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 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ޤައްރިުރގެ ން. މިއަދު މިއޮތީ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރާއި މު`. ޢިއްޒަތްތެރި ހުިރހާ މެންބަރު

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގައި ާވގޮތުގެ މަތިން  179ވުން. އާދެ! މި ކޮމިޓީއަކީ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ ވެ އްނާއިބު ހޮ

ކުރަނީ މާލިއްޔަތު ކޮިމޓީ ާއއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓ ބަޖެޓް ދިރާސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ

ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން. ާއދެ! ބަޖެޓް ދިރާސާ ކޮމިޓީ ގުޅުފަިއވާ ކޮމިޓީައކުންކަން ަބޔާންކޮށްފަިއވާތީ އެ

ނޑު ކުރިން ދަންނަވާލި ގޮތަށް އެހެންަކމުން، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކުރާ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކޮމިޓީގެ އެެޖންޑާއަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާން މުޤައްރިރާއި މުމުޤަްއރިރުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި  ޤައްރިރުގެ ނާިއުބ ނާއިބު ހޮއްެވވުން. ައޅުގަ

ވެްސ އި މާއްދާގައި ބަޔާްނެވގެންވަީނ ކޮންމެ ކޮމިޓީއެްއގަ ވަނަ މާއްދާ. އާދެ! މި 120ހޮއްެވވުމަށް އޮންނަ މާއްދާ. 

އިންތިޚާބު ކުރާނީ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ އެ ދެ މީހުން  ހުންނަންވާނެ އެވެ.މުޤައްރިރަކާއި ނާއިބު މުޤަްއރިރަކު 

. މިގޮތުްނ އިންތިޚާބުކުރާ މުޤައްރިރާއި ބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެަގއި ހިމެނޭ މެންކޮމިޓީ މުަގއި އެބައްދަލުވު

އެވެ.  މެންބަރުން ކަމުގައި ެވގެންނުވާނެ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްވާ 1ލީހުގައި ހިމެނޭ މުޤައްރިރުގެ ނާއިބަކީ މަޖި

. ބަލަހަްއޓާނީ މުޤައްރިރުގެ ާނއިބެވެ  މަްސއޫލިއްޔަތު ގެ ުރވެވެްނ ނެތް ހާލަތެއްަގއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަްށ ހާޟިކޮމިޓީ

ެވސް  މެންބަރުން. އެހެންކަމުން މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހޮވުމަށް 24އެހެންކަމުން މި ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންނަކީ 

ދަންަނވާލާނަން  ަޓކައި ވޯޓު ބޭނުްނވާނެ. ހަމަ ެރކޯޑަށް 13ެވސް މަދުެވގެން  އަދި މުޤައްރިުރގެ ނާއިުބ ހޮވުމަށް

 ނިހާން  އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ލެވިިލމާގެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ދަންނަވާލާނަން. ކޮމިޓީ

ިޢއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ޭއދަފުށި ،އަޙްމަދު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  މަުޑްއވަރި ،ޙުސައިންމަނިކު

ޢިއްޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ،ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ ،ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު

 ދާއިރާގެ ގުަރއިދޫ.ތ ،ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރުޢިްއޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުށި ،ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 ،ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދުޢިްއޒަތްތެރި ތުރު ދާއިާރގެ ތިނަދޫ އު ،ދޮންމަނިކު ޙުސަިއންމަނިކު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި 

 ،ފަޒާދު ޢަލީ މެންބަރުޢިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ފުވައްމުލަކު އަޙްމަދު ރަޝީދު، މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގަމު

 ،ޢާމިރު އަޙްމަދު ބަރު މެންޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫ ،އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 ،ނަސީމް ފައިޞަލް މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކާށިދޫ ،މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަްތތެރި  ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ.  ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ާމމިގިލިއެބޭފުޅާ މިއަދު ސަލާމުގަިއ ހުންނެވިކަމަށް އަުޅގަ

ކިނބިދޫ  ،މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މަތިވެރިވަގުތު ކޮމިޓީގައި ވަަޑއިގެން ނެތް. މި މެންބަރު

. މިަވގުުތ އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ހިތަދޫ ،ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ިޢއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ގަމު ،ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫކޮމިޓީގައި ަވޑަިއގެން ނެތް. 



  

 އުތުރު  ކުޅުުދއްފުށި ،ނާޝިދު އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ާދއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ ،އިސްމާޢީލް ފައްޔާޟް މެންބަރު

 ،هللاޢަބްދު އީވާ މެންބަރުޒަތްތެިރ ޢިއް ދާއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު ،މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

. އެެހންކަމުން މިއަދު ކޮމިީޓގެ ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ  ހިންނަވަރު

ގެ މުޤައްރިރުކަމަށް ނަން ހުޅުވާލަނީ ކޮިމޓީ ގެން ކުރިއަށް ާދނަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މިއިއެޖެންޑާއާ 

 ކުރުމަށް. ރިޔާޟް ރަޝީދު. ދު އި ތާއީޅަހުށަހަ

 

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް.  މިމެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ދާއިރާގެ  ލެ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ވިލިމާ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ނޑު ތާއީދު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުދާއިރާގެ މެންބަރު ފުށީ ވިލު  ކުރަން. ށަހެޅުއްވި ަނމަށް އަޅުގަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމުން ވޯޓަށް ދަންނަވަން. އާދެ! އި  އާދެ! އަޅުގަ

ފުީށ ގަންަނވާ ކަމަށް ހުށަހެޅުއްީވ ވިލުމަނިކު ފެނިވަޑައި މާލެ ދާއިާރގެ މެްނބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަިއންލިކަމަށް ވި

ކުރެްއވި މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. އަދި އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް

ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ދާއިރާގެ މެ ކަމަށް ވިލިމާލެ ީޓގެ މުޤަްއރިރުއަމީތު އަޙްމަދު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކޮމި

އާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( . ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ދާއިރާގެ މެްނބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން  މަނިކުގެ ނަންޙުސައިން

ވިލިމާޭލ ހޮވިަވޑަިއގެންނެވީ ކަމަށް  ރިރުމުޤައްކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެން ިތއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންދާއިރާގެ މެ ހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީގެ ނާއިބު  މަނިކު. އަޅުގަ

 ކުރުމަށް. ކަމަށް ނަންފުޅު ހުށަހަޅައި ތާއީދު މުޤައްރިރު

 

 ހަކަދެއްެކވުން:މަނިކު ދޮންމަނިކު ވާ ޙުސައިން ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރުތ.

 ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ކެނދިކުޅުޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްގެ ނަންފުޅު. 

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކުރަން. ޅުްއވި ނަންފުޅަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުހުށަހެ އާދެ! އެ

 



  

 ކަެދއްެކވުން:މޭޒުން ވާހައިދާރީ

ނޑު އަދި ދަންނަވާލާނަން.އާދެ! އަޅު  ވަނީ. ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅިފައި މި ފުޅެއްކޮމިޓީގެ ނާއިބު މުަޤއްރިރުކަމަށް ނަން ގަ

އިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ ހުށަހެޅުއްިވ ބޭފުޅަކީ ތ.ުގރައިދޫ ދާ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް. އެ ނަންފުޅަކީ

 މަނިކު ދޮންމަނިކު.ސައިންމެންބަރު ޙު

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރު އިބްރާހީމަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

  މް ޝަރީފް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގައި މުޤައްރިރު ެއއް ސިާޔސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެފަިއ އަނެއް ސިޔާސީ ޕާޓީައކަްށ 

ނޑައަޅާފައި ިމ އިންނަނީ ވަރަށް މަތިވެރި  އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ޭބފުޅަކަށް ނައިބު މުޤައްރިރުކަްނ ދިނުމަށް ކަ

މަޤާމަށް  2ބޭފުޅުން އެ  2ދެއް ޭއގެ ފަހަތުަގއި ޮއވެގެން ަވކި ސަބަބަށް ަޓކައި. އެއް ސިޔާސީ ކޯލިޝަނެްއގެ މަޤްޞަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  އެންވިސޭޖްހޮވުނީމާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު  އެ ކުރާ މަޤްަޞދު ހާސިލެއްނުވޭ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑައެޅި ަބާޔންކޮށް ކޯލިޝަން ހަދާ ފަރާތަކީ ސިާޔސީ ޕާީޓ މަޖިލީހުގެ ހައިސިއްޔަތުން.  ފައި އޮތްމަޖިލީހުގައި ކަ

ާވއިދާ ޚިލާފަށް އެްއ ގަ އެހެންވީމާ، ަގވާއިދާ ޚިލާފަޭށ ހަމައެކަނި ނުކުތާ އެ ޕްޮރޓެސްޓް ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮްށލަނީ.

ނަންގަވަނީ ވޯޓު. އޮތްގޮތާ ޚިލާފަށް ިމހާރު ތި  އިބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގަ 2ކޯލިޝަނަކަށް ނިސްބަތްވާ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

އޮތްގޮތަށް މި ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް މި ދަނީ. އަދި  އިދާއިމީ ކޮމިޓީތައް ވެސް އެކުަލވާލެިވފަ މަޖިލީހުގެވެސް  މިހާރު

 ބަދަލެއް ައއި ކަމަކަށް ނުފެނޭ. މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިާދ އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިން ކުރިައށްދަނީ.  އިތުރު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަސައްކަްތކުރަމުންދާ ކޮމިޓީަތކުަގއި ވެސް ހަމަ ހޮވިަފއިާވ އުސޫލާ އެްއގޮތަށް މި ދަނީ.  އި ހަމަ މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުގަ

 ަގނޑު ވޯޓަށް.އެހެންވީމާ، ައޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޫނިްއޔާ ނޯންނާނެ ވަކި ިސޔާސީ  އިއަޅުަގނޑު ިތއަށް ެއއްެޗއް ަދންނަވާލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. ެއއްވެސް މި ކޮމިޓީގަ 

ުކެއއް. ހަމައެކަނި މި ަގވާއިދު ިމ ިސޔާސީ ާޕޓީއަކަށޭ ނިސްބަްތވާންޖެހެނީކީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަ 2، އި ޕާޓީއެްއގަ

ނޑު ހުށަހަަޅން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާ ެމންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ލަރއިންނަނީ. އަުޅގަ

 ނަންފުޅު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބޫ.

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ނޑު ޝުކުރު ވެްސ  ޝަރީފް ދެންމެ އަޅުަގނުޑެގ ނަން އެ ހުށަހެޅުްއވީ. އެަކމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝަރީފަްށ އަުޅގަ

ނޑުގެ މަަސއްކަތްތަްއ މިަވގުުތ ހު ނުޑ  ރިގޮތުން؛ދަންނަވަން. އެކަމަކު އަުޅގަ ނޑުގެ ނަން އަުޅގަ އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

 އަނބުރާ ގެންނަން.

 

 ހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން ވާ

ނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލާނަން. ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ހަމައެކަނި ތާއީދު ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ނަންފުޅަކަށް.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ  އެއީ ހުށަހެޅިފަިއވާ ނަންފުޅަީކ ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިރު

އެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުއްވީ ތ.ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ދާިއރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. އެ ނަންފުޅަށް  މަޢުރޫފް.

ޚަލީލް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިުރ هللا ތާއީދުކުރެްއވީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު



  

ދެްއވުން އެދެން.  ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ވޯޓު  ަމޢުރޫފް މެންބަރު ޢަލީކަމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ކަމަށް  15ުޝކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  އާދެ!)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނައިބު އަދި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއި  ފް. އާދެ!ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫހޮވިވަަޑިއގަތީ ކެނދިކުޅުދޫ ާދއިރާގެ ޢިއް 

މުޤައްރިރަށް ހޮވިަވޑަިއގެންނެިވ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. 

ރިޔާސަާތ  ދެން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ިވލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

 ވާލުވުމަށް ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. ޙަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .أجمعين وصحبه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله الرحيم الرحمن هللا بسم

އެކުެވގެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ދެންމެ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އިއާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓް އެކުަލވާލާ ލަފާކޮްށ ދިރާސާކުރުމުގެ ބަޖެޓް ކޮމިީޓެގ  2015އެކުެލވާލެވުނު ގޮތަށް ާރއްޖޭެގ 

އެހީތެރިކަމާއި  މަސައްކަތްތަްއ ރަސްމީކޮށް ިމދިޔައީ ފެށިގެން. އަދި އެންމެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑަށް ެދްއވި އެއްބާރުލުމާއި

އަށް ުޝކުރުކުރާ ހާުލ هللا ނިޔަތް ގަނެގެން މާތް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިތް އިންކަން ެއޮގތުގަޔަޤީދެއްވި އަދި 

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރާ  މެ މި މަސައްކަތް އެން ން މީހު 2އަޅުަގނާޑއި އަދި އަުޅގަ

ންކަން ދެމުން އަޅުަގނޑުމެން ފައްޓަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ޔަޤީ ތެރިކަމާެއކު ގެންަދާވނެކަމުގެއިޚްލާޞް

ހާލަތު ތަންކޮޅެްއ ައވަހަށް  އި ގެ ވަގުތާ ކޮށް ބަޖެޓު މީގެ ހަމަ ކުރީ އަހަރުތަކެޭކ ެވސް ެއއްފަދައިން ުކޑަ ތަންޮކެޅއް ތަފާތު

ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަދި މި  ނިންމާލުމަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން މިއޮތީ ތަފާތު އެޖެންޑާއެއް

މަސައްކަތް މި ފެްއޓުމުގެ ކުީރގަިއ ވެްސ ބަޖެޓް ކޮމިޓީ ދިާރސާކޮށް ހިންގާނެ ަގވާއިދެްއ އަޅުަގނޑުމެން ފުރަމައިނުން 

ނޑު އަތުަގއި މިަވގުތު ިތބޭފުޅުންގެ ފައިލްޮކޅުތަުކގައި މިހާރު ވެސް އޮންނާ ނެ ބަޖެްޓ ވެސް އެޑަޕްްޓކޮށްލަންޖެހޭ. ައޅުގަ

ިއން. މީގެ އިތުރު ުނކުތާެއއް ިއ އަށް ސްޓޭންެޑޑްކުެރވިފަ 5.11.2014ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގެ ހިންގާ ަގވާއިުދގެ ޑްރާފްޓް 

ނޑުމެން މިއަދުގެކަމުގައި ވާނަމަ މިގޮތަށް މި އެޑަޕްޓްކުރުމަށްފަހު ތިޖާޖެއް ނެތް ތިބޭފުޅުން އިޙު ކޮމިީޓ  ގައި ައޅުގަ

 4ލަތުގެ ބަޖެޓް ދައުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2015ބާއްވާނެ ތާރީޚާ އެކުަގއި. އަދި މިާއއެކު  ނިންމާލާނީ ދެން ކޮމިޓީ

ިއ ވަނަ ޖަލްސާގަ 8ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2014ަގއި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2014ނޮވެމްބަރ 

އެ މައްަސލަ ހިމެނުމާއި ދިރާސާކޮށް  އިގަވަނީ ފޮނުްއވާފަ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިީޓގެ އެޖެންޑާ ބަޖެޓް ކޮމިޓީއަށް

ވަަނ  128މިވަނީ. އަދި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އިފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފަ



  

ނޑަައޅުްއވަން  މާއްދާގައި ވާގޮުތގެ މަތިން މި މަސައްލައިގެ މަސަްއކަްތ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުން ގަޑިެއއް ކަ

ވަެލއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގެްނގުޅެުމ. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެ މާ، ސުން ގަޑިތަކަްށ ާވ ތާއެބަޖެހޭ. އެހެންވީ

ނޑުމެން ެއއަށް ދާނެ އިގަާވއިދު ެއޑަޕްޓްކޮށް ނިމުމަށްފަހުގަ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ގަާވއިދު އެޑޮޕްްޓކުރުމާ  އަުޅގަ

ނޑުމެ ޓަކައި އިތުރު ބަދަލެްއ  ނަށް ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލެވިދާނެ ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށްބެހޭގޮތުން މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 128ކަުމގައި ވާނަމަ. ސުންގަޑި ަކނަޑއެުޅން  އުނިއިތުރެއް ގެންނަވަން ބޭުނންފުޅުވާ ފަރާތެއްވާ

ރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ެވސް ެއއްފަދައިން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހިންނަވަ

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ނޑުެމން މި ވޭތިވެދިޔަ  އަހަރު  5ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއނގޭތޯ. ދެން މިހާރު ތި ހުށަހެޅުއްވި ަގވާއިދަކީ އަުޅގަ

ކޮމިޓީތަުކގެ ިތއްބެވި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުްނ  އިޢަމަލުކުރަމުން އައި ަގވާއިދު. އެހެންވީމާ، މީގަ ތިްއބެވި ކުރީގަ ވެސް 

ނޑުގެ ެއއްވެސް އިޢުތިާރޟެއް ނެތް މި އެޑަޕްްޓކޮށްެގން ކުރިއަށްގެންާދކަށެއް. ދެްނ  އެބަ ތިއްެބވި. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ތުޮކޅެއް ފަހަރެްއގައި ބޭނުންވެދާނެ ކަންނޭނގެ. ަގވާއިދަކީ ރަނގަޅު ަގާވއިދެއް އަލަށް ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުުޅން ވަގު

 ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ ަގވާއިެދއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުށި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.ރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ވިލުވަ އާދެ!

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ޔާޟްރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

އަޅުަގނޑަށް ވެސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ފާހަަގކުރެްއވި މި ަގވާއިަދކީ ވޭުތެވދިޔަ ތިން ހަތަރު އަހަރުގަިއ 

ވެސް މިާއ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރަމުން ގެންދިޔައީ. ީމގަ މާޮބޑު މައްސަލަތަެކއް އޮތް ކަމަަކށް ނުފެނޭ. ކޯރަމްގެ އަދަުދ 

ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެަބޮއތް. އެންމެ ކަންބޮޑުވަންޖެހޭނީ އެ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، ކޯރަމް ވެސް އެއޮތީ މީެގ 

 އި ވަނަ މާއްާދގަ 4ކަންކަން ނިންމުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ެވސް މީގެ  ،ކުރިން ވެސް ހަމަ ޢަމަލުކުރެެވމުންދިޔަ

އެބައޮތް. އެހެންީވމާ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞަލީޙްގެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް  ލުކޮށްވަރަށް ަތފުޞީ އިވަނަ މާއްާދގަ 3

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ނޑު ތާއީދުކޮށް މިހާރު މިއޮތް ަގވާއިދު ފާސްކުރަން އަުޅގަ  ވަންޏާ ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ކަމަށް. އަދި  އިތުރު އިޙްތިޖާޖެއް ނެތް ވެސް ޞާލިޙްގެ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު !އާދެ

ރަޢުޔެއް ލިިބގެން އެ ދިޔައީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  2ފަރާތެްއގެ  2އުުޅއްވާަފއިވާ  އިކުރިއްސުރެން ބަޖެޓް ކޮމިޓީގަ 

ވެ ތިބެ ގޮތެއް ރުމެންަބރުން ހާޟި 12ްނގ ކޯރަމަީކ އަިދ ވޯޓި 8ވޯކިްނގ ކޯރަމަީކ ހަމަ ކުރިްނ ވެސް މި އޮންނަހެން 

ނޑައެޅިފަ  ހަމަ އެ ނުކުތާ ވެސް އެގޮތަށް ޮއތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ގަލޮޅު  އިމިއޮތީ. މި ގަވާއިދުގަ  އި ނިންމުން ކަމަށް ކަ

ނޑުމެން މިަވގުތު هللا. އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު  ފުުރޞަތު ދޫކޮށްލެްއވީ. މިީއ ހަމަ އަުޅގަ

ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ  ކުރަން؛ެއބަ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އިތުރު އިޙްތިޖާޖެއް ެނތީމަ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުއިތުރު ބޭފުޅެްއގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑަށް ހީވަނީ ުކރި ތޯ ވަނީ. ކުީރެގ  24ކޮމިޓީ އެްއކޮށްލީމަ ވެސް  2ން މި އަޅުގަަނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ގެނެއްސަތޯ  މަޖިލިސް. އެހެންވީމާ، އެ ނިސްބަތުން މީގެ އަދުތަކަށް މިހާރު މިހިރީ ކޯރަމްގެ އަދަދަށް ބަދަލު

 އްާޔމުން. ށްލަން. އެހެންވެއްޖެ ސާފުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! .12ވޯޓު އިންނާނީ ، 8 ގވޯކިން ، 12ންކަންދެއްާވ. ވޯކިންގ ޔަޤީރީމޭޒުން ވާކަމަްށ އިދާ އިވިފަބަދަލު ގެނެ އެ

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓގައެހެންވީމާ، މި  ބަެޖޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގެ ހިންގާ ގަާވއިދު ައޅުަގނޑުމެްނ  އިގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ އެންމެ މެންބަރުންގެ އިއް  ށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުމިގޮތަ ތިފާޤުން،އެޑަޕްޓްކުީރކަމަށް އަުޅގަ

ްނ އްތިފާޤުިތއްެބވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އި އިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މުޅި ކޮމިޓީގަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދެއްވުން. 

 2005އަޅުަގނޑުމެން މިވަީނ ަގވާިއދު، ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގެ ަގާވއިދު ފާސްކޮށް ނިންމާފަ. ދެން މިއާ ެއކުެއކުހެން 

ނޑުމެން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބެޖެޓު 2015ވަނަ އަހަުރގެ،  ެގ ްޑރާފްޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންެގ ޚިޔާލުފުޅަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ސުން ިމހާރު އިވާނެ. މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުގައި ކަރުދާހެއް ތައްޔާުރކޮށްފަ ވާނެ ނޫ ކުލައިގެ ކަރުދާެހއްގަ. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދަގިއ  128ގަންނަވާނެ މިއީ ހަމަ މިއާ އެުކއެކުހެން މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ގަީޑގެ މައްސަލަ. އެނިގަވޑައި 

ނޑަައޅަންޖެހޭ  އިއަޅުަގނޑުމެން ސުްނ ަގޑިެއއް މަސަްއކަތެްއ ފެއްޓުމުން ކޮންމެ ކޮމިޓީެއއްގަ  ސުްނ ގަޑިަތކެްއ ކަ

ނ ބިލަކަށް ކުރިއަށް ނޑުމެންނަށް ދާއިރުގަ. ެއހެންވީމާ، އެކަހަލަ މަސައްކަެތއް އަުޅގަ ޑުމެން ކުރިއަށް ިމ ދަނީ. އަޅުގަ

. 1.12.2014ކަމުގަިއވާނަމަ ސުން ގަިޑއެއް ކަމަށް ަކނަޑ މި އެޅެނީ  އެޖެންޑާގެ މި ތަރުތީބުން ބަލާ

ވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާ ގުިޅގެން ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ނގި އެ

މަސްުދވަހުގެ ކުިރއަށް މާލިއްޔަުތގެ  2ރޮސެސް އެހެން އަހަރުތަކާ މި އަހަރު ތަފާތުވެގެން ހިނަގއްޖެ. ހުށަހެޅުމުގެ ޕް



  

މަސް ދުވަހަްށ  2މަސް ދުވަުހގެ ކުރިން ޮފނުވަން އޮންނަ އޮތުމަށް ބަަދލުގެނެވި  1ޤާނޫނުގެ ކުރިން ބަޔާންކުރާ 

ނޑަ ނޑުމެން މިވަނީ. އެހެންީވމާ، އަދި ބައެއް ޚިޔާލުތަުކގަ  އިތުކޮށްފަ އްބަދަލުކުރެއްވުމާ ުގޅިގެން އެ މަރުޙަލާ ކަ  އިައޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަން ބޭނުންވެވަަޑއިގެންެނވި ބައެއް އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގިއ އެބަ ހިމެނޭ މަޖިލީހުގެ 

ހުރި  އި ރުން ހުށަހަޅުއްވާފަމި ދިއުމާ ގުޭޅގޮތުން ަބއެްއ މެންބަ އި ދައުރުތަކުެގ ތެރެއިން ޗުްއޓީައށް ޑިސެމްބަރު މަހުގަ

އިޞްލާޙު. ސްކޫލް ުޗއްޓީ ުދވަްސވަރާ ދިމާކޮށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޗުއްީޓ ލިބޭނެ ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ 

ހުށަހެޅުމާއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި އަދި ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަދި ގަާވއިދު ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްޕުޅުތަުކގެ ތެރޭަގއި ވެްސ 

ނޑުމެްނ  އިވަނަ ދުވަހަކީ މަސަްއކަތް ނިންމާ ދުވަސްކަުމގަ 15ިރއަްށގެންދަވާީތވެ ިޑސެމްބަރު މަހުގެ އެބައި ކު އަުޅގަ

ނޑުމެން   1ސެމްބަރު މަހުގެ މާނައަކީ ޑި 1.12.2014ޤަބޫލުކޮށްގެން މި ތިބެނީ. އެހެންވެއްޖެ ކަމުަގއިވާނަމަ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅއްޖެއްކަތް ނިންމާލެވިއްޖެމި މަސަ ވަނަ ދުވަުހގެ ނިޔަލަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކަުމގަިއ  އްޔާ ސުން ަގިޑއެއް ކަ

ނޑުމެން މިތިބީ  ނޮވެމްބަރުގަ. އެހެންވީމާ، މާނައަީކ  5ވާނަމަ އެ ވެގެންދާނީ ވަަރށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް. އަޅުގަ

ބާކީ މިހިަރ  އިޑާގަ އެަބއޮތް. ެއކީ ެއކަްއޗަކަްށ އެޖެން އިދުވަސް ައޅުަގނޑުމެން އަުތގަ  25ބާކީ  މަހުގެ ނޮވެމްބަރ

ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ިމ ބަޖެޓް އެހެންޏާ ވެސް ދިރާސާކުރާ އުސޫލުން އަދި ދެވެން އޮތް އިތުރު 

ޮކށްދީ ނިންމަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި މިއީ ތާރީޚަކަްށވާތީެވ  އިއަހައްމިްއޔަތުކަމަާކއެުކގަ

ނޮވެމްބަރ ނިމުމުގެ ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަ އަމިއްލައަށް ހަމަ ހިތަށްއަރާއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. ައޅުަގނޑު ހަ

ނޮވެމްބަރާ އަަހމަށް މިކަން ނިންމާލެވުނިއްޔާ ވާނީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް  27މާނައަކީ 

 އަރުވަން. ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ފުރުޞަތުދޫކޮށްލުމަށް ޓަކައި ކުޅުުދއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ފެއްޓޭނީ. އެީއ މަޖިލީހުގައި މި ބަޙު ސާމެދު މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާ ނިމުމުން އަޅުގަ

ހިސާބު. އެހެންވީމާ، މި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ހުރިހާ ދުވަހަކަށް ބަލާއިރު ބަޖެްޓ  15ރު ގާތްަގނޑަކަްށ ނޮވެމްބަ

ނޑަށް ފެންނަނީ  15ނިންމަން  ނޑުމެ 10ދުވަްސވީމަ މަދު އަސްލު. އަުޅގަ ނަށް މި ންހިސާބަށް ގެންނަން. އެއީ އަުޅގަ

 ރުކޮށް މި ހުރިހާ ކަމެއް ހުން ާހޟިއޮފީހުގެ މީ ހަމަ ޮއފީސް އިމަސައްކަތްކުރަން ލިޭބ މުްއދަތަށް ބަލާއިރުގަ 

ހިސާބަްށ  10ަވރަށް ބައިވަުރ މަސަްއކަތްކުަރން އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާ، ޑިސެމްބަރ އެހެންވީމާ، ކުރަންޖެހޭނެ. 

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޖެހެދިއް އްޔާ ކަންނޭނގެ މި ހަމަޖެހިގެން މިކަން ނިންމޭނީ. އެހެންވީމާ، އެީއ އަސްުލ އަުޅގަ

 . ބޭނުންވާ ކަމަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ކަމުަގިއ ވީނަމަ ެވސް މި ނުނިމޭ ކަމުަގއި ވާނަމަ މުއްދަތު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ަވކި ގޮަތކަށް ނިންމި

ނަޑއަަޅއިގެން ކަމެއް ނިންމަން މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ އެ މުއްދަތަށް ކުރެވިދާކުރުމަކީ އިތުރު ނެ ކަެމއް. ދެން ޓާގެޓެއް ކަ

ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި  އްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެކުރަންޖެހޭނެ. ދެން ދެންމެ ކުޅުދުނިންމޭތޯ މަސައްކަތް

ަގއި ރިޕޯޓް  10އްޔާ ވޯޓަށް އަހާކަމަށް ވެއްޖެ ަގއި  15އްޔާ ލައިފި ކަމަށް ވެއްޖެހަމައަށް މީތި ދަންމާ 10ގޮތަށް 

ފޮނުވާ ކަމަށް ވަްނޏާ މެންބަރުންނަށް މި ސަރކިއުލޭޓްކުރުމާއި އަދި މެންބަރުން އިޞްލާޙުތައް ފޮނުވުުމގަިއ  އިނިންމާފަ

ޖެޓެއް ނުެވއް ނިންމޭނެ. އަށް ބަ 15ވެސް ވަރަށް ގިނަ ަވގުތުތަެކްއ މީގެ ނެގުމަީކ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ނޑަކަށް ދިއުން ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ރަނގަޅުހެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ދެންމެގަ އެ  އިއެހެންވީމާ، ޭއގެ މެދު މިންގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެއަ 1ޑިެސމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ެއއީ ނޮެވމްބަރު، ފާހަގަކުރީ ޑިސެމްބަރ ގޮތް  ށް ނިންމަން. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ބަދަލު ގެނެވިދާނެ. ކަމުަގިއ ެވއްޖެ ށް ަބދަލެއް ގެންނަްނވެއްޖެރަނގަޅުހެން. ދެން ެއއަ އްޔާމުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަށައިގަންނަން ރަނގަޅުހެން އްާޔ . ދެން ނުނިމޭ ކަމަށް ވެއްޖެއެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ްއޔާ މީގެ ކުިރން ވެސް ހުރީ ޑެޑްަލއިނެްއ ވެއްޖެޖެހިއްޖެ ކަމަށް އޭގަ ދިާމވާ މައްސަލަތަކާ ގުިޅގެން އެ ބަދަުލގެންނަން 

ނަޑއެޅިަޔސް އެ މުއްދަތަްށ ނިމިފައެއް ނެތް. ލަސް ހަމަ ކުރެވިފަ ަގވާއިދަށް ެއ  އިހުރީ. ދެން އަިދ މަޖިލީހުގަ އިކަ

ވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އްޔާ އަދި ެއއަށްވުރެން ލަހަށް ެއގޮތަށް ފާސްނުިސ ކަމަށް ވެއްޖެ ގެންނަ އިޞްލާޙެއް ެނެގއް

އްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ ލަސްކުރުމަކީ ވެސް ީމގެ ުހރަހެއް މައްސަަލއެްއ ނެތް. އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވި ނޫންނަމަ

 ދާން. ދެން މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ކުރިއަށް އިއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެްނނަނީ އެކެއް އެއީ އެ ާޓގެޓް ކަމަށް ބަލާފަ

 . އްޔާ ކުރާނީޖެހިއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު. ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަމީތު

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު  އާދެ! ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ެވްސ މި މުޤައްރިރު ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. އަޅގަ

ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގައި ވެްސ އެބަ މަސައްކަތްކޮށްދެްއވާ  އިއަސްުލގަ  އިޗުއްީޓއަށް ދިއުމުގެ ޕްލޭނެއް އޮތުމާ އެކީގަ 

ލިބޭނެގޮްތ ހެއްދެވޭތޯ. އޮްތގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ުޗއްޓީ  އި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެޭރގަިއ ުކރިން ވެސް ިޚޔާލުފާޅުކުެރވިފަ



  

 25މުޤައްރިުރ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ، 25ދެން މި ނޮވެމްބަރ މަހުެގ ވެސް އަދި  އި ޓަަކއި އެީކގަ ދެން އެކަމަށް

ނޑު ހުށަހަޅަން ިއނގޭތޯ ނޮވެމްބަރ  އިވަރަކަށް ދުަވސް އޮތުމާެއކީގަ  ށް ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ނިންމަން އަ 27އަުޅގަ

ެމންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ފާހަގަުކރެއްވި ގޮތަށް ހަމަ މުއްދަތު އިނގޭތޯ. ދެން އަުޅަގނޑު

ޑެޑްލައިެނއް ަކނަޑއަަޅއިގެން ާޓގެޓަކަށް މަަސއްކަްތކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނަމަެވސްއިތުރުކުެރވިދާނެ. އެހެން

ނޑު ހުށަހަޅަން މި ނޮވެމްބަ އަވަްސކުރެވެން ށް މި ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް އަ 27ރ އޮތީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 . 27މަސައްކަތްކުރުމަށް. ެޑޑްލައިެނއްގެ ގޮތުަގއި ނޮވެމްބަރ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންެގ  އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ބަެއއް ެމންބަރުން ހުށަހަޅުއްވަމުން މި ގެންދެިވ ބަެއއް ސަމަަރއިްޒކޮށްލާނަން. އަުޅގަ

ނޑުމެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް މިއޮްތ ސުން ަގޑިައކީ  އިނަށް އިޝާރާތްކުަރްއވާފަންނިންމުމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތަށް އަލުން އެނބުރި ތަޅުމަށް ރިޓާންވާނެ. އަދި ޭއގެ ފަހަށް  .1.12.2014 ނަމަވެސް އަުޅގަ

އް ނިންމުމުގެ ކަންތައް ދާނީ. މުޅި މަޖިލީހުގެ އެއަށް ވެްސ އި ފައިނަލެގެ ވަގުތުތަކަށްފަހުގަ މިނިޓު 7ގެ މެންބަރުން

ވަގުަތކެއް ބޭނުން. ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވިހެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި ކަންތައްތައް ފޮނުއްވުމަކީ ހަމަ ބައްލަވަންޖެހޭނެ 

. ދެން ހުކުރު ހޮނިހިރު ެއއީ ތާޒްޑޭައކަށް ވަނީ. އެ ހަފުތާގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް 27.11.2014ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ތެރެއަށް ެލވިގެން. ހުކުރު ުދވަހެއް. އެީއ ނަން ެއގްިޒޒްޓް ުދވަހެްއ  މި ދަނީ އޭގެ  1އާދީއްތަ ނޫން އަނެްއ ދުވަހު 

ނޑު ފުރުޞަތު  ދީ.ހީމްދީއަރުވަން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާ އަނެއްހެން ބަލަންޏާ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 

 ދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދާއިރާ ފޭދޫ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ނޑު ފުރުޞަތު މި ހޯދީ ހަމަ އަޅުގަ ގޮތުަގއި ިމ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. އި ފޮނުވިއްޖެހަމައަށް ައޅުަގނޑުެމންނަށް ނިންމާލާފަ 30ބަޖެޓް މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 

ނޑު މި ވިލުންވީމާ، ެއގޮތުން އެހެ ފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެ  27ހަމަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ލަސްވެގެން ނޫނިއްޔާ  ނޮވެމްބަރަށް މި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

 ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލީ.ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާ އެްއގޮަތށް ތާއީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި

ނުޑމެންނަށް ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް  25 ކަންއެބައޮތް އަދިއެނގޭ މި  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ުދަވސް ބާކީ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ާއއި ހިސާުބގަިއ މަޖިލީހުގެ ބަހުސް ނިމުނީމަ. ފެއްީޓމަ މުއައްސަސާަތކާއި ހުރިހާ  14ަގއި ނޫީނ  15ފެއްޓޭނީ ވެްސ 

ނޑުމެންނަކަށް  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ދިރާސާެއްއ ުދވަހަކުންނެއް ބާވީސް މިލިއަން  15ފަރާތްތައް ހާޟިރުކޮށްގެން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް ނިންމިފަ. ކޮބައިތޯ މި  އަށް ހެީދމަ ވެސް ހަމަ މުޤައްރިރުެގ  10ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެދުވަހަކުން ނިންމޭވަުރ  ނަޑއަޅަްނވީ. އަުޅގަ ނޑުމެން ުދވަހެއް ކަ ހަމަ އެއީ އެންމެ ލާސްޓް ޭޑޓް. އަުޅގަ

ހިސާބަށް ައޅުަގނުޑމެން ދާން އެބަޖެހޭ. ހަމަ މުޤައްރިރުގެ ހިތްވަެރއް ހުރެއްެޖއްޔާ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ވެްސ  އެްއޗަކާ

ނޑު ހަމަ މީެގ ކުީރެގ ފަހަރުތަކުގަިއ ެވސް ބަޖެޓުަގއި މަސަްއކަތްކޮށްފަިއ ހުރި  ނިންމޭނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މުއަްއސަސާ ހާޟިރުކުރާނެ. ކޮށްެގން މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާއިުރ  20،25. މީހެއް. ކިތައް ފަރާތް ހާޟިރުކުރަންޖެހޭތޯ

 ހަމަ އެވަރު ޓައިމް ހަމަ ދަތިާވނެ އިނގޭތޯ ެއވަރަށް ނިންމަިއފިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނމަނިކު ދޮންމަނިކު، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން:

 27އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވީ މުޙައްމަދު އަމީތް ދެންމެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް 

ނޑައަޅާަފއި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ނިން ނޑު މިހާރުނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް މި ސުންގަޑި ކަ  މާލަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑު މިހިރީ ހަމަ ބޭނުންވެފަވެސް މިހިރީ ޗުއްީޓަގއި ދާން  . އެބޭފުޅާ ވިދާުޅިވ ޗުއްޓީ އަށް ދާން ރާވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވާތީ ، ުޗއްޓީ އަށް ފުަރން ބޭނުންވެފަ. އެހެންވީމާ  މާދަން ވެސް  27ީވހާ އަވަހަކަްށ މީތި ނިންމާލަން އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ.  27ށް، ނޮވެމްބަރު ނިޔަލަ  ނިަޔލަށް މުއްދަތު ދެއްވައި މިކަން އަވަހަށް ނިންމާލަ ދެއްވަން ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އަމީތް އެ ުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުމަީކ ންނަވާލަން ސަމަރައިޒްކޮށްލާފައަޅުަގނުޑ ހަމަ ރީފްރޭޒް ޮކށްލާނަން. ދަ

ނޑުމެންނަށް މިއޮތް  ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް އިނގޭތޯ.  1.12.2014ނިންމާލެއްވުުމގެ ަވގުތު. ސުންަގޑިައީކ ހަމަ އަޅުގަ

ވެސް ދިމާވަނީ އެހެންވެގެން ހުށަހެޅުއްިވ.  އާއެއީ ހަފްތާގެ މަސައްކަުތގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކަށް ދެން ތަރސްޑޭ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު.

 



  

 ރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަ

ސް މަރުޙަލާ ބަޙުމި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކޮންމެހެން ކުރިއަްށ ގެންދަން ފަށަންޖެހޭނީކީ މި މަޖިލީހުގެ 

އޮީތ  ފެށުނީމަކާ ވެސް ނޫން. އޭެގ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ބަެއއް ކަންތަްއތައް އެބަހުރި. ބަޖެޓު

ލުތައް ހޯދުމުގެ ފްޞީއެކުަގިއ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވާ ތައެއާ. ހަމަ ޅިފަހުށަހެ

 މަސައްކަތް މި ފެށޭ ހަފްތާ ތެރޭގައި ވެސް ކުިރއަށް ގެްނދަން ފެށިދާނެ. އެއީކީ މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ގަާވއިުދގެ

ށް ލަސްކުރާކަށް ނުޖެހޭ. އަާއއި ހަމަ 15ކޮންމެހެން ، ހެްނީވމާތަޢާރަޟްވާ ކަމެއް ނޫން. އެ އެްއވެސް މާއްާދއަކާ

، މަސައްކަތް ފެށިދާނެ. އެހެންވީމާ މާދަމާއިން ފެށިގެން ވެސް އަދި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އެ

ންދާނެ އެ މަަސއްކަްތ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޣަފޫރުގެ ކަންބޮޑުވުމަށް ނޫންނަމަ އެ ިވދާޅުވި ކަންަތއްތަކަށް ަޙއްލު ލިބިގެ

ކޮމިޓީން އަވަސްކޮށް ފަށައިިފ ކަމަށްވަންޏާ. ދެން މި ގަވާއިުދގައި މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފާޅުކުރާ 

ޝުޢޫރުތައް ނޫންނަމަ އެ ަދއްކާ ވާހަކަަތކަށް ރިޢާޔަތްކުަރންޖެހޭނެއޭ. އެ މަޢުލޫމާތުތަަކކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން 

އެކުއެުކގައި ފަހުގެ ަމރުޙަލާގައި އެންމެ މެދުތެރެއިްނ ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމާބައެއް މަ އެހެން

ލައިލެވިާދނެ އެއަށް. އެހެްނވީމާ، ެއ ފާޅުކުރެްއވި ޝުޢޫރުތައް ނޫންނަމަ އެ ދެއްކެވި ވާހަކަަތއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަ

ނޑު ހިތަށްއެރީ ، ހޭނެ. އެހެންވީމާއްކަތް ލަސްކުރާކަށް ނުއެއް ޖެށް ކޮންމެހެން މި ކޮމިޓީގެ މަސަބަޙުސާއި ހަމައަ އަުޅގަ

ހަމަ އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލާނަމޭ. ދެން ދެ ހުށަހެޅުމެއް މިތާ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަަމކަށް ނުދެކެން. ައޅުަގނުޑެގ 

ނިންމަނީ އެއީ އެްއ ޕާޓީައކުްނ ހުށަހެޅުމެއް ނެތް އނގޭތޯ. ެއ ހުށަހެޅުމެއް ނޫން ެއއީީކއެއް. އެީއ އަުޅަގނޑުމެން މި 

އަުޅަގނުޑގެ ުހށަހެޅުމެއް ނެތް މިތާނގަެއއް. ، ރަނގަުޅ ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާ ދެގޮތަކަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަެހޅުމަކީ

އަޅުަގނޑު ެދއްކި ވާހަަކއަކީ އެއީ އެެކއްެގ ނިޔަލަށޭ. ދެްނ މުޤައްރިރުގެ ވާހަކަިއަގއި ިވދާޅުވެއްޖެ އެ ދުަވސް ވަީނ 

ރާސްފައްޗަކަށޭ. އެހެން ެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ބުރާސްފަތި، ހުކުރު، ހޮނިހިރު ދެ ދުވަހަކީ ބަންދު ދުވަސް. އެ ބު

ދުވަސްތަުކގަިއ އިތުރަށް މަަސއްކަތް މި ބަޖެުޓގަިއ ކޮށްލަްނ ބޭްއވިްއޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ. އެ ސަރކިއުލޭްޓކުރަން ެއ 

އެމީހުންެގ ، އެހެންވީމާ. އެދުވަހު ތިބޭނީ ޗުއްޓީގަ ވައްޒަފުން ވެސްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ މު

އެ ދެ ދުަވސް ، ވެސް ޗުއްޓީ ުދވަސްތަުކަގއި ނޫނީ އަދި މެންބަރުންގެ ވެްސ އޭރުަގއި ޗުއްީޓަގއި ތިއްަބާވނީ. އެހެންވީމާ

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް ދޫކޮްށލާނީތޯ، ނޫންތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުގެ ެއއްވެސް ހުށަހެޅު މެްއ މިވަގުތަކު ނެތް. އަުޅގަ

 ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަައކީ ނުދައްކާ ވާހަކަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  އާދެ!

 



  

 އްކެވުްނ:އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެ

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީން މި  ނޑު ވެސް ހަމަ އުސޫެލއްގެ ގޮތުްނ އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. ދެން މި ސުންގަިޑއަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ބަޖެޓު އެ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަްތ  ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ދެން މީގައި އަުޅގަ

ޔާޟް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ފެށިގެންދާނެ. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ރި

އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަންޖެހެނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައި އޮތް ފޮތް. މި ފޮތުގައި މި ފޮނުވާފައި އޮތް 

 ރާ ގެ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓުތައް މިދިޔަ އަހަބަޖެޓުގައި ހުރި ލިޔެކިއުންތަާކއި މި އެއްޗެހި ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ. ސަރުކާރު

ނޑުމެން އަމިއްަލއަ އަޅާބަލާއިުރގައި އެމީހުންގެ ަބޖެޓުތައް ހުރީ ރަނގަޅަށްތޯ މިއީ ށް ހަމަ ބަލައި ޗެކްކުރެވިދާެނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކޮން މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދައި އެ  ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތޯ ކަމާކަންތައްތަެކއް. ދެން އިތުރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގެންދެވިދާނެ މައްސަލަެއއް. ހަމައެކަނި އަ ނޑުމެްނގެ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އަުޅގަ ުޅގަ

ޕޮއިންޓަކަށް މިއޮތީ މަޖިލިސްގެ ފްލޯރގައި މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަަކިއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެން އިތުރު ޚިޔާލެއް 

ނޑަށް އިނގޭ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު  ނުަނގާނީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން އޭެގ ތެރެއިން ކޯްއޗެއްތޯ ަނގާނީ، އަުޅގަ

ނުޑގެ ހުރިހާ ދާއިާރއަކަްށ  ވެސް ދާއިާރގެ ހުރިހާ ނޑު ވެސް އަުޅގަ ރަށެްއގެ ވާަހކަ ދައްަކވާނެ. ަދއްަކވާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަދި ބަޖެޓު ނިންމާއިރަކު ރިޢާޔަތް ނުވެސް  ވާލާނެ. ެއކަމަކުކަންކަން ކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ގޮ ެއއަކަށް ައޅުގަ

ެއކަހަލަ ގޮތަކަްށ އަޅުަގނޑުމެންގެ ވާހަކަތަްއ ، ހެންވީމާއެކުރެވޭނެ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެވާހަކަ ެދއްކިަޔސް. ދެން 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިދިަޔ އަހަރުތަކުަގއި މި ބަޖެޓު  ބައްޓަންކުރެވިަފއި ޢާއްމު ޮގތެއްަގއި ހުންނާނީ. ދެން ައޅުގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޙަޤީަޤތުގަިއ އެ ގެންެދވުނީކީ ެއންމެ ރަނގަޅަކަެށއް ނޫން. މިސާލަކަށް، ައޅުގަ 

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަެކއް، މިދެންނެވީ ސަރުކާރުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓުތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ެއ 

ުރކާރުން ެއ ސަ، ޓެއް ދީަފއި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާލުކޮށް އެ ބަޖެފްޞީވާހަކަދަްއކަިއގެން ވަރަްށ ތަ ނުގެ ވެރިންނާތަންތަ

ވެސް ެއ ވަޒީރުންާނއި ެއ ހުރިހާ މީހުން މިތަނަށް ގެނެސްގެން  ަގނޑުމެން އަެނއްކާއަޅު ، ހިންގަނީ. އެހެންވީމާ

، ައޅުަގނޑެްއ ނުދެކެން. އެހެންވީމާލުމަީކ ެއއީ ޭބނުން ކަމެއް ކަަމކަށް އިސުވާލުކޮށް ަވގުުތތަކެއް ަނގަ ހުންނާއެމީ

އެާހ ، ސްަފއި ވެސް އޮތީ. އެހެންވީމާގެ އައިލުކޮށް ކަންނޭނތަންކޮޅެއް ތަފްޞީ މިފަހަރު ބަޖެޓް އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް

ނޑުމެން މީތި ބަލަންވީ ިމ ބަޖެ ނޑުމެްނ މީތި ދިރާސާކުރަންވީ. އަުޅގަ ޓު މިއޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ބޮޑެތި މީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބަޖެޓު ބެލީމަ އިނގޭނެ ބަޖެޓުގައި އެމީހުންގެ ޚަރަ .ފޮނުވާފަ ން ދުތައް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ދެވިފަ. ދެއަޅުގަ

މުޅި ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ ވުޒާރާެއއް މިތަނަްށ  އްގަިއ ޮއވެދާނެ. އެހެްނނަމަވެސްރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ފަހަރެހާޟި

ގެނެސްގެްނ ކުރީ އަހަރުތަެކކޭ ެއްއގޮތަށް. އަެނއްކާ އެމީހުން އެބުނާ ެއއްެޗއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަްނ 

ށް އެންމެ ފަހުން ވެގެންދަނީ ވެްސ. ެއިއން އެްއވެސް ކަމެއް ުނވެްސ ކޮށްދެވެނީީކއެއް ވެްސ ނޫން. އެ ބޮޑު ފަޟީޙަަތކަ

ކޮށްދޭމެ. އެމީހުން ކޮންމެ ފަހަރަކު މިތަނަށް ގެނެސް އެމީހުން ކުރެން އަހައި ކޯއްޗެއްތޯ ކަލޭމެން ބޭނުމީ އެ ބޭނުންވާ 



  

ހުން ފަޟީޙަތްކުރުމަށް ޓަކައި މި އެމީ، ހެންވީމާއަދަދު މިތާ ލިޔެ އެއިން އެްއޗެއް އެމީހުންނަކަށް ނުވެސް ދެވޭ. އެ

ނޑު ނަޑކަށް ނުފެނޭ މިފަހަރަކު ޚާއްޞަކޮށް މެން އަމިއްަލއަނޫނީ އަޅުގަ ށް ފަޟީޙަތްވުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން އަޅުގަ

 ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަެކއް މިތަނަށް ގެނެސްގެންނެއް މި ކަންކަން މި ސަކަރާތް ޖަހާކަށެއް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ބްރާހީމް ޝަރީފް،މެންބަރު އި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެން ޙަޤީޤަުތގަިއ މި ދައްކަން މިުއޅޭ ވާހަކަައކީ ިމތާނގައި އަޣްލަބިްއޔަތު އޮްތ  ޝުކުރިއްާޔ. މިތާނަގއި އަުޅގަ

ޓީތަކުގެ މެންބަރުން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ. ުކރާކަށް ަވގުތެްއ ވެްސ ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ެއކަހަލަ ގޮަތކަށް ޕާ

ުދވަސް ުމއްދަތު ކުަޑއެްއ ނޫން، ގިނަެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. ހަމަ ކިރިޔާ އެަކްނ  30އަޅުަގނޑަށް މި އަުޑއިވެނީ. 

ނޑަކީ ވެސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ  ، އް. އެހެްނވީމާމުަޤއްރިރުކަްނ މާޒީިވ ތަންތަނުގަިއ ކޮށްފަިއ ހުރި މީހެކުރެވޭނީ. އަުޅގަ

ސް ގޮެތއް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވެސް އިނގޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު އިނގޭތޯ، އެ ހުށަހަޅުއްވާ ގޮަތކީ ގޯ

ނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ތިަޔބޭފުޅުންނަށް އެއީ ިދގު ުމއްދަތެއްކަމަށް ވަީނވިްއޔާ އަ  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޅުގަ

ދުަވސް އޭރުްނ މި ލިބެނީ. އެއީ ހަމަ އެކަީށގެންވާ ގޮތެއް. ެއވެސް ދިުގ  30ަކމަށް. އެއީ  އެއީ ސުްނގަޑި 5.12.2014

 10ެއއީ  15އަށް ހުށަހެޅީމަކާއެއް  05ަގއި ނިންމާކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އެ  15 މުއްދަތެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް

އެއީ ހަމަ ، ވެސް. އެހެންވީމާ ދާރީ ކަންތައްތައް ނިންމަން. އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ވަގުތު ދޭންދުވަސް އެބަ ލިބޭ އި

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގަިއ މިއޮތީ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާނީޯތ  އެކަީށގެންވާ ރަނގަުޅ މުއްަދތެއް ކަމަށް އެބަ ފެނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވިދާނެ ނިންމާފައި މި ރަ ނުވަތަ ނުކުރާނީތޯ. މި ހަމަ މިތަނަށް ހުށަހެޅޭ އެއްޗެއް ަހމަ އަ ނގަޅޭ ޅުގަ

ޙަީޤޤަތުގައި މި ކޮމިޓީން ކުރަްނ މިއުޅޭ މަސައްކަަތކީ ސަރުާކރުގެ ުވޒާރާތައް ގެނެްސގެން  ކިޔާފައި. އެހެންނަމަވެސް

ދީ ގޮތުން އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވަނީ ިކހާ ފައިސާެއއްތޯ ބެލުމެއް ނޫން. މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހިާރއްޖެއަށް އިޤުތިޞާ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ހިންިގދާނެ ތަންފީޛުކުރެވިދާނެ ބަޖެޓެއްތޯ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މި ކޮމިޓީއެއް މި ގެނެސްފަިއ 

އޮތީ ކިހާ މިްނވަރަކަްށތޯ. އެީއ ރައްޔިތުން އަތުްނ  އެ ކުރާނެ ފައިދާައކާއި ެގއްލުމަކާމިއޮތީ. ރައްޔިތުންނަށް ިމއިން 

ނޑުމެން ާއއި ރަ  ނެގޭ ފައިސާ  އްޔިތުން އެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާާވ ގޮތަްށ ނެގޭ ފަިއސާއިން މި ބަޖެުޓ މި ހިންގަނީ. އަުޅގަ

ނުޑގެ ދަރިްނނާއި، ދަރިންގެ ދަރިން ދަރަނިވެރިކުުރވާފައި ބަޖެޓެއް މި  މި ބަޖެޓުތައް ހިންގާއިރުަގއި ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަ

ާއއި މި ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިާސއިން އެންމެ  ސިލުވޭތޯއް ހާތަ ހިންގަނީ. މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއ މަގުސަދު

އެހެން ބައްލަވާކަށް ނޫން މި ކޮމިޓީން  ޓީގެ މަސްއޫލިްއޔަތަކީ. އެކަމަކުހެޔޮގޮތުަގއިތޯ ޚަރަދުކުރެވެނީ އެއީ މި ކޮމި



  

ގޮތެއް ހެދިދާނެ. ވާހަކަފުޅު މި ދައްަކވަނީކީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެރިކަމުަގއި ތިއްަބާވއިރު ބޭނުންފުޅު 

ނޑުމެންގެ ދަިރންނާއިޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން މިޖެ އެހެންނަމަވެސް ދަރިންގެ ދަރިން  ހެނީ އަޅުގަ

މަންފާ ހުރި ގޮތަކަށް ދުުރ  އާއި ދަރަނިވެރިކުރުވާަފއި ބަޖެޓެްއ ހިންގާއިރުަގއި ެއއީ ހެޮޔގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަ

ިދ ކައިރި މުސްތަޤްބަލެްއގައި ެވސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ހިންގޭ ބަޖެޓެއްޯތ މުސްތަޤްބަލެއްގައި ވެސް އަ

ކަށަވަރުކުރުން. މި ބަޖެުޓގަިއ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ ވަރަށް ބަިއވަުރ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ެއ 

ހުށަހެޅުމުގެ ވިސްނުން ތިބޭފުޅުން ގެންގުޅުްއވާ ކަމަށް  ކަންކަން ނުބައްލަވައި މި ރަނގަޅޭ ކިޔާަފއި މަޖިލީހަށް އަނބުރާ

 ވެސް ހަމަ  ދުވަހެއް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އެއް ދުވަސް ވެސް ބޭނުމެްއ ނުވާނެ. މިއަދު 30ވަނީިވއްޔާ ކޮންމެހެން 

 ފޮނުވާލައްވަްނވީ. އެކަމަކު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާޔ ހަމަ ހުށަހެޅުއްވުމެއް އޮތިއް، ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ ގައި ވޯޓު 1:30 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑުމެން

 ެބހޭގޮތުން އެްއޗެއް ވިދާުޅވެދެްއވުން ރަނގަޅު.  ހުށަހެޅުއްވުން. ސުންަގޑިއާ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އަށް.  30.12.2014އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.  އާދެ!

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑަށް އިނގޭ  އޭރުން ދެފަރާތުން ވެސް ހުށަހަޅާ ގޮތަށް ކޮމްޕްރައިޒަކަށް އާދެވުނީ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅިކަން  ންނެއް ނޫންކަން. އެހެންނަމަވެސްއްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅު ތިބޭފުޅުންނަކީ ކޮމްޕްރޮމައިޒަަކށް މަސަ

 އޮންނާނެތާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 



  

 ން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވު 

ނޑުމެންނަށް އަބަދު ވެސް ިމ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއއްެޗއް ފާުޅކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ޓައިމްލައިނެއް ހަދާއިުރގައި އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި ދޭތަން. ދިނީމަ ދެން އަނެއް އަހަރަށް ވެސް  ނޑުމެން ކޮްނމެ އަހަރަކަށް ވެސް ބަޖެޓެއް ކަ ފެންނަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހީވަނީ އަޅުަގނ ކުއެކަމަ ބަޖެޓެއް މި ހުށަހަޅަނީ. ލަން ޑުމެން އެަބޖެހޭ ކަންނޭނގެ ބަލާއަުޅގަ

އޮބްޖެކްޓިވްސް ކިހާވަަރކަށްތޯ ހާސިލުވީ. އޭގެން ޯކއްެޗއްތޯ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރީ އަހަރު ދިން ބަޖެޓު އެ ބަޖެޓުގެ

ނޑަށް ހަމަގައިމުހާ ނޑުމެން މިދިޔަ ެވސް ދެޭކގޮތު ސިލުނުވީ. ެއއީ އެންމެ ފުަރތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ ަގއި ަބޖެޓެއް އަުޅގަ

އެ ބަެޖޓު ތެރެއިން ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ ، ށްވުރެ ޮބޑު އަދަދެއް. އެހެންވީމާއަހަރު ދިޔައިމަ އޭތި ބަޖެޓު ެޑފިސިޓްވެގެްނ ެއއަ

. ބަލާފަިއ ޕްރޮގްރާމް ތެރެއިން ކިތައް ަޕސަންޓްތޯ ހިންގުނީ. ބާކީ އިީނ ކޯއްެޗއްތޯ. ނޫނިްއޔާމުން އެްކސީޑްވީ ކޯްއޗެއްތޯ

ނޑުެމން މިއާދެ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ދަންޏާމުން ފައިނޭންޝަލް އެސްޕެކްޓަކުްނ  އިގެން ފަށަންން ކަންނޭނގެ އަޅުގަ

ނަޑއަޅާ ޑެޑްަލއިންތަުކގަިއ ، މުން ދާން ވެސް ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާބަލަންޏާ މިކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭތީވެ ކަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ަވރަށް ބުރަ މަސައްކަތްވަރަށް މުހިން ބަހުރި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން އެ ނިޑތަކެއް. އަުޅގަ ނޑުދަ ތަެކއް މު ލަ

 ަޝރީފް އެ ދައްކާ ވާހަކަައކީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް އިނޭގތޯ. ، އެބައޮތްހެން. އެހެންވީމާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު، މަތިވެރި 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ޚިޔާުލ އެްއގޮތްކުރުން ކަންނޭނެގ  ރަނގަޅު ީމގައި. ދެން އެކަމަކު އަޅުަގނޑަށް ދެފަރާުތގެ ވާަހކަ ވެސް

މި  ތް ނިންމުމާއި ރިޕޯޓް ފޮނުވުމާކޮމިޓީެގ މަސަްއކަ، ްނީވމާ. އެހެކޮމިޓީތަކުަގއި އޮންނަނީ ކޮމްްޕރޮމައިޒަކަށް ިދއުމަށް

ދެ މަރުޙަލާގެ ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން. އެއީ މަސަްއކަތް ނިންމާ ސުންގަޑިައކީ ެއީއ ރިޕޯޓް ދާންޖެހޭ ގަޑި. އޭެގ 

ލައެއް. އެހެްނވީމާ، ކި މައްސަކުރިން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ ނިންމާލާފައި ރިޕޯޓް ނިންމުމަށް ވަގުތު ދިނުމަކީ ވަ

ތްކުރުްނ މިހާރު ކޮމްޕްރޮމައިޒަކަށް މަަސއްކަ ކަމުދާނެ ކަމެއް ނޭނގެ. އެކަމަކުދެން މި  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ

އަށް ސުްނގަިޑެއްއ  1 ގެ މާނައަކީ ނޫިނއްޔާ ިޑސެމްބަރމި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އޭ ، ރަނގަޅުހެން. އެހެންވީމާ

ނަޑއަޅާފަިއ ދެން މިބޭފުޅު ެއއީ މިބޭފުުޅން މި ވިދާުޅވާ ވާހަކަފުޅުތަްއ  ވިދާުޅވާ ގޮތަށް އެ ީރްޗ ނުވެއްެޖއްާޔ،ން ކަ

ވެސް ރަނގަޅު. ވަރަށް ގިަނ މަސައްކަތް އެބައޮތް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކްސްޓެންޑް ުކރެވިދާނެ. ކުރެޭވއިރުަގއި ެއ 

ނޑައަާޅފައި އޮންނަ ޑެޑްލައިނަށް ަމޖިލީހުގައި ޑިބޭޓްކޮށްަފއި ނިންމޭވަރަށް ފޮނުވޭވަރަށް ޭއެގ  ބަޖެޓު ނިންމުމަށް ކަ

ނޑައެ ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މި ، ޅީމަ ރަނަގުޅވާނެހެން. އެހެންވީމާފަހުގައި ކަ އަުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އަދި އަޅުގަ



  

ކަމަށް ަކނަޑެއޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުސންގަިޑއެއް 01ޑްރާފްޓުަގއި މިއޮތް ޑޭޓް އެއީ ިޑސެމްބަރު 

 ަކމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.  ބަްސވުމަކަށް އާެދވިދާނެއެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ވޯުޓ ގަ  އާދެ! ޑިއަްށ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރްއޔާ. ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ވާހަކަިއގަިއ އިތުރަށް އެބަޖެހޭ ައޅުގަ

ދެ ގޮތެއް ިމވަނީ. ެއއް ގޮަތކީ މަޑުްއވަރި  އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ސަމަރަިއޒް ކޮށްލާނަން. ،ވެސް ރެީޑވާން. އެހެންވީމާ 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަމީތް ހުށަހަޅުއްވައި އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑީޑީ ތާއީދުކުރަްއވަިއ 

އެްއގޮްތ  އަދި ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އޭގެ ކުރިން ެގންގުޅުްއވި ޚިޔާލު

ކަމަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ެއއްބަްސވީ ެއއް ހުށަހެޅުން. އަނެއް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ޚިޔާލެއް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި ެއއަށް ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ިމ ، ންަގޑި ަކނޑަެއޅުމަށް. އެހެންވީމާށް ސުއާއި ހަމައަ 05ޑިސެމްބަރު މަހުގެ  ގޮތް. މާނަޔަކީ ނާޝިދު ތާއީދުކުރެއްވި

ދެގޮތުން، ތިންވަނަ ގޮތަކީ މިއަށް ތާއީދެއް ލިބިގެންދިޔަ. ެއއީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވިސްނުމުގައި ހަމަ އެ ދެގޮތް ވެސް 

ކަމަށް.  ޑިސެމްބަރު މަހުެގ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ވިދާުޅވެ އަނެއްާކ ނޮވެމްބަރު މަހުެގ ނުވަތަ ރަނގަޅު

ނޑުމެންގެ މި ސުންގަޑި އޮތް ގޮތް އެއީ އެހެންވެއްޖެ  އަޅުަގނޑަްށ ، . އެހެންވީމ1.12.2014ާއްޔާ ެއއީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް ޚިޔާލު އެއް ހެންވީމާ، ޖެހޭ. އެވޯަޓކަށް އަހަން އެބަ، ގޮތް ނުވެފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާހީވަނީ މިކަމަށް އަޅުގަ

ޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކަމަށް ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފު 2014 ޑިސެމްބަރ 01ސުންގަިޑއަކީ 

މިގޮތަށް ުނފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވޯޓު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގުނުމުގެ ުކޑަ މައްސަަލއެއް އުޅޭތީ އަލުން ވޯުޓ...  އާދެ!

 ނޫން ނުވޭތޯ ވާނަމަ. އާނ އޯކޭ.  މަށްކަ ނެތްެއއް ަމއްސަލަ އެއްވެސްއަނެއްހެން ހާނަން ނާދެން އަުޅަގނޑު އެގޮތަށް 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ނިންމާއަޅު  ޝުކުރިއްާޔ. އެހީމޭ. އެހީމަ ވޯޓެއް... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ލެވުނީ ގަ

. އަދި ޭއގެ ތެރޭގައި އެ ހަފްތާގެ އެންމެ ކަމަށް 1.12.2014އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ފައިނަލް ރިޕޯޓިންގ ސުންަގޑިައކީ 

ފަހު ދުވަހަށް ތަރސްޑޭ ދިމާވާތީވެ އެ މަސަްއކަތް ކޮމިޓީން ނިންމެވުމަށް ބާރުއަޅަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮްތ 

ނޑުމެންއިތުރު މަސައްކަތެްއ. އެއީ ެދންމެ ހުށަހެޅުއްވި ބަެއއް ިއޞްލާޙުތަކުަގއި ބޭބޭފުޅު ކަމާ ބެހޭ  ން ވިދާޅުވި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ކަ ރުކޮށްގެން ިމ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެފަރާތްތައް ހާޟި މަށް. ތެދުފުޅެއްމެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ބަޖެޓު  101 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ައށް ރިޢާޔަތްކޮށްލާއިުރގަިއ ައުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ޢާއްމު ބައްދަލުވުްނތައް ބާއްވަްނވާނެއޭ ބުނެފަިއ  ބަޖެޓުގެ އަންނަނިވި ކަންކަމާ ަގއިދުވަުހގެ ތެރޭ 07ލިބޭތާ 

ވަނަ ނުކުާތަގއި އެބަ ހިެމނޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަުތގަިއ  04މިހުންނަ ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގަިއ އަންނަ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި 

ދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން މާދަން. މީގައި ހަމަ ގުޅޭ ގޮތުން ގަވަރުނަރ އަ ބަޖެޓާ އެޖެންޑާަގއި މިއޮތް



  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕްރޮފެަޝނަލް އޮޕީނިއަން ހޯދުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓް އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ ދިރާސާކޮށްލަން 

އްެދވުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައްދަލުވުންަތއް ފެއްޓުމުގެ ކުރިއަށް ވެްސ އޭގެ ލިޔުމުން ޕްރޮފެޝަނަލް ޖަވާބުތަކެއް ހޯ

އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު ފާސްޮކށްފި ކަމުގަިއ ވާނަމަ އިދާރީ ޔުނިޓަށް ެއ މަސައްކަްތ ައޅުަގނޑުމެން ދެން ތަްއޔާރުެވގެްނ 

އަންނަންވާއިރަށް ެރޑީކުެރވިފަިއ ބެހެއްޓޭނެ. އެހެންެވގެން އެ ޚިޔާލު ތި ބޭފުޅުންނަށް ހިއްާސކޮށްލަންވެގެން ެއއީ ކޮންމެ 

ން ބާކީ ުހރި ކަންތައްތައް ނިންަމވާނީ ތިބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން ެދން އަންނަ ސިޓިންގއެްއަގއި ގޮތެއް ވިަޔސް ދެ

ޚިޔާލު ެއއްގޮތް ުނވެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ ވޯޓަށް އަހަިއގެން ެއއްވެްސ ކަމެއް ގަދަކަމަކުން ނުވެއް ނިންމޭނެ. ހަމަ ެއ 

ނޑު މި އޮންނަ އުސޫލުން ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން އަޅުަގނޑު މެން ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، މި ނުކުތާ އަޅުގަ

އަލިއަުޅވާލީ ެއްޑވާންސްކޮށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަތެއް ކުެރވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީވެ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ުކޑަ. އެހެންނަމަވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ނާޝިދު މި  މި ވަގުތު ވެސް ވަރަށް

ފާހަގަކުރެްއވި މި މަޢުލޫމާތަީކ އަބަދު ވެސް ކޮމިީޓގަިއ ހޯދާ މަޢުލޫމާތްތައް. އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި 

ސް މިނިސްޓަަރށް ސިޓީ ފޮނުަވއިގެން. ހަމަ މުޤައްރިރަށް މިހާރު ވެސް ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރެވެދާނެ ިއނގޭތޯ. ފިނޭން

އެހެންމެ އޭދަފުށި ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް މީހުން 

ޝެޑިއުލްކޮްށގެން ގެނެްސގެްނ ވާހަކަ ދެއްކުުމގެ ބަދަލުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ައއު ޕްރެްކޓިކްސެއް މިފަހަރު ފެށިދާނެ. 

ނޑުމެން މީގެ ކުިރން ވެސް ގެނަީއ މިނިވަން އަޅު ަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވިދާެނ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކަށް. އަުޅގަ

މުއައްސަސާަތއް. ައޅުަގނޑުެމންނެއް ނުގެންނަ ސަރުކާުރެގ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކެއް. ނުގެންނަން. އެހެންވީމާ، ދެން 

ނިވަން މުއަްއސަސާތައް ގެންަނނީ. އޭގެ ތެޭރަގއި ހަޔަރ ޔައުމިްއޔާ ބައްަލވާ. ަޔއުމިްއޔާ ބައްަލވާ ގެަނއިތޯ. މި

ނޑުމެންނަށް ރެކޯޑް ބެިލދާނެ އިނގޭތޯ. ގެަނއީ ކޮްނ  އެިޑއުކޭޝަން މިދިަޔ ފަހަރު ގެނެއްަސ އޮންނާނެ. ދެން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވިދާނެ ިސޓީ އިނގޭތޯ. ބަޖެޓާ ދޭތެރޭަގއި ދެކެނީ ކޮން ގޮަތކަށްތޯ.  ބައެއްތޯ. އެ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުްއިވ؛ އެއީ މި މަސައްކަތް ައވަްސކުރުމަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ދައްކަނީ. އެހެންވީާމ، އޭދަފުށި 

ނޑުމެން އެ މީހުން  ގެނެސް ކިތަންމެ ވަގުެތއް ހޭދަކުރި ކަުމގަިއ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ފާހަަގކުރެްއވީ އަުޅގަ

ެއދޭ ވަރަށް ނުެވއް ެދވޭ. ނުެދވުނީމަ މި ކޮމިޓީައކީ ވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ކޮމިޓީެއއް ވީނަމަވެސް އެ މީހުން އެ 

ގޮތުަގއި ބެލެވޭނެ. އެ މީހުންެގ ވަގުތު ވެސް އަނެްއކާ ެއ މީހުން ވެސް އަހަރުމެންނަށް ިއޙްތިރާމުނުކޮށް، ދެއްކި ވާހަަކ 

ގެ ބާރު އެބައޮތް. އެެހންވީމާ، މުޤައްރިރު ހަމަ ތި ވެސް އަެޑއް ނާހާ. ެއގޮތަްށ މުޤައްރިރު ެއ މަސައްކަްތ ކުރުމު



  

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށާއި އެހެްނ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާ އުސޫލުން މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވަިއގެން އެ 

 މަޢުލޫމާތު ވެސް ގެނެއްސި ަކމަށްވަންޏާ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަަތށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަެވގެންދާނެ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު، މަތިވެރި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނޑު ދެތިން ނުކުާތއެއް ާފހަގަކޮށްލަންެވގެން މި ކުީރަގއި އަޅު  ނޑު ގަސްދުަގއި ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ައުޅގަ ގަ

ޝިދު ދެއްކެިވ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާ އިންޓެއް އުޅޭތީ. އެހެންނަމަވެސްދޫކޮށްލީ އެހެން ޕޮ

ނާ ގޮތުން ވެސް ބަޖެޓަކީ ވަިކ މު ވާހަކަފުޅުތަކެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ެދކެން. ޤާނޫނުއަސާސީ ބުވާހަކަފުޅަކީ މުހިން

ގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގޮތަށް ޚަރަދުކުރަން އޮންަނ ދެްއގައި ަރއްޔިތުން މަގްސަ

ން ސްޕެްނޑް ކުެރވުނު ގޮާތއި މަގްސަުދތައް ހާސިލުވެފަިއ ހުރި ގޮްތ ބަޖެޓު ްއޗެއް. އެހެންވީމާ، އެ ާފސްކުރެވުނުއެ

ނޑަްށ ފެންނާތީ އެ ޚިޔާލަށް ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަަމށް މީގައި އެކަހަލަ  ނޑު ާތއީދުކޮްށލަން. ދެންއަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު ަބއިވެރި އެަކމަކު ވާހަކަެއއް ނެތް. ކުރީަގއި ަބްއލަވާ ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ.  އެާހ އެކަްނ ކޮމިޓީތަުކގައި  ެވވުނުއަުޅގަ

ނޑަ ، ވެ ކުުރކޮށްލުމުގެ ގޮތުންމި ގަިޑ ހިނގަމުންދާތީ ކަށް ފާަހގަެއއް ނުކުެރވޭ. ދެންބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކުރި ކަމަކަށް ައޅުގަ

މި އަނެއް ގިނަ ކޮމިޓީަތކުަގއި ކޮންމެ މަަސއްކަތެްއަގިއ ވެސް މަޖިލިްސގެ ތަޅުމުަގިއ މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވާ  ދެން

ވެސް މެންބަރުން  ޔަޤީނުން އެންމެފަހުން މިދިޔަ ކޮމިޓީގައި ހަމަ  ޢާޔަތްކުަރއްވާ. އެހެންނަމަވެސްރިޚިޔާލުތަކަށް 

ތައްޔާރުެވގެން ަވރަށް ބޮޑަށް  މިނިޓުއިރު 15ތް. މި މެންބަރުން ޚިޔާލުތަކަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށްފައެއް ނެ ފާޅުކުރެްއވި

. ހަމަ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހަމައެކަނި ދާއިރާގެ ވާަހކަެއއް ނޫން ދައްކަވަނީީކއެއް ހަކަފުޅު ދައްަކވާފައި ހައްަދވާވާ

އިޤްތިޞާދު ކުިރއަށްދާ ގޮާތ  އިދަރަީނގެ މައްސަލަަތއް ހުރި ގޮތާ  ންޏާއި. އަރަމު ޚިޔާލުފުޅުތައް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާމުހިން

ސްޕީޗް  މިކަހަލަ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރަްއވާ. އެހެންވީމާ، ގިނަ ކޮމިޓީަތކުަގއި އޭަގއި މުޅި

އް ެގނެސްގެން ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ. ގެން ކުރު ޝީޓެއިންޓްތައް، ޮޕއިންޓް ފޯމަށް ޖަހައިމު ޕޮނުބެލިޔަސް ހުންނަ މުހިން

އެހެންވީމާ، މެންބަރުން އެހާ ގިނަ ަވގުތު ަތޅުމުަގއި ދިނުމުގެ މާނަެއއް ނެތް. އެ އަޅުަގނޑަކަށް ީހއެއްުނވޭ ދާއިާރެގ 

ނުޑމެ އެންމެން ެއއީ ވެސް މިފަހަރު  ން ރިޢާޔަތްނުކުރަންޏާ އެހެންވީމާ،ވެސް އަުޑއަހާހެން. އެހެންވީމާ، އެއަށް އަުޅގަ

 ން ލުޕޮއިންޓް ފޯމަށް ނަގަިއގެން ގެނެސް އެ ބަލައިއަޅުަގނޑުމެން ކޮންިސޑަރކުާރ އެްއޗެއް. މިދެންނެވި އުސޫުލން އެ 

 އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މަދުމުޙައް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ނޑަށް ފެނޭ ބަޖެޓު ވެސް ައވަހަކަށް ފަށަން އިނގޭތޯ. އެގޮތުްނ މި އަންނަ ސަންޑޭ ކަމަށް  ގެ މަސައްކަތް ވީހާމި އަޅުގަ

ނޑަކަްށ ނުފެނޭ. ދެންއަޅުގަ  އޭގެ އިތުރަށް  ނޑަށް ފެންނަނީ. އެ ޮކންމެ ބަޖެޓުގެ ޑިބޭޓް ނިމެންދެން މަޑުކުރާކަށް އަުޅގަ

ނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ރޭގައި މިނިވަން މުައއްސަސާތަކާދަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެބައް

ނޑުމެން ެއކި ފަހަރު އެކި ގޮތްގޮތަށް  ރިޔާޟް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް. ދެން ވުޒާރާަތއް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ  އަުޅގަ

ބަޖެޓް ކޮމިޓީއަށް ސިީޓ  ުޅަގނޑުމެންނަށް ސިޓީެއއް ފޮނުަވއި،އަ އެ ވުޒާާރއަކުން ހުރީ. ދެން އިނޭނގޭ ކަން ކޮށްފަކަން

ނޑުމެން ން ކަމަށް ބުނާ މިނިސްޓްރީތަކާ ކަންނޭނގެބައްދަލުކުރަން ބޭނު މިިނސްޓްރީތަކާ އަނެއްހެން ޢާއްމު ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ، އެހެނެއް ނޫން ކޮށްަފއި ހުރީ.ން ބައްދަލުއުސޫލަކު އްދަލުކުރަން. އެ ބައެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމެއް އެކަންޏެްއ ނޫން ނޑަން ވެސް އެބަޖެހޭ ބަ އޮންނަނީ. ފަހަރު އަޅުގަ އެްއ ކަ

ނޑަކީ ވެސް ބަޖެޓު. ދިމަދިމާލުން. އެހެންވެގެން އެ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރަނީ އޮފީސްތަކާ ގެ މުޤައްރިރު، ދެން އަޅުގަ

 .ގެންދަވާ ާސކޮށްލީ އިނގޭތޯ. ކުރިއަށްހިއް  އި ހުރި މީހަކަށްވާތީވެކޮށްފަ ންކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް، ގަމު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނުޑ ހަމަ ކުޑަކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން މި މުޤައްރިރު ވިާދޅުވެއްޖެ  ވަނަ މާއްާދއާ  4އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެއީ އެހާ ރަނގަުޅ  ބަޖެޓް އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ. އާދެ! ގުިޅގެން އެމް.އެމް.އޭގެ ަގވަުރނަރަށް މި އަުޅގަ

ތޯ އޮތީ ރަށް ބަޖެޓާ ބެހޭ ކަންބޮޑުވުމެއް ޮއތްތޯ އައްަސވާލަން ރަނގަޅު. ބަޖެޓް ރަނގަޅަށްގޮތެއް ނޫންހޭ. ަގވަރުނަ

މި ަވގުުތ ސިޔާސީ ކަންަތއްތައް ހުރި  ހެން ކަހަލަ ޕޮޒިޝަނަކަށް. ދެންއްޔާމު ަގވަރުނަުރ އެ ލެވެނީ އެކަމަށް ވެއްޖެ 

އެ  ލެއް ގެނެސް އަލުން މި ގަވަރުނަރޤާނޫނަށް ބަދަފަހަރެއްގައި އެމް.އެމް.ޭއގެ  ންގޮތުން ކަމުނުދާ ކަމަށް ވަންޏާމު

ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް އޮތްޯތ  ،ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މައްސަލައެއް ، ސް ވެދާނެ. އެހެންވީމާޕޮއިންޓްކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެ 

 އައްަސވަން އިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ  .އީ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިައނެއް އެ ބޭފުޅުން ލައްވާ ހޯދާލުންއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ނުކުތާއަީކ އެ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިޔާމަ ދެން  މިޓީަގއި ެއކަން ފާސްކޮށްލާފައިމަސައްކަތަށް ައވަްސެވގެންދާނެ ކަމަކަށްވާތީ މިއަދު ކޮ ައޅުގަ

ނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދާނީ. މައްސަލަތަްއ ތި ބޭފުޅުން ބޭ ންވާ ބަޔަުކ ހާޟިރުކުރުން. ދެންހާޟިރުކުރަ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުެގ ހައިސިއްޔަތުން އެްއެޗްއ  ހިތަށް އަާރ ހަމަ ދެކެވިދިޔަ ވާހަކަތަަކކާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުެމން އަތުަގއި ގިނަ ފަހަރަށް މި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ކަރުދާސް ޗާޕްކުރީމަ  .ނޯޓްކޮށްލާނަމޭ

 .އޮންނަނީ މީގައި މުކޮށް ޮއތް ދެ އަހަރުގެ ފޯކަސްޓިްނގ ޢާއްއަދި ކުރިއަށް  އިއި ވެސް ވޭތުވެިދަޔ ދެ އަހަރާގެނެޭވއިރުގަ 

ނޑުމެންނަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުްނ  ރިވަިއޒްކުެރވި ހިނގި ޚަރަދު ޖެހިގެން އައި އަހަރަށް ރިަވިއޒްކުެރވުނު މިންވަރު. އަުޅގަ

ށް އެކަށައެިޅ ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރެވުނީ ކޮން މިންވަރެއްކަން ފިގާރެގ ދޭ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި ތަންތަނަ އެބަ އެނގި

އްޔާ ައޅުަގނޑަކަށް ހީެއއްނުވޭ ދުނިޔޭގެ ެއްއވެްސ އްމެ، އެހާ ފްރިސައިޒް ޑީެޓއިލަށް ދާންވެއްޖެއުސޫލުން. ތެދެ

އި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. ގަތެރޭ އަކުރުން ައކުރުން ޮއޑިޓްކުރުން ބަޖެޓް މަރުޙަލާ ްއގައި އެ ތަނަކަށް ދިން ބަޖެޓުޤައުމެ

އެ ހުށަހެޅުއްިވ ވަރަށް ކުެރވޭނެ ކަމާ މެދު ނާދިރު ކަމެއް އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު  އެއީ

ނޑުމެންނަށް ނުކުތާގަިއ އެމީހުންނަށް ހާިސލުކުރެވުނު މިންވަުރ އަުޅަގނޑުމެން ދައްމަންެވއްޖެ އްޔާމު ިމ ބަޖެޓް އަުޅގަ

ކަތްކޮްށގެން ނޫނީ ހަމަ ނޫން މިއަންނަ އަހަރުގެ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުގައި އިތުރު ދެ މަހެއްގެ މަސައް ލާހިކު

ން. ތަކުަގއި ވެސް ފެންނަނުޑމެންނަށް އެބަހުއްޓޭ މި ބަޖެޓު. އެހެންވީމާ، ެއއަްށވުރެ ތަފާތުތަކެއް ައޅުގަ ހޯދާކަށް

ނޑުމެން  މް ޝަރީފް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ   އެއަށް ވޯޓަށް އަހަން ޖެހޭތީއެ ނިންމާލަންޖެހޭ ގަޑީަގއި އަުޅގަ

 .އެބަ ޖެހޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ނޑު އެބަޖެހޭ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް މުހިން އާދެ! އަުޅގަ މު ސުވާލުތަކެއް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 އެއް ކޭ ނުލަްއވާށެރިރު ހަމައެކަނި ސިީޓއެއް ފޮނުްއވާއްނަާރއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް މުޤަގަވަރު

ނުޑމެން ހަމަ ސާފުކޮށްލަން މި  ހޯދަން ސިޓީ ފޮނުވުން. އެކަމަކު ލެއްވުން ހަމަ ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު .ނޫން އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ  ން އެދޭ ކަެމއް. އެހެންނޫނިއްޔާހަމަ އަުޅަގނޑުމެެއއީ ވުމަކީ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން މަޢުލޫމާތު ދެއް

އް ސާފެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ގެން ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއަސްލު ދެއްވާ ޖަވާބަކާ ގުޭޅ ގޮތުން ދެން ވިދި

މި ޮކމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންދެްއވުމަށް  އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން ަގަވރުނަރާއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޝެޑިއުްލކޮށްގެން

 ދަންނަވަން. 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދްއވާ ައވަހަށް.ލައެ ހުށަހަޅުއްވާ ނިންމަވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑުމެން މުހިންމު މި ކޮމިޓީއަށް ގެ . ދެ ބޭފުޅުން ތޯންމި ައޅުަގނޑު މި ހުަށހެޅީއެއް ނު އާދެ! ންނަވަން. އެއީ އަުޅގަ

ސިޓީައކުން  މު މަޢުލޫމާތަކެއް މި ކޮމިޓީއަށް ދެވޭނެ. އަދިބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ގިނަ މުހިން ތަކެއް އެބަ އެ ދެމަޢުލޫމާތު

ނޑެއް ޤަބޫެލްއ ނުކުރަން. ދެންކުެރވޭނެ ކަމަކަށް އަޅު އެކަންކަން ސާެފއް  ނޑުމެން ގަ ގެ މި ބަޖެޓް ދިރާސާ، އަުޅގަ

ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ ކުރާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ދިރާސާ ނުކުރެވި ެވސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ނިންމިދާނެ. ދިރާސާކުރާ 

ޟިރުކޮށްގެްނ މިނުން މި ެދ ބޭފުޅުން ހާާވ ކަމަށްވަީނ ިވއްޔާ އެންމެ ކުޑަކުަރއްވަން ނިންމަ .ކަމަށްވަންޏާ ކުރާ ކަމަށް

ރީ ޕޮލިސީއާ ބެހޭ އާއި ފައިނޭޝިއަލް އަދި މަނިޓަ ރޯ އިކޮނޮމިކް ޕޮލިސީމައިކް ދިރޯ އިކޮނޮމިކް އަމި ބަޖެޓާ ބެހޭ މެކް

ނޑުމެން ސާުފކޮށްލަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކު ރަންޖެހޭނީ. ގޮތުން އެ ިދވެހިރާއްޖެއަށް ުކރާ އަސަރާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

 އްޔާ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ...އެހެންކަމަށް ވެއްޖެ 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރިއަށް މިގެންދަނީ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުޙަލާ، 

 ތެއް ހުށަހަުޅއްާވ ދެވިއްޖެތޯ؟ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްލަމް. ގޮ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ހަޅައިފީމު އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ހުށަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު މިހާރު މި އަރުވަނީ ައއްުޑއަތޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ށަހެޅި ގޮތް މިހާރު ނޯޓްކޮށްފީމު.ހު އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް.

 

 އްކެވުން:ވާހަަކދެ އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ބަެއއް  ގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ  ނަޑކީ. އާދެ! އަުޅގަ އަުޅގަ

ޔަޤީނުން ެވސް އަޅުަގނޑު ބޭނުން ފިނޭންްސ  ހަމަ ށް ނުގެންަނވާ ވާަހކަ ދެްއކެވީމަވަޒީރުން، ުވޒާރާތައް މި ކޮމިޓީއަ



  

ނޑު ވެސް  ކުރަން އަުޅަގނޑު ބޭނުންވޭ. ދެންއިނގޭތޯ. ުސވާލު މިނިސްޓަރާ ވާހަކަ ދަްއކަން އަދި ުމޅި ބަޖެޓް އަުޅގަ

ބަޖެޓާ ގުޭޅ ގޮތުން ވަކި މިނިސްޓްރީަތކުެގ ބަޖެޓާ  ންނަށް ބަޖެޓް ފޮތް ލިުބނީ. ދެންބަލައެއް ނުެލވޭ އިްއޔެ އަުޅަގނޑުމެ

ނޑު ވަރަްށ ބޮޢިއްޒަތްތެިރ މުޤަ ސުވާލުަތކެއް ހުރި ކަމުގައި ވާނަމަ ގުޅޭ ގޮތުން ޑަށް އެދެން އެ ވަޒީރުން އްރިރު އަޅުގަ

ރަން އެހެން ސުވާލުަތކެއް ުކރާކަށް ވެްސ ނޫން އިނގޭތޯ. ދެްއވުމަށް. ހަމަ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ުސވާލުކު  ގެންނަަވއި

ނޑުމެންވާނެ ބަެއްއ މިނިސްޓްރީތަކުން މިނިސްޓަރުން ގެނެސް ސުވާ ގެމީ، އެހެންވީމާ  .ލުކުރެވިފަކުރީަގއި ެވސް އަޅުގަ

ވެސް ވާނެ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ފުލުހުންެގ  ވިފައިއަދި ބަެއއް މިނިސްޓްރީތަުކގެ ބަޖެޓަށް ބައެއް ބަދަލުތަްއ ގެނެ 

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް  މުއައްސަާސގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން، ސިފައިްނގެ މުއައްަސސާގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން

ކުރެވިފަިއވޭ. ައދި ބައެއް ފަހަރު ބައެއް  ނަވާ މިތާނގައި ހަމަ މި ސުވާލުލުކޮށް އެ ބޭފުޅުން ގެންތަފްޞީ

ރުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ ހަަމ ހުށަހަޅުއްވާ ގޮަތށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފޯއެ މިނިސްޓްރީތަކުން ހުށަހަޅުއްާވ ބަޖެޓް 

ްށ ޓްރީތަަކށް ބޭނުންވާ، ަރއްޔިތުންނަމު ކަންތައްތަުކގެ ެއއް މިނިސްއްތައް، ަރއްިޔތުންނާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތަމުހިން

 އިމު ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަެދކެވިފަ މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ ހަމަ މުހިންުގޅޭ ގޮތުން  ދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާ

ނޑުމެން  ވިފައިއަދި ެއކަންކަމަށް ބަދަލު ެގނެ  ވެސް ކޮމިޓީަގއި ާވނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންަނވަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހަމަ މާދަމާ ވެސް ފާސްކޮށްެލވިދާނެ  ލަންޏާވިދާުޅވި ގޮތަށް ައޅުަގނުޑމެން ފާސްކޮށްއެ ގެން ޝަރީްފ ސް އަުރވާލައި އަވަ

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކުރެވިފައި މި ކޮމިޓީ  އްޔަތު ެއބައޮތް. އެހެންނަމަވެސްތިބޭފުޅުންގެ އަޣުލަބި

މެްނ މު މަސައްކަތްަތއް ައޅުަގނޑުކުެރވިފައި ިމވާ މުހިންއަސާސީން މަތިަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިހާ ޤާނޫނު އިއާ

އި މުަޤއްރިރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަމުގަ ަގނޑު ހަމަ ދެކެނީ. އެހެންކަމުންއަޅު ފުރަގަސްދީގެންނުވާނެ ކަމުަގއި 

 މީދުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ.ކު ކުިރއަށްެގންދަވާނެ ކަމަށް އުންކުމަތްތެރިކަމާއެހި

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ތެރިކަމާއެުކ އްވާ ެއއްބާރުލުމަށް ހަމަ އިޚްލާޞްއާދެ! މި ބަޖެޓް ކުރިއަށް ެގންދިއުމުގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ތި ދެ

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރަން މިއުޅެނީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ެއއް ަކމެއް. ވަގުތު ުކޑަކޮށްެލވުނީމަ 

ނޑުމެން ވިސްނީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަ . ބަޖެޓާ ގުޭޅ ގޮތުްނ ވަނަ ނުކުާތ މެދު 4ން. މިހާރު ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނުޑމެން ސި ގަވަރުނަރ ޓީ އެޑްވާންސްކޮށް އަދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަނެއް ހޯދުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެ ލިޙް ހުށަހެޅުއްވި ޮގތަށް ސަންޑޭަގއިފޮނުވާލާފައި އިބްރާހިމް މުޙަްއމަދު ޞާ ންގެ ޢާއްމު ަބއްދަލުވުންަތްއ އަުޅގަ

ންަގިޑ ސު ރިއަށް ގެންދަން. އެހެންނަމަވެސްގެން ކުްއދަލުވުންތައް ރަސްމީކޮށް ފަްއޓައިމި ކޮމިޓީގެ ބަ މިދެންނެވީ

ނަޑއަޅާ ނިމުނީމަ ދެން ނޑުމެންނަކަށް ލަހެއް ވެްސ ނުކުރެވޭނެ ކަ  ޣަފޫރު هللا އަދި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަތު ޢަބްދު .އަުޅގަ

މޫސާ އެގޮތަށް ހުށަހަުޅއްވާ ެއ ޚިޔާލުފުޅު ދެްއވީމާ، ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދާ އަދި އެހެން ބޭބޭފުޅުންެގ 



  

ލިޙް އްކަތް ފެށިދާނެ ކަމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާޚިޔާލު ދިމާވީ އެގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން އެޑްވާންްސކޮށް މި މަސަ

އްާޔ ނޑުމެން ސިޓްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ މާނައަކީ ހަމަ މާދަމާ އަދި މިރޭ ވެސް ައޅުގަ  .ގޮތަށް ާތއީދުކުަރއްވާަފއި ޮއތީއެ

ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި މާ ބޮޑު ޚިޔާލު ، ރިއަށް ެގންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާމި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަެކއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކު

ނޑަކަށް  ގެން ކޮންމެހެން ަގވަރުނަަރށް ސިޓީ ފޮނުވުންތޯ ނޫންތޯ ިމކަމުގައި ނުފެނޭ. ވޯޓަށް އަަހއި ތަފާތުވުމެއް އަުޅގަ

ވޭ އަޙްމަދު ނާޝިދު. އި. އެހެންވީމާ، ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މި ފުރުޞަތުގައި އެންމެ ފަހަށް އެދިވަޑަިއެގންފަބަލާލަން

އަންނަ  ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އި އަުޅަގނޑު މި ކޮމިޓީ ނިންމާލަނީއެހެންވީމާ، އަޙްމަދު ނާޝިދަށް ފުރުޞަތު ދީފަ

ނޑުމެން ސަންޑޭަގއި   މުން.ޮކމިޓީ ބާއްވާނެ ކަމަށް ެވސް މިތަނުގައި މިހާރު އިޢުލާންކުރައަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

މަޢުލޫމާތުގެ  ން މެންަބރުންނަށް ދެވޭގެމަތިމި ބަޖެޓާ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތން މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބުނެފައިވާ ގޮތު

އިތުރުން މެންބަރަކު ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި މި މާއްދާގެ )ބ(ަގިއ ބުނާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ޜަރީން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެ. މީަގއި އެބަ ބުނޭ ެއ ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެމެންބަރަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު މިނި

ވްނުވަީނ އްެޗއްތޯ؟ ެއޗީ ވްީވ ކޯވެިދޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ެއޗީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ވޭތު މަޢުލޫމާތު. އެހެންވީމާ،

ނޑު ެއގޮަތށް ހުށަހަޅައިގެން ތާއީދެއް ޗެއްތޯ؟ މި ޑެފިސިޓްވީ ިކހާވަރެއްއް ކޯ ވީމާ، ެވސް ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންތޯ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވައި ންސުންިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ އެ މަޢުލޫމާތު ކުރީ ބައިގައި  ން.ދިނުމަށް އެދެ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ެއކަން ނޯޓްކޮ ގައި ވެސް އެ ށް ބަަލއިގެން ކަމަށް ދަންނަވާލަން. ކޮމިޓީގެ ރެޯކޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ައޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ހަމަ މި ޕްރޮސެސް ބޭއްވެމުންދާ ވަ ވާްނ ވިދާުޅވި ކަންތައްތަކަށް އެޓެްނޑް ރަކަށް ތިވާހަކަ އޮންނާނެ. އަުޅގަ

ނުޑ މި ނިންމާލަނީ މި ދެންމެފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. މިއަދުގެ ކޮމިޓީ މި ވަގުތު އަ  އިޝާރާތްކުރި ގޮތަށް  ުޅގަ

އެ މަޢުލޫމާތު ވެްސ  ގެންއަޅުަގނޑުމެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި އަދި ރާއްޭޖގެ ަގވަުރނަރ ޖެނެރަލަށް ސިޓީ ފޮނުވައި 

އަުޅަގނުޑމެންނަށް ހާޟިރުކުރަން ފެނިއްޖެކަމަށްވާނަމަ ހާޟިރުކުރަންާވ ފަރާތެއް އެންމެ ގުިޅގެން  ނެސްދީފައި ދެންގެ

ވަނަ އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް  2015 ބަރުން ބަޖެޓް އަވަހަށް ނިންމަވައިކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ކަމަށް ބަލާފައި ހުރިހާ މެން

ޓަކައި މި ުއފުލާއެކު މިއަދު މި ަބއްދަލުވުން ނިންމާލަން. މަޖިލީހުގެ  ތަކަށްނަފާ ނެދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ 

والسالم عليكم ޓަކައި ފުރުޞަތު ދެްއވަމުން ވަިކވެލަން.  ތަޅުމުގައި ވޯޓު މިއަދު ކުިރައށްދާތީ ރެޑީވެ ެއކަމަށް ދިއުމަށް

 .ورحمة هللا وبركاته
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