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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުވުމުެގ އެންމެހައި ލަތުގެ ަބޖެޓު ދިރާސާކުރުމުގެ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައު 2015`. 

ދީ ޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި އިޤުތިޞާމަރުޙަބާ. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މަޖިލީހުގެ މާލިއް މެންބަރުންނަށް

ނޑުމެންއީމި މެންބަރުންެގ މައްަޗށް އެކުެލވިގެްނވާ ކޮމިޓީއެއް  24ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއިެއކު ުޖމްލަ  ގެ ާޢއްމު . އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީަގއި ެވއްދުމާިއ ން އިތުރު މެންބަރެއްގެ އިޙުފަދައިމަލުކުާރ ބައްދަލުވުންތަުކގައި ޢަ ތިޖާޖެއް މީޑިޔާ އަުޅގަ

. ޢުވަތު އަރުވަމުން ފަށަިއގަންނަންބަލަިއ މީޑިޔާ ެވއްދުމަށް ދަ ކަމަށް ކަމުަގއި ވާނަމަ ނެތް އޮތް މެދު އިހުތިޖާޖެއް

މެންބަރުންނަށް  ވަަޑިއގަންނަވާނެ ޢިއްޒަތްތެރިވަނަ ބައްދަުލވުމުގައި އެނގި  16އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރޭގެ އެންމެފަހުގެ 

ނޑު ދެންނެވިން  އިގެ މަސައްކަްތތައް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާލިން. ނިންމާލާފަޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ވެސް އަޅުގަ

 އްށް ވެްސ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ބައެ އަ 1ިޅގެން މުޅި ބަެޖޓުގެ ވޮލިއުމް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ގު

ފުރިހަމަ  އިމި ބަދަލުވުންތަުކގެ އަލީގަ ، އް ބަދަލުެވގެްނ ދާނެ. އެހެންވީމާހުރި ައުކރުތައް އަދަދުތައި ކަހަލަ އޭރިޔާތަުކގަ

ްއޔާ މާދަމާގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް ތިބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް ިއރާދަކުރެއްިވއްޖެމުޅި ބަޖެޓު މިހާރު އޮންނާނެ ގޮތުގެ  ،ރިޕޯޓެއް

ނޑުމެްނގެ އަުތގައި މިހާރު، ކަަމށް. އެހެންވީމާ ސްދޭނެވަގުެތްއގައި ގެނެ އެަބވޭ. ިއއްެޔގެ  އެ ފޮތް އެ ލިޔުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސިީޓގެ ހަމައަށް ޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެންނާމަ  ޙަވާލާ  މިއަދު ފޮނުއްވާފަިއވާ ައޅުގަ

ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފާކުރާ ބަޖެޓް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކަލަތުން ލަވަނަ އަހަރު ދައު 2015ފައި އެބަވޭ ދަންނަވާ

ވަނަ އަހަރަްށ  2015ން ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އި E2/57/2014/68-13ގުިޅގެން މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  އިޞްލާޙުތަކާ

ނޑު ދަންނަވާފައިވާނެ ވޮިލއުމް  1ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ވޮލިއުމް  ވޮިލއުްމ ގެ ވާހަކަ.  2ގެ މަޢުލޫމާތު އިނގޭތޯ. ރޭގަ އަޅުގަ

ްއ ށް އައިސްަފއިާވ ބަދަލުތަކާއި އެކު އެ މަޢުލޫމާތުތައަ 2.1ބަޖެޓުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި  8752ގެ މަޢުލޫމާތު  1

ލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައު 2015 އެކު ފޮނުވީެމވެ. ވީމާ ތިޔަ މަޖިލީހުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މި ސިޓީއާ

ނޑުމެން ާފސް، އެދި ދެންނެވީެމވެ. އެހެންވީމާ ތަްއ ގެނެސްެދއްުވންމި އިޞްލާޙު ެގ ެއކުރީ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ  ޭރގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  އަށް ައންނާނެ ބަދަލުތަކުގެ މުޅި ޚުލާސާ 1ރަސްމީ ސެކްޝަން. އަދި ެއއާެއކުަގއި ވޮިލއުމް  ރިޕޯޓް އަޅުގަ

 ލާޙުަތކަކީ މިހާރު މިހިރީ ފެންނަން ން ގެނެވުނު އިޞްމެންެގ މި ކޮމިޓީޓަށް އަޅުަގނޑުމާނައަީކ ބަޖެ .ކުރިމަތީގައި ިމވަނީ

ނޑުމެން ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރަންޖެހޭނެތީެވ އެ ވާހަކަ މެންބަރުންގެ ، . އެހެންވީމާރަސްމީކޮށް މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު ހުޅުާވލަން މަޢުލޫމާތަށް  . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޓަކައި އަރިސްުކރައްވަމުން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތަށް އަޅުގަ

ކަށް ދާނީ. މަންޑޭޝަންތައި ރެކޮނިންމާފަ އިފައްޓާފަ އީމި ،ނޫން ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން. ނޫން

މަސަްއކަތް ނުކުރަނީ ކީްއެވގެންތޯ.  މޭޒުން ބައްލަވާަލއްވާ އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ މައިކުއިދާރީ ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް.

މަށް ެގ. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( މައިކު ސިސްޓަނކަންނޭ އުޅޭ މަްއސަލަ އެބަ އިވަނީ ހުރިހާ މައިކުތަެކްއގައަޅުަގނޑަށް ހީ 



  

ނޑުމެން ޓެކްނިކަލް  ދިމާވި ކުޑަ މައްސަލަައކާ  ރަދޫމަފަހުަގއި ޓުގެ ވަގުުތކޮޅަކަށްމިނިރަކަށް ވަ 5ުގޅިގެން އަުޅގަ

 އިގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.ވާހަކަފުޅާ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑުެމން ގެނަިއ އިޞްލާޙުަތކާެއުކ އާދެ! މިހާރު ައޅުަގނޑު ޤަޫބލު ކުރާ ގޮުތަގއި ގާތްަގނޑަކަްށ ބަޖެޓު މިއޮތީ އަުޅގަ

ވީމާ، އެހެން. އޮފް ފިނޭންސުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއޞްލާޙު ގެަނއުމަށް މިނިސްޓްރީ  ގެނެވުނު ބަދަލާެއކު ެއގޮތަްށ އެ

ނޑުމެން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުަތއް އެްއކޮށް ެދން ހިމެނިފައި ނެތް ނަމަވެްސ ޭއގެ ތެރެއިްނ ކޮންމެެވސް  އެގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑަ  23ކަްށ ނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީ ވަރެްއގެ ކަންތައްތަެކއް ހިމެނިފައިވޭ. ގިނަ ކަންތައްތަްއ ަކމެއް އަުޅގަ

 ޕްރޮޖެކްޓް ނުލިބޭ. އޭގެ 23ޕްރޮޖެކްޓް ލިބުނީ.  22ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެިއން  5ޕްރޮޖެކްޓްެގ،  46ޕްރޮޖެކްޓް. ލިބުނީ 

 މު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް ނުލިބޭ. ެއހެންނަމަވެސް ދެން މިވަރުގެ ބަދަލެއް ވެސް ގެެނވުނުކަން ތެރެއިން ވަރަށް މުހިން

ނޑު ނޑު ކުރަން. ެއއީ އަޅުަގނޑު ދަްއކަން އޮތް ވާހަކަައކީ. އަުޅގަ މު ގޮތަކަށް ހުށަހެޅި އެންމެ މުހިން  ފާހަގަ އަޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލީ. އެހެންނަމަވެސް ދެން މި ގެނެވެން އޮތް  ޕްރޮޖެކްޓް ފެންނާކަށް ނެތް. އެ ވާހަކަ ެވސް އަުޅގަ

 ުޅަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން.އިޞްލާޙު ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ދެން އެގޮތް އަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ފަރާތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ނޑުމެން މި ތިބީ އް ދަްއކަން އޮތް ަކމަކަށް ނުތަކެ މިވަގުުތގައި ާމގިނަ އިތުރު ވާހަކަ ދެކެން. ދެން ރޭަގއި އަުޅގަ

ެއކުަގއި މުޤައްރިރު ފެށީމަ އެއާއެުކަގިއ  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ފާސްކޮށް ނިންމައިގެން. އެހެންވީާމ، ދެން މިއަދުގެ އެޖެންާޑއާ

 ކުިރައށްދާ ގޮތަށް. ެއާއއެކު އްޔާ ހެޅުންތަކެއް ޮއވެއްޖެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުށަ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ެއއް ނުކުތާއަށް އަލުން ރީފްރޭސްއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފައްޓަިއގެން ދަންނަވާލެވުނު ބަ

ނޑުމެން ރޭަގއި ނިންީމ ނނޭޅުަގނުޑ ކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ ކަންއަ ގެ. ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލިން އޭުރގަިއ ައޅުގަ

އެުކަގއޭ ައޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރީ. އަށް ައއި ބަދަލާ  2ކީ ވޮިލުއމް މާނައަޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަސަްއކަތުެގ ސެކްޝަން، 

ނޑު ވާނީ ދަންނަވާފައޭ.  1ނަމަވެސް ެއ ބަދަލު ައއުމާ ގުިޅގެން ވޮިލއުމް  އަްށ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ވާހަކަ ައޅުގަ



  

ނޑު ކު. އެ ިލޔުން އަޅު ވާހަކަ ދަްނނަވާފަ އަދި އެ ިލޔުން މި ބައްދަލުުވމަށް ގެނެސްދޭނެ ރިން ދަންނަވާލީ. އަިދވެްސ ގަ

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަުތން ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގެ ޕި.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް  2015ދަންނަވާލާނަން.  ޙަވާލާދީ

އިން ހުށަހަޅާފަިއވާ  E2/57/2014/68-13ބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުަތކާ ުގޅިގެން މި މިނިސްޓްީރގެ ނަން

 2.1އަދި ބަޖެޓުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު  8،7،5،2ލޫމާތު ގެ މަޢު 1ކުރާ ބަޖެޓުގެ ވޮލިއުމް ރަށް ލަފާވަނަ އަހަ 2015

އަށް އަިއސްފަިއވާ ބަދަލުތަކާެއކު އެ މުޢާމަލާތްތައް މި ސިޓީއާެއކު ފޮނުއްވީެމވެ. ވީމާ، ިތޔަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ތައް  ގެނެސްެދއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. މި ސިީޓ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަށް މި އިޞްލާޙު 2015

ނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން މިއަްށ މިއޮތީ ެއޑްރެސްވެފައަޅުަގނޑުމެންނަށް  . އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތު ހަޅުއްވައިވޯޓަށް އަހާ ނިންމަންޖެހޭތީ މެންބަރަކު މި ހުށަ ން މިދިޔައީ. ދީގެ ުކރިއަށް ގެންެދވުމަށް އަުޅގަ

 އެގޮތުން ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީން ފުރުޞަތަކަށް ޮއނަރަބަލް އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ދަޢުވަތު މި ދިނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނަޑށް ދެންނެވުނީހެން.   އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައޅުަގނޑު...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދެންނެވުނު. އެހެންެވގެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު ހުށަހަޅަން.  އެހެން ފާސްކުރަންޏާ ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގައި.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް ރުމެންބަ ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 އާދެ! ހުށަހަޅަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި



  

ރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނު. ދެން އެހެންނަމަވެސް މުޤައްރިރު ފަހުން ތި ގެނައި. އޭރުަގއި 

އެޖެްސޓްމަންޓްސްތަކާ އެުކަގއި މި  ުޑަގއި ައޅުަގނޑު ދެންނެވިން ެއއައިއޮން ރެކޯ އަޅުަގނޑުމެން ޭރގައި މިތާނގައި

ބަދަލުތައް އަންނާނެއޭ މިއަށް. އެހެންވީމާ، އެ ބަދަލާއެކު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހީކޮށްގެން ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ވަކިން 

މި ހުށަހެޅުމެއް  އެއްޗެހި ފޮނުއްވާފަ. ފަހުން މިމިއަދު، ރޭގައި ުސވާލުތަކާ އެްއޗެހި ކުރެއްވީމަ މިނިސްޓަރު 

ނޑުމެން ކުރަމާ ހިނގާ. ތާއީދު ހުށަހަޅައިގެން މި ކޮްށގެން މި ފާސްކުރަން ކޮމިޓީން ޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 އެހެންވީމާ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ރިޔާޟް.هللا ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ނުޑ ވެސް ދަންނަވާލަން ުއޅުނީ މި ތާއީދުކޮ މަންޑޭޝަންތަކާ ށްގެން އަވަހަށް ިނންމާފައި ރެކޮއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

 .ނޑުމެން ދާން ފެންނަ ކަމަށްއަށް އަޅުގަ ހަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް މިއޮތީ  ޝުކުރިއްާޔ. ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް އެމް.ީޑ.އޭެގ ފަރާތުން. ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލާށަހެޅުމަށް ތާއީދު ވެސް ލިބިފަހުށަހެޅުމެއް ލިބި އަދި އެ ހު ނުޑ ނަ. މިގޮތުން އަުޅގަ ން ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑުެމން ނިންމުން 1ދިން ސިޓީ ވޮިލއުމް ހުށަހަޅައި އޮތީ ފައިނަލް  އަްށ ގެެނވިފަިއވާ ބަދަލުތަާކ އެުކގަިއ ރޭަގއި އަުޅގަ

ކޮމަންޑޭޝަން . އެހެންވީާމ، ބަޖެޓުެގ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ މަސަްއކަާތ ގުޅިގެން މިައއި ތަފާތުތަކާ ެއކުަގއި މުޅި ރެކުރެވިފަ

މިހިސާބާ ހަމައަށް މި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ިހމެނޭ މިންވަރަށް މި ލިޔުން މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، ބަޖެޓު  އި ފިޔަވަ

 ފެންނަ ކަމަށް. އެދެން. ދެއްވުން މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެންމެހައި ބޭފުޅުން ވޯޓު

 15މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  24އާދެ! މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  .)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ގުނާލައްޭޗ. އަސްލަމް ފިޔަަވއި

. އަދި ބަޖެޓުގެ ތް މިހާރު މިއޮތީ ނިންމާލެވިފައެުކަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަ މެންބަރުންގެ ވޯޓާ

ސައްކަތް އިތުުރ އެުކގައި މުޅި ބަޖެޓުގެ މަ އަށް ގެެނވުނު ބަދަލުތަކާ 1ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަސައްކަތާ ގުިޅގެން ވޮލިއުމް 

ނޑުމެން ބަޖެޓު ތެރެއަށް ނުގެންނާނަން. ދެން އޮތީ ރެ  މަންޑޭޝަންގެ މަސަްއކަތް. ކޮބަދަލުތަކެއް ދެނެއް އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަންޑޭޝަންތައް ހުށަހެޅުްއވުމަށް ޢިއްކޮއެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ފާްސިވަކން އިޢުލާނު ކުރަމުން ރެ

 .هللاއީވާ ޢަބްދުޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުޅުވާލަން.  ފުރުޞަތަށް



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ނޑު ރެ މަންޑޭޝަނެްއ އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކޮޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ައޅުގަ

 ފުރިހަމައަށް ތަބާވާގޮތަށް ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުން. މާވާ ޤާނޫނަށް ށްފައިވާ ަދއުލަތުގެ ޚަަރދަށް ޒިންފާސްކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކިނބިދޫ

ނުޑ ހުށަހެޅު ސްކަންދީގެން ޕްރޮޖެކްޓްަތއް ކުރާ ޚިދުމަތްތަކަށް އި މަކީ ޤާނޫނުއަސާސީްނ ލާޒިމުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަ

މަހަކުން އެއްފަހަރު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިނގާގޮުތގެ ތަފްޞީލީ  3ހިންގުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އަިދ ދެވަނަ ކަމަކަށް ކޮންމެ 

 ދެްއވުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.ށް ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޚަލީލް.هللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ

ނޑު ހުށަހަޅަން ބަޖެޓު އިމްޕްލިމެންޓް ކުެރވިގެްނދާއިރު  ދަށުން  ކޭ.ޕީ.އަިއގެ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަ

 ސް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުުކރަން.ފޯމެންރބަޖެޓު އިމްޕްލިމެންޓް ކުރެވެމުންދާގޮުތގެ ޕާއެ އުފައްދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް ފުރުޞަުތ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އެމް.ޑީ.ޭއގެ މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، އަނެްއކާ

ނޑު ދަންނަާވލާނަން  ގަމު ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި ، ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލްދާންޖެހޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް. މިގޮތުން އަުޅގަ

 މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު



  

އާދެ! ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހެޅިފަިއވާ ަބދަލުގައި ިމއޮންނަނީ ބަޖެޓު 

ނޑަްށ ފެންނަ ގޮތުަގއި ބާރެްއ ނެްތ  ުއވާލުމަށް. ދެންއެ މަންޑޭޝަން ލާޒިމު ނުާވގޮތަށް ކޮރެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަދނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު  މަންޑޭޝަނެއް ދިނުމުގެ ޭބނުމެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތާއި ޢިއްޒަތް ދަށްެވގެންކޮރެ

 . ޝުކުރިްއޔާ.ސް ެރކޮމަންޭޑޝަނެއް ނުދިނުމަށްހުށަހަޅަނީ އެއްވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޙްމަދު ސަލީމް، އޭދަފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޝު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި

ނަޑކަށް ދެންމެ ގަމު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުވި ގޮތަށް އަޅުގަ ހަމަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނުޑ ވެްސ 

 އެްއވެސް އިތުރު ކަމެއް ލާަކށެއް. ޝުކުިރއްޔާ.ބަޖެޓަކަށް ވެސް ނުފެނޭ މިއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރުިޢއްޒަތްތެިރ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޕީގެ ފަރާތުން، .ޖޭ މުޙައްމަދު ޙުސައިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މަދުމުޙައް ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެންމެ ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ މާލިއްަޔތު ޤާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލާ 

ނޑު ކުަޑކޮށް ެއއާ ޚިޔާުލ ނަށް ފެނިވަަޑއެއްުނގަންނަަވއޭ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ގުިޅގެން ތިމަންނަމެން ލާކަށެްއ. ދެން އަޅުގަ

މަލެއް އެ ބަދަުލނުކޮށް އިންއިުރ ވެްސ ޢަމަލު ނުކުރަންެވއްޖެއްާޔ ޢަ ހާރު އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ތިގޮތަށްތަފާތު. މި

ތަނަކަށް މި  . ދެން އަޅުަގނޑުެމން އެންމެ ބޮޑުބަ ހުރި ވާކަށް ނެތޭ ވިދާޅުވެފަނުކުރައްާވ. ބައެއް ޤާނޫނުތައް ވެސް އެ

ރަލް އިންނަނީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގަ. އެހެންނަމަވެސް ޖެނެ ބާެރއް ބަލަނީ އ.ދ. އ.ދ އަށް ބަާލއިރު ވެސް ތަންފީޛީ

ބުރަދަން.  ޚިޔާލުގެ ރަލް އެސެމްބްލީ ލިޔުއްވަނީ ދުނިޔޭގެށް ގިނަ ކަންތައް ފާސްކުރޭ. ޖެނެއެސެމްބްލީަގއި ވެސް ވަރަ

. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންެގ މެންބަރުންނަކީ ރަްއޔިުތން ތަމްޞީލުކުރަން ތިބޭ މީހުން 85އެހެންވީމާ، މިތާނަގއި މި ތިބޭ 

މަލުކުރުމާއި ނުކުރުން އެއީ އެހެން ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ބޭނީ މިތަނުން ބުނާ އެއްޗަކަށް. ޢަ ޚިޔާލުގެ ބަރުދަން ލި

ރަލް ޖެއްޔާ ޖެނެއަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މިތާނގެ މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާ ޚިޔާލުތަކެއް ހުރި ަކމަށް ވެއް

ރިޔާޟް ހުށަހެުޅއްިވ هللا ށް. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުެގ މަތިން އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ޢަްބދުމަންޑޭޝަންތަކަށް ދިއުމަކޮރެ

މަންޑޭޝަން ހިމެނުމަށް. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް އެބަ ުހރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކޮހުށަހެޅުންތަކަށް ތާއީދުކޮށްލަން ރެ



  

ހިމަނައިދެްއވުމަށް ފެނިވަަޑއިގެންިފއްޔާ. އެހެންވީމާ،  މަންޑޭަޝންގައިކޮމަންޑޭޝަނެއް ހުށަހަޅަން. ނުވަތަ ރެދެތިން ރެކޮ

 ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާލަންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހިސާބުން އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން އެަބ ޖެހޭ ދެ ހުށަހެޅުމެއް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިޮއތީ. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާެނ 

މަލު ކޮމަންޑޭޝަންތަކަށް ޢަރުޞަތު ދެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި އަދި ރެމަންޑޭޝަންތަކަށް ފުކޮފަދައިން ރެ

 ހުށަހަޅުއްވަނީ މާލިއްަޔތު ޤާނޫނަށް ގެނެވިގެންދާއެ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބަެއއް މެންބަރުން 

ށް އެ މާނަ ދޭހަކުރަްއަވއިގެްނ މަލުކުރުން ލާޒިމެއްނުވާެނ ކަމައިޞްލާޙުެގ ތެރޭަގއި ރެކޮމަްނޑޭޝަނަށް ކޮންމެހެން ޢަ

 މިއޮީތ ފައްޔާޟް. ވާފައިގެން އެގޮތަށް ހުށަހަޅުއް ނުވަތަ ެއގޮތަށް. އެހެންވެ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

 މުޤައްރިރު، ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަންތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތާއީދުކުަރއްވާަފއި އެބަ އޮތް. އެހެންިވްއޔާ އިތުރު ަވގުތަކަްށވުރެ ކުިރން، އާދެ! ވިދާުޅވޭ. ބޭފުޅަކު އާދެ! ެއއް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ޠިލު. އެ ވެސް ބާމިހާރު މިވެނި ކަމެއް ވެދާނެ ކަމަށް ތި ހުށަހެޅުން އައީމަ ފުރަތަމަ ވެސް އޭގެ އަސްލު ހުށަހެޅުން 

އަދި ޤާނޫނަކަށް ނާދެ. އެހެންނޫނަސް މަޖިލީހުން މި ފާސްކުރާ ފާސްކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލު ސަރުކާރުން  އިޞްލާޙެއް

އުސޫލުަތއް މުޅިްނ  އައި  މަލުކުރަމުންާއއި ޢަ ކުރަްއވާނެ. އެހެންީވމާ، އެހެން ިކޔާފަިއ މިތާނެގ އާދަކާދަ ރިޢާޔަތް

ނަޑކަށް  ދެއްވާނެ  އެހެްނވީމާ، ފަހުން ފުރުޞަތު ؛ހިއެއްުނވޭ ހަމަޖެހޭ ކަމެއްހެނެއް. އެހެންނަމަވެސްދޫކޮށްލުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ަމޑުޖައްސާ... ނޑަށް ފުުރޞަތުދެއްަވއްޗޭ ކަމަށް ބަލާފައި އަުޅގަ  .ިތ ވާހަކަ ނިންމަވާފައެހެންވީމާ،  އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު، ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާޟް އެްއޗެއް ިވދާޅުވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި



  

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިމުމެއް އޮންނާނެ އިނގޭތޯ. އަދި ޤާނޫނު ފާސްވުމާ ހަމައަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

 އްޗެއް ކަމަށް. މަލުކުރަންޖެހޭ އެޢަމަންޑޭޝަންތަކަކީ އެއަށް ރެކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެންދަާވ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދު ކުރިއަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: މުޙައްމަދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ނޑަަކށް ހިއެއްނުވޭ ތިހާ  ެގ ވާހަކަހެނެއް އެ ވިދާުޅވީީކ ކޮށްލެވޭނެ އެއްެޗއްފަސޭހައިން ބާޓިލުއެހެންވީމާ، އަދި އަުޅގަ

. މަންޑޭޝަނާއިގެންރެކޮ 3އަށްދާނަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެސް އެހެންނޫންތޯ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ދެން ކުރި

ދޭ ޚިދުމަތްތައް  އިނގޭތޯ މިހާރު. ރަށްރަށުގެ ރަށު ަކއުންސިލުތަުކގެ އޮފީސް ހިްނގުމަށާއި ަކުއންސިލުންކިޔާލަނީ 

ނަޑއަާޅއިރު ލާމަރުކަީޒ ކުރިއަށް ގެ ންދިއުމަށާއި އެހެނިހެން ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ފަިއސާ ކަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ރަށްރަށުެގ  82އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ން ކުރާ ަސރަޙައްދަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީނުންިއ، ބަނދަރާއި އަދި ފަުޅގެ ބޭބިމާ ،ާއއި އާބާދީ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ރަށްރަުށގެ  2015ވަނަ ެއއްޗަށް އިނގޭތޯ.  . ދެކޮށްއެވެ. ފަިއޞަލް ތާއީދު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ

ނަޑއެޅި ކައުންސިލުތަކަށް އޮފީސް ހިންގުމާއި މުސާރަ ވަނަ އަހަުރ  2014ަފއިވާ ފައިސާ ާއއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކަ

ނަމަ އެ އަލް ބަޖެަޓށްވުރެ މަދުވެަފއިވާވަަނ އަހަރުެގ ެއކްޗު  2013ރިވައިްސ ބަޖެޓުަގއިާވ މިންަވރަށްވުރެ ނުވަަތ 

ރެޜަރީގައި އެދުމުން ކައުންސިުލންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްކައުންސިލަކުން މި

. ިސވިްލ 3އެވެ. ނަންބަރު  ގުމަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ބަޖެޓު ކޮންޓެންެޖންސީން ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެއޮފީސް ހިން

ކުރާ މީހުންގެ މުއައްސަސާތަުކަގއި މަސައްކަތް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކއި އެހެނިހެން

އެހެން މަޤާމުތަުކގަިއ  މުތަކުގައި ތިބި މީހުން ިފޔަަވއިށްފަިއވާ މަޤާތެރެއިން އިންތިޚާބުވެަފިއވާ މަޤާމުތަކާއި ޢަްއޔަނުކޮ

ާއއި އެަލވަންސާއި ޢިނާޔަތްތަުކެގ ސަރވޭެއއް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން  ތިބި މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަ

ރުން. މި ސަރވޭަގއި ވަޒީފާތަާކިއ މަސް ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ކު 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ  2015ކޮްށގެން ޯސސް އައުޓް

މަޤާމުތައް ގިންތިކުރުމާއި އެްއ މަސައްކަތެއް ކުރާ ނުވަތަ އެއް ަވޒީފާެއއް އަދާކުރާ އެްއ ފެންވަރުގެ މުވަްއޒަފުންެގ 

ެއވެ.  އާއި އެލަވަންާސއި ޢިނާޔަތްތަކުަގއި ފަރަޤު ހުރި ކަމަށް ވާނަމަ ފަރަޤުވާ މިންވަރު ބަޔާންކުރަންވާނެ މުސާރަ

ގޮތް  ރވޭ ރިޕޯޓު މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީއަށް ލިބުމުން އެ ރިޕޯޓާމެދު ކޮމިޓީގަިއ މަޝްވަރާކުރުަމށްފަހު ކޮމިޓީން ނިންމާސަ



  

ރިޕޯޓެއްގެ ސިފަިއަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަންވާނީ ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މަޖިލީހުގެ 

 ދެން. ދެއްވާ ތަޅުމުންނެވެ. ތާއީދުކުރަން ުފރުޞަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުެމންނަށް ކުރިން ވެސް ހު ށަހެޅުއްވުންތަެކއް އެބަ ހުިރ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ގެ ބަެއއް ރެކޮމަންޑޭޝަންމަންޑޭޝަންގެ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަާވލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ރެކޮ

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޖޭ.ޕީގެ  އަދި ޭއގެهللا. ްއޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ޢި އިތުރުން އަުޅގަ

ނޑު މިهللا ފަރާތުން އޮނަރަބަލް ޢަބްދު ހުރީ ހަމަ  ރިޔާޟް ވެސް ހުށަހެޅުްއވުްނ ހުށަހަޅުއްވާ ބަެއއް ނުކުތާަތއް އަުޅގަ

ހަމަ އަކުރުން އަކުރަށް އަަހއިގެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ . އަދި ިމ ޓައިޕް ސެޓް ކުރުމަށްފަހު އެގޮތަށް ނޯޓުކޮށްފަ

ވާންޖެހޭނެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ންމޭނީ. އެީއ މުޅި އެތި ކްލިއަރއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފާސްކުރުމަށް ގޮތެއް ނި

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަރުވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ވިލުފުށި ދާއި ކުރިއަށްދާއިރު. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ނޑުމެންނަށް ކުރަން. ދެން މިއަށް ވޯޓަށް ދިއުމުގެ ކުއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ގަސްދުމަންޑޭޝަނެއް ތިން ރެކޮ ރީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޢިއްަޒތްމަންޑޭޝަންތައް ޕްރިންޓް އައުެޓއް ލިބި، އޭރުން އަޅު މި ރެކޮ ތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ގަ

ނޑުމެންނަްށ ތުން ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ވެއްޖެކުރެވޭ ހުށަހެޅުމެއް އިިދކޮޅު ފަރާޤަބޫލު ްއޔާ ެއއަށް ތާއީުދކުރުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ މަޝް  އި ީމގައި ވަރާކޮށްލާފަފަސޭހަވާނެ. އަދި ައޅުަގނުޑ މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ެދއްިވއްާޔ ަރނގަޅު މުޤައްރިރު. ެއގޮތުން ފަހުގައި މިއަށް ވޯޓަށް ައއްަސވައިމިއާއެކު ކުރިއަށްދާނީތޯ، ނޫްނތޯ ނިންމުމަށް

 އިބްރާހީމް އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން  ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން މަްނޑޭޝަނެްއގެރެކޮ އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ

ތާއީދުކުރަްއވާފައި އެބަ އޮތް. މިހާރު ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ތެެރއިްނ ވެސް  ލިޙްޞާ މުޙައްމަދު

ޤާނޫނުތަކަށާއި ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ގެންނަންޖެހޭ އެ ބަދަލުތައް  މުައއްސަސާަތކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައި އެްއކޮށްލެވިދާނެ

ނޑު 2015ގެނެސް ޖުލައި  ނޑު އް ރެކޮހުށަހަޅަން އެ ކުރިން މިކަން ނިންމަން. އެގޮތަށް ައޅުގަ މަންޑޭޝަނަށް. އަޅުގަ

ވާހަކަ މިދެންނެީވ ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކޮްށފައި ހުންނަ ކޮމިޝަންތަްއ  އަސާސީާއއި ޤާނޫނު  ޤާނޫނު ވާހަކަ

ނޑު މިދެންނެވި ޖުަލއިޭއ  އެްއކޮށްލުމުގައި ޤާނޫނަކުން އެ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭނެތީވެ އެ މުއްދަތު. ދެން އަުޅގަ

ްއޔާ ެއ މުްއދަތު އިތުރުކުރެވިދާނެ އެއަށް. ޖުލައި އަަވސްެވއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެންނެވިޔަސް އެ ބަދަލު ގެްނނަ ކަމަށް ދެ

 ކު އްޔާ. އެކަމަކަމަށް ވެއްޖެވަންޏާ ލަސްވެސްކޮށްެލވިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު އެއަށް ކޮމެންޓެއް ޮއވެއްެޖ 



  

ނުޑގެ ދެވަނަ ކުރިން އެކަން ކުރަން.  31ކީ ޖުލައި އަޅުަގނުޑގެ މިހާރުގެ ހުށަހެޅުމަ ރެކޮމަންޑޭޝަން. އެއީ އަޅުގަ

ަމރުކަޒީ ޤާނޫނުން އިދާރީ ދާއިާރތައް ހިންގުމުަގއި އަތޮޅު ކަުއންސިލުތަކުަގއާއި އަދި ރަށު ލާ ރެކަމަންޑޭޝަނަކީ ދެވަނަ

ޙު ގެނެސްގެން ރައީސް ފިަޔވަިއ ދެން ތިިބ ކައުންސިލަރުންނަީކ އެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާ ކައުންސިލުތަުކގަިއ މި ތިއްަބވާ 

ނޑަައޅައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް މިދެންނެވި އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް  މީހުންނަކީ އެއީ ޕާޓް ޓައިމް މީހުންގެ ގޮތުގައި ކަ

ގަިއ ސަރުކާރަށް ޮގވާލައި ހުށަހަޅާ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް. ދެން މީގެ ޑީޓެއިލްސްަތއް ގެންނާނީ ސަުރކާރުން މިކަން ކުރާއިރު 

ލު ފޮނުވާނީ އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަނީ ކޮން ބަދަލެއްކަން. ެއއީ ައޅުަގނުޑގެ ދެަވނަ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކީ. ދެްނ ތަފްޞީ މީގެ

އަޅުަގނުޑގެ ތިްނވަނަ ރެކޮަމންޑޭޝަނަކީ ާއސަންދަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އެބަ ގެްނދޭ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލުތަކަކާއި 

ދައުލަތުން ިމހާ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާއިުރަގިއ އެ ފަިއސާ އެންމެ ރަނގަޅު  ންނަމަވެސް. އެހެހުރިހާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަތއް

ކަމެއް. ެއގޮތުން ދައުލަތަްށ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑުތަން ުކަޑވެގެންދާނެ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުެގ  މުރުމަކީ މުހިންގޮތުަގއި ބޭނުންކު

ނުވާ މިންވަރަށް އެތަނުގެ ފެސިލިޓީޒް އިތުރުކޮްށ ފެންވަރު މިހާވަރަށްވުރެ ރަނގަޅުކުެރވި ރަްއޔިތުންނަށް ދަތި

އެ ކަންކަން ރެކޮމަންޑޭޝަެނއްެގ ، ޔާ. އެހެންވީމާއްށް ވެއްޖެ މިހާރަށްވުރެ އެތަނުގެ ކެޕޭިސޓީ އިތުރުކުެރވިއްޖެ ކަމަ

އި އަދި ގޮތުަގއި ހުށަހަޅައި އަިއ.ޖީ.އެމް.އެުޗގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންަވރު ރަނގަޅުކޮށް ދަތިކަމެްއ ނެތި ޑޮކްޓަރުންނާ

ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮްށގެން މިހާރަށްވުރެ އެތަނުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުޮކށް އަވަްސކުރެވޭނެ ގޮތަކަްށ 

ނޑައަަޅއި މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީގައި އެ ފެސިލިޓީްޒ އެތަނުގައި ޤާއިމްކުރުްނ.  މިކަން އެކުލަވާލައި މުއްދަތެްއ ކަ

އްޔާ ދައުލަުތގެ ހޮސްޕިޓަލަށް އެ ފައިސާ ލިއަން ޚަރަދުވާ ކަމަށް ވެއްޖެ މި 700މިހާރު  އްޔާ ެވއްޖެ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް

އަމިްއލަ ފަރާތްތަކަށް މި ހަދާފައި  . އެކަމަކުއްޔާ ެއ ފައިސާ ހުންނާނީ ސަރުކާރަށް ވަންނާނީވެއްޖެ  ވަދެއްޖެ ކަމަށް

ހޯދައިފި ކަމަްށވަްނޏާ ރައްޔިތުންނަށް އެއިން ލިބޭ  ހުރި ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ނޫނީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ގޮސް ބޮޑު އަގު

އަގު އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ައގު މައްޗަށް އެބަދޭ. އަދި އެހެން ކަހަލަ މަރުކަޒުތަކަށް ދާކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ކްލިނިކުތަކަްށ 

 ސްނުވާ އާސަންދަ އޮތްން ޚަރަދު އިތުރަށް މައްޗަށްދޭ. އާސަންދަ މިހާރު ހުވެސް ރައްިޔތުންނަށް އޭގެ ދާކަމަށް ވަންޏާ

ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް ލިމިެޓްއ ނެތްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ޚަރަދުކުރާއިރުަގއި އެ ޚަރަުދކުރާ މީހާ އެބަޖެހޭ އިތުުރ 

 މި ދައްކަނީކީ. އެހެންނަމަވެސް  ފައިސާެއއް އަތުން ދޭން. އޭގެ ޑީޓެއިްލސްއަށް ދާންެވެގންނެއް ނޫން މިވާހަކަ

މު ޓްކޮށްލުމަީކ މުހިންންޑޭޝަނެއް ހުށަހަާޅއިރު މީަގިއ ފާހަގަކޮށްލެޭވ ކަންަތއްތަްއ ހައިލައިއަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ެރކޮމަ

ނޑުމެންގެ ެރކޮމަންޭޑޝަނަކީ ައއި.ޖީ.އެމް.އެުޗގެ ، . އެހެންވީމާ ކަމެއްހެން މަިއަގނޑު އަޅުަގނުޑގެ ކަންބޮޑުވުަމކީ އަުޅގަ

ދަތިނުވާ މިންވަރަށް އެތަނުން ސަރވިސް ދެވޭނެ ފެސިލިޓީްޒ ފެންވަރު މިހާރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑު ހުށަހަޅަން. އިމްކުރުން ޑޮކްޓަރުންާނއި ައދި އިޤާ  މާރާތުގެ ވެސް ދަތިކަން. މި ތިން ރެކޮމަންޑޭޝަން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 މް ޖޭ.ޕީގެ ފަރާތުން. ނަސީޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޢިއް

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީ ކާށިދޫ

އާދެ ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މަތިވެރި ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ.  ކަށްހުށަހެޅުއްވި ރެކޮމަންޑޭޝަންތަ އެ ބަޖެޓަށް  ،އެ ހުށަހެޅުއްވި   އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ނޯުޓކޮްށ ނިމިގެން ިއއްވާލީމަ ދެން  ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ރެކޮމަންޭޑަޝންތަކަށް ތާއީދު ނުކުިރ ނަމަވެސް އަުޅގަ

ހަމަ  ނަމަވެސްރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް ވޯޓަށް އަހައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކު ،ހަމަ ރެކޮމަންޑޭޝަން

ތާއީދުކުރެްއވުން ވެސް ަމްއސަލައެްއ ނެތް. ެއއް ޕާީޓައކުން ހުށަހަޅުއްާވ ެއއްަޗކަްށ ހަމަ އަނެއް ޕާޓީން ވެސް 

އަޙްމަދު ސަލީމް، އޭަދފުށި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ތާއީދުކޮށްލެވިދާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު 

 . މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް

ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަދިވެސް ހަމަ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ވިސްނާފަިއ  އާދެ!

ނޑުމެން މި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށްަފއޭ ބަޖެޓު މި ފާސްކުރީ.   ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެީކގައޭ މި ބަޖެޓު އަޅުގަ

ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައި އެ މޮހޮނަށް އޮޑި ދޭހެން އަޅުަގނޑުމެން އަދި އިތުރަށް މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ މިހެންނޭ ، އެހެންވީމާ

އެހެންނޭ ކިޔާފައި ރެކޮމަންޭޑޝަންތަކެއް ލާފައި އެ ނުކުެރވޭނެ ސިސްޓަމަކަށް މިކަން ެގންދާކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް 

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި މި ސަރުކާުރގެ ފަިއާސ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ދައުލަތުެގ އެ ހުރި ޤާނޫނުތަކެއް ެއ  ނުކުރަން. އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައި  ފައިސާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ގޮތް. ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެަބއޮްތ އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް. މިއީ ކަ

ވިޔަސް އެ ޤާޫނނުއަސާސީއަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ލިކަމުގައިހުރި ކަންތައްތައް. މިއީ ކޮންމެހެން ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް މި ނު

އިތުރު ، ންވީމާެއވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ. އެހެ، ވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާއެންމެން ތަބާ

ނޑު ކުިރން މިދެންނެވިހެން މޮހޮނަށް އޮޑި ދޭހެ ން އެ ސަކަރާެތްއ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް މިއަށް ލަިއގެންނެއް ހަމަ އަުޅގަ

 ޖެހުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ހަމަ ބަޖެޓު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުީރމަ ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. 



  

 

 ލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަސްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެން

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ނިންމިއިރު ވެްސ މި ކޮމިޓީން ވަރަށް ގިނަ  2014ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. 

. އަދި އޭގެ އިތުރަށް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރގައި ެވސް ބަެއްއ ހިމަނާފަރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް ިމވަނީ އެއަށް 

ނިފައި އެބަވޭ. ޭއގެ ތެެރއިން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް ފާސްވެ ހިމެ

ފުޅާކުރުމަކީ ، އިމްކޮށް އޯފްޝޯ ބޭންކިންގ ތަޢާރުފުކުރެވިފައި ވެސް އެަބވޭ. ރެޮކމަންޑޭޝަނެއް ފްރީ ޓްރޭޑް ޒޯނު ޤާ

. ހަމަ އެފަދަ ގެްނ ގޮސްފަުގ ެއވަނީ ފަިހވެެވސް ކުެރވޭނެ މަ ވެސް. މިހާރު ހަމަ އެސް.ީއ.ެޒޑުފަދަ ޤާނޫނާއިެއކު އެކަން

ވަނަ  2014ވެސް. އަޅުަގނުޑެގ ހުށަހެޅުމަކީ  ބައެއް ކަންތައްަތއް އެބަ ހިމެނޭ ސަރުކާރުން ކުރައްވާފަިއވާ ތަން

ސިލުނުެވވާ އެންމެހައި ކަންތައްަތއް ން ހާއަހަރުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަުކެގ ތެރޭގައި ހުރި ރެކޮމަންޑޭަޝންތަކުގެ ތެރެއި

އަލުން ހިމެނުން. ތިބޭފުޅުން ބައްލަަވއިފިއްާޔ ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ހަމަ ރަނގަޅު މިސާލަަކށް، ރިޔާޟް ރަޝީދު ެއ 

ވެސް ހިމަނާފައި އެބައޮތް. ައއި.ޖީ.އެްމ.އެޗު ހޮސްޕިޓަލު އިތުރަށް  ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ވެސް ހަމަ މިދިޔަ އަހަރު

އެތަން ހިންގުން ޙަވާލުކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލުެގ ޚިދުމަތްތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތަރައްޤީކޮށް މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުންޏަކަށް 

 މެނިަފއި އެަބވޭ. އެހެންނަމަވެސްފެންވަރަށް ވީ އެްނވެ ައވަަހކަށް ގެނައުން ހަމަ ރެކޮމަްނޑޭޝަނެްއގެ ގޮުތގައި ހި

ރަކަށް ވެގެންދާނެ. އަދި ޭއެގ ސިލުކުރުމަށް ބާނަމަ އެ ހާސިލުނުވެވާ ކަުމގައި ވަނީމެންނަށް އެކަން ހާއަޅުަގނޑު

ނޑަށް ހީަވނީ މިދިޔަ އަހަރު ފާސްކުރި  އިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާޞިލުވީ މިްނވަރަާކއި ދެން ހަމަ އެއާއެުކ ކުިރއަށް  ކަމުގައި ިވޔަސް މިއަހަރަށް މިހާ ހިސާބަށް އަޅުގަ

ނުޑ ދެކެނީ.  ދާންޖެހޭނެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ ެރޮކމަންޑޭޝަންތަކުގެ  2014 އެހެންކަމުންކަމުގައި އަުޅގަ

ސިލު ުނވެާވ އެންމެހައި ެރކޮމަންޑޭަޝންތައް މިއަހަރު ވެސް ހިމެނުމަށް އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ރިޔާޟްهللا ބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު، ޕީ.ޕީ.އެމް ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެއް

ނުޑ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ އޭދަފުށި ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން އަދި ކުީރގައި ވެސް އެަމނިކުފާނު އެ ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވައިފި. އަޅުަގނަޑކަށް ވެްސ 



  

ަކމަށް ވެސް އެ ވިދާޅުވަނީ.  އް އޮންނާކަށް. އޮތަސް ބަެއްއ ކަންކަން ކުރެވިަފއި ހުރިނުފެނޭ މި ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެ

ސަރުކާރުން ، ފާސްވެގެންދާިއރު. އެހެންވީމާ ވެސް މި ރެކޮމަންޑޭޝަން ތެރެއިން އެކުލެިވގެންދޭ ބަޖެޓު ކޮންމެ އަހަރަކު

ނޑަްށ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުެގ މަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެ ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާިއ  ތިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ހިނދަކު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އަޙްމަދު ސަލީމަށް ތާއީދުކޮށްލާ މި ، ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ ހަމަ އެކަން ނުފެންނާތީ އަޅުގަ

 ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ފާްސކޮށްލަން އަޅުަގނޑު ހަމަ އަިދވެސް ހުށަހަޅަން. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ،ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބެންޗުން އިތުރު ބޭފުަޅކު ފުރުަޞތަށް އެދިަވޑައިުނގަންނަވާތީ ދެ!އާ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 :މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން

ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްިރރަށް އޮޅިަވޑަިއގަތީ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކުރިން އެިދފައި މިއޮންނަނީ. ތިން  އާދެ!

ނުޑ ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރަން. އެްއ ރެކޮމަންޑޭޝަނަީކ އަޅުަގނޑަށް  ހީވަނީ އީާވެގ  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް އަުޅގަ

އި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދަްށ ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުަގއިާވ ގާތްކުރާ ެއއްެޗއް. ެއއީ މާލިއްޔަތު ާޤނޫނާ ރެކޮމަންޑޭޝަނާ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ހަމަހަމަކުރުމުެގ  -2 އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މައްަޗށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުން.

ތަންފީޛުކުރުން.  މަފްޙޫމްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިވުމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަޖެޓު

ޒަމާނުގެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުެރވިފަިއވާ ޒަމާނީ  މާރާތްކުރެވޭ ހޮސްޕިޓަލަކީ ެއންމެ މިއި އަލަށް އިއަތޮުޅގަ  އައްޑު -3

 ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމުަގއި ހަމަޖެއްސުން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަ

 މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެސް ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި ދެން މި ެރކޮމަންޑޭޝަނަކީ މިއީ ކޮންމެހެން 

ކަމަށް ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ މި ރެޮކމަންޑޭޝަން މި ލިޔަކަސް މި  ެއއްެޗއް ނޫން ލާޒިމްވާ



  

، ހެންވީމާމު. ދެން އެތުން އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް މުހިންރެކޮމަންޑޭޝަން އޮ އެހެންނަމަވެސް ޢަމަލުކުރުން.

 އަޅުަގނުޑގެ ރެކޮމަންޑޭޝަަނީކ.... 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލު އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވާލަނީ. ޢަމަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ވިދާޅުީވކީ 

 ގުިޅގެން. އަދި އެ ފާސްވެފައި ެއްއޗަކީ ނޫން.  ިއޞްލާޙަކާ މިވަގުތު މަޖިލީހުގައި އޮތް

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ނޑު މި ހުށަހަޅާ، އެހެންވީމާ ނޑުމެްނގެ މި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގައި މިހިރަ ޚާއްޞަކޮށް  އަުޅގަ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކީ އަުޅގަ

މިހިރަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް މި މަސައްކަތްތައް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު މި މަސައްކަަތށް ފަށައި އިސްފަސްކުރުމުގެ 

މު ކަންތައްތަކަށް ންމު ކަންތައްތަކަށް އަާސސީ ޮބޑެތި މުހިއެންމެ މުހިންބޭނުންވެފައިވާ  ތަރުތީބު ރައްޔިތުން އެންމެ

ނޑު ހުށަހަޅަން ބުކުރާއިރު. އެއަށް ހަމަ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ތަރުތީ ،އިސްކަންީދގެން ކުރިއަށް ގެްނދަން އަޅުގަ

 ައޅުަގނޑު ާތއީދު އެގޮތަށް.   އެހެންވީމާ،

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަރަށް ބޮުޑ ން މި ފާސްކުރަނީ އަޅުަގނުޑގެ އެބައުޅޭ ދެތިްނ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް. ފުރަތަަމ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެ

ލީ ރިޕޯޓެއް ގޮުތގައި މި ބަޖެޓު ރިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ކުއާޓަ، ބަޖެޓެއް. އެހެންވީމާ

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަންވެގެންދާ ޮގތް ކުއާޓަރލީ ރިޕޯެޓއް ގޮުތގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާަހކަ 

ަގނޑުމެން ރެކޮމަންޭޑޝަނެއް ގޮތުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ ދަންނަވަން. ދެވަނަ ކަަމކަށް އަޅު

 5އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާްޒ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްާރ ސްޓްރަކްޗަރ، ޔޫން އެްނޑް ދެން އެނަރޖީ މި 

. އެހެްނވީމަ، ެއ ގައި ާރވާފަމީމިނިސްޓްރީން އަޅުަގނޑުމެންެގ އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ޕްޮރގްރާމްތަެކއް 

މިހިރަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މިސާލަކަްށ، މިހިރަހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކުން ވީ މިއަހަރު ފެށޭއިރުަގއި ވަރކް ޕްލޭނެއް ހަދާފައި 

ނޑު ައޅަން ހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް މި ނޑުތައް ިމއިން އަޅަން ފަާށނެކަމާއި، ބިޑަށް ލާެނކަމާއި ހިރަބޯޅަދަ މިހިރަ ދަ

ީލކޮްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓެއް ފޮނުވަންޖެހޭނެ. އޭރަށް ރއެްއކޮށް އޭތި ނިމިގެންދާނެ ގޮތެްއގެ ކުއާޓަ



  

ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ވެސް ދެދޭތެރެއަކުން އާނ ކަލޭމެން އިރުއިރުކޮަޅިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގޭނެ މިހާރު

ލީ ރިޕޯޓް ރހަކަ ތި އަހަނީ ކީއްވެގެންތޯ. އޭރަްށ އެއްކަލަ ކުާއޓަމި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ކައިރި ބަނދަރު ހަދާ ވާ

ނޑުމެްނނަށް އިނގޭނެ އާނ މިހާރު މިވެނި ބަނދަރެއް ބިޑަށް ލީ، މިވެނި ބަނދަރެއް މިއަންނަ  އަންނަންޏާމުން އަޅުގަ

ނަޑށް އިނގޭ ނެ. ޭއގެ ސަރޭވ މަހު ކޮމަންޑޫ ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަން އަޅުގަ

އެއީ ވަރކް ޕްލޭނެއް އިންނާނެ. އޭަގއި އިންނާެނ އެޗީްވވާނެ، ބިޑަށް ލާނެ ، މާއަނެއް ތަން. ެއހެންވީ ،ހަދައިފިކަން

އެ ޗާޓު މިހާރު މިހިރަ މިސްކިތް އަާޅ ، މާތާރީޚާއި، މަސައްކަތް ަޙވާލުކުރާނެ ތާރީޚާއި އަނެކަްއޗެއް. އެހެންވީ

ގުޅިފަިއ ހުރި އެިޑއުކޭޝަނުން ސްކޫްލ  ނަރޖީ މިނިސްޓްރީއާޓްރީއާިއ، އެތަންތަނާއި، ހައުސިްނގ ިމނިސް

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  ޢިމާރާތްކުރުމާއި ކޮންމެ ބަޔަުކން މި ޗާޓު ހަދާފައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވުމަކީ އަުޅގަ

ްށ އެންމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަ ބޮޑު ބަޖެުޓގެ ތެެރއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެީޗްވާވ ކަމެއް މިއޮތް

ނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު މި އަހަނީ ކިާހވަރެްއތޯ ބަޖެޓުން އެީޗވްވީ. ެދްނ  އެީޗވްނުވީ ކޯްއޗެްއ ކަމަށް ެވސް. އަުޅގަ

ެއވެސް ރެކޮމަންޭޑޝަނެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ، ެއހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކެޕޭސިޓީގެ ގޮތުން.

ނޑުމެްނގެ  ހުށަހަޅަން. ދެން އޮތީ ޕޭ ކޮިމޝަނުގެ ވާަހކަ. ދެން ެއއީ ިމނިސްޓްރީ އޮފް، ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ހަދައި އަުޅގަ

 ޔުނިފޯމް ސްޓޭންޑަޑަކަށް ހުރިހާ މުސާރަތައް މިއަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގެނައުން އެއީ ައޅުަގނޑު ހުށަ. މިހާރު 

ނޑު އާއި ނޫނިްއޔާމުން އެހެން  މެންަނކަށް ނުވޭ. ޓީޗަރުްނގެ މުސާރަ ވެސް ޤާނޫނުަގއި ލާޒިމްކޮށްފަިއ އޮތް ކަމެއް. އަުޅގަ

ޭޕ ކޮމިޝަނަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ، ތަފާތުކޮށް ިމއުޅެނީ. އެހެންވީމާ ވަރަށް ިއ އޮތް މުސާަރއާދިމާލެއްގަ

، ރކުރަނީ. އެހެންވީމާސްޓިކުން ައޅުަގނޑުމެން މި މެޝަ ލާޒިމްކުރާ ކަެމއް ޑަބަލް ްސޭޓންޑަޑް މިއޮންނަނީ އެކި ޔާޑް

ނޑަުކން މުސާރަ ދެޭވގޮތަ ށް އެީއ ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ހަދަިއ ެއންމެންނަށް ޔުނިފޯމް ޕެޓަރންއަކުން އެްއ މިންގަ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަމެއްހެން. ދެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

ނޑުމެން ނުލިޔަސް އެމް.އެމް.އޭ ަގވަރުނަރު ވިދާުޅެވފައި އެަބއޮތް ކަންނޭނެގ  ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ގޮތަށް ައޅުގަ

ންޏާމުން ތްރީ އިޔަރސްވަުރގެ ައއު ެޓކްސްެއއް ލަންޏާމުން ގެޕެއް ކުރަ. ެއއީ އިތުރު ޓެްކސްއެއް ތަޢާރުފުވާހަކަެއއް

ނުކުރަން. އެއީ ެއވަރުގެ ޓީިތންގ ޕީރިއަެޑއް ދީފައި ނޫނިއްޔާމުން އައު ނިއު ޓެކްސް.  ރުފުދީފައި ނޫނިއްޔާމުން ތަޢާ

ނޑުމެން މިކިޔަނީ އިްނކަމް ޓެކްްސ ަކހަލަ އެްއޗެްއ ވެްސ ނަާގ  މިސާލަކަށް، ގްރީން ޓެްކސް ނޫނިއްޔާމުން އަުޅގަ

ނޑަށް ތްރީ އިޔަރްސ ، ާލފައި ދޭން. އެހެންވީމާްއޔާމުން އެައށް ތައްޔާރުވާނެ ވަގުތު ެވއްޖެވާހަކަ.  ައޅުގަ

ވެްސ މައްސަލައެއް ނެތް. އެކަހަަލ ގްރޭސް ޕީރިއަެޑއް ލާފައި ނޫނިއްޔާމުން އަޅުަގނޑުމެްނ  އަހަރު 2އަވަިހއްޔާމުން 

ޅަން އަޅުަގނުޑގެ އަތުަގއި މިަވގުުތ އުޅޭ އެްއޗަކީ. ދެން ކުީރަގިއ ބައެއް ރިޕޯޓްަތއް ހުށަހަޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް. މިއީ 

. އެއީ ހުރިހާ ޓްރެއިނިންގަތއް އެއް ފުރާެޅއްގެ ދަށަށް ގެނައުން މިތާ ވާހަކަދެެކވުނު އަޅުަގނޑު ވާނީ ދަންނަވާފަ

ހާ ޓްރެއިނިންގއެްއ ގެންދާނީ. ކޮންމެ ބަޔަކު އެވެސް ހަމަ ބަޖެޓަށް. މިސާލަކަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަުށންނޭ ހުރި



  

ޓްރެއިނިންގަތއް ވަިކވަކިްނ ހަދާތީވެ ޔުނިވަރސިޓީްނ ކުރެވޭ ކަންތައްަތއް ުޔނިވަރސިޓީގެ ދަށުން ކުުރން 

ނޑުމެން  ނޑު ވެސް ދެކެން މިީއ. ދެން ހަމަ އަޅުގަ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކަށް ލާން ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަްށ އަޅުގަ

ވެސް ފާހަގަކުެރވުުނ  ސް ކިއިން މިތަނުަގިއ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލއެްއެގ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަށް ހަމަގައިމުވެ އޭރު

އެްއ ނެޓްވަރކަކުްނ ގުޅާެލވި އިންޓަރގްޭރޓެްޑ ، ބަހައްަޓިއގެން. އެހެްނވީމާ ކޮންމެ ބަޔަުކ ފައިލް ާސވަރ

ެވއަރތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހެދުމަށް ސިސްޓަމެއް ރޭވުން. ސޮފްޓްވެއަރެއއް ބޭނުންކޮށްެގން އެމީހުންގެ އެ ހުންނަ ހާޑް

މިވެސް ހަމަ ރެކޮމަންޑޭޝަެނއްގެ ގޮުތގައި ވަރަށް ރަނގަުޅ ކަންތައްތަްއ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މިއީ ދެން 

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން އެންމެ މެކްސިމަމް ެއޗީްވާވނެ ކަހަލަ ކަ ންތައްަތއް ކަމަށް މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުގަ

 ދެކޭތީވެ ައޅުަގނޑު މީތި ހުށަހަޅާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު. 

 

 ޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަ

ނޑުމެން ހުސް  ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ްއަގއި މެނޭޖްކުރަން ޯރ ލެވަލެރެކޮމަންޑޭޝަންތައް ހުށަހަޅަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަމސައްކަތް ިމކުރެވެނީ ަމއިކް

ށް ދެމަހުން އެއްމަހު ރިޕޯޓްކޮށް، ތިންމަހުން އެއްމަހު ރިޕޯޓްކޮށް މަހަކު އެއްފަހަރު ރިޕޯޓްކޮށް މި އިނގޭތޯ. މިތަނަ

ކަންތައްތައް ކުރާއިުރަގއި މިސާލަކަށް، އަޅުަގނޑުމެން ެރކޮމަންޑޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު ިފނޭންސަށް އަންގާ ކަމަށްވަންޏާ 

. ގޮތެއް ވެސް އޮންނަންވާނެ ަކނޑަެއޅިފައި އެހެންނޫންތޯ ރެކޮމަންޑޭޝަނަށް ޢަމަލުނުކުރީމަ ދެން ކަން ކުރާނެ

ނޑުމެން ، އެހެންވީމާ ނޑުމެން ބަޖެުޓގަިއ ހިމަނާފައި މިހިރީ ހުސް ރެކޮމަންޑޭޝަން. އަުޅގަ އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ އަުޅގަ

އައްަސސާައކަްށ ން ރުފިޔާ ނަގާފައި ވަކި މުމިލިއަ 50އިތުރަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ފައިސާތައް ބަހާނެ އުސޫލު 

ނޑުމެން ލާޒިމް މިކުރަނީ. މި އަންގަނީ  ވަިކވަރެއް ހަމަ އެވެސް ރެޮކމަންޑޭޝަނެއް ދެއްތޯ. ހަމަ ޢަމަލުކުރަން އަޅުގަ

ބަޖެޓުން ބޭރުން ަސރުކާރުން ޚަރަދެއް ުނކުރެވޭނެ. ދެން ސަރުކާރުން ިމވެިނ ، ންވީމާމިގޮތަށް ޚަރަދުކޮށްދޭށޭ. އެހެ

މާރާތެއް ހަދައިދޭށޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް މިތަން ތަރައްޤީކޮށްދޭށޭ މިކަހަލަ އި ކޮށްދޭށޭ ތަނެއްަގއި މިވެނި ކަމެއް

ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތައް ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ކުރީމަ މި މައްސަލަ ނުކުންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި. ރެކޮމަންޭޑޝަނެްއ 

ވެސް އުސޫެލްއގެ ގޮތުްނ  އްޔާމުން ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެން ފޮނުވާފައި ަސރުކާރުން އެއަށް ޢަމަލުނުކޮށްފި

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެ. އެކަން ނެތި އަޅުަގނޑުމެްނ ހުސް ރެކޮމަންޑޭޝަން ފޮނުވީމަ ކިހިނެއްތޯ އެއަށް 

ނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަ، މާޢަމަލުކުރާނީ. އެހެންވީ ްނ. ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން ސަލީމް ެއ ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުާތއަށް ައޅުގަ



  

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުުކރަން މާގިނަ ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ބަޖެޓު އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މިނިސްޓްރީތަކަށް  ނުވީމަ އެ ބަޖެޓާފާސްކޮށްފައި ފޮ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާނެ. ދެން އަޅުގަ

ށް ރެކޮމަންޑޭޝަން ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވީނަމަެވސް ރިޕޯޓްކުރިޔަސް ވެްސ ގޮްސގެން ސުވާލުކޮށް ައޅުަގނޑުމެން މިތަނަ

ނޑުމެން ރުކޮށްެގްނ ފާސްކުރާނެ. މަޖިލީހަށް ހާޟިރުކުރާނެ. ހާޟި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިނިސްޓަރުން ގެންނަން އަުޅގަ

ން ހަމަ މެންބަރުން ސުވާލުކުރާނެ. ޙައްެލއް ނުފެންނާނެ އިނގޭތޯ. ތިން މަހުން ރިޕޯޓްކުރިޔަސް އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން ހާޟި މިނިސްޓަރުން މަޖިލީހަށް ރުކޮށްގެން ސުވާުލކުރާެނ ޖަލްސާތަކުގައި. އެހެންކަަމށް ވަންޏާމުން އަޅުގަ

ނުޑގެ ވާހަަކއަކީ ައޅުަގނުޑ  ،ން ފައިދާއެއް ނެތްތާ. އެހެންވީމާރެކޮމަންޑްކޮށްގެން ރެކޮމަންޭޑޝަނެއް ހުށަހަޅައިގެ އަުޅގަ

އި ރެކޮމަްނޑޭޝަނެއް ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮަތށް ބަޖެޓު މިހާރު މިއޮތީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ 

 ކަމަށްވަންޏާ.  . އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ބަޖެޓު ފާސްޮކށްލީމަ ނިމުނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތްހަމަޖައްސާފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ވެރި ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.ްނބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، މަތިޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުްނ ވާމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

މިހާރު ދެން  ހެން ކިޔާލީ. ެއހެންނަމަވެސްއަޅުަގނުޑ ދެން ކުރިން ަހމަ ނޯޓުކޮށްގެން ިލޔެގެން އައިްސ މި

ނަޑކަށް ނޭނގޭ ޤާނޫނެއްގަ ކުމާއި ސަބަބު ބަޔާްނކުރުމާވާހަކަދެއް  ބަޔާންކޮށްަފިއ  އި ވެސް ހިނގަމުން އެބަ ދޭ. އަުޅގަ

ނަޑއަާޅއިރު  ނޑު މި ދެންނެީވ މި ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލްތަަކށް ފައިސާ ކަ އޮންނަ ެއއްެޗއް. މިސާލަކަްށ، އަުޅގަ

ނުވަތަ ރިޢާޔަތްކޮށްދޭށޭ. ރިޢާޔަތްކޮށްދޭން. ދިވެހި ބަހުން  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ައށް 82ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ންޑޭޝަނަކަށް ދިަޔއީމާ އި އޮތް ޤާނޫެނއްަގއި. މީތި ރެކޮމަމި އަޑު މި އޮންނަނީ. ޤާނޫެނއްަގއި މި އޮންނަނީ ފާސްކޮްށފަ

ޗެއްތޯ ވަނީ. ކުރަން ކޮން ދައްޓު ތަންފީޛުފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ކޮން ބުރައެއްތޯ އުފުލަންޖެހޭނީ. ބަޖެ

ނަ ގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެއްކޭ ވާހަކައަށް އެބަ ވިސްނޭތޯ މިތާ ތިބެގެން. އަންނަ އެއްެޗއް އަން

މިއޮީތ ރަނަގޭޅ  އިގޮތަށް، އައިސްފަ ނޫނެއް ކޮމިޓީއަކަށް ިދޔައީމަ އޮތް ސިންާގ ޤާވެއްެޖއްޔާ، އިހަށްުދވަހު މިތަނުން ބޮޑު

 ހާރު. ތިބޭފުޅުން މިހާރު ނިންމަވަިއފި އޭތި އަލުން ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވަން. ނިންމަިއގެން ތިައއިސްފި މި އި ކިޔާފަ

ނޑެްއ ޖެއްސުން އެއްެޗއް ނުލަމޭ. ކަމެއް  ާވނެތިއްބެވީ ުކޑަދަށުގަ. އެހެްނވީމާ، މި ދެންނެވީ މީގެ ބުރައެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިޚާޔލުގައި ކަންކަން ފަހަރެްއގަ އި ރަނގަޅުވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ގޮތެކޭ. މިހާރު މިސާލަކަްށ އަނެއްާކ އަުޅގަ

ނޑު މި ދެންނެވީ  ނާޝިދު ދެން ވިދާޅުވީ މުސާރަތައް އެްއގޮތްކުރާށޭ. އެއް ސިަފއަށް ގެންނަން ވަރަށް ދަތިވާެނތީ އަޅުގަ

ކޮަބއިހެއްޭޔ ެއ  މާލިއްޔަތުެގ ކޮމިޓީން ވާން އޮތިްއޔާ އޭިތ ައއުޓު ސޯްސކޮށްގެން ސަރޭވއެްއ ހަދާށޭ ކިހިނެއް،

ެވްސ ތި ޕޭ ކޮމިޝަން ނުވަތަ ޕޭ  ފަރަޤެއް ހުރިްއޔާ އެ ފަރަޤުތަކަކީ. މިހާރު ރުގެ އެއް ދަރަޖަިއގެ ަމޤާމުތަކުގެފެންވަ



  

ސިްނގަޕޫރުގެ ޮކންސަލްޓެއް ގެނެްސގެން ހަދާފައި އޮތް ބޮޑު ސްަޓޑީ ެއއް  ނޭންސް މިނިސްޓްރީ ދަށުގައި އޮތްބޯޑުން ފި

ކޮމިޝަނުގައި. ކަމެއް ނުހިނާގ. އެހެން ކިޔަކިޔާ މި ތިބެނީ. ޓީޗަރުންގެ ވެސް އަސްލު ރވިސް ސަ އެބަ އޮތް ސިވިލް

ހުރި ފަރަޤުތައް ެއކި ަދރަޖަތަކުގަިއ ެއއް ލެވެްލގެ  ނޫން. މި އުދާހަކީ، ކަންބޮޑުވުަމކީ މުާސރަ ބޮޑުކޮށް ނުދީގެެނއް

 މާިލއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ ޒިންމާތަކަށް ފެތޭ، ތައް. އެހެންވީމާއެ ކަންބޮުޑުވން ސަނަދުތައް ހުރި އެއް މަަސްއކަތްކުރާ މީހުން

ނޑު ދެންނެީވ މީ ކަމަށް ނޑުމެން ގެ ސްަޓޑީ އެްއ ހަދާލާށޭ ބަަޔކާ ޙައަުޅގަ ވާުލކޮށްގެން ނަަމވެސް. ހަދާފައި ދެން އަުޅގަ

ގައި ފިނޭންސް ފޮނުވަންީވނޫންހޭ. މީ ފެނިްއޖެއްޔާ ތަޅުމަށް މަްޝަވރާކޮށްފައި ފޮނުވަން އާމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ނުޑ ހައިރާންވެއްޖެ މި އިނގޭތޯ މިކަމުގައި. ދެން މިދެންނެވި ، ކޮން ބުރައެއްޯތ ވަނީ. އެހެންވީމާ މިނިސްޓަރަށް  އަުޅގަ

ގޮތަށް މި އާދަކާަދއިގެ މަީތން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ުކރަމުން އަންނަ ކަމެއް. އަެނއްކާ މި ސަރުކާރަށް މިކަްނ 

ދެން މި ޤާނޫނަށް އަދި އިޞްލާޙު ގެނަން  ކޮށް ބުނަން އޮންނަނީ. ެއހެންވީމާ، މި؛އްމުގެންދިޔައީމަ ފެންނަ ގޮެތއް ޢާ 

 ެވސް މިތާރަޝީދު  ރަޝީދު ވިދާޅުިވ. އަެނއްކާ ރިޔާޟް ގގެ ވާހަކަ ރިާޔޟްއުޅުނަސް ސްޕްރީމް ކޯުޓގެ ރޫލިން

ތަްއ ލިބޭނެ ގޮތެއް ފަހިކުރުމުެގ ފާޅުކުރެްއވީ ހަމަ ސަރުކާރަށް ލުއިކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގިއ ރާއްޖޭގައި އެ ޚިދުމަތް

މިހާރު މި ދާގޮތުން މުޤައްރިރު ވިދާުޅވިހެން މިކަްނ  ްއގެ ވާހަކަ ވިާދޅުވީ. އެހެންވީމާ، ދެން އެަކމަކުއިޞްލާޙުތަކެ

 ކުރާނެނޫންތޯ އަހަންވެއްޖެ ކަްނނޭނގޭ. އެހެންނޫންނަމަ މި ވަގުތުތައް ބޭކާރު ކަންނޭނގޭ މި ވަނީ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ލް، ގަމު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުޭވ  ބަކީްއޔާ. ައޅުަގނޑު އޭރު ހުށަހެޅީ ރެކޮމަންޭޑޝަން ނުލާން. ސަބައާދެ! ޝުކުރި އަޅުގަ

އެކަން ތި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ނޯޓިސްއަށް ، ކަށް ކުަޑވެގެންދާތީ. އެހެްނވީމާމަޖިލީހުގެ ބާރު ދުވަހެއް ުދަވހަ

ނ ޔަޤީން  100މަ %ކަންދާގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ އަުޅަގނޑަށް ހަ ޑު އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅީ. ދެންގެނައުުމގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ، ގޮތަށް ފާސްވާނެކަން. އެހެންީވމާއެ އޮތް  ހާރު އެ އިޞްލާޙުމި މިއަދު އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިތާ އަޅުގަ

ންޑޭޝަނެއް ހުށަހަޅާފައި މާދަމަ ގޮސް އަނެްއކާ ެއއްޗެހި ެއއީ ެއއްވެސް ބާެރއް ނެތް ތިބެގެން މި ހުރިހާ ރެކޮމަ

އެހެން ހުށަހެޅީ. އެހެންނަމަވެސް މިތާނގެ އެ މަކަށްވާތީ އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަީކ އިތުރު ލަދުވެތިކަ

ނޑު އެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެނެސްފީމު. އޭގެ ގިނަ ބޭފުޅުން ރެކޮމަންޑޭޝަން ދެއްވަން ގަ  ސްދުކުަރްއވާީތވެ އަުޅގަ

 15ތްކުރުމުގެ ގޮތުން ސަލާމަ ންޑޭޝަން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާކަމަށް ވަގުތުއިތުރުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން ރެކޮމަ

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ.ޝަން ގެނެސް ެއްއކޮށް ހުށަހަޅާންޑޭމިނިޓުގެ ބްރޭކެއް ޕާޓީތަކުން ރެކޮމަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަފރާތުން.  ރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރު ރިޔާޟްލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަވި

ނުޑމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ދައްކަވާ ވާހަކަ ކޮންެމެވސް ނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ ވަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުހެން. ެއއީ ެރކޮމަ މީގައި ވިސްނާލުން  ލަން ބަޖެޓަށް.  ެވސް ންޑޭޝަންތައް އަުޅގަ

އެކަްނކަން ނުވާ ވާހަކަ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ ދެންމެ. މެންބަރުންގެ  އެހެންނަމަވެސް

ތަކަކީ މިއީ ސަރުކާރުގެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި ވަރަކުން ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން އެކަންކަްނ ރެކޮމަންޑޭޝަން

ެއއީ ފޮތުަގއި  ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް ފާސްކޮްށފިން. އެކަމަކުނޑުމެން ވެސް އަުޅގަ މިާހނަތަށް މަވެސްކުރެވޭނީ. އެހެންނަ

ނޫން. ދެން އެކަން  ެއއްގޮތަށް ކަންކުރެވޭ އެްއޗެއް ނޫން. އެއާ ލިޔެފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް. ެއައށް ޢަމަލުކުރެވޭ އެްއޗެއް

މީތުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވެސް ެއ ވެސް އެނޭގ. ދެން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެންަނށް

 ރެކޮމަންޭޑޝަން ލާކަށް. އެކަމަކުމިކަމަކާ ދެކޮޅެއް ނަހަދަން  ރެްއވީ ައޅުަގނޑުމެްނ ޕީ.ޕީ.އެމުންފާހަގަކު

ނޑުެމން ވޯޓެއް ނުދޭނަން. ދެން ރެކޮމަންޑޭޝަން ތައް އެބަ ހުިރ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުނުކުރާ ެއއްޗެހި. ެއއަކަށް އަުޅގަ

ތައް ނުލާ ދާންވީނޫންހެއްޔޭ. އެއީ އެކަމެްއ ރެކޮމަންޑޭޝަންވެސް އެ ވިދާުޅވި  ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުއޭދަފުށީ ދާއިރާގެ 

ނޑުމެންނެއް ނުބުނަން  ނަޑއެިޅގެން އަުޅގަ ތައް ނުލާ ވާހަކަ ެއއް. ރެކޮމަންޑޭޝަންނުއެްއވެއޭ. އެ ވާހަކަ އެއީ. ކަ

އެއް ނެތެއްނޫންހޭ. އިުތރަށް ސަރުކާރަށް ބުރަތަކެްއ  ނުކުރެވޭ ކަެމއްގެ ވާހަކަ އޭަގއި ލުން މާނަ އެހެންނަމަވެސް

ހެނދުނު ޒީރުން ގެންނާނެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަދަގޫތަެކއް ޖަްއސަން ހަމަ އަމީތު ފާހަގަކުރިހެން މިތަނަށް ނޖައްސަން އު

ުރަގިއ ކުން ބަލާއިން ިނކުންނަ ނަތީޖާ މާގޮްސވާނެ ެއއްގޮތަ . ދެން އޭގެއިނގޭތޯ. ދެްނ ކުެރވުނީ ޮކންކަމެއްތޯ

ެއްއގޮތަށް  ސްތައް ޓޭބަލެއް ހަދާފައި އެއާގާނެ ްޕރޮޖެކްޓްޝިދު ފާހަގަކުެރއްވިހެން ހިންމިސާލަކަށް، ނާ

ައއިސް ހަމަ ކޮންމެ  އިއިޢުލާނުކޮށްފިކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރާކަަމށްވަންޏާ ކޮންމެ ދުވަހަކު މިތަނުގަ

، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު މިތާ. އެހެންވީމާރަން ަވޒީރު އިްނނަންޖެހޭނީ ބެހޭގޮތުްނ ސުވާލުކު މީހެއްގެ ދައިރާއާ

 ރެކޮމަންޑޭޝަންސިޔާސީގޮތުން ކަންކަން ހިނގާގޮތަށް ބަލާއިރު އެކަްނ އެގޮތަށް ވެގެންދާނީ. ދެން ހުރިހާ 

ނޑުމެންގެ ސައިުޑަގއި ހުރި  ނޑުމެންރެކޮމަންޑޭޝަންތައް ދޫކޮށްލާކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ ވެސް  ނަށްވެްސ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ދޫކޮށްލެވިދާނެ ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެގޮތަށް އެއްަބްސވެޭވކަމަށްވަންޏާ. ދެން ޮއތް ގޮތަީކ އަުޅގަ

ނ ނޑުމެން ދެބަސްވާނެކަމެއް ނެތް. ިމހާރު މިއަށްވުރެ މާބޮޑެތި ކަްނތައްތަުކގައި އަުޅގަ ޑުމެްނ މިހިސާބަކުންނެއް އަުޅގަ

ވެސް  ލާޒިމެއް ނިންމާކަށް އެބަ އޮތް. ދެން މިއީ މިވަގުތުން މިަވގުތަށް ކޮންމެހެންއްލު އެއްބަްސެވއްޖައިން. މީގައި ޙަ 



  

ނޑުމެން ބަލައިނޫން. މި  ނޑުމެންނަށް އެއްބަްސެވވޭ ެއއްިޗއްސަށް ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް އަުޅގަ ލާފައި އަުޅގަ

ނަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ްއސަްށ އަޅުަގނޑުމެން ވޯެޓއް ނުދޭޓުދޭނަން. އެއްބަސްުނވެވޭ އެްއޗެއަޅުަގނޑުމެން ވޯ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަްއ ރެކޮމަންޑޭޝަންބުނަނީ. ދެން އެގޮތުން ހަމަ  ގެ ގޮތުަގިއ މިސާލަކަށް، އަުޅގަ

މާވާ އިން މުޙައްމަދު ދެއްކިއިުރގައި ހަމަ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ ޙުސަ މިސާލަކަށް،

ރުމަކީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެންމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ދެ އްލުކުމައްސަލަތައް ޙަ

ނޑުމެްނ ދެކޮޅަކުން ދަޢުވާކުރަމު އި ޤާނޫނު، ދެ ޤާނޫނަކުން ފުށުއަރައިގެން ބިމުގެ މައްސަލަިއގަ ންދާކަން އެ ވެސް އަޅުގަ

ބެހޭ  އް ދޭން. އެއީ ބިމާރެކޮމަންޑޭޝަނެަގނޑުމެން ޖެހޭ އްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެެހންވީމަ، އެކަމަްށވެސް ައޅުޙަ

އި ވެްސ ދެ ފަރާތުން މި ދެވެނީ ބިމުގެ މައްސަލަިއގަ، ޤާނޫނުން ބާރު ލިބޭ. އެހެންވީމާ ޤާނޫނުން ބާރު ލިބޭ. ލާމަރުކަޒީ

ނޑުމެންނަށް ، ތަޅައިފޮޅަން. އެހެްނވީމާ ލްކުވެރިކަްނ މިއް ދެވިދާނެ ސަރުކާަރށް މި ބިމުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނެައޅުގަ

ައޅުަގނުޑެގ ، ބަދަލުކުރަން މި ފުށުއެރުންތައް ޙައްުލކުރުމަށް. އެހެންވީމާއްސަާސއަކަށް ދައުލަތުގެ ެއއް މުއަ 

 ބިމާ  ރުކަޒީ ޤާނޫނުން ދިމާވާ މައްސަލަ އާއިއް ގޮުތގައި ަހމަ އަދިވެސް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވޭ އެ ލާމަރެކޮމަންޑޭޝަނެ

ެބހޭ ބާރުތައް ެއއްފަރާތަކަށް  އްުލކުރުމަށް ޓަަކިއ އެްއ ޤާނޫނަކަށް މި ބިމާސަލަތައް ޙަން މި ދިމާވާ މައް ބެހޭ ޤާނޫނު

ނޑުމެން ެއކަން ކުރަން މި  ދޭން. އެކަން ސަރުކާރަށް ލާޒިމުކުރަން އެކަން ެއގޮތަށް ނިންމަން. އެއީ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންެމންގެ މަޞްޖެހެ ނޑުމަޞްއި މުޅި ޤައުމީ ލަޙަތަށް ޓަކަނީ އަޅުގަ މެން ލަޙަތަށް ޓަކައި ެއކަން އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުން ، ކުރަންޖެހެ އެބަ. އެހެންވީމާ މިއީ ޖުމްލަކޮށް އަޅުގަ

 ން ން ފަހު ން. އޭގެބަލައިނުގަްނނާކަށް ނޫ ރެކޮމަންޑޭޝަންވާހަކަދެްއކި ޕީ.ޕީ.އެމް އެްއެވސް މެންބަރަކު ވާހަކަދެއްކި 

ވެސް އެ ާވހަކަ ދެއްެކވީ. އަދި ގުަރއިދޫ  ކޮށް އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުނިކުމެދާނެ މައްސަލައަށް ޚާްއޞަ

ވެސް ެއއަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަދެއްެކވި. މަތިވެރި ދާއިރާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ހަމަ  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މިޓީގައި ހަމަ އިންނަަވއިގެން ހަމަ ވަރަށް ބިނާކުރުވަނިވި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅުއްވާ ފަހަރަކު ބަޖެޓު ކޮ ކޮންމެ

ނޑުމެންނަށް އެަބ ، ކުަރއްވާ. އެހެންީވމާ މަސައްކަތް ނޑުމެން ތިކަމަކާ ދެކޮޅެއްނޫން އިނގޭތޯ. ޖުމްލަކޮށް އަުޅގަ އަުޅގަ

އްސަްށ އެހެންވީމާ، ބަލަިއނުގަނެވޭނެ ެއއްޗެ  އިނުަގނެވޭނެ.ތަކާއި ބަލަރެޮކމަންޑޭޝަންހުއްޓޭ ބަލައިގަެނވޭނެ 

ނޑުމެން ވޯުޓ ދެޭވ  ައޅުަގނޑުެމން މަޝްވަރާކޮށްފަިއ ެއއަށް  ނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ޕާލަމެންޓް ގްރޫޕާއަޅުގަ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ވޯޓުއެްއޗެ ނޑުމެން ވޯޓެއް ނުދޭނަދޭނަން. ދެވެން ނެތް ެއއްޗެ  އްސަށް އަުޅގަ ްށ ކޮން. ާޚއްޞައްސަކަށް އަުޅގަ

 އްސަށް ފާޅުގައި ވޯެޓއް ނުދޭނަން. ދަތިވާ ިމންވަރަށް ހުންނަ އެއްޗެ  ސަރުކާރު ހިންގަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން މުޙައްމަދު. ބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެން 



  

 

 ން:އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

. މިހާރު ދެ ޔާލުފުޅު ރަނގަޅުކުަރން، ފައްޔާޟްދެންމެ ގަމު ދާއިރާެގ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ޚި

ނޑުމެން މާބޮޑެތި ކަންތައް ނިންމައިފީމޭ  ނޑު ާތއީދުުކރަން. މިހާރު ރިޔާޟްވާހަކައަށް އަުޅގަ އެ ވިދާޅުވަނީ އަުޅގަ

ން މީހުން ނަގައިގެން. ރަސްމީ މަޝްވަާރ އެއް ބާްއވަިއގެން ކޮންމެ ޕާޓީއަކުދެބަސްނުވެ. އެ ނިންމެވުނީ އެްއކަލަ، ނު

ގެ ވާހަކަފުޅަްށ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށާއި ރިޔާޟް ޓު ތެރޭގަިއ މަޝްވަރާކުރުަމށް އެ ިމނި 15އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ 

ނޑު ބޫރު ވެއްޖެްއާޔ ކަށް ދާކަށް މަޖުއަރައިރުމަެވސް ބޭނުމެއްނޫން ކޮންމެހެން  އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްލަން. ައޅުގަ

ހިނގާ ނުރަސްމީކޮށް ، . އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. އެހެންީވމާެވއްޖެއްޔާ އަތުކުިރއޮޅާލާނީ ނޫނިއްޔާ. ދެން އެހެން

 ދެއްތޯ.  މަޝްވަރާކޮށްލަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޙިލްމީ، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިهللا ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ ހުސްނުވާ އާސަންދަިއގެ ދަށުން 

ިޓކެޓުެގ ޚަރަދު. ަތކަށް މިހާރު މި ދެނީ ބޭހުެގ ޚަރަދާއި ރާއްޖެއިންނާއި ާރއްޖެއިްނ ބޭރުން ބޭސްފަރުވާކުރާ ފަރާތް

ފުދުންތެރިކަން ދަތިާވ  މޮޑޭޝަން ކަންތައް ހަމަޖެްއސުމުގެއެ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން ެކއުންބުއިާމއި ެއކޮ އެހެންނަމަވެސް

ނޑައަާޅ އުސޫލެްއގެމަތީން އެކަންކަްނ ހަ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ  މަޖައްސައިދިނުން. ދެވަނަ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަ

ނޑު މި ހުށަހަޅަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަުކން އެޅުްއވި ޖެއްސި ފިަޔވަޅަކާ ުގޅިގެން ނުވަތަ ހަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ހަމަޖެއްސުމަކާ ގުިޅގެން ބޮެޑތި ގެއްލުންަތކެއް ވެފަިއވާ، ވެ އެމީހުންގެ ދިރިުއޅުމަށް ނުވަތަ މަސަްއކަތްތަަކްށ 

ން ޤަބޫލުކުރެވޭ، ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު ކަށްދަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަ

 ށް ސަރުކާރުން ަކނަޑައޅުއްވާ ގޮެތއްގެމަތީން ބަދަލުދިނުން. ކަފިނޭންސަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބެްނޗުން ވާަލއްއް އިކު ނިރިއްާޔ. ނިްއވާލަްއވާ. ަމއިކު، މަ ޝުކު

 ޝަރީފް. އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ކަމުަގއި ވާނަމަ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އި  އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތް

 



  

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު އެްއެޗއް ދަ ގޮްސގޮސް ިތއްބާ  އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ން.ންނަވާލައާދެ! އަުޅގަ

. ެއއީ ިމ ންނުލާ ރެކޮމަްނޑޭޝަނެއްއެންމެފަހުން އެންމެފަހު ވަގުތު މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައި އޮތް ެއްއވެސް 

ރިރު ވޯޓަްށ ައްއސަވަިއ ެއ ފާސްެވއްޖެއްޔާ ެއއަށް ޢިްއަޒތްތެރި މުޤައް، ބޭކާުރކުރުމަކަްށާވނީ. އެހެންވީމާބޮޑު ަވގުތު 

ން. ދެން އެ ހިސާބުން މި ނިމުނީ. އަނބުރާ ގެންދަވައިފިތޯ. ސަލީމް، ގެންދެވީތޯ؟ ސަލީމޭ ހުށަހެޅުއްވީ. ނޫން، ނޫ

 އިެރއްވާފަހުން. އެހެންނޫނިއްޔާ މިތާ އެތައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއކަވާެލއްވީމަ ނިމުނީ އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިކޮޅާ ވާހަކަދަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު މި ރިޔާސަތުން މި އެދެނީ ސަލީމް ނުގެންދަވާކަމަށްވަންާޏ އެއަށް ވޯޓަށް ައއްަސވާފައި  ނޑު. އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަ

އޮތްކަމަށް ވަީނިވއްޔާ ދެން  ންނުލާ ރެކޮމަންޭޑޝަންިބއްޔަތު ދެން ކުރިއަށް ގެންަދވާށޭ. ޭއރުން މިތާނގައި ތިބި އަޣްލަ

ެއކަން ، ބުމުގެ މާނައެއް ނެތް. އެހެންވީމާތި ރެކޮމަންޑޭޝަން ހުށަހަޅަންއަޅުަގނޑުމެން މިތަނުަގއި ދެން 

 ނިންމަވައިދެްއވާށޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ެއއްފަހަރު އޭ . ޢިއްޒަތްތެިރ ވެސް ކޮށްދީފިން އިނގޭތޯ ތީ އެ ވާހަކަ ހައިލަިއޓުވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުގަ

ރަޝީދު އެ ވާހަކަފުޅު ވިދާޅުވެދެްއވުމުގެ ކުިރއަްށ  މެންބަރު ފައްޔާޟް ހުށަހެޅުއްވީމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް މެންބަުރ ސަލީމް އެ ވާހަކަފުޅު އެ ިވދާޅުވީ. ނަމަވެްސ ެއއަށް ޢި ސަލީމް، ޢިއްޒަތްތެރި

ެވސް އަދި މިވަގުތަށް މުޠުލަޤަށް ފެންނަން އެބަ އޮތޭ އެ  ވެސް ވިދާުޅވެދެްއަވއިފި ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުން

އަދި މިވަގުތު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ައޅުަގނޑުމެްނ  ަކމަށް ނުކުރެވޭނެ ން ބާޠިލެއްތަކަށް ޢަމަލުކުރުރެކޮމަންޑޭޝަން

. އަދި ެއއެްއ ލިްއޔަތުގެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ އިޞްލާޙު ތެޭރގައި ިމ ވާހަކަ މިއޮތީއަތުަގއި އޮތް މާ

އަދި ިމ ، އެ ދާނީ ެއގޮަތށްކަން. އެހެންވީމާވިދާޅުވެެދްއވީ ތިމަންނައަށް ޤަބޫލުކުރެއްެވއޭ  ނުނިމޭ. ނަމަވެސް ފައްޔާޟް

 ން ެއގޮތަަކށް ފާސްކުރާކަށް މިަވގުތަކު ޖާގަ ނެތް. ައޅުަގނޑުމެ، އެްއގައި އުޅޭ ކަމެްއ. އެހެްނވީމާހީ

 

 :މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން



  

ނޑަށް އެނގޭ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިަރށް ސާފުނުވިހެން. ސަލީމް  އާދެ! އަުޅަގނޑު ދެންނެިވ ވާހަކަ އަުޅގަ

، ރެކޮމަންޑޭޝަން ނުހިމެނުމަށް. އެހެންވީމާކުރަްއވައިފި މި ބަޖެޓުގައި ތާއީދު ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި ކޮންމެެވސް ެއއް

ންދެން ވަމެން މިތާނަގިއ ގަިޑ ދެގަިޑއިރު ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔމު އަޅުަގނޑު ފާސްވެއްޖެ އިއެއަށް ވޯޓަށް އަްއސަވާފަ 

 ފުވާެނތާ.އާދެ! އެހެންވެއްޖެްއޔާ ެއކަން ސާ ވާހަކަދަްއކާފައި ފަހުން؛ ސަީލމް ހުށައެއްނާޅުްއވާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ހީވަނީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކަމެއް އަނބުރާ ެގންދަވަން ބޭނުމިއްޔާ އެކަން  ޝުކުރިއްާޔ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އަޅުގަ

ފައި އެ ންގެންދެޭވވެސްމެ މި ކޮމިޓީަގިއ އިނގޭތޯ. ެއގޮތުން އެ އަްނއޮފިޝަލްކޮށް އެ ބޭފުޅުން ެއ އެއްބަްސވެަވޑަިއގެ

ނޑު ހަމަ ޙަމިހާރު އެ އަނބުރާ ެގންނަވައިފިއޮތީ  ވާލު، ފުރުޞަތު ދެން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

 މަ. ފާނަށް ވިދާޅުވެެދްއވޭނެ ޭއގެ ހަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް. އެ މަނިކު

 

 ކެވުްނ:އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއް

ނޑު އޭތި ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަަދކަށްވީ ސަރުކާރުން މާލިްއޔާުތ ޤާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލު އެ  މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ  އެނގިފަ. އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ސަރުާކރުގެ ިސޔާސަތު ެދން އެ ިސޔާސަތު އެނިގގެްނ ތިބެ އަުޅގަ

ނޑު އޭިތ އަނބުރާ ވެސްއެކަން ކުރަން ނިންމީ. ދެން މައްސަލަ އެ   ގެެނސްފާނަން އިނގޭތޯ. އެކަަމކު އް ނެތް. އަުޅގަ

ނޫން. މީގެ  ކަމުދާ އެްއޗެއް ދި ިމ ފެންނަނީކީ މިއަކަށް މާކަތަކެއް ހުށަހަާޅއިރުަގއި އަުޅަގނޑަށް އަރެކޮމަންޑޭޝަން

ދޭއިރުަގއި ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ްއ ރެކޮމަންޑޭޝަނެބަޖެޓުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނީ ބަޖެޓު 

އެގޮތުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  .ގޮތެއްަގއި ކުރަން ޚަރަދުކުޑަކުަރން ޚަރަދުތައް އެންމެ ހަރުދަނާ

 އިސްކަންދޭނީ މިދިޔަ އަހަރާއި އެއްވަރަށް ދައުލަުތގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު އެއްވަރެްއގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ

މިކަހަލަ،  ރަށް ގެންދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސްޮބޑުިވޔަނުދިނުމަށް. ދެން އެ ގޮސްފިްއޔާ ދެން ބަޖެޓާ އެްއވަ . ދެންވެސް

ގައި ޮބޑަށް މި ޚަރަދުތައް ކުޑަވާެނ ނިޒާމަކުން މިކަން ެގންދިއުން ކަންނޭނގޭ. ދެްނ ެރކޮމަންޑޭަޝންމިއީ ކަންނޭނގޭ 

ށް ގެންނާކަށް ނުޖެހޭ. އެ ޤާޫނނަށް ޖެހޭނީ މުޅި ދައުލަތުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނަ އެއަށް ޤާނޫނެއް ޮއވެއްޖެްއޔާ އެ ކޮްނމެހެން 

ވެސް އެއަށް ޖެހޭނީ ތަބާވާން. މިސާލަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަމެއް އޮތީ ިމ  ވެސް އަދި މަޖިލީހުން ހުރިހާ ވަޒީރުން

އަށް ޖެހޭނީ ްއގެ ގޮުތަގއި ގެންނާކަށެއް. އެ ރެކޮމަންޑޭޝަނެލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުަގއި ކަމެއް އޮތީ. ައޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ 

ނޑުމެން ބުނަްނވީ ކަލޭ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެއޭ.  ޢަމަލުކުރަން. އެއާ އެްއގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭނީ. އަނެއްކާ އަުޅގަ

ެމއް ކަޭލމެން ތިކަންކުރާށޭ. އެކަ އިއެއީ ކިހިނެއް އޭގެ ަމއްޗަްށ އަނެްއކާ އަުޅަގނޑުމެން ބުނާނީ އެ ޤާނޫނުގަ

 ހުރި ޮގތުން އަޅުަގނޑު އަނބުރާ އެ މައްސަލަ ގެނެސްފިން.  އަޅުަގނޑު ޕާޓީގެ ވިސްނުން، ނުބުނެވޭނެ. އެހެންވީމާ



  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބެްނޗުން ނޫނީ ޖޭ.ޕީގެ ބެންޗުން އިތުރު ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަްށ 

ނޑު ފުރުޞަތު ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ގަންނަވާނު ޑައިއެދިވަ  ޚަލީލް، ނިލަންދޫ هللا ކަމަްށަވންޏާ އަޅުގަ

 . ރިޔާޟްهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަީލމް ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅަްށ ވަަރށް ތާއީދުކުރަން. މިތާނަގިއ ، ޝުކުރިއްާޔ. ސަލީމް ދެްއކެވި 

ސަުރކާރުެގ ސިޔާސަތު ވަރަށް ފާުޅކޮށް ، ކުރާ ސަރުކާުރގެ ޕާޓީ. އެހެންވީމާމިހާރު މެޖޯރިޓީ އޮތީ ސަރުކާރުގެ ތާއީދު

ނޑުމެން އެ ވޭސްޓް އޮްއވައި އިތުރު ަވގު ފުރަތަމަ މިހާރު ބަޖެޓުގެ ، ނެތޭ. އެހެންވީމާ ނުމެއްކުުރމުގެ ބޭތުތަެކއް ައޅުގަ

ތްވާނެ ވަރަްށ ބޮޑަށް. އެހެންވީމާ، އެއަށް ށް ހުށަހަޅަން އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އެއެްއ ވަގުތު ސަލާމަރެކޮމަންޑޭޝަނަ

 ،ގުތެއް ަނގަިއގެންކަމަށް ފެންނަނީ އިތުރަށް މި ޑެލިބްރޭޓުކުރުމުގެ ކުރިން އިނގޭތޯ. އަދި ވަ  މުގޮތެއް ނިންމުން މުހިން

އެއަށް ގޮތެްއ ނިންމާފައި ކަންނޭނގޭ ދެން  ކޮށް ވާހަކަދައްާކފައި ނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެން ވަގުެތއް ނަަގިއގެން ނުރަސްމީ

 ކުރިއަށް ދާންވީ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލިން. އަދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބެންޗުން އަޅުަގނޑަށް އިިވގެންދިޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ތި

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިމތަނުގައި އެންމެ މެންބަރުން ިގނަކޮށް މި ތިބީ  ރިކުެއސްޓު އެބަ އާދޭ. ނަމަވެސް ވެސް އަުޅަގނޑަށް ހަމަ

ެއ އެބަ. ތިއްބަވާ  ެއކުވީމަ ަހމަ ގާތްަގނޑަކަށް ވޯޓު ބަަދލުކޮށްލެވޭވަުރގެ އަދަދަކަށް ެމންބަރުން އަދި އެމް.ޑީ.ޭއއާ

 ވިއްެޖއޭ.އްލުކުރެ ެވސް ހަމަ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ޙަ ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅުަގއި ެއބަ ހުރި މިއަށްވުރެ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް

ައޅުަގނޑަށް ިވްސނިގެން މިއުޅެނީ ޤަބޫލުކުރެވެީނ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްބަސްވާ ގޮތްތަކަކަށް ނިމޭނެކަމަކަށް  އެހެންވީމާ،

ނޑުމެން ފުުރޞަތު އަރުވަން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިނގޭ ޚަލީލް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި هللا ތޯ. އަުޅގަ

 މެންބަރު. 

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑ  އެހެންނަމަވެސްދެން މާ ދިދުކުރާކަށް ނޫން.  ވާަހކަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. އަޅުަގނޑު ދެން އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި މި  ތަކެއް ހުށަހެޅިފައިެވއްެޖއޭ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރެކޮމަންޭޑޝަންހިތަށްއަރަނީ މިހާރު އަޅުގަ



  

ހަަމ ، ޅަމުން ެގންދަވާތަން. އެހެންވީމާވެސް ހަމަ ހުށަހަ މި ފާހަގަކުރެވެނީ ހަމަ ަވކިަވކި މެންބަރުން މި ޕާޓީތަކުން

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މިހާިހސާބުން ކުރުކޮށްލާފައި ހަަމ ނިކުމެވަަޑއިގެން އެ ޕާޓީަތކުގެ މެދުަގއި މަްޝވަރާކޮށް އަޅުގަ 

ބޮޑަށް ސަލާމަތްވާނެ.  މު ކަމެއް. ވަގުުތ ވަރަށްތެއް ނިންމުން މިއީ ވަރަށް މުހިންއެަކއްޗެޭކ ކިަޔިއގެން މިތަނަށް ވަދެ ގޮ

 ލަން.އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ޔާރި

ފަިއ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެ ަމގަށް ެދވޭތޯ އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތް ިމ ކުރަނީ. ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެން

ނޑަށް ކޮމިޓީ ހުއްޓާޢިއްޒަތްތެރި މެންތިއްބެވި   ،ލެވޭނީ. އެހެންވީމާބަރުން ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީމަ އެހެންނޫނީ އަޅުގަ

ރުން ހަަމ އެބައޮތް ޚަލީލުގެ އިތު އިމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެމުން މި ނިންމަނީ. އަދިވެސް އަޅުަގނުޑގެ ލިސްުޓގަ 

ނުޑ ނިންމާލާނީ. ޢިއްޒަ އިއެ ފުރުޞަތު ދީފަ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ދެ މެންބަރަކު. އެހެންވީމާ ތްތެރި އަުޅގަ

 އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޢި  މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު،

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

ނޑު  ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ  ނޑު ހުށަހަޅާ ެރކޮމަންޑޭަޝނެދެްއީވތީ. އަުޅގަ ކީ ރެކޮމަންޑޭޝަނައް ހުށަހަޅަނީ. އަުޅގަ

އެ އާާބދީ އެއްފަސްކުރުުމގެ ޕްލޭނެއް  ،ގެވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އެއްފަްސކުރުމު 2016

މިކަން މިގޮަތށް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ސަުރކާރު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަާށއި  .ތައްޔާރުކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއޭ

ނުޑގެ  އީއާއި މަްނފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި. މި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ  ކީ. ރެކޮމަންޭޑޝަނައަުޅގަ

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑަށް އޭއް ޕީ.ީޕ.އެމްގެ ފަޅިން އިތުރު މެންބަރަކު ރެކޮމަންޑޭޝަނެއިތުރު  އި ނޯޓުކުރެވިފަ ފަހަރަށް ނަން 2 އިުރގަ އަުޅގަ

އަޙްމަދު ، އެ ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އެހެންވީމާ އިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.

ނެތް.  އް ހުށަހަޅުއްވަންރެކޮމަންޑޭޝަނެދެން އިތުރު މެންބަރަކު މިވަގުތު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބެންޗުން  ހަށްރަޝީދުގެ ފަ

 އެބަ އިޝާރަތްކުރަްއވާ.  ިއ؛ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްސލަމްދެކެވިދިޔަ ވާހަކަތަުކގެ އަީލގަ 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޑުމެން  .ހިމަނާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ރެކޮމަންޑޭޝަންއަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންވީ  ނޑުމެން މިތިބީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ެރކޮމަންޭޑޝަން ހިމަނަންހެން ބޭނުންވަނީ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން  އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން



  

ނޑުމެން އަޅުހިމަރެކޮމަންޑޭޝަން  ޕާޓީތަުކގެ ފަރާތުން ގެންނަ ހުރިހާ އެއްެޗްއ  ަގނޑުމެންގެނާކަމަށްވަނީނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުރަސްމީކޮށް ވާހަކަދައްކާލާފަ އިއެްއކޮށްލާފަ  ތަކާއި ނުކުެރވެންރެކޮމަންޑޭޝަންއެއްގޮްތކުރެވެން ހުރި  އި އަުޅގަ

 ތަކާ. އެއީރެކޮމަންޑޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓަށް އަސަރުކުރާނެ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކާއި ައދި އެ ރެކޮމަންޑޭޝަންހުރި 

ނޑުމެންނަކަށް ބަޖެުޓގަފާސްކުރާ ބަޖެޓެްއގެ ިއތުރުން އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން ވެސް   އި ޚަރަދުކުރާގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ބަލާލެވިގެން ކުެރވެން، ހެއް ވެސް ނުކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާފާ ރެކޮމަންޭޑޝަންއަނެއްކާ  ހުރި  އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންވީމާ  ށް އެއްބަްސެވިވދާނެހެންކަންތައްތަކަ ެއގޮަތށް ހަމަޖައްސާލައްަވއިފިއްާޔ ، އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ވަގުތު ސަލާމަތްެވގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް  އިސައްކަތްޕުޅުގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން މި މަ

 އި މާ ހައްސާސީ ކަންތައްތައް އަދި މީގެ ކުރީ ޒަމާންތަކުގަހުރި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިއަށްވުރެން މާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން 

ނޑުމެން މާ ހައްސާސީކަން ބޮޑު މަަސއްކަތްތައް  އިފީމު. ނިންމަ އިއުލެއްގަ އި ވަރަށް އެުކވެިރ މާޙަމި ކޮމިޓީގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދަތުރުކުރެވެނީ އެ މިސްރާބަށް މިއަދު ފަހުން އެ  ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން .ވެސް އަުޅގަ

ތް ކޮށްެލވެން ހުރި ކަންތައްތައް ޚިޔާުލ އެއްބަްސެވވަަޑއިގެން މި ގެްނނެވުނީ މީގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ޚިޔާލު އެްއގޮ

ނިންމާލެވޭނެ ފުރުޞަތު   ޮކށްއެންމެ ފަހު މަސައްކަތެއްގެ ގޮުތަގއި  ހަމަެއއީ ަތއް ވެސް ރެކޮމަންޑޭޝަންއެްއގޮތްކޮށް 

ވަނަ ނުކުތާަގއި ހިމެނެނީ ބަޖެޓަށް  8ޓައިމްލައިންަގއި  ނަށް އެބައޮްތ. އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރިޑުމެންއަޅުަގނ

ނޑަގުޅޭގޮތުން  ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކާޖެނެރަލް  ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ެއޅުން. މަޝްވަާރޮކށް ގޮތެއް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ހަަމ ، ތާވީްސ މި ދެ ދުވަހު. އެހެންވީމާސައްބީްސ، ހައެީއ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ނޑުމެންނަށް ޓައިމްލައިނަށްވުރެން ަސއުވީހަކަށް ގަިޑއިރުގެ ގެެޕއް  ނޑަކަށް އަުޅގަ އެޖެންޑާއަްށވުރެން ގާްތގަ

ނޑުމެ އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދޭތެރޭގަ ށް. އަދި މިރޭ ންނަށް ނިންމާލެވެން އެބައޮތް ތި މަސައްކަތް ތިގޮތަޮއވެގެން. އަުޅގަ

އެކީ އެަކއްަޗކަްށ ލެވި ޚިޔާލު އެްއގޮތްކޮށްެލވިއްެޖއްޔާ ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބާއްވާ  އިވެސް ފަހަރުގަ ބައްދަލުވުމެްއގައި

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން މި ވާހަކަ  . އެއާނިންމާލުމަށް މޭޒުން ވެމުްނ ދާއިރުަގއި އިދާރީދެކެ އެުކއެކުެހން އަުޅގަ

ގެނެސްެދއްވުން އެދެން.  ތަކުގެ ަބއިތައް ލިުޔއްަވއިގެން ވަަޑިއގަންނަާވއިރުަގއިރެކޮމަންޑޭޝަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ޖިލީހަށް ްލޓެންސީ ރިޕޯޓެއް ދެ މަސް ުދވަހުގެ ތެޭރގައި މަބަަދލުތަކާއި ެއކު ބަޖެޓް ކޮންސެ ން ބަޖެޓަށް ގެނައިކޮމިޓީ

ނޑުމެން ލާޒިމުކޮށް އަްނގާ ނުއްވުމަށްފޮ ކަމަށް. ބޭނުމަކަށްވަނީ  މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްގެ މައްޗަށް ައޅުގަ

ލުތަެކއް އަދިެއއް އެއް ފޮތެްއގެ ސިފައިަގއި މިފަދަ ވޮލިއުމެއްެގ ފާސްކުރި ފާސްކުރުންތަކުގެ ތަފުޞީ އަޅުަގނޑުމެން މި

އަދި  އަތްމަތީ ފޮތެއް އި ުނވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ގެންުގޭޅނެފަމެންބަރުންނަކަށް ލިބިވަޑަިއގެން އިސިފައިގަ 



  

ހަމައަށް ޗާޕްކުެރވިގެން ޑޮކިއުމަންެޓއް ައޅުަގނޑުމެްނނާ ކަމަށް ބެލޭނެ ެއއް  އީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިފަރެންސަީކ މި

ނަމަވެސް ލިބުނީަމ  ބައިންޑްކޮށްގެންބެލޯ ގެނެސް ލިބުނީމަ ނުވަތަ ރަނގަޅު ފެންވަެރއްގެ ޕްރިންަޓކުން ލިބުނީމަ 

ބަލުގެ މި އަހަރުެގ މަޖިލީހުގެ ރިފަރެންސާއި އަދި މާދަމާގެ މުސްތަޤުޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ކޮޕީއެއް ާވވަރަށް 

ވެސް މުސްތަޤުަބލުގައި އުޅޭނެ. ޢިްއޒަތްތެރި  ނިމުނު ބަޖެޓުގެ ކަރުދާހުގެ ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކިަޔވާ ކުދިން

 ރުން ވެސް ަބއްލަވާނެ. އެެހންވީމާ، ެއ ސަބަބަށް ޓަަކއި ތިއްބެިވ މެންބަ ން ވެސް ދެން އަންނަންބަރުމަޖިލީސް މެން

އެއީ އެއްަބއެްއގެ ގޮުތަގއި ހިމަނައިދެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އެއީ ކޮމިޓީ ިނންމާލަން ހިފާތީ މިހެން މި 

އްޭޖެގ އެމް.އެމް.އޭެގ ަގވަރުނަރު ަބއްދަލުކުރެްއވި ުދވަސް. އަިދ އާިއ ދިވެހިރާ ދަންނަވާލީ. އަދި ީމގެ އިތުރުން މި ކޮމިޓީ

އެއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ާއއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަން ދިމާކުރިގޮތުން މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާެލވިފައި އޮތް ަވގުތަކަށް ދިމާވީ 

ަގނޑުމެްނނަށް ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު އެްއކޮްށ އައި.އެމް.އެފް ބައްދަުލކުރަން އުޅުނު ދުވަހު ައޅު އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީއާ

އެއް ނުކުާތއެއް ހަމަ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް މިހާރު ހުށަހަޅުއްަވއިފި. ެއއީ ފިޒިކަލް ޑިސިޕްލިންއެއް ހިފެހެއްޓުްނ 

ނޑުތަެކއް ނުވަތަ އެ  މި ދެ ، ހުށަހަޅަމުން ދިޔައީ. އެހެންވީމާ ްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންރެކޮމަންޑޭޝަނެމިންގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ނޑުމެންނަށް އެއްބަްސވެވުނު ގޮތެއް އަުޅގަ ގޮތް ދަންނަވާލާނަން.  ކަންތައް ފާހަގަކޮށް އަުޅގަ

މުން ބަލަިއ އި އެ ިލޔެިކއުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭަގއި ޕާޓީތަުކގެ މެދުަގއި މަޝްވަރާަތއްކުރުމަށްފަހުގަ 

ގެ ޮގތުގައި ފާްސކުރާނެ ަވގުެތްއ ރެކޮމަންޑޭޝަން ވުންތައް ހުށަހަޅާ ހަމަ ެއގޮތަށް ެއއްބަސް އިއެއްބަްސވުމަށްފަހުގަ

ނަޑއެޅުން.   9:00އިން ފެްއޓިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުމެއް ާބއްވާ  9:00މިރޭގެ ، އެހެްނވީމާކަ

ަގއި ވާނަމަ ކަމު އިޢުތިރާޟު ނުކުރައްވާއާއި ދޭތެރޭަގިއ މި މަސައްކަތް ނިންމާލުމާއި މެދު މެންބަރުން  10:30އިން 

ނޑު މި ނިންމާލީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަގުތު ގެންދަން ކުރިއަށް އި ނންމާފަ އެގޮތަށް މި ކޮމިޓީ އޮތީމަ  ކަމަށް ައޅުގަ

ސައްބީސް ހަތާވީސް އެބައޮްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ނަމަެވސް މާދަމާ ރެސްޓް. މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމެްއ 

ަގނޑުމެްނ އަޅު އި އިދާރީމޭޒާމިރޭ ނިންމާފަ  ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ވަގުތު ލިބޭނެކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ  ނިންމާލައި

 ވާނަމަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު... އިވާލުކޮށްިފކަމުގަރިޕޯޓު އެކުލަވާލުން ޙަ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށި

ނެއެޅޭެނއޭ. މިހާރު މި ދެން ހުށައެއް  ގެ އިތުަރކަށްރެކޮމަންޑޭޝަންހުރި އި ކީ މިހާރު ހުށަހެޅިފަމާނައަޭއގެ ، އެހެންވީމާ

 ެއއްބަްސވެވުނަސް ުނވެވުަނސް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ މިރޭ.  ހުށަހެޅުނީއޭ. ދެން މިއަށް ވޯަޓށް އަހާނެ އެްއޗެްއ،

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު  ގެްނދެވީ. އެަބއި މޭޒުން ނޯޓު ކުަރއްވަމުންވަރަށް ސާފު. އެއީ އިދާރީ

އޭގެ މާނައަީކ ، ހަށް އޮތް ދެ ނުކުތާ. އެހެންވީމާއެންމެ ފައެހެންވެ ގެންނެވީ ލިޔުްއަވއިގެން. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާލީ 

ނުޑމެން މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާ މި ބަރެކޮމަންޑޭޝަން ނޑަެއޅުން މިރޭ ތައް އަުޅގަ އްދަލުވުމުަގއި ނިމުނީ. މިއަްށ ގޮތެްއ ކަ

ށް ާބއްަވއިގެން ކުިރއަްށގެންގޮސް ނިންމާގޮތަށް. އާދެ! އެ ވާަހކަ ނޯޓުކޮށްފިން އަޅުަގނޑު. އަ 10:30އިން  9:00

ޅުަގނޑުމެންެގ އި އަ ެއއްބަްސުވމަށް ޖާގަ ލިބޭނެ. މިދެންނެވީ ރިޔާޟާ ބަޔަށް އަސްލަމް. އާދެ! އެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ލާ ކުރިއަށް މިދަނީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުްނގެ މެދުަގއި ގެންދެވީ ފަހު މަރުހަމި. އަޅުަގނޑު ާޢއްމުކޮށް ދަންނަވަމުން ޓީމު

އޮތީ ކޮމަންޫޑ  އިނެތް ހާލަތެއްގައި ވިދާުޅވެދެްއވާފަ ޞާލިޙްން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޝްވަރާކޮްށގެންނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ މަ

އަދި އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަޑަިއގެްނ  ކަމަށް މިކަމަށް. ހުންނަވާ ތެރި މެންބަރު ނާޝިދު އެބަދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޢަބްދު އެ މަނިކުފާނުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ މި ހަމަ ރިޔާޟް هللا ނެތް ކޮންމެ ވަގުތެްއގައި އަުޅގަ

ރޫފް މި ޭއގެ އިތުރުން އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަާރތުން ޢަލީ މަޢު. އަދި މަސައްކަތްޕުޅުކޮށްެދއްވަމުން ގެންދަވާތަން

 މި ނިމުނީއޭ. ދެން ރަނގަޅޭ. ތިބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ޚިޔާލު ، އެހެްނވީމާ .ޕުުޅގައި ބަިއވެިރެވވަަޑއިގެންމަސައްކަތް

ނޑު ހަމަ ނިންމާލާނަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް. ހުރިހާ މެންބަރު، އެްއގޮތްކޮށްެލވޭނެ. އެހެންވީމާ  ން އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ކޮމިޓީގެ ހިމެނޭ ، ( އެހެންވީމާ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު ..އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއވި އެީހތެރިކަމަށް.

ަތއް ރެކޮމަންޑޭޝަންން ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޒަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީމޭޑަރުްނގެ މެދުގަިއ މިހާރު އިދާރީޕާޓީތަކުގެ ލީ

މެ އަވަހަކަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނަށް ދެއްވުމުން ޕާޓީގެ ލީޑަރުްނގެ މެދުގައި މަޝްވަާރކޮށް މިރޭގެ ލިޔުްއވުމުން ލިބޭނީ އެން

މޭޒަށް ދަންނަވަމުން މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ައޅުަގނުޑ ށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް އިދާރީބައްދަލުވުމުަގއި ވޯޓަށް އެހޭަވރަ

 .الحمد هللو .މިވަގުތު ނިންމާލަން
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