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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޭންްސ އަދި އިއްޒަތްތެރި ފި އިހާ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށާވަަނ ޖަލްސާއަށް ހުރި 13ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ 

ންނެވީ ނިކުފާނުެގ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މަނިކުފާނަށް މިދެމިނިސްޓަރާއި އެމަ

 ނީ. މީގެށް އަންނަމަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީން ުކރީގެ މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުްއވި ބަޖެޓު މިހާރު ގާތްގަނަޑކަށް ނިމުމަކަ

 ރި. ެއއީ ހުއެބަ  ފާސްކުަރއްވާަފއިދަދުތަކެއްއިތުުރކުރަން މިހާރު އަޕީ.އެްސ.އައި.ީޕއަށް ތެރޭގައި މަޖިލީހުން 

 ތް ހުށަހެޅުމެއް އޭގެ އިތުަރށް ދޫނިދޫގެ ތޮށި ހަދަން ހުށަހެޅިފައި އޮްނ ރުފިޔާ ޖުމްލަ. މިލިއަ 445ގާތްގަނޑަކަށް 

ގައި ރުން ދިޔައިމުލަޕްރޮްގރާމުގައި. ެއއީ މި ލިޔެކިއުްނތައް ބަ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުޖެހި އޮތީ 

ހެޅުމެއް ލައި ހުށަނު ސަކާހުޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ބަ، އަުޅގަނޑު އިއް ރާމާތުކުރުމުގެ ބައި. އެހެންވީމާދޫނިދޫ ތޮށި މަ

މާ، އެހެންވީމަށް. ހުށަހަޅާނަން. އެއީ ދޫނިދޫ ތޮށި، ބޭރު ތޮށި މަރާތުކުރުތާއީދުކުރުމަށް ލިބެންޏާ  ހުށަހަޅާ ތާއީދު

 . އްއަރުވަން ހުށަހެޅުމެ ފުރުޞަތު ނަށްބޭފުުޅން ލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި ތިިއޞް ގެެނވޭއަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ގެްނ ސް ވަަޑއި ގޮތަށް މިނިސްޓަރު ވެމުޤައްރިުރ އެ ވިާދޅުވި ިއއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން އެ ވިދާުޅވިގޮަތށް، 

ްށ ދާުޅވިގޮތަހުށަހަޅަން. އަދި އެ ވި ރިއަްށގެންދިުއމަށް އަޅުގަނޑުސަކަށް ނުގޮސް މިކަން ކުތިބުމާއެކުަގއި ބަހު

ަގއި . ފަހަރެއްއަށް ދާންޖެހިފައި އޮތް ތަނެއްން ވެސް ގިނަ މީހުން ެވސް ދޫނިދޫވޭތުވެިދޔަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރެއި

 ހަޅަން. ން އިތުރުކުރަން އަުޅަގނޑު ހުށަމިލިއަ 10 އަޅަން ގެ ބޭރު ތޮށިނވެސް ދާންޖެހިދާނެ. އެހެންވެ އެތާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތު އަުރވަން. ޓަކައި ޢަފޫރު މޫސާ ތާއީދުކުރުމަށް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 ގަނޑު ާތީއދުކުރަން.ޙުސައިން މުޙައްމަދު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮްގރާމުގައި ހުށަހެޅިފައި އޮްތ ދޫނިދޫ ޕީލާނަން. ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ވޯޓަްށ ދަންނަވައި، މި އެހެންވީމާ

މިނިސްޓަރުގެ  މި މައްސަލަ ނިންމާފައިލާޙުކޮށްލުމަށް. އްަގއި ނުހިމެނި ޮއތީ. އެހެންވީމާ، އެކަން އިޞް މައްސަލައެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ހޯއްދަވަިއގެްނ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދާނީ.  އަދި އަުޅގަނޑު ވާހަކަފުޅަށް 
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އަލުން ައޅުގަނޑު ދަްއކަވާ. މިތާ އަުޑަގދަކޮށްގެން، ގަދަ ފައި ިވއްދަިއގެން ހައްދަވަން ނޫުޅްއވާ. ައުޅގަނޑު، ފުޅުވާހަކަ

ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނުޑ ވޯޓަށް އަހައިފިން އިނޭގތޯ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ލާނަން. )ވޯޓަށް ދަންނަވައި

މިހާރު މިތަނުން ވާގޮތަކީ ަބެއްއ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފާސްނުވަންޏާ ނުވީ. ވިްއޔާ ީވ. އަުޅގަނޑު ކުިރއަްށގެންދާނަން. 

، ލްކުރަްނ އުޅުްއވަނީ. އެހެންވީމާދަކޮްށގެން ބާޠިށް ވޯޓެއް ލެިވއްޖެއްާޔ އަޑުގަމަކަކަ ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިުނގަންނަވާ 

ނެޭތ ކަމެއް އިނގޭތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އަޅުގަނޑުގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަުތ ހުޅުވަެއއްނުލާނަން

ނެ. ކުރަްއވަންވީ. ނުކުރައްވަންޏާ ނުކުރަްނވީ. އެކަން ެއގޮތަށް ނިމޭ ބޭފުޅުން ފާސްކުރަްއވަންޏާ އިނގޭތޯ. ތި

 ނިސްޓަރު ބަޖެޓާ އިއްޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިސަކަށް ހުޅުވަެއއްނުލާނަމޭ. ބަހު އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ވެސް ދެންނެވިން

  ބެހޭގޮތުން މަނިކުފާނުގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ މްރުއިބްރާހީމް އަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

ދަންނަވަން މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް  އެންެމ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަުޅގަނޑު `. 

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ މިގޮތަށް އަިއސް އަުޅގަނުޑެގ ވިޔު ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި ހިްއސާކޮށްލަން ފުރުޞަތު ދެއްވީީތވެ. 

 ޙަޤީޤަުތގައި އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ކުރީގެ މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓަރ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ ،ފަދައިން

މުނައްވަރު ހުންނެވިއިރު ެއކިެއކި މުއައްސަސާަތކުން ބަޖެޓު ފޮނުވަިއގެން ކޮމްޕައިލްކޮށްފަިއ އޮތް ބަޖެޓެއް. ދެން އޭެގ 

ތަކެއް ބަޖެޓަށް .ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބުނު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާނެ ޕީ.އެސް.އައި

ވާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ހުށަހަޅަން. ދެން އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން އަލަށް ފަށަން ބޭނުން

. ދެން މި މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި އޭުރ ޓުގެ ތެެރއަށް ލާން ހުށަހަޅާފަބަޖެ ފައި،ހުށަހަޅާބަޖެޓަށް ތައް ޕްރޮޖެކްޓު

އެއްކޮށް ޓްރާންސިޝަްނ   ޓްރެޜަރީއާ ަގއި ޓްރާންސިޝަްނ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއެޑުއަޅުގަނޑުމެން

 އަދި ެއކިއެކި ބޭބޭފުޅުްނގެ އެހީއާ އޭރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ޓެްކނިކަލް ސްޓާފުންނާއި ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެން 

ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޢުދުތައް މިހާރު   އަލަށް ފެށުމަށްއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްސްަތކެއްއެްއކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ޕީ.އެސް.އަ

ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ރިފްލެކްޓުކުރަން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ަވޢުދުތައް ރިފްލެކްޓުކުރާނެ ގޮަތށް އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ 

ވަނަ އަހަރު މިހާރު  2019. އެކަމަކު އަސްލު ޙަޤީޤަތަކީ ށާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކެއް ހިމަނާފަކޮންމެވެސް އަލަށް ފަ

ގޮތުގަިއ  ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ައއު ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ޭއެގ އެންމެ ފުރިހަމަމި ހުށަހެޅިފައިވާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަދި ަމސް 6 އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެދެން ރިފްލެކްޓްކުރާ ބަޖެޓެއް ނޫން. 

ތްކުރަމުން މި ދަނީ ނެޝަނަލް ތަރައްޤީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް ހެދި އަދި އޭެގ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަ
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ިއޑް އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ ބޮޑަށް އަހައްިމއްޔަތު ކަމެއް ދޭ ކަމެއް ކޮންމެ ރަށަކަށް ެވސް އަދި ނޭޝަން ވަ

ދަނީ  މަސައްކަތްކުރަމުން މިހާރު ، އަޅުގަނޑުމެން މިއިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ޕްރިޔޮިރޓީ ލިސްޓެއް ހެދުން. އެހެންވީމާ

އެްއކޮށް ެނޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާްސޓަރ ޕްލޭނެއް ހެދުމަށް. ެއ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރިޔޮިރޓީ ލިސްޓަާކއި

ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރަގއި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބެޖެޓެއް  2019ހެދިގެން އައިސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަމުންދަން އަދި 

. ދެން އެ ސަޕްިލމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު ިވސްނުމަކަށް ވާނީ މިހާރު ހުށަހެޅުމަށް

ޓަަކއި އޭެގ  ައއު ސަުރކާުރން އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުްނނަށް ވަޢުދުވެަފއިާވ ވަޢުދުތަްއ ފުއްދުމަށްއަޅުގަނޑުމެން 

ޓަަކއި. ދެން މީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ައސްލު  ކުރުމަށްފްލެކްޓު މި ހުށަހަޅާ ބަޖެޓު ރިއެންމެ ރަނގަޅަށް ައޅުގަނޑުމެން

އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު އޭރު ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑު ެތރޭގައި ހެދެމުން ދިޔައިުރ 

ޭޖގެ ލަތާއި އަދި ރާއްހާީނގެ ެވގެން ދިޔައީ ިމހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ދަރަޑުމެންގެ އެންމެ ބޮުޑ ލަފައަކަށްއަޅުގަނ

ެއއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން  ަމއާކަލް ހެލްތު އަޅުގަނޑުެމން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް ގޯސްވެަފއި އޮތީފިސް

ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ފިސްކަލް ޑެފިސިޓް ވެސް  ،ެވސްކަލް ޑެފިސިޓް އި ފިސްބޭނުންވީ ވަކި މިންގަނޑުަތެކއްގަ 

ެގ އިތުރުން ދަރަނީގެ ނިސްބަތް ވެސް ީޖ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ވަކި ވަކި މިންވަެރްއގައި ބެހެްއުޓމަށް. އަދި އޭ

މާކް ކަނަޑއަޅަިއގެން ދެން ހުރި ަކންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން -މިންވަރެއްަގއި ބެެހއްޓުމަށް. އެ ބެްނޗު

ފިްސކަލް  ވަނަ އަހަރުގެ 2018ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ މިދިޔަ އަހަރު،  ކުރިއަްށގެންދިޔައީ. ތި

މުެގ ނިސްބަތުން ޑެފިސިޓް އުމީ އުެފއްދުންތެރިކަަޕަސންޓޭޖް އޮފް ޖީ.ޑީ.ޕީ ެއީއ ޤަ ޑެފިސިޓް އޭްސ އަ

ަގިއ  3އިންނަީނ ގާތްގަނަޑކަށް % . އެކަން އަޅުަގނޑުމެން މާލީ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ގާނޫނުަގއި މ5.5ި% މިހިރީ

ވާނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ކަލް ޕޮލިީސއަކަށް ައޅުގަނުޑމެންގެ ފިސް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިސްކަްލ،

 މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުމު ޤަ އަށްވުރެ ކުަޑކޮށް އަދި  3ހަމައަށް ދާއިރު % ޑަކަށް މިްޑ ޓާރމާޓާރމްގައި ގާތްގަނ

، ން. އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް މެނޭޖުކުރެވޭ ލެވެލަކަށް ގެންދިއުމިވާ ދަަރނި ވެސް އަުޅގަ ވެފައިމިލޭޓުއެިކއު

ޕަސަންޓޭޖް އޮފް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެއީ  ގައި ައޅުގަނޑުމެން ފިސްކަްލ ޑެފިސިޓް އޭސް އަ 2019ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ 

ެއީއ  .4.1ކަލް ޑެފިިސޓް އަުޅގަނޑުމެން ހިފަހައްޓާަފއި މިވަީނ %ފިސް އުމީ އުެފއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުންޤަ

، ެއއީ. ދެން އޭގެ އިތުރުން އަުޅގަނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ހެންވީމާ  އޭރު ލަފާދިން ގޮތް. އެއަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޭރު ޓްރާްނސިޝަން ޕީރިއަޑް ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން އޭުރ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ވެސްމެ 

ވެްސ  ކުރާއިރު ވީހާާކސްޓްއާމްދަނީ ފޯ ،ކުރާއިރު ސްޓްީވ އާމްދަނީ ފޯކާ ންެގ ލަފައަކަށްއަޅުގަނޑަކީ. އަުޅގަނޑުމެ

މަޖިލީހަށް މި ވަނަ އަހަރަށް އޭރު އަުޅަގނޑުމެން  2019ރިއަލިސްޓިްކކޮށް އާމްދަނީ ފޯކާސްޓްކުރުން. މިހާރު 

 ކާސްޓް ކޮށްފައި އިން ނަންބަރާހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ ފޯކާސްޓް އަޅުގަނުޑ ހިތްހަމަޖެހޭ. އެ ފޯ

 އެ މިނިސްޓްރީގައި ވަރަށް ޓެކްނިކަލް ްސޓާފުން ބޭނުންކޮށްގެން ންނާއި އަދި ފިނޭންސް ދޭތެރޭ. އެއީ ހަމަ މީރާއި
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 އާމްދަނީ ފޯކާސްޓް ަހދާފައި މިވަނީ. ކުރީ އަހަރުތަުކގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި މިއިނީ ިނއު ެރވެނިޔު ބޭފުޅުން 

ވެސް ައޅުގަނޑުމެންެގ  ުޅގަނޑުމެންނަށް އަަބދުމެޝާރސް އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައެއް ނެތް. އެއީ އަ

ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކަތް އަހަރު  ވްސް އަަލށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެބަ ވޭ ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓި ކޮންސަރނަކަށް

 ނިމޭއިރު ވެސް ނުވީމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޖެހެނީ އިތުރަށް ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން ޓްރެޜަރީ ބިލްސް ވިއްަކިއގެން

ފޫބައްދަން.  ސް ިވއްަކިއގެން ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްއަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު ައގުަގއި ބޭުރގައި ޓްރެަޜރީ ބޮންޑް އެހެންނޫނިއްޔާ

، އެއީ އަުޅގަނޑުެމންގެ މަިއގަނޑު ލަފަައކަށްވީ. އެއީ ޓްރާންިސޝަން ޕީރިައޑުގެ ތެޭރގައި ފިނޭންްސ އެހެންވީމާ

އިިޞއްޔަތުން ައޅުގަނޑުމެންެގ ލަފައަކަްށވީ ފިސްކަލް ޑެފިސިޓް ވަިކ އެންޓް ޓްރެޜަރީ ކޮމިީޓގެ ެޗއަރެއއްެގ ހަ

ވެސް ރިއަިލސްޓިކް ފިގަރއެްއގެ ތެރޭަގިއ މެނޭޖުކުރުން. އަދި އޭގެ  މިންވަރެއްަގއި ހިފެހެއްޓުމަށާިއ އާމްދަނީ ވީހާ

ށަކަށް ވެސް އެންމެ ވީ މި އަލަށް ަފށާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ކޮންމެ ރައަުޅގަނޑުމެްނގެ ަމސައްކަތަކަށް  އިތުރުން

ްސ އަުޅަގނޑުމެން އޭރު ފިނޭން ައއި.ޕީ ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިމެނުމަށްޕްރޮޖެކްްޓ އަުޅގަނޑުމެން ޕީ.ެއސް. 1މަދުވެގެން 

ވަަނ އަހަރުެގ ެއ ޕްރޮޖެކްޓްސް ހިމެނިފައިވާަކްނ  2019ެއްއޗެއް  . އެވާލުކޮށްފަިއވާނެމިނިސްޓަރާ އަުޅގަނޑުމެން ހަ

 މެދު ދެކޭ ގޮތް. ރު ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑު ބަޖެޓާކޮށްލަްނ. އެއީ ކުވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ރުިފާޔ ލިއަމި 445.ައއި.ޕީ ފްރޮޖެކްަޓށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަމުން ދިޔަ ދިއުމުަގއި މިހާރު ޕީ.އެސް

 10މަ އިތުރުކުރާނަ މައްސަލަނިދޫގެ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ފާސްކޮށްފަިއ މި ވަނީ. އޭގެ އިތުރަށް ދޫއެ އިތުރުކޮށްފައި 

 ކަންކަމަށް  އެކަހަލައިމާރާތް ހެދުމާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އައު ޢިން ރުފިޔާ އިތުރުވެގެންާދނެ. އޭގެ އިތުރަށްމިލިއަ

ނޑަްށ ން. އަޅުގަންނަވާލަކައި ދަޓަ ން ރުފިޔާ ވެސް މިހާރު ފާސްކޮށްފައި އެބަ ވޭ. ެއ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްމިލިއަ 31

މަށް. ކައްވަވާނެ ބޫލުކުެރވެނީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ އިދާާރގެ ފަރާތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުގަ

ޓަކައި  ދެން މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ފަދައިން ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު ވަކި މިންގަނޑެްއގެ ތެރޭަގިއ ހިފެހެއްޓުމަށް

ން މިލިއަ 300ށް ްނެގ ތެރެއަމިލިއަ 1053 އޮތް . އެީއ މިހާރު ހުށަހަޅާފަތް ޕްޮރޕޯސަލެއްއަޅުގަނޑުމެން އެބަ އޮ

ޅެއް އެަބ ގެ ލަފާފުރުފިޔާ އިތުރުކޮށް ހިލޭ އެހީެގ ގޮތުަގއި ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް. މިއާއި ދޭތެރޭ މަނިކުފާނު

 ބޭނުންވޭ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މްރު އައިބްރާހީމްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

އި ވެސް މި ސަުރކާރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވީ އޭރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއެްޑގެ ެތރޭގަ

 ރުތަކާބޭރު ސަރުކާ ވާހަކަދެއްކުނު. ޅުގަނޑުމެންނާވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އަ ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ،
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، ބޭުރެގ ރާއްޖެއާމެދު ެދކެނީ. އެހެންވީމާ . ދެން ވަރަށް ޕޮޒިިޓވް ައއުޓްުލކެއް މިހާރުހަކަދެްއކިގެންދިޔަވެސް ވާ

ވެްސ ރިއަލިސްޓިކް ގޮެތއްަގިއ  ކަަމކު ވީހާުނކުރަން. އެ ކަމާމެދު ޝައްކެއްސް ފޮރިން ެއއިޑް ލިބޭނެޓްގްރާން

ން ރުފިޔާ. ދެން ބިލިއަ 1.53ވަނީ ތި ވިދާޅުވިހެން  މަނާފައިހި ޓަކައި އޭރު އަޅުގަނޑުމެން ރުމަށްމިކަންތައް މެނޭޖުކު

މާމެދު ަގއި، ހިލޭ ެއހީގެ ގޮުތަގއި ޖެހުން ރުިފޔާ ބަޖެޓުގެ އިތުރަށް ފޮރިްނ އެިއުޑގެ ގޮތުމިލިއަ 300ތުރަށް އި

ހޭ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެންމެ ަރނގަޅު ކަމެއްހެން. އޭގެ އިުތރަށް މި ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެ

 ވެސް އިތުުރެވގެންދާނެ. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމަށް.  ވާން ބޭނުންފުޅުމިިލއަ 50 ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮީތ އާދެ! އެަބއި އިތުރުކުރުމަްށ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން

ފާނުެގ ކަ މަނިކު، އެ ވާހައީ. އެހެންވީމާވާ ަމއްސަލަެއއް އެއެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ކޮމިީޓގައި ވަރަށް ިޚޔާލުތަފާތު

ގަނޑު މެންބަރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރުމަށް ައޅުމަޢުލޫމާތަށް ދެންނެވުމަށްފަހު އިްއޒަތްތެރި 

 ލާނަން. ހުޅުވައި

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަިދ ުރ. މުޤައްރިޝުކުރިއްޔާ 

 ޑު... އަުޅގަނވަަޑއިގެންެނވީތީ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތު އަުރވާނަން. ފު ބޭފުޅަކަށް  1އެންމެ ފުރަތަމަ ައޅުގަނޑު ކޮންމެ ޕާޓީއަކުްނ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ޢަލީ ޢާރިފް.

 .ޢަލީ ޢާރިފްގެ ފަރާތުން ، ޕީ.ޕީ.އެމް ހެންވީމާއެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

 ރިޔާޟް ރަޝީދު ކުރިއަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މަނިކުފާނަްށ.  އާދެ! ރިޔާޟް ރަޝީދު އެިދަވޑަިއގަންނަވާތީ އެ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

ޔަ ވާހަކަ ރުެވގެން ދިވަރަށް ބޮޑު އަދަދުތަކެއް އިތުތެެރއަށް އަޅުގަނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުމީ މިހާރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

  ައޅުގަނޑު . ދެން އެ ނިމިގެންދާއިުރގައިކަން މިހާރު އޮތީ ފާސްވެ ނިމިފަދެންމެ މުޤައްރިރު ވެސް ވިދާޅުވި. އެ 

ށްާދ އަހާރު ކުރިންވޭ ފިޭނންސް މިނިސްޓަރަށް ވެްސ ފަސޭހައަކަށް ދަންނަާވ ވާހަަކެއއް މިއީ. މިކަށަވަރުކުރަްނ ބޭނު

ހިނގާ ށް ނެތް. މިއިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ، ބަޖެޓު ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނާކަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެބަ ހުރި

އްޓާލަން  ހިސާބަކުން ހުޖެކްޓުަތއް ހުރީ ވަކިމާވެގެން ޕްރޮަގއި ވެސް މި މައްސަލަ ދި 2018، އަހަރުވަނަ  18

ސާބަކުން ވަމުން އެބަދޭ ަވކި ހި ން ވަރަށް ޮބޑެތި ެގއްލުންތަކެއް. ކުރިއަށް ނުގެންޮގސް. އޭގެ ސަބަބުޖެހިފަ

ގިނަ  ތެރެއިން ވަރަށް ތަކުގެ ކްޓްފޯލް މިވާ ޕްރޮޖެ އަށް މި 2019މަސައްކަތް ހުއްޓާލީމަ. ހަމަ އެގޮތަށް 

 މުޤައްރިރު  އް އެބަހުރި ަބޖެޓުގެ ެއްއވެސް ކޯެޑއް އަިއޓަމެއްގެ ތެޭރަގއި ފެންނަން ނެތް. ދެންޕްރޮޖެކްޓްސްތަ

ޔާ ިމ އްހާ ރުފިނެރީ ތެރޭގަިއ އެބަހުއްޓޭ ދެ ބިލައައަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވާ ވިދާުޅވި ފިނޭންސް މިނިސްޓް

އްކަްނ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެކޮން ޑެއްގެ ތެރެއިްނ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އެީއ ކޮން ކޯ

 އަށްމިއްލަ ނުންވެގެްނ ވެސް އެކަން އައަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުވާންޖެހޭނެ. އެއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ފަހުން ބޭ

ދެން  ށްފިްއޔާ.ނުކޮ އިރުމަޖިލީހުން ބަޖެޓު ފާސްވާ  ،ވެސް ކުެރްއވޭކަށް ނޯންނާނެ މި ކޮމިޓީން މިކަން ނުކޮށްފިްއޔާ

އް ތަެންއ އެާޚއްޞަޮކށް އަުޅގަނޑު  އެހެންވީމާ، ހަމަހުން މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ަމއްސަލަައކަށް މިކަން ވެދާނެ. ފަ

ކަްށ ގާތްގަނޑަ  ގު ހެދުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބަެއއްއަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ އެްއ ރަށުގައި މަ  .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ްތ. އެ މަޝްރޫޢު މީގައި ހިމެނިފައެއް ނެ .ތީ މިހާރުސާޅީސް ފަންސާސް ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމިފައި އޮ 

އިރުަގއި ހުން ކުރާއެހެންވީމާ، ދެން އެ މަޝްޫރޢަށް ކިހިނެއްތޯ ވެގެންދާނީ. ުހއްޓިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއް އަހަރު ފަ

 ހިނާގ ތިނަދޫ .ުޅވިއަޙްމަދު ވެސް އެ ވާަހކަ ވިދާهللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލޭ ވަރަށް ބޮޑު. ހަމަ އެޮގތަށް އިގެއް

 އެކަްނ ނޑުމެންނަށްމަޝްރޫޢެއް. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރެއްވި. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަ

ަމ ވިދާުޅވީ މޭެއކަން ކުިރއަށް ގެންދާނަސާފުކޮށްދިނިއްޔާ ރަނގަޅު. ިފނޭންސް މިނިސްޓަރ ޭއގެ ިޒންމާ ނަގަިއގެން 

. ނުމެއް ނުވޭެމން އިތުރު ސުވާލެއްކުާރކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ. އެއަށް ޖަވާބެއް ވެސް ބޭއެ ނިމުނީ. އަޅުގަނޑުހަމަ 

 އެހެން ވިދާޅުޭވ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު
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ިމ  ނޑުމެންގަފުރަތަމަ ަކމަކަށް އަޅު  .ބާ. އަުޅގަނޑު އެބައޮްތ ހަތަރު ވަރަކަށް ުސވާލުޝުކުރިއްާޔ ަވޒީރު މަރުޙަ

މަ ެވްސ އިގެންެނވީސަރުކާުރގެ ވަީޒރު ވަޑަ  . ދެން މިހާރު އައުމިހާރު ސުވާލުކޮށްފިން ކޮމިޓީގަިއ ެއކިެއކި ބޭފުޅުންނާ

ޤީ ނީގެ ޙަޤީބޭރުގެ ދަރަ އިއާ  . އަޅުގަނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ އެތެރެމި ސުވާލު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަނޑު

ސަވަރިްނގ  -3. ގެ ތަފުޞީލު އެނގިަވޑަިއގެންފިތޯ. ޗައިާނގެ ދަރަނ2ީ .ގެންފިތޯވަަޑއި މިންވަރު މިހާރު އެނގި

ޞީލު ގެ ތަފުޑިންއެއީ ގެރަންޓީުޑ ޑިސްޓްރިބިއުަޑޓު އަދި ައއުްޓ ސްޓޭން .ގެރަންޓީގެ ތަފުޞީލު އެނިގަވޑަިއގެންފިތޯ

. ފެމިލީ 5ގިވަަޑއިގެންފިތޯ. ޞީލު އެނ. ަސަވރިންގ ގެރަންޓީ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް ތަފ4ުލިބިވަޑަިއގެންފިތޯ. 

 އެ  ޖެޓާއިއާއި އެ ީމހުން އެދުނު ބަ އޮތޯރިޓީއަށް އެދިފަިއވާ ބަޖެޓަކީ ކޮބައިތޯ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އެ

ނިކުފާނު  ވަޒީރު މަްއޒަތްތެރިފަރަގު ބަލާފައި އަޅުގަނޑު ހަމަ އި. އެ އިވާ ބަޖެޓުގެ ފަރަގަކީ ކޮބައިތޯމީހުންނަށް ދީފަ

އެ  އްާވ. އެއީދެކޮށްގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓު ހަމަ ބޮޑުއަޅުއަރިހުން 

ރިޓީ ން އެ އޮތޯއަޅުގަނޑުމެ އަސްލުިވޔަސް  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ައދި މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުނުވެުވނު ކަމުގައި

ސް އިނގޭ ޔަސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެއެކަމަކު ނުގެނެވުނު ކަމުަގއި ވި  .ގެންނަން ވެސް ޖެހޭނެ

މަ ހައްޒަފުން ލަްތތަކާއި މުވަ ންޑޭޓަށް އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ވަޞީފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ އެ މީހުންގެ މެ

 ށް ކުދީންނަ ނެތިގެން ގޮސް އަުޅގަނޑުެމން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބަލަންޖެހޭ ކުދީންނާއި ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އެ

ެއއީ ެއ  ދަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ ޒިންމާެއއް ދޭންޖެހޭ އެހީތަކާއި ހަމަ ނުދެވިގެން މި

ދޭކަން  ފޯރުކޮށްތަނުން އޮތޯރިޓީއަށް ެދވާނެ އެންމެ ޮބޑު ބަޖެޓުދީގެން އެންމެ ފުރިަހމަ އެންމެ ރަނގަޅު ޚިދުމަތް އެ

 . ޝުކުިރއްޔާ ވަޒީރު.ކަށަވަރުކުރުަމކީ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަރާތުން ޢާމިރު. 

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ބަެއއް ަކހަލަ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޭޅގޮުތން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު 

 ަކިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. ދެން މުޤައްރިރުގެ ސަމާލުކަމަށްވަަޑއިގެންެދއްވި ކަމަށް ޓަ

ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕެގ ކަންތައްތައް ކަމަށްވާތީ  އަޅުގަނޑު ގެނެސްލާނަން މިައދުގެ ސެޝަން މި

މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަންޏާ ކަމަށް  އްސިބޮޑަށް މިއަށް ފޯކަސްކުރެޭވނެ ގޮތަކަށް ކޮމިޓީ ގެންގޮ 

ޖިއްޔާމު ކިތަންމެ ވަަރކަްށ ހަމަ ބޮޑުކޮށްލެވިއްފަސޭހަވެގެންދާނީ. ދެން ބައެްއކަހަލަ ސުވާލުތަކަކީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް 

. އެހެްނވީމާ، އެ ވާަހަކ ވެސް ފާހަގަކޮށްލީ. ދެން ހަމަ މިނިސްޓަރ އަރިހުން ކަންތައްތައް ވެސް ބޮޑުކޮށްެލވިދާނެ



8 

 

ނޑު އަހާލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ބައެއް މުައއްަސސާތަކުން ވެސް އެބަ އިތުުރކޮށްދޭން އެބަބުނޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ެއ  އި  ވާހަކަިއގަގެެނިވދާނެތޯ. ދެން ހަމަ ރިޔާޟް ރަޝީދުގެތެެރއިން އެޖަސްޓުމަންޓެްއ  ވަރަކަށް ީމގެ އެްއވެސް

ކްޓުކުެރވިފައި ހުރި ބަެއްއ ންޓްރެ ޖެްކޓްސްތައް ެވސް އަދި ކޮގަިއ ފެށިފައި ހުރި ބައެއް ޕްރޮ 2018ވިދާޅުވި ފަަދއިން 

. މިސާލަކަށް ނުވާކަން ފާަހގަކުރަން. އެީއ އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގަިއ ެވސް ހަމަ އެބަހުރި އި ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ވެސް ީމގަ

ރިހާ ކަމެއް، އެ ެވްސ ލުކޮްށގެން ސަރވޭ ހުވާހައް ެއޅުމުގެ މަަސއްކަތް ބަޔަކާ ަހއުސިންގ ޔުނިޓުތަކެ ކުޑަހުވަޫދގައި

އްލެއް ލިބޭނެ ގޮތަަކށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަންތައްތަކާ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޙައެހެންވީމާ، އެހެން ހުރި ނެތް. 

ވަީނ ނޭންސް މިިނސްޓަރު ވިދާުޅވެފައި މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ކުރީގެ ފި

. ދެން ެއއީ އިނގޭތޯ އި ހުރި ކަންތައްަތއް އެގޮުތގެ މަތީން ކުިރއަށްދާނެ ކަަމށްކޮންޓްރެކްްޓގައި ޮސއިކުެރވިފަ 

 ކުރަްއވާފައި ތި ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ޮބޑަށް ފޯކަސްމައިގަނޑު ގޮތެްއގައި. ދެން ދެންމެ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިދާޅުވެއްޖެ 

ނާ ދޭތެރޭގަިއ ކޮބައިތޯއޭ މިނިސްޓަުރގެ ށޭ. އެހެންވީމާ، ިތންސަތޭކަ މިލިއަލިސްިޓކު ގޮތަކަވެސް ިރއަ އޮތީ ވީހާ

ިމ އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު ހަމަ ވަރަށް ސާފު ބަހުން އޭގެ ތަަޞއްވުަރކީ ޮކމިޓީގައި ސާުފކޮށްދެްއވާށޭ. ޭއރުން 

އިތުރުކުެރވޭ ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެނީ ކިހާވަރެްއގެ ރަނގަޅު ަކމެއްކަން އެނިގގެންދާނެ. 

 . ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ނިމުނީ. ދަްއކަފުޅު، ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވާހަކަޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މޫސާ ނިޒާރު. ބޭނުންފުޅެއް ނޫން. އެހެންވީމާ

 .ޝާހްއަށްދެން މިނިވަން މެންބަރަކަށް މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ޝާހް ވާ ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 ށްފައިވާތުން ދޫކޮްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. އަޅުގަނޑުގެ ުސާވލަކީ ދައުލަޝުކުރިއްޔާ އި

 ގެ ރެވެިނއުހަމަ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ލިބިަފއިވޭތޯ އަދި އޭ  ލު ތި ބޭފުޅުންނަށްހުރިހާ ބިންތަކުގެ މިހާރު ތަފުޞީ

 ރ ޖެނެރަލް. ދެން އަނެްއ ކަމަކީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އޮޑިޓައިތޯރެވޭ މިންގަނެޑްއގަބޫުލކު މެޝަރސްތައް ހުރީ ގަ

ނޭޝަނަްލ  ގައި ހަދާފަިއވާ ްޕލޭނެކޭ އޮތީ 2006ކޮމިީޓގަިއ ވާހަކަުފޅު ދެއްެކވިއިުރ ފާހަގަކުެރއްިވ ވެސް މި 

ދި ކިހާ އައްވާނެތޯ ަރކަށް އިްސކަންދެކުިރއަށް ޮއތް ތަނުގަިއ ކިހާވަ ، މިޕްލޭނަކަށް ހަމައެކަނި ފެންނަން. އެހެންވީމާ

އްީޤގެ އްޖެ ތަރަމުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަންޖެހޭ ގޯލްތަކާއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ ވިދާޅުވެ 

ހަކަށް  ކިހާ އަވަޕްލޭނެއް ވަލޮޕްމަންޓު އެހެންވީމާ، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާބަން ޑި .ޕްލޭނެއް އެކަށައަުޅްއވާ ވާހަކަ

 ވަނީ. މަސަްއކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށްތޯ ލަފާކުރައްއެ . ކިހާ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ވުޖޫދުެވގެންދާނެތޯ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހެްނވީމާ،އާދެ! ކޮންމެ ޕާޓީއެްއގެ ަފރާތުން ވެސް އަދި މިނިވަްނ ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަފުުޅ ދައްކަަވއިފި. އެ

 ރުވީމަ ފުރުޞަތު އެ ބާކީ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށްދެން ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއީވމަ  މިނިސްޓަރު މިހާހިސާބަށް 

ރެވެނީ. . އޭރުން ބޭފުޅުން ކުރައްވާ ސުވާލުަތއް މަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުއަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފަސޭހަވާނެހެން

 އެހެންވީމާ، މިހާރު ކުރެވުނު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުެދއްވުން ެއދެން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މްރުއަނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިބްރާހީމް މި

ައޅުގަނުޑ މި ސުވާލު ދަންނަވާލަން  ،އްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ކުރެއްވި ުސވާލުދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އި އާ

ރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ބޭނުންވަނީ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެ އަުޅގަނޑުމެން އޭރު ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑް ތެ

ހަމަ އިންސްޓްރަކްޝަނެއް ެދިވފައިވާނެ ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެްކޓްސްތައް ހަމަ ެއއްެވސް ޕްޮރޖެކްޓެއް ހަމަ މެދުނުކެނޑި 

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ގައި މަ 2019ކަމާއި އެ ޕްރޮޖެކްޓްަތއް  ގެ ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިގެން ކުިރއަށްދާންޖެހޭނެ 2019

ކަމާއި ެއއީ އަުޅގަނޑު ިއންސްޓްރަކްޝަނަކަށްވާނެ. ެދން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ފްލެޓުކުރަންޖެހޭނެބަޖެޓުގައި ރި

 ކުރާނެ ރެކްޓެއް އޮތިްއޔާ ހަމަ އެ އޮނަރފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ައުޅގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ކޮންޓް

ކޮންޓްރެކްުޓ ކުރެވިގެން ހިނގަމުންާދ  ، ޕްރޮޖެކްޓެއްމާ، ހަމަ ތި ހިނގަމުންދާފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން. އެހެންވީ

هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު އިތުރުން އި  ނަރކުރާނަން. ދެން އޭގެަގނޑުމެން އެ އޮޕްރޮޖެކްޓެއް ވެއްޖިްއޔާ އަޅު 

އަދި  ނިހުރި ދަރަ ގެއާިއ ބޭރުެގ ދަރަނި އަދި ަޗއިނާއަްށ އަުޅގަނޑުެމން ެއތެރެ .ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާަތއް

ލްސްތައް އަދި އި ަސއިންޑް އަދި އެެހނިހެން ޑީޓެއިއޭގަ ޑިސްޕަރްސޑް ާއިއ ލުތައް ސަވަރިންގ ގެރެންީޓގެ ތަފުޞީ

ދިމާވާ މަްއސަލަައކީ  އިމީގަ .ދަނީ މި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެްއކުރަމުން މިހާރު ައޅުގަނޑު މި .ދީފައިވާ ފަރާތްތައް

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާއި ެއއްޗެހިތަުކގަިއ ހުރޭ ކުަޑ އެިކއެކި މުައއްސަސާަތކުން މިހާރު

ރިކޮންސިލިއޭޝަން އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ. ގެންގޮސްފަިއ  ، އެތަފާތެއް. އެހެންވީމާ، އެ ްކލެރިފިކޭޝަން

ބޭރުގެ  އިއާ  ަފއި މި އެތެރެއަޅުގަނޑު އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ޕްެރސް ކޮންފަރެންސެއް ބާްއވާ

ސަވަރިްނގ  އިހުރި މިންވަރާ އަދި ަޗއިނާއަށް ހުިރ މިންވަރާ ކޮށްދަރަނި ހުރި މިންވަރާ އަދި އެ ސެކްޓޯިރއަލް

މި  ކަްށ ޮކންކޮން ފަރާތްތަކަށްތޯއާންޓީސް އަުޅގަނޑުމެން ީދފައި ހުރި މިންވަރާ އަދި ދީަފއި ހުރީ ކޮްނކޮން ބަޔަގެރެ

ވެސް ފެންނާނެހެން  ައޅުގަނޑު ބޭނުން ހަމަ ވަރަށް އޯޕަންކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަބަދުހުރިހާ އެއްޗެއް 

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކަކާއެކު ވީއެންމެ ައވަހަކަށް ޕްރެްސ ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވާެނ  ހުންނަން. އެގޮތުން އަުޅގަނުޑ މި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު ފާހަގަކުރެްއވި ުސވާލަްށ އި ންަނވަންއިތުރަށް އަުޅގަނޑު ދަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ޭއގެ
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ްށގެން ން ރުފިޔާ އިތުރުކޮމިިލއަ 445މިހާރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮެޖކްޓްސްތައް 

ކަންބޮުޑވުމެއް ަކލް ޑެފިސިޓުގެ ބެްނޗުމާކު ިހފެހެއްޓޭނަމަ އަޅުގަނޑުެގ މީެގ އެ އިތުުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފިސް

ލުެގ ޖަވާބަށް އަުޅގަނުޑ އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ރިޔާޟް ރަޝީދު ކުރި ުސވާއިތުރުްނ ައޅުގަނުޑ އި  ނެތް. ދެން އޭގެ 

ގައި ވެސް ކޮންޓްރެކްޓެްއ އޮތިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނ އެ އޮނަރކުރާނަން. އަޅުގަނޑު އޭރު  ދެންނެވިހެން

 300އި ހިމަނަންވާނޭ. ދެން ބަޖެޓުގަ  ގެ 2019ކްޓެއް ވެްއޖިއްޔާ ޕްރޮޖެ ެވގެން ހިނގަމުންދާއިންސްޓްރަކްޝަނަކަށް 

ން ރުފިޔާ ެއ ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުެރވެނީ އަދި އަުޅގަނޑަށް މިހާރު ެއ މިލިއަ  300މިލިއަން ރުފިޔާ، 

މިނިސްޓްީރގެ  ރިންައދި ފޮރިން އެިއޑް ހޯދުމަށް ަޓކައި ފޮން ރުފިާޔ އޮްތ ގޮތުން ިމ ިތންސަތޭކަ މިލިއަ ފައި އެނގި

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހްގެ ސުވާލަށް އިދެން  ވެސް ެއބައޮތް ބަޖެޓު ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފަ. ބަޖެޓު ބޮޑުކުރުމަށް

ދޫކޮށްފައި ހުރި ބިންތަކުގެ ތަފުޞީލު އަޅުގަނަޑކަށް އަދި ެއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ދައުލަތުން 

އަުޅގަނޑު މި މަސަްއކަތް އަުޅގަނޑު ކުރަމުްނ އަރުވާނަން. ލު ހޯދާފައި ތަފުޞީ ނުޑ އެނުލިބޭ. އަޅުގަ ތަފުޞީލެއް

ވަަނ އަހަރެއް ނޫން އެމް.ޑީ.ީޕ  2006އިތުރުން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން އޭރު  ގެންދާނަން. ދެން އަދި އޭގެ

އުފެދިގެންދިޔަ. ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރަގއި ވެސް ޖިކު އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެމް.ކާރުަގއި ވެސް އަުޅގަނުޑމެން ސްޓްރެޓަސަރު

ިމ  ؛ކަންނޭނގެ އިވަނަ އަހަރުގަ 2011ޖިކު ެއކްޝަން ޕްލޭން އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ އެހެންވީމާ، ސްޓްެރޓަ

މިްއޔަތުކަމެއް ީދގެން ައޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ މަަސއްަކތެއް ެއއީ ޤައުމީ ތަަރއްީޤެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އަހައް

ހެދުްނ. ދެން އަދި އަުޅގަނުޑ  ޕްިރޔޮރަޓީ ލިސްޓެއް ވެސްކްޗަރ ންފްރާސްޓްރަޕްލޭނެއް ހެދުން. އަދި އިމާސްޓަރ 

ލިސްޓު  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްޕރޮޖެކްޓްސްތަކުގެފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރު އޭރު އަޅުގަނުޑމެންގެ ހަމަ 

އެ ލިބެންޖެހޭ ެއއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ. މިހާރު  ހަދަމުންދިޔައިރު އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ހަުއސިންގ މިނިސްްޓރީން ވެސް

ޑީޓޭލްސްތަކެްއ ނުހުރޭ. މިވެނި ރަށެއްަގިއ  އިރުލިނުހުރޭ އޭރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ެވސް 

މި ޕަސެންޓޭޖު ކޮމްޕްލީޝަނެއް ވެސް  ކޮމްޕްލީޓެޑް. 20ކޮމްޕްލީޓެޑް، % 10ޓެއް ހިނގާފަިއ %މިވެނި ޕްރޮޖެކް

އޭރު އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ޕީ.އެސް.ައިއ.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ލާން ެއގޮތަށް ލްސްތަކެއް ރޭ. އެހެންވީމާ، އެ ޑީެޓއި ނުހު

 ލްސްތަެކްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. އެއީ. ޕީރިއަޑް ތެޭރގައި މިކަހަލަ ޑީެޓއި ޓްރާންސެޝަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަރްއވާފައި ކުޖެންސީެގ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮުތން ސުވާެލއް ެއބައޮތް. ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ އެގެ ުސވާލެްއ هللاއީާވ ޢަބްދު

 . މިނިސްޓަރ އެބައޮތް. އެއަށް ޖަވާބު ނުދެްއވާ އަދި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މްރުސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިބްރާހީމް އަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން
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އި ޓު ހެދިއިރުގަހުރިހާ މުއައްސަސާައކާ އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެމެން އަުޅގަނޑުޖެންސީގެ ބަޖެޓު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެ

ޔަީނ ރަދެކޭ މިކިޚަ ބޭސްލައިން. ބޭސްލައިން ޚަރަދަކީ ކިހާވަެރއްތޯ ބަލަންބައްދަލުކުރިން. ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކީ 

ނީ. ދެން ތޯ ބޭނުންވަހާވަރެއްކުރަންޏާމު ކިމިންވަރުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަރަކާތްތަކަށް ހިނގަމުންދާ ފެންވަރުގަިއ 

 އީ އެއެ ން ރުފިޔާގެ ސީލިްނގެއްއ އެފް.ބީ.އޭއިން.މިިލއަ 5.5ގަނޑުމެން މި ކަނޑައެޅީ އެއަށް ބަލާފައި ައޅު

ނާނީ ފައި އޮންބޭފުޅުންނާ ކުރި މަޝްވަރާތަުކގެ އަީލގައި އަުޅގަނޑުމެން ދިން ސީލިންގއެްއ. ދެން މިހާރު ބަޖެޓު ދީ

ރު ހިނގަމުންދާ ން ރުފިޔާ. މިއީ މިހާމިލިއަ 5.6އިތުރަށް ގާްތގަނަޑކަށް ށް. ކުޑަ ތަންކޮޅެއް އެއަްށވުރެން އިތުރަ

ޖެޓު ވެސް ބައިތުރު އަދަދެއް. ދެްނ އިތުރަށް  26ވުރެން %ދަދަށްމިއަހަރުގެ ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަ

 .ނަށް ވެސް ކޮށްދޭނަން އެ ބޭފުޅުންވާނަމަ ިއތުރު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެން ސަޕޯޓުބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް

ރާމެްއ ަފއި ިމއޮންނަނީ އެ ބޭފުޅުން ބޭުނންވާ އިތުުރ ޕްރޮގްރާވާޝިއޭޓިްވ މި މިސާލަކަށް ނިއު ޕޮލިސީ ިއނީ

 ނެ ކޮންކޮން ން ނިންމަވާކުރީމަ ސަރުކާރުމިޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮޕޯސްޕްރޮޕޯސްކުރަން  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

 ނޫނީ ސްތައްލްސަޖެންސީެގ ޕްރޮޕޯެއގޮތުން ެފމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެ އަުޅގަނޑުެމން ސަޕޯޓުކުރާނީ. ތަކަށްތޯޕްރޮޕޯސަލް

ންނަ އަން. ދެން ނިސްޓްރީވާނަމަ އެ ކަންތަކަށް ހަމަ ސަޕޯޓުކޮށްދޭނަން ފިނޭންސް މި އެ ކަންތައްަތއް މުހިންމު ކަމަށް

މި  މި ޕޮލިސީ ކްޓުެވގެން އަންނާނެހެން އެ ކަންކަންކަންތައްަތއް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ރިފްލެ ބަޖެޓުތަކުން އެ

 އޮޕަރޭޓުެވގެންދާއިުރގައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢާރިފަށް ޢަލީއަުޅގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ދެ ސުވާލެއް ދެން ކޮމިޓީއަށް ވަޑަިއގެންދެްއީވމަ. ހަމަ ފުރަތަމަ މި ކުފާނު ޝުކުރިއްާޔ. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. މަނި

އަޅުގަނޑު. ފުރަތަމަ ސުވާލަީކ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވެސް އަދި މިއަދުގެ ސަުރކާުރގެ މައި ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

 އް ވާހަަކއެްއ މިއީ. ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން ވެސް މިތާނގައި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ އެ 

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ފޮތުގެ ގާތްގަނޑަކަށް  ،ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުން. އެހެންނަަމވެސް ހަލަކަކޮންމެެވސް ވެސް 

 ާވވަރުގެ އަދަދެއް ނޫން، ަޖްއސަވާފައި ހުރި އަދަދުތަކުން ަކމެއްހުރިހާ ރަށެއްގެ ނަން އެަބއޮްތ ކަންނޭނގެ. ެއކަމަކު

އެައކުން ނުެއއް ވާނެ.  ފިޔާ ޖަހާފަ.ނެއްހާ ރުމިލިއަ 2 ކިޔާަފއި ޮއވެދާނެ މި ހުންނަނީކީ. މިސާލަކަށް ނަރުދަމާއަށޭ

ެއއީ އެއް ުސވާލު. އަެންއ  ކީ ބައި ހޯއްދަވާނީ ކިހިނެއްތޯ.ބާ ހިެނއްތޯ،ދެން އެކަން ކުރަްއވަން ރާއްަވވާފައި އޮތީ ކި

ވަޒީާފއެްއ.  37 މިނިސްޓްރީން އިތުރުކޮށްދެއްވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އެބައޮތް ސުވާލަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފޮރިންގ
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މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން އިތުރުކޮށްފިއްޔާ  ަވޒީފާ 37 ން ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. އެމިލިއަ 50 އެއީ

ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  .މާނައަކީ ިމ އަދަދު އިތުރުކޮށްިފއްޔާ ަމނިކުފާނަށް ދަތިފުޅުވާނެތޯދަތިފުޅުވާނެތޯ، 

ވަނަ  3އެހީތެރިކަްނ މި ސަރުކާުރގެ ހަމަ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިްނގަން އެީހތެރިވާން ބޭނުން.  100% ބޭނުން

ރީ ބަޖެޓެއް ކުތޯ ސަޕްލިމެންޓްތާނ ސުވާލަކީ މަނިކުފާނު ވިދާުޅެވއްޖެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެްއގެ ވާހަކަ. ކިހާ

   ލީހަށް. ވާނީ މަޖިޕްރޮޕޯސްކުރެޭވވަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު. ދޫކޮށްލެއްވީ. އަސްލަމް.އި

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

މިނިވަން  .ވަރަށް ގިނަ ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގައި ޖަހަންވާ ކަންތައްަތއް އި ޝުކުރިއްޔާ

ންނަށް ބޭފުޅު މިހާރު އެ 30% މުއައްސަސާަތކުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުިރއިުރ ހަމަ ގާތްގަނަޑކަށް

ސަރުކާރުެގ ކަށް ހުރިހާ މުއައްަސސާތަކަކުން. ވުެރން އިތުރަށް ބޭނުންވޭ ގާތްގަނޑަދޫކޮށްފައި އޮތް އަދަދަށް

ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ އަދި . އެހެން ދަނީ ނަށް އެނިގގެން މިއޮފީސްތަކުން ެވސް އަުޅގަނޑުމެން

ބޭނުންވޭ. ދެން  އިާރއަުކން އެބަ ހަމަ ހުރިާހ ރަށަކުން ހުރިހާ ދާހިންގަން ބަލާއިރު ތައް ރަށްރަުށގައި ޕްރޮގްރާމް

ބުތަކުން މަނިކުފަނު މިހާރުގެ ހިސާ .ބޫލުކުަރން އާމްދަނީ އިތުރުވެގެްނަކން މިކަން ވާނީގައަޅުގަނޑު ވެސް 

ދެން ޕްރައިމެީރ  ނިސްބަތުން. ޖީ.ޑީ.ޕީގެ  ަގއި މިހާރު މިއިނދީ އަިއސްފައި 4.1% ރޯލް ޑެފިިސޓުރވިދާޅުވިހެން ޯއވަ

ޕޮލިީސއަްށ ފިސްކަލް އަުޅގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މިހާރުގެ މި ސަުރކާރުގެ  ކިހާވަރަކަށްތޯ ގައި. ދެން 1.9 ބެލެންސް

ން ރުފިޔާ އަެނއްހެން ސިމްޕަލްކޮށް ބުނާ ކިތައް މިލިއަ. ށް ކިހާވަރަކަށްތޯ ގެންދެވޭނީތި ބޭފުޅުންނަ ގެންބޭސްކޮށް

 ކަށްތޯ ައޅުގަނޑުމެން މި ހިމަނާނީ. . ކިހާވަރަ އިތުރަށް ޑެފިސިޓުކުރެވިދާނެތޯކަމުގައި ވަނީނަމަ އަޅުގަނުޑމެންނަށް

އާމްދަީނ ންދާނެތީ. ދެން ދެވަނަ ސުވާލަީކ، ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެގެއްޖިްއޔާ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އަދަދެއް އެނގި

ވެްސ  ންއޭގެނެތް. އަދި  އިއަލަށް އާމްަދނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރާނެ އެއްވެސް ކަެމއް ހިމަނާފަ ،އިތުރުކުރުމަށް

 މިސާލަކަށް އިްނކަމް ޓެކްސްެއއް ނަންަގވަން  ،ކިހާހިސާބަކުންތޯ .ވިދާޅުެވއްޖެ ދެން އެކަން ނުހިމަނާ ވާހަކަ

 ރިޯޒޓުތަުކގެ ކުިލ ސުވާލަކީ. ދެވަނަ ދެން އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ދިރާސާކުރަްއވާނަންތޯ . ކިހާހިސާބުންތޯފައްޓަވާނީ

 ެވއްޖެ. ގާްތގަނަޑކަށް  އަަހރު 8 ޑޮލަރު. މިހާރު 8 ނަނީއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިހާރު އަަކ މީޓަރަކަށް ިމއޮން

ކުަރްއވަންތޯ؟ މިހާރު އަކަފޫޓެްއ ކުރަްއވަން ގަސްތުސް ރިވައިގޮތަށް. ދެން  އިން އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ ފެށި 2010

ޑޮލަރެްއވަރު ޖައްސާލިއަސް އަުޅގަނުޑ  10ލާރިއަްށ އަުޅަގނޑު ހިސާބު ޖަހާލިއިރު. ިމސާލަކަށް  96މިޖެހެނީ 
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 ޭވ. އެހެްނވީމާ، އެޔާ ކުރެއިތުރު އެަބ މިލިއަން ރުފިޔާ  433 ،މިލިއަން ރުފިޔާވަރަަކށް  400ހިސާބު ޖެހިއިރު 

ވަނަ ސުވާލަކީ ސަުރާކރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް  3ތެރޭގައި ކިހިނެއްތޯ ދެެކަވޑަިއގަންނަވަނީ؟ އަުޅގަނުޑެގ ދޭ

ހަރުދަނާކޮށްގެން އެ ކުންފުނިތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކޮންކަހަލަ މަސައްކަތްތަެކއްތޯ ކުަރއްވަނީ؟ 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. އިްއޒަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ދޭތެޭރގަިއ  ތެްއގަިއ ހަމަ ަވީޒރުގެ މި ބަޖެޓާއްރިރު. އަުޅގަނޑު ހަަމ ޖުމްލަ ގޮއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ މުޤަ

ބަޖެުޓ  ހަމަ އުފާކުރަން ތި ވިދާޅުވި އިތުރަށް ން. އަިދ އޭގެތި ވިދާޅުވި ވާހަތަކަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަ

ވެ މިކަމުަގއި ެވސް ހަމަ ެވސް ވަރަށް ޮބޑަށް ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރި  ކުިރައށްދިޔައިރުމަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތް

މި  އާމްދަނީ ޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ދައުލަތަށް މިދެން އަުޅގަނޑު ުސވާލު އިންޕުޓް ލެވިފައި ހުންނަ ވާަހކަ.

ނެގޭ ަފއިސާ.  އަދި ޓެކްްސގެ ޮގތުގައި މި  ގޮތެްއަގއި މިއޮތީ ާރއްޖެއިން ބޭރުން ހިލޭ އެހީއާ ލިބޭ އެންމެ މުހިންމު

ނޭޝަްނ ޒަމް މާކެޓުކުރުަމށް ޓަކަިއ ޑެސްޓިޓޫރިޒަމުން ލިބޭ ޓެކްަސކީ ދަުއލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ. އަންަނއިރުަގއި ޓޫރި 

އްތޯ؟ ދެވަނަ އަދަދެ ޖެުޓަގއި މިހާރު ޖަހާފައި ހުރި އަދަދަކީ އެވަުރގެ އާމްދަނީެއއް ިލބިދާނެމާކެޓުކުރުމަށް ޓަކައި ބަ

ުއމުތަކުން ލިބިފައި އޮތީ ވަނަ އަހަރުަގއި ޤަ  2018ުތވެދިޔަ ކަމަކީ ބޭރުެގ ހިލޭ އެީހއަްށ ބަލާއިރުަގއި ވޭ

 އެަބއޮތް ިލއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބި 1 .މިލިައން ރުފިޔާ 1 އެބައޮތް ދެްނ މިއަހަރު .474000ގާތްގަނޑަކަށް 

 ދެން އެގޮތުން އިއްޔެ ައޅުގަނޑުމެން އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުނަރާބަޖެޓުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، ވަރަށްބޮޑު ތަފާތެއް މިއީ. 

ނގޭތޯ. ފައި ހުންނަ އަދަދުތަކެްއ ނުލިބޭ ވާހަކަ އިލަފާކޮށްލެްއަގއި މި ްއވީމަ ވެސް ވިދާުޅވީ ެއއްވެސް ހާބައްދަލުކުރެ

މިލިއަން އިތުރަްށ ލިބިދާނެ ކަމަށް ތިބޭފުޅުން ތި ވިާދޅުަވނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަްށ  300 އުފާކުރަން ދެން އަޅުގަނޑު

 ދެ އި އިތުރުބޭފުޅުންގެ މި ސަރުކާރުގަ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަްށވާނެ. ދެން ސުވާލަކީ މިހާރު އެ ހަމަ ވަރަށް އްޖެއްޔާލިބި

ވެސް  މިނިސްޓްރީގެ ިމބައި މި ކޮސްޓު އޮތީ. އެހެްނވީމާ، ދެ ފައި މިވާއެއް މިހާރު އުަފއްދަމިނިސްޓްރީ

މަސްދުވަސް ތެރޭގަިއ  ހަ ގެންދާއިުރގައި. ދެންމިނިސްޓްރީ އިތުރުވެ  ޖެޓުެގ ތެރޭގައި ދެބަ އޮތްތޯ ނެކުެރވޭވަރުކަ

ނޫން.  މާބޮޑު އިޝޫެއއްދެން މި ގޮތުަގއި  ބޫލުކުރާވަންޏާ ގަ ކަމަށް ބަޖެޓެއް އަންނަސަޕްލިމަންޓަރީ 

ރުފިޔާ ވިދާޅުވި މިލިއަން  މިސާލަކަށް ދިހަ ،އެހެންނަމަވެސް، މި އިތުުރ އަދަދުތައް ނުލިބިގެން މި ޝަކުވާ
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ވެސް މިހާރު ސަރިވސް ކޮމިޝަނާއި ޖުޑިޝަރީއާ މިތަންތަނަށް  ސިވިލްތޮށި. އެއަްށވުެރ މިސާލަކަށް ދޫނިދޫގައި ބޭރު

 ހަގަކުރެްއވި.ބޭފުޅުން ފާ އެ ރަ ނުދެވިދާނެކަމުގެ ކަންބޮުޑވުންތައްމުސާ ބޭފުޅުންގެ މި ވަޒީފާ ދީފައި ތިބި ބައެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރުކޮްށލެވުމަށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ނުގެ ާއއި ިސވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަ  ޖުޑިޝަރީއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެގ ުސވާލަކީ މިހާރު ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން

ސާަރ ިމ ވިާދޅުވާ މު ބޭފުޅުން އެ ވިޔަްސ އެ ައޅުގަނޑުމެން ނުދިން ކަމުގައި ރުންނަށް އިތުރު އަދަދެއްމެންބަ

 މި... ޝުކުރިއްާޔ. އާއި ތޯހަމަޖެހޭނެންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކޮންޓި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޠަފާ.މެންބަރު މުޞްއިްއޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޠަފާޞްމު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށި

ސުވާލެއް އެަބއޮތް އިނގޭތޯ.  4ކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު މިނިސްޓަރާ

ހަރު ދައްކަންޖެހޭ ބިލުތަކުގެ އަދަދަށް ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތަކަށް މިއަ

 ކިހާވަރެްއވޭތޯ؟ ކުރީގެ ސަރުާކރުން ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތަކަްށ މިއަހަރަށް ކިހާވަެރއް ދަްއަކންޖެހޭތޯ ޖުމްލަ؟ އެއީ އެއް 

 ސުވާލަކީ އިނގޭތޯ. އަނެއް ސުވާލަކީ ޗައިާނގެ ބޭންކުތަުކން ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތައް އެއީ ކޮްނކޮން ބޭންކަކުން،

ކޮންކޮން ބޭންކުތަކުންތޯ ލޯނުތައް ނަގާފައި ހުރީ؟ އޭގެ އިންޓްރަސްޓު ރޭޓަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 

ތޯ؟ މިސާަލކަށް ައޅުގަނޑު ދަންަނވާލަފާނަން ކޮބައިނަގާފައި ހުރި ލޯނުތަުކގެ އަަދދަކީ ސަވަރިންގ ގެރެންޓީ ީދގެން 

އިާނގެ ބޭންކުތަކުން އެބަހުރި ާރއްޖޭގެ އަިމއްލަ ފަރާތްތަކަްށ އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވާ ސަބަބު. ެއއީ ޗަ 

 ކޭޝް ޖަމާކޮށްފައި އެބަހުރި. އެމިލިއަން ޑޮލަރު ނަގާ އެަކއުންޓަށް ފައިސާ  170ގެރެންޓީ ދީގެން  ގސަވަރިން

ޖެހެނީ. އަޅުގަނުޑ ދިވެހި ރައްޔިތުން އޭެގ ިޒންމާވާން އްޖެްއޔާ ދިމާާވގޮަތކުން ފައިސާ ނުދެްއކިކްރެޑިޓްކޮށްަފއިވަނީ 

 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިވެހި ރަްއޔިތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ އެ  240މިލިައން ޑޮލަރުގެ ބަދަލުަގއި  170ބަލާލި ބެލުމުގައި 

ރ ފައިސާ ނުދައްަކއިފިްއޔާ. އެެހންވީމާ، އެހެންހުރީ ކިތައް ަފރާތަކަށްތޯ ދޫކުރެވިފައި ހުރީ؟ ދެން ދެންމެ މިނިސްޓަ

ޖައްަސވަން ެޑއިީލ ން ސަރުކާުރގެ ޚަރަދުތަްއ ދެކޮޅުިވއްަކއިގެ ބިލު-ބޮްނޑް ވިްއކަިއގެންނާއި ޓީވިދާޅުެވއްޖެ ޓްރެޜަރީ 
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ޝަެނއްތޯ ެއއީ؟ އެހެްނވީމާ، ކިހިނެއްޯތ އެ ޚަރަދުކުރާ ވާަހކަ. ެއއީ ސޮލިއުބޭސިސްަގއި ޚަރަދުތަކަށް އެ ނަގަިއގެން 

ން ލިބޭ އެހީ އަުއ ސަރުކާރުން ްގރާންޓްތަކުން މިކީްއވެގެންތޯ ނުބަލަްނީވ އޭެގ ބަދަލުގަިއ އަުޅގަނޑުެމން 

ދަރަނި ގަނެގެން އަނެއްކާ ދަރަިނ ބެލުމަށްވުރެ މާ މުހިންމޭ. އެއީ މިހާތަނަށް މިއައީ ފޫބައްދަން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 އުމުގައި. ނަށް އޮތީ މި ޤައިޤްތިޞާދެއް މިހާތަ ...ޭއގެ މާނަައކީ ،އަދާކުރަނީ ވެސް. ދަރަނި ނަގަިއގެންމި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަޑި ަހމަވެއްޖެ. 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ޅުދުއްފުށީކު

ސްތާ ނާމިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އެަބހުރި ހެނދުނުގެ ބޭނުންވޭ ސާފުކޮށްލަން މިނިސްޓަރ އަިރހުން އަޅުގަނޑު 

ދަވަން ރޮގުރާމު ގެން. ދެން މިނިސްޓަރ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ މި ޕް ފުދޭވަރަކަށް ފައިސާ ޖަހާފަށްޕްރޮގުރާމަ

؟ މިއީ ރި ދީގެންތޯލާ ސްކޫލުަތކުަގއި ނާސްތާ ދޭގޮތަށްތޯ ޫނނިއްޔާ ެގއަށް ބެލެނިވެރިންނަްށ އެ .ކުރަްއވަނީޚިޔާލުފުޅު

ރާމު ވަރަށް ފައިސާ ޚަރަދުވާއިރު މި ޕްރޮގުރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް. މި

މު  މި ޕްރޮގުރާފައިދާ ބޮޑު ގޮތެްއގައިއެންމެ ން ވޭސްޓު ކުޑަކޮށް ދަިރވަުރންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި މީގެ 

 . ޓަރނުންވޭ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްގެްނގުޅުްއވާ ތަަޞްއވުރެއް އަުޅގަނޑު ހަމަ ސާފުޮކށްލަން ބޭ ،ހިންގޭނެ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަލީލް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްރިރު. ިއްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގެ ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

 ނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. އަދި ެއވެސް ބަޖެޓު ކޮމިީޓއަށް.ގެންނެވު ފަހަރަށް ކަންނޭނގެ ތި ވަަޑއި ފުރަތަމަ

ބާ ދަންނަވަން މި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަްށ މަރުޙަ

ަތކުެގ ލޯނުޗައިނާ  ހިއްސާކޮށްދެްއވީތީ. އަުޅގަނުޑ ފަށާނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ިމތާނގައި ވިދާުޅވަމުން ގެންަދވައިފި

ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކިހާ އަދަދެއްތޯ ނަގާފަިއ އޮތީ ޗައިާނއިން؟ ދެން 

ހިސާބުން.  އާއެހެންނަމަވެސް، މިހާހިސާބުން އަުޅގަނޑުމެން ހުއްޓާލަިއެގން ނުވާނެ ކަންނޭނގެ ހަމަެއކަނި ޗައިނާ 

ެވސް  އުމުތަކުން.އެމް.އެފް އަދި އިތުރު ބައެއް ޤައައި ،ކުން ވޯލްޑް ބޭންކުއެއީ ދުނިޔޭގެ ަބއެއް އެހެްނ އިދާރާތަ
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ތޯ. ނަގާފައި ހުރެދާނެ. އެ ރިޕޯޓު ފޯލިޔޯތައް ވެސް ހުރިގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެނގެްނ ބޭނުންވޭ އެބަ އިނގޭ

ްކކޮށް ކޮްމޕަރޭޓިވް އެނަލިސިްސއެްއ ެއކަޑަމިކޮބަިއތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގަިއ ތަންކޮޅެއް  އިންޓްރަސްޓު ރޭޓުތަަކކީ

ިއތުރުން މި ލޯނު ނަގާފައި ހުރިއިރުަގއި ލޯނު މި ނަގާފައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަދާލަން ފަސޭހަވާނެ. ދެން އަދި އޭގެ

މަ ކޮށްަފއި އޮތްނަކޮލޮްޓރަލައިޒްކޮްށފައިތޯ؟ އަދި ެއްއޗެއް ކޮލެޓްރަަލއިޒް އޮތީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ؟ މިދެންނެވީ ޯކއްެޗއް 

 ންނާނީ. އެހެން މިހުހަދާފައި ކަންނޭނގެ ވޭިރއޭޝަނެއް ވަރެްއގެ  އެއީ ކިހާވަެރއްގެ އަދަދެއްތޯ؟ ކޮންމެވެސް

ގެރެްނޓީ ދޫކޮށްފައި އޮްތއިރުަގިއ ސަވަރިންގ ދެންނެވީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ފުރަތަމަ ބޭފުެޅއްގެ އެސެޓްސް  އޮންނަނީ އެއޮންނައިރު މި  ދޫކޮށްފައި މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ 

ކޮންމެެވްސ އަދަދެއް ކޮންމެ އަހަރަކު  ،އިތުރުން އެ ލޯނުގެ ކޮންމެވެސް އަދަދެއް ކޮށްފައި އަދި ޭއގެކޮލެޓްރަލައިޒް 

ތެެރއިން ލިބޭ  ީމގެވެސް ދަީނ އެެހންވީމާ، ސަރުކާރަްށ އާމް ރަށް ދަްއކަްނޖެހޭ ކަހަލަ އުސޫލަކުން.ސަުރކާ އެނުއަލީ

. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ  ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފަލޯނަށް މިއޮންނަ ގެރެންޓީ ވެސްމިއޮތީ، ކަހަލަ އުސޫލަކުން ލޯނު 

  ތައް...ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެްނނަށް މި މަޢުލޫމާތު މުހިންމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގަޑިޖެހިއްޖެ.

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާ

ދެން  ދި އިނގޭތޯ.ޮއތްތޯ؟ އަދި ހަމަ އެންމެ ސުވާލެއް އަދޫކޮށްަފއި ކުީރގައި އެްއވެސް އެކަހަލަ ގޮތަކަށް  އަދި މީގެ

ލޭނެއް ރައްޤީގެ ޕްތަޤައުމީ ފަހު ސުވާލެއް ގޮުތގައި ަދންނަވަން އޮތީ އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީުދކުރަން 

މަ ޅުގަނޑު ހައެއީ އަ ްޕރިޔޮރިޓީ ލިސްޓެއް ވެސް ހެުދންއިުތރުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  . އަދި ޭއގެހެދިގެންދިއުން

ހިންމު ގުން އެއީ މުންދަނީ ކޮންމިންގަނޑުތަކަކުންތޯ އެނކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހެދިގެ  ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ

ހުންނަށް ތަނެްއގެ މީއާބާދީ ގޮތުން ބައްަލވަިއގެންތޯ ނޫިނއްޔާ އެ ،ަވއިގެންތޯގްރަފީ ގޮުތން ބައްލަކަމަކަށްވާނެ. ިޖއޮ

  ...ބޭފުޅުން ތި  އާމްދަނީއަށް ބައްލަަވއިެގންތޯލިބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ...ވެސް ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން ބޭފުޅުން

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަ ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 ނެވީތީ. އްރިރު ވެްސ އިންށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން މުޤައްރިރު ެކތްތެރިކަމާއެކު މުޤައެހެންވީމާ، ވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ މުޢާޒަށް.  ދެން މި ފުރުޞަތު މި

 

 :ވާހަަކދެއްކެވުން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލި

ފިޔާ ރު މިލިއަން  50އްރިރު. އަުޅގަނޑު ސުވާުލކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

ރާމު ޅު މި ޕްޮރގުއޮންނަ ޮގތުން ވެއްެޖއްޔާ ހަމަ އަހަރުެގ ފަހުކޮ ޖަހާފައި އެބައޮތް. ެއކަމަކު ަބޖެޓު ފޮތުގަިއ މި

ަގއި އެބަ އިނޭދ ދުވަހުގެ ޕްލޭނުގެ ތެރޭ 100ަރއީްސގެ ފުރަތަމަ އައު  ،އިންނަނީ. އެަކމަކު ރައީސް ހިންގާގޮތަށް މި

ރާމު ހިންގަން މިިލއަން ރުފިޔާ ހަމަ ކިހިނެއްތޯ މި ޕްރޮގު 50 ދެން މިކަން އަހަރުގެ ކުރީޮކޅު ހިންގުމަށް ޓަކައި.

ކަިއ ރުމަށް ޓަރުކުަދއުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތު ،ސުވާލު. އަެނއް ސުވާަލކީ ދައުލަތުގެ ރާވާފައި އޮތީ؟ އެއީ އެއް

ލިއަން ރުފިޔާ މި 50 ތެރޭގައި މި ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ކަންކަންކުރުމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ޭއގެ

ރުމަށް ޓަކައި ޭދ މިލިއަން ރުފިާޔ އިތުރުކު 300ެވސް ހަމަ ދައުލަތަށް އިތުރު  އޮންނަ އެއީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި މި

، މި އަދަދު މިއީ އެހެންވީމާމި އޮންނަނީ. ިއތުރުކުރުމަށް  އެއްަވޒީފާ 37 އިތުރުކުުރމަށް ޓަކައި އެހީއެްއގެ ތެރެއިން

 ހަމަ ރީޒަނަބަލް އަދަދެއްތޯ ިއތުރުކުރަން؟ ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފައި ހުރި ކުރެވިމިހާރު  ވެްސ ިއއްޒަތްތެިރ ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު އަުރަވން މިހިސާބުން އަުޅގަނުޑ އަނެްއކާ އާދެ!

 ނަން. އޭގެފަހުަގއި ދެން ތިބި ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާ .ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ެދއްވުމަށް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މްރުސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިބްރާހީމް އަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން

ރެއްވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް ކު ޝުކުރިްއޔާ.  އާދެ!

ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ  އެްއ އަހަރަކުހިންގަނީ  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްްޓްސތައް މި

ވެސް ޕްރޮޖެކްްޓ  ގޮތަކަށް ވަނަ އަހަރުަގއި ކޮންމެ 2019ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ ނަންބަރްސތައް ޖަހާފައި ހުންނާނީ 

ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން އިންާނނެ އަދަދު ޖަހާފަ. ދެން  ވަރަށް. ޕްރޮޖެކްޓް ެފށިގެން މަސަްއކަތް ފެށޭނެ ށޭނެފެ

އަުޅގަނޑުމެްނ އެ އަސްލު ޙަޤީޤަތުގަިއ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސްލު ަސޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ

. އެކަމަކު އޭގެ އެ ވިސްނުން އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ގެންގުޅެމޭ. އް ނިންމަންނުއެސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާނެކަން 
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ދެން މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ފާހަގަކުރިހެން މިހާރު ވަރަށް އުނދަގޫ އަސްލު މިވެނި އަދަަދކަށް ބޮޑުކުރިޔަސް އެންމެ 

. އިރެްއގަ ކަލް ހެލްތް އޮީތ ވަަރށް ނާޒުކު ަފއްތަުޅގަނޑުމެންެގ ފިސްވެސް އަ ރަނގަޅޭ ބުނަން އަސްލު. ިމހާރު

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ަވރަށް އުނދަގޫ ފިނޭންސް އި ދަރަނީގެ ނިސްބަތް ވެސް އޮީތ ވަރަށް ނާޒުކު ފައްތަރެްއގަ 

ކުރިޔަްސ އެންމެ ވަަރކަށް ަބޖެޓް ބޮޑު ޕީ ޕްރޮޖެްކްޓސް އަދި ިމވެނި.މިނިސްޓަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަުތން ޕީ.އެސް.އައި

 ޖެޓް ކޮމިޓީގައި ގަނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫ. ެއކަމަކު ައޅުގަނޑު ހަަމ އެދެން ބަެއގޮތަށް ދަންނަވަްނ އަޅު ރަނގަޅޭ

ވެސް ތި ބޭފުޅުން ވެސް އިުތރަށް ބަދަލުތައް ގެންނަވާއިރު ވެސް އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ގޮަތކަށް އަދި ބަޖެޓް ޑެފެސިޓް 

އަުޅގަނޑުމެން އެ ހާސިލުކުރަްނ  ޓަރމްަގއިމިޑްއަދި ކުިރއަށް  އްޓޭނެ މިންވަރަކަށްވަކި މިްނވަރެްއގަިއ ހިފެހެ

ހަކީ އަދި އިންކަމް ޓެކުވުން. އްނުކުރާނެ ޮގތަކަށް ބަޖެޓް ބޮޑުކުރެއަސަރުބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަކަްށ އޭގެން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓެކްސޭަޝންގެ ނިޒާމު ވަަށއިޖެހޭ، ެއ ޓެކްސޭޝަންެގ ނިޒާމުން އެ ހުންނަ ލޫޕްހޯލްސްތައް 

ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެްނ  ގެ ނިޒާމާ، އިންކަމް ޓެކްސް އް. އެހެންވީމާކަމެ ރަށް މުހިންމުބެއްދުމަށް ޓަކައި ވަ

ށް ޭއގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިމަނާނެ އަުޅގަނޑުެމން އިންކަމް ޓެކުހަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށް، ދެން ައންނަ ބަޖެޓަކަށް

އަދިެއްއ ރު އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން ޑޮލަ 8މިހާރު އަކަމީޓަރަކަށް މިހާރު ނަގާ  ދެންވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ލަތު ިމހާރު އަސްލު ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ޓްރާންސިޝަން ސަުރކާރު ކުންފުނިތަުކގެ ހާ ދެންއް ވިސްނަން. ނުއެ

ލް ކަފިސް ޕީރިއަްޑގެ ތެރޭަގއި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިަޔއީ ވަރަްށ ގިނަ ސަރުކާުރެގ ކުންފުނިތަކުގެ 

ވަނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓްގެ ވެސް ކެޕިޓަލް  2019ހެލްތް އޮތީ ވަރަށް ދަށްކޮށް ކަން. އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ މިހާރު 

ކޯޕަރޭޓް އީަތކަށް. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ .އޯ.ވާނެ ވަރަށް ގިނަ ެއސްބިއުޝަން ެވސް ހިމަނާފައިކޮންޓްރި

ހަމަ  އިންޓްޮރޑިއުްސކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެން ކުްނފުނިތައް އަދި މި ވެސް ގަވަރނަންްސގެ އުސޫލުން ެއ ކޯޑު

ގެންުގޅެން. ެއ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން  މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މީގެ މީގެ ވިސްނުން

އް އަުޅގަނޑުމެްނ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ވަަރށް ގިނައިން މަސަްއކަތްތަކެްއ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ މަސައްކަތްތަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ފާހަގަކުރި، އަޅުަގނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯަގިއ  ދެންކުރަމުން ގެންދާނަން. 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ކުރުން. ދެން މިހާރު ތަރައްޤީވެސް ވަރަށް ޮބޑު އަމާެޒްއ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރ އިތުރަށް 

ެއވްރެޖްކޮށް. އޭތި  60ހުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަްށ %  އޮިކއުޕެންސީ މިޓޫރިޒަމް މާކެްޓގެ ގާްތގަނޑަކަށް

ށް އިތުރުވެއްެޖއްޔާ ވެސް ައޅުގަނުޑމެންގެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަ 75، %70އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާތްގަނޑަަކށް %

ވާނެ، މަނާފައިގގައި އަުޅަގނޑުމެން ހި، ޑެސްޓިޭނޝަން މާކެޓިންން އިތުުރެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާވަރަށްބޮޑުތަ

، މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންެގ ުގނަ އިތުރުކުރާނަމޭ. އެހެންވީމާ ވުރެ ތިން ވަޢުދެއް މިާހރު ހުރި ބަޖެޓަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ

ން ޑޮލަރަށް ިއތުރުކުރަން. ެއއީ ައސްލު މިލިއަ 10ާވނެ ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓްަގއި ހިމަނާފައި 2019އައު ބަޖެްޓ، 

ނުކުރެވި އޮތީމަ ރަނގަޅަށް ޑެސްޓިނޭަޝން މާކެޓްކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިދިަޔ އަހަުރތަ
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އިތުރު ދެ މިނިސްޓްރީއެއް ސަރުކާރުގެ އެބަ އުފެދިގެން ދޭ.  ދެންވާނެ. ހިމަނާފައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަންތައްަތއް 

ކުރިން  ދެންބަދަލުތައް. ވާނެ އެ ން ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިއޭގެން ބަޖެޓަށް އަންނާނެ އިމްޕެކްޓް ައޅުގަނޑުމެ

ފާހަގަކުރިހެން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ، ެއއީ އަުޅގަނުޑމެން ވިސްނަމުންދާ ވާހަކަ، ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނުޑ 

ން އަުޅގަނޑުމެްނ ދެންނެވީ. ދެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ މިހާރު ހުރި އޮނިގަނޑު، ޮއނިގަނޑު

ކަމަށް އަުޅގަނުޑ  ވާނެއެންމެ ސަފިޝަންޓްން ހިމަނާފައި އިން އަދަދު ނަމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެމަސައްކަތްކުރާ

ވެްސ ކަރަންޓް ެއކްސްޕެންޑިޗަރ އަބަދު ށަހަޅާއިރު ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ރިބޫލުކުރަން. އޮނިގަނުޑ ބަދަލުކޮށްގެން އެ ހުގަ

ޅުގަނޑުމެން އެބަ އެއާ އެްއކޮށް އަ ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ ކަމަށްވާތީބޮޑުކުރާއިރު ެއއާެއއްކޮށް ައުޅގަނޑުމެން މިއީ 

 ،ކީ ކޮބައިތޯ. ކޯްއޗެއްތޯ އެބަޖެހޭ އެއީ އޭގެ ައއުޓްަކމަ ކުަރްއވަންއެންޝުއަރއެބަ ޓައިވާންޖެހޭ ތި ބޭފުޅުން ވެސް 

ކޯްއޗެއް ހާސިުލކުރަންތޯ އަުޅގަނޑުމެން މިއުޅެނީ. ެއއީ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ދެްނ، 

ޕޭމަންޓް އަދި ރަނި އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ލޯނު ރީރުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުސްޠަފާ ފާހަގަކުރިހެން ދައިތު އޭގެ

ން ރުފިޔާ. ދެން ބިލިއަ 4.8އަރާ ގާްތގަނޑަކަށް އެްއކޮށް އަުޅގަނޑުެމން އެބަ ޓާޕޭމަންޓް އިންޓްރަސްސިޕަލް ރީޕްރިން

މެން މިހާރު ރިކޮންސަލްކޮށް އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑު ލުގެ ަތފުޞީޓީ އަޅުގަނޑު ކުރިން ފާަހގަކުރިެހން ސަވަރިންގ ގެރަން

ުޑ ވަރަށް ައވަހަށް އެ ޕްރެްސ ކޮންފަރެންސެއްަގއި ައޅުަގނޑު އެ ރިލީުޒކުރާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނ

ރު އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫ  ދެން ވެސް އެިކއުރޭޓުކޮށް ރަނގަޅު ފިގަރެއއް ހުށަހަޅަން.  ވަނީ ވީހާބޭނުން

ސަރުކާުރެގ  ބޮޑު ަވޢުދެއް. އައު ެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ފާހަގަކުރެްއވި، ހެނދުނުގެ ނާސްތާގައި ެއއީ

ދަނީ ކޮންކޮން ގޮަތކަްށތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި  ވަރަށްބޮޑު ވަޢުދެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ދިރާސާކުރަމުން މި

ތުގައި ިވސްނުމެއް ނެތް ބެލެނިވެރިންނަށް ފައިސާ ދީގެން މި ކަންތައްތައް ކުެރވޭނީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޙަޤީޤަ

 އް ުނކުރެވޭ...އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއންޝުއަރެ ކަންތައްތައް ކުރަން. އެއީ ބެލެނިވެރިންނަށް ފައިސާ ިދނީމާ

ވި ުސވާލަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު ފާހަގަކުރެއް ދިަޔއީ އި އާދެ! އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަމުން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ައސްލު ވިސްނުެމްއ ނެތް ބެލެނިވެރިންނަށް ފައިސާ ދީގެން ެއކަން ކުރުން. 

ކީ ެއ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަސްލު އަމާޒަ އެކަން ކުރާ އުސޫލެްއ ނޫން. ދެންއެހެނިހެން ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް 

އްތައް ހަމަޖެްއސުން. ދެން އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް އެ ކަންަތްއ އިލާތަކަށް އެ ކަންތަ ފުދުންތެރިކަން ނެތް އާ

ން ދޭ ކުރަނީ ހަމަ ސްކޫލުތަކުގެ ކެންޓީނުތަކުަގއި އެހެން ނޫނިއްޔާ އެ ކްލާސް ރޫމްގައި ހެނދުނުެގ އެ ފެށުމުގެ ކުރި

 ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަށް އަމާޒުކުެރިވގެން ކުރާ ކަމެއްގެ އިިރޝަނާއެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ނިއުޓް

އައުުޓކުރާނަން. ދެން އަުޅގަނޑުމެން މި ސިާޔސަތު ރޯލް ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި 100އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރަތަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަލީލް ފާހަގަކުރެއްވި ުސވާލަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ހަމަ ކުރިން ފާހަގަކުރެއްވިހެން 

ލް އަުޅގަނޑު ހަމަ ގެރަންޓީސް އަދި ލޯނުތަުކގެ ީޑޓެއިށް ދީފައި ހުރި ަސވަރިްނގ ސަވަރިންގ ގެރެންޓީްސ ަޗިއނާއަ
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ުޅގަނޑު އަސްުލ ޙަޤީޤަތުގައި އަ ،ވަރަށް ައވަހަށް މި ޕްރެސްއެްއގައި އަުޅގަނޑު މި ވާަހކަތައް ތަފުޞީލުކޮށް

އެހެންވެގެން، ައޅުގަނޑު މިހެން ރޭޓު ރަނގަޅު އިންފޮމޭޝަން ރައްިޔތުންނަށް ހާމަކުރަން. ބޭނުންވަނީ ވަރަށް ެއކިއު

ތެރޭގަިއ ައޅުގަނޑުމެން  ިއތުރުން އަުޅގަނޑުމެން މި ތަަރއްޤީގެ ޕްލޭެނއް ހަދާއިރު ޭއގެ  މި ފާހަގަކުރަނީ. ދެން މީގެ

މިހާރުގަ ހުރި ކައުންސިލުތަުކގެ ޮއޑިޓު ހެދުމާއި އަދި އެހެނިހެން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ހެދިގެން ލޭންޑް ޔޫްސ 

ތެެރއަށް ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭން ހެދިގެން އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ނޫނީ ބާރު ލިބިގެން އަދި އޭގެޕްލޭނަށް ގާ

ާވގޮތަްށ އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްީޤގެ ޕްލޭން ހެދިގެން އަންނައިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މުޅި އިްނކޮމްޕަސްއެްއޗެއް 

. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަުޢދެއް އެއީ މާެލއަށް ބުރަ ރާއްޖޭގެ އެ ތަަރއްޤީގެ ޕްޭލން ރަނގަޅަށްހެން އޮންނާނީ

ްއަޒތތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު ދެން އި ޓަކައި ވެސް ައުޅގަނޑުމެން ސެންޓަރސްތަެކްއ ގާއިމުކުރުން.  ފިލުވުމަށް

ދުނުގެ ންއޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރުގެ ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދެންެނވިން ހެއިފާހަގަކުރި ހަމަ ކުރިން އަުޅަގނޑު ހަމަ  

 ގަނޑުމެްނ ފަށާނަން. ދެން ފޮރިން ދުަވސް ތެރޭގައި އަޅު  100ނާސްތާގެ އެ ސިޔާސަތު ައޅުގަނޑު ފުރަތަމަ 

ން ރުފިޔާމެދު އޮތް ފަންސާސް މިލިއަ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓުގައި އިތުރަށް ެއޑިޝަނެއް މި

އިުތރުކުރެިވގެންދާއިރު އަުޅގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ޭއެގ އަޅުގަނޑުެގ ޚިޔާލަީކ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ެވސް 

އަުޅަގނޑުމެންގެ އެންގޭޖްމަންޓު  އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އައުޓުކަމް އެބަޖެހޭ ބެލެން. ދެން މިހާރު ކުރީގަ

އަހަރުތަކުަގއި. އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިއުނިޓީ އަޅުގަނޑުމެން އެންގޭޖުމަންޓު ވަރަށް އެބަ ބޮުޑެވގެންދޭ ކުިރއަށް އޮތް 

އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮުތަގއި ވަރަށް ގިަނ އެމްބަސީސްތައް ވެސް ރަންޑައުްނވެފައި މަރާމާތުކުރަން 

ޕްރެޒެންސް ބޮޑުވާވަަރކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު   އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޮރިންއިތުރު ޚަރަދުތަކެއް އެބަދޭ. އަދި

ން ރުިފާޔ މިލިއަ 25މިލިޔަންގެ ބަދަލުގައި  50ކީ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ލަފައަބޭނުންވޭމުވަްއޒަފުން ވެސް އެބަ 

 އިތުރުކުރުމަށް. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މިނިްސޓަރު. މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއާދެ! ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ އި

 ީދީއަށް. އިބްރާހީމްދ

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

އްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. އަޅުގަނުޑގެ ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ މިނިސްޓަރ އި ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާޝުކުރިއްޔާ އި

ބޫލުކުަރއްވަންޯތޭއ ގަ މިނިސްޓަރު ފަިއވާ ކަމަށް. ދެންވެކަށި ވަރަށް ބަލިފިސްކަލް ހެލްތް ވިދާޅުެވއްޖެ ކުންފުނިތަުކގެ 

ވަަރކަށް ައހަރަށް ބަލައިގެން މި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް. އެ އެްއވެސް  10 ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް އިްނެވސްޓްމަންޓު
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. މިސާލަކަށް އެމް.ޓީ.ީސ.ީސ ކަހަލަ ކުންފުނިތަކުން ެއ ޓަށް ކިހާވަރަކަށް ެބއްެލވިންތޯވަރަކަށް ކެޕިޓަލް އިްނވެސްޓްަމން

ން ފައިދާހޭ ކުރިއަށް އޮތް މަންޓުތައް ކޮށްފައި އެހެރީ. ެއއި ކަހަލަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓް ޑްރެޖަރންގެ ފައިދާއިން މީހު

އަހަރަށް ކޮށްފާނެތޯއޭ. މިހާރު ފައިދާ ކުޑަ ކަމަށް ދެއްކިޔަސް އެއީ އެއް ުސވާލު. އަެނއް ސުވާލަކީ ދަިރވަރުންެގ  10

ށްޯތ ވޭ ފައިސާ ހިލޭ ިޑގްރީ ފެންވަރަށް ިކޔަަވއިެދވޭިއރު އެ ކޮންކޮން ގޮތަކަކިެޔވުމަށް މިއޮތް ދުނިޔެއަށް މި ހޭދަކުރެ

ންނަށް މި ވެސް ެއއްކަލަ ިޑގްރީ ިކޔަާވ ކުދިިމސާލަކަށް ޕްރަިއވެޓު އަމިއްލަ ތަންތަނުން  އެ ޕްލޭންކުެރވިފައި އޮތީ؟

ދަރިވަރަކަށް ގާތްގަނަޑކަްށ  ިއވަނީ؟ެއަކނިތޯ އަމާޒުކުެރވިފަހަމަ ކިޔެވޭނެތޯ ނޫނީ ވަކި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓއަށް 

ސްޓުގެ ވާހަކަ ވެްސ ނޑުމެން މި ދަރިވަރުންގެ ްބރެކްފަދެވަނަ ުސވާލަކީ އަުޅގަ  ވަނީ؟ކިހާވަރެއްތޯ އަމާުޒކުރަްއވާފައި 

މިނިސްޓަރ ވިދާުޅވެއްޖެ. ިމ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުވީމަ މި ގާތްގަނޑަކަށް އަންދާޒާކޮްށ ލަފާކުރައްވަނީ ކިހާވަަރކަށް 

ދެން ހަމަ އަޅުގަނުޑ  ށް މިހާރު ޕްލޭންކުރެވިފައިވޭތޯ؟ވަރަކަށް ބްރެކްފާސްޓަްށ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ކަމަދަރި

ސުވާލެްއކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހައުސިންގއަށް ބަލައިލާއިރު ައއްޫޑގައި މިސާލަކަށް ސަޭތކަ ހައުސިންގ ޔުނިޓު މިދިަޔ 

ގައި  2019ަގއި. އެކަމަުކ   2017 ،2018އަދި ވަީނ. ަގއި ވެސް ހިމެނިފައި  2019، 2018ހަރު ބަޖެޓުަގއި އަ

 ؟ބަޖެޓުގައި ނުފެނޭ އެ އެއް. ދެން އެ އަލުން އަޅުގަނޑުމެންަނށް ރިވައިސް ބަޖެޓެްއގެ ތެރެިއން ވެސް އައިސްފާނެތޯ

ްނ އިވާތަން ރުފިޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ބަޖެޓުގެ ތެރޭ ހިމެނިފަވަރަކަްށ މިލިއަ 260އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ދެން 

ށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓުގަިއ އެ އެއް ނެތް ހިމެނިފައެއް. ދެން އެހެންނަމަވެސް، ގެ މަގު ހެދުމަ 2018

ން ރުފިޔާ ކޮންމެ ރަށަކަށް މިހާރު ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ތެރެއިން މި ފެނޭ މިހާރު ދިހަ ވަރަކަށް މިލިއަ އަޅުގަނޑަށް އެބަ

ދާތަން. މި ލަފާފުޅު މަތިންހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އިތުރުެވގެން މިނިސްޓަރުގެބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ެއ 

 އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނުޑގެ މައިގަނޑު ުސވާލުތަަކކީ. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 )ވަގުުތޅަކަށްފަހު(

 

 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ iމަޑުއްވަރ

 ިރ މުޤައްރިރު. އްޒަތްތެްއޔާ އި އާދެ! ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ެއ މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ވަނީ. )ަވގުތުަޅކަށްފަހު(ނަ ފަހަރަށް ބަންގި ޮގވާ ކަަމށްއިހަށް މަޑުކޮށްލަްއވާ ެދވަ

ށް ހަކަ ކުިރއަބޭފުޅެއްގެ ގޮނޑިޮކޅަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ދެންމެ ފުރުޞަތު އެރުީވ އަމީތު ވާ

 ގެންދަވާ.
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 އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ގައި މި  ބަލާއިރުއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. އަުޅގަނޑު މި ބަޖެޓަށް. މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެިރ މުޤައްރިރުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި

 23 ލިބެނީ %ިއން ލިބޭ އާމްދަނީއަށް. ޓެކްސްގެ ގޮތުން މިމި ހިއްސާކުރަނީ ޓެކްސް  71% ބަޖެޓަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ

 ވި ކަމަށްރަށް ބޮޑަށް ބެއްލެއާމްދަނީ. ދެން ވަޒީރު ވިާދޅުވެއްޖެ މި ބަޖެޓު އެކުަލާވލުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވަ

ތަރު ޔަ ތިން ހައިުރގަިއ ފައިތުވެދިއިލިސްޓިކު މެޝާރަސްތަްއ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުއްވުމަށް. ދެން މިހާތަނަށް އަރިއަ

 ގެންވިއްަކއި  އަހަރަށް ބަލާއިރު ވެސް މިާސލަކަށް ބިން ހިއްކުން ކަހަލަ ކަންކަން އެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި ބިން

މަ ޖެނަމަ ހައާމްދަނީ ހޯދުން ކަހަލަ ކަންކަން. މި ސަރުކާރެްއގެ ިސާޔސަތުގެ ތެރެއިން މިކަން ކުަރން ބޭނުންވެއް

ހާބޮޑު ލަތްތައް ބަޖެޓުން ތަޢާރުފުކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުގެ މިނެ ވަރަށް ގިނަ ވަޞީބޭއާމްދަނީ ލި

މަކަްށ ންބޮޑުވުކަ ބޮޑު އިންަސއްތަެއއް ޓެކްްސއަށް ބަރޯސާކުރަންޖެހުން މިއީ ގެއާމްދަނީ ،އިންސައްަތއެއް ޓެްކސްއަށް 

އް ހަަމ އެބަހުރި ވަރަށް ޮބޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަ ދެން އަެންއ ސުވާލަކީ އެ ކުރީގެ ަސރުކާރުން ވެގެން ނުދޭތޯ؟

ޓަކީ ޕޯޓު ޕްރޮޖެކް. މިސާލަަކށް އެއަރބަރޯސާކޮށްގެން ފައްޓާފަލޯނަށް އިންސައްތަ ގާތްގަނޑަކަށް ައއްޑިހަ، ނުަވދިހަ 

ޑާ ރޯސް ލިންކު ން ޑޮލަުރގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެ ހަމަ ބޮުޑ ބައެއް ހުޅުމާލޭަގއި ެވސް ެއކަން ފޭވަރަކަށް މިލިއަ 900

 143. އެއީ މާރާތްނގޭތޯ. ދެން އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ޢިމިހެންގޮސް ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ބަރޯސާ މިކުރަނީ ލޯނަށް އި

ުދ އެހެންނަމަވެްސ، ބޮުޑ ބައި ނިމިފައި ކަންނޭނގެ އެހެރީ. މިއީ މިއަ .ން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢެއްމިލިއަ

ވެދާނެތޯ. މި މެއް އަތު އޮތް ތަނުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ހުއްޓު ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ އެ ފީސިބިލިީޓއަކީ ކޮބައިތޯ ކުިރއަށް

 ދެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދެްއވައިިފްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު.މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި

 

 ން:މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރި

ަކއިރި ފުކުަރއްވާތި އަުޅގަނޑު ވެއްިޖއްޔާ މާރިޕީޓު މި ދެކެވޭ ވާހަަކއެއް ށް މުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަ

. އަިދ މުޤައްރިރު ފާހަގަކުެރއްވި އެތަނަށް ގެންދިޔަ މީހުްނ އެތަނަށް ދޫކޮށްލާފަޖެހިލާފައި މި ައއީ.  މިސްކިތަށް

ވެސް ބައެއް އިތުރުކުރަން. މިނިސްޓްރީން  ފޮރިންތުރުކުެރވެން ވާނެ ކަމަށް އަދި އިސް.ައއި.ީޕއަށް ވެސް ބަެއއް ޕީ.އެ

ގޮތުން  ޖުޑީޝަރީއަށް އިތުރުކުރުމާ ބެހޭ ،ޢީ ދާއިރާޝަރުދެން . މިނިސްޓަރ ޖަވާބުދެއްވައިފި އެ ބަޔަށް ދެން

ން ޖުޑިޝަރީ ،ޢީ. ޝަރު ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރީ ވާހަކަފުޅު ނުދައްަކވާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެަބއި
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 ފިގަރެއއްރިއަލިސްޓިކް ށް ކަމަށް. ދެން އެއަރުކުރަން އެހެންނޫންތޯ އެކި ކަންން އިތުމިލިއަ 87އެދިަވޑަިއގަންނަވަނީ 

ވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންެގ ށް ިނންމާލަން ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެދެއްަވއިފިއްޔާ އަުޅގަނޑަ

މެދު ދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެކަމާންވަރު ދީގެން ބަޖެޓް ތެެރއިން ދެކޮޅުޖެއްސިިމލިއަ 37 ހުރީ ވިސްނުން ބޮޑަށް

މިލިއަްނ  37މިލިއަންެގ ބަދަލުގައި  87 މި އެދިވަޑަިއގަންނަވާ ލަފާފުޅެއް ދެއްިވއްޔާ ރަނަގޅު. ޖުޑިޝަރީން

 މެދު.ދިނުމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޞަތު ައރުވަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހިދަށް.ދެން އަޅުގަނޑު ފުރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ވާލު. ފުރަތަމަ ސު 3ބާ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އެަބއޮތް  ސަުރކާރުގެ ައއު ވަޒީރަށް މަރުޙައައު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.

ަގއި ނޫނީ ުރ ައޅުގަނަޑށް ފެނިގެން މިދިޔަީއ ސިާޔސީ ޕޯޑިއަމްތަކު ސުވާލަކީ ީމގެ ކުރީަގއި ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީ

ޔަ ުޅވަމުންދިޓީވީތަކުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ުކރީގެ ސަރުކާރަްށ އިޤްތިޞާީދ ސިޔާސަތާ ދޭތެރޭ ވަރަށްޮބޑަށް ފާޑު ވިދާ

 ހިނެއްތޯކިށް. މަންޒަރު. މިއަދު ކަންދިމާކުރިގޮތުން އިްއޒަތްތެރި ަވޒީުރ ތި ހުންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަ

ށްޯތ މަ އެގޮތަހަދެކެވަަޑިއގަންނަވަނީ އޭރު ެއ ދެއްެކވި ވާހަކަ ެއއީ ިސާޔސީ ގޮތުން ދެްއެކވި ވާހަަކެއއްތޯ؟ ނޫނީ 

މަވެސް، ކަމަށް މިހާރު ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ މިފްކޯ. އެހެންނަހުރީ. ދެވަނަ ސުވާލަކީ މަްސވެރި ކަންތައްތައް

ްށ . އިއްޔެ އަުޅގަނޑަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެވި މިއިނީ މަސްވެރިންނަފާއިތުވެދިޔަ ދެހަފްތާގައި ެވސް 

ފާނު ވަޒީރު ކަމާއި ޔާ އަދިވެސް ދޭން އެބަޖެހޭ ކަން. މަނިކުންވަަރކަށް ރުފިއަމިލި 20އެނިގގެންދިޔައީ ގާތްގަނޑަކަްށ 

ކިެއިކ  އެއުލަތުގެއެހެންމެ، ދަ ވަަރކަށް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިއްޖެތޯ؟ އަދި ހަމަ ވެސްވާލުވި ފަހުން އެއް ހަ

 މަސް ދުވަހުދެަވރަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފިންތޯ؟ ފާއިތުވި  ްއމު ފަރުދުންނަށް އެއްވެސްމަޝްރޫޢުތައް ހިންގާފައި ޢާ

ހިސާބަށް އްުމ ފަރުދުންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ނުލިބި. އެހެންވީމާ، މިހާމިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ޢާ

 އް އެ ބޭފުުޅންނަށް ދޫކުރެވިއްޖެތޯ؟ ޝުުކރިއްޔާ.އެްއވެސް ފައިާސއެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޙްމަދުهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ށްލަން  އަެންއ ވަޒީާރ ުސވާލުކޮއަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެްއ މިއީ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ނަށް ލަތު މިހާތަވާލުވުމާެއކު ކުންފުނިަތކުގެ ހާމެންނަށް އަނެއް އައު ސަރުކާާރ ހަވަނީ އަުޅގަނޑުބޭނުން

 ނަށް ވަރަށް ދެނެގަނެވިފަިއވޭތޯ؟ އަުޅގަނުޑ މިހެން މިދެންނެވީ ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައިރު ައޅުގަނޑުމެން

ޔަ ށްވަމުންދިދަބޮޑަށް ގޯްސވެ އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު  ލަތު ވަރަށްޔަ ުކންފުނިތަކުގެ ހާގިނައިން ައޑުިއިވގެންދި

ގުިޅގެްނ   ސުވާލަކާރި މެންބަރު ކުރެްއވިވާހަކަ. ެއއީ އެއް ުސވާލު. ދެވަނަ ސުވާލަީކ، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެ

އްަކިއގެްނ ރިންގ ގެރެންޓީ ވި ތްތަކުން ސަވަކަމެއް. އަމިއްލަ ފަރާއަޅުގަނޑު އިތުރަށް ސާފުކޮްށލަން ބޭނުންވާ 

ރުން، ލަކީ، އުމުަނމަ ވާނެގޮަތކީ ކޮަބއިތޯ؟ ތިްނވަނަ ުސވާއްކަުމންދޭތޯ؟ ދެން ނުދައްކައިފިނަގާފަިއވާ ލޯނުތައް ދަ 

ން ރުޖެހެނީ. އުމުުސވާލުޮކށްލަން މިމި ވަރަށް ގިނަ ބޭބޭފުޅުން މިކަްނ ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުްނވާތީ ައޅުގަނޑު މިކަން 

އެާއ  ހަމަ ހާސް ރުފިޔާ އެަލވަންސް ސަުރކާުރން ވެސް އެ 5ދުވަސްީވ މީހުންނަށް ދެމުންގެންދާ އެލަވަންްސ، 

 އެްއގޮތަށް ދެްއވަމުން ގެންދަާވނަންތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރައްވާ ނަމަ ތިރާޟު ނުވީމާ، މެންބަރުން އިޢުއެހެންޓު. މިނި 5ވާން  ގަޑިން ބާކީ އިނީ ދޮޅުގަޑިއިރު މިހާރު އާދެ!

ހަަކައީކ . ދެވަނަ ވާމިނިސްޓަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ނިމެންދެން އަޅުގަނޑު ކުރިއަްށ ގެންދާނަން. އެއީ ފުރަތަމަ ވާހަކަ

ން ގަޑި މިހާރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ ބޭުފޅުންނަށް ފުރުޞަތު ދީ ނިމުނުއިރުަގއިމިހާރު 

ޑު އެބަ ޓު. އެހެންވީމާ، ރެކޮމަންޑޭޝަން އަޅުގަނޑު މިއަދު ސެޝަން ނިމުނީމާ އަޅުގަނމިނެ 5 މިވީ ބާކީ އޮތީ

ޖަވާބު  ނޫން. މިހާރު މިނިސްޓަރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެްއވި ސުވާލަށް ،ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ނޫން

 ފުރުޞަތެއް  ވާ. އަޙްމަުދ ރަޝީދަށް، މިނިސްޓަރު އިހަށް މަޑުކޮށްލައް. އެހެންވީމާދެއްވުމަށް. އަޙްމަދު ރަޝީދު

 ޮގއްސަ ވެސް އަރުވާނަން. ދެން އެ މަނިުކފާނު އެބަ ވިދާުޅވޭ ތިމަންަނ އެދިފައޭ އޮތީ. ފަހަރެްއގަިއ އަތްދަށުން

 އޮވެދާނެ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު

ަވގުުތ  .ނުކުރެވޭނެލަތެއްަގއި ފުރުޞަތު ބަންދުހާ ެވސްެއއް އެދިފައި ޮއއްވާ ރަނގަޅު. މިހާރު ފުރުޞަތަށް

. ައޅުގަނުޑ ހަމަ ނީ. ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރަށްއިތުރުކުރަން އެހެންވެއްެޖއްާޔ ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 ބޭނުމެއް ނޫން.  ސުވާލުކޮށްލަން ހުރި ވަރަްށ ގިނަ ުސވާލުތަކެއް މިހާރު ުކރެވިއްޖެ. އެހެންވީމާ، އެ ރިީޕޓްކުރާކަށެއް 

ެއއާ ުގޅިގެން ހަމަ ދެތިން އެއްޗެްއ އިތުރުޮކށްލަންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑެގ  ،ެއއަށް އިތުރު ވެސްއެހެންނަމަވެސް، އަދި

ވާނީ. މަޝްރޫޢުތައް މިހާރު ކިހިނެއްތޯ ހުރި ވީ ރާއްޭޖގައި ކުީރގައި ފެށިފައި ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވެސް ހަމަ އެންމެ
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 ތެޭރގަިއ އަިދވެސް ކަންޮބޑުާވ ެއއްކަމެްއ އެބަ އޮތް. އެއީ  އްަވއިފި. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެމިހާރު އެއަށް ޖަވާބުދެ 

ެއ ވާހަަކ އަހާލަނީ ހަމަ. ހަމައެކަނި ެއއީ ގައްޫދެގ  ވެާވތީކަަމކަށް ވެސް ގުޅުންހުރި ކޮންމެގޮތެއް ވިަޔސް ދާއިާރއާ 

މި ބަޖެޓުން ވެްސ  ލަޙަތު ހިމެނިގެންވާ ތަނަކަށްވާތީޞްމަޞްލަޙަތު އެކަންޏެއް ނޫން. މުޅި ދާއިރާގެ ސަރަަޙއްދުގެ މަ 

ެގ މަ އެކަން ކުރެވެން އޮތްތޯ ބަލާލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ާމވަރަލުއޭގެ ަޙއްލެއް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެންނަން ނެތީ

ީރގަިއ އެއަރޕޯްޓގެ ވާހަކަ. ދެން ިރޕީޓްކޮށްލަންޖެހެނީ މި ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ސަބަބެއް ވެްސ އެބައޮތް. ެއއީ ކު

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އައިްސެގން ވެސް ަގއްދޫ ފަޅުތެރޭގަިއ ހަދަމުންދިޔަ އެއަރޕޯޓެއް ހަދަމުންދަނިކޮށް އެއަރޕޯޓް، 

ޕޯެޓްއ އަރ އެ އެތަނަށް ޯޕޓެއް،އަރއެހަދަމުންދިޔަ  ރު ގައްދޫ ފަުޅތެރޭގައިއިވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރެއް އައި  ކުރީަގއި

އި އަެނއްކާ ާމވަރަލު އެ އޮތީ. ޮއވެފަ އިޕޯުޓގެ މަސަްއަކތް ހުއްޓުވާލާފަރު އެ އެއަރވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވެ އޭ ބޭނުންނު

އެއީ ކޮންޓްރެކްޓާ ަބޔަާކ ޕޯުޓގެ މަަސއްކަތް ފެިށގެން ައއިްއސަ މިހާރު ނިމުމަކާ ހަމައަށް ދިޔައިުރަގއި އެއަރ

ފައިސާގެ ކަންަތއްތައް ެއކަން އޮްތގޮތެްއ މިހާރު އޭތި ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ  ،. އެހެންަނމަވެސްއޮތީ އިވާލުކުރެވިފަ ހަ

ޕޯުޓގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލާނީތޯ ނޫނިއްޔާ އެ އަނެއްކާ ވެސް މި ސަރުާކރުން އެއަރނެީތމަ  އިތެރޭގައި ހިމަނާފަ މީގެ

 ުޝކުރިްއޔާ. އް އެބައޮތްތޯ.އި އެްއވެސް ކަހަލަ ޕްލޭނެނިންމުމުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ފުރުޞަތަ . ދެން މިތަނަށް ވަަޑިއެގން ނެތް، ދެންމެ ވަޑަިއގެްނނެވި ބޭފުޅެއްމަވެއްޖެ އިނގޭތޯމިހާރު ގަޑި ހަ

ހުން އިގަތީ މާފަލާނީ. ުމބީން ވަޑަ ފުރުޞަތު ދީފަިއ އަުޅގަނޑު ނިންމައިމަނިުކފާނަށް ވެސް  އެދިަވޑަިއގަންނަވާތީ އެ

ުރވަން އަ ، އަުޅގަނޑު މިނިސްަޓރަށް ފުރުޞަތު. އެހެްނވީމާކުރޭއިޢުތިރާޟުިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ކަމަށް 

 ޖަވާބުދެއްވުމަށް. އެހެންވިްއޔާ މިނިސްޓަރު ކުރިއަށްގެންަދވާ. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މްރުސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިބްރާހީމް އަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން

ލަށް ޖަވާބު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ފާހަގަކުރެްއވި ސުވާ .ޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

މިހާރު މިހާރު ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑިެޓއް އަުޅގަނޑުމެން ހަދަން  ،ތުގައި ުކންފުނިތަކުގެ އޮޑިެޓއްޙަޤީޤައަޅުގަނޑުމެން 

 ހުރިހާ ބޮޑެިތ ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑިެޓއް ައުޅގަނޑުމެން ހަދާނަން. އަދި ޭއގެ އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެން .އެބަ ވިސްނަން

ތެރެއިން ސްޕެޝަލް އިންޓަރެސްޓް ހަމަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓެއް ެވސް އަޅުގަނުޑމެން ހަދާނަން. އޭގެ

ލަތު މިއަށްވުރެން ރަނގަޅަށް ބޮޑަށް އެނިގގެންދާެނ ކަމަށް ލަފާކުރަން. ދެން ނޑުމެންނަށް މި ކުންފުނިތަކުގެ ހާއަޅުގަ

ކިޔަަވއިދިނުމަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ވަޢުދެއް. ޭއގައި އަުޅގަނޑުމެްނ  ޑިގްރީ ފެންވަުރގައި ހިލޭ އެީހ، ހިލޭ

ސަރުކާރުގެ އެ ޔުިނވާސިޓީތަާކ އެްއކޮށް އެކަަމކު ޕްރަިއޒް ކޮންޓްރޯލް މެކޭނިޒަމެްއގެ  އިއާ  ހަމަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ
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ގ ިވ ސުވާުލަގއި ހައުސިން ރު ކުެރއްިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ންދެދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ެއ ސިޔާސަތު ރޯލްކުރާނީ. 

ތަްއ ންޑުގެ އެހީަގއި އެ ޕްރޮޖެކްޓުދީ ފަލް ހައުސިންގ ްސީކމްގެ ދަށުން ސަޢުބަގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުެރއްވި. އެފޯޑަޔުނިޓު

 ގަިއ ެވސް ެއ ހިމަނާފައިާވ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަމީތުއޮތް ބަޖެޓު  އިހަމަ ހުށަހެޅިފަ

ވާލުވީ އަިދ ނޑު ފިނޭންސް މިނިްސޓަރުކަމާ މި ހަފާހަގަކުރެްއވި މި ބިން ިވއްުކމުން އިތުރު ފައިސާ ހޯދުމަށް. އަުޅގަ

ނޫން އަޅުގަނޑު އެހާ  ވާލުވިާތ. އަުޅގަނޑަށް އެހާ ފަސޭހަެއއްސް މިީވ ައޅުގަނޑު މިނިސްޓްރީާއ ހަދެތިން ދުވަ

އެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ބިން ވިއްކުން ހިމަނައިގެން އެ  ،އިގެންނެތް ކަމެއްގައި ބަޖެޓުގައި ހިމަނަ ގެރެންޓީެއއް

ތުގައި ޙަޤީޤަކަންތައްތައް އެގޮތަށް ގެންދިުއން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ައބަދު ވެސް އަމާަޒކަށް ވާންެޖހޭނީ އަސްލު 

ކު އިތުރު ނިއު ރެވެނިއު ޓެކްސުން އާމްދަނީ ހޯދުން. ޓެކްސް ބޭސް ބޮޑުކޮށްގެން ާއމްދަނީ ހޯދުން. ކޮންމެ އަހަރަ

ބޮޑުކޮްށ ދެއްކުަމކީ  ނައިގެން ބަޖެޓުެގ ރެވެިނއު ފިގަރމެޝާސްގޮތުަގއި ބިން ވިްއކުްނ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަްނ ހިމަ

ލަތައް ވެއްދުްނ ގެން އިތުރު ޓެކްސް އާްމދަނީ ދައުނޫން. ދެން ޓެކްސް ބޭސް ބޮޑުކޮށް އެއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ އަާމޒެއް 

 އިތުުރ އަށްން އަޅުގަނޑުމެން ޓޫރިޒަްމ ސެކްޓަރވާނީ. ެއޮގތުޑުމެން މި ސަރުކާރުގެ އަާމޒަކަށް ނއެއީ އަުޅގަ

ންގެ ވެްސ ވަރަށް ޮބޑު މި ވަނީ. ދެން އަުޅގަނޑުމެ  އިއަްށ ވެސް ބަޖެޓު ބޮުޑކޮށްފަޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓިންގ

ށްވުރެން ކުރިން ރަްނޭވ ވެސް ޓާމިަނލަވެސް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓުަގއި  ކަށް އެބަޭވ މިހާރުކޮންސާނަ

ކައި ވަރަށް ިވޔަސް ރަންވޭ ޫޔސްކުރުމަށް ޓަ ގޮތެއް އެ އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެ އިހެދިފަ

ވެސް ަހދަން. އެހެންވީމާ، މި ހުއްޓުެމއްނެތި މި ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  އްއަވަހަށް ޓާމިނަލެ

ވަނަ  2018ްށގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އިތުރުކުރަން އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް ކުރިއަ

އް ކަނޑައެިޅގެން ގެންދިޔަކަމަްށ ވަނަ އަހަރު ެވސް ހަމަ ސީލިންގއެ  2018ވަނަ އަހަރު ވެސް  2017 ،އަހަރު

ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި  2019ްއވަނީ. އަޅުގަނޑަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން މި ަފހަގަކުރަ

ކަންތައްތައް ވެސް ައއުޓްކަމް  ވާނެ. ދެން މިއިމިލިއަން ރުފިޔާ ިއތުރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާފަ 9ވެސް 

 ސިލުކުަރން ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން ލަނޑުދަނޑިތަކެއްތޯ ބަަލއި އެޑުމެން ަރއްިޔތުންގެ ފައިާސއިން ޙާބޭސްޑް އަުޅގަނ

 ދެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާހް  ކަންތައްތައް އިތުރުކުރުން ައުޅގަނުޑގެ އިޢުތިރާެޟއް ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 އިތުރަްށ ތުގައި ައޅުގަނޑު އޭރު ވެްސ ދެއްކީ ހަމަ ޓެކްނިކަލް ވާހަކަތަކެއް. ދެންޙަޤީޤަފާހަގަކުރެްއވީ، ައސްލު 

ންފުނިތަކުގެ މާލީ؛ އަދި ކު އިމެން ކައުންސިުލތަކާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފަވާލުީވމަ އަޅުގަނޑުމިހާރު މިނިސްޓްރީއާ ހަ

އަދި ކުންފުނިތަކުގެ އެިކއެކި ބޭފުުޅންނާ ވެސް ވާހަކަދެއްކީަމ  އިކައުންސިލުތަކާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފަ ޝާހިދު. އާދެ!

ލަތު އިތުރަްށ ހާދި ކުްނފުނިތަކުގެ ތައް ވެސް އަތުަގއި ަކއުންސިލުޙަޤީޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އަސްލު 

ފަހަގަކުެރއްިވ ސުވާލަށް ހަމަ ކުރިން ވެސް هللا ގޯސްކަން. ދެން މި އިތުރަށް އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ލަތު ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން އޮޑިެޓއް ހަދާނަން. އަދި ައޅުގަނޑު ހަމަ ހާފާހަގަކުރިހެން ކުންފުނިތަކުެގ 
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 ައޅުގަނޑަށް އެ ީރޮކންސައިލްކުެރވިގެން ނޫނީ ޓެއިލްން ވެސް ފާަހގަކުރިހެން ސަވަރިންގ ގެރެންޓީތަުކގެ ޑީ ކުރި

އަޅުގަނޑު އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެހާ ފަސޭހައެއްނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަަރށް އަވަހަށް މި ސަވަރިންގ 

 65ތެއް އަޅުގަނޑު އަރުވާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ދެން ހަމަ  ހުރިހާ މަޢުލޫމާއި ލޯނު ޑިްސޕާސްޑްއާ ގެރެންޓީސް

ރުފިޔާ ހުއްޓުމެއްނެތި ހަމަ  5000އަހަރަށްވުރެން މަތީ ބޭބޭފުޅުން އިސް ރަށްވެހިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދޭ 

 ވާހަަކ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަުކގަިއ ވެސް ދެވޭނެ ވާހަކަ. އަދި މި އަދަދުތައް ބަޖެޓުަގއި ެވސް ހިމެނިފައިވާނެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ދެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ފާހަގަކުރެއްިވ 

ތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ބަޖެޓުގައި  ހިނގަމުން ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްސްސުވާލަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

ގައި ނިމޭނެ ކަމަްށ ވަނަ އަހަުރގެ ިރވަިއޒްޑް ބަޖެޓު 2018ޕޯޓް ރއޭ. އަދި ތި ފާހަގަކުރެްއވި އެއަހިމެނިފައިވާނެ

ވަނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓުގައި އެ ހިމެނިފަކާ  2019ވަނަ އަހަރުަގއި. އެެހންވީމާ،  2018އަޅުގަނޑުމެން ލަފާކޮށްފައިވަީނ 

 ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްނގެ ފުރަތަމަ އެބަ ބޭނުްނވޭ. އެއީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެިޑއުކޭޝަޕޮއިންެޓއް އަދި ސާފުކޮށްލަން 2މިހާރު 

 ،ނަމަވެސްމިލިއަން ހިމެނިފަ. އެހެން 50ޑިގްީރއާ ހަމައަށް ކިަޔވައިިދނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުަގއި މިހާރު މި އޮތީ 

 ޢުލޫމާތުގެ ށަހެޅި މަސިޓީތަުކން ހުއިރު އަދި މިތަނަށް ައިއއްސަ ެއކި ޔުނިވަރއަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި

އަށް  100މިިލއަން ރުފިޔާ  50ިމލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެްއަކން. އެހެންވީމާ، މި  50އަލީަގއި އެބަ އެނޭގ 

ހަގަވީ މުގައި ފާބެލުނޑުމެން ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ބެލިބޮޑުކުރުމާމެދު މަނިކުފާނުގެ ލަފާފުޅެއް. ހަމަ އެއާއެކު ައޅުގަ

ީލ ، މާތްތައްނާޔައާއި ޢި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެއް ބޭފުޅެއްގެ މުސާރަ އި ފަކުރީގެ ރައީްސކަންކުރަްއވާ

 ނުންވޭ.ނާޔަތްތައް ހިމެނިފައި ނެތްކަން. އެބައި ހިމެނުމާ ދޭތެރޭ މަނިކުފާނުގެ ލަފާފުޅެއް ވެސް ެއބަ ބޭޢި

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު މްރުސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިބްރާހީމް އަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން

މެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިލިއަން އެ އިތުުރުކރުމާ 50 އޮތް އިހަޔަރ އެޑިުއކޭޝަނަށް އިުތރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަ

ކަންބޮޑުވުެމއް ނެތް ވާހަކަ ފާހަގަކުރަން. ެއއީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ސިޔާސަތުތައް ރަނގަަޅށް ފަސޭހަކަމާއެކު ހިންގޭެނ 

ނާޔަތްތަކުެގ ޔާކަން ކޮށްފަިއވާ މީހެއް މާލީ ޢިން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްއަދަދެއް. ދެން އޭގެ އިތުުރން އަުޅގަނޑުމެ

 ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު. އޭރު ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ގޮތުަގއި ދިނުމަށް އިތުރުކުރަން

ގެ އޮފިޝަލުން ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވެސް މި ވާހަކަ ފާހަގަކުރިން. އޭރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
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ވިދާޅުީވ މިހާރު ހުރި ގޮތުން އެ އަދަދުތަްއ އަުޅގަނޑުެމން އޭރު ހިމެނެން ނެތް ވާހަކަ. ދެން އެކަމަުކ މިހާރު 

 ޝުުކރިއްޔާ. ބޫލުކުރަން. އާދެ!ގަހިމެނެންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެނަށް މި އަދަދުތައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންނަށް މުސާރައާ ބެހޭގޮތުން ވިދާުޅވީ އެންމެ ރަނގަޅޭ ދެއްޯތ. އެހެްނވީމާ، ދެން އަުޅގަނޑުރަީއސްެގ  އާދެ!

އާ ދޭތެރޭަގިއ އެމިލިއަން ރުފިޔާ.  10ދޫނިދޫ ދޮށިގަނޑު ލާން އޮތް  ،ބަޖެޓުގައި ނުޖެހި މި އޮތީ މި ތޮށިގަނޑު ލާން

ހިމަނާ  އެކަން ނުުޅގަނޑުމެން ކުރިން ފާްސކުރިއިރުވެސް މަނިކުފާނުެގ ލަފާފުޅެއް ބޭނުން މިހާރު. ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ އަ

 މި އޮތީ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްރުސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިބްރާހީމް އަމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭން

މި  ކޮށް އޮތީ.ލަތު ގޯސްހާުޅިވ ދޫނިދޫގައި މިހާރު ވަރަށް ވިދާ އިމިއަދު އަޅުގަނޑަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ގުޅުްއވާފަ

ށް ވެސް މައަތަނާ ހަތިިބ ތަން އިބޭުރގެ ތޮށި ނުލައިފިއްޔާމުން ހަމަ މިހާރު އެ ޕްރިޒަނާސް އެ ބަހައްޓާފަ ކަންތައްތައް 

މަށް ލުލަތަކަށް ދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ވެސް ދޫނިދޫގެ ބޭރުގެ ދޮށި އައިސް ވަރަށް ގޯސް ހާ

 ތް ވާހަކަޅުގަނުޑގެ ެއއްެވސް އިުޢތިރާޟެއް ނެޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި ހިމެނުމަށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ކަމަށް އަ

 ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ެމންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލަށް ތިހާ ސާފުކޮށް ފުރިހަމަކޮށް ޖަވާބުދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި. 

ޓުގެ ބްޭރކަަކށްފަހު އަނެއްކާ ވެސް މި މިނި 10ބުން އަޅުގަނޑު މި ސެޝަން ނިންމައިލާނަން. ދެން ދެން މިހިސާ

ބަޖެޓު ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާ އަުޅގަނޑު އަލުްނ  ޑަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އާދެ!ކޮމިޓީ ފަށާނަން. ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮ

މިހާރު މައްސަލަތައް މި ހުރީ ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާ  އިސްކޮށް ނިމިފަ ހުބަ ! މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އާދެ

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މި ވޯޓަށް  !. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމައެކަނި ވޯޓަށް ައހަމުން ގެންދާނަން. އާދެއިއިރާެއއްގަ ދާ

 އާދެ! ކުރުމަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ން ރުފިޔާ އިތުރުމިލިއަ 300ގައި ލިބޭ އާމްދަނީއަށް އަހަނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތު 

މިިލއަްނ  25މިލިއަން.  25ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ގެ މިޝަންތަކުެގ އެފެއަރޒް ބޭރު  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން

، ވޯޓު ގުޭނގޮތެއް ނުވި. އެހެންވީމާ. މިހާރު މިވީ ގޮތަކީ ދެްއވީން ބޮޑުކުީރ. ކިތައް ބޭފުޅުން ވޯޓުމިލިއަ 25އިނގޭތޯ 

 ދެން ވޯުޓން ފާސްވެއްޖެ. އާދެ! 11 !އާދެ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަލުން ވޯޓު ނަގާނަން. އަލުން ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. 

ްށ އެިޑއުކޭޝަން ުފރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަލަނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހަޔަރ އަޅުގަނޑު މި ވޯޓަށް ދަްނނަވާ
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 ،ން މިލިއަ 50 އޮތްވަރަްށުވރެ އިތުރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ިކެޔވުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ދައުލަތުން ހަމަޖެއްސުމަށް މިހާރު

 އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި ވަނަައށް 4 . އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. އާދެ! ބަދަލުކުރުމަށްނަށްއަމިލި 100ޖުމްލަ 

 ރުފިޔާ  75000ލަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްަފއިވާ މީހަކަށް މާލީ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުން ދިނުމަށް އޮންނަ ދަންނަވާ

 ހިދަށް އަހަރަކު ދިނުމަށް އޮތް އެއްލައްކަ ވިއާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް އުޅޭ ތަނުގެ ޚަރަ

)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މެނި އޮތީމަ އެ ހިމެނުމަށް. ން ވިހިހާސް ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ނުހިހާސް ރުފިޔާ. ޖުމްލަ އެއް މިލިއަ

އެ  . އޮތީން ރުފިޔާ ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބިފައިމިލިއަ  10ރު ތޮށި ޢިމާރާތްކުރުން ދޫނިދޫ ފުއްޓަރު ބޭ އާދެ!

ދެން އޮީތ   އިއްތިފާުޤން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އާދެ!ކޮމިީޓގެ ސަލައަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ!މައް

ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  .ން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށްމިލިއަ 2ސީގެ، އޮތޯރިީޓގެ ބަޖެޓަށް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެން 

ނިސްޓްރޭޝަނުގެ . އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިބޭފުޅުން ވޯޓު ދެއްވުން އެެދން

ބައިތައް ނިމުނީ. ދެން އޮީތ  މި ހުރިހާ މި މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( އާދެ! 37ބަޖެޓަށް 

ން ރުފިޔާ މިިލއަ 3ރު ާފސްކުރި ގަނޑުމެން އޭއިހަވަންދޫ، އއ.ހިމަންދޫ ަބނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ައޅު

ތިފާޤުން މި ައއިޓަމު ވެްސ ިއއް)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އުނިވެފަިއވަނީ. އެބައި އިތުުރކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް. ހިމަްނދޫ. 

ބަޖެޓު  ފާސްވީ. އާދެ! ތައް ސަލަތައް އިޞްލާޙު، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުރިހާ މައްފާސްވެއްޖެ. އެހެންވީމާ 

ހުށަހަޅާފައިާވ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ީއާވ ޢަބްދު -1ޝަންތައް އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅައިލާނަން. ރެކޮމަންޑޭ

 ރެކޮމަންޑޭޝަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

  ބަޖެޓަކީ ައއުމި -1. 3ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނުޑގެ ަބޖެޓު ރެކޮމަންޑޭޝަންސް ހުށަހަޅައިލާނަން. ޖުމްލަ މީނދީ 

ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމާެއކު  ޖެޓެއް ކަމަށް ވީހިނދު، އައުހުށަހަޅާފައިވާ ބަ ސަރުކާރު އެކުަލވާލުމުގެ ކުިރން މަޖިލީހަށް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ެގނެވުނު ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން ބަޖެޓަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި 

 އެނގެްނ ނެތް ކަމަށް ވީނހިނދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ިއން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓުގައި ވަިކވަކިން

ލެއް ނާންނާނޭ ވަނަ އަހަރަށް ކަނަޑއަޅުްއވާ ހުށަހެޅި ބަޖެުޓގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޖުމްލަ ަބޖެޓަށް ބަދަ 2019

ންނެވި ބަދަލުތަާކ ގުޅިގެން އޮފީސްތަކަްށ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ގެ ގޮތެްއގެމަތީން އައު

ުދވަހުެގ  30ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ބަޖެޓު ފާސްކުރާތާ ގޮތް ކަނޑައެުޅްއވި ބަޖެޓު އޮންނާނޭ 

ން. ކްސް ތަޢާރުފުކުރުންޑޭޝަނަީކ އިންަކމް ޓެނުވަންޖެހޭނެއޭ. ދެވަނަ ަކމަކީ ރެކޮމަތެރޭގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަްށ ފޮ

ންޑޭޝަންއަކީ ފެމިލި ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ މެންޑޭޓު ފުރިހަމައަށް އަާދކުރުމަށާއި އެ އޮތޯރިޓީެގ ތިންވަނަ ރެކޮމަ

ލަތްތައް ާޤއިމުކުރުަމށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީން އް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދައި ވަޞީޚިދުމަތްތަ
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ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުން އެ އޮތޯރިީޓއަްށ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުމަށް.  2019ންވަރެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ރަނގަުޅ މި

ން ން ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން އޮތޯރިޓީއަށް މިހާރުްނ މިހާރަށް ދެ މިލިއަވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު 2019އެގޮތުން 

ްށ އޮތްތާނަގއި ިނއު ޕޮލިސީ ިރއަން އިތުުރކޮށް އަދި ކުނުޑމެން މި ފާސްކުރި ެއ ދެ މިިލއައިތުރުކޮށް، ދެންމެ އަުޅގަ

 ޝިއޭިޓވްްސގެ ދަށުން އެ އޮތޯރިޓީން އެދޭ ބަޖެޓު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ.އިނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިކޮމެންޑޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާލަން. ރިޔާޟް

 

 ހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ވާވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް

ން ގެ ފެިށގ2018ެއާއި  2017ބަޖެޓު އައިއިުރަގއި  އިގަ  2019ންޑޭޝަނަކީ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ރެކޮމަ

ޓުން ޓުތައް ބަޖެތެރެއިން ބަެއްއ ޕްރޮޖެކް މިހާހާހިސާބަށް ވެސް ކުރިއަށްދާ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެބަ ހުރި. އޭގެ

ުމގަިއ ކަ ދާޅުވިވިއެ ހުރެދާނެ ކަމަށް ބައެއް ބޭބޭފުޅުން  އި މެވެސް ދިމާލެްއގަ ފެންނަން ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ކޮން

ށް އެިދ ންދިއުމަގެށް ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް. ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަ އަށްދާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް،ވީނަމަވެސް މި ކުރި

 . ން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަންންޑޭޝަން ފާސްކުރަހުށަހަޅާ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް މިއީ. އެހެންވީާމ، މި ރެކޮމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާމިރު. 

 

 ހަކަދެއްެކުވން:ވާ ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

. ންއީދުކުރަތާޅުގަނޑު ންޑޭޝަނަށް އަ ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅި ރެކޮމަރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟްވިލުފުށީ ދާއި

ށްފަިއ . ތާއީދުކޮވެސް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން ާވގެ އެ ހުށަހެޅުމަށްރުމުގެ އިތުރުން އަދިވެސް ހަމަ އީދުކުއަދި ތާއީ

ންޏާ ވަ ކަމަށް ންެޑޝަނެއް ޮއވެއްޖެއޮފް ދި ރިޯކޑުަގއި އިތުރު ރެކޮމައަޅުގަނޑުމެން އަދިެވސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން 

ަގޅުވާނެ.  މިކަން ނިންމާލެވޭނެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ެގންދިޔައީމަ ރަނވެްސ ައވަހަށް ވާހަކަދަްއކާލާފައި ވީހާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޓުގެ ފުރުޞަތެއް މިނި 5މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް ދެން.  5ކޯޑުގައި ވާހަކަދެްއކުމަށް އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުން އޮފް ދި ރި

ރި މެންބަރު އްޒަތްތެއި ދުކުރާނެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އި އޮތް އެއްޗަށް ތާއީއަރުވަން. ޭއގެފަހުަގއި މިހާރު ހުށަހެޅިފަ

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް.

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ދި އަ މާޒީ އުސޫލުން ރަށްތައް ހިންގުންޑޭޝަނެއް ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ހުށަހަަޅން. ލާމަރުކަބަޖެޓު ރެކޮމަ

ގެ ވޭ ރަށްރަށު ދެ ތަކަށް އެ ުކ ަކއުންސިލު ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުދިނުމުެގ ސިޔާސަެތއް ސަރުކާރުްނ ގެންގުުޅްއވުމާއެ

 ސްޓްރީތަކުގެ ދެވޭ ބާރުގެ ދަށުން ބަދަލުވާ މިނިކައުންސިލްތަކަށް ސަުރކާުރން އެ  ކައުންސިލްތަކަާށއި އަދި ސިޓީ 

 ންޖެންސީގެ މުަގއި ވަނީނަމަ ެއތަންތަނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޓިކަ ބަޖެޓުގެ އިތުރަށް ފައިސާ ޭބނުންވާ

 . އަުޅގަނޑު މަޖައްސައިދިނުމަށްތެރެއިން ޚަރަދުކޮށް އެތަންތަން އެ މަަސއްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދެވޭެނ ގޮތަްށ ހަ

 ލާަނން. އި ފޮނުވައިބާރާތްކޮށްލާފަޢި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ން ރުފިޔާ ލިއަމި 37މެން އިތުރު މި ކޮށްދިން ންޑޭޝަނެއް ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ބަޖެޓު ރެކޮމަ

ގެ ޑަށް އެތަނުދިން ފައިސާ އިތުރުކޮށްދެްއވުމާ ެއއްކޮްށ މިހާރަށްވުރެ ބޮ މި އެއީ ޖުީޑޝަލް ެއޑްމިނިސްްޓރޭޝަނަށް

. ެއ ންަތއް ާރވާލަމަސައްކަތްތަްއ ސްޕީުޑެވގެން އިތުރު މައްސަލަަތއް ނިމިގެްނދާ ގޮތަކަްށ އެ ބޭފުޅުްނގެ ަމސައްކަތް

މަންސް ށާއި ޕަރފޯވައިދިނުމަށް. ދިނުމައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެޭހ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުރާވާލާ މަސައްކަުތގެ ތާވަލެ 

 ދިނުމަށް ހުށަހަޅަން. އިއޮޑިޓަކާ ެއއްކޮށް ފޮނުވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޭޒަްށ ދާރީއި އިއްވާފަ ންޑޭޝަން ލިޔުއާދެ! ތިޔަ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ލިޔުއްވާަފއި، ބޭބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ ރެކޮމަ

  ރަޝީދު. . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްންފޮނުވަމުން ގެންދެވުން އެދެ

 

  ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް
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ންދާ ކުރިއަށް ގެ ދިނުމުގައި މިހާރު މި  ންޑޭޝަނެއް ހުށަހަޅާލަން ކަމަށް. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑު ރެކޮމަ

ނިތައް ާވ ކުންފުސަުރކާުރ ހިއްސާ 100 މަަސއްކަތްތަްއ %ގެ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ބަނދަރުތަކާއި މަގުހެދުމު

 ންޑޭޝަން. މަށް އަޅުގަނޑު ހުށަަހޅާ ރެކޮމަމެދުވެރިެވގެން ނޫން ގޮތަކަށް ނުހިންގު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަމީލް   މެންބަރުރި. ިއްއޒަތްތެންޑޭޝަންތަކަށްގެންދާނީ ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިބޭ ރެކޮމައަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންނަވަމުްނ 

 މާން. ޢުޘް

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަ

ދިވެިހ  ންޑޭޝަނަކީ ޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތް ކުރިއަށްދާއިުރަގއިއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ރެކޮމަ 

 ދުފަންތީގެކޮށް ކުދި ކުްނފުނިތަކަށް، މެޞަރިއަށް ގެންިދއުމަށާއި އަދި ޚާއްކުންފުނިތަކަށް އިސްކަންީދގެން ކު

 . ކުންފުނިތަކަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްުޓތައް ލިބޭގޮތަށް މި އިންތިޒާމުުކރެވިގެން ގެންދިއުން. ޝުކުިރްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ރަޝީދު.  ބޭފުޅަކު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދުއްދޫ ދާގަ

 މާން އެ ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން. ޖަމީލް ޢުޘް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. 

 

 ކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއް

ނިތަުކެގ ެއ ކުންފު އްާސާވ ކުންފުނިތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުެގ ތިންވަނަ ެރކޮމަންޑޭޝަނަކީ ސަުރކާރު ހި

 . ކަތްކުރުންޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެއް ހެދުމާިއ، އަދި ކުންފުނިތަކުން ދައުލަުތގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ަމސައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު. އެ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ށް ތާއީދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު.  ރިފް، އިއްޒަތްތެރިޢަލީ ޢާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ

އް ންފުނިތަކުއްސާވާ ެގ ހި ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުަމށް، ޕްރޮޖެކްޓުތައް ސަރުކާރު އަޅުގަނޑު ރިޔާޟް

ދެން އަދި  .ދުކުރަންންޑޭޝަނަށް އަޅުގަނުޑ ތާއީއި އެހެން އެ ވިދާުޅވަނީ. އެ ރެކޮމަހަރުދަނާކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ

ުތ މަަސއްކަ  ،ޓްރެކްޓުތަެކއް ހުްއޓުމެއް ނެތިއޮތް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ސޮިއކުރަްއވާފައި ހުިރ ހުރިހާ ކޮންއެބަ

ށެްއގެ ރަ 20އިމުކުރުމަށް އި ވެއްޖެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާދެންނެވީ. މިހާރު ޖުލައި މަހުގަ ކޮންޓްރެކްޓު މި

 ގޮތުަގއި ންޑޭޝަނެއްިރއަށް ގެންދިއުމަށް އަުޅގަނޑު ރެކޮމަ، އެ ުހއްޓާނުލާ ކުހެންވީމާއި ޮސއިކޮށްފަ. އެކޮންޓްރެކްުޓގަ

 ހުށަހަޅަން ބޭނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޢާޒް.

 

 މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

 ށް. ންޑޭޝަނަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްގެ ރެކޮމަްއޒައަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކޮށްލަން ކެލާ ދާއިރާގެ އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .  އަސްލަމްންޑޭޝަނަށް. ެއއަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު. މުަޙްއމަދުމިހާރު ތާއީދު ނުލިބި އޮތީ އީާވގެ ރެކޮމަ
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 ން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވު

 ންޑޭޝަނަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ހުށަހެުޅއްވި ިތން ރެކޮމަهللا އީވާ ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަޙްމަދު އަބްދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު ދެކުނުތިނަދޫ 

ށް ނަންޑޭޝަމިލިއަން ރުފިާޔ އަުޅގަނޑު ެރކޮމަ 37ތުރުކުރުމަްށ ރޭޝަނަށް އިއާދެ! ޖުޑީޝަނަލް އެޑްމިިނސްޓް

ބާުރ ަގއި އިތުރުއިމުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ރއްޔިުތންގެ މެދުހުށަހަޅަން ބޭނުން. އެއީ ޢަުދލުއިންޞާފު ގާ 

މަށް ތް ހިންގުރީޢަނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަންބޮޑުެވގެންދާނެ ގޮތަށް މައްސަލަތައް އަަވސްކޮށްދެްއވުމާިއ، އެންމެ

 . އަހަުރ ބަޖެޓު ފާސްވުމުގެ ކުރިން ހާމަކުރަން 2020ބާރުއަޅައި މަަސއްކަތްކޮށް ލިުބނު ކުރިއަރަމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރު. އެއަށް ތާއީުދކުރާ ބޭފުޅަކު. ޢާ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 ހަމަ ހުށަހެޅި މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ދެންهللا ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކު

ށް، ދިނުމަޅައިށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަސާފުނުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ އިހުށަހެޅުމުގަ

ވީ މި ރުކޮށްދެއް ވި ބަޖެޓު އިތުށް އިތުރުކޮށްދެއް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަނަ ރުކުރި ބަޖެޓުން އިތުރު ހުށަ...އިތު

 ތާއީދުކުރަން.  ށް. އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު އިނޭގތޯކަމަ އިއެުކގަ ންޑޭޝަނާރެކޮމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ވާ ަޢބްދުތްތެރި މެންބަރު އީއިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އީގަ
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ފޯމަންސް ޖެހޭނީ ޕަރރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ޣަފޫރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެއީ މި އިތުރުކުރި ބަޖެޓު ައންނަންޝުކު

ންޖެހޭނެ ށް ހުށަހަޅަބެހޭ ކޮމިޓީތަކަ އޮޑިޓަކާ ެއއްކޮށް ކަމަާށއި އެ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ

 ޝުކުރިްއޔާ. ކަމަށް.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ވާ. އަޙްމަދު ަރޝީދު. ޝުކުރިއްޔާ އީ 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ންމުމަށް ނިއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު ހަދަން ފަށާފައި ހުރި ޑޮމެސްޓިކު އެއަރޕޯޓުަތއް ނުހުއްޓި ައވަހަށް 

 ރުމަށް ހުށަހަޅަން. ށް ލާޒިމުކުންސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަފިނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 !ލުކުރައްވާބާރާތް ބަދަވޭ ަކމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ތި އިމުކުރެންޑޭޝަނަކީ ލާޒިލާޒިމެއް ނުކުރެވޭނެ. ރެކޮމަ

 މުޙައްމަދު. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންބަރު މެޒަތްތެރި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، ަގއްދޫ ދާިއރާގެ އިއް  އެ ުހށަހެޅި އެއަރޕޯޓުަތކުެގ، ޅިރަޝީދުބެ އެ ހުށަހެ

ތަްނކޮުޅ އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، ލާޒިމުކުރުން އެ

 ގޭތޯ. މަށްފަހު އަޅުގަނޑު ަހމަ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން އިނކަނޑާލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޭރުން  ން އެދެން.މޭޒަްށ ފޯރުޮކށްދިނުއްވުންަތއް ިލޔުމަކުން އިދާރީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅު 

އެ  ފުޅުންނަށްއޭރުން ތި ބޭ ދެން އެއަށް ވޯޓަށް އަހާނީ.  އިއަޅުގަނޑުމެން ޗާޕްކުރުމާއި ތި ބޭފުޅުންނަށް ބަހާލާފަ

 މާން. ވަަޑއިގަްނނަވާނެ. އާދެ! ޖަމީލް ޢުޘްންޑޭޝަން ފެނިކޮމަރެ

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަ
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 ލިމެންޓްރީ ޝަނަކީ ިއއްޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ވާަހކފުޅުަގއި ސަޕްއަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ރެޮކމަންޑޭ

ފަިއވާ އުފެދި އިގަޅުވެަފއި އޮތުމާެއކު ސަްޕލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއަށް ރަށްރަށުބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ ވިދާ

 6000ޓަރީއަށް ސެކްރެ ރުފިާޔ، 6500ޔާ. ަނއިބު ރައީސަށް ، ރުފ7000ިއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ަރއީސަށް 

 ކުރިއްޔާ.އިދިނުމަށް. ޝުހަމަޖައްސަވަ  މްރުފިާޔގެ ދެވޭނެ އިންތިޒާ 5000އަދި އެހެން މެންބަރުންނަށް  ރުފިޔާ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ވީ. ހަކަ ވިދާޅު މިހާރު ވިސްނުމެއް ގެްނގުޅުްއވާ ވާ ުނވޭ. އްވާެނއެކޭ ވިާދޅެއްއެއް ހުށަހަޅުމިހާރު ސަޕްލިމެންޓްރީ

ނޭ. ށް ނުފެމަކަބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިދާނެ ކަ  ވުޖޫދަށް ނާންނަ މައްސަލައަކާ ، ތިޔަ ެރކޮމަންޭޑޝަން އަދިހެންވީމާއެ

 ޝާޙް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ށްަފއި މި ޓު ލަފާކޮއަޅުގަނޑުެގ ރެކޮމަންޑޭޝަަނީކ ކުރިއަްށ އޮންނަ، ކުިރއަށް ައންނަން އޮތް އަހަުރގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެ

ލޮޕްމަންޓް ރބަން ޑިވަެއކު އަ ޕްލޭނެއް އެކަށައަަޅއި އެއާ ގެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ޤައުމީ ތަރައްޤީ

އި ހުރިހާ އްގެ ގޮތުގަ އެކު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެ ޕްލޭން ހިއްސާޮކށްދެއްވަން. ދެން ެދވަނަ ހުށަހެޅުމެޕްލޭނަކާ

އެ  .ންތުރުކުރުއިފުން އެކު ދެން މުވަްއޒަ މަޤާމުތަކުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަކާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ަވރކްފްރޭމަކާއި

 ދެ ހުށަހެޅުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. ތާއީދުކޮށްލަްއވާ. 

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ުވމަށް ތާއީދުކުރަން.  އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުގަނޑުެގ ރެޮކމަންޑޭޝަނަކަށް ހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަީނ 

ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގެ އިންތިޒާމުތަްއ  ޚާބާއިވާފަިއވާ ަމޖިލިސް އިންތިއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެންމެ ފަހުން ބާއް

ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮާތއި އެ ަކންކަމުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފަިއާވ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުަޑކޮށް ކަްނކަން ކުރެވިދާނެ ގޮތްަތކުގެ 
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 އެ މަސްދުަވހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމާއި 3ފޯމަންސް އޮޑިެޓްއ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުްނ ކުރިއަށް އޮތް މައްޗަށް ޕާ

 އާއި މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން.  ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް ހުރިަނމަ. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

   އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުަމށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުަރން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސެންބެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ބަޖެޓާހަޅާއިރު މިންަތއް ހުށަދެން މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އެބައޮތް. މި ރެކޮމަންޑޭޝަ

  މައްޗަށް ، އެ ކަންކަމުގެޅެން މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާށަހެގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ރެކޮމަންޑޭޝަންތައް ހު

 ކަމެއް. އަމީތު.  މުޝަންތައް ހުށަހެޅުްއވުމަކީ މުހިންރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއގެން ރެކޮމަްނޑޭ

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރީ

 ސައްކަތެއްމަކޮމަންޑޭޝަންސްތަކުަގއި ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓާިއ މި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު މި ހުށަހަޅާ ރެ

ދު ކަމަށް ޚަރަކުރަން ލާޒިމްކުާރއިރުަގއި ައދި ލާޒިމްނުކުރިޔަސް އަުޅަގނޑުމެން ރެކޮމަންޑްކުރާއިުރަގއި ެއ ކަން

ެކްއ ންތައްތަކަ ންޑްކުރަނީމައްޗަށް މި ރެޮކމަ އެމީހުންގެހިނގާނެ. ހަމަ އެ ބަޖެޓު ފޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްާކ 

 ، އެ ކަންަކމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ިވސްނުން ހިންގަން ޙަޤީޤަތުގައި. ކުރަން. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު. 

 

 ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަ

އުޅެނީ ގާތްގަނަޑކަްށ  އަޅުގަނޑުމެން ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓޭ ބުނީމަ ހީވަނީ ކަންނޭނގެ ވަރަށް ބޮޑު ެއއްެޗކޭ. މި

ދޭތެރެ. ކިހާވަރަކަށް ޚަރަދުތަުކގެ  ދިނަސް ތިރީސްހާހާއި ފަންސާސްހާހާ ރާތަކަށްން އަމިްއލަ ފަތިރީސްހާހަށް ބޮޑުވެގެ

ކަމަށް ވަންޏާ އެމީހުންނަށް  ނުކުރެވޭ ، މިއުޅެީނކީ ހުން އެކަން ކުރަނީ. އެހެންވީމާދައިގެްނ އެމީބަޖެޓުތަކުން ހޯ ދެކޮޅު
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އައުޓްޯސސްކޮްށގެން ކުރެވިދާެނ ކަމެއް. އެމީހުންނެއް ނުކުާރނެ އެމީހުން ފޮއްޓަކަށް މިހާރު ދެލައްކަ ރުފިޔާއަްށވުރެ 

އަނެަކއްެޗކޭ ޓްރެއިނިންގ ކުރުޭމ އަނެކަްއޗަކޭ  އޮންަނ ކަމަކަށް ގިނައިން އެބަ ޚަރަުދކުރޭ ދިެވހިރާއްޖޭގައި. އެއްުދވަހު

، މިީއ ކުރަނީ. އެހެްނވީމާ ކިޔަިއގެން ވޯޓު ފޮށިަތއް ގެންދަން ކޮންމެ ރަށަކަށް ލޯންެޗްއ ހިފައިގެން މިހެން މިކަން މި 

ޅު އިންތިޚާބެއް ބޭްއވޭނެ ނުކުރެޭވވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ދެން. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ރަނަގޅު ހަމަ ދެފުށް ފެންނަ ރަނގަ

 ގޮތަކަށް އިނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ދޭ މި މިހާރު ރުމުގައިލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ރަށްރަށުގައި ކުނިކަހާ ސާފުކުނޑު ރެކޮމަންޑޭޝަނެްއ ހުށަހަޅާއަޅުގަ

ން ުކވާ މީހުއުޖޫރަތަކަކީ ިމއީ ވަރަށް ކުިރއްސުރެން ދެމުން އަންނަ ަވރަށް ކުޑަ އަެގއް. މި އަުގ ކުޑަކަުމގެ ޝަ

ިއއިރުަގިއ ށް އަމައަރަމުން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށްރަށެްއގަިއ އެބަދޭ ަރއްޔިތުން މި ަޝކުާވކު

ްއ ރި އަގުތަ، ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިހާރު ހުއް ގެނެސްނުދެވިފަ. އެހެންވީމާނީ ދާއިމީ ޙައްލެވެސް މިކަމަށް ވަ

 މަށް. ގެނެސްދިނު އިތުރަށް ރިިވއުކޮްށގެން އެ ަކންކަން ބެލުމަށްފަހުގައި މިހާރު އެ ހުރި އަގުަތކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ އާރިފް. 

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު ޢަލީ ޢާކެލާ ދާއިރާގެ

 ދެންމެ ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ރެކޮމަންޭޑޝަނަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޚަލީލް.  ޑރ.

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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އިކްރޯ ޮކޅެއް މަ ކަލަ ތަންށް އެބަ ީހވޭ މި ރެކޮމަްނޑޭޝަން ދެން ހަމަ މިހެން ެއއްއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަުޅަގނޑަ

 އްގައި މިލެތުން ތަންކޮޅެްއ މެކްރޯ ލެވަބޫލުކުރެވޭ ގޮމެން ެއބަ ދާހެން. އަޅުގަނޑަށް ގަ ކަށް އަުޅގަނޑުލެވަލަ

 ެތއް ލިޔާހާ ރަްށ ބައިވަރު ފޮވެްސ ވަ ، މިހާރުތައް އަންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާރެކޮމަންޑޭޝަންތަކާއި ެއއްޗެހި 

ހޭ. ދެން ، ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އެބަ ހުއްޓަން އެބަޖެއަތުެވއްޖެ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާރެކޮމަންޑޭޝަންސް 

 ،މަންސްއްގެ ޕަރފޯއް ނޫނިްއޔާ ތަނެުލގައި ޖުމްަލކޮށް ވަކި ސެކްޓަރެ އަނެއްކާ ވަިކަވކި ކަންތައްަތަކށް އައުމުގެ ބަދަ

ޝަން ރެކޮމަންޑޭ އުލަތުގެ ޕަރފޯަމންސް ރަނގަުޅކުރުން މިކަހަލަ ކަންތަކަށް ކަންނޭނގެ އަުޅަގނޑުމެންމުޅި ޖުމްލަ ދަ

 މޭ. ނަވައިލާނަ، ަތންކޮޅެއް އަުޑއަހަން ތަންކޮޅެްއ އުނދަޫގވާތީ ހިތަށްއެރީ ހަމަ ދަންބިނާކުރަންވާނީ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޘްމާން. ޖަމީލް ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ފުށީގެމަނަ

ްއ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ރެކޮމަންޑޭޝަނަކީ އަުޅގަނުޑމެން މި ބަޖެޓު ފާސްކުރަމުންދިޔައިރުަގއި ބައެ 

ކިަފިއ ދެއް  ވާހަކަވެސް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެްއގެ މުކަން އިސްކަންދީގެން ކޮްނމެހެންމުއައްސަސާަތކުން ވަރަށް މުހިން

ހުންނަށް ، ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީން އެ ކަްނތައްތައް އިތުރަށް ދިރާސާކޮްށ ޚާއްޞަކޮށް މީއެބަހުރި. އެހެންވީމާ

ދިނުމުެގ ގުޅުންހުރި ކަމެްއ ވެއްޖިްއޔާ މިކަމުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައި ތަކާއާއި ޢިނާޔަތް ބޭނުންވާ މުސާރަ

  .މަންޑޭޝަންކޮރެ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 .އަޙްމަދު ރަޝީދު

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްދޫ ދާއިާރގެ މެގައް

 މާންގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްލަން.ޖަމީލް ޢުޘް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝާޙް.
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  ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ީއ އެވަކި ައދަދެއް ދެއްކެވުން ވެސް  ، ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކުއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު

ގަުޅ ދާުޅވީ ރަނންޑޭޝަން ހުށަހެޅުމުގައި. ދެން އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަލީލް އެ ވިރެކޮމަ

ކަްނ ނީ. އެދަވާށްތޯ ކުިރއަށް ގެންކިހާވަރަކަ ރެކޮމަންޑޭޝަންއަުޅގަނޑުމެން މި  އިވާހަކަފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ީމގަ 

ނެ ރ ނުކުރެވޭމި އަދަދު ގޮސްދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޭޓަ ރެކޮމަންޑޭޝަން. އެހެންނޫނީ ހަމަ ފުރަތަމަ ނިންމަވާފަ

 ލަން.ްއގޮތްކޮށްއެ، އެކަމަށް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭހެން ޚިޔާލު ވަރަށް. އެހެންވީމާ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

. މި ން ކަމަށްވާނީ އެހެބޫލުކުެރވެނީ ެއަކންވެސް ގަ ތިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަުފޅެއް ތި ވިދާުޅވީ. ައޅުގަނަޑށް

މެނޭ ަގއި ނުހިްނ އަދި ބަޖެޓުގެބަަލއި އިމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދާއިާރއަކަށް ބަޖެުޓގަ އިގަ ރެކޮމަންޑޭޝަނު

ތީަގިއ  އަތްޕުޅުމަ، ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެެރކޮމަންޑޭޝަންތައް އަުތެވއްޖެ. އެހެންވީމާވެސް  ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް

ތެިރ އިްއޒަތް ؛ހެޅުންހުށަ ރެކޮމަންޑޭަޝން، އަުޅގަނޑު މިހިސާބުން ންމުމާއި ނުިނންމުން. އެހެންވީމާއޮތީ ގޮތެއް ނި

. ނީ އިނގޭތޯއާދެ! މިހިސާބުން ނިމު މާ، މިހިސާބުން،ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވިފައި މިވަނީ. އެހެންވީ  ހުރިހާ

 . ކުރިއަްށ ގެންދަވާ! ރެކޮމަންޑޭޝަންދެން 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

، ބްރިުޖ ބުރި 25ޗް .އެސަރުކާރުން ހިންގާފަިއވާ ބޮޑެިތ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގއި ހިމެނޭ ހަުއސިން، ެއއަރޕޯޓު، ައއި.ޖީ.އެމް 

. 2. 1 ށަހެޅުން،އަށް ހުމި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާފައިަވނީ ގާނޫނާ އެްއގޮތަށްތޯ ބަލަިއ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

މިންވަރު   ފައިސާގެަދއުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އިއެމް.އެމް.އެމްޕީ.އާރު.ީސގެ ޚިާޔނާތުގެ މައްސަލަ ބަލައި އެ މައްސަލަިއގަ

 އަށް ހުށަހެޅުްނ.  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއް މަޖިލިްސގެއެނގޭނެ ޮއޑިޓެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޙަްއމަދު. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ތެރެއިން ެއކަންކަން ، ަބޖެޓުއި ގެ ވާހަކަ ބަޖެުޓގަތަކުވެސް މި ރީޖަނަލް ެއއަރޕޯޓު  މުޤައްރިރު، ހަމަ އަުޅގަނޑު 

ހުރީމަ. އަުޅގަނޑުމެން ަގއްލަންދޫ  އިފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެޭވވަރަށްވުރެ މާ ކުދި އަދަދުތަކެއް ޖެހިފަ
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 90އި އިނީ ވެސް ޖަހާފަިއ ޅު ެއއަރޕޯޓުގަ މާފިނޮހޯރަފުށީ ަކއިރީަގިއ އެޅޭ ެވސް، ހއ. އެތެރެވަީރގެ  އެއަރޕޯޓަށް

މި ހުރިހާ  އި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންއް ގޮުތގަރެކޮމަންޑޭޝަނެއަުޅގަނޑު ހަމަ ބަޖެޓު  ވެމިލިއަން ކަމަށްވާތީ

އެއަރޕޯޓުތަެކއް، ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓުތަކާއި ރާއްޭޖގެ އެިކ އަތޮޅުތަކުަގއި އެޅެމުންދާ އެއަރޕޯޓުތަަކކީ މިއަހަރުެގ 

 90ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި މި ވޭނީ ކިހާވަަރކަށްތޯ؟ އެ ތެރޭގައި ނިމިގެންދާނެ އެއަރޕޯޓުތަކެއްތޯ؟ ެއކަން ޔަޤީންުކރެ

އަދަެދއް ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް މި  އެއަރޕޯުޓގެ ބިން ހިއްކުމަށް އޮތް ން ރުފިޔާއަކީ ޙަޤީޤަުތގައި މާފިނޮޅުމިލިއަ

ންނަްށ ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެ އިތެރޭގައި މިދިޔަ އަހަރުގަ  ގެއެއަރޕޯެޓއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުއެ ބޫލުކުރަނީ. ގަ

އް ގޮުތގައި ހުށަހަޅަން މި އެއަރޕޯޓު ނިމޭނެވަެރއްެގ ރެކޮމަންޑޭަޝނެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އެހެންވީމާ. ފެނިގެންދިޔައީ

 ާޔ މުޤައްރިރު. އަދަދެއް ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިެގން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން. ރުޞަތު އަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް ފު

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

 ށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.  ދެ ހުްއވިއަޅުގަނޑު ނާޝިދު ހުށަހެޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އް ވެްސ އެ  ކަށްއް ހުށަހަޅުްއވައިފި މިާހރު. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކޮްނމެ ބޭފުޅަރެކޮމަންޑޭޝަނެމާން ޖަމީލް ޢުޘް

ޅުމަށް އްމަދުގެ ހުށަހެމުޙަ އެހެންނޫނިއްޔާ ދެން މި މައްސަލަ،ދެނީ. އެހެންވީމާ،  ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މި

 ތާއީދުކުރުވަން ބޭފުަޅކަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ާއމިރު. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

އީ އެ  އިނގޭތޯ. އް ހުށަހަޅާލަންވެގެންރެކޮމަންޑޭޝަނެލުގައި ހަމަ  ހަމަ މުޙައްމަދަށް ތާއީދުކުރާ ހާވެސް އަޅުގަނޑު

ނޑު ގަ ހަމަ އަޅުޢިއްޔާތަކަށް ދިނުމަށްްސވަެރއްގެ އަަދދެއް މަދަނީ ޖަމުކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ކޮންމެވެ

މިނިސްޓްރީެގ  ން ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް. ފިނޭންސްމިލިއަ 15މިލިައން ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  10ހުށަހަޅާލަން. އެއީ 

 ށް. އްސަދިނުމަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ުކރިއެރުވުމަށް ކޮންމެެވސްވަެރއް ހަމަޖަކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނަމަ ެއ ޅުމަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުެޅއްއާދެ! ައޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު ކްލޯުޒކޮށްލީ. ދެން ާއމިރު ހުށަހެޅި ހުށަހެ

ޓު ވަރަކަށް މިނެ 10ނޑާލާނަން މެދުކަސާބުން އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ފުރުޞަތު އެކަނި ދެން އަޅުަގނޑު އަރުވާނީ. މިހި

އާދެ! ޖަލްސާގެ މެންދެން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ތި ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި އެްއޗެއް ލިޔުމުން ތަްއޔާރުކޮށް ނި ،ހުރިހާ މި

ެގ هللاވާ ޢަބްދުމެންބަރު އީ ރިފުރަތަމަ އިއްޒަތްތެ ން މި ފާސްކުރަން މި ހުށަހަޅަނީ،މި ސެޝަން ފެށުނީ. އަޅުގަނޑުމެ

މާދަމާ  ބޭފުުޅންނަށް އަޅުގަނޑު ކޯޑު ލިޔެަފއި ތިކޯޑުކުަރްއވަންޖެހޭ. ރެޑުަގއި ރެ ކޯހުށަހެޅުއްވުން. މަޖިލިސްގެ ރެ 

އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަސްލަމް ތާއީދުުކރެއްވި ގޮތަށް ފާސްކުރަން  ވާ ހުށަހަޅުްއވައިލާނަން. އެހެންވީމާ، އީ ދައްކައި

އަުޅގަނޑު މި، ރެކޮމަންޑޭޝަން އޮތީ ިތ  ން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ދެްއވު ންނަވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުފެނިވަޑަިއގަ

 ދަންނަވައިލާނަން. މި އަުޅގަނޑު ރެކޮމަންޑޭޝަންފުަރތަމަ ބޭފުޅުން އަުޑއައްަސވާފަިއ ެދއްތޯ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ސަުރކާުރ  އިވާ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ައއުހަށް ހުށަހަޅާފަސަރުކާރު އެުކލަވާލުމުގެ ކުރިން މަޖިލީ ބަޖެޓަކީ އައު 

އެކުަލވާލުމާއެކު ސަުރކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ގެެނވުނު ބަދަލުތަކާ ގުިޅގެން ބަޖެޓަށް އަްނނާނެ ބަދަލުތައް މަޖިލީހަށް 

ން ރައްޔިތުންެގ ނދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓުަގއި ވަިކަވކިން އެނގެން ނެްތކަމަށް ީވހި

ދަލު ނާންނާނެ ވަނަ އަހަަރށް ކަނޑައަުޅއްވާ ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޖުމްލަ ބަޖެޓަށް ބަ 2019މަޖިލީހަށް 

ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ގެންނެވި ބަދަލުތަާކ ގުޅިގެން އޮފީސްތަކަްށ  ގޮތެްއގެމަތީން އައު

ުދވަހުެގ  30އި ބަޖެޓު ފާސްކުރާތާ އޮންނާނެ ގޮތަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކަ ކަނޑައެުޅްއވި ބަޖެޓު

ން އެދެން. ދެްއވު އަށް ފޮނުއްވުމަށް. އެ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ ތެރޭގައި

އަޣްލަބިއްޔަތުން  )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(މި ތިްއބެވި ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުްނ ފާސްވެއްޖެ.  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

. އިންކަމް ޓެކްސް ތަޢާރުފުކުރުން. މި ރެކޮމަންޑޭޝަން، ްކސް ތަޢާރުފުކުރުން. އެހެންވީމާއިންކަމް ޓެ -2ފާސްވެއްޖެ. 

 އަްސލަމް. ފެނިވަޑައިގަންަނވާ  ތާއީދުކުރެްއވީ މުޙައްމަދުهللا. ވާ ޢަބްދުހުށަހެޅުއްވީ އީ  ރެކޮމަންޑޭޝަންއިޞްލާޙު. މި 

هللا ވާ ޢަބްދުޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުްނ ފާސްވެއްޖެ. އީ މި ކޮމި ގޮތަކަށް ވޯޓު ެދއްވުްނ އެެދން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

އޮތޯރިޓީގެ މެންޭޑޓު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާިއ  ން. ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަެރކޮމަންޑޭޝަންހުށަހަޅުއްވާ ތިންވަނަ 

އިުމކުރުމަށް ދައުލަތުެގ ނުންވާ މުވަްއޒަފުން ހޯދައި ވަޞީލަތްަތްއ ގާްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭއޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތަ

ރިޓީއަށް  އޮތޯވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުން އެ 2019އާމްދަނީން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު މިންވަރެްއ 

ން ެއ ޝިއޭޓިްވސްގެ ދަށުހަުރގެ ބަޖެޓުން ނިއު ޕްލިސީ އިނީވަނަ އަ 2019ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް. ެއގޮތުން 

 ރެކޮމަންޑޭޝަން ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަުތން އެ މި  އްސުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އޮތޯރިޓީ އެދޭ ބަޖެޓު ހަމަޖެ 

 -1ރެކޮމަންޑޭޝަން. ފާސްވެއްޖެ. ުކޅުދުއްފުށީ ުއތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހެޅުއްވި 

ން ބަޖެޓު އިތުރުކޮށްދެްއވާފަިއާވއިރު މިހާރަށްވުރެ ބާރު ސްޕީޑަށް ޑިޕާޓުމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ

ނިވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ މައްސަލަތަކަށް ނިންމައި، ަޕރފޯމަންސް އޮޑިެޓއް ހެދުމަށްފަހު މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަށާިއ މި
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 ެވއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ސްކޮމިީޓގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާ ްއވުމަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އަށް ފޮނުވައިދެ ކޮމިޓީ

 ޖެ ކަމަށް. ރިޔާސަތުން ކަނޑަައޅައިފި ާފސްވެއް

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 މުޙައްމަދު ވާހަަކދެއްކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ތިނަދޫ ދެކުނު

 ވަރަްށ ންޏާ މިއީދަވަކޮމިޓީ ތިހެން ގެން އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފާހެްއނުވޭ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ތިގޮތަކަށް.

   އެްއގޮތަށް ކޮމިޓީން ގެންދަވާ!ގަާވއިދާ ރާޟުުކރަން ތިގޮތަށް ނުގެންދަވާއަުޅގަނޑު އިޢުތި ބޮޑު،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު  ބަރު އަޙްމަްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު އަރުވަންދެން މަޑުކުަރއްވާ ވޯޓަށް ދާއިރު. ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންއި

ްށ އްޓި ކުރިއަހުރި ޑޮމެސްިޓކު ެއއަރޯޕޓުތައް ނުހު  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުން. މިހާރު ހަދަން ފަށާފައިރަޝީދު

 މެންބަރު ރާގެލާ ދާއިއެ ހުށަހެޅުން މި ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްެވްއޖެ. ކެ ދިއުމަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު(ގެން

އް ނަރުދަމާ ރަށެ 20އިވާ މިހާރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާފަ . ރެޮކމަންޑޭޝަންޅުއްވި ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހެ

 އިމުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓު ުހއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ނިޒާމު ގާ

 

 ހު()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަަކދެއްކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ތިނަދޫ ދެކުނު

. މާސްކުރަންވާއިދާ އެްއގޮތަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ައޅުގަނޑު އިލްތިއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ިމ ކޮމިޓީ ގަ 

ރި ހާފައި ހުޖަ އިއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، މި ކޮމިޓީ ގަވާއިދާ ެއްއގޮތަށް އެބަ ގެންދަންޖެހޭ. މިހާރު ބަޖެޓުގަ

ށް ންކަމަޅު ގޮެތއް ނޫލައިގެން އެހެން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަކީ ެއއީ އެންމެ ަރނގަ ރެކޮމަންޑޭޝަންއެްއޗަކަށް 

ާވ ގަށް އަޅުމަ، ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް ގެންޮގސް މި ވޯޓަށް އަހާ ކަންތައްތައް ހަމަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ 

 ކަންތައްތައް ކުރެްއވުން ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަތިމަރަފުށީ ދާ
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ދާނެ . ކަމަކުނުވޯޓުލީ މީހެއް ނުލާ މީހެއް ނެތް ފައިބަލާ .އްރިރުގެ ޒިންމާެއއް އުޫސލުތައް ހިފެހެއްޓުން އެއީމުޤަ

 ިމއީ ކުޅޭ ުކޅިވަެރއް ނޫން.  .ފާސްވެއްެޖއޭ ކިަޔއިގެެނއް

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ވާނެ ިމ ސޭހައެއް ނުންޖެހޭ އިނގޭތޯ. ިމތާ އަުޑގަދަކުރީމަކާ ރިާޔސަތަަކށް ފައި ދޭށް ެއއްބާރުލުން ޙަޤީޤަތުގަރިޔާސަތަ

 ކުާރކަށް. މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކާ، އެްއ ކު އަނެކަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން އެކައާދެ! މިހާރު އަުޅގަނޑު އި

ލެއް އްއްސަލަ ޙައް މެްނބަރަކަށް އިނގިލި ދިއްކުރުަމުކން މި މަބޭފުޅަކަށް، އެއް މެންބަރަކު އަނެބޭފުޅަކު އަނެއް 

ވާ ފައިށަހެޅިހުބޫލެއްނުކުރަން މި މައްސަލަ އެހެނިހެން ގަ ައޅުގަނޑު  ިއގައިނުވާނެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި މައްސަލަ

ެއ  ްއވަިއގެންމަވެސް، ބައެއް ބޭފުޅުްނ އަޑުގަދަކުރަ ކަމަކަށް. އެހެންނަ ބަލާއިރު ހުށަނޭޅޭނެމައްސަލަތަކާ އަަޅއި

 ބޭފުޅުން ގޮތް ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުަރްއވާތީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފާޠައިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ ދާ

ލަން އެބަ ބަލާ މީހުން ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު މިހާރު ވޯޓު ކަމަކުބޫލުކުރަމޭ. އެ ުޅަގނޑު ގައިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަ

 ޖެހޭ. އަދަދު ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ކާކުތޯ ވޯޓު ލީ. ކާކުތޯ ޯވޓު ނުލަނީ. ފާސްވެއްޖެތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަނޑު އެ އިވާތީ އަޅު އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލާފަ

 ކަށް ވޯޓަށް ާނހާނަން.ރެކޮމަންޑޭޝަނަ

 

 މުޙައްމަދު ވާހަަކދެއްކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ތިނަދޫ ދެކުނު

 ނޭނގެ. އް މީހެނުލީ  ނިންމަންވާނީ. ހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިމިއްޖެއޭ. ލީ މީހެއް އިމުޤައްރިރު، ވޯޓަށް އެހީމަ ގުާނފަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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ކު ެއ ސް މެންބަރަެވސް ވޯޓު ނުގުާނތީ ނުވަތަ ގުނާތީ ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫން މިއީކީ. އެްއވެ އެްއގޮތަކަށް

ޠިލުކުރާ ހެޅުން ބާބޭފުޅަކު ހިތްޕުޅާ ނުކުރައްވާ މައްސަލަެއއް މިތާ ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ ދެން އަުޑގަދަކޮްށގެން އެ ހުށަ

ވާ ހުށަހަޅުއް  ، އެއް ބޭފުަޅކު އަެނއް ބޭފުޅަކުމި ޖެހޭ މައްސަލައަކީ. ެއހެންވީމާ. ެއީއ ގޮތަކަށް ތި ނިންމަވަނީ

ރާގެ ތަދޫ ދާއިހިހުށަހެޅުމަށް ކެތްތެރިކަމާއެކު ތިއްބަަވއިގެން ނޫނިްއޔާ މިަކމެއް ކުރިައކަށް ނުދާނެ. ދެން އޮތީ 

 ންނާކުރުމަޒީ އުސޫލުްނ ހިންގުން ހަރުދަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަ. ލާމަރުމެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްަލމް

  ފިނޭންސްގެ ތަކުން ިއތުރުކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފްސިާޔސަތަކަށް ީވހިނދު، ކައުންސިލުސަރުކާރުގެ 

ިއގަންނަާވ  ފެނިވަޑަމި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ދިނުމަށް. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު(ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސައި

ިއ މާ، ކުރީގަފާސްވެއްޖެ އިއްތިފާުޤން. އެހެންވީ ރެކޮމަންޑޭޝަންމި  ޓުދެއްވާ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ބޭފުޅުން ވޯ

ްނ ކޮމަންޑޭޝަރެފާސްވެފައި އޮތް ކަމަށް ވިަޔސް ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެންދަވާފަިއވާތީ އެ އަޅުގަނޑު 

. ސަރުކާރު ންޑޭޝަންރެކޮމައަސްަލމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދެވަނަ . 2ހު( ނުހިމަނާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 މި ގޮތަށް  .ޕަރފޯމަންސް އޮޑިެޓއް ހެދުމަށްވާ ކުންފުނިތަުކގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެތަންތަނުގެ ހިއްސާ

ކޮމަންޫޑ  ަޅކަށްފަހު()ަވގުތުކޮދެއްވުްނ އެދެން. ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުން ފާްސވެއްޖެ.  ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން ޯވޓު

ހައުސިންގ.  -1.  ޕްރޮޖެކްުޓ ހިމެނޭޅުްއވުން. ސަުރކާރު ހިންގާ ބޮޑެތިދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ާނޝިދުގެ ހުށަހެ

 .އެސް.އެލްބުރިޖު، އެމް މާރާތް،ބުީރގެ ޢި 25ައއި.ޖީ.އެްމ.އެްޗގެ  -3ރނޭޝަނަްލ އެއަރޕޯުޓ، ވެލާނާ އިންޓަ -2

ޓީއަށް ޔަތު ކޮމިއެްއގޮތަށްތޯ ބަލައި މަޖިލީހުގެ މާލިއް ވަނީ ދައުލަުތގެ ގާނޫނުަތކާރޫޢު ހިނާގފައިއެއަރޕޯޓު. މަޝް

އިސާ އެންމެ ންޖެހޭ ފަހުށަހެޅުން. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސގެ ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލަ ބަަލިއ އެ މައްސަަލއިގެ ަދއުލަތަށް ލިބެ

ވިލުފުީށ  ކަށްފަހު(ށަހެޅުން. އާދެ! އޭތި ވެސް ފާސްީވ. )ަވގުތުކޮޅަ ބޮޑަށް އެނގޭނެ އޮޑިެޓއް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް ހު

ހުން ބަ އޮތް. މީވެސް ަޖހާފައި އެ އެހެން ޅުއްވި މައްސަލަ. ހުށަހެޅުއްވުންދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހެ

 އަލުްނ  އަގުަތއްއެވާތީ މަށް ކަކީ ވަރަށް ކުޑަ އަެގއް ކަދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުަގއި ކުނިކަާހ ސާފުކުރުން މިހާރު ދޭ އަގުތަ

ށަހެޅުން.  ެދވަނަ ހުޮބޑުކޮށްދިނުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ރިޔާޟް ަރޝީދުގެ ގެ ައގުތަކަށްކުރުމަށްފަހު މިހާރުރިވިއު 

އަްށގެންދިއުމަށް. ދިވެހި ކުންފުނިތައް މެދުވެިރކޮށް ކުރި 100ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް %ބޯފެން، ނަރުދަމާ، ބަނދަރު ހެދުން

ބަރު އަޙްމަދު ރާގެ މެންދޫ ދާއިންޑޭޝަން ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކުޑަުހވަުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! އެ ރެކޮމަވަގު)

 ން މަދަނީމިރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުްއވުން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސްގެ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިއާ

ކަށްފަހު( އާދެ! ން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް. )ަވގުތުކޮޅަ މިިލއަ 18ިރއަުރވާ ެނގެހެއްޓުމަށް ޖަމްޢިއްޔާތައް ކު

 ނުދެްއވީމަ ނިމުނީ.އަޅުގަނޑު، ވޯޓު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

  ން.އިއެ  ނގޭތޯ. އަދަދު ކަނާޑލަދެއްވާނުަބއިކޮށް އި އޮތީ . އަދަދު ކަނާޑލަދެއްވާ. އަދަދު އެއަދަދު އެ އޮތީ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާލޙު ތަކުރާރުކޮށްލަން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބޭފުޅުން ތި ގެނައި އިޞް ، ައޅުގަނޑު ތިއެހެންވީމާ

ގެހެއްޓުމަްށ އެކަށީގެްނވާ އަދަެދއް ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ކުރިއަުރވާ ނެ 

هللا ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޓަށް އިތުރުކޮށްދީފައިާވ އަޙްމަދު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުން. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ ބަޖެ

އިމްކުރަން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގިއ ޮކށްދީފައިވަނީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިތުރު ން ރުފިާޔ، މިލިއަ 37

އިތުބާރު ބޮުޑވެގެންދާ ގޮތަކަްށ މައްސަލަ ައވަސްކޮށްެދއްވުަމށާއި އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ހިންގުމަްށ 

ބެހޭ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުގެ ކުިރން މަޖިލީހުގެ ކަމާ 2020ކުރިއެރުން ބާރުއަޅާ މަސަްއކަތްކޮށް ލިބުުނ 

ފާސްކުރަްނ  ރެކޮމަންޑޭޝަންމި  ،ލާޙު މިގޮތަށްށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މި އިޞްކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަ

ފަހު(  ފާހެއްނުވި. )ަވގުތުކޮަޅކަށްލާޙުން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މި އިޞްދެއްވުން އެދެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ޯވޓު

هللا މި ދޭތި ވެސް، ޢަބްދުދެން ، ފާސް ވެސް ކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ ދާދި އެއްގޮތަކަށް އޮތް ިއޞްލާޙެއްވަނީ ހުށަހަޅައި

ގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ިހގެން މި ުއޅެނީ. )ވަ ނޭބޭފުޅުން މައްސަލަ ޖައްސާތީ ވޯޓަށް ވެސް  އެތި ވޯޓަށް އަހަންވީ ދޯ. ތި

ޓީން ފާސްކޮށްފަިއ ކޮމި އެތި ކަމަށް، ން ލިބެނީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތުމާއެުކ ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އޮޕީނިއަލީގަލް

ތީމަ ފުދޭނެ ، ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ އެތި އޮފައި އޮތް ނިންމުމެއް. އެހެންވީމާކުރިން ނިންމާ މިލިއަން ދޭން 37އޮތީ 

 5އެހި.  ންޑޭޝަން، ނޫން ނޫން. ވޯޓަށްމާ، މިހާހިސާބުން މި ރެކޮމަކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީތި ފާހެއްނުވޭ. އެހެންވީ

ޓަްށ ުޢތިރާޟްނުކުރައްވާ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަނޑު ވޯއިهللا ވޯޓު ލިބުނީ. އެހެންވީމާ، ރިޕީޓަކަށްވާތީ ޢަބްދު

ވޯޓަްށ  ނޑުއަޅުގަހެޅުމަށް އަޙްމަދުގެ ހުށަ هللا ، )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ޢަބްދުނުދަންނަވާނަން. އެހެންވީމާ

 ، މިހިސާބުން ގޮތަކަށް ފާހެއްުނވި. އެހެންވީމާލާޙު މިަވގުުތކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! މި އިޞް ލާނަން. )ދަންނަވައި

ންޑޭޝަނަށް ވޯޓަށް އަހައި ނިމުނީ. ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މުޅި ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުރިހާ ރެކޮމަ

ޖަހާއިރު ޖަލްސާ އޮންނާނެ. އެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ!  4ދެ! މާދަމާ ޖަހާއިރު. އާ 4ޓަކައި މާދަމާ  ނިންމާލުމަށް

  .وعليكم السالم. ންނަަވންދަ ޓަކައި ޝުކުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ތި ދެއްވި އެއްބާރުުލމަށް

https://en.wiktionary.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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