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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން ވަނަ ބައްދަލުވުްނ މިހާ 23ށުނީ. ހިސާބުން މި ފެވަަނ ބައްދަުލވުން މިހާ 23ީޓގެ އިޤްތިޞާީދ ކޮމި`. 

ނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ . މިހާމި ފެށުނީ ހިސާބުން އަިއއިރުަގއި ފެށިގެންދާއިުރަގއި އަުޅގަ

ުރވަަޑއިގެްނ އެބަ ތިއްެބވި. އެހެްނވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ އަށް ހާޒި ންބަރަކު ިމ ކޮމިޓީމެ 8ޢިއްޒަތްތެރި 

 ދަންަނވަމުން  ގެންެދވުމުަގއި ތި ެދއްާވ އެއްބާރުެލއްވުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް ކުިރއަށް

ނޑުމެން  ،ދައިން އަޅުަގނޑު ފަަށއިގަންނާނީ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަ މި ބައްދަލުވުމަކީ ަދއުލަތުގެ  ގެމިއަދު  ގެއަުޅގަ

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސާ ބައްދަލުކޮށް އެ މަނިކުފާނުގެ ރަޢުޔު 

ނޑު މިހާ ޓަކައި ބާްއވާ އަޅުަގނޑުމެން ދެނެގަތުމަށް ، ޓޭރިއެޓަށް ދަންނަވަންރެހިސާބުން ސެކްބައްދަލުވުެމއް. އަޅުގަ

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަްށ ައށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އެރުވުމަށް ކޮމިޓީމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް ދަޢުވަތު

ނޑު ފަށައިގަންނާނީ އަްށ މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި  .އަޅުގަ  ައޅުގަ

ޓެންޓް އަޝްރަފް މަ އެ މިނިސްޓްރީގެ ލީގަލް ކޮންސަލްދު އަދި ހަޖިހާهللا ސް މިނިސްޓަރު ޢަބްދުންގުިޅވަަޑއިގަތީ ފިނޭ

ނޑުމެންާނ  .ިއސްމާޢީލް ޒަރިޔަންދުއޮިޑޓް ނަލް އަދި ޑިރެކްޓަރ އިންޓާ، ރަޝީދު މި ތިން ބޭފުޅުން އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ވަނީ މިއަދު ހެނދުނުގައި އަ މިއި އަރުވާފަ ދަޢުވަތުޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ގުިޅވަަޑއިގަތީ. އަ 

ބޭއްވުނު ބައްދަުލވުމުަގއި ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް މިހާރު ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު އެ ޤާނޫނަށް 

ނަާވ ގެނައުމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޖިލީހާ ހިސާބަށް ފޮނުވާފައިވާ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭަގއި ަމނިކުފާނު ދެކެވަަޑިއގަން

އިތުރުން ބައެއް މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރެދާނެތީ އަދި ސާފުކުރަން އަދި އޭގެ  ގޮތެއް ސާފުކުރުުމގެ ބޭނުމުގަޔާ

މާ، އެ ބޭނުުމގަިއ ނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެހެންވީދަން ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ،ބޭނުންފުޅުވާ އިތުރު ކަންތަެކްއ ހުރެދާނެތީ

ނޑު ދަންނަވާލަން ރަށް މި ދަންނަވާލީ. ދެން، އޭގެފިނޭންސް މިނިސްޓަތެރި ޢިއްޒަތްމި އަޅުަގނޑު  އިތުަރށް އަޅުގަ

 މީޑިޔާ އިން ވެސް މި ކޮމިޓީ އަށް، ިއގެން ކުރިއަްށ ދިއުމުގެ ކުރިންބޭފުޅުންގެ ހަމަ ސުވާލުތަކަ ތި ،ބޭނުންވޭ

ކޮޅަކަށްފަހު( އަރުވަން އިނގޭތޯ. )ވަގުތު ވަތު ދައު ވަދެަވޑަިއގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ އަޅުަގނޑު 

ނުޑ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ރެކޯަޑށް އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން  ތި .ޓަކައި ދަންަނވާލަން އަުޅގަ

ށް ގެނެވިަފއިާވ ޤާނޫނަ ؛ވަނަ އިތުރުން ެއއްއި އޮތް އިޞްލާޙާ އަދި އޭގެ ބޭފުޅުންގެ ފައިލްކޮުޅަގއި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ

އިތުރުން ޤާނޫނު އެންމެ ފުރަތަމަ ފާސްވެގެންދިޔަ ގޮްތ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަދި އޭގެ ، ވަނަ އިޞްލާޙު އެއް

 އެެހންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ ހިްއސާކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަފުޅުތަެކއް ހުރި ކަމަށް .ފައިލްކޮުޅގައި އޮންނާނެ

މަށް ދަންނަވަން. ުފރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ގެންދިއު ނިްސޓަރަށް ހަމަ ދަންނަވަމުންޢިްއޒަތްތެރި މި ،ވާނަމަ

ނޑު ފުރުޞަތުބޭފުޅު އަރުވާެނ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ން ހަމަ އަތްޕުޅު މައްޗަށް ހިއްލައިެލްއވުމުން އަޅުގަ

 ދު.ސަޢުޝުކުރިއްާޔ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 



  

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެން

ނޑު މިނިސްަޓރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ސުވާލަކީ މި ޤާނޫނަށް މި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

 ކުރާނެތޯ؟  އިންވަރެްއެގ ފައިދާތަކެއް މިަގއި ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ކިހާެއކީ ގެންނަ އިޞްލާޙާ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މުގެ ދާނެ ފަހަރުގަިއ މި ސުވާލަްށ ދިޔުކުިރއަށް ިމނިސްޓަރު ވެްސ ހުރެ އަޅުަގނޑަްށ މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުުމގެ

ގަިއ ވިދާޅުވާން ބޭނުންފުުޅވާ ވާހަކަފުޅުަތކެއް. އެހެންވީާމ، އެ ވާހަކަފުޅަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އެރެވުމަށްފަހު ކުރިއަށް

 އަުރވަން.މިނިސްަޓރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުެދއްވުމަށް ދަންނަވަން. ބުގެ ުސވާލަށް ޖަވާهللاސަޢުދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖިހާދުهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.ޝުކު  ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު  ވެސް ދި  މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއަދާކުރަން. އަ އަޅުގަ

 މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ފާސްވީ ،ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން !ަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ ކަމަށް ދެއްވި

އް ކެމޮޑިފިކޭޝަންތަ ހިރީ ބައެްއ ކަހަލައެކީަގއި މިހާރު މި ޙުތަކާ ބައެއް ކަހަލަ އިޞްލާ ފަހުން ވަނަ އަހަރު. ޭއގެ 2006

ނު ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަކަށް ޤާނޫ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުެގ ބޭނުމަކީ ވެސް.

ލިބުމަކީ ޤާނޫނުތަކަށް  ސަުރކާރުން ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ީވހާވެސް ައވަސް މިނެއްަގއި ެއކަން ބައްޓަންކުރުމެއް ނޫން.

ނޑު ،ކުރެވެންޖެހޭ ކަމެްއ. ހަމައެަކނި  ގެޕްރޮސެސް  ،އެކަންަތކުެގ ތެރޭން މެން ކުރަންެޖހެނީ ވަކި ޕްރޮސީޖަރއަުޅގަ

ނޑު ިމ ވޭތުވެދިޔަ  އެކަން ކުރުން. އެހެންނަމަވެސް ތެރޭން ތެރޭގައި ފެނުނު މަންޒަރަީކ  ގެއަހަރު  ދެއަުޅގަ

އަދި ބަޖެްޓ ހިމެނިފައިވާ  އިމިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ިމ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފަ ށަހަޅާޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހުއަ

އެްއަޗީކ  ޖެހެނީ. މި ގޮތަށް ހުށަހަޅަންޖެހުނީމަ އަސްލު ވާ ހުށަހަޅަން މިލޯނެއް ަވކިަވކިން މަޖިލީހަށް ކޮންމެ 

ނުޑ ކުެރވޭ. އަޅު ކަހަލަ މަސަްއކަތެއް ނު އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ބަެއއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުން ގަ

ނޑަކަށް ނުވަ މަސް ައޅުގަ 2013ވަނަ އަަހރު ވެސް،  2013 ދަންނަވަން، ނޑު ހަނދާންވާނީ ނުވަ ވަނަ އަހަރު ގާތްގަ

ފަސް ވަރަށް ގިނަ ލޯނުތައް ހަމަ ތިންހަތަރު ދިގު މުއްަދތެއް ނެގި ެއއް ލޯނު ފާސްުކރުމަށް. އަދި މަސް ކަންނޭނގެ

ަޤއުމެްއގައި ލާރި ބޭންކަކުން  ގެ ެއއްވެސްވަސް ނުވަތަ ހަ މަސްދުވަސް އެ ލޯނު ފާސްނުވެ. ދުނިޔޭދުމަސް

ުއޅޭ ވާހަކަައީކ މި . ދަންނަވަން އަސްލު ނިީޓ ވަރަްށ ބޮޑު އެްއޗެއް އަީކ ޭއގެ އޮޕޮޗު ލާރި  ބްލޮކުކޮށްގެން ނުތިބޭނެ.

ދާނެ ލާރި. . އެ ލާރި ެއއީ ެއހެން ބަޔަކަށް ދެވިބްލޮކުކޮށްފަ ނަނީބޭންކަކުން ލޯނެއް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެަފއި ލާރި ހުން



  

ވަންޏާ އަސްލު  ކަމަށް . އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންަތއް ވާއަކީ ކޮަބއިހެްއޔޭ  މާނަތިބުމުގެ ކޮްށގެން ދައުލަތުން އެ ބްލޮކު

ތް ވަރަށް ތަފާތުވާނެ. އަދި ެއ ގޮކުން ދެކޭއަދި ބައިނަލްއަްޤވާމީ މާލީ އިދާރާތަ ދައުލަތާ ދޭތެރޭގައި ބޭންކުަތުކންނާ

ހެދި އަސްލު  އްދާނެ. އެހެންީވމާ، މިކަންތަކާއުފަނެސްއާ ދޭތެޭރަގއި ސުވާލު ސްން ސަރުކާރުގެ ދައުލަުތގެ ސީރިއަ ބޭފުޅު

ހަނދުމަފުޅު ހުންނަ ކަންނޭނގެ ވެސް ކަންތަކުގައި  ކަހަލަ ފަހަރު ބައެއް ޖެހެނީ. އަދި ބައެއް ހުށަހަޅަން މި

މިލިއަން ރުިފޔާގެ ލޯނު ނަގަންޖެހުނީ އެ  350ފަހަރު  މުސާރަ ދޭންވެގެން ެއއް ފަހަރު؛ ެއއް ެވސް ންގެމުސާރަދޭންވެ

ެއ  ންޖެހޭނީ މަގުމަތީގައި. އެކަމަކުނަމަ، ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތިބެ ުދވަހު މުސާރަ ނުދިން ނޫން ގޮތެއް ނެތިގެން. އެ

ނޑުމެން އޭރު މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން ތިބީ ރިސެސްމާ ދުވަހު ބީ.އެމް.އެލް އިން އެްއބަސްވެގެން އެ ލޯނު ނެގީ ގަިއ. އަުޅގަ

އެ ލޯުނ ނަާގގެން ައޅުަގނުޑ ހަމަޖެއްސީ  އެކަން ކުރެވޭެނ ގޮެތއް ނޯންާނނެތާ މަޖިލިސް ރިސެސްަގއި ތިއްބާ. ެއކަމަކު

ނުޑ އަނެއްބައި ފަހުން އެއް  ނޑުގެ ެތރޭން އަ. އެހެންީވމާ، މިކަހަލަ ދަތިތަކެއްބައި. ދެން، އަުޅގަ ބޭނުންވަނީ  ޅުގަ

ން ގެންދިއުން. ެއއީ، އެްއ ދެވޭނެ ގޮތަކަށް މި ަބއްޓަންޮކށްގެލީ ދައުލަތަށް ލޯނު ލިބޭ ކަންތައްތައް ގެން ވީހާވެސް ސުމޫތު

ނީ ނޫނީ ުކއްޔަށްެދޭވނީ އަނެއްާކވެސް މަޖިލީހަށް އޮތް ަދއުލަތުގެ ިވއްކޭ ބޭނުމަކީ. ދެން، އަނެއް ބޭނުަމކީ މިހާރު އެބަ

ޖިލީހަށް އަންނަ ސްކުާރއިރު ކޮންމެ ފަހަރަކު މަކޮން ޤައުމެްއގައިތޯ ސަުރކާރުން ެއްއޗެއް ޑިސްޕާ . ދުނިޭޔގެންއައިްސގެ

. ލޮކެއް . އަސްލު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްެޗއް އޮންނަ ގޮތެއް ނޫން އެއީކީ. އެހެްނވީމާ، މި ގޮތަށް އޮންނަނީ؟

މިކަން ، އަރަނީހުންނާތީ އަޅުަގނޑު ހިތަށް މިކަަހލަ ދަތިތަކެއް ތަޅެކޭ. އެހެންވީމާ،ައޅާ ނީ ލޮކެކޭ. އަޅުަގނޑު ިކޔަ

އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ިވސްނާފަިއ  ހިނގާށޭ.ކުރެވޭތޯ ބަލަމާގެން އެކަން ރަނގަޅު ރައީސް ވިދާުޅވީ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި

ބޭފުޅުންގެ  ޑު ތިަގނތެރޭަގިއ އަޅުލާޙު ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ. މީގެއިޞް އޮތް މިހާރު މި ،އަޅުަގނޑު މި ބިލު

ނުޑމެން ލިޔެފައި އޮތް ޓައިޯޕ  ވަނަ 34 ގެންނަން ބޭނުން އެއް ޕޮއިންޓު އެބަ އޮތް. ސަމާލުކަން މާއްދާގެ އަުޅގަ

ތަން  (. އެނީ. ައްސލު އެްއޗަކީ )ނގެ )ށ( އުނިުކރާ ވާހަކަ މި އޮންނަވަނަ ާމއްދާ 34އެބައޮތް. އެީއ، މިސްޓޭކެއް 

އޮތީ. އެހެންވީމާ،  ގެ )ށ( ާއއި )ނ( ދެ ބައި ެއއްކޮށް އުނިކުާރ ގޮތަށް މ34ިހެންވީމާ، އެބަ ޖެހޭ. އެ  ކޮށްލަންރަނގަޅު

 މާ، އެއެހެންވީ .)ނ( އަށް. )ށ( އާއި )ނ( )ށ(، ރަނަގޅުކޮށްލަްނ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ވާހަަކ.ތަންކޮޅު  އެ

 މިހާރު ދިމާވާ  ،ނަ ގޮތުން އަސްލުހާރު އޮންއަެންއ ކަމަކީ މި ދެން، ރަނގަޅުވާނެ.ތަންކޮޅު ރަނގަޅުކޮށްލަދިނިްއާޔ 

ނޑު މި ޮޕއިންޓުއަޅު  ނަގާ ގޮތަށް އޮންނަނީ. ެއަކމަކު ކަމެއް ަކއުންސިލުތަކުްނ ލޯނު  ވަނީ ކޮށްލަން ބޭނުންކްލަރިފައި ގަ

ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާެއްއގެ ގޮުތގައި. އި އޮންނާނީ މާނަކޮށްފަ ގައި. ކައުންސިލުަތއް މި ފަހުގެ އިޞްލާޙުއަސްލު

އެކަމެއް ނުކުެރވޭނެ މިހާރު  ނުލިޔެ ޓްރީ އަށްއޭގެ އަމިއްލަ ޒާުތގައި ފިނޭންސް މިނިސްން ވީމާ، ަކއުންސިލަކުއެހެން

ތިމަންނަމެންނަށް ލޯނު ނެގޭނޭ. ނުނެގޭނެ. ، ގޮތުން. އެކަަމކު، ަބއެއް ަކއުންސިލުތަކުން އުަފްއދާ ސުވާލެއް އޮންނަ

ވެސް ލޯެނއް ނެގޭީނ ހަމަ ފިނޭންސަށް ލިޔެގެްނ  އުންސިުލތަކުންވޭ. ކަން ބޭނުންދޭކަން ސާުފކޮށްލައެހެންވީމާ، އެ

. ެއކަން ކުރެވޭނީ އެީކަގއި ުހއްދައާ ގެރައީސް ނުވަތަ ފިނޭންސް އިން ރަީއސް އޮފީހުން، ހުއްދަ ލިބިގެން ގެފިނޭންސް



  

. ެއކީަގއި އޮޅުންއަރާީތއާ ށް ބަެއއް ކަަހލަ. އެހެންވީމާ، ަބއެއް ބޭފުޅުންނަވޭބޭނުން ންންވީމާ، މިކަން ސާފުކޮށްލަ އެހެ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރި ސުވާލަށް . ދެން، ޢިހަމަޖެހިފަ ގައި އެކަން ވެސް އޮތީ އެގޮތަށްއެކީ  މިހާރުގެ އިޞްލާޙާ

 މެން ބޭނުންވަނީ ީވހާވެސް ސްމޫތުލީ ބަޖެޓުން . އަޅުަގނޑުވާެބްއ އެރުވުނު ކަމަށް ހީކުރަމޭކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޖަ

ކަށް ައވަހަވީހާ  ތައްވަތަ ޕީ.އެސް.އައ.ީޕގެ ްޕރޮޖެކްޓުބޭރުގެ ެއހީ ނު ،ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ރި ކަންތައްަތއް،ނަޑއަޅާފައި ހުކަ

އެންމެ  ވަންޏާ. ކަމަށް ކުރާ އައިސްގެންށް މަޖިލީހަވެގެންިދއުން. އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ މި ލޯނު ކޮންމެ ފަހަރަކު ތަންފީޛު

 .ޝުކުރިއްޔާބޮޑު އުނދަގުލަކީ ެއއީ އަސްލު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޭފުޅުންގެ ތަފާުތ  ތި ،ެދން. ދަންނަވާލަންއަޅުަގނުޑ ޓަަކއި  އާދެ! ދެން، ހަމަ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް

ގެ ުޖމްލަ ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑު މިނެޓު 5ންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ިވއްޔާ ހަމަ ކޮ ވަނީ ވިސްނުންފުޅެއް ނެތް ކަމަށް

ތަނަށް ވަޑަިއގެން އެ އިންެނވީ  ވަރަްށ ބިޒީކޮށް އުުޅއްވަމުން މި ،ދާނަން. އެީއ، މިނިސްޓަރުގެ ވަގުތު ގެން އަރުވަމުން

ނޑުމެން ދަންނަވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް މީޓިންސް. ވެ މާ، ިމ . އެހެްނވީތަކެއް ވެސް ކެްނސަލްކުރަްއވާފަހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ެވސް ވަގުތު ސަލާމަތްކުއިމިނިސްޓަރަށް ވެސް ަވގުތުދިނުމުގެ ގޮތުންނާ އަދި ޭއގެ ރުުމެގ ުތރުން މި އަޅުގަ

ނޑު އަުރވާަނން. އެހެންވީމާހަމަ ުފރުޞަތެއް  މިނެުޓގެ 5ބޭނުމުގައި ހަމަ  ނޑު ، ކޮންމެ ބޭފުޅަަކށް ވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

 .މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ފައްޔާޟަށް

 

 ްއކެުވން:ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެ

ނޑު މި ހަމަ ދެތިން ކަމެއް ސާފުކޮށްލަންއާދެ!  . ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ

ަވނަ އަހަރު މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް  2010އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިހުރި އިޞްލާޙުތަކަކީ 

ނަޑކަށް އަނބުރާ  ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަެކއް ކުިރން  2006އޮތް ގޮތާ ޚިލާފަށް. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާްތގަ

ގައި އޮތް ގޮތަށް މި ދެވެނީ. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އެކި ދައުރުތަުކގައި ެވްސ 

ނޑު ހަމަ ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ،  އަަހރު މި ގެނެވުުނ އިޞްލާަޙކީ  ވަނަ 2010އެކްސްޕީިރއަންސާ ެއއްކޮްށ ައޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި؛ ފުރަތަމަ ސުާވލަކީ ެއއީ ރަނގަޅު އިޞްާލޙެއް ނޫން ކަމަށް ދެކެަވޑަިއގަންނަވާތޯ؟ ދެން ައޅުަގނުޑ 

ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި އިޞްލާޙުތައް އައުުމގެ ސަބަުބން، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ވެްސ މި ވަނީ ވެްސ ެއކަން ހަމަ 

ލަން. ެއއީ ސަުރކާެރއް ހިންގަން ދަިތެވގެންދާނެތީ މިހާރު މި އިޞްލާޙު ތި ގެްނނަވަނީ އަލުން. ީމގެ ކުރިން ޔަޤީންކޮށް

 ގެނެވިަފއި އޮތް ިއޞްލާޙު އަެނއްކާ އަނބުރާ މި ރުޖޫޢަވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ެދކަންތައް ާސފުކޮށްލަން.

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް އަ  ުޅގަ

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ނޑު؛ ޭއގެކުރިްނ  2010ޝުކުރިއްާޔ.  ނޑު ސަރުކާރުަގިއ ނެތިން. އެހެންވީމާ، އޭރު ދެން އަޅުގަ ަގއި ދެން އަޅުގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު ފާސްވިއިރު ފިނޭންްސގައި އުޅުނީ. ، ަގއި އޭރު ދެން ައޅުަގނޑު ފިނޭންސްަގއި އުޅުނިން 2006

ނޑަކީ. އޭރު ެދން އަޅުަގނޑުމެން ބަލާފައި  އަނެއްކާ މި ޤާނޫނު ފަރުމާކުިރއިރު ެވސް ޭއގެތެރޭަގއި އުޅުުނ މީހެއް އަުޅގަ

ޓެންސް ެއ ސާކަމްސް ަގއި އެހެން ކަހަލަ ހާލަތެއް، 2010ގައި ޤާނޫނު ފާސްކުރީ.  2006އޭރުގެ ހާލަތަށް ވިސްނާފައި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާސްޓެންސް މުޅިން ތަފާތޭ މިހާރާަކމްމުޅިން ތަފާތު. އޭރުގެ ސާ  ގޮުތގައި އޭރު  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލަތަށް ވިސްނާފައި ައޅުަގނޑުމެން. ހާލަތަށް ވިސްނާފަ. ދެން މިހާރު މިހާރުގެ ތިއްބެވި ވެރިން ނިންމީ އޭރުގެ ހާ

ނޑަށް ެފންނަ އަސްލު އަެނއް ަބއެއް ،ކަހަލަ ދެން އަޅުަގނޑު ތި ، ކަންނޭނގެ  އެހެންވީމާ، އެއީ  ކަހަަލ  ކަހަލަ، އަުޅގަ

ނޑަްށ ބޮޑަށް ވަނީ. އަުޅގަ ކަހަލަ ސުވާލަކަށް ކަންނޭނގެ ވަރަށް . ބޮޑަށް ޕޮލިޓިކަލްތީ  ކަންނޭނގެ ސުވާލެއް ނޫން

. ލަތެކޭޖެހޭ. އޭރު އެއީ މުޅިން އެހެން ހާ ބަލަތަށް ވިސްނާއިރު މި ިއޞްލާޙު ގެންނަން އެޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހާރުގެ ހާ

ކަންނޭނގެ.  އޮތީ. އެހެންވީާމ، ެއގޮތަށް ވިސްނުން ބެހެއްީޓމަ ރަނގަޅުވާނެމި ލަތެއް މިހާރު އޭރު ެއ ހާލަތާއި ތަފާތު ހާ

ށް ފައިާދ ކުރަނީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަރިހާ މެންބަރުން ވެސް މަސަްއކަތްއަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް، ހު

ގޮތުން ަބއެއް ބަދަލުތައް ޤާނޫނުތައް ެގނެވޭ. އަދި ބައެއް ފަހަރުަގއި  ކުރާއެހެންވީމާ، އެ ހާލަތުގައި ކަން ޓަކަށޭ. އަށް

 ލަަތކީ ބަދަލުވާ ެއއްެޗއްތާ އަބަުދެވސް. ދުނިޔޭގެ ހާއިޞްލާޙުތައް ވެސް ބަެއއް ަބދަލުތައް އާދޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފޮލޯައޕް ސުވާލުތައް ކުރުމަށް ފުުރޞަތު އަރުވާނަން. ަފއްޔާޟަ އަޅުަގނޑު

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 މެންޝުކުރިއްާޔ. އަނެއްހެން ިސޔާސީ ސުވާެލއް ނޫން މުޅިއެްއކޮށްނެއް އިނގޭތޯ. އެެހންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު

ނޑު ނީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮްތކަމުގައި ދައުލަތެއްެގ ގޮުތަގއި މި އަްނނަ މަނިކުފާނަީކ  ؛ިވޔަސް. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަޅުގަ

ައޅުގަޏުޑ؛ ، ޮގތުން. އެހެންވީމާ ވާތީ ފައިނޭންޝަލް ބެކްްގރައުންޑު އަދި އިޤްތިޞާދީ އުސް ބޭފުޅަަކށްފުންނާބުމިކަމުގެ 

ވަނަ  17ރިން ހުށަހެޅުްއވި ބަަދލެއް ނޫން. އެއީ އޭރުަގއި މި ބަދަލުތައް ގެެނވުނުއިުރގައި އެީއކީ ދައުލަުތގެ ވެ

ނޑު ހަމަ މަނިކުފާނުގެ އެކް  ޓް އޮޕީނިއަނެއް މި ސްޕާމަޖިލީހުން ހުށަހެޅި ބަދަލުތަކެއް. އެހެންވީާމ، ެއގޮތުން ައޅުގަ



  

ދެން އެ ؛ ވިދާޅުވީ ވަކި ހާލަތަކަށް އަހާލީ. އެއީ ޭއގެ ޒާތުަގއި ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު މަނިކުފާނު ތި

ނޑަކަހާ އޭރު  ތަށް ިރޢާޔަތްކުރަްއވައިިފއްޔާލަށެްއ ނޭނގޭ. ެއހެންނަމަވެސް އެ ހާލަތަކީ ކޮބަިއކަމެއް އަދިެއްއ އަުޅގަ

 ލަތު ނެތީމާ އަލުން އެ އަނބުރާ ގެންނަން ބޭނުންވަނީ ދެއްތޯ؟ ދެން އެ ހާގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެކޭ. މިހާރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ޒަތްތެރި ޢިއް  އަރުވަން.  މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަ

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ނޑަކަށް ނޭނެގ.  ގައި އަޅުަގނޑަކަށް އޭރު ވެރިން ެއަކން ކުރެއްވި 2010މިހާރު  ގޮެތއް ދަންނަވާކަށް އަުޅގަ

ނުޑ މިއަޅުަގނަޑކަށް އެ ުސވާލުެގ ޖަވާ ދަންނަވަްނ  ޖަވާބު  އަށްބެްއ ނޭރުވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަުޅގަ

ނޑަށް ވާ ދަތިތަކުގެ ވާަހކަ މިބޭނުންވަނީ، މިހާރު ހާ ނޑު މި މަޤާމުގައި ހުރެގެން އަުޅގަ ދަންނަވަނީ.  ލަތު އަޅުގަ

ެބވި މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ެވސް ެގ ވާަހކަ އޭުރ ތިއ2010ްނީ މިކަން ކޮށްދީގެންނޭ. ހެންވީމާ، އެ ދަތިތައް ފިލުވޭ އެ

ސުވާުލކުރީމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަންނޭނގެ ލީޑަރުްނހެން. އެ ބޭފުޅުންނާ  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ

ނޑަށް ދިމާވާ އުނދަމިހާރު އަޅުަގނޑަށް މި އެނގެނީ މިހާރުގެ ހާ  ކީްއވެގެންތޯ. ގޫތަުކގެ ވާހަކަ. ލަތުން މިހާރު އަޅުގަ

 . އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅައިގެން މި އުޅެނީ ކަން ފިލުވަްނވެގެންއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ރިޔާޟަهللا އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ހިމަނާ  ވޭ ެއއް އިޞްާލޙަކަށް ބަޖެޓުގައި މި ބަޝުކުރިއްާޔ. މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި އެ

 ޝުކުރިްއޔާ.  ީމގެ ބޭނުންފުޅަކީ ޮކބައިތޯ؟، ރެކަމަންޑޭޝަންސްތަކަށް ެވްސ ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުނުވުމަށް. ކޮބައިތޯ

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

 އީ ކަމަށް ވަންޏާ ބަެއއް ފަހަރު އުނދަޫގވޭ. އެ  ލާޒިމުކުރާހުރި ހުރިހާ ރެކަމަންޑޭޝަން  ދެން ބަޖެޓުގައި ހުށަހަޅާފައި

ބައެއްކަހަލަ ެރކަމަންޑޭޝަންތަކަކީ އަސްލު ޭއގެ ޒާތުަގއި އިމްޕްލިމެންޓުނުކުރެވޭ ކަހަލަ ރެކަމަންޑޭޝަންސް އެބަހުިރ 

ކަމެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު ެއ  ޔެފައި އޮތުމަކީ ރަނަގޅުޮގތަށް ލި އަހަރު ތެރޭ. އެއީ އެގޮތަށް ޒިންމާ ލާޒިމުކުރާ 1އަސްލު 



  

ކުރަން މިކަން  ށް. މަޖިލީހުން ސަޖެސްޓުކުރަނީފެންނަ ވާހަަކ މިސާލަކަރެކަމަންޑޭޝަންގެ ގޮުތގައި ެއކަން ކުރަން 

ނޑު ޤަބޫލުނުކުރަނީ. ލާޒިމުކުރާ މަކު ލާޒިމުކުރުން، އެ ވޯޑިން ތިމަންނަމެންނަށް ފެނެއޭ. އެކަ އޮތުން. އެ  ގޮތަށް އަޅުގަ

ޒިންމާވާްނޖެހޭނެތާ. އެހެންވީމާ، އެހެން  ނުކުރެިވއްޖެްއޔާ ދައުލަތް އޭަގއި ގޮތަށް ޮއތުމަކީ އެގޮތަށް ދައުލަތަށް ލާޒިމުކުރާ

ވަރަށް ރަނގަުޅ ކަހަލަ ރެކަމަންޭޑޝަންސް،  އޮތުން ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުުކރަން ބައެއް

ކަަހލަ ރެކަމަންޑޭޝަނަކީ ހަމަ އެ ރެަކމަންޑޭޝަނަށް ހަމަ ފޮލޯ ވެސް ކުރެވިދާނެ. ބައެއް ރެކަމަންޑޭޝަންސް، 

އުލަށް ބިނާކޮށްފައި ރެކަމަންޑޭޝަން ިމ އޭރު އޮންނަ ޕޮލިޓިކަލް މާޙަކަހަލަ ކަންތައްތައް.  ނުކުެރވޭނެއެްއގޮތަކަށް ވެސް 

ކަންތައް ރަނގަޅުކުރަން،  އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެލަހެން މާ، އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ވޯޑިން މަްއސަހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީ

 އެހެންވެ ެއކަން އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން އުނިކުރަން ބޭނުންވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަނިކު އަރުވާނަން ޙުސައިންހިސާބުން ފުރުޞަތު އޮތްތޯ؟ ނެތްތޯ؟ މިހާ  އިތުރު ސުވާލެއް އެބަ، ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު

 ފަރާތުން. ގެޕީ.ޕީ.އެމް ދޮންމަނިކަށް

 

 މަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސައިންގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  ތ.

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ޤާނޫނަށް މި   އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ މިނިސްޓަރު. ައޅުގަ

ތޯ؟ އެީއ ކަމެއް އަންނާނެދުމަތްތަކަށް ކިހާވަރެއްގެ ހަލުއިތުން ދޭ ޚިގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދައުލަ

ނޑުެގ މަޤް ކަމެއް ަރއްިޔތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް މީގެ ސަބަބުން ކިާހވަރެްއގެ ހަލުއި ޞަދަކީ. މީގައި އަުޅގަ

ނޑު ވަނަ އަންނާނެތޯ؟ އެކަން ސާފުކޮށްލަދެއްަވއިފިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން ދެ ން އުޅުނު ސުވާުލ ކޮށްލަ އަށް އަޅުގަ

ނޑު މިކު އެ ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު ނޑު ކުރިައކަށް ނުދާނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  ރެްއވީ. އެހެންވީމާ، ދެން އެއަކަށް ައޅުގަ

ނީ ކިހާވަރެްއެގ ކިހާވަެރއްގެ ކުރިއެރުެމއް ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަންނާނެތޯ. ނޫ ،ދެންނެވި ސުވާލަށް

 ުގޅިގެން.ވަީނ މިގޮތަށް އިޞްލާޙު ައއުމާ އަންނާނެތޯ ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންކަމެއް ހަލުއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު



  

ނޑުމެންނަށް.އްިވ ސުވާލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ސުވާލެއް އަޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެ ރައްޔިތުންނާ  ގެއަޅުަގނޑުމެން  ގަ

 ތަަރއްޤީ  ގެބޮޑަށް ގުޅޭ ކަންތަަކކީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްސް. އެހެން، ނުގުެޅއެކޭ ނޫން. އެަކމަކު ރައްޔިތުން އެންމެ

ކުރަީނ .ޕީ މަޝްރޫުޢތައް މި ފައިނޭންސްީޕ. ޕީ.އެސް.އައިބޮޑަްށ އަސަުރކުރާ ެއއްަޗކީ ޕީ.ެއސް.ައއި. އެންމެ އަށް

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީންނާިއ ދައުލަތަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީްނނާއި ދައުލަތަށް ލިބޭ ލޯނުން. ދައުލަތަށް ލިބޭ ލޯނު މިހާރު 

ކޮންމެ ލޯނަަކްށ  ސްކަުމގަިއ ވިޔަ  ޤާނޫނު އަދި މަޖިލީހުން ބަޖެޓު ފާސްވި ކޮންމެ ފަހަރަކު، ގޮތުން މި ޤާނޫނު ބުނާ

ހޯދަިއގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް އެހެންވީމާ، ވަިކވަކިން ލޯނަށް ހުއްދައޮންނަނީ.  ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަްށ މިވަކިން ހުއްދަ

ދާނީ. ވަރަށް ބައިވަރު މަޝްރޫޢުތަްއ ބޮޑަށް އޭގެ އަސަރުކުރަމުން ނުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް

ލޯނު ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މަޝްރޫޢު  ންސްކުރާ އެްއޗެހިތައް. ެއ އަދަދަށްލޯނު ފަިއނޭ ؛ުއއަޕްއެބަހުރި ކި

ފަހަރު ޖަހާފައި އެބައޮތް މިސާލަކަްށ  އަކީ. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހޭ މައްސަލަ ނުހިނގާނެ. އެއީ މި

ނުދެއްވައިިފއްޔާ ކިހިނެއްޯތ ލީހުން ހުއްދަމި މަޖި ލޯނަށް ދި ހުޅުމާލެ މިސާލަކަށް. އެނުވަަތ އަ ،އެއަރޕޯޓު ޕްރޮޖެކްޓު

 ،ވާނީ؟ އެކަެމއް ކުިރއަކަށް ުނގެންދެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ަބލަހައްޓަިއގެން ތިބެންޖެހޭނީ. ފިނޭންސުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް

ހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް އެްއވެސް ގޮެތއް ނޯންނާނެ. އެ ،އަްށ ކުރެއްވޭނެ އެްއވެސް ކަެމއް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އޮތީ. ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި. އެކަމަކު ބަޖެޓުގައި ހުިރ  ތޯ އެ ލިބެނީ. ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައި މިބޮޑު ގެއްލުމެއް ކިހާ

ބޮޑަށް ގުޅިަފއި  ވަރަށް ގެ ތަރައްޤީއާދެންނެވީ ޤައުމު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު ުކރިއަކަށް ނުގެންދެވޭ. އެހެންެވ މި

ފަދަިއން ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާަތކުން ލޯނު ދޭނެ ފަރާތެއް ނެތިގެން  ކަަމކީ އަުޅަގނޑު ދެންނެވި  ްއ މީ. އަެނއްއޮންނަ ކަމެ

ވާހަކަަދއްަކިއގެްނ  ކަތްތަެކއް ކޮްށގެން އިރާދާތަކާނޫނޭ ސަރުކާރަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ. ސަރުކާރުން އެތައް ަބއިަވރު މަސައް

މީހުން އެ ސީރިއަސްކަން ޤަބޫލުނުކުރާނެ ނޫންތޯ.  ތާށިވީމަ އެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން މި ލޯނު ހަމަޖައްސަނީ. ހަމަޖައްސާ

ނޑުމެން އެހެން އިރަކުން ދާންވީ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓަށް ލޯނު ހޯ މީގެކުރިން ދަން. ދިޔައިމަ އެ މީހުން ބުނާނެ، ދެން އަޅުގަ

ތިމަންނަމެން އެހެންވީމަ ން ވެސް. ެދން އާދޭސްކުރީޭމ ލޯނު ދޭންވެގެ މަންނަމެން އެތައް ފަހަރަކު ލޯނު ދޭންވެގެންތި

ވެަފއި ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، ިމއްނ ލޯނު ދޫކުރާނީ. ެއގޮތަށް ެވސް ދިމާ މެންސީިރއަސްނެސް ފެނުނީމައޭ ތިމަންނަ ތީގެ

 ރިއްޔާ ވަންޏާ. އޭރުން ރައީސުލްޖުމްހޫ ކަމަށް ބޮޑަށް މަންފާކުރާނެ މިގޮތަށް މި ބަދަލުވެއްޖެ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް

މަ ހުށަހެޅީ  ނު ވެސް ހަމަ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްލޯއަށް ގެރެންޓީ ވެސް ދޫކުެރޭވނެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް 

ަގިއ ފަހަރާ ވެސް ލޯނު އެގްރީމެންޓު  ލޯނު އެގްރީމެންޓު ސޮއިކުުރމާ. މީގެކުރިން އެއް ބަރާބަރަށް އެކަން ކޮށްދެވޭނެ،

ުނކޮށް ަގއި ސޮއިހައުސިްނގ ޔުނިޓު ލޯނު 1500 ގެ ަހއުސިންގ ޔުނިޓު؛ަޗއިނާ ސި ސޮއިނުކުރި އެތައް ުދވަހެއް ގޮއް

އުޅެީނ އެ ަހއުސިންގ  ފެއްޓި މަޝްރޫޢެއް. އަިދެވސް މި ގައި  2011އެތައް ުދވަހަކު ޭބްއވި. އެަތްއ ދުވަހަކު. މިހާރު 

 ގޮސް. އެހެންވީާމ، މީ މިަލސްެވގެން ޓިގެން. ހަމަ އެ ލޯނު ތާށިވެގެްނގޮސް،ޕްރޮޖެކްޓު މަސައްކަތް ރަނަގޅަށް ނުފެއް

ނޑަށް ީހވަނީ ތި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޤަބުލުކުރަންވީ ޙަޤީޤަތަކީ ޖެހޭ މައްސަލަ ީމ  ،އަކީ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ



  

ޓަރ ެސކް ޕަބްލިކުކިޔަނީ  ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. ދުނިޭޔގެ އެހެން ަޤއުމުގެ ބަޖެޓު މި  ވެސް ަޤއުމެްއަގއިދުނިޔޭގެ ެއއް 

ސެކްޓަރ  . ޕީ.އެްސ.ބީ.އާރު. ޕަބްލިކުރިކުއަޔަރމެންޓްސް ންގ ރިުކއަޔަރމެންޓްްސ؛ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ބޮރޯވިން ބޮރޯވި

ދެން އިތުރަކަށް ހިސާބުން ނިމުނީ. އެހާހިސާބުން ނިމުނީ. އެހާބޮރޯވިންގ ިރކުައޔަރމެންޓްްސ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީމަ 

އި. ގޮތަްށ ހުރޭ ބައެްއ ޤައުމުތަުކގަ  . އެހެންނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާނުޖެހޭނެދާކަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާކަށްހޯހުއްދަ

ސެކްޓަރ ބްޯރވިންގ ރިކުއަޔަރމެންޓްސް ުނވަތަ ބޮރޯކުރާ ތަނެއްެގ މަޢުލޫމާތު  ވަކި ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި ެއ ޕަބްލިކު

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފަިއ  ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ައޅުަގނޑު ވެސް މިާހރު މި ސަޖެސްޓުކުރަނީ ފޮނުވާ ނުވަަތ އަުޅގަ

ސެކްޓަރ ޮބރޯވިންގ ރިުކއަޔަރމެންޓްްސ  އޮތީ ޕަބްލިކު މި އިޞްލާޙު އޮތީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް ތި 

ނޑު މަޖިލީހަށް. މިހާރު އޮންނާނެ. އެ ައދަދު ފާސްވީމަ އެހާ އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާފައި ހިސާބުން ނިމުނީއޭ. ދެން އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ  ށް މިތާ ދާންވެއްޖެކަގޮތަ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު. އެނޫން  ހެނީ އެއާހުށަހަޅަންޖެ

 . ބޮޑެތި ބުރޫއަަރއިގެން އަންނާނެ ވަރަށް ންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަށްރައްޔިތުންނަށް ދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ވަނީ ކަމަށް ފޮލޯއަޕް ސުވާލެއް އޮތް ޙުސައިން؛ އިތުރު ސުވާެލްއ،  ވިއްޔާ ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އަުޅގަ

 އަށް. هللا އަރުވަން ީއވާ ޢަބްދުފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރަން.  ދެއްެކވި ވާަހކަފުޅުތައް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ޝުކުރިއްާޔ ަވޒީރު. ވަޒީރު ތި

ނޑުމެްނ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމެްއގަިއ ަޑއިގަންަނވާނެ، ހަނުދމަފުޅުނިގވައެ ހުންނާނެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ، ކޯޓަށް ވެސް ދިަޔއީ. އެހެންީވމާ ޕްރީމްގެނައިމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ސު މި ބަދަލު  އަުޅގަ

ނޑު ގެނައި ބަދަލާ .ޑީ.ީޕއަުކން މިބަހުސް ަމރުޙަލާގައި ވެސް އެމް މަރުޙަލާގައި ވެސް، މެން ނޯންނާނެ ދެކޮަޅަކށް އަުޅގަ

ސްޕީޑާއި  ލެވަރޭޖު، ލީޭވ ކާރު ހިންގާ ފަރާތަކަށް ބޮޑަށް ވިސްނޭ ސަރު . ައޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށްވާހަކައްަދއްކާަފއެއް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް ވަޒީުރ އަ  އޮންނަންޖެހޭނެ ޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ކަމަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު  މިދަނީ ހަމަ ކުޑަވަމުން. ެއކަމާނީ ސްކްރޫޓިދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަޖިލިސް  އަުޅަގނޑު ކަންބޮުޑވޭ. އަުޅގަ

 ނުޖެހޭނެކަން ވެސް. ެއކަމަުކ ހަމަ މި އިޞްލާޙުަގއި އެބަ ލީހަށް އެޕްރޫވްާވކަށް އަންނަންޤަބޫލުކުރަން ކޮންމެ ލޯނެއް ަމޖި

ނޫން ކަމަށް ވެްސ އިޞްލާޙުަގއި އެބައޮތް. އެީއ އެކަމަކު މަނިކުފާނު މިހާުރ  ބަޖެޓު ރެކަމަންޑޭޝަަނށް ލާޒިމު ،އޮތް

ނޑުމެން ވެިރކަމުަގއި ތިބިއިރު  ާވ ަސރުކާރުގެނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަ އެ ބޭފުޅުްނ  ،ބޭފުޅުްނ އޭުރގަިއ އަުޅގަ

ކޯޓަށް ހަމަ މައްސަލަ ލައިގެން ރެކަމަންޑޭޝަންތައް އެީއ ޕްރީމް ގައި ިތއްބެިވއިުރ އެ ބޭފުޅުން ސުއޮޕޮޒިޝަން 



  

 ލަތުވިދާޅުވާހެން ހާ ލީ. އެކަމަުކ ދެން ތި ޕްރީމް ކޯޓަށްާވންވެގެން އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ސު އެކްޝަނަބަލް ެއއްެޗއްސަށް

ނޑަށް ހީވަނީ. ލުވާ އެްއޗެޭކ ލަތަކީ ދެން އެހެން ވެރިކަން ލިބޭ މިންވަރަކުން ބަދަހާ ކަންނޭނގެ ބަދަލުވީ އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ ަޚރަދުތައް އަލުން އަނބުާރ  ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުމީ ވިދާުޅވަނީ. ވަޒީުރ؛ ކަންނޭނގެ ތި

ނުޑ ބޭނުން ސްކްރޫޓިޕަބްލިޝްކުރުން ކޮންއިރަކުންޯތއޭ ފެށެނީ؟ ެއއީ މަޖިލިސް  ނީ ުކޑަވަމުންދާއިރު އެޓްލީސްޓު އަުޅގަ

އޮތީ ހުއްޓިފަ. ވަޒީރަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފެބްރުއަރީ  ނީ އޮންނަން. އެސްކްރޫޓިޕަބްލިކް 

ބައި ފަހަރަްށ  ހިސާބުން އެ އެްއޗެހި ޢާއްމުކޮށް ޕަބްލިޝްކުުރން އޮތީ ހުއްޓިފަ. މިހާރު ކުަޑކުޑަކޮށް އެއް  2012، 8

. އެއަށް އަލުން އަނބުރާ ޝްކުރަމަކުން ނޫންޕަބްލިގެ ޚަރަދުތައް އެކަމަކު ފުރިހަމައަކަށް ދައުލަތުޕަބްލިޝްކުރޭ. 

ނޑު ބޭނުން ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ަސރުކާރު ހިނގާނުހިނގާ ގޮްތ  ަނވަން ފައްަޓވާނީ ޮކންއިރަކުންތޯ؟ވަަޑއިގަން އަުޅގަ

  ޝުކުިރއްޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން.

 

 :ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުންهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

 ނީ ސްކްރޫޓި . ޕަބްލިކުބަލަިއަގންނަން ވެސް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކި ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް

. ެއކަމަުކ އިކުިރން އަޅުަގނޑުމެން ހިސާބުތަެކއް ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދިޔަިއން ވެބްސައިުޓގަ ނެ ކަމެއް. ކުރަންޖެހޭ އެއީ

ގިނަ މައްސަލަަތއް ދިމާވޭ.  ދިމާނުވާތީވެ ވަރަށް  ސިސްޓަމުގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތާމެން އެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އަޅުަގނޑު 

ނޑު ހަނދާންވަ ނުޑ މަޖިލީހުގައި ދަންނަވާފަިއ އޮންނާނެމީގެކުރިން ވެސް އަޅުގަ  ނީ. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީޭއ އަުޅގަ

ކުރަމުން ރަނަގޅުކުރަން މަސަްއކަތް، ކުެރވިއިމުލުން ޤާާވހަކަދައްަކއިގެން އެ ސިސްޓަުމ އަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭރު ބަަޔކާ

ނުލެވޭ. މުޅިން ނިންމާލެވުނީމަ ށް ގެންދަނީ. އަދި މުޅިން ނިންމައިގެންދާ ވާހަކަ. އެ މަސަްއަކތް މިހާރު ކުރިއަ

ނޑު ބޭނުމެއް ތިއަޅުަގނޑުމެން   ނޫނޭ ދެ ވިާދޅުވާެހން ހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓުަގއި ހުންނާނެ. މިހާރު އަޅުގަ

ޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްާޔ ވާން ބައި ހުންނާކަށް. ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތަށް  އިކުޅަ އެއްަބއި މަޢުލޫމާތު ދީފައި އަނެއްބަ

ނޑުމެން ޝާއިޢުކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ.  ރާނަށް އޮޅުންބޮޅުންއަ ރައްޔިތުން ކަހަލަ ހިސާބުތަކެއް ކޮންމެހެން އަޅުގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހަމަ މިއަދު ވެސް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހެންވެގެން ެއގޮތަށް. އެހެންަނމަވެސް ޢިއް

ންބަރު ކުރެއްވި ސުވާަލްށ . އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި މެއިމަޢުލޫމާތު އަރުވަން ތައްޔާަރށް، ބޭނުންވާ ސްީޕޑެްއގަ

 އެުރވުނު ކަމަށް ހީކުރަން. ޖަވާބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު އާދެ، ފަޒާދު؛  ދު.ސަޢުއަރުވަން. އޯކޭ. އަުޅގަ

 



  

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަޙިލްމީ هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑު ހަމަ ބޭނުންވަނީ މި އިޞްލާޙުގެ މިނެޓު އޮ 5އަދި ހަމަނުވަނީ އާދެ.  ންނާނެ ނޫންތޯ؟ އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ހާލަތަކީ ކިހިެންއާވ ބުނާ ޚާއްޞަ  ކޮށްަލން. އެއީ ީމގަިއ މި ގޮތުން ސުވާެލއް ެބހޭ ވަނަ މާއްާދ، މިއާ 10

ލަުތގެ ޕޮއިންޓަީކ މިސާލަކަށް ޚާއްޞަ ހާ ދެން އަނެއް  ތޯ ޚާްއޞަ ހާލަތަީކ؟ކަެމއް ނޫނީ ކިހިނެްއވާ ؟ލަތުތަކެއްތޯހާ

ެވއްޖެއްާޔ ނޫނީ  ކަމަށް ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާމު ދޭނީ ބަޖެޓުގައި ފާސްުނކުރާ ެއއްެޗއް ދަށުން އެްއޗެއް ދޭންޖެހިއްޖެ 

 ެއ ދެ ޕޮއިންޓު. ކަމަްށ ވެއްޖެްއޔާމު ކިހިނެއްތޯ؟  ބަޖެޓުގައި ނެތް ެއއްެޗއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަން.  އާދެ، މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަ

 

 ޖިހާދު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ނޫނުގައި ޑިފައިންވެފައި މުޅިން އޮތްހެެންއ މި ޤާ ،ލަތު ހަމަ މި ބަޖެޓުގައި ން ޚާއްޞަ ހާޝުކުިރއްާޔ. ދެ ބޮޑަށް ވަރަށް

ހަރަށް މީހެްއެގ ޑިފައިންކޮށްފަ. ިމހާރު ބައެއް ފަ ޚާްއޞަ ހާލަތުންނާނެ ައޅުަގނޑުމެންެގ ަގވާއިުދގަިއ އޮ ހިޔެއް ނުޭވ.

ުބން ނުވަތަ ގެެއްއގައި ައލިފާންރޯވީ، ނުވަތަ މީހަކު އަށް ދިޔުމުގެ ސަބަ ބޮޑީއެއް މިސާަލކަށް އަޑި 

ނޑުޮގވާންކުރަމުން ނޑުަގއި މިސާލަކަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފަނިތަކެއް އުެފދިގެން ނުވަތަ ކޮންމެވެްސ ދަ ދަނިކޮށް ދަ

ނޑު ެއއްކޮށް ހަލާުކވެދިަޔއީ. މިކަހަލަ ހާކަހަލަ ކަމެއް ދިމާ ކަހަލަ . އެ ލަތްތަކުގައި ާވހަކަ މި ދައްކަނީެވގެން ދަ

ސިމްޕަލް މިކަހަލަ ކަންތަްއތަކުގެ ވާހަކަ މި ަދއްކަީނ ގޮތަްށ.  ލަތްތަކުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އޮންނަނީ މިހާ

ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެްނ  ބެހޭ ރީޙަކޮށް މި ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކާއަސްލު. އަދި އަޅުަގނޑުމެްނ ގަާވއިދުަގއި ވަރަށް ޞަ

ައޅުަގނޑުމެްނ އެ މަަސއްކަތް ކުރާނަން. އެހެންވީމާ، އެީއ ޚާއްަޞ ެއކު  ސްވުމާމި އިޞްލާޙު ފާ ލިޔާނަން. މި

ހުންނަ ކަންތައްތައް ިމ  ގެ ވާހަކަ. ދެން ވިދާުޅވި ބަޖެޓުަގއި ނެތް؛ ބަޖެޓު ނެތް ކަމެއް ކުރަން، ބަޖެޓުަގއިލަތުހާ

ޔަނީ މި ކި ނަ ކަންތަކަށްކަށް ސީދާ ބަޖެޓުގައި ސްޕެސިފައިވެފައި ނުހުންކުރަނީ އަސްލު. އެކަމަކު މިސާލަ

 ެއއީ.، ނުންކުރާނީ. ޕޭކުރާނީ. އެހެންވީމާކޮންޓިންެޖންސީން ބޭ ކޮންޓިންޖެންސީ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ކަންތަކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ސުވާލެއް ކުރެްއވުމަށް ފުރުޞަތު ށް ފޮލޯއަޕްއަޅުަގނޑު ސަޢުދަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެ



  

މިސާލަކަްށ ، އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. މިނިސްަޓރު މަޑުމަޑން ސާފުވަމުން މި ދަނީ އިނގޭތޯ. ދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ

ނޑައަުޅްއވާ ކަންތައްތަެކއްގެ ސަބަބުްނ  މަނިކުފާނު ސަރުކާރެއްަގއި ހުންނަވަނިކޮށް ސަރުކާރުން ކުއްލިައކަށް ކަ

 ލަތަކަށް ވާނެތޯ؟ އެހެން މި ހުރި ގެއްލުންތައް އެއީ ޚާއްޞަ ހާ  ޓްރެކްޓަރުންނަށް މި ލިބޭ ގެއްލުން ނޫނީ ލިބިފައިކޮން

ވަިކ ރަށަކަށް ނޫނިއްޔާ ނުބެލުން  ؛ނޫނިްއޔާ ަވކި ރަށަކަށް ނޫނިއްޔާ ބަނދަރު ،ދެންނެވީ ކުއްލިައކަށް ޑޮލަރު ބޮޑުވުން

ގޮތަކަށް ެއ ޮކންޓްރެކްޓުަގއި ނެތް ކަމަްށ  ރެކްޓަރުންނަށް ޭއގެ ބަދަލު ލިބޭކޮންޓް ހަލަ ކަމަކަށް ދިމާެވއްޖެއްޔާ ކަ

ޕްރޮޖެކްޓް ދޫކޮށްލަން ، އެ ވާނީ ކިހިަނކުންތޯ؟ މިސާލަކަށް ދެން އެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ދޫކޮށްަލން ވެއްެޖއްޔާ

ދޭ. އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްާޔ ދޮޅު އަހަރުގެ ސަސްޕެންޝަނެްއ އާ ވިސްނައިާލއިރު ވެސް އެ ޫދކޮށްލާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ

 ލަތަކަށް ވެދާނެތޯ ނޫނީ ނުވާނެތޯ؟ އެ ސާފުކޮށްލަން.ދެން އެއީ ޚާއްޞަ ހާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖިހާދުهللا ނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދުމި

ށް ުނވަންނާނެ. ޤާނޫނީ ކަެތރެއަުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ީމގެއާދެ! ޤާނޫނީ ގޮތުން ުނވަަތ  ކޮންޓްރެކްުޓގެ ދަށުން 

ހޭނެ. ނުޖެސަރުކާރަކުން ދޭކަށް ގެންެދއްކި  ތުން މިސާލަކަށް މީހަކު ޕޭކުރަންޖެހެނީ އަދަދެއް ަސރުކާރަށް. އެގޮ

ނުވަތަ މިސާލަކަށް އޭނަ ކޮށްފައި އޮްތ ެއގްރީމަންޓަކުްނ ކުލި ދައްކަން މި ޖެހެނީ  މިސާލަކަށް ޓެކްސް ނުދެްއިކެގން

 ،މަނާ ދައްކާކަށް މިައުކން ލާރިއެއް ހަމަެއއްނުޖެއްޭސނެ. އެހެންނޫނަސް މިކަހަލަެދއްކީަމ ޖޫރިކަށް. ކުލި ނުރިސޯޓަ

ނޑު ދެ . މި ދަނީ އެކަަހލަ ކަންތައްތައް ންނެވި ކަހަލ ކަމެއް ދިމާވެގެން، ކުްއލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން،ކުރީަގއި އަުޅގަ

އެގޮތަށް  ހާލަތްތަކުގައި ބިޑިންގ ޮޑކިުޔމަންޓުގައި އޮންނާނީ މާވާދެން މިހާރު ކޮންޓްރެކްޓަރުން ދޭންޖެހޭ، އެގޮތަށް ދި

ލަތު އެެހންވީމާ، ތި ވިދާުޅވި ހާ. އިޞްލާުޙވެފަ. އެހެން އޮންނާނީނީ މިހާރު ގޮތަްށ އޮންނާ ގެންނަ ބަދަލުތައް ެދވޭ

ން ކަންނޭނގެ. ދެން ޓެއް ނޫގެ ސިޓްއޭޝަން ރިަލަވންހެން. މިހާރުނޑަށް ީހަވނީ އިޞްލާޙު ައއިއްސަމިހާރު އޮތީ އަުޅގަ

ކަށް ދިމާާވ ކަންތައްތައް އޮންނާނެ އެ ޮކންޓްރެކްޓުަގއި ހަދަންވާ ގޮްތ ވަިކވަިކ، ހަމައެކަނި އިންިޑިވޖުއަލް ކޮންޓްރެކްޓަ

ނޑު ެދން ލިޔެފަ. ެއއަކަށް ނޑަްށ ހީވަނީ މިއަށް ނުވަންނާނެ ަކންނޭނގެ. ދެން އަުޅގަ ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅު  ؛އަުޅގަ ގަ

ނޑަށް ހީވަނީ، ލޯޔަރު  މެްނގެޮގތުން އަޅުަގނޑު ބެހޭ ެއއާއަޅުަގނޑަްށ،  ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި  އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލޯޔަ  ން. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ.ރު ކޮންެމވެސް ެއއްެޗއް ވިދާޅުވެެދއްވާެނހެސުވާލަށް އަުޅގަ

 

 ސަލްޓެންޓް އަޝްރަފް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލީގަލް ކޮން

ނޑުމެން އިޞްލާޙުކޮށްފައި އެ ަބިއ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އިޞްލާޙާިއ ގުިޅގެން މާލިއްޔަތު ަގވާއިދު ވަރަށް ައވަހަށް އަުޅގަ

 ވެސް ކޮންމެވެސް ކޮންމެ ޕްޮރޖެކްޓެއް  ؛ހިމަނާނަން އިނގޭތޯ. ެއީއ ދެން އިތުރަށް. ދެން ޮކންޓްރެކްޗުއަލް 

ަގއި ހިމެނިފައި ޓުެއއްކޮށް. ދެްނ އެހެންވީމަ ކޮންޓްރެކްުޗއަލް އޮބްލިގޭޝަެނއްގެ ގޮތުަގއި ެއ ކޮންޓްރެކް ކޮންޓްރެކްޓަކާ



  

ރޮސްޕެކްޓިްވކޮށް ވަރަށް ރެޓް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ޤާނޫނުގައި ކޯއްެޗއްތޯ؟ އޮންނާނެ އެއަށް ޙައްލުަތްއ ދެއްތޯ. 

ބަަލނީ އެ ނިމުނު ކަންތައް އެ ބޮޑަށް އަބަދުވެސް ހެދުމުގައި ެވސް ން ޤާނޫނުއިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑުމެ އުނދަޫގވާނެ

ނޫނީ ޕްރިންސިޕަލެްއ ހިސާބުން އެ ނިމުނީ. ދެން ފަހުން ހަދާ ޤާނޫނަކުން ކުރީަގއި ވެަފއި ހުރި ކަންތައްތައް އެއީ ޤާ

 ޝުކުރިްއޔާ. ނޫން. އާދެ،

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ  ޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ޒަރިޔަންދަށް އަުޅގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޑިެރކްޓަރ ިއންޓާނަލް އޮޑިޓް އިސްމާޢީލް ަޒރިޔަންދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑމެން ސްޓޭންޑަވެއެހެން  ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ަދއުލަތަކާ އެކު ހަމަޖައްސާ  ޑެއް ބަހައްޓާއްެޖއްާޔ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާތްަގނޑަކަްށ ކުިރއަށް މި، ންތަްއ ހުންނާނީ ހަމަ އެ ސްޓޭންަޑޑަށް ފައްތާފަ. އެހެންވީމާއެއްބަްސވު  އަުޅގަ

ސްޓޭޖުަގއި އިތުރަްށ އެ ، ޕްރޮކިއުމެންޓް ކޮންޓްރެކްޓުަތްއ އެބަ ރިިވޔުކުރަން. އެހެްނީވމާތެރޭަގއި އޮތް ދެ މަހުގެ 

 ގެނެސްެދވެންޏާ ހަމަ ގެނެސްދޭނެ. އެހީއެއް ވާހަކަ އަކީ އިތުރު ަފހިކަމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރވާނަން.އަޅުަގނޑު އަސްލަމަށް ފުރުޞަތު ސަޢުދުގެ އިތުރު ުސވާލެއް ެނތް ކަމަށް ބަލާފައި ދެން

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ޑަިއގަންނަވާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ބައެއް ފަހަރު ޢަމަލު މި ކުރެވޭ ގޮތަކީ ޤާނޫނަްށ އެނގިވަ  ރި ަވޒީރު؛ޢިއްޒަތްތެ

ހަމަ މި  . އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ ކުޑަކުަޑ ބަދަލަކުން ވެސްދިކުދި ބަދަލުތައް ވަރަށް އަވަސްައވަހަށް ގެންނަނީހަމަ ކު

ނޑު މަފްހޫމަށް ބަދަލު  .ތަން އަްނނަ ސްލު ޮކންސެޕްޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއްބޮޑު އަ ފެނިގެންދަނީ މުޅި ޤާނޫނުގެ ހަމަ މައިގަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަންނަ ސަރުާކރަށް ރައްޔިތުން ހޮވުމަށްފަހު އެ ސަރުކާރަށް ކަން ކުެރޭވ  ،ތަން. އަުޅގަ

ން ހަމަ ނުލެވި އަޅުަގނޑުމެނޑުމެްނނަށް ބައެއް ފަހަރު ވިސްނައިގޮތަށް ހަމަ އޮންނަން ވެސް ވާނެ. އެއަށް އަުޅގަ

ނީ. އޮންނަ ނައުން މިން ކުރާ ކަމެއް ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން؛ރަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ހަމަ ބޭނުންވާ ނުކުތާ ައީކ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަދަލުެގނެވެ ނީ އަުޅގަ



  

އެ ސަރުާކރުގެ ނަމަކީ ކޮބައިތޯ، ހިްނގަން ތިބި ބަޔަކަށް ބަލާފައި ، ނުވަތަ ަވކި ސަރުކާރެއް ، ގޮތަށް ބަލާއިރު

ްއ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަ ،ހަދާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަރަކަށް ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ާޤނޫނުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ސަރުކާ 

ހަމަ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް  ގެނެސް ސަުރކާރަށް ދަތިކުރާ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަވެސް ދިމާވާނެ. އަދި ޤާނޫނަށް އުނިއިތުރު

ލުކުރަްނ، ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ހާލަުތގަިއ ލޯނުނެގުމުގެ ފުރުޞަުތ އުނދަގޫތަެކއް ވާނެ. އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫ

ނޑުމެން އެކަމަުކ މި ޤާއަވަްސެވގެން ގެންނައިރު ހަމަ އަުޅަގނުޑ ނޫނަށް މިހާރު މި ވަގުތު ބަަދލުދާނެ. ދެން އަުޅގަ

އަންނަނީ މާލިއްޔަުތ  ސަުރކާރުން މިހާރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މިސާލަކަށް ފުރަތަމަ މި ،ދެނެގަންނަން ބޭނުންވޭ

ކޮމިޓީ އަށް. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަރަށް އަވަހަށް އަުޅަގނޑުގެ މަޢުލޫމާތުގައި ހަމަ ސަރުކާރު ހިންގަވަން ބޭނުންާވ 

ދަތިކަމެްއ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަުރކާރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދޭ. ދެން ޭއަގއިމަޝްރޫޢުތަކަށް ލޯނުނެގުމު

ތަްނ  މިހާރު އެހައި ބޮޑު ދަތިކަމެއް އޮތް ތިކަމެއް ދިމާވޭ. ެއހެންނަމަވެސްސަރުކާރު އޮްތއިރު މެޖޯރިޓީ ނެތީމަ ދަ

ނޑު ދެެނގަންނަން ބޭނު، އަޅުަގނަޑކަށް ސާފުކޮށެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ ންވޭ. ދެން އެ ދަތިކަން އޮތް މިންވަރު އަޅުގަ

ނޑުގެ ގުޭޅގޮތުން އޮީތއެްއ ނޫން.  މާ ޮބޑު މައްސަަލއެއް މި އިޞްލާޙާ  ދަތިކަން އޮތް މިންވަރު ދެެނަގތުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑު ކަންބޮޑުވާ ެއއް އިޞްލާޙު ެއބަ އޮވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީުރ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  34އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އޮތީ ވަކި މާލީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި މި 34އޮތީ އިނގޭތޯ.  ތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިއުނިކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާ 

ގުޭޅގޮތުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކުން ހުއްދަކޮށްފަިއވާ ފައިސާ ނޫން އެހެން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަކީ މި ޤާނޫނު  އަހަރަކާ

ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން ހުއްދަކޮށްފަިއވަ ފައިސާ ނޫން  ގުޭޅގޮުތން އް ނޫނޭ. އަިދ ވަކި މާލީ އަހަރަކާހުއްދަކުރާ ކަމެ

ާލއިރު މިއަށްވުރެ މާ މި މާއްދާ ޤާނޫނުން އުވައި، ޚަރަދުކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ދީގެންނުވާނޭ. މިހެން އެއްއެހެން ފައިސާ

ހަމަ މި މާއްދާ އަކީ ، ންކޮށްފައި އެބަ ވޭ. އެހެންވީމާ ސާފުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ހަމަ މި މާއްދާ ބަޔާ

ނަޑަކށް ނަކަލުޤާނޫ އިބާރާތް ުކޑަކުަޑ އަދި  ،ކުރެވިފަިއވާ މާއްާދެއއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެެކނީނުއަސާސީން ގާްތގަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި މި ަވނީ،  96ކަުމގަިއ ިވޔަސް. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތަފާތެއް އޮތް

ވުރެ ޚަަރދު  ލީހުން ފާސްކޮށްފަިއވާ ބަޖެޓްަގއިާވ މިންވަރަށްލިބިގެން މެނުވީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިހުއްދަ

ނަޑއެޅިަފއި ވާނަމަ ތުރުކޮށްގެންުނވާނޭ. އަދި ަބޖެޓުއި ނީ ވާއެ ޚަރަެދއް ކުރަން ، ގައި ވަކި ކަމަކަށް ޚަރަުދކުރުމަށް ކަ

ނޑުމެންނަކަށް މި މަރުޙަލާގައި ބަދަ، އެކަމަށް އެކަންޏޭ. އެހެންވީމާ  ނުގެނެވޭނެ. އަިދ  ލެއްޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާ ތަޢާރުޟްވާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ މަނިކުފާނު ތި މާއްދާ ، ނޫނެއް ނުވެސް ހެދޭނެ. އެހެންވީމާގޮތަށް އަުޅގަ

 ؟މަތީން ނޫން ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުަރއްވަންތޯ އުނިކޮށްލަްއވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީގައި ަބޔާންކުރާ ުއސޫލުގެ

ފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އިޓަމުން އަެންއ އައިޓަމަށް ބަޖެޓް ބަދަލުކުރަްއވަންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑު ސާނުވަތަ އެއް އަ

ނޑަށް މި މާއްދާ ނެތްކަމުގައި ވިަޔސް މައްސަލައެއް ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން އޮތީެއއް ނޫން. ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

މި މާއްދާަގއި މި ބުނާ ހަމަ ކަންކަން  ،ނަމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އޮތް ކަުމަގއި ވަނީ 96ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 



  

ކަމަށް  ޚިލާފުވާ ނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވަނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރައްާވ ކަމަށްކަށަވަުރވެގެންދޭ. ދެން އެޫނން 

 މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން އަދި . ދެން އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި ކިޔާލީމަ ފެންނަނީ ނޑުމެންނަށް އަކުރުން ައކުރަށްއަޅުގަ 

އެ  ކޯޓުން ނެރުއްވަފާނެ. ދެން ޕްރީމްއި ލިޔެފައި އޮަތސް އޭގެ މާނަ ސުކޮންމެ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު، ޤާނޫނުއަސާސީގަ 

ަވނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަކުން ާހސިލްކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ  34އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ ، ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ

ނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭން އޭގެ. ދެތަނެއް ވަކި މަޤްޞަދެއް ހާސިލްކުރެވޭ ނުންވޭ، ބަޖެޓް އިތުރުްނ އަޅުގަ

ުނާވ ޝަންތަކަީކ އެީއ ސަރުކާރަްށ ބުރަުގޅޭގޮތުން. އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓް ހަދާއިުރ ބަޖެޓް ރެކޮމެންޑޭ ރެކޮމެންޑޭޝަނާ

ނޑަެއޅިގެްނ އިތުރު ބުރަތަެކއް ނުޑމެން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަށް އި ،އަދި ބަޖެޓަށް ކަ  ުތރު ބުރަތަކެއް ނާންނަ ކަހަލަ އަުޅގަ

 ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ރެކޮމެންޭޑޝަންތައް  އެބަހުރި އިނގޭތޯ  ހަމަ ރަނގަޅު ރެކޮމެންޑޭަޝން؛ ބައެްއ 

ނޑުމެން ބަޖެރެކޮމެންޑޭޝަންތައް އިނގޭތޯ ދިޔަ މިދިޔަ އަހަރު ހުރި ޓް ކޮމިޓީގައި ވެސް ހުށަހެޅިގެން. އަދި މިއަދު އަުޅގަ

ހަމަ މި ސަރުކާރުން ކުރެްއިވ ، ެވސް ިއނގޭތޯ. މިސާލަކަށް މިދިޔަ އަހަރުަގއި ވެސް އޮތް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް

ޒޯން  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ަހމަ އޮފްޝޯ ބޭންކިން ހެދުމުގެ ވާހަކަ ާއއި ޓްޭރޑްސީދާ އެހެެންއ  އެސް.އީ.ޒެްޑ؛

ވި އިނގޭތޯ. އާބާދީ އެއްފަްސކުރުމުގެ ވާހަކަ . ސަރުކާރުން ިމސާލަކަށް ކުރެއް ގައި އޮތްހެދުމުގެ ވާހަކަ ރެކޮމެންޑޭަޝން

ފަހިވާ ރައްޔިތުންނަށް ލް ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ގޭތޯ. މިކަހަލަ އަެނއްހެން ޖެނެރައޮތް އިނ

ނޑަށް ީހވަނީ މާ ބޮުޑ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެްނނަމަވެސް، މި ޤާ މި  ނޫނަށްރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއް ހުރުމަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓް ރެ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުން، ެއީއ ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ކަމުގަިއވެ، ކޮމެންޑޭޝަންތަކެްއ އަުޅގަ

 އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮްތކަމުަގއި ތަން ވެސް ައތުވެދާނެ. އެހެްނވީމާ، މިއީ  ވެސް ނުހިމަނާ ަބޖެޓް ނިންމާއެްއގޮތަކަށް 

ނުޑގެ އަެނއްހެން އިމި ދެ އިޞްލާޙު ، އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންީވމާ ތުރު މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނުލައި ދެން އަޅުގަ

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ.ނެތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖިހާދުهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ނު މާނަކުރުމުގައި ެވސް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ވަަރށް ގިނަ ތަފާތުތަކެއް ހުރޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ މާނަކުރުމުގަިއ ޤާނޫ ދެން

ގައި ޖެހީ އޮފީހެއްގެ މިސާލަކަށް ކުޑަުކޑަ ޚަރަދެއް. ނޑުމެން މިހާރު މިސާލަކަށް ބަޖެޓުވެސް ތަފާތުތަކެއް ހުރޭ. ައުޅގަ

ނުޑ؛ެއއީ  ސްކު ނޫން ެއހެން އެއްެޗއް ގަެނގެންނުވާެނ ހެއްޔޭ؟ލާރި. ޑެ ޑެސްެކއް ގަންނަން ޖަހާފައި އޮތް  އަުޅގަ

ވެއްޖެ އެ ކަމެއް. ހަނި މާނަ ކުރަންބަޖެޓް ހުއްޓިފައި ޮއންނާނީ. ނުކުރެވޭނެ ސިމްޕަލް ސުވާލެއް. އެހެްނެވއްޖެއްޔާ 



  

ަނކުރަނީ އެގޮަތކަށް ނޫނޭ. އެ ްނ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ މާކަމަށް ވަންޏާ ކުރެވިދާނެ ެއޮގތަށް. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެ

ޚަރަދުކުރާނީ. އަށް ކޮންޓިްނޖެންސީ ފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް ވަކި ކަމަކަށް ިމސާލަކަށް ކޮންޓިންޖެންސީ ޖަހާ މާނަކުރެވެނީ

. ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ ބަޖެްޓ ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަ އެްއޗެއް  ކޮންޓިންޖެންސީ އަކީ ަވކި ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަން

މިސާލަކަށް އެކަހަލަ ކުދިކުދި  މި ދައްކަނީ އަސްލު. އެހެންނަމަވެސް . އެކަހަލަ ކަންތަްއތަކުގެ ވާހަކަމިސާލަކަށް

ރުތަކުން ހުރި ކުރީ ސަރުކާސަބަބަކީ ބައެއް ފަހަރަށް އެބަ ގެންނަން ބޭނުންވާ. އަޅުަގނޑުމެން މި އިޞްލާޙު ޚަރަދުތައް

ވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ބިލުތަކުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާނީ. އަދި ރެ. އެ ބިުލތަކަށް ޚަރަދުނުކުބިލުތަކެއް ބަހައްޓާފަ

ހަމައަށް  ިބގެން އަެންއކާ ތި ބޭފުޅުންނާދިމާލަށް އަްނނާނީ ވެސް ޮބޑަށް. އެ ބިަލށް ފައިސާ ނުލި ތި ބޭފުޅުންނާ

 އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ އެކަހަލަބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަންނާނެ. ދަންނަވަން މި  ތި އަންނާނީ ރައްޔިތުން. އަޅުަގނޑުމެންނާ،

ންޏާ އެ ބިލަށް ތި ވިދާުޅވާ ޮގތަށް ނެރޯކޮށް މާނަކުރަން ވެްއޖެ ކަމަށް ވަ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ަކމަށް ވަންޏާ،

ޖެހޭނީ އަސްލު. ހަރުތަުކގެ ބިލުތަްއ ބަހައްޓަންކުރީ އަ، މަ ނިމުނީ. އެހެންވީމާއެ އަހަުރ ނިމުނީފައިސާ ނުދެއްކޭނެ. 

ނޫން މާނަކުރަން ބޭނުންވަނީ. އަދި ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ޤައުމެްއަގިއ ެއއް ކުރެވޭނީ. އެ ކުރާ ޚަރަދަކުންއަހަރު އެއީ އެ 

އެކަނި. އޮންނަނީ ވަކި ަކހަލަ ކަންތައްތަކަށް  ގެ ޤައުމުތަުކގައި ަވޔަރމެންޓު. ދުނިޔޭކީއޮންނަ ގޮތެއް ނޫން ެއއީ

ކުރުމުަގއި ވެސް އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ މި ޒަމާނުގެ ގޮތްތަކަށް އަދި ޤާނޫނެއް ފަރުމާ އަޅުަގނޑަށް ހީވނީ ބަޖެޓު

ތަރައްޤީ އަށް  ޖެހޭ ތަރައްޤީވާން އަްސލު. ރާއްޖޭގެބައްލަވަން. ރާއްޖެ ތަރައްީޤާވ ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ވެސް އެބަ 

ނޑުމެން މި ތަރައްޤީ  ގެމަގުފަހިވާ ކަހަލަ ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް އެބަ ޖެހޭ ފަރުމާކުރެވެން. އެހެންނޫނިއްޔާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަރިހުން މި އެދެނީ ހުރިހާ ، ޓުމަކަށް އަންނާނެ. އެހެންވީމާހުއް އަުޅގަ

ނުޑ  ގެ މޮޑަން ތިންކިންއާޤާނޫނެއް ފަރުމާކުރާއިރު ވެސް މިހާރު މި ޒަމާނު އެއްގޮތަްށ، އެޮގތަށް ފަރުމާކުރަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމައެކަނި މި  އްޔާ ުދވާލަކު އެއްދަންނަވަމޭ. އެހެންނޫނި ފަހަރު މި ބަދަލުތައް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުގަ

މިހާުރ ، އް އެބަ ހުރި ބަދަލުުކރަންވެފަ. އެހެންވީމާ ޤާނޫނު އެކަންޏެއް ނޫން. އަދި މިކަހަލަ ކިތަންމެ ާޤނޫނެ

ނޑު ައމިއްކައުންސިލު ޤާނޫނު ވެސް. ކައުންސިލު ޤާނޫނު ވެސް  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އްޔަތުން މި ލަ ހައިސިއަޅުގަ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ތި ހުރިހާ ކައުން ،މަޖިލީހަށް އައިސް ދެންނެވިން ކުރާކަށް. އޭރު ސިލުތަކުަގއި މެންބަރުން ތިވަރުއަޅުގަ

، އޮތީ. އެހެންވީމާ  . މިހާުރ ކޮބައިތޯ. ބޮުޑ ބުރައަކަްށ ވެފައި މ11ިމެންބަރުން،  5މެންބަރުން،  7ހަމަ ނިންމީ 

ނުވާ ރުމާކުރާއިރު މާލިއްޔަތަށް ބުރަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ހަމަ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޤާނޫނުތައް ފަމަ

ރަން. އެހެންނޫނީ ން ކަންތައް ކުިއގެއަދި ޤައުމު ހިންގުަމށް ދަތިނުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ވިސްނުން ބަހައްޓަ ،ގޮތަށް

ސޭހަ ކަމެއް ނޫން. ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. ޤާނޫނު ބަދަލުކުރުމަކީ ފަބަދަލުކުރަން މި ޖެހެނީ. އެއީ  އިރުއިރުޮކޅާ

ކަންކަން ފާްސކުރަމާ ހިނގާށޭ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ދެއްކި ވާހަކަ ެދްނ  ޤާނޫނު ފާސްކުާރއިރު އެ  އެހެންވީމާ،



  

 ެއއްެޗއް  ޒަރިޔަންދުހާރު އެރުިވއްޖެ ކަންނޭނެގ. ދެން މިަޑށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ޖަވާބު އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަނ

  ..ވިދާުޅާވން ބޭނުންވާތީ. ބޭނުންފުޅުތޯ؟ އެއްެޗއް

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޑިެރކްޓަރ ިއންޓާނަލް އޮޑިޓް އިސްމާޢީލް ަޒރިޔަންދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( އަށް ައސަރެްއ  96މިހާރު ދެންމެ ވިދާޅުވި މާްއދާ އަދި ުއވާލުމަކުންނެއް ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ލަްއވާއިރު ފެނިވަަޑިއގަންނަާވެނ ވަނަ މާއްދާ ބައްލަވައި 2ޤާނޫނުގެ  ނުކުރާނެ އިނގޭތޯ. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ނަޑއެޅިރަދެއް ނުކުރެވޭނެ ދައުލަުތގެ ދައުލަތުގެ އެްއވެްސ ޚަ ފައިާސ ހުރެގެން މެނުވީ. އެކަަމުކ  ފައި ޚަރަދުުކރުމަށް ކަ

ޮގތަކީ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުެގ  ގޮތުން މި ވާ ެގ ތެރެއިން މި މާއްދާ އަިއއްަސ އޮތީ. އޮތްން ގެނެވުނު އިޞްލާޙެއް ފަހު

މި  ލަތްތަކުަގއި. މިހާރު މި ދަންނަވަނީ ބައެއް ހާވަނީޕަބްލިުކ ފަންޑުތައް މި ހިންގަން އުނދަގޫ، 3ޓަރ ޤާނޫނުގެ ޗެޕް

، ަގއި ބަޔާންކޮްށފައި އޮންނާނެ މިސާލަކަށް ަބޖެޓްގައި ހިމެނިފައި އޮތަސް  23މާއްދާ  ޤާނޫނުގެ އެްޑވާންސް ފަންޑު؛

ރިން ތި ބޭފުޅުން ލަތްތަކަށް ކުގޮތަށް އޮއްވާ ދިމާވާ ުކއްލި ހާ ަގއި މިސާލަކަށް ބަޖެޓް އޮތްބަޖެޓު ގައި ހިމެނިފައި،ބަޖެޓު

ވަނަ  23 ލަތްތަކެއް ބަޔާްނކޮށްފައި އޮންނާނެނެ ހާތަކުަގއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ޚަރަދުކުރެވޭލަތްތި ވިދާޅުވި ުކއްލި ހާ

ައޅުަގނޑުމެން ފަންނީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރުަގއި މި މާއްދާ ުއވާުލމަކުން މި ޤާނޫނުއަސާސީެގ  މާއްދާގައި. އެހެންވީާމ،

ގައި ޓުމާއްާދގެ )ނ( ގައި އެ ބުނާ ބަޖެވަނަ  96އިތުރަށް ނުކުރޭ. އަދި ޭއގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަްށ އަސަރެއް 96

ނަޑއެޅިފަިއވާ ވަރާއި  ފުޅުން އެިކ ގޮތަްށ އަސްލު ެއކި ބޭ .އް ނުކުރެވޭ ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކަމެްއ ޑިފަިއނެކަ

ބަދަލުކޮްށގެން  ލައްަވއިފިއްޔާ އެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެ ކޯޑުއްވަނީ. މިސާލަކަްށ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ަބއްލަަވއި ކުރަ ޑިފައިން

ވަނަ މާއްާދގައި އެ ބުނާ  96ގޮތުން  ން ބަލާމަކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު. އެކަވަނަ މާއްާދއާ ޚިލާފުިވއޭ 96

 ޕަބްިލކު ފަންޑުތައް. އެހެންވީމާ، ޕަބްލިކު ، 3ަބޔާންކޮށްފައި އޮްނނަ ޗެޕްޓަރ ވަރަކީ ަދއުލަތުެގ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނުގައި 

ގޮތަކީ ަދއުލަތެްއ  ންޑަކުންނޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ވާޖެހޭނީ މިވެނި ފަނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ޚަރަދުކުރަންފަންޑުތަކުަގއި ހުންނާ

 ގޮތުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެެނއް.  ުނވާނެ މާލީ ހިންގާކަށް ފަސޭހައެއް

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލީގަލް ކޮންސަލްޓެންޓް އަޝްރަފް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

، އޮތް ގޮތަށް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާވަނަ މާއްދާ ކުރިން  34މިހާރު ކަމުގައި ިވޔަސް އުާވލިގެ )ށ( 34ދެން މިހާރު 

އެބަ އޮތް.  އޭގެ އިތުރަށް ދެން ކުރީ ައހަރުތަކުގެ ބިލުތަކަށް ފައިާސ ދައްކާނެ ގޮތް ވެސް މިާހރު ޤާނޫނުގައި

ނިންމުމުގެ ކުރިން  ވަނަ އަހަރުެގ ޖެނުއަރީ މަހު 2015ވަނަ އަަހރުގެ ބިލަކަށް ަފއިސާ ދަްއކަްނޏާ  2014، އެހެންވީމާ

އޮންނަނީ އެޑްވާންސް  އޮީތ. ދެން އެގޮތަށް ވެސް ފައިާސ ނުދެއްކިއްޖެްއޔާ ދެން މިހާރު މި ގޮތަށް މި ފައިސާ ދެއްކޭ



  

މި ، ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން. އެހެންވީމާ 23ދެންމެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް  ޒަރިޔަންދު، ގޮތަށް ފަންޑުން ވެސް ފައިސާ ދެއްކޭ

 ަތއް ެއއްކޮށް ދަނީކީ ނޫން. އެހެންވެގެން.ޙަޤީޤަުތަގއި އެ ކޮންޓްރޯލް ންމާއްދާ އުވާލުމަކު

 

   ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖިހާދުهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

ބަެއއް ފަހަރު މި ވާ އެއްަޗކީ ަވރަށް ކުރީގެ ބިލުތައް ެވްސ  އަދިވެސް ުކޑަ ެއއްެޗއް ެއޑްޮކށްލާނަން. މީގައި އަސްލު

 2014ގެ ިބލުތައް. އެބިލުަތއް ައސްލު ައއިސްދާނެ މިސާލަކަށް 2013ގެ ބިލުތަްއ، 2012ބަހުރި. މިހާރު މިސާލަކަށް އެ

ވަނަ އަހަރު ވެސް. އެކަމަުކ އެއީ ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ސަރުކާރުން ގަނެފައި ހުރި މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް 

ނެކޭ ލާރި ދެއްކޭކަށް ނެތޭ. އޭރުން ސަުރކާރު ޮގވަިއގެން ކޯޓަށް ދާނީ. ދޭންޖެހޭ ލާރި އެއީ. އެ ައޅުަގނޑަށް ބުނެވޭތޯ ނޫ

ކޯޓުން ނިންމާނެ ޔަޤީން އޭނަ އަށް އޭތި ދޭން. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް މަގުފަހިކޮށް، ފަސޭހަކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ހަދައިގެންުނވާނެ ޤާނޫނު ގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ އަސްލު މިކަން ކުރަން ބޭުނންވަނީ. އަުޅގަ

ތާށިވެތިބެން. ޤާނޫނުހެދުމުގެ ޭބނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ެހވާިއ ލާބަ އާިއ މަންފާކުރުމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވި 

ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ އަށް ޓަކައި ޤާނޫނުހަދަނީ. ރައްޔިތުންނަށް އުނދަޫގވާ ގޮަތށް ޤާނޫނުހަދާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ރައްޔިތުން އެ ޤާނޫނުގެ އަްސލު މަޤްޞަދެއް ހާސިލެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ިވސްނުން ބެހެއްޓުން ރަނގަޅޭ 

ހުރިހާ ޤާނޫނުތައް ހަދާއިރު ވެސް. މިހާރުެވސް އެބަހުރި ފިސްކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އެކްޓު ވެސް. ވަރަްށ ދަތި 

އެކަަމކު މިހާރު އޮތީ ޤާނޫނު ފާސްކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މިހާުރ  އަސްލު ގެެނއްސަ އޮތް ގޮތުްނ އެކަން ވެސް ކުރަން.

ވެސް އެ ުސވާލުތައް އުފައްާދ. މިހާރުވެސް ެއ ުސވާލު ުއފައްދާ ފިސްކަލް ރެސްޕޮންިސބިލިޓީއާ ޚިލާފުީވއޭ ިކޔާފަ. 

ނޑުެމން ޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭ. ހަދަންޖެހެނީ، ޤައުމެއްގައި ޤާޫނނު އޮ ތީއޭ ިކޔާފައި ޤާނޫނު އެހެންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފިޓުވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ހަދަންޖެހެނީ. ރާއްޖެ އަކީ ކުޑަ  ހަދާކަށްނުޖެހޭ. އަޅުގަ

ޤައުމެއް. ރާއްޖެ އަކީ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ އާބާދީެއއް އޮންނަ ޤައުމެއް. ވަރަށް ފްރެޖައިލް ޤަުއމެއް. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭެގ 

ންޖެހެނީ އަދިވެސް ހަމަ ރާއްޖޭގެ މާޙައުލަށް ފެތޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. މިހާރު ެވސްޓަން ޤައުމެްއގައި ފިސްކަްލ ޤާނޫނުހަދަ

ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އެކްެޓއް ޮއތީމަ ރާއްޖޭގަިއ ވެްސ އޮންަނންޖެހޭނޭ. އެގޮތަކަށް ނޫން ިވސްނުން ބަހައްޓަންޖެހެނީކީ. 

އެކަހަލަ ކަެމްއ. އެ ުސވާލު ވެްސ އުފައްދަްނޖެހޭނެ އަސްލު. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވޭ ހެއްޔޭ

ނޑު އަިމއްލަ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައް އަުޅގަ

އިރު ބަހައްޓަަވއްޗޭ އެގޮތަށް. ހަަމ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް ދަންނަވަންޖެހެނީ މިގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ހަދައި ފަރުމާކުރާ

އެގޮތަށް ލޭބަރ ޤާނޫނު ވެސް. ލޭބަރ ޤާނޫނު ވެސް ެއގޮަތށް ނޫންތޯ ވީ. ލޭބަރ ޤާނޫުނ ހަދައިގެން ވެސް ކިތަްއ 

ބައިވަރު މީހުންނަށް އޭގެ ަތުކލީފު އައީ. ވަރަށް ބަިއވަރު މައްސަލަތައް ނިކުތް. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ރަނގަޅަށް އޭގެ ިމ 

އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންުޓ ނުވަތަ ޮކސްޓު ބެނިފިޓް އެަނލިސިސް ނަހަދާ ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރާތީ ާވ ގޮްތގޮތް. ދެްނ ކިޔާ 



  

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިތިބީ ވަރަށް އާ ބޭފުޅުންކޮޅެްއ. އަނެއްކާ ވަރަށް ުޒވާން މެންބަރުންތަކެއް އެބަ ތިއްެބވި. 

 ލެޔާ ެއީކގައި މި ަކންތައްތަކަށް ވިސްަނވާނެ ކަމަްށ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ޒުވާން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިކުންތު ިއނގޭތޯ. 32އަސްލަމަށް ފްލޯއަޕް ސުވާެލއް. ހަމަ އޮތީ 

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

އްޔާ. ލޭބަރ ޤާނޫނުގައި ތި ދެންނެވި މައްސަލަެއއް ނޫން. އަްސުލ ރަނގަޅު، ފަސޭަހވާނީ ެއއްެވސް ޤާނޫނެއް ނެތި

ވިޔަފާިރވެރިން ވެސް ބޭނުންފުޅުނުވީ މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް ރަނގަޅަށް ގެންދަވަން. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އެ ބައި 

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ލޯނު ނަންގަާވއިރު އިނގޭތޯ. ސަުރކާުރން ލޯނެއް ނަންގަވާއިރު ހަމަ  ކުރުކޮށްލަން. އަުޅގަ

ކުއްލިައކަށް މާދަމާ ޚަރަދު ހުެރގެނެއް ނޫެނއް ނޫންތޯ ލޯނު ނަންގަވާނީ. ވަރަށް ކުރީަގއި އެނގޭނެ. ޭއގެއިތުރަށް މިހާރު 

ނަންގަވާ ލޯނުތައް އެބަހުރި ނޫންތޯ ބަޖެޓުގައި ވެސް. ބަޖެޓު ކަރުދާހުގައި ސަރުކާރުން ލޯނު ނަންގަވާނީ މިވެނިމިވެނި 

ންނަކުން މިވެނި ކަންތައްތަކަށް ނޫންތޯ. އޭެގއިތުރަށް ުކއްލިއަކަށް ލޯނުނަންަގވަންޖެހިަވޑަިއގަންނަވަނީ. މިސާލަކަްށ ތަންތަ

ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ އެކު ގާތްަގނޑަކަށް އެ އޮތީ ހަމަ މަޖިލީހުން ބަޖެޓާ އެއްކޮށް ލޯނުތައް ވެސް އެޕްރޫްވކުެރވިފަ. ދެން 

ގަިއ ވަނީ ނަމަ ހަމަ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ ލޯނުތައް މަޖިލީހުން އެްއކޮށް ހުއްދަހޯދާފައި ވެްސ ވަކިން އަދި އެޕްޫރވްކުާރ ކަމު 

 ބޭއްވޭނެ ނޫންތޯއޭ. ުކއްިލއަކަްށ ހަމަ މާދަމާ؛ މިސާލަކަށް މުސާރައިގެ ވާހަކަ ދެްއެކވީމަ ިއނގޭތޯ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން އިނގޭތޯ. ަވގުތު ހަމަވެއްޖެ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރުކޮްށލަދެއްވުން އެ

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނުވަތަ އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯއޭ ހަމަ މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ހަމަ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތީތޯޭއ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް؟ ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު އަރުވަން.

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖިހާދުهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

މިހާރު މަޖިލިސް މެންބަރުން ރިއެކްޓުކުރާނެ ގޮެތއް ައވަހަށް ފާސްކުރާނެ ކަމެއް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް 

ނޑު ެއައށް ބޭސްކޮށް މި ދަންނަވަނީ. ފެންނަނީ މާޒީވެދިޔަ ތަނު ގަިއ ރިއެކްޓުކޮށްފައި ހުރި ގޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހަމަ ވެދާނެ ތި ބޭފުޅުންނަީކ ވަރަށް ފާސްުޓކޮށް ލޯނުތަްއ އެޕްރޫްވކުރާ ބޭފުޅުން ކަމަށް. އެ ފުރުޞަތު އަބަދަުކ 

ަނއިން ެއއް ފަހަރު އެއް ޕާޓީން އަނެއް ފަހަާރ އޮންނާނެ ކަމެއް ނޭނގެ. މިާހރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަކީ ވަރަށް ގި

އަނެއް ޕާޓީ އަށް ބަދަލުވާ ބޭފުޅުން އެހެންނޫންތޯ. އެއް ފަހަރު ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަްށ ތިއްބަވާނެ. އަނެއް ފަހަރު 

ނޑު ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތިއްބަވާނެ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން އެހެން ތިބެއެކޭ ނޫން. އަޅުގަ

އިތުބާރުކުރަމޭ. ެއކަމަކު ކަންަތއް ހިނގަނީކީ އެ ގޮތަކަށް ޫނނޭ. އެހެންވީމާ، އޭރު އޮންަނ ސަރުކާރަކަށް ފަސޭހައިްނ 

 ބަލަމާ އެ ؛މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަިކވަކިން  ައކީ؟ ކޮބައިތޯ މައްސަލަ ކަންތައް ކުެރވޭ ގޮތަށް ބޭްއވީމަ 

ނޑުމެން މިާސލަކަށް ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި ުހންނަ ލޯނުތަކާ ވެސް. ޗެހި ެއއް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތުތަކާ  ހާ ބެހޭ ހުރި އަުޅގަ

ފަހުން  މާތެއް ދޭނީހުރިހާ މަޢުލޫ ދޭ ފަރާތުން އެލޯނު، ތަންތަނުން  ގައި ޖަހާއިރަކު. އެމަޢުލޫމާތެއް ނުލިބޭނެ ބަޖެޓު

ެނއްކާ މަޖިލީހަށް މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައިގެން އަ ހުރިހާ ތަނުން އެ އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް ެއްއބަސްވީމަ. ދެން އެ

ނޑައްތު އްޔާ ވަރަށްފޮނުވަންވެއްޖެ   1ލަކަށް ތިބީ ރިސެސްގަިއ. ބޭފުޅުން މިސާ ކުރަްނޖެހޭނެ. ތިިގނަ މަރުޙަލާ ކަ

ނޑު ބޭނުންވޭ ރިސެސްގެ ތެޭރގައި މަސައްކަތް ދުވަހު ރިސެސް ތިއްބަވާ މަސް  ވޭނެބާ؟ކުރަން. ކުރެ ބޭފުޅުން ތީ. އަޅުގަ

ވާ ބޭފުޅުން. އެކަމަުކ ބޭފުޅުންނަކީ ރިސެސްަގއި ތިއްބަ އެޮގތަށް ވިސްނަމާ ހިނގާށޭ. ތި  ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ،

ގޮތަްށ އެ، ވަހަށް ެއކަން ުކރަން. އެހެންވީމާ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާީނ ވީހާވެްސ އަ ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ ރިސެްސ އަކު

ނޑުމެން މި ބަޔަށް؛ ގައި ތިއްަބވާނީ. ފެބްރުއަރީ އެއްޮކށް ރިސެސް ،އްކާ މިސާލަކަްށ ޖެނުއަރީއަނެ ވިސްނާފައި އަުޅގަ

 .ގައި ވެސްރަށް ދާނެ ޖެނުއަރީ، ފެބްރުއަރީ މަސައްކަތް ބަރާބަ . ސަުރކާރުގެެއއީ، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެަބއޮތް. ކުންތުސި  30މިނެޓު  2ޑު ަފއްޔާޟް އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން ބާީކ އަޅުަގނ

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ނ ލެއް އަްށ ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ބި ދީ ކޮމިޓީޑު މިިނސްޓަރަށް ހަމަ ޔަޤީންކަންއަުރވަން އިޤްތިޞާޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

އާދެ!  ބިލުަގިއ އޮންނާނީ އެނގިފަ. ޒްކަން. ެއކަން ވަރަްށ ސާފުކޮށް ޝެ ދާނެ ށްބޭނުންވި ސްޕީެޑއްަގއި ކުރިއަ 

ބޮޑަްށ ދެެކވޭ  ވާހަކަދެެކޭވއިރުަގއި ވަރަށް ގެބަޖެޓު އަޅުަގނުޑ ހަމަ ކުަޑކުަޑ ެއްއޗެއް ސާފުކޮށްލަން. އަޅުަގނުޑމެން މި

ނުޑ ވިދާުޅވިހެން ކުރިން ނުދެއްކި ހުރި ބިލުތައް ަދއްަކން އޮތް ވާަހކަ. އަޅުގަ  ތި ،ބޮުޑ އަދަެދއް ވާހަކަެއއް ވަރަށް



  

ރި މައްސަލަތަކުން ދެއްޯތއޭ މިހު ޤާނޫނުގައި ހުންނަނީ މި ބިލުތައް ނުދެްއކި މި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެހެްނވީމަ، އެ 

ނޑު ގޮަތކަށް؟  މައިގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން.

 

 ކަދެްއކެވުން:ޖިހާދު ވާހަهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

އެްއޗަކީ މެންބަރުްނ  ވާ ނޫން. މިތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ުސވާލަށް، ޮކންމެހެން އެހެނެއް އަސްލު ޢިްއޒަ

ހަނިކޮށް މާނަކޮށްފަިއ  ވަރަށް، ދެންމެވެސް ވިދާުޅވި. އެހެންވީމާ .އަހަުރ ކުރެްއވި ކަމެްއ ނޫނޭ އުަފއްދާ. ތީ ތިސުވާލު

އެ ުސވާލުަތްއ ސުވާލު އުފައްދާއިރު  އެ، ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ. އެހެންވީމާ ގޮަތށް ތި ތީ ހަމަ ތި ވިދާޅުވޭ

ނޑު ކަންތަކުްނ ބަރީޢަވާން  އެ، ޖެހޭތާ. އެހެންވީމާ ކުރަން އެބަކްލެރިފައި އަކީ  ކުާރ ކަމެއް. ބޮޑަށް ވާަހކައަުޅގަ

ނީ ެވސް. އެކަމަކު އޭރުން އެ ގެންދަވަ ދައްކަމުން މި ން މިހާރުވެސް މަޑުމަޑުން ބަޖެޓުގައި ޖަހާއިގެންކޮންމެހެ

ސުވާުލ އެއްޗަކީ ކޮންމެ ފަހަރަކު  އުފައްދާނެ ޖާަގެއއް ނޯންނާނެ. މިހާރު ވާފިކޭޝަން ޖެހޭނީ، އިތުރަށް ސުވާލުކްލެރި

. ސުވާލުއުަފއްދަނީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެއްޖޭ ެވސް އެ އުފައްދާނެ. ފިސްކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އެކްޓުގެ ދަށުން

ޓަރަކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކު ޤާނޫނާ ފިނޭންސް މިނިސް، އޮތީ. އެހެންީވމާ ޚިލާފުވެފައި މި ފަހަރު ޤާނޫނާ ކު ެއއްދުވާލަ

އަޅުަގނޑަށް މިސާަލކަށް އެ މަޤާމުގައި ހުރެގެން  ވާހަކަ. ެއީއ ރީތި؛ ޚިލާފުވީއޭ. އަބަދުވެސް އެ ޚިލާފުވީއޭ. ޤާނޫނާ

ޖެހީމަ  ގެ ކަމާ ބެހޭ ނޫސްތަކުގައިވާހަކަ ކޮންމެހެން ބޭރު އެ. އަސްލު ައޑުއަހަން ރީތި ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅުަގނޑަށް

، ން ަގއިމު ނޯންނާނެތާ. އެހެންވީމާކަންތައް އޭރަކު ެއއީ އެ، އަސްލު. އެހެންވީމާ މީހުން ހީކުރާނީ އެހެން ގޮތަކަށް

އޮފް ފިނޭންސް ޤާނޫނާ  މިނިސްަޓރއެްއޗަީކ ކޮންމެ ފަހަރަކު  މިހާރު ވާ، ކަން ކުރަމާ ހިނގާށޭ. އެެހންވީމާއެ

ވެސް ޚިލާފުވެއްޖޭ. ކޮންމެ ޚިލާފުވެއްޖޭ. މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެއްޖޭ. ނުވަތަ ފިސްކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ޤާނޫނާ

އެހެން ނޫސްތަކުން ވެްސ  އަދި  .މަޖިލިސް މެންބަރުން ވެސް ވިދާުޅވަނީ ކިޔައި އެހެން ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވެއްޖޭ 

ސް ކަންތައް. އެކަންަތުކން ބަރީޢަވާން. ައޅުަގނޑުެމން ހުރިހާ އެންމެން ވެ ްނެވ އެއުަފއްދަނީ. އެހެސުވާލު

ންސާނާ ދިރިއުޅުުމގެ އެންމެ މުހިއްމު މަޤްޞަދަކީ ންެޓއް. އިންމަސް ފްރީ އެންވަޔަރަޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭނެ ހެސު

ގަތިކަންމަތީ އިންސާާނ . އުފާފާދަކީ އުފާފާގަިތކަންަމޤްޞަ މުންސާނާ ދިރިުއޅުމުގެ އެންމެ މުހިއްއި ކޮބައިތޯ؟

 ؛ލްމީހާ ހެސު . އެކަމަކު އެމީހަކު ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް، އުފާފާގަތިކަން މަތީ ހުންނަން އެންމެއެއީ . ދިރިއުޅުމުަގއި

 މީހާ ފްރީއެއް، އެ ަވންޏާ އެ ންޓެއްގެ ތެޭރގައި އުޅޭ ކަމަށްމަސްހެސުލްއެްއގެ ތެރޭަގއި ުނވަތަ އެ މީހާ ބޮޑު ހެރެބޮޑު 

ނޑުމެން ތި  ހުރިހާ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޭބނުންވާނެ މިނިސްޓަރ އޮްފ  މީހާ ހެޕީއެއް ނުވާނެ. އަުޅގަ



  

ފިނޭންސްގައި ހުންނަ މީހާ ެވސް ތަންކޮޅެއް އުފަލުަގއި ުނވަތަ ތަންކޮެޅއް އަރާުމގަިއ ނުވަތަ ތަންކޮެޅއް ހަމަޖެހިގެން 

 ހުންނަ ނުރަތައް ވެސް އަިދވެްސ ގިނަެވގެން އަންނާނީ. އިނިއްޔާ ބޮލުގަ ނޫްނތޯ. އެހެންނޫވާން އެހެން އުޅޭ މީހަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެކު އަުޅަގނޑު ބަލަނީ އިތުރު މެންބަރަކު ނެތް. ނެތުމާ އާދެ! އެިދވަަޑއިގަންަނވާ، ުފރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ 

ނޑު ހަމަ ވަރަށްމެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ސުވާލުތަކަށް މިނިސްޓަރު ޖަ ބޮޑަށް  ވާބުދެއްަވއިފި ކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

ން ޤާނޫނުތައް ހެދިގެންދާ ކަމަށް، ދިޔުމަްށ މަތީ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެ ފާނުގެ ވާހަަކފުޅުގަިއ މި ޒަމާނާއުފާކުރަން މަނިކު

ނޑަށް ވެްސ  އެއީއެދިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަށް މަނިކުފާނު ފާޅުކުރައްަވއިފި ޝުޢޫރު.  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ހަމަ އަުޅގަ

ރަކު އޮންނަ ސަުރކާރެްއ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އޭ މު ކަމެއް ކަމަށް ރު ހިންގުމަށް ޓަކައި ވެސް މުހިއްސަރުކާ

ނޑުމެން ، ށް ަޤބޫލުކުރެވޭ. ދެން އެހެންވީމާހިންގުމަށް ޓަކަިއ ކަމަ ދައުލަތް ރަނަގޅަށް ހިނގަިއގެންކަން އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ރަނަގޅަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ. ދެްނ  ،ޤަޫބލުކުރެވޭ އެންމެނަށް ވެސް އެބަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި މިހާރު މި  ތަނުގައި މި އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން މި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިުރގައި މަިއގަ

 މަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ެއއް ނަޒަަރކުން މިދޭތެޭރގައި ހަ ން ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙާޤާނޫނަށް ސަރުކާރު

މީ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި ، އެހެންވީމާ ބައްލަވަމުން ގެންދަވަނީ. ެއްއބަސްވުމެއް އެަބއޮތް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.

ޅުތަކުްނ  ވެސް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފު މަ އަސާސެއްގެ ގޮތުން ޮކންމެ ގޮތަކަށްހަ

ނޑުމެންނަށް އެނިގގެން މި ބޮޑަށް  ދިޔައީ. ަވޑަިއގެންދެްއވީތީ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް އަޅުަގނޑަްށ، އަުޅގަ

ނުޑ ޢިއްަޒތްތެރި މިނިސްޓަރުގެ ބަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިހާހިސާބުން ނިންމާލިކަ ،ޝުކުރުދަންނަވަމުން ން އަޅުގަ

ެދއްވުމަށް. ވަޑަިއގެންދެްއވޭެނ ގޮތް ހައްދަވައި މިނިސްޓަރަށް، ަގނޑު ދަންނަވާލަންރިއޭޓަްށ އަޅުދަންނަވާލަން. ސެކްރެޓޭ

ނޑުމެން މިހާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ނޑުމެން އާދެ! އެެހންވީމާ، އަުޅގަ ހިސާބުން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ކުިރްނ މިނިސްޓަރުެގ ފަރާތުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުވެއް ؛ބޭނުންވާ ޖެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮންސެންަސސް އެގްރިމެންޓެއް އެަބޮއތް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ.  ދަންނަވާލިހެން އަޅުގަ

އޮްތ އިްޞލާޙަކީ ހަމަ ގެންނަންޖެހޭ  ފޮނުވާފައި މި .އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިވސްނުމުގަިއ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުން ބައެްއ އިޞްލާޙެ އް ކަމަށް އަުޅގަ

 ހަމަ ކުޑަކުޑަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން މި ،މާއްދާތަކެއް އުނިކުރުމުަގއި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ނޫނިއްާޔ އެ ،މާއްދާތަކަށް ބަދަލެއް

ނޑުެމންނާ ފިނޭންސް އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ޭއގައި ވެސް ތަފްސީލުތައް  ހިސާބަށް އައުމުން އެ  މިނިސްޓްރީން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނިގގެންއޮތީ ހަމަ ރަނގަ ެވސް ައއިްއސަ މި މާއްދާތައް އެާއއިެއުކ ، ްނވީމާޮގއްސި. އެހެޅަށްކަން ައޅުގަ

ބުން ފެށގެން ވެސް ހަމަ މަޖިލިސް ފެށިގެން ދިޔަ ހިސާ މި  ކޮމިޓީ ބޮޑަްށ ދަންނަވާލަން މި އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް



  

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެްސ  ށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑަާށއި މިޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީ ކުރިއަޢިއް

 ވެސް  ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ތި ،ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށް ދެއްވާ އެއްބާރުލުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ތި

ނޑު ކޮޝުކުރުދަން ޖަހާއިރު ކޮމިީޓެގ  11އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މާދަމާ ހެނދުނު هللا  ލާނީ،މިޓީ ނިންމައިނަވަމުން އަުޅގަ

 ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ކުރަން. ވަރަށްވުމެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އިޢުލާންބައްދަލު
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