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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ `.  ވަނަ  15ލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާާސކުރާ ކޮމިޓީގެ ދައުވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ  2015އަުޅގަ

އިޤުިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި  އިއާ ވާ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީމިޓީގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަމި ކޮބައްދަލުވުމަށް 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަްށ މި ގެންަދނީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 ރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާ ޕަބްލިކް ެސކްޓަ މަސަްއކަތް. ެއއީ އެއް މުފަދައިން ބަޖެޓުގެ އެންމެ މުހިން

ނޑުމެން ވަީނ މި ކޮމިޓީގެ ވަރާކޮށް ގޮެތއް ޝްގުޭޅގޮތުން މަ ވަަނ  14ނިންމުން. މިކަމަށް ޓަކައި އިއްޔެ އަުޅގަ

 . ެއގޮތުން ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ޕާީޓތަކުގެ އިސް ީލޑަރުންގެ ަގއި ގޮތްތަެކއް ަކނޑަައޅާފަމުބައްދަލުވު

ނޑު ކުުރމަށް ފަހުގައި ރޭގެަތކެއް މެދުގައި މަޝްވަރާ ވެސް  ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާމެން މިވަގުެތްއަގއި އަުޅގަ

އި މީޑިޔާއަށް ކޮމިޓީ އަށް ދިއުމުގެ ކުީރގަކުރިއަށް އްދަލުކުރިން. މި ބައްދަލުވުމުގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާއަށް ބަ

ދާރީމޭޒަްށ ވާނަމަ ކޮމިޓީ އަށް މީޑިާޔ ވެއްދުމަށް އި ަގއި ކަމު ތިރާޟެއް ނެތްކްސެްސވުމަށް ޓަަކއި އިތުުރ އިޢުއެ

ނޑުެމންގެ މިއަދުގެ ބައް މެންބަރުންގެ ނަންތައް  ދަލުވުުމގަިއ ކޮމިޓީތަކުން މި ވަޑައިގެންެނވިދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަ

މެން މި ބައްދަުލވުން ސް ާޢްއމު އުސޫލެކޭ އެްއގޮތަށް ބަެޖޓު ކޮމިޓީެގ ނަމުގަިއ އަުޅަގނޑުނަމަވެރިޕީޓް ނުކުރި 

އެުކަގއި.  މެންބަރުންނާ އަދި އިޤުތިޞާދީ ކޮމިީޓގެކުރިން މިދެންނެވި ގޮތަށް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ގެންދަނީ މި ކުރިއަށް 

ނޑުމެން  އްޔެަގއި މި ބައްދަލުވުމަށް އި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ  ނިންމި ނިންމުމާ ބައްދަލުވުމުންވަަނ  14އަޅުގަ

ދެ ބައިގަިއ އަިދ ފޮރިން މި އައި.ީޕގެ ޑޮމެސްިޓކް ފަިއވާ ޕީ.ެއސް.ނުއްވާށް ފޮންނާ ހަމައަމެބަޖެޓުގައި ައޅުަގނޑު

ނޑުެމންގެ ގައި މެދު ންަތއްތަކާ ހިމެނޭ ބައެއް ކަ ޕާޓީތަުކގެ މެދުަގިއ ިޚޔާލު އެްއގޮތްޮކށްލުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

މިއަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނ މިދެންނެވިހެން ބައްދަލުވުންތަްއ ކުރިއަށްދިޔަ. އަދި ޭއގެ ިއތުރުން 

މެން . އަދި އަުޅަގނޑުފަްއކަިއ ޙައްލެއް ލިބޭތޯ މަަސއްކަތްކޮށް ވާހަކަދަ ނީ ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރާވެސް ވަ ރޭގައި

 ރާތުން ކޯ ޗެއަރ އޮނަރަބަލް ފަ ކައުންސިުލގެީއ.ަވއި.ސީ ިއކޮނޮމިކް ޔޫތް ދާ ވަގުތުަގއި ވެސް މިވާހަކަދަްއކަމުން 

ވެސް މި ބައްދަލުވުންތަކަށް ގޮތްަތެކްއ  އެކުަގއި މިހާރު އޮފް ފައިނޭންސާދީބާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އަޙްމަދު އަ

ގެ މި ބަޖެޓުގެ ނުބިލިއަ 24.3އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ބޭފުޅުްނ ތިއްބެވީ ތަްއޔާރަށް. އެ ނިންމެވުމަށް ޓަކައި

ޔާގެ ވާހަކަ ފިރުން ބިލިއަ 6.2ދެއް. ދައަށް. މި ބޮޑު މާސިންގާ އަމިއޮތީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  4/1ގާތްަގނޑަކަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަުކ ވެްސ އެިދވަަޑއިގެންެނވީ ީޕ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެްކްޓ އަޅުަގނޑުމެން މި ަދއްކަނީ. 

ން ދިއުުމގެ މަރުޙަލާ ފާސްވެގެބަޖެޓެއް ން ދެްއވި ދަޢުވަތަކީ މިހާތަނަށް އަދި ރާއްޖޭގައި ވައި.ސީއީ. ހިމެނޭތޯ.

ންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށް ހާ މެންބަރުމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިފަރާުތން މަޖިލީހުގައި ހި ގެުރކާރެއް ސަތެރޭގައި 

ނޑު ެވސް ފާހަގަކުރަން. އެކަ މުކުަރއްވާަފއި އޮތް ވަރަށް މުހިން ޓަކައި ްނ މަސައްކަތެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ވަރަްށ  ކަށް ެވގެންދިޔަތަން ިމ ފެނުނީ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާއައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލުއިފަޭސހަ



  

ތައްަތއް ގާތުްނ ވަާރތައް ކަންމަޝްވި މި ކޮމިޓީގެ ބެން އެބަ ތިއްމެންބަރުރުން ޒަމާންވީ ބަންޢިއްޒަތްތެރި މެ

އެބަ ބޭފުޅުން ބޭހުގަިއ އުޅުްއވި ލީގެ މަޖިން ތުއްޔިރަވަނަ  17ކީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ކެވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅުން. މާނައަދެ

ތިއްބެވި. އޭދަފދުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް އަދި ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މިކަމުގެ ހަމަ ނަކީ ފަދަ ބޭފުޅުންލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުއަދި ވި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ނޑަށް ، ރިބާ ތިބި ބޭބޭފުޅުން. އެހެންވީމާފުރިހަމަ ތަޖު އެ އަީލަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެ ހިޔަލުަގއި ކުރިއަށްދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުލު ހީވަނީ ވަރަށް   ،ހުރިހާ ގޮަތކުން ވެސް. އެހެންވީމާފެންނަ ގޮތް މެންނަށް މި މޫުސން އިހެން މިއަދު އަުޅގަ

ގެ މެދުަގއި ދެެކވިދިަޔ ވާހަކަިއގައި ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ ޚުލާާސއަކަށް ޓަަކއި ޕާޓީތަކުއަޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން 

މްގެ ފަރާތުން ޕީ.އެގެ އެންމެ އިްސކޮށް އުުޅްއވީ ޕީ.ސްނެގޯސިއޭޝަން މި ތްތެރި މެންބަރު ޒަވިލުފުށި ދާއިރާގެ ޢިއް 

 ދާޅުވެ ދެއްވުމަށް. ބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ވި ރިޔާޟްވީމާ މިކަމާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ލުފުށި ދާވި

ވާހަކަދެެކވުނު ގޮތަށް މި ކަންކަްނ މެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އަޅުަގނޑު ޝުކުރިއްޔާ ީލޑަރު.

ނޭނީ ކިހާ  އްތައް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެމި ޕާޓީތަކުްނ ބޭނުންވާ ކަންތަ ށްތަެއއްގޮ ވާހަަކއާ އެ ދެކެވުނުއޮންނާނީ 

 ހުށަހެޅުންތަކާމް.ޑީ.ޕީެގ އެޖޭ.ޕީ، އެމް.ޑީ.ޭއ އަދި . އަދި ެއގޮތުން ގެ މަަސްއކަތްތަކެއް ކުރަްއވާފަމިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމު

އްަގއި ތެ ެއހެންމެ ރޭގެ ވަގު . އަދި ހަމަފަވާނީ ކުެރވިކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތްތަެކއް ުތގެ މަތިން މި ކަންކަންއެްއގޮތްވާ ގޮ

ޢިްއޒަތްތެރި ނިސްބަތްވާ މަށް ފަހުގައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކެްއެގ އެުކގައި ޭބްއވި ބައްދަުލވު ސްޓަރާފިނޭންސް މިނި

ނާ އް ވާނީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންލެޓްސްތައް ބެހިފައިވާ ޮގތުގެ ތަފްޞީޕްރޮޖެކްމެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކަށް 

ޕުޅަށް ތްއަހަމަ ސީދާ ލީޑަރުގެ  އެއްޗެހިވާނީ އެމަޝްވަާރގެ މަތިން . ދެން ހަމަ މުޤައްރިރުގެ ޙަވާލުކުެރވިފަ

ދެން މީގެ ކުރީަގއި ެއ ގުިޅގެްނ  ުރގެ އަތްޕުޅަށް. ެއހެންވީމާ، އެ ލިބުމާއެރުވިަފއި ކޮންމެ ޕާޓީެއއްގެ ވެސް ލީޑަ

ނޑަ އްން ލީސްޓެކަހަލަ ގޮތަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ  ކުރީަގއި ހަމަ އެކުެއކުމުގެ ލިބު  ށް ލިބުނު. ދެން އެ ލިސްޓްއަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ލިބުނު މަ ވައިލާަފއި އޮތްލިބުމުގެ ކުރީގައި ފިނޭންސުން މިހާރު ބަޖެޓު އެކުލަ ލޫމާތުގެ ޢުގޮތުން އަުޅގަ

ނޑަކަށް ގާ ބަލާއިުރަގއި މް ތެރެއަށްއޮްތއިރު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާ ބަޖެޓު މިހާރު ބެހިފައިއަލީަގއި   900ްތގަ

ބަޖެޓު ބެހިފައި އޮތް  ނިސްބަތުން ބެހިފައި އޮތް ޮގތަށް އެުމގެ މެންބަރުންނަށްން ރުފިާޔެއއް ޕީ.ޕީ.ކޮންމެވެސް މިލިއަ

ނަޑކަށް މިއޮތީ އެމިލިއަ 775ިއ އޮތީ. ޭއެގ ތެރެއިން ގަގޮތަށް ބަލާއިރު  އި އޮތް ގޮތަްށ ފަމް.ޑީ.ީޕއަށް ބެހިން ާގތްގަ

ނަޑކަށް އެބައޮތް އަމިލި 445ބަލާއިރުަގއި.  އެމް.ޑީ.ޭއއަށް ވެސް ހަމަ ދެން  ބަތުން.ސްޕީއަށް ނިޖޭ.ްނ ގާތްގަ

ބަޖެޓު އޮތްގޮތަްށ  މިހާރު، އެބައޮތް ބަޖެޓުގަ. އެހެންވީމާ ހިމެނިފައި އްފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު އަދަދެސްބަތުން ނި

 39ޓީއަށް އަދާލަތު ޕާ ނޫން. އެމް.ޑީ.އޭއަށް އެބަޮއތް،އެމް.ޑީ.ޭއއަކަްށ ން. މިލިއަ 39އެމް.ޑީ.އޭއަށް ބަލާއިރުަގއި 



  

ވަރަށް  ތަކަށް މިހުރީނިސްބަތުން ޕާޓީ، އެހެންވީމާ ން.މިލިއަ 220ޑީ.ޭއއަށް ދެން އެމް.ބަ އުޅޭ. ން އެމިލިއަ

އެންމެ މެންބަރެއްގެ ދާއިާރއަށް ވެްސ ްސފައި މިހިރީ. ތައް ބެހިގެން ގޮގްރާމްޕްރޮ ރަނގަޅަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ވެަފިއ ްނ މިލިއަ 40ސް ރެއްގެ ާދއިރާއަްށ ވެ ބައިންޑިޕެންޑެންޓް އެންމެ މެންިވހެން ކުރިން މިދެންނެ އަޅުަގނޑު 

ޅުހެން. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ނިސްބަތުން ރަނގަމަ ންވީމިލިއަ 220ޑީ.އޭއަށް އެމް.ވެަފއި ން މިލިއަ 39އަދާލަތަށް 

މި  ރޭގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ެއޖަސްޓްމަންޓްސްތައް ގެންނަން  ކުދިކުދިޕާޓީތަކުގެ އިސް ލީޑަުރން އެބަ ބޭނުންވޭ  ދެން

 ކުރިއަށް އެކުަގއި ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ކާއެ ބަދަލުތަ، ކަށް. އެހެންވީމާޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި އަދަދުތަބަޖެން ރުކޮށްދިފޯ

ނޑުދެއިތުރަށް ގެން ނޑުމެންނަށްޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގެންެދވޭ ވޭނީ އަުޅގަ  އަނެްއކާ ގޮތެްއގައިނުރަސްމީ  ނީ އަުޅގަ

ތިބެގެން. މިގޮތުން މި ބައްދަލުވުން އެކުގައި  މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ނޭންސްފި ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ވެސް 

ގައި އިށީނދެ އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އެކު ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިހާރަކު ނުހޯދޭނެ.  ނަތީޖާއެއްީމގެ މާބޮޑު  ަވއިގެންބާއް

ކަމަށް.  ހުރިއަދަދުަތއް ރެޭވވަުރގެ ކުއެބަހުރި ޚާއްޞަކޮށް އެކަން ނު ވެސް ވިދާުޅވެފައި  ލީޑަރު ގެ . ެއއީ ޖޭ.ޕީތިބެގެން

އެބަހުރި އެގޮތަްށ ވެސް  ންނެސްދެއްވާށޭ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ދަދުތައް ކުަޑކުޑަ އެޖަސްޓްމަންޓްސްަތއް އައެ ، އެހެންވީމާ

މި ހުރިހާ އެއްޗެހިތަެކއް ، ދާުޅވެފަ. އެހެންވީމާ ެއގޮތަްށ ވިއަދި އެމް.ޑީ.އޭއިްނ ވެސް އެބަހުރި . ބުނެފަ

ވެްސ  ހަވާނެ އަޅުަގނޑުމެން ނުރަސްމީ ޮގތެއްަގއި އަނެއްކާ ސޭފަ ނަށް އެްއގޮތްޮކށްލަން ވަރަށްނޑުމެންއަޅުގަ 

ނުޑގެ މިައދުގެ ހުށަހެޅުމަކީ. ، އެހެންީވމާދެްއވިްއޔާ.  ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް ފުުރޞަތެއް ދެން އެއީ އަުޅގަ

ބުނު ލިސްޓުގައި ުހރި ގިނަ ކަންތައްަތކަީކ ން ލި.ޕީއެމް.ޑީ  ،ށް މިއަދު އިތުރަށް ލިބުނުއަޅުަގނޑުމެންނަ

 އެކަަމކު  .އިނގޭތޯ އީީކއެއްކެއް ނޫން އެމެންނަށް މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭނެ ކަންތައްތައަޅުަގނޑު

ތައްަތއް ންއި އިންްކލޫޑްކުރެވޭނެ ކަސްއަށް ނުދިޔަަޔސް ެވސް ދެން ޭއގައޭެގ ޑީެޓިއލްއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު މިދެންނެ އް ކުރެވޭނީތަ އެ ކަންތައް، ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ ނަށްންއަޅުަގނޑުމެ ކަހަލަ ފޯރަމެއް  ވިއަުޅގަ

ގޮތަށް ފިނޭންސް  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް ހިމެނޭ  މި .ނަށް އިންތިޒާުމކޮށްދެއްަވިއގެން މުޤައްރިރުމެންއަޅުަގނޑު

އިށީނދެވޭނެ މާޙައުލެްއ ނޑުމެންނަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރުްނނާއިއެކު އަުޅގަ 4މި މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާިއ 

ގޮސްަފއި އޮތް  ިމއީ މިކަން، ލެވޭނީ. އެހެންވީމާނިންމާހަށް މިކަން ވައެންމެ އަޤާއިމްކޮށްދިނީމަ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް 

ނޑުމެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އް ހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ހުރިާޕޓީތަ، ހިސާބަކީ. އަުޅގަ

ނޑަގަިއ އޮންނާނެ. ޕާޓީތަކެއްެގ ލީޑަރުްނެގ އަތްޕުޅު  ހުރިހާ އެ  ްށ ހީވަނީ މިހާރު ގިަނ ޕާޓީތަކުން މެންބަރުންއަުޅގަ

ވަރަށް ފަޭސހަވާނެ މިހާރު މަސައްކަތް ، މާ. އެހެންވީމެންޓްސް އޮތީ މިހާރު ދެއްވާފަބައްލަވާަލއްވާަފއި އެބޭފުޅުންެގ ކޮ

 ތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން. އޮތް ހިސާބުްނ އި އްސަމިހާރު ގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް !އާދެ

 އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން.  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝި

ވަީނ ކަމަށްވާނެ ހަައޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ކުރިއަށްާދން ފަސޭޅުމެއްހެން. ަރނގަޅު ހުށަހެއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވަރަށް 

އަށް  2016ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓުގައި ނުިހމެނެންޏާމުން  2015އަދި  .ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުވުެމއް ހަދާލައިގެން

ގެން ކަންނޭނގެ ެވސް ލައި ންޅުފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފު ންލަިއގެވާެއްއކޮށް ރާ ތެރިކަމާކޮބައިތޯ ޭރވުން

ނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ރިޔާޟް ،ހެންވީމާއެހަވާނީ. ންމާލަން ފަސޭނިނަށް ގޮތްތަެކްއ ންއަޅުަގނޑުމެ އެ  އަުޅގަ

ކަމަށް  މު ކަމެއްއަށް ދިއުން ވަަރށް މުހިންއި ކުރިގަިޑއެއް ަހދާލާފަ، ގޮތަށް ކުިރއަށް ދާން. އެހެންވީމާހުށަހެޅުއްވި 

 ދެކެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން. 

 

 މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ނުޑ މި ދަންނަވާލަން އޮތީ އާ  ދެ! ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ރިާޔޟް އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރްއޔާ މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ވެސް މާޮބޑު ދެކޮޅުހަދާނެ ޖާގަެއއް ނެތްހެން. ހަމަ ސްމޫތުކޮށް  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑުމެން

އި ޙަޤީޤަތަކީ ބަޖެޓުގައި ޖެްއސިޔަސް ނުޖެއްސިޔަސް ސަރުކާރުްނ ލެވޭނީ އެގޮތަށް ދިަޔީއމަހެން. ދެން މީގަމާނިން

ން ރުފިާޔގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭެނ ބިލިއަ 8ބިލިއަން  7ރެވޭނީ. ދެން ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު މަސައްކަތެއް ކު

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ނެތް ކަންނޭނގޭ. ެދން  ސް ވެްސ މީގައި ކޮންމެހެނެއްވިޔަ އެހެންނަމަވެސްކެޕޭސިޓީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  އޮތިްއޔާ ބަޖެޓުަގއި އެްއެޗްއ އޮތިްއޔާ ދެން އެކަްނ ކުރެްއވުމާއި ުނކުރެްއވުމުެގ މައްޗަށް އަުޅގަ

 އެ ސަބަބަށް ޓަަކއި ނަމަވެްސ މި ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުަގއި ެއކުވެިރކަމާ ، މަޖެހުމެއް އޮންނާނެ. ެއހެންވީމާހިތްހަ

ނޑުއެީކަގއި ނިންމާ ލީހުން ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކަކާއެީކގައި މި ބަޖެޓު ފެންނަ ގޮތަކަށް މަޖި ެވްސ  ލުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާ  ަލން. ދެން އެއީ ކުރުގޮތަކަށް ދެން ދަންނަވަން. މާމިގިލީގަޔާއި އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭވަރުގެ ކުދިކުދި އަ  އެ ، ބަ ހުރި. ދެން އެހެންވީމާދަދު އެވެސް އެހެން ދާއިރާތަކުަގއި ައޅުގަ

ފުރުޞަތެއް ލީ. ދެން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކާލާނެ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާ އެ ފާހަގަކޮްށލެއްވި ވާހަކަ ރިޔާޟް

ނޑު މާމިގިލީ ދާއިރާ ނޫނަސް އަދި އެހެން ދާއިރާ މު ކަމެއްލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިން ވެްސ އެަބ  ކަމަށް. އަދި އަުޅގަ



  

 ކަމަށް ކަމެއް  ތަފާތު. ދެން ެއ ކަންތައްތަކާ ވާހަކަދަްއކާލުމަށް ފުރުޞަތެއް އޮތުމަކީ ވަަރށް ރަނގަޅު އުޅޭ ެއކަހަލަ

 ގެ ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަން ރިާޔޟްޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެ ވާހަކަ ައޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެމްޑީ.ޭއެގ ފަރާތުން ޢަލީ މަޢުރޫފަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު މެންބަރު ރިޔާޟްމެ ޢިއްޒަތްތެރި އާދެ! ދެން ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

ނުޑ ބެިހފައި މިހިރީ ވަރަށް އިންޞާފު  ޕާޓީތަކަށްރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް. ގާތްަގނޑަކަށް ހަމަ  ވެރިކޮށް ކަމަށް އަުޅގަ

ނިޑޑޭޓަށް ، މިހާރު މިއޮތް ގޮތް، އެހެންވީމާ ވެސް އަދި އަާދލަތު ޕާޓީ އަށް ވެސް. ޤަބޫލުކުރަނީ. އަދި މިނިވަން ކެ

މާ އެއްގޮތަށް ގެންިދޔައީމަ. ކަމަށް ފެންނަނީ ހަމަ އެ ހުށަހެޅު ލެވޭނެހަށް ނިންމާހިސާބުން މިކަން އެންމެ އަވަ އޮތް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދި ޕާޓީތަކުގެ ިއސް ބޭފުޅުން ގޮތުގައި ިމ 

ބުރަ މަސައްކަެތއް  އްލު ޯހްއދެވުމަށް މަސައްކަްތކުރަްއާވ ބޭބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ަވރަށްިއ ޙަމައްސަލަިއގަ

ނޑުމެން އަުތަގިއ ބަޖެޓުގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ  ލުއިެވގެންދާތަން މި ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވި ނަޑކަށް އަުޅގަ  6.2ުނވަތަ  ންބިލިއަ 6ހެްނ އެއްބަޔަްށ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ހިމެނިގެންދިޔައިުރގައި ގާްތގަ

ކޮްށ އްބެވި ބޭފުުޅންގެ ތެރޭަގއި ާޚއްޞަކަމަށް. މިކަމުގެ އެންމެ ބޮެޑތި ތަޖުރިބާ ތި ދަދެއްނާ ދޭތެރޭގެ އަބިލައަ

 ކޮށައި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހިމެނިވަޑައިަގންނަވާނެ. ބަޖެޓެއް

މިންަވރެއްގެ އެންމެ ރަނގަުޅ  އްގެ ކުޑަބޮޑުމަށައިގެން ނުވަތަ ބަޖެޓަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދެވިދާނެ ޚިދުމަތެ

ނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީެގ އެންމެ މެންބަރުން ވެސް  ތަޞައްވުެރއް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނީ އެ މަނިކުފާނަށް ކަމަްށ އަުޅގަ

 ރިޔާ ޙަޤީޤަތުގައި ީމގެ ޖެހިގެންާދ މިންވަރުގެ ކުޑަ ކި .ެއ ދެއްީވ ރަނގަޅު ލަފާފުެޅއް، އިއްތިފާޤުވާނެ. އެހެންވީމާ 

ވެސް ކޮށްެދވޭ މިންވަެރއްގެ ކަންތަކަށް ކުރިއަށް ިދއުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާދނެ ބާރަކަށް ވެގެންދާނެ އެ 

މި ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އި ލެވުނު ރޭަގ، ިއއްެޔގަ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެކުަލވާމަސައްކަތް ެއގޮތަށް ކުރެިވއްެޖއްޔާ

ކުރިން އެބަ އޮތް.  ގޮަތކަށް ނިންމާލުގެ ާކ ގުޅިގެން ބަެއއް ޖަވާބުަތްއ ކޮމިޓީ ވަކިމެންބަރަކު ކުރެއްވި ުސވާލަ

އަށް ިމ ދެތެއްމެ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ުނކުތާަގިއ ވިދާުޅވެދެްއވި ބަޖެުޓގައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 



  

 ތަކުގެ ނިސްބަތުން އޮޅުންފިލުވައިލެވޭނެތޯ ނުވަތަ ޕާޓީ ކޭޓުކުެރވިފައި ހުރި ފައިސާތައް ދާއިރާތަުކގެ ނިސްބަތުންއެލޮ

ިޓގެްނ އިން ފެއް 149ގެ ޞަފްާޙ ނަންބަރު ަކމަށް. ބަޖެޓުގެ ދެވަަނ ވޮިލއުމް އެއީ އުފައްާދ ސުވާެލއް

 އަުޅަގނޑު މިހެން ދަންނަވާލަން . ނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހިރީ ދާިއރާތަކުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ަވކިްނ ފެންނަން

ފަދަ ޞަފްާޙތަކުން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ބައެއް ާދއިރާތަުކގެ ހުރި ޙާފްވަނަ ޞަ 17ކްޝަންގެ ބޭނުން މި ސެ

ކަންތައްތައް އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާ ުގޅިގެން ައއިސްފައި ުހރި ގޮތް. މިސާލަކަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިުއކޭޝަނުން 

ލުަތއް ެއ ރޮޖެކްެޓއް އޮންނާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީހިންގަވާ ޕްހިންގަވާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ުނަވތަ އެނޫން ޔޫތު މިނިސްޓްރީްނ 

ޅުަގނޑުމެން ހޯދާލި އެދިަވޑަިއގެްނނެވި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ޭރގައި އަ ނަމަވެސް އެ އޭރިއާތަކުން ފެނިަވޑަިއގެންނެިވ.

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ޔަޤީންކުރެިވގެންދިޔައީ މިަވުގތުހޯދާލުމުން 

ނޑަކަްށ ނަަމ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގާުކގެ ނިސްބަތަށް ބަލާކަމުގައި ވާޕާޓީތަ އިއެކުެލވޭ ޕްރޮޕޯޝަނަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޝަނާ ތްގަ

 ނާ ހަމައަށް ެއއްކޮށްލެވިަފއި މިއޮތްބިލިއަ 2.9ތްަގނޑަކަށް ންގެ ތެރެއިން މުޅި ޖުމްލަ ގާބިިލއަ 6.2މިދެންނެވި 

 1.3މިލިއަން ނުވަތަ  1394 ތެރޭގައި ޮޑމެސްޓިކު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޮގތުގައި ހިމެނޭ އަދަދުގެޓު ހަރަކާތުގެ ބަޖެ

 މެންބަރުން އޭރިާއއަށް ަކނޑަެއޅިފައި ހުރި އަދަދު 34ށް ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ މެންބަރުން، މިދެންނެވީ ބިލިއަނަކީ ޕީ.ޕީ.އެމަ

މެންބަރުން  13ްނ. ޖޭ.ޕީ މިލިއަ 775ބަރުން ހިމެނޭ މެން 23ކަމަށް. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ން. އަދާލަތު މިލިއަ 220ހިމެނިވަޑައިގަންަނާވ  ެމންބަރުން 5ން. އެމް.ޑީ.އޭ މިލިއަ 446ނޭ ޒޯނަށް، ޒޯނުތަކަށް ހިމެ

 200މިލިއަން. އަދި އެހެނިހެން  40 ން. މިނިވަން އެންމެ މެންބަރެއް،މިލިއަ 39 ޕާޓީ އެންމެ މެންބަރެއް،

މި އުސޫުލން ބަލައިފިކަމުަގއި ވާނަމަ ، މި ހިމެނިގެން ދިޔައީ. އެހެންވީމާނާހާ ގާތުެގ ފައިާސ ލިއަމި

ނޑުމެްނނާ ހަމައަށް އަ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި  ފެންނަނީ  ވަރަށް ހަމަހަމަކަމާ  އިއިރުގަ އި ވަަރށް އިންޞާފުން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޚާއްޞައެހެންވީމާ، އެކަން.  ވެސް މި މަސަްއކަތް ނިމިފައި އޮތް  ގޮެތްއގައި ފިނޭންްސ އީ އަުޅގަ

މިނިސްޓަރަށާއި އަދި އަދުެގ ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވާލަން ބޭނުން ކަމެއް. އެއީ މީގައި އަޅުަގނޑުމެްނ 

ލުކުރައްވާ ބަެއއް މެންބަރުންތައް ވަރަށް ޞީދަންނަވަމުންދިޔައީމު ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ސަރުކާުރގެ ފަޅިން ތަމް

ބަޖެެޓއްެގ ގޮތުަގއި ތިމަންނާމެން  އިންކްލޫސިވް ވެސް ޅުގައި ވިދާުޅވެދެްއވި މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންފާ

ނޑުެމންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ކާީފ ، . އެހެންީވމާދެކެވަަޑިއގަންނަވަމޭ އެ ބޭފުޅުްނ ެއ ވިދާޅުެދއްިވ ވާހަކަަތކަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ މި ބެލެވެނީ އެ ލިެޔކި ހެއްކެއް ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހެކި ލިބިގެންދިަޔއީމަ. އަިދ މު އުކަމަށް އަުޅގަ

ފަދައިން އެބަ ުހއްޓޭ. މިއަށްވުރެ ރަނގަޅުކުެރވޭނެ ގޮތްތައް ދެންމެ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާުޅިވ 

މަގެްއ  ެއއަކަށް އަދި ޖާގަނެތީކީ ނޫން. އެ ވިދާޅުާވ ބައްދަލުވުމަށް ދެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދެވޭނެ، އެހެންވީމާ

ނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި ކޮށަނީ. ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި ލިބިފަިއ ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މިސާލަކަށް، އަުޅގަ

މަންޓުގެ ލިސްޓެއް. ސްޓްވެސް އެޖެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މިހާރު ފައިނަލް އެއް ލިސްޓެއް އެބަ ލިބޭ އަނެއްކާ



  

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސާ ބައްދަލުކުރާނެ ަވގުެތްއ އަން އޮފިޝަލީ ކޮމިޓީން މި ލިސްޓުަތކާ ެއކުަގއި މި، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެއި ބޭރުގަ ނަމަވެްސ  ެވސް ނިންމިދާނެ. ރުކޮްށގެންއަދި މި ކޮމިޓީ އަށް ހާޟި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްސ އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން ވަކި ާމޙަވެ ފަސޭހަގޮތަކީ އެ ބޭފުޅުން ކަމަށް  ން ތިބެގެން ނިންމާލުންއުލެްއގައި އަުޅގަ

ވެއްެޖއްޔާމު އަޅުަގނުޑ ހަމަ މި ކޮމިޓީގަިއ މިހާރު ތި ބޭފުޅުން ތި ނިންމެވި ނިންމެވުްނ އެީއ ެއއްެވސް މެންބަރަުކ 

މިއަދުގެ ނުވަަތ  ޅައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާކަމަށް ަކނޑައަ  ކަުމގަިއ ވާނަމަ ނިމުމެއް އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާ

ނޑުމެންެގ މިރޭގެ ވަގު ެތއްަގއި ބައްދަލުޮކށް މުޅި އެތި ފައިނަލްކޮށް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަސައްކަތްތަްއ މާދަމާގެ އަޅުގަ

ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  ބާއްވާ ބަޖެޓު ކޮމިީޓގެ ބައްަދލުވުމަށް ނިންމޭ ވަރަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް

ނޑު ހަމަ ަދންނަވާގޮ ނޫން ގޮތަކަށް ެވއްޖެއްާޔ ވޯުޓ  ކަށް ވެއްެޖއްޔާ ވޯަޓކަށް. ވޯޓުލާނަން. ވޯޓަ ތަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އިތުރު އިޙުނޫންކޮށް އެންމެން ޚިޔާލު އެއްގޮތްކުެރވިގެން ނިންމާ ކަމެއް ގޮތުަގއި  ތިޖާޖެއް ނެތް. އަުޅގަ

 ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް.  ކަމުގައި ވާނަމަ،

 

 ރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑުމެންގެ ެއއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލަ އެްއ  ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ އާދެ! ތި މުޤައްރިރު ވިާދޅުިވ ގޮތަށް އަުޅގަ

 ލަން. ދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑށް ހީވަނީ މިހާރު އަުޅަގނުޑމެންނަށް ކޮންސެ، އާދެ! އެހެްނވީމާ ންސަސްއެްއ ޚިޔާލު އެްއގޮތްކުރުެމްއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބާްއވާނީ އިރާދަކުެރވިއްެޖއްޔާ މާަދމާ މިއަދު ނުވަތަ މިރޭގެ  .ލިބުނީހެން. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުުވން ދެން އަޅުގަ

ކޮށް ވެސް ީލޑަރުންނަށް ފަސޭހަފުޅު ގަިޑއެްއަގއި ފަސޭަހފުޅު ތަނެއްަގއި ަބއްދަލުން އެ ވަގުެތްއގައި މި ލިޭބ ބައްދަުލވު 

ނޑުމެންނަށް މިކަން ނިންމައި އިރާދަކުެރވިްއޖެއްޔާ މާދަމާ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމަިއގެ ން އަުޅގަ

ވެްސ  . އަދި މި ވާަހކަ ދައްކަމުންދާއިރުއަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގަންޑޭޝަންތަކާ ހަމަބަޖެޓުގެ ރެކޮމަ

ިރ ބޭފުޅުންގެ މި ޕާީޓގެ ލީޑަރުންެގ ވިސްނުންފުޅުަގއި ހު ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކާއި  ނަވަން ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަން

ންޑޭޝަން ން ޤަބޫލުފުޅުކުަރްއވާ ބަެއއް ެރކޮމަހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އެ ބޭފުޅު ކަންތައްތައް އަދި ޕާޓީތަުކަގއި 

ނޑުމެންނަށް އަިދ  ގެންދެވީމަފައްަޓވަިއގެްނ ކުރިއަށް ކުރަމުން ރުންނާ އެކު ހިއްސާޓީތަކުގެ ލީޑަޕާ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިީޓގެ މިއަދުގެ ބައްދަުލވުން  މިއަށްވުރެ ައވަސް ސްޕީެޑއްަގއި މަސައްކަތްތައް ނިންމާލެިވދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ ބައްުދވުލުން އޮންނާނެهللا މިހިސާބަށް ނިމުނީ.   އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މަދާމާގެ ވަގުެތއްަގއި އަުޅގަ



  

މެދުވެިރކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަރިސްކުރަމުންގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ގަޑި ސެކްރެޓޭިރއޭޓު

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު 

____________________ 

 

 

 


