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( 1 )ޮކމިޓީުކރ  ޮކޓަރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ ން:ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތަ   

 

20:30 :ށުނު ގަޑިފެ  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ބައްދަލުުވމަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މަރުޙަބާ    17ކުރާ ކޮމިޓީެގ  ދިރާސާބަޖެޓު  `.  

އޮފީސްތަކުެގ    އިމުައްއސަސާތަކާ، މިނިވަން  ލާނަންއިދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރަތަމަ ފްލޯ ހުޅުވަ

ނަން. ލާއިތުން ފުރުޞަތު ހުޅުވައެޮގ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ކުރުމަށް ޓަކައި.ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރަން ވީ ބަިއ ފައިނަލް

 . ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

ބަދަލު  ށް މި ެގނެވުނުފީސްތަކުެގ ބަޖެޓަހުށަހަޅާލަން ކަމަށް. އޮ ކަމެއް  އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

ޤަބޫލުދެ  އީމި އަޅުަގނޑު  ޮގތުަގއި  ން  ލަފަހުރިހާ  ކުރާ  މެންބރުން ވެސް  އޮތް  އެްއކޮށް    ޔާއިްއޒަތްތެރި  ކުރެވިފައި 

 .ލާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންއިރަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަޮގތަށް ފާސްކުތް މި އޮ ،ކަމަކަށް ވާތީ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 . ލަބީބް އިލްޔާސް ެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ބޮޑަކަށް ސާފެއްމީތި   މުަގްއރިރު  ނުވޭ  އަދި އެހާ  ބަ.  އިްއޒަތްތެރި  މިހާރު  އޮފީސްތަކުެގ  ބަދަލުތައް.  ެގންނަ  ޖެޓަށް 

ހުރި  ެގންނަ ކަންކަން ވެސް އެބަބަޖެޓަށް ބަދަލުދެން  ހަމައަށް.    އ14ާޮގސް  ށިެގންިއން ފެ  1ކެޓަަގރީ    ތްމީަގއި އެބައޮ

ދެން   މިލިޔެފަ.  ވަރަށް  އިާގތްަގނޑަކަށް  މިލިއަން  ސާހަފަން  ދުއިސައްތަން  މި   ؛ތަފާތެއްރުފިޔާެގ  ކަށް  ކިހިނެއްތޯ 

 ؟ދާނެތޯލިބިއް ފްޞީލެެގ ތައޭ؟ ކޮންކޮން ތަނަކުން އުނިކޮށްފައިތޯ ؟ސްމަންޓް ެގންނަނީޖެއެ

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އި އޮތީ. އެހެންވީމާ،  ރާ ޮގތަށް މިނިސްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފަކުބިލުން އެޖެސްޓު-ވާ ބައި ޓީބަޖެޓަށް އިތުރު  އާދެ! މިހާރު

 އުމަށް. ނަ ެގބަދަލު ޮގތަށްއެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ޓީވިދާޅުތިޔަ   ފޫބައްދަންތޯބިލު  -ވަނީ  ހަމަޖައްސަން،  ބައި  މި  ވިއްކަވަިއެގން  ބަޖެޓަށް ؟ ިއތުރަށް  އެހެންވީމާ، 

ޕަބްލިކު  .ށްއައާމްދަނީ  ނުކުރަންޖެހޭނެއިތުރު ޖުމްލަ  ކިހާވަރެއްތޯ  އެހެންވީމާ،  އިތުރުވާނެ.  ސެކްޓަރ    ޑެފިސިޓް 



  

ބަޖެޓާ  އަދިޕްރޮްގރާމާިއ    އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުވަނީއްކޮ އެ   އޮފީސް  ަގިއ    1ކެޓަަގރީ    ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު() ؟ށް 

އެހީއެބަ ހިލޭ  މި  ،އޮތް  އެހެންވީމާ،  އިތުރުވާ  މަދުވާ  އީޕާކިސްތާނުެގ.  ނޫންތޯ،  ނޫނެއް  ސަރުކާރުެގ   އމި ؟ބައެއް 

ނޫނެ ކަމެއް  އަންނާނެ  ބަދަލެްއ  ެއއްެވސް  މިއްނުޑެފިސިޓަށް  އެހެންވީމާ،  މީ  އަހަރު  .  ނުހިމެބަޖެޓު  އޮތީތި    ނި 

 . އާދެ! އޯކޭ މައްސަލަެއއް ނެތް.ެގންނެތިހަނދާން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

މި    ތައްފިަގރ  މީގައި އައިއްސަ  މުސާރައިން މިސާލަކަށް   ؟ހުރީކިހިނެއްތޯ  ބަޖެޓުެގ  އޮފީހުެގ  ޖެނަރަލް  އޮޑިޓަރ 

އިތުރުކުރުމަށް.  އުނިވެފަިއވާ ބައި  ފާސްކުރީ.    ތްއޮބަޖެޓު    ހުށަހުޅުއްވި   ޖެނަރަލްޓަރ  އޮޑި  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް 

ނުހެދޭނެ.  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ދެން  ތެރެއަކުން  ބަޖެޓުމި  އެހެން    ނުކޮށެއް. ބައްދަލު  އޭތި  ނުހެދޭނެ 

ދެން  ޅަ)ވަުގތުކޮ ލީަގލް  ކޯޓުތަކަށް  ކަށްފަހު(  މެޖިސްޓްއޮެއޑްމިނިސްޓްރޭޓުންނާއި  އަދި  ލުމަށް ރޭޓުފިސަރުން  ން 

 ؟ކިހިނެއްތޯ  ތީމިލިއަން އަިއއްސަ އޮ  16މިހާރު ، ފައިކޮށްކަށް ރިކުއެސްޓު ޑު އަދަދަބޮފުދޭވަރަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީހުން   16މިހާރު   އެ  ނެުގމަށް  މުވައްޒަފުން  އިތުރު  މީހުން  އެ  ބަޔަށް  މުސާރައިެގ  މިލިއަނަކީ 

މިލިއަން. ދެން    16  މަބައި އިތުރަށް ލީ  ކޮށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެވެސް އިޢުލާންކުރެްއިވވަރު. މިހާރުސްޓު ރިކުއެ

މިލިއަން   30ދެބައި ެއއްކޮށް  އެހެންވީމާ،  މިލިއަން.    16ކަންނޭނެގ    15އިތުރު  ބަިއަގިއ އޮންނާނެ  .ޕީ  ޕީ.އެސް.ައއި

 . ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މިލަންދޫކޮންމެވެސް ވަރެއް ުއޅޭނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މިލަންދޫ

 ؟ ކިހާވަރެއްތޯލަޖުމުއިތުރުކުރެވޭ ބަޖެޓުެގ ަގއި  ަވނަ އަހަރު 2020އޮފީސްތަކަށް މިހާރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބްމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާންދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް ރުމެންބަ ދާއިރާެގ ދާންދޫ

...  ހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންކަން ައޅުަގނޑުމެން  އޮފީސްތަކުެގ ބަޖެޓަށް ެގންނަން  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މިހާރު

ދެންނެވީ  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ބަޖެޓަ  ،އަޅުަގނޑު  އިތުރުކުރަންއޮފީސްތަކުެގ  ހުރި  ެގންނަން    ށް  މި  ހުށަހަޅާފައި 



  

ހުށަހެޅި    އްއެ ފަރާތްތަ  ިއ، އެއްކޮށް ވަކިވަކޮން ބައްދަލުކޮށްފަ  ން ވާނީ މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއަދަދުތައް ައޅުަގނޑުމެ

ހުށަހެޅު ވަރަށް  ހުރިހާ  ދިރާސާކޮށްފައި،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ބަލާފަ.  ިގނަ  މެއް 

ެއ   ެވސް  ކުރިން ކަަމކު  އެއަޅުަގނޑު  ތެރެއިން  ެގއޭ  ،ކޮށްފައި   ފަރާތްތަކާސުވާލުތަްއ  ހުށަހެޅުމުެގ  ހުށަހެޅުމެއް 

ބޭނުން އަދަދުތަ  ،ވޭސާފުކޮށްލަން  ހުށަހެޅި  ރިކުއެސްޓު ތަންތަނުން  މިއް  ވަރަށްތޯ  އަދި ؟ ހިރީކުރި  އެއަށް  ނޫނީ 

 ؟ރީހިތޯ މިބަދަލުތަކެއް ެގނެއްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މި އަދަދުތައް  ތަންހިމި  އެ  ހުރީ  ފަރާތްތަކާ ތަނުން  އެ  މިނިސްޓްރީން  ފިނޭންސް  ދެން  އަދަދާއި   ށަހެޅި 

 އެއްބަސްވެފައި ހުރި އަދަދުތަކެއް. މަޝްވަރާކޮށްފައި  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  هللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދާންދޫ

ނިމިފަ އެއްބަސްެވެގން  ފަރާތް  ދެ  މާނައަކީ  އަދަދުތަކޭ  އެހެންވީމާ،  ހުރި  ވަުގތަށް ހާމިދެން  އި  މި  ބަޖެޓަށް  މި  ރު 

ހުރި  މިހާރު  ވަރު.ެގނެވެން  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑަށް،  ބަޖެޓަށް   ފައި،ހުށަހެޅި  އެހެންވީާމ،  އޮފީސްތަކުެގ 

 ޮގތަށް ފާސްކުރަން. އަދަދު ހަމަ އެތްހުށަހެޅިފައި އޮ ެގންނަން މިހާރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ    ،ރުވަނީ ދެން ފުރުޞަތު މި އަރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 . ށްއިބްރާހީމް ނާޒިލަމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހިތަދޫ

ބޭފުޅުން އޮފީސްތަކުެގ  މިކޮޅުން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު.  މަ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭފުޅުން ޢުދެްއވި  އެ  ލޫމާތާއި 

ބަޖެޓު ބަޖެޓެ  ންބޭނުންވި  އޮފީހަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   އުނިކުރެވިފައި  ،ނުލިބިއް  އެއްވެސް  ކިހިނެއްތޯ  އޮތްކަން 

އްސަށް އިތުރުކުރަްއވަން އާދެ! ހުރި އެއްޗެ ؟ ނީންނާކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ފިަގރެއއް މިއަށް ލެވިފަިއތޯ އޮ ؟އިނޭގނީ

ނުކުރެިވ  ބަޖެޓަށް އިތުރު؟ އޮފީސްތަކުެގ ތެރެއިން ެއއްެވސް އޮފީހެއް އުނިކުރެވިފައި އޮންނާނެހޭ  ،ޅުން ބޭނުންވިއެ ބޭފު

 ؟ހޭތްއޮތް އޮފީހެއް އެބައޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:



  

ހުންނާނީ.  ރިކުއެސްޓު  ނޫން  ތާކަށް  ހުރިހާ  ތަންތަނަށް.  ދެން  ކުރި   މެންބަރު ތެރި  އިްއޒަތް ދާއިރާެގ ދުވާފަރުބައެއް 

 .އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

ކުރި ފަރާތްތަކާއި އަދި  ބަްއދަލުމި  އަޅުަގނޑުމެން    ،ހިތްވަނީކުރާބޫލުަގމިހާރު އަޅުަގނޑު ިމ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

އެއްބަސްެވވޭ   ވެސް  މިނިސްޓްރީން  ފާހަަގކުރެދަކައަދަފިނޭންސް  ކުރިން  އާދެވިފައޭ. އްވިށް  މިހާރު  އޮތީ  މި  ހެން 

ައޅުަގނޑު   ދާއިރާެގ  އެހެންވީމާ،  ހުށަހެޅުމަށް  އެ    هللاޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބްެމންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާންދޫ  ހުށަހެޅި 

 ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ    ،ރުވަނީަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުޝުކުރިއްޔާ  

 ށް. އިލްޔާސް ލަބީބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ފިނޭންސާ ފަރާތްތަކާއި  މި  ކީއްވެެގންތޯ  މިހާރު  ނޫންތޯ    އަޅުަގނޑުމެންނާ ؟ންވީއެއްބަސްވާ  މުޤައްރިރު، 

މިހާރު ސާފުއެއްބަސްވާ ބޭނުންވޭ  ންީވ.  އިނީކޮށްލަން  މި  އަިއއްސަ  ގަވަ  ،މިސާލަކަށް  އޮތޯރިޓީަގލޯކަލް    އި ރމަންޓް 

ބޭނުންވެފަ  70  ތްއެބައޮ އިތުރުކުރަން  ރުފިޔާ  ކަމަށްމިލިއަން  ވަރެއް އި  އެއްވެސް  ނެތް  މީހުންނަށް  އެ  އެކަމަކު   .

ދަށުދެން  .  އިތުރުކޮށްދީފަ ާގނޫނުެގ  ލާމަރުކަޒީ  އޮތޯރިޓީއައެއްކަލަ  ަގވަރމަންޓް  ލޯކަލް  ިގނަ ން  ވަރަށް  މިހާރު  ކީ 

ތޯ، ނޫންތޯ، ބައްދަލުކުރި   ބައްދަލުވުމުަގއި ފިނޭންސާ ތި  ދެން އެ ފަރާތާ  އް.މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތެ

ބޮޑަކަށް ސާފެއް ނުވޭ.  ޭއެގ ެއއްެވސް ެއއްޗެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެއހާ   ؟ކުރެވުނުތޯނެޯގޝިއޭޓު   ،އެއްބަސްެވވުނުތޯ

 . އެއްބަސްވި ޮގތް އެހާ ބޮޑަށް ސާފުނުވާތީ އަސްލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރުން ހުށަހެޅޭނެ ؛އިްއޒަތްތެރި  މީަގއި  ބޭނުންވާ   ، ހަމަ  އިތުރުކުރަން  މުއައްސަސާތަކަށް    ހަމަ  ވާހަކައަކީ 

ފައި އޮތީކީ ނޫން. ދެން މީަގއި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް  ށް ނިމިޮގތަކަ  އިތުރުކުރަން. އެްއވެސް ކަހަލަ ކަމެއް މިތާ ަވކި

ކޮށްފައެްއ   ރިކުއެސްޓެއް  ބައްދަލުކުރާކަށެްއ  ފޮނުީވ. އެކަަމކު  ލިޔުމަކުން  ހަމައެކަނި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އޮތޯރިޓީަގއި 

ވަންޏާ ރައްވަން ބޭނުންފުޅުތްތެރި މެންބަރުން އިރުކުއިްއޒަ  ވާހަކައަކީ. އެހެންވެ، އެ ފަރާތަށް ވެސް  ނެތް  ށްކޮމިޓީއަކަ



  

ދިޔުމުެގ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑު އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެ ޮގތަށް ހުށަހަޅުއްވަިއެގން ކުރިއަށް

  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި    ދާިއރާެގ  ހުޅުދޫލާނަން.  އިނެއްކާވެސް ފްލޯ ހުޅުވައޮތިްއޔާ ހުށަހަޅުްއވަން އަޅުަގނޑު މިހާރު އަ

 . ލަބީބް ސްޔާއިލް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ޮގތުން އިތުރަށް ސާފުކުރުމުެގ  މުޤައްރިރު، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިެގން އަދަދު ބަދަލުކުރާކަށެއް ނޫން. އެކަމަކު  

ުގޅިެގން ވެސް އެ   ބަދަލުތަކާ އަންނަާގނޫނަށް   ލާމަރުކަޒީހުރި އެނިގލަން ބޭނުންވަނީ. މިސާލަކަށް އެލް.ޖީ.އޭަގއި އެބަ

އަންނަ    . ައޅުަގނޑުމެންެގ މިތީއި ނެޯގޝިއޭޓް ކުރެވިފައިތޯ އޮއްތަކާ ކެއް. މި ކަހަލަ ކަންތަމީހުން ބޭނުންވާ އަދަދުތަ

  ، އޮތްއިރު  އޮތުން.ލާމަރުކަޒީކޮށް ރާއްޖެ ހިންަގން ފުރުޞަތުދީފައި    ،އަހަރުެގ ބަޖެޓުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ

އޮ؛ އެލް.ޖީ.އޭ ބޮޑީއަކަށް  ޕޭރެންޓް  މީހުންެގ  ފަރާތުން  އެ   މިލިއަން  70އިނޭގ    ށްއަޅުަގނޑަ ؛މިލިއަން  70ންނަ 

މީހުންެގނުދެވޭނެކަން.   އެ  އެހެންނަމަވެސް،  އަދަދެއް.  އިމްޕޮސިބަލް  ބަދަލާ  އެއީ  އަންނަ  ުގޅިެގން   ާގނޫނަށް 

ކޮން ހިންގޭވަރު  ކަންތައްތައް  ދެވޭނެތޯހިންަގންޖެހޭ  ވަރަކަށް  ެއކަމާ؟ މެވެސް  ފިނޭ  ދެން  ވަރަކަށް    ންސާެއްއވެސް 

އަދަދޭ ިވދާޅުވީމަ އަޅުަގނޑު މިހެން   އެއްބަސްެވވުނުެގން  ވާހަކަދައްކައި  ފިނޭނސާ  އީއެ ؟ނޫންތޯ  ،ވާހަކަ ދެކެވުނުތޯ 

 މި އެހީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅި އައިސް  ފަރާތްތަކުން  އެ  ތަނުަގއި  ހުރިހާ  މި  ދެއްކި  ހުށަހެޅުންތަކަކާއި  ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެން   ވާހަކައެއް 

މަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް  ދިޔަ  އިލާނުވަލޫމާތަށް ޓަކައި ފޮ ޢުހުންނާނީ  ކޮޅުަގިއ ބައްދަލުވުން  މި  ފަ. އެހެންވީމާ، 

ހިއްސާ  ތިއަނެްއކާ   ؛ހުރިހާ އަޅުގަ ލިސްޓު ވެސް  މި ދަންނަވަނީކުރެވިފަިއ އޮންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް،    ، ނޑުމެން 

މެއިއްޒަ  ހަމަ މީތްތެރި  ޮގތަށް  ބޭނުންފުޅުާވ  ހުށަހަޅުއްވަިއެގން  ޮގތުން  ޭވނެެގންދެކުރިއަށް   ތިންބަރު  ާގނޫނީ  އަދި   .

ކުރެވޭ ކަމަށް ބޫލުަގކަން ކުރަން ިއތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށް  އެއޮންނަ ވާޖިބަށް އިތުރު ބަދަލެއް ައއިސް  

 އިސްމާޢީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ދުވާފަރުަގނޑު  ެގންދެވިދާނެ. އަޅުވެސް ެއޮގތަށް ކުރިއަށް   ވަންޏާ އެކަން

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަޙްމަދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

ވަކި    ށް ނުފެނޭ ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގމި ާގނޫނަށް އަންނަ ބަދަލަކުން އަޅުަގނޑަކަޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު.  

ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުތަްއ    ތަން،  ލުއިެވެގންދާނެބޮޑަށް  ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ ތަނެއް. އެއަށްވުރެ މާ    މާ



  

ހަރަކާތްތެރި ކައުންސިލުތަކުން  ކަުއންސިލުފެންމި  ތަން    ވާރު އިތުކަން  ދީފައި،  އެއާެއކު  ބޮޑު  އޮތީ    އެ  ށްތަކަނަނީ. 

ނުފެނޭ ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ަވކި އިތުރަށް ބަޖެޓެއް އެހެން   އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަކަށްދީފަ.    ބަޖެޓެއް

 .ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑު ދޭކަށް. މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ ވޯޓަކަށް އަހަން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އަދިއާދެ!   އެއްއަޅުަގނޑު  ވަންޏާފަހަރު  ވެސް  ކަމަށް  އޮތް  ހުށަހެޅުމެްއ  ހުށަހެޅުމަށް    ،އިތުރު  ހުށަހެޅުމެއް  އެ 

 ރުޞަތުއަރުވާނަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ހުށަހަޅާއަޅުަގނޑު   ؛މުޤައްރިރު ނޫންހުށަހެޅުމެއް  މީކަށް  ކަންތައް  ގައި.  ވޯޓަކޮށްފަސާފު  ހުރިހާ  ދިޔުން  ށް  އި 

ހުށަހަޅަ އިތުރު  ކޮންމެހެން  އެދެނީ.  ވެސް އިއަޅުަގނޑު  ބަދަލުކުރާކަށް  މި  ނޫން.  ވެސް  ހުށަހަޅާކަށް  ހުށަހެޅުމެއް   ،

  ، މާއި ކަ  ނީ ކޯއްޗެއްޅުހެމި ތަނަށް ހުށަ  ،ކަމާއި   ނޫން. މި ކަންތައްތައް ސާފުވެެގން އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުދެނީ ކޯްއޗެއް

ފަހަކުން އިތުރަކަށް  ތި ފާސްކުރީމަ އެއްެވސް މީހަކަށް  ން އެންމެނަށް ސާފުވެެގން މީޗެއް އަޅުަގނޑުމެމި ހުރިހާ އެއް

 ނުވާނެ.  އް ލެދިމަ ންއުނދަުގލެއް ިމއަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިްއޒަތްތެރި   ބޭނުންޝުކުރިއްޔާ  ހުށަހަޅަން  އިތުރަށް  މީަގއި  ދެންނެވިހެން  މި  އަޅުަގނޑު  ހުރިހާ  މެންބަރު.   

ކުރިއަށް  އެކަން  ހުށަހަޅައިެގން  ވެސް  ފުރުޞަތުހުށަހެޅުމެއް  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ދެން   ،އަރުވަނީެގންދެޭވނެ. 

 ށް.މުޙައްމަދު ރަޝީދަމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު މުޙައްމަދު ެމންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު  ފުވައްމުލަކު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްެގ    ތްަވނަ އައިޓަުމަގއި މި އޮ  14ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. މި އޮފީސްތަކުެގ ބަޖެޓުން  

ޓުއަރިޒަމް  އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީން  ބަޖެޓަށް  ޚާއްޞަ  ފިނޭންސްެގ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އުނިކުރުމަށްފަހު،  ބަޖެޓު 

އިށް  ޕްރޮމޯޝަނަ އަދަދު  ކަނޑައެޅިފައިާވ  އޮ  .ތުރުކުރުމަށްބަޖެޓު  ކިހިނެއްެވފައި  ކަމެއްތޯ  ންމިއީ  ނަ 

އެ އެމް ސާފުކޮށްލަންވެެގން.  މާކެޓިންއަށް  އީ  ބަޖެޓު  150.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  އޮމިލިއަން  މިހާރު ތީކުރެިވފައި  ދެން   .

 ؟ކިހިނެއް އަންނަ އެްއޗެއްތޯ އީމިލިއަން މި  46ވަކިން   އިމީަގ

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފިނޭ އެޖެސްމަންންސުއެއީ  ރިކުއެސްޓު ން  އެްއޗެްއ.  ޓަކަށް  އޮތް  މި  އެކޮށްފައި  ޮއޅިެގން  އޮފް ބައި  ނިސްޓްރީ 

އޮތީ ޖެހިފައި  ބަޖެޓަށް  އެ  އެހެންވީމާ، .  ޓުއަރިޒަްމެގ  ބަ   ޓުއަރިޒަމުން  އެްމ.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ  މިހާރު   ޔަށްބައި 

ތިނަދޫ    ،ޞަތު މި އަރުވަނީއްޔާ. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރު ފެކްޓެއް ނާންނާނެ. ޝުކުރިއިނެޓް    އިއެބަދަލުކުރަންވެެގން.  

 އަށް.ޢަބްދުލްމުޣުނީމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  އުތުރު ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަބްދުލްމުޣުނީ މެންބަރު ދާއިރާެގ އުތުރު ތިނަދޫ

އަދި    އަށް،ޅާޮގތަށް އެ ބޭފުއެ ހުށަހެޅި    ިއލްޔާސް ލަބީބް  ،ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު

މިކަމާއިެގން   ،ތް ވަރަކަށް ދިނުމަށްފަހުލޫމާތު ހަމަ މުޤައްރިރަށް ދެވެން އޮޢުއެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެ ބޭނުންވާ މަ

ޔައުމިއްޔާަގިއ  ތުތަކެއް ހޯދަން. ދެން  ލޫމާޢުކުރިއަށްދާން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާލަން. އެއީ މެންބަރަކު އެބަ އެދިލަްއވާ މަ

މުޤައްރިރަހުރިވަ ނޫނީ  ދެވެން  ރުން  މަ  ، މިންވަރަކުންއޮތް  ށް  އެ  މިންވަރަކުން  އޮތް  ދެވެން   ލޫމާތު ޢުމުޤައްރިރަށް 

 ކުރާތީ އެ ވާހަކަ ބުނެލީ. ބޫލު ަގދިޔުން އަޅުަގނޑު ެވސް އިތުރަށް ދިނުމަށްފަހު ކުރިއަށް

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވު

އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ! ބަިއަގިއ  މުއައްސަސާތަކާ  އޮފީސްތަކުެގ  މެންބަރުންނަށް   ބައްދަލުކުރި  އިްއޒަތްތެރި  ުގޅިެގން 

ކުރިއަށް ކުރިއަށްއޭަގއި  ެއކަން  ޮގތަކަށް  ބޭނުންފުޅުވާ  އެހެންވީމާ،  ޔުންދިެގެގންދަން  އޮންނާނެ.  ފުރުޞަތު  ުމެގ 

އިތުރު   މިތާކުންނެއް  އަދި  ދޭންޖެހޭއަޅުަގނޑަކަށް  ޭއަގއި  އިތުރަށް  އަދި  ވެސް  ކަމަށް ހުށަހެޅުމެއް  އޮތް  ފަރާތެއް   

ކަ އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު ހަމަ އޮތް ވާހަ ފާހަަގކުރެވިފައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ،  އަދި  ްއ ވެސް  ފާހަަގކުރެިވެގން އެކަމެ

 ށް. އިލްޔާސް ލަބީބަމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ  އަރުވަނީ،މިހާރު މި ފުރުޞަތު ން. އަޅުަގނޑުލަދަންނަވާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު ރާެގދާއި ހުޅުދޫ

ފަރާތް ބައްދަލުކުރި  އަޅުަގނޑުމެން  ުމއައްސަސާތަކުންނާތަކާމިހާރު  އަދި  ބޭނުންާވ    ، ހުރިއެބަ  އި  ބޭފުޅުން  އެ 

ށް  ކުރި ފަރާތުން މި ތަނަށް ފޮނުވާފަ. އަޅުަގނޑު އެދެން އޭެގ ކޮންމެ ެއްއޗަކަބައްދަލު  ބޭނުންވާ އަދަދާ  ، ކަންކަމާއި

ތްތަކެއް  ޑިސްކަސްކޮށްފައި އަޅުަގނޑުމެން ޮގ ށްއަދަދާއި ެއއަ  އެރާކޮށްފައި ައޅުަގނޑުމެން މަޝްވަ ،ވަކިވަކިން ޮގއްސަ 

  އެ ޕްރޮސެސް   ނީންނާއިރު އޮދާބައި ވަން    ވަންވެސް  އްސަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާފަިއ  ނިންމަން. އަދި މީަގއި ނެތް އެްއޗެ

 ން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ދަހިނާގފަ. އެހެންވީމާ، އެ ޮގތަށް ެގން

 



  

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

ސިން  ޢަބްދުލްމުޙްމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ  ،  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ

 .ށްޙަމީދަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޙަމީދު ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރު ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ޖުމު  ބަޖެޓަށް އޮފީސްތަކުެގ    ވިދާނެތޯދެސާފުކޮށްލަ  މުޤައްރިރު ބަދަލުެގ  ވެލިެގންނަ  ކިހާވަރެއްތޯ  އުލަ  ައކީ 

 .  300ވިދާޅުެވއްޖެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީާއިއ ދޭތި އެއްކޮށް ހިމަނަިއެގން އޭ   314ެއއީ ؟ ތްަގނޑަކަށްާގ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދާންދޫ ދާއިރާެގ  ލިބިފަ. އެީއ  ، ެއއް ހުށަހެޅުން މި އޮތީ ހުށަހެޅި ތާއީދުމަށަހެޅުމެއް ނެތީއާދެ! އެހެންވީމާ، އިތުރު ހު

ދާއިރާެގ  ، އިހުށަހަޅުއްވަ  هللاޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބްމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި   އިސްމާޢީލް  މެންބަރު    އިްއޒަތްތެރި  ދުވާފަރު 

ހުތާއީދު  އަޙްމަދު ތާއީދެހެޅުން.  ށަކުރަްއވާފަިއވާ  ހުށަހެޅުމަކަށް  އެ  އެއެހެންވީމާ،  ލިބިފައެއް.  ނެތް  ންވީމާ،  ހެއް 

އޮ ލިބިފައި  ތާއީދު  ހުށަހެޅި  މިހާރު  އިްއޒަތްތެރި    ހުށަހެޅުމަށް  ތްއަޅުަގނޑު  އަހާނަން.  ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑު 

އިްއޒަތްތެރި  ދާންދޫ ދާއިރާެގ  ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މިހާރު   ... )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ

ދާއިރާެގ  ،އި ހުށަހަޅުއްވަ  هللاޢަބްދު  ޔަޢުޤޫބް  މެންބަރު އަޙްމަދުމެންބަރު    ިއއްޒަތްތެރި  ދުވާފަރު    އިސްމާޢީލް 

ހުށަހެޅުަމށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.    ފަިއވާތާއީދުކުރަްއވާ

ފާސްވެއްޖެ.   ދެންމެ  14އާދެ!  އެހެންވީމާ،  ފާސްވުމާ  ވޯޓު.  ހުށަހެޅުން  ވޯޓަށް    ހުށަހެޅި  އަޅުަގނޑު  އެކީަގއި 

އޮފީސްތަކުެގ އާންުމ  ހު  ލަފާކޮށް،  ވަނަ އަހަރަށް  2020ދައުލަތުން    ،ލާނަންއިދަންނަވަ ށަހަޅުްއވާފަިއވާ ސަރުކާރުެގ 

ބަޖެޓަށް    ،ބަޖެޓާއި މުއައްސަސާތަކުެގ  މިނިވަން  ތާއީދުއަދި  ހުށަހެޅި  މިނިަވން  ބަ ފާސްކުރެވިފަިއވާ  ؛ ދެންމެ  އި 

ޓުަގއި އެ ދެބައި ހިމެނުމަށް އޮފީސްތަކުެގ ބަޖެ ؛ފީސްތަކުެގ ބަޔަށް ބަޖެތުަގއި ހިމެނުމަށްއި އޮ ށާ މުއައްސަސާތަކުެގ ބަޔަ

ިއްއޒަތްއަޅުަގ ވޯޓު  ތެރިނޑު  ޮގތަކަށް  ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ހުވުމަދެއް މެންބަރުންނަށް  ފާސްެވއްޖެ.    ން.ލަޅުވާ ށް  އާދެ! 

އަޅުަގނޑުޓުވޯ  17 އިއް   .  މެންބަރުންތެޒަތްމިހާރު  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ    ެގޓު މިނެ  15ޓީ  ކޮމި ؛ރި  ނަާގނަން.  ބްރޭކެއް 

ލިސްޓުޑޭއަޕް މަޢުލޫމާތަށްހުރިހާ    ޓަޑް  ެގނެބޭފުޅުންެގ  ތި  އްސަ،ޓަކައި  ޑިސްކަސްއަދި  އަދި    ށް،ށްލުމަކޮބޭފުޅުން 

ވެ،  އަންނާތީ   ޮގތަށް ކުޑަ ތަފާތެއް  ތްޓް ބަހާފައި އޮބްލޮކް ްގރާން  ރުމިހާ  ކަށްދާރާތައި  ގެ ންސިލުތަކުރުން ކައުއިތުއޭގެ 

)ކޮމިޓީ   .ކެއްެގ ބްރޭޓުމިނެ  15ެގންދާނީ. ދެން މިހާރު  ށް ދެން އަޅުަގނޑު ކުރިއަ  އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނީމާ  ،އެ ބަޔަށް

އަޅުަގ  (މެދުކަނޑުއްަވއިލެއްވުން މިހާރުނ `.  ދައުލަތުެގ  ރުސަ  ޑު  ބަޖެޓުގައިލަފާކުށް  އަ  2020ކާރުން   ރި 

ރަށް  ކްލޮބް ހުށަހަޅާފައި  ޮގތުަގއި  ުގޅޭރަށަށް  ްގރާންޓުެގ  ިއއްޒަތްތެރި    ބަޔާ  ފްލޯރ  މެންބަރުންނަޮގތުން  މިހާރު  ށް 



  

ޔާސް  ލްރި މެންބަރު އިއަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ  ތު މިތަމަ ފުރުޞަރަފު  ރުއަޅުަގނޑު މިހާ ލާނަން.  އިހުޅުވަ

 ލަބީބަށް. 

 

 ކެވުން: އިލްޔާސް ވާހަކަދެއް ލަބީބްއިލްޔާސް މެންބަރު ރާެގ ހުޅުދޫ ދާއި

 މި އޮތީ،މިހާރު    ކު އެކަމަ  . ޓޯޓަލް ދިމާވޭ  ެގއަދަދު  ތްށް އޮބްލޮކް ްގރާންޓަ  ކައުންސިލުތަކުެގ  ،ަގނޑު ބޭނުންވޭ އަޅު

  ށް ިގނަ ، ވަރަހެންވީމާފައިސާެގ. އެ  ލުތަކަށް ލިބޭންސިސަ. އެ ކައު އްއައި ބަދަލު  ށްކައުންސިލުތަކުަގިއ ހުރި އަދަދުތަކަ

އެކަމާ   ،ފެނި  އެ ދާއިރާތަކުން މިހާރު ކައުންސިލުތަކަށް އެ އަދަދު  .ހުރި އަދަދުތަކެއްރާތަކާ ުގޅުން ދާއި  ންބަރުންެގމެ

ެގންނަން  ކެ ދަދުތައަ  ވާވިފައި ސްކަސްކުރެ ޑި އެކަމާ    ،ކުރެވިމަޝްވަރާ ބަދަލު  މި  އެހެންވީމާ،    ކިހިނެއްމީ  ނިންއް. 

ބަޖެ ؟ވެެގންތޯ މިޓް  މި  ކަންބޮކޮމިޓީން  ނޫނީކަމާ  ސަރުކާ  ޑުވުމެއް  ދެންނެވީތޯބަދަލުކުރަން  ންސް  ފިނޭ  ،ރަށް 

ެވސް  ެއއް  އެ ދާއިރާތަކާ  ،ބަދަލާއި  ނައިއިރު ކައުންސިލުތަކަށް އަންނަެގލުދައް މި ބައަދި ؟ސްޓްރީއަށް ދެންނެވީތޯމިނި

ކިހިނެއްތޯމި ؟ންތޯމަޝްވަރާކުރު  ށްވަރަކަ ފޯ  .އީ  މިއް ލާއެމިއުކޮން  ދަށުންތޯ  ހިނަގެގ  ޮގތް    ވީ ؟ދިޔައީއިކަން 

 .  ވޭއަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން
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އިްއޒަތް މެންބަރުއާދެ!  ސުވާލުތެރި  ޖަވާބަކީެގ  އޮމިނިސް   ،ެގ  ފިނޭންސުޓްރީ  ބެހިފައި  ފް  ފޮތުަގއި  މިހާރު  އޮތް  ން 

ސުން މިހާރު  ނޭންމި ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި  ،ށްނޑުމެންނަޅުަގއަކޮށް ބަދަލުކޮށްފައި   މުރާޖާތުރަށްއި  ބެހުން

އޮ  .ޅީހުށަހެބަދަލުކުރުން  އޮތް    ށްފައިބަދަލުކޮ މިނިސްޓްރީ  އޮދެން  ލިބިފައި  މަޢުލޫމާތު  ފިނޭންސުން  ޮގތުަގއި ފް    ތް 

އޮފީއްވެއްޖެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ  ފިއިހާޔާ  އަދި  ސާނޭން    ސަސާއާ މުައއް  3  ،އާ އޭއެލް.ޖީ.  މަޝްވަރާކޮށްެގން 

ނިންމުމަޝްވަރާކުރުމަށްފަ އޮތް  ނިންމާފައި  އެހެންވީމާ  މެއްހު  ނިންމިއީ.  އެ  ބަލައިަގތުމާމު،  އަދި  ން   މިހާރުއި 

އޮތްފޮ ކު  ޮގތަށް  ތުަގއި  ހަމަ  އިއްޒަތްތެއުެގންދިށްރިއަެވސް  ވެސް  އަތްން  މެންބަރުންެގ  ކަމެއް  މަތީގައިރި  .  އޮތް 

 ށް.  ޟަރިޔާهللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އަރުވަނީ ޞަތުފުރުމި  މިހާރު އަޅުަގނޑު

 

 ން:   ވާހަކަދެއްކެވުޟްރިޔާهللا މެންބަރު ޢަބްދުތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ 

އަޅުަގނޑު ސާ  ޝުކުރިއްޔާ ތިއިހުރި  ެގނެއްސަ ބަދަލުނުންަވނީ  ބޭ  ފުކޮށްލަންމުަގއްރިރު.  ކައުންސިލު    މަރަފުށީރުަގއި 

ުގރައ7.1ި  ށްއިދާރާއަ ައތޮއަ  އެހެންވީމާ، ތ.  މިލިއަން.  8  ތްއެބައޮ  ށް އަދޫ.  މުޅި  ބަލަތޮޅުެގ   ބާދީއާ  ސްއިލިޔަޅަށް 

 ؛ތް ސަބަބެއްތަފާތު ައއިސްފައި އޮ  މިޑު ރަށަކީ ތިމަރަފުށީ. އެހެންވީމާ،  ބޮޑު އަދި ބިން ވެސް އެންމެ ބޮމެ  އެން

ފޯ މި  1  ންތޯމިއުލާއަކުކޮން  ތަފާތެއް  ރުފިޔާެގ  ސާފު   .ސައްއައި   އޮތީ  ިމލިއަން  އަޅުަގނޑުކޮށްލައެ  ބޭނުން   ން 



  

ހީަވނީ ައޅުަގނޑަށް  ފިަގއިނޭގތޯ.  އޮޅި  އެހެރީ  މަތީަގއޮ  7ހެން.  އި ފަރ  ންނަންވީ  އޮ  8  ން.އިހެންނަންވީ 

 .ޝުކުރިްއޔާ . ހެންއިރަފުށީަގތިމަ
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ންބަރު   މެރާެގ އިްއޒަތްތެރިދާންދޫ ދާއި  ،ވަނީރުއަ  ޞަތު މިފުރުއަޅުަގނޑު ދެން  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 އަށް.  هللا ދުބްޢަ ބްޤޫޢުޔަ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން هللاދުބްޢަބް ޤޫޢުންބަރު ޔަމެރާެގ ދާންދޫ ދާއި

ައޅުަގނޑު މުޝު މުަގއްރިރު.  ފަރާތުން ޖަވާއްޤަކުރިއްޔާ.  ެއކަމަބު އަރުވާކަށް ނޫރިރުެގ    ަގނޑު ދިޔައިންއަޅު   ކުން. 

އެއީ،  .  ނުޖެހިެގންހިތްހަމަ  ން އަޅުަގނޑު ޮގތުރި  ށް ބެހިފައި ހުކައުންސިލުތަކަ  ،ށްެގ ރަށްތަކައި ގއ.ެގ ރަށްތަކާ ރާދާއި

  ށް ދާންދޫއަ ކަމަކުއެ. ވަރަކަށް މީހުން  500  އި އުޅޭނީޑޭގަ ނ މީހުން. ކޮ 2100 ންދޫ. އެއީ ެގ ދެވަނަ އާބާދީއަކީ ދާގއ. 

އޮތީކޮ ިގނަވެފަިއ  ބަޖެޓް  އެއެހެން.  ނޑޭއަށް  އެ އަ  ލަމައްސަ   ވެ  ފެނިެގން  ޑޭއްސަމަ  ޅުަގނޑަށް  އިން  ވަން  ލަ 

އަންނަނީޖައްސަނޑު  އަޅުަގ ވިދާޅުވީ  މިނިސްޓަރަށް.  މުން  ފެށިެގންފު  މިނިސްޓަރު  ދުވަހުން  ބަދަލު    ،ރަތަމަ  އެ 

މިއަންނާނޭ ބަލަމުން  ހަމަ  އަޅުަގނޑު  ދެން  އަޅުަގނޑަ  .  އެ އަންނަނީ  އެނޭގ  ޔާ  އްެވއްޖެފާސް  އޮެވެގން  ތުަގއިޮގށް 

ބޮވަރަ ޕްށް  އަޅުަގނޑުމެން ޑު  ވާނެކަން.  މި  ރެޝަރަކަށް  އަޅުަގނޑު  ،އަންނަނީ  ބަލަމުން  ދުވަހަކު    ކޮންމެ 

ުގމި ވެސް  މިއަދު  .ޅަމުންނިސްޓަރަށް  އަޅުގަ   ދެން  މަޖިލީވެސް  މިތަނުން  ފޮނުވާހަނޑު  އިނޭގނެތީެވ  ނެކަށް  ން 

ހުރި  ިގފައި  ނ ަގނޑަށް އެމަ ދެން ައޅުއި. ދިޔަ ށްއަމިނިސްޓްރީ  ރަން ދިޔައިންންކުޤީޔަ  ހަމަ  ވެސް   މިއަދު އަޅުަގނޑު  

އެއްެވސް    ކުމައެކަން.  ދޭނަލަން. އެ ނިޔަތުަގއި ހިއްސާކޮށްލަހިއްސާކޮށް  ންބަރުންނާނޑު ކޮމިޓީެގ މެ އަޅުަގމަޢުލޫމާތެއް

ރޑް  ސްޓަރެޖި  ،ދާޅުވީވިސްޓަރު  ޮގއްސަ ވާހަކަދެްއކިއިރު މިނި  ން. ައޅުަގނޑު ޢުލޫމާތެއް ނޫރަސްމީ މަ  ޮގތަކަށް މިއީ 

ރު  އޭ  ،ޭއެގ މާނަައކީ  ެއއަށޭ.  ސްއިން ބަލާފައި ސަަގިއ ސެން  2014  . ދެންއޮތީ  އް ނޫނެ ބަހާފަިއ މިއާބާދީއަކުންނެ 

އާބާދީއަދިރި  އިރަށެއްގަ   އެ ބަލާފައޭއުޅުނު  މާނައަކީއޮތީބަހާފައި    ށް  ދާންދޫަގއި މީހުން    2100މިހާރު    ،. 

ހާފަިއ  ބަ  ނޭސްބަތުންނި، އެ  އްޔާޖެ ރިއުޅުނީ. އެހެންވެއްރު ދި އޭަގއި މީހުންނޭ ދާންދޫ  1000ސް  ތަވެފައި އޮޖިސްޓްރީރެ

އޭތި ހަމަ މަކު  ެއކަ .ރެވޭތޯބަދަލުކު  ށްއެނޫން ޮގތަކަ ން އޭތިރަށް މަސައްކަތްކުރިވަދެން އަޅުަގނޑު އެއީ އެކަނި  ހުރީ.

އޮތީއެޮގތު  އަޅުަގއި  ދެން  ހީވަނީ  ގަ .  ކަ އަތޮ   ،އައިހެން  ސްޓްމެންޓެއްއެޖެ  ެގމީނޑަށް  ޕްރޮޕޯލުއުންސިޅު  ޝަން  ެގ 

ކައުންސި  ލާފައި ކުޑަކޮށް އޮ  ބައިރިކުކުޑަ ލަށް  ރަށު  ރަށެއްެގ    އެހެންވުުމެގ  . ތީިގނަކޮށްފައި  ހުރިހާ  ސަބަބުން 

ބަ  ކައުންސިލަށް ައސްލު  އޮއި  ޖެޓުވެސް  އެހެންވީމާ  ތީތުރުވެފައި  ޮގތުގައި.  ލިބުނު  އަޅުަގނޑަމަޢުލޫމާތު  ށް  ، 

ދާއި  ވޭއެއްނުހި ެއްއވެއެްއވެސް  އޮރާެއއްެގ  މަދުވެފައި  ބަޖެޓެއް  ކައުންސިލެްއެގ  ކުރީތް ސް  އޮ  ހެން   ތްފޮތުަގއި 



  

އޮ ވުރެވަރަށް އިތުރުވެފައި  މި  އެކަމަކު  .ނީންނާ.  ޗޭއަ  ތަފާތުތަކެްއ  ައިއ  އެއަށް  ތު ތަފާންޖަސްތަކުން  ންނަނީ 

ީގ  ފުރަތަމަ ނެ ލަ އެންމެއި މި ަމްއސަށް އެނޭގ ޮގތުގަ ފުރަތަމަ ައޅުަގނޑަ ސަލަ އެންމެމި މައް ކު އައިސްދާނެ. އެކަމަ 

ލިއިރު އިއްލުކުރަން ބަލަޙަމަ އެ އިޝޫ  ތީންސެއް އެހެން އޮބޮޑު ޑިފަރެ  ވަރަށް  އިންދޫަގއި ދާނޑޭއާ އަޅުަގނޑު. އެއީ ކޮ

މިއަށް ޗޭންޖަސް   ،ވެސް ިވދާޅުވިއި  ަގވަން   ޑޭ  ރުސްޓަދެން މިނި   ޓަރު.މިނިސް  ކަމަށް ިވދާޅުވީތް  އޮފައި  ފާހަަގކުރެވި

.  ކުރީމިކަމުަގއި މަސައްކަތް   ަގނޑަށް ލަ އޯން އިނީޝިއޭޓިްވަގއި ައޅުނޑު އަމިއްކަށް އަޅުަގަގނޑަެގންނާނަމޭ. ދެން އަޅު

  ، ނޑު ދިޔައީަގވަތު ދެއްަވިއެގނެްއ ނޫން. އަޅުޢު ދަސިއްޔަތުން މިނިސްޓަރު އަޅުަގނޑަށްވެސް ރަސްމީ ހައި އެްއޮގތަކަށް 

ޒިަގއަޅު ރައިނއަޅުަގ  ، ވީމަ  މާެއއްންނޑުެގ  މަސައް ހައަޅުަގނޑު  ވީަމ    ޓެއް ޑުެގ  މި  ނިމެންމަ  އެ   ދެންކަތް    ވެސް 

ބަލަބަލާ މިއެްއޗަށް  ލިބިފައިއެހެންވީމާހުންނަނީ.      އަޅުަގނޑަށް  މަޢުލޫމާ  ،  ވަރަކަށް  ހުރި  ކޮންމެވެސް  ތު 

މަޢުލޫމާައޅު  ،ންސާކޮށްލަހިއް މުހިންމު  ވަރަށް  މިއީ  ހިތުން  ވެތަަގނޑު  އެކަށް  ރަވެށް ްއޮގތަކަދާނެތީ.  ސްީމ  ސް 

 ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ.   ޗެނަލަކުންނެއް

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ސަތުރިޔާ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އި  ޞަތު މިރު. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުތްތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 އަށް.  ރު މޫސާޢަބްދުލްޣަފޫ

 

 އްކެވުން: ކަދެވާހަމޫސާ  ރުމެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ 

އަޅުމިހާރު ޮގތު  ަގނޑު   ޗޭންޖެަގބޫލުކުރާ  ބޮޑު  މިވަރުެގ  ެގންނައިރުަގއިން  މުއް  ކޮމިޓީެގ  މި    ރިރުއްޤަ  ޖެހޭ 

ކޮންމެެމންނަށްއަޅުަގނޑު  ންވެރިފައިކޮށްދޭ އެއީ  ކޮމިޓީ ޔަޮގތެއްވި .  މުސް  ހި  އްރިރާ ޤަެގ  އްސާކޮށްފަިއވާނީ.  މި 

  . އެ ވާނެ  ކުޑަވުން އެއީ މައްސަލައަކަށް   ރެވު  ވަރަށްއޮތް  ޖެޓް ފޮތުަގއި  ބަ  ،ޓްބަޖެ  ގެ ވެސް ރަށެއް ، އެއް އެހެންވީމާ

ޕްރިންޓެތީއޮ ނުކުމެފައިއެއްޗެ  ޑް  ރަ،  ހި  އެ  ށްރަށުން ހަމަ  އެހެން  ވެސް  ބަލަމުން.  ބޭނުން ދަނީ  އަޅުަގނޑު   ވީމާ، 

ބަޖެޔަޤީން ރަށެްއެގ  ެއއްވެސް  އެކުރަން  ފޮ  ޓް  އޮރަށަކަށް  ލިޔެފައި  ވެެގންކުޑަ  ވަރަށްވުރެތްތުަގއި  ނުވާނެ. ނުވުން. 

 ނޑު އެބަ ބޭނުންވޭަގވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޔަޤީންކަން އަޅުއް ނުކުރެ ދެއީއަޅުަގނޑަކަށް މިއަށް ތާ  ،ޔާ އްއެހެންވެއްޖެ 

  ކުން،މިއުލާއަ އައި ފޯ  އެހެންެވ ތި  ނެ.އްޗެއް އަޅައެއް ނުކިޔޭހުރިހާ އެ  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއެއީ    ރިރު ދޭން.އްޤަމު

ހެދި ތި  ރަނުވަތަ  އެްއވެސް  ސަބަބުން  އެއްޗެްއެގ  ބަޖެށެއް   ކައުންސިލު  ،ޓްެގ    އްޔާ ކުޑަވެއްޖެ ބަޖެޓް    ެގރަށު 

 ވާނެ މިައށް އެއްބަސްވާން.  ށް އުނދަޫގއަޅުަގނޑަ

 

 ކެވުން:ން ވާހަކަދެއް ތުޔާސަރި



  

 ޑަވެފައި ޮއތްތޯ ބަލާލަން. އަޅުަގނޑު އްެގ ބަޖެޓް ކުވެސް ރަށެޓަށް ދަންނަވާލަން އެއްޓޭރިއެ ސެކްރެަގނޑު  ! އަޅު އާދެ

 މަށް. ސިމް އިބްރާހީޤާރި މެންބަރު ތެްއޒަތްއަރުވަނީ މާމިިގލީ ދާއިރާެގ އި  ދެން ފުރުޞަތު މި

 

 ކެުވން:ވާހަކަދެއް މްސިމް އިބްރާހީޤާމެންބަރު މާމިިގލީ ދާއިރާެގ 

ފަިއ  ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ެގނެސްހުން މިަގއި ފަ ޮގތުަގބޫލުކުރެވޭއަޅުަގނޑަށް    ، އްރިރުޤަރި މުތެޒަތްިއއްއާދެ!  

ށް  ށް އަިއސްފައި އޮތް ބަދަލު ވަރަ ފީސްތަކުެގ ބަޖެޓައޮ  ، އިޓާ ބަޖެރަށްރަށުެގ އަދި  ާއއި.ޕީޕީ.އެސް.ައއި ؛އޮތް ބަދަލު

އަޅު   ރަނަގޅު މި ކަމަށް  ފެންނަނީ.  ފާސްކުރަން.  އޮތް  ަގނޑަށް  ހުށަހަޅަން  އަޅުަގނޑު  ޮގތަށް   އޮތް  މި  ޮގތަށް 

   . ހުށަހަޅަން ކުރަންސްފާ

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ރިޔާސަތުން 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު    ރު ދާިއރާެގއަރަވަނީ ދުވާފަ  ޞަތު މިމެންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެން ފުރު  އްޒަތްތެރިޔާ އި ޝުކުރިއް

 ށް. މަދަޙްލް އަސްމާޢީއި

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ  މަދުޙްލް އަސްމާޢީމެންބަރު އި  ދުވާފަރު ދާއިރާެގ

ޔާސް ލަބީބް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިވެސް ހަމަ ވަ  އަޅުަގނޑު ؛ރިރުއްޤަމު  !ދެއާ

. ެއއީ ައއި ޮގތް  ޗޭންޖު  ައއި  މި  ،ންވޭބޭނު  ވާންައސްލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު ؛އިންޓްއެ ފާހަަގކުރެއްވި ޕޮ 

މެންނާ  ނޑުްއ ވެސް އަޅުަގތަ ންބަރުންެގ ސުވާލުމެ  ،ަގއި ނުހިމެނޭ މީހުންޓީމި މި ކޮއަޅުަގނޑުމެން  ،ވަނީ   ށްސަބަބަކަ

ފޯ ިމ  އެހެންވީމާ،  ފޯ  ،މިއުލާކުރިމަތިވާނެ.  ހަދަިއެގންތޯ  އިމިއުލާެއއްގަ ކޮން  ކިހިނެއް  ބަދަލު  ތޯ  އޭތި  މި  އައީ. 

އަޅުަގނޑުމެންެގވާންޖެރ ކްލިއަ ކޮމިޓީއަށްހޭނެ  ައޅުަގނޑުމެން  ،  އެއީ  ވެވެ ޖަވާބުދާރީ  ނަށްއަދި  އެއަށް.  ންޖެޖޭނެ 

ަގބޫލުކުރާ އެހެންވީމާކަ  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެއްވިމެއް.  އެ  ލަބީބް  އިލްޔާސް  އަޅުަގނ  ،  ހަމަ    ޑުޕޮއިންޓަށް  ެވސް 

 ދުކުރަން.  އީތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އް ރާެގ އިއިދާއަރުވަނީ ނިލަންދޫ    ނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގ  ޔާޝުކުރިއް

 ށް.  މީދަޙަސިން ޙްމުލްޢަބްދު

 

 ދެއްކެވުން:  ވާހަކަމީދުޙަސިން ޙްމުލްމެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާެގ 



  

މު އިއް ަގައޅު އްރިރު.  ޤަ ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށީ  ހަމަ  ވެސް  ފާހަނޑު  އެ  މެންބަރު    ،ަގކުރެއްވިހެންޒަތްތެރި 

އަތޮޅުެގ އެހެން    ޮގތުންެގއާބާދީ ،ސް ޔަކަށް ބެލިހުރިހާ ރަށަޅުެގ އަތޮ  ފ. ،އަކީނިލަންދޫރީެގ  ބުރުތުނިލަންދެ އަތޮޅު އު

ރަށެ ނިލަންދޫއެއް އާބާދިއާ  އްެގ  ހުރިހާ  ރަށެއް  އިރެއްަގއިއެއް   .އަކީވަރުެގ  ބެލި  2014  ،ވެސް    5ޭއެގ    ،ސްޔަަގއި 

  ،ސްޔަކޮންމެ އެއްޗަކުން ބެލި ؟ސް ކީްއކުރަންސަންސެ ؛ސް ޔައަހަރު ކުރިން ބެލި  15އަދި    ،ސްޔަކުރިން ބެލިހަރު  އަ

ކުރީެގ ބަޖެޓް ފޮތުން ފެންނަން    ،ހެންނަމަވެސް ބޮޑުވާނެ. އެ  ޅޭ އާބާދީ އެހެން ހުރިހާ ރަށަކަށްވުރެނިލަންދޫަގއި ދިރިއު

މިހާރު  އޮ އަދަދު  މަދުތް  ނިލަންދޫގައި  މި  ކޮށްއެންމެ  ކޮން  އޮތީ  ިމއީ  އެހެންވީމާ،   ؟ތޯންށުދަ  މިއުލާއެްއެގފޯ. 

ބެލިއާބާދީއަ ބިމަށް ބެ  ،ސް ޔަށް  ބެލިސް އަޔަލިރަށުެގ  އެހެންވީމާޔަދި ކޮންމެ އެްއޗަކަށް    ޮގތް   ފައި އޮތްބަލާ،  ސް. 

ވަ  ސާފުކޮށްލަން  ބޮޑައަޅުަގނޑު  މިރަށް  ބޭނުންވާތީ،  މަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އޮތީމަ ހާރު  ެއކަން   ،ދުވެފައި   ހަމަ 

 .  ަމދުވެފައި އޮތީ ރެވުދުވެފައި އޮތީ. ާއދެ! ފޮތުަގއި އޮތްވަރަށްމަ ޑަށްރަށް ފާހަަގކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮއްރިޤަމު

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ޗެކުޓުންޓޭރިއެރެސެކް އަޅުަގނޑުކޮށްލީ  މިައޅު  .އްޔާޝުކުރި  ؛ަމ  ފުރުޞަތު  ދެން  އު  ަގނޑު  ތިނަދޫ  ތުރު  އަރުވަނީ 

 މުޣުނީއަށް.  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްދާއިރާެގ  ިއއް 

 

 :  ވާހަކަދެއްކެވުން މުޣުނީ މެންބަރު ޢަބްދުލް ތުރު ދާއިރާެގ އު ދޫނަތި

މުޝުކުރިއް އަޅުަގނޑުޤަޔާ  އެހެ  އްރިރު.  ހަމަ  މެންބަރުންވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅުން  އެއްޮގތަށް  ވެސް    ނޑުަގނެކޭ 

އޮ  ،ލަންށްފާހަަގކޮ ކުރިން  ކައޮމަދުވެފަިއ    ރެވުވަރަށްތްފޮތުަގއި  އެ ވެއްޖެ  މަށްތް  މައްޔާ  ޮގތުަގއި ެއއްލަސައްއީ  ެގ 

ހަމަ ފުރުޞަތު  އްޗެއް ބުނެލަން  ވެސް ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އެށް  އަޅުަގނޑަ ؛ން އެޮގތަށްފާހަަގކޮށް އަދި އެކަ

ޑުެގ  އްޞަކޮށް އަޅުަގނ. ޚާފެނުމުަގިއ ހުރީ ހަމަ ހަމަ އިތުރުވެފަ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަަގޅުވާނެދެއްވުން ވަރަށް ރަނ 

އިއްނެމިލިއަ  5ދާއިރާއަށް   ރުފިޔާ  އޮހާ  އަޅުަގތުތުރުވެފައި  އުނ ން  ހަމަ  ފާހަަގކޮޑު  މިކަމަށް    ،ށްފަލާއެކު  ހަމަ 

އެބަ ންބަރަކު  އެހެން މެތުރު ިއއްޒަތްތެރި   ދަންނަވަން. އެކަމަކު އިދުކުރާ ވާހަކައީ ތާވެސް ފުރިހަމައަށް   އަޅުަގނޑު

ދާއިބޭފު  އެ  ވިދާޅުވޭ މަދުވެޅާެގ  އޮރާައށް  އެހެތް  ފައި  ދާއިރާއަށް  ބޭފު  އެ  ،ކަމަށްވަންޏާންކަމަށް.  ހަމަޅާެގ   އެކަން 

 ؛ބޮޑަށް އެދެން. އެއީ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކަށްދިއުމަށް ވަރަށް  ށްެގން އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއައިމިކަމާނުމަށްފަހު  ދިއްލުކޮށްޙަ

ރަނަގޅަކަށް އަދި    ސްވެ ީވހާނެވުނީ. އެެގލުލާ ކޮންޮގތަކަށް ެގނެސްެގންކަން މި ބަދައުފޯރި މި    ،އަދި މިކަން މިޮގތަށް

ނަ އެހެތަ  ،މަވެސް ކުރުކޮށް  ިއްއޒަތްތެރި  ނަމަވެސް  އޮޅުންފްސީލުކޮށް  މެންބަރުންނަށް  އަޅުަގނޑު  ދިނުން  ފިލުވައިން 

ައދި އިއް  ައޅުަގނޑު ހުށަހެ  މް އެ ސިމް އިބްރާހީޤާ ޒަތްތެރި މެންބަރު  އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  ޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް 

 ން. ނަވާލަންދަ ކަތާޢީދުކުރާ ވާހަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއް މެންޝުކުރިއްޔާ  މިޒަތްތެރި  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  ކުޑައަރުވަ  ބަރު.  އިްއޒަތްތެނީ  ދާއިރާެގ  ރި  ހުވަދޫ 

 މިރަށް.  ޢާޙްމަދު ރު އަމެންބަ

 

 ުވން:ވާހަކަދެއްކެ  މިރުޢާޙްމަދު ރު އަމެންބަހުވަދޫ ދާއިރާެގ ކުޑަ

މި ބަދަލަކީ ފިނޭންސް    ،ނީކުރެވެ ސް ަގބޫލުވެ  ށްޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަޤީޙައްރިރު.  ޤަތްތެރި މުޒައިއް   ޝުކުރިއްޔާ

ސުވާލުތަކަށް    އުފެދޭ  ެގެމންޅުަގނޑުެގ ކުރިމަތީަގއި އަ މެންބަރުންރިހާަވޑަިއެގން ހުޒިރުވެހާޓީއަށް  މިކޮމި  މިނިސްޓަރު  

ކުރެވެންޖެހޭނެ ލިބިެގޖަވާބު ޮގތު އްކަތެމަސަ  ން  މެންކޮމި.  އިަގްއެގ  އިްއޒަތްތެރި  ބަެއއް  ވަރަށް ބަރުންޓީެގ  ނަށް 

ންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ އެހެ  .ޭގައނެއް ބަޔަކަށް މީތި ނޭނ ތައް އެބަ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވ.  ޢުލޫމާތުމަ  ރަނަގޅަށް މި

އަރިހުއްރިރުޤަމު މައް ؛ންދަންނަވަ    ހުރި  އަޅުހުށަހެޅިފައި  ބަޖެަގސަލަ  މިހާތަނަށް  މަސައްކަެގޓުނޑުމެންނަށް  ތް  

  ، ދިޔައިރުަގއިލުކުރަމުންތަނަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާ  ނިސްޓަރު މިޮގތުން މި  އެކި ބައިތަކާ ުގޅޭދިޔައިރުަގއި އެކި ކުރެިވެގން

މި ސުާވލުތައްބާވަ  ޚާއްޞަކޮށް  އި  ތުެގ  އޮތީ  ރިޔާސަތުންލްތިމާސްނުކުރުމަށް  އަޅު ކުރަްއވާފައި  އެހެންވީމާ،  ނޑު  ަގ. 

ދެއްވަންޒުކުރެވިެގން ހަމަ މިނިސްޓަރު މިކޮޅަށް ވަޑަިއެގން މަޢުލޫ އަމާބަޔަށް  މި  ެގބަޖެޓު  ،ަގބޫލުކުރަނީ   ޖެހޭނެ މާތު 

 ކަމަށް  . އެހެން ނޫންނީވެސް އެކަން ސާފުވެެގންދާ   ބަރުންނަށްނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންރުން ައޅުަގށް. އޭކަމަ

އަޅު  އު ަގވަންޏާ  ތަންކޮޅެއް  މިހާރު  ވެސް  ހުތުއިނދަޫގ  ނޑުމެންނަށް  ފޯރުވެފައި  ބަލަމިއުލާރި  ރު  އިލާއިއަށް 

ދާއި އަޅުަގނޑުެގ  މިސާއި  ގަ ރާދެނެަގންނަން.  ނެބޫދޫއަނމާއެ  ލަކަށް ެވސް  ައއިކަށް  ތަފާތެއް  ވަކި  ސަެއއް.  އްތް 

   ބަދަލުތަކެއްތްއަށް އެބައޮދޫވަހުމިސާލަކަށް ކުޑަ  ،ނޫންްއ  އެހެނެ ؛އިރުަގއި ސް އޮތް ، މި ބަދަލުވެެގން އައިހެންވީމާއެ

ށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ރަނަގޅަ  ންކޮޅެއް. ެއހެންވީމާ، މި ތަތްއޮބަ އިސްފައި އެއަ   ކުޑަހުވަދޫއަށް ބަދަލުތަކެއް.  އިސްފައަ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ.   ހޭނެޖެދެއްވަންލީ ވަޒީރު މި ކޮމިޓީަގއި ިވދާޅުފިލާނޭ ޮގތަށް ހަމަ ސީދާ މާއޮޅުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ންބަރު ރި މެލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެމިއަރުވަނީ    ނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިަގއަޅު  ބަރު.ޒަތްތެރި މެންއްޔާ އިއް ރިކުޝު

 އަށް. ޟާޢަލީ ރި

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ވާ ޟާންބަރު ޢަލީ ރިމެ ލަންދޫ ދާއިރާެގމި



  

ޝުކުރިއް މުއާދެ!  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަގަ އްޤަޔާ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް  ނުކުރެ ރިރު.  ފޮށަކަރަ  ވޭ އެއް  އޮށް    ތްތުަގއި 

އޮ  އަދަދަކަށްވުރެ މަދުވެފައި  ލާރިއެއް  އެހެނެއްތް  ެއްއވެސް  ނޫންތަނެއް.  ބަޖެޓަށް   ،  ކައުންސިލުތަކުެގ  އަތޮޅު 

މަދުވެރެއްގައިފަހަ އެއް   އެއީ  ހުރެދާނެ.  ހިއެއްފައި  ރަށަކަށް  އޮ ވެސް  މަދުވެފައި  ކަމެއް ހެނެތްނުވޭ  އެކަހަލަ  އް. 

އެނޑަށް  ަގޅު އަފާހަަގކުރެވިފައި   ދަ  ނެތީމަ  އިބްރާހީޤާންނަވާލީ.  ވާހަކަ  އަޅުަގނޑު  ޅުއްހުށަހެ މް  ސިމް  ޮގތަށް  ވި 

 ތާޢީދުކުރަން. 

 

 ވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ ރި

އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެދު ދާމާފަންނު    ،ރުވަނީއަ  ަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުޔާ އިްއޒޝުކުރިއް

 މް ރަޝީދަށް. ހީބަރު އިބްރާމެން

 

 ން: ކެވުވާހަކަދެއް މް ރަޝީދުބަރު އިބްރާހީމެންއިރާެގ މާފަންނު މެދު ދާ

މު ދާ  2020އްރިރު.  ޤަ ޝުކުރިއްޔާ  އަހަރުެގ  ހުއިރާ ވަނަ  ބަޖެޓުެގށަހައަށް  ހިމެނޭ  ޅާ  ތެރޭަގއި  ،  މަޝްރޫޢުތަކުެގ 

ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ  . ެއީއ މީެގ ބަޖެޓެއްވާންނުތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭ  ާވ ާގނޫނެއް ފާސްކޮށްފައިތުންެގ މަޖިލީހުން  ޔިރައް

ރައީސްެގ ވަޢުދެްއ   ަގއި ހިމެނޭނެތެރޭމީެގ  ،ރުަގިއ ނިންމާފައި. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން އޭރަށްރަށުެގ މިއުޒިއަމް އެޅުން

. އެީއ  އީމިހަމަ ރަށްރަށުެގ ކަންތައްތައް  ލުެގ ކަމެއް. ިމއީ  ަގއި ކައުންސިެގ. އޭ ލިޙްޞާބްރާހީމް މުޙައްމަދު  އި  ،ވެސް

ހިމެނޭ ތ.ނިލަންދޫ  ނ.  ނެ،މިޮގތަށް  ވެސްނިލަންދޫ  ފ.  ،އާއިބ.ކެންދޫ  ، ޔާއިޔަމިިގއްދި  އާއި  ހި     ފ.  މެނޭ.އެބަ 

ދެއގ  އާއިނިލަންދޫ ރައީސުލްޖުއާ ދޫްއވަ.  މިއީ  ައޅަމްހޫރިއް.  މިއުޒިއަމް  ރަށު  މިއުޒިއަމް.  ރަށު  ވަޢުދެއް    އި ޔާ 

ނޫނިއްތަރައްޤީކޮށްެގ އި ން  އުފެއްދުންތެރިކަމެވެ  ގައިތިޞާދުޤުޔާ  އިތުރެއްސް  މީގެ އް  އެހެންވީމާ،  އިތުރުން  ނުވާނެ. 

މިހާރު    އެބައޮތް.  ން ރުފިޔާމިލިއަ   113ށް ބޭނުންވާ  އަހޯލް ވެސް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. މި  ެގނެޝަނަލް  އަރޓް ެގލެރީ 

ހުނޑު އެދެން ހަ. ދެން އަޅުަގވަނީ ލިބިފަ  ންވަރެއް މިވަރަށް ކުޑަ މި  އަށް ބޭނުންވާމި ވެސް    މެންބަރުން ހާ ރިމަ 

  ޓެއްޕޯރައކީ ެވސް މިހާރު ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފަތުރުވެރިންދާ އެއަޚާްއޞަކޮށް މާމިިގލީ ދާއިރާ ،އުފެއްދުންތެރި ބަޖެޓެއް

ސަރައޮތް   އެ  ގާއި  އިަގއްދު ޙަ ތަނެއް.  މިުއޒިއަމް  އަޅުރަށު  ދެން  އެބަޖެހޭ.  ޮގތުަގިއ  ގަ މުކުރެވެން  ަގބޫލުކުރާ  ނޑު 

  އިކަންތަްއ ކުރެޭވނެ. ދެން ތިބޭފުޅުން މީަގ އެ ޕާޓީން ރީޖުމްހޫ ،ކަންތައްތައް   ވެސް ކުރެވޭނެ އެށްއަމިއްލަސިމް އަޤާ

ތެރެއަށް  މީެގ  މިލިއަން.  22ވާފައި ވަނީ  ނިސްޓްރީން ދެއްފިނޭންސް މި   ،ވަނީ  ހާރު ލިބިފައި މިމި ؛ންމެވެސް ވަރެއްކޮ

ވަރެއް އަޅުަގނޑުމެން  ؛ ކޮންމެވެސް  އޮތް    ންޯވޓުދީެގއަޅުަގނޑުމެން  ޖިލީހުން  މަ  ޔިތުންެގރައްނޫން،  ފާސްކޮށްފައި 

މިލިއަން    22އިތުރަށް    ދިއަ   އަށްން މި. ދެއެއްދެންޏާއް ނުވޭ ލާރި ނުާގނޫނު ތަންފީޒެ  .ާގނޫނެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް

 40އަދި    22  ،މާނެ. އެހެންވީލާޑޮލަރެއް  ޔާއަކަށް  ވެސް ރުފި  ންކުތައްޔާޢިބޭރުެގ ޖަމު  ،ންއްޔާ ޔުނިސްކޯއިލިބިއްޖެ



  

ވެސް   ކުންޔާތައްޢިމު ޖައެހެން  ބޭރުބޫލުކުރަން ޔުނިސްކޯއިން ބާކީ  ަގ  ަގނޑުޏާ އަޅުވަން  ށް ކަމަ  ހިމަނައިފި  މިލިއަން

މިއުޒިއަލިބިެގން   ސަރަޙައްދުތަކު   ރާއްޖޭެގކުރެވޭނެ  ގާއިމު  މްތައް ރަށު  ތިބޭފުޅުން މިއަ  ،ވީމާއެހެން.  އިަގެއކި  ށް 

 . ންދެ އެން ވުއް ދެިއެގންޑަވިސްނާވަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްކުރިއްޝު މި  ޑުއަޅުަގނ   .ރުންބަމެ   ރިތްތެޒަޔާ  ފުރުޞަތު  އި ކޮމަ   ، ނީއަރުވަ  ދެން  ދާއިރާެގ    ރި ތްތެއްޒަންޑޫ 

 ސިލުތަކާ ބެހޭ ބައި.އަސްލު މި ބައި މިއީ ކައުންށް. ން ވަޙީދަސައިންބަރު ޙުމެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ދުން ވަޙީސައިންބަރު ޙު މެންޑޫ ދާއިރާެގ ކޮމަ

ރެ  ވަރު ކުރިއަށްވުބޭނެކަށް ލިތަލުއުންސިކަ  މުަގިއ ހުރިހާ ރަށުލުބެ  ބަލައިލިވެސް    ަގނޑުޅު އަ  .ރިރުއްޤަ އްޔާ މުޝުކުރި

އަޅުަގނޑު  ވާ  ށްކަމަ  ޑުބޮ ތާއީތީވެ  އިމާމި  ،ންވަނީބޭނު  ންލަށްކޮދުހަމަ  ދާއިރާެގ  ޤާސިްއޒަ ިގލީ  މެންބަރު  މް  ތްތެރި 

 . ހެޅުމަށްށަރާހީމްެގ ހުބްއި

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަސަތުން ރިޔާ

މެންބަރު   ރިއްޒަތްތެށީ ދާިއރާެގ އި ފުލު ވިއަރުވަނީ  ތު މިޞަނޑު ދެން ފުރު. އަޅުަގރުންބަރި މެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ށް. ން ޢަފީފަޙަސަ

 

 ދެއްކެވުން: ކަވާހަ ން ޢަފީފުމެންބަރު ޙަސަށީ ދާއިރާެގ ފުވިލު

ބޭނު  ަގނޑުޅުއަ މިނިސް  ،ވަނީންސާފުކޮށްލަން  މިތާ  ވަޓަދެން  ނެތް.ރު  ދާމިހާރު   ޑަިއެގނެއް  ދާންދޫ  ެގ ރާއި 

ތީ  އޮ  ފައޭ މިރިއުޅޭ އާބާދިެގ ނިސްބަތަށް ބަލާދި  އިރަށުަގވިދާޅުިވއޭ    ޓަރުމިނިސް  ،ޅުެވއްޖެވިދާ  ރި މެންބަރުތްތެޒައް އި

 އީ ހާހެއް އެ  އަތޮޅު މާފުށި  ށް މާލެކަލަމިސާ  އި،ށް ބަލާއިރުގަ ެގ ބޯހިމެނުމަ  2014  ދެން އެޮގތަށް،ޭގތޯ.  ނއި  އިބަހާފަ

  އަދި ެއއް ރަށުަގއި  ރަށް  ހުން އުޅޭހާސް މީ   ތިން  ،ހާސް  ދެޅޭނެ  ިގނައިން އު  އް. އެއަށްވުރެ މާނުވާ ރަށެވެސް ހަމަ

އުޅުނެއް   މި  ކުބަޔަ އެހެންވީކަމަކު  ރަށުަގއި  ސާޑުނގަ އަޅު  ،މާ.  ބޭނު  މިށްޓަމާފު  ،ންވަނީފުކޮށްލަން  އޮތީ    ށް 

އެްއކޮ  އަރިސްޓުންނާޓު ޅޭ  އު  އިގަ ނތާއެ އެހެންއެ ؟އިނާފަހިމަ  ށްތޯވެސް  ިގތަނަ  ނޫނީ  އެ ށް    ޮގތެއް  ްއވެސްނަވާނެ 

އެބައޮ  14  މާފުށްޓަށް   ނެތް. ބޮ  ސައިޒެއްށުެގ  ރަ  ތް.މިލިއަން    ޖަލު ތިބި    ތާއެރަނަގޅޭ.    ނުވާނެ.  އްޑެވެސް 

ބަޖެކީނަންޖަލުމީހު  އެކަމަކު  ؛މީހުންނާއި ވަކި  ކައުންސިލާ ؟ދޯ  ބައެއް  ދާ   އިއްގަ ޓެ   ބައެއް  އެީއކީ  .  ނޫން  ބެހޭ 

އެ ވެއްޖެ ހެންއެ އެ  ފޯމިއުލާއެއް  ރަނަގޅު އީ  އްޔާ  މިއައެބަ  މިނިސްޓަރު  ،ންީވމާހެނޫނޭ.  ޖަވާބެ ށް  ޖެހޭ  އް ކޮންމެވެސް 



  

ޖަލަކަ. މިސާއްވަންދެ މީހުށް  ތިބި  ދާ  ށްތަނަ  އެ  ،އިނާންލުަގިއ  .  ނަވާނެިގ  ،ރަނަގޅު  ،ޔާފިއް ލައި  ނާންސްޓުޓުއަރި 

ނޫނެއްއެ  ކަމަކުއެ އެދެނީ  މި  ްގރާންޓް  ބްލޮކް ؟ނޫންހޭ  ެއއް  މީެގ  ކީ  ލާކަތެމީހުން  އެނޫ  ށްރެއަށް   ، ހެންވީމާން. 

 އިޒްކުރަން.  ވަސްޓަރު އެބަޖެހޭ މީތި ރިމިނި

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަ ސަތުންރިޔާ

 ރާހީމް.  މް އިބްޤާސި ރި މެންބަރުތްތެޒައް ެގ އި ރާއިދާ މާމިިގލީ

 

 ދެއްކެުވން:ކަވާހަ ރާހީމްމް އިބްޤާސި ންބަރުމެެގ ރާއިދާ މާމިިގލީ

ރަޝީދުެގ    ،ލީއިދަންނަވައަޅުަގނޑު   އަޅުށް މަހެޅުށަހުއިބްރާހީމް  ތާއީޑުަގނ  އަޅުދު  މިހާރު  ދެން  ޑުެގ  ނަގކުރަން. 

ރަށު   ،ސިލާއި ތޮޅު ކައުންއަ  ،ާއއިޕީއެސްައއިޕީ  ފާނު،ކުމަނި  ،ހެންވީމާއެ  ބިއްޖެ ވަރަށް ިގނައިން.ލި ތާއީދުށްހެޅުމަށަހު

. އެްއޮގތަށް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން  ޓާޓްރީތަކުެގ ބަޖެސްމިނި ތަކުެގ ބަޖެޓް  ޓީ ކައުންސިލުެގ އަދި ސިތަކު ލުންސިކައު

 .  ެގން ފުޅުބޭ އްޖެ ވަރަށް ިގނަލިބި  ދުއީެއއަށް ތާ ،މާއެހެންވީ

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަސަތުން ރިޔާ

މެންބަރަތްތެ ޒައްއި ރު  އިތު  ،މާއެހެންވީ ހުށަހެޅުރި  ހުށަހަޅަ  މިވަންޏާ    ށްކަމަ  އޮތްއް  މެކު  ފުރުޞަތު  ވަުގތު  ން 

  ރަށް މިކަމާ އިތު  ރި މެންބަރުތްތެޒައްެގ އި ރާއިދާ  ށީވިލުފު  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(...  ވަންޏާ  ކަމަށް  ތްން. ނެލާނައިވަހުޅު

 ފުރުޞަތު އަރުވަން.   ަގނޑުޅުމަށް އަޅުހުށަހެްއޔާ އޮތިއް ޅުމެތުން ހުށަހެޮގ  ުގޅޭ

 

 ދެއްކެވުން: ކަވާހަ ން ޢަފީފުމެންބަރު ޙަސައިރާެގ ދާ ށީފުވިލު

ކަންތައް ކުރިއަށް     މިށްޑުމެންނަސާފުކޮށްފައޭ އަޅުަގނ  ން ހުންނަ ކަންތައްތައް މިހެ  ،މަކީ ޅުެގ ހުށަހެޅުަގނޑު ، އައާދެ

ލަކަށް ެއއީ ސާމި  ،ރަށުަގއި ުއޅޭ   އެ. ެއއީންނޫ  އިންސާފެއްކަށް  ހެން ރަށްރަށަ އެނޫނޫނިްއޔާނީ. އެއީ އެހެެގންދެވޭ

އާބ800ާނޫނީ    700 ރަށެއްގަ ދީެގ  ކިހިނެއްއައީ  2600  އިެގ  އަތޯ  އެބަޖެހޭ  ބަލަން  އެޅުަގނޑުމެން  ވިދާޅުވާ    . 

 ރު އަރިހުންނިސްޓަމި  ،ނަނީށް ފެން އަޅުަގނޑަ  ،ށް. އެހެންވީމާކަންނަމެޅުަގނޑުއް ނުކުރެވޭ އަބޫލެ ަގދި  ވިދާޅުވުެމއް އަ

 ަގނޑު. ޅުތަށް ހުށަހެޅީ އަ. މިޮގއޮތީ  އެ އިބާދީ ެގނެސްފަ އާ  ށްތޯ އެކަޮގތައަދި ކޮން  ފުކޮށްލަންސާބޮޑަށް 

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަސަތުން ރިޔާ



  

މެންބަރަކުޒަތްތެިއއް  އީދުކުރާތާ ފުރުޞަތުޅުަގނޑުއަ  ރިއްޔާހު  ރި  އެ    ލީމާމިިގ  ،އަޅުަގނޑު  ،ހެންީވމާއަރުވާނަން. 

އިރާއިދާ މެންބަރު ތްތެޒައް ެގ  އިބްޤާސި  ރި  ދާތި  އި،ވަ ޅުއްހަހުށަ  ރާހީމްމް  އިތުރު  މެންބަރުތްތެޒައް އި ރާެގ  އިނަދޫ   ރި 

  ޮގތަށް   ިއަގންނަވާޑަނިވަންނަށް ފެރި މެންބަރުތްތެޒައް އިށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު މިހާރު  ނީ ތާއީދުކުރައްވާ ހުޣުމުޢަބްދުލް

ދަންނަވަން.ވޯޓަ ފާސްވެއްޖެ.ހުށަހެޅު  އެ  ،މާހެންވީއެ  !ާއދެ.  18  ށް  ތަކުެގ  ފީސްއޮ  ދެންމެ  ޔާ.ޝުކުރިއް   ން 

  . ދެން އަޅުަގނޑު ައޅުަގނޑު ދަންނަވަންމަށް  ކަ  ސި އްއިއަ ރު  ހާމި  ންދެ  ކުރި ބަދަލުޓަށް ދެންމެ ފާސްބަޖެ  ސްޓިކުޑޮމެ

ތައް. ދެން ތަކަށް ެގންނަ ބަދަލުކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮްގރާމުސެ  . ޕަބްލިކުލަނީއިޅުވަހު  މިތު  ޞަމިހާރު ފުރު

އެމި ފަހާރު  ހުރިޕޭއޮތް  ހުން  ންމެ  ެމންބަރުތްތެޒައްއިހާ  ޕަރު  ފައިރި  މިޅުަގއިވާނެކޮލްންެގ  ދެން  އަޅުަގ.   ނޑު ހާރު 

މިންވީއެހެ އަޮގ  ުގޅޭ  ޕޭޕަރާ  މާ  މެންބަރުތްތެ ޒައްއި   ޅުަގނޑުތުން  ހުޅުންނަރި  ފުރުޞަތަށް  އާދެ،  އިލާވަށް  ނަން. 

 ށް.ރާހީމައިބްމް ޤާސި  މެންބަރު ރިތްތެޒައްެގ އި ރާ އިދާ މާމިިގލީ ،ވަނީއަރު ޞަތު މިމަ ފުރުތަ ފުރަޅުަގނޑުއަ

 

 ދެއްކެުވން:ކަވާހަ ރާހީމްއިބްމް ޤާސި މެންބަރުެގ ރާއިދާ މާމިިގލީ

 ރުކާރުން ނިންމަވާފައިސަ  ، ޕްރޮްގރާމް   .އައި.ޕީސްއެ.ޕީ  ،ނޫންތޯ ން އެހެންލިވާެވސް ދަންނަ  ކުރީަގއިޅުަގނޑު  ދެ، އައާ

ނިންމެވުން  އޮ ބެއްލެވިށްބަސާހިހާމިއަދި  ތް  ެގނެސް  ދިރާސާތާކާ ކުރެ  ،ލެވުމާއިއްބެ  ކުރެއްިވ    ކާތަ ސްއޮފީ  ،އިްއވި 

ޮގތަށް ފާސްކުރަން   އޮތް  މި  ،ތީބޫލުކުރާަގޑު  ނކަަމށް އަޅުަގ  ޅަށްށް ރަނަގވަރަރު  އިލާށް ބަސައް އެްއޗެ ސުވާލުތަކާއި

 ނޑު ހުށަހަޅަން. ޅުަގއަ

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަސަތުން ރިޔާ

މެންބަރުތެތްޒައް އިޔާ  ކުރިއްޝު އަރި  ފުރުޑު  ނޅުަގ.  މިދެން  ދާއިތިމަރަފުށީ  ،އަރުވަނީ  ޞަތު  ރި  ތްތެޒައް އިރާެގ   

 .ށްޟަރިޔާهللا ޢަބްދު މެންބަރު

 

 ދެއްކެވުން: ކަވާހަ ޟްރިޔާهللا ޢަބްދު މެންބަރުރާެގ  ދާއިތިމަރަފުށީ

ހުއަޅުަގނ  ޕޮއިންޓު  81  ، އެކުކާމަށަހެޅުޑު  ފާހަަގކޮށްވަނަ  ސެންޓަރު    ތިމަރަފުށީ  ،އޮތް  ފައިަގިއ  ހެލްތު 

އިތުރުކުތްއެބައޮން  ރުކުރޭޑުްގއަޕް ބަދަލު  އެ   . 3.5ރަްއވާފަިއ    ހޮސްޕިޓަލް ން  ދެއްވުކޮށްނަން  ތިމަރަފުށީ 

ބަދަލުކުރުންއަޕްްގރޭޑު އެޮގތަށް  ދާއިރާެގ  އި،ކުރައްވާފަ .  މާމިިގލީ  މެންބަރުތްތެޒައް އި   ދެންމެ    ޅުއްވި ހުށަހެ  އެ  ރި 

 ން. ކުރަ ތާީއދުހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުަގނޑު

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަ ންސަތުރިޔާ



  

 ދަށް. ސައިން ވަޙީޙު ރި މެންބަރުތްތެޒައްއި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާިއރާެގ  ޞަތު ދެން މި ފުރުޅުަގނޑުއަ !އާދެ

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަ  ދުސައިން ވަޙީޙު  މެންބަރުކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ 

 ރި މެންބަރުތްތެޒައް އިކު  އަދި ެއާއއެ  ،ަގޅަށް އޮތީމަރަނޕީ ވަރަށް ޕީއެސްއައިއްރިރު. އަޅުަގނޑުވެސް ޤަމު އްޔާ ޝުކުރި

  ތާއީދުކުރަން. ށްއްވުމަޅުއްވި ހުށަހެޅުމް ހުށަހެމް އިބްރާހީޤާސި

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަސަތުން ރިޔާ

 .ރުމިޢާދު މަޙްއަ ރި މެންބަރުތްތެޒައް އިކުދަހުވަދޫ ދާއިރާެގ   ،ނީއަރުވަ ތު މިޞަ އާދެ، ައޅުަގނޑު ދެން ފުރު

 

 ދެއްކެުވން:ކަވާހަ ރުމިޢާމަދު ޙްއަ  ބަރުންމެކުދަހުވަދޫ ދާއިރާެގ 

ވަކިން    ،ހީކުރީ  މެންޅުަގނޑުއަ ؛އެތި  ވެސް ދެންނެވި  ތުން ހަމަ ކުރިންޮގ  ުގޅޭ  ޢާރޫޝްމަެގ  އެސްައއިޕީ އަޅުަގނޑު ޕީ

 ން މެޑުނއަޅުަގ  ،މާވީންހެ. އެހުރި ެއޮގތަށް  ާގފައިނހި  މަސައްކަތްކަދަްއކާލަން  ތުން ވާހަޮގ  ުގޅޭ  މާކަމިވަކިން  ހަމަ  

ށް  އަކަދާއިރާ   އެކަނި ެއއްެއއީ ހުސް  .ން އެބަހުރިތުޮގ  ޅޭގު   އާޕީ.ައއި.އެސް. ތުަގއި ޕީޤީޤަތައް ޙަންބޮޑުވުންކަ  ބައިވަރު

ޕީ  ން.ނޫ  އްވިސްނަިއެގނެ ޕްރޮްގރާޕީ .ައއި.އެސް.މުޅި  ބަޖެޓުމުެގ  ެއކުލެަގތައް  އަޅުަގނޑުވިފަ އި  ހުރިއިރުަގއި    ންމެއި 

ސުވާލު ހަމަ  ބޭނުންށްކޮވެސް  ބައެއްވާލަން  ޙަ    ެއއްއެބަހުރި  ތުގައިޤީޤކަންކަން  އެއީ  ައޅުަގނޑު ކަކަމަ  .  ށް 

ތަންހު  ނިމިފައި  ށްއިރުަގއި އެްއކޮ ފައި ހުރިތަްއ ޖެހިރޮްގރާމު ޕްޕީ.ައއި.އެސް.ޕީރޭަގއި  ތެމީެގ  ،ންކޮށްލަފާހަަގ ތަން  ރި 

ފަށާ އެއްވެސް  ކަމަށް  އަލަށް  ނުފެށިވަރަ.  މަސައްކަތް  ތަން  ކަށް  ޮގޕްރޮޖެ  ންދާނަގމުހި  ،ންތަހުރި  .  ަގއިތުކްޓުެގ 

އެބަހުރިމި  ،މާއެހެންވީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ސުވާލުތައް  ބަިއވަރު  އަދި  ކަހަލަ  ދެން    އި ީމަގހަމަ    ށްޚާއްޞަކޮ. 

ބަލަ .ައއި.އެސް.ޕީ ބަޔަށް  އަޅުަގނޑުމެންއިރު ލާއިޕީެގ  ކަންތަްއތަކާ  ގެ ަގއި  ހުރި  ވެސް    ޮގތުން  ުގޅޭ  ދާއިރާަގއި 

ހަމަނ ަގޅައަ ފިނޭން  ޑުމެން  ބޭނުސްޓަނިމި  ސްސީދާ  ކުރަން  ބައިވަރުރާ  އެހެންންވާ  އެބަހުރި.  ސުވާލުތައް    ،ވީމާ 

އަށް އެމަ ވަކިން  ހަނަށް  ަގނޑުމެން ޅު ތަކުަގއި އަެގ ބައިޕީ .ައއި.އެސް. ޕީ  ،މީދުކުރީއްޑު އުނަގޅު އި އަަގތުޤީޤަ ޙަލުއަސް

  ، މާ ހެންވީއެ  ކަމަށް.  ނެޞަތު ލިބޭފުރު  ތަށް އެޮގ  ޔަދިތަން  ން ތަންނިހެއެހެ  އިއްސަސަސާތަކާއަމު   ެގންކުރެވިއެޖެންޑާ

ދެން  ަގޅުއަ ކަރުމިފަހުން  ނޑުމެންނަށް  މިގަ ޮގތުެގ  ދާހެއްހާރު  މި  އި  ފަހުން  ބަދަެގނަ   އޮތީ  ކަރުދާހެއް   ލާއި   ުގޅޭ 

އަޅުަގ އޮތްއިއޮތީ  މިޒުަމތީަގއި  މޭ  ެގޑުމެންނ ވެސް  ދެން    ރުަގއި .  މީަގވީވަރަކު  އެބަހުރިވެސް  އްތަްއ  ކަންތަ  އިން 

ވޭނީ ކުރެ ށް އިތުރުޅުަގނޑުމެންނަވެސް އަ  ކުރައްވާފައިލުތުން ހަމަ ސުވާއްޔަސި އިހަ  އްރިރުެގޤަ މުހަމައަދި    .ކުރަްއވާފަ

މަސަްއކަތްކެ އްތަންކަންތަކޮ އެބަހުރި  ފައިއްވާށްދެކޮއްތޯ  އެހެންވެސް  އަިއއިރުގަ   ،ސްނަމަވެ.  ވެސް    އިމިކަން 

ހުއަޅުަގނޑުމެ ޮގތަކަޢަދުމެ  އެން  ލާއިރުަގއި އިބަލަ  ށްކަދާއިރާތަ  ހާރިންނަށް   ކަންނޭނެގ  ނޫން  ށްލުވެރި 



  

  ސް ހާރުވެމިދެން ހަމަ  ރޭަގިއ  ތެ. ޭއެގވެސް ދެން ކަންބޮޑުވުމެއް  ެއއީ  ،މާހެންވީއެ  .ަގއި އޮތީކީދާއިރު އިތުރުކުރެވިެގން

ނަަމވެސް    ކަށް އެކަތިއަ އިރާދާ  ؛ެވެގންމަދު  ށްރައަދާއި  ެވސް ދެ  ެގވަންޏާ އަޅުަގނޑު   ކަމަށް  ލެވެނީ  އްއިތުރު ެއއްޗެ 

އެދޭ  އަޅުަގނޑުނުމަކީ  ދިލަހިމަނާ ިމސާލު  .ކަމެކޭ  ހަމަ  ފުރަތަ  ،އެއީ  އަ  މައެންމެ  ދެންނެވިަގނޅު ެވސް    ، ންޑު 

ހަމަ   އޭތި  ،ތަކެއް އުޅޭތީވެވެސް ނަމުެގ ސުވާލު   ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުެގ  .ދީ ބަނދަރުޙައްސަރަ  ށްމަސައްކަތް ފެށޭވަރަ

ބަޙައްދީސަރަސީޕޯޓެއްެގ   އިޖުމާއެ  ިއ،ޖަހާލަދެއްވާފަ  ޕޯޓޭ ސީ  އި ށްފަކޮޓުބްރެކެދަރު  ނ   މަރުކަޒެއް  ޢީތިމާނބޫދޫަގިއ   

ހިމަނަ  ކޮންމެވެސްމަ  ހަަގއި  ޕީ.ައއި.ސްއެ. ޕީކޮށްދެއްވުމަށް  އިމުާގ ބައެއް  ފުރުޞަތު   އިމީަގ  ދެން  އިދިނުން. ަވރެއްެގ 

ދާއިރާަގއިައޅުގަ   ،ނަމަ  ލިބިއްޖެ އެހެން  ޑުމެންނަށް  އެޖަސްޓުމެ  ތައްތަކުންކަން  ހުރި  އަދި    . ވޭނެެގނެ  ންޓްވެސް 

ބަދަލުރފިަގ އެވަން  ށް ކަމަ  ކުރެވޭނެން  ކައެސް  ނުެގނެއަށް  އަޅުަގ  ޏާ  ވެސް  ޑުމެންނަށް ނފުރުޞަތު 

ކުރަން  މަ ރިކުއެސްޓު އަދިެވސް ހަޅުަގނޑުއަ  ،.އެހެންވީމާކުރީ.    ޅުަގނޑުމެންމީދު އައްށް އު ކަމަ  ށްދެވޭނެތަނަވަސްކޮ

އި  ޓްސްއެޓްލީ މަރުކަޒެޢީޖުތިމާމިދެންނެިވ  ާމއެ  އަދަދު    ވި ނެންމިދެ  އިކުޑަހުަވދޫަގ  އި، ދެއްވަ ލަޖަހާ  ށްނބޫދޫއައް 

އްވުން.  ލަދެޖަހާ  އިގަ އޭ  ޓޭޕޯ ސީހަމަ    އިފަށްކޮބްރެކެޓު   އި،ްއވަ ޑުކޮށްލަދެވެސް ބޮ   ވުރެ  ށްވަރަ ތްއޮ  ރުހާހަމަ މި  އަދިވެސް

 ޔާ. ޝުކުރިއް

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަސަތުން ރިޔާ

  ދު.މީޙަ ން މުޙުސިބްދުލް ޢަ ރި މެންބަރުތްތެޒައް އިދާއިރާެގ  ންދޫނިލަ

 

 ދެއްކެވުން: ކަވާހަ ދުމީޙަސިން މުޙްދުލްބްޢަ  މެންބަރުދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ

ޑަިއެގން  ރު މިކޮޅަށް ވަޓަފިނޭންސް މިނިސް  ،ނީލަން ބޭނުންވަކޮށްޓްއިލަ ހައިވެސް ހަމަ  ަގނޑު ޅު އަ  .ކުރިްއޔާ، ޝުއާދެ

 ފ.   ،ންއިލައިޓްކުރިހަ  އިބައްދަލުވުމުގަ   އެ  ވެސް  ޑުމެންައޅުަގނކުރުމުަގއި  ބައްދަލުކުރި  އާޓީ ކޮމި  ެގނޑުމެންޅުަގއަ

  . ކަތެއް ފެށި މަސައް ފޭސްތަކަކަށް ބަހައިެގން  އިޭއގަ   ކައަކީވާހަ  ަގއި،ހަރުއަ  ދިޔަަގއި މިތު ޤީޤަދޫ ހޮސްޕިޓަލަކީ ޙަންނިލަ

ނިންމާފަޑްންއުްގރަ   ،ސްމަވެހެންނައެ ފްލޯ  އަޅާފަސީ  އްއެ   އި،  މި  .ދޫކޮށްލާފަން  ހިސާބު  އެ   އި ޓް  އަހަރުެގ    ދެން 

އެ ޓަބަޖެ އަޅުަގނޮގތަކަ  އްވެސް ކުން  ހަށް  ފެންނާޑަށް  އޭތި  އެ ދެން  .ނެތް  ށްކަމަ  ައޅުަގނޑު  ަގިއ  ބައްދަލުވުމު    

ބުނީސުވާލު ފާ  އިށްލާފަެއޮގތަކަށް ދޫކޮ  ، ކުރީމަ  ެއކަން  ވަރަކަށްކޮންމެވެ   ،މަވާނަ  ކަމަށް  ފިދީހަަގކޮށްއިނިއްޔާ   ؛ސް 

 ހަމަ ކަށްޅުަގނޑަ ވެސް އަ   ލިސްޓުން   އިއަ  ެގންައޕްްގރެޑްވެަގޅު މިހާރު  ށް ރަނ ނޑަވެސް ައޅުަގ  ދިންދެން އިދާރީ ކު

ފާހަ އެ ަގއެއެްއޮގތަކަށްވެސް  ނުކުރެވުނު  އޮްއ  އެހެކަތް  ކަން  ދެން  ދާއިރާ ޑަކު  މަންވީަމކަށް.  ިއްއޒަތްހުވަދޫ  ތެރި ެގ 

ންޖެްއ   ޗޭށްވަރަކަ  ްއވެސްދެން އެ  ،ތީ އޮތީ  އިށްލެވިފަކޮދޫ  ށްތައެޮގރު  މިހާ  ، ފަދައިންަގކުރިފާހަ  ވެސް އެ  ބަރުމެން

. މަށްވޭނެ ކަދެ ެގންށްނުލާ ކުރިއައިއްޓަތް ހުކަމަސައް  އެހަމަ    ންޑަށް އެދެޑު ވަރަށް ބޮޅުަގނއަ  ،ވާނަމަ  ކަމަށް  ެގނެވޭ



  

ކަމެ ދެވަނަ  ޮގތު ދެން  އަޅު އްެގ  ފާހަަގކުރަންަގނޑުަގއި  ހިމަބައޮތްއެ  ފޮތުގައި  ބަޖެޓު  ،  ބޫދޫ ރަދަނފ.    އިފަދީއިނަ 

އެކަމަށް    .ޔާރުފި  450000ކީ  ދަދައޮތް އައި  ށް ޖަހާފަމަވެސް އެއަހެންނަދެން އެ  .ކުރުުމެގ ާވހަކަރޭޑުބަނދަރު އަޕްްގ

ބައޮތީ  ޖަހާފައި އަޅުަގނޑު އޮތީ  ފެންނަން  ތުން ފޮ  ޓްޖެ  ދެން  އެ  އްބޫލެ ަގސްނުމަކަށް  ވި  ެގ.   ދަރުބަނ  ނުކުރެވޭ 

އެށް ކަމަކަ  ދާނެކުރެވިޑްއަޕްްގރޭ  އަ  ދެ  އެ  ، މާއެހެންވީ  .ންވަރަކު  ފުރުޞަތު    މިހަމަ    ޑުނގަ ޅު ކަންތަްއ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ށްަވރަ  .ކޮށްލަން ބޭނުންވީއިޓްހައިލަ

 

 ވުން:ދެްއކެ ކަވާހަސަތުން ރިޔާ

 ރި މެންބަރުތްތެޒައް އިރާެގ  މާދޫ ދާއިހަނި  އަރުވަނީ  ޞަތު މިޅުަގނޑު ދެން ފުރުއަ  .ރި މެންބަރުތްތެޒައް އިޔާ  އްރިޝުކު

 ފޫރު މޫސާއަށް. ޣަޢަބްދުލް

 

 ދެއްކެވުން: ކަވާހަ ފޫރު މޫސާޣަޢަބްދުލް މެންބަރުރާެގ ހަނިމާދޫ ދާއި

އަޅު  މިހާރު ެއއްޗެވެ  ޑުނަގދެން  ބައެއް  ޖަހަސް  ފިނޭވެ ންހި  މިނިންެގން  މަ ޓަސްސް  ސް  ފިނޭން  މަ،ކުރީރާވަޝްރާ 

،  އި މަރުކަޒާ  ޢީތިމާފަ. ދެން އިޖުޖެހިކެކޭ  ތަޓްހެރީ ހަމަ ފުދޭަވރެއްެގ ބަޖެވެސް އެިއ  ަގށު ރަށްރަ  ،ވީ ވިދާޅު ރުނިސްޓަމި

އެއްޗެފަތާ  ،އިޖިމާ މިކަހަލަ  ޖެހޭނޭވެ  ޖެޓުަގއިބައި  ރަށުަގށްރަ  މަހަހިތައް  ފެންަގނޑާ  ހަމަ    ނާ ން ތިމަޖެހީމަ    .ސް 

އަދި ހަމަ   .ޖެހުނީނުވެސް    އްމެެވސް ހަމަ ޖި  ޑުނ ަގޅު އަށް ބިނާކޮށްމަްއޗަ  އެކަންކަން އެޕްރޫްވކޮށްދޭނަމޭ. ދެން އޭެގ

  ކަށްސާލަމި ؛ށްޑަ ބޮލުސްވެސް ނެތް. ެއއީ އަ   ކަޒެއް  ަމރުޢީ އިޖުތިމާެވސް ރަށެްއަގއި އްން އެ ދާއިރާެގ ހަތަރު ރަށު

ނެ.  ވޭލެށްކަންކަން ކޮ  ހާލައިެގން މިޖަ   ވަރު  އަންލިމި  ދެ  ،އަންމިލި  އެއް  ،ސްބަހާލައިެގން ނަމަވެއަހަރަށް    ހަމަ ދެ 

ދަވުށް ލިއަނަމި  ފަސް  ،ވިދާޅުވީ  ލިބިފައި   ށިއްޔާރެ  އެ  ހުރި  ރަށްރަށަށް  ބޭނު  ބަޖެޓުން  އިމާރާތްތައް  ރަށްރަށަށް  ންވާ 

ހަމަ    ހަދަން އެ  އި،ފަޖަހާ  ހަމަ.  ޖަހަންވީއޭ ވެސް  ތިމަންނަ  ދަރަނިނުވަންޏާ  ކޮށްދޭނަމޭ. އެޕްރޫވް   ހިެއއްޗެ  ބަޖެޓު 

ނުޖެހި ހުރީ.   އްތައެްއޗިހިިމ  ޒުތަކާއި  ކަ މަރުޢީކުދި އިޖުތިމާދި ކު  ކަންނޭނެގ  އިނާފައުސޫލުން ިވސް  އެ  ،މާހެންވީއެ

 .  ހަމަ ނަވާލީންދަކަ ާވހަ . އެކުރަންރާހީމްެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުސިމް އިބްޑަށް ޤާ ބޮށްވަރަނޑު ހަމަ  އަޅުަގދެން

 

 ން:ދެްއކެވުކަވާހަ ރިޔާސަތުން

އަ ފުޅުަގއާދެ،  ދެން  މިޞަރުނޑު  ދާއިރާެގ  ދުއް ކުޅު  ،އަރުވަނީ  ތު  އުތުރު  މެންބަރުތްތެޒަ އްއި ފުށީ  ޔާސިރު    ރި 

 ފަށް.ޠީބްދުއްލަޢަ

 

 ދެްއކެވުން: ކަވާހަ ފްޠީބްދުއްލަޢަޔާސިރު  ެމންބަރުފުށީ އުތުރު ދާއިރާެގ ދުއްކުޅު



  

މު ފާހަަގކޮށްލަންނއަޅުަގ.  އްރިރުޤަޝުކުރިއްޔާ  ހަނި  ،ޑު  ދާއިރާެގ  ހަމަ  މެންބަރުތްތެޒައްއިމާދޫ  ަގކުރެްއވި ފާހަ  ރި 

އަ  ޑިސްކަވެ   ޅުަގނޑަށްޮގތަށް  އިތުރުކުރެވޭ  .ކުރެވުނުސްސް  ކަެމްއ  ކަުމަގއި ދެން  ދެކެވުނު ކަވާހަ  ހަމަ  ،ންޏާވަ   

ިގލީ ދާއިރާެގ  ހަމަ މާމި  ، ޏާވަން  އި ނުކުރާކަމުަގރޭޓްލިބްޑެ   އިއިތުރަށް މީގަ   ،ނަމަވެސްހެންއެ  .ތަްއ ހުންނާނެކަންތައް

މެންބަރުތްތެޒައް އި އަޅު ށްތަޮގ  ޅުއްވިހުށަހެ  އެ  ރި  ފާސްކުރަން  އެްއވެނަގ  އިޑު  ނެތްޟެތިރާޢުސް  ނޑު  ޅުަގއަ  .އް 

   ން ެއއަށް.ކުރަދުތާއީ

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަރިޔާސަތުން 

 ރި މެންބަރުތްތެޒައްއި ދާިއރާެގ    މަރަދޫ  ،އަރުވަނީ  ތު މިޞަދެން ފުރު  ޑުނ . އަޅުަގރި މެންބަރުތްތެޒައްއި އްޔާ  ޝުކުރި

 .ށްހީމް ޝަރީފައިބްރާ

 

 ދެއްކެުވން:ކަ ވާހަހީމް ޝަރީފްއިބްރާ މެންބަރުދާއިރާެގ  މަރަދޫ

ން  ކަނެނިންމޭން ނުޓުބަޖެ  ގެ އަހަރު  އްއެ  ކަމެއް ހުރިހާ  ހުރި  ވެސް  ރަށެއްެގ  ،ވެސް  ގެ އް. އާދެ، އަތޮޅެ ކުރިއްޔާ ޝު

 އިފި ހުޅުވަށްނަ ފަހަރަސް ދެވަކްބޮ  ޕެންޑޮރާސް  ،މަކީކަ  ދެވަނަ  ށް.މަކަފުރަތަމަ ކަ  ންޖެހޭނެކުރަލުބޫަގމެން  ޑުއަޅުަގނ 

. ހުރިވެސް އެދެން އެބަ  ޑުއަޅުަގނއް ެގންނަން  ތަތި ބަދަލުބޮޑެ  ވެސް ވަރަށް  އްޔާ އަނެއްކާ އަޅުަގނޑުވި   ވަނީށްކަމަ

ބަޙަީގ ދާއިރާއަ  ، ލާއިރުަގތަށް  ިގނަ ރަްއޔިތު  ކީ މަރަދޫ  ވޭތިވެދިޔަ    ،ން  އަދި  މަދު    އި ަގތެރޭ   ެގރު އަހަ  10ކަންކަން 

އެ ކަވެސް  ނުވެްއވެސް  ބަޖެޓުން  ސަރުކާރު  އެ   ރަށެއްތް  އޮމެއް    ، ވިޔަސް   ަގއިއޮތްކަމު  ންއެހެ   ންކައިނޭގތޯ. 

 ެގ ނެތް މިހާރު ކުރީދިއަ  ،މަށް ފެންނާތީއާއި ކަ  އް ންޖެހޭ އެްއޗެކީ ަވކި ލިމިޓެއްެގ ތެރޭަގއި ެގންުގޅެޓަބަޖެ  ެގދައުލަތު

ޅުތަކާިއ  ތޮއަ  އެ  އި،ދޭން ނިންމަ  5%ވެސް ބަޖެޓުެގ    ށްކައުންސިލަ  ދި ރަށުވެސް އަ  ށް ތަކަ އަތޮޅު ކައުންސިލުށްތަޮގ

ކަހު  ރަށުގައިށްރަ އިޚުރި  ކުރުމުެގ  އެތިންކަން  ދޫކުރެވޭނެ އުސޫލެ  ށްތަކަކަުއންސިލު  ޔާރުތައް  ފަިއ  ވެާގއިމުއް  ވެސް 

އަޅު ތުމާއޮ ދެންަގނއެކު  އިތުޑަކަށް  ނުފެނޭ  މިށްރަކަ  ބަދަލުބަޖެޓަ    އިތުރު  ހުޅުަވިއެގއްކާއަނެ  ،ެގނެސް ށް  ން  

ނިސްވެ  ކުހަދުވަ  ،ންނޫނިއްޔާ އެހެ  .ކަށްއަށްދާކުރި ނަންނާނެ  އަޅު.  މުމެްއ   ،ނެޖެހޭންބޫލުކުރަަގން  މެޑުނ ަގއަދި 

އެްއޗެއް    ބަޖެޓުެގދައުލަތުެގ   ދައުކޮންމެ  ލިބޭ  ށްތަލަޖެއްސަސް  ތެއާ  ބަޖެޓު  ރެމްދަނީެގ    ، ހިންޭގނީިއންކަން 

އެޒުތަންފީ އެއްޗެ ހުރި  އެ  ، ހެންވީމާކުރެވޭނީ.  މަްއޗަހާ  މިނިސްބިނާކޮށް    ށްއްެގ  ބުރަ    ވަރަށް  ންރީޓްފިނޭންސް 

އެއަޅު  ،ސްވެ  ންހުފަ  ނިމުނު  ތްމަސައްކަ   އެށް  ކޮމަސައްކަތެއް   ތް އޮކުރެވެން    ންތެރެއިެގ  އެދުމެއްނު ދުަގނޑުމެން 

އޮތީ    މި  ޔާ ރުފި ިގނަވުރެށް މިލިއަނަ  300  ށްޓަބަޖެ  ،ސްނެ ބަދަލުތައް ެގކުރެްއވުނު  ބޫލުފުޅުަގ  ށްބޭފުޅުންނަ   އެށްކަމަ

ައޅުއެހެންެވެގ  .ފަށްއިތުރުކޮ މި  ޑުނަގން  ދާއިރާެގ    ،ކުރަނީތާއީދު   ވެސް  މެންބަރުތްތެޒަ އް އިމާމިިގލީ  މް  ސި ޤާ  ރި 

  ،ލުތައް ފާސްކޮށްބަދަ  ވުނުެގނެ  ފައި މިހުށަހެޅިމިހާރު    ށް ޕްރޮްގރާމަ  .ޕީއިއަ .އެސް.ތަށް ޕީޮގ  އްވިޅުއިބްރާހީމް ހުށަހެ



  

ހިމެނުމަބަޖެޓުގައި ރުފި މިލި  300އަދި    .ށް  ރަނަގޔާައކީއަން  އެކަށީެގންވާ  ހަމަ  ވެސް  އީ  އެ   .ށްމަކަ  އްައދަދެ  ޅު 

ރަްއޔިތުން ހަމަ  ޮގތުަގއި  މި  ބިލު-ޓީއަތުން    ދަރަނީެގ  ހޯ  ރުފިޔާ  ިވއްކައިެގން  މިެވސް  އެޮގޖެހެނީ  ދަން  ، ތުން. 

  މި   މިހާރު   ށް ކަމަ  ޖެހޭނެވިއްކަން   ބިލު-ށް ޓީފިޔާ އިތުރަމިލިއަން ރު  300  ށްއަދަދަށްވުރެ އިތުރަތް  އޮ  ންކުރިމިހާރު  

އެފެންނަ އިތުރުމިއަ  ،މާހެންވީނީ.  ބަދަށް  ހިތްރުހޭޅުަގނއަ  ،ލުެގނެސް  މީ ޮގތަށް  ތްޮގ  ޑުމެން  ބަދަލުކުރީމާ  ތި  މީތި 

އޭެގދެކޮޅު ހަމަ  ދައްކަން  ނުޖެހި  އެހެންވެެގޖެއަުގ  ރައްޔިތުން.  އަ ހޭނީ  ދާއިރާެގޅުން  މާމިިގލީ  ރި  ިއއްޒަތްތެ  ަގނޑު 

   ތާއީދުކުރަނީ. ބަރަށް މި މެން

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތު

އަރުވަނީ މި  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  ެމންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރިދާއިރާ ިގލީ  މާމި   ،ޝުކުރިއްޔާ    ެގ 

 ށް. ސިމް އިބްރާހީމަބަރު ޤާމެން

 

 ން:މާމިިގލީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވު 

ދަންނަވަ އާ އަޅުަގނޑު  ދެންމެއިދެ!  އެްއޗަލާނީ  ވިދާޅުވި  މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނިލަންދޫ  ދެން   .ށްއަކު 

ފިނޭންސް މިއަދު  ކޮންމެހެން  ކަމަށް  އަޅުަގނޑު  ނޫވާތީ  މިނިސްޓަރު  އެހެކީ  އެތާނގަ ން.  އި  އުޅެވިފަ  އިންނަމަވެސް، 

މީހަ ދަންނަވާތީވެ    ކަށްހުރި  ހިނއިވަައޅުަގނޑު  ކުރީަގިއ  މަސައްކަތެއް ލާނަން.  ހުރި  ފައިސާެއއް   ،ާގފަިއ  ޭއެގ 

ޚަރަދު ހިނ ކޮށްބަޖެޓުން  މަސައްކަތެއްެގން  ހުރި  ދެންނެ  ،ވަންޏާ  ކަމަށް  ާގފައި  މިނިސްޓަރަށް  އެފިނޭންސް   ވީމާ 

އެ  ކުވަުގތަ  ފައިސާެއއް  އޮންނަ  އަހަރަކުދެވެން  މަރާމާއެކަ  ،ނަމަވެސް  ން ހެން  ބެލެހެންކަން    އްޓުމަށް ތުކޮށް 

  ، އެހެންވީމާ  .ށްދެވިދާނެ ކަމެއްޓުން ކޮބަޖެ  ޞަޚާއް  ނީ ދައުލަތުެގންސީ ބަޖެޓުން ނޫޖެހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ކޮންޓިން 

ބޮޑުފުޅުފިކުރު  މާ  އެކަމާ ނެ  ކުރައްވާނެ  އަޅުކަެމއް  ދަންނަވާނީ.  އަޅުަގނޑު  މާމިިގލީަގނޑު ތޭ    ،ވެސް   އިަގމެން 

މާމިއަޅުަގނ  ދީ  ،ދެންނެވީމި  ވެސް  އިިގލީގަ ޑުމެން  ވަކިކޮށްފައި  ބިން  ޓަކަިއ  ހެދުމަށް  އިމާރާތެއް    އި ފަފުލުހުންެގ 

ކުރެހަރުއަ  15އޮންނަތާ   މިއަހަރު  15ހިތާ  .  އަދި  ހަ  .  ނުލިބިެގން.  ވާހަކަދައްކާއުޅެނީ  އާދޭދަްއކާމަ  ކޮށް.  ސްކޮށް 

ރަށް  ޅުެގއަތޮ ބޮޑު  މިސްޕިޓަހޮ  .އެންމެ  ނެހެދޭ.  މަރާމާ  ފަހަރު  ލެއް  އޮތީ  ނިކު  ލިކުހުރި    އެތާ  މަށް.ކުރުތުވެސް 

 ންތައްތަކެއް މި ހުންނަނީ.ވެސް އޮތް ކަ  އިވަޑައިެގންފަ އްޔާ ވަޢުދުވެ ހޫރިލްޖުމްއީސުރަ.  3.5  އި ކިޔާފަމަރާމާތުކުރުމަށޭ

 އްއޭ ކޮންމެހެނެދޭށޭ. ވަރިހަމަން ބުނެފިން ހޮސްޕިޓަލް ހަދައިއަހަރެ  ،ލް ހަދައިދިނުމާއިހޮސްޕިޓަ  ،ދެން މަުގހެދުމާއި

  އަޅުަގނޑު  ،ަގނޑުމެންނަށް އެނޭގނެށްލީ. އަޅު ވެސް ދޫކޮ  ޮގތެއް ނުވޭ. ައޅުަގނޑު  ވާ  . ހަމަ އެކަމަކު،ދިޔަޔަސްހެ

އެ މަސައްކަތްކޮށް ހުޓްރީ މިނިސް  އެ  ،ހުރީމާ  އިފަ ވެސް  މީހެއް ެގ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައި  މީަގިއ ރި  ހައިސިއްޔަތުން  ެގ 

ަގނޑުމެން  ، އަޅު . އެކަމަކުަގއި ދިމާވާނެ ސަބަބުތަކާ ޕްލިމެންޓުކުރުމުޗާއި އަދި މިކަން އިމްދައް  ،ދަުގލާއިނއު  ހުންނާނެ



  

މި ދައްކާ  އަޅުަގނޑުމެން  ،ޮގތަކީ  ވާ  މެންބަރުންނަށް  ނެތީނެދާއިރާަގއި  ބޮޑު  އަދަދެއް  ހިތުަގ  އެކަމާ  .  ނީޖެހެއި  މަ 

ތުެގ ާގނޫނުެގ ހަމަތަކުެގ  ލަނެ. ދައު ންނާވެސް ނޯ  ހުސްކުރެވޭނެ ޮގތެއް  ޔާއަން ރުފިބިލި  37  ،އަދަދެއް   ބޮޑު  ެގމިވަރު

 .  ނުކުރެވޭނެމި ބުނަނީ  އިަގނޑު ހުާވކޮށްފަދެން އަޅު   . ވެސް  ނެ އިނޭގތޯ ހުހެއްކުރެވޭނު.  ރުއިރާމަތިން މިކަން ކު

،  އެހެންވީމާ ؟ކީއްކުރަންތޯޭއ އަޅުަގނޑުމެން ިމކަން ކުރަނީ  ،އިމްއޮފް ޓަ ވޭސްޓު  ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  އެހެންވީމާ

ހުށަހެޅުމައަޅުަގނ  ވެސް އަނެއްކާ  ހުށަހެޅި  މިނިސްއްރިސުލްޖުމްހޫރައީށް  ޑު  ފިނޭޔާާއއި  ޮއފް  ކޮށްދެޓަރ    އްވަން ންސް 

ތެރެއިން  ކަެމއް  ކޮންމެ  ވިއްޔާ ފުޅުބޭނުން ބަޖެޓުެގ  މި  ކުރެވޭނެ  އެހެންވީމާ ެވސް  ކޮ.  ައޅުަގނޑުމެން ،  ންކަމަކާތޯ 

 . ވީން ކުރަމަސައްކަތް ެގންނަން  ފުލްކޮށްޕީސްށް ިއސްކޮ  ،މަހައްޓާއިރުސަރުކާރު ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަރުތެއިްއޒަތް އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ލަކު އުތުރު ދާނީ ފުވައްމުވަ ރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި 

 ދަށް. ދު ރަޝީމުޙައްމަ

 

 ދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އްމަރު މުޙަރާެގ ެމންބައިރު ދާލަކު އުތުފުވައްމު

އި އަދި މަރަދޫ  ޤާސިމް އިބްރާހީމާ  މެންބަރު   އިްއޒަތްތެރިވެސް މާމިިގލީ ދާއިރާެގ  ަގނޑުއަޅު   އްރިރު.ޤަމުޝުކުރިއްޔާ  

 ނުފެނޭ ވެސް    ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑަކަށްކިރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އެ ދެއްއިރާެގ ިއްއޒަތްތެދާ

ބަޖެ މި  ބަދަލު ޓަށްއިތުރަކަށް  ކުޑަކުޑަ    ،ެގނެސް  އަޅުަގނޑުެގ  އެކަމަކު،  ފުވައްމުލަކުގެ ތްއެބައޮ ކުޅޭކަށް.   ، ނޫން ؛ 

  ވާހަކަ އަިއއިރުސްެގ  ލެކްވައްމުލަކުެގ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕް އަދަދަކަށް ބަދަލެއް ެގންނާކަށް ނޫން. ފު   ޮގތަކަށްވެސް  އެއް 

. ދެން ފަހުން މި އްސެކްލެމްޕް  ކޮޓްސް ސްޕޯޑޯއިން  ންނާނީލު ހުށަހަޅާފައި އޮއަސް  ޑުމެންއަޅުނ   ،ށް ނުފެނޭއަޅުަގނޑަ

ސީ ނުޖެހެންޏާމާނަކުރުމުަގއި  އެހެން  ބަދަލެއަތުހަމަ    ދާ  އެވެދާނެ  ކޮމްޕްލެކްސެސްޕޯ  އީއް.   .ަގއި ޮގތު   ެގއް ޓްސް 

 ޔާ. އާދެ! ޝުކުރިއް   ޑު  ބޭނުންވޭ އަސްލު.، ައޅުަގނ އެހެންވީމާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

 ތްތެރި މެންބަރު އިރާެގ ިއއްޒަލަންދޫ ދާމިންބަރު އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެރިޝުކު

 ށް. އަޟާޢަލީ ރި

 

 ވުން: އިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެ ލަންދޫ ދާމި



  

މުރިއްކުޝު އަިއއިރުޔާ  ފޮތް  ބަޖެޓު  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ާގތްަގނޑަ  އިގަ ޤައްރިރު.  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ވެސް    ކަށް 

އޮތްވަ  900ތުަގިއ  ޮގ  ތަކުެގޕްރޮްގރާމު ޕްރޮްގރާމު  މެންބަރުންެގ    . ރަކަށް  އެކިއެކި  އިތުރުކުރެުވނު  މި  މިހާރު  ދެން 

މަތިންއެދިލެްއވު މެންބަރު   މާމިިގލީ  ،މްހީއިބްރާ  ޤާސިމް   ،ދަންނަވާނަމަމިސާލަކަށް   ؛މުެގ  އިްއޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ 

ހޮއެދިލެ މަތީން  ައޅު  މި  އިއިތުރުކުރެިވފައެހެންނޫންތޯ    ަމުގހެދުންއިސް  އަން  ދެ  .ލްސްޕިޓަްއވުމުެގ   ަގނޑު ވަނީ. 

  ޖު އަހަރެްއެގ ތެރޭަގއި ހިންަގން. އެއީ އެވްރެ   ެއއްޕްރޮޖެކްޓަށްވުރެ ިގނަވީއޭ  1050ާގތްަގނޑަކަށް މިހާރު    ދަންނަވާނީ

ބެލިޔަސް ކޮންޓްރެކްޓު  5ދުާވލަށް    ،ނިސްބަތުން  ޖެހޭނެ  މަސަްއކަ ކޮށްޕްރޮޖެކްޓު  ފަށަންފައި    ާގތްަގނޑަކަށް.  ތް 

ންނަށް ްގރާންޓުން ަގނޑުމެންމެޅުަގއި އަ ލު ކަމެކޭ ދެންނެޭވނީ. ހަމަ އެާއއެކީ ހީސްތަސް ހަމަ މުވެ  އެއީ   ާގތްަގނޑަކަށް.

ކައުންސިލުތަކަށް ލިބޭ  ެވފަ.    ުގނަ  ވަނީ ާގތްަގނޑަކަށް ތިން  ރު މިދު މިހާބޭ އަދަކައުންސިލުތަކަށް ިމ ލި  ،ބޭމި ލި

ޕާކާއިައޅުަގނ   ވެސް  ލާރިން ކުޑަކުދިންެގ  ދަނސަޓްފު  ، ކާއި ސެންޓަރުތަ  ،އިޖުތިމާޢީ  ،ޑުމެންނަށް  ކާިއ  ޑުތަލް 

  އުންސިލަކަށް އެބަހުރޭކަ  ކަށް ކުރިން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު އް ކަެމއް. މިސާލަ  ބޭނުންާވ އެތަ ކުޅިވަރުތަކަށް

އެހެންވީމާ  13  ،މިލިއަން  12މިހާރު   ލިބިފަ.  ރުފިޔާ  ެއއީމިލިއަން  ޕްރޮޖެކް،  ބަިއަވރު  ވަރަށް  ަގނޑު  އަޅު.  ޓް 

މި ރާއްޖެ ހަމަ  ތްަގނޑަކަށް  ކުރަމޭ. އަދި މިއީ ާގއޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރަން އަޅުަގނޑު ތާއީދު  ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓު މި 

 .   މިކަން ތަންފީޒުކުރެިވްއޖެއްޔާ ވާނޭޖެޓަކަށް އެކީގައި ބަދަލުކުރެވޭ ބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދުވާފަރު ދާިއރާެގ އި   ،މި އަރުވަނީ  ަގނޑު ދެން ފުރުޞަތުޅުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޝު

 ށް. އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަ

 

 ކެވުން: ދު ވާހަކަދެއްިއސްމާޢީލް އަޙްމަދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ތޯ.  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ އިނޭގ  އި ފަސީޓެއް އެބައޮތް ލިބި  ދެ. މިހާރު  ކަމެއް ސާފުކޮށްލަން  ޤައްރިރު އަޅުަގނޑު ކުޑަމު

ސީދެން   ލިބުނު  ސީޓުގައިޓުފުރަތަމަ  ލިބުނު  ފުރަތަމަ  ރަނަގޅު  އިފަކޮށް  ގައި،  އިބާރާތް  އޯކޭ    .އޮތް  ދެ އަދަދު 

އެްއޮގތް.    އިގަ ސީޓު ހަމަ  ފުރަތަމައެކަމަކުވެސް  މިއީ  ސިޓު  ،  އި ލިބުނު  އޮތް  ރަނަގޅުބާރާަގއި  އެކަމަކު، ތް   .  

އަޅުަގނޑު  . މިހާރު  ފަރުެގ އިނޭގތޯ. ދުވާފަރުެގ ިއނޭގތޯދުވާ . ެއއީ  ދެވަނައަށް އެ އިބާރާތް މި ޮއންނަނީ ބަދަލުވެފަ

މިޮގތަށްއާދެ.  64  ޅަކަށްފަހު()ވަުގތުކޮ  ޑިައމް.ޓޭސް  ،އޮންނާނީ  އިއެދިފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ކު،އެކަމަ  .!  ފަހުން 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.   ؟. އެހެންތޯލިބުނު

 

 ވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ ރި



  

ފުށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  ތިމަރަ ؛އެއީފަ.  ތާއީދު ލިބި  ،ހުށަހެޅި  ތީ އެއް ހުށަހެޅުންއޮ  ޝުކުރިްއޔާ. މިހާރު މިއާދެ!  

 ޟް. ރިޔާهللا ރު ޢަބްދުމެންބަ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ންބަރު ޢަބްދުއިރާެގ މެފުށީ ދާތިމަރަ

ހުށަހަ އަޑުއަ ޤަމު  ،ޅަންއަޅުަގނޑު  އާދެ!    ސަވަންޏާއްްއރިރު  ހުށަހެޅޭނީ.  އަދެގތިނދައިނޭގތޯ  ދަ،  ެގްއޗަށް  ނ. 

އެކަން   ިމނިސްޓަރު  ެއއީ  ދަނޑެއް  ވިދާޅު ކަ  ހިމަނައިދެްއވާނެފުޓްބޯޅަށް  އެބަ ށް  ކަމަ  ޮއތްވެފައި  މަށް  މެންބަރު 

އް  ކަމެ   ވެން އޮތްކުރެ . ެއއީ  ލީންނަވާޓަކައި ދަ، އެ ވާހަކަ ހަމަ ރިކޯޑަށް  ންވީމާއެ ދާއިރާެގ. އެހެ  ދެއްވާ  މާތުލޫމަޢު

 . ޝުކުރިއްޔާ. ންއް ެއޑްކޮށްލަދެްއވުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަބޯޅަ ދަނޑެފުޓް ެގއްޗަށްނދަވެއްޖެއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެއއްވެ  އިތުރު  އިއް އާދެ!  މެންބަރަޒަތްތެސް  އެދިލައްވާފަ ރި  ފުރުޞަތަކަށް  މިހާއިކު  އަޅުަގނޑު  ހުނެތީމަ    ، ށަހެޅިރު 

ންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް  ިގލީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެޓަށް އަހާނަން. އެއީ ާމމިވޯ  މަށްލިބިފައި އޮތް ހުށަހެޅުދުތާއީ

. ހަނިމާދޫ މަށްހެޅުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަތާއީދު هللا ބްދުޢަ  ޤޫބްމެންބަރު ޔަޢުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި    ދާންދޫ  ،ހުށަހަޅުއްވައި 

ިއއްޒަ މޫސާ  ތްތެދާއިރާެގ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު  މެންބަރު  ހުށަހެޅުދުތާއީރި  އިްއޒަތްތެރި ކުރަްއވާފަިއވާ  އަޅުަގނޑު  މަށް 

ޮގ ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ  ވޯތަމެންބަރުންނަށް  ފާ  ން.ހަޅަށަހު  ޓުދެއްވުމަށްށް  ފާސްވެއްޖެ.   15ވެއްޖެ.  ސްއާދެ!    ވޯޓުން 

ވާފަިއވާ ޮގތަށް  ޅުއްހަށަހު  ށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އާމްދަނީބަޖެޓަ ެގ  ވަނަ އަހަރު   2020، މިހާރު ސަރުކާރުން  އެހެންވީމާ

ބައި. ދެބައި ަވކިން އަހަންޖެހޭނީ.    ެގއާމްދަނީ  މަށް.އްވުވޯޓުދެ   ،ނަމަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ

ަވޑަިއެގން އިއްތި  އާދެ!  މެންބަރުންެގ  ހުރިހާ  ފާސްވެއްތިއްބެިވ  އަޅުަގނޑުފާޤުން  ދެން  ވޯ  ޖެ.  އަހަމި    ، ނީޓަށް 

 ފާސްކުރި  ފާސްކުރި، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ށްދެންމެ ކައުންސިލަބަޖެޓުަގއި ވާ ލަފާކޮށްފައިވަނަ އަހަރަށް 2020

ޮގތުން   ކުރުމާ ުގޅޭސިޓު ފައިނޭންސްޖެޓަށް އިތުރުވެެގން އަންނަ އަދަދު ޑެފިޅިެގން ބަުގ  ފާސްކުރުމާތިން ހުށަހެޅުން  

ރު ، މިހާ. އެހެންވީމާޮގތަކަށްތޯ ޑެފިސިޓު އިތުރުކުރަންވީން ކޮންނަލާއިބަރުންނަށް މިހާރު ފްލޯ ހުޅުވައިްއޒަތްތެރި މެން

 ޝަރީފް.  ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ތެދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްމަރަ

 

 ދެއްކެުވން:ހަކަ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާއިރާެގ މެންބަރުމަރަދޫ ދާ

ވަުގތެ ފަހު  މިހާރު  އިތުއާދެ!  ދެން  ޓެކްސެ ްއަގއި  އެހެންވީރު  ނުނެޭގނެ.  އެހެނިހެއް  ޮގވެ  ންމާ،  ޓީސް    ބިލު-ތަށް 

ޑެވި ހުށަނޭންސްފައި  ފިސިޓްްއކަިއެގން  ެއޮގތަށްެވއް   ކަމަށް  އޮތް  ފައިޅުއްވާހަކުރަން ސަރުކާރުން  އަޅުަގނޑު    ޖެއްޔާ 

 ން އެ ފައިސާ.  އްކައިގެ ވި  ލުބި-ދުކުރަން ޓީތާއީ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 هللا. ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާނޑު ދާންދޫއަޅުަގ

 

 ވުން: ދެްއކެވާހަކަهللا ޢަބްދު ޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢު

 މަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުފް ހުށަހެޅިތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަރަމަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރި

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް.

 

 އްކެވުން: އިބްރާހީމް ނާޒިލް ވާހަކަދެ  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

އިްއޒަތް  މުޤައްރިރު.  އްޔާ ޝުކުރި ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑު    މެންބަރު  ތެރިމަރަދޫ  ހުށަހެޅުމަށް  ޝަރީފްެގ  އިބްރާހީމް 

 ން.ންނަވަދަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޤާސިމާމިިގ!  އާދެ މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އިބްރާހީމްމްލީ  އަޅުަގނޑު  .    ހުށަހެޅިފައިާވ    .އެހެންވީމައާދެ! 

  ޤޫބް ޢު ޔަދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އި،އްވަ މެންބަރު ހުށަހަޅު  މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ؛ހުށަހެޅުމަށް

ފްލޯ އަޅުަގނ  ފާސްވެއްޖެ..  ންޓަށް އަހަޅުމަށް އަޅުަގނޑު ވޯކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެތާއީދުهللا ޢަބްދު މި    ޑު ދެން މިހާރު 

ތްތެރި   ދާއިރާެގ އިްއޒަލަންދޫއް ހުށަހެޅުމަށް. މިޑޭޝަނެެއ ރިކޮމެން  ،ވާނަމަޝަނެއް  ޓުެގ ރިކޮމެންޑޭބަޖެ ،ލަނީއިޅުވަހު

 މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާންދޫ ދާއިމިލަ

މުޤައްރިރުޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނޑުެގ  ރިކޮމެންޑޭޝަ.  އެބައޮތް  ކައުންސި  ނެއް.  ްގރާންޓުދޭ  ލުތަކަށް  އެއީ   ،ބްލޮކު 

ޢަމަ ރަނަގޅުއެކަމަށް  އެންމެ  ހުށަހަޅާލިޔަސް  ޮގތެއް  އަޅުަގނޑު  ޮގތެއް.  ހު ؟ތޯލުކުރާނެ  ޮގައޅުަގނޑު    ، ތަކީށަހަޅާ 

ރާޓު  ލޮކް ްގށް ދޭ ބްލުތަކަސި އުންެގ ތެރޭަގއި ކަ ަމސްދުވަހު  އެއް  ތާފާސްކުރާ  ެގ ބަޖެޓުވަނަ އަހަރު ދައުލަތު   2020

ޮގ އެކުލަަވއިލައުސޫ  ެގތުބޭނުންކުރާނެ  އަރައްޔިތުންެގ    އިލެްއ  ފޮނުވުން.  ެގ  2019  ބަރުންސެޑި  31ދި  މަޖިލީހަށް 

އުކުރި މި  އޮސޫލު ން  މިނިސްޓްރީ  ފިނޭ  ކަ ންއާ ސްއިން  ންފް  ލޯކަލް  ބްލޮމުކުރުން.  ްގއުންސިލުތަކުން  ރާންޓު  ކް 



  

ޮގތު އެކައުންޓް  ދައުލަތުެގ  ބަޖެޓުެގ  ބޭނުންކުރާނެ  އޮފް  މިނިސްސްއާޗާޓް  ފިނޭއި  އޮފް   މުކުރާންއާންސްއިން  ންޓްރީ 

ތައް  އުސޫލާ މިޔާއެްއޮގތަށް  ފިނޭންސްރުކުރުމަށްފަހު  އޮފް  ހޯދުންނިސްޓްރީ  ބަޖެޓުން  .އިން  ޚަރަދުއަދި  ޮގތް  ކު  ރާ 

 އުން. މިޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ދި އޮފް ފިނޭންސްއިން މޮނިޓަރކުރަމުންސްޓްރީމިނި

 

 :ން ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތު

ވޯ އަޅުަގނޑު  ދާއިރާެގއާދެ!  މިލަންދޫ  އަހާނަން.  އިްއޒަތްތެޓަށް  މެންބަރު  އެރި  ސާފުޅުހުށަހެ  ،  އެން  އީ  ކޮށްލަދީ. 

 ންނުފިލާތީ. ނަށް އޮޅުބައެއް މެންބަރުން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަންދޫ ދާއި

މަށް ން އަޑުއައްސަަވއިދެްއވުހެޅުހަޅާ ހުށަމި ހުށަ  ދެން ައޅުަގނޑުދޭހާއެކު އެވަރަށް އާ   އަޅުަގނޑު. ންން ހުށަހަޅާލައަލު

ެގ  މަސްދުވަހު   އެއް  ،ތާފާސްކުރާ  ެގ ބަޖެޓުލަތުވަނަ ައހަރު ދައު  2020އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އަރިހުން.  ހުރިހާ  

މަޖިލީހަށް އްޔިތުންެގ  ރަ  ، އިލެއް އެކުލަވައިލަ ުއސޫ  ެގތުރާޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮ ލޮކް ްގށް ދޭ ބްލުތަކަސިއުންތެރޭަގއި ކަ

  ޭއެގ  މުކުރުން.އާންންސްއިން  ފް ފިނޭ މިނިސްޓްރީ އޮސޫލުން މި އު ެގ ކުރި  2019  ބަރުންސެޑި  31ދި  ފޮނުވުން. އަ

އުސޫ ފޮނުވާ  ކައުންސިލުތަކުން  ކަންތައްތައް.  ލުތައްމާނައަކީ  ކުރާ  ކަ .  ބްލޮލޯކަލް  ްގއުންސިލުތަކުން  ރާންޓު ކް 

ޮގތު އެކައުންޓް  އުލަތުެގދަ  ބަޖެޓުެގ  ބޭނުންކުރާނެ  އޮފް  މިނިސްސްއާޗާޓް  ފިނޭއި  އޮފް   މުކުރާއާންންސްއިން  ންޓްރީ 

ތައް   އުސޫލާ މިޔާެއްއޮގތަށް  ފިނޭންސްނިރުކުރުމަށްފަހު  އޮފް  ހޯދުންސްޓްރީ  ޚަރަދު  ،އިން  ބަޖެޓުން  ޮގތް    ރާކުއަދި 

 އުން. ދި އޮފް ފިނޭންސްއިން މޮނިޓަރކުރަމުންސްޓްރީމިނި

 

 ކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

މެންބަރުދާ،  ަގނޑުއަޅު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގތިރީ!  ސޮ ؛ންދޫ  އުތުރު  މެންބަރު ނަދޫ  ިއއްޒަތްތެރި   

 .  އަށްޣުނީމުލްޢަބްދު

 

 މުޣުނީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ލްެގ މެންބަރު ޢަބްދުތުރު ދާއިރާނަދޫ އުތި

އޭަގިއ   ހުށަހަޅަދުވަ މަސް  1މިހާރު  ކައުންސިލުން  އޭ  ންދިނުމަށްސް  ފިނޭންސްއިން  އަނެއްކާ    ފުރަތަމަ. ތި  ފަހު 

ކައުންސިލު ބަޖެޓު  ؟ތޯކައުންސިލުން  ޅާނީ އޭެގފަހުންތޯހަތޯ ހުށަނޭންސްއިންފި ؟ކުރާނީ  ެއކަންފުރަތަމަ  އްތޯ  ކޮންބައެ

ޮގބޭނުންކު ައޅުަގނޑުރާނެ  ދެން  ހުށަ  ތެއް.  ެއ  ހުށަހެޅުމެއް  އަޅުަގނޑު  ހެޅުމަދެން  ބޭނުން  ރަންީއދުކުތާށް  . ވެސް 

އޭތި   އަ އަޅުަގނޑުއެކަމަކު  ސާފުކޮށްލަން  ދި  އޭގެ ކުޑަކޮށް  ދެން  އަޅުަގނޑު  އިތު.    މުޅި   ، ފާހަަގކޮށްލަންރަށް 



  

އަޅުަގނޑު  ދިށް  ކައުންސިލަ ފި  ކުރާލުބޫަގނުމަށްފަހު  އިދާރާައކުން  ޮގތުަގއި  ކޮންމެވެސް  އަދި  ނޫނީ  ެއ  ނޭންސްއިން 

އެކަޖެހޭލަހައްޓަންބަ އެހެން  ެވސް  މަކު.  އެތި  ހުއްދަބައެއް   މުޅި  ޚަ  ެގ  ކޮންެމ  ކުރަންހޯދައިެގން   ކޮންމެ   ،ރަދެއް 

 .  އެއީކީނޫން ކަމެއް ނެބޫލުކުރާަގޖެހުން އެއީ އަޅުަގނޑު  ދުކުރަންޚަރަ ފަހަރަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ށް. ތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަތްރާެގ އިްއޒަމާމިިގލީ ދާއި ،ޞަތު މި އަރުވަނީއާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރު

 

 ން:ސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާ މާމިިގލީ

އަޅުަގނޑުއާ އޮތީ    ދެ!  ދަންނަވާލަން  ހުށަހެޅުދަންނަވާލަން  އަޅުަގނޑު  ރިކޮމެންޑޭޝަނަށް  އެ  ނުވަތަ  އްވުމަށް 

އިނޭގތޯ.މި  ،ބޭނުންވަނީ ދައުލަތެްއ  ޔުނިޓަރީ  ސަދައުިމ    ީއ  ހިންަގން  ރުކާލަތުެގ  ވަނީ  ވާލުކޮށްފައިހަރު 

ޤާނޫނުއަސާސީރިމްހޫރައީސުލްޖު ޮގތުެގގަ އްޔާއަށް  އެހެމަ  ިއވާ  ފިނޭންސަންވީމާތީން.  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވަދެ  ނު  ށް، 

ެއއް ން ކަނޑައެޅިބަޖެޓު މަޖިލީޗެއް ރައްފައިާވ  އަޔިތުންެގ  ހަމަ   ތަނުންނޫން. އެކި ތަން   ކަމެއްހަމަޖެހޭ  މަކީ އުހަށް 

ެއއްޗެ ހަދާފައިއެކި  އަޑު   !ވާައޑުައއްސަ   !ސަވާއަޑުއައް ؛ހި  ވާހަކަ  ދައްކާ  އޮފް   މިނިސްޓްރީ  !ސަވާއައް އަޅުަގނޑު 

އެހެންނޭ    ނ!އަހާ  ހުށަހަޅަންވީ.  ނަށްތަ  ޔާއިރު ކައުންސިލުތަކުން މިފާނު ކިކުމަނި  އެ،  އެއްބަ ؛ކަށް ނޫނޭނޭންސަފި

  ނުވާ ވާހަކަ.ށް ފޮތަނުން ފިނޭންސަ މި ހުށަހެޅިެގން ތަނަށް މި ،ތަނަށް ކިޔަނީ. މިއެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަށް.  هللا ޢަބްދު ބްޤޫޔަޢުރު  މެންބަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރިދާ ،ނީފުރުޞަތު މި އަރުވަަގނޑު ދެން އަޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ޢަބްދު ޔަޢުޤޫބްދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 .. އެ ހުށަހެޅުމުގައި.މިހާރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 . ސާފުވާވަރަށްޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް އް ލަސްކޮށް އަކޮޅެން ތަންޅުހުށަހެ

 

 ހަކަދެއްކެވުން: ޟާ ވާންބަރު ޢަލީ ރިެގ މެމިލަންދޫ ދާއިރާ



  

  ެއއް   ތާރާފާސްކު  ންެގ ބަޖެޓުދައުލަތު   ެގވަނަ އަހަރު   2020އަލުން.    އަޅެތޯ  ންމިހާރު އޮތް ޮގތަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަ

ކަ މަސްދުވަހު ތެރޭަގިއ  ބްލުތަކަސިުއންެގ  ދޭ  ގް ށް  އިސްފަސްވެފަލިޔެކި ކުޑަކޮށް   ؛ރާޓުލޮކް   ؛ހުރީމަ  އި ޔުމުެގ 

މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން.  ރަްއޔިތުންެގ    އިލެއް އެކުލަވައިލަ ުއސޫ  ެގތުބޭނުންކުރާނެ ޮގ  ރާންޓުކް ގް ންސިލުތަކަށް ދޭ ބްލޮކައު

ކުރ2019ި  ބަރުންސެޑި   31ދި  އަ އު  ންެގ  އޮސޫލުމި  މިނިސްޓްރީ  ފިނޭ  މެންބަރުން )  މުކުރުން.އާންންސްއިން  ފް 

  ެގ ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރު ދައުލަތު  2020  ހަޅަނީ.ށަ. މިހާރު މިޮގތަށް އަޅުަގނޑު މި ހު! ޯއކޭއާދެ  (މަޝްވަރާކުރެްއވުން

ކަމަސްދުވަހު   ެއއް  ތާފާސްކުރާ ތެރޭަގއި  ބްތަކަލުސިއުންެގ  ދޭ  ްގށް  ޮގންރާލޮކް  ބޭނުންކުރާނެ  ލެްއ  އުސޫ  ެގތު ޓު 

 މިނިސްޓްރީ ސޫލުން މި އުެގ ކުރި   2019  ބަރުންސެޑި  31ފޮނުވުން.    ޮއފް ފިނޭންސަށް  މިނިސްޓްރީ  އިއެކުލަވައިލަ 

ެގ  ދައުލަތު ެގ  ވަނަ އަހަރު  2020  (މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން) ؟ރަނަގޅުތޯ  މުކުރުން.އާންން  ންސްއިފް ފިނޭއޮ

ލެްއ  އުސޫ  ގެ ތުޓު ބޭނުންކުރާނެ ޮގންރާލޮކް ްގދޭ ބް  ންލުތަކުސިއުންެގ ތެރޭަގއި ކަމަސްދުވަހު  އެއް  ތާސްކުރާފާ  ބަޖެޓު

ފިނޭންސުކައުންސިލުތަކަށް    އިއެކުލަވައިލަ  އޮފް  ކުރ2019ި  ބަރުން ސެޑި  31.  އެންުގން  ންމިނިސްޓްރީ  މި ެގ  ން 

އޮސޫލުއު މިނިސްޓްރީ  ފިނޭ  ރަ  މުކުރުން.ންއާންސްއިން  ފް  ލޯކަލް  .  ބަރުންސެޑި 31 ؟ނަގޅުތޯއެންމެ 

ޓްރީ އި މިނިސްސްއާއޮފް ެއކައުންޓް  ރޗާޓަ  ދައުލަތުެގ  ބަޖެޓުެގ  ރާންޓު ބޭނުންކުރާނެ ޮގތުކް ްގއުންސިލުތަކުން ބްލޮކަ

ހޯދުން.   އިންނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްމި  ،ރުކުރުމަށްފަހުޔާ އެްއޮގތަށް ތައް   އުސޫލާ  މުކުރާންއާސްއިން  ންންއޮފް ފިނޭ

 ޔުން. ދިރަމުން މޮނިޓަރކުސްއިންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން އަދި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ޮގތް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

ދާއިރާމިލަ ރިންދޫ  ޢަލީ  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  މިލަންންވީމާއެހެ   .ޟާެގ  ދާއިރާ ،  ިއއްދޫ  މެެގ  ޢަލީ  ޒަތްތެރި  ންބަރު 

 . ންބަރުެގ ިއއްޒަތްތެރި މެދާއިރާ  ނަދޫ އުތުރުތި އަރުވަން.ފުރުޞަތު  މަށްށަހެޅުހު ،ޟާރި

 

 ން: ނީ ވާހަކަދެއްކެވުމުޣުލްބްދުޢަ ންބަރުމެ ެގދާއިރާ ނަދޫ އުތުރުތި

މުކުރިޝު ިއްއޒަރިރުއްޤައްޔާ  ދާއިރާެގ  ިމލަންދޫ  މެ.  ބަޖެޓުތްތެރި  ރެންބަރު  ޮގތު  އެ  ަގއި  ކޮމެންޑޭޝަންެގ 

 .. .އްވިހުށަހެޅު

 

 :ހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަތުން ވާ

 ހެޅުމަށް. ަގއި ހުށަރެކޯޑު ންބަރުލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެމި

 

 އްކެވުން:  ވާހަކަދެޟާޢަލީ ރި ންބަރުމެލަންދޫ ދާއިރާެގ މި



  

މު ިއއްޒަތްތެރި  ރެކޮމެންޑޭޝަންމި  ަގނޑު  އަޅު   ރިރު.އްޤަ ޝުކުރިއްޔާ  ބަޖެޓް  އަހަރުެގ  2020  ހުށަހަޅާލަނީ  .  ވަނަ 

އަހަރު  2020 ބަޖެވަނަ  ދައުލަތުެގ  ފާސްކުރާތާ  ެގ  ކައުދުވަ  30ޓު  ތެރޭަގއި  ކަމަށް ތަކަށް  ންސިލުހުެގ  ލިބޭނޭ 

ޖުމުލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު  އާމްދަނީ  އުސޫލަ  ޮގތުެގ  މިނިސްކުރާނެ  އޮފްލެްއ  ކަފިނޭ  ޓްރީ  ތަކަށް ލުއުންސިންސްއިން 

ންާގނެ  އެ އުސޫލާއި ހި  އިލަިއ،އުސޫލު އެކުލަވަ  ޖުމްލަ އާމްދަނީބޭ  ކަށް ލިތަކައުންސިލު  ،ނަ ޕޮއިންޓަކީވަ. ދެ އެންުގން

ކަނމުޕްރޮްގރާ ކަުއންސިލުެގބަރުންސެޑި  31  އިޑަައޅަތައް  ކުރިން  އޮ   މިނިސްޓްރީ  ފިނޭންތަކުން  އެސަފް   ުގން. ންށް 

  ، ތުގެ ލަ އާމްދަނީ ބޭނުންކުރާނެ ޮގތަކަށް ލިބޭ ޖުމުސިލުކަލް ކައުންލޯ  ،ހަަގކޮށްލަނީ ފާއިންޓަކަށް މިވަނަ ޕޮ  3ދެން  

ޮގތުެގ   ބޭނުންކުރާނެ  ދައުޓުބަޖެބަޖެޓު  ޗާލަތު  އޮ ެގ  އެކައުންޓަރ  މިނިސް ޓްސް ފް  އޮފް  އާއި  ސްއިން ފިނޭންޓްރީ 

ުއސޫލާމުންއާ ތައްޔާ  ކުރާ  ފިނޭރު ެއްއޮގތަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބަޖެންކުރުމަށްފަހު  އަދި  ހޯދުން.  ކުރާ  ޓުސްއިން  ން 

 މެންޑޭޝަން.މި ރެކޮ ؛ށަހަޅަންަގނޑު ހުމިޮގތަށް އަޅު ޔުން. ދިކުރަމުންރނިޓަސްއިން މޮޚަރަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ނީ. މުޣުބްދުލްޢަ ންބަރުެގ މެއިރާއުތުރު ދާ ނަދޫތި

 

 އްކެވުން: މުޣުނީ ވާހަކަދެޢަބްދުލްދާއިރާެގ މެންބަރު  ނަދޫ އުތުރުތި

މު އާދެރިއްޤަ ޝުކުރިއްޔާ  މިރު.  ދާއިރާ!  މެލަންދޫ  އިއްޒަތްތެރި  ޢަލީ  ންބަެގ  ރެކޮޟާރިރު  ބަޖެޓު   މެންޑޭޝަންގެ  

 އްޔާ. . ޝުކުރި  ވާހަކަ ދަންނަވަންކުރާަގނޑު ތާއީދުހެޅުްއވި ކަންތައްތަކަށް ައޅުޮގތުަގއި އެ ހުށަ

 

 :ތުން ވާހަކަދެްއކެވުންރިޔާސަ

ރު  ތުނަދޫ އުތި  އި،ޅުއްވަ ތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަެގ އިްއޒަލަންދޫ ދާއިރާމި ؛ބިފައިވަނީލިތާއީދު   ،ޅިށަހެއާދެ! މިހާރު ހު

މެ އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާނަ  ްއވާފަިއވާރަކުދުތާއީންބަރު  ދާއިރާެގ  ވޯޓަށް  އަޅުަގނޑު  )މެންބަރުން    ން.ހުށަހެޅުމަށް 

ަގނޑު ން އަޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،. ހުށަހެޅުން ފާސްވެްއޖެ. އާދެ! އެހެންވީމާޖެފާސްވެއް!  އާދެ،  14ވޯޓުދެްއވުން(  

ބަިއކުރެވޭ ޮގތް ނުވަތަ  ބަޖެޓުެގ    ބިލިއަން ރުފިޔާ  37.871314865  އްވިވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރެ  2020  ލަ ބަޖެޓުމުޖު

ސްޓްރަކްޗަރ އިމަތީ  ޮގތުގެ   ވާެއްއޮގތް  އާއެޕްރޮޕްރިއޭޝަން  ފާސްކުރުމަށް  މެންން  ށް  ބަރުންނަްއޒަތްތެރި 

ވޯ ޑަފެނިވަ ޮގތަކަށް  ހުށަހަޅަން.  ދެއްވުމަޓުިއަގންނަވާ  ވޯޓުދެްއވުން(  ށް  ބައިވެރި ވޯޓު )މެންބަރުން  ިއއްޒަތްތެރި  ަގިއ  ވި 

ފާސްވެއްޖެންބަރުންެގ  މެ މެޑަބޮ   ރަށްވަ  . އިއްތިފާޤުން  ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  މިންބަރުންށް  ހިސާބުން   . 

 މުނީ.ބައްދަލުވުން ނި
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