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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ބައްދަލުވުްނ  14ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ  2015`. 

ްނވެސްޓްމަންޓް ަގއި ހިމެނޭ ޕަބްލިކް އިވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ބަޖެޓު 2015 ިމެގންދަނީޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އަ

ގުޅޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ނިންމުމަށް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ފަދައިން މި ކޮމިީޓގަިއ  ޕްރޮގްރާމްތަކާ

މިޓީ ގުިޅގެން ދެ ކޮމިޓީ ެއއްކޮށް ހިމެނޭ ބައްދަލުވުންތަކަީކ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ާއއި އަިދ އިޤްތިޞާދީ ކޮ

ގޮތަށް އޮންނަ ކޮމިޓީެއއް. ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަންތަްއ ވަކިން ދަންަނވާނުލެވުނު ަނމަވެސް ކޮމިީޓގެ މެންބަރަުކ 

މާ، އެހެންވީމު ގޮތެއްގައި މީޑިޔާ އަށް ހުޅުވިފައި ކޮިމޓީ މިއޮންނަނީ. ޖާޖުނުކުރައްވާ ކަުމގަިއ ވާނަމަ ޢާއްއިޙްތި

ކަމުގައި ވާނަމަ ކޮމިޓީ އަށް  ރުވެ ތިބިއެފަދަ މީޑިޔާ އަށް މި ވަގުތު ހާޟިމޭޒުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އިާދރީ

ނޑުެމންގެ މަސަްއކަތާ ެވވޭނެ ގޮތް ަހއްަދވައިެދއްވާ.ކްސަސް އެ ިއގެން ކުިރއަށް ދެވޭނެ ގޮތް، ހުރިހާ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކު މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާ މުކޮށް ރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް. ޢާއްކުއަުޅގަ

ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ގޮތެްއ ނިންމާނަން. އޭގެ އިތުރުން  ްއދަލުވުމެއް ބާްއވަން. ނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ ދެ ބަ

ނޑުމެންގެ ބަެޖޓް ކަރުދާހުގައި ވޮލިޔުމް  ލުކޮށް އެބަ ހުރިމެ ފްޞީގައި ވަރަށް ސާުފ، ވަރަްށ ތަ 2މިހާރު އަޅުގަ

ގަިއ ެއކަށައަުޅްއވާފައި ހުިރ ކަންތައްތަްއ. ދެން މިއަށް .އެސް.ައއި.ީޕގެ ޕްރޮޖެކްޓްަތކާ ބެހޭގޮތުން މިފަހަރު ބަޖެޓުޕީ

ގޮތްތަެކއް ނިންމެވުމަކީ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީ އަށް އެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ފާސްކުރުމާއި އަދި އުނިއިތުުރ 

އިޚްތިާޔރެއް. ޤާނޫނުއަސާސީން ެއ ޖެޓް ފާސްުކރުމަކީ ހަމަ މެންބަރުންނަށް ލިބިފައި އޮންނަ ގެނެސްގެން ބަ

މީގެ ކުީރގައި ެވސް ޚާއްޞަކޮށް  ސްޓްރެންތްތަކެއްމަސައްކަތްތައް ކުެރވެމުންދާިއރުގައި މިކަމަށް ޚާއްޞަ 

އްދަލުވުންތަެކއް މި ކަމުގައި ބޭއްވުަމކީ ޭއެގ ބަ ކޮށް އޮންނަ ދައުލަތުގެ ތަންކޮޅެއް ފުޅާޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ތަންކޮެޅއް ފުޅާ

އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ލިބިގެްނދާނެ ކަމެއް. މިކަމަށް މިހާރު ވެސް ކޮންމެެވސް ވަެރއްގެ ަމސައްކަތްތަެކއް ައޅުަގނޑަްށ 

ގޮތުްނ  މާކުރިސަބަބަކީ ކަންދިއެއް ކަމަށް ވާންޖެހުނު އެ. ތަންކޮެޅއް އެްޑވާންސް މަސަްއކަތްތަެކއް ނީ ކުެރވިފަވެސް ވަ

ނޑު ެވސް ހުންނަންޖެހުމާއި އަދި މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ  ކަުމގަިއ  އިްސ މެންބަރަކަށް އަޅުގަ

ނޑަށް މިފަހަރު ހުންނަން  ނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ތެޭރގަިއ ވެްސ ބަެއްއ މި ޖެހުނީ އަުޅގަ ވީތީ އަުޅގަ

ބެހޭގޮތުން ަބެއއް ކަހަލަ މަޝްވަރާަތއް ކުެރވިފަިއވޭ. އަދި ޭއގެ އިތުރުްނ  .އައި.ީޕއާރުންގެ މެދުގައި ޕީ.ެއސްމެންބަ

ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ  ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަދި ޭއގެ ިއތުރުން ބައެއް ވެސް ައުޅގަ

މީ ސިފައެއް ގެނެވޭނެ ވަގުެތއް ކަމަށް އެކަމަށް ރަސް ުރގައި ދެެކވިފަިއވާނެ. ނަމަެވސްއަރިމަތީގައި ަހވާސާއިން ބޭ

ނޑުމެންނަށް ފްލޯރ ހުޅުވާލެވިގެން މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ހުރި ، ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި. އެހެންވީމާއަޅުގަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ުކރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، ނޫން މިހާރު ހަމަ ދޮޅު ގަޑިއިރުެގ  ގޮތެއް އަުޅގަ

ފުރަތަމަ  އެއީ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް .ދަލުވުމެްއގެ ގޮުތގައި ެމންބަރުންނަށް އެ އޮންނަ ޓައިމް ޕްރޮސީޖަރބައް



  

ގެންދެވޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވާލުކޮށްގެން ުކރިއަށްމިނިޓުގެ ފުރުޞަތު ޙަ 5ފުރުޞަތުގައި 

  ބަރު. އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑާވ ކަންތައް އެބަެއއްެގ، ެއ  ތައް އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާްމގަިއ އަޅުގަ

ނގަުޅވާނެ. ފްލޯރގަިއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭފުޅެއްެގ ދާއިާރގެ މަްއސަލަެއއް އޮެވއްޖެްއޔާ ެއ ބޭފުޅަުކ ނެންގެވީމަ ރަ

ނޑު ގޮތެއް ުނކިޔާނަން. އެ މީހެްއގެ ދާއިރާ އެީއ އަިދ  ޚިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ވަނީިވއްާޔ ދެން ެއއަކަށް ައޅުގަ

ސިީޓގެ ވާހަަކ ސިޓީއެްއ ކަމަށް ވިަޔސް އަދި އަތޮެޅއް ކަމަށް ިވޔަސް. ެދން ތި ބޭފުޅުން ވާަހކަފުޅު ަދއްަކވާއިުރގަިއ 

ނޑުމެންެގ  ދައްކަާވއިރު ވިދާުޅވާނެ ގޭދޮުށގައި ބަނދަރެއް ނެތީމަ މައްސަލަ ޖައްސަނީއޭ. އެހެނެއް ނޫން ދެން. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާްމ އް ކަންތައްތައް ކުރަން ޖެހިފަބައެ ރަށުގައި ެވސް އެބަ އޮތް  . އަޅުގަ

އިންސާފު ާޤއިމްކުރުަމށް އަމާޒުކުެރިވގެން ބޭްއވޭ  އިޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ މެުދގައި ހަމަހަމަކަމާވެސް ވާންވާނީ ާރއް

ކަމަކަށް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ުކރިން އަޅާނުލެވި ހުރި ދާއިރާތަކަށް މިހާރު ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ސަރުކާރުން ދެއްވަްނ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ  ނޑު މިދަންނަވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ސަރުކާރަށް ލިބޭ ހުރިހާ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ

ަގިއ އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓުއެްއޗެއް ހުރިހާ ރަެށއްެގ މެދުގައި ހަމައަްށ ބަހާ ވާހަަކެއއް ނޫން ފަހަރެއްަގއި ވެސް. 

ނަޑއެޅިފަިއ އޮންނައިރުަގއި ކަމާ ނެ އެ އަހަރު ތެރޭެގ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަންނާ ކަމަކަށް ކަމެއް ކަ

ނޑު އެދުނު އެކަެމއް ކުރެޭވވަރު އަދަަދކަށް އެކަމެއް ކުރަން ަކނަޑއެޅިފަިއ އޮންނަ އަދަދަކީ ވޭތޯ. ިމސާލަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ  ފައި އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސްމަރަދޫ ދާއިރާަގއި ހިމަނާ ތައް އެންމެ ްޕރޮޖެކްޓެއް ފިޔަަވއިބައެއް ޕްރޮޖެކްޓް

ވަނަ އަހަރު އެކަން ކުރުމަށް އެކަީށގެންާވ  2015ގޮުތގައި މިހާރު ެއ އޮތް އަދަދަށް ބަދަލު ނުގެެނސް މި  ޤަބޫލުކުރާ

ނޑު ފަހަރެއްގައި ެވސް މިތާ ހުރެގެން އެހެން  ނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ އޮތް ކަމަކަށް. ދެން އަޅުގަ މިންވަރެއް އަުޅގަ

ނަން. އެއީ ސަބަބަކަށް ވަނީ އެ ދާއިާރެއއްގެ ބޭބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ ހުށަހެއްނާޅާދާއިރާތަކަށް އަދަދު ބޮޑުކުރާަކށް 

މި ކޮމިޓީން  ކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއަވއިފްލޯރގައި ޚިޔާލުފާޅުކުަރއްވާަފއި ހުރި ކަމަށް ވަނީވިއްާޔ އެކަން

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެްނވެގެްނ، އެހެންނަމަވެސް ައޅު  ނުޑ ައޅުަގނުޑގެ ާދއިރާގެ ނިންމަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުގަ ގަ

ނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީކީ އެގޮަތކަށް ނޫން. މި ބަ  ޖެޓް ވާހަކަ ފްލޯރގައި ވެސް ދެްއކިން. މި ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފްލޯރގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސި  އްޔަތުން ވެސް އަުޅގަ

 ްއވަންވާނެ. އެއީ ަރއްޔިތުންނާބައްަލވާ ރިޢާޔަތްކުރަ އެ ެއއްޗެހި ފައި ހުރި ކަމަްށ ވަނީިވއްޔާ މަޖިލީހުން ޚިޔާލުފާޅުކޮށް

އެންމެ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާމަށް ރައްޔިާތއި ހިތާ ގާތް ެއއްވެސް ަމއްސަލަެއްއ 

ްއިޔތެއް ެވސް ެއ މީހެއްެގ ރަުށގަިއ ތަރައްީޤވުމަށް އެދޭނެ. ނޯންނާނެ. ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރެއް ެވސް، ކޮންމެ ރަ



  

މާލެ އާއި އަހަރު ވެސް ދައްކަމުން ައންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވާހަަކ އަކީ ރާއްޖޭަގއި  20އަޅުަގނޑުމެން ވޭުތވެދިޔަ 

. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ަވޒީފާެގ ކުޑަކުެރވޭނީ ަތރައްޤީގެ މަަސއްކަްތކުރެިވގެން އަތޮޅުތަުކގެ ފަރަޤުގެ ޮބޑު ވާހަކަ. އެ ފަރަޤު

ފުރުޞަތުތަކާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތަށް ފަހި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއެއް ާރއްޖޭގެ ައތޮޅުތަކުަގއި ޤާއިމްކުެރވިގެން. 

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މި ިތއްބެވި ގިނަ މެންބަރުންނަީކ މިކަމަށް ތާއީދުކުަރއްވާެނ ބޭފުޅުން ކަމަށް އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ހިަތކު ެއްއވެސް ަޝއްެކއްނެތް ަވކި ޕާޓީެއއް ިމއަކު ނޯންނާނެ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ެއ ޔަޤީންކުރަން. އަ 

ނޑުމެންބޭފުޅެއްގެ ސަރަަޙއްދު ތަރަްއޤީވުމަށް އެދޭނެ.  އައިސްަފއި މި ތިބީ.  އެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާތެިރކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑު އެދެީނ މަރަދޫގެ ފަރާތުން، އެހެންވީމާ ަގނޑުެގ ދާއިާރގެ ފަރާތުން މިދެންނެވި މައްޗަށް ކޮމިޓީން އަޅު  ،އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް  ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ އެކަމަށް އެކަީށގެންވާނެ، ޢިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރުގެ އަރިހުން ވެސް އަުޅގަ

ބޫލުކުރާ . އެއީ މިހާރު އޮތް އަދަދަކީ އަޅުަގނޑު ޤައެދެން މިަކމަށް ގޮތެއް ނިންމަވައިދެްއުވމަށްއަބަދުވެރިކަާމއެކު 

ނ ގޮތުަގއި ެއކަށީގެްނވާ އަދަެދްއ ނޫން. ދެން އެހެން ތަންތަނަށް ބޮޑު، ކުޑަ ވާހަކަ ޑު ދަންަނވާކަށް ނެތިން. އަުޅގަ

ނުޑ ދެއްކި ވާހަކަ އޮންނާނީ  ބަޖެޓާ ގައި ައޅުަގނޑު އެދެނީ ިތ ނ. ދެން މިތާ ފްލޯރގައި ދަްއކާފަބެހޭގޮތުން އަޅުގަ

 އްވުން. ބޭފުޅުން އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮްށދެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ،މެްނބަރު. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން  ޚަރަދުކުެރުވނު. އެހެންނަމަވެސް އޮތްވަރަށް ގައިވަނަ އަހަރު ވެސް ބަެޖޓު 2014

ނަޑކަށް % ެވގެން ދާއިރު ކީްއެވގެންހެއްޭޔ މާ، މި ޚަރަދު އެވަރަށްަވރު ވެސް ހާސިލްނުކުރެވޭ. އެެހންވީ 40ހަމަ ގާތްގަ

ވެސް ހާސިލެްއ ނުކުރެޭވ  50ނެރެވުނީ. %މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނުހިންގާ ނޫނީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ރަނަގޅު ނަތީޖާ ނު

. އަިދ ރެވިފަަދރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަަކކުންނެއް. އެ ފައިސާ އެބަ ހުރި ެއކި ަކންކަމަށް ޚަރަދުކުނފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ބަ

ށް ހުރި ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފަ. އެހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ވެސް އެބަ ހުރި ކެޕިޓަަލށް ހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން %، ހެންވީމާއެ އެީޗވެއްުނވާނެ.  100ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަޅުގަ

އެީޗވް ކުރަން ޖެހޭނެ ެއވަރަށް ފައިސާ އެލޮކޭޓްކޮށްަފިއ މިތަނުން ބަޖެޓް ދޭއިރު.  70ނޫނީ % 60 އެހެންނަމަވެސް

ރަށް ޚަރަދު އެަބ ގަިއ އޮްތވަވެަފއެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓު  މިދިޔަ ހަމަ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއްހެން ެއއެއް ެއޗީވް 

ެއކަން އެީޗެވއްނުވޭ. . ވަކި މި ސަރުކާރު އޮެވގެެނއް ނޫން. ހަމަ ކުރީ ސަރުކާރުތައް އޮތްއިރު ވެސް ހުރި ހިނގާފަ

 6އަހަރު،  5މިހާރު  ނދަރުއެބަ ހުރި ރަށްރަށުގެ ބަމި އެލޮކޭޝަން ދިނީމަ މިކަންކަން ވާން ޖެހޭނެ. ، އެހެންވީމާ



  

އެއީ ެއކަން ހިނގަން ޖެހޭނެ ، ރަށް ވެސް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާެވގެން މިހެން ޖަހަމުން ޖަހަމުން އަންނަ ރަށްއަހަރު

ގޮތެއް ނޫން. ދެން އަނެއް ަކމަކީ އެއްަބއި ރަށްރަށެްއަގއި އެބަ ހުރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ާއއި ބިން ހިއްކުާމއި މި ހުރިހާ 

ހުިރއިރުަގއި ދެން މިތަނުގައި މި ކޮމިީޓގަިއ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ތަންޮކޅެއް އެބޭފުޅުންގެ ާދއިރާތަކަްށ  ކަމެއް ައއިސް.

ކުދިކުދި ރަށްރަުށަގއި ެވސް ކޮންމެވެްސ ެއއްެޗއް އެ  ޭނނގެ ހުރީ ވެސް. އެހެންނަމަެވސްތަންކޮޅެއް ރަނގަުޅކޮށް ކަން

ކަމެއް ކުެރިވގެން ދާއިރުަގއި އެބަ ހުރި ހަމަ  4ކަމެއް ކުރެވި،  3މީހުންނަށް އޮންނަން ޖެހޭނެ. އެއް ރަަށކަށް 

އެްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންަގން ނެތް ރަށްރަށް ވެސް. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަެތއް ނެތް ރާވާފަެއއް ކުދި ރަށްރަށްރަށުން 

ން ދިރިއުޅެންޏާ ެއ ެއ މީހު، ތަނަށް އައިސްަފއެއް. އެހެންވީމާމީހުން ބާލައިގެން އެ ރަށްަރށުގެ ނަން އަދި މިހާ

ނޑުމެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. ސަރުކާރުެގ  މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަ

ސިޔާސަތު ރާވާފައި ސަރުކާުރން އެކަށައެޅީމަ ނިމުނީ އެވެނި ރަށަރާއި މިވެނި ރަށަކާއި އެއީ މިވެނި އަހަރެއްަގއި މީހުން 

ހިނދެއްގައި އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ހާއެހެން ެއކަށަނާޅާ ބާލަން އޮތް ރަށޭ.

ަބއި ރަށްރަށަށް ހަމަ އެއް އާބާީދއެްއ ހުރި ރަށްރަށަށް އެ ބަޖެޓް އްއެ ، ށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާދައުލަތުގެ މަްއޗަ

އް ހަމަޖެހިގެން ދާއިރުގައި ބަެއއް ރަށްރަށަށް އެކަން ނެތްކަން އެއީ ހަމަ އެލޮކޭޝަންތައް ެއވަރަށް ކެިޕޓަލް ޕްރޮގްރާމްތަ

ވެސް ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން. އެ މީހުން ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ  އެހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. 

، ކަމެއް ވެސް. އެހެންވީމާ ހުިރހާ ނަރުދަމާ އާއި، ބޯފެާނއި ބަނދަރާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ެވސް. ބިން ހިއްކުާމއި މި

ދޭތެރޭގައި ކޮންެމވެސް ގޮެތްއ ނިންމަވައިދެްއވުން އެދެން.  ޤައްރިުރ އެހެން ހުރި ރަށްރަށާއަޅުަގނޑު އެދެން މު

ނޑު ކަެމއް ެއްއވެސް ކަެމއް ނެތް ރަށްރަށާއި، ތަންކޮެޅއް އެ މޭޒުްނ މެންނަްށ ހޯދޭނެ މިކޮޅުން އިދާރީއެލޮކޭޝަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ.  ގިނައިން ހުރި  ރަށްރަށާއި ބަާލފައި މި އެޖެސްޓްމަންޓް ގެނަުއމަކީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އްމަދު ޞާލިޙްމެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އްމަދު ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާޙިމް މުޙަ

ޕްރޮގްރާމްތަަކީކ އަބަދު ވެސް ބަޖެޓް ނިންމަމުން އަންނައިރުގައި އެންެމ  ގެއިނގޭތޯ. ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ޝުކުރިއްޔާ 

އްޔަތުން ައޅުަގނުޑ ޓީގައި އުޅުނު މެންބަރެްއގެ ހައިސި އުނދަގޫ ެއއް މަރުޙަލާ މިހާތަނަށް ދެން ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމި

ކުން ދާއިރާއަ  އީ އެއެހެން ވަނީ ކޮންމެ ދާއިރާއެްއގެ ވެސް ތަރައްޤީ އަށް ހުރި މަޝްރޫޢުތައް އެ ދަންނަވަނީ.މި 

ހުރީ ކިހާހިސާބަކަްށތޯ، ކޮން ކަންކަމެއްތޯ އޮީތ  އްސަހިސާބަށް ގެނެސްދޭ. އެ ކަންަތއްތައް ގޮ  ރައްޔިތުން އެބަ މެންބަރާ

ތް ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފަ. އެހެންވީމާ، އެހެން ވަނީ. ދާއިރާެއއްަގއި ނެ އެއީ އެްއވެސް ރަށެްއގައި ެއްއވެސް. ފަބަލާ



  

ޓަކައި މިހާތަނަށް ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ގެްނގުޅެަފއި ޮއތީ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބަޖެޓް  އްލުކުރުމަށް ދެން މިކަން ޙަ

ހަމަ ކޮންމެވެސް ކަހަަލ  ުރގަިއ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްނުާވ މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކަށް އެކުަލވާލަމުން އަންނައި

އުނދަގޫތަެކއް ހުރޭ ޕްރޮގްާރމްތައް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް. އެއީ ކުީރއްސުރެ ފަށަިއެގން އޮތް ގޮތް. ސަރުކާުރެގ 

ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކަށް ހުންނާނެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތައް. ދެން އަނެއް ފަރާތުން މި އިޝޫ މި ނަންގަވާނީ. 

ނޑު މެން ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި ކަމަކަށްވާތީ މިހެން މި ދަންނަވަނީ. ދެން އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކިއ ދެން އަޅުގަ

މިހާތަނަށް ކުރަމުން އައި ޮގތަކީ ެއއީ ޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕގެ ތެރެއިން ަވކި ވަރެްއގެ އަދަދެއް އޮަޕޒިޝަނަށް ދެނީ. 

މިލިއަން އިދިޮކޅު ޕާޓީތަކަށް ދީފަ. ދެން އެ  200ލިއަން، މި 250މިލިއަން،  300ގާތްަގނޑަކަށް މިހާތަނަށް ހުންނާނޭ 

އޮޕޮޒިޝަނުން ދެން އެ ާދިއރާތަކަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަްށ ޕްރޮގްރާމްތައް ަކނަޑއަޅަިއ ނިންމާފައި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ 

ނޑު މިައދު ހަމަ ހުށަހަޅަން ކުރީގައި ވެސް  އެ ކަންތައް ކުެރއްިވ މިހާތަނަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަށް  300މިިލއަން ރުފިޔާ،  200ގޮތަށް ޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕގެ ޕްޮރގްރާމުގެ ތެެރއިން 

ނަޑއަޅާފައި މިަތނަށް ހުށަހަޅަން. އެ ނޫން  ނޑުމެން ދެން އެ ޕްރޮްގރާމްތައް ކަ އެލޮކޭޓްކޮށްަފއި ދެްއވަން. ައޅުގަ

 ކުރުމަކީ ަފސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެހެްނވެ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ގޮތަކަށް މި ޙައްލު

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 3އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ވާހަކަ ެދްއކެވުމުެގ ފުރުޞަތުަގއި އަދި މިހާތަނަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވި 

ގައި ތިްއބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ަގނޑުމެންެގ މި ޕީ.ޕީ.އެމް ފަޅީއަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ައޅު .މެންބަރަކު

ން ވަޑަިއގެން މި ބޭބޭފުޅުން އެންމެ ބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ޢަލީ އާރިފްފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންއަދި ވިލު

ކޮންެމވެސް ިރޔާްޟ  ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލީޙް އެ ދެްއވި އިރުޝާދުެގ އަީލގަިއ؛ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންމެ

މް ރާހީޤާސިމް އިބްއޮނަރަބަލް . އަުޅަގނޑުެމންނަށް ޙައްލެއް ހޯދިދާނެ. ައދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގަންަނވާފަ

ބެހޭ ގޮތުްނ  ދައްަކވާ ނިުމނީމަ ގޮތްތަކަކާ  ވެސް ކޮމިޓީަގއި އެބަ އިންނެވި. މި ހުރިހާ ބޭފުޅުްނ ވާހަކަފުޅު 

އިފިން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ގެން މިއުޅޭނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ވެސް ދަްނނަވަމިދާނެ ކަމަށް ބަލައިމެންނަށް ނިންއަޅުަގނޑު

ސާސީ މައްސަލަ މި ގޮތްގޮތަށް ުނކުންނާނެ ކަން އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ވެސް ވަރަށް ިވސްނޭތީވެ ިމއަށްވުެރ މި ހައް

ނުޑމެން ބާ ތަކުގައި ކުރީ އަހަރު ހަމައްވައިފީމު. ނަމަވެްސ ކުރިއަށް ެވސް އެްޑވާންސް ބައްދަލުވުންތަެކއް އަުޅގަ

މް މުޙައްމަދު ތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީއެ ހިންަނވަރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަ ގެންަދވާ ގޮަތށް ބަލާއިރު ދެންމެމަލުކުރައްވަމުންޢަ

ޒިޝަންސަްށ އޮޕޯ ދަދުގެ ވަކި ކޮްމޕޯނެންޓެއްމު އެއް ނުކުތާއެއް. މި އަވިދާޅުވި ނުކުާތައކީ ވެސް މުހިން ޞާލިޙް އެ

ގެން ކުރިއަްށ ރާތުން ެއކަމަށް ޙަްއލު ހޯއްދަަވއިދީ އަދި ޕާލަމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ފަވަކިކޮްށ އެމީހުންނާ ވާަހކަ ަދއްަކއި

ނޑަކަްށ ބަޖެޓުވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް. އެނިގވަަޑއި  .ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީމިއީ ހަމައަށް ިމފަހަރު  26ގެ %ގަންަނވާނެ ގާްތގަ



  

ތް މި ވަގުުތ މިގޮތަށް ބަދަލުކޮްށލުމުގެ މަސައްކަ ބިލިއަްނގެ ވާަހކަ. މި ބޮޑު އަދަދު 6.2މި ދަްއކަނީ %ަގނޑުމެން އަޅު

ކޮންމެ މެންބަރެއްެގ  ގެމެންބަރުން 85މި ދިމާވެދާނެ. އެ ތެދެއްމެ، ހަމަ އަުޅަގނުޑމެންނަށް  ކުރަމުންދާއިރުަގއި

ތަަރއްޤީ ހަމަ ގެނެސްދިނުމަކީ މެންބަރުންގެ  އަށްދާއިރާ ދާއިރާއަކީ ަވކި ކުލަަޔކުން އޮންނަ ދާއިރާެއއް ނޫން. އެ 

 70މައްޗަށް ލާޒިމުކުާރ ކަމެއް ަކމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަާޅިއ ހުދުން ލިޔެފައި ނެތަސް ަރއްޔިތުން ޤަބޫލުކުަރއްވާ. 

ރާތްކުރާނީ މާނީކީ މެންބަރަކޭ ުނވަތަ ސްކޫލު އިުނވެއް ވޭ ބަނަދރު އަޅާ ަގއި ނުކުތާތަކަކުވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ގެން މެންބަރު ކުރައްާވ ސްނިފައި އޮތީ މެންބަރު ހުންނަވައި ރައްިޔތުންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ ވި މެންބަރެކޭ. ނަމަވެސް

ނަޑއެިޅގެން ޤަބޫލުކުރައްާވ ރައްޔިތުން ހަމަ މެންބަރު  މަސައްކަުތގެ އަލީަގއި ބައެްއ ދާއިރާތަކުން މެންބަރުން ކަ

ވީމާ، އެހެން ދާއިރުަގއި ެއ ވިދާުޅވިފަދައިން ހިތުެގ އިްހސާސްތަކާިއ ވަރަށް ގާތުްނ ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ކަެމއް. އެހެން

މިއަށްވުރެ ގާްތ ވިންދެއް ބަޖެޓުގެ ެއްއވެސް  ދެްއވިހެންއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިާދޅުވެމަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢި އަދި ގުޅޭނެ

ތިރިން މި އަންނަނީ ހަމަ  އި މި ހުންނަ ބައިގައި ނޫޭޅނެ. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މި ނަން ޖަހާފަ ކަރުދާސް ޞަފްޙާތަކަކު

ސީދާ މެންބަރާއި ރައްޔިތުންާނ ދެމެދުގައި އޮންނަ އެއްމެދު ސައްލާެއއްެގ ގޮުތގަިއ. އަުޅަގނޑަށް އަދި ނުފެނޭ އިތުުރ 

 ފަރާތުން.ޙިލްމީ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ هللا ތަނެއް. ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

  

  ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑަށް ާސފުކޮށްލަދެއްވަމުޤަ ފާނަންތޯ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިއޮތް ފޮތުގެ މިއޮްތ އްރިރު އަުޅގަ

  މަޝްރޫޢުތަކަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް މިހާތަނަށް ގެނެވިފައި ޮއތް ކަމެއް.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނުޑ ދެންމެ ދަންނަވާލި ފަދައިން  ބަދަެލއް ނުގެެނޭވނެ. ނަމަވެސް ނޫން. އަދިެއއް ލިޔުމަކުްނ އެްއވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާާއ  ވެސް އަދި މި ބަޖެްޓ އެްޑވާންސްކޮށް ުނވަތަ އިްސކޮށް އަުޅގަ

ރާތަކުަގއި ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.އެްސ.އައި.ޕީ ހިންަގވާ ދާއިރާތަުކގެ ވަޒީރުންނާ ވެސް ކުެރވުުނ މަށް ގުޅުން ހުރި ދާއި އެކުަލވާލު

ބައްދަލުވުންތަުކގެ އަީލގައި ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ބަެއއް ަކންތައްތަކަށް ބަދަލު ގެނެވޭތޯ 

ެއއީީކއެއް އަދި  ކުރެވިފައި ހުންނާނެ. ނަމަވެސް އް އަޅުަގނޑުމެން ކަރުދާހުެގ ލެވަލްަގއި މަސަްއކަތްތަކެ

މިއޮތް ބަޖެޓް ކަރުދާހުގެ ފޮތަކާއި ެއއްެވސް ޚިލާފެއް ތަފާތެއް މި  އިއަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އާދެވިފަ

މުމުގެ ބައްދަލުވުންތަުކގެ ކުިރއަކުން ރަސްމީ ސިފައެްއގައި އިިވގެްނދާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ަބއްދަލުވުންތަުކގެ ނިން

އަދި މިއާެއުކ ޓަކައި  އަލީަގއި ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީއަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެޖެންާޑގެ ސެކްޝަނެއް ިމވަނީ މި ސަބަބަށް

ނޑުމެްނގެ ބަޖެޓުކޮމަންޑޭޝަންރެ ވާލުކުެރވުނު ބުރަ ތް ނިންމާލެވުނީ. މި ޮކމިޓީއަށް ޙަގެ މަަސއްކަތަކާެއކު، އަުޅގަ



  

ނޑުމެންގެ ޓައިމްަލއިނަކީ ރަކުަރވެއްޖެ ސްއޫލިއްޔަެތއް އިދާއުފުލަން ދަތި މަ އްޔާ އެ ިހސާބުން އޮންނާނީ ނިމިފަ. އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އެނބުރި މިކަން  އްދަލުވުންތަކަްށ ފަހުގައި ނިންމައިވަަނ ދުވަހުގެ ބަ 2014ނޮވެމްބަރު  27

 ފޮނުވާލަ ދެއްވުން. ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ.

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި ވެސް އެހެްނ  ދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދެންއާ އަޅުގަ

ރުކޮށް ަބއެްއ ން ރުިފޔާެގ ވާހަކަ ަތކުރާމިލިއަ 6ކޮޓަރި އަޅަން  10ލުގަިއ ދިމަދިމާއިން ވެސް ތިނަދޫަގިއ ހޮސްޕިޓަ

ނޑު ފާހަގަކުރަންބޭފުޅުން ދައްކަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މި  ވާ ތަން. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަށްރަުށގެ ަރއްޔިތުން ވަރަ . ށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުިވ އެ ަމއްސަލަިއގަފާހަގަކުރެްއވި ކަން. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ކޮޓަރި.  10ގޮތުގައި ހަދާ  ގެ ކޮަޓރިއަކީ ެއއީ ޕްރައިވެޓް ރޫމް 10ގައި އެ ހަދާ ން ތިނަދޫއަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަ

ންދާނެ ވެސް ހިސާަބކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެވި ޮކންމެވެސް ހިސާބަކުން ސަރުާކރަށް އެ ފައިސާ ވަެދގެއެއީ ކޮންމެ

ނެޑއް ފުނިފުން ނޑެްއ ނޫން އެއީކީކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެއީ އެތަނަށް އަޅާލާ ލާރިގަ . އެހެންވީާމ، ޏަށް އަޅާ ލާރިގަ

ނޑު ްއޔިތުންގެ ތެރޭަގއި ދެކެވޭީތވެ އަޅުަގނޑު ހިތަށް އެރި ބަޖެޓުއެކަމުގެ ވާހަކަ ތިނަދޫގެ ރަ ގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ

ކީ މުޅި ެދ ކޮޓަިރ އަޅާނީކީ ހުްސއެކަނި ތިނަދޫ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެއް ނޫން. އެތަނަ 10ގެންނާނަމޭ. އެތާ 

އަތޮޅުގެ ހުރި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއްވީމާ އެތަުނގެ ބޭނުން ދެ އަތޮޅު މީހުން ވެސް ކުރާނެ. އުސޫލެްއގެ ގޮތުން އޭތި އެ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. އެހެންވީާމ، ެއކަްނ އަުޅގަ ދަނީ މުޅި ދެ އަތޮޅަްށ ބެހިގެން ކަމަށް އަުޅގަ

ގައި ނަމަވެސް އަދި ކުރު މުއްދަތެއްަގއި ނަމަވެސް ދަތުސަރުކާރަށް ދިުގ މުއް ވާލަން. އެއީށް އެ ވާހަކަ ދަންނަކުށްވެރިކޮ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އިނޭގތޯ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ  އެ ފައިސާ އެނބުރި ވަންނަ ތަނަކަށްވާތީެވ އެކަން އަުޅގަ

 މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު އިބްރާހީމްދީދީ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެސް ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ތެޭރގަިއ 

ނުޑމެންގެ ދާއިރާއަކީ ެވސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ހަމަ ން ވާހަކަޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުމިހިރަ  ދައްާކއިރު އަުޅގަ

ދޫ ދާއިރާައށް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ދަށުން އަހަރު ވެސް ފޭ 10ދީއެއް އޮންނަ ދާިއރާއަކަްށވެފައި ވޭުތވެދިޔަ ބޮޑު އާބާ



  

މާރާތެްއ އި ޅިފަާކއެއް ނެތް. ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއްމާރާތެއް އެޓެއް ހިންިގފައެއް ނެތް. ސްކޫލު އިއެްއވެސް ޕްރޮޖެކް

ކުރެވިފަާކއެއް ނެތް. އެ ރަުށެގ އެހެން އެްއވެސް ކަމެއް ކުެރވިފަކާެއއް ނެތް. މިވޭުތވެދިޔަ ނަރުދަމާއެއް ނެތް. ފެނެއް 

ރު ތެޭރގަިއ އަހަ 10މިކަން އޮތީ މިގޮތަށް އޮްއވާ މިދިޔަ  އީނެތް. ބިން ހިއްކުމެއް ނެތް އެ ރަށަކު. އެހެންވީމާ، މި 

ރާއްޖޭަގއި ހަމަ މާ ކުދިކުދި އާބާދީތައް ހިމެނޭ ރަށްރަށުގަިއ ވެސް ހަމަ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ދަށުން ފެނާއި ނަރުދަމާ 

ވެސް އެޅިަފއި އެބަހުރި. ބަނދަރު ވެސް ހެދިފައި އެބަހުރި. އަދި ބިން ހިއްކުން ވެސް އައިއްސަ އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، 

ލީ އެްއވަރަކަްށ ބަނދަރު ޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ީއކުއަތުަގިއ ެއއް އަހަެރއްެގ ތެރޭަގއި ާރއް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮ

ނޑުމެންނަްށ ވެސް މި ދިޔަ އި، ބިންހިއްކުމާ މިކަންކަން ނައިއާ ނަރުދަމާ ،ހެދުމާއި އަހަރު  10ސް އޮވެދާނެ. އަުޅގަ

ރަެށއް ެއއީ. ތި، ފެނެއް ވެސް ނެތި ޮބޑު އާބާދީ އޮތް ތެރޭގައި އެްއވެސް ީމގެ ކަމެްއ ނެތި، ނަރުދަމާއެއް ވެސް ނެ

. މި ރަށަކީ ހަމަެއކަނި ެއްއ ީމހުންގެ އާބާދީ މުިޅ އަތޮުޅގަ ދިހާހަވަރަކަށް ވ.އަޮތޅަށް ބަލައިާލއިރުަގއި މިސާލަކަށް

ނޑު އެ ކޮންމެހެން ވަ 5800ރަށަކަށް  ނީކީ ބަހެއް ބުނަކި އަތޮަޅކަށް ބަދު މީހުން ހިމެނޭ ރަށެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަހަރު ތެރޭގަިއ ހަމަ ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ  10ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިދިަޔ މަދު އާބާދީ ހުރި އަތޮޅުތަަކށް ވެްސ މިދިޔަ 

އި ފެނާ ވެސް ެއޅިފައި އެަބހުރި. ބިން ހިއްކުން ވެސް ައދި ބަނދަރު އެވެސް ހެދިފަ އި އެބަހުރި. ނަރުދަމާ އާއިހިންގިފަ

ަގއި އެ ރަަށކަށް ވެފަިއ މިހާރު މި އަހަުރގެ ބަޖެޓުިމޮގތުން އެްއވެސް ކަމެއް ނެތިަފއި އޮ  ވެސްއެބަހުރި. އެހެންނަމަ

ނޑާލާ ހިސާބަށް ނުފޮނުވައިކަމެއް ޖެހިފައި އޮތީމަ ެއއީ ޮބޑު ކަމަކަްށވެގެ ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަްށ ެދއްުވން އަުޅގަ ްނ އެ ކަ

ީކ ހަމަ ހިންގަންޖެހޭ ރަޙައްދެްއގަިއ މިހިރަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަހާ ސަތާއީދުކުރަން ރާއްޭޖގެ ހުރި ައޅުަގނޑު ހަމަ އެދެން. ދެން

ކަމެއް. އެ މިިދޔަ އަހަރު ވެްސ ބަެއއް ރަށްަރށަށް ހަމަ އިސްކަންީދގެން ބިްނ ވެްސ ހިއްކާަފއި ނަރުދަމާ  ޕްރޮޖެކްތަކެއް

ދާނެ. ވެްއ ކުެރވި ހިނަގއިންަތއްތަެކއް ނު ވެސް އެޅިފަިއ އެބަހުރި. ެއ އެއްފަހަރާ ހުރިހާ ރަށަކަްށ ބޭނުންވާ ކަ

އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް މި އަހަރު ވެސް މި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް އެިކ 

ނޑު  ވަރުވަުރގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ިހންގެން އޮތް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މި ބަޖެޓުން. އެހެންވީމާ، މިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަ

ހި މިހިރަ ގޮތަށް ގައި މިހިރަ އެއްޗެއަރިހުން އެދެން ހަމަ މި ބަޖެޓު ބޮޑަށް ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހަމަ ވަރަށް

ެދއްުވމަށް އެދި އެ ވާހަކަ ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލާ ވާހަަކ  އުނިއިތުރެްއ ނުގެނެސް ހަަމ މިގޮތަށް ނިންމަވައި

 ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 މަދު ނާޝިދު. އޭ.ޑީ.ކޭ ނާޝިދު.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:



  

ނޑު ކުރި ވަރަށް ބޮޑު  އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ދަންނަވާނީ މިހާރު ބަޖެޓް މި ހިސާބަށް އައިއިރު ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ދެއްިކ  ޓުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހުމަލީ ސިފައެއް ނާދޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ބަޖެކަށް ޢަރިކުއެސްޓަ  އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ބަޖެޓެްއ  ށް ޙުސަިއން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވިވާހަކައަށް ތާއީުދކޮ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް  2015ޖެހެއޭ މި އަހަރަށް  އެނގެން އެބަ  ފާސްކޮށް ހަދާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ

ްއޗެއްތޯ އެީޗްވ ެޗއްތޯ؟ ކޯއްވީ ކޯ ވަނަ އަހަރަށް ދިން ބަޖެޓުން އެޗީވް 2014އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓެއް ދޭިއރުގަިއ، 

ަފިއ ތަކެއް ރާވާ.އައި.ީޕގެ ޕްރޮގްރާމުނުވީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވެްސ އެ ވިދާޅުވީ ޕީ.އެސް

ނޑުމެްނ  އޭގެ ތެެރއިން ކިަތއް ޕްރޮޖެްކޓުތޯ ހިންގުނީ؟ ނުހިންގުނީ؟ ކޮން ކަމަކަށްތޯ؟ މި މަޢުލޫމާތު އެނގުނީމާ އަުޅގަ

ވަނީ. ސް މިތައް ޕަސެންޓްކަން މި އެޗީވް މި އެނގެނީ އަޅުަގނޑުމެން އަދި ބަޖެޓެއް ރޭވިޔަސް އެ މިކަންކަން ރޭވިޔަ

ނޑުމެންނަކަށް ހަމައަކަށް ނެތް އައިްއސަކާެއއް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް އެހެންވީމާ، މި މަޢުލޫމާ ތު އަދި އަޅުގަ

ގްރާމުތަުކގެ ވާހަކަ ދައްާކއިުރގައި މި މަޢުލޫމާތުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގނޑުމެން ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ޕްރޮއެދެން އަޅު

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް  ާވނީ. ދެންކުރިއަށްދާން ފާސޭހަ އޭރަށް ބަޖެޓް ފާސްކޮށްގެން .އެނގެން ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ތެރޭގަިއ ހުރި ެއއްޗެހިަތއް  ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ޕްޮރގްރާމުތަުކގެ  ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ލަފާކުރެވެީނ މި

ނޑުމެން މި އިއިދާރީމޭޒުން ައއިޑެންޓިަފއިކޮްށފަ ކަށް ައޅާލީމާ އެ ޒިޝަްނގައި ތިިބ މީހުންެގ ކޮލަމަާޔ އޮޕަކިއަުޅގަ

ޕްރޮޖެކްޓް އޮބައޮތްތޯ ބަލާލީމަ މިކިޔާ ތްރީ ހަންޑްރެޑް މިލިއަން ނޫނީ ފޯރ  ކިހާވަރެއްތޯ އެޮލކޭޓްކުެރވިފައި ހުރީ. ކިތައް

ނޑުެމންނަށް އެނގޭނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ކޮށްލަެދއްަވއިފިްއޔާުމ ހަންޑްރެޑް މިލިއަން ެއީޗވް ވޭތޯ. އެއަްށ ބަލާލީމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަމާ އަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަންމާދަ އޮތް  ށް އެނގޭނެ އޮޕަޒިަޝނަށް ކިހާވަރެއްތޯ ދެންނޭނގޭ. އޭރަށް އަޅުގަ

ނުޑ  ކިހިނެއްތޯ. ތިްނ ވަނަ ކަމަކަށް ފަރާތަކަށް މި ކިހާ އޮތީ. ެއހެންވީމާ، ނިސްބަތުން ޕަސެންޓޭޖް އުޅެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ދެއްވި ފުރުޞަތެއް ތިއަޅު  ލާނީ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރުދަންނަވާ ބޭފުޅުންެގ ގަ

ނޑުމެން ވަރަށް އުފަލުން  ނީ ެއްއ ކަމެއް ހުށަހަޅާށޭ. ދެންބޭނުން އެްނމެ ރަނގަޅު ކަެމއް ނޫ ދާއިރާއަށް ދެން ައުޅގަ

ނޑުމެން މިސާލަކަށް، އަޅުަގނޑު ކަމެއްގެ ވާހަކަ ބުނިން. ބުނީމާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ެއއް  ެމން ދާއިރާގައި އަުޅގަ

އެަތްއ ފަހަރަކު ސާރވޭ ހަދާފައި  މަސައްަކތްތަކެއް ކޮށްދޭށޭ. އެއީދިނުމަށް ންޑޫ އެއްކޮށްލައިދެ ކޮމަ ،ބުނިން ކޮމަންޑޫ

ނޑު ބުނި ކަންަތއް ދެން ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެްއ. ބަލާއިރުަގއި އެަބއޮތް ބަޖެޓް އެްއކޮްށ  ވަރަށް ދީލަތިފުޅާ އަުޅގަ

ނޑުގެ މައްސަަލއެއް ނެތްރުފިޔާ ޖަހާފަ ލައްކަ 5ކުރާ ގޮތަށް ެއއް އިނީ އަލުްނ ސާރވޭ ދީފަ. އެކަމަކުކޮށް މީގެ  . އަޅުގަ

މި އަހަރު ތިމަންނަމެން ސާރވޭކޮށްދޭނަމޭ މިހެންނޭ. ެއ  އި އްޔާ. މިސާލަކަށް، ސާރވޭކޮށްފަރޭވުންތެރިކަމެއް ހުިރއްޖެ

ޖަހާފައި ިއންނާނީތޯ ނޫނިއްޔާމު ސާރވޭ ނިންމާފައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ނޑައި އެްއކަަލ ބުނާހެން ކަސާރވޭކޮށްފަ ދެން

ނޑައެޅޭނެ ކަމަށް ދެން ތިމަންނަމެން  ވަނަ އަހަރަށް 2016ނޫނީ ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅައި ިދނުމަށް  މިވަރު ބަޖެޓެއް ކަ

މާންޓެއް ނެތޭ މި އަހަުރ އަންނަ އަހަރަށް. މިކަހަލަ ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއނގިއްޖެްއޔާމު އަޅަގނުޑގެ ޑި



  

އްެސްއގެ ދެން ކޮން ދިމާލަކަށްޯތ ރެވިފަިއ ހުރި ެއްއޗެމި ސާރވޭަތކެއް ކު ކުރާކަށް. ކޮންމެހެން އޭތި އިންކުލޫޑް

ގެންާދއިރުަގއި އި ތިބި ަބޔަކު ފައިަބއިއަަހރަށް އިލެކްްޓވެފަ 5މިދަނީ. އޭަރށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޅުަގނޑުމެން 

ވަރޭ. ދެން އޮތް އަންނަ އަހަރު މިހާ، ވަރޭއާނ މި އަހަރު މިހާޔިތުންަނށް ބުނަދޭން އެނގޭނޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައް

އަސްލު ާރއްޖޭަގއި ހަމަ ިމތާ ތިބި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް  އީ ބުާނއިރުަގއި މި އޭކޮމަންޑޫ

ތަނެއް. ެއްއެވސް އެ ރަުށގެ ރަްއޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. ވަަރށް ހައިލީ ކޮންޓަމިނޭޓަޑް ޮކންޖެސްޓެޑް

މިހެންެވ ފެން ލީކުވެ އޭގެ ތެެރއިން  ޮއތް ސުނާމީއާ ގުޅިގެން އިމައްސަލަެއއް ނޫން. ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް މާކުރިން އަޅާފަ

ށް ބޮޑު ސިްނގާ ޕްރޮފެޝަނަލް ޓީމެްއ ޮގްސގެން އެތަުނަގއި ވަރަބޮއި ފެނެްއގެ ސަބަބުން ކަްނނޭނގޭ ލެޑް، ހައިލީ ޮބޑު

ނޑި އެ  މާަފއިބަރުން ގާނާލީ އިވެފަ ބަޖެހޭ ހަދަން. ބަނދަރުގައި އޮޗެްއ އެރރިސާ ސްގެްނ ރަށު ތެެރއަށް ގޮ ދާ ުކޑިބޮ

ނޭނގޭ ކެންސަރު އެހާ ގިނަީއ އެ ރަށުަގއި. ވީ ެހވް ޓު ިރސަރޗް ދެޓް. ފެނުގެ ުއޅޭތީތޯ ކަންނޭނގޭ އެހެންެވގެން ކަން 

ުބޑުަގއި އުޅޭ އިންޖީނުެގ ހުންނަ ގެ ެއއާ ޖެހިގެން ހަމަ އެއީނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ލެޑް އުޅޭީތ، ީކއްެވގެންތޯ ޭގގައި 

ކުދިން  35މަންމަން ކުދިން. މަންމަން ކުދިން.  ކުދިން ވަަރަކށް 10އެ ސަރޙައްދުަގއި އެބައުޅޭ  .ކުޑަކުދިން އުޅޭ ގެ

ޑު ދިރާާސެއއް ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ެލވަލްެގ އެ ރަށުަގއި އެބަ ތިބި މަންމަން ކުދިން. އެހެންވީމާ، މިަކން އަސްލުަގއި ބޮ

. މިއީކީ އަނެއްހެން ހަމަ ނޮން ކަތްކުރޭމަސައް  އިދިރާސާއެްއކޮށްގެން މި ރަށުެގ އާބާދީއަށް މިވަނީ ކީއްތޯ. ުގށް ކިޔާފަ

މެއް. ބަލިމަޑުކަ ބަލް ޑިޒީސެއް އުޅޭނަމަ ައނެއް ކަހަލަ. ކޮމިއުނިކަ އީކޮމިއުނިކަބަލް ޑިޒީސް އެހާ ހައި ތަނެއް އެ

ވަރު. ސް އެހާއެހެންވީމާ، ލޯންގެ ޓާމް ކަްނތައްތަކެއް އެތާނަގއި އެބަހުރި. ހައިޕަރޓެންޝަން އެތާ އެަބހުރި. ޑައިޕެޓިކް

ސް އެހާ ގިނަ. ސޯ، ިއޓްސް އަ ސީިރއަ ބަލް ކުދިން. ދެން ިޑސްއޭވަރުފެއިލިއަރ އެހާ ވަރު. ރީނަލްންސަރު އެހާ ކެ

އްލަީކ އެތަުނގަިއ އެ ވީމާ، މިކަމަށް އޮްތ ހަމަެއކަނި ޙަވަރަްށ ކޮންސާްނވޭ. ެއހެން ޕްރޮބްލަމެއް އޮތް ރަެށއް. އަުޅގަނޑު 

މީހެްއގެ ގޭތެެރއަްށ ހޭނީ ބަނދަރުމަތިން ރަށުތެރެއަށް، ރައްޔިތުންނަށް ެއއަށްވުރެ ބޮުޑ ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެްއ، ފުއްމާލަންޖެ

ނޑުމެންނަށް  5ރވޭ . އެ ހިސާބުގައި ޮއތް ރަށެއް. އެހެންވީމާ، މީަގިއ ސާންބަނދަރު ލަްއކަ ރުފިޔާއަްށ ހެދިފައި އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ފިނޭން ގެން ނޫިނއްޔާމު މިކަހަލަ ސް މިިނސްޓަރު ވެްސ މިތާ އިންަނަވއިޕްލޭނެއް އެަބއޮތްތޯ؟ އަުޅގަ

އިީނ  ންދެން އޮްތ ޕްރޮގްރާމް އިނީ. ދެކިހިނެއްތޯ  ންނާ ވާހަކަ ދެްއކެިވގެން ެދންޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންަގވާ ބޭފުޅު 

ގެން ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެއްފަހަރަކުންނެްއ މި ހުރިހާ ކަމެއް ނުވާނެ ަލއިކިހިނެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، ރާވާ

 2މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފަ. މި އަހަރު  2ަގއި މި އަހަރު އެބައޮްތ ލާއިރު މަރޮށީށް. މިސާލަކަށް، މަރޮއްޓަްށ ބަލައިކަމަ

 2 އި ުސާވލުކުރަމުން ބުނީ އެ ދެންއޮްތ އެތި ައޅުަގނޑު މިތަނުަގިއ މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގަ ން ރުފިޔާ ޖަހާފައިމިލިއަ

ޕްރޮގްރާމް ބަނދަރުގެ ތެރޭގައި އެކަމެއް ނުވާެނއޭ. އެކަން މި އަހަރަށް މި  22ން ރުފިޔާއަކުން ނުވާނެ ނޫންހޭ މިލިއަ

 އެކަން ކޮށްދޭނަމޭ.  ވަނަ އަހަރަށް 2015އަންނަ އަހަރު ، ހިނގާ

 



  

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .މިނިޓު.. 5މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އަންނަ  ން ރުިފޔާ ޖަހާފަިއ އޮތް އެްއޗެްއ މިމިލިއަ 2ންމާލަނީ. އެހެންީވމާ، އެކަަމކު މި ހިނގާ އަހަަރށް އާދެ! މި ނި

ން ރުފިޔާއިން މި އަހަރު ނުވެގެން އަންނަ އަހަރަށް މިލިއަ 2ވަނަ އަހަރަށް.  2015އަން. އެއީ މިލި 1.5އަހަރަށް އޮތީ 

ޖީއެއް ވެސް ލިބުނީ ކަމަށް އޮތް ވަން ޕޮއިންްޓ ފަިއްވ މިލިއަން ޖަހާފަ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް އައު މޮުޅ ޓެކްނޮލޮއެބަ

ްސ ކަހަަލ ވި ކަންތައް. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ެއއްވެުނން ނުމިލިއަ 2ލަން މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ވެދާނެ މިކަން ކޮށް

ނުޑމެންގެ ވަރަށް ކޮންސާން އިރިސާރޗެއް ނެތި މިކަހަލަ ގޮތަށް މިކަން ކޮށްފަ ހަމައެއް ނެތި  ވޭއޮތީމަ އަޅުގަ

ހަކަ ަގއި ވާއެއް ފުޅާ ދާއިރާހަމަ ވަރަށް ރޯލްކޮށް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕއަށް. އެހެންވީމާ، މިކަންަތްއތަކަށް އަލުން ރއޯވަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްާޔ. ތަންކޮެޅއް  އިުތރަށް ވެސް ވާަހކަދެކެވުނީމާ  ދެކެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 މަޢާފުކުރައްވާތި!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެއް ނަމަެވސް.ފުރުޞަތު އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އާދެ! އެހެންވީމާ، ިނޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ނަންަގވަން، ަމްއސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް(

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ާވހަކަ ދަ ެދއްތޯ. މި ދިަޔ  އްކާނީ. ީމވިްއޔާ ހިނާގނެ ގޮތަކީއަޙްމަދު ތި ފަރާތުން ކިޔާ ެއއްެޗއް ކީމަ އަުޅގަ

މަލުކުރުން ލާޒިމް ންޑޭޝަނަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޢަކޮމަެޖއްޔާ ބަޖެޓް ރެ އްޔަތު ޤާނޫނު ުބނާގޮތުން ވެއްއަހަރުގެ މާލި

ނަޑަކށް ނޭނގޭ. މިދިޔަ އަހަރު ފާސްކޮށްފަ އި ހުންނަ ބަޖެޓް އެްއޗެއް. ލާޒިްމވީމަ ހަދަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އަުޅގަ

ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޮމަންޑޭޝަން އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުެރވުމުަގއި ރެ

އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި ރަށްތަށް  ޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެހިންގާ ތަރައްޤީެގ މަ ންއެހެން ގޮތަކުން ިވޔަސް ަދއުލަތު

ނަޑއެޅުމާ ނޑަެއޅުމުަގއި ފާއިތުވެފަިއވާ ކަ އަހަރު ތެޭރަގއި އެކި އިދާރީ ާދއިރާތަކާިއ  5ިއ ެއ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިާސ ކަ

ގައި ހިްނގާފަިއވާ ަތރައްޤީ މަޝްރޫޢުތަކާއި އެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހޭދަވެފައިވާ ފައިސާއަށް ރިޢާޔަްތކުރުމާއި، ރަށްތަކު

އަހަރު ތެޭރގައި މަދުން ތަރައްޤީ މަްޝރޫޢު ހިންގިފައިވާ ނުވަތަ ައމުދުން ހިނގާފައިނުވާ އިދާރީ  5ފާއިތުވެފަިއވާ 



  

ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރާއިރު ިއސްކަންދިނުމާިއ، އާބާދީގެ ނިސްބަތުންނާއި،  ދާއިރާތަކާއި ރަށްތަކަށް ކުިރައށް އޮތް އަހަރުގެ

އަހަރަށް ބަާލއިުރ ހަމަހަމަ ކަމަށްވުރެ ފަހަތުގައިވާ އިދާރީ ދާއިރާަތކާއި ަރށްތަކަށް އޮތް އިންބެލެންސް  5ފާއިތުވި 

ޅުމާިއ، އަދި ެއގޮތުގެ މަތިން ފަިއސާ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ަފއިސާ ަކނަޑއެ

އެލޮކޭޓުކޮށްަފއިާވކަން ބަޔާންޮކށްދޭ ކަރުދާހެއް ނުވަތަ ޓޭބަލެއް ބަޖެޓު ފޮތުގައި ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ ބަިއގައި މިނިސްޓަރ 

އި ެއވެ. ދެން މީތި ހިމަނާފައެއް ނެތް. ހިމަނާފަ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީ ކޮންމެ އަހަރަކު ެވސް ހިމަނަންވާނެ

ނެތީމަ މިތަނުން ސިޓީ ފޮނުއްވި. ފޮނުވީމަ ދެްއވި ޖަވާބު ެވސް އޮންނާނެ. ެއއް ފޮޅުވަުތެގ ޖަވާބެއް ދެްއވާފަިއ އެަބއޮތް. 

ގޮެތއްހެންނެއް މީކީއެއް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ެވސް މި ވިދާޅުވަނީ މިހެންނޭ.  އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ މި މިކަން ކުރެވޭނެ

ނޑުމެން އެދުނީމަ އަިދ އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ލި  ޔުމެއް ފޮނުއްވަން އެބަޖެހޭ އެ ބޭފުުޅން. އެ ފޮނުްއވާފަިއ ނެތީމަ ައޅުގަ

 އެ ފޮނުވާފައި އިނީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ މީތި އަޅުަގނޑުމެން ިއންސާފުވެރިގޮތަކަށް ނިންމާނީ. 
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ގޮތުަގއި ތިަޔ ނެންގެ  ގެއާދެ! ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް  ވީ ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން މިަވގުތަށް އިދާރީ މައްސަލައަކަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން އެކަން އެހެންތޯ ނޫންތޯ.  މި ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ތިކަން، އެހިސާބަށް ދެވޭނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ޭނނގެ ޤާނޫނާއަދި އަ ކުމެްއ ަގނޑުމެންނަށް ޙުއަޅުޚިލާފު، އެހެންވެ މިދަންނަވަނީ އަދިއެއް  ުޅގަ

ނުކުރެވޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ ތި މައްސަލައިަގއި ތިޮއތީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ޮގއްސަ. 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިކުރާ ކަމަކީ، ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަސައްކަތްތައް ރަސްމީގޮތުން ފަށައިގަތުން. ދެން ނުކުންނަ 

ކަމަށް ވާނަމަ އެކަން ެވްސ  ށް ތިަޔ ވިދާޅުާވކަހަލަ ގޮތަކަށް ތިކަން ގޮއްސަ އޮެވއްޖެމައްސަލަތައް ޙައްލުކޮ

އެުކގައި ގޮއްސަތާ ނިންމާލެވޭނީ.  ޙައްލުކުރެވޭނެ ަމގަށް އަދިހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް މިއުޅެނީ. ކުދިކުދި މައްސަލަތަކާ

 ރި މެންބަރު.  ރަޝީދު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ރިޔާޟް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން ނިޒާމީ މައްސަލަަތކު ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ ކަންކަން އެބަހުރި  ނިޒާމީ މައްސަލަ ދެންޏާ އަޅުގަ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތަށްވުެރ  އޮވޭ ތިމާވަނަ މާއްާދގައި ބުނެފައި ެއބަ 75އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުައސާސީ 

މެންބަރުން ތިއްބަވަިއގެން އެ މީހުްނގެ ދާއިާރގެ ވާހަކަ މިތާނެގ  24ކަމަށް. މިތާނގައި  ލަޙަތަށްބޮޑަށް ޤައުމީ މަޞް

ޖިލީހެއްގައި މެންބަރުން ތިބޭ މަ 85ދެއްކީމަ މިތާނގައި އަުޑއަަހން ތިބޭ ނޫސްވެރިން މި ވާހަކަ ލިޔަންޖެހޭނެ. 



  

އެހެްނވެްއޖެއްޔާ ެއއީތޯ ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ކުރަންވީ ކަަމކީ  ؟ތިމަންނަގެ ދާއިރާގެ ވާހަކަ މިތާ ދައްކަންވީތޯ

ނޑުމެން މަސަްއކަތް މިތާ ކުރަންޖެހޭނީ  ލަޙަތު ހިމެނޭގޮތަށް. މުޅި ރައްޔިތުންެގ މަޞްމިތާނގަ. ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ައުޅގަ

ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން. ދެން ދެންމެގައި އެ ޢިްއޒަތްތެރި  ންކޮެޅއްގެ ފެށިފައިމުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަ

މަންޑޭޝަންތަކަީކ ކާރުތަކުން ހުންނާނެ ބަޖެޓު ރެކޮޭއގެ ކުރީގެ ސަރު ރު އެހެން ވިދާޅުވުުމެގ ކުރީަގއިމެންބަ

މުމެއް އެކަންަތއް ނުކޮށްގެން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންކަަމށް މިކޮޅުން ވަކާލާތުކުރަމުންދާތީވެ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް

. މަންޑޭޝަންތަކަކީ ެއއީ ތި ޤާނޫނަށް ކުރިން ނިންމި ނިންމުން ވެސް އޮންނާނެއޮންނާނެ މަޖިލީހުގެ ރެކޮ

ނޑުެމން އައު މަންޑޭޝަންތަކަކީ ޢަމަުލކުރަންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަމަށް. ރެކޮ ވާހަަކެއއް ނޫން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަީނކީެއއް. ދެން ފިޭނންސް މިނިސްޓަރުތޯ ކުށްވެިރވީ، މަޖިލިސްތޯ ކުްށވެިރވީ ާޤނޫނުއަސާސީތޯ ކުްށވެރިީވ މި ތިދައްކަ

ނޭނގޭ ވާހަަކއެއް ނޫން މި ދައްކަނީީކއެއް. ދެން ނާޝިދު ދެއްކެވި ވާހަަކއެއް ބަލާއިުރ، މި ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަިއ 

ހަކަދެްއޭކނެ އެންމެންނަށް ވެސް. ނާޝިދު ދެއްކި ވާހަަކިއގަިއ، މި ވާހަކަ ދައްކަނީ. ނިޒާީމ މައްސަލަިއގައި ވާ

ތަނުގައި ވެސް މެންބަރުން ސްޕެސިފިކުކޮށް ަވކި ތަންތަނެއްގެ ވަކި ޑީެޓއިލްސް ދޭށޭ  މިހާތަނަށް ވެސް ފާއިތުވެދިޔަ 

ރިހާ އެްއޗެއް ހޯދައިދޭޭށ ބުނެފިކަމަށް ވަންޏާ އެ ޑީޓެިއލްސް ހުންނާނެ ހޯދައިދީފައި ހުންނާނެ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހިނގި ހު

ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެްއ ފާއިތުވެދިަޔ އަހަުރގެ ހުރިހާ  15.3ކަމަކަށްވާނީ.  ބުނެފިއްޔާ ެއ ދެން ވަރަށް އުނދަގޫ

ާއއި، ދެން ހެދި  އިންވޮއިސް ،ޑީޓެއިލްސް މިތަނަށް ގެންނަންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މުޅި ތަން ފުރެންދެން ބިލާއި

މި ހުރިހާ އެްއޗެްއ ގެންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ،  އްދަ ދިން މީހުންގެ ެއއްެޗއްސާާކއި ދެްނގޮސް ހު ޕަރޗޭސް އޯޑަރސްތަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ކޮމިޓީން އެ  ސްޕެސިފިކުކޮށް އެ މީހަކު ުބނަންވީ އެ މީހަކު ބޭނުންވާ އެްއޗެއް. އޭރުން އަުޅގަ

ން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ނިޒާމި މައްސަލަެއއްެގ ތެރެއި ، ވީމާމަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭނެހެން އެ މެންބަރަކަށް. އެހެން 

ދައުލަތުން ފޮނުވާ ބަޖެޓު  ފައިވާ ބާރު.ބޭނުންވި ކަމަކީ މި. ދެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެބަޮއވޭ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ލިބި

ސް ބަޖެޓު ފާސްކުރެވިދާނޭ. ވެ އެކުަގއި  ހުން ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލަކާއޮތްގޮތަށް ވެސް ފާސްކުެރވިާދނޭ. އަދި މަޖިލީ

އަހަރު ދުަވސް މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީަގިއ ތިބި މީހުން އެތިބީ. އަިދ  5މީހުންނެއް ނޫން މިތާ މިތިބީ.  މިއީ ައއު

އޭެގކުރިން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދި މީހުން ވެސް މިތާ އެބަތިބި. ވަކި މީހަކަށް މީގެ ވަކި ޚާއްޞަ ކަމެއް ލިބިގެނެއް 

ނޑުމެން ރީއްޗަށް ގެްނނަންވީ. ، ނުވޭ. އެހެންވީމާ ނުޑެގ މިތާ މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ ދެން އަޅުގަ

ތެރޭަގިއ އިބޫ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތަްއ  ން ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންަތއްތައް އެބަހުރި. އޭގެފުރުޞަތުގެ ތެރެއި

 ކަދަްއކާލަްނ ބޭނުން. އަޅުަގނޑު މިތާ ނެތަސް ވެްސ އެކަމާ ވެސް ވާހަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ގޮުތގައި ހުށަހެޅި މައްސަލައަކީ ެވސް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމަކަށް 

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުތައް އެްއކޮށް ތިޔަވި ދާުޅވާ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުަރން. އެ އިދާރީގޮތުން އަޅުގަ

ކަުމގަިއ ާވނަމަ އެކަން އިޞްލާޙުކުެރޭވނެ މަގު ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ވެސް މެްނބަރެއްގެ ހުެރއްޖެ

ނޑުމެން ހަމަ ވަގުުތގެ ފުރުޞަތުަގއި މި  އެބައޮތް. ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބައްދަލުވުން މިދަނީ. ދެން އިލިބެން އޮތް ފުރުޞަތު، ދޮޅުގަޑި  ތުރަށް، ނިޒާމީ މައްސަލައެްއ އިރަށް އަުޅގަ

 މަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޙް

 

 )ނިޒާމި މައްސަލަ(

 

 މަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ައޙްކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އަށް ގޮެތއް ނިންމައިގެން. މިހާރު ފިޒިކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ޤާނޫނެއް އޮވެ ކޮމިޓީ ގެންދެވޭނީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެ

އެ ޤާނޫނުަގއި އެަބއޮތް އަުޅަގނޑު މިދެންނެވި ކަންަތއް ކުަރން. މިތަނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެބައޮތް ިލޔުްއވާފަިއ 

ކަންތައްަތއް ކުެރވޭކަެށއް. ޤާނޫުނގެ،  ސިޓީއަކުން ތިމަންނަަޔކަށެއް ނެތޭ، ތިމަންނައަކަށް ނެތޭ ެއ ޤާނޫނުގެ އެހެރަ 

އަޅުަގނޑު ިމއުޅެނީ ވަރަށް ަދތިކޮށް. ނެތް މި އަހަރަކު ބީ.ޕީ.ޓީ ދެއްކޭކަެށއް. އެހެެނއް ނުބުނެވޭނެ ޤާނޫނެއްަގއި އޮތް 

ށް ދެވޭނެ. އެްއޗެއް ެއއީ. އެަބއޮތް މިތަނަށް ލިޔެފަ. އެހެންވީމާ، މިއަށް ގޮތެއް ނިންމައިގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަ

އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުގައި ޮއތް އެްއޗެއް މިނިސްޓަރު ލިޔުުމން އެބައޮތް މިތަނަށް ސިޓީެއްއ ލިޔުއްވާަފއި ތިމަންނައަކަށް 

ނޑުމެން ނިންމަިއގެން މިކަން ކުިރއަށް ެވްސ  އީނެތޭ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރާނީ. އެހެންވީމާ، އެ އަުޅގަ

ނޑު ދެ  ންނެވި މަޢުލޫމާތަކީ އެ ޤާނޫނުގައި ޮއތް މަޢުލޫމާތެއް. ދެވޭނީ. އަުޅގަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ނިޒާމީ ނުކުތާ ވެސް ލިބޭނެ. މައްސަލައަށް ވެސް ޖާގަ ލިބޭނެ. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވާްނ 

ނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްޯތ ތެރޭގައި ޖާގަ ވެސް ލިބޭ މިނިޓު  5ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަފުޅުތަެކއް ހަމަ 

ނުޑ ޖަވާެބއް ދޭނަން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދަށް.  ނަންގަވަނީ. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ތެދެއްނާޝިދު، އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކުރިން ދުވަހު ވެސް ތިޔަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި.  މެ އަޅުގަ

ބޫލުކުރެވެނީ އަޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ އިދާރީގޮތުން ަޙއްުލކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން. ިތ ވިދާޅުިވ ބަެއއް ަޖވާބުތައް ޤަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ެސކްަޝންތަކާއި، އަދި މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ 

 މިރު. ނަން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދާމަޢުލޫމާތުތައް މަދިއްޔާ އެވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ހޯ



  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ކޮބައިތޯ މިއަދުގެ އެޖެންާޑ  ރަތަމަ އަޅުަގނޑު ކުޑަ ުސވާލެއްކޮށްލަން.ފު ޒާމީ މައްސަލަެއއް މި ނެގީއަޅުަގނޑު ނި

ނޑު ިނޒާމީ މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންދާނަން.އަކީ؟ އޭތި އަހާލު  މަށްފަހު އަޅުގަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ުކޑަތަންކޮޅެްއ ލަހުން ަވޑަިއަގތީމަ އެޖެންޑާ އެނިގވަަޑއިުނގަތީ. އެޖެންޑާ އިްއވައިފިން 

 އަޅުަގނޑު. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 އަށް ެގންދެވުން()ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރި

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކު

ގޮއްސަ އޮްތ  އާދެ! ޢާއްމުކޮށް ލަހުން ަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުން

 އުސޫލަކީ ތި ޖަވާެބއް ނޫން...
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތީަގއި އޮންނާނެ އެެޖންޑާ ކޮޕީެއއް އިނގޭތޯ ފައިލުަގއި އޮންނާނެ! ބައްަލވާލެްއވީމަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ!މޭޒުކޮޅުމަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލާނީ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އެ މެންބަރެއްގެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަމުން  އާނ، އެހެންކަމަށްވާނަމަ ައުޅގަ

ގޮތަކަށް މި ކޮމިީޓެގ  ދާއިރުަގއި އެހެން ފަރާތަކުްނ އެއަށް ަރއްދު ދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަންކޮޅެއް ބިނާކުުރވަނިވި



  

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ެއދެމޭ . ދެން ހަމަ މިތަނުގަިއ މަސައްކަތް ގެންދެވޭތޯ މުޤަްއރިރު މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުްނ އަޅުގަ

ނޑަށް ެވސް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް..   ހަމަ... ދެން އަޅުގަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ފެންނަނީ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ، ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރަށް އޮންނާެނ  މިހާރު ނިޒާމީ މައްސަލަ އަޅުގަ

 ގޮތް... ދެވޭނެއިޚްތިޔާރުތަެކއް ކޮމިީޓއަށް ކުިރއަށް ގެން

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކު

ނަޑށް ވެސް...   ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު ދިންފަދައިން އަޅުގަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޅައި ފާސްކުެރވިގެން ނޫކޮމިޓީއަށް ހުށަހަ ނީ ކޮމިީޓގެ އެްއެވސް ކަމެއް އަޅުަގނޑު ކުރިައކަށް ނުގެންދަން. އަުޅގަ

އަމިއްލަައކަށް ގެންދާކަމެއް މިކަމަކު ނެތް. އެހެްނވީމާ، ހަނދާންކޮށްދޭން މެންބަރުން މަސައްކަތްޕުުޅކޮށްދެްއވާީތ 

ެއއް ަކމަށް ނިންމާ މިހާ ހިސާބުން ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުރުވެިރވަން. ފަހުން ތިޔަ ވިދާުޅވާ ނުކުާތއަކީ ިނޒާމީ މައްސަލަ

ނޑުމެން މި ކުިރއަށް މިގެްނދާ މަސައްކަތަކީ ިޢއްޒަތްތެިރ  ނިޒާމީ ނުކުތާގެ ަބއި ނިމުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅގަ

ދެއްކި ަބއެްއ ވާހަކަަތްއ  މެންބަރުން ތަންކޮޅެއް ފަހުން ވަަޑިއގެންނެވި ަބއެއް މެްނބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ކުރިން

ނޑުމެން ކުިރއަށް މިގެންދަނީ ލާޞާކޮށްލަދޭން ދޭތެރެދޭތެރެއިޚު ނޑު ުއޅެނީ އެެހންވެގެން. އަުޅގަ ވަަނ  2015ން އަުޅގަ

ބެހޭ  އަހަރުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުުމގެ މަސަްއކަތުަގއި ހިމެނޭ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަސަްއކަތްތަްއ ގޮތަކަށް ނިންމުމާ

ލުވުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މުޅި ބަޖެޓުގެ ގާތްަގނޑަކަށް ަސއްބީހަކަށް ބެހޭ ބައްދަ މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ނިންމުމާ 

މުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލިއަނަކީ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕއަށް އެކަށަެއޅިފައި ހުރި ފައިސާ. މިކަ 6.2ޕަރސެންޓު ހިމެނޭ 

ންބަރުން ކުރިން އް މެޢިްއޒަތްތެރި ބައެ ނޭގޮތަށް ޖުމްލަޮކށް އެތުރިފަ.އަދި ފޮރިން ަފއިސާ ހިމެ ޑޮމެސްޓިކް

އިތުރުން އިބްރާހީމް  ައދި އޭގެ  ލްޣަފޫރު މޫސާއަދި ޢަބްދު ށް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްމިސާލަކަ ވިދާޅުވެެދްއވި

ގޮތުގައި މި އަދަދުން ބައެއް މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ އޮޕޮޒިޝަން  ވިދާޅުވެދެްއވި ތިމަންނާމެން ޤަބޫލުކުރާ ޝަރީފް

ނޑައެޅިަފއި އޮންނަްނޖެހޭނެ ކަމަށް. އެމެންބަރުންނަށް ވަކި އަ ވެސް އުސޫލެއް ގޮތުން ކުރީަގިއ  ދަދެއް ކަ



  

ނުޑ ދަންނަވާލިން ކޮމިޓީގެ ެޗއަރެގ ހައިސިްއޔަތަށްވުރެ އިތުުރން  ޢަމަލުކުރެވިފައި ދިަޔގޮތެްއެގ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ކާުރގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕަރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ވެސް އިސްމީހެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން ސަރު

އިތުރުން މި ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ހިްނގަވަމުން ގެންދަވާ އިދާރާތަުކގެ ވަޒީރުންާނއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި އަދި ޭއގެ

ނޑުމެން ބައްދަލުވުންތަެކއް އެްޑވާންސްކޮށް ެވސް ބާއްަވއިފިން މިއަދަށް ޓަކައި  ނުޑކޮށް ައޅުގަ ވަިކވަކިންނާއި ގަ

ބެހޭ މައްސަލަ ލިބޭނެ އިހަށް މަޑުކޮށްލަްއވާ! އެހެންީވމާ، މި މައްސަލައާ ގުިޅގެްނ  ުރވުމުގެ ގޮތުން. އާދެ! ނިޒާމާތައްޔާ

ނަޑކަށް ޖޭ.ޕީގެ މެންބަރުންނާއި އަދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަެއްއ މެންބަރުންނާއި، އަދި ޚުދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ގާްތގަ

ކަހަަލ  ރުންގެ އިތުރުން އެމް.ޑީ.އޭ މެންބަރުންނާެއކު ވެސް ހަމަ އެކިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕަރލަމެންޓްރީ މެންބަ

ނަޑކަްށ  ބައްދަލުވުންތައް ީމގެ ބޭްއވިފަ. އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުތަކާއި ެއކުަގއި މިއަށް އެކޮަމޑޭޓުކުެރވޭނެ މިންގަ

ޅު މަދިއްޔާ ެއއަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ސްވިުޗކޮށްލަންޏާ ސްވިޗުކޮށްަލން ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ދިމާލެއްަގއި ހުރި ފައިސާކޮ

ބިލިއަނަްށ ބަދަލު ނުގެނެސް އަދި  24.34 ނަމަވެސް މުޅި ބަޖެޓުެގ ފިގަރ، ރަނގަޅުކޮށްެލވޭތޯ ގޮެތއް

ގާތުގައި ހިމެނޭ އަދަދަށް ވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް  ބިލިއަނާ  6.2ޓުުކރެވިފައި އޮތް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް އެލޮކޭ

ލާނެ ފަހިގޮތެއް ރޭވޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން ވަނީ މަސައްކަްތކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި އެތެރޭަގއި މިކަން ނިންމާ

ނޑުމެން މި މަސައްކަްތ  މެންބަރުމެން މިހާރު ވެސް ތި އެހީތެރިކަން ދެއްވާ ބީދައިްނ އެހީތެރިކަން ދެއްވަންޏާ އަުޅގަ

ވެްސ ށް ވެސް ސަމާލުކަން ދީގެން އަދިގެވި ނުކުތާތަކަނިންމާފައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބައެއް ނުކުތާތަުކގެ އެ ނެން

ހޯދަންވާ ލިޔެކިޔުންަތކާއި ެއްއޗެހި ވެްސ ހޯދައިގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ. ނަމަވެސް ިމއަދުގެ 

ލަ މިސްރާބަކަށް ވަރަަކށް ބަދަލުކޮށްގެން މަސަްއކަތް ހުއްޓޭނެކަހަނޑަށް މިެފންނަނީ މި ނިޒާމީ އޮއި ބައްދަލުވުން ައޅުގަ 

މިނިޓު ބޭނުންކުރައްވަިއގެން  5ބަދަލުވެގެންދާތީ. އެހެންވީާމ، އެހެން ނަހައްދަވާ މިކަމަށް ެއހީތެރިވެ އޮންނަ ަވގުތުގެ 

 ރަޝީދު.  ން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްކޮންމެ މެންބަރަކު ގެންދެވުން އަޅުަގނޑު ވަރަށްބޮޑަށް އެދެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ލުފުށީވި

ނޑު ފާހަ ަގއި ބެހޭ މައްސަލައެއް ނިޒާމާ މި ކޮމިޓީގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގޮތް ނޫން  ގަކުރަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަ

ގޮތަކަށް މުޤައްރިރު އެްއޗެއް ވިދާޅުވެަފއި އޮތީމަ. އެްއވެްސ އިރަކު ވަކި އިދިޮކޅު ޕާޓީތަކަށް މިވެނި އަދަދޭ ކިޔާފައި 

 ލަޙަތަށް ޓަކައި.... މަޞްނުދޭ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ހެޅުއްވި ވާހަަކ. ނޫން ނޫން. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކެއއް ނޫން.އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ އެ ވާަހަކ ހުށަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ނުގައި މީެގ ނީ މިތައަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މިދަްއަކނީ މުޤައްރިރަށް ޗެލެންޖުކުރާކަށް ނޫން އިނގޭތޯ. މި ވާހަކަ މިދައްކަ

ވަންދެން ވެްސ މިތާ އިން މީހެއްގެ ަހއިިސްއޔަތުން މި ވާހަކަ މިަދއްކަނީ. އޭރު އެކަންތަްއ ކޮށްފައި އަހަރު  5މި 

ހުންނާނީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ! މާމިގިލީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ތިއްބެވި މިދިޔަ މަޖިލީހުަގއި  ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުން. އަދިވެްސ މިތާނގައި އެބަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ! ެއީއ ކޮމިޓީ

ނޑުމެން އެންމެން  ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ސްމޫުތކޮށް އަުޅގަ

މިލިއަްނ،  70މެން ހުންނާނެ ބަެއއް ޕާޓީތަކަްށ މަޝްވަރާކޮްށގެން ރީްއޗަށް ިމކަން ގެންިދއުމުގެ ބޭނުމުަގއި އަޅުަގނޑު

މިލިއަން ދީފައި ސުލްޙަވެރިކަމާެއކު ނިންމަން.  10މިިލއަން،  20މިލިއަން،  50މިލިައން،  90އަނެއްބައި ޕާީޓއަށް 

 ޙަތު...ލަހަަމ އެގޮތަށް މަޞްއެކަމަކު މިތާނަގއި ދެންމެ ދެއްކި ާރގަށް ވާހަކަަދއްކަންޏާ ެއ ސުލްޙައެއް ުނވާނެ. އެއީ 
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވެްސ ވިސްނަން ތި ވިދާުޅވި މި ކޮމިޓީ ކުރިއަްށ ގެންިދއުމަށް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހަމަ އަުޅގަ

 މިރު...ގަިއ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދެއްވާ އެހީތެރިކަމެްއގެ ގޮތު 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާޑަހުވަދޫ ދާއިކު

ނޑު ވެސް  އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައެއް މިނެގީ ައޅުަގނޑު މިތަނަށް އާދެވުނީ ތަންކޮޅެއް ލަހުންކަން އަޅުގަ

ނޑު ކޮށްލި ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ދެންމެ ރެކޯޑަށް ޓަކައި މުޤައްރިރު ވިދާުޅވެއްޖެ މިތާ އޮންނާނެ. އަޅު  ގަ

ނޑުގެ ކަހަަލގެ ތަންކޮޅެއް އާދަިއގެ ނިކަމެތި މެންބަރެއްވީމަ ެއ ޖަވާބު އެގޮތަށް  ދެްއވީކަމަްށ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭން އަުޅގަ

ނޑުގެ އެޖެންޑާ ނެތް ވާހަކަ ަދންނަވާލަން އެ ޝަކުވާ ކުރީަމ އަޅުަގނޑަށް އެޖެންޑާ ވެްސ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު. އަުޅގަ

 ގޮތެއްަގއި އެސް.އެމް.އެސް ކުރާ... ލިބުނީ. ޢާއްމު މި
 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އިޢުާލނުކުރަން އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ މޭޒުޮކޅުަގއި އޮންނަންވާ ެއޖެންޑާއެއް ނެތިދިއުން ެއއީ  މީގެ ފަހުން އަުޅގަ

 ...ންދަވާހިނގައިގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫންަކން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ... ކުރިއަްށގެ

 

 (ކުރިއަށް ެގންދެވުން މީ މައްސަލަ)ނިޒާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކު

ނޑު ވެްސ  ނޑުެގ ޙަީޤޤަތުގަިއ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް ޓަަކއި އަޅުަގނުޑ އަހާލީ. އެހެންވީމާ، ދެން އަުޅގަ

ައއި.ީޕގެ ދަށުން ހުރި ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި. މިއަދު ީޕ.އެސް. މަސައްކަތް މިކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީ ރަނގަޅަށް

ގުޭޅގޮތުން ވާަހކަދައްާކއިރުަގއި ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ ވެްސ ެއ ބޭފުޅެްއގެ ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭނީ. ައޅުަގނުޑ  ކަންތަކާ

ނޑު  ޤަބޫލުކުރާ  ...ގޮތުަގއި ަގއުމީ.. ިމސާލަކަށް އެްއވެސް ބޭފުަޅކަށް ރައްދުދޭކަށެއް ނޫން އަުޅގަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީގެ ބައި ނިމިއްެޖއްޔާ ުފރުޞަތަށް އަޅުަގނޑު ހުުޅވާާލނަން. ފުރުޞަތުގައިތޯ؟

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކު

 ބެހޭގޮތުން ިއނގޭތޯ... ގޮތާ ލަ މި ކޮމިޓީ ހިނގަމުންދާއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ނިޒާމީ މައްސަ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނޯޓުކޮށްފިން. ނޯޓުކޮށްފިން...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 



  

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކު

ކި ބޭފުޅުންނަށް ެއކި ގޮްތގޮތަށް ނަހައްަދވާ އެްނމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން އެކަމާބެހޭގޮތުން އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، އެ

 ޭދތެރޭގައި ހަމަ ނޯޓިސްކުެރވުނީމަ ދަންނަވާލީ.  ދެްނ އެކަން ފާހަގަ ައޅުަގނޑާ ގެންދަވާށޭ! އަޅުަގނޑަށް
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދީގެން މި، ެއްއެވސް މެންބަރަކު ވަިކ އުންޏެްއ  ހަމަ ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހަމަ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް

ނަޑއެޅިފަ  ެދން ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  އި އޮތް ވަގުުތގެ ގަޑިތައް ިފޔަަވއިއިތުރެއް ނުކުރާނަން. ހަމަ ޕާޓީތަކަށް ކަ

މައްސަލަެއއްަގއި އަްތ  ނިޒާމީ ތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް،ވެސް އެ ފުރުޞަތު ެއއް ހަމައެްއގަިއ، ޢިއްޒަތް

 އުފުއްލެިވ...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ވަރަށްބޮޑު ިނޒާމީ ނުކުތާެއއް. މިތާނގެ ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވާއިރު ީހވޭ އެ ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެން އެްއެޗއް ހޯދާ ޕާޓީން ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން ހުރި.  ަކމަށް. ވަރަށް ހިތާމަ ވާހަކަ ަދއްަކވަނީ ައތްޕުޅުން އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން މި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ަކނަޑއެޅިފަ  އި އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނާ އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ ިމހާރު ކަ

ުލގަިއ ޢަމަލުކުރެެވން ނެތް ޤާނޫނެއް ކަމަށް އެްއގޮތަށްތޯ ކަަށވަރުކުރަންޖެޭހނެ ވާހަކަ މިތާ ެދކެވުނީ. އެއީ އަސް

ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ. އެ ވާަހކަ  ވެއްެޖއްޔާ އެ ޤާނޫނު ބާޠިުލކޮށްފައި ދެން ކުިރއަށް ދެޭވނީ. އެީއ އަުޅގަ

ފައިާސ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އީމި ،ދެއްކީމަ މިވިދާޅުވަނީ ތިމަންމެން އަތުގައި ބާރު އެަބއޮތޭ ނުދޭނަމޭ. ނޫން

މި ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ ަކނޑަެއޅުމުަގއި މިތާކު ނުތިޭބނެ އިދިކޮޅު ޕާީޓއެއް އެްއކޮުޅ ޕާޓީއެއް. މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

 ...ރެޮކގްނައިްޒކުރާ  ޤާނޫނުއަސާސީ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާހަކަ  ތެރިކަމާއެކު ދެންނެވިން ތިއަޅުަގނޑު ހަމަ ފައްޓަމުން ވެސް ވަރަށް ހަމަ އިޚްލާޞް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ކަމުަގއި ދެންނެވިން... އިނގޭތޯ. ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެއް ހަމައެްއގައި އޮތް ކަމެއް

 



  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނުޑމެން ވަރަށް ހެން ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކޮށްފައި ތިމަންނަމެން ނުދޭނަމޭ ލާރި. ކިހިނެއްތޯ އެނާ ދެރަކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ސާބިތުކަމާއެކު މިދަންނަވަީނ  ބުނެވޭނީ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ނޑު ަކނަޑއެިޅގެން މިދަންނަވަނީ އަުޅގަ ައޅުގަ

ނަޑއަާޅފައި މިއޮތީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚިލާފަށް މި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ކަ އާއި ޤާނޫނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ނަޑއަާޅއިުރގައި މިދިަޔ  ނޑައެިޅގެްނ ބަޔާންކޮށްފަިއ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ކަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއާިއ ޤާނޫނުަގއި އެބައޮތް މި ކަ

ރީ އަހަުރގަިއ ޚަރަދުނުކުރެވި ހުރި ތަންތަނަށް އިސްކަން ިދނުމަށް. މީގައެްއ ނެތް ވެިރަކންކުރާ ޕާޓީގެ ޕަރލަމެންޓް 5

ފޯމިއުލަރތަކެއް އެބަހުރި. އޮްތ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުގެ ރަށަށް ިގނައިން ދޭކަށެއް ަކނަޑއެޅިަފއެއް. ޤާނޫނުައސާސީަގއި 

ކުރަންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން ގެންނާށޭ ބުނީމަ މިއުލަރ، އެ ފޯމިއުލަރތައް ފޮލޯޤާނޫނުގައި ހުރި ފޯ

ގެންނަ ވާހަކައެއް. ައޅުަގނުޑ  ބަރާއާއި ެޗކު ނަން ހުއްދަކުރި ސިޓީ، އަޅުަގނޑުމެން ނުބުނަމު ޕަރޗޭސް އޯޑަާރއި

ނަޑެއޅިފައި ހުރި ދަތުރާިއ ޓްރެންުޑތަކާއި އެ ޚަރަދުތަްއ ީވގޮްތ  5މިބުނަނީ އެ  އަހަރު ުދވަހަށް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ކަ

ނޑައެއީ ޤާނޫ، އަށް ޖުމްލަތައް ގެންނާށޭ. އެވަރަްށ ގެނެސްގެން މީތި ކުރި ޚިލާފު  އެިޅ ބަޔާންކޮށްފަ. ޤާނޫނާނުަގއި ކަ

 ވަރަށްބޮޑު ިނޒާމީ ނުކުތާއެއް އިނގޭތޯ. އީޢަމަލުކުރާ ވާހަކަ މިތާކު ނުދެްއކޭނެ. މި
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  ހަމައަށް ވެސް މިގެންދަނީ  ަހމަ ފަށައިގަންނަމަން މިވަގުތާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކުގެ ލީޑަރުން ގޮތުަގއި ކޮމިޓީގައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ރަޢުޔެއް މިކަމަށް ލިބިގެން. ެއގޮތުޕާޓީތަ

ރަޝީދު، ނިޒާމީ، އެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު  ކަފުޅު ދައްކަަވއިފި! ައދި ރިޔާޟްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާހަ ޞާލިޙް

 ރަޝީދު. ޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްތޯ؟ ޢިއްނަންގަަވއިގެން ދަްއަކވަންވީ ޫނން

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވަނީއަޅުަގނުޑގެ ފުރުޞަުތގައި ައޅު ނޑު މިތަނަށް އައުުމގެ ކުީރގަ ގަ ިއ އިބްރާހީމް އަުޅގަ

ނޑު އޮތީ ވާހަަކދައްކަވާފަ. އެ ދެއްެކވި ވާ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނޑަށް ލިބިއްޖެ. އެކަމަށް އަުޅގަ ހަަކއިގެ މަޢުލޫމާތު އަުޅގަ

ގޮތެްއގަިއ މިތަނުން ބޭރުގަިއ  އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނުރަސްމީ . އެކަަމކު ތާއީދުކުރަީނ އެކަމާ ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ

ނޑުމެންނަށް އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކު އްޯތ ން ކިާހ މިންވަރެއްތަުކެގ ތެރެއިގެ ބޭނުްނވާ ކަންތަ ވާހަކަދަްއކާލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ަވނަ އަހަރު. އެއީ އަޅުަގނޑުެމން ބަލާލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެކަން ހިމެނިދާނެތޯ ކިހާ  2015މި ބަޖެޓަށް ލެވޭނީ 



  

 މަޖައްސާނެ މިންވަރެއްތޯ ހިމެނޭނީ؟ ދެން އެހެންވީމާ، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބައްދަލުކޮށްލެވޭނެ އިންތިޒާެމއް މުޤައްރިރު ހަ

ނޑު އުން މީދުުކރަން. ދެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެސް ކަންޮބޑުވުން އެބަހުރި. ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ބަލާލަން ބޭނުންވާ އެބޭފުޅުންގެ އެ ކަންބޮުޑވުމަށް ކިހާވަރެްއގެ ޙައްލެއްތޯ ލިބިފަިއ އޮތީ؟ އެއީ ކަމެއް.  ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ބޭނުން. އަދި ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން އެބޭފުޅުންގެ ވެސް ކަންބޮުޑވުން ވެސް  އެހެންވީމާ، އެކަްނކަން

ނޑުމެްނނަށް އިންކްލޫޑުކުރެވެނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ އެބޭފުޅުންނަށް. މިން އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެކަމަްށ ކިހާވަރަކަށްތޯ އަުޅގަ

ިއދިކޮޅަށް ތިއްބޭ ކިޔާފައި އެީމހުންނަށް ބަޖެޓުން އެމީހުން އެހެންވީމާ، މިއީ ައޅުަގނޑުެމން، އެހެންވީމާ، ަވކިބަޔަކު 

ނޑުމެން  ނޑުމެން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަ ބުނާވަރަކަށް ދޭނެ ިވސްނުމެއް ނެތް އަޅުަގނޑުމެންެގ. މީަގއި ޙައްލު އަުޅގަ

ނުޑ އޮންނާނީ ސާބިތުކޮށްދީފަ. މުޅި ވިޔަފާރި ާއއި ހުރިހާ  ލައްވާ ބިރުދަްއކަިއގެން ކަންަތއް ނުކުރެވޭެނކަން އަުޅގަ

ނޑާލީމަ ވެސް އޮންނާނީ ސާ . އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ވާހަކަދަްއކަން އުޅުްއވާނެކަެމއް ނެތް ބިތުކޮށްދީފައެްއޗެއް ފު

ނޑުމެން ތިބި ގޮތަކަށް ތިބޭނީ ކަތިލިއަސް. ދެން ހަމަ އެާއއެުކގައި ާފއިތުވިތާނަގިއ  އެްއވެސް ބޭފުޅަކު. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުަގިއ މިތާ ކަންތައްަތއް ވީގޮތް ިފޔާޒަށް އެނގޭނެ. މި ބަޖެޓު  2010ތަށް ަބލާއިރު ކަންހިނގާފައި އޮތް ގޮ

ނުޑ މިތާ ހަޅޭއްލަވަލަވާ ތިއްބާ  ކޮމިޓީ. އަުޑއައްަސވަން ތިިބ ކުދިން މިތިބީ އަދިވެސް މިއަދު ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެ ން މިތަނުން ނިކުމެގެންދިޔައީ. މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްވެސް ެއއްެޗއް ނުލާ ބަޖެޓު، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބައެކޭ ތިމަންނަމެން އާލް އިމްރާނު ސޫރަތުގައި އޮްތގޮތަށޭ  އައިސް ތިމަންނަމެންނަކީ ހާދަ ޞާލިޙު އެމީހުން

ޤަބޫލުކުރަން. އެހެނެއްނޫން  ނީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުނަދގޫވޭ ބު ތިމަންނަމެން ކަންތައް ކޮށްފައި އޮންނާނީ. އެހެން

ވެސް  ކުރިން އެކު މީަގއި ކުރިއަށްދަމާ ހިނގާ. މީގެހެންވީމާ، މިއަދު ސުލްޙަވެިރކަމާތައް ކޮށްފައި ހުރީކީ. އެކަންތައް

އެނގެނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ނޭނގޭ ޤާނޫނެއް ނޯންނާނެ. މިތާނގައި ހެދިފައި  ވަކި މީހަކަށްތޯ ޤާނޫނު، ފެނުނީ

އެހެންވީމާ، ވެރިެވގެްނ އަޅުަގނޑުމެން ހަދާފައި ހުރި އެއްޗެހި މިއީ. ހުރި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ބައި 

ނެތް. އެންމެންނަށްވެސް އެނޭގ ޤާނޫނުގަިއ އޮްތ ެއއްެޗއް.  ކަމެއް  މީެގ ކްެރިޑޓްސް ނަގަން އުޅޭނެ މީގައި ވަިކ މީހަކު

ވެސް ބަލަމާ ހިނާގ  ފައި އޮްތތޯ އެޚިލާފަށް މިތަނަށް މި ބަޖެޓު ފޮނުވާ ވެސް އެނގޭ. ެއހެންވީމާ، ޤާނޫނާ އެންމެންނަށް

ނޑުމެން  ދާ ކަމަށްވަންޏާ އެ އެހެންތޯ އޮތީ. ދެން އެއަށް ވާހަކަ ދެްއިކދާނޭ މިބުނީ. ދެން އެކަމަކު ރީތިކޮށްދަންޏާ އަޅުގަ

ބި ެއހެން ޗެލެންޖުކޮށްގެންދާ ކަމަްށ ވެއްެޖއްޔާ މިޮކޅުަގއި ތި ދާންީވ. ވެސް ހަމަ މިތިބެނީ ހަމަ މަޑުމަޑުން ތިބެގެން

ނޫން.  ވެސް  މީހުން ބައްޔެއްުނވާނެ. ޤާނޫނީގޮތުން ެވސް ބަްއޔެއްުނވާނެ. ދެން އެގޮަތކަށް ކޮންމެހެން ާވހަކަދައްކާކަށް 

ނުޑ  އެހެން ދާކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ެއހެން ދަމާހިނގާށޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ހުށަހަޅަން އަުޅގަ

އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތކަށް ކިހާ މިންވަރެއްގެ ޙައްލެއްޯތ ބޭނުންވޭ އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ޖޭ.ޕީ 

ހޯދައިދެވޭނީ އަދި އެމް.ޑީ.އޭެގ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަށް ކިހާވަރެްއގެ ޙައްެލއްތޯ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ގެނެސްެދވޭނީ. 

ނޑުމެން މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާ ބެހޭ، މިނިވަ ން މުއަްއސަާސތަކުގެ ކަންތަކުަގއި ވެްސ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

. އޭގެ އެްއވެސް ކަެމްއ ނިންމާފަ އެންމެން އެްއބަސްވެގެން މިތިބީ ދީ މިިލއަން އަޅުަގނޑުމެން 50އަޅުަގނޑުމެން 

ެއުކަގއި ދާން. ބިރު ަދއްަކއިގެން  ށް ފަސޭަހވާނެ ައޅުަގނޑުމެންނާާދ ކަމަށްވަންޏާ ވަރަ ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް

ކަމަކީ  ަގނޑުމެންނާ އެކު ކުިރައށްދާން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ. ދެން ދެން އޮތް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއްއަޅު

ނޫން އެއްޗެހި ގިަނވެފައި ހުރީކީ. ހއ، ހދ އަށް  ލާއިރުަގއި ވަކި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ދާއިރާަތކަކަށްބަޖެޓަށް މިހާރު ބަލައި

. ިމ ދޭތެެރ ބައްލަވާަލއްާވ ބަޖެޓުގެއާއި  167އިން ފެށިގެން  9މް ވަނަ، މި ބަޖެޓުގެ ވޮލިއު 9ބައްލަވާަލއްވާ. 

ނޑުމެންނަށް ހީވަީނ އެމް.ޑީ.ޕީ . އަޅު ދާއިރާތަކަށްތޯ ގިނައިން ޖަހާފަަބެއއްެގ  ސަރުކާރުން އޮތީ ވަކި އަށްވުރެ ަޝުކާވ ގަ

ނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭހެން. މާބޮޑަށް ޝަުކވާ ބޮޑު. އެ  ނޑުމެން ބޮޑީ އަުޅގަ އަށް ޙަްއލު ގެނެވޭތޯ އަުޅގަ

ން އެބަހުރި. ދެން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ ާދއިރާއަްށ ހަމަ އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތް ތަންތަ

އެ މެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެިޕުއޓީއަކަށް ނޫނީ ލީޑަރަށް އްިކއިރު ކޮންމެެވސް ޕާޓީެގ ޕާރލަބޭފުޅުން ވާހަކަދެ މިތާ ބައެއް 

ނޫނީ ފާއިުތެވދިޔަ ދުވަސްަތކުެގ އަހަރުތަުކަގއި ޖަހާފައި ހުރި އެްއޗެހިތައް  މިއަހަުރގެ ބަެޖޓަށް އިތުުރވީތޯ އިތުރުވީ ެއއީ

ވެްސ  ނޫނީ ފެށިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް އައިްސެގން ގިނަވީތޯ. މިއީައއިތޯ އެޯވޑުކޮށްފައި ހުރި އެްއޗެހިތައްތޯ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ަމޞްލަޙަތު ނުގެއްލޭ ގޮަތކަށް ވަަރކަށް ބަލާލަންޖެ ކޮންމެވެސް ހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

މިކަންަތއްތައް ކުިރއަށް ގެންިދއުމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިަކން ހިނގާފައި އޮތް ގޮާތއި ުކރިއަށް އޮތް ތާނަގއި

ނުޑމެންނަށް މީގެ ޙައްލެއް ފެނޭތޯ ކުރެވެސުލްޙަވެރިކަމާ ން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އަޅުަގނޑު ެއކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނެއް ވަކާލާތު  ްއވެްސ މަޢުލޫމާތެއް ނުގެންނާކަށްމިތިބީ އެއްބާރުލުންދޭ ގޮތަށް. އަދި މިތަނަށް އެ  އަުޅގަ

 މެންބަރަށްޢިއްޒަތްތެރި  ކުރަމުންނެއް ނުދަން. އެކަމަުކ އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ މާމިގިލީ ދާއިާރގެ

ދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މާބޮޑަށް އެނގިަވޑަިއގަންަނާވނެ އެދުނި މިންވަރަކުން އެ

ގޮތަކަށް ނޫްނ  ލެްއވިހާ ހުރިހާ އެްއޗެއް ގެންނަ ޔާއޮންނަނީ. މުޅި ހުރިހާ ެއްއޗެއްޭސ ބުނީމަ ދުނިޔެ ލެްއވިއް 

މަޢުލޫމާތޭ. އެގޮތަށް މި ޅުވާންޖެހޭނެ ތިމަންނަ ސްޕެސިފިކްކޮށް ތިމަންނަ ބޭނުންވަނީ އޮންނަނީކީެއއް. އެ މެންބަރަކު ވިދާ

. އަދި މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް ވިދާުޅވެފައި ޮއތީ. އެ މެންބަރަކު ބޭނުންވާ ގެ ކުރިން ވެސް ހުރީ ފޯރުކޮށްދީފަމީ

ަގނޑު އަުޑއަހަިއފިން މުޤައްރިރު ހަމަ މިތާ ވެސް ައޅު ކުރިން  ހަމަ މީގެ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށްދޭނަމޭ. އަދި މިއީ

މި ކޮމިޓީއަށް ގެނެސްފައޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ތިމަންނަ އިންނަަވއިގެން މިވެނި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި މަޢުލޫމާތު މިއޮތީ 

 ރާގު ބަދަލުކޮށް އެހެންގޮަތކަށް ދާން އުޅެންޏާ މިއީ ވަރަށް ުއނދަގޫވާނެ. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް.  އާދެ!

 



  

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

 މި ކަރުދާސްތަކާއި  ބައްދަލުވުމަކަށް ނާދެވުނީާމ ބަލާލީ 2ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅަގނޑު  އާދެ!

ނޑުގެ ހިތަށް ައންނަނީ ވަރަށްބޮޑު މައްސަލަެއކޭ މި ބަޖެޓު ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ބަލައިލީމާ އެްއޗެހި.  ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް ދިމާވޭ.  ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހަމަޖެއްސުމުގަިއ ދިމާވާ ކަންތައްތައް އެއީ ދެން ވަރަށްބޮޑު މައްސަލައެއް ކޮންމެފަހަރަކު

ގޮތެއް ވިސްނަިއގެން  ނަމާތޯއޭ މިހާރު އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހެދޭނެއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ިވސް

ނޑުމެން ރަނަގޅުވާނެ ކަމަްށ ފެނޭ. އޮތް ުދަވސްތަކުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ގެންެދވިއްެޖއްޔާ ކުިރއަށް ދެން އަޅުގަ

ނޑު އަދި ފަހުން ވެސް  އެ ކަންސަރންަތއް މުޤައްރިުރ ފާހަގަކުރެްއވި ފަަދއިން ކުީރގައި  ެވ ބައްދަލު މެންވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެދޭ މިންވަރު ނުދާނެކަން . ދެން ހުރިހާއަޅުަގނޑު ވަނީ ހުށަހެޅިފަ  ކަމެއް ނުވެ ހިނގައިދާނެ. ދެން އަުޅގަ

އް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެ 24.3 ،ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު 24.3ވެސް ވިސްނޭ. ދެން ހަމަ އެއާެއކީަގއި މިފަހަރު 

ނޑު ަވރަށް ކަންސަރންވޭ އިނގޭތޯ.  ފާސްވެގެންާދއިރު އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރި ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ތެރޭަގއި މިހިމެނޭ  އޭގެ .ތެޭރގައި މީަގއި އެބަުހރި މި ޑިއުޓީއަށް ގެންނަ ސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލުތަކެއް ިމހާރު އޭގެ

އިން ސުްނ ޕަސަންޓަށް ދަށްކުރުން. އެއީ ކީއްެވގެންބާަވއޭ ައޅުަގނުޑ  25އުޓީ ރަނާއި، ރަނުގެ މައުދަނުން ނަގާ ޑި

ލަގްަޒީރ  ލަގްޒަރީެއއް ނޫންބާވައޭ ނޫނީ ކާންބޯން ބޭނުންކުރާ އެއްެޗއްާބވައޭ. ދެން ކީއްެވގެންތޯ އެ .ހިތަށްއެރީ

ދަށްކޮށްލަނީ ސުމަކަށް. ކޮންބަެއްއ  މިހާރު ނަގާ ެއއްޗެީހެގ އާމްދަނީ ނުލިބޭ ގޮތަށް 25އެްއޗަކަށްުނވަނީ. އެ ޑިއުޓީ %

ނޑު  ލިބޭ ފުރުޞަތެއްބާއޭރަން ގެންނަން ބޭނުންވާތީ  ނޑަްށ ގެއަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރަނީ. ދެން ސުވާލެްއ އަޅުގަ . އަުޅގަ

އަށް  10ވޭ. ދެން ތެލުގެ ާބަވތްތަކުން މިހާރު ސުން ޕަސަންޓުގަިއ ޮއވެފައި %އެންމެބޮޑު ަލގްޒަީރއަށް، ހީވަނީ ވަރަށް

އަްށ ިޑއުޓީ ބޮުޑކުރީަމ  10އްމު ދިރިއުޅުުމގައި ާހލަތަށް ވަރަށްބޮޑު ބަދަެލއް ައންނާނެ. ހުރިހާ ވައްތަރަކުން %އިމާ ޢާ އަ

ވެސް ދެން އެނގޭ ދެން އާމްދަނީ ހޯދަންކަން މިކަން މިކުރަނީ.  ދެން މިހެން ދަންނަވާއިރު .އެއީ ވަރަށްބޮޑު އަދަެދއް

އަށް ބޮޑުކުރާ ވާހަކަ އެބަޮއތް. ދެން އެއްގަމުގައި ދުްއާވ  10ން ޕަސަންޓުން %ދެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ޑިުއޓީ ސު

އަށް ބޮުޑކުރަން. ެއއްގަުމގަިއ ދުްއާވ  200އިން % 100އުޅަނދުފަހަރު ކާރު، ޖިޕު، ޭވން ނަގާ ިޑއުޓީައކީ ވެސް %

 .150، %100ޗެހިން %އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ާކރު، ޖިޕު، ވޭން ފިޔަަވއި އެހެން ހުރިހާ ބާވަތުގެ އެއް 

އޭގެ ތެޭރގައި ލޮރީ އާިއ  .އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަނީ ިމހާރު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޭސްއެްއގައި މަަސއްކަތްކުރާ ވާހަކަ

ދެން އަދި ޭއގެ ތަފްޞީލެްއ  ބާަވއޭ.ރިހާ އެްއެޗހިތައް ވެސް ހިމެނޭނެއެސްަކވޭޓަރާިއ ކްރޭނާިއ ދެން މިހެންގޮސް މިހު

އަދި ޕާރޓްސް ބާަވއޭ. ދެން ވެހިކަލް ނުވާނެ ންކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ވަރަށްބޮޑު ަމއްސަލަައކަށްނޭނގޭ. ދެން އެހެ ނެތް،

 އަށް ބޮޑުކޮށްލަނީ. އެެހންވެއްޖެްއޔާ ދެން އަނެއްކާ  50އިން % 35އިންޑަސްޓްިރއަލް އުޅަނދުތަުކން ނަގާ ޑިއުޓީ %

ކުީރގަިއ  ައށް. އެކަަމކު މީގެ  20ޕަސަންޓުން %ވެސް ސެންުޓ އަިދ ލަްގޒަރީ ކޮސްމެޓިކް ާބވަތްތަކުން ޑިއުީޓ ސުން 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން  25ރަނުގެ ެއއްޗެހިން މިދެނީ % އިން ސުން ޕަސަްނޓަށް. މިއީ ދެކޮުޅ ނުޖެހޭކަން އަުޅގަ



  

ކުީރގައި އެބައޮްތ  އަށް އެބަ އަރާ. ދެން އޭގެ 5ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ޮކސްމެޓިކް ބާވަތްތަުކގެ ިޑއުޓީ ދެން %

 އަށް. އަނެްއކާ ޭއގެ 20ރީ ކޮސްމެޓިްކސް. ސެންޓު އަދި ލަގްޒަރީ ކޮސްމެޓިކް ބާވަތްތަުކގެ ޑިއުޓީ ސުމަކުން %ލަގްޒަ

އަށް. ިމއީ އަދި ސާފުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ.  5ފަހަތުން މިއަންނަނީ ކޮސްމެޓިކް ބާވަތްތަުކގެ ިޑއުޓީ ސުން ޕަސަންޓުން %

ސިނގިރޭޓުން ނަގާ ޑިއުީޓ  .އަށް ބޮޑުކުރި  200އިން % 150ޑިއުޓީ % ދެން ދުންފަތާއި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ

ލާރި ކޮންމެ ސިނގިރޭަޓކަށް ނަގާގޮތަށް. ުސވެނިއަރ  25ރުފިޔާ  1ލާރީގެ ބަދަލުގައި  90ކޮންމެ ސިނގިރޭޓަކުން 

ބޭްއވުމަށް. ދެން ބަދަލު ނުގެނައުން. މިހާރު ދެން އެ އޮތްގޮތަށް  25މުދަލުން މިހާރު ޑިއުޓީ ގޮތުަގއި ނަގަމުންދާ %

ހުރި  ން އެބަ ހީވޭ ކުރީގެ ޑިއުޓީ ނަގަން ހަމަޖައްސަވާފައިުއޓީ ނުނަގާ ގޮތަށް. ދެން މީގެ އެނަރޖީ ޑްރިންކް ވެސް ޑި

ނޑަށް ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އެްއޗެއްހެނެއް. ދެން މިހެން ބަލައިލާއިރު މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

ނަޑއެޅި ބަޔާްނވެގެްނވާ އް ކަމަށް ކަްނތައްތަކެއް އެބަހުރި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ލާޒިމްވާ ކަންތައްަތކެ ކަ

 ރައްޔިުތން ސަފަރކުރަމުން ދަނިކޮށް  ންތައްަތްއ ފުރިހަމަނުވެހުއްޓާޭއެގ ބޭރުން އެ ކަ ބުނާ. އެހެންނަމަވެސް

ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ހިމަނާފައިވާކަން އަޅުަގނުޑ ވަރަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު މި ބަޖެޓުގެ އެހެން ދާއިރާތަކަށް

ފާހަގަކުރަން. އަނެްއކޮޅުން މީގައި ވާހަކަދެްއކެވިހެން ބަޖެޓް ކުރެވިފަިއވާ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ހުރި ހުރިހާ، މި އަހަރު 

ޖެހޭ ކަންތައްތައް ހުރި ކަންަތްއތަކުގެ ތެެރއިން އަސާސީ ގޮުތން ކޮށްދޭން ފައިކުެރވިތެރޭގައި އަދި މިދިޔަ އަހަރު ވެސް 

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އެ ކަންތައްަތއް ނުކުރަްއަވއި އެހެން ކަްނތައްތައް ކުެރވެމުންދާތަން ފެނިގެން އެބަ ދޭ. މިއީ ވަރަްށ 

ނޑު ަދންނަވާލާނީ. އެހެންވީމާ، މި ަކންތައްތައް އިޞްލާޙު ކުރެްއުވމަށް ދެން މި ފަހަރު ވެސް  ބޮޑު ހިތާމައެކޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެދެނީ ކުރެވެން އޮތް  ނޑު ހަމަ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ދެން އަޅުގަ ވަަރކަށް އެަކން ކުރުމުން އަޅުގަ

ތަރައްޤީ ޕްލޭންކުރެވިެގންދާއިރު އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ކަންތައްތައް ކުެރވިގެންދާން. މާލެ އަށް ދެވޭ އެޓެންޝަން  މިހާރު

ރާއްޖެެތރެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ލެޭވ ބާަރކަށްެވގެންދާނެ. މި ވާހަކަ މާލެއަށް އެެޓންޝަން ކުޑަކުރުމަީކ އެީއ ކުޑަކޮށްފަ. 

ވެސް ަދއްކާ. އެކަަމކު ދުވަހަކު ެވސް މިއަކަްށ ޙައްެލއް ނާދޭ. އެހެންވީާމ، މިއީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވެސް  އަބަދު

ަކމަށް ވިޔަްސ، ޖޭ.ޕީ ކަމަްށ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދީފަިއވާ ާބރުގެ މަތިން އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް ކަމަށް ވިަޔސް، އެމް.ޑީ.ޕީ

ވިޔަސް މި ހުރިހާ ފަރާތަކުްނ ވެސް ިމގޮތަށް މި ވިސްަނިއގެން މަސަްއކަތްކުރަންެވއްޖެ. ހުރިހާ ޕާޓީގައި ވެސް އެބަ 

ބޭފުޅުން. މާލޭ  11ތިއްބެވި ާރއްޖެތެރޭގެ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިތިބީ ގިނައިން. މާލޭަގއި އެ ތިއްބެވީ 

ރަދެއް މާލޭ ދާއިރާއަށް. ރު ވެސް މި ދަނީ އެންމެ ބޮޑެތި ޚަމަދުކުރާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީކީ ކޮންމެހެނެއް، މިހާ ދާއިރާ

ވެސް އެެހންނޫންތޯ. ކޮބައިތޯ ރާއްޖޭެގ  ވާނެ އަނެއްކާ ވެސް މި ތަނަށް މީހުން ގިނަ މާލޭ މީހުން ވެސް ގިނަ. އަެނއްކާ

ރުާމއި، އަނެްއ ކަމަކާއި އަނެއް ކަމަާކ. އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް މި ދެކޮޅު ތަރައްޤީކުރުާމއި އާާބދީ އެއްފަސްކު

ނޑުމެން އިޞްލާޙުވުަމކަށް  ކަންތައްތައް ެވގެން ދާތަން ފެނުނީމަ ވަރަށް ދެރަވާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. މިކަން ައުޅގަ

ނގަޅު މަސައްކަތްތަެކްއ އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ އުތުާރއި ދެކުނުގަިއ ރަ ގެނަސް އެބަ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅަން



  

ނޑު ކުރެވެން މިކަމަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ބަޖެޓް ހެދުމަކީ  ތަކެްއގަ.އެބަޖެހޭ. އަދި މެދު ރާއްޖެތެރޭގައި ވެސް ވަކި ހިސާބުގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.އާދެ! އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލީ.  ކަމެއް ޤަބޫލުކުރާތީ އަޅުަގނޑުމެން މުހިންމު

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ، ޖޭ.ީޕެގ ލީޑަރު އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން 

 .މިނިޓު 5ން. ކުރިން ނިޒާމީ މަްއސަލައެްއގައި ެދއްެކވި. ފުރުަޞތުގެ ބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގެ 2ފުރުޞަތަށް 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ރުމިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ވެސް މި ހިމެނެނީ  އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މުޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ެވސް ހަމަ ދަންނަވާނީ މި ކޮމިޓީގައި ައޅުގަ

ނޑުމާލިއްޔަތު  ނޑު ީވ ސްލޮޓްތަްއ ބަހާލެވުުނ ކޮމިީޓގެ މެންބަރަަކށް އަުޅގަ ވީތީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް އެ ފުރުޞަތު އެ ލިބުނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަހަމަ އުސޫލެއް  ހަމަތަކުގެ މަތީން އެއައި އުޫސލެއްގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން. ދެން ފުރުޞަތު ލިބުމުގައި ވެސް އަދި ނިޒާީމ  ގެންގުޅުން ހަމަ މުޤައްރިރަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ޅުން ބޭނުންހާ އެއްޗެހި ކިޔަމުންން ެއ ބޭފުނުކުތާގައި ވެސް އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވަގުތު ދެއްވަމު ދާއިރު އަުޅގަ

ަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާނަގއި ނުކުރެްއވުަމށް އަޅު މައިކް ަވގުުތގައި އެ ވާަހަކ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުިރއަްށ އޮތް

ވެމުންދާ ކަމާއި އިޙްތިާރމާއިއެކު އެދެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މިހާރު މި ވާހަކަދެކެއިޚްލާޞްތެރި

ގޮުތަގިއ ދެންމެ މާމިގިލި ދާއިރާގެ  ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅަގނޑު އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަޝްރޫޢުތަކާ

ނޑުމެން ިމ ތަނުަގއި ކުީރަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރި  ރީާއ ނުކުތާ އަީކ ައުޅގަ

އެ ވާަހކަ ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން.  ބިފައި ހުރި ބައެއް ސުވާލުތަކަްށވާތީވެވާބު ލިޭއގެ ޖަ މެދު ސުވާލުތަކެއް ކޮށް

ނޑުގެ ެވސް ހުރި ކަންބޮޑުވުްނތަކެްއގެ ރަނާ ވާނެ. ދެން ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ަދންނަވާފައި ޑިއުީޓއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަުޅގަ

 .ީޕގެ މަޝްރޫޢުތައް އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ. އެހެންވީމާ، ޕީ.ެއސް.އައިބެހޭ ގޮތުން އެ ވާހަކަ

ނުޑ ވެސް ހަމަ އެ ދާއިރާއެއް  ގޮތުަގއި ރާއްޖެތެރެއަށް ތަންޮކޅެއް ބޮޑަށް ފޯކަސް އެބަ ކުރެވެންޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަ

ކަްށ ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ކުޑަހުވަޫދ ދާއިރާެގ ވާަހކަދައްާކއިރު ކުޑަހުވަދޫ އަށް ކުރާ ކޮންެމ ކަމަކީ އެީއ މިސާލަ

މިރަށް ކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ސިފަ އެއްެވސް މެންބަރަކު އް ގޮުތަގއި މިތާ ހުރި އަޙްމަދު ޢާ އެމް.ޑީ.ޭއގެ މެންބަރެ

ގަިއ ހުށަހެޅިއިުރަގިއ ސްކުރުމުެގ މުހިންމު ކަން ބަޖެޓުކުރަްއވަިއގެން ުނވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އާބާދީ ެއއްފަ

ނޑު  ގަ. ދެން ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ވާހަަކއަކީ މިީއ ެއކުލެވޭ ބަޖެޓެއް މިއޮތީ ބަޖެޓު އްގެ މައްޗަށްޕްރޮގްާރމެ 12، 10މައިގަ

އެ މެންބަރެްއެގ  ވާހަކަ. ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ދައްކަމުންދާނެ

ކުރާނެ. ކުރަން މަޖުބޫރުވެސްވާނެ. އަދި ކޮންމެ  ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ކަންަތްއތައް ކުރުމަށް ޓަކައި މަަސްއކަތްތަކެއް



  

ނޑަށް ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން ޢިއްޒަތްތެރި  ބޭފުޅަކު ވެސް އެކަން ކުރާނީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިޔަުތގަ. ެއކަމަކު ވެސް އަުޅގަ

ގޮތަކަްށ ވެްސ ބަޔަކު އިރެްއަގއި  މުޤައްރިރު، މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވެސް އެ ވިދާުޅިވ ފަދައިން ފަހަރެއްގައި

ނޑުެމން މިއަދު އެގޮތަކަށް ކަންަތއް ކުރާކަެށއް ނޫނޭ މިއުޅެީނކީ. އަދި ެއއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަމެއް ކުރީީތވެ އަުޅގަ

ގެ ކޮމިޓީގެ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަޖެޓު 2010ެވސް އެްއޗެއް ދަންނަވާކަށް ެވސް ނެތިން.  އަޅުަގނޑު ހަމަގައިމު

ތްތެރި މުޤައްރިރުކަން ކުރެްއވި ހަމަ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ މެންބަރެއް ނޫނެއްކަމަކު ޢިއްޒަ

ޭއގެ ތެރޭަގިއ  އަުޅަގނޑަކީ ހަމަ ހުރިހާ ކޮމިޓީއެްއގައި ވެސް ބަރާބަރަށް ހާޟިރުވެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ހުރި ގޮތްތަކުަގިއ  ގާފައިއޭުރގަިއ ެވސް ކަންަތއް ހިނ، . އެހެންވީމާ މަސައްކަތްކުރަމުން ދެނެގަންަނމުން އައި މީހެއް

ރަނގަޅަށް ކަންތައްތަކަށް ިރޢާޔަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދެންމެ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މެންބަރު ޤާސިމް 

ނޑުމެންނަށް ފޭސްކުރަންޖެހިފައި މިއޮތީ. އެީއ  ބްރާހީމް އެ ވިދާޅުިވ ކަންަތކާއި ވަނަ އަހަރު،  2010ވެްސ އަުޅގަ

 2010ވަަނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ެއންމެ ފުރަތަމަ ބަޖެޓް އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރީ  17އަޅުަގނޑުމެން މިީއ 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވަންވަނަ އަހަރު 2010ވަނަ އަހަރުގަ.  ނޑު މި ތަނުގައި  3 ަގއި އަުޅގަ އަހަރުގެ މުއްދަެތއް އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާެގ ެއްއވެސް ރަެށއް ހޭދަކުރިން. ހަމަގައިމު ަގއި ވެލިފުކެްއ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ެވްސ އަުޅގަ

ބަދަލުކޮށްލުމުގެ މަޝްރޫޢު ެވސް ހިމެނިފައި ނީންނާނެ. ކޮށްފައި ވެސް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އޭުރަގއި 

 މިސާލަކަށް އެބަހުރި ކަންތަްއތަކެއް ހަމަ ގޯސްކޮށް ކޮށްފަ. އެ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މިައދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަތިވާ

ކަންތައްތަެކއް ވެސް އެބަހުރި. އެކަން ޤަބޫުލކުރަްއވާ އިނޭގތޯ. ހަމަ އޭރުެގ އެ މަަސއްަކތްކުރެްއވި ބޭފުޅުން ވަރަްށ 

ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ. އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީ ސިސްޓަްމެގ  އެބަ އިޙްތިރާމާއިެއކު ެއކަން ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން

ތެރެއިްނ ކަންތަްއ ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަކީ ރަނގަޅު ގޮތެްއ ނޫން ކަްނ ތެރެއިން ެއކުލަވާެލވުނު ަސރުކާރެްއގެ 

ނޑުމެންނަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ތަކުރާރުކޮށް ދަންަނވާނަން. އެހެން އެކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ިމއަދު ައޅުަގނޑު ވާހަަކއަީކ  ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ތެެރއިން ުއނދަގޫވާ ަބިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް އެބަހުރި. އެހެންވީާމ،

ކުރަންޖެހޭނީ ޤައުމީ ވިސްނުމެއްަގއޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިޚްިތޔާރުތަަކކާއި ބާރުތަެކއް ބަޖެޓަށް ުއނި އިތުރު ގެަނއުމާއި އަދި  96ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ށް ދީަފއި މިއޮންނަނީ މި ތަނަކީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ބަޔަަކށް ތިބޭތީވެ. އެއީ ަޤއުމުެގ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަ

އަށާއި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް އެންމެ ލާބަޔާއި މަންފާ ކުރަނިވި ގޮތަކަށް އެކަްނ ރިއެރުމަށާއި ަޤއުމުގެ ތަރަްއޤީކު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ނޑު ވާހަކަައކީ ކުދިކުދި ގޮތް. އެހެ ކުރަންޖެހޭނީ. މިއީ އަޅުގަ ންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީން އަުޅގަ

ކުރުަމކީ ެއއީ ޤައުމީ ވިސްނުމުަގއި  ރަށްތަކުގަިއ ހަމަ ބޮޑެތި ކަްނތައްތައް ކުރުމަށް އެްއވެސް މެންބަރަކު މަސައްކަތް

އްކަނީ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ނުދެކޭނަން. އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ާވހަކަ ދަ ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ަގއިމު

ނޑު  އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމަށް ދެންމެ ހަމަ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރި އެއް ނުކުތާއެއް ގޮތުަގއި އަުޅގަ



  

މިއީ ައޅުަގނޑުެމން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި  ފޯކަސްކޮްށގެން މަސަްއކަތްކުރުން.ފާހަގަކުރަން ރާއްޖެ ތެރެއަށް ބޮޑަށް 

ނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓް މިކޮޅަށް ކޮމިޓީ ތެރެ އިން ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނުޑ އޮތީ  ފޮނުވާލާއިރުަގއި އެ ކަންކަްނ ނެތީ ރުން ވަނަ އަހަ 10ކަމަށްވަންޏާ އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ. ދެން އަޅުގަ

ެއ ރެކޮމަންޭޑޝަންތައް ފާސްކުިރ މީހެއް  ރެކޮމަންޑޭޝަންަތއް ހުށަހަޅައި  ހަމައަށް ވަަނ އަހަރާ  2014ފެށިގެން 

ނޑަށް ލިބިފައި ުހރި ތަޖުރިބާތަކަކާއި ުނވަތަ ަކންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ޭއެގ  އަޅުަގނަޑކީ ެވސް. ޭއގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

އެ ރެކޮމަންޭޑޝަންތަކަށް ދަނީކަމަށްވަންޏާ ހަމަ މުޤައްރިރު ހުރިހާ  .އޮތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ޢަމަލުކުރެވިަފއި

ގަިއ ނމިތާކަމެއް.  މަންޑޭޝަންތަކަށް ރިޢާަޔތްކޮށް ެއކަން ކޮށްލުމަކީ ަހމަ ކޮންމެހެން ވެސް ލިބެްނޖެހޭނެރެކޮ

 އަޅުަގނޑުމެން... އާދެ! މައްަސލައެއް ނެތް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަމެންޢިއްޒަތްތެރި 

ވެސް ލިބޭ ފުރުޞަތު ތިބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ އިްސ 

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިރޔާޟް ރަޝީދު، އިބްރާހީްމ މައްސަލަިއގަިއ ގޮެތއް އިިވފަ ބޭފުޅެއްެގ ފަރާތުން މި ވަނީ މި

ގޮތްތަެކއްެގ ވަނީ އެިދވަަޑއިގަންަނވާ އަޙްމަދު ޢާމިރު ފަރާތްޕުޅުން މި ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަދިމަދު ޞާލިޙް، މުޙައް

 މް ކުރެްއވި ބައެއް ސުވާލުަތާކއި ލިބިދާނެ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވި. ދެން އޮނަރަބަލް ޤާސި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލެއް

މަތިވެިރ ދާއިާރގެ މެންބަރު ކުެރއްިވ ބަެއއް  ،ތުރުން ޙުަސއިްނ މުޙައްމަދުއޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ނާޝިދު އަދި ޭއގެ އި

. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ނީ ކަރުާދހުގެ ގޮުތގައި ލިބިފަޖަވާބުތައް ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވެސް ވަ

ނުޑ މި ދަނީ މަސައްކަތް އަްށ  2014ވެމްބަރު ނޮ  12ކުރަމުން.  އެދިަވޑަިއގެންނެވި މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވޭތޯ އަުޅގަ

އެބަ އޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން. ެއެވސް ތަންކޮޅެއް ކުރީކޮުޅަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ޮއތް ޖަވާބު 

ރެވިފައި މިހިރީ ުގޅިގެން ަހމަ ބައެއް ކަހަލަ ސުވާލު ހަމަ ސީދާކޮށް ކު މާތި ބޭފުޅުން އެދިވަޑަިއގެންނެިވ އެދިވަަޑއިގަތު

ންޑޭޝަންތަްއ ންެވސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާ ުގޭޅގޮތުން ރެކޮމަތެޭރގައި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އި . އޭގެޓްރީއާހަމަ މިނިސް

. އަދި ޭއގެ ޖަވާބު ވެްސ ެއބަ އޮތް ދެްއވާފަބެހޭގޮތުން ކުެރވުނު ސުވާލު ވެސް  ޖަދުވަލުެގ ެއކުލެވިަފިއވާ ގޮތާބަޖެޓުގެ 

ދާ ޕޮންސް އެްކޓްގެ ވާހަަކއިން ދައުލަތަށް މިހާރު ޒިންމާ އުފުލަމުން އިތުރުން ދެންމެ ތި ކުރެއްިވ ފިސްކަލް ރެސް

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ، ލޫމާތު ވެސް އެބަ އޮތް ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ ބެހޭ މަޢު މިންވަރު އަދި ކަން އޮތްގޮތާ 

ނޑު ދަންނަވާލިންއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް މި ކޮމިޓީ އަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުނު  ބަ އާދޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ އެޑްވާންސްކޮށް ެވސް ާވނީ ބައެއް ބައެއް މަސަްއކަްތ ކުރެވިފައޭ. ތެދެއްމެ، މިއީ  މިންވަރަކުން އަުޅގަ

ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕން އެްއޗެއް ގެންދަން. އަިދ  ނީ ެއ މެންބަރެއްެގ އޭރިޔާ އަށްކޮން މެންބަރެއްތޯ އެިދވަަޑިއނުގަންނަވާ



  

ނޑުމެން އެދިަވޑަިއގަންނަވަ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްނވީ. އެކަްނ ކުރަްއވަން ވެސް ޖެހޭނެ. އަުޅގަ

މީދުކޮށްެގްނ ންމާލަން ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުންރަނގަޅުވާނެ. އެހެން ފަހަރުތަކަށްވުރެ ުލއިކޮށް ފަސޭހައިން މި ދަތުރު ނި

ނޑުެގ ހަމަ ައމިއްލަ ވަ  މި ދަނީ. އެހެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަ  ގުތުން ހަމަ ވަރަށް ަވގުތު، އަުޅގަ

ށް މި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ މިކަމަށް ދީފިން. ޚާއްޞަކޮ 3ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިދިޔަ  ގިނަ ވަގުތު

ންނަށް ވެސް އަރުވަން. ެއ ޔަޤީްނކަން ޢިއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރު، އެހެންވީމާިއ ދީފައިވާނީ. ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ފަީޅގަ

ނޑުމެންނަށް ، އެހެންވީމާ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން އަދި ޢަލީ މަޢުރޫފަށް އަދި ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭ. އެބަ އޮްތ، އަުޅގަ

ނުޑ  ތިބި މިހާރު އެދިވަަޑިއގެންފައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަިއވަރު މެންބަރުން. މިދެންނެވީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވެސް އެބަ އަުޅގަ

ނުޑ ، ޑީޑީ، ޚަލީލް، އަމީތް .ދަންނަވާލާނަން ިޝޔާމް މި ބޭބޭފުުޅން އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ ިތއްބެވި. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ޓަކައި މިއޮތް ވަގުތަްށ  ެއއްބަްސވެަވޑަިއގަންނަވާނޭ މިކަން ފަސޭހަކޮށްލުމަށް ކުރަނީ އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑާ ޤަބޫލު މި

އެ ބޭފުޅުން ވެސް ނަންގަާވ  ނޑު މިއިންނަނީ. އެހެންނަމަވެސްން އަޅުގަ މީދުކޮށްގެރުޞަތު ހޯދަން. އެހެންކަމަށް އުންފު

 5އެްއވަރަށް ހަމަ  ކަމުގައި ވާނަމަ، އިޙްތިޖާޖު ކުރަްއވާ ކަމުަގއި ވާނަމަ ހަމަ އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތިބޭފުޅުންނާ

ނޑުމެން މިނިޓު ނުިނމި ލަސްވެގެން ދާނެތީ ެއކަމާ ގެ ަވގުތު ހަމަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން. އޭރުން ިމއަދު މަސައްކަތް އަުޅގަ

 1ންބެގެ ނަން އިންނާނެ ހަމަ އަބަދު ެވސް ނަންބަރު މިނިޓު ނޯޓްކޮށްފިން. ުޙސަ  5)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ހިތާމަ...

ނޑަށް  ތަރުތީބުން. ފައްޔާޟްގެ ނަން ވެސް އެބަ އޮތް. ޝުކުިރްއޔާ. މިހާރު މަޢުރޫފް އެއްެޗްއ ވިދާޅުވެަފއި އަުޅގަ

ޤާސިމް އަދި އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ރިޔާޟް އަދި މި ބޭފުޅުން ތިއްބަވަިއގެްނ ނީ ޤަބޫލުކުރެވެ

ނޑުމެން އަނެއްކާ އެނބުރި ކޮމެވެސް ވަެރއްގެ އަންޑަްސޓޭޑިންގކޮން މިޓީ ރޫމަށް ވަންނަން. އަކަށް ައއިސްފައި ައޅުގަ

 މަޢުރޫފަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. ، އެހެންވީމާ

  

  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް އިޙްތިރާމްކުރަން އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި އަދި ޝުކުރިްއޔާ އާދެ!  މުޤައްރިރު. ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ނެތިން ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުަތުކެގ  އަޅުަގނުޑގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް އަދި އިބޫ ދެއްިކ ވާހަކައަށް. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން މި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަްށ ބަލައިލާއިރު ނޫނީ ރަށްތައް  ހަކަ ދަްއކާކަށް. އެހެންނަަމވެސްވާ

ނޑުމެން އެބަ ބަލައިލާން އެބަ ޖެހޭ ޙައްމަދު އިބްރާހީމް މު މިސާލަކަށް އެތުރިފަިއވާ ގޮތަށް ބަލައިާލއިރު އަުޅގަ

ޖެހޭތޯ. ކޮންކަހަލަ މިިލއަން އިދިޮކޅު ޕާޓީ އަށް ދޭން 600މިލިއަން ނޫނީ  200ނޫނީ ން މިލިއަ 300ހެޅުއްވި ހުށަ

ނުޑގެ ާދއިރާަގއި ވެސް ައދި އެމް.ޑީ.އޭ ހިއްާސވާ ދާ  ިއރާގައި ވެްސ އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް މައްސަލަތަކެއްތޯ އުޅެނީ. އަުޅގަ

މިފަހަރުގެ ބަޖެޓް އެކުަލވާލިިއުރ ، . އެހެްނވީމާއްސަލަތައް އިނގޭތޯއްސާވާ ާދއިރާތަުކގައި ވެްސ އެބަ ހުރި ހަމަ މަހި

ނޑު ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު  ކަސް ކުެރވިފައި އޮތް ބަޖެެޓއް ކަމަށް މުޅި ހުރިހާ ދާއިރާައކަށް ވެސް ފޯއަޅުަގނުޑގެ މަިއގަ



  

ވެސް. ދެން ހަމަ  ޯކލިޝަނަށްޕީ ވެސް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ާޚއްޞަޮކށް ޖޭ.ޕީ ވެސް އަދި އެމް.ޑީ.

ެއްއގޮތަކަށް ނޫން މި ސަރުކާރުެގ ކޯލިޝަނުން  ޔަ ސަުރކާރުތަުކގެ ވިސްނުމާއަޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ވޭުތވެދި

ނޑުމެން ކުރާ މަަސއްކަްތ މިއަދު ފާހަގަކުރަން ހަަމ  ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީީކ. އަޮތޅުތެރެ ތަރައްޤީ ަޓކަިއ ައޅުގަ

ލުމާިއ އަދި ޚާއްަޞކޮށް ާޚއްޞަ  ކޭަޝނަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއްކުރުމާއި ެއޑިއު  ސްޕިޓަލްަތއް ަމރާމާތުއިނގޭތޯ. ހޮ

އަތޮޅުތަުކގެ ، ކުރަނީކީ. އަޮތޅުތަުކގެ ތެރޭަގ. އެހެންވީމާއިޤްތިޞާދީ ޒޯންތަްއ، މި މާލެއަކު ނޫން މި ތަރައްޤީ 

ވީމަ . އެެހންނަމަވެސް ކެޕިޓަލް ސިޓީ ތެރޭަގއި ބޮުޑ ބަެއއްއަހަުރގެ  5މި  މިއޮތީ ހުރިހާ ކަމެއް މިފަހަރު. ރައްޔިތުންނަށް

ނޑު ދެކެނީ.  އެ މޭރުމުން ހަމަ ، އަދި ސިޓީތަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާޚާއްޞަ ކަމެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ާދއިރާ އަށް. މިސާލަކަށް ނާިޝދު ފާހަގަކުރެއް  ވި ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނުޑގެ ކަންޮބޑުވުން ެވސް އެބަ ހުރި އަުޅގަ

 ލައްކަ ރުިފޔާ ހިމަނާފައި އިން ވާހަކަ. އަޅުަގނަޑީކ މި ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް  5މެންބަރު، ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާަލން 

ނޑުގެ ާދއިރާގެ އެއް ރަަށށް އެޓަކައި އެމް.ޑީ.އޭ އަކީ ހަމަ  ަލއްކަ ރުފިާޔ  5ބައިން ފައި ިވއްދާފައި ތިބި ބަެއއް. ައޅުގަ

ވެލްަގއި ވާހަކަަދއްކާފަިއ ބެހޭގޮތުން ޕާޓީ ލެ ސަލަތައް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިއާމިކަހަލަ މައް، ދީފަ. އެހެންވީމާ

ކުރީަގއި ކަންކުރި ބީދައިްނ  ކަްނ ތައްޔާރަށް. އެހެންނަމަވެސްފުވެރި ގޮަތކަށް އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ ވާހަކަދައްއިންޞާ

މިގޮތަށް ކުރެވިަފއޭ.  ގައި ިމަކން އޮތީނން. ތާރީޚްގައި ވޭުތވެދިޔަ ތާއެގޮަތކަށް ައޅުަގނޑު މިކަަމަކށް ސަޕޯޓެއް ނުކުރަ

އެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީެދއްނުކުރަްނ. އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް  އެހެންވީމާ، މިކަން މިގޮތަްށ ކުރަންޖެހޭނޭ.

 ތާއީދުކުރަން ރިޔާޟް ރަޝީުދ ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ނޑުމެން ގާތް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ނޑަކަށް މެންބަރު. އަޅުގަ ގެ ކުޑަ ބުރޭކެއް މިކަމުަގިއ ިވއްސަކަށް މިނިޓު، 10ގަ

ނޑުމެން އަންނަން. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެ!  ނަގާނަން ޚިޔާލު އެްއގޮތްކޮްށލުމަށްފަހުގައި އެނބުރި އަުޅގަ

ނޑު އިޢުލާންކުރަން. ޝުކުބުރޭކަކަށްފަހުގަިއ އަންނަ ގޮަތށް  އާދެ! ުޝކުރިްއޔާ.  (ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހުހުސް )ރިްއޔާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުވަނަ ބައްދަލުވުން އަ 14އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ  ނާޑީލ ުޅގަ ކަ

ނޑަެއުޅމަށް. ޕާޓީތަކުގެ   މަށްރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްލުލީޑަޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއާ ބެހޭ ގޮތުން ވަކި ގޮތްތަެކއް ކަ

ނުޑ  އިޓަކައި އެދެވޭ ހެޔޮ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެފަ ގެ ވަގުުތކޮެޅއް ހޯދާލުމަށްވަރަކަށް މިނިޓު 10ޓަކައި  އޮތް ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. ޕީ.ޕީ.އެމް.ގެ ފަރާ  ތުން.ޤަބޫލުކުރަނީ. މިހާރު އަޅުގަ

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑުމެން އި އަދި އެމް.ީޑ.ޕީ އަދި ޖޭޕީ ައދި އެމް.ޑީ.އޭގެ ީލޑަރުންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ނުންފުޅުޭވ އެބަ މި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕއަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭ . ދެންފިންރަސްމީކޮށް މިކަމާ މަޝްވަރާކޮށްލައިއަޅުަގނޑުމެން ނު

ނޑުމެން މި ނިންމީ މިއަދު  އިުތރުކޮށްލެވޭތޯ ބަލަން. ދެން މި އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްަތއް އަޅުގަ

ުމގެ ޖަހާއިރު އެބައޮތް. އެެހންވީމާ، އެ ބައްދަލުވު 2ގްރޫޕްގެ ބައްދަުލވުމެއް މިއަުދ  ރީލަމެންޓްރއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާ

ނޑުމެން ލިބުނީާމ  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މި އެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާޮކށްލައްވާފަިއ އެ ެދއްާވ ލިސްްޓ މި އަުޅގަ

ރި ތަންތަނަށް އޭގެ ތެެރއިން ެއްއވެސް މިންވަރެއް އެ ހު މިނިސްޓަރާ މަޝްވަރާކޮށްލާނަން  އަޅުަގނޑމެން ފިނޭންސް

ނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ މިހާރު ހިމެނިފަ ވިދާނެތޯ. ދެންއިދެގައި ހިމަނައިތުރަށް މި ބަޖެޓު  އިއެ ލިސްްޓ ލިބުނީމަ އަޅުގަ

ހުރި ތަނެއް ރިޕީޓް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ެއއްޗެހި އަޅުަގނޑުމެން ެޗކް ކޮށްލާފަިއ އެބައި އިތުރުކުެރވޭތޯ ހަމަ 

ނޑުމެން މި މިނިަވން ނޑުބެހޭ ފަާރތްތަކަށް ބަ ސަސާތަކާމުއައް އެއީ އަުޅގަ މެން ޢަމަލުކުރި ޖެޓް ދިނުމުގައި ެވސް އަުޅގަ

ތައް ގެނެވިދާނެޯތ ސްޓްމަންޓްށް ބަދަލު ނުގެނެސް އެހެން ދިމާލަކުން އެ އެޖެގޮތް އެީއ. ބަޖެޓުގެ އެމަުއންޓަ

އެކުަގއި މަޝްވަރާއަށްފަުހގައި ައޅުަގނޑުމެން ގޮތެްއ  އަޅުަގނޑުމެން ސުވާުލކޮށްލާފައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ 

ނޑުމެން މަޑުކޮްށގެން ތިބޭނަން މިއަދުގެ ަވގުެތއް ނުވަތަ މާދަމާ ނޫނީ މިރޭގެ ނިންމާ ނަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން އެާއއެުކ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއެކު  ނަމަވެސް ވަގުެތްއގައި އިޫބއަށް އެ ލިސްޓް ރެޑީވީަމ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިީޓއާ ހަމައަށް އި ދެންބައްދަލުވުމެްއވެފަ ދާނީ.  ދެން އެއަށް އިތުރު ގޮެތއް ނިންމޭތޯ ކުރިއަށް ައުޅގަ

ނޑުމެން އެއީ ަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ މާ، ހުށަހަޅުމަކީ އެއީ އިނގޭޯތ. އަޅުމަޝްވަރާކޮށްލި ކަމަކީ. އެހެްނވީ  މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދެއްކެވުނު ވާހަަކއާ އެްއގޮތަށް އެ ލިސްޓް ލިބުނީމާ ފިނޭންސް އެއީ. ދެން ޓަރާއެކު މިނިސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިންކުލޫޑްކުެރވުނު  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ެއްއޗެއް ުކރެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރުން.އޮތް މަްޝވަރާގެ މަތިން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލީޙް.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ

 

 ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ނޑުމެން ނުރަސްމީކޮށް އާދެ! ދެންމެ  އެ ވިދާުޅވީ. ދެން  ލުކޮށްމި ދެއްކެވި ވާހަކަަތއް އެ ތަފްޞީ  އަޅުގަ

. އެ ދެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެްސ ޖަހާއިރުގަ 2އޮންނާނެ މިއަދު  އް.ޖީ މީޓިންގއެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެ ޕީ

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން ބަޖެޓަށް  . ޭއަގއި މިކަާމ މަޝްވަރާކޮށްފައިއްގއެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރެިގއުލާ މީޓިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެެނސްދޭނަން. ދެންއިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ކަންަތއްތައް އަ ނީ އޭގެ ތެރޭަގއި ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭ ުޅގަ

އަރުވާަފއި  ރުޞަތެއްފައިނޭންސް މިނިސްަޓރު ފު އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން ެއބައޮތް އަޅުަގނުޑ ކުރިން ވެސް ިރާޔޟް



  

ރި ކަންތައްތައް ެގންނަން. ދެން އޭގެ އިތުރުން ހު އޭގެ ތެެރއިން ނުހިމެނި އެއް އަިއޓަމް ހިމަނަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

ދެއްިވއްޔާ ވަރަްށ ރަނގަޅު. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ދެން ހިމަނައިދެވެން އޮތިއްޔާ ެއަކމެއް ހިމަނައިއްޔާ އަދި ކަމެއް ޮއވެއްޖެ 

ނޑުމެންގެ ބޭުނމަކީ. ޅާފަިއ ހުރި ކަންތައްތައް ހިމަނައިޞަތުަގއި ހުށަހައެ ފުރު ޭއގެ  ދެން އެހެންވީމާ،ެދއްވުން އަުޅގަ

ވެސް މަޖިލިސް ފެށޭއިރަށް  އިމުއްޔާ މިރޭ ނޫނިއްޔާ މާދަމާ ހަމަގަވި ލު ލިސްޓެއް އަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެއް ތަފްޞީ

 ުޝކުރިއްޔާ. ވާނެ.އިށީނދެޭވވަރުަޖހާއިރު  11 އެހެންވީމާ، އަންނާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހީމް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާ

 

 މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން މިވަނީ ދެންމެ ތި ވިދާޅުވާ ނުރަ ނުޑ އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ ސްީމ ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވެިރވިން. ވާހަކަ ދައްކާލުމާއެކުވެސް ބައި  ނޑުމެން ދީފަިއ، ވަނީ އެ ލިސްޓްއަުޅގަ މިހާރު ެވސް އަުޅގަ

މް މުޙައްމަދު ާޞލީޙް ވިދާުޅވި ފަދައިން ދެްނ އި އިބްރާހީފުރުޞަތާ ދި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ލިބުނުއަ އަރުވާފަ. ދެން

ނޑުއަދި ޭއގެ އި ނޑުމެން  ތުރަށް ދެންދޭން. އެހެންވީމާ، އި މެން އެދޭ ކަންތައްތަެކްއ ހިމަނައިތުރަށް ެވސް އަުޅގަ އަޅުގަ

ެއއްެޗއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ދާ ކަމަްށވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  ކަށްޖީ.ޕީގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ދަންނަވާ

 ރިއްާޔ.. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުމިތިބީ ކުރިއަށް ދާ ގޮތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ މަޢުރޫފް. އެމް.ޑީ.އޭގެ ަފރާތުން.

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ރާ . ކުރިން ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ހަމަ އެމް.ޑީ.އޭގެ ވިސްނުން ވެސް ހުރީ އެގޮތަށް

އަދި މި ޕާޓީަގއި ހުރި ކަްނތައްތައް ވެސް ާދއިރާަގއި  އި މެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ބަލައި ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ. ލާފައި ކޮން ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ އޮތީ ދެން އެއަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. ިވސްނުން ހުރީ.ޅުަގނޑު ވެސް ބަލާފައި މިގޮތަށް ކުރިއަށް ާދޮގތަށް އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނުޑމެންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ޮބަޑށް. ބަޖެޓް   ... ރަޝީދު.ފޮތުގައި އަުޅގަ

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން  ަވކިްއވާއިރު އެމީހުން އެބަހުރި ަވކިސައްކަތްކުރަ މް މުޙައްމަދު ޞާލީޙް އެ މަ މި އަޅުަގނޑު އިބޫ، އިބްރާހީ 

ދޭށޭ ކިޔާފަިއ ސިޓީ ވެސް ފޮނުވާފައި ެއބަހުރި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ލަށް މިކަންކަން އިތުރުކޮށްއެބަހުރި ޕީ.ޕީ.އެމަ

ށް ފޮނުވާލައިފިްއާޔ އެކަން ސާފުކޮށްލާއިުރގައި ެއއްވެސް މެންބަރަކު ފޮނުވާފަިއވަންޏާމު އެކަން ވެސް އެނގޭ ގޮތަ

 އެއްކޮށް. ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ އެ ލިސްޓް ތައްޔާުރކޮށްލާއިރު އެ ަމޢުލޫމާތާ

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނާޑ މަޝްވަރާކޮށްފަ ނޑު ދެންނެވިން ދެން އިނގޭތޯ. އަ  އި ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އެ މެންަބރުން ކުރެްއވީ އެ އަުޅގަ ޅުގަ

ައޅުަގނޑު ަލފާކުރަނީ މި ބައްދަލުވުމުަގިއ  ަޤއްރިރަށް ފޮނުއްވާށޭ. އެކަަމކުތިބޭފުޅުން ބޭނުންކަމަށްވަންޏާ ސިޓީއަކުން މު

ނޑުމެން ފޮނުވަްނ ހަދާނީއޭ. އެހެންވީމާ، އެ  ކޮމިޓީގައި އެ ފުރުޞަތު ޕާޓީއަށް ލިބޭނެހެން. ލިބުނީމާ އަލުން އަޅުގަ

 ހިނގާފައި ހުރި ަކންތައްތައް.  އެނިގގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިއަދު  ވުނީމާއާދެ! ސްޓްރީމްލައިންކޮށްލެްއީވ އެއްގޮްތކޮށްލެ ހުރިހާ ކަމެއް ފަސޭހަވެގެންދާނެ. އެަކން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ  14ޖެޓްގެ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ކުރާ ބަވަނަ އަހަރަށް ލަފާ 2015. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑަައޅާ ސެްކޓަވަނަ ބައްދަުލވުމުަގއި ޕީ.އެްސ.އައި.ީޕގެ މަޝްރޫ ގުޅޭ  އިްނވެޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާރ ޢުތަކަށް ގޮެތއް ކަ

ނޑުމެްނގެ އެޖެންޑާ. ނަމަެވސްއަޅު  ގޮެތއް ނިންމުން އެއީ މިއަދުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  ގަ

ނޑުމެން ފަށާެގން ކުރިއަށް ފަދައިން ނޑުމެންނަށް އެ  އަުޅގަ ގެންދިަޔއިރު ަބެއއް ޚިޔާުލ ތަފާތުވުންތަުކގެ ައލީގައި އަުޅގަ

 ކޮށްޚިޔާލު އެއްގޮތް  މުގެ ފުރުޞަތެއް ހޯދަން މިޖެހުނީއެއްބަްސވުންތަަކކަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ވާަހކަ ދަްއކާލު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ބައްދަލުކުރަން އަޅުަގނުޑމެން ދެން ތައްޔާރުވުުމެގ ކަންތަކެއް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، 

ޞާލިޙް ތާއީދުކުރައްާވ  ކުރީަގއި މި ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ހުށަހަޅުއްވާ އަދި އިބްރާހިމް މުޙަްއމަދު

ނުޑމެން ބަލާނަން އެ ފުރުޞަތު އަދި ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ާތއީދު އެ ކުެރއްިވ  ގޮތަށް އަުޅގަ

ން އޭިރޔާގެ ތެެރއިގައި ހިމެނޭ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ކޮމްޕޯނަންޓްސް ެސކްޑަރ ހާ މިންވަރަކަށްތޯ އޮތީ ެއ ބަޖެޓުކި

އުމް ލުކޮށް ދާއިާރތަކަށް އޮތް މިންވަރު ވޮލި ހުރި ތަފްޞީެއުކގައި މި ހިމެނޭ ބަިއތައް އާ ޑޮމިސްޓިކް އަދި ބޭރުގެ ަފިއސާ

 ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް. ދެން  ވަނަ ޞަފްޙާއިްނ ފެއްޓިގެން އެ ފެނިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި 149ަގއި 2



  

މޭޒުން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގެންދެވޭ ރަކު އެދިވަަޑއިގެންެނވީ މި ތަފްޞީލުތައް އިދާރީޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ބައެއް ޕީ.އެްސ.އައި.ީޕގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަަކކީ  މަވެސްވާހަކަ. ެއހެންނަ ނުމުގެދިފެންވަރަްށ ގެނެސް ކަރުދާސްތަކާ ެއއް

ނޑަނާޅާ ެއއްކޮށް އެ  34 ގެމިސާލަކަށް، ފެނާއި ނަރުދަމާ ނޑުެމން ހަނދާންވަނީ ވަކި ރަށްތަކެއް ކަ  ޕްރޮޖެޓެއް އަުޅގަ

ނޑުކޮށް. އެހެންވީމާ،  މޭޒުން ވަިކކޮށްލަން ފަސޭހަ އިދާރީ ދުމަީކ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިހުރިހާ ޑީޓެއިލެއް ހޯއެ އޮތީ ގަ

ކަމަކަށްނުވާނެތީެވ މި ހިސާބުން މިކަންތައް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދެން ކުރިއަށް ގެންދެޭވނީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން މި 

 ީސަގއި އެ ބޭއްވި ަބއްދަލުވުމުގެ .ަވއި.ސީ މެދުވެރިކޮށް އީ.ަވއި.އެދިަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް މެންބަރުން އިނީޝިއަލީ އީ

ނޑަށް ޤަބޫ ޕާޓީގެ މެންބަރުން އެކަން ެއގޮތަށް ކުަރއްވާަފއި އެަބއޮތް.  ލުކުރަނީ އެ ޕްރޮގްަރސިވް އަލީަގއި ކަމަށް އަުޅގަ

ސީެގ ބޭފުޅުންނާ ބައްަދލުކުރެްއވީމާ ބަެއއް ކަހަަލ ޖީ.ޕީގެ ފަރާތުން ެވސް ހަމަ ީއ.ވައި. އަދި ެއއާ ވިދިގެްނ ހަމަ

އެދިވަަޑިއގެންނެިވ އިނީޝިއަލީ  . ނަމަވެސްއެދިވަަޑިއގެން ހިމަނުއްާވފައި އެބަހުރި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް

ނު ަބެއއް ވާހަކަތަްއ މިދަންނަވަނީ ަބޖެޓް ފޮތް ޗާޕްކުރުުމގެ ކުރިްނ ކުރެވުުނ ބައްދަުލވުންތަކުަގިއ ދެކެވު ކަންތައްތަްއ،

ޙް ވެސް އެ ވިދާޅުވީ. އެދިަވަޑއިގެންެނވި ބައެއް ކަންތައް ނުވާ ވާހަކަ. އެ ވާަހކަ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލި ހިމެނިފައި

ތްތަެކްއ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް ގޮ ޖެޓް ފޮތުގައި ޕްރިންޓް މޮޑިއުލްަގއި ނުވެއް ހިމެނޭ. ނަމަވެސްބަ

ނޑަައޅައި ރެ މެންނަށް މިއަށް ޙައްލު ކޮމަންޑޭޝަންތަކާއި ހަމައަްށ ދިއުމުގެ ދޭތެރެއަށް އަުޅަގނޑުއަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނޑު ހަަމ ނިންމަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ވޯޓިން ކޯރަެމއް  ެއ ސަަބބަށް ވެހޯދިދާނެ. އެހެން ޓަކަިއ އަުޅގަ

ިޚޔާލު ވަރަށް ެއއްގޮްތކުރެވިަފއި އޮްތ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮްށ  މި ަވގުުތ އެބައޮތްމެ. ނަަމވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެން މި މަސައްކަްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާދަމާ  އޮންނަ ބައްދަލުވުމަށް އިރާދަުކރަވިްއޔާ ތައްޔާުރވުމަށް އަުޅގަ

މިގޮތަށް ކުރުމަށް މި ކޮމިޓީން މިއަދު ބަލަިއގެންފީމޭ. ެއއްވެްސ މެންބަރެްއގެ އިތުރު އިޙްތިޖާޖެްއ، އިތުުރ 

ނަޑއަާޅ ގޮތަކަށް ނެތް ކަމަށްވާނަމަ އެގޮތަ ގެން އެ ހުއްދަ މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައިށް ނިންމާ ވިސްނުންފުޅެއް މި ކަ

ނޑުމެ ވިްއޔާ މާދަމާ ބައްދަުލވުމުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ން ކުރިއަްށ ގެްނގޮސް އިދާަރކުރެއް ލިބޭނެ މަގެއް އަުޅގަ

މުން މީދުކުރަމަގު ކޮށާލެިވގެންދާނެ ކަމަށް އުންޮކމަންޑޭޝަންތަކަށް މަސައްކަތް ފެއްޓުމަށް އި އަދި ރެ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށާ

ްއވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހީތެިރވެދެ ލަން. ހާޟިރުވެމިއަދުގެ ބައްދަުލވުން އަުޅަގނޑު ނިންމާ

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهތެރިކަމާެއކު ޝުކުރުަދންނަވަން. އިޚްލާޞް
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