކަމަށް. ހަމައެާއއެުކ ފާހަގަޮކށްފައި އެބަ އޮތް  31އޮފީހުގެ ބަޖެޓަީކ 

ވަަނ އަހަރުގެ ޯއގަސްޓާ ހަމަޔަށް  2112މިލިއަން ކަމަށާއި  12ވަނަ އަހަރު އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓަކީ 

ަވނަ އަހަރު ޚަދުކުެރވޭނެ ަކމަށް، މިއަހަރުގެ ިނޔަލަށް  2112މިލިއަން ކަމަށް.  23ރަދުކުރެވިފަިއ ވަނީ ޚަ

މިލިއަން ކަުމގައި ވެސް ބަޔާްނކޮށްފައި އެަބ އޮތް. އެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރ  36ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ މި ކުރެވެނީ 

މިލިއަން  03ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓަކީ  2111މިލިައން ކަމުގަިއ،  03ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  2111ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑުކަމުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ،  މެންގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ އަުޅގަ

ެރވޭެނ އެްއވެްސ ހައިިސއްޔަެތއް މިލިއަން ޚަރަދުކު 03ޙައްޤުތަކެްއ މަޙްރޫމުވެގެްނ ހިނގައިދާނެ ކަެމއް އެއީ. ެއީއ 

 23މިިލއަން. އަދި ޮއގަސްޓާ ހަމަޔަށް ަޚރަދުކުރެވިފައި މި އޮތީ  12ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ވެސް  2112ނެތް. 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުކުރެޭވނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ވެްސ  2112މިލިއަން. އެހެންވީމާ، މުޅި ައހަރަށް ބަލާއިރު 

މިލިއަނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވްސ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެްނވީމާ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  03ން. އެހެްނވީމާ، މިލިއަ 36

މިިލއަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮީފހަށް ދެއްވުމަށް. އެ އަދަދަކީ  26މެންނަށް އިރުޝާުދދެއްވާފައި މި އޮތީ އަޅުަގނޑު

ނޑަެއޅި 2112ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި  މިލިއަން  36ައދަދަށް ވުރެ ވެްސ ހަމަ ރަނގަޅު އަދަދެއް.  ަވނަ އަހަރުގަިއ ކަ

ިމލިއަން. އެހެންވީމާ، މި އަދަަދކީ ވަރަށް ރަނަގޅު އަދަދެްއ  26ަވނަ އަހަރަށް މި އޮތީ  2111ޚަރަދުކުރެވޭއިުރަގއި 

ރަލްގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އަދި ަހމައެއާެއކު މި ރިޕޯުޓގައި ފާަހގަކޮށްފަިއ އެބަ އޮތް، އޮޑިަޓރ ޖެނެ

މިލިއަނުން ޚަަރދުނުކުރެވިއްޖެ ހާލަތެްއގައި  26އަދާކުރުމުަގއި، މުައއްސަސާ އަށް ދިމާވާ ދަތި ހާލަތްތަކުަގއި މި 

މިލިއަން ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އެއަށް ވުރެ އިތުރުުނވާ ގޮތަްށ ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށް. ދެން  12ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 

ނޑު އަމެން އަޅުަގނޑު ނޑުޙަީޤޤަތުގައި ވެްސ ވަރަްށ ހިތާމަކުރަން  ުޅގަ މެްނގެ ަބއެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަުކަގިއ އަުޅގަ

މެްނގެ މާމައިންނާއި ކާފައިންނަށް ކޮންމެ އަހަރަުކ، ކޮންމެ މަހަކު ެއއް ފަހަރު އަޅުަގނޑުހުންނަ ބަހުރުވަޔަށް ބަލާއިރު 

އި މި ވައްދަިއލާ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ވެސް ހުއްޓުަވއިލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދޮރުަގިއ ޓަކިޖަހައިލާފަ
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ނޑުވިސްނުން މި ހުންނަނީ.  މިިލއަން ރުފިޔާ އެންމެ މުއަްއސަސާައަކށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި  03މެން މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ިވސްނަން އެަބ ޖެހޭ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް މި  މެންގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާއަޅުގަ

ނޑުއޮތީ ކުރަންޖެހިފަ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް،  މެންގެ ދާއިރާ އަށް އަޅުގަ

ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް އަދި އެެހން ދާއިރާތަކަށް ބެލިކަުމގަިއ ވިޔަްސ، ގެމަނަފުއްޓަކީ ވެްސ އަދި ދެްއވަދޫ އަކީ ވެްސ، 

ނޑުހުޅުދޫ ނޑޭ އަކީ ެވސް މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް  ކަ މެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުައކީ ވެސް ައދި ކޮ

ކަންތައްތަެކއް ހުރި ރަށްތަެކއް. އަދި އެހެން ދާއިރާތަުކގަިއ ެވސް މި ކަންތައްަތއް އެބަ ހުރި. އެންމެ މުައއްސަސާައކަށް 

ނޑުކަހާލުގައި ޖެހިގެންދާީނ. މެން ރަްއޔިުތން ބިއަޅުަގނޑުމިިލއަން ރުފިޔާ ދިނީމާ  03 މެން ބޭނުންޭވ އަުޅގަ

ސްކޫލްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅުކުރަން ބޭނުންވޭ. ސްކޫލްތަކަށް މިއަންނަ އަހަރު ވެސް ރަނގަޅު ޓީޗަރުން ހޯދަން 

ނުޑވެރިންނަށް ދޭއަުޅަގނޑުބޭނުންވޭ. ހަމައެާއއެުކ  ންޖެހޭ މެންގެ މަްސވެރިންނަށް ޭބނުންވާ ެއކިެއކި އިނާޔަތްތަާކިއ ދަ

އިނާޔަތްތަާކ، މި ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރަށް ބަޖެޓެއް ބޭނުންވޭ. ސަރުކާރަށް އެހެނިހެން 

މެްނގެ ުޒވާނުން ބޭނުންވާ ތަފާތު ކުޅިވަރުތަާކއި އަޅުަގނޑުމުއައްސަސާަތކުން ވެސް އެހީެތރިކަން ބޭނުންވޭ. ހަމައެއާެއކު 

ނޑުތަކާއި މި ކަންތައްތައް ހެ  01ދުމަށް ޓަކައި ެވސް ބަޖެޓު ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އެންމެ މުއައްސަާސއަކަށް ތަފާތު ދަ

ނޑުމިިލއަނުން  211މިލިއަނުން،  111މިލިއަނުން،  މެްނގެ ދާއިާރގަިއ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ޚަރަދުކުރެވޭކަށް ނެތް. އަުޅގަ

ދު ރައްޔިތުން އެދޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް އެބަ ހުރި. ދާއިރާ ރަށްރަށުން މިއަ

ނޑުއެބަ ހުރި. މި ކަންތައްތައް  ނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނީ އެކިއެކި މުައއްސަސާތަުކން އަޅުގަ މެން ޚަރަދު އަޅުގަ

ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށްގެން. ައޅުަގނޑުކުޑަކޮްށގެން، ސަރުކާުރގެ ެތރެއިން ވެސް 

މެންގެ ސަުރކާރު އަޅުަގނޑުކުރަން މިއަދު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ވެސް ކަންަތއް ކުރަްއވަމުން އެ ގެންަދވަނީ އުފާ

ތެރެއިން ޚަރަދު ކުަޑކުރެްއުވމަށް ޓަކައި ކުެރވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަްއަވމުން އެ ގެންަދވަނީ. ޭއގެ 

ނުންވާ ބަނދަރުތައް ހެދިގެންދިއުން. ސްކޫލްތައް ެއޅިގެންދިއުން. ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭ

މެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެތައް އަޅުަގނޑުހޮސްޕިޓަލްތައް ޤާއިމްކުރެިވެގންދިއުން. މިއަދު ވެސް ޙަީޤޤަތުގައި 

ހޭދަކުރަމުން. ޑޮކްޓަރުންނަށް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މަރާމާތުގެ ކަްނތައްތަކަށް އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާެއއް ސަރުކާރުން މި ދަނީ 

ނޑުމުސާރަ މިއަދު  ެމންނަށް އިތުރުކުރެވިއްޖެ. ޮކންމެ ރަށެއްގައި ފާމަސީތަްއ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި އަޅުގަ

މެން މި ދަނީ ފާމަސީއެްއ ައޅުަގނޑު ދުވަހަކަށް  13ސަރުކާރުން މި އޮތް ކުޑަ ދުވަސްކޮުޅގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެ 

ނޑުމިީއ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް.  ހުޅުވަމުން. އެހެންވީމާ، މެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ައުޅގަ

ރުފިޔާ  3111ރުފިޔާ،  2111ރުފިޔާގެ ބޭހެއް ގަންނާކަށް  211މެްނގެ ދާއިާރގެ ޮކނޑޭގެ ަރއްޔިަތކު އަޅުަގނޑު

ނޑުޚަރަދުކޮށްލާފައި ރަށްރަށަށް ާދކަށެއް. އެ ރަށުން  ރުފިާޔގެ ޭބސް ލިބެން. އަދި އެ ހޯދަން  211މެން ބޭނުންވޭ އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ ވެސް ހަމަ ހިލޭ ދެވޭނެ އާސަންދައިެގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީާމ، މި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް  އަޅުަގނޑު
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 ޓަކައި ސަުރކާރުން މި ދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު މަަސއްކަތްކުރަުމން. މުއައްސަސާަތކުގެ ޚަރަދު 

ނޑުކުޑަކޮްށގެން ނޫނިއްަޔކާ  ނޑުމެންނަށް ކަންަތއްތަކެްއ ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ނިންމާލަމުން ވެްސ  ައޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހެޅި  03ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  2111ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އަދަދެކޭ.  26މަވާފައި އޮތް ކަމުގައި ވިޔަްސ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިން

މިލިއަނަށް ވެސް އިތުރުކުެރވޭ އަދަދެކޭ.  12އަދި އެ އަދަދަކީ އެ މުައއްަސސާގެ ކަންތައްަތއް ނުކުރެިވއްެޖ ހާލަތެއްގައި 

 އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރި މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަުޅގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ  2111ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ ީކ ވެްސ އޮޑިައޅުަގނޑަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، 

ނޑުދިރާސާކުރި ކޮމިީޓގައ ހިމެުނނު މީހެއް. އެ ހުރިހާ ބައްަދލުވުންތަކެްއަގއި ެވސް ހިމެނުނު މީހެއް.  މެން އަުޅގަ

ނޑުބައްދަލުކުރީމު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ވެސް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ވެސް  ންމެ މެން ބައްދަލުކުރީމު. ދެން ދެއަުޅގަ

ގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރު ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން، ކުރީ އަހަރުތަުކަގިއ ޚަރަދުކުރަމުން އައި ގޮތާިއ އަޅުަގނޑު 

ނޑަމި ކަންކަން ވެސް ހިމެނޭ. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލާއިުރގަިއ  ށް ވެސް ޤަބޫުލުކރަނީ ކޮމިޓީން މި ނިންމެވި އަުޅގަ

ަރނގަޅު އަދަެދއް ކަމަށް. ތެދެްއ، އިމާރާތެއް ހެދުމާއި މި ކަްނކަމަކީ ކުެރވެން ހުރި ކަމަްށ  ނިންމެވުމަކީ ރިއަލިސްޓިކު

ވާނަމަ، ހަމަ ކުރަން ރަނަގޅު ކަންކަން. ބޮޑެތި ރީތި އިމާރާތްތަކުަގއި ތިބުމުން ހައިބަތު ބޮޑުވެ، އެ ތަނުަގއި 

މަވެސް ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު ވެްސ ައޑުއެހީ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ިހތްހަމަޖެހުން ވެސް ލިބޭނެ. އެހެންނަ

ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ އަށް ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ ވެސް ހަމަނުވެެގން އުޅޭ ވާހަކަ. އިްއޔެ ައޑުިއވުނީ ބަނދަރެއް ހަދަން އެއް 

އެބަ ހުރޭ.  މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަނުވެގެން އުޅޭ ވާަހކަ. އެހެންވީާމ، މީަގއި ދައުލަތުގެ ިރސޯސްަގއި ަދތި ކަންތައްތަެކއް

ނޑުއެހެންވީމާ، ހަމަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ކަމަށް ޚަރަދުކުރަމުންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ.  އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ފަހިކުުރން، އޭނާގެ މަަސއްކަތަްށ 

ކި އަތަކަށްނުޖެހޭ، ެކރޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުރުން، އެކަމުގެ ބޭނުންތެރިކަްނ އިޙްތިރާމުކުރުން، އަދި ރަނަގޅު، ވަ 

ކަށް ހިެއއްނުވޭ އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ޝަްއކުކުަރއްާވނެހެނެއް، މިތާ ދާދި ދެންމެއަކު ވާހަކަެދއްެކވި މާލިްއޔަުތ އަޅުަގނޑަ 

ނޑުކުރިން  ކޮމިޓީގެ އެހެން މެންބަރެއް ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން. ދެން މީގެ މެން ވާހަކަދެއްކި، އޮޑިޓް އަޅުގަ
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ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންނޭނގެ އެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅުެދއްެކވީ. ޭއގައި އެ ވިާދޅުވި ފަދަިއްނ 

ކުރާ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްަތކެްއ އެބަ ހުރޭ. އެއީ ނުސީދާ ަމޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ކަންަތއްތަެކއް

ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑު މި  ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ެއއީ ވަަރށް ދެރަ ކަމެއް. އެއީ އިްޞލާޙެއް ނޫން އަޅުގަ

ދަންނަވަނީ އެ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން. ވަލުދޮރާށީން މަޤްޞަދެއް 

ޅުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. ައޅުަގނުޑގެ ހިތަށް ވެސް ވަންނަނީ ެއކަހަލަ ހާސިލުކުރުމުގެ ކަންތައްަތކެްއ ކަމަށް ގިނަ ބޭފު

ނޑުމެން ޕީ.ޖީގެ މަޤާމު ވެސް  ގޮތަކަށް. ދެން މީަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބައެއް ތަޖުރިބާތަކަށް ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑައްތު  ކުރަންޖެހުނު މަރުޙަލާތަކަށް ވެސް މި ތަނުން ބަދަލުތަކެއް ގެނައި. ގެނެސްގެން އައު ޕީ.ޖީއެއް ލުމަށް ޓަކައި ކަ

ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ. އެެހންވީމާ، މިގޮތަްށ މިހެން މިކަން ކުރާ ކަމަށް ެވއްޖެްއާޔ ދުވަސްޮކޅަކުން އަންނާނީ 

ނޑިޔާރުންެގ ޤާނޫނަށް އަްނނަ އިޞްލާޙެއް. ެއއާެއއްކޮްށ ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙެއް އަނެްއކާ ހުށަހެޅޭނެ އެ އަްށ. މި  ފަ

މެންބަރުންނަށް. މިކަހަލަ  1ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ެބންޗަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭނޭ  21ކުރަން ފަށާތާ ޤާނޫނަށް ޢަމަލު

ނޑުެމން ޤާއިމުކުރާ ކަމަށް ވެއްެޖްއޔާ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން މި  ގޮތަކަށް މި ކަްނކަން ބަދަލުުކރުމުގެ ކަލްޗަެރއް އަުޅގަ

ނޑަށް ނުފެނޭ. އާދެ، ދެން އަދިވެްސ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު ހާސިލުވާ ކަމަކަށް ވެ ެގންދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ަދއްކާަލން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެ ާއއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަށްތަުކގެ ވާހަކަ ދެއްތޯ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 

ރަށްތަކާއި ޗާޓުން ފާހަަގކުރެޭވ  އެބަ ހުރޭ ފެންނަ ރަށްތަކާއި ވަރަށް ކުަޑކުޑަކޮށް ފެންނަ ރަށްތަކާއި ނުވަތަ ނުފެންނަ

ނޑަްށ މި އުެޅވެނީ  ރަށްތަކާއި ޗާޓުން ފާހަގަނުކުެރވޭ ރަށްތަކާ. މިހާރު މި ދެ ުދވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާއިުރ، އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޗާޓުން ފާހަގަނުވާ، ނުފެންނަ ރަށްތަކެއްަގއި ކަމަށް ފެންނަނީ. އެއީ ބައެްއ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ތި

ތަންތަނާ ބެހޭ ގޮތުން ކީއްކުރަންހޭ ތި ސުވާލު ވެސް ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ތަންތަނުގެ 

ފޮށިފޮށީގައި ހުންނަ ލާރިކޮޅު ނަގަންވީމާ ފެންނަނީ ކިހިނެއް ވެގެންޯތއޭ؟ އިނގޭތޯ. ގެނެްސ މި ކަންކަން ކުރަންެވގެން. 

ނޑުމެްނގެ ނޑުމެން ޒަމާނުއްސުެރ  އެހެންވީމާ، ިމއީ ވެސް އަުޅގަ އެްއކަލަ މަސަްއކަތްކުރުމުގެ އުސޫލުތަާކއި ައޅުގަ

ނޑު  ޢަމަލުކުރަމުން އައި ގޮތްތަާކިއ މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާިއރު ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެހެން ބޭފުުޅން ވެސް ވާހަކަ ަދއްކާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ގިަނ ަވގުތު އުއްމީދުކުރަނީ އަުޅގަ

މިކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ޭހދަކޮށްނުލައި މި ރިޕޯޓަށް ތާީއދުކުރަމުން؛ އެހެންނަމަވެސް، ކުރިން ހުށަހެޅުނު އޮޑިުޓ 

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ބިލަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް، އަދި އެކަމާ 

 الم عليكمالس  وސްނައި ކުރާ ޢަމަލަކުން ަފހުން ހިތާމަކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަށް ވެސް ދަންނަވަމުން ވާހަކަ ނިންމާލަން. ނުވި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިސްާމޢީލަ ފައްޔާޟްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު 
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 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑު ވެސް ވަރަށް އުފާކުރަން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތް ފުޅާކޮްށ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ވެ. އަިދ ފުރިހަމަ އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި ކުރިައށް ވުރެ ވެސް ބަޖެޓު ރަނގަޅުކޮށްދެްއވީތީ 

ނޑު ކަންޮބޑުވާ ކަމަކީ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތް  އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ބަޖެުޓ ދެވިފައިނުވި ނަމަވެސް. ައުޅގަ

ވަރުގަަދކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަމުްނެގންދަވާއިރު، އަދި އެ ޤާނޫނު ވެސް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ާއ އެްއގޮތްކޮްށ ޮއޑިޓަރ ޖެނެަރލަށް އިތުރު ބާރުތަެކއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅިފަވާއިުރގައި ިމ ޤާނޫނު ވެސް ޤާނޫނުއަާސސީ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ވަލުދޮރާށީން ވަދެގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް 

ތާމަކުރަން. އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އަނެއްކާ ކަެމއް ކުރަން އުޅުްއވާތީ އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހި

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަކި ގޮތަަކށް މީހުން، މުއައްސަސާތަުކެގ ބޭފުޅުން ވަކިކުރުމަށް ަކނަޑއެޅިފައި އޮްއވާ ޤާނޫނަކަްށ 

ނޑު ޤަބޫ ނޑުވާަލއި އެެހން ގޮތަކަށް އެކަން ކުެރވޭެނ ކަމަކަށް އަުޅގަ ލެްއ ގެންނަ ބަދަލަކުން އެ މަފްހޫމްގެ ބާރު ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ މި ތަނަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު  ނުކުރަން. މިސާލަކަށް މާދަމާ ނޫން ކަމެއް ނޭނގޭ އަޅުގަ

ކުޑަކޮްށ، ނޫނީ ބޮޑުކޮށް މިހާރު އޮތް ބެންޗު ވަކިކުރުމަްށ މަސައްކަތެއް ކުރާ ތަން. އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު 

ކިެވއްޖެްއޔާ. ެއހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް އުސޫލާ ޚިލާފަށް މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަ 

ނޑު ނުދެކެން. ހަމަ އެފަދައިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ަމޤާމު ވެސް މިހާރު ހުންނެވި  އެކަމެއް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

އްަކތާ ދޭތެރޭގައި މާ ސަޕޯޓެްއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ހައިިސްއޔަތަކުން އެ ބޭފުާޅގެ މަސަ

ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅާ ވެސް ވަކިކުެރވެންޖެހޭނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮްތ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް 

ވައްަދއިގެްނ، އޭނާގެ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ަމއްސަލަ ހުށަެހޅިގެން. މިހާރު ވަރަށް އޮުޅާވލުމުގެ ތެރެއިން އޮޑިޓަރ 

ލްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނަން ކަމަށް ހަދާފައި އޭެގ ކޮމިޓީން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް ބަލައި ނިންމާ، ޖެނެރަ

ބިލުގެ މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަށް ފޮނުވީމާ އޭގެ ބޭރުްނ ފްލޯތެރެ އަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އިޞްލާޙެްއ 

ަކނި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަކިކުރުމެއް ނޫން. މިއީ މުޅި ވައްަދއިގެން ކުރަން މި ުއޅުއްވާ މަަސއްކަތަކީ ހަމައެ 

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާރުަކނުޑާވލަން މަސައްކަތްކުރާ ކުރުމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:
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ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓު އޮފީހުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  2111ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، 

ނުޑ ވެްސ ެއއްެޗއް ދަންނަަވއިލާނަން. އާދެ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފަިއވާ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ  ގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ  21އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި މިތިބި  މެންބަރުންނަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

މަޖެހުން ބަޔަކަށް ގޮތުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގައި މި ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތއް ަވކިވަކިން ހެދިފައި ހުރެގެން އެ ހިތްހަ

ލިބޭނެ ނަމަ، ލިބިގެން އުފާުކރާނެ ނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ އުފާކުރާނެ މެންބަރުންތައްކަން އަޅުަގނުޑ ހަމަ ޔަޤީން. ވަިކ 

ނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އޮޑިޓު އޮފީހުެގ  މެންބަރަކަށް ކުޑައިމީްސވާ ގޮަތކަށް؛ ކުަޑއިމީސްކަން ނެތް ޮގތަށް އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިާޔ ހުށަހެޅި، ޭއގެތެރޭަގއި ބޮޑު އަދަދެއް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ޓަަކިއ  03ބަޖެޓުގައި 

ނޑު  ނަޑއަާޅފައިވޭ. ރަނގަޅު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ އިމާރާތެއް ކުރުމަށް ކަ

އަްއސަސާެއްއެގ ގޮުތގަިއ ހުރި ގޮތަްށ، އަިދ ޖުޑިޝަރީ ނުވަތަ ސުޕްރީމް ވެސް އެިކއެކި ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީސް ވަިކ މު

ނޑުމެންނަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވެސް އެގޮތަްށ  ކޯޓު ވަކި މުއައްަސސާެއއްެގ ގޮތުގައި ހުރި ގޮތަށް އަުޅގަ

ެއއްހާ އާބާދީ އަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންގެ ޤައުމުަގއި މި ހަތަރު ލައްކަހުންނަން ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން މި ކުރާ ކަންތަކާއި ިދވެހި ދައުލަތަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަާތއި މި ސިސްޓަުމގެ ެތރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ލިބޭ އާމްދަނީ ާއއި މި ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެކަުމގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

ހޭ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ކޮންމެހެން އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީީކ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެ

ވަކި އިމާރާތެްއގެ ގޮުތގައި ިއމާރާތެއް ހަދާފައި ހުރެގެނެއް ނޫނޭ. ރަނގަޅު. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މަސައްކަތްކުެރވޭެނ 

އެކަން ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ މާލީ  ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ާޤއިމުކުެރވެންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު

ނުޑ ދަންނަވައިލާހިތްއޮތީ ޤާނޫުނއަސާީސެގ  ވަނަ ާމއްދާ ނުފެނި،  23ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަދި ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

އަނެއްކާ ސަުރކާރެްއ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން މާއްދާތައް އެަހއި ބޮޑުކޮށް ނުަބއްލަވާށޭ. އެ މާއްދާ ބަލަންާވނެ.

މިއަދު ސަރުކާރެއް ަރއްޔިތުްނނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެްއ ކޮށްދިުނމަށް ޓަކައި ޤާއިުމކުރެވިަފއި މި އޮތީ. މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ 

އެންމެ ބޮޑަށް އަހައްމިޔަުތކަމެއް ދޭ އެއް ކަމަކީ ައސާސީ ިޚދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، 

ލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި މި ާބވަތުގެ ކަން ކަމަށް ީވވަރަުކން ހުރި ކަންތައްތައް މަދުުކރަމުން ގޮސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދައު

ކަންކޮޅުތަުކގައި ތިބި އެންެމހައި ރައްޔިތުންނަށް އަސާީސ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން 

ންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ރިކަރަންޓް ޚަަރުދ ކަންކަން އިތުުރކުރެވޭޯތ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަ

ކުޑަކޮްށ، ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ތެރޭގައި ެވސް ދެމެހެއްޓެނެވި ޮގތަށް ކުރެވޭނެ ޚަރަދުތައް، އަދި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި 

މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  ކުރެވޭނެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮްށެގން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އަދި

ނުޑމެންނަށް އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޤާނޫނުއަސާީސގެ   23މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ މި ދެންނެވި ބީދައިންނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ  ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާުފބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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ޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރަުކން އެއީ ަޙއްޤެއް ކަމުަގއި ަބޔާންކޮށްފައި ވާތީެވ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުޅަދާނަކަން ކު

ނެރުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތަކީ މިއޭ. ެއ ކުޅަދާނަކަން ހޯދުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުްނ 

އަކުން ޚަރަދުކުރުމާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން މި ބާވަުތެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ؛ ލިބޭ އާމްދަނީ

ނުޑމެންގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ. ފަހަރެއްގަިއ ވެްސ އަުޅގަ

ށްފައި މިއޮތީ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތީން ކޮ 21އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ޮއޑިޓް އޮީފހަށް ޖެއްސުމެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތަކު ނޫން. އެއްގޮަތކަށްެވސް އަދި އޮޑިޓް އޮފީހުެގ 

މަސައްކަތްތަކަށް އެހެން ބަަޔުކ ނުފޫޒު ފޯރުވުމުެގ ނިޔަތަުކ ނޫން. އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހަކުން ތަނެއް 

ހަކީ ާޤނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން މިނިވަން މުައއްސަސާެއްއގެ ގޮުތގަިއ ހިނގަންޖެހޭނެ ތަނެއް. ނުދޭނަން. އޮޑިޓް އޮފީ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަސަްއަކތަކީ ެވސް މިނިވަންކަމާ އެުކ އެ މަނިކުފާނު ަޤއުމީ ަމޞްލަޙަތަށް ވިސްަނވަިއގެން 

ތަށް ކަންތައްަތްއ ކުރަްއވަންޖެހޭނެ ބައެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މެދުގައި ނުތަނަވަްސކަން ނުއުފެދޭނެ ގޮ

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް.  އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް ހާލަތްަތކުަގއި ވަގުާތ ދިމާކޮށް ެއކިެއިކ ރިޕޯޓުތައް ނެރޭކަީމ މިއީ ައޅުގަ

ޤްޞަުދގައި މި ކަންކަން ައޅުަގނޑުމެން ިއޞްލާޙުވާންޖެހޭ. އެ ކުރެޭވ ޮކންމެ ކަމަކީ ރަނގަުޅ ނިޔަުތަގއި، ރަނގަޅު މަ

ނޑުމެން ކުރި މަަސއްކަުތެގ ތެރެއިން އޮޑިޓް އޮފީހުން  ކުރެވެންޖެހޭނެ. މާލިއްޔަުތ ޮކމިޓީން މިހާތަނަށް ވެސް ައުޅގަ

ނުޑެގ  ނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް ހުށަހެޅިފަ. އަުޅގަ އޮޑިޓުނުކުެރިވގެން ހުއްޓާލި ަކމަށް ބަޔާންކޮށް، ބަެއއް ރިޕޯުޓތައް އަުޅގަ

ތެޭރގަިއ އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ނެްތ ނަމަ، ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮްށެގން ނަމަވެސް މިއީ މިތަނުން  ސުވާލަީކ، ޤާނޫނުގެ

އޮޑިޓުކުެރވުނު ގޮތޭ ކިޔާަފއި ނިމުމަކާ ހިސާބަށް ގެނެސް ެއކަން ކުރަންޖެހޭ. ދެން އެކަން ބަލަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކުން 

ދު ފިޔަވަޅުެއޅޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުންނަންޖެހޭނީ. އެއް ބަޔަކު އެކަން ބަލައި، އެ ފިޔަަވޅުައޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެ

އަނެއް ބަަޔކު ބަދުނާމުވާ ކަަހލަ ނިޔަތް ރިޕޯޓުތަކުން ހާސިލުކުރުމަކީ އެއީ އެްއގޮަތކަށްެވސް ކުރެިވގެންވާނެ ކަެމއް 

ށް ޮއތް ތަނުގަިއ މި ޤައުމުަގއި ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ކުިރއަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ވެސް ދެކެްނ ބޭނުމޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ވަގުތަްށ އަުޅގަ ވަކި އޮިޑޓް އޮފީހެްއ ހެދިގެންާދ ތަން އަުޅގަ

 މިކަން ކޮށްދެވެން އޮތް ގޮތަކީ މިއީ ކަމުަގއި ވާީތއޭ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން މިކަން ނިންމާފައި މި އޮތީ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ
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ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން  2111ގެ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހު

ނޑުމެން މާލިްއޔަތު  ނޑުމެން މި މަސަްއަކތް އަުޅގަ ނޑު މި ދަންނަވަީނ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާުރކޮްށ އަުޅގަ

ާހ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާާސކުެރވި، ހުރިހާ މެންބަރުން، ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ ހުރި

މެންބަރުން ވެސް މިއާ ދޭތެޭރގަިއ ވިސްަނިއވަަޑއިގެން ހުިރހާ މެންބަރުންގެ ވެްސ ހަމަ އިއްތިފާޤުން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނުޑ  ވޯޓަށް އަހަިއގެން، ޯވޓަކުން ނިންމާފައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ހިތާމަ އަޅުގަ

ގެ ބޭފުޅުން މިއަދު މި ދައްކަވަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރަން، މި މަޖިލީހުގައި ތަފާތު ފިކުރު

ހަމަ އަޚް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޝަރީފް ވެސް ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެއްެކިވ. އެ ބޭފުޅާ އަކީ ެވސް ހަމަ 

ބަޖެޓަށް ހަމަ މިގޮތަށް ވޯޓު ވެސް ދެއްވާފަިއ  އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެްސ ހަމަ މި

ނޑު ހަމަ ތަފުސީލުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މީގެ ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓެއްގެ ވާހަކަ ދެންމެއަކު ހަމަ  ވަނީ. އަުޅގަ

ްސ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި. ޕާފޯމެންސް އޮޑިެޓއް ކުރަން ބޭނުންަވންޏާ ހަމަ އެ ކަމެއް ވެ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން  ވަނަ އަހަރުެގ ޮއޑިޓަރ  2112ކުރެވޭ ގޮތަށް ީމގައި މިހިރީ ހަމަ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ. ައޅުގަ

ރުފިޔާ. ޭއގެން ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަމަށް  120ހާސް  221މިލިއަން  12ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބަޖެުޓގަިއ މި އޮންނަނީ 

ނޑުމެން ލަފާކޮށްފައި މި އޮތީ ސަރުކާރުން އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުަގނޑު ކުރިްނވެސް ހަމަ ދެންނެވިން އަ ޅުގަ

 22މިލިއަން ރުފިޔާ.  36މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަަރދުކޮށްފަ. މި އަހަރުގެ ިނޔަލަްށ  23ވެސް އޮަގސްޓް މަހުގެ ިނޔަލަށް 

ޖެނެރަލް ހުށަހަޅުއްވާ ބަޖެޓަކީ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުުރވުމެްއ އެބަ އުޅޭ. ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި އަހަރަށް އޮޑިޓަރ 

ރުފިޔާ އިތުރު  211ހާސް  233ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވުރެ  2112ރުފިޔާ. ެއއީ  310ހާސް  012މިލިއަން  12

އިތުރު އަދަެދއް މިއީ.  1އަދަދެއް. އެހެންވީާމ، ކޮބަިއތޯ އުނިކުރެވިފައި އެްއވެްސ އެއްެޗއް؟ މުޅި ބަޖެޓުގެ %

ނޑައަޅާފައި އޮްތއިރު، މިލިއަ 26އަޅުަގނޑުމެން  ނޑައަޅާަފއި އޮތްއިުރ، ެއ  2111ން ރުފިޔާ ކަ ވަނަ އަހަރަށް ކަ

ރުފިޔާއާ ހަމައަށް. އެއީ ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  310ހާސް  012މިލިއަން  12ބަޖެޓް އިތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ިމއޮތީ 

މާ، ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތްއ ހުށަހެޅުއްވި އަދަދު. އެްއެވސް އެްއޗެްއ އުނިކުަރްއވާފައެއް ނެތް. އެހެންވީ

ޒިންމާދާރުކުރުަވއި އަދި އޮޑިުޓކޮށް، ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލަަތްއ ހުރިއްޔާ ެއކަން ބެލުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ ބަޖެޓް މި އޮތީ 

 32ދެވިފަ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ެއދުނު އަދަދަށް. މީގެން މަދުވެފައި މި އޮތީ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ދަށުން އިމާރާތަކަށް 

ނޑުމެން އެ ބަޖެޓު، މާލިއްޔަުތ  މިލިއަން ރުފިޔާ އެިދވަަޑިއެގންފައިވާ. އެ ބަޖެޓު އުނިކުެރވިފައި މި އޮތީ. އަުޅގަ

ކޮމިޓީގެ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ވާހަކަދެއްެކވި. އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް މި އަހަރު މި މަޖިލީހުގައި 

ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުންއައިރު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެއްަބްސާވ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

އެއް ކަމަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ދެވޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، އެކަާމ ވިސްނާވަަޑިއގެން ކުރިއަށް 

ނޑުމެން ހުރިހާ ވަނަ އަހަރު ދަުއލަތުން އެކަން ކޮށްދެްއވާށޭ. ެއހެންވީމާ، ސަރު 2111އޮތް  ކާރަށް ެވސް އަދި އަުޅގަ
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މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު، އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާތަުކގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި 

ެވްސ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ތަޢުލީމާ، މިކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ައދި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަްއ އުެފދޭ ގޮތަށް ކުންފުނިތަްއ 

ބާރުވެރިކުުރވަން އެބަ  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހިނެއްތޯ ބޮޑެތި އިމާރާތްަތއް ކޮށް، އެތާނަގއި ޕާކުތަްއ 

ނޑުމެްނެގ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ހަމަ  ހަދައި މި ކަންކަން ކޮށްފައި؛ މިހާރުވެސް ީމގެ ކުީރގައި ވެސް އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ސަރުކާރުގެ ހައިބަތު ބޮޑުކުރަން، ސަުރކާރުގެ ުވޒާރާތަުކގެ ހައިބަތު ވާހަކަދަްއކަާވއިރު ވިދާުޅވެ ެއބަ ވޭ 

ބޮޑުކުރަން، ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްާޔގެ ހައިބަތު ބޮޑުކުރަން އިމާރާތްތައް އަުޅްއވާ ވާހަކަ. މިހާރު އެ އިމާރާތްތައް 

ތައް އިތުރުކުރަން ނޫނިއްޔާ ފެންވަރު ނާޅުއްަވއި ރައްޔިތުްނގެ ހައިބަތު ބޮޑުކުރަން، ރައްޔިތުންެގ އަސާސީ ޚިދުމަތް

ރަނގަޅުކުރަން ކުަރްއވާތީ ެވސް އަނެްއކާ މައްސަލަަތއް ިމ ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކިިހނެއްތޯ ދެން މިކަން ކުރާނީ؟ 

ނަޑކީ، އުސޫލަކީ؟ ކޮްނމެ ކަމެއް، ކޮންމެ ގޮަތކަށް  ކޮބައިތޯ މީަގއި ައޅުަގނޑުެމން ކަންތައްތައް ކުރަްނވާ ިމންގަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ހަމަ ޔަޤީނުންވެްސ ކުރެއް  ނޑުމެންނަށް މިކަން ކަމުދާ ގޮތަކަށް ނުވޭ. އަުޅގަ ވިޔަސް އަުޅގަ

ނުޑމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް މި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ  އެއްބަްސވާ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރަށްރަށުގައި ނޑުމެން އެބަ 22 ކަމަށް. އަޅުގަ ގަިޑއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ޔަޤީންކުރަން. އަޅުގަ

ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް، އަސާސީ ޚިދުަމތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. މިއީ ލާޒިމު ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން 

ުތކުދިންގެ ފަށާ ތަޢުލީމުން އިހަކަށްދުވަހު މި މަޖިލީހުން ނިންމާފައި ފޮނުވިން ބިލެއް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ުތއް

ފެށިގެންގޮސް އެ ކުދިންގެ ަތޢުލީމީ ނިޒާމު ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓަންޖެނެހޭކަމާއި އެއީ ސަރުކާރަށާ އަދި އެ ކުދިންެގ  

ބެލެނިވެރިންގެ މައްޗަށް ާލޒިމުވާ ކަމެއް ކަމަށް. ޤާނޫނުއަާސސީގައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންީވމާ، މި ކަންކަން ކުރުމަށް 

ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެން ހޭދަކުރަން ިމ ޖެހެނީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިހާރުވެސް އެ ހުންނަވަީނ ޓަކައި 

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. ޖާގައިގެ ގޮުތން ވެސް ދަތި ނޫން ކަމަށް.  އެކަީށގެންވާ އިމާރާތެއްަގއި ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ރުިފާޔގެ ބަޖެޓެްއ ދެްއވަންާވ ސަަބބަކީ؟ ެއއަށް ރިޢާޔަްތކޮށް މިލިއަން  03އެހެންވީމާ، ކޮބައިޯތ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ނިންމާފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް މި ބަޖެޓު ނިންމި ކޮމިޓީގެ 

ންބަރުންގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ތިަޔ މެ

ނޑުމެންަނށް ފާސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ  ދާއިރާތަކަށް ކަންަތއްތަްއ ފަހިވެގެންދާ ގޮތަށް މި ބަޖެޓު ިމ އޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ

މިއަދު ނޫނިއްޔާ މި މަޖިލީހުގެ ވޯޓަށް އަހާ ވަގުތު މި ކަމަްށ އެއްބާރުލުންދެްއވައި ިތޔަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 އި މި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދެއްވުން. ުޝކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ޯވޓުދެްއވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމން

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮިޑޓު އޮފީުހގެ ބަޖެޓު ޮކމިޓީގެ މަރުޙަލާަގއި ައޅުަގނުޑމެން މަސައްކަތްކުިރއިރުަގިއ 

ފުޅާ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުީރމު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ހަމަ އެ ބޭ

ބޭނުންވާވަރަށް ހޯދައިދިނުމުަގއި. އެހެންކަމުން، އެ ބަޖެޓު ހޯދައިދިނުމުގައި ައޅުަގނުޑމެނަށް ކުރެވޭނެ އެންމެހަިއ 

މަސައްކަތްތައް ކޮްށ، މި ަވގުތަށް ސަރުކާރުން ދޭން އެއްބަސްވެަފއިވާ ވަރަށް އަުޅަގނޑުމެން އެ ވަނީ ބަޖެޓު 

ނޑިވަ ނޑު ހަމަ މި ދަ ޅުަގއި ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ، އޮޑިޓު ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއްގެ އެކަށަައޅާފަ. އަުޅގަ

ސަބަބުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ޓަކަިއ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަކީ އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ 

ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ބުނޭ އޮޑިޓަރ  ބިލެއް ނޫން. އެ ބިލަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރުޟުވާނެ ބިލެއް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގައި ނުވަތަ )ށ(ގައި އެބަ ބުނެފައި ވަނީ އޮޑިޓަރ  212ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކުރެޭވނެ ގޮތް. 

ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެޭވނެ ގޮތް. ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓު ބަދަލުކޮށްގެން ޝަކީާލ 

މުން ވަކިކުރި ގޮތަކަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމަކުން ވަތްކެއް ނުކުެރވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ މަޤާ

އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި މި ޢަމަލު އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މިއަދު ކޮށްފި ނަމަ، އެީއ 

. އަބަދުވެސް ސަރުކާރާ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލާ ދޭތެރޭގައި ދުނިޔެ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެްއ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މައްސަލަތައް ހުންނާނެ. އެ ަމއްސަލަތައް ހުންނަނީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަކީ އެ މަޤާމުަގއި ހަިއސިއްޔަުތގަިއ ހުންނަވަިއގެން 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރިވެތި އުސޫާލއި ރިވެ ތި އަޚްލާޤުގެ މަީތގަިއ އެ ކަންކަން ބަލަންޖެހޭ މީހާ އަށް ވާތީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދެމިތިބެން. ސަރުކާރަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކުެރވޭނީ ީސދާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވަކި؛ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ދޭތެރޭަގިއ ޝައްިކކުރެވޭ ކަމެއް އޮެވެގން، މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް 

ހުށަހަޅައި އެ ވޯޓަކުން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ މަޤާމުން ވަކިުކރަން ފާސްކޮށްގެން. އެނޫން  ނެގުމަށް މި މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެންނަކަށް ކުރެވޭ ރަނގަޅު ކަމެްއ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ގޮތަކުން އެކަން ކޮށްިފއްާޔ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައުލަތުެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލާއި ބަާހ ވަރަށް ސީާދވާން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނަކަށް ގެނެ  ވޭ ބަދަލަކުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންތައް ކުރަމުންާދ  މިފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަާވ ބޭފުޅުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ ވިސްނުމެްއަގއި އަުޅގަ

ޗެހިްނ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ދެވެނީ އެފްރިކާގެ ަޤއުމުތަކުަގއި ކުރާ ނާތަހުޒީބީ އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއަށް. އެ ެއއް

އަޅުަގނޑުމެން ެއއީ ތަހުޒީީބ މުޖްމަޢުގައި ދިވެހި ރަްއިޔތުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މި ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ ގޮތަށް އޮޑިުޓ އޮފީހަށް ބަޖެޓުދޭން. ހަމަ 
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ރުކާރުން ގޯސްކޮށް ކުެރވޭ ކަންތައްަތއް އިޞްލާުޙކޮށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާުޅވާ އެާއއެްއކޮށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ސަ

ނޑުމެން ބައްޓަންކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަބަދުވެސް ައޅުަގނުޑމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ  ގޮތަކަށް އެކަންކަން އަުޅގަ

ނޑު ސަުރކާރަށް ގޮވާލަން، ޮއޑިޓަ ރ ޖެނެރަްލ ބޭނުންވާ ގޮތަށް  ބަޖެޓާ އިޞްލާޙަށް ޓަަކއި. އެހެންކަުމން، އަުޅގަ

ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖައްސައިދީ، އަދި އޮޑިޓު ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު މިައދުގެ ވޯޓަށް ދިއުުމގެ ކުރިން 

އަނބުރާ ގެންގޮސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުަގއި ސަރުކާރުން ކުާރ 

ކުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާ އެްއކޮށް ކަންަކން ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޮއޑިޓަރ ޢަމަލުތަ

ނުޑ ހަމަ އަދިވެސް ދަންަނވާލަން، ޤާޫނނުއަސާސީެގ ރޫހާ ޚިލާފަށް  ޖެނެރަލް ބަހައްޓައިދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލްގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކަކީ، އެ އެްއޗެިހ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަ

ބަލައިގެެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި އެ އިޞްލާޙުަތއް ފާސްޮކށްފި ނަމަ، ކޯޓު މަރުޙަލާއާ ހިސާބަށް އެ އިޞްލާޙުތަްއ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ނޑުމެްނ މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. އަުޅގަ ނެ އެއްވެްސ ކޯެޓއްެގ ދާނެކަން، ެއއީ އަުޅގަ

ނޑިޔާރަކު މި މަޖިލީހަށް ފަނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނުން ގެންނަ އިޞްލާޙަކުން މަޤާމަކުން ަވތްކެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއއީީކ  ފަ

 އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ އޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ެމންބަރު. މަޑުއްވަރީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަަނ އަހަރަށް، އަހަރުގެ ބަޖެޓު  2111 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ަޓކައި އެ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް، ކޮމިީޓގެ 

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކީ ޝުކުރުދަންނަ  ވަން. އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ައޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކޮށްފިން މި  އާދެ! މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ާފހަގަކޮށްލަން އޮތް ދެތިން ނުުކތާއެއް؛ ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ވާހަކަެދްއކެވި ަބެއއް ބޭބޭފުޅުން އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މާީލ ގޮތުން ދަތިކުރުމަށް ޓަަކއި 

މިޓީން މަސައްކަތްކުރިކަމަށް ވިދާުޅވެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވީީތވެ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ބަޖެޓު ކުޑަކުރުމަށް ކޮ

ނޑުމެންެގ  ކަން ހިނގި ގޮތް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މިފަދަ ރިޕޯޓުތައް އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކަމުގެ މެންބަރުން ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހުގައި މިފަދަ ވާހަކަފުޅު ަތއް ދައްަކވާ ނަމަ، އަުޅގަ

ނޑަްށ މި ފެންނަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ޙަޤީޤަތް އޮިޅގެނެއް ނުދާނެ. އަޅުަގނުޑ މި ރިޕޯޓު ބަަލިއލާއިރުަގއި އަުޅގަ
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ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. ޙަޤީޤަތުަގިއ ޤަބޫލުކުރަން 03އޮފީހުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަތުަގިއ މިއަދުގެ މާލީ ކެޕޭސިޓީ ހުރި މިންވަރަށް ބަލާއިރުގަިއ މިއީ ބޮޑު ބަޖެޓެއްކަން. 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި މި ވަނީ  37އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ، މި ބަޖެޓުގެ؛ މުޅި ަބޖެޓުގެ % އޮިޑޓު އޮފީހުްނ ކަ

ޮއޑިޓު އޮފީސް ހިންގުމަށް ޓަކައި އާ އިމާރާތެއް ބިާނކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް  ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ދަށުން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދެެކވިގެންިދޔަ ވާަހކަތަކުގެ ތެެރއިން ވެސް އަިދ މި މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓު 

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަވެގެންހިނގައްެޖ ހުށަހަޅުއްވަމުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ދެއްކެވި ވާހަކަިއގެ ތެރެއިން ވެސް  އަުޅގަ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާިއ އޮޑިުޓ އޮފީހާ ދެމެދުަގިއ މަޝްވަރާތަެކއް ކުެރވި، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެބަ 

މަޢުލޫމާތުދެއްވާ މިފަދަ އިމާރާތެއް މި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުަރްއާވ 

މާނަ އަކީ މި އިމާރާތަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީސްަތްއ ހިންގުމަށް ޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ގޯތިތެރޭގަިއ  ކަމަށް.

ބިނާކުރައްވާ އިމާރާތެްއގެ ެތރެއިން އޮިޑޓު އޮފީސް ވެްސ ހިންގުމަށް ޓަކައި އެކަީށެގންވާ ޖާގަ އާއި އެކަީށގެންާވ 

ޅުވެފައި އެބަ ވޭ. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ކޮމިޓީން މި ވަނީ މިބައި އިމާރާތެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާ

ނަޑކަށް ބަޖެޓު ކުޑަެވގެން މި ދަނީ   12މި ބަޖެޓުން އުނިކުރައްވާފަ. މިބައި މި ބަޖެޓުން އުނިކުރެއްވީމަ، ގާްތގަ

އޮޑިޓު އޮފީްސ ؛ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް. ައޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން ޙަީޤޤަތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް

ހިންގުމަށް ޓަކަިއ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މި ހުށަހެޅުއްިވ މުޅި ބަޖެޓަށް ކޮިމޓީން އެއްބާރުލުން ުނވަަތ 

ނޑުމެންެގ  ރުހުންދެއްވާފަިއވާކަން. އެހެންނަމަވެސް ރުހުންދެއްވާފައި ިމ ވަނީ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ފަދައިން، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ބަޖެޓަރީ ހުރި އިޝޫސްތަކަށް ބައްަލވަިއ ކުޑަކުޑަ ބަފަރެއް ަލއްވާަފ.  މާލީހާލަތަށް ބައްލަވައި އަުޅގަ

މިލިއަން  26ޙަޤީޤަތުގައި ކޮމިޓީން ރިޕޯުޓ ނިންމަވަމުން ފާހަގަކުރައްާވފައި މި ވަނީ ކޮމިޓީގެ މި ފާސްކުރަްއވަނީ 

ނޑަަކށް %ރުފިޔާ ބަޖެޓެއް، ދިހަވަރަކަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ އުނިކުރުމަށްފަހުގައި . އެހެންނަމަވެްސ 17. އެއީ ގާްތގަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  26ރިޕޯޓުގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް ާފހަގަކުރަްއވާފަިއ އެބަ އޮތް، ައންނަ އަހަރު އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް މި 

 އިން ވެސް ޮއޑިޓު އޮފީސް ހިންގުމަށް ދަތިވާ ކަމަށް ވާނަމަ، ކޮންޓެންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދެން ހުރި ބައި 

މެނޭޖުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން  ފަހިކޮށްދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓުން 

ނޑަށް ާސފުވެގެންދާ ކަަމކީ ޮއޑިޓު އޮފީހުން ބޭނުންވި މިންވަރަށް ަބޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮްތ  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އިާވކަން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ޙަޤީޤަތުގައި މި މިްނވަރަށް މަޖިލީހުން ނުވަތަ ކޮމިޓީން ފަހިކޮށްދެއްވާފަ 

ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ވާހަަކދައްކަން މި ޖެހެނީ. މި ަމޖިލީހުގައި ދަްއކާ ވާހަކަތަުކގެ 

ނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ކަމަށް ވާ ނަމަ، އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތެރެއިން ޢާއްމުންނަށް އޮޅޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ޒިންމާދާރު ގޮތުަގއި ކުރެވޭ ކަމަކަށް ެވގެންނުދާނެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނުޑގެ ވެްސ 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ވަރަށް ދައުލަތަށް ފައިސާ ނުދެވިދާނެ. ބަޖެޓު ވެސް ނުދެވިދާނެ.  ކަންބޮޑުވުން އެބަ ހުރި. އަުޅގަ
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ނޑުެމންގެ މާލީ ހާލަތު އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ އެކަންކަން ައޅު ަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

މާލީ ހާލަތު ތަނަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ކުަރއްާވ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ިމައންނަ އަހަރު ވެސް ަދއުލަތަށް 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާުރގެ ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާެނ. އެހެންނަމަވެސް އެ އާ މްދަީނ އިތުރުެވގެންދާއިރު ެވސް ައޅުގަ

އޮފީސްތަކުން ބޭނުންވާހާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުއްދައިދިނުން ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ ެއއީ ވުން ަދތި ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް 

ނުޑ އުނި  ކުރެްއވިކަން ވެްސ ދަންނަާވ ޙަޤީޤަތުގައި އޮިޑޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން މި ކޮމިޓީން އުނިުކރައްވާަފއިާވ؛ އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  26ހިތެއް ނުވޭ. ސަބަބަކީ، ދިހަަވރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަފަރެއް ދެއްވާަފއި މި އޮތީ. މާނަ އަކީ 

ބެޖެޓެއް ފާސްކުރަްއވާފައި އިުތރަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ޚަރަދުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޮްނޓެންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރޭން 

ނޭންސުން އެ ފައިސާ ދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކުރަްއވާފައި މި ޮއތީ. އެހެންނަމަވެސް ޚަރަދު ފި

ކުޑަކުރުމަށް ަޓކަިއ ައޅުަގނުޑމެން ހުރިހާ އޮފީސްތަކުން ެވސް، ހުރިހާ މުައއްސަސާތަކުްނ ވެްސ މަސަްއކަތްކުރަން އެބަ 

އަކީ ރިކަރެންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި  71އިނގޭތޯ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ %ޖެހޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި ރިަކރެންޓު ޚަރަދު 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވެގންދާ ނަމަ، ނުވަތަ ރިކަރެންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުުކރެވިގެންދާ ނަމަ، ތަރައްޤީގެ 

ނޑުމެްނގެ ބަޖެޓުަގއި ނުުހންނާނެ ފައިސާެއއް. އެހެން ނަމަވެސް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަން ައުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަެމއް ދޭންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ރައްޔިތުންނަށް 

ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްުރޢޫތައް ހިންގުމަށް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ރިކަރެންޓު ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ވެސް 

މިލިއަން  21ޓަކައި މަަސްއކަތެއް ކުެރވިދާނެ. ެއގޮތަށް ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތަެކްއގެ ެތރޭން ވެސް  ޚަރަދަކުރުމަށް

ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ފަހަރެއްގައި ޮއޑިޓް އޮފީހަށް މެނޭޖްކުރުން ވެގެންހިނަގއިދާނެ ދަތި ނޫން ކަމަކަށް. 

ވާަފއިވާ ކަންަތއްތަކަށް ިރޢާޔަތްކުރާއިުރގައި ކޮމިޓީން އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މި ރިޕޯޓުގައި މި ފާހަގަކުަރއް

މި އޮތީ ހަމައެކަނި  37ކުރަްއވާފައި މި އޮތް މަސައްކަތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެއް. އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުެގ %

ނަޑއަޅާފަ. ެއ % ނޑެއް 37އިމާރާތެއް ބިނާކުރުމަށް ޕީ.ެއސް.ޕީ އަށް ކަ ޤަބޫލެއް ނުކުރަްނ  އުނިިވގެންދިއުމަކީ ައޅުގަ

އޮޑިޓް އޮފީހުެގ ބަޖެޓު އުނިުކރުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީން ކުެރްއވި މަސަްއކަތެްއ ކަމަކަށް. ަސބަބަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ 

އެބަ ވިދާުޅވޭ މި އަންނަ އަަހރު މިފަދަ އިމާރާތެއްގެ މަސަްއކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މިހުރި 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކޮމިޓީން މި ކުރެްއވީ ވަރަްށ ފުރިހަމަ  ދަތިތަކަށް އެބަ ކޭޓަރކުެރވިެގންދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މަސައްކަތެއް. އަޅުަގނޑު ަވރަށް އުފާކުރަން މިފަދަ މަސައްކަުތގެ ތެރޭން އޮޑިޓް އޮފީހަށް ބޭނުންވާވަރުގެ ބެޖެޓެްއ 

މު މުއައްސަާސއަކަށް، އަދި ޒިންމާދާރުކަމާއެީކގައި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޑިޓް އޮީފސް ފަދަ މުހިއް

މިފަދަ މުހިއްމު މުއައްސަސާައކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭތީވެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެމންބަރު. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

އްޔަތު ކޮމިޓީްނ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މާލި 2111ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޮއޑިޓް އޮފީުހގެ 

ނޑަށް އަބަދުވެސް ފާހަގަކުެރވެުމން މި ދަނީ އެ އިރެއްަގިއ  މަސައްކަތްކޮށްެދއްވީތީ ެއކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަުޅގަ

އޮންނަ ސަރުކާަރކުން، އޭރަުކ މަސައްކަްތކުރަްއވަން ހުްނނަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ަމރުޙަބާނުކިޔައި އެ މީހަކަށް 

ސަރުކާރެއް ނޫން. ހުރިހާ ސަރުކާރެްއގައި ވެސް. މިހެން މި ވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ އެ  ފުރަގަސްދެވޭ ތަން. ަވކި

ސަރުކާރަކުން ެއކުރާ ކަންތަްއތައް ފޯރުވުމަށް ޓަަކއި ނޫނީ ޕާކުކޮށްލާފައި ބޭްއވުމަށް ޓަަކިއ ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްަތއް. 

ނޑައަުޅްއވަނީ، ކުަރްއވަން ބޭނުން ފުޅުވާ މަސައްކަްތ ކަމަށް ބައްލަވައި އެއަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބަޖެޓެއް އެ ކަ

ބޭނުންވާ މިންވަރަށް. ހަމަ ެއގޮތަށް ސަުރކާރުެގ މާލީ ތަނަވަސްކަްނ ހުރި މިންވަރުން ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން 

ނޑަައުޅއްވަނީ އެ ަވގުތަކަށް ޮކށްދެވެން އޮތް މިންވަރެްއ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ  އަދަދުތަކެއް އެ ކަ

ނަޑއަޅުްއވަމުން ެއ ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ، ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މަޝްވަރާ ކުރެްއވުމަށްފަހު އެ އަދަދު ކަ

ވެސް އަދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެަރލް ވެސް މަަސއްކަތްކުަރްއަވނީ ހަމަ ރަނގަޅު ނިޔަުތގަިއ. ހަމައެކަނި މީގެތެރޭން މި 

ނޑަްށ މިހާރު މި ހިނގާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފާހަގަވާ ކަަމކީ، ިސޔާސީ ނުފޫޒެއް ވަންނަވަނުން. އަ  ުޅގަ

ކުރެވިފަިއ ހުރި މަސައްކަތްަތކަށް ބަލާއިރު ަރއީސް ނަީޝދުގެ ސަރުކާުރގެ ކުރެްއވި ަކންތައްތައް އޮޑިުޓކުރެިވއްޖެ. 

ހިނގާ  މިހާރު ރައީސް ވަޙީދުގެ ަސރުކާރުަގއި ކުެރއްވި ކަންތަްއތައް ފެށިގެން މި ހިނގަނީ. ދެން، މި އޮތީ މި

ނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ އެހެން  ސަރުކާރުގެ މަސަްއކަތް. ެއހެންވީމާ، މި ހިސާބަށް އަންނަންވާއިރަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއާ  211ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން، މިހާުރގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ހެޅި، އެ މަޤާމުން ދުރުކުރެވޭނެ ހުރިހާ މަގެއް ފަހިކުރާ ތަން. މިއިން މި މުޅިން ޚިލާފެއް އިޞްލާޙެއް މި ތަނަށް ހުށަ

އެނގެނީ ިސޔާސީ ވަރަށް ޮބޑު ޙިކުމަތްތެރިކަމާިއ ިވސްނުންތެރިކަމާ އެުކ ރާއްޭޖގައި މިހާރު އޮތް ތިން ބާރު އެްއ 

އް ވެސް އޭގެތެރެއަށް ލާމެހި، ފަރާތެއްގެ؛ ވެިރކަންކުރާ ފަރާތުގެ އޮތްއިރުމެ، އަދި ދެން ހުރިއްޔާ ހުރިހާ ބާރުކޮޅެ

އެްއކޮށްލުމަށްފަހު އޮޑިޓުކުރުަމށް ޖާގަ އޮތް ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުކުރަން. މިއިން މި ދޭހަވާ އެްއޗަީކ، ސަރުކާރުން 

ސަރުކާރުގެ ވެރިކަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި، ރަްއޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލުމަށް ޓަކަިއ ކުރެވެމުންދާ މުޅިން ޣައިރު 

ޤާނޫނީ ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ފޮރުވުމަށް ޓަކަިއ ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަެކއްގެ ގޮތުަގއި. އެހެންވީާމ، 

އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ވެސް، އޮޑިޓް އޮފީހުން ފާސްކޮށްފައި؛ އޮޑިޓް އޮފީހުން ފޮނުވާފައި 
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މެވި ގޮތަށް މިތަނުން ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް މިއަދު މުޅިން އޮތް ބަޖެޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން އެ ނިން

އަހަރުގެ ދައުރެއް ފުިރހަމަކުރުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު  7ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް މިތަނަށް އޮޑިޓް ޖެނެރަލް ބޭރުކުރުމަށް 

 އެ މަނިކުފާނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޙުސައިނަ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ނޑުގެ ވާހަކަ ފައްޓަމުން ދަންނަވަންޖެހެނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރަތަމައިނުން ވެސް އަޅުގަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނ މި ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުާވ،  210ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލެއް ހުންނަންވާނޭ. ހަމައެާއެއކު، ައޅުަގނޑު ަތކުރާރުކޮށްަލން ބޭނުން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަހަރު ދުވަހުެގ އެއް ދައުރަށޭ. މި މާއްދާގެ  7ނަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަންކުރާނީ ވަނަ މާއްދާަގއި މި އޮން 211

ނުޑ މި ދައްާކލީ ސަބަބެއް އޮެވގެން. މިައދު އަުޅގަ ދާ ރިޕޯޓާ  މި މުންނޑުމެން މިހާރު ަބހުސްކުރަވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ރިޕޯޓް ހެދިއިރުގުިޅގެން ައޅުަގނޑު ދެތިން ަކމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ފުރަތަމަ ކަމަ ިދ އަ ،ކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެދައްާކއިރު މި ރިމި ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ނެރަލް އޮފީހަށް ނޭގ އޮޑިޓަރ ޖެޕޯޓުން އަޅުގަ

ހުރި.  އެބަ އިގެ ވަރަށް ބޮުޑ ބައެއް އުނިކުެރވިފަިއވާ ވާަހކަ. ސަބަބުތައް ވެސް ކޮމިޓީްނ ބަޔާންކޮށްފަބޭނުންވާ ބަޖެޓު

އެްއވެސް  ،ކީ ެއްއެވސް އިރެްއަގއިހޭ އެއް ކަަމކީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަައޅުަގނޑުމެްނ ހަނދާންކުރަންޖެ އެހެންނަމަވެސް

މުތަކުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުްނ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެިކއެކި ަމޤާ ސަރުކާރެްއގައި އެ ސަރުކާރު ހިންގަވަން ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން

ނުޑމެންނަށް ފެންނާނެ ދުނިޔޭގެ އް ނޫންމީހެ ދޭން ހުންނަ އިހިތްހަމަޖައްސަ ކަން. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަ

އިރެއްަގއި އޮންނަ އިދިކޮުޅ  ބައެއް ޤައުމުތަުކގައި ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލަކީ އަބަދުވެސް އެ ރިއަރާފަިއވާ ބައެއް ޑިމޮކްެރޓިކުކު

ނަޑއަުޅްއވާފަިއވާ ނެަރލަން އޮޑިޓަރ ޖެކޮށްގެނުވަަތ އިދިކޮޅު ޕާީޓއަކުން ޕްރޮޯޕސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ ކަށް ކަ

ނޑުމެން ކަިއރީގައި ޖެހިގެން މި ،ބޭފުޅެއް. ވަރަށް ރަނގަޅު މިސާލެއް ކީ އޮތް އިންޑިާއގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަ އަުޅގަ

ނަވާ އޮޮޕޒިޝަން ޕާޓީން ޕްރޮޯޕސްކޮށްގެން އެތާ ހުން، އެ ބޭފުެޅއްެގ ނަން ައއިްސެގން އަބަދުވެްސ އޮޮޕޒިޝަން ޕާޓީން 

ބޭފުޅެއް. އެކަން އެހެން ާވންޖެހެނީ އެ އިެރއްަގއި ޮއންނަ ސަރުކާރުން ކުރާ ަކންތައް، ސަުރކާރުެގ ެއކި 

މުއައްސަސާަތކުން، ދައުލަުތެގ އެކި  މުއައްސަސާަތކުްނ ކުރާ ޚަރަދުތައް ދެނެގަނެ، އެ ޚަރަދުތައް ކުރަނީ އެ 

ެގ ޤާޫނނާ އަދި ފާސްކޮށްަފއި އޮންަނ ބަޖެޓާ ެއއްގޮތަށްތޯ ބަަލއި އިރެްއގަިއ އޮންނަ، ެއ ތަނެްއގަިއ އޮންނަ މާލިްއޔަތު

ނޑުމެން ނުވަތަ ަސރުކާރު ނުވަތަ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ  އެކަންތައްަތއް ރިޕޯޓުކުރުން. ހަމަ އަޅުގަ
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ނޑުމެން އޮޑިޓަރ ކަހަލަ ރިޕޯޓެއް ުނވަތަ ވާަހކަެއއް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ަދއްަކވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަ  ން އަުޅގަ

ޖެނެރަލަށް ދޭ އަދަބެއްގެ ގޮަތށް، ނުވަތަ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓު ކުރުމަކީ ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮްށގެންވާެނ 

ނޑަށް ެވސް ފެނޭ ދައުލަުތގެ ޚަރަދުަތއް އިންތިހާ އަށް އަހަރުން  ނޑަށް ެވސް އެނގޭ، އަުޅގަ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ވެގެންދާ ތަން. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެްއގެ ނުވަތަ މުސްތަޤިއްލު އަހަރަށް ބޮޑު

ނޑުމެން އެކަމާ މެދު އަދި އިތުރަށް ވިސްނަންޖެހޭ  މުއައްސަާސއެްއގެ ޚަރަދުތައް މިހާ ބޮޑަށް ކުޑަކޮށްލުމަކީ އަޅުގަ

ސަބަބަކީ މިއަދު އަޅުަގނުޑމެންގެ މި މަޖިލީހަށް މިހާރު  ކަމެއް. މި ވިސްނުން އަދި އިތުރަށް ވިސްނަންޖެހޭ އަނެއް 

ހުށަހެޅިފައިވާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ބަލައިލުމުން މި ިވސްނުން އިތުރަށް ވިސްނަން 

 7ކި މިންވަރަކަްށ، އެބަ ޖެހޭ. އަދި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަކި ދައުަރކަށް، ވަ

ނޑައެޅިަފިއވާ ބޭުފޅަކު، އެ ބޭފުާޅގެ މަޤާމު ެގއްލޭ ގޮތަްށ، އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ މަޤާމު ެގއްލޭ ގޮތަށް  އަހަރަށް ކަ

މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކަްށ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންއުޅުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެން 

އް. މިޮގތަށް މިކަން ކުެރވިއްޖެ ަކމުގައި ވާނަމަ، ވަރަށް ޯގސް ޕްރެސީޑެންެޓއް ނުވަަތ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެ 

އަޅުަގނޑުމެން ެއއަށް ނުބައި ޕްރެސީޑެންޓެއް އެ ޤާއިމުކުެރެވނީ. އެއީ ޤާނޫނީ އުސޫލެއް ެވސް ނޫން، ޤާނޫނީ ހަމައެއް 

ތަށް ހިންގޭ އެއްޗެއް ނޫން. ވެފަިއވާ ކަމެއް، ފަހަ ޤާނޫނަކީ އެއްެވސް އިރެްއގަިއ، އެްއވެސް ަތނެއްަގއިވެސް ނޫން. 

ބަޔަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް ަފހުން ހަދާ ޤާނޫނަކުން ނިގުޅަިއގަތުމަކީ އެއީ ކުެރވިގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، 

ނޑުމެން ނުޑ އެދެން، މިައދު އަުޅގަ އިޞްލާުޙ  އަޅުަގނުޑ މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ އަުޅގަ

 31ހުށަހެޅިފައިވާ ޮއޑިޓަރ ޖެނެަރލްގެ ޤާނޫނަށް، ެއ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙު؛ ާއދެ، އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް 

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ަވިކވާަވކިުވމާ ބެހޭ ގޮތުން ތިަޔ އެންމެހައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ިވސްނަވާފައި ވޯޓުެދއްވުމަްށ، 

 ސް.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ސަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ އޭދަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ރަީއސް. އާދެ! އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ަބޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު  ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ވެސް ވާހަކަދަްއކާލުމުަގއި މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެީއ، ައޅުަގނޑަީކ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނޭ 

އް. ަޙޤީޤަތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މީގެ ޙަޤީޤަތް ސާފުކޮށްލުމަީކ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެ

ނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ  އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން ހަމަ އެންމެ ލޯލާރިއެއް ވެސް އުންޏެއް ނުކުރެވޭ. މީގެ ޙަޤީޤަަތކީ އަުޅގަ
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އޮފީހުގެ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްިލ އެްއޗަކީ، ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީަގއި ހިމެނޭ ހަމައެކަނި އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އަުއ 

މާރާތެއް ެއޅުމަށްޓަކައި ހިެމނިފައިވާ ފައިސާ. އެ ފައިާސ އަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށް އެ ފައިސާ ަލއި، އި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިނިވަން މުައއްސަސާަތއް ވަކި ިއމާރާތެއްގެ ތެެރއަށް ގެންދިއުުމގެ ޕްރޮޖެކްުޓގެ ދަށުން އެ 

އޮފީސް ގެންިދއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ދެްނ އިތުރަށް އަެނއްާކވެސް އެ  ހަދާ އިމާރާތުގެ ތެރެއަށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް

ޑަބަލްވާ ގޮތަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުގައި އެ ަފއިސާ އޮތުމަކީ، އެއީ ވެގެްނާވނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، 

މިލިއަން ރުފިާޔ މިނިވަްނ  31އެބަ އޮްތ  ޢިމާރާތެއް އެބަ އެޅޭ. ޙަޤީޤަުތގަިއ މި އަހަުރގެ ބަޖެޓްަގއި ވެސް ހިމެނިފައި

ނަޑށް ހީވާނީ މި އަހަރު ތެރޭގައި ކުރެހުމާ މިކަހަލަ  މުއައްސަސާަތކުގެ އިމާރާްތ އެޅުމަށްޓަކައި. އަުޅގަ

ކަންތައްތަެކއްހެން ހިނގަމުން އެ ދަނީ. އެހެްނވީމާ، ެއ އިާމރާތް އެބަ ެއޅޭ. އެހެްނވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަްށ 

ނޑުމެންގެ މުސްތަޤުބަލުަގއި ކޮންމެ އޮފީހަކަށް ވަކި ިއމާރާތެއް ހޯދުމުގެ ވިސްނުން ވަކި އި މާރާެތއް ދިނުމުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ގެްނގުޅެން ަފށައިފާނެ. އެހެންވީމާ، އެްއެވސް ހާލެއްަގއި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ވަކި އިމާރާތެއް 

ައރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަކީ ވަކި ބިލްޑިންެގއް، ދެންހުރި ހުރީތީ، ހޯމް މިނިސްޓްރީ ވަކި ބިލްޑިންގެްއ، ޓު

މިނިސްޓްރީތަކަކީ ވަކި ބިްލިޑންގެްއ، ދެންހުރި ހުރިހާ މިނިވަން މުައއްސަސާތަަކކީ ވަިކ ބިލްޑިންގެްއ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ 

ުޑވެގެން. ދެން، އެީއ، ދައުލަތަށް އޮިބއޮންނާނެ ވަރެްއ ނޫން މުސްތަޤްަބލުގައި. މިހާރުވެސް މި ދަީނ ޚަރަދު ބޮ

ނޑަކީ މިދިަޔ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިާލއިުރގަިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް؛ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާަލން އޮތީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިދިޔަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި  އިން މީހެއް. އޭެގ ހައިިސްއޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ބަޖެޓް  17އެ ބޭފުޅާ ބޭނުންވާ އަދަދު.  އަޅުަގނޑު ހިމަނައިދިނިން މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ބަޖެޓު ދިނީ.  ކުޑަކުރަން މަސައްކަްތކުރިން. އެހެންނަމަވެސް އެވަރު ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އަން ރުފިާޔ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ޚަރަދެއް މިލި 22އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި ޮއގަސްޓް މަހާ ހަމައަށް އަިއއިުރގައި 

މަހުގެ ތެޭރަގއި ކިތަްނމެ ވަރަށް ޚަރަދުކުރިަޔސް ަޚރަދުކުރެވޭނެ ކަމަށް އޮޑިޓަރ  2ނުކުރެވުނު. ދެން، ކުރިއަްށ ޮއތް 

ނޑަކަށް  އޮޑިޓަރ  މިލިއަނާ ހަމައަށޭ، ބައްތިރީްސ މިލިއަނާ ހަމައަށޭ 31ޖެނެރަލް އަމިއްލަފުޅަށް މި ިވދާޅުވަނީ ގާްތގަ

 22ޖެނެރަލް އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވޭނީ. އެހެންވީމާ، އަދިވެްސ ބަޖެޓުގައި އެަބއުޅޭ ގާްތަގނޑަކަށް ބުނާ ނަމަ، 

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ބާކީ ޚަރަދުނުކުރެވި، މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން، ކީކޭ ދަންނަވާނީ؟ 

ިސއްޔަތުން ެއތާ ތިބެގެން މިއީ ގޯސް އެްއޗެއް ކަން އެނގޭ ހާލަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ ހައި

ނޑުމެން ހަމަ އެކަން ކުރަންވީތޯ؟ މީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެދޭ ސުވާލެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން  ވެސް އަުޅގަ

 ވޭނީ ކިހާ ވަރެއްތޯ؟ އޮޑިަޓރކުރެބެލީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެނެސްގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ޚަރަދު

މިލިއަްނ  12އޮތީ  އަށް މި އަހަރު ޚަރަދުކުރެވޭނީ. މި މިލިއަނާ ހަމައަށޭ ތިމަންނަ 32ދުލުން ވިދާޅުވަނީ  ގެޖެނެރަލް

މިލިއަން  26ދިނީ  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން ނުކުރެވުނުވަރު. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑމެން މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް މި
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މިލިއަންގެ ތެރެއިްނ އެ ބާކީވާ ފައިސާ ވެްސ  12އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެދިފައި އޮތް  ،އި މި ބުނަނީރުފިޔާ ދީފަ

ބާކީ ފައިސާ ވެސް ފިނޭންްސ ވަންޏާ  މިލިއަނާ ހަމައަށް ގެންޮގއްސި ކަމަށް 26އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް  ،އަޅުަގނޑުމެން

ކުރަނީ ފިނޭންސް  . މަޖުބޫރު މި . ދޭންޖެހޭނޭއިން އެފައިސާ ދޭނަމޭގެ ތެރެގެ ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީމިނިސްޓްރީ

މިލިއަން ރުފިޔާ މާލިްއަޔތު ކޮމިޓީން އެދުމުގެ މަތިން  12އަށް. ކުރީ އަހަުރތަކުަގއި ވެސް ހަމަ ެއގޮތުން  މިނިސްޓްރީ

ނޑު އަމިއްލަ ގޮތުން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމެއް އެބަ އިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ދޫކޮށްފަ މާލިްއޔަތު  ހުރި. އަދި އަުޅގަ

ވެްސ އިތުރަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޚަރަދުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ  ވުރެ ށްމިލިއަން ރުފިޔާ އަ 12ކޮމިޓީގައި އޮންނާނެ 

ނޓަރ ޖެނެރަލަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭނޭމިލިއަނާ ހަމައަށް ދިޔަޔަސް އޮޑި ސަތޭކަ ޑު ެއގޮތަްށ . އެއީ، ީކއްވެތޯ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅީ ޙަ ހުށަހެޅީ؟ ކޮރަޕްޝަން  ވާންޖެހޭނީ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް، އެންޓި ޤީޤަތުގައި މީގެ މަޤްޞަަދކަށްއަޅުގަ

އަކީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ އެ ފައިާސ ހޯދޭ ގޮތަށް ދެވޭ ެއއްެޗއް.  ތަންތަނަށް މިދެވޭ ފައިސާ މި ކޮމިޝަން،

ހޭ އެއްޗެއް ނޫން. އެ ފައިސާ އަނބުރާ ޖެނުން ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރަން ދޭންއެްއވެސް ހާލެއްަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭ

ކާރު ގޮތުަގއި ހިނާގ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިނގާ ފައިސާތަކާިއ ބޭ ންޖެހޭނެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް. އެއީކަވަރުކޮށްދޭ

ނޑުމެން ،ޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ބައި ުހއްޓުުވމަށް މި ފައިސާތަކާ، ދެނީ.  ޮކރަޕްޝަނަށް ބަޖެޓް މި އެންޓި  އަުޅގަ

ކަމަށްވަންޏާ އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް އެކަންކަން ހުއްުޓވަންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ބަޖެޓް އެހެން

ވަންޏާ  ުދ ހާސިލުކުރާ ކަމަށްމަ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަޤްޞައޮތް ގޮތަށް ދޫކޮށްލީ ދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ހަމަ މި

ނޑުމެން ދީފަ ވީމާ، އެ ބަޖެޓް އެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ބަޖެޓް ދޭންޖެހޭ. އެހެން އޮތީ  ވަރަށް އެ . އެދުނުއޮތީ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ބުނާ ވުރެ  ވަރަށް  . އެދުނުދީފަ ނޑުމެން ދީފަދޮޅު ލަްއކައެ  ،ނަމަ ެވސް ގާްތގަ ހެންވީާމ، . އެއްހާ ރުފިޔާ އަުޅގަ

 ނަމަެވސް، އެނގިަވޑައިުނގަންނަވާ ގެން ފުޅުންނަށް އޮިޅވަަޑއިގަންަނވައި ދައްަކާވިއރު ބައެއް ބޭމިތާނގައި ވާަހކަފުޅު

ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގަިއ  ވަރަށް ހަމައެކަނި ނަމަވެސް މި ދައްކަނީ ހަމަކަނޑަެއޅިގެން ދޮގު ވާަހކަ. އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އެދުނު 

ނޑުމެން މި ދިނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްހިމެނޭ އި ރާތުގެ ތެރެއަށް އެ މާރީން ހަދާ އިމާރާތެއް އަޅަން އޮްތ ފައިސާ އަުޅގަ

އެބަ ހަދާ. ދައުލަތުގެ  މާރާތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންއިސާ ލައިދިނީ. އެްއޗެްއ އުނިކުރީކީ ނޫން. އެ އިފަ

ނޑުމެން ވާހަކަމާރާތް ހަދާ ތަނެއް ނޫން. އެކޮންމެއޮފީހަކީ އެއީ އި ދަްއކާއިުރ ހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް އަޅުގަ

ނޑު މި ަދއްކަނީ ެތދުބަހުން ވާހަކަން. އެހެންވީބަހުވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ ތެދު އަޅުަގނޑުމެން . އެހެންވީމާ، މާ، އަުޅގަ

ބަޖެޓަށް  ގެއަހަރު ެވސް އިން މީހެއް. އެހެްނވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 1މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގައި މިދިޔަ އަޅުަގނޑު ިމއީ 

އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް އޮންނާނީ ން. އެ ަހއިިސއްޔަތުން ައޅުަގނޑުމެން ެއްއވެސް ކަެމއް ނުކުރަ ،އުނިވާ ގޮތަކަށް 

 ސޭހަކޮށްދީފަ...އަޅުަގނޑު ފަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު ންބަރު މެ ޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު  ހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ރާގެދާއި ދެކުނު ހެންވޭރު

އޮތީ ބަޖެޓުން  މި 32%ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެްޓ ހުށަހެޅިފައި އޮތްއިުރަގއި 

ނަޑކަށް މުޅި ބަޖެޓު .އުނިކުރެވިފަ  މަތީަގއި އެބަ ގެ ފަްސ ބަިއކޮށްލާފައި ތިން ބައި. އަުޅަގނޑުމެން ކުރިެއއީ، ގާްތގަ

އި އެބަ ބުނޭ ެއ އަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ެއކްޝަން ޕްލޭނެއް. އެ ެއކްަޝން ޕްލޭނުގަ އޮތް އެ ބޭފުޅުން މާިލއްޔަތު ޮކމިޓީ

ެލވުނު ެދ ވުޒާާރއެއް. ޭއގެއިތުރުން އުަވއި 11އޮްތ ކަމަށް  އަށް ވިސްނާފައި އެބަ 2111ކުރަްނ، ބޭފުޅުން އޮޑިޓު

ޑޯަނރ ފަންޑެޑް ޕްރޮޖެކްޓާ އަދި އި ޕްރޮޖެކްޓާ 2 ޝަނާއިކޮމި  32އިތުރަށް . އަދި އޭގެކަަމށް ވުޒާާރއެއް ވެސް ކުރެވޭނެ

ވަނަ އަހަރު އޮިޑޓުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަިއ  2111ަކއުންސިލެއް އެ ބޭުފޅުން  21ކޮމިޝަނަާކއި  21އޭެގއިތުރުން 

އެބަ އޮްތ ވިާދޅުވެަފއި، އެ ބޭފުާޅގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު  އެބަ އޮތް. ހަމައެހެންމެ، މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

އަދާކުރުމަށް ހުރަސްެއޅޭނޭ ިތ ގޮތަށް ިތކަން ކޮށްދީފިްއޔާ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ަދންނަވާނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް 

ރުން އަާޅ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ވަރަށް ޮބޑު އަހަމިްއޔަތުކަމެްއ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ވެސް ެދވިފަިއ އޮްތ ހިނދު، ސަރުކާ

އިމާރާތަކަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ދިޔުމަކީ އެީއ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެްއ ނޫން. ެއއީ ަސރުކާރުގެ މުށްދަށަށް އޮޑިޓަރ 

ޖެނެރަލް ދިއުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއެޅިގެންދާނެ ކަމެއް. ަހމައެއާެއއްކޮށް އެބަ ޮއވޭ އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލަކީ އެކްސްޓާނަލް 

ނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ މަސައްަކތް ރިވިއުކުރުމާއި ސްކްރޫޓިަނއިޒްކުރުުމގެ މަސައްކަްތކުާރ އޮޑިޓަރަކަށް ވެފައި މި

ފަރާތަކަށް ވުމުން އެއް އޮފީެހއްަގއި މަސަްއކަތްކުރުމަކީ އެްނމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަަމށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު 

ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިވާން. ހަމައެއާއެްއކޮށް މިއަންނަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މި ކަމުގައި އެބަ 

މަޤާމެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މި އޮތީ ފްރީޒްކޮށްދީފަ.  22އަހަރަށް އިތުރަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ބޭނުންވާ 

ވަރަށް ފާޅުގަިއ އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅާ ދީފައި އޮތް ޓާގެޓަށް ރީޗުނުެވވޭނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅާ އެބަ އޮތް 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެވިފައި އޮތް އަަހްއމިއްޔަތުގެ ޮބޑުކަމުންނޭ އެ  ބުނެފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބޭފުޅާގެ ބަޖެޓު ވަކިން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ ވެސް. ވަކިން ފާސްކުރަނީ ވެސް. ކޮންޓިްނޖެންސީ ބަޖެޓުން ފައިސާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ދިނުމަކީ ހަމަ ސަލާންޖެ   ހުމޭ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު  12ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މި ވަގުތު ބާކީ  ިސކުންތު އޮތް ކަމަްށ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާތވަލުަގއި ދައްކަނީ. އަުޅގަ

 ބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް ނެެރ، އަުޅގަ

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މާލިއްޔަތު  2111އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  ވަކާލާތުކުރަމުން އަދި ވާހަކަަދއްކަމުން މި ދާ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އާދެ، މީަގއި ތަފާތު ބޭފުޅުްނ  ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯާޓ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ުފކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިކަން ތަފާތު ގޮތްގޮތަްށ، ތަފާތު ޭމރުމުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ކަުމގަިއ ިވޔަސް ވަރަށް ސާ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަނީ އަރުވާފަ.  ނިންމެވި ގޮުތގެ ޚުލާޞާ ރިޯޕޓެއް ވަރަށް ތަފުޞީލުކޮށް ައޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި  އަދި މޭޒުކޮޅުތަުކގެ މަތީަގއި ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް މިކަްނ ފެންނަން އެބަ ހުރި. އެގޮުތން އަޅުގަ

އޮޑިޓު ޤާނޫނަށް މި  2117/2ބޭފުޅުން މި ދަންނަވާ ދެންނެވުމަކީ، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ނޫނީ އޮޑިޓު ޤާނޫނަށް،  ބައެއް

ގެނެވޭ ކުިދކުދި އިޞްލާޙުތަކަީކ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުަގނުޑމެން އެ މަޤާމުން ނެރެ އެއްލައިލުން ކަމުގައި ދެކެަލްއާވ 

ފަހަރަކީ، ެއކަމަުކން ޅެއް. ކަެމއް ިއޞްލާޙުކުރަން ވާހަަކއެއް ަދްއކާ ކޮންމެ ދެކެލެއްވުަމކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ކުށްހީފު

އެީއ ދަރިއެްއ  ފަހަރު ކަންފަތުގައި ހިފާލުމަކީ މައިންބަފައިން ރޫމުކުރުމެއް ވެްސ ނޫން. ދަރިއަކު ބަސްނާހާއެ މީހާ މަޙް

ނޑު މިބެލުމެއް ވެސް ނޫން. މީ ދުނިޔެވީ އާދަކާދަ. ޙަޤީޤަތުގަނޫންކަމަށް ބަލާ ބަސް ތަކުރާރުކޮށްލަން  އި މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޫނީ އެ ، ގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ ކުަޑކުޑަ ބަދަލަކީ އެއީ އެ ބޭފުޅަކު ޖެހުނީ، މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ މި

އި ވަރަށް ސާފު ދެކުމަކީ އެީއ ކުށްީހއެްއ ކަމުގަ ަކމުގައި ެދކޭ ލުންމީހަކު އެކަމުން މަޙްރޫމުކޮށްުލން ނޫނީ ނެރެ ެއއްލައި

ނޑު މި ހާމަކުރަނީ. އާދެ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ެއ  ޢިބާރާތުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ައޅުގަ

ނޑަެއޅުްއވި ބަޖެޓު ކުޑަެވގެން ަވކާލާތުކުރާއިުރަގއި މި ރިޕޯޓުތަކުގައި މާލިްއަޔތު ކޮމިޓީން ވަރަށް ސާފުކޮށް  ބޭފުޅުން ކަ

 އިނަފް އެްއޗެްއ ކަމުަގއި ނޮޓްމިިލއަން ރުފިޔާ ެއއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް  26ޮކމިޓީން ނިންމެވި  ،އޮތް ބަބަޔާންކޮށްދީފައި އެ

ައން ރުފިޔާގެ ކުިރއެރުމެއް ެއ މިލި 12އޮތް  ބާރާުތން މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާްނކޮށްދެއްވާަފއި އެބަވާނަމަ، ވަރަށް ސާފު އި

ނޑަށް ހީވާ ނަށް އެ އިންކްރީޒްމެންޓު ދެްއވާނެއެކަން ެއ ބޭފުޅުން ،ނަމަ ލަތަކަށް އަތުެވއްޖެހާ  ަކމަށް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަުއމެއްގެ ތަޞަ ވުރު ނޫނީ އް ގޮތުަގއި މިވަުރގެ ކަމެއް މިގޮތަށް ނިމިގެންދާއިރުަގއި ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް އޮޑިޓަ ،ޤައުމެްއގެ އޮނިަގނޑު ބައްަޓންކުރަންޖެހޭނީކީ ހަމައެކަނި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން

ނޑުމެން ަޤއުމާބޭނުންފުޅުވެލައްާވ ހަމައެކަިނ ބަޖެޓެއް ވެސް ނޫން.   ަޤުއމުގެ އެހެން ުމއައްސަސާަތާކ އަދި އަުޅގަ

މިނާފަްއޗެއް ކަހަލަ ގެންގުޅޭ  އުޅޭ ކާފަމެން ނަމާދުފަހުގައި ތަސްބީހަކިޔަން މި އެކުެލވިފައި، ަޤއުމެކޭ ކިަޔިއެގން މި

ދާ  މި ގައި ބަހުސްކުރަމުންމި ފްލޯދާ މިތާނގައި،  މި ާވކުރަމުންން ދަޢުްއގައި މިހިރަ އަޅުަގނޑުމެތަކެޖަޒީރާ ރަށް
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 ީޒބާއި ތަމައްދުނުގެ ވާހަކަާއ،އާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަުކގެ ތަރައްޤީ ާއއި ތަހު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ

ލަތު ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ެރވެނިުއގެ ހާ، ލަތުބަޖެޓުގެ ހާ ތަކަށް ވެސް ރާއްޭޖގެއަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ބަޖެޓު

ަހމައެކަނި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަްލ އޮފީހަކަށް ބަޖެޓު އެްއކޮށް  ،ހުރިާހ ކަމަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ،ތަންދޭ މިންވަރަކަށް

ނޑު ދަންނަވާނީ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް،  މާލިއްޔަުތ ހުސްކޮށެއް ނުެލވޭނެ! ެއއީ ވަރަށް ސާފުކަެމއް. ވީމާ، ައޅުގަ

ވެސް އަޅުަގނުޑގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު އެއަށް އޮތް ނިންމުމެކޭ. އަދި  ނިންމުމަކީ ހަމަގައިމު ވާ މި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި

މިިލއަން  26ވީނަަމވެސް  މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި 03އޮތޭ  މީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބާޔންކޮށްދީފައި އެބަ

ކަމަށް  ލަތަކަށް އަތުެވއްޖެުރފިޔާގެ ކުިރއެރުމެއް ވެސް އެ ހާ މިލިއަން 12އަިދ އޭެގއިތުރުން ރުފިޔާ ފާސްކޮށްދެްއވާފައި 

އޮތީ މީގަިއ ވެސް ބަޔާންކޮށްދެްއވާފަ.  ކަަށވަރު ަކމެއް ކަމުގައި މި 111%ބާރާތުން އެއީ ވަންޏާ ވަރަށް ސާފު އި

ނޑު ދަންަނވާނީ މި ނިންމުމަކީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލަ  އޮޑިުޓ ޤާނޫނަށް މި 2117/2ށް ޤާނޫނު ނަންބަރު އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ މީ ،ގެނައި އިޞްލާުޙގެ ބިލަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތް ކަމަްށ  ކަމަކަށް އެއީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ރައީސް  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ވަންޏާ އިޞްލާޙުތައް ގެނެްސގެންނޭ ކަންކަން ޙައްލުކުރެޭވނީ. އާދެ، ވަރަށް

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިފާޢަށް هللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގިނަ  ައޅުަގނޑުމެން މި ވާަހކަދައްކަމުންގެންދާ އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުގެ ަމޝްވަރާތަުކގައި ވަރަށް އާދެ،

ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލާނީ ރައްޔިތުްނެގ  ވާހަކަތަެކއް މިހާރު ވަީނ ދެެކވިފަ. އާެދ، އަޅުަގނުޑ ވެްސ މީގަިއ ހަމަ އެންމެ

ބޮޑު އަދަދެއް ކޮމިޓީން  ބޭބޭފުޅުން މީގައި ވާހަކަދަްއކަމުންދާތީ، ވަރަށް ގޮތަށް ބައެއް ބޮޑަށް އޮޅޭ މެދުގައި ވަރަށް

ފަދަ  ބޮޑަށް ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި އޮޅުްނއަރަިއގެންދާނެ ައކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަަރށް ކަމަށް އެ ދެެކޭވ ވާހަކަ އުނިކުރެްއވި

ނޑުމެން  ގޮތަކަށް ދެެކވޭ ވާަހކަ ދައުލަތުގެ  ބަލައިލަންޖެހެނީ ބޮޑަށް މި އެންމެކަމަްށ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ައޅުގަ

އެ ބަޖެޓު ވޭުތެވދިޔަ އަހަރު ހޭދަކުރެވިަފއިވާ  ،ހިނދު ވުޒާާރއަކަށް ުނވަތަ މިނިވަން މުއައްސަާސއަކަށް ބަޖެެޓއް ެދވޭ

ރ ޮއޑިޓަ ވަނަ އަހަރު 2113އެނގޭ  ލާިއރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެބަމި ރިޕޯޓަށް ބަލައިގޮތް. 

އަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެްއ މިލި 12ވަނަ އަހަރު  2112 ،ެލވިއަްނ ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެއް އެކުަލވައިމިލި 31ޖެނެރަލް އޮފީހަށް 

މިލިއަން ހަމައެކަިނ  23މަހުެގ ނިޔަލަށް އެ ބަޖެޓުގެ ތެޭރން  ސްޓުއޮގަ  ެލވިފަިއވާކަން. އެހެންނަމަވެސްއެކުަލވައި
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ބޮޑަށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ބަޖެޓެްއ  ވަރަށްޚަރަދުކުރެވިފަިއވާކަން މި ރިޕޯޓުން 

އެހެން ކަންކަމަްށ  އި ހޭދަނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާޮގތެއްގަ  ިވޔަސް އެ ބަޖެޓު އެންމެ އެެދވޭ އެކުަލވައިލިކަުމގައި

 ގޮތަށް ބަާލއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވެގެން މިހުރި ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ބްލޮކު  ހޭދަކުރަން

ޮބޑަށް  އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ކުރަްއވާފަިއވާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް .ބޮޑަށް އެބަ ތާއީުދކުރެވޭ ިމ ރިޕޯޓަށް

ެގ ދާއިރާ ވިލިމާލޭ ،އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު މިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއެ ކޮ ،ތަޢުރީފުކޮށް

ނުޑ  އަދާކުރަން. އެހެންވީާމ، މަިއަގނޑުޮބޑަށް ޝުކުރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާނަށް ވެސް ވަރަށް ގޮެތްއގައި އަުޅގަ

ގޮތުން އެ  . އެހެންނަމަވެސް ޢަމަލީބޮޑު ބަޖެޓެއް ވެސް ހުށަހެޅިދާނޭއަކީ، ކިތަންމެ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ

ކުީރ  ނުވަތަ އެ މަސައްކަތް ކުރެވުނުކަން އޭގެ ،ކަމަށް ވަންޏާމު ށް ނުކުރެވޭކުރަންވާ މަސައްކަތް އެ ބޭުފޅުންނަ

ބޮޑު މާނައެއް އޮތް  އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހޭދައިން ފެންނަން ނެތީ ކަމަށް ވަންޏާމު އެ އަދަދެއް ކޮންމެހެން ފާސްކުރުމުގެ މާ

 ބަޖެޓާ އަދި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ގެ މިދިޔަ އަހަރު، އެހެންވީމާކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. 

ނޑަްށ  ހޭދަކުރެވިފައި ހުރި ހޭދަ އަށް ބަލާފައި މިހާރު އެ އެކަށަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ އެންމެ އެދެވޭ ަބޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ެއީކގައި  ގޮތެްއަގއި އޮިޑޓު އޮފީހުން ެވސް ވަރަްށ ޒިންމާދާރުކަމާ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މައިގަ

ނޑުމެންންނަށް އެ ންދާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކަށް ބަލާތްކުާރކަން ހަމަ ފާހަގަކުރެޭވ. ނެރެމުމަސައްކަ އިރުގަިއ އަޅުގަ

ހަމަ ޚާްއޞަކޮށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު ވަރަށް ޒިންމާދާރު  ،ބޭފުޅުންނަށް އެ ބޭފުޅުންެގ ޒިންމާދާރުކަން

ގައި ފާހަގަކުރަން. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވާފަިއާވކަން ވެސް ހަމަ މި ފުރުޞަތު

ފިނޭންސް  ކަމަށް ވަންޏާ ދެވިފައިވާ ބަޖެޓުން ނުވާޮބޑަށް ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ އޮތް މިހާރު  އަދި މި ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް

ޅިފަ. އެހެންވީމާ، ެއ އޮީތ އެކަަށއެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ރިޕޯުޓ މި ދެވޭނެ އަށް ލިެޔގެން ާޚއްޞަ ބަޖެޓެއް  މިނިސްޓްރީ

އޮތް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ހަމަ މަސައްކަތް ކުރަްއވަްނވީ. ހަމައެއާެއކީަގއި އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު ވެސް އެބަ

ތަެކއް ކުަރއްވާޭށ! ހާ އޮޑިޓު. ަވޑަިއގެން ައވަހަށް ހުރިއިއޮތީ ވަރަށް ެރޑީގަ  ދަންނަވަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރު މި

ތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންެގ ކަހަލަ ހަޑި އޮޑިޓު ިރޕޯޓު ދޭތެރޭަގއި އެ ެފނުނު އ2112ާން  2112ޔާ ކުރެްއިވއްއިރާދަ

ނޑުމެން ވަރަށް ޔަޤީންަކމާ އެީކގަިއ ދަންނަވާނެ ވާހަަކއެއް. މިތާ ތިއްެބވި ބަެއއް  ސަރުކާރުން ނުފެންނާނެކަމީ ައޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ހަމަ އަމިއްލަޢިއްޒަތްތެރި ބޭބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުތަްއ ހަޖަ އަށް  މުނުކުރެވިގެންދާކަްނ އަުޅގަ

ތަކުަގއި ފާހަގަކުެރވިފަިއ ޅުންގެ ވާަހކަ ެއ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުމިތާ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުން ެވސް އެބަ ޤަބޫލުކުެރވޭ. އެ ޭބބޭފު

 މަވެސް ޒިންމާދާރުކަމާއެކީގައި އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ވެސް އުނދަގޫވާނެ އެކަންކަން ހަޖަމުކުރަން. އެހެންނަ ހުރުމާ

މާ، ބޮޑަްށ ތަޢުރީފުކުރަން. އެހެންވީ އެީކގައި ވަރަށް އިންޑިޕެންެޑންޓުކޮށް ނިޔާޒު އެ ކުރަްއާވ މަސައްކަތަށް ވަރަށް

ލާނީ، ޮއޑިޓު އޮފީހުން އެ ކުރައްވާ މަސަްއކަތުަގއި މި މަޖިލީހުން ފުރިހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދަންނަވައި



69 

 

ނޑުމެން ހަމަ އެ ސަޕޯޓު އޮޑިޓު އޮފީހަށް ދޭނެކަމުގެ  ،ހިނދު ބަޖެޓަށް ތާއްޓެއް އަރާ އެއްބާރުލުންދޭނޭ. އަދި ައޅުގަ

 ޔަޤީންކަން ވެސް އަރުވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު . އަޅުގަ މިނެޓު 1ވަގުތު ާބކީ  ޕީ.ޕީ.އެމަށް މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ރިފަށް. ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާއަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާ ފުރުޞަތު މި

 

 ރިފު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަލީ ޢާކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯުޓގައި  ަގިއ  1.11ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނަލް އެްކސްޓާކަމުން އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލަކީ  ވަނީ، ެއ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅޭ މިނިވަން މުއައްސަާސއެއް  ްއވާފައިފާހަގަކުރަ

އިރުކޮަޅކުން ހުރިހާ މިނިވަން  ،އެހެން ވިދާުޅވެަފއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް  އިމާރާތެއް.ަވކި  ވެފައި  ކަމަށް އޮޑިޓަރ

ނުޑ  ގެ އެންމެ 1.11އިމާރާތްތަކެއް ކުރަން.  މުއައްސަސާަތކަކުން ެވސް ބޭނުންފުޅުވާނެ ވަކި ފަހު ނުކުތާ އަޅުގަ

ނޑަކަްށ ކިޔައި ލާނަން. ޤާނޫނުތަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ލާޒިމުކުރާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ގާތްގަ

ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަިއވާ  ވަނަ އަަހރުގެ 2111 ގެއަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، ކަމަށާ ހާސް ައކަފޫޓުެގ ބިން ޭބނުންވާ 31

ކުިލ  އަދި މި އަދަދުގެ ތެޭރގަިއ ބިމު، ކަމާ 61ޚަރަދުވާެނ އަަދދުގެ % އަީކ މުޅި އިމާރާތަށް މިލިއަން ރުފިޔާ 32

ހެއްޔޭ؟  އުެޅނީ މީހެއްގެ ބިމުގައި ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރަމޭ. އެއީ އަޅުަގނޑު މި ސުވާލަީކ، އެ އިމާރާތް އަޅަން މި

ރަްއވާފައި އޮތް ކަމެއް އެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކު އުެޅނީ؟ ހެއްޔޭ އަޅަން މި ން އުޅޭ ބިެމއްަގއިކުއްޔަށް ަނގަިއގެ

މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ިއތުރުކުރި ތަނެއް ނޫން. ދެން އެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް އަޅުްއވަން އެ އުުޅއްާވ އެއީ. 

އްޔޭ؟ ކީއްކުރަންހެްއޔޭ އެފަދަ ހެ ކުއްޔަށް ހިފާ އިމާރާތެއް އިމާރާތަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތެްއެގ ނޫނީ ކޮންމެވެސް ތާކުން

 ލަތެއްގައި...ހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން  ިދޔައީ. އާދެ، މި ގުިޅެގން މައިކު އޮްފވެގެން އެ މެްނބަރު. ވަގުތު ހަަމވުމާޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި 

ގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަމުންދާ އޮޑިޓަރ  6.2ހިސާބުން  މި ... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(6.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ނޑު މި ފަހު ފުރުޞަތެއް ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގައި އެންމެ މީދޫ ދާއިާރގެ  އައްޑޫ ،ަބލަނީ ކަމަށް އަުޅގަ

 ތީ. އަށް އޮ ޓު އެމް.ޑީ.ޕީމިނެ 2ޢިއްޒަތްތެރި ރޮަޒއިނާ އާދަމަްށ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ބާކީ 
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 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނުޑ ދަންނަާވނީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެީކގައި  މިނިވަން މުއައްަސސާަތއް މިނިވަންކަމާ އަުޅގަ

ންގެ ޕާޓީން އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރުމަށް ޓަަކއި މި މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދޭން އަޅުަގނޑުމެ މަސައްކަތް

 ވެސް ވަރަށް މަށް ތާއީދުކުރާނަމޭ. ޙަޤީޤަތަކީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް މިހާރުއަބަދުވެސް ހަމަ ހިތްވަރުދޭނަމޭ. އެކަ

އެ ބޭފުޅުންނަށް އެިކ  ،ވަނީ. ެއކި ޮގތްގޮތުން ފިއްތުންތައް ފިއްތައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހަމަ ކުރިމަތިވެފައި

ން އަދި ސަރުކާރުގެ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރޭން މިނިވަ ތުްނ ކޯޓުތައް މެދުވެރިވެގެންނާ އި އެކި ގޮްތގޮކަންކަމުގަ 

ވެސް ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. މިހާރުނުކުރެވިދާކަން ައޅުގަ ގޮތަށް މަސައްކަތް ުކރަންޖެހޭމުއައްސަސާަތކަށް މަސައްކަތް

ޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަ މި ސު ކިކުެރވިގެން ޮގއްސިމެންބަރުން ވަ 2އެގޮތުން އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަނުގެ  ހަމަ

 ގުިޅގެން. އަދި  ިއގެން ދެްއވި މަުޢލޫމާތުތަކަކާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ވަޑަ

 ރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ުސޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންގޮްސގެްނ ސޫމޯޓޯ މައްސަލައެްއަގއިހަމައެއާެއކީަގއި މިހާ

ނޑުމެންނަށް މިއަނެއްކާ  މުއައްސަާސެއއް މިނިވަންކަމާ ެއކީަގިއ  ފެންނަނީ ހަމަ މިނިވަން ވެސް އަުޅގަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަސައްކަތްތަަކކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ތަން. އެގޮތުން ކުރުމަށް ހުރަސްއަަޅމުން ހަމަ ގެންދާމަސައްކަތް

ބުްނ ތަކުގެ ސަބަހަށް މި ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙުލީވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަްތތަކެއް. އަދި މިއަދު މި މަޖި

 ނުވަތަ އެ ބޭފުާޅގެ .އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް މަޤާމުން ވަކިެވގެންދިުއން ،ެވސް ނޭދެންއަޅުަގނޑުމެން ެއްއގޮތަކަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ، ޙަޤީޤަތުގައި ަބއެއް މަސައްކަތްތަކަށް ެއއްގޮަތކަށްވެސް ހުރަްސއެިޅގެން ރަށް ފަހަ ދިއުމެއް. އަުޅގަ

ން ބޮޑެތި ހިޑު ވުރެ މާ ގޮތަށް  ން އޮންނަސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް ކުރަްއވާއިުރގައި ކުރިމަިތން ފެންނަ

ޝަކީލާ މަޤާމުން ވަކިކުެރއްިވއިރުަގއި ވެްސ  .ރހުރެއޭ. އެގޮތުން ހަމަ ޑ އެޖެންޑާތައް ފަހަތުގައި އެބަ 

ދިޓީވީން ެއކި ފާޑުފަުޑގެ ރިޯޕޓުތައް ގެަނއުމާއި ކަންކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވުނީ ފުރަތަމައިނުން ހަމަ

ތަނަށް  ފަހުން ގޮސް ހަމަ އަމިއްަލ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި ގޮސް އެްނމެފަތުރަމުން، ޕްރޮޕެގެންޑާ އުފަްއދަމުން ،ކުރަމުން

 ނޭދެން، މިހާރު މި ވެސްތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށް ނަން ގެނެއްސަ ވަިކކުރި

ެއީކގަިއ  ވަރަށް މިނިވަންކަމާ ،އެީކގައި  ވަރަށް އިންޞާފުވެރިކަމާ ،ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަީކ ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ނޑު ފާަހގަކުރަން. ކޮއްކަތްމަސަ ގުިޅގެންިވޔަސް  ންމެ ޕާޓީެއްއގެ ޮކންމެ މީހަކާކުަރއްވަމުން އަންަނ ބޭފުޅެއްކަން އަުޅގަ

ތަކުގައި މިހާތަނަށް ހަގަކުރަްއވަމުން އޮިޑޓު ރިޕޯޓުއެ ކަންތަްއތައް ފާ ރި ކަންތައްތަކެއް ވިްއޔާހަމަ ހިނގާފައި ހު

އަންނަނީ. އެގޮތުން ހަމަ ުކރީގެ ރައީސުން ޚަރަދުކުަރްއވާފައި ހުރި ޚަރަދުތައް ެވސް އެއީ އަމިއްލަ ކަމަކަށް 

ކަމަށް ވިދާޅުވި ފުރަތަމަ  ފައިސާ އަނބުރާ ދަްއކަންވާނެ  ދައުލަތަށް އެ ވެއްެޖއްޔާ ޚަރަދުކުރައްވާަފއި ހުރި ކަމެއް 

ނޑު ހަމަ ދަންނަާވނީ މި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް...  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަިއާވ އިގެންެދްއކެވުމަށް އެިދވަޑަ މި ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅު ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

، ތަކަށް އެިދވަަޑއިގެންަފއިެއކު ބަެއއް ާޕޓީ ނިމުނީ. އަދި ވަގުުތ ހަމަވެފައި އޮތުމާ އިއަރުވަމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

ޮއޑިޓަރ ، 6.2އެޖެންާޑ އައިޓަމު އެހެންކަމުން، ދެވެން ވެސް ނެތީ. ެވސް ފުރުޞަތުނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ެގ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ރައްވަިއ ނިންމެވިލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މާ 2111ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

ނޑައަޅަން. މަރުޙަލާ ނިމުނީ ގެބަހުސް ަގއި ފަށާ ދަންފަޅީަގއި  1331ެނގުން މި މަްއސަލައާ މެދު ވޯޓުކަމުގައި ކަ

ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަަމށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަްށ ވޯ ،7ައއިޓަމު  ްސ ދަންނަވަން. އެޖެންޑާ އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެ

ނުޑ ޖަލްސާ  ވަގުތުަގއި. އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ އެެހން މަސައްކަތަށް ތަންދެމުން މި  1331އެހުން އޮންނާނީ  އަުޅގަ

ނޑާލަ  ން.މެދުކަ

    

 ]އަށް  13:31އިްނ  12:11: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން މި ފަށަނީ. ގެންދަ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށްއަލުން ޓަަކއި  އަްށ ގެންދިއުމަށްކުރި 7 ައއިޓަމުޑާ އެޖެން

ިއން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ޯވޓަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެ -7.1 ިއޓަމުއެޖެންޑާ އަ

ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ިއދާރީ މޭޒުގައި ދަންަނވަން.  އެއްެސވުން. ވޯޓަށް އެހުމަށް 

މަށް ކޮށްލަެދއްވުރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުވޯޓަްށ އަހަށް ކަމަށް. ޢިްއަޒތްތެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

އެއް އިޞްލާޙު  ބިލު، ގެނަުއމުގެއޮިޑޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2117/2އަރުވަން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ހަނދުމަފުޅުކޮށް

 ދެްއވުމަށް ދަންނަވާލަން. މު ިއޞްލާޙު އިްއވާލަމީންޢާއްހުށަހެޅިފައިވޭ. އަ

 

  ވުން:އިްއވެ  އިދާރީ މޭޒުން

ދާެގ )ބ( ކަމުގައި ހަމަޖައްަސއި ާމއްއެ  ،ހަތަށް ައކުރެއް އިތުުރކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަ 2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ 

 31މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  -)ބ( -2ހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުުކރުން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްަޔންކުރުން. ދެން

ތުންެގ އް ުނވަތަ ނަންތަކެްއ ރަްއޔިދުވަހުގެ ތެޭރގައި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަމެ

 ެއވެ.  ފޮނުވަންވާނެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެދއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެންމެ އިއްެވވި ިއޞްލާޙަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 36    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   12     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 12        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެްނ 21ރު މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ އަޅުަގނޑު މިހާ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 36. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ  ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން. 22ންގެ އަދަދު މެންބަރު

މި އެހެންކަމުން،  .12. ޖުމްލަ؛ 20. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 12ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ެދއްވި މެންބަރުްނގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްެވއްޖެވޯޓު ޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން؛އިޞްލާޙު މަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެސް އެއްފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮށްކޮށްލަެދއްވުމަށް އަދިރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކުޢިއްޒަތްތެ އަުރވަން. އަުޅގަ

ގެނައުުމގެ ބިލަށް އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2117/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދެ ވަނަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ. މިހާރު

ނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތކަށް މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ އެކު ފާްސކުރުމާ މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްާލޙާ

  ދެްއވުން އެދެން.ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ 21ޖުމްލަ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި

ދެއްިވ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ21ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ . 21މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން،  .61. ޖުމްލަ؛ 33. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 61ިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެ

އެުކ  ދެންމެ ގެންނެވި ިއޞްލާޙާޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން  ޮއޑިޓް 2117/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ފާސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. 
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ދެްއވުމަށް ށްލަނަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮޢިއްޒަތްތެރި މެން ވޯޓަށް.މިއަދުގެ ފަހު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ 

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު  2111އަުރވަން. އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުގެ ވެސް އެއްފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަދި

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި  ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޮކމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ ން ދިރާސާކުރަްއވައިކޮމިޓީ

 ދެްއވުން ެއދެން.ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 21    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް       :ނަތީޖާ ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 21ގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ެދންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު މިއަޅުަގނޑު 

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 62. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ެވވަަޑިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރި

އެހެންކަމުން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  .62. ޖުމްލަ؛ 33. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނިންމެިވ ގޮތަށް ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިަވޑަިއގެންނެިވ  ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާާސުކރައްަވއިމާވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓް  2111
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ވައިލާނަން. އަލުން ދަންނަވައިލާނަން. އަލުްނ ދެ! އަލުން ދަންނައާޤުން ފާސްވީ. ންބަރުންގެ އިއްތިފާމެ

 ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މާ 2111ލާނަން. އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުގެ ދަންނަވައި

 ތިފާޤުްނ ފާސްވެއްޖެ.ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުަމށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވަަޑއިގެްނނެވި މެންބަރުންގެ އިއް

 

 މުން ނިން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަިއ. 0311ވާ އަްނގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު  2112ނޮވެމްބަރު  2 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ ދެން

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


