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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ ބައްދަުލވުމަްށ  12ޓު ދިރާާސކުރާ ކޮމިީޓގެ ބަޖެގެ ތުަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ަދއުލަ 2015ޝުކުިރއްޔާ.  އާދެ!

 ޢިއްޒަތްތެރި އަދި އިޤުިތޞާދީ ކޮމިޓީގެއާއި  ވާ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަންނައި ގައި ހިމެނިވަޑަ ކޮމިޓީ

ނޑުމެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ މެންބަރުންނަށް މަރު ްށ ވަނަ އަހަރަ 2015ޙަބާ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ައޅުގަ

 ބައްަދލުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންަތއް. އައްސަސާތަކާގޮތުން މިނިވަްނ މުގުޅޭ ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ

ބައްދަލުކޮށް އަދި  އެއް ފަރާތާސެޝަނުގައި  ެމން ވަނީ ކުރީވެސް އަޅުަގނޑު ަނވާނެ ފަދަިއން މިއަދުނިގވަަޑއިގަންއެ

ނޑުމެއްދަލުކޮށްފަބަ މެން ވަނީ ތިން ފަރާތަކާކުރިން ދުވަހު އަޅުަގނޑު ރީޝެިޑއުްލ  ބައްދަލުވުންްނގެ . މިއަދުގެ އަުޅގަ

 14:00ބައްދަލުވުން  އަްށ އޮތް 1:00އިން  12:00 ،އޮތް ބައްދަުލުވންއަށް  1:00ކުރިން  އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮށްލީ

ބައްދަލުކުރުަމށް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން މެންބަރުން އިޙްތިޖާޖް  ނިވަރސިީޓއާއަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ޔު

ވާހަަކ  އޯޕަންކުރެވިަފއި އޮތްކުރިއެކޭ ވެސް އެްއގޮތަްށ މީޑިޔާއިން ހަމަ ކޮމިޓީ ނުކުރައްާވ ކަމަށްވާނަމަ ހަމަ 

ނޑުމެން މި  ދަންނަވަން. އަދި އެއާ ނީ އެހެން ކޮމިޓީތަކުގެ ގެންދަ މި ކުިރއަށް މިޓީގައިކޮެއުކއެކުހެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންބައްދަލު ަތްއ ގަޑިޕާޓީތަކަށް  އެއް ގަިޑއިރަށް ޚިލާފަށް އިރާޅޭ ޮދޅުގަޑި ގުވުންތަުކގައި ޢާއްމުކޮްށ އަޅުގަ

ޓު މިނި 10އަށް ޓު، ޖޭ.ޕީިމނި 20ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ނިޓު،މި 15ށްެގން. މިގޮތުން އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ބަހައިގެން ެއގޮތަށް ފާްސކޮ

ކަމުަގއި އިޢުލާންުކރަން. އަދި ޭއގެ އިތުރުން މިއިން އެްއވެސް މިނިވަން އޮތް  ޓުމިނި  7ށް އަދި އެމް.ޑީ.އޭއަ

ޓު ދިނުމަށް އެއްެވސް މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވަިއ އަދި އެގޮތަށް ާތއީދު ހަމަ ދަކަށް ބަޖެއައްސަާސއަކަށް ވަކި އަދަމު

 ނަަމވެސްވަރަށް ޮބޑަށް އެެދިވގެންވާ ކަމެއް ަކމުގަިއވާތީ އެވާހަަކ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ނުކުރެއްވުްނ ެއއީ 

ޚިލާފުނުވާ ގޮތެްއެގ  ސްލަކާއި އުސޫލަކާޅުވާ ޚިޔާލެްއ އިސްލާމްދީނުގެ އަންފުފާޅުކުރައްވަން ބޭނުބަރަކު ންމެ ޢިއްޒަތްތެރި

ތީ ެއވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަމުން ިއވާހަމަކަުމގަ މަކީ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ޒަމާނުއްސުރެްނ ގެންގުޅޭފާޅުކުރެއްވު ންމަތި

ނޑުމެންގެ ފައްޓަން.   ހިާރއްޖޭގެ ދިވެރުވެަވަޑއިގެން ތިއްެބވި ހާޟި ބައްދަލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނާިއދާރީމޭޒުން އަުޅގަ

 ވުން އެދެން. އަދި މިަވގުުތކޮޅުަގއި ދަންނަވާލާނަން ހަމަރުކޮށްދެއްފުުޅން ކޮމިޓީ އަށް ހާޟިޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބޭ

ނޑުމެންގެ އިދާރީ ޔުނިޓުއެހެން ފަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެްއގޮ އި އެުކގަ  ގެ ބޭފުޅުްނެގ ބުރަ މަސައްކަތާތަށް އަުޅގަ

ވާ ބަޖެޓާިއ މިފަހަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި  (ންމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަްލ ޔުނިވަރސިޓީ)އެމް.ެއން.ޔޫ ތައްޔާރުކޮށްެދއްވާަފއިވާ 

ނާޑއި މިފަހަރު ހުށަހެޅި އަހަރު ބަޖެޓު  2ވެިދޔަ ތިން އަހަރު، އަދި ވޭތު ލިބުނު ޚަރަދާއި އަދި ރިަވއިސްކުެރވުނު މިންގަ

ލުތައް މީގެ ތެޭރަގއި ތިރީަގއި ހިމެނިގެންދޭ. މިވާަހަކ . އަދި ތަފްޞީފެންނަން އުނިއިތުުރގެ މިންވަރު ިމއޮތީ

ލްތު ފެކަލްޓީ އޮފް ހެދޭ ދަންަނވާލާނަން އެމް.އެން.ޔޫ އެޑްިމނިސްޓްރޭޝަންގެ ދަށަށް އެަބއާދަންނަވާލާއިރު ވެސް 

މްޕިއުޓިންގ، ފެކަލްޓީ އޮފް ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮ ، ސައިންސާިއ، ފެކަލްީޓ އޮްފ އެިޑއުކޭޝަން 

ޓައިމް ންޓަރ ފޮރ މެރިސެިރޒަމް، ޓޫ ްސޕިޓަލިޓީ އެންޑްފެކަލްޓީ އޮފް ހޮ، އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ެޓްކނޮލޮޖީ



  

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ، އެޯޓލް ކެމްޕަސް،  ފް ޝަރީޢާ އެންޑް ނިންގ ލަރނިންގ، ފެކަލްީޓ އޮސްޓަޑީްޒ، ސެންޓަރ ފޯ އޯޕަ

 14އިްސލާމިކް ސްޓަޑީްޒ، ފެކަލްޓީ ޮއފް ސައިންސް އަދި ނެޝަަނލް ލޯ ލައިބްރަރީ. މި އާޓްސް، ފެކަލްޓީ އޮފް 

އެ ޢިއްޒަތްެތރި ފަރާތްތައް ވަޑައިގަތީމަ ، އެހެންވީމާތަނެއްގެ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. 

މީދުކުރަން. މުގައި އުންގެން ކުިރއަށް ދެޭވނެކައިން އިތުރު މަޢުލޫމާތާމެންނަށް ސުވާުލކޮށްގެއަޅުަގނޑު

ބައްދަުލވުން  ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ިދރާސާ ކޮމިޓީގެ  2015އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ައޅުަގނޑުމެންގެ 

ނުޑމެންގެ ޓައިމްލައިނާކުރިއަށް މިދަނީ  ނޑުމެން .އެްއގޮަތށް އަޅުގަ މި ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްަވއިގެން  ގެއަޅުގަ

ކާ ްއސަސާތަކުގެ ަބެއއް ފަރާތްތައަ މިނިވަން މު ބިފައިވާ ަބއެއް ފަރާތްތަުކެގ ތެރެއިންޓީ ލި ށް ސިމެންނައަޅުަގނޑު

ަގޑިއިރު.  1މިނަކީ ދިގުލުވުމުގެ ދަން. މި ބައްެގ ތެރެއިންތަކެއް ދާ ބައްދަުލވުކުރިއަށް ހަމަޖެހިގެން ބައްދަލުކުރަން

ޔުނިވަރސިީޓގެ ފަރާތުން އެްއޗެއް ވިދާުޅވެދެްއވުމަށް  އުމީ ޤައަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުާވލާނަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ްއވި ބަޖެޓު ތިބޭފުޅުން ރު ކުރެތަކަށް މިފަހަާވ ގޮތުގައި މޯލްިޑވްސް، ިމ ކަންތައްނަަޑިއގަންވަދެކެން އެބޭފުޅު

މިނުން ކާއި އަދި އެންމެ ކުޑަމިްނވަރުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސުން އުނިކުެރއްިވ މިންވަރަ  އެދިަވޑަިއގެންނެވި

ޢިއްޒަތްތެިރ  ން. އަދި އޭގެ އިތުރުބެހޭގޮތުން އްާވ އަދަދުތަކާވަޑައިގަންަނވަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަތިބޭފުޅުންނަށް ލިބި

ވަރަކަްށ  14ގުޅުން ހުރި ބައެއް މަޢުލޫމާތު. އަޅުަގނޑަށް އިނގޭ  ވާނެ ބައެއް ކަންަތއްތަކާމެންބަރުން އޮޅުންފިލުއް

ނޑުމެންެގ ދިމާލެއް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިެއއް ްށ ަޙވާލުވެަފއި އޮްތ ކޮތަނުގެ މަސަްއކަތް ެއއް ަވރސިޓީއަކީ. އަުޅގަ

ްނ ލުތަކުގެ އިތުރުއެްއ ތަފްޞީވި ބަ ިއގެންނެއެދިަވޑަން އެބަހުރި ތިބޭުފޅުލު ވެސް ަތފްޞީއެ ކަރުދާސްތަުކގެ އަތުަގއި 

ނުޑ ފުވެސް.  ވަރސިީޓގެ ފަރާތުން ރާއްޭޖގެ ޤަުއމީ ޔުނިބީ ިދވެހިތިއި މިއަޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަީތގަދެން ރުޞަތު އަުޅގަ

ޗާންސްލަރ އަދި ވައިސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙަލީމް، ޑެޕިުއޓީ  .ަވއިްސ ޗާންސްލަރޙަސަން ޙަމީދު، ޑރ.

ލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ފައިނޭންޝަ ލްގެ ިއތުރުން އަލްފާޟިލްރަޢީމް، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަ

ނޑުމެންރުޙަބާ. ތިބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުބޭފުޅުންނަށް މި ކޮމިޓީ އަށް މަ 4ސްޓް. މި އެނަލި ނަށް ބަޔާނެއް ން އަޅުގަ

 . ންނަވާ ގޮތެއް ހުށަހަަޅއި ދެްއވުމަށްބެހޭގޮތުން ދެކެވަަޑއިގަ  މިކަމާ

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލަރ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

އަދި ދަންނަވަން ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުޙަބާ އެންމެ ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީގެ ޢި ދެ!އާ

ނޑުމެންނަށް ދެއްވިަކމަށް ޓަކައި.ޝުކުރުވެިރވަން  ސައިން ބެހޭ ކުޑަ މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ޙު ބަޖެޓާ މި ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 ދެްއވާނެ.  ޙަލީމް ހުށަހަޅުއްވައި

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސްލަރލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ މޯ



  

ނޑު ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ މް. އައްސަލާމްޢަލަިއކު ުޝކުުރ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން  ޓީގެ ފަރާތުން ފިނޭންްސ ޔުނިަވރސިމި މެން އަޅުަގނޑު ވަނަ އަހަރަށް 2015އަދާކުރަމުން އަުޅގަ

ނު އެދު މެންެގ ބަޖެޓަކަށް. ދެން އަޅުަގނޑުނުމިލިއަ 185ސް.ައއި.ީޕއާ ެއކުަގއި ޕީ.އެމިނިސްޓްރީގައި އެދިފަިއވާނީ 

ެންއ މިލިއަ 18އުނިުކރައްވާަފއިވާ ން އުނިވެަފއިވޭ. ީމގެ ތެރޭގައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީން މިލިއަ 26.6ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ވެސް ހިމެނޭ.   ވާމާރާތްތަާކއި ަޙވާލުްށ ލިބޭ އިލައަމަޖިލިސްގަިއ މި ދަންނަވާަލނީ އަުޅގަ

އިތުރުވާ ފައިސާއަށް ބަލާފައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ދުތަކަށް ނިސްބަތުން ޚަރަންޖެހޭ ރަކުވަރުންގެ ބަލާފައި އަދި ދަރި ތަންތަނާ

ނޑު ާޔވަުރ ން ރުފިމިލިއަ 7.5ނަވާފައިވާނެ ފަދަިއން ންމެންނަށް ގާތްަގނޑަކަށް ިސޓީަގއި ެވސް ދަފިޔަވައި އަުޅގަ

ނޑު މަ ނޫނީއިތުރަށް ލިބުނީ  މި، އެހެންވީމާވަރަށް ގިަނ ދަތިތަކެއް ހުންނާނެއޭ މިަކން ކުރަން.  މެންނަށްއަުޅގަ

މިހާރު އަްއޑުއަތޮޅު ހިތަދޫަގއި ހަރުގެ ތެރޭަގއި ންނަ އައަ މި ،ތެރޭަގއިމެންަނށް މިއަހަރުގެ ސަބަބުތަކަކީ ައޅުަގނޑު

 ެއއްކޮށް ހަމަ އެއާ ޑްެވގެން ައންނާނެ.ކަރަންޓް ކޮސްޓް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެމާރާތުގެ ރިނިމިފައި ހުރި އި

ނޑު ިއ ައޅުަގނޑުމެްނ އަޅަމުންދާ ދެ އިނަދޫގަގދ.ތި . ށްއަހަުރގެ ކުީރކޮުޅގަިއ ނިމޭނެކަމަ މީދުކުރަނީއުން މާރާތް ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކުަގއި އެތާނެގ ެވސް ރިކަ މުމާނި އެުކަގިއ ހަމަ އެއާ އިތުރުެވގެން އަންނާނެ. ރަންޓް ކޮސްޓް އަުޅގަ

ެއއީ މާރާތުގައި އި ބޭ ބޮޑުހިްނގުމަށް ލިސްޓަޑީޒް  ޒަމްރިސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫ ހޮމެންނަށް ފެކަލްޓީ އޮފް އަޅުަގނޑު

ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ ާރތުގައި އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މާއްަވއިދެްއވި އިހިލޭ އެހީގައި އަޅު ސަރުކާުރގެ  އިންޑިޔާ

ނޑުމެން މިފަހަރު ކެއް ޚަރަދުތަކަރަންޓް ރި ން މިލިއަ 7.5އެއާެއކުަގއި އެއަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭތީވެ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެދޭ އެދުމެކޭ. އިތުރުކޮށްދެރުފިޔާ  ނޑުމެްނގެ އޮތީ އެއަްށވުރެ ބޮދެން ްއވުމަކީ ައޅުގަ ޑު ކަންޮބުޑވުމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންޕީއެ.ސް.ައއި.ޕީ  ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ތެރޭގައި. ކްްޓ މިއަހަރު ފަށާފައިވާ އެއް ޕްރޮޖެ އަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެއީ ގދ.ތިނަދޫަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަންނަ އަހަރަށް ދިގުދެމިގެންދާނެ ކަމަށް ޔަޤީންވާތީވެ އަުޅގަ

ޖެކްްޓ ންާދޒާ އެބަ ކުރަން އެ ޕްރޮައޅުަގނޑުެމން ގާތްަގނަޑކަށް އަ މާރާތަށްއިއަޅުަގނޑުމެން އަޅަން ފަށާފަިއ ހުރި 

ށް ފިޔާ އިތުރަން ރުލިއަމި 4.2ރު ގާތްަގނަޑކަށް ކުރިއަށް ގެންދާއިއެޯވޑްކޮްށގެން މިއަހަރުގެ މިހާ ހިސާބުން 

މާރާތް ނިންމައި ށް. އެއީ މިއަހަރު ތެރޭަގއި އެ އިންވާނެ ކަމައަޅުަގނޑުމެން މިއަންނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނު

ނޑުމެން ލ.އަތޮުޅގަ ގެންދަނީ ަވގުީތ  މިގަމުން ިއ ފަށާފައިވާ މަަސއްކަތް މި ިހންނުލެވޭނެތީވެ. ެދވަނަ ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެ .ކެމްޕަހެއްގަ ކަމަށްވާތީވެ އެހެން ންނަށް ތިން ކްލާްސ ރޫމް.އެތާނަގއި ހަމައެކަނި މުޅިެއކު ހުރީ އަުޅގަ

ނޫނިއްާޔ  ންގެރުމާނުކޮށް ނުވަތަ އަަޅއި ފަމާރާތެއް ގައި އިނގާ ކޯސްަތކުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު އެތާންއަޅުަގނޑުމެން ހި

ތީވެ އެތާނަގއި ައޅުަގނޑުމެން އިމާރާތެއް ްނގުމަކީ ވަރަްށ ދަތި ކަމަކަްށވާއް ހި.އަޮތޅުަގއި ކޯސްތަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލ

ދެން ހަމަ އެއާއެކުަގއި ހދ.ކުޅުދުއްފުށީަގއި މިހާރު . ިދފަން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ އެމިލިއަ އެޅުމަށް ތިން

ޕަސް. ގިނަ ކެމް ައދަދު އެންމެންމެ ދަރިވަރުންގެ ންގެ ކެމްޕަސްތަުކގެ ެތރެއިން އެހިންގަމުން ގެންދާ އެއީ އަުޅަގނޑުމެ



  

ވެްސ  ހުރީމަ އެތަންދަތިތަކެއް  ބޮޑެތިަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ޔާ އަޅުިފއްއި ކްލާސް ރޫމް ބްލޮކެއް ނާޅައިއެތަނުގަ 

ހަމަ  މެންނަށްއެުކަގއި ައޅުަގނޑުއެއާ  ލަން. ދެން ހަމަވާދަންނަ ުރފިޔާ އިތުރުކޮށްެދއްވާތޯ ން އަލިމި 4އަޅުަގނޑުމެން 

މި ލިސްޓުަގއި  ސްމާރާތެއް. އެެހންނަމަވެޅަންޖެހޭ އިއައަތޮުޅގައި އަދި އަޅުަގނޑުމެން  ައއްޑު ތިދަވަރަށް 

ނޑު ތީ ވަރަށް ބޮަޑށް މަޢާފަށް އެދެމުން ންނަށް އެ ހިމަނާލެވިފައި ނުވާއަޅުަގނޑުމެ  ދަންނަވާލަން. ައއްޑު އަޅުގަ

ބަޔާއި އަދި ކްާލސް ރޫމް މަޢާފްކުރައްވާ. އިދާީރ ާމރާތުގެ ލެއްގެ އިނާދަވާ ންައޅުަގނޑުމެން އަަޅން ބޭނުއަތޮޅުަގއި 

ނުޑމެގެ ަބއި ލޮކެއްބް ކަމުގަިއ ދެކޭތީވެ ެއއަށް ވެސް  މު ކަމެއްހިންލުމަކީ ވަރަށް މުހިމަނައިން އަުޅގަ

އޮތީ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ  މައިަގނޑު ަދއްެޗއް، ފައިާސގެ މިންވަެރއް. އެހެންވީމާ  ްއގެންމެވެްސ ވަރެކޮއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 އް ތެރޭގައި ކެމްޕަސްތަ ރެވޭނީ ާރއްޖެހިކުވުމަށް މަގުފަޔެ ތެރޭަގއި ކި އެއީ ޔުނިވަރސިީޓެގ ދަރިވަރުން ރާއްޖެ .ދާއިރާގަ

މާލެއަށް ކަމަށްވާތީ. ިކޔަވަން ވެސް  އަންނާނީ އަނެއްކާ ސްވެން ން. އެހެންނޫނިްއޔާ ހުރިހާ އެންމެގެކޮށްޤީތަރައް

ނޑު ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މި، އެހެންވީމާ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ  އަުޅގަ

 ރިއްާޔ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަތަމަ  އެްއގޮތަށް. ވިފައި އޮތް ުއސޫލާބުން ފާސްކުރެތީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަރުނަން ލާ ވާހުޅު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަފރާތުން.  ،ރު މޫސާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން

 

 ރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތު

ދެން އް ވެސް ލިބޭ ފަރާތެއް. ކީ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އާމްދަނީއެ ންނައަޅުަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ތިބޭފުޅު

  އާްމދަނީގެ ގޮުތގަ؟ރެއް ލިބޭތޯ ކިހާވަ މިއަހަރާދަނީ ކިހިނެއްތޯ މިދިޔަ އަހަރާއި، އޭގެ ކުރިއަާރއި، މި އާމް

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލަރމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިަވރސި

ނޑުމެންނަށް މި ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރު އަޅު  . ައޅުަގނޑުމެްނ ގަޔުނިވަރސިީޓއަށް ދައްކާ ފީގެ ގޮތު ން މިލިއަ  31ގަ

ކަރަންޓް ޚަރަދުތަކަށް. ދެން ރިހަމަ ތަނުގެ ރަދުތަކެއް ދަނީ މީގެއިން ވަރަށް ޮބޑު ޚަން. މިލިއަ 30 ންޚަރަދުކުރި

 ކުދިންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމާއި އަދި ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން ނުފުދޭ ތަންތަނަށް. 

 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

މިއޮތް ފިގަރ ތެރެއަށް ތިބޭފުޅުންގެ އާމްދަނީ ލައިގެންތޯ ނާފައި މިހާރު ހިމަ ެނތޯ އެބައިއި އިންނާގަމި ބަޖެޓުގެ ތެރޭ

  މިބައި ދަްއކަވާަފއި އިންނަނީތޯ؟ ނޫނީ ސަރުކާރުން ދޭ އެއްެޗްއ ގޮތުަގއި

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލަރ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

ކުރާ  ންސަރުކާރަށް އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓްކުރަން އާމްދަނީ . އެކަަމކުއިގަ ރޭމިބައި ނުއެއް ހިމެނޭނެ މިބައިގެ ތެ

 ލިޔެަފއި ްއ ރީ ރިޕޯުޓގައި އާމްދަނީން ކުރާ ޚަރަދުތަރުންނަށް އަހަބަރި މެންއަިދ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ .އެްއޗެހިޚަރަދުތަކާއި 

 . ތެއް ފޮުނވަނީޗާޕްކޮށްފައި ފޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން.  ،ލީމްމަދު ސަިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް .ކުިރއްޔާބޮޑަށް ޝު ވަރަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:މް ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީއޭދަފުށި 

ސް ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިުރަގއި ިރވައި ބަޖެުޓގެ މި ބަޖެޓަށް ަބލައިލާއިުރގައި މީގަިއ ދެން ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު.  ދެ!އާ

އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް ތަންތަނުަގއި  މިއީކުިރއެރުމެއް ކަމަށް މި ދަްއަކނީ. ދެން  17%ގާތްަގނޑަކަށް 

ކަމަށް ޅޭތަެކއް އުކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ މައްސަލަގައި މުރުކުކުރިއިުރަގއި މި ރިަވއިސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސަްއކަތް

ނޑުމެން ނޑުމެން ޔުނިވަރސިޓީައކީ ދެން ، ންވީމާއެހެދެން ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރީ. ނަށް އެބަ އަުޅގަ ވަރަްށ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ  ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ތަނެއް. ރަނގަޅުކޮށް އަދި  ލަތުގޮތެްއވިޔަސް ަޤއުމުގެ ތަޢުީލމީ ހާ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުެމންނަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭ ިއެގން ނޫނިއްޔަކާކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ހަދަސިލުހާ ރާއްޖޭގައި  މަތީ ތަޢުލީމު ރަށް އަުޅގަ

ކުރެވޭނެ ެއއްެވސް ގޮެތްއ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ޔުިނވަރސިޓީ ހަމަ ގޮްސގެން މިދާ ދިއުން މަދު

އިުރގަިއ އިމި ބަޖެޓް މި އަ ދެއް އެއީ ޙަޤީޤަތުގަ. އެހެންނަމަެވސްއެ ސަރުކާުރގެ ވަރަށް ބޮޑު މަޤުޞަވަރުގަަދކުރުމަކީ 

ނުޑގެ މި ސުވާލަކީ އެ ކީްއވެގެންޯތއޭ އަޅުަގނޑުމެ ންނަށް މިދިޔަ މި ނިސްބަތުން ބޮޑުވެފައި ހުރީމަ ދެން އަޅުގަ

މި ބޮޑު ބަޖެޓެއް ލިބިގެން މި ކީއްެވގެންތޯ  8% ބޮޑު ބަޖެޓެއް ލިބިގެން މީތި،  17ވުރެން %އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް

 ޮކބައިތޯއޭ؟ ޖެހޭ ޚަރަދުތަކަކީމި އިތުރަްށ އެ ކުރަން ؟ނުޖެއްސެނީދެކޮޅު

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލަރ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު މި ރިވައިސް  ،ރިަވިއސް ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއިއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި  ގެ ތެޭރގައި ަމޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ އެހާ ބޮުޑ ތެރޭަގިއ ހިމެނިފައި ނެތީމަހެން އަ ން ީމގެމިލިއަ 20ފަހަރު އިތުރުކޮށްދެްއީވ މިދިޔަ  ޅުގަ



  

ނޑުެމންނަށް މުޅިއެކު އިތުރުވެފަިއ އޮތީ ހުރިހާދެ އައިޓަމުއް އެ ފަރަޤެ ސާދަ ތަނަށް  ،ގަިއ އެ ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ  އެ އި ވެފައަށް  8މާ، އެީއ %ބަލާއިރު ނުވަަލއްކަ ރުިފޔާ އިތުރުވެަފއި އޮތީ. އެހެްނވީ އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުުރވި ޖުމްލަ އަދަދަކީ ނުވަ  ނޑަްށ ބޮޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެނީ. އަުޅގަ ލަްއކަ  ހިސާބުގެ ޮއޅުމެއް ކަމަށް ައުޅގަ

ނޑު ހަމަ ބަރާބަރު އަދަދު ،ހާސް ހަތްދިހަ ނޑުމެންނަވެސް ދަންނަވާލެވިދާނެ އަޅުގަ  އޮތީ ނުވަ  ށް އިތުރުވެފައި. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފެންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުމި ދެ  ހާސް ފަނަރަ ރުފިޔާ އްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްލަ ގެ ފަރަޤަކަށް އަޅުގަ

 ތަކުން ދަްއކަނީ. ކޯޑުރެ

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނޑުމެންނަކަށްވީމާ، އެ ިވދާޅުވާ ގޮތުން ެވއްޖެއާދެ! ދެން އެހެން ީމގައި ލިޔެަފއި އޮތް ގޮތަކަްށ އެކޭ  8% ްއޔާ އަުޅގަ

ިވޔަސް ހަމަ އިްއޔެ ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ގޮތެއް ދެންނެވޭކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކޮންމެ

 ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ . އެންޓިއީ މި ޔުިނވަރސިީޓއާ މި އި،ކޮރަޕްޝަން ބޯޑާ ަތން މި އެންޓިރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވާ ދެ

ނޑު ިއއްޔެ ތާއީދުކުރީއަވާހަކަ  ޤައުުމގައި  ހަމަ ޔުނިވަރސިޓީ މި ހަމަ އެގޮތުން ައޅުަގނޑު ގެން.އެހެންވެ  ށް އަުޅގަ

ދެން އެންެމ  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގިނަިއން މި ފޮނުވަންޖެހެނީ ހަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިނުން މަތީ ތަޢުލީމު ތަޢުލީމު،

ން ން އެ ބޭރަށްދާ ދިއުށް. ދެން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެްނވީމާ، ރާްއޖެއިއަމެލޭޝިޔާއަށް ނޫީނ ލަންކާކައިރިން 

ނޑުމެން އަދި  އްޔާޖެހުއްޓުިވއް ނޑުމެންނަށް އެަތއް ފައިދާތަެކއް ެވގެންދާނެ. އަުޅގަ ޑޮލަރުގެ މި ތާށިަކމާއި އަުޅގަ

ކޮށްދިނުމަކީ އޮްތ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވެން ޔުިނވަރސިޓީ ރަނގަޅު އެހެންވީމާ،

ނޑު އެދޭ ކަމެއް. އަދި ސަރުކާރުްނ ވެސް ެއގޮތަށް އެދޭ ކަެމއް. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މީހެްއގެ  ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޔުނިވަރިސީޓ ހަމަ ން ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެކޭ ދަންނަވާނީ ޕީ.ޕީ.އެމު ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

 މަކީ. ޝުކުިރްއޔާ.ރަނގަޅުކޮށްދިނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ފަހުން އެ ވަޑަިއގަތީ އޮޕީނިއަްނއަކަށް ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އިދާރީޭމުޒން ބޭނުންވާ އެއް އި ގަގުނކުާތ ތިބޭފުޅުންގެ އޯޕަނިން އެންމެ ބޮޑަށް ސާފުކުރަްނ އަުޅގަ

 ވެލުމަށް ޓަކައި. އޭގެ ލީކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ބޭނުން ދެ ފާރަތް އެއްކޮްށ ޓެރީފްރޭޒްހާމަކޮށްދެއްވައިފި. އަދިެވސް ހަމަ 

 ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޭއގެ ން މަދުމިލިއަ ގެ ރަސްމީ ައދަދުގެ ތެރެއިން އަށާރަޖެޓުތެރޭގައި ތިބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގެންނެވި ބަ

މިހާރު ހުރި  އިކަރަންޓާދާޅުވި ރިން ރުފިޔާ އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިމިލިއަ 7.5އްގައި ގޮތެ ތެރެއިން ހަމަ ޚާއްޞަ

ލުތަކަްށ ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕ ތަފްޞީކަމަށް. ދެން  ން ނިންމާލެވޭނެ މިންަވރަކީ މިއީމަސައްކަުތގެ ތެރެއިްނ ހަމަ ޔަޤީނު



  

އިތުރުްނ  . އަދި އޭގެން ލ.ައތޮޅަށްތިން މިލިއަދި ން އަމިލިއަ  4.2ދޫގެ ކެްމޕަސްގެ ވާހަކައަށް ތިނަވަަޑއިގެންެނވި. 

ާއއި  18.7ން އަދަދެއް ގޮތުަގއި އަށާރަ މިލިއަ ައދި ޖުމްލަ .11.2ން ކުޅުދުއްުފްއޓަށް. މިއީ ޖުމްލަ ލިއަހަތަރެއް މި

ނޑުމެންކަމުގެ ތެރެއިން އަދެްއވީ. އެހެްނވީމާ، މި ދެތިޔަ ވިދާުޅވެ ކަށް ރީްޗާވ ޖުމްލައެއްހަމައަށް ގާތްަގނޑަ  ނަށް ުޅގަ

ށް ގެންދާނެ ވާހަަކ މި މާކްތަްއ ރެކޯްޑކޮށްެގން ކުރިއަބައްދަލުެވވުނީމާ ތިބޭފުޅުންގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ

ދަންނަވަމުން ދެން އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 ރާހީމަށް.އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލި

ނަށް އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު އައުުމެގ ކުރިން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ތީލެްއ ދެއްވީވަެރްއގެ ތަފްޞީ ބެޭހޮގތުން ދެއްެކވި ވާަހކަފުޅުެގ ޮކންމެވެސް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓާ . އާދެ! އަުޅގަ

މަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ހާލަތު ކުރިއަށް ދިއުވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ  ފުރަތަމައިނުން

ވަރިސޓީ ނިއަށް ޔުކަލްޓީތައް ހިންގަވާ ރާއްޖެތެރެޤައުމުގެ ކުިރއެރުމޭ. އެހެންީވމާ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރާއްެޖތެރޭގެ ފެ

ނޑު ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އްވަން ކުރަްއވާފަތުރަ ެއކު ތިބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާލަން. އިމަސަްއކަތަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވިސްނުުމގަިއ މިހިރީ މި މަދުވާ  އިިރބަހާއްސައަ  އެހެންމެ އަދި ހަމަ  32.52ސާބަސް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ވެސް ައޅުަގނުޑެގ  ސީޓީ އަށް. ދެން މިހެން ދަންނަވާލާއިރުން ރުފިޔާ ހަމަ އިތުރުކޮށްދޭން ޤައުމީ ޔުނިވަރމިލިއަ

ވަނަ ައހަރުގެ ތެރޭަގއި ކިހާވަެރއް  2015މި  ،މިހާރު މިއަހަރު ތެރޭގައި  .ސުވާލަކަށް އެަބއާދޭ ދަންނަާވލާފާނަން

ޚަރަދު އެ  އޭ މީގެ އިތުރުންތާ އެ ފައިސާ އެތޯންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށްއާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ތިބޭފުޅު 

ވެްސ  ކުރަްއވަނީ ޔުނިވަރސިޓީން. ެއ ފައިސާއަކީ ޓްރެޜަރީ އަށް ޖަމާކުރާ އެއްެޗއް ނޫން ދެއްތޯ ތިބޭފުޅުން އަނެއްކާ

 ވާނެ ކަމަްށތޯއޭ ލަފާކުރަްއވަނީ؟އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންަގާވ ފައިސާ. އެހެންވީމާ، ކިހާވަެރއް ލިބިވަަޑިއގަންނަ

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލަރޔުނިވަ  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

ނަޑކަށް ަދރިވަރުންގެ އަދަދުތައް މި އާދެ! މިދިޔަ އަހަރާއި މިއަަހރު  ދިންވަރު ުހންނަނީ ސަތޭކަ ކު ވެސް ގާްތގަ

ނޑަަކށް އަށްގިނަ ނޑުމެން ކިޔަަވއިދެނީ ގާތްގަ ، ހެންވީމާންނަށް އިނގޭތޯ. ދެން އެކުދި ހާސް ވެަފއި އޮތީ. އަުޅގަ

މިލިައން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް. މީގެން ކުރާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ިތ  31އަހަރު ީނ މިއަންނަ މީދުކުރައުންއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ކުރިްނ ދަންނަވާލައިފިން. އޭގެ ތެރޭގައި ތިނަދޫަގއި އަޅާ އަސްލު ހޯލަކާއި ވޯރކުޝޮޕްަތކަކަްށ  ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ްނ މި ޚަރަދުކުރަނީ ެވސް ާއމްދަނީގެ ތެރެއިން. ދަިރވަުރންނަށް ސްކޮލާރޝިޕް ދޭން މިލިއަ 10އަޅުަގނޑުމެން 



  

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަން. އަދި ރިސަރޗަާކއި އަދި ޢާއްމުކޮްށ ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ނުކުރާ  2.2އަޅުަގނޑުމެން 

 ކަހަލަ ކުރެވެން ނުހުންނަ ކަހަލަ ޚަރަދުތައް އާމްދަނީން މި ކުރަނީ. 

 

 ލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގި

އާދެ! ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އެ ަފއިސާ އެ ލިބިަވޑަިއަގންނަވާ ފައިސާ އަީކ ެވްސ 

ރު ޕްރޮގްރާމްތަްއ އެހެން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަޖެޓުގެ މިދެންނެވީ އެ ބޭރުން ްޓރެޜަރީ އަށް ދެއްކުުމގެ ބަދަލުގައި އިތު

ހިންގަވާ ކަންތައްަތއް ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ޤަސްދުކުރައްވާަފއި މި އަންނަ އަހަރު ހުރީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ 

 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިިބވަަޑިއގަންނަވާނެކަމަށް ލަފާކުރަްއާވިއރު.  31

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަވރސިޓީގެ ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސެލަމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ރިކަރަންޓު ބަޖެޓުގެ ގޮުތަގިއ  14އަޅުަގނޑުމެން ިމއަހަރު ވެްސ މިހާހިސާބަށް އަިއއިރު ގާތްަގނޑަކަށް 

ނޑުމެްނ ކައުންސިލުން ނިންމަވާ ނޑުމެން ނަގާއިރު ވެސް އަުޅގަ ަފިއ އެބަ ޚަރަދުކުރަމު. ެއއީ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުން އަުޅގަ

ނަޑކަށް % ނޑުމެންގެ އަސްލު ޚަރަދުގެ % 12މި އޮންނަނީ ގާތްގަ އުނިކޮށް ދައުލަތުެގ،  12އުިނކޮށް، އަުޅގަ

ބަޖެެޓއް ކަމަށް ގާތްަގނޑަކަށް ހަދާފައި އަޅުަގނޑުމެްނ މި ހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީމަ،  88ދައުލަތުން ދެއްވާ ބަޖެަޓކީ %

ނޑުެމން އާމްދަނީން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަލަން. ހަމަ ރިކަަރންޓު ކޯސްޓެްއ ައޅުގަ  12ގާތްަގނޑަކަްށ %

އެާއއެުކގަިއ ޔުިނވަރސިޓީން ުކރާ ރިސަރޗަކަްށ ެއއަކަްށ މާބޮޑު ފަންޑިންގ ސަޕޯޓެްއ ދައުަލތުން އަނެއްހެން ނުލިބޭތީެވ 

ސަރޗް ފަންޑަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ިރަކރަންޓު ރި 3އަޅުަގނޑުމެން އެއަށް އަހަރެއްގެ ަމއްޗަށް ގާތްަގނަޑކަްށ 

ނޑުމެން ޔުނިަވރސިޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމަވަިއގެން ސްކޮލާރޝިްޕ  އަޅުަގނޑުމެން އެލޯކޭުޓކުރޭ. މިހާރު އަޅުގަ

ދެމުންދާތީވެ އެއަށް ޑރ.ަޙސަން އެ ވިދާުޅވިހެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުދިންނާއި ައދި މިއަހަރު އަލަށް ކޮންެމ 

ރޝިްޕގެ ކުދިންނަްށ ދާ ޚަރަދު ދާނީ މީގެ ތެރެިއން. ދެން ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ ސެމިސްޓާއެްއަގއި ެއވޯުޑކުރާ އެ ސްކޮލާ

ވިދާޅުވިހެން އަޅުަގނޑުމެން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ތެރެިއން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން  މެ ޑރ.ޙަސަން އެއަޅުަގނޑު ދެން

ިއ އަޅަްނ ފެށި އިމާރާްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަިއސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ތިނަދޫގެ ދަތިތަްއ ހުރެގެން ތިނަޫދގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރެްކޓަރ ޑިފޯލްޓުވެގެން ހުއްޓާލުމަށްފަހުގައި ފެށީމާ ވަރަށް ބޮޑު އަެގއްަގއި މިހާރު މި އެޅެނީ. 

ނޑުމެްނ  7އެއީ ކުރީަގއި  މިިލއަނަށް ޮއތް އެްއޗެއް މިހާރު އެ ކުރި މަސައްކަތް އަދި ބަހައްޓާފައި ޭއގެ އިތުރަށް އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަންޖެހިގެން އެވޯޑުކޮްށގެން މިހާރު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، ެއ  10

 ވެސް ދާނީ މިއަހަރާއި މިއަްނނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީގެ ތެެރިއން. 

 



  

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ދެން އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ވެސް އެނގޭ މި އަހަުރގައި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ކިތަންމެ ބޮުޑ  އާދެ! ވަރަށް ުޝކުރިްއޔާ.

ބިިލއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެްއ ނަމަވެސް ަދއުލަުތގެ ބަޖެޓަށް ދަތިކަން ހުރިކަން. އެހެންވީމާ، އެންމެ މަދުން  24ނަމަވެސް 

ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް، ޔުނިވަރސީީޓގެ ބަޖެޓަށް  މިލިއަން  18.7ލިބިވަޑަިއގަންަނވަން ހުށަހެޅުއްވި މިންވަރު 

ނޑަްށ  ނޑުމެްނ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ އިތުރުކޮށްދެވޭތޯ އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުަދންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަާރތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މިިލއަްނ  142މިއޮްތ ޚަރަދުގެ މި އިންނަނީ  އާދެ! ައޅުަގނޑު ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ރިވަިއސްކޮށްފައި

ރުފިޔާ ކަމަށް. ދެން ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ މިހާރު އޭގެ ތެރޭގައި ަބއެއް ނުހިމެނި އޮްތ ވާހަކަ. ދެން ތި ބޭފުޅުން 

އަދަދުން ވާ  . ެއއީ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޚަރަދުަތކާ ލައިގެން އ185ެހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓަކީ 

މިލިައން ރުފިޔާ މިހާރު ލިބުނީމާ ތި ބޭފުޅުންނަށް މި ކަރަންޓު  153ކަމަށް ތި ވިދާޅުވަނީ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، 

އެކްސްޕެންިޑޗަރ، ރިކަރަންުޓ ޚަރަދު ސަލަމާތްކުރެވޭތޯ އާއި މުވަްއޒަފުންގެ މުސަރަ ދެވޭތޯ އާއި އޮފީސް ހިންގުމަށް 

ނޑު ފުރަތަަމ ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ.  ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް  ކުރެޭވތޯ މި ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ނުލާ. އެ ސުވާލު އަުޅގަ

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ަވރސިޓީގެ ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސެލަރމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި

ނޑުމެން ކުރީަގއި ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބަގިއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ އިލާނީ ައޅުގަ

ނޑަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާ ޚަރަދުގެ % ނޑުމެން މިއީ ގާްތގަ ނޑުމެްނ  88ދަންނަވައިފިން އަުޅގަ އޭ އަުޅގަ

އަކީ ޔުިނވަރސިީޓގެ އާމްަދނީން ޚަރަދުކުރާނެ ކަމަށް ބަލާ އެއްެޗއް. ޭއގެ ތެރެއަްށ  12ދައުލަތުން މި އެދެނީ. %

މިލިއަން ރުފިޔާ ައޅުަގނޑުމެން ސިޓީަގއި ދަންނަވާފަ.  7.5ވާކަމަށް ދެންނެވި އަދަދެއް މިއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން އުނި 

ނޑު ސަބަބުަތއް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ފެިށއިރު ދަންނަވާލައިފިން ީކްއެވގެންކަން މި ފައިސާ އިތުރު  ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ކޯސްޓު އެްޑވެގެން ިމ އަންަނނީ ކީްއވެގެްނކަން ައޅުަގނޑު ޚަރަދެއްގެ ގޮުތގަިއ މީގެ ތެެރައށް މި އަންނަނީ، ރިކަރަންުޓ 

 ދަންނަވާލައިފިން. ޝުކުރިްއޔާ. 



  

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މިލިއަން ރުފިާޔ  7އެހެންވީމާ، ތި ވިާދޅުވަނީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު މައްސަލައެއް ނެތް. ތި ބޭފުޅުންނަށް މި 

 އިިފއްޔާ ތި ބޭފުޅުން ޭބނުންފުޅުވާ ހުރިހާ ކެޕިޓަލް އެްކސްޕެންޑިޗަރ ެއއް ެވސް ަކަވރކުރެވޭނެތޯ؟ ލިބިވަޑަ

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ަވރސިޓީގެ ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސެލަރމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި

ނޑުމެން ރިކަ ރަންޓު ބަޖެޓު ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ރިކަރަންޓު އަޅުަގނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ކޯޑުތަްއ ކަމަށް ވިދާުޅވާ ޯކާޑއި އަިދ ޢާއްމު ގޮތެްއަގއި ެކޕިޓަލް ކޯޑު ކަމަށް ވިދާޅުާވ ކޯޑާ އިނގޭތޯ. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

ނޑު ކުީރގައި ވެސް މީގެ 7.5އަކީ ތަފާތު އެްއޗެއް. އެކަމަުކ އަޅުަގނޑަށް  ތަފްޞީލު  މިލިއަނަްށ މި އެދެނީ އަޅުގަ

ސިޓީަގއި ވެސް ދަންނަވާަފިއ އޮންނާނެ ބައެއް ކަހަލަ ެކޕިޓަލް އިންވެސްޓުމަންޓު ކުަރންޖެހޭ އިންޑިއާ ސަރުކާރުްނ 

އަޅުްއަވއިދެްއވި އިމާރާތުގަ. މިސާލަކަށް، ދޮރުފޮއްޔާ އެްއޗެހިެވގެން އަންނާނީ ކެޕިޓަލް އައިޓަމްސްގެ ގޮުތގަ. 

ނުޑ މި ދެންނެވީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ބައިތަަކށް  މީގައި ފައިސާ އެލޯކޭޓުުކރަން އެބަ ޖެހެއޭ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މި ކިޔާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި މި ކެޕިޓަްލކަަމށް ވިދާުޅވާ ޯކޑާއި ިރކަރަންުޓ ކޯޑާ އެްއކޮށް، އެހެންެވގެން 

ނޑުމެން ަވކިން އެދިފައި ެއއޮތީ.އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ނުލައޭ. ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް   އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އެމް.ޑީ.ޭއެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުާވލެއް ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަ

 މެ. ފަރާތުން ޢަލީ މަޢުރޫފަށް. ޢަލީ މަޢުރޫފަކީ މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރު ވެސް 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ަޤއުމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ދެން ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި 

ނޑުމެން ކޯލިޝަން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން އާދެ! މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ުހރީ ތަޢުލީމާ ދިމާއަށް ކަމަށްވާ ީތ އަުޅގަ

ސަރުކާރެްއގެ ތެރެއިން ހަމަ އެމް.ޑީ.އޭއިން ވެސް މިއީ ސަރުކާރުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ބޭނުންވެފައިވާ ދަތިތަްއ 

ެއއީ ދެން  7.5ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި މަަސއްކަްތކޮށްދޭނެ ވާހަކަ. އޭގެ ތެެރއިން ހަމަ ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް މި ބޭނުންވާ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ެއންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ 18.7ޖުމްލަ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕއާ އެީކގައި މުޅި  . ދެން އަޅުގަ

ހަމަ ތަޢުލީމީ ކުރިއަރައިގެްނ ދިއުން ޤައުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަާސސަކީ. އެހެންވީމާ، މި ޚާއްަޞކޮށް ިތ 

ށް ކެމްަޕސްތަކާއި ޔުނިވަރސިީޓގެ ަބއިތައް ފޮނުާވ ގޮތަށް. އެީއ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން މިހާުރ ތިހިރީ އަތޮޅުތަކަ



  

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ވަރަށް ވިސްނުން ޙިކުމަތްތެރި ކަމެއް. އެއީ މިއަދު ރަށްރަށުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން 

މި ކެމްޕަސްތައް ގޮއްސިނަމަ  ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެްނ މާލޭގައި ކިޔަވަން މި ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް އަތޮޅުތަކަށް

ނުޑ ހަމަ މަރު، މުގެ ފުރުަޞތު ލިބޭނެ. އެހެންވީމާވަރަށް ުކޑަ ޚަރަދަކުން މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނު ޙަބާ އެކަަމށް އަުޅގަ

 ލަްނ. ޝުކުރިއްާޔ.ކިޔާ ވާަހކަ ވެސް ދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ގޮތެްއަގއި އިތުރަށް  ރު. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއި މަިއގަ

 ތިކޮޅުން އޮޅުންފިލުަވއިދެްއވާެނ އެްއޗެއް ނެތް. އެބަ އޮތްތޯ. އާދެ! ކުރިއަށް ގެންދަވާ! 

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލަރ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

އަޅުަގނޑުމެން ހޯދާ އާމްދަނީ  ،ންއާމްދަނީ އިވެސް ހިންަގން އަސްލުގަ  މިދިޔަ އަހަރު ވެސް  ޔުނިވަރސިޓީން އަހަރު

ބަާލއިރު  އޭޝިޭއގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކާ އަޅައި . މިއީ ދެކުނ27ުފީގެ ތެރެއިން ނިސްބަތް ހިމެނޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ %

ފީގެ ގޮުތަގއި ކަލެްޓކުރަނީ.  11ކޮށް އުޅޭނީ %ޢާއްމު އިނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑު އަަދދެއް. ެއއީ ދެކުނު އޭިޝއާގަ 

ނީ އަސްލު ސަރުކާރުން. ބައިަތއް މި ދެ . އެހެނ27ްިދވެހިރާއްޖެއިން އަްސލު ފީގެ ގޮުތގައި އެބަ ކަލެޓުުކރޭ % އެކަމަކު

ނޑުމެންނަށް މި ހި 63އެހެންވީމާ، %  ްއސާވަނީ ސަުރކާރުން. ސަރުާކރުން ދެއްާވ މިންވަރު މަދުިވ ވަރަކަްށ އަުޅގަ

ިވއްާޔ ކަމަށް ވަނީ ވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ. އެހެން ޖެހޭނީ ފީ ބޮޑުކުރަން އެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުިރއަށްގެންދާ 

ޝިްޕ ރމަދުވެފައި ދަތިތަކެްއ މީހުންނަށް ދިމާވާނެ. ސްކޮލާފޯރުކޮށްދޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް މަތީ ތަޢުލީމަށް  އިއަސްލުގަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އި މު ކަމެއް އަސްލުގަ މާވާނެ. މިީއ ވަރަްށ މުހިންޔަސް ދިޕްރޮގްރާމްތައް ހުރިކަމުަގއި ވި 

 ސްޓޭޓު ޔުނިވަރސީޓީ ައކީ އަސްލު  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން. ދެުކނު އޭޝިއާަގއި އެންމެ ބޮޑުކޮށް ފީ ނަގާ

ބޭފުޅެްއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިަވރސިޓީ އަށް ވުމަކީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ެއއްެވސް

 އެދިަވޑަިއގަތުމަކަށް ނުވާނެހެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަމީތު. 

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަ



  

ނޑު ދެ އާދެ! ޔުނިވަރސިީޓގެ ބޭފުޅުން ނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އިނގޭތޯ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިީޓ އަށް. ދެން އަޅުގަ

ކަމަށް ތިބޭފުޅުން ނަންގަާވ ިއ ގަ 27ނުކުތާ އެްއ ފާހަގަކޮށްލާނަން. ފުރަތަމަ ނުކުތާ އަކީ ދެންމެ ފާހަގަކުރަްއވައިފި %

ނޑު ސާފުޮކށްލަން ބޭ ނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުްނ ފީގެ ނިސްބަތް މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުގަ

ލަތްތަކުަގއި ވެގެންދޭ. ދެން މިހާރު ތުަގއި މި ަބރޑަންއަކަށް ަބެއއް ހާމި ދައްކާ ފީ އަކީ އިނގޭޯތ މިއީ ޙަޤީޤަ

ރަްއާވ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ތި  ބޭފުޅުން މި ރިކުއެސްޓުކު ނަށް ހިފެހެއްޓޭނެތޯ ވާހަކަ އަކީތި ބޭފުޅުން އިގަ  27މި %

ދެން ކަމަށްވާނަަމ އިނގޭތޯ. ދެން ފީ އަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ކިާހވަރެްއގެ ޗޭންޖެއް އަުތވެދާނެތޯ.  މިންވަރު ދެވިއްޖެ

އިނގޭތޯ ިމީއ ހަމަ ހުރިހާ ދިމާލަކުން  ޙަޤީޤަތުަގއި ިރކަަރންޓު ކޯސްޓް ިލއިރުަގއިއަޅުަގނޑު އަނެއްހެން ބަލާ

ފާހަގަކޮށްލަން ެއއް ދިމާލުން އިނގޭތޯ. އެީއ ދަށްވުމެއް އެބަ އުޅޭ. އެީއ  ސްންނަމަވެއިތުރުވުމެްއ އެަބ ުއޅޭ. އެހެ

ބަލާއިރު ދަށްވެފަިއ އިނގޭތޯ. ދެން ރިކަރަންޓު  ވަނަ ައހަރާ އަޅައި 2014ގެ ޚަރަދު އަތޮޅުތަުކގައި ހިންގާ ކެމްޕަްސތަކު

ނޑު ޚަރަދު ބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރައްަވއިފި. ދެން އޭަގއި އަ ނެއްހެން މާބޮޑު ސުާވލެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ފައި އޮތް ކެމްޕަސް ވާއެ ފާހަގަކޮށްލީ އެކަން. ދެން އަނެއް ުނކުތާ ައކީ ތި ބޭުފޅުން އަުޅއްވަްނ ބަޖެޓުަގއި ިހމަނުއް

ނުޑ ވާހަކަދަްއކާލިއިުރގައި އޭުރގައި ޔުނިވަރސިީޓ ބޭފުޅުން  ފާހަގަކުރެްއވި  އަދި  އިނގޭތޯ. ކުރިން އަުޅގަ

އަޅާނެ ވަކި ތަެނއް އަދި ިމ އެޅުމަށް ޓަަކއި. އެޅުމަށް  ކުެރވި ޔުިނވަރސިޓީްނ ނިންމާފައެއް ނެތޭ ކެމްޕަސް އެޖެންޑާ

އެބަ ޮއތް. ދެން އޭރު ފާހަގަކުރެްއވި  އިބަޖެޓުގަ ކި ތަނެއް ނެތޭ. އެހެްނނަމަވެސްނިންމާފައި އޮތް ކަމަށް ވިަޔސް ވަ

ނޑު ހަނދާންާވ ގޮތުން ނަޑކަށް  ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ މިީއ  ފިޔާ ޚަަރދުވާނެ. އެހެންނަމަވެސްން ރުވަރަކަށް މިލިއަ 30ގާްތގަ

ދުކުރެްއވި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް މިހާރު ބަޖެޓުަގިއ ފައި މިއޮތީ. އަދި އަުޅއްަވން ޤަޞްވަރަށް ުކޑަ އަދަދެްއ މި ހިމެނި

މި ކަމުގެ ވިސްނުން ތި ބޭފުޅުން ، އެހެންވީމާ .ނުކުރެވޭނެ އިން އެކަެމއް ހިމެނިފައި އޮތް އެއްޗަކުން ެއކަމަށް އެ ފައިސާ

 މިހާރު ގެންގުޅުްއވަނީ ކޮްނގޮަތކަށްތޯ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލަރ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

ވަނީ ކުޅުުދއްފުށްޓާއި  ނަން. މި ުޔނިވަރސިޓީ ަކއުންސިލުން ިނންމާފައިއެންމެފަހު ސުވާލަށް ައޅުަގނޑުމެން ޖަވާބު ދޭ

ދޭތެރޭގަިއ އުތުުރގައި ޔުނިވަރސިީޓގެ ކެމްޕަހެްއ އަަޅން. ދެން އެ ކެމްޕަހެއް އެޅުަމށް އަސްލުަގއި އަޅާނެ ރަެށްއ  މާލެއާ

ނޑުމެން ނަިއފަރާ އަދި ކެނދިކުޅުދޫ އަށް  މީދޫއާ ، މަނަދޫ އާއި  ،ދުވާަފރާއި ،ހިންނަވަރާއި  އި،ބެލުމަށް އަޅުގަ

ބަލާފައި އެކަމާ ބެހޭ ހިސާބުތަކެއް ކޮށްފައި ކައުންސިލަށް ުހށަހަޅާފައި ވަނީ. ަވކި ރަށެއް  އިއަޅުަގނޑުމެން ދަތުރުކޮށްފަ

ނޑައަޅާަފއެއް ޔުިނވަރސިީޓގެ ކަުއންސިލަކުން ނެތް. އެކަން އަދި އެޖެންޑާކޮށްފަ  އި އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ން ދަނީ. ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހެޅިއިރު އެްއވެސް ރަެށްއ މަޝްވަރާކުރަްއވަމު

 . ޙުސައިން...ހަގަކޮށްފައެއް ުނއެއް ވާނެފާ



  

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ަވރސިޓީގެ ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސެލަރމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި

ނޑުމެން ހުަށހެޅުއްިވއިރު އެތާނގައި ރަެށއް ަޙސަން ސާފުކޮއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޑރ. ށް އެ ދެްއވީެހން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑަނާުޅްއވާތީވެ ައޅުަގނޑުެމން  ނޑުމެން ެއތަނަށް ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ އަްށ  2015ކަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެ އަޅުަގނޑުމެން ނުޖަހަމު. ދެން  ފައިސާ އެއް ބޭނުންވާ ކަމަްށ ވެސް ވަނަ  2016ން ޖަހާފައި ވާނީ އަޅުގަ

ނ ަކމަށް. ސަބަބަކީ އަހަރަށް ފައިސާ ބޭނުްނވާ ނޑުމެންނަށް މި ބިމުއަދި ރަެށއް ކަ ގެ މައްސަލަ އޮްތ ޑަނޭިޅ އަުޅގަ

ގޮތެއް ނޭނގި ބަދަލުދޭންޖެހޭ މިންވަރެއް ނޭނިގ އެ ހުރިާހ ކަމެއް ނޭނިގ ައޅުަގނޑުެމން ކެމްޕަސް އަޅަން ަފއިސާ 

ނޑުމެންނަށް އެ ަފއިސާ ޭބނުންކުރެވޭނެތީވެ. އެހެންވީމާވެޖެހިކަމުގައި ވީނަމަ  އަޅުަގނޑުމެން ޖަހާފައިވާނީ ، ސް ައުޅގަ

ނޑުމެން ފައިސާ ޭބނުންވާކަމަށް ޖަހާފައިވާނެ އުުތރު ކެމްޕަސްއަށް.  2016  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މު ނުކުތާތަކެއް ކަންނޭނގޭ ފާހަަގވެގެން އެ ދިަޔއީ. މިހެން މި ންބަރު. ވަރަށް މުހިންޒަތްތެިރ މެކުރިްއޔާ ޢިއްއާދެ! ޝު

ކަތްޕުުޅ ވެސް މަސައް ދަންނަވާލަން ޖެހުނީ ބައެއްކަހަލަ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީަތއް އިްނޓަރ ޗޭންޖުކުރުން އެ މެންބަރު

ނޑު ކޮށްދެއްވާ ހަމަ ދާއިރާ  ަމ ވެސް ހަ ލަން. އަޅުަގނޑުވާވެސް ހަމަ ދަންނަ އަކަްށ ކަމެއް އާދޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުގެ  ސީދާ  ދާއިާރ އަްށ ނުގުުޅނު ނަމަވެސް ހަމަ މުޅިން ެއހެން ދިމާލަކަށް ސިފައިްނެގ  މަސައްކަތްކުރިން އަުޅގަ

އެގޮތުން ފަހަުރގައި މިސާަލަކށް ތިޔަ ރަށްތަުކގެ ތެރެއިން ، މަ  ކަމެއްކޮށްެދވޭތޯ. އެހެންވީމާވެސް ހަ ދިމާލަށް ދީގެން

ެވސް  ކުރަްއާވއިރު ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓަށް މަސައްކަތް 2016ކަމުަގއިވާނަމަ އްސި ނގަޅަްށ ސާފުެވގެްނ އައި ރަށެއް ރަ

ވެސް ިއ ހަމަ މެންބަރަކަށް ވަރަށް ބޮަޑށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެްއވިދާެނ އޭނަގެ ހުރިހާ ކަންަތއްތަެކްއ ޝްރިންކު ކޮށްފަ

ނޑަށް ހީވަނީ މީދޫ، އެ ސަރަަޙއްދުެގ ދާއިާރެގ އެ ދިމާލަކަށް މި ތަޢުލީމުެގ ފިޔަވަހި ގެންދި އުމަށް ަޓކަިއ. އަުޅގަ

ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގޭ ވާހަކަފުޅު ެއ އިޝާރާތްކުރެްއވީ. ރަނަގޅޭ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިާޝރާތް އެ ހުރީ އެ

ނޑު ދެންނެީވ އިންޓްރެސްޓަކީ އެީއއޭ.  .އިނގޭތޯ  އަުޅގަ

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު ރުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަ

މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި އޮތީ ައދި އެ ކަމެއް ނުނިންމަވައޭ. ެއ އަޅުަގނޑު ވާހަކަދެްއކިއިރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލިއިރުގައި 

އޮީތ ގޮތަކަށް ވިަޔސް މި މެއެހެންނަމަވެސް ެއ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި އޮތީމަ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގެ ތެރެއިްނ އެ ަފއިސާ ކޮން

ކަން ފޯލްެވގެންދާނީ. ެތރެއަށޭ އެ  2016ވެްސ ފާހަގަކުރެްއވި  އެ ބޭފުޅުން އޭރު އައިސްަފއޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވީ އިނޭގތޯ. ، އެހެންވީމާ  ެއކަން އަުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއ ކޮްށދެއްވާެނއޭ މުސްތަޤްބަލުގަ ޅުދުތަކެކޭ. އެ މެންބަރުވެސް މަސަްއކަތްޕުމީ! އެ ވާހަކައޭ މި ދެންެނވިއޭ. އުންއާދެ

 އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާުތން.  ންބަރު ފައްޔާޟްވެސް.  ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް މުގަ

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަަވްނ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރައްވަ މުންދާ މަސަްއކަތަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެ ށް ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު އަ  8000މަ ަކމަކީ މިހާރު ކިހާ، ކަެމއް ސާފުކޮށްލަން. ފުރަތަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 ؟އްލަވަނީކިހާވަރެއް އިތުުރާވނެ ކަމަށްތޯ ތި ބަ އިގަ  2015ލިބެމުންދާ ވާހަކަ ދެއްތޯ. ދެން މި ކުރިއެރުމާ އެއްކޮށް 

 ފުރަތަމަ ސުވާލު އިނގޭތޯ.

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލަރ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

ނޑުމެންނަކަށެއް އެހެން އެްކސްޕެންޑުުކރެވޭކަެށއް ނެތް ކުދިން. އަދި  އާދެ! އިމާރާތްތަކުގެ ދަތިކަްނ ހުރިގޮތުން އަޅުގަ

ސްެޕންޑުކުރެޭވކަށެއް ނެތް އިނޭގތޯ. ދެން ރާއްޖެތެރޭގައި ވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެން ެއކް އިކޮށް މާލޭގަޚާއްޞަ

ނޑު މިހާރު  އެއްޖަހަންދެން. އެއީ މީހުން ޢާއްމުކޮށް ކިޔަާވ  10ކުޅުދުއްފުށީގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ކިޔަވައިދެނީ ޭރގަ

ނުޑމެން ހުރީ އި އަޮތޅުގަވެސް ނޫން. ލ. ގަިޑއެއް ދެ ކުލާސް ކަންނޭނގޭ އިނގޭތޯ، ތިން ކުލާސް  ެވސް ހަމަ އަުޅގަ

 ހުންނާނީ. އެއް ކުލާސް ބޭނުންކުރަނީ ނަރުސްކަމުގެ ސަމާނުަތއް އަތުރާފައި ހުންނާނީ. މިއީ ހާލަތަކީ. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: މެންބަރު ފައްާޔޟް ގަމު ދާއިރާގެ

ލަން ބޭނުންވޭ. ތި ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ދޭތެރޭގައި ިމ ބަލާ ދެން ައޅުަގނޑުމެން ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ލ.އަޮތޅު ަގމާ އާދެ!

ވިދާޅުވިހެން އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ބިމަކަށް އެދިލަްއވާފައި ގަުމގައި ކެމްޕަސް ހައްދަވަން އިނގޭތޯ. ދެން މިހާރު ތި

ޯތ އިބިމުގަ އުމިލިއަނޭ ިވދާޅުވި. ެއއީ އަ  3މި އިމާރާެތއް އަުޅއްވަން މީގައި  އި ކަންޭނނގޭ ތި،ރަރީ ތަނެއްގަޓެމްޕަ

  ..ނޫނީ މިހާރު އެ އަލަށް.

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސްލަރމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ 

 ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް ހަމަ މުސްތަޤްަބލަށް އޭގެ ޚަރަދުަތއް ނިމޭނެ  ން ޖަހާފައި އޮތްމިލިއަ 3އަޅުަގނޑުމެން މިއަހަރަށް 

ނޑުމެްނގެ  ބަލަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ބިން ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުަރމުންދާ މަސައްކަތް އަދި ކާމިާޔބެއްކަމަށް  ނުވޭ. އަުޅގަ



  

އަތޮުޅގައި ބޮޑު ކެމްޕަސްއެއް އަޅާފައި މާޭލގައި ިމހާރު އެކްސްޕެންޑުކުެރވޭކަްށ އުންމީދަކީ ލ.އަތޮުޅގައި ބިން އޮތީމަ ލ.

ކުރިއެުރވޭނީ ތަނެއްަގ. އެއީކީ ުކއްލިައކަށް މިހާރަށް  ކޮށްޓީތައް ތަރައްޤީކޮށް ބޮޑުފެކަލް މާ،ނެތް ތަންތަނެއް. އެހެންވީ

ވެސް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ޔުނިވަރސިީޓއެްއެގ  އަހަރަށް ވިސްނާފަކާ ނޫން. ތި ބޭފުޅުންނަށް 5އަހަރަށް ނުވަތަ  10

ނޑުމެން ދެމިގެ އަހަރަށް 2000އަހަރަށް  1000 އިހިސްޓްރީއަކީ ަބއެއް ތަންތަުނގަ ންދާ ތަންތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތަނަކުން ބިން ހޯދާފައި  ވެސް މި ބިން އޮތް މީދުކުރަނީ ޤައުމީ ޔުިނަވރސިޓީ ވެސް އެކަހަލަ ތާރީަޚކަށް ދާއިރުއުން

. ރިޒަރްވކޮށްފައި ބޭްއވުމޭ ބޭނުމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ނުދަންަވން އެ ބިން ޔުނިވަރސިޓީ ައށް ސީދާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭށޭ 

. އެ ކުރަްއވާށޭނު  ކަންތައްަތކަށް ިބން އެލޯކޭޓު އަކީ އެ ސަރަޙައްދުން ދެން އެހެންެވްސ ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާ 

ނޑުހެއްދުމާއި އެހެނިހެން ހަމަ މިހާރު ތަން ބާއްވާލަ ވެސް ކުރަމުންދާ  ދެއްވާށޭ ޔުިނވަރސިޓީ އަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުން ދަ

. ޔުނިވަރސިޓީން ތަންކޮޅެއް ބޭނުންވީމަ އެ ތަންކޮޅެއް ދެްއވަމުން ދެއްވަމުްނ ޢާއްމު މަސައްކަތްތައް ކުާރނެއޭ

އަޮތޅުަގއި ށްެދއްވާަފއި ބާއްވާށޭ. އެއީ ލ.ގެންދަވާނީޭއ. ތާރީޚަށް ޓަކައި އެ ބިން ޔުނިވަރސިީޓގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮ

ނޑުމެންނަށް ުތގައި ތަން ތަރައްޤީކުރެވޭނެ ތަނެއް މި އެްއގެ ގޮއެފަދަ ބިމެއް ހޯދި ޔުނިވަރސިޓީ ނޫނިއްޔަކާ އަުޅގަ

 ރާއްޖެއަކުން ފެންނާކަށް ނެތް. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ނޑުމެން ނަޑކީ ލ. އާދެ! އަުޅގަ ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޭނުން ވެސް ަހމަ، އަުޅގަ ގަމު ާދިއރާގެ މެންބަރު ކަމަށްވާތީ ައުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ބޭނުން  ކުިރއަށް ގެންދަވަން. ނަމަވެސް ސައްކަތް އެާތ ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށްތި ބޭފުޅުންގެ މަ އަުޅގަ

 އުޅޭ ބިމާ ދޭތެރޭގައި އިނގޭތޯ. ެއއީ އެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންބޮޑުވުެމްއ އެބަ އޮތް ތި ބޭފުޅުން މިހާރު ތި ނަންގަވަން

 ،އޮތް ސަރަޙައްދުގެންދަން ންތައްތަްއ ވަރަށް  ބޮޑަށް ކުރިއަށް މި ކަ އްޤީއަށް މަޝްރޫޢުތައް ޓޫރިޒަމާރަށުގެ ތަރަ

ޙަޤީޤަތުގައި ޔުނިވަރސިީޓެގ  ސަރަަޙއްދު ތި ބޭފުޅުން ރިޒަރވް ތި ކުރަްއވަނީ. އެހެންކަމުން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް

ންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮުޑ ކަުމގައި ވީނަަމވެސް ރަުށގެ ތަރައްީޤގެ އެހެން ކަ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިާދ ލިބިގެންދިޔަ

، ވެސް ބިން އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ ެއހެން ދިމަދިމާލުން .ވެސް އެބަ ެއޅޭ. ގަމުަގއި އެބަ ހުރި ބިން ހުރަހެއް

އަުޑ ިއވިފަިއވާ ގޮތުަގއި ތިބޭފުޅުން އެ ސަރަަޙއްދުން ތި ނަންަގވަނީ ޭއގެން ޓޫރިޒަމަށް ބަެއއް ތިބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑަށް

ނުޑގެ ދާއިާރއަށް ޭއގެ ވަަރށް ނުބައި އަސަރު އެބަކުރޭ. އާމްދަނީ ހޯއް ދަވަން ދޫކޮށްލަންވެގެން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ެއއީ ތިބޭފުޅުންެގ އިންކަމް އަށް ވިސްަނވާަފއި އޮތް ކަމެއްތޯ ނޫނިްއޔާމު އެ ބަދަލުކޮށްގެން އެކަްނ 

 ކުރެވޭނެތޯ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލަރޔު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް



  

ނޑުމެ މެންއަޅުަގނޑު މިއަީއ  އަކަށްޖަލްސާ ން ފުރަތަމަ ބަޖެޓުގެމި ލ.އަތޮޅުމުގައި ބިން ނެގުމުގެ ކަންތަުކަގއި އަުޅގަ

ބަެއއް ކަހަލަ  ަގއިއަސްލު  ޭއގެ އެްއ ބޭނުމަކީ ކަމަށް ދެެކވެނީ. އެކަމަކު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އިތުުރ ވާހަަކއެްއ 

އޭގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މިހާރު މިސާލަކަށް، ފަޅާ ބެހިގެން  .ތަމްރީނުތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ޖާގަ ވެސް ބޭނުންވާ އެްއޗެހި

ނޑުޮގވާމުގެ މައް  ންޖެހޭ ކަހަލަ ކަންތައްތައްކުރަ ކަހަލަ އެއްޗެހިތައް. މި ސަލަ. އެކްސްޕެރިމެންޓަލް ފާމްސްއާއިނގޭތޯ. ދަ

މި  ކަމެއް. ދެން ވަރަށް ބޮޑެތި ތަންތަން ބޭނުންވާ ންކަމެއް ނެތް ކުރެޭވކަށެްއ މި ކުދިކުދި ތަންތާނގަ. ެއއީމިކަ

ތަޢުލީމީ ގޮތުން އަސްލުަގއި ލ.އަތޮޅަކީ އަސްުލގަިއ އެހާ ުކރިއަރާފައި އޮތް ރަށެއް ނޫން. އަތޮެޅއް ނޫން. އެހެންވީާމ، 

ނޑު ކުރިްނ އަޅުަގނޑުމެންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ އަތޮޅު ގެ ތަރަްއޤީއަށާއި މުސްތަޤުބަލަށް ވިސްނަން. އަޅުގަ

 ސަރުކާރުން އަސްުލގައި މި ލިބޭ އެއްޗަކުންނޭ.  ންމިހާރު މި ޚަރަދުކުރަނީ އާމްދަނީ 27ދަންނަވާލިން އަސްލުަގއި %

ތަފާތު ގޮތްތަްއ  ޓަކައި ޖެހޭނީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ނަށްޔުނިވަރސިީޓއަށް ދޭ ސަޕޯްޓ ކުަޑވިވަަރކަށް ައޅުަގނޑުެމން

 ހޯދަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޒްޝުކުރިްއޔާ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާއާދެ! 

 

 ރިޔާޒް ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑގެ ދެތިން ސުވާލު  ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ އާދެ! މިއޮތީ. ފުަރތަމަ ސުވާލަކަށް މި އަހަުރ ވަރަށް ބޮޑަށް. އަުޅގަ

ނޑަދެން ފުރަތަމަ ސުވާލަކަށް.  ފެލްަކޓީ ހުރޭތޯ؟ އެއީކިތައް  ަގއިއެމް.އެން.ޔޫ  ހީވަނީ ހުރިހާ ސުވާލުކޮށްލީމަ  ށްއަުޅގަ

ްސ ދިވެހިން އަދިވެއަނެއް ސުވާލަކަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ  ވިޔަސް މައްސަލަެއއް ނެތް. ދެންފަހުން ޖަވާބު ދެއް

މީދުކުރަނީ ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އުފެއްދުުމގެ ކިަޔވަން ދެއްތޯ. އަުޅަގނޑު އުން ާރއްޖެއިން ޭބރަށް އެބަދޭ ބޭރަށް،

ނޑު އެއް މަްޤޞަދަކަށްވާނެ  ލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް އިތުރުވެގެންމި މަތީ ތަޢުލީމު ހާސި އެންމެ މައިގަ

ގެ އަދަދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުވާްނޖެހޭ ކަމަށް ފެނޭ. އެއްވެްސ ދިއުން. އޭގެ މާނަައކީ ބޭރަށް ދާ މީހުން

ން ެއއްެވސް މުންދާއިރުގައި ީމގެދިރާސާއެއް ކުރެިވއްޖެތޯ އެމް.އެން.ޔޫ އުފެދުނު ފަހުން މިހާ ބޮޑު ޚަރަދު ދައުލަތުން ކުރަ

ބިގެންދާ އެ ވަީޒފާގެ ފުރުޞަތު ލި އަސަރެއް މި ރާއްޖޭގެ މި ފައިސާ ހިފެހެއްޓި ދިވެހިންނަށް މި ފުރުޞަތު ލިބިގެން

ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީަތްއ މިހާރު ތިބޭފުޅުންގެ އެއްެވސް ިވސްނުންފުޅެއް އެބައޮތްތޯ  ސަކްސަސް ރޭޓަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ދެން

ނޑަށް އެނގޭ ގިނަ މީހުން ބޭނުންވާނެ ރާއްޖެއިން ޭބރުގެ ޔޫ.ކޭ ނޫނިއްޔާ ޔޫ.ެއސް  ރި ވަރަށް މަޝްހޫރު.އެބަހު ައޅުގަ

ން ރާއްޖޭެގ ޕްރޮގްރާމްސްަތްއ ޮއސްޓްރޭލިޔާ މިތަންަތނުގެ ސެޓްފިކެްޓ ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ، އެތަންތަނާ ގުޅިގެ  ނުވަތަ

ޤަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީތަުކގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތަކަށް ތި  ން މި ޤަބޫލުހެން އިންޓަރނޭޝަނަލީގެހިންގައި



  

ން. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު މިފެންނަނީ ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރތަކުން ކުރާ ތައެކަން މުޅިން ވެސް  .ބޭފުޅުންނަށް ފެނޭހޭ

ތޯ؟ އެމް.އެން.ޫޔގެ އެ ސިޔާސަތު އެަބއޮތްތޯ؟ އެ ވިސްނުންފުޅު އެބައޮތް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ކަމަށް ބަލީ

މާލުކަްނ ދެއްވަނީ ާރއްޖޭަގއި ވަރަްށ މު އެއް ުސވާލަކަށް ކިހާ ވަަރކަށްތޯ ތިބޭފުޅުންގެ ސައެންމެފަހު އަދި އެންމެ މުހިން

ދިވެހިންނަށް  ،ްޕރޮފެޝަނަލް ގިންތީަގއި. ެއ ިރޕްލޭސްކުރަން ން އަިދވެސް އެބަ މަސަްއކަތްކުރޭގިނަ އަދަެދއްގެ ބިދޭސީ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. ވަރަ ށް އެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ދެއްތޯ. ދިވެހިން އެ ވަޒީފާތަުކަގއި އަާދކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑާވ  ނުޑގެ ދާއިާރަގިއ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ޓީޗަުރން އެބަ ތިބި ބިދޭސީން. އަޅުގަ ގިނަ އަުޅގަ

ނޫނިއްޔާ އެ ރިޕްލޭސްކުރުމަށް  ފުރުޞަތު ނުލިބެނީތޯއޭ މައްސަލަެއއް ެއއީ. އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިންނަކަށް އެ

ށް ނޫން ޕްރައިވެޓް ކަތޯ؟ އަިދ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ާދިއރާތަކައެ ސަޕޯޓް އެބަެދވޭ އިންކިހާވަރަކަށް އެމް.އެން.ޔޫ 

ކިހާވަެރްއގެ  ތިއްެބވި. އެހެންވީާމ، ސެކްޓަރތަުކގައި ވެސް ޕްރޮެފޝަނަލް ގިންތީތަކުަގއި ވަރަްށ ގިނަ ބިދޭސީން އެބަ

ޝިޕްަތއް މި ރސްކޮލާ، ގެންތޯ ތިބޭފުޅުން އެކިެއކި ޕްރޮގްރާމްްސތައް ހައްދަވަނީ؟ ތަމްރީނުތައްދިރާސާކުރަްއވައި 

ވްކުރަްއވަންތޯ ިމ ކޮްނ ާޓގެޓެްއ ެއޗީ ، ތޯ އިތޯ؟ ކޮބައިއުފައްދަވާ އިްނވެންޓްކުަރްއވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ކޮން ވިސްނުންފުޅެއްގަ 

ނޑު ްސޓަޑީއަކީ   ޯތ؟ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ިވޝަންއަކީ ކޮބައި، އެމް.އެން.ޫޔގެ މަިއގަ

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ވައިސް ޗާންސްލަރ ޔުނިަވރސިޓީގެ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

 ން. ދެން ތަ 9ޔުނިވަރސިީޓގައި ހިމެނޭ ފެކަލްޓީގެ އަދަދު އެކި ދުަވސްވަރު ބަދަލުވަމުންދާނެ. މިހާރު ހުރީ 

ން ކޯްސ ތިބޭފުޅުންނަށް ތި ސުވާލުކުަރއްވަނީ އެްއކަލަ ބޭރު ޤައުެމއްގެ ޔުނިވަރިސޓީައކާ ުގޅިެގން އަޅުަގނޑުމެ

ނުޑ މަޖީދިއްޔާަގއި އުޅުުނއިރު ެއއްފަހަރު އައި ބޭރު މީހަުކ،  ހިންގަނީ ކީްއވެގެންތޯ.ނު ީމެގ ތަންކޮޅެއް ކުރިން އަުޅގަ

މީހެއް. ދަސްކޮށްޭދ  ައކީ އަސްލު ކްލެސިކަލް ަލވަ ކިޔައިދޭއަިއއްސަ ހުއްޓާ އޭނާ ނައިންޑިއާ ީޓޗަރަކު އިނގޭތޯ. އޭ

ހެއްޔޭ މިުޔޒިްކ އެްއޗަކީ ލަވަ ކިޔާށޭ. އަޅުަގނޑު ބުނެފިން އަސްުލގައި ކިހިެނއް ބުނާ އިމީހެއް. އޭނަ ކުދިން އެްއކޮށްފަ

ރަނގަޅަްށ  .ގެްނ ހިނގަންޖެހޭނީބުރިެއއް ހިފައި ކަނު މީހަކުއޭ ަދނޑި ނެތި ލަވަިކޔާނީ. ބުނީމަ އޭނަ ބުނާ އެްއޗަީކ މިއީ

ނޑުމެން ރސިީޓއަކާ ޔޫ.ކޭ ޔުނިވަ އީ ލަވަ ކިޔަން އެނގޭ މީހާ މިޔުޒިކެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. މި ނުގުޅޭ ސަބަަބކީ އަުޅގަ

ޑުމެްނގެ ކޯސްތަކަށް. އަުޅަގނޑުމެންގެ އިތުބާރު އޮތީ އަޅުަގނ އަމިއްލަ ފަިއމައްޗަށް ތެދުވެވިަފއި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނ ޖެހޭނީ އެހެން ތަނެއްގަިއ ނިވާފަތް ނަމައެހެންނޫން ނުޑގައި ހުރެގެްނ ކުރިއަށްދާން. އެހެންވީއަޅުގަ  މާ،ގަ

ނިވަރސިޓީން ަބއެއް ތަންަތނާ ގުޅިފައި ހުރޭ. އެކަމަކު ިގނަ ފަހަރު ކޮލިޓީ އެންޝުއަެރންސް ކަންތައްތަުކގަ. ބޭރު ޔު

ނޑުމެން މަޤްަޞދެއް ޚިޔާެލއް ވެސް ނޫން.  ތަންތާނގެ ކޯހެްއގެ ނޑެއް ޖަހާފަިއ ެއއްެޗއް ދިުނމަކީ އަުޅގަ ަތްއގަ

ރި މެންބަރުންނަށް އަސްލުަގއި ޮއކްްސފޯޑް ޔުނިވަރިސޓީން އެހެްނ އަޅުަގނޑު ސުވާުލކޮށްލަން ބޭނުން ތި ޢިއްޒަތްތެ

ނޑުޖަހާފަިއ ދެނީ ކިތަްއ ސެ ނޑުމެްނެގ އަުޅގަ ޓްފިކެޓްތޯ؟ ނޫނީ ހާާވޑުން. ެއއީޔުނިވަރސިީޓއެްއގެ މި ަތްއގަ



  

އިން ަނވާނެ ރާއްޖެެގ ޑަބަލް ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންވިޝަންނަކީ ެއއީ. ދެން ޔުނިަވރސިޓީއަށް ތި ދެއްވާ ބަޖެޓު

ކިޔަްނ  ހެންވީާމ، ސްކޮަލރޝިޕްތަކާއި ބޭރަށްކުދިން ފޮނުވަން އެބަ ަޚރަދުކުރޭ. އެ ބޭރުން ސްކޮލަރޝިޕް ފޮނުަވން

ނޑަށް ހީވަނީ ތި ފޮނުވާ ދުތައް ރާއްޖޭގެ އިންސްޓިފޮނުވާ ކުދިންނަށް ދެއްވާ ޚަރަ  ިޓުއޝަންތަކަށް ދެއްަވއިފިްއޔާ ައޅުގަ

 ވާނެހެން.ރަދު މާ ކުޑައަދަދު މިކުރަންޖެހޭ ޚަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 އާދެ! އިތުރުކޮށްެދއްވާ.

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސްލަރމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ކެމްޕަސްތަކާއި ފެކަލްޓީއާ ހުންނަ ތަފާތު މެންބަރު އެނގިަވޑަިއގަތުމަކީ ންނަށް މި އަޅުގަ

ަވކި ދާއިރާެއއްގެ ހަމަ އެ ތަމްރީނެއް ހިންގަން މާލޭގައި  އް. މި ފެކަލްޓީ މި ކިޔަނީ އެއީމު ކަމެވަރަށް މުހިން

މިސާލަކަށް، ފެކަލްީޓ އޮފް ހެލްތް ަސއިންސުން ެގ ތަމްރީނުތައް ހިްނގުމަށް. ެއއްއުފައްދާފައި ހުންނަ ވަިކ ދާއިރާ

ރާއްޖެތެޭރގެ ކެމްޕަސްތަަކށް ބަދަލުވާއިރު ިމވާ ގޮތަކީ އެ ކެމްޕަެސއްަގއި ހިންާގެނ  އިާރ. ެއކަމަކުޞިއްޙަތާ ގުޅޭ ދާ

ސްތަކެއް ހިންގާނެ. އެހެްނވީމާ، މާލޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ފެކަލްޓީއަކުން އެ ކެމްޕަެސްއގައި ިހންގަން އޮންނަ ހުރިހާ ކޯ

ށްވުރެ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ކެމްޕަސެްއގައި ހިންގާ ހުރިހާ އެަކޑަމިްކ މި ސިންގަލް ފެކަލްޓީައކަ ކެމްޕަސްތައް މާ ފުޅާވާނެ

އިނގޭތޯ. ކެމްޕަސަްށ ދީފައި ހުންނާނީ ހަމައެކަނި  ނާފައި ހުންނާނީ ފެކަލްޓީ ބަޖެޓުގައިޕްރޮގްރާމެްއގެ ޚަރަދު ހިމަ

ބަޖެޓުތަކުގައި. ގަިއ ރިކަރެންޓް ތަކުލަ ޚަރަދުތައް މި ކެމްޕަސް ބަޖެޓުކެމްޕަސްގެ ހިނގާ އިދާރީ ކަަރންޓާއި ފެނާ އެކަހަ

ނޑުމެން ލާފައި ހުންނާނީ އެކަމަކު  ގެ ތެރެއަށް.ފެކްލަޓީތަކުގެ ފެކްލަޓީ ބަޖެޓު އެކަޑަިމކް ހުރިހާ ޚަރަދުތައް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތިއްބެވީމަ. ގިނަ މެންބަރުން އީއާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީޑޑީ. ސުވާލުަތއް ކުރުކޮށްަލއްަވން. އެ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ. ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން މިހާރު މި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަމަ 

މިހެން  ނޑަށް ފާހަގަެވގެން އެބަދޭ. ދެންތަންތަނުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް ިހންގާ ކަމަށް އަުޅގަ  ބައެއް ޕްަރއިވެޓް

ނޑު މަޤްޞަދު އެ  ެއއްައޅުަގނޑުެމންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ުޔނިވަރސިޓީ އޮތްއިރުމިކަން   އުެފއްދި އެްނމެ މައިގަ

 ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން މިހާވަރު ޚަރަދެއް  މި ސުވާލުކުރަނީ. ކަަމށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަވާތީ ވަރަށް ހާސިލުވެގެންުނވާ



  

މު މިވަގުތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިން، މިސާލަކަށް ން އަހަރަށް އިތުރުވެގެންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރާއިރު އަހަރު 

މި ވަގުތަށް ވެސް ާޚއްޞަޮކށް ޑޮކްޓަރުން، ނަރުހުން، ިއންޖީނިއަރުން، އެަކއުންޓެންުޓން މި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ 

ބޭުރަގިއ  އިން މިހާރު ވެސް ނުލިބި ާރއްޖޭގެ ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން ިއތުރު ޚަރަދުކޮށްގެންމީހުން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ރާްއޖެ

ނޑުމެންަނށް ތަންތަނަށް ކޯސްތަކުަގއި ޯތ ތިބޭފުޅުން މުސްތަޤްބަލުގައި ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ކޮބައި ފޮނުވާތަން ވެސް އަުޅގަ

އެކި ދާިއރާތަކަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ވާ ރާއްޖޭގެ އެކި ދައުލަތަށް މިއަށްވުރެ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮުތަގއި ދައުލަތަށް ބޭނުން

ނޑު މިކަމާ ގުިޅގެްނ ތާނަގއި ޮކންކޮން ކަމެއްތޯ ކުރަްއވާނީ. މި އަޅުގަ މީހުންނަށް އިސްކަންދީގެން ކުރިއަށް އޮތްމީސް

 މި ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. ކުރަން

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ާޗންސްލަރޑެިޕއުޓީ ަވއިސް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ 

ނޑުމެން ެވސް ބަލަނީ ދައުލަތުން އެންމެ ޝުކުރިއްާޔ. ޔުނިވަރސިީޓގެ ސްޓްރެޓެޖި ކް ޕްލޭންގައި އޮްނނަ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ބޮޑަށް މި ބޭނުންފުޅުވާ ާދިއރާތަކަށް މީހުން ތަމްރީން ސް އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެ ކުރުން. މިގޮތުން ގާްތގަ

ަޔވަމުންދާ ކުދިން ވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް މުދައްރިސްކަން އެކި ެލވަލްަގއި ކިށްފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިުއކޭޝަނުަގއި އެއްހާހަ

ްށުވރެ ގިނަ ނަރުހުން އެކި ދާއިރާތަކުަގއި މި އެފް.ެއޗް.އެސްަގއި ިކޔަވަމުންދާނެ. އަސަތޭކައުޅޭނެ. މި ފައް

ކުަރން. އެންމެ ފުރަތަމަ ދެންމެ ތި ގޮންޖެހުންތަކެްއ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ވަރަށް ބޮޑެ

ނޑުމެންގެ އިޙަ ހުރިހާ އެއްެޗއް ވެސް ނެްތ.  އެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ކުލާސްރޫމްަތކާސަން ވިދާުޅވިހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޢައެއަްށވުރެ ބޮޑު   500 ތައް ރާއްޖޭަގއި ނެތޭ. އެއީގޮތް މަލީ ތަމްރީނު ދެވޭނެގޮންޖެހުމަކީ އަޅުގަ

ގެ ބުުރގާ އަޅާަފއި ތިބޭ މެ ަގޑިެއއްަގއި ެވސް އެކި ކުލަުކލައިނަރުހުން؛ ތިބޭފުޅުން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑަިއގެން ކޮން

 ތޯ. ކޮންމެ ޯވޑެްއގައި ޭއގެ ހަެއއްކަ އަށެްއކަ އިނގޭ އެްސގެ ދަރިަވރުންކުދިންނާ ތިބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުވާނީ އެފް.އެޗް.

ބޭނުންާވ ންްސ އެ ކުދިންނަށް ކުރަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޕްރެކްޓިކަލް ެއކްސްޕީރިއަ ން އެއްފަހަރާ މަސައްކަތް ކުދި

ވެސް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ޕްރެކްިޓކަްލ  ނަކަށް ދަރިވަރުން ެވސް ނެނގޭކަށްށް ައޅުަގނޑުމެންކަނުލިބޭ ވަރަ ވަރަށް 

ށަށް ދަތުރުކުރަމުން މި ތިނަދޫ، ކުޅުދުއްފުށި ކަހަލަ ބޮެޑތި ރަށްރަ ިރއަންސް ނުލިބޭތީ ރާއްޖެތެރޭގެއެކްސްޕީ

 ވާޮގތަކީ އެތަންތަނަށް ފޮނުވީމަ ބޭނުންކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލުތައް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ފުލްކޮށް

ލިސްެޓއް އެ  އެ އޮވޭ ޓިކް ހާ ވައްތަރެއް. މީގެ ކުރަންޖެހޭ ހުރި  އެތަންތަނަކުން ނުލިބޭ އެކުދިން ބަލި ތަޖުރިބާ  ވާގޮަތކީ

ދިހަވަރަކަށް މީހުން ވިއްސުމުގައި ބަިއވެރިވުާމއި މިހެން  ،ހުރިހާ ވައްތަރެއް ބައްަޔކަށް ފަރުވާ ހޯދުމާއި މިސާލަކަށް

ޓިކަލް ކޮމްޕޯނަންޓްތަްއ ގޮސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ފުރިހަމަވެގެން ނަރުހަކަށްެވވެނީ. އެހެންވީމާ، މި ޕްރެކް

ނޑުމެން އެފުރިހަމަ  ެވގެން . އެހެންއެބަހުރި ިއތުރުކުރުމުގަ ސްލިމިޓޭޝަން ގެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިހާރު ވެސް ތަމްރީނުކުރެވޭ އަދަދަކީ ފުދޭ ވަރެއްެގ  ަގނޑުމެންނަށް އިތުރު ނުކުރެވެނީ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްއަޅު



  

ހިންގަމުން  ރު އެތާނގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މިހާރު ުއފެއްދިއި ރަނގަޅު އަދަދެއް. މޯލްިޑވްްސ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލަޖަކަށް

ިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ލޮމާ ފެންވަރުގެ ކޯސް. އެކަމަކު މިހާރު އިރާދަކުރެއްގެންދިޔައީ އެންމެ މަތީ ކޯހަކަށް ވެސް ޑިޕް

ނޑަކަށް ިޑގްރީ ކޯސް ފެށި ވަރަށް ގިނަ ދާ އަިދ  ފުކުރެވިސް ތަޢާރުއިރާތަކުގެ މާސްާޓސް ކޯހުރިހާ ދާއިރާއެއްަގއި ގާްތގަ

. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ެއޗް.ީޑ ްޕރޮގްރާމް ެވސް ފަށާފަޕީ. އެ އޮތީ  ވިްއޔާއެއް ާދއިރާއިްނ އިރާދަކުެރއް 

ނޑު ތަކުގެ ތެޭރގަިއ ސްހުރި ލިމިޓޭޝަން ތަކެްއ އެަބހުރި. އެހެންނަމަވެސްޔުނިވަރސިީޓގެ ކާިމޔާބީތަކެްއ އެބަހުރި، ލަ

 އެންމެ ރަނގަަޅކަށް މަސައްކަތްކުެރވޭތޯ ބަލަުމން މިދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ކުރެވެން އޮތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް ނަސީމް.. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފައިޞަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އޭިޝޔާ ިމ  ގެ ގޮުތގައި ެނގިެގންދާއިރު އެއީ ފީ 27ިރރު. މި ވިދާޅުެވއްޖެ މި %އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުޤައް

އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މި  ވެސް ަވރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް. ދެން ސައުތު އޭިޝޔާ މި ސަރަޙައްދުން ،ސަރަޙައްދުން

ތަރައްީޤއަކީ އެީއ ތަޢުލީމީ ރަނގަުޅ ތިބޭފުޅުން ވެސް ޤަޫބލުކުރަްއވާނެ ޤައުުމގެ އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ 

އެބައޮތްތޯ ޒުވާނުންތަެކއް ނޫނީ ރައްޔިތުންތަކެއް އުފެދިގެން ދިއުްނ ކަން. މި ފީގެ ކަންތަކުަގއި ތިބޭފުޅުންގެ 

ކޮމަންޑޭޝަެނއް އެ ތިބޭފުޅުން ދެއްވަން؟ އެއްެވސް ރެނަޒަރުަގއި މިކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ނޫނީ ތިބޭފުޅުންގެ 

ނޑު އީއްާޔ. އެ ޝުކުރި  .ގެ އަުޅގަ

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސްލަރ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް

 12ވާގޮތަކީ އެްއކަލަ % ނީގެ ގޮުތގައި ހޯދަން. އެކަމަކު އާމްދަ 12ސަރުކާރުން އަސްލު ނިންމާފައި އޮންނަނީ %

ތައް ހިނާގ ސްވާގޮތަީކ އޮޕަރޭޝަން ލިބޭ. ދެންބަޖެޓެއް ނުވެއް އާމްދާނީގެ ގޮތުން ލިބޭ ގޮަތށް ބަޖެޓް ހެދީމަކާ 

 ދިމާވާ މައްސަަލއަކީ.  އަސްލުަގއި ފީ ބޮޑު ކުރަން. ެއއީކަމުގަިއވަީނވިްއޔާ ޖެހެނީ މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިާޒވް ކޮށްީލ.  ެގ ވަގުތު އެބައޮތް އިނގޭތޯ. ޙުސައިންބެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް އަދި އެއް މިނިޓު 

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު.ސެއަރކޮށްލީ. 

 



  

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުމެން ިތ ބޭފުޅުންެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ އެމް.އެން.ޫޔގެ ބޭފުޅުން. އާދެ! މި ައުޅގަ

ތިކުރައްާވ  ާރއްޖޭގެ ީމހުން އުފައްދަން ރިވަން. އެއީޝުކުުރވެ ށް މި މަރުޙަބާ ކިޔައިވަރަށް ބޮޑަ މަސައްކަތަށް

ނުޑގެ މަސައްކަތަށް. ދެން ކޯހުަގއި ުއޅޭ  ،ކަަމކީ ކުއްަޖކަްށ އެވްރެޖްކޮށް  އެއް ދެތިން ސުވާލެއް އެބައޮތް. އެއީ އަުޅގަ

އަނެއް ސުވާލަީކ  ނިސްބަތްކުރާއިުރ؟ ދެން ކޯހަށް ުމޅި ކޮށް ކިާހ ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުވޭތޯެއވްރެޖް ކުއްޖަކަށް

ހުރި އިރު މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ބަޖެޓް ބޮޑުެވގެްނ  .ތައްނާނީ މުޅިން ވެސް ވަކިަވކި ބަޖެޓުފެކަލްޓީތަކުަގއި މި ހުން

ށް ވިޔަްސ ޚާއްަޞކޮ ސް އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުއީ ކިހިނެއްެވގެންތޯ؟ އެީއ މިދެންނެވީ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ވިޔައުޅެނީ އެ 

 ފުންތަެކއް ުއޭޅތީތޯ؟ން ުއޅެނީ ެއއީ ޮކންކޮން މުވައްޒަގެ ކަްނތައް ބޮޑުެވގެމުވަްއޒަފުންގެ މުސާރައި 

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސްލަރމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ 

ނ ނޫން ސުވާލެއް. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑަްށ އެހާ ސާެފއް ނޑު ފުންގެ ގޮުތގަިއ މަިއގަޑުމެންގެ ުމވަްއޒަ އަުޅގަ

އިދާރީ ސަޕޯޓް ދެްއާވ ، ދެއްވާ ެލކްޗަާރއިންނާއި ދެން ތަން ހިންގަވަން އުޅުްއވާ ބޭުފޅުން ގޮތެްއގަިއ ުއޅުްއވަނީ ިކޔަަވއި

މި ބާވަތުެގ  މަސައްކަތު މީހުންނާއި ޮވޗަރުންނާ މުވަްއޒަފުން އުުޅއްވާނީ. ދެްނ، ހަމަ އެާއއެްއކޮށް މިދެންނެވީ ދެން

ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން، އަޅުަގނޑުމެންގެ ޮއވޭ ިމ  ނެ. މި މުސާރަތައް ބޮޑުވަނީ އެއީފަންތީގެ ބޭފުޅުން އުޅުއްވާ

ފުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދެނީ ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތުން ންެގ ނިސްބަތުން އިދާރީ މުވައްޒަ ސިޔާސަތެއް މި ދަރިވަރު

ކުރައްވާފަިއ ފާސްފުން ވެސް ދެނީ. އެހެންީވމާ، ނިސްބަތްތަކެއް ހުރޭ ކަުއންސިލުން ޒަޅުަގނޑުމެން ެއކަޑަމިކް މުަވއްއަ

ނޑުމެން މުވައްޒަހުންނަ. އެ އުސޫލުތަކު ފުން އެދުނަްސ އެހެންވީމާ، އޯޕަންކޮށް މުވައްޒަ ުފން ދެނީ.ގެ މަތިން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ފުވަރުން ގިނަވި ަވރަކަށް މުވައްޒައަޅުަގނޑުމެން ނުވެއް ދޭނެ. އެ ދަރި ން އިތުރުުކރާ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނެ ވެސް ހުންނާ އަބަދު ވެސް ފެކަލްޓީތަކާ ައޅުަގނޑުމެންނާ އަބަދު އިސިޔާސަތުތައް ޭރވިފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ

ނުޑމެން ގެންގުޅޭ ުއސޫލަކީ ެއއީ ކައުންސިލުން ނިންމަވާފަހަނގުރާމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ ހަނގުރާމައި  ިއ ގައި އަުޅގަ

ފުން ކުއްިލއަކަްށ އެހެންވީމާ، މުވައްޒަފުން ދިނުން. ނޑުަތކެްއގެ ތެރޭގައި ހިފަހައްޓަިއގެން މުވަްއޒައޮންނަ ވަކި މިންގަ

 އިތުރުެވގެންނުދާނެ ދަރިވަރުންގެ އަދަދުތައް އިތުރުެވގެންނުާދނަމަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ؛ ރަކަށް ސުވާލުޮކށްފައި،ހަމަ މެންބަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު



  

ނޑު ދެންނެ އްާޔ ކަމަށް ެވއްޖެ ވީ ޔުނިވަރސިޓީަތކުން ފެކަލްޓީަތކުންނޭ ކޯސްތައް މި ހިންގަީނ. އެހެންއާދެ! އަުޅގަ

ވަކި ބަޖެޓެއް ދީފައޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކިހިނެްއެވގެންތޯޭއ  ްއޔާ ެވއްޖެ އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ގޮތުންފެކަލްޓީތަކަށް އިންނާނެ 

ޔުިނވަރސިީޓގެ ބަޖެޓް އިނގޭތޯ.  ރސިީޓގެ ބަޖެޓް ޚާްއޞަކޮށް މުސާރަިއގެ ބަޖެޓް ބޮޑުެވގެން އުޅެީނ،ޔުނިވަ

 ފެކަލްޓީތަކުގެ ބަޖެޓެއް ނޫން. ޔުނިވަރސިޓީަތކުގެ ބަޖެޓް ީކްއވެގެންތޯ ބޮުޑެވގެން މިއުޅެނީ؟

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސްލަރވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ މޯލްޑި

ޔުނިވަރސިީޓއެއް ޭރވިފައި ޮއންނަ ގޮތުން ބަލާއިރު ބައެްއ ޚިދުމަތްތަކަކީ ފެކަލްޓީތަކުަގއި ދެވޭ ޚިދުމަތް. ބޮޑަށް 

ރަލް ބައެްއ ޚިދުމަތްތަކަކީ ސެންޓްކުން ދެއްވާ ގޮތަށް. މި ފެކަލްޓީތަ އިތަޢުލީމީ ޚިދުމަތްތައް މި ހުންނަނީ ހުސްކޮށްފަ

ނަުކން ދަރިވަރުންނެއް ނުހޮވާނެ، ކޮންމެ ތަނަކުން ދަރިވަރުންނަކަށް އިޢުލާން ނުކުރާނެ، ޚިދުމަތްތަކެއް. ކޮންމެ ތަ

ށް. މި ިހއުމަން ރަލް ގޮތަކަގެ ކަންތައްތަްއ ހިންގާނީ ސެންޓް ގޮތުަގއި ކުރާނީ. މި ބަޖެޓު ގެ ޝަނެއްސެންޓަރަލް ފަންކް

ރިސޯސް ކަންތައްތައް ކުަރއްާވނީ ސެންޓަރަލް ގޮތަކަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ބައެއް ަކހަލަ ޚަރަދުތައް މިސާލަކަށް، 

ކަހަލަ ހުރިހާ އެްއޗެއް ހުންނާނީ ސެންޓްރަލް  އެ އިދާ ޚަރަދާ ދަރިވަރުންގެ މި ގެންގުޅޭ ޮސފްޓްވެއަރ ސިސްޓަމަށް

ގައި ހުންނާތީ ލަ ޚަރަދުތައް ސެންޓަރަލް ބަޖެޓުނޫން. އެކަހަ އެއްގެ ބަޖެޓުތަުކގަ ތަކުވަކި ެފކަލްޓީގެ ތެރޭގައި ވަކި ބަޖެޓު

ވެގެެނއް ނޫން. އެތާނަގއި ކިަޔަވއި ދެްއާވ ފުން ގިނަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ. ުމވަްއޒަ ކަމަށް ތި ސެންޓަރަލް ބަޖެޓް ބޮޑު

 ނުވާނެ. އެއް ހާ ގިނަފުންގެ ައދަދު ނިސްބަތުން އެބޭފުޅުންނާއި މުވަްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް އެމް.ޑީ.އޭެގ ފަރާތުން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ނޑު ދެްނމެއާ  މާލެއާ  އިޓާ އްގަކުރަްއވަިއފި މި ކުޅުދުއްފުތިބޭފުޅުން ފާހަ ދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އާދެ! ހަމަ އަުޅގަ

ދޫ ދާއިރާގެ ޕަސް ކޮލެޖެއް އަޅާ ވާހަކަ. ދެން ކެނދިކުޅުރަަޙއްދެްއގައި ޤައުމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ެކމްދޭތެރޭގައި އިތުރު ސަ

ނުޑގެ ަމއިަގނ ެއ ސާރވޭކޮށްަފއިާވ ކަމަށް. ެދންދޫ ވެސް އަުޅަގނޑު. ދެން ކެނދިކުޅުމެ  މެންބަރު ވެސް ުޑ އަުޅގަ

ސުވާލަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުްނ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ހަމަ ވަރަށްބޮޑު ބިމެއް ނަންގަވާފައި އެތާނަގއި ބިންގާ ވެްސ 

ނޑަށް ިމ  އަޅުްއވާފަ. ެއއީ ތިބޭފުޅުންނާ ކިހާވަރެްއގެ މަޝްވަާރއެއް ކޮށްފައިތޯ އެކަން ކޮށްފައި ޮއތީ. ދެން އަޅުގަ

ކާރުން އެަކން ކޮށްފައި އޮތީމަ އެއަށް ޮއނަރސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ސަރުކާރުގެ ެވސް ވިސްނުން ހުރީ ކުރީގެ ސަރު

އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރު ެވސް ވަޢުދެްއގެ ގޮުތގައި އެކަްނތައް އޮތީ. ދެން ރަްއޔިތުންގެ ވަރަށް ކަންބޮުޑވުން އެަބއޮތް 



  

މަ ިމ ސަރުކާރުެގ ިވސްނުންފުޅާ އަހަެރއްހާ ދުވަްސީވއިރު ެއއްވެްސ ޢަމަލީ މަސައްކަެތއް ނުގޮސް އޮތީމަ. ދެން ހަ 5

މިލިއަނެއްާހ ރުފިޔާ ފުރަތަމަ ފޭސްއަށް.  5އެީކގައި މިއަދު ވަނީ ބަޖެުޓ ކުރެވިފަ. ބަޖެޓު ފޮތުަގިއ ލިޔެވިފައި 

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ުސވާަލކީ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ތިބޭފުޅުްނގެ ވިސްނުން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ލަރ ލް ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެނަމޯލްޑިވްސް ނެޝަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޤައުމީ ުޔނިވަރސިޓީއާ ގުިޅގެން އަސްުލގައި ކުީރގެ ސަރުކާަރކުން ެވސް ކެނދިކުޅުދޫގެ އެްއވެްސ 

ނިއަރ ކޮލެޖެއް އެުޅްއވުމުެގ ޖޫ  އީއިމާރާތެއް ކުރުމާ ބެހޭކަހަލަ ކަމެއް ވެަފއެއް ނެތް. އަުޅަގނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ ތި

ކަންތައް ކަންނޭނގެ. ެއއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭަޝންގެ ބަެއއް ގޮުތގައި އޮންަނނީ. ޔުނިވަރސިީޓގެ ބަެއއް 

 ގޮތުަގއެއް ނޫން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު. މަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްޙްޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަ

 

 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ައޙްކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން ޖަލުގެ ފާރު  ނުޑމެން ދޭ ފައިސާ މަދުެވއްޖެއްާޔ އަުޅގަ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮުތަގއި ޔުނިވަރސިޓީ އަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޔުިނވަރިސޓީއަށް ދޭ ފައި ސާ މަދުެވއްެޖއްޔާ އެތެރެކުރަންޖެހޭ ކުއްާތ އުސްކުރަންޖެހޭވަރު އުްސވާނެ. އަުޅގަ

ނުޑ  .މިލިއަން ރުފިޔާ 38ގިނަވާނެ. މިހާރު ޔުިނވަރިސޓީއަށް މިއޮތީ  މި ނިސްބަތުން ވަަރށް ކުޑަ އަދަދެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޯއވަރހެޑު ބޮޑުާވގޮތަށް ދާ ޤަބޫލުކުރާ ، ގޮތުގަ. މިހާރު ެވސް އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ އަޅުގަ

 އާ ސް ސްަޓޑީ ފެކަލްޓީ ކަމުަގއިވާ އިސްލާމިކް ތިބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަުޅަގނޑުމެން ތިބޭފުޅުންގެ ެއއް

ޔުނިވަރސިީޓއަކަްށ، ިގނަ ޔުނިވަރސިޓީ ހެދުންޯތ  ވެފައި އަނެްއކާ ވެސް އިްސލާމިކްބެހޭ ބައި، މިހާރު އެތަން ަވކި

ން އުޅޭއިުރގަ. ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެކަލްީޓއެްއ ގޮުތަގއި ށް ބަޖެޓު ނުލިބިގެމީ ޯއވަރހެޑު ޮބޑުާވގޮތަމީގައި މުހިން

ބެޭހގޮތުން ތިބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބައިތޯ؟ ތިބޭފުޅުްނގެ  ކަންނޭނގެ ހިނގަނީ ތިބޭފުުޅންގެ ދަށުން. އެއީ އެކަމާ

ވަންީވ ނޫންތޯ؟ މިސާލަކަށް ފެރީ ދުއްާވ އިތުރު ރެވެިނއު ސޯްސއެްއ ލިބޭނެގޮތަކަށް ސަރުކާުރގެ ިރކުއެސްުޓކުރައް 

މީހާއަށް ރަށެއް. ނަރުދަމާ އަޅައިޭދ މީހާއަށް ރަށެއް. ިކޔަަވއިދޭ މީހުންނަށް ރަށެއް ދެއްވަްނވީ ނޫންތޯ؟ އޭރަްށ 

ޔުނިވަރސިޓީ ހިްނގުމުގެ ަބޖެޓު ލިބުނީ. ދެން އުތުރުެގ ބައެއް ހިސާބުަތއް ބެއްެލިވ ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ. ދެން 

މަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ ަތޢުލީމީ، ވަރަށް ތަޢުލީމީ ވަަރށް މާތް ރަށެކޭ އަޅުަގނުޑ ބުނާނީ ށ.އަތޮޅު މަރޮށްޓަކީ. ތަޢުލީ

ތިބޭފުޅުން ބައްލަވާލަްއވާށޭ ުޔނިވަރސިޓީ ކެމްޕަހެއް ައޅަން އުތުރުން އެންމެ ރަނގަޅު ރަެށކޭ އެއީ. އެތަނުގެ އޮންނާނޭ 



  

ށް އެނގިަފއި އޮްތގޮތުން ތިބޭފުޅުން ފީ ބޮޑުކުރަްއވައިފި އެބައޮތް. ޖާގަ. ދެން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ައޅުަގނޑަ

 އީއެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓު ނުލިބިގެން އަެނއްކާ މިއަހަރު ވެްސ ތިބޭފުޅުންގެ ކޯސް ފީަތއް ބޮޑުކުރަން ޖެހިދާނެތޯ؟ މި

ވަރަކަށް ހެލްތު  500ތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަްށ ވަރަށް ކަންބޮުޑވާނެ ކަެމއް އެއީ. ދެން ފަހު ުސވާލެއް ގޮ 

ސައިންސްަގއި ކުދިން ތަމްރީނުކުރާ ވާހަކަ އެބަ ވިދާުޅވޭ. އެކަމަކު މައްސަަލއަކީ މީެގ ސަސްޓެއިންެވގެން ަވޒީފާަގިއ 

ނުތިބޭކަމަށް. އެކަމަށް ކޮަބއިތޯ ޙައްލަކީ. ތިބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ަކންނޭނގެ، އެހެންނޫނިއްޔާމު 

ހުރެތޯ؟  ދެމިނުހުންނަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ވަރަށްޮބޑު ހޭދައެއް ކޮްށގެން އުފައްދާ ީމހާ، އެ ަވޒީފާގެއަޅުަގނޑުމެން 

ނަރުހުން ނުކުމެއްޖެއްޔާމު  500ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ނުހުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާމު ވަރަށްބޮޑު ވޭްސޓަކަށް އެ 

ނޑުމެންގެ ެހލްތު ދާއިރާ މާލެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ނަރުހުން ފުދުނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ުމޅި މާލެ، އަުޅގަ

 އެކަހަލަ ސްޓަީޑެއއް ހައްދަވާަފއި އެަބއޮތްތޯ؟  އީތެެރއަުކއެއް ދެިމއެއް ނުތިބޭ. ަވޒީފާަގއި ދެމިނުތިބުން މި އެކަމަކު އޭގެ

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ލަރނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެމޯލްޑިވްސް ނެޝަ

ނޑުމެން ދެ މީހުން ބަހާލައިގެން ވަރަށްގިނަ ކަންނޭނގެ ތި ުސވާލަށް ޖަވާބު ދޭްނވީ. އެންމެ  ސުވާލު ިތކުރެްއވީ. އަުޅގަ

 ފުރަތަމަ ޙުސައިން ފައްޓާލައްާވ! 

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަރަވރސިޓީގެ ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސެމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި

ނޑުމެން ދަތުރުގައި އަޅުަގނޑު ނާޝިދު ކުރެްއިވ ބަ ނުޑ ޖަވާބުދެވޭތޯ ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަ އެއް ސުވާލަށް އަުޅގަ

ށ.އަތޮޅު ކަންދިމާިވގޮތުން ަކއުންސިލުން ނެންގެވި ރަށްަތުކގެ ތެރޭަގއި ހިމަނުއްވާަފއެއް ނުވޭ. ސަބަބަކީ އެއީ ހދ. 

ނޑުމެންނަށް ަކވަރކުރަން، އެހެްނވީމާ، މަރޮށި އާއި ވަރަށް ަކއިރިކަމަށް ަބްއލަވާފަ. އެހެންވީާމ، އެދޭތެޭރަގއި ައޅުގަ 

ނޑު ަޖވާބުދެވޭތޯ ބަލާނީ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިމެނިފައި ނުވާ ވާހަކަ ހިތާމައާެއުކ ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުގަ

ލަތު ކުދިންގެ ހުންނަގޮތުން އި މާލީ ހާމިދެންނެވީ ސަސްޓެއިނަބިލިީޓއާ ބެހޭގޮތުން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގަ 

ގޮތަށް. އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ  ގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ވެސް ޭރވިފައި މިހިރީ ސްޓެޕް ޕްރޮގްރާމެއް

ފުރަތަމަ ޑިޕްލޮމާ ކޯސް. ދެން ޑިގްރީ. ދެން މާސްޓަރސް އެގޮތަށް އެއްކަލަ އެއް ހަރުަފތުން އަނެއް ހަރުފަތަށް ދެވޭ 

ނުޑމެންގެ ތަ މްރީނު ހަދަމުންދާ ބައެއް ކުދިންނަކީ ޑިޕްލޮމާ ހަާދފައި ަވޒީފާއަށް ޮގއްސަ ދެްނ ގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ތެރޭގައި އުޅޭނެ އިނގޭތޯ.  އަނެއްކާ ތަމްރީނަށް އަންނަ ކުދިން. އެހެންވީމާ، ރީޓްެރިއންވާ ކުދިންތަކެއް ވެސް މީގެ 

އެާއއެްއކޮށް ަވޒީފާ ލިބުމުެގ  އް ނޫން. ހަމައެހެންވީމާ، މުޅިެއކު ހުރިހާ ކުދިންނަކީ އަލަށް ތަމްރީނުވަމުންދާ ކުދިންނެ

ނުޑމެންނަކަށް މުޅިއަކުން ކޮންޓް  ދައުލަތުން ަވޒީފާތަްއ  ރޯލު ނުއެއް ކުރެވޭނެ. ސަަބބަކީދަތިތައް، ެއކަމެއް އަުޅގަ

ދެއްވަނީ، މިދެންނެވީ ަސރުކާރުގެ އެިކއެކި މުައއްަސސާތަކުން ަވޒީފާތައް ދެްއވަނީ. އެހެންވީާމ، ޭއގަިއ 



  

އިނގޭޯތ އެ ކުއްޖާ ރަށުން ވަޒީާފ  ގެން ަވޒީާފއަށް ނުދާ ކުދިންނާއިނޑުމެންނަށް އެ ރަށުން ސީދާ ވަޒީފާ ނުލިބިއަޅުގަ 

ަތމްރީނު ނިމިގެންދާއިރު އެތާނގައި ޖާަގިއގެ ގޮތުން ަވޒީފާ  އީލިބެން ނެތިގެން ނުދާ ކުދިންނާއި، އަދި ވާގޮެތއް މި

ހުން ވެސް އެބަތިބި. މިހާރު ނެތް ދޫކޮށްލުމުގެ ސިޔާސަތެއް ތަމްރީނުެވގެން ފުލްވެފައި އެހެންނަމަވެސް ތަްމރީނު ނުވާ މީ

މީހުން އައިމަ ތަމްރީނުވާ މީހުންނަށް ޖާގަ ލިބޭނެގޮތަކަށް ސިޔާސަތުތަެކއް ނެތް. ވަޒީާފއިން މީހަކު ވަކިވަންދެން އެ 

ވަޒީާފއެއް ނެތީމަ އެ ތަމްރީނުނުާވ  ތަމްރީނުވެގެންދާ މީހާ ވެްސ، ޑިގްރީ ަނގަިއގެންދާ މީހާ ެވސް އެބަ ހުންނަންޖެހޭ

ހުރެ މިވަނީ. އެހެންވީމާ، ސީދާ އަޅުަގނޑަްށ މިކަހަލަ ބައިވަރު މައްސަލަތަކާ މީހާ ވަޒީފާއިން ވަިކވަންދެން ވެސް. 

ނޑަްށ ސީދާ ޖަާވބުދޭން. އެހެންނަމަވެސް ދެްނ ޙަސަން އިތުރަށް ިމއަށް  ހީވަނީ އެ ވަރަށް އުނދަގޫެހން އަުޅގަ

 ކަްނނޭނގެ.  ށްލަ ދެްއވާނެއެލަބަރޭޓުކޮ

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ލަރނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެމޯލްޑިވްސް ނެޝަ

ދިރާސާއެްއކޮްށފައެއް އަދިެއއް ނެތް ކީްއެވގެންތޯ ނަރުހުންތައް އިނގޭޯތ މަސައްކަތުން ަވޒީފާއިްނ  އެކަހަލަދެން 

ދެން އެކަމަުކ ވަރަށްގިނަ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލާނީ، މިދެންނެވީ ވަކިެވގެން ދަނީ. އަޅުަގނޑު 

ަގއި އުފެދުނީ. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ  2011އަހަރު އިނޭގތޯ.  3ދިފަހުން މިވީ އަދި އްޔުނިވަރސިޓީ އުފެ 

ނިމިފައޭ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ހިއުމަން ރިސޯސް މައްސަލަތައް މިހާުރ ހުންނަންޖެހޭނީ

 ގުިޅެގން.  ޔުނިވަރސިޓީ އުފެދުމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭގޮތުން ުކރެއްިވ، ފެކަލްޓީ... ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ިއސްލާމިުކ ޔުނިވަރސިީޓއާ

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ލަރނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެމޯލްޑިވްސް ނެޝަ

ނޑު އެ ސުވާ ނޑު ާވ އާދެ! އަުޅގަ ލަްށ އެއްކަލަ ހަނދާން ވެސް ހުއްޓާ ެއއަށް ޖަވާބު، ޭއގެ މައްސަލަައކަށް އަުޅގަ

އެްއޗަކީ އޭަގއި ހުރި ެއޑްވާްނޓޭޖަސް އާއި ޑިސްެއްޑވާންޓޭޖަސް ލިޔެފައި ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

ގަ. ކީކޭތޯ؟ އާދެ! އެކަމަުކ  12ންނޫނީ އެހެ 2011އަޅުަގނޑުމެން އެއްފަހަރު ޮފނުވިން. ެއއީ އަސްުލގަިއ 

. ދެން އޭެގ ހުރޭ އެޑްވާންޓޭޖަސްަތކާއި ލިބިވަޑަިއގެންފައިހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތިއިން ބަެއއް ބޭުފޅުންނަށް އޮންނާނީ

 ނާޝިދާނިއަނެއް، ައޅުަގނޑު ޕަރަސނަލް އޮޕީނިއަނެއް ދޭތެރޭގައި އޮޕީ ޑިސްެއޑްވާންޓޭޖަސްތަާކ. ދެން މިކަހަލަ ކަމަކާ

 އް ހާމަކުރުން އެހާ ބުއްދިވެރިެއއް ނުވާނެ ހަލަ ޖަލްސާއެއްގައި އޮޕީިނއަނެބައްދަލުވާ ފަހަރަކުން ދެވިދާނެ. އެކަމަކު މިކަ

 ކަންނޭނގެ. އެންމެ ކަމެއް ިއނގޭތޯ. 



  

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަރަވރސިޓީގެ ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސެމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި

އެންމެ މިސްޓޭކެްއ ރަނގަޅުކޮށްލާނަން. މިހާރު އެީއީކ ފެކަލްޓީއަީކ ޔުިނވަރސިީޓެގ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ  ހަމަ

ނޑުމެންެގ  ތަނެއް ނޫން. އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުއކޭޝަން ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ކުއްލިއްޔާެއކޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބެުލމުގެ ދަށުގަިއ ހުންނަތަން. ތަނުގައި ހުންނާނެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ްސޓަޑީ ސް. އެއީ އަުޅގަ

ސްޓަޑީސް ައކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން ދަުށން ހިނގަމުން އަންނަ ވަކި  ވިދާޅުވާ ކޮލެޖު އޮފް އިސްާލމިކްތި

 މުއައްސަާސއެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން.، ލީ އާރިފްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ޢި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފްކެ

ނޑަެއޅުްއވީ  މިލިައން ނުލައޭ ރިވައިްޒޑް ބަޖެޓު  20ޝުކުރިއްާޔ. ޑެޕިއުޓީ ވައިްސ ޗާންސެލަރ ވިދާޅުވީ މިތަނުން ކަ

ވާއިުރގައި މިހާރަށް ހައްޓި މިލިައން ރުފިޔާސަތޭކަ ބާމިލިއަން ހިމަނުއްވަިއގެން ެވސް  20މިއޮތީ ދެއްތޯ؟ އެ 

މިލިއަނޭ. ދެން  23އެ މަދުވަނީ ، ިމލިއަން. އެހެންވީމާ 185ޅުއްވި ތިބޭފުޅުން، ކުރިއަށް އޮތް ައހަރަށް ހުށަހެ

އޭ އާމްދަނީގެ ގޮުތގަ. މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިވަޑައިަގންނަވަ 31އަޅުަގނޑަށް ައޑުިއވުނު ތިބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އަޑު 

ނޑާލީމަ ތިބޭފުޅުން ތި ބޭނުންފުޅުވާ  31މިލިއަން ރުފިޔާ  23އެ  ންވީމާ،އެހެ ހަމަވޭ  185މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅައި ކަ

ނޑު ނިންމާލީމަ  31ނޫންތޯއޭ؟ އެ  މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންފުޅެއް ނުކުރައްވާަނންތޯ އެއީ އެއް ުސވާލު އިނޭގތޯ. އަޅުގަ

ކުރެްއިވ  ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް ަލކީ، ހަމަ ގަމު ދާއިާރގެޖަވާބުދެއްިވއްާޔ ރަނަގޅީ. ެދން އަނެްއ ސުވާ

ށް ޖަވާެބއް ދެްއވަން ބޭނުންފުޅު ނުާވކަހަލަ އީ. ެއކަމަސުވާލު. ލ. ގަމުަގއި މިސާަލކަށް، ވިދާޅުިވ ބަޖެޓު ކޮމިީޓޭއ މި

ނަޑށް މާނަކުރެވުނީ ކުރިައށް ގެންދަވަން އެަބއުުޅއްަވޭއ ރިޒަމް ތިބޭފުޅުން އެތާނގައި ހަމަ ޓޫ ގޮތަކަށް. އެކަމުން އަުޅގަ

ން އިނގޭތޯ. އެ އާމްދަނީ، އެަކން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ އެ އާމްދަނީ ބޭނުންކުރައްވާނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ޖެޓު ކަމަށް ތިބޭފުޅުން ލަފާކުރައްަވނީ ކޮން އަހަރެއްތޯއޭ؟ ބަ ނޫނިއްޔާ އެ އާމްދަނީ ލިބޭނެ މިދޭ އެއްޗެްއގެ އިތުރުންތޯއޭ

ނޑުމެންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެްއޔާ ަވރަށް ފަސޭހަވާނެ. އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން  ކޮމިޓީވީމަ އަުޅގަ

ކަމަށް. ހަމަ އެއީ އަޅުަގނުޑމެން އެންމެން އެއްބަސްވާ  ވެސް ެއއްބަސްވޭ އެބަ އެމް.އެން.ޔޫ ކުިރއަށް ދާންޖެހޭނެ

ނޑު ކުރަން ބޭނުންވަނީ. ައނެއް ސުވާަލކީ، ތިބޭފުޅުން  3ކަމެއް. ދެން އަެނއް ުސާވލަކީ،  ސުވާލު އަުޅގަ



  

އިޢުލާނުކުރެްއވީ މެދު އުތުރަށް އިޢުލާނުކުރެއްވި ައއުޓުރީޗް ޕްރޮގްރާމުގެ ވާހަކަ. ޭއގެން ޮކން ރަށަކުންތޯއޭ އެންމެބޮޑު 

 ގަޅު.ސުވާލަށް ަޖވާބުދެްއވިްއޔާ ރަނ 3ތަރުޙީބެއް ތިބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑއިގަތީ. މި 

 

 ޙަސަން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ލަރ ނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެމޯލްޑިވްސް ނެޝަ

ކައުންސިުލގައި ހުންަނ  ދުމަށް ޓަކައި އެ ހުންނަ ރަށާއިރާއްޖެތެރޭގައި ހުންނަ ކެމްޕަސްތަކުަގއި އިނގޭތޯ އާމްދަނީ ހޯ

ނޑުމެން ބައެްއކަހަލަ ޙަރަ އް ކާތްތައް ހިންގަން. ހިންަގއިެގން ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެރަށު ކައުންސިލާ ގުިޅގެން ައޅުގަ

އެއްަބސްވާން ޚަރަުދކުާރނީ ހަމައެކަނި ެއ ކެމްޕަްސ ހުންނަ ރަށުގެ ތަޢުލީމަށޭ.  އަޅުަގނޑުމެން އެ ކައުންިސލާ

ންނާނަން. އް ގެނީ މާލީ ކަމެއްގެ ކުރާަކށް އެ ނުވެއަޅުަގނޑުމެން އެހެން ކެމްޕަސްއެއް ސަބްިސޑަިއޒުކުރާކަްށ ނޫ

ނޑުެމން ބާޒާރެއް އެބަ ސ.އަތޮުޅަގއި ައޅަން މަސަްއކަތް ކުރަްނ  އެހެންވީމާ، މިހާރު މިސާލަކަްށ ދަންނަވަނީނަމަ އަުޅގަ

ގެ ކުދިންނަށް ގުިޅގެން. އަާޅއިރު ޭއގެން ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް އެ ރަށު  އެބަ އިނގޭތޯ ރަށުގެ ަކއުްނސިލާ

ނޑުމެން ޚަރަދުކުރާނީ. އެީއކީ މާލެ  ެއ ރަށުގެ ސްކޯލަރޝިޕް ދިނުމަށާއި ކަންތައްަތއް ތަަރއްީޤކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮލްެގ އިނގޭތޯ ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލަރނިންގގެ އައުޓުީރްޗ  ގެންނާނެ އެްއޗެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަ

 ނޭ ައޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭނީ. ސެންޓަރުތައް ބެލިއިރު އިނޭގތޯ އެންމެބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި އޮތީ ދުވާފަރުން

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަރަވރސިޓީގެ ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސެމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި

 ސެންޓަރަކީއަޅުަގނޑު ހަަމއެކަނި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދެންމެ ެއ ވިދާުޅވި ޮކލްގެ ައއުޓުީރޗް 

އެ ބޭނުންވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރެވިއްޖެްއޔާ ޔުނިވަރސިީޓގެ ފަރާތުން އެ ހަމަ މިދެންނެވީ  ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް

 ކޯހެއް ހިންަގއިދިނުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ހުޅުވާލާފަިއ ހުންނަ ދޮރެއް. ެއ ދޮރު ހަމަ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ހުުޅވިފައި 

ނޑުެމން ކޮލް ައއުޓުީރޗް ސެން އޮ  ގއ.ވިލިނގިީލގަާއއި  ،ާއއިގޮތުަގއި ުފވައްމުލަުކގަ ޓަރުގެވޭ. މިަވގުތު އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންެގ ކޯސްތަްއ ހިންގަމުން އެބަދޭ. ދެން އެހެން ަރށްރަށުން އެދިަވޑަިއގެންފަިއ  ދުވާފަރުަގއާ

ނޑުމެން އެ ޕްރޮޕޯސަްލ ިއވެލުއޭުޓކޮށްފައި އެކަެމއް  އާރިްފ ކުަރނީ. ހަމައެކަނި ދެންމެ ޕްރޮޕޯސަލްސްތައް ލިބުނީމަ ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީއަުޅަގނޑު ކުރީގެ ެވސް ފަށަމުން ވެސް ދެންނެވިން އަޅު ކުރެްއވި ސުވާލު. އެ ލިބޭ  ގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާނެ ނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ.  އާމްދަނީގެ އިތުރަށް އަުޅގަ ކަމަށް ބެލެވޭ ބައޭ ދައުލަތަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ޚަރަދު ނޑުމެން ތިބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުަގިއ އެހެންވީމާ، އެބައި އަުޅގަ ކުރަމޭ. އެ ޚަރަދުތައް އަުޅގަ

ހުންނާނެއޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް ކޮން ޚަރަދުތަކެއްކަން އޭގެން ކުރެވެނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވަން ހުންނާނެއޭ 

 އެ ޚަރަދުތައް ބައްަލވާލަްއވަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެްއޔާ. 

 



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އިތުރު ސާފުކޮށްލުމުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމަ. އަަވސްކުަރއްވާ!

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފްކެ

ކުިރއަށްދާނެ ދެއްތޯ؟ އެ ޕްރޮޖެކްޓުން ެއ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ފައިސާ  މާ، ލ.އަތޮޅު މިހިނގާ ޕްރޮޖެކްޓްއެހެންވީ

 ކުރިއަރުވަން ދެއްތޯ؟ ލ.އަތޮޅުެގ ތަޢުލީމްޅުކުރައްވާނީ ބޭނުންފު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޙަސަން ޙަމީދު ލަރަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި

ނޑުމެންނަްށ ލިބުނުއިރު މިއަންނަ އަހަރު  ލ.އަތޮޅަށް ެއްއވެސް ފަިއާސއެއް އަސްުލގައި މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ ބެހޭ އެއްެވސް ކަމެއް ނުއެއް ހިނގާނެ ިތބޭފުޅުން އެކަން ކުރަްއވަން  ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައެއް

ނޑުމެން  ެއތާނގެ މަތިމަރަދޫ ސްކޫލުގައި މިހާރު ކެމްޕަސް ހަދައިގެން މި އުޅެނީ އެތާނެގ، ބޭނުންފުޅު ނޫންނަމަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަ  ސިލާ އުޅެނީ. އެތަނުގެ ަކއުން އަހަރަށް  5މުން މިދަނީ އިތުރު ދެ އަހަރަށް އެހެންނޫނީ އަޅުގަ

އެތަން އަނެްއކާ ކުްއޔަށް ެއހެންނޫނީ ކޮންމެވެސް ގޮތަަކށް ލިބޭތޯ ކޯސް ހިންގަން. އެއީ އަސްލުަގއި ކެމްޕަސް، 

 މިދެންނެވީ ބަޖެޓު ނެތިއްޔަކާ ނުއެއް ެއޅޭނެ ނޫންތޯ އެހެންެވގެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު، އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން.ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޢިއް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ވެސް ަހމަ ޤަބޫލުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރސިީޓއެްއ  އެކުލަވާެލވި ޔުިނވަރސިީޓ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ގައިމުގާއިުމކުރެއެކުަލވާލެވުނު ފަހުން  ވެސް މަރުޙަބާ  ވުނު ފަހުން ތިކުރަްއާވ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ ވެސް އެކަން އިުތރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި  ދަންނަވަން. އަދި

ނޑުމެން ދެކެނީ. ދެން ބައެއް ނުކުތާތަ  އް ާފހަގަކޮށްފައި ހުރި ދަތިކަުމގެ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ޮގތުގައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ވިދާޅުެވްއޖެ ނަރުސްކަން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އެ ޕްރެކްޓިކަލް ތަމްރީނު  ވާހަކަ. ެއއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވެްސ ހޯދުމަށް ޓަކައި ހޮސްޕިޓަލް ެތރޭގަިއ، ައޅުަގނޑު ހިތަްށއަރާ ސުވާލަީކ އެހެން އެްއވެސް ފުރުޞަތެއް އެހެން އެއް 

ހޮސްޕިޓަލަކުން ލިބިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ލިބުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިަފއިވޭތޯ؟ ވާނަމަ އެކަމަށް ލިބިފައިާވ 

އެ ކުެރއްވި ސުވާލާ  އެއްބާރުލުމަކީ ވެސް ކޮބައިޯތ؟ ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ަހމަ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ެމންބަރު



  

ވާލިއިުރ ބަެއއް ތަންތަނުގައި ކެމްޕަސްތައް ާގއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ުނވަތަ މިފަހަރު ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު އެކުލަ  ގުިޅގެން

ކަހަލަގެ މުއައްސަސާަތއް  މާާރތްތައް ކުރުމަށް ނުވަތަ ބައެއް ކަހަލަގެ އި ޔުނިވަރސިޓީ ކެމްޕަްސއާ ުގޅިގެން ބައެއް

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތްގޮތު އާއި  ގައި ަހމަ ތިބޭފުޅުންގެ ލަފަ ގާއިމުކުރުމަށް އެަބއޮތް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިން ހަމަގައިމު ވެސް ކެނދިކުޅުދޫގެ އެކަންތައް ވެްސ  މަޝްވަރާގެ މަތިންދާކަހަލަ ޮގތަކަށް، ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން، ދެން  ނަށް ފާހަގަކުެރވިފައި އިްނގޮތާއަޅުަގނޑުމެން ޚިލާފު ގޮތަކަށް ދިޔައިމަ އޭތި ވެސް ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންަނށް އެްއވެސްކަށް ަބލައިއެ ދާއިރާތަޚާއްޞަކޮށް  ކަހަލަ ތަަޞއްުވރެއް، ުކޑަހުވަޫދއަކީ ވެްސ  ލާއިުރގައި އަުޅގަ

މިދެންނެވީ އާބާދީ އެއްފަސްުކރުމުގައި އަެނއްކާ ބޮޑު ތަަޞއްވުެރއް ޮއެވގެން މަސައްކަްތ ކުރަމުންދާ ތަނަކަށްވާތީާއ 

ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ  އީން ދިމާލަކަށްވެފަިއވޭތޯ؟ މިއެްއކޮށް އެކަހަލަގެ ެއްއވެސް ތަޞައްވުެރއް ެއއި

 ސުވާލުތަކަީކ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޙަސަން ޙަމީދު ލަރަވރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނި

ތެްއގަިއ މޯލްޑިްވސް ގޮ އެންމެ ފުރަތަމަ ނަރުސްކަމުެގ ތަމްރީނުގައި އިނގޭތޯ. ޭއެގ ކޮލިޓީ ހިފަހައްޓަނީ މަިއަގނޑު

ނޑުމެންނަކަށް  ނަރސިންގ ކައުންސިލުން. ދެން އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ހުއްދަ ދެއްވާ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ.  ކަހަލަ ކަންަތއްތައް ފުރިހަމަ ބައެއް ހުންނަ ނޯވޭ ކުދިން ފޮނުޭވކަށެއް. ދެން ނަރުސްކަމުގެ ތަޢުލީމުަގއި 

މީހުން ވިހާތަން އިނގޭތޯ.  30ޑިޕްލޮމާ ނަރުހަކަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވެންޖެހޭނެ ނަރުހަކަށް، ކޮންމެ  މިހާރު މިސާލަކަށް 

ދެން އެކަމެއް ާރއްޖޭގެ ުކަޑ ހޮސްޕިޓަލަކުންނެއް އެމީުހންގެ މުއްދަތު ތެރޭަގއި ުނއެްއވާނެ. ދެން ބަެއއްފަހަރު 

އެބަ ސިލޯނަށް ފޮނުވަން އިނގޭތޯ. އެހެންނޫނިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުރުަމށް، އެ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ޓަކައި

ވަީނިވއްާޔ  ކަމުަގއި އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވަން. މިކަަހލަ ދަތިތަކެއްގެ ތެޭރަގއި އުެޅނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެްނ އެދެފި

ނޑުމެންނަްށ ހީވަނީ ހަމަ އެްއވެސް ނު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ކަހަލަ ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި އިނގޭޯތ ތަމްރީ އޭ.ޑީ.ކޭއިން އަުޅގަ

ނަރސިންގ ަކއުންސިލާިއ ައއުމުން އެކަަމކު ހުއްދަކުާރ ތަންތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވާެއއްަޗކީ ލިބޭނެހެން. އޭގެ

 ދެވެން އޮންނަނީ އެއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަިދ އިތުރު ދެ މެންބަރަކު އެބަަގއި ނިމޭނެ 3:20ޝުކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވަގުތު ހަމަޖެހުނީ މިހާރު 

ތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދެއްަވން ވެސް ޖެހޭނީ. ހެޔޮފުޅުކަން ހުރި ސުވާލު ގުޅުން ވި. ދެން އަނެްއކާ ސީދާ ބަޖެޓާތިއްބެ

ުޅ ކުރިން ބޭނުންކުރެްއވި ފުރުޞަތުަގއި ދޮ ތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްއެއީ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެއްާވތީ. ޢިއްޒަ



  

މިނިޓެއް، މިނިޓެްއވަރު އެބަިއން ބާކީ. ައޅުަގނޑު ދެން އެ ފުރުޞަތު ޖޭ.ޕީެގ ފަރާތުން ޙުސައިން މުޙައްމަދަްށ، 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ެވސް އެހާކުޑަ ަވގުތުޮކޅެްއވީމަ  ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެންމެ  ވިދާޅުވިގޮތަށް ދޮޅުމިނިޓު ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުެމން މިއަދު އަިދ އި  އްޔެ ވެްސ ކުޑަ ވާހަކަޮކޅެްއ ދައްކާލަްނ، ދެން އެްއޗެްއ ވިދާުޅވާން އޮިތއްޔާ ވިދާުޅވާނީ. އަުޅގަ

ނޑު އެކަނިޕީ.ޖީ ފަަދ ތަންތަނަށް ވަ އޭ.ސީ.ސީ، މިސާލަަކށް ބައްދަލުކުރިއިުރގައި   ރަށްގިަނ ޭބފުޅުންގެ، އަުޅގަ

ނޑު ކަންނޭނގެ ބަިއވެރިުނވެ ހުީރ. ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ތަުރޙީބު ލިބުނު ބޮޑުކޮށްދިނުމަ ށް ހުށަހަޅާފައިވާ. އަުޅގަ

 މު ތަނެއް ނެތް. ސަބަބުތައް މުހިން ގޮތުަގއި ބޮޑުކޮްށދެންޏާ ބޮޑުކޮށްދޭން ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއަްށވުރެ މީދުކުރާއުން

ޕަރސެންޓަށް. ކުރިން  7.7އްޖެ. އެ ބޭފުޅުން ރިވަިއޒްޑް ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަްށ އެދިވަަޑއިގެންފައި އެއިންނަީނ ވި ވިދާޅުވެ 

 އިތުުރކޮށްދީފައި ހުިރ ތަންތަން. އެހެންވީމާ، މިަކން ވިސްނުމުަގއި ބަހައްޓާނެ  38، %40މިދެންނެވި ތަންތަނަކީ %

ނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ މި  ދު ޫދކުރުމަށް ނިންމާ ސްޓޭޖަށް ދިޔައިަމ. އަދި މި ބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އަދަކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ތާއީދުކޮށްލަން. އަދަެދއް ނުިކޔަން. އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް. ައޅުަގނޑު ދެްނ  ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

މިލިއަްނ  11.2ސިީޓަގއި އެދިަވޑަިއގެްނފައި މިއޮތީ  ސުވާލެްއގެ ގޮތުން ދަންނަވާަލން އޮތީ ތި ބޭފުޅުން މި ފޮނުއްވި

ދެއްތޯ. މި އަދަދު ލިބިއްޖެއްާޔ މި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބައި ެއކަނިތޯއޭ ނުވަތަ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއްތޯއޭ. އިމާރާތްކުރުުމގެ 

. 421ޑު ނަންބަރު ބައި އެކަނި. އަޑުަމޑުކޮށްލާ ޙުސައިން، ަވގުތު ދާތީވެ. ދެން އިދާރީ ބައި، ތި ބޭފުޅުންގެ. ކޯ

މިލިައްނ  9.6މިލިއަން. ދެން ރިަވއިްޒ މިއޮންނަނީ  15މިއޮންނަނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ބައިން، މި ރިަވއިޒް ދެްއވާފަިއ 

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންަވނީ އެއީ ތި ބޭފުޅުންގެ މަަސއްކަތް ނުހިނަގއިގެންތޯ ނޫނީ  9.6އިނގޭތޯ.  މިލިއަން. ައުޅގަ

ްއވީތޯއޭ. އެއީ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ އަކީ ޢާއްމު ގޮތެްއގައި ދޫކުރުމަށްފަހު ކުޑަކުރާ އެްއޗެއް ނޫްނ އެ ތަނުން ކުޑަކޮށްލެ

 އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއި އޮންަނ ގޮތުން. ދެން މިހާރު ނޭނގެ ކަންތައްތައް ާދގޮތެއް ވެސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު ހަމަ ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަތިވެިރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސްލަރމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ 

ނޑުމެން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަށް އެ ސިީޓގައި ބަާޔންކޮށްފައި އެ އޮތީ މިހާރު  ނޑު ދަންނަވާލާަނން އަޅުގަ އާދެ! އަުޅގަ

ނަޑއަ ުޅއްވާަފއި ހުރި ޕްރޮެޖކްޓްތަުކގެ އިތުރަށް. ެއއީ މިާހރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަުކގެ އިތުރަށް ދަންނަވާލާފައި ކަ



  

އޮތް ެއއްެޗއް. އިތުރަށް ޭބނުންވެގެން ދަންނަވާލާފައި ޮއތް ބައެއް. ޭއގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑަށް ހަމައެކަނި މި 

ނޑުމެންނަށް ވަިކ ގޮ މިލިއަން ރުފިޔާ. އޭތި  3.8ެތއް ުނނިމި އޮންނާނޭ ޭއގެ ދަންނަވާލީ މިހާރު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅޭ އަްއޑޫ ޕްރޮޖެކްޓަށް، އަްއޑޫގެ ައޅުަގނޑުމެން މި ސިޓީަގއި ބަޔާން ނުކުރެިވ 

ނޫން  އެހެންނަމަވެސް ައއްޫޑގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ލައްަވއިދެްއވައިިފްއޔާ. ދެން މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނުހިނގައިގެެނއް

ނަޑކަްށ  ނޑުމެންނަށް ގާްތގަ މިލިއަން ރުފިޔާ މި  15އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފައިސާ ުއނިކުރެއްީވ. މި އަހަރު އަޅުގަ

މިލިއަނެްއަވރު މުޅިއަކު ބާކީ އޮތީ. އެީއ  3ޕީ.އެސް.ައއ.ީޕގެ ގޮުތގަ. އޭެގ ތެރެއިން މިހާހިސާބަށް އަންނައިރު ވެސް 

ނަޑއެޅި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކް ޓެއް ހަމަ ހިންގަމުން ހަމައެކަނި ދިމާިވ ދައްަޗކާ ހެދި ތިނަދޫަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނޑުމެންނަށް ހުއްޓާލެވުނީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ތަން މިހާރު ވެސް ރީއެވޯްޑކޮށްގެްނ  އިމާރާތްކުރަމުންދިޔަ ތަނެއް އަޅުގަ

ނަޑކަށް ނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެން ފަށައިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ނުކުރެވިެގނެއް ނޫން އުނިކުރައްވާފަ  އި މިއޮތީ. އަުޅގަ

 އުނިކުރެްއވި ސަބަެބއް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ފަހަރު ފުރުޞަތު އަރުވަން އެމް.ީޑ.ޕީން އަދި   31މިނިޓާއި  1އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

ބްދުލްކަރީމް، ހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ސިކުންތު ބާކީ އެބަ އޮތް. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޢަ

 މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް

ނުޑ ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ ފާއިތުވި  އަހަރު ދުވަހު ތެޭރގައި ިތ ހޯދި ކާމިޔާބީ އަށް  3އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ ތި ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ފޮނުިވ ސިޓީަގއި އެބަ އޮތް ޝު  26.6ކުރު އަދާކުރަން. އަުޅގަ

މިލިއަްނ މަދުިވ  32.52މިލިއަން ރުފިޔާ މަދުވި ކަމަށް. އެކަމަުކ އަުޅަގނޑު ކުރިމަތީގަިއ މިއޮތް ކަރުދާހުން ދަްއަކނީ 

ނަޑކަށް  އަން ރުިފޔާެގ ތަފާތެއް މީގަިއ އެބަ އުޅޭ. ިސޓީގަިއ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގިއ މިލި 6ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ގާްތގަ

މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ލިިބއްޖެއްޔާ ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް މެނޭޖްކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް.  18.7ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ އޮތް 

ރުފިޔާގެ ތަފާތެއް އެބަ އާދޭ. ދެން ހަމަ  މިލިއަން 13އެހެންވީމާ، ެއއާ ދޭތެރޭގައި ކީކޭތޯ ބުނަނީ؟ އޭރުން ވެސް އެ 

އެާއއެްއކޮށް، އެީއ އަުޅަގނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލު. ދެ ވަަނ ސުވާުލގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ 

ން މިލިއަ 570އެބަ ިހއްސާކުރޭ ތަމްރީން ކުރުމަށާިއ ސްކޮލަޝިޕާއި ިމވެނި ކަންތަްއތަކަށް. ެއއީ  2.3މުޅި ބަޖެޓުގެ %

ރުފިޔާ. މީގެން އެްއވެސް ވަެރއް ތި ބޭފުޅުންނަށް ެނގިދާނެތޯ؟ ދެން އަދި އަޅުަގނުޑ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ވެްސ 

ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު ހުރިހާ އޮފީސްތަކަކުން މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުދިންތައް ފޮނުވާއިރުަގއި މީގެްނ 



  

ދިމާލަށް ޑައިވަރްޓކޮށްލެވެން އޮެވ، އޮތް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމުން  ޔުނިވަރސިޓީއާ އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެްއވެސް ބަެއއް

 ޭއެގ ޖަވާބު ބޭނުން. ، ްނވެސްްޓކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވީމާޔުނިވަރސިޓީ އަށް އި

 

 ޙުސައިން ޙަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑެިޕއުޓީ ަވއިސް ާޗންސްލަރމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިަވރސިޓީގެ 

އް އޮތް ކަމެއް ދަްނނަވަެއއް ނުލެވޭނެ. އެީއ ތި އްލިައކަށް ހިސާބުގެ ގޮުތން ފަރަޤެދެން މިތާ އިނދެފައި ކު އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެން ލިޔެ ަފއި އެހެރީ. ބޭފުޅުން ދެއްވި ހިސާބެއް ތި ބޭފުޅުން ތި ބައްލަވަނީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ހިސާބުތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑަބަލް ފަރަޤެއް ުއޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅު، އެހެންވީމާ ަގނޑުމެްނނަށް ފެނުނު ފަރަޤު އެއީ. ދެން އަޅުގަ

ޗެކްކޮށްލާަފއި މައްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އެކަން އިޞްލާޙުކޮށްަލދޭނަން. ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް 

ރޑް ުކރެއްވިދާނެތޯ ެއއީ ދެން ތި ބޭފުޅުން ނޑުމެންނަށް ފޯވަ ނޑަށް ހީވަީނ  އެލޮކޭޓް ކުަރއްވާ ަފއިސާ ައޅުގަ އަޅުގަ

ިއނގޭތޯ. ެއއީ ދެންމެަގއި މިޮކޅުން ބައެްއ މެންބަރުން ެއ  ނިންމަާވނެ ސިޔާސަތެއްހެން އެއީ  މަޖިލިސް ތެރެއިން

ހުށަހެޅުއްވިހެން ސްކޮލރޝިްޕތަކަށް ދެްއވާ ފައިާސ ސްކޮަލޝިޕްތަކަށް އެ ެދއްާވ ފަިއސާ ޔުނިވަރސިޓީ އަްށ ެއ 

ނޑަށް ހީވަނީ މި  ގެން ޚަރަދު މެނޭޖްކުރެވިާދނެތޯ. އެސްކޮލަޝިޕްތައް އަާމޒުކުަރއްަވއި ކަހަލަ ސިޔާސަތުތައް އަުޅގަ

ޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ ކޭޝަާނއި އަދި ޑިޕާރނީ. ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުމަޖިލިސް ތެރެއިންހެން ނިންމަވާ

މެންަނށް ކުރެވޭނެ ބައެއް ތަމްރީން މަޝްވަރާކުރަްއަވއިގެން އެ ަބއިތައް ދާނީ. އަޅުަގނޑު ންތަނާކޭޝަނާއި އެ ތައެިޑއު

ނޑުެމން ދަންނަވާލަން. ހަމައެކަނި  ނޑުމެންގެ ކަންޮބޑުވުމެްއ ކަމަށް އަުޅގަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮުނވާތީ އެއީ އަުޅގަ

 އެވަރުން ފުއްދާލާނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މިނިޓު  5ދަލުވުްނ ގާތްަގނަޑކަށް ންމަން އުޅުނު ބައްއަްށ ނި 3:20އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. އަުޅަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެްޓ  2015ތަފާތަކާއެކު ނިންމާލަން މި ޖެހުނީ. އަޅުގަ

ން ދެއްވި ދިރާސާކުރުމުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަުކގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ފަރާތު

އެއްބާރުލުމަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން! އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި 

އާއެުކ އިށީނެދގެން ސްމެންބަރުން ވެސް ހުށަހެޅުްއިވ ފަދައިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭން

ޓަކައި މިނިވަން  ލަތެއްގައި މި މައްސަލައިގެ ޙައްލުތަްއ ހޯދުމަށް މެ ހާއޮތް ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ކޮން ދެކެވެން

މި ދަނީ ވާހަކަދަެކވެމުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މިނިަވން ގިނަ މުައއްސަސާތަުކްނ  މުއައްސަސާަތކާ

މެޖޯރިޓީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރަން. ނަމަވެސް ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  އާއެދިަވޑަިއގެންނެވި ކޮމިޓީ

އަދި މައިނޯރިޓީ ޕާީޓގެ ފަރާތުން ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ  ބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި ޢިއްޒަތްތެރި މެން



  

ަބއްދަލުކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން  ގެްނ ތި ބޭފުޅުންނާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތާއީުދުކރައްަވއި

ވެސް ަބއްދަލުކުރެވެން ވަގުާތއި ހާލަތު ެގންދަނީ. އެއީ ވަކި އަދަދަކަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރިއަށް މި ނިންމައިގެން

ނޑުމެން ސަމާލުކަންިދނީ. އޭގެއޭިރޔާ 7އޮތް ގޮތުން.  ތެެރއިން ހަމަ ގިަނ ބޭބޭފުޅުން ތި ބޭފުޅުންގެ  ައކަްށ އަުޅގަ

ޓަކަިއ  ވިދާޅުވެެދްއވި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ވާހަކަ، މިދެންނެވީ ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވާހަކަ

ދަންނަވާލާނަން. އަދި ހަމަ މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދެެކވެމުން ދާއިރުަގއި މި ނޫން ެއހެން މަރުޙަލާއެއްަގއި ވެސް 

ވުެރ ބަޖެޓަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މަޖިލީހުގައި ބަެއއް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން ސުވާލުތައް އެބަ އަމާޒުވޭ

ބޭރުން މުޅި ސިޔާސަުތގެ މައްޗަށް. ތަޢުލީމީ ސިާޔސަާތއި އަިދ ތި ބޭފުޅުންެގ މަސައްކަތްޕުޅުަތކުެގ މައްޗަށް. 

އަޅުަގނޑަށް ީހވާ ގޮުތަގއި މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށްގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެހެން ބައްދަލުުވމެއްަގއި އެފަދަ ޖަވާބުަތކާިއ 

މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ުޝކުުރ ، ވާުބ ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާޖަ ސުވާލުތަުކގެ މަްއޗަށް

ނޑުމެްނެގ މިއަދުގެ މި ަބއްދަލުވުމުން ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަވގުތު ހަމަޖެހުނީ ކަމުގަިއ  ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

ވޭނެ ގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންދެވުން އެދެން. ދެއް މޭޒުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭރަށް ވަޑަިއގެންދަންނަވަން. އިދާރީ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޤައްރިރުެގ ނައިބު އެ ބޭފުޅުން ޭބރަށް ފޮނުއްވައިެދްއވުމުަގއި އެހީތެރިވެދެްއވުން އެދެން. 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ނިންމާލުމަށް މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާނެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(   ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން އަދި އަޅުގަ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް މި މަސައްކަތް )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިނގޭތޯ. 

 އިޙްތިރާމްމީދީ ބަޖެެޓއް ގެނެސްދިނުމަށް ތި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް ންމައި ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަށް އުންއަވަހަށް ނި

ނޑުމެންނަށް އެ ސަރވިސްގެ ފަރާތުން  ސްަގއި ަޙޤީޤަތުގައި މޯލްޑިްވސް ކަސްަޓމް 15:00ބަ އޮތް ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

މިއަދު އަދި އިތުރު ދެ  ެރވިފައި އިން ގޮތުން. ނަމަވެސްކުރިން އެޖެންޑާ ކު އްދަލުކުރުން އެބަ އޮތް ިއނގޭތޯބަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފަސް  ނޑު ހިތަށް އަރަނީ އަޅުގަ ރޭކެްއ މިނިޓުގެ ބްވަރަކަށް ބައްދަލުވުން އޮންނާނެތީވެ ައޅުގަ

ގިނައިުރ ތިއްަބވަން ޖެހުނީތީވެ. މޯލްިޑވްްސ  ޚްލާޞްތެރި ަމޢާފެއް އެދެންބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އި ން އެ ބޭނުންވާނޭ. ދެ

އަުޅަގނޑުމެން ، އެހެންވީމާ. ެއބަ އޮތް ދެން އޮތް މީޓިންގގަ ބައްދަލުކުރުމަށް ސް ސަރވިސް އަުޅަގނޑުމެންނާކަސްޓަމް

މީދުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. އުން ގެ ބުރޭކަކަށް ފަހު އެނބުރި ކޮމިޓީ ރޫމަށް ވަންނާނެ ކަމަށްމިނިޓުކަށް ފަސް ވަރަ

ވަަނ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީެގ  2015 .حيمحمن الر  بسم هللا الر  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ގަންނަވާ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި އަދި އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ވަނަ ބައްދަުލވުމަށް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއި  12

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2015ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން 

ނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްލަން ތާވަލުކޮ ގޮތުން މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާގުޅޭ ބަޖެޓާ ށް ރޭވިގެން ހިނގާ ބައްދަލުވުުމގެ އަުޅގަ

ހަމައަށް.  ވުން ކުރިއަށް މިހާރު މި ވަގުތާވަނަ ބައްދަލު 3ތެރެއިން މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން މި ގެންދަނީ 

ނޑުމެން މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނި 14:00އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން  ވަރސިީޓގެ ފަރާތުން ަގއި އަުޅގަ



  

ނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްފަިއވާނެ މިއަދު ެވސް ފަރާލުކޮށްފަބޭފުޅުންނާ ބައްދަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ  .ތަކާ. އަދި އޭގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެޖެންޑާ ކޮށްަފއި އޮީތ  3. މިއަދުގެ ޖެނެރަލާ ގައި ކުރިއަްށ ގެންެދވޭނެ  15:00ވަނަ ބައްދަލުވުން އަުޅގަ

ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ުޅަގނޑުމެން އެހެން މަސައްކަެތްއ ދޭތެރެއަށް އަ ނަމަވެސް ކުރީގެ ަބއްދަލުވުމާކަމަށް. 

ނޑުމެްނނަށް ޝެޑިއު  1ަގއި ބައްދަުލުވން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެ  15:00ލުން ނައްޓާލި ނަމަެވސް މި ވަގުތު އަުޅގަ

ނޑުމެންނާގަިޑއިރުެގ މުހުލަތަށް. މިގޮ ސަރވިްސެގ  ސްބައްދަލުކުރުމަށް މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމް ތުން މި ވަގުުތ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެދެން މީޑިޔާގެ ތިޖާޖެއް ބޭފުޅުން ެވއްދުމަށް އިތުރު އިޙް ފަރާތުން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން އެބަ ތިއްބެވި. އަުޅގަ

ކުރިެއކޭ އެްއގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައި އަދި މި ހުށަހެޅުއްވުންތަކަީކ  ރަކު ނުކުރައްވާތީ ހަމަ އެގޮތަށްއެްއވެސް މެންބަ

ވާީތވެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ތައްަތއް ކަމުގައި ތަކަށް ފާސްކޮށްގެން ގެންދާ ކަންއަޅުަގނޑުމެން ވަިކގޮ

ެއ ނިންމުނު ގޮތަށް ޕާޓީތަކަށް  މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތާއީދުކުރަްއވައިހުށަހަޅުއްވައި އަދި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް 

ނޑަައޅަިއެގން  އަދި  މިނިޓު 10ޖޭ.ޕީ އަށް  މިނިޓު، 15އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ، މިނިޓު 20ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސްލޮޓް ވަގުތު ކަ

ގަޑިއިުރގެ ބައްދަލުވުން ކުިރއަށް ެގންދަވަން. އަދި އެ ކުރިއަްށ  1ެގ އުސޫލުން މި މިނިޓު 7އެމް.ޑީ.އޭ އަށް 

ދެއްވުމަށް މެންބަރުން ގެންދަާވއިރުަގއި މިއިން އެްއެވސް ދިމާލެއްގެ މިނިވަން މުއައްސަާސއަކަށް ވަކި އަދަެދއް ފާސްކޮށް

ނ ޑުމެްނ އެދިަވޑައިުނގެންނެވުމަށް އަިދ ެއގޮތަށް ތާއީދު ވެސް ުނކޮށްދެއްވުމަށް ދަންަނވަން. އެއީ ފަހުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގައި ފާސްކޮށްަފއިާވ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއެކު އިށީނދެ ަވކި ގޮެތއް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

 ސް ވެްސ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލަމުން އިދާރީ މުވަްއޒަފުންނަށް ދަންނަވަން މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްވާތީ އެ ވާހަކަ ށްކަމަކަ

ރުކޮށްދެވޭެނ ގޮތް ހައްދަަވއިދެްއވުން. ްސގެ ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ކޮމިޓީ އަށް ހާޟިސަރވި

 މޭުޒގެ ހެޔޮ ޓަކައި އިދާރީ ސޭހަކުރުމަށް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ފަ

ނޑުމެންނަށް ކަސްޓަމުން މިފަހަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބަޖެުޓގެ ތަފާތު ފެންނާނެހެން ކަރުދާހެއް  އެދުންތަކާެއކު އަުޅގަ

 ައށް  2015ފުރަތަމަ ލިބުނު، ފަހުން ރިވައިޒް ކުެރވުނު،  2014ހިނގި ޚަރަދު،  2013ތައްޔާރުކުަރްއވާފައި އެަބވޭ. 

މަންޓަކީ ިޢއްޒަތްތެރި ތަކާއި ފަރަާގއެުކގައި. މި ޑޮކިއުލުލަފާކުރި ބަޖެޓްގެ ތަފްޞީ ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓާއި އަދި

ސަރވިސް މިގޮތަްށ  ސްމަންޓެްއ ކަމުގައި ދެކެން. އަދި ކަްސޓަމްހިންމު ބޭނުމެއް ކުރެްއވޭނެ ޑޮިކއުމެންބަރުންނަށް މު 

ނޭ މީގެ ޑީޓެއިލް ރިޕޯޓެއް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މޭޒުކޮޅުމަތިން ހިނގަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ ފެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ޮކމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރަށް ދަންނަވަން އެ ބޭފުޅުން 

ންނެވި ބޭފުޅުންނަްށ ގެ ފަރާތުން ވަޑަިއގެސް ރިސީވްކުރުމަށް. އާދެ! ޝުުކރިއްޔާ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ކަސްޓަމް

ނޑުމެން  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2015އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ތަހުނިޔާ މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަން. އެއީ އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި މި ކޮމިީޓން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީްނ އެްއކޮށް ކުރިއަށް ިމގެންާދ 

ނޑުމަސައްކަުތގައި މިނި ބެހޭގޮތުން ގޮތްތަކެްއ  މެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ބަޖެޓާވަން ުމއަްއސަސާތަކުގެ ފަރާތްތަކުން އަުޅގަ



  

ނޑުމެންގެ ދެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އެއް މެންބަރަކު ، ނިންމުމުގެ އެޖެންޑާ އަށް ބަުޙސް ކުރެވެމުން ދިަޔއިރުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ނިމިގެން މިދިޔަ އަނެއް މެންަބރު ހުށަހަޅުއްވަ ތާއީދުކުރަްއަވއި  ބައެްއ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ިއގެން އަުޅގަ

ޖަހާއިރަްށ އެޖެންާޑ  3ބައްދަލުކުރުން ައޅުަގނުޑމެން މިއޮތީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަުތގަިއ  ދަލުކުރަން. މިގޮތުން ކަްސޓަމާބައް

ނޑުމެން ހަމަ 1. ކުރެވިފަ އެހެން ބައްދަލުވުމެްއގައި ތިބެްނ  ަގޑިއިުރގެ މި ބައްދަލުވުން ލަްސވެގެން ދިަޔއީ އަުޅގަ

ރާތުން އަލްފާޟިލް ޓަކައި ދަންނަވަމުން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަސްޓަމްގެ ފަ ޖެހުނީ ކަމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތަށް 

ޓީ ކޮމިޝަނަރ ޑެިޕއު، هللاފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް. އަލްނަރު، ކޮމިޝައަޙްމަދު ޒުހޭ

 ކަސްޓަމްސް. އަލްފާިޟލް ޢަބްދުއްރަޝީދު އިބްރާހީމް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަަނރ އޮފް ކަސްޓަމްސް އަދި އޮފް 

ޓީ ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އަދި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހް ސީނިޔަރ ޢަލީ، ޑެޕިއުهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ޮކމިޓީގައި ިތއް 5ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް. މި  ބެިވ ކަމަށް ޤަޫބލުކޮށް އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން ތި ބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓާ ގުޅިގެން ތި ބޭފުޅުންނަށް 

އަށް މައް ތި ބޭފުޅުްނ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަބެހޭގޮތުްނ އޯޕަނިންގއެ އަދި މަދުިވ، އުނިވި އަދަދަކާ ލިބިވަޑަިއގެންެނވި

ހިއްސާކޮށްދެްއވާ ނިމުނީމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ސުވާލުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ޕާޓީތަކުން އެ އަދަދު ހަމަޖެހޭ 

 ށް އެްއޗެއް ވިދާޅުވެެދްއވަން. ން ކަްސޓަމްގެ ފަރާތުން މިކަމަމަތީން. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަ މިންވަރެއްގެ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އަޙްމަދު ޒުހޭރުކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ރވިްސގެ މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަ

`. ތި ދެއްވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ ކަްސޓަމްސްގެ ަފރާތުން. ކަސްޓަމްސް އިން 

ގިނަ  ފާއިތުވެދިޔަ އަށް . އެގޮތުން ކަސްޓަމްސްންޖުތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފަމިއަދު މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ޗެލެ

ޮބޑަށް  ތަކަށް ބަލައިލާއިރު ަބޖެޓް ވަނީ ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވަރަށްހަރުތަކެްއގައި ލިބިަފއިވާ ބަޖެޓުއަ

މި ކަސްޓަމްސް ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ބިލްޑިންގެގ  ،އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްްސގެ މިހާރު ކުޑަކުެރިވގެން ގޮއްަސ.

ްއ . އަދި ވިއްސާަރކޮޅެރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ. އަދި އިމާރާތުގެ ފެންވަވިފަސައްކަތްތަެކއް ވަނީ ނުކުރެގިނަ މަ

ލަތުަގއި މި ވަނީ. ައދި މިހާރު ޚިދުމަތްދެމުންދާ ބޮޑުވެގެން މަަސއްކަތްނުުކރެވޭ ހާފެން ވެހިއްޖެްއޔާމުން ހަމަ އެތެރެ

ދަްށވެ، ޚިދުމަތް ވެސް ނުދެޭވ  ރު ވެސް މި ވަނީއިުކއިޕްމަންޓްތަކަށް ބަލައިލާިއރުގައި ވެސް އިުކއިޕްމަންޓް ފެންވަ

ލަތްތައް އެބަ އާދޭ. އޭގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކޮމްޕްލެއިންތައް ކުރިމަތިކުުރވަމުން ހާ

މި ދަނީ. އަންނަމުން  އެބަދޭ. ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުނުެވިވގެން ހަމަ އެ ކޮމްޕްލެއިންތައް ދުވަހުން ދުަވހަށް

ަގއި އަިދ ނނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތާރެސް ނުކޮށްފިލަތެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިކަންތައްތަކަށް ިމއަދު ެއޑްއެހެން ދާ ހާ

ގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ްނނަށް މިފަހަރު މި ދެއްވި ބަޖެޓުވާީތވެ ައޅުަގނޑުމެނެ ގޮންޖެހުންތައް މާ ބޮޑުކަމަށްދިމާވާ

 276ރަށް ވަނަ އަހަ 2015ްނ ބޭނުންވޭ. ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މި ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހިއްާސކޮށްލަ



  

ނޑުމެންނާއިމިލިއަ އެތައް ފަހަރެއްގެމަތީން ބައްދަލުެވ  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު ކޮމްޕްރޮމައިޒަކަށް މި އައީ. އައިސްފަ   210ނަްށ މި އެއްބަސްވެވުނީ އި އަުޅގަ

 230.ެއސް.އައި.ީޕ ލަިއގެން ން ރުފިޔާގެ ބަޖެަޓކަށް އަޅުަގނޑުމެން ދާން. އެއީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ނުލާ. އަދި ޕީމިލިއަ

މަށް މި ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެހުނު ކަ ޔާގެ ބަޖެޓަކަށް. އެހެންނަމަވެސްން ރުފިމިލިއަ

ޑީޓެއިލްކޮށް  ށް ޮގސްފި ކަމަށް ވަންޏާމުންން. މިގޮތަށް ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޑީޓެއިލަިމލިއަ 210ސް.ައއި.ީޕއާެއކު ޕީ.އެ

މަސް ުނވަނީސް. އެހެްނވީމާ، އެފަދަ  3ރުގެ ބަލައިލާއިރު ައޅުަގނޑުމެން ަބއެއް ޚިދުމަތްތައް ުހއްޓާލަން ެއބަ ޖެހޭ އަހަ

ަގނޑުމެން މަސަްއކަތްުކރަން ފައްޓައިފިްއޔާމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ލަތެއްގައި އޮތް ބަޖެޓެްއގަިއ އަޅުހާ

މާ ގިނަވޭ. ދެން އަުޅަގނޑުެމން ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާެއކު ައޅުަގނޑުމެން ަބއްދަލުވުމެއް ވެސް ޭބްއވިން. މި 

އެއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކުދިންނަށް އެިރ  ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްިވއިރު ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޚަބަރު ލިބެނީ

ނުޑމެންނަށްެއްއވެސް ހާއެރަރައކުން ވީ ގޮތެކޭ.  މި ބަޖެޓް ދެން  ނުދޭކަށް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް ލަތެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު މިކަން ފާހަ ނެ ގޮތެއް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސްއިތުރަށް ހެދޭ ނަަމ ނީގަނުކުރައްަވއިފި ކަމުަގއި ވައަުޅގަ

ކޮންމެ ފަހަރަކު ސިޓީެއއް ަލއިގެން ކަމެއް ކުރަްނ ެވއްޖެްއޔާ އެ  .ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ދަތިަތކާއަ

ހަމަ  ވިފައި އެބަހުރޭ. އެހެންނަމަވެސްވެސް ވަރަށް ގިނަ ސިޓީތައް ހަމަ ފޮނު މިހާރު  ކަމެއް ނުވެފައި އޮންނާނީ. ދެން

ނޑުމެން މިކަން މި  އެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ެވސް ނޑުމެންނަށް ވެސް ދިމާވާތީވެ އަުޅގަ ދިމާވާ ދަތި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދަންނަަވނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު މުޅި ަކސްމި ކޮންސަރނަކަށް  ޓަމްސްގެ ާރއްޖެތެރެއާިއ ގެަނއީ. ެދން އަުޅގަ

ނޑުމެން ރުފިޔާ. އަދި ކެޕްޓަމިލިއަ 32ކަމަކަށް ިމއަރަނީ އެންމެ ހުރިހާ  މި މާލެއާ ންނަށް ލް ޚަރަދުެގ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެމިލިއަ 8މި އެއްބަސްެވވެނީ  ން މި ން ރުފިޔާ. އެއީ ކުރަން ހުރި ގިނަ ކެޕްޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓައް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރ. ދެން މިގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން އޯވަހުއްޓާލީ މި ގިނަ އޭރިޔާސްަތކުގަ  މި ރޯލްކޮށް ބަލާލަިއފިނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެ ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމަށް  2ންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެްއގެ %ބުނެވެނީ އަުޅގަ ާވހަކަ އަުޅގަ

 . ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.އިނގޭތޯ ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެްޕރޫވް ކޮށްދެްއވާށޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައިއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ކަސްޓަްމސްގެ ފަރާ  ...ތުން ތި ހުށަހަޅަިއ ދެއްިވ ބަޔާނަށް. އަުޅގަ

ނޑު ުސވާލުކޮެށްއ ުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މި އިދާރީ)ވަގު މޭޒުގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ނުކުތާއެއް ނޯޓް ކޮށްލަން ޢާއްުމކޮށް އަުޅގަ

ުޅވާ އަދަދު ތަފްޞީުލ ކޮށްދެްއވުން އެދެން. ޭއެގ ނޫޅެން. މުޅި ޖުމްލަ އޭރިާޔގަިއ ބޭނުންފުޅުވާ އަދަުދގަިއ ކަަމށް ތިވިދާ

ވެްސޓް އަަދދަކީ ކޮބައިތޯ ައޅުަގނޑުމެްނ ށް ހިމެނޭ އަދަދު އެންމެ ކުޑަ ލޯތެރޭގައި ރިކަރަންޓަާށއި ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ އަ

 މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން. 



  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ

ން ރުިފޔާގެ ބަޖެެޓއް އިނގޭތޯ. ދެން މިލިއަ 18ުކޑަކޮށް އެަބ ބޭނުންވޭ  މި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަށް އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ

ނޑުމެން މި މިލިއަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި އެްނމެ ކުޑަކޮށް ދެ ނީ. އެހެންނަމަވެސް ދެ ކިޔަން ރުފިޔާގެ އަދަދެއް އަުޅގަ

ނޑުެމން ލަ  އްިސއްޔާ.ށް ގޮސް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ޑީޓޭލަފާކުރައްވާފައި ިމއިންނަނީ ފިނޭންމިލިއަން ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއބަ ބޭނުންވޭ  އެހެންކަމުން  އިތުަރށް. ތޯން ރުފިޔާގެ އަދަދެއް އިނގޭމިލިއަ 6އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނޫންތޯ. މިލިއަން ަކމަށް އެހެން 24ނަައކީ އޭގެ މާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ނުޑމެންނަށް ވާނެ ން ރުފިޔާއެއްމިލިއަ 20ޓޯޓަލް އިތުރަށް   މިހާރު އޮތް ބަޖެޓުން. ލިބުނީމަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އަުރވާަލން މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. އަޅުަގނޑު

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރިކަރަންޓު  ނަށް މި ރިވަިއްޒ މިލިއަ 150ޚަރަދު މި ހިނގާ އަހަރު އާދެ! އަުޅގަ

އެއީ  .ނަށް ބޮޑު ކުީރމާ ތިބޭފުޅުންނަށް އެއިން ނުޭވތޯ އެްއގޮތަކަށް ވެސްމިލިއަ 166ތް އަަދދު ފައި މިއޮތީ. އެ އޮކޮށް

  ކަހަލަ ޚަރަދެއް ބޮޑުެވގެންތޯ؟ އެ އަދަދު ބޮުޑވެގެންދަނީ ކޮން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

 ވަނަ އަހަރުގެ  2014ރިކަރަންޓް ޚަރަދުން އިނގޭތޯ ހަމައެކަނި މީހުންގެ ުމސާރަ އަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި  މި

ނޑަކަށް ޚަރަދުވެފަ 173ބަޖެޓުގައި މިއިންނަނީ  ްނ މިލިއަ 166 ސްެއހެންނަމަވެ .ހުށަހެޅުއްވި އަދަދު އިމިލިއަން ގާތްގަ

ނޑުމެ އާިއ  މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ،އާއި  ން މިއިންނަނީ. އެއީ މުސާރަމިއަހަރަށް ކަމަށް ލަފާކުރެިވފައި އަުޅގަ

 ކަންތައްތަކަށް އިނގޭތޯ. އެއީ އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ނުލާ.

 



  

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ަގއި ތިޭބފުޅުންނަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ބަޖެޓުޒް މި ހިނާގ އަަހރުގެ ިރވައި  2014އާދެ! ައޅުަގނޑު ދެންނެިވ ުސވާލަކީ 

ން މިއަހަރު ލިބޭ ގޮތަށް ިމލިއަ 166މިލިއަނޭ. ދެން  157ަގއި އޮތީ  2013އަނޭ. މިލި 150މި އަންދާޒާ މި ކުރެވެނީ 

 އިތުރު މުވަްއޒަފުން ލައްވަީނތޯ؟މި މަޖިލީހުން ނިންމާއިރުގައި އެ އަދަދު ީކއްެވގެންތޯ ނުވަީނ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއްމޯލްޑިވްސް ކަސް 

ނޑުމެންގެ މި  2015ވަނަ އަަހރާއި  2014އާދެ! މިހާރު  ވަނަ އަހަުރގެ  2014ވަނަ އަހަރުަގއި އަންނަ ތަފާތަކީ އަޅުގަ

ނޑަކަށް އެބަ އަރާ ްއޒަފުްނގެ ފަހުކޮޅު ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެޭރގައި ުމވަްއޒަފުން ވާނީ ަވއްދާފައި އިނގޭތޯ. އެ ުމވަ ގާްތގަ

 ވަނީ އިނގޭތޯ. ިމލިއަން ރުފިޔާ އެކަމަށް އެ ޚަަރދު 166ްށ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ ން ރުފިޔާ އަހަރަކަމިލިއަ 11

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ހަލާކުވެފައި އަދި ބޮލަށް ވާރޭވެހޭ ވާހަކަ. އެހެން މި  މާރާތް ވަރަށް ބާވެ! ދެވަނަ ސުވާލަކީ ވިާދޅުވެއްޖެ އިއާދެ

އަހަރަކު މަރާމާތު  ެއއީ ކޮންމެ ؟މާރާތްތައް ހެދެނީތޯދައުލަުތގެ އި، މާރާތްތައްށްކޮށް މި އިދިމާވަނީ ވަރަށް ފެންވަރު ދަ

ކަސްޓަމްސް ހުނީ އެހެން މިދަންނަވާލަން ޖެ .ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަީނވިްއާޔ ވަރަށް ޮބޑު ސީިރއަސް ަމއްސަލަެއއް

މާރާތެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ ކޮށް ހަދާފައި ހުރި ވަރަށް ރީތި އިމާރާތަކީ ވަރަށް ފަހުން ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅުއި

ރަދު ކޮށްގެން ދައުލަތުން ނެއް ޚައެަތއް އެތައް މިިލއަމާރާތެއް މާ، މި ދައުލަތުން މި ހަދާ އިފެނިފައި ހުރީ. އެހެންވީ

ފެންވަރު މިހާ ދަށްވެ މިހާ ކުޑަ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ހަލާކުވާ ކަަމށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު  މާރާތްތަކުގެހަދާ އި

 ތޯ؟ދެްއވަފާނަންތޯ ވިދާުޅވެމައްސަލަެއއް. ެއއީ ކިހިނެްއވާ ކަމެއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

އަހަުރވެފަިއާވ  14ްތ ގޮުތގަިއ އަދި އަުޅަގނޑު ބެލިބެލުމުަގއި މި އިމާާރތަކީ މިހާރު ލޫމާތު ލިބފައި އޮއަޅުަގނޑަށް މަޢު

ހަމަ ކޮންމެ  ސެއް ެއގޮތަށް ުކރެވިފައި ުނވަނީއަަހރު ތެރޭގައި އެްއވެސް ޮބޑު މެއިންޓެނަން 14މާރާތެއް އިނގޭތޯ. އި

ައކު މިއަދަކު އަދި ވީ ކަމެއް ނޫން އެއީ އިްއޔެ .ރުމުގެ ސަބަބުންގެ ދަތިކަން އެ ގޮތަށް ހުވެސް ބަޖެޓު އަހަރެްއގައި

 އިނގޭތޯ.

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ



  

ނޑުގެ އެންމެ ފަހު ސުވާލަކީ މި ރިކަރަންޓް ން ރުފިޔާއިން މިލިއަ 166ޚަރަދު މިހާރު މިއޮތް  ދެން އަޅުގަ

ރުފިޔާ އިތުރު ކުރަްއވަން ްނ މިލިއަ 20ތިބޭފުޅުން މި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕއަށްތޯ މި  ންޏާތިބޭފުޅުންނަށް ވާ ކަމަށް ވަ 

 ންތޯ؟މާރާތް މަރާމާތު ކުރަގައި އިވަނީ. އެއީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތު ބޭނުންފުޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ެވސް އެބަވޭ. ކެޕިޓަލް ޚަރަދުެގ  މާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންތައްތައްރަންޓް ޚަރަދު ތެރޭގައި ހަމަ އިކަނޫނޭ އެއީ ރި

 ން ރުފިޔާެއއްގެ ވާހަކަ. މެން މިކިަޔނީ އިތުރަށް ދެ މިލިއަގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރު ޢަލީ ޢާރިފް،އްޒަތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްާޔ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަާރތުން ޢި

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

. ކޮމިޓީއަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން

 187ފައި އޮތީ ވަނަ އަހަރު ހިނގާ 2013ނަ ފެނުމުގައި ތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއޮތް ަކރުދާހުން ފެން

ންނަ އަހަރުެގ . އެ ކަމަކު މިއ177ަ އޮންނަނީ ން. މިއަހަރު ނިމޭއިރު ޚަރަދު ވާނެކަމަށް މި ރިވައިްޒ ކުރެވިފައިމިލިއަ

ނޑުމިލިއަ 210ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި ހިަމނުއްވާފަިއ އެަބއޮތް  މެންނަށް މިފެންނަ ން ރުފިޔާ. އެީއ އަުޅގަ

ން ރުފިޔާގެ ކުިރއެރުމެއް. ތިބޭފުޅުންނަށް ހަމަ މިދިޔަ އަހަރާއި އޭގެ ކުރީ މިލިއަ 32. ކުރިއެރުެމއް  19ފެނުމުގައި %

އަހަރު ޚިދުމަތް ދެވެނުއިރުަގއި ތިބޭފުޅުން ތިވިދާުޅވަނީ އެ ލިބިަވޑަިއގަތް ފައިާސއިްނ ޚިދުމަތް ދެވެނުއިރުަގއި 

އަދި އިުތރު ނުކުރެވިއްެޖއްޔާ މާނައަީކ  ށް އޮތް އަހަރަށްވަނީ ވިހި މިލިއަން ވަރަކަށް ރުފިޔާ ކުިރއަބޭފުޅުން ތިވިދާޅުތި

ވާނެއޭ. އެއީ ދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި  އްޔާ ޚިދުމަތްމިލިއަން ރުފިޔާ ިހސާބަށް ނުގެންދެވިއްޖެ  230

ނޑުމެންނަ ހުރިހާ  އިއްަސ.ށް އަ ލުމުގައި އޮތީ ހަމަ ކުރިއަށް ބަލާމުވަްއޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް އަުޅގަ

ދެން ކޮންކަމަާކ  އްސަ.ށް އޮތީ ކުިރއެރުމެއް އައި އަ 166ން އި 150އިނގޭތޯ  ިއއްސަށް އަ ހުރީ ކުިރއަ އުޖޫރައެއް

ރެތޭއޯ ސަބަބަކާ ހު ކޮން ؟މާރާތުގެ ދަތިކަންތޯއޭއަޅުްއވަނީތޯޭއ ނޫނީ އިމާރާތެއް ތި އިވާނީ. ހެދިތޯ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިވާނެއޭ ތިވިދާޅުވަނީ. 

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުކޮމިަޝނަރ މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ އެސިސްޓަންޓް 



  

ވަނަ އަހަރަށް  2014ޢަލީ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ބަޖެޓް މި ޝީޓަށް ބަލައިލާިއރު هللا ޢަބްދު

ވަނަ އަަހރަށް މިހާރު ހަމަޖައްސަވާފައި  2015ން އިނގޭތޯ. ދެން މިލިއަ 208ިއ މިއޮތީ ދެްއވާފައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު މިދަްނނަވަނީ އަޅު  ސްނުން. އެހެންނަމަވެމިލިއަ 210މިއޮތީ  މިލިއަން ދެްއވާށޭ.  20ަގނޑުމެންނަށް ިއތުރަށް އަުޅގަ

ކަށް ނޫްނ ކަާއއި އެެހނިހެން ކަންތައްތަ ރަން ިމވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން މީަގއި މުަވއްޒަފުންެގ މުސާމިލިއަ 230އޭރުން 

ނޑުމެ ން މި ބޭނުންވަނީ ބޮޑަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ިމ ބޭނުންވަނީ. އިތުރަށް ައުޅގަ

އްާހ ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާހެގެަނއުމާއި ކަސްޓަމްްސަގއި އެަބއުޭޅ  ކަސްޓަމްސްގެ އިމާރާތައް ޭބނުންވާ މަރާމާތުތައް

ފުން އިނގޭތޯ. ކަސްަޓމްސްގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް ޓަކައި ކަސްޓަމްްސއާ މިހާރު މުވަްއޒަ

. އެހެންވީމާ، ކަސްޓަމްސްެގ ނީ ހަތްދިހަހާސް ރުފިޔާ އިނގޭތޯއަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅި ޖުމްލަ ދެއްވާފައި މިއިންނަ

 ގިނަ ކޯސްތައް. އެހެންނަމަވެސް  ލިބޭ ވަރަށް ބޭރުން ވެސް އެބަ މުަވއްޒަފުންަނށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 750ވާހަކަައކީ 

ނޑުމެްނނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮުނވަން ައޅުަގނޑުމެން މިދެނީ ވަރަށް ުކޑަުކޑަ އެަލވަންެސއް  އެ ކޯސްަތކަށް އަުޅގަ

. އެހެން ހުރިހާ ޚަރަދު ޑޮލަރު މިދެނީ 150 ގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެން މިދޭކަހަލަ އެްއޗެއް އިނގޭތޯ. އެ ޕޮކެޓް މަނީ

ރު ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާ މި ކޯސްތައް ރުން އެ ފަންޑު އެ ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސްމިދެނީ ރާއްޖެއިން ބޭ

ގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުލިބި. އޭެގ ހަމައެއް ނުޖެއްސޭނެ މި ބަޖެޓު

ނޑުމެން ކަ މި ަކސްޓަމްސްގެ މުަވއްޒަފުން އަނެްއ ކަމަކީ ްސޓަމްސްގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަްށ ބޭނުންވާ އިތުރުން އަުޅގަ

ތަކުަގއި. މަަސއްކަްތކުރޭ އެހެން ރީޖަން ެވސް އެބަ ކުރޭ. އަދި އެހެން އޮފީސްަތކުަގއިވެސް މަަސއްަކތް އެއަރޕޯްޓގައި 

ޓަމްސްަގިއ ހެނިހެން ކަްނތައްތަކަށް. ކަސްއެހެންވީމާ، އެމީހުން ވެްސ އެބަ ގެންނަންޖެހޭ ޓްރޭނިންގތަކަށާިއ އެ

 ަލްއކަ ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް  ފެރީ އަށް ެވސް މިއޮތީ ދޫކުރަްއވާފައި ތިން ހަމައެކަނި އެއަރޕޯޓަށް އަުޅަގނޑުމެން

ތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ުކއްޔަްށ ހިފާފައި އޮތް ދޯންޏަށް ެވސް އެބަ ަދއްކަންޖެހޭ މަހަކު އެއްަލއްަކ ރުފިޔާ އިނގޭ

ނޑުމެންނަށް އެ ިޚދުމަތް ދެވޭނީ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނެތް އެ ނުވަ  3އްޔާ އްޖެ އެހެންވެ މަސްދުވަހުގައި އަުޅގަ

މުވަްއޒަފުންނެއް ެއއަރޕޯޓަށް ނުފޮނުވޭނެ އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް  60މަސްދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ 

ސާ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް މި ބޭނުންވަނީ ކަސްޓަމްސްގައި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ ފައި

އެ ޮއރިޖިނަލް ސޮފްޓްވެއަރތަްއ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ގިނަ ސޮފްޓްެވއަރތަކަކީ ޕައިރެަޓޑް އެްއޗެހި ިއނގޭތޯ. 

ހިމެނޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ތެރޭގައި ނު  ގަތުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުެމން ޖަހާފައި ހުރި ފައިސާ ވެސް މީގެ

އަޅުަގނޑުމެން ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މިދެންނެވީ މުަވއްޒަފުންެގ ތަމްރީނާއި އޮފީސް ހިންގުމާއި އަދި މި 

ހާރު ްއސަސާެއއް އިނގޭތޯ. މިސްައީކ ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސވީ ުމއައިތުރުން ކަސްޓަމް މަރާމާތު ކުރުމަށް ޓަކައި އަދި މީގެ

ވެސް  ވާނީ. އެހެންވީާމ، ކަސްޓަްމސް އަހަރީ ދުވަހަށް ކުރަންެޖހޭ ބައެއް ކަންަތއްތައްހަރު މިއަންނަ އަހަރު އަ 125

ހާސް ރުފިޔާ.  ވާނެ. އެހެންަނމަވެސް ދެްއވާފައި މިއޮތީ ފަންސާސްއަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައި



  

ގެ ތެރެައކުން. އެހެންވީމާ، ރެވޭނެ މިހާރު މިއޮތް ބަޖެޓުނުކުވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކަންަތއްތައް  ހެންނަމަވެސް އެއެ

 އެބަ  އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރުފިޔާ  މިލިއަން ވިހި މިދަންނަވަނީނޑު އަުޅގަ އެ ހުރިހާ ކަމަކަްށ ޖުމްލަކޮށް

 .ބޭނުންވޭ

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

މަސައްކަތް ކުަރއްަވޭއ  ،މުވައްޒަފުން އެަބއުޅެއޭ  ޅުެވއްޖެ ހަތްސަތޭކަ ފަންސާހެއްހާދާޝަނެއް އިނގޭތޯ. ވިރރެކްއިންޓަ

ކަމަުކ އެ ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ. އެ ށް އޮތް ތިން މަހަށޭ ދެްއވާފައި އޮތީ މަދުންނޭ. ކުރިއަ  ފެރީ އަށް ެވސް ފައިސާ 

ންނަނީ ސަތޭކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖުމްލަ އެ ފެކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި އީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތާ ދެއްތޯ. ރިއެ

މަށް. ން ހިނގާނެ ކައިރު ސަތޭަކ ހަތްދިހަ ތިން މިލިއަަގއި ހިނިގއިރުަގއި މިއަހަުރ ނިމޭ 2013ން އަށްޑިހަ އެއް މިިލއަ

 އެރުމެއް ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރި .ން ރުފިޔާމިލިއަ 190އަށް ޖަހާފައި އެބަޮއތް  2015 އެކަމަކު ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގައި 

 750މީހުންތޯ  ެއއީ މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ލެްއވިުމވަްއޒަފުން  700އްޔާ ީކއްެވގެންތޯއޭ އައިސްަފއި ެއއޮތީ. އެހެްނވެްއޖެ

 މިލިއަނުން  173މިލިއަނުން  181ތައް އެގޮތަށް ކަރަންޓް ޚަރަދުްއޒަފުންނަކީ. އެއީ ކުީރ އަހަރުތަކުގައި ރިމުވަ

ކަރަންޓު ޚަރަުދ އަަރއިގެން އައި އަދަދެއްތޯއޭ ރި ން ރުފިޔާ ލިބުނީމަ ކުއްލިއަކަށްމިލިއަ 190ކަށް ހިފެހެއްޓުނު ތާނަ

ެވްސ  ހަމަ ކުީރގައި  އެއީޚިދުމަތް ދެވޭނޭ ތިވިދާޅުވަނީ.  މަސްދުވަހުއޭ  މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގާނެ ޚަރަދަކީތޯއޭ ތިން

ނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެން ތިވިދާޅުވާ ކަހަލަ ޓްރެއި ތާ. ދެން އެހެރީ ޚަރަދު ކުރެވިފައި ާތ.ފެރީ އަށް ވެސް ޚަރަދުކުރާނެ

ނޑުމެން މި ތުވި ތާނގައި ހަމަ ފާ އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި ހުންނާނެ ކޮމިޓީން ވެްސ އަުޅގަ

ކަރަންޓު ރި ރިޢާޔަްތ ކޮށްފައި މަދު ކޮށްފަ. އެެހންނަމަވެސް މި މާލިްއޔާ އަށް ،ހަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ރިާޢޔަތް

ނުވަ މަސްދުވަހު ޚިދުމަތް އަނެއް އްޔާ އަހަުރގެ ވާ ހުރިހާ ފައިސާ ހުރީ އިތުރުވެފަ. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެޚަރަދަށް ބޭނުން

ނިންގ އަށް ނުފޮުނުވމަކީ މުޅި ޚިދުމަތް ހުއްޓޭނެ ޓްރެއި؟ ކޮބައިހެްއޔޭ ؟ނުދެވޭނެ ވާހަަކ ތިވިދާުޅވަނީ ކީްއވެގެންހެްއޔޭ

ނޑަްށ ތި ފާހަގަކޮށްލެވުނު ؟އޭކަމަކަށްވަނީތޯ  ފެރީ  އާއިގ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުން ފާހަގަކުރެުވނު ޓްރޭނިން ،އަުޅގަ

ކަރަންޓުގެ ޚަރަދަކަްށ ހަމަ ރިއެކަމަުކ މިދިޔަ އަހަރު  ކުރަްއވާ ަޚރަދާ. ސަރވިްސއާ. ފެރީ ސަރވިްސ އަށް ތިބޭފުޅުން

ޚަރަދު. އަޅުަގނޑު ަހމަ ހައިރާންވެފައި މިއިނދީ ންޓު ކަރަ ވާނީ. ެއކަމަކު މިދިަޔ އަހަރަށްވުރެން ބޮޑޭ ރި  އެކަން

 ތިދައްަކވާ ވާހަކަފުެޅއް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ޖަސްޓިފައިކޮށްލަދެްއވަބައްަލވާށޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ނޑު ތަކުން ފެންނަ ނޑުމެން މި މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ  ތުގައި ފެންނަ ގޮ ތަކުންމަޢުލޫމާތުކަލެކްޓް މި  މެންގޮތުގައި ައުޅގަ

ވުރެން މާބޮޑު ތަނެއް އިތުރެއް ނުވޭ އިނގޭތޯ. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ވަކި މިދިޔަ އަހަރަށް



  

 3މިއޮތް  ގެ އަހަރު މި އީ. އެންމިލިއަ 52ހިސާބަށް ބާކީ މިއިނީ % ހުށަހަޅުމާ އައިއިރު މި ބަެޖޓު މިހާތަނަށް

ނެއްހާ މިލިއަ މަސްދުވަހުގެ ވާހަކަ މި ދެެކވެނީ. ެއގޮތުން ބަލައިލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓް ެއންމެ އިތުރު ދެ

ށް އޮތް އަހަރާ އަުޅާވ ބަލާއިރު، މި ކުރިއައަުޅވާ  ތެއް މިއުޅެނީ. ކުރީ އަހަރުގެ ިރކަރަންޓާ މިއަހަރާރުފިޔާގެ ތަފާ

 އިނގޭތޯ. ބަލާއިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ސާުފކޮށްލީ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރިއާދެ! ިއދާރީ ގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އާދެ! އިދާރީމޭޒުން ފާއިޒް. )ވަ  މޭޒުން އަޅުގަ

ެމއް ކަރުާދސްތަކުަގއި އެްއވެސް އޮޅު ދެްއވާަފއިވާ މޭޒުން ަތްއޔާރު ކޮށްއިދާރީައޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރުން ގެންގުުޅއްާވ 

ނޑުމެންނަށް ހަރަށް މި ޗެކް ކުރެވުނީ ިއދާރީއުޅޭތޯ ޗެކް ކޮށްލަން. ދެވަަނ ފަ މޭޒުގެ އެ މަަސއްކަތްޕުޅު މިހާތަނަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ މިވަގުތަށް ޓްރަސްޓް ކުރެވޭ އެިކއުރެސީ ފެނިފައި ވަނީ. އެހެންވީއެ 99ހަމަ % މަޢުލޫމާތުތައް  މާ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޙަޤީޤީ  .ކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހުން ނުފެންނަހާހިނދަކުއެހެން ގޮތަ  ބަރާބަރު ކަމަށް

ނޑު މިައދު އެޖެންޑާގެ ތެޭރަގއި. އެެޖންޑާއަކީ އަސްލު ތިބޭފުޅުމި ސުވާލުތަެކއްގެ ތެޭރަގއި  ްނ ުއޅެން މިޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވިދާނީއަ ަގއި މިހުރި ތަފާތުތަކާ ބެހޭގޮތުންހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބަޖެޓު   ބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅުމާ ތި ޅުގަ

ކަހަލަ  ކަންތައްަތކެއްތޯ. ެދން ތެދެއްމެ ބައެއް ކޮންއެްއގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް މެދުވެރިވެގެން ކޮން

ނޑުމެން. މިސާލަކަށް އިވާހަކަތައް ީމގެ ތެރޭަގއި ާދނެ ނަށް އޮތް މާރާތް ބާވުމުގެ މަްއސަލައަީކ މިަވގުަތކު އަުޅގަ

ޖަވާބު ނުދެއްވާ ހަމަ ޓެކްނިކަލީ ދެއްވަންޖެހޭ ޖަވާބަށް އެކަނި ލިމިޓް  ކަށް ހަމަނުކުތާއެއް ނޫން. އެފަދަ ސުވާލަ

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން ޕީ.ޕީ.އެމް ފަރާތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު... މުން ެވސް ފަސޭހަކޮށްލެއްވު ވާނެ. އަޅުގަ

ނޑަށް އެ އެދުނީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. ވަރަްށ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ޢިއްޒަ ްތތެރި މެންބަރު ނާޝިދު. މިފަހަރަށް އަޅުގަ

ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން ޢިއްޒަތްތެިރ  އިނގޭތޯ. ނުކުާތއެއް ހަމަ ރަނގަޅުބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ނެންގެވީ 

 ރިޔާޟް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ މުޤައްރިރު މިކަން ފާހަގަކޮށްލެއްވީތީ. އާދެ! އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ 

އެއް. އަދި ންފޯސްމަންޓް އެޖެންސީއެ ލޯ .މިދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކަސްޓަމްސްއަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެޖެންސީއެއް

ްނ އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ވިހި މިލިއަިލއްޔަާތއި ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ޓަކައި އެބޭފުޅުން އެ އެބޭފުޅުންގެ މަސްއޫ

ނޑުެމން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ށް ބޭނުންފުޅުވާ ފައިސާ ދިނުމާއިތުރަ އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަިދ  ން ހަމަދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް ނޑު ކޮށްދޭ ެވސް އެކަމަށް އަުޅގަ ނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަން. އެއީ ުފރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ



  

ނޑު ނޑު ހަމަ ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަ ްށ ޖަވާެބއް ކުރުކޮ .ދަންަނވާލާނަން ެގ ުސވާލުތައްތިބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ައޅުގަ

ނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން މި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާދެއްިވޔަސް ރަނގަޅު  ގެ ދަށުން ތިބޭފުޅުން ނޫނުވާނެ. ައޅުގަ

ވޭ މަސްުތވާތަކެްއޗަށް ައތުލެވޭ މިންވަރަކުން އެ ކަސްަޓމްސް އޮފިސަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ވާހަކަތަެކއް ޮއވޭ. އަތުލެ

ގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑަށް މި ސްޕެިސފިކްކޮށް ފެންނަން ނެތީމަ މި ތެޭރގައި ހިމަނާފައި އޮންނާނެތޯ؟ އެ ބަޖެޓުއެއީ މީގެ 

ފުން އިތުރުވާނެޯތ ދެން މިއަންނަ އަހަރު އެްއވެސް ވަރަކަްށ މުވަްއޒަ .. އެއަށް ަޖވާބު ދެްއވަފާނަންތޯއަހާލީ

. އެއީ ެއއް ުސވާލު. އެ އޮތިްއޔާ ނޯންނާނެ ކަމަށް ދެންމެ އިޝާރާތުން ފާހަގަކުރެވުނީމަ ައޅުަގނޑު ކަސްޓަމްސްގަ

ެގ ތެރެއިން ެއ މަށް އެަބއޮވޭ އެްސ.އީ.ެޒޑް ބިލުތަްއ ލިބޭނެ ކަސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ވަރަްށ ބޮޑު އާމްދަނީެއއް ަދއުލަ

ވެްސ  އިމުގަ ހަމަ  .ފުޅާވެެގންދާނެ ތަކަށް. އެހެން ވެއްޖެއްޔާ ކަްސޓަމްސްގެ މެންޑޭޓްއަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްސް

ނޑަށް  އިތުރުެވގެންދާނެ. އެހެންީވމާ، މުވައްޒަފުން ަވއްދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ަތއްިލއްޔަތުކަސްޓަމްސްގެ މަސްއޫ ފެނޭ. އަޅުގަ

ނޑޭނެއެހެންވީމާ، ޚިދުމަތް މެދު އެއާެއުކ  މި ެއކަށީގެްނާވ ގޮތެްއަގއި މަސަްއކަތް ުކރެވެންޖެހޭނެ. ހަމަ ހެންނުކެ

ންާވ އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު ކަސްޓަމްސްގެ ުމަވއްޒަފުންެގ މުސާރަިއގެ އޮނިަގނޑު އޮތީ އެންމެ އެކަީށގެ

ނުޑ މީަގއި އެބަހުިރ  ދެންއެ ެއްއވެސް ސާފުކޮށްލަން ޭބނުން.  އްތޯ؟މުސާރައިގެ އޮނިަގނޑެ  ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ އަުޅގަ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން  ޓްރެއިނިންގ. ދެންމެ ތި ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުަރއްަވއިފި ަތމްރީންތަކާއި ޓްރެއިނިންގ. ައޅުގަ

ކުރަންޖެހޭނެ  ންމު ކަމެއް. އެކަމަށް އިންވެސްޓްކުރުމަކީ ވަރަްށ މުހި ސް ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްޓްހިޔުމަން ރިސޯ

ހޯމް އެފެއާޒުގެ ދަށުްނ  މިހާރު ކަސްޓަމްސް އޮތީ ވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ދުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްރަޚަ

ގަ. ޭއެގ ވާތީ، ޓްރެއިނިްނގ އެިކއެކި އިންސްޓިިޓއުޓްތަާކއި އެަކޑަމިކްތައް އެބަ ހުއްޓޭ ކޮންމެ މުއައްާސއެްއގެ ދަށުކަމަށް

 ލޯބަދަލުގައި ހޯމް ޓީމް އެަކޑަމީ އުސޫލު ސިޔާސަުތގެ ދަށުްނ ހޯމް ޓީމްގެ ތެރެއިން މީހުން އެއް ދިމާލަކުން ހުރިހާ 

އިންފޯސްޓްމެންޓް އެޖެންސީެއއް ތަމްރީންކުރުމުގެ ވިސްނުްނފުޅު ކަސްޓަމްސް ޖެނެރަލް ޫނނިއްޔާ ހޯމް މިނިސްޓަރ ިތ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ެއއީ ދައުލަތުން ޝަތި ސްޓްރެޓެޖިްކ ވިބޭފުޅުންގެ  ނަކީ ކޮބައިޯތއޭ؟ އޭަގިއ އެބަ އޮތްތޯއޭ؟ އަުޅގަ

ކުޑަެވގެންދާނެ ކަމެްއ ކަމުގަިއވާތީ އެއަށް ވެްސ އަލިއަުޅވާލަދެްއވުން އެީއ  ގެ ޚަރަދުތައްކުރަްއވާ މަސައްކަތު 

 އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު އެުދމެއް. ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ.

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ކުރިއަށް ގެންަދވާ އިނގޭތޯ ަކސްޓަމުން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް



  

ނޑު ދަންނަަވންޖެހެއިއެސް.އީ.ޒެޑް ބިލަށް އަލިއަުޅާވލަ ނޑުމެން  ނީ އެސް.އީ.ޒެޑް ކަންަތކާފިއްޔާ އަުޅގަ ގުިޅގެން އަުޅގަ

ަގއެއް. ެއއީ ހާރު ހުށަހެޅިފަިއ މި އޮތް ބަޖެޓުގައި އެކުަލވާލެވިަފެއއް ނުވާނެ މިޓުހޭ އެްއވެސް ކަެމއްަގިއ މި ބަޖެކުރަންޖެ

 ހިމަނާފައި ވާނީ. އެހެންނަމަވެސްގައި ވެސް އެސް.އީ.ޒެޑް ވެސް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަކުްނ ން މަޢުލޫމާމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަޅުަގނޑު ތު ދެއްވީ އެސް.އީ.ެޒޑް ކަންތަްއތައް ހިނގާ މިންގަ

ގުޅޭ. އާދެ! ހަމަ ތެދުފުޅެއް ތި ދަންނަވަނީ.  ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ކަންތައްތަކާބަޖެޓްކޮށް ރުކާރުން އަލުން ރިަވއިޒްސަ

ނަޑކުން އަޅުަގނޑުމެން އި ން ވެސް ބޭނުންވާނެ. ތުރަށް މުަވއްޒަފުއެސް.އީ.ޒެޑް ކަންަތއްތައް ުފޅާެވގެންދިޔަ މިންގަ

ނޑުމެން އެ ަވުގތަކަށް ޖެހޭނީ ، އެހެންވީމާ ކޮށްފަިއ އަޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް ރިވައިޒްއެ ބޭނުންވާ ަބޖެޓް އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ. ދެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަލިއަުޅވާަލއިފި ަކމަށް ވަންޏާ ވިދާުޅވީ ހޯމް 

ގޮތުަގއި ކަސްޓަމްސް އަކީ ޯހމް  އޮތް ަތނެކޭ ކަސްޓަމްސްައކީ. އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ މިނިސްޓްރީ ދަށުގައި

ހޯމް މިނިސްޓަރަީކ ކަސްޓަމްސްގެ ބަލަުދވެރި  ްތ ތަނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްމިނިސްޓްރީގެ ދަށުަގއި އޮ

ރީންތަކަށް ބަލާއިރު އަދި ޕޮލިހާއި ޑިފެންާސއި މި ކުަރއްވާފަ. ދެން ތަމް ގެ ގޮތުަގއި ހުްނނަވަނީ އެޮޕއިންޓްމިނިސްޓަރެއް

ތަފާތު. ކަސްޓަމްސް އަކީ ޓްރޭޑް  މި ހިންގަންޖެހޭ ތަމްރީންތަކާ ތަންތަނުގެ ތަމްރީނާއި ކަސްޓަމްސް އިން

ްތާވ ެއއްގޮ އޯގެ ޤާނޫުނތަކާއި ަގާވއިދުތަކާފެސިލިޓޭޝަނަށް މަގުފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއް. އަދި ޑަބް.ލިޔު.ޓީ.

ވެސް އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތީން އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ ތަމްރީންތަކެއް  ދުތަކާގޮތުގެ މަތީން ޑަބްލިޔު.ސީ.އޯެގ ގަާވއި

މި ކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ދެ ފަރާުތގެ ތަމްރީންތަކަކީ ވަރަށް ތަފާތު ތަމްރީންތަކެއް. ެއގޮތުން ކަސްޓަްމްސ 

ގުިޅގެން ހޯދަންޖެހޭ  ިޅގެން. އެ ޖަމާޢަތްތަކާގު ބޭުރގެ މި ޖަމާޢަތްތަކާ އުފެދިފައިވޭ ތެރޭގައި ވެސް އެކަޑަީމއެއް

ނޑުމެން ހޯދަމުން މި ދަނީ. އެ ތަފާތު ތަމްރީންތަކަ ވާތީ އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލީ. ދެން ކަށްތަމްރީންތައް އަޅުގަ

ނޑުމެން އަިލއަުޅވާލާފިއްޔާ އަޅު ނޑަށް އަުޅގަ ނޑު ގޯހެޭކ މުސާރައިގެ އޮނިގަ ަގނޑު ދަންނަވަންޖެހޭނީ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

އެޕްިލކޭޝަްނ  2600ޓަކަށް ވެސް ކުދިންގެ އެޮލކްމެން 34އަޅުަގނޑުމެން ނުދަންނަވާނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހުޅުވާލި 

ނުޑ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އޮްތ ގޮތަކީ ެއއީ ގޯސް ގޮތެކޭ އަ  އި. އެހެންވީމާ، ކަްސޓަމްސްގެ މުސާރަިއގެ އޮިނގަ

 ދެންނެވޭކަށެއް ނެތޭ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު



  

 2015ވުރެ ވަނަ އަހަރަށް 2014ލާއިރުަގއި ކަސްޓަމްސް އަށް މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަ

ން. އެީއ މިލިއަ 32ވަނަ އަހަރަށް އިތުރުކޮށްެދވުނު މިންވަރަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީެގ މުޅި ބަޖެޓް. 

ނޑަށް އެނޭގ މި އަންނަ އަހަ ރކޮށްލަން. ދެން އެހެންނަމަެވސްއަޅުަގނޑުމެން އޭތި ކޮމްޕެއަ  ރަކީ ވެސް ިތ އަުޅގަ

ކުރުމުން ތި ބަެއއް ޑިއުޓީ ިރވަިއޒްކުރާ ބަޖެޓާއި ެއއްޗެހިތަްއ އާމްދަނީައށް މި ތަނުން ރިވައިޒް ބޭފުޅުން ދައުލަތުގެ 

ނޑަށް ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ބޭފުޅުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ަވރަށް އިތުރު ރެވެނިއު އިތުރުޮކށްދޭ ކަމަށް. އަޅުގަ

ޢުލޫމާތު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ލިބޭގޮތުގައި ިދވެހިރާއްޖެ އަށް އެތެރެވާ އެންމެ ގިނަ ހަމަ ކުޑަ އެއް މަ

މަސްތުވާތަކެތި މި އެތެރެ ަވނީ ވައިގެ ަމގުން. އެއީ އެހެން ވެއްޖެއްޔާމު އެ ކަސްޓަްމސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ 

ްއޒަފުން މަދީތޯ؟ ެއ ބްލޭމް އެ އަންނަނީ. ަވއިެގ ހުންނަ ތަންތަނުން ވާއިރުަގިއ ކިހިނެއްެވގެންތޯ އެހެން ަވނީ. މުވަ

ނޑު ވެސް  މަގުންނޭ އެންމެ ގިނަ މަްސތުވާތަކެތި އަންނަނީ، ެއއީ އެއް ުސވާލު. ދެން އަެންއ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން ރިޕެއަރ އެންްޑ މެއިންޓެނަންސްއަށް އޮންަނންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮންމެވެސް މިނިމަމް ބަޖެޓެއް. ދެން 

ކޮންމެ ، ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ ވެފައި ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވިޓްނެސް ހަަމ ޓަމްސްގެ އިމާރާތް މިހާރު ހުރީ ބާކަސް

ަކއްެޗއް ނާންނާނެ. އެހާ ބޮޑު އަނެ އަހަރަކު ވެސް އެ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުސޫލަކުން މެއިްނޓެނަންސް ކުރާނަމަކަ

ބެހޭ ގޮތުން ބެލިއިރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި މެއިންޓެނަންސްތަެކްއ  ކޯޓާ މްއަޅުަގނޑުމެން އިްއޔެ މިތަނުަގއި އިްނ ސުޕްރީ

ެވްސ  ރްވ އެހެން ގޮތަކަްށ ބުނަންޏާމު އެއީ މިނިމަމް ކޮންމެ އަބަދުީއ އެފް.އެފް.އެމް.ީއ ރިޒައެބަ، އެ

ގެ ތެެރއިްނ . އެ ބަޖެޓުރަކަށް ވެސް ުނލިބޭތޯމެއިންޓެނަންސްކުރަން އެ އޮންނަ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ބަޖެޓެއް ކޮންމެ އަހަ

ކުރާނަމަ މިހާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ނާންނާނެ. ތެދުފުޅެއް. ތި ވިދާޅުވަނީ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް. މި ކަންތައްތަްއ 

 ނުކޮށްފިއްޔާމު ދެން ކުރަންޖެހޭ މެއިންޓެނަންސް މާ ބޮޑު ވާނެ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ންެނވި ބޭފުޅެއްމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެ

ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ބޮޑުވެފައިވާ ވާހަކަ. މިލިއަ 34ވާލުަގއި ތި ވިދާޅުވަނީ އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ ތި ދަންނަވާލި ސު

މެންނަށް ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓެއް ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު 2014ެވސް ދަންނަވާލަންޖެހޭނީ  އަޅުަގނޑު ހަމަ އަނެްއކާ

 ންމިލިއަ 210އެއްބަްސެވވެނީ ްނ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކޭ. މި އަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މިލިއަ 208އި ވާނީ ދެވިފަ

ގައި ވެސް މިުއޅެނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ނުލާ އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، އެއްފަޅިްނ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކަށް. ދެ ބަޖެޓު

ބަ އޮތޭ. ްނ ުރފިޔާގެ ޮބޑުމިނެއް އެމިލިއަ 34ނުލާ ތިވިދާޅުވަީނ އި.ީޕ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ލާަފއި އަނެއް ފަޅިން ޕީ.އެސް.އަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންމިލިއަ 2އެހެންކަމުން  އެބަެޖހޭ ހަމަ ދުނިޔެއަށް އަންނަ  ން ރުފިޔާގެ ތަފާތެއް މިއުޅެނީ. އަުޅގަ

ފިޔާެގ ބޮުޑވުމަީކ ން ރުމިލިއަ 2ވިސްނާލާއިރު ބަދަލުތަކަށް ވެސް. އިންފްޭލޝަނަށް ވެސް. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް. 

ަކމަކަށް އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ ތިވިދާޅުވިހެން ރިެޕއަރ އެްންޑ  ބޮުޑވުމެއް އީ ެވސް ނުފެނޭ އެ އަޅުަގނަޑކަށް ެއްއގޮތަކަށް



  

ނޑު ބެލި ބެލުމުަގއާިއ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ލިބުމުގަިއ  މެއިންޓެނަންސް. ރިޕެއަރ ެއންޑް މެއިންޓެނަންސްަގއި ހަމަ އަުޅގަ

ނޑު ހުރި މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓެއް ވެސް ެއކުލަވާެލވުނު.  އަިއއްސަ މަޑުނުވެ ހަމަ މި ތަނުގައި ކުރަން އަދި އަުޅގަ

ލެވުނު. ައޅުަގނޑަށް އެނގުނު ެއއްޗަީކ ފާއިުތވެދިޔަ އަހަުރތަކުަގއި ވެސް ހަމަ މިހެން ބަޖެޓް ތާށިވެގެްނ ެއއްެވސް 

ނޑުމެން ނަށް ކޮންމެ އަހަރެްއަގއި ެވސް ކޮންމެވެްސ ކަެމއް ކުރަްނ ކަމެއް ނުކުެރވި ާދ ދިއުން. ިތ ބުނުއްވާހެން އަުޅގަ

ނަމަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެިވގެންދާނެ. ހަމަ މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެއިންޓެނަންސްއެއް ކުރާ ބަޖެޓް ލިބޭ މި

އްތައް ކުރުމަށް މިނިމަމް މިނިމަމް މިހާރު ވެސް ކުރެވެން ހުރި ކަންތަ އެހެންކަމުންވާހަކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީކީއެއް. 

 ބަޖެޓެއްގެ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. ހަމަ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަދި އިތުރު ަވިއގެ މަގުން...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ އޮތް ެއއްަޗކީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކޮންމެވެސް ވަެރްއެގ އާދެ! މަސްތުވާަތކެތީގެ ކަންތަކު

ތަކަށް ބެލިފަިއ ކަތެްއގެ ސަބަބުން އަތުލެވޭ ޑޭޓާތަކެއް މި ލިބެނީ. އެއީެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވ މަސައްޑޭޓާ

ނަޑކަށް ނުދެންނެވޭެނ ދެއްތޯ ަވއިގެ ަމގުންނޭ ެވސް މަސްތުވާތަކެތި މި އަްނނަނީ ބުނެވޭނީ. އެހެ ންވީމާ، އަުޅގަ

ވެްސ ކަސްޓަްމސް އިން އެ މަަސއްކަތްތަެކއް ނުކުެރވެެއކޭ. ަކސްޓަމްްސތަކަށް އެބަ ހޯދުންތަެކއް އެބަ  އެްއގޮތަކަށް

ނޑުމެންނަށް ދެންނެވޭނީ މަސައްކަތްަތކެއް އެއެރުންތަކެއް އެބަ ިލބޭ. އެހެންހޯދޭ. ކުރި ބަ ވެއްޖެ ކަމުަގއި ވަީނނަމަ އަޅުގަ

ސްަތކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ ކަންނޭނގެ މާކެޓްަގއި އުޅޭ . އެހެންވީމާ، ެއކަީށގެންވާ ޑޭޓާކުރެެވއޭ

ޖެ ައީކ މަސްތުވާތަކެްއާޗއި އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަތުލެވުނު އެްއޗަކާ. އެއީ އިތުރު ވަނީ ކިހާވަރެއްތޯ. ދެން ާރއް

. އް ށް އައުން އިތުރުަވމުންދާ އެއްޗެއް. އެއަރޕޯަޓކީ ކުޑަުކޑަ ެއއަރޕޯޓެރިސްޓުން ހަމަ ދުވަހެއް ދުވަހަޓުއަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ އެއަރޯޕޓްގައި ވެސް ހުރި ފެސިލިީޓސްތަކަކީ ތި ބުނާހާ ފެންވަުރ ރަނގަޅު ފެސިލިޓީސްތަެކއް 

އި ފާސްކޮށް އެ ވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަންނަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު އެ ފޮށިތަންމަތި ބަލަ ހެންނަމަވެސްނޫން. އެ

ނޑަްށ ލަފާކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ،  ޗެކްކުރަން ެވއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީނަމަ އެ ދަތިތަެކއް ައންނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ޑް ނުވަތަ ަޝއްުކވާ ފަރާތްތަކަާކއި މެދު ން ޓަރގެޓެ އަޅުަގނޑުމެން މި ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ބޭސްއެއްގެ ތެެރއި

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގެން ީޑލްކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެ އެހެން ރިސްްކ މެނޭޖްމެންޓެއްގެ ތެރެއިން 

ނޑުމެްނނަށް އަތުނުވާ ބަެއއް ވެްސ ހިނގައިދާނެ ކަންނޭނގެ.  މަސައްކަތްކުާރއިރު އަދި ަމސްތުވާތަކެތި އަުޅގަ

ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓްގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުްނ  އެހެންވީމާ، އެ



  

ނޑުމެްނގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ވެސް ައމާޒަކީ. އަދި މިހާރު ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މަސަްއކަތް ކުރެވޭތޯ އަުޅގަ

ްތ ވެސް ހާލަތެްއގަިއ ަކސްޓަމްސް އިން މަސަްއކައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތަށް ބަލައިފިއްޔާމު އެއް 

 ސް އިން ހަމަ ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދަނީ ިއނގޭތޯ.ނުކޮށްގެންނެއް ނޫން. ކަސްޓަމް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ުސވާލުތަަކށް...

 

  އްކެުވން:ވާހަކަދެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު

ނޑުމެންނަށް ރާއްޖެ އަްށ  ދެން މަސްތުވާތަކެތި ތި ބޭފުޅުން ކޮންޓްރޯލްކުރަމުންދާ ވާހަކަ ވިދާުޅވީ. ދެން އަުޅގަ

 ެއއްެޗއް ސާފެއް  ވިދާޅުވިރެކޯޑިންގގަިއ އެތެރެކުެރވުނު ވަރަށް ނުރައްާކތެރި ޖަނަވާރު. މި ދޭތެރެއިން ވެސް )މެންބަރު 

ިތ އަތުލައިގަެނވޭނީ ބޮޑެތި ހަރުފަ ނުރައްކާތެރި، މިވަރު ެއއްޗެހި ވެސް ކަސްޓަމްސްެގ ( ކީްއވެތޯ މަސްތުވާަތކެނުވޭ

ނޑުމެންގެ  މުަވްއޒަފުން މަދީތޯ މި އެްއޗެހި،ތި ބޭުފޅުންގެ ހަމަ ގޭޓުން ެއ ވަންނަނީ. އެހެން ަކމަށް ވެއްޖެްއޔާމު  އަުޅގަ

 ވަރަްށ ބޮޑު ސުވާެލއް. އެީއ ކަންނޭނގެ. ެއއްގޮަތކަށްރާއްޖޭަގއި ވިހާ ެއއްެޗއްެސްއ ނޫން ެއއީކީ. އެހެންވީމާ، މިއީ 

އެއްޗެހި  ސިންގާ ިމަވރު ބޮޑެތި ހަރުފަބޮޑެތި ައނަކޮންޑާ ފޫްޓގެ 15ފޫޓް  14ވެސް ެއކިުއޒްކުާރކަށެއް ނޫްނ. 

 އެތެރެާވއިރުަގއި ކިހިނެއްތޯ ަމސްތުވާތަކެތި އަތުލަިއގަންނާނީ؟

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއްމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ތީގައި ހަމަ ތި ވިދާުޅވިހެން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުދެންނެވޭނެއޭ މުަވއްޒަފުން މަދެޭކ 

ނޑުމެން ތިކަން ކުރަން ހަމަ  ގިަނއެކޭ ވެްސ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ދައުލަތުގެ ޕޮލިސީތަކާއި ެއްއގޮތަށް އަުޅގަ

ވުރެ ބަޖެޓް ނަ ވެްސ ކުަރންޖެހޭނެ. މިހާރަށްވުެރ ެވސް މުވަްއޒަފުން ގިވެއްޖެްއޔާމު އަދި މިހާރަށްއްޓަފާނެ. އެހެން ނު ފަ

ނޑުމެްނނަކީ އެންފޯސްމެންޓް ބޮޑީއެއް. ރަނގަޅަށް ތިވިދާޅުވަނީ.  ނޑުމެްނެގ  ެއހެންކަމުންވެސް ބޮުޑވާނެ. އަުޅގަ އަޅުގަ

އަހަރު ެވއްޖެ. ސަަވއިލަންސް ކަންަތއްތަްއ  1ލޯންޗް ެވސް ހަލާުކވެފައި އޮންނަތާ  އަތުަގއި މިއޮންނަނީ ދެ ލޯންްޗ. ދެ

ނޑުމެންނަށް މި ދެއްކެނީ  ވެސް ފައިސާގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  އަނެއްކާހަމަ ކިހިނެއްތޯ ކުރަްއވާނީ. އަުޅގަ

ނޑަކުން ނޑަކުން ތަަނވަސްަކން ހުރި މިންގަ ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާބިލުކަން ހުރި މިންގަ

ން ހަމަ ތި ބުނުއްވި ވެސް ައޅުަގނޑުމެ ފުރުޞަތު ދެއްވައިފި ކަމަށް ވަންޏާމު އަނެއްކާެއ މުވަްއޒަފުން އިތުރުކުރުމުގެ 

ނޑުމެން މިންވަރަށް ނޑަށް ދަންނަވަންޖެހޭނީ އަޅުގަ ވުރެ ރަނގަޅަށް އެ ކަންތައްތައް ބަލާނީ. އެހެންީވމާ، މިހާރު އަޅުގަ

 މަ ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ބޭސްއެްއގެ ތެރެއިންނޭ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން މި ޖެހެނީ.ހަ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. މައިކް ނިއްވާލަންދެްއުވން ކޮންމެ ބުރެއްގައި ެވސް. އޭރުން ފަސޭހަވާނެ 

 މިރު.މް.ޑީ.އޭގެ ފަާރތުން އަޙްމަދު ޢާއެއަޅުަގނޑުމެންނަށް. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުމެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްސް ސަރވިސް އަީކ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. އާދެ! އަުޅގަ

ތެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަން. އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮުޑ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިދޭ ފަރާ

ނސައްކަތްމަ ޑު ޤަބޫލުކުރަން. ކުެރވޭ ވަުރގެ ބަޖެޓެއް ލިބުމަކީ ވެސް ވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑިވަުޅަގއި ފާހަގަކޮށްލަން އެހެންނަމަވެސް ރަިނ ެގ ދަސަުރކާރުން ވަަރށް ބޮޑަށް ބަޖެޓު ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ދަ

ކުޑަކުރުމަށް މަަސއްކަތްކުރަުމންދާއިރު ވީ އެންމެ މަދު މިންވަރަކުން އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ސަރުކާުރގެ ހުރިާހ 

މުއައްސަސާަތކުން ކުރުމަީކ ެވސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކި، އެ މިންވަރަްށ ތި ބޭފުުޅން އެކަން ކުރަްއވާނެ ކަމަްށ 

ން ލިބިގެްނނޭ ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވަީނ އެކަން ތި ބޭފުޅުްނގެ ބަޖެޓް މިލިއަ 20ގެން ކުރަން. ދެން މަުދވެވެސް ޤަބޫލު

ނޑު ެވސް  ނޑު ކޮންަސރނަކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ފޫބެއްދޭނީ. ދެން އަޅުގަ ން ތި މިލިއަ 20 ކީ މިހަމަ މައިގަ

ނޑަށް ކު ޑަކޮށް ަބއެއް ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުންަތއް ބޭފުޅުން އިތުރުވެގެން ދާއިުރގައި ހަމަ ދެންމެ ވާހަކަތަކުން އަޅުގަ

ނުޑމެން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި އިތުރު ހަ ހުރީމައާ ރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެްއ އެއްކޮށް. މަސްތުވާަތކެތި އޭގެ ވަާބއިން އަުޅގަ

ކުރަމުން ގެ ތެރެއިން އެިޅގެްނ ހިނގައިދާނެތޯ؟ ދެން އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެންމެން ޤަބޫލުމި ބަޖެޓު

މި ދާ ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ މި ުކއްތާ ގެންަނއިރުަގއި، އެ ކުްއތާގެ ޟަިރއްާޔއިން ވެްސ އަިދ އެކަން ކުރެވިދާނެތޯ. ދެްނ 

އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ޒާތުގެ އެްއވެސް ކަމެއް 

ްއެވސް ރައްޔިތަކު ހަމަ އެދޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެ މީހުންނާއި ވުމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެ

ޗެކިންކުރުުމގައި ތަކުލީފުތަެކްއ އުފުލައިފި ނަމަ، އެކަމުން ިނކުމެދާނެ ކަންތައްތައް ވެސް. އެކަމަކު އެއަްށވުރެ މާ ބޮޑަށް 

ނޑުމެންެގ ޖީލު ސަލާމަތުން ބޭއްވުން، އްކާތެރިޤައުމުެގ ސަލާމަތާއި ރަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޅުަގނުޑމެންގެ ކަން އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަތަކުން ހަމަ  ނޑުމެންނަްށ މާ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ އެއީ އަދި އަުޅގަ

ނޑަަކށް ފާހަގަވޭ ހަމަ އެ ދަނީ ކޮން ކަހަލަ ދިމާލަކުން  ފެޝަނަލްކޮށް ވަރަށް ކަން. ވަރަށް ޕްރޮ އަޅުަގނޑަށް އެބަ ގާތްގަ

ނުޑ ކަމާއި އެުކގަިއ ތި ބޭފުޅުން މިހާތަނަށް ހަމަ ބޮޑެތި ޑްރަްގ ކޭސްަތއް ހޯދާފައިވާކަން ވެސް އަޅު ހަމަ ޤާބިލު ގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މޯލްިޑވްްސ ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސގަ. ، ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެްނވީމާ ެއ ޤާބިލުކަން އެަބ ހުއްޓޭ އަުޅގަ

 ގެ ތެރެއިން ކިހާ ވަެރއްގެ ކަމެއް ަކަވރވެގެން ދާނެތޯ؟ރުދަނާުކރުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުއެންމެ އިތުރަށް އެ ހަ



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރެކޯޑިންގގަ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ނޑުމެން މަސްތުވާތަކެީތގެ ވާހަކަދައްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެްނ މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ބޭރަްށ ވެސް އިނގޭތޯ.  އަުޅގަ

މަސްތުވާތަކެތި އަތުަލއިގަތުަމށް މި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ލާމެހިފައި މިއޮންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ބޯޑަރ 

 މަ ފައިސާގެ ދަތިކަާމއިޕޯޓްްސ ފެސިލިޓީްސ. ހަ އަިދ ރާއްޖޭގެހިސާބަށް. އެއީ މާޭލގެ ެއއަރޕޯޓް  ކޮންޓްރޯލް މި ހިމެނޭ

ހެދި ޕޯޓްސް ފެސިލިޓީސްތަކުަގއި ވެސް އަދި ެއއަރޕޯޓްގަިއ ވެްސ ެއކަށީގެްނާވ އިުކއިޕްމެންޓް ނެތްތަން 

ނޑުމެންގެ ިޒންމާ އެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުެމން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވެސް އެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެއީ އަުޅގަ

މެންޓް ޕްރޮވައިްޑކޮށްދިނުމަށް މިއޮންނަނީ ޕޯޓެއް ިވޔަސް ައދި އެއަރޕޯެޓއް ިވޔަސް ެއ ޒިންމާ މި އޮންނަނީ އިުކއިޕް

ނުޑމެންނަށް، އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތަކަށް. އެހެންވީމާޕޯޓް  ނޑު  އެ އެ އޮޕަރޭްޓކުރާ ފަރާތަކަށް އަޅުގަ މިންގަ

ނަޑުކން އަޅުަގނޑުމެން ވާހަަކއަކީ ކަންތައްތައް ބަލަ   އި ފާސްކުރެެވމުން މި ދަނީ.ޕްރޮވަިއޑްކޮށްދެވޭ މިްނގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފަާރތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ރު. ާއދެ! ދެންމެއަކު ފާހަގަކުރެްއވި އެއަރޕޯްޓަގއި ހުންނަ މެޝިންސްގެ ވާހަކަ. ެއީއ ޝުކުރިއްާޔ، މުޤައްރި

ކުރާ މެޝިން، އަރޕޯްޓގައި ްސކޭންއިން ފާހަގަުކރެވިގެންދިޔަ އަނެއް އެ މެންނަށް ތަންކޮޅެްއ ކުރިން މީޑިޔާއަޅުަގނޑު

އްވާ. އެ މެޝިން މިހާރު ލިބިއްޖެތޯ؟ ފަހަރަކު އެއީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ސްޓޭންޑަޑަށް ނެތީމަ އެ ޝަކުވާ މިނިސްޓަރު ކުރަ

 ސުވާލެއް ކުރާ ގޮތަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

 އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުަގއި އެ މެޝިން ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތައް މިހާރު އެއަރޕޯޓްސް 

 ން ގެންދަނީ ކުރަްއވަުމން.ތޯރިޓީއޮ

 



  

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

 ރަދެއް ހިމެނޭ ބަޖެޓެއް. އަދި ހަމަ އާއި އެަތއް ބައިވަރު ޚަދެ ވަނަ ސުވާލަކަށް ތި ބޭފުޅުން އެބަ އޮތް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

ން މަނާކުުރމަށް ނުވަތަ އެ ހޯދަިއގަތުމަްށ މި ހޯމް މިނިސްޓަރު ވެްސ އެާއއެކު ިދވެހިރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އައު

ނޑަކަްށ  އެބަ ގެންަދވާ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަމުން. އޭގެ މިިލއަން ޔޫރޯ ވެްސ  40ތެޭރަގއި ގާްތގަ

. އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ އެ ރަދުކޮށްގެން ުކއްތާ ސްކޮޓަްށ މިހާރު ފާރަގެމަ ސްކޮޑަށް މިވަނީ ޕޭމަންޓް ވެސް ދެްއކިފަޚަ

ރަދު ދަށެއް ނުވާނެޯތ؟ ނުވަތަ ކިހިނެއްބާ؟ ެއ ބޭފުޅުންގެ ހިޔުމަން ރިސޯރސްގެ ޚަ ކުއްތާ ސްޮކޑް ގެނެވުނީމާ ތި 

 މަޝިނަރީޒް އިތުރަކަށް ބޭނުން ނުވާނެ ނޫންތޯއޭ އެ ދިމާލަަކށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ހަރަދުތައް ވަކި ުކޑަެވގެން ނުދާނެއޭ ކުއްތާ ސްޮކޑް ގެނައުަމކުން ވެސް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ިއ ޓަރގްރިޓީ ކޮިމޝަންގެ ސިޓީެއއް މިތާނގަވަނީ ކަސްޓަމްސް އިންކަށް އަޅުަގނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންއެންމެ ފަހު ސުވާލަ

ނޑު ހިތަށްައރަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ކުލި މަދުވެގެން ުނވަތަ ލިބޭ ކުލިން ނުވާނެ ކަމަށް. ކަްސޓަމްްސ އެބަ އޮތް . އަުޅގަ

 ރަދުތަކެްއ ދާތީ.ވެސް ދައުލަތުން ޚަ ބިލްޑިންގ އިން އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުލިބޭތޯ ޖާގައެއް. ހައްތަހާ 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއްމޯލްޑިވްސް 

ނޑުމެން މިހާރު  ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިްނގަގއި ެއއްގޮަތކަށް ނުޑ ދަންނަވަންޖެހެނީ. އަުޅގަ ެވސް ޖާަގއެްއ ެނތޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަފއިލް ބަހަ ޑުެވގެން އަޅުަގނޑުމެން މިުއޅެނީ،ޖާގަިއގެ ދަތިކަން ބޮ  އްޓާނެ ވެސް ތަނެްއ ނެތިގެން. ހަަމ އަުޅގަ

 ކުޑަކޮށް ވެސް ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިްނގގައި ާޖގަެއއް ނެތޭ އިނގޭތޯ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަާރތުން މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

ވަީނ މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްްސ ސަރިވސްގެ ފަރާތުން މި ކޮމިީޓ ޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަ 

ޖެޓު އޮތް ގޮތަށް ޓީއެްއގައި އެބަ ބުނޭ މިހާރު ބައަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާފަިއ އޮތް ސި



  

ފާސްވެއްޖެނަމަ ތި ބޭފުޅުންގެ މެންޑޭޓްގައި ހުރި ކަންތަްއތައް އަދަެއއްނުކުެރވޭނެއޭ. ެދން މެންޑޭޓް ކިޔާލާއިރުަގއި 

ނޑު ސިާޔަސތުގެ ހެޑިންގގެ ދަށުން. އޭެގ  މެންޑޭޓްގެ އެޓޭޗްމަންޓެްއ ެވސް އެބަ އުޅޭ. އެީއ ބަޖެޓު ުކރެވިފަިއވާ މަިއގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މަސްތުވާތަކެިތ އެތެރެކުރާ ދޮރުަތއް ހަރުދަނާ ގޮތެްއގަިއ ބެލެހެއްޓޭނެތޯ މި  ތެރެއިން ެއކަކަށް އަުޅގަ

ބަޖެޓު ފާސްވުމާ ގުޅިގެން. ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ ތަކެތި އެތެރެވާ ދޮރުތަްއ 

ކްލިއަރެންސްގެ މަސައްކަްތ ހަރުދަނާކުރެވޭނެތޯ؟ ހަތަރު  ހަރުދަނާކަމާއެކު ބެލެހެއްޓޭނެތޯ؟ ތިންވަނަ ކަމަކަށް ޕޯސްޓް 

ވަނަ ކަމަކަށް އެސް.އީ.ޒެްޑެގ ޤާނޫނުން މަނީ ލޯންޑަރރިންގ އަދި ޓެރެރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުން 

ޓުން. ދެން ކަސްޓަމްސްގެ މަްއޗަށް ލާިޒމުކުރާ ކަންކަން ތަންފީޛު ކުރެވިދާނެތޯ މިހާރު މިކޮޅުން ފާސްކޮށްދޭ ބަޖެ

އަޅުަގނޑަށް ރަނގަޅީ ވަރަށް ކުރުކޮށް ޖަވާބުދެްއިވއްޔާ. އެީއ ލިބިފައި އޮތް ަވގުތަކީ ތި ޭބފުޅުން ވާހަކަދައްކާ ަވގުާތިއ 

މިނިޓު.  15އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކއާ ވެސް ގަޑި އެ ގުނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެނީ މުޅި ޕާޓީއަށް 

 ކޮށް ޖަވާބުދެއްިވއްޔާ ރަނގަޅު.އެހެންވީމާ، ތަންކޮެޅއް ކުރު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުރެވޭެނ  20އަޅުަގނޑަށް މިދެންނެވުނު  މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެއްެޖ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުދެންނެވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް %ކަންތައްތަެކއް ޭއގައި އޮންާނނީ   100އިނގޭތޯ. އަދިވެސް ައޅުގަ

ނުޑމެން ހަމަ އިމްޕްރޫވްކުރުމަށް  ޕްރޫފްވާނެއެކޭ. ެއއީ ހަމަ ތި ބުނާހެން ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް، އޮޑިޓް ެވސް އަުޅގަ

ނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ވެސް ގެނައުމަްށ  ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ކުރަމުން މިދަނީ. އަދި ޮއނިގަ

މިދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަަސއްކަތްތަްއ ކުރުމަށް ހަމަ ތި ބުނުއްވާހެން ޓްެރއިން ކުރުމަާށއި މި ހުރިހާ މަސައްކަަތކަށް 

ނޑުމެން  ނޑެއްަގއި މަސަްއކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަ ފައިސާ އެބަ ޚަރަދުވޭ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އޭގެ މިނިމަމް މިންގަ

 ތް ކުރަމުން މިގެންަދނީ.މަސައްކަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބިއްެޖއްޔާ ކިހިނެއްޯތވާނީ؟ 20

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

މިިލއަން ރުފިާޔ ނުލިބިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ކޮންމެވެސް ެއއް ދިމާއަކުްނ  20ސް މިދެންނެވުނުހެން ހަމަ ކުރީގައި ވެ

ނޑުމެން މީހުން އެއަރޕޯޓަށް ގެންދިއުމާިއ  ނޑުމެން ދަންނަވައިފިން އަޅުގަ އެބަ ހުއްޓުންތަކެއް އެބަ ައރާ. އަޅުގަ

މަސް ދުވަހޭ  3ހުރިވަރު ބަލައިލާއިުރ އެންމެ  އައުމާއި މިކަންތަުކަގއި ެވސް ކޯޑްަގއި މިހާރު ދެއްާވފައި



  

މަސް ދުވަްސ ޚަރަދެއްނުކުރެވޭނެއޭ. އެހެން  9އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކޯްޑެގ ދަށުން ޚަރަދުކުރެވެން މިއޮތީ. އަނެއް 

ކަްށ ވެއްޖެ ކަުމގައި ވަނީނަމަ ެއައރޕޯޓަށް ވެސް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ދަތިކަން ވެސް އެބަ ހުރި ދެއްތޯ އެންމެ ކަމަ

ނޑުމެން ވާނީ މިކޮޅަށް ފޮނުވާފައި އިނގޭތޯ.   ބަލާއިރު. ެއގޮތުން ޭއގެ ޑީެޓިއލް ވެސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޙުސައިން އިބްރާހީމް. ނޫން. ޙުސައިން ނަސީމް ފައިޞަލްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން 

 މުޙައްމަދު.

 

 އިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާ

ނޑު ފުރަތަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ތިމަންނަމެން އެބަ ހޯދަމޭ މިހާ  ވިދާޅުވި ދެންމެ ވާހަކަދަްއކަަވމުން، އަޅުގަ

ނޑަށް މިހާަތނަށް ހީވެފައި އޮތީ ައޅުަގނުޑމެން މު ރައްޔިތުން. ތި އްދޭ ޑިއުޓީއޭ މި އާމްދަީނއަކީ، ޢާ  އާމްދަނީ. އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރަނީ ތި ބޭފުޅުން ހޯއްދަވާފައި ސަރުކާރަށް ެދއްވާ އެްއޗެއްތޯ އެއީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

 ކުރާ ފަރާތަކީ ވާހަަކއަީކ އެ ކަލެކްޓްނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތުްނ، އަޅުގަ 

ނޑު އަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ހޯދާ އާމްދަނީއެކޭ، އަުޅގަ ނުޑ ނުދަންނަވަން އެްއވެސް ގޮަތކަށް އަުޅގަ . އަުޅގަ

 ނުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެންަނކީ މެދުވެރިން.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި

ުސވާލަކީ މިާހރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފިނޭންސަށް މިހާރު ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އިން ބަޖެުޓގައި އެަބ  އަޅުަގނުޑގެ

ޅުން ވިދާުޅވަީނ އްޔާ މި އަަދދުތައް ނުބައި އިނގޭތޯ. ދެން އިދާރީ ބޭފުނޫޅޭ. އެހެން ވެއްޖެ  އިތުުރވުމެއް. 18.5އުޅޭ %

 18.5ގަޅު އިނގޭތޯ. %ނެވީ، ދެން އެންމެ ރަނދެން ކިހިނެއްތޯ ޑިއުޓީ ހައްދަވަނީ. މިދެން .18.5ރަނގަޅޭ. %

 އްޔާ ެއއީ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެކަށޭނެ ކުިރއެރުމެއް ކަުމގައި ދެެކވަަޑިއަގންނަވަންތޯ؟އިތުރުެވއްޖެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

މުގަެއއް ނުގެްނގުޅެން އިނގޭތޯ ައޅުަގނޑު އަމިއްަލއަްށ ޕަސެންޓް ހަދައިގެންނެްއ. އަޅުަގނޑުމެން ިޑއުޓީ ެނގު 

ނޑުމެްނނަށް ދޭ މެންޑޭޓަކުން އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުން ނޑައަޅާ ބިލަކުން އަުޅގަ  ....ކަ



  

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި

ނަޑއެޅިފަ  ެއކަށޭނެ ކުރިއެރުެމއް އެއީ އްާޔ އިތުުރވުމެއް އަުތެވއްޖެ 18.5ުސވާލަކީ %އަޅުަގނުޑގެ އި އޮތީމާ ވަގުތު ކަ

 ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގަންނަވަންތޯޭއ؟

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ނޑުމެންނަށް ދެންނެވޭނީ މިދިޔަ އަހަރުގައި އަދަދެްއގެ  18.5ަގނޑުމެންނަށް ދެންނެވޭނީ %އަޅު ވާހަަކެއއް ނޫން. އަޅުގަ

 2އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއވާފަިއވާ ބަޖެޓާއި ިމއަހަރު އަުޅަގނޑުމެން ލިބުމަށް އެދޭ ބަޖެޓާއި ދެ ބަޖެޓުގެ ތަފާތަކީ 

 .ެވސް މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަފާތެއް. ައނެއްކާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި

ނޑު މި  2014އަޅުަގނޑަށް މިކަހަލަ ކަންކަްނ އެހާބޮޑަށް ނޭނގެނީ. އަޅުަގނޑު މި ބަލަނީ  ެއއީ މިއަހަރު ކަމަށް އަޅުގަ

ސް ވީހާ ުދވަސް ނުިވޔަސް. ހީކުރަނީ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު ހައްދަވާތާ ަވރަށް ދުވަްސވެއްޖެ. ކަސްޓަމް 

މިިލއަން. އެހެންވީމާ،  210މިލިއަން. ދެން މިއަންނަ އަހަރަށް  177އެތަނަށް ރިަވއިޒް ބަޖެުޓގަިއ މިއޮންނަނީ 

ނޑު ޤަބޫލުކޮށްގެްނ  2ކުރިއެރުމެއް ުއޅޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހީކުރީ. އެހެންީވމާ،  މިލިއަން މަދުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ ސާފުނުވާ ެއއްެޗއް ސާފުކޮށްކުރިއަށްދާނަން އިނގޭތޯ. އަ . އެހެންވީާމ، 210ދެއްާވ އިނގޭތޯ. ަބޖެޓު ކޯޑް ލަުޅގަ

 94ދޭ އެލަވަންސް  ދެން މުވައްޒަުފންނަށްމިލިއަން.  77އާއި އުޖޫރަ  ަގއި މި އިްނނަނީ މުސާރަ 211އޭަގއި، 

މީގައި ކޮށްލާނަން އަނެއް ުސވާުލ ވެސް  . ދެން މީގައި މި ހިމެނޭ، އަނެއްކާމިލިއަން. މީގެ ކޮންބައެއްތޯ މި ބޮޑުވަނީ

ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮުތން. މީގައި މި ހިމެނޭ ހުރިހާ އެްއޗެއްތޯ؟ ިތ ބޭފުޅުންގެ އެބަ ުއޅޭ އެަލވަންސެްއ އެަބ 

އުޅޭ. ދިގު ުމއްދަތުގެ އެލަަވންސް އެބަ އުޅޭ. ކޮއްތު ަފއިސާގެ އެބަ ުއޅޭ. އެހެން މަސައްކަތެއް ުނކުރުމަށް ދޭ 

ވަންސް އެބަ އުޅޭ. މި ބަންދު ދުވަސްތަކުަގއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޭ އެލަވަްނސް އެބަ އުޅޭ. ސަރިވސް އެލަ

ނަޑކަށް އެބަ އުޅޭ ސަރވިސް އެަލވަންސް ވެސް  މިލިއަން. އެހެން ވަޒީފާ  31އެލަވަންސް އެބަ ުއޅޭ. ގާްތގަ

 މިލިއަނަކާ. 71މިިލއަނަކާއި  94ނީ މިިލއަން. މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ަލއިގެންތޯ މިވަ 24އަދާނުކުރުމަށް 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ނޑުމެން މިހާރު ކަނޑަައޅާފައި އޮތް  މިލިއަނުން ހަމަޖެހޭ އިނގޭތޯ.  166މީގެ މުވަްއޒަފުންގެ ޚަރަދަަކށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  މީގެ އިތުރަށް މި ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ަވއިގެ ަމގުން ކުރާ ދަތުރުެގ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ



  

ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ  އަދި ެއހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދަށް. އޭގެ ން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދަށްޚަރަދަށާއި ރާއްޖެއި

ތުރަްށ ޔުނީފޯމް ދިނުމަށް ޓަކައި އި މިދަންނަވަނީ އެއަރޕޯޓަށްާދ މުވަްއޒަފުންގެ ޑިއުީޓގެ ވާހަކަ. ދެން ޭއގެ

ވާތީ ކަސްޓަމްްސެގ މުވައްޒަފުންނަށް ޔުނީފޯމް މުަވއްޒަފުން އުޭޅ ތަނަކަށް 750 މުވަްއޒަފުންނަށް، ކަސްޓަމްްސއަކީ

ާއއި އިމާރާތުގެ ކުްއާޔއި ބިމު ުކއްާޔއި އަދި ޖަްލސާ، ސެމިނާ. ކުުރކުރުކޮށް  ދިނުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ަފއިސާ

ާއއި އަދި ސްކޮލަރޝިާޕއި މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް  ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. ޖަލްސާ، ސެމިނާއަޅުަގނުޑ މި

އާއި ިއކުއިޕްމެންޓް މަރާމާތުކުރުން. އެއީ އިނގޭތޯ.  އިތުރުން މެޝިނަރީ ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގެ މަރާމާތާއި އަދި ޭއގެ

ނޑު މިދަންނަވާލީ.  ކުރުގޮތަކަށް އަުޅގަ

 

 ރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރީ ދާއި

ކޮށްލަން ވެސް ސާފު އަޅުަގނޑު ވަގުތު ސަލާމަތްުކރުމުގެ ގޮތުން ފަހު ސުވާލަށް ދާނަން އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު މި

ފައިާސގައި އެަބ  އިނގޭތޯ. ޓެކްްސގެ ޮގތުގަިއ، ަވގުތުކޮެޅއް ސަލާމަތްކުރާށޭ މިއުޅެނީ. ޓެކްްސގެ ޮގތުގައި ދަްއކާ ކަމަށް

ހާސް. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއަށް ަދއްާކ  11. ދެން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަްށ ވެސް އެބަ އުޅޭ 1.5އޮވޭ ޖީ.ެއސް.ޓީއަށް ދެއްތޯ 

ކޮންކޮން ކަމަކަށް  އީފިނޭންސުން ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި އިން ބަޖެޓުަގއި. މި އީހާސް. މި 62ަލއްކަ  1ފައިސާ އެބަ ުއޅޭ 

ނޑު ހީކުރަނީ ފެން ކޭހެއް ގަނެފިއްޔާ އޭަގއި އިންނާނީ ކިހިނެއް ދެއްވާ އެްއެޗއް . މިަކން ހިނގާ ގޮތެއް ނޭނގެ. އަުޅގަ

ޖީ.އެސް.ޓީ ދެވިަފއޭ. އެހެންީވމާ، ކޮންތާކުން ގެނައި، ކިިހނެއްތޯ މި އިތުރަށް ެޓކްސް ގޮތަށް ހިމަނާފައި ހުންނަނީ 

 ކީްއވެގެންތޯ. ކިހިެނއް ހިނގާަކމެއްތޯ މީ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއްމޯލްޑިވްސް ކަްސޓަ

މިހާރު މީގައި ާވގޮތަކީ އަުޅަގނޑުމެން ވެސް އެްއެޗއް ގަްނނައިރު، މިހާރު މުޅި ބަޖެޓު ކޯޑުތައް ހުންނަނީ ެއކިެއކި 

މިލިއަން މިދަނީ އެިކ  210ްއޔާ ިމލިއަން ކަމަށް ެވއްޖެ 210ކަށް ކޯޑްތަކަށް ބަހާލާފައި އިނގޭޯތ. އެއީ މިސާލަ 

ނޑުމެން ޖީ.އެްސ.ޓީ ާއިއ  ކޯޑްތަކަށް ބެހިގެން. ޖުމްލަ އަދަދެއް މިދަންނަވަނީ ިއނގޭތޯ. ދެން ވާގޮަތކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަްނނަ ކޮންމެ އެްއޗަކަށް ޖީ.އެްސ.ޓީ ވެސް ަދއްކަންޖެހޭ. އަދި އިނގޭތޯ.  އާޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ  ިމސާލަކަށް އަުޅގަ

އް ކުރާ ކަމުގައި ވަންޏާ އަދި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކެއް ެވސް ހުރޭ. އެހެންވީމާ، ެއ މިސާލަކަށް ބޭރު ދަތުރެ

ނޑުމެން ބަހާލާފައެްއޗެހިތައް މި ހުންނަނީ ވަިކ ކޯޑްތަ . އެހެންވީމާ، ބަހާލިިއރު އެ ވަކިން އިންނަނީ އެަބިއ ަކކަށް އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި އިނގޭތޯ.  ކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ތެންކިުއ.  ނ،ީވމަ ދެން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން. އާސިކުންތަށް  20ތްތެިރ މެންބަރު. ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒައާދެ

ނޑުމެންނަށް ދެން ފުރުޞަތު...  ތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމް.)ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ޢިއްޒަ އާދެ! އަުޅގަ

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ  އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތަދޫހި

މު މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރާ މުއައްަސސާެއއް. އެ ސް ސަރވިސް ހަމަ ދައުލަތުެގ މުހިންމޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމް

ލިބުމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް އެދެނީ. ހަމަ މިލިއަން ރުފިޔާ  20ބޭނުންފުޅުވާ އެ މުއައްސަާސއަށް ބޭނުންވާ، ިއތުރަށް 

 މިިލއަން ރުފިޔާ ިތ ބޭފުޅުން ޚަރަދުކުރައްވާނެ  20ަގނޑު ބޭނުންޭވ މި އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ާތއީދުކުަރން. ދެން އަޅު

މިިލއަން. ބަރާބަރު އަދަެދއް ވިދާުޅވާީތވެ. އެހެްނވީމާ،  20ކަށްތޯ ހަކަަތއް ދެކެވުނުއިރު ކޮންދިމާލަގޮތުެގ، އަދި އެކި ވާ

ނޑަށް ވެސް ދީފަ ވަނަ އަހަރަށް  2014އިވާ ކަރުާދހުގައި އެ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ދެނެގަންނަން ބޭނުންވޭ. ދެން އަޅުގަ

ރުފިޔާ ަކސްޓަމްސް އިން ޚަރަދުވާނެ ަކމަށް. ދެން ތި ބޭފުޅުންނަށް  163ހާސް  536މިލިއަްނ  177ރިވަިއޒް ކުރީމަ 

މިލިއަން ރުފިާޔ  33ވޭ އިނޭގތޯ. އެބަ  މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު 33މިލިއަން.  210އެބަ ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ 

ޚަރަުދގެ  މުވަްއޒަފުންގެމިިލއަން ރުފިޔާ. އެހެްނީވމާ،  11ާދޅުވޭ ިމއަހަރު އިތުރު މުަވއްޒަފުން ލަްއވާ އިތުރުާވއިރު ވި

މިލިއަން ރުފިޔާ  150ތެރެއިން ވެސް އެބައި އެބަ ފޫބެއްދޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދުގެ ޮގތުގައި 

މިލިއަްނ އެބަވޭ. ައޅުަގނޑު ހަމަ  166ށް ލަާފކުރާ ބަޖެޓުަގއި ވަނަ އަހަރަ 2015ވަަނ އަހަރަށް ހިނާގިއރު  2014

ވެސް ވަޒީފާަގިއ އެބަ ތިބި ކަސްޓަމްސްގައި. އޮފިސަރުން، މިދެންނެވީ  މުަވއްަޒފުން މިހާރު  745އެއް ސުވާަލކީ 

ނުޑ ޔުނީފޯމް ބޮޑީޒްއާއި އަދި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން ޖުމްލަކޮށް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ަބޖެޓުގައި ެވސް މަ އިގަ

ޒަފުންނަށް ކުރެވޭ ައކީ މުވައް  40ދިއުމާއި އަދި ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ % މައްސަލައަކީ ރިކަރެންޓް ޚަަރދު ބޮޑުވެގެން

މުވަްއޒަފުންނަކީ ހަމަ ކަސްޓަމަށް ބޭނުންވާ އަދަދުތޯ؟ އެއަށްވުރެ އަދި ވެސް އިތުރަްށ  745ވާތީ. މި ޚަރަދުކަމަށް

މުވައްޒަފުން މިއަހަރު ތެރޭގައި އިތުރު ިތ މިލިއަން ރުފިޔާ ިއތުރަށް ދާގޮތަށް  11 ބޭނުންވަނީތޯ؟ ދެން ބަޖެޓު ނެތިތޯ

ދެން އެކަން ކިހިނެއްތޯ ކުެރއްވީ؟ ދެްނ އިތުރަށް އަދި ުމވަްއޒަފުން ކުރެްއވީ. މި ދެންނެވީ ބަޖެުޓ ހަމަނުޖެހެނިސްތޯ؟ 

 20ވޭނެ މިންވަރެއް ހިމެނިގެން އެބަވޭތޯ؟ ދެން ބޭނުންވޭތޯ؟ ނުވަތަ އަދި މުވައްޒަފުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ މަދުކުރެ

ނޑު ބޭނުންވޭ ތި  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚަރަދު ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮެތއް ވެސް. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ސާފުކޮްށލަން އަޅުގަ

ގޭތޯ. ެއއީ މިިލއަން އިނ 276ަކސްޓަމްސް އިން ހުށަހެޅުްއވި  ވަނަ އަހަރަށް 2015ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި، ފިނޭްނސަށް 

މިލިައން ރުފިޔާ އިތުރަށް. އެހެންވީމާ، އެހާ ބޮޑު އަދަދަކުން  100ވަނަ އަހަރަށް ހިނގާނެ ޚަރަދަށްވުރެ  2014

ނޑަކަށް، ދެން ބަެއއް ގކަސްޓަމަށް ކަންކަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ ބްރީންފިން ައކުން ައޅުގަ

ދައްކަވަނީ. އެހެްނީވމާ، އެހާބޮޑު އަދަދެއް އަސްުލގައި ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ  މަރާމާތުތަކާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ވާހަކަ ތި

 ސަބަބެއް ސާފެއްުނވޭ. އެހެންީވމާ، އެެއއް ސާފުކޮށްދެްއވުން. ޝުކުރިއްާޔ.



  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ނޑުމެން  ނޑުމެން އިތުރަށް ފައިާސ ހުމަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮތް މަޢުލޫމާތު ޝީޓްތަކުގައި މީގައި އަުޅގަ ންނާނެ އަޅުގަ

ނޑު ކުުރގޮތަކަްށ ހަމަ . އެހެންނަމަވެސް ކޯޑުތަުކގެ ތަފްޞީލުތައް ޖަހާފަބޭނުންވާ  ތި ކުރެއްވި ސުާވލަށް އަޅުގަ

ނޑު ދިން ޖަވާުބގެ އިތުަރށް ނޑުމެން އިުތރަށް މި ކެޕިޓަލް ކޯޑު ހަމަ ދަންނަވާލާނަން. ކުރީގައި ައުޅގަ ތަކަށް އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، މިލިއަން ރުފިޔާ އިނގޭތޯ 8މިލިއަން ުރފިޔާ. ޖުމްލަ  6ްނޓްގެ އިތުރަށް ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ ިރކަރަ

ފައިާސއަކީ  ންްޓ ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑުެމން މި ބޭނުންވާޚަރަުދެގ ގޮުތގަެއއް ނޫނޭ. ރިކަރަންޓް ހަމައެކަނި ރިކަރަ

ވަނަ އަހަަރށް ބޭނުންވާ ފައިސާ. ދެން  2015ހަމަ ކޮމިޓްމެންޓްސްގެ ގޮުތަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެސް 

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުެގ  2014ދިަފއި އެތިބަ މުަވއްަޒފުންނަކީ ހަމަ މިއަހަރުގެ، ވެއްކަސްޓަމްސް މުަވއްޒަފުން މިާހރު 

ނޑުމެން ލައްވާފަިއ ތިބި މުވައްޒަފުން އިނގޭތޯ. އިތުރަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ގޮތަށް އަޅު ތެރެއިން ހަމަޖެއްސޭ ގަ

ުމވަްއޒަފުންނަށް ވާހަކަައކީ ބަޖެޓަށް ުމވަްއޒަފުންނަށް އިތުރު ފައިާސއެްއ ުނހޯދަން. ހަމަ ހުރިވަރަށް، ަކސްޓަމްސްގެ 

ނަޑއަޅާފަިއ އޮތް ޭއގެ އިތުރަށް އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ސީ.ީޑ  ބަޖެުޓގެ ތެރެއިން އެަބއި ހަމަޖައްސާފަިއ މިއޮތީ. ދެން ކަ

 އެްއޗެއް ވިދާުޅވާން...

 

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޒުހޭރު ވާހަކަދެްއކެުވން:މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ 

ނޑު ދަންނަވަން ޖެހެނީ ކަައކީ ހަމަ ރާއްޖޭގެ ވާހަ ދެން އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާނެތޯ ތި ކުރެއްވި ސުވާަލށް އަޅުގަ

ނެ. އެހެން ެވއްޖެ ެވސް ޮބޑުެވގެންދާ ަތއްމީ ެއކްސްޕެންޑް ވެގެްނދިޔަ މިންވަރަކަށް ަކސްޓަމްްސގެ ެއކްިޓވިޓީޒްއިކޮނޮ

ނޑުމެން އިތުރަށް މުވަްއޒަފުން ބޭނުންވާނެ އިނގޭތޯ. ކަމުގައި ވަނީ  ނަމަ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިފަހަރުގެ ފުރުޞަތު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑުމެންގެ

 ވެސް ކުުރކޮށް.  ރަޝީދު. ވީހާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ނ. އެހެންަނމަވެސް މިއްމުކޮށް ވަރަށް ކުރުކޮށް މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް ވާހަކަަދއްކަނީއަޅުަގނޑު ޢާ ުޑ އަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ  ޤަޞްދުކުރަނީ ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ވާހަކަދައްކަން. ެއއީ ައޅުގަ

ޓު މިނި 8މިނިޓު،  7މިނިޓުެގ ތެރެއިން  20. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބޭ ވެސް ފުރުޞަތުދީގެން މިހާތަނަށް ައއިއިރު



  

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ޕާޓީން މި ބޭނުންކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ފުރުޞަތު ތަންކޮެޅއް ދިުގކުރާނަން އަުޅގަ

ނޑުގެ ުފރަތަމަ ސުވާލަކީ...ވާހަކަދަްއކަން. އަ  ުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންފިން ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަސްލަމް. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހަމަ ބަލައިގެ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޯނޓްކޮށްފިން އެ  ުޝކުިރއްޔާ. ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ރު އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ުސވާަލކީ ކަސްޓަމްްސގެ އާމްދަނީ މިއަހަރު ނިމޭއިރުަގއި ިކހާވަރެްއވާނެ ކަމަށް މިހާ

  ލަފާކުރެވޭތޯ؟

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

 ބިލިއަން.  1.68ވަންޏާ  ށްމިހާރު ޑިއުޓީ ރިަވއިޒް ނުކުެރވި ކުިރއަށްދާ ކަމަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް  އިދޭހޯދަތި ދައުލަތަށް  އާމްދަނީއާ އަޅާ ބަލާއިރު ކަސްޓަމަްށ މިދެނީ މާބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ިހ ވެސް އެނގޭ. މުޅި ކޯޑަށް ނުކުރެވޭ. ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ވަކިވަކި ޯކޑްތަކަށް ދާން އެނގޭ. ހުރި އެއްޗެ

މިއޮތީ.  750ށް އެންމެ ބޮޑު އެްއޗެއް ފެންނަނީ މުސާރައަށް. މުސާރަ ލާއިުރގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަބަލައި

އެމީހުންގެ މުސާރަ އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ. ދެން ހުރި އެހެން ކަންަތއްތަކަށް ބަާލއިރު، ކެޕިޓަލަށް ބަލާއިުރ 

ޖަހާފައެއް ނެތް. އެހެންވީާމ،  ކަސްޓަމްސްގެ އިތުރަށް ހަރުަދނާކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު މާބޮޑު ކަންަތއްތަެކއް

ނޑުމެްނެގ  އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ވާހަކަދަްއކަންވީ ކަސްޓަމަށް ފެސިލިޓީްޒ ފޯރުކޮށްދޭންވީ ވާހަކަ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަ ދެއްކޭކަެށއް ނެތް. މި މެނޭޖްކުރުން މި ގެންދަނީ ފިނޭންސް  މިއަދުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ނޑުމެންގެ ރެކޮނިސްޓްރީން. އެހެންވީމާ، ފިނޭންސުން ދެއްވާފަިއ މި މަންޑޭޝަނަކަށްެވގެންދާީނ އިްނ ބަޖެޓު އަުޅގަ

ކަސްޓަމުން މި ބޭނުންވާ ކަްނތައްތައް ކޮށްދޭން ފައިސާ ޯފރުކޮށްދޭށޭ އިނގޭތޯ. މީގެ ިކތަންމެ އަޑިއަށް ފީަނއިގެްނ 

ނޑުމެން ސުވާުލ  ދިޔަ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް މީގެން އަޅުަގނޑުމެން ފެންނާނެ ނަތީޖާއެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ ކޯޑް ަނންބަރުތަކާ އެްއޗެހި ނޭނގެީނއެއް ނޫން އިނގޭތޯ.   750ގިނަ ނުކުރަނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ



  

ނޑަކަށް އަހަރެްއެގ މަ 166މުވަްއޒަފުން ތިބޭ ކަމަށް ވަްނޏާ  އްޗަށް މި ޖެހެނީ، ކޮންެމ މިލިއަން ާދކަމަށް ަވންޏާ ގާތްގަ

ނަޑކަށް  ނޑަކަްށ ށް ކަމަްށ ެވއްޖެާހސް. މަހެއްެގ މަްއޗަ 21ަލއްަކ  2މުވަްއޒަފަކަށް މި ޖެހެނީ ގާތްގަ  18އްާޔ ގާްތގަ

. އެހެންވީމާ، ެއ ްސ ބޮޑެއް ނޫން ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި ބަލަންޏާވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ. މުާސރައަށް ބަލަންޏާ މުސާރަ ވެ

ެޓއިލްސްއަށް ނުދަން. ށް ދާކަމަށް ވަްނޏާ ދެވިދާނެ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން ެއއްވެސް މީހަކު އެ ޑީޑީޓެއިލްްސއަ

އެކަމަކު ޭއގެ ސަބަބަކުންނެްއ މިތަނުން ފެންނާނެ ނަތީޖާއެއް ނޯންނާނެ. މީގައި އޮތް ޔާ ދަމާ ހިނގާ. އް ދާންވެއްޖެ

ދިނުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓު ންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިްއ، ގޮނަތީޖާއަކީ ކަސްޓަމަށް ކުިރމަތިވެފައި އޮތް ދަތިތަ

ނޑުމެން ތާއީދުކުރަން. އަދި އެމް.ޑީ.ީޕ ވެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީުދކުރަްއވާ. މީަގިއ ސް އަދި ބޮޑުކޮށްދިނުން. އަުޅގަ

ނޑުމެ ވެްސ  ން އަނެްއކާއޮތް ގޮންޖެހުމަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ކުރިމަތިވާނެ ޮގންޖެހުންތައް. އަދި ޑިއުޓީ ައޅުގަ

މު ދައުރެއް ށްދޭ ފަރާތަކީ ކަސްޓަމްސް. މުހިންމިއުޅެނީ ބޮޑުކުރަންެވގެން ބައެއް ެއއްޗެހިން. އެ ފައިާސ އެތެރެކޮ

ްނ ވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރަށް އިތުރުވެގެންދާނެ. ެއއީ މިހާތަނަށް ނުނަގާ އެއްޗަކު އަދާކުރާނެ. އަނެްއކާ

 ،އެ ައއިޓަމު އިތުރުކޮށްިފއްޔާ އެންޓަރ ކުރަން ެވސް ނަގާނެ ވަގުތު. އެހެންވީމާ ވެއްެޖއްޔާ ޑިއުޓީ ނަަގއިފި ކަމަށް

ވެސް އިތުރު މަސަްއކަތެއް ެއބަދޭ. އިތުރަށް އެކަން ކުރާެނ މުވައްޒަފުން ެވސް ފަހަރެްއގައި ހޯދަންޖެހިދާނެ. ނޫނިއްޔާ 

ނޑުމެން އެ ވެސް ތަންކޮެޅއް ައވަހަްށ  ވާހަކަ ނުދަްއކާ ހައްތަހާސިސްޓަމުން ބޭރެއްނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއކަ ކުމިކަން ނިމޭނެ ގޮތެްއވޭތޯ ަބލަނީ. އެކަމަ ނޑު ިހތައްއަރަނީ އަުޅގަ ނި މިކަމަށް ވާހަކަނުަދއްކާ އަުޅގަ

ން ޕީ.ޕީ.އެމުން އެހެންމީހުންނަށް ވާހަކަދައްކަްނ ފުރުޞަތު ދީގެން މިތާ ކުިޅބަލަން ތިބޭ ބަޔަކަށް އަބަދު އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ވެސް ުސވާލު ކުރަންޖެޭހނޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންބޮުޑވުންތަކަށް. އެހެންެވގެން މި  ދެން ނުތިބޭނަމޭ. އަޅުގަ

ކަމަށްވަންޏާ ކިހާ ވަރެްއެގ  ޭރޓް، މި ބަނދަރުން ނޫން ެއހެން ބަނދަރަކަށް ބާލައިފިކަނީ. ސިނގިވާހަކަ މިދައް 

ތޯ؟ ެއއީ ެއްއ އިތޯ؟ ރަނގަޅު ގޮުތގައިގެން ދަނީ. އޭތި ބޭނުން ކުަރނީ ނާޖައިޒު ގޮުތގަޑިސްަކއުންޓެއްތޯ މިހާރު ލިބި 

ރެ ކޮށްގެން ލިޭބ ސުވާލު. ކާުރ، ގަޕޯ އެތެރެކުާރ ކާރެއް ނޫން. އެހެން މީހުން އެތެރެކުރާ ކާުރ، އެހެން ތަންތަނަށް އެތެ

އަށް ގެނެްސގެން އެކަން ކުރާކަން ކަސްޓަމަށް ން ޭއގެ ނާޖަިއޒު ފަިއދާ ނަގަން، އަްއޑޫއަްށ ބާާލފައި މާލެޑިއުޓީ

އިނގޭތޯ؟ މިއީ ކޮން މަޤްަޞދެއްތޯ ހާސިލު މީގައި މިވަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ަވއްކަން ުކރަން މީހުންނަށް ފުރުޞަތުތޯ 

ނޑުމެ ން. އެއް ނޫގެނީކީންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ާވހަކަ ނޭނއަޅުަގނޑުމެން ދޭންވީ ފާޅުަގިއ އެނގެން އޮންނަ ގޮތަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިވާހަކަ ަދއްކަން އަޅުަގނޑު ވަގުތު ޭބކާރުކުަރން ބޭނުން ނުވަނީ. އެހެންނަމަ އެކަމަކު ވެސް މިއީ އަުޅގަ

ސް އެތަނަށް ވެ ނގިރޭޓްމާެލއަށް މިގެްނނަނީ އައްޫޑއަށް ބާލަިއގެން. ސި ދައްކާލަންޖެހޭ ވާހަަކއެއް ބަެޖޓު ކޮމިޓީގަ.

ކަެމއްެގ ވާހަަކ  އެކަން ިމހާރު ހުއްޓުމަކަށް ައއިސްާދނެ. ހިނގި ،ށްއިނޭގތޯ. މިސާލަކަ ބާލައިގެން ގެންނަނީ

ނޑު މިއަދު މިާސލަކަށް ތެލުގެ ިވޔަފާރި ކުރާތީ ނމިދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ ހަ ދާނުގައި ވީ ކަންަތއްަތއް. އަުޅގަ

ުރެގ ސަރުކާުރގެ ންޓު، އޭ. ކުީރަގއި އެބަހުރި ސެސަުރކާރުެގ ސިޔާސަެތއް ނޫން ތެލުން ޑިއުީޓ ނުނަގަންވީ. ިމއީ މި



  

ނޑުމެން  އަށް. މިއަދު އެން ޑިއުޓީ ނުނަގާގޮަތށް ހަދާފައިސް މީހުން ސެންޓު ވިއްކާތީ ސެންޓު ޑިުއޓީ ނަގަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް.  މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުާރއިރު ކުރަންވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ނޫްނގޮތަކަށް އެކަން ކުެރވޭ ކަމަްށ ވެއްޖެ ވިސްަނއިގެން ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ. އެ މުޅި ޤައުމަށް އްޔާ އަުޅގަ

ދޮރުަތއް ވާންޖެހޭނީ އެންމެންނަށް  ސްވާހަކަތައް ދަްއކާނީ. ެއހެންވީމާ، ކަސްޓަމް ތެރޭގައި ީމގެ ތަފާތު ކުރުމާިއ މި

ރުން އަންނަ ކޮންޓެއިނާތައް ސްކްރީން ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ހުޅުވިފައި އޮންނަ ރަްއކާެތރި ތަނަކަށް. އަދި ބޭ

ފެސިލިޓީސްތަކެއް ކަސްޓަމަށް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުެގ މައްޗަށް އޮްތ ޒިންމާެއއް. އެަކން ކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑަށް 

 ޓަމްްސގަިއ އެ ވެސް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކަސްހީވަނީ ދުނިޔޭެގ އެހެން ަތންތާނގައި އެކަން އެބަ ިހނގާ. އެހެންނަމަ

ނޑުމެންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްއވަންފެސިލިޓީސް ހުރިތޯ ނެތްތޯ އެކަން އަޅު  ކޮންޓެއިނަރތަްއ ކެރިދާނެޯތ؟ އަންނަ  ގަ

ކަަށވަރު  ނެތްކަން އެ ެއއްެޗއް ހުންނަކަން ނޫނީޑްަރގް ނޫނީ  ތައްއޭގެ އެތެޭރގައި ހުންނަ ެއްއޗެހި ސްކޭން ކުރުމަށް،

ނޑުެމންނަށް މިއަށް ޖަވާބުދެްއވާ. ތްޯތ މިއަދު ޤާއިމު ކުރެވިފައޮކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް އެބަ . މި ސުވާލުތަްއ އަުޅގަ

ނޑަށް ކުރާނެ ސުވާލު ނޭނ ސުވާލު މިހާތަނަށް ނުކުރަނީ އަޅުަގނޑު މި ގޭތީެއއް ނޫން. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި އުެޅ އަޅުގަ

ރަނީ މަލާމާތަކަްށ ނޫން. ޓީ.ވީ މިތާ ހުރީމާ، ކު ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ސުވާލު މިމުްސކުޅި ވެސް މި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެްނގެ ސުވާލު އެބަހުިރ.  ވަަރށް ގުޅަުގޅަކޮްށގެންނާތީވެ އެއްބަަޔކު ދައްކާ ވާހަކަ މިދެންނެިވ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ތް ވެސް އެދިފައި އޮ ސުވާލުތަކަށް ކުރުކޮށް ޖަވާުބ ދެއްވާފައި އަުޅގަ

ޓަކަިއ  މިންވަރަށް ަވގުތު ހުސްވަންެދން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ބޭނުން ވާހަކަ ިރޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް

 ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ކަށް ވަކި ދިޔައަކަސް އިތުރު ޢިނާޔަތްތަެކއް ރު ރާއްޖޭގެ އެހެން ބަނދަރުތަމިހާ ރޭޓް ރާއްޖެ އެެތރެކުރުމަށްއާދެ! ސިނގި

ދެކުނުގައި ހެދިފައިާވ  އި ފަދަ ތަކެތީގައި ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާހެން ރާއްޖޭގެ އުތުރާނޯވޭ. ދެން ކާރު

ންނަމަވެސް އެ ން އެހެއިންޓަރނޭޝަނަލް ބަނދަރަށް ގޮސްގެން ޕަސެންޓޭޖެއް ެއބަ ޑިސްކައުންޓެއް އެބަ ލިޭބ. ދެ

ފުކުރައްވާތި. އެހެންނަމަވެސް ތިުބނާހެން އެތެރެ ކުރުމަށްފަހު ޢާއިނގޭޯތ މަ 30. %35މިއިންނަނީ % ޑިސްަކއުންޓް

 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެްނވާ ކަމެއް މާ އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންޑޭޓްއެހެްނ ރަށްރަށަށް ގެންދިއު އިގެނައުމާ ދެން މާލެ

ފަދައިން. އެހެންވީމާ، ެއއީ މި މަޖިލީހުގެ  ވެސް ގެންދާ ކާރު އެހެން ތަންތަނަށް  ނޫން. އެއީ މާލެއަށް ގެންނަ

ނޑު ދެކެނީ. ދެން ސްކޭން ޤާނޫނަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  ކަށީެގންވާ ކޮންޓެއިނަރ ސްކޭން އެ ،ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ ރާއްޖޭަގއި ޕޯފެސިލިޓީސް އަޅު  އެކަީށގެންާވ ގޮެތްއގައި  ޓްަތުކގައި މި ސްކޭން ފެސިލިީޓސްގަ

ޓީސް ޤާއިމުކުރުމަކީ ވެްސ ލި. އެއީ ހަމަ ޚަރަދުތަކާ ހެދި. ދެން އެހެންނަމަވެސް ސްކޭން ފެސިކުރެވިަފއެއް ނެތޭޤާއިމު



  

 ޓް އޮޕަރޭޓަުރންގެ މެންޑޭޓެއް. އެހެންވެ އެސިލިޓީސްގެ ާޤިއމުކުރުމަކީ އެ ޕޯގެ މެންޑޭެޓއް ނޫްނ. ސްކޭން ފެސްކަސްޓަމް

 ޓަކައި ދަންނަވާލަން.  ސް މަޢުލޫމާތަށްވާހަކަ ވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރޭގައި  މިނިޓު 3ހުން. އެހެންވީމާ، އަދި މިނިޓު ފަ  3ގަޑިއިރު ހަމަވާނެ އަިދ  1ޝުކުރިއްާޔ. ކޮމިޓީގެ މަސަްއަކތަށް 

ނޑު ފުރުޞަުތ އަޅު ހެންީވމާ، އެޖެހޭ. ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކޮްށ ވާަހކަދައްކާލުމަށް. ކޮމިޓީން ނިންމާލަން ގަ

 އަދި މިކޮޅަށް އެބަ އޮތް.ގެ ފަރާތުްނ އެްއޗެކޭ ވިދާޅުވުމަށް. މަދު ސާލިޙަށް އެމްޑީޕީމް މުޙައްއަރުވަން އިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

ން ދެއްތޯ؟ ެދން އަޅުަގނޑުމެން މި މަސަްއކަތް ކުރަނީ ޭއގެން ގޮތެއް މިިލއަ 20ބޭނުންވަނީ އިުތރަށް  ތިބޭފުޅުން ތި

 ވެސް ވިސްނުން އެބައޮތް  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން. ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ އިނގޭތޯ ހަމަޖެހޭތޯ

ނޑު  ބަެއއް ކަރުދާހުްނ އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވާ ދެން ުކރިމަތީގައި މިއޮތް ނގެ ޭއގައި.ކަންނޭ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

 ވެފައި މިއޮންނަނީ. މި އަށް ިއތުރު 2015 17ވަަރށްވުރެ %ރު ހުރިހަދަންނަވާލާނަން އިނގޭތޯ. ކެޕިޓަލް ޚަރަދު މިއަ

. ދެން އެއީ ޖުމްލަކޮށް އިތުުރެވފައިވޭ 10ރިކަަރންޓް ޚަރަދު % އްޔާ. ހަމަ އެގޮތަށްކަރުދާހުން ފެންނަގޮތަށް ވެްއޖެ

ވާނެ. އިތުރު 11ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު %ފުމަންޒަރު. ދެން ތަފްޞީލަށް ދާއިރު މުވައްޒަ ޑަށް ފެންނައަޅުަގނ

އެައކަށް . އެބަ ަހމަޖެހިފައި އެއޮތީ. ެދއްތޯ ފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު އިތުަރކަށް ބޭުނމެއް ނުވާނެއެހެންވީމާ، ުމވަްއޒަ

ނޑަކަްށ %ތީ ގާއެހެްނވީމާ، ެއ ރަނގަޅު. ދެން ދަތުރުފަުތރު މިއޮނުވޭ ބޭނުން.  . އެހެންވީމާ، މަދުވެފަ 38ތްގަ

ތިބޭފުޅުްނ  ން ކިހާވަެރއް ލިބިގެންތޯ ޑީެޓއިލްމީގެ އަުޅގަނދަށް ވަރަށް ރަނގަޅު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ަރނގަޅު

 ލު ކިހާވަރެއް އިތުރަށް ލިިބެގންތޯ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިކަމަށްވަންޏާ ޭއގެ ތަފްޞީ  ވިދާޅުިވ ދެއްތޯ ހުންނާނޭ. ނެތް

ނޑާލާފައި މިއޮތީ. ހަމަޖެހޭނީ. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް މިއޮތީ ތަމްރީނު ކުރުމަށް. މި  ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަ

 1.3ަގއި  2014ްއަސށް މިފަހަރު ޖަހާފައި އޮތް ހުރިހާ އެްއޗެއް އުނިކޮށްލާފައި މިއޮތީ. އި އެްއޗެސްކޮލަރޝިޕަށާ

ލައްަކ ރުފިޔާއަށް އިނގޭތޯ. ދެން  9ޅުން އެދިވަޑަިއގަތީ މިލިއަން ރުފިޔާ މި ހިނގާ އަހަރު އެބަ ހިނގާ. ތިބޭފު

ނޑު ހިތުން އަޅުގަ ޑުމެން ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް ރިަވއިްޒ ނއެްއވެސް ެއއްެޗއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަ

ބައި  . ދެން މިއޮތީ މަރާމާތުކުރުމަށް އޮތްހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީތައްތައްކުރާއިުރގައި ެޗކްކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަން

ނޑަށް ހީވަީނ އެހާކަށްހާވަރުންއަށް. ެއހެންވީމާ، އަ 2015އިން  2014 އިތުުރވެފައި  71އެބައޮތް % ދެން އެްއ  ުޅގަ

ގެ. އިތުރަށް ދެން ނުެދއްިވއަސް ދެން އަހަރަކަށް ެއބައި ައޅުަގނޑުމެން ދެމުން ނަކންނޭ އަހަރަށް ރަނގަުޅ ޖަމްޕެއް

ބޮުޑ މިއީ މިއޮތީ. ދަށްވެފައި  179% ޚަރަދު ްއޗަކީ އޮފީސް ހިންގުަމށް ބޭނުންވާގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ދެން މިއޮތް އެ



  

ނޑުމެން އަވިސްނަންޖެހޭ ދެތިން ނުކުތާއެއް އަޅުަގނޑުމެން  ުތގަިއ މިއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މީގެ ތަފްޞީލުތައް އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ  .ާވނެ އިނގޭތޯނަގޅުނެތިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަަވއި ދެްއވައިިފއްޔާ ވަރަށް ރަ

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

ނޑު . އެހެންނަމަވެްސ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި އޮތް ރިޕޯޓްގައި އެ ތަފްޞީލުތައް އުޭޅނެ އިނގޭތޯމިހާރު  މެންދެން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން ރާއްޖެއިން އެތެރޭގެ ވަިއގެ ދަތުރުތަކާއި ައދި ބޭރު ދަތުރުތަކާއި އަދި ކުރު ގޮތަކަށް  އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއިންނަނީ އަށް މެން މި ދަންނަވާ ެއީއ އަޅުަގނޑު ހާސް ލައްކަ އަާށވީސް އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދަށް އަޅުގަ

ހާސް. ދެްނ  ލައްަކ ބާރަ ިއ ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދުތަކަްށ ދެ ތެޭރގަ ގެ ވާހަކަ. އޭެގ އިތުރަށް ާރއްޖެއެއާޕޯރްޓގެ ފެރީ 

. ދެްނ ޭއގެ އިތުރަށް އިމާރާުތގެ އިނގޭތޯ ހާސް ލަްއކަ ފަންާސސް ހަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަުތރުތަކަށް ތިން

ނޑުމެން އަށްފަދަ ކަންވާހަަކއަށް އަދި ަޖލްސާ ސެމިނާ މަރާމާތުގެ ބޭނުްނވޭ ަލއްކަ ރުފިާޔ އެބަ  ތައްަތކަށް އަުޅގަ

ތަކަށް އެބަދޭ ވަރަށް ބައިވަރު ކުދިން. ރޝިޕްގެ އޮފީސް އެަބ ސްކޮލާސްއިތުރަްށ ކަސްޓަމް އިނގޭތޯ. ދެން އޭގެ

އެްއވެްސ  މިއަހަރު އެ ކޯޑުގައިެވސް ފައިސާ ދެއްވާަފއި ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް އި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރީ އަހަރުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފައިސާ ނުލިބިއްޖެފައިސާެއއް ނުދެއްވާ އިނގޭތޯ. އެހެންވީ ކަމަށްވަންޏާ މިހާރު  މާ، މިހާރު އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މިއަންނަ އަހަރުން  ކުދިން 17ކުދިްނ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެ  17ކޯހުގައި އެބަތިބި  ވެސް އަުޅގަ

ރުމަށް ފޮނުވާފައި ތިބި ކުުކދިންނަކީ މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލު . އެ އިނގޭތޯ ފެށިގެން ފައިސާ ނުދީ ުހއްާޓލަން ޖެހޭނީ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން . އެހެންވީާމ، މިމަްއސަލަތައް ދިމާވާނެ ކުދިން. އެހެންވީމާ، އެ ވެސް  ފައިސާ ެއއީ އަުޅގަ

 މިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިޕެންޑްވެަފއި  ތިބެނީ ކުދިން އެއީ އެ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެ 

ނޑުމެންގެ ވަރަށް ގިނަ ައޅުަގނޑަށް، އެހެްނވީމާ، އެ ފައިާސއަކީ  ގެން.ގޮސް ކޯސްތަކަށް  ދެން އޭގެ އިތުރަށް ައޅުގަ

. މެޝިނަރީ މަރާމާތުކުރުމާއި އެކި ކަންަތއްތަކަށް. ެއހެންވީމާ، އެއީ ެއގްރީމެންޓް ރީމެންޓްތަެކއް އެބަހުރޭ ެހދިފައެގް

ނޑުމެންނަްށ  އެީއ ކޮންމެހެންޓް ކުެރވިަފއި ހުރި ެއއްޗެހި އެހެންވީމާ، ެއގްރީމެން .ކުރެވިފަިއ ހުރި ެއއްޗެހި ވެސް އަުޅގަ

ފައިސާ ަދއްކަންޖެހޭނެ ބަޔަކާ ެއގްރީމެންޓް ހެދިފައި ހުރި އެްއޗެހި. ޭއގެ އިތުުރން އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއިްނ ވާހަކަައކީ 

ނޑުމެން އެބަ ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކެއް. އެއީ މިސާލަކަށް ޑަބްލި އު.ސީ.އޯ، ވޯްލޑް ކަސްޓަމްސް ބޭރަށް އަޅުގަ

ަތކެއް. ޕޮއިންޓް މީޓިންގޓް ޭއގެ އިތުރަށް އެބަހުރޭ ކޮންޓެކް  ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ. އަދި ޖަލްސާއަށް އޯގަަނއިޒޭޝަްނގަިއ 

ހުރިހާ ކަމަާކ އެ ދާންޖެހޭ. އެެހންވީމާ،  ެވސް ައޅުަގނޑުމެން އެބަގތަާކއި އެީކގައި ެއ މީޓިންގތަކަށް އެ މީޓިން

ނޑު މިދަންނައެީކގަ  ..މިލިައން. 20ަވނީ އަޅުަގނޑުމެން އޭ އަުޅގަ

 



  

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ިވ ގޮތަށް ލިޔުމުން އިތުުރ ޑަށް ފެނޭ އިތުރަށް އެބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގެންނެނޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ކޮމިޓީއަށް އަޅު  ޅުން މި ކަމުގައި ވާނަމަ ހަމަ ޝީޓެްއގެ ގޮތުަގއި ތިބޭފު ލުތަކެއް ބޭނުންފުޅުވާތަފްޞީ ގަ

ނޑުމެންނަށް މި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއާ ބައްދަލު ހަމައަށް ފޮނުއްވީމާ ވާހަކަަތއް ކުރިައްށ  ގެންކުެރވިއަުޅގަ

ޓީގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެެދއްވި ބަެއއް ނުކުާތތަކަށް ހަމަ ރިޢާޔަތް ކޮށްގެން މެޖޯރިޓީ ޕާ ދެޭވއިރުަގއި ތިބޭފުޅުން ތިގެން

 އަދި އެހެން ޕާޓީތަކުން ގެ ފަރާތުން އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަދި މައިނޯރިޓީ އޮނަރަބަލް ރިޔާޟް

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހެޔޮ ަރނގަޅު ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެ ވެސް ެއ ވި  ދާުޅވެދެްއވި ނުކުާތތަކުގެ އަލީގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކަމުގެ އުންމީދު ތު ސް އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، މިހާރު މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓގެ ަވގުވެ އަުޅގަ

އެބައޮތް. އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ވެސް އަދި ތިއްބެވި އެދިވަަޑއިގެން.  ގެ މެންބަރުން އެބަހަމަވުމާ ގުޅިގެން ޕީ.ޕީ.އެމް 

ށް ރިޒަރްވގަިއ އެަބއޮތް. ންތު ޕީ.ޕީ.ެއމަސިކު 3މިނިޓާއި  5އްޔާ އަދި ބާީކ ޓުން ބަހާފައި އޮްތގޮތުން ވެއްޖެ ސްލޮ

ނޑުމެން ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެޭރަގިއ  އެއްނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ ަވގުތު ހަމަވުމާ ގުިޅގެން އަދި އިތުރު އެހެން ކޮމިޓީ އަުޅގަ

ަގިއ ރުއިޖެހި 5ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް އެ .ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓއާ ބައްދަލުކުރުން އެއީ ފަށަންޖެހޭނެތީވެ،

ނުޑ ހަމަ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު  އެ ޖެހިއިރުގެ ޝެޑިއުެލއް 4މިހާރު  އްޝެޑިއުލެ  ދިަޔއީ ކަަޓއިގެން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ތަްށ ބާ ދަންނަވަން. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަންނަށް އަދިވެސް އެްއފަހަރު މަރުޙަތިބޭފުޅު

އެބޭފުޅުން ބޭރަށް ވަަޑއިގެންެނވޭނެ ގޮތް ހައްދަަވިއދެއްވުން. ނާއިބު މުޤައްރިރު. މޭޒުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިދާރީ

 އިހަށް މަޑުކޮށްލައްވާ.ބްރޭކް އެބޭފުޅުން ަވޑަިއގަތީމަ ދަންނަވާނަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މޯލްޑިވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް

 އިނގޭތޯ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސްޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު. ކަސްޓަމް ...ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ގޮތްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީްނނަވާ 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަްށ  ން.ހުރިހާ މެންބަރު  ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރިއާދެ! ބޭފުޅުންނާއެކު ބޭރަށް ވަަޑިއަގންނަވާ. 

ވަނަ  12ކޮމިޓީެގ މަސައްކަުތގެ ގޮތުން  ކުރާވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް ދިރާސާ 2015ދެންމެ މިގެންދިޔައީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ 

ނޑުމެންނަށް ދެން ކުިރއަށް ގެންދެވެން އޮތް ބައް .ޝަންވުން ކޮންޓިުނއޭބައްދަލު ދަލުވުމާ އުސޫލަކުން ބަލައިިފއްޔާ އަުޅގަ



  

ނޑު މިއޮން ކޮށްމުމިނިޓު ޢާއް 5ރެސްޓެއް  ދޭތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ  އް ގެ ަވގުތެމިނިޓު 5ނަ އުސޫލުން، އަުޅގަ

ދަލުވުން ފައްޓަަވއިދެްއވާނީ ކޮމިޓީގެ ނާއިުބ ބައް އޮތް ާއއެކު ދަލުވުން އެލް.ޖީ.އޭއަރުވަން. ދެން ކުރިއަށް އޮްތ ބައް

ނޑުމެން ދެންމެ ބައްދަލުކުރި ކޮމިޓީެގ ޝުކުރިއްާޔ.  މުޤައްރިރު ޢަލީ މަޢުރޫފް. މިހިސާބުން މި ކޮމިޓީގެ، އަުޅގަ

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެލް.ޖީ.އޭ ލޯކަްލ )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކުރަން. އްކަތްތައް ނިމުނުކަން އިޢުލާންމަސަ

ނަވާލުމަކަށް ވަަޑިއގެންދެްއވީތީ. އާދެ! އަޙްމަދު ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ ފަާރތުން ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ދަންނަވާލި ދަން

އަދި އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދު، ޑިރެކްޓަރ. އަލްފާޟިްލ  އިން، ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރޝުކުރީ ޙުސަ

ދު، ޝައްމޫން އާދަމް، ޑިެރކްޓަރ ޖެނެރަލް. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަބީބް، ޑިރެކްޓަރ. ައލްފާޟިލް ފަހުދު މުޙައްމަ

ވެސް  ންނަށްޑިރެކްޓަރ އިންޓަރނަލް ޮއިޑޓަރ. އަލްފާޟިލް ޒީނާ ޖަުއފަރު، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ. ހުރިހާ ބޭފުޅު

ބާެއްއ ދަންނަވަން. އާދެ! ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިވަން އަޅުަގނޑު ހޫނު މަރުޙަ

ނޑުމެން އެންމެބައްދަލުކުރުމުެގ ގޮތުން ބާއްވާ ބަ އަދި ެއކިެއކި ފަރާތްތަކާ އިމުއައްސަސާަތކާ  އްދަލުވުުމަގއި އަުޅގަ

 ލަ ވެސް ފުރުޞަތެްއ ހުޅުވާލަނީ ތިބޭފުޅުންގެ ަފރާތުން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަަކެއއް ކުުރގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށް ފުރަތަމަ

 ދިނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

  

 ރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަ

ނޑު ަދންނަވާލަން އެންމެ ފުރަތަމަ ނޑު އަޙްމަދު ޝުކުރީ. އެލް.ޖީ.އޭގެ ޗީފް އެްގޒެކެއަޅުގަ  ިޓވް އޮފިސަރ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން ބަޖެޓް ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްލަން ފުރުޞަތު ދެ އްވީތީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ބަޖެުޓ ދެން އެކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އެއަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއްބަސްީވ  ނޑުމެން ފިނޭންސާ އެްއކޮްށ އަުޅގަ ފައިނޭންސުން ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި ބަެޖޓުގެ ތެެރއިން  ަވިކވަރަކަްށ އުނިކުރުމަށް. އެ އަދަދަށް އުނިކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ތިބި ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ނަށް ފާހަގަކުރެވުީނ އެއްބަްސެވގެން ވަިކގޮތަކަށް ައޅުގަ

ފޮނުއްވިއިރު އަުޅަގނުޑ  އަދަަދށްވުރެ ފިނޭންސުން މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑުމެން އެއްބަްސވި ގެ ބަޖެޓުންއެލް.ޖީ.އޭ 

މިލިއަން އުނިކުރެވިަފއި އިންކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ  6އެއްބަްސވި އަދަދަްށވުރެ 

މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ. ދެން  6ޕްލޭނުން ބޭރުން ދާނެ އަދަދެއް މި ވިސްނުމުަގއި ނެތް ކަމެއް. އަޅުަގޑުމެންގެ 

ނޑުމެންގެ އެާއއެއް  ަތކުން ނެ ކައުންސިުލތަކަށް، ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާއެލް.ޖީ.އޭ ކޮށް އަުޅގަ

ގެ އިތުރަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ކައުންސިލުަތކަށް ކުރަންެޖހޭ ްސެގން ހުށަހެޅި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އައި

ގެ ތެެރއިން. ޭއގެ ޓްަތކެއް ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ރޮޖެކްވާނެ ޕްކައި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިޓަ  ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދިނުމަށް

ނޑުމެން ނޑުމެން ނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އެލް.ޖީ.ޭއގެ ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީތެރެއިން އަުޅގަ މިލިއަްނ  31މިލިއަން،  30ން އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ހިނގަމުންދާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އެއީ  ނަ އަހަރު ވަ 2014ރުފިޔާގެ އުިނވުމެއް އެަބއުޅޭ. ދެން އެއާެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގެ ތެރެއި ގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަެކްއ ން ހިނގަމުންދާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ ްޕރޮޖެކްޓްތައް ވާނެ ިމއަހަރު ވެސް ޖުމްލަ  ތެެރއިން . އެހެންނަމަވެސް އޭގެެވސް ހިމަނާފަ އެބަހުރި. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީާއ ދެބައި އެއްކޮށްލީމާފައި ހުރި ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ އާއި ކައުންސިލުތަކުން ހުށަހަޅާ އެަބވޭ  އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  68މިލިއަން. އެހެންވީމާ، ުމޅި ޖުމްލަ  31 މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ އުިނވޭ އިނގޭތޯ. ދެން އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. ކޮންެމ  ބޭނުންވާ އަދަދުތަކެްއ އެބަހުރޭ ޔުިޓލިޓީއަށް ކަމަކީ ކައުންސިލުތަުކގެ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް 

ކައުންސިލުތަކުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައި އޮންނަ  ަގނޑުމެންަނށް ދިމާވާކަމެއް މިއީއަހަރަކުެވސް އަޅު

ށް ޮބޑަށް ދިމާާވ ވެްސ ަކއުންިސލަށް ވަރަ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ މަސައްކަްތ ކުރެވެމުން ާދއިރު ކޮންމެ އަހަރަކު

މައްސަލަެއއް މިއީ ކައުންިސލުތަކުގެ ޔޫޓިލިޓީ ޚިދުމަތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކޭތަން. 

އެހެންވީމާ، މި އަހަރުގެ ވަކި ހިސާބަކަށްދާއިރު ވަރަށް ގިނަިއން ފާހަގަކުރެވިފައި ހުރީ ކަުއންސިލުގެ ކަރަންޓާއި ފޯނާއި 

ނޑޭ ހިސާބަށް ދިއުން. އެއީ ފައިސާގެ ބަޖެުޓގެ ކުަޑކަމުން. އެހެންވީމާ، ަކއުންސިލުތަުކެގ މިކަހަލަ ޚިދުމަތްތަ އް ކެ

މިލިއަން ރުފިާޔ  18މިލިއަން ރުފިޔާ،  17ޔޫޓިލިޓީއަށް ބޭނުންވާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑުމެން ލަފާކުރާ މި އަދަދެއް 

ށް ހިނގާ އަަހރު ތެރޭގައި ުހއްޓުމެއްނެތި ގާތްަގނޑަކަށް. އެހެންވީާމ، އެ އަދަދު މި ަކއުންސިލުަތއް ރަނގަޅަ

ކައުންސިލުތައް ބޭނުްނވާ ގޮތަްށ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވޭ ޔޫޓިލިޓީ ޚިދުމަތްތައް، ޫޔޓިލިޓިއަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުުނ އަނެއް ކަމަ ވަަނ  2014ކީ ހިމެނުން ކައުންސިލުތަކުގެ ބަޖެޓުގައި. އެހެްނވީމާ، ދެން އަޅުގަ

ަވނަ އަހަރު މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓް ކުޑަކަމަށް ޭއެގ  2015އަހަރުގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓަށްވުރެން 

ނޑުމެްނ މި ކިޔަނީ  މިލިއަން ރުިފޔާ ކުަޑކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އެ އަދަދު އުނިެވއްޖެ  25އަދަދެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤަބޫލުކުރަނީ ކައުންސިލުތަކުގެ ބަެއއް ޚިދުމަތްތައްތައް ދިނުމުގައި ކައުންސިލުތަަކްށ ކަމަށް ވެއްޖެއް  ޔާ އަުޅގަ

އުޅޭނެއޭ އުނދަގޫތަެކއް. އެެހންވީމާ، އެހެންވެ އެއީ ބަެއއް ކައުންސިލުަތކަށް މަދުވެފައި މިހިރީ އިނގޭތޯ. ހުރިހާ 

ނޑަކަށް ސާޅީަހކަށް  ވަަނ  15ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށްވުރެން  2014ަކއުންސިްލ އެބަުއޅޭ ކައުންސިލަކަށް ނޫން. ގާްތގަ

އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި އުނިކަެމއް. އެހެްނވީމާ، އެ ގެްޕ އެބަޖެހޭ ގާތްަގނަޑކަށް ފަންސާހަކަށް ކައުންސިުލ، ެއ 

ސާރަ ދިނުމުގައި ވެްސ ކައުންސިލުތަކަށް އެ އަދަދު ިއތުރުނުވާ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ަބއެއް ަކއުންސިލުތަުކގައި އުޅޭެނ މު

މައްސަލަ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މިކަން ައޅުަގނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާ، ޖުމްލަ 

މިލިއަން ރުފިޔާވަރު ެޖހޭ އެބަ ކައުންސިލުތަކަށާއި  111މިލިއަން،  110އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ 

ނޑުމެން ކުރާން ކަންަތއްތަެކއްގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އެލް.ޖީ.ޭއގެ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕއަްށ. އެ އީ ަކއުންސިލުތަކުން އަުޅގަ

ކައުންސިލުތައް ރަނަގޅަށް ހިނގަިއގަތުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތަެކއް. އެހެންީވމާ، ކައުންސިލުތައް ޭއެގ 

ޅުންނަށް ބޭނުންވާނެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެބޭފުޅުން ދެއްވާ ބަެއއް ޚިދުމަތްތަކާއި ައދި އެބޭފު



  

ނޑުމެން އެދޭކަެމއް. އެހެންވީމާ، އެީއ ޚުލާސާ  ބޭނުންވާނެ މި އަދަދު. އެހެންވީމާ، އެ އަދަދު އިތުރުކޮށްެދްއވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަަވން، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ަކންތައްތަކަކީ.   ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ރައްޔިުތން މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީން މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކއި އަދި އެކި ފަރާތްތައް މި 

ގެނެސް މަްޝވަރާ މި ހޯދަނީ ތިބޭފުޅުންނަށް ހުރި ދަތިތައް ޮއޅުންފިލުވަިއ ެއއަށް ެމންބަރުންގެ ފަރާތުން ސުވާުލ 

ނޑުމެން ހުށަހެޅުމަށާއި ދެން އަދި ތިޔަ ފަ ަގޑިއިުރެގ  1ރާތުން ޖަވާބުދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަުޅގަ

ސެޝަނެއް މި ދަނީ. އެހެްނވީމާ، މި ގަޑި ހަމަޖެހިފައިާވ ގޮތް ކުރިން ވެްސ ވާނީ ދަންނަވާފައި މެންބަރުންނަށް 

 7ިމނިޓު އަދި އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  10މިނިޓު އެމް.ޑީ.ޕީއަށް، ދެން ޖޭ.ޕީއަށް  15މިނިޓު ޕީ.ޕީ.ެއމަށް، ދެން  20އެނގޭނެ. 

މިނިޓު. އެގޮތުްނ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިފަިއވަނީ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ޝަރީފް ކަމަށްާވތީވެ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުްނ 

ނުޑ އެ ފުރުޞަތު ޝަރީފަށް.  ޝަރީފް ކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އާދެ! ފުރަތަމަ ައޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން މާލޭ ސިީޓ ަކއުންސިލާއި އަްއޑޫ ސިީޓ ަކއުންސިލުން ބޮޑެތި މައްސަލަަތކެްއ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށްވުެރން ތަންކޮޅެއް އިތުރުވެފައި ޮއތް ކަމަށް ވިޔަސް އެބޭފުޅުންެގ  2014އެބަ ޖައްސާ. މި ހިނގާ 

މިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި ައއްޑޫ ސިޓީ  174.5މިހާރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސލަށް މިއޮތީ މެންޑޭޓް ފުރިހަމަނުވާނެ ކަމަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ. ދެން އެބޭފުޅުން ހުށަހެޅި އަދަދަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ެއއްެޗއް  49.8ކައުންސިލަށް މިއޮތީ 

ށް އެބޭފުޅުންެގ މުސާރަ އާއި އަދި އެނޫން ކައުންސިލަ 2މަދުވެފައި މިއޮތީ. އެހެންނަމަެވސް ތިބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުަގއި ިމ 

ވެސް އެބޭފުޅުން މެންޑޭޓް ައދާކުރުމަށް ޓަކައި އަާދކުރެވޭެނ މިންވަރެއްތޯ. ދެން ވާހަކަުފޅުދައްަކވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ 

ފަންސާހަކަށް ކައުންސިލަްށ މުސާރައާއި އަދި އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ވެސް މިހާރު މި އިންވަރުން 

އްދޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، މި ކައުންސިލިތަކަށް ޖުމްލަޮގތެއްަގއި ކިާހވަރަކަށްތޯ. ދެްނ އަދި އެބޭފުޅުންގެ މެންޑޭްޓ ފޫނުބެ

އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި ހުށަހެޅި ަކންތަކުގެ ތެރެއިން ކިހާވަެރއްތޯ އުނިެވގެން ޮގއްސަ މިއޮތީ. މިކަން އުނިވުމުގެ ނަތީާޖއަީކ 

އްތޯ. ދެން އެލް.ޖީ.އޭ މި އޮފީހެއްގެ ގޮުތގައި އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުން ތިބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުަގއި ކިާހަވރެ

 އެްއޗެއް މަދުވެަފއި އޮތްތޯ. ޮއތްނަމަ ކިހާވަރެއްތޯ. 

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:



  

މިުކރެވެނީ އެ ކައުންސިލުަތކުން އަޅުަގނޑުމެނަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ، މި އަހަރުގެ މި ހިނާގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ

މިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ މި އިންނަނީ މަދުން އަސްލު.  26އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު 

ވަނަ  2014މާ، ައޅުަގނޑުމެނަްށ ފާހަގަކުރެވުނީ އެހެންވީމާ، އެ ދޭތެޭރގައި ެއވަރު ގެެޕއް އެަބއުޅޭ އަސްލު. އެހެންވީ

އަހަރު ވެސް މި ކައުންސިލުަތއް ހިނގަމުން މިދަނީ ތާށީގައި އިނގޭތޯ. ބަެއއް ތަންތަނުގަިއ ކަރަންޓް ފޯނުގެ ބިލުތަކަށް 

ސް މިގޮތަްށ ފައިސާ ދެއްކުުމގައި ދަތިަތއް އުޅުނު. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑ މި ޤަބޫލުކުރަނީ ކުރިއަށް ޮއތް ތާނގައި ވެ

 ބަޖެޓް އޮވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖްއޔާ ހަމަ އެ ތާށި އުޅޭނެ.

 

 ޝައްމޫން އާދަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ 

ނޑުމެން އަނެއް މި ޭބސްއަކަށް ބެލީ  ނޑު ޝައްމޫން އާދަމް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ  ވަނަ  2014އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަުޅގަ

ނޑަކަށް  2014އަހަރުގެ ބަޖެޓް އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ،  ވަނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު ރަށު ކައުންސިލުތަކުގެ ގާްތގަ

ނަޑކަށް ޖުމުލަ ބަލާއިުރ  2014ަކއުންސިލަށް  43 ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަށްވުރެން ަމދުން ލިބިފައި ހުރީ. ެއއީ ާގތްގަ

 2014އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް ހުރީ  6ން އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކަށް ބަލާއިރު މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެއް. ދެ 19.3

މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަދު އަދަދެއް. ދެން ސިޓީ  2.7ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށްވުރެްނ މަދުން ލިބިފަ. އެއީ ބަލާއިރު 

އަްށވުރެ  2014ީޓ ަކއުންސިލަށް ކައުންސިލުތަކަށް ބަާލއިރު މާޭލ ސިޓީ ަކއުންސިލަށް މަދުން ލިބިފައި ހުރީ. އަްއޑޫ ސި

ވަނަ  2014މިލިއަން ރުފިޔާ  3.3އިތުރުވެަފއި ހުރީ. އެހެންވީމާ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މަދުވެފައި އެބައިން 

 އަހަރުގެ ބަޖެޓަށްވުރެން މަދުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިތުރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް ބްރާހީމްއި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ުސވާލަކީ އެބޭފުޅުންގެ މެންޑޭޓް އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް އެބޭފުުޅން އެ ވިދާޅުވާ ވާހަަކައީކ 

އަްށވުރެން މި އަހަރު  2014ތިބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި ޙަީޤޤަތެއްތޯ. އެބޭފުޅުންނަށް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 

އެބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ އަހަރުގެ ފަހުކޮުޅގައި މުސާރަ ވެސް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކަރަންޓް ބިލު ވެްސ  މަދުކަމަށް. ދެން

އަދާނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އަދި މާލެއިން ކުނި ނެއްތުމާއި އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ވެސް ކުނި ެނއްތުމާއި މިކަހަލަ ކަންކަމަށް 

ރެމެީޑކުރަްއވާ މި ހުށަހަޅުްއވާ މިްނވަރަކީ ކޮބައިޯތ ެއކަމަށް. މި  ދަތިވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުން މި ކަންކަން



  

ބޭނުންވާނެ އަދަދެއް ކަމަށް ތިބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރަނީ ކިހާވަރެއްތޯ. ތިބޭފުޅުންގެ ެމންޑޭޓް އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީ 

 މަސައްކަތް އަާދކުރުމާއި މުާސރަ ދިނުމާއި ރިކަރެންޓް ޚަރަދަށް. 

 

 ލް ޝައްމޫން އާދަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަތޯރިޓީެގ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮ

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަނީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް މިދިަޔ، މި ހިނގާ އަހަރަށްވުރެން ިއތުރަށް ބަޖެޓް މިހާރު ވެސް  އާދެ! އަުޅގަ

ޑޫ ސިޓީއަށް ހަމަ މި ހިނގާ ލިބިފައޭ އޭނދީ. ެއއީ ފޯމިއުލާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ދެވުުނއިުރ އެލޮކޭޝަން ހެދުނުއިރު ައއް 

އަހަރަށްވުރެން ބަޖެޓް އިތުުރކޮށް އޮތީ. އެހެންވީމާ، ހިނގާ އަހަުރގެ ތާށިކަމެއް އުޭޅަކމަށް ވެއްޖެްއޔާ ކޮންެމވެސް 

ވަރަކަށް އެ ތާށިކަން ފިަލއިެގންދާނެ އެ ބޮުޑވި ތަނުން. ެއހެންނަމަވެސް މާލޭ ސިޓީަގިއ އެ ވިދާުޅވި ގޮތަްށ ތިނެްއ 

ންމެވެސް ވަެރއް މި އިންނަނީ އުނިވެފަ. އެހެްނވީމާ، މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިަލށް މިހާރު ތާށި އުޅޭކަމަށް ޕޮއިންޓް ކޮ

ނޑުމެން މި ފާހަގަކުރި މި  ސިޓީގެ އިތުރަށް  2ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ އެ ތާށި އަންނާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަ

ކޮށް އަދި އަތޮޅު ކައުންސިުލތަކާއި ރަށު ކައުންސިލުަތުކ މި ހުރިހާ ކައުންސިލުތަެކއް އެއީ ސިޓީ ަކއުންސިލާ އެއް 

މިލިއަން ރުފިާޔ  25.3ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ތަފާތެއް ައއިްއސަ ހުރި ތަންތަނަށް ބަލާއިރު  2015ތެރެއިން 

ްށ އިތުރުެވގެންނޭ މި އަހަރު އެ ހިނގާދިޔަ ގޮތަށް ވެސް ހިންގޭނީ. މި އަހަރު ވެސް ކައުންސިލުތައް ދިޔައީ ވަރަ

ތާށިކޮށް ހިނގަމުން. މި ކައުންސިލުތަކުން، ކައުންސިލުތަަކށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކަކާއި އަދި މި 

ކައުންސިލުތަކުން ދޭން ބޭނުްނވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް މި އަހަރަކު ެވސް ނުދެވޭ އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ކަްނކަން 

ނޑުމެން ގެންދަން  ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަދި ަކއުންސިލުތައް އެ ޚިދުމަތްތައް އެގޮުތގައި ދޭްނ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެީނ ބަޖެޓް ބޮޑުވާންޖެހެއޭ އަސްލު.   ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ައޙްމަދު އާދަމް ޝަރީފް ޓަރ ޑިރެކްލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ 

ަގނޑު އާދަމް ޝަރީފް. ކުޑަ އަޅުަގނުޑގެ އިތުުރ ކުޑަ މަޢުލޫމާތެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީވެ. މިހާރު އަޅު

ކައުންސިލުތަުކގެ ބަޖެޓް ިމވީހާތަނަށް ދޫކުރަމުން މި އަީއކީެއއް ޤާނޫނުަގއި މި ަކއުންސިލަްށ ބަޖެޓް ދޭން ލާޒިމުކޮށްފަިއ 

މަތްތަކުގެ ދާނެ ޔުނިޓް ކޯސްޓް ކަށަވަުރުކރެވިގެެނއްނޫން މިވީހާތަނަށް ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބެލިގެްނ އެ ހުރިހާ ޚިދު

ކައުންސިލުތަކަށް ބަޖެޓް ދޫުކރަމުން ދިޔައީކީ. ެއވަުރގެ ދިރާސާއެއް ާރއްޖޭަގއި ހެދިފަެއއް ނެތް. ރަށެއްަގއި ދާނެ 

 1ންނަމަވެސް ޒަމާުނއްސުރެން މުނިޕަލް ޚިދުމަތްތަކަށް ދާނެ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބައިކަން. ެއ ދިރާސާކުރެިވގެން. އެހެ

އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ބަޖެޓްކުރެވެމުން ޚަރަދުކުރެވެުމންދާ މިންވަރަށް ބަލާފައި ިގނަފަހަރަށް މި ކަންކަމެއް މި 

ބަޖެޓް ދޫކުރެވިފައި މި ހުންނަނީ. އެއަްށވުރެން ބޮޑަށް ބަޖެޓް އަބަދު ވެސް މި ސީލިްނގެއއް އެބަ ދެްއވާ ފިނޭންސުްނ 

ނޑަައޅުްއވާ ކިާހަވރެއްގެ ސީލިްނގއެްއކަން މިއޮތީ ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަކަށް. އެހެންވީމާ، ލޯކަލް އެބަ ކަ



  

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ސީލިންގެ އަދަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަ ފޯމިއުލާއެއްގެ ތެރެއިްނ 

ިމނާއި ދެން ވެސް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި ބައިތަކަށް އެ ޕޮޕިއުލޭޝަނާއި ރަށުގެ މީހުންއުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑު

ބެލިގެން އެ ފޯމިއުލާގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ބަޖެޓް ބެހިގެން މިދިޔައީ. އެ ބަޖެޓް ބެހިގެންދާއިރުަގއި މި ދެންނެވި ގޮތަށް 

އްގެ ބަޖެޓް އެބަ ުކަޑވޭ ަކއުންިސލެ 50މި އެބަ މަދުވޭ މިދިޔަ އަަހރުގައި އެ ކައުންސިލުތަުކގެ ބަޖެޓަށްވުރެން 

ނިސްބަތް. ދެން މުޅި އެ ައދަދު އެއްކޮށް ބޮުޑެވގެންދާއިުރގައި ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް ޮއންނާނީ ކިހާވަރެއްތޯ ލޯކަން 

ކައުންސިލުތަކަށް މުނިސިޕަްލ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޭދަވާނީ. އޭގެ ސީލިްނގެއއް ެއބަޖެހޭ ސީލިންގ ބޮޑުކުރަން 

ންޏާ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ަކއުންސިލުަތކަށް އެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވަ

އެހެންވީމާ، މުޅި ސީލިްނގ ބޮޑުެވގެން ދިަޔއިމަ ބޭސިކް އަސާސީ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ 

ރު އެ މިދެންނެިވ ގޮތަށް ޤާނޫނުަގއި ހުރި މިންވަރު ހުރިހާ ކައުންސިަލކަށް ބޮޑުެވގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، މިހާ

ނަޑއަުޅްއާވފައި ޮއވޭ ސީލިންނަށް، ެއ ސީލިން ބެހިގެންދާ ގޮތުން  ވޭރިއަބަލްސްަތކަށް ބަލަިއގެްނ ފިނޭންސުން ކަ

ކައުންސިލުތަކަށް މިހާރު އެބަ މަދުވޭ އެ މިންވަރު. ޭއގެ މާނައެއްނޫން ެއއީ އެ ަކއުންިސލުތަކަށް އަދި ހަމަނުވެ ހުރި 

އުންސިލުތަކަށް ވެސް އެ ަކއުންސިލުތަކުން ދޭންޖެހޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފައިސާއެްއ އެ ހުީރ ކަ

އެވަރަްށ ކަލްިކއުލޭޓްކުެރިވގެން އެ ހުރިހާ ކަންކަމެްއ ބެލިގެން ެއ މިންވަރަށް ފާަހގަުކރެވިފައޭ. ެއއެއްނޫން ޭއެގ 

 މާނައަކީެއއް. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ފަރާތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަމީތު، މަޑުްއވަރި ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އެލް.ޖީ.އޭގެ ބޭުފޅުންނަށް ކޮމިޓީޢަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ަޤބޫލުކުރަން ކައުންސިލުތަުކެގ  މި ކައުންސިލުތަުކގެ ބަޖެޓް ވާހަކަދަްއކާއިރު އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު މަސަްއކަތެްއގެ ޮގތުގައި މި ހިމެނޭ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަ ކައި ބަޖެޓް ހަމަޖައްސަްނ މައިގަ

އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ސަރުކާރުގެ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތން ކައުންސިލުތަކުގެ ބަޖެޓް 

ހަމަޖެއްސުމުގެ ވާހަކަދައްާކިއރުގައި އަުޅަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ެއބަހުރި އިނގޭތޯ. އޭގެ އެްއ 

ނޑު މި ބަޖެޓް ބަަލއިލާއިުރގައި ުމވަްއޒަފުންނަށް  މިސާލެއްގެ ގޮތުން މިސާލަަކށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަްށ އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ.  92މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހަޅުއްވީ. މި ބަޖެޓް ގޮތުގައި ދެްއވާފަިއ މިނީ  136ހިނގާ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި 

ޚަރަދުކުރާނެތޯ ކުރަންޖެހޭނެތޯ. ދެން މިސާލަކަށް މިލިއަން ުރފިޔާ  92ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މުަވއްަޒފުންނަށް 



  

ކައުންސިލުތަކުން ކުރާ ަމސައްކަތްތަކަށް ބަާލއިރުަގިއ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިުލން އަޅުަގނޑުމެން މި ބޮޑު 

ނޑަށް ފެނުނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލުން ައަވސްެވގަތީ ފެންފޯއް ރުއްަތއް  ވިއްސާަރިއގެން ތެރޭަގއި ެވސް އަުޅގަ

މާލޭގެ ކާނުތައް ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރި މަސައްކަތެއް ައޅުަގނޑުމެންަނކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އިންދަން. 

އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި ިމ އުފައްދާ ސުވާަލކީ އަުޅަގނޑުމެން ދައުލަތުން ބޮޑު ބަޖެޓެއް މިސާލަކަށް މިކަހަލަ 

ަގއި މި ފައިާސގެ ބޭނުްނ ހެޔޮގޮުތގައި އެބަ ކުެރވޭތޯ. ކައުންސިލުތަކަށް ދޭން އަުޅަގނޑުމެން ނުވަތަ ޑިމާންޑްކުާރއިރު

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ ކައުންސިލަކުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޔާ ސަރުކާރު  ބައެއް މައްސަލަަތކުގެ ތެޭރަގއި އަުޅގަ

ގޭތޯ ސަރުކާރުެގ ޤަބޫނުކުރާނެ ކަމަށް ޤަރާރުތައް އެބަ ނެރޭ. އެހެން ކަމަށް ވަންޏާމުން މިކަހަލަ ކައުންސިލުތަކަށް އިނ

ނޑުމެން ދައުލަތުން ފައިސާ ީދގެން ެއ ދެވޭ ަފއިސާ ުނވަތަ އެ  ސިޔާސަތުތަކާ ެދކޮޅުހަދާ ަކުއންސިލުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ކުރެވޭ ހޭދައިގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުންކުރެވޭ ކަމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އިން ދެކެލައްވަންތޯ. ދެން އަނެްއ ނުކުތާއަކީ އަުޅގަ

ނޑު އޮްތގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ވަަރށް ބޮޑު ހޭދައެއް އިނގޭތޯ. ކައުންސިލުތަުކގެ އިދާ ނޑު ުނވަތަ މުޅި އޮނިގަ ރީ އޮިނގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެައށް އެކަށީގެްނވާ ވަރަްށވުރެްނ  ނަޑކީ މިއީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން މި އޮނިގަ

ނޑަށް ކޭާޓކުރުން ެވސް ެވގެންދާނީ ވެސް ދަތި ބޮޑު އޮނިަގނެޑއްކަން. އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓުން މި އޮ ނިގަ

ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ކަްނބޮޑުވުން ހުންނާނެ ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން ތިބޭފުޅުންނަކީ 

އި އޮތް ޙައްލަީކ ކައުންސިލުތަުކގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތްކަމަށްވާތީ މި މައްސަލައަށް ތިބޭފުޅުން ދެކެވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތުގަ 

ނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަެންއ ނުކުތާއަކީ މި ބޮޑު ބަިއ،  ކޮބައިތޯ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ އެާއއެީކގައި އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ އިނގޭޯތ  604ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައި އުިނެވގެން މި ދިޔައީ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ ތެރެއިން. ގާތްަގނަޑކަށް 

އިންަނނީ ޖައްސަވާފަ. އެހެންނަމަވެސް މި ޙަޤީޤަތުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ތެރެއިން ޮބޑު ބަެއްއ  ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް މި

ހޭދަވެގެންދާއިުރގައި ބޮޑަށް ިމދަނީ އެއްކަލަ ތަރައްޤީއާ ުގުޅން ހުރި ކަންތައްތަކަށް. ދެން މިސާލަކަށް ކައުންސިލުތަކުގެ 

ޚަރަދު ދާަކމަށް ވަންޏާ ބޮޑަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި ހިމެނިގެްނ  އިދާރާތައް މަރާމަތުކުރުމަށް، ާއބާތުރަ ފިލުވަން އެ

މިލިއަން ރުިފޔާ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން ވެސް  604ދާނީ. 

 އެަބކުރަްއވާ.ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަަކށް ނުވަތަ ރަށްތަކުގެ ތަަރއްޤީއަށް ވަރަށް ބޮޑު ހޭދަެއއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިޓުގެ ަވގުުތ.  2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:



  

ެވގެންދިއުމުްނ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް މީގެން އާދެ! އާދެ! މީގެ ތެޭރަގއި ފުށުއެރުންތަކެއް ނޯންނެތޯ. ައދި މިބައި އުނި

ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް ނުވަތަ ކައުންސިލުތަކުން ހިންަގވާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް މީގެން ނޭދެވޭ އަސަރު މި ދަރަޖައަށް 

ތޯ. ކުރާނެތޯ އިނގޭތޯ. އެއީ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ތެރެއިން ވަަރށް ބޮޑު ހޭދައެއް ސަރުކާރުން ވެސް ކުރައްވާ އިނގޭ

 ބަޔަށް ތިބޭފުޅުން އަލިައޅުާވލައްވާފައި ަޖވާބުދެްއވިްއޔާ ވަަރށް ރަނގަޅު. 3އެހެންވީމާ، މި ޖުމްލަކޮށް މި 

 

 ލް ޝައްމޫން އާދަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ 

ނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނުގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކު ރެްއވި ސުވާލުަތކުެގ ތެރޭގައި އެބަހުރި ވަަރްށ އާދެ! އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެނަށް ބަޙުސްކުެރިވދާނެ ސުވާލުތައް އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުގައި، ިމ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުަގއި އަިދ 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެވސް  ވަަނ  235ަވނަ މާއްދާ އާއި  234ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަދި އަޅުގަ

ނަޑއަޅާފަ. މި ކައުންސިލަކުން އެ ކުރާ ކަމަުކން ޕަނިޝްކުރުމަކީ މުޅިން  މާއްދާގައި އެބަ އޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަ

ތަފާތު ކަމެއް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މިއުޅެނީ ނިޒާމެއް ހިންގަން. ނިޒާމެއް ހިންގަން އުޅޭއިރު ައޅުަގނޑުމެން ެއ 

ނޑުމެ ން އެންމެންގެ ިވސްނުން އެބަޖެހޭ ފަހިވާން. ދެން އެއާެއއްކޮށް ޤާނޫުނގައި، ނިޒާމު ހިނގާނެ ގޮތަކަށް ައޅުގަ

 82ާމއްދާަގއި ބުނި ކަންތައްަތއް ތަފްީޞލުކޮށްދެއްވާަފއި އޮްތއިރު  2ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުަގއި އެ ާޤނޫނުއަސާސީ މި 

ށް. ހިލޭ އެހީ ދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަނަ މާއްދާަގއި އެަބއޮވޭ ކޮްނމެ އަހަރަކު މި ހިލޭ އެހީއެްއ ދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި އޮްތއިރު ާއދަމް ޝަރީފް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އޭަގއި އެބަބުނޭ ބަޖެޓް ދިނުމުގައި  ކަމަކަްށ  3ކަ

ޭރަގއި ބައްލަވަންޖެހޭނެއޭ. އެްއ ކަމަީކ ކައުންސިލަށް ޤާނޫނުން ާލިޒމުކުރާ ކަންތައްަތކަށް ބަޖެޓް ދިނުން، ހިލޭ އެހީގެ ތެ

ހިމެނުން. އަނެއް ކަމަކީ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދޭންޖެހޭ އެހީ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ 

ކަންކަމަށް ދޭންޖެހޭ އެހީ. ދެްނ އެހެންވީމާ، ެއ ވިދާުޅވި ގޮަތށް އެ މާއްާދގެ އެ ބުނާ ވޭިރއަބަލްސްތައް ބޭނުންކޮްށގެން 

ނުންކޮށްގެން މި އަހަރު ކައުންސިލުަތކުެގ ބަޖެޓް އެލޮކޭޝަެނއް މި ހެދުީނ. ހެދިފައި އޮތް ފޯމިއުލާއެއް ބޭ

ލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ކިާހވަރެއްޯތ ަކއުންސިލަށް މި މުޅި ދައު 209ތަ ރަށް ުނވަ 188އެހެންނަމަވެސް ސުވާލު މި ުއފެދެނީ 

ން ތިބޭ ބަޔަކީ އަދި މެދުވެިރއެްއގެ ދާންޖެހެނީ އިނގޭތޯ. އެއީ ެއންމެ ގާތުން ރައްޔިތުންނާ ެއންމެ ގާތުން ޚިދުމަތް ދޭ

 2ނުވަތަ % 1ގޮތުން ިވޔަސް ޚިދުމަތް ދޭން ތިބޭ ބަޔަކީ ކައުންސިލުަތއް. ެއހެންވީމާ، ަކއުންސިލުތަކަށް ާދންޖެހެނީ %

ނޑަެއޅުްއވި ަބޖެޓު އަދަދަކީ  3ތޯ % މިިލއަން  900ތޯ މުޅި ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން. މިއަހަރު ަކއުްނސިލުތަކަށް ކަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެ ނޑު ދަންަނވަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ އެ އަަދދު ތެރެއިން އަުޅގަ ސް ވަރެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަެއޅެން. ދެން  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަްނކޮޅެްއ ރޭޝަނަލްކޮށް މި އަދަދު ވެްސ ކަ އާދަމް ޝަރީފް ވިދާުޅވި ގޮތަްށ އަުޅގަ

އި.ޕީއަށް ަކނޑަައޅާފައި އެ ފޮނުވާ ބަޖެޓާއި ދައުލަތުން ހިންގަން އޮތް ސުވާލަީކ، ކައުންސިުލތަކުން ޕީ.އެސް.އަ 

ނަޑއަޅާ ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ފުށުއެރުމެއް އަންނާނެތޯ؟  ސަރުކާރުން ހިންގަން ކަ



  

ކާރުގެ މުއައްަސސާތަކުްނ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ ކައުންސިލުތަކުން ހުށަހަޅާފައި ހުންނަ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ާއއި ސަރު

ހިންގާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އާިއ ވަރަށް ތަފާތު ދެ ކަމެްއ މިއުޅެނީ. ސަރުކާުރގެ މުައއްސަސާތަކުން މި ހިންގަީނ 

ރަށްރަށުގައި ކައުންސިލުތަކަްށ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ބޮޑެތި އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީތަެކއް. އެކަަމުކ 

އެސް.އައި.ޕީގެ ގޮުތަގއި މި ހުށަހަޅަނީ ެއމީހުން އެމީހުންގެ ތަރައްޤީއަްށ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތެޭރގަިއ ކައުންސިލުތަކުން ޕީ.

ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންެވގެން ހިމަނާފައި ހުރި ކުދިކުދި ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ. ދެން އޭެގ އިތުރަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕެގ 

ިއގެ ދަިތކަން ނުވަތަ ަކއުންސިލުެގ ިއދާރާ އެއީ އެންމެ އެކަށޭަނ ގޮތުަގއި މިއަންނަނީ ެއ ަކއުންސިލުގެ އިދާާރގެ ޖާގަ 

ތަނަކަށް ނުވާތީ އެތަން އެކަޭށނަ ތަނަކަށް މަސައްކަތްކުެރޭވނެ މާޙައުލެއް އުެފއްދުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ 

ނޑުމެ ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އަުޅގަ އަހަރު  4އަހަރު، ފާއިތުވީ  4ންނަށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް. ޭއގެ ތެރޭަގިއ އަޅުގަ

ކައުންސިުލގެ އިދާރާތައް މިެދންނެވި ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ަކއުންސިލުތަކުން ހުށަހަޅާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް 

ނީ އަހަރުީވއިރު ެވްސ ކައުންސިލުތަކުން މިދަ 4ދެތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ފިޔަަވއި ނުލިބޭ އަސްލު އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، 

ހުށަހަޅަމުންނޭ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ާޖގަިއގެ ދަތިކަން ިފލުވުމަށާއި އަދި ހަމަ ެއގޮތަށް ކައުންސިުލގެ އިމާރާތް ެއީއ 

ނޑުމެން ހުށަހެޅި  އެންމެ އެކަށޭނެ ތަނަކަށް ނުާވތީ އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކިއ. އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރު ެވސް އަުޅގަ

އެތަްއ މިލިއަން ރުފިޔާއެްއ ހަމައެކަނި ކައުްނސިލުތަކުން ހުށަހަޅާފައި ހުިރ  160އެބައުޅޭ  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެޭރަގއި

ނަޑކަށް ހުރިހާ އެްއޗެްއ  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަަކށް. އޭގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ ގާތްގަ

އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ 46އެްއކޮށްލީމާ 

ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ ޙަޤީޤަުތަގއި ެވސް މުޅިން ދެކަމެކޭ ިމ ކުރެވެނީ. ކައުންސިލް ެލވެްލގެ ޕީ.ެއސްައއި.ޕީ ާއއި މިއާ 

ނުޑގެ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކައުންސިލުގެ އޮނިގަ ނޑުެގ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އަުޅގަ  ތަފާތޭ. ދެން އޮނިގަ

ނޑަައޅާފައި އޮތް ގޮތޭ. ަކއުންސިުލގެ  މައްސަލަެއއް ނޫނޭ މިއުޅެނީ. އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަްތކުރަން މި ކަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވެނީ ަކުއންސިލަރުންގެ އަދަދުގެ ވާހަަކ  ނުޑގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރ އަޅުގަ އޮނިގަ

ަޑވެއްެޖއްޔާ ކައުންސިަލކަށް ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު ދަތި އަށްވުރެ ކު 5އިނގޭތޯ. ަކއުންސިލަރުންެގ އަދަދު 

ަކއުންސިލަރުން އިނގޭތޯ ރަށު  3އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ ތަޖުރިބާކުރަމުން ފުވައްމުލަކުގަ. ފުަވއްމުލަކުަގއި ތިއްަބވާނީ 

މަވެސް ތިން ބޭފުޅުން ކައުންސިުލގަ. ޤާނޫނު ބުނާގޮުތން ކަންކަން ނިންމަންޖެހޭނީ އަޣްލަބިއްޔަތުން އިނގޭތޯ. އެހެންނަ

ތިއްބަާވއިރު އެކަުކ ުޗއްޓީއަްށ ގޮސްފިްއޔާ އަޣްލަިބއްޔަތުން ިނންމާނީ ކިހިނެއްތޯ. ދެން އެެހންވީމާ، ރީޒަނަބަލް އަދަދަކީ 

ނޑަައޅާ ގޮތް އަސްލު. ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުކުންނާނެތޯ ފަސް 5 . ެއކަމަކު މަސަްއކަތްކުަރން އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ޅުންނަކީ އެ ރަށެްއގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ޕްރިންސިޕަލުންތޯ، ނަރުހުންތޯ، މަސްވެރިންތޯ. ޖަލްސާއަްށ މެންބަރުން. އެ ބޭފު

ނޑަައޅުްއވާފަިއ ޕްލޭންތައް ނިންމަވަިއ ދެްއވާފަިއ  ވަަޑއިގަންަނވާނީތޯ. ޖަލްސާައށް ވަަޑިއގަންނަވާފަިއ ޕޮިލސީ ކަ



  

ވާނީތޯ. މިއީ އަސްލު މި މައްސަލަައކީ. އެހެންވީމާ، ެއ ވަަޑއިގަތީމަ ދެން ތިއްބަވާ ބަޔަކު ތިއްބަަވިއގެން ހިންގަ

 ކަންކަމަށް ޙައްލެއް ގެނެިވއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެހިސާބުން ޙައްލުވީހެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަމީތް. 

 

 ކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތް އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަ

ން ރުފިޔާ މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު. މިއީ ހަމަ ިމލިއަ 100ުހށަހަޅުއްވާަފއި މީނދަ ، 90އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ 

 ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހަމަ ބޮޑު އަދަދެއް ހިނގާނެ ކަމަށްތޯ ަލފާކުރައްވަނީ މާލޭ ސިޓީ ަކއުްނސިލުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް؟

 

 ތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮ

ނޑުމެން މާލެ ސިޓީ ކިޔާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަން ެއބަޖެހޭ މި މުޅި މާލެ ސިޓީ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ބާދީ ކުަޑވެދާނެ. ފަިއ އޮންނަ އާކައުންސިލުން ޚިދުމަތް ދޭންޖެހޭ އާބާދީ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްީރވެ

ވެސް މާލެ އެިކއެކި ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖޭގެ ބޮުޑ  ދިމާލަކުން އަބަދު ހާމާލެ ސިޓީައީކ ރާއްޖޭގެ ހުރި އެހެންނަމަވެސް

މި އެންމެންނަށް މި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް މި ދޭންޖެހެނީ މާލެ ސިޓީ ، އެހެންވީމާއާބާދީއެއް އަިއސް ތިބޭ ތަން. 

ނޑުމެން ހުޅުމާލެ ކިޔަްސ، ވިލިނގިލި ިކޔަސް މާލެ މިކިާޔ ފުރަމާލެ ކައުންސިލުން.  އެީއ މައްސަަލއެއް ނެްތ އަުޅގަ

ކަމުގަިއ ކިަޔސް. މި ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ރާއްޭޖގެ އެކި ދިމަިދމާލުން ވަޑަިއގަންނަާވ ރަްއޔިތުން އަދި ރާއްޖެ މި މާލޭަގިއ 

ނޑުމެންނަށް އްވާ ކަމަށް ެވއްޖެށް ޚިދުމަތް ދެހަމައަރި ދިރިއުޅެމުން ގެންދަވާ ަރއްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ފު އްޔާ އަުޅގަ

ދެން ، ޭބނުންވާނެ. އެހެންވީމާ ާއއި އެކަމަްށ ބޭނުންވާ މީހުން ެވސް  ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެކަމަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ 

ނޑުމެންނަށް ކިހާ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މިދެންނެވި އަދަދަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި، ކޭޓަރކުރުމަށް ަޓކައި  އަުޅގަ

ވާ އަދަދު ކުަޑވެދާނެ. ްއޔާ ބޭނުންޖެމީހުންނެއްތޯ ބޭނުންވާނީ. ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި އަދަދަށް ކޭޓަރކުރާ ކަމަށް ެވއް

ނޑުމެން މިކިަޔނީ މާލެއަކީ އެކި ބޭނުންތަކަްށ އަބަދު އެކަމަކު ވެސް ބޮުޑ އާބާދީެއްއ ރާއްޖެ އަްށ ރާއްޭޖގެ ބޮުޑ  އަުޅގަ

ންތައްތައް ދެން އެ ބޭނުމަށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ކަ، ސް ތިބޭ ތަނެކޭ. އެހެންވީމާއް އައިއާބަދީއެ

 ޝުކުިރއްޔާ.  ފަހިވެގެންދާން. އާދެ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެްނ ތަރުތީބުން މި ފުރުޞަތު ދެމުންދަ އާދެ! هللا ނީ. ޖޭ.ޕީގެ ޢަބްދުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެން ހަމަ އަޅުގަ

 ރިޔާޒަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން. 

 

 ރިޔާޒް ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވަީނ  ނގޭތޯ. އާދެ!ޝުކުިރއްޔާ. އަިދ ވަަރށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވން އި އާދެ! އަުޅގަ

ތުގައި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ގާތުން ޚިދުމަތް ދޭ ތަންކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެްނ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަަކކީ ޙަޤީޤަ

މު ޚިދުމަތްތަކެއް އެ ކައުްނސިލުތަކުން ދިނުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމްކޮށްފައި ވެސް ިމވަނީ. އަދި ވަރަށް މުހިންޤަބޫލުކުރަން. 

ެވސް ވަރަށް ދަތިކޮށް ވަރަްށ  ރިއުޅުމުގެ ފެްނވަރު މިއަދުޙަޤީޤަތަކީ ޚާއްޞަކޮށް އަތޮުޅތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ދި 

ލުގައި ރަށްރަުށގަިއ ކަންތަްއތައް ހުންނަނީ. މި ބަޖެޓުތައް ބަލައިލާއިުރގައި ވެްސ ެއކަށީެގންވާވަރަށް ކަންކަން ކުެރޭވ ހާ

އަިލކަމަށް މިހާރަށްވުރެ  ގޮތަށް ދާއިރާތަުކަގއި އަިދެވސް ނުއެއް ނެްތކަން އަުޅަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. ރަްށރަށުގެ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭހުންނަކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް، ވަރަށް ދަށްކޮށް  ނޑުމެންގެ ދާއިރާތަުކގަ އަޅުގަ . އަިދ އަުޅގަ

މި ، ކަން. އެހެންވީމާނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ވެސް ނެތް ފެނާއިމު ޚިދުމަތްތައް ހިންޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމްކުރާ ވަރަށް މު

ހެން ހުރިއިރުގަިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތިބޭފުޅުން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކޮންމެހެން ވެްސ ކަންކަން މި

އްާޔ ގައި ވެއްޖެ ނަކީ ހަމަ ކައުްނސިލަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެްއޗެއް ކަމު މިލިއަ 26ވާނެ ކަމަށް އެ ވިދާުޅާވ ބޭނުން

ނޑުމެން ހަމަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެކަމަށް  ތާއީދުކުރާނެކަން އެ ަކންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް.  އެއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީގެ އެއް ިވސްނުން އެއީ ނިކަމެތި ރައްިޔތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަުރ 

ނޑު ހަމަ ތި ނޑުމެްނެގ ވިސްނުމެއްކަން. ދެން އަުޅގަ ބޭފުޅުންނާ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ގެްނދިއުން އެއީ އަުޅގަ

ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާެލއް ތިބޭފުޅުން ވެސް މި ބަޖެޓު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ިރވަިއސް ކޮށްލަްއވާފައި އޮންނާނެ 

ކަމަށް. މިހާރު ރާއްޖޭގަިއ މިހާރު މިއޮތް ބަޖެޓު ޕްރޮޕޯސްކޮށްފައި މިއޮތް ަބޖެޓުގައި މިއޮތީ އާބާދީއަްށ 

 ިވޔަސް އަދި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްްޓ ކަމުަގއި  ދުމަތްތަުކގައި ކަުމގައިޕްރޮޕޯޝަނޭޓްކޮށްތޯ؟ މިދެންނެވީ ެއއީ ޚި

ނޑުމެން ހޭދަކުރާނެ  ނޑުމެްނ ދައުލަތަށް ޤައުމަށް ލިބޭ ަފއިސާ މިއީ. އެ ލިބޭ ަފއިާސ އަުޅގަ ވިޔަސް. މިއީ އަުޅގަ

ން ކޮންސޮލިޑޭޝަން ޕޮލިސީެއްއ ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ޕޮިޕއުލޭޝަ، ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ ގޮތުގެ

 މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމުގައި 200ސަރުކާރުަގއި އޮންނަންވާނެ. އަދި ނެތަސް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެއީ 

ވިޔަސް އެމީހުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތަށް އެ ކަންކަން ވާންޖެހޭ އެބަ. 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2008އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށްގެން ތިބިތާ އައު ޤާނޫނުއަސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު 

މިތިބީ. ވަރަށް ގިނަ ުދވަްސތަކެއް މި ވޭތުެވގެން ދިަޔިއރުގައި ވެސް އަިދވެސް ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ލާޒިްމކުރާ 

މަ ކަމަކަށް އިސްކަންދެްއވާފައިތޯއޭ އެ މި ބަޖެޓު ހުންނާނީ ފުރަތަ، ހެންވީމާ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ކަންކަމެއް ނުކުރެވޭ. އެ



  

ެއއްކޮށް ތިޭބފުޅުން އެްއވެސް ވަރަކަްށ ދެން ހަމަ އެއާކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް. ދެން އެއީ އެއް ުސވާލު. 

ވިސްނެވިންޯތއޭ ތިބޭފުޅުންެގ ވިސްނުން އަދި ސަރުާކރުގެ ވިސްނުުމގައި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަިއވޭ 

ބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ކަމަށް.  ލުތަކާމީޑިޔާއިްނ މިހާރު މިއޮތް ޤާނޫނުން ކަުއންސިދޭތެރެދޭތެރެއިން 

އްޔާ އެ އަންނަ ވިސްނުން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މީޑިޔާތަކުން ިމ ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަީލގަިއ ަކއުންސިލު އްޖެ އެހެންވެ

ްއޔާ ންދާނެ. އެހެންެވއްޖެކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ުކޑަެވގެއޮންނަ ަކުއންސިލެއް މަދުެވގެންދާނެ. ައދި  އިފުލްޓައިމް ޕޭ

އެއަްށވުރެ ުކޑަ ސިސްޓަެމްއ ، ޑު ާވހަކަ މި އިވެނީ. އެހެންވީމާޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް މިހާރު މިއޮތް ސިސްޓަމް ައގު ބޮ 

، ފެންނަނީ. އެހެންވީމާނެ ކަމަށް ްއޔާ ބަޖެޓުން އެކަން ފެންނަން ހުންނަންވާހަކަ މި އަޑުިއވެނީ. އެހެންވެއްޖެގެންނަ ވާ

ން އަދި އިތުރަްށ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންާވ ކަމަށް ިތ މިލިއަ  26ތި އެކަމަށް ެއްއވެސް ވަރަކަށް ިވސްނަވާފައިޯތއޭ 

ނުޑމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ރާއްޭޖގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އަޮތޅުތަުކގަިއ  ވިދާޅުވަނީ؟ ދެން އަުޅގަ

އް އެމީހުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު މި ބަޖެޓު މެއުޅޭ ީމހުންނަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަުޅ ދިރިއުޅުރަށްރަށުގައި ތިބި ދިރި 

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ.  ތެރެއިން ފަހިވެގެންދިއުން އެީއ އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ކަެމއް

 

 ފަރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭުފޅެއް ވާަހކަދެއްެކވުން:ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ 

ސަލާމްޢަލަިއކުމް. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސުވާލަީކ، ބަޖެޓު ބެހިފައި އައް

ގެންތޯ ދެއްތޯ. ދެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަސްލު ވަނީ ޕްރޮޕޯޝަނޭޓްކޮށް އާބާދީއަށް ބެލިކައުންސިލުތަކަށް ބެހިފައި 

ނޑައެުޅއްވީ ެއންވެލޮޕެ ނޑުމެން މިފަހަރު ހަންޑްރެޑް މިލިއައް ެއއީ ނައިން މިފަހަރު މި ކަ ން ރުފިޔާ. ދެން އޭތި އަުޅގަ

މިފަހަރު ބަޖެޓުގަިއ ބެހިފައި އެހެރީ ލާމަރުކަުޒ ޤާނޫނުގައި އެ ބުނާ ވޭިރއަބަލްސްތަކަށް ބަލަިއގެން.  ،ބެހިފައި

ށުގެ ޮބޑުމިނަށް އެހެންވީމާ، ލާމަރުކަޒު ޤާޫނނުގައި އެބަ ބުނޭ ބަލަންޖެހޭނެއޭ އާބާދީއަށް ބަލަންޖެހޭނެއޭ، ރަ

ބަލަންޖެހޭނެއޭ، ކައުންސިލުން ދަތުރުކުރާވަރަށް ބަލަންޖެހޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، މިފަހަރު ބެހިފައި އެހެރީ ހަމަ އާބާީދއަށާިއ، 

ވެރިރަށާއި މިސާަލކަށް އަތޮުޅގަިއ ވެިރކަންކުރާ ރަާށއި ަރށާއި ހުރި ދުރުމިނަށާއި އަދި މާލެއާއި އެ ރަށްަތކާއި ހުިރ 

މި ވޭރިއަބަލްސްަތކަށް ބެލިގެން އެ ފޯމިއުލަރއެްއގެ ދަށުން ބެހިފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، އޭެގ ތެރެއިްނ ދުރުމިނާއި 

އަންނާނެ އާބާދީ ކޮންސޮލިޑޭޓުކުރުމުގެ ކަންތައް މި ނެޗުރަލީ އަންނާނެ. އެއީ އާބާދީ ބޮޑު ތަންތަނަށް ގިނައިން ލިބޭނީ. 

ފޯކަސްުކރެވިގެެނއް ނޫން އަސްލު ހެިދފައި ހުރީކީ. ެއއީ ފިނޭންސް  ދެން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ާލިޒމުކުރާ ޚިދުމަތްތަކަށް

ނަޑއަޅުްއވަނީ. ެއކަމަކުމިނިސްޓަރު އެންވެ ނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ % ލޮޕް ކަ އޮްފ  90އެްނވެޮލޕް މިސާލަކަށް އަޅުގަ

ކަށް ޕަސަންޓެއް އެހެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ގާތްަގނޑަ ދެނީ ކައުންސިލުތަކުން. އެކަަމކު ސަރވިސް ައޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން ޚަރަދުކޮށްފައި  5ސަރވިސް ޭދ ބަޔަކަށް % 90ވަރު ކައުންސިުލތަކަށް % 5ނޫނީ % ފައިސާ ައޅުގަ

މިއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ަޚރަދުކޮށްފައި އޮތް އެތިން މި ބަހާލެވޭއިރު މިވާ ގޮތަކީ ސެަލރީއަށާއި ދެން ހަމަ ވަރަްށ 



  

ރަދުކުރެިވގެންދަނީ. އެހެންީވމާ، އެ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭްސކުރެިވގެނެއް ނޫން ަފއިާސ ބޭސިކް ޔުޓިލިީޓޒްތަކަށް މި ޚަ

ްށ ދެވިފައި ހުރީކީ. ދެން ދެންނެވީ ައގު ބޮޑު ނިޒާމެްއގެ ވާހަކަ ދެއްތޯ. ޭއގެ ހަމަ ދެންމެ އަޅުަގނޑު ދެންނެިވގޮތަ

ނޑައެޅި ެއްއޗަކުންޭނ. އެހެންވީފައިސާ ބެހިފައި މިހިރީ އެންވޮ މާ، ައގު ބޮޑު ނިާޒމަކާއި ައގު ކުޑަ ނިޒާމަކަށް ލޮޕުން ކަ

ފޯކަސްކުރެވިަފއެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ލިބޭ ެއއްަޗކުން ކައުންސިލު މެނޭޖުކުާރޮގތަށް މިހާރު އޮންނާނީ. ދެން 

ކުަރްއވަންވީ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މަޖިލީހުަގއި، މަޖިލީހުން ކަންނޭނގެ ނިންމަވައިދެްއވަންވީ ކައުންސިުލގެ މަސައްކަތް

ރައީސްތޯ ނައިުބ ރައީސްތޯ؟ ފުލްޓައިމް މެންބަރުންނަކީ ހުރިހާ މެންބަރުންތޯ؟ އެކަން ަކނޑަެއޅުްއވީމަ ދެން އަންނަ 

ނަޑށް ހީވަނީ އެ ރިފްލެކްޓުެވގެްނދާނެ ކަންނޭނގެ.   ބަޖެޓެއްގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއބައޮތް އަދި. އަދި އެބައޮތް ަވގުތު. ަވގުތު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޒްރިޔާهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުެގ  އަޅުަގނޑު ހަމަ ތިބޭފުޅުން ެއލް.ޖީ.އޭއިން ޕްރޮޕޯްޒކުރަްއވަީނ ކޮން، ކުަރްއވާ ުއސޫލަކީ ޮކބައިތޯއޭ އެއީ  އަުޅގަ

 ޤާޫނނު ހަދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ، ނގަޅުކީ. ތިބޭފުުޅން ވެސް ކުަރްއވާ، މަޖިލީްސ މެންބަރުން ރައަސްލު އޮޕީިނއަނަ

އެލް.ޖީ.ޭއއިން ދެކެަވޑަިއގަންަނވަންތޯއޭ މިހާރު މިއޮތީ ައުގ ބޮޑު ސިސްޓަމެއްކަން. ިމައށްވުރެ ލުއިފަސޭހަ ގޮަތކަށް 

ނުޑމެން ބަޖެޓު ރެކޮދާންޖެހޭކަން  މު ބޭފުޅުންެގ އޮޕީނިއަން އެއީ މުހިން މަންޑޭޝަންސް ހަދާއިރުގައި ތި. އެއީ އަޅުގަ

 އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ފެންނާތީ މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މާނަކުރާ ގޮތް އަގު އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުޑަ ތިާއއި ގުިޅގެން ވާހަަކއެއް ދަންނަވާަލން. މިހާރު މި ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެން 

ބޮޑުވުމާއި އަގު ކުަޑވުމަށް ދަނީ. ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ިނޒާމެއް ދުނިޭޔގައި މި ގެންަނނީ ކޮރަޕްޝަނާއި މި ހުރިހާ 

ކަންކަމެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ަޓަކއި. ޭއގެ މާަނއަކީ މިސާލަކަްށ އެެކއްެގ އަުތގަިއ ބާރުތައް އޮެވގެން ހުރިހާ ކަމެްއ ެއކަުކ 

އްެޖއްޔާ އެ މޮިނޓަރކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ލޯކަލް ަގވަރންމަންޓް ނިޒާމެއްގެ ބޭނުމަކީ ކުރާކަމަށް ވެ

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ މިނިސްޓްރީތަކުްނ  ންޖެހޭލޯކަލް ކައުންސިލުަތއް ަލއްަވއި ދައުލަތުން ދޭ

އިދުަތއް ހެއްދެވުން އެބޭފުޅުން ކުރަްއވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާަފިއ މޮނިޓަރކުރެއްވުން ޤާނޫނުތަްއ ހެއްދެވުން، ަގވާ

އަޅުްއވަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ެއޅުއްވުން. އެހެންވީމާ، ާވގޮތަީކ ކައުންސިލުތަަކކީ ސަރުކާރުްނ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދޭން 

ކަްލ ކައުންސިލުަތއް މެދުވެރިކޮްށ . އެހެންވީމާ، މިނިްސޓްރީތަކުގެ ޚިދުމަތްތަްއ ލޯންކުރައްވާ ީމޑިޔަމެްއ ައސްލުގަބޭނު



  

ރާންޓެއް ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް އެގޮތަށް ދެްއވާ ެސކްޓްރޯލް ގް އެއީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންެޓއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް

މިނިސްޓްރީތަކުްނ  މައްސަލަތައް ހުރިތޯ. އެކަމަކު  ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ މުޅި މިނިސްޓްރީތަކަށް ބެއްެލވޭނެ ކޮަރޕްޝަން

ލައަށް ސަރވިސް ެދއްާވފައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުަރްއވާ ކަމަށްވަންޏާ އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ކޮރަޕްޝަެނއް އޮްތ އަމިއް

ނޑަްށ ބޮޑަށް ބުަރެވވެީނ  ކަމެއް ފާހަަގއެްއ ނުކުެރއްވޭނެ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ިނޒާމުގަިއ މި ވާްނވީ ގޮތެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

 މިނިސްޓްރީތަކުން މި ދެއްވާ ، ގްރާންޓެއް ގޮތުަގއި މިނިސްޓްރީތަކަށް ލްޓޯރައެ ކައުންސިލުތައް މެދުވެރިޮކށް ސެކް

ޕްރޮގްރާމުތައް ވެސް ެދްއވަންވީ. އެބޭފުޅުން ޭއެގ އުސޫލުަތއް ހައްަދވަންީވ، ަގވާއިދުަތއް ހައްަދވަންވީ 

ްއވަްނވީ. މިގޮތަްށ މޮނިޓަރކުރައްވަްނވީ. ޭއގަިއ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަަތކެއް ުއޅޭކަމަށްވަންޏާ ފިޔަަވޅު އަޅު

ފޯރުކޮށްދިނީމަ ވާގޮަތކީ އެ ަކންކަން މޮނިޓަރކުރުމަށް ދާ ަޚރަދުތައް ުކޑަވާނެ. މިސާަލކަްށ، ޕްރޮޖެކްޓެްއ ަކނަޑއަޅަން 

އެ ރަށަކަށް މާލެއިން މިނިސްޓްރީތައް ވަފުދު ހަދައިގެން ަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ދާނެ 

ރާއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް. ޭއގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީތަކުްނ މިއޮންނަ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ދަތުރުފަތު

ޙަވާލުކުރަްއވަިއގެްނ  ޓަރކުރައްަވިއގެން އެބޭފުޅުންނާޕްރޮގުރާމްސްތަކާއި އެްއޗެހި ކައުންސިލުތައް މެދުވެިރކޮށް މޮނި

ކާއި މިބާވަުތގެ ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ުކޑަެވގެންދާނެ. ކުރަްއވާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ިމ ދަތުރުފަތުރަށް ދާ ޚަރަދުތަ

އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ެއަކމުގެ ސަބަބުން މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ޚަރަދު ކުޑަެވގެންދާނެ އެއީ ނިޒާމު ހިންގަްނާވ 

ނޑުމެންނަށް ނިޒާމު ހިންގޭނަމަ. މިހާރު މި ނުކުންނަ މައްސަލައަކީ މިނިސްޓްރީތަކު ން މިސާލަކަށް ގޮތަށް އަުޅގަ

ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ހޯއްދަވާަފއި އެ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް އެބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް މެއިންެޓއިންކުެރއްވީމަ އެ ދަތުރުފަތުރާއި އެ 

ހުރިހާ ކަންކަމަށް ދާ ޚަރަދު ބޮޑުެވގެންދަނީ. އަދި ޭއެގ ތެރޭގައި އަމިއްލައަށް ެއ ކަންކަން ކުރަްއާވއިރުަގއި 

ހިވާގޮތަްށ ކަންކަން ކުރެއްވެނީ. އެކަްނ ބައްލަވާނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުއެއް ނެތް. އެ އަމިއްލައަްށ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަ

ނުބުނާނެ  ކުރެްއވީމާ އަމިއްލަައކަށް އެ ޮކރަޕްޝަނުގެ ކަންކަމުަގއި ުއޭޅކަން ނޫޅޭކަން ނުއެއް ބެއްެލޭވނެ. އަމިއްލައަކަށް

ީނކީ. ެއހެންވީމާ، އެހެން ބަޔަކު ަލއްަވއި ކުަރއްވާ ކަމަށްވަންާޏ ޚިލާފަށޭ މިކަން ކުރައްވަ ތިމަންނަ ކޮރަޕްޝަނާ

މިދެންނެވި ގޮތްގޮތުން އެ ފޭދިގެން އެދާ ފައިސާ ހިފެހެްއޓިފައި ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ަޚރަދުކުރެއްވޭނެ. ިދވެހިރާއްެޖ 

 ރުގައި ގާތްަގނަޑކަށް ހަތްދިހަ އުފެދިފައި އޮންނަ ގޮތުން ދަތުރުފަތުރަށް މިދަނީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ދާ ޚަރަދުގެ ލަފާކޮށްލާއި

ވަރަކަށް ޕަސަންުޓ މިދަނީ ދަތުރުފަތުރާއި މިބާވަތުެގ ކަންަތއްތަކަށް. އެހެންވީމާ، ަކއުންސިލުތަކަށް ެއ ފައިސާ ީދގެްނ 

އެ އުސޫލުަތއް ަކނަޑއަުޅއްަވއިގެން ަގވާއިދުަތއް ހައްދަަވިއގެން މިނިސްޓްރީތަކުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ެއ 

ާރމްސްތައް މާ ބޮޑަށް ހިްނގޭނެ. އަދި ަކއުންސިުލގެ ބޭނުން ޕްޮރގްދު ކުަޑވެގެންދާނެ. އޭަގއި ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އެ ޚަރަ

 . ޝުކުރިްއޔާ. ކޭގޮތުގަ ދައުލަތަށް، ސަރުކާރަށް މާ ރަނގަޅަށް ކުެރއްވޭނެ އަޅުަގނުޑ ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު އެމް.ޑީ.އޭގެ  އިތުރު އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. ދެން ރިޔާޒް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލެއް ނެތް ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަ

 މިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އަޙްމަދު ޢާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ގުޭޅގޮތުން ހުރި  ޖެޓާފަރާތުން މި ކޮމިޓީ އަްށ ބަޝުކުިރއްޔާ. އާދެ، ޯލކަލް ަގވަރންމަންޓް އޮތޯރިީޓގެ  އާދެ!

އަުޅަގނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަަމ  ވީތީ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ!ކަންބޮޑުވުންަތއް ފާހަގަކުރުމަްށ ވަަޑިއގެންދެއް 

ނޑަ  އެޅުމުަގއި ަބއްލަވާފަިއވާނެ އުސޫލުަތކެްއގެ ވާހަކަ. ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ، ދެންމެ ވިދާޅުެވއްޖެ ބަޖެޓު ކަ

ނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫެނއްަގއި ވަރަށް ސާފު ބަހުން  ރަނގަޅު ވާަހކަ ެއއް. އަުޅގަ

ބަޔާންެވގެންވޭ ބަޖެޓު ދިނުމުގައި ރަށްރަށުގެ އާބާދީއަާށއި އެަކންކަމަށް ބަލާނެ އުސޫލުތަކެއްެގ ވާހަކަ. ދެން ވިދާޅުވެއްެޖ 

ވަަނ  55ލައިލާއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ބަޖެޓުގެ ފޮތުން އެބަ ފެނޭ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިސްބަތް. އެހެން ބަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ތިވިދާޅުިވ، ބަެއއް ރަށްރަށު މިސާލަކަށް އާބާދީ ގޮތުން  އިމާއްދާ، ޞަފްޙާގަ  700ވެސް ައޅުގަ

ން ހަމަ ހިމެނިގެންދާތަން. ދެ 3.1ައށްވުރެ މަތީ ރަށެްއގަިއ  1000ެދފައި އާބާދީ ގޮތުން ނއި 3.6ހިމެނޭ ރަށެއްގައި 

ނުަވ ހުރި ަރށަކާއި އާބާދީ ގޮތުން  700ިޑްސޓެންޝަނަށް ބަލާއިރުަގއި ާއބާދީ ގޮތުން  އެާއއެްއކޮށް އެބަ ފެނޭ

ވެްސ  ރަށް މާ ދުރުވެފައި އަތޮޅުވެިރކަންކުރާ ރަށާ މާ ކައިރިވެަފއި ހުއްޓާ އެ ތާފަތު 900ެއއްހާ ރަށުގެ، ސަތޭކަ

ނޑު ދެން ، ގެްނ އެބަ ދޭ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާނިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ ކޮންމެހެން ރަށްތަކެްއގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެ ބަލައިލީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު ފޮތުން އެބަ ފެނޭ ތި ވިދާޅުވި ގޮތާ ޚިލާފުވެަފިއ 

ނުޑ ލަން. ެދން އަނެއްކަމަކަށް އަުޅގައޮތީ އޭތީ ބަލާއްސަލަ ޖެހިފައި ހިސާބަކުންތޯ މި މަ ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް. ކޮން

ަޑއިގަންަނވާނެ މިއަދު ވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީ އަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެއގނިވަފާހަގަކޮށްލާނީ ހަމަ ލޯކަލް ގަ

އި ނުކުރުމުން ތަުކން ބޭރުކުރުމާކަަހލަ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލު ތައް ހިްނގުމުަގއި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް. ބައެއްކައުންސިލު

ގޮތުން މިސާލަކަށް  ގެވެސް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ. އޭގެ އެއް ިމސާލެއް ދަގޫ ކަންތައްނހުރި ފަސޭހަކަމާއި އު

ތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ސިލުއަޅުަގނޑު ަނގާނަން. ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގުމުގެ މައްސަަލއަކީ ކައުން

ވެސް ޚިލާފުވުންަތކެއް ހުރި  ވެސް ައދި މިނިސްޓްރީ ދެމެދުގައި ތަކުންކައުންސިލު ކީ މިސްކިތްތަކުގެ ަމއްސަލަތަކަ 

ތާ ކަމަކަށް މި ދެ ކަންތަްއ ކައުންސިލުން ބޭރުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެ ފަރާ ެއއް، އެހެްނވީމާ މައްސަލަތައް.

ނުމެއް ގެންުގޅުްއވަންތޯ. ދެްނ ވާލުކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ވެސް ކިހާވަެރއްގެ ވިސްޙަ

ނޑުެމންނަ އިވެްސ އެނގޭ ާޤނޫނުއަސާސީގަ  އަޅުަގނޑަށް ވަަނ  8ލީ ބާބެއް ށް މި ވެގެްނއުޅޭ ގޮތަކީ މާ ތަފްޞީއަުޅގަ

ވަނަ  234އަާށއި ވަނަ މާއްދާ 235އޮތީ. ެއހެންވީމާ، ދެންމެވެސް ބާބު ގޮތުގައި ަބޔާންކުރެވިަފިއ އޮތީ، ލިޔެވިަފއި މި



  

ނޑު މި ދަންނަވާހެން އެްއކަލަ  މާއްދާ އަށް ނޑުމެންނަށް އެަބ  230ތި ދެވުނީ އަޅުގަ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަޅުގަ

 ވިސްނާލަންޖެހޭ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުންަކން ހިންގަންޖެހޭނީ. އަދި ެއ 

، ހިަމނަންޖެހޭނެކަން. އެހެންވީމާ އި އެ ސިފަތަާކއި ެއ އިޙްތިާޞސްތައްހަދާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންކަން އެ ޤާނޫނުގަ 

އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނނައިރުަގއި މިކަންކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި އިމުގެ ތެރޭގައި ކުެރވޭނަމަ މި 

ނޑު މި ވާަހކަ މި ދަްއކަނީ އެންމެބޮޑުވުންތަކަްށ ޙަކަންބޮ ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ  17ޑަށް މިދިޔަ އްލު ލިިބގެންދާނެ. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި މިކަން އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ޓަކައި މަަސއްަކތްކުރި އެކަުކ، އަދި މި އުމުރު ދިގުކުރުމަށް ޓަކައި ެވްސ 

 އޮތް  ުކރި. އަދިވެސް ކުރިއަށް މަސައްކަތްކުރި އެަކކު، އަިދ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް މަަސއްކަތް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު  އަުޅަގނޑު ހަމަ ސާފު ބަހުން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ވިދާޅުެވވެންޖެހޭ މިތާނގައި މިއަދުތާނގައި 

ތަކުގެ ބަޖެޓު ހަމަ ކުޑަކޮށްގެން ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓު ނުވަތަ ަކުއންސިލު

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ތަްއ މަދުކޮށްގެން އެ ހިތްވަރުްނ މި ދަންނަވާހެން ހަމަ ކައުންސިލު ހަމަވެސް  ދެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެ 5ނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން ެއބަ އެކަން ކުރަންޖެހޭ.  ނޑަްށ ެމންބަރުން ތިބުމަކުންނެއް އަުޅގަ ންނަށް އަުޅގަ

 5ހިންގުމަކަށް  މެންބަރުންނަކީ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް. އިދާރީ 5 ޤަބޫލުކުރެވޭ،

މިކަން ކުރުމުގައި އަސްލު ކޮަބއިތޯޭއ ތި ބޭފުޅުންނަށް އޮތް ޙަޤީީޤ ، ނެއް ބޭނުމެއްނުވާނެ. އެހެންވީމާމެންބަރުން

ވެސް މި ބަޖެޓު ދިނަސް އަނެއްކާ އަހަރުެގ  ގޮންޖެހުމަކީ. މި ކައުންިސލަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު

ކާ ހުރެ މުސާރަ ފިޔަވައި އެހެން އެްއޗެއް ނުދީ އަޅުަގނޑުމެން ނިމިހިސާބުދާއިރުގައި ެއކިެއިކ ސަބަބުތަ

ނޑުމެން ނެާޓއި ިމ އެްއޗެހިތަރޓަންޖެހޭނީ ހަމަ ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް ެއއްކަަލ ފޯނާއި އިންޓަހިފަހައް އް އަުޅގަ

ނޑާލަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެްއޗެއް ޙަ . އެކަމަށްކަ ވިދާުޅިވއްޔާ ވަރަްށ އްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

 ރަނގަޅު. 

 

 ފަރާތުން ވަޑަިއގެންނެވި ބޭުފޅެއް ވާަހކަދެއްެކވުން:ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ 

އާދެ! ފުރަތަމަ ސުވާލުގައި ިވދާޅުވި ބަެއއް އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކަށް މަދުން ލިބިފައި ތަންކޮޅެއް އާބާދީ ކުދި ރަށްތަކަށް 

ނޑުމެން އާބާދީ ފައި ހުރީ. ދެން ފުރަތަކީްއވެގެންތޯ މި ގިނައިން ިލބި ބެލިއިރު ބަލާފައި ހުންނާނީ  މަ ކަމަކީ އަުޅގަ

ރޑު އާބާދީދިރިއުޅޭ އާބާ ެއއްނޫން ަބލާފައި ހުންނާނީ. އެީއ މިސާަލކަށް މާލެ ސިޓީ ކަންސިލަށް ދީ އިނގޭތޯ. ަރޖިސްޓަ

ރޑު އާބާދީ އަީކ މިސާލަކަ މާލެ ސިީޓ  . އެކަމަކު 50000ލަމާ ހިނގާ ށް ބަބަލަންޏާ މާލެ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ ރަޖިސްޓަ

ނޑަކަށް ނޑުމެން  ބަލާފައި ، ެއއްލަކަ މީހުންނަށް. އެހެންވީމާ ކައުންސިލުން ސަރިވސް އެަބ ދޭންޖެހޭ ގާތްގަ އަުޅގަ

ރޑް އާބާދީ އަށް ނޫްނ ބަލާފައި ހު ބައެއް ދެން ދެވަނަ ، ންނާނީ. ދެން އެހެންވީމާހުންނާނީ ދިރިއުޅޭ އާބާދީ. ރަޖިސްޓަ



  

ނޑުމެޕޮ ނޑުމެންނަށް ެއވެއިލަބަލް މިވަނީ  ން ދިރިއުޅޭ އާބާދީ ބަލަން ޑޭޓާއިންޓަކީ އަުޅގަ ގެ ސެންސަްސ 2006އަޅުގަ

، މާއެ ހުރި ޑޭާޓތައް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކޮްށފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީ އިެގ ސެންސަސްގަ 2006، އެހެންވީމާ އިނގޭތޯ.

ރޑް އާބާދީ ތަންކޮޅެއް ގިނަޔަ  ސް ރަށްރަށުގައި ވަރަށް މަދުން މީހުން މާލެއާއި މާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބައެއް ރެޖިސްޓަ

ރޑް އާބަދީ އަށް ބަލާއިުރ  ބަދަލުކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންަތއްތަކާ ހުރެ މަުދވެފައި ހުރުުމގެ ސަބަބުން އެކަހަލަ ރަޖިްސޓަ

ނޫން މި އޮންނަނީ.  އްޭވރިއަބަލެންމެ އެ އެބަ އާދޭގިނަިވޔަސް ދަށްވެަފއި ހުރެދާނެ. ދެން ދެވަނަ ކަމަކީ ޭއގެ ތެރޭގައި 

ތެޭރގައި އެބަ އާދޭ ޑިްސޓެންސް އިނގޭތޯ. އެ ކައުްނސިލަކުން މާލެއާއި ދޭތެރޭަގއި ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ވަރާއި އަިދ  އޭގެ

ޖެހޭ އެ އަޮތޅުެގ އަތޮުޅވެރިކަްނކުާރ ރަށާއި ދޭތެރޭ ދަތުރުކުރަްނޖެހޭ ވަރާއި ބިުމގެ ބޮޑުމިން. އެ ަބޔަކު ބަލަހައްޓަން

ނަޑއެޅިފަ. އެހެްނވީމާެއ އެގޮތަށް ބަލާފައި އި، ވޭިރއަަބލް އެބަ އާދޭ. އެހެްނވީމާބިމުގެ ބޮޑުމިނުގެ އެ  ، ންނާނީ ކަ

ކަށް ބެލީކީ. އެހެން ވޭރިއަބަލަ ނޫން ނި އާބާދީ އެއްކަނޫން. ހަމައެ ބައެއްފަހަރު އާބާދީ، އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށަކަށް

 ހުންނާނީ.  އަަބލްސްތަކާ އެީކަގއި ގެެނއްސަތައް ވެސް ހުރީމަ އެ ވޭރިޤާނޫނުގެ އެހެން ވޭރިއަބަލްސް 

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު މިދިޔަ ދައުރުގެ މަޖިލީހަށް  އާދެ! ފަހު ބަޔަށް، ސުވާލުެގ ބަޔަށް ދާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތައް. ޭއެގ ތެރޭގައި މިތާނގައި މި  އެލް.ޖީ.އޭ އިން މި ހުށަހެޅި ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނީ. ެއއީ ކައުންސިލަރުްނގެ ތެރެއިްނ ދެ ބޭފުޅަކު ފުލްޓައިމްކޮށް ބަޙުސްކުރެވޭ އެއް ކަންތަކަށް އިޞް

ތުަގއި އިނގޭތޯ. އާދެ! އި ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ ޖަލްސާ އަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން ގޮކުަރއްވާފަ  މަސައްކަތް

ނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަ އެހެންނަމަވެސް، އެހެންވީމާ އް ާފސްެވގެނެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، ަކންދިމާކުރިގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިޮއތީމަޖި މިހާރު އަލުން އަނެްއކާ މި އައު ަދއުރަށް މި އައު  އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަްނ  ލީހަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރުޖެހިފަ ވެސް ވާނީ ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ހުިރ ކަންކަން އޭ.ޖީ މެދުވެރިކޮށް  . އަޅުގަ

ތަުކގެ ވާހަކަ . ދެން އަނެއް ކަމަކީ ިމ ފާހަގަކުރަްއވައިފި ޕްރީ ްސކޫލާއި މިސްކިތްހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަާށފަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަީކ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު ޕްރީ ސްކޫލުތައް ހިންގުނީ  އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ގޮތަކަށްތޯ. ޕްރީ ްސކޫލުތައް ިމހާހިސާބަށް ގެނެސްދިނީ މިހާހިސާބަށް ހިންގަމުން ގެންދިޔައީ އޭރު ކޮންމެ ނަމެއް ިކޔަްސ 

ރަށު އޮފީސް ކިަޔސް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސަްއކަތްކުާރ ކުރިން  2011ކުރިން  ޭއގެ ކައުންސިލް ވިޔަސް އަދި 

މިހާތަނަށް ތަރައްޤީކުރަމުން ގެނެްސ ، އެހެންވީމާ ޭއ ކިޔަސް އެތަންތަނުން އިނގޭތޯ.މިޓީއޭ ކިަޔސް ޖަމްޢިއްޔާކޮ

ތާނގައި ވެސް މި  ކުރިައށް އޮތް، ހެންވީމާއް މިދެންނެވި ގޮތަށޭ. އެމިހާހިސާބަށް ހިންގާފައި އޮީތ ޕްރީ ސްކޫލުތަ

ކޫލް ނުވަތަ ރީ ސްއަށް ސްކޫލު މިހާރު އޮތް ޕްރައިމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެ 

ހިނދަކު ހަމަ ޚިދުމަތްދެވޭނީ އެކަހަލަ ޮގތަކަށޭ އަސްލު. ދެން އޮތީ ހާތެެރއަށް ނުވައްދާ ގެރީ ސްކޫެލއްސެކަންޑަ



  

ވެސް މިސްކިތްތަްއ  ތައް. މިސްކިތްތައް ަމރުކަޒީ ފެންވަރުން އޭރު ހުރި އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީން ބެލިއިރުމިސްކިތް

ގެ ޤާނޫނަށް އެ މާއްދާ ބަިއވަްނތަކަމުބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީ ރަށު އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް އަސްލު އިނގޭތޯ. ރާއްޭޖގެ ެއއް

މިނިްސޓްރީ ދަށުގައި ހުންނަ ތަނެކޭ ވިދާުޅވާ ވިދާޅުވަަމކުން  މިކްއް ކީ އިސްލާއެއް އިތުރުކޮްށގެން މިސްކިްތތަ

ވެސް  ވެްސ އަދި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެްއވެސް ތަފާތެއް އަސްލު ިއނގޭތޯ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން އޭރު

ެވސް  ޅުަގނޑުމެން އޭރުކަމަށް. އަ މިނިސްޓްރީގެ ަދށުގައި ހުންނަ ތަނެއް ކުރަނީ މިސްކިތްތަކަކީ އިސްލާމިކްޤަބޫލު

މިނިސްޓްރީން ޖެހެއޭ މިސްކިތާ ބެހޭ ގޮތުން މިސްކިތްތައް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުްނ  ޔައީ އިސްލާމިކް ދި ކިޔަމުން

އެްއގޮތަޭށ  ދަވައި ޢާއްމުުކރައްވަން. ެއއާމިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން ހައްދަވަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހައް

ވެސް ެއ  ީރ ބޮޑީއަކީ އަބަދުތަްއ ހިންގަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މިސްކިތްތަކުގެ ރެގިއުލޭޓަކައުންސިލްތަކުން މިސްކިތް

ދެން މިހާރު އެ ، ެވސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއޭ. އެހެންވީމާ އެއްަބއިވަންަތކުގެ ޤާނޫނަށް ެއ މާއްދާ އިތުރުނުކުރާއިރު

ކަުމގައި  މިނިސްޓްީރެގ ދަށަށް ގެންނެވި  ން ިއސްލާމިކްެއއް އިތުރުކޮްށގެ މާއްދާގެ ދަށަށް އެ ޤާނޫނުެގ ދަށަށް މާއްދާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އިސްލާމިކްވިޔަސް އަ މިނިްސޓްރީން ދެންވެސް މިސްިކތްތައް ބަލަހައްޓަވަންޖެހޭނީ  ުޅގަ

 . އަސްލު ކައުންސިލްތައް މެުދވެރިކޮށް ަކމަށް. އެނޫންގޮތަކަށް ބެލެހެއްޭޓނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ށް އިނގޭތޯ. އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން އަސްަލމަ އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

އިނގޭތޯ މި ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލ  އިން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެން އަޅުަގނޑު ހަމަ މި އެލް.ޖީ.އޭ

ވެްސ  ުކރައްވަން ހަމަ ކުރައްވާ ަމސައްކަތްތަކަށް އަބަދު ކުރައްަވއި އަދި ކައުންސިލްތައް އެމްޕަވަރ ޕްރޮމޯޓު

ނޑުމެްނނަށް އަދިވެްސ މިއުޅެނީ ާލމަރުކަޒީ މުޅި މި އުސޫލު ހިނގާނެ ގޮތް އެންމެންނަށް  ތަޢުރީފްކުރަން. އަުޅގަ

ވެސް އެިކގޮްތގޮތް  އަދި އަންނަ ސަރުާކރުތަކަށް .ވެސް އެއްބަސްުނވެިވގެން . ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށްއެއްބަސްުނވެިވގެން

މިދަނީ އިނގޭތޯ. މިކަން ރާއްޖޭަގއި އަލަްށ ފަށައިގަެނވި އަދިވެްސ ހަމަ މަގަށް އަުޅވާނުލެިވގެްނ  ކިޔަމުން

ނޑުެމންނަށް މިއުޅެނީ މި އަިދ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުާރ  ސޫލެއްކަމާއި އީ އޮންނަންޖެހޭ އުހިމަނުކުރެވިގެން އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ތިބެންޖެހޭކަން. އަދި ކައުންިސލްތައް ބާރުވެިރވާންޖެހޭކަން. ަކއުންސިލްތަކަީކ އަމިއްަލއަްށ 

ނަ އުސޫލުތަެކއް އެަބ ވެސް ހޯދައިގެން ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެވެންޖެހޭ ބައެއްކަން. ދެން މިކަހަލަ ަވރަށް ގި އާމްދަނީ

ނޑުމެްނނަށް ބަލައިނުގަނެވޭ. އަދި ޤާނުނުގައި ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ނުވަތަ އަުޅގަ ވެސް މައްސަލަަތއް  ހުރި އަޅުގަ

އަދި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  ލާޙުކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްޤާނޫނުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ވެސް ިއޞް އެ އެބަ ހުރި. 



  

ހަމަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ބޭނުންީވ ނޫން މިއީކީ. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި  އްކަން އެންމެ މުނާސަބު ވަގުެތއްއެ ވާހަކަ ދަ 

ނޑުމެންނަށް  ން މި ކޮމިޓީ ފެށުނުތަނުހަމަ އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ުގޅޭގޮތުން ވާހަކަތަެކއް ދެެކވުނު. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ަހމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ން ރުއަމިލި 3ވެސް ލިބިފައި އެަބ އޮތް.  ލިޔުމެއް ފިޔާ އިތުރުވާއިރު އަުޅގަ

ން މިލިއަ 1ކޮންޓްެރކްޓެއް ހެދިގެން  އަދަދުތަކެއް އިނގޭތޯ. ައއްޑޫ ސިޓީގެ މަގު ބައްތި މަރާމާތުުކރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ

 ހާސް ރުފިޔާ 39އާދެ! ން. އަ މިލި  3 މިލިއަން މިހާރު ދެވިފައި އޮންނަނީ، 39ވޭ. ެއ ކޯުޑަގއި މިހާރު ރުފިޔާ ބޭނުން

ްނ ރުފިާޔ މިލިއަ 1ޔާ ދެވިަފއި ވަނީ އިނގޭތޯ ހާސް ރުފި 95ލަްއކަ  3 ،500ހާްސ  39ދެވިފައި އެ ވަނީ. 

ލަްއކަ  5އަްއޑޫ ސިޓީގެ ައވަށްތަުކގެ ަމގުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އިން  އެހެންމެ ބޭނުންވާއިރު. ހަމަ

ން ރުފިޔާ. ހަމަ އެހެންމެ ބަނދަރުތައް މިލިއަ 1.5އެބަ ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ  ެވސް އެއަށް ރުފިޔާ ދެވިފައި މި ވަނީ. ހަމަ

ން ރުފިޔާ ބޭނުންވާއިުރ. މިލިއަ 1.8ހަމަޖެހިފައި މި ވަނީ   ހާސް ރުފިޔާ 20ލައްކަ  2ވެސް  މަރާމާތުކުރުމަށް

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އިނގޭޯތ، މަގު އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މިފަދަ އަސާީސކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 

މިފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުދެވުނީމާ ދެން  ކުނި ނައްތާުލން، ބައްތި، މަގުަބއްތި ދިއްލުން، ސާފުކުރުން

 ރައްޔިތުން އިންތިޚާުބކުރާ އަިދ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން އިންތިޚާބުކުރިޔަސް ަރއްޔިތުން އެ އިްނތިޚާބުކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް 

ްއ ދިމާވާނެ. ދަތިތަކެ ލްތައް.ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭން އަދި ާޤނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރަްނ އެ ކައުންސި 

ނޑުމެންނަށް ެއލް.ޖީ.އޭހެން އެންމެ އިްސކޮށް މަސައްކަތްއެހެންވީމާ، މި ދަތިތަްއ ޙަ ކުަރްއވަންޖެހޭ  އްުލކުރުމަށް އަުޅގަ

ބަޖެޓުގެ ދަތިތަކާ އެކު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެންވެލޮެޕއްަގއި ވަކި އަދަދަކަށް ހަމަކުރަްނ  ދެން ތި ވިދާުޅވިހެން .ފަރާތަކީ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތި  ތަކެއް އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާަފއި ދަތި އަުޅގަ

ސިލްތަކަށް. މިސާލަކަށް އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ެއ ކައުން މި ބޭފުޅުން ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަނީ

މުޅި ސިޓީ އަށް ބޭނުންވާ ިޚދުމަތްތައް އަމިއްލަ އަމްދަީނ ހަމަ ކަމުގައި  ވާނަމަ  ކައުންސިލް ބާރުތަެކއް ލިބިްއޖެ

ަރްއވަނީ ކު ތި ބޭފުޅުން ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ މަސައްކަތް ނެ ަބއެއް. އެ ބާރުތައް ދެްއވަން ހޯދައިގެން ދެކޮޅުޖެއްސޭ

 1100ން ރުފިޔާ އެބަ ހިނގާ އިނގޭތޯ ޖުމްލަ މިލިއަ 179އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ. އަިދ ހަމަ އެހެންމެ 

ނޑަށް ހީވަނީ  ބަލާއިރު ބޮޑުހެން އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެްނ މުޅި ބަޖެޓަށް ހަމަ ކައުންސިލަރުންނަށް. އަުޅގަ

، ރިކަރެންޓް ޚަރަދާިއ މުަވއްަޒފުންގެ ޚަރަދަކީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން އަބަދު ވެސް ކަންބޮޑުާވ މައްސަަލއެއް ިމީއ 

ުކރައްވަން ޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ.  ގެންނަވަން ތި ބޭފުޅާ އަދިވެސް މަސަްއކަތްނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު އަޅުގަ 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވުން:ލް ޝައްމޫން އާދަމް ވާހަކަދެއްކެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ 



  

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ުކރެއްީވ ވަރަށް ރަނގަޅު ުސވާލެއް އަސްލު. އެ ސުވާަލީކ ހަމައެކަނި ައއްޫޑ ސިޓީ 

ރަށުަގއި ދިމާވާ  188ނޫން ހަމައެކަނި. ރާއްޭޖގައި މައްސަަލައކާ ުގޅުން ހުރި ސުވާެލއް ެވސް ކައުންސިލަށް އޮތް 

ެވްސ  ތިމާޢީ ކަންކަމަށް އިޖުތިމާޢީ ޚަރަދުތަކަށް ދެއްވާ ބަޖެޓަކީ އަބަދުކޮށް އިޖުއްޞަމައްސަލަ ައކީ. ޚާ މައްސަލަ ެއއް

ބައްތި ދިއްލުމަީކ ކައުންސިލްތަކަށް ޤާނޫނުން  ބައްތި ިދއްލުން. މަގު ކުޑަވެަފއި އޮންނަ ބަޖެޓެއް. އޭގެ ތެރޭަގއި މަގު

އްލާނެ ފައިސާ ނެތިފަ. ނަނީ މަގު ބައްތު ދިގިނަ ތަންތަނުގައި އަހަރު ނިމޭއިރު އޮން ޒިމުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސްލާ

ވެސް ުއޅޭ. އެހެންވީމާ، ެއ  އެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މައްސަލަ  .ބައްތިތައް ހުންނަނީ ނިވިފަ ވަރަށް ގިނަ މަގު ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަމައްސަލަ ޙަ ނޑުމެ އެއްކޮށް އަަބދު ުޅގަ ްއ ވެސް ހަމަ މެދުކެ

ލަކީ ސަރުކާރުގެ ހުރި ބައެްއ ނެތި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދަްއަކމުންދަން. ދެން މީގެތެރެ، ފާހަގަކުރެްއވި ބަެއއް ދިމަދިމާ

މަގު ، ތަކާއި މި ކަންކަމަކީ. އެހެންވީމާ ހުރި ދިމަދިމާ. މިސާލަކަށް ބަނދަރު ކަންތައް އްައސަސާތަކާ ސީދާ ުގުޅންމުއަ

ްސ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވެ ސިންގ މިނިސްޓްރީ މެދުެވރިކޮށް ކުރާ ގޮތަކަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހައު

ނޑުމެން ދެން ފާހަގަދޭތެރެ މަކީ މިއީ އަގުޮބޑު ނިޒާމެްއ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ މި ނިޒާދޭތެރެއިން ނިންމެވި. އަޅުގަ

ްއވި ގޮތަށް ކަުއންސިލްތަކަށް ޤާނޫނުގައި ެއ ފާހަގަކުރެ . އެހެންނަމަވެްސ އެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިދާނެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ސަރުކާރުން ެދއްވާ  ބުނާ ގޮތަށް ބައެއް ކަންކަްނ ފަހިވެގެން ޮގއްިސއްޔާ އަުޅގަ

ހުރިހާ  ބަޖެޓަކާ އަދި ކައުންސިލްތަުކން އާމްދަނީ ހޯއްދަވަިއގެން ކަންކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްތަްއ ފަހިވެގެންދިަޔއީމަ އެ 

ވެސް  ކުރާތަންވެ މުޅި ސަރުކާަރށް އިޤްތިޞާދަށް ަކއުންސިލްަތކުން ހިއްސާއެްއޗެއް ެއއްވީމަ ސަުރކާރުެގ ބަޖެޓަށް ލުއި

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެންއަ ކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ އޭއިްނ .ޖީ.ބާރުަތއް ދިނުމުަގއި އެލް ުޅގަ

އަރީަގއި ހުާވކުރަްއިވ ފެބްރު 26 2011އިން ފެިށގެން  2011ގެ އުމުރަށް ބަލާއިރު ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ަކއުންސިލް

ނޑުމެން މިދަނީ ހަމަ އެ މަސައްކަތްކުރަޚާން އިންތިކައުންސިލަރު މުން ބާެވަވޑަިއގެންނެވި. އެހާހިސާބުން ފެށިގެން އަުޅގަ

ނޑިނޭޅި. އެހެންނަމަވެސް ނޑުެމންގެ ހުރިހާ ލެވެލެ، ގޮންޖެހުމަކީ. އެހެންވީމާ މިއީ އެންމެ ބޮޑު ކެ ްއގައި މި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ ރވަރަްށ ފާ ވެސް  ވިސްނުން ައއިްސގެން ސަުރކާރުގެ މް ސިޔާސަެތއް އޮެވގެން ޫނނިއްޔާ އަުޅގަ

ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުިރއަށްދާނެ ކަމަށް. ދެން ޚަރަދުކުޑަކުރާ ވާހަކަ ދައްާކއިރު މިކަން ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ 

 ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓު ނިޒާމާ އެއްކޮށް އާބާދީ ެއއްފަސްކުރުމުގެ ިސޔާސަތެއް  ަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ަކއުންސިލާއިއަޅު

އަދަދު މަދުކުރުން ނުވަތަ ކައުންސިލުން  ގެވެސް ހިންގަން އެކުެއކީަގިއ އިނގޭތޯ. ހަމައެކަނި ކަުއންސިލަރުން

ރަުށގައި މީހުން ދިރިއުޅުމުން މި  188މެން ަޤބޫލުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ނޫން. އަޅުަގނޑު މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް މަދުކޮށްުލމެއް

 ތަނުގައި ދިރިުއޅޭ އެންމެންނަށް މީހުން ދިރިއުޅެމުން އެ ތަން 40މީހުން ނުވަތަ  190ނުަވތަ  300ބައެއް ރަށްރަށުަގއި 

ރިއުޅުމުގެ ަޙއްޤު ނުވަަތ ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ެއއީ ރަްއޔިތަކަްށވާތީ ައދި އެ ރަށެްއގައި ދިިރއުޭޅ ދި

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ، ގުަޅއެއް ނުގަނެވޭނެ. އެހެންވީމާދިރިއުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާތީ ޙައްޤަކުން ނި  ައުޅގަ



  

ނޑުމެންނަކަށް ވާނެ ިމ ، ޚިދުމަތެއް ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ މި ދެ ކަންތައް އެުކއެީކގައި ނުދާކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.ގުބޮޑު ނިޒާމަކަށް. ނިޒާމަކީ އަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ިސކުންތު. އެހެންވީމާ 40.ޕީ އަށް . ދެން  ޖޭއެމް.ޑީ.ޭއއަށް ވަނީ ވަގުތު ަހމަވެފައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު 

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވަން ޕީ.ޕީ.އެމް ޚަލީލް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަލީލަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަ

ނޑުމެންގެ ފަރާތުްނ ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން. އާދެ! އެލް.ޖީ.އޭެގ ފަރާތުން ޑރ. ޝުކުީރ އަދި ޓީމަށް އަުޅގަ

. ކުަރއްވާފަމެންބަރުން މިހާރު ވަނީ ސުވާލުވެސް ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނުންވި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުޅުތައް  އަޅުަގނޑު

ނޑު މާ ދިގެއް ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން  ުނުކރާނަން. ދެން އެހެންނަމަވެސްދެން އަޅުގަ އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ައުޅގަ

އާމްަދނީ އެ ކައުންސިލުތަކުގެ ޭއގެ ޒާތުަގއި ހޯދަމުންގެންދާ  ެވސް ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިނަ ަކއުންސިލްތަކަކީ

ނީ ހޯދާ އާމްދަނީ އާއި މި ބަޖެޓާ ގުޅުވާގެން ިމ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުތަެކއް. ދެން އެ އާމްދަ

ކައުންސިލުތަކުން މަަސއްކަތްުކރޭތޯ އެކަން ކިާހވަރަކަށް ިތ ބޭފުޅުން މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދަވާތޯ؟ އެއީ ފުރަތަަމ 

ާޤނޫނުގެ ދަށުން އަދި ަބއެްއ  ސުވާލު. ދެން ެދވަނަ ސުވާަލކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ބަެއއް

ގަާވއިދުގެ ދަށުން އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުަގއި ނަގަންޖެހޭ ބައެއް ފީތައް ކައުންސިލުން ނެގުމަށްފަހުގައި ދައުލަތުެގ 

މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރަމުންނުދާ މައްސަލަެއއް ފާހަގަކުެރިވފައިވޭ. އެކަމަުކަގއި ތި ޭބފުޅުންނަށް ކިހާވަރަކަށް މި 

 ެލވިފަިއވޭތޯ؟ ހަމަ މި ދެ ސުވާލު. ޝުކުިރއްޔާ.ބައްލަވާ

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ތި ވިދާުޅވި ގޮތަށް މި ކައުންސިލުތަުކން، ވަރަށް ގިނަ ކައުްނސިލުތައް އާމްދަނީ މި އެބަ އެިކ 

ގޮތުން ފީގެ ގޮތުަގއި އެަބ ނަންގަވާ. ެއކަމަކު މިހާރު މި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ އަދި ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ގޮތް

ސިޔާސަތު އޮންނަ ގޮތުން ުހރިހާ ކައުންސިލަކުން ޖެހޭ އެގޮތަށް ޯހއްދަވާ އާމްދަނީ މީރާ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވަން. 

 15ކުރާ ނުވަތަ ހޯދާ އާމްދަނީއަކީ މި އެ ބޭފުޅުންގެ މި ޖެނުއަރީ އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ކައުންސިލުތަކުން މި އެ އެއް

އެ ސިާޔސާތު  ރެވޭނެ އެއްެޗއް ނޫން އަސްލުގައިގެްނ ޚަރަދުކުެއކްުޗއަލް ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައި ގައި ފާސްކުަރއްވާ

ނޑަނާުޅްއވާހިނދަކު. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަެތއްގެ ގޮތުަގއި ނިން ނިންމެވުމެއް މަވަންޖެހޭ މި ކަ

ކައުންސިލުަތކުން ެއގޮަތށް ކަލެކްޓްކުަރްއވާ ެއއްަޗކުްނ ކިތައް ޕަސެންޓްތޯ ކައުންިސލުތަކުގަިއ ބެހެއްޓޭނީ ުނވަތަ  އެއީ



  

ނޑުމެން ކައުންސިލަށް މި ކުޑަުކޑަ ބަޖެޓެއް ދީފައި ހިންގާޭށ  ކައުންސިލުތަކަށް އެނބުރިދާނީ. އެ ގޮތަށް ނުނިންމާ އަޅުގަ

ހިނދަކު، ހާބުނާ ބުނުން ނުވާނެ އެހާ މި މާނަވީ އެއްަޗކަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން ެއގޮތަްށ ބަދަލުވެގެންނުދާ މި

ގުޅުން ހުރި ސުވާލެއް ިތ ކުރެއްވީ އަްއޑޫ ސިޓީަގއި  އެއާ  ހަމަ ނދަގޫ އުޅޭނެ. ދެންއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި އު

ނޑުމެން މި ތިން ފަރާ އި،އާ ިފނޭންސް މިނިސްޓްރީ ،އަޅުަގނޑުމެން މީރާ ާއއި ތް ެއލް.ޖީ.އޭއާ ތިކަން ފާހަަގކޮށް ައޅުގަ

އޭގައި މި އުނދަގޫވެގެން މިއުޅެީނ  ވާހަކަ ަދއްކަމުން މިދަނީ. ދެން  ޓަކައި އްލުކުރުމަށްމިހާރު ވެސް އިށީނދެ އެކަން ޙަ

ރި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭެނ ހުޓަކައި ބޭނުންކުެރވިފަިއ  ަރއްޔިތުްނގެ ތަރައްީޤައށް އެއްނަގަމުންދިޔަ ފީ ،ކުރިން ނެގި

ހިސާބުން ަގއި ައއިމާ އެ އެ ދޭނީތޯ ނުވަތަ އޭގެ އެމައުންޓް ނުވަތަ އޭގެ ރިޕޯެޓއްގެ ސިަފއި ދޭތެރޭ އިނގޭތޯ. ގޮތަކާ

ނަޑައޅާފައި ދެން އޮފް ކަޓް ަވކި ހިސާބަކުްނ މި އެ އޮންނަ އުސޫލުން ނަންގަވަމުން މި ފޮނުވަންޖެހޭ  ޮޕއިންޓެއް ކަ

ނޑުމެންނާއި މީާރއާ ފާއިުތވެދިޔަ ދެ އަހަރު ފަރާތްތަކަށް ފޮ ަފއިނޭންސް  އްޔާއްޖެެއއްކޮށް އިށީނދެނުވާނީތޯ. އަުޅގަ

ސިަފއިަގިއ ައޅުަގނުޑމެން ކެބިނެޓަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފިން ޕޭޕަރެއްގެ  އެްއކޮށް. އުޫސލުތަކެއް ހަދައިފި، މިނިސްޓްރީއާ

އެއަްށ ނިމުމެްއ  އް ކަންަތއް އެއީ. ެއހެންނަމަވެސްެތރޭގަިއ އެ  ފޯމިއުލާރ އޭގެ ތިން ފަހަރު އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް

އްލުެވގެންދާނީ މި ައއްޑޫ ސިޓީ އާއި މީާރއާ އަދި މަްއސަލަ ޙަ ނާދޭ އަދިވެސް އިނގޭތޯ. މި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި

ަކނަޑއެޅި ގޮތްތަކެްއ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރިއާ ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ ވެސް ޙައްލުެވގެންދާނީ މިއަށް ވަކި ގޮތެއް 

އުޅޭ މަްއަސލައެއް ނޫން. މުޅި ރާއްޖޭގެ  ެއއީ އަްއޑޫ ސިޓީ އެކަނީަގއި، ޗެއްތޯ އްކައުންސިލުތަކުން މި ކޯ .ނިމިގެން

މީގެ  ،އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން މި ކުނި ނަގަމުންދިޔަ އީހުރިހާ ދިމާލެއްގައި އުޅޭ މައްސަލަެއއް މި

އެމީހުން ެއއްކުރާ  ްއ ައއުުމގެ ކުރިްނ ރަށު އޮފީސްތަކަްށ އަތޮުޅ އޮފީސްތަކަްށ ލިބޭ ަޕސެންޓެއްކުރީަގއި ަކއުންސިލުތަ

ޓަަކއި. ކައުންސިލުަތއް އުފެދުމާ  ަގއި މިކަން ކުރުމަށްިސލުތައް މި އުފެއްދީ އަސްލު މާނައިަކއުން އެްއޗެްއގަ. ެއކަމަކު

ދިޔައީ.  އެެހންވީމާ، ކުީރގައި އޮތް ނިޒާުމގެ ތެރޭަގއި ދެމުން ހިސާބުން އަސްލު ލިބެންވާ ެއއްެޗއް ނުލިބޭ ގޮތް މިީވ.

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުީނ  އެކަމަކު މި ނިޒާމު އައިސްެގން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހިކުރަންޖެހޭ ހިސާބުން އަޅުގަ

ނަޑއަޅާ ަކއުއެކަން ހުއްޓިގެންިދޔަތަން. އެހެންވީމާ، މިކަމަކީ ސަރުކާރުން ނިންމަވާ ގޮ  ންސިލުތަކަށް ތެއް ކަ

ަކއުންސިލުތަކުން ެއިކ  އިއާ އަޅުަގނޑުމެން ދޭ ކުޑަ އެްއޗެއް ބޭނުންކޮްށގެން އަދި ކަުއންސިލުތަކުން ހޯދާ އާމްދަނީ

ގޮތްގޮތުން މި ެއއްކުރާ ަފިއސާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަންކަންުކރެވޭނެ ގޮތްަތއް ފަހިކޮށްދޭ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ަގނޑު ކުަޑވެ ކަންކަން ވެ އަދި މިހާރު އެ އޮންނަ ކޯޅުންސަރުކާރާ އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ފެންނާނެ ކައުންސިލުތަކާއި

ނުޑމެން މި ނިޒާމުގެ ނަތީޖާ ވެސް ފެންނަމުންދާނެ ކަމަށް  ،ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ކަން. ައދި އޭގެ ނަތީޖާ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ސިުކންތު އެބަ އޮތް ޙުސައިންބެ.  40އިތުރު ސުވާލެއް ނެތިއްޔާ ޖޭޕީއަްށ އެބަ އޮތް އިނގޭތޯ  ްއޔާ. ދެންޝުކުރި އާދެ!

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުގައި ެވގެން މިއުޅޭ ގޮތަކީ ލާމަރުކަީޒ ކުރަނީ ސްޓޭޓްމެންޓެއް މޭކްކުރަން. މި ޙަޤީޤަ ޤަޞްދު އަޅުަގނޑު އެހެްނވީމާ

ނޑުމެން ޭއގަިއ ހިފަހައްޓައި  ނިޒާމު ނަމަކަށް ހަދާފައި ނޑު އަުޅގަ ގެން މި ތިބެނީ ކުީރަގއި ެވސް އޮތް ގޮތަށް. އަުޅގަ

 ެއއް ކިޔާ ިނޒާމެއް ހަދާފައި މާލީ ގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ނުކޮށެއް މި ސް ދަންނަވަން ާލމަރުކަޒީ ނިޒާމޭވެ އަބަދު

ނޑު ަހއިރާންެވއްޖެ ދެންމެ ވެސް. ދެން ނގާނެއޭ އިނގޭތޯ އަބަދު ނުހި ނޑު  އީއެ .ވިދާޅުވި އެއްަޗކުން އަޅުގަ އަުޅގަ

އިރުގައި އޮންނާނެ އިދާރީ ދާއިރާތަކަކީ މުދާ ހޯދުމާއި ޤާނޫނު ފެށޭހަނދާންވާ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ޤާނޫނެއް ނުގެންނަ، އެ 

ްޚސެއް ކަމަށް. މި އޮންނަ ެއްއޗެއް ވެސް ފަދަ ޙައްޤުތަްއ ލިބިގެންވާ ޝަމި މުދާ ލިބިގަތުމާއި އަިމއްލަ ަދއުާވކުރުމާ

ނޑު ހިތަށް  މިހެން ހިފަހައްޓާނެ ކޮން ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއްތޯ ގެ މުށު ތެރެއަށް ލަިއގެންސަރުކާރު އޮީތ އެހެން އަޅުގަ

ލުތަކުގެ ެއިކ މި ކައުންސި ބެހޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތީވެ  ކާދަންނަވާލަން މި ކައުންސިލުތަމި އަޅުަގނޑު  އަރާ. ދެން

 2014މި  ރަށްރަށަށް އެބަހުރި ޚާްއޞަކޮށް ަބއެއް  .ތައް ހުިރއިުރ އެބަހުރި ވަރަްށ ގިނަ ފަރަުޤތައްރަށްރަށުގެ ބަޖެޓު

ނޑައެޅިފަ. ދެންވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަށް 2015 ވަނަ  ހުރި ހުރިހާ... ވުރެ ދަށްކޮށް ވެސް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު މި ވަުގތު ހަމަވެފައި އިނީ އިނގޭތޯ.ޢިއްޒަ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެން މަށް ައޅުަގނޑު ޮގވާލަން. އެހެން ނުހަދާ މި ވުދެން ހުރި ހުރިހާ ތަންތަނުގެ ނިންމަވާއިރުަގއި މިކަން ހަމައަކަށް އެޅު

 އަްށވުރެ ދަށްކޮށް ހުރި ތަންތަން ވެސް އެބަހުރި ިއނގޭތޯ. 2014ކަށްވާެނ. ސާފަ ންފިއްޔާ ބޭއިހަދައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕީެގ ވަގުތު ހަަމވެފައި އިނީމާ .އާދެ! މިހާރު ޖޭ ްށވުރެ ދެއްތޯ. އެހެންވީާމ، ދެންއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ޮބޑަށް ުސވާލަކަ

ނޑު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، ޢިއްޒަތްތެރި  ސިކުންތް. 40 މިނިޓު 1ތް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އެަބއޮ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މެންބަރު.

 



  

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަޑށް ވަރަށް ކައިރިން ގާތުން މަސައްކަތްކުެރވުނު ޓީމެއް ައޅުަގނޑަށް  ނީ. ދަފެނިގެން މި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

މަސައްކަތް އިނގޭތޯ.  އަޅުަގނޑު ހަމަ ފަޚުރުެވރިކަމާއެކު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރަްއވާ ޤައުމީ ދެން

ަކއުންސިލުެގ  209މިއޮތް  އިއެއްކޮށް ރާއްޭޖގެ އުފެދިފަ ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅަގނޑަށް އޮތް ަވގުތުޮކޅު ކުަޑުވމާ ދެން

އްޔަުތ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ދައުލަުތެގ އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ަފއިާސ ޖަމާކުރާ ބަޔަކީ ހަމައެކަނި ން ހަމައެކަނި މާލިރެއިތެ

ނޑު މި ދަންނަވަީނ އެކަމަށް ތިބޭފުޅުން މިއަދު  ެއއްކޮށް  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިނގޭތޯ. ފަޚްރުވެިރކަމާ  އަުޅގަ

އެަބ ރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެ އިނގިލި ދިްއކުރޭ މި ކޮމިޓީަގއި ީމގެ ކުީރގައި ވަ އެްއޗެކޭ ބުނުން ރަނަގޅު. ެއއީ

އިނގޭތޯ.  އަށް ކަމެއްމި ބޭފުޅުންނަަކށް ނޭނގޭ މި ގެންގޮްސ ލަނީ މީރާ ނަގާ ލާރިތައް ައޅަނީ. އެކަމަކު ކޮންތާކަށްހޭ

އަްނ މިލި 60ވަނަ އަހަރު  2013އެހެންވީމާ، ތިބޭފުޅުން އެއަްށ ޖަވާބެއް ދެއްވުން އެދެން. އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ 

ނުޑ ުސވާލު  މިލިއަްނ ރުފިޔާ ލިބޭ ތަން. ޖުމްލަ 69ވަނަ ައހަރާ ހަމައަށް  2017ރުފިޔާ އަދި  ޮގތެއްަގއި އަުޅގަ

ދެއްވާަފއި ތި އޮީތ  އަށްނުވަތަ މީރާ ބޭފުޅުންެގ ރެކޮމަންޑޭޝަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށްއަމާޒުކޮށްލާނީ ތި 

ކޮމަންޑްކުރަނީ؟ ބޭފުޅުން ރެންޓް ކައުްނސިލުތަކަށް ދެްއވާ ގޮތަށްތޯ ތި ކައުންސިލުތަކުން ހޯދާ އާމްދަނީގެ ކިަތއް ޕަސެ

 ވެސް އުޅޭތޯ؟ ނުދޭ ބަޔަކު

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ރުަގއި ގައި އެ ހުަށހެޅި ކެބިނެޓް ޕޭޕައާދެ! މި ައޅުަގނޑުމެން ިމހާރު މި ދެންނެވި ގޮތަށް ދެތިން ފަހަރެއް

ލުކޮށް މި ހުށަހަޅާފައިވާނެ މި ކުރީަގއި ދެމުން އައި ގޮތަށް ެދއްާވށޭ އިނގޭތޯ. ކުީރގައި ދެމުން އަޅުަގނޑުމެން ތަފްޞީ

ނޑުމެން މިހާރު ހުށަހަޅާފައި ހުރި   އައި ގޮތަކީ ދެން އޭރު ވެްސ ކުރަމުން އަިއ ގޮތް. އެހެްނވީމާ، ވޭރީވާނެ އަުޅގަ

ނަޑއެޅި އެްއެޗއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ތިެބގެން. މީރާ  ޕަސެންޓަށް ބަލާއިރު ެއއީ ަޕސެންޓަކީ ައޅުަގނޑުމެން ެއަކނި ކަ

ނޑުމެންނާއި ަފއިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި ފައިނޭންސް ކޮންޓްރޯލް ެވސް އިންނަަވއިގެން ބޮުޑ  އާއި އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި އޮތް އެްއެޗްއ  އިއް ަވންދެން މަސައްކަތްކޮށްފަަސއިެޒއް ކުިރއަށް ގެްނގޮްސގެން އެތައް ުދވަހެއެކްސަ މި ކަ

އެ ެއްއޗަކީ. އެހެންވީމާ، ޭއެގ ތެރޭގަިއ ެއކި ފީތަކަާށއި ެއކި ތާޖުތަކަށް ުއޅޭނެ ެއކި ަތފާތު. ބައެއް ފީަތކަކީ ަބއެްއ 

ސަީކ . އަނެއް ބައި އެްއޗެއް ހުރި ކައުންސިލުން ނަންަގވާ ެއއްަޗކީ އެްއކޮށްދޭން މި ދޭގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނުން

ަކުއންސިލުތަކަށް ލިބޭނެ އެްއޗެހި.  70އްސަކީ %ކަށް ލިބޭ. އަނެއް ަބއެއް އެްއޗެ ކަުއންސިލުތަ 10ނޫނީ % 20އޭގެ %

ނޑުމެން މިކިޔަނީކީ. މާބޮޑު އެއްެޗްއގެ ވާހަަކއެއް  ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ެއއްެޗްއގެ ވާހަކަ ދައުލަތަށް ލިބޭ ނޫން އަޅުގަ

 ައނެއް ސުވާުލގެ ޖަވާބު... އެހެންވީމާ، ދެންއިނގޭތޯ. 

 



  

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތައް ކައުންސިުލންތޯ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ސުވާުލގެ ޖަވާބު ދެްއވުން. މި ކި އަނެއް

ން ކިަތއް ކައުްނސިލުތަކުގެ ތެެރއި 209ހުރި  ރާއްޖޭގައި އުެފދިފައި ،ރަމުންދަނީއެަކއުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކު 

 ކައުންސިލުންތޯ ޖަމާނުކުރަނީ؟

 

 ލް ޝައްމޫން އާދަމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ 

ނޑުމެން  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ،ކުން ޫނނީ ހުރިހާމޮނިޓަރ ވެސް ކުރަން އިނގޭތޯ. ދެ ކައުންސިލަދެން އާދެ! އަުޅގަ

ައއްޫޑ ފުަވްއމުލަކު ކައުންސިލާއި  ރާއަށް ޖަމާުކރާނޭ އިނގޭތޯ. ެއއީމީއެ ނަގާ ފީތައް ކައުންސިލުތަކުން ވެސް 

ނޫން. ެއ  ،ހުރި ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކުން ވެސް ހަމަ ޖަމާކުރަްއވަމުންެގންދަވަނީ. ނޫން ކައުންސިލު ފިަޔވަިއ ދެން

ނޑުމެން... އީމީރާ އިން ފޮނުއްވާނެ. އެހަމަ ކަލެކްްޓކުރާ ހުރިހާ ފީއެްއ  އިންމީރާ  ނޫނުގައި އެބޭފުޅުން ޤާ  އަުޅގަ

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ކުރިމަތީ  ދައުލަތުން ހުށަހަޅާަފިއ މިއޮތީ ގަިއ އެ އާމްދަީނގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ކަމަކަށް ނުެވއް ަދއްކާ އިނޭގތޯ. އަުޅގަ

ހަމައެކަނި މާލޭ ސިޓީ  އިއާ އޮތް ބަޖެޓް މިއޮތީ. މީގައި ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީ ޖުމްލަ އާމްދަނީ 

މި އަންނަ ޕޮއިންޓްކޮޅާ.  ވޭ ައކުރާއި ފިްއޔާ އަދި ފަހަތަށްކައުންސިލުން ޖަމާކުރާ އާްމދަނީއާ ބަރާބާރަށް ދިމާ

 އޮތް ކަމަކަށް ނުެވްއ ފެނޭ. އިވަނަ އަހަރު ދީފަ 2015، 2014ތުރު ކައުންސިަލކުން އެހެންވީމާ، އި

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އާދެ! މިހާރު ވާގޮތަީކ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ! ޖަވާުބ އަރުވާެދއްވާ.ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ. އާދެ

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އެަކއުންޓެއް އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ނުވެއް ހުޅުޭވ.  ދުަގއި މި ބޭންކެއް ަވކި ބޭންކްއާދެ! މީގައި ިމވާގޮަތކީ މާލޭ ސަރަޙައް

ދައުލަުތގައި އެބަހުރޭ ކުީރއްސުރެއް  ޖެހެނީ ދެއްތޯ. އެކަަމކުގެ ބޭްނުކ އެަކއުންޓަށް ލާން މި އެބޭފުޅުން ދައުލަތު

ރައްޔިތުންގެ މާލިްއޔަތުަގއި ހުރި ފައިސާތަކަކާއި ަކއުްނސިލަށް ލިބޭ ފައިސާތަކަކާިއ މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ނަގާ 



  

ހަމަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް މި ނަގާ ފީތަކާއި ފައިސާތަކެްއ. އެހެންވީމާ، ިމނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި މި ނަަގނީ 

 އެ ބޭފުޅުންގެ ރާއަށް. ދެން އެކަމަކު އެބަހުރޭއެއީ މިސާލަކަށް، ލައިސަންްސ ފީއާއި މިކަހަލަ ފީތައް. އެ ދާނީ ހަމަ މީ

ކާއި ެވިލ ކުރާ ކަންތައްތަ ގެންއަމިއްލަ އެަކއުންޓެއް އެބަހުރޭ ރައްޔިތުންގެ އަތުން މިސާލަކަށް ޗަންދާ ނަގައި 

އެ ނުދާނެ މި  .ގެންނާ ެއކަހަލަ ކަންަތއްތަކުން ނަާގ އާމްދަނީ އެ ޭބފުޅުންގެ އަިމއްލަ ެއކައުންްޓަގއި ހުންނާނީވިްއކައި 

 މީރާ އެކައުންަޓކަށް. އެހެންވީާމ، އެ ބޭފުޅުންގެ އެ އިންކަމް ތަފާތުވާނެ. 

 

 ޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރ އަ

ކަލެކްޓްކުރާ ވެސް މީރާ އިން ސީދާ  ގައިދެން ކުޑަ އެއްެޗއް ހަމަ ސާފުކޮށްލަދޭން. އައްޑޫ ސިޓީ ާއއި ފުވައްމުލަކު 

ނަާގ  ަކއުންސިލުތަކުންހަމައެކަނި މީރާ އަށް މިހާރު ެވސް ފޮނުއްވަމުން ގެންަދވަނީ. މިހާރު ވާހަކަ ދެއްެކވެނީ  އެްއޗެހި

އަށް ން މީރާ ހޭ އެްއޗެއް މީާރގެ ާޤނޫނުގެ ތެރެއިމީރާއަށް ެދްއވަންޖެ އެއްގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ެއކަމަކުތަފާތު ފީ

 ިއނގޭތޯ. ލުްނ ވެސް ދެްއވަމުންގެންދަވަނީދާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ ހުރިހާ އެްއޗެއް މި ދެ ކައުންސި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  މިނިޓު. 6.ޕީ.އެމަށް މި އިނީ ވަގުތު މިހާރު ހަމައެކަނި ޕީ ދެންޝުކުރިއްޔާ. ދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް އާ އަޅުގަ

ނޑު ަޅކު އެަބއިން ފުރުޞަތު އެދިފަބޭފު 4ޕީ.ޕީ.އެމުން  . އެެހންވީމާ، އަޅުަގނުޑ؛ ދޫކޮށްީލތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ

ނޑުމެން ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! މަރުޙަބާ އެލް.ޖީ.އޭޝުކުރިއްޔާ ޢިއް  އަށް. އަުޅގަ

އުފައްދަވާަފިއ  މަންޓް އޮތޯރިޓީމި ލޯކަލް ގަވަރ ދައުލަތުން ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮްށގެން ވަރަށް ބޮޑު މަޤްޞަދެއްަގއި

ބެޭހ ޤާނޫނެއް ެވސް ވުޖޫދަށް  ފެއްދީ. އަދި މި ަކއުންސިލުތަކާްއ މި ރާއްޖޭަގއި އުކެމި މިނިވަން ކައުންސިލުތަ 

 އަިއއްސަ މިއޮތީ. އެ ޤާނޫނު މިހާރު މިއޮތް ގޮތުން ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއޮތީ ހަމަ މިނިވަންކަމާ

ޭރޓްވެ ެއގޮތަށް އެ ކައުންސިލުަތއް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެ ަކއުންިސލުތަކުގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތަކީ އެްއކޮށް ކައުންސިލުަތއް އޮޕް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި  ލް.ޖީ.އޭ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްއެ މީގެ ކުރީަގިއ  ޚަރަދުތަކަށް،އަުޅގަ

ްއޔަންކުރިޔަްސ އަދި ެއ ކަތީބެްއ ނޫނިއްާޔ އެ ޢަ ނީ އެންމެރަށްރަށުގައި ތިބެނީ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ވެރިަޔކަށް ހުންނަ

 މިހާރާ ބަލާއިރު މިދެޭވ މުސާރައަށް ބަލާއިރު ަދއުަލތުގެ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮުޑ، އިވޯޓަކުން ޮހވިޔަސް. އެ ޒަާމނާ

ފުޅުންެގ ިތ ބޭ އީމި ލަރުން ލައްވާ.. ކޮންމެ ރަށެްއގަިއ ފަސް، ހަ ކައުންސިުޑ ެއއްެޗއް މި ހޭަދކުރަންޖެހޭބޮ ވަރަށް



  

ނޑުމެންނަކަށް . ޤާނޫނުގަިއ އޮތް ގޮތް. ދެން އެހެންނަމަެވސް މައްސަލަެއއް ނޫން ރައްޔިތުންނަށް މިދެވޭ ޚިދުމަތް އަޅުގަ

ނޑު މިތާނގައި ހުރެގެން ފޯނު ިމ  ވެސް ދެންމެ ނުފެނޭ ލިބިގެންދާތަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ މިއަދު އަޅގަ

ޫޑގެ ފަރާތުން އައްޫޑ އްޚިދުމަތް ދޭންވެގެން ކައުންސިލުތައް ހުޅުވާފައި މިތިބީ. ކޫ ކޮށްލީ މި ރައްޔިތުންނަށްއޮން

އެަތއް ަވޒީފާެއއް، އެަތއް ބައެްއގެ ވަޒީފާ އުަފއްދަންވެގެން ބިމެއް ހޯދަން ބުނީމަ  ރަދޫގައި މަސް ފެކްޓްރީެއއް އަޅަންމަ

ބުނެފައި ބިމެއް ނުލިބެންޏާ ތިމަންނަމެން އެ އެއޮތީ ން . އެމީހުތީ ބިން ނުދޭން ބުނެފަނުލިބޭނެ ބުނީ. ކައުންސިލުން އޮ

. އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަްށ ކިހާ ބޮޑު ގެއްލުމެއްތޯ. މި ބަދަލުކުރާނަމޭ މަސް ފެކްޓްރީ އެހެން ރަށަކަށް އެހެން އަތޮޅަކަށް

އޭ އެލް.ޖީ.އޭ އިން ތޯ އިކުރަްއވާއިުރ ކޮބަ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮުޑ ެއއް ާއބާދީ އޮތް ތަން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައް

ދޭތެރޭގައި ަކއުންސިލުތަކުން މިހެން މަޖުބޫރުން ސަރުކާރަށް، ކައުންސިަލށް ބަޖެޓް ދެއްވަނީ ދިވެިހ  މިކަންކަމާ

ށް ދައުލަތުން. ދައުލަތުެގ ވެިރ މީހާ މި އަންނަނީ ރައްޔިތުްނގެ އިންތިޚާބަކުން ހަމަ ކައުްނސިލުތައް އިންތިޚާުބވާ ގޮތަ

އަންނައިުރ  .ދެްއވެގެންެޗއް ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ވަޢުގެން ެއ މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނަ ެއއްހިފައި  މެނިފެސްޓޯއެއް

މިތިބީ ހަމަ އެކަމަށް. ައޅުަގނޑުމެންެގ  އިއަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ވެސް އިންތިޚާބުކޮށްފަ

މި ޤާނޫނީ  ްއޔަތު އެަބއޮތް. ެއހެންނަމަވެސްސްއޫލިމަސްއޫލިއްޔަެތއް ވެސް ެއބައޮތް. ަކއުންސިލުެގ މަ

ތޯ ިތބޭފުޅުންގެ މަސްއޫިލއްޔަަތީކ ތު އަދާނުޮކށްގެން މިއުޅެނީ؟ ކޮބައިމައްސަލައަކުންޯތއޭ އަޅުަގނުޑމެން މަސްއޫލިއްޔަ

ވެސް ނުދައްާކ  ކައުންސިލުތައް ޒިންމާދާކުރުަވން؟ އެ ބޭފުޅުންގެ މެންޑޭޓްެގ ބޭރުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ހިފަހައްޓަނީ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހައްދަވަނީ. ސަުރކާުރން ވެސް ބޭނުން ގޮތަކަށް 

މި ކިހިނެއް ކިިހނެއްތޯ ބޮޑު އެތި ުކޑަ އެިތ ކާލާ ގޮތަށް ނޫންތޯ މިއޮތީ  ދަވާ ވާހަކަ ތި ވިދާުޅަވނީ. ދެންހައް

ހެއްޓެންޖެހޭނެ ބެލެތިބޭފުޅުންނަށް ތިބޭފުޅުން ބަލަދުވެރިޔާ ދަރިން  .ފުޅުން ނޫންތޯ ބޮޑީއެހެންވިްއޔާ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭ

ނުޑ ހަމަ މިނޫންތޯ. އެހެންވީ  ހިރީ ވަަރށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވެފައި މާ، ކިހިެނއްތޯއޭ މިކަންަތއްވަނީ. އަުޅގަ

ހެދި. އެހެންީވމާ، މިއަށް ޖަވާބެއް ދެްއވާ.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާއަށް ެއއްވެސް ތަަރއްޤީެއއް ނާދޭ މި ކައުންސިލުތަކާ

ނޑު ހަމަ ހިތް ފަޅައިގައި މިހާރު ވެސް މި ބަޖެޓު މިއޮތީ ހަމަ  އިގެންދާވަރު ބޮޑު ެއްއޗެއް ޖަހާފަމި ހުރީ އަޅުގަ

ތުން މި ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަްއ އެބަ ހިންގޭ. އިދާރީ ގޮ އަށްމިލިއަން ރުފިޔާ  200، 100ކައުންސިލުތަކަށް. މީގެ ކުީރަގއި 

ނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށްފަ ހުންނަ މީހަކު ނެތީޔޯ. ހަމަ  އި ހަމަ ކުރަންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ބަރާބަރަށް ކުރެވޭ. ތަފާތަކީ ައޅުގަ

ގެން ތިބޭފުޅުން މިހާރު ވެސް މީހުން ލައި 12، 10ކޮންމެ ތަނަކަށް  ނިމުނީނޫންތޯ އެންމެ މީހަކު،އިންތިޚާބު ކޮށްލީމަ 

ތިބޭފުޅުން ވިދާުޅވަީނ ތިނެއް ތިބެގެން ނުެވގެން ؛ 41ކައުންސިލުން އެބަތިބޭ.  41ަގިއ ތި ވިދާޅުވަނީ ުފވައްމުލަކު 

ހުސް  މިއުޅޭނީ. ފަހެއް ތިބެން ެއބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެާތ އަވަެށއްަގއި ފަހެއް ލައިިފއްޔާ މުޅި ރަށުަގއި

، އްލެއް ކަމަށް ޙަތޯ މިެއއް ނޫންތޯ. ކޮބައިއީ މައްސަލަރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ. މި ކައުންސިލަރުން. ެއކަމަކު

ތި ބޭފުޅުންނަކީ ބަލަދުވެރި ފަރާތް. އެލް.ޖީ.އޭ އިން  .ވައްދަވަންވީ ނޫންތޯމިތަނަށް އިޞްލާޙުކުރަން ތި ބޭފުޅުން  ޤާނޫނު



  

ޅުަގނޑުމެްނ ނޫންތޯ އަ މަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވީކައުންސިލުތަްއ ޒިންމާދާރުކުެރވޭ ކަހަލަ ޤާނޫެނއް ިއޞްލާޙުކުރު

 މިތިބީ އެއްބާރުލާންދޭން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ.

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ޗީފް އެްގޒެކްިޓވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މުޅި ރައްޔިތުންގެ ދައުލަތާއި ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ މި ކީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ތި ކުރެއްވި ުސވާލަ

ދިމާލަކަށް މި ނިސްބަތްވާ ސުވާލެއް އަސްލު. ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ މި އެ ސްޕެސިފިކް ކޭހަށް ބަލާއިރު ވަރަށް 

ން ރާއްޖޭގައި ކަންކަްނ ސްޓްރީ ބައްލަވާ ލަްއވަން. ދެއޮތް ގޮތް ޭއގެ ހި އިރަނގަޅުވާނެ އެ ސްޕެސިފިކް ކޭސް ހިނގާފަ

ދީ، އެސެޓް ދީ ނުވަތަ ބިން  އިރު އެލް.ޖީ.އޭ ައކީ ކުީރަގއި އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ ގޮަތށް ބިން ދޫކޮށް، މި ފައިސާކުރާ

ނަޑއި ައކީ. ެއލް.ޖީ.އޭގެ ދައުަރކީ މޮނިޓަރޮކށް މި ކަންކަން ހިނގާގޮްތ ކަންކުރާ ަބއެއް ނޫން އެލް.ޖީ.އޭދީ ކަން ކަ

އްާޔ އެހެން ެވއްޖެ ޤާނޫނީ ގޮތުން މައްސަަލއެްއ އުޭޅ ކަމަށް ،އްޔާ ލަެއއް ުއޅޭ ކަމަށް ެވއްޖެ. މައްސަބެލުން

އްޔާ އެލް.ޖީ.ޭއ އިން ގަޅުކުރަން ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެ މުއައްސަާސއަާކ ދޭތެރޭަގއި ިހނގާ ކަެމއްަގއި މި ކަމެއް ަރނ

އިނގޭތޯ.  ދެއްވަނީ ހައުިސން މިނިސްޓްރީން އް މިްއޔާ ިމ ބިމެނަނީ. މި ބިމެއް ދޭ ކަމަށް ވެއްޖެވަންނަން މިއޮން

ނޑުމެން މި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ  ންހައުސިން މިނިސްޓްރީ ބިން ދެއްވަނީ ކައުންސިލުަތކަށް. ކައުންސިލެްއެގ، އަުޅގަ

ނޑައެޅިަފއި އޮތް ކަމުަގއި ވިަޔސް އެ އިޚްތިސާސް ހިނގާ   މި ކައުންސިލެްއގެ އިޚްތިާސސް ހިނގާ ސަރަޙައްދު ކަ

ބިމެއް ކައުންސިލަށް މި  ދައުލަތުން ދޭ ތެރޭގައި މި ހުރިހާ ބިމަކީ އެއީ ކައުންސިލު އެްއޗެއް ނޫން. އެއީ ސަރަޙައްދު

އިނގޭތޯ. ކައުންސިލަްށ ބިން ލިބެނީ މި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މި ބިމުގެ ބަޖެޓް ހަދާފައި ފޮނުވީމަ ހުއްދަ  ލިބެނީ

ނަޑއަޅާފައި ވަކި  ންނަވާ ވާހަކަައކީ ކައުންސިލަކަށްދަދެއްވީމަ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑުމެން މި އެގޮތަށް ބިމެއް ކަ

އްޔާ ހައުސިްނ ކަމަށް ވެއްޖެއެ ބިން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންނުކުރާ  ންކުރަން ދިނުމަށްފަހު ދެން ގޮތަކަށް ބޭނު

އެލް.ޖީ.އޭ  ަމީކ އިނގޭތޯ. އެއީޑަިއގެންނެވުގެން ދާންޖެހޭ ތަނަކަށް ވަޒިންމާެއކޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް ގުޅައި  މިނިސްޓްރީގެ

ވެސް ެއކަން މިޮއތީ އެގޮތަށް. ދެން ރަނގަުޅ ކުަގއި ނޫނޭ ބިން ދިނީކީ. ހަމަ އެގޮތަށް އެހެން މުޢާމަލާތްތަ އެއް

ހެންނަމަވެްސ ވާހަކަެއއް. އެލް.ޖީ.އޭ އަކީ ކައުންސިލުތަުކގެ ކަންތައްަތްއ ބަލަހައްޓަން އޮންނަ މުއައްސަސާެއއް. އެ

ޤާނޫނުގަިއ ކައުންސިލުތަަކކީ ދަުއވާ ުކރެވޭ، ދަުއވާ ލިބިގަެނވޭ ާޤނޫނީ ޝަޚުސެއް އިނގޭތޯ.  ލަވާޤާނޫނަށް ބައް

އެލް.ޖީ.އޭ ައކީ ދަުއވާ ކުެރވޭ ދަުއވާ ލިބިގަނެވޭ ޤާނޫީނ ޝަޚުސެއް ނޫން. ކައުްނސިލުތަކަށް ދެވޭނެ އެލް.ޖީ.ޭއ 

ވެރިކޮށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުަގއި ހުރި ގޮަވިއގެން ކޯޓަށް. އެކަމަުކ އެލް.ޖީ.އޭ ދާންޖެހޭނީ އޭ.ޖީ މެދު



  

ނޑުމެން އެަކން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މިދިޔަ ދައުރުގައި ހުށަހެޅިން  ފުށުއެރުންތައް އެބަޖެހޭ ރަނގަުޅވާން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅިން. ދެން މި ދައުރުގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅު މަށް ޓަކަިއ އިނގޭތޯ. މިދިޔަ ދައުުރަގއި ައޅުގަ

އޮތީ. ދެން ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން، ިމ  މިހާރު ވެސް އެލް.ޖީ.ޭއއަށް ފޮނުވާފައި އެ

މީހުންގެ  ދަނީ ބަދަލުވަމުން. އެއިެރއްގެ ހާލަތާއި ުހރި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މިހާރު ވެސް އެ އަހަރުވެފައި 180ޤާނޫނަކީ 

ވެސް ބަދަލުވާ ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު ހައްދަވާ  ންކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަަބދުތަރައްޤީއަާށއި މި ހުރިހާ ކަ

ފަރާތްތަކުން އެބަޖެހޭ އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ޓަަކިއ 

ނޑުމެން ވެސް މި ނިޒާމު ފުރާފު ނުޑ  ރިހަމަވެގެން ިދޔަކަމުަގއިމަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްެދއްވަން. އަުޅގަ ވިޔަްސ އަުޅގަ

އަބަދު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ ިނޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭނޭ. އެއީ ަލއިފް ސައިކަލް އޮންނަގޮތަްށ 

ނޑު ހަަމ  ނޑުމެން، ދެން އަޅުގަ ހިނގަމުންދާންޖެހޭ އެއްޗެކޭ އެއީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަގުބޮުޑވުން އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި އޮތްއިރު އަުޅަގނޑުމެން މި  900ކައުންސިލުތަކަށް  ނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީންދަ މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ވަނަ  2014ރުގެ އިޙުސާސްކުރަނީ އެއީ ވަރަށްޮބޑު އެްއެޗއް ގޮުތގަ. ައޅުަގނޑު މިކިޔަނީ ރާއްޭޖގެ އާބާީދެގ މި އަހަ

 އަތޮޅު ތެރޭަގއި  ބާދީގެ މިހާރު ވެސް ދެބައިކުޅަ ެއއްބައި ދިރިއުޅެނީހިސާބު ބައްލަވާ! ރާއްޖޭގެ އާއަހަރުގެ ތަފާސް

ނޑައަޅާަފިއ  ނޑުމެން މި ބޭފުޅުން ކަންތައްތައް އެންމެ ގާތުން ހިންގުމަށް ޓަކައި ކަ ރަށްރަށުގަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތުގައި ޖެހޭތީ 900އޮންނަ ކައުންސިލުތަކަށް  މިއުޅެނީ އިނގޭތޯ.  މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤައުމީ ފެންވަުރގަިއ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ިމ  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާ ފިުކރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެްނނަ ބަދަލު ނޑުމެން ޖެހޭ އެބަ މިކަމަށް  ފިކުރުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ ތެރޭގައި އަުޅގަ

 ވިސްނަން. ޝުކުިރއްޔާ.  

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނަޑއެ ނޑުމެން ހަމަ އެލް.ޖީ.އޭގެ  ޅިފަިއވާ ަވގުތު ވެްސ ހަމަވުމާ ގުޅިގެންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މިއަދަށް ކަ  ދެން އަޅުގަ

ނުޑގެ ނަމުަގއި ޝުކުރު  ރާމާއެކީަގއި ކޮމިީޓެގ ނަމުގައިތިހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޙް ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑު އެދެން އެ ބޭފުޅުންނަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ. ވީމާ، އިާދރީއަދާކުރަން. އެހެން މޭޒުން އަޅުގަ

މި ަބއްަދލުކުރެވުނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ހުރިހާ މިނިަވން މުއައްސަާސއަކާބެހޭ  ދެން އިތުރު މިނިވަން މުައްއސަސާތަކާ

ބައްދަލުކުރުން އޮތީ.  ނެ. މާދަމާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާނުވާމޭޒުން ފޮވީމާ، މާދަމާގެ އެޖެންޑާ އިދާރީކޮމިޓީން. އެހެން

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިމައދުގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ މިހިސާބުން. 

__________________ 


