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 ޙައްމަދު ނާޝިޒް{ މު ދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ   މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.    28`.  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް 

ާގނޫނު ނަންބަރު   މި އޮތީ  ާގނޫނުެގ    2007/4މިއަދުެގ އެޖެންޑާަގއި  މަތީން    2އޮޑިޓު  ޮގތުެގ  މާއްދާަގިއވާ  ވަނަ 

ނިޔާ ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  މަޤާަމށް  ޖެނެރަލުެގ  ޓަކައި  އޮޑިޓަރ  ޢައްޔަންކުރުމަށް  ގ.ައއިފާ،   / ޒީ 

ޕްރޮސެސް   އެ  އިންޓަިވޔުކޮށް  ފަރާތާ  އެ  ުގޅޭޮގތުން  މައްސަލައާ  ފޮނުްއވާފަިއވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ަގއިާވ ޮގތުެގ މަތީން މި މަްއސަލަ   201ކުރިއަށްެގންދިއުން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  

ލި އެ  ކޮމިޓީއަށް  ފުރިހަމަވޭތޯ  އެކުލަވާލެވި ޝަރުތު  ޕެނަލް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންެގ  އިދާރީ  ކޮމިޓީެގ  ބުނުހިސާބުން 

މަތީން ޝަރުތުހަމަވޭތޯ  ޮގތުެގ  ަގާވއިދުަގއިވާ  މަޖިލީހުެގ  މިހާރު  ެއޮގތުން  ެގންދެވުނު.  މަސައްކަތްކުރިއަށް  ފަރާތުެގ 

ބޭފުޅުން. ެއއީ އަލްފާޟިލާ ޝަބާނާ ރަޝީދު އަދި   3އި ތިއްބެވި  ބޭފުޅުން މި ޕެނަލްަގ  3ބެއްލެވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން،  

އަލްފާޟިލާ ޝަމާ ފަހުމީ އަދި އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޔަމީނާ ސޮއިކުރައްވާ ނިންމާފައި މި ވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލުެގ  

ސެސް ތެރޭގައި މަޤާމަށް ާގނޫނުގައިވާ ޮގތަށް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނިޔާޒީެގ ޝަރުތު ހަމަވާ ކަމަށް. ދެން މި ޕްރޮ

އެބޭފުޅުން އެކިއެކި ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާތަކުން ސާފުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތާ އޭެގ ތަފުސީލު ތިބޭފުޅުންެގ ފައިލްކޮޅުަގއި 

މަޤާމަށް   ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  އަޅުަގނޑު  ފެއްޓުމަށް  ޕްރޮސެސް  އިންޓަވިޔުެގ  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ވާނެ. 

ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް  ދަންނަވާލަން މިހާރު  ނިޔާޒީއަށް  ޙުސައިން  ައލްފާޟިލް  ކުރިމަތިލައްވާފަިއވާ   

ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( `.  ދަންނަާވލަން.  ބައްދަލުވުމަށް   28ސެކްރެޓޭރިއެޓުންނަށް  ވަނަ 

ބައްދަލުވުމަކީ މި  މިއަދުެގ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ނިޔާޒީއަށް  ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ނަންބަރު އަޅުަގނޑު  ާގނޫނު   

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޮގތުެގ ަމތީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން   2ޮއޑިޓު ާގނޫނުެގ    2007/4

ުގޅޭޮގތުން   މައްސަލައާ  ފޮނުއްވާފަިއާވ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޓަކައި  ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް  ގ.ައއިފާ،  ނިޔާޒީ/ 

ެގންދެވުމަށް ޓަކައި ބޭްއވޭ ބައްދަލުވުމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އިންޓަިވޔު ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް  

ކުޑަ   ޮގތުެގ  ކުރިއަށްދާނެ  ބައްދަލުވުން  މި  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ނިޔާޒީއަށް  ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް 

އަ އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އަރުވާނަން.  ނިޔާޒީއަށް  ތަޢާރުފެއް  ޙުސައިން  ލްފާޟިލް 

ތަރުތީބުން   އެދޭ  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެ  އެއަށްފަހު  ޓަކައި.  އެރުވުމަށް  ތަޢާރުފެއް 

އެ   ެއއަށްފަހު  އަދި  ސުވާލުކުރެްއުވމަށް.  ުގޅޭޮގތުން  ޕްރޮސެސްއާ  އިންޓަިވޔު  ސުވާލު  އަރުވަމުންދާނަން  ފުރުޞަތު 
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ޖަވާ ޙުސައިން  ސުވާލުެގ  އަލްފާޟިލް  ކުރިމަތިލައްވާފަިއވާ  މިހާރު  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލުެގ  ޮއޑިޓަރ  ޓަކައި  ބުދާރީވުމަށް 

ނިންމޭތޯ   ޕްރޮސެސް  މި  ެގންޮގސް  ކުރިއަށް  ޮގތަށް  އެހެންވީމާ، އެ  ެގންދާނަން.  އަރުވަުމން  ފުރުޞަތު  ނިޔާޒީއަށް 

ޮގތު މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ބަލާނަން.  ޙުސައިން އަޅުަގނޑު  އަލްފާޟިލް  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  ން 

 ނިޔާޒީއަށް. 

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ބޮޑަށް َعلَْيك مُْ السَّالَمُ  `.  ވަރަށް  ެމންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އަދި  ޗެއަރ  ކޮމީޓީެގ  މާލިއްޔަތު   .

ނިޔާޒީ.   ޙުސައިން  ނަމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެއްވީތީ.  ފުރުޞަތު  އިންޓަވިޔުއަށް  މި  ައޅުަގނޑަށް  ދަންނަވަން  ޝުކުރު 

ިއ ފްރޮފެޝަން، ޗާޓަޑް މެނޭޖްމެންޓް ކުދިން އެބަ ތިބި. އަޅުަގނޑަކީ ބަ  3އަހަރު. މީހަކާ އިނދެެގން    42އުމުރުން  

އެކައުންޓެންޓެއް. ސީމާެގ ެއސޯސިއޭޓެޑް މެންބަރެއް. އަޅުަގނޑުެގ އުމުރުެގ ހުރިހާ ދުވަހެއް ޕްރޮފެޝަނަލް ލައިފް މި  

ފާއިތުވެދިޔަ   އޮފީހުަގއި.  އޮޑިޓު  ދާއިރާއިން    18ހޭދަކުރީ  އޮޑިޓުެގ  ސެކްޓަރ  ޕަބްލިކް  އޮފީހުެގ  ޮއޑިޓު  އަހަރު 

ޖެނެރަލް  އަޅުަގނ  އޮޑިޓަރ  އެސިސްޓެންޓް  މިހިރީ  އަޅުަގނޑު  ވަުގތު  މި  ހުރި.  އެބަ  ލިބިފައި  ތަޖުރިބާ  ޑަށް 

ިމނިސްޓްރީތަކާއި، މިނިވަން   ޮއޑިޓު ޑިިވޝަންއަކީ ދައުލަތުެގ  ފައިނޭންޝަލް  ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓު ޑިވިޝަންަގއި. 

ސާވާ ކުންފުނިތަކުެގ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް މުއައްސަސާތަކާިއ، ލޯކަލް ކަުއންސިލުތަކާއި އަދި ސަރުކާރު ހިއް

އެންމެ  އަޅުަގނޑަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކެރިއާަގއި  އަޅުަގނޑަށް  ޑިވިޝަން.  ބަލަހައްޓަމުންދާ  ކަންކަން  އޮޑިޓުެގ 

އެއްކޮ  4ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ ފާއިތުވެދިޔަ ޮއޑިޓު އޮފީހުަގިއ މަސައްކަތްކުރެްއވި   ށް  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލުންނާ 

ވަރަށް ާގތުން މަސައްކަތްކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގންދިޔަ. އެޮގތުން އެބޭފުޅުންނާ އެއްކޮށް އޮޑިޓުެގ މަސައްކަތްތަކުެގ  

ެއއްކޮށް ރާއްޖޭަގިއ   ޮއޑިޓު އޮފީސްތަކާ  ޯއަގނަިއޒޭޝަން ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށާއި އަދި ބޭރުެގ އެހެން  އިތުރުން 

ސްޓޭންޑަޑްތަކާ ވަރަށްިގނަ  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ހިންުގނު  ފަރުާވކުރުމަށް  ބައްޓަންކޮށް  އޮޑިޓުތަްއ  އެްއޮގތަށް   

ެގންދިއުމަށް   އެފިޝަންޓުކޮށް  އޮޑިޓުތައް  އިތުރުން  މީެގ  މަސައްކަތްކުރެވިފަިއވާނެ.   ޢަމަލީޮގތުން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުަގއި 

ތެރޭަގއި   ކަންކަމުެގ  އެ  ާގއިމުކޮށް  މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް  އޮޑިޓު  އުޅެވިފައި  ޓަކައި  ިގނަ ދުވަހު  ވަރަށް  ވެސް 

ކަންކަން   އޮޑިޓުެގ  އަދި  އެކައުންޓިންގ  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް  ޖެނެރަލަކީ  ޮއޑިޓަރ  އެއާއެކު  ހަމަ  ހުންނާނެ. 

ވަރަކަށް އަހަރުެގ    15ވަރަކަށް އަހަރުެގ    10ތަރައްޤީކުރުމަށް ޒިންމާތަކެއް އޮތް ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވާތީ އެ ނިމިދިޔަ  

ޖޭަގއި ހުރި ސީނިއަރ ެއކައުންޓެންޓުންނާ ެއއްކޮށް މި ޕްރޮފެޝަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ވެސް ވަރަށް ިގނަ ތެރޭަގއި ރާއް

މަޖިލީހުން   އިްއޒަތްތެރި  ތިޔަ  ލިބިެގންދިޔަ  ޙައްލެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ކަންކަމަށް  އެ  ދެން  ވާނެ.  ކުރެވިފައި  ކަންކަން 
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އްކަތްކުރައްަވއިެގން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓްސް  ޚާއްސަކޮށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސަ

އަދި  މެންބަރެއް  ކައުންސިލް  އިންސްޓިޓިއުޓްެގ  އެ  އަޅުަގނޑަކީ  މިހާރު  އުފައްދަވައިދެއްތީވީ.  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް 

 ލައިސަންސިންގ އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއް ވެސް މެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ދެން  ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  މިހާރު  އެހެންވީމާ  ައޅުަގނޑު  ނިޔާޒީ.  ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑު   އިޝާރާތްކުރެްއވީމަ  ފުރުޞަތަށް  ޗެޓްލޮްގަގއި  ވެސް  ބޭފުޅުން  ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގންނަވާ  އޮންލައިންކޮށް 

ހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންނެވީ ަމރަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި އެޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދާނަން. މި

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުަގއްރިރު. އަޅުަގނޑު ދެ ސުވާލެއް ކުރާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައި 

އޮތް މައްސަލަައކީ ެއކަށީެގންާވ ފެންވަރުަގއި ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓު އަދި ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތައް ަގވާއިދާ އެްއޮގތަށް  

 މަސަްއކަތުެގ ލަސްކަން. އެ ސްޕީޑް ައވަސްކުރުމަށް ޓަކައި ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ،  އޮޑިޓުކުރެވެމުންދޭތޯ ބެލުމަށް ކުރެވޭ

ދެވަނަ ކަމަކީ، ކޮންމެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ވެސް ދިމާވާ ވަރަށް  ؟ މަނިކުފާނު ެގންުގޅުްއވާނެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިތޯ

ބޭ ވަކި  ބާރުެގ  ޤައުމުެގ  ބޭފުޅުންތަކެއް  ވަކި  އޮތް.  އެބަ  މައްސަލަެއއް  ޮގތަކަށް  ބޮޑު  ަވކި  ޮގތުން  ފުޅުން ސިޔާސީ 

ޕްރެޝަރަށް   ކުރާ  މި  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ބަޔަކު  ވަކި  ކުރުމަށް  ކުށްވެރި  ބަޔަކު  ަވކި  ބައްޓަންކުރުމަށް،  އޮޑިޓު 

މިހެން މިދެންނެވީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާްއޖޭަގއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ؟ މަނިކުފާނު ކިހާވަރަކަށް ޖާަގ ދެއްވާނަންތޯ

ށް ވެސް އަދި ބައެއްފަހަރު ސިޔާސީޮގތުން ވާދަވެރި ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ނުކުތުމަކީ އާންމު ދިމާކޮ

އެޮގތަށް   މަސައްކަތް  އެ  އެހެންވީމާ،  ހުރި.  އެބަ  ޮގއްސަ  ފެނިެގން  ތަނުަގއި  މަޒީވެދިޔަ  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ 

ހައްދަވާނީ؟ ކުރަްއވާނަންތޯ ހުރަސްއެޅުމަށް  ކަމަށް  ނަމަ ؟ ކިހިނެއްތޯ  އެ  ކުރިމަތިވެއްޖެ  ޕްރެޝަރެއް  އެފަދަ 

ދެއްވާނަންތޯ ހިއުމަން  3؟ އިސްތިޢުފާ  އޮފީހުެގ  އޮޑިޓު  ޚާއްޞަކޮށް  ދާއިރާަގއި  ޮއޑިޓުެގ  ރާއްޖޭަގއި  ކަމަކީ،  ވަނަ 

؟  ކޮބައިތޯރިސޯސްެގ ވީކްކަން. އެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ަވރުަގދަ ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ

އެކަށީެގންވާ  ރިސޯސް  ެއ  އަދި  ކަން  ތެރެއިން  ރިސޯސްެގ  ލިބިވަޑައިަގންނަވާ  މަނިކުފާނަށް  ދެންނެވިޔަސް  އެހެން 

މިންވަރަށް ނެތްކަން ައޅުަގނޑަށް ހަމަ އިނޭގ. ަގބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ެއ ހުރި ދަތިތައް ވެސް އެބަ ހުރި. ހުރި  
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ޖެނެރަ އޮޑިޓަރ  ވެސް  ވިޔަސް  ފަހިެވެގންދާނެ ކަމަށް  ފުރުޞަތުތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ހައިސިްއޔަތުން  ލުެގ 

ތަރައްޤީކުރުމަށް   ތަން  މި  ުގޅިެގން  އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި  އޮޑިޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ޮއޑިޓު،  ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ނެ. އޭެގ އިތުރަށް ޚާއްސަކޮށް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްަމންޓް ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓްކުރުމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހުންނާ

ކުދިކުދި  ބަެއއްފަހަރު ވަރަށް  ބޮޑު މައްސަލައެއް.  ަވރަށް  ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓުެގ މައްސަލަައކީ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ކަންކަމުަގއި ވެސް މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިވާތަން ެއބަ އާދޭ. އެއީ އޮޑިޓުކުރުމުެގ އުސޫލުތަކާއި ަގާވއިދުތަކާއި  

މާލިއް ނުތިބުން. ސަރުކާރުެގ  ރޯފިލާފަ  ރަނަގޅަށް  އޮފިސަރުންނަށް  ކަންކަމާބެހޭ  އެ  ޮގތް  އޮންނަ  ކަންތައްތައް  ޔަތު 

އެހެންވީމާ، އެެވއަރނަސް ކްރިއޭޓުކުރުމަށާއި ޕަބްލިކް ފަިއނޭންޝަލް އޮޑިޓު ސިސްޓަމަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް 

ކޮބައިތޯ ފިޔަވަޅުތަކަކީ  އަޅުްއވާނެ  ކަންކަ؟ މަނިކުފާނު  ކުދިކުދި  މި  ވަރަށް  ަވނީވިްއޔާ  ކަމަށް  ނޫން  ޮގތަށް  މި  ން 

ޤައުމުަގިއ   މުޅި  ތުހުމަތުތަކުަގއި  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ބެދި  ވެސް  މުަވއްޒަފުން  އާދައިެގ  ވަރަށް  ވެސް  މައްސަލަތަކުަގއި 

ސޯ ޚާއްސަކޮށް  ދަނީ.  މި  ޣަރަޤުވަމުން  ދަނީ.  މި  ެވއްޓެމުން  ތެރެއަށް  ފަސާދަެއއްެގ  ފިތުނަ  ބޮޑު  ޝަލް  ވަރަށް 

މީޑިއާެގ ޒަމާނުަގއި ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންތައްތައް ެވސް ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތައް ނެރެޭވޮގތުން ަވރަށް ބޮޑެތި ބަދުނާމުތައް 

މުވަްއޒަފުންނަށް  ބަެއއް  ދައުލަތުެގ  ސަބަބުން  ކަމުެގ  އެ  ވެފަ.  ހުރި  އެބަ  ވެސް  ޮގތް  އަންނަ  މައްޗަށް  މީހުންެގ 

ޮގއްސަ އެބަ ހުރި. މި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި  މަުގމަތީަގއި އުޅުން އުނދަޫގާވހިސާބަ ށް ވެސް ކަންތައްތައް 

އޮޑިޓުތައް ރިޕޯޓުތަްއ ނެރުމުަގއި ވެސް އެ ކަމާ ނުބައްދަލު ޮގތަކަށް އެ ރިޕޯޓުތަކުަގއި ެގނެވޭ ކަންކަން މިސާލަކަށް  

ލެވިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނިއްޔާ ޕަބްލިކް  އަތްދަށުން ގޮއްސަ ހުންނަ ކަެމއް ނޫނިއްޔާ ަގާވއިދުން އެ ތުނޑުންތުނޑަށް ބެ

މިކަހަލަ   ކަމެއް  ދާ  ައތްދަށުން  ނެތިެގން  ޮގތެއް  ކުރަންވީ  އެކަން  ތެރެއިން  ސިސްޓަމު  މެނޭޖުމަންޓް  އެކައުންޓްސް 

؟ ކަމެއް ވިޔަސް ފާހަަގކޮށްެގން އެކަމުެގ ައސްލާ ހަމައަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ޓަކައި ކޮންކޮން ކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކެްއ ައޅާނީ

އިންސާފުވެރިކަާމިއ   އޮޑިޓަށް  ދައުލަތުެގ  ބުރަނުވެ  ޕްރެޝަރަކަށް  ސިޔާސީ  ވަކި  ނުޖެހި  ފަރާތަކަށް  ަވކި  އަދި 

ބޮޑު  އެންމެ  މަތިން  ޮގތެްއެގ  ކުރެވޭނެ  ޙިމާޔަތް  ރައްކާކޮށް  ތަކެތި  މުދަލާ  ރައްޔިތުންެގ  ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު 

މާލިއްޔަ މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަދާކުރުވަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް  ުގޅިެގން  މަޖިލީހާ  ރަްއޔިތުންެގ  ކޮމިޓީއާ  ތު 

ެގންުގޅުއްވާނެ   އެކަމަށް  މަނިކުފާނު  ވާތީ  ކަމަށް  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  އޮފިސަރަކީ  މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ 

  ނިމުނީ.އަޅުަގނޑުެގ ވާހަކަ؟ ސިޔާސަތުތަކަކީ، ތަންފީޛުކުރައްވާނެ ކަންތަކަކީ ކޮބައިތޯ ވިދާޅުވެ ދެްއވަފާނަންތޯ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރަށް މުހިންމު ސުވާލުތަކެއް ތި ކުރެްއވީ ވަރަށް ދިުގކޮށް ވެސް ވާހަކަ  

ކަންކަމަށް  އެ  ކުރުކޮށްލާފައި  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  މިއަދު  އެހެންނަމަވެސް،  ހުރީ.  ތި  ކަންކަން  ދައްކަންޖެހޭ 

ލިއަޅުވާލެވޭތޯ ބަލާނަން އިނޭގތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓުތައް ކިހިނެއްތޯ އަވަސްކުރާނީ. ައޅުަގނޑު އަ

ޑޭޓަރ   އަޅުަގނޑުމެން  ގާއިމުކުރެވިފަ.  ސިސްޓަމެއް  އެކައުންޓިންގ  ޕަބްލިކް  އޮތީ  މި  މިހާރު  ދެކޭޮގތުަގއި 

ސްޓަްމ ބޭސްޑް ޮއޑިޓުތަކެއް ކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި  އެނަލިޓިކްސް އަދި ޑޭޓާ އެނަލިސިސްެގ ޛަރީާއއިން ސި

ތަނުަގިއ   މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް  ބައެއް މަސަްއކަތްތައް ވެސް ކުރެވިފައި  ޭއެގތެރެއިން  ވަނީ ރާވާފަ. 

ކުރެޭވ ޓްރާންސެކް މި  މިހާރު  ކުރުމަށް  އޮޑިޓުތަކެއް  ޝަން ބޭސްޑް  އަޅުަގނޑު ިއސްކަންދޭނަން ސިސްޓަމް ބޭސްޑް 

އަޅުަގނޑު   ކުރެިވެގން  ކަންކަން  އެ  އޮޑިޓުތަކަށް.  ބޭސްޑް  ސިސްޓަމް  މި  ދެވޭނެ  އިސްކަން  ވުރެ  އޮޑިޓުތަކަށް 

ވެސް   ކުންފުނިތަކުެގ  ސަރުކާރުެގ  އިތުރަށް  އޭެގ  ކުރެިވދާނެ.  ައވަސް  އޮޑިޓުތައް  ފައިނޭންޝަލް  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި 

ިއވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުންނަށް އިތުރު  ފުރުޞަތުތަކެއް ދީެގން އެ ކެޕޭސިޓީ  އޮޑިޓުތައް އިތުރުކުރުމަށް މިހާރު ޕްރަ

ޮއޑިޓުތައް   ކައުންސިލުތަކުެގ  ލޯކަލް  ހަމައެއާެއކު  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކުރެޭވނެ  އެކަން  ބިލްޑްކޮށްެގން 

އުޓް ސޯސްކޮށްެގން އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް މިހާރަކަށް އަިއސް ައޅުަގނޑުމެން ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުންނަށް އަ

އެ   ޕްރޮފެޝަންެގ  އޮޑިޓު  ސެކްޓަރ  ޕްރަިއވެޓް  އެހެންވީމާ،  ކުރެްއވީ.  ކަންކަން  އެ  ހިފަހައްޓަިއެގން  ކޮލިޓީ  އޭެގ 

ކަންކަން   ިގނަ  ވަރަށް  އޮޑިޓުެގ  ފައިނޭންޝަލް  މިދަންނަވާ  ައޅުަގނޑުމެން  ެއްއކޮށް  އެހީތެރިކަމާ  ސެކްޓަރެގ 

ކަމަ އޮތްތޯ  އަވަސްކުރެވޭނެ  އެބަ  ނުފޫޛެއް  އޮފީހަށް  އޮޑިޓު  ވިދާޅުވީ  ސުވާލަކަށް  ދެވަނަ  ދެކެން.  އަޅުަގނޑު  ށް 

ވޭތުވެދިޔަ   މި  އަޅުަގނޑު  ކުރުމުަގިއ.  މަސައްކަތްކުރިއިރު    18ކަންކަން  ވެސް   4އަހަރު  ޖެނެރަލުން  ޮއޑިޓަރ 

އަޅުަގނޑު ެއްއކޮށް.  އިޚުލާސްތެރިކަމާ  ވަރަށް  ވަނީ  ާގނޫނާ    މަސައްކަތްކުރައްވާފައި  ހަމަ  އެބޭފުޅުން  ދެކޭޮގތުަގިއ 

އޮޑިޓު ސްޓޭންޑެޑްތަކުެގ އަލީަގއި ކަންކަން ކުރަްއވާފައި ވަނީ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް ާގނޫނާ 

އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް   އޮންނަނީ  މި  އޮފީހުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  ނުވޭ.  ކުރައްވާފައެއް  ކަެމއް  އެއްވެސް  ޚިލާފަށް 

ދަނީ. ކެޕޭސި މި  ބައްޓަންކުރަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  އިންސްޓިޓިއުޓެްއ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ބިލްޑްކުރެވިފަ.  ޓީ 

އެހެންނަމަވެސް، ތި ދެންނެވިހެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ބައެްއ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ހުރިކަން އަޅުަގނޑުމެން  

ައޅުަގނޑުެގ ފުރުޞަތު ލިބިޖިއްޔާ އަޅުަގނޑު ވެސް އެ ކަންކަން  އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. އެ ކަންކަން  

ކުރަމުން ެގންދާނަން. ހިއުމަން ރިސޯސް ތަރައްޤީކުރުން ހަމަ ރަނަގޅު ވާހަކަފުޅެއް. އެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރަން އެބަ 

މުވައްޒަފުންެގ   ތިބި  މިހާރު  އިސްކަންދޭނީ  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  އެފިޝިއަންސީ  ޖެހޭ. 

އިތުރުކުރުމަށް. މުަވއްޒަފުން ިއތުރުކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް މުަވްއޒަފުން އެފިޝިއަންޓްކޮށް ސިސްޓަމް ބޭސްޑް ޮއޑިޓަކަށް  
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ހަމަ  ދޭނީ.  އިސްކަން  އަޅުަގނޑު  ކުރެވޭތޯ  ބޭނުންކޮށްެގން  މުވައްޒަފުންތަކެއް  މަދު  އޮޑިޓުތައް  ތަމްރީނުކޮށްެގން 

ޕް މިދެންނެވިހެން  ހޯދިދާނެ.  އެާއއެކު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހީތެރިކަން  ިގނަ  ަވރަށް  ޮއޑިޓުެގ  ސެކްޓަރ  ރައިވެޓް 

މޮޑެލް  މި  ކުރޭ.  އެބަ  ވެސް  ތަކުން  އެސް.އޭ.ައއި  އެހެން  ދުނިޔޭެގ  އެހެން  ޮމޑެލް  އައުޓްކުރާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ 

ކު ޚަރަދު  އިންެވސްޓްކުރަންޖެހޭ  އިންސްޓިޓިއުޝަނުން  އަޅުަގނޑުމެން  ތި  ބޭނުންކުރީމަ  މީގެއިތުރަށް  ދެން  ޑަޭވ. 

އަހަރެއް ެވއްޖެ ކުރަމުން ެގންދާ    5،  4ވިދާޅުވިހެން ޕަރފޯމަންސް ޮއޑިޓަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިހާރު ފަށައިެގން  

ކަންކަން. އެހެންވީމާ، ޕަރފޯމެންސް އޮޑިޓުެގ މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި އިތުރަށް ެގންދެވޭނެ. ހަަމ 

ށް ތި ވިދާޅުވިހެން އެކިއެކި ޕަބްލިކް އޮފިޝަލްސްއިންެގ ކޮންސަރންތަކެއް ެއބަ ހުރި ާގނޫނުެގ ތެރެއިން  އޭެގ އިތުރަ

ކަންކަން ކުރާއިރު ދަތިތަކެއް ހުރިކަން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ  

ާގނޫނުތައް ާގނޫނުތައް  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ކަމަށް    އެްއކޮށް  ެގންދަންޖެހޭނެ  ކަންކަން  އިޞްލާޙުކޮށްެގން  ވެސް 

 އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ނިޔާޒީ. ައޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް 

 ލަބީބަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ

ައޅުަގނޑުެގ ދެތިން ސުވާލެއް އެބަ އުޅޭ. އަޅުަގނޑު ވަކި ވަކިން ސުވާލުކޮށްލާނަން. ފުރަތަމަ   އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ބޭފުޅަކަށް އަދި ސުވާލަކީ، ރާއްޖޭެގ ައއު ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް  

ެގ މަޤާމުަގއި ދެމިހުންނަވާފައެއް ނެތް. ކޮންމެެވސް ސަބަބަކާ ހެދި އެބަ ދައުރު ދައުރު ހަމަވަންދެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލު

މަޤާމަށް  މި  ނިޔާޒީ  ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ހުސްވޭ.  މަޤާމު  އެބަ  ކުރިން    ހަމަވުމުެގ 

މަޤާމު   ކުރަމުންދާއިރު  ިމ  މަސައްކަތް  ޢައްޔަންކުރުުމެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނީ  ާވނަމަ  ކަމުަގއި  ޢައްޔަންކުރެވިއްޖެ 

އެކަން ޙުސައިން ނިޔާޒީ  ؟ ހުސްވާ ކަހަލަ ކަމެްއ، އިންޓެްގރިޓީެގ އިޝޫއެއް މިދިޔަ ތަނުަގއި ހިނާގފައި އޮންނާނެތޯ

 ؟ނޫންތޯ؟  ެއްއވެސް އިރަކު ހިނާގފައި އޮންނާނެތޯަގބޫލުކުރަްއވާ ކަހަލަ އިންޓެްގރިޓީ އިޝޫެއއް

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:



 2021 ޖުލައި 4                 ވަނަ ބައްދަލުވުން   28މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 
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ޮއޑިޓަރ   އޮތް  އެބަ  ާގނޫނުަގއި  ޓަކައި  ހިފެހެއްޓުމަށް  މިނިވަންކަން  އޮފީހުެގ  ޮއޑިޓު  އާދެ!  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކު މިހާރު ެއ   3ހުން  ޖެނެރަލުެގ ދައުރު ކަނޑައަޅާފަ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނުއަސާސީ ފާސްވި ފަ

ވަނީ ބަދަލުވެފަ. ތި ދެންނެވިހެން ދެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކު މަޤާމުެގ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް އަދާކުރުމުެގ ފުރުޞަތު  

ދިޔައީ.   މި  ސަރުކާރުން    3ލިބިެގން  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  ޒިޔަތަށް  ޙަސަން  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ވަނަ 

އްވި. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވެސް ފުރުޞަތު ދެއްވި. އޮޑިޓު އޮފީހަށް މިނިވަންކަމާ އެްއކޮށް އޮޕަރޭޓު  ފުރުޞަތު ދެ

މި  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ދެއްވަިއެގން.  ފުރުޞަތު  ެއ  ވެސް  މަޖިލީހުން  އަދި  ވެސް  ސަރުކާރުން  ކުރެވޭނީ 

ސަން ޒިޔަތު އެ އިސްތިޢުފާދެއްވި ސަބަބު ވަރަށް  ސަރުކާރުން އަދި މަޖިލީހުން ވެސް އެ ފުރުޞަތު ދެްއވި. ދެން ޙަ

ފުރުޞަތު  އެ  އަޅުަގނޑަށް  ތަނުަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ދެްއވި.  ކިޔައި  ރީއްޗަށް 

އަދި  ވެސް  އޮފީހުަގއި  ައޅުަގނޑުެގ  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  ބެހޭޮގތުން  އިންޓެްގރިޓީއާ  ދެން  ލިބިެގންދާނީ. 

އެ  ޕްރޮ ނުވަތަ  ފަދަ  ެގންދޭ  އިންޓެްގރިޓީ  ޕޮޒިޓިވްކޮށް.  ަވރަށް  ދެކެމުންދަނީ  އަޅުަގނޑާ  ވެސް  ބޭފުޅުން  ފެޝަންެގ 

ެގ އިރާދަފުޅާ އެްއކޮށް އެ އިންޓެްގރިޓީ  هللاކަމަށް ހިޔަނިއެޅޭފަދަ އެްއވެސް ކަމެއް އަޅުަގނޑު ކޮށްފައެްއ ނޯންނާނެ.  

 ޓީ ވެސް ައޅުަގނޑު ހިފަހައްޓާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހިފަހައްޓާނަން. އަދި މުއައްސަސާެގ އިންޓެްގރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

އަހަރު ެވްއޖެއޭ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުަގިއ މަސަްއކަތްކުރަްއވާތާ.    18ޝުކުރިއްޔާ. ދެވަނަ ސުވާލަކީ، ވިދާޅުވެއްޖެ  

ން ފެށިެގން އަިއސް މިހާރު އެސިސްޓެންޓް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ ވަޒީފާެގ  ދެން އެ ތަނުެގ އެންމެ އާދަިއެގ ވަޒީފާއި

މިދިޔަ   އިންނެވީ.  ތި  ޮއޑިޓަރ    18މަޤާމުަގއި  މުޅި  ޑިޕާޓްމަންޓެއް،  ހުރިހާ  ތަނުެގ  އެ  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  އަހަރު 

އެނިގަވޑަ ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ހުރިހާ،  ކޮބައިތޯ  ޖެނެރަލުެގ  ިއަގންނަވާނެ. 

ޗެލެންޖަރސްތަކަކީ ހުރި  މަސަްއކަތްތަކަށް  ކުރައްވާ  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ؟ އޮޑިޓަރ  ހަމައެކަނި  އަދި 

 ؟ޖެނެރަލަކަށް ހުންނަ ޗެލެންޖަރސްތަކެއް ނޫން. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުަގއި ހުންނަ ޗެލެންޖަރސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ކެުވން:ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެއް 

އާދެ! ވަރަށް ބަިއވަރު ޗެލެންޖަރސްތައް އެބަ ހުރި. އެކަަމކު އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ެއ ޗެލެންޖަރސްތަކަކީ ެއއާިއ  

އެްއކޮށް އޮޕަޗިއުނިޓީސްތަކެއް ވެސް ހުރި ކަންކަން. މީެގ ަވރަށް ިގނަ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ޙައްލުވެެގން މި ދަނީ 

އްކަތްކޮށްެގން. އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުއައްސަސާތައް ުގޅިެގން މަސަ
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ފާހަަގެވެގން ދިޔަ ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާތަކާ ުގޅިެގން މަސަްއކަތްކޮށްފިއްޔާ އެ ޗެލެންޖަރސްތައް ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަށް  

އެ ބަދަލުކުރެވޭ.  އޮޕަޗިއުނިޓީސްއަށް  ެއއްޗެހި  އެ  އެންމެ ކުޑަކުރެވޭ.  އަޅުަގނޑު  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ހެންވީމާ، 

އަދި  ސެކްޓަރއާ  ޕްރައިވެޓް  އަދި  މަޖިލީހާއި  އަދި  ފިނޭންސްއާ  މިނިސްޓްރީ  ސަރުކާރާިއ  އިސްކަމެއްދޭނީ 

 ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ުގޅިެގން މި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް. 

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

އަޅުަގނޑުެގ އަނެއް ސުވާލަކީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވާ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުަގއި ހުރޭ ަވރަށް ިގނައިން ދައުލަތައް  

ލިބެން ޖެހޭނެ ފައިސާ ރިޕޯޓުތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފައިސާ ހޯދުމުެގ ބައި ތަންކޮޅެއް ދަށްކޮށް  

ެއނޭގ   އަޅުަގނޑަށް  އުޅެނީ.  ނޫންކަން.  މި  ޒިންމާއެއް  ޖެނެރަލުެގ  އޮޑިޓަރ  މި  ެވސް  ސުވާލުކުރާއިރު  މި 

ހޯދުމުެގ   އަނބުރާ  ދަުއލަތައް  ފަިއސާ  އެ  ހުންނާތީ  ފަރާތްފަރާތުަގއި  ެއކި  ދަތިތަކެއް  ކޮންމެވެސް  އެހެންނަމަވެސް، 

މަށް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ދަތިތަކެއް ދިމާވަނީ. މިކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ މަޤާ

 ؟ނިޔާޒީ ހަމަޖެހިެގން ހިނގައްޖެނަމަ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަްއވާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ދެކޭޮގތުަގއި ައޅުަގނޑު  ހަރުދަނާކުރެވިފަ.  މި ވަނީ  މިހާރު  މީރާެގ  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ދައުލަތުެގ ރެވެނިއު ނިޒާމު   

ތެރެއިން ވަރަށް ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެއް އެބޭފުޅުން އެބަ ކުރައްވާ. ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން ރަނަގޅު ވެސް ކުރެވިފަ  

އެބަ ހުރި. ެއކަމުަގއި ވެސް ތި ދެންނެވިހެން ބައެްއ ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުަގއި ިމ ދިމާވާ ދަތިތައް، ޭއެގ ރޫޓް  

އެ ޖެހޭ  އެބަ  ައޅުަގނޑުމެން  ކަންކަމަކީ  ކޯސް  އެ  ދިމާވަނީ.  އެހެން  ކީއްެވެގންތޯ  އެީއ  ނަލައިޒްކޮށްލަން. 

އަޅުަގނޑުމެންެގ   އެްއކޮށް  އޮފީހާ  ޖެނެރަލް  އެޓަރނީ  ޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑުމެން  ެވއްޖިއްޔާ  ީވކް  ކޮންޓްރެކްޓުތައް 

ދަތިތަ ހޯދުމުަގިއ  ކަންކަން  އެ  ތެރެިއން  ކޯޓުތަކުެގ  އެއީ  ރަނަގޅުކުރަން.  ހުރެޖެއްޔާ  ކޮންޓްރެކްޓްތައް  ކެއް 

ދެން  ރާވަން.  ޮގތްތަކެއް  ެގންދެވޭނެ  ހަލުވިކޮށް  ކަންކަން  މި  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  ިމ  އެ  ޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ައދިވެސް ެއއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްލާފައި ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނުން، ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން  

އިނޭގ ޙައްލުވެެގންދާނެ  މުައއްސަސާއަކާ  ހަމަ  އަނެއް  މުައއްސަސާއިން  ެއއް  މުއައްސަސާތައް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ތޯ 

ވާހަކަދަްއކަިއެގން މީެގ ޙައްލުތައް ހޯދަން އުޅެފިއްޔާ. އެ ކަންކަމުަގއި އެ ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފައި އެ  

މުއައްސަސާއަ  ެއ  ވެއްޖިްއޔާ  ކަމެއް  ހުރި  ުގޅިފައި  އަޅުަގނޑު  މުއައްސަސާއަކާ  ދާންޖެހޭނީ.  އަޅަުމން  ކުން 
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އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ިމ މަޤާމާ ހަވާލުވެފަިއ މި ިއސްެވ މި ުމއައްސަސާތަކާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ އެްއކޮށް ވާހަކަދަްއކަން 

 ފަށާނަން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

ސުވާލަކީ،   ފަހު  ނިޔާޒީ  އަޅުަގނޑުެގ  ޙުސައިން  އެއީ  އޮފީސް  އޮފީހުެގ  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެ  ތަން،  އެ  އަދި  ވިޝަން  ދެކެވަޑައިަގންނަވާ  ދޭތެރަޭގއި  މުސްތަޤުބަލާ  ތަނުެގ  ެއ  ޮގތުަގއި  ދެކެވަޑަިއަގންނަވާ 

ށް ހެއްދެވުމަށްތޯ ޙުސައިން މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވިއްޖެ ނަމަ މުސްތަޤުބަލުަގއި އެ ތަން ކޮންކަހަލަ މުއައްސަސާައކަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ؟ ނިޔާޒީެގ ވިސްނުންފުޅުަގއި ހުރީ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

އޮފީހަށް  އޮޑިޓު  އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެއް  ވަރަށް  ދެކެނީ  އަޅުަގނޑު  މި ދެންނެވިހެން  އަޅުަގނޑު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ޑު ދެކޭޮގތުަގއި މި ސަރުކާރުން އަދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވެސް  ވެސް އަދި ދައުލަތައް ވެސް އޮތްކަން. އަޅުަގނ

ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރަްއވާ. އެހެންވީާމ، މި ލިބެނީ 

ޮގތުަގ ޕަރޓުނަރއެްއެގ  ތެރެއިން  ނިޒާމުެގ  މި  ފުރުޞަތެއް  ފަހި  ވަރަށް  އޮފީހަށް  އެއްކޮށް އޮޑިޓު  ތިބޭފުޅުންނާ  ިއ 

ޕަބްލިކް   މިދެންނެވިހެން  ރާވާނީ  ސްޓްރެޓެޖީސްތައް  ައޅުަގނޑުެގ  އެހެންވީމާ،  ފުރުޞަތު.  މަސައްކަތްކުރުުމެގ 

ފައިނޭންޝަލް ނިޒާމު ރަނަގޅުކުރުމަށް. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ އެްއކޮށް ވެސް ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން ކުރެވިދާނެ.  

ކޮށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ެވސް އަދި ހަމަ މަޖިލީހާ އެއް

ކުރެވޭ   މި  ތެރެއިން  ޮމޑެލްެގ  ވެސްޓްމިނިސްޓަރ  މި  އެހެންވީމާ،  މަސައްކަތްކުރަްއވަނީ.  މި  ެއކްޓިވްކޮށް  ވަރަށް 

ައޅު އިޞްލާޙުކުރުމުަގއި  ކަންކަން  ޖަވާބުދާރީކުރުމާ،  ުގޅިެގން  މަސައްކަތްތަކުެގ  އެންމެން  ހުރިހާ  މި  ަގނޑުމެން 

މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ މި ކަންކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ރަނަގޅުެވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެގ  

 ވިޝަންަގއި ހަމަ މިދެންނެވިހެން ހަމަ މި ސްޓްރެޓެޖީސްތައް ރާވާނީ މިދެންނެވި މިސްރާބަށް އޮފީސް ެގންދިއުމަށް 

 ޓަކައި. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު
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އަުއ   އަޅުަގނޑުެގ.  މިއީ  ސުވާލު  ފަހު  އިނޭގތޯ.  ކޮށްލާނަން  އުފެދުނީމަ  އަޅުަގނޑަށް  ސުވާލު  އެއް  އަދި 

ތަންތަ ެއ  ައއިއްސި.  އުފެދިެގން  އިންސްޓިޓިުއޝަންސްތައް  ިއންޑިޕެންޑެންޓް  ފަހު  ނަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

އަދި  ރުހުމާއެކީ  ަމޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންެގ  އަދި  އެޕޮއިންޓްކުރައްާވ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މަޖިލީހުން،  ރައްޔިތުންެގ 

ބޭފުޅުންނާ  މަޤާމުތަކުަގއި  އެކި  ެވސް  އެޕޮއިންޓްކުރަްއވަިއެގން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރުހުންދީެގން  މަޖިލީހުން 

މީެގ   ތިއްބެވި.  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޝަންސްތަކާ  ހަމަ  މުއައްސަސާތަކަކީ  ިގނަ  އަދި  ކޮމިޝަންސްތައް  ިގނަ 

ދެކެން ބޭނުންވާ އިމްޕްރޫވްމަންޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަންނަ ތަންތަން. އެހެންނަމަވެސް، ައދި ހިތްހަމަޖެހޭވަރަށް އެ 

ޮއޑިޓަ ޖެނެރަލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ތަންތަން ނުދާ ތަންތަން އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން  ރ 

އެހެންވީމާ،  ތަނެއްކަން.  އަންނަ  ކުރިއަރަމުން  ިއތުރަށް  މަސައްކަތްތައް  އައިސް  ފަހަކަށް  މި  ހިތްހަމަޖެހޭވަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަން ދެއްވަފާނަންތޯ މިހާރު ެއ ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ކުރިއަށް  

ލިބިދާނެތޯެގންދެވޭނެކަމު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޔަޤީންކަން  މިހާރަށްވުރެ ؟ ެގ  ވެސް  ޔަޤީނުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި 

 ؟ފަހަތަށް ނޫންކަން ދާނީ، އެ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ލިބިދާނެތޯ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ެގ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާ އެއްކޮށް އޮޑިޓު ޮއފީސް ވެސް ދާނީ ކުރިއަށް. ހަމަ ތި ދެންނެވި ކަންކަން هللاއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  

ައދި   މުއައްސަސާތަކުން  ހަމަ  އަޅުަގނޑަކީ  ހަމަ  އިތުރަށް  މީެގ  ބަހައްޓާނަން.  ހަނދާނަުގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން 

ިއޞްލާޙުކުރުމަށް،   ކަންކަން  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މަޖިލީހުން  މީހެއް.  އަޑުއަހާނެ  ކަންކަން  ވިދާޅުވާ  ރަނަގޅުކުރުމަށް 

ދެކޭޮގތުަގއި މި މުއައްސަސާެގ އަދި ސްޓާފުން ވެސް ބޭނުންވޭ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރަން. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުން އެ  

ން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ދެއްވާ ސަޖެްއޝަނާ އެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރުމާއި އަދި އަޅުަގނޑުމެ

 ކަންކަން ހަމަ އިޞްލާޙުކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ. އެ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑު އަރުވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި 

 ސަން ޢަފީފުއަށް. މެންބަރު ޙަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު
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ސުވާލު އަނެއް  ދެން  ލިބުނީމަ  ޖަވާބު  ސުވާލަކަށްފަހު  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ކުރިއަށް    ޝުކުރިއްޔާ 

ެގ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސްޢޫލިްއޔަތަކީ  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލު  ،ެގންދާނަން އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުެގ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ 

ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ ދައުލަތުެގ ޚަރަދުތައް ެގންޮގއްސަ    އެންމެފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓުކުރުން. މި އޮޑިޓުކުރުމުަގއި  

ޮގތްތަކަށްތޯ ހުރި  ފައިދާ  އެންމެ  ދައުލަތައް  އެންމެ  އެހެންވީމާ،އޮންނަނީ  ޮއޑި  މި  .  ކޮން  ޮގތަށް  ޓުކުރަްއާވއިރުަގއި 

އެއްޗެހި ަގތުމުަގއި އެ   ؟މިންަގނޑުތަކެއްތޯ ެގންުގޅުްއާވނީ އަޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ބައެއްފަހަރު 

އެންމެ އަުގހެޔޮ ނޫނަސް އަދި އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަށްތޯ. .  ލިބެން އޮންނަ އެންމެ ރަނަގޅު އަަގށްތޯ އެ ަގނެފައި ހުރީ

އެ ޮގދައުލަތައް  ފައިދާހުރި  ޮއޑިޓުކުރައްާވއިރުަގތްންމެ  ެއ  އޮތީ  ކޮށްފައި  ެއކަން  ބައްލަވަން    އި ތަށްތޯ  ކަންތައް  އެ 

 ؟ ކޮބައިތޯ ެއ މިންަގނޑުތަކަކީ ؟ެގންުގޅުވާނެ މިންަގނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅުްއވާނެތޯ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ވަރަށް މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިްއޔާ  ޖަވާބު   އާދެ!  ޙަޤީޤަތުަގއި  އޮޑިޓުން  ކުރެްއވީ.  ތި  ސުވާލެއް  ރަނަގޅު 

ކަމެ ލިބެންޖެހޭ  މިއްމެވެސް  މި  .  ައޅުަގނޑުެމންނަށް  ައޅުަގނޑުމެން   ަވުގތަށް  އޮޑިޓުތަކުަގއި  ިގނަ  ކުރެވޭ 

ހަމަެއކަނި އީ  ެއކަމަކު ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި އެ   .މާލިއްޔަތު ާގނޫނާއި ަގާވއިދު  ބެލެނީމިންަގނޑެްއެގ ޮގތުަގއި މި  

ންޓް ބޭނުންކުރުން.  މުހިންމީ ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަ  އިދެންނެވިހެން މީަގތި  ކްރައިޓީރިޔާެގ ެއއް ކަންތައް.    ެގމި އޮޑިޓު

ނީ.  ންޓް އަލަީގއި ހަމަ އަުގގައިތޯ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންޭގނީ. ހަމަ އަުގަގިއތޯ އެއްޗެހިތައް ަގނެވެޕްރޮފެޝަނަލް ޖަޖްމަ

އަޅު  ހަމަ އަުގަގއިތޯ.  އެހެންވީމާ،  ހިންަގމުންދަނީ  މި  ެއއްޗެހި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ  ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނަން  ވަރަށް  ަގނޑު 

އޮތް ސްޓޭންޑަޑްސްތަކުަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް    ޓުން އެބަ ބޭނުންކުރުން އެބަރޕްރޮފެޝަނަލް އެކްސްޕަ

ވެސް ހަދާނެ.   ހަމަައުގަގއިތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ވެލުޭއޝަންތަކެއްއޮތް ތަނުަގއި ބަެއއް މަޝްރޫޢުތައް ހިންިގފައި ހުރީ  

ބޭނުންކުރާނެ.   އެކްސްޕަރޓުން  ޕްރޮފެއެ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވިހެން  ތި  ކުރިއަށް  ޖަޖްމަ ދެން  ންޓް  ޝަނަލް 

 އޮޑިޓު އޮޕީނިއަން ނެރުމުގައި. ކަންކަން، ބޭނުންކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިސްކަމެއްދޭނަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފުވި

މިހާރު ޮއޑިޓު އޮފީހަކީ ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާތައް    ،ދެން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ެގއާދެ! އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ.  

އޮ   ،އޮޑިޓުކުރުމަށް  މުައއްސަސާތަްއ  ިގނަ  ވަރަށް  ދައުލަތުެގ  ނޫނަސް  މުއައްސަސާތައް  ހުރިހާ  ޑިޓުކުރުމަށް  ދެން 

އޮޑިޓުކޮށް    ހަވާލުކުރެވިފައި ވަނީ ޮއޑިޓު އޮފީހަށް. ދެން މި އޮޑިޓުކުރުމުެގ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމެއް އެ ަވުގތު
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ތިބޭފުޅުންނާ   އެހެންވީމާ،  ޮއޑިޓުތަްއ  ހަވާލު،  ނިންމުން.  ުމއައްސަސާތަކުެގ  ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ  އޮފީހާ  އޮޑިޓު 

އަހަރު ޓަކައި  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ނިންމެވުމަށް  ކޮންކަހަލަ  ޓަކައި  ނިންމެވުމަށް  އެ  ކުރިން  ނިމުމުެގ  އަހަރު    ، އަނެއް 

ެއއީ އަޅުަގނޑު   ؟އޮތްތޯ  އެ ކަމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަ   ދެން؟ ޕްރޮސީޖަރތަކެއްތޯ ެގންުގޅުްއާވނީ

 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ޙުސައިން ނިޔާޒީ  

ފާ އިނޭގތޯ  އާދެ!  އަހަރުތަކުަގއި  އޮޑިޓްސްތަކެއް  ހަމަ  އިތުވެދިޔަ  ިގނަ  ވަރަށް  ހުރި  ބްެގލޮްގަގއި  ހަމަ މި 

 2020  އަދި  2019  ހުރީއަޅުަގނޑުމެން އޮފީހުން ވަނީ މިހާރު އަރާ ހަމަކުރެވިފަ. މިހާރު ވަރަށް ިގނަ އޮޑިޓުތަކެއް  

ސޮއިކުރު ރިޕޯޓުތައް  އަހަރުެގ  ހަމައިގަ ވަނަ  ކުރެވުނު.  އިމާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،   .

ކޯ ޮގންޖެހުންއަކީ  ދިމާވި  ފަހުން  މީތި  އަޕްޑޭޓުކުރަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ސަބަބުން  ވިޑުެގ 

ން ޭގަގ މި މަސައްކަތް  އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެ  ،ވެސް  ދަނިކޮށް ވަރަށް ިގނަ އޮފީސްތަކަކުން ހުރިހާ އެންމެން

އެހެންވީމާ،   އޮފީސްތަކުަގއި.  އެ  ހުރި  ޙަޤީޤަތުަގއި  ލިޔުންތައް  ިގނަ  ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  ޖެހުނީ.  މި  ކުރަން  މި 

ވަރަކަށް އިނޭގތޯ ހަމަ މަޑުޖެހުމެއް އައި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި    އެކަމުެގ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް 

ކަންކަން އެބަޓައިމްލީކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ނިންމުމަށް  ބޭސްޑް      ރިސްކް  އިސްކަމެއްދޭނީ  އަޅުަގނޑު  ޖެހޭ 

ތައް ފޮނުވަިއެގން އެ ކަންކަން ބެލުން. ދެން  ރަނަގޅު ޓީމު  އެންޓިޓީސްތަކަށްއޮޑިޓަށް. އެންމެ ބޮޑެތި ސްޕެންޑިންގ  

އެކައު  މިހަމަ  އިތުރަށް    އޭެގ ޕަބްލިކް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޕަބްލިކް    ،ންޓިންގދެންނެވިހެން  ރަނަގޅު  ވަރަށް 

އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމެއްެގ ތެރެއިން އެ    އޮތީ.  އޮތީ. ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްެވައރއެއް މި  އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަެމއް މި 

މި ބެލެހެއްޓިެގން  ވެސް    ކަންކަން  ޤައުމުތަކުން  އެހެން  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އަލީަގއި  ޭއެގ  އެހެންވީމާ،  ދަނީ. 

ބޮ ޑޭވަރަށް  މި  ބޭސްޑް    ޑޭޓާ  އިއެނަލިސިސްއާ  ޓާޑަށް  ސިސްޓަމް  އެހެންވީމާ،  ބޭނުންކުރެވޭ.  އެބަ  އެނަލިޓިކްސް 

އެބަ އަޅުަގނޑުމެން  އެބަ  ޮގްއސިްއޔާ  މިހާރު    އޮޑިޓަކަށް  ރޭވިފަ.  ޕައިޕްލައިންަގއި  ހުރި  މަޝްރޫޢުތައް  ބައެއް 

 ކުރެޭވޮގތުަގއި މި ވަރަށް އަވަހަށް ނުވަތަ މިހާރަށްވުރެ ަގބޫލު  ނަށްއެހެންވީމާ، އެ ކަންކަުމެގ ައލީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

 އޮތް. ޝުކުރިއްޔާ.   މޭނެކަމުެގ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް އަޅުަގނޑު އެބަންއަވަހަށް މަސަްއކަތްތައް ނި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު
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ފާހަަގކުރެޭވ ކަންތައްތަކެއް އެބަ  .ޝުކުރިއްޔާ  ތެރޭަގއި  ޮއޑިޓު އޮފީހުން ނިންމަވާ އޮޑިޓުތަކުެގ  މިހާރު  ހުރި    އާދެ! 

ރެކޮމެ ތިބޭފުޅުން  ދަޢުާވކުރުމަށް  އަދި  ދެއްވާރަނަގޅުކުރުމަށާއި  އެބަ  ންޑޭޝަން  އޮޑިޓު   ކަންތައްތަކެއް  ދެން  ހުރޭ. 

ރެ ެއ  ކަންކޮމެރިޕޯޓުަގިއ  އެ  ލެވުމަށްފަހު  މިސާލަކަށް  ންޑޭޝަން  ނިޔާޒީ  ބެލުމަށް  ކުރޭތޯ  ނުވަތަ  ހިނާގތޯ  ތައްތަްއ 

އެީއ މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ  ؟ ހުރިތޯ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ވަޑަިއެގންފިއްޔާ ކުރަްއވާނެ ކަންތައްތަކެއް ޚިޔާފުޅުަގއި އެބަ

ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ވެއްޖިްއޔާ  ދަޢުވާ  .ކުރުން މިއީ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީކަންތައްތައް ރަނަގޅު   ްއވީމަ އެފާހަަގކުރެ

ދަޢުވާ   އެހެންވީމާ،އެ  ޖެހޭނެ.  ކުރިއަށްެގންދެވޭތޯ  އުފުލެން  ޕްރޮސެސް  ކޮން ؟ އެ  ކުރެވޭނީ  އޮފީހުން  އޮޑިޓު 

ސިޔާސަތެއްދެން  ؟ ކަންތައްތަކެއްތޯ ކަހަލަ  އެްއވެސް  ކުރަްއވާނެ  ކަންތައްތައް  އެބަ    ،ެއ  ވިސްނުންފުޅު 

 ؟ ެގންުގޅުްއވަންތޯ

 

 ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން

މި އަޅުަގނޑުމެން  ފަދައިން  ެއއްކޮށް   އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  އޭ.ސީ.ސީއާ  ާގތުން   ދަނީ  ވަރަށް  ވެސް 

އޮބްޒަ ބަެއއް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަމެްއ    އި ވޭޝަންތަކުަގރ މަސައްކަތްކުރަމުން.  ތުޚުމަތުކުރެވޭ  ޚިޔާނާތަށް 

އަދި އޭ.ސީ.ސީން ބޭނުންފުޅުާވ    ..ސީ.ސީއަށް އެ މައްސަލަތައް ފޮނުވަމުންދަނީ އޭ  އަޅުަގނޑުމެން މި  ންްއޔާމުއޮެވއްޖެ

އެބަ   ައވަހަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް  ހަމަ  ލިޔުންތައް  ެއއްކޮށް  އޭ.ސީ.ސީއާ  އެހެންވީާމ،  ފޯރުކޮށްދެވޭ. 

ތަނުަގއި  އޮތް  ކުރިއަށް  ދެން  ކުރެވޭ.  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތެއް  ކަންތައްތަކެއްތޯ   މުހިންމު  ކޮން 

އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ވެސް ޖެހޭނީ އޭ.ސީ.ސީއާ އެްއކޮށް ކުޑަކޮށް   ؟އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވޭނީ

 ންއޮޑިޓުެގ ތެރެއަށް މިސާލަކަށް ޚިޔާނަތާ ުގޅޭ ކަމެްއ ފާހަގަވާކަމަށް ވަންޏާމު  . އަޅުަގނޑުމެންެގމަސައްކަތްކޮށްލަން

ލިޔުންތަކެއްތޯއެބޭފުޅުން ތަ ބޭނުންވާނީ ކޮން  ވިދާޅުޭވ    .ޙުޤީޤީ ނަޒަރަކުން އިތުރަށް  ބަެއއްފަހަރަށް އެބޭފުޅުން  ެއއީ 

ދަތިތަކެްއ    އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓު ދިނުމަށްފަހު ދެން އެބޭފުޅުން އެ ހޯއްދަވަން އުޅުްއވާ ލިޔުންތައް ހޯދުމުަގއި އެބަ

ަގބޫލުކު އަޅުަގނޑަށް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ާވހަކަދައްކައިެގން  ރެވޭޮގތުަގއިދިމާވާ  އެްއކޮށް  އެބޭފުޅުން    އޭ.ސީ.ސީއާ 

އެކަހަލަ   ތެރެއިން  ޮއޑިޓުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޭރަށް  ހޯދާފަ،  ކޮބައިތޯ  ލިޔެކިޔުންތަކަކީ  ބައެއް  ބޭނުންވާ  ތަޙުޤީޤަށް 

ހޯދަ ވަުގތު  އެ  ލިޔުންތައް  އެ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގެވއްޖެއްޔާމުން  އެހެންވީމާ،  މައްސަލަެއއް  އިދެވިދާނެ. 

ކަމަށް  އަވަސްކުރެވިދާނެ  މައްސަލަތަްއ  ވިދާޅުވި  ތި  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކޮށްެގން  ކަންކަން  ބައެއް  މިކަހަލަ 

 އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ.  
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 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވެސް   މިއީ  ުގޅުންހުރި ސުވާލެއް  ހަމަ  ދެން  އިނޭގތޯ.  ފަހު ސުވާލު  އެންމެ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

ފައިސާެގ  އެ  އިނޭގތޯ.  ފަިއސާ  ެގއްލޭ  ދައުލަތަށް  ދައުލަތުން  މިހާރު  ސުވާލަށް.  ކުރި  އަޅުަގނޑު  ތި  ދެންމެ 

ޓަރ ޖެނެރަލުެގ ޙައިސިއްޔަތުން ކުރެއްވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ  ކުޑަކުރުން ނުވަތަ އެ ފައިސާ ެގއްލުމުން ނައްތާލުމަށް އޮޑި

 ؟ ކޮބައިތޯ ކުރަްއވާނެ ކަންތައްތަކަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށްވެަވޑަިއެގންފިއްޔާ؟ ކޮބައިތޯ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ އޮޑިޓުތަކުަގއި ފްރޯޑް ރިސްކަކީ ައޅުަގނޑުމެން އެސެސްކުރާ އެްއޗެްއ. އަޅުަގނޑުމެން އެސެސް  

ވެސް ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް. ހަމަ ސްޓޭންޑެޑްކޮށް ބުނާޮގތުން ވެއްޖެްއޔާ. އޭެގ ވަރަށް ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ެވސް  

އަޅު ފްރޯޑަކީ  ހުރިހާ  ފްރޯޑަކީ،  ދެން  ނޫން.  ކުރެވޭ.  ެއއްޗިއްސެއް  ޑިޑެކްޓްާވ  ތެރެއިން  އޮޑިޓުތަކުެގ  ަގނޑުމެންެގ 

އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އެ ފްރޯޑް ރިސްކަށް ައޅުަގނޑުމެން އެ ކަންކަން އެބަ 

އޮފީހު އަޅުަގނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ކަންތައްތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ފްރޯޑް  އެހެންވީމާ،  ބައެްއ  ކުރަން.  އެކަހަލަ  ވާނެ  ން 

ތި  ފަށާފަ.  ބަލަން  ަވރަށް  ކަންކަން  އެ  ފޮނުއްަވއިެގން  ވެސް  މަޖިލީހުން  އަދި  ސަރުކާރުންނާ  ރިކުއެސްޓްތައް 

މިސާލަކަށް   އޮތްތަނުަގއި  ކުރިއަށް  އެހެންވީާމ،  އެްއޗެއް.  އަޅުަގނޑުމެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ  ފްރޯޑަކީ  ދަންނަވާހެން 

ފާހަ ފިލާވަޅުތަކެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޖެހޭ  އެބަ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  ޚިޔާނާތްތަކުެގ  ބޮޑެތި  ަގވި 

އިންޓަރނަލް  އެ  ތެރެއިން  މުައއްސަސާތަކުެގ  އެކި  އެހެންވީމާ،  ކީްއވެެގންތޯ.  ވީ  މި  ކަންކަން  އެ  ދަސްކުރަން. 

ހެންވީމާ، އެ ފަިއސާ ހޯދުމަކީ ެއއް ކަންތައް.  ކޮންޓްރޯލްސް ފެއިލްވެެގން ިމ ކަންކަން ހިނާގދިޔައީ ކީްއެވެގންތޯ. އެ

ޓަކައި   ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމަށް  ކަމެްއ  އެފަދަ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކަމަކީ  ބޮޑު  އެއަށްވުރެން  ކަމަކީ  އަނެއް 

ކޮބައިތޯ.   ބަދަލުތަކަކީ  ެގންނަންޖެހޭ  ސިސްޓަމުތަކަށް  ދެން  ތެރެއިން  މުއަްއސަސާތަކެްއެގ  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން 

މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ސަމާލުވާންޖެހޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް  މި  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު 

ސިސްޓަމްސްތައް އަޅުަގނޑު ރިވިުއކޮށް މި ފްރޯޑް ރިސްކް ތުރެޓްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ އެސެސްކުރަން.  

ވެ  ކުރިޔާލާ  އަޅުަގނޑުމެން  އަލީަގއި  ކަންކަމުެގ  އޮތް އެ  ސިސްޓަމަށް  މި  ރަނަގޅުކޮށް  ކޮންޓްރޯލްސްތައް  ސް 

 ޔަީގންކަން އެބަ ޖެހޭ ހަރުދަނާކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މޫސާއަށް.  ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ވަރަށް  ހަމަ  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  މަރުޙަބާކިޔަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ނިޔާޒީ.  ޙުސައިން  ޝުކުރިއްޔާ 

ބޭފުޅެއް.  މަސައްކަތްކުރެވިފަވާ  ެއއްކޮށް  ދުވަހު  ިގނަ  ވަރަށް  ބޭފުޅެއް.  މަޤާމުތަކެްއ    ދަންނަ  ިގނަ  އޮފީހުެގ  ޮއޑިޓް 

  209ފުރުއްވާފަިއވާ އަދި ކަމުެގ ތަޖުރިބާ ހުންނެވި ބޭފުޅެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބުނަނީ، ަވކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ ބުނެފަާވ  

ޖެނެރަލް  ބުނު އޮޑިޓަރ  ނުޖެހުމުެގމަތީަގއި  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ތެދުވެރިކަާމ  ކިހާވަރެއްެގ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް  މުެގ 

 ؟ ހުންނެވިދާނެތޯ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ރުން. ޮއޑިޓް،  ތި ދެންނެވިހެން އޮޑިޓް އޮފީހާ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް މިނިވަންކަމާ މުސްތަޤިއްލުކަމާެއކު މަސައްކަތްކު

ވަރަށް   އަޅުަގނޑުމެން  އެީއ  ބޮޑުވާނެ.  އޮފީސް  ޮއޑިޓް  ވުރެ  ޖެނެރަލަށް  އޮޑިޓަރ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު 

ވެސް  ޖެނެރަލުން  ޮއޑިޓަރ  ހުރިހާ  ހަާވލުވެަވޑަިއެގންނެވި  އޮފީހާ  ޮއޑިޓް  އަދި  ސަޤާފަތެއް.  ދިޔަ  ހިފަހައްޓަމުން 

މާ ބޮޑުވާނެ. އެހެންވީމާ، އޭެގ ެއ ކަންކަމަށް ބަލާފަ އަޅުަގނޑުމެން ާވނީ    ހިފެހެއްޓެވި މިންަގޑެްއ ެއއީ. މުއައްސަސާ 

މި   ވެސް  ޤައުމުތަކުަގއި  އެހެން  ޓަކައި  ެގންދިއުމަށް  ޮގތުަގިއ  ިއންސްޓިޓިއުޝަނެްއެގ  ޕްރޮފެޝަނަލް  މުއައްސަސާ 

ފީސް ތެރޭަގއި ހުންނާނީ ޗެކް  ެގންުގޅޭ މިންަގނޑުތަކާ ެއއްޮގތަށް އޮޑިޓު އޮފީސް ބައްޓަން ކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، އޮ

ކަމަށް  އަންނަ  ކަންކަން  ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތު  ދަންނަވާހެން  ތި  ގާއިުމކުރެވިފަ.  ބެލެންސް ސިސްޓަމްތަކެއް  އެންޑް 

ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ އެ ކަންކަން ޑިކްލެއަރ ކުރަން. އެ ޑިކްލެއަރ ކޮށްފަ އެއީ ޮއޑިޓަރެއްެގ ނުވަތަ 

ޖެނެރަލެ ޖެހޭ އޮޑިޓަރ  ައޅުަގނޑުމެން  ުގޅިެގން  ެއއާއި  ެވއްޖެްއޔާ  ކަމެއް  ފުށުއަރާ  މަޞްލަޙަތު  އެ  ެވސް  ްއެގ 

ކަންކަން  ދެންނެވި  ތި  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  މުއައްސަސާއަކީ  މި  އެހެންވީމާ،  އަޅާފަ.  ހުންނާނީ  ފިޔަވަޅުތައް 

ވެ އަޅުަގނޑު  އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ  ހަމަ  މުއައްސަސާެއއް.  ކެރިެގން ހިފެހެއްޓޭނެ  ވަރަށް  ހަމަ  ކަންކަން  އެ  ހަމަ  ސް 

އެކަން މިނިވަންކަާމއެކު ކުރިައށްެގންދާނަން. އަޅުަގނޑުެގ ކުރިމަތީަގއި އޮންނާނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ، އޮޑިޓް ާގނޫނާިއ،  

 ޕްރޮފެޝަނަލް މިންަގނޑުތައް. އެއީ އަޅުަގނޑުެގ ސްޓޭންޑެޑަކަށް ވާނީ. ޝުކުރިްއޔާ.  
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 ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

މިހާރު އޮޑިޓް ާގނޫނު އޮތް ޮގތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކަށް ވެވަޑައިެގންފިނަމަ ާގނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުެގ އެްއވެސް  

 ؟ ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަ އޮތްތޯ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ތުތަކެއް ހަމަވާ މީހެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ނޫން. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ހުރިހާ ޝަރު

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ ާގނޫނު އޮތް ޮގތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއްެގ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ދަތިވާނެ އެްއވެސް ސަބަބެްއ 

 ؟ހާރު އޮޑިޓު ާގނޫނު އޮތް ޮގތުންއޮތް ކަމަށް ަގބޫލުކުރަްއވަންތޯ މި

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ތި ދަންނަވާހެން ާގނޫނަކީ އަބަދު ވެސް ެއއިރެްއެގ ހާލަތަކަށް ބަލާފަ އަޅުަގނޑުމެން ހެޔޮޮގތުަގިއ އެ ތަރުޖަމާކޮށްެގން  

ރާއްޖޭަގއި ހުރި ާގނޫނުތަކަކީ ހަމަ  ެގންޮގއްސިއްޔާމުން ރަނަގޅު އެްއޗެްއ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ މިހާރު  

އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަން  ކުދިކުދި  ކަހަލަ  ބައެއް  އެހެންނަމަވެސް،  ާގނޫނުތަކެއް.  ރަނަގޅު  ފުދޭވަރެްއެގ 

އެ  ތިބޭފުޅުންނަށް  އެއީ  އަޅުަގނޑު  ހުރެއްޖެއްޔާ  ކަންކަން  އެ  ހުރެދާނެ.  ކަންކަން  ކަހަލަ  ބައެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ 

އެއީ   މިހާރު ހުށަހަޅާނަން.  ނެތް.  ޗެލެންޖަރސްތަކެއް  ބޮޑު  މާ  މިހާރަށް  ދެކޭޮގތުަގިއ  ައޅުަގނޑު  ވެސް  ެއކަމަކު 

އޮތް.   އެބަ  ފުރުޞަތު  ެގންދެޭވނެ  މިކަން  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ހުރިޮގތުން  ާގނޫނުތައް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ދެއްކެވުން: ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަ

ޮއޑިޓަރ   ަގބޫލުކުރޭ.  އެބަ  ބަޔަކު  ިގނަ  ތެރެއިން  ރައްޔިތުންެގ  ހިނާގކަމަށް  ކޮރަޕްޝަން  ތެރޭަގއި  ދައުލަތުެގ 

 ؟ ޖެނެރަލަކަށް ވެވަޑަިއެގންފިނަމަ މި ކަންތައްތައް މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތެްއ ކުރަްއވާނަންތޯ
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 ވާހަކަދެްއކެުވން:ޙުސައިން ނިޔާޒީ  

އާދެ! ތި ދަންނަވާހެން މި ރާއްޖޭެގ އިނޭގތޯ ކޮރަޕްޝަން، ފްރޯޑް މިއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތެއްެގ ސިފަިއަގިއ  

ދިއުުމެގ   ސުވާލަށް  ސީދާ  މައްސަލައެއް.  ޖެހޭ  ކުރުމަށް  ހައްލު  ެއކަން  ުގޅިެގން  އެންމެން  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން 

ސިސްޓަމުެގ ތެރޭަގއި އުޅެފަިއ ހުރި މީހަކަށް ވާތީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް  ކުރިން އަޅުަގނޑު މި  

ިގނަ ކަންކަން އެބަ ހުރި ރަނަގޅު ކުރެވިފަ. ަގވަރނަންސް ރަނަގޅުކުރުމަށް ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން ކުރެވިފި އެބަ  

ވަނީ ކޮމިޝަން  އެންޓިކޮރަޕްޝަން  އޮފީހާއި  އޮޑިޓް  މިސާލަކަށް  ޮގތުަގިއ  ހުރި.  މުއައްސަސާތަކެްއެގ  މިނިވަން   

ނިޒާމެްއ   ޓެކްސް  ގާއިުމކުރެިވއްޖެ.  ސިސްޓަމެއް  އެކައުންޓިންގ  ޕަބްލިކް  ރަނަގޅު  ކުރެވިފަ.  ހަރުދަނާ 

ގާއިމުކުރެިވއްޖެ. ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓާ އަދި މި ކަންކަން ެވސް ރަނަގޅު އުސޫލުން ެގންދެވޭނެ ޮގތްތަކެްއ އެބަ ހުރި  

ބޭން ވަރަށް ހަމަޖެހިފަ.  މަޖިލީހުން  ިއއްޒަތްތެރި  ތިޔަ  ެވސް  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  އިދާރާތައް  މާލީ  ނިޒާމާއި  ކިންގ 

އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތަންފީޛުކުރެވޭ.  އެބަ  ވެސް  ކަންކަން  އެ  ތައްޔާރުކުރެވި  ާގނޫނުތަކެއް  ހަރުދަނާ  ރަނަގޅު 

އެފިޝިއަ ޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް  ނިޒާމު  ޕަބްލިކް  ވެސް  ިގނަ  ފިނޭންސްއިން  ވަރަށް  ޓަކައި  ެގންދިއުމަށް  ންޓްކޮށް 

އެބަ  ވެސް  މިހާރު  ފެނޭ.  އަޅުަގނޑަށް  އޮތްތަން  ެގންޮގްއސަ  ކުރިއަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ކަންކަން، 

އަދި   ެވސް  ސަރުކާރުެގ  ނިޔަތް  ހެޔޮ  އިޞްލާޙުކުރުމުެގ  ކަންކަން  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ެގންދެވޭ. 

ކަންކަމުެގ  މުއައްސަ މި  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރަން.  އަޅުަގނޑު  ކަަމށް  އޮތް  ވެސް  މަޖިލީހުެގ  އަދި  ވެސް  ސާތަކުެގ 

ދިުގ   ހައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް  މި ދެންނެވި މައްސަލަތަކަށް  އަލީަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެނީ 

ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ވަރަށް ޙިކުމަތްތެރިކަާމއެކު    މޫލާފަ ހުރި ވަރަށް ިގނަ ަމްއސަލަތަކެއް އެބަ ހުރި. އެ

 ވަރަށް ކެރިެގން މަސައްކަތްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެ ފަޅާއެރުމުން  މައްސަލަތައް  ބޮޑެތި  ކޮރަޕްޝަންެގ  ވަްއކަމާ  ހިނާގ  ތެރެއިން  ބަލަިއ    ދައުލަތުެގ  މައްސަލަތައް 

ަގބޫލުކުރޭ.   ބޮޑެތި ޮގންޖެހުން ހުރި ކަމަށް ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ިގނަ ބަޔަކު އެބަ  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކުރުމުަގއި 

 ؟ ނިޔާޒީ ދެކެވަޑައިަގންނަވަނީ ެއއީ ކިހިނެއް ދިމާވާ ކަެމއްކަމަށްތޯ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:
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މެންބަ ިއއްޒަތްތެރި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  އާދެ!  މުއައްސަސާއިން،  އަޅުަގނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ސުވާލަކީ  ތި  ރު 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ާއއި މޯލްޑިްވސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން  -މުއައްސަސާއަކީ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއެއް ނޫން. އެންޓި

އެ ދިނުން  ޖަވާބެއް  ައޅުަގނޑު  ސުވާލަށް  ތި  އެހެންވީމާ،  ތަޙުޤީޤުކުރަނީ.  ކަންކަން  ކަމަށް  އެ  ނޫން  ރަނަގޅު  ހާ 

 އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.  

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޮއޑިޓް އޮފީހަށް މިހާރު ދައުލަތުން އަހަރަކު އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. ަގބޫލުފުޅުކުރަްއވަންތޯ މި ކުރާ   60

 ؟ ރު އޮޑިޓު އޮފީސް ހިނަގމުންދާ ޮގތުން ލިބޭ ކަމަށްޚަރަދާ އެްއވަރުެގ ރިޓަރންއެްއ މިހާ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ެއއްހާ   200އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އޮޑިޓު ޮއފީހުން އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ.  

ޕަބްލި އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއވްރެޖުކޮށް  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ިމ  ރިޕޯޓު  އެހެންނަމަވެސް،  ދިޔައީ.  މި  ކުރެވެމުން  ޝް 

ައޅުަގނޑުމެންެގ   ރިޕޯޓުތަކެއް.  މަދު  ވަރަށް  ތެރެއިން  އޭެގ  އަރަނީ  މި  ހެޑްލައިނަށް  މީޑިއާެގ  ދެންނެވިހެން 

މަސައްކަތްތަްއ އަހަރީ ރިޕޯޓާިއ އަދި އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާ ކުއަރޓަލީ ރިޕޯޓުތަކުން އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ވަރަށް 

އަޅުަގނޑުމެން  ިގ ހަމަ  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  އެހެންނަމަެވސް،  ކުރެވެމުންދާކަން.  މަސަްއކަތްތަކެްއ  ނަ 

ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  އޮފީސް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަޖެޓަކުން  ދޭ  ރައްޔިތުން  ހުރި.  އެބަ  ކަންކަން  ޖެހޭ  ރަނަގޅުކުރަން 

އޮ އެފިޝިއަންޓްކޮށް  ރާވަން.  ޖެހޭ  އެބަ  ޮގތްތައް  އަުއ  ކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ހިންުގމަށް  ފީސް 

އެކުލަވާލަިއެގން  ޕްލޭނެއް  ސްޓްރެޓެޖިކް  ައއު  ައޅުަގނޑު  ޓަކައި  ެގންދިއުމަށް  މަސަްއކަތްތައް  ވިސްނުންތަކަކާއެކު 

 އެކަން ކުރިއަށް ެގންދާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު.   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު ޔައުޤޫބު ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ދާންދޫ  ދެން ފުރުޞަތު މި 

 އަށް.  هللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު
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ދެން  ުގޅޭޮގތުން.  ސްޕީޑާ  މަސައްކަތުެގ  ހަމަ  ފަށަނީ  ވެސް  ައޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 ފާހަަގކުރަން ނިޔާޒީ އަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުންެގ ޮގތުަގއި މި ރާއްޖޭެގ އޮޑިޓަރ  އަޅުަގނޑު

އެހެންވީމާ،    ބޭފުޅެއް.  މަސަްއކަތްކުރެްއވި  ވެސް  ފަރާތްތަކާިއއެކު  ހުރިހާ  ފަރާތްތަކުެގ  ހަވާލުވި  އޮފީހާ  ޖެނެރަލް 

ފުޅުން ެގންުގޅުއްވި ސިޔާސަތުތަކާއި އަދި ޓެކްނިކްތަކާއި، އުސޫލުތަްއ  ބޭ  4ފުދޭވަރަކަށް ތަޖުރިބާ އާއި އަދި އެކިެއކި،  

ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ބަލަނީ. ދެން އެ ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއި މި މަޤާމު  

ޖެނެރަލު އޮޑިޓަރ  ހުރީ  ވިސްނުން  ކިހިނެއްތޯ  މަސައްކަތުލިބިވަޑަިއެގންފިނަމަ  މިހާރު  ެއއަށްވުރެ،  ެގ  ސްޕީޑު  ެގ 

އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭނުން އެއަށްވުރެ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ސްޕީޑު އަވަސް ވާން. މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ކޮންމެވެސް  

ނޫނީ   ނިމުނީމަ  ނިމެން،  އޭތި  ދެން  ހަވާލުކޮށްފަ  އެސައިންމަންޓެއް  މިސާލަކަށް  ލިބޭޮގތުަގއި  މަޢުލޫމާތު  ވަރަކަށް 

އް ވެސް ކަނޑައަޅާފަ ޮއވެދާނެ. ެއކަމަކު ވެސް ިގނަ ފަހަރަށް އެ ޓަރެގޓުން ބޭރުެވެގން ދާތަން ފަހަރެއްަގއި ޓަރެގޓެ 

ފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުން ހަވާލުކުރާ ބަެއއް އޮޑިޓުތައް ެވސް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފަ ހަވާލުކުރިޔަސް ހަމަ  

މި އެހެންވީާމ،  ކުރަން.  އެކްސްޓެންޑް  ފަހަރަށް  ިގނަ  ޓަރެގޓެއް ވަރަށް  މިހާރު  ޮގތަށް  ނުވާނެ  އެޮގތަށް  ކަން 

ެއކަހަލަ  ކޮށްެގން އެ ޓަރެގޓަށް ރީޗް ކުރަން  ޓީމަކަށް މިވެނި ވަރެްއ އަހަރަކު  ކަނޑައަޅާފައި މިސާލަކަށް ކޮންމެ 

 . ޝުކުރިއްޔާ؟ އެްއވެސް ޕްލޭނެއް ނުވަތަ އެކަހަލަ ވިސްނުންތަކެއް ެގންުގޅުްއވަންތޯ މަޤާމު ލިބިވަޑަިއެގންފިނަމަ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ދެންނެިވ   ތި  ހަމަ  އޮފީހުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

އުސޫލުން ކަންކަން ރާވަިއެގން މި ެގންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން ާގނޫނުަގއި އެ ބުނާ  

މި މުއްދަތަށް ކަންކަމަށް ވެސް  އެ  އެކަމަކު  ނިންމެނީ.  މި  ރިޕޯޓުތައް  އަދި  ނޫން  މުއްދަތަކު  ބުނާ  އެ  މިހާތަނަށް   

ދެކޭޮގތުަގިއ   އަޅުަގނޑު  ހަމަކުރެިވްއޖެ.  އަރާ  އެބަ  ކަންކަން  ިގނަ  ވަރަށް  ކޮށްފަ  ކްލިައރ  ބެކްލޮްގ  ދެންނެވިހެން 

އޮޑި  ކީ  އެންމެ  ތެރެއިން  މެީގ  މުހިންމީ  އެންމެ  ަގވަރމަންޓް، މިހާރަށް  އޮފް  ހޯލް  ސަމާލުކަންދިނުން.  ޓްސްތަކަށް 

އޮޑިޓެއް.   ކުރިއަށްެގންދާ  ފަށައިެގން  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު  އެއީ  ޮއޑިޓު  ހިސާބުތަކުެގ  ދައުލަތުެގ  ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް 

އަ  ވިސްނުމެއް  ެގންދިއުމުެގ  ކަންކަން  މި  އޮޑިޓްސްތަކަކަށް ސަމާލުކަންދީެގން  ކީ  މިކަހަލަ  ޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ، 

ިވސްނަިއެގން  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތުަގއި  ޮއޑިޓެްއެގ  ބޭސްޑް  ރިސްކް  އެ  ކުރިއަށްެގންދަން.  އެބަ  ވެސް  މިހާރު 

ައވަހަށް  އޮޑިޓްސްތައް  މުހިންމު  އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރަށް  ރާވައިފިއްޔާމުން  ސްޓްރެޓެޖީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ށް، ބައެއް ތި ބޭފުޅުން ހަވާލުކުރި އޮޑިޓްސްތަްއ ވެސް ދެއްތޯ ލަސްވާތީ.  ނިންމޭނެ. ދެން މެންބަރ ކުރެއްވި ސުވާލަ



 2021 ޖުލައި 4                 ވަނަ ބައްދަލުވުން   28މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

20 

 

ހުރީ.   ލެވިފަ  ވެސް  ނިންމާ  އަވަހަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ކަންކަން  ބައެއް  ކަންކަން،  ިގނަ  ވަރަށް  ތެރެއިން  އޭެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަބަބުން  ކޯވިޑުެގ  އެްއކަލަ  ޮގތަކީ  ވީ  މި  އަިއސް  ފަހަކަށް  އިންފޮމޭޝަނަށް  އެހެންނަމަވެސް،   

އޮފީހަށް   އެބޭފުޅުން  ހުރީ.  ދަތިތަކެއް  ެވސް  މުއައްސަސާތަކުެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނުލިބުނީ  އެކްސެސް 

ޮގސްެގން އެ ކަންކަން އެްއޗެހި ހޯދުމުެގ. އެހެންވީމަ، އެކަހަލަ ބައެއް ދަތިތަކެއް ވެސް ހުރި. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ 

ހު  ވެސް  ކަންކަމާހުރެ  ލީޑަރޝިޕާ ބައެއް  މި  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންނަމަވެސް،  ލަސްވެފަ.  ންނާނެ 

ހަވާލުެވއްޖެއްޔާމުން އެފިޝިައންޓްކޮށް ކަންކަން ެގންދިއުމަށް ޓަކައި އިތުރަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދީެގންނާއި 

 އްޔާ. އަދި މި ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނަން. ޝުކުރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަުއޤޫބު ޢަބްދު

ދެވަނަ ސުވާލަކީ، ބައެއް އޮޑިޓުތައް ނިމޭއިރު އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ މި ޮއޑިޓަކާ ުގޅިެގން ޚިޔާނާތުެގ ނޫނީ ކޮންމެެވސް 

އެއާިއއެ ދެން  ފެނޭ.  އެބަ  މައްސަލަތަކެްއ  ކޮންމެވެސް  އެކަހަލަ  ޖެހިެގން  މި  ފައިސާަގއި  އިތުރަށް  ދެން  އޭެގ  ކު 

ތަޙުޤީޤުކޮށް މައްސަލަ ބަލަން މި އިންނަނީ އޭ.ސީ.ސީ. ދެން އެ ޕްރޮސެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގކުރެވެނީ 

ޑީޓެއިލް   ތަންކޮޅެއް  ބައި  އެ  ހަމަ  ވެސް  އަނެއްކާ  ރިޕޯޓު  އައީމަ  ރިޕޯޓު  ވާޮގތަކީ  މި  ވެސް  އޭ.ސީ.ސީެގ  ދެން 

ޮގސްގެ  މަސައްކަތް.  އިންވެސްޓިޭގޝަނަކަށް  ރިޕީޓުވުމުެގ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ރިޕީޓެއް،  މަސަްއކަތް  އެ  ހަމަ  ން 

މަސަްއކަތެްއ   ކުރި  މުައއްސަސާއަކުން  ދެ  ދަނީ.  މި  ލަސްެވެގން  ވެސް  އަނެްއކާ  ވުުމެގ ސަބަބުން  އެހެން  އެކަން 

އް މި މަސައްކަތަކީ. އެހެންވީމާ،  ވިޔަސް މި އެްއ ދައުލަތެްއ މިއީ. އެހެންވީމާ، ެއއް ދައުލަތެއްެގ އެްއ މަސަްއކަތެ

ެގއްލިެގން،   މި  މި ލަސްވާލަސްވުން އަދި  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރެއްިވ  ޖެނެރަލް، ނިޔާޒީ ެވސް  ކުރިން ދެންމެ އޮޑިޓަރ 

ޚިޔާނާތް ެވެގން ެގއްލިެގން، ދައުލަތުން ެގއްލިެގން މި ދާ ފައިސާ ރިކަވަރކުރަން ވެސް އިތުރު ބާރަކަށް ެވެގންދާނެ 

މިކަން މި ކަމަށް   އެހެންވީމާ،  ޮއވެއްޖެއްޔާ.  ކްރިއޭޓްވެފަ  ޕަރތެއް  މަެގއް ނޫނީ ޝޯޓް  ވަރެްއެގ އަލި  ކޮންމެވެސް 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ ރިޕޯޓުަގިއ  ؟ ހައްލު ކުރަން އެްއވެސް އިތުރު ތަފާތު ވިސްނުމެްއ އެބަ ެގންުގޅުްއވަންތޯ

، ެއ ތަން ތަންކޮޅެއް ކުރު ޮގތަކަށް ބްރިޖުކޮށްެގން އެކަން  ހިމެނޭ ޚިޔާނާތުެގ ބައި އޭ.ސީ.ސީއަށް ދާއިރު އެ ކަމަށް

 ؟ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ެއއްެވސް ޕްލޭނެއް ވިސްނުމެއް އެބަ އޮތްތޯ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:
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އާދެ! ތި ދެންނެވި ކޮންސަރންއަކީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ކޮންސަރންއެއް. ކިހިނެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ދަޢުވާކުރަން  

ޖެހޭ މައްސަލަތައް ައވަހަށް ހަރުދަނާ، ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކަިއ ޮއޑިޓު އޮފީހަކަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކޮށްދެވޭނީ. މި 

ިއރާދަކުރެއްިވއް އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެންނެވިހެން  ެއބޭފުޅުން  ވާހަކަދަްއކާނަން.  އާެއކު  އޭ.ސީ.ސީ  ޔާ 

އިތުރަށް   އަޅުަގނޑުމެން  ދިމާވެއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  ފްރޯޑް  ސަސްޕެކްޓެޑް  ނުވަތަ  ޝަްއކުކުރެވޭ  ތެރެއިން  އޮޑިޓުތަކުެގ 

ފައި، އަޅުަގނޑުމެން އޮޑިޓް  އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކޮށްހޯދަން ޖެހެނީ ކޮންކޮން ލިޔުންތަކެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން 

ޕްރޮސެސްެގ ތެރެއިން އެކަން ެގންނާނަން. ދެން މީެގ އިތުރަށް އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑު ހަމަ އަނެއްހެން ހަމަ އިތުރަށް  

ޕަރފޯމަންސް   މި ވަނީ  މުހިންމު ދައުރަކަށް  ޮއޑިޓް އޮފީހެްއެގ އެންމެ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ބޭނުން. އަސްލު  ފާހަަގކޮށްލަން 

ނޭގތޯ. މާލީ ކަންކަން ކިހިނެއްތޯ ރަނޅުކުރާނީ. ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖުމަންޓް ސިސްޓަމް ކިހިނެއްތޯ  އޮޑިޓްސްތައް އި

ރަނަގޅުކުރާނީ. ރާއްޖޭެގ މި އެންވަޔަރަންމަންޓާއި ުގޅިފައި ހުރި ކަންކަން ކިހިނެއްތޯ ރަނަގޅުކުރާނީ. އެއީ މި ކަހަލަ 

އިސްކަމެއް ދޭ ކަންކަން. ރާއްޖޭަގއި މި ބްރޭންޑް ވެލިޔު އާއި ިމ  ކުން ވަރަށް  ެއސެއަރތަކަންކަމަކީ ބޭރުެގ މިހާރު  

ރިނިވްބަލް   އަޅުަގނޑުމެން  ރައްކާތެރިކުރުމާިއ  ތިމާވެށި  ނާޒުކު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހުރީ  މި  ުގޅިފައި  ކަމަކާ  ހުރިހާ 

ފައިސާ ިގނަ  ވަރަށް  އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް.  ކުރެވޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންކަމަށް  މި  ތަކެްއ  އެނަރޖީއާ 

އަޅުަގނޑު   ކަންކަން  ކަހަލަ  މި  ދެންނެވިހެން  މި  އަޅުަގނޑު  އޮތްތަނުަގއި  ކުރިއަށް  ލިބޭ.  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އަދި   އޭ.ސީ.ސީއާ  ޮގތުަގއި  އިދާރާތަކުެގ  ތަޙުޤީޤީ  ދެކޭޮގތުަގިއ  ައޅުަގނޑު  އެއީ  ސަމާލުކަމެއްދޭނަމޭ.  އިތުރު 

ކެޕޭސިޓީ   އެބޭފުޅުންެގ  ޕޮލިސް،  ެގންދާނީ. މޯލްޑިވްސް  ކުރިއަށް  ކަންކަން  މި  ޑިވެލޮޕްކޮށްެގން  އެބޭފުޅުން 

ސަމާލުކަން   ދޭންޖެހޭ  ޮއންނަ  އެ  ފްރޯޑަށް  އޮޑިޓްތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ދެންނެވިހެން  ތި  އެހެންނަމަވެސް، 

ިވއްޔާ އޮންނާނީ  ވެސް ދޭނަމޭ. އެކަމަކު އެންެމ މުހިންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގިއ އަޅުަގނޑުެގ ސިޔާސަތުަގއި ިއރާދަކުރެއް

މި ދެންނެވިހެން ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓްކުރުާމއި ދައުލަތުެގ މާލީ ނިޒާމުެގ ކަންކަން މި ދެންނެވިހެން ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ 

 ޮގތްތަކަށް ސަމާލުކަންދިނުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ބޫލުކުރާޮގތުަގއި ވަރަށް ބޮޑު މަސަްއކަތެއް މި ކޮމިޓީން ވެސް  ަގމަސައްކަތުެގ ައޅުަގނޑު    އޮޑިޓް އޮފީހުެގ ކުރަމުންދާ

ކުރަމުންދާނެ. އެއީ ޮއޑިޓް އޮފީހުން ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކޮށް ޕަބްލިޝް ކުރީމަ އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހިއްސާކުރީމަ ދެން 

ކޮށް ކުރިއަށް ދެވެން މި އޮތީ. އެ މަސައްކަތުެގ ދެން  އެާއއި ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ެއއް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ އޮފީހުން އަޅުަގނޑުމެން ަގއިމުެވސް މި މަޖިލީހަށް ފުދޭވަރެއްެގ އެއްބާރުލުން ހަމަ ލިބެމުންދިޔަ. 
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ބޮ  އެއަށްވުރެ  ހަމަ  އަދި  ނަމަ  ލިބިވަޑަިއެގންފި  ފުރުޞަތު  ނިޔާޒީއަށް  ަގބޫލުކުރަނީ  އަޅުަގނޑު  ޑަށް  ދެން 

ލިބިެގންދާނެކަން. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު ވެސް އެބަ އިން ކުރީެގ މަޖިލީހުެގ ވަރަށް ބޮޑު ބެކްލޮެގްއ. އަޅުަގނޑުމެން  

އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އޮތް  އެބަ  އެހާކަންހާވަރު  ހަމަ  ވެސް  މިހާރު  ރިޕޯޓަކާ.  އަށްސަތޭކަެއްއހާ  ވެސް  ހަވާލުވީ 

ދެމެ އެ  ހަަމ  ނިންމިޔަސް  ފޮނުވާފައި  ރިޕޯޓުތައް  އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  ރިޕޯޓުތައް  ހަމަ  އިތުރަށް  ދުަގއި 

މިހާރު  އަވަސްކުރަން.  ޕްރޮސެސް  މި  އޮތްތާ  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  އޭެގ  ބެކްލޮްގ  މި  މިހާރު  އެހެންވީމާ،  އޮތުމާއެކު. 

ޖެނެ އޮޑިޓަރ  ދެން  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  ފަހަރަށް  ިގނަ  އޮފީހާއެކު ވަރަށް  ރަލް 

މި   ދަނީ. އެހެންވީމާ،  މި  ބޭްއވި ކުރިއަށް  އަދި ރެސްޕެކްޓެޑް އޮފީސްތަކާެއކު ބައްދަލުވުން  ބޭއްވޭ  ބައްދަލުވުންތައް 

 ؟ޕްރޮސެސް އަަވސްކޮށްލެވެން ނޫނީ މިއަށްވުރެ އިފެކްޓިވް ކުރެވޭނެ ވިސްނުމެއް ނިޔާޒީ ެއބަ ެގންުގޅުްއވަންތޯ

 

 ކެުވން:ވާހަކަދެއް   ޙުސައިން ނިޔާޒީ

މާލިއްޔަތު   ޤައުމުތަކުެގ  އެހެން  ޖެހޭހެން  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  ތީަގއި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ދަންނަވާހެން  ތި  އާދެ! 

ދެ   އަޅުަގނޑުމެން  އެފިޝިއަންޓްކޮށް  އެންމެ  ކިހިނެއްތޯ  ދެއްތޯ.  ބަލާލުން  ެވސް  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާ  ކޮމިޓީން 

ެގންދެ ކުރިއަށް  މިކަން  ބޭރުަގިއ  މުއައްސަސާއިން  ކޮމިޓީތަކުަގިއ،  މާލިއްޔަތު  ބަެއއް  ދެކޭޮގތުަގއި  ައޅުަގނޑު  ވޭނީ. 

ބައެއް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ެއބޭފުޅުން ެގންުގޅުްއވާ ސިޔާސަތަކީ ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ދިރާސާކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި އެންެމ 

ނެުގން. ކީ ރިސްކުތަކެްއ ހުރި ރިޕޯޓުތަކެއް  އިމްޕެކްޓްފުލް ކަންކަން، މި ދެންނެވީ އެންމެ އިމްޕެކްޓްފުލް ރިޕޯޓުތަކެއް  

ކަހަލަ  މި  އެހެންވީމާ،  ެގންދަނީ.  މި  ޕްރޮސެސްއެއް  ކުރުވުމުެގ  ޖަވާބުދާރީ  ސަރުކާރު  ކަންކަމަށް  އެ  ނަަގިއެގން 

  ވިސްނުމެްއެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެހެން ޤައުމުތަކުެގ ޕީ.އޭ.ސީސްއާއި އެްއކޮށް އަޅުަގނޑަށް 

 ހީވަނީ އެ މަޝްވަރާކޮށްލައިފިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުެގ އައު ޚިޔާލުތަކެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

އާދެ! ފަހު ސުވާލެއް ޮގތަށް، މިހާރު ާގނޫނު މަތިކޮށްފައި ޮއންނަ ޮގތުން މި ދާއިރާެގ މި ޕްރޮފެޝަން ކުރިއެރުވުން  

ކުރިއެރުވުން.   އެކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަރޑް  ޚާއްޞަކޮށް  އޮފީހަށް.  ޖެނެރަލް  އޮޑިޓަރ  ހަމަ  އަދި  އޮތީ  މި  ވެސް 

ލްޑިްވސްެގ ރައީސަކަށް ވެސް އިންނަވަން މި ޖެހެނީ އޮޑިޓަރ އެހެންވީމާ، މި ާގނޫނުަގއި ޮއންނަ ޮގތުން ސީ.އޭ މޯ

ޖެނެރަލް. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި މަޤާމު ލިބިވަޑައިެގންފިނަަމ ނިޔާޒީެގ ވިސްނުމަކީ، ިވޝަންއަކީ ކޮބައިތޯ ރާއްޖޭަގއި  

 ؟ ދިވެހިންެގ ތެރެއިން މި ދާއިރާަގއި މީހުން ކުރިއަރުވަން ފުރުޞަތު ހޯދައި ތަމްރީނުކުރަން
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 ވާހަކަދެްއކެުވން:  ޙުސައިން ނިޔާޒީ

މޯލްޑިވްސްައކީ   ދަ  އޮފް  ެއކައުންޓެންޓްސް  ޗާޓަރޑް  އޮފް  އިންސްޓިޓިުއޓް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

ފާއިތުވެދިޔަ   ުއއްމީދު ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތެއް.  އަހަރު    15އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭެގ އެކައުންޓެންޓުން ވަރަށް 

ތެރޭގަ  ވީ ދުވަހުެގ  މި  ޙަޤީޤަތަކަށް  ކަންކަން  އެ  ކަންތައްތަކެއް.  ކުރަމުންދިޔަ  އުއްމީދު  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުެމން  އި 

އިސްކަެމއްދެްއވަިއެގން   ވަރަށް  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު  މަޖިލީހުން  އަދި  ފޮނުވަިއެގން.  ބިލެއް  މަޖިލީހަށް  ސަރުކާރުން 

ކޮށްދެްއވި. އެހެންވީމާ  ޕްރޮސެސް  އެކަން  އަވަހަށް  މަޖިލީހަށް އަދި  ވަރަށް  ، އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންެގ 

ޝުކުރު   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަދައިދެއްވީތީ  ާގނޫނަކަށް  ބިލު  މި  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ކޮމިޓީެގ  މާލިއްޔަތު  ޚާއްޞަކޮށް 

ދެކޭޮގ އަޅުަގނޑު  ޕްރޮފެޝަންައކީ  ެއކައުންޓިންގ  ސެކްޓަރ  ޕްރަިއވެޓް  ޕްރޮފެޝަންއަކީ،  މި  ތުަގއި  އަދާކުރަން. 

ރާއްޖޭެގ އިޤުތިޞާދަށް ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ެގނެސްދެވޭނެ ޕްރޮފެޝަނެއް. ދިވެހިންނަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް 

ތިބި  އެބަ  ބިދޭސީން  ހަތަރުހާހެއްހާ  ދާއިރާަގިއ  އެކައުންޓިންގ  ރާއްޖޭަގއި  ވަުގތު  މި  ފުރުޞަތެއް.  ހޯދިދާނެ 

ަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ދިވެހިންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތްކުރަން. މި އޯވަރޓައިމް އަޅު

ިމ  ކުރެވެމުން  ކަންކަން  ިމ  މަޝްވަރާކުރެވިެގން  އެްއކޮށް  އިންޑަސްޓްރީއާ  އަޅުަގނޑުމެން  މޭރުމުން  ދެންނެވި  މި 

ެގ އަލީަގއި އެބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލާިއ  ދިޔައީ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގިއ މި އޮޑިޓް ފަރމްތަކާއި ެއއްކޮށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާ

އެްއކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދުނު ަގާވއިދުތަކުެގ ދަށުން މިހާރު ވާނީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ދިވެހިންނަށް އެކަނި  

މަސަްއކަތްކުރެވޭނެ.  ވެސް  ރާއްޖޭަގއި  ޕާޓްނަރުންނަށް  ބޭރުެގ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ކުރެވޭނީ.  ޕްރެކްޓިސް  އޮޑިޓް 

ވީމާ، މި ބެލެންސްޑް ިވއުެއއްެގ ދަށުން އަދި އިންޑަސްޓްރީަގއި މި ތިއްބަވާ އިންވެސްޓަރސް، ިވޔަފާރިވެރިންެގ  އެހެން

ކޮންސަލްޓޭޓިްވ   މި  އެހެންވީމާ،  ެގންދަނީ.  މި  ކުރިއަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަހައިެގން  ވެސް  ކޮންސަރންތައް 

ކަމަ ކުރިއަށްދާ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  ތެރެއިން  އަޅުަގނޑަށް  ޕްރޮސެސްއެްއެގ  ވަންޏާ  ވަރަށް  ަގށް  ބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއި 

މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ލިބިެގންދާނެ. މީެގ އިތުރުން ހަމަ ސަރުކާރުން ވެސް އެބަ އެކައުންޓެންޓުން ޓްރެއިން ކުރުމަށް  

، އެ ފަންޑިންގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ އިންސްޓިޓިުއޓްެގ ފަރާތުން މިހާރު ވެސް ވާނީ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ

ފަންތީަގިއ   މަތީ  ޚާއްޞަކޮށް  ދެންނެވިހެން  މި  ދިވެހިންނަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ލިބިއްޖިްއޔާ  އެްއޗެހި  އާއި 

 އެކައުންޓިންގ ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ކުރިއަށް ޮއތް ތަނުަގއި ލިބިެގންދާނެ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ށް. ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަ ިއއްޒަތްތެރި  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ

މަރުޙަބާ   ނިޔާޒީައށް  ޙުސައިން  ކޮމިޓީއަށް  މި  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މުޤައްރިރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ 

އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ، މިފަދަ ހާލަތެއްަގިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ މަސްޫއލިއްޔަތު އެންމެ ރަނަގޅަށް  

 ކުރުކޮށް ޖަވާބުދިނުން.؟ އަދާކުރެވިދާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރައްވަންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:  ޙުސައިން ނިޔާޒީ

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  އަލީަގިއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ  ތަޖުރިބާެގ  ޢިލްމާއި  އަޅުަގނޑުެގ  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު   .

 އޮޑިޓް އޮފީހަށް ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާ ދޭތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުެގ ވެސް ހަމަ ސުވާލެްއ ނެތް. ޝައްކެތް ނެތް. ދެން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ އޮފީހަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ާގނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ކަންކަމެއް. މަތިކުރެވިފައިާވ  

ަގބޫލުފުޅުކުރައްވަންތޯ މުޅި ދައުލަތުެގ ުގޅޭ އޮޑިޓް ހައްދަވަންޖެހޭ ފަރާތަކީ    މުއައްސަސާއެއް.  ކަންކަމާ  ހުރިހާ މާލީ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އެ، ވާހަކަައކީ މަސައްކަތްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ދާއިރާއެއް އޮތް  

 ؟ކަމަށް ަގބޫލުކުރަްއވަންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:  ޙުސައިން ނިޔާޒީ

ދިމާލަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެކްސެސް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ލިބޭ. އަޅުަގނޑު    ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ

ނަމަ   ނޫން  އެހެން  އިނޭގތޯ.  ލަސްވުން  ލިބުން  އިންފޮމޭޝަން  ބައެއް  ދިމާަވނީ  މި  ަގބޫލުކުރާޮގތުަގއި 

 ލިބޭ.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެބަ  

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ
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ނުކުރައްާވ ނަމަ ދައުލަތުެގ  ؟ އުލަތުެގ ކުންފުނިތަކުެގ އޮޑިޓް ެއއްެވސް ވަރަކަށް ޮއޑިޓް އޮފީހުން ކުރަްއވަންތޯއާދެ! ދަ

އޮޑި ފަރާތަކީ  ޖެހޭނެ  ކުރަން  ކަމަށް،  ޖެހޭނެ  ކުރެެވން  ޮއޑިޓް  ކަމަށް  ކުންފުނިތަކުެގ  އޮފީސް  ޖެނެރަލުެގ  ޓަރ 

 ؟ަގބޫލުކުރަްއވަންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:  ޙުސައިން ނިޔާޒީ

ފަރމަކަށް   3މި ވަުގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުެގ ވަރަށް ިގނަ ކުންފުނިތައް އޮޑިޓް ކުރަނީ ރާއްޖޭެގ ނެޓްވަރކް  

ތަނުަގއި ޮއޑިޓް އޮފީހުެގ ދައުރަކަށް ވާންވާނީ އިންސްޓިޓިއުޓް  ދީެގން. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ކުރިއަށް އޮތް  

އެ  ފަރާތްތަކަށް  އޮތް  އިޝޫކޮށްފައި  ލައިސަންސް  އިން  މޯލްޑިވްސް  ދަ  އޮފް  ެއކައުންޓެންޓްސް  ޗަރޓެޑް  އޮފް 

ބަދަލުކޮށްލައިެގން ވިސްނުމަކަށް  އެޕޮިއންޓްކުރުމުެގ  އޮޑިޓަރުން  އެ  ބޯޑުން  މި  ހުޅުވާލަދީެގން  މި ފުރުޞަތު  ދެން   .

ކަހަލަ ޚިޔާލުތަކެއް އަޅުަގނޑު އެބަ ެގންުގޅެން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން އަޅުަގނޑު ކުރިައށްދާނީ، ކުރިއަށް ެގންދާނީ 

އޮފީހުން  ޮއޑިޓް  ވަުގތު  މި  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާކޮށްެގން.  ވެސް  ފިނޭންސްއާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ެގ ކަންކަން  އެ  ކޮށްެގން  އިންސްޓިޓިއުޓްއާ  އައުޓްސޯސް  މި  އެހެންވީމާ،  ވޭ.  އެބަ  ލަސްތަކެއް  ބައެްއ  ންދިއުމުަގއި 

ިގނަ  އިތުރަށް  ޕްރޮސެސް  މި  ވާހަކަދައްކަިއެގން  ވެސް  ފިނޭންސްއާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި  ވާހަކަދަްއކަިއެގން 

ދެ އަޅުަގނޑު  ެގންޮގއްސިއްޔާ  ކުރިއަށް  މިކަން  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  ފުރުޞަތު  ކުންފުނިތަކުެގ  ފަރާތްތަކަކަށް  ކޭޮގތުަގއި 

ކަންކަން   އެހެން  އިތުރު  ކުންފުނިތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭރަށް  ހަރުދަނާވެެގންދާނެ.  ޮއޑިޓް  ފައިނޭންޝިއަލް 

 ބަލާލުމަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ރިސޯސަސްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ

ބައެއް  ލިބޭ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން  ޖެނެރަލުެގ  އޮޑިޓަރ  ދުވަސްތަކުަގއި  މިދިޔަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އާދެ! 

ކަެމއް   އެފަދަ  ވާހަކަ.  ނުލިބޭ  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  އެއްބާރުލުން  ލިބެންވާ  ޮއޑިޓުކުރުމުަގއި  މުއައްސަސާތަކުން 

 ؟ންތައް ކުރަްއވާނީ ކިހިނެއްތޯކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ނިޔާޒީ ކަ 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:  ޙުސައިން ނިޔާޒީ

މީަގއި ވަރަށް މުހިންމު އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ަވރަށް ިގނަ ފަހަރަށް ހަމަ ވާހަކަ ދަްއކަިއެގން އެބޭފުޅުން 

ވަންޏާމުން އަޅުަގނޑު ކޮންމެ    އެ މަޢުލޫމާތު ދޭ އިނޭގތޯ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ސީރިޔަސް މައްސަލަެއއް އުޅޭކަމަށް
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ޮގތެްއ ިވޔަސް އެ ފޮނުވަން ޖެހޭ، އެ ަމއްސަލަެއއް ފޮނުަވން ޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވާނަން. އޮޑިޓް ރިޕޯޓު މުޅިން  

 ނުނިންމައެއް ނުބާއްވާނަން. ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ައވަސްކުރަމުންެގންދާނަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ

ބައެއް ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުަގއި ވަރަށް ިގނައިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވޭ މާލިއްޔަތުެގ ާގނޫނާ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް 

ުގޅޭޮގތުން އެކަން އިޞްލާޙުކޮށްލުމަށް އަންާގފަިއވާ ކަމަށް.   ކަމާއި  ޢަމަލުކޮށްފައި ވާތީވެ އެ  މުައއްސަސާތަކުން  އެ 

ްއވަންތޯ މާލިއްޔަތު ާގނޫނާ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ ދައުލަތުެގ މާލީ ކަންކަން  ަގބޫލުފުޅުކުރަ

ތަންފީޛުކުރެިވެގން  އެކަން  ކަމަށް،  ޖެހޭނެ  އޮންނަން  ފިޔަވަޅެްއ  ހަރުދަނާ  އެޅޭނެ  ުގޅޭޮގތުން  އެކަމާ  ކޮށްފިނަމަ 

 ؟ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް

 

 :ވާހަކަދެްއކެުވން  ޙުސައިން ނިޔާޒީ

އާދެ! މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްަގއި ވަނީ އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފަ. އެ ކޮމިޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ  

ކުރެވިފަ.   އިނީޝިއޭޓް  ަވނީ  ޕްރޮސެސް  އެ  އެހެންވީމާ،  ދަނީ.  މި  ބަިއވެރިކުރެވިެގން  އެބަ  ވެސް  މުވަްއޒަފެއް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ވެސް އެކަން ކުރިއަށް ެގންދަވާނެ ކަމަށް ބޫލުކުރާޮގތުަގއި  ަގއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު  

 އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ

ހަަގކުރެވޭ ކުޑަކޮށް ކުރެވެން  ދެން އަނެއް ކަމަކަށް، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުަގއި ވަރަށް ިގނައިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާ

ޮއޑިޓް  ؟ އޮންނަ ކަންތައް ބޮޑުކޮށް ކުރަމުންދާ ޝަކުވާ. މި އިސްރާފު މިހާތަނަށް ޙައްލުކުރެވިފައިަވނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ

ކުރިމަތިލެއްވީ. އެ  ތި  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލުެގ  ިގނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައި އަނެްއކާ އޮޑިޓަރ  އޮފީހުެގ ވަރަށް 

ަގބޫލުކުރަްއވަންތޯކަންކަ ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކެއް  ޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުމަށް  އިސްރާފު  ؟ ން  އޭެގ 

 ؟ފާހަަގކުރެިވެގން ެއކަމުެގ ނަތީޖާ ކިހާވަރަކަށް ލިބިފައިވޭތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:  ޙުސައިން ނިޔާޒީ



 2021 ޖުލައި 4                 ވަނަ ބައްދަލުވުން   28މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

27 

 

އެ   އަޅުަގނޑުމެން  އިސްރާފަކީ  ދަންނަވާހެން  ތަންކޮޅެްއ  ތި  ކުރަން  ޑިޓަރަމއިން  ފުރަތަމަ  ޮގތުަގއި  ކްރައިޓީރިާއެގ 

އިސްރާފު  މިސާލަކަށް  ދަނީ  މި  ފާހަަގކުރަމުން  ައޅުަގނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  އިނޭގތޯ.  ކަެމއް  އުނދަޫގ 

ދެއްތޯ. ެއއީ ހަމަ މާނަކުރެވިދާނެ ެއއްޗެއް ަގންނަން އޮތް ައަގށްވުރެ ބޮޑުކޮށް ދެއްތޯ އެ އެްއޗެއް ަގނެވިއްޖެއްޔާމުން  

ހަރުދަނާކުރެވޭނީ  ސިސްޓަމަށް  މި  އަދި  ރިޕޯޓުތަކުަގއި  ވެސް  އަބަދު  ބަލަނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންނެވިހެން  މި 

އަދި   ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި  ސެކްޓަރ  ޕްރައިެވޓް  އިނޭގތޯ  މުހިންމު  ވަރަށް  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކިހިނެއްތޯ. 

ހަކަދައްކަން، އަސްލު މި ސިސްޓަމްެގ ތެރޭަގިއ މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ. މި ަވުގތަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާ ވެސް މީަގިއ ވާ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޮގތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ާގނޫނާ ަގާވއިދާ، އެކަަމކު ޕްރޮސެސް ެގންދިޔަ ޮގތް މި ބަލަނީ.  

މި   ކަންކަން  މި  ލެވެލްަގިއ  ަގވަރމަންޓް  އޮފް  ހޯލް  އަޅުަގނޑުމެން  ޭއެގ  އެކަމަކު  ކީްއވެެގންތޯ،  ދިމާވަނީ 

ސްޓަރޑީެއއް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ އަޅުަގނޑު އިނީޝިއޭޓް ކުރާނަން މީެގ ބައެްއ ސްޓަރޑީތައް ހެދުމަށް. ކީްއވެެގންތޯ  

ބައެއް އެްއޗެހި ސަރުކާރަށް ިވއްކާއިރު ިވޔަފާރިވެރިން މިސާލަކަށް މި އަުގބޮޑުކޮށް އެ ޖަހަން ޖެހެނީ ކީއްވެެގންތޯ.  

އި އެ އޭަގއި  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރެވެނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ހުރި  ވެސް  ކޮންސަރންސްތަކެއް  ންޑަސްޓްރީެގ 

ކަމަށް  ކަމެއް  އޮތް  ހޯދަންޖެހިފައި  ޙައްލުތަކެއް  މީަގއި  މަޝްވަރާކޮށްެގން  ވެސް  ބޭފުޅުންނާ  އިންޑަސްޓްރީެގ 

 އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ

ރިޕޯޓުތަްއ   ނެރުމުަގިއ،  ރިޕޯޓުތައް  އޮތީ،  ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  ސުވާލަކަށް  ޮއތް  ދެން  ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ! 

ނެރުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާޒީަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ ފަރާތުން ހަމަ އެބަ ހުރި ވަކި ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، 

ކަ ޕްރެޝަރއެއް ވަކި  އެފަދަ  ނެރެން.  ރިޕޯޓުތައް  މަސައްކަތްކުރެިވެގން  އިސްކުރުމަށް  މަފްޙޫމްތަކެއް  ހަލަ 

 ؟ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ދެން ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ކުރަްއވާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ ހައިސިއްޔަތުން

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:  ޙުސައިން ނިޔާޒީ

އިނޭގތޯ،   އޮޑިހަަމ  އަޅުަގނޑަށް  މަސައްކަތްކުރިއަޅުަގނޑު  އޮފީހުަގއި  ައޅުަގނޑުމެންނަށް   ޓް  ދުވަސްވަރު 

އިނޭގތޯފެނިެގން އޮޑި  ދިޔަ  ހުރިހާ  ޕްރޮފެޝަނަޖެނެ  ޓަރހަމަ  ހަމަ  ވެސް  އެްއޮގތަށް    ލްރަލުން  މިންަގނޑުތަކާއި 

އަޅު  ވަކި  ެގންދެވިތަން.  ރިޕޯޓެއް  ކަށްަގނޑުމެންނަމަސައްކަތްކުރައްވަމުން  މިވެނި  ޮގތަކަށް   ނާދޭ   ވަކި 

އެހެންވީމާ ޓަބައް ފެނުމުގައިއަޅުަގނޑަށް    ،ންކުރުމަކަށް.  ފެންނަ  މަސައްކަތްކުރެްއވި  އެ  މި  ެވސް  ބޭފުޅުން 
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ރޮފެޝަނަލް ޕްހަމަ ެއ  ރެްއވިްއޔާ  އްޮގތަށް. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ވެސް އިރާދަކުޑުތަކާިއ އެ ނޕްރޮފެޝަނަލް މިންަގ

 ން.ނަމިންަގނޑުތައް ހިފަހައްޓަިއެގން މި ކުރިއަށް ެގންދާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ

ދަންނަވާލާނީ، އޮޑިޓް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި  އާދެ! ފަހު ސުވާލެއްެގ ޮގތުން އަޅުަގޑު  

އޮތީ ކައުންސިލުތަކުެގ އޮޑިޓުތައް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޮގންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވެފަ. ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލުކަމުެގ މަޤާމު  

ން އޮޑިޓް ޮގފިތަކެއް ގާއިމުކުރެިވއްޖެނަމަ ލިބިއްޖެނަމަ އެ ސިނާޢަތު ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި ސަރަޙައްދުތަކަށް ބަހާލައިެގ

ަގބޫލުކުރައްވަންތޯ ކަމަށް  ލިބިދާނެ  ކިހާވަރަކަށް  ނަތީޖާ  އެދެވޭ  ިވސްނުމެއް  ؟ އެކަމުެގ  ކަހަލަ  އެ  ނުވަތަ 

 ؟ެގންުގޅުްއވަންތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:  ޙުސައިން ނިޔާޒީ

ބެލެންސްއެއްހެން އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މީަގއި  ައއްޑޫަގިއ އާދެ!  ައޅުަގނޑުމެން  ެގންުގޅެންވީ.   

އަތޮޅުތަކުެގ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކާއި އަދި ހުރި މުައްއސަސާތައް ވަރަށް ރަނަގޅަށް   4ގާއިމުކުރެވުނު އޮފީހުެގ ދެކުނު 

އޮފީހެއް  މިފަދަ  ވެސް  އުތުރުަގިއ  ދަނީ  މި  ރާވަމުން  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ދޭ.  އެބަ  ކުރެިވެގން  އޮޑިޓް 

ޑުމަޑުން ފައްޓަން ެގންދިއުަމށް ޓަކައި. މީެގ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެބަ ެގންުގޅެން ލޯކަލް ކައުންސިލުތަްއ  މަ

އައުޓްސޯސްކުރުމުެގ ސިޔާސަތެއް ވެސް. އޭެގ ދަށުން ައޅުަގނޑުމެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އޮޑިޓަރުންނާއި އެްއކޮށް 

ކޮށްފި  މަސައްކަތްތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް  އޮފީހަށް ަގއްޔާ  އޮޑިޓް  އަޅުަގނޑުމެން  ބޫލުކުރެވޭ 

ެވސް   ކައުންސިލުތައް  ލޯކަލް  އެ  ޑެޑްލައިނަށް  އެ  ޚަރަދުކުޑަކޮށް  ތަންކޮޅެއް  ނުނަާގ،  މުވަްއޒަފުންތަކެއް  އިތުރު 

   އަޅުަގނޑު ޚިޔާލުކުރަނީ. ޅެންކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ މިކްސްއެއް ެގންުގ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ކުޑަހުވަދޫ

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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އުތުރު  ހިތަދޫ  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  ދެން  ައޅުަގނޑު  ނިޔާޒީ.  މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް.ދާއިރާެގ  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

ދެން   އެހެންވީމަ،  ކޮށްފި.  ސުވާލުތަކެއް  ިގނަ  ވަރަށް  ދެން،  ފަހު  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  އާދެ! 

މަދުކޮށްލަންވީ. ކުރަން ބޭނުންވި ބައެއް ވަރަށް ިގނަ ސުވާލުތައް ކުރެވި މަޢުލޫމާތު ވެސް ލިބިއްޖެ. ދެން  ސުވާލުތައް  

މާލިއްޔަތު   އަްއޔަންކުރުމަށް  ޖެނެރަލުކަމަށް  އޮޑިޓަރ  ނިޔާޒީ  ޙުސައިން  ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ވޯޓަށްދިއުން.  އޮތީ 

 ؟ކޮމިޓީން ހަމަ އަޅުަގނޑު ވޯޓު ދޭންވީ ކީްއވެތޯ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:  ސައިން ނިޔާޒީޙު

ޕްރޮފެޝަނަލް   ާގނޫނާއި  އޮންނާނީ  ކުރިމަތީަގއި  އަޅުަގނޑުެގ  ދެނީ  މި  ޔަޤީންކަން  އަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ތެދުވެރިކަމާިއ   ެއހެންވީމާ،  ެގންދާނީ.  ކުރިއަށް  ކަންކަން  އަޅުަގނޑު  އެްއޮގތަށޭ  މިންަގނޑުތަކާ  އެ  މިންަގނޑުތަކޭ. 

 ެގ ޒިންމާތައް އަދާ...  ކަން، އިޚުލާސްތެރިކަމާ އެްއކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުއަމާނާތްތެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ފްކޮށްލަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު، މައިކް އޯ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ؟ އިނީ ދެއްތޯފް ނުވެއޯމިހާރު އަޅުަގނޑުެގ މައިކް  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ.

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:
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އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދޭނެ ޔަޤީންކަމަކީ އަޅުަގނޑު މި މަސައްކަތްކުރާނީ  ؟ އަލުން ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭންީވތޯ

މިންަގނޑުތަކާިއ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާ ެއްއޮގތަށޭ. ާގނޫނާއި، ާގނޫނުެގ ކުރިމަތީަގއި ވަކި ފަރާތަކަށް  ޕްރޮފެޝަނަލް  

އެހެންވީމާ،  ދެން.  ޔަޤީންކަން  އުފުލައިދޭނެކަމުެގ  ޒިންމާތަްއ  އޮޑިޓުކުރުމުެގ  ކޮށްދޭނެ،  މިކަން  ބުރަނުވެ 

ޕްރޮ މި  ވެސް  މުއައްސަސާ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ޮގތުަގއި  އިންސްޓިޓިއުޓެްއެގ  ފެޝަނަލް 

 އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްެގންދާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން ދެން. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

ޑައިެގންފައި ވާނީ. ދެން  އަޅުަގނޑުެގ ދެވަނަ ސުވާލަކީ، އޮޑިޓު އޮފީހުަގއި ވަރަށް ިގނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ނިޔާޒީެގ ލިބިވަ

ވަރަށް ިގނަ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލުންނާ އެްއކޮށް ވެސް ވޭތުވެދިޔަ ތަނުަގއި މަސައްކަތް ކުރެިވއްޖެ. ހަމަ އެންމެ ފަހުެގ  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަކީ ވެސް ެއއީ ހަމަ ވަރަށް ފުދޭވަރަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެއް. ައޅުަގނޑު 

ަގބޫލު ކުރަން މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން. އަބަދު ެވސް ކަންކަން ރަނަގޅުކުރުުމެގ ޖާަގ  އެކަން 

ފުރަތަމަ   ޢަްއޔަނުކުރެިވެގން  ޖެނެރަލަކަށް  ޮއޑިޓަރ  އަލީަގއި  ތަޖުރިބާެގ  ޮއފީހުެގ  އޮޑިޓު  އިތުރަށް    100އޮންނާނެ. 

ޔަޤީން ބަދަލުތަކެއް ހުންނާނެކަން. ެގންނަވާނެ ބަދަލުތަކަކީ  ؟ ތޯދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެވސް ެގންނާނެ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައި

 ؟ކޮބައިތޯ

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

މުޅި   ދައުލަތް،  ދޭނަން.  އިސްކަމެްއ  ބޮޑު  ވަރަށް  ައވަސްކުރުމަށް  މަސަްއކަތް  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އާދެ! 

ދައުލަތުެގ ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓުެގ ޮއޑިޓުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ިއސްކަންދޭނަން. ތި ދެންނެވިހެން މި އެންމެ 

އިސް  ައޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ކަމެއްެގ  ނިންމުމަށް.  މުހިންމު  އަވަހަށް  އެންމެ  ހިސާބުތައް  ދައުލަތުެގ  މުޅި  ދޭނީ  ކަމެއް 

ކުރުމުެގ ސިޔާސަތެއް ވެސް އެބަ  ައއުޓްސޯސް  އޭެގ އިތުރަށް މި ދެންނެވިހެން، އަޅުަގނޑު މީެގ އެ ކުންފުނިތައް 

. ދެން އޭެގ އިތުރަށް  ޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ެގންނަން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ފަށާނަން

ެއ   އެހެންވީމާ،  އެއްޗިހި.  ހުރި  ނިންމަންޖެހިފައި  މިހާރު  ައޅުަގނޑުމެން  ރިޕޯޓުތަކަކީ  ިގނަ  ވަރަށް  ހުރި  މިހާރު 

މަސަްއކަތްތަކެްއ   ވެސް  ޓަކައި  ނިންމުމަށް  ކަންކަން  އެ  ޓައިމްލީކޮށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރިވިުއކޮށްފައި  ރިޕޯޓުތައް 

ންނެވިހެން ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަން އަޅުަގނޑު ހުންނާނީ ނޯޓު ވެސް ކޮށްލާފަ އެކަން ކުރެވޭނެ ކުރެިވެގންދާނެ. މި ދެ

ސްޓްރެޓެޖިކް   އަުއ  އެ  ހަދާފައި  ޕްލޭނެއް  އެ  އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ  އަޅުަގނޑު  ކަންކަން  އެ  އެހެންވީާމ،  ކަންކަމާ. 
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ތަރުތީބުކޮށްފައި އެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެ. ދެން    ޕްލޭނުެގ ތެރެއިން މި ދެންނެިވ ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭނެ ކަންކަން

ބައިވެރިެއއް.   މުހިންމު  ވަރަށް  އޮފީހުެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެކޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު  ކޮމިޓީައކީ  މާލިއްޔަތު  ހަމަ 

ހަ ޕްލޭން ވެސް އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުެމންެގ މި ސްޓްރެޓެޖިކް  ޚިޔާލާެއއްކޮށް  މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ  ރުދަނާ އެހެންވީމާ، 

 ކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ހިތަދޫ

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތިއްބެވި   އެދިވަޑައިެގންފައި  ފުރުޞަތަށް  މިހާރު  އެހެންވީމާ  ދެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

މެންބަރުންެގ ސުވާލާިއ   އިންޓަރވިޔުެގ  އެހެންވީމަ،  ނިމުނީ.  އަރުވާ  ފުރުޞަތު  މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ 

، އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޖަވާބުެގ ބައި މިހިސާބުން ނިމުނީ. އެހެންވީމަ

ނިޔާޒީ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއެގން ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މި ސުވާލުތަކަށް މި ދެްއވި ޖަވާބަށް ޓަކައި. ދެން  

ން ނިޔާޒީ ެއއްވެސް އިތުރު  އަދި މި ބައްދަލު، މި އިންޓަރވިޔުެގ މި ބައި ނިންމާލުމުެގ ކުރިން އަލްފާޟިލް ޙުސައި

 އެްއޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުޅުނަމަ އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު މިހާރު އަރުވާނަން. 

 

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ތި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަކީ ވަރަށް  

ތި މުހިންމު   ތައްޔާރުކުރާއިރު  ޕްލޭނު  ސްޓްރެޓެޖިކް  އޮފީހުެގ  އަޅުަގނޑު  ޔަޤީންކަންދެނީ  ައޅުަގނޑު  ސުވާލުތަކެއް. 

ދެންނެވި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ައޅުަގނޑު ސަމާލުކަންދޭނަން. ެއއަށް އިސްކަމެއް ދޭނަން. އެީއ މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް 

ެގ އިރާދަފުޅާެއއްކޮށް އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކަން ދެނީ ހަމަ هللاނެކަމަށް.  ޙައްލުތަކެއް ހޯދުމަށް ހަމަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ

ހަމަ  އެްއކޮށް  އިޚުލާސްތެރިކަމާ  އަމާނާތްތެރިކަމާއި،  ތެދުވެރިކަާމއި،  ބޭނުން  ތަކުރާރުކޮށްލަން  ެއއްފަހަރު  އަދިވެސް 

  ދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުުމެގ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ!  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިނޭގތޯ.  ނިމުނީ  މިހިސާބުން  ބައި  މި  އެހެންީވމާ،  ނިޔާޒީ.  ޝުކުރިއްޔާ 

ެގ މަތީން ވަނަ ާމއްދާަގއިވާ ޮގތު   201މިހާރު މި މަޖިލީސް ަގވާއިދުެގ    އަޅުަގނޑުހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ(ަގިއވާ ޮގތުެގ މަތީން ކޮމިޓީެގ ވޯޓަކަށް އަލްފާޟިލާ، އަލްފާޟިލް    201އިންޓަރިވޔު ނިމުމަށްފަހު  

ޓަކައި.   ނިންމުމަށް  ޮގތެއް  ފެންނަ  ކޮމިޓީން  ޢައްޔަނުކުރުމާމެދު  މަޤާމަށް  ޖެނެރަލުެގ  އޮޑިޓަރ  ނިޔާޒީ  ޙުސައިން 

ވޯޓަ  އަޅުަގނޑުއެހެންވީމާ،   ޗެޓު  މިހާރު  މެންބަރުން  ިއްއޒަތްތެރި  ތިއްބެިވ  އޮންލައިންކޮށް  ދަންނަވާލަނީ.  މި  ށް 

މެންނާއެކު ބައިވެރިާވ  އަޅުަގނޑުލޮުގަގއި ފެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ "ޔެސް" ޖަހާދެއްވުން އެދެން. އެހެންވީމާ، ފިޒިކަލީ  

، ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ަގނޑުއަޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުމުން ފުދޭނެ. އެހެންވީމާ،  

ތިއްބެވިތޯ އިންނެވިތޯ؟ އެބަ  އެބަ  މުޙައްމަދު  ޙުސައިން  މެންބަރު  އެހެންވީާމ    އަޅުަގނޑުއާދެ!  ؟ ިއއްޒަތްތެރި 

އެދެން އޮންލައިންކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ހަމަ ކޮންެމ ބޭފުޅަކު ެވސް ެއއްޗެއް    އަޅުަގނޑުޗެކްކޮށްލަންވެެގން. އާދެ!  

 ޅުވުމަށް ހަމަ ބަިއވެރިވެ.  ވިދާ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

 ، އަޅުަގނޑު އެބަ ިއން. އަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 އިނޭގތޯ. އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަޅުަގނޑު އެބަ އިން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ފަހަރަކު ބޭފުޅެްއެގ ނަން. ޙުސައިން ވަޙީދު، ޢާމިރު، ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް،  

ޝަރީފް އިބްރާހީމް  ޝަރީފް،  އަސްލަމް،  ޔާސިރު؟ މުޙައްމަދު  ޔާސިރު،  ދެން  އިންނެިވ.  އެބަ  އާދެ!  ؟ ޝަރީފް 

، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުެގ އެހެންވީމާ

ފެނިވަޑައިަގންނަވާ   ކޮމިޓީން  ޢައްޔަނުކުރުމަށް  އިންޓަރިވުއއަށްފަހު  މި  ނިޔާޒު  ޙުސައިން  އަލްފާޟިލް  މަޤާމަށް 

އަޅުަގނޑަށް ދެ  މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް.  ބޭފުޅުން ވެސް.  ؟ މީަގިއ ދެވޭނެ؟ ވޭތައިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ  އެހެންވީމާ، 

މި  މިއަދުެގ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ފާސްެވއްޖެ  ިއއްތިފާޤުން  ކޮމިޓީެގ  އިއްތިފާޤުން،  އެހެންވީމާ، 
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ވަ ވެސް  މެންބަރުންނަށް  އިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ކޮމިޓީެގ  ތިއްބެިވ  ބައިވެރިެވވަޑައިެގން  ބޮޑަށް  ބައްދަލުވުމުަގއި  ރަށް 

 ޝުކުރުއަދާކުރަން. މިހިސާބުން މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަދިވެސް އެއްފަހަރު. 
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