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 (ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަތިންވަނަ ދައުރުގެ ރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް )އަންގާރަ  2018 އޮކްޯޓބަރު 30

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االه وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  25ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 . ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިުދވަހުެގ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ./2018/3އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 އަށް ތިން  2018/21އިން  2018/19، ަޔއުމިއްާޔ ފާސްކުރުން. ަޔއުމިއްާޔ ނަންބަރު 3.2ންބަރު އެޖެންޑާ ނަ -3.2

ށް ހުރި ވަނަ ޖަލްސާއ10ަވަނަ ޖަލްސާއިން 8ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2018ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. އެއީ 

ލާޙު ރަކު އިޞްޔައުމިްއޔާތައް. މި ޔައުިމއްާޔތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއެވސް މެންބަ

  ގަބޫލުކުރާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މަތީން ިމ ޔައުމިްއޔާތަަކކީހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ، ަގވާިއދުގަިއވާ ގޮތުގެ 

 ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ލަންދަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ، ރިާޔސަތުން އަންގާ އެންގުން.4 އެޖެންޑާ އައިޓަމް

ސަބަބުްނ  ގެންދާ ވިްއސާރަިއގެން ށް ދަންނަވާފައި އޮތަްސ މުޅި ާރއްޖެއަށް ކުރަމުން މިއަ 9:00ޖަލްސާގެ ަގޑި 

ރެއަްށ މްބަރުގެ ތެމަޖިލީހުގެ ޗެ ،ވަރަކަށް އޭގެ އަސަުރކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރަށް ވެސް ކޮންމެވެސް

ންބަރުންގެ މެޒަތްތެރި އްނޑުމެން އެަކން ޙައްލުވޭތޯ ބެލީ. އެހެންވީާމ، އި ެޅއް ައޅުގަަވގުތުކޮ ފެން ލީކުވުމާ ގުިޅގެން ުކޑަ

 ވެސް ޭއގެ ޑުމެންނަށްައޅުގަނ އިގެންދާ ވިއްސާަރއިގަ ވާލީ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުަރމުންމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މި ވާހަކަ ދަންނަ

 ންބަރުންގެމެްއޒަތްތެރި އެހެންވީމާ، އިވާީތވެ.  މި އިމާރާތަީކ ކުޑަކޮްށ ބާވެަފއި ހުރި ތަނަކަށް .އަސަރުކޮށްފި

 މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލީ.  

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން  ން ކޮމިޓީތަކު .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ން ހުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކު، 5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

 28ޓް. މި ރިޕޯޓް މިީޓން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓު މާލިއްޔަތު ކޮ -5.1

 . މި މަޖިލީހަށްމި ރިޕޯޓަށް އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިިބފައެއް ނުވޭަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު.  2018 އޮކްޓޯބަރު

 ހާން ނި އަޙްމަދު ރު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ ދާއިރާގެ ިވލިމާލެހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، 

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއި ޙުސައިންމަނިކު. 

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މި ދަންފަޅީގައި ވަރަށް މުހިންމުއިުޝކުރިްއާޔ `. އާދެ، 

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މިއަދު  ،ވަނީ. އެނގިވަޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން މަސައްކަތަކަށް ކުރިމަތިލާފަިއ މި

ޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މާިލއް 2019 ހުށަހަޅަން މި ޖެހޭ ރިޕޯޓަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ

 ށް މުއްދަތަވެސް އެ  ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓު އައުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ އަހަރެއްަގއި ،ވުރެ ރިޕޯޓް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ނިންމި

 އި،އޮފީހުން މި ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަ ކުރިން ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަްށ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވުރެ
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ނުއްވާނެ ރަސްމީ ބަޖެޓަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮ އްުމކޮށް ނިންމަވާފައިއާގައި އެކު  ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މަސަްއކަތާ

ވަނީ  އްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނާ ހަމައަށް މިއި ފަހަރު ކުރެވިފައިާވ މަސައްކަތް  . އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން މިއިކުީރގަ ވުރެ

 މައަށް އޮޑިޓަރގޮތަކަށް. އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަ ލާނަން ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ކުރުއި. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަހުށަހެޅިފަ

ވަނަ  14އަހަރުެގ  ވަނަ 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  2019ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ 

 ލަބިއްޔަތުން ނިންމާފައިާވ ނިންމުން އަޅުގަނޑު މި ، ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޣްމަޝްވަާރކޮށް  ބައްދަލުވުމުަގއި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފާސްކުރާ މުޅި ބަޖެޓުގެ އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވަނަ އަހަރަށް ރަ 2019ދަންނަވާލަނީ. 

ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  ކަނޑައަޅާަފއި ވަނީމެން މިލިޔަން ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފަންސާސް ދެ ،ލަ އަދަދަކީޖުމު

ފަހަރު  ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި އެ ބޭފުޅުން މި ލަ ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުޅި ޖުމުއަދި އޮޑި .މެންބަރުންގެ އެ އިއްތިފާޤުން

ނުވާ މިންވަރަކަށް މިނިސްޓްރީ ހަމައަށް އިތުރު އާއަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ ފަސްދޮޅަސް މިލިަޔން ރުފިޔާ

ެއީއ  .މަަސއްކަތަްށ ދަތިނުވާނެ ގޮެތްއގެ މަތީން މިކަން ކޮށްދިނުމަށް ގެއެ ބޭފުޅުން އޮފް ފިނޭންސް މެދުވެރިކޮްށ 

 ،ކުެރިވގެންދިޔަ ޮގތް. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެލު އެްއގޮތްއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ިޚޔާއިިއ ކޮމިޓީގެ މަިއގަނޑު ގޮެތއްގަ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ  13 މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

އަދި ޭއގެއިތުރުްނ  ިއ،ޕްރޮގްރެިސވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ،އެންމެ މެންބަރުން ގިނަ ޕާޓީ ނިސްބަތުން މަޖިލީހުގެ

ގޮތެްއަގއި ކޮމިީޓެގ މިފަދަ ހުރިހާ ކަންތައްތައް  އްމުއާގެ މެންބަރުންގެ މެދުަގއި ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ދެން އެންމެ ގިނަ ޕާޓީ

ދެން އެ ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް  ،ގެ ރުހުން ހޯދައިގެންއެ ބޭފުޅުން އިނިމިފައި ވާނީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާއާ 

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އި އެކުގައި ހޯދުމަށްފަހުގައި. ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކުން ައޅުގަނޑު ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާ

ށްއަރާ ހަމަ ވާހަަކއެްއ ތަން ވެސް ހަމަ ައޅުގަނުޑ ހިމުމިއަދުގެ މި މުހިއްމު ަބއްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީ ރިޕޯްޓ ހުށަހަޅަ

ކޮމިީޓ ރިޕޯޓާ ސީދާ ގޮތެއްަގއި ުގޅުން ނެތް ނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސީދާ ގުޅުންތަކެްއ  . އެއީލާނަމޭއިދަންނަވަ

ވަނަ އަހަރަށް  2019 ޓަރ ޖެނެރަލް އޮީފހުގެއަދު މި ނިންމާ މަސައްކަތަކީ ޮއޑިއެބަވޭ. އެކަމަކީ އަުޅގަނޑުެމން މި

. މިދިޔަ ހަތަރުވަރަކަްށ އަހަރު ވެސް މި ތަޅުމުގަިއ ގެ މައްސަލަތެއް ނިންމުމުޓު ދިރާސާކޮށް ގޮކަނޑައަޅާަފިއވާ ބަޖެ

ޝަނަލް ބަޖެޓަށް ތެްއަގއި ޤައުީމ ބަޖެޓު ނުވަތަ ނެްއމު ގޮއާކަ މިެހން ދައްކާފަިއ އެަބއޮތް. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަ

ޖެހިފައި  ޭއގެފަހުން މި ވާހަކަ ދައްކަންއަދި ،މަރުޙަލާގައިއަދި ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުގެ  އި،ބަހުސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގަޔާ 

 މެންބަރުންެގ ތެރެއިން މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވަގުތު ހޯއްދަަވިއގެން މި  85 އެބައޮތް. މަޖިލީހުގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ

 އީ މި ؟ގެ މެންބަރުންނަށްތޯ ގްރޫޕުޕާލިމަންޓްރީ ގެއެމް.ޑީ.އޭ  ،އޮންނަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވަން ހަމަެއކަނި މި

ގެ އިރުކޮެޅއް ކުރިން މީހަަމ އްޒަތްތެރި ިރޔާސަތުން އި އުފައްދާަލން ބޭނުން ސުވާެލއް.  އަޅުގަނޑު ހަމަ

 ރާއްޖެއަށް ޭރ ވަަރކަށް ބޯކޮށް ިވއްސާރަ މުޅި މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ،ދަްއކަވަމުން ވިާދޅުވި ވާހަކަފުޅު

 އެއެަކއްޗަކަށް އެކީ  އްދާހަމާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ަސރައުޅޭ ވާހަކަ.  ހަމަ ފެން ލީކުވެހެމުންދާތީވެ  ސުރެދަންވަރުއް
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ވެްސ ކުރަްއވާފަިއވޭ މިކަްނ؛ ިމ  ަގއި ްޓވީޓު 7:02 . ެއކަމާ ުގޅުންހުރި ވަޒީުރ ހަމަ ހެނދުނުވަނީ ފެންބޮުޑވެފަ

އެހާހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،ހުރި ވާހަކަ. މާނައަކީ އި ޑްރެނޭޖު ސިސްޓަމަށް ބަޔަކު ގަސްތުަގއި ގެއްލުން ދީފަ

 ބައިކުޅަ އެއްަބއި އޮންނަ މާލޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ތިންފުރަ ޚާއްަޞކޮށް ،ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް

ހުރިހާ ދަތި  އެބަހުރި. މި އި ގަސްުތަގއި ދޭ ގެއްލުންތައް ވެސް ީމގަ ،އޮތުން ފެން ބޮުޑެވފައި އޮތްއްދެްއގައި ހަސަރަ

 ،ހާލެއްގަިއ ވެްސ އަުޅގަނޑުެމންގެ މެންބަރުން ވަަޑއިގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މި ަމސައްކަތްޕުުޅަގއި ބަިއވެރިވެ 

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އޮޑިުޓކޮްށ ކުންފުންޏަކުން އެއްެޗއް ވެސް  އޮތް އަހަުރގައިކުިރއަށް  ،މިއަންނަ އަހަރު ވެސް

އަޅުގަނޑުމެން ތަރުތީބުވެގެން އައިްސ ތިބިއިރުގައި ކޮަބއިތޯއޭ މި  ށްނަމަ އެަކން ބެލޭނެ ގޮތަޖެ ނަގާފައި ޮއވެއް

 ؟އިިދކޮޅު ޕާޓީތަުކގެ މެންަބރުން. ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން ކޮބައިޯތއޭ ލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާމަޖި

ކުރަްއވާފައި  ؟ތީަގއި ހޭދަކުެރްއވި މެންބަރުންާޔއި ދުވާލު މަގުމަގޮނިޑތައް ލިބިަވޑައިުނގެން ރެ ޚާއްޞަކޮށް ކޮބައިޯތއޭ

ިއގަންނަވާކަށް ބޭނުންފުެޅއް ގޮނޑި ލިބިަވޑަިއގަތީމަ އެ ޭބފުޅުން ވެސް މިތަނަށް ވަަޑިއެގން މި ޗެމްބަރުގެ ތެރެއަށް ަވޑަ

މާލަމުގަިއ ހަމަ  އެބަޖެހޭ ހަމަ ސައި ދަންނަވާލަންއަުޅަގނޑަށް ވެްސ އަނެއްކާ  ހެން. ެއކަމަކު ހަމަ ެއއްކަަލ ދުވަހުވޭނު

ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް  ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއި އެބަހުރި. ނިކަން ރަނގަުޅ މިންވަރަކަްށ އެ ބޭފުޅުންނަށް ބްެރކްފާްސޓް

 އަރިމަތީަގއި ހުރި ލަވާޒާ މެޝިންތަކުން .ވަނީ. ެއ ކަންތައްތައް ހަމަ ބަރާބަރަށް އެބަ ކުރައްވާ ދެްއވާފައި އެކަން ކޮށް

ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށްޓަކަިއ  ،ހަމަ ކޮފީ ބައްލަަވއިގެން ހަަމ އެ ތިއްަބވަނީ. އެކަމަކު މި އޮޑިޓްކުރުމަށްަޓކައި 

މި ރިޕޯޓް  ،ކުެރްއވުމަށްޓަކައި ޮއޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓު ާފސްކޮށްލަްއވަންއިދާރާތަްއ އޮޑިޓުސަރުކާރުގެ  މި

މި  ކަށް،ބައިވެިރވަަޑއިގަތުމަ  އިމީގަ  ،ވަޑަިއގެން މިއަށް ޮކމެންޓެއް ކޮށްލަްއވަން ތަނަށް އަުޑއައްަސވާލަްއވަން ނުވަތަ މި 

ާވ  މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ ތެެރއަށް ،ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަކުރާކަްށ ބައިވެިރެވވަަޑއިނުގެން ހަމަ މި ޗެމްބަރުން ބޭރުގައި 

،  ބޭނުން. އެހެންވީމާ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަންއްދުަގއި ވަަޑިއގެން ެއބަ އުޅުްއވާ. އެހެންވީާމ، އެ ވާހަކަ ހަސަރަ

ރައްޔިތުްނގެ ޙަްއޭޤ  ،ކޮންމެ ކަމަކަށް ފާޑުިކޔަން ވަރަށް ފާސޭހަވާނެ. އަދި ކޮންމެ ކަމަކަށް ރަްއޔިތުންނޭ

ވަނީ ވާތީވެ ައޅުގަނޑަށް ހީ ވިދާޅުެވަވޑަިއގަންނަން ފަސޭހަވާނެ. އެއީ ހަމައެކަނި ދުލުން ބުނެލީމަ އޮންނަ ބަހަކަށް

އެްއވެސް ކަމެްއގައި އިޚްލާްޞތެރިކަމެއް ނެތި ދައްާކ ވާހަަކއެއް ދިމާނުވާެނކަން އަދި ީމެގ ފަހަށް ހުރި މަރުޙަލާތަކުގައި 

ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ  ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ިއއްޔެ ނޫން އިހަށްދުވަހު ބޭއްވި ޚާްއޞަ ބައްދަލުވުމެއް

ތިންވަނަ ދައުރުގެ މިއަދު  ،ގައި ދެ ބައްދަލުވުންދުވަހު މަނިކުފާނު ވެސް ހަމަ މި ޗެމްބަރު އެ ؛ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން

ބާްއަވއިދެްއވި. އެ  އެއްދުވަހު ދެ ޖަލްސާ ބާއްވައިދެްއިވ. ހަތަރުގަޑި ބަޔަށް ވެސް ަޖލްސާ އެ .ތިންވަނަ ޖަލްސާ އީމި

 ގަިއ ހޭދަކުރަްއވަން އެ ބޭފުޅުންނަށް މައްސަލައަކަށް ގިނައިުރ މި ަތޅުމު ޖަލްސާތަކުގަިއ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް

އަދި  ،ނުވާ ެމންބަރުންގެ ޙައްޤުަގޔާއި ރުއަދި މައްސަލަޖެހިގެން ކޯޓު މަރުޙަލާގަިއ ތިބި ގޮނޑި ކަށަވަ .ވެަވޑައިުނގެންނެވި

ތަނުގައި  ށް ބާރަށް މި ތަނަށް އެދުވަހު ވަޑަިއގެންނެވުނު ވަރަ އެނޫން ވެސް ޙައްޤުތަކުަގއި ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް މި 
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ވަކި  ހިމެނޭ އިދުވަހުގެ އެޖެްނޑާ ައއިޓަމްގަ  ޚާއްޞަކޮށް އެ އިން.މުންދިޔަކެދެބެވި. އަުޅަގނޑުމެން ގިަނއިރު ތި ވަރަށް

މި ތަޅުމުގަިއ ާޚއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހުރިހާ މެންބަރުން  އިޓަމަާކ ބެހޭ ގޮުތން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާލަްނ؛އެޖެންޑާ އަ 

ގޮތުްނ  ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަްށ ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ. ކަންދިމާކުރިތަން އި ކަހަލަ ގޮަތކަށް ތިްއބެވި އެީކއެކީ

ތަނުގައި ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި  ދުވަހު ހަތަރުދަމު މި އެހަމަ ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ާބރަކާއެކު މަނިކުފާނު 

. އެހެންވީމާ، މިއަދު ހަމަ ަކން ފެނިގެންދިޔަ މަިނކުފާނު ވަރަށް ހިންގުންތެރިދުވަހު އިންނެވި. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ

ެގ މެންބަރުން ުޅގަނޑުމެންގެ ޕްޮރގްރެިސވް ޕާޓީއިުމ ވެސް އައަދި ހަމަގަ. މިކަން ނެތީމަ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ

ަތނަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ނުލާހިުކ  ދުތަކުން މިއް ސަރަހަ ެއ ބޭފުޅުންގެ އި،ތަނަށް ވަަޑއިގެްނ ހެނދުނު ބޯ ިވއްސާަރއިގަ  މި

 .އްދުަތކުަގއި..ހަފެން އެބަހުރި ބައެއް ސަރަ ށްޫފޓެއްހާ ހިސާބަމިދެންނެވީ  ށް،ގޮތަދަތިވާނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ން އެދެންެދްއވުރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައި ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން މަދުައޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

ލް ޑިޓަރ ޖެނެރައްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެއީ އޮ އިޖެހެނީ އާދެ! ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއިން މިހެން ދަންނަވާލަން މި 

ަގއި އެ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ގޮތްތަކެއް ިނންމެވިއިރުަގއި އެ ކޮމިޓީ ،އޮފީހުގެ ރިޕޯޓަށް ވެފައި 

 ހުށަހަޅާ ޅުގަނޑު މިވަޑަިއގަންނަވާ ައޅުގަނުޑމެންގެ މެންބަރުންކޮޅު އެކަނި ތިއްބެވީމަ އަެނއް ބޭބޭފުޅުންނަށް އަހިމެނި

 ންވީމާ، ެއއާ ތާއޭ. އެހެ ަނމަ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅީ ރަނގަޅަށްތޯ ނުރަނގަޅަށްތޯ ވެސް ވިދާޅުެވ ދެއްވޭނީ މިތާ ތިއްބެވި

ލުމަށްޓަކައި  ފާހަގަކޮށްފުޅުން ވަަޑއިުނެގން މިކަން ކުރިއަށްދާތީވެ ހަމަ އެކަންހުރެފައި މިފަދަ ދުވަހެއްަގއި އެ ބޭ ގުޅުން

އަުޅގަނޑަްށ  ން. ދެންނޫ އްހެން ދިމާލަކަށް ދަތުރުކުރުމަކަށެއެބައި އިތުރުކޮށްލީ. އެްއވެސް ހާލެއްގައި މި ރިޕޯޓާ ނުލާ އެ

ޑިޓަރ ސް ހަމަ އޮވެ ތްކޮްށގެން މިއަންނަ ައހަރުގައި ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން މަސައްކަ ހަމަ ގަބޫލުކުރެވޭ

 އެ  ،ނެގަނެޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަުކގައި ހުރި ގޯސްތައް ދެ

ނީ ވެ ކޮށްދެ މިމަސަްއކަތްކޮށްދިުނމަށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތް  ،ނެރެ ކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަށް ރިޯޕޓު

ޓު  ކޮމިޓީ ރިޕޯދެން ހަމަ އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޫލުކުރެވޭތީގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމުގައި 

ިއ ންބަރުންނާމެހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަމުން، މި ތަނުގައި ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.ޭއގެ 

ދެން. މާެއކު އެރިެވވަަޑއިގެން މިކަްނ ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް އަުޅގަނޑު އިޙްތިރާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުގަިއ އެހީތެ

އި ިމ ދުވަހެްއގަ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ވާހަކަ ިނންމާލުމުގެ ކުރީަގއި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން މިފަދަ

 ޔާ.ޖަލްސާ ބާއްަވވަިއގެން ކުިރއަށްގެންދަވާތީ އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއް 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިޓީތަކުެގ ކަތަށް ކޮޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކުަރއްާވ މަސައް

 ކަމާޚްލާޞްތެރި މުޤައްރިރުންނަށާއި، ާޚއްޞަޮކށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުަޤއްރިރަށް އަދި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އި

ދާުޅވީމަ، ްއޗެއް ވިއެއެީކގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި މި ޖަލްސާއާ ބެހޭ ގޮތުން 

ލަނީ ގަނޑު މި ބައަޅުގަނޑު ހަމަ ބަހުސްަގއި ބައިވެިރވާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގައި އަޅު 

ކަމަށް. އަުޅގަނުޑ  ަޖލްސާ ވެސް ބޭްއވެން އޮިތއްާޔ ބާއްވަން 4ކުން ޖަލްސާ ދުވާލަކު ހަމަ އެދިވަޑަިއގަންނަވާ މިންަވރަ

ިރ ހުނުއްވީމަ އެކަމުަގއި މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގެން މި ތަނަށް މައްސަލަ ފޮ

ތިބެނީ.  ގޮތަށް މި ހަކަ ިއވޭތީ މިހާރު ބާއްވާމައްސަލަެއއް ބާއްވާނަން. ާއްއމުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްާސ ނުބާއްވާ ވާ

ަވަނ  2019ހުގެ އެހެންވީމާ، މޫސުމަށް ވެސް ބަލައިގެން މިކަން ކުރިއަްށގެންދާތީ ދަންނަވާލީ. އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީ

ތު ގުމުލަ ވަޖުއަހަރުގެ ބަޖެޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް 

 މިނެޓު 27.އެމަށް ަގޑިިއރު. ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ކަނަޑެއޅިފައިވާ ގޮތް ދަންަނވައިލާނަްނ. ޕީ.ޕީ 1ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ 

 3މް.ޑީ.ޭއއަށް ސިކުންތު. އެ 11މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  33މިނެޓު  15ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  24

 7ބަރުންނަށް މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްޒަތްތެރި މެން 1އަށް ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީ 42މިނެޓު 

ޑު ފުރަތަމަ ސިކުންތު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނ 26މިނެޓު 

 ށް.ޢާރިފަ ޢަލީ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ކެލާފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 

  އިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާ

ވަަނ އަހަރަށް ޮއޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓު ލަފާކުރުމަްށ  2019`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 ތަަނށް ފޮނުއްވާަފއިާވ މަސައްކަްތ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކޮށްދެްއވީތީ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓަގއި  ނުވަތަ ފާސްކުރުމަށް މި

ބޭފުޅުން ކުެރއްިވ  އަދި މަރުޙަބާ ދަންަނަވން، އެ  ދަންނަވައި  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު

ރި ރައީސް، މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ؛ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޙައްޤުަގއި. ައޅުގަނޑު ެވސް އިްއޒަތްތެ ބުރަ މަސައްކަތަށްމިންނަތް 

 60ދުވަހާ ޖެހެންދެން މިދާކަށް ދާދި ،ފީހުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތުން ވާހަކަދަްއކާއިރުއޮޑިޓަރ ޖެަނރަލް އޮ މާފުކުރައްވާތި!

 މިގޮތް ހެދި ބޭބޭފުޅުން މި މުޒާހަރާކޮްށ، ެއޮގތް ހާސް ރައްޔިތުންގެ އަޑު މިތާނގައި ނީްއވޭީތވެ ވަރަށް ދެަރެވގެން އެކަމާ

ބޭފުޅުން އުުޅއްާވ  ދަންނަވަން ބޭނުްނ. މިތާ އެ ،ންވެސް މިތާކު ނެތް. ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަ ބޭފުޅުން 4ތަނަށް ވަދެވުނު 

އޮތީ ބޮޑު ރިޕޯޓެއް ފޮނުވާފައި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް  . މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިވާސަިއފޮދު ހިއްޕަ .ސައި ކޮޓަރި ތެރޭަގއި

ޕްކޮށްަފއި ށް ކެވަރަހިސާބަށް ދެވޭނެ  މިލިޔަން ރުފިޔާއާ 60ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދީގެން.  އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ މި



7 

 

 ބޭފުޅުން ެވސް މިތާ ނެތީމަ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވެސް ދާދި 4އޮތް ބަޖެޓެއް ފާްސކޮށްފައި ެގނައިއިރު މި 

ން ދާއިރާގެ ތިމަންނަމެ ،ލެވި އްލެވި. މަުޑްއވަރީ ދާއިާރެގ މެންބަރު ވެސް ހަޅޭއްދުވަހާ ޖެހެންދެން ހަޅޭމިދާކަށް

މާ، މި ބޭބޭފުޅުން މިތާ . ދިއްދޫ ާދއިރާގެ ެމންބަރު ވެސް ހަމަ އެފަދަ. ެއހެންވީނީއްެވއޭ އަެޑއް ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤޭ.

އަދި އެހެން ޕާީޓތަކުގެ އެމް.ޑީ.ީޕ ބޭފުޅުން ެވސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ބޭފުޅުން ވެސް މިތާ އެބަ އުުޅއްަވވާ.  ތިއްބަަވއި،

މިިނވަން .ޑީ.ޭއގެ އިތުރުްނ މިތާ އިންނެވީ .އެމް، އެމް. ޕީ.ޕީކަށް ިމތާކަށް ަވޑަެއއްނުގަންެނވޭއެކަމަކު ިމއިން ބޭފުޅަ

 ކުަރްއވާ އެންމެ ބޭފުޅެއް. މި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން މި ޖަލްސާ ފަށަން  ހައިސިްއޔަތުން މަސައްކަތްޕުޅުމެންބަރެއްގެ

އުލަތުަގއި ދަ  ގެނީ. އަޅުގަނޑުމެންޖެހު މިތަނުްނ ގެނެްސގެން ކޯރަމް ހަމަޮކށްދޭން ވެސް މިވެސް މީހުން އެތަން

ކޮރަޕްޝަނެއް ހުްއޓަސް އަދި ކަންތައްތަްއ ހިނގަނީ ރަނގަަޅށްތޯ ބަލަން ވެްސ އަދި ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮްށގެން 

ފުޅުންނަށް ބޭ އޮންނަ ގޮތަށްތޯ ބަލަން ވެސް، ހުރިހާ ކަމެއް މި ކުރަންޖެހެނީ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުެގ ބޭފުޅުން. އެ

ައޅުގަނޑުމެން  އޮތީ އައިއްސަ.  މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނގެ. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މިނުދީ އެއަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު

ތި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ފިނޭންްސ ތުގެ ބަޖެޓު ައއުމުގެ ުކރިން މީތި ފާސްކޮށްދޭންޖެހޭ. ދައުލައެބަ މީ

ެޑއް ިއްއވާނެ ޭބފުޅަކު ެއއްކަލަ ަރއްޔިތުްނގެ މިނިސްޓަރު މިކޮޅަށް އޭތި ގެންނާނީ. ގެންނައިުރަގއި މިތާނގައި އަ

ނުލެއްެޕިވގެން އުުޅއްވާ ބޭފުޅުން ަސއި ކޮޓަރި ގެން ރެޔާއި ުދވަލު އަވަހާރަފުޅުޙައްޤުތައް، ަރއްޔިތުްނގެ ައުޑ ނީއްވި 

ވާ. މަނިކުފާނު ސައިފޮދު ހިތްޕަވާ. ރައްޔިތުްނގެ ފަިއާސއިން ގެންަނވާފައި ހުރި ަސއިޮފދު އެބަ ހިތްޕަހަމަ ތެރޭގައި އެބަ 

 އެއީ މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާ ،. އެހެންނަމަވެސްއެބަހުިރ ބަހައްޓަވާފަ ވަރަށް ދީލަތިފުޅުކަމާއެކު ވަުރގަދައަށް ސައި އެތާ

އަުޅގަނޑު ހަމަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގިއ  ންގެ ޒިންމާ އެބަ އަދާކުރެވޭޯތއޭ؟ބޭބޭފުޅު އަދާކުރެްއވީ. އެކަމަކު މި

ލީމަ އެބަ އިނގޭ ވަކި ޕާީޓެއއްެގ ރިޕޯޓު ބަލައި ރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ކޮމިޓީހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހު

ކޮމިޓީަގިއ ތިއްބަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ބަޖެޓު މިގޮތަށް އެ ބޭފުޅެއް ނޫން. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް، 

. ވާފައި، ޗެމްބަރަށް ފޮނުވާފައް ނިންމަން ފޮނުއަުޅގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ގޮތެ އޮތީ ނިންމަވާފައި، ފާސްކުރެްއވުމަށް މި

އަިދ ކޮންޓިންޖެންސީގެ ތެެރއިން  ގެ ބަޖެޓު ަކމަށް ފާސްކުރަްއވަަވއި،މިލިއަްނ އެީއ އެތަނު  52ގާތްގަނޑަކަށް 

ވާނެ ކަތްޕުޅުަތކަށް ދަތިނުބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްޕުޅުަތކަށް، އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ މަސައް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެ

އޮތީ.  ކެޕްކޮށްދެއްވާަފއި އަދި ފާސްކޮށްދެއްވާަފއި މި ހިސާބަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް،ން ރުފިޔާާއއި މިލިޔަ 60ން ކުފަދަޔަ

ރައްޔިތުންެގ   ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން.ައޅުގަނޑު ؛ދުވަހުހަށްމިތާނގައި މިކަން ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ނެތް. އި

ވެސް ނެތް.  ތަނަށް މީހަކު ވަންނާނެ ޖާގަ މިޖަލްސާއާއި ދެވަނަ ޖަލްސާއާ ހީވަނީ،  މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ފުރަތަމަ

 ،ކުެރވިފަިއ އޮެވގެން. އެއް އައިޓަމަކީ . އެއީ ކީްއެވގެން؟ ދެ އައިަޓމެއް އޭަގއި އެޖެންޑާއެހާ މީހުން ގިނަ މިތާނގައި

ެއއަށްވުރެ ވެސް ައުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ބޮޑަށް ދެން ، ނެ ދެން އަންނަ ދައުރަކަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުާވކުަރއްވާ

 12ތަނުަގއި  އޮްތ ހުރިހާ ދުވަހު މި ބޭފުޅުންެގ އިޚްލާޞްތެިރަކމެއް ނެތޭ. މި އޮތް ައއިޓަމަށް ކަންނޭނގެ. އެ
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. ވެްސ މިތާކަށް ވަންނަނީކީ ނޫން ބޭފުޅުންނަށް ވަދެވުނީމަ ވާހަކަ ެދއްެކވީ. އެ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ެގއްލިެގން އެ

ރައްޔިތުންގެ  މާ، ކޮަބއިތޯ އިޚްާލޞްތެރިކަމަކީ؟އެއް ނޫން. އެހެންވީފުޅުން ވެސް ިމތާކަށް ވަންނަނީވަދެވުނު ބޭ

ޙައްޤުަގއި މަސައްކަެތއް ކުަރންޏާ އޭރުވެސް، މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަށް ތިބެމާތޯއޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ 

 ންނަ ބައެއް. ަރއްޔިތުންެގ ފައިސާ ހޭދަކުރަީނ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން ނުވަތަ އެތަނަށް އަ ރައްޔިތުންެގ ބަސް ިއްއވަން މި

އޮންނަނީ. ގޯެހއް ހަދާތޯ  ކަންތައްތަްއ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓާ އެްއގޮތަށްތޯ ހިނގަނީ ބަލަްނ އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުަގިއ މި

ަގނޑުމެން ދައުލަތުން ފައިާސ ވޭނީ އަޅުކުރެ ބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތްޕުޅު ނުވަތަ ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްޯތ ބަލަން. އެ

އެ ފައިސާފޮތި ހިމަނާފައި އޮތް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އައިއްސިޭޔ. އެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އައީމަ ެއ  ،ޗެއް ީދގެން ކަމަށް ވާތީފޮއް

ިއ ށް ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ތެޭރގަރަބަޖެޓު މިތަނުން ފާސްކޮށްގެން، ޗެމްބަރުން ފާސްކޮްށގެން ައދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަ

ވެސް އަންނާނެ  އޮތް ދަނީ ލަްސވަމުން. އެ ތަަނށް ގެނެވޭނީ. މިހާރު އެކަންަތއް ެވސް މި ފައިސާ ހިމަނައިގެން މި

، އަދި މިއަށް އެްއޗެްއ ތަކު. އަންނަންާވއިރަްށ މިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޯެހއް އޮތަސް، ރަނަގޅެއް އޮަތސްއިސާހި

ވާނީ. މި ބޭފުޅުންގެ ދައްަކާވ  ފާސްކޮްށދީގެންނޫންތޯއޭ މިކަންތި މީ އުނިުކރަން ވިޔަސް ،ކުރަން ިވޔަސްއިތުރު

އީސް، މިތާނގައި އާއްމު ކޮމިީޓގެ ލާނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަ ަކމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ދަންަނވައިވާހަކަފުޅުތަުކގެ އިޚްލާޞްތެރި 

 ވަރަށް ައވަހަށް ފާސްކުރަން. އިިސއްޔަތުން ައޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. މިތާނގެ ބަޖެޓު ވެސް އެބަޖެހޭއްރިރުގެ ހަމުޤަ

އަޅުގަނޑުމެން ފާއިތުވީ ހުރިހާ އަހަރެއްަގއި ވެސް މިާތގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް އިނާޔަްތތަކާ އެްއޗެހި އިތުރުކުެރވޭެނ 

ގޮތްގޮތް ހެދިން. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުން، ެއ ފައިާސ ހިމަނުއްވަިއގެން ދެންެވސް 

މުަވއްޒަފުންނަށް ވެްސ މަސައްކަތްޕުުޅކުރެވޭެނ، ެއ ބޭފުޅުން ރެޔާިއ ދުވާލު ިމތާގައި މަަސއްކަްތކުރަްއވާ.  މިތާގެ

އަޅުގަނޑުމެން ައޔަސްނަޔަްސ އެ ބޭފުޅުން މި ތަނަށް ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ގެން ރަނގަޅު މާޙައުލެއްަގއި މަަސއްކަްތކުރެޭވނީ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަްށ ވެސް ުލއި ފަސޭހަކަމާެއކު ިހތްހަމަޖެހިލައި

ލުކުެރވޭީތެވ ބޫއް ދެިވގެން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަވަރަށް އިނާޔަތްތަދޭ  ހެން މުއައްސަސާތަކުަގއި ވެސްވެސް ދޭންޖެހޭ، އެ

ޭބފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ލުއި  މެންބަރުން އެންމެން އެްއެވގެން އެ 85 ފަހަރު މުޅި ކުރަން މި އަޅުގަނޑު ުއއްމީދު

ފާސްކޮށްދެން.  އަހަރަކު އަުޅގަނޑުެމން ބަޖެޓެއް ކޮމިޓީން ޮކންމެ ގޮތްގޮތް ަހއްދަަވއިދެްއވާނެ ކަމަށް. އާއްމު

، އޮޑިޓް އޮފީުހގެ ބަޖެޓެކޭ ވެސް ެއއްފަދައިން މި ނެވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަ. އެހެންވީމާފާސްކޮށްދެނީ ވެސް މިދެން

 ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ... ސާމުއައްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި އްޒަތްއަރުވަނީ ުކަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ އި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަ
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 ުވން:މިރު ވާހަކަދެއްކެ ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ެގ ހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބަޖެޓުމަޖިލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓަކީ މި

ން ބަޖެޓު ހުށަހަޅައި، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީއަށް މި ،ހިނދުފާސްކޮށްދޭންޖެހޭ ބަޖެޓަކަށް ވީ ކުރިން

ެވސް ހަމަ ކުޑަ އެއްޗެއް ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު  ހުށަހެޅި ރިޕޯޓާ  މި އްޔަތު ކޮމިޓީންނިންމުމަށްފަހު މާލި

ކުރާ މީހެއް އަުޅގަނޑަީކ ރިރެްއގެ ހަިއސިއްޔަތުން ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަތްލާނަން. އާދެ! ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުަޤއްދަންނަވައި

ލާަގއި ެވސް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަ ފާތުކަން ގަނޑުގެ ިޚޔާލު ތަދޭތެރޭަގއި އަޅު އޮތް ގޮތާ ދޭތެރޭަގއި މިހާރު މި ރިޕޯޓާވެސް. 

 ތަނެްއ. ޮއޑިްޓ އޮޑިްޓ އޮީފހަކީ ވަރަށް ފަންނީ މަސައްަކތެއް ކުރާ ،. މިހެން މިދެންނެވި ކަމަކީވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ

ން ރުފިޔާ. ހުށަހެޅިއިުރގަިއ މިލިޔަ  60އޮތީ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި މި ގެ ގޮތުަގިއ މިއޮފީހުގެ ބަޖެޓު 

މިލިއަން ރުިފޔާއަށް ކުޑަކޮށްަފއި އެކަން  52މިލިއަން ރުފިާޔެގ ބަދަލުގައި  60ނަށް ކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި އަޅުގަނޑުމެން

ނުވެ މި ކޮންޓެންޖެންސީގެ ތެރެއިން ދަތި ހަމައަށް މިލިއަނާ 60ބުނަނީ  ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ،ފާސްކުރުމަށްފަހު

ކަމަކީ އަުޅގަނުޑެގ  ގައި. މިވަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ން ނިންމާފައިމިޓީ އަޅުގަނޑު މާލިްއޔަތު ކޮފައިސާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް

އްޔަތު ގާނޫނަށް އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން މާލި އަުޅގަނޑުމެން މި ،ޚިޔާލު ތަފާތު ކަމެއް. މިހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ

، ވަނީ. އެހެންވީމާ ސްކޮށްފައިކަމަށް ފާ  ކުރަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ނޫންޅޭ ރެކޮމެންޑޭޝަނަކީ ވެސް ޢަމަލުބަޖެޓަށް ހުށަހެ

ރެކޮމެންޑޭޝަނެއްގެ ގޮުތގައި އަށެްއކަ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ވާހަަކ  ފެންނަނީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ވެސް މި

ރުަގއި ކޮންެމ ލާއިގޮތަށް ބަލައި މާލީ ކަންކަން ހުރި، އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލެވޭ ތަން. ޙަޤީޤަތަކީމީގެ

ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަނީ ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮންެމ  ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ޖެޓުއަހަރެްއގެ ބަ

ދަންނަވާ  ވެްސ ނޫން. މިހެން މި ވެސް ނޫްނ. ސަބަބުތަކެއް ނެތިެއއް މުއައްސަާސއަކުން ވެސް. ަސބަބުތަކެއް ނެތިެއއް

ވާަހަކ  އަުޅގަނޑު މި ،އޮތް ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކޭ ހިނދު ސް ދައުރު ވެ މަޖިލީހުން ހަމަގައިމު އަޅުގަނޑުމެން މި ،ކަމަކީ

އާިއ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ނުވަތަ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު ބަޔާްނކޮްށ ކަނީ. ދައުލަތަށް ލިޭބ އާމްދަނީދައް މި

ރަުމންދާއިރުގަިއ ދިވެހި ދައުލަތަށް ކުމަށް މަސައްކަތްފޮނުވަނީ. ެއކަމަުކ ވެރިކަެމއްގެ ތެޭރަގއި އެަފިއސާ ހޯދު ބަޖެޓެއް މި

އާިއ ، ހިލޭ އެހީއާއި ގޮތެއް. ެއއީ ދިވެހި ޤައުުމަގއި ހުރި ރައުސުލްމާލުން ލިބޭ ފައިސާ 2 އޮންނަނީ ފައިސާ ލިބޭ މި

 ނިމިގެންދާއިރުގައި މި ންނަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުއަުޅގަނުޑމެ ،ލޯނުގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ފައިސާ. އެހެންނަމަވެސް

 ،ަބޔަކު އަެނއް ބަޔަކަށް ލިބޭ ގޮސް އެއްންނަނީ ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިވެގެންފެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން

 މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ތަން. އަދި އެކަމަށް ކުރެވެމުންދާދޭ އެހީތަކަށް ވެސް ހުރަސްއެޅޭ  މި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދިގެން

ވަނީ ބަޖެޓް ނިމިގެންދާއިރުަގއި ފިނޭންސް  ، ނަތީޖާއަކަށް މިހެންވީމާތަން. އެ ކުރަމުންދާއެކި ގޮްތގޮތުން ދަތި

، މިހާ ދަތިކޮށް އޮންނަ ން ކޮށްދެވޭކަށެއް ޯނވޭ. އެހެްނވީމާމިނިސްޓަރަކަށް ވެސް އެ ކަުރދާހުގައި ޖަހާވަރަކަށް ެއކަންކަ 
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ފައި އޮިޑޓް އޮފީހުން ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓު ، ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ފައިާސޮކޅެއް މިއިން އުނިކޮށްކަމެއްަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ

ބޭފުޅުްނގެ އަދާކުަރންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަށް އަދާކުރުމަްށ  ކަމީ އެީއ އެމިތަނުން ފާސްކޮށްނުދެވުނު

، . އެހެންވީމާ ކަެމއް ކަަމށް އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު ެވސް ނުދެކެމޭ މި މަޖިލީހުން ހިތްވަރުދެވުނުއަޅުގަނޑުމެން 

ސް ތަމްރީނު ވެފަންނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކަކީ އަބަދުވެސް އެކަމަށް ބޭނުންާވ 

 ތަނުްނ ފާސްކޮށްދިނުމަކީ ހަމަަގއިމު ެއ ހުށަހެޅި ގޮތަށް މި ބޭނުންވާނެ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ޮއޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓު

  އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ވެސް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ޒަތްތެރިއް  ދާއިރާގެ އިންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތީ ނޮިޅވަރަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

ިކ އަޅަނީ ވަޑު ިމއަދު މި ކަނޑަ ފަށް. ެއއީ ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް. އަޅުގަނޙުސައިން ޢަރީ

ނިންމަނީ.  ނޑު މިގޮތަްށ އަޅުގަ އަރުވާ މިނެޓު 3 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގައި ނުވާ މެންބަރަކަށް ވެސްޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް

 ންނަވަން.ދަނެ ވާހަކަ ެގންދާންަނލެއް ބޮުޑވެގެން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ިމއަދު ކުިރއަށްަޝކުވާަތއް އަ އެއީ އެ

 . ތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފްދާއިާރގެ ިއއްޒަ ނޮޅިވަރަން

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ދާނޮޅިވަރަން

ޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބޫުލކުރަން އޮޒަތްތެރި ރަީއސަށް. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޮޑަށް ޝުކުރުވެިރވަން އިއް  `. ވަރަށް

. ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭ ހިތް ވެސް ވެފަ ބަޖެޓު ދިނުމަށް މިހިރީ ވަރަށް ދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު އޮފީހަށް ބަޖެޓު

ބޮޑެތި މަަސއްކަްތތަކެއް. ައޅުގަނޑަށް ރާއްޖޭެގ  ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ކުރަންޖެހިފައި އެބައޮތް ވަރަށް ،ސަބަބަކީ

މިހާރު ހިނގަމުން  ،ގަނޑު ގާތު ުބނަމުންދަނީބައްދަލުާވ ހުރިހާ ރައްިޔތުންހެން  އަޅުރިހާ ރައްޔިތުންހެން، އަުޅަގނޑާ ހު

ލާަފއި ތިބި މީހުން ަގއިަގއި ހުރި މަސް ކަީށގައި ތަތް ުމޅި ބޮލަށް ހިރަފުސް ބުރައި،ދާ ސަރުކާރު ައއިއިުރގަިއ  މި

ލްެގ ވެ މި މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެމުން އެބަެދއޭ. ައުޅގަނޑު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަިލއަކަށް ބޮޑެތި ަމހުޖަނުންނަށްމިއަދު ކުއް

އްޕަަވިއގެން ގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުަގއި ހިންގެ ކިބައިން އަުޅގަނޑު އެދެނީ، ތިޔަ ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓުއޮފީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅު

، އަދި ކަމުގައި ިވޔަސްއި ިވޔަސް، ވަޒީރުްނގެ ބޭުފޅުންކަުމގަ ިތބި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެފައިމިފަރާތް މުއްސަނދި

 ކަމުަގއި ިވޔަސް އެ، އަދި ޯބޑުތަުކެގ މެންބަރުންކަމުގައި ިވޔަސް، ވެރިންކަުމގައި ވިޔަސް ކުންފުނިތަކުގެ މުަވއްޒަފުން

ން ައވަސްކުަރއްވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ަބލައިދިނު  ކިހިނެއްތޯ އްލިއަކަްށ މުއްަސނދިވެފައި އެތިބީފަރާތްތައް ކު 

ރުން ދަނީ ފަގީ ްނޖެހޭ ހާލު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިކަމުަގއި އުޅެދަނީ ފަގީރުން އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ފަގީރު  މި

 ންތައްަތކާނަފްސަށް ުހތުރުވާ ފަދަ ކަމީހުންގެ ޢިްއޒަތުއް ކައި އެމީހުންގެ ދިރިުއޅުން ފުއްދުމަށްޓަ އެ
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ފުންކޮށް  ވެ، ރަނަގޅަށްކުރަމުންދާ މަންޒަރު. މުއްސަނދިން މުއްސަނދިހިގެން ދިރިއުޅުމުގައި ކަނޑައްތު ކުރިމަތިލާންޖެ

 ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހޯާދ ދަނީ މަޤާމާއި ޤައުމުގައި މުއްސަނދިން މުއްސަނދިވެގެން މި ާލއިރުަގއި މިވިސްނައި

ހުރި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް  ރާން ފައިސާއިންނާއި، ަވްއކަންކޮށްގެން ހޯދާ ފައިާސއިްނކަން ސަލާމަތް ބުއްދިހަ

 ނެތް. މި މެން ދޫކޮށްަލއިގެން ތިެބވޭކަށްޤައުމުގެ ަޙއްުޤގައި އަުޅގަނޑު ކަންކަން މި ވިސްނީމަ އެބަ އިނގޭ. މި

މައްސަލަތައް ބަލަން އެބަެޖހޭ. ކުށްވެރިންނަށް އަދަބުދޭން އެބަޖެހޭ. ކުްށވެރިންނަށް އަދަބު ދިނުމަކީ ވެްސ 

ޑުމެން ބަލިވީމާ ހިތި ބޭސް ައޅުަގނ ،ކުށްވެރިންނަށް ެވސް އޮތް ަރޙުމަތެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން އެނިގގެންދަނީ

ބުީއމާ ޝިފާ ލިބިގެންދާނެކަން  ބޮނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބޭސް އަުޅގަނޑުމެން  ބޯން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ހިތި 

ޑަްށ ވެސް ކޮށަން. ައޅުގަނޑުމެންެގ ހަށިގަނ ނގޭީތވެ ެއ ުއއްމީދުަގއި. އަޅުގަނޑުމެން ަގއިން ބަލިީވމާ މަސްއެ

ކާރު ހިންގަން ތިބި ން ޮއތް ސަރުުޤ އަދަުބ ދޭން އެބަޖެހޭ. އަންނާ، ކުށްވެރިންނަށް ޙައްމާކަށިވެސް ޖަހަން. އެހެްނވީ

 ކޮްށ މި ލަތުގެ މުައއްސަާސތަކަކުން އަދި ާޚއްޞަމަަސއްކަތް ިދވެހި ހުރިހާ ދައު ބުރަތަށް ޓަކަިއ ވެސް މިވެރިންނަށް ޢި

ންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެްނ ެވސް މިހިރަ ކަހަލަ ކުރަ، ތަޙުޤީޤު ރާރެއް ފާސްކޮްށގެންމަޖިލީހުން އިސްނަގަިއގެން ގަ 

 ..ްއގައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ަދއުލަުތން.ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ފުޅާ ދާިއރާއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަމެ

 

 ސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުކަނޑިތީމު

. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓް، އޮޑިޓް ގާނޫނުެގ ވަބަރަކާތުހޫ هللا `. އަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 ،ދުަވސް ކުރިން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 90 މަތިން މާލީ އަހަރު ނިމުމުގެ ވަނަމާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ 14

އޮތީ  އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މި ، ބައްަލވައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި

 އަރާ މި ށްނޑު ހިތަާލއިރުަގއި އަޅުގަބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރިއަށްދާން ވިސްނައި މި ،ބެހޭ ގޮތުން އަިއއްސަ. އާދެ! މިއާ

ނަމަ ނޑުމެންނަށް ބައެއް މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްދިން ން އަުޅގަ؛ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީ

ބަޖެަޓށް އަުޅގަނޑު އިޞްލާޙެްއ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވީކީ ނޫން.  ގޯހީކީ ނޫން. މި ބަެޖޓު ވަރަށް ރަނަގޅުވީހޭ. މި

ހުރި  ކަނަޑއެޅިފައި  ، ގާނޫުނގައި ާލއިރުންކްޝަނަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައިްޓ ޮއފީހުގެ ފައޮޑި ،އެހެންނަމަވެސް

ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ  ،ފެންނަނީ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މަސްއޫލިްއޔަތަކީ ލާއިުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަންކްޝަންތަކަށް ބަލައި

އުސޫލުން އަދި ންޓެބިލިޓީގެ ތަންތަން އެަކއު  އް އެމުއައްސަސާަތކާިއ، ދައުލަތަށް ނިސްބަތްވެގެްނވާ ހުރިހާ މުއަްއސަސާތަ
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މަށް އެހީތެރިވެދިުނމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންެގ ޕޭރެންސީގެ އުސޫލުން ހިންގަމުންގެންދިއުތަންތަން ޓްރާންސް އެ

ފަިއ މާިއ، އަދި ިމކަމުގެ ވާސިތާެގ ތެރެއިން ލާލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ސީދާ ރިޕޯޓުކުރުމުްނގެންދިއުމަޖިލީހަށާއި، ރައީސު

ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސ، ދަބަހުން ހަވާލުކުރެވޭ ފައިާސ  އަދި ަދއުލަތުގެ މުައއްސަސާަތއް ހިންގުމަށް ،ސަރުކާރު ހިންގުމަށް

އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިގެންދާކަން ަޔޤީންކުރުން. ސަރުކާރުގެ ޕާފޯމަންސް މައްޗަށް ޖެއްސުން. 

ތެްއަގއި ކުިރއަރުވަމުްނގެްނދިއުން. މިހެން މިކަން ކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެން އޮފީހަާކ ސަރުކާރުގެ ޕާފޯމަންސް އެދެޭވ ގޮ

ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުަގއި ދައުލަުތެގ  2019ހަވާލުކޮށްފައި، ގާނޫނުން ހަާވލުކޮށްފައިވާ އޮފީހަށް ބަޖެޓެްއ ދޭއިރު، 

ނޑުމެްނގެ ފައިނޭންސަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގައި އޮންނަނީ ކިތައް ބިލިއަން ރުފިޔާތޯ ފިނޭންސްގައި، އަުޅގަ

 29ބިލިައން ރުފިޔާތޯ މި އަންނަ އަހަރު ޚަރަދުކުރަން ނުވަތަ  28ހުއްދަދެނީ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ދެނީ 

ން ބިލިއަން ރުފިޔާތޯ، އެއަްށވުރެ ގިނައިންތޯ ެއއަށްވުރެ މަދުންތޯ، މިކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގިލަިއގެން ތިބެގެ

އެ ފައިސާ ދަބަހުގެ ބޭނުން ިހފޭ ގޮތް ބަލަހައްޓަން ހަވާލުުކރާ ފަރާތަކަށް ދޭންވީ ކިހާވަެރއްކަން ކަނޑައެޅުުމގައި ވެްސ 

އެކަީށގެންވާ އިންސާުފވެރި ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް އެހީތެރިވެގެްނދާނެ. އެހެންވީމާ، ގާނޫނުެގ 

 މަތީން އައިއްސަ އޮތް ބަޖެޓް އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަމަްށ ދޭންޖެހޭ އިސްކަންދީގެން ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ  14

ދިރާސާކޮށް ބަލައި ހެދުމަށްފަހުގައި މި ފާސްކުރުުމގެ ަމރުޙަލާއަކީ މުޅި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު، މި އަންނަ އަހަރު 

 ދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ހުޅުަވއިލާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޓަކައި، ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންވާ ޚިދުމަތްތައް

ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ ދަބަހުަގއި ހުންނާނެ ބަރުދަން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގުމަށްފަހުގަިއ ނިންމާނިންމުމަކަށް ވުމަކީ، 

ނޑަށް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމާ ނިންމުމުގެ ހަރުދާނާކަން އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ވިސްނޭ. އެހެންކަމަްށވުމާ ެއކީަގއި މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކުންނާއި އަދި ފުުރޞަތު އޮތް ގޮެތއްގެ މަތީން 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވެސް މި ކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ދެން 

ވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަީކ، ޮއޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެުޓ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި އަނެއް ވާަހކަައކަށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަ

ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން  14ހަވާލުކުރާއިުރ، މީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަޅުގަނޑުމެނަށް އެބައޮތް ގާނޫނުގެ 

ޓު އަުޅގަނުޑމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ފުރުޞަތު، އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެންނަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙަކާ އެީކގައި މި ބަޖެ

ހަވާލުކުރީމަ މުޅި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ ރެކޮމެންޑުޮކށްފައިވާ އަދަދު ހިމަނައިގެްނ 

ްނގެ ވަނަ މާއްާދގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތު 14މިކޮޅަށް ގެނެްސގެން ބަޖެޓު ފާސްކުރަން. އޭރުން ވެސް ާގނޫނުގެ 

މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްކުރިކަމުގަިއވާނެ. އަދި އެ ާފސްކުރިފާސްކުރުމަކީ މުޅި ަދއުލަތުން ޚަރަދުކުރެވެން އޮތް 

މިންވަރެއް، ޚަރަދުކުރަން ގަްސތުކުރާ މިންވަރެއް ޚަރަދުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުއްދަދޭ މިންވަރެއް، އެނގިތިބެ 

ބިލިއަނުގެ ބަޖެޓެްއ، ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ ނުވަަތ މަދު މިންވަރެއްގެ ބަޖެޓެްއ  29 ބިލިއަުނގެ ބަޖެޓެއް، ނުަވތަ 30

ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ، ެއ ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލައި އެއިން އެކަީށގެންާވ ނަތީޖާެއއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި 
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މިިލއަން ރުފިޔާ އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާ  60މިލިއަން ރުފިޔާކަުމގަިއ ކަނޑައެިޅގެންދާނެ  60އަޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަާޅ 

ކަމުގަިއ ވަީނ ިވއްޔާ. ހަމައެާއއެީކގަިއ މި ބަޖެޓު، އޮޑިްޓ ޮއފީސް ފަދަ ތަންތާނގެ އަދި މިނިވަން މުއައްަސސާ ފަަދ 

ތަންތަނުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް އައިމަ މިހާރު މި އޮންނަ ވަރަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މިނިވަން 

ސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަްއ ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީތަކުން މި ބަޖެޓުތައް ދިރާސާކުރަންވާނެ ަކމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އަިދ މުއައް

އެ ކޮމިޓީތަަކކީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެްއގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮންނަ ޖޮއިްނޓް ޕާލިމެންޓްރީ ކޮމިޓީތަކެއް 

ުޅގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކަމުގަިއވެފައި އޮތުމުން ނޫނިއްޔާ އަ

ހާސިލުވެދާނެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ޝައްކުކުެރވޭ. ެދްއވި ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. ަވއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް 

 ވަބަރާކާތުހޫ.هللا ވަރަޙްމަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަުރ ތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެން

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް.

 

 :ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 ގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަުތަގއި 2019ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ޮއފީހުގެ 

މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި އަުޅގަނޑު މަސައްކަްތކުރި މެންބަރެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އޮޑިޓަރ 

ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިރު އަޅުގަނަޑކީ ވެސް މި ބަޖެޓު ބޭނުންވެގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ 

އަހަރުަގއި އަުޅަގނޑު މި މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރި  5ންބަރެއް. ސަބަބަކީ، މި ޭވތުވެދިޔަ އަދަދަށް ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުިރ މެ

މި މަޖިލީހުގައި މެންބަރުންގެ ައޑުން ބޭރުވެގެންދިަޔއީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވައްކަާމއި، ކޮރަޕްޝަާނއި،  90ދުވަހުގައި %

ވެހިރާއްޭޖގައި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ގައި ދި 2019ފަސާދައިގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރީ 

ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގެ ތެޭރަގއި މިހިރަ ހިނގައިޔަ ޕްރޮޖެކްޓުަތާކއި ކަންތައްަތއް ރަނގަޅަްށ  27.5މި ދާ 

ން ރުފިާޔ. މިލިޔަ 60އޮޑިޓުކުރުމަްށ ޓަަކއި އެ ބޭފުުޅންނަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ަފިއސާ ދިނުމަށް. އެ ބޭފުޅުްނ ހުށަހެޅި 

ހިތާމަޔަކީ، ވަްއކަމާއި ފަސާަދއިގެ ވާހަކަ؛ ޚާއްަޞކޮށް އަިއ.ޖީ.އެމް.އެްޗގެ ވާހަަކާއއި، ެއައރޕޯޓުގެ ވާހަަކއާިއ، ބްރިޖުގެ 

ވާހަކަާއއި، މި ބޮޑެތި ޕްޮރޖެކްޓުތަކުގެ ވާހަކަދެްއކެވި ޭބފުޅުން މިއަދު އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކުަގއި ތިބި ބޭފުޅުން، 

ވަގުުތ ެވސް މި މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުަގިއ އެއިްނ ެއއްެވސް ބޭފުޅަުކ ނުހިމެނޭ ބޭފުޅުން، ކޮމިޓީަގިއ  އެހެންނަމަވެސް މި

މިލިޔަން ރުފިާޔ  60މިލިޔަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓަށޭ.  52އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެަފއި ޮއތީ ތިމަންމެން ތާއީދުކުރަނީ 

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ މުވަްއޒަފުްނ  މިލިޔަން ރުފިާޔއަށް ބަޖެޓް 60ދޭކަށްނުޖެހެއޭ. އެ ބޭފުޅުން 
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ތަމްރީނުކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގކުރުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ެވސް ހުށަހެޅި. އެހެންނަމަވެްސ މިއާ ދެކޮޅަްށ ވާަހކަދެއްިކ 

 މީހުންނޭ. އިތުރަށް ބޭފުޅުން ބުނަނީ ކޮން ތަމްރީނެއް ހެއްޔޭ. ތަނަށް ލާފައި ތިބި މުވައްޒަފުން ތިބޭނީ ކިަޔވަިއގެން ތިބި

ކޮން ތަމްރީނެއް، ކޮން ޓްރެއިނިންގއެއް ހެްއޔޭ. އެކަަމުކ އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނެއޭ ރާއްޖޭަގއި ކުިޅވަރުކުޅޭ މީހުން 

މިލިޔަން ރުިފޔާ ދީފައި ބޭރަށް ފުޓްބޯަޅ  20މިލިޔަން،  10މީހުން  40، 30، 20ބޮޑެތި ޓީމުތައް ހަދަިއގެން 

 10މިލިޔަނުން،  10ދުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރާތަން. އެކަމަުކ، ދިވެހި ަދއުލަތުަގއި މިހިރަ ޓްރެއިނިންގއަށް ތަމްރީނު ހޯ

ބިލިޔަްނ ރުފިޔާެގ  27.5ބިިލޔަނަށް މި އަރަނީ މި އަހަރު މި ބަޖެޓު.  30ބިލިަޔނުން ގޮސް،  12ބިލިޔަނުން ގޮްސ، 

ޮއޑިޓަރ ކިތާބު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްކަމުގަިއވާ ސާބުހި ،މި ހުރިހާ ވަްއކަމުގެ ވާހަކަދެްއކެވި ޭބފުޅުން .ބަޖެޓެއް މި އޮތީ

ކުރާ ކަަމކާ ދިމާނުވާކަން މި އޮންނަނީ  އެހެންވީާމ، ދައްކާ ވާހަަކއާއި ުނވޭ. ދޭކަށް އެއްބަހެއް ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓު

އް މި އޮތީ މިއަދު ވެސް މި ގޮވާލަނީ މިހާރު ބާރުތަ .ފެންނަން. މިއީ ސާބިތުވާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން

ތިބީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  މުޤައްަރރުންނަށް އަނެއްޮކޅާ ހަވާލުކުެރވިފަ. ައުޅގަނޑުމެން އަދި ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ

ބޭފުޅުންނަށް ވާތީވެ އަުޅގަނުޑ ހަމަ ގޮވާލަން އަުޅގަނޑުެމންގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ތާއީދެއް ލިބޭނެ. އަުޅގަނޑު ހަމަ 

 ގެދިކޮުޅ ފަރާތްތަކަށް. ސަރުކާރުން އިިނސްބަތްވާ ހުރިހާ ކޮމިޓީއަކުން މިހާރު ތާއީދުކުރާނަނުން ވެސް އަުޅގަނޑު ޔަޤީ

 ންސުރެ ކުރި ވަްއކަމެއް އޮތިްއޔާ މިހާރުކޮށްފައި ދައުރުގައި  މި ވާށޭ.ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އަދާކުރާ ބޭފުޅުން ގެންނަ

ގެންނާކަށް.  . ނުކެރޭނޭވީ. އެހެންނަމަވެްސ، ނުގެްނނާނޭން ކުުރވަ ހާޒިރުކުރަްއވާފައި ޖަވާބުދާރީބޭފުޅުން އެ ށްމަޖިލީހަ

ހުރި ނަމަ  ،ނުކުރަން މެއް ފެންނާކަށް. އަޅުގަނޑު ަގބޫލެއްކަގެންނާކަށް. އެއީ ނޯންނާނެ ކޮށްފައި އޮތް  ނުކެރޭނޭ

 ވަގަށް ޮގވަނީ.ވެސް  ދިމާލަށް ސް މެންބަރުންނާ  ކަމަކަށް. އަުޅގަނޑުެމން މަޖިލިއެްއވެސް ސަބަެބއް އޮތްނުގެންނަންވީ 

 .އޮތީ ފުރުޞަތު ލިބިފައެއް ނޫންތޯ ގޮވަނީ. ިމއަދު މިއާ ދިމާަލށް ވަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާދިމާލަށް ގޮ  ވަޒީރުންނާ

ޮގވަމުންދިޔަީއ ބޭފުޅުން  އެ .ބޮޑު އަޣުލަބިްއޔަތަކުން ގެރަްއޔިތުން ،އޮތީ ބަދަލުވެފައި ވޯޓުން  ވެރިކަމުގެ ަދއުރު މި

ކަންަތއްތަްއ  އޮތީ. ޯއކޭ. އެހެންވީާމ، މިއަދު އެ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެއްަފއި މިއަިނޔާއޭ. އެ އާިއ،ފަސާދަ ވަްއކަމާއި، 

އޮޑިެޓއް ކޮށްލަން. ހަމައެކަނި  ށްޅަވެްސ އެބަޖެހޭ ރަނގަ  ސް ެތރެލިމި މަޖި .ކަންތައްަތއް ބަލަންވީ ނޫންތޯ؟ އެބަލަންވީ

 ފައިސާ؛  ަވއްކަމަކީ ގަދަކަމުންފަސާދަާއއި އިމައެއް ނޫނޭ.ދިޔަ  ނަގަިއގެން ހެނީ ތަނެްއގައި ހުރި ފައިސާއޮޑިޓުކުރަންޖެ

ަކއިބޮއި  ިއ،މީހުންގެ މުސާރަ ނަގަ ތަނަށް ހާޒިރުނުވެ އެ ތަނަށް މަސައްކަތު ވަޒީާފއަށް އަންނަންޖެހޭ މީހުން މި  މި

ންެގ ފައިާސއިން ބޮޑެިތ ކަމެއް. ަރއްޔިތު ޖެހޭ. މިއީ ބަލަންޖެހޭއެބަ ކޮށްލަންލަ ެވސް ރަނަގޅަށް ޮއޑިޓުހަދާ މައްސަ

. ކޮރަޕްޝަަނކީ  ނެގުމަކީ ވެސް ެއއީ ކޮރަޕްޝަންފައިސާ މުސާރަ ނަގާ މީހުން އެްއެވސް މަސައްކަެތއް ނުކޮށް އެ 

 ...އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުާނޖާއިޒު ގޮުތަގއި ފައިސާ ނެގުެމއް ނޫން. ގޮތަކަށް  ހަމައެކަނި އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރި މެންބަރު....އިްއޒަތްތެ

 

 :ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން

 އްަކވަންވާ ދަ އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ެދއްާވ! އެހެންނޫނިއްާޔ މަނިކުފާނު އަުޅގަނޑަށް ިލޔެފައި ެދްއވާ އަުޅގަނޑު 

 ވާހަކަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު....

 

 :ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުންފޭދޫ ދާއިރާ

 ..ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި އަުޅގަނޑު ދަްއކަންވާ ވާހަކަ ައުޅގަނޑަށް ދަްއކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...ލީހުގެ މުަވއްޒަފުންނޭ ވިދާުޅވީމައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖި

 

 : އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުންފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ކުާރ މުވަްއޒަފުން. އެހެްނވީމާ، ރަނގަޅަށް މަަސއްކަތް ލިިބގެންމަޖިލީހުގެ މުވަްއޒަފުންނަކީ އާދަިއގެ މުސާރަ 

ކެމްޕޭނަށް ދާންޖެހޭ މެންބަރުން ކޮބައިތޯ؟ ކޮބައިތޯ؟ ަގއި  2019ރަ ނަގަިއގެން މާދަމާ އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު މުސާ

މިއީ މިއަދު ަރްއޔިތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ ވޯޓެއް ހޯދަންވީމާ، މިތާ ތެރެއަށް އެހެންވީމާ، 

 ތިބީ.އަުޅގަނޑުމެން މިކުރަން. ނޫން. ވަަޑއިގަންަނވަންވީ ނޫންތޯ  ވަދެފައި އެވާހަަކ ދަްއކާފައި ފިލާ ރައްާކވުމެއް

. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ފުާޅގެ އެއްބާރުލުން ދެްއވަންޖެހޭނެބޭ ތި ،އްރިަރށް ގޮވާލަންޤަމާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މު

 ބަރާންނޮވެ 17 ؛ މިއަދު މި އޮތީ އަދިކުރުވަންެޖހޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންޖަވާބުދާރީ ސަރުކާރު .އްރިރަށް ވެސް ގޮވާލަންޤަމު

ނޫންތޯ މުއައްސަސާތަުކެގ ވީއޮތީ. އެހެންވީމާ، ގެންަނވަން  ކަމަށް ނިންމާފައި މި ހަމައަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު 

އާއި ކުރި ވަްއކަމެއް އަުޅގަނޑު މިހިރީ ާތއީދުކޮށްގެްނ ަފސާދަބޭފުުޅން ހިންގި ކޮރަޕްޝަާނއި  ވެރިން. ގެނެސްގެން އެ

ވަެހއް ެވއްޖެއްާޔ ދު އޮތް މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު ުހރިހާ ދުވަހަކު ބަލަންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ަމއްސަލަެއއް

މިހެން ގޮވުމަކުން މިކަމެްއ  ،ަވއްކަމޭ ،ކޮރަޕްޝަނޭ ިއ،ެއހެންވީމާ، ހުސް ވާހަކަ ަދއްަކވަ ދާނަން ބަލަން. އަޅުގަނޑު

ނީ ހަމަ އެއްކަލަ ޮގވި މީހުން އަތުަގިއ ހުންނާާލއިރު ވެސް އިމި އެއްޗެހި ބަލަން. މިކަން ބަލަ ނުނިމޭނެ. ހިނގާބަލާށޭ
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 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ،ނަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރިންވީމާ، އެހެކީ. ޔަފައިސާ. އެހެންވީމާ، މިއީ ހިތާމަ މި

އައީ ވިއްސާަރއިަގއި ތެމިެގން އަމިއްލައަށް ފަތާފައި ިމ  . އަުޅގަނޑުމެން މިްއސަ. އިދިޮކޅަށް ގޮއްސަގޮއޮޕޮޒިޝަނަށް 

  ..އެންމެ މެންބަރެއް ނެތޭ މިތާނގައި. ؟ކޮބައިތޯއޭ .މަޖިލީހަށް  ައއީ މި މާލޭގައި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ަމނަފުށީގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢުޘްމާނަށް.  ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ށީގެމަނަފު

ކުރެވެނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ  ބަހުސް މި މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންނަށްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތް

ނިންމާލެވިފައިވާ  ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓާދައުލަތުެގ ބަޖެ .ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން

 60އޮތީ  ބޭފުޅުން ަކނޑައަުޅއްވާަފއި މި ގައި އެޚާއްަޞކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުއާދެ! ނިންމުންތަކެއް. 

މަށް ޓަަކިއ މަަސއްކަތްަތްއ ކުރިއަްށގެންދިއުެއ މުއައްަސސާގެ  ގެ ބަޖެޓަކަްށ މިއަންނަ އަހަރުން ރުފިޔާޔަމިލި

އީސް، އަޅުގަނޑު ެއ ލާއިރު ިއއްޒަތްެތރި ރައިމީގެ ތަފްީސލަށް ބަލަކަނޑައެޅުންތަެކއް. ުޅްއވާފައި ހުރި ކަނޑައަ

 ،ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން ގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ަވރަށްމަަސއްކަްތކުރި ޮކމިޓީ ގައިކޮމިޓީ

ފެށޭ ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގިއ  އަންނަ އަހަރުަގއި ނޫނީ މި ،ބޮޑަށް ބެްއލެވި އްރިރު ވަރަށްޤައަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީގެ މު

ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބަޖެޓު ބައްަޓންކޮށްގެން ކުިރއަށްގެންދަވަްނ  ބޭފުޅުން ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުމާިއ އެ އެ

 ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރަން. އެޔަމިލި 60ނުކުރެއްވި ިއނގޭތޯ މި ހިލާ ދޫހަމަ ބޭފުުޅން  އެ ކުެރއްިވ.މަސައްކަތް

ނަށް ކުޑަކޮްށގެްނ ޔަމިލި 52 އޭ.. ެއއަށްވުރެ ކުަޑކުރަން އެބަޖެހެބޮޑު އަދަދެކޭ އެ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ،ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ

ހުރި ޭބފުޅުން މި ބަޖެޓުގަިއ  އެ !ންނަވަންޯތ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްނުކުެރވޭނޭ. ދަ ބޭފުޅުންނަށް ާތީއދެއް  އެނޫނިއްޔާ

 1.6އޮތީ  މިފެންވަރުމަތިކުރުމަށް  ،ޚާއްޞަކޮށް މުަވއްޒަފުްނ ތަމްރީނުކުރުމާއި ،މުހިންމު ނުކުތާތަކަށް ބަލާއިރު

ގޮުތަގިއ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުެގ  ހެއްެދވި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާބޮަޑށް އިދިކޮޅު  ރުފިޔާ. ވަރަށްންޔަލިމި

ހިްއސާ އޮންަނ  ގެމަސައްކަތަކީ ަދއުލަތުގެ ހުިރހާ މުއައްސަސާތަާކއި އަދި އޭެގއިތުރަށް ސަރުކާުރގެ ަސރުކާރު

 އެ ،ހިނދުޒިންމާއަދާުކރާ ފަރާތަށް ވީ އޫލިއްަޔތު އަދާކުރުމުގެމަސްކުންފުނިތަކުގެ ވެސް އޮޑިޓުުކރުމުގެ މުހިންމު 

އެިކއުރަސީ  ،ރަނގަޅަށްތޯ ނޫނިއްޔާ އެކައުންޓަބިލިޓީ  ،ކޮށްތޯދަނީ ޓްރާންސްޕޭރަންޓު މަސައްކަތްތައް ތަންތަނުގެ

ކުރިން މި ިސސްޓަމުގެ ފޮނުވާ ރިޕޯުޓގަިއ  ންހުގައި އޮިޑޓަރ ެޖނެރަލް އޮފީހުކަމެްއ ކުރުމަށްފަ ހުރިހާ މި ،ރަނގަޅަށްތޯ

މަންޑޭޝަންތައް ފާހަަގކުރަްއވާނެ. ޚާއްޞަކޮށް އެިކއެކި ެރކޮ ؛ތެރެއިން ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް
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ލީމު ވަރަށް ޢުވޭނީ އެކަމާ ބެހޭ ތަމްރީނާއި ތަމަންޑޭޝަންތައް މިފަދަ މުހިންމު ޓެކްނިކަލް މަސައްަކތްތަކެއް ކުރެ އެ ރެކޮ

ާޚއްޞަކޮށް މި އިންޑަސްޓްރީއަްށ އަންަނ  ؛އަދި އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް ؛ބިފައި ތިބި މުަވއްޒަފުންތަެކއްށް ލިރަނގަޅަ

ެގ ާޚއްޞަޮކށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީުހން އޮޑިޓުކުރާ ރިޕޯޓުަތކު ؛ފާތު ކުންފުނިތައް ޮއޑިޓުކުރުންބަދަލުތަކާއި ތަ

ގެތެޭރަގއި ުޓއަރިޒަމް ވިޔަފާރިކުާރ އޭރާ ކުްނފުނިތައް އެބަހުރި. ތަފާތު ވިޔަފާިރކު ،ކުންފުނި ތެރޭގައި ޕަބްިލކު

ކުާރ ދާއިާރަގއި އެިކއެކި މަަސއްކަތް އެބަހުރި. އަދި ައއި.ޓީކުންފުނިތައް އެބަހުރި. ބޭންކިންގ ިވޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިތައް 

ރެްއގެ ބިްޒނަސް އެންވަޔަރަންމަންޓަކަްށ ކޮންމެ ވައްތަ ނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުވާ ޓީމަކީކުންފުނިތައް އެބަހުރި. އޮޑިޓަރ ޖެ

ކުެރވޭ މަސައްކަުތގައި އެކަމާ ބެހޭ  ޓަކައި މި ބަަޔކަށް ހެދުމަށްތިބިތަމްރީނު ލިބިފައި  ،ބިލު ޤާސް ޮއޑިޓުކުެރވޭ ފަދަ ވެ

 60ަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަނީ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ބޭނުންވާނެ. އަުޅގަނޑު ދެންނެިވން ކޮމިޓީގައި ެވސް އަޅު 

 ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާނީ އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. އެ  ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކަށޭ. އެޔަމިލި

 މީގައި ،ޓަކައި. ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ފަހިކުުރމަށްބޭފުޅުންގެ މި މަސައްކަތްތަްއ ކު

 .ން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޔަމިލި  3.8 ށްހޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންަތއްތަކަޓަކައި ކުރަންޖެގުމަށްއެބައޮތް މަަސއްކަތް ހިން 

ދަތުރުކުރަންޖެހޭނެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޓީމުތައް  ން. ރާއްޖޭގެ އެތައް ރަށަކަށްނޫ ބޮޑު އަދަދެއް މާ މިއީ

ގޮތަށް ބަލާއިރު  ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ،ފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިުރަގއިކުދި ރަށްތައް އުފެދިރާއްޖޭގެ 

ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ހޭދަކުރެވޭނެ. މާލޭގައި ފިނި ކޮޓަރީަގއި ތިބެެގނެއް އޮޑިެޓއް ނުކުރެވޭެނ.  ށް ވަރަށްދަތުރުފަތުރަ

 ތައް އުފައްދާފައި ކުންފުނިތަުކގެކުރަންޖެހޭނެ. ކުންފުނިކޯޓުތަކަށް ޒިާޔރަތްރަށުގައި އޮފީސްަތކަށް ޒިޔާރަްތކުރަންޖެހޭނެ. 

ގޮތަކަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ޓްމަންޓުތަަކށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭނެ. އެނޫންޑިޕާ  ،ށްއް ހުރި ެއކިއެިކ ެސކްޝަންތަކަތަބްރާންޗު

ކޮށް ބޭފުޅުން މިހާ ޑީޓެއިލް ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި  އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަެކއް ފުރިހަމައެއް

މިލިައނަށް ކުޑަކުރުމަކީ ައޅުގަނޑު  52މިލިއަން ޮއްއވާ އަުޅގަނޑުމެން  60ރިޕޯޓެއް ީމެގ މައްޗަށް  އޮތްފޮނުވާފައި 

 ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި ަބެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި  ކަެމއް ގޮތުަގއި ިމއީ ކުެރވިގެްނވާނެ ގަބޫލުކުރާ

 ޕާލިމެންޓް ޚާއްަޞކޮށް  ،ުކންމުިޅ ރާއްޭޖަގއި ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަ  ،ަތކުގެ ތެޭރަގއިވޭުތވެދިަޔ އަހަރު ،ފަދައިން

ވާަހކަ. މަލުތަކުގެ ޢަތިބި އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކުން ގޮވަމުންދިޔައީ ާރއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަާސދައިގެ  ތެރޭގައި

ގެން އަންނަ އޮތް ަސރުކާރުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބެލުމަށް ޓަަކއި ހަވާލުވެ  ތައްކަންތައް އެކަންތައްަތއް ބެލެންޖެހޭނެ. މި

 އަުޅގަނޑުމެން މި  ،ނޫން. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ކަމެއް އެޅުމަކީ މިއީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ތަކަށް ހުަރސްތްއޮފީހުގެ މަސައްކަ

ލަތް ެއއްކޮށް ަދއު ސަރުކާރާ ،ވިޔަސް  ކުރަްނޖެހުނު ކަމުގައިރާތްތަުކެގ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތްތިބީ އިދިކޮޅު ފަ

އި އާހެާވއި މަންފާ ،ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ،ދައުލަތަްށ ބޭނުންވާ ،ދައުލަތުގެ ބަެޖޓު ފާސްކުރުމުގައި  ،ހިންގުމުގައި 

މިީއއޭ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އެހީތެރިވާށޭ. ތިބީ ކަމެއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މި ލާބަ ލިބޭ ކޮންމެ

ތަނަށް ވެއްދި ސަބަބަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ެވސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،  މި އިފައަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށް
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 މަިއކު  ިއ،ފެނިގެންދިޔަީއ މޭޒުމައްޗަށް އަރައަުޅގަނޑުމެންނަށް ދައުރުަގއި ވެސް ނިމިެގންދިޔަ  ،ދައުުރގައި ވޭތުވެިދޔަ 

ވެސް ހަރުކުރަން. ިމއީ  ތަނުގައި ފެންެސއް ފަހުން މަނިކުފާނަށް ޖެހިވަޑަިއގަތީ މި އެންމެ  ،ހަލާކުކޮށް ސިސްޓަމު

އުލު ތެރޭ މަސައްކަްތކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތީމަ. ެއކަމަކު ިއއްެޔ ޙަމި މާ ގެ ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން ނެތިެއއް ސަބަބެއް

ތަނަށް  މިމެންބަރުން  90ބައްަލވާ! ހަމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ % ؛ދިޔައީ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ބިލުތަކުަގއި މަޝްވަރާަތއް ކުރަމުންދިޔައީ. މިއަދު އެންމެ ކުޑަމިނުން އޮޑިޓަރ  އެ ،ޒިރުވެހާ

ދޭން  ތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިކަން  މި ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި މި ،ކުރަންޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މި ބިލު ފާސް

މި  ،.ޭއގެ މެްނބަރުންނަށް. މިދެންނެވީ.ޕީ.އެްމގެ މެންބަރުންނަށް. އެމް.ޑީ. އަދިވެްސ ޕީނަށްނީ އަޅުގަނޑުމެންޖެހު މި

މީހުންގެ ކަންތައްަތއް  އެ ،މީހުންގެ މަސަްއކަތްތައް ހަލުިވކުރުމަށް ޓަކައި  އެ ،އިޖެޓަކީ އަންނަން އޮތް ސަުރކާރުގަ ބަ

ގޮްތ  ހުރި ަކންތައްތައް ވެފައި ތުރަްށ އި ،ނިމިިދޔަ ކަންަތއްތައް ަގއިއަދި ިމ ޭވތުވެދިޔަ ސަުރކާރު ،ބެލުމަށް ޓަކައި

. އެކަމަށް އެހީތެރިަކމެއް ނުލިބުނު. އެހެންވީމާ، ޓަކައި އެންމެ މުހިންމު ބަޖެޓު މަަސއްކަތްކުުރމަށް ،ޓަކައިބެލުމަށް

ގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާމިީއ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާތަކަށް އެހީތެރިކަްނ  ފަރާތުން ފެނިގެންދާންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް

ބިނާކުަރނިވި ޚިޔާލުތަކަްށ ވާންޖެހޭނެ. މުއައްަސސާައކުން ބަޖެޓެއް  ،އަުޅގަނޑުމެްނ ދައްކާ ވާހަކަަތކާއި  ،ފޯރުކޮށްދީގެން

ސުވާލެއް ނުޮކްށ  ބޭފުޅުންނާ ކުޑަމިނުން އެ އެންމެ ،ނުކޮށްދިރާސާޑުމެންނަށް އެ ވަންޏާ އަޅުަގނ ހުށަހަޅާ ކަމަށް

 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅީމާ... 60އަދަދުތައް ނިންމޭނީ.  ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިާރގެދާ ދެކުނު ުކޅުދުއްފުށީއަރުވަނީ  ޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ނަޝީދަށް.  މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ށީކުޅުދުއްފު

ވާތީެވ،  ޞަތު ކަމަށްލިބޭ ފުރަތަމަ ފުރު މަށް. މި ދައުުރގައި ވާހަކަދަްއކާލުރައީސް، ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ބު ޚަން އަޅުގަނޑު ވެސް ރައީސް މުންތަ ހަމަ އެހެން ބައެއް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފަދައި

ދަންނަވަްނ  ެއއްމަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއަާކއި ތަހުނިޔާފައިޞަލް ނަސީ  ަރއީސް މުންތަަޙބުގެ ނައިބު  ،ޙަށާއިޞާލި

 ންގެ ެތރެއިން ރައީްސ މުންތަޙަބުބޭފުޅު ަޓކައި. އަދި އެ ރިޔާސީ ދައުރަށް ން ތަްއާޔރުވަމުންދާހަވާލުެވވަަޑއިގަންަނވަ

ހިންނަވަރު މާ ހަވާލުެވވަަޑއިަގންނަވަން އެ ވަަޑއިގަންަނވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ޤާޙް އެ މަޞާލި މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

އެ ވަަޑއިގަންަނވަނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ  މްފައިޞަލް ނަސީއިންެނުވމަށްފަހު. އަދި  ގެ ގޮނީޑގައި ދާއިރާ
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ބޮޑު އުފަލެއް  ވާތީެވ، އެއީ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ލިބޭ ވަރަށް ފަހު ކަމަށް  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ގޮނީޑަގއި އިންނެވުމަށް

ޑިތީމު ދާއިރާެގ ކަނ ،ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާލުމަށް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު ވާހަކަ

ލެްއވި ހިސާބުން އިވަދެއްެކވި ވާަހކަފުުޅ ނިންމަ ުޙސައިން އަުޅގަނޑު އަޚް މުޙައްމަދު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ދަންނަވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓެއް  ކުރިއަށްދާން. އަުޅގަނޑަށް ދެކެވުނު ވާހަަކިއގައި ައޅުގަނޑު މި

ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދޭ ވާހަކަ ގެ ނެރަލް ބޮޑަށް އޮޑިޓަރ ޖެ ވަރަށް ؛ވާހަކަ ން ޖެހޭތޯއޭ؟ އެފާސްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ަވކި

ވަނަ މާއްާދ ބައްލަަވއިފި. ކޮންމެހެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުެގ  14ބޭފުޅާ ވެސް އެ ގާނޫުނގެ  ދައްކާތީެވ، އެ

 3ފީހުގެ ބަޖެޓެއް ވަކިން ފާސްކުރާކަށް. ނުކުރޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮ ކުރިއަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމެއް

 އަންާދޒާކުރާ ބަޖެެޓއް މަސްުދވަްސ ކުރިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭނަ 3މާލީ ައހަރު ނިމުމުގެ  ،މަސްދުވަސް ކުރިން 

ކުރައްވާ ދިރާސާެއއްަގިއ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވަނީ. އަދި އެ ިއ،ފޮނުއްވަ

 ތު ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަުކރެއްވޭ ކަންަތއްތަެކއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަނީ. ދެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގޮތެއްގެ މާލިއްޔަ

ންަނނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން އޮ ގާނޫނުަގއި މި ން ލާޒިމުކުރަްއވާަފިއ އެމާލީ ވަޒީރު ފައިާސ ދޫކުރަ މަތީން

ތަނުން އެ ބަޖެޓު  ލްގެ ަބޖެޓެއް ފާސްކުރަްއވާފަިއ އަިދ އޭތި މިދައުލަތުގެ ބަޖެޓުެގ ބޭރުން ަވކިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނުއްވަިއގެން އެ ސަކަރާްތ  ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވަިއގެން

 ުޅގަނޑުމެން މިހާރު މިއަ ،އުޅޭ އެްއޗަކީ  ނުކުރޭ. އެހެންވީާމ، ދަންނަވަން މި ޖަހާކަށެއް ކޮންމެހެން މި ގާނޫނު ލާޒިމެއް

ކަމަކީ އޮޑިޓަރ  ކުރާ ނޫނޭ. އަުޅގަނޑުެމން މި ގެންދާ މަރުޙަލާއަކީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާ މަރުޙަލާއެއް

ބަޖެޓު މާލިއްޔަތު  އްވިހުށަހެޅުބޭފުޅުން  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ،ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް

ހަކަތަކެއް ދެްއކުމުގެ އަުޅގަނޑުންނަށް ފެންނަ ވާ އި،ނުއްވި ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލަދިރާސާކުރައްވާަފއި ފޮކޮމިޓީން 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކީ  ަފއިސާ ދޫކުރާ އެ އޭ.މަތީން ފަިއސާ ދޫކުރާނީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގޮެތއްގެ. ދެން އޭމަރުޙަލާ

ކަިއ ބާްއވާ ޖަލްސާތޯ އެީއ އަދި ކޮންމެހެން ދެ ޖަލްސާއަކަްށ ާވކަްށ ނުވަތަ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް ޓަ މި ޖަލްސާތޯ

ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން  ،އެުކއެުކގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭއެއާ  ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ހަމަ  ލާޒިމެއް

އްރިރު އަދި ޤަމުޔަުތ ކޮމިޓީގެ ެދކެވުނު ވާހަކަަތކެއް މާލިއް ދޭތެރޭގައި  ޝަން ކޮމިޓީއާޒި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީާއއި ޓްރާން

ގުިޅގެްނ  ކޮންފަރެންސެއްަގއި ދެްއެކވުމާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޓީ.ީވ މެދުވެރިކޮށް އިންޓަިވއުތަެކއްަގއި ޕްރެސް

އަހަރު  1އަހަރުން  5 މާލިއްޔަތު ގާނޫނަކު ނޯވޭ ނަމޭ.ލާއި ނޑިވަުޅަގއި އެވާހަކަ ދަންނަވަ ދަ މިއަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ 

މާލީ  ،ބުނަނީ ނޫނުއަާސސީގައި މިޤާއިމުކޮށްދީަފއެއް. ޙަޤީޤަުތގައި ޤާާޚއްޞަ ހާލަތެއް އެއަށް  ލުވާއިރުދައުރު ބަދަ

އަހަރު ފެށުމުގެކުރިން ފާސްކުރަންވާނޭ. އަުޅގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް މާލިއްޔަތު ގާނޫނު ފުރަތަމަ ގެނައިއިުރގައި ޭއަގިއ 

ހިނގަމުންދާ މާލީ  ،ަވނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި ލިޔުނީ 2007ވަނަ އަހަރު ކަންނޭނގެ  2006އަޅުގަނޑުމެން 

ވިދިގެްނ  ރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ގެންނަންވާނޭބަންން ގެންނަންވާނޭ. މާނައަކީ ނޮވެކުރި އަހަރު ހުސްވުމުގެ އެއްމަސް 
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 އަުޅގަނޑުމެން އެ . ފަހުން އަނެއްކާ އިހަަކށްދުވަހަކުމަސައްކަތްކުރަން ޖާަގދީފަ ށްންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު. މަިޖލީހައަ

ވެސް  ހުރިހާ އެންމެން  ވެސް މަޖިލީހުގެ އެންމެން ،މެން. އެއީ އަޅުގަނޑު ލާފަ ރީ ދެ މަސްދުވަސް ކުރިއަށްބަދަލުކު

އަށް ދާންވެގެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ބަދަލުކުރަން. އެްއކޮށް އަހަރީ ބޮޑު ޗުއްޓީ  ބޭނުންވީ ސްކޫލު ކުދިންގެ ުޗއްޓީއާ

ބަރަށް ންނޮވެ 1ބަޖެޓު ފާސްުކރަންވެގެން  ކުރިން ގެ ބޮުޑ ޗުއްީޓއަށް ދާތީެވ، ެއއަްށވުރެއެހެންވީމާ، މަޖިލީހު

ގޮަތކީ އަންނަ އަހަރަށް  ވާއްަގއި. އެ އިޞްލާޙު ގެނައިަމ ޖެއްސީ ަވރަށް ފަހުން ގެނައި އިޞްލާޙެ އެ އަޅުގަނޑުމެން 

ކުރިން. ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީން މިހާރު އެ ބަރުގެ ންނޮވެ 1ޅަން މަޖިލީހަށް އެބަޖެހޭ އޮންނަ ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ހުށަހަ

 5 ،އުޅޭ އެްއޗަކީ  އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން މި އޭޑުމެންގެ އެ ގާނޫނެއް ެވސް ނުދަނެކީ ެއއީ. އަުޅގަނރައުފުލާ ޕްރެޝަ

 ކަމެއް. ސިާޔސަތުތަކާއި  ސަރުކާެރއް އަުތވެާދނެ ކަމެއް. އާ އަހަރު ރިޔާީސ އިންތިޚާބެއް އަންނާނެ 1އަހަރުން 

 ދޭން. ކޮންމެވެސް އެ ާޖގަ ވެސް  ަކމެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ އެ ގާނޫނަށް ޕްރޮގުރާމުތައް ބަދަލުވެދާނެ 

މީހުންގެ ބަޖެޓު  ވުން. މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުން އެ މީހުންނަށް އެކަންކުރެވޭނެ ޮގތެއް ަވގުތެްއަގއި އެ ލަސް ވަރަކަށް 

ޓަކައި ސަތޭކަ ވަގުތީ ޙައްލެއް ހޯދުމަށްއަދި ކަމެއް ކަމަކަށް.  މާ ހަރުދަނާ ނޭ އެއީމަކީ އަޅުގަނޑަކަށް ުނފެހުށަހެޅު

މުޅި މަންޒަރު ގެަނއުމަކީ ވެސް ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުގެ ޕްޮރުގރާމުތަކަކަށް ވާ ޚަރަދެއް ޭއެގތެރޭގައި ހިމަނުއްަވިއގެން 

ނުކުތާ ކަނޑިތީމު  2ައޅުގަނޑު ހިތަށްެއރީ މި ވީމާ، އެހެންނުކުެރވޭ.  ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ގަބޫލެއްކަމެއް ފެންނާނެ 

ދައުލަތުެގ  .ގުިޅެގން އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުމޭ ރި މެންބަރު ދެއްެކވި ވާަހކައާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 ވެރިކަްނ ރުއަހަ 1އަހަރުން  5. އޭނަންޖެހެވަނަ މާއްދާއަށް އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ބަދަލެއް ގެން 32މާލިއްޔަތު ގާނޫުނގެ 

ފިލާވަޅު ލިބިގަނެގެން އަދި  އިންއަހަރުގެ ތަޖުރިބާ މިދިގުދަށްމާލުމަށް. ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ނަމަ ބަދަލުވާ

 ނޫނޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑު ަވކިން ފާސްކުރަްނޖެހޭ ބަޖެޓެއް ގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ބަރުޒަތްތެރި މެންއިއް  ދާއިރާގެ އަުރވަނީ ވިލިމާލޭ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޙުސައިންމަނިކަށް.  ނިހާން އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލޭ

އްިރރުގެ ހައިސިްއޔަތުން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތުެގ ޤަޓީގެ މުތްެތރި ރައީސް. ކޮމިއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަ

ހަމަ މި ބަހުސްަގިއ ބަިއވެރިވެލަން ބޭނުްނވީ ަބއެއް ކަހަލަ ވާހަކަތަްއ  ؛އިތުރަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ަބޖެޓު ބަހުސް

ދިޔަ ވޭތުވެ މާލިްއަޔތު ކޮމިޓީން މި  ،ގަނޑުމެންދަންނަވާލުމަށް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ އަޅު

ވެސް  ފަހަރު އެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް މި އޮތް އުސޫލާ އްސަމަލުކުރަމުންގޮޢައަހަރުތަކުަގއި ާއއްމުކޮށް 
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އްޒަތްތެރި އި ދެކުނު ދާއިރާގެ  ށީކުޅުދުއްފުނިންމާފައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މި ފޮނުއްވީ. ނަމަވެސް، ދެންމެ ހަމަ 

ވެިރކަމުގެ ދަުއރެއް ނިމިގެން އެ ދައުރުެގ  ؛ވިދާޅުވި ފަދައިން ދައުރެއް އެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޒުއުސްތާމެންބަރު 

ލެވުުނ އިއެކުލަވަ  ،ނަމަލެިވއްޖެ އިސަރުކާރެއް ެއކުލަވަ  އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އާ ކޮޅުގައި އިންތިޚާުބ މިފަހު އެންމެ

ޅަންވީ ގޮތުގެ ތަރުތީބަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ބަދަލުތަކެއް ގާނޫނަށް ގެނެސްގެން އެ ސަރުކާރަކުން ބަޖެޓު ހުށަހަ

ވާހަކަިއގެ އިތުރުން ހަމަ ބަޖެޓު  ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް އެ ވިދާުޅވެދެްއވީ. މިހަމަ އުސޫލުތައް ހަމަ ދެމެހެއްޓިދާނެ. 

ދަންނަވާލަނީ. މި މަސައްކަްތ  ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ މިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮީފހުގެ  ،ބަހުސަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން

ނަމަވެސް މިކަން ހަމަ ހިމެނިގެންދާނީ ރަސްމީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި. ދެން ޭއެގ  ކުރިމިތަނުން އަޅުގަނޑުމެން 

ނަ އޮން ވަނަ މާއްާދަގއި މާލިްއަޔތު ކޮމިޓީއަށް މި 100މިންގަނޑުތަކާިއ އިންަތކެއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އަދި މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގަިއ ބުނާ ބައެއް ކަންތައްަތެކއް ހަމަކުރަންޖެހޭ މުހިންމު  ،މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއަށް 

 ފީްލޑު  ،ފަދައިން ދަނީ. އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ކަންތައްތަެކއް ހުރީމާ ެއ ަމސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ކުަރމުން މި

 ،ސިސްޓަމުެގ ތެރޭަގިއ މިކަން އޮތީ ރަނގަޅަށްތޯހުެގ ެތރޭގައި.  އޮފީމަސައްކަތްތަްއ ކުެރވެނީ ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލުގެ

 މި ވެސް  އަދި ހުރިހާ ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަކެއް ،ކުރެވޭ އޮޑިޓުަތކުގެ މިްނވަރު ރަނގަޅުތޯ ،މިކަން ހިނގަނީ ރަނގަޅަށްތޯ

އަނެއްކާ ޕޯުޓތައް ނިންމުމަށްފަހު ކޮމިޓީައށް. އެހެންވީމާ، ޮއޑިޓު ރިމާލިއްޔަތު ންނަނީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަ

އޭގައި ހުްނނަ މުހިންމު މައްސަލަތައް އެ  .ގޮތެއް ިނންމުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން އަޅުގަނޑުމެން ވަކި

 އަނެްއާކެވސް ހަމަ އެކަން ކުރިއަށްގެްނދާނެ ނިޒާމުތަކެއް ކަނޑަ މިއި، ނުކުރޭތޯ ބަލަ ،ވުޒާރާަތކުން ރަނގަޅުކުރޭތޯ 

ކަމެއް  ޅެނީ މިތަނުގެ ތެރެއިން. ެއހެންވީމާ، މި މަސައްކަތަކީ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެހެން އަހަރުތަކުަގއި ވެސް ކުރާއެ

މުހިންމު މަސައްކަތަށް މިއަދު ޚާއްޞަކޮްށ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ .ންނަވާލަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްކަމުގައި ދަ

ންމު ވާހަކަތަކެއް ހަމަ ދައްކަނީ ވަރަށް މުހި އިުނގެން ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މިއެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ހާޒިުރވެަވޑަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ންގެ މި ތަޅުމުގައި ހަމަ ނޮޅިވަރައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު މިއަދުދެން ހުރީތީވެ.  ގުޅުން މިކަމާ

އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު  މަނިކުފާނަށްއެ ތީމާ ެވވަަޑިއގަބަިއވެރިމީަގއި ދެްއކެވި. ފުޅުމެންބަރު ޙުސައިން ވަޑަިއގެން ވާހަކަ

މުހިންމު މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން، ޚާްއޞަކޮށް އޮޑިޓާ ގުޅުންހުރި،  ހުރި ދަންނަވަން. އެއީ މަޖިލީހުަގއި ކުރަން

ރިތަ ހަމަ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި ވާހަަކތައް ސިޔާސީ ގޮތުން ހަމަ ބޭނުން ގޮތަކަށް ދެއްކެވެނީ. ާރއްޖޭަގއި ތިބި ދޫފަ

މަސައްކަތަށް މޮޅު ބޭބޭފުޅުން ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ނުވަިދހައިގެ އަހަރުތަުކަގއި ވެސް އަދި ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުަގިއ 

ވެސް ހަމަ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކާއި، އެ ސަރުކާުރގެ ަވީޒރުން ކޮށްފައި ހުރި ވައްކަންތަކުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބާރަށް 

ުކ، ެއ ވާހަކަަތއް އެީއ އޭުރ ހަމަ މަޖަލަކަށް ދެއްކި ވާހަަކއެްއތޯ މިއަދު މި އޮީތ ުސވާުލ އަުޑގަދަކޮށް ެދއްެކވި. އެކަމަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ެވސް، އެނޫން މީހަކަށް ެވސް -އުފައްދަންޖެހިފަ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ވެސް އަދި އެންޓި

ލޯލާރިއެއްގެ މިންަވރު ވެސް ަވގަށް ނަންަގވާފަިއ  ބަޖެޓެއް ދީގެން ކުރަން މި ުއޅޭ ކަމަކީ ރައްޔިތުްނގެ މުދަލުން އެންމެ
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އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ސާބިތުކޮށް އެ ވާހަކަދެްއކުން. އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުެގ ގާނޫނާއި، އުސޫާލއި ހަމަތައް 

 ޤައުމުގައި ނުލާހިުކ ވެސް ބަޔާންކުރަނީ ކުށެއް ނުކުރާ މީހެއްގެ ބޮލުގައި ނުބައި ތުހުމަތުތަކެއް ނޭޅުވުމަށް. ކުރީގައި މި

ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެްއިވ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ޤައުމުގެ ގިަނ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރަްއވާނެ ުކރީގެ މިނިސްޓަރު އިލްޔާސް 

އިބްރާހީމް. އެ މަނިކުފާނާ މެދުގައި މި ތަޅުމުަގއި ވާހަކަދެެކވުނުއިރު އެ މަނިކުފާނާ ޖެހިެގން ލ. އަތޮޅު މެންބަރެއްގެ 

ސިއްޔަތުން އޭރު އިންނެިވ، މިހާރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ނައިުބ ހައި

 ރައީސް، މިއަދު މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުަގއި އިންެނވި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަމަެވއްޖެ.  ވާ ވަގުތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަނަޑއެޅިފައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ަވގުުތެގ ތެރެއި

ބުން ނީ. މިހިސާމިހާތަނުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމު

 ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. 

ވަަނ  71ގަވާއިދު  ތުންގެ މަޖިލީހުގެއަށް. ރަްއޔި 5.2އަޅުގަނޑު ދެން މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.2}

ގޮުތގެ   ނިންެމވިއްމު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވައިށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު އާމާއްދާގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުެރްއވުމަށް ހު

 ޙެއް ލިބިފައެއް ގައި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްވެސް އިޞްލާ 2018އޮކްޓޯަބރު  29ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރިގެ އިެދްއވާނީ އާއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ކެލާ ާދއިރާޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިނުވޭ. މި ރި

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުރިފް. އިޢަލީ ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ޖިލީހުގެ ސް. ާއއްމު ކޮމިީޓއަށް ިއޞްލާޙެްއގެ ސިަފއިަގިއ، ރަްއޔިތުންެގ މަ`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީ

ނުއްވެވި ންބަރު ފޮއެއީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެ ؛ގަާވއިދަށް އިޞްލާޙެްއގެ ސިފައިަގއި ފޮނުއްެވވި އިޞްލާޙު

ރެްއވުމަށް ދާެގ )ށ( އިޞްލާޙުކުވަނަ މާއް 71ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،އިޞްލާޙެއް. އެ އިޞްލާަޙކީ

ޔަތުން އަޣްލަބިއް  ާއއްުމ ކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހުގެ؛ މާފުކުަރްއވާތި!ފޮނުއްެވވި ިއޞްލާޙެއް. ިމ އިޞްލާޙު ވަނީ 

ނަށް  ބޭފުޅުންފަ. ދެން މި ކޮމިޓީ ހިންގެވުމަށް އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްެވވި އިދާރީ ހުރިހާފާސްކުރަްއވާ

ހާލު، އަދި ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެްނ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުަގއި މަ ޝުކުރުދަންނަވާ މެން ހައަޅުގަނޑު

އެހެްނވީމާ،  .ވަަޑިއގަތްންބަރުން ހާޒިރުވެ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންދެްއެވވި ަހމަ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ހުރިާހ އިްއޒަތްތެރި މެ

ތެއް ލީހުން ގޮޕޯޓު މަޖިން. ދެން މި ކޮމިޓީ ރިދަންނަވައި މަރުޙަބާ ދަންނަވަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ޝުކުރު

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ންމަށް ޓަކައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިނިންމު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިހާ ކަމެއް ންހުރި ހުގުޅު ރު. އާއްމު ކޮމިޓީއަީކ، މަޖިލީހާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އާއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރި 

މާ އެީކގަިއ ލާޞްތެރިކަކުރާ ކޮމިޓީ ކަމަށް ވާީތވެ، ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރަށާއި އަިދ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚް

ށް ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ިއޞްލާޙުކުރެްއވުމަ  71ދަންނަވަން. ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ  ޝުކުރު

ލަ މުކުރުމަށް ޖުގެ ިރޕޯޓަށް ބަހުސްުމ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތު އްއިޞްލާޙު، އާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

 27 . ޕީ.ޕީ.އެމަށްލާނަންގޮތް ދަންަނވައި ގަިޑިއރުގެ ަވގުތު. ޕާޓީތަކަށް ަވގުުތ ކަނޑައެޅިަފިއވާ 1ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ 

ތު. ސިކުން 11މިނެޓު  5ޕާޓީއަށް ރީ ޖުމްހޫ ސިކުންތު. 33މިނެޓު  15ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  24މިނެޓު 

އިްއޒަތްތެރި  ްށ ނިސްބަތްނުވާކަމިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަ  1ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  24މިނެޓު  3އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ންނަވަން. ސިކުންތު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަ 26މިނެޓު  7މެންބަރުންނަށް 

ރުޙަލާ މަސާބުން ބަހުސްގެ ތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަެއއް ނުވޭ. މިހާހިއެްއވެސް ިއއްޒަ

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ނިމުނީ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ލީހުގެ ޖަލްސާ  ދެމި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަޖި .ން، ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ6ުޑާ އައިޓަމް އެޖެން

 ގަިއ. މި ހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން. 1:30ކުރިއަްށގެންދާނީ 

 

 އަްށ{ 13:34އިން  10:28}ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން: 

 (ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ގެ ދަށުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި 6މަސައްކަތާިއގެން ކުިރއަށްދިުއމަށް ފަށައިގަންނަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ކަންކަމަށް ވޯޓަްށއެހުން ެދން އޮންނާނީ. އިދާީރ މޭޒުން ވޯޓުރަނގަބީލު ަޖއްސަަވއިދެްއވުމަށް އެދެން. 

 ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެއްޗެްއ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓުރަނގަބީލު ޖަހާފައި މި 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ަގއި ަވނީ، މަޖިލީހުގެ އެންމެހަިއ  107ދަންނަވައިލާނަން. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 
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. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ކޮމިޓީތަކާިއ، ވަގުީތ ކޮމިޓީތަްއ ކަނަޑއަޅާނީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގޮތެްއގެ މަތީން ކަަމށެވެ

ފަދައިން، މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނިސްބަތަށް މި ވަނީ ބަދަލުތަކެއް އަިއސްފަ. އަދި މިހާރުވެސް ހަމަ 

ކޮމިޓީ އަދި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން   12އަންނަމުން އެ ދަނީ. އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ 

ގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފަިއވާ ޮގތަށް ކަމުގައި އިްއޒަތްތެރި  2014ޖޫން  30ގެންދާނީ އެކުެލވި

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަަޅއި، މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން 

މުންދާތީެވ، މިއަދު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ެއކީަގއި، ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ކޮމިޓީތަކުަގއި ބަިއވެިރވުމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވަ

އިސްވެރިންނާ އެީކގައި ަބއްދަލުވުމެއް ބޭްއވިއްޖެ ކޮމިޓީަތުކގެ ކަންކަން ކުިރއަށްގެންދާެނ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. ދެން 

ރު ކޮމިޓީތައް ކަނޑައެޅިަފއިާވ އެކަމަށް ޙައްެލއް މިހާރު ަވނީ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަުކގަިއ، މިހާ

ގޮތުން؛ މިދެންނެވީ ކުރީަގިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ އުސޫލުން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުންނަށް ވެސް ކޮމިޓީއަކުން ޖާގަ ލިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ އިްސ 

މާފުކުރަްއވާތި! ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ އިްސ ެވރިންނޭ ދެންނެވުނީ. ެއއީ ބަެއއް ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ އިްސ  ވެރިންނަށް؛

ވެރިން ެވސް ބަިއވެިރވެަވަޑއިގަތީމަ އަުޅގަނޑަށް އެހެން ދެންނެވުނީ. ެއ ކުށަށް ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެން. 

ވަނަ  37ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ަގވާއިުދގެ ެގ ދަށުން ވޯޓަށް އެ 6)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

މާއްދާގައި ބުނަނީ، ގާނޫނީ ައދަދުކަމުގައި ބުނަނީ، މި މާްއދާގެ )ރ( ަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެއްވެސް ކަމެްއ 

ހަމަވޭތޯ ރިޔާސަތުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގާނޫނީ އަދަދު  6ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އަހަން ވާނީ 

މި ވޯޓަްށ ދެންނެވޭނީ ަމޖިލީހުގައި ހާޒިުރެވވަަޑއިގެްނ  ،ބަލައި ެއ އަދަދު ހަމަާވ ކަަމށް ވާނަމައޭ. މިދެންނެވި ގޮތުން

ންވީމާ، އަދި މި ވޯޓަްށ މެންބަރުންނެއް ނެތް. ެއހެ 22ވަގުަތކު  މެންބަރުން ތިއްބަަވއިގެން. މި 22ތިއްބަވާ 

ށްލާނަްނ މެންބަރުން ހަމަވޭތޯ ބަލައިލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ެދންމެ މިދެންނެވީ ގަާވއިދުަގއި ނުލާ މަޑުކޮދަންނަވައި

މެންބަރުން ނެތި ވޯޓަކަްށ  22މަިޖލީހުގައި ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން  ،ގޮތުން އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާ، މިހާރު ގަާވއިދު ބުނާ

 ކުީރގައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ދުވަސް ނުދެންނެވޭނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފާވި މީގެ ދެ 

 ކުރަނީ މަޖިލީހުން  މި  އުންމީދުދެން  .ތިއްބެވިްއގެ މެންބަރުން ވަޑަިއގެން ދިޔައިރުަގއި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެހިނގަމުން

ބޭފުޅުން ވެސް  ފާސްކުރަންޖެހޭ މިކަހަލަ މުހިންމު ކަންކަމުަގއި މި ވަގުުތ މަޖިލީހަށް ވެދެވަަޑއިގެްނ ތިްއބެވި ހުރިހާ

ބައިވެިރެވވަޑަިއގަންަނވާނެ ަކމަށް. ދެން މެންބަރުންގެ ވަގުތު ހުންނަ ގޮތް ބަލާފައި އެހެންޏާ ވެސް ރިޔާސަތުން 

ވަގުތުދޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑަށް އަދި ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް ބަލަިއލާނަން. ވަރަށް މުހިންމު ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހިފައި މި 

ވާނެ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅުންުހރި ކަމެއް. އޮޑިޓް އޮފީހުެގ ބަޖެޓު އެކުލަވައިަލިއގެން އޮތީ. އެނިގަވޑަިއގަންނަ

ކުރިއަްށގެންދެވެނީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއަށް އެ މައްަސލަ އައިމަ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ މި ޖަލްސާ ބާއްވަންޖެހުނީ 

 އަދިވެސް ބަަލއިލާނަން. މިދެންނެވީ އެންމެ ފަހުން ވެސް. އެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިލާފައި
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އަޅުގަނޑުމެން ބޭްއވި ޖަލްސާގައި ހަތްދިހައަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، އެ ެއއްބާރުލުން 

 7އްބެވީ  ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުަގއި ރިާޔސަތުން މި ޖަލްސާ އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. މި ވަގުތަށް ތި

މެންބަރުން އެބަ ތިއްބަވާ މި ވަގުތު މަޖިލިްސ  8އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި 

ތެރޭގައި. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ، އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެްސ ދެންނެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުގައި މި ވޯޓަށް ދަންނަވައިލެޭވެނ 

ރުގެ މަޖިލިސް އެކުލެިވގެންވާ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، އަިދވެސް މި ބަލައިލަނީ، މީގެ ކުރީަގއި ވެްސ މިހާ 22އަދަދު. އެއީ 

މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދޭ ހައިސިއްޔަތުން ައޅުގަނޑު މި ބަލަނީ. އަދި ކުރިއަށް 

 ގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ފަސް މިނެޓު ބަލާފައި ދެން އަޅުގަނޑު ޖަލްސާއާ ދޭތެރޭ 
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ހުރި ކަންކަމަށް ގެ ދަށުން ޯވޓަށް އެހުމ6ަހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ގެ ވޯޓަށް  ދެންނެވުން. އެހެންނަމަވެސް، ަގާވއިދުަގއި ބުނާ މަޖިލީހުވޯޓަށް އެހުމަށް މިއަދު އޮީތ ދެ ވޯޓަކަށް

އަދު މި ގަނޑަކަށް ދެންނެވޭއިރުަގއި އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނީ އަދަދު ނެތުމާ އެީކގައި ަވގުތުކޮެޅއް ބެލުމަށްފަހުގައި އަޅު 

 .ނުފެނޭ ޖަލްސާ ދެން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކަމަކަށް

 

 .ނިމުނީ ސްަމޖިލި. العالمين رب   هلل والحمد
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ގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާކުރާ މާލަމު 

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުން:

 

 ކުޅުދުއްފުށީ -3ން ޢަރީފް. ޅިވަަރން ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިނޮ -2ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާމަނިކު.   .1

 ކެނދިކުޅުދޫ  -5އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޙުސައިން. ކަނޑިތީމު ދާ -4ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. 

އިާރގެ މެންބަރު ވިލުފުށީ ދާ -7އިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. ދާ ުކޑަހުވަދޫ  -6ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް. 

 ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ -9ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު.  ތ. ގުރައިދޫ -8 ރަޝީދު. ރިޔާޟް

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. 

 

މުގައި ކުރާ މާލަ ން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތު 

 މެންބަރުން: ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ނެތް 

 

 -3ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް.  -2މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންަބރު ޢަލީ ޢާޡިމް.   .1

ގަޮލުޅ  -5هللا. ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު  -4ޝާހިދު. هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 -7މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ.  -6ރު ައޙްމަދު މަޚްލޫފް. ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ.  -8ސިނާން. هللا މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މާފަންނު މެދު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު.  -10މާފަންނު ހުޅަނގު ާދއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.  -9

ވިލިމާލޭ ާދއިރާެގ މެންބަރު އަހްމަދު ނިހާން  -12ިރފާޢު. هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު -11

ހީމް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ -14ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.  -13ޙުސައިންމަނިކު. 

 -17ކެލާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް.  -16ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު.  -15ޝުޖާޢު. 

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.  -18ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް. 

ިމލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު.  -20ނާރާ ނަޢީމް. ަމކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެްނބަރު އަ -19

މަނަޫދ  -23ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް.  -22ކޮމަންޑޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު.  -21

ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  -25ޔާމިން. هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު -24ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން. 

ުއނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  -27އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން.  -26ޢަލީ މުޙައްމަދު. 

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީްމ  -29ދުވާަފރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ.  -28ޖަޢުފަރު ދާއޫދު. 

ތުާޅދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިމް  -31މަޑުްއވަރީ ދާިއރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު.  -30ފަލާޙް. 
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 -34ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  -33އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް.  -32ރަޝާދު. 

 -36ނައިފަރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް.  -35ޞާލިޙް.  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ތުލުސްދޫ  -38ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް.  -37هللا. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

މަތިެވިރ  -40މް ރިޟާ. ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްާރހީ -39ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް. 

ގިލީ ާދއިރާެގ މާމި -42އިބްރާހީމް ަޙސަން.  ތޮްއޑޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު -41ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުަސއިން މުޙައްމަދު. 

ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު  -44މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް.  -43މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް. 

ެކޔޮދޫ ދާިއރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު  -46ފެިލދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަުދ މަރުޒޫގު.  -45އިލްހާމް އަޙްމަދު. 

މުލަުކ ާދއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް  -48ދިްއގަރު ާދއިރާެގ މެންބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން.  -47އިބްރާހީމް. 

 -51ޚަލީލް. هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު -50ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން.  -49ނަޞީރު. 

 -53ރިޔާޟް. هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު -52މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު. 

 -55ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް.  -54އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް. 

 -57މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒްހާން ފަހުމީ.  -56هللا. ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮ

ގެމަނަފުީށ  -59ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު.  -58ވިލިގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން. 

ތިނަދޫ ދެކުނު  -61ޙިލްމީ. هللا ދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަ -60ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. 

ގައްދޫ  -63މަަޑވެލި ާދިއރާގެ މެންބަރު މުޢާޒް މުަޙްއމަދު ރަޝީދު.  -62އަޙްމަދު. هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 

ފުަވއްމުލަކު ދެކުުނ  -65ފުަވއްމުލަކު މެުދ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ފަާޒދު.  -64ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 

ފޭދޫ  -67ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު.  -66މަސީޙް މުޙައްމަދު. هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ  -69މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  -68ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. 

ތަދޫ ދެކުނު ހި -71ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ.  -70ސްލަމް. މެންބަރު މުޙައްމަދު އަ

 ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ރުެމންބަދާއިރާގެ އަްއޑޫ މީދޫ  -72ޢަލީ ނިޒާރު.  ރުމެންބަދާއިރާގެ 

 

******************* 




