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  ވާހަކަެދއްެކވުން: މޭޒުން އިދާރީ

 ވަނަ އަހަރަށް 2018 ބަެޖޓްމިއޮތީ މިއަދު އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ! ައޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީ ފައްޓާނަްނ އިނގޭތޯ. 

ިދ އަ އްރިރުޤަމުޮކމިޓީގެ  .އްދަުލވުންަފއިވާ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަްއވާ ކޮމިީޓގެ ފުރަތަމަ ބަލަތުން ހުށަހަޅުއްވާއުދަ

އެގޮތުން މި ރުން. މެންބަ 24އިގަންަނވަނީ ޖުމްލަ ވުން. މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަ އްރިރު ޮހއްވެ ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤަ

ބަރުން އިނގޭތޯ. މެން 13ން ބޭނުންވާނެ އަދަދަކީ ރު ހޮވުމަށް އެންމެ މަދުއްރިމުޤަ ިއބުކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ނަ

ންބަރުންގެ ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ މެިމވަގުތު ޓަކައި ދަންނަވާލާނަން ޮކމިޓީގައި  އަޅުގަނޑު ކޮމިީޓގެ ރެޯކޑަށް 

ތެރި ގެ އިްއޒަތްދާއިރާދު މާފަންނު މެ  ،هللاއީވާ ޢަބްދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަންފުޅުތައް. ގަލޮޅު އުތުރު 

ހޯރަފުށީ  ކު،އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިލިމާލެ  އަސްމާ ރަޝީދު،މެންބަރު 

 ރި މެންބަރުާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެފުށީ އުތުރު އްކުޅުދު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ންޑޫ ކޮމަ ދިރު، ޢަބްދުލްގާާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދުމިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ،

ޒަތްތެިރ އިރާގެ ިއއްދާެވލިދޫ މިވަގުތު ކޮމިޓީގައި ަވޑަިއގެން ނެތް. އަޙްމަދު ނާޝިދު. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަގުތު މި ސައިން،އްމަދު ރަޝީދު ޙުރި މެންބަރު މުޙައަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ  ޔާމީން،هللا ޢަބްދުމެންބަރު 

ތްތެިރ ރާގެ ިއއްޒަާކށިދޫ ދާއި ޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން،ކޮމިޓީގަިއ ަވޑަިއގެން ނެތް. ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއް

 ބަރު މެން އްޒަތްތެރިިއގެން ނެތް. މަތިވެރި ދާއިާރގެ އި އި ަވޑަމިވަގުތު ކޮމިޓީގަ  މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް،

ތްތެިރ ާރގެ ިއއްޒަކުޑަުހވަދޫ ދާއި ލީލް،ޚަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުނިލަްނދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ޙުސައިން މުޙައްމަދު،

ިރ ތެގެ ިއއްޒަތްގަމު ދާއިރާ  ރަޝީދު، ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު،

 ރާގެފުށީ ދާއިގެމަނަ ްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު،ންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަދާ މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް،

ަގއްޫދ  ،މަދު ރަޝީދުންބަރު މުއާުޒ މުޙައްމަޑަވެލި ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން،

 ޒީދު،ބަރު ޢަލީ ފައްޒަތްެތރި މެންރާގެ އި ދު ދާއިފުވައްުމލަކު މެ އަޙްމަދު ރަޝީދު،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރާހީމް ންބަރު އިބްގެ ިއއްޒަްތތެރި މެމަރަދޫ ދާއިރާ ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ،ފޭދޫ ދާއިރާގެ ާދއިރާގެ އިްއޒަ

ްނ ިއގެަގއި ަވޑަ، ިމވަުގތު ކޮމިޓީއަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ޝަރީފް

ްޟ މަށް. ރިޔާއްރިރުކަމަށް ނަންފުޅުަތއް ހުށަހެޅުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީެގ މުޤައަޅުގަނޑު މިހާރު ފު. ނެތް

 ރަޝީދު. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ޓީގެ ކޮމި ކު މިމަނިން ޙުސައިންންބަރު އަޙްމަދު ނިހާއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 އްރިރަކަށް. މުޤަ
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 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 ގަތީމަ. ތަކަށް އެިދވަަޑއިސްޢަދު ފުރުޞަމެންބަރު އަ ދީދީ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްފޭދޫ ދާއިރާގެ

 

 ހަކަދެއްެކވުްނ:ވާ އަސްޢަދު މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދާންދޫ

 . އާ ެއކުދު ކުރީމައި. ދެން އެހެންނަމަވެސް ދީދީ ތާއީކޮށްލުުމގެ ނިޔަތުގަ ސް ތާއީދުވެ  ގަނޑުއަޅު

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

މަދު ނިހާން ބަރު އަޙްފުޅަކީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންއްރިރުކަަމށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނަންއާދެ! ކޮމިޓީގެ މުޤަ 

ދެ! އާްނ އެދެން. ދެއްވުކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓ މަނިކު. އެ ނަންފުޅަްށ ސައިންޙު

ވަަޑިއގަތީ ކަމަށް ހޮވި އަޣްލަބިއްޔަތުން ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރުމެންބަރުންެގ  14ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ތެރެއިްނ  ކޮމިޓީގެ

 ޞަތު މި ގަނޑު މިހާރު ފުރުމަނިކު. އަޅުންދު ނިހާން ޙުސައިވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަ

 . ކުރުމަށް. ރިޔާޟް ަރޝީދުރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅައި ތާއީދުއްރިހުޅުވާލަނީ ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

  އަޙްމަދު އާމިރުގެ ނަންފުޅު. ގަނޑު ހުށަހަޅަން ކުޑަހުަވދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުއަޅު

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 ޘްމާން. ޖަމީލް ޢު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނައިބު  ދު އާމިރު މި ކޮމިޓީގެދުކުރަން ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމައަޅުގަނޑު ތާއީ

 ށް. އްރިރަކަމުޤަ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 ލީލް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކުރުމުގެ ޮގތުން.ހަމަ އާމިރުެގ ނަންފުޅަށް ތާއީދުެވސް  އަޅުގަނޑު

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

ޒަތްތެިރ ރާގެ އިއް ކަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ އެންމެ ނަންފުޅެއް. އެީއ ކުޑަުހަވދޫ ދާއިްއރިރައާދެ! ކޮމިީޓގެ ނައިބު މުޤަ

 ުޅގަނޑު ޯވޓަށް އެެހންވީމާ، އަ. ވެސް ވަނީއެ ނަންފުޅަށް ތާއީދު ލިބިފައި ނަންފުޅު. މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރުގެ 

ރިަރކަށް އްން ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުޤަމެންބަރުްނގެ އަޣްލަބިއްޔަތު 14ެދ! ކޮމިޓީެގ އާ ހުށަހަޅަން، ހުޅުވާލަން.

ތާ ށް ރިޔާސައަޙްމަދު އާމިރު. ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރަ ހޮވިވަަޑިއގަތީ ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ވާލުވުމަށް ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. ޙަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިގެން ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކު 2018`. 

މާލިއްޔަުތ އިގަންަނވާ މިޓީއަކީ މަޖިލީހުަގއި ހިމެނިވަޑަ ން މި ކޮިއގަންނަވާނޭ ފަދައިގިަވޑަނ. އެދިަޔއީ ކުރިއަށް މި

ޓީެއއް.  މަްއޗަށް އެކުެލވޭ ކޮމިމެންބަރުންގެ 24ދީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ތިޞާއަދި އިޤް ކޮމިޓީއާއި

ވެސް ެދއްވާަފިއާވ އި ތަކުގަ އި މެންބަރުން މީގެ ކުރީ އަހަރުމިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގަ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތުަގއި

ވެސް އި އަހަރުގަ ވަނަ  4އެއްބާރުލުން އަުޅގަނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ފާހަގަކުަރން. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން މި 

އުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުާރ ކޮމިޓީގެ މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދިޔަ ތަރުހީބަށް ދަ

މަށް ކުޑަުހވަޫދ ރިރުގެ މަޤާއް ެއކުަގއި މި ކޮމިީޓގެ ަނއިބު މުޤަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަނޑާ 

ޚަބާ ދަންނަވަމުން މަނިކުފާނަށް ވެްސ މަރު ދު އާމިރު ހޮިވަވޑަިއަގތުމުން އެދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަ

މު ގޮތެްއަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓގެ މަަސއްކަތްތަްއ ފުރަތަމަ ފެށުމާ ެއކުަގއި ކޮމިީޓގެ ަގވާއިދު ފައްޓަން. ޢާއް

 ގެންދާ ގޮތުންކަތްަތއް ކުރިއަށް ތަކުގެ މަސައް މު ކޮމިޓީއަށް ގެންދަމު. ދެން ޢާއް ފާސްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ުކރި

ބާްއވަީނ  މި ތަ ނިންމަވާަފއި އޮްނނަ ގޮތުަގއިން ވަކި ގޮތަކަށް ނުނިންމަވާ ނުވައަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންަބރު

މި ބަްއދަލުވުން ފެށިގެން ކުރިއަށް  އެހެންވީމާ، .ގޮތަށް އެގޮތަށް ހުޅުވާަފއި އޮންނަ ޢާއްމުޮކށް މީޑިއާއަށް ކޮމިޓީަތއް 

ޯތ އިަކމުގައި ދަންނަވަން. އެއަށްފަުހގައި ދެން ބޭްއވޭ ބައްދަުލވުމުގައި މީިޑާއގެ ހާޒިރުގަ ނީ މީޑިއާގެ ހާޒިުރގައި މިދަ

ށައިގަތުމަްށ ނީ. ނަމަވެސް މި ބައްދަލުވުން ފަފަހުން ކުރިއަށް ގެންދާމީގެ ފާސްކޮށްދެއްވީމަ ދެން މެންބަރުން ނޫންތޯ 
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ކަތްތައް ތަރުތީބުކޮްށ މުކޮށް މަސައްމެން ޢާއްދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު މާތަށް ޓަކައިމަޢުލޫމީޑިއާ އޮތްކަން މެންބަރުންގެ 

ގެންދާ ދިއުމުަގއި ބޭނުންކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަާވއިުދ ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ފައްޓަން ކުރިއަށް 

 ނަމުގައި  މިޓީގެ ހިންގާ ގަާވއިުދގެގިަވޑަިއގަންނަވާނޭ ފަދައިން ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮނއަޅުގަނޑު ބޭނުން. އެ

ކުިރއަށް.  އްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮްށގެން ުދ ހަމަ ފުރަތަމަ ބަސް ައޅުގަނޑުމެން ނިންމީ ަގވާއިވެ  އަހަރު 4ވޭތުވެިދޔަ 

 ބައެްއ ަގާވިއދުގެ ކޮޕީެއއް އަދިގަވާއިދު އޮންނާނެ. މި ވެސް  ންބަރުންގެ ފައިލްކޮޅުަގއި ހަމަ މިހާރުމެއިްއޒަތްތެރި 

އްގައި މި ނަަމެވސް ޖުމްލަ ގޮތެވީ ވިފައި ވަރެްއގެ ކުދި ބަދަލުތައް ގެނެތަުކގަިއ ކޮންމެވެސްބަދަލުތައް އެކި އަހަރު

މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށް ކުރިއަްށ  އީ ހަމަ އެއް ގަާވއިދެއް ކަުމގަިއވާީތވެޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މި ކޯރަމްގެ ބަދަލު ފިޔަވައި

ތްތެިރ އިްއޒަގަނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ުހށަހެޅުމަށް އަޅުވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ބަރުންނަށް ފެނިމަށް މެންގެންދިއު

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ،މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންދާ ގެމަނަފުށީ

މެން އަޅުގަނޑު ގައި ެވސްގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ސް އަޅު މީގެ ކުރީގައި ވެ އްރިރު.ޤަމު ޝުކުރިއްޔާ !އާދެ

ން މި  ހުށަހަޅަ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުއިބޭނުންކުރީ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކޮމިޓީ ހިންގާ ގަާވއިދު އަދި މިއޮތީ ފައިލްގަ 

ރިއަްށ އްކަތް ކުގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތިން ހަމަ މި އަހަރުގަިއ ވެްސ ހަމަ ބަޖެޓްގެ މަުރޙަލާ މަސަ

 ގެންދިއުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޚަލީލަްށ  هللاޢަބްދުރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޑރ.ދަންނަވަން. ނިލަންދޫ ދާއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުުކރު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ނުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ޖަމީލް ޢުޘްމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމު އުސޫލުތަކާ ޢާމަށް ތާއީދު ވެސް ލިބިފަ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަނީ ހުށަހެޅުމެއް ލިބި އަދި ހުށަހެޅު

ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަްށ. މާނައަީކ އެްއގޮތަށް މި ހުށަހެޅުން މި ޮގތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ެއދި މެންބަރުންނަށް 

ހިންގަމުންގެންާދ  އިގޮތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަ ހިންގާ ގަާވއިދުެގ   ކޮމިޓީގެހާރު ވެސް ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާމި
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ވާތީ އެ ގޮތަށް އިގަާވއިދު މި ކޮމިޓީގެ ަގާވއިދުގެ ގޮތުަގއި ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފަ

ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ކޮމިޓީގެ ހާޒިީރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓުިއގަންނަވާ ފެނިވަޑަ

ކޮމިީޓެގ  !ޖެ ކަމަށް އިޢުލާނުކުރަން. އާދެމެންބަރެްއގެ ވޯުޓ ލިބިގެންދިއުމާ ުގޅިގެން އެ ޮގތަށް ފާސްވެއް 13ތެރެއިން 

 ގަނޑުމެން މަސަްއކަތް ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ ބަޖެޓް. ބަޖެޓް ކަރުދާސް ލިބުމާއްމުގޮެތއްަގިއ އަޅު ޢާގަާވއިދަށްފަހު 

އޮތޯރިީޓެގ ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ  101އެްއކޮށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

މުގެ މަސައްކަތް އެހެން ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން ހޯދު އަދި އޮޑިޓަރ ގަވަރުނަުރގެ ލަފައާ

ގޮތެްއަގިއ އްމުޢާހުރީ. ކުރިއަށް ައޅުަގނޑުމެން އި އަހަރުތަކުަގއި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަްށގެންދާ ކަމަށް ލިބިފަ

ެއ  ،ިޑއެއް ކަނޑަެއޅުމުގެ މަސަްއކަތްގަޅުުމގެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، ސުން ގަިޑެއއް ކަނޑައެފާހަގަކޮށްލަން ސުން

ުތގެ ތާަވލުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ މި ދެންނެވި އޮޕީިނއަން ހޯދާނެ ގޮތެއް ކަނަޑއަޅާނީ. ސުންގަީޑގެ މަަސއްކަ

 ހުށަހަޅާލަން އެއީ ހާޒިުރކޮށްގެންތޯ ުނވަަތ ލިޔުމުންތޯ ނޫނީ އެހެން ގޮތަކުންތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ

ކަށް. ގަޑިއަ ކޮށްގެން ކުރިއަްށެގންދާނެ ސުންބުތަރުތީ އި ގަޑިއެއް މަސައްކަތްތައް މި ކޮމިީޓގަބޭނުން ހަމަ ސުން

ފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ފުރުޞަތަކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލު

 އަރުވަން.   ވާތީ އެ ފުރުޞަތުއި އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ފުށީވިލު

ށް މި ހުށަހެޅުން ހަމައަށް ެޑޑްލައިެންއ ކަމަށް. ދެން ޭއގެ ކުރިން ނިންމުމަކަާއ  25ށަހަޅަން މި މަހު އަޅުގަނޑު ހު

އެ އްޔާ ޖެވެއް ންމަން ވެސް ކޮމިޓީައށް ނިމިގޮތަށް އޮތުމަކުންނެއް ދިާމާވނެ މައްސަލައެއް ނެތް. ެއއަްށވުރެން ައވަހަށް

އްާޔ މިއްޖެހަމައަށް މިކަން ނުނި 25ން މުމުގެ ސަބަބުން ފަހުނެ. ދެން އަދި މި ނިންނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާ 

ީއ އެ  25ވަނީ ހީ އަުޅގަނޑަށް ށްހެއްނާޅާ. އެހެންވީމާ، މި ވަގުތަމުއްދަތު އިތުރުކުރާކަށް ވެްސ މިއަކުންނެއް ހުރަ

 ޑެޑްލައިެނއް ކަމަށް ބަލަިއގެން މަސައްކަތް ފަށަިއގަންނަން ެއންމެ ރަނގަޅުވާނެހެން. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ޚަލީލަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ޢަބްދުރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޑރ.ނިލަންދޫ ދާއި

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ިދަޔ އިުތވެ ފާއަޅުގަނޑު ހަމަ ރިޔާޟް ަރޝީދުގެ ެއ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީދުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން. ެއއީ

ވޭތީއާ ވެްސ ބޫލުކުރެޤައެކަށީގެްނވާ މުއްދަތެއް ަކމަށް ދުވަހަީކ  10ތަނުގައި ައޅުގަނޑުމެން ބަާލއިރުަގއި ހަމަ 

 އެްއކޮށް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އަޅުގަނޑު އެދުނީ ހަމަ ތާއީުދކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުަގއި. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ގަިޑއެއް ކަނޑައެޅުުމގެ މަސައްކަތް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުން !ޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެޝުކުރިއް  !އާދެ

ފަށައިގެން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު މި ވަނީ ގޮތެްއ ހުށަހަޅުއްވައި އަދި ތާީއދު ވެސް ލިބިފަ. ދެން 

ގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެކަުމގެ  9:00އިްނ މާދަމާ ހެނދުނުގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަ

ގެ އްމުގޮތެްއަގއި ބަޖެޓުޢާސްކުގެ މަރުޙަލާ ފެށިގެންދަނީ. ހު ގެ ބަގޮތެްއަގއި ބަޖެޓު ޚަބަރު މިވަނީ ލިބިފަ. މައިަގނޑު

ތެއް ޓުގެ ފުރުޞަމިނި 15 މެންބަރުންނަށް ސްގެ މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ ދަންފަޅިތަކުގައި ިއއްަޒތްތެރިހުބަ

ގެ އެކި ކަންތައްތަކާ ބެޭހގޮތުން މެންބަރުން ދެކެވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތެއް ހާމަކޮށްެދއްވުމަށް. ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ބަޖެޓު

ްއކަްތ ކޮމިޓީ އެްއެވގެން ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސަ 2އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގައި ާޚއްަޞކޮށް މި 

ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ ބައެއް ނުކުތާތަުކެގ މައްޗަށް އަލިއަުޅވާލުން 

ލާ ވެސް ސް މަރުޙަހުެގ ބަެދވޭނީ އެާއއެުކަގއި ބަޖެޓުގެންމާ، އެ މަަސއްކަތް ެވސް ކުރިއަށް އޮވޭ. އެހެންވީ

ގެ މަޢުލޫމާތަށް މާގެ އެ ަބއްދަލުވުން ުކރިއަށްދާ ވާހަަކ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވާީތވެ މާދަފެށިގެންދާތީވެ ކަުމގައި 

މި އޮތީ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ  އިވަަރކަށް ދުވަުހެގ މުއްދަތެއް ހުށަހަޅުްއވާފަ 10މި  !ލާނަން. އާދެ އިޓަކައި ދަންނަވަ 

އާ ހަމައަށް. ެއއީ  2017 ބަރާންވެނޮ  25އެދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ގޮތަށް ފާސްކޮށްދެްއުވމަށް. އެއީ 

އް ތަރުތީބުޮކްށ ަގޑީެގ މަސައްކަތްތަ ެގ ސުންދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ބަޖެޓު 10އޮތް މިއަދުން ފެއްޓިގެްނ ކުރިއަްށ 

އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައިނިންމުމަށް ވިލު

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ،ލްޚަލީهللا ޢަބްދު ޑރ.

ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ. ހާޒިުރެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު

ކަމަށް ކަނޑަައަޅން. އަދި މިއާ އެުކގައި  މެންބަރެްއެގ ވޯޓާ އެުކގައި މި ގޮތަްށ ފާސްވީ 13ތެރެއިން 

ގެ މަަސއްކަތްަތްއ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ބަރުންނޮވެ 15އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ގޮތްަތކެއް އަތުރާލުމުަގއި އެީއ 

ން ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށު 101ޓާފަިއ މި ަވނީ މިއަދު. އެހެްނވީމާ، ަރއްިޔތުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އްރަސްމީކޮށް ފަ
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ޖެނެރަލްެގ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން  އި އަދި އޮޑިޓަރޔާ ޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ލަފައަޅުގަނޑުމެންނަށް މޯލް

ހޯދުމަށް ޓަކައި ގޮތްތަެކއް ަކނޑައެުޅއްވުމަށް ފުރުޞަތު ައޅުގަނޑު ހުުޅވާލަން. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް 

 އަރުވަން.  ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު

 

 ރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއި ފުށީވިލު

ރަުކގެ ތެރި މެންބައަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ ލިޔުމުން މި މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ގެންނަން. ގެނައުމަށްފަހުގަިއ އިއްޒަތް

ުރ ރުނަ.ޭއ ަގވަވެސް ކުެރވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެމް.އެމް މާބޮޑު ސުވާެލއް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ުސވާލު ސާފު

ޑު ން އަޅުގަނޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ވެްސ ލިޔުމުން މި ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ އެ ޮއޕީނިއަން ހޯދަ ވެސް އަދި ޮއޑިޓަރ

 ހުށަހަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު

 

 މާނު ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް ގެމަނަފުށީ

އީ. އެެވސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކަންތައްކުރި ގޮތަކީ  އިއްރިރު. މީގައި މިދިޔަ އަހަރުގަ ޤަ ޔާ މުޝުކުރިއް

ްއ ންނަވާ ގޮތެ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މި ހުށަހަޅަނީ ހަމަ ލިޔުމުން އެ ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭ ދެކެަވޑަިއގަ

ޅުންނާ ބޭފު ން އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ުސވާލެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެއެންގުމަށް. ދެން އޭގެ ފަހުން 

 ޝީދުގެ އެ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކަންަތއް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް. ުޝކުރިްއޔާ. އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަްނ ރިޔާޟް ރަ

 ހުށަހެޅުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަކ  ވާހަރޭގައި. އެތެގެ މަރުޙަލާގެ ލިމެންޓަރީ ބަޖެޓުއެ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ސަޕް އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން

ކޮށްފި ވައި ފާސް ލާނަން. ނަމަ ވެސް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އެ ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްއިވެސް ރެޯކޑަށް ޓަަކއި ދަންނަވަ

 ؛ލާފަތް ކަމަށް ބަނަވަން. އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެއެ ގޮތަށް ކުރިއަްށގެންދާނެ ވާހަަކ ދަންއަޅުގަނޑު ކަމަށް ވާނަމަ 

 އިން މުޙައްމަދު، މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްތަްއ ނަ ކަންތަގިދެއްީވކަމެއް. ދެން ދެއްީވކަމަށް ހީކޮށް  ެނއްނުވޭ ައދި އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތުޤީއަޅުގަނޑަކަށް ޔަ

 މި ކަށްނޫން ލާނަން. އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއި ތަށް އަޅުގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވަމިހާރު ކުރަމުންދާ ގޮ

ކޭ. މު އެއްޗެ ންއޮންނަނީ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް މުހި އިވަދެފައެރީ، ހިތަށް އުޅެނީީކއެއް. އަުޅގަނޑު ހިަތށްއެރީ ހިތަށް 

ްނ ދެންނަނީ. އޮ އިމު އިންސްޓްރުމަންޓް ކަމަށް ހީކުރެވިފަންހިޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދު ަބއްޓަންކުރުމުގައި އެންމެ މު

. އޮންނަނީ އިއެމް.އެމް.ޭއގެ ގަވަރުނަރާ ިމ ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ މި ކަމަށް ވަގުތުދެވޭނެ ަކމަށް ހީވެފަ

ތިއްބެިވ  ިއގެން މިއަޅަ  ަޓއި ،މިތާ މި ތިއްބެވި  ،ގެ ގޯެހއް އޮތީކީނޫން. އެހެންނަމަވެސްދެްއވުން އޭ  ލިޔުމަކުން ޚިޔާލު

ްސ ވެތައް ންޓުށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ޕޮއިގިނަ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލުކޮށް އެ ކަްނކަމުަގއި އަދި އިތުރަ

ޅުގަނޑު ށްލަން އަމި އޮތީ އެެއްއ ސާފުކޮ އިވިފަހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ކޮން އުސޫލެއްގެ މަްއޗަށްތޯ މި ބިނާކުރެ

ތައްަތއް ކޮށް އެ ކަންބޭނުންވޭ ތި ގޮތަށް ނިންމަވާއިުރގަިއ. ެއއީ ހަމައެކަިނ މި ކަރުދާހުގެ މައްޗަށް ބިނާ

ނުންާވ ފުކުރަން ބޭވަނީ ެއ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދަްއކަިއ ެއ ބޭފުޅުންެގ ޚިޔާލު ހޯއްަދވައި އަދި ކޮިމޓީން ސާނިންމެވުން

 ާސފުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން.  ބޭނުންފުޅުނުވަނީ ކީްއވެގެންތޯކަންތައްތައް ސާުފކުރަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުން އަުޅގަނޑު މި ބަލައިލީ އިްއޒަތްތެރި މެ އި ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވި ނުކުާތގަ 

ެގ  ސުންަގޑީ. އެ ގޮތުން ހުުޅވާލި ފުރުޞަތުގައި އެއީއިރުމުގަ އެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ މި ކަން ކު

މި  އި )ށ( ގަވަަނ މާއްދާގެ 101ލަން ބޭނުންވަނީ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ރުވާމަ އަުޅގަނޑުެމން އަތެރޭގައި ފުރަތަ

ޝަނަލް ުރގެ ޕްރޮފެއި އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގަވަރުނަުޅވި ފަދައިްނ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާންކުރާ ބުނުން. ދެންމެ ިތ ވިދާބަޔާ

 ށި ދާއިރާގެ އޮޕީނިއަން ައޅުގަނޑުމެން ހޯދާނެ ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ ކަނަޑއެޅުމަށް. ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ިހނދު ވިލިފު

ްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ގޮތަްށ ހުށަހެޅުއްވީ ލިޔުމުން ެގންނަވަން އެ މަނިކުފާނަ

 އެ ގޮތަށް ލް ޢުޘްމާންިދގެން ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް. އަިދ އެއާ ވި

ނޑުމެން ހުން އަޅުގަވެސް ކޮށްލަދިނިން ފަހުން. އެއީ ެއންމެ ފަ ތާއީދުކުރަްއވާ ވިދާުޅވި ވިދާުޅވުމެއް އަުޅގަނޑު ހާމަ

ސައްކަތުގެ ގެ މަޖެޓުދިޔަ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޅިގެންއެ ގޮތަށް ލިޔުމުން ޢަމަލު މި ގެންދިޔައީ މި އަހަރު ތެރޭަގިއ ހުށަހެ

 އަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ  2017ވަނަ އަހަރު  2016ވޭތުވެިދޔަ އަހަރު  ކަމަށާއި ނަަމެވސްއި މަރުޙަލާގަ

ކުރިއަްށ  މަސައްކަތް ބޭފުޅުން މިތަނަށް ހާޒިރުކޮށްގެން އެ މަސައްކަުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިަޔއީ ހަމަ އެ

ޓަްށ ނޑު ވޯޅުގަ، މި ހުށަހަޅުއްވާފައި މިހާރު މިއޮތީ ލިޔުމުން ގެންނަ ގޮތަށް. އެގޮތަށް އަ ޔައީ. އެހެންވީމާގެންދި

ތްތެިރ ން އިްއޒަ، ދެން ނިމޭގޮތެއްގެ އަލީަގއި ކުރިއަްށ ގެންދަން. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވައަހާނަން. އެހެންވީމާ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އި 
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 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ލަތުެގ ވެސް ަދއު ވިޔަސް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުަގއި ަވގުތު ުކޑަކަާމއިެއކު އެެހން އެކަންތައް ކުރެްއވި ކަމަށް  !އާދެ

  މެންބަރުން ، ިއއްޒަތްތެރި މިއޮތީ. އެހެންވީމާހުށަހެޅިފައި ނަްށވުރެ ގިނަ ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް އަބިލި 27ބަޖެޓު 

އެއް ބަލް ކަހަލަ ވިަޔސް ވެސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެ ލިޔުމުން އަދި ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް

ގަނޑު ޅުއުމަށް އަ ެއމް.އެމް.އޭެގ ަގވަރުނަރު މިތަނަށް ގެނަ ގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތް. ެއކަމަކުއޮފީސްތަކުން ައޅުގަނޑު

ާއއި  ލިސީކަމެއް. އެއީ ަދުއލަތުގެ ފިސްކަލް ިސޔާސަތު، ފިސްކަލް ޕޮ މުންމަ ހުށަހަޅަން. އެއީ ވަރަްށ މުހިހަ

ންެގ އަޅުގަނޑުމެ ކަމެއް. އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ މުންވާރަކަށްތޯ ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިނިޓަރީ ޕޮލިސީ ދިމާވަނީ ކި މަ

ތުންގެ މާިއ ރަްއޔިވަރަްށ ބޮޑު އެްއެޗްއ ބަޖެޓަކީ. މުޅި އިޤުތިޞާދީ ކުރިއެރު ރައްޔިތުންެގ ތަނަވަްސކަމާިއ ގުޅިފައި 

ގައި ހުރި  މި ބަޖެޓުފުދުންތެރިކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅޭ އެްއޗެްއ. އޭގެ ތެޭރގަިއ މި ބަޖެޓު ފާސްވެގެން ދިއުމުންނާއި

ހަލަ ނީ ކޮން ކަސާގެ ސިާޔސަަތށް އަންނާއެިކއެކި މަރުޙަލާތަކުން ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން އެމް.އެމް.ޭއގެ ފައި

ޔަްސ ވި  ކަމަށް ންއާިއ ެއކަމުގެ ސަަބބުން ކުރާނީ ކޮން ައސަރެއްޯތ އަދި ލިޔުމުން ވެސް ގެނެވިާދނެ. އެހެ ބަދަލެއްތޯ

ފުޅުން ބޭ ެއކު އެގުިޅގެން ލިޔުމެއް ެވސް ހުށަހެޅުމަކީ މައްސަލަެއއް ނޫން. ހަމަ ލިޔުމާއި ވެސް އެ ހުށަހެޅޭ ލިޔުމާ

 ވާަހަކ ފީސްތަކުގެޚާއްަޞކޮށް އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުނަރު. ދެން އެހެން އޮ ،ން މެންބަރުން ކުރައްާވ ސުވާލަށްވަަޑއިގެ

ގަނުޑ ކަނި އަޅުއަޅުގަނޑު ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވެސް ހަމަ ލިޔުމުން ގެނައިމަ ރަނގަޅު. ހަމައެ

ޑަިއގެން ރުނަރު ވަ މް.ޭއގެ ަގވަ އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާ ކަމަްށވާނަމަ އެމް.އެމި ހުށަހަޅަނީ އެމް.އެމް.އޭގެ، ބޭފުޅުން

ފައި އޮތީ އާިއ ދޭތެރޭަގއި ުގޅުން ހުރި ގޮތެއް. އެީއ ދައުލަުތން މި ހުށަހަޅާ ނިޓަރީ އަދި ފިސްކަލް ޕޮިލސީމަ

ިކ . ެއއީ ވަ ްއވާ ެއއްެޗއްދައުލަތުގެ މާލީ ސިޔާސަތު ިއނގޭތޯ. ފައިާސގެ ސިޔާސަތަީކ އެމް.އެމް.ޭއއިން ކަނަޑއަޅު

ޑަށް މި ވަރަށް ބޮ  ވެްސ އަރާ ެއއްެޗއް މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތު ދޭއްޗެއް މިއީ. ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އޮޅުން

.ޭއެގ  އެމް.އެމްގުޅިލާމެހިފައި ހުރީމަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޢަދަބުވެރިކަމާއި ެއއްކޮށް ދަންނަވަން

 ގެނަަޔްސ ގެނައުމަށް މިތަނުން ފާސްކޮށްދެއްވާށޭ. ދެްނ އެހެން އިދާރާތަުކގެ ބޭފުޅުންގެ ލިޔުމުންގަވަރުނަރު 

ދި ގޮތުން އަބެހޭ އިާސގެ އަގަށް އަންާނނެ ބަދަލާމައްސަލަެއއް ނެތޭ. އަުޅގަނުޑމެން ހަމަ މޮނިޓަރީ ސިޔާސަތާއި ފަ

ތައް ނަ ނުކުތާގިތުރަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންާވ ވަރަށް ލިޔުމުން ދެއްަވވާފައި ހުރި ަކންކަމާއި އިތުރު ުސވާލުކޮށް އި

  ގެންނަން ، އެ ވާހަކަ ަދންނަވައިލީ. ހުށަހަޅަން ައޅުަގނޑު ެއގޮތަށްނެ އިނގޭތޯ، އެބަހުރި. އެހެންވީމާހުންނާ

 އެމް.އެމް.ޭއގެ ގަވަރުނަރު. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ެގ  ޕާޓީތަކުންވަނީ މި ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ހުރިހާވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނު

ންިދއުން. ކުރިއަށް ގެ ކުރެވެން ހުރި ެއންމެ މައްޗަކަށް އެކޮމަޑޭްޓކޮްށގެންވެސް ދައްކަވާ ވާަހކަ އެކޮމަޑޭޓް މެންބަރުން 

މެ. އޮންނާނެ މަ އެގޮތަށް މިހާތަނަށް އަޅުގަނުޑ ގެްނޮގސްފައިވާނީ އެހެން. ަބއިވެިރވެަވޑަިއގަތުމުެގ ފުރުޞަތު ހަ 

ރިއަށް  ކޮމިޓީ ކުއްމުގޮތެްއގައި ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަނަޑއަުޅއްވާަފއި ހުރޭ މިޢާޅުގަނޑު އެދެން ދެން ޕާޓީތަކުން އަ

ެތިރ  އިއްޒަތްށް ގެނެވޭނެ ގޮތް. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމުން ވަނީއަޓީެއއްގެ ފިކުރު ރިޔާސަތާއި ހަމަގެންދާއިރު އެ ޕާ

 ގައި ގޮތެއް ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އާއްމުން އަޅުގަނޑާއި ހަމަޔަްށ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ ރަޝީދުގެ ނަމެންބަރު ރިޔާޟް

ޙް އްމަދު ޞާލި ން އެ ަވގުތެްއގައި އެންމެ އިްސކޮށް ހުންނަވާ ބޭފުޅާ. އިބްރާހީމް މުޙަބަލައިގަންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ

 އެހެންކަމަށް  ގުތު އިންނެވީ އިްސ ބޭފުޅަކަށް.ވަަޑއިގެން މިަވގުތު ނެތީމަ އަޅުގަނޑު މި ބަލަނީ އީވާަކމަށް މިވަ

ގެ ދެ ޅުގަނޑުމެންބަލައިގެން އެްއވެސް ބޭފުަޅުކ ދެފަރާތުގައި ވާހަކަދަްއކަަވިއގެން ދެން އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަާރތުން އަ

ުރވަން ރުޞަތު އަމެންބަރުން އެބަ ތިއްބަވާ. ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންަދވައިިފްއޔާ އަުޅގަނޑަށް ފަސޭހަ. އަުޅގަނޑު ފު

ތަފާުތ  . ިމ ޚިޔާލާިދވަަޑިއގެންފައިވޭޚަލީލު ފުރުޞަތަަކށް ކުރީބަިއގަިއ އެهللا އީާވއަށް އަދި ޭއެގ ފަހުގަިއ ޑރ.ޢަބްދު

 އަރުވާނަން ކުރިއަށް. އަދި އެްއ ފުރުޞަތު !ކަށް ތާއީދުކުަރއްވަންޯތއޭ؟ އާދެޚިޔާލަކަށްތޯ ނޫނީ ކުރިން ޚިޔާލަ

 ރުވަން. ރެ ކުރިން ފުރުޞަތަކަްށ އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާތީ. ފުރުޞަތު އަޚަލީލަށް ފުރަތަމަ އެއަށްވުهللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މު ންަޔއިުރގައި ހަަމ ދައުލަތުގެ މުހިއަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މީެގ ކުރީަގއި ބަޖެޓު ދިރާާސުކރައްވަމުން ދި

ށް ގެނެސްގެން ވަަރށް ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ުކރެވިފައި ހުރިކަން އެީއ މުއައްސަސާަތއް ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ަކމެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ވެްސ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މެދުމިނުގެ ޙައްލަކަށް ދިއުމުެގ 

ޅުއްވުމަށް އިތުުރ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު އެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެ ،ގޮތުން ރިޔާޟް ރަޝީދު

ބައެއް އިތުރުކޮށްލަން އަުޅގަނޑަށް ފެނެއޭ. އެއީ އެ ފޮނުއްާވ ލިޔުންތަކުގައި ައޅުގަނޑުމެްނ އިތުރަށް ސާފުކުރަންޖެހޭ 

ބެހޭ މުައްއސަސާތައް ހާޒިުރކުރުމަށް މި ދެންނެވީ ދަންނަވައިލުމަށް   ކަމަްށވާަނމަ ދައުލަތުގެ ކަމާކަންތައްތަެކއް ހުރި

މަށް އެ ހުރި ަކންބޮޑުވުންތަެކއް އޮޅުންފިުލވުމަށް. އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް އިންަވއިޓްކުރު

ޕޮލިސީއާއި ދެންމެއަކު ފާހަގަކުރެްއވި ފަަދއިން ސަރުކާރަކުން ހުށަހަޅާީނ މާލީ ސިޔާސަތު. ޭއގެ އިުތރުން ފިސްކަލް 

މު އެއްަޗކަށް ެވގެންދާނެ. ދެން ން ވަރަށް މުހިސީއަކީ ހަމަ އެނުގންނިޓަރީ ޕޮލިއަދި އޭގެ އިތުރުން މަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނޭގ މި ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން ދިޔަިއރުގައި ސަރުކާރުން ހަމަ ަވރަށް ބޮޑެތި ދިރާސާތަެކްއ 

ނު އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކަން އެނގު .ކުރުމަށްފަހުގައި އެކުަލވައިލާަފއި އޮތް ބަޖެެޓއް

މު ކަމަކަށް ެވގެންދާނެ. ންއެނގުން ވެގެންދާނެ ވަރަށް މުހި  ކަމުގަިއވިަޔސް އިދިކޮޅު މެްނބަރުންނަށް ވެސް މިކަން
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އެްއޗެްއކަން މި ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ޔަޤީންކޮށްދިނުމުގެ  2018، މި ބަޖެޓަކީ ޔަޤީންކަމާއި އެުކގައި ޔަޤީން އެހެންވީމާ

އެއްޮކށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލިޔުން ގެނައުމަށްފަހުގަިއ  ޕަނިންގއާޑު ހިތަށްއަަރނީ އެ އޯގޮތުން އަުޅގަނ

، ެއއީ އަުޅގަނުޑެގ  ކަމަކަށްވެގެންދާނެ. އެެހންވީމާމުންލުން ެއއީ ވަރަށް މުހިއިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ދަންނަވަހާޒި

 ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮުތގައި ހަމަ ދަންނަވައިލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝީދު ރިޔާޟް ރަ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް ފަޙުމްވީ ވެސް ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު !ދެއާ

މް ޝަރީފް،  އިބްރާހީހުށަހެޅުއްވީ އެ ނުކުތާ ެއގޮތަްށ ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް. ދެން ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކު. ދެން އެ އި އުސޫލާ ބޭނުންފުޅުާވ ސަބަބާލުކޮްށ ވިދާުޅވެދެްއވިޞީވަރަށް ތަފްްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަރަދޫ ދާއިރާގެ އި

ރި އިްއޒަތްތެ އަށް، ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެهللاޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދުއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން އިއް 

 މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު. އަޅުގަނޑު ޝަރީފަށް ތާއީދުކުރަންެވގެން. ައޅުގަނަޑށް ހީވަނީ ގަވަރުނަރު ޝު

 9. މިއީ  ހުންނާނެމުކަމެއްހެން. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ސުވާލުންވުން އެއީ ކޮންމެހެން ވެސް މުހިހާޒިރުެވވަަޑއިގެންނެ 

ޖެޓު ބަވަންެދން އަޅުގަނޑުމެން އަހަރު 9ކުރާ.  ެއއްކޮށް ދިރާސާވެސް ގަނޑާވަނަ ބަޖެޓު މަނިކުފާނާއި އަޅު

ންނާނީ. ށްފައި ހުއެކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ދިރާސާކޮ .އެމް.އޭގެ ަގވަރުނަުރގެ ލަފަޔާދިރާސާކުރިއިރު ހަމަ އެމް

ރު ަފއި މިއަހައަޅުގަނޑަކަށް ނުވިސްނޭ ަސޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އަޅުގަނުޑމެން އެހެން ގޮތަކަށް ދިރާސާކުރިއޭ ކިޔާ

ންަތކަށް ން އެ ލިޔުދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުާރިއރު ތަފާތުވާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ކުރީބަިއގައި ިލޔުން ގެނެސްަފއި ދެ

 އެކަމަކު  ން މަްއސަލައެއް ނެތް.ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ުސާވލު ދަންނަވަން ގަވަރުނަރު ފަހުން ވަޑަިއގަންނަވަ

 މުހެން. ޝުކުރިއްޔާ. ންކުރުން ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުހިކޮންމެހެން ވެސް ވަަޑިއގެންނެވުން ހާޒިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޞަތު މަ މި ފުރުއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު ޙައްލު އެންމެ ފަސޭހައިން ލިބިގެންދާނީ ޕާޓީ ކްރޮސް ޕާޓީ މެދުގައި ހަ

ގެ ހުން ޖޭ.ޕީފަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އަދި ޭއގެ ހުޅުވައިލީމަހެން. އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތު އަރުވަން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަ

 ަޙއްމަދަށްފަރާތުން ޙުސައިންބެތޯ އިްސކޮށް ހުންނެވީ. މަިތވެރި ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިން މު

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. 
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ތެރި  ިއއްޒަތް މެންބަރު އީވާ ވެސް އަދި ައޅުގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެދެންމެ އިއްޒަތްތެރި

 ްއޒަތްތެރިޚަލީލު ެވސް އަދި ޭއގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މަތިވެރި ދާއިާރގެ އިهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ރުުނކުރާ ރުނަރު ހާޒިގަނޑުމެން އެމް.އެމް.އޭެގ ގަވަމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވެސް އެ ފާަހގަކުރެްއވި ގޮތަްށ އަޅު

އްާޔ ޖެރަން ޮއެވއްބަރުން ސުާވލެއް ކުވާހަކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީީކ. އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ލިޔުމުން ގެނެސްފައި މެން

ކީ ބަބަ ކާ ސައެކަން ގެންަނވާށޭ. ދެން އެަކން ނުކުރަން އެކަން ނުކޮށް މިގޮތަށް މިކަން ކުރަން މި ވާހަކަ މިދައް

ނީ ށް ވޯޓު ދެކަންކަން ވަމުން އަންނަގޮތަްށ ބަލާއިރުަގއި ތި ހުރިހާ ަކމެއް ފުރިހަމަކޮށްގެންދާއިރު ވެސް ބަޖެޓަ

. އަދި ދިޔަސް ވެސްގުޅިގެން ކިތަްނމެ ރަނގަޅަށް ކޮމިޓީ ކަންތައް ގެން ކާޕީ.ޕީ.އެމުން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަހަމައެކަނި 

  ސިޔާސީ.ށް ެވގެންދަނީއްޔާމުން މި މުޅި ަބޖެޓުގެ ޓެކްިނކަލަށްވުރެ ޮބޑަ ޖެ ކޮމިޓީ ލަިއވްކުރާ ކަމަށް ވެއް މި

ިރއަށް ސައްކަތް ކުވެސް ޮބޑަކަށް ނުގެއްލޭ ގޮތަށް މި ކޮމިޓީގެ މަ ، ެއގޮތަށް އެ ވިްސނުމުގައި ަވގުތު ވީހާއެހެންވީމާ

هللا ދުބްޢަ މެންބަރު  ، އިްއޒަްތތެރިހުށަހަޅާފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ ގެންދިއުމުގެ ނިޔަުތގައި އެގޮަތށް އެ ހުށަހެޅުން

ން ެއ  ހުށަހެޅުދު ވެސް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ކަންބޮުޑވުން ެވސް ޙައްުލާވ ގޮތަށް އެޞަޤު ޚަލީލް އެ ފާހަަގކުރެްއވި މަ

ބަރުން ތެރި މެންގުިޅގެްނ އިްއޒަތް .ޭއގެ ަގވަރުނަރު ދެއްވާ ލަފަޔާ ، ެއގޮތަްށ އެމް.އެމްއޮތީ. އެހެްނވީމާ

ން ރަލް ގެނައުއްޔާ އެ ފުުރޞަތު އެބައޮތް. އަދި ހަމަ އޮޑިޓަރ ޖެނެވަން ބޭނުންފުޅުާވ ކަމެއް ެވއްޖެހާޒިރުކުރައް 

ވަނީ.  މި ދަންނަގަނޑުކަމަށް އަޅު ، އެ ފުރުޞަތު ހަމަ އެބައޮތް ނޫނޭ ތި ވިދާޅުވަނީ. އެހެްނވީމާކޮންމެހެން ބޭނުމެއް

  ނުކުރާނަންއިޢުތިރާޟެއް ، އަުޅގަނޑުމެން ެއކަމަކާްނީވމާވެްސ. އެހެ ހުަށހެޅުން އޮތީ، އެގޮތަށް އެ އެހެންވީމާ

ތިބީ ނޑުމެން މިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ކުރާަނން. އަޅުގަދިޔައިމަ ެއކަން ކުރަން ޖެހިްއޖެ އެވަުރގެ ކަެމއް އެހިސާބަށް

 މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ގަީޑގައި މަޝްވަރާކޮްށގެން ކަންކަން ުކރަން. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ްއޒަތްތެރި އިން މުޙައްމަދު، މަތިެވރި ދާއިރާގެ އިނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާ 

 މެންބަރު.

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

އީދުކުރަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާ  އިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްިރރު. އަޅުގަނޑަށް މީގަ

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް. އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުާޅއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަލީލު ދެއްކެިވ 
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ދުމުގެ ނިޔަތުގައޭ ދެ މަިއޒެްއ ހޯކޮމްޕްރޮ އިވާހަކަފުޅަށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރަން. އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވެނީ މީގަ

ރަީޝދު ދެންމެ އެ ދެްއކެިވ،  ޟްސް، ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާވެސް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވީ. އެހެންނަމަވެ ބޭފުޅުން

ވެސް އެނގޭ ފަހުން މިތަނުން ފާސްކޮށްފިއްޔާ ެއކަން  ދެންމެ ދެއްކި ވާހަކަފުޅަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ުޅގަނުޑ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްަވއި އަދި އަ އިެވސް، މި ބޭފުޅުން، މިތާނގަ ކުރެވިދާނެކަން. އެހެންނަމަ

 ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ މީތި ކޮންމެެވސް ވެސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ޚަލީލު ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ޑރ.

 ށް. ތި ބޭފުޅުން އެ ރޫުޚގައި ިތއްެބވި ، އެގޮތަ ކަންނޭނގެ އޮންނާނީ. އެހެންވީމާމައިޒަކަްށ ހެދުންވަރަކަށް ކޮމްޕްރޮ

ޖެޓަށް އެމް.އެމް.ޭއެގ ތަ އިޞްލާޙުކޮށްލަްއވަންޖެހޭނީ ބަވާެނ ގޮތަކީ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ނުވަ އިވެއްޖެްއޔާ މީގަ ށްމަކަ

ރުކޮްށ ޒިހާގައި އެމް.އެމް.އޭގެ ަގވަރުނަރު ގަވަރުނަާރއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަންނީ ލަފާފުޅު ލިޔުމުން ގެނައުމަށްފަހު

ތަްށ ދަންނަވައިގެން މިތަނަްށ ގެނެސް އިތުރަށް ސާފުކުރަންޖެހޭ ނުކުތާތައް ސާފުކުރުން. އެގޮ

 މަޢާފްކުރައްވާތި. ،އިޞްލާޙުކޮށްލަްއަވއިފިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންަދވާ. 

 

 ދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސެއިން މުޙައްމަދު ވާހަކަ

ނަން. ޖެއްޔާ ގެންފެނިއްޖެއްޔާ، ބޭނުންވެގެން ެއގޮތަށް ހުށަހަޅަން ފެނިއް އިެއގޮތަްށ ހުށަހަޅަ އިވުނީއަޅުގަނޑަށް 

ބްރާހީމް އި މެންބަރު  ިއއްަޒތްތެރިެވސް މިގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށްލަްއވަންވީނޫންތޯއޭ. އޭރުން  މިހާރު ތި ހުށަހަޅުއްވާއިރު

 ކުެރްއވުންއްިވ ތާއީދުްސ ެއކޮމޮޑޭޓުކުެރވުނީއޭ. އަދި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އީވާ އެ ާތީއދުކުރެވެ ޝަރީފްގެ ހުށަހެޅުން

  އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ. އޭުކރެވުނިވެސް އެކޮޮމޑޭޓު ވެސް އަދި މި ބޭފުޅުން ދެއްިކ ވާހަކަފުޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން... ހުށަހެޅު ޙުސައިންބެ ހަަކއެއް ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ...އް ވާވަރަށް ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ހަމަ އެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޘްޢުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަ
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 ނެވިން ހަމަ ވެސް ދެން މި ހުށަހެިޅ ހުށަހެޅުމަށް. އަޅުގަނޑު ޭއރު އިއަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަްނވެގެން އޭުރގަ

ތަްއ ޑުމެން ކަންވެސް ހަމަ އަޅުގަނއި ޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ލިޔުން. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާގޮތުްނ މިދިޔަ އަހަރުގައަ

މެން އަުޅގަނޑު ހުރި ަބއެްއ ނުކުތާތަާކ ގުިޅގެން އިކުރީ މިގޮތަށް. ފުރަތަމަ ިލުޔމުން ގެނެއްަސ ދެން ެއ ލިުޔމުގަ

ން ހަމަ ގެްނދަން އަޅުގަނޑުމެެއގޮތަށް ހަމަ ކުރިއަށް  ،ވީމާވެްސ މިތަނަށް. އެހެން ޒިރުކުރީހާ  ރުގަވަރުނަ

ރިެރްއ އްނައިބު މުޤަ ދުކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތުން މުޤައްރިރު އެންމެ ކުޑަމިނުން މި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއް،ތާއީ

ވޯެޓްއ  ފަރާތަކުން ދިކޮޅުކޮށް އިޞަޅުން އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް، ޚާއް ތެރެއިން ބައެއް ބޭފު ވެސް ތިާޔގެ ހޯދުމަށް ޓަކައި

އަށް ޑުމެން ކުރި ވެސް ވޯެޓްއ ނުދެއްވާ. މި ދައްކަނީ ބަޖެޓު އަޅުގަނ ނުދެއްވާ. ފުރަތަމަ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެންދަން

މި ދެ  ނޯންނާނެ. މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތެއް ނައިބު މުޤައްރިރެއް ނެތި އި ވާހަކަ. ބަޖެޓުގެ މުޤައްރިރާގެންދާ

 ވާށޭ.، އިްޚލާޞްމތެރިކަމާއެކު މަސަްއކަްތކޮށްދެއްެޓއް ނުދެއްވާ. އެހެންވީމާ ބޭފުޅުން ވޯވެސް ތި ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ންދިއުމަށްސް ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެވެ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުާވނަން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

މެ މެންބަރުންނަށް ދީގެން ކުރިއަށް މި ެގންދަނީ އިނގޭތޯ. އެން އަޅުގަނޑު ެއއް ފުރުޞަުތ ހަމަ ހުރިހާ

ގަނޑު ނަށް. އަޅުމެންބަރުންނަށް ޖާގަދީފައި ކުރިއަށް ގެންދެޭވގޮތް ހަދައިޭދނަން އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ރުޞަތު ނޑު ފުފުރުޞަތު އަރުވަން ހިތަދޫ، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަަމށް އަޅުގަ

އިނގޭތޯ.  އަރުވާަފއި އަުޅގަނޑު ގެންޮގސްދޭނަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ދޭނަން

ުޅގަނުޑ އަމިހާރު، މިހާރު އިހަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. 

 5މަ ތު އަރުވާނަން. އަސްލަމް ކުރިއަށް ގެންދަވާ. އަސްލަމް ހައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމަށް ފުރުޞަ

 ދެްއކެވޭނެ އިނޭގތޯ.  ބޭނުންފުޅު ވާހަކަެއއްހަމަ ވަންދެން ޓުމިނި

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 މިޓީގެ މަސައްކަަތީކ ކޮބައިކަން ކޮންމެވެސް މި ކޮ އިައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އަސްލުގަ  އިމީގަ

ެވސް ޤަބޫލުކުރަން ކޮމިޓީެގ މެޖޯރިޓީން ވަކިގޮަތކަްށ  ވަރަކަށް އޮިޅވަަޑއިގަންަނވަނީހެން. ދެން އަޅުގަނޑު

ެވސް ކޮށްލެވިދާނެ. އަިދ މި ކޮމިޓީން މިސާލަކަށް މިއަދު މި ފާސްކޮށްލެވިދާނެ.  ނިންމައިގެން ކޮމިޓީ ކިތަންމެ ކުޑަ

ފުޅުންގެ ަގވާއިދަށް ބަަދލު ގެންނަަވއިގެން ތި ބޭފުުޅންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތިްއޔާ ެއޮގތަށް ނިންމިދާނެ. އެނޫން ތި ބޭ

 ލިއްޔަތު ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންއޫ، ައޅުގަނޑުމެން މި ގާޫނނީ މަސްނޫން. އެހެންނަމަވެސް ވާހަކަެއއް

ިއގެްނ މި އިންނަނީ މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުން. މި ބަޖެޓުގަިއ ވެސް މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް ގޮތުން އަޅުގަނޑު ބަލަ
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ވެްސ  ހުރި ހުރިހާ ރަނގަޅަކާއި ުހރިހާ ނުބައެއް ދެނެގަތުން. ެދން އެކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު

ވެސް  . އަބަދުމިވަީނ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެތައް ުދަވހެއް ވެއްޖެ އިހޯދުން. ދެން އަލަކަށެއްނޫން މި ކޮމިޓީ އެކުލެވިފަ 

ދައުލަތުން ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ދިރާސާކޮށް މިކަން ކުރޭ. ދެން އެކަން ކުރަމުންދާ 

ތަފާުތވަްނޏާ ދެން ޚިޔާލު ެއއްގޮްތކުރަްއވާ. އެްއގޮތެްއ ނުެއއް ކުެރޭވނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިތ  ގޮތާ ދޭތެރޭ ޚިޔާލު

ވެްސ ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީތަކަށް  ކުރިން  ގޮތަަކށް ނިންމަވާ. އަޅުގަނޑު ުހށަހަޅާނީ މީގެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ

މިނިވަން މުއައްަސސާތައް ެގންނަން އިނގޭތޯ. މިނިވަްނ މުއައްަސސާތަުކގެ ބަޖެާޓ ގުޭޅގޮތުން ެއ ބޭފުޅުން 

 މިއަުދ ބަޖެޓު ފޮތް މި ލިބުނީ. ،ވެސް ުކޑަކޮށް ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް ސާުފކުރަމުން ގެންދޭ. އަުޅގަނޑު މިހާރު

ވެސް މި ފެންނަނީ ބައެއް މިނިވަން މުއަްއސަާސތަކުގެ ބަޖެޓަށް އުނިކަްނ  ލާއިރު މިހާރުހަމަ ކަޅިއެއް

ވަނަ އަހަރަށް ރިވައިްސކުރި އަދަދާިއ  2017ވަނަ އަހަރަށް،  2014އައިސްަފއިވާތަން އިނގޭތޯ. މި އަހަރަށް، 

ކޮށް ލޯކަްލ ޞަށް އެބަ ފެނޭ. ވަކިން ާޚއްތަފާތުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަ އަދަދުގެވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2018

ރައްޔިތުންާނ  ؟، ކިހިނެްއތޯ މިވަނީފާތުތަކެއް އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާވަަރށް ބޮޑުތަނުން ތަ އަށްގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީ 

  ޮގތެއްަގއި... ޞަކެއް ނުލިބި ދަނީތޯ؟ ވަކިން ޚާއްގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަަކއެްއ އެރީ އެންމެ ވާރަޕްޓުކޮށްލަނީީކ ނޫން. ހަމައެކަނި ހިތަށް ރއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު އިންޓަ

ޑިއަްށ، މި ސުންގަ  ބެޭހގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަާލއި އެމް.އެމް.ޭއގެ ލަފަޔާ ލާނަމޭ. ެއއްކަލަ،އިދަންނަވަ

 ނޑު އަުރވަންތު އަޅުގަނުންކޮށްލަދެއްވަނިކޮށް އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅު. އަދި ހަމަ ތި ފުރުޞަޓު ބޭ މިނި 5މި 

ކަށް ިތ . އެހެްނވެެގން މިހެން މި ދަންނަވާލީ. ބޭނުންފުޅުވަރައިއޮތް ައޅުގަނޑުމެްނގެ އެޖެންާޑގަ އެބަ އެބަ 

 ވާހަކަދަްއކަން ޖާގަދޭނަން އަުޅގަނޑު. 

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެ

ވެސް ހަަމ ތާއީދުކުރަން އެމް.އެމް.ޭއެގ ގަވަރުނަރާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެންނަވައި އަދި ެއ  އާދެ! އަުޅގަނޑު

ވިޔަްސ  އިތުރަށް އަުޅގަނޑު ެއއީ މިަވގުތު ނޫންކަމަށް ބޭފުޅުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ލަފާ ކޮމިޓީއަށް ހޯދުމަށް. އޭގެ

އިތުރުން މާލެ  ނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަނީ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކެއް ގެންނަން. އަދި ޭއގެ ހުންފަ

ސިޓީަތކަށް އެ ސިޓީ ަކއުންސިލާއި ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލް، ތިން ިސޓީގެ ސިީޓ ަކއުންސިލަރުން ގެންނަަވއި 

ްނނަށް މިހާރު މި ހަމަޖެހިގެން މިދާ ބަޖެޓާއި އަދި ހުރި ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަލަތަާކއި ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން އެ ބޭފުޅު

ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން  ކޮށް އަުޅގަނޑު މިަވގުތުޞަލޫމާތު ސާފުކުރުން. ވަކިން ޚާއްމަސައްކަތްތަކާ ުގޅޭގޮތުން މަޢު
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ޑުމެންނަށް މި ބޭނުންވޭ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ބަޖެޓު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން މިހާރު އަޅުގަނ

ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ކޮންކަހަލަ  ؟، ކިހިނެްއތޯ މިވަނީުއނިވެފަ. އެހެންވީމާ ފެންނަ އަދަދުން މިވަނީ

، ައޅުަގނޑު ެއގޮތަށް ހުށަހަޅަްނ ން ދެނެގަްނނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާޚިދުމަތްތަކެއްތޯ އުިނވެގެްނ މިދަނީ އަުޅގަނޑުމެ

 ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

.ޑީ.ޭއގެ ނަން އެމްމިހާރު ފުރުޞަތު އަރުވާ އި. އަދި އެ ވާހަކަ ނޯޓުކޮށްލާފައި މޭޒުގަޓުކޮށްލާނަން އިާދރީއަޅުގަނޑު ނޯ

 ޅުވަން. ްއޗެކޭ ވިދާއަދި މި ކޮމިީޓގެ ަނއިބު މުޤައްރިރު އަޙްމަދު އާިމރު އެ  އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީަޑޑުވެސްމެފަރާތުން

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ޝުކުރިއްާޔ. ބަޖެޓު ކޮމިީޓގެ ނައިުބ މުޤައްރިރުކަމަްށ އަުޅގަނޑު ޮހވައިެދއްވީީތ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ސަކަށް ދާންޖެހޭވަރު ކަމެއް ނޫން ކަންނޭނގެ ހުދިގު ބަ ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މާ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަނަޑށް

ރަޝީުދގެ  ޟްރު، އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާކަމަކަްށ ެދންމެ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއވި މެންބަ މިއީކީެއއް. އެއް 

ވާހަކަިއގަ އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ސާފުވެގެންދިޔަ އެފަދަ މައްދސަލައެއް ވާނަމަ ެއކަމާ ގުޅޭ ފަރާތެއް ހުށަހެޅުމަކަށް މި 

ވެސް ހަމަ އަޅުގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން  ކަމަށް. ދެން އަުޅގަނޑު އުޒުރު ނެތްކަމަށް އިޢުތިރާެޟއް ނުކުރާ

ގޮތަކަށް ކުރިއެކޭ ކިޔާފަކާ މި ބަޖެޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންނެވޭނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިން ވަކި

ޑުމެން މި ބަޖެޓު ނޫނޭ. އެެހން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އަޅުގަނ ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް އެހެން ކުރާކަށް ލާޒިމެއް

 . ައޅުގަނޑުއިވަނަ އަހަރު މި ބަެޖޓު ކޮމިޓީގަ  9ވިދާުޅވި ފަދައިން  އިކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ދެންމެ ީއވާގެ ވާހަަކއިގަ 

މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް  ،ވަނަ އަހަރު. އެހެްނވީމާ 9 ހަމަ މަަސއްކަްތކުރާތާ އިވެސް ހަމަ މި ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަ

ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް  ކެއް ންތައްތަހުރި ކަ އި ސިލުވެފަހާުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެިވގެންދިޔައިުރަގއި އަ 

ތެރޭަގއި މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަުކގެ ވާހަކަ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ ހަމަ މި ކޮމިޓީގައި ތިބި މެންބަރުންނަށް. އޭގެ

 އާމްަދނީއަށްވުރެ ޮބޑު އެްއޗެްއ އެންމެ ބާރުލާފައި އަުޅގަނޑުމެން ދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ

މުއައްސަސާަތކުން ކިތަންމެ ަވރަކަށް ޑިމާންޑްކުރިަޔސް ެއަކން ކުރެވިދާނެތޯ، ނޫންތޯ. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ެވވޭނެ ކަމެއް. ތެއް. އަދި އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ބޮުލގަިއ ވެސް އެޅިފަިއވާ މަްސޫއލިއްޔަ

މަށް ބަލައިލާިއރުގަިއ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުާރ ޙޫކަން ަބޔާންކޮށްފަިއ އިންނަ މަފްވަނަ ާމއްދާަގއި މި 96ގެ ގާނޫނުއަސާސީ 

އަދަދާއި ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދުގެ ބަޖެޓެއް ުހށަހަޅާނީ ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އޭރުަގއި އޮންނަ 

ޑުމެން ހަމަ އެހެން ސަރުކާރުތަކުން ެވސް ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރުަގިއ ސަރުކާރަކުން. ީމގެ ކުީރގެ ުދވަސްތަުކގަިއ ައޅުގަނ
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މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުެރވިފަިއވާ ގޮތްތަެކއް ހަމަ އެނގޭ ޙާލުގައި ައޅުގަނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ދެން 

މަ އެިކއެކި މެންބަރުން ހަަމ އަނެއްކަަމކީ ބަޖެޓުެގ ކޮމިޓީަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހަ

ރިޢާޔަތްކުރުން ެއއީ މަނާ ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ހަމަ އެއްވެްސ ބޭފުޅަކަށް ނުދެންނެވޭނެ. 

އެކަންކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ދޭންވާ ދޫތައް ީދގެްނ ލިބިފައިވާ ެއއްބާރުލުމުގެ މައްޗަށް. އޭރިޔާ ެއއްކޮށް 

 ވާހަަކދައްކަިއގެން ޖަޒުބާތު ވެްސ ކުރުމުގެ މާ ބޮޑު ޖާަގއެްއ ވެސް މިތާ އޮތްކަމަކަްށ ވާހަކަދަްއކާނެ. އެކަމާ

އެއްގޮަތްށ  ވެސް ކޮމިޓީގެ މެޖޯރިޓީއާ ، މިތަނުގައި އަުޅގަނުޑމެން ހަމަގައިމުޅުގަނޑުމެން ނުދެކެން. އެހެންވީމާއަ

ވެން ހުރި އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެ. ދެން ކުރީގައި ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަނުޑމެން ދެ

ވެސް ނުދެކެން.  ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނެޑއް ހަމަގައިމުފަރާތްތަކުން ކޮންމެހެން ހާޒިރު ހާޒިރުކުރި ހުރިހާ

ބަޖެޓު އެކުލަވާލާފައި މިއޮީތ މުއައްސަސާތަކަށް ަވކި ހިސާބެއް، ސީލިންެގއް ދީގެްނ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 

ދެންމެ  ،އަމްދަނީއެއް މިކަންކަުމގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެހޭނެ. ހަމަ އެހެންނަމަވެސް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީްފ އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެމް.އެމް.ޭއެގ ޚިާޔލު ނުވަތަ ކަާމ ގުޅުންހުރި 

 މިތަނުން ވަީނ ލަިއގެން ކުިރއަށްގެންދިުއމަކީ ނެތްކަމެއް ނޫން. އެކަުމގެ ރޫޙުފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު މިތަުނގަިއ އަހާ

. ެއއަށް ާތއީދުުކރެވިގެްނ އަުޅގަނޑަްށ ހީވަީނ ެއއަށް ވޯޓަކަށް އަހަިއގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ވުޖޫދުކުރެވިފަ

 . ނިންމިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު. ތްތެރި މެންކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ ،ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންއަރުވަން އިއް  އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު 

 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރެޕްރެޒެންޓްކުރަްއވަން. 

 

  ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ  ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެއާދެ

ތެރިަކމަކީ މި ބަޖެޓުގައި ާވ އެއްެޗކަކީ ރަނަގޅު ެއއްެޗއްތޯ ބަލައި ސަރުކާރު ޞްމެންބަރެއްގެ އިޚްލާ

 ފާސްކުރުމަކީ އަދި އެއީ ށަހެޅިގޮތަށްޒިންމަދާރުކުރުވުން. ސަުރކާުރން ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅީމަ ެއ ބަޖެޓެއް ހު

މިރު ދެއްކެވި އާ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތެރިކަމެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ާތީއދުކުރަންޞްއިޚްލާ

ވާހަކަފުޅަށް. ކުީރަގއި މި ކޮމިޓީގަިއ ަވކިގޮަތކަށް ކަެމއް ކުެރވިފައި އޮތުމަކީ ެއގޮތަކަށް ކޮންމެހެން ހަމަ 

ލުކުާރގޮތުަގއި ބޫޤަން މިއުޅޭ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑު ގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. ދަންނަވަ އަޅު

ޕްރޮފެޝަނަލް އެޑްވަިއސެްއ މީހެއްގެ ގާތުަގއި އަހާިއރުގައި އެ އެްޑވަިއސް ައހަނީ ކީއްކުރަންކަން އަިދ 
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ންކަން ބޮޑުވުންަތއް ހުރީ ކޮްނ ިދމާލެއްގަިއ، ކިހިނަކުއަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސަރންަތކަކީ ުނވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަން

ބޫލުކުރަނީ ފުރަތަމަ އެމް.އެމް.އޭ ގަވަރުނަާރިއ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ޤަ، އަޅުގަނޑު އެނގެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ

ންނަްށ ކަމަށް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެ މިތަނަށް ހާޒިރުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ފާސްކުރެވޭނެ  އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން އަުޅގަނުޑމެން ހަމައެކަނި ލިޔުމުން އެޑްަވއިސެއް ހޯދަިއގެން ބަޖެޓެއް މިގޮތަށް

، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ކުރިން އަދި ވަކިގޮަތކަށް ކަމެްއ އްނުުކރަން. ރަނގަޅު. އެހެންވީމާބޫލެޤަކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސަބަަބކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރި ކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ެއގޮތަށް އެ

ބޫުލކުރަނީ އެމް.އެމް.އޭ ގަވަރުަނރަށް ވެސް އަދި އޮޑިޓަރ ޤަކޮބަިއކަން އެނިގގެން އަުޅގަނޑު ކަންބޮޑުވުންތަަކކީ 

އި ދެކެނީ ކޮންގޮތެއްތޯ އަހާލުމަކުން ޖެނެރަލަށް ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް އެޑްަވއިެސއް ދެވޭނީ. ހަމަ މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގަ

ބޭފުޅުންނަށް ޕްޮރފެޝަނަލް އެްޑވައިެސއް ެދވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ  އެއީ އެ

އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭ ދާއިރާެގ ގޮތުން ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް އެޑްަވއިސަކީ އަހާ ކަަމކާ ގުޭޅގޮތުން އެ ހުރި 

، ނަލް އެްޑވައިްސއަކީ. އެހެންވީމާ އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ޭދ އެްއޗެއް ޕްރޮފެޝަކޮންސަރންތަކެއް ެރއިްޒކުީރމަ

ބޭފުޅުންނަށް  އެމް.އެމް.ޭއ ަގވަރުނަރު މިަތނަށް ހާޒިރުނުކޮށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މިތަނަށް ހާޒިރުނުކޮށް އެ

އް ދެޭވެނ ޝަނަލް އެޑްަވއިސެބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅު ޕްރޮފެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާނުކޮށް އެ

ށް ވަންޏާ ކަމަ ، އަުޅގަނޑުމެން މިތަނުގައި ސިޔާސީ ާވހަކަނުދައްކާބޫލެްއނުކުރަން. އެހެންވީމާޤަކަމަކަށް އަުޅގަނޑެއް 

ރީ ޕޮލިީސ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ާއއި އަދި މަނިޓަީޓއަށް ބަލައިގެން ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ގައުުމގެ ހަމައެކަނި ޓެކްނިކަލި

ންޓުން ހުށަހަޅާ ފިސްކަލް ރީ ޕޮލިސީ އާއި އަދި ަގވަރމަ .ެއމް.އޭއިން ކަނަޑއަޅަނީ މަނިޓަ ކަށްތޯ ދިމާވަނީ އެމްކިހާވަރަ

ދިމާވޭތޯ، މިއާއި ފުށުއެރުން އެބަހުރިތޯ އަދި މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު، މި ގަވަރމަންޓުން މި ނެރޭ  ޕޮލިސީއާ

ަނންޖެހެނީ ކިހާވަރެއްގެ ބަދަލުަތކެއްތޯ އާއި އެ ބަދަލުތަްއ ރީ ޕޮލިސީއަށް ގެންސްކަލް ޕޮލިސީގެ ސަބަބުްނ މަނިޓަފި

މިހާރުގެ ރާއްޖޭގެ ރިާޒވް ހުރިގޮތުންނާއި އަދި އިކޮނޮމިކް ޮޕލިސީ ހުރިގޮތުން ގެނެވިދާނެޯތ އާއި މި ހުރިހާ ކަންކަމަކީ 

ނޑުމެންގެ ހުރި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުްނކޮށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އަދި މިކަމާމެދު އަޅުގަ

ކަންބޮޑުވުންަތއް ހުށަހެޅީމަ ނޫނިއްޔާ އެމް.އެމް.އޭ ަގވަުރނަރަށް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލަށް އެފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް 

، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން ބޫލެއްނުކުރަން. އެހެންވީމާޤައް އެްޑވައިެސއް ދެވޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެ

ނޑު ެވސް ހަމަ ދެކޭގޮުތގަިއ އެމް.ެއމް.އޭގެ ަގވަރުނަރާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މި ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ައޅުގަ

 ހާޒިރުކުރުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކޭތީ ެއކަން ފާހަގަކޮްށލީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މަވާލާަފއިޔާލު އެއްގޮްތކޮށްފައި ކޮމިޓީ މަަސއްކަތްތައް ނިންއާދެ! ފާހަގަކޮށްލާނަން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ޚި

ުޅގަނުޑ ަގއި އަ 2 ކުރިއަށްދިއުމަށް. އެީއ ސުންަގޑީގެ ަވގުތުަގއި މިުއޅެނީ. ެއްއ ގޮތެްއ ނިންމަން މިއުޅެނީ ފުރަތަމަ

ށް ގޮެތްއ އަނަޕީނިޝަނަލް އޮފެ ހިމަނާފައި މިވާ ނުކުތާ. އެއީ އެމް.އެމް.އޭ ަގވަރުނަރާއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮ

ިއ ޓަކަ  މަށްނިންމުން. ދެން ހަމަ މައިގަނޑު ޕާޓީތަުކގެ އެިކއެކި ެމންބަރުން ހަމަ ޚިޔާލުފުޅު ެއއްގޮްތކުރެްއވު

ލް  އިސްމާޢީ، މިގޮތުން ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ހަމަ ފައްޔާޟްރުވަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާފުރުޞަތުއަ

ފައި ދެން އަށް ހޯދާޚިޔާާލއި ލަފާފުޅެއް މި ތް. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ފައްާޔޟްޑަިއގަންަފއި އެބަ އޮފުރުޞަތަކަށް އެދިވަ 

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ މި ނުކުތާގެ މައްޗަްށ.  

 

  ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނީ ނީ ބަރުލަމާ ފާަހގަކޮށްލަން. އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންގުޅެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކުޑަކުޑަ އެްއޗެއް

ހެން. ދެން ފައި އޮތްވެއެބަ ހީވޭ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރާ އެަކްއޗަކަށް  ނިޒާމެއް ނޫން. ދެން ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއިން

ބަޖެޓު.  ވަނަ 4 ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް އެގޮަތކަށް ނޫން މިއޮތީ. އަުޅގަނޑު ވެސް މިާހރު މިއީ ހަމަގައިމު

ށް ބަޖެޓުެގ އަހަރެއް ުނވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި އަުޅގަނޑަކަްށ ރަތް ޖަހަން ނޫން އެހެން ގޮަތކަ 9އަޅުގަނޑު 

ީތ މި އޮންަނވަން ގަނޑު ދަދިރާސާކޮށްގެން ފުރުޞަެތއް ނުލިބޭ. ރަތް، ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ އަޅު 

ތަާހ  އަދި ހައްމި މީހުން ގެނައީމައޭ ގަވަރުނަާރއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލާ  އެމް.އެމް.ޭއގެހި ދިރާސާކުރުމަށްފަހުއެްއޗެ

 ނަރާއި މާލީ ، އެމް.އެމް.އޭ ަގވަރުއިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ރަތް ޖަހަން ޖެހޭ ކަމަށް އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ 

 ނިންމެނީ. ނަށް އެ ިނންމުންތައް މިޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އެ މަޢުލޫމާތު ލިބިެގން އަުޅގަނޑުމެން

މެހެން ތަށް ކޮންއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޮކންމެހެން ނުޖެހޭ ވަކިގޮތަކަްށ ވޯޓުލާކަށް. އަުޅގަނޑުމެްނެގ މަސައްކަ

ެގ ޅި ޤައުމުކަލް މަނިަޓރީ ޕޮލިސީ މުސްއްޞަކޮށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިހެން ފިބޭނުންވޭ އެ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބެން. ޚާ

ށް މިހާރު ޖެހުނުކަމަ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ މިާހހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯޓު ދާއިޤްތިޞާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  .ކަންކަން ވެަފއި އޮްތގޮުތން އިޕްރޫވަން މި ޤައުމުގެ އިޤްތިާޞދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ  .ލާނަންއިއި ދަންނަވަޓަކަ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް

އްޔާ ހުރިހާ ޕާޓީައށް ދެން މި ދޭތެރެއިން ކުަޑޮކށް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ކަހަލަ  އަރުވާނަން. އިރާަދކުރެްއވިއްޖެ ފުރުޞަތު

އިންނަވައިގެން  ކުާރ ބޭފުޅަހަމަ އިސްކޮށް ލީޑުކު ގޮތަކަށް ދިޔައިމަ ދަންނަވާލީ. ފުރަތަމަ ދަންނަވާލީ ޕާޓީތަކުގެ

ދެން  .އެހެންޏާ ވެސް ކުރިއަށް ގެްނދާގޮތަށް މިހާރު ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މި އިންނެވީ ރިޔާޟް ރަޝީދު
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ފަރާތުން ބޭފުޅަކު އެކޮލޭޓުކޮށްފައި ހަމަ މައްސަލަތައް ޙައްލު ގެނެްސގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މަެގްއ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ަވގުތުަގއި ެއ އެ  އްވުން ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެމޭ. ދެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސްތަރުތީބުކޮށްދެ

ޚިލާފުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތީން  ލާމްީދނުގެ އަސްލަާކއި އުސޫަލކާބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅު ވާހަކައެްއ ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ އިސް

ޅުގަނެޑއް ނުހުއްުޓވާނަން ރަށް ިމ ކޮމިޓީގައި ލިބޭނެ. ދެން އަ ވުރެން އިތު ތަޅުމުގައި ހަމަ ލިބިދޭ ވަރަށްމަޖިލީހުގެ

އިމު ވެސް އަދި އެްއވެސް މެންބަރަކު ޚިޔާލުފާޅުުކރުމަކަށް މިތާނކު ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ހަމަ ގަ

އެގޮތަށް ރައްދުދެްއވުމަްށ މެންބަރަކު ވެސް އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅު ވާހަކައެއް ދަްއކަފާނެ ތިމަންނާ ދެކޭގޮތަކީ މިއީއޭ. 

އެ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅަށް ހުރަސް ނާޅުއްވާ އެ ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ ަވގުތުން ހަމަ ބޭނުންފުޅުވަރަކަށް އެ ވާހަކަފުުޅ 

ދައްކަާވ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑުމެން ހުުޅވިގެން ކުރިއަްށ ގެންދަން. މިހާރު ޚިޔާުލ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްިވ އިވިލުފުށީ ދާއިރާެގ  ެއްއގޮތަވެފަ.ޖުމްލަގޮތެއްަގއި މިއޮތީ 

ކުރެވުނީ ލިޔުމުން ގެަނއި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގިނަ މެންބަުރންގެ ތާއީދު ލިބިގެން މިދިަޔީއ. ވިސްނުންފުޅު ެއއްގޮތް މި

އިތުރަްށ  އޭ އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރައްަވއިގެން ޭއގެނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ބޭނުން އެބަޖެހެ

އް ނެތްކަމުގައި ައިދ ޟެނޑަށް ހީވަނީ ރިޔާޟްގެ އިޢުތިރާހޯއްދަވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ގޮެތްއގައި ކޯލިަޝން ޕާޓްނަރސްގެ އިތުރު ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެތް ކަމުގައި ވާ މައިގަނޑު

ކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑުމެްނ ގޮތުަގއި މި ކޮމިޓީގަިއ މިކަން ނިންމާލެވިދާނެ  ޚިޔާލު އެްއގޮތް މައްސަލަެއއް

 ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ 101ގައި ހިމެނޭ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2.1 މިއެޅީ ިޑއެއް ކަނޑަސުންގަ

ަގވަރުނަރު އަދި އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ައޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ  ޓީމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރި

އެ ސިީޓގެ  އިޓީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު އިދާރީމޭޒުން ފޮނުއްވަޓަކައި ސި ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން ހޯދުމަށް

ވާީތވެ ެއ  ހޮނިހިރު ކަމުގައި އޮތީ ހުކުރުނޮވެމްބަރުގައި ލިިބ ދެން ކުރިއަށް 16ޖަވާބުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާދަމާ 

އަށް ދެން ައޅުގަނޑުެމންނަށް ލިބޭނީ އެންމެ ަކިއރި ދުވަހެްއގަިއ ެއ ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިްނ ގެންނަން ދޭތެރެ

ޑި މި ކަނަޑައާޅ މާނައަކީ ސުންގަ ،އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ބަޔަކާ އެއްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ސެޝަން

ގެ މަސަްއކަތް ފެއްޓުމުގެ ކުިރއަށް އެންެމ ތަކު އްކަތްގުޅޭ ޚަރަދުގެ މަސަ މްދަނީއާދައުލަތުެގ އާ އީސެޝަންތައް އެ 

ނިންމައިފިއްޔާ ހުރިހާ  އިވުަމީކ އެއީ ކަމުަގއި ކަނަޑއަޅަ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެއް ގޮުތގައި ބާްއވާނެ ބައްދަލު

ްއަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް އިޔައީ. ގޮތްކަން ެގނެސްގެން އެ ދިމެންބަރުންގެ ޚިޔާލުތައް އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެއް 

ރަޝީދު އިތުރުކަމެއް އެަބއޮްތތޯ އިތުރުކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އިނގޭތޯ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ދެން 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ އިއެްއގޮތަށް މިކަން ފާސްުކރުމަށް ތިބި މެންބަރުން ދެއްވި ލަފަޔާ 

ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. މިފަހަރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވޯޓު ދެއްަވއިފިއްާޔ  ކަށް ވޯޓުގޮތަ

ްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އަނެއް ދެ އި. އެހެންވީމާ، ނާނީތަމަ ލިޔުން ގެނެސްފައި ދެން ގެންދިމާވެނެހެން. ފުރަ
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ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޚިޔާލު އި ެގ އަދި ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާ ،ފުނުވަނީކަން ބޭފުޅަކު އަދި ތިއްެބވީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ސާ

އެްއގޮތްވީަމ އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއަރަނީ ޯވޓުދެްއވާނެ ކަމަށް. ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އިއްތިފާޤުްނ މިކަން މިހެން ނިންމަން 

ނެ މަސައްކަތަކަށް ދެން އޮންނާނީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން ޖެހިގެން އޮންނާ

ކުޑަކޮްށ ތަކުލީފުތަކެއް އުޅެފާނެ.  އިއުޅުުމގަ ވެބިނގާ ން އޮންނާނެ. އެހެންނޫނީ، ހިނގާކުޑަކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުވު

ގުޭޅގޮތުން  އާއި ޚަރަދާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގޅުވާނީ ެއގޮތަށް ގެންދިަޔިއމަ. ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ

ރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަން. ްއޒަތްތެއިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކާމެުދގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި މި

 އާއި ޚަރަދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިންަވނަ ނުކުތާއަކަށް މިއޮތީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ .ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމްއި

ވަރާކުރުން ގޮެތްއ ނިންމުމާއި ސަރުކާރުެގ މެދު މަޝް މިނިވަން މުއައްަސސާގެ ބަެޖޓާގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކުރުާމއި

 ގުޅޭ ގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރުމާއި ބަޖެޓު ކީ އިންވެސްޓްަމންޓު ޕްރޮގްރާމާއޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓު ޕަބްލިކު ސެކްޓަރއަ

ގުޅޭ ޮގތުން މަޝްވަރާކޮށް މުޅި ބަޖެޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ  ކޮމަންޑޭޝަންތަކާހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޖެނެރަލް ރެ

ޞީލު އެކުލަވާެލއްވުން. ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެން ބައްދަލުވުމެއް ކުިރއަްށ ތަފު

ިނންމާލީމަ މެންބަރުންނަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެ. އަުޅގަނޑަށް  ލައިދިއުމުގެ ކުރިން ޗާޓު އަުޅގަނޑު މި އެކުަލވާ

ަގއި ިސޓީ ލިބިގެން އަުޅގަނޑުމެން ިމ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން ޮނވެމްބަރު 16ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި މަސައްކަތް 

ެއއްދުވަހަކަްށ ވާެނ  ދެވެނެނގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިށީ ފަހުަގއި ދެން އެންެމ ައވަހަށް ބައްދަލުވުެމއްސިޓީއަށް

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނޮވެމްބަރަީކ ކަންދިމާކުާރ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ާވނެ. ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ރަްއޔި  18

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ތަރުތީބުކޮށް  ނަމަވެސް މި ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަށް ނޫން. އޮންނާނެ ދުވަހެއް

ވަނަ ދުަވސް.  19ދުވަހުގައި އަދި އޭގެފަހުްނ ޖެހިގެން އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ  ހޮނިހިރު .ކުރިއަށް ގެންެދވިދާނެ

މުހިންމު؛ އެހެންީވމާ، އެއީ ެވސް  ؛ތާވަުލކޮށްގެން ދުވަހަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ވަނަ 19އެހެންވީމާ، 

. އެހެން ކަމަށްވެ. އެހެންވީމާ، އެުދވަހުގެ ހަރަކާތެއް ނުބާްއވާ ގޮތަްށ 1ރަބީޢުލްައއްަވލު  ،އެއީ ޤައުމީ

 10ދުވަހޭ.  10ފާސްކޮށް ގޮތެއް ނިންމައިފީމު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިދާނެ. ކޮންމެއަކަސް ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން

 24، 15އެއީ  .ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ދުވަސްތައް ދަންނަވާލަން ކަލަންޑަރު މި ތި ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަނީ

 ދުވަސް. އެހެންވީމާ، ެއ ދެ ވާ ދުވަހަީކ ހޮނިހިރުޮނެވމްބަރު 25އެހެންވީމާ،  .ވާ ުދވަހަކީ ހުކުުރ ދުވަސްނޮވެމްބަރު

ދުވަހުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވިްއޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައި މަަސއްކަތް ވަރަށް 

ވުރެން ކުރިން ނިންމުނަސް އެގޮްތ ނޑުމެން ފާސްކުރި ސުންަގޑިއަށް ރަނގަޅަށް ތަރުތީބުކޮްށގެން ެގންދެވުނީ. އަުޅގަ

އަށް މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭތޯ ވަނަ ދުވަހާ ހަމަ 23އެހެންވީާމ، ދިަޔއީ. ރަނގަޅު ކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފާސްވެގެން

ހިފަން ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ހިތަށްއަރަނީ މި ތާވަލުތަކުގެ ތެރެއަށް ެއކަށޭނަ ވަރަށް ވަގުތު ީދގެން ބާކީ ހުރި 

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ދެން އެހެންވީމާ، މެންބަރުން  .އެެވއިލަބަލްމަސައްކަތްތަކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުތު 
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އޮންނަ ބައްދަލުވުެމއްަގއި ުހށަހެޅީމަ ދެން އޮންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް ވެްސ އަުޅގަނުޑ ތާވަލުކުރާނީ ެއގޮތަށް. 

ުދވަހަީކ  10އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ މިއަދު މައިގަނޑު އެއްބަްސވުމަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއދެވިއްޖެހެން. 

ން އެދި ސިޓީ މި ކަމަށާއި އަދި މިހާރު އެމް.އެމް.އޭ ާއއި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔަކަށް އަޅުަގނޑުމެ ޑިސުންގަ

 މާދަމާ ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭގޮތް ވެއްޖެ އިއެ ބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ފޮނުއްވަ  މޭޒުން ކޮމިޓީގެ އިދާރީ

ނޫން. މާދަމާއިން ފެށިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ެޅނީތޯ؟ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އު ؛ކަމުގައި ވާނަމަ މެންބަރުންނަށް

ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ މަގު. އެހެންވީމާ، ރަސްމީ ގޮެތއްަގއި މަސައްކަތްަތއް ފެއްޓުނީ. އަދި މާދަމާ ހެނދުނު 

ނަށް ހަމަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއި ސް ފެިށގެންދާނެތީވެާޔއެުކގަިއ ްސ ވެ ހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގަިއ މީގެ ބަރައްޔިތުންގެ 

ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ސާއްހިމެދުވެރުކޮށް މި މަޢުލޫމާތު މި މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާވަރަކުން ހަމަ އިދާރީމޭޒު 

ބުން ނިންމާލުން އެންމެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަުދގެ މި ކޮމިޓީގެ މަަސއްަކތް އަޅުގަނޑުމެން މިހިސާ

 16އްޔާ ދެން ެއންމެ އަވަހަށް ބައްދަލުވުެމްއ އަޅުގަނޑު ބާްއވާނީ ވާނެހެން. އެހެްނވީމާ، އިރާދަކުރެްއވި ރަނގަޅު

ތްތެރި މެންބަރުން ްއޒައިދެން ލިބޭ ނަތީޖާއަކާ ުގޅިގެން. ފަހުގަިއ ބަރުގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ސިޓީއަށްނޮވެމް

މި ބުަރ  .ވަންޓަަކއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަ ެދއްިވ އެހީތެރިކަާމއި ެއއްބާރުލުމަށްވެކޮމިޓީގައި 

 .ތަޢުފީޤު ދެްއވާނެ ކަމަށް އެދި ދުޢާކުަރމުން ކޮމިޓީ ނިންމާލަންهللا މަސައްކަުތގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މާތް

 ވަބަަރކާތުހޫ.   هللا ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙުމަތު 
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