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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްން.ްމެްނބަރ22ްުއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/21މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.3.2ްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްް-3.2

ް

ްގާްއެންގުން.ރިޔާސަތުންްއަން.4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްއަންގ4ްާއަިއޓަމު ްްރިޔާސަުތން ްފަށަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްލަފާކުރ2114ްްާއެްނގުން.ްމިއަދު ްއަހަރަށް ވަނަ

ްބަހުސްކުރުން.ްއަޅު ްރިޕޯޓަށް ްގޮުތގެ ްދިރާސާކުރަްއވައިްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓު،ްބަޖެޓްްދިރާސާކުރާ ނުޑްދައުލަތުގެ ގަ

ާއ6:11ްންްފެށިގެންްމިއަދުގެްޖަލްސާްމިއަދުގެްއިުރއޮްއސ9:11ްްިގަސްތުކުރަނީްމިއަާދއިްމާދަމާގެްޖަލްސާްހެނދުނުް

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްރިޕޯޓާ ްބަޖެޓް ްމި ްަގސްތުކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްޖަލްސާ ްމާދަމާގެ ްއަިދ ްގެންދިއުމަށް. ހަމައަށް

ް ްހުރިހާ ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ްކުރިއަށްްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ްޖަލްސާ ްނިެމންދެން ްފުރުޞަތުއަރުވައި މެންބަރުންނަށް

ްވާނީް ްމިހާރުވެސް ްވާހަކަ ްއޮންނާނެ ްދުވަހު ްއާދީއްތަ ްދެންނެވުން ްވޯޓަށް ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްއަދި ގެންދިއުމަށް.
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ްގެން ްއިންިތޒާމުކުރަމުން ްމިގޮތަށް ްމަސައްކަތް ްދަންނަވާފަ. ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ދިއުމުަގއިްޢިއްޒަތްތެރި

ްބަހުސްކުރުމަށްް ްރިޕޯޓަށް ްމި ްދަންނަވަން. ްވެސް ްވާހަކަ ނޑައިާލނެ ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްވަގުތަށް ްނަމާދު ހުސްވަގުުތކޮޅަށާއި

މިނެުޓިއރުގެްފުރުޞަތެއް.ްމިްވާހަަކ7ްްޢާއްމުްކޮމިޓީންްލަފާދެއްވާފައިްވަނީްކޮންމެްމެންބަރަކަށްްއެްއްފުރުޞަތު.ްއެއީް

ްމިއަ ްދަންނަވާލުމަށްފަހު ްދަންނަަވއިލާނަން. ްކޮމިޓީަތއް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބޭއްވުމަށް ްކޮމިީޓ9:31ްދު ްކޮމިީޓ، ްޢާއްމު ަގއި

ް ްކޮޓަިރ11:15ްަގއި.3ްްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްސުލޫކު 11:15ްގަިއ.2ްްަގއި ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްަގވާިއދު 3ްަގއި

2:11ްގައި.ް ްކޮޓަރި ްޮކމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްޕެޓިޝަން ްމިންވަުރްްގައ8:31ިަގއި.2ްްަގއި ްއަދާކުރާ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާުރގެ

ްގައި.1ްބަލާްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރިް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއަކތެއްްނެތް.ްވާލު.ސ5ްްުައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްޖިލީހުެގްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްަކންކަން.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.މ6ްަޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރު.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރ7ްާއެޖެންޑާްައއިޓަމުް

7.1-ްް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްރަޝީދު ްރިާޔުޟ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ް ްދާއިާރގެ 2119/11ްވިލުފުށީ

ްޤާނޫނަށްް ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްއެހެނިހެން ްއާިއ ްމުސާރަ ްނައިުބެގ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ްއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްކިޔު ްުފރަތަމަ ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްނައިުބގ2119/11ްްެން. ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްާއއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްމުސާރަްއާއިްއެހެނިހެންްއިނާަޔތްތަކާްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެްބިލު.
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ް

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކޮށްފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން.8

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްއެޖެންޑާ ްކުރިނ8ްްައއިޓަމު ްކުެށއްްް. ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެްއެގ ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ދާޢީްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްކަމެއްްނެތް.ްއިބްތ9ިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމގެްދަށުންްކަމެއްްނެތް..ްނުނ11ިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްއަހަރަށްްލަފާުކރާްދައުލަތުގެްބަޖެުޓ؛ްބަޖެޓ11.1ް2114ްްުން.ްޓީަތކުންްހުށަހަޅާްކަންކަކޮމ11ްިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްރިޕޯޓަށް ްމި ްިރޕޯޓު. ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްކޮމިޓީން ޑިސެމްބަރ22ްްދިރާސާކުރާ

2113ްް ްރިޕޯޓަްށ ްމި ްފޮނުވުނު. ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖ51ްިަގއި ްރިޕޯޓު ްމި ްލިބިފަިއވޭ. ލީހަށްްއިޞްލާުޙ

ްއިބްރާހީމް.ް ްޤާސިމް ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނިގލީ ްމުޤައްރިުރ، ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ

ްއަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތްތެރިްމުޤަްއރިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް
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ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމާމިނގިލީްދާ

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްމިައދުްއަޅުަގނޑުްމިްދަންނަވާލަނީްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްحين، الر  حون بسن هللا الر  

ް ްހުށަހެޅުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްޓްރެޜަރީން ްބަޖެޓ2114ްްުއެންޑް ްބަޖެޓު، ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރައްަވއި ްކޮމިޓީން ްދައުލަތުގެްދިރާސާކުރާ ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރާ ްތަޢާރަފު؛ްބަޖެޓް ރިޯޕޓު.

މާއްާދގެް)ރ(ްގަިއވާްގޮތުގެްމަތިންްަރއްޔިތުންެގ179ްްބަޖެޓްްދިރާސާކުރުމަށްްޓަކައިްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްަގވާިއދުގެް

ްެއއް.ް ްކޮމިޓީ ްގުޅިފައިވާ ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްއަދި ްކޮމިޓީއާ ްމާލިއްޔަތު ްބަޖެޓ2114ްްްމަޖިލީހުގެ ްދައުލަތުގެ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްވަނީ ްފޮނުއްާވފައި ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުންގެ ްއަްށ ްކޮމިޓީ 31ްްދިރާސާކުރާ ްޭބއްިވ2113ްްޮއކްޓޯބަރ ްދުވަހު ްބުދަ ވީ

ވަނަްޖަލްސާގަ.ްމިްރިޕޯޓަކީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގ9ްްެވަނަްދައުރުގ3ްްެވަނަްއަހަރުގ2113ްްެރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެް

ްގަާވއިދު 179ްްގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމާއްދާެގް)ރ(ްގަިއވާ ްދިރާސާކުރެއްވުމުގ2114ްްެވަނަ ްދައުލަުތެގްބަޖެޓް ްއަހަރު ވަނަ

މަސައްކަތް،ްބަޖެޓްްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީގެ؛ްމީގެްފަހުންްކޮމިޓީްކަމަށްްބަޔާންކޮށްފައިވާ،ްނިންމަވާފައިާވ؛ްއެްމާއްދާަގއިާވް

ްޢަމަލުކޮށް،ް ްމަތިން ްއަހ2114ްަގޮތުގެ ްޓަކައިްވަނަ ްނިންމަވައިދިނުމަށް ްގޮތެއް ްމަޖިލީހުން ްމެދު ްބަޖެޓާ ްަދއުލަތުެގ ރުގެ

ް ްގޮްތ179ްްގަާވއިދުގެ ްހިނގައިދިަޔ ްކޮމިޓީ ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރިޕޯޓެއް. ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ް)ކ(ގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނޑުްދަންނަަވިއލެވޭތޯްމަސަްއކަތްކޮށްލާނަން.ްއާދެ!ްބަޖެޓްްދިރާސާކު ާރްކޮިމޓީްއަީކްމަޖިލީހުގެްމާލިއްޔަތުްކުޑަކޮށްްއަުޅގަ

ް ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީގައި ްއެ ްާވތީ، ްކޮމިީޓއަކަށް ްގުޅިފައިވާ ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްއާއި ޢިްއޒަތްތެރ22ްްިކޮމިޓީ

ްދިރާސާކުރެ ްހިމެނިފައިވާނެ.ްއާެދ!ްކޮމިޓީން ްއެެކއްަގއި ްޖަދުވަލް ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްލިސްޓު ްމެންބަރުންގެ ްއވިްމެންބަރުން؛ްއެ

ްއެންޑްް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއަސްލަކީ ްމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ްޓަކައި ްދިރާސާކުރެްއވުމަށް ްކޮމިޓީން ްމަޢުލޫމާތު. ގޮތުގެ

ް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮފ2114ްްްޓްރެޜަރީން ްމިނިސްޓްރީ ްބަޖެޓް ްަދއުލަުތގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްނަން ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް 9ްް)2113/127ްބަރު ްމަޖިލީހަށ2113ްްޑިސެމްބަރ ްރައްޔިތުން ްއިން )

ވަަންއަހަރުގެްދައުލަުތގެްބަޖެޓްްގެންނަވަންޖެހޭްއިޞްލާޙު،ްައދިްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސ2114ްްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާް

ް ްނަންބަރު ްޓްރެޜަރީގެ 2113/131/13ްއެންޑް ްފ12ްޮގެ ްިސޓީން ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ްއިތުރުްޑިސެްމބަރގައި ނުއްވާފަިއވާ

ް ްނަންބަރު ްއަދި 2113/131ް19ްްމަޢުލޫމާތު؛ ްޓަކައި ްޚަރަދުކުރުމަށް ްއަޅަނ2114ްްްޑިސެމްބަރްބަޖެޓުން ްއަހަރު ވަނަ

ް ްރިޕޯޓު،ްޖަދުވަލް ްަތފުސީލު ްފިަޔވަޅުތަުކގެ ް)2ްނިންމާފައިވާ ްް-(3ގައި. ްމަރުޙަާލގަިއ ްއިތުުރ2114ްްކޮމިޓީގެ އަހަރުެގ

ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްއެްްތަފުސީލު ްހިނދު، ްއެދުނު ްހޯދަން ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮްފ ްމިނިސްޓްރީ ބޭނުންވެގެން

ް ްތެރެއިން ްއޮފީސްތަާކއ2114ްްިމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ްމިނިސްޓްރީތަކާއި ްމުއަްއސަސާތަާކއި ްއެިކއެކި ްދައުލަުތގެ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްތަ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްަތފުސީލް. ްބަޖެޓުގެ ްކައުންސިލްތަުކގެ ްގޮތުނ2114ްްްޅުމުަގއި ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްޚިޔާލުތައް.ް) މިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީންްއަދިްއެްމިނިސްޓްރީގެްް-(5މެންބަރުންްފާޅުކުރައްވާފައިވާ

ްއޭވި ްބޭފުޅުންނާ، ްބެހޭ ްކަމާ ްމިނިސްޓްރީގެ ްއެ ްއަދި ްއެޑިޔުޭކޝަން ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ްބޭފުޅުންނާއި ްބެހޭ އޭޝަންްކަމާ
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ްމަޢުލޫމާތު.ް ްދެްއވި ްވަަޑއިގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަތިން ްއެދިވަަޑިއގަތުމުގެ ްކޮމިޓީގެ ްއިްސްބޭފުޅުން ްކޮމާންުޑގެ ސެކިއުރިީޓގެ

ްކޮމިޓީންްް-(6) ްމެންބަރުންނާއި ްޮގތުން ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްހޯއްދެވި ްޓްރެޜަރީްނ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ްމަޢުލޫ ްބޭނުންފުޅުވާ ްސާފުކުރަްއވަން ްނަންބަރު ްޓްރެޜަރީެގ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ 18ް)2113/137ްމާތު

ްދައުލަުތގ2113ްެޑިސެމްބަރް ްމުައއްސަސާތަކުންާނއި ްމުސްތަިޤއްލު ްއެކި ްމަޢުލޫމާތު.ްއަދި ްއިތުރު ްޮފނުއްވާފަިއވާ (ްއިން

ްސިޓީތަ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްފަރާތްތަކުން ްއެިކއެިކ ްދާއިރާތަކުންާނއި ްއަށްްއެކި ްކޮމިޓީ ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްއަދި ކާ

ް ްފަރާތްތަުކގެ ްއެ ް)2114ްފޮނުއްވި ްބަޖެޓް. ްލަފާކުާރ ްއަހަރަށް ްއޮޑިޓަރްް-(8ވަނަ ްއަދި ްމަނިޓަރީންނާ މޯލްޑިވްްސ

ް ްޖަދުވަލް ްރިޕޯޓު؛ ްލަފާގެ ްފަންނީ ްދެއްވާަފއިވާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓް ްއޮފީހުން ް)3ޖެނެރަލް ްމަނިޓަރީްް-(9. މޯލްޑިވްސް

ްބޭފުޅުންްއޮތޯރިޓީ ްބެހޭ ްކަމާ ްެއްއޮފީހުގެ ްބޭފުޅުންނާ،ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލާއި ްބެހޭ ްކަމާ ްެއްއޮތޯރިޓީގެ ްއަދި ްގަވަރުނަރާ ގެ

(ް ްމަޢުލޫމާތު. ްވަޑަިއެގންދެއްވި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަތިން ްއެިދވަަޑިއގެންނެވުމުެގ ްެއސޯސިއޭޝަްންް-(11ކޮމިޓީގެ މޯލްޑިވްސް

ްއަދިް ް)މަޓީ( ްއިންޑަސްްޓރީ ްޓުއަިރޒަމް ްއިންޑަސްޓްީރްްއޮފް ްކޮްނސްޓްރަކްޝަން ްއޮފް ްއެސޯިސއޭޝަން މޯލްޑިވްްސ

މިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީންްް-(11)މަސީ(ގެްއިްސވެރިންްކޮމިޓީްއަށްްވަަޑއިގެންެދއްވިްމަޢުލޫމާތު.ް)

ްބަޖެުޓގައ2114ްި ްަދއުލަތުގެ ްފޮނުވާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްއިތުރުކުރުމަށްްްވަނަ އާމްދަނީ

ް)މަސީ(ްއިންް ްއިންޑަސްޓްރީ ްއޮފްްކޮންސްޓްރަކްަޝން ްމޯލްޑިވްސްްއެޯސސިޭއޝަން ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަންކަމާ ހުށަހަޅާފައިވާ

ް ްކޮމެންޓުތައް. ްް-12ފޮނުއްވާފަިއވާ ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްލަފާކުރ2114ްްާމިނިސްޓްރީ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްމަޖިލީހަ ްގުޅޭގޮތުްންރައްޔިތުންގެ ްކަންކަމާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްބަޖެުޓގަިއްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްފޮނުއްވާފަިއވާ ށް

ް ްކޮމެންޓުތައް. ްފޮނުއްވާަފއިާވ ްއިން ް)މަޓީ( ްއިންޑަސްޓްީރ ްޓުއަިރޒަމް ްއޮފް ްއެސޯސިޭއޝަން ކޮމިޓީެގްް-4މޯލްޑިވްސް

ްޢިއްޒަ ްގޮތް؛ ްެގންދެވިފައިވާ ްކުރިއަށް ްގެންދިއުުމގަިއްމަސައްކަތްތައް ްކުރިއަށް ްމަސަްއކަތް ްމި ްރައީސް. ްތތެރި

2114ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރެވިފަިއާވްމަސައްކަތްތަކުންްއަޅުަގނޑުްބައެއްްދަންނަވައިެލވޭތޯްމަސަްއކަތްކުރާނަން.ްއާދެ!ް

ް ްބޭްއވުނީ ްބައްދަލުވުން ްފުަރތަމަ ްކޮމިީޓގެ ްދިރާސާކުރާ ްބަެޖޓް ްދައުލަުތގެ ްއަހަުރގެ ވަނ2113ްްަމްބަރްޑިސ19ްެވަނަ

ްއަޣްލަިބއްޔަތުް ްބޭފުޅަކަށް ްއެްއެވސް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްނަން ްއާދެ! ްމުޤައްރިރުކަމަށް؛ ްޮކމިޓީގެ ްބައްދަލުވުުމގަިއ ްމި ދުވަހު.

ްމަަސއްކަްތް ްހޮވުމުގެ ްނައިބު ްމުޤައްރިުރގެ ްމުޤައްރިރާއި ްކޮމިޓީެގ ްބައްދަލުވުމެްއގައި ްދެ ްކޮމިޓީގެ ްއެ ލިބިފައިނުވާތީ

ްގެން ްހުށަހެޅި،ްކުރިއަށް ްނަން ްއިބްރާހީމުގެ ްޤާސިްމ ްައޅުަގނުޑ، ްއާދެ! ްކަމަށް؛ ްމުަޤއްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްއެގޮތުްނ ދެވުނު.

ަނއިބުކަމަށްްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްިތއްބެިވްމެންބަރުންގެްއަޣްލަބިްއޔަތުންްިއންތިޚާބުކުރެވުނު.ްއަިދްއެްކޮިމޓީގެްމުޤައްރިުރގެ

ްޢަ ްެމންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްޓަަކއިްهللاްބްދުކެލާ ްެއކަމަށް ްއާދެ! ްއަޣްލަބިއްަޔތުން. ްހޮވިވަަޑިއގެންނެވި މަޢުޞޫމު

ްޢަބްދު ނޑާއި ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިޓީގެްهللاްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއަށްފަހު ްއާދެ! ްނަމުގަ. މަޢުޞޫގެ

ް ްމީގެއިތުރުން ްމަޝްވަރާކުރެވުުނ. ްމެދު ްގޮތަކާ ްކުރިއަްށގެންދާނެ ްމަސައްކަތް ްގަާވއިދަށް ްހިންގާ ވަނ2113ްްަކޮމިޓީގެ

ްކޮމިޓީގެް ްބައްދަލުވުމުަގއި ނަޑއެުޅްއވި.ްމި ްކަ ްހިންިގްގަާވއިދުކަުމގައި ްކޮމިޓީ ްިދރާސާކުރެްއވި ްބަޖެޓް ްދައުލަުތގެ އަހަރުގެ
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ްމަޝްވަރާކުެރއްވުމަށްފަ ްމެދު ްގޮތަާކ ްތާވަލްކުރާނެ ްމަަސއްކަތް ްޓަަކއި ްގެްނދެވުމަށް ްކުިރއަށް ްއެްމަސައްކަތްތަްއ ހު،

ް ްސުންަގޑި؛ ްޮފނުވާނެ ްރައީސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްފުރިހަމަކޮށް ްމަސަްއކަތް 21ްްކޮމިޓީގެ ްހޮނިހިރ2113ްްުިޑސެމްބަރ ވާ

ް ްގޮތަށް ްނިންމަވާފައިވާ ްކޮމިޓީން ްނަމަވެސް ނޑަެއޅުްއވި. ްކަ ްނިޔަލަށް 21ްްދުވަހުގެ ްތާރީޚުަގއ2113ްްިޑިސެްމބަރ ގެ

ްމެންބަ ްނިންމެުވމަށްފަހު ްމަސައްކަތް ްފުރުޞަތުއެރުވުމަށްްކޮމިޓީގެ ްހުށަހެޅުމަށް ްއިޞްލާޙު ްފޮނުއްވަިއ، ްރިޕޯޓް ރުންނަށް

ވާްބުރާސްފަތިްދުަވހުގެްނިޔަލަށްްކޮމިޓީގެްމަސަްއކަތްްފުރިހަމަކޮށް،ްފޮނުވުމަށ2113ްްްޑިސެމްަބރ19ްްދަތިފުޅުވެދާނެތީް

ްމަސަްއކަތް ްޮކމިޓީގެ ްއެިދވަަޑއިގަންފަިއްވާތީ ްރަީއސް ްމުއްދަެތއްެގްތެރޭަގިއްްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްައވަސް ްއެންމެ ވީ

ްރައްޔިތުްނގެް ްޓްރެޜަރީން ްެއންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމެވި. ފުރިހަމަކުރުމަށް

ްަގއިްއުފެދުނުްސަރުކާރުގ2113ްެނޮވެމްބަރ17ްްުވަނަްއަހަުރގެްދައުލަުތެގްބަޖެޓަކ2114ްްީމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވާފައިވާް

ކުރިންްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްބަެޖޓަށްްވުމުން،ްއަލަށްްއުފެދުނުްސަރުކާރުންްބަޖެޓަށްްގެންނަަވންްބޭނުންފުޅުވާްއިޞްލާޙުތައްް

ްއެިދވަަޑއިގަތުމާް ްކޮމިޓީގައި ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްަވގުތު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

ިނޔަލަށްްއިޞްލާޙުތައްްޮފނުވުމަށްްދަންނަވައިްިއޞްލާޙުތައްްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުްއވުމުެގްްގ2113ެނޮވެމްބަރ25ްްގުިޅގެންް

ްއިޞްލާޙުތައްް ްޓްރެޜަރީން ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްނިންމެވި.ްނަމަވެސް،ްމިނިސްޓްރީ ްގެންދެވުަމށް ްކުިރއަށް މަސައްކަތް

ް ްވަނީ 2113ްްިޑސެމްބަރ9ްްފޮނުއްވާފައި ްެއހެންކަމުން، ްދުވަހު. ްރަްއޔިތުންގ2114ްްެވަނަ ްލަފާކޮށް، ްއަަހރަށް ވަނަ

މަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްދައުލަތުގެްބަޖެޓަށްްގެންނަންޖެހޭްއިޞްލާޙުތަކާްއެކުްބަޖެޓްްދިރާސާކުރެްއވުމުގެްމަސަްއކަތްް

ްއެްކޮމިޓީގ2113ްްެޑިސެމްބަރ11ްްބަޖެޓްްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީންްފެއްޓެވީް ވަަނ2114ްްވަނަްބައްދަލުވުމުަގއި.4ްްގައި

ް ްޮފނުއްވާފަިއވާ ްޓްރެޜަރީން ްއެންްޑ ްފިޭނންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްއިޞްލާޙުކުަރއްަވއި ްބަޖެޓް ބިލިއަނ17.5ްްްއަހަރުގެ

ް ްބަޖެޓަށް ްޖުމްލަ 786ްްރުފިޔާގެ ްއަްށ، ްޕީ.ެއސް.އައި.ީޕ ްރުފިޔާ ްއޮފީސްަތކުގ361.88ްްެމިލިއަން ްރުފިޔާ މިލިއަން

27.1ްމިލިއަންްރުފިޔާ،ްހިލޭްެއހީްއަށްްއިތުރުކުެރވ397.86ްްޭއި.ޕީްނުހިމަނައިްރިކަރެންޓަށްްއަދިްކެޕިޓަްލ؛ްީޕ.އެސް.އަް

މިލިއަންްރުފިޔ1.76ްްާމިލިއަން،ްއަދިްއޮފީސްތަުކގެްޢާއްމުްބަޖެޓުްއިތުރުވުމުގެްަސބަބުންްސިޔާސީްޕާޓީތަކަށްްިއތުރުވާް

ވަނަްދުވަހ2113ްްުިޑސެމްބަރ17ްްކަމުގައިްިބލިއަންްރުފިޔ18.319ްްާއިތުރުކުރަްއަވއިްމުޅިްބަޖެޓްގެްޖުމްލަްއަދަދަކީް

ވަނަްބައްދަލުވުުމަގއިްއެްަވގުތުްކޮމިޓީްއަށްްވަަޑއިގެންްިތއްބެވިްމެންބަރުންގ21ްްެބޭއްވުނުްބަޖެޓްްދިރާސާކުރާްޮކމިޓީގެް

ް ްނަމަވެސް ނޑަެއޅުްއވި. ްކަ ްމ18.3ްާއިއްތިފާޤުން ްވުރެ ްބަޖެޓަކަށް ްމެނޭޖުކުރެޭވނެ ްބަޖެޓަކީ ްުރފިޔާގެ ބޮޑުްްބިލިއަން

ް ްބަޖެޓަށް ްއިޞްލާޙުކުެރއްިވ ްސަރުކާރުން ްވިދާޅުެވ، ްކަމަށް ްއިތުރުނުވާޭނ211ްްބަޖެޓެއް ްވުރެ ްއަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްނަންބަރުް ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްިމނިސްޓްރީ ްއެދި، ނޑައަުޅއްަވއިދެްއވުން ްކަ ްބަޖެޓް ްމަތީން ގޮތެްއގެ

2113/138ް ްކޮމިޓ19ްްީ، ްސިޓީން ްމުރާޖަޢާކުރަންްޑިސެމްބަުރގެ ްނިންމުން ްކޮމިޓީގެ ްއެހެންކަމުން، ްއެދިަވޑަިއގެން. ގައި

ްބައްދަލުވުންތަުކގެް ްދެންނެވި ްިމ ްޭބއްވުނު. ްަބްއދަލުވުންތަކެއް ްއިތުރު ްކޮމިޓީގެ ްެބއްލެުވމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ

ުލވުމުަގއިްއެްަވގުތުްކޮމިޓީަގއިްވަނަްބައްދ25ްަވަނަްދުވަހުްޮއތްްކޮމިޓީގ2113ްްެޑިެސމްބަރ21ްްނަތީޖާއެއްގެްގޮތުންް
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ްއަދަދަކީް ްޖުމްލަ ްބަޖެުޓގެ ނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ްއަޣްލަބިްއޔަތުންްކަ ްމެންބަރުންގެ މިލިއަނ17.811ްްްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި

ވުނު.ްއަދިްބައްދަލުވުމެއްްބޭއ25ްްްރުފިޔާކަމުަގއިްހަމަޖެހުނު.ްކޮމިޓީގެްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްގެްނދެވުމަށްްކޮމިޓީންްޖުމްލަް

ނޑަކަށްް ގަިޑއިރުްހޭދަކުރެްއވި.ްކޮމިޓީެގްބައްދަލުވުންތަކަށްްމެންބަރުނ41ްްްމިްމަސައްކަތުަގއިްކޮމިީޓގެްެމންބަރުންްގާތްގަ

ް ްޖަދުަވލު ްކޮމިޓީގެ ްމި ްރިޕޯޓެއް ްހާޒިީރ ްކޮމިޓީގެ ްއަންގައިދޭ ްނިސްބަތް ްހިމެނިފަިއވާނެ.4ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންެނވި ގައި

ވަނަްަބއްދަލުވުުމގައިްމިިނވަންްމުއަްއސަސާތަުކގެްިއސ4ްްްންްބައްދަލުކުރެްއވިްފަރާތްތައް؛ްކޮމިޓީގެްކޮމިޓީް-4.1އާދެ!ް

ްބޭފުޅުންް ްބެހޭ ްކަމާ ްމުއައްަސސާތަކުގެ ްދަންނަވާ ްމި ްތިރީގައި ްމަތީން ްއެގޮުތގެ ްނިންމެވި. ްބައްދަލުކުރައްވަން ފަރާތްތަކާ

ް ްމުައއްަސސާތަކަށް ްއެ ްޓްރެޜަރީންްްވަނ2114ްަހާޒިރުކުރަްއވައި ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ އަހަރަށް

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާްބަޖެޓަކީްއެްމުއައްަސސާތަުކގެްޤާނޫނީްވާޖިބުްއަދާކުެރވިދާނެްބަޖެޓެްއތޯްއާއިްއެްބަޖެޓާްގުޅޭްގޮތުންް ކަ

ްމަ ްއެިދވަަޑިއގެންނެވުމުެގ ްޮކމިޓީގެ ްމީެގއިތުރުން ްސާފުކުރެްއވި. ްކޮމިޓީން ްމަޢުލޫމާތު ްއިތުރު ްއަހަރުެގ2114ްްތިން ވަނަ

ދައުލަތުގެްބަޖެޓާްގުޅޭްގޮތުްންއިތުރުްމަޢުލޫމާތުްސާފުކޮށްދެއްވުމަށްްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއާއިް

ްެއްކޮމިޓީް ްބޭފުޅުން ްފަންނީ ްހަރަކާތްތެިރވި ްއެކުަލވައިލުމުަގއި ްބަޖެޓު ްޓްރެޜަީރގަިއ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓްރީ

ވަނަްއަހަރުގެްދައުލަތުގެްބަޖެޓާްގުޭޅްގޮތުންްކޮމިޓީގެްމެންބަރުންްއެދިަވޑަިއގެންނެވިްމަޢުލޫމާތ2114ްްުަޑއިގެންްއަށްްވަ

ްއޮފްް ްމިނިސްޓްރީ ްވެސް ްއިތުރުން ްބޭފުޅުންގެ ްބެހޭ ްކަމާ ްޓްރެޜަރީގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ދެއްވި.

ްބެ ްކަމާ ްމިނިސްޓްރީގެ ްއެ ްއަދި ްބޭއެިޑއުކޭޝަން ްފުޅުންހޭ ްސެިކއުރިޓީްނާއި ްބޭފުޅުންނާއިްްޭއވިއޭޝަން ްިއސް ކޮމާންޑުގެ

ްމޯލްޑިވްްސް ްއަދި ްމެންބަރުންނާ ްއިންޑަސްޓްރީ،ް)މަސީ(ެގްބޯުޑގެ ްކޮންސްޓްަރކްޝަން ްއޮފް ްއެސޯިސއޭޝަން މޯލްޑިވްސް

ްއެސޯިސއޭޝަން ްއަިދ ްމެންބަރުންނާ ްބޯޑުގެ ް)މަޓީ(ެގ ްއިންޑަސްޓްީރ ްުޓއަިރޒަމް ްއޮފް ްބެހޭްއެސޯިސއޭޝަން ްކަމާ ގެ

ވަނަްއަހަރުގެްަދއުލަތުގެްބަޖެުޓގައ2114ްްިބޭފުޅުންްކޮމިޓީްއަށްްހާޒިުރެވަވޑަިއގެންްެއްފަރާތްތަކުގެްާދިއރާއާްުގޅޭގޮތުންް

ްކޮމިީޓގަިއް ްއާދެ، ްސާފުކޮށްދެއްވި. ްމެންބަރުންނަށް ްކޮމިީޓގަިއ ްގޮތުްނ ްގުޭޅ ްަކންކަމާ ްހުރި ނަޑއަުޅއްވާަފއި ކަ

ްނިސްބަ ްބަާލނަން.ްބައްދަލުކުރެްއވި ްދަންނަަވއިލެވޭތޯ ްކުރުކޮށް ްައޅުަގނޑު ްއޮފްްް-1ތްތަާކިއްމުއައްސަސާަތއް މިނިސްޓްރީ

ް ްޓްރެޜަރީ. ްއެންޑް ްް-2ފިނޭންސް ްެއޑިއުޭކޝަން. ްއޮފް ްް-3މިނިސްޓްރީ ްކޮމާންޑު. ްސެކިއުރިީޓ ް-4ޭއވިޭއޝަން

ް ްއިދާރާ. ްމަޖިލީހުގެ ްް-5ރައްޔިތުންގެ ްކޮމިޝަން. ްސަރވިްސ ްްޖުޑީޝަލްްް-6ސިވިލް ްކޮމިޝަން. ް-7ސަރވިސް

ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން.ް ްޖުޑީޝަލް ްއޮފް ްރެވެިނުއްއޮތޯރިޓީ.ްް-8ޑިޕާޓްމަންޓް ްއިންލެންޑް އިލެކްޝަންސްްް-9މޯލްޑިވްސް

ް ްް-11ކޮމިޝަން. ްކޮމިޝަން. ްކޮރަޕްޝަން ްް-11އެންޓި ްކޯޕަރޭަޝން. ްރައިޓްސްްް-12ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ހިއުމަން

ް ްމޯލްޑިްވސް. ްދަ ްއޮފް ްް-13ކޮމިޝަން ްކޮމިޝަން. ްބްރޯްޑކާސްޓިން ްޓްރައިބިއުނަްލ.ްް-14މޯލްޑިވްސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް

ް-18ޓެކްްސްއެޕީލްްޓްރައިބިއުނަލް.ްް-17މޯލްޑިވްސްްމީޑިޔާްކައުންސިލް.ްް-16ޕްރޮސިކިއުޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީސް.ްް-15

ް ްކޮމިަޝން. ްއިންޓެގްރިޓީ ްް-19ޕޮލިސް ްޔުނިވަރސިޓީ. ްނެަޝނަލް ްއޮތޯރިޓީ.ްލޯް-21މޯލްޑިވްސް ްގަވަރންމަންޓް ކަލް

އައްޑޫްިސޓީްކައުންސިުލގެްް-23މާލޭްސިޓީްކައުންސިުލގެްއިދާރާ.ްް-22ކެޕިޓަލްްމާކެޓްްިޑވެލޮްޕމަންޓްްއޮތޯރިޓީ.ްް-21
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ް ްް-24އިދާރާ. ްސަރވިސް. ްަކސްޓަމްސް ްކޮންސްޓްރަކްޝަންްް-25މޯލްޑިވްސް ްއޮފް ްއެސޯިސއޭަޝން މޯލްޑިވްސް

ް ް)މަސީ( ްމޯް-26އިންޑަސްޓްރީ ްއިްނޑަސްޓްީރ. ްޓުއަިރޒަމް ްއޮފް ްއެސޯިސއޭޝަން ސިވިލްޭއިވއޭޝަންްް-27ލްޑިވްސް

ްވަރަށްް ްވަނީ ްބައްދަލުކޮްށ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތްތަާކްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަަވިއލެވުނީ؛ްމިދެންނެވި އޮތޯރިޓީ.ްއާދެ،ްމި

ްބަޖެޓު ްޭބފުޅުންގެ ްއެ ްވާހަކަދައްަކއި ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްގޮތެއްަގއި ްއެްތަފްސީލު ްގޮތުން ްބެހޭ ްަކންތައްތަކާ ްހުރި ގައި

ްއިތުރުް ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްބަލަިއ، ްގެންދެވިދާނެތޯ ްުކރިއަށް ްމިންވަރުން ްބަޖެޓުގަިއވާ ްެއ ްކަންކަން ްއެ ބޭފުޅުންނަށް

ްއޮޑިޓަރް ްވާނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަދައިން ްދަންނަވައިެލވުނު ްވެްސ ްކުީރަގއި ްއާެދ، ްދަންނަވާފަ. ްހޯދަން މަޢުލޫމާތުތައް

ްއޮޕީނިއަންްޖެނެ ްޕްރޮފެޝަނަލް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބައްދަލުކޮށް ްބޭފުޅުންނާ ްއޮތޯރިޓީގެ ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިވްސް ްއޮފީހާްއަދި ރަލް

ްމިް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން. ްރައީސަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަަކ ްހިމެނިފައިވާނެ ްރިޕޯުޓަގއި ްބަޖެޓު ްމި ވެސް

ްރިޕޯޓެއް.ްއެހެންވީ ްިދގު ްވަރަށް ްބޭފުޅަކަށްްރިޕޯޓަކީ ްނުދާނަން.ްކޮންމެ ްއަދަދުތަކަކަށް ްހިސާބު ްކޮްނމެހެން ނޑު މާ،ްއަުޅގަ

ވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސްްަވނީްފޮނުއްވައިެދއްވާަފއިްސީީޑެގްފޯމެޓުންނާްއަދިްޕްރިންޓެޑްްފޯމެޓުން.ްއެހެންވީމާ،ްަވގުތުް

ް ނޑުގެ ްައޅުގަ ްކުރުކޮށް ްތަްނކޮޅެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްްއެހެންވީމާ،ްސަލާމަތްކުރުމުގެ ްގެންދާނަން. ްކުރިައށް މަަސއްކަތް

ްޕްރޮފެޝަނަލްް ްހޯދުނު ްޮގތުން ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްއާެދ، ްަބއިަތކަކީ؛ ނޑު ްމައިގަ ްބޭނުންވާ ްދެން ްދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު

ްޓަ ްހޯދުމަށް ްއޮޕީނިއަން ްޕްރޮފެޝަނަލް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިުތންގެ ްދަންނަވާލެވިފަިއ؛ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ކައިްއޮޕީނިއަންތައް

އޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީހާްއަިދްއެމް.އެމް.ޭއގެްަގވަރުނަރުްައދިްއެްބޭފުޅުންގެްޓީމުްވަަޑިއެގންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްދެއްވިް

ނޑުްދަންަނވައިާލނަން.ްހެޑްލައިނަކަށްްމިްއޮތ21ްްީއޮޕީނިއަންތައްްޕޭޖުްނަންބަރުް ަގއިްނޫނީިވއްޔާްދަންނަާވލަން،ްއަުޅގަ

ްގޮތުން ްުގޅޭ ްބަޖެޓާ ްްއާދެ، ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮޕީނިއަން. ްޕްރޮފެޝަނަލް ްމާއްދާެގ111ްްހޯދުނު ވަނަ

ް ްއޮތޯރިޓީެގ2114ްް)ށ(ްގަިއވާްގޮތުގެްމަތިން ްގޮތުންްހޯދުނުްމޯލްޑިވްސްްމަނިޓަރީ ވަނަްއަހަރުްަދއުލަތުގެްަބޖެޓާްގުޅޭ

3ްލާސާއެއްްތިރީގައިްއެްވަީނ.ްއާދެ،ްރިޕޯޓުގެްޖަދުވަލުްގަވަރުނަާރއިްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްގެްޕްރޮފެޝަނަލްްއޮޕީނިއަންގެްޚު

ގައިްއެްވަނީްމޯލްިޑވްސްްމަިނޓަރީްއޮތޯރިީޓގެްއަދިްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލްްއޮފީހުންްކޮމިޓީްައށްްދެއްވާަފއިވާްފަންނީްލަފާ.ް

ްފަސޭ ްކުރުކޮށްުލންހެން ްުނގޮސް ްއަޅުަގނޑު ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްތެރެއަށް ްތަފްސީލުތަކުެގ ްއެ ްހުރިހާްއާދެ، ހަވާނީ.

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްވެސްްފުލްްރިޕޯޓްްވަނީްލިބިވަޑައިގެންފަ.ްއެހެންވީާމ،ްއެްބޭފުޅުންްބައްލަވައިަލއްަވއިްެއކަންް

ް ްދަންނަވަިއލާނީ ްދެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދެން ްއަޅުަގނޑު. ްަކމަށް ްގެންގޮސްެދްއވާނެ ްއަހަރަށ2114ްްްކުރިއަށް ވަނަ

ނަޑއަުޅއްަވއިްމިނިސްޓްރ2114ްްީބަޖެްޓ؛ްޮކމިޓީންްހުށަހަޅާްހުށަހެޅުންތައް.ްއާދެ،ްްލަފާކުރިްދައުލަތުގެ ވަނަްއަހަރަށްްކަ

ވަނަްދުވަހުްމަޖިލީހަށްްފޮނުއްވާފަިއވާްޖުމްލަްބަޖެޓު.ްއަލަށ2113ްްްއޮކްޓޯބަރ31ްްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީންް

ްއިޞް ްބޭނުންފުޅުވާ ްގެންނެުވމަށް ްސަރުކާރުން ްޓްރެޜަރީންްއުފެދުނު ްއެންޑް ްިފނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓްރީ ްެއކު ލާޙުަތކާ

ް ްޖުމްލައަކީ ްބަޖެޓުގެ ނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ްކަ ްހުށަހަޅުއްވ17.53ްްާއަލުން ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓު ްރުފިޔާ. ބިލިއަން

ްަވނީ.ް ްއެ ްތިރީަގއި ްކަންތ2114ްައިޞްލާޙުތައް ްހުށަހަޅާ ްހޯދުމަށް ްއިތުރަށް ްާއމްދަނީ ްއަހަރަށް ްގޮތުްންވަނަ ްގުޅޭ އްތަކާ
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ްއެންޑ2114ްްް ްފިނޭންސް ްބަޖެޓުްއިޞްލާުޙކުރަްއވައި ްދައުލަުތގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޖިލީހުން ްރަްއޔިތުްނގެ ްއަހަރު ވަނަ

ަވނ2114ްްަގައ11ްްި(ްގެްބަޖެޓުްމަޢުލޫމާތ2113ްުިޑސެމްބަރ19ްްު)2113/127ްޓްރެޜަރީންްފޮނުއްވާފަިއވާްނަންބަރުް

ްލަފާކުރެވޭ ްތަފްސީލުްްއަހަރަށް ްކަންތައްތަުކގެ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްލިބޭނެ ްދައުލަތަށް ްެއކު ބަޖެޓާ

ް ްނަންބަރު ްޓްރެޜަީރގެ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް 16ްް)2116/131ްމިނިސްޓްރީ ްސިީޓގަިއ2113ްޑިެސމްބަރު (ގެ

ރަށްްޓުއަރިސްޓްްރިސޯުޓގެްގޮުތގައ12ްްިރުްއިތުރުްވަނަްއަހ2114ްަފޮނުއްވާފަިއވޭ.ްމިދެންނެވިްަކންތައްތަކުެގްތެރޭަގއިް

ްޤާނޫނުތަކަށްް ްގުޅޭ ްކަމާ ްކަންތައްތަކަކީ ްހުރި ްދެން ްފިޔަވައި ްހުށަހެޅުން ްހުށަހަޅުއްވާ ްދިުނމަށް ްކުއްޔަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް

ކޮމިީޓގެްމެންބަރުންްްއިޞްލާޙުްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުންްގެނެވިގެންްމެނުވީްނަތީޖާްފެންނާނެްކަންތައްތަކެއްްނޫންކަމުގައި

ްައވަސްް ްހުށަހަޅުއްވައި ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންެގ ްފަރާތުން ްސަުރކާރުެގ ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްއެހެންކަމުން، ފާހަގަކުރެްއވި.

ް ްކަންތައްަތކަކީ ްއެ ްނިންމެވި. ްކޮމިޓީން ްކަމަށް ްފެންނަ ްފާސްކުރެްއވުަމށް 2114ްްފުރުޞަތެއްަގއި ްއަހަރުގެ 2114ްވަނަ

ްފެށިގެން ް)ށ(ްޖުލައިން ްރިަވއިސްކުރުން. ްޑިއުޓީ ް%2114ްް-އިމްޕޯޓް ްރޭޓަކީ ްނަގާ ްޖީ.އެސް.ޓީ ްފެށިގެން ؛8ްޖުލައިން

ވަނ2113ްްަް-އަށްްއިުތރުކުރުން.ް)ނ(12ްއިންް%8ްއާދެ،ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީްމާފުކުރަްއވާ!ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީްަނގާްރޭޓަީކް%

ް ްެޓްކސްގެ ްޓުއަރިޒަމް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްއުވާލުމަށް ްނިމުމުން ްއަހަރު ްދައްކަންޖެހޭ ްއުަވއިނުލ8ްްާގޮތުަގއި ްޑޮލަރު ޔޫ.އެސް

ް)ރ( ްގެންދިއުން. ްމިހާރ2114ްްުް-ކުރިއަށް ްގޮތުަގއި ްސަރވިސްޗާުޖގެ ްއެއަރޕޯޓް ްފެށިގެން ްޖުަލއިން ްއަހަރު ވަނަ

ރުން.ްޫޔ.އެސްްޑޮލަރަށްްމަތިކ25ްުޔޫ.ެއސްްޑޮަލރުގެްބަދަލުގަިއ،ްއާދެ،18.5ްްބޭރުމީހުންގެްއަތުންްނަގަމުންގެންދާްފީ،ް

ްް-)ބ( ްމުއްދަުތ ްރިސޯޓުތަކުގެ ް)ޅ( ްތަޢާރަފުކުރުން. ްޖީ.އެސް.ޓީ ްޚިދުމަތްތަކުން ްއިތުރުކުރުމ51ްްާމުވާސަލާތީ އަހަރަށް

ް ްއާދެ، ްނެގުން. ްއެއްފަހަރާ ްފީ ްކޮންސެޝަނަލް ްނަގާ ނޑަައޅުްއވާފަިއާވ2114ްްގުިޅގެން ްކަ ްހިންގުމަށް ްއަހަރު ވަނަ

ްއެްއޗެއްްދަންަނާވލަންްއަޅުަގނޑުްބަަލއިލާއިުރ،ްޕަބްލިކުްސެކްޓަރްއިންވެސްްޓމަންޓްްޕްރޮ ގްރާމުތަކާްުގޅޭްޮގތުންްވެސް

ްތަްނކޮޅެްއް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްކަމަށް. ްހަމަވެފައިވާ ްވަގުުތ ްދެްއވާފަިއވާ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއަންަގވަނީ ްތި މަނިކުފާނު

ނޑަށްްހީވަނީްކުރުކޮށްލާނަން.ްއެހެްނވީމާ،ްެއްކަންތައްަތއްްތިްބޭފުޅުންްަބއްލަަވއިލަްއވަ ނުޑްޫދކޮށްލާނީ.ްއަުޅގަ ންްއަުޅގަ

ް ްބަލައިލާއިރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށް ްޖުމްލަ ްމުިޅ ްަކނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ްކަމުގައި ްޖުމްލަ ބިލިއަނ3.143ްްްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ

ް ްގޮތުަގއި ްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕެގ ްބަޖެޓް؛ ްޑޮމެސްިޓކް ްެއއީ ްއާދެ، 1.65ްްރުފިޔާ. ްއާދެ، ްުރފިޔާ. އަންްމިލ1651ްިބިލިއަން

ް ްގޮތުަގއި ްީޕ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ްފަންޑަްށ ްއާދެ،ްޓްރަސްޓް ްރަނަގޅަށް. ްވެްސްދަންނަވައިެލވުނީ ްއާދެ،ްކުީރަގއި 14ްރުފިޔާ.

މިލިއަންްރުފިޔާ.ްއަދިްބޭރުގެްލޯނު؛ްޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ186.4ްްމިލިއަންްރުފިޔާ.ްހިލޭްއެހީ؛ްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެްގޮުތގައިް

ް ްރުފ1.293ްިގޮތުަގއި ްބިލިއަން ްއާދެ! 1293ްްޔާ. ްރުފިޔާ. ްބަޖެޓުގ2114ްްެމިލިައން ްހުށަހެޅުނު ްއަހަރަށް ވަނަ

ްޕްރޮގްރާމުތަކަށްް ްއިްނެވސްޓްމެންޓް ްސެކްޓަރ ްޕަބްލިުކ ްަކނަޑއަޅާފަިއވާ ްބަޖެޓުަގއި ްފޮނުްއވާަފއިާވ އިޞްލާޙުކުަރއްަވއި

ް ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ؛ ްޑޮމެސްޓިކު ްިއޞްލާޙުތަކަކީ، ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނޑަައޅުްއވާފަިއވ2114ްްާކޮމިޓީން ްކަ ްއަހަރަށް ވަނަ
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ް 1.65ްްޖުމްލަ ްޖަދުވަލް ްރިޕޯޓުގެ ްމި ްތެެރއިން ްޕްރޮގްރާމުގެ ްރުފިާޔގެ ްމަތިނ5ްްްމިލިއަން ްގޮުތގެ ްަބޔާންކޮށްފަިއވާ ަގއި

ްމިލިއަންްރުފިޔާްޕްރޮގްރާމަށްްއިތުރުކުެރއްވުން.ްާއދެ!ްޑޮމެސްޓިކު...81ްޖުމްލަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެއް ްރިޕޯޓެއް. ްތަފްސީލީ ްކޮމިޓީެގްރިޕޯޓަީކްަވރަށް ްޝުކުރުދަންނަވަން.ްބަޖެޓް ްުމޤައްރިރަށް ްކޮމިީޓގެ އަޅުަގނުޑްބަޖެޓް

ްރިޕޯްޓް ްއެ ްގޮތަކަށް ްކުރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމާމިނގިލީ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ މަނިކުފާނު،

ް ްމަސަްއކަތްޕުޅަށް ްކުރެްއވި ްުޝކުރުދަންނަވަމުން،ްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަާމ ްވަރަށް ައޅުަގނޑު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްކޮމިޓީގެ ްމުޤައްރިރާއި ްކޮމިޓީގެ ްުކރިޔަށްދާނަން. ްމަސައްކަތްތަކައިގެން ްއެހެން ްބަޖެޓުގެ ްދެން އަޅުަގނޑު

ށްްބޮޑަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްމެންބަރުންްކޮށްދެއްވާފަިއވާްިއޚްލާޞްތެރިްއަދިްބުރަްމަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށްްައޅުަގނޑުްވަރަް

ް ްއަރުވަން. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވުމަށް ްއެއްެޗްއ ްއިތުރު ްއަދި ްމުޤަްއރަށް ްކޮމިޓީގެ 2ްޝުކުރިއްާޔ.

ްމިނެޓުއިރުގެްފުރުޞަތު.

ް

ްމާމިގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކުވން:

ް ްބޭނުންވީ ްދަންނަވާަލން ްައޅުަގނޑު ްއެންމެހައިްއާދެ! ްމަޖިލީހުގެ ްާއދެ! ްކޮށްެދްއވުމުަގއި، ްމަސަްއަކތްތަކެއް ބުރަ

ްާއިއް ްވާހަކަ ްޝުކުރުދަންނަވައިލާ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަްށ ްއެއްބާރުެލއްވުމަށް ްދެއްވި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްބުރަކޮށް ްވަރަށް ްުދވާލު ްރެޔާއި ްމުވަްއޒަފުން ްިއދާރާގެ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުްްހަމައެއާެއކީަގއި ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަށް ކޮށްެދްއވި

ްމަޖިލީހުގެް ްއާދެ! ްަމނިކުފާނު؛ ްކޮށްދެއްވުުމގައި ްމިކަން ްުޝކުރުދަންނަވަން. ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްނުހަނު ވަރަށް

ްވަރަށްް ްބަޖެޓަކީ ްމި ްތަުކރާރުކޮށް ްވާހަކަ. ްވެްސްުޝކުރުދަންނަވައިލާ ްލިބުުންެއއްބާރުލެްއވުމަށް ރައީސްެގްފަރާތްޕުޅުން

ްދައުލަތުންްތަ ްހަމައެހެންމެ ްބަޖެޓެއް. ްނިންމާފައިވާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަސައްކަތްތަކަކަށްފަހު ްގިނަގުަނ ްކުރެވުނު ފާތުކޮށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެާއއެީކގަިއ ްމެ. ްވެސް ްބަޖެޓު ްބޮޑު ްއެންމެ ްހުށަހެޅުނު ްއަދި ްމިހާތަނަށް ްމިހާރު ްބަޖެޓަށް ހުށަހެޅުއްވި

ްކުަރންހު ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްދައުލަތަްށްއާމްދަނީ ްމެުނވީ ްގެންދެވިގެން ްކުިރޔަށް ްިމއާެއުކްމަސައްކަތްަތއް ރިްމަސައްކަތްތައް

ްމަޖިލީހުެގް ްރައްޔިތުންގެ ްއެކު ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްދަންނަވާލަމުން، ްވާހަކަ ްފައިނޭންސްނުކުރެވޭނެ ްބަޖެޓަށް މި

ނޑުްވަިކވެ  . وبركاته الم عليكن ورحوت هللاالس  وލާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވާލަމުންްއަުޅގަ

 

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްރިޕޯޓަށް ްބަޖެޓް ްމި ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްމުޤައްރިރަށް ކޮމިޓީގެ

ްފުރުޞަ ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ްއަށް.ްއަޅުަގނޑު ްމަރުޙަލާ ްހުށަހެޅުމުގެ ްދާއިރާެގްއިޞްލާޙުތައް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްއަރުވަނީ ްމި ތު
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ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއ،ްތޮއްޑޫްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީް

ްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްހަމަްރައީސް، ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްަތނަށް ްމި ްޢަމަލުކުރައްވާފައި ްހުރި ްއެބަ ްަރއީސް ތަުކގައި

އިޝްތިހާރުކުރުމުގެްގޮތުންްިއޞްލާޙުތަކެއްްހުށަހަޅާްގޮސް،ްދުއިސައްަތ،ްތިންްސަތޭކަ.ްދެންްނިމޭއިރުްވޯޓަކަށްްނޭހޭ.ް

ްގޮތު ްނަގާލުމުގެ ްވަގުުތ ްތަޅުމުަގއި ްިއޞްލާޙުތައް ްނޭހޭ ްވޯޓަށް ްއެާހްއެހެންވީމާ، ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްހުށަހެޅުމަކީ ން

ްހުށަހަޅާފަިއް ްއިޞްލާޙު ްދދުއިަސއްތަ ްކުރަްއވަނީ. ްއެކަން ްމެންބަރުން ްވިދާޅުވާ ްތި ްޢާްއމުކޮށް ްނޫން. ްކަމެއް ތާއީދުކުރާ

ޅުންްވަގުތުަނގައިލާަފއިްޯވޓަކަށްްޭނހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްކައުންސެލްްެޖނެރަލަކާއިްސާރޖެންޓްްެއޓްްއާމްސްއަާކްބަިއވަރުްބޭފު

ްއެބަްތިއްެބވި....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއުސޫލު.ްމިދިަޔް ްގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްމިހާރު ްމަޖިލީހުގައި ްއެއީ ްކަންތައް ްވިދާުޅވި ްތިޔަ ްމެންބަރު އާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިޞް ްޖެނެރަލް ްކައުންސެލް ްހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެްސ ްބަޖެޓުަގއި ލާޙުތައްްއަހަރުގެ

ްމިް ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްފަހަރު ްމި ްއައީ. ްހަމައަށް ްތަޅުމާ ްމަޖިލީހުގެ ްއިޞްލާޙުަތއް ްދެންނެވޭނެ ްވޯޓަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު

ގެންދަނީްހަމަްއެްއުސޫލުގެްމަތިން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްއިަހވަންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްهللا.ޢަބްދު

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން.هللاްމަދުްޢަބްދުހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްއި

ްދެއްވާެން ްފުރުޞަތު ްހުށަހަޅާލުމުގެ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްުއއްމީދުކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢި ްމި ްމަަސއްކަްތކުރަނީ ްކޮމިީޓގައި ްބަޖެޓް ްއަީކ ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްހުރިހާްކަމަށް. ްމަޖިލީހުގެ އްޒަތްތެރި

ްއޮތީ.ް ްމި ްބަޖެޓް ްނޫން ްވެސް ްގޮަތކަށް ްއޮތް ްފޮނުވިއިުރގައި ްބަޖެޓް ްސަރުކާރުން ްމަޖިލީހަށް ްނޫން. މެންބަރުންނެއް

ްޤަބޫލުކުާރް ނޑު ްހުރޭ.ްހުިރިއރުގަިއްއަުޅގަ ްއެބަ ްކަންަތއްތަްއްހިމެނިފައި ްބޭފުޅެްއެގްވެްސްދާއިާރގެ އެހެންވީމާ،ްކޮންމެ
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ް ްހުރިްގޮތުަގއި ްގުޅުން ްމަޞްލަޙަތާ ްާޒތީ ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްުއސޫލުން ްވިސްނަވާ ްތި ްހަމަ ްވެސް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ެއއީ

ްބަޖެޓަށްް ްއަދި ްހުށަހެޅިފައި ްރިޕޯޓުަގިއ ްވަަރކަށް ްއެްއވެސް ްއިޞްލާޙުތައް ްހުށަހެޅި ްއަުޅަގނޑު ްވާނީ. ްކަމަށް ކަންކަން

ނޑެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނެތީމަ، ްލެވިފަިއ ްތެޭރގަިއ ްިމްއިޞްލާޙުގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްފަހަރުގައި ްމިދިޔަ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން؛ އް

ްއެއީް ްމަޞްލަޙަތު ްަރއްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްާދއިރާގެ ްއަުޅަގނޑުގެ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ޝަކުވާދެންނެވީަމ،

ްބޭ ްއެ ްހުންނަނީ ްފޮނުވާފަިއ ްތަނަށް ްމި ނުޑ ްައުޅގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަމަކަށް. ްމަޞްލަޙަުތ ްޒާތީ ފުޅުންގެްއަޅުަގނުޑގެ

ޙައްޤުަގއިްވާހަކަަދއްކަން.ްއެްބޭފުޅުންގެްކަންތައްތަކާްގުޅޭްޮގތުންްމިްމަޖިލީހުގައިްައޑުއުފުަލން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުް

ްކޮމިޓީެގް ްބަޖެޓް ްވަންޏާ ްަކމަށް ްހުށަނޭޅޭ ްބަލާފައި ްކަމަކަށް ްމަޞްލަޙަތު ްޒާތީ ނޑުެގ ްައޅުގަ ްއެީއ ްމަސައްކަތްކުރީމާ މި

ްމެންބަރަކުް ްެއްްއެްއވެސް ްއެހެންވީމާ، ްހިމެނިގެންނުވާނެ. ްމީަގއި ްވެްސ ްިއޞްލާޙު ްމަސަްއކަތުެގ ްކުަރްއވާ ކޮމިީޓަގއި

ނުޑްސަމާލުކަމަށްްދަންނަވާލީ.ް އިޞްލާޙުތައްްއުނިކުރުމަށްފަހުްބަޖެޓްްކުރިޔަށްްދާންޖެހޭނީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްވާހަކަްއަުޅގަ

ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްމިދިޔަްްނިޒާމާްބެހޭ 4ްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްސާފުކޮށްްއެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެްއަޅުގަ

ްކުރިްން ްމީގެ ްހަމައެއާެއީކގައި ްއަދި ްމަތިން. ްއުސޫލުގެ ްމި ްހަމަ ްގެންދިޔައީ ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްމި ްވެސް އަހަރުދުވަހު

ރަްއވާފަިއްވަނީްއެްއުސޫލުގެްމަތިން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލިސްްހިންގުމުގައިްވެސްްޢަމަލުކު

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރުްޢަލީްވަޙީތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެން

ްފާހަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިހަަވންދޫ ްރައީސް. ްގުޅުންހުިރްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލައާ ްނިާޒމީ ގަކުރެްއވި

ްދާއިރާތަުކގެް ްތަްމސީލުކުރަމުންދާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުސޫުލން ްޢަމަލުކުރައްާވ ްތި ްމަނިކުފާުނ ްެއއް. މައްސަލަ

ގެްއަހަރުްރަްއިޔތުންގެްމަޖިލީހުގައިްބަޖެޓ4ްުމައްސަލަތައްްތަޅުމުަގއިްހުށަހެޅުމުގެްފުރުޞަތެއްްނޯވޭ.ްފާިއތުވެގެންްދިޔަް

ްބަޖެޓްް ްފައިސާ ްއަދަދެްއގެ ްަވކި ްޕްޮރގްރާމުަގއި ްޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ްއަށް ްޕާޓީ ްއިދިކޮޅު ްވާަދވެިރ މަސައްކަތްކުިރއިރު،

ްމޯލްޑިިވއަންް ްގޮުތގަިއ ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައިާވ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްފަހަރު ްމި ްިލއްބައިދޭ. ނޑައެިޅގެން ްކަ ކޮމިޓީން

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްނުވަތަ ްޕާޓީ ްޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕްޑިމޮކްރެޓިކު ްދާއިރާތަކުގެ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމެންބަރުންނަށް، މަޖިލިސް

ޕްރޮގްރާމުތަކަށްްފުރުޞަތެއްްެދއްވާަފއިްނެތް.ްއެހެންކަމަށްވަީންނަމަ،ްމިްތަޅުމުގައިްމިއަދުްއިޞްލާޙުްހުށަހެޅުމަކީްއެީއް
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ްއެނގިވަަޑއިގަ ްދެން ްނޫން. ްކަމެއް ްކުރެވޭ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްެއއްގޮްތވާ ްކޮމިޓީްގަާވއިދާ ްބަޖެޓް ްފަދައިން ންަނވާނެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްކޮށްފަ. ްކަންކަން ްއެކި ްބާއްވަިއގެން ްހުރި ްއެަބ ްވެސް ްބައްދަލުވުންތަެކއް ްނުރަސްމީ ނިންމުމަށްފަހު

ދާއިރާތަކަށްްޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީްަމޝްރޫޢުތައްްހަމަހަމަކަމާްއެކުްނުލިބޭްގޮތަކަށްްމިްދައުލަުތގެްބަޖެޓެކޭްވެސްްނުބުެނވޭނެ.ް

ނޑުމެންްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއަދި ްެއގޮތަށްްބަޖެޓްްކުރިޔަށްްގެންދިޔުމަކީްޒިންމާދާރުކަމެއްްކަމުގައިްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްމަަޑވެލީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްޙައްމަދުްނާޒިމުާރގެްމެންބަރުްމުދާއިްމަޑަވެލީ

ްާދއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަުރް ްޮތއްޑޫ ްެނގީ ްމި ްެއއް ްމަްއސަލަ ްބެހޭ އާދެ!ްޝުކުިރއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްނިޒާމާ

ެވއްޖެްޢަލީްވަޙީދުްއެްހުށަހެޅުއްވިްުހށަހެޅުއްވުމާްުގޅުންހުރިްކަމެއް.ްކުރީްފަހަރުގައި،ްއަހަރުތަކުަގއިްމަނިކުފާނުްވިދާޅު

ްމިް ްޚިލާފަށް ްވިދާުޅވަުމންދަނީ.ްއެގޮތާ ްނޫންކަމުަގއި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްގޮތަށޭ،ްމީ ްހިނގި ްކަން ްފަހަރު ކުރީ

ް ނަޑއެިޅގެން ްއެގޮތަށް.ްކަ ްވިދާޅުވީ ްފަހަރު.ްއެ ްމި ްތިބެގެން،ްސަުރކާރުަގއިްދަނީ ްއިދިޮކޅަށް ްއަދި ްތިއްެބވި ޕާީޓތަކުަގއި

ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން ްބައެއް ްވެްސްތިބި ްޖެހުމެއް ްއެ ްދިޔަކަސް ްހަމައަށް ްސަރުކާރާ ްިއޞްލާޙެއް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމީ. މެން

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއަދި ްދާއިރާަގއި ްހިމެނޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްޚާްއޞަކޮށް، ްތެރެއިން؛ ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންވީމާ، ނެތް.

ނޑުްފޮނުވިން.ްސީދާްްދާއިރާަގއިްހިމެނޭްތިންްރަށެްއ؛ްމަަޑވެލި،ްހޯެޑއްދޫ،ްަނޑެްއލާގައިްެއއްވެސްް ކަމެްއްނެތް.ްއަުޅގަ

ްވެސްް ްއަެޑއް ްހުށަހެޅުނު.ްއެ ްފަރާތުން ްވެްސްނޭހި.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަެޑއް ްއެ ްިއންނަވަިއގެން ްމުޤައްރިރު ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްވެސް ްވޯޓެއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފާހެއްނުކުރެވޭނެ. ްމިއަދު ްބަޖެޓެއް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނިންމާލީ. ްގޮތަށް ްއޮތް ްހަމަ ްނާހާ.

ްރަްއޔިތުންެގް ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްްގެންދެވިގެންނުވާނެ.ްމިއީ ްކުރިއަށް ްބަޖެޓު ްމި ްކަމުގައި ްމި ނުދޭނަން.ްއަދި

ނެޑއްދޫ،ްނަެޑއްލާ،ްތިނަދޫެގްރަްއޔިތުންެގް ްައޅުަގނޑުމެްންމަޑަވެލި،ްހޯ ްމީ. ްބަޖެޓެއް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމީ. މަޖިލިސް

 އެޅޭްބޮލަކަށްްދަރަނިްމިްބަޖެޓުގައި.ްބޮލުގައިްދޮޅުްލަްއކަްރުފިޔާްެއބަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއުސޫލުތަކެްއެގް ްއޮންނަ ްހަމަޖެހިފައި ްކުރިން ްގެންދަނީ ްމި ްމަސައްކަތްަތްއ ްބަޖެޓުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ުމގެްފުރުަޞތެއްްއިހަކަްށްވެްސްްނޯޭވ.ްްމަތީން.ްކޮމިޓީގަިއްކުަރއްވަންެޖހޭްމަސައްކަތެްއްމަޖިލީހުގެްަތޅުމުގައިްކުރެްއވު
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ްއެީއް ްނިންމެވުން ްގޮތެްއ ްވޯޓުލަްއވާެނ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބަޖެޓާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ. ްވެސް މިހާރަކު

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްިވލުފުށީ ްކަެމއް. ްއޮންނަ ްއަްތޕުޅުމަތީގައި ްމެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްނިޒާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްތޮްއޑޫ ްެނގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަަލ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްައޅުަގނޑު ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަޖެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްޕޮއިންޓަްށ،ްައޅުގަ ް%ފާހަގަކުރެްއވި ްތެރެއިން ްޕްޮރްގރާމުގެ ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްކޮިމޓީގައި އަީކ68ްްޓު

އެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްަވޑަިއގަންނަވާްމެންބަރުންގެްދާއިރާަތކަށްްހުށަހެޅިފައިްއޮތްްއަދަދުަކންްމަޢުލޫމާތަށްްޓަކައިްްއެް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުަގނޑުްދަންނަވަން.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތިް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ ްބަޖެުޓ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ފުރުޞަތުްލިބިވަޑައިގަންަނވާެންބަހުސްކުރެއްވުމަށް.ްބާރަށުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު،ްނިޒާމާް

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ްސަލަ()ނިޒާމީްމައް

ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބޭނުންވަނީ ްފާހަަގކުރަން ްިނޒާމީްމައްސަލައެްއގައި ނޑު ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި 75ްޝުކުރިއްޔާ

ްރިޢާޔަތްކު ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރއްޔިތުންގެ ްރިޢާޔަތްކުރަނީ. ްމި ްއަށް ްމާއްދާ ްމަޞްލަޙަތާއިްވަނަ ްޤައުމީ ރަންވާނީ

ރައްޔިތުންގެްލާަބޔާއިްމަންފާްއަށްްއިްސކަންދީގެންނޭ.ްއަދިްއެްއވެސްްމެންބަރަކުްއެްމީހެްއގެްނުވަތަްއެްމީހަކާްޚާއްަޞް

ްއަދިް ްބޭނުންކޮށްގެންނުވާނޭ. ްމަޤާމުގެ ްކުރިއެުރވުމަށް ްމަޞްލަޙަެތއް ްޒާތީ ްވެސް ްމީހެއްގެ ްއެހެން ްއޮތް ގުޅުމެއް

ްލާބަޔާިއްއެބައިމީހު ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްޤައުާމއި ްމުޅި ްތަމްީސލުކުރުމުގައި ްދާއިރާތައް ްއިންތިޚާބުވީ ްއެަބއިމީހުން ން،

ްމެންބަރުންް ްދިޔައިރުގައި ްބަހުސްކުރަމުން ްކޮމިޓީގައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރިޢާޔަތްކުރަންާވނޭ. ްއަށް މަންފާ

ްކަަމކަ ްއެްއވެސް ްފާހަގަކުރެްއވި ްކޮމިޓީްއިޝާރާތްކުެރއްިވ، ްބަޖެޓު، ްމި ްއެއް. ްއިސްކަންީދފަ ްނެތް ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓު ށް

ނިމިގެންދިޔައިރުްބަޖެޓުްކޮމިީޓގަިއްތިއްެބވިްމެންބަރުންެގްައމިއްލަްމަޞްލަޙަތުްހިމާޔަތްކޮްށގެންްމީަގއިްހިމަނާފައިްއޮތްް
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ްމަޞްލަޙަތު.ްއެހެންވީމާ ްޒާތީ ްެވސް ްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީ ްހިމަނާފައި ނޑުމެންނަށްް،ްއެްއޗެއް ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައި މި

ްބޭފުޅުންގެް ްއެ ްވެސް ްނިންމުމަކީ ްނިންމި ްނަމަ،ްކޮމިޓީގައި ްވަނީ ްކަމަށް ްފުރުޞަތުނުދެވޭ ްއިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްތަޢާރުޟުވާނެް ްޤާޫނނުއަސާސީާއ ްެވސް ްއެީއ ްނިންމުމެއް. ްއޮތް ްނިންމާފައި ްއިްސކަންދީގެން ްމަޞްލަޙަތަށް އަމިއްލަ

ްއެ ްައޅުަގނެޑއްްކަމެއް. ްނެތްއިރެްއގައި ްއިސްކަންެދވިފައި ްކަންކަމަށް ްދާއިާރގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ހެން

ްޤަބޫލެއްނުކުރަންްއިންޞާފުންްމިކަންްކުރެވޭްކަމަކަެށއް.ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ބަރުންްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާްނުވަތަްނުކުރަްއާވްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެން

ްއެކަްން ްމަރުޙަލާަގއި ްވޯޓުގެ ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ ްފުރުޞަތު ްމެންބަރުންނަށް ްނަމަ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް ްބަޖެޓުގައި ކަމެއް

ް ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްހުށަހެޅުމަށް. ްއިްޞލާޙުތައް ްދަނީ ްމި ްކުރިއަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ިޢއްޒަތްތެިރްކުރެްއވުމަށް.

ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު.ްނިޒާމާބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ޅުަގނޑުްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްމިްނެީގްއަޅުަގނޑުްމިްޤަބޫލުކުރަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްބަޖެޓުެގްމިްމަރުޙަލާގައިްއަ

ްިކޔާނެް ްޕާޓީތަކޭ ްޕީ.ޕީ.އެމް، ްއެމް.ޑީ.ޕީ، ްމީ. ްހާލަތު ްއިސްކުަރންޖެހޭ ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމީ ްމިއީ ްނޫން. ްއެއް ްޕާޓީ ވަކި

ްބޭފުޅުންެގްއަ ްއެ ްިތއްބެިވްބޭފުޅުން ްކޮމިޓީަގއި ްބަޖެޓު ްކޮށްފަިއްކަމެއްްނެތް.ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްެވސް ްމިކަން ްއެދުމަށް ިމއްލަ

އޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެމް.ޑީ.ީޕގެްމިްކޮމިޓީގައިްހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވްމެންބަރުންްކުށްވެރިކުރަން.ް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިހމަނައިގެން، ްއެކަނި ްކަންތައްަތއް ްދާއިރާތަކުގެ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއެުދމަށް ްއަމިއްލަ ްބޭފުޅުންގެ ނާްއެ

ްބަޖެޓުަގއިް ްމި ްކަންތައްތައް ްދާއިރާތަުކެގ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުންނާނީ ްއެދިަފއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެތި، މަޝްވަރާކުރުމެއް

ްކަންތައްް ްމި ްމިއަދު ްނިންމާފައިވާތީ ްމިކަން ްިރޢާޔަތްނުކޮށް ްކަމަކަށް ްެއްއވެސް ްއެއިން ްއެހެންނަމަވެސް ހިމެނުމަށް.

ނޑުްބޭނު ްންވޭްހުރަސްއަޅަން.ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްކެް

ްއަހަރަުކްެއް ްއަީކްކޮންމެ ްާވހަކަ ްދަންނަވާ ްމި ނޑު ްކިޔުނީ.ްަރއީސް،ްއަުޅގަ ްތި ްހަމަ ްެވސް ްނުިކޔަންއުެޅގެން ރައީސް

ް ްައކީ ނޑުެގްވާހަކަ ްއަުޅގަ ްދަމައިގަންނަނީ. ްހަމަ ްމިންވަުރ77ްްވާހަކަދެްއކީމަ،ްދޫދިނީމަ ްަޒއްރެްއގެ ްއެަބްއޮތް. ދާއިރާ

ްބަޖެޓެއްްނުގެންދެވޭނެްުކރިއަކަށް.ްނުގެންެދވޭނެްކުރިައަކށްްބަޖެޓެއް.ްްއެްއވެސްްދާއިާރއަކަށްްނެތްްޮގތަށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޟާ،ް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްމެންބަުރ.ްމިލަންދޫ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޮތއްޑޫ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްމަޖިލީހުންް ްރަްއޔިތުން ްޙަޤީޤަތުގައި ްބަޖެޓަކީ ްދައުލަތުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްހިތަށްއަރަނީ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވޭ. ްއެބަ ްއެްއޗަކަށް ްބާުރްހިނގާ ްޤާނޫނީ ްއެއީ ްއަހަރ2113ްުފާސްކުރީމަ ްމަޖިލީހުންްްވަނަ ްމި ވެސް

ބަޖެޓެއްްފާސްކުރިން.ްއެްބަެޖޓުގައިްފާްސކޮށްފައިްހުރިްކަްނތައްތައްްމިދިޔަްއަހަރުްނުކުެރވިްހުރިއިުރގައިްކީްއެވގެންތޯް

ްމިލިއަންް ްކަންތައްތައް ްހުރި ްފާސްކޮށްފަިއ ްހުރި، ްދާއިރާަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްނައީ. ްބަޖެޓަށް ްމި ްއަނބުރާ އަލުން

ނޑަ ައޅާފައިްހުިރްއެްއވެސްްމަސަްއކަތެއްްނުިހނގާ.ްމިްބަޖެޓަކަށްްވެސްްެއއެއްްނާދޭ.ްމިއީްވަރަށްްބޮޑުްމިލިޔަނުންްކަ

ްމައްސަލަްއެއްްޙަޤީޤަުތގައި.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްް ްދާއިރާގެ ްއެއް،ްދިއްދޫ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނޫން.ްނިޒާމާ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމެންބަރު،ްނިޒާމާ ޒަތްތެިރްޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްދިޔައިމާް ްކޮމިޓީައކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަމެއް ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމަޖިލީ ްދިރާާސކުރާއިުރ ްވާހަކަފުޅުތަކަްށްކޮމިޓީގައި ްހުރި ްދައްކަވާފައި ްމެންބަރުން ްބުނަނީ ްގަާވއިދު ހުގެ
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ްވާަހކަތަާކއިް ްދާއިރާގެ ްމީހުންގެ ްއެ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި ްމެންބަރުން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނޭ.

ަތކުެގްާވހަކަތައްްދަްއކަވާަފއިްއޮްތއިުރްރާއްޖޭަގއިްދިމާވެފަިއވާްަމއްަސލަތަކާއިްމިްބަޖެޓުަގއިްހިމަނަންްބޭނުންވާްކަންތައް

ްބަޖެޓުް ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއޮްތ ްރިޢާޔަތްނުކުރައްވާ ްކަންކަަމށް ްއެ ްވަންޏާ، ްކަމަށް ްނުހިމެނޭ ްވާހަކަަތއް އެ

ްހުިރހާް ްއަދި ްޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްގޮތަށް ްރަނގަޅު ްއެންމެ ްއޮީތ ްއެ ދިރާސާކުރަްއވާފައި

ކޮމިޓީގައިްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާްމެންބަރުންކަމަށްްނުވާތީވެ،ްއެްމެންބަރުންނަކަށްްކޮމިޓީްއަށްްވަޑަިއގެންްްމެންބަރުންނަކީ

ްވާހަކަފުޅުތަކަްށް ްހުރި ްދައްަކާވފައި ްމެންބަރުން ްދިރާސާކުަރްއވާއިރު ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރެްއވޭނެ. އެކަންކަެމއް

ނޑުްފާހަގަކުރަ ްން.ރިޢާޔަތްނުކުރަްއވާްހުރިކަންްައޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެއއްަޗކަށްް ްާވ ްރިޕޯޓުގަިއ ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޫނން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނާޒމާ ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއއް،ް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްފާހަަގކުރެްއވޭނެ. ްއެކަން ްވޯޓުދެްއވުުމގަިއ ްނުކުރައްވަންޏާ ްުނވަތަ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަންޏާ

ްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ްމައް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްމައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ް ްއަށް. ްދާއިރާ ްދެކުނު ްމަްއޗަންގޮޅީ ްހޮވިފަިއވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ. ްވ2112ްެޢިއްޒަތްތެރި ްއަހަރު 2113ްސް،ްވަނަ

ްބަޖެޓުކުރެވިަފއިް ްއަށް ްމައްޗަްނގޮޅީ ްއަދި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްއަށް؛ ްދާއިރާ ްދެކުނު ްމައްޗަްނގޮޅީ ްވެސް ްއަހަރު ވަނަ

ްނެތް.ް ްެއއް ްހިނގާފަ ްަކމެއް ްެއއްވެްސ ްހުރި ްބަޖެޓުކުރެވިފަިއ ްފުރަމާލޭގަިއ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްއޮތް. ކަންތައްތައް

ްއަުޅގަ ްީވއްލާފަިއ ްދާއިރާ ްއެްއަޅުަގނުޑ ްއަދި ްދަތުރުކުރަން. ްެއބަ ްވެްސ ްރަށްރަށަށް ްއެހެން ްހުރި ްގޮއްަސ ނޑު

ް ްައޅުަގނޑު ްކަންތައްަތކުަގއި ްދިާމވާ 2112ްްރަށްރަށުގައި ްވެްސ، ްއަހަރު ްވާނެ.2113ްްަވނަ ްބަޖެޓުކުރެވިފައި ަވނަ

ހުއްޓޭްހާލުގައިްޖެހިފަ.ްއެްްޚާއްޞަކޮށްްއަޅުަގނޑުްމިްަދންނަވަނީްރާއްޖޭގެްކަްނކޮޅުތަުކގައިްވަރަށްްގިނަްރަށްރަށްްެއބަ

ްމީހުންްނަރުދަމާގެްނިޒާމާއިްފެނާ،ްނަރުދަމާ،ްކުނިނައްތާލުމާއިްމަދިރީގެްކަންތައްަތއް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަރުޙަލާގަިއް ްބަހުސްގެ ްބަޖެޓު ްމެންބަރަށް ްއިއްޒަތްތެރި ްދެްއކެވުމަްށ ްވާހަކަފުޅުތައް ްތިޔަ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ކަދެްއކެވުމަށްްފުރުޞަތުެއރުވޭނެ.ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްވާހަ

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްޢަބްދުމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއްމިްނެގީްބަޖެޓުްކޮމިޓީގައިްހިމެނިވަޑަިއގެންނެވިްމާފަންނުްޢިއްޒަ ތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްހުރިހާް ްދާއިރާގެ ްބޭފުޅާ ްއެ ްއިންނަަވިއ ްަވޑަިއގެން ްއެކަނި ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ްހަ ްބޮުޑޭގގައި ްިލޔުްއވާފަިއ، ްއަުޅަގނޑުމެންގެްއެްއޗެއް ްކޮށްފަިއ، ްކަެމއް ްހުރިހާ ްލިޔުއްވާަފއި، ްދަންދެން ްފްލެޓަށް ދާނެ

ްނެގީް ްމި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތުން ްފާހަގަކުރުމުގެ ްމަްއސަލަ ްއެ ްއޮތީމަ، ްނުލިޔުއްވާ ްއެްއޗެއް ްެއއްެވސް ދާއިރާގެ

ްނިޒާމާބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އްސަލަްެއއްްޫނން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްަބހުސްްމަރުޙަލާގައިްތިަޔްފުރުޞަތުްލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ.ްނިޒާމާްބެހޭްމަ

ްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްމިްްޝުކު ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާއެްއަގއި ްނިޒާމީ ްތަކުރާރުކޮށް ްހިތާމަކުރަން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ރިއްޔާ

ނޑުްޤަބޫުލކުރާްގޮުތަގއިްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދުްތަެންއނުދޭްބަހުސްގެްމަރުޙަލާގައިް މައްސަލަތައްްފާހަަގކުރަންޖެހޭތީ.ްއަުޅގަ

ްމައްޗަ ްވާހަަކއިެގ ްދެއްކި ްވެްސްމެންބަރުން ްބިލެއް ްއެހެން ްއަދި ްވެްސ ްކަންތަުކގަިއ ްަބޖެޓުގެ ްރިޢާޔަތްނުކޮށް ށް

ް ްޤާނޫނުއަާސސީގެ ްއަނެްއކޮޅުން ްނިންމާކަެށްއ. ްރިާޢޔަތްކުރަނ21ްްްނިމިގެންދާކަށެއް، ނޑު ްއަުޅގަ ްއަްށ ްމާއްދާ ވަނަ

ންމެްރައްޔިތަކުްއެްއްލަްއަކްަރއްޔިތުންްިހމެނޭްދާއިރާއަކަށްްީވއިރު،ްކ5111ްްޮއިނގޭތޯ.ްއިހަވަންދޫްާދއިރާްައކީްވެްސް

ްހަދާފައި،ްބާކީް ްގޮތަށް ްއަރާ ްރަށަށް ްފަތާފައި ްމީހުން ްރަށެއްގެ ްއަޅަންޖެހޭއިރު،ްެއއް ްބޮލުގައި ްދަރަނި ްގިނަ ްވުރެ އަށް

ް ްނޫން. ްހަމަހަމަަކމެއް ްއެއީ ްއޮތީމަ ްގޮތަށް ްހެދޭ ްބަނދަރު ްޚިލާފު.21ްްރަށްތަކުގަިއ ްގޮތާ ްބުނާ ްއެ ްާމއްދާގައި ވަނަ

ްައޅުަގނޑުްރިާޔަސތުގެްސަމާލުކަމަށްްމިްގެންނަނީްބަޖެޓުްއަލުންްދިރާސާކުރަން...،ްއެހެންވީމާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގެންދާތާ ްފާސްކުރަމުން ްބަޖެޓު ްައޅުަގނޑުމެން ްމެންބަރު، ްވެްސ4ްްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްެވްއޖެ. އަހަރު

ްޢަމަލުކުރަމުންގެ ްވެސްްއަޅުަގނޑުމެން ްފަހަރު ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމަތީން ްއުސޫލުގެ ްއެ ްއުސޫލަަކށް. ްއެއް ްހަމަ ންދަނީ
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ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއެއް،ްބާރަށު ްބެހޭްމައްސަލަ ްކުިރއަށްެގންދާނީ.ްނިޒާމާ ްމަސައްކަތް ބަޖެޓުގެ

ްޝިފާޒު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު

އަހަުރގައިްެވސްްކަންކުރިްުއސޫލުންްއަުޅަގނޑުްދިަޔއީްކަންްކުރަމުން.4ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްފާއިތުވިް

ނޑުްޮގއްސަްބަޖެުޓް މިްމަޖިލީހުގައި،ްމިްތަޅުމުގައިްއަޅުަގނުޑގެްޝުޢޫރުްއަޅުަގނޑުްދިޔައީްހާމަކުރަމުން.ްދެންްއަޅުގަ

ްއެކަން ްމަސައްކަްތްްކޮމިޓީގައި ްކުރެވެމުންދިޔައިުރަގއި،ްކޮމިޓީގަިއްމި ްބަހުސް ްމި ްވެސް ްދައުރުގައި ްބެލިން.ްމި ކުރޭތޯ

ްއަްށް ްދިރާސާ ްތި ްބަޖެޓުގައި ނޑު ްދޭށޭ.ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތު ނޑަށް ްއެދުނިން،ްއަުޅގަ ްގޮސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދިަޔއިރު ކުރިއަށް

ްވިދާޅުވީ ްމުޤައްރިރު ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްއެއްޗެހި ްއެހެން.ްްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްވިދާުޅވީ ްތަކުރާރުކޮށް ްދެވޭކަށް. ްފުރުޞަތެއް ނެތޭ

ްވެްސް ްތަނުން ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްދެވޭކަށް. ްފުރުޞަތު ްއެހެންވީާމ،ްނެތޭ ްނޫނޭ. ްބޭފުޅެއް ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީަގއި ްބަޖެޓު ތިއީ

ްއަުޅގަ ްކިާހވަރަކަށްޯތޭއ ްމީަގއި ްިހއްސާ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްބޭރޭކޮށްލީ. ްދޭންޖެހޭނީ.ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެންްދިަޔއީމޭްކޮމިޓީްއަށްްވެސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ!ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު،ް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:ްދާންދޫ

ްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕް ްމިހާރު ްޮއތް. ްއެބަ ްކަންބޮުޑވުމެްއ ްބޮޑު ްވަރަްށ ނޑުެގވެްސ ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޕީ. ްވެސް ްވެރިކަުމަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކުރީަގއި ްމީގެ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭފުޅުންްބަޖެޓުގައި ޕީ.އެމް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމެނިން. ްބަޖެޓުގައި ްައޅުަގނޑުެމން ްކަންތައްތައް ްބައެއް ްގުޅޭ ްރަށާ ބޭނުންފުޅުވާ؛

ނޑެއް،ް ްދަ ްދާންދޫގެ ްދިނިން ނޑު ްއަުޅގަ ްޖެހުމަށް ްަބޖެޓުގައި ްޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ ްނެތް. ްެއްއޗެއް ްއެއްވެސް ްދިން މިފަހަރު

ހާސްްހެކްޓަރު.ްއަދިްއޭގެއިތުރުންްނިލަންދޫގައިްމިސްކިތެއް.ްމިިއންްއެއްެވސްްއެްއޗެއްްނެްތ22ްްބޯޅަކުޅެން.ްހިއްކަންް

ް ްަކންބޮޑުވުމެއް. ްބޮުޑ ްވަރަށް ްިމއީ ްއެހެންވީމަ، ްަރއީސް. ްކޮންެމ5ްްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކޮްށގެން ްަބޖެޓެއް އަހަރުން
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ް ްފާސްކޮށްގެން ްބަޖެޓު ްއަހަރަށް ްައންނަ ްމި ްމިސާލަކަށް ްއެއްކޮްށްއަހަރަކު، ްކަންތަކާ ްމިހުރި ްމީގަިއ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްއެއް.ްއެހެންވީމާ،ް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްއޮތީމަ ްބަޖެޓު ްމި ްޚިލާފަށް ްއުސޫލާ ްކަްނކުރާ ްކުީރގައި ްމީގެ ދާއިރުަގއި

ްނީ.އަޅުަގނުޑގެްކަންބޮުޑވުމަީކ،ްމިްކަންބޮޑުވުން.ްއެހެންވީމާ،ްިމްކަންކަމާްއެީކގައިްމިްބަޖެޓުްއަންނަންޖެހޭ

ްް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު،ް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްރައީސް.ްޝު ްޮގތެއް،ްޢިްއޒަތްތެރި ްޚިލާފު ްއާދަޔާ ްއަދި ްއުޅެނީ ްމި ްވެގެން ނޑަށް ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްިޢއްޒަތްތެރި ކުރިއްޔާ

ްދާއިާރ2114ްް ްަތމްސީލުކުރަމުންގެންދާ ްދާއިރާެއއް ްެއ ްއަޅުަގނުޑ ްނިމުނުއިރުަގއި ްފާސްކޮްށ ްބަޖެެޓއް ްއަހަރަށް ވަނަ

ްކަ ްއޮތް ްއެްއޗެއް ްއަށް ްދާއިރާ ްއެ ްރައްޔިެތއް.ްއުވާަލއިފި. ްމާލޭގެ ނަޑކީ ްއަުޅގަ ްނޭނގެ. ްވެސް ްކަމެއް ްނެތް މެްއ،

ްކަމަކަށްް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބަަލން. ްގޮތެއް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްކަން ްސަރުކާރުން ްދޭތެރޭގައި ްމާެލއާ ްބޭނުންވޭ އަޅުަގނޑު

ްބަިއންދާފައި ްނަގަިއގެން ްމުސާރަ ްދައުލަުތން ްތަނުގަިއ ްމި ްކަމަކީ ްކޮށްދެްއވަންވީ ްމީހެއްެގްްއަޅުަގނޑަށް އިންނަ

ނޑުްތަމްސީލުްމިްކުރަނީްކޮންތަނެއްތޯ؟.ްއެކަންްއެނގެންްއެބަްެޖހޭ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުަގިއް ހައިސިއްޔަތުންްއަުޅގަ

ނޑިްއެއްްއެބަްހުރޭ.ްއަޅު ްނެއްްއެބަންަގނޑުްެއްދާއިރާްއަށްްނިސްބަތްވާްއެތައްްބައިވަރުްމީހުހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްގޮ

ްހަ ްއެކަމަކު ްމިތިބި. ްބަޖެޓް ްްމަ ްހުށަހެޅުމާއެކީަގއި ްވާހަކަދައްކަންްބަޖެޓުތަނަށް ްމިހާރު ްދިފާޢުަގއި ްައޅުަގނޑު ްވީްގައި

ްނަފްސުް؟ތޯގެކާކު ްއަމިްއލަ ނޑުގެ ްމަނިކުފާނުގެތޯްގައިތޯ؟އަުޅގަ ްކޮމިޝަންގެް؟ނޫނީ ްއިެލކްޝަންސް ތޯ؟ްނޫނިއްޔާ

ްމީހުންނެއް ްބަިއވަރު ްއެތައް ްދިރިުއޅޭ ްދާއިާރގައި ްރެފިއުޖީްއެް.ތިބިްއެބަްއަޅުަގނުޑގެ ްމީހުން ްގެންދަނީ.ްކުރަމުން އެ

ް ްޤައުމުން ްމި ްމީހުން ްބޮެޑއްްއޮޔާްބަޔަކު ްކަެމއް ްއެ ްީމހުންނަކަށް ްއުޅޭ ްމިތާ ްަރއީސް.ްގެންދާއިރު ްޢިްއޒަތްތެރި ނުވޭ

ް ްމެންބަރުންްއެދެންއަޅުަގނޑު ްހުރިހާ ްހުއްޓާަލއި،ްތިް،މަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަ ްއިހަށް ްއާބާދީެގްިދވެހިރާއްޖޭްބޭފުޅުން ގެ

ްދިފާޢުގަް ްހެންވޭރުގެ ްހުޅުމާލެޔާއި ްހިމެނޭ ްބަޔަކު ްބޭނުްންބޮޑު ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްވާހަކަދައްކަން. ްއެންމެން އި

ނޑުތޯްމާދަމާްއަނެއްކާްަނއްތައިލާނީ.ްމިއަށްްވެސްްކޮންމެެވސްްވަރަކަްށް އަޅުަގނުޑގެްދާއިރާްއޮންނާނެތޯްނުވަތަްއަުޅގަ

ްވިސްނަންޖެހޭނެްނޫންތޯ.ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޫނން. ްެއއް ްމައްސަލަ ނިޒާމާބެހޭ

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްهللاްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމިްނެގީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިުދގެްޢިއް ވަަނ126ްްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްކޮންމެް ްރަްއޔިތުން، ްހާސް ްފަްސ ްާދއިރާެގ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއަީކ ްމައްސަލަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދަށުން. މާއްދާގެ

ްރުފިޔާ ްހާސް ްދެ ްނުވަިދހަ ްބޮލުަގއި ްޢިްއޒަތްތެރިްރައްޔިތެްއގެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއަޅުވާފައި ްދަރަނި ގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްއެްމަނިކުފާނުގެްދާއިރާްއަށޭްހުރިހާްަތރައްޤީގެްމަޝްރޫޢެއްްގެންދިަޔއީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއކެވުުމގެްފުުރޞަތުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިޔަްާވހަކަފުޅުތައްްބަޖެޓުގެްބަހުސްްމަރުޙަލާގައިްދެ

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްއެއް،ްމައްަޗންގޮޅީ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްއަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު

ްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްއަޑުނާއްަސވަިއ،ް ްބޭފުޅުން ްތި ްއެްއޗެއް ްއެްއވެސް ްދަންނަވާ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްދަންނަވަނީ،ްައޅުގަ ްމި އަޅުަގނޑު

ްނޫ ްއެއް ްދާއިާރ ްއަޅުަގނޑު ްއަުޑނާއްސަވާ. ްބޭފުޅަކު ްއެއްވެސް ްހިމެނޭ ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓް ްމިްއަދި ނޑު ްއަޅުގަ ނޭ

ްވަނީ.ްރ. ްހިމަނާފައި ްއުނގޫފާރުްބަޖެޓްގައި ްހިމެނޭްއަތޮޅު ްއިނގޭތޯްއިޅުދުއްފާރާހުްމާކުރަތާއިްދާއިާރގައި ް.އުނގޫފާރާ

ް ްހުށަހ3ްަމި ްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްަތއް ްރަށުގެ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްއޮްނނާނެ. ްއެންމެހައިޅާފަިއ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމުިޅ

ނޑުްއެދިފައިްއޮންނާނެ،ްކަންތައްތައްްބަލަހައްޓަމުންދާްއިސްލާމިކްްއެފެައރޒަށް،ްމިްއިސްލާމިކްްމިނިސްޓްރީގައިްައޅު ގަ

ްއެްތަނުގެްބަޖެޓުަގއިްހިމަނަންްއަޅުަގނޑުްހުށަހަޅާފައިްއޮންނާނެ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްއަުރވާނަންްބަޖެޓުގެްބަހުސްްމަރުޙަލާަގއިް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިޔަްާވހަކަފުޅުތައްްދެްއކެވުުމގެްފުުރޞަތުްއަުޅގަ

ްށް.ްތޮއްޫޑްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއ.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަ
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްވިދާޅުވެއް ްމަނިކުފާނު ްމިާހރު ްއިނގޭތޯ. ްހައްލުކުރަން ްމިކަްނ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ެޖ،ްރައީސް،

ްރިޔާޟުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްއުސޫލަށޭ. ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްކުރިން ްގެންދަވާނީ ްޢަމަލުކުރައްވަމުން މަނިކުފާނު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްެއއް. ްވާހަަކ ްވާހަަކއިެގ ްލައިޭދ ްމަޝްރޫޢުތައް ްޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕެގ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްވިދާުޅެވއްޖެ ްވެްސ ރަޝީދު

ޅުަގނޑުމެންގެްފަރާތުންްބަޖެޓްްކޮމިޓީގައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްދަންނަވަންްމިްއުޅޭްވާހަކަްއަކީްއަ

ްކުރިްން ްމަނިކުފާނު ްނިންމަވައިެލްއވީއޭ. ްކޮމިޓީ ްއެ ްގެންދެވީމަ، ްގެންެދވިއޭ. ްމަޝްރޫޢުތައް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ

ްއިޝާރާތްކުެރއްވިްކޮންމެްއަހަރަކު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުގެްރައީސަށްްމުޚާޠަބުކުރައްވަންޖެހޭނީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.މަޖިލީ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ް

ްނި ްމި ްއަުޑއައްަސވާ! ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާތްވެގެްނވާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ޒާމީްއާދެ،

ްވެްސ،ް ްވެިރކަމުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއުސޫލަކީ ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްއަހަރަކު ްކޮންމެ ްއަޑުއަްއސަވާ. ްނިމެންދެން މައްސަލަ

ްމަނިކުފާނުގެް ްއެ ްއަތަށް ްލީޑަުރގެ ްޑީ.އާުރ.ޕީގެ ްދެއްވާނެ ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްލީޑަރު ްޕީ.ޖީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްޕީ.އެސް.އައި ްލާހިކެއްްޕާލިމަންޓޭރިއަނުންގެ ްޢަމަލުނުކޮށް ްމިފަހަރު ްއުސޫލުން ްޢަމަލުރަމުންދާ ްެއ ްމަޝްރޫޢުތަެކއް. .ީޕގެ

ްނޫންްކުރިއަށްްގެންދާކަށް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ް ްދެކުުންއިބްރާހީމް ްމާފަންނު ްެއއް، ްމަްއސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްފުރުޞަުތއަރުވަން. ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްއިޞްާލޙު މުއްޠަލިބު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(



23 

 

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްްސ،ްއަުޅަގނޑުމެން...ޢިއްޒަތްތެރިްރައީ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތޮއްޑޫްދއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަްނވާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްޕަބްލި ްެވސް ްއަހަރުގައި ްހިނގަމުންދާ ްބަޖެުޓެގްމި ްހިމެނިފައިވާ ްތެރޭގައި ްޕްރޮގްރާމުގެ ްސެކްޓަރްއިންެވސްޓްމަންޓް ކް

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްވެސް ްައހަރު ްމި ްދެން ްނުފެނޭ. ްަތނެއް ްހިންާގ ްމަޝްރޫޢުތައް ްއެ ނޑަކަށް ްއަުޅގަ އަދަދުތައް،

ނުޑްވެސްްއެހެންްބޭފުޅުންްއެްދައް ކާްވާަހކަިއގައިްއެބަްހުރިްއިތުރުކުރާކަށްްފުރުޞަތެއްްުނލިބުނު.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއޭަގއިްިވސްނާލަންޖެހޭްނުކުތާްއެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްފުރުޞަތެއްްނުލިބޭްބަޖެޓުގައި.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅު ްމުއްޠަލިބަށް ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނޑުްނިޒާމާ ގަ

ްهللا.ފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމީްމަްއސަލަްއެްއ،ްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަްޙމަދުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްންްފުދޭވަަރކަށްްބޮޑަކަށްްމިްމައްސަލައާްބޮޑުވުީއސް.ްއަޅުަގނޑަށްްހީވަނީްމެންބަރުންގެްކަންޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަ

ްއޮތުމާ ްވިސްނާްގުިޅގެން ްދޭތެރޭަގއި ްރިޕޯޓާ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްައލުން ްވަގުުތކޮޅެްއްެއއްކޮށް ލަން

ް...ހޭދަކޮށްލުމަކީްރަނގަޅުްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްެއކަމަށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



24 

 

ް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދާއިރާެގްއާދެ، ްދާންދޫ ްއެްއ، ްމައްަސލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއިށީނދެަވޑަިއަގންނަވާ! ްނޫން. ްއެއް މައްސަަލ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު

ލީހުންްމިްފެންނަނީްހަމަްވަރަށްްގިނަްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންެގްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިއަދުްމަޖި

ްއެހެންވީމާ،ް ްނެތީމަ. ްޕްޮރގްާރމުތައް ްަބއެއް ްބަޖެޓުގައި ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްބަޖެޓުަގއި، ްއަހަރުގެ ްއަންނަ ކަންބޮޑުވުންަތއް.

ްއެީކގައިް ްކަންބޮުޑވުންތަކާ ްމިހިރަށް ްގެންގޮްސ ްއަށް ްޮކމިޓީ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްބަޖެޓަށްްްހިނގާށޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްގެންދަނީ؟ް ްމި ްގޮތަށް ްމި ްައޅުަގނޑުެމން ްކުރަން.ްކީއްވެތޯ ްކަންތައް ްއެ ްއޮންބޯޑުކޮްށގެން ްކަންތައްތައް އޮންބޯޑުކުެރވޭނެ

ްހުިރް ްވެސް ްދާއިރާއެްއަގއި ްކުރަން.ްކޮްނމެ ްމިކަން ްހިނގާށޭ ްެއއްގޮތަށް ްއުސޫލާ ްުކރަމުންދާ ްކަން ްވެސް ްކުީރގައި މީގެ

ްއަށްްްމުހިއްމު ްފްލޯ ްމަޖިލީހުގެ ްބަލައިނުގަނެ، ްލިސްޓު ްއެ ްދިނީ. ްލިސްޓެްއ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްލާަފއޭ. ްވީ ކަންތައްތައް

ްއަނެއްކާްބަޖެޓްްގެނައިމަްމިްމައްސަލަްމިްދިމާވަނީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ސަލަްއެއް،ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްިނޒާމާްބެހޭްމައް

ްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާނިލަ

ް ްރައީްސ،ްކީްއެވެގންތޯ ްއަހަރު،2113ްްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަހާފައ2112ްްިވަނަ ްބަޖެޓިގައި ްއޮތް ްފާސްކޮށްަފއި ްއަހަރު ވަނަ

ްޕްރޮގްރާ ްގެނައިަމްހުރި ްއޮޅައިލާފައި ްބަޖެޓް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންވާ ްފަހަރު ްއެްއ ްއަހަރަކު ްނެތީ؟ ްބަޖެޓުގައި ްމި މުތައް

ްކަމަކުނުދާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްޫނން.ްވިލުފުށީްދާއިާރގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަީޝދު،ްނިޒާމާްބެހޭ މައްސަަލްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްދާއިރާގެް ްމިލަންދޫ ްއިށީނދެވަޑަިއގަްނނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އެއް.

ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތޮްއޑޫ ްއިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ތޮްއޑޫްްޢިއްޒަތްތެރި
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ްމެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ!ްތޮްއޑޫ ންބަރު

ްރިޔާޟުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ ްއިށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ްރަޝީދުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ނޑުމެންެގް ނޑުމެންްމިތާނގައިްތިބިންްއެމް.ޑީ.ޕީގެްތިންްއަހަރުަގއިްވެްސްއިނގޭތޯ.ްއަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ

ްއަހަރަ ްކޮންމެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޖަހާފަެއއްނުވޭ. ްބަޖެޓުގައި ްމަްޝރޫޢެއް ްއެްއވެސް ްވޯޓުދިނިން.ްދާއިރާތަކުގެ ްބަޖެޓަށް ކު

ވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓުަގއިްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގްޕްރޮގްރާމްތަކުގެްތެެރއިނ2113ްްްހަމައެހެންމެްމިދިޔަްއަހަރުގެ،ްމިްހިނގާް

ް ްއަށް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްދިޔައިުރަގއި ްަކނޑަެއޅިގެން ްއަދުދަތައް ްޕާޓީތަކަށް ްއ111ްްެއެކި ްހަމަ ްހަމަޖެހިގެންދިޔަ. މިލިއަން

ދާއިރާތަކަށްްބެހިގެންދިޔަ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްފުރުޞަތުްތަނަވަސްވެގެންދިަޔއިރުްވެސްްބަޖެޓްްނިމުނުއިރުްްފައިސާްއެކި

އެންމެްފަހުްދުވަހުްބަޖެޓަށްްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްވާްއެްނމެްމެންބަރަކުްވެސްްވޯޓެއްްނުދޭ.ްއެކަކުްވެސްްވޯޓުނުދޭ.ް

ްފުންކޮ ްއަޅުަގނޑުމެްންވަރަށް ްމިހާރުވެސްްއެހެންވީމާ،ްމީ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިސްނަންޖެހޭ ށް

ްތިްޕްރޮގްރާމުްމުޅިްބަޖެޓަށްްބަލައިލައިފިްކަމަށްްެވއްޖެްއޔާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙަލާގައިްދެއްެކވޭނެ.ްޓުގެްބަުހސްްމަރުތިޔަްވާހަކަފުޅުތައްްބަޖެްންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމޫސާ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ންދޫްދާއިރާގެްކުރެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްމަދުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ކުރެންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙް

ްޝުކުރުއަާދކުރަން. ްވަރަށް ްދެްއވީތީ ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްރައީްސ، ްހަމަްްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނީ ްމި ނޑު ައޅުގަ

ހައިރާންވެފަ.ްއަލަށްތޯްބަޖެޓެއްްފާސްކުރަނީްމިްތަނުގައިްމި؟ްތިންްއަހަރާއިްބައިްސަރުކާރެއްްވެގެންދިޔަްގޮތްްކޮބައިޯތް

ްބިލިއަންްދެިރއިރުްކޮބައިތޯ؟ްކޮބައިތޯ؟28ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރައްޔިތުްނގެްޙައްޤުތައް؟ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބެހޭްމައްސަލަްެއއްްޫނން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްނިޒާމާްެބހޭްމައްސަލަްއެްއ،ްމާފަންނުްްނިޒާމާ

ްޢަބްދުއްރަޙީމު.ްްهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކެވުން:ވާހަކަދެއްްްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްވަނަްމާއްދާެގ....96ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްިމްްނަގަނީްްޤާނޫނީއަސާސީގެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރެންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ް)ށ(ްގަިއވާްގޮތުގެްމަތިންނާ؛ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމަޖިލީހުގެ....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރެންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ް 179ްްގަާވއިދުގެ ްޤާނޫނުގެ ްމާލިއްޔަތު ްމާއްދާެގްމަތިންނާއި ްރައީްސ.ްމ5ްްިވަނަ ްދަށުން،ްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްޢިއްޒަތް ްއަކީ ްނުކުތާ ްއެއް ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްބޭނުންާވ ްފާހަގަކޮށްލަން ްއަުޅަގނޑު ްމައްސަލައިަގއި ްރައީްސ،ްނިޒާމީ ތެރި

ްމަތިން.ް ްގޮތުގެ ްއެްއގޮތްވާ ްޤާނޫާނ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއޮންނަންވާީނ ްބަޖެޓުގައި ްހުށަހަޅާ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ

ޤާނޫނުއަސާސީްއާިއްޤާނޫނާްިޚލާފަށްްމަޖިލީހުގެްބަޖެޓްްރިޕޯޓުްއެކުަލަވއިލާފައިވާީތވެ،ްއަިދްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދާްޚިލާފަށްް
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ްބަޖެޓް ްމަޖިލީހުންްްމަޖިލީހުގެ ްރައީްސ ްިޢްއޒަތްތެރި ްރިޕޯޓަށް ްމި ްއެކުަލަވއިާލފައިވާީތވެ، ްރިޕޯޓް ްބަޖެޓް ކޮމިޓީން،

ްހުށަހަޅާގެންްބަހުސްނުކުރެވޭނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްފާހަަގކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ!ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްޫނން،ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްާދންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ނޑުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވަނީްމިްމަޖިލިސްްހަލަބޮލިނުވެ،ްމިްބަޖެޓްްެވސްްޢިއްޒަ ތްތެރިްރަީއސް،ްއަނެްއާކވެސްްއަުޅގަ

ްއެްވިދާުޅވާް 91ްމިލިއަންްވެސްްދިޔަްތަނެްއްއެބަްޖެހޭތާްބަލަން.91ްްރީތިކޮށްްފާސްކުރަންްއޮތްްހަމައެކަނިްހައްލަކީ

ނޑުމެންްކޮމިޓީްއަށްްމިލިއަށްްޖަހާފައިްއޮތީްކޮންތާުކންތޯްއެބަްޖެ ހޭްބަލަން.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްއަެނއްާކވެްސްއަުޅގަ

ްޖެހޭނެް ްވެސް ްމަދުވެގެން ްއެްނމެ ްކަންތައްތަކަށް ްދެންނެވި ްމި ްއިްސވެ ްދާއިރާތަކަށް ްއެަބޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެންގޮސް

ް ްވިދާޅުވާ ނޑަައޅަން.ްއެ ްއެބަްޖ91ްެމިންވަރެއްްކަ ްތަނެއް ްއޮތް ްޖަހާފައި ްބަލަން.ްދެންމެްމިލިއަން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ހޭތާ

ްކޮމިޓީގަިއް ްފެނުނު ްޓީވީން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްހިނގަިއދިޔަ ްކަން ްކޮމިޓީަގއި ްވިދާޅުެވއްޖެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްކަންްހިނގައިިދޔަްގޮތް.ްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްމިްމަޖިލިސްްހަލަބޮލިނުވާނެްގޮަތކަށް،ްމީެގްކުީރގަިއްެވސް

ްކަންްކުރާްއުސޫލުންްައޅުަގނޑުމެންްމިކަންްކުރަންްހިނގާށޭްއަޅުަގނޑުމެންްެއއްބަްސވުމާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްްޠާރިޤުރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްމަނަދޫްދާއި

ްކުާރް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނެީގ ްމި ްއެްއ ްމައްސަލަ ްެބހޭ ްނިޒާމާ ްައޅުަގނޑު ްަރީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި .`

ނޑުމެންްނިޒާމީްމަްއސަލަްނަގަިއގެންްމިްވާަހަކް ްކުރިއަށްްެދވޭނެްގޮތެއްްހޯދުމަށްްޓަަކއި.ްއާެދ!ްއަުޅގަ މަސައްކަުތގައި

ްައޅުަގނޑަށްް ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވްްދައްކަމުންދާއިރު ްޮކމިޓީގައި ްދިރާސާކުެރއްވި ްބަޖެޓް ްމިދެންނެވި ްފާހަގަކުރެވުނީ މި
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ްގޮތް.ް ްކުރެވެމުންދިޔަ ްެއކަން ްވިދާޅުވީ ްއެ ްފްލޯގައި ްމި ްދެންމެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު މާފަންނު

ކުެރވުނުްވާހަކަ.ްއެހެންވިމާ،ްމިްކަންކަްންމިހެންްފުރުޞަތުްނުލިބުނުްވާހަކަ.ްިމްކަމުަގއިްެއކަށީގެްނވާްމަަސްއކަތެއްްނު

ްމިކަންް ްމަގަކަށް ްހޯދޭނެ ްަހްއލެއް ްމިކަމަށް ްނަމަވެސް ްބާްއަވިއގެން ްބައްދަލުވުންތަެކއް ްނުރަްސމީ ްޖެހޭ ްއެބަ ހުރުމާއެކު

ްގެންދެވޭތޯްބަލަން.ްެއއީ،ްމުިޅްޤައުމުގެްމަޞްލަޙަތަށްްޓަކަިއ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޮށްދެއްވާްމަޖިލީ ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްގެންޮގސްދެްއވުމަށް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ހުގެ

ްނިޒާމާް ްލަބީބު، ްއިލްޔާްސ ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްޝުކުރުދަންނަވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ މަސައްކަތްޕުޅަށް

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ްއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުހުޅުމީދޫްދާ

ނޑުްބަޖެޓްްކޮމިޓީގައިްހިމެނޭްމެންބަރެއްގެްހައިސިއްޔަތުންްދަންނަވާލަންް ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމިްއަޅުގަ

ނޑުމެންގެްމެންބަރުންްއެްފާޅުކުރައްވަމުންގެންަދާވްޝުޢޫރުތަ ކަކީްކަންތައްތަކެއްްބޭނުންވޭްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްެވސްްއަޅުގަ

ްގެންދަވާއިުރް ްދިރާސާކުރަްއވަމުން ްކޮމިޓީން ްބަޖެޓް ްފަހަރުތަކުަގއި ްއެހެން ްޝުޢޫރުތަކެއް. ްހުށަހަޅުއްވާ ހިނގާފައިވާީތވެ

ްބޭނުންވާް ްހުށަހަޅަން ްފަރާތުން ްޕާޓީތަކުގެ ްއެ ްލިބިގެންދޭ ްފުރުޞަތު ްވެސް ްޕާޓީތަކަށް ްސިޔާސީ ްއިތުރަށް މެންބަރުންގެ

ްބަ ްނުދެއްވާ.ްއިޞްލާޙުތައް ްފުރުޞަތެއް ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފަހަރު ްމި ްމުޤައްރިރު ްއެހެންމަވެސް ްގެންނަން. ޖެޓަށް

ްއޭގެްސަބަބުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްއެމް.ޑީ.ީޕގެްފަރާތުންްއެްުފރުޞަތުްނުލިބޭްވާހަކަްދަންނަވަން.ްޝުކުިރއްޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއް ްތަކުރާރުކޮށް ްގޮތުންްތަކުރާރުކޮށް، ްބެހޭ ްގޮތާ ްމަސައްކަްތކުރެްއވި ްމުޤައްރިރު ްކޮމިޓީގެ ްމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ްެއއްެޗްއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްަކމާ ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްމުަޤއްރިރަށް ްކޮމިީޓގެ ްއަުޅަގނޑު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާީތވެ،

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްވިދާޅުވެެދްއވުމަށް.ްކޮމިޓީގެްުމޤައްރިރަށްްއަުޅގަ

ް

ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީލީްދާމާމިނގި
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ްވިދާޅުވާް ްއެ ްކަމަށް ްފުރުޞަތުނުދޭ ްހައިިސއްޔަތުން ްމުޤައްރިެރއްގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ްޕީ.އެސް.ައއި ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްފުރުޞަތުދިނިން. ްެއގޮތަށް. ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއަހަުރްވިދާޅުވުން .ޕީ؛ްމިދިޔަ

ްފާސްވެފައިްހުރިްޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ް

ް

ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމާމިނގިލީްދާ

ްމިދިޔަްއަހަރުްފާސްވެފައިްހުިރްޕީ.އެސް.ައއ.ީޕގެްފުރުޞަތު...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން. ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްކޮމިޓީގެްމުަޤއްރިރަށްްއަުޅގަ

ް

ްމްްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމާމިނގިލީްދާ

ް ްއިނގޭތޯ.ްނިންމާފައި ްނިންމީ ްކޮންޓިނިއުްނުކރަން ްފަހުނ18.3ްްްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްހަމަޖައްސާފައި ްއަށް ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްބަިއް ްއެ ްގެްނދިޔަގެންދިއުުމގައި ްކަންތައް ްއެ ްހުުޅާވލައިގެން ްެއދިވަަޑއިގަންަނވަިއގެން، ްސަުރކާރުން އަނެއްާކވެސް

ުޅވުމަީކްއުނިެވގެންދިޔަީއްއިނގޭތޯ.ްެއއީ،ްމިކަންްމިްވީްގޮތަކީ.ްއެެހންވީމާ،ްެއްފުރުޞަތުނުދޭްކަމަށްްއެްވިދާޅުވާްވިދާ

ްގިނައިްން ްއެންމެ ްހުންނާނެ. ްރެކޯޑިްނގައި ްދަންނަވައިލާނީ ްައޅުަގނޑު ްއިތުރުފުެޅއް. ްހައްދަވާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެން،ް ްމެންބަރަށް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއާދެ! ްރަޝީދަށް. ްއިްބރާހީމް ްވަނީ ފުރުޞަތުއެރުވިފަިއ

ްވާހަ ްދެްއކެވި ްއެ ްލަބީބު ްވާހަކަ.ްއިލްޔާސް ްފުރުޞަތުނުދޭ ްވެސް ްވިދާޅުވީ ްއެ ްމެންބަރު ްހަމަ؛ްޢިްއަޒތްތެރި ްވެސް ކަފުޅު

ފުރުޞަތުނުދިނީކީްނޫން.ްއެަކންްނިންމިްވެސްްމެ.ްމިްދެންނެވިހެންްމިދިޔަްއަހަރުްކޮންިޓނިއުކުރަން،ްމަަސއްކަތްނުކޮށްް

ް ްނިންމާފައި، ްއެއްޗެހިތައް ްއ18.3ްަހުރި ްފަހުން ްނިންމާފައި، ްއާމްދަނީއާްބިލިއަނަށް ްިއޞްލާޙުކުރަންޖެހުނީ. ނެއްކާ

ނޑުގެްރިޯޕޓުގައިްދެންމެްދެންނެވިއިރުްވެސްްއެްވާހަކަްދަންނަވާފައިް މެޗްނުކުރެވޭތީްެއކަންްކުރަންޖެހުނުްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއެްއގޮ ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް. ްތެދުބަހުން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދެނީ ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ތަކަްށވެސްްއޮންނާނެ.

ްއޮޅުަވއިނުލެްއވުމަށް.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



30 

 

ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްހި ްރައީްސ،ްވަރަށް ްުއސޫާލްޢިއްޒަތްތެރި ްހިންގުމުގެ ްޮކމިޓީތައް ްމުޅިން ްގެންދެވުނީ ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓް ްފަހަރު ްމި ތާމަކުރަން

ްނިންމާލީ.ް ްބަޖެޓް ްކިޔާފަިއ ްނެތޭ ްމީހަކު ްއިޢުިތރާޟުކުރާނެ ްަވގުތު ްނުކުތް ްޮކމިޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޚިލާފަށް.

ްއެް ްނުދޭ. ްފުރުޞަތެއް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްވެސް، ްެއއްގޮަތކަްށ ްނުދޭްއެްއގޮތަކަްށވެސް، ްފުރުޞަތެްއ އްގޮަތަކށްވެސް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްބޭނުންްެއއްެޗއްްހުށަހަޅާކަށް.ްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ް ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ބިލެތްދޫްދާއި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވެސްްގޮސްްވަަރށްްއާދޭސްކުރިްފުރުޞަތެއްްހޯދުމަށް.ްއެއްވެސްްފުރުޞަެތްއް

ނޑުމެންނަކަށްްވެސްްފުރުޞަތެއްްނުދެްއވާ.ްހަމަްމުޤައްރިރަށްްފެނިވަަޑިއގަންނަާވްްއެްއވެސް މެންބަރަކަށްްނުދިން.ްއަުޅގަ

ްމެންބަރުން،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނާވ ްސަރުކާރަށް ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންަދވީ. ްނިންމަވަމުން ގޮތަކަށް

ްއަރިހު ްބޭފުޅުންގެ ްފަދަ ްޙަމްދޫނު ްވަރަށްްޚާއްޞަކޮށް ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްސާފުކުރެްއވުމުން ްއެްއެސވުމުން، ން

ްމުޤައްރިރުް ްގޮތަށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމުޤައްރިރަށް ްރިޕޯޓަކީ ްއޮތް ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްގޮތް. ްދިޔަ ްކޮމިޓީ ރަނގަޅަށް

ްހައްދަވާފައިްއޮތްްރިޕޯޓެއް.ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ވިލުފުށީްދާއި

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަުފޅުދައްަކަވއިފި.ް ްމިތާނގައި ްމެންބަރަކު ްދެ ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބަދަލުތަުކެގްއެހެން ްގެނައި ްބަޖެޓަށް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑު ްއަުޅގަ ނަމަވެސް

ްހަމަް ްއަތޮޅަށް. ްައއްޑު ްހިމެނިގެންދިަޔއީ ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްގިނަ ްއެންމެ ްިއޞްލާޙުތަކެއް ްބޮޑެތި ްއެންމެ ތެރެއިން

ްބޭ ްތި ްދޮެގއް. ްހެދީ ްއެ ްލަީބބު ްއިްލޔާސް ނަޑއެިޅގެން ްހުންނާނީްކަ ްކަންތައްތަްއ ްިގނަ ްވުރެ ްދާއިރާަތކަށް ުފޅުންގެ

ްއިލްޔާސްްލަބީބުގެްާދއިރާްއަްށްމިްބަޖެޓަށްްއިތުރުކޮށްފަ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު؛ްެއގޮތަށްްނަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަްކުރިއަށްްެގންދެވުން(

ް

ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ވި

ްއެހެންވީމާ،ްަކނަޑއެިޅގެންްެއކަންްއޮުޅވާލަިއގެން؛ްދެންްބަޖެޓްްކޮމިޓީަގއިްފުރުޞަތުްލިބުނުްހުރިހާްމީހުންނަށްްވެސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުް ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަނީ ްފާހަގަކޮްށލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްމައްސަލައެްއގެ ްނިޒާމީ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ް ްއާބާދީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއަށް ްދެވަނަ ްރާއްޖޭގެ ްައީކ ްސިޓީ ްައއްޑޫ ްގިނަްނިސްބަތްވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިހާރު ްވެފަިއ، އަށް

ްއަްއޫޑް ނޑުމެން ްއޮތީ.ްއެހެންކަމަށްާވިއރު،ްއަުޅގަ ްނިންމާފައި ްބަޖެޓް ްކަމަށް ްފުރުޞަތުނުދީ ްބުނޭ ްއެބަ މެންބަރުންތަކެއް

ްއެ ްނެތް.ްއެކަމަށް ްހިމެނިފަެއއް ްބަޖެުޓގައި ްވެސް ްކަންަތއްަތއް ްނިޒާމުގެ ްނަރުދަމާގެ ްއަދި ްހިއްކުމާ ްބިން ދެމުންްސިޓީގެ
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ްއަނބުާރް ްއެދެނީ ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރެވިފަިއވާތީ ްމިކަން ްނެތި ްފުރުޞަތު ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްދިޔަ. ްފަހަރަކު ކިތަންމެ

ބަޖެޓްްކޮމިޓީްއަށްްމިްރިޕޯޓުްއަނބުރާްފޮނުވަން.ްފޮނުވައިްއިޞްލާޙުތަކެއްްގެނެްސގެންްމިކަންްކުރަން.ްރައްޔިތުންނަށްް

ްއެ ްކުރަންޖެހޭނީ. ްގޮތަށް ްބަޖެޓެްއްފައިދާވާ ްކޮށްފައި ްބާކީ ްރަްއިޔތުން ްހާސް ްހަ ްަލއްކަ ްއެއް ްހާސް، ްފަސް ްަލއްކަ އް

ްނެހެދޭނެ،ްފާހެއްްނުކުރެވޭނެްމިްމަޖިލީހަކުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޮޅިވަރަމްްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްެތރިްމެންބަރު،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާްނޮޅިވަރަމު

ނޑަެއޅިގެންް ްކަ ްވިދާޅުވުަމކީ ްވިދާުޅވާ ްއެ ްކަމަށް ްިނންމި ްކަންތައްަތއް ްބަޖެޓުގެ ްނުދީ ްފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް

ްގެންނާނެް ްއިޞްލާޙުތަކެއް ްެވްސ ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ްލިބުނު. ްމެންބަރުން ްުފރުޞަތުތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްއިތުރުފުޅެއް.

ްބައްަލވައިެލްއވީމަް ްަރނގަޅަށް ްގޮތް ްވެފަިއވާ ްަކންތައްތައް ްކޮމިޓީަގއި ްބަޖެޓް ްޙަޤީޤަތުގައި ްލިބުނު. ފުރުޞަތުތައް

ްމަނިކުފާނުގެް ްއެ ްނުވަތަ ްއިންނަވަިއެގން ްލީޑަރު ްމެޖޯރިޑީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފަރާތުން ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.

ްކަ ްބައެއް ްޮއވެގެްނ ްބަެއއްްރެޕްރެޒެންޓޭޝަން ްއެހެންނަމަވެްސ ްނިިމގެންދިޔަ. ްތެޭރގައި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ންތައްަތއް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމާްފަހުންްކޮމިޓީްއަށްްވަޑަިއގެން،ްއޭރުްނިމިފައިްހުރިްބައެއްްަކންތައްތައްްއަލުންްނިއުޅުމަށްް

ފުރުޞަތެއްްނުދެްއވާ.ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަތުަގއިްްޓަކައިްމަސަްއކަތްކުރަްއވަމުންްގެންދެވި.ްއެހެންނަމަވެސްްމުަޤއްރިރުްއެ

ބަޖެޓްްކޮމިޓީގެްހުރިހާްކަމެއްްދިޔައީްވެސްްވަރަށްްރަނގަޅަްށ.ްހުރިހާްމެންބަރުންގެްވެސްްރުހުމާްއެއްކޮށް،ްެއްއވެސްް

ް ްނެތް. ްނިްނމާފައެއް ްކަންަތއްތަކެއް ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްބަލާފައި ްަވގުތު ްނުކުމެވަޑަިއގެންެނވި ްއެްމެންބަރަކު ެއގޮތަށް

ްވިދާޅުާވވިދާުޅވަމީްެއއްެވސްްމާނައެއްްނެތްްއިތުރުފުެޅއް.ްއެެހންނަމަވެސްްސަރުކާރުންްވިދާުޅވަނީްސަރުކާރުން....

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް



33 

 

ްއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްދެންްމިތާްމާްގިނައިރުްމިްބަހުސްކުރުމުގެްމާނައެއްްނެތް.ްއަޅުަގނުޑމެންްމިްދަންނަވަނީްއެންމެް

ްއިދިޮކޅު ްމަޝްރޫޢުތަކުެގްވާަދވެރި ްޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ްވެސް ްއަހަރު ްހަތަރު ްާފއިތުވި ްއެއް.ްމިދިޔަ ްޭދްްނުކުތާ ްއަށް ޕާޓީ

ްެއް ްނޫން. ްމެންބަރެއް ްދާއިާރެއއްގެ ްއެހެން ނަޑއަޅާނީ ްކަ ްއެ ްމެންބަރުން. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނޑަައޅާނީ ްކަ ްއެ ފުރުޞަތު؛

ކަންތައްތައްްކުރުންްފުރުޞަތުްމިްފަހަރުްފޮލޯކޮށްފައިްއޮތްތޯްއަމީންޢާއްމުްސާފުކުރަްއވާ.ްއެކަންްފޮލޯކޮށްފައިްނެތިްއޔާް

ްޕްރެސީޑެން ްކުރި ްނިންމާލަނީ.ްމިނިވަންްކުރިން ްހަމަ ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްއެްއޗެއް. ްއޮތް ްއައިއްސަ ޓުތަާކްޚިލާފަށް

ްބޭްއވުނު.ް ްބައްދަލުވުން ްނުރަސްމީ ްނިންމާފައި ްބަޖެޓް ްގުިޅެގން ްކަްނކަމާ ްސަރުކާރުގެ ްބަޖެޓާއި ްބެހޭ މުއައްސަސާަތކާ

ްއެްއޗެ ްމެންބަރުންގެ ްދާއިރާތަުކގެ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްމިްކީްއވެގެންތޯ ްހިސާބުނެތި ނެޑއްެގ ްނަރުދަމާގަ ްނުބެލެންވީ؟ ހި

ްބަޖެޓެއްްމިތާްކުރިއަކަށްްުނެގންދެވޭނެްއިނގޭތޯ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަ

ްޕޮއިންްޓް ްއަށާރަ ްއެނގުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހިނގަމުންދިަޔއިރުަގއި ްމައްސަލަ ްބަޖެޓުގެ ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްކޮންމެވެސްްވަރަކަށްްބިިލއަންްރުފިޔާްއަށްްބަޖެޓްްބޮުޑކުރުުނކަން.ްދެން،ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްކުޑަކުެރވޭްވާހަކަްެދއްކީމަ

ްޤާސިމްް ްވިދާޅުެވއްޖެ، ްމުޤައްރިރު ްދެންމެ ްއެކަމަކު ްނޫނޭ. ްބޭނުމެއް ްކުޑަކުާރކަށް ްވިދާޅުވަނީ ްމިނިސްޓަރު ފިނޭންސް

ްފަސްް ްޓަނަކުން ްމަސް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުލިބިގެންނޭ. ްއާމްދަނީ ްުކަޑކުރެިވގެންދިޔައީ ްވިދާޅުެވއްޖެ، އިބްރާހީމް

ރުންްދުއިަސއްތަްމޭލަށްްދާއަޅަންްފަށައިފި.ްއިްމޕޯޓްްޑިއުޓީްންލާރިްނަގަްންހާސްްރުފިޔާްުކޑަކޮށްފި.ްސަޭތކަްމޭލުންްބޭ

ްލާރިްނަގާ.ްއެއަރޕޯޓުންް ްޚިދުމަތުން ނޑުމެންެގ25ްްފަށައިފި.ްމުވާސަލާތީ ްއަޅުގަ ްލިބުނީމަ ްއާމްދަނީ ޑޮލަރުްނަގާ.ްމިއީ

ނޑެއްްހެދޭކަށްްނެ ތް.ްމިސްކިެތއްްެއޅޭކަށްްނެތް.ްދެން،ްެއްއަތޮޅުަގއިްުނވަތަްރަށުަގއިްަނރުދަމާއެއްްެއޅޭކަށްްނެތް.ްދަ

ްނެތޭ.ް ްބޭނުމެއް ްކުޑަކުާރކަށް ްވިދާޅުވަނީ ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްނޫންތޯ. ްޮއންނަންޖެހޭނެ ްތަނެއް ްއެޅި ްލާރި ވިދާޅުވާ

ްއާމްދަނީްލިބެއޭ.ްމިހާރުްނުނަގާްއެތައްްޓެްކސެއްްއެބަްނެގޭ.ްމުވާސަލާތީްޚިދުމަތުންްއެބަްނެގޭ...

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ
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ްފުުރޞަތުއަރުވާނަން.ްަމއްޗަްނގޮޅީް ނޑު ްއަުޅގަ ްދެއްކެވުމަށް ްތިަޔްވާަހކަފުޅު ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަްމައްޗަންޮގޅީ

ްރަެށއްެގް ްެއްއވެސް ްނެތޭ. ްުނެވސް ްވާހަކަ ްމިސްކިތެްއގެ ްފުރުޤާނު ްއަިއްސަރުކާެރްއގަިއ ްަޓކަިއ ްދީނަށް ްނެތޭ. ނުވެސް

ްމުދިމުންް ްރިާޒވްކޮށް ްކީއްޯތވާނީ ްމިނިސްޓްރީން ްިއްސލާމިކު ްރަށްރަށުަގއި ްހުރި ްބަންގިނުޮގވި ްނެތިގެން މުދިމަކު

ްކަންތަްއތަކަށްްނުވިސްނާްބަޖެޓްްހައްދަވާފައިްއޮތީމަ...ްބަހައްޓަވަން.ްމިކަހަލަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްނިޒާމާް

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންބަރުްޢަލީްރިޟާރާގެްމެމިލަންދޫްދާއި

ްއަީކ،ް ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ ްރައީްސ،ްައޅުަގނޑުގެ ްބަޖެޓުގަިއ2113ްްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްމި ްއަހަރު ވަނަ

ް ްޓަކައި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްބޯފެން ްއާއި ްނަރުދަމާ 27ްްމިލަންދޫގެ ްއޮތް.ްީކްއވެގެންތޯ ްފާސްކޮށްފައި ްރުފިޔާ 2114ްމިލިއަން

އަހަރަށްްއަިއއިރުަގއިްމިއަދުްފާސްކުރަންްމިްއުޅޭްބަޖެޓުގައިްއެްފައިސާްނެތީ؟ްމިއީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްްވަނަ

މީހުންގެްބޮލުަގއިްވެސްްއެޅޭްދަރަނި.ްމިހާރުްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމަށްްޓަކައިްނަގަންޖެހޭްހުރިހ2411ްްާމިލަންދޫގެްތިބިް

ްޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއ.ޓެކްސެއްްއެބަްދައްކަންޖެހޭ.ްމިއީްނި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟު ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއެްއްނޫން.ްވިލުފުށީ ްމައްސަލަ ްމެންބަރު،ްިނޒާާމްބެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަ

ްކޮމިޓީގައިް ްބަޖެޓް ްހީވަނީ ްއަުޅަގނަޑށް ްނެގީ، ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިަޔީއް ްކަންތައްަތއް ްޮކމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްވިދާުޅވެއްޖެ، ްމިތާ ްވެސް ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަްތތެރި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްބިލެތް ްއަިދ ްމަތިންކަން. ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާްމަޝްވަރާގެ ްކޮމިޓީގައި ްބަޖެޓް ްމެންބަރަކީ ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ދޫ

ނޑުމެންނަށްްމީޑިއާތަކުްން ނޑަެއޅިގެންްއިތުުރފުޅުްދެންމެްހައްދަވައިފި.ްއަުޅގަ ބޭފުޅެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިްތަނުގައިްކަ

ް ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީަގިއ ްއެ ްއޮންނާނެ، ްއެނގެން ނަޑއެިޅގެން ްވެސްްކަ ްބޭފުޅުންނަށް ެއހެން

ްމުޅިް ްރުހުމާއެއްކޮްށ ްެނގިގެްނ،ްއެްނމެންގެ ްވެސް،ްވޯެޓއް ްބަދަލު ްގެަނއި ްއަްށ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،ްފަހުްންކޮމިޓީ

ްވާހަކަަދއްކަން،ް ްމިތާ ްއޮުޅވާލުމަްށްޓަކައި ްކަންތައްތަެކއް ްައިއސް ްނިމިެގންދިޔައީ.ްދެން،ްމިއަދު ްކަމެއް ްހުރިހާ ބަޖެޓުގެ

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްކަމެްއްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްޢިއްަޒތްތެރި...ްމިްތަން ްހަލަބޮލިކުރުމަކީްމީްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއް،ްބާރަށުް ނޑުްއެ ބަހުސްްމަރުޙަލާގައިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ްންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒު.ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްބަޖެޓްް ްނަމައީ ްބަޖެޓެއް ްރަނގަޅު ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމަްއސަލަ ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ިއޞްލާޙުްލާފައިްމިއަށް.ްއެއީ،14ްްތެރިްމެންބަރުްވެސްްއެބަްއޮތްްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރު،ްމާމިނިގލީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތް

ް ްއޮތް ްއެބަ ްބޭފުޅާ ްއެ ްމުޤައްރިރު. ްކޮމިޓީގެ ްީމ14ްްބަޖެޓް ްދައްކަނީ؟ ްމި ްވާހަކަެއއްތޯ ްކޮން ްލާފަ. ްމިއަށް ިއޞްލާޙު

ްރަނގަޅުްބަޖެޓެއްްނަމަ،ްއެްޭބފުޅާްޖެހޭތޯްމިއަށްްއިޞްލާޙުްލާން.

ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމުޤައްރި ްމެންބަރުންނާއި ްކޮމިޓީގެ ްބަޖެޓް ްފަާޅއަރަީނ. ްއެ ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްފަާޅއަރަނީ. ްއެއޮތް ްއިޞްލާޙުްރައީސް، ރު

ހުށަހަޅާފަ.ްއަޅުަގނޑުްިމްދަންނަވާްވާހަކަްއަކީްކޮންމެްއަަހރަކުްޢަމަލުކުރިްުއސޫލުންްމަނިކުފާނުްދަމަހައްޓައިދެްއވާށޭ.ް

ްސިާޔީސް ްމަޝްރޫޢުތަކުގައި ްޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ްތިބީ. ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްބަޖެޓް ްހަމަ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްވާށޭ.ްެއއާނުލައިްކުިރއަކަށްްނުދެވޭނެ...ޕާޓީތަކުގެްޙައްޤުްެދއް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދާް ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްމި ްވެސް ްއެހެންޏާ ްހަމަ ްގެންދަވަީނ ްމި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮތަށް.ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.

ް

ްލަ()ނިޒާމީްމައްސަ

ް

ްބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުްހިތުންްބަޖެޓްްކޮމިޓީގެްަކންތައްތައްްހިނގިްގޮތާްބެހޭްގޮތުންްވަރަށްްގިނަްވާހަކަަތއްް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ންބަރުންނަށްްވެސްްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްއެބަްދެކެވޭ.ްއެކަމަކުްބަޖެޓްްޮކމިޓީގެްރެކޯޑުަތއްްބައްލަަވއިލެްއވީމަްހުރިހާްމެ

ްޙަޤީޤަތާް ްބޭފުޅުންނެއްތޯ ްޮކން ްއިތުރުފުޅުހައްަދވަނީ؟ ްބޭފުޅުންެނއްތޯ ްކޮން ްއިތުރުުފޅުހައްދަވަނީ؟ ްބޭފުޅުންނެއްތޯ ކޮން

ްރެޯކޑު ްއޮތީ ްއެ ްޙަޤީޤަތް ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަަދއްަކވަނީ؟ ތަުކގައިްއެްއގޮތަށް

ނޑުމެންގެްމެންބަރުންްއެްހުށަހަޅުއްވަނީްހަމަްތެދެކޭ.ް ނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްައޅުގަ އެނގޭށޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްމީގައިްހަމަްބޭނުންވޭްއުސޫލުަތކަކަށްްެއކަންްބަލަހައްޓަން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްމެންބަރު ްޠާރިޤުްްޢިއްޒަތްތެރި ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ނޫން.

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫްދާއި

ްފާހަގަކުރަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްގޮތުަގއި ްނުކުތާެއއްގެ ްނިޒާމީ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްއަހަރުްްޢިއްޒަތްތެރި ވޭުތވެދިޔަ

ްކަންަތއްތަްއް ްހުރި ްނުކުރެވި ްއައި ްކަްނތައްތައް،ްމިހާހިސާބަށް ްހުރި ނަޑއަޅާފައި ްކަ ްބަޖެުޓގަިއްކުުރމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ

ްފާހަަގކުރަްން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަެއއާެއުކ، ްގޮުތގައި. ްމައްަސލައެްއގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއީ ްނެތުން ްހިމެނިފައި ްބަޖެޓުގައި މި

ް ްނ. ްމަގުްބޭނުންވޭ ްމަނަދޫގެ ްނެތް. ްއެއް ްނަރުދަމާ ްފަޅާއި ްމާފަރުގެ ްނެތް. ްކަންތަކެއް ްނަރުދަމާގެ ްލަންދޫެގ އަތޮޅު

ްރައީސް؟ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯޓުޭދނީ ްކިހިނެއްތޯ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމަނަދޫ ްބަޖެޓަކަށް ްިމފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ހެދުމެއް

ނޑުމެންްމިްފްލޯގައިްވާހަކަެދކެވިަފއިްވަނީ.ްފްޯލގައިްދެްއކިފަިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދާއިާރގެްކަްނތައްތަުކގެްވާހަކަްއަޅުް ގަ

ްދިރާާސކުރެވިަފއިާވް ްރިޢާޔަތްނުކުރެވި، ްއެކަްނކަމަށް ްދިރާސާކުރާއިރު. ްބަޖެޓް ްރިޢާޔަތްކުެރވެންޖެހޭނެ ްވާހަކަތަކަށް ހުރި

ނޑަކަށްްނުވިސްނޭ.ްޤާނޫނުއަ ސާސީްާއއިްޤާނޫނާއިްމިްަގވާއިދުަތއްްބަޖެޓަކަށްްމިްމަޖިލީހުގައިްވޯުޓނެގޭނެްގޮެތއްްއަުޅގަ

ްތަންދެނީްމިްބަޖެޓުގެްމަރުޙަލާްމިްމަޖިލީހުގެްފްލޯގައިްދެއްެކވިފައިްހުރި...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޅުަގނުޑް ްވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމަށް ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސް ްބަޖެޓް ްވާހަކަފުޅުތައް ްތިޔަ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތުއަރުވާނަ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްގަވާއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާހިސާބުން މިނެޓުގ31ްްެން.

ްހުސްްވަގުުތކޮޅެއްްއަރުވަން.

 

ް]އަށ11:15ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްމިް`. ްކުިރއަށްގެންދަން ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނުޑ ްފަހު ްހުސްަވގުތުޮކޅަށް ްަދއުލަތުެގ2114ްްފަށަނީ. ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްދިރާސާކު ްދިރާސާކުރަްއވަިއްބަޖެޓް،ްބަޖެޓް ްމަރުޙަލާ.ްރަްއާވްކޮމިޓީން ްހުށަހެޅުމުގެ ްިއޞްލާޙު ްގޮތުެގްރިޕޯޓަށް ނިންމެވި

ްމި ްހުށަހެޅުން ްްފުރަތަމަ ްގަާވއިދުެގ ްއިޞ83ްްއޮތީ ްފުރަތަމަ ްއިްޞލާޙުތައް. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަށުން ްމާއްދާެގ ލާުޙްވަނަ

ނޑުްފުރުޞަތުހުށަހެޅުމަށްްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްިއބްރާހީމްް ްއަރުވަން.ްމުއްޠަލިބަށްްއަޅުގަ

ް

 ްކަދެއްެކވުން:ވާހަްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ
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ނޑުްހުށަހަޅާްފުރަތަމަްއިޞްލާޙަ ް-1ޓްްރިޯޕޓަށްްހުށަހަޅާްއިޞްލާޙުްކީ،ްބަޖެޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްފިނޭންްރީމިނިސްޓް ްބަޖެޓުއޮފް ްޚާއްޞަ ްޓްރެޜަރީ ްއެންޑް ްކޮންޓިންޖެސް ްގެ ްިހމެނިފައިވާ މިލިއަނ111ްްްންސީގައި

މީހުންނަށްްސަރުކާރުންްދެއްވާްއިނާޔަުތގެްބަޔަްށްމިްފަިއސާްލޯފަން،ްންްރުފިޔާްއުނިކޮށްމިލިއ5.14ްަރުފިޔާގެްތެރެއިންް

ްއިތުރުކުރުން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްުފރުޞަތުއަރުވަން.ްތިމަރަފުށީޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިްއޒަތްތެރިް ްމެންބަރަކަށްްއަުޅގަ

ް.ްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުދާއި

ް

 ްހަކަދެއްެކުވން:ވާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްތިމަރަފުށި

ް ްާދިއރާގެ ްފަރެސްމާތޮޑާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމުއްޠަލިބުޝުކުރިއްާޔ، ްމެންބަރު ްހުށަހެުޅއްިވްްޢިްއޒަތްތެރި އެ

ނޑުްތާއީުދކުރަން.ް ްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިޞްލާޙު؛ ްވަނަ ްއިބްްދެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވަނަްފަރެސްމާތޮޑާ ްދެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމުއްޠަލިބު ރާހީމް

ްއިޞްލާޙު.ް

ް

 ްކަދެއްެކވުން:ވާހަްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްއެންޑްް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިްސޓްރީ ްއިޞްލާޙަީކ، ްވަނަ ްދެ ްހުށަހަޅާ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ްބަޖެޓުް ްޚާއްޞަ ްކޮންޓިންޖެޓްރެޜަރީގެ ްޖެނެރަލް ްެގ ްހިމަނާފައިވާ 111ްްންސީގައި ްތެރެއިން ްރުފިޔާގެ 3.6ްމިލިައން

މިްފައިސާްކީރިތިްޤުރުއާންްހިތުދަސްކުރާްމީހުންނަށްްސަރުކާރުންްދެއްވާްއިނާޔަުތގެްބަޔަްށްް،ންްރުފިޔާްއުނިކޮށްމިލިއަ

ްއިތުރުކުރުން.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްުފރުޞަތުތްތެރިްމެްނބަރު.ްތާއީދުކުަރއްާވްޢިއްޒަތްެތރިްޝުކުރިއްާޔ،ްިޢއްޒަ އަރުވަން.ްކުޑަުހވަދޫްމެންބަރަކަށްްއަުޅގަ

ްމަދުްއާމިރު.ރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްދާއި

ް
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 ްހަކަދެްއެކުވން:ވާްއާމިރުމަދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްްކުޑަހުވަދޫ

ްށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުކުރަން.ފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްހު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތް ްޝުކުރިއްާޔ، ްެމންބަރު. ްއިޞްލާޙު؛3ްތެރި ްމުޙައްމަދުްްވަނަ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި ްދާއިާރގެ ވެލިދޫ

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއިޞްލާޙު. ްއިށީނދެވަޑައިްހުށަހަޅުއްވާ ްދާއިރާގެްްގަންނަވާ!ންބަރުން ތޮްއޑޫ

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްތިއްެބވި ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަާވ!ކޮޅަށް ްންބަރުން

ް ްމެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!އާދެ! ްްންބަރުން ްޕާޓީތަުކގެް)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު( އާދެ!

ނޑުްމިްޗެކުްްއެކަންްްޝވަރާކުެރވޭތޯްެބލުމުގެ؛ގައިްމަމެދު ނޑަްށްެއކަކުރިއަށްދޭތޯްައޅުގަ ންްއެނގިފަެއއްްކުރަނީ.ްައުޅގަ

ްއެހެންވީމާ ްނެތް. ްޢިއްޒަތްތެރި، ްބަލަންދެން. ްކަންތައް ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްެތރި

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްޢިްއޒަްމެންބަރު ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރިްްމެންބަރު )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

ްއިށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ!މެ ްމުޙައްމަްންބަރުން ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޞާލިޙަށްްހިންނަވަރު ދު

ްއަރުވަން.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްލިޙުމަދުްޞާހިންނަވަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުޙައް

ްއޮތް ްމިހާރު ްރިޕޯޓް ްބަޖެޓް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޚިޔާުލްްޝުކުރިއްާޔ، ްމެދުގައި ްމެންބަރުންގެ ްބައެއް ގޮތުން

ްރިޕޯޓާތަފާތު ްވާހަްބެހޭްވުންތައްްއޮތީމަްބަޖެޓް ްވަގުތު ،ްކަެދެކވެމުންްއެބަްދޭ.ްއެހެންވީމާގޮތުންްޕާޓީތަުކެގްމެދުގައިްމި

ްދިނުމަށްއަޅުަގނ ްޕާޓީތަކަށް ްުފރުޞަތު ްއެ ްފެންނަނީ ނޑުމެންނަށްްްޑަށް ްއަުޅގަ ްލިބިއްޖެއްޔާ ްވަގުުތކޮެޅއް ްކުޑަ ޓަކައި

ްމީގައިްހައްެލއްްހޯދިދާނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑަށްްފެނޭ.ްވަރަށްްޮބޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއުފެދިފަ ްމި ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްޚިއާދެ! ްލީޑަރުްޔާލުއިވާ ްމެޖޯރިޓީ ްހައްލުކުރުމަށް ްތަފާުތވުން

ްްއެދިަވޑަިއގެންނެވުމާ ްމިހާރު ނުޑްޖަލްސާ ްއަުޅގަ ްއެރުވުމަށް ްފުރުޞަތު ްއެ ްގުިޅގެން ްޖަލްާސްމި ްދެން ނޑާލަނީ. މެދުކަ

ްޖަހާއިރު.12ްްފަށާނީް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:) ް(އަށ12:31ްްްއިނ11:19ްްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[
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ނޑުްއވައިެލްއުވން:) ް(އަށ15:38ްްްއިނ13:11ްްްްޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްމިައދުގެްޖަލްސާްފަށައިގެންްބަޖެްޓްކޮމިޓީގެްރިޕޯޓްްހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖެޓުގެްއިޞްލާޙުތައްްބަް،`.ްއަުޅގަ

ނޑާްހުށަހެޅުމާ ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްޚިޔާލުތަފާތުވުންތަުކގެ ްދިމާވި ްދިޔައިރު ްލައިްހަމައަށް

ްްމަޝްވަރާކުރަމުން ްގެންދިޔައީ. ްބަޖެޓުމި ްދިަޔއީ ްިޚޔާލުތަފާތުެވގެން ްހިމެނޭ ްކޮމްޕޯނަންޓާަގއި ްބެހޭްޕީ.އެްސ.އައި.ީޕގެ

ްއިހުާސސްތަކާ ްމެންބަރުންގެ ްމެޖޯރިްުގޅޭްގޮތުން، ްއެކަުމގައި ްލީޑަރާގޮތުން. ްމަިއނޯރިޓީ ްލީޑަާރއި ނޑުްްޓީ އަުޅގަ

ނުޑްމިްްކުްބަޖެޓްްކޮމިޓީެގްމުޤައްރިރާއެއާއެްހަމަްޓަަކއި.ްއަދިްްއލެއްްހޯދުމަށްެއކަމަށްްހަްމަޝްވަރާކޮށްފިން ްވެސްްއަުޅގަ

މުގަިއްމަޝްވަާރކޮށްފިން.ްމިްމަޝްވަރާތަކަށްފަހުްމެޖޯރިޓީްލީޑަރާއިްމައިނޯރިީޓްލީޑަރުްެއއްބަސްެވވަަޑިއގެންފައިްވަނީްކަ

ްގެނައު ްބަދަލުތަކެއް ްގެންނަންޖެހޭ ްކޮމްޕޯނަންޓަށް ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ްހިމެނޭ ްލިބިވަޑައިގެންފިްބަޖެޓުގައި ްފުރުޞަތު މަށް

ނަމަ،ްއެްފުރުޞަތުގެްބޭނުންކުރަްއވައިްއެްބަދަލުތައްްގެެނވިދާނެްކަމަށް.ްއަދިްހަމައެާއެއކުްބަޖެޓްްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރުް

ްމަޖިލީހުގަިއް ްއެހެންވީމާ، ްވިދާޅުވެަފއިޭވ. ްކަމަށް ްކުެރއްވިދާނެ ްެއކަން ްނަމަ، ްލިިބވަަޑއިގެންފި ްފުރުޞަތު ްއެ ވެސް

ްެއްޢަ ްގަސްުތކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެކު ްއޮތުމާ ްކުރެވެން ްމިަކން ްތެރެއިން ްއުސޫލުތަުކގެ ްޢާއްމު މަލުކުރަމުންގެންދާ

ްބަޖެޓްް ްކޮމްޕޯނަންޓް ްބެހޭ ްޕީ.އެސް.އައި.ީޕާއ ްރިޕޯޓުގަިއވާ ްކޮމިީޓގެ ްބަޖެޓް ްއަުރވަން. ްއަްށ ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓް ފުރުޞަތު

ްއެއްބަ ްެގންނަވަންޖެހޭ، ްަބއްލަަވއި، ނޑުްކޮމިޓީގައި ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށް ްއެކު ްބަދަލުތަކާ ްސވެޭވ

ްމާމިނގިލީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދަންނަަވން. ްވާަހކަ ްގަސްތުކުާރ ްކުިރއަށްގެންދަްނ ްެއގޮތަށް ްއެހެންީވމާ، ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

ްރުވަން.ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމް،ްބަޖެޓްްކޮމިޓީގެްމުޤައްރިރަށްްފުރުޞަތުއަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:މާމިނގިލީްދާއިރާގެްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްް

ްހާމަކުރެްއވި ްތި ްމަނިކުފާނު ްމިައދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ، ްރިޕޯްޓްް`. ްބަޖެޓް ފަދައިން

ނޑުމެންނަށްްވަްހުށަހަޅައިްނިމުމާ ޅަށްްސާފުެވގެންދިޔަ.ްރަށްްރަނގަގުޅިގެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްޚިޔާުލތައްްއަުޅގަ

ން،ބަޖެޓްްހަމަޖެއްސުމަށްފަހުްބިލިައންްރުފިޔާްއަށ18.3ްްއަދިްހަމައެހެންމެް ނޑުެގްފަހުންްއަޅުގަ ުޑްދެންނެވިން،ްއަުޅގަ

ް ްލިެޔވިފަިއވާެނ ްރިޕޯޓުގައި ްިމ ްއަދި ްވެސް ްހަމަޖައްސަވަނ17.5ްްރިޕޯޓުގައި ްސަރުކާުރގެްބިލިއަނަށް ޖެހުނީ

ްރީިވޒިްމުގެއެދިަވޑަިއގަތު ްއަލުން ްއަެނއްކާ ްކުރީޓުމަތީން ްެއކަން ނޑު ްައޅުގަ ްވާތީ ްއެދިވަަޑިއގެންފައި ހަަމްް.ކޮށްދިނުމަށް

ްކުރީމަް ްއުސޫލުން. ްކުެރވެްންއޮންނަ ްއެކަން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގަާވއިދުަގއި ްމިއަދުްް،މަޖިލީހުގެ ްއެހެންނަމަވެސް ދެން

ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމައްސަލަތައް ްދިޔައީ.ްއެހެންވީމާފެންް،ދިމާވި ްމި ްތިްހާމަކުރެއްވިް،ްމަތިވެގެން މަނިކުފާނު
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ްމަނިކުފާނުްް،ގޮތަށް ްފުރުޞަތު ްއެ ްގޮތަށް ްއެއްބަްސެވވަާޑއިގަންަނވާ ްެވސް ްލީޑަުރ ްމައިނޯރިޓީ ްލީޑަާރއި ްމެޖޯރިޓީ އަދި

ްކުިރއްޔާ.ްއެކަންްކުެރިވދާނެްކަމުގައިްދަންނަވާލަން.ްާއދެ!ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުް،ދެއްަވއިފިްނަމަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްބަސްެވވުނު،ްޝުކުރިއްާޔ.ްއެހެންވީމާ ްމި ނޑުމެންނަށް ްކުރިއަށްްގޮތުގެްއަުޅގަ ްކަންތައް ްބަޖެޓްގެ ގެންދާނީ.ްްމަތީން

ްމި ްޖަލްސާ ްމިއަުދގެ ްފުރުޞަތުްއަޅުަގނޑު ްއެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްބަޖެޓް ްނިންމައިލާނީ ްދެްއެރުވުމަށްހިސާބުން ްންޓަަކއި.

ްަގއި.9:11ްްވާްބުރާސްފަތިްދުވަހުްހެނދުނ2113ްްުިޑސެމްބަރ26ްްުް؛އެއްްއޮންާނނީ،ްމާދަމާްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާ
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