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   ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދަންނަ  13ރާސާކުރާ ކޮމިޓީެގ  ދިޖެޓް  ބަ`.   .  ވަންވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ 

ބައްދަލުވުމުަގއި  މި ކޮމިޝައިންފޮމޭޝަ  ،އޮތީ   މި  ބޭފުޅުންނާން  މިހާރު   ބައްދަލުކުރެްއވުން.  ންެގ  ައޅުަގނޑު 

އިރެޓޭރިއެސެކް ދަމޭޝަންފޮންޓުން  ބޭފުޅުންނަށް  ކޮމިޝަންެގ  ޖެޓް  ބަ`  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ން.  ންނަވާލަ 

ކޮމިޓީެގ   ބައްދަލުވުމަށް  13ދިރާސާކުރާ  ބޭފުޅުންނަށްންފޮމޭޝަންއި،  ަވނަ  ކޮމިޝަންެގ  ދަންނަވަން. މި      މަރުޙަބާ 

ކޮމިޝަންެގ  ންފޮމޭޝަންއިބައްދަލުވުމުަގއި   ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަނީ  ޙުއަލްފާޟި ؛ފަރާތުން  ފިޔާޒްސައިލް   ން 

ކޮމިޝަންމޭޝަންފޮއިމޫސާ،   އަދިނަރ  ޖެނެރަލް.  ޑިރެކްޓަރ  ޝިޔާމް،  އަޙްމަދު  އަލްފާޟިލް  އަލްފާޟިލާ .   

ޔަޝްފާޢާ ސީނިއަ އިޝަތު  ބަ،  ކުރު  ރ  ބައްދަލުވުމުެގ  މި  އަޅުަގނޑު  އޮފިސަރ.  އަރުވާނަން. ޚުޖެޓް  ލާސާއެއް 

ފު އެންމެ  ފުރުޞަމިނެޓުެގ  10ރަތަމަ  އަޅުަގނޑު  ބޭފުންފޮމޭޝަންއިތެއް    ކޮމިޝަންެގ   ، އަރުވާނަން  ޅުންނަށް 

ކުރުމަށްޓަކައި. އަދި ލޫމާތު ހިއްސާޢުނަށް މަތެރި މެންބަރުންދޭތެރޭަގއި ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތް  ރނާތިބޭފުޅުންެގ ހުރި ކޮންސަ

ތަރުތީބުއެއަ އެދިލައްވާ  މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  ފުރުޞަތުށްފަހު  ތިން ނަންެގންދާމުން  އަރުވަން  ކޮންމެ   .

އަ  ބަރަކަށްމެން ކޮމިޝަން ންފޮމޭޝަންއިޅުަގނޑު  ފަހު،  ޖަވާބުދާރީ   ބޭފުޅުންނަށް  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  މަށްވު ެގ 

ފުރުޞަތު   ފުރަތަމަ  އެންެމ  އަޅުަގނޑު  ކޮމިޝަންެގންފޮމޭޝަންއި މިޮގތުން  އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅު    ންނަށް 

 ން.  އަރުވަފުރުޞަތު

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް  ސާރ ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫޝަނަމި ކޮންފޮމޭޝަންއި

ޝުކުރި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސްޤަމު  އްޔާއާދެ،  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ކޮމިޓީެގ  އަދި  މި އަޅުަގނޑުމެން  ،އްރިރު  ނަށް 

އަޅުަގނޑު    މި މުއައްސަސާއާ  ، ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ  ދެން ތި  . ށްޓަކައިކަމަ  ފުރުޞަތު ލިބުނު

ބަހަވާލުިވއިރުގަ  އައޮ  ޖެޓުއި  މިކޮޅަށް  ބަ .  ްއސައިތީ  އަހަރުތަކާދެން  އެހެން  ރަނަގޅު.    ޖެޓު  މާ އަޅާބަލާއިރުަގއި 

ރަނަގޅު.   ވެސް  ޚި   ދަދުއަބޮޑުތަނުން  އަޅުަގނޑުެގ  އެކަމަކު  ރަނަގޅު.  މަޖިލީހު  ، ޔާލަށްވެސް  %އެއީ    65ެގ 

  ެގޝަން މެނިފެސްޓޯސަރުކާރުެގ ކޯލި ދި މިަގއި އައެމް.ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސްޓޯ ،ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާއެމް.މެންބަރުންނަކީ 

ކަން ބޮޑު ހާމަ  ،ަގއި އެބައޮތް ކަނޑައަޅާފައިލަނޑުދަނޑިއެްއެގ ޮގތު   ންމެ ބޮޑު އެއް އެސިޔާސަތުަގއި ވެސް  ،ވެސް

މާސިޔާސަތެ ސަޙަ ްއެގ  ނުަވތަ  އެހެންވީމާާގއުލެއް  މަސައްކަތް.  ެއކަށައެޅުުމެގ  މިފަތެްއ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް    އޮތީ   ، 

  ، ތޯ ބެލުމާހިންާގ  ޮގތުަގއި  ، ޒިންމާދާރު. ދައުލަތުެގ އެ ުމއައްސަސާތަކުެގ ހާމަކަމާއި ލުެވފައެ ޒިންމާ ހަވާ  އިނުގަ ނޫާގ

ޙައްޤު    ކަށަވަރުކޮށްދޭވަނަ މާއްދާއިން    29  ،ޤު ކުރުން. އެ ޙައްބޭނެ ކަން ކަށަވަރުންނަށް ލިލޫމާތު ރައްޔިތުޢުމައަދި  

ފުށް ފެންނަ   ޒިންމާެއއް. އަދި ދެއަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއީ    ކުރުން މިންވަރު ކަށަވަރުށް ލިބޭތުންނަރައްޔި  އެންމެ ބޮޑަށް

ހިންަގމު ދައުލަތް  ބެލުމާއިންޮގތަކަށް  ތަންފީދޭތޯ  އެކަން  ނުދާނަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރުޒު،  އެއީ  ބާރުެއޅުން  މަށް 



  

ހުރި. އެންމެ ބައެންވާ ބަެއއް ކަންކަން  ބޭނު  ަގނޑު، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާއެކަމަށް އަޅު  ،މަސައްކަތް. އެހެންވީމާ

ކަ ތަމްރީންއަޅު   ، މަކީބޮޑު  މުވަަގނޑުމެން  ައޅުޒައް ކުރުން.  އަދި  އިންފޮމޭޝަން   ުގޅިފައި  ަގނޑުމެންނާފުން  ހުރި 

ކަށް ތަނުމްރީވަނަ އަހަރުަގއި ތަ  2017  ،ލިއިރުގައިއިއެއް ހިސާބުތައް ބަލަކުރުން. އަޅުަގނޑު ބައޮފިސަރުން ތަމްރީން

ހާސް    35  ،ަވނަ އަހަރުަގއި   2019ރުފިޔާ.  ހާސް    59  ، ަގއިވަނަ އަހަރު  2018ތް.  ނެ  އެްއވެސް ބަޖެޓެްއ ލިބިފައެއް

  ހާ ޮގތުން ތިބޭފުޅުންނަށް މީެގން ކުރެވޭނީ ކި  ތަކާއި، މި ޒަމާނުެގ ކަންކަން ހުރިމި ޒަމާނުެގ ޚަރަދު  އީރުފިޔާ. މި

ސާފުކޮ ނުޖެހޭ  އަޅުަގނޑު  މިން.  ށްދޭކަމިންވަރެއްތޯ  އަވަ  2020  ،ފަހަރު  އެކަމަކު  ހުނަ  އޮތް ހަރަށް  ށަހަޅާފައި 

މިނި  އަޅުަގނޑު ފިނޭންސް  އެބައޮތް  ވެސް  ބަޖެޓުަގއި  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ކުރިން   ންސްޓްރީހަވާލުވުމުެގ 

ސީލިންކަނޑައަޅައި ރުފިޔާ  2އޭެގ    ،އް ގެ ދީފައި  ޓްރޭނިންލައްކަ  އެބައޮތް  ދެ  އެކަަމކު  ލައްއަށް.  ރުފި  ޔާއޭ ކަ 

ައޅުަގނޑުމެންބު ޤަޖަ  ނާއިރުަގއި  ުއޅޭޒީރާ  ޙަޤީޤަތުަގއުމެްއަގއި  އަދަދެްއ.  މަދު  ެއއީ  އަޅުަގނޑަށް  އިރުަގއި  އި 

ބަޖެތިބޭފުޅު މި  ޚަރަދު  ޓުން  މި ކުރާ  މުައއްސަސާތަކުން  މި ބޫަގނޑަށް  އަޅުަގ  ،ދީެގން ދައުލަތުެގ  މިހާރު  ލުކުރެވޭ 

މިމަ  ލީއިލަ  ބައޮފީހަށް ވަދެ މަސައްކަތް ހުށަހެޅިފައި  ޮގތެްއަގއި  ޕްވަޒީފާ  ، ހުންނަނީ  މައިަގނޑު    ރޮކިއުމަންޓާ ާއއި 

  އާިއ ޕްރޮކިއުމަންޓާފާ ޒީވަ  ، ހުރީ   ލާއިރުަގއި ވެސް މިއިުގޅޭ މަްއސަލަތައް. އަޅުަގނޑު އޭ.ސީ.ސީެގ ހިސާބުތަކަށް ބަލަ

މައްސަލަތައް.  ުގ ހާމަކަން  މިޅޭ  ޮގއްސިއް  ކަންކަން  ޮގތެްއަގިއ  އެބޮޑު  ދައުޔާ  ކުޑަޚަލަތުެގ  އީ  .  ދިޔައީެވެގންރަދު 

ކުޑަެވެގންންުގހި ޚަރަދު  ރައްޔިތުންމުެގ  އުފެްއދިެގން  ނިޒާމާ  ނަށްދިޔައީ.  އިތުބާރު  އެހެންވީާމ، މެދު  ދިޔައީ. 

ހުއެއަޅުަގނޑަށް   ވެސްހެން  ވުރެން  ކަމަކަށް  މަސައްކަތް    ،މުހިންމު  ރިހާ  ދާއިރާެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ބަޖެޓެއް ތި  ޓަކައިރުމަށްކުހަރުދަނާ ބޮޑު  ވީހާވެސް  ބޭފުޅުން  ދެއްވުއަޅުަގނ     ދެވެންޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ހުރި    ން. 

ެއއީ   ދެއްވުން.  ބަޖެޓެއް  ބޮޑު  އެންމެ  އެ  ައށްމިންވަރެއްެގ  މުސަތޭކަ  މިހާރުތައް  ވެސް  ައްއސަސާެއއްަގއި 

ބަ އޮފިސަރުންއަޅުަގނޑުމެން  ނުލެ  ،ެއއް  އޮފިސަރުން  ހުއިންފޮމޭޝަން  ބައެ ވި  ހަ ރި  އެބަހުރި.  ތަންތަން   ްއ 

އެހެންވީމާ  ވުރެ  ށްސަތޭކައަ އެބަތިބި.  އޮފިސަރުން  އިންފޮމޭޝަން  ތަމްރީންިގނަ  ބޭފުޅުން  އެ  އަދި  ،  ކުރުމާއި، 

ތިއްބެވި    ، މީެގތެރޭަގއި އެބަ ، ޖުޑިޝަރީއާ ، ކުންފުނިތަކާއިސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި ޤާުމަގއި ތިްއބެވި   މަދައުލަތުެގ އެކި

ނުެގ ތެރެއަށް  ާގނޫ، ެއ ބޭފުޅުން އެީއ މި  މާ . އެހެންވީ ެވސްންތަންބޫލުކުރާ ބަެއއް ތަގަ ކަމަށް    ނުހިމެނޭއި  ޖޫދުގަ ވު

ފަހުމު ބައެއްކަން  ރަނަގޅަށް ަގބޭފުޅުންނަށް    އެ  ،އިކޮށްފިނުމާފެތޭ  ނިޒާމު  މި  އެީއ  ވެސް  ބޫލުކޮށްދިނުން 

އަދި    ،ން ރުތުއި  ެގތަންރީން ޕްރޮްގރާމު  އި ައޅުަގނޑުޓަކަ  ށްއެކަމަހިންުގމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  

ސް ަގސްތުކުރަން  އެބަ  ފަރާތްތަކާހޯލްޑަރުންނާއިޓޭކްއަޅުަގނޑު  ބޭރުެގ  އަދި  ޑޯނަރުންނާ،  އަންނަ   ކުަގއިއެ  ިއ، 

ކޮއަހަރުަގއި ތި  ެއއީ  ބޭއްވުމަށް.  ބަިއވެރިވުމާ   ންފަރެންސެްއ  ވެސް  އެެއކުގަ   ބޭފުޅުންެގ  އެ    ،ޓަކައި  މަށް ކަިއ. 

މަޝްވަ  ނުންވިސް އެކަމަށް  މިކުރެރާއެބަހުރި.  ޓްރާންސްޕޭރެ  ވެމުން  މިއަދު  މޯދަނީ.  ެއކުަގިއ    ލްޑިވްސްއާންސީ 

ކަލް  . އެ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓެކްނިންޑުމެން ބޭއްވިދަލުވުން އަޅުަގނ އެކަމުެގ ފުރަތަމަ ބައް



  

މީދު މި ކުރަނީ. އެކަމަކު ެއ  އް އުކަމަށް  އެހީ ލިބޭނެެގ ޮގތުަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ސްއިނޭންއެހީއާއި އަދި ފަ

އެއީ ކޮ  ،ކޮންފަރެންސް  ފެންވަރެއްެގ  ބާއްޤައުީމ  ޚިޔާލަށް ންފަރެންސެއް  ތިބޭފުޅުންެގ  ފަހަރެއްަގއި  ާވއިރުަގއި 

ކަން މި ވަނީ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މިބާއްމި    ސޭއްތަކާއި އެްއޗެއި، ސަމިޓުފަރެންސާއައިސްދާނެ މިހާރުވެސް ކޮން

ދައުލަތުން ޚާއްޞަކޮށް މި   ، ފޮޓޯެއއް ދެްއކުމަކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ  ،ދެްއކުމަށްރެއް  ންޒަމަ  ،ކުރަނީ

ހާމަސަ އޮތް  ކަނޑަައޅާފައި  ސިޔާސަތެރުކާރުަގއި  ބޮޑު  އޮފީހުެގ  ޒުތަންފީ  އްކަން  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ޒިންމާކުރުމަށް 

ތްތެރި ދައުލަތެްއ   ައއި ނަޒާހާދުވެަވޑަިއެގންޢުން ވަނަށް ތިބޭފުޅުއްޔާ ތިބޭފުޅުންޖެ ވިއްން. އެ ޒިންމާ އަދާކުރެކުރައަދާ

އެހެންވީމާ ފެނިެގންދާނެ.  އެދެންރީއްޗަށް  ައޅުަގނޑު  ކޮންފަރެންސަ  ،،  އަޅުަގނޑުެއ  ތިބޭފުޅުން  ވެސް  މެންނަށް  ށް 

ވަރެްއ ކޮ ހަވާލުއެ.  ނުންދިށްލަކޮންމެވެސް  ހަފުީއ އަދި  ވީއިރުަގއިވިތާ  ބަޖެސީ   ،ތާއެއް  .  ޑައެްއ ނޭޅޭޓެއް ކަނދާ 

ހަފު ތިބޭފުޅުން  ވަރުއެކަމަކު  ކޮންފަރެތާެއއް  ދީފިއްޔާ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެސް ންސަ  ބަޖެޓެއް  ހިނާގނެ    ށް 

އް. އެއީ ޓްރޭނިންގ  ކަމެ   ދެއޮތީެގ  ން، މައިަގނޑު ޮގތެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެމާށް ހުށަހެޅޭނެ. އެހެންވީއަޅުަގނޑުމެންނަ

ށްެގން  ޚަރަދުކޮހަމައެކަނި ދައުލަތުން    ،ކޮށްދިނުން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން  ބަލާނީއިތުރުނަށް  ޅުަގނޑުމެންޚަރަދު އަ

  . ށްދެން މި ކޮންފަރެންސަނަން.   ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާެއއީ ބޭރުެގ އެހީތައް ހޯދަިއެގން  ، ނޫންކުރުމަކަށްޓްރޭން

ްއ އަށަެގންނެވުމަށް އެބަހުރި ފަތެ ސިޔާސަތުެގ ސަާގހާމަކުރުމުެގ    ލޫމާތުޢުވެސް އަޅުަގނޑުމެން މަ  އިތުރުންމީެގ  ދެން

 ކަށްކަންތަ   ބޭނުންވަނީ މި ދެ ވަުގތު މި ކޮމިޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހިއްސާކޮށްލަން  ބައިވަރު ކަންކަން. ެއކަމަކު މި

ރަތި އެންމެ  އޮތް  ދެވެން  ދެއަދަޅު  ަގނބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ދެްއ  އެއީ  ްއުވން. 

 ކީ. ހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ދެ ކަމަފާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަށް. هللاބްދުޢަ ޢުޤޫބްޔަމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާެގ  ދާންއަރުވާނަން ަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު. އަޅު ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاބްދުޢަ ބްޢުޤޫޔަ ންބަރުދޫ ދާއިރާެގ މެދާން

  ތަނާ   ތި  ،ރު ދެންމެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށްންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނައަސްލު އި ؛ ވާހަކަެއއްަގޅުރަނ .  ، ޝުކުރިއްޔާއާދެ

ވިސްނޭ މެ ދިެވހިރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވިދާދު  ބަސް  އަސްލު  ވެސް ވެއްޖެޅު ވިސްނުމުެގ  ވުޖޫދުން   .  

ޮގތުގައިއޮ  ލިފައި ގެއް  ެގމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުފޮލު ނޭނޭގ ިއންއޮތީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ވެސް އަސް  ތް ތަނެއްެގ 

. ދެން މަސައްކަތް ކުރެިވފައި ހުރީ އެވަރަށް  ،ކަމެއް ވެސް. ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ނޭނެގ. އެވަރަށް  އޮފީހެއް ހުންނަ

ސުވާލަކީ މިކިހާ  ،އަޅުަގނޑު  ވެއްޖެތޯއޭ  އި ދުވަހެއް  އޮފީހަސް،ރުޝަނަންފޮމޭހާރު  އޮފީހަށް  ެގ  ކޮން    ތި  ކުރެވުނީ 

ތެރޭަގއިމި  އްތޯ  މަސައްކަތެ ދުވަސްތަކުެގ  ޭއެގ ؟ވީ  ތިދެން  ނުއެއް އިނޭގ  އަޅުަގނޑަށް ސީދާ    އިތަނުަގ  ިއތުރަށް 



  

  އަރާ، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިނޭގތީވެ، ތިށް ބައެއް ފަހަރު ހިތަށްފުންެގ އަދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަމުވަްއޒަ

 . އްޔާ ޝުކުރި ؟ތޯއޭފުން އިތުރެއް ނޫންމުވަްއޒަ ނުެގތަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަރުވާނަން. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ށް ދިނުމަށްފަހު، ފުރުޞަތުޅުަގނޑު އަދި އިތުރު މެންބަރުންނައަ  ްއވަ!މަޑުކުރަ

 ށް.ނާޒިލަ ހީމްއިބްރާ މެންބަރުރި އިްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫމި އަރުވަނީ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޒިލް ހީމްރާބްއި މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

ޝަން ކޮމިޝަންެގ ބޭފުޅުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ތި ކޮމިޝަނުން  ުމަގއްރިރު. މަރުޙަބާ އިންފޮމޭ  ޝުކުރިއްޔާ

. މީަގއި އެބައޮތް  ހާ ތަފާތުދާހަމަ ކަޅާއި ހު  ލޫމާތާޢުކޮމިޝަނުން ވަޑަިއެގން ދެއްވި މަ  ، ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީާއއި

ެއްއޗެއް ބޭނުމޭ.    ،ހާރު ތި ވިދާޅުވީ މި  ެއކަމަކު ެއއްޗެއް ރަނަގޅޭ.  ހުރިހާ  ވެސް ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަާއއި  ބަޖެޓު

އިތުރުެވެގން ޙަޤީޤަތުަގއި  އަސްލު  އެޮގތަ   ،އަޅުަގނޑުމެން  ނެތިެގން  ތަނެއް  މަސައްކަތްދޭނެ  މި  ނޫން   ކުރަނީ.ކަށް 

މިބައި ހުރެެގން  ނެތިެގނެވަރު  ކަމެއް  ކުރާނެ  މި  އްއަށް  ދެން    ނޫން  އިނޭގތޯއުޅެނީ.  ފާހަަގކޮށްލީ  ެއކަމަކު  ހަމަ   .

ވިދާޅުވީ ތި  ކަންތައްތަ  ،ފިޔާޒް  ބޭނުންވާ  އެހެންހަމަ  ވާހަކަ  ތަފްސީލެކުެގ  އޭެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫންތޯ.  އް 

އްރިރު ޤަ ހީވަނީ މުއަޅުަގނޑަށް  ،އެއް ހިޔެއްނުވޭތާމިހާރު ހަފު.  އްތޯއާވަރެއަށް ބޭނުންވަނީ ކިހާޓްރޭނިން  .ލިބިދާނެތޯ

ފަ އެ  ހަފުއިނަލްދެން  ހިސާ  ެގއެއްތާކުރަްއވާނީ.  މާދަމާ  ައވަސްިވޔަސް  އެންމެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް    ަގއި ބުދުވަސް 

މި މިހާރުން  ެއއީ  ބަޖެޓަށް.  ވާނީ  ދެވޭނެ  ލިބިެގންހެން  ެވސް  އޮތިއްޔާފިަގރހާރަށް  ވަރަވަ ދެއް  ެއއް  ށް  އިފިްއޔާ 

 ޝުކުރިއްޔާ.   ރަނަގޅު.

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަތުރިޔާ

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ މި އަރުވަނީ  ންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު  ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެޝުކުރިއް

 ށް. ޙަމީދަ ސިންބްދުލްމުޙްޢަ

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ ޙަމީދު ސިންބްދުލްމުޙްޢަ  މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ހަމަ ނާޒިލް ވެސް ެއ    ، ސުވާލުކޮށްލާފައި ދޫކޮށްލާނަން.ލަން. އެހެންވީމާ ދޫކޮށްބަ ެއދިލައްވާ  ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން އެ

ެއނިގލަްއވާތޯ  ފާހަަގކުރިހެން   ހުށަހެޅިއިރު ފިޔާޒް ެވސް    ހަމަ ސުވާލަކީ އިނޭގތޯ. މިހާރުމަ އެއީހަ ؟އޭެގ ވެލިއު 

ކަމަށް. ދެން    ވާބަޖެޓު ފޮނުވާފައި  ވަޑަިއެގންނެިވއިރު  .ކަމަށް  ރަނަގޅު  އޭރުަގއި  ،ޖެއްމުން ވިދާޅުވެއްކަދެންމެ ވާހަކަދަ



  

މިހާރު  އެހެންވީމާ ބޭނުންވާ،  ހުށަހެޅި  ،ކުރީގައި  ،ކަމަށް  ފާހަަގކޮށްލަން  ބަޖެޓު ރަނަގޅު ވާހަކައަކީ  ފޮނުވިއިރު    އިރު 

 އްޔާ.  ކުރިޝު ؟ތޯތަފްސީލުކޮށް އެނޭގނެ  އެ ؟ސްލު ކޮބަިއތޯކީ އަންވާ ވެލިއުއަ ،  ތި ބޭނު. އެހެންވީމާކަމަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެޝުކުރިއް ިއއްޒަތްތެރި  މިހާންބަރު.  ޔާ  ޖަވާބުދާރީވުމަށް  އަޅުަގނޑު  ކޮިމޝަނަށް  އިންފޮމޭޝަން  ރު 

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   ސާރ ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫ ކޮމިޝަނަންފޮމޭޝަންއި

ދާންދޫފު މެ  ދާއިރާެގ  ރަތަމަ  ޔަޢުޤޫއިއްޒަތްތެރި  ސުވާލަށް ންބަރު  ކުރެއްވި  ފުން  މުަވއްޒަ  20އަޅުަގނޑުމެންެގ   ؛ބް 

ތިބޭފުޅުއެބަތިބި.   މީދެން  ކޮންނަށް  މި  ކުރިން  ހުރިެގ  ވިސްނިވަޑަިއެގންފައި  މަސަްއކަތް  އެ    ،ޮގތުން  މިޝަންެގ 

ތިބޭފު ؟އިތުރުތޯ  މަދުތޯ  އަދަދު ނިންމަވާނީއެީއ  ބަފުޅުބޭ ތި  .ޅުން  އޮތީ  އަތްމަތީަގިއ  ނުދިނުން. ންެގ  ދިނުމާއި  ޖެޓް 

އިރާއެ އަ ދަކުރެއްވި ކަމަކު  ައމާޒާއްޔާ  ައޅުަގނޑުެގ  މަސައްކަތް  ޅުަގނޑުމެން  ެއީއ    ކުރާއެްއޮގތަށް  ވަންޏާ  ކަމުަގިއ 

ހިނާގ ތަނެއްކަން   ،ތަނެއްކަން   މަސައްކަތް  މުހިންމު  މުދާނެ  ސްނިެގންވި  އަދި  އޮތް  ތެރޭަގއިއްދަކުރިއަށް    .ތުެގ 

ފަހަރެއްއެހެންވީމާ މުަވއް،  އިތުރުޒަަގއި  އަދަދު  މިހާރުވެ   ފުންެގ  ކުރެވިދާނެ.  ސެކްރެސް  ޖެނެރަލްެގ ޓަވެސް  ރީ 

މިމަޤާމު ނުލައި  ބޭފުޅަކު  ހަދާފަ  ،އުޅެނީ  ަގއި  ުގދަނަކަށް  ކޮޓަރި  ދާނެތީ  .އެ  ުމސާރަ  ބޮޑު    . އެކުަގއި  އާއެއީ 

ފަހަރުަގިއ   ޔައީ. އަދި މިޮގތަށް ެގންދިކުރިން ވެސް އެ   ، އިތަށް ވެސް ިވސްނާފައެޮގ  ، ައޅުަގނޑުމެންނަށްއެހެންވީމާ

ޔާ ދީފައި، ެއކަން ކުރުމުެގ ވިސްނުމެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުެގ  ހާސް ރުފި   35އް ލާފަިއ  ރީ ޖެނެރަލެޓަސެކްރެ

ޚަރަދު ވެސް  މިކުޑަކު  ބަޖެޓު  ެގންދަން  ޮގތަކަށް  އަޅުަގ  ރެވޭނެ  ދެން  ހުރީނޑައުޅެނީ.  ދަސްވެފައި  މީހުން    ށް 

ކުރިއަށްމަދުކޮށް ނިޒާމުަގެގންދަެގން  ދައުލަތުެގ  އެކަމަކު  އުސޫލުން.  ވަކި  ހުރޭ  މަޤާމުތަކާއި  އެއްޗެހި.   ތަކަކަށް 

ދެއްތޯ.ތިބިވެސް ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ އަދަދަށް އެބަ  މަށްއެކަންކަ އަދަދު ފުންެގ  ، މުވައްޒައެހެންވީމާ   މީހުން 

ނީ ބައެއް ބޫލުކުރަަގކަމެއް. އަޅުަގނޑުެމން މި    ދުަގއި ނެތްއްވި ވުޖޫފާހަަގކުރެ  ޤޫބްޢުޔަހާރު. ދެން އޮތީ  މި  20އެއީ  

އެ    ،ކުންފުނިތައް މުައްއސަސާތައް  މި  ބައެއް  ވިސްނިފައިބޭފުޅުންނަށް  ބޭފުޅު ހު  ާގނޫނު  އެ  ޮގތުން  ން  ރި 

ންނަށް  ން އެ ބޭފުޅު، އަޅުަގނޑުމެކަމަށް. އެހެންވީމާ  އެއް ބަތެރޭަގއި ނުހިމެނޭބޫލުކުރަްއވަނީ ާގނޫނުެގ ތަރަހައިެގ  ަގ

ެގ  ޙުއެކު ކުރާނީ. ެއއީ ނޫވޭތޯ އޮންނާނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ކުރާނަން. ދެން ކެތްތެރިކަމާ ދެ އިވިސްނަ

މެން ބަލާނީ ނޑު، އަޅުަގ މީހަކު ިއސްލާމް ވެސް ނުވި. އެހެންީވމާއެްއވެސް  ،އަހަރު ހޭދަކުރެްއވި  950 ވެސް  ފާނު

 ދިނުމަށް. ތިބޭފުޅުންންމު ކަމެއްކަން ިވސްނައިއެއީ މުހި  ކީފަތަާގލިބިަގތުމުެގ ސަ  އި ހޯދަމާތުލޫޢުމި ބޭފުޅުންނަށް މަ

ޑިރެކް އަޅުަގނޑުމެންެގ  އާދެ،  ވެސްވެސް.  ޖެނެރަލް  ސުވާލަށްއަދި   ؛ޓަރ  ެވސް    ،ނާޒިލްެގ  ައޅުަގނޑު  އަސްލު 



  

އޭރުެގ ވާހަކަ  ތެއް ނޯންނާނެ.  ެއްއވެސް ތަފާ   ދެްއކި ވާހަކަައކާއަޅުަގނޑު  އިކާތަސިޓީަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އޮތް ކަން

ކަނޑައަޅާފައި އޭރުަގއި  ފާހަަގކުރީ.  ކަންތައްތައަޅުަގނޑު  ހުރި  ހިންިގދާ  ެއޮގތުަގއި  ިމ  ނޭ އް  ައޅުަގނޑު  އެކަަމކު   .

 އޭ. ފާހަަގކުރާ ދެ ކަންތަކަށް ބަޖެޓު ބޭނުންވެ



  

  :ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ... ަގނޑު. އަޅު ޔާ ޝުކުރިއް

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމްޝަނަރުެގ އޮފީހުެގ ޑިރެކްޓަން ކޮމިޝަފޮމޭއިން

އެ އޮފީހަކީ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ތަނެއް  ްއވެސްއަޅުަގނޑު  ކުރާ  ހެން  އްއަނެ  މަށްކަ  ކަެމއް 

ނެތަސްއިސްތިހާރުވެ އަޅުަގނޑު  ،ފަިއ  ހަމަ  ަގާވއިދުން  ވަރަށް  ައޅުަގނޑުމެން  ލިބޭ  ބަޖެޓު  ަގނޑުމެން ައޅުމެންެގ 

ޮއޑިޓް   ރިޕޯޓް ބަރާބަރަށް ފޮނުކުރަން. ހަމަ އެޮގތަށް އަހަރުކު ވެސް މަސަްއކަތްކޮންމެ އަހަރަ ވާ އޮފީހަކަށް ވާނެ. 

 ،ކީ މި ފަސް އަހަރުައޅުަގނޑަ  ،ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ   އަހަރުމި ފަސް  ރިޕޯޓް ބަރާބަރަށް ހަދާ އޮފީހަކަށް ވާނެ.

ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން   ެގ އަހަރު ސް، މި ފަ މީހެއް ވީމަ. އެހެންވީމާއުޅޭ  އޮފީހުގައި އްސުރެމި އޮފީސް ވުޖޫދަށް އައި 

ރިޕޯފޮނުވި   ޭއެގބަޖެޓް  އަދި  އަޅުަގޓާިއ  ފޮނުވާއިތުރުން  އިދާރާ  ނޑުމެން  މަޖިލީހުެގ  މި  ރިޕޯޓުތަްއ  ަގއި  އަހަރު 

އަޅު  ދުވަހަށް  ހަމަ  ަގާވއިދުން  އެހެންހުންނާނެ.  ައއީ.  ފޮނުވަމުން  އޭތި  ވީމާަގނޑުމެން  ައދި    ޕައިލްކޮށްފައި ކޮމް، 

މިއިރާދަ އަޅުަގނޑުމެން  މާދަމާ  އަންނަ  ެގތަނު  ކުރެްއިވއްޔާ  ކޮމިޓީއަކަށް  މިއިެއހެން  އޭތި  ވެސް  ކޮޅަރު  ށް 

ޕޯޓް ޕޯޓާއި، އަހަރު ރިރާބަރަށް އޮޑިޓް ރިބައެހެންވީމާ،    .ވެސް  ޓުެގ ރިޕޯހަރުފަސް އަމި    މެން އަރުވާނަން.އަޅުަގނޑު

އޮފީހަކަށް ވާތައްޔާރުކުރާ  އެހެންވީމާ  ދެވޭވަރުނެ.  ބަޖެޓު  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  އަ،  އަޅުަގނޑުމެން  ންނަނީ  ން 

ރާއްޖޭ ކުރަކަތްމަސައް އަތޮޅެއްަގިއ  މުން.  އޮފީހެއް ؛ނުދާ  ނުވަންނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުހުންނާނެ  ވެސް   މާލޭަގއި 

ހުރިހާ ހަމަ  ހުރިޮއފީސްތަ  އިނޭގތޯ.  ސްކޫކާއި  ހިންަގ  ށްލުތަކަހާ  އަޕްރޮްގރާމު  ހުންނާނީ ން  ޅުަގނޑުމެން 

ެއވަރަށް އިސްތިހާރު އަޅުަގނޑުމެން   .ރަން، ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން ކު. އެހެންވީމާޒިޔާރަތްކޮށްފަ

ތެރޭގައިނު އަހަރެްއެގ  ެވސް  މައްސަލަތައް  އަނެއްކާ  އިނޭގތޯ.  މައްސަލަ    ،ޅަހަކަށްދޮފަސް  ކުރަނީ  ހަތްދިހަވަރަކަށް 

 ލަ . އެބައޮތް އެއް މަްއސައެއްދެކޮޅަކަށް ނެތް ކޯޓަށް ޮގއްސަ  ސަލައެއް ފިޔަވައި އަޅުަގނޑުމެންނާމައް ހުށަހެޅޭ. އެންމެ

ކޮމި  މިހާރު، އަޅުަގނޑުމެންނާއިލެކްޝަން  އެހެންނޫނިއްޔާ  ޝަނުން  ދުވަހަދެކޮޅަށް.  ނެތް  ވެސް  ހުރިހާ   .ކު 

 ދަނީ.  މަމުންަގނޑުމެން ބަރާބަރަށް ނިންމައްސަލަތައް ައޅު

 

  ހަކަދެްއކެވުން: ވާރިޔާސަތުން

ޔާސިރު މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  އުތުރު ދާއިރާެގ    ކުޅުދުއްފުށީ  ،ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ަގނޑު. އަޅު ޔާ ޝުކުރިއް

 ށް.ޠީފަޢަބްދުއްލަ

 

 ދެްއކެވުން: ކަހަވާ ޠީފްޢަބްދުއްލަ ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ



  

  ލަން ބޭނުންވަނީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންެގ ޒިންމާައކީ ކޮބައިތޯއިރަތަމަ ބަލަޑު ފުއްރިރު. އަޅުަގނޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ ެއ  ކަ ވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ.  ެގ ވާހަން ޓްރޭނިލަން. އެ ބޭފުޅުންެގ  އިއަޅުަގނޑު ހަމަ ބޭނުން ބަލަ

  ، ެގ ވަރަށް ބޮޑު ވިސްނުންފުޅެއްހޫރިއްޔާ ޖުމްދެން ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ހަމަ މިއަދުެގ ރައީސުލް ؟ރަްއވަނީބޭފުޅުން ކު

ވަ އަޅުަގނޑުމެން  ޢުއަދި  ޓޮލަރެންސްދެއް  ދަށުން  ޒީރޯ  މިެގ  ހުއް  ކޮރަޕްޝަނާއި  ޭއެގތެރޭަގިއ  ކަންތައްތައް  ޓުވުން. 

އެބަ ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  ޒިންމާއެއް  އަތިބޭފުޅުންެގ  ދެން  އެނޑުޅުަގއޮވޭ.  ބަޖެޓެއް    އި ރުގަ ކުރާއިލޮކޭޓުމެންނަށް  

ވީހާއަ ކުޑަކުޅުަގނޑުމެން  ބޮޑަކަށް  މަސައްކަތްވެސް  މި  އެހެންނަމަވެސްރަން  ަގނޑުމެންނަށް އަޅު  ބަޖެޓު  ،ކުރަނީ. 

ކަށް ވެސް ބޮޑަކަށް ެއންމެ މުހިންމުވާ ކަންތަރަްއޔިތުންނަށް ވީހާއެއަށް ޮއެވެގން.  އް  ޑެކުރެވެނީ ވަރަށް ބޮޑު ނީ އިތުރު

ޕްރި އެނކުރަންޖެހެނީ  މި  ރަޓަިއޒް އޮއަޅުަގނޑުމެން  އެ.  ދާއިރާތަކު  ިގލައްވާނެ  ިގނަ  ަވރަށް  ދެއްތޯ.    ، ންކަންތައް 

ެއޮގތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ. އެހެންވީމާހުރޭ  ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ފާއިތުވި މުއްދަތުަގިއ    ،ލަން ބޭނުންއިބަލަ  ، 

ލަން ބޭނުންާވ  އިއަޅުަގނޑު ބަލަހަމަ    އެއީ  ؟ތޯކަމެްއ ބެލިފައިވޭ  ހާކި ؟ތޯވޭއިފަކަމެްއ ތިބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅި  ކިހާ

ވަރަށް ބޮޑު ދަތިކަމެއް ކަމެއް. ދެން ތި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައް ނުވިކަމުަގއި ވިޔަސް އަދި މަސަްއކަތަށް  

 . ިއނޭގތޯ ކަންތައް ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން އެ ތިން ؟އަންނާނެތޯ

 

  ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަތުރިޔާ

މެ ޒަތްތެިއއް .  ޔާ ޝުކުރިއް އަރުވަނީންބަރި  މި  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  އްޒަތްތެރި  އި ދާއިރާެގ    ވިލުފުށީ  ،ރު 

 ށް. ފީފަން ޢަސަޙަމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފީފުޢަ ންސަޙަ  މެންބަރު ދާއިރާެގ ވިލުފުށީ

ބޭނުންވަނީ ސުވާލުކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  ތިބޭ  ،އާދެ،  ވިދާޅުމިހާރު  ޓްރޭނިންފުޅުން  ބަޖެޓުއަ ވި  މިހާރު ކުރެވިފަށް  އި 

 ؟ވެސް އިތުރަށް  މިއަށްވުރެއަދި  ްއވަނީ  ވެެގން ތި އުޅު ތުރަށް ބޭނުންފުޅު އި  ލަްއކަ ރުފިޔާ. ދެން މިހާރު  2އެބައޮތޭ  

ން  އިސާ މިހާރު އެހެ ފަނުންވާވާ ކޮންފަރަންސަށް ބޭވިދާޅު  ދެން ތި ؟ދާނެތޯޅުވެދެްއވިއެއީ ކިހާވަރެއްކަން މިހާރު ިވދާ

ލިބޭ އަދަދެއް އެނުގނީމަތާ   ކުރައްާވއިރު އެވަން މަސައްކަތްކުން ހޯއްދައެހެން ފަރާތްތަ  ،ސޯސްއައުޓް   ،ފަރާތްތަކުން

ވެސް   ައޅުަގނޑަކަށް  ދެން  އެނޭގނީ.  އެްއޗެްއ  ލިބޭ  މިކޮޅުން  ހަފު  ބޫލެއްަގދެން  ދެން  ްއވަރު  ތާއެނުކުރެވޭ 

ދެމެންނައަޅުަގނޑު ކަމަކަވިދާށް  ވިދާ ށް.ނެ  އަދަދު  އިއެ  ދެޅުވާން  އަނެއްނޭގތޯ.  ބޭފުޅުން   ،ލަކީސުވާ  ން  ތި  މިހާރު 

ކޮމިޝަނަރުމޭއިންފޮ  އީތި އާޝަން  އޮފީސް.  ރަްއޔިތުންެގ  ކުރައްާވ  އްމު  ބޭފުޅުން  ތި  އެނެގންޖެހޭ  އެބަ  ނަށް 

ން އެްއވެސް  މުެގ ޮގތުްއކަތް ހާމަކޮށްދިނުމަސަވާ  ކުރައްތި ބޭފުޅުން    ނަށްާއްއމު ރައްޔިތުންއް. އެހެންވީމާ،  އްތަކަންތަ

 ؟  ކުރަްއވާ ކަންތައްތަކަކީކޮބައިތޯ؟ ތޯފަިއވޭއް ހިންާގޕްރޮުގރާމެ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ  ،އަރުވަނީ  ޞަތު މިޑު ދެން ފުރުންބަރު. އަޅުަގނޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 އަށް. ދުލްމުޣުނީބްޢަ މެންބަރު

 

 ކަދެއްކެވުން: ވާހަ ލްމުޣުނީދުޢަބް މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

. ދެން  ފު ވެސް ެއ ކުރީޢަފީހަމަ ޙަސަން  ނޑު  ވާލުެގ މައިަގއްރިރު. އަޅުަގނޑު ކުރަން ުއޅުނު ސު ޤަޝުކުރިއްޔާ މު

ކޮށްލަން  އަޅު  ން.އެްއކޮށް ދާނަ  ތުރު ސުވާލަކާއަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލުމުެގ ކުރިން ދެން އި ބޭނުންވާ ަގނޑު ވެސް ހަމަ 

ބޭ  ،ކީ ސުވާލަ މި ތި  ދުހުރިފުޅުން  މިހާ  ނޭނޭގ  ވަހު  ުމއައްސަސާތަކަށް  ދައުލަތުެގ    އޮންނަ  އީތި  ރާއްޖޭެގ 

މިހާރު  މުއައްސަސާ  އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  މުައއްސަސާއެއް  އެ  ައވަހަށް  ތިމަންމެން. ތަކަވީހާވެސް  ތިބިކަން  އެބަ  ށް 

ތިބި ެގޙުދެން ނޫ؟ ބޭނުންވާނެތޯކިހާ އަހަރެއް  ށް އަންަގން  ހަމައަ  ޔިތުންނާރައް  ،ކަންކުރާ   އެބަމަސައްކަތް   ފާނުެގ 

ވަރަށް   ؛. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވީހާެވސް އަވަހަށް ހަމަލަ ޒަމާނެއްަގއި ޖެހޭ މިކަހަޑުމެން ތިބޭކަށް ނުޮގތަށް އަޅުަގނ

ފައިސާ  ނުވާނެ. އަދި    ވެސް ބޭނުމެއް  ެއއްދި ލާރިށް އަކަމަ އެ  ބޭފުޅެއް. ހަމަ ވީހާވެސް ިގނައިންޓެހިއްރަ  އާ އާޑިމީ

މީޑިއަޅު ސް  ވެ ބޭނުންވާނެހެނެއް.  ހިޔެއްނުވޭ  ހޯދައިެގން އާަގނޑަކަށް  ފްރީކޮށް  ހަމަ  ަވުގތެއް  ކޮންމެވެސް  ތަކަށް 

ކުރެވޭނެ   ، އިކާ ތަތްކަތަކާ ބެހޭ ޮގތުންނާއި އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްނަމަވެސް ހަމަ ވަޑަިއެގން ކޮިމޝަނުެގ މަސަްއކަތް

ދެން  ؟ މަކުރަން ކިހާދުވަހެއް ނަާގނެ ކަމަށްތޯ ލަފާކުރަނީއް ހާތައްތަކަން  މި   ،ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ދީ

ނުމަށް.  ސްދިށް އެ އަދަދު މިކޮޅަށް ެގނެވެސް ައވަހަކަްއވާ ބަޖެޓު ހަމަ ީވހާހަަމ އެ އެދިލަ  ،ނޑު ވެސް އެދެނީއަޅުަގ

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ތުންޔާސަރި

 .  އަރުވަންދާރީވުމަށް ފުރުޞަތުޖަވާބުޝަނަށް ޝަން ކޮމި އަޅުަގނޑު އިންފޮމޭ

 

 ން: ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވު ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިއިންފޮ

ފަށާނަން   ފަހަތުން  ކިހާ  ންެގ ސުވާލުމުޣުނީއަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  މިހާރު  ނަާގނީމު.   މާ ން  ނޑުމެއަޅުަގ؟ އްދަތެއްތޯ 

ޅެްއެގ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން އޮތް މަދު ދުވަސްކޮ  އަށްރެްއވިްއޔާ ހަމަ ކުރިނެ. އިރާދަކުދުވަހެއް ނުެވއް ނަާގ  ިގނަ

ފު އޮންނަދިރިދިރި  ،ރާނަހުރިމިއީ  އެތަނެއް    މީގަ ނިގކަން  ދެން  އެ  ،މުއައްސަސާ   އިެގންދާނެ.  ހެން އަދި 

ވެ ނެތްމުއައްސަސާތައް  އެީއ  އި  ށް،ސާތަކައްސަމުއަ  ތަނެއްކަން  ސް  އެހެން  ނުގމުަގިއ  ނޭ  ށްތަކަދާރާދައުލަތުެގ 



  

ށް  ތް ތި ބޭފުޅުންނަޮގ  ޖެހޭނެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ދައުލަތް އޮތްނު  ންެގ އިތުރުން އަޅުަގނޑުފުޅުބި ބޭތި  ަގންންހި

ވާހަކަ ދައްކާކަށް    ން. އެނެތި ށް  ފްސީލަށް ދާކަޑު އެ ތަކަެމއް ނެތް. ައޅުަގނ ކަން  ރުކުރުމާިއ އެކިޔައިދޭކަށް. ޒިންމާދާ

ތަނެއްކަން އެނޭގނެ.    މަސައްކަތް ހިނާގ  އަކީްއޔާ މި މުއައްސަސާވިރެއް ނެތިން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކު

އަ މާލިއްޔަތުދެން  އަންނަޖެހިދާނެ  ކޮޅުަގނޑުމެން  ނާ  އަދިއަރި  ޒްޝިމިޓީއަށް  ފިނޭންސް   .ވެސް  އިތުރުކަމަކާ  ހަށް 

ޑުމެން އެބައޮތް  ދާނެ. ދެން މާދަމާ އަޅުަގނ އަންނަންޖެހި  ވެސް   ކުރަން  ވާކޮޅެއް ނުދީފިއްޔާ އެ ޝަކު ލާރި  މިނިސްޓަރު

މި މި  ޓަރާސްނިފިނޭންސް  ޓްރެއިނިން  އެކުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެއަހަރުެގ  ދެން  ދަތުއަށް  އޮތީރެންމެ  ދެއްތޯ.   އް 

މި އެހެންވީމާ،  ވަޑަިއަގންނަވާނެ.  އަވެސް  ށްއަހަރަ  ޝިޔާމް  ޑިސެޅުަގ  ބޭނުން    ،ގައި  1  ބަރުންނޑުމެން 

މި ކެމްޕޭފަށަ  އަޅުަގނޑުމެން  މީނީ  އަޅުަގނޑުމެން   ކާތަ އާޑިނެއް  ކަންތައްތައް  ފާހަަގކުރި  ތި  ެއއީ  އެކުަގއި. 

ންމު އި ހާމަކަން ބޮޑުކުރުމަށް ވަރަށް މުހިމިއީ ދަުއލަތުެގ ހިންުގމާ  ،ާމއިކަ  ބައެއް  ރާކޮންކަމެއް ކު   އަކީސާ މުއައްސަ

 މުހިންމު ޙައްޤެްއ  އީ ޙަްއޤު އެަގތުމުެގލިބި  އިކަން ހާމަކޮށްދިނުމުެގ ޮގތުން. އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދަސަސާއެއް  އައްމު

ވިސްނައި އަކަން  ާގނޫނަށް  ޮގތުންނާއި  ޮގލުވެރިހުދިނުމުެގ  ވިތުންކުރުވުމުެގ  ދެން  ޢަފީފު ދާއިރާެގ    ލުފުށީ .  ޙަސަން 

ބޮލުަގއި    ެގޝިޔާމު  ،ރާމުތަކުަގއި ޔާމު މިއީ ޕްރޮުގޝި ؛ޔާމަށް އަޅުަގނޑު . ޝިފާހަަގކުރެްއވި ޕްރޮުގރާމުތަކުެގ ވާހަކަ

އެ ޖަހާފައި  ތެރޭހު  ނުރަ  މިކަމުެގ  ޕްރީ  އެހެންވީމާ،  އުޅެމުން.  އެންމެރޮުގަގއި  ވާހަކަ  ރަނަގޅަށް    ރާމުތަކުެގ 

 ވަޑައިަގންނަވާނީ ޝިޔާަމށް. އެނގި 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: މްޝިޔާ އަޙްމަދު ލްރަޖެނެ ޑިރެކްޓަރއޮފީހުެގ ެގ ރކޮމިޝަނަ އިންފޮމޭޝަން

ބޮ އަޅުަގނޑުމެން  ވަރަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ހިންަގންޑަށް  އިނޭގތޯޕްރޮުގރާމުތަްއ  ހަދަޓު ސްޕޮ   .  އަޅުަގނޑުމެން    އިތައް 

ޗެނަލުހުރިހާ   ދެީގން  ޓީވީ  އެކަން  ވެސް  ތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެއަޅުަގނޑުމެން  ދެން  އިނޭގތޯ.  ެގންދަން   ންއެބަ 

  އޯރުން އަޅުަގނޑުމެން ރޭޑިކަންނޭނެގ އިނޭގތޯ. ހަމަ އޭެގއިތު  އްމުޅިން އެހެން މައްސަލައެ އެއީ    ންދެ  ވުންނުފާހަަގ

ފޮނުވަންޕްރޮުގރާމު ހަދާފަިއ  ެވސް  އަޑުެއއްސެ .  ޭގތޯއިނ  ތައް  ދެން  އިއެހެންިވމާ،  ކަންނޭނެގ  އިނޭގތޯވީމަ  .  ވޭނީ 

ޔޫ ވެސް  ސްޕޮޓުތައް  ައޅުަގނޑުމެން  އަހަހަ  އިގަ އެހީެގ  .އެން.ޑީ.ޕީއެހެންވީމާ،  ދެ  މީެގ  ކުރިންސުރެ  ދަިއެގން  ރު 

  އޮފީހުން ެގ  ނުވާ. އަނެްއކާ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުވެސް އެބަ ފޮންކުވީ ޗެނަލުތަެވސް ފޮނުވަން. ބައެއް ޓީ   ފަށައިެގން

ން  ދެ  ންހެރ ވިދާޅުވިމެ ކޮމިޝަނަތިހާރުވުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ދެންސްފެންނަން ހުންނާނެ. ދެން އިވެސް  

ތަންކޮތާނ  އޮތް  ކުރިއަށް އިޝްތިހާރުަގއި  ބޮޑަށް  އެހެޅެއް  އެކަހަވާންވީހެން.  މަްއސަންވީމާ،  ލަތަްއ  ލަ 

އައިސް ޅުަގނޑުމެންނައަ އަޅުަގނށް  މައްެގން  ނިންމަސަލަތައް ޑުމެން  އޮ  ކަހަލަ  އެހެން  ދެން  ޚިލާފަށް    ފީސްތަކާމު. 

  ، އެކީަގއި  ންނާ ނެގ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ބަޖެޓުންނޭކަ  ނެތީވެފައިބޮޑަށް އިޝްތިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން އެހާ

ޭއެގ ޔޫ.އެން.ޑީ. އަދި  އެޕީއިތުރުން  އަޅުަގެގ  ވެސް  ސްހީަގއި  ހަމަ    ޓުތަކާޕޮނޑުމެން  ހުންނާނީ  ހަދާފައި  އެްއޗެހި 



  

ފޮނުވައި ސްެގން.  ތަންތަނަށް  ބަެއއް  ފޮނުމިހާރުވެސް  މިހާރުވެވާޕޮޓު  ޓީވީތަކުން  ބައެއް  ޑުމެންެގ.  ަގނައޅު  ސް 

  އް. ކަތްތަކުރެވިފައި ހުރި މަސައްމަށް  ރުކުރުޝްތިހާހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި އަނެްއކާ އަޅުަގނޑުމެން އިއެހެންވީމާ، މިއީ  

ައތޮޅެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން   މާލޭަގއި ވެސް  އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭެގ ނުދާ  ނޯންނާނެ މިހާރު އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، 

ދެން  ކުރީަގއި ހަނެވިހެވެސް  ހުރިން  ވަދެފީމަ  އޮފީސްތަކަށް  އެހެންވީމާ،  ހާ  ވަދެފީމޭ.  ސްކޫލުތަކަށް  ހުރިހާ  މޭ. 

ައއިމަ  ންއިތުރުއޭގެ  އައު ސަރުކާރު  ބޭނުމޭ  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޕީ.އެސް  ވެސް  މިހާރު  އެބަތިބި   އިންވެސް  ވެސް 

އެހެންވީއި ައލަތުރުކޮށްފަ.  އައިާމ،  އެބަ  އިން.ެއސްޕީ  ށް  އެެވސް  ސިތިބި.  ވެސް  ޔާހެންވީމާ،  ބޭފުޅުންނަށް  ސީ 

މި މަސަްއކަތް    ހުރިހާ އޮފީސްތަކަށް ޮގސްެގންސް އަޅުަގނޑުމެން ހުންނާނެ ހަމަޓު ވަން ވެ  ހަމަ ވަން ކުރިން  މީެގ

ވާހިންާގފަ އެކަމަކު  މި  ،ތަކީ ޮގ  .  ސަ   ހަމަ  ޯގސް  ވަރަށް  ނުދިނުމުފަތެއް  ާގއޮންނަނީ  ސައެްއޗެހި  .  ފަތެއްާގެގ 

މީހުންެގ އެްއވެސް ބާރެްއ    ނަ ފޯމެއް ނުލިބޭ. އެމީހުންެގ އަތަކަށް އެ އަން  ފިސަރުން ތިއްބަސް އެއޮއިންފޮމޭޝަން  

ވާއެ  .ނޯވޭ ރަީއސްޕީ.އެސް  ،ޮގތަކީ   ހެންވީމާ،  ކައުންސިލުެގ  ނޫނިްއޔާ  ހުން  ،އިން  އޮފީހެއްަގއި  ނަވާ  ނޫނިްއޔާ 

ހިސާބުން ހިފަހައްޓަނީ.   އެ  މާ އެ އެްއޗެހި. ދިޔައިޔުމެއްލި  ްއޔާ އެ ސިޓީއެއް ނޫނި  އެވެރިެއއްެގ ހަމަ މޭޒަށް ދަނީ  

ތުެގ  ވަޒީފާ އަދާކުރި ޮގ  ،ލަކަށް ދަންނަވަންޏާ. މިސާފަޓާހައްވެސް އެބަހުރި ހިފަ  ލިޔުންއެހެންވީމާ، ވަރަށް ކުދިކުދި  

ނުދީެގން ައޅުަގނޑުމެންނާ  ލިޔުމެއް  ވަ  ވެސް  މިއީ  ހުށަހެޅިފަ.  މައްސަލަ  އެބަހުރި  ކުޑަކުހިސާބަށް  މެްއ  ކަ  ޑަރަށް 

މިހާރުވެމާއެހެންވީ ؟ނޫންތޯ ހަމަ  ވެސް  ކަންތަކުަގއި  މިކަހަލަ  ސަ،  އެ  ހަމަ  އެބައޮތްާގސް  ންވީމާ،  އެހެ.  ފަތް 

ާމ،  އުޅެނީ. އެހެންވީ  ވެސް މި  ޕޭނު ހިންަގންމްޑުމެން މި ކެފަތް ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނާގމެން އެ ސަ އަޅުަގނޑު

ހިސާބުތަކުން ސްތަނުެގ ތަފާ ންެގ ހުންނާނެ މިމާ، އަޅުަގނޑުމެ. އެހެންވީޭގތޯއިނ   ކުރެވޭތް ނަށް މަސައްކައަޅުަގނޑުމެން

 . ންތަކުރިހާ އަހަރެއްެގ އަހަރީ ރިޕޯޓުފެންނާނެ ހު  ހިސާބު ބެއްލެވީމާސް ފެންނަން އިނޭގތޯ. ތަފާއެ 

 

 ން: ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވު ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިއިންފޮ

ސުވާލުކުރެްއވިމެންބަ ކިހާވަރެއްތޯ  ، ރުން  މެން  ލުފުށީވި ؟ބަޖެޓު  ެވސް  ދާއިރާެގ  ޔާސިރު  އަދި  ެވސް  ބަރު 

ކިހާވަރަކުންސުވާލުކުރެއްވި  ވާނީ.  ައޅުަގނޑަ  ތޯ  އަޅުަގނޑަށް  ވީ  މިތާއެއް  ހަފުއަދި    ށްދެން  ބަންދުދައުލަތު .    ެގ 

ިމ ސްލު ޙަޤީޤަތުަގިއ  މާ، އަތީވެ. އެހެންވީދުަވސްތައް ނަާގ  ިގނަ ބަންދު  . މާނދަޫގިގނަވީމަ ެވސް އު ދުވަސްތަްއ  

ފަށް  މާހުށަނޭޅޭ ކަމަށް ޓަކައި  މިއަދު    ،އިމަށް ޓަކަ ހެއް ބަޖެޓުެގ ޮގތުަގއި ހުށަނޭޅޭ ކަކޮމިޓީއަށް ެއކަށީެގންވާ ކަރުދާ 

ޝި މިހާރު  އެކަމަކު  އޮއެދެން.  ތައްޔާރުކުރައްވާފައި  ޕްރޮޔާމް  ޓްރެއިނިންގ  ހައެުގތް  އޮތީ ރާމުަގިއ  އަތޮޅަކަށް   އްކަ 

އަތޮޅަށްތޯ  މި  ދެއްތޯ ކިތައް  އަހަރަށް.  ރުފި  ދިހަ  އާދެ!؟ އަންނަ  ލަްއކަ  ދެ  އެއީ  މިހާރު.  އޮތީ  ޔާ.  އަތޮޅަށް 

އެ  އިތުރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ލައްކަ  ދޮޅު  އިތުރުކޮށްދެއް  ، ކޮށްލެވުނަސްއިން  ބޭފުޅުން  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަވި ތި  ސް 

އަހަރުެގ    މި ެގންދާނެ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީރުވެތުއަތޮޅު އި  ހަޅު ނުވަތަ  ައތޮ  ފަސްަގނޑަކަށް  ާގތް   އިއޭގަ 



  

ވީހާ  ައތޮޅުތަތެރޭަގިއ  ިގނަ  ދާންކަވެސް  ތިށް  ދެން  ދެ.  ބޭފުޅުންނަށް  ިގނަ   އެއަށްވުރެ  ޮއވެއްޖެއްޔާ   އިންވެން 

ލައްކަ   ދޮޅު  އެހެންވީމާ،  ދެއްވަންވީ.  ޕްރޮުގރާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓްރެިއނިންގ  އަޅުަގނޑުމެން  ށް  މުތަކަރުފިޔާ 

އެދެންށްލަކޮރުއިތު ކުޑަމިނުންދެްއވުން  އެންމެ  އެއީ  ދެ .  ކަންތަކަން  .  މައިއަ ؛ށްޓްރެއިނިންގ  ަގނޑު  ޅުަގނޑުމެން 

ންސަށް . ކޮންފަރެވާހަކަކޮންފަރެންސްެގ  . އެކަމަކު  ންގ ކަންތަކަށް ހަމަ ބޭރުެގ އެހީވެސް ހޯދުންޓްރެއިނިއަމާޒަކީ  

އެހީ  ބޭ އެކަރުެގ  ތި  ހޯދުން.  ައސްލުމަކު  އެއީ  މިޙަޤީ  ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން  ޤަތުަގއި  ތި  ނަށް ވަުގތުަގއި 

ޕްވިސްނިަވޑައިނުެގ އެކްޝަން  އަޅުަގނޑުމެން  ހޯދަ  ،ލޭނެއް ންފާނެ  ސިޔާސަތު ލިބިަގތުމުެގ    އިމަޢުލޫމާތު  ެގ  އެ 

 އިނުަގންފާނެވަޑަ ސްނިކަމެއްކަން ވި  ކިހާ މުހިންމު  ނޑައެޅުން އެއީފަތެއް ެއކަށަެއޅުމުެގ ެއކްޝަން ޕްލޭނެއް ކަާގސަ

މުހި ައޅުަގނޑައޭެގ  އެއީ  ދާއިރާ  ،ބޫލުކުރެވޭ ަގށް  ންމުކަން.  ބޭފުޅުން  ބަނދަރުތަކުތި  ހެދުމާއިެގ  ބައްތި ނެރު  ، 

ކަންތައްތަ  މިހެން  ،ޖެހުމާއި މިކަން.  ވު  ކަށްހުރި  މުހިންމޭ  މާ  އެރެ  މީހާއާ  ،ވަނީ  މުހިންމު  ރަނަގޅު    ރަނަގޅު 

މަޝްގު އަ އެ  ހަވާަގއި  މިލުރޫޢުތަްއ  ކަށަވަރު  ރަނ   ކުރެވޭތޯ  މިފަދަ  އެ ކުރެވެނީ  ޕްލޭނެއް ަގޅު  ކްޝަން 

އެ ހަމަ  ތަންފީ  ،ކަށައެޅިއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެފެށީމާކުރަން  ޒުެއކަން  ދެން  .  މިވެނި   ،ކޮރަޕްޝަނާއިހެންނޫނީ 

ކަމަކާ   ،ކަމަކާއި  އެިއތުރުވެެގންދާނެ  މިވެނި  ހިނަގމުންދާނެ.  ޚަރަދު  ބޭކާރު  އައިން  އެކަމަކު  ަގނޑުމެންނަށް ޅު . 

ހާމަކަން ހިންުގމުަގއި  ޔަބޮޑު  ދައުލަތް  ކަނޑައެޅިއްޖެއްޔާ  ނިޒާމެއް  ެވސްމެބްޤޫޢު  ދާއިރާަގއި    ، މަޝްރޫޢުތައް  ން 

ދާއިރާަގއި ވެސް ަމޝްރޫޢުތައް ހަމަ ރަ  ،ޔާސިރު  ދެްއވާނީ  ދާއިރާަގއި ެވސް  އެހެންވީމާ،  ނަގޅަށްބޮންޑޭ    އެކަން . 

 އަޅުަގނޑުމެން... 

 

 ކަދެްއކެވުން:ހަރިޔާސަތުން ވާ

 ޅުވުމަށް.  ށް ވިދާކޮމަނަން ވިދާޅުާވއިރު ފުރިހަ

 

 ން: ސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުޙު ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިއިންފޮ

ންމުކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް  މިކަމުެގ މުހި   އެހެންވީމާ،  !ރައްާވތިފުކު. އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް މާދުމް ރަޝީ! އިބްރާހީއާދެ

ނޑުމެން  ދަށް ބުނާ ކަުމަގއި ވަންޏާ ައޅުަގަވުގތުަގއި ތެދުތެ  ، އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު މިއެހެންވީމާންވީ.  ވިސްނޭ

ސްޓާފުން  މި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ބަޖެޓު  އެކަމުެގ  މޯލްޑިވްސް  ،ދަނީ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  އެކަ  އާައދި  ެގ  މު ުގޅިެގން 

ކުރެވެމުންމަ އަޅުަގއެކަަމކުލަމުން.  އިއެކުލަވަ  ބަޖެޓު  .ޝްވަރާތައް  ކަންކަން  ؛ނޑަށް  އެކަހަލަ  ވެސް  އަޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑަށް   ހުރީމާ  ފުދޭލައްކަ   ތިންާގތްަގނޑަކަށް    ކުރެވޭބޫލުަގކޮށްފައި  ރުފިޔާިއން  ސަރުކާރު ނޭއެއްހާ  އެއީ   .

ައުގ  ،އްޔާވެއްޖެ  ެއއްޗެހީެގ  ެވއްޖެްއޔާ  ބޮޑުކު  ދައުލަތް  ބޮޑުކު   ބިލު  .ރޭވެސް  އަޅުަގނޑު  ެވސް  އަމިއްލަ  ރޭ. 

ެގ އޮފީހަކުން  ރުކާރު . އެކަމަކު ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް، ސަތިކަމުަގއި ަވންޏާ މާ ކުޑަކޮށްލާނަން އޭ  އަށް ކުރާއްލައަމި



  

 ވީމާ، އެކަމަށް ޓަކައި މިތީވެ. އެހެން ވެސް ނުދޭ  ން ބިލު މިނިސްޓްރީބޮޑުކޮށްލާ. އެއީ ފިނޭންސް  ޑަބަލްވެއްޖެއްޔާ  

ވާނޭ ހުހާސް  ފަންސާލައްކަ    ތިން  ،ކަލައް  ތިންބުނީ   އެއަން  ބަލާނަމޭ  އަޅުަގނޑުމެން  އެކަމަކު  ވެސް    ށްވުރެ. 

 ކަން. ންމުކަމެއްމުހިކީ ކޮންފަރެންސައެ   ންވީވިސްނެ ށްނަދެން ތި ބޭފުޅުންކުރެވޭތޯ. ކުޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގމިޝަންޝަން ކޮފޮމޭ ިއންއަޅުަގނޑު؟ އެއީ ކޮންސުވާލެއްތޯ ؛އަރުވަނީ  ޞަތު މި. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުއްޔާ ޝުކުރި

 . އަރުވަންދިނުމަށް ފުރުޞަތުބުބޭފުޅުންނަށް އެއަށް ޖަވާ

 

 ން: ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވު ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިންފޮއި

އަޅުަގނޑުމެން ައދި  އޮފިސަރުން  ޒިންއިންފޮމޭޝަން  އޮފީހުެގ  ެއ    29ޤާނޫނުައސާސީެގ    ،މާއަކީ ެގ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހޯދަކުރުން. އެ ޙައްޤު  ޒުތަންފީ  ޤުއްޙަ ވަރުކުރާ  ކަށަ ަގތުން. މަޢުލޫމާތު  ލިބި  އިކަށަވަރުވޭތޯ ބެލުން. އެއީ މަޢުލޫމާތު 

މިލިބިަގ  އިހޯދަ ުމއަްއސަސާތަކުގެ   ތުމަށް  ދައުލަތުެގ  ހުންއޮތީ  ބޮޑު    ނަންޖެހޭ  އެބައޮތް.  ކަންތައްތަކެްއ  ބައިވަރު 

ބޮޑު ޮގތަކަށް    ންމުޅި ދައުލަތް ހާމަކަ ؛ކަމެއް  ން ހުރިހާ އެހެ   ،ޔަަވއިާވ ކަންތައްތައް ފި، ިއސްތިސްނާާގނޫނެއް ވީމާ

  އެ   އިމާއްދާގަ   ވަނަ  29ކަމުަގއި ވަންޏާ  މުން ދިޔުން. ކުޑަކޮށް ބުނާކުރަޒުފީންކަން ތަންއެކަ  އި،ބަލަތޯ  މުންދޭަގހިން

ކަށަވަރުކުރުން ޙައްޤު  ބަލަންޖެހޭ  ،ބުނާ  ބެލެހެއްޓުއަޅުަގނޑުމެން  ރިކޯޑު  ދެން  ުގޅޭ  އެބަ    މެންނާނޑުައޅުަގ  ،މާއި. 

މަ ެވސްސައާކައިްވެގ  މިއްކަތް  މިހާރު  ޓެކްނޮ  .  ވެއްޖެއްޔާ  ވެސް ލޮޒަމާނުަގއި  މަސައްކަތް  މިނިސްޓްރީެގ    ،ޖީ 

ކޮންމެވެއެބަ  ންނާއަޅުަގނޑުމެ މި  ސްުގޅޭ  އެހެންވީމާ،  ދެވޭނީ.  ުގޅިެގންތާ  މަޢުލޫމާތަށް    ،ކަމެއް  ހުރިހާ  ވަރަކުން. 

ފަސޭހަކުރުންއެކް ކަށަވަރުކުރުންމަ  ، ސެސްވުން  ލިބޭތޯ  ހުން  ،ޢުލޫމާތު  މުައއްސަސާތަކުަގއި  ނަންޖެހޭ  ދައުލަތުެގ 

ލަ އެބަހުރި  ޅުަގނޑުމެން މިކަހައީ އައެ   .ވަރުކުރުންތޯ އެކަން ކަށަންދޭއްކޮށް ެގއެ  ކަމާއް ހާމަލޫމާތުތަމަޢުމައިަގނޑު  

އަޅުަގނޑު    .ވައިފިއްޔާ އެނޭގނެއް އިލަ ލަވަާގނޫނު ބައްއާދެ، މެންބަރު ެވސް   ؛ ކަންތައް. ދެން މެންބަރު ވެސްބައިވަރު

 ޔާ ޓު ނުލިބިއްޖެއްނަށް މި ބަޖެދެން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން  ނެ.ދާ  ިގނަ ަވުގތު  ށްރަވެއްޖެްއޔާ ވަާގނޫނުެގ މާއްދާ ކިޔަން 

ހިއޮ ؟ނެތޯކުރެވޭ މިފީސް  ދުވަވީ  ންޭގނެ.  މުސާރަ  ހާ  ހިންީގ.  އޮފީސް  ވެސް  ހުރެވިދާނެދީދީ  ހުަގއި  . ތަނެއްަގއި 

ދެވޭނެ.  ނަށް ެގންވުރެ ރަނަގޅަށް އަޅުަގނޑުމެން  ރުތަކަށްތް މިންވަރުން މިދިޔަ އަހަަގިއ އޮއޮތް ބަޖެޓު   މިހާރުމަކުކައެ

ޞަކޮށް ތި އި ތި ބޭފުޅުން، ޚާއްދައުލަތުެގ މަޢުލޫމާތާ  ،ކުރުމާއިބޮޑު  ކަންހާމަ  ދައުލަތުެގ  ،ދެން އަޅުަގނޑު މި އެދެނީ

ސްލޯ ެގންުގ  ބޭފުޅުން އެޅުްއވާ  ސިފަ  ތެރިތްހާނަޒާ  ،އީ ަގން  ސަ  ،ދައުލަތެއްެގ  އަށަެގންނެވުން ާގއެ  ފަތް 

ކުރަ ަގދަ ވަރު ޓަކައި  ހުރިކުރުމަށް  ޓްރެއިކަންތައްތަކެއް   ންވެފައި  ވާހަކަ.  ަވރުަގެގ   ނަސްމީހުން  ،ދަކުރުންނިންގ 

  ތުގެ އުލަޕްލޭނެއް ދައެއީ ޤައުމީ އެކްޝަން   ؛ނުދީ ނުވާނެތާ ކަމެއް. ދެން އޮތީ ކޮންފަރެންސްޓްރެއިނިން  ރަނަގޅަށް



  

ކޮންއެކުގައި  މުއައްސަސާތަކާ އެކަށައެޅުމަށް  ދެ  އެ  ބޭއްވުން.  އެތިކޮޅެއް  ފަރެންސް  ދެން    ކަމަށް  ނިމުނީ.  ދިނީމާ 

ބަލާ ހޯދައަޅުަގނޑުމެން  އެހީ  ބޭރެުގ  ފަންޑުނަން  ނޫނީ  ކަމެއްއިެގން  ވެސް  ހުޅުވަިއެގން  ބޭފުޅުން   ،ވޭތޯ  ފޮށި  ތި 

 ނުދީފިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 އްޔާ. ޝުކުރި

 

 ން: ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވު ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިއިންފޮ

ެއބަހުރިްއސަލަިގނަ މަ  ވަރަށް  ؛މަޢުލޫމާތު   ،ހުށަހަޅަންެއބަ  އަޅުަގނޑު    ،އަޅުަގނޑުމެން ތެދުތެދަށް ބުނަންޏާ  .ތައް 

. އެ ޓެއްތަކާ ބެހޭ ރިޕޯކަތްމަސައް   ެގަގނޑުމެންމިޓީއަށް އަޅު ތަކުެގ ކޮއަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅަން މިނިވަން މުއައްސަސާ

 ވާނަން. ފޮނު ަގނޑުރިޕޯޓު ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލިބިއްޖެތޯ  ޔާސިރު ސުވާލަ  ؟ޖަވާބު  ނުލިބެނީކަކޮން  ޖަވާބު  ލިބިއްޖެވިދާޅުވޭ ؟ށް  އިްއޒަތްތެރި   ޝުކުރިްއޔާ ؟. 

އަޅުަގނޑު ފުދެން  މެންބަރު.  މިރުޞަ   އިބްރާހީމް މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނުއަރުވަނީ    ތު 

 .ށްދަރަޝީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުއިބްރާހީމް ރަޝީންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާފަ

އިންފޮމޭ  މއިތުވިފާ.  ޝުކުރިއްޔާއާދެ،   ވެރިކަމުަގއި  ކޮމިނިމިދިޔަ  ހުެގ  ޝަނަރޝަން  . ނޭނޭގކަމެއް    ރިއޮފީސް 

ރަށް ބޮޑަށް  ނުލިބިެގން ރައްޔިތުން ވަ  ބިަގތުމުެގ ޙައްޤުލި  އިހޯދަދިޔަ. މަޢުލޫމާތު  އިރަށްިގނަ ކަންކަން ހިނަގދެން ވަ

ކަންކަމާ  މުޒާހަރާ އެކި  ަމުގމަތީަގއި  ކުރި  ވު   ވެސް  އެ  ދައުލަތުެގ  މިހާރު  ދެން  ނުވަތަ  ުގޅިެގން.  ޒާރާައކަށް 

؟ ހެއްތޯއީ ކިހާދުވައެ  ؟ދޭން އޮވޭތޯ ުމއްދަތެއް ކަނޑަައޅާފައި  އްެގން މަޢުލޫމާތެމާތު ހޯދަން ޮގސް ރާއަކަށް މަޢުލޫދާއި

ނޭނޭގރައްޔިތު ެއކިމިހާރު  .ންނަކަށް  ލައިެގން  ސިޓީއެއް  މުައއްސަސާތަކަށް     އެކި  މިނިވަން   ،ކަންކަމުަގއި 

ތާކަށްނު   ކަށްއަމުއައްސަސާ  ެއހެން  ލަ  ވަތަ  ސިޓީެއއް  އަޅުަގނޑުމެންނަ  ެގންއި ވެސް  ދިމާވޭ ވެސް  އެބަ  ށް 

ަގިއ  ރޭތެ  ެގކިތައް ދުވަހު  ؟. މިހާރު އާއްމު އުސޫލަކީ ކިހާވަރެއްތޯވެސް  މީހުން  ކަށް މަސްދުވަސް ހިނާގނޑަާގތްަގ

 ބަޔަކު ައއިސް ބަޖެޓު ދޭށޭ  ދެން.  ންތަނަށޭތަ  ވޭނީ ނަތީޖާ ނެރެދެ  ބަޖެޓު މި  .ުގޅޭނެ  ޓާބަޖެ؟ ވާބު ދޭންޖެހޭނެތޯޖަ



  

ހޭނެ ދާކުރަންޖެއަ. އަުގ  ތޯތުންނަށް މީަގއި ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭބަލަނީ ރައްޔި  ން މި މެަގނޑުއްނު. އަޅުޏަސް ނުދެވޭނެބުން

 . އިނޭގތޯ  ކީދެއްތޯ. މިއީ ސުވާލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މިލަންދޫ  ،ވަނީއަރު  ޝުކުރިއްޔާ 

 . ށްއަރިޟާ ޢަލީ ރުމެންބަ

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ޢަލީ ރިޟާރާެގ މެންބަރު މިލަންދޫ ދާއި

އްތަކުަގއި ެވސް މަޢުލޫމާތު ނުދީ ހުންނަ  ކުދިކުދި ކަންތަވަރަށް    ،ވިއްރިރު. ޖަވާބު ދެއްވަމުން ވިދާޅުމުގަ   ޝުކުރިއްޔާ

ތި  ނުން  އަސްލު ާގނޫ ؟ވޭނެ ކަމަކީ ކޮބަިއތޯކުރެ  ؟ ތި ބޭފުޅުންނަށް ާގނޫނީ ޮގތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅަކީވާހަކަ. ކޮބައިތޯ 

ހަވާލުކޮށްފައި ކަންނޭނެގ  ޮއތް  ބޭފުޅުންނަށް  ޒިންމާެއއް  އޮވަރުަގދަ  ޒިންމާެއއް  ބާރަ.  ާގނޫނީ  އެކަމަކު  ކީ  ންނާނެ. 

ނުދިނީމާ؟ ކޮބައިތޯ އިސްވެ  ،އިންފޮމޭޝަން  ތިދެން  ހޯ    އިންފޮމޭޝަން  ޮގސް  ކިހާބޭފުޅުން  މަސައްކަތެއް    ދަން 

ތި؟ ތޯކުރަން ސުވާލު.  ސުވާދެވަނަ  ވިދާޅުެވއް  ރެންސެއްގެ ކޮންފަ  ،ލަކީންވަނަ  ކޮބައިވާހަކަ  ހާސިލުކުރެވޭނެ  ޖެ.  ތޯ 

 ؟ ކީނަތީޖާއަ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

 އަޙްމަދު  މެންބަރުޒަތްތެރި  އިއް  ދާއިރާެގ ނައިފަރުވަނީ  އަރު  ޞަތު މިފުރުދެން  .  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް.މަޝިޔާ

 

 :ވުން ވާހަކަދެއްކެ  ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ައޅުަގނޑު    (ފަހުށްތުކޮޅަ)ަވުގ.  ރަށް އިނޭގތޯބާ ކޮމިޝަނަޙަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުަގއްރިރު. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރު

 ށްެގންދެވުމަށް. އަކުރިސުވާލު  ށްމެންބަރަޒަތްތެރި  އިއް  ދާއިރާެގ ނައިފަރުރުޞަތު އަރުވަން މިހާރު ފު

 

 :ވުން ވާހަކަދެއްކެ  ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

އް އެބައުޅޭ.  ތިން ސުވާލެ  ގެ ދެން އަޅުަގނޑު ށް އިނޭގތޯ.  ބާ ދަންނަވަން ކޮމިޝަނަރަވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަ  އަޅުަގނޑު

 ؟އިނޭގތޯ  އޮންނަނީ ކިހިނެއްތޯ  އްތައް މިމުެގ ކަންތަކުރުާއކަިއވް   ޝަނުގައިއިންފޮމޭޝަން ކޮމި  ،ލަކީފުރަތަމަ ސުވާ

ކުރަްއވަނީތޯ ކުރަްއވަނީތޯމެނުނޫނީ    ޑިޖިޓަލީ  ނޫދެން  ،ކަމަކީ  ދެަވނަ؟ އަލީ  އެކަމަކު  ވާހަކަ ެގޙުމެަގއި  ފާނުެގ 



  

އީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތެްއ ފާނުެގ މަސައްކަތްޕުޅަކީ އެ ެގޙުދެން ނޫ   ،ަގނޑަށް މާނަ ދޭހަވީއަޅު  ،ރު ވިދާޅުވީވިދާޅުިވއި

ދޭ  ންނޫ ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ  އިނގޭ ކަމަށް.  އަޅުަގނޑަށް  އުނދަޫގެވއްޖެ  ތަންކޮޅެއް  އަޅުަގހަވީމާ،  ދެވަނަ    ެގނޑު ތޯ. 

؟ ތޯލައްކަތިން  ؟ ތޯހާސް  ފަންސާސް އްކަ  ލަ   އެއްވާން  އެބަޖެހޭ ވިދާޅުޝަނަރ  ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް ކޮމި  ،ކީ ވާލަސު

އިނޭގ  ސާސްފަންއްކަ  ލަ  ތިން ބޭނުންފުޅުވަނީ  ތިންހާސްތޯ  ހޯދަ  ،ވާލަކަށްސުވަނަ  ތޯ.   ލިބިަގތުމުެގ   އިމަޢުލޫމާތު 

ޑުމެންނަށް . ދެން އަޅުަގނކުރީެގ ދަުއލަތް އޮތް ޮގތަކަށް ނޫނޭ މިހާރުވިދާޅުެވއްޖެ   ؛ާގނޫނުެގ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެން

ޔޫތު    !ރައްވާތިކުފުމާ  ،ޅުަގނޑުމެން ލިޔެފިންރީއަށް އަޓްސް މިނިސްޓްކަށް ސްޕޯމިސާލަ  .ންނާތީވެފެއެ ޑިފަރެންސް ނު

އަޅު  އެަގނޑުމެމިނިސްޓްރީއަށް  ލިޔެފިން  ހޯދަންއެން.ޑީ. މްން  ތަފްސީލު  މެންބަރުންެގ  ،ެގ  ދެން    ބޯޑު  އިނޭގތޯ. 

މި  3ން  ާގނޫނު ައޅުަގނޑުެމން  ންނަނީ.އޮ   ދުަވސް  ެއހެންއެކަމަކު  ނުލިބޭ.  ޖަވާބެއް  ނާދެވީމާނަކަށް  ތަފާތެއް    އޭ ، 

ދުވަހެްއެގ    ން. ކިހާ ލިޔާނަަގނޑުމެންށް މާދަމާ އަޅުޝަނަރަަގނޑުމެން ކޮމިއަޅު ޓީ، ސޭމް ސިޓީ  ސި  މިދެންނެވީ. މި

 .  ފިްއޔާ ވަރަށް ރަނަގޅުދެއްަވއިސުާވލަށް ޖަވާބު  3އެ  ؟ޖަވާބެއް ލިބިދާނެތޯަގނޑުމެންނަށް ތެރޭަގއި އަޅު 

 

 ކެވުން:އް ޔާސަތުން ވާހަކަދެރި

އަޅުތްތެއިްއޒަ  ޝުކުރިއްޔާ ދެން  މެންބަރު.  މިހާރި  އިންފޮމޭޝަނަަގނޑު  ފުރު  ޖަވާބުދާރީރުޞަތުށް  މަށް  ވުއަރުވާނަން 

 . ށް ެގންދިޔުމަށްއަން ކުރިވާބުދެއްވުކަށް ޖަންހުރި ސުވާލުތަުގޅު ޓަކައި. ދެން ބަޖެޓާ

 

 ން: ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވު ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިއިންފޮ

ލެްއ  ހުރި ސުވާުގޅުން  ބަޖެޓާ  ޝީދު ކުރެއްވީބްރާހީމް ރަ އިބަރުްއޒަތްތެރި މެންއި ؛ބަޖެޓާ ކުރެއްވި  އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ޑު ހަމަ އަޅުަގނ  ތެރި މެންބަރުން ވީމާއިްއޒަތް  ދެން އެކަމަކު  .ރި ސުވާލެއްުގޅުންހު  ! ރައްޔިތުންނާނޫން. ދެން އާދެ

ކަން ކުރެވޭނެ.  އެޔާ  ރެއްިވއްއިރާދަކު  ނަށްޑުމެންަގނ ދު، އަޅުޝީއިބްރާހީމް ރަ  !ާއދެ! އާދެ  ،ކުރުކޮށް ބުނެލާނަން. އެއީ

އަޅު މިމެންނަަގނޑުތިބޭފުޅުން  ތި  ށް  ދެން  ކޮށްލަދީފައި  ކަންތައް  އަޅުބޭބުނާ  ޒިންމާދާރުަގނޑުމެފުޅުން  ވަން ކުރުން 

 . ކާ.. ރައްރޭަގއި ފުރާނައަށް ނުތެެގ ަގޑިއިރު  48ަގނޑުމެން ! މިހާރު އަޅު އާދެ؛ އްޔާ ކޮށް ޮއެވއްޖެކުރީމަ، ނު މަސައްކަތް

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ކުރާނީ.  ވާލުރީވުމަށް. އެއަށްފަހު ސުޖަވާބުދާ  އްވާދެފުރުޞަތު  ،އަރުވަންމަފުޅުކޮށްަގނޑު ހަނދުއަޅު ؛ޝީދު ރަބްރާހީމްއި

 ނަން. ައރުވާފުރުޞަތުޑު ަގނވަންޏާ އަޅު  ނުވާ ކަމަށްތުރު ސާފުދެން އި

 

 ން: ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވު ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިއިންފޮ



  

މު ާގނޫނުަގއި  އުސޫލުން  އާއްމު  ކަނޑައްކެ ތައްދަތުމިހާރު  ފު  ޮއވޭ.  މަޢުލޫައޅާފައި  އޮފީހަކަށް  ދިނުރަތަމަ  މަށް  މާތު 

އެ  21އެދޭތާ   ހުށަހަޅަންޖެހޭ.  ތެރޭަގިއ  ނުލިބިއްޖެމަ  ދުވަސް  އޮންނަ އްޢުލޫމާތު  އެކޮޅުަގއި  ޖެހޭނީ  ދެން  ޔާ 

ކޮމިޓީއަ އެތަނުންއިސްތިޢުނާފީ  ހުށަހަޅަން.  އެމުރާ  ،ށް  ކޮމިޓީ.  ނިންކޮމިޓީ  ޖާ  ނުދޭން  މަޢުލޫމާތު  އްޔާ،  މައިފިން 

ކަމުތްހި އި  ގައިހަމަނުޖެހޭ  ކޮމިޝަނަރަންފޮވަންޏާ  ނިންމާފައި  14  ހުށަހެޅޭ.ށް  މޭޝަން  ތެރޭަގއި  ޮގތެއް    ،ދުވަސް 

ނޫން، މިހުރިހާ މުއްދަތުތަކެއް ސަރުނިންމަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ . ދެން  ދޭމިެގންނިތެރޭަގއި  ދުވަސް    35  ކާރު ބަންދު 

ދިުގމުތެރޭަގއި  މީެގ ނޫންތޯ  އްދަތު  ބައްލަތިތޯ  ކުރުވެއްޖެދިގު އެ    ،ފައިވާބޭފުޅުން  ބައެއް  ކުްއޔާ  ހަމަ.  ރަންވީ 

އެއަށްވުރެ އެހެން  ކަންތައްތައް  ކުރެވޭނެ.  ވެސް  ފަސޭހަވީމާފަސޭހަ  އެ  އަވަސް   ،ކުރުމަށް،    ، ކުރުމަށްމުއްދަތު 

ސާފުވެއްޖެ  ،  އްވަނީ. އެހެންވީމާހުރި މައްސަލަތައް ދެނެަގތުމަށް ކޮންފަރެންސް ބާހެން  މި  ،ށްއެކްސެސް ައވަސްކުރުމަ

 .ދެއްތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ރަޝީދުެގ މެންބަރު އިރާމާފަންނު މެދު ދާ

އިދާރާތަކަށްދައުލަތު  ،ސުވާލަކީ  ލާެގ  މީހަކު  ސްޓޭންޑަ  ޖަވާބުދޭން  ސިޓީއެއްެގ  ކަނޑައަޅަ ޑް      1  ،އިދުަވސްތަކެއް 

 ؟ައޅާފައިޑަ ހެއް ކަނވަދު ޮއވޭތޯ ،ދުަވސް 3ދުވަސް،  2ދުވަސް،  

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ޔާސަރި

ޮއވޭ  މި ކަނޑައެޅިފައި  ުމއްދަތެއް  ނޫންތޯ.ތޯވަުގތު  ނުވަތަ  ކަަމށްކަނޑަ    އޮތް  ކިތައް    ެއޅިފައި  ެއއީ  ވަންޏާ 

  ؟ދުވަސްތޯ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: މްޝިޔާ ލް އަޙްމަދުޖެނެރަ ެގ ޑިރެކްޓަރރެގ އޮފީހުކޮމިޝަނަ އިންފޮމޭޝަން

ދަށުން    މި ާގނޫނެއްދުވަސް  21އޮންނަނީ  ާގނޫނުެގ  އެްއެވސް  އެހެން    12ދުވަހެްއ،    7،  ދުަވހެއް  3.  ނޯވޭ  . 

 ދުވަހެއް ެވސް އިނޭގތޯ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

ޖަވާބުކުރިއްޔާ ޝު އާދެ!  ކަމަ  .  ދެކުއުއްމީދުަގނޑު  އަޅު   ށްލިބިއްޖެ  ދާއިރާެގ  ރަން.  މިލަންދޫ  ތްތެރި  އިްއޒަން 

 ޖަވާބުދެްއވުން އެދެން.  ސުވާލަށްރު ކުރެއްވި ބަތްތެރި މެންޒަ ނައިފަރު ދާިއރާެގ ިއއްއި އަދިރާމެންބަ

 

 ން: ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވު ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިއިންފޮ



  

ސުވާލަކީއްކުރެރިޟާ   މެއި  ،ވި  ރިންބަރުްއޒަތްތެރި  ކުރެއްވި  ޟާ   ނުއުފުލައިފި  ،ވާލަކީސު   އެޅޭނެ    ޒިންާމ  ނަމަ 

 ވެދެްއވާނެ.  ޅުވިދާބައި ޝިޔާމް   އެ ާގނޫނުަގއި އެބަހުރި ސްޓެޕްތަކެްއ. މި ؟ކޮބައިތޯފިޔަވަޅުތަކަކީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: މްޝިޔާ ލް އަޙްމަދުޖެނެރަ ޑިރެކްޓަރ އޮފީހުެގ ެގރކޮމިޝަނަ އިންފޮމޭޝަން

ސްޓެޕް   ހަމަ ސްޓެޕް ބައި  ، ަގނޑުމެން މިހާތަނަށް ވާނީލަށް ޖަވާބަކީ ައޅު  ސުވާ ކުރެއްވި ޟާ! ޝުކުރިއްޔާ. ރިއާދެ

ޔާ  އް ޔަމަންތެރިވެއްޖެކުރުން. އަޅުަގނޑުމެން އަމުރަށް ނުކިފައޭ. ފުރަތަމަ ކަަމކީ އޮފީހަކަށް އަންަގނީ. އަމުރުއަޅާފިޔަވަޅު 

އަޅު އޮ އެ ަގނޑުމެވޭ  އެމައްސަ  ންނަށް  ބަހާމީހުން    ލަިއަގއި  ހިނިގ  ފަިއ،ާގނަ ޔާންޒިރުކޮށް  ބަލާފައި  ެއކަން   ޮގތް 

ރުން ޖޫރިމަނާ ެވސް. މީެގ ކުރިން ހުންނާނެ އިތުޭއެގދި  އަ  ުގން.ންހުންނަށް އެމީ  އެ  އަނެއްކާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ެވސް

ކޮށްފައި ވެސް  އަޅުިއނޭގ  ޖޫރިމަނާ  އަނެއްކާ  ދެވޭ އަރިންހިޕަބްލިކަށް    ންަގނޑުމެތޯ.  ވެސް  އިލެކް އަކަށް  ޝަން . 

އެންމެޝަނާމިކޮ އި  އެކު  އެޮގއް  އަކަށްހިއަރިން   ލިކުޕަބްންނާނީ  ފަހުން  ނިންމީމާމަ  ސަ.    ށް ހުންނަމީ   އެ  ،އްސަލަ 

އަމުރުކުރީމާއަ އަމުރާ  ޅުަގނޑުމެން  އެޚިލާފުވެެގ  އެ  މިހާރު   ން  މައްސަލަ    މީހުން  ހައިކޯޓުަގއި  ވަނީ 

ަގއި.  ހައިކޯޓު ތަށް  މަ އެކަނި ދިޔަ މައްސަލަ އެޮގ ފަހުން ހަތަނަށް ކޮމިޝަން އުފެދުނު. އެއީ މިހާޢުނާފުކޮށްފައިސްތި

ކުރިން   މައޭެގ  މީރާއެ  ދިޔަ.އްސަލަ  އެްއ  ހައިކޯދެ   އާީއ  ވެސް  މަްއސަޓު ކޮޅަށް  އިަގއި  ކުރި.  ނާފުސްތިއުލައެްއ 

ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ އުސޫއަޅު އެހެންނޫނިއްޔާ     ެގދައުލަތު  ،ަގނޑުމެން އެންީގމާޅު ލުެގ ތެރެއިން އަަގނޑުމެން ހަމަ 

%ސާމުއައްސަ އަޅު  90ތަކުން  ކާމިަގނޑުމެންނަހަމަ  ދެންށް  މިހާތަނަށްނެވޭނީޔާބޭ  ދެން އިނޭގތޯ     .

. ށްފަންނާނެ ޖޫރިމަނާ ވެސް ކޮ ހުއަޅުަގނޑުމެން  ަމއްސަލަތަކުަގިއ އެބަހުރޭ ފުށުއެރުންތަކެއް.  10މިދަންނަވާހެން %

  25  ،ވޭ ރެަގނޑުމެންނަށް ޖޫރިމަނާ ވެސް ކުޔާ އަޅު ފުވެްއޖިއްޚިލާ  ަގނޑުމެންެގ އަމުރާއިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަޅު 

ކުރުމުެގ ބާރު  ޢުވާނަށް ލިބިދޭ. އަނެއްކާ ދަަގނޑުމެންބާރު ވެސް އަޅު  ރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން. އެއަށްވުޔާފިހާސް ރު

 ތޯ.  ޭގވެސް ޮއވޭ އިނ 

 

 ން: ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވު ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިއިންފޮ

ދާއިރާނައި މެެގފަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ޝިޔާމް    އަޙްމަދު  ސުވާލުންބަރު  ކުސު  3  ،އިގަ ކުރެއްވި  އޭެގ  ވާލެއް  ރެއްވި. 

ސުވާރަތަފު އާއަޅު   ، ލުަގއިމަ  އޮތީކައިވް ަގނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ  ކަންކަން  ޮގތުަގިއ   ؟ކުރުމުެގ  ވިސްނޭ  ައޅުަގނޑަށް 

ަގިއ  ފުޅު ކުރުމުެގ ވިސްނުން ސިނކުޑިކަިއވްެގ އާ ދައުލަތުމުޅި   ވާލު ކުރެްއވީންބަރު އެ ސުއްޒަތްތެރި މެއި،  މެންބަރު

ނިޒާމު  ން.ެގަވއިއްޓަބަހަ ރަނަގޅުއެ  ައޅު  މިކުރުމަށް  މަސައްކަތް  މަ  ަގނޑު  ނިޒާމަކަށް  ޑިޖިޓަލް  ޢުލޫމާތު ކުރަނީ. 

  ންރުއޭ  ސްނުން އެބަހުރި.ެގ ވިަގނޑުމެންފޯމެއް ހެދުމަށް އަޅު ޕްލެޓް، ވޭނެ ޮގތެއްވެ ކުން ެއކްސެސްފަސޭހައިން ެއއްތަނަ

މަޖިނު ހޯހާލީހުެގ  ޖޭހެނެ  މަޖިޒިރީ  ވަންނާކަށް.  ދަން  މިނިލީހަށް  ފިނޭންސް ފިނޭންސް  ހޯދަން  ެއއްޗެއް  ސްޓްރީެގ 



  

މިއީ   ،ޑުމެން ނިންމާނީމި ކޮންފަރެންސްަގއި ައޅުަގނންެގ ވިސްނުން.  ޅުަގނޑުމެކަށް. ެއއީ އަމިނިސްޓްރީއަށް ވަންނާ

ބޮވަ ކަމެއް.  ޑުރަށް  ދާނެ  ޚަރަދެއް  މިކުރުމާކޯޑު  އެހެންވީ  އި  އަޅު މާކަންކަން.  މަަގޑުމެަގނ،  އެ  މިން  ދަނީ   ށް 

 މި  ،އެޅޭނީ ކަނޑައެްއޗެހި    ޑުދަނޑިތަކާން އޭެގ ލަނޑުމެަގނ ަގނޑުމެންެގ މަސަްއކަތްތައް. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅުއަޅު

އަޅު  ؛ބުނާ ބޭނުންވާނެަގނޑު ދުވަސްތަކެއް  އެކަމަށް  މަސައްކަތްތަކެއްކު  .މެންނަށް  ދައުލަތު މާއެހެންވީ  ނޫން.   ޑަ  ެގ ، 

މަސަްއކަތްޑިޖިޓަލް  ދިއަ  ކުރުމާއި،ކައިވް އާ އަޅު ކުރުމުެގ  އެއީ  ވިަގނޑުކުރުން  ކަމެއް.މެންެގ  ހުރި  ޭއެގ    ސްނުމުަގއި 

 ؛ކުރުންއަޅުަގނޑު އެ މާނަކުރި، ލަންޖެހޭނީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަަގކުރެއްވި  ޑުމެން ރާވާ ަގނ ޕްލޭންތައް އަޅު

ަގނޑު  . އަޅު އީދިޔަ ެވެގންޅާސަސާތައް ފީކަޤީޤަތުަގއި ވެސް މުއައްޙަ  ،ަގނޑު މާނަކުރީއަޅު  ޭގނޭޮގތް އިނ  ލަތް އޮތްއުދަ

ވަރުަގއަޅު  ރީމާހު  ށްކައަ ވެރިސްނޫ ެއންމެ  ދައުލަތުެގ  އިނޭގ.  މިަގނޑަށް  މުއަްއސަސާ  އެއް  ެގ  ރައްޔިތުން  އީދަ 

ތް. ައޅުަގނޑު  ވީ ޮގ   ޮއތީމާފައި ވެމަޖިލިސް ފެއިލް  ަގިއ. މިޖިލީހުމަޖިލިސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ހުންނެީވ މަ

ެގ ެއކިެއކި ދަުއލަތްތައް ހިންަގމުންދާ ޮގތް  އަދި ކުރިން ރައްޔިތުން   ،ވަުގތުަގއި މިނިވަން ުމއަްއސަސާެއއްަގއި ހުރެ  މި

 ... ޮގތް ތްހާލަތު އޮދައުލަތުެގ ،  އަޅުަގނޑަށް އެކަން ފެނޭ. އެހެންވީމާންސިްއޔަތުމުންދިޔަ ނޫސްވެރިއެްއެގ ހައިބަލަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝިޔާމްމެންބަރު ައޙްމަދު ެގ ރު ދާއިރާނައިފަ

ޮގތުޔާސި މީންސީ  ނުކު  މާނައެއް  ފިކުރެއް  މަޖިލިހެއްެގ  މިފެއިލްސް  ރެްއވޭނެ  ކަމަކަށް.  އެްއ  ދައު  ވީ  ލަތުެގ 

މިއީމުއައްސަ ޓީ  ސާ  ރާއްޖެ  ސިޔާސީ  އިނޭގތޯ.  ަވކި  ނޫނިްއޔާ  ަމސައްކަތްީވަގއި  މިއަދު  ފިކުރެއްަގއި  ކުރަްއވާފައި 

މިތާމިނި ފިކުރެއްަގއި  އިންނވަން  ވަޑައިެގން  އެޮގަގއި  ވާހަކަނަވާފަިއ  މިނިވަންދެއްކެ ފުޅުތަށް  ދޭތެރޭަގިއ    ކަމާވުމަކީ 

 .  ކަމެއްއުފެދިެގންދާ ވާލުޅުަގނޑުމެންނަށް ސުއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  އިއާދެ!  ޚިޔާލަށް  މިއަދުކުރަމުން  ތިރާމުހުރުެގ  އެވެސް  މުއައްސަސާއެއް     މިނިވަން  ެގ  ހުންނެވީ 

އިންޑިޕެންޑެންރެޝަނަކޮމި ކޮއްެގ،  މަމިޝަނަރެޓް  އެހެންވީމާޤާއްެގ  އަުމަގއި.  އެޮގތުން  ހިއެއްނުވޭ  ަގނ ޅު،  ޑަށް 

އެ ޮގތުން  އަދި  ެއޮގތަށް  އް ސިޔާސީ  އެްއޗެއް  ރައްދުކޮށް  ކަމަޗެއް  އެހެން  ވިދާޅުވި  އެހެންނަމަވެސް  އެކަން ކަށް. 

ފާއެ   ،ފައި ކުރެވި ެއކަން  ދޭހަވީތީވެ  އަހަަގޮގތަށް  ފުރުޞަތު  މިކުރުުމެގ  ކުރިއެހެންވީމާދިނީ.    ޅުަގނޑު    ށް އަ ، 

 ން.  އަރުވަތުފުރުޞަެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވުމު 

 

 ން: ކަދެއްކެވުޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަ ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިއިންފޮ



  

މެ  !އާދެ ފާރަށް ބަންއިްއޒަތްތެރި  އަޅުމާއެކަމަށް    ކުރެވުނީމާހަަގ  ދެން  އެދެން.  ކުފަށް  މަސައްކަތް  ދާއަރިަގނޑު   ށް 

ފަރާތެްއ ނާންނާނެ. ތިބޭފުޅުންެގ ތި ްއ ފޯރުވޭނެ އެްއވެސް  ށް ނުފޫޒެޑަަގނ ފުޅުން. އަޅުތިބޭ   އްބަވާ ތިއްލަވަންޮގތް ބަ

ފޮފޮނުއްވާ،   ތި  ސިޓީމާދަމާ  ހުށަހަޅަ  ާގނޫނާ ެވސް    ނުއްވާ  އެ އެްއޮގތަށް  އަޅުަގނޑުމެން    އަށްއިފިއްޔާ 

ން ފޮނުވާލިހަށް  ޅުަގނޑުެމން މަޖިލީޅޭ މައްސަލަެއއް ެވސް. އަުގ  މިއަދު އައި މަޖިލީހާ  ށް ވާނަން. އަޅުަގނޑަދާރީޖަވާބު

އެތަމަޖިލީހުން    .ވެސް އެ ނުދީެގން  ވެއްޖޭޖަވާބެއް  ދުވަހެއް  އެހެންވީއް  ޒިންމާ  އަ  ،މާ.  ާގނޫނީ  ޅުަގނޑުމެން 

އިރާދައަދާކުރާނަ ޔަން.  އެ  އަޅުންކަންޤީކުރެްއިވްއޔާ  ދެން.  މިަގނޑަ  ފަރާތެއް  އެއްވެސް  ފޯރުވޭނެ  ނުފޫޒެއް   ށް 

 .  ންނާނެޖޫދުަގއި ނުހުވު

 

 ްއކެވުން:ހަކަދެރިޔާސަތުން ވާ

ކުރެވޭ ނަތީޖާ، ހާސިލު ؛ ސުވާލުޟާޢަލީ ރި  ންބަރު މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެ  ، ! ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑުއާދެ

ކޮންފަ އަޅުއަ އެންތޯ.  ރެންސުއެއީ  ޖަާވބުަގނ ށް  ހީވަނީ  ސާފުކޮ  ދެއްވިހެން.ޑަށް  ފިަގރ   ؛އިތުރުންނުމުެގ  ށްލަދިއެ 

ވާހަކަ  ކަިއވެއާދެންމެ   އާރަ  ވިދާޅުވީމާްއެގ  ނޭޝަނަލް  ތިބޭއިިއވާ މިހާރު  އާފުޅުން  އިތުރު  އަނެއްކާ   ކަށްވަ ކައި 

 ؟ވުުމެގކުރެއް ރޝެއަ ނޫނީ ،ަގންނަވަނީތޯވަޑައި

 

 ން: ޙުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވު ޝަނަރމޭޝަން ކޮމިއިންފޮ

ަގނޑުމެން . އަޅު ވާކައި ނޭޝަނަލް އާ  ބޮޑަށް ުގޅިފައި  އޮތީ ވަރަށް  ަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތް މިޮގތަކީ އަޅު  އަސްލު ވާ

ުގޅިެގން.    ުގޅޭ ފަރާތްތަކާ   މާެއކަ  ކުރާނީ    މިހުރި ކަންތައްތައްަގއިލޭންޕް  ެގޅުަގނޑުމެންއަ  ،މަސަްއކަތް ކުރާނީ  އެ

ައޅުމާންވީއެހެ ެއކަނިަގނޑުމެން،  ުއފުލޭުމވަްއޒަ  20    ކުރުުމގެ ކަިއވް މާ ބުރަ މަސައްކަތެއް އާވަރަށްވުރެ  ފުންނަށް 

  މި ވާހަކަަގިއ ހުރި ކަމެްއެގޔާލުއަދި އެއީ ޚި  ؛، އެކަމަށްންވީމާއެހެޅެންޖެހޭ ކަމެއް.  މަސައްކަތަކީ. މުޅި ދައުލަތް ގު 

ކަމާ ދައުލަތުެގ  ހުރިހާ    ބުނީ.  އަޅު ތަކެއްެގފަރާތްުގޅޭ  ޚިޔާލު  އެކަަގނޑުމެ  ހޯދަންޖެހޭން  އެކަން   .މަށް  އަދި 

ެއކަށަ  ކުރާނެއިމްޕްލިމެންޓު ވެސް  އަޅުއަޅަންޖެޕްލޭނެއް  ދެން  ބޭނުންހޭ.  ފައިަގނޑުމެން  އަދަދުާވ  ެއީއ   ؛ސާެގ 

އަޅު ޓްރެއިނިން ބޭނުންވަނީ  ނޑުމެަގއަށް  ކޮންފަރެންސަދިނުކޮށްލަ އިތުރު  ސްހާ  50ލަްއކަ    1ން  ށް މަށް. 

ރަނަގޅު ންނަޅުަގނޑުމެއަ އަދަދު  މި  ،ށް  ހުރި  ޚިޔާލުަގިއ  މިަވުގތަށް  އަގު  ؛ވަުގތުން  ވީމަ  ދަުއލަތް  ޑުކޮށް  ބޮ  ެއއީ 

ކުރަންޖެހެނީ.   އެހެންވީމާހާސް  50ލައްކަ    3ކަންތައްތައް  ރަނަގޅު.  ލައްކަ  ،  އަޅުަގނޑަށްރު   ބައި  ހީވަނީ    ފިޔާ. 

އެއީ ބަތިބޭފުޅުންނަށް  ނުވާނެހެން.  އެއްޗަކަށް  ެގއްލިެގންދާނެ  އެއީ    މިލިއަން.  އެއްޗެ ެގއްލި އި  ނޫން. ެގންދާނެ  އް 

ެގ ކަންތައްތަކާއި މިހެން ެމންޓުއުޕްރޮކި  ،ކުންޓަކް، އެތައް ޕްރޮޖެކުންށް އޮތް ތަނަށް ތިބޭފުޅުންނަށް އެތައް ކަމައަކުރި

، ތިބޭފުޅުން ބައިވަރު. އެހެންވީމާ  ކުރެވޭނެ މިއަށްވުރެ މާމުން ސޭވްބޮޑުވުމާިއ، އެކަންކަ  މަކަންހާ  ޑުތަކުެގ ބިހުންނަ



  

ރަނަގޅަށް މިއީ    ަގނޑުމެންއަޅު   ދެއްިވއްޔާަގނޑުމެންނަށް އިތުރުކޮށްލަލައްކަ ރުފިޔާ އަޅު  5  ންިއެގަވޑަކަމަށް ވިސްނާއެ

ހީމް ރަޝީދަށް ރާންބަރު އިބްންނަވާނެ. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެށް އެނިގވަޑައިަގކަން ތިބޭފުޅުންނަސާެއއްހިނާގ މުއަްއސަ

 ހަމަ ިގނަިގނައިން.  ޭވނެ ކުރެ ލުސުވާ ަގނޑުމެންނާއަޅު

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

ައޅުކުރިއްޔާ ޝު މިހާރު  .  ބައްދަލުވުން  މި  ނިންމާލަަގނޑު  ހިސާބުން  ހިފާނަންމި  ކޮން  އަޅުަގނޑުމެން    އަށް މިޓީ. 

ރެްއިވ  ޮގތުން ހިއްސާކު  ުގޅޭ   ޮގންޖެހުންތަކާހުރި  ،ޅޭ ޮގތުން ހުރި މަޢުލޫމާތުތައްުގ   ބަޖެޓާ ެގޑައިެގން ތިބޭފުޅުންވަ

ޓަކައިމަ ޝުކުރުއަދާކުރަން.    ހަމަ  ޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ކޮމިޝަންެގ  އަޅުންވީމާއެހެއިންފޮމޭޝަން  މި،   ަގނޑު 

 ޔާ. ޝުކުރިއްށް ބޮޑަ . ވަރަށްލާނަންއިސާބުން ނިންމަހި ބައްދަލުވުން މި
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