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  ވުން:އިްއވ  މޭޒުން  އިދާރީ

ޙަބާ ވަނަ އަހަުރގ  ދައުލަތުގ  ބަޖ ޓު ދިރާސާުކރާ ކޮމިޓީގ  ހުރިހާ އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރުންނަށް މަރު 2016`. 

ނޑުމ ްނގ  އިދާރީމޭޒުން ކުިރއަށް  ޓީދަންނަވަން. މިއަދު ކޮމި އ ޖ ންޑާގައި ފުރަތަމަ ައއިޓަްމގ  މަސައްކަތް އަުޅގަ

ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން  ގ ންދަނީ. އ  ކޮމިޓީގ  މުޤަްއރިރު އަދި ނައިބ އް ހޮއްވ ވުްނ. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ރ ކޯޑަށް

މި ކޮމިޓިއަކީ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ އާއި އިޤްތިޞާީދ  .ގ  ނަންފުޅުތައްމި ކޮމިޓީގައި ހިމ ނިވަޑަިއގަްނނަވާ މ ންބަރުން

ކޮމިޓީގ  މ ންބަރުންގ  މައްޗަްށ އ ކުލ ިވގ ންވާ ކޮމިީޓއ އް. ިމ ކޮމިޓީގައި ހިމ ނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވިލިމާލޭ 

ތ ރި މ ންބަުރ ތްމަޑުްއވަރީ ދާއިާރގ  ިއއްޒަ ން ޙުސަިއންމަނިކު،އަޙްމަދު ނިހާ ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު

ބަދޫ ދާއިރާގ  ސަލީމް، މަހި އޭދަފުށި ދާއިާރގ  ިއްއަޒތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު ތު އަޙްމަދުމަނިކު،މުޙައްމަދު އަމީ

ވިލުފުށި ދާއިރާގ   ،ޚަލީލްهللا މ ންބަރު ޢަބްދު ްއޒަތްތ ރިއި ނިލަންދޫ ދާއިރާގ  ،އަޙްމަދު ޠާރިޤްއިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު 

ތ.ގުަރއިޫދ  ،ރިޔާޟް هللا ތްތ ރި މ ންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  އިްއޒަ ރު ރިޔާޟް ރަޝީދު،ޒަތްތ ރި މ ންބައިއް 

هللا ތްތ ރި މ ންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގ  އިްއޒަ  މަނިކު ދޮންމަނިކު،ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަުރ ޙުސައިން ދާއިރާގ 

ްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ފުވައްމުލަކު މ ދު ދާއިރާގ  އި ،ތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުގައްދޫ ދާއިރާގ  ިއއްޒަ  ޙިލްމީ،

ކޮމިޓީގައި ހިމ ނިވަަޑއިގަންަނވާ އ މް.ޑީ.ޕީ  ބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. ދ ން ފޭދޫ ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ން ޢަލީ ފަޒާދު،

ދުއްފުށި އުތުރު ކުޅު ރި މ ންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް،މ ންބަރުންނަކީ ހ ންވޭރު ދ ކުނު ދާއިރާގ  ިއއްޒަތްތ 

ގަމު ދާއިރާގ   ރު ޢަހްމަދު ނާޝިދު،ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަ ،ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު  އަލިފުށި ދާއިރާގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު ރި މ ންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް،އިްއޒަތްތ 

ހިތަދޫ އުތުރު ދާިއރާގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަުރ  ތ ރި މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް،އްޒަތްމަރަދޫ ދާއިާރގ  އި  ޙުސައިން،

ތ ރި ޕީގ  މ ންބަރުންނަކީ މާމިގިނލީ ދާއިރާގ  ިއއްޒަތް.މުޙައްމަދު އަސްލަމް. މި ކޮިމޓީގަިއ ހިމ ނިވަަޑއިގަންަނވާ ޖޭ 

ބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް އަދި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގ  ކާށިދޫ ދާއިރާގ  އިއްޒަތްތ ިރ މ ން މ ންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް،

 . އ އީ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޙުސަިއން ޝަޙުދީ. އޭގ  އިތުރަްށ އ މް.ޑީ.ޭއގ  ދ  ބޭފުޅުން ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ

ލީ މ ންބަރު ޢަިއއްޒަތްތ ރި ކ ނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގ  ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު އަދި 

ނޑު. އިދާރީ ގޮތުން އ ަކން ރަނގަޅުކޮށްފަމަޢުރޫފް ދަންނަވާނަން. އާދ ! ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި  ިއ އަުޅގަ

މި ކޮމިީޓގ  ކޯރަމަީކ ކޮމިޓީގ  ދ ބަިއކުަޅއ އްަބއި  !ރިޔާޟް އ އީ ޖޭ.ޕީގ  މ ންބަރ ްއ އިނގޭޯތ. އާދ هللا މ ންބަރު ޢަބްދު

އ ހ ންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން  މުަގިއ.ބު މުޤައްރިުރ ހޮވުމ ންބަރު. މުޤައްރިރު އަިދ ނައި 13

 ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރ އް ހޮވުމަށް ފުރުޞަތު. އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދ ްއކ ވުން:



  

 ގ  މުޤައްރިރަކަށް.ން ޙުސައިންމަނިކު މި ކޮމިޓީްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާއި

 

 ވުން:ިއއްވ  އިދާރީމޭޒުން 

 އަްޙމަދު ރަޝީދު. ،ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދ އްކ ވުން:

ނޑު ވ ްސ ވިލު ފުށި ދާއިރާގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އ  ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުމަށް އަޅުގަ

 ރަން.ތާއީދުކު

 

 ވުން:ިއއްވ  އިދާރީމޭޒުން 

ކަމަށް ވިލިމާލ  ދާއިރާގ  ވައިލާނަން ކޮމިޓީގ  މުޤައްިރރުައޅުަގނޑު ދަންނަ އ ކު އިތުރު ހުށަހ ޅުމ އް ލިބިފައިނުވުމާ

ން ޙުސައިންމަނިކު ފ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ވޯޓު ދ ްއވުން އ ދ ން. ްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާއި

ކަށްފަހު( އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުންގ  އަޣުލަބިއްަޔތުން ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރަކަްށ ހޮވިަވޑަިއގަތީ ވިލިމާލޭ )ވަގުުތކޮޅަ

ނޑު ދ ން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ކޮމިީޓގ  ްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާދާއިރާގ  އި ން ޙުސައިންމަނިކު. އަުޅގަ

 ޟް ރަޝީދު.ރިޔާނައިބު މުޤައްރިރުގ  ނަންފުޅު ހުށަހ ޅުމަށް. 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

 އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފުގ  ނަން އަޅުަގނޑު ހުަށހަޅަން މި ކޮމިޓީގ  ނައިބު މުޤައްރިރަކަށް.

 

 ވުން:ިއއްވ  އިދާރީމޭޒުން 

 .އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުގައްދޫ ދާއިާރގ  

 

 ދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދ އްކ ވުން:ގައް

ޝުކުރިއްާޔ. ވިލުފުށި ދާއިާރގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ިރޔާޟް ރަޝީދު އ  ހުށަހ ޅުްއވި ހުށަހ ޅުމަށް ައޅުަގނުޑ 

 ތާއީދުކުރަން.

 

 ވުން:ިއއްވ  އިދާރީމޭޒުން 



  

ނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. ކޮމިޓީގ  ނައިބު މުޤައްރިރަކަްށ  އިތުރު ހުށަހ ޅުމ އް ލިބިފައިނުވާ ކަމުން އަުޅގަ

 17ިއއްޒަްތތ ރި މ ންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ފ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު ދ އްވުން އ ދ ން. ކ ނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގ  

ޅުދޫ ދާއިާރގ  ކ ނދިކުއިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުންގ  ައޣުލަބިއްޔަތުން ކޮމިޓީގ  ަނިއބު މުޤައްރިރަކަށް ހޮިވވަަޑއިަގތީ 

ންނަވަން. ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރަށާިއ ނައިބު މުޤައްރިރަށް އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާ ދަ .މ ންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފްއިްއޒަތްތ ރި 

 ވާލުވ ވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.ގ  މުޤައްރިރަށް ކޮމިީޓގ  ޗ އަރ ޙަ ކޮމިޓީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ  

ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގ  ބަޖ ޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގ  ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް  2016`. އާދ ! 

ިއ އިްއޒަތްތ ރި ހުރިހާ މ ންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ. އ ނިގވަަޑއިގަންަނވާނ  ފަދައިން މިއަުދގ  ހ ނދުނުގ  ަވގުތުގަ 

ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖ ޓް  2016ހިރާއްޖޭގ  އޮފް ފިނޭންސް ދިވ  އަޅުަގނޑުމ ްނވަނީ މިނިސްޓަރ

. މި ބަޖ ޓާ މ ދު އަމަލުކުރާނ  ގޮތް މަޖިލީހުގ  ގަާވއިދުަގއި ތުްނގ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދިފައަޅުަގނޑުމ ްނގ  ރައްޔި

މަ ބައްދަލުވުްނ ގުިޅގ ން އުފ ދ ންޖ ހޭ ބަޖ ޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގ  ފުރަތަ ކޮށް ަބޔާންވ ގ ންޭވ. އަދި އ އާވަރަށް ސާފު

 މ ންބަރުންނަށް އިޚްލާސްތ ރިކަމާ ހުރިހާ މުން ވ ސް އިއްޒަތްތ ރިނގަނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފަށައިގަންނަކުރިއަށް މި ހި

ނުޑ އަދި އަޅުަގނާޑއ ުކަގިއ އ މް.ޑީ.އޭގ  އިްއޒަތްތ ރި އ ކު ުޝކުރު  ދަންނަވަން. ިމ ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިަރކަށް އަުޅގަ

ނޑުމ ްނ މަސައްކަްތކުރަމުންދާނީ  އިފި.ދ އްވަ އިބު މުޤައްރިރަކަށް ހަމަޖައްަސވައިފް ނަމ ންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫ އަުޅގަ

 ންހުރި ހުިރހާ ފުރުޞަތުތައް މީގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުންނަށް އ ހ ން އަހަރުތަކ ކޭ ވ ސް އ އްަފދައިން ހަމަ ދ ވ ން

ނޑުމ ން ވަކި ގޮތަކަށް ަބޔާންނުކުރާކަމުަގއި ވާނަމަ  މު ގޮތ ްއަގއި ކޮމިޓީތަކަކީއްދީގ ން ކުރިއަށް ގ ންދ ވޭތޯ. އާ  ައޅުގަ

 ތީވ  މިބަރަކު އ ފަދަ ހުށަހ ޅުމ އް ނ ތަވާތީވ  އިްއޒަތްތ ރި އ ްއވ ސް މ ންކަމުގައި ްއ އޮންނަ ކޮމިޓީތަ އޯޕަންކޮށް

ނަޑައޅަން. އަދި އ   ކަުމގައިރުގައި ކުރިއަށްދާ ޮކމިޓީއ އް މީޑިާޔގ  ހާޒިކޮމިޓީއަކީ މިހާރު  އާއ ކީަގިއ ކަ

ބަޖ ޓް ކޮމިޓީގ  މިދިޔަ އަހަރުގަިއ މަސައްކަްތކުރ ްއިވ  .ކޮމިީޓގ  ަގވާއިދު ފާްސކުރުން އޮންނާނ އަޅުަގނޑުމ ންނަށް 

އިްއޒަތްތ ރި ވަރަށް ގިނަ މ ންބަރުން މި ކޮމިޓީގައި ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ. އަދި މިދިޔަ ައހަރަކު އ ކަންޏަކު ނޫން. 

ނޑަކަށް ވޭތު ވަރަށް ބުރަކޮށް މަަސްއކަތްކޮށްދ ްއވި ިއއްޒަތްތ ިރ މި ކޮމިޓީގައި އަހަރު  ހައ އްކަ، ހަތ އްކަވ ިދޔަ ގާްތގަ

އަޅުަގނޑުމ ންނަްށ އަލަށް ވަޑަިއގ ންނ ިވ  . އ  މ ންބަރުންގ  އ ްކސްޕަޓައިޒްމ ންބަރުން ވ ސް އ ބަ ތިއްބ ވި

ންނ ިވ ހުރިހާ މ ންބަރުންނަށް މ ންބަރުންނާއި އަދި އިތުރަށް މިދިޔަ އަހަރަށްވުރ  އަލަށް ވަޑަިއގ 

ނޑުމ ން ކ އް އޮތް ކަމ އް ނޫން. އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން އްޝަ ކަމީަނވާނ ލިބިވަޑަިއގަން ބަޖ ޓް އަޅުގަ



  

ކޮޅުަގިއ ވަނަ އަހަރުގ  ހަމަ ޑުރާފްޓު ކޮޕީ ވ ސް ިއްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުންގ  މޭޒު 2015ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގ  

ނޑު ތަފާތު މާ ބޮޑުވާނ . މިހާރު  ހަމަ ޖުމްލަ ގޮތ އްަގއި ހަމަ ކުރީ އަހަރ ކޭ މި އަހަރ ކޭ ނ ތް. އ ހ ންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމ ން ކޮމިޓީން ަގާވއިދު ފާސްކުރުމަށް އިއްޒަތްތ ިރ  ،ގަާވއިދުމި މި ހިންގާ  ގ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަ

 ޔާޟް ރަޝީދު.ހުޅުވާލަން. އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ރިފުރަތަމަ މ ންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

އަހަރު ވ ސް މި  މަލުކުރަމުންގ ންދިޔަ ގަާވއިަދކީ މިޖ ޓް ކޮމިޓީގައި ޢަހުށަހަޅަން މިދިޔަ އަހަރުގައި ވ ސް މި ބަ

ނަޑއަޅަން.ކޮމިޓީން ޢަ  މަލުކުރާނ  ގަވާއިުދ ކަމަށް ކަ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވު

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. ތ ރި މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް،އިްއޒަތް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދ އްކ ުވން:

ނޑު ވ ސް  ކޮމިޓީގ  މިދިޔަ އަހަރު ވ ސް އޮތް ަގވާއިދު މިހާރު ފާސްކުުރމަށް ހުށަހ ޅިފައި މި އޮތީ. އ ގޮތަށް އަުޅގަ

 .އީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަންތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ނޑުމ ްނގ  ބަޖ ޓް ިދރާ ށަހަޅުއްަވއިއިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރަކު ހު ސާކުރާ ކޮމިީޓގ  ހިންާގ ާތއީދު ލިބިފަިއވާތީވ  އަުޅގަ

ނޑުމ ން  ގަާވއިދު އ އީ ލުން މި ކޮމިޓީން ގ ްނގުޅުނު ޑުރާފްޓު ހަމަ މި އަހަރަށް އަމިދިޔަ އަހަުރ ވ ސް އަުޅގަ

 ޝަރީފް އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އިބްރާހީމް  ރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިފާސްކުރާ ގޮތަށް ިއއްޒަތްތ ިރ މ ންބަ

. ފ ނިވަަޑިއގަންނަާވ މ ންބަރުން. އިދާރީމޭޒުން ކުރ ްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް ދަންަނވައިލާނަންތާއީދުތާއީދުކުރަްއވާ 

ނޑުމ ންނަށް ފ ންނަ ގޮތުން މ ޖޯރިޓީއަްށވުރ  ިއތުރަށް ވުން އ އަދަދު ގުުނއް ނޑުމ ންނަށް ދ ން. ައދި އަުޅގަ އަުޅގަ

އ އް  ތ ރޭގައި ގ ންރީިއ ހާޒިޭބފުޅަކު ވޯޓު ނުދ އްވާ އިނީ. އ ހ ންވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތ އްގަ  ލިބިގ ން ހިނގައްޖ . އ އް

ހިންގާ ަގވާއިުދ  އި ބަޖ ޓް ދިރާާސކުރާ ކޮމިޓީގ ގަބޭފުޅަކު ފިޔަަވއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވޯޓު ލިބިގ ން ިދއުމާއ ކު 

ުމ އްއޮތް އާދަންނަވާލަން އ ބަ ފާސްވ އްޖ  ކަމަށް ަކނަޑއަަޅން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުންނަށް

ކަތް. ގިަނ ުދވަހުގ  މަަސއް 21ގޮތ ްއގަިއ ބަޖ ޓްގ  މަސަްއކަތްތައް ައޅުަގނޑުމ ން ފާއިުތވ ިދޔަ އަހަރު ކޮށްފަިއވާނީ 

ނުޑގ  މައްޗަށް އ ކަްނ  ނޑު ގޮތ އްަގއި އަުޅގަ ނޑުމ ންނަށް މައިގަ ބައްދަލުވުންތަކ އް އަދި ބައްދަލުކުރަން އަޅުގަ



  

ލިޔ ފަިއވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކާ ބައްދަލުކުރ ވޭޯތ އ ގޮތަށް ކުރުމަށް ގާނޫނުައސާސީަގއި އަދި ގަާވއިދުަގއި 

ސް މަސަްއކަތްކޮްށފަ. ނަމަވ ސް، މި އަހަރު އ ހ ން އަހަރުތަކ ކޭ ޚިލާފަށް ވާނީ ވޭުތވ ދިަޔ އަހަރު ވ އަޅުަގނޑުމ ން 

ބަރު ކުރިން ޑިސ މް އ ނިގވަަޑއިގަްނނަވާނ  ރައްޔިތުންގ  މަޖިލިްސގ  ުޗްއޓީގ  މުއްދަތު މިއޮތީ ބަދަުލ އަިއއްސަ.

ކުރަމުން ކުިރއަްށ ރުގައި ހަމައަށް ދައުރުގ  އ ންމ  ފަހު ދައުރުގ  މަސައްކަތް އަހަ މަހުގ  އ ންމ  ފަހު ދުވަހާ

ކާއ ުކަގއި ނޮވ މްބަރު މަހު އ ންމ  ފަހު ތާރީޚަކީ ގ ންދަން. ނަމަވ ސް، މި ަފހަރު ގ ނ ވިފައި ހުރި ބަދަުލތަ

ވަރު. ބަޖ ޓް އަޅުަގނޑުމ ންނާ ހަމައަްށ އުރުގ  މަަސއްކަްތ ނިންމާ ދުވަސްވަނަ ދަޅުަގނޑުމ ްނގ  މި ދައުރުގ  ތިންއަ

ނޑުމ ން މަސައްަކތް ފައްޓައި  ގައި. 2015ނޮވ މްބަރު  12ތި ުދވަހު. ވީ ބުރާސްފަ 12މިއައީ  ގ ން ކުިރއަށް އަުޅގަ

މޯލްޑިްވސް  ވަަނ މާއްދާގ  )ށ(ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަށް 101މިގ ންދަނީ ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  ގަާވއިދުގ  

ދ ކޭ ގޮތް ސާފުކުރުމުގ  އިޚްތިާޔުރ އަދި އޮޑިޓަރ ޖ ނަރަލްގ  ފަރާތުން  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަދި ގަަވރުނަރ

ކޮމިޓީން  ފޮނުވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިބިފައިވާތީ އ  ފަރާތްތަކުން ބަޖ ޓާ ގުޅޭ ޕްރޮފ ޝަނަލް އޮޕީނިއަން ހޯދުމަށް ސިޓީ 

ނޑައަޅާނީ...ުމ ގޮތ އް ސުންގަޑި އްގޮތ އް ނިންމ ވުން. އާ ނޑުމ ން ކަ  އީ )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މި  އ އް ައޅުގަ

ނޑައަ ފާއިތުވ ދިޔަ އް ިއއްޒަތްތ ރި ަބއ ްއ ަޅއި ތަްއޔާރުކުރީ އ  ޕްރޮީސޖަރ އަހަރު ައޅުަގނޑުމ ން ސުންގަޑި ކަ

ނޑު ހަ އ އީމ ންބަރު ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނ .  މަ ހުޅުވާލަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މިގޮތުން ފުރަތަމަ ައޅުގަ

ނުޑމ ން ގަވަރުނަރ  ހޯދަން ބޭނުންވާ ޕޮރ ފ ޝަނަލް އޮޕީނިއަން ހޯދުމަށް  އަދި އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  ފަރާތުން އަޅުގަ

ޓަކައި އ  ބޭފުޅުންނަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމާމ ދު އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުން ދ ކިވަަޑއިގަންަނވާ ޮގތަކަށް މި ޚިޔާލު ދ ތިން 

 ޕާޓީ ހިމ ނީތީވ . އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދ އްކ ުވން:މަރަދޫ ދާއިރާ

އޮޑިޓަރ  ރީ އޮތޯރިޓީ އާއިމިނިަވން މުއައްސަސާތަާކއި މަނިޓައ ްއގޮތަށް ީވވަރަކުން  ވ ސް  އާދ ! ކުރީ އަހަރުތަކ ކޭ

ފިނޭންސްގ  ބޭފުޅުންނާ މި ކަންތައްތަާކއި އަދި ާޚއްަޞކޮށް ޕަބްލިކް ސ ްކޓަރ  ޖ ނަރަލާއި މިނިސްޓަރ

ނޑުމ ްނ ބޭނުންވާނ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ވ ސް ސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާާމ ގުޅޭއިންވ  ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑައ ޅިފައި ސްކުރ ވޭ ދުވަހު ހުރި ދުވަސްތަކަށް ބަޖ ޓު ބަޙު ބައްދަލުކުރަން. އ ހ ންވީމާ، މިހާރު މީގައި މި ހުރި ކަ

ނޑައަުޅްއވާފައި ަސރުކާރުކޮންމ ވ ސް ގަިޑއަކަށް ރިާޔސަ ގ  ކޮމިޓީ ބާއްވާނަމަ އ  ދުވަހު ގ  މުއަްއސަސާތަާކއި ތުން ކަ

ން ިމ ށް ސަރުކާުރގ  އޮފީސްތަުކގ  ތ ރ އިގޮތައޭގ ފަހުން މީގ  މި ހުރި ތާވަލުތަކަށް ފ ތޭ އ ކު އ އާ ވާހަކަދަްއކައި

ނަޑއ ޅުން. ބ ހޭ ބަޖ ޓާ ބ ހޭ ގޮތުން  ުކގ ކޮމިޓީއަށް ފ ންނަ ފަރާތްތަކާިއ މަޝްވަރާކުރުން މިނިވަން މުއައްަސސާތަ ކަ

 ފިނޭންސާ ބައްދަލުކުރުން. ދ ން  އަދި ޕަބްލިކް އިންވ ސްޓްަމންޓް ޕްރޮގްރާމާ ބ ހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް

ނޑުމ ންނަށް ފ ންނަ އިޞްލާޙުތަކ އް ގ ަނއުމަށްފަހު އ  އިޞްލާޙުތަކަކީ ބަޖ ޓަށް އިންކޯޕަރޭޓްކުރ ޭވ  އޭގ ފަހުަގއި އަުޅގަ



  

ކަންކަން އ ބަޖ ހޭ މި ތާވަލަށް  އި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސާ މަޝްވަރާކުރުން. މިޓަކަ އ ްއޗ އް ގޮުތަގއި ހ ދުމަށް

ނޑުމ ން ސިޓީ ޮފނުވަންޏާ ތައި ފައް ނޑު ހުށަހަޅަން. އަުޅގަ ފަރާތްތަކަށް  މިގ ން ކުރަން. އ ހ ންީވމާ، އ ގޮތަށް އަުޅގަ

ސް އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން. މި ބަޖ ޓް ސިޓީ ވ ސް ފޮނުވަންވީ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އިނގޭތޯ. ހަމަ އ ގޮތަށް ވ 

ނޑުމ ން ވަރަށް ބޮޑ ތި ކަންބޮޑުވުންަތއް އ ބަހުރި. ރާއްޖޭގ  އިޖުިތމާޢީ އާދަލަތު ގާއިމުކޮށް  އޮތް ގޮތުން އަުޅގަ

ކަމަށް މި އަމާުޒކޮށްގ ން ފާސްކުރ ވޭ ބަޖ ޓަކަްށާވިއރު ދައުލަތުގ  ހިންގުުމގ  އާިއ ދުޅަހ ޔޮ އްޤީރައްޔިތުންގ  ތަރަ

 ސ ކްޓަރގިނަ ކަންތައްތައް އ ބަހުރި މީގ  ތ ރޭގައި. ޕަބްލިކް ވަރަށް ރަށް ރައްޔިތުންނާ ގުުޅންހުރި އިތު

ނޑަްށ  ގ  އަތޮޅަށް ވަރަށް އިހާނ ތިކޮށް އޮތްން އަޅުަގނޑުމ ންޕްރޮގްރާުމގ  ތ ރ އިއިންވ ސްޓްމަންޓް  ކަމަށް އަުޅގަ

ލާޙު ން މި ބަޖ ޓް އިޞްލާޙުކުރަން. އިޞްއަުޅަގނޑުމ ން ބޭނު ގ ންދަްއކައި  ފ ންނާތީ މި ދ ންނ ވި ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ

ވާ ގޮަތކަށް މި ދައުލަުތގ  . އ ހ ންވީމާ، އ ކަމަށް މަގުފަހި ދިރާާސކުރަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާނަން އަޅުަގނޑުމ ން ބަޖ ޓް

ނުޑ ގ ން ކުރަްނ އަކުރުމަށް މި އޮްތ ތާވަލަށް ފައްަތއިރުހޭ ފަރާތްތައް މި ކޮިމޓީއަށް ހާޒިބ  ކަމާ ން. ތާއީދުކުރަުޅގަ

ނުޑގ  ަމއްސަލައ އް ނ ތް. އ އީސުންގަޑި ަނވާރަ އ ާގރަ އަޅު  ދ ން ނޑުމ ން ކުރިއަްށވުރ  ބުރަކޮްށ  ގަ އަުޅގަ

ދުވާލަކު ދ  ޖަލްސާ ާބއްަވން ވިޔަްސ، ތިން ޖަލްސާ  މި ަގޑި އަޅުަގނޑުމ ން ފައްތާނީ. އ އީ މަސައްކަތްކޮްށގ ން 

ނޑު މި  ބާއްވަން  . ޝުކުރިްއޔާ.ހުރީ ތައްޔާރަށް ވިޔަސް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ކަމަީކ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. ހުށަހ ޅުމުގައި ގާތްަގނޑަކަށް ތިން ނުކުތާއ އް ހުށަހ ޅުއްވި. އ އް

އ ކު ސާފުކުރަން  އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލާ ގ  ަގވަރުނަރު އަދި އޭގ  އިތުރުންއަޅުަގނޑުމ ން މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

އަދި އ އާއ ކީަގއި މިނިސްޓްރީ  .ންހުށަހ ޅުވު ނުވަންބޭނުންވާ ޕްރޮފ ޝަނަލް އޮޕީނިއަންގ  މަސަްއކަތަށް ހަމަ ސިޓީ ފޮ

ބ ހޭ ގޮތުން  ން މުއައްސަސާަތަކށް ބަޖ ޓުތަކާއ ކު މިނިވަ ދ ްއވައިފި. އަދި އ އާފުޅު ވިދާޅުވ އޮފް ފިނޭންސްގ  ވާހަކަ

 އީއ ރުކުރުމަށް. ފް ފިނޭންސް ހާޒިއަދި ވަކިވަކި އޮފީސްަތކުގ  ބަޖ ޓަށް މިނިސްޓަރ އޮ ދަލުކުރުމާބައް އައްސަސާަތކާމު

ނޑުކޮށް ޖުރިބާ ހުރި މ ންބަރަކަށްވާތީ ތިހ ތަ ގ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ނޑު ުއޅުީނ ތި ން ގަ ހުށަހ ޅުއްީވ. އަުޅގަ

ހުށަހ ޅިފަިއ  ގޮތ އްގައި މިއޮތީ އް ހުށަހ ޅުއްވީމަ ޖުމްލަނުކުތާތަ ތިޔަ ވިދާުޅވިނަމަވ ސް ދާން.  ވަިކވަކި ނުކުތާތަކަށް

މިއަުދގ  އ ޖ ންޑާގަިއ އ ންމ  ފުރަތަމަ ުނކުތާަގއި ައޅުަގނޑުމ ން ނިންމަންޖ ހޭ މުހިއްމު ބައިތައް.  އަޅުަގނޑުމ ންނަށް

 ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު. އޭދަފުށި ދާއިރާގ  ،އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަްޙމަދު ސަލީމް

 

 އޭދަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދ އްކ ވުްނ:



  

އ  ވިދާޅުވި ގޮތަށް އ މް.އ މް.ޭއގ   އީސް، ޝަރީފުގ  ޮއޑިަޓރ ޖ ނ ރަލާ ޝަރީފް އާދ ! ޝުކުރިްއޔާ. އިްއޒަތްތ ރި ރަ

ނޑަކަށް ނު މ ން މީގައި ހޯދަން ބޭނުން. ދ ން ބަހ އް އަޅުަގނޑު ފ ނޭ މީގ  އ އްވ ސް ބައ ްއގ  ބަހ އް ހޯދާކަށ ްއ އަޅުގަ

ނޑަށް ނުފ ނޭ. އ އީ ރުކުާރކަންތަނަށް ހާޒިއިނގޭތޯ. މިނިވަން މުައއްަސސާތަކ އް މި ަވގުތުތަކ ްއ. ބޭކާރު  އަުޅގަ

ނޑުމ ން އ  މީހުން މިތަނަށް ގ ނ ސްގ   ން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ަދއްަކއި އ ހ ން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ނޑުމ ންނަކަށް އ ކަމަކަށް ގ ނ ވޭ މާބޮޑު ޙައްލ އް އ ކަމުަގއި ޯނވޭ. ވަ ރަށް ގިނަ މަްޝވަރާތައް ުކރުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  ކަށް ޙަޤީޤަތުގައި އިނގޭތޯ. ދ ންދަނީ ބޭކާރު މަސައްކަތަވ ގ ން  އ ހ ންވ ގ ން އ 

ން ވ ސް ދައްކާ ވާަހކަތަކަކުން ައޅުަގނުޑމ ންނަކަށް މިދިޔަ ދ ތިން ސަރުކާުރގ  ބަޖ ޓާ ބ ހޭ ގޮތު ވ ސް ގ ނ ސްގ ން

ނޑުމ ންނަކަށް ހަމަ އ ްއވ ްސ ބޭކާރު ަވގުތުތަކ އް ފިަޔަވއި އ ހ ން އ އްވ ްސ ކަމ އް  އަހަރ ްއގ  ތ ރޭަގއި އަުޅގަ

ކ ބިނ ުޓގަިއ  ގ ނުކުރ ވޭ. އ ހ ންވީމާ، މި ދައުލަތުން މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާަފއި އަނ އްާކ އިްއޔ  

 އި ކޮށްފަވ ސް ނުކުރާ ވަރަށް  ދުވަހަކު ށް ދިރާސާކޮށްފަ. ދ ން ައނ އްހ ން ބުނާނަމަވަރަށް ބޮޑަ މަޝްވަރާކޮށްފަ. ދ ން

ނަޑކަށް ނުފ ނޭ މިއާފޮނުވާފައި އޮތް ބަޖ ޓ އް ިމީއ. އ ހ ންވީ އ   ބ ހޭ ގޮތުން އ އްވ ސް މަްޝވަރާއ އް މާ، އަުޅގަ

އޮތިްއޔާ އ  މަްއސަލަ  އ އްަގއި ުހރި މައްސަލައަކީ އ  މައްސަލަ މީހުންގ  ކޮބައިތޯ މި ބަޖ ޓުވަރަށް ކުރާކަށް. ހަމަ މި 

ގ ން މި ބަޖ ޓް އަދު އ  މީހުންގ  ލަފާ ގ ނ ވިއްޖ އްޔާ މިރޭ ޖަލްސާއ އް ބާްއަވއިވ ސް ސާފުކޮށްލާފައި ބަޖ ޓް ހަމަ މި

ނޑު ޙަޤީޤަ  ގ  ފަހުަގއި އ  އޭ  ސްއިނގޭތޯ. ދ ން ބަޖ ޓް ބަޙުތުަގއި ބޭނުްނވަނީ މިއޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރަން ައޅުގަ

ނޑުމ ން ބަލަމާ އަޅުގަ  ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލިޔަްސ އ ީއ މައްސަަލއ އް ނޫން. ދ ން ުޔމަށްމީހުން ކިޔާނ  އ އްޗ އް ކި 

ހަމަ އަނ އްހ ްނ  ބަޖ ޓުގ  ަބޙުސަށް ބަލާއިރުަގއި ބަޖ ޓުގ  ބަޙުސްގަިއ ދައްކާ ވާހަަކައކީ އ އީ ސް.ބަޖ ޓުގ  ބަޙު

އ ްއވ ސް ބަދަލ އް މިައކަށް ހަމަ އ  ވާހަަކއިގ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް  .ބުނާނަމަ ތާކުންތާކުނުޖ ހޭ ބޭކާރު ވާހަކަތަކ އް

ކީއްކުރަްނ އަޅުަގނޑުމ ން ބަޖ ޓް ޖަލްސާގައި ަދއްކާ ވާަހކައ އްތޯ.  އްވ ސް ބަދަލ ްއ ނާންނާނ . ދ ން ނާންނާނ . އ 

ނޑުމ ން އ ހ ން ކަންތައ ހ ންވީމާ،  ނޑުމ ންގ  އަުޅގަ އްތަްއ ވ ްސ އ ހ ން ބިލުތަކަށް ވ ސް ވަކާލާތުުކރާ ގޮތަށް އަުޅގަ

މި ޖުމްހޫރީ  އްކާލާަފއި ބަޖ ޓް ޖަލްސާގަ. ދ ންމީހަކު ވާހަކަ ދަ ންއ މް.ޑީ.ޕީ ލީޑަރު ވާހަކަދައްަކވާަފއި ދ ން ޕާޓީން

އަށް ވ ްސ މަދުވީމަ. ދ ން އ މް.ޑީ.އޭ  ންކޮޅ އް މީހުންމީހުން ތަ އ  އ އީ ޕާޓީއަކަށް ައޅުަގނަޑކަށް ނުފ ނޭ ދޭކަށް.

ދޭނ  ކަމ އް ނ ތް. މި ބޮޑު ދ  ޕާޓީއަށް ދ  ފަރާތުން ދ  މީހުން ވާހަކަ ދައްކާލާފަިއ މި ބަޖ ޓް އ  ނިންމާލާ  އ އްޖާގަ

ނަޑކަ  އްަތއް މިކަހަލަ ކަންތަ ށް ނުފ ނޭ ަވގުތު ބޭކާރުކުާރކަށްގޮތަށް ައޅުަގނޑަށް ފ ންނަނީ. އ  ނޫން ގޮތަކަށް އަުޅގަ

އޯކޭ، މައްސަލައ ްއ  ން ނަތީޖާއ އް ނުކުމ ގ ން މިކަން ުކރާނަމަކުރާކަށ އް އިނގޭތޯ. އ އީ އ  ދައްކާ ވާހަަކިއގ  ތ ރ އި

ނޑުމ ން ބަޖ ޓް މިސާލަކަށް، އ  ދަްއކާ ބަޖ ޓު ގ  މަޖިލީހުގައި އ  ދައްާކ ވާަހކަައީކ ނ ތް. އ ާއ ޚިލާފަށް އަުޅގަ

ލަ ބަދަލ އް ގ ްނނަ އ ްއޗ ްއ ނޫން. އ ހ ްނީވމާ، ކީްއކުރާ ވާހަކައ އްތޯ މިއަކަށް އަޅުަގނޑުމ ން އ ްއވ ސް ކަހަ

މިނިވަން ުމއައްަސސާތައް އ ްއގޮތަކަްށ  ނޭ އ  ވާަހކަ ަދއްކާކަށ އް. ދ ންދައްކަންވީ. އ ހ ންވީާމ، ައޅުަގނޑަކަށް ނުފ 



  

ނޑުމ ން ގ ނ ްސގ ން ިއތުރު މައްސަލަތަކ އް އުފ  ކަށ އް. އ އީއަޅުަގނަޑކަށް ނުފ ނޭ ގ ންނާ ދޭނ . މީގައި އަުޅގަ

އިން ބަޖ ޓުން މި އަހަރު ދީފައި އިން ބަޖ ޓް  އިބަލާލަންވީ އ މީހުންގ  މުއަްއސަސާއިން މިދިޔަ އަހަރު ދީފަ

ނޑުމ ން ނިންމާލަންވީ އ ގޮތަށް.  ކަމަށްވަންޏާ އްޔާ އ އަްށވުރ  ކުޑަުނވާޅާިކޔާލާފައި އ  އަދަދު ޮއިވއްޖ އަ އ  އަުޅގަ

މިއަދު މިއަށް  ނ  ކަމ އް ނ ތް. ހަމައިތުރު މާބޮޑު މަސައްަކތްތަކ އް ކުރާ ންވީ. ދ ންނިންމާލާފައި އ  ދޭ

ގަިއ  12ސްކޮށްލާފައި މާދަމާ މ ންދުރުފަހުން، ހުކުރު ދުވަހުގ  މ ންދުރުފަހުން ޖަލްސާއ އް ބާއްވާަފއި، މިރޭ ބަޙު

 ލަން އަޅުަގނޑަށް ފ ނޭ. ޝުކުރިއްޔާ.ނަމަވ ސް ކޮންމ ވ ސް ގަިޑއ ްއގައި ާބއްވާލާަފއި މި އޮތްގޮތަްށ ފާސްކޮށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަމުން ގ ންދާނަން. އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު ރިޔާޟް  ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. އަޅުގަ

 ރަޝީދު. 

 

  ވާހަކަދ ްއކ ވުން: ވިލުފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު

ދުކުރަން އޭދަުފށި ދާއިރާގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ްނބަރު އ  ހުށަހ ޅުއްވި ގިނަ ަކންތައްތަކަށް. ޭއގ  ތ ރޭަގއި އަޅުަގނޑު ާތއީ

މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ބ ހޭ އ ކި ފަރާތްަތއް މި ޮކމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުުމގަިއ ޮކންމ ހ ން ހާޒިރުކުރަންޖ ހޭ 

ން ތަންތަނުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި މިކަންތައްތައް މި ފަރާތްތަކ އް ވާނަމަ އ ންމ  ފުރަތަމަ މި ކޮމިޓީން އ ހ 

ގ ންދާ ުއސޫލުން މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކާ ބ ހޭ އ ިކ އިާދރާތަކަށް ސިީޓއ އް ފޮުނވަން އަޅުަގނޑަްށ ފ ނޭ ބަޖ ޓާ 

އްދަލުކުރ ވިދާނ  ބ ހޭގޮތުން އ  ބޭފުޅުންގ  ކަންބޮޑުވުމަކީ ކޮބައިތޯ. ދ ން ކޮންމ ހ ން ބައްދަލުކުރަންޖ ހޭ ބަޔަކާ ބަ

މިދ ންނ ވިހ ން މަޢުލޫމާތު ގ ނައުމަށްފަހުގަ. އ ހ ންނޫނިއްާޔ ޝ ޑިޔުލ އް ހަދައިގ ން ިމތާ މީހުން ބައިތިއްބަިއގ ން 

މިތާނގައި އ ކަން ކުރުުމގ  މާ ބޮޑު މާނައ އް އޮތް ކަމަކަށް ނުފ ނޭ. އޭދަފުށި ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އ  

ޅުަގނުޑމ ންނަށް ގިނަފަހަރު މާ ބޮޑު އުނިއިތުރ އް މިއަކަށް ނުވ ސް ގ ނ ވޭ. އަދި އ  ފާހަގަކުރ ްއވިހ ން އަ

ފަރާތްތަކުން އ ދޭ މިންވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމ ންނަށް އ ްއވ ްސ އަހަރ އްަގއި ބަޖ ޓު އިތުރުޮކށްދ ވިފައ އް ވ ސް ނުވޭ. 

ކަންބޮުޑވުމަީކ ކޮބައިތޯ ބަލައި އ ކަމާ  ކޮންމ ވ ސް ވަރ އް ކުރ ވޭ. އ ހ ންވީމާ، ޭއގ  ބަދަލުަގއި އ  ބޭފުޅުންގ 

ބ ހޭގޮތުން އ  ބޭފުޅުން ނުގ ނައި ކަމުގައި ވީނަމަވ ސް އ  މަޢުލޫމާތު ގ ނައުމަށްފަހުގައި ބޮުޑކޮށްދ ވ ން އޮތް 

މިންވަރަކަށް ބޮޑު ކުރ ވ ން ޮއތީ ކޮންމ  އައިޓަމ އްގ  ތ ރ ިއންތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގ  އަރިހުން ސާފުކުރުމަށްފަހު 

އ  ބަދަލު ގ ނ ސްދ އްވ ން ޮއތް ފަރާތަކަށް އ  ބަދަލު ގ ނ ސްދިނުމަކީ އ އީ ޭއގ  އ ްނމ  ރަނގަޅު ގޮްތ ކަމަށް 

ވ ގ ންދާނ . ދ ން މީަގއި އ ބަ އޮތް ސަރުކާުރގ  އޮފީްސތަކުގ  ބަޖ ޓުގ  ވާހަކަ. އ ްޗ.އ މަށް ފުރުޞަތު ދީފައި 

ތޯ. އ ހ ންވީމާ، އ ކަން ކުރާ ޮގތަކީ މީގ  ކުރިން ވ ސް އަޅުަގނޑު ޭއގ  ފަހުގައި ާވހަކަދައްކާލަން... އ ހ ން



  

ނޑުމ ން ފާސްކުރަނީ. އ އީ އަބަދު ވ ްސ  ސަރުކާރުގ  އޮފީސްަތކުގ  ަބޖ ޓު ސަރުކާރުން ފޮނުވާގޮތަށް އަޅުގަ

އި ފ ށުނީއްސުރ  ވ ސް ޤަބޫލުކުަރނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖ ހޭ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާ މިންވަރުގަ 

ނޑުމ ން އ ކަން ކުރަމުން ނާންނަން.  ބަޖ ޓ އް ފޯރުކޮށްދ މުންދާނީ ސަރުކާރުން ކަމަށްވާތީ އ ްއވ ސް އިރ އްަގއި އަުޅގަ

އ ހ ންވީމާ، އ ކަން ކޮންމ ހ ން އ ގޮތަށް ކުރުުމގ  މާނައ އް އޮތް ކަމަކަށް ނުވ ސް ދ ކ ްނ އަޅުަގނޑ އް ވ ސް. ދ ްނ 

ޓު ނިންމުމާ ހަމައަށްގޮއްަސ ރ ކޮމަންޑޭޝަންތަކ ްއގ  ގޮތުަގއި އ ީއ ކޮމިޓީން ބަޖ ޓު ރ ކޮމަންޑޭޝަންތައް، މިއީ ބަޖ 

ނިންމަމުންދާ ނިންމުންތަކ އް. އ ހ ންވީމާ، ސުްނގަިޑއަކީ ކޮބައިކަން ނިންމުމަށްފަހުގަިއ އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ދ ން 

ންތައް ހުށަހ ޅުމުގ  ފުރުޞަުތ ނިންމޭނީ މި ރ ކޮމަންޑޭޝަންތަކަށް ވޯޓަްށ އަހާނީ ކޮން ދުވަހަކުތޯ. ރ ކޮމަންޭޑޝަ

ލިބިގ ންދާނީ. އ ހ ންވީމާ، ޮކމިޓީ ހިނގަމުންދާއިރުަގއި ިމ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބޭވަރަކުްނ މުޤައްރިރު ޝ ޑިޔުލްކުާރ 

ގޮތަކަށް އ  ޝ ޑިޔުްލގ  މަްއޗަށް ބަލާފައި މިކަންތައްތައް ކުރާނީ. ދ ން އަދި އ މް.އ މް.އޭ ަގވަރުނަރު އަދި ޭއގ  

ޑިޓަރ ޖ ނ ރަލް މިތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ުދވަހަކާއި އ ްއޗ ހި ވ ސް އ  ބޭުފޅުންނަށް ވަަޑއިގ ންނ ވޭނ  އިތުރުން އޮ

ނޑުމ ންަނށް ފަސޭހަވާނ  ދ ން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ޝ ިޑޔުލ ްއ  ނޑައ ޅުމަށްފަހު އޭގ  ފަހުގައި އަުޅގަ ދުވަހ އް ކަ

ގ  ގިަނ، ދ އްކ ވި ގިނަ ވާހަކަަތކަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. ތައްޔާރުކުރަން. އ ހ ންވީމާ، އ ގޮތަށް ބަލާއިރު ސަލީމު

ނޑަށް ފ ންނަނީ. އޭގ  ަފހުގައި ދ ން ހުށަހ ޅުމ އް  އ ހ ންނަމަވ ސް، މިދ ންނ ވި ގޮތަށް މިކަން ގ ންދަން އަޅުގަ

ނޑުމ ން ބޭނުންވަނީ އަދި އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުންގ  އ ހ ން ވާހަަކފުޅުތަ  ކަށްފަހުގައި. ހުށަހ ޅި ތާއީދ އް އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

 ރިޔާޟް، ޖޭ.ޕީގ  ފަރާތުން. هللا އްޒަތްތ ިރ މ ންބަރު. ޢަބްދުއާދ ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

 

  ވާަހކަދ އްކ ުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ބަޖ ޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް އ ންމ  ކަންބޮޑުާވ، ރަްއޔިތުންގ  ަތރައްޤީއަށް މުހިއްމު ކަންތައްަތކަށް ފޯކަސްކޮްށގ ން ހ ދޭ 

ބަޖ ޓ އްގ  ގޮތުަގއިކަން މި ަބޖ ޓު ވާންވާނީ. އ ހ ްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމ ން ވ ސް މި ދިރާސާ އ ބަ ކުރަން. މިހާރު 

ފ ށިއްޖ  މަސައްކަތް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން އިންޑިޕ ންޑ ންޓް މުއައްަސސާތަކަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ވ ސް 

ސ ކްޓަރ އް އ  ފަރާތްތަކުގ  އޮޕީނިއަނ އް ހޯދަން. ދ ންމ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އ  ހުށަހ ޅުއްިވ 

ނޑު ތާއީުދކުރަން. އ  ހުށަހ ޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އ  ހުށަހ  ޅުއްވުމ ްއ ނޫނަސް އ  އޮޕީިނއަނަށް ައޅުގަ

ހުރިހާ، ޚާއްޞަކޮށް އިންޑިޕ ްނޑ ންޓް މުއަްއސަސާތަުކގ  ވިްސނުން ހުރި ގޮތ އް މި ޕްރޮޕޯްސކޮށްފައި އިން ބަޖ ުޓގައި 

ވާނ  ޤައުމުގ  ސަލާމަާތއި އ  ބޭފުޅުންގ  ވިސްނުން ހުރި ގޮތ އް ވ ސް ހޯދާލުން. ހަމަ އ ާއއ ްއކޮށް އ ނގިަވޑަިއގަްނނަ



  

ނޑުމ ްނގ  ޤައުމު  ނޑުމ ންނަށް މި ދިަޔީއ. އަުޅގަ ރައްކާތ ރިކަުމގ  ވަރަށް ޮބޑ ިތ މައްސަލަތަކ ްއގ  ވާހަކަތަކ ްއ އަުޅގަ

ވ ސް ުކއްލި ނުރައްކަލ އްަގއި ޮއވ ފައި މި ދިޔައީ. އ ހ ންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ސްޓްރޯންގްޮކްށ 

ނޑުމ ންގ  ޤައުމުގ  ސަލާމަތާިއ ސަޖ ސްޓްކުރަން އަދި  ކުިރައށް މި އައި ޗ ލ ންޖަސްތަކަްށ ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

ރައްކާތ ރިކަން ދ މ ހ އްޓުމަށް ކޮންމ ހ ން ވ ސް މަސައްަކތްތަކ އް ކުރަންޖ ހޭ. އ ހ ންވީމާ، ދ ން މި ސަލާމަތަކީ 

ބަޖ ޓުތަކ އްތޯ އ  ދ  ތަްނތަނުގ  ވ ސް އޮޕީިނއަން ޚިދުމަތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސްކޮށްފަިއ އޮތް ބަޖ ޓުތަކަީކ އ ކަށީގ ްނވާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  ނޑު ދ ޭކގޮުތަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމ ްއގ  ޮގތުގައި. ދ ން ހަމަ އ ާއއ ްއކޮްށ އަުޅގަ ހޯދާލުން އަޅުގަ

ންނާ އ ުކަގިއ މިދިޔަ ފަހަރުގައި ވ ސް އަޅުަގނޑުގ  ހަމަ ގައިމު ވ ސް ތަުޖރިބާއަކީ ފައިނޭންސް މިނިސްްޓރީގ  ބޭފުޅު

މި ބަޖ ޓު ކޮމިޓީ އާއި އަދި ކޮންސަރންޑް އިންޑިޕ ންޑ ންްޓ މުއައްސަސާތަކާ ވ ސް އ ްއކޮށް އިށީނދިގ ން އަލުްނ 

ވިޒިްޓ ކުރ ވިގ ްނ ޙަޤީޤަތުގަިއ ހުށަހ ޅުނު އ ްއޗ އް ނޫްނ ނިމިގ ން ދިަޔއީ ނިމުނުއިުރގައި. ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް -ރީ

ރ ވިގ ންނޭ. އ ހ ންވީމާ، އ ްއގޮތަކަށް ވ ސް މި ައވަސްއަުރވާލާފައި މިރޭ ދަންވަރަށް، ވާހަކަދ ކ ވިގ ްނ، މަޝްވަާރކު 

ނުޑ  ނޑަށް ތާީއދ އްނުކުރ ވޭ. އަުޅގަ މިރޭ ފަތިހުގައި ޖަލްސާތައް ބާއްވަިއގ ން މިކަން ނިންމާކަށް އަޅުގަ

ށް ސ ކްޓަރތަކަްށ ބޭނުންާވ ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ސަރުކާުރގ  ވ ްސ ިވސްނުންފުޅު ހުންނާނީ ވަރަށް ފްކ ލްސިބަްލކޮ

މުހިއްމު ކަންތައްތައް ހިމ ނިގ ން މި ބަޖ ޓު ނިމިގ ން ދިއުން. ދ ން ހަމަ އަދި އ އްފަހަރު ހަމަ ދަންނަވާލަން! 

ނުޑގ  ާދއިރާގ  ކަންތައްަތކާ ބ ހޭ ޮގތަކުން ނޫން މިހާރުގ  މި  އަޅުަގނުޑ މިހާހިސާބަށް ބަލައިލިއިުރގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ގޮތ ްއަގއި މި މަސައްކަތް ދާނ  ގޮތް ކަމަށް ވަގުުތގ  މި ބަޙުސް މި ވާތީވ  ހަމަ ދަންނަވާލަން  އޮތީ. މައިގަ

ބޭނުން ހަމަ ގާނޫނުއަސާސީްނ ރައްޔިތުންނަށް މި ދޭންޖ ހޭކަމަށް ލާޒިމްކޮށްފަިއ އޮތް ިޚދުމަތްތަކަށް މި ބަޖ ޓުތަްއ 

ނުން ބަހައްޓަމާ ހިނގާށޭ ގާނޫނުއަސާީސ ފޯކަސްކުރަމާ ހިނގާށޭ. އަޅުަގނޑުމ ން ހުރިހާ މ ންބަރުން ވ ސް ވިސް

ނަޑކަށް މި ވަނީ. ވާއިުރަގއި  8މިހާރު ވަރަށް ޒަމާންވ އްޖ  ގާނޫނުއަސާީސ ައއިތާ ވ ސް.  އަހަރު ގާްތގަ

ގާނޫނުއަސާސީން އ ބަ ަރްއޔިތުންނަށް ލިބ ންޖ ހޭ ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތަކ އް އ ބަ ޮއވޭ ކަަށވަރުކޮށްދީފަ. އ  

ނޑުމ ންގ  ޕްރޮޖ ކްޓްތައް ބޮޑަށް ވިސްަނމާ ހިނގާށޭ. މިހާރު ވ ސް މި ބްރޯޒްކޮށްލާއިުރގަިއ ވ ްސ ޚިދުމަތްތަކަށް އަޅުގަ 

ނޑުމ ްނ  އ ހ ނ އް ނޫން އޮތީ. ބަށި ޯކޓުތަކާއި އ ްއޗ ހީގ  ވާހަަކ ިގނައީ. އ ހ ްނވ  މި ދ ންނ ވީ. އ ހ ންވީމާ، އަުޅގަ

 ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތ ރި މުޤައްރިރު. ޖ ހޭ މިކަންކަމާ ދޭތ ރޭގައި ިވސްނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު. އަޅުަގނޑު ވ ސް ހަމަ އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރުގ  ާވހަކައަށް ހަމަ ފުރިހަމައަށް 

ނަޑއ ޅުމަށް  ނޑުމ ން މިއަދު މި ކުރިއަށް މިގ ންދަނީ ސުންގަޑި ކަ ނޑުމ ން މިއަދުގ   އިޙްތިރާމްކުރަން. އަުޅގަ އަޅުގަ

މަސައްކަުތގ  ތާވަލް ކުރިއަްށ އޮތް ދުވަސްތަުކގައި އަުތރާލ ވޭނ  ގޮތްތަކ އް. ިއއްޒަްތތ ރި ހުރިހާ މ ންބަރުން 



  

މަސައްކަތްޕުޅު ގ ންދަވަމުން މި ގ ންދަވަނީ މިކަްނ ކޮޅ އްަގއި ޖ އްސޭތޯ. ހުށަހ ޅުްއވި ޮގތްތަކ އް ވ ސް އ ބަ ހުރޭ. 

ނޑުމ ން މި ކުރާ ުނކުތާގ  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ިއއްޒަްތތ ރި މ ންބަރު އިބްރާހީމް  1 އަސްލު އ ޖ ންޑާގ   ަގއި ައޅުގަ

ޝަރީފް ދ ންމ  ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުއްވުމަށް އުސޫލ ްއގ  ޮގތުން އޭދަފުށި ދާއިާރގ  އިްއަޒތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު 

ފާނު އިތުރު އ އް ހަމަ ގ ްނުގޅުއްިވ. އަދި އ  ހަމައަްށ ސަލީމް އ  ވަީނ ތާއީދުކުަރްއވާފަ. ނަމަވ ްސ، އ  މަނިކު

ނުޑކޮށް ޖުމްލަކޮށް  އިތުރަށް އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އ  ވަނީ ހަމައަޅުްއވައިދ އްވާފަ. އ ހ ްނީވމާ، ގަ

ނުޑ ފަހުން އ އް ގޮތ އް މި ވާހަަކކޮޅު ުކޑަ ބްރީފަކަށްފަހު ގޮަތކަށް ދާނ  ކަމަށް ުއއްމީދުކުަރމުން މި ހާރު އަޅުގަ

 ފުރުޞަތު އަރުވަން އ މް.ީޑ.ޕީގ  ފަރާތުން އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަސްލަމް ވާހަކަފުޅު ކުިރައށް ގ ންދ ވުމަށް. 

 

  ވާހަަކދ އްކ ވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ގައި ހަމަ ބަޖ ޓު ހުށަހ ޅުމަށްފަހު ބަޖ ޓަށް ދ ން ޒަމާނ އް މި ރާއްޖޭގައި ދިޔަ އިނގޭތޯ މީގ  ިވއްސަކަށް އަަހރު ކުރީ

ނޑުމ ްނ  ވޯޓު އަަހއި ޖަލްސާަގއި ބަޖ ޓު ފާސްކުރި ޒަމާނ އް. ދ ްނ އ އީ ވިއްަސކަށް އަހަރު ުކރި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މުންހ ން އ ކަން ކުރަން ޖ ހޭނީ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ބަޖ ޓު ވ ސް އ  މޭރު 2016ވަނަ އަހަރު  2015މިއަދު 

ނޑުމ ން ވަރަށް ޮބޑުތަންހ ން ފަހަތަށް ދާން މި ނިންމަނީ. ޤަ ނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަ ބޫލުކޮށްފި ކަމުަގއި ވަނީނަމަ އަުޅގަ

ބޫލ އްނުކުރ ވޭ. ގާނޫނުައސާސީ އ ހ ނ އްނޫން ބަޔާންކުރަނީ ވ ސް. އ ހ ންކަމަށް ޅުަގނަޑކަށް އ ކަން އ ގޮތަަކށް ޤައަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ވަނީނަމަ އަޅުަގނޑުމ ން ާގނޫނުއަސާސީ ބަދަ ލުކުރަންީވނޫންތޯ. އަޅުގަ

ގުޭޅގޮތުން  ވަކިން ާޚއްަޞކޮށް ބަޖ ޓާ އަޅުަގނޑުމ ން މި ބަޖ ޓުގ  މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑުތަނުްނ ކުރަންޖ ހޭ.

ކައި ިއއްޒަތްތ ިރ ޓަ މަޖިލީހުގައި ކުރ ވޭ މަަސއްކަުތގ  ބޮޑު ބައ އް ކުރަނީ ކޮމިީޓގައި. ކޮމިޓީަގއި މަސަްއކަތްުކރުމަށް

ނޑުމ ންނަށް ފޮނުއްވާފައި ިތވާ ާތވަލުަގިއ މިވާގޮތުން  ނަޑކަށް މި  1މުޤައްރިރު އަުޅގަ ހަފުތާގ  މުްއދަތ އް ގާްތގަ

ނޑު އ އް ސުވާލަކީ ކިހިނ އް ވަނަ ދުވަހު ޮކމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ސޮިއކުރުން އ ބަ އޮތް. 19ލިބ ނީ.  ޯތއޭ މި އަުޅގަ

ނޑުމ ންނަށް ހަމަ އ   23ޯތއޭ އަޅުަގނޑުމ ންނަށް މިސާލަކަްށ ތާވަލަށް ކީްއވ ތޯއޭ ކޮބައި އާއި ހިސަބަށް ވ ސް ައޅުގަ

ަގއި އޮންނަ  19އ ންްޑގަިއ ވ ްސ އަުޅަގނޑުމ ންނަށް ކޮންމ ވ ސް މަަސްއކަތްތަކ ްއ ކުރ ވިދާނ . އ  ޮސއިކުރުން -ވީކް 

ނޑުމ ން ހަމަޖ އްސި 23ކަމުގައި ވަނީނަމަ  ކަމުގައި ވިަޔސް އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ހުކުރު  ަގއި ސޮއިކުރާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ވ ްސ  ދުވަހާއި، ހޮނިހިރު ދުވަސް އަދި އާދިއްތަ ދުވަސް ލިބޭ އިނގޭތޯ. ދ ން އަޅުަގނޑު އ ްއގޮަތކަށް

ހާޒިރުނުކުރުމަށް. ވަކިްނ  ތާއީދ އްނުކުރަން ައޅުަގނޑުމ ން ކޮމިޓީއަށް ގ ންނަން ހާޒިރުކުރަންޖ ހޭ ފަރާތްތައް

ން މުައއްަސސާތަކުގ  ބަޖ ާޓއި އަދި މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގ  ކަންތަްއތަކަކީ މަޖިލީހުގ  ވަރަްށ ކޮށް މިނިވަޚާއްޞަ

ގޮތަަކށް ދ އްވާ ބަޖ ޓ އްަގިއ  ބޮޑު ދައުރ އް އޮންނަ މުައްއސަސާތަކ އް. ދ ން ސަރުކާުރން އ  ަކނަޑއަޅުްއވާ

ސީން އުފަންކޮށްފައި ވަނީ ވ ސް. އ ހ ންކަމުން، އޮޕަރޭޓުކުރާ ގޮަތކަށް ނޫން މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ގާޫނނުއަސާ



  

މު ކަމ އް. ގަންަނވާ ގޮތް ބަަލއިލުމަކީ މުހިއްގުޅޭގޮތުން އ  ބޭފުޅުްނ ދ ކ ވަަޑއި ނިވަން މުއައްސަސާތަުކގ  ަބޖ ޓާމި

ނޑުމ ންނަށް ކުރ ވުނު މަސަްއކަތުން  އަދި ވޭުތވ ދިޔަތަނުަގއި ޭވތުވ ދިޔަ އަހަރުތަުކަގއި އ ގޮތުން އަުޅގަ

ނިގވަަޑއިގަންަނވާނ  ބަޖ ަޓށް ހުންނާނ  ބަދަލުތައް ގ ނ ވިފައި ވ ސް. މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގ  އަދަދުތަްއ އ 

އަޅުަގނޑުމ ން ހުންނާނ  ހަމަ ކޮމިޓީން ބަދަލުކޮށް އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވ ސް. ދ ން އ  އަދަދަށް ފައިސާ 

މަވ ްސ، މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގ  ބަޖ ޓަށް އަޅުަގނޑުމ ްނ ލިބުން، ނުލިބުން އ އީ އ ހ ން ސުވާލ އް. އ ހ ންނަ

ޓަކަިއ  ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮންމ ހ ން ލާޒިމްކޮށް ބޭނުންވާ، އ  ބޭފުޅުންގ  ގާނޫނީ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށް

ދިމާވަނީ ބަޖ ޓަށް އ ކު އަޅުަގނޑުމ ން ވާނ . ދ ން މައްސަލަ  ވ ސް ގިނަަފހަރު ހަމަޖ ހިފައި ނ ތުމާ ވަރަށް ބޭނުންވާ

ނޑުމ ންނަށް ހަމަ މި މިނިވަން މުއައްސަ  ސާތަކަށް މިސާލަކަްށ ޖުމްލަ އިތުރަށް ގ ނައުމަށް. އ ހ ންނަމަވ ސް، އަުޅގަ

މު ބަޖ ުޓގ  ތ ރ އިން އަުޅަގނޑުމ ންނަށް އ ޖ ސްޓްމަންޓްތަކ އް ވ ްސ އްދައުލަތުގ  އާ ލަތުަގއި ވ ސްއިތުރުކުރާ ހާ

ނޑު ހަމަ ގ ނ ވިދާނ . އ ހ ންނަމަވ  ސް، އ ވަރަށް އ  މަސައްކަތް ކުާރނީތޯ ނޫންތޯ އ އީ އުފ ދޭ ސުވާލ އް. އަުޅގަ

 23ާއއި ހިސާބަށް އ ންމ  ކުޑަ މިންވަރުން  23، ދުަވސް ައޅުަގނޑަށް މަދޭ އިނގޭތޯ. އ ހ ންވީމާ 7މަކީ ހުށަހ ޅު

ވ ްސ  ނޑުމ ންގ  މަސަްއކަތް ވީހާާއއި ހިސާބަށް ވ ްސ ފަސްކޮށްލަން އަުޅގަ 23އާއި ހިސާބަްށ، އ ންމ  ކުޑަިމނުން 

 ފުރިހަމައަށް ކުރ ވޭނ  އިންތިާޒމ އް ހަމަޖައްސަވައިދ އްވާޭށ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ނޑު ނޯޓުކޮށްފިން. ޖުްމލަ ގޮތ ްއަގއި ހަމަ ތި  ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. ހަމަ ނުކުތާތައް ައޅުގަ

ނޑު ފަށަމުން ފާޅުކުރ ްއވި ޚިޔާލުތަ ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންގ   ދަންނަވާލިން އ ހ ން އަހަރުތަކާ ުކގ  ތ ރ އިން އަުޅގަ

މަހުގ   މަޖިލީހުގ  އަހަރުގ  ފަހު ދައުރުގ  މުއްދަތު ޑިސ މްބަރުމަހުގ  ނިޔަލަށް ނިންމުމުގ  ބަދަލުގައި ޮނވ މްބަރު

ސޫލަށް ތަބާވުުމގ  ގޮުތން ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  . އ  އު ނީ މަޖިލީހުގ  ތ ރ އިން ނިމިފަނިޔަލަށް ނިންމުމަށް މި ވަ

ނޑުމ ންނަށް މިއަށް ދ އްވ ން އޮތް އ ންމ  މ ކްސިމަމް ޓަިއމްލައިނަކީ މިއީ ކަމަށް  އިްއޒަތްތ ރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑުމ ންގ  އަުތަގއި މި . ިއއްޒަތްތ ިރ އޮތީ ވިދާޅުވ ަފއި ދ ްއވާފައި ނުކުތާަތކުގ  މަްއޗަށް ކުރ ވިފަިއވާ ޑްާރފްޓ އް އަުޅގަ

ހުރިހާ މ ންބަރުންނަށް ދާއިރާތަކާއި އަދި ބަދަލުގ ނ ވުުމގ  މަރުޙަލާގ  ކަންތައްތައް ުކރ އްވ ން ހުރި ގޮތް މި 

ނޑުމ ންނަށް އ ަބ  8ވަނަ ނުކުތާ އާއި  9އަޅުަގނޑުމ ން އަތުަގއި މިއޮްތ ޑްރާފްޓްގ   ވަނަ ނުކުާތގައި ވ ްސ އަުޅގަ

ނޑައަަޅއި އުިނއިތުރ ްއ ގ ންނަންޏާ ގ ންނަންވީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ދިރާސާކުރުމުގ  އޮތް ނިންމ ން. މާނައަކީ ގޮތްތަ  ކ އް ކަ

އަުރވާނަން  ފުރުޞަތު ލިބިގ ން އޮްތ ވާަހކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަްނ. އަދި މި ވަގުުތ ައޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު. ތ. ،ޕީ.ޕީ.އ މްގ  ފަރާތުން އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

 



  

  ާވހަކަދ އްކ ވުން:ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވީ ސަރުކާރުން ބަޖ ޓު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮތީ ލިބޭ  ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަުޅގަ

. މި އަހަރު ދިޔަ ޚަރަދާއި މިދިޔަ އަހަރު ދިޔަ ޚަރަދަށް ބައްލަވާފައި މިއަންަނ އ ްއޗަާކއި ޚަރަދަށް ބައްލަަވިއގ ންނޭ

ނުޑ ، އޮތީ. އ ހ ްނވީމާ އަހަރަށް ލަފާކުރަްއވާފައި މި ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ހަމަ ކުރީ މިއަދު ހ ނދުނު ވ ސް އަުޅގަ

ނޑަށް މި ބަޖ ޓު ވަރަށް ފުރިހަމައޭ.  ނޑު ވައިާބގައި ވ ސް ދ ންނ ވިން އަޅުގަ ދޭތ ރޭ ހަމަ  މި ބަޖ ޓާ  އަޅުގަ

ބަޙުސްކުރާކަށް ބޭނުމ އް ވ ްސ ނުވޭ. ދ ން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް އ  ހުށަހ ޅުއްވި ފަދައިން މި ބަޖ ޓު މިހާރު 

ނޑު ބޭނުންަވނީ. ހަމަ އ އާ ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ހަމަ އައިސްފަިއ އޮްތގޮތަށް ާފސްކުރަން އަުޅގަ އ ކު އަުޅގަ

އ އް  ވިޔަސްޒިމްކުރާ ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކ އް އ ަބ ހުރި. އ  ކަންތައްތައް އ ހ ން ހުރިކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީ ލާ

އ  ސަރުކާރަކަށް ވ ްސ އަދި އ ހ ން ބަޔަކަށް ވ ސް  ނުކޮށްދ ވޭނ ޭއ.އަހަރުން، ދ  އަހަރުން އ ކަްނކަން ފުރިހަމައ އް

އިގ ން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދ އްވަމުން ސަރުކާރުން އ  އ ކި އަހަރުތަކަށް ބަހާލަ، ކަމ އް ނުކުރ ވޭނ . އ ހ ންވީމާ 

ނޑައ ޅިޔަސް ބަޖ ޓުަގއި އޮންަނ  ގ ންދަވަނީ. ބަޖ ޓުަގއި ވ ްސ ވަނީ އ ހ ން. އަނ އްކާ ަބޖ ޓު އަޅުަގނޑުމ ން ކަ

ނޑުމ ން އަތަކު ނ  ނޑުމ ންނަްށ ޚަރަދ އް ވ ސް ނުކުރ ވޭ. އ ވަަރކަށް ފައިސާ ވ ސް ައޅުގަ ތް. އަދަދަކަށް އަުޅގަ

ނަޑއ ޅުުނ  އަޅުަގނޑުމ ން ކޮންމ  އަހަަރކު ވ ސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އ ބަ ަކނަޑއަޅަން. މިދިޔަ އަހަރު ކަ

ނޑައ ޅުނު ކަންތައްތައް މި އަންނަ އަހަރަށް ވ ސް އ ބަ  ކަންތައްތައް ވ ސް މި އަހަރަށް ވ ސް އައި. މި އަހަރަށް ކަ

ނަޑއ ިޅއި ނަޑއ ޅުނު ކަންތައްތަްއ ނުހިދޭ. އަނ އްާކ މިއަންނަ އަހަަރށް ކަ މ ނި ވ ސް އ ބަ ހުރި. ރު މި އަހަުރ ކަ

ނޑު ދ ންނ ިވ ، އ ހ ންވީމާ ނުޑގ  ހަމަ ޚިޔާލަކީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ ވ ސް އޮތީ ކުރީ ހ ނދުނު ވ ސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު މި ބަޖ ަޓށް ވަރަށް ާތއީދުކުރަމޭ. ގިނަ ވަގުތުަތކ އް މި ކަމުަގއި ަނގާ  ނ  ކަމ އް ނ ތް. ަދއުލަތުން ފަދައިން އަުޅގަ

ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްަތކ އް ކޮށްފައި ރައީސް މި ބަޖ ޓު ފޮނުއްވާފައި ިމއޮތީ. ކ ބިނ ުޓގަިއ ވ ސް ވަރަށް ބުަރކޮްށ 

ބުރަ މަސައްކަތްތަކ އް މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި އަދި މަޝްވަރާކުރަްއވާފަިއ، ިއއްޔ  ހަވީރުގ  ަވގުތ ްއގައި ވަަރށް 

 އަޅުަގނުޑ އުސޫލ އްގ  ގޮތުްނ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަީލމް އ  ދ ްއކ ިވ ވާހަަކއަށް ، ނީ. އ ހ ންވީމާހިނގާފައިވަ

ބަޖ ޓު ވީހާ އަވަހަކަށް ފާްސުކރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. އަޅުަގނޑުމ ްނގ  މަޝްވަާރ  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންަނވަމުން

ގ  ިނޔަލަށް އަުޅަގނޑުމ ންގ  ރިޕޯޓު ވ ްސ  19ަތށް އ އްގޮ ށް ނިންމާަލން. އަދި މި ޓޭބަލާވ ސް ވީހާ އަހަކަ

 ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދ އްވި ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

އަރުވާނަން އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް، ކާށިދޫ ދާއިރާގ   ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. ފުރުޞަތު

 މ ންބަރު. އިްއޒަތްތ ރި



  

 

  ކަދ އްކ ވުްނ:ވާހަކާށިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް 

ނޑުމ ންނަށް އަސްލު މިހާރު މި ވ ގ ން ުއޅޭ ގޮަތީކ  ރައީސް،އާދ ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތ ރި  މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ނިންމަން ބޭނުންވަނީ އިނގޭތޯ.  ވަރަށް ައވަސް ައވަހަށް އަޅުަގނޑުމ ން ކަންތައްތައް ކުރަުމން އައީމަ އަވަހަށް ހަމަ

ނަޑށް ހަމަ އުސޫލ ްއގ  ގޮތުން ާތއީދުކުރ ޭވ އިނގޭތޯ ހަމަ  ކޮންމ  ކަމ ްއވ ސް ިމގޮތަށް ައއިސްފައި މި އޮތީ. އަުޅގަ

އޭދަފުށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާހަަކފުޅަށް ވ ސް. ީމގައި ފާަހގަކޮށްލަންޖ ހޭ ތަންކޮޅަީކ 

ނޑުމ ްނ އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ގ  ނ ވިދާނ  ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކ އް ވ ސް. ގ ނ ސްގ ްނ، މި ގ ނަީއމަ ވާގޮތަކީ އަުޅގަ

. އިތުރުކޮށްދ ޭވކަށް ނ ތް. ފަމި ޖ ހ ނީ އަބަދު ވ ސް އިތުރުކޮށްދޭން. އ  ބޭފުޅުން އޮީޕނިއަން މި އޮންނަނީ ލިބި

ފުުޅަގއި ވ ސް ިވދާޅުވި ގާނޫުނއަސާސީްނ ރިާޔޟްގ  ވާހަކަهللا އަޅުަގނޑުމ ން މީގ  ވިސްނަންވީ ދ ންމ ވ ސް ޢަބްދު

ނޑުމ ންނަްށ ކޮންމ  ފަހަރަކު ވ ސް ިމފ ންނަނީ އ  ކަންތައްތަްއ  ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްަތއް ރަްއޔިތުންނަށް. އަުޅގަ

ނޑުމ ން  ނޫނީއުނިކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމ ން ިރކަރަންޓް ޚަރަދު، ހިންގުމުގ  ޚަރަދު  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް އަުޅގަ

ކުރ ވޭ ަނތީޖާއަކީ. ައޅުަގނޑުމ ން ބައިތޯ އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ހާސިލުވ ސް ޮބޑު އ އްޗ އް ޭދން މި ޖ ހ ނީ. ކޮ ބަދުއަ

ނޑުމ ން އ ބަ ބޭނުންވޭ ކަންަތއްތަކ ްއ  އ ތައް މިލިޔަްނ ރުފިޔާ ޚަަރދުކުރާއިރު ުނވަތަ އ  ބަޖ ޓ އް ދޭއިުރ އަުޅގަ

އޮންނަނީ ގިނަފަހަރަށް މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކުން  މި ްއސަން ގޮކުރަން. މިހާރު ވ ސް އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ފ ނިގ 

އަޅުަގނޑު މިފަހަރު ، ށް ނުކުރ ވި މި ދަނީ. އ ހ ންވީމާވ ސް ހަމަ ފޫގޮސްގ ން ވާހަަކއަކީ ކަންތައްަތއް ފުރިހަމައަ

މި ބަޖ ޓު ވަރަށް  އިން،ޅުަގނޑުމ ންގ  ބަޖ ުޓގ  ތ ރ އ ްއގޮތަކަށް ވ ސް ދޫދޭކަށް ނ ތިން. އަޅުަގނޑުމ ން ބަލަންީވ އަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ އ ހާ ދ ން ބޮޑ ްއ ވ ސް ނޫނޭ. އ ހާ ޮބޑ ްއ . ބަޖ ޓުން މިދިޔަ އަަހރާއި އަަޅއިރަނގަޅު ބަލާއިރު އަުޅގަ

ވ ސް ނޫނޭ. ދ ން ަމއްަސލައ އް ނ ތް. އ ކަމަކު ބަަލންވީ ައޅުަގނޑުމ ންގ  ގާޫނނޫއަސާސީން ލާޒިްމކޮށް 

ލ ްއގަިއ ފުރުޞަތު ދޭްނވީ. އ ްއވ ސް ހާ ޓަކައި މިއިން ހި ހިްނގުމަށްޢުތަކާއި އ އްޗ ޓަަކއި މަޝްރޫ  ރައްޔިތުންނަށް

ވ ސް މިިނވަްނ މުއައްސަސާަތކަށް ބަޖ ޓު  ަކިއ އަނ އްކާ ޓަ އަޅުަގނޑުމ ން ދައުލަުތގ  ަކންތައްތައް ހިންގުމަށް

ނަމ ންގ  ބަޖ ޓު ރަނގަޅޭ. ބޮޑުކޮށްދީ. އ ްއވ ސް ބަަޔުކ މިތަނަށް އައިސް ނުބުާނނ  އަޅުަގނޑުމ ން ތިމަން

ނޑުމ ން އަބަދު ސް ވ  ތިމަންނަމ ންނަށް މަދުކޮށްދޭށޭ. ކުޑަކޮށްދޭށ ކޭ. ައޅުަގނޑުމ ން މިއީ އިންސާނުން. އަުޅގަ

ުޅަގނޑުމ ން މިދިޔަ އަހަުރ ވ ްސ. އ ކަަމކު ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ. އަ ކޮންމ  ބަޔަކު  ލިބޭވަރު މަދުވ ގ ން މި ުއޅ ނީ

ކަމ އްތޯ ޗ ްއތޯ ހޯދުނީ. ކޮން އްނަތީޖާތަކާއި މި އަހަާރއި އަޅާބަަލއިިފ ކަމަށް ވަންޏާމުން ކޯ ކޮށްފައި އޮތްހާސިލު

ނޑުމ ން އ އްޗ އް ދޭއިރު. ކޮން ަކމ އްތޯ އ  މީހުން ކުރަނީ. ، ވ ފައި އޮތީ. އ ހ ްނވީމާ އ ވ ސް ބަލަންޖ ހޭނ  އަޅުގަ

މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވ ސް ހަމަ ވާހަކަފުުޅގައި  ވ ސް އަޅުަގނޑުމ ންަނށް މި ފާހަގަކުރ ވޭ، އިްއޒަްތތ ރި އަބަދު

ވ ްސ  ުކރަން. އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލް އޮީފހަށް ވިޔަސް އަބަދުވ ސް މި ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން، ނަތީޖާ ހާސިލު އަބަދު



  

ނަޑކަށް ނުފ  އަޅުަގނޑުމ ން ައޑުިއވ ނީ. އ  ރާކަށް. ނޭ ކަންތައް ކުކަންތައް ނުފ ންނަ ކަމަށް ވަންޏާ މި އަހަރު އަޅުގަ

ނޑު ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަމުން ވ ސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމ ން ބަލަމާ ހިނގާ ، އ ހ ންވީމާ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑަށް ިމިއން އ ްއޗ އް ދ ވޭތޯ. ދ ްނ ތ ޅިގަނ ގ ން ނިންމާ ަކންތައްތައް ގިނަ ފަހަރަށް 

ހ ންނަމަވ ސް، ދ ން އަުޅަގނޑުމ ން މިތިބީ ފަތިސް ވ ސް. އ  އްސައަޅުަގނޑުމ ންނަށް އިންނަީނ ގޯސްކޮްށ ގޮ 

 ދަޅާގައި ވ ސް އައިްސގ ން މިކަންތައް ކުރަން މިފަހަރު ތައްޔާރަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ާރގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއި

 އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. 

 

  ވާހަކަދ އްކ ވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގ  މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ކުގ  އޮތީ ސަރުކާރުގ  އޮފީސްތަ  ވަނަ ދުވަހަށް އަޅުަގނޑުމ ންނަށް މި 14ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތ ރި މުޤައްރިރު. 

ގޮުތަގިއ އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  އަދި އ މް.އ މް.އޭގ  ަގވަރުނަރުގ   ރާބޫުލކުބަޖ ޓު ނިންމުން. އ ހ ންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަ

ގ  ކުރިން އަުޅަގނޑުމ ން މިކަން ނިންމުމުގ  ކުރިން. ދ ން ކުރީގައި ވ ްސ  14ޕްރޮފ ޝަނަލް އޮޕީނިއަން ބޭނުންވާނ  

ދުވަހަކީ މިކަން  7މަ، އޮތީ. އ ހ ންވީ ބިލިޔަނަށް ވުރ  ގިނަ ރުފިޔާގ  ބަޖ ޓ ްއ ހުށަހ ޅިފައި މި  27ވިދާޅުވިހ ން 

ދުަވސް ބާކީ ވ ސް.  18ލ ްއަގިއ އ ކަީށގ ންާވ މުއްދަތ ްއ ނޫން. އަދި އ ބަ އޮްތ މި މަހުގ  ހާކުރާކަށް އ ްއވ ސް 

ނޑަްށ ހަމަ ފ ނޭ މިއަށްވުރ  މުއްދަތު، މި  އޮތްއިުރގަިއ މިކަން މިއަްށވުރ  ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް  19ޓަކަިއ އަުޅގަ

ލުަގއި އަދި ދުވަސްޮކޅ އް އިތުރުކޮްށލަދޭން. ބަޖ ޓަކީ ރައްޔިތުންގ  ޓ ކްސް އިން ދައުލަތަށް ގައި ނިންމުމުގ  ބަދަ

ނޑުމ ންރުލިބޭނ  އާމްދަނީ. ރައްޔިތުްނގ  ފައިސާ. މިކަްނ މިހ ން އޮްތއި ފައި މިހާރު މިދިޔަ ޖ ހޭ ދޫކޮށް ަގއި އަުޅގަ

ނޑުމ ން ދ ނ ގަންނަން އ ބަޖ ހޭ. އަިދ ސިލުކުރ ވުނު ނަތީޖާައކީ ކޮދ ވުނު ަބއި ބަޖ ޓުަގިއ ހާއަހަރު  ބައިކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން އ  ބޭފުޅުން މިތަނަށް ހާޒިރުކުރުމަކުންނ އް އ  ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު އ ްއޗ އް ދ ޭވ 

ރ ވުނީ ވާހަކައ އް. އަޅުަގނޑުމ ންނަްށ އ ނގ ން އ ބަޖ ހޭ ދައުލަުތގ  މުހިއްމު މުއައްސަސާތަކަށް ދީފައިވާ ބަޖ ޓުން ކު

ކޮން ކަމ އްތޯ؟ އ  ބޭފުޅުން ކޮން ކަމ އްތޯ ކުރަން ބޭނުންވަނީ؟ އ  ބޭފުޅުން ވ ްސ ރައްޔިތުންގ  ކުރިމަތީަގއި 

ާއއި، މިިނވަްނ ޖަވާބުދާރީވާން އ ބަޖ ހޭ. ިސފައިންނާއި، ފުލުހުންނާއި، ހ ލްތު ދާއިރާާއއި، އ ިޑއުކޭަޝން ދާއިރާ

ނޑުމ ން އ ބަޖ ހޭ އ  ބޭފުޅުންގ  ގާނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާ  ވ ގ ން މި ބޭފުޅުންނާމަދު މުއައްސަސާަތކާ ކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑިތައް ހާކީްއވ ގ ންތޯ ހާ ނޑުދަ ނޑުމ ންނަށް. ސިލުކުރަން ހުރި ލަ ިސލުނުވީ އ ވަރު އ ނގ ން އ ބަޖ ހޭ އަޅުގަ

ނޑުމ ން ނަށް ބަލައިނުލ ވޭ ގޮތަްށ އަޅުަގނޑުމ ން ބަޖ ޓު ދޫކުރަްނ މިތިބީ. ތިބޭއިރުަގއި ިމވަރުގ  ކަމ އް ވ ސް އަުޅގަ



  

ނަޑކަްށ ނުފ ނޭ މި ނަތީޖާ ހާއަވަްސކޮށްލާފައި މިކަން ނިްނމާލުމަކުންނ އް  ސިލުކުރުން. އަޅުަގނޑަށް ވ ސް އަުޅގަ

ކަން ޖަހަންދ ން ވ ސް މި 5ޖަހަންދ ން ގޮސް މިރޭ ފަތިހު  4އިނގޭ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ބޭނުމިއްޔާ ހަމަ ހަވީރު 

އ އ އް ނޫން ކަންނޭނގ  އުސޫީލ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު މި ކަންަކން ކޮށް އުޅޭ ގޮތަީކއ އް. ، ނިންމާލ ވިދާނ . އ ހ ންވީމާ

ނޑުމ ންނަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްޮކށްގ ން މިކަން ނިންމިދާނ   މީގައި ައޅުަގނޑުމ ންނަށް ަވގުތު ކުޑަތަްނވީމަ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގ  މ ޖޯރިޓީ އޮތީމަ ދ ން ތި ބޭފުޅުން  މި މަސް ނިމުމުގ  ކުރިން ވ ސް. އ ހ ންނަމަވ ސް، ތި ،ހަމަ އަހަރު

ބޭނުން ގޮތަކަށް ނިންމަން ބޭނުންފުޅުވަންޏާ އ ކަން ވ ސް އ ގޮތަށް ކުރ ވޭނ . ދ ން އ ީއ ވ ސް ބައ އްފަހަރަށް ކޮށް 

 27އުޅޭ ުއސޫލު މިހާރަކަށް ައިއސް. އ ހ ންނަމަވ ސް، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއީ ަހމަ އ ްއގޮތަކަށް ވ ސް 

، ދުވަހަކީއ އް. އ ހ ންވީމާ 7ނޫން  ލިޔަން ރުފިޔާގ  ބަޖ ޓ ްއ ދިރާސާކޮށް ނިންމާކަށް އ ކަީށގ ންވާ ުމއްދަތ އްބި

ދުވަްސ އޮތުމާިއ އ ްއކޮށް މިއަށްވުރ  ތަންކޮޅ އް ިއތުރުކޮށްލައިގ ން ިމއަށްވުރ   18އަޅުަގނުޑ އ ދ ން ހަމަ ކުިރައށް 

ަތކަށް ކުރިއަށް ގ ންދ ވުން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތ ރި މުޤައްރިރު ދ އްިވ ފައިދާ ހުރި ގޮތ އްަގއި މިކަްނ ކުރ ވޭނ  ގޮ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ޝުކުިރއްޔާ. ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ ަދންނަވައިލާނަން ައޅުަގނުޑ  އާދ !

ވާހަކަަދއްަކއިގ ްނ އ މަނިކުފާނުގ  މި ޓައިމްޓޭަބލުގައި މި ދ ްއވާފަިއ އޮްތ  ރާތްކުރާނަން މަޖިލީހުގ  ސްޕީކަމަސައްކަ

ވަގުތަށް އ ްއވ ސް ބަދަލ އް ައންނަންޏާ އާދޭތޯ. މިވަގުތަށް އ އަށް ޖަވާބ އް ދ ވ ން ދަތި. އ މް.ޑީ.ޭއގ  ފަރާތުން ދ  

 ްއޗ އް ބޭނުން، އާދ !ޒަތްތ ރި މ ންބަރަކު އ މ ންބަރަކު އ ބަ ތިއްބަވާ. އ ްއވ ސް ދ  މ ންބަރަކުންކުރ  މ ންބަރަކު އިއް

 އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް. 

 

 ވާހަކަދ އްކ ވުްނ: މަޢުރޫފް ޢަލީ މ ންބަރު ދާއިާރގ  ކ ނދިކުޅުދޫ

ނޑު ނައިބު މުަޤއްރިރަކަށް ހޮވުމަށް ވޯުޓ  އާދ ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އ ންމ  ފުރަތަމަ ވ ސް އަުޅގަ

ނޑު ދ ކޭގޮުތގައި މި ކޮމިީޓގ  ދ  އްވި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ވަހަކަށް ފާސްކުރަން. ރޫޙު މިހުރީ ހަމަ މި ބަޖ ޓަކީ ވަރަށް ޤާބިލު ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖ ޓ އް ކަމަށްވާތީ ވީ އ ންމ  އަ

ނުޑގ  ވިސްނުމ ްއ ވ ސް ނ ތް. ހަމަ ިމއީ މާ ިދގުދ މިގ ންދާ ގޮ، އ ހ ންވީމާ ާއއި ހިސާބަްށ  19ަތކަށް އަުޅގަ

ވަރަަކށް ދުވަހުގ  ތ ރޭަގއި ިމ  7، ިއ ައޅުަގނޑު ދ ކ ނީ. އ ހ ންވީމާކަުމގަ ފުުރޞަތ އްރަނގަޅު ނިންމުން މިއީ 

ނ، ކަން ނިންމައިލ ވޭނ . އ ހ ންވީމާއްޔާ މިނަގޅަށް މަސަްއކަތް ކުރ ވިއްޖ  ކޮމިޓީގައި ރަ ުޑގ  ވިސްނުން ހުރީ އަުޅގަ

 ހަމަ އ ހ ން ޕާޓީތަކުގ  ވިސްުނން ހުރި ގޮތަށް އ ގޮތަށް ކުިރައށްދާން. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. ގައްޫދ ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް 

 ވަން. ފުރުޞަތު އަރު

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގ  މ ންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދ އްކ ވުން:

ބ ހޭގޮތުން އ އްޗ އް  ށް އ ދުނީ މިއޮތް ޓައިމްޭޓބަލާޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވ ސް ފުރުޞަަތކަ އާދ !

ޝަރީފް ހުށަހ ޅުއްިވ  ލަން. މަރަދޫގ  އިްއޒަތްތ ރި، މަރަދޫ ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އިބްރާހީމްވާދަންނަ

އ އްގޮތަށް ގ ންދަން އަުޅަގނޑު ވ ސް ާތއީދުކުރަން. އ  ބޭފުޅާ ދ އްކ ވި ވާހަކަިއގ   ލާހުށަހ ޅުމަށް މިހާރު މިއޮތް ތާވަ

ނޑު ތާއީދުކުަރން. ހަމަ އ އާއި އ އްކޮށް  ތ ރ އިން ހުރިހާ ވާހަކައަކަށް ނޫން. އ ހ ންނަމަވ ސް، ޓައިމްޓޭބަލަށް އަޅުގަ

އިރާގ  އިްއޒަތްތ ިރ މ ންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ހުށަހ ޅުއްވި ހުށަހ ޅުމުގ  ތ ރ އިން ވ ސް ދ އްކ ވި ބައ އް އޭދަފުށި ދާ

ނޑު ވ ސް ޤަ  ވާހަކަފުޅަށް ައޅުަގނޑު ރީގ  ގަވަރުނަާރއި، ފިނޭންސް މަނިޓަބޫލ އް ނުކުރަން ާތއީުދކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމ ން މިތާނގައި އ  މިނިސްޓަރުގ  އިތުރުން އ ހ ްނ ބަޔަކު ގ ންނާކަށް. އ  އީ ަސބަބަކީ މީގ  ކުީރގައި ވ ސް ައޅުގަ

އ ންމ ން ގ ނ ސްގ ން ހުރިހާ މުއައްސަސާއ އް ގ ނ ްސގ ން ވަގުތުތަކ އް ހޭދަކުރީމު. އަޅުަގނޑުމ ންނަށް މާބޮޑު 

ފ ނޭ. އ އީ ށް ނުނަތީޖާއ އް ނުއ އް ފ ނުނު. ނަތީޖާއ އް ނުފ ންނަ ކަމ އް ކުރުމުގ  އ ްއވ ސް މާނައ އް ޮއތް ކަމަކަ

ނޑުމ ންނަށް ބޭނުންާވ  ދ  ބޭފުޅުން ގ ނައިމަ ނޭންސް މިނިސްޓަރާރީ ގަވަރުަނރާއި، ފިސަބަބަކީ، މަނިޓަ އަޅުގަ

ނޑު ޤަމަޢު ބޫލުކުރަނީ. އަދި ގ ންނަވަންޖ ހޭ ބަދަލ އްވިއްޔާ ގ ނ ވޭނީ ވ ސް ފިނޭންސް ލޫމާތު ލިބޭނ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމ ން ވ ސް ކަންބޮުޑާވ  މީަގއި އ ބަހުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު،ވާތީ މިނިސްޓަރާއި ވާހަކަަދއްަކއިގ ން ކަމަށް އަުޅގަ

މަޝްވަާރކޮށްލަންޖ ހޭ އަޅުަގނޑުމ ންގ  ތ ރ އިްނ ހަމަ ގިނަ މ ންބަރުން  އ ކަމާކަންތައްތަކ އް ައޅުަގނޑުމ ްނ 

ނުޑ ފިނޭންކަންބޮޑުާވ ކަންތައްަތކ އް ހުީރމަ އ  ވާަހކަ ދަްއކާލަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ގ ންނަ  ސް ން އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާލަިއގ ން އ ކަމަށް ވާހަކަދައްކާލަްނ ބޭނުންވޭ. މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގ  ބޭފުޅުްނ  މިނިސްޓަރާ

ބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ މި ބަޖ ޓު ނިމިފައި މިހިސާބަށް ސަބަބަކީ އަުޅަގނޑު ޤަނުވާ އ އް ނުންއަޅުަގނޑުމ ން ގ ންނަން ބޭ

ވާހަކަދ ކ ވި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ވ ސް ވާހަކަދ ކ ވި އަދި  އައްސަސާތަކާރިހާ މުއަިއއިރު އޮންނާނީ އ  ހު

އ ީމހުން ގ ނ ސްގ ން އަިދ ، ށަހ ޅިގ ން. އ ހ ންވީމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަްށ ވ ސް އ  ބަޖ ޓުަތއް ހު

ނޑު ޤައިތުރުކުރުމ އް ކުރަންޖ ހޭ ކަ އި އ އްކޮށް ަވގުތު އިތުުރކޮށް ބޫލ އް ުނކުރަން. ދ ން ހަމަ އ އާމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމ ން މިދިޔަ ފަހަރު ވ ސް ބަޖ ޓު ޙުއަޅުަގނޑުމ ން ބަ ސް ގިަނކުރަން ބޭނުންނުވާ އ އް ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ފާސްކުރިއިުރގައި ވަރަށް ވަުގތު ނަގަިއގ ން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކ އް ދަްއކަިއގ ން ފުުރޞަތު ދީގ ން ބަދަލުތަކ ްއ 



  

ނޑުމ ންގ  ތ ރ އިން ގިނަ މީހުން ޚާއްގ ނައިން. އ ހ ންނަމަ ގުޅިަފއި ތިބި  ޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އ މާިއ ޕީ.ޕީ.އ މާވ ސް، ައޅުގަ

ނޑުމ ން މި މަސައްކަތްކުިރ، ަވގުތުަތްއ  މީހުން ނޫނިއްޔާ ދ ން ތިބި ބޭފުޅުން އ  ހުރިހާ ވަގުތ އް ނަގާލަިއގ ން އަުޅގަ

ނޑު ޤައ  ވަގުތު ަނގާލަންޖ ހޭ ކަ، ންވީމާނުއ އް ދ ްއވާ. އ ހ ހޭދަކުރިޔަކަސް ބަޖ ޓަކަށް ވޯޓ އް  ބޫލ ްއ މަކަށް އަުޅގަ

 ނުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. މިވަގުތު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އ މް.ޑީ.ީޕގ  ފަރާތުން މުޙައްމަދު 

 މ ންބަރަށް.  ރަޝީދު، އަލިފުށި ދާއިރާގ  ިއއްޒަތްތ ރި

 

 އަލިފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދ އްކ ވުން:

ނޑު ޤަޝުކު ބޫލުކުރަނީ ހަމައ ކަނި މި ކޮމިޓީގ  މ ންބަރުންނަށް އ ކަނި ރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ާއދ ! އަޅުގަ

ސް މިނިސްޓަރަށް އ ކަނި އޮންނަ ޚާއްޞަކުރ ވިފައި އޮންނަ އ ްއޗ އް ނޫން ބަޖ ޓަކީ. އަދ ަހމަ އ ގޮތަށް ފިނޭން

އ ތަްއ ދާިއރާއ ްއ އޮންނައިުރ ހުރިހާ ދާިއރާއ ްއގ  މ ންބަރުން ވ ސް  85އ ްއޗ ްއ ވ ްސ ނޫނޭ ބަޖ ޓު ަކންތައްތަކަކީ. 

އ  ، ޤީއަށް ކުިރއ ރުމަށް. އ ހ ންވީމާރައްޔިތުންގ  ފަރާތުން މިތާނގައި ތަމްސީލުކުަރްއވަނީ އ  ދާއިރާތަކުގ  ތަަރއް

ނޑ އް  ޓަކަިއ މިހާރު މަޖިލިސްގަިއ ކަން ހިނގަމުން އ  ސަބަބަށް ދާ ގޮތަށް ރާސްލާފައި ސީލްޮކށް ސްޓޭމްޕް ތަްއގަ

ނޑަށް ކަމުދާ އުސޫލ އް ނޫ ނުޑ ޖަހާލާހ ން ކަންތައް ކުރަން ގ ންދާ އުސޫލަީކ އަުޅގަ ން. މިކަމުގައި އަުޅގަ

ފުރުޞަތު ލިބ ންޖ ހ އޭ. ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު  މ ންބަރުންގ  ބަސް ވ ސް މީގ  ތ ރ އަށް ވަންނާނ  85ބޫލުކުރަނީ ޤަ

ފަހަރު ވ ސް މަޖިލިސްގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުން ފްލޯރގައި އ ހާ ަވގުުތ ދިޔަސަލީމް ފާހަގަކުރަްއވައިިފ މި

ާއއި ވާހަކަދ ްއކ ވި ވާހަކަ. އ އިން އ ްއވ ސް އ ްއޗަކަށް އ ްއވ ްސ ބ ލުމ އް ނ ތި ކޮމިޓީ ނިންމާލ އްވި ވާހަކަ. އަދި އ 

އ ހ ްނ ، ނުވަންނަ ވާަހކަ ވ ސް. އ ހ ންވީމާގުޅުން ހުރި އ އްވ ސް އ ްއޗ އް އ ްއވ ސް ހިސާބ އްގ  ތ ރ އަށް 

މ ންބަރުންގ  އިޙުސާސްަތއް ައޑުައްއސަވަންޖ ހޭނ  މި ކޮމިޓީން  85ވުުމގ  ބަދަލުަގއި އުޫސލ އްގ  ގޮތުން އ ކަން

ވާހަަކތަކުގ  ތ ރ އިން ކޮން ކަމ ްއތޯ ކޮށްދ ވ ން އޮތީ؟ ކޮން ވ ސް. މި ކޮމިޓީން އަުޑައްއސަވާފައި އ  ދ އްކ ވި 

ގުޅިަފއި އޮްތ  މުޅި ރައްޔިތުންނާ ކަމ އްތޯ ކޮށްދ ވ ން ނ ތީ؟ މި ހުރިހާ ކަމ އް ވ ސް މިތަނަށް އައިސްގ ން

އަށް މ ންބަރުންގ  ބަސް މި ކޮމިޓީން ައޑުައްއސަވަިއ އ  މީގ  ތ ރ   85ކަމަކަށްާވއިރު ަރއްޔިތުން ތަްމސީލުކުރާ 

ބޫލުކުރަނީ. ޚާއްޞަކޮްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވަންޖ ހޭނ  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަވަންނަންޖ ހޭނ  

ޫބލުކުރަން. އ ހ ން މި ދ ންނ ވީ ކުރީ މިދިޔަ ފަހަރު މަށް އަޅުަގނޑު ޤަޖަވާބުދާރީވ ވަަޑއިގަންަނވަންޖ ހޭނ  ކަ

ނަށް ފުރުޞަތ އް ދ އްވި މިނިސްޓްރީއަށް ވަަޑއިގ ން ބޭނުން އ އް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުރިހާ މ ންބަރުން 



  

ޕްރޮޖ ކްޓ އް ކޮންމ  ދާއިާރއަަކށް ހިމ ނުމަށް. ހަމަ އ ގޮތަށް އޭރު ކޮމިީޓގ  މުޤައްރިރު މިހާރުގ  ވ ސް މުަޤއްރިުރ 

ނޑުމ ން ލިސްޓ ްއ ަތއްޔާރު ވ ްސ ކުރި ހުރިހާ ވ ސް އ  ފުރުޞަތު ދ އްިވ  ލިސްޓ އް ަތއްޔާރުކުރަން. އަިދ އަުޅގަ

. ައޅުަގނޑަށް މިފަހަރު ގޮތ އްގަ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުން ވ ސް ކޮންމ  ދާއިރާއަކުން އ އް ޕްރޮޖ ކްޓް ޚާއްޞަ

ސް ޢަމަީލ މަސައްކަތ އް ނުހިނގާ ފާހަގަކުރ ވިަފއި އ ބަހުރި އ ޮގތަށް އ  ހުށަހ ޅިގ ން ައއި ޕްރޮޖ ކްޓުގ  އ ްއވ 

އ  ސަބަބަށް ޓަކައި ވ ސް ފިނޭންްސ ، އި ނުހިމ ނި އޮތްތަން. އ ހ ންވީމާމިފަހަރު މި ބަޖ ޓު އައިއިރު އޭގަ 

ނޑު ފާހަގަުކރަން. އޭގ  އިތުރުން އަުޅަގނޑުގ  އަޚް ިއއްޒަތްތ ިރ  މިނިސްޓަރު ވަޑަިއގަންނަވަންޖ ހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

އިރާގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޝަރީްފ އ  ހުށަހ ޅުްއިވ މިނިސްޓަރާއި، އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލާއި، މ ންބަރު މަރަދޫ ދާ

ގަވަރުނަާރއި އަދި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގ  ބޭފުޅުން މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އ  ހުށަހ ޅުއްވި 

ނޑު ހަމަ ުފރިހަމައަހުށަހ ޅުމަށް އަ  ރިއްޔާ. ށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކު ޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. މި ނޭވާގައި ދަންނަވައިާލނަން އ އީ މިދިޔަ އަހަރުގ  ަބޖ ޓު ކޮމިޓީގ  މުޤައްރިރަށް 

ނޑަށް. ހަމަގަިއމު ތަްއ މ ންބަރުން އ ދިވަަޑއިގަންަނވާ ކަންތައް 85ވ ސް  ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އިންނަންޖ ހުނީ އަޅުގަ

ކޮށްދ ވޭތޯ އ ބައި އ އްކުރުުމގ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގ ންދ ވުނު. ދ ން ފަހުން އ  ވާހަކަ ވިދާޅުވ  ދ އްވީތީ ހަމަ 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާަނން ޚަލީލް، އިއްޒަތްތ ިރ  ޝުކުރު އަދާކުރަން. ިއއްޒަްތތ ރި މ ންބަރު، މިވަގުތު އަޅުގަ

 މ ންބަރު ޚަލީލް. 

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދ ްއކ ވުން:هللا ބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގ  މ ން

ނޑު ވ ސް ުއސޫލ އްގ  ގޮތުން ހަމަ މިތަނުގައި ގިނަ ބޭފު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތ ރި ޅުން އ  މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ޓީގ  ގަވަރުނަރު ކޮމިޓީައށް ހާޒިރު، މި ކޮމިީޓއަށް ރީ ޮއތޯރިސް މަނިޓަމޯލްޑިވްކުަރން ވިދާޅުާވ ފަދައިން ތާއީދު 

ނޑު އުސޫލ ްއގ  ގޮތުން ތާއީދުކުރަން. އ ީއ މިހ ން މި ދަންނަވަނީ ވަަޑއިގަތު މަށް ދަޢުވަތު ދ ްއވުމަށް އަުޅގަ

. އ  ވަނީ ފާސްކުރ ިވގ ން ގޮސްފަ ފާއިތުވ ދިޔަ އަހަރުަގއި ވ ްސ ވަރަށް ބޮޑު ބަޖ ޓ އް އަުޅަގނޑުމ ން މަޖިލީހުން

ން ފާހަގަކުރ ްއވި ފަދަިއން އ  ބަޖ ޓުގ  ނަތީޖާ ދިޔައިރުަގއި ހަމަ މިތަނުަގިއ ބައ އް ިއއްޒަތްތ ރި މ ްނބަރު

ބޫލުުކރ ވޭ. އާމްދަނީ ލިބުމުަގއި ކަމަށް ޤައަޅުަގނޑުމ ން ހަމަ ބަލައިުލމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަްށ ވ ގ ންދާނ  

ނޑުމ ންނަށް ޙައްުލޮކށްދ ވޭނީ ކޮން ގޮަތކަށްތޯ ؟ މައްސަލަތަކ އް ހުރި ކަމަށް ވާނަމަ އ  މަްއސަލަތަްއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ ރ ކޯޑަށް ޓަކައި ވ ސް ބަލައިލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވ ގ ންދާނ . އަދި އޭގ  

ނޑަށް ހީވަނީ  އިތުރުން ޚަރަދު ބޮޑުވ ގ ންާދ ދިމަދިމާތަކުން ޚަރަދު ކުޑަކުރ ވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ވ ސް އަުޅގަ



  

ކަމ ްއ.  ރުނަރުގ  ަބސްފުޅ އް ައޅުަގނޑުމ ން ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުއް ޯހދުމަށް ޓަކައި ަގވަޕްރޮފ ޝަނަލް އޮޕީނިއަނ 

ޖުމްލަކޮށް ޯއވަރޯލް ހަމަ އިޤުތިޞާދު މިދާ ދިމާލާއި އަިދ ޭއގ  އިތުރުން އިޤުިތޞާދުގަިއ ރަނގަުޅކުރަްނ ، އ ހ ންވީމާ

އަުޅަގނޑުމ ން ހަމަ ބަލައިލުމަީކ ހުރީ ކޮން ދާއިރާތަަކކުންކަން އާމްދަނީ އިތުރުކުރ ވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްޯތކަން ވ ސް 

 ލަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އ  ވާަހކަ ދަންނަވާ ބޫލުކުރ ވޭތީމަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަކަ މުހިއްމު ކަމ އް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

މަ ފުރުޞަތުގ  ބޭފުޅުން ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. އ މް.ޑީ.ޕީގ  ފުރުޞަތަަކށް އ ދިވަޑަިއގ ންފައި ފުރަތަ

ތ ރި މ ންބަރު އިތުރު ބޭފުޅަކު ނ ތް. ނަމަވ ސް، ދ ވަނަ ފުރުޞަތ އް އ ދިވަަޑއިގ ންފައި އ ބަ އިންނ ވި އިްއޒަތް

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު.  އިބްރާހީމް ޝަރީފް،

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދ އްކ ުވން:

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އ ްއ ކަމަީކ މި ތާވަލު ައޅުަގނޑަށް އ ންމ   ދ  މުޤައްރިރު. އާދ ! ޔާ ޝުކުރިއް ކަމ އް އަުޅގަ

ައށް ރަނގަޅު. ދ ން އ ހ ްނ  19އ ކަީށގ ންވާތީީކ ނޫން ތާއީދުުކރީކީ. އ ހ ންނަމަވ ްސ، އ ނޫްނ ގޮތ އް ނ ިތއްޔާ ހަމަ 

ނޑު ހުތ އް އޮވ އްޖ ގޮ ށަހަޅަން. ދ ން އ  އިއްޒަތްތ ރި މުޤަްއރިރު އ ކަމަށް މަސައްކަްތ އްޔާ އ ކްްސޓ ންޑްކުރަން އަުޅގަ

ނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ. މިތާނަގއި ބައ އް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވ އްޖ  މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކގ   ކޮށްދ އްވާނ  ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމ ން ބަޖ ޓު ޮބޑުކޮށްދިނަސް އަދި ޮބޑުކޮށް ނު ދިނަސް އަޅުަގނޑުމ ްނ ބޭފުޅުން ގ ންނާނ  ކަމ އް ނ ތޭ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމ ން މަތިކުރާ މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރ ޭވވަރުގ  ބަޖ ޓ އް އ   ވަރުކުރަންޖ ހޭނ  އ  ޭބފުޅުންނާކަށަ

ބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިވޭތޯ؟ ައދި ލިބިފައި ނ ތް ކަމަށް ަވނީވިްއޔާ ބޮުޑކުރަން ޖ ހުނީމަ ބޮޑު ވ ސް ކުރަންޖ ހޭނ . 

އ  ަދއްަކވާ ވާހަކަ ބ ޭހގޮތުން  ން މުައއްސަސާތަުކގ  ބަޖ ޓުތަކާއ ްއ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުމިތާނަގއި ބަ، އ ހ ންވީމާ

ނުކުރ ޭވ ވާހަކަ. ދ ން ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އ ގޮތަށް ވާހަަކ މިތާ ދ ކ ވޭތީ. މިނިވަން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު

ގޭ ތަންތަން. އ ހ ން ކަމަށް ވަނީވިއްާޔ މުއައްސަސާަތކަކީ މި މަޖިލީހުން ސީދާ މި މަޖިލީހަށް ޒިންމާވާ ގޮތަށް ހިން

ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  އަިދ ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮމިޓީގ  މަސްއޫލިްއޔަތ އް އ ަބއޮތް. ވަަރށް ބޮޑަށް އ  ބޭފުޅުންގ  

ކަންކަން އަދާކުރ ވޭ މިންވަރަށް އ  ބޭފުޅުންނަށް ބަޖ ޓު އޮތްތޯ ކަށަވަރުކުރުން. އަދި ކޮންމ  އ އްޗ އް ދައުލަތުްނ 

ވިޔަްސ އ އީ ައޅުަގނޑުމ ންގ  ޚާއްޞަ މަްސއޫލިްއޔަތ އް އ ަބއޮތޭ ައޅުަގނޑު މި  ރުކާރުން ހުށަހ ޅުއްިވ ކަަމށްސަ

ނޑު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ، ދ ންނ ވީ. އ ހ ންވީމާ އ ގޮަތށް ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވ ބޭފުުޅން އ  ވާހަަކ ދައްަކވާތީ ައޅުގަ

ނުޑގ  ކުރިން އަލިފުށި ދާިއރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު  ދަންނަވަން. ދ ން މުޤައްރިރު، މިއީ ދައުލަތުގ  ބަޖ ޓު. އަޅުގަ

ވ ސް އ  ފާހަގަކުރ ްއވި ފަދައިން މިދިޔަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ކޮންމ  މ ންބަރަކަށް އ އް ޕްރޮޖ ކްޓް ކޮންމ  



  

ޕްރޮޖ ކްޓުތައް މިހިސާބަށް  އ ކު ދަންނަވަންޖ ހ ނީ އ ގ  ފުރުޞަތު ލިބުނު. ހިތާމައާ ދާއިރާއަކަށް ވ ސް ހުށަހ ޅުމު

އަންނަ އަހަރުގ  ބަޖ ޓުގައި އ   އަިއއިރުަގއި ބަޖ ޓުގައި ހިމ ނުނު ނަމަވ ސް ނުހިނގާ އޮވ ، ނުހިނގާ އޮވ  އ  މި

ނޑުމ ންަނކަށް ނޭނގ  އ  ޕްރޮޖ ކްޓް ނުހިމ ނުނީ ކިހިނ އްވ ގ ްނ  ޕްރޮޖ ކްޓުތަކ އް ނ ތް. އ ންމ  ކުޑަވ ގ ން އަުޅގަ

ިވޔަސް  ކަމުަގއި ބިިލޔަން ރުފިޔާ ޑ ފިސިްޓވާނ  ަކމަށް އޮތް 1.3ްއ، މިހިނގާ އަހަރުގ  ބަޖ ޓުަގއި ކަމ އް. ތ ދުފުޅ 

ބިލިޔަން. އ ހ ންވީަމ، އ އިްނ މި އ ނގ ނީ ދައުލަތުްނ  3.6ވ ސް އަހަރު ނިމޭއިުރގަިއ މިހާރު އަންދާޒާކުރ ވ ނީ 

ބިލިޔަްނ  27ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ ައންނަ އަހަރު  އަންދާޒާކުރާ މިންވަަރކަށް ފައިސާ އާމްދަނީ ނުލިބޭކަން. އ ހ ން

ނުޑމ ން މިހާރު ޑ ފިސިޓުވާނ  މިންވަރު ނޫނީ އާމްދަނީ ލިބޭ  24މިހާރު  ބިލިޔަނުގ  ބަދަލުގައި ފާސްކުާރއިރު އަުޅގަ

ޔާ އޮިޑޓަރ މިންވަރަށް އަންދާޒާކޮށްަފއި ޮއތީ ރަނގަޅު އަންާދޒާއ އް ކަަމށް ދ ންނ ވޭކަށ އް ނ ތް. އ ހ ންކަމަށް ވަނީިވއް

ފަރާތް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާިއ،  4ޔަޤީނުން ވ ސް މި  ހަމަ، އ ހ ންވީމާޖ ނ ރަލްގ  އޮޕީނިއަން ވ ސް ބޭނުންވާނ . 

އަިދ އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލްގ  އޮޕީިނައން މިތަނަށް ބޭނުންވާނ .  މުއައްސަސާަތކާއ މް.އ މް.ޭއގ  ގަވަރުނަާރއި، މިނިވަން 

މ އް އިނގޭތޯ އ  ނިންާމ ގޮތަކަށް ނިންމ ވުން. އ ހ ްނނަމަވ ސް، ައޅުަގނޑުމ ން އަޅުަގނޑުމ ްނގ  މި ކޮމިޓީގ  ކަ

އ ކަން ނިންމުމުގ  ކުރިން ކަށަވަރުކުރަންޖ ހޭ ކަންތައްތަކ އް އ ބަހުރި. މި ކޮމިޓީގ  ޒިންމާއ އް އ ބައޮތް. ރަްއޔިތުންގ  

ނަޑއ ޅިފަިއވޭތޯ މަތިކުރ ވޭ މަަސއް އ ީއ އ  ބޭފުޅުންނާ މަޖިލީހުގ  ޒިންމާއ ްއ އ ަބއޮތް. ކަތް ހިންޭގ ގޮތަްށ ބަޖ ޓު ކަ

ނޑުމ ންނަށް ފ ންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އ  ބޭފުޅުން ކޮންމ  އ އްޗ ކޭ ވިދާުޅވި ކަމަށް  ކަށަވަރުކުރަން. އ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމ ންނަށް ޮގތ އް ނިންމޭނ . އ ހ ންވީ ނޑު ، މާވިޔަސް އަުޅގަ ވަރަްށ އ  ނޫން ގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާތީ އަުޅގަ

 އ ކު ހިތާމަކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ކަމާ ލަދުވ ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތ ިރ މ ންބަރު. ފުރުޞަތު އަރުާވނަން އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު ައމީތު، މަޑުްއވަރި ދާއިާރގ   އާދ !

 އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. 

 

 ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަދ އްކ ވުން:މަޑުއްވަރި ާދއިރާގ  މ ން

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. ދ ްނ އަޅުަގނޑު ވ ސް ޖުމްލަ ގޮތ ްއގައި ދަންނަވަން އޮތީ ގިނަ ބޭފުޅުން ދ އްކ ިވ 

ނޑު ޙަޤީޤަތުގަިއ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤަ ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަުޅަގނޑު ވ ސް ތާއީދުކުރަމޭ. ދ ން ބަޖ ޓަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ާރއްޖޭގ  ބަޖ ޓުގައި މި ހިމ ނިފައި ހުްނނަކީ ހަމައ ކަނި ދާއިާރަގއި ިހންގާ ތަރައްީޤގ  ޕްރޮޖ ކްޓުަތކ އް ނޫން. ބަޖ ޓަކީ 

ލަތު ނުަވތަ މި ކުރ ވޭ އަންދާޒާަތއް އޮތް އަހަރުަތކަށް އިޤުތިޞާދީ ހާ ލަތާއި އަދި ކުރިއަށްމިހާރުގ  އިޤުތިޞާދީ ހާ

ނޑުމ ންނަށްވަރަށް ބޮޑަށް ބަޖ ޓު ބައ ްއ ، އ ނގ ން ނުވަތަ ބަޔާންކުރ ވިފަ. އ ހ ންވީމާ ގައި އ ބަހުރޭ އަޅުގަ



  

މުއައްސަސާަތކުގ  ވ ރިން ގ ނައުމުގ  ވާހަކަދ ކ ޭވއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ކޮންމ ހ ން ނުގ ނ ސް ނުވާނ  ބައ އް 

ހަމަ އ އާިއ އ ކީަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަުރ  . ދ ންގ  ގަވަުރނަރމުއައްސަސާަތއް އ ބަހުރި. މިސާލަކަށް އ މް.އ މް.އޭ 

ގުޭޅގޮތުން ދަންނަވަން އޮތީ ޙަޤީޤަުތަގިއ  . ދ ން މިނިވަްނ މުއައްަސސާތަކާިވޔަސް ވަަޑިއގަންނަވާނ  ކޮންމ  ގޮތ އް 

ވަރަްށ  ކާިއ، މިިނވަން މުއައްަސސާތަކާފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖ ޓު މި ހުށަހަޅުއްވަީނ ސަރުާކރުގ  އޮފީސްތަ

ޑަށް މަޝްވަރާކުރ ްއވުމަށްފަހު. އ ހ ންނަމަވ ސް، މީގައި އ ބަ ނުކުމޭ އ އް މައްސަލަ. މި ނުކުންނަ މައްސަލައަީކ ބޮ

އ ކަީށގ ންވާ ގޮތަށް ިރވިޝަން،  މުއައްސަސާތަކާމަޖިލީހަށް ބަޖ ޓު ހުށަހަޅުއްާވއިރުަގއި ބައ އްފަހަރު އ ބަ ހުރޭ 

. ރަށް ބަޖ ޓު ކުޑަވ ގ ން ގޮސްފަނުކުރ ވޭ މިންވަކުރ ވި ުނވަަތ ޤަބޫލުމުންދާ ހާލަތްތަކުގައި މަްޝވަރާނުރިވައިްސކުރަ

އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިނިވަން ުމއައްަސސާތަުކން އަދާކުރާ ގާނޫނީ ވާޖިބު އ ންމ  ކުަޑ މިންވަރަކަްށ 

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޑު ޤަންނަވަންޖ ހޭނ . ދ ން އަުޅަގނއަދާކުރ ޭވވަރަށް އ  ބޭފުޅުްނނަށް ވ ސް ބަޖ ޓު ލިބިަވޑަިއގަ

އަޅުަގނޑުމ ން މަޖިލީހުން ނުވަތަ ކޮމިޓީން މުއައްސަސާތަކަްށ ލިޔުއްވާނ . ިލޔުްއވަިއގ ން ިމ ގ ނ ވޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގ  

ނޑުމ ންނަށް ވަކިކުރ ިވގ ންދާނ  އަުޅަގނޑުމ ން ދަޢުވަތު ދޭންވީ ކޮން ުމއައްަސސާތަކަކަށްތޯ ުނވަތަ  އަލީަގއި އަުޅގަ

 ރިހަމަކޮށް. ދ ން މުއްދަތާޖުމްލަ ގޮތ އްގަިއ ބަޖ ޓު މިއޮތީ ހަމަ ވަރަށް ފު ، އ ހ ންވީމާތަންތަނަކަށްތޯ.  ނުދޭންވީ ކޮން

ނޑުމ ންގ   ނޑުގ  ވިްސނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނުޑމ ންނަށް ނިންމާލ ވިދާނ  އިނގޭތޯ. އ އީ އަުޅގަ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

އްޖ  ކަމަށް ވާނަމަ ދުވާލަކު ދ  ަބއްދަލުވުން ބާްއވަިއގ ން އަދި ވަގުތު ިމކަމަށް އ ކަީށގ ންާވަވރަށް ހުސްކުރ ވި 

ނޑު ބައްދަުލވުން ބާއްަވން ޖ  ، އް ވ ސް ނ ތް އިނގޭތޯ. އ ހ ންވީމާލަތ އްގައި ނުބާއްވާްނވީ ސަބަބ ހިއްޖ  ހާރޭގަ

ނޑުމ ންގ  ވަނަ ުދވަހާ ހަމައަ 19ކަަމށް ވާނަމަ  އަޅުަގނޑުމ ން އ ކަީށގ ންާވ ގޮތ ްއގ  މަަސއްކަތްކޮށްފި  ށް އަުޅގަ

ނޑުމ ންނަށް  މަސައްކަތް ނިންމާލ ވިދާނ . ދ ން ހަމަ އ އާއި އ ީކގައި ބަޖ ޓު ދިރާާސކުރ ިވގ ންދާއިރު އަުޅގަ

ފާހަގަވ ގ ންދާނ  ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖ ކްޓ އް ބަޖ ޓުަގއި ނުހިމ ނި އޮވ ގ ން ނުވާނ . ުނވަތަ މިސާލަކަށް، ޓ ންޑަރކުރ ވި 

ލަތަށް އައިސްފައި އޮތް ޕްރޮޖ ކްޓ އް ބަޖ ޓުގައި ނުހިމ ނި އޮވ ގ ން ނުވާނ . އ ގޮތަށް ރުުމގ  ހާވ ުލއޭޓްކުރ ވި އ ވޯޑްކުއި

މި ކަންކަން ، ބަކުން ކޮންމ ވ ްސ މައްސަލައަކާ އ  ދިމާވަނީ. އ ހ ންވީމާއޮތް ކަމަށްވާނަމަ އ އީ ކޮންމ ވ ސް ހިސާ

 ވަަޑއިގ ންނ ވީމަ އ  ބޭފުޅުންނާ ފުޅުން އަޅުަގނޑުމ ން އ ބަޖ ހޭ ދިރާސާކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގ  ބޭ

މި ކަންތައްތައް މި މުއްދަތުގ  ، މާވާހަކަދަްއކަިއގ ން ކޮންމ ވ ްސ ވަރ އްގ  ިރވިޝަންސްތަކ ްއ ގ ންނަން. އ ހ ންވީ

ނޑުމ ންގ  ަވގުތު ނޑުމ ން އ ންމ ން އ ކަްއޗ އް ިކޔަިއގ ްނ އަޅުގަ  ތ ރޭގައި ައޅުަގނޑުމ ންނަށް ނިންމައިލ ވިދާނ  އަުޅގަ

ނޑު ޤަމިކަމަށް ހުސްކުރ ވިއްޖ  ކަމަްށ ވާނަމަ  ނޑުމ ންނަްށ އަުޅގަ ބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މި މުއްދަތުގ  ތ ރޭގައި އަުޅގަ

 ށް ނިންމާލ ވިދާނ . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތ ރި މުޤައްިރރު. ފުރިހަމައަ ބަޖ ޓުގ  މަސައްކަތް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:



  

 މ ންބަރު. އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޝަހުދީ، ޖޭ.ޕީގ  ފަރާތުން.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތ ރި

 

 ވާހަކަދ ްއކ ުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މ ންބަރު ދާއިރާގ  ހަނިމާދޫ

ނޑުމ ންގ  ައޅުަގނޑު ވ ސް ދަްނނަވާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތ ރި މުަޤއްރިރު.  ލަން އޮތީ ޙަޤީޤަުތގައި ިމ ބަޖ ޓަކީ އަުޅގަ

އޮތީ އަުޅަގނޑުމ ްނގ  ިއއްޒަތްތ ރި ހުރިހާ  ހިސާބަށް މި ބަޖ ޓު އައިްސފައި މި އާމިޓީމި މަޖިލީހަށް މި ކޮ

މ ންބަރުންނަށް ވ ސް އ ނގިަވޑަިއގަންނަވާނ  ފަަދއިން މި ސަރުކާރުގ  އޮފީސްަތކުގ  ވ ސް ވަރަށް ބުަރ 

އްކަތްތަކ އް ކުރަްއވަިއ މަސައްކަތްތަކ އް ކުަރްއވައި ައދި އޭގ  އިތުރަށް މިނިސްޓްީރތަކުން ވ ސް ވަރަށް ބުރަ ަމސަ

ނުޑމ ންހިސާބުން ފައިނަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ހަމައަށް ބަޖ ޓު އައިްއސަ މި އޮތީ. އ ހ ންވީމާ،  ނާލްވ ގ ން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމ ންނަށް މިހާރު ކުރިމަތީގައި މިއޮތް ތާވަލަށް ަމސައްކަތް ނިންމާލ ވިދާނ  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމ ންގ  ގިނަ 

ޤަބޫލުނުކުރ ވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ދ ން މުޤައްރިރު ކުރިން އިޝާރާތްކުރ ްއވި ފަދައިން އިތުރަށް މިއަށް  މ ންބަރުންތަކަށް

ނޑު ވ ސް ޤަބޫލުުކރަން. އ އީ ވަރަށް ގިަނ  ވަގުުތކޮޅ އް ދުވަްސކޮޅ އް ޯހދުން އ ންމ  ރަނގަޅު ކަމަްށ އަުޅގަ

ދ ން އަދި އޭގ  އިތުރަށް އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރ އް މީގ   މ ންބަރުން މިކަމަށް މިގޮތަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރްއވައިފި.

ކުރިން ފާޅުކުރ ްއވި ޚިޔާލަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އ އީ މަޖިލީހުގ  ފްލޯރގަިއ 

ތުން އިޙްސާްސ އަޅުަގނޑުމ ްނގ  އިްއޒަތްތ ިރ މ ންބަރުން އ  ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރައްވާ އ  ދާއިރާތަކުގ  ރަްއޔި

ހާމަކުރ އްވީމަ މި މަޖިލީހުގ ، މި ބަޖ ޓުގައި ހިމ ނުމުގ  އ އްވ ސް ފުރުޞަތ އް ނޫނީ ބަޖ ޓުގައި އ ްއވ ސް ކަަމކަށް 

ރިޢާޔަތްކުރުމުގ  ފުރުޞަތ ްއ ނޯންނާނ  ކަމަށް އަޅުަގނޑުމ ން ޤަބޫލުކޮށްގ ން އ  ވާހަކަ އ ގޮތަށް ދ ްއކުމަީކ 

ނޑުމ ންގ  ރައްޔިތުން ޚާއްަޞކޮށް މިހާރު ވ ސް ތި ހުރިހާ އަޅުަގނޑު އ ހާ ތާއީދުކުރާ ކަމ  އް ނޫން. އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގ  ފޯނުތަކަށް ވ ްސ ހަމަ ވައިބަރއިންނާއި ައދި އ ކިއ ކި ގޮްތގޮތުން މ ސ ޖުތައް އަންނަމުންދާނ  

ތްމަުދވ ފަ. ިމ ތިމަންނަމ ން ރަށަށް އޮތީ ކޮންކަމ އްތޯ ނ ތީ ކޮންކަމ ްއތޯ. ރައްޔިތުން ތިީބ ވަރަްށ ބޮޑަށް ކ 

ވަނަ ދުވަހުަގއި  17އަދި ، 16ޕްރޮޝަރުގައި ތިބ ގ ން ރަްއިޔތުންގ  މަޖިލީހުގ  މ ންބަރުން ފްލޯރގައި މިމަހުގ  

ނޑުމ ންނަށް ރިޢާޔަތްކުރ ވ ން އޮްތ  ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަ ބަޙުސްކުރަްއވާއިރު ަދއްަކވާ ވާހަކަތަކަށް އަުޅގަ

ްނ މި ކޮމިޓީން މަސައްކަތްުކރަންޖ ހޭ. އ ހ ންވީމާ، އަުޅަގނޑުމ ން އ ހާ އޯޕަންކޮްށ މިންވަރަކުން ރިޢާޔަތްކުރަ

މަސައްކަތްނުކުރާނަމޭ ނޫނީ ުކރާނ  ފުރުޞަތ އް ނ ތޭ އ ހ ން ވިދާުޅވުމަކަށް ައޅުަގނޑު އ އްގޮަތކަށް ވ ްސ ތާއީދ ްއ 

ވ ސް މި ބަޖ ޓު ބަލައިލީމަ އަދި ވަރަށް ނުކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް މި ރަށްފުށުގ  މިހިރަ އަސާސީ ތަރަްއޤީއަށް މިހާރު 

ނޑުމ ްނނަށް މި ލިބުނީ މި ބަލާލަން ހ ނދުނު މިހާހިސާބަށް. ބަލާލަން އަސާސީ ތަރައްޤީއަށް  ކުޑަަވގުުތކޮޅ އް އަުޅގަ

މި  ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކ އް މި އަހަރު ވ ސް މިދިޔަ އަހ ރ ކޭ އ އްފަދައިން ހިމަނުއްާވފައިވޭ. އ އީ ޙަޤީޤަތ އް.

ނޑުމ ްނގ  މަންދޫބުން ދައްކަވާއިރު މި ަކންކަމަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖ ހޭ ކަމަށް  ވާހަކަތައް އަުޅގަ



  

ނޑު ވ ސް ދަންނަވާަލން ބޭނުން މުޤައްރިރު  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އ ހ ންވީމާ، ޖުމްލަކޮށް ައޅުގަ

އަށް ހޯްއދ ވ ން އޮތިްއޔާ ހޯއްަދވާލަން އ ންމ  ރަނގަޅު ކަމަްށ މަސައްކަތްކުަރއްަވިއގ ން ަވުގތުކޮޅ އް އިތުރަށް މި

 އަޅުަގނޑު ވ ސް ދ ކ މޭ. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

އާދ ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. އ މް.ޑީ.ޕީގ  ފަރާތުން އިތުރު ދ  ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަން 

ިއ އ ބަ އޮތް. އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގ  ިއއްޒަތްތ ިރ ފުރުޞަތަށް އ ދިވަޑަިއގ ންފަ

 މ ންބަރު. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދ އްކ ުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތ ރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވ ްސ ދ ން މިތާނގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ބަޖ ޓުގ  

އްކަތްތައް ވަރަށް ައވަހަްށ ނިންމާލުމަށް އ ބަ ދ ކ ވޭ ވާހަކަ. ދ ން މަސައްކަތް ރަނގަޅު މަސައްކަތ އް ައވަހަށް މަސަ

ނޑުމ ން މިދިޔަ އަހަރުަގއި ވާހަކަދ ްއކިިއރުގައި ައޅުަގނޑުމ ންނަްށ  ނިންމާލުމަކީ ވ ސް މޮޅު ކަމ އް. އަުޅގަ

ނަޑއ ޅިަފއި މިއޮތް ބަޖ ޓު އޭރު، އ  އަުޑއިިވގ ންދިަޔއީ ޕަބްލިކް ސ ކްޓަރ އިނ ވ ސްޓުމަ ންޓު ޕްރޮގްރާމަށް ކަ

ބިިލޔަން ރުފިޔާ. އ  ވަުރގ  ބަޖ ޓ އް ައޅުަގނޑުމ ން ަކނަޑއ ޅީމާ އަސްުލގައި ވިދާުޅވީ  3.7އަހަރުަގއި މި އޮތީ 

ުޒކުރ ޭވވަުރގ  ތިމަންނަމ ން އަތުގައި އ ވަުރގ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އް ނ ތޭ. އ  ވަުރގ  ބޮުޑ ބަޖ ޓ ްއ އޭތި ތަންފީ

ކ ޕޭސިޓީ މަސައްކަތް ޙަވާލުުކރައްވާނ  ފަރާތްތަކ އް. ދ ން އަޅުަގނޑުމ ންނަށް މި އަހަރު ވަރަށް ބޮޑު ބަޖ ޓ އް. 

ސިއްަސއިގ ންާދވަރުގ  ޕަބްލިުކ ސ ކްޓަރ އިނ ވްސްމަންޓު ްޕރޮގްރާމަށް އ ބަ އޮތް ހުށަހަޅާފަ. ދ ން ވަރަށް ރަނގަޅު. 

ނޑަކަށް ބަޖ ޓުގ  %ރާއްޖޭގ  ވަރަށް ބޮޑު ތަރައް ިމ  33ީޤތަކ އް. ދ ން އަންނަ ދިމާތަަކކަށް އަންނާނ . އ އީ ގާްތގަ

ބިލިޔަްނ ރުފިޔާ. މީގ  ތ ރޭަގއި މަަސއްކަތްތަކަށް ބަަލއިލާއިުރގަިއ  9އޮތީ މި ޕި.އ ސް.ޕީ.އައި.ީޕއަްށ ޚަރަދުވާ ގޮތަށް. 

ނަޑކަ ބިލިޔަން ރުފިޔާ. ދ ން ވަރަށް ބޮޑު ބަޖ ޓ އް.  2.6ށް މިއޮތީ ހަމަ ލަފާފުރުމުގ  ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ގާްތގަ

ނޑުމ ން  ނޑަށް ފ ނޭ ކުީރ އަހަރުގައި އަުޅގަ ނޑުމ ން  3ދ ން އަޅުގަ ބިލިޔަން ރުފިޔާ ބަޖ ޓ އް ަކނޑައ ޅީމަ އަުޅގަ

ނޑަށް މި ފ ންނަނީ އޭގ  ތ ރ އިން ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް  ނުކުރ ިވ  ބަޖ ޓު ފޮތުގައި ޖަހާފައި އޮތްިއރު ވ ސް އަުޅގަ

ބިލިޔަން ރުފިޔާގ  މަސައްކަތްތަކ އް މި ޑ ލިވަރުކރާނީ ކޮން މ ކޭނިޒަމ އް  9މި ދިޔައީ. އަދި މި އަހަރު 

ބޭނުންކޮށްގ ންތޯ އޮޅުންފިލުވާަލން މި ކަންކަމާ ބ ހޭ މިވަރުގ  ކ ޕޭސިޓީ ރާއްޖޭގ  ކުންފުނިތަކުަގއި ނޫނީ ދ ން ހުރި 

ނޑު  ހަމަ ދ ން ހަމަ އ އާއ އްކޮށް ައޅުަގނޑަީކ ވ ސް ކޮމަންޑޫ ދާިއާރ ތަންތަނުގައި އ ބަ ހުރިތޯ. ދ ން އަޅުގަ 

މިލިޔަނ އްހާ ރުފިޔާ މި  100ބިލިޔަން އޮތް ތަނުން  9ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށްވާތީވ  އަޅުަގނުޑގ  މުޅި ދާއިާރއަށް 



  

ކުން ވ ސް ހަމަ ޓ ކްސް އޮތީ. އ  ވ ސް ނ ތް. އ އީ އ  ބ ހިފައި އ  އޮތީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ އ އީ ހަމަ ހުރިހާ ދިމާލަ

ނުޑ  ނުޑގ  ކަންބޮުޑވުމ އް އ ީއ. ތި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނ  އަޅުގަ ޕޭވ ގ ން އަންަނއިރުަގއި އަުޅގަ

ތަކުރާރުކޮށް ވަރަށް ބާރުއަަޅިއގ ން މަސައްކަތްކުރިން މި ދ  ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގ  މަސަްއކަތް. ދ ން އ  ކަމަށް އ  

ނޑަ ޭނޅިފައި ފަސް ލައްަކއ އްހާ ުރފިޔާ ދިރާސާއ އް ކުރުމަށް ހަމަޖ ހިފައި މިހާރު ދ ން އަހަރުގ  ބަޖ ޓުަގއި ކަ

ނޑައ ޅޭ ގޮތަށް އޮތީ. ދ ން މި އަހަރަކު އ އްކަލަ ިދރާސާއ އް ވ ސް ނުކުރ ވޭ.  މިއަހަރަށް ކޮންމ ވ ސް ބަޖ ޓ އް ކަ

މީދުކޮށްގ ން ހުރީ. އ އ އް ވ ސް ނުއ އް ދ ން މިއަހަރަށް އޮތް ބަޖ ޓ އްގައި އަންނާނ  ކަމަށް އަުޅަގނޑު ވަރަށް ުއއް

ނުޑމ ން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްަތއް. ތަރައްޤީގ  މަޝްރޫޢ ްއ  ނ ތް. އ ހ ންވީމާ، މިހ ން ހުރި ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމ ން ޕްރޮޕޯޝަނޭޓްލީ ަބލަންޏާ މިވަރަށް ތަރައްޤީގ  ަމޝްރޫޢު ލ ވޭނީ. ދ ން އ   ނ ތިގ ން ހަމަގައިމު ވ ސް އަުޅގަ

ނޑުމ ން ތަްމސީލުކުރާ ދާއިާރއަށް ނުލިބޭީތވ  އ  ަޝކުާވ މ ންބަރުން ބ ހި ނުޑމ ންނަށް، އަުޅގަ ފައި ހުރި ގޮތް އަުޅގަ

ތަރައްޤީގ  މަޝްރޫޢުތަކަްށ  33ބިިލޔަން ރުފިޔާގ  ބަޖ ޓ ްއގ  % 27މި ކުރަނީ. މިއަށްވުރ  ބޮުޑކޮށ އް މުޅި ބަޖ ޓުގ  

ނޑުމ ން ދިނީ ވ ސް މުޅި ަބޖ ޓުގ  % ދިނީމަ އ އީ ވަރަށް ރަނަގޅު ފާލ އް. އ އީ ކުރީ . އ ހ ންވީމާ، 17އަހަރު ައުޅގަ

ނޑުމ ން ކުީރގަިއ ވ ސް ދ އްކި ވާހަކަ. ރިަކރަންޓު ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށްފަިއ ތަރައްޤީގ  މަޝްރޫޢުތަްއ  މިއީ އަުޅގަ

ވޭނީ މި ކަމާ ބ ހޭ މި ގިނަކުރާށޭ މީގ  ފައިދާ ހުންނާނ . ދ ން މި ޑ ލިވަރކުރ ވިާދނ  ނޫންތޯ، ކޮންގޮތަކުންތޯ ުކރ 

ނޑުމ ންނަށް ބަޖ ޓު ކޮމިޓީއަށް އ  ފަރާތްތަކުގ   މަސައްކަތް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީއ އް ފޮނުވާލަިއގ ން ވ ސް އަޅުގަ

ބިލިޔަްނގ  ރުފިޔާގ  ބަނދަރާ ބ ހޭ  2.6ލިޔުމ އް ނަމަވ ސް އ ްއޗ އް، މިސާލަކަށް ބަނދަރު ހ ދުމުގ  މިނިސްޓްރީން 

ބިިލޔަން ރުފިޔާގ  މަޝްރޫޢ ްއ  1މިލިޔަން ރުފިޔާ،  1ވިދާނ ތޯ ނޫނިއްޔާ ފ ނާއި ނަރުދަމާގ  މަޝްރޫޢ އް ގ ންދ 

ގ ންދ ވިދާނ ތޯ، ކޮްނގޮތަކުންޯތ ރާވާފައި އޮތީ، އިތުރު ަބޔަކު މި ތަނަށް ރާއްޖ އިން ބޭރުން ބަޔަކު އަނ އްކާ 

ނޑަށް ފ ންނަ ކަ މަކަށްވާތީވ  ހަމަ އ  ވާހަކަ ހައިަލއިޓުކޮށްީލ. އަންނަނީތޯ މި މަސައްކަތްކުރަން. އ ހ ންވީމާ، އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

 ފޭދޫ ދާއިރާގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު.

 

 ވާހަކަދ އްކ ވުން:އިބްރާހީމްދީދީ ފޭދޫ ދާއިރާގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު 

ނޑު  ނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތ ރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ ވ ސް ތާއީުދކުރަން.  މި މައިަގނޑު ގޮުތގައި މި ބަޖ ޓަށް އަޅުގަ

ވަަނ އަހަރަށް ވ ސް  2015ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑުމ ން މި ނިމިގ ންދާއިރު  2015އ ހ ންނަމަވ ސް މި 

އޮތީ. ހަމަ  ފާްސކޮށްފައި މިބިލިަޔން ރުފިޔާގ  ބަޖ ޓ އް  24.3 ،އަޅުަގނޑުމ ން ފުދޭވަަރކަށް ބޮޑު ބަޖ ޓ އް



  

ނޑުމ ންގ  އަ ނޑަްށ ހީވަނީ އަުޅގަ ތޮޅުތަުކގ  ދާއިރާަތކަށް ކަންތައްތަކ އް ަކނަޑއ ޅިގ ންދިޔަ. އަުޅގަ

ނޑުމ ންގ  ދާއިރާތަުކގަ މަސްއޫ މި  ނިންމި ބަޖ ޓުން މި ދާއިރާތަކަށް މި ބަޖ ޓު ކޮމިޓީން މި އިލިއްޔަތ އްހ ން އަުޅގަ

ނަޑއ ޅި، ާޚއްޞަ  ނޑަައޅާފައި އޮްތ އަދަދުތަކަށް ކަންތައްަތްއ ކޮށް މި ޕީ.އ ސް.ައއި.ޕީން މި ނިންމި ކަ މި ކަ

ވ ސް. އަދި ނުދަންޏާ ީކއްވ ގ ންތޯ ނުގޮސް އޮތީ. ދ ން އަދި ނުވާ ކަންތައްަތއް ފީޒުވ ގ ން ިދޔަތޯ ބަލައިުލން ތަން

ތޯ އ ްއޗ ިހ އަނބުރާ ލ ވިފައި ހުރިއ  ވަނަ އަހަރުގ  ބަޖ ޓަށް  2016އ ްއޗ ހި، އ  ވަނަ އަހަރުގ  ބަޖ ޓަްށ  2017

އ އީ އަޅުަގނުޑގ  އ އް ވާހަކަ. ދ ން އަނ އް ދ ން ވ ސް ބަލައިލުމަކީ ވ ސް މުހިްއމު ކަމ އްހ ން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. 

ނޑުމ ން މި  އި މި ވަނަ އަހަރަށް މި ލަފާކުރާ ބަޖ ޓުގަ 2016ވާހަކަައކަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމ ން އ ންމ ގ  ަކނބޮޑުަގއި މި ޕީ.އ ސް.ައއި.ޕީ  މާލޭ  ވ ސް އ ނގޭނ   ނަށްންަޑއ ޅިފަިއ މި ވަީނ އަުޅގަ

 އިފައިސާ ޖަހާފަބައ އް ރޕޯޓަާށއި މި ބްރިޖަށް. އަދި މި ހުޅުމާލ  ޑިވ ލޮޕްމަންޓަށް ވ ސް ންޓަރނޭޝަނަލް އ އައި

ނޑަށް ހީވަނީ މި އޮތު ންވީމާ، އްސަ މިއޮތީ. ދ ން އ ހ ބައި މިހާ ބޮޑުކޮށް މި ގޮމާ ގުޅިގ ންހ ން އަުޅގަ

ނޑުގޮުތަގއި ނޑު އ ދ ން ބޭުނންވަނީ އަޅުަގނޑުމ ން މި  މައިގަ ނުޑގ  ހަމަ އ ދުމަކަށް މިއަދު ހަމަ އަޅުގަ އަުޅގަ

ހުރިހާ  ގ  މި ދާއިރާަތކަށް ވިސްނަިއގ ންމ ންބަރުން 85ވ ސް މަޖިލީހުގ   ކޮމިޓީގ  މަސަްއކަތްކުރާ ހުރިހާ އ ންމ ން

 ތ ރ އިން ނުވ  ހުރި ކަންތައްތަކަށް ވިސްނަިއގ ން އ ންމ  އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މިހިރަ މަޝްރޫޢުތަކުގ  އިދާއިރާއ އްގަ 

ނޑުމ ން ވިސްނަން އ ބަ ޖ ހޭ. ޭއގ  ތައް. އަްއޫޑ ގޮތ ްއގައި ބޮޑ ތި އާބާދީ ތ ރޭގައި ާޚއްޞަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަ

މި ތަންތަނަށް އަޅުަގނޑުމ ން ވިސްނަން ކުޅުދުއްފުށީ  ،ފުވައްމުލަކު  ،ސިޓީ އާއި ހުވަދު އަތޮޅުން މިސާލަކަށް ތިނަދޫ

. އ އީ ބައ އްފަހަރު ހަމަ ކޮންމ ހ ން ދި އާބާދީތައް ހަނދާންނައްތާލާކަށް ނޫންހޭ. މިހ ން މި ދަންނަވަނީ ކުދިކުއ ބަ ޖ 

 އި ބޮޑ ތި އާބާދީތަުކގަ އިއ ިޅފަ ވ ސް ހަމަ ނަރުދަމާ އިމީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގަ  1000، 500ގާތްަގނޑަކަްށ 

ވަަނ  2016މިކަމަށް ވިސްނަިއގ ން ، ޝަުކވާތައް އ ަބ ހުރި. އ ހ ންވީމާން ނުވ  ލަސްވަމުންދާތީވ  ރައްޔިތުންގ  މިކަ

 އޮތީ ދ  ސިޓީ. މާލޭ ސިޓީ ކޮށް ރާއްޭޖގައި މިބޮޑ ތި އާބާދީަތއް ދިރިއުޭޅ ޚާއްޞައަހަރު ތ ރޭގައި ިދވ ހިރާއްޭޖަގއި 

އަށް ވ ސް ކުރ ވޭ ގޮތަށް އޮތުމަީކ ގިނަ ކަްނތައްތަކ އް އަްއޑޫ ސިޓީ އިން ބަޖ ޓުގ  ތ ރ ، އާއި އަްއޑޫ ސިޓީ. އ ހ ްނވީމާ

ކަމަށް މިކަން ގ ނ ްސ ިއްއޒަތްތ ރި މުޤައްރިރުގ  ސަމާލު އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އ ދޭކަމަކަްށވާތީވ  ހަމަ

ކަމަށް ސަމާލުކަްނ  މިިއރު ބަޖ ޓު މަރުޙަލާގައި މި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ތ ރޭގައި މަަސއްކަތް ނިންމާލާއަޅުަގނޑުމ ން 

ނޑު ނޑު ވަރަށް އ ދޭ ކަމ އް. ދ ން އަޅުގަ  ވަނަ ދުވަހާ 19ވ ސް ާތއީދުުކރަން މި  ދީގ ން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު  މ ްނ މި ރިޕޯޓު، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކުރ ވޭ ހިސާބަށް،ހަމައަށް ބަޖ ޓުގ  މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި އަޅުގަ

މަކީ ވ ސް ރ ވޭ ހިާސބަށް ގ ންދިއުން. ދުވާަލކު ަބއްދަލުވުމ ްއ، ރޭަގނޑު ަބއްަދލުވުމ އް ބޭްއވުމުޤައްރިރު ސޮއިކު

ނޑުއަޅުަގނުޑގ  މައްސަލަ ނޑު އ ގޮތަށް ތާއީދުކޮށް މަސައްކަތްކުރާނ  ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ ގ  އ އް ނ ތް. އަޅުގަ

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތ ރި މުޤައްރިރު.  ވާހަކަ



  

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު. މިވަގުތު ފުރުޞަތަށް އ ދިަވޑަިއގ ންފައި ތިއްބ ވީ އ މް.ޑީ.ޕީ އަދި ޕީ.ޕީ.އ ްމގ  

މ ންބަރުން. ބާކީ ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް، ގަމު ދާއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަދި އޭގ  އިތުރުން މުޙައްމަުދ 

ރީމް، ހ ންވޭރު ދ ުކނު ދާއިރާގ  ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރު. މި ދ  ބޭފުޅުން އ ބަ ތިއްބ ވި. ައޅުަގނުޑ ޢަބްދުއްކަ

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ގަމު ާދއިރާގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލަށް. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދ ްއކ ުވން: ގަމު ދާއިރާގ  މ ންބަރު ފައްާޔޟް

ޒަތްތ ރި މުޤައްރިރު. އާދ ! މިތާ ދ ކ ވުނީ ތަފާތު ވާހަކަތަކ އް. ދ ކ ިވގ ންދިޔައިުރަގއި އާދ ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހުރިހާ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް ވ ސް ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރ ވޭ. ޚާްއޞަކޮށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގ  

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރ ވޭ. ތާއީދުކުރ ޭވ އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ދ އްކ ވި ވާހަަކއަްށ އަުޅގަ

ނޑަކަށް ނުފ ނޭ މި މަޖިލިސްގ  އ އްވ ސް ހިތްވަރަކާއި ފަންވަރ އް ހުރިަކމަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުާވ  ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ފ ނޭ. އ ްއޗަކަށް އ ްއވ ސް ބަދަލ ްއ ގ ނައުމުގ . އ ހ ންވީމާ، ިއތުރަކަށް މި ކަންތައްތައް ުކރިއަށް ގ ންދާކަށް ނު

އަނ އްކާ މިނިވަން މުއަްއަސސާތަކުގ  ވާަހކަ ދ ކ ިވއްޖ . ބައ އް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވ އްޖ  ސަރުކާރުން އ  ބޭފުޅުންނާ 

ވާހަކަދަްއކާފައޭ ފޮނުވާފައި ާވނީ. އ ހ ންވީމާ، އ އީ އ  ޭބފުޅުންނަށް ފ ނިވަޑައިގަްނވަީނ ސަރުކާރުން އ  ވާހަަކ 

އ ހ ންކަމަށްވަންޏާ، އަޅުަގނަޑކަށް ނުފ ނޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވ ސް  ދ އްކީމަ އ އީ ރަނގަޅު ގޮްތ ކަމަށް.

ނޑަށް ފ ންނަނީ އަދި  މިތަނަށް ގ ންނާކަށ އް. އ މް.އ މް.އޭގ  ަގވަރުނަރު ވ ސް މިތަނަށް ގ ންނާކަށ އް ނުފ ނޭ. އަޅުގަ

ން ތަންތަނަށް ނުވާތީވ  އޭގ  އިތުރުން މި މަޖިލީހަކީ ވ ސް އަދި މިނިވަން މުއަްއސަސާއަކީ ވ ސް މިހާރު މިނިވަ

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މިހާރު އޮތް ބަޖ ޓު ވ ސް ކުޑަކޮށްަފއި އ  ބޭފުޅުން ގޭަގއި ތިއްަބަވއިގ ްނ މުސާަރ 

އ ކަނި ލިޭބގޮތަށް ހަދާފައި ބާީކ ލާރި ސަރުކާރުން ބޭނުންާވ އ ހ ން ގޮްތގޮތަށް ބޭނުންކުރުަމށް، ޤައުުމގ  ތަރައްީޤއަށް 

ނޑަށް ފ ންނަނީ. އ ހ ންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމ ްއ މިހ ން ހުރުމުގ  ސަބަބުން ބޭނުންކުރުމަ ށް ބަދަލުކޮށްލަން އަުޅގަ

ޖަހަންވާއިރަށް ރިޕޯޓުގަިއ  5ޖަހަންވާއިރަށް ޮކމިޓީގ  ބަޙުސް ނިންމައި  4މިއަދުގ  ، 4އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާނީ 

ބަދަލ އް ގ ނ ސްގ ން ނަމަވ ސް ބަޖ ޓުގ  ޑިބޭޓު ސޮއިކޮށްފައި މިރޭގ  ވަގުތ ްއގައި މި މަޖިލީހުގ  ގަވާއިަދށް 

 ފަށައިގ ން މިރ އިން މިރ އަށް ވ ސް ބަޖ ޓު ނިންމާލ ވޭނ  ގޮތ އް އިނގޭތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:



  

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ިއއްޒަތްތ ރި މ ންަބރު. .. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތ ިރ މ ންބަރު. އަުޅގަ

ރިޔާޟް. ިއއްޒަތްތ ރި މ ންަބރު ރިޔާޟް. އ އީ ދ ވަނަ ުފރުޞަތުގައި ޕީ.ޕީ.އ މުން އ ިދވަަޑއިގ ންަފއި އޮތީ އ ންމ  

 ބޭފުޅ އް. އަޙްމަދު ސަލީމް. އ ހ ންވ ، ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ުފރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ްއކ ވުން:ރަޝީދު ވާހަކަދ  ލުފުށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟްވި

ބަޖ ޓާ ބ ހޭގޮތުން މިތާނގައި އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނީ ކޮން މަޢުލޫމާތ އްކަން އ ބަ އ ނގޭ. 

އ އީ އ ންމ  ބޮޑަށް ބޭނުންާވނީ ދާއިރާތަކުގ . އ  ބޭފުޅ އްގ  ާދއިރާއަށް ބޭނުްނވަނީ ކޮން ކަންތައްަތކ ްއކަން. 

އިން ހިމ ނިފައި ހުރީ ކޮްނ ކަންތައްތަކ އް. މި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނީ. ޕީ.އ ސް.ައއި.ޕީ ޕްޮރގްރާމުގ  ތ ރ 

މިއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގ  ފަރާތުން ސާފުކުރަންޖ ހޭ މަޢުލޫމާތ އް ނޫންނަމަ ބަޖ ޓު ފޮތް އަމިއްލަ ބައްލަވާލ ްއވީމަ 

ނުޑމ ން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި. ލިބ ން ހުރި މަޢުލޫމާތު. މި މަޢުލޫމާތު އ ންމ  މުހިއްމު މަޢުލޫމާތަކަ ށް އޮންނާނީ އަޅުގަ

ނޑުމ ން ސުާވލުކޮށްލަމާ ހިނގާ ކޮންމ   އ ހ ންވީމާ، އ  މަޢޫލޫމާތު ހޯދުމަށް ކިތައް ދުވަސްތޯ ބޭނުންވާނީ. އ އީ އަުޅގަ

ރު މީހަކާ އަޅ  ކިހާ ވަގުތ އްޯތ އ ކަމަށް ބޭނުންވާނީ. ދ ން ދާއިރާތަކުގައި ހިނގަމުންާދ މަޝްރޫޢުތައް، މިހާ 

ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާ ބ ހޭ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ވ ސް ލިބ ން ހުންނާނ . އަދި ކުރިއަްށ ހުރި މަޝްރޫޢުތަކާ ބ ހޭ 

ތަފްޞީލު ލިބޭއިރު އޭގ  ތ ރ އަށް ހިމ ނިގ ންދާނ . ދ ން ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަންތަކ އްކަން އ ބަ ބޭނުންޭވ 

ނޑުމ ން ޕީ.ޕީ.އ މުން ބަލާނ  ވީހާ ވ ސް ވަަރކަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ ސާފުކުރަން. ހަމަ ޔަޤީނުން ވ ސް ައޅުގަ 

ނޑުމ ން މި ކުއްލިއަކަށް މިރޭ ނިންމާކަށް  ނޫންނަމަ އ ހ ން ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވަނީ ކޮން ބަދަލުތަކ އް ގ ންނަން. އަޅުގަ

ނިންމާ ގޮތަކަށް ނޫން. އަދި  ނޫޅ ން. އަޅުަގނޑުމ ން ބޭނުންމިއްޔާ އ ކަން ނިންމާނަން. އަޅުަގނޑުމ ން މި ތިބީ

މަލާމާތުގ  ގޮުތގައި އ  ވާހަަކ ދ އްިކކަމުަގއި ވީނަަމވ ސް އ ކަން އ ގޮތަށް ކުރަންޖ ހޭ ހާަލތުގައި ޕީ.ޕީ.އ މުން އ ކަން 

ކުރާނ . އ އީ ވަރަށް ސާފު ވާހަކައ އް މި ދައްކަނީ. އ ހ ންވީމާ، އ ހ ން ވިދާުޅވާނ  ކަމ އް ނ ތް. ތި ބޭފުޅުން 

ކަމަށް ވަންޏާ ދ ންމ  ފައްޔާޟްގ  ހުށަހ ޅުމަށް އަޅުަގނޑުމ ން ތާީއދުކޮށްލާ ނިންމާލައިފިއްޔާ ބޭނުންވާ 

އަޅުަގނޑުމ ންނަށް މަސައްކަްތ ލުއިވ ގ ންދާނ . ވަރަށް ރަނގަޅު ހުށަހ ޅުމ އް ތިއީ. އ ކަމަކު އ އަށް ތާއީދުކުރާީނ 

ނޑުމ ން މި ތިބީ މިދިޔަ ފަހަރު ވ ސް ހަމަ ތި އަޅުަގނޑުމ ން އ ކަމާ ދޭތ ޭރގައި ވިސްނާފަ. އ ހ ންވީމާ، އަޅުގަ 

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ބަޖ ޓުގައި ައޅުަގނޑުމ ން ހިމަނައިދިނިން. ދ ން ކުރ އްވުމާއި ނުކުރ ވުން ސްޕީޑު ހުންނަ 

ްނ ގޮތަށް ބަލާއިރު ލިބޭ އާމްދަނީގ  މައްޗަށް ބަާލއިރުަގއި އ  ކަންކަމަީކ އ އަށް އ ކި ކަހަލަ ބަދަލުތައް އައު

އ ކަީށގ ންވާ ކަންތައްތަްއ. އ ހ ންވީމާ، ޭއގ  ތ ރ އިން ަބއ އް ތަންތަން ފ ށިފައި ހުންނާނ . ދ ން މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ބަލާއިރުަގއި އ މް.ޑީ.ޕީ ނިްސބަސްވ ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނގ  ދާއިރާތަުކަގއި ވ ސް ޮބޑ ތި މަޝްރޫޢުތައް ފ ށިގ ން 

ބޮުޑކަމަށް ވިާދޅުވި ަބއ އް ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރުން. އ  ބޮުޑވި ސަބަބު ަބއ ްއ  ކުރިއަށް އ ބަ ދޭ. ދ ން ބަޖ ުޓ ވަރަށް



  

އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުން ސާފުކޮށްދ އްަވއިފި، ާޚއްޞަކޮށް އައި.ބީ. މި ފ ށޭ އަހަރު ތ ރޭގައި އ އަރޕޯުޓގ  ވަރަށް 

އިސާ ވ ސް މިއީ ބަޖ ޓުގ  ތ ރ އިން. މަޝްރޫޢ އް ކުރިއަށް ދާނ . ބްރިޖުގ  މަސައްކަތް ކުރިއަްށދާނ . މި ހުރިހާ ފަ

މިލިަޔން. ކޮބައިތޯ ޮބޑުވ ަފއި.  3.2ބިލިޔަުނގ  ތ ރ އިން ޑ ފިިސޓުވާނ  ަކމަށް މި އޮތީ  27.4އ ހ ންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމ ން ބަލަމާހިނގާ މީގ  ތިން އަހަރު. އ ހ ންވީމާ، އޭގ  ތަފްޞީލަކަށް ދާކަށް ޫނން. އ ހ ންވީމާ، ބޮޑޭ ބުމ ، 

ބަޖ ޓު ބޮޑުވ ގ ނ އް ނޫން މައްސަލައަކީ. މީގ  ޑ ފިސިޓު ކިހާވަރ އްޯތ ރައްޔިތުން އ ންމ  ބޮޑަށް މީގ  ބޮޑު، 

ސުވާލުކުރާނީ. ހުރި އިތުރު ީޑޓ އިލްސް އ ބަ އޮތް. އ ހ ންީވމާ، މި ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމުތަކަކަށް، މި ހުރިހާ ކަންތަކަކަށް 

ނޑުމ ން ޝ ޑިއުލްކޮށްފައި މި ބަލާފައި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަމީތު ވ ސް ހުށަހަޅުއްވާ ފައި އ ބަ އޮތް މިހާރު އަޅުގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ނިންމޭނ  މުއްދަތ އްހ ން މިއީ.  19އޮތް ގޮތަށް  އ އީ އ ކަީށގ ންވާ.  19އަްށ ނިންމަން. އަުޅގަ

ރީބައިަގިއ ދުވާލަކު ދ  ޖަލްސާ ވ ސް ޭބއްވިދާނ . ދ ން ބޭނުންވާ މަުޢލޫމާތު ސާފުކުރަން، ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތ އް ކު

ޕާޓީތަކުން ދީފިކަމަށްވަންޏާ އ  މަޢުލޫމާތު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ތ ރ އިން ހޯދުމުގ  އިންތިޒާމު މި ކޮމިޓީގ  

ނޑުމ ން ނުދ ކ ން. އ   މުޤައްރިރު ހަމަޖައްސައިދ ްއާވނ . އ ހ ންވީމާ، އ ީއކީ އ ާހ ބޮޑު ކަމ އް ގޮުތގައި އަުޅގަ

ސްގައި އ  މަޢުލޫމާތު؛ އ ކަމަކު، އ ހ ންނަމަވ ސް، ކުރިން ދުރާލާ އ  މަޢުލޫމާތުތައް ހަމަ ގ ނ ވޭނ . ފިނޭން

މަޢުލޫމާތުތައް ރިކުއ ސްޓުކުުރމަކީ މުހިއްމު ކަމ އް. އޭރުން މި މުއްދަތު ތ ރޭގައި ނިންމިދާނ . އ ހ ންނަމަވ ސް، 

ޖ  ކަމަށް ވ އްޖ އްޔާ މި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އައީމަ އިތުރު ސުވާލުތައް ކޮްށގ ން ިއތުރު މަޢުލޫމާތު ގ ންނަން ވ އް

މުއްދަތު ތ ރޭަގއި ނުނިމުން އ ކަީށގ ންވޭ. އ ހ ންވ  އ  ަތފްޞީލު ގ ންނަން ވ އްޖ ްއ ކަމަށް ވ އްޖ އްާޔ އ ކަން 

އ ގޮތަށް ނިންމިދާނ  ކަމަށް. ދ ން ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިއަހަރު މ ންބަރުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވަނީ 

ިބލިޔަން ރުފިޔާގ  ޕީ.އ ސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާމް އ ބަ އޮތް.  9.5ޅުތަކަށް ަކނޑައ ޅިަފއި އ ބަ އޮތް ދާއިރާތަކަށް. އަތޮ 

ނޑުމ ން ަހނދާނުގައި ައއި ކަމ އް ޫނން. މިއީ ދުވަހަކު ވ ްސ  9.5 ބިލިޔަން. މިއީ ދުވަަހކު ވ ސް އަުޅގަ

ޮކށްގ ން މިހާބޮޑު އަދަދ ްއ ސަރުކާރަކުން މިހާތަނަކަްށ ކޮށްދިން ކަމ ްއ ނޫން ރާއްޖ ތ ރ އަށް ާޚއްޞަ

ނޑުމ ން ހައިރާންވާންޖ ހޭ ކަމ އް މިއީ.  ނަޑއަަޅއިދިނުމަކީ ޕީ.އ ސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާްމގ  ތ ރ އިން. މިއީ އަޅުގަ ކަ

އ ހ ންވީމާ، ތަފާތު ގޮތްގޮތަްށ ވާހަކަދ އްކި ކަުމގައި ވީނަމަވ ސް މިތާ ޓީވީ ހުރީމަ އޮޅުވާާލކަށް ވާހަކަަދއްކަްނ 

އް ނ ތް. މި ބަޖ ޓު މިއޮތީ ރަނގަޅަށް. މި ބަޖ ޓު މިހާރުން މިހާރަށް ފާސްކުރަން ވ ސް ހަމަ މި ހަނދާނ  ކަމ 

ސަލީމް އ  ހުށަހ ޅުއްވި ގޮތަްށ އަދި އިނގުރައިދޫ ދާއިާރގ  އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ވިދާޅުިވ ގޮތަށް ނިންމާލި ކަމުގައި 

ަކމ އް ނ ތް. އުާފވ ރިކަން އޮތީ. އ ހ ންވީމާ، ސީރިއަްސ ވީނަމަވ ސް ަރއްޔިތުންނަށް ދ ރައ އް ހިތާމައ އް ނިކަމ ތި 

ހުށަހ ޅުމ އް ކަމަށް ވަންޏާ ަފއްޔާްޟގ  ހުށަހ ޅުމަށް އަުޅަގނޑުމ ން ތާއީދުކުރަން. ިމއަުދން، މިރ އަށް މި ނިންމަން 

 އަޅުަގނޑު އ  ހުށަހ ޅުމަށް ވ ސް ތާއީދުކުރަން.

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ތްތ ރި މ ންބަރު. އަޅުަގނޑުމ ންނަށް އ އް ފުރުޞަތަްށވުރ  ގިަނ ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތ ރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

މ ންބަރުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި މަރުޙަލާގައި ދ ވ ން ވ ސް ުޖމްލަގޮތ އްަގއި ނ ތް. އ ނގިަވަޑއިގަންަނވާނ  މީ ފުރަތަމަ 

ނަޑއަޅަމުން މިގ ންދަީނ ތާވަލަށް ގޮތ އް ަކނަޑއ ުޅން. ނަމަވ ސް ިއއްޒަތްތ ރި  ބައްދަލުވުން. ައޅުަގނޑުމ ްނ ކަ

މ ންބަރުންގ  ވިސްނުންފުޅަށް ހަމަ އ އްޗ އް އަުޅަގނޑަށް ވ ސް ފަސޭހައިން ލިބިދާނ ތީވ  ޙަޤީޤަތުގައި ައޑުއަހަިއގ ްނ 

ތަކ ްއ ކުރިއަށް ގ ންދަންޖ ހޭނ ތީވ  އ ކަންތައް ައޅުަގނޑު ކުިރއަށް މިގ ންދިޔައީ. އ ހ ންވީމާ، މިއަކު މާބޮޑު އިޝޫ

ނޑުމ ން ބައްދަލުކުރަންވާނ  ފަރާތްތައް  އޮތް މައްސަލައަކު ނޫން އަދި މިއުޅ ނީކީއ އް އިނގޭތޯ. އަިދ މިއުޅ ނީ އަޅުގަ

އ ހ ން އަހަރުތަކޭ އ ްއގޮތަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭއަށް ޓަކައި މި ކަރުދާސް ތި ބޭފުޅުންގ  މޭޒުކޮޅު މަތީަގއި މި 

ނޑު ދ ން ބަލަންޖ ހޭނީ ރައްޔިތުންގ  މަޖިލީހުގ  އޮތީ. އ ހ ންވީމާ، އިތުރު ފުރުޞަ ތުތަކަކަށް ނުޮގއްސަ ައޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގ  )ށ(ގ  ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގ  ަގވަރުނަރާއި އޮޑިޓަރ  101ގަާވއިދުގ  

ޖ ޓާ ގުޅޭ ޕްރޮފ ޝަނަލް ޖ ނ ރަލާ ދ  ބޭފުޅުންގ  ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމ ންނަށް މި ކޮމިޓީއަށް ލިބ ންޖ ހޭ، މި ބަ

ނޑައަޅަނީ.  ނޑުމ ން ކަ އޮޕީނިއަން ހޯދުމަށް ސިޓީ ފޮުނވުމާއި މ ުދގަިއ ގޮތ އް ނިންުމން. ހާޒިރުކުރާނ  ަވގުތ އް އަުޅގަ

ނޑު އިތުރު ަވގުުތ ހޯދައިގ ން ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ޚިޔާލ އް މިތަނަށް  އ އީ މި ނިންމުމަށްފަހުގައި ދ ން އަޅުގަ

ތު ދޭނަން އިނގޭތޯ. އޮޕީނިއަން ހޯދުމަށް ޓަކައި މި ދ  ފަރާތް، އޮޑިޓަރ ޖ ނ ރަލާއި މޯލްޑިވްސް ދިނުމަށް ވަގު

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގ  ަގވަރުނަރ، މި ދ  ބޭފުޅުންގ  ފަރާތުން އޮޕީނިއަން ސިޓީ ފޮނުަވއިގ ން ގ ންނަން ބޭނުންފުޅުވާ 

ނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާލާނަން. އޭރުން އ  ފާސްވީމަ ދ ން ގ ންނާނ  ތާރީޚަށް ދަންނަވާލާނަން.  ގޮތަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޫން، މިދ ންނ ވީ މިގޮތަށޭ މި ކުރަނީ. އ ހ ންވީމާ، އ ަކން ވ ސް ކުރާނ  ޑޭަޓކަށް މިދަނީ. ކީކޭތޯ؟ ޝ ޑިއުްލ 

ނޑުކޮށް އަހަން ވ ްސ އ ަބއޮތޭ. އ ކަަމކު މީގ  ަބޔަކުން ަބޔަ ުކ، އަޅުަގނުޑ ކޮށްފަިއ އޮްތގޮތަްށ ވޯޓަށް އ އްކޮށް ގަ

ނޑުކޮށް އަޅުަގނުޑ ދިނީ ފުރަތަމައިނުން ފަސޭހަވާނ ކަމަށް ބަލާފައި އިނގޭޯތ. ސިޓީ ފޮނުވުން އޮންނާނ .  އ ްއކޮށް ގަ

ނޑުމ ން މި ތަރުތީބާ ހަމައަށް، މި ފަރާތްތައް ހާޒިރުކުރުންތޯ ނުވަތަ ސިޓީއަކުން ތޯ. މިއާ ހަމައަށް ދާން އަޅުގަ

 ދީފައި އަޅުަގނޑު އަުރވާނަން އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު އަސްލަމަށް. ށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ރިޔާޟަ

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

އަޅުަގނޑަށް ފ ންނަނީ، މި މައްސަލައިަގއި ައޅުަގނޑަށް ފ ންނަނީ މުޤައްރިރު އ  ފަރަތްތަކާިއ 

ިއގ ންނ ވޭނ  ދުވަސްތަކ އް ސާފުކުުރމަށްފަހު ޝ ޑިއުލްކޮށްގ ްނ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި އ  ބޭފުޅުންނަށް ވަޑަ

ނުޑމ ން މިއަދު މާދަން ނިންމާފައި މާދަމާ ނާދ ވިއްޖ އްޔާ ައނ އްކާ ނިންމި ނިންމުމާ  ކުރިއަށް ގ ންދަން. އަުޅގަ



  

ނޑަށް ހީވަީނ މީގ  ކުރިން ވ ސް ކުރާގޮަތކީ  އ ްއގޮތަށް ނުދިަޔ ކަމަށް ބ ލ ވިދާނ . އ ހ ްނވީމާ، އ ކަްނ އަުޅގަ

 މުޤައްރިރު އ ކަންތަްއ، އ  އިްނތިޒާމުތައް ހަމަޖ އްސުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ނޑުމ ން އަންދާާޒ މިކުރަނީ، މިހާރު ހުރިހާ  16އ ހ ންވީމާ، ޑ ޑްަލއިނަކީ  ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް އ ހ ންނޫންތޯ؟ އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްަވއި ާތއީދުކޮށްފަިއ އ ބަުހރި. މިސާލަކަށް ޝަރީފު  ފަރާތްތަކުން ވާހަކަފުޅު ދ އްކ ވުމަށް ވ ްސ މިކަމަށް

ހުށަހަޅުއްވާ ސަލީމް ތާއީދުުކރައްވާ. ސަލީުމގ  ވާހަކަފުޅަްށ ފަހުން ރިޔާޟް ތާއީދުކުރ އްވީމަ މި ހުރިހާ ކަމ ްއ 

ފައޭ. އ ހ ންވީމާ، ހަމަޖ ހިފަ. މި ކަރުދާހުގައި އަޅުަގނޑުމ ން މި ނުކުާތ ހަމައަށް މިގ ްނގުޅޭ ަބއި މިއޮީތ ހަމަޖ ހި

އ  ނުކުާތއާ  3، 2، 1ވަނަ ދުވަހަށް.  16ނޫން ނޫން މިދ ންނ ވީ މި ބޭފުޅުންގ  ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ގ ނައުން އ އީ 

ހަމައަށް. ތިނަކުން ރަސްމީކޮށްނ އް ނޫން. މާނައަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގ  ބަޖ ޓާ ގުޅޭގޮތުން އ  

ވަނަ ދުވަހުގ  ކުރިން އ ކަން ނިންމުމަށް  16ގޮތ އް ނިންމުން ވ ސް ހިމ ނޭހ ން  މުއައްސަސާަތކާ ބައްދަލުކުރުމާއިމ ދު

ފ ނިވަޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރުން ވޯޓު ދ އްވުން އ ދ ން. އާދ ! ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރުން. 

ނޑުމ ންނަށް ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމ ްނގ  މި ހާޒިރީ މިއަށް ވޯޓު ދ އްވި ފަރާތްތަުކން ނޯޓުކުރާނަން. މި އޮތީ އަޅުގަ

ނޑުމ ންނަްށ މިހާރު މިއޮތީ  ވަނަ  16މިހާ ކުޑަކުަޑކޮށް ނިންމާލ ވ ްނ އޮތް މަަސއްކަތ އް އިނގޭތޯ. މާނައަކީ އަުޅގަ

ވަނަ  1ވަނަ ނުކުތާަގއި މިއޮތް، ތި ބޭފުޅުން އަތްޕުޅުގައިިމވާ ނޫުކލައިގ  ކަރުދާހުގ   1ދުވަހު އަޅުަގނޑުމ ންނަށް 

ނޑައ ޅިފަ. އ ހ ންވީމާ، މި ސުންަގިޑ ނުކުތާ ގައި ިމވާ ކަންތައްަތްއ އަޅުަގނޑުމ ން ކޮށް ނިންމުމަށް މުއްދަތު ކަ

ނޑުމ ން އިޢުލާނުކުރަން. އ އީ  ނޑައ ޅުނު ކަމަށް އަުޅގަ ވަނަ ުދަވސް މަންޑޭ. އ  ުދވަހުގ   16މިގޮތަށް ކަ

ވާ ޖަލްސާއާ ހަމައަށް އަުޅަގނޑުމ ން މިކަންތައް ކޮށް އަޅުަގނޑުމ ން ފުރަތަމަ ބާއްާވ ޖަލްސާ ނުވަތަ ދ ވަނައަށް ބާއް

ނިންމައި މި ބޭފުޅުން ގ ނ ސްގ ން ކުރިއަށް ގ ންދާނީ. ދ ވަނަ މަރުޙަލާގައި އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ދާނީ... 

ވަނަ ނުކުތާއ އް އ ަބއޮތް.  4، 3، 2، 1ވަނަ ނުކުތާަގއި،  1)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަދި ަދންނަވައިލާނަން. 

ން ނުކުތާ ނަންބަރު ަޖއްސަވާަފއި ނ ތް ނަަމވ ސް. އ ންމ  ފަހަށް މި އޮތީ، އ ންމ  ފަހަށް މި އޮތީ މިނިވަން އަނ އްހ 

މުއައްސަސާަތކުގ  ބަޖ ޓާ ުގޅޭގޮތުން އ  މުައއްސަސާަތާކ ބައްދަލުކުރުމާއިމ ދު ގޮތ ްއ ނިންމުން. އިްއޒަތްތ ރި 

ދަލުުކރަން އިނގޭތޯ. ަމޑުކޮށްލަްއާވ! އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރުްނ މ ންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިޭވ ބައްދަލުނުކުރަން. ބައް

ނޑުމ ން ފުރަތަމަ ފާސް މިކުރީ ސުންގަޑި އިނގޭޯތ. މީގ  ަވކި ަބއ އް ފާްސކުރީކީ ނޫން.  ހުށަހަޅުއްވާ، އަުޅގަ

ގ  1ރު ވަނަ ދުވަްސކަމަށް. ސުންަގިޑ ފާސް މި ކުރީ. ފާސްކޮށްފައި ނުކުތާ ނަންބަ 16ހަމައ ކަނި އ  ތާރީޚަކީ 

އ ންމ  ތިރިއަށް ައޅުަގނޑު މި ޖ ހިލަނީ. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގ  ބަޖ ޓާ ގުޭޅޮގތުން އ  މުައއްސަސާތަާކ 

ބައްދަލުކުރުމާއިމ ދު ގޮތ އް ިނންމުން. މި ނުކުތާއަށް ދ ގޮތަށް ހުށަހ ޅިފައި އ ބައޮތް. ގ ްނނަވާނ ކަމ އް ނ ތް ކަމަށް 



  

އ ބައޮތް. އަދި ގ ންަނވަންީވކަމަށް ހުށަހ ޅިފައި އ ައށް ތާއީދު ވ ސް ލިބިފަިއ  ހުށަހ ޅި އ އަށް ތާއީދު ވ ސް ލިބިފައި

 އ ބައޮތް އިނގޭތޯ. ިއްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ސަލީމް. 

 

 އޭދަފުށި ދާއިރާގ  މ ންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދ އްކ ވުްނ:

ނޑުމ  ނުޑ ދަންނަވާލަން އުޅުނީ ފުރަތަމަ އަޅުގަ ނޑުމ ން އާދ ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ ން ބަލަމާހޭ މި ބަޖ ޓު އަޅުގަ

އ ްއވ ސް މީހަކަށް ބަލައިލ ވިްއޖ ހ އްޔޭ؟ އ ްއވ ސް މީހަކު ިމ ބަޖ ޓު ބަލައިފިހ އްޔޭ. ބަޖ ޓު ބަލާފައި ނޫންހޭ މިނިވަން 

މުއައްސަސާަތއް ގ ންނަންޖ ހ ންޏާ ވ ސް ނުގ ންނަންޖ ހ ންޏާ ވ ސް އަޅުަގނޑުމ ްނނަށް އ ނގޭނީ. މިނިވަން 

ނޑައ ޅިފައި އޮތް އ އްަޗކާއި އ  މީހުންނަށް އޮތީ ކުޑަކޮށްތޯ ބޮޑުކޮށްތޯ އ  މުއައްސަސާ ަތކާ ބ ހޭގޮތުން ބަޖ ޓު ކަ

ނޑުމ ން ފުރަތަމަ އ  މީހުންނަށް ގ ނައީ. އ ހ ންވީާމ، ފުރަަތމަ އަޅުަގނޑުމ ން ބަޖ ޓު  ބަލާފައި ނޫންތޯ އަުޅގަ

 އިނގޭތޯ. ބަންީގގ ފަހުން އަުޅަގނޑު އަދި އ ބަހުރި...  ބަލާފައި، އ އްގޮަތކަށް ވ ސް ނުފ ނޭ އ މީހުން ގ ންނާކަށ އް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ން ...ނުކުތާއ އް ައޅުަގނޑު އޭރު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ. އ އްަބއި ބޭފުޅުން ހަމަ މި ފުރުޞަތުގަިއ ހުށަހ ޅުއްިވއޭ މިނިވަ

 ގޮތަށް ވ ސް ބަްއދަލުނުކުރާ ގޮތަށް ވ ސް. އ ހ ންވީމާ، ދ ގޮތަްށ ވ ސް މި ރާބައްދަލުކު މުއައްސަސާަތކުގ  ބޭފުޅުންނާ

އޮތީ އޯޕަންކޮށްނޭ. އ ނގިަވަޑއިގަންަނވާނ  ބަޖ ޓުގ  ރިވަިއވިންގ މަސަްއކަތްތަްއ، ދިރާސާކުރުމުގ  މަސަްއކަތްތަްއ 

ވާހ ން ބަޖ ޓު ފޮތް ރަނގަޅަށް ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގ  މ ންބަރުން ވ ސް އ  ވިދާޅު  ކުރިއަށް ގ ންދ ޭވއިރުަގއި އ ންމ 

 ކިޔާލަިއގ ންތާ ފުރަތަމަ އ  ބައްދަލުވުން ދާނީ ވ ސް. އ ހ ންވީމާ، އ އީ މި ަބއްދަލުުވމ އް ނޫނޭ އަޅުަގނޑު މި

ނޑު މި ނޑައަޅާލުމޭ އަުޅގަ ސަށް ވަަޑއިނުގ ްނ ވީމާ، އ  ބަޙުގ ންދަނީ. އ ހ ން ދަންނަވަނީ. ހަމައ ކަނި މި ަޓިއމުތައް ކަ

ނޑުމ ންނަށް ސިޓީައކުން ވ ސް ދަންނަވައިލ ވިދާނ  އ  ބޭފުޅުްނ  އައްަސސާތަކާމިނިވަން މު ބ ހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމ ން ބޭނުންވ އްޖ ްއޔާ. ބޭނުންވ އްޖ ްއޔާމު ގ ންނަން. އ ހ ންވީމާ، ޭބނުންވ އްޖ  ކަމުަގއި ވާނަމަ  ފޮނުއްވަން އަުޅގަ

ނޑުމ ން  ތްއ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އ ކަްނ ކުރަން. ނަމަވ ސް އ  މަސައްކަ ހަމައަށް  ވަނަ ދުވަހާ 16އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން މިހާރު ހަމަ އިއްޒަތްތ ރި  ނިންމަންޖ ހޭތީވ  އ  ތަރުތީބު މި އަންނަނީ. އ ހ ންވީމާ، އަޅުގަ

ވަނަ ުދވަހަށް ގ ންނަން ޖ ހިއްޖ އްޔާުމ  16ކަމުގަިއވާނަމަ ައޅުަގނޑުމ ްނ ބާއްވާނީ  ނޫން  މ ންބަރުން ޚިޔާލު ތަފާތު

އްނުވޭ މިައކު އ ްއވ ސް ަމއްސަލައ ްއ އަޅުަގނޑަށް ހިޔ  ަގނޑުމ ން ގ ންނަން ނުަވތަ ސިޓީއަކުން ވ ސް އިނގޭތޯ. އަޅު

އޮތްހ ނ އް. އ ހ ްނވީމާ، އ ގޮަތށް، ޔަ، ޔަ އިން ކޭސް. އ  ވާހަކަ މިދ ންނ ވީ. އ ހ ންީވމާ، އ ގޮތަށް ރ ކޯުޑަގއި 



  

ނޑުމ ންނަށް ފާސްއަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ. ިމ އުސޫލ އް ގޮތުން އަޅު  ކުރ ވުނީ މިކަން އިނގޭތޯ. ދ ްނ  މި ގަ

ވަަނ  3ވަނަ ނުކުތާ އިނގޭތޯ. އ ޖ ންާޑގ   3އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ދަންނަވަިއލ ވިދާނ  އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް، 

ނޑައ ޅު ނޑަައޅާފައި ހުރި ކަްނކަމާއިުގޅޭގޮތުން މަޝްވަާރކޮްށ ގޮތ އް ކަ ން. ނުކުތާ. އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކަ

ނޑައ ޅުން. ިމނިވަން މުއައްސަސާަތކުގ   ސަރުކާރުގ  އޮފީސްަތކުގ  ަބޖ ޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާޮކށް ގޮތ އް ކަ

ނޑައ ޅުން. އަދި  މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގ  ބަޖ ޓު މަޝްވަރާކޮށްގ ްނ  -6ބަޖ ޓާއިމ ދު މަޝްވަރާކޮށް ޮގތ އް ކަ

ނަޑއ ޅުން. އާދ ! ިމދ ންނ ވި   ަމދުވީމަ މި ގޯްސވ ގ ން މި 5ތިަނކުން ހަޔަކަށް އިނގޭތޯ. އ ތާ  ނުކުތާ. 3ގޮތ އް ކަ

. ީމގ  5ގ  ބަދަލުގަިއ އ ތާ އިންނަންވީ 6އުޅ ނީ. ޓައިްޕގ  މިސްޓޭކަކަްށ އ ވާނީ އިނގޭތޯ. ޓައިޯޕއ ްއ އ އަންނަނީ. 

ހުކުރު، ހޮނިހިރު  ބުާރސްފަތި. އީގައޭ. މި  12. މާނައަކީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމ ްނ މިތިބީ 2015-11-14ޑ ޑްލައިަނކީ 

ނުޑމ ން ނިންމުން ކިހިނ އްތޯ އިއްޒަތްތ ރި މ ންބަރުން  ދުވަހުގ  ކޮންމ ވ ސް ވަގުަތކަށް މިކަންތައް އަުޅގަ

 . ތ ރި މ ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްދ ކ ވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް. ާއދ ! ވިދާޅުޭވ، ިއއްޒަތް

 

 އްކ ުވން:ވާހަކަދ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު 

ގ  ކުރިން ދ  ދުވަްސ 16ަކމަށް. އ ހ ންކަމަށް ވަނީވިްއާޔ  16އާދ ! ދ ންމ ގައި ައޅުަގނޑުމ ން ނިންމީ ސުންގަޑި 

ނޑުމ ން މަޝްވަރާކޮށްފައި ދ ން  ކުރިން ސުންގަޑި ަކނަޑއ ޅީަމ އ  ކިހިނ އްތޯ އ ވަނީ. ދ ވަނަ ނުކުތާގައި އޮތީ އަުޅގަ

ނަޑއ ޅު ގ  ފަހަތަށް. އޭރުން 16ން. އ ހ ން ކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އ  އަދަދު އަންނަންޖ ހޭނީ މިކަންކަމާއިމ ދު ގޮތ ްއ ކަ

ހަމައަށް  ވަނަ ުދވަހާ 16މަށް ވަނީިވއްޔާ ހަމައ އްނުޖ ހޭ އިނގޭތޯ. މިހާރު ދ ންމ  ފާސްކުރި ސުްނގަޑި ކަ

 ގ ...  5، 4، 3އަޅުަގނޑުމ ން ޓައިމު އޯޕަންވ ފައި އޮންނަންވާނީ. ޭއގ ފަހުަގިއ 

 

 ސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:ރިޔާ

މި ނުކުތާގައި މިވަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގ  ބަޖ ަޓށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތ ްއ ، އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ޝަރީފް 

ނޑުމ ންގ  މަޝްވަރާތަކ އް  ނަޑއ ޅުން، ައޅުަގނޑުމ ްނގ  މަޝްވަރާތަކ އް ކުރިއަށް ގ ންދިއުން އިނގޭޯތ. އަުޅގަ ކަ

ވަނަ ދުވަސް. އ  ދުވަހަށް އ މީހުން ގ ންނަންޏާ  16ނަ ދުވަހަށް. އ އަްށވުރ  ފަހުގ  ތާރީޚ ކޭ ވަ 14ކޮށް ނިންމާނީއޭ 

 . . އިްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު ައސްލަމްގ ންނަން. އ އީ މިކަން މިއޮްތޮގތަކީ

 

 ވާހަަކދ އްކ ވުން: އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު 

ނޑުމ ންނަށް އ ަކމާނޫ އ ފަރާތުން އ ްއޗ އް ލިބުނީމަ  ވ ސް ވާނީ.   ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަާރކުރަްނ ފަސޭހަ ންތޯ އަޅުގަ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

 އަޅުަގނޑުމ ްނގ  މ ދުގައި ަމޝްވަރާކުރަން...

 

 ވާހަަކދ އްކ ވުން: އަސްލަމްހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގ  މ ންބަރު މުޙައްމަދު 

ދަދ އް ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ފ ންނާނީ ބަޖ ޓުގައި އިން. އ ހ ންވީމާ، އިންނަ ގްރޮސް އަ ފ ންނާނީ ހަމަ މި 

ނޑަށް ހީވަނީ އ   ށް މަޝްވަރާ އ ކަމާއަޅުަގނޑުމ ންނަށް އ  ތަފުޞީލާއިއ ކު އ ބޭފުޅުންނަ  ުގޅޭގޮތުން ކުރ ޭވނީ އަޅުގަ

 ޗ އް ލިިބގ ން.  ބޭފުޅުންގ  ފަރާތުން އ އް  ބޭފުޅުންގ  އ ންމ ކުޑަ މިންވަުރން ލިޔުމުން ނަމަވ ސް އ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ނޑަައޅުްއވާފަިއ އާދ ! މި ަޓއިމުަގއި މިއޮީތ ާއމްދަނީ އިތުރުކުރަން، އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން، އާމްދަނީ އިުތރުކުރަން ކަ

ނޑުމ ްނގ  މި ކޮމިޓީ މަޝްވަރާކުރުން އިނގޭތޯ. މި ހުރި ކަންކަމާ ން ނޫން. ބަޔަކު ގ ނ ްސގ  އީ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑައ ޅުން. މިނިވަްނ މުއައްަސސާތަުކގ  ބަޖ ޓާ  ސަރުކާރުގ  އޮފީސްތަުކގ  ބަޖ ޓާ ގުޭޅގޮތުން މަްޝވަރާކޮށް ގޮތ އް ކަ

ބ ހޭގޮތުން ގޮތ އް ަކނަޑއ ުޅން. އ ީއ ައޅުަގނޑުމ ންގ  މި ކޮމިޓީގ  ަބއްދަލުވުން ިއނގޭތޯ. އ ހ ްނވީމާ، މި 

 ވަނަ ނުކުާތގައި މި 3ިއއްޒަތްތ ރި މ ންބަރުްނނަށް ދަންނަވައިލާނަން މި ހަމަ  ކޮމިޓީގ ... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އޯކޭ.

އޮތީ ައޅުަގނޑުމ ންގ  ބައްަދލުވުމ ްއގ  ވާހަކަ. މި ކޮމިީޓގ  ަބއްދަލުވުމ ްއ، ދ ން ހަަމ އ ޖ ންާޑގަިއ ލިޔ ލާފައި 

ނޑަކަށް ހިޔ  އޮތްކަން. އ ހ ންވީމާ، އ ގޮތަ ނޑު މި އްނުޭވ ިޚޔާލު އ އްވ ސް ބޭްށ އަުޅގަ ފުޅަުކ ތަފާތު އޮތްހ ނ އް. އަުޅގަ

 ތިބީ. އ ގޮތަށް ހުށަހ ޅިފައި މި  ވާހަކަދަްއކައިފިން ހުކުރު، ހޮނިހިރު، އާދީއްތަިއގައި ވ ސް މަސައްކަތް ކުރަންށޭ މި

އޮީތ ހަމަ އުސޫލ އް ގޮތުން  ގޮތ އްގަިއ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާނުލ ވުނު ނަމަވ ސް އ  އޮތީ. އަދި ޖުމްލަ

ވަނަ ދުވަހު، ހޮިނހިރު ދުވަހު އަޅުަގނޑުމ ން ކުރިއަށް ގ ންދާނީ އާމްދަީނ  14ގޮތަށް ހަމަޖ ހިފަ. އ ހ ންވީމާ، އ 

ނޑުމ ްނ ކޮމިޓީގ  މަޝްވަާރކުރުން.  ަފއިާވ ފަރާތްތަކާިއ މިކަންކަމާ އިތުރުކުރުން ަކނަޑއަުޅއްވާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ވަން ފުރުޞަތު ލިބޭނ  މި އ ޖ ންޑާގ  ދަށުން. އަދި މިނިވަން ބޭފުޅުންނަށް ތައްޔާރުވ ވަަޑއިގަންނަ  އޭރުން ތި

މުއައްސަސާަތކުގ  ބަޖ ޓާއިމ ދު މަޝްވަރާކޮށް އަޅުަގނޑުމ ންގ  މ ދުގައި ގޮތްަތކ ްއ ނިންމުން. ސަރުކާރުގ  

 ކަމަށް ިއއްޒަތްތ ރި  2015-11-14އޮފީސްތަުކގ  ބަޖ ޓާއިމ ދު މަޝްވަރާކުރުން. އ ހ ންވީމާ، އ އީ ހޮނިހިރު، 

ނޑައަޅަން. ހޮނިހިރު،   2015-11-14މ ންބަރުންގ  ޚިޔާލު އ އްގޮްތވ ފައި ާވކަމަށް ބަލައި އ  ތާރީޚު އ ގޮތަށް ކަ

ނަޑއ ޅި ުދވަސް. އ ީއ  3މި  17، 16، 15މިމަހުގ  ިއނގޭތޯ. މާނައަކީ ، 17، 16، 15ދ ން އޮީތ  ،ތާރީޚު ކަ

ުގޅޭގޮތުްނ  ސ ކްޓަރ އިްނވ ސްޓްމ ންްޓ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ލިކް އާދީއްތަ، ހޯމަ، އަންގާރަ ައންނަ ހަފްތާގ . އ އީ ޕަބް



  

ނޑުމ ން ގޮތްތަކ އް އްުނވޭ މިައކަށް ވ ސް އިތުރު މައްސަަލއ ްއ ަކނަޑއ ޅުން. އަުޅަގނޑަކަށް ިހޔ  މަޝްވަރާކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމ ްނގ  މަސައްކަތްތަްއ، އި   އަރުވަން.  ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އްޒަތްތ ިރ މ ންބަރު ރިޔާޟްއޮތްހ ން. އ އީ އަުޅގަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދ ްއކ ވުން: ރިޔާޟްވިލުފުށީ ދާއިރާގ  މ ންބަރު 

ނޑުމ ން މަޝްވަރާކުރަންޖ ހޭ ކަމަކީ. އ ީއ މިހާރު ހޮނިހިރު ދުވަހު  ނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމ ން މިއަށް އަުޅގަ

ރު ދުވަހުަގއި މ ންބަރުން އަންނައިރުަގއި ހަމައަށް ބަޖ ޓު ބަލައިލާފައި ހޮނިހި ރު ދުވަހާއ ބަ ބާްއވާ. އ ހ ންވީމާ، ހޮިނހި

މ ންބަރުން ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލުތައް ނޫންނަމަ މ ންބަރުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނާނީ އ އްކުރ ވިފަ. 

ުދވަުހ އްސާކުރ ްއވިއްޖ  ކަމަށް ވަންޏާ އާދީއްތަ ކަން ހިއ ހ ންވީމާ، އ  ުދވަހު ައޅުަގނޑުމ ންނަށް މި ކޮމިޓީއަްށ އ  

ކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލ ްއ  ބ ހޭގޮތުްނ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ އަޅުަގނޑުމ ންނަށް ގ ނ ވިދާނ  މިކަންތައްތަކާ

 އޮވ އްޖ ްއޔާ އ  ކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ވާ ބޭފުަޅކަށްވާީތ ރަޝީަދކީ ބަޖ ޓު ކޮމިީޓގަިއ ވަރަށް ުދވަހު ުއޅުއް  ރިޔާޟްއާދ ! ޝުކުިރއްޔާ. ިއްއޒަތްތ ރި މ ންބަރު 

ނޑުމ ން މި ނޑުމ ންގ  ިމ  އ  ހައިލައިޓުކުރ ްއވި އިޝޫައކީ އަސްލު މިދާ ނުކުތާގ  ތަރުތީބު. އަޅުގަ އުޅ ނީ އަޅުގަ

ނޑައަޅަން. އ ހ ންވ ގ ްނ މި އަންނަނީ. ޕަބްލިކް ސ ކްޓަރ  ވާހަކަަތއް މި ކޮމިޓީގ  މަަސއްކަުތގ  ާތވަުލ ކަ

ނޑުމ ން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިގު  މުަތކާއިންވ ސްޓްމ ންޓު ޕްޮރގްރާ . އ ގޮތަށް 17، 16، 15އޮތީ  ޅޭގޮތުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމ ން ފާސްކޮށް ކުއްލިއަކަށް ޚިޔާލަށް ދޫކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ އިއްޒަތްތ ރި މި ކޮމިޓީގ  ބައ ްއ 

މަށް ތިމަންނާމ ންނަށް. މ ންބަރުންނަށް ވ ސް އ ނިގަވޑައ އްނުގަންނަވާނ  އާނ މިވ ނި ދުވަހަކު އޮތީ މިވ ނި ކަމ އް ކަ

ނޑުމ ން ތިބ ގ ން މިގޮތަށް ނިންމީމަ އ ނގިަވޑަިއގަންނަވާނ  އާނ، މިވ ނި  ަގިއ  17، 16، 15އ ހ ންވީމާ، އަުޅގަ

ވ ސް ހަމަ އުސޫލ އް ގޮތުން ޚިޔާުލ  ނިންމަނީ. އ ހ ންވީމާ، މި އަޅުަގނޑުމ ން ކުރާނީ މިވ ިނ ކަމ ކޭ. އ ގޮތަށް މި

ނޑު  ނޑު ިމ  މި  އ ްއގޮތްކަމަށް އަުޅގަ ދަންނަވަނީ. ިއއްޒަތްތ ިރ މ ންބަރު މިއަށް ތާއީދުކޮށްަލއްަވން ކަމަށް އަުޅގަ

 ޤަބޫލުކުރަނީ. 

 

 ވާަހކަދ އްކ ުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގ  މ ންބަރު 

ރ ވޭތޯ އ ްއޮގތަށް މަސައްކަތް ކު އި މިއޮތް ޝ ިޑއުލާއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމ ން މި ހުށަހަޅާފަ

 ޖުމްލަކޮށް އަހާލާފައި ނިންމާލިއްޔާ މާ ފަސޭހަވާނ ހ ން.  

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދ ްއކ ވުން:

ނޑު ވަރަށް އާދޭހާ އ ކު އ ދ ން. އ ގޮތަށް ތާއީދުކޮށްދ އްވީތީ ުޝކުރިްއޔާ. އ ންމ   އާދ ! އ އީ ވ ސް ހަމަ ައުޅގަ

ނަޑއަަޅިއ  ފުރަތަމައިނުން ވ ސް ައޅުަގނޑު ދ ންނ ވީ އ ގޮތަށް އޮތް ަކމ އް ކަމަށް. އ ހ ްނވީމާ، މިޮގތަށް މިކަން ކަ

މަންޑޭޝަންތަކަށް . އ އީ ަބޖ ޓާ ގުޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑުމ ންގ  ރ ކ9ޮއަދި  8ކުތާއަކީ ނިންމާފައި އ ންމ  ފަހު ނު

ލީމަ ބުދައިަގއި އިނގޭތޯ. އ ންމ  ފަހު ބަޔާއި ހަމައަށް ައއިމަ ދ ން އ ގޮތަްށ ނިންމާ 18މަޝްވަރާކުރުން އޮންނާނީ 

ގޮތަށް ގ ންނ ވި  ވަނަ އަަހރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އ ންްޑ ޓްރ ޜަރީން ނިްނމާފައިވާ 2016ފަސޭހަވާނ . 

ނޑުމ ން ނިންމުމ އް ވ ްސ އޮންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގަ. ުބދަ ދުވަހަކީ  އިޞްލާޙުތަކާ  2015-11-18ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ނީ ދ ންމ  ޚިޔާލު އ އްގޮްތކޮށްގ ން ުކރިއަށް ގ ންދިޔައިމަ މުޅި ލަން މިޖ ހ ތޯ. އ ހ ްނވީމާ، ދ ން އ ކުަލވާއިނގޭ

 ށް ދަްނނަވާލާނަން. މި ކަރުދާހާއ ްއކޮށް ނިންމުމަށް އަޅުަގނުޑ ވޯޓަށް އަހަން މިޖ ހ ނީ. އ ގޮތަށް ައޅުަގނޑު ވޯޓަ

ނޑުމ ން ޝ ޑިއުލާ އ ްއގޮތަށް މަަސްއކަތްއ  މިީޓގ  މިއަުދ ކޮށް ނިންމުމަށް. އަުޅަގނޑުމ ން ކޮްއގޮތަށް އަުޅގަ

ހިމ ނިވަޑަިއގަންނަވާ މ ންބަުރންގ  ފަރާތުން މިކަން ނިންމަވައިދ ްއވީތީ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި 

އ ނިގވަަޑއިގަންަނވާނ  ފަދަިއން މި މަސައްކަުތގަިއ މ ންބަރުންގ  ވަރަށްބޮޑ ތި ވިސްނުްނތަކާއި ފިކުުރ ހުންނާނ . 

އާއި އަދި އ ނޫން ވ ސް  ބޭފުޅުންގ  ދާއިރާގ  ޕީ.އ ސް.ައއި.ޕީ ހާ މ ންބަރުންތައް އ ދާއިރާތަކާއި ގުޅިފަިއވާ ހުރި

މިދިޔަ އަހަރު ވ ްސ  މަޝްވަރާތަކަށް ހަމަ މި ކޮިމޓީން ލިބ ން އޮތް އ ންމ  މަތީ މިންވަރަކަށް ާޖގަދ މުން އަދި

ނޑުމ ންނަށް ބައ އް މ ންބަރުންގ  ބައ ްއ ދާއި ކުރިމަސައްކަތް ރާަތކަށް ހުރި ބައ ްއކަހަލަ ބީަދއިން ައޅުގަ

ވާހަކަދަްއކަިއގ ްނ ޙައްލ އް ލިބޭތޯ ކުރ ވ ން  ޖ ހޭ މިންވަރަކާއިމ ދު ސަރުކާރާކަންތައްތަުކގައި ނ ތް އަދި ުއނިއިތުރުވާން

ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތ އް ކުރާނ ކަމުގ  ޔަޤީންކަން ިމ ކޮމިޓީގ  މ ންބަރުންނަށާއި، އަދި މަޖިލީހުގ  ބާީކ 

ނޑު ދ ން.  އަޅުަގނޑުމ ން މި ކޮމިޓީގ  ހިމ ނިވަޑައިނުގ ން ބާކީ ތިއްބ ވި އ ންމ ހައި މ ންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމ ންގ  ދ ން ބައްދަލުވުމ އް އިރާދަކުރ ްއވިއްޖ އްޔާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގ  ވަރަށް ހ ނދުނުގ   އ ާއއ ުކގައި އަުޅގަ

ޒަތްތ ރި މ ންބަރުންނަށް ދަތިނުވާކަމުަގއި ވާނަމަ އ  ވަގުތ ްއގައި ައޅުަގނޑުމ ން ބާއްވާނ  ވާަހކަ ދަންނަވަމުން، އިއް 

ަގއިމު ވ ސް ހޮނިހިރު ދުވަހުގ  ވަގުތ އް.  ޖަާހިއރު އިނގޭތޯ. ދ ން އ  ަގޑި އަންނާނ . ހަމަ 10ދުވަހުގ  ހ ނދުނު 

ނޑު މިވަުގތު ބައްދަލުވުން އ  ނިންމާލަން  ވ ސް ފާސްކޮށްފިްއޔާ އަނ އްކާ ަގޑިއަށް އުިނވ ގ ންދާނ . އ ހ ންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމ ން ދ ން ބައްދަުލވުމ އް އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ދުަވހު.  ވާހަކަ  އ އ ހ ންވީމާ، ކޮމިޓީގ  ފުރަތަމަ ބައްދަުލވުން. އަުޅގަ

ދަންނަވާލީ ނޫންތޯ. ވަރަށް ވިސްނުންފުޅު ގ ންގުުޅްއަވއިގ ން އިންނ ވިނަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލިން ޚިޔާލު 

 އަހަނީ. ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ނިމުނީ.  ރު މިއަށް ވޯޓަށް މިއ ްއގޮތްވުުމގ  ސަބަބުން މިހާ

___________________ 


