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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2213/3/19މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެްއްނެތް.ް-3.2އެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްންގާްއެންގުން.ރިޔާސަތުންްއަް.4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްރިޔާސަްް-4ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

4.1-ްް ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭްއވުމަށް ްަބއްދަލުވުން ްކޮމިޓީތައް ްމުއައްސަސާަތކުެގ11:15ްމިއަދުގެ ްމިނިވަން ަގއި

ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްބެހޭ 1ްްކަންތަކާ ްއ11:15ިގަިއ. ްަގިއ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 3ްްޖްތިމާޢީ ގަިއ2:22ްަގއި.

ް ްކޮަޓރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ 2:22ްގައި.1ްްމާލިއްޔަތު ްކޮޓަރި ަގއިްސަރުކާރުެގ2:32ްގައި.2ްްގައިްސުލޫުކްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ

ްަގއި.3ްމަސްއޫލިއްޔަތުްއަދާކުރާްމިންަވރުްބަލާްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަިރް

ް
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ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެއްްނެތް.ްސުވާލު.ް-5ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތް.ްމަޖިލީހުގެްރައީްސގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްް-6އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްް-7އެޖެންޑާްައއިޓަމުް

ްޤާް-7.1 ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަމީން ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ްފަރާތުން ނޫނުްސަރުކާރު

ދިވެހިރާއްޭޖގެްޓޫިރޒަމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްިއޞްލާޙުގެނައުމުެގްބިލުގެްފުަރތަމަްކިޔުންްިއްއވުން.ްޤާނޫނުް،99/2ްނަންބަރުް

ްދިވެހިާރއްޖޭެގްޓޫރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލު.ް،99/2ްނަންބަރުް

7.2-ްް ްއައިޓަމު ްފަރާތުން،ްފުވަްއމުލަކުް-7.2އެޖެންޑާ ްމުޙައްމަދުްްސަރުކާރުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ އުތުރު

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ ްޙަސަން ްޤާނޫނަށ2211/12ްްްރަފީޤު ްއަގުްންޓެކްސްނެގުމުގެ ްޚިދުމަތުގެ މުދަލާއި

ް ްނަންބަރު ްާޤނޫނު ްއިްއވުން. ްކިޔުން ްުފރަތަމަ ްބިލުގެ 2211/12ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޚިދުމަތުގެ، އަގުްންްމުދަލާއި

ްޓެކްސްނެގުުމގެްޤާނޫނަށްްއިްޞލާޙުްގެނައުމުގެްބިލު.ް

ްއަބޫބަކުރުްް-7.3 ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 99/2ްހުށަހަޅުއްވައިަފއިާވ، ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ، ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްޓޫރިޒަމާ ބިުލގެްްިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްދިވެހިރާްއޖޭގެްޓޫރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެްބިލު.ް،99/2ްފުރަތަމަްކިޔުންްއިްއވުން.ްޤާނޫނުްނަންބަރުް

7.4-ްް ްައއިޓަމު ްޖަމާލުްް-7.4އެޖެންޑާ ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްާމަވށު ްފަރާތުން، ސަރުކާުރގެ

ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްއަބޫބަކުރު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 78/71ްވާ ްފުރާް، ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްއެއަރޕޯޓަކުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ްިކޔުންް ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ްޤާނޫނަށް ްެބހޭ ްނެގުމާ ްސަރވިްސޗާޖު ްެއއަރޕޯޓު ްއަތުން ފަސިންޖަރުންގެ

ް ްނަންބަރު ް،78/71ްއިްއވުން.ްޤާނޫނު ްރާއްޖެ ްެއއަރޯޕޓަކުން ްއަތުންްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްފަސިންޖަރުންގެ ްުފރާ ްބޭރަށް އިން

ަގިއވާްބިލުްވަނީ،7.5ްްއެއަރޕޯޓުްސަރވިސްޗާޖުްނެުގމާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލު.ްއެޖެންޑާްނަންބަރުް

ްބިލަށްްބައެއްްބަދަލުތައްްގެންަނވަންްބޭނުންފުޅުވާތީ،ްއަނބުރާްގެންދަވާފަ.

ް

ްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކޮށްފައިވާްބިލެއްގ8ްެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ންްތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާްބިލެއްގެްުކށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.ްމިްއަިއޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތްއްކުރިް-8ޑާްއަިއޓަމުްއެޖެން

ްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.އިބްތިދާް-9ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ނުް-12ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްްްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ް ްއައިޓަމު ްް-11އެޖެންޑާ ްކަންކަން. ްހުށަހަޅާ ްް-11.1ކޮމިޓީތަކުން ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލް ްއަހަުރގ2214ްްެއޮޑިޓަރ ވަނަ

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަްށ ްމި ްރިޕޯޓު. ްގޮތުެގ ްނިންެމވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު 19ްބަޖެޓު
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ް ްފ2213ްޮޑިސެމްބަރު ްމެންބަރުންނަށް ްރިޕޯޓުްަގއި ްމި ްލިބިފައެއްނުވޭ. ްއިޞްލާެޙްއ ްއެްއވެސް ްރިޕޯޓަށް ްމި ނުވުނު.

ްދާ ްހުޅުމީދޫ ްމެްނބަރު، ްކޮމިީޓގެ ްމާލިއްޔަތު ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއުވމަށް ްއިލްާޔސްްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އިާރގެ

ނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން. ްލަބީބަށްްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްބީބުހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަ

ް ްއޮފީހުގެ ްެޖނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމާލިއްޔަތ2214ްްު`. ްބަޖެޓު، ްއަހަރު ވަަނ

ް ްއޮީފހުގެ ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލް ްިރޕޯޓަކީ ްމި ްރިޕޯޓު. ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވަިއ ްއަހަރުެގ2214ްްކޮމިޓީން ވަނަ

ވަނަްނަންބަރުގެްދަށުންްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީނ9ްްްވަނަްމާއްާދގެް)ހ(ގ122ްްެގެްގަވާއިުދގެްބަޖެޓުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހު

ްމައްސަލަް ްމި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަުތ ްނިންމެވުމުގައި ްރިޕޯޓު ްމި ްރިޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައި

ގެްގޮުތގައިްހިމަނާފައިާވ1ްޕޯޓުގެްޖަދުވަލުްމިްރިް-1ދިރާސާކުރެްއވުމަށްްރިޢާޔަތްކުރެއްވިްބަެއއްްމުހިއްމުްލިޔުންތަކަކީ؛ް

ްރިޕޯޓުެގްޖަދުވަުލް ްކޮމިޓީ 1ް.2213ްްސަބް ްއޮފީހުން ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލް ްއަހަރު ެގްސިީޓއ2213ްާއޮކްޓޯބަރ1ްްވަނަ

ް ްފޮނުވާފަިއވާ 2214ްްއެކު ްޖަދުވަލު ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްއޭެގއިތުރަށް ްބަޖެޓު. ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ގަިއ1ްަވނަ

ްހިމަނާފަ ްޖަދުވަލު ްރިޕޯޓު؛ ްކޮމިޓީެގ ްސަބް 2ްއިވާ ްއޮފީހުން ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްއަހަރަްށ2214ްް. ވަނަ

ް ްފޯ ްޕްލޭން ްއެކްިޓވްީޓ ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ 2214ްކަ ްޖަދުވަލު ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްކޮމިޓ1ްީ. ްސަބް ްހިމަނާފައިވާ ްގޮުތގައި ގެ

ަގއިްފޮނުވާަފއިވާްސިޓީ.2213ްްނޮވެމްބަރ24ްްު.ްމިނިްސޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީނ3ްްރިޕޯޓުގެްޖަދުވަލުް

ް ްއޮފީހުގެ ްޮއިޑޓް ްކޮމިޓީން ްމި ްވާނ2214ްްެއޭެގއިތުރަށް ްރިޢާޔަތްކުރަްއވާފައި ްދިރާސާކުެރއްިވިއރު ްބަޖެޓު ްއަަހރުގެ ވަނަ

ުގޅޭްްވަނަްއަހަުރގެްބަެޖޓާްއަދިްއޮޑިްޓްޕްލޭނ2214ްާއޮިޑޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީުހގެްް-4ސަބްްކޮމިޓީްރިޕޯުޓގެްޖަދުވަުލް

ގެްސިޓީާއ2213ްޑިސެމްބަރ17ްްުގޮތުންްތައްޔާުރކޮށްފަިއވާްޕްެރޒެންޓޭޝަން.ްޭއގެއިތުރަށްްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީހުންް

ް ްފޮނުވާފަިއވާ 2214ްްއެކު ްއޮފީހުގެ ްެޖނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްބަޖެޓު. ްރިވަިއޒް ްލަފާކޮށްފައިވާ ްއަހަރަށް ވަނ2214ްްަަވނަ

ަވނަްބައްދަލުވުމުންްނިންމެީވ55ްްމަސަްއކަތްްގެންދެވިްގޮަތކީްމާލިއްޔަުތްކޮމިީޓގެްއަހަރުގެްބަޖެޓުްދިރާާސކުރެްއުވމުގެް

ްއެއްް ްކޮމިޓީ ްސަބް ްއެގޮތުން ްނެންގެވުމަށް. ްއެއް ްކޮމިޓީ ްސަްބ ްޓަކައި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްބަޖެޓު ްއޮފީހުގެ އޮޑިޓް

ްކޮމިޓީއާ.ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަ ްސަބް ްހަވާލުކުރެްއވީ ްމަސައްކަތް ްއެ ްނަންގަވާފައި ްއޮފީހުން ްބަޖެުޓ2213ްްލް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްެއގޮތުންް ްވޭ. ްނުކުތާަތއް ްބަެއއް ްފާހަގަކޮށްފައިާވ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމަަސއްކަތާ ްއޮފީުހގެ ްއަދި ތަފުސީލާ

ޓަރްއަޅުަގނޑުްދަންަނވައިލާނަންްބައެއްްނުކުތާަތއް.ްއޮޑިޓަރްެޖނެރަލްްއޮފީހުގެްޤާނޫނާްެއއްޮގތްވާްގޮުތގެްމަތީންްޮއޑި

ްރައްޔިތުންގެް ްދިރާސާކޮށް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްބަޖެޓު ްހުށަހަޅައި ްމަޖިލީހަށް ްލަފާކޮށް،ްރައްޔިތުންގެ ްއޮފީހުން ޖެނެރަލް

ްނަމަވެސްް ްލާޒިމްވީ ްދޫކުރުމަށް ްފައިސާ ްއިން ްމާލިއްޔާ ްދައުލަތުގެ ްޤާނޫނަކުން ްފާސްކުރުމަށްފަހު ްތަޅުމުން މަޖިލީހުގެ

ްރަ ްއޮފީހަށް ްޖެނެރަލް ްއެންްޑްއޮޑިޓަރ ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްބަޖެޓު ްފާސްކޮށްދެއްާވ ްމަޖިލީހުން އްޔިތުންގެ
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ް ްދޫނުކުރައްވާކަން. ްމަޖިލީހުނ2213ްްްޓްރެޜަރީން ްރައްޔިތުންގެ ްބަޖެޓު ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލް ްޮއިޑޓަރ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްރަްއޔިތުން ްކުޑަކުެރއްވުމަށް ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްމުޅި ްގުޅިގެންްފާސްކުރަްއވާފަިއވަނިކޮށް ްނިންމެވުމާ ްމަޖިލީހުން ގެ

ްއަިދް ްކަމަށާ، ްކުަޑކުރަްއވާފަިއވާ ްބަޖެޓު ްއޮފީހުގެ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްނެގިް ްޓަކައި ްފާސްކުރުމަށް ްބަޖެޓު ްއޮފީހުގެ ްޮއޑިަޓރްޖެނެރަލް ްއެކްސްކްލޫިސވްކޮށް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ފުރަތަމަ

ްޓްރެޜަރީންްވޯޓަ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްކަމަށް ްެއއްެޗއް ްއޮތް ްހައިސިްއޔަތެއް ްޤާނޫނީ ްއެްއވެސް ކީ

ްކޮންމެް ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއޮފީހުން ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްކަމަށް. ދެކެވަަޑއިނުގަންަނވާ

ްހުން ްަކނޑަައޅާފައި ްކުރުމަށް ްވެސް ްޓަކައިްއަހަރެްއގައި ްކުރުމަށް ްރިޢާޔަތްކޮްށ،ްެއްކަންކަން ްމައްޗަށް ްމަސައްަކތުގެ ނަ

ްލިބޭް ްބަޖެޓު ްފާސްކޮށްދެއްވާ ްމަޖިލީހުން ްވެފައި،ްރައްޔިތުްނގެ ްކަމަށް ްބަޖެޓެއް ްހުށަހަޅާ ްގޮތަށް ްހިމެނޭ ްޚަރަދު ބޭނުންވާ

ރަށްްބޮޑެތިްދަތިތަކާްދިމާވާްކަމަށާްއަިދްގޮތްްނުވުމުންްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުގެްޤާނޫނީްވާޖިބުތައްްއަދާކުރުމަށްްވަ

ްޕަބްލިކުް ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްކަމަށް. ްދެްއވަންޖެހޭނެ ްސަމާުލކަމެއް ްޚާއްޞަ ްތަނުގައި ްއޮްތ ްކުިރއަށް މައްސަލަތައް

ްމެދުވެރިކޮށްް ްއެަކއުންޓެްއ ްޓްރެޜަީރ ްސިްނގަލް ްކަމަށާއި، ްސިސްޓަމެްއ ްެސންޓްރަލައިޒްްޑ ްސިސްޓަމަކީ އެަކއުންޓިން

ްކޮންޓްރޯލްކޮށް،ްދައު ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްްޓރީ ްޚަރަދު ްމުައްއސަސާތަކުެގ ްއެންމެހައި ލަތުގެ

ްޮއޑިޓަރެގް ްއެކްސްޓާނަލް ްދައުލަތުެގ ްނަމަވެސް ްަކމަށާ، ްގެންދަވާ ްމަަސއްަކތްކުރަްއވަމުން ްދޫކުރުމުގެ ފައިސާ

ްބަޖެ ްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްދޭ ްރަްއޔިތުންގެ ްއިޚްތިޔާރުްހައިސިއްޔަތުން ްޚަރަދުކުރުމުގެ ްއެްއގޮަތށް ްޤާނޫނުތަކާ ޓުްދައުލަތުގެ

ްފައިނޭންޝަލްް ްތެރޭގައި ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަުކެގ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ްކަމަށް. ްލިބިދޭންޖެހޭނެ ްޖެނެރަލަށް އޮޑިޓަރ

ްެޖނެރަލަށް ްއޮޑިޓަރ ްޤައުމުތަކުަގއި ްގިަނ ްއެހެން ްއަދި ްއޮޑިޓްކުރުމާ ްޕާފޯމަންސް ހަވާލުކޮށްފައިނުވާްްއޮޑިޓްކުރުާމއި

ްޖެނެރަލްެގް ްއޮޑިޓަރ ްވެސް ްމަސްއޫލިްއޔަުތ ްރެިގއުލޭޓްކުރުމުެގ ްޕްރޮފެޝަން ްޮއޑިޓް ްވާ ްކަމަށް މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް

ްއާއިް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްެވްސ ްއިތުރުން ްަކންކަމުގެ ްމި ްއަދި ްކަމަށާ، ްހަވާލުކޮށްފަިއާވ ޤާނޫނުން

ްކެބި ްނައިާބއި ްމުއައްަސސާތަުކގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްމިނިވަން ްއެހެން ްދައުލަުތގެ ްއަދި ްމިނިސްޓަރުންާނ ނެޓް

ްފިޔަވަޅުތައްް ްއަޅަންޖެހޭ ްދޭތެރޭ ްއެއާ ްއަދި ްމޮނިޓަރކޮށް، ްބަލައި ްހޯދައި، ްހިސާބުތައް ްމާލީ ްމެންބަރުންގެ އެންމެހައި

ްޚަރަދަށް ްދައުލަތުެގ ްލާޒިމްކުާރކަން. ްޖެނެރަލަށް ްޮއޑިޓަރ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްވުޖޫދަށްްްއެޅުމަށް ްޤާނޫނު ިޒންމާވުމުގެ

ްޤާނޫނުންް ްއެ ްއަދި ްކަމަށް. ްމަތިވެަފިއާވ ްމަސްއޫލިްއޔަތުތަކެއް ްއިތުރު ްއޮފީހަށް ްޖެނެރަލްގެ ްޮއޑިޓަރ ްގުިޅގެން އައުމާ

ް ްފަިއސާ ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަޤްޞަދުތައް ްލާޒިމްކުރާ ްއޮފީހަށް ްއަހަުރެގ2214ްްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ވަނަ

ްއަތޮޅުތަާކްްބަޖެޓުގައި ްއާއި ްމާލެ ްބަލާއިރު ްގޮތުން ްހުރި ްރޭވިފައި ްޚަރަދުކުރާްޔުނިޓުތައް ްކަމަށް.ްދައުލަތުން ހިމަނާފައިވާ

ް ްޖުމްލަ ްބޭުރގައި ްއިން ްރާއްޖެ 1564ްްއަދި ްދަުށން ްމިނިސްޓްރީތަުކގެ ްއެއީ ްއޮފީްސ؛ ްމިނިވަނ672ްްްވަކި ތަން،

ް ްދަށުން ްކުންފ252ްްުމުއައްސަސާަތކުެގ ްސަރުކާުރގެ ްތަން، ްދަށުން ްަގވަރމަންޓ224ްްްނިތަކުގެ ްލޯކަލް ްއަދި ތަން،

އޮީފސް،ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީހުންްއޮޑިޓުކުރަންްލާޒިމްވެަފއިުވމުގެްސަބަބުންްއަހަރަކުްއެްއ442ްްއޮތޯރިޓީގެްދަށުންް
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ް ްއޮޑިޓްކުރުމަީކ ްތަންތަން ްއެ ްވަދެ، ްތަންތަނަށް ްއެ ްފާހަގަކުަރއްވާނާދިފަހަރު ްރުކަމެއްކަން ްދުނިޔޭެގްއެހެންކަ. މުން،

ްމަަސއްކަތްކުަރއްާވް ްއެޑަޕްުޓކުރެވޭތޯ ްއެޕްޯރޗެއް ްއޮިޑޓު ްބޭްސޑު ްރިސްުކ ްގޮތަށް ްޢަމަލުކުރާ ްވެސް ްތަންތަނުން އެހެން

ްލެވެލްެގް ްމެނޭޖުމަންޓު ްސީނިއަރ ްއަދި ްމެނޭޖުމަންޓު ްއެކަށީގެންވާ ްދޭތެރޭ ްމެނޭޖުމަންޓާ ްޖެނެރަލާއި ްއޮޑިޓަރ ކަމަށް.

ްސަ ްނެތުމުގެ ްއަމިއްލަްމުވަްއޒަފުން ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްވެްސ ްރިޕޯޓެއް ްއޮޑިޓު ްތައްާޔރުކުރާ ްގްރޫޕަކުން ްކޮންމެ ބަބުން

އަށްްއިނެދގެންްޕަބްލިޝްކުުރމުގެްކުރިންްިރިވއުކުރަންޖެހޭތީްއެްސަބަާބްހެދިްއެަތއްްރިޯޕޓެއްްހުރީްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލާް

ްޖެނެރަލަ ްޮއޑިޓަރ ްއެހެންކަމުން، ްހުްއޓިފައިކަމަށާ، ްއޮފީހުެގްހިސާބުގައި ްރިިވއުކުރުާމއި ްރިޕޯޓުތައް ްއޮފީހުގެ ށް

މެނޭޖުމަންޓުްއިޝޫތަކާއިްސްްޓރެޓެޖިކުްއިޝޫތަކަށްްވަގުތުދީަފއި،ްއޮންނަނީްވަރަށްްކުޑަްަވުގތުކޮޅެއްްކަމަށް.ްަދއުލަތުގެް

ސްްއަހަރުންްއަހަރަށްްބޮޑެތިްިވޔަފާރިްކުންފުނިތަުކެގްމެނޭޖުމަންޓުގައިްއަިދްަކއުންސިލްތަކާއިްއެްތަންތަނުެގްެއަކއުންޓް

ްފާހަގަކުރައްވާަފއިޭވ.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްއޮޑިޓަރް ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލް ްކަމަށް ްހުށަހެޅުމުެގްޤާިބލުކަންްނެތް ތައްޔާރުކޮށް

ް ްއޮފީހުގެ ްއެ ްފޮނުވާފައިާވ ްއޮފީހުން ްިމ2214ްްޖެނެރަލް ްތަފްސީލު ްބަލައިލާއިުރ، ްތަފްސީލަްށ ްބަޖެުޓގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްއެކީ ްޖެނެރަލްގެްްރިޕޯޓާ ްއޮޑިޓަރ ްދަންނަާވލަން. ްޓަކައި ްސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރުންގެ ްއަޅުަގނޑު އެޭޓޗްކޮށްަފއިާވަކން

ް ްއަޅުަގނުޑ2214ްްއޮފީހުގެ ްނިންމުންތައް ްނިންމި ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްދިރާސާކޮށް ްބަޖެޓު، ްއަހަރުގެ ވަނަ

ވަނަްއަހަރުގ2214ްްެއިވާްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެްޮއފީހުގެްގެްގޮތުަގއިްހިމަާނފ1ަދަންނަވައިލާނަން.ްމިްރިޕޯޓުެގްޖަދުވަލްް

ް ްރިޯޕޓުގެ ްމި ްރިޕޯާޓއި ްގޮތުގެ ްނިންމެިވ ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީްނ ްމާލިއްޔަތު ްނުކުާތގަިއ3ްްބަޖެޓު، ވަނަ

ްލިޔުންތަ ްމުހިއްމު ްރިޢާޔަތްކުރެއްވި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަުތ ކާިއްލިސްޓުކުރެވިަފއިވާ

ް ްއޮފީުހގެ ްޮއޑިޓަރ2214ްްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމަަސއްކަތާ ްއޮފީހުގެ ްއެ ްތަފްސީލާއި ްބަޖެޓު ްއަހަުރގެ ވަނަ

ޖެނެރަލްްފާހަގަކުރެްއވިްނުކުާތތަކަށްްރިޢާޔަތްކޮށް،ްމާލިއްޔަުތްކޮމިޓީގެްމެންބަރުންެގްމެދުަގއިްމަޝްވަާރކުރެްއވުމަށްފަހުް

16ްް ްދުވ2213ްަޑިސެމްބަރު ްވަަނ ްޮކމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްއޮތް 2213ްްހު ްއަހަުރެގ ްބައްދަުލވުމުގައ62ްްިވަނަ ވަނަ

ްވަނީ؛ް ްއޮޑިޓަރ2214ްްް-1ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވިްމެންބަުރންގެްިއއްތިފާޤުންްފާސްކުަރްއވާފައި ވަަންއަހަރަށްްލަފާކޮށް

ް ްަބޖެޓަކީ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްނުހިމަނާ ްޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީަގއި ްމިލ61ްިޖެނެރަލް 1ްްއަން 81ްްަލްއކަ ރުފިޔ828ްްާހާސް

%ް ްއަދަދަދުން ްމި ްވީހިނދު، 5ްްކަމަށް ްއެކު، ްވުމާ ްފާސްކުރެއްވުމަށޭ. ްއަދަދު ްޖެހޭ ވަނ2214ްްައުނިކުރެްއވުމަށްފަހު

53ްހާސ22ްްްަލއްކ1ްްަމިލިައނ58ްްްއަހަރަށްްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީހަށްްފާސްކުރާްބަޖެޓަކީް

ްކޮމިޓީންްނިންމެވި.ްރުފިޔާްކަ ްހަމަޖެއްސުމަށް ްބޮޑުވެަފިއވުމާ،ްް-2މަށް ްއަށް ްއިންތިހާ ްދަރަނި ްދައުލަތުގެ 2214ްދިވެހި

ްވާތީ،ްއަދިް ްބަޖެޓަކަށް ްޚަރަދުބޮޑު ްއަށްވުރެ ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްވެސް ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްދައުލަތުން ްއަހަރަށް ވަނަ

މިލިއަްނ34ްްހަރުގެްބަޖެޓުެގްއޮފީސްްއިމާރާތްްއެޅުމަށްްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްވަނަްއ2214ްައޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުގެް

2ްް 75ްްލަްއކަ ްފިނޭންްސ714ްްހާސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްެއވެ.ްއަދި ްނިންމެވި ްފަސްުކރުމަށް ްއަހަރަކަށް ްއެހެން ުރފިޔާ

ްބައި ްމަޝްވަރާކުެރއްވުމަށްފަހު ްއެކު ްއޮފީހާ ްޖެނެރަލް ްޮއޑިޓަރ ްާއއި ްޓްރެޜަރީ ްެއކުވެިރްއެންޑް ނަލްއަޤްވާމީ
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ްކުރިއަްށް ްމަސައްކަތް ްހޯދުމުގެ ްފައިނޭންސް ްބޭނުންވާ ްއިމާރާތަށް ްއޮފީހުގެ ްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލްގެ ްއެހީަގއި ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ

ް ްުއސޫލުން ްދެންނެވުނު ްމި ްއަދި ްލަފާެދްއވި. ްކޮމިޓީން ްއޮފީހުެގ2214ްްގެންދިއުމަށް ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްއަހަރު ވަނަ

ްއެޅުމަ ްހޯއްެދވުމުގެްއިމާރާތް ްހުއްދަ ްހުށަހަޅުްއަވއިގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިްއޔަތު ްހާލަތެއްގައި ްަހމަޖެހިއްޖެ ްފައިސާ ށް

ްނިންމެވި.ް ްކޮމިޓީން ްގެންދިުއމަށް ްކުރިއަށް ްް-3މަސައްކަތް ްއޮފީހުގެ ްބަޖެުޓގ2214ްްެއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްމުޅި ްފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު ްމަޖިލީހުން ްހިނދު،ްްރައްޔިތުންެގ ްހުށަހެޅޭ ްަދއުލަތަށް ްފާސްކުަރއްަވއި ްބަޖެޓު ދައުލަތުގެ

ް ްމަޖިލީހުން ްއިސްިތސްނާކޮށް،2214ްްރައްޔިތުންެގ ްބަޖެޓު ްފާސްކުރަްއަވއި ްއޮފީހަށް ްެޖނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްއަހަރު ވަނަ

ްއޮފީހު ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތރުްނގެ ްއަދި ްނުނެންގެވުމަށް. ްއުިނއުތުރެއް ްއެްއވެސް ވަަނ2214ްްގެ

ްޓްރެޜަރީންް ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްދޫކުރެްއވުމަށާއި ްފައިސާ ްއަދަދަށް ްފާސްކުރައްވާަފއިވާ ްބަޖެޓު އަހަރުގެ

ްނިންމެވި.ްވީމާ،ްއޮޑިޓަރް ްކޮމިީޓން ްދޫކުރެއްވުމަށް ްފައިސާ ްގޮތަށް ްދަތިނުވާ ްޚަރަދުތަކަށް ްއޮފީހުގެ އޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެ

ްއޮފީހުގެ 2214ްްްޖެނެރަލްގެ ްލަފާކުާރ ްއަހަރަށް 58ްްވަނަ 1ްްމިލިއަން 22ްްލައްަކ ްބަޖެުޓ53ްްހާސް ރުފިާޔގެ

ނޑުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާް ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްފެނިަވޑަިއގަންނަވާްގޮތަކަށްްނިންމަަވއިދެްއވުމަށްްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާް ްބަހުސްކުރުމަށް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮިމޓީގެ ްައޅުަގނޑު .1ް

ްއަށްް ްއޮތީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމި ްއަށ15ްްްމިނެޓުއިރު.ްޕީ.ޕީ.ެއމަށ26ްްްގަިޑއިރު މިނެޓު.ްޖުމްހޫރ7ްްީމިނެޓުއިރު.ްޑީ.އާުރ.ޕީ

ް ްއަށް 3ްްޕާޓީ ްއަށް ްމިނެޓު.ްޤ3ްަމިނެޓު.ްއެމް.ޑީ.އޭ ްއަށް ްޕާޓީ ްކޮންމ3ްްެއުމީ ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާީޓއަކަށް މިނެޓު.ްަވކި

ް ްެވސް ްމެންބަރަކަށް ްއެދިަވޑަިއގަތުމަްށ3ްްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތަށް ްއަުރވާނަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަުތ މިނެޓުގެ

ްރިޔާޟު.ްއަޅުަގނޑުްހުުޅވާލަން.ް)ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްއޮިޑޓަރް ްކުރިން ްފާސްކުރުމުގެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްބަޖެޓު ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްފާސްކު ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓު ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލް ްޮއޑިޓަރ ްބަޖެޓު؛ ްގުޭޅްޖެނެރަލްގެ ްއެކަމާ ރަންޖެހޭ.

ގޮތުންްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްދިރާސާކުރަްއވައިްއެްބަޖެޓާްގުޭޅްގޮތުންްދެންމެްއެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްކަންބޮޑުވުންތަާކް

ްކޮންެމް ްއޮފީހަކީ ްޮއޑިޓު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްހުށަހެޅުއްވީ. ްެއ ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްޮގތް ްހިނގާފަިއވާ ްކަންކަްނ އަދި

ރެއްްއޮްތކަމުަގއިްވީނަަމވެސްްކަންކަންްމޮނިޓަރކޮށްްބެލެހެއްޓުމުގައިްއެންމެްމުހިއްމުްދައުރެއްްއަދާކުރާްފަރާތް.ްސަރުކާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔް ްއެއީ ްޖެނެރަލަކީ ްއޮޑިޓަރ ްޮގތުން ްއޮތް ްތަރުތީބުކުރެވިފައި ްޤާނޫނުއަސާީސ ްކުރީަގއި މީގެ
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ްއެހެންނަމަ ްވާންޖެހޭ. ްބޭފުޅަކަށް ްރަްއޔިތުންެގްޢައްޔަންކުރާ ްފައްާކވެ، ްޑިމޮކްރަީސައކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ވެސް

ްގޮތްް ްހިނގާނުހިނގާ ްކަންކަން ްރާއްޖޭގެ ްހުރެގެން ްޖެނެރަލަކު ްއޮޑިޓަރ ްހޮވާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްއޮ ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްބާރު ްއެންގުުމގެ ްފިަޔވަޅުެއޅުމަށް ްދޭތެރޭގައި ްފަރާތްތަކާ ްއެ ްފަރާތްތަކާްބަލައި، ްއެ ންނަނީ

މަތިކުރެވިފަ.ްއާދެ!ްމިއަދުްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލްްއެްވިދާޅުވާްބަސްްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްަޤބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްއިދާރީްގޮތުންް

ވެސްްއަދިްމާލީްގޮތުންްވެްސްއަދިްއެްނޫންްގޮތްގޮތުްންެއްތަނަށްްބޮޑެތިްދަތިތަެކއްްުހރިްކަމަށްްައޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްފަ ްފެނޭ. ްމަޖިލީހަށްްއެބަ ްއޮތީ ްމި ނޑުެމންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ންސާހަކަށް

ްއެބަް ްަކންކަންްފާހަގަކުެރވިފައި ފޮނުވިފަ.ްއާދެ!ްމިކަުމގެްތެޭރގަިއްމިްރިޕޯޓުަގއިްކަންޮބޑުުވންތަކާ،ްއަިދްއެްނޫްނވެސް

ނޑުމެންްމިއަދުްހޯދަންޖެހޭްއެއްްކަމަކީ ރާއްޖޭގެްތަރައްޤީްއަށްްޓަކައިްރާއްޭޖގެްއިޖުތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމަްށްްހުރި.ްއަޅުގަ

ްޓަކައިްއިޤްތިޞާދީްދުޅަހެޔޮްަކމަށްްޓަކައި،ްމިްދައުލަތްްހިންގުމަށްްފައިސާްހޯދޭނީްކޮންްޮގތަކަށްތޯ...ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.ްهللاްންބަރުްޢަބްދުނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްކަމަށްް ްއާދެވުނު ްލަހުން ްތަންކޮޅެއް ްސަބަބުން ްއޮތުމުގެ ްފެއިްލވެފަިއ ްރާއްޭޖގައި ްކަންތައްތައް ްނިޒާމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

ޕޯޓުްމާލިއްޔަުތްކޮމިޓީގެްމުަޤއްރިރުގެްަހއިިސއްޔަތުންްހުށަހަޅަންްބޭނުންޭވްޓަކައިްމާފަށްްއެދެން.ްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލްގެްރި

ްއަޅުަގނޑު.ްއެްވާަހކަްމަނިކުފާނުގެްމަޢުލޫމާތަށްްޓަކައިްދަންނަވާލަން.ްޝކުރިްއޔާްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުެގ ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއޮތީ ްހަމަޖެހިފައި ްފެށުމަށް ަގއި.9:22ްްއަދު

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަނުވެގެން 9:32ްްކޯރަމް ްލަސްކޮްށ، ްއޮޑިްޓ9:32ްްއަށް ްދަނީ. ްމި ްކުރިއަށް ްފެށިގެން ްޖަލްސާ ަގއި

ްމެންބަރަުކް ްކޮމިޓީގެ ްއެކު ްވަޑަިއގެންނެތުމާ ްމުޤައްރިރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ ްމިހާރު ްރިޕޯޓު ްބަޖެޓުގެ އޮފީހުގެ

ްބަހުސްެގްހުށަހަޅު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަގުތު. ްބަހުސްގެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްއެހެްނީވމާ، އްވައިެދްއވާފަ.

ްރިޔާޟުް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިމާޒާ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަްނ. ވަގުުތަގއި

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރުްރަޝީދު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްވިލުފުށީ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ރު

ްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަޑަިއގެ ްތަނަށް ްމި ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްމާލިްއަޔތު ްރައީސް ްހުށަހަޅުއްވަްންޢިއްޒަތްތެރި ްރިޕޯޓު ްިވދާޅުވީ ްއެ ްދެންމެ ން

ްތަން.ް ްހުށަހެޅި ްއެ ްކޮމިޓީެގްމެންބަރަކު ްމާލިްއޔަތު ްފެނިގެންދިޔައީ ްދެންމެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް ބޭނުމޭ.

ްވެ ްކިހިނެއް ްކޮމިޓީގެ؛ ްމާލިްއޔަުތ ްއެއީ ްއިނގޭތޯ. ްކަެމއް ްކަމެއް ްވީ ްކިހިނެއް ްނުދެނަހުރިން ްވެސް ގެންތޯްއަޅުަގނޑު

ްީވް ކުއްލިައކަށްްމީހަކުްރިޕޯޓުްހުށަހަޅަންޖެހުނީ؟ްްއެކަންްނިންމެވީްކޮމިޓީންްތޯްނޫނީްމަޖިލީހުގެްރައީސްތޯ؟ްކިހިނެއް

ްކަމެއްތޯ؟ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމިޓީ ްގޮތަކީ ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ްމުޤައްރިރުްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްނެތްްނަމަ،ްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓުްހުށަހަޅުއްވަްންކޮމިޓީގެްމެންބަރަކަށްްފުރުޞަތުއަރުވަނީ...ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސް...އުނހޫ،ްއެކަންްނިންމަނީކީްމަޖިލީހުގެްރައީ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ްކާށިދޫ ްރައީސް. ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމަނީ ްމެންބަރު؛ްއެކަން ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ކާށިދޫ

ްޖާބިރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއ.ްهللاްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްކަދެްއކެވުން:ޖާބިރުްވާހަهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމެދުވެރިވުމަށް.ް ްގޮތް ްރަނގަޅު ްއަށް ްރާއްޖެ ްވިސްނަނީ ްއަބަދުެވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަކީ ްވާ ްރައީސް.ްމި ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްލަބީބު ްއިްލޔާސް ްުއއްމީދުކުރަން ނުޑ ްައުޅގަ ްއެގޮތަށް. ްވިސްނަނީ ްވެްސ ްަރއީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިޒު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލީްއިޙްތިރާމުކޮށްފައި، ްވާހަަކ ްއެ ްކަމަށް. ްނުކުރާނެ ްކަމެްއ ްެއވަރުެގ ްނޫނިްއާޔ ނަހޯދަިއގެން
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ްޑޮލަުރގެް ްބިލިއަން ްެއއް ްިމއަދު ްއައީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއަންނަންެވގެން، ްތަނަށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަރިހުަގއި. މަނިކުފާނުގެ

ްުހރެފަ.ްޢިއްޒަތްތެ ްނެޯގސިއޭޝަްނގައި ްގެަނއުމުގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްނުަލއިްޕްރޮޖެކްޓެއް ްޢިޒުނަޔާ ްއަޅުަގނުޑގެ ްރައީސް. ރި

ްއެވަުރގެްކަެމއްްއިލްޔާސްްލަީބބުްކުރުމުގައިްވިސްނަވަންޖެހިަވޑަިއގަންނަވާނެްކަމަށްްައޅުަގނޑުްދަންނަވަން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެް ްކުރިއަށް ްބަހުސް ނޑު ްައޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރި ްދާންދޫ ންދެވުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:ް

ްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޮއޑިޓްްއޮފީހުގެްރިޕޯުޓގައި...ް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްނިމާޒާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްިމްނެގީްމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓގެްރިޕޯޓުްމިްތަނަށްްހުށަހެޅުނުްގޮތާްދޭތެރޭގައިްއެްކޮމިޓީގެ...

ް

ްްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްމެންބަރުްިޢއްޒަތްތެރިްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީެގްރިޕޯޓުްހުށަހެޅުނުްގޮތާްދޭތެރޭަގއިް

ްއުސޫލުގެް ްޢާއްމު ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްޖަވާުބައރުވާފަ.ްމަޖިލީހުގައި ްވަނީ ްމައްސަލަިއގައި ްނެންގެވި ްގޮތުން ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްއަޅު ްމަަސއްކަތްކުރަމުްންދަށުން ނޑު ްއަޅުގަ ްހިންގުމަށް ްމަސައްކަތްަތއް ްމަޖިލީހުގެ ްއަށް ްގަޑި ްގެންަދނީ. ްމި ނޑު ގަ

ްގެންދާނަން.ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްބަހުސްްކުިރއަްށްގެންދެވުމަށް.ް

ް

ްްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

އާދެ!ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރްއޔާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓގެްރިޕޯޓުގައިްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީހާްގުޅޭް

ްހުރިހާް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދި ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަންކަމަކީ ްހުރި ގޮތުން
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ްވެސް ްމުއައްަސސާތަކަށް ްއެަބްްމިނިވަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދޭންޖެހޭ. ްބަޖެޓް އެބަ

ްއަނެއްކާެވސްް ްހޯދަންޖެހެނީ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްަފއިސާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެްސ ްާރވަން. ްގޮެތއް ްހޯދޭނެ ްފައިސާ ޖެހެއޭ

ްއެމް.ޑީ ްކުީރގަ ްގެއްލުންނުާވްގޮަތކަށޭ.ްމީގެ ްެވރިކަމުގަިއްބަޔަުކްމަޖިލީހުގައިްރައްޔިތުންެގްގާތުން،ްރަްއޔިުތންނަށް .ީޕގެ

ްމިއަދުް ްއެހެންނަމަވެސް ްނަަގިއގެންނުާވނޭ. ްފައިސާ ްޚިދުަމތުން ްުމއާސަލާތީ ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ވަކާލާތުކުރަމުންދިަޔއީ

%ް ްއަނެއްާކވެްސ ްޚިދުމަތުން ްމުއާސަލާތީ ްއަުޑިއވެމުންދަނީ ްމި ްއިމްޕޯޓުކުެރވ6ްްޭއަޅުަގނޑުމެންނަށް ަނގަންޖެހޭނޭ.

ްޓީވީްމުދަ ްހުރިހާ ްމުޒާހަރާކޮށް، ްބޭރުގަިއ ްމަޖިލިސް ްމުޒާހަރާކޮށް، ްތަނުގައި ްމި ްއަދި ްނެގެްނޖެހޭނޭ. ްޑިއުޓީ ްވެސް ލުން

ްނަގަމުންދިަޔް ްގޮތުަގއި ްޓެކްެސްއގެ ްެއއަރޕޯޓުން ްދިަޔއީ ްއޭރު ްވަގުެތްއްހޭދަކުރަމުން ްހުރިހާ ޑޮލަރ25ްްުޗެނަލްތަކެްއގެ

ނޑުމެން ްައުޅގަ ްމިއަދު ްތަން.ްނަގަިއގެންނުވާނޭ. ްއޮތް ްލިޔެފައި ްނަގަން ްއެ ްއަނެއްކާވެސް ްފެންނަނީ ްމި ްބަޖެޓުން ނަށް

ނޑުމެްނގެްބަޖެޓަށްްވިސްނާއިުރގަިއް އާދެ!ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްނގެްއަތުންްއަެނއްާކވެސްްބޮޑުްއެްއޗެއްްަނގަންްއަުޅގަ

ްައޑުއަހަ ްވާހަކަތައް ްދައްކާ ްއިދާރާތަކުން ްމާލީ ްބޭރުގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުއްދަނެތި ްމަޖިލީހުގެ ްމި 322ްން.

ްމިނިވަންް ްބަޖެޓު ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެކަމަކު ްުހރި. ްއެބަ ްޚަރަދުކޮށްފަިއ ްވެސް ްނަގަިއގެން ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްކަމަކަށްް ްއޮންނާނެ ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްެއއްވެްސްދައުރެއް ްހުރުމުގެ ްހިފަހައްޓަިއގެން ްނުދީ މުއައްސަސާަތކަށް

ނަޑށްްއެނގޭްއެއްްކަަމކީްމިްޤައުމުްހިންގުމުގަިއ،ްސަރުކާރުްއަޅުަގނޑަް ކަށެއްްނުިވސްނޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ބެލެހެއްޓުމުގަިއ،ްކަންކަންްހިނގާްގޮތްްބެލެހެއްޓުުމގަްއަދިްެއންޓިްކޮރަޕްޝަންްކޮމިޝަނުންްވެސްްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލަށްް

ް ްހޭދަކުރަންޖެހޭކަން. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑުްވެސް ްއަޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްބަލަހައްޓަންޖެހޭކަން. ްކަންކަން އެ

ް ްެތރޭގައި ްހަފްތާެއްއގެ ްއައިތާ ްަސރުކާރު ްމިއަދު ްކަންބޮުޑވޭ ްމ222ްްިވަރަށް ްވާހަކަ ްހުއްދަދޭ ްދާއެޅުމުގެ ްބޭރުން މޭލު

ް 5ްްދައްކަނީ.ްމަސްޓަނަކުން ްއާއި ްރުފިޔާ 4ްްާހސް 522ްްހާސް ްއަދަދަަކށް ްދެމެދުގެ ކުޑަކޮށްފި.ްއަެނއްާކވެްސްރުފިޔާއާ

ްމިފަދަް ްދެން ްހިފަހައްޓާފައި، ްގޮތަށް ްނުލިބޭ ްއާމްދަނީ ްލިބެމުންދިޔަ ްބަޔަކަށް ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ

ނުޑްވާހަަކް ްކަމެއް.ްއަުޅގަ ްއެީއްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްޮގތްގޮތަށްްސަރުކާުރްއެތުިރގެްންދިޔައިމާ ްމި ްވާހަަކްނުވަތަ ބާވަތުގެ

ްތިް ްްއަކީ 52ްްބޭފުޅުންނަށް ްވޯުޓ62ްްހާސް، ްހާސް ްތިންހަތަރު ްއޮްތއިރުަގއި، ްބަިއވެފަިއ ްާރއްޖެ ްމުޅި ހާްސ

ްސަރުކާރުް ްމިއަދު ްީވނަމަވެސް ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްއޮތީ. ްތި ްދީފަިއ ްރައްޔިތުން ްސަރުކާރު ްމަދުވެގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްބޭފުޅުންގެ ްތިޔަ ްތިއްބެވީ. ްތިަޔ ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ނޑ28ްިތެރޭގައި ްްގޮ ްބޭފުުޅންގެ ްތިޔަ ްތިޔ12ްްައާއި ްއާއި ނޑި ގޮ

ްމަޑުމަޑުންް ްރީތިކޮްށ ްހިްނުގމުގައި ްދައުލަތް؛ްސަރުކާރު ްިދެވހި ްމި ްތިބެގެން، ްމަޑުމަޑުން ްނުތޮޅި ްުވޒާރާތަކާ ބޭފުޅުންގެ

ްބޮ ްޤާސިމް ްއެކަމާ ްމީހަކަށް. ްއެހެން ްދިނީ ްއެކަމަކު ްތަނެޯކ. ްޤާސިމުގެ ްަނއިބުެގްއޮފީހަކީ ްބަންޑާރަ ޑާހާކާފަ.ްތިއްބަވާށޭ.

ްޕީ.ޕީ.އެމްް ްދެނީ ްއެ ްއެއްޗެހި ްބިންތަކާ ްހުރިހާ ްނުދޭ. ްތަެނއް ްއެ ްތަނެކޯ. ްޤާސިމްގެ ްވެްސ ްކޯޕަރޭޝަނަކީ ތިލަފުށީ

ްތޮެޅގަތީމަް ްއަވަހަށް ްމިހާ ްހިންގާށޭ. ްސަރުކާުރ ްތިބެގެން ްމަޑުމަޑުްނ ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްރީތިކޮށް ްނުތޮޅޭށޭ. މީހުންނަށް.

ްރަ ްގެއްލުންވާނޭ. ްތިަޔްދަޢުލަތަށް ްތިބެގެން، ްރީތިކޮށް ްއެހެްނވީމާ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެއްލުންވާނެ ްއޔިތުންނަށް



12 

 

ް ްބޭނުންވާ ްޤާސިމު ްރަނގަުޅާވނެ. ްަރއީސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްކުރެްއވީމަ ްމިކަން ްގޮތަކަށް ްހަމަޖެހޭ ްވެސް 28ްބޭފުޅުންނަށް

ްނޫ ްބޭނުމެއް ްދޫކޮށްލާކަށް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނޑި ްމައުމޫނުްގޮ ްއޮތީ ްއެއްބަްސވުން ްޤާސިމާ ން.

ްކަމަކުނުދާނެ.ް ްއެހެން ްެއއްބަްސވުމެއް. ްނެތޯ ްޕީ.ޕީ.އެމަކާ ްޔާމީނަކާިއ ްރައީްސ. ްެދރަކަމެއް ްކިހާ ްއޯ. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ

ްގެއްލުންް ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްއޮނަރކުރަންޖެހޭނެ. ްެއްއގޮތަށް ްއެއްބަސްވުމާ ްޯހދީމަ ްސަރުކާރެއް ާވްއެއްބަްސެވގެން

ްގޮތަކަށްްެއްއވެސްްކަމެއްްކޮްށގެންނުވާނެ.ްޤާސިމަކީްވެސްްރާއްޖޭގެ...

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ!ްމިއަދުްމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓއިންްދިރާސާކުރުމަށްްފަހުްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހުންްމިްފޮނުވިްރިޕޯޓާްގުޅޭްގޮތުން،ް

ް ްއޮޑިޓަރްވ2214ްައަދި ްއަހަރުގަ ްބޭނުންވަނީ؛ްއާދެ،ްމިދިޔަ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްަބޖެޓާ ްއަހަުރގެ ނަ

ް ްގާްތަގނޑަކަށް ްވުރެ ްބަޖެޓަށް ްއޮތް ްފޮނުވާފައި ްއޮފީހުން ްފަހަރ22ްްުޖެނެރަލް ްމި ްއަދަދެއް ްބޮޑު ްރުިފޔާ މިލިއަން

ް ްވަނީ.ްއެއީ ްމި ްހުށަހަޅުއްާވފައި ްްވަނ2214ްައޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްއޮތީ ްމި ްބަޖެޓުަގއި ްބޭނުންވ61ްްާއަހަރުގެ މިލިއަން

ކަމަށްްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްވިާދޅުވެފަ.ްއަދިްެއގޮތަށްްބަޖެޓްްތައްޔާރުކޮށްަފއިްވަނީ.ްހަމައެާއއެުކގައިްމާިލއްޔާތުްކޮމިޓީންް

%ް ްދިރާސާކުރުމަށްފަހުގަިއ 5ްްމިކަން ްއ58ްައުނިކުރުމަށްފަހުަގއި ްިނންމާފަ. ްވަީނ ްކަމަށް ްމިލިއަން މިލިއަްނގ61ްްެދި

ް ްޓަކައި ްއެޅުމަށް ްއިމާރާތެްއ ްއަމިއްލަ ްއޭަނގެ ްވޭ ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްހިމަނާފައިވާކަނ34ްްްއިތުރުން ްރުފިޔާ މިލިައން

ް ްމީގެތެެރއިން ްހަމަ ްއަދި ްޭބނުންވޭ. ްފާހަގަކޮށްލަން ްޚަރަދުވަީނ42ްްއަޅުަގނުޑ ްމި ނަޑކަށް ްާގތްގަ ްވަރު މިލިއަން

މީްވަރަށްްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްަކމެއް.ްކަންބޮޑުވާންޖެހެނީްމުވަްއޒަފުންގެްއަދަދާްއަދިްމިއަދުްްމުވަްއޒަފުންގެްމުސާރަްއަށް.

ްސަބްް ްކޮމިޓީގެ ްމާލިއްޔަތު ްނޭނެގ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއަށް. ްމުސާރަ ްދަނީ ްމި ްަޚރަދުވެގެން ނޑަކަށް ްގާތްގަ ްބަޖެޓް މުޅި

ްކިހާވަ ްނިސްބަުތން ްމީހުންގެ ްއެީއ ްދިރާސާކުރެްއވި؛ ްމިކަން ްިމްކޮމިޓީން ްދަްއކަން ްވާހަކަ ްމި ްައޅުަގނޑު ރެއްތޯ؟ްެއއީ

ްކޮމިޓީން.ް ްމާލިއްޔަތު ްގެންދަނީ ްކުަރއްވަމުން ްމަސައްކަތް ްއެކުލަަވއިލުމާ،ްމި ނޑު ްމުސާރައިެގްއޮނިގަ ްދައުލަތުގެ ޖެހެނީ

ްފަރާތްތަކު ްެއކި ްމިހާރަކަށްއައިްސ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްމާލިއްޔަުތ ްއަދި ްކޮމިޓީ، ްމާލިްއޔަތު ންްއެހެންނަމަވެސް

ްފަރާތުގެް ްއެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްކަމެއް. ްާފހަގަކުރަންޖެހޭ ްއެކު ްހިތާމަޔާ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއެއީ ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން

ްފައިސާް ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްމީ ްއެއް ްޒިންމާ ްބޮޑު ްަވރަށް ްއޮފީހުގެ ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލްގެ ްއެއް، ްޒިންމާ ްބޮޑު ވަރަށް

ްޤާނޫ ްމާލިއްޔަތު ްއެބަްޚަރަދުކުރެިވގެންދަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބަލާއިރުަގިއ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްބެލުން. ްއެއްގޮތަށްތޯ ނާ

ް ްޮއޑިޓްކުަރއްވާަފއެްއ2229ްްއެނގޭ ްވެްސ ްއިދާާރ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްހަމަޔަޤީނުންވެްސ ްފެށިގެން ްއަހަރުން ވަނަ

އަށްްބަލައިލިކަމުަގއިްވީނަމަެވސްްމިްްނުވޭ.ްެއއީްއޮޑިޓްްރިޕޯޓުްެނރެފައެއްްނެތް.ްހަމަްޔަޤީނުންވެސްްއެްމުައއްސަސާ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭް ތަނުގެްއެތެޭރގައިްވެސްްމާލިްއޔަތުްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްގިނަްކަންތައްތަކެއްްހުރިކަންްއެއީްައޅުގަ

ް ްއެކި ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްމާލިއްޔަުތ ްމިއަދު ްމުައއްަސސާތަކަކުން ްގިނަ ްދައުލަތުގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ކަހަލަްޙަޤީޤަތް.
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ްކަެމއް.ް ްއެނގޭ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްކުރަމުންދާކަން ްކަންތައްތައް ްމި ްދިނުމާ، ްފަރާތްތަަކށް ްއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތައް

ްމުައއްސަސާަތކުންް ްެއކި ްަދއުލަތުގެ ްތެރޭަގއި ްައހަރުދުވަހުގެ ްވަރަކަށް ްހަތަރުފަސް ްއެނގޭ.ްވޭުތވެދިޔަ ްއެބަ ޚަބަރުތަކުން

ްޚިޔާނާތް ްއަދަދުތަކަށް ްޢާއްމުކޮށްފަ.ްބޮޑެތި ްވަނީ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްރިޕޯޓް ްބަެއްއްތަންތަނުގެ ތެރިވެފަިއވޭ.ްމީގެތެރެއިން

އަނެއްްަބއިްތަންތަނުގެްއޮޑިްޓްރިޕޯޓްްއެްމަނިކުފާނުްޢާއްުމނުކުރައްާވ.ްނުކުރެްއވިްސަބަބުތަކުގެްތެޭރގަިއ،ްޚާްއޞަކޮްށް

ްސިޔާސީ ްވަނީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްއިންތިޚާބުަގިއ ްރިޔާސީ ްރިޕޯެޓއްްްމިދިޔަ ްެއއްވެސް ްޓަކައި ްހާސިލްކުރުމަށް މަޤްޞަދެއް

ްޢާއްމުކުރިް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްބަހައްޓަވާފަ. ްވަނީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްރިޕޯޓުތައް ްހުރިހާ ްއަދި ތައްޔާރުނުކޮށް،

ްޒަ ްކުރީ ްމާ ްވުމަށްފަހުގައި، ްޒަމާްނތަކަކަށް ްއެތަްއ ްރިޕޯޓުތަކަކީ ްެއ ްބަލާއިުރގަިއ، ްޮއޑިްޓްރިޕޯޓުތަކަށް މާެނއްެގ

ްރިޕޯޓުތަކެއް...ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ

ްކަންބޮޑުާވް ްއެންމެ ްއޮތް ްރިޕޯޓުގައި ްއޮޑިޓް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ްއޮފީހަށް ްޮއޑިޓް ްއިން ްފިނޭންސް ްމިނިސްޓްީރްއޮފް ްމަްއސަލަ.ްްއެްއްކަމަކީ ްދުވަހުްންދުވަހަށްްނުލިބޭ ްފަިއސާ ބޭނުންވާ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްވެސް ްކޮމިޓީަގއި ްމާލިއްޔަުތ ްވެްސ ްކުރިން ްބޭނުންަވނީ ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެކުަލަވއި ްޕްލޭނެއް ްބޭނުްނވާ ްފައިސާ ްުމއައްަސސާތަކުން ްމިނިވަން ްެއކި ްަދއުލަތުގެ ްގޮތެއް، ްކޮންެމްހުށަހަޅަމުންދާ ލާ

ްއާދެ!ް ްގެންދިއުން. ްއަންގަމުން ްފިނޭންސަށް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްދުރާލައި ްފައިސާ ްބޭނުންވާނެ ްއޮފީހަކަށް ްއެ މަހަކު

ްޕްރޮސެކިޔުަޓރް ްއަދި ްމީރާއާ ްއޮފީހާ.ްއަދި ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްޚިލާފަށް ްއޮފީސްތަކާ ްއެހެނިހެން ްދެޭކގޮުތގައި އަޅުަގނޑު

ް ްމި ްއޮފީހާ، ްއ3ްެޖެނެރަލް ްލިބެންޖެހޭނެްްއޮީފހަކީ ްނުލައި ްއުނދަގުލަކާ ްއެްއވެސް ްފައިސާ ްލިބެންޖެހޭ އޮފީސްަތކަށް

ްޚާއްޞަކޮްށް ްދޫކުރުމާ، ްފައިސާ ްބަލައި ްގޮތަށް ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ތަންތަންކަން

ްއަހަ ްފަސޭހަވެގެންދާނެ ްފިނޭންސަށް ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްއަދި ްކޮންޓްރޯލަށާ ްއޮްތްފައިނޭންޝަލް ްކުިރއަށް ްފެށޭއިރުގައި ރު

ްރިޕޯޓްގައިް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުމުން. ްތަންަތނަށް ްއެ ްޕްލޭންކޮށް، ްފަިއސާ ްބޭނުންވާނެ މަސްތަކަށް

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއޭވ،ް ްއޮފީހުން ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްއޮތް. ްެއބަ ްކަމެއް ްެއއް ްމުހިއްމު ްބޭުނންވާ ްފާހަގަކޮށްލަން އަޅުަގނުޑ

ްއެީއްހުޅުމާލޭގަ ްކަމަށް. ްމަސައްކަތްކުަރްއވާ ްޤާއިމުކުރެްއވުމަށް ްއިމާރާތެއް ްއާ ްއޮފީހަކަށް ްއޮޑިޓް ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ އި

ްަބއިނަލްއަްޤވާމީް ްއަދި ްުދނިޔޭގެ ްފާހަގަކޮށްަފއިޭވ، ްިރޕޯޓުގަިއ ްމި ްހަމައެާއއެުކ ްއަދި ްކަމެއް. ްތާއީދުކުެރވޭ އަޅުަގނޑަްށ

ްއިން ޓްރަސްެޓއްްނެތި،ްދިގުްމުއްދަތަށްްލޯނުްލިބެންްއޮތްްކަމަށް؛ްމިްރިޕޯޓުަގއިްއެިކއެކިްމާލީްއިދާރާތަކުންްެއއްވެސް

ފާހަގަކޮށްފައިްއޮތްްކަެމއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިދވެހިރާްއޖޭގައިްދިވެހިްދައުލަުތގެްބަޖެޓްްބެލެހެއްޓުމުގެްއެންމެްބޮޑުް

ްހަރުދަނާކޮ ްއޮފީސް ްއެ ްވީއިރު ްޖެނެރަލް. ްއޮިޑޓަރ ްބެލެނިވެރިަޔކީ ްދަންނަވާނީްއެއް ްއަޅުަގނޑު ްވަރުގަދަުކރުމަކީ ށް،

ނޑުމެންނަށްްއެޅޭނެްއެންމެްމުހިއްމު،ްއެންމެްވަރުގަދަްއެއްްފިަޔވަޅުްކަމަށް.ް ދިވެހިރާއްޖޭގެްބަޖެޓްްބެލެހެއްުޓމަށްްއަޅުގަ
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ްއެ ްޖެނެރަލަށް ްއޮޑިަޓރ ްފަދައިން، ްވާ ްރިޕޯޓުގައި ްމި ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ފައިސާްްއެހެންކަމާއެުކ،

ހޯދުމަށްްބާރުއެޅުމަށާ،ްއެްއޮފީސްްހުޅުމާލޭގައިްއެޅުމަށްްއެްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުމެންްތާއީދުކުރަން.ް

ްއަދިް ްކުށްޔަށާ ްތަނަކުން ްނެތް ްބޮޑުކޮްށ،ްބިން ްނެތީސް،ްއަގު ްބިން ްމުއައްސަސާތަކަށް ްއެިކެއކި ްމާލޭގައި ތޮއްޖެހެމުންދާ

ްގޮތްގޮތަ ްފަރާތްތައްްމަސައްކަްތކުރާެންއެހެނިހެން ްދެންނެވި ްބޮޑުވެ،ްމި ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްދިނުމުން ްއިމާރާތް ްއޮފީސް ށް

ނޑުްމިްފުރުޞަތުގައިްދަންނަވާލަންް ތަންްކުޑަވަމުންދާކަމީްއަޅުަގނޑުމެންްހިތާމައާްއެކުްފާހަގަކުރާްކަމެއް.ްއަދިްއަޅުގަ

ްޢިއްޒަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއވެްސްބޭނުން ްއާދެ! ްކަމެކޭ؛ ްމުހިއްމު ްވިސްނުން ްމެންބަރުން ތްތެރި

ްތެރޭަގއިް ްއަހަރެއްގެ ްއެ ްއޮފީހުން ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްޚާއްޞަކޮްށ ްވަކިން ްއަދި ްމުއައްސަސާައކުްނ މިނިވަން

ްބެލު ްނެރެވޭޯތ ްރިޯޕޓުތައް ްއެވަަރކަށް ްނުވަތަ ްފެންަވރަށް ްއެްއ ްބަޖެޓާ ްަކނޑަައޅާ ްމަޖިލީހުން ްެއއީްއަޅުަގނޑުމެން ން

ްކަމެއް.ް ްހުށަހަޅާފައިްމ58ްްިމުހިއްމު ްދިނުމަށް ްއޮފީހަށް ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓެއް މިލިއަްންރުފިޔާގެ

ވަަންއަހަރުަގއިްރަނގަޅުްމަަސއްަކތްތަކެއްްކުރާނެްކަުމގެްޕްލޭެނއްްެއކުލަވާަލއިްހުށަހަޅާފައ2214ްްިވަނީްއެްއޮފީހުންް

ނޑުގެްުއއްމީ ވަނަްއަހަރުްއެްއޮފީހުންްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްޕްލޭނާްއެްއގޮތަށްްމަސައްކަްތކުރުމަށ2214ްްްދަކީްވާތީ.ްއަުޅގަ

ްލިބިގެންދިއުން.ް ްދުވަހަށް ްުދވަުހން ްފައިސާ ްބޭނުންފުޅުވާ ްޮއޑިޓަރްޖެނެލަރަށް ްއިން ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ޓަކައި

ް ްމިަކން ްވެސް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދަންނަވަްންއާދެ! ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްބަލަންޖެހޭ. ގާތުން

ްއާދެ!ް ްއިތުރަށް؛ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްަތންތަނެކޭ. ްނޫން ްމުހިއްމު ްމުއަްއސަސާތަކަކީ ްއެހެނިހެން ދައުލަތުގެ

ް ްމުހިއްމު ްދިނުަމކީ ްއަހައްމިްއޔަތެއް ްއިތުރު ްކަމަށް ްމި ްވާތީވެ، ްފަރާތަށް ްއޮޑިްޓކުރާ ްބަޖެޓު ްކަމުަގއިްދައުލަތުގެ ކަމެއް

އަޅުަގނޑުްދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިްރިޕޯޓްްމިހާރުްއޮތްްގޮތަށްްފާސްކުރުމަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާްވާހަަކް

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު

ނަޑއަޅާފަިއވާްޮއޑިޓްްޮއފީހުގެްބަޖެޓްްއަދިްއޮޑިޓަރ2214ްްްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ! ވަނަްއަހަަރށްްކަ

ްގޮތުްން ްގުޅޭ ްރިޕޯޓާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްޓަކައި ްފާސްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުން ްމި ްބަޖެޓް ޖެނެރަލްގެ

ްމި ްނުވަަތ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްމިިނަވން ްބަޖެޓް ްމި ްއޮތީ، ްދަންނަވާަލން ްވެްސ ްމުއަްއސަސާތަުކގެްއަޅުަގނުޑ ނިވަން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޯފރުކޮށްދިނުމަކީ ްެއްފަރާތްތަކަށް ްބަޖެޓް ްފަރާތްތަކުްންހުށަހަޅާ ްއެ ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް

ްޖުމްހޫރިއްާޔގެް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަީކ ްހިތާމަ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަެވސް، ްކަމެކޭ. ްޖެހޭނެ ްމަަސއްކަތްކުރަން ކުރެވޭތޯ

ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަކީ ްގޮތުން ްފާހަގަކުރެއްިވްބުނާ ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ދެންމެ

ްބޭނުންްް،ފަދައިން ްނަހަމަގޮތުގައި ްމާލިްއޔަތު ްހޯދައިދައުލަތުގެ ްފަރާތްތައް ްބަލައިްކުރާ ،ް ްފަރާތްތަކާ މެދުްއެ

ްމުހިއްމުފިޔަވަޅުް ްެއންމެ ްޮގވާލުމުގެ ްްބާރެއްްއެއްްއެޅުމަށް ްފަރާތް. ްލިބިފައިވާ ްމިހާރަކަށްްެއކަމަކު، ނޑުމެންނަށް ައޅުގަ
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ްފެނިގެންއައިސް ްަފއި ްރިޕޯޓަކުން ްހަމައެކަނި ނޑުްދެންް،ފަހުބަޔާންކޮްށލުމަށްދަނީ ްެވގެންދާްއަޅުގަ ްއެކަމަށް ެމންނަކަށް

ނޑުމެްނނަވަްމެއްްނޫން.ްކަސްްރައްިޔތަކަށްްއެނގޭްގޮތެއްްދިވެހިްެއްއވެ ށްްއޮޑިޓްްރިޕޯޓުގައިްއެަބްރަށްްގިނައިންްއަުޅގަ

ްުމއައްަސސާއަކުންްފާހަގަކުރެ ްމިވެނި ްގޮަތކަށްްވެމުންދޭ ްއެވެް،މިވެނި ްމުައއްސަާސއަުކން ތަފާތުްް،ގޮތަކަށްްްނިެއވެނި

ްހުށަހަޅަނު ްރިޕޯޓްތައް ްއޮިޑޓް ްޤާނޫނާއެިކއެކި ްމާލިއްޔަުތ ްކަންތައްތަކެއްްންދާއިރުގައި ްއެތައް ކޮށްފަިއާވކަން.ްްޚިލާފަށް

ްއޮފީްމަވެސްއެހެންނަ ްޮއޑިޓް ްނުވަތަ ްޖެނެރަލަށް ްޮއޑިޓަރ ްީކއްެވގެްނތޯއޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްށްހަހިތާމައަކީ

ޖިލީހުންްއެންމެްއަވަހަށްްކުރަންވީްޤާޫނނީްބާރުްނުދޭންވީ.ްމިްމަްއެޅުމުގެްއެްފަރާތްތަކާްމެދުްފިޔަވަޅުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްްއެއްް ްއަުޅަގނޑު ްގޮުތގަިއ ްދަންނަވަންކަމެްއގެ ްމުއައްަސސާް،ހަމަ ްދިނުމުެގްއަްއިުތރު ްމެންޑޭޓް ްކުރުމުެގ ްެއކަްނ ކަށް

ްލުބަދަ ްއޮގައި ްނުވަތަ ްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލަށް ްއިޚްތިޔާރު ްކުރުމުގެ ްެއކަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮފީހަށް ްެއްޑިޓް ދޫކޮށްލުމަށް.

ްކުއިޞްލާޙުްޤާނޫނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްނަމަވެސް ްނޫނިއްޔާރެިވގެން ްކޮްށގެން ްިމްްުމންއެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްމަޖިލީއްރަ ްބަޖެޓުހުޔިތުންގެ ްފާސްކުރާ ްްން ްތަންފީޛުކުރެވޭނެ ްެވސް ްހިއެއްުނޭވްދުވަހަކު ްއަޅުަގނަޑކަށް ތަނެްއ

މިްރައްޔިތުްނެގްދިނުމަށްްޓަކައިްށްގެްފުރިހަމަްޚިދުމަތްްފޯރުކޮމުހެނެއް.ްއާދެ،ްބަެޖޓަކީްރައްޔިތުންނަށްްއެކަފެނިގެންދާނެ

ްމަޖިލީހު ްއެހެންނަފާން ްބަޖެޓެއް. ނޑުްބަޖެޓެއްްމަވެސްސްކުރާ ްއަުޅގަ ްއަިދްފާސްކުރިޔަސް ްެވސް ްދުވަހަކު މެންަނކަށް

ްބަޖެޓުނުފެނިގެނެއް ްއެ ްްދޭ ްތަެނއް. ްބަޖެޓުަތންފީޛުވެގެންދާ ްއަހަރު ްއަންނަ ްކުރީްްޖެހިެގން ްދެން ހުށަހަޅާއިރުގަިއ

ްކަންތައްތަކަކީްއަހަރު ްހިމެނިފައިވާ ްކަންތައްަތކެއްްވުޖޫދުެގްތެރެއަށްްަގއި ްމަޖިލީހުންްްޫދކޮށްލާ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ކަމަށް

ނޑުމެން ނޑުމެންނަށްްްވާރިްކަމެއް.ްއެހެންެވއްޖެކަމަށްްވަރަށްްހިތާމަހުްނަށްދެކެމުންްމިްއަންނަނީ.ްމިއީްއަޅުގަ ނަމަްއަުޅގަ

ް ްމަސަްއކަތެްއގެއެ ްުކޅޭކުޭޅ ނޑުްްކުެރވެނީ ްއަުޅގަ ްސިފަކުރަނީްގޮތުަގއި ްވެސްއެހެންވީާމ،ްއޮް. އަދިްްިޑޓަރްޖެނެރަލަށް

ްފާ ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިއަދު ްެވސް ްބަޖެޓު ްއޮފީހުގެ ްއޮޑިޓް ްބަލަންޖެހޭނެ ްައޅުަގނޑުމެން އެކަންްސްވެގެންާދއިރުަގއި

ް ްޓަކައި ްމަސައްކަަތކީ.ްތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް ްކޮށްދެވިފަިއވާ ްނުވަތަ ްމަސައްކަތަކީ ްކުރެވޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮބައިތޯ

ްވެ ްދުވަހަކު ްމި ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްކަންކަސް ްއެ ްއަދި ްމަޖިލީހަކުން ްއަުޑިއވިމެއް ްއަދި ްނުދޭ. ފިނޭންސްްގެެނއް

ް ްހުށަހަޅާމިނިސްޓަރު ްބަޖެޓު ްކަންތައްތައްއިރުވެސް ްމި ްވެސް ްކުޑަކަންައޅުަގނޑުމެްގައި ްހާމަކޮށްދޭވަރު ްންަނށް

ްފާހަގަކުެރވެމުންދައަޅުަގނޑަ ްށް ްއެހެންވީމާ،ްނީ. ނޑު ްބަޖެޓުދަންއަުޅގަ ްއަހަރުގެ ްމިދިޔަ ްނަވާނީ ްެވސް ްބޭފުޅުންްގައި އެ

ްއެްވާކޮށްފައިތަންފީޛު ްނުވަތަ ްނުްކަްނކަން ްނުވަަތ ްކޮށް ްްކުރެވިބޭފުޅުން ްބަޔާންކޮށްފައިްްކަންތައްަތއްވާ ްރިޕޯޓުގައި ްމި

ްރަްއޔިް،ނަމަވެސްްވީ ްނުވަތަ ްކިބައިން ްރަްއޔިތުންގެ ްޙައްޤު ްފުރިހަމަ ްމީގެ ްހޯދަިއދިނުމަށް ްތުންނަށް ްބޭފުޅުންޓަކައި ްެއ

ްނެތް ްގޮތްތަެކއް ްކުރެވޭނެ ްކަންތަްއ ްގޮތަށް ްެއކަށީގެްނވާ ްއެންމެ ްމަސަްއކަތަށް ްްކުރާ ްަކމަށް ްތަނުގެ ޓީތަކަށްްކޮމިމި

ނޑުްދަންަނވާނީ...،ްހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނިގގެންދޭ.ްއެްޢުލޫމާތުތަކުންބޭފުޅުންްދޭްމަްވެްއެހާޒިރު ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޞޫމުމަޢުهللاްރުްޢަބްދުލާްދާއިރާގެްމެންބަކެ
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ވަނަްއަހަރަށްްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީހަށްްލަފާކުރާްބަޖެޓ2214ްްުްދެ،އާް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.

ްނިންމަވައިމަޖިލީ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ނޑުމެންނާްްހުގެ ްކޮމިްއަުޅގަ ްމާލިއްޔަތު ްގެނެސްދެއްވީތީ ްހަމަޔަށް ްއެންމެހައިޓީގެ

ދެްއެކވިްއެހެްންއާެދ،ްމިހާރުްމިްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަދަްނނަވަން.ްޚްާލޞްތެރިކަމާްެއކުްޝުކުރުންބަރުންނަށްްވަރަށްްއިމެ

ްގޮް ްފާހަގަކުރެއްިވ ްްށްތަމެންބަރުން ްބަޖެަޓކީ ްހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ ްޖެނެރަލް ްބަޖެޓެއ61ްްްއޮޑިޓަރ ކަމުަގިއްްމިލިއަންގެ

ްމި ްކޮމިޓީން ްްވީނަމަވެސް ްކުޑ5ްަ%ވަނީ ްޮއޑިޓަފިރުްމިލިއަނ58ްްކުރުމަށްފަހު ްބަޖެޓެއް ްދިނުމަށްްޔާގެ ރްޖެނެރަލަށް

ްާތއީދުކުރަން.ްނިންމާފަ ނޑު ްެއއާ.ްއެްނިންމުމަށްްއަޅުގަ ްއިްެއއްކޮށްދެން ްކަމާރާތަޮއޑިޓަރްޖެނެރަލް ްހުށަހެޅުއްވި 34ްށް

ްމިލިއަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރުފިޔާ ްެއއީދެވިފައިން ްކޮންްނުވާތީ ްމުހިެވސް ްވާީތްމެހެން ްކަމުަގއި ްކަމެއް އްމު

ް ްމަމުސްތަޤްބަލުގައި ްދެވޭތޯ ްބަޖެޓު ްއެ ްދައުލަތުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނަމަވެސް ްައހަރު ކުރަންޖެހޭނެ.ްމިްކަތްއްސަމިއަންނަ

ޔާތަކާްގުޅިގެންްއެްބޭފުޅުންގެްރުހުންްހޯދައިގެންްޢިއްޖަމުއިނަލްއަްޤވާމީްރައްެޓހިްބަޔޭގެްދުނިނީްކޮމިޓީްރިޕޯޓުގައިްމިްވަ

ްްހީއެ ްހުށަހަޅާފަހޯދަން ްރުހުންމަސައްކަތްކުރުަމށް ްޖަމާޢަތްތަކުގެ ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ބޭފުޅުންގެްްއެްް،.

ްއެހީ ްބޭނުންީވމަްފަރާތުން ްއަށް ްބޭފުޅުން، ްއުެޅެގންްއެ ްހަދައިގެން ްކަމަކަށް ްކަުމދާ ކަމަކުނުދާނެ.ްްހަމައެކަނިްވަރަށް

ެއްޖަމާޢަތްތަކެއްްކަމުަގއިްދެިކގެންްއަބަދުެވސްްްޖަމާޢަތްތަކަކީްޤައުމަްށްބޭނުންމީްއަޅުަގނޑުމެންްޖެހޭނީްބައިނަލްއަޤްވާ

ްބާްއވަ ްގުުޅމެއް ްގާތް ްއެއްކޮށް ްެގންދަބޭފުޅުންނާ ްކުިރއަށް ްވަގުތުިއގެން ްބޭނުންވާ ްއެހީއަށް ްހަމަ އެކަންޏެްއްނޫން.ްްން.

ނޑުްަހއިރާނެްއްްއަށްްއޮތުަމކުންްގެްމުސާރަމުަވއްޒަފުންްއޮފީހުގެްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލްގ42ްެމިްބަޖެޓުގެް%ްއާދެ! އަުޅގަ

ް ްކުޑަ. ްއަދި ްވެްސ ްއަދަދު ްއެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްޮއޑިޓިންްނުވޭ. ްމަަސއްކަތްކުރާްްެއއީ ދާއިރާގައި

ްއެް ްބައެއް. ްޕްޮރފެޝަނަލް ްވަރަްށ ްްމުވަްއޒަފުންނަކީ ްއެކަީށގެންާވ ްމުރަބޭފުޅުންނަށް ްދޭންނގަުޅ ްއެްޖެސާރައެްއ ްހޭ.

ްފާބޭ ްއަމިއްލަ ްމައްފުޅުންނަކީ ްކޮރަްޕޝަންގެ ްރާއްޖޭަގއި ްނޫން. ްަބެއއް ްޕްރެކްޓިްސކުރެވޭ ްނުލާހިކުްމްތަކުަގއި ސަލަ

ްކުރެޭވްއެންމެްމުިހއްމުްމަސަްއކަތަކީްތަންތަްރެވެމުންދާއިުރްކޮރަޕްޝަނާްތަްއްކުމަތުކަމަށްްތުހުްޑުވެފަިއވާބޮ ންްދެކޮޅަށް

ްޕްރޮރުޮއިޑޓްކުް،އޮޑިޓުކުރުން.ްއެހެންވީމާ ްމަސައްކަތްކުރާ ްމަސައްކަުތަގއި ްމުމުގެ ްއެކަށީގެްނވާ ރައެްއްސާފެޝަނަލުންނަށް

ްދޭން ްއެބަ ްއާދެ!އަޅުަގނޑުމެން ްއަހ2214ްަް،މިއަހަރުްޖެހޭ. ްބަޖެޓުްރަވަނަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަުޅަގނޑުމެްނގެ ށް

އެްޮއިޑޓަރްޖެނެރަލްގެްފަރާތުންްްއޮތްްނިންމާފައިްފޮނުވިްރިޕޯޓުަގއިްއެބަްކޮމިޓީންްބަޖެޓުްދިރާސާކޮށްް؛ދިރާސާކުރަމުން

ްރެކޮމަން ްހުށަހަޅުއްވާ ްސްޑޭޝަންބޭފުޅުން ްތެރޭގައި ނޑުަމޖިލީތަުކގެ ްއަޅުގަ ްފާސްކުހުން ްބިލުމެން ްދައުލަތުރާ ގެްތަކުން

ްބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަސަރު ްކުރާ ްއޮޑިޓަރްްޚަރަދަށް ްފާސްކުރީ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިހާރު ްއާދެ، ކަމަށް.

ްޖެނެރަލް ްއެއީ ްބަޖެޓު. ްރިކުއެސްޓުްއެގެ ްވަރަށްބޭފުޅުން ް%ްކުެރްއވި 5ްްވުރެ ޅުަގނޑުމެންްއަްެއހެންނަމަވެސްމަދުން.

އުފުލަންޖެހޭްމާލީްޒިންމާްްގުޅިގެންްރަްއިޔތުންްފާސްކުރަމުންދާއިރުްއެްބިލަކާްގޮތުންްބިލުތައްްބެހޭްހަމަްއެކިްކަންކަމާ

ްބަެއއް ްދިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްްރެވޭނުކުރާސާަފހަރަށް ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްކަންތަްއްކަމަށް ްއެ ްވަނީ. ވިދާުޅވެފައި

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމުސްތަޤްބަލުަގއި ްދައުލަުތގެ ްފަކުރުމަކީ ްކަންތަްއތައް ްބެލެހެއްޓުމުގައި ްކަމެއްްްހިވެގެންދާނެމާލިްއޔަތު
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ްމިކަމަ ްލަފާދެއްވާފައި ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްގޮތުްްށް ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ްޮއޑިގަވަނީ. ްވޭތުވެދިަޔްއި ްޖެނެރަލަކީ ޓަރ

ްފުރިހަމަްދެ ްަވރަށް ްތެރޭގައި ްއަހަރުގެ ްއަްތިން ްކުަރްއވާ ްމަސައްކަތްތަކެއް ްނެރުއްވާަފއިާވްށް ްރިޕޯޓުތަކެއް ފުރިހަމަ

ްބޭފުޅެއް ްެއ .ް ްރިޕޯޓުތަްއ ްނެރުމުން ްއޮފީހަކާ ްވަިކ ްއެހެންނޫނީ ްދޭތެޭރ، ްރިޕޯުޓގަިއާވްތެދޭމުއައްސަާސއަކާ ްއެ ރޭގައި

ް ްެއ ްއެެހންނޫނީއޮގޮތަކުން ްމުއައްސަސާްްފީހެްއގެ، ްހިތްހަމަނުޖެޅުބޭފުްބައެއްްެއއްގެްއެ ްން ްކަެމއް.ްހުމަކީ އެކަށީގެްނވާ

ްޖެެނރަލްްއެހެންނަމަވެސް ްއެްގެއޮޑިޓަރ ްފާލުބޭނުމަކީ ްަތންތަން ްއެ ްުކރެވިްންއީ ްމަސައްކަތްްނައްޓާލައި ްހުންނަ ފައި

ް ްގޮދެނެގަނެ، ްރަނގަޅުކުރާނެ ްމަސަްއކަްތ ްރައްތްއެ ްަތއް ްއަންަގއިދިނުން. ްމަޖިލީހަށްްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންގެ

ްމުސްތަޤްބަލުއަންަގއިދި ްގަނުން. ްޤައި ްދުރަށް ްައޅުަގނުޑްކޮރަޕްޝަނާ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން. ްމިގޮތަށް ްގެންދެވޭނީ އުމު

ް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްރިޕޯޓް ްމި ްމިއަދު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްނިންމި ްއޮޑިފާސްވެގެންދާގޮތަށް ްއަދި ޓަރްޖެނެރަްލްނެ.

ްޔާްިރއްބޭފުޅުންނަށްްލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްޝުކުްންްއެމިލިއ57ްަމިްް،ޓުްނުލިބުނަސްބަޖެްފުރިހަމަހިންގުމަށްްބޭނުންވާް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްއެބަޢިއްޒަތްތެރި ްސުވާެލއް ްބޭނުންވާ ްއަހަން ްއަރިހުން އޮތް.ްްނިކުފާނުގެ

ްއެ ްއޮޑިޓަރްއަޅުަގނޑަށް ްމިއަދު ްައހަންޖެހޭނީ. ްސުވާލު ްކައިީރގަިއކަން ްރައްޔިތުްނގެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިުތންގެ ނގޭ

ްމަސް ްއޭނާގެ ްވިދާުޅވެފައިއޫލިޖެނެރަލް ްގޮތުން ްއަދާކުރުމުގެ ްްއްަޔތު ްއޮފީހުގައި ްތިމަންނާގެ ްހިކަންޖާވަނީ އަދިްްމީދަލާއި

ް ްސޫފާއިްއަމްދުން ްބައިވަރު ްއުޅެއޭ. ްސޫފި ްވެސް ްސޫފާއިސޫފި ްކާ ްފޮތްތައް، ްބަހަްއޓާ ްބޭނުންވަނީ،ްއުެޅއޭ. ދަންނަވަން

ނޑުމެންްއޮޑިޓަރުންނަީކްވަރަށްްބާރަށްބާރަްއިފިއޭސިޔާސީްމަސަްއކަތްކުރަންްފަށައޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްރާއްޖޭަގއިް ށް.ްައޅުގަ

.ްރަލްްވާހަކަދަްއކަންްފަށައިފިރާއްޭޖގެްޮއޑިޓަރްޖެނެްްެއއް.ްމިިހސާބުކިތާބުންްވާހަކަަދއްކާްބަްެއއްްނޫން.ްވާހަކަދަްއކާްބަ

ްރައީސް. ްމުއައްސަްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބިްމިނިަވން ްހައިސިއްޔަތުބޭފުޅުންްއެް،ބޭފުޅުންްސާތަުކގައި ްްގެ މިްސާފުކޮށް

ްކޮމިޓީ ްްމަޖިލީހުން ްނަަގއިގެން ްއަށްއެްއ ްްިދވެހިރާއްޖެ ްޓަކަިއ ްކުުރމަށް ްމަސައްކަތެްއ ްޭބނުންތެރި މީހުންްބޭރުން

ްެއބަ ްޓްެރއިންކުރަން ްބޭނުްގެނެސްގެން ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރިޖެހޭ. ްެޖނެރަލް ްއޮޑިޓަރ އޭާނގެްް،ހުގައިްންވަނީ

ްއޮޕަރޭޓް ްއޭނަ ްރިޕޯޓުސައިުޒަގއޭ ްނިންމާ ްއޭނާ ްހަމަގައިމުކުަރންޖެހޭނީ. ނޑުްތަކަކީ ްައޅުގަ ްކޮމިީޓެގްމާލިއްްެވސް ޔަތު

ްކަހަލަްރަކަށްމުޤައްރި ްއެްއވެސް ްފަހުން ްނެްތްްތްއޮްްދަތެއްްވީ ނޑައަޅާަފއެއް ްކަ ްސިޔާަސތެއް ްނޫން. އެއްެޗއް

ްއޭނާމުގަފިޔަވަުޅއެޅު ްނެރެނީ. ްރިޕޯޓް ްޖެނެރަލް ްއޮިޑޓަރ .ްް ްއަށް ްއޭނާ ްދޭންޖެހެނީ. ްލާރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވަިކްއަށް

ްހު ްއެކަމަށް ްްއްދަްބިލްޑިންގެްއ، ްލިބޭއެްއ ްކަނެތް ްރައީސް.ށެްއ. ްޖެނެރަލްްްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮިޑޓަރ ްތާރީޚުގައި ރާއްޭޖގެ

.ްކުރިންްިދޔަްއޮޑިޓަރްކުރަނީްސިޔާީސްމީހެއްގެްޮގތުގަ.ްއޭާންމަސައްަކތްފުރަތަމަްއިްނިޑޕެންޑެންޓުކުރީއަޅުަގނޑުމެންް

ް ްވޯޓުަނގަޖެނެރަލް ްކަމަށް ްނެތް ްއިތުބާރު ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްކްރެޑިްޓްވަކިކުރީ ްވަްއކަންކޮްށގެން. ްއޭާނ ިއގެން.
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ް ް ްހުރި ްމިހާރު ްވަްއކަންކޮްށގެން. ްކާޑުން ްޖެނެރަލް ްމީއޮޑިޓަރ ްސިޔާސީ ްބޮޅު ްްހަކަށްްމާ ްޢަމަލުކުރަނީ.ްވެގެން އޭނާ

ްރާއް ްދުސްތޫރީ ްަރއީސް.ޖޭގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެގޮަތކަށް ްއޮންނަނީ ްބިނާކޮށްފައި ކުންފުންޏެްއގެްްކޮންްަހޔާތް

ްރުއޮޑިޓަ ްތޯ ްހުއްަދނެތި ްހަވާހަކުންފުނީގެ ްމާލީ ްއަކީ ްރާއްޖެ ްކަދައްކަނީ. ްއޮޑިޓަރަީކްދިވެހިޔާތުގައި ްދައުލަތުގެ ާރއްޖޭގެ

ަޔްއިން.ްައޅުަގނޑަީކްމާލިއްާޔގެްމުޤައްރިރު.ްތިްްޖެހޭނެްމާލިއްޔާހުއްދަްހޯދަންއަނަގއިންްބުނަންޖެހޭްމީހެއްްނޫން.ްއޭނާް

ް ްހުރިބޭފުޅުން ްއަޅުގަްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްއިްޙތިރާމުމީހާ. ްޖެނެރަލަށްނޑު ްއޮޑިޓަރ ްއެމް.އެމް.އޭެގްއަް.ކުރަން ދި

މިނިވަންްްކުރަންަރށްްއިޙްތިރާމުއަދިްއަޅުަގނޑުްވަްަގއިރާއްޖޭގަވަރުނަރަށް،ްއަދިްފިނޭންސްްމިނިސްޓަރަށްްވެސް.ްދިވެހި

ްއުޅޭްްމުއައްސަސާ ްޤަޫބލުކޮށްގެން ްކަމަށް ްއާމްަގއި،ްްަޔޒީދަށް.ްަޔީޒދަކީްސަރުކާުރގެެއއް ކަލެކްޓަރްެއޑްމިނިސްްޓރޭޓިވް

ްރެވެނިއު ްއިންލެންޑް ްް.އޮފް ްއަށް ްއަމިއްލަ ްއޭނާ ްހަދައިގެން، ްމުއައްސަސާެއއް ްމަނިކުފާނުްމިނިވަން ްވެސް އެކަން

ނުޑްހިތާމަކުރަންްމިގޮތަށްްރާއްޭޖގެްމިނިވަންްުމއަްއިންނެީވ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއްދަކޮށްގެންްތިްހު އްްއްަސސާތައަުޅގަ

ްަނގަިއގެން ްއަްށްބާރުތައް ްއަމިއްލަ ްފިނޭންސް ްހުންާނނީ ްއޭނާމިއުޅޭތީ.ްާރއްޖޭަގއި ްމީހުން ްބަސްްނިސްޓަރެއް.ްހުރިހާ ގެ

ްނޫނިއްޔާމު ްލިޔެފައި،ްްހޯދައިގެން ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮންާނނެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނުކުެރވޭނެ. ްމެނޭޖެއް ްފައިސާ ރާއްޭޖގައި

ްމިނި ްފައިނޭންސް ްހުށަހަޅާނީ ްއަށްްބަޖެޓް ްލާރި ްއެ ްގޮތާއި ްބަހާ ްލާިރ ްއެ ްދެނީ. ްލާރި ްއެ ްއޭާނައށޭ ްކަމަށާ، ސްޓަރު

ްމިއަދުް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނޭ. ްމިނިްސޓަރު ްފައިނޭންސް ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްގޮތާ ޢަމަލުކުރަންވާ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއުފަންޮކށްފައި ްމުއަސަސާތައް ްމިނިވަން ްގޮަތކީ ްއުޅޭ ްމި ްދެވުނުްްވެގެން ްމީހުންނަށް ްއެ ނޭނގެ

ްއުޅެނީ.ްމިއަދުް ްމި ްނޭނގިގެން ްހައިސިއްޔަތު ްމީހުންނަށް ްއެ ްގޮތަކީ ްުއޅޭ ްމި ްަރީއސް.ްވެގެން މެންޑޭޓެއް.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްދިނީ؟ް ްކޮންބާރެއް ްަބޔަކަށްތޯ، ްކޮން ްފާސްކޮށްފަ. ްމަޖިލީހުން ްމި ްބާްއވަން ްއެްއ ްސެމިނާރ ްވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެން

ް ްގޮްތްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތް ްއެންވެސޭޖުކޮށްަފއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްިހންގަންޖެހޭނީ ްދައުލަތް ްރާއްޖޭެގ ްބުނަން، ްޖެހޭ އެބަ

ްއިންލެންޑްް ްމިއަދު ްމެންބަރެއް. ްކޮމިޓީ ްޑްރާފްޓިން ްމަޖިލީހުގެ ްހެދި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަޅުަގނަޑީކ ޤާނޫނުއަސާސީން.

ްއޭނަ ްބޭނުންވަނީ ްވެރިމީހާ ްުހންނަ ްޑިޕާޓްމެންުޓގައި ްވާން.ްްރެވެނިއު ްމުއައްސަާސއަކަށް ްއިްނޑިޕެންޑެންްޓ އަކީ

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެހެނެްއނޫންްވާންޖެހޭނީކީ.ްއޭނާްއަީކްކަލެކްޓްްއޮފް؛ްެއއީްސަރުާކރުގެްެއޑްމިނިސްޓްރޭޓްްއާމްެގް

ްދަޢުވާކު ްދައުލަތުން ްއޮތީ ްދީފައި ްޙައްޤު ްދަޢުވާުކރުމުގެ ްއަށް ްއަމިއްލަ ްއޭނާ ްމީހެއް. ްއަންނަން ރަންޖެހޭްތެރެއަށް

ްިވޔަފާރިް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިތަށްއަރައިގެން ްނެތިގެން، ްމީހަކު ްތިމާވަރު ްއަކީ ްއޭނާ ްއަށް ްއަމިއްަލ ްއޭނާ މައްސަލަތައް.

ްނެތް.ް ްމީހަކު ްވިޔަފާރިކުެރވޭ ްބިރުގަންނަވައި، ްމީހުން ްތެރެއިްނ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ އެކޮުޅކޮޅުންޖަހައި،

އަރައިްތިމަންނާްވަރުގެްމީހަކުްނެތިގެން،ްހިތަށްއަރަިއގެންްއެއްޗެހިްބުނަންްއެބަްޖެހޭ.ްްހަމައެއާެއކުްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް

އޮޑިޓްްރިޕޯޓާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދައްކަންްއެބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްރާއްޖެްގަވަރންކުރާްއުސޫލުތައްްއެބަްޖެހޭް

ްބަާޔންކޮ ްމައްޗަށް ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއވާ ްމަޖިލީހުން ްރައީްސްމި ްވާހަކަ ްމި ްކައިީރގަ. ްމީހުން ްއެ ްބުނަން ށް،

ްއޮތްް ްގޮތަށް،ްޤާނޫނުަގއި ްއުފަންކުރާ ްޤާނޫނު ްރައްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުން ްުއއްމީދުކުރަން ްއަޅުަގނޑު ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނެ.
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ްއަ ްރާއްޖޭަގިއްމިއަދު ްކަމަށް.ްމި ްހުންަނންވާނެ ްވެސް ްޤާބިލުކަން ްކިަޔއިދިނުމުގެ ްމީހުންނަށް ނުޑްއުފާކުާރްއެްއޗެއް ުޅގަ

ްމިް ްވެސް ްއައިއިރު ްބަޖެޓް ްއިހަށްުދވަހު ްލާރީގަ. ްކުޑަ ްަވރަށް ްހިންގަވަނީ ްމަނިކުފާނު ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ސަބަބަކީ

ނޑުްހިތާމަކުރާްސަބަަބކީްސަރުކާރުންްއެބަްޖެހޭްމިްމަޖިލީހަށްްއިޙްތިރާމުކުރަން.ް ނޑާލީ.ްއަުޅގަ މަޖިލީހުގެްޤާބިލުކަންްކަ

ޖެހޭްމިްަމޖިލީހަށްްއިޙްތިރާމުކުރަން.ްެއންމެންްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެްމިްމަޖިލީހަށް.ްމިްމަޖިލީހުންްްޖުޑިޝަރީންްއެބަ

ްއެހެންނޫނިްއޔާް ްއިނީޝިއޭޓުނަގަން. ްކަމަށް ްމި ްޖެހޭ ްއެަބ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބޭނީ. ްމީހުން އެޕޮއިންޓުކުރާ

ް.و رحوت هللا و بركاتهالم عليكن الس  މަނިކުފާނަށްްދަންނަވާނީްއިސްތިޢުފާދޭށޭ.ް

ް

ް

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ް ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްމާލިއްޔަުތ2214ްް`. ްބަޖެޓް ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްފާހަގަކޮށް ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްނިންމަާވފައިވާ ްދިރާސާކޮށް ްއެބަްކޮމިޓީން ްޕޮއިންޓުަތއް ްބަެއއް ްބޭނުްނވާ ލަން

ްވާހަކަފުޅެްއް ްރަނގަޅު ްުމޅިން ްވިދާޅުވީ ްތާ ްމި ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްބޭނުންވޭ ްާފހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެގޮތުން ހުރި.

ް ްއޮީފހުގެ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް 2213ްްނޫން. ްބަޖެޓަކީ ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްއަހަރަށް ްބަެއއ57ްްްވަނަ ްރުފިޔާ. މިލިއަން

ް ްވިދާޅުިވ، 2213ްްބޭފުޅުން ްއަދަދެކޭ ްބޮޑު ްުގނައަކުން ްއެަތއް ްވުރެ ްއަހަރަށް ްއޮޑިޓަރ2214ްްަވނަ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްވަީނ. ްހުށަހަޅުއްވާފައި 2213ްްޖެނެރަލް ްބަޖެޓަކީ ްފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ްއަހަރަށް 57ްވަނަ

ްފިނޭ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަޖެޓެއް. ްރުފިޔާގެ ްމިލިއަން ްވަނީ ްދޫކުރައްވާފައި ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަށް ްމިނިސްޓްރީން 41ްންސް

ްހިންެގވުމަށްް ްއެއްގޮތަށް ްޕްލޭނާ ްނިންމަވާފައިވާ ްބޭފުޅާ ްއެ ްއޮފީސް ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްސަބަބުން ްރުފިޔާ.ްއޭގެ މިލިއަން

ްވަަޑއިް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްސަބް ްދިރާާސކުރެްއވި ްބަޖެޓް ްބޭފުާޅ ްއެ ްވާހަަކ ްކުރިމަިތވާ ްވިދާޅުވެަފއިވޭ.ްދަތިތަކެއް ގެން

ް ްއަހަރު، ްމި ްނުގެންެދވުުނ. ްކުރިަޔކަށް ްގޮތަށް ްޕްލޭންކުރެްއވި ްބޭފުާޅ ްއެ ްޕްޮރގްރާމުަތއް ވަނ2214ްްައެހެންކަމުން،ްއެ

ް ްަބޖެޓަކީ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްއޮފީހުން ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ 61ްްއަހަރަށް ްއެއީ ްރުފިޔާ. ްއަހަރަށ2213ްްްމިލިއަން ވަނަ

ްމަޖިލީ ް%ރައްޔިތުންގެ ްވުރެ ްބަޖެޓަށް ްފާސްކުރި ް%5.79ްހުން ްހުރީ ްއިންފްލޭޝަން ްއެހެންވީމާ، ްއަދަދެއް. 7ްއިތުރު

ްއޮތީް% ްއިތުރުވެަފއި ްބަޖެޓް ްއޮފީހުގެ ްކަމަށ5.79ްްގައި.ްއެހެންނަމަވެްސްޮއޑިޓް ްއަދަެދއް .ްއެހެްނވީމާ،ްީމްރީޒަނަބަލް

ްޤަ ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްައދި ްވެސް ްކޮމިޓީން ްުއއްމީދުކުރަން.ްމާލިއްޔަތު ްއަޅުަގނޑު ްކަމަްށ ބޫލުކުރަްއވާނެ

ްެއީކް ްކަންތައްތަކާ ްމި ްބޮޑުުވމާ، ްޑެފިިސޓް ްބޮޑުވުމާ، ްޚަރަދުތަްއ ްދައުލަތުގެ ްޮކމިޓީން ްމާލިއްޔަތު އެހެންނަމަވެސް

%ް ްނިންމެވީ 5ްްވިސްނަވާަފއި ްއޮފީހުގެ ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްމިހާރު ްެއގޮތުން ްކުޑަކުރައްވަން. ްވަނ2214ްްަބަޖެޓުން

މިލިއަންްރުފިާޔގެްބަޖެޓެއް.ްއެހެންކަމުން،ްމ58ްްީއަހަރަށްްކޮމިޓީންްފާސްކުރަްއާވފައިްފްލޯްއަށްްފޮނުވާފަިއވާްައދަދަކީް

2213ްް ްވުެރ ްބަޖެޓަށް ްފާްސުކރެއްިވ ްއަހަރު ްަރއީސް.1ްްވަނަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަދަދެއް، ްއިތުރު ްރުފިޔާ މިލިއަން
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ްއަ ްރީޒަނަބަލް ްރަނގަޅު، ްމީ ްޖެނެރަލްްއެހެންކަމުން، ްއޮޑިޓަރ ްއަދި ްޤަބޫލުކުެރޭވ. ްއަޅުަގނޑަށް ްކަަމށް ދަދެއް

ްޕްލޭންް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޕްލޭނެއްގެ ްރަނގަޅު ްޕްލޭނަކީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްކަމެ ްމުހިއްމު ްކޮންމެހެން ްދިނުމަކީ ްއޮފީަހށް ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްމިބަެޖޓް ްޓަކައި ްމިާއއެކީްތަންފީޛުކުރުމަށް ްހަމަ އް.

ްއޮޑިޓަރް ްދިާރސާކުރަމުންދިޔައިރު ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓް ްއަުޅަގނޑުމެން ްކޮމިީޓގައި ްބަޖެޓް ްބޭުނންވޭ ްފާަހގަކޮށްލަން އަޅުަގނޑު

ްއެިކް ްއަދި ްދޫކުރުމާ، ްފައިސާ ްމިނިސްޓްރީން ްފިނޭންސް ްހާލަތްތަުކގައި ްބައެއް ްަފހަރު، ްަބއެއް ްވިދާޅުވި، ޖެނެރަލް

އްްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީގެްފަރާތުންްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަށްްއެބަްދަތިވެއޭ.ްމިސާލެްއގެްގޮތުންްއެްގޮތްގޮތުންްއުނަދގޫތަކެް

ް ްއިްނ ްމޯލްޑިްވސް ްއޮފް ްބޭންުކ ްވިދާޅުިވ، ްގޮުތގަިއ2212ްްމަނިކުފާނު ްސަޕޯޓެއްެގ ްަބޖެޓް ްއަހަރު ވަނަ

ްނުލަ ްހުއްދަައކާ ްއެްއެވސް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުންެގ ްއާިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވާހަކަ.322ްްިއ ްެނގި ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްބަޖެޓުން ްދުވަހު ްއަނެއް ްނޫން ްުދވަސް ްެނރުއްވި ްރިޕޯޓެއް ްއޮޑިޓް ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލް ްގޮތުން ްބެހޭ މިލިއަނ5ްްްއެކަމާ

ްހަމަެއއާއެް ްކަްނތައްތައް.ްއަދި ްކަންބޮޑުެވވަަޑއިގަންަނވާ ްކަމަީކްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްނިހާޔަތަށް ްއުނިކުރެްއވި.ްމި ކީްރުފިޔާ

ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލްް ްކަންތައްތައް. ްކަންބޮޑުވާ ްވެސް ްޮކމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްކަމުގައިވާ ްޮކމިޓީ ްބެލެނިވެރި ްއޮފީހުގެ އޮޑިޓް

ްތާށިތަެކއްް ްދޫކުރުމުގައި ްފައިސާ ްކުޑަކޮށް، ްބަޖެޓް ްމައްސަލަޖެހި، ްމިނިސްޓަރާ ްފިނޭންސް ްސަބަބުން ްއޮޑިޓެްއގެ ނެރޭ

ް ްޮއފީސް ްއޮޑިޓް ްވަންޏާމު ްއެންމެްވާކަމުަގއި ްރިޕޯޓުތަކުން ްއޮޑިޓް ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްނުހިނގާެނ. ރަނގަޅަކަށް

ބޮޑަށްްފޯކަސްކުެރވިފަިއްވާނީްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީްއަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްފިނޭންސްްމިނިސްޓްރީންްވެސް،ްދައުލަުތެގް

ހައްލުކުރާްަބަޔކަށްްވާން.ްގޯެހއްްހެދިފަިއްްވުޒާރާަތކުންްެވސްްޖެހޭްެއކަންްޤަބޫލުކޮށް،ްދިމާވެަފއިްހުންނަްމައްސަލަތައްް

ްތާށިކޮްށް ނޑައި، ްކަ ްބަޖެޓް ްދިމާކޮށް، ްއޮޑިޓަރޖެނެރަލާ ްބަދަލުގައި ްޭއގެ ްވާން. ްބަޔަކަށް ްރަނގަޅުކުރާ ްއެކަން އޮތިްއޔާ

ްކޮރަޕްޝަ ްދައުލަތުގެ ްދާނީ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްނޫން. ްގޮެތއް ްކުރިއަރާނެ ްޤައުމު ްއެއީ ްނޫން. ްހައްލެއް ްއެއީ ނުގެްހެދުމަކީ

މައްސަލަތައްްއިތުރަށްްކުިރއަްށ.ްދައުލަތްްހަލާކުެވ،ްކުިރއަށްްދިއުމުގެްބަދަލުަގއިްަދއުލަތްްދާނީްފަހަތަށް.ްއެހެންކަމުން،ް

ްފާސްކުރުމަްށް ްގޮތަްށ ްއޮތް ްމި ްބަޖެޓު ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގޮވާަލމުން ްމިނިސްޓަރަށް ްިފނޭންސް ްނުކުރުމަށް މިކަންތައްތައް

 މުންްނިންމާލަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަ

ް

ް:މަސީޙްްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއކެވުންهللاްފުވައްމުލަކުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓަށް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްތާއީދުކުރަ ްއަށް ްބޭނުންވޭ.ްފުރިހަމަ ްދަންނަވާލަން ްއެހެންނަމަެވސް ްއެއް ްނުކުތާ ްދެިތން ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްމީގައި ން.

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްިވއިރު ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަކީ ްނުކުތާ ްފުރަތަމަ އާދެ!

ްލިބޭްއާމް ދަނީްއަށްްވުރެްޚަރަދުބޮޑުެވގެންދާްވާހަކަ.ްއާދެ!ްއެނިގގެންދިޔަްވަރަށްްމުހިއްމުްކަންތައްތަކެއް.ްޭއގެތެޭރގައި

ނުޑމެންގެްޖުމްލަްދަރަނިް ިބލިއަނުގަ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއަްށ32ްްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުވެްސްގާްތަގނޑަކަށްްމިްއުޅެނީްއަުޅގަ
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ްމި ްބަޖެޓު ްވެސް ްއޮފީސްތަކަކަށް ްހުރިހާ ްަވރަށް؛ ްހުށަހެޅުއްވިއިރު ްބަޖެޓު ްދައުލަތުން ވަނީްްރިޢާޔަތްކުރެިވގެން

ްއޮތީް% ްހުށަހެޅުއްިވްއަދަދަށްވުެރްމި ްއަްސލު ްބަޖެޓު ކުޑަކުެރވިފަ.5ްްކުޑަކުެރވިފަ.ްއެގޮތުްންބަލާއިުރްއޮޑިުޓްއޮފީުހގެ

ްއަކީްއަސްލުް% ްމާނަ ްމިީއ95ްްއޭގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްލިބިފައޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮތަށް ްއޮތީ މި

ް ްއޮފީސްތަކަށް ްހުރިހާ ްއޮފީހާްއެހެން ްޖެނެރަލްެގ ްއޮޑިޓަރ ްގޮތަކަްށ ްހެޔޮ ްވަރަށް ްނިސްަބތުން ްހަމަ ްެވސް ބަލާއިރު

ްހިނގާް ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްދޭ ްއެބަ ްފާހަގަވެގެން ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްދެން ްއޮތީ. ްމި ްކުެރވިފަިއ ްކަންތައް ދޭތެރޭގައި

ދުކުރުމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްނިސްބަތުްންމިލިއަންްރުފިޔާްޚަރ42ްައަހަރަށްްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެްއޮފީހަށްްލިބިފައިްވަނީް

ް ްކުރިއެރުމަީކ ްއައި ްމި ްފާހަގަކުރަްއވާފަިއ18ްްބަލާއިރު ްވެސް ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްދެން ްކުރިެއރުމެއް. ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްބަލައިގެންނޭް ްމިންވަރު ްލިބޭ ްރިޕޯުޓަގއި، ްއޮތް ްފޮުނއްވާަފއި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްޖެނެރަްލ ްއޮޑިޓަރ ްޮއވޭ އެބަ

ްޤަބޫލުކުާރްޚަރަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްދާނީ. ްނުހިފެހެއްޓިގެންނޭ ްއެހެންނޫނީ ްދައުލަތަށް ކުރަންވާނީ.

ްއެންެމް ްވާހަކަ ްދަތިކަމުގެ ްއޮފީހުގެ ްޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވނެ.ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެ ްމިކަން ްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލްްެވސް ގޮތުަގއި

ްކޮމި ްމާލިއްަޔތު ްނުކުތާއަކަށް ްބެހޭ؛ްމުހިއްމު ްކަމާ ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނުޑމެން ްވަނީ. ްވިދާޅުވެަފއި ްމަނިކުފާނު ްއެ ޓީގައި

ްއޮފީހުގެް ްއޮފީހުގެ، ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްދެންނެވިފައިވޭ، ްވެްސ ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްފިނޭންސް ްކޮމިޓީން މާލިއްޔަތު

ް ްކަންތައްތަކަށް ްލިބިގެންދ2214ްިދަތިކަމުގެ ްހައްލެއް ްކޮންމެވެސް ްވެސް ްއަހަރު ްކަމެއްްވަނަ ްމުހިއްމު ްވަރަށް އުަމކީ

ްމިް ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްވެްސްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވައިލާފައި ްވާހަކަ ކަމަށް.ްއާދެ!ްމި

ހުށަހެޅީފައިވާްރިޕޯޓަށްްތާއީދުކޮށްްފާސްކުރަމުންދާއިރުްއަޅުަގނޑުމެންްހަނދާނުގައިްބަހައްޓާލަންޖެހޭ،ްބަޖެޓުްކޮމިޓީގަިއް

ްކޮމިޓީެގްމަ ްބަޖެޓު ްދަންނަވަިއގެން ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަނީ ްމި ްއަދަދު ްމި ްނިންމެވިއިރު ސައްކަތް

ްވެްސް ްވާަހކަ ްއެ ްެއހެންވީމާ، ްނިންމަވާފަ. ްމަސައްކަތް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްހިމެނިގެން ްއަދަދަްށ ްމި ްވެސް ރިޕޯޓުގައި

ްށްްޝުކުިރއްޔާ.މަޢުލޫމާތަށްްޓަކައިްދަންނަވާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަ

ްް

ްމާމިގިނލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްއޮޑިޓުް ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްައޅުަގނުޑ ްދުވަހެްއގައި ްދައްކާ ްވާހަކަ ްބަޖެޓުގެ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ްގެންނަވާފަ ްކޮިމޓީން ްމާލިއްޔަތު ްބަޖެޓަށް ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްމިހާރު ްތާއީދުކުާރްއޮފީހުން ްެއއަށް ްއެކީަގއި ްއިޞްލާާހ ިއވާ

މިލިއަންްރުފިޔާްއިތުރުކުރުމ18.1ްްާވާހަކަ.ްއާދެ!ްެއާއއެީކގައިްއަދިްއަޅުަގނޑުމެންްބަޖެޓުްދިރާސާކުރިްކޮމިޓީންްވެސްް

ްމިނިަވންް ްދައުލަތުގެ ްއޮތީ، ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްއަންނަނީ. ްމި ްއަަދދެއް ްވިާދޅުވާ ްއެ އެީކގައި

ްބޮޑެތިްމުއަ ްވަރަށް ްދިމާވާ ްދިރާސާކުރަމުންދާއިރު ްބަޖެޓު ްވެސް ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމެދުގައި އްސަސާަތކާ

ްތަންތަނާް ްބައެއް ްހުރި ްގޮުތގައި ްމުައއްސަސާތަުކގެ ްވަކި ްއަދި ްވަކިކުެރވިފައި، ްބަޖެޓު ްހުރި. ްއެބަ މައްސަލަތަކެއް

ްމެ ްގޮާތ ްހުރި ްކުެރިވފައި ްކަންތައްަތއް ނުޑްދޭތެރޭގައި ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްިވސްނައިލާއިރު ދުގަިއ
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ްފިނޭންސްް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްދަންަނވާލަންޖެހޭ. ްއެކު ްހިތާމަާޔ ްވަރަށް ްއިނގޭތޯ. ްހިތްހަމައެއްނުޖެހެއޭ އެންމެ

ްކަ ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލިސް؛ްރައްޔިތުްނގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ްއޮްތއިރުްމިނިސްޓަރަށް ނޑަެއޅިފައި

ްބަަޔކުް ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުްނގެ ނޑުމެންގެ ްީވއިރު،ްައޅުގަ ްކަމަށް ްތިންބާރުންކުެރްއެއްބާރު ްދައުލަތުގެ މިއީ

ްމެދުގަިއް ްމަޖިލީހާ ްރައްޔިތުންެގ ްކަމަށް ްތަެނއް ްހިންގާ ްޚަރަދުތަެކއް ްބޮޑެިތ ްވަރަށް ްއޮެވެގން ްބަޖެޓެއް ްބޮުޑ ވަރަށް

ްވާހަކަދެެކވޭއި ްބައްލަަވއިލަްއވާ! ްއެކަަމކު، 152ްްުރ، ްރުފިޔާ، 222ްްމިލިައން ްނާރާ. ްއަށް ްރުފިޔާ 182ްމިލިއަްނ

ކޮންމެވެސްްމިލިއަނެްއްކަންޭނނގެްމުޅިްމުަވއްޒަފުންނާއިްެމންބަރުންގެްހުރިހާްޚަރަދަކާއިްދަތުރުފަތުރާްހުރިހާްކަމެއްްމިް

ްހު ްހަދަންފަށާފައި ްމިާހރުވެސް ްޓަކައިްވެގެންދަނީ.ްއެާއއެްއކޮށް ްއޮްތ،ްެއްބިލްޑިންގްނިންމުމަށް ްލިބެން ްބިލްޑިންގަށް ރި

ްކޮމިޓީން.ްއެންމެްފަހުންް ްދިރާސާކުރާ ްބެލިން،ްބަޖެޓު މިލިއަނ98ްްްމިލިއަނަށްްނިންމެވީ.ްއެކަމަކ42ްްުއަޅުަގނޑުމެން

ް ްއަންނާތީާއްމެންބަރުންްެވސ8ްްްރުފިޔާްލިބިގެންްމެނުީވްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްހަމަޖެހޭކަށެއްްނެތް،ްއިތުރު އިތުުރވެގެން

ްނިކަމެތިކަމެއް.ް ްވަރަށް ްދިމާވީމަ ްހުއްޓާލަން.ްމިގޮތަށް ްޖެހެނީ ްމި ްމަަސއްކަތް ްބިލްޑިންގުގެ ްމި ްެއއްކޮށް.ްެއކަމަކު ވެސް

ްދަނޭ.ް ްއޮްތްގޮތް.ްައޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ ްމި ްވެސް ްހާލަތު ްފާސްކުރާއިުރ،ްމ17ްްިމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްބަޖެޓެއް ބިިލއަން

މިލިއަންެގްތެރޭަގއިްމުިޅްމިްސެކްޓަރަށްްދާްޚަރަދަކ152ް،62ްްީމިިލއަންްނުވަތ182ްްަތުންެގްމަޖިލީހަށްްތަނަށްްރައްޔި

ްއިނގޭތޯ.ް ްޖަސްޓިފައިނުކުރެވޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްނޫންހެން. ްޖަސްޓިފައިބަލެއް ްމި ްހީވަނީ ނަޑށް ްއަޅުގަ ްބެލީމަ ްކަމަށް އެއީ

ް ްރައްޔިތުންގެ ްހުށަަހޅާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުުރކުރަން،އެހެންވީމާ، ްަބއި ްއެ ްބަޖެޓަށް ްަބއ9ްްިމަޖިލީުހގެ ްދެންނެވި މި

ްއެް ްނެތިގެން ްއިމާރާތެއް ްެވސް ްއޮފީުހގައި ްއޮޑިޓު ްއެހެންމެ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަ ްގޮތުގަ.ްދެން ްއިޞްލާޙުގެ އަޅުަގނޑު

ްދުވަ ްހުރި ްމިނިސްޓަރުކަމުގައި ްފިނޭްނސް ްވާހަކަަދއްކަމުްންގެންދަނީ.ްއަޅުަގނޑު ްއަދިްބޭފުޅުންވެސް ްފެށިގެން ސްވަރުން

ްއަދަދުް ްބަޖެޓުގެ ްހުށަހެޅޭ ްތަންތަނަށް ްާދއިރާތަކަށާ،ްމި ްކޮރަޕްަޝންްކޮމިޝަނާ،ްއަދިްޖަސްިޓސްގެ ްއެންޓި އެނޫންވެސް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްދާއިރާތަކަށް ްވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްމި ްކުޑަކުރެވިަފއި ްތަނުން ްބޮޑު ްަވރަށް ްބަލައިލާއިރު އަޅުަގނޑުމެން

ްރަނގަޅަ ްޖުޑީޝަީރްވަރަށް ްވިސްނާއިރު، ްރަނގަުޅކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖަސްޓިސް ްމެނުވީ؛ ްވިސްަނިއގެން ށް

ނޑިޔާރުންް ްފަ ްތެރޭގައިހެން ނޑެްއެގ ްކޮތަރުކޮށިގަ ްނުދީ ްބަޖެޓެއް ްދޭންވީ ްތަނަށް ްއެ ްވިސްާނއިރު ރަނގަޅުކުރަން

ްނުކުެރވޭ ްިއޞްލާޙެއް ްއެކަންކަމެއް ްމަަސއްކަްތކުަރންޖެހުނީމާ ްވާނީްތިއްބަަވއިގެން ްޙަޤީޤަތް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދެން ނެ.

ްވަރަށްް ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލައިލަން ްައޅުަގނޑުމެން ްއަދަދު ްފަިއސާގެ ްދެވޭ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްމިނިވަން ްމިއަދު ޙަޤީޤަތަށް.

ނުޑްކެއަރފްލީ.ްއެހެންނޫންކަމަށްަވންޏާްއަޅުަގނޑުމެންގެްޑިމޮކްެރޓިކުްމަރުޙަލާތައްްެއގޮތަށްްެގންދެވޭނެްކަމަކަށްްއަޅުގަް

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްއޮޑިުޓްއޮފީހުގެ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމިހާރު ްގޮތެއްގައި ްއިނގޭތޯ.ްެއހެންވީމާ،ްޖުލް ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ް ްއިމާރާތަށް ްއޮފީހުގެ ްއޮޑިޓު ްބޭނުންވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަ ްއެ ްަވގުތެްއަގއި މިލިއަްނ34ްްވާހަކަދަްއކާ

ދެްއަހަރަށްްބަހާލަިއގެްންޕްރޮޖެޓުްދެއްވަްންވިދާުޅވީމަ،ްއެްަބއިްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްް.ްއެްބޭުފޅުނ62ްރުފިޔާ،ްެއއީް%

މިްވަނީްއުނިކުެރވިފަ.ްދެންްެއހެންނަމަވެސްްބަޖެޓުްދެކޮޅުނުޖެހިގެން،ްއާމްދަނީްލިބުންްމަދުވެގެންދާތީްނުދެިވގެންދާކަްން
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ްދަމު ްމަްއޗަށް ްއިންފްލޭޝަން ްޤަބޫލުކުެރވޭ. ްވެްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެކީަގއި ްހުރުމާ ްތަފާތުތައް ްމިދެންނެވި ންދާއިރު

ްގޮތަކަށްް ްނޫން ްއެ ްނަަގހައްޓަން. ްދަމަހައްަޓއި ްމުައްއސަސާތައް ްމިނިވަން ްޖެހޭ، ްއެބަ ްވިސްނާލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްދާނީް ްކުރިއެރުން ްޤައުމުގެ ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްއިތުރުެވ، ްކޮރަޕްޝަން ްވަންޏާ ްަކމަށް ްދެޭވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޅުަގނޑުމެންްއެދޭްގޮތްްނޫންްއެހެންްގޮތަކާްދިމާްއަށްްކަަމށް...ްއަ

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ް

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވް ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްކޮް ްމާލިއްޔަތު ްދަންނަވަން.ްބަޖެޓަށް،ްއަދި ްވާަހކަ ްތާއީދުކުރާ ްބަޖެޓަށް ްއެ ްއެުކަގއި ްއިޞްާލޙުތަކާ ްގެނެސްފައިވާ މިޓީން

ްވެސްް ްމިހާރަށްވުރެ ްޕާފޯމަންސް ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ްާތއީދުކުަރނީ ްއަބަދުވެސް ްއަުޅަގނޑު ްހަމައެއާއެުކަގއި އަދި

ްރާއް ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނޫނުއަސާީސ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްކަމަށް. ްއަދިްރަނގަޅުވާންޖެހޭނެ ްމުއައްސަސާތަކާ ްހުރިހާ ޖޭގެ

އޮފީސްތަކާްއަދިްޝަރުޢީްދާިއރާގެްތަންތަންްވެސްްހިމެނޭްގޮތުންްއޮޑިޓުކޮށް،ްއެކަންކަންްައހަރުންްއަހަރަށްްނިންމުމަކީް

ްމަނިކުފާނަްށް ްއެ ްމަަސއްކަތްުކރައްާވއިރު ްއެ ްމަނިކުފާނު ްެއ ްއެހެންނަމަވެްސ ްމަސްއޫިލއްޔަެތއް. ްޖެނެރަލްެގ އޮޑިޓަރ

ްދަތިކަންްްވެސް ްމެޝިނަރީގެ ްއަދި ްދަތިކަމާ، ްމުވަްއޒަފުންގެ ްދަތިތަކަާކއި ްގެންދިއުުމގެ ްުކރިއަށް ްމަސަަކއްކަތްަތއް އެ

ްމަސައްކަތްތައްް ްތަނުގެ ްއެ ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްހަމައެާއއެުކަގއި ްފާހަގަކޮށްފައިވޭ. ްހުރިކަމަށް ވެސް

ނުޑމެންނަށްްއެބަްފެނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްޒަމާނީްަވސީލަތްތަްއްްއެކަީށގެންވާްބާރުްސްީޕޑެްއގަިއްހިނގަމުންދާްތަ ންްއަޅުގަ

ްކަމުގައިް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްއޮތުމަކީ ްފުރުޞަތު ްޤާއިމުޮކށްދިނުމުގެ ްނިޒާމެއް ްކުރެވޭނެ ްމަސައްކަްތ ްއެ ބޭނުންކޮށްގެން

ްއަ ްގިނައިން ބަދުވެސްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއެަބްއަޅުަގނޑުްދެކެން.ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްހަމަްމިހާރަކަށްއައިސްްވަރަށް

އަުޑއިޭވ،ްމިނިވަންްމުއައްަސސާްއެއްްމިނިވަންވަނީްއެްތަނުގެްބަޖެޓުްމިނިވަންކަމާްއެކުްލިބުނީމަކަން.ްފައިސާްއަތަށްް

ްޒިންމާްއުފުލުމުަގއިް ލިބުނީމައޭްމިނިވަންވަނީ.ްއެެހންނަމަވެސްްއެްފައިސާްލިބުީނމަ،ްއެްފައިސާްޚަރަދުކުރުމަަގޔާއިްއެ

ްބަޖެޓުް ްއެ ްއޮިޑޓަރްޖެނެރަލަށް ްވިސްނާލަން.ްމިއަދު ްޖެހޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެން ްމެދުގައި ްގޮތާ ްކުރިއަށްދާ ކަންތައްތައް

ްކަމަށްް ްބޭފުޅާ ްދައްކަވަންޖެހޭ ްމިސާލު ްއެ ްރަނގަޅަށް ްެއންމެ ްޒިންމާއަދާކުރުމުަގއި ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަކީ ްދިނީމާ އެގޮތަށް

ް ްއެންމެ ްކަންކަން ްތަނުގެ ްެއ ްއެހެންްވާތީެވ، ްމިނިވަން ްއެހެންނަމަވެސް ްހިނަގއިފާނެ. ރަނގަުޅގޮުތަގއި

ްކަންކަްން ްއެ ްބަލަިއ، ްގޮެތއްަގއި ްއެކަީށގެންާވ ްގޮތް ްހިނގާުނހިނގާ ްކަންތައްތަްއ ްބެހޭ ްފަިއސާާއ މުއައްސަސާަތކުަގއި

ްމިނި ްއެަކންކަން ްފަރާތުން ްފިނޭންސްގެ ްއޮްފ ްމިނިސްޓްރީ ްހަމަ ްހެދުމަށްފަހުގައި ްގޮތެއް ްެއކުަގިއްހިންގޭނެ ވަންކަމާ

ކުރެވޭނެްގޮތަކަށްްަދއުލަތުެގްބަޖެޓުްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްފާސްކުރުމަށްފަހުގައިްއެްތަްނތަންތަނަށްްލިބިދިނުމަކީްއެއީް

ނޑުްފާހަގަޮކށްލަންްބޭނުން،ްއިލެކްޝަންް ވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއްްކަމުގަިއްދެކެން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިގޮތުންްއަޅުގަ

ްއެްކޮމިޝަ ްސަބަބުން ްނެތުމުގެ ްމިނިަވންކަން ްޚަރަދުކުރުމުގެ ްބޭފުުޅންނަށް ްއެ ްފާސްކުރުމަށްފަހުގައި ްެވސް ްބަޖެޓު ންގެ
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ްފިނޭންސްގެް ްއޮފް ްިމނިސްޓްރީ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްދަތިވެގެންދިޔަ. ްމަސައްކަތްަތކަށް ބޭފުޅުންގެ

ްއެހީތެރިކަން،ްވާހަކަދަްއކަިއގެ ްރަީއސް.ްހަމަްމިއާއެކުަގއި،ްަބއެްއްއެއްބާރުލުމާއި ްހައްލުކޮށްީދފައިވާކަން.ްިޢއްޒަތްތެރި ން

ްހިސާބަށްް ްވާހަކަނުދެއްކޭ ްމީހުންނާ ްއެ ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖެގ ްގޮސް ްމިނިވަންކަމުން ްމުއައްސަސާަތއް މިނިވަން

ްހަމައެާއއެުކގަް ްއަދި ްބޭނުްނ. ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްައޅުގަ ްޮގއްސަާވކަން ްމިނިވަންްކަންތައްތައް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ އި

މުއައްސަސާަތކުގެްފަރާތުންްެއްބޭފުޅުންނާްފޯނުންްގުޅާލަންްބޭނުންވިޔަސްްެވސްްއެްބޭފުުޅންނާްފޯނުންްވާހަކަނުދެއްކޭް

ނޑުްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީ ސް.ްދަރަޖަްއަށްްއެްމިނިވަންކަންްހައްދުންނައްޓާފައިްޮގއްަސވާަކންްއަޅުގަ

ްއެންެމް ްދަނީކީ ްއެ ްކަންކަން ްއެ ްދިަޔއީމަ ްކަންތައްތައް ްމުއައްސަސާަތކުެގ ްމިނިވަން ްބައެްއ ްޤައުމެއް މިހާހިސާބަށް

ްބަޖެޓުް ްފަރާތްތަކުގެ ްއެފަދަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންކަމަށްވާނަމަ ްނެތް. ްެދންނެވޭކަށް ްައޅުަގނޑަށް ރަނގަޅަކަށޭ

ްކުރަންެޖހޭނެ ްވެސް ްައޅަންޖެހޭްްހިފެހެއްޓުމަކީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޓަަކއި ްޒިންމާދާރުކުރުވުމަށް ްކަންކަން ްއެ ކަމެއް.

ްއޮޑިޓަރް ްމަތީން ްގޮތުގެ ްމިދެންނެވި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެކެން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްައޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުަތއް

ގެްބަޖެޓުްމިނިވަންކަމާްއެުކގައިްއެގޮތަްށްޖެނެރަލްްއޮފީހުގެްބަޖެޓުްފަދައިންްރާއްޖޭގެްމިނިވަންްހުރިހާްމުއައްސަސާތަެކއްް

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްރާއްޭޖގެ ްއަދި ްކަްނކަން ްކޮްނޓްރޯލެއްްނެތި،ްއެ ނޑުމެންނަށް ްނެތި،ްއަުޅގަ ދޫކޮށްލައިފިްނަމަ،ްހައްެދއް

ްގޮތެ ްއެހޭނެ ްވެސް ްއަޑު ްމީހުންެގ ްނެިތ،ްއެ ްވެސް ްގޮެތއް ްވަެދވޭނެ ްތެެރއަށް ްމުއައްަސާސތަކުގެ ްމިނިވަން ްފަދަ ްއްއެ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދެކެން. ްއަުޅަގނޑު ްކަމުަގއި ްއޮތް ްބިރު ްގޮސްދާނެކަުމެގ ްހަްއދުނައްޓަިއގެން ްމިނިވަންކަން ްއެ ނެތި،

ްހުރީތީް ްހިފާފައި ްފެނި،ްސާބިތުވެ،ްއަތުން ްމައްޗަށް ްޙަޤީޤަތުގެ ްމީގެ ްކަންކަން ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް.

ްެއކަ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަނީ. ްމި ްމިނިވަންްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާލީމާ ްގުޅަން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްކޮށްފައި ން

މުއައްސަސާަތކުގެްމުޤައްރިެރްއގެްހައިިސއްޔަތުންްދެންނެވީާމްނުގުޅުްއވަިއ،ްެއކަމާްއަަޅއިުނލައްވާްިތއްބެވީމާްައޅުަގނޑުް

ްޒިންމާދާރުކަ ްނުދެކެމޭ. ްއަޅުަގނޑު ްކަުމގައި ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއެއީކީ ްދަންނަވަނީ ްމަސައްކަެތްއްމި ްއެކު މާ

ްއަިދް ްކޮށްގެން. ްކަންކަން ްެއ ްގޮތުަގއި ްރަނގަޅު ްއެކަީށގެންވާ ްޚިޔާނާތްތެރިނުވެ، ްއަށް ްފައިސާ ްދީފަިއވާ ކުރެވޭނީ

ްއުފައްދައިްޝަްއުކގެް ްމީހުން ްމެދުަގއި ްމަްއސަލަތަކާ ްރިޕޯޓުތަުކގަިއވާ ްޮއޑިޓަރްޖެެނރަލްްނެރުއްވާފަިއވާ ހަމައެއާެއކުަގއި

ްއެބަ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްނެރުއްވާްްނަޒަރުތައް ްދަންނަވަނީ ްމި ްޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑު ްއެބަ ޖެހޭްރަނގަޅުކުރަން.ްހައްލުކުރަން

ްައޅަންޖެހޭް ްފަރާތްތަކަށް ްގުޅޭ ްކަާމ ްނަމަވެސް، ްޝަރީޢަތަށް ްމައްސަލަތައް ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްުގޅޭ ްކަމާ ްއެ ރިޕޯޓުގައި

ް ްހޯެދއްވުމަށް ްފައިސާ ްއެ ްެއޅުމަށްފަހުގައި ްކަމެކޭ.ްފިޔަވަޅުަތއް ްކުެރއްވުމަީކްކުރަންޖެހޭނެ ްމަސައްކަތް ަޓކަިއްކުރަންޖެހޭ

އެހެންނަމަވެސްްޮއޑިޓުްރިޕޯެޓއްްނިކުންނައިރުްޭއގެްއަެނއްޮކޅުން،ްކަމާްގުޅޭ؛ްއެްރިޕޯޓުްރައްދުވާްފަރާތްތަކުންްބުނާެން

ް ްރަނގަޅު ްޞައްޙަ، ްނިންމުންތަކަކީ ްނިންމާފައިވާ ްޖެނެރަލް ްޮއޑިޓަރ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްނޫނޭ.ްއެކަމާ ނިންމުންތަކެއް

ްޒިންާމް ްއެ ްއޮޑިޓުކުރުުމގައި ްއަދި ްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްހަރުދަނާ ްިމއަދު ްވެސް ްުއސޫލުތައް ްއޮޑިޓުކުރުުމގެ އެހެންވީމަ،

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްއެހެްނކަމުން،ްއަުޅަގނޑު ްެދކެން. ްައޅުަގނޑު ްކަމުަގއި ްއަާދކުރަންޖެހޭ އިތުރަށް
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ްހުށަ ްމި ްގުޅޭްރައީސް، ްކަމާ ްއަދި ްޖެނެރަލާ ްއޮޑިަޓރ ްއެހެންނަމަވެސް ްތާއީދުުކރަމޭ. ނޑު ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށް ހެޅިފައިވާ

ްހަރުދަނާކުރަންޖެހޭް ްއިތުރަށް ްދައުރު ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްޓަކައި ްިޒންމާދާރުކުރުމަށް ްމުއައްސަސާަތއް މިނިވަން

ނޑުްދެކޭްވާހަަކްދަންނަވަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިް ްްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްެދއްވިްފުުރޞަތަށް.ްކަމުގައިްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްަފރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމަށް ްއޮތް.7ްްޝުކުރިއްާޔ.ްއަދިވެސް ްއެބަ ްނަންފުޅު ްމެންބަރެއްގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއޮތީ ްބާކީ ްއަށް ްޢިްއޒަތ5ްްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއެ ްއަުޅަގނޑު ްފުރުޞަތު. ްފުރުޞަތުއަރުވާނީްމިނެޓުއިރުގެ ްމެންބަރުންނަށް ތެރި

ް ްނިންމާލުމަށްފަހު ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ްައއިޓަމ11:22ްުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެޖެންޑާ ްމި ްދަންފަޅީގަ. ްފަށާ ަގއި

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްދާީނ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިސާބުނ11.2ްްްނިމުމަށްފަހު ްމި ްމަތީން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ައށް.

ް.الم عليكنوالس  މިނެޓުގެްހުސްަވގުތުޮކޅެއްްއަޅުަގނޑުްއަރުވަން.32ްްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްޢިއް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮމި ްގެންދަނީ ްމި ްކުިރއަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު ޓީންް`.

ް ްއޮފީހުގެ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްތެރެއިން، ްކަންކަުމގެ ްކޮމިޓީނ2214ްްްހުށަހަޅައިފައިވާ ްމާލިއްޔަތު ްބަޖެޓު ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްދާއިރާގެް ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްރިޕޯޓު. ްޮގތުގެ ްނިންމެވި ދިރާސާކުރަްއވައި

ްދުއްރަޙީމަށް.ޢަބްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްޮއވޭ ްއެބަ ްބަޔާންކޮްށފައި ްސާުފކޮށް ްޤާނޫުނގަިއްވަރަށް ްމާލިއްޔަތު ްބޭުނންވަނީ އަޅުަގނުޑްދަންނަވާލަން

ްއޮިޑޓުކުރުމަ ްހުރިހާްކަންކަމެއް ްޚަރަދުކުރާ ްދައުލަތުން ްހުށަހަޅަންޖެހޭނ31ްްެށްފަހު ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަށް ްކުރިން މާރުޗގެ

ޖޫންގެްކުރިންްޮއޑިޓަރްޖެނެރަލްްއެްރިޕޯޓުތައްްއޮޑިޓުކޮށް،ްނިންމާލަންޖެހޭނެްކަމަށ14ްްްކަމަށް.ްއަދިްހަމައެއާއެްއކޮށްް

ް ްއޮފީހުގެ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްެގ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަހަރުގ2214ްްެބަޔާންކޮށްފަ. ްކޮމިޓީްންްވަނަ ްމާލިއްޔަތު ބަޖެޓު

ނަޑއަޅާފައިިމވާްގަިއޑްލައިންތަުކެގްމައްޗަށްްއެްއގޮތަކަްށވެސް؛ް ނޑުމެންްކަ ދިރާސާކުރެްއވިއިުރގައިްޤާނޫުނތަކުަގއިްއަުޅގަ

ްނުް ްވޯކްޕްލޭން ްުނވޭ.ްއެގޮތުްންއޮޑިޓް ްިރޢާޔަތްކޮށްފައެއް ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމައްޗަކަށް ްޓައިމްފްރޭމްތަކުގެ ވަަތްނޫނިއްޔާމު

ްރިޕޯޓުތަެކއްް ްއޮޑިޓު ްބަޔާްނކޮށްފަިއާވްހުރިހާ ްވޯކްޕްލޭންަގއި ނޑަައޅާފަިއވާ ްކަ ްގޮުތަގއި ްޯވކްޕްލޭނެއް އޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެ



26 

 

ް ްކުއާޓަރ ްނިކުންނަނީ 3ްްމި ްުކއާޓަރ 4ްްނުވަތަ ްުކއާޓަރ ްއަހަރުގެ ްވަނަ ްދެ ްެއއްެޗއް ްެއއްވެްސ ގައ2ްްިަގއި.

ްނު ްބަޔާންޮކށްފައެއް ްގޮތަކަށް ްހަމަްނިކުންނާނެ ްދެނީ ްމި ްފައިސާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނވީމާ، ވޭ.

ްގޮތަށްތޯ؟6ްްމަސްްވަންދެންްނިދާފައިްތިބެފައި،ްއޭގެްފަހ6ްްުބަޔަކުްމީހުންްފުރަތަމަް މަސްްވީާމްނިކުމެގެންްއަންނަ

ްސާފު ްއެކަން ްކޮމިޓީގައި ްމާލިއްޔަތު ްކަމެއް. ްބޭނުންވާ ްސާފުކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ނުޑްއެއީ ްއަުޅގަ ްކީއްވެތޯ ްއޮތީ ނުޮކށް

ްއަންނަނީް ްދެމުން ްބަޖެޓު ްއަބަދުެވސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެނެރަލަށް ްއޮޑިޓަރ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސުވާލުއުފެދޭ. ހަމަ

ް ްހުށަހެޅުމުގެ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންެގ ްބަޖެޓު ްެއ1ްްދައުލަތުގެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްކުރިން. ްދުވަސް މަހެއްހާ

ވެސްްނުފެނޭ.ްދައުލަުތގެްބަޖެޓުެގްރިޕޯޓުްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްައތްމައްޗަށްްބަޖެޓުްދިރާސާކުާރްްކަމެއް

ްމިތާނަގިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓަްށ ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ްމިއަދު ްފޮނުވާފައިވަިނކޮށް، ްފަހުގައި ްނިންމުމަށް ކޮމިޓީން

ޅުަގނޑުމެންގެްއަިމއްލަްނަފްސަށްްވެސްްލަދުވެިތވާންޖެހޭނެްކަމެއް.ްމަޖިލީހުގެްބަހުސްކޮށްގެންްފާސްކުރަންޖެހޭތީްއެއީްއަ

ްމަޖިލިްސް ްމި ްނިޒާމުތަކެއް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ްޖެހޭ ްއެބަ ްރިޔާސަުތން ްމަޖިލީހުގެ ރައީސް،

ްފު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތެރެއިން ްމަޖިލިސް ްމި ްބާއްވަން. ްފުރިހަމަކޮށްދީފައި ްރައީސްްތެރޭން ްމަޖިލީހުގެ ރިހަމަނުކޮށްދީ،

ްކަެމއްަގއިް ްއެހެން ްނޫނިއްޔާ ްވަަޑއިގެން، ްތަނަކަށް ްެއހެން ްނޫނިއްާޔ ްވަަޑއިގެްނ، ްކޮންފަރެންސަްށ ސްޕީކާރސް

އުޅުްއވާފަިއ،ްދެންްއެންމެފަހުްދުވަހު،ްހަފްތާގެްއެންމެްފަހުްދުވަސްކޮޅާްހިސާބަށްްއަިއއްަސްމަޖިލިސްްތެރެއަށްްވަނީމަް

ނުޑްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ްމިސާލަކަށް ްހުސްެވފަ. ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްގޮތް ްހަދާނެ ްތިބެންޖެހެނީ ްމި ްއެންމެން މެން

%ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ް%72ްދަންނަވަފާނަން ްފާސްުކރާއިރުަގއި، ްބަޖެޓެއް ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްއަށް އިދާީރ28ްްމުސާރަ

ްހުށަހަ ްފާސްކުރަންެވެގން ްބަޖެޓެއް ނަޑއެޅިަފއިާވ ްކަ ް%ޚަރަދުތަކަށް ްއޮތްއިުރަގއި، ަކނޑަްނވެގެްނ5ްްޅާފައި

ނޑުމެންް%5ްބުނެފައި،ް% ްކޮްނތާކުންކަންްެވސްްނެތްްބުނެީދފައިްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްައޅުގަ ަކނޑަނ5ްްީަކނޑަނީ

ްމިް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއެއް ްތެރެއިންތޯ، ްޚަރަދުތަކުގެ ްއިދާީރ ްނޫނިއްޔާ ްތެރެއިންތޯ، ްއިނާޔަތްތަުކގެ ްއާއި މުސާރަ

ންްސާފުވާންްއެަބްޖެހޭ.ްމިއަދުްމިްއޮީތްައވަްސއަރުާވލައިގެންްރިޕޯުޓްގެެނއްސަްާމލިއްޔަތުްކޮމިޓީން.ްމާލިއްޔަުތްރިޕޯޓު

ކޮމިޓީއާްގުޅާލަިއގެންްސަބްްޮކމިޓީގައިްއޮތްްރިޕޯޓެއްްގެނެްއސަްމިްއޮތީ.ްެއގޮތަށްްރިޕޯޓުްގެނައިމަްައޅުަގނޑުމެންނަްށް

ްވިދާޅުވާ ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްމާދަމާ ް%ދެން ްއަށް ްތިމަންނަ ްމަސަްއކަތ5ްްްނެ، ްނޭނގިގެން ްތަެނއް ނޑަންވީ ކަ

ްއޮޑިޓަރެއްް ްތަނުން ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްޮއޑިޓުކުރަންެވގެން ްއޮފީސް ްޖެނެރަލް ްއޮޑިޓަރ ްމިހިރީ. ހުއްޓާލަިއގެންނޭ

ްއެ ްތިމަންނަ ްނުކުެރވޭނެތާއޭ ްމަސައްކަތެްއ ްތިމަންނަމެންނަށް ްބުނާނެ، ްދާއިރަްށ ްއޭނަ ްބަޖެެޓއްްޢައްޔަންކުރީމާ ދިފައިވާ

ްހުށަހަޅާފަިއް ްއަދަދު ްމި ްނެތޭ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްހިމަނަިއގެން ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުގެ ްއޮތީކީ. ްދީފައި ނޫނޭ

ްގެންދަނީ. ްކަންކަން ްހިސާބަކަށް ްސުވާުލއުފެދޭ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހަކަށް. ްރައްޔިތުންގެ

ްސުވާ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްއެބަްއެހެންވީމާ، ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހިސާބަށް ްތެރެއިްން ލުނުއުފެދޭ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ޖެހޭ

ްއެބަ ްރިޔާސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ، ްކުރަން. ްއޮްތް މަސައްކަތްތައް ްކުރިއަށް ްސަމާލުކަންދޭން. ްއިތުރަށް ޖެހޭ
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ްމ18ްްިް;ދައުރަށް ްވެސް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްެއ ްވެސް ްއަންނައިރު ްމަޖިލިސް ްމެދުް ވަނަ ކަންކަމާ

ްދިރާސާކުރައްވާަފއިާވް ްކޮމިޓީން ްޤަބޫލުކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމާލިއްޔަތު ްކަމަށްްއަޅުަގނޑު ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެ

ްގޮތުަގިއް ްސަބަބެްއގެ ނުޑ ްަމިއގަ ްހުރުމުގެ ްމައްސަލަތައް ްެއ ްހުރި. ްއެބަ ްމައްސަލަތައް ްަބއިވަރު ްވަރަށް ރިޕޯޓުގައި

ްފާހަގަކުރެް ނަޑއަޅާފަިއވާްއަޅުަގނޑަށް ްކަ ްމަތިން،ްކުރަންެވގެން ްގޮުތގެ ްބަާޔންކޮށްފައިވާ ްޯވކްޕްލޭންަގއި ްއޮޑިޓް ްެއއީ ވެނީ

ނޑުމެން،ް ްވެސް،ްއަޅުގަ ްބަޔާންކޮށްފައިވާތީ.ްހަމަަގއިމު ްގޮތަށް ްނިމޭ ްުކއާޓަރްތްރީގައި ްމަސައްކަތްތައް ޖޫނ14ްްްގިނަ

ް ްއަހަރެއްގެ ްދައ14ްުކޮންމެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްކުރިން ްލިޔުމެއްްޖޫންެގ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްގޮތުން ްބެހޭ ްހިސާބުތަކާ ލަތުގެ

ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްް ްމި ްވާހަކަ ްގޮތުގެ ްފޮނުވާނެ ްމިތަނަށް ްރިޕޯޓް ްއެ ްފޮނުވަންޖެހޭނެ.ްއެކަމަކު ފޮނުވަންޖެހޭނެ.ްރިޕޯޓެއް

ްބާރު ްއެދި ްފޮނުވުމަށް ްރިޕޯްޓ ްކޮމިޓީްންއެ ްމާލިއްޔަުތ ްނެތް. ްެވސް ްވޯކްޕްލޭުނގަިއ ްވެްސްކޮމިީޓގެްހުށަހެޅުއްވި އަޅާފައި

ްމަޖިލީހުންް ްރިޕޯޓް ްކޮމިޓީ ްިމ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްނުވޭ. ްބަޔާންޮކށްފައެއް ްތެރޭގައި ނިންމުމުގެ

ފާސްކޮށްފައި،ްއޮޑިޓަރްޖެނެަރލްްބަޖެޓުގައިްހިމަނާއިުރގައިްމިްދެންނެވިްގޮތުގެްމަތިން،ްމިދެންނެވިްނުކުތާގެްމަްއޗަށްް

ްދަ ްރިޢާޔަތްކޮށް، ްއަހަރެއްގެ ްކޮންމެ ްރިޕޯޓެއް ްހިސާބުކިތާބުގެ ްބެހޭ ްޚަރުދަތަކާ ްހުރިހާ ްމާލިއްޔަތ14ްްުއުލަތުގެ ޖޫން،

ްޤާނޫނުގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްބަޔާންކުރުމަށްްއެދި،ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެްކަމަށްްބަޔާންކުރަންޖެހޭނެްމިްފަހަރު.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްވަގުތުްހަމަވީ.ްއަިދްްރު.ްމިްހިސާބުންްއެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަ ނަޑެއޅިފައިވާ އަށްްމިްބަހުސްގައިްކަ

ނޑަެއޅިފައިްއޮތްްއަށްްމިްމައްސަލަ ްަވުގތުްވެސްްހަމަވީ.ްްބަހުސްކުުރމަށްްކަ

ްދަނީރުްއަޅުަގނޑުްމިހާް-11.2 ޯއަގނައިޒޭޝަންްފޯްދަްނެްޓވޯްކްއެީއ،ްކޮިމޓީންްހުށަހަޅާްމައްސަލަ.ްްއަށް.11.2ްްމި

ްބަިއވެިރވުމުެގްއޮ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ް)ނާކާ(ްަގއި ްޕެސިފިކް ްދަ ްއެންޑް ްއޭިޝއާ ްއިން ްއެްކއަރކަްލޗަރްސެންަޓރސް ފް

ްރިޕޯޓް،ް ްރިޕޯޓް.ްމި ްދިރާސާކުރަްއވަިއްނިންމެިވްގޮުތގެ ްކޮމިީޓން 18ްްމައްސަލަ،ްއިޤްތިޞާދީ ގައ2213ްްިޑިސެމްބަރު

ްމަޖިލީ ްރިޕޯޓް ްފޮނުވިފަ.ްމި ްމެންބަރުންނަށް ްމުޤައްރިރު،ްހިތަދޫްވާނީ ްއިޤްތިޞާީދްކޮމިޓީގެ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ހަށް

ްއުތުރުްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްއަސްލަމަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަން.

ް

ްވާހަަކދެއްކެވުން:ްދުްއަސްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަ

ްއޮފްްެއކްއަރކަލްޗަރްސެންޓަރސްްއިންްއޭޝިާއްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރައީް ސް.ްޯއގަނަިއޒޭޝަންްފޯްދަްނެޓްވޯކް

ްޤާނޫނުއަސާީސެގް ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްމަްއސަލަ ްަބއިެވރިވުމުގެ ްއިން ްިދވެހިރާއްޖެ ްގައި ް)ނާކާ( ްޕެސިފިކް ްދަ އެންޑް

ްމަޖިލީހ115ްަ ްމި ްމަތިން ްގޮުތެގ ްނަންބަރުގަިއވާ ްދެވަނަ ް)ފ(ގެ ްމާއްާދގެ ްވަނަ ްހިނދު، ްހުށަހެޅުނު ޑިސެމްބަރ3ްްުށް

2213ްް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތް 3ްްަގއި ްދައުުރގެ ްއަށ17ްްްވަނަ ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްަވނީ ްޖަލްސާަގއި ވަނަ
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ްއެްންޑް ްފިޝަރީްޒ ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްދިރާސާކުރުމުގަިއ ްމައްސަލަ ްމި ްކޮމިޓީން ްއިޤްތިޞާީދ ްދެން، ފޮނުވިފަ.

އަށްްފޮނުވާފައިާވްލަފަޔާްއަިދްކަުރދާހުގެްމައްޗަށްްބަަލއިލެވުނު.ްއޭެގއިތުރަށްްކޮމިޓީންްހޯދުނުްްއެގްިރކަލްޗަރުންްކޮމިޓީް

ްއޭޝިާއް ްއިން ްއެްކއަރކަްލޗަރްސެންޓަރސް ްއޮފް ްނެޓްވޯކް ްދަ ްއޮން ްއެގްރީމެންޓް ްތެރޭަގއި ްލިޔެކިޔުންތަުކގެ އިތުރު

ްދިރާސާކު ްބަލައި ްކޮމިޓީން ްއަުޅަގނޑުމެން ްޕެސިފިކު، ްދަ ްއޮފީހުންްއެންޑް ްޖެނެރަލްގެ ްއެޓަރނީ ްއިތުރަށް ްމީގެ ރެވުން.

ްރިޢާޔަތްކޮށްފަިއ،ް ްކަންކަމަށް ްމި ްބަަލއިލިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްލަފާ ްދެއްވާފަިއވާ ްކަމުަގއި ްމި ދެއްވާފަިއާވ،

ްބަިއވެރި ްއޯގަަނއިޭޒޝަންގަިއ ްމި ްފެނުނީ ްއަށް ްކޮމިީޓ ްއަީލގައި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްލިބުުނ ްމި ްއެީއ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަކީ

ްޑޮލަރުް ްހާސް ްނުލައި؛ްއާެދ،ްދިހަ ްފީއަކާ ްބޮޑު ްމާ ްޚާްއޞަކޮށް ްަވކިން ްގޮުތގަ.ްއަދި ްކަމެއް ްބޭނުންތެރި ްއަދި މުހިއްމު

ްއޭެގއިތުރަށްް ްއަދި ްފީއެއް ްމެންބަރޝިޕް ްއޭެގއިތުރުން ްައދި ްވަނީ. ްހަމަޖެހިފައި ްެދއްކުމަށް ްގޮުތގައި ްޗަންދާގެ އަހަރަކު

ްގޮތަ ްދައްކަންޖެހޭ ްޚަރަދެއްްފައިސާ ްމިފަދަ ްމާލިއްޔަތުން ްވަނީ.ްއެހެންކަމުން،ްދައުލަތުގެ ްހަމަޖެހިފައި ްމިކަން ްނޫން ކަށް

ްފެނިގެންދިޔައީ.ްެއގޮތުންް ްައށް ްކޮމިޓީ ްކަމަށް ްގިނަގުނަ ްފަިއދާ ްވާ ްބަިއވެރިވުމުން ްޖަމުޢިއްޔާަގއި ްމިފަދަ ކޮށްގެންްވެސް

ްމެރިކަ ްއަދި ްެއކްއަރކަްލޗަރ ްރާއްޭޖގައި ްމިްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭދޭ، ްޓަކައި ްެގންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްމަސައްކަތް ލްަޗރގެ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްބައިވެިރވާކަން ްަޤއުމުތައް ްހަރަކާތްތެރިވާ ްމުހިއްމުޮކށް ްއެންމެ ްހިސާބެއްަގއި ްހުރިހާ ްދުނިޔޭެގ ކަމުގަިއ

ްޮއސްޓްރޭ ްތެރޭގަިއ؛ ްޤައުމުތަކުގެ ްމެންބަރު ްނާކާގެ ްދަންނަވައިލާނަން ްއެގޮތުން ްބަނގްލަދޭޝް،ްފާހަގަކުރިން. ލިއާ،

ކެމްބޯޑިއާ،ްަޗއިނާ،ްހޮންކޮންގ،ްއިންިޑއާ،ްއިންޑޮނޭިޝއާ،ްއީރާން،ްކޮެރއާ،ްާލއޯސް،ްެމލޭޝިއާ،ްމިޔަންމާ،ްނޭޕާލް،ް

ްދުނިޔޭގެް ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްއަދި ްހިމެނޭ. ްވެސް ްވިއެޓްނާމު ްތައިލަންޑާއި ްއަދި ްސިރީލަންކާ ްފިލިޕީންސް، ޕާކިސްތާން،

ްޖަމުޢިއްޔާތައް ްެވސްްްމުހިއްމު ްއިދާރާަތކުން ްބައެއް ްމާލީ ްއެހެންކަމުން، ްބަިއެވރިވެފަ. ްވަނީ ްނާކާަގއި ެވސް

ްއެހީތެރިކަން،ް ްާނކާގެ ްހޯުދމުގައި ްއެހީތެރިކަން ްކުރިއަްށެގންދިއުމަށް ްރާއްޭޖގަިއ ްމެރިަކލްޗަރ ްއަދި އެްކއަރކަލްޗަރ

ްކޮ ްކަމަށް ްލިބިގެްނދާނެ ްއެހީތެިރކަން ްޖަމުޢިއްާޔގެ ްމި ްއެހެންކަމުން،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްާފހަގަކުރެވުނު. ްއަށް މިޓީ

ކޮމިޓީންްމިްމައްސަލަްޖުމްލަޮކށްްދިރާސާކުރުމަށްފަހުްނިންމީްނާކާަގއިްަބއިވެިރވުމަށްްނިްނމުމަށް.ްކޮމިޓީގަިއްެއްދުވަހުް

ް 6ްްބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވީ ްއާދެ! 17ްްެމންބަރުން؛ 2213ްްޑިސެްމބަރު ްކޮމިޓީެގ ްޭބއްވުނު ްދުވަހު ވަނ22ްްަވަނަ

ްބަ ްަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި ްއޮފ6ްްްއްދަލުވުމުަގއި ްނެްޓވޯކް ްަޖމުޢިއްޔާަގއި ްމި ްވަނީ ްއިއްތިފާޤުން މެންބަރުންެގ

ްއެހެންކަމުން،ް ްނިންމަވާފަ. ްަބއިވެިރވުމަްށ ްޕެސިފިކުގައި ްަދ ްއެންޑް ްއޭޝިއާ ްއިން ްސެންޓަރްސ އެްކއަރކަލްޗަރ

ތުންްހުށަހަޅައި،ްމިްކަމުަގއިްމަޖިލީހުންްގޮތެްއްނިންމައިދިނުމަށްްމެންބަރުންގެްފަރ11ްާމަޖިލީހަށްްމިްރިޕޯޓްްކޮމިޓީެގް

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާްވަރަްށްބޮޑަށް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގަިޑއިރުެގްބަހުސްގެްމަރުޙަލާްހުޅުވާލަން.ްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްތޮއްޑ1ްްޫޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއަޅުަގނޑުް

ްޢި ްމީްދާއިރާގެ ްމާފުކުރަްއވާތި! ނުޑ؛ ްައުޅގަ ްއާދެ! ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއަރުވަން. ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއޒަތްތެރި

ް ްއޮންނަނީ ްމި ްކަމުގައި ްބަިއވެރިވުަމށް.ްމި ްކޮންވެންޝަންަގއި ްމި ްމައްސަލަ ްފުރުޞަތެއް.32ްްރުހުންދިނުމުގެ މިނެޓުގެ

ްފުރުޞަތު ްބަހެްއްބުނުމުގެ ްޕާޓީއަކަށް ްކޮންމެ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއަދި ްދާއިާރގެ މިްއޮންނަނީ.ްއެހެންކަމުން،ްފުރަތަމަްތޮއްޑޫ

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުއަުރވަންްއެމް.ީޑ.ޕީގެްފަރާތުންްވާހަކަފުޅުދެްއެކވުމަށް.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރިޕޯޓަށްްޝުކުރިއްޔާ ްހުށަހެޅުނު ްމި ްބަިއވެިރވުމަށް ްނާކާގައި ްަފރާތުން ސަރުކާުރގެ

ްކޮމިޓީގަިއްއިންަނވާްމުޤައްރިަރކީްައޅުަގނޑުމެންެގްޕާޓީެގް އަޅުަގނޑުމެްނގެްޕާީޓގެްފަރާުތންްތާއީދުކުރަން.ްއިޤްތިޞާދީ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރަނީ ްމި ްމިއަށް ްފަރާތުން ްާޕޓީގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަމަްށވާްބޭފުޅެއް. ްސިޔާސަެތއް ްވެސް ންގެ

ްވެްސް ްއަބަުދގައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްމައްސަލަވާތީ. ްމި ްމައްސަލަައކަށް ްލިބޭ ްތާއީދު ްިސޔާަސތަށް ްމި އެްކއަރކަލްޗަރގެ

ްހެޮޔް ްބޭނުންވާ ްގެންނަ ްއަށް ްާރއްޖެ ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮުތަގއި. ްޕާޓީއެްއގެ ްިއދިކޮޅު ްވާަދވެރި މަސައްކަތްކުރާނީ

ްގެ ްއެހެންނަމަވެްސްބަދަލުތައް ްގޮތަކަށް. ްފަަދ ްހަމަޖެއްސޭނެ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްއިންތިާޒމުތައް ެނވޭނެ

ްމައުޟޫޢުގަިއް ްމި ްމިއަދު ްބޭނުންޭވ ްފާހަގަކޮށްލަން ްވެސް ްމައުޟޫޢުގައި ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިނދު، ްއަހަރަށްްްވާހަކަދަްއކަމުންދާ ްމި ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްވަނީ ްމި މިހާރު

ްރަބަރުް ްފަންސޫރާއި ްއެްއވެްސްޚަރަދެއް ްއެހެން ްފިޔަވައި ްމުސާރަ ްއަޅުވާފަ.ްމުަވއްޒަފުްނގެ ބަންދުކުރައްަވއި،ްބަންދުބޯޑު

ްއަދި ްއޮތްވަުރ، ްމިއަުދ ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ްކުޑަުކަޑ ްމި ްއަުޅވާފަ. ްބަންދުބޯޑު ްމަނާކޮްށ، ްވެސް ްއުޅެީންްގަތުން މި

ްގެންދަންޖެހޭް ްމި ްރާއްޖެ ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްހިންގަންޖެހޭޖެހުމަކީ ްސަރުކާރު ްދިވެހި ްބަންދުބޯޑުގަިއ ްނުނިމި، އަހަރު

ްޑޮލަރު.ްއެއީ،ް ްދިހަހާސް ްމީ ްބައިވެިރވުން ްކަމެއް.ްމީގައި ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭގައި މިސްރާބާ

ްހާސް ްދެ ްފަންސާސް ްލަްއކަ ްވެދާނެ.ްްއެއް ްއެްއޗަކަށް ްުކޑަ ްެއއީ، ްެވއްޖެއްޔާމު. ްމަގުން ްއަގު ްމިއަދުގެ ރުފިޔާ

ްދައުލަތުންް ްގުިޅގެން ްއެްއޗަކާ ްބިލަކާ،ްކޮންމެ ްކޮންމެ ނުޑމެން ްބަލަންޖެހޭ،ްއަުޅގަ ްއަުޅަގނޑުމެްންއެބަ އެހެންނަމަވެސް

ްފުރުޞަތެއް ްއަޅުަގނޑަށް ްބަންދުވީމަ ްބަހުސް ްކުރިން ްމީގެ ްބުރަ. ްބަޖެޓާްްއުފުލަންޖެހޭ ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެ ނުލިބުނީ.

ގުޅޭްގޮތުންްެއއަށްްބަހުސްްމަރުޙަލާގައިްައޅުަގނޑުމެންްއެްރިޕޯޓްްބަލައިލިން.ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލަކީ،ްމީރާްއަކީްމިއަދުް

ނޑުްފާހަގަކުރަ ން.ްމިްރާއްޖޭގައިްއެންމެްރަނގަަޅށްްފަންކްޝަންކުރަމުންދާްމިނިވަންްމުއައްަސސާތަެކއްްކަމުަގއިްއަުޅގަ

ްއެހެންނަމަވެސްް ްދޭތެރޭގައި. ްމަަސއްކަތްތަާކ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްލިބިގެންދޭ ްމަޤުބޫލުކަން ްަރއްޔިތުްނގެ ްރަނގަޅަށް ވަރަށް

ނޑަކަށްް% މިލިއަންްވަރ333ްްުނުވަތ33ްްައަޅުަގނޑުްދެކުނިންްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީހުގައިްވެސްްއެަބްއޮތްްގާތްގަ

ްޢިއް ްާވހަކަ. ްއަޅާ ްއިމާރާތެއް ްއޮތް ްބ.ްއެބަ ްވިސްނަން ްފުންކޮށް ްަވރަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ޒަތްތެރި
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ްހަމައަށްް ްހިއްކުމާ ްބިން ްރަށްރަށުަގއި ްބަެއއް ްދޭތެރޭގައި.ްރާއްޖޭގެ ްނެތްކަމާ ްކަރަންޓް ްމިައދު ްވެސް ްފެހެންދޫގައި އަތޮޅު

ްވަީންނުލިބި.ްއެހެންވީމާ،ްރާއްެޖްތަރައްޤީްކުިރއަރަމުންދާއިރު،ްއަނެއްްަބއިްރަށްރަުށގަިއްއެްނމެްއާދަިއގެްޚި ދުމަތްްމި

ްދޭތެރޭަގއިް ްޕްލޭނަކާ ްއެމުިނެއކުލެވޭ ްމިސްރާބެއް ްދާންވި ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެންމެ ްައޅުަގނުޑމެން ތަރައްޤީކުރުމުަގއި

ްއެބަް ްފާސްކުރާއިރު ްއެްއޗެހި ްމަޝްރުޢޫތަކާ ްމިކަހަލަ ްބަޖެޓުތަކާއި ްކުދިކުދި ްމިހެން ްވަިކަވކިން އެއްބަްސވާން.

ްފާސްކުރީ.ްވިސްނަން ްކޮްނވެންޝަންަގިއްބައިވެރިްނވަންތޯ ްކިތައް ްމަޖިލީހުން ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެއްޗެއް.ްމި ްހެދޭނެހެދޭ ޖެހޭ

ްކޮމިޓީންް ްއިޤްތިޞާދީ ްމީ ްމިސާލަކަްށ، ްލަްއވަން. ްތެރެއަށް ްއުސޫލުެގ ްމަސައްކަުތގެ ްމި ްމަޖިލީހުެގ ްއެދެން އަޅުަގނުޑ

ް ްއެބަ ްފަހުން ްއަަހރެއް ްމީެގ ްރިޕޯެޓއް. ްކޮންްގެނެއިން ްލިބުނީ ްޤައުމަށް ްމި ްބަިއވެިރވެގެްނ ްމީގައި ިރވިުއކުަރންޖެހޭ

ްއަހަރުް ްފަސް ްމި ްދަުއރުގަިއ، ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމައްސަލަ ްކިތައް ްގޮތަށް ްމި ްފައިދާެއްއތޯ؟ ްކޮން ފައިދާއެއްތޯ؟

ްއުސޫ ްދޫކުރާ ްކަންނެލި ްފާހަގަޖަހާފައި ްމިާހރު ްއޮންނަނީ، ްއިރަކުތޯ ްޮކން ްއެކަމަކު، ްޖެހޭްފާސްކޮށްފިންތޯ؟ ްއެބަ ލުން

ްެއްއޗެއްް ްވާ ްމިއަށް ްއެްއޗެއް ްއެއަްށވާ ްދެން، ްާފސްކޮށްލަނީ. ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްދޫކުރަން. ްފާހަގަޖަހާފައި މައްސަލަތައް

ްބާއްަވއިލާ.ް ްޓެރަހުަގއި ްހޮޓާތަކުގައި ްބޮޑެތި ްސިންގަޕޫރުގެ ްވެސް ްބޯހަމަޖައްސާލަން ްބޯޑު ްކުންފުނިތަކުން ްބައެއް ނޭނގޭ.

ްކަން ްމި ްތިްއެހެންވީމާ، ްވެސް ް ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްިވސްނާނެ ްދޭތެރޭގައި ކަމާ

ްއޮްތް ްމި ްމިހާރު ްެދކޭގޮުތގަިއްރާއްޖެ ްއެުކްިއސްޖަހައިގެން.ްެއހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްވިސްނުންތެރިކަމާ ްހަމަ އިންނަވަނީ

ނޑުމެންްިވއްސަކަށްް އަހަރުގެްތަރައްީޤގެްޕްލޭނެއްްއެބަްޖެހޭްއެކުލެވެން.ްއެީއ،ްހިސާބުންްތަރައްޤީކުރުމަށްްޓަަކއިްއަުޅގަ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްސިޔާސަތު ްއެކުއަރކަްލޗަރގެ ްނޫންތޯ ްތާއީދުކުރަީނ ްމިއަށް ްމިއަދު ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ މިހާރު

ްއަޅު ްާޕޓީތަކެްއގައި ްސިޔާސީ ްވާަދވެރި ްއެހެްނވީމާ، ްކަމަކަށް. ްސިޔާސަތަުކގެ ްގުޅުންހުރި ަގނޑުމެންްމެނިފެސްޓޯއާ

ްެއއްބެސް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދޭތެރޭގައި ްތަނާ ްބޭނުންވާ ްގެންދަން ްޤައުމު ނޑުމެްންތިއްބަސް ްއަުޅގަ ްއެއީ ެވވެްނޖެހޭނެ.

ްއެ ްގެންދާނެ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްވެރިކަމެްއަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއެއީ ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ބޭފުޅުންގެްްމިއަދު

ބޭފުާޅްްާޔމީންގެްވެރިކަުމގައިްއެهللاްމަންޒިލްްއެަކްއަޗކަށްްވާންޖެހޭނެ.ްޢަބްދުްމަވެސްތެރޭަގއި.ްއެހެންނަތަުކގެްތުސިޔާސަ

ްއެ ްއެްވެސް ްގެންދަން ްމަންިޒލަށް ްއެ ނޑުމެންެގްްބޭފުޅާ ްއަުޅގަ ްމިސާލަކަށް ްގެންދާނެ. ްސިޔާސަތުަތއް ބޭފުާޅެގ

ނޑުމެންނަށްްތެޔޮަވޅަކީްގެްސޓްްހައުސް.ްސިޔާސަތެއްްނޫންްތެޔޮްެނގުމަކީ. ޔާމީންެގްهللاްއެހެންނަމަވެސް،ްޢަބްދުްއަުޅގަ

ް ްހަމަ ްތެޔޮސިޔާސަތުަގއި ނޑުައޑިން ްއެކަ ްއެއީ ްނޫން.ްްނެގުން ްމައްސަަލއެއް ްއެީއކީ ްވެދާނެ. ްިވސްނުމަށް ޭބފުޅާގެ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްއުޅުދައެހެންވީމާ، ްވަރަށްްންނަވާލަން ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވާލެިވއްޖެހެން. ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ނު

ްރިްއޔާ.ްަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް.ްބޮޑަށްްޝުކު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ް)ވަގުތުކޮޅަަކށްފަހު(ޝުކުރިއްޔާ ްފުް. ްޕާޓީއަކުން ްއެހެން ރުޞަތަކަށްްއާދެ،

ްރިޕޯޓުނުވޭ.ްއެެހންވީމާ،ްއަޅުަގނއެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ްކޮމިޓީ ްމި ްނިުޑްމިހާހިސާބުން ްމި ްމަރުޙަލާ ންމާލަނީްެގްބަހުސްގެ

ްމައްސަލައިގަް ްމި ްަވުގތުގައި ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ް)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(މިއަދުގެ ްއޮންނާނެ. ްއެހުން ްވޯަޓށް މިއަދުެގް،ްއާދެްއި

ް ްއަދި ްފުރިހަމަކުރެވިފަ. ްވަނީ ްމި ްައއިޓަމުތައް ްއެޖެންޑާަގއިާވ ްދިޔަިއރު ްމިހާހިސާބަށް ްއަިއޓަމ13ްްުއެޖެންޑާ ވަނަ

ްމަސައްކަތުް ްއެހެން ނޑުްއިތުރަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްމަސައްކަތްތަެކއް ްގެންދާނެ ްކުރިއަށް ްވެސް ްތެރޭގައި ެގ

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްއޮންނާނީ ްދެން ނޑާލަނީ. ްމެދުކަ ްމި ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދިޔުމަްށ12ްްމިހާހިސާބުން ކުިރއަށް

 ަގއި.1:32ްްށާނީްގައިްވޯޓަށްްއެހުމުގެްކަންތައް.ްއެހެންވީމާ،ްެދންްމަޖިލީސްްފ1:32ްަޓަކައިް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް) ް(އަށ12:32ްްްއިނ11:17ްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް]އަށ13:22ްްްއިްނ12:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް) ް(އަށ13:32ްްްއިނ13:22ްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުންްވޯ.12ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިް ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގެންާދއިރު ްކުިރޔަށް ްފަަށއިގެން ްމަސައްކަތް ްދަންފަޅީގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ .`

ްއެޖެންޑާް ްއެހުން.ްވ12ްޯްައއިޓަމުްވަނީ ްވޯޓަށް ްކަންކަަމށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްތެެރއިންްުދަވހ12.1ްުޓަށް ްމަސަްއކަތުގެ ގެ

ްރަނގަބީލުް ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި ްދެންނެވުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހުން. ްވޯޓަްށ ްކަންކަމަށް ްގޮސްފައިވާ ްހިސާބަށް ްނިންމުމާ ވޯޓުން

ްއެދެން. ްއަރިހުން ްއަމީންާޢއްމު ްްހުރިހާްަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު()ްޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ްވެސްްމެޢިއްޒަތްތެރި ންބަރުން

2214ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްއޮޑިަޓރްޖެނެރަލްްއޮފީހުގެްކޮށްލެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ްކާޑުކޮޅުަތއްްެޗކު

ްމާ ްބަޖެޓް ްއަހަރުގެ ްދިރާސާކުރައްަވއިވަނަ ްކޮމިޓީން ްރިޕޯޓްްްނިންމެވިްލިއްޔަތު ްނިންމެވިްގޮތުގެ ގޮތަށްްްކޮމިޓީން

ްދެްއވުމަށް.ްނިވަޑަިއަގންނަވާްގޮތަކަށްްވޯޓުމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެްްފާސްކުރެްއވުމާ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް
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63ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްޓުނުދެްއވާ:ގޮތަކަށްްވޯްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 61ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 31ް.ްފާސްވުމަށް އެހެންކަމުން،ްޮއޑިޓަރް.61ް.ްޖުމްލަ

ް ްއޮފީހުގެ ްމ2214ްާޖެނެރަލް ްބަޖެޓް ްއަހަރުގެ ްދިރާސާކުރައްވައިަވނަ ްކޮމިޓީން ްފާސްްނިންމެވިްލިއްޔަތު ވެއްޖެ.ްގޮތަށް

ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްް،އަޅުަގނޑު ްނެޓްވޯޯއގަނައިޭޒޝަން ްދަ ްއެުކއަރފޯ ްއޮފް ްއިްންކް ކަލްޗަރްސެންޓަރސް

ްއި ްމަްއސަލަ ްބަިއވެރިވުުމގެ ްއިން ްދިވެހިާރއްޖެ ްަގއި ް)ނާކާ( ްޕެސިިފކް ްދަ ްއެންޑް ްކޮމިޓީންްއޭޝިޔާ ޤްތިޞާދީ

ްަކނަޑއެޅުްދިރާސާކުރަްއވަިއ، ްގޮތެއް ްކޮމިޓީންްއެކަުމގަިއ ްއިޤްތިޞާދީ ްފޮނުވުމަށް ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއވުމަށް

ކަލްޗަރްސެންަޓރސްްއިންްއޭޝިޔާްއެންޑްްްކްއޮފްްއެކުއަރޯއގަނަިއޒޭޝަންްފޯްދަްނެޓްވޯް،އެކުްްވުމާފައިްފާސްކުރަްއވާ

ްނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަާވްގޮަތކަށްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްގައިްިދެވހިރާއްޖެްއިންްބަިއވެިރވުމާްދަްޕެސިފިކްް)ނާކާ(

ްްދެްއވުމަށް.ވޯޓު

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

63ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

61ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް

ްހެންްމަސައްކަތްް.ްއިތުރުްއ13ެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެްތ.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތް.ްމިްައއިަޓމުް-13ްައއިޓަމުްއެޖެންޑާ

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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