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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ    އާދެ!`.   ވަޑައިެގންބައްދަލުވުވަނަ    24މާލިއްޔަތު  މެންތިއްބެވި   މަށް  އެންމެހައި  ބަރުންނަށް   

ބައްދަ  ނެއެނިގަވޑަިއަގންނަވާ  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ މި  ވެސް   23  ހަމަކުވުަމކީ  ފަދައިން  ބައްދަލުވުުމަގިއ    ވަނަ 

އޮޑިޓަ  ލިދަންނަވާ  ޑުއަޅުަގނ  އޮފީހެުގ  ފަދައިން  ޖެނެރަލް  ުގޅޭޮގތުން   ވަނަ  2017ރ  ބަޖެޓާ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް 

މިއީ   ެގެގންދާ ޮގތަށް ނިންމީ. މިއަދު  ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް  2  ސެޝަނަކަށް ބަހާލައިެގން  2މިއަދު    އަޅުަގނޑުމެން

ބައްދަލުކުރަން    މުަގއި އަޅުަގނޑުމެންފަހު ބައްދަލުވުމެމާ، މިއަދުެގ ބައްދަލުވުުމެގ ެއންހެންވީ ނަ ބައްދަލުވުން. އެވަ  3

އެއީ   ފިނޭންސާ.  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވަނީ  މި  ބައްދަލުވުމުަގއި  ރާވާފައި  ކުރީެގ  މީެގ  ދެންމެ  ވަނަ    23ހަމަ 

ެގންދި  ައޅުަގނޑުމެން   ބައްދަލުވުމުަގއި މި  އޮފީހުެގ  ކުރިއަށް  ޖެނެރަލް  ޮއޑިޓަރ  ބައްދަލުކުރުން. ޔަ  ބޭފުޅުންނާ 

އެބަ އުޅުއްާވ.   ވަޑަިއެގން  ފް ފިނޭންސް . މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮސްންއެހެންވީމާ، ޭއެގ ފަހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ

އެހެންވީމާ،  ޑުމެއަޅުަގނ  އެބައޮތް.  މީޑިއާ  ހަމަ  މިވަުގތު  ކޮމިޓީަގއި  ބޭއްވުންެގ  އިތުރަށް  އިތުރު  މީޑިއާ  މެދުަގއި  މާ 

ކަމަށް  ފާސްކުރުމެއް އޮފް   ައޅުަގނޑު   އި ޑައަޅާފަކަނ  ނެތް  މިނިސްޓަރ  ައވަހަކަށް  ވީހާ  އިދާރީމޭޒުން  ދަޢުަވތުދެން 

ަގއި ެއ ވާހަކަ  ގތޯ. ކޮމިޓީ ރެކޯޑިންއިނޭގ  އިޮއތީ ފެށިފަ  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ކޮމިޓީ މި.  ވަތުދޭންދަޢު  ފިނޭންސަށް

މާލިއްޔަތު    !އާދެ  ޅަކަށްފަހު()ވަުގތުކޮ  ދަންނަވާލާ. ކޮމިޓީެގ    24ެގ  ކޮމިޓީ`.  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

އަދި   މަރުޙަބާ  މިނިސްޓަރމެންބަރުންނަށާއި  ފިނޭންސަށް  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ    އޮފް  މިއީ ދަންނަވަން.  ފަދައިން 

އޮ  އޮޑިޓަރ މިނިސްޓް  2017ފީހުެގ  ޖެނެރަލް  ުގޅިެގން  ބަޖެޓާ  އަހަރުެގ  އޮފްވަނަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ރީ  ފިނޭންސާ 

ކުރައް ފަރާތުން  ސުވާލުކޮމިޓީެގ  ބައެއް  ޚާއްޞަވަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުވުމެއް.  ވަ  އިފަކޮށްލާތަކަށް  ކި 

އިްއޒަތްތެރި  އި އަދި އަޅުަގނޑުެގ އަިމއްލަ ނަމުަގއި  މެންބަރުންެގ ނަމުަގޔާ   ކޮމިޓީެގ  އަށްހަމަ އިންތިހާ  މެންއަޅުަގނޑު

އަރިހުންސްޓަމިނި  ފިނޭންސް ެއއީ    ރ  އެދެން.  މަޢާފަށް  ބޮޑަށް  ތިރީވަރަށް  މިާގތްަގނޑަށް  ޓަށްވުރެން ނިހަކަށް 

މަޑުކޮށްދެއްވީތީ.   އިންތިޒާރުަގިއ  ބައްދަލުވުމުެގ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ފަދައިން  ިގނައިރު  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 

ފުއަޅުަގނޑުމެންެގ ާގ  ފެށުމަށް  ބައްދަލުވުން  މިނިޓު  15ތްަގނޑަކަށް  ރަތަމަ  ަވުގތެްއ  ބައްދަލުވުުމެގ  ެގ  ވަރަކަށް 

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ   ސިވް ސުވާލުއަދި އެާއއެކުަގއި މެންބަރުން ވަރަށް އެކްސްޓެން  ދިޔަ.އަޅުަގނޑުމެނަށް ެގއްލިެގން

ތި    ހަމަ   ރަންައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު  ލިެގން ދިޔައީ.އްުގތުކޮޅެއް ގެ ނަށް ވައަޅުަގނޑުމެ  ކުރަްއވަންޖެހުމާއި  ެގންބަޖެޓާ ުގޅި

ފަށަމުން ދަންނަވާލާނަން    . އަޅުަގނޑު ދާނެ ކަމަށްލިބިެގންނަށް މި ކަމުަގއި  ައޅުަގނޑުމެ  ދީލަތި މަޢާފެއް  ބޭފުޅުންެގ

އަޅުަގނޑުެމންޢާ ޮގތެއްަގއި  ކަންތަކާ    އްމު  ފަރާތަށްމި  ހުށަހަޅުއްވާ  އެ  ސުވާލުތައްުގޅިެގން    ސްކޯޕެއް އަމިއްލަ     

ރިއަށް ެގނައީ ވެސް އެ  އަޅުަގނޑުމެން ކު   ެގ ބައްދަލުވުންޖެނެރަލް  ރ އެޮގތުން އޮޑިޓަން.  ެގނެސްދެްއވުމަށް ަވުގތުދެ

މަޢުލޫމާތު    ބޭފުޅުންެގ ބޭނުންވާ  ހޯދަން  އިތުރަށް  ފައިނަލް  ހޯދުމަށްފަރާތުން  ފިނޭންސަކީ  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ފަހުަގއި 

ކަުމގަ   އަޅުަގނޑުމެންެގ އެހެންވީ  އިމި  ހީ މާ،  ފަރާތް.  އަޅުަގނޑަށް  ސުވާލުމިހާރު  މިނިސްޓަރަށް    ވަނީ 
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ދެން   ޕާޓީތަކުންހެން.ކުރިމަތިކުރަްއވަން  މެންބަރު   ރުެވވަޑައިެގން ހާޒި  ޖެހެނީ  ސްކޯޕަކަށްވުރެން    ންހެންތިއްބެވި 

ޢާކުރީގަ  ދެން  އޯޕަނިންގ    މިފަދައްމުޮގތެއްަގއި  އި.  ހަމަ  ބެޓްސްމަނަބައްދަލުވުންތަކުަގިއ  ވެސްކީ  މަރަދޫ    އަބަދު 

  މިހާރު ވެސްއެހެންވީމާ،  އިންނަވާ މެންބަރެއް.    އިެގ ފަރާތުން މި ކޮމިޓީަގތެރި މެންބަރު އެމް.ޑީ.ޕީއިްއޒަތް  އިރާެގދާ

ދެން   ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ެގންދިޔަމާ  ޮގތުަގއި ޝަރީފް  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ   އަތްޕުޅު ނަންަގވާ އެބަ. 

އަޅުަގ  ވަޒީރަށް އައެނިގވަޑަިއަގންނަާވނެ  މިހިނޑުމެންެގ  ކަރުދާތުަގިއ  މިނިސްޓަ  ސްތަކާރަ  ފަރާރީއަދި  ތުން ެގ 

  2ތުތަކާއި އެ  ލޫމާމަޢު  ކަމަށް ވާނަމަ އެވާ  ެއްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް  އިފަ ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަރާތުން ލިބިވަޑައިެގންއޮޑި

 ޝަރީފް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްެގންދެުވމަށް. . އެހެންވީާމ، ބައި ބައިެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ކަނޑައެޅުއަހަ  މި ކަމަށް  ޚަކުރަްއވައިފިްއޔާ  ދޫ  ފައިނޭންސުން  އެއްކޮށްލިއަން  މި  46  ބަޖެޓް  ނުރަށް  ރަދުކުރައްވާނެ 

ވަނަ ކަމަކީ މިދިޔަ    2އެބައޮތް. ެއއީ އެއް ކަން.    އިވިދާޅުެވފަ  އިޓީަގވެެގންދާނެ ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި ކޮމި

ބަޖެޓް    މި  ،ހަރުއަ ހުށަހެޅުނު  ކުމި  59އަހަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އޮްއވާ  ފާސްކޮށްދިނީ  ލިއަނަށް  މި   46ޑަކޮށް 

ބަެއްއ    ޮގސް  ސޯސްނުކުރެވިައއުޓް  ދެވޭ ޮގތެްއަގއިއެންމެ އެމިލިއަން. އެހެންވީމާ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެބަ ވިދާޅުވޭ  

ވެސްކައުންސިލު ވާހަކައޮޑިޓު   ތައް  އޮތް  ައއުޓްސޯ ނުކުރެއްވި  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އަދި  ކަމަށް ސް.  އެ  ކުރަްއވަިއެގން 

ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ އެންެމ    3މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް ހުށަހަޅުްއވާފަ. އެހެންވީމާ،  6.5 ބޭނުންވާ

  ފިނޭންސް  ކަމަށާއި  ނޫނިއްޔާ ވާން ނެތް  ަވިއެގންދެއްމިލިއަން    55އޮތް އަހަރު    މި އަހަރަށް ކުރިައށް  މަދުވެެގން

މިހާރު    މާ،ދެްއވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީވަރު    45ވަނީ  ރު ވިދާޅުމިނިސްޓަ މިލިއަން    42  ޑަކުރަންކުނޫނީ އެ ވެސް 

އަދި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުެގ   ލަތުެގ މި އާމްދަނީ ފޯކާސްޓާ އެހެންވީމާ، މި ދައު ެގންުގޅުްއާވ ކަމަށް.  ކުޑަކުރަން ޚިޔާލު  

އޮފީހަތެރެއިން   ދެއްވާނެޮއޑިޓަރ  ކޮބައިތޯ   ށް  އަދަދަކީ  ރަނަގޅު  ކުކުޑަ  އިއާ   އެންމެ  އެ  ކޮން    ޑަކުރީކުރަްއވާނަމަ 

 ފާނަންތޯ. ތޯ އެ ވިދާޅުވެދެްއވައިްއަގފުޅެވިސްނުން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 .މިނިސްޓަރ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މުނައްވަރު އެންޑް ޓްރެޜަރީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

ލަފާެގ ވެސް    ެގޖެނެރަލްއޮޑިޓަރ  ހަމަ  އަހަރާ ޚިލާފަށް ދެން އަޅުަގނޑު  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މިދިޔަ    !އާދެ

ބައްމަތިން   މި  ހަމަ  މިއަދު  އަޅުަގނޑު  ރިކުއެސްޓްކުރެޭވ  ފުރަތަމައަޅުަގނޑުދަލުވުން  އިސް    ދިނީވެސް   ކަމެއް 
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މި އެހެންވީމާ،  ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުންނާ.    ނެ ބައްދަލުކުރާނަމާންނާއި  އިފައިރާދަކުރެްއިވއްޔާމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ

ބައްދަލުކޮށްފަ  ބޭފުޅުންނާ  އެ  އަޅުަގނޑު  ކުރިން  ެއ    އި މީޓިންެގ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ޙަޤީޤަތުަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެން   އިނުޖެހިފަތްޕުޅު ހަމަ ފުޅުން ކުޑަކޮށް ހިއަހަރު އެ ބޭއެ ދެއްވަނީ އެ ޮގތަށް. އެއީ މިދިޔަ  މަޢުލޫމާތު  

ބަޖެޓް    މިކޮޅަށް  ލުނުކޮށްބައްދަ ހަމަ  މިފަހަރުެގ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެންނެވިން  އަޅުަގނޑު  ދެން  ދެންނެވިން.  ވަޑަިއަގން 

ދަންނަވައިދެްއވީމަ ެއ    ތަކޭ. ެއއީ ސިޔާސަތުތައްހުރި ބައެއް ޮގތް  އިސަރުކާރުން ނިންމާފަ  ސިޔާސަތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ވަރަ  ބޭފުޅުންެގ    ކަށްކޮންމެވެސް  އެންމެއެ  ފާހަަގވި.  އަޅުަގނޑަށް  ބަދަލުވެެގންދިޔަކަން  ވިސްނުން  މުހިންމު   ހަމަ 

 ނިެގންދާނެ ވަރަށްެއކަްއޗަކަށް ބަޖެޓް ހުށަހެޅިެގންދާއިރު ފެ  ތަކީ މި އަންނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމެން އެކީމައިަގނޑު ޮގ

ެގ އެންމެ މީުގޅެމުން މި ދަނީ. ރުން މި ެގންނުންތަކެއް ސަރުކާސްެގ ވިކުރުމުރިކަރެންޓް ެއކްސްޕެންޑިޗަރ ދަށް ބޮޑަށް

މަޤް ސަބޮޑު  އަޅުަގނޑުމެން  ވަނީ  ކުރާރުޞަދަކަށް  މި  ިގނަ  ިގނަ    ކާރުން  އެބަވަރަށް    ހަމަ  ހުރިހޭދަތަކެއް 

އަޅުަގނޑުމެނަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް   ކަމަށް  ޚަރަދުތައް  އެހެންވީމާ،  .ފާހަގަވާ  ދަށްކުރެިވދާނެ  ދުކޮށް  މަ  އެކަހަލަ 

ޓަކައި  އަޅުަގނޑުމެން ހަރުދަނާކުރުމަށް  ިއތުރަށް  ކުޑަކުރުމަށް  އިޤްތިޞާދު  އާމްދަނީ   ޑެފިސިޓް  ލިބޭ  އަދި  ޓަކައި 

ބޮޑަށް  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޓަކައި  ެއ  މަސައްކަތްތަކެ  ބެލެންސްކުރުމަށް  ކުރައްވަމުންދާއިރު  އް 

ވިސްނުންތަކެއް މަޖުބޫރު  ޙަޤީޤަތުަގއި   ކަހަލަ  މި  ެގންނަން  މި އަޅުަގނޑަށް  ެގންނަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވެެގން 

ެއ    ދެން ފުރަތަމަ ކުރެްއވި ސުވާލަކަށް ެއ ބޭފުޅުން މި އަހަރު ވެސް  .. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުންތަކާ ެއއްކޮށްޖެހެނީ

ެވސްބޭފުޅުން   ފަހަރު  ކުރީ  ކަންނޭނެގ  ބޭފުޅުންނަށް  އަ މަތިން،  ެއއަށްވުރެ    ރިކުއެސްޓްކުރެްއވީ  އެ  ޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން އޮޑިޓް  ދެންނެވިން  ައދި    ހަމަ  ވެސް   ހަމަ   ައޅުަގނޑު  މުއަްއސަސާތައް  ލަތުެގދައު  ހުރިހާއޮފީސް 

ސްޓީމް ބެލީމޭ  ބޮޑަށް  ދަށްކުވަރަށް  އިންޑިރަން.  ލައިންކޮށް  އިންސްއެހެންނަމަވެސް  ތަކަށް  ޓިއުޝަންޓިޕެންޑެންޓް 

ބަޖެޓްމިފަހަރު  އަޅުަގނޑު ހަދައި  އިސްކަެމއް    ޚާްއޞަ  ެވސް  ރިވަިއސްކުރިއިރު  އެީއ    ހުންނާނެ.  އިދީފަ  މިހާރު 

ކެޕިޓަލް  ރިކަރަންޓް  އަޅުަގނޑުމެން ވެސް  ައދި  ކަޓްކުރިއިރު  ބޭފުޅުންނަށް  އެކްސްޕެންޑިޗަރ  ހުރި   އިކަޓްކޮށްފަ  އެ 

ކޮށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ދަށްންކޮޅަށް ހަމަ  ތަ  ވުރެންތަންތަނަށް  ރު ހުންނާނެ އެހެންކުރި މިންވަދަށްމިންވަރު މާނައަކީ  

އެ  އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑު  ކުޑަކޮށްފަ.  އެސެސްމަންޓުން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޮޑިޓަރ  އިން  އިފަދަންނަވާ ޮގތުން  ނާނެ 

މިފަހަރު ހެދިއިރު  ލޮކޭޝަންޅުަގނޑުމެން އެކަމުަގިއ ވިޔަސް އަ  ރި ކުިމލިއަން ރިކުއެސްޓް 60އެ ބޭފުޅުން  ށްޖެނެރަލަ

އެލޮކޭޝަން  އަ އިނޭގތޯ.    40  އިންނާނީ  އިހަދާފަޅުަގނޑުމެން  އަހަރު   ިމލިއަން  40މިލިއަނަށް  މި    ެއއީ 

ނަންބަރވޯކިން   އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން  ގ  ޮގތުަގއި  އަހަރު    ެގންުގޅޭ.އެްއެގ  މި   އިފާސްކޮށްފަެއއީ 

ސުވާލަކީ  ދަށްމިލިއަން    46  ވެސް  އިންވަރަށްވުރެން ދެން  ދިމަދިމާ.  ދަށްކުރަން ކޮން  އަޅުަގނޑުމެން  ލަކުންހޭ 

ބޮޑު  ހުރީ.    އިވިސްނާފަ އަޅުަގނޑަށް އެންމެ  އެކައް  ދަށްކުރުމަކަށް  ފަހަޗަކީ  ފާހަަގކުރި  ބޭފުޅުން މި  އެ  ވެސް  ރު 

މަޤާމުތަކެއް  އިހުށަހަޅުއްވާފަ އިތުރު  ވެސް  އެބައޮތް  އަހަރު  އަންނަ  މި  އަހަރާ   އިތުރުކުރަން.  އެއްޮގތަށް    މި 
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ތަނުން   އެވެފައި ަވނީ. އެހެންވީމާ،    ސަރުކާރުެގ ސިޔާސަތަކަށްމުވަްއޒަފުން އިތުރު ނުކުރަން  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން  

ޤަބޫލުކު ާގތްަގނޑަކަށްއްޖެޮގތުން ވެ  ރާވެސް އަޅުަގނޑު  ދަށްކޮށްފަޒަފުންމުވައް  20  !އާދެ  ްއޔާ   އި އަޅުަގނޑުމެން 

އެކައްޗަކަށްއި ކަަމކަށް  2.  ންނާނީ  ވަ  ވަނަ  ެއކްސްޕެންސަސް، ރައަޅުަގނޑުމެން  ޓްރެވަލް  ބޮޑަށް    ށް 

ހަމަ އަކްރޮސް އޯލް ދި އިނީ    އިނިންމާފަ  ޚަރަދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން  ކުރުމުެގފަތުރުދަތުރު

  އިއެ ބަިއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްކޮށްފަ  ، މެދުަގއި. އެހެންވީމާޓިުއޝަން  ޓިހަމަ ސަރުކާރު އިންސް

އިންނާނީ ރިޕެއާސް އެންޑް    އިހުންނާނެ އެއްޗަކަށް ފާހަަގވެފަ  އިށްކޮށްފަވަނައަށް ެއންމެ ބޮޑަށް ދަ  3ންނާނެ. ދެން  ހު

  އި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްކޮށްފަ  ކޮށްމުއައްސަސާތަކެއް ައކްރޮސްމެން ހަމަ ހުރިހާ  . މި ވެސް ައޅުަގނޑުމެއިންޓަނަންސް

ވަރަށް  އަދި   ބޭނުންަވނީ  މިހާރު ބޮއަޅުަގނޑުމެން  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  އަހަރަކު،  ކޮންމެ  މާނައަކީ  ޓާެގޓްކުރަން.  ޑަށް 

ވަރަށް ބޮޑެތި ބަޖެޓުތަކެއް ހަމަ   ކިޔާފައި  ސޭންއިންޓަނަމެއަޅުަގނޑުމެން ދެތިން އަހަރު ވެއްޖެ ެމއިންޓަނަންސް ހަމަ  

ެގންދަވާފައި  އެހެންނަމަވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް    ވާކަންއޮފީސްތަކުން  މިފާހަގަވެފައިވޭ.  ފަހަރު  ިގނަވަރަށް    އީވެސް، 

ަވރަށްވުރެ އެލޮކޭޓްކުރާ  އެތަްއ    އޮފީސްތަކުން  ނުޖެހޭ  ކުރަން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ޚަރަދުކުރަްއވާފައި  ިގނައިން  މާ  ެވސް 

ޚަރަދުތަކެއް ފާހަަގކުރެވިފައިވާތީ   ބައިވަރު  ޓާެގޓްކުރަން  ވެ  ކުރާކަން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވިސްނާފަިއ މިެވސް  އަޅުަގނޑު 

ދެން ހަރުމުދާ،   ހުރީ.  ހޯދާ  ބޭފުޅުން  ެއ  މިސާލަކަށް  ެއކްސްޕެންޓިޗަރއަށް  ކެޕިޓަލް  ކެޕެކްސް،  އިތުރަށް  އޭެގ 

ކޮމްޕިއުޓަރ   އެކަހަލަ  މިސާލަކަށް،  ބޮޑަށްެއއްޗެއްސާއި  ވަރަށް  ހުންނާނީ  އަޅުަގނޑު  ވެސް    ެއއްޗެހި.  އެބައި 

ދެން ދެންމެ  މަދުކޮށްފަ.  ދެއްކި  މަޝްވަ  އަޅުަގނޑު  މަޝްވަރާކުރި  ވިދާޅުވި  ހަމަ  ބޭފުޅުން  އެ  ބައްދަލުވުުމަގއި  ރާ 

މުހި  ޮގތަށް ވަރަށް  ވެސް  ބޭފުޅުންެގ  އަހުމިއްޔަތުންެއ  ކަުއންސިލުމު  މި  ެއްއޗެއް  ދެްއވާ  ން.  ޮއޑިޓްކުރު  ތައްކަމެއް 

މި މިދެންނެވީ  މުހިއީއަޅުަގނޑު  ވަރަށް  އިންފޮމޭޝަން   އީއެ  .ވެސް   ށްއަޅުަގނޑަ  މުކަމެކޭން  ފައިނޭޝަލް 

ވެސް  އަޅުަގނޑުމެ ބޭފުޅުންންނަށް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަޖެހޭ.  ލެވަލަލިބެން  ހުރި  އެ  ރިކުއަސްޓްކުރީ  ކަށް   

ބޭފުޅުން   ދެންނެވީ   އަޅުަގނޑު ެއ  ދެވޭކަށް.  އަދަދަކަށް  މިވެނި  ނެތޭ  ތެރޭަގިއ  އަހަރު  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

،  މިލިއަން ކައުންސިލު  6ނޫންތޯ.  ދާންވަނީ އެހެންމިލިއަން އަޅުަގނޑު ހަނވަރަކަށް    4އެބަހުރި    އިރިކުއަސްޓްކޮށްފަ

މިސާލަކަށް    4.2 އެޖެސްޓްކުރެވިދާނެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޭތި  ދެންނެވިން  އަޅުަގނޑު  ެއ  އެހެންވީމާ،    2ެއޮގތަށް. 

ިއތުރަށް  އިމިލިއަނުެގ ތެރެ  40. އެހެންވީމާ،  މިލިއަން ވަރަކަށް   42ައޅުަގނޑު ދެންނެވިން    މިލިއަން ލާފައި  2ން 

މު ކަމަކަށްވާތީ ދެވިދާނެއޭ. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ބަލާފަިއ  ންން ެއ ބޭފުޅުންެގ ެވސް އެހާ މުހިމިލިއަން އަޅުަގނޑުމެ

ކުރެވިދާނެ ދެންނެވިން އަޅުަގނޑަށް އެޖެސްޓް  އަޅުަގނޑު  މިލިއަން  40އިން    އިއަޅުަގނޑުމެންެގ ފޯކަސްޓް މިހާރު ލާފަ

ތު އިން އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ބަޖެޓް ސިޔާސަ  މަށް މެކްސިމަމްކޮށް ދެވޭނެ ކައަޅުަގނޑަށް އެންމެ  މިލިއަނަށް. ެއއީ  42

 ދެވޭނެ ވަރަކީ.  ޮގތުން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަ އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތު  ފަރާތުން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޕީ.ޕީ.އެމަމި  ދެން  ެއބައޮތްތޯދަލުކޮށްލާނަން  ކުރިއަށް  ؟ ށް.  އާދެ! 

 ެގންދަވާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު  ހިންނަވަރު ދާއި

އަށް މި ލިބެނީ.    2017 މި ފަހަރު ލިބޭނީ އެހެންނޫންތޯ  ދިންވަރަށްވުރެ މަދުންނޭ  2016އެހެންވީމާ، ޭއެގ މާނައަކީ  

ހެދި އިނޭގތޯ  ދެން ބަޖެޓާ  މި ދައްކަނީ  ވާހަކަ  ހުރި  ބޭފުޅުންެގ މަސަްއކަތްތައް ނުކުރެވި  ބައެ  ޖެޓް ނުލިބިެގން.  . 

 .. .އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމަދު މުނައްވަރު 

އަ ވެސް  ައހަރު  މި  މިސާލަކަށް،  ހުއްޓިެގން  ޙަޤީޤަތުަގއި  ަމސައްކަތްތައް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި 

އަހަރު  ފާހަަގކުރެ  ދެންމެ  ،މިލިއަން   1އިންނާނެ   މި  ހަޔާރކުރުން.  މީހުން  ބޭރު  ޮގތުަގއި  ކޮންސަލްޓެންސްެގ  ްއވި 

ދިޔައިރު   މަސައްކަތްތެރޭަގއި އެ ޙަޤީޤަތުަގއި އަދި މިހާ ހިސާބަށް  ކުރެވިފަކާއެއް ނެތް. އަދި  ެއ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ 

މަސައްކަތްތަ ބޭފުޅުން  އެ  ފަކެ ކިރިޔާ  ކުރަްއވަން  އަޅުަގނޑު  އް  ހުރީ.  އެ  ޮގތުން ޤަްއޓަވާފައި  ބޫލުކުރާ 

އަހަރު  ވެއްޖެ  އަންނަ  މި  މަސައްކަތްތައް  ހުރި  ވިސްނާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ވެސް  އްޔާމުންނެއް  އަދިވެސް 

އަހަރު   މި  މިދެންނެވީ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނުދާނެ  ފެށިެގންނެއް  ދިނުމުެގ    1އެްއކޮށް  މިލިއަން 

މި ހުރީޅުަގމިލިއަން ވެސް އަ  2ބަދަލުަގއި     ޓަކައި. ދެން  މަސައްކަތްތަކަށް ފަސޭހަކުރުމަށް  ނޑު ދޭން ތަްއޔާރަށޭ 

ހެދިެގންދާއިރުަގއި   ޙަޤީޤަތުަގިއ  ރިޕޯޓުތައް  އޮޑިޓް  ކަމަކީ  ބޭނުންވާ  ފާހަަގކުރަން  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  އަދި  އަނެއް 

ކައުން ހުންނަ  މި  ރަށްރަށުަގިއ  ޚާއްޞަކޮށް  އޮފީސްތައް  އަދި  އޮޑިޓްކުރަމުންދާއިރު  އޮޑިޓްކޮށްެގންނެއް  ސިލުތަްއ 

ހާސިލުނުވޭ މަޤްޞަދުތަކެއް  ބޭނުންވާ  އެއީއަޅުަގނޑުމެން  ިމ    .  ރަށްރަށުަގއި  ޙަޤީޤަތުަގއި  އެއަށްވުރެއް 

ލިޝްވެފައެއް.  ރޭ މި މެކޭނިޒަމްތަކުެގ ެއސްޓަބްކައުންސިލުތަކުަގިއ ެވސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުެގ މާ ިގނަ ފަހަރު ނުހު

އަޅު  ބޭފުޅުންނައެހެންވީމާ،  ެއ  މުހިަގނޑަށް  މާ  އަޅުަގނޑަށް  ދެންނެވި  އެކަންތައް  ންށް  އެޙަމޭ  ީއ  އްލުކުރަން. 

މިސާލަކަށް  ފިނޭންސް  ކައުންސިލުތަކުެގ  ހިނާގށޭ  މެކޭނިޒަމް  ބެލެހެއްޓޭ  ެއއްކޮށް    ހިސާބު  މިނިސްޓްރީއާ 

ބޭފުޅުންއްއެކީއެކަ  އެ  ވޯކްކޮށްެގން  މާޗަކަށް  އެއީ  ހަރުދަނާކުރަން.  އެބައި  މުހިެގ  އޭރުންނޭ ން  ކަމެކޭ.  މު 

ދަތު ރަށްރަށަށް  ފަހަރަކު  ކޮންމެ  އޮންސައި  އިރުކޮށްފައަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިކިޔާ    ޓް އަޅުަގނޑުެމން 

އޮ މުހިއިންސްޕެކްޝަނަށްވުރެ  މާ  އަޅުަގނޑަށް  އޮފްންޑިޓަށްވުރެ  އީވަން  ެއ ސަިއޑްމޭ  ހެދިެގން  ވެސް  ަގއި 

ޙަޤީޤަތުަގިއ ނުލިބޭ ކައުންސިލުތަކުެގ    އަކަށްވާޮގތަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  ދިއުން. މިހާރު  ތަކެއް ލިބިެގންމަޢުލޫމާތު
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ފޮނުވަމުން  މަހުން މި    ދެ  އެހެންނޫނީ އެ ބޭފުޅުން ޚަރަދުކުރަްއވާ ތަފްސީލުތަކެއް ެވސް. ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިން މަހުން  

މި ލިބިެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި   ޓް ޗެކެއްލޭންކެބް ާގތްަގނޑަކަށް  ފޮނުވާއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  މިދަނީ.  

މު ޙަޤީޤަތުަގއި އެ  ންަގނޑަށް މާ މުހިއިންނަ މެކޭނިޒަމުެގ ދަށުން ެއ އޮޑިޓްކޮށްެގނެއް ލިބޭ ބެނިފިޓަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅު 

ފަންހުރި ޮއޑިޓް  ކައުންސިލުތަކުެގ  ރަކްހާ  ތެރޭަގއި  އެތާ  މާނައަކީޝަން  ދިއުން.  އޮފީހަ  ނަގޅުކޮށްެގން  ކަށް  އޮޑިޓް 

ނުދޭށެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ އެ ކައުންސިލުތަކުެގ އެބަިއ ހަރުދަނާކުރަން. 

 މޭ. ންއެބައި އަޅުަގނޑަށް މާ މުހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޚަލީލް.

 

 ކެވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއް

ވަނަ އަހަރު    2016ބިލިއަންެގ ބަޖެޓެއް.    21ަވނަ އަހަރު    2015އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި  

ބަޖެޓު  27 މި  ބަޖެޓެއް.  އިތުރުެވެގން  ބިލިއަންެގ  ބޮޑުބައި  ވަރަށް  ޕްރޮޖެކްޓުއެ  ެގ  ބައިވަރު  އެތަްއ  ތަކާިއ  ދަނީ. 

ރުަގއި އޮޑިޓް އޮފީހުެގ މަސައްކަތް ވެސް އިތުރުެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ދަނީ. ދާއިއެ    އެްއޗެހިތައް އިތުރުެވެގން

ޤަބޫލުކުރައް  މިނިސްޓަރު  އޮތް ޤަބޫލުކުރަނީ  އެކަން  އެހެން  ކަމަށް.  އަދި    ަގއިއިރުވާނެ  ދީެގން  ބަޖެޓެއް  ެއކަށީެގންވާ 

އެކަ މި  އޮފީހުަގއި  އޮޑިޓް  މި  ޕާރފޯމަމިހާތަނަށް  ނެތް  ޮގތެއްަގއި  ހެދިފަކާއެއް.  ންށީެގންާވ  އޮޑިޓެއް  ސް 

% ޕާ  100ދައުލަތުެގ  ނެތް  ވެސް  ސްޓެލްކޯ  މިސާލަކަށް،  ނެތް  ކުންފުނިތަކުަގއި  އޮޑިޓެއް ރހިއްސާާވ  ފޯމަންސް 

ބޭފުޅުން މި    އެއް.ހެދިފަ އެ  އޮފީހުން  އޮޑިޓް  އެހެންވީމާ،  ހެދިފަކާއެއް.  ނެތް  ވެސް  ކުންފުނިތަކުަގއި  އެހެން  އަދި 

އަދަދާ  10  ކަށްާގތްަގނޑަ  އެދިލަްއވަނީ ވިދާޅުވާ  މި  ބޭފުޅުން  އެ  ތަފާތު  ރުފިޔާެގ  މިލިއަން  ިމ    އިވަރަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޝަކުވާކުރާ އަދަދާ. އެހެންވީމާ، ެއވަރު ދޭން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކީއްެވެގންތޯއޭ ެއވަރުެގ އަދަދެްއ 

ޕާ ބޭފުޅުންެގ  އެ  ދީެގން  ބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެޕޯމަންރއެ  ބަލަމާ  ހިނާގށޭސް   ނޫންހޭ އޭރުން  .ން 

މީެގ އިނޭގނީ  ނުކުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ން  ވެސް  އަޅަުގނޑު  ނަތީޖާ.  ރަށްރަޤަނަ  ހަމަ  ެއ  ބޫލުކުރަން  ށުަގއި 

ވެސް ހަމަ މިކަންކަން ހަމަ ހުރީ ވަރަށް ޯގސްކޮށް. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތައް    އިހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާ

ސަރުކާރެއް ވަކި  ތަނަކުންމި  އެްއވެސް  ނުވޭ  ފައިދާއެއް  ނެތް  ެވސް  ސަރުކާރެއްަގއި  ހުރިހާ  މި  ނޫން.  ހަމަ   . 

އަދަދަ އެކަށީެގންވާ  ހަމަ  ތަނަކުން.  ހުރިހާ  ޮގސް    ށްވުރެެގއްލުންވަމުންދަނީ  ިގނަވެެގން  ެވސް  މުވަްއޒަފުން 

މި  ރޕާ މިހާރު  ނުކުރެވޭ.  އޮޑިޓް  މިތަންތަން  ޮގސް  ދަށްވެެގން  މިވަ   2016ފޯމަންސް  ނިމެނީ  އަހަރު  .  އީނަ 

އަދި އޮޑިޓް އޮފީހަށް ކުރެވިފައި އިނީ. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެ ބޭފުޅުންެގ    ފޯމަންސް އޮޑިޓްރޕާ  3ނިމޭއިރުަގއި  
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އެކަންކަން ނުކުރެވިފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، މި ދައުލަތުެގ ިމ    ނޭ މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހުނެތިެގން   ެއއްއެވަރުެގ ކެޕަސިޓީ

އޮފީ ޕާއޮޑިޓް  ޙަރަކާތްތެރިާވއިރު  ެއތައް  ޮގތުަގއި  އޮޑިޓްރހެްއެގ  އެތަނުން    ޕޯމަންސް  އެ   ފެންވަރަށްކުރެވޭ  ވެސް 

  ވެސް   ހަމަ ިގނަ ފަހަރަށް ހުންނަ ބަޖެޓް ދިނުމުގައި  ޅުަގނޑުމެން ދޭން އެބަޖެހޭ. ދެންތައް އަތްމަސައްކަ  ބޭފުޅުންެގ

ބޭ ބަޖެޓަށް  ޮގތަކީ  އޮންނަ  ދީ މި  މުވައްޒަފުން  ދެންނުންވާ  ފައިސާ   ފައި  އެހެން  ބޭނުންވާ  މަސައްކަތްކުރަން 

އެހެން   މަސައްކަތްކުރެވޭނެ  އެއާެއއްކޮށް  މުވަްއޒަފުންނާ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނުާވނެ  އެކަމެއް  ދޫނުކުރަންޏަކާ 

 ެއ  އަދި  ޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އެދެންވަސީލަތް ވެސް ދީެގން ނޫންތޯ މިނިސްޓަރު އެކަން ވާނީ. ެއހެންވީމާ، އަ

ާވލުކުރަްއވާފައި ނަމަވެސް މި ޙަސް ޒިންމާތަކެއް އެ ބޭފުޅުންނާ  ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ އަދަދަށް ނުދިން ކަމުަގއި ވިޔަ

އޮޑިޓް  55 މި  ހިސާބަށް  ބޮޑުކޮށްދޭންމިލިއަނާ  މިފަހަރު  ބަޖެޓް  އޮފީހުެގ  މިތަންތަނުެގ  .  މިބުނާހެން   ދީފައި 

ބިލިއަނުން   21އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ދެންނެވިހެން    . ދެން ހަދަންއްތެ އޮޑިޓާ ެއއްޗެހި ކުރެވޭނެ ޮގފޯމަންސްރޕާ

ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އެ ހަހާސް މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެެގންދާއިރުަގއި އެ ބޭފުޅުން   6ބިލިއަނަށް ދިޔައިރުަގއި    27

އެހެންވީމާ، އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި  ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.  ޤަދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ެވސް  ވެސް މަސަްއކަތް އިތުރުެވެގން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ެމއް އެދެން މިކަމުަގއި އެހީތެރިކަމި މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިސްނަވާފައި ައޅުަގނޑު ހަމަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމަދު މުނައްވަރު 

ޅުަގނޑުމެންެގ  ލައިން ވިތް އަކުރަން ހަމަ އިންޅުންެގ ބަޖެޓް އިތުރު. އެ ބޭފުއާދެ! ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަ ތި ވިދާޅުވީ

ބަޖެޓު މިއެހެން  މިނިސްޓްތަކާއި  ފިނޭންސް  ޙަޤީޤަތަށް  ބޭނުންވޭރީ   ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ވެސް  ބަޖެޓް  އެހެން   ،ެގ 

ބޭނުންވޭ  މިނިސްޓަރީތަކުން ެވސް  ވެސްބަޖެޓް  ބަޖެޓު  ތަންތާ  އެހެން  އެހެން  ،  ބޭނުން.  ނަމަވެސް،  ބޮޑުކުރަން 

ބޭނުންވާ ައޅުަގނޑުމެން  ޙަޤީޤަތުަގއި  އާމްދަނީ  ލިބޭ  އި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިތުރު ރޭޝެއް  ތުރުވެެގނެއް  ވަރަށްވުރެ 

ހަމަ އެއް ކަމެއް އިނޭގތޯ. މި އާމްދަނީ އިތުރުެވެގންދާނަމަ، އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން    ނުދޭ އިނޭގތޯ. ެއއީ

ދެންނެ ތިދޫކޮށްލެވިދާނެ  އެކޮށްކަންތަކަވިދާނެ  ދެން  ފާހަަގކޮށްލަން    ަމޑޭޓްކޮށްލެިވދާނެ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަކަށް  އަނެއް 

ޕާ ކަމަކީ  ޙަރބޭނުންވާ  އޮޑިޓަށްވުރެ  މުހިފޯމަންސް  މާ  ައޅުަގނޑަށް  އެ  ންޤީޤަތުަގއި  ބޭފުޅުން  ތި  ވެސް  މިހާރު  މު 

ތި  ވެސް  މިހާރު  މިސާލަކަށް،  ރަނަގޅުކުރަން.  ކޮލިޓީ  ރިޕޯޓުތަކުެގ  އެތަްއ   ނެރުއްވާ  އެނިގލައްވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް 

. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓުތައް ައޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރިޕޯޓުތަކެއް އެހެރީ ނެރުްއވާފަ

  ކޮށް ލުޞީތަކެއް ތަފްޅުަގނޑުމެން ބޭނުންާވ މަޢުލޫމާތުރިޕޯޓުތަކުަގއި ނުހުރޭ އަޙަޤީޤަތުަގިއ  ފިޔަވަޅު އަޅަން ބަލާއިރު  

މި ެވސް.  ވަރަށް  މުހިއީއެޭގ  މާ  އަޅުަގނޑަށް  އޭެގ  ން  ކުރީެގ ސަރުކާރުތަކުެގ ވެސް  ހަމަ  ކަެމއް. މިސާލަކަށް،  މު 

ނެ ރިޕޯޓުތަކެއް  ބަިއވަރު  ެވސް  މުހިކުރީަގއި  މާ  އަޅުަގނޑަށް  ފިންރުްއވާފަިއ.  މި  މާ މު  ނިޒާމު  އެޅޭނެ  ޔަވަޅު 

ރިޕޯޓެ ހަމައެކަނި  ނޫން  އްރަނަގޅުކުރަން.  ޙަޤީޤަނެރުމެއް  މިކަމަ  މައްސަލަތަްއ    ކީ.ތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން 
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އި ތި ވިދާޅުިވ  ޙައްލުެވެގންދާނީ އެ ރިޕޯޓުތަކުެގ ހުރި ފެންވަރު ރަނަގޅުކުރެވިެގން. މިހާރު ވެސް މިސާލަކަށް، މާލޭަގ

ކޮމް ހުރި  ރިޕޯޓެއް  ކަށްޕެނީތަޮގތަށް  ރިޕޯޓަކަށްވާ  ކޮލެޓީ.  ނެރުއްވާ  ެއ  ރަނަގޅުކުރަންވީ  އެ  ެވސް  ނެރިެގންނެްއ   

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެތް.  ނެރެއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ކުރީަގއި  ފާހަަގެވެގންދިޔަ  ހުރި  ޙަޤީޤަތުަގއި    ފައި  ރިޕޯޓުތައް 

ެއންމެ   އަޅުަގނޑު  ެއހެންނަމަވެސް،  ޯގހެކޭ.  ވަރަށް  ފެންވަރު  ނުދަންނަވާނަން  އެންމެ އަޅުަގނޑު  ހިތްހަމަޖެހޭ 

ކުރާ ވަރަކަށް.  ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ވަރަކަށް ާގތް  ށްތަކެއް ނެތް އަޅުަގނޑުމެންނަމާތުލޫޢުއެކަށީެގންވާ ވަރަކަށް ެއއީ މަ 

ޖަކޮންމެވެ  ެވސް،މިސާލަކަށް، ކޮންމެ މީހެކޭ  ބަލަސް  ހުންނަނީ. މިސާލަކަށް  ތަފްއިހާފައި  އް ލުތަކެޞީލާިއރު ނުހުރޭ 

އެހެންވީމާ ނެތް.  ނަންބަރތަކެއް  ރިފަރެންސް  ޮގތަކަފެންނަން.  މިކަހަލަ  ާވޮގތަކީ  ،  ދިޔާމަ  ނެރެެގން  ރިޕޯޓް  ށް 

މެކޭނިޒަ ބެލޭނެ  މައްސަލަ  ބެލޭކަށް.  ނެތް  ރަނަގޅަކަށް  މައްސަލައެއް  ޮއތިއްޔާ  މައްސަލަެއއް  މްތަކެއް  ޙަޤީޤަތުަގއި 

ހަރުދަނާވެފައެ  އެހެންވީމާ  އްހަޤީޤަތުަގއި  އެނެތް.  ވެސް  މިހާރު  ކަންނޭނެގ  މުހިންމު  މާ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް   ،  

ކޮށް ތިިވދާޅުވީ ހަމަ ކޮމްޕެނީތައް ައޅުަގނޑަށް ވަރަށް މިހިންމު. ޞަތެރެއިން ޚާއް  ސާރކަލްތަކުެގކުރައްާވ    ބޭފުޅުން

އެބޭފުޅުން  އެހެންނަމަވެސް  މުހިންމު.  ވަރަށް  ހަރުދަނާކުރުން  އިތުރަށް  ވެސް  ޮއޑިޓްތައް  އެހެރަ  ކޮމްޕެނީސްތަކުަގއި 

ްއ ނުފެނޭ ޑެވެލިޔު އެޑެ ދަތުރުފަތުރުކުރަްއވަިއެގން ކުރަްއވާ ޭއތި  ން  މުޅި ރާއްޖޭަގއި އެ އިންނަ ސްކޯޕްަގއި ކުރަްއވަ

މާ ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އެ   އަޅުަގނޑަށް.  ކައުންސިލްތަކުެގ  ކަންނޭނެގއޭ  ޓްރެއިނިންގ   މުހިންމު  ތަކެްއ  ބޭފުޅުންެގ 

  ރާދަރ ދެން މުހިންމޭ.    ކުރަން މާ ންތަކެއް ދީެގން އެބައި ރަނަގޅު ބޭނުންވާ ކޮލިފިކޭޝަ  އެ  ށްބޭފުޅުންނަ  ދީެގން އެ

  ބޭފުޅުން އެ   އެދެން  ކުރެވޭނެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ވެސް ނުކުރަން.  ޑިޓް އޮފީހުން މުޅި ރާއްޖެ ކަވަރ ހަމައެކަނި އޮ 

ވިސް ރަނަގޅު  ވިސްނާ  ވަރަށް  ެއއީައއުޓްސޯސްއޮޑިޓް  ނުން  ައޅުަގނޑަށް  ކުރަން.  ހީވަނީ    ކަންނޭނެގ 

ކަވަރ ޮގތަކީއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކުރެޭވނެ  ޮގތުން  ާގނޫނީ  ދެން  ތި  .  ޮގތުަގއި    ބޭފުޅުންނަށް  އަހަރު    3ވިދާޅުވާ 

އެ އިނުން  ކުރަންޖެހޭ  ސާރކަލް  ތެރޭަގިއ  ވަރަށްބޮޑަށް    ދުވަހުެގ  އިޝޫެއއްހަމަ  ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު    .ނަންަގވާ 

ބޭނުން ކުރަން  ކިތަންމެ  މިސާލަކަށް  ފައިނޭންޝިއަލީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކީ  ވިޔަ  ވިދަންނަވާނީ  ސް  ކަމުަގއި 

އެ ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  ރިސޯސްލެވެލަ  ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރަށްވުރެ  ނުކުރެވިދާނޭ.  ޮގތުންނޭ.    ށް  ހުރި 

އަޅުަގއެހެންވީމާ ވެސް  ކުރިން  މުހިންމޭ  މާ  ެއއަށްވުރެ  ކައުންސިލު،  ޮގތަށް  ފާހަަގކުރި  ތިއްބަވާ  ނޑު  ތަކުަގއި 

އެ  ެއގްޒެކެޓިވް  އެ  ފައިނޭންސް  ޓްރެިއންކޮށް  ރަނަގޅަށް  މެކޭނިޒަމްތަކާއި އެ  މީހުންނަށް    ބޭފުޅުން  ލިބެންޖެހޭ 

ޮއފީސް އޮޑިޓް  ދީެގން  ވަސީލަތްތައް  ދޭންޖެހޭ  ޙަޤީޤަ   އިދާރީޮގތުން  ވާންވީ  ރަށްރަށަށް ވެސް  ހުރިހާ  ތުަގއި 

ޮއޑިޓް އޮފްސައިޓް  އޮންސައިޓަށްވުރެ  ތަޢާކުދަތުރުކުރުމަށްވުރެ  މެކޭނިޒަމްެއއް  ރަަގޅު  ރުފުރެވޭނެ  މާ  އެއީ  ކުރަންވީ. 

ރަށެްއަގިއ   ކޮންމެ  މެކޭނިޒަމް،  މިކަހަލަ  ޤައުމުތަކެްއަގިއ  މަދު  ވަސީލަތްތައް  ކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރު ޮގތަކީ. 

ހުންނާނެ ކޮމްޕިޔުޓަރ ނިޒާމްތައް ުގޅިފައި މިހުންނަނީ. އެހެންވީމަ، ެއކަހަލަ މެކޭނިޒަމްތަކެއް އެސްޓެބްލިޝްކޮށްެގން  

ތާކުކަން އެްއވެސް  ދުނިޔޭެގ  ކުރަނީ.  މިކަން  އަޅުަގނޑުމެން  ބޭންކް  ނޭނެގ  މިސާލަކަށް  ތަކުން ޙަޤީޤަތުަގިއ 
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އެމީހުން އެންެމ  އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ ހުރިހާ ެއއްޗެއް ނުކުރާނެ.    3އް  ކުރާއިރު ވެސް ހުރިހާ ބޭންކެއިންސްޕެކްޓް

ހަރުދަނާ ރަކުރާޮގތަކީބޮޑަށް  އޮފްސައިޑް  ެއމީހުންެގ  ެއކަން ނަގޅު   ރަނަގޅުކުރަނީ.  މެކޭނިޒަްމ  ރިޕޯޓިންގ  ކުރަނީ. 

ކި ރަނަގޅު  ނުކޮށް  އެ  ހަރުދަނާކުރާނީ.  ައޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ރިޕޯޓުރެިގއުލަރ  ހިނެއްތޯ  މުހިންމު  މާ  ތައް 

 ރަށްތަކަށް ދަތުރުތަކެއް ކޮށްެގން އެކުރާ ރިޕޯޓްތަކަށްވުރެ. ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ޮގތަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ފަރާތުން ރިޔާޒް ރަޝީދު.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ތި ވެސް   މިނިސްޓަރު  ޚަރަދު  ަވރަށްބޮޑެތި  ކަންތައްތައް  ވަރަށްިގނަ  ދާކަމަށްވަންޏާ  މިކަންކަން  ވިދާޅުވިޮގތަށް 

ތިކަމަކާކުޑަެވެގ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދެކޮޅެްއ ނޫން. ވަރަށް ޓެކްނިކަލް    ންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑު ވެސް 

ތި ވާހަކަތަކެްއ  މުހިންމު  މިތަ  ވަރަށް  މަތިން  ފަހަރެއްެގ  އެތައް  ވެސް  ކުރިން  އަޅުަގނޑުެމން  ނަށް ދައްކަނީ. 

ޖެނެރަލް އަރިހުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވިން މި   އޮޑިޓަރފަހަރު މަތިން ވަޑަިއެގންނެވި  ފަހަރު  ވަޑައިެގންނެވި، އެކި

މިސާލަކަށް ހިނާގށޭ.  ހަދަމާ  ޮގތެްއ  ެގންދެވޭނެ  މިކަން  ފޯމެޓެްއަގއި  އަ  ،އެއް  ރިޕޯޓެއް  ބައެއް  އޮޑިޓް  ންނައިރު 

 ވަރަށް ިގނަ   ޮގސް  ނުވެެގން މިހެންެއއްޗެއް ހަމަ  ،އަނެކަްއޗެއް ެގްއލިެގން  ،ސް އޯޑަރ ެގއްލިެގންތަންތަނުން ޕާރޗޭ

ޒަމާނަކީ މިހާރު އިންޓަރނެޓް ދުނިޔޭެގ ކޮންމެ ތަނެްއަގިއ ހުންނަ މީހަކު ވެސް    މިެއކަަމކު    އެބަހުރި.މައްސަލަތައް  

ފޮނުވާ ނުނަާގއެްއޗެއް  ވަުގތެއް  މާިގނަ  ތިލާކަށް  ތި  .  ދަތުރުފަތުރުެގ   ޮގތަށް  އެއްކަހަލަ  ކަމަށްވަންޏާ  ކަންކޮށްފި 

އްލުވާނެ ކަެމްއ ޙަ މިއަންނަ އަހަރަކުންނެއް އަދި ެއއީ މިއަހަރު ނޫނީ ، ނެ. އެހެންނަމަވެސްކުޑަެވެގން ދާވެސް  ޚަރަދު 

ކޮޅެއް ތި ލިބުނީ. ވެސް ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުދެން މި ކޮމިޓީއަށް  ސްޓަރުެގ ތި ޚިޔާލުފުޅަކީ  ނޫން ތިއީކީ. މިނި

ނެ ކަމަށް  ށް ެގންދަވާއަމަސަްއކަތް ކުރި  ކޮށްެގން އެޓްނޯކަން ެގންދަން މުޤައްރިރުެގ ނޯޓްފޮތުަގިއ  ތިއާއި އެްއޮގތަށް ތި

ކުރަނީ. ދެން ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވިދާޅުވިހެން ކޮންމެހެން ވިޔަސް މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ެވސް ބަޖެޓް އަޅުަގނޑު މި އުއްމީދު

އޮޑިޓަރ މިދަނީ.  މިހާރު  ބަޖެ  2017ޖެނެރަލްެގ    ކުޑަެވެގން  އަހަރުެގ  މިދަނީ.  ވަނަ  ކުޑަެވެގން  ، އެހެންވީމާޓް 

އްޔާ ދެން  ކަމަށްެވއްޖެ  އެޓްލީސްޓް އެ އިންވަރު ބަިއންދާފައި ނޫނީ އެއަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް މަްއޗށް ޖައްސާލައިފި

އަބަދުމީެގ އެއީ  ވެދާނެ.  ނަތީޖާއަކަށް  ރަނަގޅު  ނަތީޖާއަށްވުރެ  ނުރަނަގޅު  ނުކުންނާނެ  މިބޭބޭފުޅުން   ން  ވެސް 

ތިމަން ވިދާޅުވަނީ  ބަޖެޓެއްވަޑައިެގންފައި  ެވސް  މިންވަރު  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ާގނޫނީ  ނުދެއްަވއޭ  ނަމެން   

އެހެންވީމާ ތިއިނޭގތޯ.  މިނިސްޓަރު  ެގންދި ޮގތަށް  ވިދާޅުވާ    ،  ުމއަްއސަސާތަކާއި  އުމިކަންކަން  އެކި  މުަގިއ 

ކުރައްަވއިފި  ދަން މަސައްކަތްމިކަންކަން ެގން  ކަމާއި، ތި ާއިއ އެްއޮގތަށް  ެގންުގޅުްއވާ ޚިޔާލު ތި  ބައްދަލުކޮށްެގން ތި
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ަގއި ދައުލަތުެގ ޚަރަދު ެއތައް ުގނަައކުން ކުޑަެވެގންދާނެ އިނޭގތޯ. ތިކަހަލަ އަދި  ނށް އޮތްތާއައްޔާ ކުރި ކަމަށްވެއްޖެ 

ނަަގން ެވސް ތިކަމެއް ނޫން. މި ނޫން އެހެން ކަންތައްތަްއ ވެސް އެބަހުރި އިނޭގތޯ. ރިޕޯޓެއް ހޯދާލަން ބަޔާނެއް  

ލޯން ހިފާއެބަދޭ  މިޗް  އިނޭގތޯ.  ހުރިހާއީފައި  ނޫން.  ވާހަކަެއއް  އެއްތަނުެގ  ެއކަހަލަ އެހެންވީމާ  .ތަންތަނެއްގައި     ،

ނަމެއް ކޮންމެވެސް  ވެސް  މިހާރު  އިނޭގތޯ.  އޮންނަން  ދައުލަތުަގއި  އެބަޖެހޭ  ނިޒާމެއް  ޕްރޮްގރާމެްއ    ރަނަގޅު  ކިޔާ 

ރާ އެްއޗެްއ  ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ވޯރކްކު  ،. އެހެންނަމަވެސްވެސް އޮވޭ. އެ ތްރޫ ވެސް ާއދޭ ވަރަށްިގނަ މަޢުލޫމާތުތައް

އެހެންވީ އެއީ.  ކަމާނޫން  ކުރެވިއްޖެ  އެކަން  ހަރުދަނާ  މިހާރަށްވުރެ  މައްސަލަ  ،  މިދެންނެވި  މަށްވަންޏާ 

ވަރަށް ޙަ އަހަރަށްވުރެ  މިދިޔަ  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކުެގ  ފާހަަގކުރެވުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެން    އްލުެވެގންދާނެ. 

ޚަރަދު   ހިނާގ  މުވައްޒަފުންނަށް  މިސާލަކަށް  އެބަހުރި  ޮގއްސަ  ބޮޑުވެެގން  އިތުރުވޭ   4.2ބޮޑުތަން  އެބަ  މިލިއަން 

އެހެންވީމާއިނޭގތޯ އެ.  ބަލާލެވިދާނެ  ބަދަލެއްތޯ  ކޮން  ެގނެވޭނީ  ެއއަށް  މިއަ  ބޭފުޅުންނާ  ،  ންނަ  ވާހަކަދަްއކަިއެގން 

އެ ކިހާވަރެްއެގ  ވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  މިޖެސްޓްމެންޓެއަހަރު  އަޅުަގނޑުމެން  ެގނެވިދާނެތޯ.  މިއަށް  ބޭނުންވަނީ   ްއ 

އެފިނޭ މިނިސްޓަރާއި  މައްސަ  ބޭފުޅުންނާ  ންސް  އަޅުަގނޑުމެންނާވެސް  އަދި  ނުޖެހި  އެ  ލަ  މައްސަލަނުޖެހި   ވެސް 

ދެންނެވި ކަހަލަ   ދީެގން މިކަން ކުރުން. އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑު ކުރިން  ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ކިރިޔާ ވާ މިންވަރަށް މި

މިލިއަން އެބައުޅޭ. ދެން އޮފީސް ހިންުގމުެގ    1.5މައްސަލަެއއް ކުރިމަތިވެދާނެ. ދެން ހަމަ ދަތުރުފަތުރަށް އެބައިން  

މި   ކުރެވިދާނެ، މިިއން އެޖެސްޓްލިއަން ެއބަ އިތުރުވޭ. އެހެންވީމާމި  2.7ޚަރަދު ވެސް އެބަހުރި މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ  

ވާލުކޮށްފިއްޔާ އަޅުަގނޑު ވެސް އެކަންކޮށްފާނަން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑަކީ އެކަންކުރާ  ޙަޅުަގނޑާިއ  . އައެްއޗެހި އިނޭގތޯ

މިނިސްޓަރުތާ.   ފިނޭންސް  ެއކަންކުރަންވާނީ  ނޫންތާ.  ބޭފުޅުންނާމީހާއެއް  އެ  މިކަން މަޝްވަރާކޮށްެގން  ނޫނީ  ތާ 

އަޅުަގނޑުެމން އެދެނީ އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީާމ،    ، މިހެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން އެބަހުއްޓޭ.ކުރަންވާނީ. އެހެންވީމާ 

އަލުން އަނބުރާ   ބޭފުޅާ މަޝްވަރާކޮށްލަިއެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެދެނީ މިނިސްޓަރު ވަުގތުކޮޅެއް ހޯއްދަަވިއެގން އެ

ކާލަިއެގން  ދެއްވަން. އޭރުން ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބެެގން މި އަނެއްކާ ވެސް ެއކޮޅާއި ވާހަކަދައް ލަމީތި ފޮނުވާ

ހޯދިދާނެ   ބޭފުޅުންނަށް ވެސް މިކަން ކުރެވޭނެކަހަލަ ޮގތަކަށް ރަނަގޅު ޮގތެއް  ވަރަށް ފިނި، ސުލްޙަވެރި ނޫންނަމަ އެ

ވަރަށްބޮޑަށް   އެއްފަ ކަމަށް  އަދިވެސް  ހަމަ  ދެން  ޚާއްފެނޭ.  އަދި  ޓީމް  މިނިސްޓަރު  ެގންުގޅުއްާވ  ޞަހަރު  ކޮށް 

ތި މިނިސްޓަރުެގ  އިނޭގތޯ،  މިތާވިސްނުމަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ޚިޔާލުތަކަށް  ޒަމާންތަކެްއވަންދެންނ  ިގނަ   ަގއި 

ގޮ   މިކަމުގައި މީހެްއެގ  މުއުޅުނު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަދި  ޚަރަދު  ޅިތުންނާއި  ބަޖެޓް  ތިކުޑަދައުލަތުެގ  ޓަކައި    ކުރުމަށް 

ބަ ތިކަހަލަ  މުއްދަތަކަށް  ދިުގ  ދަށުން  ވިސްނުމުެގ  އައިއްސި  ެގންުގޅުްއވާ  ބަޖެޓަށް ކަމަށްވެއްޖެދަލުތަކެއް  ްއޔާ 

ޝައްކެލުއި ކަމުެގ  ވެެގންދާނެ  އެހެންވީމާއްތަކެއް  ނެތް.  ެވސް  އެކަންކަން    މީހުންނަށް  ކުރާ ،  އެއްފަހަރާ  އިރުަގއި 

ވިސްނައިދެމުން  މިީމހުންނަށް  ރަނަގޅުވާނެ.  ވަރަށް  ެގންދިޔަިއްއޔާ  އެކަން  ިމނިސްޓަރ  ޮގތަކަށް  ދަތިނުވާ  މާބޮޑަށް 

އެއީ ޮގ  އެކަންކަން.  ތިކަހަލަ  ކަމަށްވެއްޖެެއއްފަހަރާ  ތިކަންކޮށްފި  ވަރަށް  ތަކަށް  ދެން  މީހުން  މިހުންނަ  ްއޔާ 
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މިނިސްޓަރުހަމަ  ރުޅިއަިއސްެގން   ނެތިެގންފިނޭންސް  މީހެއް  ނުލަފާ  ފަށަވަރު  ވާހަކަދަްއކަން  އިނޭގތޯ.  އި  ފާނެ 

ހިނާގނެ. އެކަން   ވެސް ންެއއަށްވުރެ ބޭރު   ތެރެއިން ެވސްއެތެރެއިން ވެސް ބޭރުން ވެސް އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑުމެންެގ

މަކީ  އުށް ދިއަެގ ވިސްނުާމއި ެއްއޮގތަށް ކުރި މިނިސްޓަރުއަދި  ، ކެތްތެރިކަމާއި އެކުަގއި މިދެންނެވި ޮގތަށް  އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ެއ  ޮގތަށް  މިދެންނެވި  ކުރިން  އަޅުަގނޑު  ކަމެއް.  އެދޭ  ވަރަށްބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު 

އެ ފޮ މިނިސްޓަރ  ފަހުަގއި   ބޭފުޅުންނާ  ނުވާލަދެއްވާ  ޭއެގ  ކޮށްދެވޭނީ.  ކޮންކަމެއްތޯ  ކިހިނެއްތޯ  ބައްދަލުކުރަްއވާފައި 

 އަދި މިނިސްޓަރ. ރިރުދެން އަޅުަގނޑުމެން މިާއއިމެދު ޮގތެއް ނިންމާނީ. ޝުކުރިްއޔާ މުޤައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން. ރަޝީދު. 

 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަތަކެއްހެން ޙަ ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މަރު

މަޢުލޫމާތުއަޅުަގނޑު މިއަދު  އަދި  މިދިޔައީ.  މެންނަށް  އަޑުިއވިެގން  ލިބި  ދެތަކެއް  މިދިޔަ  އަހަރާއި ދެން  ތިން 

މިދިޔަީއ  އިއަޅަ ލިބިެގން  ކަންނޭނެގ  މަޢުލޫމާތު  ެއއް  ރަނަގޅު  ހަރުދަނާ  އެންމެ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް  ބަލާއިރު 

ތެރެއިން މަސަްއކަތުެގ  ކުރަްއވާ  ޓަކައި  ކުޑަކުރުމަށް  ބަޖެޓުން  ސަރުކާރުެގ  ކޮސްޓް  ޚަރަދު  އަދި   .ރިކަރެންޓް  ހަމަ 

ދަންނަވާ   ބޭފުޅުންނަށް  ނޫން.  އެހެން  ބަހެއް  މީހުން  ބުރަ  ހަމަ  ކަމެއް  ތާއީދުކުރާ  ހަމަ  ެވސް  އަޅުަގނޑު  ދެން 

ެއީއ    .ތަކުެގ ބަޖެޓު ފޯކަސްކުރުންކޮށްެގން ރާއްޖެތެރޭެގ ކައުންސިލުކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި އައުޓްސޯސްފުން އިތުރުމުވަްއޒަ

އަޅުަގނޑުެގ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއިން  ހަމަ  ކަން  ކުރީމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އޭެގ ޚަރަދު ބޮޑުެވެގންދާނެފުން އިތުރުމުވަްއޒަ

މިކިޔަނީ އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ  ކަމެއް.  އިނޭގ  ައޅުަގނޑަށް  ބަޖެޓް ވެސް  ރާއްޖެތެރޭެގ  ބަޖެޓުކައުންސިލު  ،  ެގ  ތަކުެގ 

ާގތްަގނޑަކަށް   ެއއީ  މުޅި    740ވާހަކަދަްއކާއިރުަގިއ  ބަލާއިރުަގއި  ެއވްރެޖްކޮށް  ާގތްަގނޑަކަށް    ރާއްޖޭގެ މިލިއަން 

ބަޖެކައުންސިލު ކުޑަ ތަކުެގ  ެއއަށްވުރެ  ނޫނިއްޔާ  ނުވާނެ  ޓަކީ.  ބޮޑެއް  ވާނީ.  މިލިއަންނަށްވުރެ    740ިވއްޔާ 

ާގތްަގނޑަކަށް   އެއީ  އެހެންވީާމ،  ތެރެއިން    27ނޫނީ    26ާގތްަގނޑަކަށް.  އެްއޗެްއ    740ބިލިއަނުެގ  މިލިއަނަށް 

ޚަރަދު   މާ  ކުރުންޗެއްސަކަށް ބަލާއިރު އަުއޓްސޯސްއެއް ރިހާ  ހުއަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރަން ދަތުރުފަތުރުެގ ޚަރަދާއި  

ރީތަކުެގ ބަޖެޓް ނޫނީ ކުންފުނިތަކުގެ  ފޯކަސްކުރިްއޔާ ބޮޑެތި މިނިސްޓަކުޑަވާނެ. އެއަށްވުރެން މާބޮޑަށް ރަނަގޅުވާނެ

އެހެންވީމާ ޚިޔާލަކަންތައްތަކަށް.  ތިދެއްވި  ހަމަ  ިމއަދު  ހަމަ ބޫލުކުޤަ ވެސް  މެން  އަޅުަގނޑު  ހަމަ  ކީ،  އެްއޗެއް.  ރާ 

އަޅުަގނޑު ބޮޑަށް    އެާއއެްއކޮށް  ވެސް  މަނިކުފާނު  ހުށަހެޅުމެއް  ހަމަ  ކުޑަ ވެސް  އޮތްތަނެއް  ވިސްނަވާފައި  ކުރެވެން 

ކުރީެގ  އި  ކުޑަކުރައްވާފަ  އަހަރު  2016ވެސް  ފިކްސްވަނަ  ެއ  ވަރަށް  އިން  ބަޖެޓް  ޮގތެްއ  ެގ  ކުރެވޭނެ 
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ފިއްތާލަ  ،ށްވުރެކުރުމަިއތުރުެއ  ހައްދަވައިދެއްަވއިފިްއޔާ   ވިދާޅުވާހެން  ބޮޑަށް  މާ  އުނދަޫގތަކެްއ  އެއީ  ވެސް  އިފިއްޔާ 

ބޭފުޅުން މީެގ ހުރި    ާގތްަގނޑަކަށް އެދިމާ، މިހާރު  ފުން އަދި މަދުކުރަން  މީހުން މުވައްޒަ  ،ދާނެ. އެހެންނަމަވެސްވެ

ބަލާއި ާގތްަގނޑަކަށް  ޑީޓެއިލްސްއަށް  ހުސް  ފުން.ުމވަްއޒަ  27ރުަގއި  މިހާރު  މައެއީ  ހުރި  އިތުރުކުރާ ޤާވެފަިއ  މާއި 

ވަރަށް ބޮޑު ޖަންކެއް އެބަ   މު އެބައޮތް އިތުރަށް ލާފައި. އެހެންވީމާ، އެއީޤާމަ  27މާ އެއްކޮށް ާގތްަގނޑަކަށް  ޤާމަ

ދި  އާދޭ އިތުރުެވެގން  އަޅުަގނޑައެވަރަށް  ދިމާލެއްކަން  ކުޑަކުރެވިދާނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެވެސް  ވެސް  ށް  ޔާމަ. 

ހައެހެންވީމާ،  ފާހަަގކުރެވޭ.   ޮގތެްއަގިއ  ތިމަިއަގނޑު  ލަފާ  ދެއްވި  މަ  ހަމަ  ކަމަށް  ރަނަގޅު    އަކީ ޚިޔާލަކީ  ލަފާެއއް 

ވިދާޅުީވޮގތަށް ރިޕޯޓްތައް އެއީ ހަމަ    ކުރަން. ކުޑައްލުކުރަން ހަމަ ކުޑަ ކުޑަކުރެވެން އޮތް ދިމާލެބޫޤަވެސް އަޅުަގނޑު  

އް ނެރެވިފައި އެބަހުރި. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގ ތެރެއިން ެއޗީްވވީ  ޓްތަމު އެއްޗެއް. މިހާ ހިސާބަށް ރިޕޯންހިވަރަށް މު

އެބަ   ރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް އުފެދޭ ރިޕޯޓްއެއީ ހަމަ ވަ  ކޯއްޗެއްތޯ   ކޯްއޗެއްތޯ ނޫނީ އެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނީ 

ެގން ލޫސްވެ  ނަށްޅުަގނޑުމެންއެއްޗެއް އަތަނަކުން މިވެނި  މިވެނިކަމެއް އެވެނިކަމެއް ހިނގައްޖެއޭ. މިވެނި  ނެރެވެއޭ  

ެއކަމަކު ރިޕޯޓްގަ  ނޫނީއްޔާ އަނބުރާ   ން ގެއިންވި އެްއޗެއް އެބަިއންހޭ އެއިރަށްމިއިންނަނީ ސަރުކާ  އޭހިނގައްޖެއޭ. 

މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެދޭ ސުވާލު. އޮޑިޓް  ެއއްޗެއް އުނިެވެގ  ކުރުމުެގލިބުނު އެއްޗެއް އެބައިންހޭ.  ން ބޭނުނަކީ 

ކުރުމާއި ެގއްލުނު އެްއޗެއް އަނބުރާ ލިބުން. މުސްތަޤްބަލުަގއި އެކަން ރަނަގޅުސިލުކުރަން  ޏާ ދެ ކަމެއް ހާދާކަމަށްވަން

އެއް   މި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ގެ ސުވާލަކަކީ  އެްއޗެްއ  އުނިވި އްންވީހެއި ވެސް  ެއއްޗެއް  ެއއްވެސް  ތެރެއިން  މީެގ    ޔޭ. 

ލިބުނުހެއްޔޭ. މުސްތަޤްބަލަށް   ނޫނިްއޔާ  އެްއޗެއް  ކޮންކަމެއްހޭދެން  ރަނަގޅުކުރެެވނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި އްޔޭ   .

ޑުމެން  ންއޔާ އަދި ބަޖެޓް އަޅުަގެވސް ާމނައެއް ނެތް. އެހެންެވއްޖެކުރުމުެގ ެއއްދެކަން ރަނަގޅު ނުކުރެވެންޏާ އޮޑިޓް 

ދިމާދިބޮޑު ެއކި  ހާސިލެއްނުވޭ.  އިތުރުކުރުމަކުން  މީހުން  ހާސިލެއްނުވޭ.  މަޤްޞަދެއް  ޮގފިތައް ކުރުމަކުން  މާލަށް 

އޮންލައިންކޮށް ެވސް    ވެައރޮގތަށް ހަމަ ސޮފްޓް  ހެދުމަކުން އެކަމެއްނުވޭ. ހަމަ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ތިވިދާޅުވީ

ކައުންސިލުތަކުަގިއ  ވިދާޅުީވޮގތަށް  ހަމަ  ތަނުަގއި ތިބެެގން އެކަން ކުރެވޭނެޮގތް ޑޭ ޓު ޑޭ އެކަން ކުރެވޭނެޮގތް ހެދުން.  

ޓްރެއިނި ނޭނންގ  އެބަ  އެމީހުންނަކަށް  ކުރަންވީޮގތެއްދޭންޖެހޭ.  ފަހުންޭގ  ނިމޭ  ކަން  މިހުއެމީ  .  ވެސް   ންނަށް 

ތިމަންނއެ ނުބައިކޮށްކަން.  ނަމެންނަށް  ެގނީ  ިގނަޙަވެސް  ޚަރަދުކުރެވިފައި  އިންނަނީ    މިފަހަރުަގއި  ޤީޤަތުަގއި 

ަވއްކަން ރަނަގޅަށް އެ ޮގތުަގިއ ކުރެވިފަ.  ޮގތަށް ކުރެވިފައި މި   ކު. އެކަމަެވސް ނޫން  ކުރަނީކީކަން ނުބަިއ    ނުބައި 

ކުރަންޖެހޭ   ރަނަގޅު  ކަންތައްތަކަށް  ހުރި  މިހެން  އެހެންވީމާ،  ޖެހޭއިންނަނީ.  ފަހު  އޭަގއި  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އިރުަގއި 

ރެކޮމަ  ނިންމާލަމުން  މިހާރު  ންޑޭވެސް  ކުރެވޭތޯ ަވނަ    2016ޝަނަކީ  އެޗީްވކުރިވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  އަހަރުަގއި 

އެ  އެވަރަށްދެްއވާށޭ.  އިވަ ބައްލަ ނުވާޮގތަށް  ބޮޑު  ާގތްަގނޑަކަށް    ބާއްވާފައި  މިއޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި    13ބޭފުޅުން 

އެ  އިތުރަށް  ހުށަހަޅުްއވާފަބޭ  މިލިއަން  އެބައިން  އަޅަ  އި ފުޅުން  ބަޖެޓާ  އެހެންއިކުރީަގއި  ކުރީެގ  ބަލާިއރުަގއި.  ވީމާ، 

 ދެްއވާށޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  އިވަދަ ފިކްސްކުރެވޭނެ ޮގތެއް ހައްއެ އިންވަރަށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ޝަހުދީ. ޝަހުދީ ނިންމާލައްވާފަ ކުރިއަށް ެގންދަވާ. ބައެްއ.ެއމްެގ ސްލޮޓް .ޕީ.ޖޭ.ޕީެގ ފަރާތުން، އަދި ޕީ

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

އަޅު މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިްއޔާ  އެހެންނަމަވެސްނ ަގއާދެ!  ނޫން.  ސުވާލެްއ  ބޭނުންވަނީ  ފާހަަގކޮށްލަން  ވެސް   ،ޑު 

އެއާ ހަމަ  އަދި  ކަންތައްތަކާއި  ފާހަަގކުރެްއވި  ކޮމިޓީަގއި  މި  ޖެނެރަލް  ތި   އޮޑިޓަރ  ވެސް  މަނިކުފާނު    ުގޅިެގން 

ބަލާފައި މަނިކުފާނު ތި ނިންމެވުން ނިންމަވަނީ އަޅުަގނޑަށްފާހަަގ ފެނުނީ ވަރަށް ބޮޑު    މިކުރެްއވި ކަންތައްތަކަށް 

އުނިކުރެވިެގ ހަމަ  މިހިރީ  ކަންތައްތަކުަގއި  ފާހަަގކުރެވޭ  އެއީ  އިސްކުރައްަވއިެގންކަން.  ވިސްނުމެއް  ން ޤައުމީ 

  ބޭފުޅުންނަށް މެނޭޖްކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ތި ހުށަހެޅުްއވީ. އެ   އެހަމަ  ސް  ޔަވިިއ  މިކަންތައްތައް އުނިކުރިކަުމަގ

ކަމަށް އޮޑިޓަރ    ކުރެވިދާނެފުންެގ އަދަދު މަދުަގއި ހުށަހަޅުއްވާފަ. ެއޮގތުން މުވައްޒަނކަމެއް މިތާ  4  ބޭފުޅުން އެބައޮތް

ކައުންސިލުެގ ބަދަލުަގިއ ވަކި    179  އެ އޮތް  ޖެނެރަލް އެއްބަސްވެަވޑަިއެގންނެވި. ދެން ކައުންސިލުތަްއ ެވސް މިހާރު

ވެސް    އިއްދެްއަގއި ރާނަން ވަށާފާރެއްގަ ޙަ އަދި ަވކި އުތުރުެގ ސަރަނުމާއި  އަދަދަކަށް ކައުންސިލުތައް އޮޑިޓްކުރަން ހިމެ

ވާހަކަ މަރާމާތުެގ  އޮފީސް  އަދި  އެ  ވާހަކަ  ފާހަަގކުރެްއިވ    ވެސް  މިނިސްޓަރު  ހަމަ  ދެން  ފާހަަގކުރެްއވި.  ބޭފުޅުން 

އުނިކުރި  އި ކަންތައްތަކުަގ ހަމަ  މިހިރީ  އެ ޔަ ވި ިއ  ކަުމަގެވސް  ނޫނީ  ކަ  ސް  މިހާރު  ހުރި  ނޑައަޅާފައި  ބޭފުޅުންނަށް 

ެގން މިދިޔައީ. އެޮގތުން  ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނި  އްމަ މެނޭޖްކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަސް ހަޔަވި   އިއަދަދު ދަށްކުރިކަމުގަ 

ފެނިެގން    ވޭނެކުރެމެނޭޖް ކަމުަގއި  ސަބަބެކަންތައްތަްއ  އެްއ  ކަމުަގއިމިދާ  ދަންނަ  އް  ބޭނުން އަޅުަގނޑު  ވާލަން 

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ވިޤީޤަތުަގއި މިދެންނެޙަ ދިމާލަށް ނޫނީ ހަމަހަމަ  ޓަދު ތިލަފަތް ހަމަ ބަޖެޞާތި ޤްއުމުެގ އިޤަ ހެން  ކާ 

ެގންދިއުމުެގ   ދިމާލަށް  ކުރަމުވިސްނުމުަގއި  ބަޖެޓަކާ  ެގންދަމަސަްއކަތް  ހާސިލުކުރެވޭނީ  ވާ ން  އެކަން  އިރު 

އަ މިތަނަށް  ދެން  ދީެގން.  އެއްބާރުލުން  ެއޮގތަށް  އެންމެން  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  މުއައްސަސާއެްއ  ކޮންމެ  އެ  ންނަ 

ވާހަކަދައްކަވާނެ.   ކުޑަ  ބަޖެޓް  މިތާ  ަވޑަިއެގންނަަވއިެގން  ހަމަ  ވެސް  މިނިސްޓްރީއެއް  ކޮންމެ  ހަމަ  ދެންނެވިހެން 

ވަ މިތަނަށް  ވެސް  މުއައްސަސާއެއް  މިނިވަން  ވާހަކަދައް ކޮންމެ  ކުޑަ  ބަޖެޓް  އެޑައިެގން  ހަމަ ބޭ  ކަވާނެ.  ފުޅުން 

އެހެވަޑަިއަގން ބޭނުންވެމެކްސިމަމް   ޚަރަދު  ،ންނަމަވެސްނަވާނެ.  އަޅުަގނޑުައޅުަގނޑުމެންނަށް  ލިބޭ ކުރެވޭނީ  މެންނަށް 

ތި  ެގމަނިކުފާނު  ކަމަށްވާތީވެ  އެްއޗަކުން ތާއީދު ވިސްނުމަށް    ހަމަ  ހަމަ  ހަމަ އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން.  ވާހަކަ  ކުރާ 

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ  މިއީ  މިހާއަޅުަގނޑަށް  ރަނަގޅު  އެންމެ  މިނިސްޓަ  ފައިރު  އޮފް  ެގރު  ތިޔަ  ންުގޅުއްާވ  ނޭންސުން 

ބަޖެޓު މިވިސްނުމަށް.  މިހާރު  ހަމަ  ޮއޑިޓަރ    2016ަގމުންދާ  ނހި  ަގއި  މިއޮތް  ކަނޑައެޅިފައި  އަހަރުަގއި  ވަނަ 

ބަޖެޓަށްވުރެ   އޮފީހުެގ  އަހަރުެގ  17ޖެނެރަލް  އަޅުަގނޑު    މި   ވަނަ  ދެން  ކުޑަެވެގން.  ތަންކޮޅެއް  ކުޑަ  ބަޖެޓް 
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ޮގތުަގއި މިހާރު މަނިކުފާނު ތިޔަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ހަމަ ެއއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް  ދެކޭ

އެ ސަބަބުތައް.  އެ  ކޮށްދެއްަވއިފި  ތާއެކްސްޕްލެއިން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދަންނަވަން. ދުއީހެންވީމާ،  ވާހަކަ  ކުރާ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ެގ ފަރާތުން. ޖޭ.ޕީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:އިބްރާހީމް ޙަސަން ރާެގ މެންބަރު ދާއިތޮއްޑޫ 

ސްލު ޒުވާން ހިޔާލަށް ހަމަ ެގންުގޅުއްވާ އަ ތި  ވެސް މިނިސްޓަރ    އްރިރު. އަސްލު އަޅުަގނޑުޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

އްކެވި ވާހަކަފުޅާ ުގޅިެގން ބަެއްއ  ސް މީަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ދެނަމަވެ އިނޭގތޯ. އެހެންންބާ ދަންނަވަޙަމަރު

ިއނޭގތޯ އެބަހުރި  ހިއްސާކޮށްލާކަންބޮޑުވުންތައް  އޭތި  އެހެންވީމާ،  ާގތްަގނޑަކަށް  ނަ.  މިހާރު  އަޅުަގނޑު.    200ން 

ކެްއ  ތަހެންވީމާ، ވަރަށް ިގނަ ކައުންސިލުމިނަންަގތީ ދޯ. އެ  ތާށޭކަާގތްަގނޑަ ދެން  ވަރަކަށް ރަށް އެބަޮއވޭ ރާއްޖޭަގއި.  

ކައުވެސް   އަތޮޅު  ދެންސިން އެބައުޅޭ  އެްއކޮށް.  ސިޓީވީމާ  ލުތަކާ  ކެޕިޓަލް  ހަމަ  މާލެ  ފުދޭވަރަކަށް   ައސްލު  ހަމަ 

ހި މިނިސްޓްރީތަްއ  ދޯރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ރާއްޖެތެރެ  ކައުންސިލުތަކުެގ  ނަގނީ.  އަނެްއ  ހިނަގނީ  ދިޔާކޮށް 

ބެލެހެްއޓުމާ   ކަންތައް  އެހެންވީާމ،އެ  ފައިނޭންސް  ހަމަ    ތި  ކަންކަން.    ،އެހެންނަމަވެސް ތާއީދުކުރެވޭ.  ވިސްނުމަށް 

ކޮށްލެވުނު  އޮޑިޓު މިލިއަން ރުފިޔާ އޮޑިޓް އޮފީހަށް ބަޖެޓް ދީެގން ވަރަށް ަމދު ރަށެއް    45،46އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ  

މިތާކަމަށް   ވިދާޅުވީ މިއަދު  ޖެނެރަލް  ދީެގންނއޮޑިޓަރ  ބަޖެޓެއް  ބޮޑު  ެއވަރުެގ  އެހެންވީމާ،  ބަޖެޓެްއ  ބޮޑު  ، ަގއި.   

ން  އިއި އިންނަަވއިެގން މި ބަޖެޓް ތެރެ  އެއް ޭމޒެްއގަ ޖެނެރަލާ  ރޓަނު ތި ވިސްނުންފުޅާ އެްއކޮށް ޮއޑިދީެގން މަނިކުފާ

ކުރެވިދާނެތޯ.  ށް ެގނެވިދާނެތޯ ނުވަތަ އުފަންކުރެވޭނޭ މެކޭނިޒަމެއް ވިސްނުމަޮއޑިޓްރާއްޖެތެރޭެގ ކައުންސިލުތައް ވެސް  

އެ ޚަރަދެއް   ށްވިދާޅުާވޮގތަ  އަދި  ބޮޑު  އޮފީހަކަށް  ވާއިރުމިވަރުެގ  މު   ،އެންމެ  ވަރަށް  އިނޭގތޯ.  ހިއެ  އޮފީހެއް  ންމު 

ނަގނީ. ަގވާއިދުތަކާ އެްއޮގތަށްތޯ މިކަންކަން ބެލުމުެގ އޮފީސް ރަނަގޅަށްތޯ ހި  އިވަނީ މާލީ ާގނޫނުތަކާފައިސާ ޚަރަދު

ފީހަށްވާއިރު ބަޖެޓު އެހާ ކުޑަކުރީމަ ވެސް އޭތި  އެ ހުރިހާ ކަމެއްެގ ޒިންމާ ޮއންނަ އޮ  ހިނާގތޯ.ޔާނާތުެގ ކަމެއް  ޚި

ނުވާނެހެން އެހެންވީމާރަނަގޅެއް  ހީވަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގ  ދަންނަވާ،  މިނިސްޓަރަށް  ހަމަ  ބޭނުންވަނީ ނޑު  ލަން 

ތި ވިސްނުންފުޅާމިނި ހަމަ  ސްޓަރުެގ  ނިޒާމެއް  ޮއޑިޓްކުރެވޭނެ  ކައުންސިލުތައް  މި  ހަމަ  އަދިވެސް  މީަގއި   އެްއކޮށް 

 ގާއިމުކުރެވޭ ޮގތަކަށް ކުރިއަށް އޮތްތަން ރާވައިދެްއވާށޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 ޝަރީފް ވަރަށް ައވަސްކޮށްލަދެއްވާ. އެއީ ކޮމިޓީ ނިމޭ ަގޑި.   !އާދެ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މުސާރަ މި  ދެންނެވީ  މިައހަރު  އަޅުަގނޑު  މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް  ޮގތުން  ހުރި  ެއއްޗެހި  ހުރި   2016  ،އާއި  ަގއި 

އުނދަޫގފުޅުވާނެ   ވަރަށް  ޖެނެރަލަށް  ޮއޑިޓަރ  އެހެން   2017އަދަދަށްވުރެ  މަދުކުރަން.  ވިދާޅުވާ  ވީމާަގއި  ތިޔަ   ،2  

ކައުން އަމިލި އަތޮޅުތަކުެގ  އިތުރުކުރެްއވުމުން  ނެއް  ހައަމިލި  43ސިލު  ކިހިނެއްތޯ    ުމވަްއޒަފުންގެ ؟ މަޖައްސަވާނީން 

މިއަހަރު   ވެސް  ކޮއަމިލި  35ޚަރަދަށް  އެއީ  އެބަހުރި.  ކަނޑައަޅާފައި  އެ  ން  ވިސްނުމެްއގައިތޯ  ނަށް އަމިލި  40ން 

އަޅުަގނޑަށް އި؟ ންއަމިލި  46ތިރިކުރަްއވަނީ   މަހުެގއެހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް    28  ނިޔަލަށް  ނޭގ ސެޕްޓެމްބަރު 

ކީ ހުރި އެްއޗަކުން ިމ  ން ޚަރަދުނުެވ ބާއަމިލި  16ރެވިފައި ހުރީ. ދެން އެ  ން ހަމަ ޚަރަދުކުންކައަމިލި   29ނުވަތަ  

 ލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ އެ ސުާވލު؟ މި ެއއްޗެހިން ބާކީކުރެވެނީތޯ އާއި މުސާރަކެޕިޓަލާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙްމަދު މުނައްވަރު 

އްޔާމުން  އެ ފާހަަގކުރަްއވާ ޮގތުން ެވއްޖެ  ބޭފުޅުން  އެ ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުިވ ޮގތަށް، ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ. އެ  !އާދެ

ދެންނެވީ.   އެ  ވާހަކަ  ނަާގ  ސްޓާފުންތަކެއް  އިތުރު  ނަާގ   20ޙަޤީޤަތުަގއި  އިތުރަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ސްޓާފުންނަކީ 

މަޢުލޫމާއަޅުަގނޑުމެން  20ސްޓާފުންތަކެއް.   ވެއްޖެެގ  ޮގތުން  ހުރި  ދެން  ތު  ހީވަނީ   7ްއޔާމުން.  ައޅުަގނޑަށް  އަކީ 

ޓާފުން އުނިކޮށްފިއްޔާ  ސް  20، ެއއީ އެބަިއ  ހި އެހެންނޫންތޯ އެއީ. އެހެންވީމާއިތުރަށް އެޕްރޫވްކޮށްފައި ހުރި ެއއްޗެ

އިތުރު ސްޓާފުން ނުނަާގށޭ    ކީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ސްޓާފުންތަކެއް ކަނޑާލަނީކީ ނޫން. މިއަންނަ އަހަރުއައޭެގ މާނަ 

މި ދަންނަވަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން   ޮގތަށް ހަމަ    42އަޅުަގނޑު  ޙަޤީޤަތުަގއި އެރަިއވްވެފައި އަޅުަގނޑު ދެންނެވި 

އަޅުަގނޑުމެން މި ޕްރޮޕޯޒްކޮށްފައި މި ހުރީ. ދެން    ،ޓްރެވަލް އެކްސްޕެންސް ކުޑަކުރުން އަޅުަގނޑުމެން މި ސަޖެސްޓް

ބޭފުޅުންެގ ވަރަށް ބޮޑު ެއއްޗެއް އެބައޮތް ހަމަ ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންސް މަރާމާތުކުރުމުެގ އިތުރަށް    އަނެއް ބަޔަކީ އެ

އެްއޗެހި. މިއީ އަޅުަގނޑު    ބޭފުޅުން ކޮމްޕިއުޓަރ އެްއޗެްއސާއި ެއއްޗެހި ަގތުން ކަހަލަ  ވެސް ހަމަ ކެޕިޓަލް. އެއީ އެ

ސްތަކުން ދެން ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ ހުރިހާ އޮފީސްތަކުަގއި ކޮންމެ ްއޔާމުން ހަމަ މިހާރު އޮފީބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ެވއްޖެޤަ

އަހަރަކު ޙަޤީޤަތުަގއި އެހާވަރަކަށް ިވސްނާނުލައި ކުރަމުންދާ ކަންތަކަށްވާތީ މިބައި އެންެމ ބޮޑު އުނިކަމެއް ކޮށްފަިއ، 

އެން ޮގތެްއަގިއ  މައިަގނޑު  އެންމެ  ބައި  ތިން  އެ  ބޮޑުކޮށް.  އެންމެ  ހުންނާނީ  އެްއޗަކަށް  އުނިކޮށްފައި  ބޮޑު  މެ 

ލް  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އުނިކޮށްފައި ހުންނާނީ. ދެން އިތުރަށް ކުރިން ވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރި ޮގތަށް ކައުންސި

އަުއޓްސޯސް  އެބޭފުޅުން  ައއުޓްސޯސްކޮށްފައިއޮޑިޓް  ާގތްަގނޑަކަށް  ކުރަްއވާއިރު  އެބައޮތް  ޖައްސަވާފައި. އަމިލި  4  ން 

މި   ބަދަލުަގިއ    ދެންނެވީ އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމިލި  2ޭއެގ  އޭތި ސްޓާޓްކުރެވިދާނެ،  ވެސް  ލަިއެގން  ން 
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ބޭފުޅުންނަށް ނެތް ފެށިފައެއް   ދީފައި އޮތްއިރު އަދި އެފެށިދާނެއޭ. މިއަހަރު ވެސް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ފަށަން ޙުއްދަ

ހި މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއީ  ޮގއިނޭގތޯ.  ދައްކާ  ެވއްޖެސާބުތަކުން  އެހެންވީމާތުން  ިމއަހަރު އްޔާމުން.  އަދި   ،

އެ ފެށިެގން  ފެށިެގން  ތެރޭަގއި  ކަންނޭނެގ.  ފެށޭނެ  ނޫނީ  ފަހުކޮޅުަގއި  އެއްކޮށް  ދަނީ  މުޅި  ޮގސްފަިއ  ން  އަމިލި  4 

ނޑު  އެްއކޮށް ބޭނުންވާ ވަރަކަށް ނުވާނެއޭ މި ދެންނެވީ ިމއަންނަ އަހަރަކުެއއް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގ

ކުރިން ވެސް ފާހަަގކުރި ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ޮއޑިޓިންގ މެކޭނިޒަމް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. 

  އެހެން ބޭފުޅުން ދެއްވި ޚިޔާލާ  އޭރުން ކަންނޭނެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިޮގތަށް ސޭވިންގތަކެއް އަންނާނީ. ދެން ހަމަ

ޅުަގނޑުމެން . ޚާއްޞަކޮށް އަ ބޭފުޅުންނާ  ަގނޑުމެން އަލުން މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ އެއެްއޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަޅު

ނިންމާ ކޮމިޓީން  ފިަގރ  ލަމި  އެ  އޭރުން  ފިަގރއެއް.  ޕާކް  ބޯލް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅު  ވަރަށް  ދެއްވަިއފިއްޔާ 

ތެރެއިން ކޮން ކެޓަަގރީތަކެއްތޯ     މީެގމި ނިންމިދާނެ   އިތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރަްއާވފަ

ވިދާޅުވި ޮގތަށް   ިގނަފަހަރު ޙަޤީޤަތުަގއި ތި  އީނުވަތަ ހިފެހެްއޓޭނީ. އެ  އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫދެވޭނީ

 ށްައޅުަގނޑު ބަެއއްފަހަރު ކަނޑާލާ ކޯޑަކުން އެ ބޭފުޅުންނަ  ،. މިސާލަކަށްއަޅުަގނޑު މަޝްވަރާކުރީމަ އެނޭގނީހަމަ  

ންވާ ކަމަކީ ައޅުަގނޑު  ެވސް ވެދާނެ. ދެން އަނެއް ކަަމކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން ބޭނު  މު ކޯޑަކަށްންވަރަށް މުހި

ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަންނަ އަހަރުެގ    ބަޖެޓު ހުށަހަޅާއިރު މުޅި، މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ، ސޮރީ. މިއަހަރަށްވުރެމިފަހަރު  

  ، އެހެންވުމާ . މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓު. އެހެންވީމާ މިހާރު ވިސްނުން މިހިރީ އިނޭގތޯބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކުރާޮގތަށް

މުޅިއަ ބަޖެޓަށްވުރެ މިއަންނައެްއކޮށް  ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަހަރުެގ  މަްއސަލައެއް ނުޖެހޭނެ   އަހަރު ކުޑަކުރުމުން  ކުންނެއް 

މީވެސް އުސޫ އެހެންނަމަވެސް،  ޮގތުން.  ނަންަގ  ެގލެއް  ކޮމިޓީއަށް     ކޮމިޓީކަމަށްވާތީ  ވާނެފައިނަލް ޑިސިޝަން  ހަމަ 

 އަޅުަގނޑު އެ ދޫކޮށްލަން އެކަންތައް އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ން ހިޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް މުމިނިސްޓަރ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަ

އަދި    އި ެވސް ބައްދަލުކުރަްއވާފަމުެގ ކުރީަގއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާލުވުމަށް ަވޑަިއަގތުތި ދެއްވީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ބައްދަ

މެންބަރު ބަެއއް  ޚާއްކޮމިޓީެގ  ފަދައިން  ފާހަަގކުރެްއވި  މިނިސްޓަރކޮށް  ޞަން  ފިނޭންސް   ކަމާ މަނިކުފާނު 

މު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެބަ ައޅުްއވާ.  ންހިރުމަށް ަވރަށް ބުރަ ވަރަށް މުދައުލަތުެގ ޚަރަދުތައް ކުޑަކު  އިވާލުެވވަޑަިއެގންފަޙަ

އެކަން މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ފާހަަގކުރަން އަޅުަގނޑުމެން. މިހިނދުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ބަޖެޓަކީ  

އަޅުަގނޑުމެ  ނިންމަންޖެހޭ  ކުރިން  އައުމުެގ  ބަޖެޓު  އެހެންވީމާރަސްމީ  މަސައްކަތެއް.  ޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ން   ،

ނޮވެމްބަރު  2017ލަތުެގ  ދައު އުޅުްއވަނީ.  ތި  ތައްޔާރުވެަވޑަިއެގން  މަނިކުފާނު  ބަޖެޓަށް  އަހަރުެގ  މަހުެގ   ވަނަ 

އެހެންވީމާކުރީކޮޅު  ހުށަހަޅުްއވާނެ.  ައވަސްކޮށްލުުމެގ  ަގއި  މަސައްކަތް  މި  ވަުގތުަގއި  އޮތް  ލިބެން  ދޭތެރޭަގއި  އެ   ،
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، މި ދެކެވިދިޔަ  ބޭްއވީ. އެހެންވީމާިމ  ަގއި  ެއއްޑިނޑުމެން ެއއްގަ ައޅުަގެވސް  ބަްއދަލުވުން    ދެ  ނިޔަތުަގިއ މިއަދު މި 

ވާހަކަިއެގ އުސޫލަށް ބަލާކަމުަގއި ވާނަމަ މެދުމިނުެގ މިންަގނޑަކުން މިކަން ވާހަކަދައްކައިެގން ކޮން ައަގކަށްތޯ، ކޮން  

ކުޑަކުރެވޭނީ މެދުަގއި ވިސްނުން؟ އަދަދަކަށްތޯ  މަންދޫބުން  ޕާޓީެގ  މިޮގދެ  ހުރި  އެބަ  އެހެންވީމާ  އަޅުަގނޑު  ތަށް.   ،

ބަ ދެވަނަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޖެނެރަލާހިތަށްއަރާ  ޮއޑިޓަރ  ބައްދަލުކޮށް    އްދަލުވުމަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް 

ޒިރު، ކޮމިޓީއަށް  ހާއްޖެްއޔާ ނިންމާނީ މިނިސްޓަރަށް  ޝްވަރާކުރުމަށްފަހުަގއި މި ކޮމިޓީން ޮގތްތަކެއް އިރާދަކުރެއްވި މަ

ނަމަވެސް ވަޑައިނުެގވެ ޒިރުހާ އަޅުަގނޑުމެން    ން  ދަންނަވައިެގން  ނަމަވެސް  ރަނަގޅު  އެންެމން  ފޯނުން  އެއްބަސްވާ 

އަޅުަގނޑު ނިންމާލެވޭތޯ  މަސައްކަތް  މި  މިއަދު  ހަމަޖެހުނީމަ  އާދެ!ޮގތެއް  މަސަްއކަތްކުރާނަން.  އާދެ!    މެން 

ކުރިއަށް ހުޅުވާލައިެގން  ހުޅުވާލެވޭނެ.  ެއޮގތަށް  ފުރުޞަތު  ެގންޮގސްފަވާހަކަދެްއކުމުެގ  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން    އި  

ދެން އަޅުަގނޑުމެން   އިމި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުން މިަވުގތަށް ައޅުަގނޑު ނިންމާލަން. ނިންމާލާފަނިންމާނީ. އެހެންވީމާ،  

ފަށްޓާފަ ސެޝަނެއް  ހަތަރުވަނަ  ނުވަތަ  ތިންވަނަ  ނުވަތަ  ދަންނަވާނަން.    އިދެވަނަ  ދެން  އަޅުަގނޑުެމން 

ޚާއަޅުަގނޑުމެންނަ އެންމެ  މިކަުމަގޙަ  ޞައްށް  ވަ  އި އްލެއް  ކޮމިޓީއަށް  ޮގތް.  ޑަިއެގންދެއްވީތީވެ  ލިބިެގންދިޔަ 

ޓީމުެގ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަދި    އަދި ފިނޭންސް  އޮފް ފިނޭންސާއި  މިނިސްޓަރ

ވަުގތަ ިގނަ  ހޭދަކުރެްއވި  މަސައްކަތުަގއި  ތި  މެންބަރުން  ވަރަށް  ކޮމިޓީެގ  ޝުކުރުދަންނަވަމުން،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ށް 

  ސަެއއް މިއަދު ތަްއޔާރުކުރެވިފައި އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ޞަޚާއް
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