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  ން ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒު އިދާރީ

ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓަގިއ  2017`. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. 

ޙަބާ. އަޅުގަނޑު އިދާރީމޭޒަށް މިއަދު އޮތް އެޖެންޑާައކީ ކޮމިީޓެގ ންނަށް މަރުބަރުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެންމެހަިއ މެން

ަގއި ދަްނނަވައިލާނަން ކޮމިޓީރެކޯޑަށް ޓަކައި ުޅަގނޑު މުޤައްރިރު އަދި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްެވވުން. އަ

ބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންތައް. ފުޅުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރންގެ ނަން

ލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މިލުފުށި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ވިޙުސައިންމަނިކު، 

އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، )މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުޙަސަން (މުޙައްމަދު، މެންބަރު ޙަސަން 

ލްހާމް އަޙްމަދު، އި މިޓީގައި ަވޑަިއގެން ނެތް. ަދނގެތި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިބްރާހީމް ފަލާޙް މިވަގުުތ ކޮ 

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ

މަަޑވެލި ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙްމަދު، އަهللا ޘްމާން، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޢބްދުޢު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، 

ހީމްދީދީ، މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު މިވަގުުތ ކޮމިޓީަގއި ވަަޑިއގެން ނެތް. ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާ

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު، 

ވަަޑއިގެްނ ކޮމިީޓގައި ރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިވަގުތު އިބް  އިސްމާޢީލް، ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ، هللاއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދުނެތް. ގަލޮޅު އުތުރު ދާ 

ގެްނ އި ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު މިަވުގތު ކޮމިޓީަގއި ވަޑަ 

ދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނެތް. ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްާމޢީލް، މަރަ

 މާމިނގިލި .ތްޝަރީފް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް މިވަގުތު ކޮމިޓީަގއި ވަަޑއިގެން ނެ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މިވަގުތު ކޮމިޓީަގއި ވަަޑއިގެން ނެތް. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ 

ގުުތ ވަ މް މިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަފއިޞަލް ނަސީކާށިދޫ ދާއިާރގެ އިރިާޔޟް، هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއި

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  24ނަވާ ހިމެނިަވޑަިއގަން މި ކޮމިޓީގައި މިޓީގައި ވަަޑިއގެން ނެތް. އާދެ!ކޮ

ޮކމިޓީގައި ިމަވގުތު ނެތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން.  މެންބަރުން 7 ،މިވަގުތު ކޮމިޓީަގއި ވަަޑިއެގން ނެތް

ވާއިުދގައި ކޮމިީޓގެ ުމޤައްރިރު އަދި މުޤައްރިުރގެ މަޖިލީހުގެ ގަ  ،އަޅުގަނޑު ރެކޯޑަށް ަޓކައި ަދންނަވައިލާނަން ކޮމިޓީގެ 

ކާއި މުޤައްރިުރގެ ނައިަބކު ޤައްރިރަ އި ވެސް މުގަކޮންމެ ޮކމިޓީއެއް ެވގެްނވަނީ ންބަޔާވުމާއި ގުޅޭ މާއްާދަގއި ނައިބު ހޮ

ރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ. މި ކޮމިޓީގެ ބަންއެ ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނޭ މެހުންނަންވާނެއޭ. އެ ދެމީހުން އިންތިޚާބުކުރާނީ 

ވެން ނެތް ޙާލަތެއްަގއި ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރެގ ހާޒިރުވެ  މެންބަރުން. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް 13އަޣްލަބިއްޔަަތކީ 
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ގެ ލަނީ ކޮމިޓީ ޞަުތ މި ހުޅުވާމިހާރު ފުރު އަުޅގަނޑު ،ުމޤައްރިރުގެ ަނއިބޭ. އެހެންވީމާ ޔަުތ އަދާކުރާނީމަސްއޫލިއް

 ރުގެ ނަންފުޅު ހުށަހެޅުމަށް. ރިޔާޟް ރަޝީދު. މުޤައްރި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުގެ ނަން. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ އިއް 

 ވިލިމާލެ. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 ޘްމާން. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޘްމާންފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  ވިިލމާލެއަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން 

 ން. ޝުުކރިއްޔާ. މުޤައްރިރަކަށް އިންނަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް  ކު ފުރުޞަތަށް އެދުނިންތޯ. އާދެ!ުޅގަނޑު، އިތުރު ބޭފުޅަ އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއިެއކު އަ

ން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އިއެކު ައޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަމާނެތު

މިއަދު ކޮމިޓީއަށް  ބޭފުޅުން އަތް މައްޗަށް ހިއްލާލަދެްއވުން އެދެން. އާދެ! ވާނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ފެނިވަޑަިއގަންނަ

 ކަމަށް ވިލިމާލެ ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއްތިފާޤުން ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރުއި ންގެ ރުވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވި މެންބަ

ލަނީ ކޮމިީޓގެ ނައިުބ އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާ ދެން ސައިންމަނިކު ހޮިވވަަޑއިގެންފި. އަޙްމަދު ނިހާން ޙު

 ޘްމާން. ޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުިއއް  ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެމަށް. ށް ބޭފުޅެއްގެ ަނންފުޅު ހުށަހެޅުމުޤައްރިރުކަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ޘްމާން ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

 .ނައިބު މުޤައްރިރުކަމަށް މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުހުަށހަޅަން ވިލުފުށި ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:
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 ޙްމަދު. އިލްހާމް އަ

 

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ހަރު މި މިފައަުޅގަނުޑ  ްނ ހުށަހެޅިފައި އޮތީ. ެއކަމަކު ވަރަށް އިޙުތިރާމާއި އެްއކޮްށ އަުޅގަނުޑގެ އަޚެްއގެ ނަ

 ން. ހުށަހަޅަނީ އެހެން ބޭފުޅެއްގެ ނަން. އާމިރުގެ ނަން ހުށަހަޅަން އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތު

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ

 ރިޔާޟް ރަޝީދު. 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވީތީ.ޘްމާނަށް ޖަމީލް ޢު .އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ން އާމިރުގެ ނަން އެ ހުށަހެޅުއްވި.ދުކުރަައޅުގަނޑު އިލްހާމަށް ތާއީ، އެހެންވީމާ

 މެންބަރު. 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުށަހެޅި ތާއީދު ިލބިފައި މިއޮތީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ އި ، މާއެހެންވީ

 

 ެކުވން:ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ިރއްޔާ. ތާއީދުކުރަން. ޝުކުމަށް އަުޅގަނޑު އްވުހުށަހެޅުހުށަހެޅުއްވި އޮނަރަބަލް އިލްހާމް 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ޫދ ބިފައިވަނީ އެންމެ ނަންފުޅެއް. އެީއ ކުޑަުހވަކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤައްރިރުކަމަށް ހުށަހެޅި ތާީއދު ލި، އެހެންވީމާ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. ައޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން ޯވަޓށް. ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ 

 ިނވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން. އާދެ!ފެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިރަކަށް ހޮްއވަވަން 

ބު މުަޤއްިރރުކަމަށް ހޮވިަވޑަިއގަތީ ުކޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މިޓީގެ ނައިމެންބަރުންެގ އަޣްލަބިްއަޔތުން ކޮ 15
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މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވައިާލނަން ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިަރށް ކޮމިޓީެގ ރިޔާސަާތއި 

 ޙަވާލުެވވަަޑިއގަތުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދީ ކޮމިޓީ އަިދ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް، އިޤުތިޞާަނ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަ 2017`.  އާދެ!

މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރަާކއި މަރުޙަބާެއްއ އެންމެހައި ިއއްޒަްތތެރި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ 

އީ މިދިޔަ އަހަރުތަކެކޭ ވެސް ން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ ވަން. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އެދަންނަ

އްެޓިވ އެއްބާރުލުމާއި ގާްތކަމަށް ބޭފުޅުން ބެހެ ގެންދިުއމުގައި އެ ިރއަށްކުޓުެގ މަސައްކަތް އެްއގޮތަށް މިއަހަރު ބަޖެ

 ޭއގެ . ައދި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރެއްގެ ގޮުތަގއި އެމް.ޑީ.އިޓަކައި. އަދި މިފަހަރު ވެސް ދެއްވި ޔަޤީންކަމަށް ޓަކަ

! ޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެރުދަންނަވަން، މަ ރުކުފާނަށް ޝުކުމަނިއިވާތީ އެމިރު ހޮވިވަަޑއިގެންފަ އާއަޙްމަދު  ފަރާތުން

 101 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެހަމަ މު ގޮތެްއަގއި ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްތައް ަފއްޓަމުން އްއަޅުގަނޑުމެން ޢާ

އްމުކޮށް މުެގ މަސައްކަތް ޢާސޮރީ. ޮކމިޓީގެ ަގވާއިދު ފާްސކުރު ށްފަިއވާ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮ

އްމުކޮްށ ޢާމިހާރު ަގވާއިުދގެ ޮކޕީއެއް ވާނެ. ކުރިއަށް ގެްނދިޔައީ. މެންބަރުންގެ މޭުޒޮކޅުގަިއ ގަނޑުމެން އަޅު

ކޮމިޓީގެ މިދިޔަ އަހަުރގެ ެވސް  އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާ ކޮމިޓީަތކުގެ ގަާވއިުދގެ ކޮޕީެއއް ވާނެ. އެއީ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ

އަުޅގަނޑުެމން އިތުރު އިޞްލާެޙއް ނުގެްނނަ ކަމުގަިއވާނަމަ ކޮމިީޓގެ ާގނޫނީ އަދަދު މި އަދަދަށް ގަާވއިދު. އެގޮތުން 

ނޫްނ  އްމު ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ކޮމްޕޮޒިޝަނެއްގަނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭނެ. އެއީ ޢާއްމުކޮށް ޢާ ބަދަލު އަޅު

ގާނޫނީ އަދަދުެގ ކޮމިޓީގެ ، މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާދީ ކޮމިޓީއާއި ދެ ކޮމިޓީ އެއްީވމަ ކޮމިޓީާއއި އިޤުތިޞާ  މާލިއްޔަތު

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދައުލަތުެގ  124އްމުކޮށް މި އޮންަނނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ަގވާއިުދގެ ޢާ ގޮތުަގއި

 08މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެްނ އަދި ކޮިމޓީގަިއ ހިމެނޭ  ކަނޑައަާޅ ގާނޫނީބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން 

މެންބަރުންނޭ. އަދި ކޮމިޓީން އެްއވެސް ކަެމއް ނިންމަން ޯވޓަށް އަހަންވާނީ އެ ަބއްދަލުުވމަކަށް ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ 

ކޮށް އްމުއަޅުގަނޑުމެން ޢާ ދިޔަ އަހަރުމެންބަރުން ހާޒިރުވެ ތިބިނަމައޭ. މިއީ މި 12މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެެގން 

 2016ވަނަ،  2017ވަނަ އަަހރު،  2016މި ، ކަށް އިތުރުކުިރ ބައި. އެެހންވީމާތަރަމުން އަންނަ އުސޫލު މަލުކުޢަ

ގޮތަށް އް ވަނަ އަހަރަށް ފޯކާްސޓްކުިރ ބަޖެޓުގެ މަސަްއކަތް ިނންމިއިރުގަިއ މި ފާސްކުިރ ަގވާއިދުތަާކއި އެ

އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ، އެހެންވީމާ އުމަށް.އަށް ގެްނދިއަޅުގަނޑުމެން ކުރި

 ރަޝީދަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު
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ެއއީ ިމ  އިަދކީމިދިޔަ އަހަރުގެ ވެސް މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީަގއި ބޭނުންކުރި ަގވާ ންއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަ

  ކުރާނެ ގަވާއިދުކަަމށް.ޢަމަލުޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިޓީން ވެސް އަ ކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު.ޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

 ޅުއްވުން އަުޅގަނޑަށް ީހަވނީ އެީއ ައޅުގަނޑުމެްނގެރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ުހށަހެްއޒަތްތެިރ މެންބަފުށި ދާއިާރގެ އިވިލު

މަސައްކަތް އަވަްސކުރުމަށް ަޓކައި މިހާރު ކުީރގަިއ ވެްސ ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގަާވއިދުަގއި އެހެން ނުކުތާެއއް އެހެްނ 

ށް އެ ގަާވއިުދ އަށް ގެންދިއުމަކުރި އީ އަސްލެްއކަމުގަިއ ބަލަިއގެން ތީެވ އެ ފާހަގަކުަރްއވާފައި ެނތްކަމަށްވީ ބޭފުޅަކު

 ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަްއަޗށް ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެންެގ ނުކުތާ 12ްއގޮްތވުމާއި ގުިޅގެން ޚިޔާލުތައް އެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ!

ަނވައިލާނަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާްސކުރުމަށް ވޯޓަށް ދަން ދުަގވާއިެހދިފައިވާ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގެ 

ނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ެދއްވުްނ އެދެން. އިތުރު ތަފާތެއް ނެތް. ޣަފޫރު ވެސް ވޯުޓ ފާސްކުރުމަށް ފެ

ްނ ޓުކުރެްއވުމަށް ދަންނަވައިދާރީމޭޒުން އަދަދު ނޯ .ކަމަށް ކަނަޑއަޅަން ެއގޮތަށް ފާސްެވގެންދިޔައީ އާދެ!ދެއްަވއިފި. 

މެންބަރުންގެ ވޯޓު  11ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގިއ އަުޅގަނޑަށް ޤައިން  15ދަދު. ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަ

ކަމެއް ނިންމުމަށް މެންބަރުން  12ލިބިއްޖެ. އެއީ  13 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާސްކުރުމާއި އެްއގޮތަށް ލިބިއްޖެ.

އަުޅގަނުޑމެންނަށް ގަވާއިދުަގއި މިވަގުުތ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަުތަގިއ  ދެ!އާ ދަންނަވައިލީ.ންވެގެން މި ތިބެންޖެހޭތީ އެހެ

ަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީގެ  2016/11/8މަސައްކަުތގެ ތާވަލު އޮްތގޮަތށް ބަލާއިރުގައި އަންގާރަ ިމއަދު 

ށްފަހުގަިއ މައިގަނޑު ގޮތެްއގަިއ މުޤައްރިރު އަދި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްެވވުމާިއއެކު ގަާވއިދު ފާސްކުރުމަ

ވަަނ  101އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ޭއގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ ގަާވއިުދގެ 

މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ގަަވރުނަރ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ބަޖެޓާއިމެދު 

ގޮތް ސާފުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިފައިވާތީ އެފަރާތްތަކަށް ބަޖެޓާއި ގުޅޭ ލިޔުމުން ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން ދެކޭ 

ނުކުތާ  3މާއްދާ ދަންނަވައިލީ. މި  3ހޯދުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. މި ސުންގަޑިއަށްވުރެ ކުރިްނ އަޅުގަނޑު މި 

 ދާެގ )ށ( ގެ ދަށުން ގަވަރުނަރ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާވަނަ މާއް 101ދަންނަވައިލާނަން. އަދި ަގާވއިދުގެ 
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 ނިވަްނ މުއައްަސސާތަުކގެ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން މުައއްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުމާއިމެދު ގޮެތއް ނިންމުން އިނގޭތޯ. މި

ކުަގއި ވެސް ެއ ބައްދަލުކުރުމާއިމެދު ގޮެތއް ނިންމުން. ވަކިަވކި އޮފީސްތަުކެގ ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރީ އަހަރުތަ

ވަނަ ބަންޑްްލއެްއ  1މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވާ ފަދައިން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުން. މި ނުކުތާތައް މިއީ 

ވަނައަށް އާމްަދނީ އިތުރުކުރުމަށް ކަނޑައަުޅްއވާފައި ހުރި ކަންކަމާއި ުގޅޭޮގތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ  2 .ގޮތުަގއި

ގުޭޅގޮުތން މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތްއ ކަނޑައެޅުން. މިނިވަްނ  ސްތަކުގެ ބަޖެޓާ. ސަުރކާރު ޮއފީކަނޑައެޅުން

މުއައްސަސާަތކުގެ ބަޖެުޓގެ މަޝްވަރާކުރުން. ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިްނވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ގުޭޅގޮތުން 

ވަރާކޮށް ގޮތެްއ ުގޅޭގޮުތން މަޝް ށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޖެނެރަލް ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކާކަނޑައެޅުން. ބަޖެޓު ހު

ަވނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  2016ކަނޑައެޅުން. އަދި 

ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަާރކޮށް ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުމާއިެއުކ  ކޮމިޓީން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ ބަޖެޓު 

ލުން. މިއީ މައިގަނޑު ޮގތެއްަގއި ބަޖެޓު ޕްރޮސެސް ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން އެ ރިޕޯޓު އެކުލަަވއި

ކުރިއަްށގެންދާ މަސައްކަތް ަތރުތީބުކޮށް އޮންނަންވާ ގޮތަށް މި ދަންނަވައިލީ. މި މަސައްަކތްތައް ކުރުމަށް ސުންގަިޑ 

ެގ )ށ( ގަިއ  101ލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ކަނޑައަޅަްނ މިޖެހެނީ. މިސާލަކަށް، ފުރަތަމައިނުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މަޖި

އާިއ ގަވަރުނަރ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް އަޅުގަނޑުމެން  އޮތޯރިޓީ ންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީބަޔާ

. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބޭފުޅުންނަށް ލިިބފަ އިޚްތިޔާރު ލިބިފަިއވާ ގޮތުން އެބަޖެހޭ ސާފުކުރުމުގެ އިޚްތިާޔރުތަކެއް އެ

ވަަނ  101ގައި ބަޔާން މިކުރާ  1.4ާއއި  ން ކުިރއަށް ގެންދިޔުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅަނީ ޮކން ދުވަހަކުތޯއެކަ

އާއި މިނިވަން  ބައްދަލުކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ )ށ( ގެ ދަށުން އަދި އެމީހުންނާ މާއްދާގެ

 ސާުފކުރާނީ ކޮން ުދވަހަކުތޯއާ  ވަިކަވކި އޮފީސްަތކުެގ ބަޖެޓު ާއއި މުއައްސަސާަތކާިއ ބައްދަލުކުާރނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ 

ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅގަިއ  މިކަހަލަ މި ވާހަކަތައް މިހިރީ. އެހެންވީމާ، މި ކަރުާދސްކޮޅު ައޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ތި

ނޑުމެން އެބަ އޮންނާނެ ކަންނޭނގެ ކޮންެމ ބޭފުޅެއްގެ. އެހެންވީމާ، ިމއަށް ސުންަގޑިތަެކއް ކަނަޑައޅާފައި އަުޅގަ

މިހާރު އެކުލަަވއިލާފަިއވާ ގޮތުްނ  ދޯ؟ އާދެ! ވަނަ ދުވަހަށް ސްޕީކަރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 19ގެންގުޅެްނ، އެއީ 

ފަިއ ނިންމާބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަސައްކަތްޕުޅުން  އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން ތި

ުކގައި ކުރެވިފަިއވާ ަބއެއް މަަސއްަކތްތަކުގެ ތަރުތީބުން ދަންނަަވއިލާނަން. ދެން މިކޮުޅ އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެ 

ިމ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުން ވެްސ އަދި މީަގއި ސަމާުލވެަވޑަިއގެން ދެްއވެން ހުރި އެއްބާުރލުމަކާއި އެހީތެރިކަެމއް

އޮތީ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފަ. ުއއްމީދުކުރަން. މިއަދު މި މުގައި ެދއްވާެނކަމަށް ވަރަށް ޮބޑަށްގޮތްތަކަށް ކުިރއަށް ގެންިދއު

އެއީ ހޯމަ ުދވަސް.  2016/11/14މި ބަޖެޓަށް ކޮމިޓީގެ ަމސައްކަތް ެފއްޓުން މިއަދު މި ގެންދެވުނީ ކުިރއަށް.  އާދެ!

ސް ފަާށ ކުރިއަށް ގެންދަވަްނ އަންނަ ހޯމަ ދުަވސް. ބަޖެޓުގެ ބަޙު 2016/11/14އެހެންވީމާ އަްނގާރަ، 

ނުކުރަްއވާފަިއވަނީ ރިާޔސަތުން. މިއަދު ައޅުގަނޑަށް ހަނދާންވާ ގޮތުން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ނޯޓުކުރެްއވި އިޢުލާ
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ދާޅުވެަފއި މިވަނީ. ަކމަށް ވި ގައި  9:00ސް ަފއްަޓވާނީ އަންަނ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކަމުގަިއވާނަމަ ބަޖެޓުގެ ބަޙުްސގެ، ބަޙު

ން . ބަޖެޓު ަބހުސް ކުރިއަށް ގެންިދއުއަންގާރަ ުދވަސް ވާ 2016/11/15ވަނަ ދުވަހަކީ  2ސްގެ ބަޖެޓުގެ ބަޙު

ސް ކުރިއަްށ ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ބަޙު 2ންވީމާ، ސް ނިމެންދެން. އެހެގެން ބަޙުއިން ފެށި 9:00ހެނދުނު 

ނޑުމެްނެގ ގެންދެވޭނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ިވސްނުންފުޅު ގެްނގުޅުްއވާ. ެއއަށް ރިޢާޔަތްކުރުަމށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ހޯމަ ދުވަހުަގއި  2016/11/14ލަނީ. އަދި މި ދެންނެވި ގޮތަށް ފުރަތަމަ ޓަކައި އަޅުގަނުޑ މި ދަންނަވާ މަޢުލޫމާތަށް

އަށް.  6:00އިން ފެއްިޓެގން ހަވީރު  9:00ން މިއޮތީ ބަޖެޓު ބަޙުސް ފަށައިގެްނ ކުރިއަށް ގެންދިއު

މަ މެންބަރުން ިއވާ ިނންމުމުގައި އަސްުލަގއި މިވަީނ މިހާރު ހައްުމ ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޢާ

ސްގެ ފުރުޞަތު އެއިްނ މިނިޓުގެ ބަޙު 15ގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ސްކުރަްއވާ ގޮތަށް ބަޖެޓުއެހެންޏާ ވެސް ބަުު

ޓުގެ ނިމި 22މިނިޓު. އެހެންވީާމ، ޖުމްލަ  7އަދި ެދވަނަ ފުރުަޞތުގައި  ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެއްާވ ގޮތަށް.

ހިއްސާކޮށްފައި މިވަނީ. އެ  ސްއާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި މަޖިލީހުގެ ރައީޢާފުރުޞަތެއް ލިބިގެންދާގޮތަްށ 

ވަނަ  2ބޭފުުޅންނަށް މި ދަންނަވައިލީ. އެެހންވީމާ، ބަޖެޓުގެ  ލިޔުމުގައި ގުޅުން ހުރި މަުޢލޫމާތު އަޅުގަނުޑ ތި

ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފޮނުވުން ރައީްސ  . އެހެންވީމާ،2016/11/15ދުވަހަކީ އަންގާރަ 

ވަނަ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެްނނަށް އެކަން ކޮށްދީ ނިންމޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި  19ޅުްއވާފައި މިއޮތީ އެކަށައަ 

ޓު މަޖިލީހުގެ މިޓީ ރިޕޯކޮމިޓީގެ ސުންަގޑިެއއް ކަނަޑއެޅުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި ކޮ

އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ  ،ވަނަ ުދވަހު 19ވަނަ ދުވަހަްށވުެރ ކުރިން ނުވަތަ  19ހަމައަށް ފޮނުްއވުން އެީއ  ރައީސްއާ 

ޝަނަލްކޮށް ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެްނދެވެންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސަބްސްޓޭން 19

މަސައްކަތްަތއް ތަރުތީބުކޮްށލައި ވީހާ ައވަހަކަށް އަދި ީވހާ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކާިއ  އެްއގޮތަށް  މި ހުރި ތާވަލުތަކާ

ެގ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަްތ  2016/11/19އެުކގަިއ ނިންމޭނެ މިންވަރަަކށް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، 

ުޅގަނޑު ދޫކޮށްލާނަން. އިްއޒަތްތެރި ނިންމަން މިއޮތީ ސުންގަިޑއެްއ ގޮތުަގއި. އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ ޚިޔާލަށް އަ

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.  

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ. އަދި މާދަމާއިން ފެށިގެން ވެސް  ،މި މަސައްކަތް

ހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ކޮމިީޓން މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކައަށް ރިޢާޔަތްކުރުން ޮއވޭ. ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ. އަދި އެ

އެާއއިެއުކ އޭެގ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ، އެބައިަތއް ފަހުން ވެސް ގެންދެވޭނެ ެއއާއި އެުކއެުކގައި. ހަމަ

ސާަތއް ނޫންނަމަ އަދިވެސް ކަމާއި ބެހޭ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ މިނިވަން މުއައްސަ

އެހެން ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރަްނޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށްގެްނ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. ެއ 
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ސް އަދި ހޯމަ ުދވަހު ފެށުނުކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް. އާދިއްަތ ދުވަހު ވެސް ޭބއްވޭެނ. މަސައްކަތް ގެންދެވިދާނެ ބަޙު 

ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަަވއި ެއހެން ދުވަސްތަކުަގއި ބޭްއވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ މިހާރު ދެންމެގައި މުޤައްރިުރ 

 ށް މި މަސައްކަްތ ނިންމަން އެއީ ރަނަގޅު ހަމައަ ވަނަ ދުވަހާ 19މިއިންނަ ގޮތަށް ތި ވިދާުޅވި މި ޝެިޑއުލްަގިއ 

ގެ ނިޔަލަކީ އެއީ މި ުހރި މަރުޙަލާތައް ނިންމާފައި މިމަހު ބޫލުކުރެވޭ. ެއއީ ދެންމުއްދަތެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ ޤަ

ިވަޔސް އޭގެ ކުރީަގއި ނިންމަންެވސްޖެހޭނެ. އަދި އެގޮތަށް  ގޮެތއް ކޮންމެއެހެްނވީމާ، އެ ޗުއްީޓއަށް ދާ މަސް. 

ުދވަހަްށ މި ، ޑަށް ޤަބޫުލކުރެވެީނ. އެހެންވީމާކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮ އިރު މިގޮތަށް މި ނިންމޭނެބަލާ

ލަިއންކަމަށް ބަލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ދެން ނުނިމިއްޖެކަމަށް މީތި ނިންމަން އެއީ ޑެޑް

ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް އޮންނާނެ.  ލަތެއްގައި އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަބަދުއިތުރުުކރަންޖެހޭ ޙާމުއްދަތު ވެއްެޖއްޔާމު 

ބަލައިގެން ކުިރއަްށ  ކީނައިލަ ކަމަށް ޑެޑް މިހާރު މިވަގުތު އެއީ، ެއގޮތަށް ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ އެކަން، އެހެންވީމާ

 ލެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައިދެްނ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަދާން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާން. 

 ނިންމޭނެ އެގޮތަށް.  . އެހެންވީމާ،އަށްމި ކޮމިޓީ ަދގުލެއް ނޯންނާނެނއު އިތުރުކުރާކަށް ނުނިމިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަށް ކޮމިޓީ  19ރޭގައި ޓައިމްލައިން ތެމި ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވީ ައޅުގަނޑުމެން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް

ޖަތުގެ މަްއޗަށް. އްލުކުރުމަށް ފޮނުއްވުމަށް އޮތް ހުވާޙަ އާމެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ، ރަީއސްރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު

ެއީއ އާދީއްތަ. އަދި ޖެހިގެްނ  20ވަނަ ދުވަހަީކ ހޮނިހިރު ދުވަހެއް.  19ލާއިުރގަިއ އިލަންޑަރު ބަލަ މެން ކަޑުއަޅުގަނ

ދުވަސް. އެދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ  ނޮވެްމބަރަކީ ހޯމަ 21ވަަނ ދުވަސް އިނގޭތޯ.  21 ދުވަހަކީ އަންނަ ހޯމަ

، . އެހެންވީމ24ާދެން އިންނާނީ  23 ،22ނީ. ދަޖަލްސާއަކާެއކު ައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދަންމިސާލަކަށް 

ދެދުވަހަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޭބއްވެްނ  ފަހުކަށް، އެންމެމި މަހުގެ އެންމެފަހު ދުވަހަ ނަށްއޭގެފަހަށް އަުޅގަނޑުމެން

މާނަައކީ ުޗއްޓީއަށް ދާ މަުހެގ ، . އެހެންވީމާއިގަ  29 ޭޑއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެމި ނިކުންނަނީ. އެއީ ިޓއުސް

މަހުގެ  ރުސެމްބަނުނިމި ބޮއްސުންލައިފިކަމުގަިއާވނަމަ ޑި ހަފްތާއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްތައް ފަހުއެންމެ

ތާރީެޚއް ގޮތުަގިއ  19ެއ އުސޫލުން ވިސްނުމަށްފަހުގައި ، ދެން ނިންމަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ ތެރޭގައި މަސަްއކަތް

އަށް، ބަންދު ހަފްތާއާ އެންމެ ގާތްކުރާ ދުވަސް އޭގެ ކުރީ ދުވަސް. އުޅެނީ. އެންމެ ގާތްކުރާ ހަފްތާ ލިބިގެން މި

 ެޗއް ވިދާޅުވަން.ފަާރތުން އެއްޖޭ.ޕީގެ  ރިޔާޟްهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 



9 

 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓު އަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި މިހިރީ 

އެކިެއކި ބައްދަުލވުންތައް   އި ގަނިސްބަތްވަަޑިއަގންނަވާ މެންބަރުން ގެންޮގސްގެން ރައީސް އޮފީހުސަރުކާރަށް 

އޮތް  އިސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ހަދާފަ، ތު ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާބާއްވާަފއި ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ މަޢުލޫމާ 

 ޝަން ިވއު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެންބަރުން އޮޕޮޒި ގެ ގޮތުަގއި. ދެން އަުޅގަނުޑގެ ހަމައެކަނި ކޮށްލަން އޮތް ސުވާަލކީއެްއޗެއް 

 އި،ރިޓީ އޮތީ ސަރުކާރުގަ ޤަބޫލުކުރާ، އެއީ މެޖޯ މިއޮތް އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުށަހެޅުންތައް އަުޑއަހަން ބޭނުންވޭތޯ. 

ފެޭނ  ކަމަށްވަންޏާ ތި ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ޤަބޫލުުކރާ، މެންބަރުން މި ތިއްބެވީ. އެހެންވީމާ އިޕީ.ޕީ.އެމްގަ 

މި  .ުޓކުަރއްވަން ތިއްެބވިްއޔާޑޭވެްސ އެކަންކަން އެކޮމަ ަވއިގެންއިނގޭތޯ. ހަމަ މުއްދަތު އިތުރަށް ދެއް

ން އެއްެވްސ އަކުރެއް ފިއްެޔއް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނޫނިއްޔާ ހަމަ ކަމަށްވަންޏާ މީގެ ބޭނުންނުވާ ކުރަންޑޭޓު އެކޮމަ

ޓު ބަޖެޓު ރިޕޯ މި އިލާފަވެްސ ގެންދާކަްށ ނުފެނޭ. މި ހަމަ އަވަހަށް ނިްނމާ ާއއި ހަމައަށް 19އެްއވެސް ގޮތަކަްށ މި 

ާދއިރާެގ  އަޅުގަނޑުގެ ވެސް ފާހަަގކޮށްަލން މި ފުރުޞަތުގައި ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ، ފޮނުވަން ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ

ޔިތުން އެކަންކަން ަރއް، ޖެކްޓުގަިއ ނެތްކަން. އެހެްނީވމާނުްނވި ެއްއވެސް ކަެމއް މި ޕްރޮ ރަށުގެ ަރއްޔިތުން ބޭ 5

ފިނޭންސް  އަދި ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮީފހަށްއެީއ  .ުމން އޮންނާނީ ފޮނުވާފައުލިޔެކި  ބޭނުންވި ކަންކަން

ބެހޭގޮތުން މިއަްށ މި ތާރީޚުތަކާ  އެއީ އަުޅގަނުޑގެ، ވެސް. އެހެންީވމާ ށް ވެސް. އަދި މި މަޖިލީހަށްމިނިސްޓްރީއަ

. އޮތީ މެޖޯރިޓީތި ބޭފުޅުންގެ  ؟ބޭނުންފުޅުތޯ ޑޭޓުކުަރްއވަންކޮމަމާ އެ އަކީ އެއީ. މިކަން އަޅުގަނޑުގެ އޮޕީނިއަ

 ިތއީ ެއކަން ކުަރން އޮތިއްާޔ އެ ުމއްދަތަށް ަވގުތުދެްއވާށޭ ެއކަންކަން ހުށަހަޅަން. އެހެންނޫނިއްޔާ ިމއީ ، އެހެންވީމާ

 ވެސް ފާސްކޮށްލަން ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ހަމަ މާދަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އެއް ބޭފުޅުްނ ަވކިގޮަތކަްށ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުްނގެ ަމންދޫބުން ގޮތުަގއި ތިއްަބވާ ބަ 

ހަށް ގެންގޮްސގެން ވަިކގޮތަކަށް ކާރުެގ މެންބަރުން ރައީސް އޮފީރުސަކަމަށް  ކަންކަން ސަރުކާރުން ގެންދިޔަ ގެޓުބަޖެ

ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ވެސް ޤަބޫލެްއނު ދައްކާ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ އެްއގޮތަކަށްއެ  ކުރި ކަމަށްބައްޓަންކަންކަން 

ވެސް ހަމަ ފެންނާނެ އަށް އެ ބޭފުޅާ  އް ވާހަކަތަެކއް.އެހަމަ އެބަ އޮތް  އިހަމަ މި ބަޖެޓު ފޮތުގަ ވެސްއި ދާއިރާގަ 

ެއއްވެްސ ކަމެއް ޖެހިފަކާ ނެތް.  .ނުންވި ބަިއވަރު ކަންތައްތައް ހުރިވެްސ ހަމަ ބޭއި އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގަ

ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ައޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމަށް ފައިދާ ހުރި އެންމެ މަވެސް ދައުލަތަށް ެއންމެ ފައިދާއެހެންނަ
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މިއޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން ހިނގަމާތޯޭއ  ިއ އަޅުގަނޑުމެންހަދައިގެން ައއިސްފަރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ބަޖެޓު 

އްކޮށް ބަދަލުތަކާ އެ  ތެރޭަގއި ވާހަކަދެެކވިގެްނ އެ ގެ އެ ފެންނަ ބަދަލުތަެކއް ނަށްއަުޅގަނޑުެމން އިޑިސްކަްސކޮށްފަ

ރާ ނުޖެހިއޭ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރ އަދި ޚިޔާލުތަފާުތވުމެްއެގ، އަުޅގަނޑުގެ ާދއި އިމީގަ، ކުރިއަށް ދަމާ. އެހެންވީމާ

ވެސް ހުރީ ހަމަ އެފަދައިން. ވަރަށް ޮބޑަްށ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަްނތައްތައް ހިސާބަކަށް ނުދޭ. ކިހާނުޖެހިއޭ 

 ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

 

 ާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއި

ވަރަަކްށ  ޓައިމްޮކޅެއް ކޮންމެވެސް، . އެހެންވީމާމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ލިބުނީ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން

، ހެންވީމާހުރިހާ ކަެމއް ކުރަން. އެ ެއއްޗެިހ ސާފުކޮށް މި އިބަޖެޓާ ބެހޭގޮުތން މަޢުލޫމާތުތަކާބޭނުންވޭ މި 

އި އަދި އޭގެ އިތުރަށް އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުނަާރ ކެއް ހުންނާނެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާމުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައުލިޔެކި

ން މަންޑޭ ހިސާބު ތައްމި ޢަމަލީ މަސަްއކަތް، ވެްސ ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ ވެސް ރަުޢޔާ އެްއޗެހި މި ބޭފުޅުންގެ

. ެއީއ ބާްއވަިއގެްނ ކުރިއަށް ެދވިދާނެ ެވސް ދެއިުރ ތިންއިރުދެން ދެން އެއަށްފަހު  ފެއްޓިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް

އަުޅގަނޑުމެން ޓޫތްީރ ޭޑސްވަރު ބޭނުންވާނެ އަސްލު ، ލިބުނީ. އެހެންވީމާ ފޮތް ަބޖެޓު  މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް

 ން މަންޑޭން ފެށިގެން މި ބަޖެުޓގެ ށަހަޅަައޅުގަނުޑ ހު، . އެހެްނވީމާމިއާ، މިއަްށ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކޮށް ހަދަން

ކަމެއް  ންަތއް ހޯދައި އެ ތަންަތނަށް ލިޔެ ހުރިހާއުކުރިން ހޯދަންޖެހޭ އެހެން ލިޔެކި މި މަސައްކަތް ގެންދަން. ޭއގެ 

 ކުރާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެނީ. ތެދެއްމެ. މިސާލަކަށް  ކައެއް މި ދެކެއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޚިޔާލު ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްގޮތް އެބަ ޮއތް. އެއް  ވާހަ

އޮތް ކަެމއް.  އިވެސް ހަމަ އިޚްތިޔާުރގަ ންގޮތަށް ެއއްެވސް އަކުެރއް ފިއްޔެއް ބަދަލުނުކޮށް ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދިނުމަކީއި

ހަމަ  ވެސްފާސްކުރުމަކީ  އިޝަންތަކާެއކުގަ ންޑޭކޮމަރެ އި އަދި ައއިގޮތަށް ބަދަލުތައް ެގނެސް އިޞްލާޙުތަކާ ެއކުގަ 

 ެއްއެވސް ގޮތަކަށް މި ފުރުޞަތެއް ހަންޏެއް ނުވޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހެންޏާ، ންވީމާގޮތް. އެހެތްއޮ

ނީ ހަމަ ެމންބަރުން އެދިވަަޑިއގެންނެވި ވެސް ވާއި ޕްރޮސެސްެގ ތެރޭަގއި ީމގެ ކުރީގަ  ންދިޔަ ގެ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

ބަލުން ވާހަކަދައްަކިއގެްނ ކޮށްފައޭ. ބަޖެޓު ޞަފްޙާ މެ މަތީ މިންވަރަކަށް އަލުންއެންކަންތައްތައް ހަމަ ހިމެނެން އޮތް 
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ވެސް ބަދަުލ  ެއގޮތަކަްށ ވޯޓުދީފަެއއް ުނއެްއ ފޮނުވާ. މިހާތަނަށްނުެއއް، ހަމަ އަންނަ ގޮތަކަްށ ޕްރިންޓުކޮށްފަކާ 

 މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  2015/11/8އަށް މިއޮތް ނުކުތާަގއި  1.6އިން  1.1، 1.3، އޮތީ. އެހެންވީމާ އިގެނެސްފަ

އެބަ ހޯދަންޖެހޭ  ންން މިއަށް ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަައޅުގަނޑުމެ ނަމަވެސް އްއް ނިންމިދާނެ. ކޮންމެގޮތެގޮތްތަކެ 

ނަރ، ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރާއި އަދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން. އެީއ ވެހިރާއްޖޭގެ ަގވަރުދި

 ނަ ާމއްދާގެ )ށ( ބަޔާންކޮށްަފއިވޭ ވަ 101ގައި ބުނާ ގޮެތއް ެއއީ. ގެ ަގވާއިދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހު ގާނޫނު،

ވަަނ  101ކަމަށް. އަދި ގަާވއިދު  ހޯދަންޖެހޭނެ ންފުޅުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއައަޅުގަނޑުމެން މިއަށް އެ ބޭބޭ

މިއަދު  ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން ހޭގޮތުންބައްދަލުކުރުމާ ބެ އަދި ގަވަރުނަރާއި )ށ(ގެ ދަށުން އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލާ މާއްދާގެ

އެއީ ޖެހިގެން އަންނަ  ؟އެ ދުވަސްތަކަކީ ކޮބައިތޯ، ސްޓުްނ ކުރިއަށް ދާނީ. އެހެންވީމާގޮތެއް ކަނޑައެޅީމަ ލި

ބެހޭ ގޮތުން  ހުރި ކަންކަމާ ނީ އިތުރުކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާފައިހިމެނޭ މައިގަނޑު ބައިތަުކގެ ތެރެއިން އާމްދަ އިބަޖެޓުގަ

ބޭްއވިދާނެ. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ އްދަލުވުމެއް އެއީ މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަ. 2016/11/9މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ވެސް  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަދަލުުކރެވިދާނެ. އެހެންޏާމާދަމާ ދެވަނަ ދަންފަޅިައށް  މަޝްވަާރުކރުންބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެޓު މަޝްވަރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާެނ  -4އެހެންތޯ. ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް. 

ން، ހެނދުނުއްސުރެ ދުވަހުގެ ެއއް ސެޝަ ބުރާސްފަތި 2016/11/10ެއއީ އަނެއް ުދަވސް.  މާދަން ނޫން

ޝަނަްށ ދެ ސެ. ވަގުތު ކުަޑވެްއޖެއްޔާ ދިުގކުރާނީ. ެއއް ސެޝަން، އިޓާ ެސޝަނެއްގަ އްއަޅުގަނޑުމެން ފަ

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަސައްކަތް ކުެރވިާދނެ. އަދި ޖެހިގެން އަންނަ ، ބަދަލުކުރާނީ. އެހެންވީމާ

އެ ހަތަރު ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިައށް ގެންދެވިދާނެ ޕަބްލިކު  12،13،14،15އެއީ  ދުވަސް ހޮނިހިރު

ދުވަްސ  1،2،3،4ޝްވަރާކުރަން. އެންމެ ދުވަެހއްނޫން. ކާ ުގޅޭގޮތުން މަ ޓު ޕްރޮގްރާމްތަސެކްޓަރ އިްނވެސްޓުމަން

ގުޅުން އޮތް އޭިރޔާތަކަީކ ގޮތެއްަގއި ގޮެތްއގަިއ މެންބަރުންނާ ސީދާ  ދުަވހު އެއީ މަިއގަނޑު 14މިއޮތީ ކަނޑަައޅާފަ. 

ތެޭރގައި އަދި މި ކޮމިޓީަގިއ  ގެތަކުމެްނބަރެއްގެ ޕްޮރގްރާމު އެ، ޓަރ އިްނވެސްުޓމަންޓު. އެހެންވީމާޕަބްލިކު ސެކް

މެންބަރުން  85ތަމްސީލު މި ކުރަނީ ހިމެނިވަޑައިނުގަންަނވާ މެންބަރުން. ރަށް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރންނަށް 

 އި ނެތަތީވެ ދެ ކޮމިޓީއެްއގަ އިއެގޮތަށް ުއސޫލު ހަމަޖެހިފަ މާއަށް ވަެދވަަޑއިގަންަނވަން ޖާގަ ނެތީއެއްފަހަރާ މި ކޮމިޓީ

ވެސް ހުންނާނެ  ދެން އަދި މިތާ ވަަޑއިގެން ނެްތ މެންބަރުން، މި ތިއްބެވީ. އެހެންވީމާ އިނޭ މެންބަރުން މިތަނުގަހިމެ

ނުންފުޅުވާ ކަންތައްތަާކއި އިތުުރކުރަން ބޭނުންފުޅު. އެ . ހިމަނަން ބޭއިއެ މެންބަރުންގެ އިޙްސާސްަތއް މީގަ

ވީ. ހުސްއެކަނި މި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގަތުމަށްފަހު ދާއިރާ ބޭބޭފުޅުންގެ މަންދޫބުން ގޮތުގައި މިއަދު ތި ތިއްބެ

އި ހިމެނި ިދޔައީ. ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮުތގައި އޮފިޝަލީ ދާއިރާ ކެންސަްލީވ މި ކޮމިޓީގަ އިރަސްމީގޮތެްއގަ

.ޑީ.ީޕެގ ވެސް، އެމް މިވަގުތު ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތުން .ކުަރއްަވނީތި  ހުރިހާ ދާއިރާެއްއ ތި ތަމްސީލު ވަަޑއިގެން.

 24ވެސް މި ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އެމް.ޑީ.ޭއގެ ަފރާތުން، ވެސް ވެސް، ޖޭ.ީޕގެ ފަާރތުން ފަރާތުން
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 ރަސްމީ ދާއިރާއިން ބޭރު  ނީކުެރްއވެ އެ، ތްަތކެއް ކަނަޑއެުޅން. އެހެންވީމާމެންބަރުން މި ކުރައްވާ ކަމަީކ މިއަށް ގޮ

އަްށ މިއާ ެއއްގޮތަށް ކުރި .އޮތްގޮތަށް މެންބަރުްނގެ މޭޒުޮކޅުަގއި މި އޮންނާނީ މިކަނޑަުޅއްވާ  މަސައްކަތެްއ ކަމުަގއި

ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ  ބޭނުންވަނީ.މި ފަސޭހަ ގޮެތއްތޯ ދަންނަާވލަން  ތޯ،ގެންދިއުން އެީއ ކޮްނގޮތެއް

 ރަޝީދު.

 

  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހު އަުޅގަނޑަށް ުފރުޞަތު ދިނަސް މައްސަލައެްއ ނެތް.ޟަށްފައްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައްޔާޟް ކުިރއަށް ގެންަދވާ.

 

  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ން އެހެްނނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުންގެ ކުރަން. ދެިޚޔާލަށް އަުޅގަނުޑ ެވސް ތާއީދު ޝުކުިރއްޔާ. ޣަފޫރު ހުަށހެޅުއްވި !އާދެ

 ޕީގެ މި .ައއި.އެސް.އެހެްނ ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅާލުމަށް. މިހާރު ޕީ ތި ޝެޑިއުލް ހުރިގޮތުން އެަކންވާނެހެނެއް ހީނުވާތީ

. ދެން ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް ނުފެނޭ މިއަކަްށ 15، 14، 13، 12އިންނަނީ ހަތަރު ދުވަްސ ދެްއތޯ. 

 ދުވަްސ އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަެވސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް 4 ތަކެއް އަންނާނެތަނެއް އިނގޭތޯލުމާބޮޑު ބަދަ

ދިރާސާކޮށްލަން ެއއްދުަވސް ލިބުން އިނގޭތޯ. ެއއީ މާދަމާ. މާދަމާ ސެޝަން،  އެއަްށވުރެ މާރަނަގޅު މި ަބޖެޓު

 ދުވަސް ހުްސކޮށްލާފައި އަުޅގަނޑަށް މާ މުހިންމު ސެޝަނެއް އަސްލު. އޭގެ ބަދަލު އެވެސް މިހާރު މާދަމާ މިއޮތީ 

ތާރީޚު  ޕީ އޭެގން ދުވަހެއް އުނިކުރުން ެވސް. އެީއކީ ޖާގަ ލިބޭނެ ކަމެއް ނޫން މިހާހިސާބަށް.ައއި.ެއސް.ރަނގަޅު ޕީ

ާލ އެނގިލަން އެއްުދވަްސ އިހަކަދަްއކާއިރު ީމގެ ވާުނވާ ބަލަައޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާ ވާ ދައްކާގޮތުން. އެކަަމކު

މް އެބަ ބޭނުންވޭ އިނގޭތޯ. މިރޭ ގޮއްސަ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ދިރާސާއެްއ؛ މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ މިނިމަ

ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީާމ، މަދުެވގެން ައޅުގަނޑަްށ ހީވަނީ ެއއްދުަވސްވަުރ 

ނގަޅީ ދެދުވަސް. އެހެންނަމަވެސް، ޭއޒް އަ މިނިމަމް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފްރީކޮށްލަދެއްަވއިފިްއޔާމު، އަުޅގަނޑަށް ރަ

 އެއްުދވަސް ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 !އާދެ... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ެގ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވީއަނެއް އޮފްލައިްނގައި އެއްަބސްވަމާ. މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ

ަގއި ދަންނަާވލާނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައި ކޮމިޓީ ރެކޯޑުފަހުމިހާރު ޚިޔާލު އެއްގޮްތކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް

ކަުމގަިއ  2016/11/10އެީއ  .ގެ ބަދަލުގައި ބުރާސްފަތިއި ރަސްމީ ަބިއ ފެށޭ ތާރީޚަކީ ބުދަ މަސައްކަުތގައި

ފަހު ެއގޮތަށް ނިންމީމަ އެގޮތަށް އިޢުލާން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ާޕޓީތަކުގެ މެުދގައި ިޚޔާލު ަމޝްވަރާކުރުމަށް

އާއި މާދަމާގެ ަވގުތެްއަގއި ކޮމިޓީގެ އިދާރީމޭުޒެގ  ކުރިން ައޅުގަނޑުމެން މާދަމާ އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން. އެހެްނވީމާ، ޭއގެ

މަށް އޮންަނ އުސޫލުެގ ދަށުން ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން ހޯދު ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަގވާއިުދަގއި މި

ލިޔުްއވުންތޯ ބައްދަލުކުރުންތޯ. އެގޮތުން ލިުޔއްަވިއގެން ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިން ގެނަސް އޮންނާނެ. އަިދ 

އެ ދެގޮތް ވެސް. ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން ، ނގޭތޯ ހާޒިރުކޮްށގެން. ެއހެންވީމާބަދަލުކޮށްފައި ވެސް އޮންނާނެ އި

އެކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން ބާއްވާނެ ޑޭެޓްއ ، ރުވެ ލިބެންޖެހޭ. އެހެންވީމާހާޒި ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ.

 އޯކޭ. އެްއކޮށްލީ. ފަސޭހަކޮށްލީމަ އެ ،އަންނަ ދުވަހަށް ހަމަ ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، ހަމަ ބުދަ، ޖެހިގެން

ނާނެކަން މި ކަންތައް. ހަކު އޮންމީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހަ ދުވަހެއް އެނގޭނެތާ. ހަނދާނުގަިއ ހުންނާނެތާ މިވެނި ދުވަ

ށް. އްޗަައޅުގަނުޑމެން ހަމަ ބުރާސްފަ ުދވަްސ ބަދަލުކޮށްލައިފިން ހަނދާނަށް ޓަަކިއ ގެންނަން. އޯކޭ. އެ، އެހެންވީމާ

ބުރާސްފަތީގެ ފަސްޓް ެސޝަނަކީ ެއއީ. ފަހުގެ ެސޝަންގައި އަުޅގަނޑުމެން ުކރިއަށް ގެންދާނީ އިނގޭތޯ. 

ބަދަލުކޮށްލީ.  އްޗަށްތީ ފަސޭހަ ވާނެ. ޯއކޭ ުބރާސްފަތި ވީްކސް ނިމޭ ހަފްތާގެ ފަހުދުވަްސ ވާއެހެންނޫންތޯ. ބުރާސްފަ

ްއވާ. . ދެއިދެން ވަކިަވކި އޮފީސްަތކުގެ ބަޖެޓް. މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ އެތި ކޮންމެވެސް އެެހން ދުވަހެއްގަ 

މުގަިއ ވާނަމަ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް އެެހންވީމާ، ޚިޔާލު އެްއގޮްތވެއްޖެ ކަ !)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ

ްސ ގައި އާމްދަނީ. އެއީ ފުރަތަމަ ވެސް އެްއޮގތެއް ގޮުތގައި މުޅިދުވަލުން. އަޅުގަނުޑމެން ބުރާސްފަތީއެ ބަދަލުކޮށް

ފަހުަގއި ޖެހިގެން ކޮން ގޮތްަތކެއްތޯ ަކނޑައެޅުމަށްކިޔާލުމާިއ އާމްދަނީ ހޯދަން ހުރީ ކޮން އެްއކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު

 12ހަށް. އެހެންވީމާ، ވަނަ ދުވަ 12. ެއއީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވާނީ އި ހުކުރު ދޫކޮށްފައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގަ

ގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ބައްދަލުކުރާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭގޮތުން މެންދުރުފަހު ނޮވެމްބަރު

އަދި އެމް.އެމް.އޭ ަގވަރުނަރާ.  އްދަލުކުރާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއިއި ައޅުގަނޑުމެން ބަ. ޭއގެކުރީ ދަންފަޅީގައިދަންފަޅީގަ

ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިައށް ގެންދަން. ދެ ސެޝަން އެްއކޮ 9:00ހެނދުނު ދަންފަޅި 

މެްނނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭެނ އަދި އޭގެފަހުން މެންދުރުފަހު ސެޝަން އަުޅގަނޑު .އެ ބޭފުޅުންނަށް ގެންދެވޭނެ

މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް  ން ވަކިވަކި އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓު. ދެއިމިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގަ

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ގެކުރިން ވެސް ޮކށްފައި އޮންނާނީ. މީގަނޑުމެން ސިޓީއަކުން ދަންނަވާނީއަޅު

 12އެއްކޮށް. ެއއީ  ތުކޮށް އަޅުގަނޑުެމންނަށް ގައިޑްަލއިން ލިބުނީހެން މިހާރު މެންބަރުންގެ އެްއބާރުލުމާހަމަ ސްމޫ

ވަނަ ދުވަުހ  13ގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިްނެވސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްެގ މަސައްކަތް ހޮނިހިރު
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ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ.  ން މުައއްސަސާތަކާ މިހިސާބުން ފެށިގެންގެން ކުރިއަށް ގެންެދޭވނެ އެވީގޮތުން. މިނިވައްޓައި ފަ

މިއޮްތގޮތަށް، ދެންމެ މި ދަންނަވާލެވުނު ގޮތަށް ސުންގަޑިަތއް ކަނަޑއަޅައި ިމ މަސައްކަތް ފާސްވެއްެޖ ، އެހެންވީމާ

ނީ އެހިސާބުން ކަމަށް، ތި ބޭފުޅުންގެ އެންމެންގެ ރުހުމާއި އެކުަގއި ކަނޑައަޅަން އަުޅގަނޑު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި ދެވަނަ ދުވަހެއްގެ ތަރުތީބުން މަސައްކަތަްށ މާބޮޑަށް ފަސޭހަކަމާއެކު 

ކުރިއަށް ދާނެ. މިހާތަނަށް ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ކޮށްދެްއިވ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަުދ 

 އި ދުވަުހގަ 2016/11/10ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުެމްއ އޮންނާނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ންމާލާނީކޮމިޓީ އަުޅގަނޑުމެން ނި

އެުދަވހު އަޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަާޅނީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް  .އެއީ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ގެހެނދުނުގެ ދަންފަޅީ

ންބަރުން އަޅުގަނޑުެމން އަމިއްލައަށް މެ މުޅި ބަޖެޓުމަޝްވަރާކުރުާމއެކު  ކަނޑައަުޅްއވާފައި ހުރި ކަންަކމާ ގުޅޭގޮތުން

 . ުޝކުރިއްޔާ.  މަށްފަރިތަވެލަިއގެން އައު

_______________________ 

 

 

 

 




