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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هوصحب الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله الرحيم الرحمن هللا بسم`. 

ނޑުމެން .أجمعين ނަ ަބއްދަލުވުްނ ވަ 2ދިރާސާކުާރ ޮކމިޓީގެ ލަތުގެ ބަޖެޓް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައު 2015ގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ވާނަމަުމގަިއ ބަލައިލާކަ ަވގުތުހާިޒރީއަށް މިމި ެގންދަނީ. މި ބައްދަލުވުމުގެ  ން ކުިރއަށްއަޅުަގނޑުމެ އަުޅގަ

ނޑަެއޅު އްމުޢާ ެއއްބަސްކުެރުވނު އެއް ކަމެއް އެއީ ވޯކިްނ  ުކރިއަށް ފާސްވެ މުގެގޮތެްއގައި ކުރީ ދުވަހުަގ ސުން ގަޑި ކަ

މެންބަރުން ތިއްބަވަންޖެހޭނެ  12ގެ ގޮުތގައި ންބަުރން ތިއްބަވަންޖެހޭނެކަން. އަދި ވޯޓު ކޯރަެމއްމެ 8ކޯރަމެއްގެ ގޮުތގައި 

ނޑުމެްނގެ ކޮމިީޓގަ. ކަމަށް ތިބީމަ މެންބަރުންގެ  ައދަދަށްފެއްޓޭ  ރެން ގިނައިން މަސަްއކަތްިމއަދު އެ އަދަދަްށވު އިއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މެންބަރުންގެ އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ނުލައިނަން ދަންނަވާ  އިފައިލްޮކޅުގަ  އިއަތްޕުޅުގަ  ގެންދާނަން. އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމާ ބެހޭ ލިޔުމެއް  ކޮމިޓީގެ ތާވަެލއް  ކުރާދިރާސާ ލަތުގެ ބަޖެޓްއަހަރަްށ ލަފާކުރާ ދައުވަނަ  2015މިހާރު  ކަ

 ވީހާ ފޮނުއްވާލަެދއްވުން ކޮްނމެ މެންބަރަކަށް އޭގެ ކޮޕީެއއް ޓަށް ދަންނަވާލަން.ނުމަށް ސެކްރެޭޓރިއޭދިލަކޮށްވާލުޙަ

ނޑުމެން  އިވާަލއްާވފައެ ަބއްލަ .އަވަހަކަށް  )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( .ގަފަށައިގަތުމާ ޭދތެރޭފުރަތަމަ ވާހަަކެއއް އަުޅގަ

 މެންބަރުހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ހިންނަވަުރ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  .ޕީެގ ފަރާތުންއެމް.ޑީ އި ކޮމިީޓގަ ގެއަޅުަގނޑުމެން 

އެ ޕާީޓގެ  ހިމެނުއްވުމަށްމެންބަރު ޢަލީ ނިާޒރު  ދެކުނު ދާއިރާގެހިތަދޫ  އިޙްގެ ބަދަލުގަ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލި

މި ޮކމިޓީގެ މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގިއ  ވާތީ މިހާރުއި ާއ ުގޅިގެން ިހމަނުއްވާފައޮތް ސިޓީ އިން ފޮނުއްާވފަރީ ގްރޫޕުމަންޓަޕާލި

ތަމަ ދުވަހުގެ އެންމެ ފުރަ ( އާދެ!ޮކޅަކަށްފަހު)ވަގުތުކުރަން. ނިވަޑަިއގަްނނަވާ ވާހަކަ އިޢުލާނުރު ހިމެ ޢަލީ ނިޒާ

ނޑުމެންގެ  އިބައްދަލުވުމުގަ  ބަެއއް  ވިމެންބަރުންގެ ވާހަަކފުޅު އަމާޒުކުރެއް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަ

 ޮގތެއްަގއި އެހެން އަހަރުތަެކކޭ އްމުތެޭރގައި ޢާ  ޔަ. އޭގެކުރިއަށް ގެްނދިކަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަމުން 

އެނޫްނ  އިއޮފީސްތަކާ ަތކާއި އަދި ސަުރކާރުގެ މުއައްސަސާމި މިނިވަން  އިބަޖެޓް ފަށަިއގަންނައިުރގަ ވެސް އެއްފަދައި 

ދެެކވިފަ. އަދި ޭއގެ މާ ބެހޭގޮތުން ވެސް އެުދވަހު ވަީނ ވާހަކަރުރުކޮށް ސުވާލުކުހާޟި ކޮމިޓީައށް ތަންތަން ބަޖެޓްވެސް 

ށާއި އަދި އެމް.އެމް.ޭއެގ ދުމަށް ޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަހޯއިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން 

އަިދ  ފަހުގަ. ެއ ސިޓީގެ ޖަވާެބއް ށްގއަންުހގެ މީޓިހަމަ އެދުވަ އިސިިޓއެއް ވާީނ ފޮނުވާފަ ގަވަރުނަރަށް

ނޑުމެއަޅު  ވީމާ،ންއެހެލިބޭ. ޑުމެންނަށް ރަސްމީކޮްށ އަދި ނުވެއް އަޅުަގނ އެއާބެހޭގޮތުން  . ލިބުނީމަނަށް ލިބޭނެގަ

މި ދެންނެވި  ހިމެނެނީ ބަޖެޓް އިގޮތެއްގަ  ލަޖުމް ހަމަނަށް ވާހަކަެދއްޭކނެ. ދެން މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގ ންއަޅުަގނޑުމެ

ނޑަފެިނވަަޑއިގަންަނާވނެ ބައެއް ުނކުތާތައް.  އިކަރުދާހުގަ ހިމަނުއްވާފަިއވާ ުކޑަ ތާެއްއގެ މަްއަޗށް މި ނުކު 10 ކަށްގާްތގަ

ކަމަށް  1.12.2014އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމަށް ސުން ގަިޑއަކީ  ރިޕޯޓެއް މިއީ. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ފަދައިން

ވަނަ  1މާނައަީކ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  1.12.2014ކުރަން. އޮތް ވާހަކަ އިޢުލާނު  ތަށްތީ. އެހެންވީމާ، އެގޮއޮމި އިނިމިފަ

ނޑުމެންގެ މަަސއްކަތް ޮނވެމްބަރަށް.  27ވުނީ އެއްަބސްވެ  އިގަ އްގޮތެ  ލަމްނެ ކަމަށް އެ ދުވަހު ޖުމާލާނިން ދުވަހު އަުޅގަ



  

ންޖެހޭ ވަނިންމަ އްކަތް ނިމޭއިަރށް ކޮމިޓީންމަސަ އިގަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވީމާ،ންހެއެބުރާސްފަތި ދުވަުހ.  ،ބުދައެއީ 

 ކަމަށް ވަނަ ުދވަސް 1ޑިސެމްބަރ މަހުެގ ނުވާލުމުގެ ސުްނ ގަިޑއަކީ ފޮ މަސައްކަތްތަްއ ނިންމަވާ ަތޅުމަށް

ނަޑއަޅާ  މިއޮތް  އިވަނަ ނުކުާތގަ 2މާ އެއްގޮތަށް މި ލިޔު އާދެ!)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވާނީ. އެުދވަހު  އިއި ނިންމާފަފަކަ

 އަށް ބަޖެޓް ދިރާސާުކރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި  މަޝްވަރާކޮށް އިގުޭޅގުތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައޮތް ބަޖެޓާ  އިފަށަހެޅިހު

ނަޑއެޅުން.  މަށް. ށް މިއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެްއވުއަޅުަގނޑު ހުުޅވާލަން ފްލޯ މެންބަރުންނަގެންދާނެ ގޮތެއް ކަ

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ފުށި ދާއިރާގެވިލު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއި ފުށިވިލު

 އި އިރުގަ ގެންދާ  މުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިުރ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  އާދެ!

 އި ޚިާޔލު ކުރީދުވަހު މި ކޮމިޓީގަ ،މުގެ ވިސްނުންއްކަތް ކުިރއަްށ ގެންދިއުކާ ޚިލާފަށް މި ބަޖެޓްގެ މަސަކައެހެން އަހަރުތަ

ބަޖެޓް މި މިފަހަރު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި  އޭދަފުށި ފާޅުކުރެްއވި. ާޚއްޞަކޮށް

މީހުން ދާރާތަކުން ކޮންމެހެން ކުރީފަހަރު ގެނައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ބައެއް އި އިދިރާސާކުރާއިުރގަ

ނޑަށް ެވސް ތާއީދުކުރެޭވ. ެއއީ  ކަމެއް ބޭނުންތެރި މުމަކީ އެހާ މުހިންރުކުރުހާޟި ެއ ނޫނޭ. އެކަމަށް އަުޅގަ

 އި ގަވެސް އެ ިވދާޅުވާ ކަންކަން ބަޖެޓު. އެހެންނަމަރުކުރެވޭފާހަގަކުރެްއވިހެން ބަޔަކު ހާޟިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަށް ފެންއަޅު  . އެހެްނވީމާ، ޭއގެ ބަދަުލގައިހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭ ނަނީ އަޅުަގނޑު ދެން ހުށަހަޅަން ގަ

ނޑު މި ދެންނެވި ބައްދަލުކުރި ފަރާތް އިބަޖެޓް ދިރާސާކުރަން ފަށާއިރުގަ ބޭނުންވަނީ މިފަހަރު  ކުރީ  ތަކާކުިރން އަޅުގަ

މި ކޮމިޓީން ެއ  އިވަންޏާ ޭއެގ ކުރީގަ  މަށްދާކައެ މަޝްަވރާއަކަށް  އިވެސް ބައްދަުލކުރި ަފރާތްތަކާ ެއކުގަ  ފަހަރު

ބަޖެޓުްނ އޮތް  ފައިލިބިއަދި އެ  އިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަކާ މެދުގައި އެބޭފުޅުން ދެކި ނުވަްނ ބަޖެޓާފޮ ސިޓީެއއް ފަރާތްތަކަށް

ދާނެތޯ. ންކަން ކުެރވިނަށް އެކައޮތް ބަޖެޓުން އެމީހުން އިލިބިފަ ،ށް އޮތީ ކޮން ކަހަލަ ހުރަހެއްތޯޖެއްސުމަދެކޮޅު

ނޑުމެންަނށް ވަގުތުެއގޮތަށް ގޮއްސި  އެހެންވީމާ، އެހެންނޫން ސަލާމަތްކުރެވޭނެ.  ވަރަށް ބޮޑަށް ަކމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޖެހެނީ ކޮންމެ ފަހަ  15ްއ ހަދައިގެން ިދގު ލިސްޓެ ރަކު މިތަނަށް ގެނެސްގެން ވަރަށްކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

މިކަން ގެްނދަނީ. އެ ގަިޑއަކަށް ުނވެްސ ީދގެން  ަގޑިއިރުން ަބއި ަގޑިއިުރން ވަގުތު ޓުން އަދި ބައިމިނި 15މިނިޓުން 

 ވެސް ކުރީދުވަހު  އިދިޔަ އަހަރުގަ މި އިއޭގެ ބަދަުލގަ އެހެންީވމާ،ފެއްތޭ. ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ހިނގާ ކަމެއް އެއީ. 

ވީ. އިނަގާފަ ސް ފަރާތަކުންޓް ކޮންމެވެ އޮންާނނެ އެ ލިސްޓް. މިހާރު މި ފައިލުން އެ ލިސް އިްލގަ ފައި އަޅުަގނޑު

 އި ތައް. އެހެންީވމާ، އެ ފަރާތްތަކާ ެއކުގަ ބަްއދަލުކުރި ފަރާތް އޮންނާނެ މިދިޔަ އަހަރު އިސްޓްގަ އެ ލި، އެހެންވީމާ

 އްޔާކުރަންޖެހިއްޖެވެސް އެކަން ޮކންމެހެން އެހެންނަމައަދި ނުބާއްވާ ވާހަކަެއއްނޫން މި ދަންނަވަނީ.  ބައްދަލުވުމެއް

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ  ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓާ މެދުަގިއ  ވާއި އެ ލިސްޓްގަކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ



  

ހުރީ ކޮންކަހަލަ  އިތައް ިހންގުމުގަ އެ މުއަްއސަސާ އިވަނަ އަހަރުގަ 2015ައދި ބަޖެޓުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަކާއި 

އަދި އެ ޤާނޫނީގޮތުްނ  ބޭނުންފުުޅވޭތޯ ސް އުނިިއތުރެއް ގެންނަންއެްއވެ ލިބިފައިާވ ބަޖެޓަށްތިތަކެއްތޯ. ެއ ދަ

ދައްެޗއްތޯ ހުރީ. އެ ލިިބފައިވާ ބަޖެްޓގެ ތެރެއިން ޮކންކަހަލަ  އި ުމގަމަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރުވާ އި ވާލުކުެރވިފަޙަ

ނޑަްށ ފެނޭ އެހެންވީމާ، ެއކަން އެވަރަށް މަ ހަ އިއޭގެ ބަދަލުގަ. ސާފުކޮށްލަން އެ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވަން އަޅުގަ

އްކާ ވާހަކަެއްއ ދަ ނޫންނަމަ އެ މީހުން މިތަނަށް ގެނެސްގެން އެ އިންަޓވިުއކޮށް ެވސް ކޮށްނުލައި ސުވާލު

ވެސް ުނކުރެވި އެހެން  ޭއގެން އުނިބަޖެޓަށް އެްއވެސް އެްއޗެއް އިތުރު ެވސް ކޮށްނުދެވި އަދި  އިއެހުމަށްފަހުގައަޑު 

ނޑަށް ފެނޭ ނެިވ ގޮތަށް މިދެން އިދިއުމުގެ ބަދަލުގަ  މިފަހަރު އެކަން ގޮްއސި ކަަމށް ވަންޏާ ފަސޭހަވާނެ. ދެްނ އަުޅގަ

މެންބަރަކަށް ވެސް. އެހެން ކޮންމެ  ގެންދަން ނޑަައޅަިއެގން ކުރިއަށްލިމިޓެއް ކަ އިވާހަކަެދއްުކމުގަ އިބަޖެޓް ކޮމިޓީގަ

އެ  ތު ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ.ވަގު ހަދައިފި ކަމަށްވަންޏާ އަުޅަގނޑު ކަހަލަ މީހަކަށް މާިގނަ

ނ ހަކަށް ވަކިވަަރކަށް ދިނުމުގެ މީ އިކުރުމުގަ އެކަންއަދި ދެން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  އިނަ ަވގުުތގައޮން އިަޑއެޅިފަކަ

ނަޑއެޅުކޮންމެ ޕާ އިބަދަލުގަ  ތަށްގޮ 2ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި  ކުރެވިދާނެ ެއއީމަކީ ވެސް ޓީއަކަށް ވަކި އަދަެދއް ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެއް އިެގންދިއުމުގަމަސައްކަތް ކުިރއަށް  ކަމަްށވަންޏާ މިޮގއްސި ގެން ެޔްއ ލު އަުޅގަ

 ...ބޭނުންވަނީ. ދެންލިބިގެންދާނެހެން. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާތައް ނޯޓްކުރެިވއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި ތްތެރި ޢިއްޒަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު.  !އާދެ

 އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ކުޅުދުއްފުށި  ،މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެީމހުން ބުނާ ބަޖެޓް ދޭކަށްނޫން. މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ެގންނަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި  ށްގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީއަމަޖިލީހު

ތުގެ އެހެން ނޫނީ ސަރުކާރުގެ އެހެން ލަެޖހޭނެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދައުއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން

ހާސިލުިވ  ގެރި ޮގތާއި އެ ބަޖެޓު ރަދުކުޚަ ެވވޭނެހެން. އަދި އެ ބަޖެޓްމިނިސްޓްރީތަކުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީ

ކާރުެގ ސަރު މުައއްަސސާތަކަކީ ވަކިން  އެހެްނނަމަވެސް މިނިވަންދެވޭނެ. ޖަވާެބއްވެސް ފިނޭންސުން ެއކަމުގެ  ނަތީޖާ

ނޑު  ދެވޭ  މާ، އެމީހުންނަށްއަންނަ ތަންތަން. އެހެންވީްލވްމަންޓެއް ނެތި ހިނގަމުން ސީދާ އިންވޯބުނީ  މިއޮނިގަ

މި ކޮމިޓީ  ހަމައެަކނި މި މަޖިލީހަށްެއ ސުވާުލކުުރމުގެ ޙައްޤު އޮންނަނީ  ތޯ އެބަޖެހޭއްަވރެހާސިލުކުރެވުނީ ކިހާ ޖެޓުންބަ

ނުޑމެން އަބަދު، އެހެންވީމާ އަށް. ރުކޮށްފައި ކޮބައިޯތ ހާޟިރުކުރަނީ މިތަނަށް. ހާޟި އްވެސް އެފަރާތްތަ އަުޅގަ

ކްޓްތައް ޕްރޮޖެ ނުކުރެވުނީ؟ ީކއްެވގެންތޯ ހުރި ގައި ހުރި ކަންތައްތައްލުވި ނަތީޖާއަކީ؟ ކިހިނެއްެވގެންތޯ ބަޖެޓުސިހާ



  

ެވސް ތިބޭފުޅުން ރިުކެއސްޓްކުރިއިުރ ތިބޭފުޅުންނަށް  ިމވަރަށް ބަޖެޓު ލިބެން އަނެްއކާ، ނުހިންގުނީ؟ އެހެންވީމާ

މިނިސްޓަރަށް އެ  ކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ިފނޭންސް. ސަރުއޭެވސް ހުންނަންޖެހޭނެ ކުރެވިފަިއ ހުރި ކަމެއް

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް ވެވޭ ގޮތަކަްށ ސް މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކށް އެ ޖަވާބުދާރީ ޖަވާބުދާރީެވވޭނެ. އެހެންނަމަވެ

ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީން ، މާނޫން އޮންނަނީކީެއއް. ބަލަދުެވރި ފަރާތަކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް. އެހެންވީ

ކޮބައިތޯ ޚިދުމަތަކީ؟  އިރު ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުންނަްށ ދިންލުކުރަންޖެހޭނީ މިހާވަރަށް ފައިސާ ދިން ސުވާ ފުޅުންނާއެބޭ

ުކރެވުނީ މިދިޔަ އަހަރު؟ އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް މުހިންމު  ީކއްތޯތިބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް އިތުުރވެގެންދިަޔ ވަަރކީ؟ 

ނޑު ދެކެީނ ހަމަ މިތަނަށް ހާޟިރުކުރުން އެ  މި މުއައްސަސާަތއް، ރުކުރުންޟިމި ކޮމިޓީތައް ހާ ކަމެއްކަމަށް އަުޅގަ

 ކުރުން ެއއީީކެއއް. ުޝކުރިއްޔާ. ސުވާލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.  މެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 

 މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށި ދާއިރާގެ

ވާހަަކ ދެއްކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް  އެއަޅުަގނުޑ އެ ދުވަހުގައި އްޔާ މުޤައްރިރު. ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން ޝުކުރި

 އޮތްޖެޓު ކޮމިޓީގެ ަވރަށް ބޮޑު ރޯލެއް އެބައަނެްއކޮުޅން މީގައި ބައަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވގުތުތަކާއި އެްއޗެހި ކުަޑވެފައި 

ނޑުމެން ހަމަ ގެނެސްފަިއ ބަޔަުކ ގެނެްސފައި އެަބޔަާކއި ުސވާލުކުރުެމއް ނޫން މީ ކަންނޭނގެ މީަގއި ގައި. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ހިނގާބަލަ ، ތީ ބޮޑުސިންގާ ދެ ފޮތް ފޮނުވާފަ. އެހެންވީމާށް މިއޮތީ. ފުރަތަމަ މިއޮމައްސަލައަކަ

. މީަގއި ހުީރ ެއއްޗެހި ިލޔެފަރަނަގޅަށްތޯ މި  ޯކއްެޗއްތޯ؟ މީަގއި ހުރީފަިއ މީގަިއ ހުރީ މި ފޮތްތައް ބަލައިލާ

އި ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން ޚަރަދުކޮށްމިދިޔަ އަހަރު އެމީ؟ ކިހިނެއްތޯ ދެިވފައޮފީސްތަކަށް 

ނޑުމެން އަމިއްލައަށް މީަގއި ބެލިދާނެ އެްއޗެހި ފުރަތަމައިނުން ވެސް ސާކުރުމަށްފަހުގައި ދެން މި ދިރާ. ބެލިފައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ެއބަޔަކާ ވެސް އަދި ވާހަކަެދްއކިދާނެ އަދިމިއިން ނުކުންނަ މައްސަލަތައް. ދެ އެހެން ބަޔަކު  ން އަޅުގަ

ދީފައި އެބައޮތޭ.  މިދިޔަ އަހަރު މިވަރުގެ ބަޖެޓު ކީްއެވގެންތޯ މިހެން މިއޮތީ؟ ވެސް ދާނެ. ިމ މައްސަލަ ވެސް ގެނެވި

ތޭ އޮމިދިޔަ އަހަރު ކަލޭމެން ޚަރަދެއް ނުކުރެއޭ ނޫނީ މިދިޔަ އަހަރު ދިންވަރަށްުވރެ މާ ބޮޑު އަދަދެއް އެބަ، މާއެހެންވީ

 ހުރެދާނެ މިހިރަ ކަހަލަ މައްސަލަތައް ، އެހެންވީމާ ؟ދިމާވީ މިމި މައްސަލަ  އެ ކިހިނެއްތޯ. މިނިސްޓްރީ އަށް ޖަހާފަ

ނުޑމެން ބެލުމަށް ނޑުމެން މި ގައި ޭއެގ ކުރީަގއި އެންމެ ފުރަފަހުބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ ތަމަ ވެްސ އަުޅގަ

ބަޖެުޓ  އީމި ދެން އަޅުަގނޑު މިސުވާލުކޮށް ގިނަފަހަރަށް،  ންނާސްގެން އެމީހުގެނެ ކާ މުއައްސަސާަތކާިއ، އޮފީސްތަ

ނޑުމެންނަށް އޭެގ ތެކޮމިޓީގަިއ  ރެއިން ގިނަ މިދިޔަ ފަސް ައހަރު ވެސް އިން މީހެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ



  

އަހަރުތަކުަގއި މުޤައްރިުރކަްނ ކުރެްއވި ބޭފުަޅކީ މާމިނިގލި ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް. 

އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ޤާސިމް އިބްރާހީމް އެކަނި ބައެއްފަހަުރ އިންނަވަިއގެން އޮފީސްތަުކެގ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް 

 ހުންނާތިގެން އެމަނިކުފާނު ެއކަނި ނޫނީ ދެމީހުން ނޫނީ އެަކކު އިންދާ އެމީއަންނައިރުަގއި މިތާ މީހަުކ ނެ

ކަމެއް ދީގެންނެއް  މުސަމާލުކަމެއް ދީގެން މާބޮުޑ މުހިންމާޮބޑު ، ތައް އެބައާދޭ. އެހެންވީމާލަތްޖެހޭ ހާސުވާލުކުރަން

ހިތްވަރުފުޅު ގަދަކަމުން އެމަނިކުފާނު މިތާ  ނޫން މިކަން މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވެސް ކޮށްަފއި ހުރީކީެއއް. އެމަނިކުފާނުގެ

ލަތުގައި އެބަ އެމަިނކުފާނު އެކަނި އެބަޖެހޭ އިންނަވަން އެތާނގައި. މިނިވަން ންނަވާ. އިންނަަވިއގެން ބައެއް ހާއި

މުއައްސަސާަތއް އަންަނއިރުަގއި ެއކޮުޅގައި ތިން މީހުން ތިބެފައި ޤާސިމް އިބްރާހީމް މިތާ އިންނަވާ. ދެްނ 

ވެސް މިނިވަން  މީހަކު އެހެން އަތުވެދާނެ. މި ކޮމިޓީަގއި ޫނޅޭނެ މިހާރު ނޑުމެން ކޮންމެެވސް ެއކަކު ނޫނީ ދެއަޅުގަ 

ލަތެއްގަިއ ދަ ހާވެސް މީހަކު މިތާ އިންނާނެހެން. އެފަ މުއައްސަާސއެއް ގެންނައިރަށް އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ މިަފހަރު

އެްއގޮތަކަށް ވެސް ، ެއހެންވީމާއެ އިންޓަރިވއުތައް ކުރަމުން ގެންދެވީ.  އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ފަހަރުތަކުަގއި ވެސް

އެގޮތަށް ހަމަ ، ން ކުރީކީއެއް. އެހެންވީމާކޯރަމް ހަމަވެގެންނެއް ވެސް ނޫން. މީހުން ތިބެގެންނެއް ވެސް ނޫން އެކަ

ބޭނުމެްއ ނެތޭ. އެހެންެވގެން މިދިަޔ  އެްއކަލަ ކަމަކަްށ ކަމެްއ ކުރުުމގެ ނިޔަުތގަިއ އެމީހުން ގެނެްސގެން މިކަން ކުރުމުގެ

ނޑު އެ ނޑުމެންނަކަށް ، ވާަހކަ ެދއްކީ. އެހެންވީމާއަހަރުތަކުެގ ތަޖުރިބާއަށް ބަާލފައި އަުޅގަ ެއއަކަށް ައނެއްކާ އަުޅގަ

 ޢަމަލެއް ވެސް ނުކުރެވޭ. އެޭބފުޅުން ދައްކާ ވާހަަކއަކަްށ ެއބޭފުޅުންނަށް އެ ބަޖެޓެްއ ެވސް ނުދެވޭ. ދެްނ މިކަހަލަ

ގޮތަކަށް މި ކަންކަން އަންނަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން މީތި ދިރާސާކުރަން އުޅެބަލަ. ދިރާސާކޮށްފަިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއިން ފެންނަން ހުރި މައްސަލަތަކަށް އާމްދަނީ މި ލިބެނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ކޮން ގޮތަކުންތޯ؟ ބަޖެުޓ 

ނަޑއެޅިފައި މިއޮތީ ކިހިެނއްތޯ، ކޮން ގޮތަ  ، ފަ. އެހެންވީމާކުން ބަލައިގެން މިއޮތީ ބޮޑުސިންގާ ެދ ފޮތް ދީކަ

އަޅުަގނޑުމެން މީތި ދިރާާސކޮށްފައި ހުރި މައްސަލަތަްއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިތަނަށް ގެނެސްގެން ފިނޭންސް 

ނޑުމެްނެގ އެީއ މާލީ ަވޒީރު. މާލީ ވަީޒރަށް އެނގޭނެ ަދއުލަތުެގ ހުރިހާ ތަނަކަށް ދޭންޖެހޭ ބަޖެޓު.  މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަ

ބެހޭ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ  ރާތަކުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާ އެކަމާ މާލީ ވަޒީރު ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި އަދި 

ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެތަނަށް ގެްނގޮސް އެތާ ަބއިތިއްަބއިގެްނ ަވރަށް ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ަދއްަކއިގެން ވަރަށް ގިނަ ަވގުުތ 

ނޑުމެން މި ބަޖެޓު އެގޮްތ މިގޮަތށް ކުދިކުދިކޮށްލަިއ މިނިވަްނ  ހޭދަކޮށްގެން މި ބަޖެޓު މި ހަދަނީ. ދެން ހަދާއިރަށް އަުޅގަ

ދުނިޭޔެގ އެްއވެސް ތަެނއްަގއި އެކަްނ ކުރާ ނިޒާމެްއ ެވސް ނޫން.  އީމުއައްސަސާަތކާއި އެހެން މީހުން ގެނެސްގެން އެ 

ނޑުމެން  ފިނޭންސަށް. ފޮނުވާލާފައި ބުނަންވީ މި ބަޖެޓު  ވާލާބަޖެޓް އަނބުރާ ފޮނުބަޖެޓު އޮތީ ގޯސް ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ކަމަކުނުދެއޭ އަލުން މި ބަޖެޓު މިވެނި ގޮތަކަށް ހަދައިގެން ގެންނާށޭ. ކަމުދަންޏާ ކަމުދެއޭ، ނުދަންޏާ ނުދެއޭ. މިކަހަލަ 

ނޑުމެން ގޮސް މީގެ  ޤީޤަތުަގއި މިއޮންނަނީ. އެކަމަކުނިޒާމެއް މީގައި ޙަ މުޅި އަދަދުތަކުގެ ތެރެއަށް ގޮްސގެްނ އަުޅގަ

ނޑު އޮފީސްަތްއ  މިއަކަށް އެހިސާބަށް އެންމެ ައޑިއަށް ފީނާކަށް ނޑުމެން މައިގަ ނުޖެހޭނެ. މީގައި ބަލަންވީ އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ފުރަތަމަ  ނޑަެއޅިފަިއ ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ މި ފޮތުން އަޅުގަ ނޑު މިނިވަން މުއައްަސސާތައް ބަޖެޓު ކަ މައިގަ

 ބެހޭގޮތުން ދެން ހުރި މައްސަލަތަކާ ބަލާފައި ފަހަރަކު އެއްަޗކަށް ދަމުން ގޮސް މީތި ނިންމާލާފައި ބަލަންވީ.

އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަންވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް ދެން ހުރި ބޭފުޅަކު ވެސް. ގެނެސްފައި އެ ެއއްޗެހިތަްއ 

ނޑުމެން ބަޖެޓު އެީއ ރަނގަުޅ ބަޖެޓެއްޯތ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮއޅުންނުފިލާ މައްސަލަތައް އޮޅުންފިލުާވފައި ދެން އަުޅގަ

 . މިއީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް. ުޝކުރިްއޔާ. ކަން ނިމިފަވޯޓަކަށް އަހަިއގެން ފާސްކޮށްީލމަ އެއޮތީ އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ، هللاބްދުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަ

 މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑުމެން މި  ޝުކުރިއްޔާ ރިާޔސަތު. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ޣަފޫރު އެ ވިދާޅުިވ އެއްެޗއް. އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެންގެ މަްސއޫލިއްޔަތަކީ ކޮންމެހެން ބަޖެޓު ކުޑަކޮށް ބޮޑުކުރުެމއް ނޫްނ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ހަމައެކަނި އަ

ނޑުމެންނަށް އޮފީސްތަުކގެ މަސައްކަތް އެންމެ ރަނގަޅަްށ  އޮފީސްތަުކގެ. ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ބަޖެޓު މަރުޙަލާއަީކ އަުޅގަ

ކީ ައޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ބަޖެޓު މަރުޙަލާހެން. ލެވެން އޮތް ފުރުޞަތަމެންނަށް ބަލާހިނގާދިޔަ މިންވަރެއް ވެސް އަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންޭވ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ގެނެސްގެން އެމީހުންނަށް ފަިއސާ ދިންވަރަށް ޚަރަދުކުރިތޯ؟ 

ނުލިބުނުތޯ؟ ވަރަށް އެމީހުންނަށް ބަޖެޓު ލިބުނުތޯ،  ޚަރަދުކުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ ނުވަތަ އެމީހުންގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރެވޭ

އަުޅަގނޑުމެން ހުންނާނެ މިނިވަން  އަޅުަގނަޑކީ ވެސް ވޭތުވެިދޔަ ފަސް އަހަރު ހަމަ މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގަިއ އިން މީހެއް.

ނޑު ހަނދާން އެބަހުރި ޕޮލިސް  ނުޑމެން ހުންނާނެ. އަޅުގަ މުއައްސަސާަތކުެގ ބަޖެޓު ޮބޑުކޮށްދީފައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޮޑުއިންޓަރގްރިީޓ ކޮމިޝަންެގ، ހިއުމަ ވެްސ  ން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅި ވަރަށްވުެރ އަުޅގަ

ކުރިން. ެއއް މުައއްސަާސއިން އަނެއް ުމއައްަސސާއަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓު ބަދަލުކޮށްފަިއ ވެސް ހުންނާނެ. ފަިއސާެގ 

މެންނަށް ުކރެވޭނެ ކަމެއް. މިސާަލކަށް، ވެސް ައޅުަގނޑު އެއީ ، ށްފައި ވެްސ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާއަދަދުތައް ބަދަލުކޮ

. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ރަްއޔިތުންެގ ލަށް ޖަހާފަމިއަހަރު ވެސް ހަމަ ބަޖެޓުގަިއ އެބައޮތް ފުދޭވަަރކަށް މިޑިާޔ ކައުންސި

ވެްސ ދެެކވޭ ވާހަކަެއްއ ކަންނޭނގެ ީމޑިޔާ ކަުއންސިލުން ކުރާ މަސަްއކަެތއް  މަޖިލިސް ތެރޭގައި އަބަދު 

ނޑުމެްނ ބަލާ ެއއީ، ރަނގަަޅކަށް ނޭނގެއޭ. އެހެްނވީމާ މެންނަކަށްއަޅުަގނޑު ލަން ބޭނުން އެމީހުންގެ ވެސް ހަމަ އަުޅގަ

އެްއވަރަށްތޯ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފައިސާ ދެވެނީ؟ ެއީއ ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްތޯ؟  އްކަތާިއ، މަސްއޫިލއްޔަތާ މަސަ

ކިހާވަރަކަށް ފުށުއަރާތޯ؟ ެއ  އުންސިލުގެ މަަސއްކަތްތަކާޔާ ކަ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަންެގ މަސްއޫލިއްޔަާތއި މީޑި



  

ނޑުމެންނަށް  ެވސް ހަމަ ފައިސާ ރަނަގޅަށް ޚަރަދުކުެރވޭނީ ބްރޯްޑކާސްޓިންގ ކޮިމޝަނަށް ދީގެންތޯ؟ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު އެމީހުންނާ  ހަމަަގއިމު  ވާހަކަދައްކަިއގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން. އަދި އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަ

ވާހަަކދެކެވޭނެ، ވާހަކަދަްއކާލެޭވެނ  ްއގޮތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާވެސް ބޭނުން ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ އެ

ފުރުޞަތެއް ވެސް ބޭނުން. ޮކންމެހެންނެއް އެހެން އަހަރުތަކުގައި ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކޮންމެހެން ވަޑަިއގެން 

ނޑުމެންގެ ސުވާުލތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވޭނެވަުރެގ  އިންނަވަނީީކއެއް ނޫން. އެަކމަކު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަޅުގަ

ނަޑއެޅުްއވީ ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްދޭން.  ބޭފުޅެއް އިންަނވާނެ އެކި އޮފީސްތަކަށް ބަޖެޓު ކަ

ތިރީސް، ސަތޭކަ ތިީރސް  ކައަހަރަށް ބަލައިލާއިރު ލޯ އެްނޑް ޖެންަޑރ މިނިސްޓްރީ އަށް އެއްަލއް  2015މިސާލަކަށް، 

ވެސް އޮޅުްނފިލުވާލަން ބޭނުން އެތަނުން ޖެންޑަރ ކޮމްޕޯނަންޓަށް ދަނީ  ން އޮތްއިރު އަޅުަގނޑު ހަމަގައިމުހަ މިލިއަ

ނޑު ބަލާކިހާވަރެއްތޯ؟ ގްރީން ޓެކްްސއިން އާމްދަނީ އިތުރު ަލން ބޭނުން އެ މޮޑާލިޓީއަކީ ކުރަްނ އުޅޭއިރު އަުޅގަ

ކަށް ިހެއއްނުވޭ މިތާހެންނެއް ޖަވާބުދެްއވޭވަުރގެ ބޭފުޅުން ތިއްެބވޭީކެއއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޒިންމާ ކޮބައިތޯ؟ ައޅުަގނޑަ

ނޑުމެން ތަމްސީލުކުރާ  ނޑަށް ހީވަނީ. ބަޖެޓު މަރުޙަލާއަކީ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅަށް އަާދކުރަންޖެހޭނެހެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ ބަހެއް ބުނަން ލިބޭ ފުރުޞަތު. ދާއިރާތަކުގެ އިތުރުން ހަމަ މުޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެ ޓަށް އަުޅގަ

އެހެންނަމަ މި އޮންނާނީ ސަުރކާރުން ހުށަހަޅައިގެްނ ސަރުާކރުން ހަމަ ހިންގާ ގޮަތކަށް ޫނންތޯ އޮންނާނީ. ކަމެްއ ެވގެން 

ނޑުމެންނާމެންބަރުންނާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތްަމއްޗަށް މި ައންނަނީ ސަރުކާރު  ހަމަ  އި އަުޅގަ

 އެންމެންވެގެން މި ރަނގަޅަށް ބަލަންވެގެން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް، މަޑުްއަވރި ދާއިރާ.  އާދެ!

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް

އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ ޙަޤީޤަތުގައި އިނގޭތޯ މި ބަޖެޓު  ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްިރރު. އާދެ!

ނޑު ވިސްނާލާއިުރަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްަކންވީކީ މިތަ ނަށް މިނިވަްނ ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގިއ އަުޅގަ

ނުޑ ސަރު  މުއައްސަސާަތކާއި ކާރުެގ ހުރިހާ އޮފީސްތަކެއްގެ އިްސ ވެރިން ގެންނަ ވާހަަކއެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ަބއެއް ެމންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި ހިނގި ޚަރަދުތަކުގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑު މި ބަޖެޓު ފޮްތ 

ވަނަ އަހަރު މުައްއސަސާތަކުން ކޮށްފައި ހުރި  2014ބަލައިލާއިރު ެވސް މި ބަޖެޓު ފޮތުން ވެސް ފެންނަން އެބަޮއތް 

ނޑުމެން އަިދ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ، ތަކުގެ ތަފްސީލުތައް. ެއހެންވީމާޚަރަދު އިސް ވެރިން މި ކޮމިޓީ އަްށ  އަުޅގަ

ރުކޮށް ސުވާުލ ނުކުިރކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޢާއްމު ތަަޞއްވުެރއް ފެންނަން އެަބއޮތް ހާޟި



  

ޚަރަދުކޮށްފައި ހުރީ ކިހިނެއްަކން. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ހަމައެކަނި މިނިވަން 

މުއައްސަސާަތކަށް ބަޖެޓު ނުލިބިގެން ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ ޮއފީސްތަކަށް ބަޖެޓު ނުލިބިގެން އެކަމުގެ ކޮންސަރނެއް ނޫން 

ދައުަލތުން ޚަރަދުކުރުމަށް މި ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ މިީއ  އާއި އާމްދަނީ ކަންނޭނގެ. މިއީ ދައުލަތަްށ ހޯދާ

ިޑއުީޓއެްއ  ދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި މިސާލަކަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮެތއްތޯ މިއޮތީ؟ ދައުަލތުން އާމް

ތަ ދެން ދައުލަތުން ހޭދަކުރަންޏާމުން ބޮޑުކުރާނަމަ، ޑިއުީޓއެއް ުކަޑކުރާނަމަ، ޓެކްސްެއއް ނަގާަނމަ، ނުނަގާނަމަ ނުވަ

މިވެނި ދާއިރާއަކަށްހޭ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް، ިޞއްޙީ ދާއިާރއަށް ހޭދަ މިކުރަނީ ކިހާވަރަަކށްތޯ؟ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟ މި 

ކަންކަން ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ދިރާސާކުރަންީވ. ައދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް 

ނޑުމެން އެަބޖެހޭ މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހުރީ ކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ ަބލައި މިއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ެވސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. މިނިވަން މުއަްއސަސާތައް  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކަށްތޯ މި ައދަދުތައް ޖަހާފައި މިހިރީ. މިއަށް

ނ ޑުމެންނަށް އެޭބފުޅުން އެދޭ އެދުންތަކެްއ ޭކޓަރ ނުކުރެވޭ ކަމަްށވާނަމަ މިކޮޅަށް މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށްގެން އަުޅގަ

ކީއްކުރަންތޯ ައޅުަގނޑުމެން ގެންނަންވީކީ. ފާއިުތވެދިޔަ ައހަރުތަކުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާިއރުގައި ައޅުަގނޑަށް ލިބިފައި 

މިިނަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ިއސް ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރުގަިއ ހަމަ މި ކޮންސަރން އޮތް. މި ކޮމިީޓ އަށް 

ގިަނފަހަރަށް އެބޭފުޅުން އެދޭ ކަންކަން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  ވިފައި އެަބހުރި. އެހެންނަމަވެސްވެރިން ހާޒިރުކުރެ 

ތަނަވަސްކޮށްދެވިަފއެއް ނުހުރޭ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ދައުލަތުން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކަށް މި ހުންނަނީ 

ނޑުމެން އެ ބަޖެުޓ ފިނޭންސް މި ނިސްޓަރު. ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓެއް އެކަަށއަުޅއްވާަފއި ފޮނުއްވީމާ އަުޅގަ

ވާލުކުރިައކަސް އަދި އެ ބަޖެޓުން ޚަރަދެއް ނުކުރެވޭނެ ަތކަށް ބަދަލުކޮށްފައި ސަރުކާާރ ޙައަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންހާ ގޮ

ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ  އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެން ވާްނޖެހޭ ޒިންމާދާރު މި

އަތުވެއްެޖ  ންނަ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ހާލަތަށް އަދި އަޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ވެރިން ގެ

ިމހާރު މިވެނި މުއައްަސސާެއއްެގ ވެސް އިހުސާސްވާނެ  ހާލަތަށް އަުތވެއްެޖނަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެްނނަށް އެ .ކަމަށް

މަ ޖެހިއްޖެ ކަމަށް މިވެނި މައްސަލަ އޮޅުންފިލުވުމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަ ވެރިައކު މިތަނަށް ގެންނަން

ނުޑ ހުށަހަޅަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދު ފާހަގަކުެރްއވި ގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަީނ އަދި އަުޅގަ

މައިަގނޑު ކޮންސަރނެއް އޮތް ކަމަށްާވނަމަ ލިޔަން މި ކޮންސަރން މިގޮތަށް އެބައޮތޭ މިކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ސާފުކޮށްދޭށޭ. މިތަނަށް ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އެބޭފުޅުންގެ ވަގުތު ބޭކާރުކޮށް ައޅުަގނޑުެމންގެ ވަގުތު ބޭކާރުކޮށް ިމ 

އްނުކުރަން ޒިންމާދާރުަކމެކޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ މަސައްކަތް ިދގުދަށްމާލަން މަސައްކަތްކުރުަމކީ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެ

އަށް  2015ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހިނގި ޚަރަދުތަކުެގ ތަފްީސލު ވެސް ބަޖެޓު ފޮުތގައި ެއބައޮތޭ. ދެން 

ނޑުެމން މި ބަޖެޓު ފޮތް ބަލައިގެން މި ދިރާސާކޮށް ނިން މާފައި ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ތަފްސީލު ެވސް މިއޮތީ ހަމަ އަުޅގަ



  

ާއއި މިވާހަކަ މިތަނުަގއި އައްަސސާތައް ގެނައުުމގެ ވާަހކަ އާއި އެ މު  ދެން މިހާރު މުއައްސަސާތަުކެގ ވެރިންގެ ވާހަކަ

 މުޤައްރިރު. ޢިްއަޒތްތެރި ދައްކަންވީ. ުޝކުރިްއޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ އާދެ!

 މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ރަޝީދު ދެްއކެވި ވާހަކަފުޅާ އަދި ސަލީމް  ނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވީ ރިޔާޟްޝުކުރިްއޔާ. މުޤައްރިރު، އަޅުގަ  އާދެ!

ނޑު މިއީ ވޭުތވެދިޔަ ދެއްކެިވ ވާހަކަުފޅަ އަހަރު މުޤައްރިރުކަން ކުެރްއވި ބަޖެޓު  4ށް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށްބޮޑު އޮޅުެމއްހެން  ނޫނީ އެނިގވަަޑއިގަތުުމގެ ތެރޭަގއި އެބޭފުޅުންނަށް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ. އަުޅގަ

ނަޑެއޅިގެން އިތުރުފުޅު ހެއްދެ ީވ. އެހެން މިދަންނަވާލާ ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން ތިއްބަަވއިގެން ހަމަ ކަ

ވެސް މިނިވަން މުައއްސަސާަތކާ ބައްދަލުކުާރއިރު ސިޓީެއްއ ފޮނުވަިއގެން އެބޭފުޅުންނަށް  ފަހަރަކު ފާސްކުރަނީ ކޮންމެ

ޖެޓުން އެބޭބޭފުޅުންނަށް ދޭން ދައުލަތުން ލިބިފައި އޮތް ބަޖެޓުން ހަމަޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނުޖެހޭތޯ ހުށަހެޅުއްވި ލަފާކުރެްއވި ބަ 

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ މިްނވަރަީކ އެއީ ރަނގަޅު މިންވަެރއްޯތ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުަގއި އެބޭފުޅުން  ކަ

 ުނގަންނަވާނެ.އްޔާ އެޭބފުޅަކު ވަަޑއެއްލިބިފައި ހުރި ފުޅުންނަށް ބޭނުންފުޅުވާ އަދަދުމިތަނަށް ގެންނަން. ގެނެސްެގން އެބޭ

ނޫނީ ނުލިބި ހުރިއްޔާ އެބޭފުުޅން އައިސް ކިަޔއިދޭނެ. ދެން ހަމަ އެހެންމެ އެ ނޭވާަގއި ިމކޮޅުން ވާހަކަެދއްެކވި އީާވ 

ފަދައިން އެބޭފުޅުން ކުރިއަށް ރާވާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާިއ  އާއި އަދި ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެިވއިރު ވިދާުޅވި

ބުނު މިންވަރާއި ނުވަތަ ނުލިބޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ެއކަން އެގޮތަށް ކުރަނީ. ދެން ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ފައިސާ ލި

ނޑައަޅާަފއި ހުންނައިރު މިތަނުން ފާސްކޮށްފައި  ސަރުކާރުން ފައިސާ ދޫކުރައްަވނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު ކަ

ކުރޭ. ނުކުެރއްވުުމެގ ސަބަބުން ބަޖެޓުގެ ތާށިކަން އޮތް މިންވަރަށް ެވސް މިނިަވން މުއައްސަސާތަކަްށ ފައިާސ ދުލެއްނު

ދިޔަކަން ވެސް  ުކރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާނުކުރެިވގެންއަދާހުރެގެން ނަމަވެސް ނުދޫކުރުުމގެ ސަބަބުން އެބޭފުޅުން 

ނަޑއެޅިފައި  ހެްނވީމާ، މި ލާރިެއއް ުދލެއްނުކުރޭ. އެ ސްހުރޭ. އެހެންނަމަވެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ަބޖެޓުގައި ކަ

ވާހަކަ ދެއްެކވީމާ.  މައްސަލަތައް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެނގިގެންދާނީ އެބޭފުޅުން މިތަނަށް ވަޑަިއގެން އެ

ން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ގެންދަވަނީ އެބޭފުޅުްނ ކަން އެނގޭނީ. އެހެންވީމާ، އެއާ ޚިލާފަށް މިފަހަރު ޕީ.ޕީ.އެމުއޭރުން އެ

ންނަންނުޖެހޭ ކަމަށް. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މަްއސަލައެއް ދިމާެވއްޖެްއޔާ އެަކން ބަލާނެ ކަމަށް. މިހާރު މި މިތަނަށް ގެ

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 2، 1ބަޖެޓު ފޮތުގައި މިއޮތް ދެ ވޮލިއުްމގައި ވޮލިއުމް  ގައި ހުރި ކަންަތއްތައް އަުޅގަ



  

ނޑަށް ޔަމެންބަރަކު ވެސް ކިޔާ ބައްަލވާނެ ން ދިރާސާކުރަން ހުރި އެްއޗެހި ދިރާސާކުރަްއވާނެ. ޤީން. އޭގެކަން އަުޅގަ

ނުނިމި، މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކން އެ ހިންގާ ކަންތައްަތއް ހިނގަނީ ނުވަތަ އެބޭފުޅުންނަްށ  އެތަންތަނުން އެއެކަމަކު 

ނޑައަުޅްއވާފަިއ ލިބެނީ ނުވަތަ ލިބުމުގައި ހުިރ ފަސޭހަ ދަތި އުނދަގޫ ނުވަަތ ނުދޫކޮށްފައިވާ ަފއިސާ ބަޖެޓު  އިތުރަށް ކަ

ރަނގަަޅކަށް ދީފަެއއް ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިނގަީނ ކިހިނެއްތޯ ެއކަންކަން ޭއގެ ަތފްސީލުތަކެއް މި ބަޖެޓު ފޮުތަގއި އެހާ 

އެބޭފުޅުން  ވެސް އޮޅުންފިލުވުމުެގ ބޭނުމުގަާއއި އެްއކޮށް ގޮުތގައި މިުހރީ. އެހެންވީމާ، އެކަްނކަން ނެތް. ސުރުޚީ

ނޑު ެއކަނި  ން ނިންމެވީމަގެންނަ އެބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ެއކަންކުރަނީ. ދެން ވިދާޅުވީ އަުޅަގނޑު އެކަންޏޭ. އަުޅގަ

ކުިރއަްށ  ވޯޓު ނަގާ ކޯރަމް ނެތި އަޅުަގނޑުމެން ނުވެ ނީންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް އިނދެގެން ދުވަހަކު

ކަމަށްވާތީ. އެހެންވީާމ، އެކަމަުކ ެއ ަވޑަިއގަންނަާވ  . ެއީއ ވޯޓު ަނގަނީ ވަިކ ަވގުތެްއގައި ގެންގޮސްަފއި ހުންނާނީ

ނޑުމެން  ަގއިދައްކަާވ ވާަހކަފުޅު މިތާ ެރކޯޑު ވަަޑއިަގންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އެކަްނ  ފަހުންހުންނާނެ. އަދި ައޅުގަ

ހަމަ ރެކޯުޑގަިއ  ދިޔައީ. އެހެންީވމާ، ެއވާހަކަ ކުރަމުން ްސ ދެމުންގެންދިޔައީ. އެގޮތަށް ިމަކންވެ ވީވަަރކުން އަްނގައި 

ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ިމވާހަކަ މިދެންނެވީ. ދެން މާ ެއކަްނ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްލައެބޭފުޅުން ދެއްކެވީ

ައޅުަގނޑު މާބޮޑު މައްސަލަ ެއއް ނެތް މިހާރު ބަޖެޓު ފިނޭންސް  ،ކީންނަށް އެނގޭ މިހާރު މިއަދުގެ ރޫޙައަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ެދކޮޅު ހެއްދި ގޮތަށް ފާސްކޮށްލެއްިވައސް. އެ  މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އަސް އަދި ނޫނެޭކ އީ އަުޅގަ

ބުންޏަސް ތިބޭފުޅުން އެކަން ކުރެއްވުމަށް މެޖޯރިޓީ މިއަދު ެއބައޮތް. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ބޭނުން ހިތްޕަވަން ރާގު ެއގޮތަްށ 

ްސ ކަހަލަ ހަމަ ދެކޮޅު ހަދާކަްށ ެއއްެޗްއ ވެސް އެބަ އެނގޭ. ެއކަމަށް ހަމަ އެްއވެ މިސްރާބު ޖަހާފައި ހުރިކަން

 ިމއޮތީ  މެހެން ވަުގތު ނަގާލަން މިއަދުކޮން ވާހަަކއިަގއި ދަންނަވަން ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަަދއްކަންވާނީ. އެހެންނޫންތޯ. އެ 

 ދިރާސާޮކށް ނިމުނީއޭ. ދަންނަވާފައި ވޯޓު ނެިގއަސް އެކަްނވެސްާވނެ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް  .ބަޖެޓު ފާސްވެފައޭ

ނޑުމެން އެންމެންގެއްކޮށްލެ ނޑަށް ފެންނަނީ. އެެހންވީމާ، އެގޮތަށް ކޮށްލަްއވަްނޏާ އަުޅގަ  ވުްނ މާރަނގަޅު ކަމަްށ އަުޅގަ

 ވެސް ަވގުތު ސަލާމަތްވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު.  އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވަދޫކުޑަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެ  ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު 96މެންބަރަކަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ  މެންނަށް ކަންކުެރވޭނެ ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ައޅުގަ

ވެސް ގެނެވިދާނެ.  ވެްސ ކޮށްލެވިދާނެ. އަދި މިއަށް ުއނިއިތުރު ގޮތްތަެކއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް. މި މިއޮތްގޮތަށް ފާސް



  

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް  އި ޢަމަލުކޮށްފައި އޮްތގޮތް އެއީމިހާތަނަށް މި މަޖިލީހުގަ ވަަރކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލަންޖެހޭނެ  ައޅުގަ

ުމގަިއ ައޅުަގނޑު ެވސް ދެކެން. އަދި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓެއް ފޮުނވުމަކީ ކަމެއް ކަ

ަރއްިޔތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ  ކަމެްއގެ ގޮުތގައިއަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް އެ އޮތްގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން ލާިޒމުވާ 

ނޑު ހަމަ ގައިމު ެކން. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތް ހިމެނިގެން މިވަނީ ހުރިހާ ެވސް ނުދެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

 މުއައްސަސާަތކާިއ އަދި ހުިރހާ ބާރުތަކުގެ ަމއްޗަށް. ެއހެންކަމަށްވާނަމަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީސް ފަންކްޝަން

ން ކަމަށްވާނަމަ ކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ކުރަން ހުންނަ ހަމަތަކާއި އެއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތީ

ރަނގަޅަށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގަިއ  އެކު އެންމެްނ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެޒިންމާދާރުކަމާ

ނޑުމެންނަށް  މަޝްވަރާކުެރވިގެން ކުރެޭވ ަކންތައް ކަމަށް ައޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ނަފްސް ދެކެން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ފަދައިްނ މީގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ކަްނތައްތަކެއް ފޮތުން ބަލާފައި  ްއވިހަމަ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ފާހަގަކުރެ

ކަމެއް ނޫން.  ތެެރއިން އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެން ކަމެއް ސާުފކުރަން ވެއްޖެނަމަ ެއކަން ކޮންމެހެން ނުކުރުމަކީ ނެތް އޭގެ

ނޑު ވެސް ބަލަންޖެހޭނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  އެކަމަކު އެންމެ މިތަނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބަޖެެޓއްތޯ ނޫްނތޯ ވިދާނެ ކަމަށް. ދެން އަނެްއ ކަމަކަށް ހަމަ ކުރެ  ބަލާފައި .ކިހާވަރަކަށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ވާހަކަިއގައި ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ އެ 

ނޑު އެ  ބަޖެޓުގައި ބަހުސްކުރުުމގެ ެއީއ މި ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓެއް ނޫްނ. އެއީ ާޢއްމު ކޮމިޓީގެ މެންަބރަކަށްވާީތވެ އަުޅގަ

ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އެކަންވަނީ ކޮށް ނިންމާފަ. ހަމަ ކުރީ އަހަރެކޭ ވެސް އެްއގޮތަށް ބަޖެޓުގައި 

ނޑައެޅިފަ. އެކަންވަީނ މިހާރު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް ނިންމާފަ. އެކަން ބަހުސް ކުރުމުގެ ވަގުުތވަނީ ވަ ކި އަދަދެއް ކަ

ހިނގާނީ އެ އުސޫލުގެ މަތިން. އެ ކޮންމެފަހަރަކު ވެސް ޢާއްމު ކޮމިޓީން ކުރާ ކަމެއް. ދެން މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު އެ 

ނޑު ަހމަ އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލީ. ދެން ބަޖެޓް ދި ރާސާކުރަމުން ދާއިރުަގއި ޤައުމީ ަނޒަރަކުން ވާހަކަ ދެްއކީމަ އަުޅގަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްާނ އަދި މިއަދު އަދި ސަރުކާުރ މެޖޯރިޓީއެއް އޮތީމަ ސަރުާކރުން އަދި ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް 

އުމާއި މިކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުުމގަިއ ވާހަކަފުޅު ދެއްކުަމކީ ވެސް ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން. ެއަކން ކުރާނީ ހަމަ މުޅި ޤަ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ  ރައްޔިތުންެގ ލާބަ ާއއި މަްނފާއަށް ވިސްަނިއގެން. އަދި ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަންނޭނެގ އެއް ނޫން. ކުރަން ކިތަންެމ  މެންބަރަކު ވެސް ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން ހަމަަގއިމު ވެްސ ވަރަކަށް މަަސއްކަތް ކުިރޔަްސ އަޅު  ގަ

ނުފެނޭ.  ވަނަ މާއްދާގެ ރޫޙާ ޚިލާފޭ ކިޔާފައި ެއއިން އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ފާސްެވގެންދާ ތަނެއް 75ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ށް އެްއެޗއް ލެވޭނީ ވެސް މިދެންނެވި ަމސައްކަތް ވެސް ކުެރވޭނީ ެވސް އަދި ދާއިާރއަކަ އެހެންވީމާ، މި ކޮމިީޓގައި

ނޑުމެން މިކަން ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ކުރާއިރުަގއި މީގެ ތެރޭަގއި  ހަމަތަކުގެ މަތިން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަ

ތު ހިމެނިފައިވާ ކަމަށްވާނަމަ ޮކންމެހެން އެ ހިމެނިފައިވާ ށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ މަސްލަހަފުރިހަމައަ



  

ސަާސއެއް މިތަނަށް ގެނައުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެނެއް ނޫން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ މުއައް

ފިލުވުމަކީ ިމ ނަމަ އެކަންކަން މި ކޮމިޓީން ބަލައި އޮޅުންނުވަތަ އެހެން މުައއްސަސާަތުކގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުންަތކެއް ުހރި

ނޑު ެދކެން. ބަޖެޓުކަމަށް  ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ގެ މަސައްކަތް ނިިމގެންދާންޖެހޭނީ ހަމަ ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

އެްއގައި ބަޖެޓް ވެސް ފުޅާ ދާއިރާ ހުރި އުސޫލުތަކާއި އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ވީހާ އި މަލުކޮށްފަނޑުމެން ޢައަޅުގަ 

ޓަކައި ފާސްކުެރވޭ ބަޖެޓެއް  ންގުމަށްރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ދައުލަތް ހިއަޅުަގނޑުމެން 

 ކަމަށްވާތީވެ މި ހުރިހާ ކަންތަްއތަކުގެ މަްއޗަށް ރިޢަޔާތްކުެރިވގެން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަްނ ބެލެހެއްޓޭނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނެގ މި ލިސްޓް މް ޝަރީފް، ރު އިބްރާހީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނުޑ ބަލާނީ ހަމަ ޤައުމީ  ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ަބެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ަޤުއމީ ނަޒަރަކުން ބަލަްއޗޭ. އަުޅގަ

ނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއުޅުުނ ދުވަސްވަުރގައި އަދި ބަެއްއ ނަޒަރަކުން. ދިވެހިރާއްޖޭ  ގެ ދިގު ތާރީޚުަގއި އަުޅގަ

މިހާ ބޮޑަށް އެްއ ފަރާތަކަށް ބަރުވެފައި އޮްތ  އްރިރުކަން ވެސް ކޮށްފައިީވއިރުދައުރުތަކުަގއި ައޅުަގނޑު މި ކޮމިޓީގެ މުޤަ

އް ަބއެްއ މީހުން އަނެ ެގ ތެެރއިން ވަރަްށ ގިނަ މީހުން ިބކަކޮށްކީ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންބަޖެޓެއް ނުދެކެން. މި ބަޖެޓަ 

ްއ އަލަށް އެންމެ މަޝްރޫޢެ ެޓއް. ނިކަން ބައްަލވާ ސ.ހުޅުދޫ.ާޔގިކުރުމަށް އަމާޒުކުެރވިފައި އޮތް ބަޖެމުއްސަނދިކޮށް ތި

ހިމަނައިގެން ޓެންޑަރކުރި އި ހާރު މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަމި ނާފައެއް ުނވޭ. ބައްަލވާ ސ.މީދޫ.ަގއި ހިމަވެސް މި ބަޖެޓު

 ރަްއޔިތުންގެ އީ އެްނމެ އެްއޗެްއ ެވސް ހިމަނާފަެއއް ނުޭވ. މިހަމަ ަގއި ފިަޔވައި ިމ އަންަނ އަހަރު ބަޖެޓުއެްއޗެްއ 

ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓް މިއޮތް ގޮތަްށ ތަފާތު ބޮޑު މުޅި ޤައުުމގަިއ ޢާއްމު މަޞްލަޙަތު ެގއްލޭ 

ެޗްއ ކައްހަމަ އެ ން ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ބިަކވާނެ. ބައެއް ރަށްރަށަށް ނެތީއޭރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންގެ ތެރެއިއްޔާ ފާސްކޮށްފި

މިލިއަން ތިން ހަތަުރ  30މިލިއަން،  25އަެނއް ބައި ރަށްރަށަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ފޭވަރކުރާ ތަންތަނަށް  ވެސް. ެއކަމަކު

ނޑު ރަށްރަށުގެ ނަން ނުދެންނެވިޔަސް ަކނޑަައޅާފަ ބަހުރިސަތޭކަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ވެސް އެ ފަސް . އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބަޖެޓަށް ނަޒަރު ހިންގަވާލެްއވީމަ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. މީގެ ކުީރ 

މުގެ ނަތީޖާައީކ ކުރު ންތައްތައްކޮށް ކަރަށް އަިނޔާެވރިކޮށް ވަރަށް ނުަބއިސަރުކާރަކުން ވެސް ދެކުުނގެ ތިން އަތޮޅަށް ވަ

ކުރުމުެގ ސްކަމުަގއި މިކަންމް ނާސިރުގެ ރަ. އޭރު އިބްރާހީިދއުން ޑު ނުވަތަ ބަޣާވާތް އުފެދިގެންދެކުނުގެ ަގނޑުބަ 

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ އަްއޑުއަޮތޅުެގ  އަނެއްާކ ވެްސ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރީަގއި ކުރި ގޮތަށް މިއަުދ އަުޅގަ



  

ިބކަކޮްށ ޣަރީބްކޮށް ނައްތާލުމަށް މި  ނީ،ން ޚާއްަޞކޮށް، އަުޅަގނޑު އެހެން އަޮތޅުގެ ަރއްޔިުތންގެ ވާހަކަ ަދއްކާރައްޔިތު

ނަޑއަޅާަފިއ  ގެީޕގެ ޕްޮރގްރާމް. ައއްުޑއަތޮޅުެގ ސިޓީ ައއި.ަބއްަލވާލަްއވާ ޕީ.އެސް. .ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކެޕެަޓލް ޚަރަދަށް ކަ

ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް.  އީރުފިޔާއޭ އިނގޭޯތ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މި ލައްކާ ތިީރސް ހާސް 4އޮތީ އެންމެ 

ނޑު ުދޢާ ވެސް ކުރަން ިމއަދު.  މިކަހަލަ އަނިޔާވެިރ ސަރުކާުރތައް ދިވެހި ަރއްޔިތުން ނުެދއްކުމަށް އެދި އަުޅގަ

މުންދާ އިޤްތިޞާދު. މި ރާއްޖޭގެ އޮތީ ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރަ ުކ މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ދެންއަޅުަގނޑު ވަރަށް ައސަރާއެ 

ލަތުގެ ވެލްތު ހަމަ އެކަނި މި ރާއްޖޭގެ ދައު އިުކރުމަށާއި އިޖުތިމާޢީ އަދާލަތު ގާއިމުކުރުމަށާ  ތިމާވެށީގެ ހާލަތު ރަނގަޅު

ހާރު މި އީއޮތީ ގެސްޓްަހުއސް ވިޔަފާރި އިހަށް ދުވަހު ހުޅުިވގެންދިއުން. އެ  އުްޓކުރުމަށް އޮތް މެކޭނިޒަމަކަށްބިޑިސްޓްރި

 12. %ޑޮލަރަށް ިމ ވިްއކަނީ އެނދެއް 50. ޑޮލަރު ބޮލަކަްށ މި ނަގަނީ 10ކަރުަކނޑާލަން  އިންފެންސިްވކޮށްއޭގެ 

ެޗއްތޯ ގެސްޓްހައުސް ހަދާ މީހާއަށް އޮންނަނީ ދުވާލަކަށް. އްޑޮލަރު ނެގީމަ ކޯ 10ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާފައި ބޮލަކަްށ 

ނޑު ަދންނަވާނީ މިތަނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް ގެންނަްނ އެހެންވީމާ، މިއީ ވިސްނާލަންެޖހޭ ކަންތައްތައް . އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން. މިތަނަށް އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުނަރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ގެންނަްނ ބޭނުން. މިތަނަށް އޮޑިޓަރ 

ބިރުފުޅުގަންނަނީ ކީއްެވގެްނ  ޖެނެރަލް ގެންނަން ބޭނުން. މިތަނަށް ނުގެންނާންވީ އެއްެވސް ސަބަބެއް، ތިބޭފުޅުން ތި

ނޑު ޝައްކު އެބަ އުފެދޭ. ނިކަން ބައްލަާވ މި ބަޖެޓް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިނގާ އެންމެ  އީކަމާމެދު އަޅުގަ

ދުވަހު ނޫންތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދައުލަުތގެ އާމްދަނީއަށް އަދާ ހަމައަށް އިްއޔެ ނޫން އިހަށްބޮޑު ބަޖެޓް. މި

ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާއިރު ބިލިއަ 24. އެކަމަކު މިއަދު ކަމެއް ކަމެއް އެބައޮތޭ. މާލިއްަޔތުގައި އެަބއޮތޭ ދަތި ދަތި

މުއައްސަާސެއްއ ގެންނާނެ ކަމެއް ނެތޭ.  ،މި ކޮމިޓީން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ދިރާސާކުރާނެ ަކމެއް ނެތޭ

ރްޑރޯކޮށްފައަޅުަގނޑުމެން ބަލަން ބޭނުން ޕަބްލިކް އެކައުން އޮތީ ކިާހވަރަކަށްތޯ؟ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސަްށ  އިޓް ޯއވަ

ފިތޯ؟ އެމް.ެއމް.އޭ އިން ަނގާފަިއ އޮތް ަދރަންޏެއް މި އަހަރު ދަްއކަްނ މިލިއަްނ ޑޮލަރު ދަްއކައި 300ތް ދައްކަން އޮ

ނޑު ބަލަން ބޭނުން އެބަ. އެކަސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިާޔ ދައްކައި އެގާރަ ން އެމް.އެމް.އޭ އިން ސާފުކޮށްލަން ފިތޯ؟ އަުޅގަ

ރޑްޯރކުރެވޭނީ ކިހާވަަރކަށްތޯ؟ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ .ޕީގެ ބޭނުންވޭ. ކުރިއަށް އަހަރު ޕަބްލިކް އެކައުންޓް ޯއވަ

ކޮްނ މާ ދެން އަންނަނީ ފެށީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ެއކަން ކުރީ ެމތޮޑޮލޮޖީއަކުން އެކަންކަްނ ކުަރން ކޮްށ ައއުނިސްބަތް ރިަވއިޒް

އެރީމާ ރާއްޖޭެގ ބިލިއަނަށް  33ނަށް މި އަހަުރ އަރާފައި އަންނަ އަހަރު ބިލިއަ 31ލެއްތޯ؟ ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ކަހަލަ ބަދަ

ެވގެންދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ާރއްޖޭެގ ޓެކްސް ޮބޑުކޮށް ޑިުއޓީ އަުލން ރިވަިއޒްކުރީމާ މި ަޤއުމުެގ ށްމު ހާލަތަރައްޔިތުންެގ ޢާއް

ނޑު ސާުފކުރަން އެބަ ބޭނުންވޭ. ރައްޔިތުން ބިަކވެދާނީ އިފްލޭޝަން ހުންނާނީ ކި ހާވަރަކަށްތޯ؟ އެމް.އެމް.އޭ އިން އަުޅގަ

ޝަެނއް އެްއެވްސ ޝަނޭޓްކޮށް ޕްރޮގްރަސިވް ޓެކްސޭޕްރޮޕޯ އެއް  ކިހިނެއްތޯ؟ މީގައި ނެތޭ ޑަިއރެކްޓް އެްއވެސް ޓެްކސް

. ބައްަލވާލަްއާވ ިމ ދަންނަވަނީވަރަްށ ހިތާމައާެއކު  ތް.ނެޖާގަެއއް ދީފަެއއް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް. އެންމެ ޖާަގއެއް ވެްސ 

ހުްސ ރާއްޭޖގެ މެދު ފަންތީގެ ކުދި ވިޔަފާރިަތްއ  .ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުުރމަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންތައްތައް



  

ނުޑވެ ބަނގުރޫޓްާވ ގޮތަށް މިއޮީތ މީތި ފަރު ނޑުފު ށް އެްއވެސް ގޮެތއް. ކުރުމަ ނެތް މުއްސަނދިން ޓެްކސް މާކޮށްފަ.ފު

މީގެ ނަތީޖާއަކަްށވަނީ އިތުަރށް ރައްޔިތުން ފަގީުރވެ މުްއސަނދި ބޮޑަކަށް މުއްސަނިދވުން އިނގޭތޯ. ފަހަރެްއގަިއ 

ުކރައްވަފާނެ. އަޅުަގނޑު މި ަދންނަވަނީ އިތުރަށް މި ބޭފުޅުންނަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން  އެއްޤާސިމަށް ވެސް ފާއިދާ 

ނޑު މިދަންނަވަނީ މީަގިއ އެބައޮްތ ދެ ވަރަށް ދެރަ ކަެމއް. ދެން އީ . މިމުއްސަނދިވާ ގޮތަށް ހާސް އެަތއް  ައޅުގަ

އްޔާ ދެން ނުލިބިއްޖެޕީ ޕްޮރގްރާމުން. ެއ ލޯނު އައި.ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ނަގަން ބޭރުން ޕީ.އެސް.

ނުޑްއވާލަްއާވނީ. އަޅުަގނޑު ުސވާލުކޮށްަލން އެބަ ބޭނުން ވޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ މި ރިކަރަންޓް ކޮންތާކުންތޯ ކަ

ނުދައްކާ މިހާުރ  އްޚަރަދު މިހާ ވަރަށް ބޮޑުވެގެްނ މިދަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ައޅުަގނޑު ސުވާުލކުރަން ބޭނުންވޭ މި ކިހާވަރެ

ނޑު ލަާފ އެބަ ކުރަން މި ބަޖެޓަށް ނަޒަރު ހިންގާއިރު ސީދާ ބުނެފައި އޮތީކީެއއް ނޫން   9އެބައޮތްތޯ، އަުޅގަ

ގެން ނުދައްކާ އޮތް ކަެމއް. ލަފާ، އަންދާާޒކުރެވޭ އެިކ ބިލް ވިްއކަިއގެން ބޮންޑު ވިްއކައި -އަނެއްހާ ރުފިޔާ މިހާރު ޓީ ބިލި

ތައް މި ބަޖެޓް ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ެއވަނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ތައްދިމަދިމާލުން ފިގާރސް

ނޑި އޮތީ ކޮން ކަަހލަ އިފަރުމާކޮށްފަ ނޑުދަ މި ބަޖެޓުން  މެއްހާސިުލކުރަން ކަ ަތކެއްއިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިާޞދީ ލަ

ނެތް. ހަމައެކަނި ފެންނަން ޮއތް ޙަޤީޤަތަކީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ާތީއދުކުރާ އެ ބޭފުޅުްނ ރުއްުސާވ  ގޭކަށްއެްއގޮތަކަށް ވެްސ އެނ

 ށް، ކޮންމެ...ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ. މިސާލަކަ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖެއްސުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފާސްނުކޮށް ކުރިއަްށ  ދޭން. އެކަމަކު މިނިޓު 5ގޮތެްއގަިއ މި ގެންގުޅުނީ  މުޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު ޢާއްޢިއް

ޔާމަ ދި މިނިޓު 5ޑިންގއެއް އޮތް ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑަްށ ޖެހޭނީ ގެންދިޔައީ އަންޑަސްޓޭން 

 އެގޮތަށް ފާސްކުރަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު މި ނިންމާލަނީ. އަޅުަގނޑު މި ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނީ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އާދެ! އަުޅގަ

މަޝްރޫޢު  ޑޫ ގުޅާލަން އޮތް ބޮުޑ ފާލަން އެޅުމުގެމި ދެ ކޮމަން ކޮމަންޑޫ،ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުށަހަޅަން ލިބުނޭ ފުރުޞަތު. 

ނަޑއަޅާފަލަ 5އޮތީ އެންމެ  . ޒަތްތެރި ަރއީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްްއކަ ުރފިޔާ ބަޖެޓް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ މުއައްަސސާތައް ގެނެްސގެން އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާނީ މިކަންކަން 

 ކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓާ މެދު އެއްޗެްއ ދެންނެވޭނީ. .ސާފުކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅު  މިނިޓު 6ދަންނަވާލީ ގާތްަގނޑަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު

ތެރޭަގިއ  މިނިޓު 5ބަިއ އަދި  މިނިޓާއި  4ބޭފުޅުން  ވާހަކަ ދެްއކެިވ ހުރިހާ ގާތް. ދެން ކުރެްއވި ހަމަ ވަރަށް

ނޑު ެއގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީމާ ވޯޓަކަށް ުނގޮސް އަިދ  ނިންމާލަދެއްވި. އަުޅގަ

 ބޫލުކޮށް.ގގައި ޤަކަންަތއްތަްއ އެްއގޮތް ކޮށްެލވިދާނެ ކަމަށް މި މީޓިން ދާންވީ މަޑުކޮށްގެން މި ހުރީ ފަހުން ވޯޓަށް

އްވަމުން ގެންދެވުން. އޭރުން މިނިޓު ބޭނުންކުރަ 5އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް އެެދން ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރު 

. ޢިއްޒަތްތެިރ ހެންެއއް ހަމަެއއްަގއި ލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުތައްއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ 

 ްއަޒތްތެރި މެންބަރު.މެންބަރު ގަމު ދާއިރާގެ ޢި

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނޑަށް ހީވަނީ މި ވަގުތު ބޭކާުރވާ ވާހަކަ މި ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  އީއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި އަޅުގަ ައޅުގަ

ނޑަެއޅުމުގެ މަުރޙަލާ ނޑުމެން މި އަިދ  ކަމަްށވަންޏާމު . އެހެންއީމި ވާހަކަެއއް ނޫން. މި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓް ކަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ކޮިމޓީގެ ކޮންމެ ބޭފުަޅކު ބޭނުންާވ މަޢު ހޯދުމަކީ ވެްސ  ލޫމާތެއްވަގުުތ ބޭކާރުކޮްށގެން ވިޔަްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަމިއްލައަށް މި ދިނީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަ ރާސާކުރެވިއްެޖ ހެން. އަޅުގަ

ފިން. ކިޔައި މިހާރު ވެސް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެއްކޮޅުން އަނެްއކޮޅަށް ދެ ފަހަރު މައްޗަށް

ނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު މިތާނގައި ފަހަތުަގއި ފިނޭންްސ  ވަންޏާއަޅުަގނޑަށް ހަމަ މިކަން ރަނގަޅަށް ކުރާ ކަމަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުން ވަގުެތއްަގއި މި ވޭނެ ބޭފުޅުން މިާތ ތިއްބެިވއްޔާށް މަޢުލޫމާތު ދެއްމިނިސްޓްރީގެ މިކަމަ  އީ އަުޅގަ

ނުޑ  ކިހިނެއް އޮތް ކަމެއްތޯ. އެިޑުއކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިވެިނ ސްކޫލެއް އަޅަން މިހާވަުރގެ ބަޖެޓެކޭ ބުނީމާ އަުޅގަ

ނއީ ކާކުތޯ އެއީ ރަނަގޅު ބަޖެޓުމި ޑު ޖެހޭނީ އެކަން ދަންނަ މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަން ނޫންތޯ ތޯ ނޫންތޯ ބަލަން. އަޅުގަ

އެ ބޮޑުތޯ؟  .ރަނގަޅުތޯ ތިނަދޫގައި އެ އަުޅއްވާ މިލިއަން މިސާލަކަށް 6ޓް އަޅަން އެއީ ރަނގަޅު ދިހަ ހޮސްޕިޓަލް ބެ

ނަޑކަށް ނޭނޭގ. އެހެންވީމާ، އެ އައި ގޮތަކާއި ެއއްޗެހި ބަލަން އަޅުަގނޑުމެން މިތާ އެ ބޭފުޅުން  ކުޑަތޯ؟ އަުޅގަ

ްއޔާ ވެސް ވަރަްށ ރަނގަޅު. އެހެންވީާމ، އެ ބޭފުޅުންގެ ަވގުތު ވެސް ޭބާކރުވަނީކީެއއް ނޫން މަޖިލީހުން އްބިއްޖެބޭތި

ނޑުމެން ތިބޭ ކޮންެމ  ެއއްކޮށް  ގަިޑއިރު ައޅުަގނޑުމެންނާ 24މިވަރު ބޮޑު ކަމެއް ނިންމާއިުރގަިއ މިތާނގަިއ ހަމަ  އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުްނާވ  ނާއިނިސްޓަރު، މިނިސްޓްރީންވަގުެތްއގައި ފިނޭންސް މި އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުން އަުޅގަ

ނީ މިނިވަން މުއައްސަާސ މިތާ ތިއްެބވުމަކީ. މީގެ އިތުރުން އަޅުަގނޑަށް ހީވަ އައިސްމަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ބޭފުޅުން ވެސް 

ނަޑއެގެންނާ ނޑަްށ ހީވަނީ ކަ ނޑަައަޅން މިހާރު ޖެހޭ. އަޅުގަ ޅިފައި މިހާުރ މިއޮތީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ނީތޯ ނޫންތޯ ކަ

މު ކަމަކަށް ނުާވކަމަށްވަންޏާމު އެ މުހިން ކަމަށްވާއިުރަގއި މި ބަެއްއ ބޭފުޅުންނަށް އެއީ ގެންނަން ޖެހޭނެ ގޮތަށް. އެެހން

ނުޑ އެކަނި މުއައްސަާސއަކާ އު ވިރކުރާ އިންޓަނާ ބޭފުޅުން  ގައި އެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިނުަގންނެވީމަ ނިމުނީ. އަޅުގަ



  

ނޑަ  ދޭ ކަމެއް ނޭނގޭ. ކަމެއް  ކަށް މި ސީދާ ގަވާއިދު ތަންނުދޭބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވިޔަސް މި ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ނޑު އެކަނި މިނިވަން މުއައްަސސާއަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ  އެހެންނަމަވެސް ނޑު ޮލޖިކަލީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ައޅުގަ އަުޅގަ

އެއަށް ވަގުތު ޭބކާރުކުަރއްވަން ނޫީނ  ރުޞަތު ިލބެން އެބަޖެހޭ. ދެންފު މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ލިބުނަސް އަޅުަގނޑަށް އެ

ނޑަށް ހީވަނީ  އެކަން ރަނގަޅަށް އެނގިަވަޑއިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ވަަޑއިނުގެންނެވީމަ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބެން އެ  ންޮކންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް މީގެ  މީގައި ިސޔާސީ ކަންަތއްަގނޑު ދޫކޮށްލާ އަުޅގަ

ސިޔާީސ މީހުން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ  .މުހެން. އެހެންވީމާ، ނޫންތަކަށް އެ ފުރުަޞތު ލިބުން މުހިންބޭނުންވާ ގޮ

ނޑު އެހެންނަމަވެސް ވެސް. ނޑައަޅަން ހަމަ އަޅުގަ މެން އެންމެން ައޅުަގނޑު މިދެންނެވީ ދައުލަތުގެ މި ބަޖެޓް ކަ

ނުޑެގ އެންެމންނަށް ވެސް ނެވީ މިދެން ތިބެގެންނޭ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބެންވޭ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ދާިއރު އަދި އަޅުަގނޑުމެން އަމިްއލައަށް ދިރާސާކުރާއިރު ެވސް  ކުރިއަށް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

އެއް ހުށަހެޅުްނ  ވެސް މިތާ ތިއްބެވުން. އެއީ ބަޔަކު އަބަދު ންޓް ތައްޔާރުކުިރ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިމިކަމުގައި ބަޖެ

ެވސް އަދި މިކަމާ ުގޅުން ހުރި  ޅުމަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާވަނަ ހުށަހެ އަޅުަގނުޑގެ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުެގ ދެ

އެ ފުރުޞަތު  މަޖިލީހުން ކަމަށްވަންޏާމުން ވާނެއެްއވެސް ފަރާތަކާ ބައްދަލުުކރަން އެއްވެސް މެންބަރަކު ބޭނުން

 ެދއްވުން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ. ހޯއްދަވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ރީފްރޭސްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ބަ ކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ އެއް ހުށަހެޅުންތައް ައޅުގަ

 އީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ަބއެއް ނުކުތާ. އްޒަތްތެރި މެންބަރު އޭރުފުށި ދާއިާރގެ ޢިކަމެއް ގޮތުަގއި ވިލުހުށަހެޅިގެންދިޔަ އެއް 

އެއްގޮތަށް މި ބަޖެޓް  ރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތަކާކުރިން ދުވަހު ބައްދަލުވުމުގަިއ އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑުމެން ައމިއްލައަށް އްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ކަމާ ގުޅުން ޖެހި ދިރާސާކުުރމަށްފަހުގައި ބޭނުން ކިަޔއި މިތަނުގައި އަުޅގަ

ހުރި ފަރާތްތައް ހާޟިރުކޮށްެގން ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ ވާަހކަ އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ަދއްަކވާފައި އަދި އެގޮތަށް ާތއީދު 

ތިްނ  ަގއި ހުރި ަބއެއް ުނކުތާތަކުެގ މައްޗަްށ އަމީތު ެދއްެކވި ވާހަކަތަާކއި މިން ކުރަްއވާފައި އޮތީ. އެ ބަޖެޓުބޭބޭފުޅު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ ެއއްގޮްތވޭ. އަނެއްކޮޅުން މި ބެންޗުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

 މު ކަމެއްންޣަފޫރު މޫސާ ހަމަ އެގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ބަދަުލގައި ޖުމްލަ ގޮތެްއގައި ވިދާުޅވެފައި އޮތީ މުހިޢަބްދުލް

ނޑު ނޯޓް ކުރިން އެގޮތަްށ ތާއީދުކުރައްވާަފއި އެގޮތަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށް  އެއީ ނަމަވެސް .ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަްއޔާްޟގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވެްސ އެ  ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް. ދެންމެމި އަުޅގަ

ނޑު މި ރީފްރޭސްދިޔައީ ެއއް ހަމަތަކެއް. ެއހެން ންނަވާލީ. ޚާއްޞަކޮށް ބަޖެްޓ ކޮށްލަން މި ދަވީމާ، އަުޅގަ

ބު؛ ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ތައްޔާރުކުެރްއވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޓީމެްއ މިތަނުގައި މިހިރަ ުސވާލުތަކަށް ޖަވާ



  

ގުުޅން ހުރި އެ ނޫން އެހެން ިއދާރާތައް ޚާއްަޞ ގޮެތްއގަިއ  އީ. އަދި އެއާ ލަބަކަށް ވެގެންދިޔަ އެީއ ކަންނޭނޭގ މަޠް

އަްއސަސާތަާކއި ައދި އެނޫން ެވސް ފަރާތްތަކަްށ ބޭނުންޖެހިއްޖެ ކަމުގަިއ ވާނަމަ ގެނުާވ ެއ ސުވާުލކުރެޭވ މިނިވަން މު

ހުރީ. އެހެންީވމާ، އެގޮތަށް އީވާ ާތއީދުކުަރްއވާފައި އޮތީ ދެ ހުށަހެޅުމެއް  ގޮތަށް އޯޕަންކޮށް ޭބއްވުމަށް ިވސްނުންފުޅު އެ

ނޑަށް ޤަބޫލު މި ކުރެވެނީ ޖު ނޑު ހަމަ މި ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑަށް ދެން މްލަ ގޮތެްއަގއި.ކަމަށް އަުޅގަ ަޓކަށް  އަުޅގަ

މުޤައްރިުރކަން ކުރެްއވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  ދުވަހުފާހަގަކުރަން ހަމަ ކުރީގެ ކޮމިޓީގެ ވަރަށް 

ކަމުަގއި ވާނަމަ ެއ ޚިލާފު ާވހަކައެއް އި ުއސޫލާ މި ކޮމިޓީަގއި އެ ގޮތަށް ިވދާޅުވެވިފަ  . ެއއީފާހަގަކޮށްދެްއވި އެ ނުކުތާ

 ގމުކޮްށ ޮކމިޓީ ކުރިއަށްދާނީ ވޯކިން ހަމަ ނޯްޓކޮށްލަން ބޭނުން. ެއއީ ޢާއް ަޓކަިއ އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ެރކޯޑަށް

ދި ވޯޓަކަށް އެހޭނީ ވޯޓަށް ހަމަޖެހެންޖެހޭ އަދަދަށް މެންބަރުން ތިބެގެން. އަ .ޯވޓިން ޯކރަމަކާއެކުުނވަތަ  އިކޯރަމަކާ

ކޯރަމެްއގެ ގޮތުަގއި މެންބަރުން ތިބެގެން.  ގމަސައްކަުތގެ އެްއވެސް ބަެއްއ ގެންދެވޭނީ އެ ގެންެދވެންވާ އަދަދަށް ވޯކިން 

ނޑުމެންެގ އަތުަގއި މިހާރު ވެސް ެއ  ނޑު ނޯޓްޮކށްލަން. އެ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އެ ފާޅުކުެރއްިވ ނުކުތާ އަުޅގަ

ތިޔާާރއި ބާރު ވެްސ ން ކުޑަ ކޮމިޓީ އުެފއްުދމުގެ އިޙްކުރާ ގޮތުން މި ކޮމިޓީއްދަ އި މި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ހުގަާވއިދުގަ 

ނޑު ހަމަ  ހަމަ ލިބިގެން އެބަވޭ. އެހެްނީވމާ، އިތުރު ކުރިއަށް ިތއްބެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

 ކަމަށް ހައްަދަވއިެގން ކުރިއަށް ގެންދަވަން. ދެން މިނިޓު  5މެ މެންބަރެއްގެ ަވގުތަކީ އަނެއްާކ ވެްސ ދަންނަވާލަން ކޮން

އެމް.ޑީ.އޭެގ  ،އެހިސާބުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ހުއްޓާލެއްވުމަށް. މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް

 ފަރާތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

 ހާސް... ޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އާދެ! ދެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް. .ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑު ދެންނެވީ ބައެއް ފަހަރު ސަލީމް  އަކަށްސޫލާ ޚިލާފު މައްސަލަގެންތޯ އުއްެޗއް ދަންނަވައި އަޅުަގނޑު ކޯ  މިވީ. އަުޅގަ

ނުއިންނާނެ. އެކަމަުކ ވޯޓަށް އަހާ ޯކރަމެއް ނެތި ހިނަގއިދާނެ. ައޅުަގނޑު އެކަންޏެްއ  އި ހުންނާނޭވިދާޅުވެފަ 



  

ްށ އަހަނީ ވަކި ވަގުެތްއގަިއ އެކަުމގައި ވޯޓަ .ވަރުގެ މެންބަރުން ތިބެގެންނޭއެހެންނަމަވެސް އެ ކުިރއަްށ ގެންދެވޭ 

 ކަމަށްވާތީ ެއގޮތަށޭ ގެންދިަޔއީ. ދެން...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮށްލަދިނީ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ގޮތަށް ރެކޯޑަށްްނބަރު. އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ ެއ ރީފްރޭސްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

ނޑުމެޓަކައި މަނިކުފާނު ދެންނެވި ވާހަކަ އަޅު  ކޮށްފީމޭ އެގޮތަށް އެކަން ކުަރްއާވފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުިވ ން ލޮޖްގަ

 . ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ޓަކައި މަނިކުފާނަށް އޭކޮށްލަދިނީސްފްރޭރީވިދާޅުވުން ކޮމިޓީގެ ރިާޔސަތުން ވެސް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑު 2015ތްތެިރ މުޤައްރިރު. އާދެ! ޒައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއް ވެސް ހަމަ މި ކޮމިޓީަގއި  ގެގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

މި ބަޖެޓް ބޮޑުވެފަިއ  ބޮޑު ބަޖެޓެއް. އެހެންނަމަވެސް އެްއޗެއް ބުނަލަން ބޭނުންވަީނ މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ަވރަށް

އެކީ ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭން ބޭނުންވާތީ. އެހެންވީމާ، މިއަުދގެ މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރިކަމާ 

ނޑަށް މި  ވަރަށް އިންސާފުވެރިކަމާ  އް ނުގެންގުޅޭނެ. އެހެންނަމަެވސްކުރުމެ ސަރުކާރަކުން ތަފާތު އެކީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ އެންމެބަޖެޓުން ފެންނަނީ ކަންތައްތައް. އާދެ!  މި  ،ނަރުދަމާ ބޮޑު ކަެމއް އަުޅގަ

ީޕެގ އައި.ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް. އެ ކަންތައްަތކަށް އެންމެ ބޮޑު ބަޖެެޓއް ކުެރިވފައި އޮތީ ޕީ.އެސް.

ދަށުން. ދެން، ހަމަ އެހެންމެ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތން އެންމެ ޝަކުވާކުރާ އެއް ކަމަކީ ހެލްތު ދާއިރާ ރަނގަުޅ 

. ބަޖެޓެއް އެބައޮތް މި ބަޖެޓުގަ އުޭކޝަން. އެހެންވީމާ، އެޑިުއކޭޝަނާއި ހެލްތު ދާއިރާއަށް ވަރަށް ބޮޑުހަމަ އެޑި ،ނޫން

މެންނަށް ޯއގާތެރިކަާމއި ެއކީަގއި ެދވޭ ޚިދުމަތެއް ަތފާތުކުރުމެއް ނެތި. އެހެންވީާމ، ބައެއް މެންބަރުން ވަރަށް އަޅުަގނޑު

ަގނޑު ހަމަ މި ކޮމިޓީގަިއ ހިތާމަކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ހަމަ ސިޔާސީ ވިސްނުމެްއގައި ވާހަަކދައްކާތީ ައޅު

ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް މި ަޤއުމީ ރޫޙެްއގަިއ ޤައުމީ ވިްސނުމެއްގަިއ ބަޖެޓާބެހޭގޮތުން ާވހަކަދެއްކުމަށް އެދެން. އާދެ! 

ނޑުމެންގެ ެއންމެބޮޑު ސިނާޢަތަކީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާކަމަށްވީއި ރު ޓޫިރޒަމް ދާއިރާއަށް މިއަދު ވެސް ިމ ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ބަޖެޓަށް އެންމެބޮޑު އިންކަމެއް ލިބެމުން މިދަނީ. އަދި އިތުރަށް ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމަށް މި ބަޖެޓުގައި ލިޔެވިފަިއވާތީ 

ނޑުމެންނަށް އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ދޭނެ. ޚާއްޞަކޮށް ޓޫރިޒަްމ  އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ދިެވހި ސަރުކާރުން އަޅުގަ

ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ކުަރްއާވ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ެއ ޓެކްސް ނަގަން އެ މުއްދަތާއި އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެން ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާ ެއގްީރމެންޓުތަކެއް ވެސް ހެދިފަިއ  ވެސް އެނގިލަްއވާ ޓެްކސްެއއް ނަާގއިރު އަުޅގަ

މް ބޯޑާ މަޝްވަރާކޮށް އަދި އިތުރަށް އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ހަމަ މީގަިއ އޮންނަކަން. އެހެންވީމާ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަ



  

ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކޮށްފައި ނޫނީ ގޮތްތަކެއް ނިމިގެން ނުދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 

ނޑުމެްނގެ މި ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަިއ  ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެެޓއް އެުކލަވާލައި ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީން އަުޅގަ

މި ކޮމިޓީގައި ބަހުސްކޮށް ާވހަކަދައްކަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު މަޤުޞަދަކީ ވެސް މިއީ. މި ބަޖެޓު އެކުލަވާލެވިފަިއ 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ  މިއޮތީ ރަނގަޅަށްތޯ އެްއވެްސ މައްސަލައެއް އެބަހުރިތޯ. ހަމަ އަޅުގަ

ފަދައިން މި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ބަޖެޓާއި އަދި މިނިސްޓްރީތަކަށް ދެވިފައިާވ ބަޖެޓު މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިތަނަށް ހާޟިރުކުރަންޖެހޭތޯ  ގޮތުަގއި ދެވިފަިއވާ ބަޖެޓުތޯ. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓ ލެވެްލގައި ވާހަކަެދކެވިދާނެ ނުޖެހޭތޯ ނޫނީ މިނިސްޓްރީތައް ހާޟިރު ކުރަން ޖެހޭތޯ ނުޖެހޭތޯ މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިިނވަން މުައއްސަސާަތއް ހާޟިރުކޮްށގެން ެއކަން  ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

މާތަކީ އެ ބޭފުޅުން ެއ ހުށަހަޅާފައިާވ ކުރިއަސް ނޫނީ ސިޓީެއއް ޮފނުވާލަިއގެން ެއކަން ކުިރއަްސ މީގެ ބޭނުންވާ މަޢުލޫ

އަދަދަށް މީގައި ފައިސާ ހިމަނާފައިވޭތޯ ނޫނީ މިކަންތައްތައް އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވެއްޖެ 

 ލަ ހާލަތެއްގައި ބޭނުންވާ ުމއަްއސަސާެއއް ގެެނވިދާނެ. އަދި މިނިސްޓްރީއެއް ެވސް ގެެނިވދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ޖުމް

ނޑުގެ ިޚޔާލަކީ ވެސް ހަަމ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ނޑު ހަމަ ައޅުގަ ފަދަ ބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އަދި ސަލީމްގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހަމަ. މީގައި ކޮންމެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެނެސްގެން ވަގުުތ ބޭކާރުކުރުމޭ މިދަންނަވަނީ 

އެ ބޭފުޅުން ގެނެްސގެްނ އެްއވެސް މާނަެއއް ނެތި ަކމެއް ކުރުން. އެހެންނަމަވެސް  ުނލައި އެއީ ހަމަ ެއއްވެސް ކަމަކާ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ަކމެއް. ހަމަ އެހެންމެ ދެން މީގައި އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ  އެ ބޭނުންވާ ބަޔަކު ގެނައުން އެއީ އަުޅގަ

.ޕީ.އެމްގެ ދާއިރާތަކުގެ ވެސް އެބަހުރި ފާހަގަކުރިހެން ހަމަ ޕީ ށް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޝަރީފްއެކި ދާއިރާތަކަ

މާ، ެއއީ މައްސަލަތައް. ހަމަެއކަނި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިުދ ދާއިރާައކު ނޫން ހުރީކީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީ

ނުޑ އުން ފުވެރިްއހެން. އެހެންވީމާ، މީގައި އިންސާހީއެއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ކުން  މީދުކުރަނީ ހަމަ ދާނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 ށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ެވގެން. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއާޔ. ކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު، މަތިވެރި ދައިާރގެ މެންބަރު.

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ުޙސަ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު

ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާރު ބޮޑަށް މި ބަހުސްކުރަނީ މަސައްކަްތ  ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އާދެ!

ގޮަތކާ ބެހޭގޮތުން ކަމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު ބަލާލި ބަލާލުމުގަިއ މި ޮކމިޓީ ގަާވއިުދގައި ިމއިންނަނީ  ކުރިއަށް ގެންދާނެ

 101ކަތައް ޮބޑަށް މިހިރީ ގަވާއިުދގެ ބެހޭ ވާހަ ގޮތް. ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމާ ބޮޑަށް ކޮމިޓީ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނެ



  

ޮއވޭ ބަޖެުޓގަިއ  ވަނަ މާއްާދގަ. އެއަށް ަބއްަލވައިެލއްިވއްާޔ ގިަނ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާނެ އެބަ 

ކަމަށް  ގޮތުން ހިނގާނެ ގޮތުން ނުވަތަ މާލީ  ގޮތަކަށް އިްޤތިޞާދީ ހިމެނިފައިވާ އަދަދުތައް ހިމެނުމުގައި ވަކި

ގޮތަށް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާއިރު މާލީ ވަޒީރާއި، މޯލްޑިވްްސ  ފަިއވާ ކަންތައްތައް ބަލަންޖެހޭނެކަން. ބުނެވިދިޔަފާހަގަކޮށް

ށް ފެންނަ އެހެން ފަރާތްތައް ކަމަ މުހިންމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ަގވަރުނަރާއި، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަދިެވސް ކޮމިޓީއަށް މު

ކަމަށް. އެހެންގޮތަކަށް މި  ތިޔާރު ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ އިޙް  ކުރުމުގެރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތް ސާފުހާޟި

ނޑު ދޫކޮށްލާނަން. އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަ ވެސް ގަާވއިދުގެ އެހެން މާއްދާގަިއ  އެބައި އަުޅގަ

ން ބޭނުންކުރަމުންދާގޮތުގެ އެ ކަންތައްތަކު ތެރޭަގއި ކޮންެމ އަހަރަކު ވަކި އިދާާރއަކަްށ ދޫކުރާ ބަޖެޓު އެ އިދާރާއި

ުގޅޭގޮތުން ފެންނަ ޚިޔާލުތަްއ ހުށަހެޅިދާނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްިވ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެކަމާ

ނޑު އޮންނާނީ ތާއީދު ެވސް ކޮށްފަ. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއޭ ިކޔާފައި މިއޮއީޚިޔާލުފުޅެއް މި ންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް . އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ެއިކއެކި އިދާރާތަާކއި، ާޢއްމު  ލިއްޔަތު ތަުކގެ ތެރޭަގއި އަހަރަކަށް ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓާސްއޫމަ

ޢިއްޔާތަކާިއ، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ކޮމިޓީއަށް ހޯދަންވާނޭ. އި މަސައްކަތްކުރާ ެއކިެއކި ޖަމްޚިޔާލުތަކާިއ، ޤައުމީ ފެންވަރުގަ 

އެހެންނަމަވެސް ދެން ތިބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގެން ނުހޯދުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން.  މީގައި މިއޮންނަނީ ހޯދަންވާނޭ.

ގޮތެްއަގއި  ބެހޭގޮތުން ެއކިެއކި ރިޯޕޓުތައް ެއކުލަވާލަްނވާނޭ. ުއސޫލުތައް ދާއިމީ ކޮމިޓީގެ ކުރަމުންދާ މަސައްަކތާ

ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގަިއ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޚިޔާލުތަްއ  ދިރާސާކުރެވި އެކަްނކަން ހަރުދަނާކޮށް ނަތީޖާ ނެރެވޭގޮތަށް އެކަންކަން

މިކަްނކަން  ،ހުށަހަޅަންވާނޭ. މިވެސް ހަމަ ގަާވއިދުަގއި ިލޔެފައި ހަމަ ާފސްކޮށްފައި ހުރި އެްއޗެހި. ެދން އެހެންވީމާ

ގޮތަށް ދެން އެކީަގއި މިެވނި ބައެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ މިވެނި ކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭޯތ ނުޖެހޭތޯ މި މިހެން ހުރުމާ 

ނޑަކީ މާގިނަ ފަހަރު މި ކޮމިޓީގައި އުޅެަފިއ  ބަހުސްކުރެވޭތީ ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ ހައިރާންކަެމއް ވެސް ެއބަލިބޭ. އަޅުގަ

ހިތަށް އަރާ ނަސީބެކޭ ނޫޅެވުނުކަން ވެސް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ ގަާވއިދުަގއި ހުރި  ހުރި މީހެއް ނޫން. މިހާރު އެބަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން މިތިބެނީ ގަވާއިުދގަިއވާއެްއޗެހި. ދެން އަޅު ގޮތަށް ކަމަށް ަކންކަން ދާންޖެހޭނީ. އެހެން  ގަ

ޤަބޫލުކޮށްގެން މިތިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް ގަާވއިދަކުން ޫނން ހުރިހާ ކަމެއް ދަނީކީ ވެސް. އެންމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން 

ރަށް އުާފކުރަން ެވރިކަން ހިންގާ ކޯލިޝަނަށް ތިއްބިއްޔާ އެ ރަނގަުޅވީ ެއގޮތް ދެއްތޯ؟ ދެން އަޅުަގނޑު ވަ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ެއއް މެންބަރު، އަދި މި ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިުރ ވިދާުޅވެއްޖެ މި ބަޖެޓަީކ 

ނޑު ދަޢުވަތު އަރުވަން ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ތައްޔާރުކޮްށފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމަށް. ތަ   ވަނަ 54ފާތުކުރުމެއްނެތި، އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ބަޖެުޓ، އަުޅަގނުޑގެ ދާއިާރގަިއ  ޞަފުޙާ ބައްލަަވއިލެްއވުމަށް. ކައުންސިލުތަުކގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ކަ

ނޑަެއޅިފައި އެހެރީ. ެއއްބައި ކަުއންސިލުތަކަށް  މިލިއަން.  1.7ހުންނާނީ ދާދި އެއްވަެރއްެގ ރަށްތައް. ކިހިނެއްތޯ ކަ

ނޫން މަްއސަލައަކީ. ެއވަރަށް ހުރިހާ  ހުރީމަކާ މިލިއަން ލިބިފައި 4އަން. މިލި 4އަނެއްބަިއ ަކއުންސިލުތަކަށް 

 ނެތްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޢުރޫފްތަފާތެއް ހުރިތޯ  މިިލއަނާ  4މިލިއަނާިއ  1.7ތަންތަނަށް ވެސް ނުދޭތީވެ. 



  

ބައްލަާވ އިނގޭތޯ.  ނަ ޞަފުޙާވަ 54ގެ ިޚޔާލެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑު އީވިދާޅުވެެދްއވިްއޔާ ވަރަްށ ރަނގަޅު އިނގޭތޯ. މި 

. ތިބޭފުޅުން ޚިޔާލު ބާސާ މިތާ ބުނެގެން މިކަން ކުރަންތޯ އީހިސާބު އަދަދުން ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފައި ހުރި އެއްޗެހި މި

ނޑުމެން އާމްދަނީއަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ މަ ބަޖެޓަކީ އަދަދުތަކެއް، ހިސާބުތަެކއް ، ބަލަނީ. އަދަދު ތި އްޗަށް. އަުޅގަ

މިދަންނަވަނީ. ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހަދާފައި އޮތް ބަޖެޓެކޭ  ތަކަށް އަރާ ދަްއކާ ބައިސާތަެކއް ނޫން. އެހެންވީމާ،ޕޯޑިއަމް

ފާޑުެގ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ އަނގަތަާޅތީވެ މިތާ ކަމެއް ނުެވގެން  ވިދާޅުާވއިރު މިދެންނެވީ ބައްަލވާލަްއވާ އިނގޭތޯ. ތި

ގައި ތިބޭފުޅުން ވޯުޓ ދެއްވަިއގެން މެޖޯރިޓީ އޮވެގެން ކަންތައްތައް ނިންމަނީ. މިއުޅެނީ. ތަޅަތަޅާފައި ޕޯޑިައމުގެ ރޫޙު

ކުރުްނ ދާންޖެހެނީ. ސިޔާސީ ފި ރައްޔިތުންެގ ހެވަކަްށ ނޫނޭ އުޅެނީީކއެއް. އެހެނެއް ނޫްނ މިތާ ބަޖެޓު ނިމިގެން

ވަނީ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް އެހެންވީމާ ތުަގ. އެހެން ހަދާށޭ މިދަންނަވަނީ. އެހެންވެ މިދަންނައެްއކިބާވެ ަޤއުމީ މަސްލަހަ

ތިބޭފުޅުން އެްއކަލަ އޮޑިޓަރ  އީމިލިއަްނ ދެްއވާށޭ އިނގޭތޯ. ެއއެއްނޫންތޯ ހީގަނެފައި ުކޑަކޮށްލުން. މި  4ތަފާތުނުކޮށް 

ނޑުމެން މާކަންބޮުޑެވގެން ނޫޅެމޭ ކޮންމެ ޖެނެރަލް ބޭރުކުރި އިޞްލާޙު ށް ގޮަތކަ ލީގޮތަށް ތި ވާހަކަ ަދއްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ޚިޔާލީ ބަޖެޓު ޫދކޮށްލާފައި މިތަނުން ކުރަންޖެހޭ  ނިންމިއަސް. އަުޅގަ

މަސައްކަތް ކުރާށޭ. މިތަނަށް ޖެހޭނެ ބޭފުޅުން ގެންނަން. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކޮށް 

 މައްސަލަައކީ. ޝުކުިރއްޔާ.  އީމި .ދީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި އަދަދުތަެކްއ ޖަހައި ފާސްކޮށްލުންސުވާލެއް ނުކޮށް ބަޖެޓަށް ހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. ންބަރު.ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެއާދެ! 

 

 ދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.  ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާއިުރ  މި ބަޖެޓާ އަުޅގަ

ބަޖެޓުގެ ޙަޤީޤަތަށް ބުރަވެ އެންމެން ވެސް ވާހަކަެދއްކީަމ މީގެ ތަންކޮޅެއް ރަނގަުޅ ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނާނެ. 

ރަނގަޅު ިވސްނުމުގައި ވެްސ. އެހެންނަމަވެސް ބަެއްއ  ނަ ބޭފުުޅން ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވއިފިމިތާނގައި ވަރަްށގި

ނޑުމެްނ ކޮންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ކުރިމަތިފުޅުަގއި ިމއޮތީ  ގެ ވާހަކަފުޅުތަުކގަިއ ަޙޤީޤަތާ ޚިލާފަށްބޭފުޅުން އަުޅގަ

ޚިލާފު ވާހަކަ ދެއްކެވީަމ  . އެހެންނަމަވެސް މީގެ ޙަޤީޤަތާފޮތްބަޖެޓުގެ ފޮތް. ބަޖެޓު ލިޔެފައި ދިރާސާކޮށްފައި އޮތް 

 އެއަށް ބުަރވެ ވާހަކަ ެދއްެކވިދާނެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ބެހޭ ނުކުތާއެއް  ނިޒާމާ ތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އިހަށް މަޑުކޮށްލައްވާ! ޢިްއޒަތް

 މައްަސލަ އޮންނަނީ. ނުކުތާ އެއީ ކުީރ މަޖިލީހުގެ.  ބެހޭ ނަގައިފި. ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ޚިލާފަށް ދެއްކީ ކޮން ާވހަކައެއްޯތ، ީކއްވެޯތ އެަބއި  ބެހޭ މަްއަސލައަކީ މެންބަރަކު ޙަޤީޤަތާ  ނިޒާމާ ނ،އާ

 ނޫނިްއޔާ ކަމަކުނުދާނެ...ބަޔާންކުރަންވާނެ. އެހެން
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވާނީ ހަމަ ޭއގެ ރޫލިްނގެއއް އެގޮތަްށ ދީފަ.  ކޮމިޓީގެ ެރކޯޑަށް ޓަަކއި ެއަކން ހަމަޖައްސާނަން. ދެންމެވެސް އަުޅގަ

 ދީދީ.އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްޢި

 

 ވުން:ދީދީ ވާހަކަދެއްކެދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނަޑއެޅިަފއި އެްއވެްސ  ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ދެއްކި ވާހަަކއަކީ ައއްުޑއަތޮޅު މީދޫއަށް ބަޖެޓުގައި ނެތޭ އެްއވެސް ެއއްެޗއް ކަ

ނަޑއެޅިފައި އަްއޑުއަތޮޅު ފޭދޫ އާއި، މަަރދޫ އާއި، މަރަދޫފޭދޫ އާއި،  233ތަނެއްގަ.  މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް ކަ

 އެބައޮތް ަކނަޑއެޅިފަ. އެހެްނވީމާ... ނާނަރުދަމާ އާއި ފެ ހުޅުމީދޫގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މީގައި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަންނަވަްނ 

 ވިއިުރ ވެްސ ދެކެވުުނ ވާހަަކއާ ގެންދެ  ދެންމެ މިކޮޅުން މަތިވެރި ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅު ކުރިއަށް 

ގުިޅގެން ހަމަ ނިޒާމުގެ އެ އުސޫލު ގެއްޭލގޮތަށް އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު އެްއވެްސ ބޭފުޅަުކ ދައްަކވާ ވާހަަކއަށް ަރއްދު 

 ވާ! މިނިޓު ތެރޭގައި ކުިރއަށް ގެންދަ 5ނުދެއްވުން އެދެން. އެ މެންަބރަކު ދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަެއއް އޮންނަމަ 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ. އަދި މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރަކަށް ވެސް އެަބއޮތް   48އެގޮތަށް އެ ވާހަކަފުޅު ދެްއެކވީމަ އަުޅގަ

. ހަމަ މީގެ އިތުރުން ހަމަ މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވިަފ. މަރަދޫފޭދޫގަ. މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރަކަށް ވެސް އެބައޮތް



  

މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ދެ ރަށުގެ  69އަްއޑުއަތޮުޅަގއި އަްއޑުއަތޮުޅ ހުޅުމީދޫގައި ވެސް އެބަޮއތް ބަނދަރެއް 

 ބަނދަރަކަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑުކޮށްލަްއވާ! ޢިްއޒަތްތެރި )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޮކމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ، މަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން...

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ދިރާާސކުރާ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން.  2015މެންބަރު، އަޅުަގނޑުމެން އެްނމެން ކުރިއަށް މިގެންދަނީ 

މި ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ެއ މެންބަރަކު ދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާަހކަެއއް އެ ަދއްަކވަްނ 

އްޒަތްތެިރ މިނިޓު ތެރޭގައި ލިބޭނެ. އެއަށް އެހެން މެންބަރަކު ރައްދުނުދެއްވާ މަޑުކޮްށދެއްވުން އެދެން. ޢި 5ވާ ބޭނުންފުޅު

ރު، ޢިއްޒަތްތެިރ ދީދީ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވަިއ ކުިރއަށް ގެންދެވުން އެދެން. ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަމެންބަރު އިބްރާހީމް

އަުޅަގނޑުމެން ކުިރއަށް މިގެންދަީނ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގެ ، ޝަރީފް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ،މެންބަރު ޝަރީފް

ތު ެގއްލެންޖެހޭވަރު ކަމެއް އަދި މިތާުކ ނުހިނގާ. މަޑުކޮށްލަްއވާ! މެއް. އެްއގޮަތކަށް ވެސް މަސްލަހަބައްދަލުވު

ނޑުމެނަށް ކޮމިޓީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ ، ތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފްޢިއްޒަތް ށް، އަުޅގަ

ދީދީ، ޢިއްޒަތްތެރި އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާ! ކުިރއަށް ެގންދަވާ! ޢި

މެންބަރު ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަަކއެއް ބަޖެުޓގެ މި މަރުޙަލާގެ ތަފުޞީލާއެކު ކުރިއަށް ގެންެދވުން އެދެން. 

 ގޮސް ނިންމާލަދެއްވުން އެދެން. ކުރިއަށް ގެން 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

 ދެން...  ،މިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއްގެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ 233ގައި ިމއޮތީ  17ޞަފުހާ ނަންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ެގންދެވޭ މަސައްކަތް، ިނއްާވލައްވާ! އިހަށް، ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ކުރިއަ

މަޖިލީހުގެ ، ފް، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝަރީފްނިންވާލައްާވ! ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝަރީ

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެގޮަތށް މިތަނުގައި މަޑުކޮށްލައްދެްއވާ! ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރު، ކޮމިޓީ، އަުޅގަ

ނުޑމެން މިކުރާ މަސައްކަތު ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނެހެން. ބަޖެޓެއް  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

ގޮތް އެއީ ރަްއޔިތުން އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވާނެ ގޮތް.  ދިރާސާކޮށް ނިމިގެންދާއިރު އެ މަސައްކަތް ގެންެދވޭނެ

ނޑުމެންނަށް ަލއިވް ޓީވީަގއި މި ކޮމިޓީ ކުިރއަްށ  ތި މެންބަރު ޢަމަލު ނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ކުރަްއވާ ގޮތުްނ އަުޅގަ

އެއީ ބޮޑު ހިާތމައެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ  އޮތް ފުރުޞަތު ހަނިވެގެންދާތީވެ ގެންދިއުމަށް



  

ގެްނގޮްސ  . ެއ މަސައްކަތް މި ކޮމިޓީން ުކރިއަށް ގެްނގޮސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް އޮތް ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް

ނޑުމެންނަށް ދެން ޖެހޭނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ މީޑިއާަގއިތޯ އޮްއވާ މަސްލަހަ ތު ގެއްލުވާލީަމ އަޅުގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނޫންތޯ ދެން ފާސްކުރަން. އެހިސާބުން އަނެއްކާ އަެނއް ަދތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާަވނީ. ޢި

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެހެން މެންބަރަކު ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވީާމ އެ ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދޭން މަޑުކޮށްލަްއވަްނ 

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ނިޒާމީ ، ވާ! ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފްޖެހޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރު މަޑުކޮށްލައްދެއް 

ނޑަށް ފެންނަނީ މަޑުކޮށްލަދެއްވުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެިރ ނުކުތާއެއް  ެނގީމަ އެއަށް ަޖވާބުދެިވއްޖެ. އަުޅގަ

ތު. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް، މިނިޓުގެ ފުރުޞަ 2މެންބަރު ވާހަކަދައްކާ ނިންމާލަދެއްވުމަށް. އަދި އެބައޮތް 

މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް ، އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތެރި މެންބަރުޢިއްޒަތް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް

އެހީތެރިވެދެްއވުން އެދެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަރއްޔިުތން ދެކެ ލޯބިވެވަަޑިއގަންނަާވ ކަމުގަިއވާނަމަ ފުރުޞަތު 

ޒަތްތެރި މެންބަރު ވި. ޢިއް ނޫން އެހެން މެންބަރުން ވެސް މިތަނުގައި އެބަތިއްބެ ދެއްވަންޖެހޭނެ ކުރިއަށް ގެންދަވަން. ތި

އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ މިހާރު ފުރުޞަތު އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް ދެވިއްޖެހެން. އަދި ކުރިއަށް ގެންދަވާ ހިތްޕުޅަކު ، ޝަރީފް

 ދީދީ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެދެން. އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްކަންނޭނގެ ތިޔަ އުުޅއްަވނީ. ޢި ނޫން

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ބަރު އިބްރާހީމްދޫ ދާއިރާގެ މެންފޭ

ނުޑ ދަންނަވާނީ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަވކި ސަރަޙައްެދއް މިައކުްނ  އާދެ! އެހެްނވީމާ އަުޅގަ

އްސާާވގޮތަށް، މިދިޔަ އަހަރުެގ ބަނދަރު ހެދި ގަ. ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ހި އުނިކުވެރިަފކަ ނެތޭ މި ބަެޖޓު

މި އަހަރު ބަނދަުރ ހަދާކަށް ނުޖެހޭނޭ. މިދިޔަ އަހަރު ހޮސްޕިޓަލު އެޅި ރަެށްއގައި މި އަހަރު ހޮސްޕިޓަލް  ރަށެއްަގއި

އަޅާކަށް ނުޖެހޭނޭ. އެހެްނވީމާ، ތަފާތު ރަށްރަށަށް ތަފާތު ކަންކަން މިއޮތީ. މިފަހަުރ ބަޖެޓުގައި ައއްުޑއަތޮޅުެގ 

ޓުގައި ެއބައޮތް. ައއްުޑއަތޮުޅގެ ހޮސްިޕޓަލެއް ައޅަން އެަބއޮތް މި މި ބަޖެ ށް އެަބއޮތް ފެނާިއ ނަރުދަމާއާރައްޔިތުންނަ

ނޑަށް އެބަެފނޭ. އަްއޑުއަތޮުޅގެ ފޭދޫގެ ިބން ބޮޑުކުރުން ވެސް އެަބއޮތް މި ބަޖެޓުގަ. އެހެންވީާމ،  ބަޖެޓުގަ. އަުޅގަ

އޮތް މީަގއި. އަދި މިސްކިެތއް ބަ އެްއވެސް އެްއޗެްއ ނެތޭ ބުީނމަ، ައއްުޑއަތޮޅު ހުޅުމީދޫަގއި ބަނދަރު ހިއްކުން ވެްސ އެ

ނުޑ ވަރަށްބޮޑަްށ އި މާރާތްކުރުން ެވސް އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަްށ އޮޭޅގޮތަށް މި ވާަހކަނުދެއްުކން އަުޅގަ

 އެދެން. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ... 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ށްގެންަދވާ! ަވގުތު ހަމަވީަމ އަޅުަގނޑު އަންގާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑީޑީ ުކރިއަ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެްއވުްނ   އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭގޮތަށް ވާހަކަ ނުދައްަކވާ ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރު

މެ ރަށެއްަގއި ބަނދަރެްއ ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަނދަރު ހެދި އެދެމޭ. ކޮންމެ އަހަރަކު ހަަމ ކޮން

ރި ރަށެއްަގއި މި އަހަރު ސްކޫލު މާރާތްކުއް އިރަށުގައި މި އަހަރު ބަނދަރު ހަދާކަށް ނުޖެހޭނޭ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސްކޫލުތަ

މިހާރު ތަަރއްޤީގެ ަމޝްރޫޢުތައް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ  ވަނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓުގައި 2015މާރާތް ކުރުމުެގ، ތަފާތު ރަްށރަށް އި

ވަަނ އަހަރުގެ އެހެން ރަށްރަށަށް  16ވަނަ އަހަރު  2017މިހިރަ ކަންތައްތައް ހުރި ރަށްރަށަށް އިސްކަން ނުދީ ދެން 

ޓުެގ މު ކަމެއް ބަޖެރިއަށް ގެންދެވުމަކީ ވަރަްށ މުހިންއިސްކަންެދވޭނޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަމަށް ވިސްަނިއގެން ކު 

ނޑުމެންގެ  މަރުޙަލާގައި ވާހަކަަދއްާކއިރު. އޮޅޭގޮތަށް ކޮންމެހެން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ެއއީ އޮތް ަކމެއް ނޫން. އަޅުގަ

 2014ދާއިރާތަކަށް ެވސް ބަޖެޓުގެ ިމދިޔަ އަހަރުަގއި ެވސް ެއއްެވސް ކަމެއް ނެތް. ައޅުަގނޑުެމން މިތިބީ ހަމަ. މި 

ވަނަ އަހަރު އެަބއޮތް ކަންތައްތައް. އެބަހުރި.  2015ެމއް، އެހެންވީާމ، ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެއްވެސް ކަ

ކަމެއް ހަދަން ނަފީކުރަން އުޅުމަކީ އެއީ އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމަށް  އެހެންވީމާ، ެއއީ ކަންތައްތަަކކީ ނެތް

ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު

ތު ނަންގަވަމުން ގެންދަވާ ކަަމްށ ސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް މިގޮތަށް މި ކޮމިޓީގައި މަސްލަހައެހެންނަމަވެ

ނޑުމެންނަކަށް ެވސް ޝަރީފް ވަންޏާ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވއިރު ނުތިބޭނަން ބަލާކަށް  އަުޅގަ

 ޖެހިއްޖެއްޔާ ބޭރު ެވސް ކޮށްލާނަން. މިހެންނެއް. ބޭރުކުރަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ނިއްވާލަްއވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަިއުކ ނިއްވާލަެދއްވާ! ިޢއްޒަތްތެިރ  އާދެ!

هللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުާރގެ ޢިއް މެންބަރު މައިކު ނިްއވާލަދެްއާވ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ކިނބިދޫ ދާއި

 .ރިޔާޒް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޒްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ 

އަުޅަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެްނމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި  ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ބަލާލިިއރުގައި ޙަޤީޤަތުގަ  އި ހަމައެކަިނ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ މައްސަލަ އެކަންެޏއް ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

ނޫން ފާހަގަކުރެވިފައި މިވަީނ. މީގެ އެބަހުރި ޚާއްޞަޮކށް ރަށްރަށުގެ، އަތޮޅުަތކުެގ ކައުންސިލުތަކަށް ދޭންޖެހޭ 



  

ނޑަައޅާފައި ހުރި ބަޖެޓުތައް އެންމެ އެކަީށގެންނުވާ އާބާދީ އަށް ެއ އްކަން. އަދި އެަތއް އަދަދުތަ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކަ

ެދއްވާަފއި ހުރީ. އެހެން މިދެންނެވީ ބައެއް  މި ބަޖެޓުގައި އަދަދުތައް ަކނޑަައޅުްއވައިނޫންކަން  ރޮޕޯޝަނޭޓް ގޮތަށްޕް

 ން ދިރިއުޅޭ ވުރެން މާ ގިނައިން އެއަްށވުެރން މަދުން މީހުމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް  4000ނުވަތަ  3000ރަށްރަށަކީ 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެން  ރަށްރަށުގައި ބަޖެޓުަގއި ހަމަޖައްސާފައި އެބަހުރިކަން ވީމާ، އެއީ ައޅުގަ

ދޭން ކަމަށް އެ ދޭންޖެހޭ ނޫނުައސާސީަގއި އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ޮގތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު ދެކޭ 

ނޑައަ ޚިދުމަތްތައް ކަމުގަިއ  ނޑު ދެކެން. ޅާފައި ހުންނަ ކަންކަމަށް ބަޖެޓުކަ ގައި އިްސކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު އަހަރު މިީވ  8ން އި 2008ޤާނޫނުއަސާސީ ައއިްސގެން އުޅޭތާ މިހާރު މިވަނީ އަޅުގަ

މި ފާހަގަކުެރެވނީ މި ޚިދުމަތްތަކަކަށް ނެތޭ  އިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށްއި ގާތްަގނޑަކަށް. ވާއިުރގަިއ މިހާހިސާބަށް އަ

އެހެންވީމާ، މިއަށް އެބަ ފޯަކސް ކުރަންޖެހޭ ކަން. ދެން ބަޖެޓް ފޯކަސް ކޮށްފައެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް. 

ގޮއިން އޮން  އެބަހުރި ބައެއް މަަސއްކަތްތައް މިހާރުގައި ވެސް މި ބަޖެޓު އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން މިހާރު

ނޑުގެ ާދއިާރގައި ހުިރ ޕްރޮޖެކްޓްސް ބަޖެޓު ނޑު މިކަން މިހާރު ވާނީ އަުޅގަ ަގއި ހިމެނިފައި ނެތް ކަންތައްަތއް. ައޅުގަ

. އެހެންވީމާ، ެއއީ ވެސް އިޫޝއެްއގެ ގޮތުަގިއ ގެ ސަމާލުކަމަށް ވެސް ެގނެސްފަމިނިސްަޓރުބައެއް ކަންަތއްތައް 

ނޑު އަޅުަގނޑު  ކުރިން ވެސް ައޅުަގނޑަށް ކަެމއް މުޤައްރިރު އަރިހުން ވެސް ީމގެ  ށަހަޅާހު ދެކެން. ދެން ައުޅގަ

. ގެ ސޮފްޓް އެކްސެލް ސޮފްޓްބަޖެޓުޓީތަކަށް ދޫކުރަްއވާ މީގެ ސޮފްޓް. ްއޔާ ޕާެވއްޖެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގައި

ނޑު ބޭވައެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަ  ނޑުމެން އި ެދއްވުްނ އެއީ އަުޅގަ ނުންާވ ކަެމއް. އޭރުްނ އަުޅގަ

ހަމައެާއއެކު އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަލަށް ށް ގެންދެވޭނެ. މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަ އިތުރަށް މި ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމުގެ 

 މީގެ މި ވެސް އެބައޮތް މަޓާޓޯއިން  ނަގާ ޓެކްްސއެްއގެ ގޮުތަގއި މިއޮތީ ގްރީން ޓެކްސް ނަގާ ކަމުގަިއވާނަމަ މިހާރު

ނޑުމެން ބޭނުން އެ ފަރާތްތަކާ ވެސް . ކޮށްފަ ެއކްސްޕްރެސް ސްކޮންސަރންމީހުންގެ  މި އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަ ކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް މި ކަންކަން ހިމެނިގެން ދިއުން. އަދި ހަމަ ،ބައްދަލުކުރަން ން އެއާއެުކ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މި ީޑޓޭލަ ސްބޭނުން މި ޙަޤީޤަތުގައި ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕ ޕްރޮޖެކްޓް ށް ދިޔައިމަ ސްޕެސިފިްކ ެވސް އަުޅގަ

ނޑު  ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ބައެއް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ނޫނިއްޔާ އެ ސަރުކާުރގެ އެ ބާރަށް ކޭސަސް އަުޅގަ

.އައި.ީޕ ގޮތަކަށް ނޫން ކޮންމެހެން ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސްއެއް ސްޓްރެޓެޖީާއ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ވިޝަންެއްއ ނޫނިއްޔާ އެ 

ނޑުމެން ހުރީ. ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެކިެއކި  ބައެއްފަހަރަށް އެބަހުރި އަުޅގަ

ކުްނ ާވލުވެފައި އޮންނަ ފަރާތަޔަތު ޙަލިއް އި ނޫނިްއޔާ ެއކަމާ އަސްލު މަސްއޫޕްރޮޖެކްޓްތައް ކޮންމެހެން އެ ދާއިރާތަކުގަ 

 އެހެންވީމާ،، ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަށް ައިއސްފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މި އެއްޗެހި ބޭނުން ނުވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސަރުާކރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުަގއި ެވސް ޚާއްޞަކޮށް މުހިންމު  އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަައކީ އަުޅގަ

ލް ޑިފެންސް ފޯސް އަދި ޕޮލިސް ނޭޝަނަ ތް ދޭ ދާއިރާތައް ނޭޝަނަލް ސެކިއުިރޓީ ސަރވިސަސް،ދާއިރާތަކުަގއި ޚިދުމަ



  

ނޑު ދެކޭ  ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް ކަހަލަ  ނޑުމެން އިްސކަންދޭ ތަންތަނުން އަޅުގަ ގެ ބަޖެޓުދޭން އެބަޖެހޭ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްޕރޮޖެކްޓްތަކަ ނޑު ގޮތެްއަގއި ވާނަމަ.  ށް ވާހަކަ ދައްކާ ކަމުގައިމައިގަ އެހެންވީމާ، އެއީ މައިގަ

ނޑު އިން ،ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ނޑައަޅާަފއި މި މަސައްކަތް ކުރިއަ ޕްރިންސިޕަލް މީގެ އަުޅގަ ށް ާދނެ ގޮތަކަށް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ .އޮތް ގޮތަށް ތާއީދުކުރަން ނޑުމެން  އިންޑިޕެންޑެންޓްގޮުތގައި  ައޅުގަ އިންސްޓިިޓުއޝަންސްތައް އަުޅގަ

ނޑުެމން އެބޭފުޅުންނަށް ގެންނަން ޖެހޭ  އެމްަޕވަރއެ ތަންތަން  .އަުޑއަހަން ޖެހޭނެ ްނސާރންސްތައްކޮ ހުރިނެ. އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑުމެން އި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ބޮުޑ މަްސއޫކޮށްދިނުން އެީއ ޙަޤީޤަތުގަ  ލިއްޔަެތއް. ދެން އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ކޮމިީޓ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރާވެސް އަޅުގަ  ދި ކިތަންމެ ަވގުތެްއ ނަގަިއގެންއެެހންވީމާ، އަ .ކިތަންމެ ވަގުތު އެަބއޮތް

މަސައްކަތް ކުރުމުެގ މި ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅުއްާވފައި މި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މިތިބީ ހަމަ މި ކޮމިޓްމަންޓާ އެއްކޮށް މި އަށް 

ޓުން ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް މި ބަޖެ 2015ތެރި ނިަޔތުގައި. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭގެ ޞްނިޔަތުގައި އިޚްލާ

ނޑު ދެކޭ ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަުޅަގނޑުމެން ނިންމައިބިލިއަ 24 އީބޮޑު ބަޖެޓެއް މި ގޮުތގަިއ ގެން ދާއިުރގައި އަުޅގަ

 ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނުވަތަ އެ ޕާޓީެއްއގެ މީތި މި ދާންޖެހެނީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި  ޖޭގެ ރަްއޔިތުން އާބާދީ ިނސްބަތަށްރާއް

ޚާއްޞަކޮށް ވަކިން ޚާއްޞަކޮްށ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަާސީސ  ދާން ވާނީ.ނޫން  ކަށްމެންބަރުން ގިނަ ދާއިރާއަ

ނޑަައޅާފައި ހުރި ޚިދުމަތްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް މި ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭނެ  ޚިދުމަތްތައް ގޮތުަގއި ކަ

ނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ނޑު ދެކެން. ައޅުގަ  . ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތ.ގުރައިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަނިކު ދޮންމަނިކު،ންބަރު ޙުސައިންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަްތތެރި މެ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ގުރައިދޫ.ތ

މި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި  ަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީޤައްރިރު. އަޅުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

ވާހަކަ. ދެން ހަމައެއާއެކު މި ބަޖެޓް އައިސްފައި އޮީތ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލިގެްނ ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތަކަށް 

ރިހަމަ ކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ތައް ހިންަގވަިއެގން. އެހެންކަމާއެކު ބަޖެޓް އައިސްަފއި އޮތްލެއް ފުފުޅުވިސްނުން

ނުޑގެ ރަަށކީ، ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުަރން. ހަމައެއާެއކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ނުޑ  ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ޚާއްަޞކޮށް ެއ  އަދި .ހިމެނޭ ގުރައިދޫ ދާއިާރއަކީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ަސޕޯޓްކުރާ ރަށެއް ގުރައިދޫ ާދިއރާއަކީ

 ށްން ވަރަށް ސަޕޯޓް ުކރޭ. އެކަމަކު ގުަރއިދޫގެ ބަެޖޓް ދެން އެހެން ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިމަންނަމެންނަދާއިރާއި

ށް ސަޕޯޓްކުރާ ރަށްރަށަޭށ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ލިބިފަިއ ދަދުތައް އެބަ ލިބޭ. ޕީ.ިޕ.އެމަބައެއް ރަށްރަށުން ވަރަށް ބޮެޑތި އަ

 ެއވިދާޅުވަނީ އިނގޭތޯ.ހުރީ. އެކަމަކު ެއއީ ހަމަ އިުތރުފުޅެއް 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއި އޮތް އަޅުަގނޑު ހަމަ އާދޭހާއެކު ދަންނަވާލަން އަނެއް މެންބަރަކު ވާހަކަ ދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަ  ތު ދެއްވާށޭ ކަ

 ފުރުޞަތުގައި. 

 

 ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ދެން ކޮބައިތޯ ވަރު ުކޑަކޮށް އޮތީ. އް މިލިއަން އެގެ ބަޖެޓް ވީ ކުޑައޭ. ކަމަކު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ެއއްަޗކީ ގުރައިދޫ އެ

 . އަޖާއިބެއް ކަަހލަ ކަމެއް ޝަރީފް. ޝަރީފް ނޫން މީހަކު މިތާ ނެތީތަ.ބަޔަކަށް ބޮޑު ައދަދެއް ލިބިފަ ސަޕޯޓް ކުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޢިއްޒަތް މި ކޮމިީޓގަިއ  ގެތެރި މެންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝަރީފަށް ދަންނަވަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ އެއް މެންބަރަކު ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފުރުޞަތުގައި  5 ވޭތުވެިދޔަ ވަގުުތކޮުޅގައި ައުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނޑު އަުތަގިއ  . އަދި މިހާރުދައްަކވާނީ އަެނއް ފުރުޞަތުަގއި ބޭފުޅަކު. ައނެއް އެބޭފުޅަކަށް ދެއްވާ  މިނިޓު

ވެސް އެބައޮތް މި ލިސްޓްަގއި  ޝަރީފްގެ ނަން މިހާރުއާދެ!  ،އޮތް ލިސްޓްަގއި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގައި އެބައޮތް 

ޅު ނުާވކަމުަގއިވާނަމަ ވަރަްށ ބޭނުންފުދޫކުރައްވަްނ އިނގޭތޯ. ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ެއގޮތަށް ކޮމިޓީ އަށް އެްއބާރުލުން 

. ށް ގެންަދވާ ވާހަކަފުޅުމަނިކު ދޮންމަނިކު ުކރިއަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ށް ދަނީ.މިޓީ ކުިރއަދަތިކޮށް މި ކޮ

ނޑަށް ހީވަނީ ިމ ކޮމިޓީ ކުިރއައަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝަރީފް، ށް ގެންެދވުމަްށ ުޅގަ

ފުޅުންގެ ެއއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެހެން އަޅުަގނޑުމެން. އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ މިދަންނަވަނީ  ކޮމިޓީަގިއ ތިބޭ

ނުޑމެން މިތިބީ  ،އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ރުމަށް ވަނަ ައހަރު ބަޖެޓް ދިރާސާކު 2015އަޅުގަ

ޓެއްގައި. ެއހެންވީމާ، މަސައްކަތް ރަނގަަޅށް ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ހުރިހާ ވާލުުކރި މުހިންމު މެންޑޭމިތަނުގައި ރައްޔިތުން ޙަ 

ފަދަ ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ޒާތީވާށް ގެންދެވޭނީ. އެއްހީތެރިކަން ލިބިގެން މިކަން ކުރިއަބޭފުޅުން އެއްބާރުލުމާއި އެ

ޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަްނ ޑަށް ީހަވނީ އައަޅުަގނ ހެންށް ގެންދެވުނީމަލަެއއް މިތާ ބޭނުން ނުކޮށް ކުރިއައެްއވެސް ޖުމް

 ށް ގެންެދވުން އެދެން.ނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަމަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން. ޢިްއޒަކުރެވޭނީ

 

 ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނޑު ދެން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ ނޑު ހަމަ ގާއިމުެވސް މި ސަރުކާރަްށ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ރަެށއްެގ އާދެ! އަުޅގަ

ވެސް އޮތީ ކުޑަ ބަޖެޓެއް ލިބިފަ.  ވާތީ އަޅުަގނުޑެގ ރަށަށް ހަމަ ގާއިމުން އަިއސްފައި ހުރި މެންބަރަކަށްދާއިރާއި



  

ނޑު ެއކަމާ ަޝކުާވއެއް ުނކުރަން. ދައުލަތުން ހަމަޖެއްސެވި އަދަެދއް، ަދއުލަ  ތުން ހަމަޖެއްސެވި އަދަެދއް އެކަމަކު އަުޅގަ

ފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ދައުލަތުން ބަޖެޓް ދެއްވަމުްނ ކެރިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ރަނަގޅު. ދައުލަތުގެ ލިބި 

 އެ ގެންަދވަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް އަ ދެންނެވިްއޖެ މި މަސައްކަތް ކުރިއެުކ އާދޭހާ ށްދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ

މުަގއި އެހީތެރިެވވަަޑިއގެން ދެްއވާށޭ. އެހެން މެންބަރަކަށް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ ފުުރޞަތުގަިއ ވާހަަކ ނޫންތޯ ެއ އުގެންދި

ޑުމަޑުން މިާތ އަުޑއައްަސވަން މަ .ވެަވޑަިއގަންނަާވކަށް ނޫން މެންބަރަކަށް ޖާގަ އޮތީިމއަށް ޖަވާބުދާރީ ދައްކަވަނީ. 

ޔާ. އިންނަވާފައި މެންބަރުންގެ ޙަްއޤުގައި ބޭނުންފުޅު ކޮންމެ ވާަހކަެއއް ދައްަކވަންވީ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް

  ްށ ގެންދަވާ.އަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރި

 

 ދޮންމަނިކު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ.ތ

ނުޑގެ ދާިއރާގެ ދެންހުރި ރަށްތަކަށް ެވސް ހަމަ އެްއވެސްހަމައެއާެއކު އަޅު  ްޕރޮޖެކްޓެއް ނެތް ލިބިފައެއް.  ައއު ގަ

ނޑު މި ހަމަ ވަރަށް ސަރުކާރަްށ ތާީއދުކުރާ މީހެއް އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، އެްއގޮތަކަށް ވެްސ  އީ އެކަމަކު އަުޅގަ

ކަށް ވެސް ވަރަށް ލަުހރިހާ ދިމާހެންވީމާ، ފއި އޮތީ. އެކުރެވިތިބޭފުޅުން ތިވިދާޅުވާ ގޮތަކަްށ ނޫން މި ބަޖެޓް ތައްޔާރު 

ނޑައެުޅްއވުމުަގއި  ރަނގަޅަށް ބެލިގެން ވަރަށް ުފރިހަމަ އަށް ތައްޔާރު ކުރަްއާވފައި އޮތް ބަޖެޓެއް މިއީ. ދެން ބަޖެޓް ކަ

ލިބޭ  ށްދައުލަތަ ބަޖެޓަކީ ލިބޭނީ. އެކި އަހަރު ެއިކ ވަރަށް ޚަރަދުކުރެވޭނީ ެވސް.ެއކި ވަރަްށ އެކި ރަށްރަށަށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ މި  ނަޑައޅާ އެްއޗެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ނޑުމެން އެްއޗަކަށް ބަލަިއގެން ކަ ބަޖެޓާއިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޤައަކުރި  އިއްގައި ވާހަކަ ދައްކަ ޙެއުމީ ރޫށް ގޮސް މިކަން ހަމަ ނިންމާލަންވީއޭ. އަުޅގަ

ންނަންޖެހޭ ބަޔަކު ގެނެސް ޓް ނިންމާލުން އެއީ ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. ދެން ގެ މިކަން ހަމަ ބަޖެ

ކުރުން ެއއީ ައޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ އެންމެ އެޭދގޮތް. ރުކޮށް ެއ ބަޔަާކ މަޝްަވރާޟިރުކުރަންޖެހޭ ބަޔަކު ހާޟިހާ

ސް ސަރުކާރުން ަވކި ބަޔަކަށް ަވކި ެއއްެޗއް އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެްއގޮަތކަށް ވެ

ނަޑއަޅާފައި ެދއްވާަފއި އޮތީ  ކަށް ވެސް ރަނަގޅަށް ބަލާ ހަދާފައި އަޅުަގނުޑގެ ރަށަްށ ލައެއް ނޫނޭ. ހަމަ ހުރިހާ ދިމާ  ކަ

ނުޑ މިދަންނަވާލަނީ  ނޑު އެދުނިްނ ތ.އަތޮޅު ގާދިދިމާވި ގޮތް އަުޅގަ  އެތާ ސަރަޙައްދު ެވސް ހިއްކާ އްފުީށގައިއަުޅގަ

ނޑަ ދިނުމަށް. އެކަމަކު އެމާޔަތް ކޮށްލަހިގިރާ ސަރަޙައްދު  ނޑު އެކަމާ ބަވެސް ނެތް ކަ ޖެޓް އެޅިަފއެއް. އަޅުގަ

ކޮމިޓީގައި ފިނޭންސް މިނިސްަޓރ ބައްދަލުކޮށް އެ ވާހަކަ ެދްއކިން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވަރަށް އެދެން ހަމަ ހުރިހާ 



  

ނޑު ހަމަ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުުރ  ދެއްވަން.ށް ހަމަ ތާއީދުކޮްށ ބޭފުޅުން ވެސް މިއަްށ ވިްސނާފައި މިއަ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ނޑުމެން މި ހުށަހަޅާލި މިއަދުގެ އަުޅގަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ފުރަތަމަ ބުރުގައި އަުޅގަ

ވަނަ ނުކުތާގެ މަްއޗަށް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ  އެޖެންޑާަގއި ހިމެނޭ ގޮތަށް ޮއތް ދެ

ނުޑ ހުށަހަޅާލިން.  މެދުަގއި ށް ގެންދާނެ ގޮތްތަަކކާ އަދިރާސާުކރުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރި  ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނަޑކަށް ގެ ވާހަަކކޮޅު ކޮންމެ ޓުވަރަކަްށ މިނި 5 މަ ޢިއްޒަތްތެތި މެންބަރުން ހަ 15 ހުށަހަޅާލި ފުރުޞަތުގައި ގާްތގަ

ނޑުމެންގެ އަުތގަިއ  ނޑު ގޮެތްއަގއި ދެ ހުށަހެޅުމެއްގެ ނުކުތާ އަޅުގަ ބޭފުޅަކު ވެސް ދައްަކވާ އެ ނިންމެވީ. މައިގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން މި ނިމެމުންދާ ވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތުގަިއ  .އެބައޮތް އަދި ޭއގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަ

ހާރު ތަރުތީބު ތާވަލް ކުެރިވފައި ހުރި ގޮތުން ކަންތައްަތްއ ކުރިޔަށް ގޮސްފަިއ ހުރި. ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ަބއްދަލުވުން މި

މި އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މިއަދު މި ބާއްވަނީ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން. ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުަގއި 

 ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާޅިގެންދިޔަ ގޮތަށް އެ މެންބަރުން ފާސްކުރެްއިވ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ަހމަ ހުށަހެ

 ކޮންމެވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ވާހަކަފުުޅ ދައްަކަވމުން މަތިވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 

ނޑު ހަނާދން ވަނީ ަގވާއިުދގ ންޑޭޓް ތެރޭަގއި ޖުމްލަ ޓީގެ މެއްދާގެ މާލިްއޔަތު ކޮމި ވަނަ މާ 100ެ  މުޙަންމަދު އަޅުގަ

އެބައޮްތ ގޮތެްއގަިއ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުުމގެ މަސަްއކަތުަގއި ގެންުގޅެންވީ ހަމަތައް ބަޔާްނކޮށްފައި ުހރި ދާއިރާ ތެރޭަގއި 

 އެމް.ެއމް.އޭގެ ގަވަރުނަރ ރަސްމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭްނކް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ައދި މިނިސްޓްރީ އޮފްތެދެއްމެ 

ނޑުމެން އެބޭފުޅުން  ނޑު ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަާވބު އަޅުގަ  ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިޔާލެއް މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބައްދަލުކުރުމަށް ޓައިމްަލއިނެއް  ނޑައަޅާފަ ވެްސ އަުޅގަ ތިބޭފުޅުން ކުރިފުޅު މަީތގައި ިމާވ . މިޮއތީ ކަ

 ބައްދަލުކުރުމަށް  ގަވަރނަރ އަދި އޮިޑަޓރ ޖެނެރަލާ  ތުން ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުންވަނަ ނުކުާތަގއި މިއޮތް ގޮ 5 ކަރުދާހުގައި

މާނައަީކ އަންނަ  ،އަށް 13.11.2014ބަޔާްނކުރާ ނުކުތާ ބުރާސްފަތި ވާާލދީ )ނ( ަގއި މި ދާ އަށް ޙަ ވަނަ މާއް 101

ނޑުމެން އެބޭފުޅުްނނާބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގަިޑއަކަ  ނޑުމެްނ  ބައްދަލުކުރުން މިހާރު ށް އަުޅގަ ެވސް މިވަނީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ. އެއީ މިއަށް ބަދަލު އަތު ނުޑމެން މެންބަރުން ގެންނަމުންދާ ަގއި މިވާ ޑްރާފްޓް އެޖެންޑާއޭ އަުޅގަ  އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެން  މެދުއާށް އޮތް އެޖެންޑާންޑާެގ ކުިރއަވަރަކަށް ބަދަލުވަމުންދާނީ. ެއދުވަހެއް ނިމުނީމަ އެދުވަުހެގ އެޖެ

މާ ނިންމުމެއް މި ކަރުދާހަށް އަރާނެ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި އެއް މެންބަރަކު ސުވާުލުކރެއްވީ މީގެ ސޮފްޓް ކޮީޕ ނިން

ނޑުމެން ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 ން ހަމަޖައްސަ ދެއްވާފައި.ޓު ގޮތް ވަނީ ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭިރއޭ ނެކޮޕީ ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް ލިބޭސޮފްޓް 



  

ނޑުމެންނާ އެުކަގއި ދެ އެކްސަލް ޝީޓްގައި  ތޯ؟ އާދެ! ޯވކަބަލް ފޯމެޓެއް ގޮތުގައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ މި ކޮމިޓީެގ ައޅުގަކޮންމެ ބޭފުޅެްއގެ ވެސް އީމޭލް ެއޑްރެސް  ،ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޑުމެން ޮސފްޓް ކޮޕީ އިރާަދކުމިއަދު ެސކްރެޓޭިރއޭރިޔާސަތާ  ރެްއވިްއޔާ ޓާ ެޝއަރ ކޮށްެލއްވީމަ ެއބޭފުޅަކަށް އަުޅގަ

ވަކި އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓް ަސއި ދޭނަން. އެާއއެުކގައި ަވކިެދވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައް ލަސްތަކެއްުނވެ ފޮނުވައި

ނޑުމެންގެ  .ފްޞީުލ ހޯދަންޖެހޭ ވާހަކަ ވިާދުޅވެ ދެްއިވ ބަެއއް ބޭފުޅުންޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ތަ ިއއްެޔގަިއ އަުޅގަ

ސަލީމް ވާހަކަފުޅު  އަދި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިޢިއްޒަތްތެރި މެން

ެގ ވާހަކަ ވިދާޅުވެ ެދއްިވ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ކަމު ިމއްޔަތުއަޙައްހުރި ަބއިތަކަށް  އެ ވެސް ދެއްކެވުުމގައި 

 ،ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ޚިޔާލު ެއްއޮގތް ވެފައި އޮތް ކަމެއްހެން އެަކމުގެ ލަފާ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދުން. ބައެއް މެންބަރުންނަށް

 85ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު ބައެއް ވުޒާރާަތކުން އެބޭފުޅުްނ އަމިއްލަ މަސަްއކަތްޕުޅުން 

 ނޯޓް ޮކށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުން. ޓަކައި މެންބަރުން ހަމަ މި މަސައްކަތްޕުޅުަގއި ބަިއވެިރވިކަން ަހމަ ތާރީޚަށް

މަސައްކަތް ކުރި. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފިލުވުމަށް އާއި ޤަުއމަށް މިކަމުގައި އޮތީ ކޮން ކަމެއްތޯ އޮޅުން އެބޭފުޅެްއގެ ދާއިރާ

އަތުަގއި ޖުމްލަ ޮގތެއްަގއި އެބަހުރި ދަންނަވާލާަނން ބައެއް ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ެމންބަރުން ވެސް އެބޭފުޅުންގެ  ަގނޑުއަޅު

ދާއިރާތަކުަގއި ހުރި ބަެއއް ކަންތައްތަކާ މެދުަގއި ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މިަވގުތު މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރެްއެގ 

ނޑު ހުންނަން ޖެހުނީމަ  ސިޓީފުޅު ދެއްވާފައި އެބަހުރި ތިމަންނަގެ މިވެނި ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ މަޤާމުގައި އަުޅގަ

މާނައަކީ މިހާ ގުޅިގެން ގާތްކަމާެއުކ  ބޭނުމޭ. ންޗެކް ކޮށްލަ އޮތް ހިސާބެްއ ތިމަންނަ ބަލައިނުކުތާއެއް 

ކަތާ ގުިޅގެން ާދނެ ކަންތައްތަކޭ މިހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ މަސައްހިންގި ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ންތައް މި ކޮމިީޓ އަށް ހޯދުމަށް ޓަކައި މިައދު އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީެއއް ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ މި ލިޔެކިއުމިނިސް

ން ނޯޓް ޓުސެކްރެޓޭރިއޭމި  .ފޮނުވާނަން. ވަކި މެންބަރަކު މިގޮތަށް ނުހުށަހަޅުއްވާތި މި ނޯޓް އަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ

ނާޑ ހަމަ ވޯޓަށް އައިސްަފއި އޮތް ނުކުާތއެއް. އެހެންވީމާ، ކުރިން ެއ ދަންނަވާލި ދެ ކަންަތކަށް  އަށްކޮށްފައި އަުޅގަ

މި  މުގައި ވާނަމަ ޢާއްމު ގޮތެއްަގއިވެސް ތިބޭފުޅުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަ މިއެހުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ވެސް ހިނގަމުްނ  މިހާރު ވެސް  ކުީރގައި ކަންތައްތަްއ ޖެހޭ ރަލަްލކޮށް ހިންގަންށް ގެންދެޭވއިުރގައި ޕެކުރިއަކޮމިޓީން 

ދާނެ. ބޭނުންވާ ކަރުދާސްތަކާއި ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ހަމަކުރަމުން ގެންދެވޭތޯ އަުޅަގނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަން 

ގަިއ އެކުަގއި ަގވާއިދު  އަޅުަގނޑަށް ެވވުނު އެންެމ ރަނގަޅަކަށް އަދި ތިބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެިރކަމާ

ނުޖެހުން އެކަމެްއަގއި ހިތްހަމަ ވާނަމަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ކަމުަގއި ކޮށްގެން.ޮގތަށް ފާސްއޮންނަންވާ ގޮތަށް އެ ގޮތް

ްއޔާ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ ވޯަޓކަށް. މާނައަކީ ޚިޔާލަށް އެްއގޮތް ވާނަމަ އެްއގޮތް ނުލިބއްޖެ އުފެއްދިއްޖެ ކަމުަގއި

ނޑުމެންނަށް މިކަން . އެ ތަރުތީބުން ހަމަ ކުރިއަވާަނމަ ނުކުރެވިއްޖެ ކަުމގައި ށް ގެންދަަވއިގެްނ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެންނަށްނިންމާލެވޭނެކަމު ވެސް އޮންނާނެ. އެހެންވީާމ، މި ކަންތަުކގެ އިތުރުްނ  ގެ ޔަޤީންކަްނ އަުޅގަ



  

 އާ  3:15މިހާރު  .ށް މިގެންދަނީައޅުަގނޑުމެން ކުިރއަ ފައްަޓިއގެން ރެންޖެހީސު އަޅުަގނުޑ މިއަދުެގ ކޮމިޓީ ެވސް ދޭއް

ނޑުމެން މި ފުރަތަމަ ހުޅުވާލި ފުރަޞަތަށް  ހަމައަށް ވަގުތު މި ދިޔައީ. މިއަދުގެ މި ބައްދަލުވުމަށް އަޅުގަ

ނުދެިވ ވާހަކަ ދަްއކަވަން އަިދ އަޅުަގނޑަށް ާޖގަ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ބޭފުަޅކަށް އެކަނި  އެދިަވޑަިއގެންނެވި އެއް

އުތުރު އަްއޑުއަތޮޅު އެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެތީވެ ހަމަ ފުޅަކު ފަހުން އިޝާރާތް ކުރެްއވީމަ އެބޭފުަޅަކށް އެ ބޭ މިއިނދީ.

ނާޝީދުގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދަށް ފަހުގައި އަސްލަމް  އާދެ!ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 މިނިޓުގެ ފުރުޞަތު އެހިސާބުން 5ފަހުގެ ފުރުޞަތު  މިއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ދަްއކަވާ ނިމުނީމަ ފުޅުވާހަކަ

 ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.ބައްދަލުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. ޢިއްޒަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ކުރީ ުދވަހުމުަޤއްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ވޭތުވެދިޔަ އަހަުރގެ މި  މިއެދިފައި ވެސް ވާނީ  އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެޗީވް ވީ ކޯވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުން އަޅު 2013ނގަމުންދާ ހި  .ެޗއްތޯއް ެޗއްތޯ އެީޗވް ނުވަނީ ކޯއް ގަ

ގެން މި ދިޔައީ ވެ ނި ދާއިރާއަކުން ބަޖެުޓ އެކްސީޑް ީވ މިވެތަށް ޕަސެންޓޭ އެޗީވް މިސާލަކަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕެގ މި

ނޑު އޮންނާނީ ކުރީުދވަހުލޫމާމިހާވަރޭ. މި މަޢު ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ެވސް ހުށަހަޅާފަ. ތު އަޅުގަ ގޮތުަގއި އެ މަޢުލޫމާތު  އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަްތތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެން ދާނެ. ދެން އަޅުގަ

ެޖކްޓެއް ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ދެްނ ޅުވާ ކޮންމެވެސް އެއް ޕްރޮބޭނުންފުެއ ދާއިާރއަކަށް  ކަށް ވެްސ ދެްއވީކޮންމެ ބޭފުޅަ

ހިއްކާ ެއއްކޮށް ގުޅާލުމަށް ނޫނިްއާޔމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާ ޚާްއޞަކޮށް ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ެދ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމަށް 

ނޑަށް ޅުަގނޑު އެދުނީ. އެހެންަނމަވެސްއަ  ޖަހާ ދީފައި  ޓެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެ ފަސްފެންނަނީ  މީގައި  އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި ޓައިޕޮ އެއީ ދެ އެބައޮތް. ަލއްކަ ފަސް . އެއީގްރޮފިަކލް އެރަރެއއްހެން އަުޅގަ

 އެއީ އެބޭފުޅުްނ އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ސަމާސައެއް ުނކުރަްއވާނެ .ުނޖައްސަވާނެ ރުފިޔާއެއް އެބޭފުޅުންނެއް

 ލައްކަ ރުފިޔާތޯ ނޫނިއްޔާމު  ފަސް އެއަޅުަގނޑު ބޭނުން ސާފުކޮށްލަން  އެހެންވީމާ، އެ ނާ.ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން

ނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް ފުރަތަމަ ފޭސް އަށް ފަހެއް ނޫނިއްޔާމު އެކެއް އެ އިނީ ވެްއޓިފަ .ންތޯމިލިއަ 15 ހެން. އިއަުޅގަ

އެބަ ެފނޭ ވަރަށް ސީިރއަސް އެހެން ަގނޑަށް ރިރު ައޅުކާއިރު ިޢއްޒަތްތެރި ުމޤައްދެން އަޅުަގނޑުމެން މިވާަހކަތައް ދައް 

ފާސްކޮށްފައި ދައުލަުތގެ ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެބައޮތް މިހާރު އަުޅގަ. ވަރަށް ސީިރައސް މައްސަލަެއއް. މައްސަލަެއއް

ނޑުމެން މިތާނ .ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ޤާނޫނު ިކާޔ ޤާނޫނެއް. ވަރަށް މުހިންމު ޤާނޫނެއް ކަެއްއ ނުގެ ވާހަކު މިޤާނޫއަުޅގަ

ނޑު ބަލާ ނުދައްކަމު  ސްޓަރަށް ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ؟ޒިމް ކުރަނީ މިނިޤާނޫނު ލާ ލަން ބޭނުން މި. އަުޅގަ

މިނިސްޓަރު ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން  މި .ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް މި ބަޖެޓް މިދަނީކީ ނުފެނޭ މި އްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެ 

މިއަަހރުގެ ޖުލަިއ މަހުގެ ތެޭރަގއި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ އަށް  ނޭ ބަޔާނެއް ސީ އަސާސްަތއް ހިމެފިޒިކަލް ޕޮލި



  

އެފަދަ ބަޔާނެްއ  އްއިމު ެވސް މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީއަކަށެއަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ގަ. ޖެހެނީ ހުށަހަޅާ ގެޒެޓް ކޮށްފައޮންނަން

ބޮޑަްށ އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެއް. ނެތް ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ކަމުގެ ޤާނޫނުގެ ތެެރއިން ހުށަހަޅާފަ

ސާފުކޮށްލަން. ދެން ހަމަ  ކް، އެ ބަޔާން ކޮބައިތޯ ޓެޖިއެދެން މިދެންނެވި ފިިޒކަލް ޮޕލިސީ އަސާސްަތއް ހިމެނޭ ްސޓެރެ

އެބަޖެހޭ ހުށަހަޅަން.  ރިޕޯޓް ކިޔާ ރިޕޯޓެއް މިނިސްޓަރުމިދެންނެވި ޤާނޫނުގެ އެބަޮއވޭ ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން  ްއކޮށްއެއެއާ 

 ޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް މިދެންނެވި ޤާނޫނެއް، އަޅުަގނޑު މިކިޔަނީ ޤާނޫނެްއގައި ބަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މި

 ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައި ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް މި ލާޒިމް ކުރާ ކަމެކޭ. އެކަމެއް ނެތޭ. މި

ގައި އިންނަ މުްއދަތުގެ ތެރޭަގއި. ބަޖެޓް މިހާރު ހުށަހަޅައިފި. ހުށަހަޅާފައި މިދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަހުސް ފެށުމާ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މި ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރަނީ  ަގއި ބަހުސް ކުރަނީ. އެ 12އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އެ ެގޒެޓްަގއި ާޝއިޢު ޤާނޫީނގޮތުން ކުރުްނ  އީމި، ބޭ. އެހެންވީމާ ނަކަށް މިެއއް ނުލިކުރަން. އަުޅގަ

ނޑަށް ެއ ޤާނޫނުގެ އެ  މާއްދާ ހަމަ ރެޯކޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލާނަން. ަބޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް. މި  ލާޒިމް ކަމެއް. އަުޅގަ

އަންނަ މާއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ރިޕޯްޓ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނީ މިނިސްޓަރު ެއަކން ކުރާނީ ވިިދގެން  އޮންނަނީ މި

ބަޖެްޓގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް ރައްޔިތުްނގެ  އެ ރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ދުވަހާއިއަހަރު ދައުލަތަށް އަހަރީ ބަޖެޓް މިނިސްޓަ

ނޑު ކުރިން ދެން މިދެންނެވި ރިޕޯޓުއެެވ.  ދެމެދުގެ ތާރީޚެްއގަ ހުގެ ފަރާތުން އޮންނަ ދުވަހުގެމަޖިލީ ގައި އެބަހުރޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިމިދެންނެވި ކަންތައް ބަޖެޓް ދިރާސާކުރަން ވެސް ކަންތައްަތްއ  ތަުކގެ ކަްނތައްތަކެްއ ވެސް. އޭރުން އަުޅގަ

ދެން ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަްނ  .ާޤނޫނީ ގޮތުން އީ މި، ްށ ފަސޭހަެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ ކުރަން ވެްސ ވަރަ

ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ސަސްޕެންްޑ  މި އިއަށް ލިބިދޭ އޭރުގަމި ޤާނޫނުގެ އެހެން މާއްދާއަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 1ހުރި ބައެއް މާއްދާތައް  ޤާނޫނުަގއި  ެއގޮތުން އެ، ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. އެހެންވީމާ އަހަރު 1ކުރަން. އެއީ ވަކި 

އޮތީ. އެ ސަސްޕެންޑް ކުރި އަހަރު ދުވަހަށް އޭރުގައި ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ ވަހީދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި 

، ވަނަ ައހަރުގެ މާރޗަށް ހަމަވެފަ. ާމރޗް އޭޕްރީލަށް. އެހެންވީމާ 2014މަހު ހަމަވެފައި،  ދުވަސް އިންނަނީ މާރޗް 

 ޤާނޫނުގައި ބުނާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެން މި ޤާނޫނު މިހާރު މިއިނީ ފުލް ފޯސްގަިއ. މި މިހާރު އޭޕްރީލްގެ ފަހުން މި

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތް. ެއހެންވީމާ، އެ މަޢުލޫމާތުތަްއ ށް ދެވޭނީ އިނގޭތޯ. އެއީ އަޅުގަ ަތކާިއގެން ުކރިއަޖެޓްގެ ކަންތައްބަ

ނޑުމެން ދެން ދެްއވުން އެދެން.  ހޯއްދަވައި  ނުޑ  ބަހުސް  ގެއަުޅގަ ވެްސ ފެށޭނީ މިކަން ފުރިހަމަވެގެން ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ށްޮބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. ކަށްވާީތވެ. ވަރަކެން. އެއީ ޤާނޫނީ އޮބްިލޭގޝަނަދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއެވ ކޮމިޓީ  2ޖިލީހުގެ މެްނބަރުން މި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި މަ

ދެޭވ އަލިމަގެއް ފެނިގެންދާނީ ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ އެ ތިބެ މިތަނުގައި މި



  

ނޑުމެން ކުރެްއވިފާޅު  ދެންމެ އެ ތްތެރި މެންބަރުޢިއްޒަ ހަމަ  އީށް ގެންޮގސްގެން. އެ ކުިރއަ ފަދަ ކަންަތއްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެއއްބަޔަކު އަނެ  އި ހަމަނުޖެހޭ ނުކުތާތައް މިތަނުގައް ބަެޔއްެގ ސިޔާސީ ޚިޔާލަށް ހިތްޔަޤީން ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު ޢިއް، ނަނީ. އެހެންވީމާކޮށްލުމަށްވުރެ މާ މުހިންމު ކަންތައްތައް މިހިރަ އަން ބަރުތީލަ ޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ފާޅުކުެރއްވި ިޚޔާލުތަކަށް. އަދި ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭިރއޭޓް މެދުވެިރެވ  އެ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިެއކު ޝުކުރުދަންނަވަން

 މަރުޙަލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް އަދި މި  މި ށް ލާޒިމްކުރާ ކަްނތައްތަކެއްޗަޤާނޫނުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައް މި

ނޑުމެން މިއަދުެގ  ،ދިރާސާކޮށް ތް ކަމުަގއިވާނަމަ ެއކަމެްއ ބަލައިމަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ވެސް އޮ އެހެްނވެ އަުޅގަ

ނަޑއެޅީ ވެސް މިހެން 2 އެޖެންޑާަގއި ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން މެދުގައި  ޤީޤަތަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓާ. ޙަވަނަ ނުކުތާ ކަ

އްަބޔަކަްށ ަކނަޑެއޅީ. ެއއްބަޔަކު އަނެ ށް ެގންދާނެ ގޮތްތަކެއް މިުކރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަމަޝްވަރާކޮށް ބަެއއް ދިރާސާ

ނޑަށް ހީވަނީ ރަނގަޅު  އިއްސާ މުދާބަހާ ހުރި އެއްޗެ ނެތް އެއްޗެހި ގޮވުަމކަށް ނޫން އޮތީކީ. ނަމަވެސް މިދަނީ އަޅުގަ

ނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމަ ޓްރެކްަގއި.  ށް އަުޅގަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނޑަކީ މި  ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަދަްއކާފައި، ގުޅޭގޮތުން މި ބަޖެޓާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރިއަ ބައްދަލުވުމުަގއި މި ން ިނންމައިގެން މިތިބީ މިއަުދގެކުރަމި ޑުމެން އަޅުަގނ ްށ އަުޅގަ

ދެން ގޮތުން ަބއެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާނެ ވަަރށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ. ގުޅޭ ެކއް ަކނަޑއެުޅން. ދެން މިކަމާގެންދާނެ ގޮތްތަ

ބަޖެޓެއް އިނގޭތޯ. ެއއްެވސް ސަރުކާރަކަްށ އެްއވެސް އިެރްއގައި އެންމެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ 

ާލއިރު ެއކަން ކޮށް ާރއްޖެއަށް ބަލައިިއ އެްއވެސް ތަނެްއަގއިވާ ކަމެްއ ނޫން. ވަކިން ޚާއްޞަ ފުރިހަމަކޮށެއް އެއީ އަސްުލގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ސާފު ބޯފެން ރައް  ޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން.ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ. ގިނަ ަރށްތަކުަގއި އަުޅގަ

ހެދިފައި ނެތް ތައް ބަނދަރު ށްތައް. ރާއްޖޭގެ ގިަނއީ ރަނގަޅަށް ނުެދވިފަިއވާ ރަ ރާއްޖޭަގއި ގިނައީ ނަރުދަމާ އަޅައި

ރަށްތައް. ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިމޭރުމުން ވިސްނާލާއިރު ެވސް އަދި ްސކޫލް މަދަރުސާަތކަށް ބެލި ކަުމގަިއ ިވޔަސް، 

ލަކީ އަށް ގިނަ. ުސވާޖެހިފައިވާ ކަންތައްަތއް އިންތިހާލްތަކަށް ބެލި ކަމުގަިއ ވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރަންހޮސްޕިޓަ

ނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ މިދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ޚަރަދުތައް ކުރުމުން ނިންމަނީ. އަދި އެ މި ަޚރަދުތައް ކުރަން  ން ައޅުގަ

އް ކަމުގައި ގުޭޅޮގތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަަރށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެ ކަންކަމާހަމަ މިދަށް ވަނީ ކިިހނެއްތޯ. މުޅި އިޤުތިޞާ

 ފަރާތްތަކާ  ވާގުޭޅގޮތުން ވާހަކަދަްއކަވަން  ެކއް ނުކުެރވޭނެ. ނުވަތަ އެކަމާުގޅޭގޮތުްނ މަޝްވަރާތަ ނިންމާލާފައި އެއާ 

ްނ ދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީވާނެ. އަވާހަކަ ނުދައްކާ ެއްއގޮތަކަްށ ވެސް މިކަން ނިންމާލެވިެގން ނު

ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް އަދި ެއއަށް  ވާ ަމސައްކަެތއް ދިރާސާކުރުމަީކ،ކުރެވިފައިމަތި ނަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން

ވޭީނ އުިނއިތުރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެނެ، ނިއިތުުރ ގެަނއުމަކީ. އެހެްނވީމާއުނިއިތުރު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށްވަންޏާ އު



  

ވަނީ ޤަޞްދުކުރަްއވާފައި އަދި އާމްދަނީ ހޯްއދަވަން  ން ޚަރަދު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީކޮންކޮން ކަންތައްަތކެއްތޯ ަސރުކާރު

މެ ފުރިހަމައަށް ރާއްޭޖގެ ުދކުރަްއވާފަިއާވ ގޮތްތަަކކީ އެީއ ރާއްެޖއަށް އެންއްތޯ. އަދި އާމްދަނީ ހޯއްދަވަން ޤަޞްކިހިނެ

ނޑަ ގަޅު ގޮތްއެންމެ ރަނ ދަށްއިޤުތިޞާ ނޑުމެން ކަ ްސ ވެ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކައަޅަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އެކަާމ ތޯ އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުން  2014ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ  ގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރުދައްކަންޖެހޭނެ. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ބަޖެޓު

ނޑަކަށް  7ވަނަ އަހަރަށް  2015ފެށިގެން   . ަވރަށްބޮޑު ޖަމްޕެއް އަސްލުަގއި އިތުރު ބަޖެޓެއްބިލިއަން ރުފިޔާ ގާތްގަ

ނުޑ ހަނދާންވާގޮުތގަިއ އެފަދަ ޖަމްެޕްއ  2007ކުއްލިައކަށް ސަުރކާރުން މިނަންގަވަނީ އިނގޭޯތ.  ަވނަ އަހަރުަގއި އަުޅގަ

އަހަުރ  ވަނަ 2014ބިލިއަން،  15ވަނަ އަހަރު  2013ބިިލއަން ރުފިޔާ  7ސަރުކާރުން ނެންެގވި. އަެނއްާކ ވެސް ހަމަ 

ބިލިއަްނ  7ބިލިއަްނ މައްސަލަެއއް ނެތް. އެފަަދ ރޭޓެއްަގއި ގެންދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް  2ބިިލއަން،  17

ނޑައަޅާ މަޝްރޫޢުަތްއ  ކުއްލިައކަށް އިތުރުކުާރއިރު ިކހިނެއްތޯ ސަރުކާރަށް އެކަން ުކރެވޭތޯ ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެން އެ ކަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭނެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ހިންގޭނެ ކެޕޭސިޓީ އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫ ނޑުމެން ކަ މިލިއަން  500ންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އެންމެ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ މިއީ ރުފިޔާގެ ޑެފިސިްޓ ބަޖެޓެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ޮއތްއިރު އަުޅގަ

ަގނުޑމެންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކޮްނ ބުނެވޭކަށް ނުެއއް ނެތް. އެީއ އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި ދެން އަޅު

ނޑުމެން އެކަމާ ުގޅޭގޮތުން ަވކިން ޚާއްޞަ ކަންތައްތަެކއްތޯ އަުޅަގނޑުެމން ދިރާސާކޮށް ބަ ކޮްށ ލަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަން ެއގޮތަށް ހުށަހެޅުމެއް ވާ ނުޑ ތާއީދު ވެްސ ކަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަ މުަގއިވަނީަނމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެން  މިހަމަ ވެްސ هللا ސްމާޢީްލ އަދި އީވާ ޢަބްދުއި ޟްޔާއްފަ .ކުރަން މޭރުމުން ވާހަކަދެއްެކވި. އަުޅގަ

އަންނަ ބައްދަލުވުމެއް ކަުމގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި މިާވ ތާވަލުގައި ިމވަނީ ބުދަ ދުވަސް. އާދެ! ހޯމަ ދުވަހު. ހޯމަ 

 ބޭނުންަވނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން  ކަމަކަށް ރަތަމައެންމެ ފު ައޅުަގނޑު އަްސލުދުވަހު ވެްސ 

ރުމަށްފަހު ކުަގނޑުމެން ފިނޭންސް މިިނސްޓަރާ ބައްދަލުފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅު މެން ަބއްދަލުކުރަންޖެހޭ. އެންމެއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން މިފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ނޑުމެން ާބއްވަްނ ދުަވހު އަ އި އަދި ބުދަހޯމަ ދުވަހާ؛ މަްޝވަރާތައް  އެކު އަުޅގަ ުޅގަ

ށް ގެންެދވޭނެ ގޮތަކަްށ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަ އެކު މިންތަކުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާދުކޮށްފައި މިވާ ބައްދަލުވު ޤަޞް

ނޑު އިންތިޒާމް ކޮށްދިނުމަށް މި  ކުރަން. އަދި ެއގޮތަްށ ައޅުަގނުޑ ތާއީދު ނަމަކަމުަގއިވާެއގޮތަށް ވާ ހުށަހެޅުމެއް އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހެ  ހުށަހަޅަން. ެއގޮތަށް ޅުމެއް ނެތް ކަމުގަިއވާނަމަ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކޮމި  ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް  ށް މިޓީގެ މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން ކުރިއައާދެ! އަުޅގަ ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ކުރި ދެއްެކވީ ވަަރކަށް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު އެ 17، 16ގާތްަގނޑަކަށް  މިއަދުގެ  .ކުރި ފަދައިންން އިޝާރާތްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އަތުަގިއވާ ތާވަ ކުރާ ކަުމގަިއވާނަމަ ވަނަ ނުކުާތއަްށ ރިޢާޔަތް 2ލުގެ އެޖެންޑާގެ އަުޅގަ



  

ންބަރަކު އެ ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެ މެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ޮގތްތަކެއް ަކނަޑއެޅޭނެ. މާދަމާ ހޯމަ ދުވަހަށް ދެން

ރުކުރައްވަިއެގން އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުްނ ށަހެޅުއްވި ފަދައިން ޚާްއޞަކޮށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ހާޟިހު

ނޑުމެން ބަޖެޓްއަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްގެ އަީލަގއި ޭއގެ ތެޭރގައި ހަމަ އަރަންޏާ، ދަރަ  ންާޏ އަދި އަުޅގަ

މެންބަރުންތައް ފާހަގަކުރެްއވި. އަދި ބައެއް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތައް ޢިއްޒަތްތެރި  ަކހަލަމި ްސކޯޕާއި ފައިވާއެކުަލވާލާ

ކޮށް ކޮމަންޑޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާނޝިދު ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާަތކުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ބައެްއ ޚާއްޞަ

ނޑުމެން އޮޅުން ފިލުވަންޖެހޭ ބައެއް  ކަހަލަ އަސާސްތައް އެަބހުރި. އޭގެ ތެޭރގައި ަބއެއް  މުހިންމު އަސާސްތައް އަުޅގަ

މަށް މާދަމާ ދެން އެންމެ ަގނޑުމެން ބައްދަލުވުންތައް ކުިރއަށް ގެންިދއުލީގައި ައޅުންތައްތައް ފާހަގަކުެރވޭ. ޭއެގ އަކަ

ނޑުމެންނަށް އަދި މިރެައށް ވެސް އަ .އެކަްނޏަކު ނޫންއަދި މާދަމާ އަވަހަށް،  ޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދަށް ވެސް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބަްއދަލު ނަޑއެިޅފައި މިހިރީ  ހަމަ ކުރިއަގެ މުއްދަތު ވުމުބައްދަލުވުންތަެކއް ބޭއްވިދާނެ. އެއީ އަުޅގަ ށް ކަ

ހަމައަށް ހަމަ ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތްކޮށް މިކަން  ވަނަ ދުަވހާ 27ޭރގައި މިމަހުގެ ގެންދަން އޮތް މަރުޙަލާގެ ތެ

ނޑުެމންގެ އަ ނިންމުން. އެއީ އަޅު   ޒުމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެްއވީ އެ ގަ

 ށް މި ކަތް ައޅުަގނޑުމެން މިހެން ކުރިއަފަސޭހަކުރުމަށް ޓަަކއި މި މަސައް، ނިޔަުތގަ. އެހެންވީމާ ބޭނުމުގައި އެ

ސް ކުރިން ދަންނަވާލެިވއްޖެ. އެއީ ވަިކވަކިން ވެ ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެްނ މިހާރު މިއަުދ އެއް، ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންގެ ދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީތަްއ އޮފީސްަތަކށް ހުރި ބަޖެޓްތައް ހޯ ށް މިއަދު އަުޅގަ

ށާއި އަދި ުމގެ އަލީަގިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަަބއްދަލުވު ގެސިީޓ ފޮނުވުން. އެއަށްފަހު ފުރަތަމަ ުދވަހު ަގއިކޮމިޓީއަށްފަހު

ރާތުން އަޅުަގނޑުމެްނވާނީ ހަމަ ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ސިޓީ ފޮނުވާ އެބޭފުޅުންގެ ފަ ށްވަރނަރައެމް.އެމް.ޭއގެ ގަ 

ވަނަ ކަމަކަްށ  2މިއަދުގެ ، ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަނެްއ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައި ނިންމުމަށް. އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނގެ ކުިރމަތީގައި ވޯޓަށް އަހަންކުރިމަތިލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުެމންނަށް ނިންމާލެވިދާ ހުރި  ނެ ފުރަތަމައިނުން އަުޅގަ

ކޮންފޯރމް ކުރުމަށް ަޓއިމްލައިްނ ކޮންފޯރމް ކުރުމަށް. މި ަޓިއމްލައިން އެހިފަިއވާ މިންވަރުަތއް. ކަންތައްތަކަށް ވޯޓަށް 

ޅުންގެ ިޚާޔލު ތަފާތުވޭ. ބައެއް ބޭފުޅުްނ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނީ. ދެެކވުނު ދެެކވުމުގައި ަބއެއް ބޭބޭފުޓަކައި މިއާ 

ވަރނަރ އަިދ އި ވެސް އެބަހުރި. އަދި ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން ގަ އެއްަބއި ޚިޔާލުަތއް ގެންަނވާ އަދި ެއއަށް ތާއީދު ލިބިފަ

ރުެގ ސަުރކާވަނަ ުނކުތާަގއި އެަބއޮތް  4އޭެގ ކުިރއަށް ައދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެންނެވުން މިއޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު. 

ގުޭޅގޮުތން މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ަކނޑަެއޅުމަށް އޮތްއިރު ވެސް އެއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަްށ  އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓާ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްދީފި ކަުމގަިއވާނަމަ ހަމަޖެހިގެންދާނެއޭ. މާނައަކީ ބުދަ ދުވަހު ހޯމަ  ނަޑއަޅާ ވަގުތު ކަމަށް އަުޅގަ ކަ

ނޑުމެންނަށް ދެން ދޫކޮށްފައި ބުދަ ދުވަހު، ހޯމަިއގައި ގެ މަްއޗަށް ހުރި ނުކުތާތަކު މާދަމާ ބައްދަލުވުުމގެ ެތރެއަށް އަުޅގަ

ހިންމު ކަންތަުކަގއި އަުޅަގނޑުމެން ނޯޓްކުރި މު ިވ ބައެއްގެ ފުރުޞަތުގައި ވިދާޅުވެެދއްމިނިޓު 5މެންބަރުންގެ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން މިހާރު ، . އެހެންވީމާރުޞަތު ލިބިގެންދާނެވުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުކަންތައްތަކަށް އެޓެންޑް  ައުޅގަ



  

ލިޔުންތައް ބަލާލަން ވަގުތުކޮެޅއް ދެްއވުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރާވަނީ އިނގޭތޯ. މި ވޯޓަކަށް އެހޭނެ ގޮެތއް މި

 އަުރވަން.  ލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް ފުރުޞަތެއްޢަބްދު

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ

ހުރި ކަންތައްަތކެއް. އެކަންތައްަތއް ފުރިހަމަނުކޮށް  ަބއިންްޑވެފައި ލް ެއކްްޓގަިއ އެބައޮްތ މި ބަޖެޓާމިހާރު މި ފިޒިކަ

... އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތަެކްއ.ކޮމިޓީއަށް އަްނގަން އެަބއޮްތ ޤާނޫނީ ގޮތުން  މާލީ ހާލަތު މިމި ދައުލަތުގެ 

ަޓއިމްލައިނަްށ  ރު ރެކޯޑިންގގަިއ ވިދާޅުވި އެްއެޗއް ސާފެްއ ނުވޭ( އިދާރީ ކަންަތއްތަކާ އެްއކޮށް މި އެްއޗެހިތައް)މެންބަ

 ...ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ވަނީމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތަށް ޢިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު، ބަޖެޓް ހަމަޖެހިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިނޭގތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ ވެްސ ކުިރއަ ނޫނިއްޔާ އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް ގެންދަންވާ ކަންަތއްތަްއ ކުރިއަްށ  ކަށް ނުެދވޭނެ.އަުޅގަ

 ގެންދެވޭނެ.

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދައުލަތުގެ ހާލާއިއެކީ. އިދާރީމޭޒުން ކުރަންޖެހޭ  މިހާރު  ޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާކުރެވޭނީދެން އިތުރަށް ބަ ނޫންތޯ އޭރުން

  މަސައްކަތެއް ނޫނޭ. އެއީ މުަޤއްރިރު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެޭކ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ފުރުޞަތު ، ީނ. އެހެންވީމާއިށީނދެގެން ނޫންތޯއޭ ދެން ވެސް ބައްދަުލވުން ކުިރއަށް ގޮްސގެން ނޫންތޯއޭ ެއކަންވާ

ށް ދެވޭނީ. އެކަން މިހިންގަނީ. އަޅުަގނޑު އެކަންޏަކު ކަންތަެކއް ނުނިންމޭނެ. ތި ޢިއްޒަތްތެރި ކުރިއަ ލިބިގެންތާއޭ

ނަޑކީ. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( ޤާމެންބަރުން ނިންމެވީމަ އެގޮތަަކށް ކަންކަން ކުރަން ހުންނަ މީހެއް އަޅު   ސިމް އިބްރާހީމް.ގަ

 

 މިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު  ޑެތި ތަފާތު ބޮ އެބަދެެކވޭ. ދެން މީގައި ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކަދެން އާދެ! އަުޅގަ

ނަޑށް އީމި، އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ފެންނަނީ. ވަރަށްބޮޑެިތ  ވަރަށްބޮޑަށް ދިރާާސކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ އަދި ނޫނިއްޔާ ފުރިހަމަ ނޫން ބަޖެޓެއް ކަމަށް ، މީގަިއ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  އިންބެލެނެސް އެބަހުރި



  

ނަޑއަަޅއި ެއއްެޗއް ބުނަން ބަލައިލާއިރު ލާއިރު ވިލުފުީށ ތަކެއް އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ބަލައިަކންތައްމިދެންނެވި  ކަ

ވިލުފުށީގެ ހާދަ ބަިއވަރު މަސައްކަެތއް އެަބއޮތޭ. މަހިބަދޫގައި އެބަހުރި ވަރަށް ބައިވަރު. މާމިގިީލގައި ހަމަ  ދާއިރާގެ.

ޖަހާލާފަ. ހަމަ  ކުރެވެންމި މީހުން ތިބޭ ރަށެއްގައި ނެތް އެއްވެސް މަސަްއކަތެއް ވެސް  3000މީހުން،  2000

ތެއް ޖަހާފައިހުރިއިރު ކުަޑކުޑަ އަަދދެއް ޖަހާލާފައި މިހުންނަނީ. . ފެންފުށީަގއި ވެސް ހަމަ މަސަްއކައަދަދެއް ޖަހާލާފަ

 އަޅުަގނޑުމެން އަބަދު  އީމިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަޖެހޭ ހަމަޖެހެން. މި، އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާޖޯކެއް ނޫން  އީދެން މި

ނޑު ، އި ނުތިބޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާވެސް އަނގަފިތިފަ ތަޅާލާފައި  މަތިމެން އަދި އެހެން ހީނުކުރައްވާތި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަަލހައްޓަިއގެން މިތިބެނީ ކިހާަވރަކަށްތޯ، ކިހާ ހިސާ ބަކަށްތޯ ގެންނަން އުޅުނަކަސް އަދި އެގޮތަށް އަުޅގަ

 ކަމަށް  އެހެން ހައްދަަވން ޚިޔާލުފުޅު ހުރި، ދި ނެހެދޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއެެހނެއް އަ، ގެންދެވެނީ. އެހެްނވީމާ

ނަޑއެޅިަފއި އޮްތ ަގާވިއދާޚިލާ ދި ގޯހެކަްށާވނީ. މިހާރު ޤާނޫނުތަކާއީ އަވަންޏާ އެ  ޚިލާފަށް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް  ފަށް ކަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ ނުގެންެދވޭނެ. ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް . ބޭނުމަކަސް އެ އަދި އެހެނެްއ ނުގެންދެވޭނެ އިނގޭތޯ. ައުޅގަ

ވެސް ެއްއގޮތަށް ގެންެދވޭނީ.  ެދޭވނީ. ހެދިފައި އޮތް ަގވާއިދާވެސް ެއްއގޮތަށް ގެން ނުގެންދެވޭނެ އިނގޭތޯ. ޤާޫނނާ

ކުންނެއް. އަބަދަުކ ނުެވވޭނެ އަބަދަކު ހުިރހާ ދިމާލަ ޖެހޭނީ ބަދަލުކުރަން. އަނިޔާވެރިއެހެންނޫނީ ޤާނޫނު ވެސް 

ކާލަިއ ހުސްކޮށްލާިއުރ  ެވވޭނީ ވަކި ހިސާަބކުން ަވކި ގޮަތކަށް. ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުއެހެންވީމާ، އަނިާޔވެރިނުކުރެވޭނެ. 

. އިނގޭތޯ ނެތި މިތާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދޭކަށެއް  ކަމެއްނެ ދައުލަުތގެ ެއްއވެސް ަހމަހަމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ނުިތބެވޭ

ނޑުމެން މިތިބީ ދޫކޮށްލާކަށޭއެްއގޮތަކަށް ވެސް ހީނުކުރަްއާވ އެހެން އަޅު . އެްއގޮތަކަށް ެވސް އެހެން ނުވާނެ. އާދެ! ގަ

 ޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވަރަށްބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ވަކި ހިސާބެއް ނިންމުމަށް...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ   ރު. އަުޅގަ

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވެސް ޖެހޭނީ ުކގެ ކަންތައް މުއައްސަސާަތކުގެ ހުރި ކަްނތައްތައް ެވސް ޖެހޭނީ ހިންގަން. މިނިވަން މުއައްސަސާތަ

ހުންނާ ެއގޮަތށް މިކަންތައްތައް ކުެރވޭީނ މިނިވަން މުއައްސަސާަތްއ ވެސް ގެނެސް އެމީ، ހިންގަން. އެހެންވީމާ

 ހަމަ ދައުލަތުގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއަށް ވައްާދލާފައި ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އެ  ވެސް މި ތައްހުރި ކަންތައްޙަވާލުކުެރވިފައި 

 ށް ައޅުަގނުޑމެން މިތިބީ ޖާގަދޭކަށެއް ނޫން. ކުޅިަގނޑު ުކޅޭކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ށް ަހމަ ތިބޭފުޅުންނަށް އިންސާފު ގެ މިއަދުގެ މައުޟޫޢައަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ނުޑ މިދަނީ ނޯޓް ކު ތިމި ހަަމ ކޮށްދެވޭނެ އިނގޭތޯ.  ފުރުޞަތު ވެސް  ރަމުން. އަދި އެދައްަކވާ ވާހަކަަތއް އަުޅގަ

ރިޔާސަތުން މިދަނީ  މެން. ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދައްަކވަން ައޅުަގނޑުއިނގޭތޯ އަޅުަގނޑު މިދަނީ ދެމުން

 .ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްދެމުން އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑު ރިާޔސަތަށް އެްއޗެއް ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންއާ . ރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރަްއވަނީ ރިޔާސަތަކީ ތިތާ ވޭދެ! އަުޅގަ

ނޑައަޅަން ހުން ފުރުޞަތު ނޑިޔާރެްއގެ ދޭން ހުންނަ މީހެއް. ނިޔާ ކަ ނޑިޔާރެއް ނޫން. އެެހންވީމާ، މިހާރު ފަ ނަ ފަ

ނޑުމެންނަކަްށ  ކުރަްއވާތީ ވަރަްށ ހިތާމަކުރާގޮތަށް ޢަމަލު ވާހަކަ ދަންަނވަން. އެހެން ނަހައްދަވާށޭ. ދެވަަނ ކަމަކީ އަުޅގަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިިޒކަލް  ތަާކއިހޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ގަާވއިދު ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްނގައި ވޯަޓކަށް ނޭމިތާ

ެއއްގޮތަށް ކުރާނީ.  ނޫންތޯ. އެއާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ކުރާނީތޯކަންަތއްތަކާިއ  ކުރާރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އެކްޓް ާލޒިމް

ނަޑށް އިނގޭ މާލީ ސިޔާސަތު ހުށަނާޅާ އޮތީ ކީްއވެގެްނކަން.  ނޑަެއިޅގެން މިދަންނަވަނީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަ

ނަޑއެިޅގެން  ޚިލާފަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތީމަ. ކިތަންމެ ބާރަްށ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އެކްޓާ ބަޖެޓް ފިޒިކަލް މި އެއީ ކަ

މިިލއަން  1.6ހުޅުދޫއަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ޮއވެފައި ސ. 59 އިންސާފުވެިރ ބަޖެޓެކޭ ބުންޏަސް ތ.ގުރައިދޫއަށް  އީމި

ނޑުމެންގެ ފޭދޫގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން  ރުފިޔާ އޮތީމަ އިންސާފުވެރިެއއް ނޫން. އެއީ ކިތަންމެ ބާރަށް އަޅުގަ

ވަރނަރ ެވސް ގެންނަވާށޭ. ބަޖެެޓއްެގ މިދަންނަަވނީ އެމް.އެމް.އޭ ގަ  ނޑުވިދާޅުިވޔަސް އެކަމެއް އެހެން ނުވާނެ. އަުޅގަ

ޓެބިލިޓީެއްއ އަންނާނެ ބަދަލުތައް ބަލަންޖެހޭނެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަްށ ސްއެންމެ ފުރަތަމަ މެއިން މެކްރޯ އިކޮނޮމިކްސް 

ބަލަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ  އްތޯންޓްކޮށް ރިޯސސް އެލޮކޭޓް ކުރެވޭ ެއއްޗެ އެްއޗެއްތޯ ބަލަންޖެޭހނެ. އެފިޝެ ކުރެވޭ

އްމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަްށ މިސާލަކަށް ތަކެތީގެ ައގަށް އަންނަ ބަދަލު ބަލަންޖެހޭނެ. އިޤުތިޞާދަށާއި، ަރއްޔިތުްނެގ ޢާ

ނޑަެއޅިގެްނ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި މިަތނަށް އެމް.އެމް.ޭއ ގަ އެކަންކަން އިނގޭީނ މިތަނަށް އެ ވަރނަރ ގެނެސްގެން. ކަ

 ...ށް މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާބަޖެޓް އޮންނަ ގޮތަ ރުފިޔާ އެބައޮތޭ ކުީރގެ ތީމުގޭ ހާސް މިލިައން 5ޓުގައި ބަޖެ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ގެންދަވާ. ޚިޔާލުެދއްވަން...ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިކަން ނިންމަވާލަދެއްވުމަށް ކުިރއަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ހީމް ޝަރީފްރާގެ މެންބަރު އިބްރާމަރަދޫ ދާއި



  

ނޑަައޅަން ހުންނަ ނމިތާ ންދެން ޢިއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު، މުޤައްރިރަކީއަޅުަގނޑު ަދއްާކ ވާހަަކ ނިމެ ގަިއ ނިޔާ ކަ

ރުން ވާހަކަދައްކަން. ކީކޭ ބަލަ މެންބަ ދެން ފުރުޞަތު ީދ ބަލަ. ފުރުޞަތު ދީ މީހެއް ނޫނޭ. މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަން

ދޭން ހުރި  ގައި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުނއަރައިގެން ތިުއޅެނީ. ބަލަ ތީ ތިތާ ރައިގެން ތިއުޅެނީ. ީކކޭ ހިތަށްއަ ހިތަށް

 ދައްކާ ވާަހކައަށް ނިޔާ ަކނަޑއަޅަން ހުރި މީހެއް ނޫން. އަހަރަމެން މީހެކޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޭނުންފުޅުހާ ވާހަކަެއއް ދައްާކކަށް ނޫން މިތާ ފުރުޞަތު ދިނީކީ.  ފުރުޞަތު ދިނީ މި ނިންމުމަށް ފުރުޞަތު. ތިބޭފުޅުން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑުމެން މިތާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނ  މަނިކުފާނު ހިތަށްއެރި ވާހަކައެއް ދަްއކާކަށް ނޫނޭ އޮްނނަނީކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއ ުޅަގނޑު ވެސް އިންތިޚާބު މަނިކުފާނޭ އެްއގޮތަށް އަ ކުރީ ެއމީހުންގެ ޙައްޤުަގއި ވާހަކަދަްއކާށޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކއަށް ހުަރސްއަޅާކަށް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ނގޮ ތިފުރުޞަތު ދޭށޭ.   ޑީަގިއ ބަހައްޓާފައި ހުރީކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިރު. ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. ވާހަކަދަްއކާކަށް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާނީ މިހިސާބުން ދެން ވާހަކަދައްަކވާ

 ނަގއި ހަމަ ސަަކރާތްޖަހަން. އެހެންނޫންނަމަ ވާހަކަދައްކަން...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި އުުޅއްވަނީ. މިތާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ހަމަ އެންމެޝުކުރިއް ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ ލިޔެފައި ހުރި  ފުރަތަމަ  ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނޑު އެންމެހައިއެްއޗަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، ިލޔެފައި ހުރި ެއއްަޗކަށް ރިޢާޔަްތޮކށް ވާހަކަ ަދއްކަނީ ކަމަށްވަްނޏާ  މުން އަޅުގަ

ނޑު މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ަޓކައި ދަންނަވާލަްނ ކޮންގޮަތކަށް ކޮން ިނޔަތެްއ މި ކޮމިޓީަގއި ގެންުގޅޭކަން  އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވުން ފާަހގަކުެރވޭހުރިހާ  ވިދާުޅވާވާހަަކ ދައްކަނީ. ތި  ފާހަގަކުރެިވގެންތޯ ތި ަވރުގެ ތާވަެލއް އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ މިހާރު  ކުރިމަތީގައި އޮތްކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެަކން ފާހަގަކުރާ ހާލުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން ށްމިއަދުގެ އެޖެންޑާައކަށް ލިޔެަފއި މިއިން ޢިބާރާތުން ޢިބާރާތަ ުހށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން  .އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ، މަޝްވަާރކޮށް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތެްއ 

ނޑަ   އެިޅގެން...ކަ

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ  ދަންނަވަނީ. އެވާހަަކއޭ ައޅުަގނޑު ކުިރއަްށ މިގެންދިޔައީ.  ވާަހކަ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑަށް ނީ އެގޮތަށް ަކނަޑއެޅިަފއި އޮތްނޑު މިދަންނަވަވާހަކަ މިހެނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑު އެ އިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑުގެ ދާއިރާަތުކގެ އެްއޗެހިތައް މީގެން ނުފެންނަނީކީ ނޫން. އަދި މި މަޖިލީހަށް މި ކޮމިޓީއަކުން ވަކި  ،ވެސް އަުޅގަ

ނޑަައޅައި  ދާއިރާއަކަށް ަވކި ގެްނ ދިޔައީީކ ނޫން. އެހެންީވ ގޮަތކަށް ުނވަތަ ަވކި މުައއްސަާސއަކަށް ވަކި އެްއެޗއް ކަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކަޅާ ހުދުން ލިޔެފައި އިން ެއއްޗެހި ފެނުންއިުރގައި ީކްއވެގެންތޯ މިއަުދގެ  އިހިނދުގައި އަުޅގަ

ނޑު...   އެޖެންޑާަގއި މިއިން އެތި ނުެފނިގެން މިއުޅެނީ. ެއކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުިރއަށް ގެންދެވޭތޯ ތިބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިަކމަށް... އެކަންރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، ވަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ވެސް ހަމަ މި ނީ ދަންނަވާލަ އަޅުަގނޑު އެހެންވެގެންނޭ. ެއހެންވީމާ، ހަމަ މުޤައްރިރުގެ ފަސޭހައަކަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން  ވެސް ެދެކވިދާނޭ. ވަރަކަށް ވާހަކަ ވާހަކަތަްއ ދައްކަްނެވއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކިތަްނމެ މި ހަމަ ކަ

ނަޑއެިޅގެން ރޯނުބައި މަޤުޞަ ދުތަކެއް މީަގއި ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ިމ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހޫނުުކރުމަށް ޓަކައި ކަ

ނޑު ކޮމިީޓގެ މެންަބރެއްެގ ހައިިސއްޔަތުން މިކަްނ  ހަމަ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަމުންދާތީ މުޤައްރިރުގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

ވާހަަކ މިދެންނެވީ. ދެން ކޮމިީޓަގއި ހަމަ ައޅުަގނޑު ވެްސ  ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާތީ ައޅުަގނޑު މި

ކަށް ދާއިރާެގ ކަންތައްަތއް ހުރި ބަޖެޓެްއ ފާހަގަކޮށްލަން މި ބަޖެޓުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަ

ނޫން. އަދި އެކަމަކަށް ގޮެތއް ނުނިންމޭ. މި މަޖިލީހުގެ، މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ކުަރއްވާަފއި 

ޅުަގނުޑ ހުރީ ވަރަށް ހަމަ ޤާބިލު ބޭބޭފުޅުން އެބަތިބި މި ކޮމިޓީގައި ގިނަދުވަހު މުޤައްރިރުކަން ކުރެްއވި ވެސް. އަ 

ގެންދާެނ  ނޫނޭ. މިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ މިއީކީ މިތާ ހަޅުތާލުކުރަންވީ ވަގުެތއް

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ،  14ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ެއކަން ކުިރއަށް ގެްނގޮްސގެން ބަޖެޓު ފާސްކުރާ ހިސާބުން މިދިޔަ 

ކޮށް އޮްއވާ ަބޔަުކ މަ ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ާފސްކޮށްތުންެގ މަޖިލީހުގައި ހަ ވަނަ އަހަުރގެ ަރއްޔި 2014

ހަޅޭއްލަަވއިގަެނގެން ނިކުެމެގން އަނެްއކާ ކޮމިީޓއަށް އަިއސް އިޞްލާޙުކުެރިވގެން ބޭުނންވާ އަދަަދކަށް ެއއްޗެހިަތއް 

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ފެ ހުށަހެޅިގެން ފާސްކޮށްގެން ިދޔަތަން ނިގެން ހިނގައްޖެ. އެހެްނވީމާ، ވެސް އަުޅގަ



  

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޖަޒުބާުތގައި މިތާ މީޑިޔާ އޮތީމާ އެގޮަތށް ވާހަކަ ދެއްކިއަސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ކޮމިޓީގެ 

ނޑުމެން ހިތްތަކުަގއި މިތިބީކީ އައިސް ވަގުތު އެހެން މަސައްކަްތ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންެދޭވނެ ގޮތަށް އަޅުގަ

އްާކ ނޫން. މުޤައްރިުރެގ ސަމާލުކަމަށް ޓަކަިއ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ހުށަހެޅިަފއިވާ އެޖެންާޑއަށް ވާަހކަދަ ނެއްނެތިގެ

 ދެްއވާށޭ. އެކަމަށް ގޮެތއް ނިންމަވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަށް ދަންނަވަން. މިއީ ތިބޭފުުޅން ކަމާެއކުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  70މު މަސައްކަެތއް. ންޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތެްއ. މުހިންއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްލަ

 ކަމަކަށް މިކަން  މު އެއްދައުރުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މުހިން މެންބަރުންގެ .ޤާނޫނުއަސާސީ ވަރަށް ސާފުޮކށް ބައްލަވާ

ނެޑްއ ވެގެންދާނެ. އެ ހެންވީާމ، މި ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ ހުރިހާ މެންބަރުން ޚިޔާލުފުޅާ އެކު ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އަޅުގަ

ނޑު މިތާ  ނޫނޭ މިތާ ގޮތެއް ނިންމާނީ. ތިބޭފުޅުން ނިންމެވީމަ އެޮގތަކަށް ޢަމަލުކޮށް މިކަންތައް ކުރެވޭތޯ އަުޅގަ

ނުޑ މި ާދއިރުަގއި ދެ  ީލގައި ކުރިއަށްއެޖެންޑާގެ މި ނުކުާތގެ އަ އަދުގެ ކުރިއަށް މި  މިއިންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ ނަންބަރުގައި މި ބަޔާންކުރާ އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ކަންތައް ކުރިއަށް 

 ހާ ފަރާތްތައް ބޭފުޅުންކޮޅެއް ވިދާުޅވަނީ ކޮންމެހެން ހުރި ގެންދާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. ެދ ޚިޔާލެއް އެބަ އުޭޅ. އެއް 

ކުންނަ ނަތީޖާއެއް އެފަރާތްތައް ހާޒިރުކުިރއަސް ނު ން އެއީ މީގެ ކުީރއާ އަޅާަބލާއިރުހާޒިރުކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެންިދއު

 ގޮތެއް އޮތް  ނެތޭ. މި މޭރުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ބޭފުޅުން ތިއްބެވި. އަެނއްކޮޅުން މި ވިާދޅުވަނީ ކޮންމެ ވަކި

ހުރި ޚާއްޞަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ  މުގައި މިކަމާ ގުޅުންވެސް ކުރިއަށް ގެންިދއު ށިގެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފެ

ހުިރ  ވެސް ކަމާ ގުޅުން ހާލަތެއްގައި މި މިނިވަން މުއަްއސަސާތައް އަދި ެއނޫން ފިނޭންސް ދެން އަދި އެއާ ުގޅެންޖެހޭ

 ކުރިއަށް  ގޮތުްނކުރެ ގޮތަކަށް ިމކަން ނިންމުމަށް މި ދެ ފަރާތްތައް މި ހާޒިރުކޮްށގެން ކުރިއަށް ގެންދަން. އެހެންވީމާ، މި

އަދި ެއއާ ވިދިގެން ދެންމެ ނެެގވުނު ނުކުތާތަކުގެ ތެޭރގައި ަދއުަލތުގެ ޙަޤީޤަތުަގއި ފިޒިކަްލ  .ދެވޭނެ މަގެއް

ސްތައް ެވސް ދަރަންޏަށް ޒިންމާވުމާިއ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރި ޤާނޫނީ މެންޑޭޓް ޕޮލިސީތަކާއި އަދި އެނޫން

ދާނެ.  މުގެ ކުީރގައި އެކަންކުރިއަށް ގެންދިއުމި  ،ނިންމާ ސަރުކާރުން ފުރިހަމަވޭތޯ ނޫންތޯ ބެލުމަކީ މި ކޮމިޓީން ކޮށް

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އަދި ަހމައެކަނި އެޖެންާޑ ެއކުލަވާލުުމގެ މަރުޙަލާެއއްެގ ތެރޭަގއި. މިހިސާބުން ޒުވާބު އުފެދެން 

ނޑު ެއގޮތަށް  ދި ރަސްމީ މަސައްކަތެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަށްޖެހިއްޖެއްޔާ ކިހިނެއް އަ ދާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ  ވެސް ހަމަ ދޮޅުގަޑިއިރާ ދަންނަވަން. މިއަދު ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތުގެ ވެސް ަވގުތު  ގާތްވަމުންދާތީވެ އަުޅގަ

ވެްސ  އްޓީ. ދޮުޅގަިޑއިރުވާނެ. މިހާރުޖެހިއިުރ އަޅުަގނޑުމެން ފެ  2ދަންނަވާލާނަން ހަމަ ކުރިއެޭކ އެްއގޮތަށް 



  

ވާލާނަން ދެންމެ ޤާސިމް ދޮޅުގަިޑއިރުެވގެން އެދިަޔއީ. އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލަން ހިފުމުގެ ކުރިން ހަމަ ދަންނަ

 މް ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި. އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހީމްއިބްރާ ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ނޑު ދެންނެވީ ިމހާރު މި މައްސަލަ ހޫނުކުރީ ޕީ.ޕީ.އެމު އާދެ!  ރަޝީދު ފުރަތަމައިނުން ރިާޔޟް އިނގޭތޯ. ންއަުޅގަ

ބުނީ މިިނަވން މުއައްސަސާަތކުެގ މީހުން ގެންނާކަށް ނުޖެހޭ. އަިމއްަލ އެްއޗެްއ ގޮތަްށ އަމިއްލަ  އްސަވެސް އައި 

އަިމއްލަ ވިސްނުން މިތަނަށް ހުށަހެޅީ. ދެން ހަމަ އެއާއެްއކޮްށ ސަލީމް ވެސް ހަމަ އެއަށް  ގެދޮރުގެ މުދާ ބަހާގޮތަށް

ނޑުމެން ބަލައިޢިްއޒަތްތެ ،ތާއިދުކުރެްއވި ލާއިރު ފެނޭ ދެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަންތައްަތއް ހުރިގޮތް. ރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ވާހަަކ ވާހަކަދަްއކާ ަކމަށްވަންޏާ ބައިވަރު  ނުލިބިގެން އެދާއިރާއަށް އެއްޗެހި މި އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަމިއްަލ ވިސްނުމަށް ކަންތައްަތއް  އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް

. އެހެްނ ިލޔުްއވާފައި ވެސް އޭ. ރިޔާސަުތގެ ވެސް ފަހަތުގަ ،َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَُهمْ ނިންމާލާއިރު މިތާނގައި އޮްނނަނީ 

ކަމަކު މިތާނަގއި ކަންތައްތައް ކުރާ ުއސޫލުތަކާއި ަގވާއިދުަތކެއް ެވސް  އޮންނައިރު ތިބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތެއް

 ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާފައި ޤާނޫނާިއ އަދި ލިޔެފައި އޮތް ަގވާިއދާ ވެސް ޚިލާފަށް ރިޔާޟްއެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ 

ހަލަ ގިނަދުވަހު މިތާނގައި މަސަްއކަތްކުރެްއިވ ބޭފުޅުން އަދި ހުށަހަޅުއްވާ ިވލުފުށްޓަށް ކިތަންމެ ބައިވަުރ ރަޝީދުމެން ކަ

ިވޔަސް ެވސް މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިނީގމާ މާކަ ފަސޭހައެއް ނުވާނެ  މަސައްކަތްތަެކއް ޖަހާފައި ހުރި ކަމުގައި

ނަޑއެޅި ބަޔާންެވގެންވާ މިނިވަްނ ކަންތައް ގެންދާކަށް. އެހެންީވމާ، ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަ

ްށ ގޮތަކަށް ހަދާލާފައި އަދި އެތަނުން ކުރަމުންދާ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ެއގޮތަ ޓްކޮްށލާފައި ބޭނުންޑައިަލއު މުއައްސަސާަތއް

ވެސް ައޅުަގނުޑ  . ހަމަ ގައިމުން އެއީ ފުރަތަމަ މި ހޫނުާވންޖެހުނު ސަބަބު އިނގޭތޯމިތަނުން ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ދިއު

ނޑުމެްނ  ހޫނުވި އެއް ސަބަބު ެއއީ. ެއހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، އެކަމާ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްީލ އެްއޗަކީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮަތށް މި އެއްބަހެއް ނޑުމެން  ނޫން. އެހެންވީމާ، އެއީ އަުޅގަ ދާން އަޅުގަ

 ގޭޯތ. ކުރީަގއި އޮތް އުސޫލުަތކާހެދި އިނ ކުލަވާެލވިފައި ިމވަނީ ސަބަބަކާވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް އެ ބޭނުން ނު

ގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ެގންދަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެްނނެވީ. މި ގެންދަންވީ ގޮތް ޚިލާފަށް. އެއާ ެއއްގޮތަށް ެއ ރޫޙު

 ދަންަނވަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ނޑު ހަމަ ސާބަސް ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް އަުޅގަ  އެކުަލވާލަން މުޤައްރިރު ތި

ފަރާތުން މި ދޫނުކުރަން ނިންމެވީ. އެހެންވީމާ، އެހެްނ  ފަރާތުންނެއް، ތި މިދެންނެވި ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްިވޔަސް ތި

ނޑު މި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ.   ނަހައްދަވާށޭ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަްނ ެވސް އެތައް ޒަމާނަކު ކުރަްއވާފަިއ އަދި މި މަސަްއކަތުެގ އެންމެ 

ނޑުމެންނާ ހަމަ އެ ހިއްސާކޮށްލަދެްއވި ވާހަކަޕުޅަށް  ތަޖުރިބާ ބޮޑު އެއް ނޑު އިޚްބޭފުޅާ ައޅުގަ ތިރާމާ ެއއްކޮށް ައޅުގަ

ންނަށް ވެސް އެބޭފުޅެއްގެ ފުރުޞަތުަގއި ވާަހކަދައްަކވާ އަނެއް މެންބަރަުކ ދަންނަވަން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރު

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ދެްއވަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައިާމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭނީ. ތެދެއްމެ އަޅުަގނޑު 

ނޑު ހުށަހެޅި ގޮތެއް އެއަށް ޖަވާބުދޭކަށް ނެތީމު. ހަމަ ގައިމު ނޫން. މެންބަރުން ނިންމާ ނިންމެވުމެއް ނޫން  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު މިތާކު އެއްވެސް އިން މުޙައްމަދު ވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަކަެމއް ނުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 ތުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން.މި ފުރުޞަ

 

 ން:ވާހަކަދެްއެކވު މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނޑަށް ފެންނަ  ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. މަސައްކަތް ގެންދާނެ އާދެ! ގޮތާ މެދު ގޮެތއް ނިންމާތީ އަޅުގަ

ނޑައެޅުުމގައި ކޮމިޓީެގ ަގާވއިދަްށ  އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މަސައްކަތް ގެންދާނެ ގޮްތ ކަ

ނޑު ދެންނެވިްނ  ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަްތކުރަންޖެހޭ އެއަށް  .ވަނަ މާއްާދގައި ަބާޔންކުރެވިފައި އެބައޮތް 101ގޮތް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އާދަކާދަ  ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން އެތަްއ ދުވަހަުކއްސުރެ ކުީރއްސުރެ މަަސއްކަތް ކުރެްއވީަމ އަުޅގަ

 .ރުކޮށް ސުވާލުކޮްށގެންގެނެސްގެން ހާޟި ތްތައްެވސް ހަމަ ޢަމަލުކުރާ އެްއޗެއް ެދއްތޯ. ކަމާ ބެހޭ ފަރާ ވެސް ެއއީ

 101ނޫން. އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ، އެ އާދަކާދަަތއް ދޫކޮށްލާފައި ދާއިރު ހުރިހާ އެއްަޗކީ ލިޔެވިފައި ހުންނާނެ އެއްެޗއް

ރު ދެން މިހާ .އަޅުަގނޑު އިްލތިމާސްކުރަން ގެން ތި ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމަންވަނަ މާއްާދއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ނޑުމެންނަށް. ދެން ތިމާސެއިލް އްދާަގއި އޮންނަ އޮފީސްަތކާ ބެހޭ ބޭފުޅުން ގެަނއުމުެގ ވަނަ މާ 4އް ކޮށްލެވޭނީ އަުޅގަ

އެކު އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން އެހެން ކަމަށް މުޤައްރިރު ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމާ ބަދަލުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ގެންނަން

 ދެން އެކި  .އިނގޭތޯ. ކަމާ ބެހޭ އޮފީސްތައް ންތާކަށްތޯ؟ އެބައި އަންނާނެތޯދާނީ ކޮވެއްެޖއްޔާ އެަބއި ބަދަލުވެގެން 

ފަރާތްތައް ގެނައުމާއި ނުގެެނުއމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުަރމުންދާތީވެ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިފަހަރު 

ވެސް  ފުޅުން. މިހާރު މިދިޔަފަހަރުބަޖެޓަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ޓޫރިޒަމް ދާއިާރގެ ފަރާތުން ވެސް އިނގޭޯތ ބޭ

ރުކޮށް އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު ހޯދީމަ އެބޭފުޅުން ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ން ގެަނއިމު މަޓީގެ ބޭފުޅުން ހާޟިއަޅުަގނޑުމެ

ރަނގަޅު ޚިޔާލުތަެކއް ވެސް ދެއްވި. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ފަދައިން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ބައެއް ޓެކްސްަތކަށް 

. މަޓީން ބުނެފައިވަނީ އެމީހުންނަކަށް މަޝްަވރާކޮށްފައެއް ނެތޭ މިފަހަރު ޚިޔާލު ދީފަ ވެސް ވަނީ  ޓާއިން މިހާރުމަޓޯ

ހިމެނިފައި އޮތް ކަންކަމާމެދު. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމުން މިާހރު ރާއްޖެތެރޭަގއި ވަރަްށގިނަ ރަށްރަށަށް ވަރަށްގިނަ ބޮޑެތި 

ބަ ގެންދޭ. އެމީހުން އް ހެދުމުެގ ކަންތައްަތާކއި އިްނވެސްޓްމަންޓުތައް ކުަރމުން އެލޯނުތައް ނަގަިއގެން ގެސްޓްަހއުސްތަ

ނޑުމެން، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ބަލަންޖެހޭނެ. ހަމަ މިތާ  ވިޔަފާރިއަށް ކުރާނެ އަސަރާިއ މި އެއްޗެހި އަުޅގަ



  

 20ރުފިާޔއަާކއި،  10ތެެރއިން  އޭގެ ްސއަށްޓެކްރުފިާޔއަށް ިވއްާކ ގެްސޓްހައުސްެގ  50މިހެން ތިބެފައި މިސާލަކަށް 

އްކޭނެތޯ. ޑޮލަރު، މި ލޯނު ދެ ،އޮންނަނީ ޯކއްެޗއްތޯ ނައަށްމަށްފަހު އޭރުފިާޔއަާކއި މިހެން ދިއު 15ާކއި، ރުފިޔާއަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ތި ެއޖެންޑާ އެކުލަވާަލއްާވއިރުަގއި ޑޮލަރު. އާދެ!  އެހެން މިދެންނެވީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެއއްބާރުލުން ލިބޭ ނޑު މިދެންނެވީ މިތާނެގ  .މި މަސައްކަތަށް ނެމިދެންނެވިހެން އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

މިކަންކަަމށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަދި މިކަމުން  އަދަކާދަތަާކއިގަާވއިދުތަާކއި ކުރީއްސުރެ ޢަމަލުކުރަމުން އައި އުސޫލުތަާކއި، 

ތަފާތު  ބޭފުޅުންއެކި ިއ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާނެ އަސަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ މިތާނގެ މުޅި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށާ

ށް ފެންނާތީ އެޮގތަށް ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް ކައަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަ ގޮތްގޮތަށް ވިދާުޅވި ފަދައިން 

ނުޑގެ ާވހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.   އިލްތިމާސްކޮށް އަުޅގަ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

  ޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ!ޝުކުރިއް  އާދެ!

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ވަނަ މާއްާދެގ  34އެ ޤާނޫނުގެ އެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ  .ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 1މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް 

ގެ ގޮތުަގިއ ތަކުމަންޑޭޝަންޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ރެކޮއެބައޮތް ގެނެސްަފއި ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ބަ )ނ( އަށް

މަންޑޭޝަންތަކަްށ ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރުން ގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ރެކޮރައްޔިތުން

ފައި އޮތް ރެކޮމަންޑޭޝަެނއް. ދެން މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެުޓ ލާޒިްމކޮށްވާނެއޭ. މިއީ ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީއަށް ލާޒިމް

މިދިޔަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައި އޮންނާނެ ދައުލަތުެގ  ނެ ފާސްކޮށްފައި ޤާނޫނުަގއި، ާއދެ!ފާސްކުރިއިރު އޮންނާ

ރު ތެރޭގަިއ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ނުވަތަ އެހެިނހެން ވެސް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުަލވާލުމުގައި ފާއިުތެވދިޔަ ފަސް އަހަ

އެިކއެކި ދާއިރާަތއް އެކި ރަްށރަށަށް އިންވެސްޓްކުެރިވ، ޚަރަދުކުރެވިފައި ހުރި ގޮާތއި އަިދ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ނުވަަތ 

އެްއވެސް ވަަރކަށް މި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ނުލިބޭ ތަންތަނަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޮގތުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުެގ 

ށް ސަރުާކރަށް އެންގުމަށް އޮންނާނެ ެރކޮމަންޑޭޝަނެއް. އަދި އެގޮަތށް މިކަން ކުެރވިފަިއވާކަްނ ބަޖެޓު އެކުަލވާލުމަ

ދެއްކުމަށް ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ހިސާބުތަކުގެ މަްއޗަށް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

ަތއް ގެންނަ ވާަހކަ ދަްއކަާވއިުރގަިއ، ލިޔުންތަްއ ގެންނަ ވާހަަކ ތި ލިޔުން، ަޑކަށް އެެއއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާއަޅުަގނ

ިމ  .ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ލިޔުމެއް ،ދައްކަާވއިުރގައި އެ ލިޔުމަކީ ވެސް ގެންނަންޖެހޭނެ ވާހަކަެއއް ކަމަށް

ޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާ ްއޔާ. މިދެންނެވީ އެއްއިގަންނަ އެއްެޗއް ކަމަށް ވެއްޖެޤާނޫނަށް މިހާރު ބަލަ



  

ްއޔާ ދެން މި މާްއދާ ބަލައިނުގަތުމަކީ އަނެއްހެްނ މިހާރު ދެން އޯކޭ ކަމެްއ . މި ބަަލއިގަންނަ ަކމަށް ވެއްޖެއިނގޭތޯ

 ކަންނޭނގެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަ މި މަސައްކަތް ކުރިއަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަތިެވރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ނޑު ހަމަ ކަން ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ތި މުހިންގެންދެވުމުަގއި ތި ދެއްަވއި ެއހީތެރި މު ނުކުތާތަކުގެ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެިރ އިޚްލާޞްތެރިކަމާިއއެކު ުޝުކރު ދަންނަވަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި 

މިރާއި ައދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ސަލީމް ދެ ބޭފުޅުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އަޙްމަދު ޢާ މެންބަރު

ނޑު  އޮތީ މި ސަބްޖެކްޓް މެޓަރގައި ގޮތެއް ނިންމާލުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފަށް ދެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 އްޔާ. ދީފިން. އަދި ދޭނަން އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި 

 

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު އެ  އާދެ! ނޑު ހަމަ ވަރަށް މަޢާފާއިއެކު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަ ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަ

ނޑެއް ގައިމު . މިތާ ހުރި މައްސަލަތައް ެއ ވެސް ބޭނުމެއް ނޫން ހުރިހާ ތަނެއް ގެންނަން ހަމަ އަދިވެސް ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެނެސްގެން މަސަްއކަތްކުރުމަީކ މައްސަލައެއް ހުރި ކަމެއް ނޫން ނުޑ ހުރި ދިމަދިމާ އަޅުގަ . ދެން ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް އިޙް ތިރާމްކުރާ ބޭފުޅެްއ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އަޅުގަ

ނުޑމެން އިނދަޖައްސާލާ ސިސްޓަމަކަށް ނޫން. މިސާލަކަށް، އެްއގޮތަ ކަށް ވެސް މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތއް އަުޅގަ

ތަރު އަހަރަށް އެބައޮްތ ހަ ން މިހާރު މިދިހަ ހަ މިލިއަ ސަތޭކަ ހަތް  ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން މިއޮތީ ތިން

ނޑަކަށް  . ދެން ހަަމ އެބައޮތް ދީފަފިޔާެގ ކުިރއެރުމެްއ ން ރުމިލިއަ 100ސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް މިލިއަން. ގާްތގަ

ގެ ކުރިއެރުމެއް ހަމަ 25، %50ުރަގިއ ވެސް ހުރީ ހަމަ %މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ މުޅި އެްއޗަށް ބަލައިލާއި

އަދިވެްސ ހަމަ އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެން ިމ ، ސާ ދޫކޮށްފަިއ މިހިރީ. އެހެންވީމާމިނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް ފައި

އެގޮތަޭށ ބަޖެޓުަގއި ، ވެްސ ދާނެ. އެެހންވީމާ ދެވި ނިއްެޖ ހާލަތެއްަގއި އެ ދޫކުާރ ނިާޒމަކަށްން އެ ޫދކުރަން ފެކޮމިޓީ

މިހުރީ. އެއްގޮަތކަށް ެވސް ބަޖެޓުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެ ތަންތަން އިނދަޖައްސާލާ ގޮަތކަށް ނޫނޭ މި 

ނޑުމެން މިއެްއޗެހިތައް ފޮނުވާފައި މިހިރީކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް  . ފަހަރެއްަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް އޮޅިދާނެ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެންމެ  ދައްކާ ވާހަކަިއގެ ތެެރއިން ެއގޮތަށް ކަމަށް ހުރީ. ހަމައެަކނި ޖުޑީޝަލް މިއީ އެންމެ ޮބޑަށް އަުޅގަ

އްޔާ ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ޖެނޑުމެންގެ، މި އަނިާޔވެރި ެވއްކުރަންޖެހޭ ަތންތަން. އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަ  ބޮޑަށް ވަުރގަދަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް އަނިާޔވެރިވާނެ. އެީއ ެއއްވެްސ ބަޔަކަްށ އަނިާޔވެިރުވމަށް ފުރުޞަތު ދީފިއްޔާ ެއ  އޮންނާނީ އަުޅގަ



  

ދިމާލަށް. ފުރަތަމަ އަންނާނީ ަވކި  ން. ެއ ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންނާއަނިާޔވެރިކަން އަންނާނީކީެއްއ ވަިކ މީހަކަށެްއ ނޫ

އަނިާޔވެރި ، ދެން އަްނނާނީ ދެން ހުރި މީހާއާ ދިމާލަށް. އެހެންވީމާދިމާލަށް.  މީހާއާ ން އަންނާނީ އަެނއްމީހަކަށް. ދެ

ނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން އެްއވެސް ބަޔަުކ. ެއއީ އަދި ޔާީމނަށް  ވިޔަސް އަދި ނަޝީދަށް ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ފުރުޞަތެއް ހަމަ ކު އަނިޔާވެރި ސް. ެއއްެވސް މީހަވިޔަ ވިޔަސް ދެން ހުރި މީހަކަށް  ވުމަކަށް އަުޅގަ

އެ އަނިޔާވެރިކަން މި ޖުޑިޝަީރއަްށ ، ގައި ތިބެގެން ނުދޭނެ. އެހެންވީމާޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުަގނުޑމެން މަޖިލީހު

ކާ އެްއގޮތަކަށް ވެްސ އިތުުރވެފައި މިއަހަރު ހަމައެކަނި. ެއހެންވީމަ ވެސް މިއޮތީ ަސތޭކަ އެތައް މިލިއަނެކޭ ބަލައިލާއިރު

ނޑު ދަންނަވާީނ ، ބަިއނގޭ މި ބަޖެޓުން. އެހެންީވމާމި ތަންތަން އިނދަޖައްސާލާ ނިޒާމެއް ނޫންކަން އެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިނގާށޭ ބަލަން.  އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން ބޭުނން ދިމާތައް އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް މި ދިރާސާކޮށްފައި ައުޅގަ

ނޑު ެމން ބޭނުންވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިތަނަށް ގެނެސް ވާހަކަދައްކަން. ފިނޭންސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ ދެްނ ހާޟިމިނިސްޓަރު ދޭ ޖަވާބުތަކެްއެގ މައްޗަށް ބަލާފައި ދެން އަ ރުކުރަންޖެހޭނީ ކޮން ުޅގަ

ން ހުރިހާ ސުވާލަކަށް. ރި ގޮތާއި ބެހޭގޮތުބައެއްތޯ. ެއއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ޖަވާބުދާރީވެވޭނެ ަބޖެޓު ހަދާފައި ހު

ނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ މިތަނުން ގެންނަންވީ ޮކން ބައެއްކަން، ުނގެންނަ، އެހެންވީމާ ންވީ އެ ަޖވާބުދާރީވީމަ ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ، ކޮން ބަެއއްކަން. އެހެންވީމާ ނޑުމެން ެއ ގެންނަން... ޝުކުިރއްާޔ. ަމނިކުފާނަށް އަުޅގަ ވަރަްށ އެހިސާބުން އަުޅގަ

 އިޙްތިރާމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. މި ފައިނަލް ނިންމުމެއް. ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މައިކް ނިއްވާަލއްވާ. ސަލީމް. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. މި ފުރުޞަތުގެ ގަޑީގައި ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންަދވާ. ޢާމިރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްެކުވންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ



  

ނޑު ެވސް ދެންމެ އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  ރިރު. އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައް އުސޫެލްއގެ ގޮުތން އަޅުގަ

މެންބަރު އެ ދެއްެކވި ވާހަކަަތކުަގއި ވަރަށް ބޮޑު ޙަޤީޤަތްަތކެއް ީމގަިއ އެކުެލިވގެންާވ ަކމަށް އަޅުަގނުޑ ވެްސ ހަމަ 

 23ގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ަކއުންސިލުތަަކށް ފައިސާ މިފަހަރު ބަޖެޓު ސަސާތަކަށާއިން. މިނިވަން މުއައްފާހަގަކުރަ

ނުޑ ވާހަކަދަްއކަންދެން އަުޅަގނޑަށް މުޤައްރިރު މާަޙއުލު ބިލިއަ ނަށް އުފުލިގެން ިދަޔއިރުަގއި... ދެން އަުޅގަ

 ...އިނގޭނީ ތައްކަންަތއް ދޮގާއި، ހެާވއި ކަތިކޮށްެދއްވާ އިނގޭތޯ. ޮދގާއި ނުބަާޔ، ދޮާގއިއަނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ދަްނނަވަންޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ އަދިވެސް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހިތާމައާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

 ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްެވއޭ އަުޅަގނޑުމެން މިދަނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ކަމަށް. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ރު އަޙްމަދު ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަކުޑަހުވަ

ނ، ންވީމާއެހެ ނޑުގެ ަނޒަރު ުހންނަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ ނުޑގެ ބޮލަށް ވިސްނޭ ގޮތަކަްށ އަުޅގަ ުޑ ދެން އަުޅގަ

އްޔާ ަކންފަތް ލައްޕަވާ. އެއީ ދެން ގަންނަާވ އެހެން ބޭފުޅަކު ވެއްޖެނު ވާހަކަދަްއކާނީ. ދެން އެކަމާ ހިތްޕުޅު ހަމަޖެހިވަޑައި

ނޑަށް ފެންނަ، ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވާހަކަދައްަކވަންވީ އެ، އި އޮންނާނެ ގޮތަކީ. އެހެްނވީމާގަ އޭ ބޭފުޅަކަށް  އަުޅގަ

ެއގޮތަށް ެއ ތެރޭަގއި އަޅުަގނުޑގެ ފުުރޞަތުގެ  ފުރުޞަުތގެ ތެރޭަގއި. އެކަމަކު ލިބިފައި އޮންނަ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި

ނޑަށް ބޭކާރު މިހާރު ކައުްނސިލުތަކުގެ ބަޖެޓުަތއް ވެސް ، ދެްއވަްނވާނެ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ ކުރަންޏާ ެއ ަވގުތު ައޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ވެސް އިނޭގ ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނުަގއި ވަރަށް ސާުފ ބަހުން ބަޔާންކޮށްފައި އިނދޭ  އެކުަލވާލިއިުރގަިއ އަުޅގަ

، ވާލަްނޖެހޭނެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާޓު އެކުލަ ރަށެްއެގ އާބާދީގެ ނިސްބަތަށް ރިޢާަޔތްކޮށްގެން ބަޖެ ބަޖެޓު ދިނުމުގައި އެ

ނޑުމެންނަށް ބަެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެިވގެން ދިޔައިރުަގއި، ދެން މަޑުކޮށްެދއްވާ ވާހަކަދަްއކަންދެން.   މިއަދު އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަާތއިެއކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން މައްސަލައެ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނޑު ހުއްަޓއި އެހެން މީހަކު ވާހަކަަދއްާކކަށް އިނގޭތޯ. އެހެން ހަދަނީ ކަމަށްވަންާޏ  ދެން ލާހިކެއް ނޫން މިތާ ައޅުގަ

ނަޑކަށްުވރެ މިތާކު.   އިނގޭތޯ. އެ އަޑު ވަކި ގަދަެއއް ނުކުރެވޭނެ އަުޅގަ

 



  

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ރެކޯޑިންގ އިންނާނެ. މި ރެކޯޑިންގ އަށް ވާހަކަދެްއެކވީމަ ނިމުނީ. މިކޮޅަށް ބައްލަވަިއގެްނ ވާހަކަދެްއކީމަ ނިމުނީ.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

. އަޅުަގނުޑ މި ނޯޓިސް މި ދިނީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެހެން ހައްދަަވއްޗޭ. މުޤައްިރރު އެކަން ފާަހގަކުަރއްވާތި

ނުޑ ވެސް އަޑު މާ ގަަދވާނެ.  އިނގޭތޯ. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަމަ ނޯޓިސް މި ދިނީ. ވަކި ބޭފުޅެއް ނީންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަަވނީ. އެހެންވީމާ، ބިރު ކުޑަވެދާނެ  ތާމި އެނގޭ. ައޑު ެއަކމަކު މާ ގަދަވާނެ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ބިރުގަންނަ ެއކަކު ވެސް ނުހުންނާނެ މިތާކު. ނުހުންނާނެ ހަމަ. އެކަކު  ނުގަންނާނެ އެަކކު ވެްސ. ައޅުގަ

ވެސް ުނގަންނާނެ ބިރެއް. ެހއްދެވި ފަރާތް ިފޔަަވއި އިތުުރ މީހަކު ދެކެ ބިުރގަންނާނެ އެކަުކ ެވސް ނޫޅޭނެ މިތާކު. 

ން. އަޅުަގނުޑ ބިރުގަންނަ އެކަކު ވެސް ނެތް. މުޤައްރިރު ސަމާލުކަމަށް ނުގަންނާނަން. އަޅުަގނޑު ެވސް ނުގަންނާނަ

އެހެން ، ޫނޅޭނެ. އެހެންވީމާ ޓަކައި ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަަކިއ ދަންނަވާލީ. އަޅުަގނޑު ިބރުގަންނަ އެަކކު ވެސް

ީނ މިތަނުގައި ވާހަކަަދއްކާވާހަކަނުދައްާކ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އިޙްތިރާމްކޮށްެގން 

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ ، ވާހަކަދަްއކާއިރު. އެހެންވީމާ ވާއިުރަގއި ހަމަ ލޮލުން ކަންކަން ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި އަުޅގަ

ުވެރ އަށް 2014ބަލައިލީމާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ހަމަ ކައުންސިލުތަުކގެ ބަޖެޓް ވެސް ހަމަ 

ވެްސ ިއތުރުވެފައި ހުރި މިންވަރު. ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ދެން ިތވިދާޅުާވ  ވެސް މި އަހަރު

ނުކުތާތަކަކީ ބަެއއް ރަށްރަށުެގ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު، ައޅުަގނޑަށް ވެސް އެކަން ފާހަގަުކރެވޭ. އާބާދީގެ ނިސްބަތުްނ 

ވެރި ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި އާބާދީ މަދު ރަށްރަށަށް ބޮޑުޮކށް ހުރިތަން ފާހަގަކުރެވޭ. ަމތި

ނޑަށް ނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް  އެހެންނަމަވެސް  ފެނޭ. ވެސް ނުކުތާ އަީކ އަުޅގަ އަުޅގަ

އްޓަްސ ހުރި ކަމެއްތޯ. ޤާނޫނުގައި ެއހެން ބަޔާންކޮށްފައި ހު ރުކުރާއިރުަގއި ެއއީ ކިިހނެއް ކޮން ގޮތަކުން އައިސްޟިހާ

އެކަންކަން ކުރުުމގައި އަދި ެއހެން ކަހަލަ އުސޫލުތަކެއް ެވސް ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ބަލައި ސާފުކުރުމަީކ 

ނުޑ ދަންނަވަނީ މިތާނގައި އަދި މި ސްޓޭޖުގައި ވަރުގަދަކޮްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާނެ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ގައި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ނުހިމެނޭ ކަމަށް ނުވާނެ. އުސޫލެްއގޮތުން މި ބަޖެޓުކަްސ އެހެން އަނެއްކަތި ކުިރއަ

ނޑު ކުށްވެިރކުރަން. މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮަތކަށް  ވާހަކަ ދަްއކަވާީތވެ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ހަމަ އެކަން އަުޅގަ

 ކުރިއަށް ގެންަދވާށޭ އިނގޭތޯ.

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން



  

ދިއުމަށް. ޚިޔާލުތަަކކީ މިކަން ކުރިއަށް ގެން މެންބަރުން ހަމަ ފާޅުކުރައްވާ ކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ޢިްއަޒތްތެރި ހުރިހާޝު

ހަމައަްށ ދެ ބޭފުޅަކު އެަބއޮތް ކުިރައށް ވާހަކަދަްއކަވަްނ ހުށަހަޅުްއވައިފަ. ޭއގެ ތެރޭަގއި ދެ  ދެން ވޯޓަކަށް ިދއުމާ

ނޑަށް ހީވަނީ ފަހުން  ނުކުތާއެއް ނޯޓުކޮށްެލއްވުމަށް  ޙުސައިންބެ އަދި އޭގެ ިއތުރުން ޝަރީފް. ޝަރީފަށް އަޅުގަ

ދެއްިވއްޔާ ކަންނޭނގެ ރަނަގުޅވާނީ. އޭރުންތާ ގިނަ ވާހަކަ ެދއްކޭނީ ދެއްތޯ. ުޙސައިންބެ ެއ ނުކުތާ ނޯޓުކޮށްލަދެއްވަްނވީ 

 ނޫންތޯ ވަރަށް އަވަހަށް. މި ނިންމާލަނީ އިނގޭތޯ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދުމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެ

ނޑާ ފ.އަތޮުޅ  ޔާީތވެމާ ބޮޑަށް ބެހޭ ކަމެއް ވެސް ނޫން. މި އަދަދުތައް ބަރާބަރޭ އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ކި މިހާރު އަޅުގަ

 ހޮސްޕިޓަލް...

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑައެިޅގެން  އެ ޚިލާފަށް ދޮގުހަދައިގެން ވާހަކަދަްއކަނީ... ޑު ދެއްކި ވާހަކައާައޅުަގނ މިހާރު ކަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ނޑު މި ބަލަނީ ވެސް  ނޑު ނުބެހެމޭ. ައޅުގަ އަޅުަގނުޑ ނަމެއް ނުިކޔަމޭ. އެހެން ބޭފުޅުން ވެްސ އެަބ ކިޔާ. އަުޅގަ

 ....25ރަދު އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލްގެ ރިކަރަންޓް ޚަތޯ. ފ.ތިކޮޅަށް އިނގޭ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ވެސް އިނީ ބަލަހައްޓައިގެން...  ފ.އަތޮޅުގެ ވާހަކަ އިން ތަުނެގ ވާހަކަެއއް ެވސް ނޫން ދައްަކނީކީ. އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން

 މިއީ ދެން ކިހާ ދެރަކަމެއްތޯ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު...

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު



  

 12.4ހޮސްޕިޓަލް ން. ވ.އަތޮޅު މިލިއަ 25.7ރަދު ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ރިކަރަންުޓ ޚަމި ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ހަމަހަމަ...މިލިއަން. އުހުނ، އުހުނ  . އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ޓަަކިއ ށް ެއ ކަންކަން ރެކޯޑަ، ވާހަކަ އެ ދައްަކވަނީ. އެހެންވީމާބަލައިގެން އަނެއްކާ ައނެއް ނުބައި ފޮތެއްގެ ފޮތުން 

 ވާނެ.ރަނގަޅަށް ސާފުކުރަްއވަން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ މީގައި ފުރުޞަތެއް ދެއްަވއިގެން ކުިރއަށް ގެންދަވާ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

 ން މި މީހުންނަށް އިނގޭތޯ...އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ސައިދޭްނވީހެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުަޞތު އަުރވަން ނިންމާލެއްވުމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސިއން މުޙައްމަދު ނިމިއްޖެ ކަުމަގއި ވާނަމަ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. ނިމުނީ އިނގޭތޯ.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާ

ނޑުމެން ވޯޓަކަށް ގޮްސގެން ނުނިންމޭނެ ޤާނޫނާއި  އްޔިތުްނެގ ރަ ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއިއާދެ! ނޫން ނޫން. އަޅުގަ

 ޚިލާފަށް. ވޯޓަކަށް ނޭހޭނެ. ވޯަޓކަްށ އަހައިގެން ނުނިންމޭނެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ފިޒިކަލް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ

 ސްތަްއ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ...ސާރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ޤާނޫނުގައި ހުރި ކަންތައްތައް އަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑުމެން...

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް



  

ކުރަންޖެހޭނެ. އެކަން ނުކުރާކަށެއް ވޯޓަކަށް ނޭހޭނެ.  ރި ކަންކަން ފުރިހަމަހަމަ އެފަދައިން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައި ހު

ނޑު ދަންނަވާލަން ގެންނަްނ  .އެމް.އޭ ާއއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން އެމް ދެން އޭެގ އިތުރަށް އަުޅގަ

ްށ ިގނަ މެންބަރުން އޮޅުވާަލއްާވ މިތަނަށް މި ހުށަހަޅަނީކީއެއް މިތާނގައި ބަޖެޓް އޮތްތޯ ނެްތތޯ ބަލާކަށް ނޫން. ވަރަ

ނޑުމެން ބޭނުން ވަނީ މި ގެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު 2014އާއި  ތޯބަޖެޓަކީ ސަސްޓެއިނަބަލް ބަޖެޓެއް ދައްކަާވ. އަުޅގަ

ގެ ޕަރފޯމެންސް ާދނީ ކިހިނެއްތޯ، މި ދެންނެިވ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2015އަދި  ރފޯމެންސް އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ޕަ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ، މުޤައްރިރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީ ނިއަން ހޯދަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ފަރާތް ގެންނަވަން ނިންމަވާށޭ. އެއީ ޤާނޫނު ލާޒިމްުކރާ ކަމެކޭ. 3މުޤައްރިރޭ ވޯޓަށް ނާއްަސވާށޭ. މި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ތި އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ކަންަތއް އެިދވަަޑއިގެންެނވި ގޮތަށް ެއީކ ދަނީ. ޢިއްޒަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

ނޑުމެން  އެބަ އޮތޭ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ބައްދަލުވުން ނިންމާލެވޭއިރުގައި އެބަ ދޭ ދެ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ންބަރު ފައްޔާޟް ހުށަހަޅުއްަވއި ެދ ރިޢާޔަތްކޮށްލަންޖެހޭ. އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ރުކުރުމަށް ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް. އުސޫލެއް ނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ހާޟިބޭފުޅުންގެ ތާއީދު ލިބިފައި މިއޮތީ ފި

މެ މެއް މިއިން ކޮންގޮތުން ކޮމިޓީަގއި ހަމަ އެދިަވޑަިއގެންނެވި ކޮންމެ ަވގުތެްއަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޓީ

ވޭ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ ޑީޓެއިލްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދެއްުވމަށް މި ކޮމިޓީގައި ތިއްަބވާެނ ކަމަށް ޖުމްލައަކާ

އެުކަގއި ހަމަ ޖުމްލަ ެދން އެއާ  މިއީ ހަމަ ކުރިއަްށ ގެންެދޭވ ގޮތަށް ފުރުޞަތު ެދއްވަްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

ޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް ރިޔާޟް އަދި ސަލީމް މި ދެ ބޭފުޅުން، އެއް ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްަވއި ގޮތެްއގައި އެ ބޭފުޅުން އެދިވަ 

ރުުކރުމުގެ ބަދަލުގައި މަޢުލޫމާތު މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ހާޟި އަނެއް ބޭފުޅަކު ތާއީދުކުރަްއވާފައި މިއޮންނަނީ

ނޑުމެން ވަނަ ނުކުާތގަިއ  6އަތުަގއި ެއބަ އޮތް  ގެނައުމަށް ސިީޓގެ ޟަިރއްާޔއިން. ސިީޓގެ ޟަރިްއޔާއިން. އަުޅގަ

ަމޝްވަރާތަުކގެ މަްއޗަށް ބިނާޮކށް  ބައްދަލުކުެރވޭ އެ ުމއަްއސަސާތަކާގުޅޭ ގޮތުން  ަބޖެޓާ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ

ނޑަށް ީހވަނީ  ނޑަެއޅުން. އަުޅގަ ކުިރއަށް އޮްތ  އާދިއްތަ، ހޯމަ، ައންގާރަ، ބުދަ 19، 18، 17، 16ގޮތްތަެކއް ކަ

ހަމައަށް ދިއުމަށް ޮއތް ޓައިމްލައިނެކޭ މިީއ. އަްސލު އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެީނ  ތަކުގެ ތެރޭަގއި އެ ބޭުފޅުންނާތާހަފް

ނަޑއަަޅއި އެ ވިދާުޅވާ ހުރިހާ ޑީޓެއިްލތަކަކާއި އެްއޗެްއސަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް  ދީ ޓައިމްލައިނެއް ކަ

މި ދެ ބަާޔއި އަދި ޭއގެ އިތުރުން ޤާނޫނު އިޞްލާޙުތަެކއްެގ ތެރޭަގިއ  ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދަން. އެހެންވީމާ،

، ރުވަން ބޭުނންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތު ހާޟިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު ދެންމެ ދެއްކެވި ނުކުތާއެްއަގއި ހޯއްދަ

ގޮތަްށ ރެކޮމަންޑޭޝަން އެ  ުރކުރެްއވުމުގެ ކުރިން ސިޓީައކުން ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަިއގެން އެ ވަޒީރު ހާޟި

ނޑު މި ނެގީ ިމ ނުކުތާ މިގޮތަށް ނޯޓުކޮށްފައި  ޢަމަލުކުރެއްވިތޯ ނޫންތޯ ެއގޮަތށް ސާފުކޮށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް އަުޅގަ



  

ގޮތް ސީދާ ވިދާުޅވެެދއްވީމަ ައޅުަގނޑަށް ެއގޮތަްށ ނިންމާލަދެވޭނީ. ކުރިއަށް  އޮތީމަ. ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ

 ދަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު.ގެން

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ަގއިާވ ޮގތުގެ މަތީން މިދިޔަ އަހަުރގެ ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނު 1އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ މާލިްއަޔތު ޤާނޫނަށް 

މަންޑޭޝަންަގއި ހިމެނިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފޮނުވަްނޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވައި ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރު ބަޖެޓް ރެކޮ

ނުޑ ހުށަހެޅިން ކުރީ ފަހަރު ހުށަހެޅި އެްއޗެއް ވިދާޅުުނވާތީ  ދަންނަވާލަން. މިފަހަރު މި ދެއްވުމަށް. އަދި އަުޅގަ

 އާއި މަޓީ އާއި... ބެހޭ ގޮތުން މަޓާޓޯ ހިމެނޭ ޓެކްސްތަކާގައި ބަޖެޓު

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޫން. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ފަހުން ހިންގާނަން އިނގޭތޯ. މިހާރު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވި ނުކުތާ އެގޮތަށް ކުިރއަށް. އަިދ 

މިގޮތަށް  ތަްއ ހާޟިރުކުރުމަށް.އޭގެ އިތުރުން ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ މިނިވަން މުއައްސަސާ

ހަޅުއްވަިއ މިއޮތީ ީއވާ ުހށަހަޅުއްަވއިގެްނ ފައްޔާްޟ ިއސްމާޢީލް ތާއީދުކުރަްއވައިފަ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި ހުށަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިވާ ޓައިމްލައިން ިމގޮތަްށ  މި އިޞްލާޙުތަކާ ހުރީ ޓައިމްލައިން ެއކީ އެަކްއޗަކަށް. އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެން އަންނަ ގޮސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފާ ސްކުރުމަށް. އެ ފެންނަ ނުފެންނަ ގޮތަކަށް. އޭރުން އަުޅގަ

އެކުޯތ ބައްދަުލވާނީ. އެ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެޖެންޑާ ލިބިަވޑަިއގަންނަާވއިުރ ވުމެްއގަިއ ކޮން ަބޔަކާއި ބައްދަލު

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަްނ ، އެހެންވީމާ ރި ޮގތަކީ މިއީ ކަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަޢުލޫމާތާއި މި ކަންތައްތައް ހު

ަވޒީރު ވެްސ  އީ މިހާރު މިނިސްޓްރީގެ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ަބޖެޓް ކޮމިޓީގެ ކޮންމެ ބައްދަުލވުމަކަށް. އެ

ސަުރކާރުގެ ، އެހެންވީމާއޯކޭ. އޯލް ރައިޓް. އެިދއްޖެްއޔާ ެއގޮތަްށ.  ރު ނުހިމަނައި ަވަޑއިގަންަނވަން،އަދި ަވޒީ

ނަޑއެޅުމަށް  ސްތަުކގެ ބަޖެޓާއޮފީ ވަނަ ނުކުތާގައި މި އޮންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ  4ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްގެން ގޮތެއް ކަ

މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ އޮިފޝަލުން މި ކޮމިޓީަގއި ތިބުމަށް  ްއޓިގެންބައްދަލުވުމަށް އަިދ މާދަމާ ބައްދަލުވުން ފެ

ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައްޔާޟް ިއްސމާޢީލް ތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް  އްަވއިންބަރު ީއާވ ހުށަހަޅުޢިއްޒަތްތެރި މެ

ބެހޭ  ފް ފިނޭންސްގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީއާފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ެމންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުން އެެދން! މިނިސްޓްރީ އޮ

ނޑު ދެންނެވީ އެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ފުރަފާސްވީ؟ ބޭފުޅުން. ބަޖެޓްގެ ބޭފުޅުން. ކިހާވަރެއްވީ؟  ތަމަ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު އެްއގޮތްކުެރވޭ ކަ ނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެއޭ.  މުަގއިވާހަކަ. އަުޅގަ ވާނަމަ ވޯޓަކަށް ނުޮގސް އަުޅގަ

އެކަމަކު ވޯޓަކަށް ދާން މި ޖެހެނީ ގިނަފަހަރަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ބޮުޑވާތީ. މީގެ ކުރީގައި ވެސް ެއކަން އޮންނަީނ 

ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން ީމެގ ކުރީަގއި ވަނީ ހަމަ ކޮމިޓީ  މެ ކުރު ނޯޓިސްެއއް ެދްއވިކިތަން)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގޮތަށޭ. އެ



  

ނޑުމެން ، ވެ ަޖވާބު ދެްއަވިއފަ. އެހެންވީމާރުށް ހާޟިއަ އެގޮތަށް އެ ައންޑަސްޓޭންޑިންގެއއް ގޮުތަގިއ ނިންމަމާތޯ އަޅުގަ

ނަމަ. ދެ ފަރާތުގެ ިޚޔާލު. އީާވ، މި ޓީމުން ޚިޔާުލ ެއްއގޮތް ކަުމގަިއ ވާނަމަ ިމގޮތަށް އެންމެން އެއްަބސްާވކަމުަގއި ވާ

އަިއއްސަ ކަމާ ބެހޭ  ލަތެއްަގއިހަމަ އެދިއްޖެ ކޮންމެ ހާނޫން. މިގޮތަށް އެއްބަސްޯތއޭ ތި ބޭފުޅުން؟  ،އެއްބަސްތޯ؟ ނޫން

 ފައްޔާޟް.  ފަރާތަށް،

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:ޢީލް ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާ

ަވއިފިްއޔާ އެކަމަކު މިހާރު އަަވސްކުަރންވެގެން ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެ ބޭފުޅުން މިތާ ފަހަތުގައި ތިއްބަ

ބެހޭ  ޙާެއއްެގ ކޮންމެވެސް ނަންބަރަކާަކަޝން ކުރިއަށް ދާއިރު މި ތަނުން ކޮންމެވެސް ޞަފްއަޅުަގނޑުމެން މި ޑިސް

މަ ެއ ބޭފުޅުން ކައިީރ އަހާލަން. އަނެއްާކ ައޅުަގނޑުމެން ނޯިޓސް ދީގެން އެ ބޭފުޅުން ިމ އެްއޗެްއ ސާފުކޮށްލަންވީ

 ތަނަށް ގެންނަންވީތޯ. ކޮން ާވހަކައެއް ތި ދަްއަކވަނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ...

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނުޑމެން ހަމަ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަްތތައް ފަސޭހައަ ޓަކަިއ  ށްކައޭަގއި އިނގޭތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަފާތު ެއކިއެކި ބޭ ރުުކރާ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގިއ ބޭފުޅުން ހާޟިއަޅުަގނޑުމެން. މި ތަނުަގިއ އަުޅގަ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ބަހައްޓައިގެން މަސަްއކަތްކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ތާއަބަދު މި ތަނުގައި 

ތެްއަގއި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނަށް ލަނޫން. ބޭނުންވެއްޖެ ހާ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީަގިއ ފަސޭހަވެގެންދާނެ ގޮތެއް 

އައްސަސާތަކުން އެހެން ން ކޮބައިތޯ މައްސަަލއަކީ. އެހެން މުމަކުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ހާޟި 

ނޑަ ބޭފުޅުން ގެންނަ ވާހަަކ ެވސް އެބަ ދަްއކަވާ. ދައްަކާވއިރުަގިއ އެ ކަްނކަން ެއގޮތަށް އަނެްއކަތި ށް ކުެރވޭއިރު އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ތަންކޮޅެްއ ޒިންމާދާރު  ނޑުމެންަނށް އެ މަސަްއކަތް ކުެރިވގެން ދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ ކަމާއި ެއކު އަުޅގަ

 ލަތެއްަގއި އެ ީމހުން ގެނެވޭ ގޮަތކަށް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ.ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވެއްޖެ ހާ ޤަބޫލުކުރެވޭ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ތެއްަގއިހަމަ ކޮންމެ ވަގު ންތަްއ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އެއްބަްސެވވޭ މިކަ

ލަތެއްަގއި މިތާ ކަމެއްަގއި ބޭނުންެވއްެޖ ކޮންމެ ހާޮކންމެ  ކަެމއް ައޅުަގނޑުމެން ހިންގާ ބޭނެ. ނަމަެވސްތިވެސް 

އަުޅަގނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ ީމގައި ާމ ބޮޑު ޚިޔާުލ ތަފާތުވުމެްއ ، އެހެންވީމާޕްރެޒެންޓްވެ ތިޭބ ބަެއއް ކަަމށް މިވަނީ. 

ނުޑމެން ނިންމަމާތޯއޭ އެގޮތަށް ތިބޭ ކަމަށް. ވޯޓު ަކއުންޓް ، ެއހެންވީމާ ގޮތުން އުޅޭހެން. އުސޫލެއް ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ނަޑށް ހީވަނީ ެއއީ ކަންނޭނެގ އްއުޅެނިކޮށް ދެ ފަރާުތން ހަޅޭ ނުކުރެވި ލަަވއިގެން ުހއްޓުވާަލއިފި. ވޯުޓ ނެގޭނެ. އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވެދެްއވާ. އޭރުން މާ ކުރަން. އާދެ! ޢިއް އެބަ ޤަބޫލު ނަށްމީގައި ރަނގަޅު ގޮަތކީ. އަުޅަގނޑުމެން

 ފަސޭހަވާނެ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުން ަވނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަޅުަގނޑުމެން ކުާރ ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބު ެދވޭނެ ގޮތަްށ 

ށްތޯ. އޮތީ އެގޮތަ ން ނިންމާފައިކޮމިޓީ ބުން. ދެން ވޯޓެއް ލަިއެގންތޯ ނޫންތޯ ނުވަތަމަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ގޮތަށް މިތާ ތި

އަޅުަގނޑުމެން މައްސަަލއެްއ ނެތް އެ މީހުން ތިބޭ ގޮތަްށ ހަމަޖެހެންޏާ. އަވަސްކުރާ ވާހަކަދަްއކާއިރު މިސާލަކަށް 

އަޅުަގނުޑމެން ސުވާލެްއ ދަންނަވާިއުރ ްސގެން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން ގެނެ ޕޮލިސް އިންޓަރގްރިޓީ ކޮމިޝަން، ހިއުމަން

ނޑުމެން ބޭނުން ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީތިމަންނަމެންނަށް ބަޖެޓެއް ނުދިނޭއެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ   އާ. ދެން އަޅުގަ

ދެ ދުވަސް ގަިޑއިރު،  6ަގޑިއިުރ،  3ގަިޑއިރު،  2ސުވާލު ކުރަން ެއއީ ތެދެއްޭހ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދަންވީ. 

 1މިއޮތީ  ނެކޭ،ނޫ ވަގުތުން މިތާ ޖަވާބު ދޭގޮތަށް ންދަލުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީވީތޯ ނޯޓެއް. ޭއގެ ބަމަޑުކުރަން

ަގއި އެ މީހުންގެ މެންޑޭޓް ފުރިހަމަ ނުކުރާތީ  2014ިމލިއަން އިތުރުކޮށްފައޭ. އެ މީހުން  5މިލިއަން އިތުރުކޮށްފަޭއ، 

 ހައެއް ނޫްނތޯ. ތި ބޭފުޅުންނެއް ނޫންތޯ ތި ވިދާުޅވަނީ ައވަްސކުރަން ބަޖެޓް ނުދިނީ. ޖަވާބު ދެޭވގޮަތށް ތިބީމަ މާ ފަސޭ

މާތު ދެއްވަްނ މި ަބޖެޓް މަރުޙަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި މިތާނގައި ަޖވާބު ދޭން މަޢުލޫ ،އެބަޖެހެއޭ. ކިހިނެއްތޯ 

އޮތީ ވަކި.  ން ކޮން ކަމެއްތޯ ކުރަންޓީކޮމި ންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް ހަދާވަންޏާ މި ވަގުތު ފިނޭ ނުތިއްބަވާ ކަމުަގއި

ގައި ަނގައި ވޯެޓްއ ިޑސެމްބަރު 31ވާަހކަ. އެހެންޏާ  އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަީނ އެންމެ ދެ ހަފްތާގެ މަސައްަކތުގެ

އަވަްސކުރަން. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުްނ  ންގައި ވޯޓުލާ 15އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ދީެގން މި ތިބެނީ ޑިސެމްބަރު 

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ ންުރކާުރން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީބޭފުޅުންގެ ސަ ވެސް ތި ން މި ވަގުތު މި ދެ ހަފްތާއިން އަުޅގަ

ވެސް އެ އެއްބާރުލުން ދިނިއްޔާ ނިންމާލަންވީ ނޫންތޯ މި ބަޖެޓް. ކޮން ކަމަކާތޯ މި ޖެހިލުންވަނީ. ކީއްެވގެންތޯ 

މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ. ބަޖެޓް ފުރިހަމަކުރަންވެގެން ބޭނުންާވ ސަރުކާރުން މަޢުލޫމާތު ދޭން، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ 

 މަޢުލޫމާތު މިއީ.

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޯކޭ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ދޭތެރޭ ކޮަބއިޯތ  ގެންދިއުމާ ކޮށްފަިއ އޮްތ ގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށްޢަމަލު މި ޮކމިޓީގައިމީގެ ކުރިން ވެސް 

ލަތެއްަގއި ބޭނުންވާ ގަިޑއަުކ ންެވއްޖެ ހާ އިޢުތިރާޟުކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މީގެ ކުރިން ެވސް މި ކޮމިޓީ އަށް ބޭނު

މިތާ އަބަދަކު އެ މީހުން ން މީހުން ގެންނަމުން ގެންދިޔައީ. އެހެންވީާމ، ންސް މިނިސްޓްރީއަންގާލީމަ ެއގޮތަށް ފިނޭ

 މީގެ ކުރިން ެވސް ގެަނއްސަ  އްަގ. މި ކޮމިޓީ އަށް ބޭނުންވީމާކޮންމެ ވަގުތެ  ށް ނުޖެހޭ ބަޖެޓް ކޮމިޓީ ހިނގާތިބޭކަ

ދެ އޭުރަގއި ބަޖެްޓ ކޮމިޓީަގއި ހަމަ މިދިޔަ  ފާިއޒްހުރީ. އެކަން ަޔއުމިްއޔާއަށް ބަލައިލީމަ އެނގޭނެ މިތަުނގަ. އަދި 

 ވެސް އެްއކޮށް އިދާރީ ގޮތުން މަސަްއކަތްކުރީަމ...އަހަރު ދުވަހު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހަޅުއްވައި ނިންމާލަްއވާ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

 24މީހުން ނުޖެހޭ މިތާ  . އެނޫންއޭރުގެ މުޤައްރިރު އެބަ އިންެނވި މި ތަނުގަ. އެހެންވީމާ، މިއީ އައު ކަެމއް ފެށިގެން

ކޮންމެ ވަގުެތއްަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާކަށް މިތާުކ  އިިތއްބާކަށް. މި ޮކމިޓީ ހިނގާގަިޑއިރު ބަ

ނުޖެހޭ. ދެން ޤާނޫނުގައި އެަބ ޮއވޭ ަކނަޑއެިޅގެން ބުނެފަިއ ފާއިތުވެިދޔަ އަހަާރއި ކުިރައށް އޮތް އަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު 

ދޭންޖެހޭނެއޭ. އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މަޢުލޫމާތު މި ތަނަށް ގެނެވޭނެ. އެ މަޢުލޫމާތު މި ތަނަށް 

ގެނައީމަ ނިމުނީ. ކޮންމެހެން މިތާނގައި ެއ މީހުން ބައިތިްއބާކަށް މިތާކު ނުޖެހޭ. އެހެންީވމާ، އެީއ މީގެ ކުރިން ވެްސ 

 ންދިއުމާ ދޭތެޭރ އަޅުަގނޑުމެން އިޢުތިރާެޟްއ ނެތް.އޮތް ގޮތަށް މިަކން ކުރިއަށް ގެ ޢަމަލުކޮށްފައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިހާރު، ޢަބްދުއްރަޙީމް.އޮފް ދަ ރެކޯޑް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާނ އޯކޭ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު 

ގޮތް އިނގޭތޯ. މި ޤާނޫނުގައި ވެސް އެބަ އޮްތ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެްސ ކުރީ މިކަން ހިނގާ މް އެ ފާހަގަދެންމެ ސަލީ

އެބަ އޮތް. އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމަށް މީގެ ކުރިން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮތް ގޮތް ވެްސ އެބަ އޮތް. މުޤައްރިރު ޖެހޭ 

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ވެްސ ތަފުސީލެއް ބޭނުން ެވއްޖެ  މެންބަރަކު ސުވާެލއް ކޮށްިފއްާޔ ފާއިތުިވ އަހަރު ވެސް އަދި

ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފޯރުކޮށްދިުނމަކީ މުޤައްރިރު ކުަރްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއކަން މީެގ ކުރިން ވެސް ކުރަމުންދިޔަ ުއސޫލަށް 

ރިހާ ގަޑިއިެރްއގަިއ ހު ނޑުމެންނަށް މިތާ ކޮމިޓީ ހިނގާކުރީމަ ދިމާވާނެ މައްސަލަ ެއއް ނޯންނާނެ. އެކަމަކު ައޅުގަ 

މިތަނުގައި ގެނައްސަ ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީ ބޭފުޅުން ތިއްބަާވކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަަކށް ފާހެއް ނުކުރެވޭނެ. އެީއ 

ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތަނެްއ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން. ެއއީ މީގެ ކުރިން ކޮށްފައި އޮތް ޮގތެއް ވެސް ނޫން އެ ކަންތައް. )

މިީއ ނޫން މި ވާހަކަ މިދައްކަނީއެއް އިނގޭތޯ. ނާޝިދު ދެންމެ އެ ވާހަކަ ދެއްެކވިއިރު ހީވަނީ  ދޮރެއް ނޭނގޭ ބައެއް

އެްއޗެްއ ނޭނގި ަބޔަކު ވާަހކަދައްކަނީހެން. އެހެނެއް ނޫްނ. އެހާބޮޑަށް ިމކޮޅުަގއި ތިިބ މީހުންނަށް ވެސް އެްއޗެްއ 

ކަނީ މަޢުލޫމާތު. ފިނޭންސް ގަޅު ވާހަކަ. މިދައް ނޭނގޭ ކަމަށް ުއޅުްއވާނެ ަކމެއް ނެތް. މި ދައްކަނީ ަވރަށް ރަނ

ދިޔަ އަހަރުގެ ނީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރާއި ހިނގައިމިނިސްޓްރީ ބޭފުޅުން މިތާ ތިއްބަާވކަށް ނުޖެހޭ. މިތަނަށް ހުންނަންޖެހޭ

ކޮމިޓީއަްށ މަޢުލޫމާތު. އެ މަޢުލޫމާތު މިތަނުން ލިބެން ހުންނަންޖެހޭނީ. ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން މި 

. އެހެންވީމާ، މި ޮކމިޓީއަށް ލިބިފަ ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންެމ ަވގުތެްއގައި ގެނައުުމގެ ެއ އިޚްތިޔާރު އެބަޮއވޭ

ެގންދާނީ. އެކަމަކު މި ކޮމިޓީ ހިނގާ ކޮންމެ ަވގުެތއްަގއި ިމތާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ  އެގޮތަށް އެކަން ކުރިއަށް 

ނުތިއްބަވާ. އެހެންނަމަވެސް މި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި އެމީހުން މިތަނަށް ކުރިއަކު ވެްސ  ބޭފުޅުން މީގެ

 4ގެންނަވާ. ެއކަން މުޤައްރިރަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވޭތުވެދިޔަ 

ހުން މިތާ ދުނިޔޭގަިއ ެވސް އެބަ ތިބި. އަހަރުަގއި ވެސް މިތާ ހުްނނެވި. އަދި އެބޭފުޅުްނގެ ެތރެއިން ގިަނ މީ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ފާއިޒް ވެސް ުކޑަކޮށް މިކަންކަން ަހނދާން ހުންނާނެހެން. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ައޅުަގނުޑ 

 ހަނދާން އެބަ ހުރި. އަދި މިތާ ތިބި އަޅުަގނޑު ނޫނަސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އަހަރު  5އާދެ! އަުޅަގނޑު ވެސް އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ބަޖެޓު ޮކމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރެއް ޫނނެއްކަމަކު މިދިޔަ 

ާޒވްކުިރ މީހެްއ ދިަޔ ގޮތް އޮބްބަޖެޓު ކޮމިީޓގެ މަަސއްކަތް ހިނަގއިރުވެ، ދުވަހުގަިއ ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަިއ ހާޟި

ޓޭރިއޭޓް ަބލަހައްޓަވާ ބޭފުޅާއަށް ވެސް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ބަެއްއ ރެ މަލުކުރަމުން އައި ގޮތަކީ ސެކްކީ. ޢައަޅުަގނޑަ 

ޓޭރިޭއޓުން ހޯއްދަަވއިގެން ގެނެްސގެން ވެސް އެ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭ ތުތައް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ސެކްރެކަހަލަ މަޢުލޫމާ



  

ވީމާ، އުސޫެލްއގެ ގޮތުްނ ރުނުކޮށް. އެހެން. އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުން ހާޟިނގޭތޯއި ތުން ވާހަކަަދއްަކވާފައި ހުްނނާނެގޮ

 މަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް...އައި ޮގތް އެއީ މިފަހަރު ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ކުރިން ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  މަކަށް އާދެވިއްޖެހެން. ނިންމު އެންމެންނަށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އަުޅގަ

ފުޅުން މި ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ބަޖެޓާ ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބޭ

ޓޭިރއޭޓް ނޑު ކޮށްދޭނަން އިރާަދކުެރއްިވއްޖެްއޔާ ސެކްރެރުެވ ތައްޔާރަށް. އެވަރު އަުޅގަ ކޮމިޓީއަށް ތިބޭނީ ހާޟި

ުރކުރުމުެގ ަގއި މިނިވަން މުައއްސަސާތައް ހާޟިދާއިރު ކަމަކަްށ އެކަން ނަހައްދަވާ ދެން ކުިރއަށް މާބޮޑުމެދުވެރިެވގެން. 

ރި މެންބަރު ރިޔާޟް ޢިްއޒަތްތެ އީބަދަލުގައި މަޢުލޫމާތު ގެނަުއމަށް. މިކަމަށް ގޮތެއް ިނންމާލަދެއްވުމަށް. މި

ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ މަޢުލޫމާތެއް  .އްާވފައި އޮތް ނުކުތާއެއްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ތާއީދުކުރަ ހުށަހަޅުއްވައި

ނޑުމެން އަުތގައި އެ ކަރުދާހުަގއި ދަންނަވަްނ  ކުއެކަމަ  އި،ރުކުރުމުގެ ބަދަލުގަ މިނިވަން މުއައްސަސާ ހާޟި  އަުޅގަ

މިނިވަން ކުރެ ދުވަހެއްަގއި މި ހަތަރު ދުވަހުން  19،18،17،16 ވަނަ ނުކުތާގައި 6ސަރުކާުރގަިއ،  އޮތްއެބަ

ނަޑއެޅުމަށް. އެ ގެންާނނީ ކޮން މުއައްސަސާތަކެއްޯތ،  މުއައްސަސާަތކުގެ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާތަުކގައި ގޮެތއް ކަ

ނަޑއަޅާނީ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ގޮތެއް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތް، ލިޔުމަކުްނ  ގެންނާނީ ކޮންބައެއްތޯ މިކަން ކަ

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް.ފުރަތަމަ ފޮނުވާނީ. ޢިއް

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ މިހާރު ފުރަތަމަ ލިޔުމުން ފޮނުވަނީ ކުރީ ފަހަރު ެވސް ލިބުނު ބަޖެޓުން އެބޭފުޅުން 

 ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ. ދެ އީފާކުރި ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްިވއިރު ލިބިފަިއވޭތޯ؟ މިއެދިަވޑަިއގެންނެިވވަރާ ެއްއވަަރށް މިހާރު ލަ

ވަނަ ސުވާަލކަށް ައޅުަގނޑުެމން ސިޓީ ފޮނުވާއިރު މި ުބނަނީ އިތުރު މައްސަލަެއއް ަބޖެޓު ލިބުނުވަރު ކުަޑެވގެން 

ނޑުމެން މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކު ފާަހގަކުެރއްވީ ިމވެނި މުައއް ސަާސއަކަށް އެވެނި ޕާފޯމެންސެްއ ނުވަތަ އަުޅގަ

އަްއސަސާއަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އްޔާ އެ މުނެއް ކަމެއް ކުރަން. ބޭނުންވެއްޖެއަ ނޫނީއެމީހުން ކުރި ގޮތް އޮޅުންފިލުވަން 

ނޑުމެން މިތަނަށް ގެނެއްސަ ހުރީ. ދަޢު ވަތުދެނީ. އެގޮތަށް ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަާސއަކުން ެވސް ބޭނުންވާތީ އަުޅގަ

 އީ މިކަން ގެންދިޔަ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ސިީޓއެއް ފޮނުާވއިރު ފުރަތަމަ ޭއެގ ސުވާލުަގއި އޮންނަންވާނެ،އެ

ތި ބޭފުޅުން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރެއްވި ވަރަްށ ފައިސާ ލިބުމުގައި ެއއްެވސް ޝޯޓްފޯލެއް އޮެވގެން ތި  ހުށަހެޅުއްިވވަރަށް

ވާނެތޯ ނުވަަތ ނޫންތޯ؟ އެއީ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ވެސް. ދެން އެހެން ކުރުމަށް ދަތި ބޭފުޅުންގެ މެންޑޭޓް ފުރިހަމަ

ނޑާަފިއ އި ބަޖެޓު ފައިނަލްދަތިވާނެ ކަމަށް ބުނެފިއްޔާ އޭތި ނޯޓުކޮށްފަ ކުރާއިރު އެހެން ކޮންމެވެސް ދިމާއަކުން ކަ



  

ބައިވަރު ުމއައްަސސާތަކަށް.  ނަމަވެސް އެތަންތަނަށް އިތުުރކޮށްދޭން މަސައްކަތްކޮްށ، އިުތރުކޮށްދީފައި އޮންނާނީ ވަރަށް

ދެން އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުންގެ ޝަުކވާައކަށްވޭ މިނިްސޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ފައިސާ ދޫނުކުރާތީ. އެއީ ޑެފިސިްޓ 

ބަޖެޓެއްަގއި ހިނާގއިރު އެ ުދވަހެްއގަިއ ކޭޝް ފްޯލ ހަމަޖައްސަން ބޭނުންާވއިރު ޓްރެަޜރީ ބިލު ިވއްަކއިގެްނ ނޫނީ 

ވިްއކަިއގެްނ ލިބޭ ފައިސާއިން ެއގޮތް މިގޮތަށް ދޭއިރު އެހެން ނުދެވި ވެސް ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ،  ޓްރެޜަރީ ބޮންޑް

ައއްސަސާތަކަްށ އެހެން ދިމާވެގެްނ ނުދެވި ެވސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް، އެހެންނަމަވެްސ މިނިވަން މު

އަކަްށވޭ. މިސާލަކަްށ ޖުޑީަޝލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ކުރަން ފެށީަމ ވަރަށް އުނދަޫގ މައްސަލަ އެކަހަލަ އަސަރު

ނިޑޔާ  ނޑާލީ. ރުންނަށް ޓްރެއިއަޅުަގނޑު މިތާ އުޅެމުން އުުޅނީ. އެތަނުގައި ހުރި ފަ ނިންގ ދޭން އޮތް ބަޖެޓު ވެސް ކަ

ހި. އެކަަމުކ ެއއްޗެ އިއްެޗއް ވެސް ަކނާޑލީ. ބޭރަށް ދަތުރު ވެސް ނުފޮނުވާ އެބޭފުޅުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކާއް އެ އަނެ

ބައެއް ކަންތައްަތއް ެވސް ހުރީ އެހެން. އެކަަމކު ނުލިބޭހެން އެންމެފަހުން މިނިސްޓަރަށް ޤާނޫނުގައި ލާޒިުމކޮށްފައި ހުިރ 

އާދޭސްކޮްށގެން އެތައް، އެޮގތް މިގޮތް ހަދައިގެން އަޅުަގނޑު ވެސް އެތަނަށް ގޮްސެގން އެންމެފަހުން އެ ފައިސާ 

ހަރެއް އެބަހުރި. ެއއީ ބަޖެޓުަގއި ހުރި އެއްޗެހި. އެހެންވީމާ، ިމދެންނެވީ މިހެން ދިމާވެފައި ހޯދަންޖެހުނު ކިތަންމެ ފަ 

ވެސް އެބަހުްއޓޭ. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި އެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބޭނުންވާތީ 

ިތ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނީ. މިފަހަރު އެބަ ފެނޭ ސުވާލުކުީރ، ކުރަނީ. ދެން އެ އަޅުަގނޑުމެން ގެނެއްސަ 

ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް އަދަުދތައް ރިަވއިްސ ކޮށްފަިއ ޖަހާފައި ހުއްޓާ ޚަރަުދކުރަން ުނވަތަ ލަފާކުރާނެ ކަމަށް މި 

ން ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުރި ރިވަިއޒް ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޖައްސަވާފައި ހުއްޓާ. ދެން އެކަމަކު ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި އެޭބފުޅު

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. އެ އެްއޗެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް އަޅު  ްއސެއް ނެތް މިތަނަށް ފޮނުްއާވފައެއް. ހުށަހަުޅއްވާަފއި ހުރި ގަ

ގޮތާއި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނުކުރެވި އޮތްތޯ. އެހެންީވމާ، އެ ެއއްޗެހި އޮޅުންފިލުވުުމގެ ބޭނުމުގައޭ މިދެންނެވީ ެއ 

ނެސް ސުވާުލކުރަންޖެހެނީ. ދެން ކޮންމެއަކަސް އެބޭފުޅުން ވެސް ތިބެނީ އަންނަން ބޭނުންވެފައި ގެ

އެކްސްޕްެލއިންކޮށްދޭން، ބުނެޭދން. އެހެންވީމާ، މުަޤއްރިރު ަބޖެޓު ކޮމިޓީަގއި މާގިަނއިން ޫނޅުއްާވ. އެހެްނވީމާ، މިހާރުގެ 

 އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.މުޤައްރިރު. އެހެންވީމާ، މި ާވހަކަތައް ދަންނަވާލީ. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

އަޅުަގނޑު ެވސް އަދި ސަލީމް ވެސް މިދެއްކި ވާހަކަައކީ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވި ވާހަކަ. 

ގިލީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަކަ. މާމިހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދެްއކި ވާހަަކއަކީ ދެންމެަގއި 

އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާނީ ކޮްނމެ މުއައްސަސާައކަށް ސިޓީއެޭކ. ފޮނުވާފައި އެމީހުންގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެމީހުން ބުނާ 

ވާ މިހެންނޫންތޯ އެްއޗެއް ައޑުއެހުމަށްފަހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެންނާނީއޭ. މި ރެކޯޑް ބައްލަ 

ނޑުެމން ފާސްކޮށްގެން އެމީހުން  އީއަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދެއްީކ. މި ކުރިން ެވސް ދެއްކި ވާހަަކ. އެކަމަކު މިހާރު އަުޅގަ



  

ނުޑ  ނޑު ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަުޅގަ ގެންނަނީއެއް ނޫނޭ. ދެން މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް މިތަނަށް ގެނައުމަކީ އަުޅގަ

ނާ ސުވާލުުކރަން. އެމީހުންނަށް ދިން ބަޖެޓުން އެމީހުން ކުރީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ބަޖެޓު ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންވޭ އެމީހުން

ކޮބައިތޯ އެމީހުންގެ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެމީހުން ކޮށްދެންޖެހުނު ކަންތައްތައް. މިސާލަކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލަށް ބަލައިފި 

ައންނަ އަހަރު، މިއަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް ޖެހިގެން އަންަނ  ކަމަށް ވަންޏާ އޭނަ ޤާނޫނުަގއި ބުނެފައި ޮއވޭ ޖެހިގެން

އްމު ކުރަންޖެހޭނެއޭ. އޭނަ ކުރިތޯ އެްއވެސް ޢާވަނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އޭނަ ޭއގެ ރިޕޯޓު  3ވަނަ މަސް،  3އަހަރުގެ 

ންވީމާ، އެމީހުން ފަހަރެއްގައި ެއކަންތައް. ދެން ހުރި އެހެން ކޮމިޝަންތައް. އެމީހުން އެކަންތައްތައް ުކރިތޯ. އެހެ

 އެކަންތައްަތއް ނުކުރޭ. އެމީހުންނަށް ސުވާލުތައް އެބަހުރިކުރަްނ އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ީހވަނީ މިހާރު މި ނުކުތާއަށް...އަޅުަގނޑަށް 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުށަހެޅުމަކީ ެއީއ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ނިްނމާލުމުގެ  ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހުށަހެޅުން ވަރަށް ސާފު. އަުޅަގނޑުމެންގެ ހުށަހެޅުމަކީ ފުރަަތމަ ކޮމިޓީން އެ މަޢުލޫމާތު  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އޭނަ އެ ބުނާ ބަޔަކަށް ބައްދަލުކުރަންާޏ  ސާފުކުރުމަށް ފޮނުވުމަށްފަހުގައި އެ ލިބޭ މަޢުލޫމާތު އަލީގައި ބައްދަލުކުރަން

 ކުރާނީ ވެސް މި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޯކޭ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ނޑުމެން ަކމާ ކު ކިޔާފައި ަޓއިމްޓޭބަލެއް ހަާދ ކަންފަށާފައި ލިސްޓެއް ހަދާފައި އަންނާށޭ ިމވެނި ދުވަހައެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އެމީހުންނަށް ފޮނުވާނީ ނޫނޭ. މި ކޮމިޓީންނޭ ނިންމާނީ ގެންނާނަންތޯ؟ ނުގެންނާނަންތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ވެސް ެއޑްވާްނސްކޮށް ބަެއއް މިނިވަން މުައްއސަސާތަކުން އަުޅަގނޑުމެންެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު

ކޮމިޓީއަށް އެޑްރެްސކޮށް ސިޓީ ވެސް އެަބއާދޭ އެބޭފުުޅން ބައްދަލުކުރަން ބޭނުން ކަމަށް. އެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ތި  މި

 ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރަނީ ހަމަ ޓައިމް ޓު ޓައިމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނުޑ ރިޔާޟް ރަޝީުދގެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުަގއި ވާނަަމ އަޅުގަ  ނޑު ހަމަ ަވގުތު ކުަޑކޮށްލަންވެގެން އިނގޭތޯ. ައުޅގަ

ތާއީދުކުރަން. އެހެންނޫން ކަމުގައި ވާނަމަ ކުރިން އަަމލުކުރަމުން އަިއގޮތަށް މި ޮކމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް 

ނޑު ހުށަހަޅަން.  ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑު ކުރިން ވެްސ  ހެޅުްއވި ނުުކތާއޯލްރެޑީ އެގޮތަްށ އޮތީ އިނޭގތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިރާޔޟް ރަޝީދު ހުށަ އަުޅގަ

ނޑަްށ  ދިޔައީ ކުރަމުން ފަހުމްކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތްތި ބޭފުޅުންނަށް  ހަމަ އެ މޭރުމުން އެ ޚިޔާލުގެ އަލީަގއި. އަުޅގަ

ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ެއގޮތަށް ެއއްބަސްެވވަަޑިއގަންނަވާހެން. ެދންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއގޮަތށް  ހީވަނީ ދެފަރާތުން ވެސް

އެދެން. ޚިޔާލު އިތުރުވާ ތަންކޮޅަީކ  ވިދާޅުވީ އެ ސިޓީ ފޮނުވޭއިރުަގއި، އެތަންޮކޅު އިތުރުކޮށްލަދެްއވުން ދެންމެ  ނާޝިދު

ނޑަށް ހީވަނީ. ރަސްމީކޮށް ވިދާޅު   ވެދެްއވާ.އެއީހެން އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ދޭނެ  އަޅުަގނޑު ދެންެނވީ އެ ސިޓީަގއި އިތުރުކޮށްަލްއވާށޭ އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުތޯ އަުޅގަ

އެ  ވަްނޏާމުން ބައްދަލުކުރަން. އަދި ކޮމިީޓއަްށ ފޯރުކޮށްދޭން އޮތް އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް އޮތް ކަމަށް ބައްދަލުކުރަން

 ޗޮއިސްެދއްވާށޭ އެބޭފުޅުންނަށް. ތިމަންނަމެން މިހެންނޭ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

މީގައި އެ ޚަރަދުތައް ހިނގި ގޮތް ެވސް ހަމަ އެ ޚަރަދުތަކުން އެ ދެން އޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ މަްއސަލައެއް ނެތް. 

 ދިން ފައިސާއިން ޚަރަދުތައް ެއމީހުން ކުރީ ރަނގަޅަށްތޯ ވެްސ، އެ ވާަހކަ ވެސް ސާުފކުރަންވާނެ.



  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ޖެހޭނެ. ބަލަންރަނގަޅަށް ގޮތާއި އެކަްނަކން ހަމަ ރަނގަޅުކަމެޭކ ޚަރަދު ހިނގި އީއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މިުއޅެނީ ތި

ނޑަްށ ހީވަނީ އެ ވާހަކަ ެވްސ އޭނަގެ ރިޕޯުޓ ހުށަހެޅުމުގައި،  ދެން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ދެންމެއަކު ވިާދޅުވި އަުޅގަ

ނޑުމެންހެން  ަގއި ދަުށވާނީ. ެއއީ ވާނެ ސަބަބަކީ އޭނަ ހުށަހަާޅ ގޮތަކަށް ބަޖެެޓއްނުދޭ. އޭަނ އަތްދައްކައިިފއްޔާ އަުޅގަ

ނޫން ނޫން. މިަކހަލަ ވާހަކަދައްކަންޏާ އެކަަހލަ ވާހަކަދެްއކޭނެ އިނގޭތޯ  ކަށް...ހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާހުށަ

މެން އަނގަ ބަންދުވެަފެއއް ނޫނޭ މި ތިބީ އިނގޭތޯ. ލަ ވާހަކަދެްއކޭނެ. އަހަރެމުޤައްރިރު. އެކަހަލަ ވާހަކަދެްއކީމަ މިކަހަ

ނަ ހުށަހަޅާ ގޮތަކަށް ބަޖެޓެއްނުދޭ. ެއއްވެސް ވަރަކަްށ އެހެންވީމާ، މިދަންނަވަނީ ެއީއ، އެކަހަލަ ވާހަކަދައްަކއިފިްއާޔ އޭ

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީައްށ ދީަފއެއް ެނތް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާކަށް ނެތް. މާ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ހުށަހަޅާ ގޮތަކަށް ބަޖެޓެއް

 ކަައކީ އެނގިއްޖެ. މަށާލަނީ އެނިގއްޖެ. ދެން އޭނަ ކިހިނެއް ިޒްއމާދާރުކުރުވަނީ. ެއއީ މިދައްކާ ވާހަ ގެނެސް ކޮަށއި



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚިޔާލު އެްއގޮތް ކުެރިވގެން ހަމަ ނިމެން އުޅެނިކޮށް ހަމަ ުކޑަކުަޑ ކޮންމެ ކަމެްއގައި ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން 

ފުޅަކަށް. ނުކުތާއެްއަގއި ހިފިގެން މިދަނީ. އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ ޖަވާބުނުދެއްވަްނވީހެން ެއއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭ

 ސަލީމް މިއަށް ކޮން...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ... އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ، އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ އުޅުނީ ދެންމެ، އަޅުގަ

ނޑު... ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައް ރިރު، ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން އުޅުނީ، ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނުޑ، ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އުުޅނީ، މުޤައްރިރަށް ނިސްބަތްކޮޭށ މި ދައްކަންޖެހެނީ. މުޤައްރިރު، އަުޅގަ

 އުޅުނީ...



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ގެންދެވޭނެ... އި ާވނަމަގޮތަކަށް ނުނިންމާ ކަމުގަ މެންބަރަކު ވަިކގޮތަށް ހުށަހެޅޭ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑު ދަންނަވާލަ ޖެޓަށް އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ ފަހަރު ން ުއޅުނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ ބަޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ައުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާއޭ.  22ސާބަށް ޚަރަދުކޮށްފައި އޮތީ މިލިއަން ރުފިާޔގެ ތެރެއިން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް މިހާހި 58އޮތީ 

 58ޖެނަރަލް ރިޕޯޓުތައް ނެރޭކަށް އަަދއެއްނުކުިރއޭ. މިލިއަން ުރފިޔާ އެމަނިކުފާނަކަށް އޮޑިަޓރ  22އެހެންވީމާ، 

ލިބުނު މިލިއަން  30ރ ޖެނަރަލް އޮިޑޓަ ަގއިމިލިއަން ޚަރަދު ކުރިއިރު 22މިލިއަނޭ.  22މިލިއަން ދިނީމަ ޚަރަދުކުރީ 

 .އޭނަ އަމިއްަލއަށް ޖަމާކޮށްފަ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ޚަރަދުނުކޮށް



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިށީންނަވާ. ނިމުނީއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިށީންނަވާ.

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިށީންނަވާ. ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމްއިށީންނަވާ، އިށީންނަވާ. 

އިށީންނަވާ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވަގުތު އަިއއްސަ. ެއއީ ޢިްއޒަތްތެރި 

ތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ގޮތެއްަގއި، ިޢއްޒަ މެންބަރު ހުށަހެޅި ގޮތަށް ވެސް ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް. ޚިޔާލު ޖުމްލަ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިޔާލު ެއއްގޮތް ކުެރިވއްޖެ. މިނިވަން  އިށީންނަވާ. ސަލީމްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީންނަވާ. 

ތާވަލުތަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް  މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ެއޑްވާންްސކޮްށ ކޮމިޓީން މި ފޮނުއްވަނީ މިހުރި

ނޑަައޅާ އަދި ހާޟިރުހާޟި ރުވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުމާ އެުކގައި އަދި އިުތރަށް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާނެ ވަގުެތއް ކަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ހާލަތު އަންގައިދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް ހުރި ކަމަށް ވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތާ އެކުގައި ލިުޔމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ސިޓީ މި ފޮ ނުވަނީ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެގޮތަށް ފާސްކުރައްަވއިގެން އިތުުރ އެދި މިއަދު އަޅުގަ

ރުކޮްށގެްނ ޖެ ހާލަތެއްގައި އެފަރާތްތައް ހާޟިރުކޮށްގެން ކުިރއަށް ެގންދަން ފެނިއްޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ނުވަތަ ހާޟިމަ

ިފއްޔާ. އާދެ! ެއވެްސ ނޯޓުކޮށްފިން. އެހެންވީމާ، ގެންދާނީ އިނގޭތޯ، އެިދވަަޑއިގެން އެ ސުވާލުތަކާ ުގޅޭގޮތުން ކުިރއަށް

އެގޮތަށް ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި ހަމަ ވޯޓަކަށް ނާހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ނާހާ ނިމިއްޖެ. އާދެ! ދެން އޮތީ މިނިވަން 

ން މުޙައްމަދު މުއައްސަސާަތކުގެ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން މި މަސައްކަތް ކުރެޭވިއރުގައި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައި

ހުށަހެޅުއްވީ ހަމަ މިގޮތަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް މަޓީ، ެދން މަޓާޓޯ އަދި މަސީއަށް ިއނގޭތޯ. ޖުމްލަކޮށް މި ހިމެނޭ 

މަުލކުރާގޮތަށް އިނގޭތޯ. ސިޓީ، ޭކ ެއްއފަދައިން މިއަހަރު ވެސް ޢަވެސް އެހެން އަހަރުތަކެ ހުރިހާ ޓީމުތަކަކަށް. އެހެންޏާ

. ދެން މިއާ ވިިދގެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި އަޅުަގނޑުމެން ފާްސކޮށްފީމު ން ިމޮއތީ ނިމިފަހެްނވީމާ، މިކައާދެ! އެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީަގިއ ހާސިލުވި މިންވަރު ދެނެގަތުމާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ 

އެ ާވހަކަ، ހަމަ އެ ނުކުތާ އެ މޭރުމުން އިނގޭތޯ. އެ މޭރުމުން  އޮފް ފިނޭންސުން ޚާއްޞަ ރިޕޯޓެއް ގެަނއުމަށް. އާދެ!

 ހުށަހަޅަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފިނޭންސް އިން  އަޅުަގނުޑ ބޭނުންެވގެން ހުށަހަޅާ، ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ތެރޭގަިއ ައޅުަގނޑަށް ފެޭނ ލިޔުްއވަން

ހޯއްދަވަން މި ބަޖެޓުގަިއ ނުހިމެނި އެބަހުރި ބައެއް އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް އެރަރާއ ހެދި އެކުލަވާނުެލވި ހުރި 

ނޑަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކުރެިވއްޖެ. ހަމަގައިމު ެވސް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއަށް  ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އަުޅގަ

އޮން ޮގއިްނގ ޕްރޮޖެކްޓްސް އެކަމަކު އެ  .ދާއިރާެއްއގައި ވެްސ ެއަކން ހުރެދާނެ އެބަހުރި. އެހެންވީާމ، އެހެން

ނޑު ދަންނަވާފާނަން މިހާރު ވެސް  ޕްރޮޖެކްޓްސް ނެތް ކަމަށް، ީމގައި ނެތް ކަންތައްަތއް އެބަހުއްޓޭ. ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ



  

ތް އެއީ އޮން ޮގއިންގ މިހާރު. އެހެންވީމާ، ތ.އަތޮޅު އޮމަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނެތް މީގައި އިނގޭޯތ. އެ މަސައްކަ

 ްއޔާ މިހާރު...އެގޮތަށް ހުރި ެއއްެޗއް ެވއްޖެ، އެހެން ދާއިރާެއއްަގއި ެވސް ހުރެދާނެއޭ އެހެން. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯއްދެވޭނެ ގޮތް  ބުދަ ދުވަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުާވއިރު ތިޔަ ސުވާލު ކުަރއްަވިއގެން ހަމަ ޖަވާބު

 އަޅުަގނޑުމެން ހަދައިދޭނަން.

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އެހެން ދާއިރާތައް ވެސް ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ އެްއޗެއް ހުރިްއޔާ އެ މަޢުލޫމާތު ެގންނަންވީނޫންހެއްޔޭ މިހާރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު އެބައޮތޭ، އެބައޮތޭ. އާދެ! ކުރިއަށް.ޢިއްޒަ

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަޅުަގނުޑ ހަމަ ތައްޔާުރވެލުުމގެ ގޮތުން، މިހާރު މީަގއި އެަބއޮތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮިޑަޓރ ޖެނަރަލާ ބައްދަލުކުރުން. 

 ޖެނަރަލެއް އެބަހުރިތޯއޭ؟ ކޮްނ... އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ޮއޑިޓަރ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ފޮނުއްވާނީ ަޖވާބުދޭނެފަދަ ބޭފުޅެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، މި ނިންމާލަމުން 

ލުކުެރއްީވ އިނގޭތޯ. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްަތާކ އެުކގައި ބަޖެޓު ޮޕޒިޝަން ރިޕޯޓު ހޯއްދެވުމަށް މަނިކުފާނު ސުވާ

ނޑު މިވަނީ ހިމަނާފައިކަން ހަނ ން ޓައިމްލައިނާ އިތުރު . އޭގެދުމަފުޅުކުރައްވާިތ، ނޯޓުކޮށްފައެވާހަކަ ވެސް އަުޅގަ

ތި، މި ޓައިމްަލިއނާ އެްއގޮތަށް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މިގެނައި އިޞްލާޙުތަާކ އެްއކޮށް ދެން މި ކޮމިޓީގެ އެްއގޮތުން މީ

ނޑަްށ މިއަދުގެ ބައްދަ ލުވުން ައޅުަގނޑުމެން މި ޓައިމްލައިން ފާސް، މި ޓައިމްލައިން ފާސްވީަކމަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ދީފި. މި ޓައިްމލައިން މިގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް  ދެއްވުމަށް މިއަށް. ޓައިމްަލިއނަށް ވޯޓު ފެންނަނީ މެންބަރުން ވޯޓު

ނޑުމެންނަށް. އެމް.ޑީ.ޕީއަޅު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން، އަދި މިކޮޅަކުން ނުފެނޭ  ން ވޯޓެއްނުެދއްވާ. ީއވާ، ީއާވ، ގަ

ަވނަ ބައްދަލުވުން، މާލިއްޔަތު  2އީވާ. ަޓއިމްލައިނަށް. އާދެ! އިއްތިފާޤުން ކަމަށް ނިންމާލަމުން މިއަދުގެ ކޮމިޓީގެ 

ނޑު މިއަދު 2ކޮމިޓީގެ  އްދަލުވުެމއް އްޔާ ދެން ބަނިންމާލަން. އިރާދަކުރެއްެވްއޖެ ވަނަ ަބއްދަުލވުން އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ގަިޑ ފަހުން ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި  9.11.2014އަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ،  ގައި. އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް ހިއްސާކުރަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމަށް ޓަކައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއީކ 

 .وبركاته ليكم ورحمة هللاالسالم عوޝުކުރުދަންނަވަން. 
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