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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑަިއގެން ށް ވަ ވަނަ ބައްދަލުވުމަ 6ވަނަ އަހަަރށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގެ  2018`. 

 ދައިްނ މިއިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަ އިންމެހަތިއްބެވި އެ

އް ރާކޮށް ގޮތެ ގުޭޅޮގތުން މަޝްވަ ނިވަން ުމއައްަސސާތަުކގެ ބަޖެޓާކުރީ މި ބައްދަލުވުން ައޅުގަނޑުމެން އަމާޒު މި

ރަތަމަ ފުމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް. އި ބަޖެޓާމަޝްވަރާތަުކެގ އަލީގަނިންމުމަށް އަދި ކޮމިޓީން ކުރެވެންހުރި 

ނަ ވަ 2ނަމަ ވާބައްދަލުވުމަކީ މިއީ ކަމަށް ަކނޑައަަޅއިގެން ފަހަރުަގއި މިއަށްވުރެ ދިުގވާން ޖެހިއްޖެ ކަމުގައި 

ނަށް ހާތަގޮތުން މި މިބައްދަލުވުމަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ދާނީ. އެހެންނޫނީ މި ބައްދަލުވުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާނީ. 

 26ނަވާ ގޮތް ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑިއގަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ބަޖެޓުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ

މިީޓގެ ގޮތަށް ކޮ. މި މަސައްކަތް ފެއްޓުުމގެ ުކރިން ހަމަ އެހެންފަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއް ނަކުން ެއވަނީ ފޮނުއްވާފަތަ

ޓީ މި ކޮމިެއއްކޮށް އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުން   ވިސްނުމާހުން އަދި ޕާޓީތަކުގެމެންބަރުންގެ އަރި

ފަިއ ވެން ވިދާޅު އެމުގެން ގެންދާގޮތަށް ޕީ.ޕީ.ގެ ހާިޒރުގައިތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯ. އާެދ! ހުޅުވައި އާ ކުރިއަްށގެންދަނީ މީޑި

 މިއޮތީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ޝަރީފް. 

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: މްއިބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ވެްސ މިޓީއަކުންކޮމި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ޮއންނާނެ ކަނޑައެޅިގެން ވަރަްށ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި މަޖިލީހުގެ 

  ވައްދަންތޯއާވާލަިއގެންނޭ. އެހެްނވީމާ، މީޑިއްމުކޮށް ހުޅުޢާގޮތަކަށް ނުނިންމާ ހިނދު  މަޖިލީހުން ވެސް އެހެން

ތާ ިސއްުރ ނޫން. ހަމައެކަނި މި ވެސް  ކަމެއް ނޫން. ވާހަކަދަްއަކންޖެހޭ ކަމެއް  ފާސްކުރަންޖެހޭނޫންތޯ މިއީކީ

 ބައްދަލުވުމެއް ާބއްވަންޏާ ެއޮގތަށް ހުށަހެޅިގެން ފާސްކުރަންޖެހޭނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުގެ ސަމާލު ކަމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ހޭނީ. ންނޭ ކުރަންޖެގޮތަަކށް ފާސްނުކުރާހާ ހިނދަކު ވަްއދައިގެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެން މިހެން މިބުނީ އެ ފާސްކުރަންޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. މި ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާ ޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން މިއުޅޭ ނުކުތާއަކީ ވެްސ ތިއީ އިއް 

ގެ ބޭރުން ަބއެއް ިސޔާސީ ވާހަކަތަުކގެ ޔާ ރި އޭރިވާީތވެ، މި ކޮމިީޓގައި ތަކުރާރުކޮށް ދެެކވިއްޖެ ބަޖެޓާ ގުޅުންހުކަމުގައި 

އި އޮތީމަ ވާހަކަ ިއވިފަ ކުރާ މަސައްަކތަށް ހުރަސްއެޅެމުންދާ ކަމަށް. އެކޮށް ސަބަބުން ރަނގަޅު ފެންވަރަަކށް ދިރާސާ

ބޭފުޅުން އެދިވަަޑއިގަންަނާވ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އިނގޭތޯ.  ވެސް ދަންނަވަމުން ގެންދަނީ ފަށަމުން އެ އަޅުގަނޑު އަބަދު

ލާަފިއ އިކުރުމަށް ދަންނަވާލަން. ދަންނަވަ ހާޒިރު އާމިހެންވެގެން. އެހެންވީމާ، މީޑި އެ ުއސޫލު މި ހިފަހައްޓަނީ

 ވާތީ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝަރީފު ވެސް އެ ދެން ޚިޔާލު އެްއގޮތް ކުރެވިފައި  އަޅުގަނޑު މަަސއްކަތަިއގެން މިހާރު

 މަށް ދެއްވި ލަފަެއއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ބަލަިއގަނެގެން މިއުދިވިދާޅުވީ ހަމަ އަނެންހެން ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ގެން

ފުގެ ބަސް އަުޅގަނުޑ ވީމާ، ަޝރީގެންދަނީ އިނގޭތޯ. އާދެ! ޝަރީފް އެކަނިމާ އެކަނި މި އިންނެވީ. އެހެން

ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ މުޅި އޮޮޕޒިޝަން، އަނ! ައސްލަމު އެަބ އިންނެވިތޯ. އަސްލަމު ވަރަްށ ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން. ޤަ

ނޫން އަޅުގަނޑަށް އިީނ ހަމަ އެއްކޮށް ޝަރީފް ، އަޅުގަނޑަށް ޝަރީފުގެ ެޝޯޑގައި ނުފެނުނީ އިނގޭތޯ. ޫނން

ން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ތެެރއިނަންގަަވއިގެން ދެންމެ އިްނނެވީ. އެހެންވީމާ. އިންނެވި ގޮތުން. ެއއީ ފޮތެްއ 

. ިއގަންަނވާ ގޮތް ިމވަނީ ލިބިފަބޭފުޅުން ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެަވޑަ ހަމައަށް އެ ތަަނކުން އަުޅގަނޑުމެންނާ  26

މަްށ އުލަވާަލއްާވފައި ކުރިއަށް ގެންދި ކޮށް ބައްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފައިލުކޮޅުަގއި މި މަޢުލޫމާތު މިހާރުވާނެ. ކުޑަ 

 ބޭފުޅުންނާ  ދަންނަވަން. އަދި އިތުރަށް އަޅުގަނޑު އެްއކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތު އެއީ ސަމަރައިޒު ވަރޝަން ތި

  ފަހުން. )ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު( އާދެ! `ޓުނަން އަޅުގަނޑު ފަސްވަރަކަށް ިމނިއަޅުގަނޑު ހިއްސާކުރާ

ން ުކރިއަށް ގެންދާނަން. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ެވސް ފަށައިގެ ން ައނެއްކާއަޅުގަނޑުމެން ސެޝަ

 ިނވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ބަޖެޓާއެރުވީ މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ދަންފަޅީގައި އަުޅގަނޑުމެން ފުރުޞަތު މި

ފަހުަގއި ގޮެތއް ނިންނުމަށް ލުމަށްންތައް ދިރާސާކޮށްއުިލޔެކި ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ލިބިފައިވާ 

މިނިވަން  26ކަނޑައެިޅގެންދިޔަ ވަގުތަށް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މީގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާްތގަނޑަކަށް ޖުމްލަ 

އޮްތއިުރގަިއ ގާތްގަނޑަކަށް ދެތިން ފިޔަވައި ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ ހުރިހާ ތާކުން މިވަނީ  އެއްމުއައްސަސާ 

އަިދ . ޓާ ބެހޭ ގޮތުްނ ލިޔުމުން ލިބިފަެގ ބަޖ2018ެބޭފުުޅން ދެކެަވޑަިއގަންނަާވ ގޮްތ  އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުންަތއް ސަމަރައިޒުކުރުމަށްފަހުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބޭނުންފުޅަށް ޓަކައި މިހާރު މި 

އް ބޭބޭފުޅުްނ އިތުރުން ދެންމެ ބައެ ވާނެ. އަދި ޭއގެ ކަރުދާސް ކޮންމެ މެންބަރެއްެގ މޭޒުކޮުޅގައި ވާނެ ފައިުލކޮުޅގައި

ޓުެގ ގާްތގަނޑަކަްށ ދިހަ ވަރަކަށް މިނިލުކޮށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީަތއް ވެްސ ބައްލަވާަލއްވާ ޞީހަމަ ވަރަށް ތަފް

ބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެން ލާނަންއިައޅުގަނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަށް ހުޅުވަވަގުެތއް މިވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، 

މެްނ މި މައްސަލައިަގއި ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮަތކާ ބެހޭ ގޮތުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން އަުޅގަނޑު

މުަގއި. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުަވން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުމިކަން ކުރިއަށް ގެންދި
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އްޗޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ބޭނުންވޭ އިތުރު އެްއޗެއް ނިޒާމީ މް ޝަރީފަށް. މަޑުކޮށްލަ ދެއިބްރާހީ

  ނުކުތާއެއް.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 ހަޅަން  ހުށަ ހަމަ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫނަސް ފުރުޞަތު ދޭއިރުގައި ހަމަ އަލުން ކޮމިޓީ ފަށައިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑު

 ކުރިައށް  ޓަށްވުެރ ގިނަ ުނވާނެ ގޮތަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ކުިރއަށް މި ބައްދަލުވުން ވެސްމިނި 3މެންބަރަކަށް 

 ގެންދަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަމށް ދަންނަވަން. އުގެންދިބްރާހީމް ޝަރީފު ކުރިއަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ލާނީ. އިނަވަ ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާ އެްއޗެއް ދަން ވެސް ބޭނުމެއް ޓެއްއާދެ! އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ މިނި

ބަތްކަްއކާ ކުޅެނީ. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާެއްއނޫން މިދަނީ ކުރިއަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މިތަނުގައި 

އެމް.އެމް.އޭ މިތަނަކަށް ހާޒިރެއް ނުކުރޭ.  އިންމު ލަފައެއް ދޭން އޮތް ދެ އިދާރާ އޮޑިޓު އޮފީހާއެންމެ މުހި

ދަނީ.  ހާޒިރުކުރަން ފާސްކޮށް ހާޒިުރކުރަން ކިޔާފައި ެއއްވެސް ަކހަލަ އުސޫލެއް ހަމައެއް ލަަމެއއްނެތި ކުރިއަށް މި

މަޝްވަރާކުރާށޭ ިކޔާފަިއ މި ފަރަކާސް ކުރިއަްށ  މިއީ އެހެންވީމާ، މިތާ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން މި ަބޖެޓު

ުޓގެ މިނި 10ޓު ނިމި 20ނެތް. މި  ނެތް. ކަނަޑއެިޅގެން މާނަެއއް ގެންދަން ތިބުމުގެ އެްއވެްސ މާނައެއް

ނުވޭ. ެއީއ  ނެތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުމެއް ކަމެއް ޓު ވެސް ދެްއވާނެމިނި 1މައްސަލަެއއްނޫން. 

އްޖޭގެ މި ބަޖެޓު މިހާރު ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެްނ ދިވެހިރާ

ނޫން. ހަމަ  ވެސް  ނޫނީ މި ބަޖެޓަކީ ފޫބެއްދޭނެ ބަޖެޓެއް ނޫން. ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުެރވޭނެ ަބޖެޓެއް

ބޭފުޅުން  އް ދެން ދެމިއެއް ނޯންނާނެ. އެީއ ކީްއވެގެން ތިސީދާ ފައިސާ ޗާޕުކޮްށގެން ނޫން ގޮތަކަށެއް މި ބަޖެޓެ

ވީމާ، މީހުންގެ ވޯޓެއް. ކަނަޑެއޅިގެން ނެތް. އެހެން  43އަތުަގއި ނެތް މި ގާނޫނުަތްއ ފާސްކުރާ ފަސްދޮޅަސް، 

ޓުގެ ކުަރން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން އެމް.އެމް.އޭ ގެންނަން. އެހެންީވމާ، ދެން ކޮން ބަޖެއެހެންވެގެން އެ މަޝްވަރާ

ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިތާ، މިތާނގައި ތިބެގެން މީގެ އަދަދެއް ބެލީކީނޫން. މިއަށް ވާގޮތެއް ެބލީކީ ެއއްމަޝްވަރާ

ނޫން. އެމީހުން  ބޭފުޅުން ބޭނުންވީކީ މިކަމާ ބެހޭ އެންމެ މުހިންމު މުއައްސަސާގެ މީހުންނާ މަޝްވަރާކުރަން ތި

ވަރަކަށް  ޫނން. މީތި ކިތަންމެ ހޭ ގޮތުން ވާަހކަ ދައްކަން ބޭނުންީވއެއްފޮނުވި ލިޔުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރި ސުވާލާ ބެ
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އެއީ  .ބޭފުޅުންނަށް ގާނޫނަށް ބަދަލުނުކޮށް ލިބޭ ލާރިކޮޅަކުން ފެނުނަސް ދެން މި ބަޖެޓު ހަމައެކަނި ކުރެވޭނީ ތި

އިތުރުވާނެ ގޮތުްނ  20ން %މިލިއަން ރުފިޔާ ޖީ.އެސް.ޓީ 518ބަޖެޓަށް ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް  2018ދިވެހިރާއްޖެ 

މިލިއަްނ  836ވެސް ނުލިބޭނެ. ހަމަ އެންމެ ބީ.ޕީ.ޓީ ބަދަލުެވގެން ގެްނނަން އޮތް  ނުގެނެވޭނެ އެންމެ ލާރިެއއް

މީގެ ސަބަބުން ވެސް ނުލިބޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންީވ އެމް.އެމް.އޭ މިތަނަށް ގެނެސްގެން  39ރުފިޔާ %

 ކުރާނެ އަސަރުަތެކއް ދެނެގަންނަން. އަުޅގަނޑުެމން ނޫޅެން ބަޖެޓު ފާސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން އެްކްސޗޭންޖަށާއި

ކުރާ އިހުތިޖާޖު ނުކޮްށ  ބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މީހުން ރެއާއި ުދވާލު އެ ނުކުރާކަށް. އެކަަމކު މިތާނގަިއ ތި

ކުރާތީ އެކަން ހިތްޕުޅު އްަކތްެދވޭތޯ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ މަސައަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ކުރިއަށްގެން

ޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭނީތޯ ބަލަން އެއްވެސް ކަަމކާއި ނުލައި ދޮުޅގަިޑއިރު މިނި 3ޖެހިވަޑައި ނުގެން އެންމެ ހަމަ

ނޫްނ  މެން މިތާނގައި ބޭނުމެއްއިރު. އެހެންވީމާ، ރިޔާޟް ަރޝީދުނަގާލައިފިއޭ އިނގޭތޯ. ދޮޅުަގޑިއިރު، ޮދޅުަގޑި

 އަޑު އަހާކަށް.ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ދެބައިުކޅަ އެއްަބއި މީހުން ތަމްސީލުކުރަން ތިބި މެންބަރުންގެ މިތާނގައި ތިބި 

ކަމުން ގޮންމުށުގެ ބާރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ައޑު ހުތާރުބާރުން ހުދުމުނޫން. ގަދަ ވެސް ބޭނުމެއް  އެްއގޮތަކަށް

 ގެ ައޑު ކަނުޑވާލަން ބޭނުންަވނީ. މިތާނގައި ބޭނުމެއްކަނޑުވާލަން ބޭނުންވަނީ. ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ޫނން. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ުސލްޙަވެރިކޮށް އަމާންކޮށް މި  ވެްސ ބޭނުމެއް ނޫން މަޝްވަރާކުރާކަެށއް. ެއއްގޮަތކަށް

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ކުރިން.ުޑމެން ވަރަށް ބޮޑަށް މަަސއްކަތް ބަޖެޓުގެ ކަންތައްަތކެްއ ގެންޭދތޯ ހިތްވަރުކޮށްފިން. ައޅުގަނ

ބޭފުޅުން ވަރަށް އަާމންކޮށް އޮމާންކޮށް މިތަން  ސްޓުކުިރ. ޭއގެފަހުން ތިޓެއެއްދުވަހަކު ހަޭޅއްލެްއވި. ޕްރޮމީހުން 

ިޑއިރު ބޭފުޅުން ހެއްދެވީ؟ މިއަދު ދޮުޅގަ ގެންދިޔަ. މި ކޮމިޓީ ވެްސ ދިޔައީ ެއގޮތަށް. އެކަމަުކ އެހެންތޯ ތި

ދޭންވެގެން ވާަހކަދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ދެން ކީއްކުރަންތޯ ތިބެީނ ޓު ނުމިނި 3އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މި ބަޖެޓާ އެްނމެ ގުޅުންހުރި ދެ މުައއްސަސާ. އެީއ ދައުލަުތގެ އޮޑިޓަރ  ،ދައުލަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ދެ މުއައްަސސާ

ފުޅެއްނުވޭ. ގެންނަން މިތަނަށް ބޭފުޅުން ބޭނުން  ގެންނަވާކަްށ ތިޖެނެރަލާއި ގަވަރުނަރ އޮްފ އެމް.އެމް.އޭ 

މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ގާތުގައި އެންމެރަނގަޅުޯތ  ؛ވީމާ، މިކަންކަން މިހެން ކުރީމަފާސްކޮށްފައިމެ ނުގެނޭ. އެހެން

ނެތޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ހުރެ އެމީހުންނަށް ވަޑައިނުގެްނނެވުނީ. މައްސަލަެއއް ން މިވެނި ސަބަބަކާވިދާޅުވެލަ

 3ނުންފުޅެއް ނުވިއޭ އެންމެ ބޭފުޅުން ބޭ  ކަ ދައްަކއިގެން ސުލްޙަެވރިކޮށް މިކަންކަން ނިންމޭނެ. އެކަމަކު ތިވާހަ

 3. އިދިކޮޅު މީހުންނަށް އެ ވެސް ތިމަންމެންނަށް އޯޭކއޭ ދޮޅުަގޑިއިރު ހޭދަކުރަންހެދި މިތާނގައި ުޒވާުބކޮށް  ޓާމިނި

ނޫން  ުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކަނީ. އެކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ. ެއކަމަކު މި އަ ޓު ދޭން ބޭނުންފުޅެއްމިނި

ަވނަ އަހަރު ބަޖެޓު މިހާުރ  2017މިނިވަން މުއަްއސަސާެގ، މިާއ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން މިތާ ތިބޭކަށް. މި 

ޅާފައި އެްއވެްސ މިދާގޮތުން ފޫބައްދަިއގެން ަކމެއް ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެ. ދިވެހި ދައުލަތުން މިހާރު ހުށަހަ

ގާނޫނެއް ފާސްކުރުުމގެ ޖާަގެއއް ނުލިބޭނެ. އެ ގާނޫނީ އަދަދެއް ހަމައެއް ނުކުެރވޭނެ. ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް އިތުެރއް 
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ެވސް ބަދަލެްއ ނުގެނެވޭނެ. އެހެންވީމާ،  އަކަށްޓީސް ދަށެއް ނުކުރެވޭނެ. ބީ.ޕީ.ވެ ޓްރެޝް ހޯލްޑެއް ނުކުރެވޭނެ. 

ބޭފުޅުން ދެއްވި  ސާ ދޫކޮށް ދަނީ. މިނިވަން މުއައްސަާސއާ ބެހޭ ޮގތުން ތިއަޅުގަނޑު، ައޅުގަނޑުގެ ިމ ޖަލް

ލާފަިއ ދާން އަުޅގަނޑު ހުރީ. އިހަމަެއަކނި މިވާހަކަ ދަންނަވަ ނެތިން. ފުރުޞަތަށް ވާހަކަ ދަްއކާކަްށ އަުޅގަނޑު 

 އަޅުގަނޑު ދަްއކާނެ ވާހަަކއެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލާ މިތަނަށް ނުގެންނަންޏާ ،ޮއިޑޓު އޮފީހުގެ އިއެމް.އެމް.އޭ ަގވަރުނަރާ

 ލައިކުމް. ޢަ ގޮތަކަށް ނިންމަވާ. ަވއްސަލާމްބޭފުޅުން ނިންމަވާ އިތުރަކަށް. ތިދެން ނެތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. ލާނައިމިޓީގެ ރެކޯޑަށް ޓަކައި ދަންނަވަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނުޑ މި ކޮ

ގެން ގުޅި  ޓީގައިއަދި އިޤްިތޞާދީ ކޮމި އި ބޭއްވީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައަޅުގަނޑުމެން

ންމާލުމުގެ ވަަނ ބައްދަލުވުން ނި 5ވަނަ ައހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ  2018 އުފެދިފައިވާ

.އެމް.ޭއެގ ފުރަތަމަ ފާސްކުރި ގޮތަކީ ވެސް އެމް ކުރީަގއި އަުޅގަނޑު ވާނެ ދަންނަވާފައި އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެ

ޔުމުން ލިގަވަރުނަާރއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލުގެ ފަންނީ ލަފާ އަޅުގަނޑުމެން ލިޔުމުން ހޯދުމަށްފަހުގައި އެ 

ށް މިޓީއަތައް މި ކޮފަރާތް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތީން ހުށަހަޅައިގެން އެ 

ރީފް އަދި ރާހީމް ޝަހާޒިރުކުރުން ކަމަށް. އެހެންވީާމ، ެއކަން ައޅުގަނުޑ ހާމަކުިރއިރުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބް

ންމުން ނަށް އެ ނިބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ޕީ ނުވަތަ އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކުގެ މެންބަރުން މި ކޮމިޓީގައި ވަަޑއިގެން ނެތީމާ އެ

. ގެން ނުގަތީމްވެވަަޑއި ޙުބޭފުޅުންނަށް ފަ ލު އެޞީނޑުމެން ނިންމި ގޮތެްއގެ ތަފްގައިިވވަަޑއިނުގަތީ ުނވަތަ ައޅު 

އި ރާގެ އަލީގަ ވާހަކަ ދެންނެުވމަށްފަހުގައި ދެން މިހާރު މިއޮތް މަޝްވަ އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓގެ ރެކޯޑަްށ ޓަކައި މި

 އްެކވުމަށްރަީޝދު ވާހަކަފުޅު ދެއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން ރިޔާޟް 

 މާތު. ޅުވާ މަޢުލޫހިއްސާކުަރއްވަން ބޭނުންފު ކުންގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާަފއިވާ ސިޓީތަ ނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަބޖެޓާމި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ލުފުށީވި

 އެބަހުރި މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުްނ އްރިރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތްއ ބައެއް ތަންތަނުން ވަރަށް ކުދިކުދި އަދަދުތައް ވެސް އެބަުހރި ތިމަންނަމެންނަށް މި  އެ

ރެވިދާނެ ކަމަށް. ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު މެނޭޖުކު 2018ވަންޏާ ތިމަންނަމެންނަށް  އަދަދު ލިބިގެން، ލިބިއްޖެ ކަމަށް

. އެހެންވީމާ، މުައއްސަސާަތކުން ހިމަނުއްވާފަ އަދި ހަމަ އެހެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތި އަދަދުތައް ވެސް އެބަުހރި ބައެއް

މި އަދަދުތަކުގެ ތެެރއިން ެއްއވެސް މިންވަެރއް މި މުައއްަސސާތަކަށް ދެްއވިދާނެތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ފިނޭންސް 

ފަހުަގިއ   އަހާލަން މީގެ އެއްވެސް ކަެމއް ކޮށްދެވިދާނެތޯ މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް. އޭގެއަރިހުން މިނިސްޓަރު
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ދެން ދެންމެގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ވޯޓަަކށް އަހައިގެން މިކަން ނިންމަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. 

ެރކޯޑު ރަނަގޅު ކޮށްލުމަކީ ވާހަަކއިަގއި ވާހަކަ ެދއްެކވި ބޭުފޅަކު ދެއްެކވި  މިތާނގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާުތން އެ

 4ބޭފުޅުންގެ  ެވސް މީހަކު ކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން. އެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ވާހަކަ ދައްކަވާ ކޮންމެ

 ދުވަހަކު އެ މީހުން ވާހަކަދަްއަކންވެގެން މުިޅ ކޮމިޓީެގ ކޯރަްމ ހަމަކޮށްދީގެން އަުޅގަނޑުމެްނ މިތާ ކޮންމެ 3މީހުން 

ކަެމއް.  ތަކަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެއާއެއީ މިތާނގައި އޮތް ހުރިހާ މީޑިމީހުންނަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ދިޔަކަން 

 12ދޭން މިޖެހެނީ އަބަދު ަދނީ. މިތާ ކޯރަމް ހިފަހައްޓައި  ލާފަިއ އެމީހުން މިއިމެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަކޮން

ން މިޖެހެނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް. މި ފުރުޞަތު ވެސް އެމީހުންނަށް ދީފައި. ދެން މެންބަރުން ބައިތިއްބައިގެން ިމކަން ކުރަ

ކަނޑައެިޅގެން އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދޮގެއް ަހއްދަަވއިިފ. އަުޅގަނޑުމެން ނިންމާފަިއ ނޯންނާނެ މިތަނަކަސް 

 ްއވެސް ގާނޫނަކު އޮންނައަނެއްކޮޅުން އެ މުން،އަުޅގަނޑުމެން އޮްނނާނީ ލިޔު އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުނަރު ގެްނނާކަށެއް.

 ކަމެއް  އަދި މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރުުމގަިއ ކޮންމެހެން އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަްއޗަށް ާލޒިމު ނޫން އެީއކީެއއް ކަމެއް

ނޫން އެއީީކެއއް އެ ދެ ފަރާތް ހާޒިރުކޮށްގެން ސުާވލުކުރާކަށެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގައި ފިނޭންސް  ވެސް

އަުޅއްވާަލްއާވފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަންކަުމގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްަފއި ދެ މިނިސްޓަރ އަލި

ެވސް ދެއްވާަފއި އޮތް ލަފާ މިއޮތީ.  އިންއޮފީހުން ވެސް އަދި އެމް.އެމް.އޭމުއައްސަާސއިން ވެސް އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލުގެ 

ަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ެއކުއި އެކަން ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާމިއާއި އެުކއެުކގަ 

ެވސް ސުވާލެއް ވެސް ނެތް  ހުރި ކަންތައްތައް އެއީ. އެހެްނވީމާ، އަުއކަމެްއގެ ވާހަަކއެއް މިތާކު ދައްކާކަށް ކުރާކަށް

 ުސވާލުތަެކްއ ޭޅގޮތަށްއަދި ަރއްޔިތުންަނށް އޮ އި ދަށްމާލަބޭފުޅުންގެ ބޭނުމަކަށްވަނީ ަވގުތުތައް ބޭފުޅުންގެ. އެ އެ

މިލިައން ޑޮލަރުގެ ދަރަންޏެްއ  200ބޭފުޅުްނ ވާހަކަދަްއކާއިުރ  ކޮށްގެން މިކަންަތއްތައް ކުރަްނ. ޭއގެ މިސާލެްއ އެ

ވެްސ  މިލިއަން ޑޮލަރު 21މިލިއަން ޑޮލަރަށް،  21ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ. މިހާރު އެބަ އެނގޭ ބޭރުގެ ދަަރނި  އޮތް

އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށް  ،ދަނީއެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް އާމްހިސާބުތަކުން އެބަ ދައްކާ. ސްނާރާކަން. އެމް.އެމް.ޭއގެ ތަފާ

އަްށވުރެ އިތުރު ޚަރަދެްއ ކުރަންެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ ގޭތެޭރ ޚަރަދު ދަނީމެްއ މިއީ. އެީމހަކަށް ލިބޭ އާމްކަ ވެސް އެނގޭ 

މިންވަރަށްވުރެ   އެކަން އޮންނާނީ އެހެން. ލިބޭއުމެއްގެ ހައިސިްއޔަުތން ވެސްޤަ. ހަމަ ވެސް ދެކޮޅު ނުޖެހޭނެކަން

އިތުރު ެޓކްސްެއއް ނަގަންޖެހޭނެ ނޫނިްއާޔ  ޖެއްުސމަށް ޓަކައިފި ކަމަްށ ެވއްޖެއްާޔ އެ ެދކޮޅުކޮށްއިތުރަށް ޚަރަދު

ރުުމގައި. ދަނީ ލިބޭނެ އެހެން ގޮެތްއ ހޯދަންޖެހޭނެ. މިއީކީ މާގިަނ ވާހަކަތަެކއް ަދއްކަންޖެހޭކަެމއް ނޫން ދިރާސާކުއާމް

ނޫން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމަކީ. ދެން އެހެންވީމާ، އެ ޕޮއިންޓަށް އެްއޗެއް ދަންނަާވ  ވެސް ކަމެއް މިއީ އަލަށް ކުރާ

 ވަންޏާ އެއީ އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެމް.އެމް.އޭ ގަވަރުނަުރ މިވަގުތު މާލޭ ނެތްކަން  ކަމަށް

ޑަެއއް ނުގަންަނވާ. ެއކަމަކު އެމް.އެމް.އޭ ގަވަރުަނރު ގެންނަންެވގެން ވަރަްށ ބޭފުޅުންނަކަށް ެއނގިވަ  ވެސް އެ

ވެސް. ދެން ހަމަ  ކަމެއް ބޭފުޅުންނަކަށް ނޭނގޭ ރަށަކު ނެތް ރުޅިއަިއސްގެން މިތާނގައި ހަޅޭއްލެިވއިރު މި
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 ކަމެއް  ެވސް ކުރެވެން އޮތް ގެންނަންވީ. ކިހިނެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން މިތަނަށް އެމީހުން ގެންނަނީ؟ އެހެންވީމާ، ެއއީ

ހިނގާިއރު މި ކޮމިޓީ މިހިނގަީނ  ތަކުެގ މައްޗަށް މި އުސޫލާއި ަކންތައް ދެންވެސް ބަަލއެްއނުލާ.  ނޫން. އެކަމަކު

 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އެަބއޮތް. މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުަގއި އެަބއޮތް ޮކމިޓީތައް ކުިރއަށް ގެންދާނެ 

 ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ކުިރއަްށ އެްއގޮތަށް ިމގެންދަނީ. އަިދ އެ ަގވާއިުދގެ ދަށުން އޮންނާނެ އެހެންވީާމ، ެއއާ އުސޫލުތައް. 

ެވސް އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތީން މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަުލވުންތަްއ   ޮއތް ގަާވއިދެއް. އެ ަގާވއިދާމަށް ޓަަކއި ހަދާފައިއުގެންދި

ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރަން މިދިޔަ  ،ހެން ކޮމިޓީތައް އްރިރު މި ގެންަދވަނީ. އަދި އެޤަކޮމިޓީގެ މު

އިންނެވި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލީޑަރު  އްރިރަކަށް މިޤަތެރޭގައި މިހާރު މި ކޮމިޓީގެ މު ބުނާ ދިގު މުއްދަތު ބޭފުޅުން އެ އެ

ވާހަކަ  މީގެ މިނިސްޓަރާން މިގެންދިޔަހާ އޯޕަންކޮށް މިާހބޮޑަށް ހުޅުވާެލވިގެން މެންަބރުން ބޭނުމަކަށް ކަންކަ

ދައްކަިއގެން މިހާ ހުޅުވާލެވިެގން ގެންދިޔަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީ އެއްވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާުތަގއި އަުޅގަނޑެއް ނުދެކެން. 

ން މިތަނުން ދަނީއޭ ބުނެފައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭގޮތަށް ވާަހކަ ދައްކަވާަފއި ތިމަންނަމެ ކޮށްއެހެންވީމާ، ވަރަށް ތަފާތު

ެއކުަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ދައްކުަވއިދޭ ކަެމއް. ހަމަ ެއއާބޭފުޅުންެގ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތްކަން  ކީ ެއއީ އެ މައުދި

ވަަނ  17ގަންނަވާނެ ެއއް ނޫސްވެރިންނަށް އެނިގަވޑައި ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ސާުފކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިތާ މިތިބަ ބަ

ހޭ ޮކމިޓީގައި އަުޅގަނޑުމެން ދެކޮުޅ ހަދަހަދާ އޮއްާވ އެމީހުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މިިނވަން މުައއްސަސާތަާކ ބެ

އަށް ޖަްއސާފަިއ މީނަ ބުނަނީ ކީކޭ. އޭަނ ަކއި، ފޯނުން ރެޯކޑު، ރެޯކޑިންގބޭނުންވާ ކަންތައް ފޯނުން ަޔުއމިއްޔާއަށް ޓަ

ސަލަތައް މައް ފައި ހުރި މުގައި ނިންމާބުނަނީ ކީކޭ. މިގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ ނަަގއިގެން މިކަން މި މަޖިލީހުގައި މި ރޫ

. މިހެނެއް ޕީ.ޕީ.އެމަކުންނެއް ކަންތަެކއް ނުުކރޭ. އެ މީހުންނަށް ވެސް އިމެޖޯރިޓީ އޮތްއިރުގަ  މީހުންގެފެންނާނެ މި 

ެދއްކީމަ ކޮންެމވެސް ވަރަކަްށ  ، ަރއްޔިުތންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަކަންަތއްތަްއ ކުރަނީ. އެހެންވީމާ ފުރުޞަތު ދީގެން

، މިހާރު އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އެހެންވީމާވާތީވެ ސް ބޭނުންތެރި މުހިންމު ކަމަކަށްުޅކޮށްލުމަކީ ވެ ރަނގަ ކޯޑުރެ

ދިގު  އްރިރު އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް މާ ޤަކަމަްށ ވަންޏާ މު ޗެއް ދަންނަވާއޮތް މައްސަލަެއއް އެއް  އިހުށަހެޅިފަ

ޖާއެއް ނުފެންާނނެ އަޅުގަނޑުމެން މިހިރަ އް ނަތީއްލެޙަ ބޭނުމެއް ނޫން. އެއީ މީގެ ށްދާކަމިވަގުތު ކަށް ސަޙުބަ

ައއިޓަމްތަްއ މިހާރު ހުރި ވަރަށްވުރެްނ  ބަޖެޓު އެހެރެ އިަބއެއް ުމއައްސަސާަތކުން އެދިފަ  އިކަންބޮޑުވުންތަުކގެ ތެޭރގަ

 ށް ދެޭވނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ބޮޑުކޮށްދެވިދާނެތޯ ނޫންތޯ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު އަޅުގަނޑުމެންނަ

ވަތު ދީގެން ޢުެއކަން ކޮންމެހެން މިތަނަށް ދަ އި، އެ ބައްދަލުވުމަށްަފހުގަ. ެއހެންވީމާއިރާކުރުމަށްފަހުގަމަޝްވަ

 އި މީގަ  އިލާފައިރިރަށް ވެސް މި ލިޔުްނތައް ފޮނުވަ އްޤަ އެ މަސަްއކަތް ކޮށްެލވިދާނެ މުނުގެނައި ކަުމގަިއ ވީނަަމވެސް 

ތް މިންަވރުން އެއްެވސް ކަމެއް ކޮްށދެވިދާނެތޯ. ދެން ބައެްއ މިއޮ އިހުރި އެއްެވސް މުއައްަސސާައކަށް އެދިފަ

ަތއް ހުރި މަސްއޫލިއްޔަތު އި ވާލުވެފަޙަން ގާނޫނީ ގޮތުން އެ މީހުންނަށް އެބަުހރި ތިމަންނަމެ އިބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފަ 

، ެއީއ . އެހެންވީމާއްޔާކަމަށް ވެްއޖެ މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންަކން ނުކުރެވިއްޖެ އަދާކުރަން ވެސް ދަތިވާެނއޭ
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އްރިުރ ެއ ޤަ، ެއގޮތަށް އަުޅަގނޑު އެދެން މުކަމެްއ. އެހެންވީމާ ވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ

 އި މަންޑޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގަ ކޮރިއަްށ ގެންދަން. ދެން ބަޖެޓު ރެމިކަން ކު އިދެން އޭގެ ފަހުގަ އިމަސައްކަތް ކޮށްލަްއވާފަ

ތެރި މެންބަރަުކ ެއއްެވސް އިްއޒަތް އި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަ ،ްއޔާެވއްޖެ ދެން އިތުރު ަކމެއް ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން

އްރިރު ެއ ފުރުޞަތު ހަމަ ދެއްވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ޤައްާޔ މި މުއެްއޗެްއ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ިވދާޅުވާން ޮއެވއްޖެ

 އެދޭކަމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު އަުރވާނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދަށް. އަޅުގަނޑު 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ިއ ބިފަރާތުން ލިފައްރިރު. މި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި މިނިވަން މުއަްއސަާސތަކުގެ ޤަދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މުއާ

ތަނުން ެއއް ތަންބަާލއިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު ެއ ފާހަގަކުެރއްިވ ަފދައިން އިތަކަށް ބަލަހުރި ސިޓީ

 ކަށް ހިސާބުތައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ،ހަމަ އެ ކަންބޮުޑވުންތަކެއް އެބަހުރި ފާހަގަކޮށްފަ. އެހެްނނަމަވެސް

ހެން. ކަމެއް ނޫން ކުަރންޖެހޭށް މަޝްވަރާމާ ބޮޑަލާއިރު ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ އިބަލަ

ލް ފް ޖުޑީޝައޮހުއްޓާ މި ފެންނަނީ ިޑޕާޓްމަންޓު  އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ޮބޑު ެއއްަޗކަށް ރިުކއެސްޓުކޮްށފަ

ލާއިރު އިތް ބަލަ. އަުޅގަނޑުމެްނ ބަޖެޓު ފޮކަމަށް އެބައޮތް މިލިއަން އިތުރަށް ބޭނުންވާ 235އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން. 

 2018، 395ކަމަށް މި ލަފާކުރެވެނީ.  މިލިއަން ރުފިޔާ އެ މީހުންގެ ޚަރަދަށް މި ދާނެ  401ވަނަ އަހަރު  2017

ފޮތުްނ ގަނޑުމެން ހާ ރުފިޔާގެ ތަފާތު މިހާރު ެވސް އަޅު އް މިލިއަނެ 5ވާއިުރ ގާްތގަނޑަކަށް ގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި 

ހެން އްމެން އަނެިރއަސް ެއއީ އަޅުގަނޑުޔަކު ައދި ރިކުއެސްޓުކުމިލިއަނަށް އެ ބަ 235އްޔާ މި ދައްކަނީ. އެހެންެވއްޖެ

 4ލިއަނުން މި 15މި އޮންނަނީ  އިގެ. ދެން މައިގަނޑު ގޮެތއްގަ ނކަންނޭ އެހާބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ަކމެއް ނޫން

 އިންނަ މިއި މިހާރު ކަޓަ ، ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރި އެއްޗެހިތަެކއް. އެހެންވީމާ  މިލިއަނުން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް

ރެވޭީތ ބޫލުނުކުޤަ ސް އެޅޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށްގޮތަށް މި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަކުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަްށ ހުރަ

 އިފަން ފޮނުވާގަިއ ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ 2018ހަމަ މި މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުގެ ބަޖެޓު މިފަހަރު 

 .މުޤައްރިރު ލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރިގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާއޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން އަޅު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތެރި  އިްއޒަތްނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނަން .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

  ޚަލީލަށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ 

ވާ ނޭޓްކުރައް އްރިރު. އަުޅގަނޑު ވެސް ަހމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން ކޯޑިޤަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މު

 26ށް ނަޑކަވީމަ ގާްތގައިްނ މިނިވަން މުއަްއސަސާތަކަށް ވިލުފުށި ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ފަދަ

ިއއްަސ އަހިސާބަށް  ނުޑމެންނާބޭފުުޅންގެ ވާހަކަފުޅުތަްއ އަުޅގަ އެ އިކުރުމަށްފަހުގަސަސާައކާ ކޯިޑނޭޓްމިނިވަން މުއައް 

 ކަމަށް  ވާނެހުރި ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް އިތުރު  މި އިމިއޮތީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފަ

 އަދަދެއްގެ ވާހަކަ ، ވަަރށް ބޮޑުމިލިއަން. އެހެންވީމާ 294 މިއޮތީ އިއެދިަވޑަިއގެންފަ އިއިތުރުކުރަން ޖުމްލަގޮތެްއގަ

ދަެދއް ންމެ ބޮޑު އަވެސް ފާހަަގކުރެްއވި ފަަދއިން އެ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ން ހަމަ ން ދެރސިޓީއުމީ ޔުނިވަޤަނިސްޓްރޭޝަުނން. އޭގެ އިތުރުން އޮތީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމި މި

ން ރުިފާޔ މިލިއަ 30އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަްށ މުހިންމު މުއައްސަސާތަކަށް ިމ މުއައްަސސާތައް ެވގެން ެއބަދޭ. 

ީތ އޮ  މި އިފަެއކު ދެން އެންމެ ބޮޑަށް އެދިވަަޑއިގެންއެއާ ތް އެދިަވޑަިއގެންފަ. ހަމައިތުރުކުރެްއވުމަށް އެަބއޮ

ތަުކގެ ރމަންޓުނިންގ ަބއެއް ރިުކއައިއެ ބޭފުުޅންގެ ވެސް ޓްރެ  ން.ރިޓީމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ެރެވނިއު އޮތޯ

ން ހަމަ ިމވަނީ. ިސވިލް ސާރިވސް ކޮމިޝަން އަދި މީގެ އިތުރު އިވާހަކަތައް ީމގެ ތެރޭަގއި ާފހަގަކުރަްއވާފަ

 ދެތިން އިއްގަ މްލަ ގޮތެ، ޖު އިތުރުކުރެްއވުމަށް. އެހެްނވީމާއެަބވޭ. އެއީ ަހއެއް ޮޕއިންޓު ެއކެއް މިލިއަން އިހިމަނުއްވާފަ

މެްނ ނޑު އަުޅގަބޫލުކުރެޭވގޮތުންޤަ އަޅުގަނޑު ެވސް ކުދި އަދަދުތަކެއް މިހިރީ. ދެންތަނަކުން ފިޔަަވއި ވަރަށް ުކދި

ބަޖެޓް  މިހާރު މިއޮތް އި  ކިހާވަެރއް މީގަ އީށް ވާހަކަދައްަކިއގެން ެއއްޮގތަކީ މިމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަ

 ތެއްކަމަށް ދެވަނަ ގޮ .ކަމެއް. ެއއީ އެްއޮގތް ށް އިުތރުކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމަކީ ކުރެވިދާނެސްތަުކގެ ތެރެއަރފިގަ

 ދަތި މަށްކުރުޅުްނގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާމަންޑޭޝަންގެ ތެޭރގައި މި ބޭފުރެކޮބޫލުކުެރވެނީ ަބޖެޓް ޤަނޑަށް އަޅުގަ

ެގ މަންޑޭޝަންރެކޮވެސް އިތުރުކޮށް ިދނުމަށް ނުވާނޭގޮތަށް ބަޖެޓް މިހާރު ިމއޮތްގޮތަށް ފާްސކުރި ކަުމގަިއ ވިަޔސް 

ސް ވެ ، މި ދެ މަގު ގެންދެވިދާނެ. އެހެންވީމާވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިައށް ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން

 މި ވާތީ ކަށްތުގެ މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަ ވެެގންދާނީ ދައުލައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް. މީގެ މުހިންމު ކަމަކަށް

 ން ގެން ދިއުތަކެއް ގާއިމުކުެރވި ެވވޭނެ ނިޒާމުހަރަކާތްތެރި އިއެގޮުތގަ  އިއްސަސާަތއް ޭއގެ ޒާުތގަމިނިވަން މުއަ

 ކުރިއްޔާ.ޝުވަރަށް ބޮަޑށް . ، ހަމަ އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަންދޫކޮްށލާއިރު. އެހެންވީމާ އްޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓެއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ފުޅުންއަށް ބަެއއް ބޭގެ މިނން ކޮމްބައިން ކުރެޭވ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ހުށަހެޅު

ްއޒަތްތެރި އި. އަދި އިޢަލީ ފަޒާދު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި މި އައި ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންިދއުމުގަ  .ވަނީމި ހުށަހަޅުއްވާފައި

 ށަހެޅުއްވިރ ޚަީލލް މިހާރު ތި ހުެވސް އޮތްގޮތަށް ޑޮކްޓަ އިމެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ެއ ހުށަހެޅުއްވި ނުކުާތގަ

ފް ނިސްޓްރީ އޮމިމަންޑޭޝަން ތެރޭގައި ވެސް މިކަން ކުރެވެން ޮއތް މިންވަރެއް އޮކޮމަޑޭޑް ކޮްށދިނުމަށް ރެކޮބަޖެޓް 

. ރިޔާްޟ ފިނޭންސްގެ މައްޗަށް އެދި އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުގެ މަަސއްކަތް ނިންމާލުމަށް. ދެގޮތް ވެސް އެަބއޮތް

 އިފަހުގައަުޅގަނޑުމެން މި ސެޝަންގެ ތެރެއިްނ ަވގުތު ހޯދަިއގެން ބްރޭެކއް ނަމަވެސް ހޯދުމަށްހުށަހެޅުއްވީ 

ށް ސެޝަނަކަ ދެން އިކުރުމަްށފަހުގަ އިއާ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ މަޝްވަރާެއއް މި އަލީގަމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ދެ ތަރުޖަމާއަކީ ގެ އަުޅގަނޑަށް މި ކުރެވުނުނނޭކަން ތިބެ ކުިރއަށް ގެންދާޮގތަށް. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ެއއީ  އައިސް

އޮތީ.  އިފަހޯދުމަށް ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދަްއކާ އްލުޙަ  އިބޭފުޅުންގެ ހުށަހެޅުމުން. ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ 

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ހަކަދެއްކެުވން:ން ވާދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާ ގެމަނަފުށީ

މުއައްަސސާތަުކގެ ތެރެއިން  26 ހަމަ މި އްރިރު. އެހެން މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

ހަމަ ދެ މުއައްސަސާ ފިޔަަވއި އެހެން ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އިތުރަށް މި ބަޖެޓަށް އިތުރު ފައިސާ ބޭނުންވާ 

ލާއިރުަގއި ހަމަ އިގަނޑުމެން ބަޖެޓަށް މިފަހަރު ބަލައަޅު އި އޮތީ. ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ  މި އިފަ ވާހަކަ މިއޮތީ ބަޔާންކޮށް

 އި ފޯކަސްކޮށްފަ އިވުރެން ިމ ބަޖެޓުގަސްޓްުކރެވޭނެ ދާއިރާތަކަށްރތައް އެޖެނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގެ މި ފިގައަޅުގަ

 ރއަށް ިމ ގެންނަ އާިއ ހެލްތު ސެކްޓަ ސާރަހުރީ ވަރަށް މުހިންމު ދާިއރާތަކެއް. އެހެން މި ދެންނެވީ މު

މިއޮތީ.  އިއަށް މިއޮތީ އެްނމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ދައުލަތުން ކުރަން ނިންމާފަހައުސިންގއި ކުރިއެރުންތަާކއި ެއޑިޔުޭކޝަނާ

ހެްނ ތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިޒަތްޤީޤަތުަގިއ ވަރަށް މުހިންމު ދާއިރާއެއް. ދެން ހަމަ އިއްއެހެންވީމާ، މިއީ ޙަ

އްލެއް ލިޭބތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަީކ ޙަ ވާހަކަ ދައްަކިއގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޑުމެންނަށް މިނިސްޓަރާއަޅުގަ

ޮގތުގައި ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަށް ބަލާއިރުގައި ހަމަ  އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ،ނެތްކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ހުރި ވަރަށް މިފަހަރު އެބަހުރި ހުރިހާ އި ވެސް ލިބިފަ މަ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހަ އިބަލާއިރުގަ އިމުޅި ޖުމްލަ ގޮތެއްގަ 

 އި ެވސް ހަމަ މި ދީފަ އި، ވޭުތވެދިަޔ އަހަރާއި އަދި ކުރީ އަހަރަށް ބަލާއިރުގަ ދޫކޮށްފަ. އެެހންވީމާކޮމިޝަންތަކަށް 

، ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ވެފައިރުސާތަކަްށ ވަރަށް ބޮޑެތި އިތުބައެއް މުއައްސަމިފަހަރު ބަލާއިރު އިހުރި ވަރާ އަޅަ

 .ބޫލުކުރެވޭވަުރ އަދަދުތަކެއްހެން މިހިރީޤަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ އި ބަލާއިުރގަ އިޖުމްލަ ގޮތެއްގަ 

ޑިވްސް ނޭޝަނަްލ ލީލް ފާހަގަކުރެްއވިހެން އެިޑޔުކޭޝަން ދާއިރާ ާޚއްޞަކޮްށ މޯލްޚަ ކްޓަރ ޑޮ  ،އެހެންނަމަވެސް

އަުޅގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުރުން މުހިންމު.  މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްތަކާ އަދި މިހެން ހުރި ބައެއް ީޓއާޔުނިވާރސި
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، އެފަދަ ފުރުޞަތެްއ  ކަންތައްތަކަށްވާތީ. އެެހންވީމާއެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ގިނަ ބަެއއްގެ ތަޢުލީމާއި ގުުޅންހުރި

ޓަކައި މަގުފަހިކޮށްދިނުމަީކ  ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތެއް ހޯދުމަށް ށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދެވޭކަމަ

ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮންނާނެ އަިދވެސް ހަމަ މި ބަޖެޓުގެ ަވކި ހިސާބަކުްނ  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް މުހިންމު

ސަޕްލިމެންޓްރީ  އިލާފަކަމަށްވަންޏާ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ނިސްބަތެއްގެ މައްޗަްށ ބަ މި ދަތިކަމެއް ދިމާވެއްޖެ

، ންނާނީ. އެހެންވީމާހު އިވެސް ހުޅުވިފަ  ބަޖެޓެއްގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރެވޭނެ މަގު އަބަދު

 ޝުކުރިއްޔާ. .އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެ ވިދާުޅިވގޮތަށް އެކަންަތއް ކުިރއަށް ެގންދިއުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. އްރިރު އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަޤަކޮމިޓީގެ ނައިބު މު ގެ ފަރާތުންއެމް.ޑީ.އޭ 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ތި ވިދާުޅވި ުނކުތާއަށް  އި އިގަ އްރިރުގެ ވާހަކަ ޤަުޅގަނުޑ ެވސް ހަމަ ެދންމެ މުއަ އި މަިއގަނުޑ ގޮެތްއގަ .ޝުކުރިއްޔާ 

ނޭންސް މިނިސްޓަރީގެ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ ފި ކުރަން ސަބަބަކަށް ވަނީ މިކަމާނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުއަޅުގަ

ދެން ޚާއްޞަކޮށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތުކެގ  .ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް ރަނގަުޅކަމަށް ފެނޭ އިލާފައިބަހެއް އަހަ

ެއންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް  އިުރގައޮތްއި އިކަންބޮޑުވުންަތއް މީގެ ތެރޭގަިއ ފާހަގަކޮށްފަ

ހުރި ިއ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން މޯލްިޑވްސް އިންލެންޑް ރެވެިނއު މީރާގެ ފަރާތުން މި ކަންބޮުޑވުން ފާހަގަކޮށްފަ

ޓަކަިއ އެންމެ މުހިންމު  މިންވަރު. އަުޅގަނޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ އަުޅގަނޑުެމން މި ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް

އަދި ެއ  ރަންޖެހޭ ެއ ާގނޫނީ ވާޖިބުތަކާީމރާއިން އަދާކު އިކަމަްށވެފަ ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތަކީ ވެސް މީރާ

 އެބަހުރި ހުރިހާ އިބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަްއ ރަނގަޅަށް އަދާނުކުެރވިއްެޖނަމަ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަުކން އެދިފަ

އަސަެރްއ ކުރާނީ މީރާގެ މަަސއްކަތުްނ ކަމަށްވާީތވެ ޚާްއޞަކޮށް ަހމަ މީރާގެ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށް އެންމެ ބޮޑު 

ހިމެނިގެންދާން ނުވަތަ އެ ފައިސާ އެ  އިއަދާކުެރވޭނެ ގޮތަަކށް ބަޖެޓުގަ އިއޭގެ މަސްއޫިލއްޔަތު ރަނަގުޅގޮތުގަ 

މައްޗަށް ާލޒިމުުކރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި  ކަމާއި އެކު ލިބޭނެ ގޮތެއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެނަށް ފަސޭހަމީހުން

ބަޖެޓް ފާސްވެގެން ދިއުމަކީ ހަމަ މުހިންމު ކަމެއް. އެ މުއައްަސސާތަކަށް ވެސް މި ޮއތީ ބަޖެޓު މަދު ކަމަށް 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުެގ  އިފާހަގަކުރެވިފަ. ދެން މިވަގުތުގަ 

ފޮނުާވ  އިކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އަަދދުތަކެއް ހިމަނާފަ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އާިއ ޚަރަދުވާނެ ޖެޓަކީ ލިބޭނެބަ

ސިލުކުރަްނ ޙާ އިފަހަރު ހަމަ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ ބަޖެޓުގައަުޅަގނޑުމެންނަށް ގިނަ އިބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓުގަ

ދެނެގަނެ މި މަިޖލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  އި ނުދަނީ ކޮން ސަބަބުތަެކއްތޯ ބަލަ ގެންކަނޑައަާޅ އަދަދުަތއް ކަނޑަެއޅި
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ބޫލުކުރާތީވެ އެ ބީދައިން ޤަކަމަށް  އެ ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް އިތުަރށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޭގެ މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ

ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ  ވުެމއްޮބޑުކަން ރިއަސްސީ މި ކަންބޮުޑވުމަކީ ވަރަްށ ހަމަކަމަްށވަންޏާ މީރާގެ  ވެސް ބަލަނީ

  ފާހަގަކޮށްލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީއަޙްމަދު ސަލީމް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ

ނަ ކު ވެސް އަންކޮްނމެ ފަހަރަހަމަ ން ސިޓީ ފޮނުވާލީމަ ން ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓް ކޮމިޓީ ދެ އީ ގޭތޯ. މިޝުކުރިއްާޔ އިނ

ކު ވެސް ންމެ އަހަރަކޮހަމަ ކަމަށް. އެކަމަކު  . ެއ ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު ައދާނުކުރެވޭނެއީހަމަ އެއް ވާހަކަެއއް މި

އޭ. ވުުނ ބާވަ އަދާކުރެ ގާނޫނީ ާވޖިބު އިތަުކގަ މިދިޔަ އަހަރު ކީ މި މީހުންނަށްދެން އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލައަދާކުރޭ. 

ށް ން އިތުރަގެގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ބަޖެޓު މިއޮތްައޅުގަނޑަކަށް ުނފެނޭ އެއްގޮަތކަށް ވެސް އިުތރަކަށް  ،އެހެންވީމާ

ރަ ހެއްގެ މުސާމީ ނެތިގެންފައިސާ . ދެން މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއގައި އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ށްފައިސާ އިތުރުކުރާކަ

އަްނ މިލި 400ތް ންޖެންސީ އެަބއޮއްާޔ ބަޖެޓް ކޮންޓިނުދެވިގެން ނޫނީ އެ ހިންގުާމ ބެހޭ ޚަރަދު ނުކުރެިވގެން ެވއްޖެ

 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އެތަންތަނުން ޢާްއމު ގޮތެއްަގއި ވެސް  ، އަބަދުގެ. އެހެންވީމާނރުފިޔާ ކަންނޭ

ާނ ބުމި  އްޔަތޭދެން މި ގާނޫނީ މަސްއޫލި ން ދާނީ ކޮށްދެމުން.މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް އްއެކަންނުެވގެންދާ ކަންަތއްތަ

 ަޔކީ.އްެވސް ބަމީގެން އެ  އެއްބަ  ސް ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަުތ އުފުލާވާހަކަައކީ އެްއވެސް ވާހަަކއެްއ ނޫން. މިހާރު ވެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.ދީއިބްރާހީމްދީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ެވްސ ހަމަ ބޭނުންވީ ދެންމެ އާމިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ެއ  އްރިރު. އަުޅގަނޑުޤަދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މުއާ

އްޔާ އްޖެލިއަން ރުފިާޔ ެއ ބޭފުުޅންނަށް ހަމަނުޖެހިމި 15އެދިފައިާވ  ންތާއީދުކުރެްއވި ގޮތަށް ހަމަ ީމރާގެ، ިމ މީރާއި

ކަނޑައެިޅގެން އެ ބޭފުޅުން  ކަމަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގަިއ ތިމަންނަމެން ކުރާ މަސައްަކތަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ

މީރާއިން.  އިމުޅި ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ ލިބެން އޮތީ މައިަގނޑު ގޮތެްއގަ ދެން ެއީއ އަޅުގަނޑުމެން އެބައޮތް އަންގާފަ. 
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ކަމަށް އެ  ، މީރާއަށް މި ފައިސާ ނުލިބި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަށްވުރެން ބޮޑު ގެއްލުެމއް ދިމާވެދާނެއެހެންވީމާ

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ. ހިންމުހެންިއވާއިުރ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނުން ވަރަށް މުބޭފުޅުން ލަފާ އަރުވާފަ

ހައިލައިޓްކޮށްލަން ައޅުގަނޑު ބޭނުންވީ. މުޅި ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް  ، ހަމަ އެ ތަންކޮޅުއެހެންވީމާ

 ، އެ މީހުންނާ މި ޓެކްސްގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާދާއިރާއަކަށް މިވަނީ މީރާއިން މި ނަގާ އަޅުގަނޑުމެން ކަލެްކޓުކުރާ 

 ވިސްނާލުން ރަނަގޅުހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ.  އިދޭތެރޭގަ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ރިޔާޟް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންޖެންސީ ކޮންޓި މި ދެންނެވީމަޝްވަރާކޮށްލަން  ފިނޭންސް މިނިްސޓަރާ ،ާރކޮށްލަންމަްޝވަ އަޅުގަނޑު މިކަމާ

އެހެން ކޮންމެވެސް ައއިޓަމެްއގެ ތެރެއިން ވެސް ޫނނިއްޔާ ތެެރއިން  ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ނޫނިްއޔާ ޚާއްޞަ ބަޖެޓުގެ

ކަ ދައްކާލަިއގެން ކަމަށްވަންާޏ ވާހަ ދެވެން. އެހެންވެއްޖެއިދަގެ މިައށް ހައްލެއް ހޯނއޮވެދާނެ ކަންނޭ

، އެހެންވީމާ ތެްއ ދާނެކަމެއް ނޫން. މީކީ މާގިނަ ަވގުށް މިއަްށ އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަްށ އަހާކަ ިއގެންމަޝްވަރާކޮށްލަ

އި މިކަްނ އްރިރު އެކަން ކުެރވިދާނެ. ކޮށްލާފަޤަެވސް މު އަދި ފޯނުން އިހާލާފައަޅުގަނޑުމެން އެ މަޝްވަާރ އަ

ކަމެކޭ ނެ ތީ ނުކުރާ .ވެސް ކަމެއް ނެތޭ މިތަނަށް ބަޔަކު ލަްއވާ ސިޓީތަކެއް ގެނެްއސަ އެ ބަލާނެ ކުރަންވީ ނުންތޯ.

ންނަްށ ރުން ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަުޅގަނޑުމެެއއީ އޭ  .ވޭތޯއެކަންލާ ނިންމުމުގެ ބަދަލުގަިއ އަހާ އިކިޔާފަ

 މަްސޫއލިއްޔަތު އެަބޔަކު ބޭނުންެއއީ ، ެއޮގތަށް ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރަނަގޅު ވާހަކަފުެޅއް. އަދާކުރެވުނީ. އެހެންވީމާ

އުފުލަނީ. ޮކންމެހެން ގާނޫނީ ގޮތުން މި  އްތަގޮތަކަށް އުފުލަނީ. ކޮންމެހެން ބަޖެޓް ބޮޑުެވގެނެއް ނޫން ަމސްއޫލިްއޔަތު

ފައިސާ ގާނޫނާއެކު ޮކންމެ  ،ޮއތް އެންމެ މުހިންމު އެއް ޓަކައި އެ މީހެއްގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރަން ކުރުމަށް

ިމ  ،ވާހަކަެއއް ނޫން. ެދން އެހެންނަމަވެސް އީ، އެ ން ކުރެވެީނކީެއއް. އެހެންވީމާދީގެނެއް ވެްސ ނޫން ެއކަ

. އަިދ ތައްތަކުގެ ތެެރއިްނ ވަރަށް ކުދިކުދި ކަންަތއްތަކުގެ ވާހަކަ އެބަހުރިހުރި ކަން އިސާަތކުން އެދިފަމުއައްސަ

ވެސް  މިރުއާދެންމެ  އި، ޚާއްޞަގޮެތއްގަ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ އިވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަުކެގ ވާހަކަ ދައްކާފަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނީެގ  ،މު މަސައްކަތްތަެކއް އާމްދަނީފާހަގަކުރެްއވިހެން ހަމަ މީރާއަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިން

އޮތް މުައއްސަާސއެއް ެއއީ. އެ މުައއްސަާސ  އިކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެން އުފައްދާފަކަ ދައްާކއިރު އާމްދަނީ ަކލެކްޓުވާހަ

ރސިީޓއަށް ޔުިނވަ ،ސިޓީރއުމީ ޔުނިވަޤައެއާެއކީ  ތައްތައް ެވގެންދާނީ. ހަމަތޯ ކަންއް ލައިފިްއޔާ ދެން ކިހިނެހުއްޓާ

، ބަޖެޓް ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ ލިބޭ އާމްދަނީ ވަންނަނީ ވެްސ އެ މީހުންގެ އެަކއުންޓަށް. ައދި އެ މީހުންނަށް ދޭ 
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ބޫލުކުރައްވަންޏާމުން ޤަމް ނުހިންގޭނެކަން އެ ބޭފުުޅން އެ ހުރިހާ އެްއެޗއް ެއއްކޮްށެގން ވެސް މި ބޭނުންވާ ޕްޮރްގރާ

ެވސް އެ މީހުންނަށް އެކަން އި ހާލަންީވ ނޫންތޯ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަޓަރު ކައިރިން އަޅުގަނޑުމެން އަފިނޭންސް މިނިސް

އެ ބޭފުޅުން އެންމެ  .އޮތީ ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަން ނުވާނީތޯ. ދެން އަެނއް މުައްއސަސާއަީކ އެންމެ ބޮޑަްށ މި

ނގާނީތޯ ްއޔާ ދެން ެއްއވެސް ކޯޓެއް ނުހިމަށް ެވއްޖެކަ ، ެއކަން ނުކުެރވިއްޖެ ެއހެންވީމާ .ޑު އަދަދެްއ މި ބުނަނީބޮ

އްޔާ ްސ ހުރީ ކަންކަން ހަމަނުޖެހިއްޖެވެ އި ކުީރގަ ގެ. ދެން މީ.ނޫިންއޔާ ެއކަހަލަ ކަމެއް ދިމާ. ކޯޓުތައް ބަންދުކުރާނީތޯ

ހުރީ. އަދި އި ށްދީފަހަމަ މި ދެންނެވިގޮތަށް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެކި ގޮްތގޮތުން އެކަްނތައް ކޮހުރީ މުއައްސަސާަތކަށް 

އެްއވެސް ކޯެޑއް  ،ްއޔާ ަހމަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ައންނަ އަހަރު ގެނެްސގެން ެވސް ކޯޑު ެވއްޖެ ކަމަށް ނުވެއްޖެ

ކަމަށްވަންޏާ ެވސް މި ސަރުކާރުން މި ގެންދަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން މިކަން ކުރަނީ.  ހުސްވެއްޖެ

،  ކުރަނީކީ އެއް ނޫން. އެހެންވީމާެރއިން އެހެން ތަނަކުން ބަދަލުކޮށްގެން އެކި ގޮްތގޮތަށްކޮންމެހެން ނެތް ކޯޑެއްގެ ތެ

، ެއކަން ވެްސ ކުރަމުން މި އަންނަނީ. ެއހެންވީމާސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ގެނެްސގެން ގާނޫުނގަިއވާ ގޮތަށް މިަކން 

ކަމަށްވަންޏާ  ގޮތަށް މިކަން ކޮށްލައިފި ދެންނެވިއެަކން ކުރުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނުޑމެން މި ،ކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް ސާފުވެގެން ދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ދެވޭނެ 

ްށ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުމަ އޮތީ ތި އިމަގުމަތިން ފެނިގެން ސުވާެލްއ ކޮށްލިޔަސް އާނ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފަ 

އޮްނނާނީ އެގޮތަށް. ފިނޭންސް  އިވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކޮށްފަ ދޭނެ ވަރަށް ސާފު. މިދިޔަ ފަހަރުއިދައްލު ހޯޙަ

ކަމަށްވަންޏާ އެ ދިމަދިމާލަން ތިމަންނަމެން އެހެން  މިނިސްޓަރު ޔަޤީންކަން ދެއްވި އެގޮތަށް މައްސަލަެއއް ދިމާވެއްޖެ

މަންނަމެން ކޮންޓެންޖެންސީ ބަޖެޓް ނޫނީ ޚާއްޞަ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ އައިޓަެމއްގެ ތެެރއިން އެބަހުއްޓޭ ތި

ކަމަށްވަންޏާ ވަރަށް ފަސޭހަ  ވެެދޭވނެ ސަޕޯޓް. އެހެންެވއްޖެ ޓަކައި  ތިމަންނަމެންނަށް ހުންނާނެއޭ އެ ފޫބެއްދުމަށް

 ، އެކަން ހަމަ ހައިލައިޓްކޮްށލީ. ވީމާމިކަން ނިމިގެންދާން. އެހެން

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  .ގައްދޫ ާދއިރާގެ ެމންބަރުއަޙްމަދު ރަޝީދު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެުދނީ ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ށް ެވސް ހީވަނީ ޑަޝުކުރިއްޔާ އަުޅގަނ

އޭަދފުށި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ،ީއދުކޮށް އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި ސަލީމްހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާ

ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ެވސް މި ރިޕީޓްކޮށް އަންނަ  މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. އަބަދު 

ހަމަ އަންނަ ތަރުތީބުން އަިއއްސަ އޮތީ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ހަމަ ވެސް މި ިލސްޓު އަންނަނީ  އެްއޗެއް. އަބަދު
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ކޮންމެ އަހަރަކު ވެްސ  ،މިކަން ނުވާނެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް  އިއާ  ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ވާހަކަގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާ 

ކަްނބޮޑުވާ ކަންތައްަތކެއް ހުރި  ،ނިމިގެން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް އިހަމަ ދޭ ބަޖެޓުން އަހަރު ނިމިގެން ދާއިރުގަ

ވިދާުޅވެއްޖެ.  އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އޮތީމަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް މުހިންމު ދެތިން ތަނެއް އިހަކަ ވިދާުޅވެފަވާ

ފިނޭންސް  އްިވ ގޮތަށް ، ިރޔާޟް އެ ހުށަހެޅު ދެ ތަނެްއގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާއަިދ އެހެން މީރާ އާއި ޖޭ.އެސް.ީސއާ

ށުން ވެްސ އެެހން ކޯެޑއްެގ ދަ އިއް އެ ވިދާޅުާވގޮތަށް ޮއވެދާނެ ީމގައްލެ ޙަގެްނ މިއަށް ވާހަކަދަްއކައި  މިނިސްޓަރާ

ީމގެ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަުޅަގނޑުމެން މި ނިންމާލުމުގެ  އިލާފައި، އެ ވާހަކަ ދަްއކަޖައްސަވާފަ. އެހެންވީމާ

އޮތިްއޔާ  އި ހޯއްދަވާފަ ްއލެއްޙަ އްެލްއ ލިބެން އޮތިްއޔާ ނޫނީޙަރާ ހޯދުަމށްފަހު މިއަށް އިތުރު މަޝްވަ އި އެ ކުރީގަ 

ބު އަދާނުކުރާ ވާހަކަ. ވެސް ައޑު އަންަނނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ގާނޫނީ ވާޖި އެކަން އޮޅުން ފިލުވުމަށްފަުހ އަބަދު

ކަންތައް  ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ގާނޫނީ ވާޖިބު މިފަހަރު އަާދކުރުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުެމން ކުރަން އޮތް އެހެންވީމާ

 ން މި ފާސްކޮށްލީމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރީމަ އެހެން ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ އަޅުގަނޑުމެ އިނިންމާފަ

 .، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ ޤަކަމަށް ައޅުގަނުޑ  ޅޭނެވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަްސ ނޭ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ، އްމަދު އިސްމާޢީލްމުޙައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 :ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން ހޯރަފުށީ

ދުުކރަމުން އަޅުގަނޑު މިިދަޔ ބަރުންގެ ވާަހކަފުޅަށް ވެްސ ތާއީއްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހުރިހާ މެންޤަޝުކުރިއްާޔ މު

ްއގެ ގޮތުަގއި މިހެން ހުރި ކަންކަން މަންޑޭޝަނެކޮކުރިއިރު ވެސް ބަެޖޓް ރެހަރު ބަޖެޓު ފާސްވަނަ އަ 2017ރު ފަހަ

ދެން މިނިވަން  އަުޅގަނޑަށް ެވސް ހީވަނީ . އެހެންވީމާ،ދޭގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފަކޮށް

އި ައޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ފާސްކުރާ މަރުޙަލާގަގޮތުގައި  ްއގެ އެ ޙައްލެމި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަުކގެ  އައްސަސާަތކުގެމު

އެ ފާސްކުރުމުން ައޅުގަނަޑށް ހީވަނީ މިކަމަށް އެޅެްނ  ތުގައި މި ވާހަކަ ހިްއސާކޮށްފައި މަންޑޭޝަނެއް ގޮކޮބަޖެޓު ރެ

 17 ކުރީގައި ވެސް މީގެ .އޮތް ފިޔަވަޅުތަެކއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދެން އެހިސާބަކަށް ދިޔައީމަ އަޅައިދޭނެ ކަމަށް

ވަނަ އަހަުރވެސް ެއގޮތަށް އެަކންތައް ކޮށްފައި ހުރީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ދެބަސްވުމެއް މިކަުމގަިއ 

ލަތުގައި ކުަޑކޮށް ޑިސްަކސްކޮށްލާފައި މިކަން ވާން ޙާވަންޏާމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ދެން މި ނެތް ކަމަށް 

މަންޑޭޝަނެއްގެ ގޮުތގަިއ ފާސްކުރަމުންދާ މަރުޙަލާގަިއ ކޮ ބަޖެޓު ރެވާން ނެިތއްޔާ އެގޮތަްށ އޮތިްއޔާ ވާން. 
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ތި ހިމަނައިގެން ފާސްކުރެވިދާނެ މިޮގތަށް ލައިގެން. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީ

 ލީ. ޝުކުރިއްޔާ މުަޤއްރިރު.އިގެން އެަކމަށް އެއްެޗއް ދަންނަވަވެސް ފާހަގަކޮށްލަްނވެ

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ދުލްޤާދިރަށް މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތު

 

  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރުގަިއ ށް ބަލާއިމުޤައްރިރު. މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ހުށަހަޅާފައިާވ ހުށަހެޅުމަ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

ިއ ހިމަނާފައިާވ ގަިއ އިނގޭތޯ، ުކރުމަށް މެންޑޭޓް ހިމަނާފައިވާ، މެންޑޭޓްގަ 2018އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ކަމަކީ 

 މޯލްޑިވްސް ނުވާކަމަށް އްތަކަށް ފައިސާ ލިިބފައިކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓު ދެއްވާަފއި ނެތްކަމަށާއި އަދި ތިރީގަިއވާ ކަންތަ

ސް ނގެ ފިނޭންކަންނޭ ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން ިމ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަނޑުމެން ުކޑަކޮށް އެބަ ެޖހޭ

ދާ ންއިމުކުރަމުތެޭރގައި މި ހިމެނެނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ސަރުކާރުން ގާ ވާހަކަދައްކާލަން. އޭގެ މިނިސްޓަރާ

 އި އެތެރޭގަ ގެ ގާއިުމކުރުން. މިއީ ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު އަސާސެއް. އޭ ސްކޫލް ޞިއްޙީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި މެޑިކަލް

 ރީނުކުރުމާ ނަރުހުން ތަމް 1000 ޓީޗަރުން ޑިގްރީ ފެންވަަރށް އަޕްގްރޭޑްކުރުާމއި 3000ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ 

މަކީ އަުޅގަނުޑ ކަމަކު މިކަންކަ. އެނުމަށް އެދި މިވަނީ ހުށަހަޅާފަށްދިމިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮ 30މިކަންކަމަށް 

ރީ ޕްލިމެންޓްންޖެންސީއެްއގެ ތެރެއިން ވިޔަސް ވެސް އަދި ސައި ކޮންމެ ޮގތަކަށް ވިޔަސް ކޮންޓިކުރާ ގޮތުގަ ބޫލުޤަ

ނުކޮށް  ލަތެއްަގއި މި ސަރުކާުރން މިކަންކަންޙާއިގެން ިވޔަސް މިކަން ނުެވއްޖެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަ

 ތި ރި ލީޑަރު އަުޅގަނޑުމެން، އިްއޒަތްތެ ންވީމާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާދޫކޮށްނުލައްަވވާނެކަން ކަށަަވރު. އެހެ

ްނވާ ގޮްތ  އެދެިވގެވިދާޅުވިހެން މިކަންކަމާ މަްޝވަރާކޮށްލާފައި ިމއޮތް ގޮތަށް ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ީހވަީނ އެންމެ

ންކަްނ އި ވެސް މިކަމަންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގަ ކޮޓު ރެލީ. އަދި ބަޖެއިއެ ވާހަކަ ދަންނަވަ  ދެކޭތީ ހަަމ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު

 ހިމެނިދާނެކަން އެއީ ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ އެަބ.

 

  ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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 ިމ ވެނީބަްސވެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ެއއް

ުޅގަނުޑ އަން އަނބުރާ ވާހަކަދައްކާ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ

ން ކޮށްފައި އިއުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ފާހަގަ ޤަގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަޅު ،ގެންނަން. އެހެންނަމަވެސް 

. ނޭނޫ ކުތާތަކެއްކޮށްފައި ހުރި ނުބޭފުޅުން ފާހަގަ ނުކުތާތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބަޖެޓު އެހާބޮޑަށް ދިރާސާކޮށްފަިއ އެ

ންނާއި އަދި ޓީޗަރު 3000 ންއިމުކުރުުމގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނެންޓް މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އެބައިމެޑިކަލް ސްކޫލް ގާ 

ަމ ތަކަކީ ހަމަ އެ އެްއޗެހިނަރުހުންނާއި އަދި ހަޔަރ އެޑިއުޭކޝަނުގެ ބައި ލޯުނގެ ބައިގެ ތެޭރގައި އެބައިން. ހަ

ނެ. ންނާވަކުރާ މީހުންނަށް އެ ފަިއސާ  ފައިސާަތއް. އެމީުހން ތަމްރީނުއިެރކްލީ އެމީހުންނަށް ވަންނާނެޑައިން

 އްލު ނުލިބޭއުމީ ޔުިނވަރސިޓީަގއި މިއިން ެއއްވެްސ ކަންބޮޑުވުމަީކ މި ބަޖެޓު ތެެރއިން ސީދާ ޙަ ޤަ އެހެންވީމާ، 

ތިވާ ށް ދަރާއަކުރަން މީބޫލުޤަ، އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ނަމަވެސްއެހެން ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ސީދާ ޙައްލު ލިބޭ ކަމެއް.

މި  ސަ ގެ ހުށަހެޅުްނ އަނބުރާ ގެނެއްލުްނ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު އިވަންޏާ އެ ބަލަކަމަށް 

 މަޝްވަރާކޮްށގެން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސް ޙައްލުގައި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެވސް މި މަފްޙޫމު

ތައް ޓުކޮމްޕޯނެން ފަަދއިން މި ބަޖެޓު ހޯއްދަވައިެދއްވަްނ މި މަސަްއކަތްޕުޅު މި ކުަރއްވަނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

 ރި. ެއކަންއެކި ދިމަދިމާަގއި ބަޖެޓުަގިއ އެކުެލވިފަިއވާއިުރަގއި ައުޅގަނޑުމެންނަށް ެއކަން ފެންނަން އެބަ ހު

ިޑވްްސ ކަނި މޯލްޑުމެން ކަށަވަުރކޮށްލުމަށް ޓަކަިއ، އިތުރަށް ކަށަަވރުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ވަޒީާރެއކު ހަމައެއަޅުގަނ

ކީ ވެްސ ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން މި ފާޅުކުރައްވާަފއިާވ ކޮންަސރންގެ އިތުރުން ބޭުރގައި ުހރި ކަންތައްތަކަ 

ބަރު، ތެރި މެން. އިްއޒަތްްށލަން ރިޔާޟް ހުށަހަޅުްއވާފަކޮކޮބައިތޯ ބަލާލުމަށް ހަމައެކަިނ ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް ހޭދަ

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން.ކޮންމެވެސް ެއއް މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެން. 

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

މަންޑޭޝަނެްއ ކޮނޑުމެން ރެއް ގޮތުްނ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވޭ ައޅުގަ ޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ހަމަ ޚިޔާލެ 

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފެޭނ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ިމނިވަން މުއަްއސަސާތަްއ، އެއް ުމއައްަސސާ އަެނއް 

ަބ މުއައްސަސާަތކުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެބަ ހުރި ތަކުރާރުވެވޭ ޑުޕްިލކޭޓް މަސައްކަްތތަކެއް އަުޅގަނޑަށް އެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި މޯލްިޑވްސް ަގިއ މިއޮތީ  19ފާހަގަކުރެވޭ. މިސާލަކަށް ދަްނނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަން. މި ދެ ކައުންސިުލގެ ަމސައްކަތްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ެވސް މިއޮތީ ހަމަ ެއއްކަހަލަ 
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ފެނޭ މި މުއައްސަސާތައް އަިދ މިނޫނަސް އަދި އެހެން މަސައްކަތްތަެކއް މިއޮތީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް 

ކުރެވިަފއި ހުރި ކުރެޭވ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އެރޭންޖްމުއައްސަސާަތއް އެބަ ހުރި ަހމަ ތަކުރާރުކޮށް އެއް މަަސްއކަތެއް 

ަގއި ލާން ަމންޑޭޝަންގެ ގޮތުކޮން މަަސއްކަުތގެ ތެރެއިން ހަމަ ރެމުއައްސަސާަތއް އެބަ ހުރި. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެ

ތެރެއިްނ  އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މުައއްސަާސތަކުގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް އިުތރަށް މުޠާލިއާކޮށްގެްނ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ

ވެސް ޚަރަދު، ދައުލަތަށް ޚަަރދުތައް ުކޑަކުެރވޭނެ ދިމަދިމާ ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި އިތުަރށް މަސައްކަްތ ކުރުމަށް. ެއ 

ގަނޑުމެން ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކޮންމެ އަހަރަކު އަޅު 

މުއައްސަސާަތކުަގއި ކުރެވެްނ ހުންނަ ކަންތައްތަްއ ހަމަނުޖެހިގެން އެ ވާހަކަތަްއ ތަކުރާރުކޮށް ދަްއކާއިުރަގއި 

ތިެގދޮރުގެ މައްސަލަތަާކއި އަިދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މި ގޯ

މުސާރައިގެ ވާހަކަތަާކއި މިެހން ގޮސް އެތައް ޝަުކވާތަްއ ކުރަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީާމ، މުއަްއސަސާތަކަށް މިދާ 

ުނބައްދަލު ވަރަްށ މި އަދަދު ަމްއޗަށް ދާކަމަށް އަުޅގަނޑަށް  ެދއް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ދައުލަތާޚަރަދަކީ ވަރަްށ ބޮޑު ޚަރަ

މެންޑޭޝަންގެ ގޮުތގަިއ މިކަންތައްތައް އިތުރަްށ ކޮވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިތުުރ ރެންނަނީ. އެހެންފެ މި

މުޠާލިއާކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ެބލުން. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މުހިންމީ އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ނަށް މުހިންމީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަުފންގެ މުސާރަ. އަުޅގަނޑުމެން 

ދިމާވެފައި ހުރި ހައުސިންގެގ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުން. އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުންަނށް ބޭނުންވާ އެޑިއުކޭޝަްނ 

ރަންޖެހޭ ސެކްޓަރގެ ކަންތައްަތއް ކުިރއެރުން. މިކަންތައްތަަކކީ އެންމެ އިސް ތަރުތީބެއްީދގެން އަޅުގަނޑުމެން ކު

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ވެސް ބޭުނމެއް ނެތް ޙަޤީޤަތުގައި.  ކާކަންތައް. މިކަންތައްަތއް ކޮްށގެން ނޫނިއްޔަ

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ކިަތންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮްށފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ރަށްފުށުގެ 

ނުޖެހިގެން ތަންތަނުަގއި ކުލި ދަްއކަިއގެން، ލިޭބ އާްމދަނީ އެްއކޮށް ތަންތަނަްށ  ރައްޔިތުން ލިބޭ އާމްދަނީން ދެކޮޅު

ވެސް،  ޝަން ގެނައީމަކާކް ށް މިނިވަން މުއައްަސސާތައް ފަންކުއްޔަށް ަދއްަކއިގެން ދިަޔީއމަކާ އަޅުގަނޑުމެންނަ

އެއާއެުކ  އްނުެދޭވނެ. އަދި ހަމަގެނެޔަަކސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފޫބައްަދއެ

ސިވިލް ސަރވިސް މުަވްއޒަފުންގެ މުސާރަތައް ކުރިނާރާތާ އެތައް ުދވަހެްއވެއްޖެ. މިދޭެތރެއަކުން ހަމަ މުސާރަތަްއ 

ލަތެއްގައި ވެސް ެއ ޙާޔަ. އެހެންވީމާ، އެަފދަ ތިން ހަތަރު މަހަށް މުސާރަ ނުދީވެސް ހިފަހައްޓާދިޔަ ސަުރކާރެއް ދި

 ހަމަ ވަރަށް ިނކަމެތި ހާލުގަިއ އުޅެމުންދިަޔީއ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާުރން މިގެނައި ބަދަލުތަާކއެުކ މުވަްއޒަފުން

އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު މިފަހަރު ފޯކަސްކުރަން މިދެންނެވި ގޮަތށް މީހުންގެ މުސާރަތަކާިއ 

ކާރުން މިކަންތައް ކަނޑަައޅާފައި އިން ގޮތަށް ދެން އާއި އެިޑުއކޭޝަނާއި ހައުސިންގއަށް ަސރު ހެލްތް ސެކްޓަރ

އިތުރު މުއައްސަސާަތކަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް މުޠާލިއާކޮށްގެން މިކަންތައް ރިވަިއޒްކުެރވޭެނ 

ލަމުން ތެރެއިން ޚާއްަޞގޮތެްއަގިއ އަުޅގަނޑު ނިންމާ ގޮތްތަެކއް ބެލުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތް ކުރަން. ޭއގެ 
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ފާހަގަކުރަން، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުްނސިލާއި މޯލްޑިްވސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮިމޝަން. މި ދެތަނުންކުރެ 

ކޮންމެވެސް ެއއްތަނެއް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ގެންނަން. ހަމަ މި ދެތަނުން ވެސް މިކުރަނީ ހަމަ އެއްކަހަލަ 

 މަސައްކަތްތަެކއް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ކުޑަ ބްޭރކެްއ ނަގާނަން. މި ކޮމިޓީަގިއ 

 ރީ އޮފް ފިނޭންސާ ލޫމާތުތައް މިނިސްޓްޢު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ބައެއް މަދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ނީކީ ނޫން. ކޮިމޓީ ހަމަ ވަގުުތކޮޅަކަށް މެުދކަނޑާލާގޮތަށް މި ނިންމީ. ހިއްސާކުރުމަށްފަހުގަިއ، މި ކޮމިޓީ ނިމު

އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އަނެއްކާ އިތުރު ސެޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ނޯޓިސް ފޮނުވަން. އެހެންވީމާ، އެ ފަސޭހަ 

ށް ސާފުކޮްށ ، އަުޅގަނޑަްށ އިނގޭ ހުރިހާ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް މި މަގު ވަރަގަތުމަށްހޯދައި

ވެސް މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގެންނެވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ެއއީ މިދިޔަ އަހަރު

ވެސް ބަޖެުޓ  ވަރަށް ޕަެސންޓް މި ތިއްބެީވ ހަމަ މިދިޔަ އަހަރު 90ގިނަ މި ކޮމިީޓގައި. ގާްތަގނޑަކަށް 

ަމލުކުރި ގޮުތގެ އުސޫލަްށ ޢަމުކޮށް އްޢާޅީގެ މެންބަރުން. އެހެންވީމާ، މް ފަދިރާސާކުރެްއވިއިރު ިތއްބެވި ޕީ.ޕީ.އެ

ބަލާކަމުގައި ވާނަމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަުކގެ އަސްާލއި އޭގެ ބާވަާތއި އަދި 

ދަފުށި ދާއިރާެގ އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހުގައި ވެްސ ނިކުންނަ ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފު. އެހެންވެގެން ކަްނނޭނގެ އޭ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ެއންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެްއ މެންބަރެއް ެއއީ މި ކޮމިޓީެގ ތާރީުޚގަިއ ވެްސ. ެއ ވިދާޅުިވ 

މިކަން ހިނގަމުންދާ މަގު. ނަމަވެސް ކުރަން އޮންނަ ކަެމއް ެއ އޮންނަ މަގުން ކޮށްލަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ަވގުުތ 

އެހެންވީމާ، އެންމެ ކުޑަމިނުން މިނިސްޓަރ ހާޒިރުކޮށްގެން އަުޅަގނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކޮށްލަންޖެހޭނީ. 

މޭޒުން ސަމަރައިޒްކޮށްެދއްަވއިފި މި ދާހުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ އިދާރީވަިކވަކިން ސުވާލު ނުކުރިަނމަވެސް މި ކަރު

ލޫމާތު ޢުތަުނގެ މަ 23ޖުމްަލ  އިވަން ހިމެނޭއިުރގައި ދެތަން ފިޔަ ތަ 26ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގާތްގަނޑަކަށް 

 ކިުއޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހާއި އަދިވެސް ބައެއް އޮފީސްތަކުން އެ  އެބަ އޮތް. އޭގެތެެރއިން ޕްރޮސެއަޅުގަނޑުމެން އަތުަގއި

ިއރުގަިއ، ބަެއއް ނުކުތާަތއް ުމޅިން ސާފުނުވެ އޮްތކަން ކަމުގެ ވާަހކަ ވިާދޅުވެަފއި އޮތް ބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓު ރަނގަޅު 

އޮފް ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، މި ސަމަރައިޒް ވަރޝަނަށް ައޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީ  ޅުގަނޑުއަ

ހިސާބަށް، އަުޅގަނުޑ  3:45ލާފައި ބައްަދލުވުން ގާްތގަނަޑކަށް އިލޫމާތު ހޯދަޢުފިނޭންސްގެ ފަރާތްޕުޅުން މަ

އެދެން  ނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޑުކޮށްލަދެއްވުން ދަންނަވާލަ  ބައިަގޑިއިެރއްހާއިުރގެ ބްރޭަކަކށް އަުޅގަނޑު މި 

އިނގޭތޯ. ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝުކރިއްޔާ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި ކޮމިޓީއަްށ މަރުޙަބާ 

ން ައޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން މި ދެވަަނ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތަށް ވަގުީތގޮތު
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ނަށް މެންބަރުންނަށް މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ައޅުގަނޑުމެން ެނގީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ކުޑަވަެރްއގެ ބްރޭެކއް

. މެންބަރުން އޭރު ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް ނުކުތާަތކުގެ އަީލގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިބިފައި އޮތް ދަންނަވާފަ

ގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެކަންތަކުގަިއ ޔާބަޖެޓުގެ އޭރިމުއައްސަސާތަުކެގ  މިނިވަން

ނަމަވެްސ  ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރި ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތް އޮުޅންފިލުވައިދިނުމަށް. ދެން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެ

ލިބުނީ. ވަރަށް ބޮޑު  ނަްށ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނީ ހަމަ ޖުމްލަ ނަތީޖާ ފޯނުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

ންކަމެއްދެްއވި، އަުޅގަނުޑ ހަމަ މި ލިސްޓު އެއްކޮްށ ދަންނަވާލީ. އަދި ދަންނަާވލި ލިސްޓުގައި ާޚއްޞަކޮްށ ޤީޔަ

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ުޔނިވަރސިޓީއަާށއި އަދި ޯމލްޑިވްްސ އިންލެންޑް ެރެވނިއު އޮތޯރިީޓއަށް މި 

ގެ ތެރެއިން ކޮށްދެއްވޭނެ ދެއްވޭެނ، ބަޖެޓުގެ ކޮމްޕޯނެންޓު ތެރެއިން ކޮށްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ކަންތައްަތއް ބަޖެޓުގެ

ގޮތެއް ހޯއްެދވުމަށް މަސަްއކަތްޕުޅު އެހެން އަހަރުތަެކޭކ ވެސް ެއްއގޮތަށް ކުރަްއވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވި. 

ޖެޓު ވެސް އޮވޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޚާއްޞަ ބަޖެޓާއި އަދި ކޮންޓިންޖެންސީ ބަ

އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ެއހެން އަހަރުތަކުގައި ވެސް ކަންތައްތައް ކޮށްެދއްވާަފިއވާ ބީދައިން މި މަސައްކަތް 

ންކަމެއް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީގެ ޤީއްވާެނކަމުގެ ވަރަށް ުފރިހަމަ ޔަކޮށްދެ

އިތުރުން ވަރަށް ކުދިކުދި  ކޮށް ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަަކ ވިދާޅުވެދެްއވި. އަދި މީގެމެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު މެދުވެރި

އެޖެސްޓްމަންޓްސްތައް މިހުރަ، މިސާލަކަށް ފެނިަވޑަިއގަންަނވާނެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ޮކމިޝަނުން މި ވިދާޅުވަީނ 

ހެއްހާ ރުފިޔާ ހާ 84ަލްއކަ  7ވަަނ އަހަރަށް ދެއްވާަފއިވާ ަބޖެޓަށް މަދުވެގެން  2018ކޮމިޝަނަށް 

ފަދަ ތަންތަނުން ން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްަރއިބިއުނަލްއިތުރު އިތުރުކޮށްދެްއވުމަށް އެިދވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށް. އަދި އޭގެ 

ކުެރވިފަިއާވ އާއި ބޭސްަލއިންެގ ތެރެއިން އުނި ާހސް ރުފިޔާ 80ަލއްކަ  1މެންބަރުންގެ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސަށްވާ 

ެއ  ދެްއވި ެއްއެވސް ދަތިކަމެއް ނެތިންކަންޤީލަ ކުދިކުދި ފިގަރތައް ވަޒީރު ޔަކަހަމި ރުފިޔާފަދަ 661ހާސް  51

މަނިކުފާނުގެ ވުޒާާރއިްނ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި  ބަހައިގެން އޮންނަްނވާ ހަމަތަުކގެ މަތީން އެކަން ކޮށްދެްއވުަމށް އެ

ްއވިދާނެ ކަމަށް. އަދި އޭގެ އިތުރުން މެންބަރުން  ތެެރއިން އެކަންަތްއ ކޮށްދެޔާބަޖެުޓގެ މި އޭރި އެއްބާރުލުންދީ އަދި

 ހަމަ ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާުލގަިއާވ ގޮތުން މިނިވަން މުއައްަސސާތަކުން ހަމަ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ބަޖެޓަށް އެ 

. ނަަމވެްސ ބޭފުޅުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ަވރަށް ބޮޑެތި އުންމީދުތަކަާކއެުކ ވަރަށް ބޮޑެިތ ކަންތައްަތކެްއ ހުށަހަޅުއްވަނީ

އަދި  ދިޔަ އަަހރާއި ޭއގެ ކުރީ އަހަރާކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ވެސް ފާޅުކުރެްއވި ބީދަިއން ޖެހިގެން، ވޭތުވެ

އަްށ  2018މިންވަރުގެ ގޮތުން ކިހާވަރެްއގެ ތަފާތެއްތޯ  ްއސަސާތަކަށް ދެވިފަިއވާ ބަޖެޓާއަހަރުތަކުަގއި މިނިވަން މުއަ

ކިާޔއިރު ހަމަ ެއކަށޭނެ ރަނގަުޅ އަދަދެއް ެދއްވާަފއި ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ އި ޅައެކުެލވިފަިއވަނީ. ެއ އަ 

ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި މިނިސްޓަރ ފިނޭންސަށް ވެސް އެަކން އެގޮތަށް ފާހަގަކުަރްއވާ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުްނ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2018ން މިދިޔަ ބެލުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެްނނަށް މި ތާވަލުކުރެިވގެން، ކަނޑައެިޅގެ
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ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަުތގެ ތާވަލުން މިހާތަނަށް ކަންތައް ދިޔަގޮތާއި އަދި މިބައިން 

ލާނަން. އެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން، ސޮރީ. އިްށ ދާންވީގޮތް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަ

 101ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  2018ކާރުގެ ސަރު

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަނިޓަީރ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރު އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަްލގެ ލަފާ 

. ައޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިވަނީ މި ދަންފަޅީެގ، މިވަނީ ލިުޔމުން ގެނެސް ބަލާފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ގައި އެއަށް ގޮެތއް ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގެ ކުރިއަށް މިއަދުގެ ބައްދަުލވުމުަގއި ފުރަތަމަ ކުރިއަށް ގެންެދވުނު ބަްއދަލުވުމު

ބޭުނންކުރެވެން ހުރި މިންވަރު މަްނޑޭޝަންތަކުެގ ގޮުތަގއި ކޮނިއަންގެ ތެެރއިން ރެއެ ލިބިފަިއވާ ޮއޕީ .ނިންމަވާފަ

ބޫލުކުެރޭވ މިހާރު އޭތި ހުށަހެޅުމެއް ޤަ ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް

 ާއއި ޚަރަދާ ވެސް ލިބިފައި އޮތް އޮތުެމއް ކަމަށް. ެއއާެއުކގައި ދައުަލތުގެ އާމްދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބި، ތާީއދު

ަގއި އަުޅގަނޑުމެން ުކރި ބައްދަލުވުމުަގއި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް  2017ޮނވެމްބަރު  18ގުޭޅގޮތުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ޓީމުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަކޮްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، މިނިސްޓަރ ފިނޭންސް 

އި ސާފުވާ މިްނވަރަށް ލޫމާތުގެ ައލީގަޢު ހޯއްދަވައިެދއްިވ މަމެންނަށް އެ މުނައްވަރު އިސްކޮްށ ހުންނަަވއިގެން އަުޅގަނޑު

ބޭފުޅުްނ  ސް އޮތް ގޮތުން އެންސަކުރާ ގޮުތގަިއ މި ކޮމިޓީގެ މިވަގުުތގެ މެޖޯރިޓީ އަދި ކޮންސެބޫލުޤައަޅުގަނޑު 

ބޭފުޅުްނ  ކަމަށް އެގުޅޭޮގތުން ދެއްވި ޖަވާުބގެ ލަފާ ރަނގަޅު  ދަނީއާއާމް އްވާ މިްނވަރަށް ދަުއލަތުން ހޯދާބޫލުކުރަޤަ

. އަދި ެއއާެއުކގައި މިިނވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ ބަޖެޓާމެދު މަޝްވަރާކުރުުމގެ ގޮެތއް އަުޅގަނޑުމެން ވަނީ ވިދާުޅވެފަ

ރުަގއި ނޮވެމްބަ 18ގެންދަނީ ކުރިއަށް މި ސެޝަންގައި. ނަމަެވސް މީގެ ކުރީަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވާނީ  މި

ބެހޭ ގޮތަކުންނެއް.  ސް ބައްދަލުވުމެްއގައި ފައިަނލްކުރުމާ. ގޮެތއް ނުނިންމާ މިއިން އެއްވެ ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާފަ

އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓު އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެްސޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

ޅުގަނޑުމެން . ދިގުކޮށް އަްސކޮށްފަޙުްއގައި ބަރުޞަތުތަކެބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަްޝވަރާޮކށް ގޮތެއް ކަނޑަައޅަން ފު

ސަށް ފަހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުީޓ ލީޑަރުވެސްމެ، އަދި މި ޙުކުރިއަްށގެންދިޔަ ބަ

ބޭނުންވާ  ކޮމިޓީގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމް ެއީއ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ަފރާތުން ހުށަހަޅަން

ހުށަހެޅުންތަކަށް އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާަލން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުެގ 

މުގެ ކުރިން ޕީ.އެސް.އައި.ީޕައކީ ސީދާގޮތެްއގައި ގުޅުން އުަތކާިއގެން އަުޅގަނޑު ކުރިއަށްދި ކުރިއަށް ވޯޓު އަރިހުން. އޭގެ

ވީމާ، އެ ދާއިާރއަށް ެއއްެވސް ބަދަލެއް ގެންނަވަން ޮއެވއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ެއ ހުރި އެންމެފަހު ދާއިރާ. އެހެން

 ބަދަލެއް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮށްދެްއވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ހުށަހަޅަން.

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ
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ދޭތެރޭ މާބޮޑު  ތް ގޮތުން މި ބަޖެޓު ފާސްކުރުމާފަދަިއން މެންބަރުންގެ ވެްސ މިހާރު އޮ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ސް ރަްއޔިތުްނެގ ވެސް، ކޮންމެ އަހަަރކު ބަޖެޓަކީ ވެ ކަންބޮޑުވުެމއް ނެތް. ދެން އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓަކީ އަބަދު

އް ގުޅިަފއި އޮްނނަ އެއްެޗއް ބަޖެޓަކީ ެއއީ. މީދެ އްބަރުންގެ ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް އުމީދެއް އަދި މެންއްވަރަށް ބޮޑު އު 

އަދި ޚާއްަޞގޮތެްއގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ބަޖެޓު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮްގރާމްގައި ނިމިގެންދާއިުރގަިއ 

ދަލުގަިއ ނުމުގެ ބައެހެން ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓުގެ ިއސްކަންދި އިހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފިޔަވަގައި ކޮންމެ 2018

ސީދާ ގުޅުންުހރި ކަންތައްތަކަްށ ބަޖެޓު ެއކުލަވާލާފައި ވެްސ އެބަ ޮއތް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް  ރައްޔިތުންނާ

އްޔާ މީގެ ނަފާ އަދި މީެގ ފައިދާ މާބޮޑުވެގެންދާނެ. ރިއަށް ގެންޮގއްސި ކަމަށް ެވއްޖެއެކުަލވާލަިއގެން މި ބަޖެޓު ކު 

ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރަން. އެއީ ވަރަށް ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަީނ  އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހުށަހެޅުމެއް

ގިނަ ކުްށވެރިންވަނީ އަްށުވރެ  470ދެްއވާފަިއވަނީ. ގާތްގަނޑަކަށް  ކުށްވެރިންނަށް ވަރަްށ ބޮޑެިތ މަޢާފުތަކެއް

މީހުންނަށް މުޖުތަމަޢަށް ނިކުމެގެން  . އެހެންވީމާ، މިއީ ަވރަށް ބޮޑު އުފާވެރި ޚަބަެރއް. އަދި ގިނަ ބަަޔކު އެދޫކޮށްލާފަ

. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެާއގުިޅެގން މި ބަޖެޓުގައި އެބަ ޮއވޭ ުގ އެ އޮތީ ފަސޭހަކޮށްދެްއވާފައާއިާލއާެއކުަގއި އުެޅވޭނެ މަ

ހިމަނާފައި ޖަލެއް ބިނާކުރުމަށް މިއަންނަ އަހަރުަގއި. ެއއީ ކާށިޫދގައި އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ެއއީ ިމވަގުތަްށ 

މީހުންގެ ާޖަގއިގެ ޖަލެއް އެޅުުމގެ މާބޮުޑ  300އަށްވުރެ ގިނަ ކުްށވެރިން ދޫކޮށްލީމަ،  400އިރުަގއި ކޮންމެހެން، ބަލާ

މާނައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އެ ޯކޑުެގ ދަށުން އެ އިންނަ އެ އެމަުއންޓް މާލެ އަތޮޅު ހުރާެގ 

މާލެ އަތޮޅު ރަށަކަްށ. ރަދު ވެްސ ކުރަނީ ަހމަ ޚަ އީ އެ ފަިއސާން. އެ ބިން ހިއްކުމަށް ެއ ފައިސާ ކަނޑައަޅަ

، ޭއގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަަކަކށް އޭގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނެ. އެއީ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގަިއ އެހެންވީމާ

އްކުމަށް. މި ކޯޑުގެ ދަށުން މި ހުރި ފައިސާ ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ހުރާގެ ބިން ހި 0028-18

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ މިވަގުތަށް މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މި ސަރަޙައްދަށް މި މާލެ 

ސަރަޙައްދަށް ތޮއްޖެހުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް ވެސް ެވގެންދާނެ މިކަން ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ. އަދި ެއ 

، އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ެއކަން ވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާސިލުޙާ ން ކަމުރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ުއއްމީދެއް ވެސް މި

ންޑޭޝަންތަކުގެ ތެޭރގައި ުހށަހަޅާލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ަކންތައްތައް އަިދވެސް އެބަ ހުށަހަޅާލަން. ދެން އިތުރު ރެކޮމަ

ން ހަމަ އެމުގަިއ މި ޕީ.ޕީ.މެމަ. ދެންހުރި. ދެން މިއީ ރައީްސ ޔާީމން ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭުނންފުޅުވާ ކަެމއް ހަ

ގައި ކުރިއަްށގެންދަން.  2018ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންފުުޅވޭ މިދެންނެވިގޮތަށް ހުރާގެ ބިްނ ހިއްކުމުެގ މަޝްރޫޢު 

، އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރިާހ މާނެ ކަމެއް ެއ ކަމަކީ. އެހެންވީވެގެންދާވީމަ، އެކަން އެ މަްޤޞަދު ހާސިލުއެހެން

ވަނަ އަހަރުެގ  2018ސް މިއަށް ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަަމށް ވެސް ުއއްމީދުކުރަން. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެ

ންޑޭޝަެނއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ޑޭޝަން އަންނަ ގަޑީަގއި އެ ރެކޮމަންންޑޭޝަން ތެރޭގައި އެ ރެކޮމަބަޖެޓު ރެކޮމަ

ންޑޭޝަންަތއް  އައީމަ އެކަަމށް އެ ރެކޮމަަވގުތުންޑޭޝަންތައް އެބަ ހުރި. ދެން އެ ށަހަޅަން ބޭނުންވާ ބައެްއ ެރކޮމަހު
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ންޑޭޝަންތައް ހުށަހަޅަން އޮވެއްޖެ ކަމަށް ރުން ވަކި ވަކި މެންބަރުން ރެކޮމަހުށަހަޅާނަން. ދެން އިއްޒަތްެތރި މެންބަ

ރުން ވެއްެޖއްޔާ ެއއަށް ައޅުގަނޑުެމން މަޝްވަރާކޮށްލުމަކީ ނެތްަކމެއް ނޫން. އެކަން ކުރެވިދާނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ މެުދކަނޑާލިއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެްނ މި ވާހަކަދެްއކީ ދެވަނަ 

ބޭފުޅުން އެދިފައި ހުރި  ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މިިނވަްނ މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެ 

ސް މިނިސްޓަރު ރި ދިމާދިމާލަށް އިތުރުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް މިާހރު ފިނޭންކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން އިތުުރކޮށްދެވޭނެ ހު

އްެލްއ ޙަށް މަޝްވަރާކުރައްވަިއގެން އެކަމަ ރިރު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ، މުޤައްވަނީ ވިދާުޅވެފަ. އެހެންވީމާ

ޝްަވރާކޮށްލީމަ އެނގިދާނެަތޭއ ، އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ އޭުރގަިއ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މަހޯއްދަވައިެދއްވާފަ. އެހެންވީމާ

. ދެން ހަމަ އެހެންމެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަހުްނ ކަްނތަކާއި ުނކުރެވޭނެ ކަންތަކާތެރެއިން ކުެރވޭނެ  މީގެ

އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ނަރުހުންނާއި އަިދވެސް ެޓކްނިކަލް ވަރަށް ގިނަ މީހުން މިއަންނަ އަހަރަށް 

ސްޓްރީން  ގިނަ ީޓޗަނުންނާިއ މިމީސްހުންނަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުވާލުމަށްޓަަކއި އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސަރުކާރުގެ

. އެ ައއިޓަމްގެ ތެެރއިން ވެްސ ބަެއއް ޔުިނވަރސިޓީ ކަހަލަ ަބެއއް ތަންތަނުގެ ޯކސްތަކާިއ ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފަ

ކަްނތައްތަކަށް ބަޖެުޓގެ ތެރެއިްނ އެ ފަުރވާ ލިބޭނެ ކަމަްށ ޓަަކިއ އެ ޕްލޭންކޮށްަފއިާވ އެ މިކަންކަން ހިންގުމަށް

ްސ ، އެކަން ވެއިން އެނިގގެންދިޔައީ. ެއހެންވީމާކުރި މަޝްވަރާ ޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއަޅުގަނ

ަވއިގެްނ ، އެގޮތަށް ައޅުގަނޑު ހުށަހަާޅލަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަށް ތާއީދުކުރައް ޙައްލުެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ންޑޭޝަްނ ތެރޭގައި އަުޅގަަޔއީްއޔާ ފަޭސހަވާނެ. ދެން ރެކޮމަމިއަށް ވެސް ވޯޓަށް އަހަިއެގން ކުރިއަށް ދި

ނަން. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ލާއިިވ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވަ ދެން މުޤައްރިރު ފާހަގަކުެރއް ،އިތުރު ކަންަތއް ފާހަގަ

ންޑޭޝަެންއގެ ގޮުތަގއި ކޮންމެހެން މަ ަގވަރުނަުރގެ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ރެކޮން އަދި އެމް.އެމް.ޭއގެއައޮޕީނި

ނާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް. ެއއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ހިމަޞާލާޚު އެއްެޗއް ޫނން. އެއީ ބަޖެުޓގެ ފާސްކުރަންޖެހޭ

ވެްސ ހަމަ  ، ެއ ވާހަކަ ންވީމާ ދާކަށް ނުެއއްޖެހޭނެ. އެހެ ، އެއަްށ ވޯަޓކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންއެހެންވީމާ

 ލީ. އިއި ދަންނަވަޓަކަ  ރެކޯޑަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަީޝދު ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިްނ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު

ވަނީ ޖަލުން ބޭފުޅުްނ، ޒުވާނުން  470ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބވަަޑއިގެންަފއިވާ ގާނޫނީ އިމުގެ 
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ށްފަހުގައި. ހަމަކުރުމަ. ެއއީ އެ އޮންަނ އުސޫލުގެ ތެރެއިން އެ ުފރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިދޫކުރެވިފަ

ބޫލުކުރަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ޤަރާގޮުތގައި ހަމަ ައޅުގަނޑު ވެްސ ޫބލުކުޤަ، އަުޅގަނޑު އެހެންވީމާ

ށް ނެރެ އެ ކުގައި ތިބި ޒުވާުނން މުޖުތަމަޢަ ނޫން. ޖަލުތަށެއްކުރަންެޖހެނީ ޖަލުތަކެއް ހަދާކައަޅުގަނޑުމެން ފޯކަސް

ތަކުަގއި ހަމަ ޢުތަރައްީޤގެ މަޝްރޫއުމީ ޤަކޮށް ޞައުމީ އަދި ޚާއްޤަފަހިކޮށްދީ ނުންވާ ކަންތައްތައް ޒުވާނުންނަށް ބޭ

، ެއ މުހިންމީ މުޤައްރިރު. އެހެންވީމާ ޓަކައި ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުން މީގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް

ވިދާުޅވިހެން އެންމެ އެކަީށގެންވާ  ވަންޏާ ހަމަ އެ ކަމަށް ވިދާޅުވިހެން ޖަލަށް މި ކުަރންޖެހޭ ޚަރަދުތަކެއް ހުރި

ހުރި މިވަރުގެ އަދަދެއް ހަމަ އެ މުހިންމުކަން ބޭނުންވެފައި ހުިރ  ރަނގަޅުގޮަތކީ ހަމަ ކ.އަތޮޅުެގ ރަށަކަށް މި ކުރަން

 ބޭފުޅުން އެހެން ރަށަކަށް ޚަރަދުކުރުން. އެގޮތަށް ބަލާއިރު ހުރާގެ ިބން ހިއްކުމުގެ ވާހަަކއަކީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެ

ދައްކަމުންދިޔަ ވާަހކަެއއް. ައުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރަން ެއކަމާ ދޭތެރޭގަިއ. އަދި ހަމަ މިދެންނެވިހެން 

 ވެސް ތިބި ުޒވާނުން އަދިެވސް އިތުރަށް ެނރެވޭނެ ގޮެތއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހެނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ޖަލުގައި މިހާރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮށް ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ފަރާތުން އިއްޒަތްތެިރ ޞަމުަގއި ޚާއްޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މި މަސައްކަތް ފަސޭހަކޮށްދެއްވުވަރަށް ބޮ

ދަންނަވަން. މިއަހަރަށް  މެންބަރުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ެއއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަަމށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ޝުކުރު 

އަށް ފާސްކޮށް ސަޕްލިމެންޓްރީ  2017ތުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޭޅގޮ ވަނަ އަަހރުގެ އާމްދަނީއާ 2018ވި ފާސްކުރެއް 

 ހިމެނޭ ޓެކްސް ލާޙުތަުކގެ ެތރޭގައިޞްށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިއެކުަގއި އާމްދަނީގެ ސިޔާސަތަ ބަޖެޓާ

ޅާ .ޓީ ާގނޫނު ގެންނަން ހުށަހަކުރުމުެގ އިދާރީ އިޖުރާޢަތްތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ބީ.ޕީޒުސިޔާސަތު ތަންފީ

ލާޙުތަކުންނާއި އަދި ޖީ.އެސް.ީޓގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ނެގޭ ެޓކްސް ާއއި ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ ޞްއި

ކަމަށް ގައި ދައުލަުތގެ އާމްަދނީ އިތުރުވެގެންދާނެ  2018ތުރެޝްހޯލްޑް ކުޑަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން 

ރު އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަިއގަނުޑ ވަނަ އަހަ 2018 އިބަޔާންކޮށްފަިއވުން ފިޔަވަ

ކަންތައްތަކަކީ އިޤްތިޞާދު ުފޅާވަމުންދާ މިންވަރަކުން ދައުލަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް 

ގޮަތްށ ުގޅުން ހުރި ގަނުޑ ސުރުޚީ ތެރޭަގއި އާމްދަނީއާބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަތއްތައް. މި ބަޖެޓުގެ ަމއި

އި މި ވަީނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ަބއްޓަންކުރަންޖެހޭ ދެ ކަމެއް އެބަ އޮތް. ެއއް ކަމަކީ މި އަމާޒުކުެރވިފަ

ންޑޭޝަންަގއި ެވސް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. މް.އެމް.އޭގެ ަގވަުރނަރުގެ ރެކޮމައަުޅގަނުޑމެންނަށް އެ ގާނޫނުތަކުގެ ވާހަކަ

ޓަަކއި މިދެންނެވި ގާނޫނުތަކަށް ސަމާލުވުން.  ކޭ އެއީ އާމްދަނީގެ މަސައްކަތަށްއަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަ

ނުވަތަ ގާނޫނުތައް ނިންމުމަށް އަވަްސެވގަތުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި 

  މުހިންމު ބަޖެޓުގެ އާމްދަނީ ހޯއްދެވުމަށްޓަކަިއ މި ގެނެވޭ މެންބަރުން ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުްއވާ ރަްއޔިތުންނަށް
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ޓަކައި މި ހޯދަންޖެހޭ ގާނޫީނ އިމުގެ ތެޭރގަިއ ހުރި ކަްނތައްތައް، ގާނޫީނގޮތުން ކުަރްއވަންޖެހޭ ކަންތައްތަުކގައި 

 މި އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް، ބަޖެޓު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި

ޓަކައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ތަރުތީބުކޮށް  ޓަކައި. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑަށް ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ ސަބަބުތަކަށް

މު ަވކިަވކި އްމެއް ކަމެއް އަޅުގަނުޑމެންގެ ޢާތާވަލުކުރަމުން ގެންދިަޔއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ ކޮންކަ

ުމގެ ނިޔަުތގަިއ ދިއުށްގެންމިއްލަ ނަފްސަށް ވެްސ އެނިގގެން ތިބެ މިކަން ކުިރއަމެންބަރުންނަށާއި އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަ

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަދި އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމުން.  ކިޔާ ހަމަުކރުމަށްއި މި ދެ ބައި އަޅަ

ން އަބިލި  22.4ތުަގއި ަލފާކޮށްފައިވާ ނީގެ ގޮވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގައި އާމްދަ 2018އެހެންކަމުން 

ކުރެވިދާނެ މިންވަރުޯތ، ސިލުޙާގަިއ  2018ުކރެވިއްޖެނަމަ ޒުސަުތ ހަރުދަނާގޮތެއްަގއި ތަންފީއަކީ އާމްދަނީ ސިޔާރުފިޔާ

ތުެގ ގަިއ ދައުލަ 3.1ނިންމަންޖެހިފައި އޮތް ކަެމއް. އެީއ މިދެންނެިވހެން  އިތޯ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަ ނޫން

ގައި ޭބްއވި  2017ޮނެވމްބަރު  18އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދާ ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ނިްނމަން އަޅުގަނޑުމެން 

ބައްދަލުވުމުގެ ިހޔަލުަގއި މިައދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް، މާނަައކީ އާމްދަނީ ހޯއްދެވުން ބަޖެޓުަގިއ 

 އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްަކމަށް، މިވަގުތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް މި ކޮމިޓީެގ ކަނޑައަުޅްއވާފައި އޮތް ގޮތް އެއީ

މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެުކ،  12މެންބަރުންގެ ތެެރއިން އެންމެ މަދުވެގެން  24ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ، 

 އެމް.ޑީ.ޭއެގ ދެ މެންބަރުންނާއި އަދި ކަމަްށ އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނީ ސަުރކާރުގެ ކޯލިޝަްނގެ އެންމެ ފަސޭހަ އެއްގޮތް

މެންބަރުން މިހާރު ވެސް މި  13، ޖުމްލަގޮތެއްަގއި ންކޮޅެއް މި ތިއްބެވީ. އެހެްނވީމާސަރުކާރު ފަޅީގެ މެންބަރު

ލާނަން އިމިގެންދެވެނީ. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަ، މި ފުރިހަމަ ކޯރަމުގައި މި ކުރިއަށް ޓީގައި އެބަ ތިއްެބވި. އެެހންވީމާކޮމި

ުތަގިއ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގަިއ އާމްދަނީެގ ގޮ 2018ދެންމެ ހަމަ އަޅުގަނުޑ މިދަންނަވާލިގޮތަށް 

ން ރުފިޔާ އެގޮތަށް އެއީ ރަނަގޅު ގޮތްކަމަށް ފާސް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ، ބަޖެޓުަގއި މި އަބިލި 22.4ލަފާކޮށްފައިވާ 

ބޫލުކުރަްއވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވޯޓަށް އަުޅގަނުޑ ޤަށް ކީ ރަނަގޅު އާްމދަނީއެއް ކަމައާމްދަނީއަ

ވޯޓުން މިކަްނ ފާސްވީ ކަމުގައި ދަންނަަވން. އެއީ މިއަދުގެ ހާޒިީރ  12 ލާނަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އިވަނަދަން

ވާތީވެ އަުޅގަނޑު ހަމަ އިއްތިފާޤު ރިޔާސަުތގައި އިްނނަ މީހަކަށް ވޯޓު ދެވެނީ އެއްވަރު ެވއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި ަކމަށް

ވަނަ އަހަރަށް  2018މިއަދުގެ މި ކޮމިޓީގެ ފުރިހަމަ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ކަމަްށ ކަނޑައަޅަން. އަދި އެާއއެުކަގއި 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަުރކާުރެގ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެާޓ ުގޅޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިއަްށ ގެންދިަޔއިމު 

ވަނަ އަަހރަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޮފީްސ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަާކއި  2018، ސަރުކާރުން ވިސްނުންތަކެްއ. އެހެންވީމާ 

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަާކިއ އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ އެންމެހައި އޮފީސްަތުކގެ ބަޖެޓަކީ ސަރުކާުރގެ 

އަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ  2018ވާތީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަާޅ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި 

ބަޖެޓުގައި ސަުރކާރުެގ އޮފީްސތަކުގެ ބަޖެޓު ޚަރަުދގެ ބަޖެޓާެމދު އެްއވެސް އުނިއިތުެރއް ގެްނނަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 
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ގެ ކޮމިޓީއަށް ފެނިފައި ނެތް. އެެހންވީމާ، ެއގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތް އެއީ ރަނގަޅު ގޮތެްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން

އިއްތިފާޤުން ނިންމަން އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަކަށް ނުދިޔަ ނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުެމއް ޮގތުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނިންމިދާނެ. އެއީ ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް މި ބަޖެޓަކީ. އެހެންވީމާ، ސަރުާކރުގެ އޮފީސްތަުކގެ އަދަުދ 

ހެންވީމާ، އެ ޮފނުއްވާފައި އޮތީ ރަނގަޅަްށ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެ

އާދެ!  ގޮތުަގއި ފެނިފައި މިވަނީ. އާއެކޭ އެގޮތް ރަނގަޭޅ. މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

 އިތުރުކޮށްލަްއވަން.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމެހެން ންވީމާ، ކޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓަކީ އެއްެވސްއިެރއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކުޅޭ ބަޖެޓެއް ނޫން. އެހެމިހާރު އަނެއް އޮ

 އޮންނަ ޒިމުކޮށްފައިގޮތަކުންނެއް ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެއީ ސަރުކާުރގެ މަްއޗަށް ލާ އަދި އެކަމާ ބެހޭ

ސް ބަޖެޓު ންވީމާ، ެއއަކަށް ެއއްވެްސ ިއރެއްަގއި ެއްއވެކަމެއް އެ ޚިދުމަތް އެ ަތނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހެ

ތަށް އެ ގޮވިދާޅުވި  އަުޅގަނޑުމެން އުނިއިތުރު ގެންނަ އެްއޗެއް ޫނން އެއީ. އެހެންވީމާ، މުޤައްިރރު އެ އެްއަގއިކޮމިޓީ

 ފާސްކުރުމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތިްއޔާ...

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ މި ޢާއްމުކޮށް މި ތަރުތީބުން  ނޫން.ެއއްެވސް ކަންބޮުޑވުެމއް އޮތް ކަމެއް ޔަރ، 

ިމ  ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީއާ އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓަށް އަހަްނ ނިންމާއިރުގައި ޚަރަދާިއ، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ބަޖެޓާއި،

އެގޮތަށް ޮއތް ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް ހަމަ ލާނަން އިދަންނަވަންދާތީެވ އަޅުގަނޑު ހަމަ ބައިބައި ކުިރއަށް ގެ

ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. އޭރުން މި ތަރުތީބުން ހަމަޖައްސައިލެޭވ.  އްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވޯޓުއި ވަޑަިއގަންނަވާ ފެނި

ހަމަ ، ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސަުރކާރުގެ އޮީފސްތަކުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ޮގތުން. އެހެންވީމާ 2018

ވަަނ  2018އްޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މިކަން ފާސްވީ ކަމަށް ަކނޑައަޅަން. އި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި 

ގުޅޭގޮތުން ބަޖެޓުަގއި  ންވެސްޓްމަންޓު ޕްރޮގްރާމްަތކާއަހަރަށް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕަބްލިކު ސެކްޓަރ އި

ހުގެ އިތުރުން ެއއް އިޞްލާޙު ތި ބޭފުޅުންަނށް ދެންމެ އިވިަވޑަިއގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ލިބުނު ކަރުދާ

އަދި އިޞްލާޙަްށ  .ްއޒަތްތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުއިހުަށހެޅުއްވީ ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ހިނގައްޖެ. ެއ އިޞްލާޙު 

ވަނަ އަހަރަށް  2018ލާަޙކީ ޘްމާނު. އެ އިޞްޢު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަޖމީލު ތާއީދުކުރެްއވީ ގެމަނަފުށީ ދާިއރާގެ

ޯކުޑގައި ހިމެޭނ  0028/18 ލަފާކުރާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

ށް ކަނޑަައޅުއްވާަފިއވާ މަޝްރޫޢުަގިއ އަ 108މީހުންގެ ޖަލެއް ބިނާކުރުން. ޞަފްޙާ ނަންބަރު  300ކ.ކާށީދޫަގއި 
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ކޮށްދިނުން. މިހެން މުގެ މަޝްރޫޢުގެ ގޮުތގަިއ ބަދަލުހިއްކު  ދަދު ކ.ހުރާގެ ބިން ހިމެނޭ ފައިސާ ހަމަ އެ އަ 

އެލޮކޭޓުކުެރވިފައި  ެއްއެވސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. އަދި ބަޖެޓު ނެއް ަބޖެޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކަށްބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން

އަތޮޅަްށ ލީގައި ކ.އަތޮުޅގެ ދާއިރާއަށް ކ.އަހުރި މަޢުލޫމާތުގެ  ްސއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިކްއިންފޯގްރަފި

ން އަުޅގަނޑަށް ިމ އަމިލި 764ދަލެއް ނާންނާނެ. އެއީ ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ސަރަަޙއްދަށް ހިމެނޭ އޭރިޔާައކަށް ވެްސ ބަ

ެއ  .ންއަމިލި 764ޅަށް ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ އެްއކޮށް ލިބިފަިއވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި އެ ައދަދަކީ ކ.އަތޮ ،މަޢުލޫމާތުގެ

އަދަދަކަށް ވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ. އެހެންވީމާ، އެ އުޫސލުން ދެންމެ މި ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުއްވުން ފުރަތަމަ 

 އިރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަ ްއޒަތްތެރި މެންބައިދަންަނވާލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް

އަށް ގެންނަްނޖެހޭ ބަދަލު މި ކޮމިޓީގެ ކުރެއްވި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ތާއީދު ޘްމާނުޢުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު އި

ފާސްކުރުމަށް  ން.ދިނުމަށް އެދި ދަންނަވަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮަތަކށް ވޯޓުއި

އްޒަތްތެިރ އި މިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ދެްއވުމަށް ދަންނަވަން. އާދެ! ކޮ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން މި މައްސަލަ ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ކަނަޑއަޅަން. އަިދ 

އައްސަސާތަުކެގ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި މިނވަން މު 2018އެާއއެުކގައި ައޅުގަނޑު ޖެހިލާނަން 

ންނަން ފެނޭތޯ ނުަވތަ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ަބއްދަލުވުެމއް މެދު އުނިއިުތރެއް ގެބަޖެޓުގެ ޚަރަދާ

އިުބ ޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން ކޮމިޓީެގ ނަ. އަުޅގަނކުިރއަށް ގެްނގޮސްފަ އި އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ީމގެކުީރގެ ސެޝަްނގަ

 ދެްއވުމަށް.ްއަވއިމި ފުރުޞަތުގައި ހުށަހަޅު މިރަށްއާްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޙްމަދު އިމުޤައްރިރު 

 

 މިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:އާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ދެން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ަބއިތަުކގެ ވާަހކަ ެވސް މުޤައްރިރު ދެންނެވީަމ އިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ގެ އިދާރާތަުކގެ ބައިަތކުގެ ވާހަކަަތއް ކޮމިީޓގަިއ އަދި ހަމަ އެާއއެކު މިިނވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަބއިތަާކއި ސަރުކާރު

އްޒަތްތެރި އިގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދައްކާ ނިމިއްޖެ. ދެން ޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ ބަޔާ ބެހޭ 

ކަުމގައި ނެީތކީ ެވސް ވިދާުޅވި ަފދައިން އަުޅގަނޑުމެންެގ ކަންޮބޑުވުން މި  އިމެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ވާހަކަިއގަ 

ާދއިރާ،  5ނޫން. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނުޑ ހަމަ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ އެ ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަްތާވ އެމް.ޑީ.އޭެގ 

ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި. ަހމަ ާދއިާރގައި ހިމެނޭ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ބަިއތަކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ  5އެމް.ޑީ.ޭއގެ 

ގޮުތގައި ކަމަްށާވތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ގެޝަން ބައިވެރިެއއްތިބީ ކޯލިވެސް، ައޅުގަނޑުމެން މިއެހެންނަމަ

އިުމ މަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ގަޓަކަިއ ދެވެން ހުރި ހުރިހާ ެއއްބާރުލުމެއް ދިނު ސިޔާސަތުތައް ތަންީފޒުކުރުމަށް 

ގެ ާދއިރާތަަކށް ހުރި ކަންބޮޑުވުންަތްއ ވެސް ކުރާނެ ކަމެްއ ކަމަށްާވތީވެ ޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން

ހުރި  އިމު ވެސް ެދވެންބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ގައަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ހާުލގައި ވެސް ހަމަ މި ކަުމގަިއ 



28 

 

ން ިދމާލަކުން ކަމެއް ކުރެވެޓަކައި ދަންނަވާލަން ކިރިޔާ ވެސް މިއިން  އަުޅގަނުޑ ހަމަ ރެކޯޑަށް .އެއްބާރުލުމެއް ދެން

ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޕާޓީ ހިމެނޭ ދާއިރާތަކަށް ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ަޙއްލެއް ލިބިގެން ދިއުމަކީ ކޮމިީޓގެ އިން

ހަމަ ޕާޓީ ތަމްޞީލުކުރާ އިްސ މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމްއ ކަމަށްވާތީާއއެކު އެ ވާހަކަ 

ބެޭހ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުްނ  އެާއއެކު ިމނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ . އަދި ހަމަވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ

ތެރޭަގއި ދެންމެ ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވުން ާފހަގަކުރިއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެްނނަށް މީގެ

ގަކުރެިވގެން ހިނގައްޖެ. އެހެންކަމުްނ ވިދާޅުވި ފަަދއިން ވަރަށް ޮބޑެތި ކަންބޮުޑވުންތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަ

 އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެންމެ މުޤައްރިރު ތި  ސްޓްރީގެ ލަފަޔާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ފިނޭންސް މިނި

ނޫީނ ގާމަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ލާނަން. އެ ހުށަހެޅުއިގަނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަވިދާޅުިވ ފަދައިން އަޅު 

ގޮތުަގއި  އަދާކުރުމަށް ދަތިނުވާޭނ ގޮތުގެ މަތީން އެ ުމއަްއަސސާތަކަށް ބަޖެޓު ދޫކުރުމަށް ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ންމާޒި

ންޖެންސީ ނުވަތަ ޚާއްަޞ ބަޖެޓުން ނިސްޓްރީގައި ިހމެނިފައިވާ ކޮންޓިފިނޭންސް މި ،ފާސްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ

ޓަކަިއ.   އެ ފަރާތްތަކުގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެވެސް ގޮެތއް

މިނިވަން  .ލާނަންއިއެއްފަހަރު ތަކުރާުރކޮށް ަދންނަވައެހެންވީމާ، ޢިބާރާތެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އަިދެވސް 

ދޫކުރުމަށް. ޖެޓު މުއައްސަސާަތކުގެ ގާނޫނީ ިޒންމާ އަދާކުރުމަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުެގ މަތީން އެ މުައއްަސސާތަކަށް ބަ

 ން. ޝުކުރިއްޔާ.ލަޑު މިކަން ހުށަހަޅާންގުމަށް ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް ގޮުތގައި އަުޅގަނއެއަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނަވަންޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މި ެރކޮމަންޑޭޝަނަށް ތާއީދުކުރާެނ ބޭފުޅަކަށް ދަން

 ޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޢުޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލު އް އި

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

 . މިރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ައޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާއާްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި އެއަށް ތާއީދު ލިބިފައި ިމވަނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ އިޝުކުރިއްޔާ 

 ގައި މިއޮންނަނީ ބަޖެޓު 3.4ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޓައިމް ޓޭބަލްގައި ެއކަށައެޅުުނ ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި 

 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މުޅި ބަޖެޓާމެދު ކޮމިޓީން ގޮތެއް ކޮމަންޑޭޝަންތަކާ ގުޅޭހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޖެނެރަލް ރެ

ނަން އިލާ، މިހިސާބުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ަވގުތާ ހަމައަށް އައިސް ޖެހިފައި މިއޮތީ. އެހެންވީމާ އެ .ކަނޑައެޅުން
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 އިތުރު، ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ބަޖެޓުގެ ޚަރަދާއިމެދު 2018

ކޮމަންޑޭޝަނެއް. ެއ ޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މިވަީނ ރެނަމަވެސް އަ  .އިތުރުކުރުމެއް އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއަކު ުނވޭ

މިނިވަން  މިރު ހުށަހެޅުއްވިއާއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިުތގަިއ ހިމެނިގެންދިޔައީ ދެންމެ ކޮމަންޑޭޝަނެއް ގޮރެ

ރުމަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތުގެ މަތީން އެ މުައއްަސސާތަކަށް ބަޖެޓު ދޫކުރުމަށް އަދާކު މުއައްސަސާަތކުގެ ގާނޫނީ ިޒންމާ

 ޮކމަންޑޭޝަނެއްެގ ގޮުތގަިއ ހިމަނާ ހިމެނުން. ދެން މިހާރު ންސްެގ މައްޗަށް އަުޅގަނޑުމެން ރެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ

އަނެްއކާ ރިޕީޓްކޮްށ ނޑު ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާފައިވާނެ މި ޕްރޮސެސްއާ ހަަމއަށް ައއުމުން ވެސް ައޅުގަ 

ދަންަނވާލީ އޭިރޔާތަކަށް އެކަން  މިލާނަން މިނިސްޓަރ ވިދާުޅވި ހަމަ ޚާްއޞަކޮްށ އަުޅގަނޑުމެން އިދަންނަވަ

ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް.  އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ގޮތަށް ކޮށްދެއްވުުމގައި ކުެރވެން

ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހި ދައުލަތުެގ  2018ކުރިއަށް އޮތް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގަކުރާ ޙާލު އެހެންވީމާ، ެއކަން ެވސް ފާހަ

 3ލަްއކަ  3 މިލިއަން 66ސަތޭކަ  9ބިލިއަްނ  27ފަރާތުން ސަރުކާރުން ފޮނުއްާވފައިވާ ބަޖެޓު އެ ޖުމްލަ އަދަަދކީ 

އާދެ! ފާސްކުރުމަްށ  ،މަށްފާސްކުރު 2018ިދވެހި ރުފިޔާ. މި އަދަދު މިގޮތަށް ބަޖެޓު  68ސަތޭކަ  9ހާސް 

މަންޑޭޝަނެއް މިއޮތީ. އެާއއެކު ގެެނވުނު ދަނީ އިނގޭތޯ. އެންމެ ރެކޮ ކޮށް މިމަންޑޭޝަނުގެ ވާހަކަ މިހާރު އެއްރެކޮ

 އެކުަގއި އެ ބަދަލެއް ިމހާރު ގެނެވި ފާސްކުެރވިއްޖެ. އާދެ!  ބަދަލާ

 

 :ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން

ުޅގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އަ

ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ަވކިގޮތަކަށް ޑިްސކަސްކޮްށ  ހުށަހަޅަން އެބައޮތޭ. ދެން މިއާމަންޑޭޝަނެއް ރެކޮ

ން މިއީކީ. އެކަމަކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމެއް ނޫ

އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މިހާރު ބަޖެޓުގެ ޚަރަދު ކުަޑކުރުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުން ވަރަްށގިަނ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން 

އް ުކރުމުގައި ވެސް މި ބަޖެޓު އެކުަގއި ދާއިރާތަުކގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންތައްތައެއާ ގެންދަނީ. އަދި ހަމަ މި

އަދަދު ކުަޑެވގެން ގޮސްފި ކަަމށްވަންޏާ ކުރަން ހުންނަ ޚަަރދުތައް ކުަޑެވގެންދާ ކަމަްށވަންޏާ އޭެގ ސަބަބުން އިތުުރ 

 ދަނީެއއް ެއވަރަަކށް ނުލިބޭނޭ. އެހެންވެއްޖެ ދައްކަނީ އާމް ކަންތައްތަެކއް ކުެރވޭނެ. އަިދ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި

ބޭ ވަރަށްބޮޑު ުލއިަފސޭހައަކަށްެވގެންދާނެ ބަޖެޓު ދަނީ ކޮްނޓްރޯލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ސަރުާކރަށް ލިވަންޏާ މި އާމްކަމަށް

އަދި ެއއަށް ޢަމަލުކޮށްފި ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ.  އިމަންޑޭޝަނެއް ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ފާްސކޮށްފަރެކޮ

ން ިހއްަކން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ައމިއްލަ ޑްރެޖަރެއް އެަބއޮތް. މިސާލަކަށް ރާއްޖޭަގއި މިހާުރ ބިން ހިއްކަން. ބި

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް  އެއީ ބޭުރގެ ފަރާތްތަކުން މެުރވެރިކޮށް ކުރިން ކުރަމުން ައންނަ ކަންތައް. މިހާރު

ގެ ފަރާތްތަކަށް ދީގެން ގިނައިން ފެނިގެން އެބަދޭ ނަރުދަމާ، ބޯފެން އަދި ތަފާތު އެހެން ކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް ބޭރު
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މާ، އަުޅގަނުޑ ކުންފުިނތައް ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ ހުއްޓާ. އެހެންވީ 100އެކަންކުރުުމގެ ގާބިލުކަން ހުރި % އެބަކުރޭ

ގެން މިކަންކަން ސަރުާކރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް އިސްކަންދީ  100މަންޑޭޝަނެްއ ހުށަހަޅަން %ހިތަށްއަރަނީ ރެކޮ

މަންޑޭޝަނެއް ައޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރަން މިތަނުގައި އިނޭގތޯ. ކުރާކަމަށް ެވއްޖެްއާޔ ކޮމުގެ ރެ އުކުރިއަށް ގެންދި

ގައި ވެސް ހުށަހެޅިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ެއއާއި ދެޮކުޅ ހަދާނެ އެއްެވސް މީހަކު ނެތިއްޔާ މި ހުށަހެޅުމެއް ޮގތު

 ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އަންނަ  ބަބަކީ ތިމިކަން ފާސްކުރަްނ އިނގޭތޯ. އެީއ ެއކަން މިހެން ކުރަންޖެހޭ ސަ އިހުށަހަޅަ

ހިއްކުމަށް  އަހަރު ބިން އަހަރު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ މިތާނގައި ިތއްބެވި އިދިކޮޅު ބޭުފޅުންނަށް ނުވިސްނުނީ. މިއަްނނަ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ފިފްޓީ ޕަސަންޓު މިހާތަނަށް ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ފަންސާސް ޕަސަންޓު ހެޔޮ 

ައޅުގަނޑުމެންެގ އަިމއްލަ ޑްރެަޖރެއް އޮތީމަ. އަދި ެއއަްށ  ރާްއޖޭގައި ބިން ިހއްިކގެންދާނެ ގަިއ މިއަންނަ އަހަރުއަގު 

ދަނީ ލިބޭ މިންވަރަކުން އެިތއެތިކޮޅުން ދެމުންދެމުންގޮްސ ފަިއސާ ދެން ދޭނީ ދައުލަތަށް ާއމްދައުލަތުން ކުރަން ހުރި 

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަުތގެ ދަުށން އެމަނިކުފާނު ކުރަްއވާ  ންރަީއސް ޔާމީ ެއއީ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ާހސިލު

ވެސް އަޅާނެ. ރަނަގޅު އެމީހުްނ  ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަންތައްތަަކކީ. މި އަުޑއަހަން އެމީހުން ތިބިނަމަ މި ކަމަށް ހުރަސް

މިއީ  ނަރުދަމާ އާއި ބޯފެނާުކަގއި މި އެނަ ބަދަލުތަކަކީ. ހަމަ އެއާ ގެން ނެތްކަން މިތާނގައި. އެހެންީވމާ، މިއީ މި

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަބުނޭ  23ގިނަ މިއީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. ގާނޫނުއަސާީސގެ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިހާރު އެންމެ

ސަރުކާރު ިހއްާސވާ ކުންފުންޏަކުން މިކަންކުާރ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާމުން ެއ  100މި އަސާސީ ޚިދުމަތް ދޭއިރުަގއި %

އިތުރަށް އަރާ އެއްެޗއް އެފައިސާ މިދެންނެވިގޮތަށް އެތިއެިތކޮޅުްނ  .ން ދޭންޖެހޭނީ އޭގެ ކޮސްޓުކުންފުންޏަށް ސަރުކާރު

މަންޑޭޝަން މީގަިއ ުކރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ރެކޮ ދެމުންދެމުންގޮސް ބަޖެޓަށް ވަރަށް ލުއިކޮށް މިކަން

ެއކިެއކި ތަންާތނގައި ތިބޭ މީހުންނަށް  ލައިފިކަމަށްވަންޏާ މިހާރު ެއކިއެިކ މިނިސްޓްރީތަކާިއ ުކންފުނިތަކާއި

ކުަޑކުރުމަށް ޓަކަިއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެވެން އޮންނާނެ މިކަން ޚަރަދު

މަންޑޭޝަނެއް ލާފައި މިގޮތަށް މިކަން ތީ ރެކޮއެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މިއޮ މެއް އެބަ ހުއްޓޭ. އެ ވިސްނުމާވިސްނު

ހިއްާސވާ ކުންފުނިަތކުން މަސައްކަްތ ކުރާށޭ.  100ތެޭރގައި މިބުނަީނ % މީގެ ،ދޭށޭ. އެހެން ބުނެފައި މިުބނަނީކޮށް

 ތެޭރގައި ާޚއްޞަކޮށް ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް. ެއއީ ެއންމެބޮޑު އެްއޗެއް ޚަރަުދވާ ކަންތަކުގެ ތެެރއިން. ޭއގެ އޭގެ

ބޯހިާޔވަހިަކން، މަގު ހެދުންފަދަ މި ޕްޮރޖެކްޓުތައް ބަނދަރު ހެދުން ތެރޭގަިއ އެަބއުޅޭ ފެނާިއ، ަނރުދަމާ، ކަރަންޓު، 

މިފަދަ ކަންތައްތައް  .ފަދަހިއްކުން  ހިނގާީނ... އެހެންވީމާ، ބިންބިން ހިއްކުން ދެން ކަހަލަ. މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ 

އީ އޭރުންނެއް ފިނޭންސް އެ .100ހިއްާސވާ ކުންފުނިންނޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. % 100ކުރަންވާނީ ސަރުކާުރގެ %

ފައިސާ ދީގެން. އެކަމަުކ  މިނިސްޓަރަކަށް އުނދަގުލެއް ނުވާނެ ލިބޭ މިންވަރަކުން މަޑުމަޑުން ދެމުންދެމުންގޮސް އެ

ބޭރު ކުންފުންޏަކަށް ވެއްޖެއްާޔ އަޅުގަނޑުމެން ލާރި ދައްކަންޖެހޭނެ ޑޮލަރުން. އަދި އެއްބަސްވާ ަވގުތު އެްޑވާންްސ 

އެްއގޮތަށް ޕޭކުރަންޖެހޭނެ. ެއކަމަކު ސަރުކާރު ހިއްާސވާ  ޔާ އިންނަގޮތަކަށް އެ ޝެިޑއުލާ ނެ. ނޫނިއްޕޭމަންޓު ދޭންޖެހޭ 
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 ދަނީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިކަންުތގައި މިަކންކުރެވޭނެ. ލިބޭ އާމްކުންފުންޏެއް ކަމަށްވަންޏާ މިދެންނެވި ލުއި ގޮ

ތް މިކަންކަންކުރުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ބަހެއް ބުނުން. . އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް އެަބއޮ ކުރެވޭނެ

ެއކުަގއި ެއކަްއެޗއް، ދެން މިއީ އަުޅގަނުޑެގ އެއާ އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް އަުޅގަނޑު މިކަން މިގޮތަށް ހުށަހަޅަން. ހަމަ

މަ ވޯުޓ އެއްެސވީ ށްޓަފުޅުވާ ކަމަްށވަންޏާ ވޯހުރިގޮތް މިދެންނެީވ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ބޭނުން ވިސްނުން

ނުގެ ވަރަށްޮބޑު ވިސްނުންފުޅެއް އަުޅގަނުޑމެންގެ ސަރުކާރުގެ ވެްސ ދެއްވާ. ދެން ހަމަ މިއާއެުކަގއި ރައީސް ޔާމީ

ައކީ. މިހާރު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެުކ އެއްބަސްވުެމއް ހެދިފައި ސީނުންފުެޅއް ެއމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ވަރަށްބޮޑު ވިސް

ވެސް އަގުހެޔޮ ނުކުރެިވގެން. ދިރާގު. ދިރާގަކީ އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ންނަށް މިއުޅެނީ އެ ފެން އޮންނާތީވެ އަުޅގަނޑުމެ

ބޭފުޅުްނ  ނެތް. އެހެންވީމާ، ތި މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮތް ދެ ކުްނފުނި، ކުންފުންޏެއް ެއއީ. ެއަކމަކު މިއަދު މެޖޯރިޓީއެއް

އި ލީމަ އެއީ އަުޅގަނުޑމެން މިކަމަށް ވިސްނުން މަންޑޭޝަނެއް ގޮތުގަ ވެސް ރެކޮ ވަންޏާ މިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް

އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސްގެ ސިޔާސަތަށް އަުޅގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާކަން ދައްުކަވއިދޭ ަވރަށް އަލިގަދަ މިސާލަކަށް 

 މަންޑޭޝަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ގަސްދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެރެކޮ 2ގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި މިކަންވެ

 އްިރރު ވަަޑއިގަތީމާ ރަނަގޅުވާނެ. ޤަހުރިޮގތަކުން މިއަށް ވޯޓަށް މު މެންބަރުންގެ ވިސްނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ މި ބެލެވޭ ގެ ގޮތު ހުށަހެޅުމެއްގެ ވާހަކަ މި ވިާދޅުވީ. ެއއީ ައސާސީ ޚިދުމަްތތަކު 2 .ލާނަންއި...ކޮށް ދަންނަވަ 

ވެސް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ހިނދުގައި ެއީއ  .އައި.ޕީ އަދި އެނޫންބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ޕީ.އެސް 

ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް  100ފަދަ ކަންތައްަތއް ދިވެހި ދައުލަުތގެ %ހިއްކުން ފަދަ ބިންފެން ،ބަނދަރު ،ނަރުދަމާ

ތަރުތީބެްއ ށްގެންދަން އިސްކަންދޭނެ ނުވަތަ ދިވެހި މި ކުންފުނިަތކަށް ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ދީގެން ކުިރއަ

މަންޑޭޝަން ޕޭޖުތަކުަގއި ކަނަޑއެޅުާމއި ދެވަަނ ޝަނެއް ގޮުތަގއި ބަޖެޓުަގިއ ރެކޮމަންޑޭ ކަނޑައެޅުން ެއއީ ރެކޮ

 ާއއި ައދި ދިރާގު އެއީ ކުރިން ސީކަމުަގއިވާ ެއމް.ޑަބްލިޔު.އެސް. ކުންފުނި 2ނުކުތާއެއް ގޮުތގައި ދައުލަުތެގ 

 ކުންފުނި. ނަމަވެސް، 2ަރއްޔިތުންނަްށ ޓަކައި މެޖޯރިޓީ ސަރުކާުރން ޕަސަންޓު ހިއްސާ އޮްތ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

. ޭއގެ މެޖޯރިޓީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ެއީއ ކަންނޭނގެ އަމާޒު އެކުެރްއިވ ނުކުތާއަކީ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

ން އެބަ ދޭހަވޭ ފެނުގެ ައގު ހެޔޮކޮށް މި ގުިޅގެން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމަ ސާފުމިނު ޝެއަރ ެގއްލުމާ

މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ަސރުކާރަށް ދަތި އެބަ ވޭކަން މި ކުންފުނިތަކުގެ މެޖޯރިޓީ މި ސަރުކާރުަގއި ނެތީމަ. 

އެހެންވީމާ، މެޖޯރިޓީ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް ޭއގެ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރ ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ައދި ސަރުކާރަށް ހިތްވަުރ 

މަންޭޑޝަނެއް ެއ ފޮނުއްެވވީ. ެއީއ ކަންނޭނގެ ތަރުތީބުން ެއ ހެން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި ރެކޮގެ ގޮތުންދިނުމު

ޭޑޝަން ވެސް. ައޅުގަނޑު މަންރެކޮ 2ގަނޑު ނޯުޓކޮށްލައިފިން އެ ވިދާޅުވެެދްއވަން އުޅުނު ނުކުާތތަކެއް ދިޔަ. އަޅު 
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ކުަރއްާވ މަސަްއކަތް އެީއ އެހެން ޕާީޓއެްއެގ ިއސްކޮށް .ރަށްމިޢާދު އަރުވަން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަފުރުޞަތު

 .މަށްިއގަންނަވާ ގޮތެއް ހާމަކޮށްިދނުީމގައި ެދކެަވޑަ ވާތީވެ ބޭފުޅަކަށް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ތްތެރި ރާގެ އިްއޒަ ފަރާތުން ވިލުފުށި ދާއިއާދެ! އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަެއއް ދެންމެ ޕީ.ޕީ.އެމް

ންނަށް އަުޅގަނޑުމެ ެއކު އަުޅގަނޑުމެންަނށް މާޒީއަށް ބަލާލައިފި ކަމަްށވަންޏާއެއާ މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވީ. ހަމަ

 ންތައްތަކާކަކުރަމުންދާއިރުަގިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އެބަ ތަފާތު ޒުއެނގޭ ަދއުލަތުގެ ބަެޖޓު ތަންފީ އެބަ

ެގ ޖެޓުަގއި ބަކުރިމަތިލާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ބަޖެޓު ފާސްކުރެވިގެންާދއިރު

 ޑު ދެކޭތީވެ ައޅުގަނއް ކަމުގައިބަލުގައި ރަނގަުޅކަމެޤު ހަމަ ހޯދިފައި އޮތުމަކީ މުސްތަދިނުމަކީތެރެއިން އެ ޖާގަ ހޯދާލަ

ިސސްއަްށ ބޭމަންޑޭޝަނެްއގެ ގޮުތަގއި ހަމަ ނީޑް ރަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ރެކޮގެ އިތުހަމަ އެ ވިާދޅުިވ ނުކުތާތަކު 

އެކަްނ  ބަލާފައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ސިާޔސަތުގެ ދަށުން އެކަންކަުމގައި ހަމަ އިސްަކންދޭ ތަރުތީބަކުން

ިއ މެއް ކަމުގަކަ މުމަކީ ެއއީ ވަރަށް ހަަމ މުހިންއުމަންޑޭޝަންގެ ފާްސވެެގންދިރެިވގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ރެކޮކު

 މަށްއުގެންދިގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ހިއްކުމު ތެރޭގައި މިހާރު ހަމަ ޚާއްޞަކޮްށ ބިން އަޅުގަނޑު ދެކެން. އޭގެ

ކުރެވޭ އެަބ ބޫލުޤަށް ކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަނުޑމެންނަ. އެހެންްށގެންވަނީ ޑްރެޖަެރއް ގެެނވިފަދައުލަތުގެ ބޮޑު ހޭދަެއއް ކޮ

ށުން ނެްއގެ ދަމަންޑޭޝަފައި ނެތެއްކަމަކު މިކަހަލަ ރެކޮދާ މިވެނި ރަށެއްގެ ބިންހިއްކުން ޖަހާބަޖެޓުގައި ެވސް ސީ

ްއ ފުރުޞަތު އެ ހިްއކުމުގެ މުހިންމުކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެކަްނކަން ފޯރުޮކށްދިނުމުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބިން

 އެހެންކަމުން ވެސް ކުރެވިދާެނކަމެއް ކަން. އިމުމަކީ އެއީ ހަމަ ގައުހުގެ ތެރޭަގއި ެވސް ލިބިގެން ދިއަހަރު ދުވަ

 ައޅުގަނޑު މަކީއުމަންޑޭޝަން ފާސްެވގެންދިއަށް ފުރުޞަތު ލިބޭޮގތަށް މި ރެކޮއެކަންކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

. ނަވާލަން ދަންމަންޑޭޝަނަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަކަށްވާތީ، ައޅުގަނޑު ވެސް އެ ރެކޮވެސް ވަރަށް އެދޭކަމެއް ކަމަ 

 ކުރިއްާޔ.ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުގަނުޑ  އިފަހުގަޕާޓީގެ ފަރާތުން ޚިޔާލު އެްއގޮތްވުމަށް 2ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އިމައިގަނޑު ގޮތެްއގަ

 ލާނީ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިދަންނަވަ

 

  ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެމަނަފުށީ
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 ށަހެޅުއްވި ހުއްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ޤައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މު

. ސަބަބަީކ އޮތީ އެ އޭވެފަވަރަށް މުހިންމު ހުށަހެޅުމަކަށް  ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް

ންނަްށ ޅުގަނޑުމެއައެ ޚިޔާލުގެ ިއތުރަށް  ުޅގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭއަދި ޭއގެ އިތުރަށް އަ އިހާރު ރާއްޖޭގަމި

 100ވީ %ންޏާ އެ ވިދާޅު ކަމަްށވަ ގެ އިތުރަްށ ޕޮއިންޓެއް ހިމަނާލަން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނކަންނޭ އެބަޖެހޭ

ތަްއ ިވޔަސް އެ ޕަބްލިކް ކުންފުނި އި އްޞާ ނެތްކަުމގަޙި ސަރުކާުރ  100ާވ ކުންފުނިތަކޭ. %ްއޞާޙިސަރުކާރު 

 .ޓީ.އޯ  އެސްވަންޏާ މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ވަރަށް ިގނަ ކުންފުނިތައް އޮތީ ބަނގުރޫޓުވެފަ. ހަމަ ކަމުގައި

ްނ  އެހެބްލިކްޕަބަލުަގއި އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤުިވޔަސް އަދި މުސްތަ އި ކަުމގައިލި މިސާލަކަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަްށ ބަލަ

، މާ. އެހެންވީނެތް ައޅުގަނޑުގެ ޝައްެކއް އިތުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެކަމާއި ދޭތެރޭގަޢަންފުނިތަކުން ވެސް މި ސިނާކު

 ެއކި ގެން ބޭރުގެާލއިރުަގއި މި ދައްކަނީ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ހޭދަކޮށްއިއެ ފުރުޞަތު ހުޅުވަ

ލުކޮށްެގްނ ވާޙަތަކަށް ގާބިލުކަން ނެތް ކުންފުނި އިމެންގެ މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގަފަރާތްތަކަށް ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑު

ށް މި ދި ޚާއްަޞކޮހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވޭ. އަ އިވަރަށްގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ެވސް މިހާރު ހުއްޓިފަ

ގަޅު ން ހަމަ ރަނލާ ތެރެއަށް މަންޑޭޝަންރެކޮހަމަ ައޅުގަނޑުެމން  އިދާއިރާތަކުގެ މި ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ދޫކޮށްލާއިރުގަ

 ހިންމު. އެއީ މުކުންފުނިތަކަށް ވެސް އިސްަކންދޭ ތަރުތީބަކުން މިކަން ުކރުން ހަމަ ހަމަ ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަްތވާ 

ންގެ ިމ ޅުގަނޑުމެއަމި ދާއިރާތަކުަގއި ވެސް އެބަތިބި ހަމަ މި ކުދި ވިޔަފާރިވެރިންަތއް ެއބަތިބި  މިހެން މި ދެންނެވީ

 އިލާއިުރގަ އި، މި ަތރުތީބު އެކުލަވަ ންފުނިތައް އެބަތިބި. އެހެންވީމާ ބޭނުންވާ ކުންށް ވަންނަ ތުގެ ތެރެއަޢަސިނާ

ނިތައް އަިދ ލް ކުންފުއަދި ޭއގެ އިތުރަށް ލޯކަ ތަކާއި، ޕަބްލިކް ުކންފުނިތަކާކުންފުނި 100އްާޞވާ %ޙިސަރުކާރު 

ންޏާ ކަމަށްވަ ކުރާޭއގެ އިތުރަށް ދާއިރާަތކަްށ ފޯކަސް ދިވެހި ކުންފުނިތަާކއި އި ިވޔަސްކަުމގަ  ނެތް އްޞާޙިސަރުކާރު 

ކަްށ ތަ ގޮވޭކަހަލަ ދެގާ ިވޔަފާރިތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ިއސްކަން ކުރެިވގެން ހިންމި ރަޖިސްްޓރީ އިއެ ދާއިރާތަުކގަ

 ަވރަށް މުހިންމު. ޝުކުރިއްޔާ.  މިކަން ކުރިއަށް ގެންިދއުން

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 . ތު އަރުވަންއިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދަށް ފުރުޞަ .ޘްމާންޢުއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ރެއްވި ޚިޔާލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް އާދެ! ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދެއްެކވި މެންބަރުން އެ ފާޅުކު

ްއޞާވާ ުނވަތަ ސަުރކާުރެގ ޙިކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާުރ އަޅުގަނޑު ފާހަގަ  ،ކުރަން. އެހެންނަމަެވސްއިޚުތިރާމް

ރަށުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ވާލުކޮްށގެން މިހާރު ވެްސ ރަށްޙަރަްށ މަސައްކަތްަތއް ދައުލަތުން ކުންފުނިތަކަށް ނުކުރެޭވ ވަ
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ށް ފެންނަ ތަންތަނޭ. އަދި އެާއެއއްކޮށް އޮތްތަނަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަ އިވެފަރައްޔިތުން ޝަކުާވައކަށްފުނިޖެހި 

ވާލުކޮްށގެން ެއ ޙަ ކުންފުނިތަކަށް އެ މަސައްކަތް ކްެޓއްގެ ގޮތުަގިއ އެ ކުންފުނިތަކުން ބޭރުގެރެސަބްކޮންޓް

 ފައިސާ ނުދެވި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަެކއް މީގެ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ކުންފުންޏަށް ވެސް ފައިސާ ނުދެވި

 ގޮތެއް ، އެހާ ސުމޫތުކޮށް ކަންތައްތައް މި ޕްރޮޖެކްޓުަތްއ ކުރިއަށް ގެންދެވޭއި ހިނގަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާތެރޭގަ

އީ އަުޅގަނުޑ އްޞާ ަގންނަ ވާހަކަ އެޙި ކުންފުނިތަކުގެ  އިކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަށް އެ ަކންތައްތައް ނުފެނޭ. ދެން މީގަ

ސާލެއްގެ ގޮުތގަިއ ެއއްކޮށް ައުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިކުރާ ވާހަަކއެއް. އަދި އެއާ ހަމަ ވަރަށް ތާއީދު

ޓަކަިއ ދިވެހި ަދއުލަތުން އުފައްދާފަިއވާ ބޭްނކެއް.  ައށްާއއި މަންފާ ކީ ިދވެހިންގެ ލާބަބީ.އެމް.އެލަ  .ބީ.އެމް.އެލް

ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ޑުެމންނަށް ފެނިގެންދަނީ ބީ.އެމް.އެލްގެ މަިއގަނޑު އަސާަސކީ އަުޅގަނ ،އެހެންނަމަވެސް

ކުރުން. އެ މީހުންނަކީ ގޮތަކަށް އެކަްނ  ދަކީ އެ މީހުންނަށް ވިޔަފާރި ނުވަތަ ފައިދާ ބޮޑުވާނެޞަޤުމައިގަނޑު މަ

ދަކީ ޞަޤުމައެ ީމހުން އުފެއްދި  ދުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ބައެއް ނޫން.ޞަޤުމަލަތެްއގައި އެ ުއފެއްދި ޙާއެްއވެސް 

 އަދު ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކަށްވެ އެ މީހުންނަކީ މި ،ކުރުން. އެހެންނަމަވެސްލާބައާއި މަންފާއަްށ މަސައްކަތް ދިވެހިންގެ

ދަނީ.  އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެންނަމުން މި ނެ ގޮތަކަށް މަސަްއކަތްކުރާތަންވެސް އެ މީހުންގެ ފަިއދާ ބޮޑުވާ ވީހާ

ދެއް. އެްއ ޞަޤުމައްޞާވާ ކުންފުނިތަުކގެ އެަބއޮތޭ ދެ ޙިނުންވަނީ ސަރުކާރު ، ައޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭއެހެންވީމާ

 އެ މީހުންގެ ފައިދާ އެ މީހުން ކީދަޞަޤުމަދަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުން. އަނެއް ޞަޤުމަ

ކަމެއް. އަދި  ކުރުަމކީ ވެސް އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެކަންތައްަތއް އި، އެގޮތަށް ބަލާފަހޯދުން. އެހެންވީމާ

 އެްއކޮށް އާސަންދަ ކުންފުނި. އާސަންދައަކީ ކޮންމެ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ބޮުޑ އަދަދެއް ހޭދަކުރެވިގެންދާ އެއާ 

މަސައްކަތްތަކެއް އާސަންދައިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މާ ގިނަ  އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ،ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް

ކުރެވެމުންދާ މަންޒަރު. އާަސންދަ ވެސް މިއަށްވުރެން ބޮޑަށް ވިޔަފާީރގެ ތެރޭގައި ުއޅެން އެބަޖެހޭ. އަދި އެ 

ން ކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އެްއޗެހިތަވާން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށްސް އާމްދަނީ ލިބޭ ކުންފުންޏަކަށްމީހުންނަކީ ވެ

ްށ ދައުލަތުންދޭ ފައިސާ ެއްއ ދުވަހުން އަެނއް ުދވަހަށް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ ފެންނަގޮތުގަިއ ކުންފުނިތަކަ

 ގޮުތގަިއ. ބަެއްއ މި އޮންނަނީ މުސާރަ އާއި ހުރިހާ އެއްޗަކީ ދައުލަތުން ލިބޭ އެްއޗެްއގެ އިކުންފުނިތައް ބަރޯސާވެފަ

ެއ ކުންފުނި އަމިއްލަ ފައި  އްޔާއްޖެ ގޮތެއް ނޫން. ކުންފުންޏެއް ވެއިނގޭތޯ. ެއއީ އެކަން ވާންޖެހޭ  ކުންފުނިތައް

މަންޭޑޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި ލާން ެރކޮވެސް  ، ައޅުގަނޑަށް އެަބފެނޭ އެއީށް ތެދުވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާމައްޗަ

ދޭ ލާރި މަދުކުރުމަށްފަހު އެ ކުންފުނިތަކަީކ އަމިއްލަ ފައި މަްއޗަށް  ކުންފުނިތަކަށް މިހާރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި

ންޖެންސީ ބަޖެޓުން ނަމަވެސް ށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޓިއެްއކޮއަދި އެއާ ވޭނެ ކުންފުނިތަކަކަށް ހެދުން.ތެދުވެ

 މަންޭޑޝަންގެ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅާ ކޮމަނުްއވާލުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ރެރޕޯޓަށް ހިމެވެސް މިންވަެރއް ހޯރަފުށި އެއަކޮން

 ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  .ކަމެއް
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  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އަރުވަން. ފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް ފުރުޞަތުޙަސަން މުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު ަގއި ައޅުގައްާކއިރުބެހޭގޮތުން ވާަހކަދަ މަންޑޭޝަނާރެކޮއްރިރު. އާދެ! މި ޤަދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މުއާ

ުލެވގެން ވާޙަމި ބިޔަ ބޮޑެތި ްޕރޮޖެކްޓުތައް  ރާއްޖޭގެ އްޞާވާ ކުންފުނިތަކަށްޙިދަންނަވާލަން އޮތީ ސަރުކާުރ 

 ޕޭސިޓީކެރަމުންދާ ކުރގައި މަަސްއކަތް ޅޭ އަމިއްލަ މި ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަާރއްޖޭަގއި މިއު އިެއކުެއކީގަ ދާއިރުަގއި ެއއާ

 ވެހިގައި އެއީ ދި ދެކޭގޮތު  މަންޭޑޝަނެްއގެ ގޮތުަގއި ހިމެނުމަކީ އަުޅގަނޑު ރެކޮމި  އިއެ ދަރަޖަިއގަހުރި ކުންފުނިތައް 

އުޭޅ މި ތެރޭގައި ދިވެހިންގެ އިެއކީގަ ފާއަކަށް ވާނެހެން. އަދި އެއާވަރަށް ބޮޑު ނަ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ 

 ން މިހުރީ.މި ވިސްނުގެ އަޅުގަނޑުމެން މައިަގނޑު ނންނޭރާއްޖެއިން ބޭރަށް މި ފައިސާ ބޭރުނުވެ ދާނެގޮތަކަށް ކަ

ީޓ ގެ އެ ކެޕޭސިެއްއގޮތަށް ރާއްޖޭ ކޭްއޞާވާ ކުންފުނިތަކެޙިތަށް ބަލާއިރުަގއި މި ސަރުކާރު އްޔާ ެއގޮއެހެންވެއްޖެ 

 ކެން.އި ދެލިބިގެންވާ ދިވެހިންގެ އަމިްއލަ ކުންފުނިތަކަށް މި ފުރުޞަތު އޮތުން އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަ ތަދަނީ. ފުރަ އެްއގޮްތވެގެްނ މި އިއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިްއޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު މީގަ

، ކޮށް ަގއި ފާސްއެކު  ، ބަަދލުތަކާގެ ިމ އަންނަނީ. އެހެންވީމާ ނުކދި ބަދަލުތައް ކަންނޭހުށަހެޅިގެންދިޔަ ގޮތަށް ކުދި

 އެންމެން ނޑަށް ހީވަނީްއވީމަ ައޅުގަދެާތއީދެއް ލިޭބނެގޮތެއް ހައްަދވާލައެއަށް  ންނަވާލީމައެކު ައޅުގަނޑު ދަބަދަލުތަކާ

ންބަރު މެ ތްތެރިއިއްޒަ ވާނަމަ ެއގޮަތށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް އަހަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިާދނެ.އި އެއްބަްސވާކަުމގަ

 ޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންފި. ޢީލް ފުރުމާމުޙައްމަދު އިސް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 ުޅގަނޑަށް އަވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ޢަލީ ފަޒާދުގެ ވާހަަކއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ،އްރިރުޤައަޅުގަނޑު ހަމަ މު

ރޕޯުޓ ފުށީގެ ެއއައި ހޯރަމަންޑޭޝަނެއްގެ ގޮުތގަރެކޮޖެޓް އޮތީ ބަ ބޫލުކުރާ ހިތްޤަދުކުރެވޭ. އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ ތާއީ

ހަމަ   އަޅުގަނޑުކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ ފެންނާތީ ވެސް އެ ހިމަނާލަިއގެން އެ ފާސްކުރެްއވުމަކީ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް

 ރިއްޔާ. އެއަށް ޢަލީ ފަޒާދުގެ ވާހަަކއަްށ ތާއީދުކުރަމުން އަުޅގަނޑަށް ދިން ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުަވން. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސް ކަމެްއ  އެްއވެމަށްއެކު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ތިބެ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ އެދުވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމައާ

ނޑު މަކީ ައޅުގަޗެްއ ބަދަލުކުރުގޮތަކަްށ ެއއްެވސް އެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ެއއްެޗއް މީެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ 

 ޝުކުިރއްޔާ.  .ބޫލުކުރާކަމެއް ނޫންޤަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުމގެ ެއއްވެްސ އުބަދަލެއް ގެނަ އިވައިފިން މީގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަ

މަންޑޭޝަންތައް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންަދވަނީ. ރެކޮނެތް. ހަމައެކަިނ މި  ލާއެއްޙަމަރު

މަ ގޮތުން ހަމެންަބރުން ހިމެނޭ މި ކޮމިޓީގަިއ ހަމަ ސިޔާސީ  24އެކަމަކު ފުރަތަމަ ފަށަމުން ެވސް ދަންނަވާލަން 

ޕާޓީ ޫނން ޕާޓީއަކުން ކުރާ ވެރިކަެމއްވީމަ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ މަޖިލީސް  ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާއި

ވާތަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އަޅުގަނޑު އި ވަަޑިއގެންފަ އިން ދޫކޮށްލާފަްއވުންބަރުން ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރެމެ

 މި  އިޓަަކއި ބަޖެޓް ކޮމިޓީ އެކުލަވަ  މެންބަރުންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 85އި  އެންމެންގެ ޙައްޤުގަ އީދަންނަވާލީ މި

އެްއެވގެން. މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ދަނީ ރަނގަޅަށް. ވަރަްށ  ާއއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ދީ ކޮމިޓީޞާތިޤުލެވެނީ އި

ގެ ބަޖެޓަށް.  2018ާޚއްަޞކޮށް  އިބޮޑުތަނުން ރަނގަޅަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ކެރޭ. ހަމަ މި ދައުރުގަ

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިައށް ދާނަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން މި 

ވި. ފުރަތަަމ އްދެ ނުކުތާއެްއގެ މަްއޗަށް ހުށަހަޅުއްވާލެ  ،ދެ ގޮަތކަށް އޮތީ މަންޑޭޝަންގެ ދެ ވިންެގއް މިރެކޮ

ވާލުކޮށްގެްނ ޙަންފުނިތަކާ މަސައްކަތް ނެތް ބޭރުގެ ކު ހިންގާއިރު ސަރުކާރުގެ ިޚްއޞާ ތައްނުކުތާއަކަްށވީ ޕްރޮޖެކްޓު

 ވިދާޅުވި ކަމަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުަމކީ ރާއްޖޭިއން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ފަިއސާ ބޭރުވެގެން ދިއުމާިއ، މީެގ ސަބަބެއް

 ޓަކައި  ވާތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްބަކަށްރިވާ މައިގަނޑު ެއްއ ސަބަންނަނީ. މެދުވެވިދާޅުވުންަތއް މި އަ

 ދިުނމުގެ ބަދަލުގަިއ ސަރުކާރު އިން ަސއްތަ ރާއްެޖއިްނ ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށް ަސއްތަ

 އި ރީގަ ދިނުމުގެ ވާހަކަ. އެހެން ވިދާޅުވެދެްއވަމުން ވިާދޅުވެދެްއވި މީގެ ކުކުންފުނިތަކަށް ދިނުން އިސްކަން އްޞާވާޙި

ނަމަ ބިން ހިއްކުމުގެ ކުރިައށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ކަމުަގއިވާ  ބިން ހިއްކައިފި އި ހުރި ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގަ 

. ފަހުން ވެސް ޑޮލަރުައދި ޖެހެނީ އެއިރާއި މި ދައްކަންޖެހޭ. އަދި އޭގެ ފަހުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަން 
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އެުކގަިއ  ރައީސް ޔާމީންެގ މަސައްކަތްޕުޅާތެރެއަށް ޚާއްޞަކޮށް ދުގެ ޞާތިޤުނަމަވެސް މިހާރު ސަރުކާރުގެ އި

މަހާ ޖައްރާފާގެ ޚިދުމަތާއި އެުކގައި ދެން ރާއްޖޭެގ ބިންތައް ހިއްކިގެންދާީނ  ދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ންފުނިތަކުން. އިްނ ސައްތަ ކުންފުންޏެއް، ިދވެހި ދައުލަުތގެ ކުންފުނި، ސަރުކާރު ކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސައްތަ

ދެންެމ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދު އެ ވިދާުޅވި   އެ ޕޭމަންޓު ދެްއކުމުގަކަމުަގއި ވާނަމަ އެހެންވެއްޖެ

ދަރަނި  ވިދާުޅވި ހަމަތަކަީކ މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ދުުރ މުސްތަޤުބަލަކަށް މިނިސްޓްރީން އެ ހަމަތަކަކީ 

ޝަންތަކުގެ ތެެރއަށް ވަެދެގންދާނެ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއް ކަުމގައި ެވގެންދާނެ. މަންޑޭކޮމެނޭޖްކުރުމަށް ޓަކައި ރެ

ޮގތް ރޭވުމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ލަފާގައި ވެސް އެބަ ހިމެނޭ މިގޮތަށް މިކަން ކުރާނެ ގޮތް

މަންޑޭޝަންެގ ކޮމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރެށް ނުވިނަމަންޑޭޝަނަކީ ޭއގެ ޒާުތގައި އަމަލުކުރުން ލާޒިމުކަަމކަކޮރެ

ގޮތުަގއި ބަޖެޓު ނިންމާއިުރގަިއ ނިންމުމަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިިސްއޔަތުން އަުޅގަނޑުމެން ކޮްށ 

ތުން ވެސް ވަރަށް ބޮުޑ ާތއީދެއް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާ ވާީތވެ، އަުޅގަނޑުއްވުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަަމކަށްނިންމާފައި ބޭ

ލާނަން. އަދި އެއަްށ އިންނަވާލަމުން މިހިސާބުން ދަންނަވަރިޔާޟް ރަޝީދު ގެންެނވި އިޞްލާޙަށް ކުރާ ވާހަކަ ދަ

 ލާނަން. ޭއގެ އިއި ނަކަލުކޮްށ، ނޯޓުޮކށް ދަންނަވައިތުރު މެންބަރުންތައް ގެންެނިވ ޚިޔާލުތައް ވެސް އަުޅގަނޑު މިތަނުގަ

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން އަދި އޭގެފަހުން މިލަންދޫ  ގެމަނަފުށިތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅަގިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

އި ، ކަރަްނޓު އަދި ބޯހިާޔވަހިކަމާގުޅޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ އްިޔތުންގެ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކާމިފަދަ ރަ ފާހަގަެވގެންދިޔަ

އިން ސައްތަ އޮންނަ ކުންފުނިތަްއ  ފަދަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ސީދާ ސަރުކާރުގެ ަސއްތަމަގުހެދުން އަދި ބިންހިއްކުން

ތެރެއިްނ  ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ކުންފުނިތައް ނުވަތަ އެާއއެުކގައި ޕަބްލިކް ކުންފުނިތައް، އަދި އޭގެ

މަންޑޭޝަނެްއ ކޮން އެއީ ރެއު ާވލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޙަ ހި ކުންފުނިތަކަށް އިސްަކންދޭން، އިސްކަންދީގެންދިވެ

)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ...ވާ ކަމުގައި ވާނަމަޤު ޓީ މިހާރު މެންބަރުންގެ އިއްތިފާކަމުގައި މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި، ކޮމި

  ފަޒާދު، އޮފް ދަ ރެކޯުޑގައިތޯ ފަސޭހައީ؟

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ށްގެން ޫނނީ ދިވެހި ކުންފުނިތަކާ ވާލުކޮޙަޓިފައި ހުރީކީ ދިވެހިންނަށް ތައް ހުއްމިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ޕްރޮޖެކްޓު

ވެސް ފެންނަނީ ބޭރުގެ  ން ބަލާލި ބެލުމުގައި މިާހރުތަކެއް ނޫން ހުރީކީ. އަުޅގަނޑުމެވާލުކޮށްފައި ހުރި ޕްރޮޖެްކޓު ޙަ

އެކި ކުންފުނިތަުކގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުަތކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން، އެ ސަޕްލައިކުރުމުަގއި ތަފާތު 
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ވާުލކުރާިއުރ ޙަ ތައްޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުހުރި ހުރުން. އެހެންވީމާ، އަ ފައިއުނދަގޫތައް ދިާމވެގެން ހުއްޓި 

ކަށް ބޭންކް އޮފް ވާލުުކރަން. މި ކުންފުނިތަކަށް، މިސާލަޙަ އޮންނަ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ދިވެހިން ހިއްސާ

ވާލުކުރިަޔސް ެއ ޙަ ރިޔަސް ނޫނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ާވލުކުޙަ ުމަގއި ވިޔަްސ، ެއސް.ޓީ.ޯއއާ ވާުލކުރި ކަޙަމޯލްޑިވްސްާއ 

ޔިތުންނަށް. އެއީ ޕަބްިލކް އެތައް ަބއެްއގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް އެއީ. ލިބެނީ އާމްދަނީ ހަމަ ދިވެހި ރައް

އެއްކޮށް ހަމަ ދިވެހި އެތައް ހިއްސާދާރުން ހިއްސާއަށް ބެހިގެންދާނެ. ކޮންމެ  އެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ

ންެގ ޖެހޭނެ އަދި ޕަބްލިކް، އަުޅގަނޑުމެއަހަރަކު އެ ހިއްސާަތކުގެ ެވލިއު އިތުރުެވގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، އެ ވާން

ާވލުކުރިޔަސް ައޅުގަނޑުމެން މީގައި ޕަބްލިކް ކުންފުންޏެއް މެދުވެރިކޮށް ނޫނީ ސަރުކާރުން ޙަޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކަށް 

އްކަްތ ކަން ކުރިއަށްދާނީ. މަސަމި އެވޯޑްކުރާ ެއޯވޑްކުރުންވާްނޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް އަންނަ ގޮތަކަށް މި

ވާލުކުރުމުަގއި ިދވެހި ކުންުފނިތަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ. އަދި ޚާްއޞަކޮށް އަުޅގަނުޑމެން ރަށްފުށުގައި މި ހުރި ޙަ

 ކުދިކުދި ކުންފުނިތަކަށް ވަރަްށ އިސްކަންދެވޭ ތަރުތީބަކުން ިމކަން ކުރެވެްނވާނީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަ ހައުޅެނީީކ. ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ ޚިޔާލުގެ ގޮތުން ތަފާތު ޚިޔާެލއް ނޫން މިޤަ ކުރިއްާޔ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑަށްޝު

 ...އުޅެނީ ިދވެހި ކުންފުންޏާ ކުޑަުކޑަ ތަފާތެއް މި

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

 އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅުން ދޫކޮށްލައިފިން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒަތްތެރި މެއިއް ކަމަށް... )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(  މަންޑޭޝަން ނުލާ ގޮތަށް އާދެ. އެހެންވީާމ، އެ ގެްނގޮްއސިކޮރެ

 މިރު.ޢާއަޙްމަދު 

 

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

އަިދ  ،އެހެންނަމަވެސްކުރަްނ. ނޑު އިޙުތިރާމްިވސްނުމަށް އަޅުގަރަނގަޅު. އަސްލު ދެންމެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް 

ހިއްކުން  މަންޑޭޝަނެއް ގޮުތގައި ނަރުދަމާ، ކަރަްނޓު، ފެން، ބިންކޮމަންޑޭޝަެނއް ހުށަހަޅާލަން. ރެކޮއަޅުގަނޑު ރެ

އިނގޭތޯ. މިކަންކަން މާލީ ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަަރކުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތާ އެްއގޮްތވާ 
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ތީން ބޭނުންވާ ތަންަތނަށް އެކަން ބަދަލު ގެނައުުމގެ އިޚްިތޔާރު ލިބޭގޮތަށް. ެއހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅުމެއް ގޮތުގެމަ

 ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ ން ގެންނަބޭފުޅު ޕާޓީތަކުގެ ޑެިލގޭޓް މެންބަރުން އެ ގެނެސްދެްއވާ ވާހަކަަތަކށް އަޅުގަނޑު ސަމާލުކަންދެީނ އެ

ެލްއ  ވެސް ޙައްއްޔާ އެހިސާބުން ދެން. ނަމަވެސް ިޚޔާލު ތަފާތު ވެއްޖެ މަޝްވަރާކުރަްއަވއިގެން ކަމަށް ވިސްނަިއގެން

ތައް މަންޑޭޝަންކޮރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަީޝދު އެ ރެކުރީަގއި. އެހެްނވީމާ، އިްއޒަްތތެ ކުރަނީ މީގެ ސައްކަތްހޯދޭތޯ މަ

 (ޮކޅަކަށްފަހު)ވަގުތުއާދެ! ގެންނެވި ަކމަށް.  )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(އިފި. އްވައަނބުރާ ގެންދަާވ، މިހާރު ހުށަހަޅު

 .ރެޯކޑުަގއި މަންޑޭޝަންގެ ބައި އަލުްނ އަނބުރާ ގެންދެވި ކަމަށް ަދންނަވާލަދެއްވުމަށްކޮރެ

 

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ދު ރު ޢަލީ ފަޒާއިތުރުން އިްއޒަތްެތރި މެންބަ އި ޢަލީ ފަޒާދު ވެސް އަދި އޭގެމީގައި ދެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ

ރު ވެސް އިތުރުން ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަަސން މުފީދު އަދި އޭގެ

ަޑކަށް ުޅގަނރު އަތް ވެސް މިހާގޮގެނައި ހުށަހެޅުން އޮތް  ތެރެއަށް ަވދެގެން ދިޔައީމަ އަުޅގަނޑު މި  ޚިޔާލުތަކެއް ީމގެ

ގޫވާެނ ހުން އުނދަނުމަކީ ވެސް ެއއީ ދެން އަުޅގަނޑަށް ފައެހެންވީމާ، ނޭނގޭ ެއއްަޗކަށް ވޯޓަށް އަހައިދޭށޭ ބު ނޭނގޭ.

، އަށް ޢަމަލުއެޙަީޤޤަތުގައި މި ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަކީ މިއީ ކަމެއް އެީއ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިކަމަކީ މިއީ 

ވެސް ށް ކަމަކީ މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބޭފުޅުންނަ މަށް މަޝްވަާރ ދިނުމަށް ކުރާ ކަމެއް މިކަންކަން ކުރު

މާ   އެއްޗެހިއެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާނެތާ މިއީ ލާޒިމު ނުވާ ކަމެްއކަން ކުރަން ވެސް މިއުޅެނީ. ެއަކމަކު މިކަހަލަ

ކުަގއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަނޑުމެންނަްށ ބޮޑަށް، ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެއް ޕާޓީގެ މީހުން މި ތިބީ. އަޅުގަ

ކުރެ ހުރި ލުަގއި ނުއެއްބަސްުނވެވޭ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ މިއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމަކަްށ މިކަން ވާނީ. އެހެންވީާމ، ޭއގެ ބަދަ

ްނ ރަކުއް މިހެން ވެްސ އެަބ އެނޭގ. ެއކަމަކު ޙަޤީޤަުތގަިއ މިކަންތަ ކަމެއް ނުކުެރ ހުރީމަ އެކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އި އޭަގިއ ޖުކުރުމުގަމިޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ މިއީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ވެްސ މެނޭ

ދި އަ އުޅެނީ. އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހަމައާއި އުސޫލުގެ ތެރެއިން ގެންދަން ބޭނުންވާ ބައެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭން މި

 މާ، ެއގޮތަށްއުެޅނީ. އެހެންވީ މި ވެގެންރަށް ވެސް ލުއިތަެކްއ ފޯރުކޮށްދޭންފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ވެސް ސަރުކާ

ކަާމ ރާގޮތަށް މިނާ މި އޮޅުންއަުޅގަނޑުމެން މިއަށް ދަންޏާ  ހުށަހެޅީ. އެހެންވީމާ، ކަމަށް ބަލައިގެން އަުޅގަނޑު މި

ގަނޑަްށ އަޅު  އެހީމާ ތް ެއއްެޗއް ވޯޓަށްނޫން އެގޮތަށް ނިާހން ވިދާޅުވެަފއި އޮއްޔާމުން، ކުރިއަށް ދާންީވ ނޫންތޯ. ނޫނި

 ..ދެން އިތުރަށް. ނީ ފާސްކުރަންޏާ ރަނގަުޅވާނެހެންހީވަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތީެވ، ދާންަނވަމުން އެދިވަަޑއިގަމަށްޒަތްތެރި މެންބަރުން އޮޅުންފިލުވުލާނަން ބައެއް ިއއްއިއަޅުގަނޑު އަދި ދަންނަވަ 

 ޟްބަރު ރިޔާގެން ިއއްަޒތްތެރި މެންްނޑޭޝަނަކީ މާނައަީކ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުވެވޯޓަށް އަހަން އޮތް ރެކޮމަ

އޮންނަީނ  ިއ މިންޑޭޝަނުގަމަ ކޮންޑޭޝަނެއް. ފުރަތަމަ ރެކޮމަ ރެ 2ހުށަހެޅުއްވީ  ާދއިރާެގ މެންބަރު ރަޝީދު، ވިލުފުށީ

ރެއަށް ތެން އޭގެ ދެ .މަގުެހދުން ،ވަހިކަންބޯހިޔާ ،ކަރަންޓު ،ނަރުދަމާ ،ދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ފެނާރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޚި

"ފަދަ ނަން. އަޅުގަނޑު ިކޔާ އިބައި ނުލަ  އެ ނަމަވެސް ވާަހކަދެެކވުނުއިރު ބިްނ ިވއްކުން އިތުރުކުެރވުނު.  އޭރު

ްށ ރިއަކުވާުލކޮށްގެން ޙަ އޮންނަ ކުންފުނިތަކާ އިން ސައްަތ ހިއްސާ ތައް ސީދާ ސަުރާކރުގެ ސަތޭކަ ޕްރޮޖެކްޓު

ޔާ ފިއް ރުކޮށްއެ އަނެއްކާ ަތކުރާ ވެފައި ޮއތީ. އެހެންވީމާ، ެއއަށްމިހެން ވިދާޅު "ށް އިްސކަން ދިނުންގެންދިއުމަ

ޅުގަނޑު އްފަހަރު އަދަންނަާވލީ. އެ ހަމައެކަނި ވޯޓަށް އަހަންީވ ބައި އަޅުގަނޑު މި މިފަހަރު އެމީހުންނަށް އޮޅޭނެތީވެ

އޮތީ. އްވާފައި މިމިހެން ވިދާޅުވެގެންނޭ މި ހުށަހަޅު މިޭއ.މިއޭންނަަވއިފިން. ސަބަބަކީ މިއޭއެބައި ތަކުރާރުކޮށް ދަ

ގެންދަން.  ނީ ކުރިއަށްވެސް ައޅުގަނޑު ޖެހޭ ކަމަްށވަންޏާ ައނެއްކާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

  ކުިރއަށް ންވާލުކޮށްގެޙައްސާ ނެތް ބޭުރގެ ކުންފުނިތަކާ މަސައްކަްތ ތައް ހިންގާއިރު ަސރުކާރުގެ ހިޕްރޮޖެކްޓު

އެްއ  މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު ގެން ދިއުމަށްއަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ ބޭރުވެ ގެންދިއުމަކީ ރާއްޖެއިން ިގނަ

 ގެ ބޭރު  ރާއްޖެއިންއިން ސައްތަ ތައް ހިންގުމަށް ސަތޭކަޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓު  ކުރުމަށްބުކަމަށްވާތީ ެއކަން ކޮންޓްރޯލްސަބަ

ން . އެހިސާބުދިނުމަށްންފުނިތަކަށް ދިނުމަށް އިސްކަންއި ސަރުކާރު ހިއްާސވާ ކުކުންފުނިތަކަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގަ

 މުަގއިެވއްޖެ ކަތްޘްމާން ޚިޔާލު އެްއގޮޢު. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޖަމީލް ލީއިދަންނަވަ ފެއްޓިގެން ޯވޓަށް އަހަން މި

 ވާނަމަ. 

 

 ން: ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެވު ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ

 ުކރަން. ޝުކުރިއްޔާ. ދުއީއަޅުގަނޑު ހަމަ އެއަށް ތާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ރާގު ައދި އެމް.ޑަބްލިއު.ެއސް.ސީދި އޮތީ ވީހެން. ދެވަނަ ނުކުތާެއއްގެ ގޮތުަގއިގަނޑަށް ހީވަނީ ޚިޔާލު ެއއްގޮތް އަޅު

އްސާ ދިވެހި ދައުލަތަްށ  މެޖޯރިޓީ އިން ސައްަތ ހިއިން ސައްަތ، ޭއގެ ބަދަލުގައި ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އޭގެ  ސަތޭކަ

ރާގު އަދި ބަލަނީ. އެހެންވީމާ، ދި ކަމަްށ އަޅުގަނޑު މި ލިޔުމުގެ ނުބައެއް އީ ކުރުން ކަމަށް. އެބަދަލު

ދިވެިހ ހިއްސާ ފަދަ ުކންނިތައް. އެހިސާބުން ނިންމާލައްވާފައި އޮތޯ. މެޖޯރިޓީ ިއން ސައްތަ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ
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ެވސް ައވަހަކަށް ކުރުމަްށ  ވީހާމަސަްއކަތެއް  އިޓަކައި ކުރަންހުރި އެންމެހަ ބަދަލުކުރުމަށް ތަށްދައުލަ

ވަޑަިއގަންނަވާތޯ ޯވޓަށް ންޑޭޝަނަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާސްކުރުމަށް ފެނިކޮމަންޑްކުރުމަށް. މި ދެ ރެ ރެކޮމަ

ްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ސްކޮށްދެްއވީތީ ވަރަށް ބޮޑަން ފާ ޤުްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން އިއްތިފާލާނަން. އިއިދަންނަވަ

ދައުލަުތގެ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2018ކަމަށް ދަންނަވަން. އަިދ ޭއގެ އިތުރުން  ންޑޭޝަން މިގޮތަށް ހިަމނާނެކޮމަރެ

ިއާވ ނެސް ހުށަހަޅާފަމިނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޖެޓަށް އުނިއިތުެރއް ނުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ

ޅުގަނޑު ވާނީ ކުރިން ދަންނަވާފަ. ފާސްކުރުމަށް ންޑޭޝަން އަކޮމަންޑޭޝަނާއެުކ ފާސްުކރުމަށް. ރެކޮމަރެ

ކަމަށް  ފާސްވެއްޖެ .ޯވޓު 12ިއގަންނަވާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމަށް ދަންނަވާލަން. ފެނިވަޑަ

 ފައިނަލް ވޯޓަށް. ާއދެ! އިދާރީމޭޒުން ކުޑަކަެމއް ލާނަންއިވަ ދެން ދަންނަން ާފސްވެއްޖެ. އަދިޤުކަނޑައަޅަން. އިއްތިފާ

 ސަތޭކަ  ގެރާގު އަދި އެމް.ަޑބްލިއު.އެސް.ސީލާނަން. ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ދިއިލާޙުކޮށްލީމަ އެކަން ދަްނނަވަޞްއި

އަޅުގަނޑުމެްނގެ މެޖޯރިޓީ  ގައި މިަވގުތި އި އޮތީ. އެްމ.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ޖައްސަވާފަ ޟްއިން ސައްތަ ހިއްސާ ރިޔާ 

ލާުޙ ޞް އިޝާރާތް ކުަރއްވާތީ އެކަްނ އިށް މެޖޯރިޓީ ގެންދިއުމުގެ ވާހަކައަ 100ޝެއާރ އެބައޮތް. ނަަމވެސް %

ިއން ސައްތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑު ކޮށްލާނަން. އަުޅގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވާލީ އެ ނިޔަތުަގއި. ސަތޭކަ

ލާނަން އެންމެ ފަހު ވޯޓަށް. އެންމެފަހު އިވަން އިނގޭތޯ. ދަންނަވަބްލިއު.އެސް.ސީ ބާއްކުންފުންޏެއްގެ ގޮުތގައި އެމް.ޑަ 

 ށްލީހަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިޜަޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެވަނަ އަހަރަށް މިނިސް 2018ވޯޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން 

އަްށ  އަޅުގަނުޑމެން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީންޑޭަޝންތަކާ އެުކަގއިކޮމަރެ ، ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހަޅުއްވާ

 3މިލިއަން  966ބިލިއަން  27ސްވެޕްކޮށްލަން ގެނައި ބަދަލު މުޅި ޖުމްލަ އަދަދަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. އެކު ޖުމްލަ 

ބަދަލާ  އިންޑޭޝަނާކޮމައްވާަފއިވާ ގޮތަށް މި ގެނެވުުނ ރެރުފިޔާގެ، މި ބަޖެޓު ހުށާހަޅު  68ސަތޭކަ  9ހާސް  3ލައްކަ 

! މި އިޞްލާޙު ިމގޮތަްށ ން ވޯުޓ ދެއްވުމަށް ދަންަނވަން. އާދެމެންބަރުިއ ފާސްކޮށްދިނުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެުކގަ

 މަރުޙަލާގެ ކުރުމުގެ މަސަްއކަުތގެ އެންމެފަހުވަނީ ބަޖެޓު ދިރާސާ ގުިޅގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ގެން ދިއުމާފާސްވެ

ފައި އޮންނާނެކަމަކީ ކޮމިޓީ އިން ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހިގިަވޑަިއގަންނަވާނޭ ފަދަނ. އެމަސައްކަތް ނިމިފަ

ކޮށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން. އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ އަދި ކޮމިީޓ ރިޕޯޓް ސޮއި

މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުުމގައި 6ކޮމިޓީ ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަްށ މިގެންދިޔަ 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. ގޮތެްއގައި ގެންދިއުމުަގއި ދެްއވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ހާއްޞަ

ނެވުނު ނަމަވެސް އެްއވެސް ބަަދލެއް ނުގެ ،ބަޖެޓަށް ބަދަލު ނުގެނެުވނު ނަމަވެސް ޅިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދަދަށް މު

މިނިވަްނ  މެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން ދިޔަޢުތަކާ ގުިޅގެން އަދި ޭއގެ އިުތރުން އަޅުގަނޑުގެ މަޝްރޫޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ އަީލގަިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ފޯނުން އިއަޅުގަނޑުމެންނާމުއައްސަސާަތކުގެ ބަޖެޓާ ގުިޅގެން 

ންކަްނ ޤީވެްސ އެއްގޮތަށް ޔަ އަހަރުތަކެކޭއެހެން ހަމަ ދަތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ެއކަން ކޮށްދެއްވާ ވާަހކަ 
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ބޭނުްނވާތީ އަޅުގަނޑު ކޮށްަލން ެވސް އެއްފަހަރު ހައިލައިޓު ން އަދިވާހަކަ ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރި އެ ދެއްވާފަިއވާތީ

 ގެ ން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑުމެ ެދއްވި ލީ. ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން އެހީތެރިވެއިދަންނަވަ

ހިސާބުން ނިންމާލަން. ްށ ލަފާކުރާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާާސކުާރ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުން މިހާއަ 2018

 . ހޫވަބަަރކާތުهللا ލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު ޢަވައްސަލާމް
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