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     ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

. ދަންނަވަން ބާޙަަމރު މެންބަރުންނަށް ވެސްތްތެރި ޒައްއި  ވަނަ ަބއްދަލުވުމަްށ ުހރިހާ 5ޖެޓް ކޮމިޓީެގ ބަ `.

ލަތުގެ ބަޖެޓަްށ އިތުރުުކރުމަށް ބޭނުންވާ ަފއިާސ އުިއން ދަމިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް  ،އޮތީ މިއަދު އެޖެންޑާގައި މި

ންމުން. ން ިދރާސާކޮށް ގޮެތއް ނިގޮތު ގުޅޭ ފަިއވާ ަމއްސަލައާޓަކައި ފޮނުވާުކރުމަށްފާސް ންރައްޔިތުން މަޖިީލހު

ފުުރޞަތަށް އެިދލައްާވ ބޭފުޅުްނ ހެންވީމާ، އެލާނަން. އި ޞަުތ ހުޅުވަހާުރ ފުރުއަޅުގަނޑު މި ތުންގޮއެހެންވީމާ، މި

 ފުރުޞަަތްށ ހާރުއަޅުގަނޑު މި ،ައޅުގަނޑު ދެންނެވީ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އިާޝރާތްކޮށްލުން އެދެން. 

ތުްނ ގޮ  މިކަމާ ގުޅޭމަށްއްވުކޮށްލެ ހާރު އިާޝރާތްމިވާ ބޭފުޅުްނ ލައްފުރުޞަތަށް އެދި މާ، ެއހެންވީ އްޔޭ.ހުޅުވާލި

 ށް އަޅުގަނޑަ ވަންޏާ  ކަމަށް  އިންނުކުރެވި، މީގައި ނޯޓުލާނަން. ދެންއި ދާޅުވާން. އަޅުގަނޑު ނަންތައް ކިޔައެއްޗެއް ވި

އްޒަތްެތިރ އިާދއިރާެގ  މާވަށު ، އާިމރުެމންބަރު އަޙްމަދުއްޒަތްތެިރ އިދާިއރާެގ  ކުޑަހުވަދޫ ަލއްވާތި!ތްކޮށްއިޝާރާ

 ރު މެންބައްޒަތްތެރި އި ރާގެ އި މަރަދޫ ދާ ،ލްޔާސް ލަބީބްރު އި މެންބައްޒަތްެތރި އިރާގެ އިޅުދޫ ދާހު ،ރު ސަޢީދުމެންބަ

އިާރެގ މާފަންނު މެދު ދާ ،މޫސާފޫރު ދުލްޣަޢަބް ރުމެންބައްޒަތްތެރި އި ރާގެ އި ހަނިމާދޫ ދާ ،އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ުފށީ ވިލު ،ނީޢަބްދުލްމުޣު ރު މެންބައްޒަތްތެިރ އި ުތރު ާދއިރާގެ އުނަދޫ ތި ،ދުއިބްރާހީްމ ރަޝީ ރުމެންބަ  އްޒަތްތެރިއި

 ،ުރ ޢަބްދުއްަލޠީފްސިޔާ ރުމެންބަ އްޒަތްެތރި އިއިރާެގ އުތުުރ ދާ  ކުޅުދުއްފުށީ ،ސަްނ ޢަފީފުދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަ

ެއހެންވީމާ، ޤޫބް. ޔަޢު ރު މެންބައްޒަތްތެިރ އިާދއިރާެގ  ދޫ ންދާ ؟ުކ ފުރުޞަތަކަްށ އެދިަލއްވަންތޯޅަރު ބޭފުއިތު

ގޮތުްނ މިާހރު އެ ގަނޑުލާނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުއިުފރުޞަތު ނިންމަ ފަހުނޑު މި ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުމަށްއަޅުގަ

 ޑަުހވަދޫ ކު ރުވަނީރަތަމަ ފުުރޞަތު މި އަ ތުން ފުގޮ، އެހެންވީމާގަނޑު އެ އަޅު، ރުވަނީ ފުރުޞަތު މި އަ މަފުރަތަ

 .ށްމިރަޢާއަޙްމަދު  ރުމެންބައްޒަތްތެިރ އި އިރާގެދާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ވަދޫ ދާޑަހުކު

 ްނ ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ ކޮމިޓީ ކަމަުކ ހުަށހެޅުނީމާ ސަޕްލިމެންޓަީރ ބަޖެޓެއް ްއރިރު.ގަމުއްޒަތްތެިރ އި ާޔ އާދެ! ޝުުކރިއް

ން. ދަންނަވަ ށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުުކރު މަސައްކަތަވި ތި ުކރެއް އްިރރު ޤަ ޓަކައި މުރުމަށްރިހަމަކު ތްތައް ފު އަރާއިޖު

ކޮްށ ފިނޭންްސ ރުކޮށްަފއި އޮްތ މައްަސލައިަގިއ ވަރަްށ ތަފުީސލުއިތު ގޮތުން ބަޖެޓަްށ  ގުޅޭ ޖެޓާ ިމ ބަޖުމުލަ ގޮެތއްގައި 

ާހ ޖެނެރަލް އޮފީ  ޓަރއޮޑި .ކުެރވިއްޖެސުވާލު އެމް.އެމް.އޭއާ ގޮތުން އެކަމާ ގުޅޭ ،. އަދިވެފަޅުޓަރު ވަނީ ވިދާމިނިސް

 ވެސް  ގައި ހެޅުނުއިރު ށަހު ޓްބަޖެ ،ންދިޔައީެގ ސުާވލަކަްށ ކުރިްނ ވެގެމެންެގ އޭއަޅުގަނޑު ޖެ. ދެން ކުެރވިއް ސުވާލު 

ްއކަތްތަެކްއ ސަމަްށ ބައިަވރު ސް ވަރަވެގޮތުން  ޅޭގު ެއއާ ؛ށްތުުރކުރުމަާސ އިްށ ފައިސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓަކަ

އަްށ ުކރި، ، ދެންނަމަވެސްޓީގަިއ ވެްސ ޖަވާބުދާރީވެެދއްވައިފި. ެއހެކޮމިންސް މިނިސްަޓރު މި ފިނޭ އަދި  ރެވިއްޖެ.ކު

  ހުށަހަޅަނީ މަށް ވެސްފައިސާ އިުތރުުކރު ވަތަީރ ބަޖެޓް ނުސަޕްލިމެންޓް  ، ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ވެސްއޮތް ތަނުގައި މިކަން
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 ކަމަށް ވަންޏާ ރަނގަޅުާވނެ  ނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގެންދެވޭން ތަފުީސލުވާނެ ގޮތަކަށް ކުެރވޭކަ މުން އެވަންޏާ ކަމަށް

ހުަށހަޅާފައި އޮްތ ްއގެ ގޮުތގައި މިހާރު އިތުރުުކރުމަށް ނުވަަތ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެ މި ބަޖެޓު  ށް ދެކޭ ހާުލގައިކަމަ

ގޮތަށް ފާްސކުރުމަްށ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ތްން މި އޮ ހުށަހެޅު ސް މިނިސްަޓރު ހުށަހަޅާފަިއ އޮތް ންނޭފި ،ހުށަހެޅުން

 ރިއްޔާ.ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އްޒަތްެތިރ އިިއރާެގ ވަުށ ދާމާ ،ޞަތު ިމ ައރުވަނީާހުރ ުފރު. އަޅުގަނޑު މިރުމެންބައްޒަތްތެިރ އި އްާޔ ޝުކުރި

 .ށްސަޢީދަ ޙައްމަދުމު ރުމެންބަ

 

 ކަދެްއކެވުން:ޙައްމަދު ސަޢީދު ވާހަދާއިާރގެ މެންބަުރ މުމާވަށު 

ޅުްއވަމުން ާމީލ ވަޒީުރ ދެްއކެިވ ބައެްއ ހުށަހަ ީރ ަބޖެޓުއްިރރު. ސަްޕލިމެންޓްޤަމުއްޒަތްތެިރ އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ލުމުގެ ގޮތުން ފުކޮށް މަ ސާމާތުތަްއ ުހރީއެއް މަޢުލޫބަބޭނުންާވ ލަން ފުޅުތަކަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮށް ވާހަކަ

ވަގުުތ ެއ މަޢުލޫމާތުތަްއ ނެތުން ެވްސ  ިރގެ އަްތޕުޅުގައި މިއްޤަޅެނީ އިނގޭތޯ. މުއު  މި ން ށްލަކޮްއ ވާލެސު

 ؛. އެއް ގޮަތކީ ިހލޭ ެއހީއޮތީ ޮގތެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި 2ޓަަކއި ށްދުމައާމްދަނީ ހޯ ،އެކަށީގެންވޭ. ެއހެންނަމަވެސް

 ގެ އަެނއް ިމލިއަްނ އެމެިރކާ ޮޑލަރު. ދެން، އޭ  46 އެއީ  އެހީ. ތަނުން ޭދ ިހލޭ  2މި  ،އިންޑިއާ ،ދީސަޢޫ އެއީ

ޓަަކިއ ގޮތް ނޫްނ ގޮތަކަްށ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 2. އެހެންީވމާ، މި ޓްރެަޜރީ ިބލު ވިއްކަިއގެން ،ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ

 ން ެވރިކަ ފަތުރު ގައި ގޮތު ރަށް ކުރިައރަމުން އަންނަ ސިނާޢަތެއްގެދެން އެންމެ ބާ ،އޮވެ ކަނޑަނޭޅިވަކި ގޮތެްއ 

. ފާަހގަކޮށްފަ އިނގޭތޯ އޮތީރީ ަރކްޝަން އިންޑަސްޓްސްޓްވަނަ ސިނާޢަތެްއގެ ގޮުތގައި ކޮން 2 ،ފާހަގަކޮށް

ަސ ބޮޑު ުކރިެއރުމެއް ައއިއް  އެހާރީގެޓްރަްކޝަން އިންޑަސްކޮންސްޓް  ،ން ބޭނުންކޮށްލަފާަހގަ އޮތްއިރުަގއި އަޅުގަނޑު

މު މަްޝރޫޢުތަުކެގ ންހިްނގި މުހި ،ކާރުގަިއ ހަމަ ުކރިރު އަްށ ރަީއސް ޔާމީންެގ ސަ 2018އިން  2013އޮތީ  އެ

ހާުރެގ މިރުގެ އެެސޓްސް އޭ ގައި ހަކަފުޅުމާލީ ވަޒީރުގެ ވާ  ފިންފާކޮށްށް އުއަޅުގަނޑު ވަރަ . ދެންސަބަބުން

 ުހރި ވާހަކަ  ުލވެފައި  ބަދަކަކަށް އިންޑަސްޓްރީތަ ވަން ރީޝަން ޑް މްޕް. ކޮންސަ ބަދަލުވެަފއި ހުރީށްޕްޝަނަންކޮންސަ

ޑަށް މިހާުރ މީންގެ ަސރުކާރަްށ ވަރަްށ ބޮއީްސ ޔާމްޕްލިމެންްޓސް ރަކޮހަަމ ުތގައި ޭއގެ ޤަޤީޙަ އްވީމަ. އެއީހަގަކުރެ ފާ

ކަމެއް ިމ  2އަޅުގަނޑު ހިތުގައި މިހާރު ސުވާލަކަށް ، އެކަން އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ެދން،ވީ. އެހެންވީމާއެ ދެއް

ގަިއ  9ޝެޑިއުްލ  ރޮޕޯސްކޮށްަފއި އޮްތއިުރގައިަބހާލަިއގެން ބަެޖޓް ޕްށް ކަޑިއުލަ ޝެ 9 ،އެއް ކަަމކީ އުޅެނީ.

ހުިރާހ  ތޯ. އެހެން މިލިއަން ރުފިޔާއެްއގެ ވާހަަކ އިނގޭ 225ކަމަށް ލަފާނުކުާރ  ފާނެ އިގަދޭ ުކރިން ހިނއެބައިނ

ގްކޮށް ިމ ންކޮޅެއް ވޭގައި ތަ 9މަވެސް، ޝެޑިއުލް . އެެހންނަލެއްގައި އެބަހުރި ޖަސްޓިިފކޭޝަންސް ދެއްވާފަޝެޑިއު
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 ތީ ހަމަ ލަފާކުެރވޭދެން ޑަށް މަށް އަޅުގަނކަ ނެ އަދަދެއްދާ ވެސް ކުެރވި ދަދަކީ ކުޑަތުގައި މި އަޙަޤީޤަ ،ވާހަކަ އިނީމަ

ާއ ެގ ވާަހކަ. އިންޑިމިިލއަން 94.5ދޭ  ބައިްނ އިންޑިާއ ސަުރކާރުން ގަިއ އެ 5ދަންނަވާލީ. ދެން، ޝެޑިުއލް 

ެއހީދޭތީ މިކަމަްށ  ިހލޭއިންޑިއާ ަސރުކާރުްނ  ،ނީ މި ުބނަދެން  ،ނެފައިގެ ވާހަަކ ބު ހިޭލ އެހީ ސަރުކާރުްނ ދޭ

 ،ނުންވަނީގަނޑު ހަމަ ސާުފކޮށްލަްނ ބޭއޮތީ. އަޅު ގަިއ މި  5މިިލއަން ރުފިާޔ ޝެޑިއުްލ  94.5ންވާ ބޭނު

ިއ އާ  5  ޝެޑިުއލްއެހެންވީމާ، ސުވާަލކީ ؟ބާއޭނުވަަތ ކޮްނ ވާަހއެއް ،އިންޓަރެސްޓްެގ ވާަހކަބާޭއ މި ބުނަނީ

 ށޭ. ގަިއ މި ބުނާ ވާހަަކ ތަންކޮޅެއް ތަފުސީުލކޮށްލަދޭ  9އުލް ޝޭޑި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުތރުާވ ބަިއ ފައިނޭންސްކުރުމަްށ އި ެގ މި. އެީއ ބަޖެޓުޅުވީ ރަނގަޅަށް. ހަމަ ވިދާރުމެންބައްޒަތްެތރި އިޝުކުރިއްާޔ 

 2 ެއއީ ،އެހީންހިޭލ  އޮންނާނީ ،ުތ ދެއްވަމުްނ ވެސް ވިދާޅުވީޢުލޫމާރު މަސް މިނިސްޓަފިނޭން ،ހުށަހަޅާފައި

ްއގެ މައްޗަްށ ކަމެ 3 ހެންވީމާ، މި. އެއޭންބިލު-ޓީއޮތީ  . ދެން، މިާކރުންސަރުންޑިާއ އަދި އި ދީޢޫސަ .އުމަކުންޤަ

 ވިދާުޅވީ ހަަމ ިތ  ރު މެންބަ އްޒަތްތެރި އިތީ. އެހެންވީމާ، އޮ  ނޭންސްކުރުމަްށ އެ އިަޚރަދުާވ ފައިާސ ފައިުތރަށް  ބިނާކޮށް

ވަޑަިއގެންނެވިއިުރ  ންހަޅަވީ ހުށަމިލިއަން އެއީ ކޮންޓިންޖެންސީ. ކޮްނޓިންޖެންސީއެކޭ ވިދާޅު 225 ންރަނގަޅަށް. ދެ

ކަމަްށ  ނެދޭކަމެއް ދިމާވެ ގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންޓިންޖެސީގެ ާޒތުގައި އެ އެްއޗަކީ އަްސލުއަޅު މާ،ވެސް. އެހެންވީ

މިިލއަން ރުފިާޔެގ  400ސްކުރިިއރު ވެްސ މިދިޔަ ބަޖެޓް ފާ ވެސްއަބަދު  އަކީ.ސީކޮންޓިންޖެން ންނަ އެއްެޗއްއޮ

ުތެގ ލައުންޓިންޖެންީސ ދަިމގޮތަށް ކޮ ނުންމިލިއަ 300އަހަރުތަުކގަިއ  ެގ ުކރީއޭ، އް އޮތް. އަދިކޮންޓިންޖެންސީއެ

 ިއ އެ ގަ 7.24 ، ަފހުން ތި ވިދާޅުވިމެ އެންމެންދެ ފައިވޭ. ެދންއިުރ ހިމެނިްނ ފާސްކުރި އްޔިތުްނ މަޖިލީހުން ރަބަޖެޓު

. މިހާުރ ތޯއިނގޭ ެރވޭލަފާކުކަމަށް  ތަކަށް ހިނގާނެްޝރޫޢުިހލޭ އެހީެގ ތެރެއިްނ މަ އެ  ،ކީ އެއީިމލިއަނަ 94.5އޮތް 

 ޔާ ބިލިއަްނ ރުފި 1.7ޅިން ވެސް ީތ މުއޮ ގަިއ މި 7ކަށް. ެއހެންވީމާ، ހީ ިމ ބޭނުންކުރެވެީނ މަޝްރޫޢުތަހިލޭ އެ

 ޮއތް ަފއި ދީއެހީގެ ގޮތުގައި  ހިލޭ އާ ސަރުާކރުންން އިންޑިގެތެރެއިމާ، އޭ ތައް. އެހެންވީގެ ތަފުީސލުހިގެންދާނެ ގޮތުބެ

ގަިއ ރޫޢުތަކަށޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އޭނީ މަޝްދާމިިލއަން ހިންގަުމން 94.5މިިލއަން ރުފިޔާގެ ެތރެއިން  100

 ށް.ބީބަިއލްޔާްސ ލަ ރުމެންބަ އްޒަތްތެރި އިގެ ހުޅުދޫ ދާިއރާ ،ވަނީއަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މި ައރު އޮތީ. ދެންއެ

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާްސ ލަބީްބ ވާަހކަދެއްކެވުން:

ން ހުށަހަޅާލަން. ެއ ނުންވަނީ ބައިަބއި ަވކިންވަކިނުޑ ބޭންތަކެއް. އަޅުގަ ހުށަހެޅުއަޅުގަނޑުގެ ުހރީ ؛ރުރިއްޤަމު

 ތް ދާެނ ގޮތްތަްއ އެބައޮ ހޯ އާމްދަނީ ލަުތގެއުދަ އި މީގަނުންވަނީ ިމހާުރ ޅުގަނޑު ބޭރު އަމިހާ  ؟ޞަތު އެބައޮތްތޯރުފު

ޓްކުާރ ބަޖެޓުްނ ސަްޕލިމެން ،އިނީ ޚަރަދު ދެން މި ؛ރުވާ. އެހެްނވީމާ، އެ ހުަށހަޅަން ފުރުަޞތެއްތު ވާފަިއ މި އިލިޔުއް
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ދެން ޑެފިސިްޓ  ،ކަމާއި ތަަކކަށް ިކހާވަެރއްރެއ ކޮްނ ސެކްޓަ ،އިނުޑ ސަބަބާރަންެޖހޭ މައިގަކުޚަރަދުތައް އިުތރު

ގަނުޑ . އެ ަވކިވަކިން އަޅުްއކަމާ ކިާހވަރެަޓލް ބަޖެަޓށް އަންނަނީން ޓޯއެއި ،ކަމާއި ނޭންސްކުރަނީ ިކހާވަެރއްފައި

  ؟ހުށަހަޅާލަންތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގޮތަްށ  ތް ޅުން އޮހުށަހެ އޮތްސްޓްރީން ހުަށހަޅާފައި ީތ ހަމަެއކަނި މިާހުރ ފިނޭންސް ިމނިޅިފައި އޮވަގުުތ ހުށހެ މި

ްށ ރަމެންބައްޒަތްތެިރ އި ވީމާ، ިމރު. ެއހެންޢާއަޙްމަދު  ރު މެންބަ އްޒަތްެތރި އި ވަދޫ ދާިއރާގެ ކުޑަހު އެީއ މަށް. ފާސްކުރު

ލިިބގެްނ  އީދުތާ  ހަމަ އިގެްނ ވެސް ވައްށް ހުަށހަޅުޔަާޏ ަބއިބަވަން މަށް ކަ ވާއް ށަހަޅުްށ ހުޔަބަބައި ؛އިްއވަހުށަހަޅު ހަމަ

 .މެންބަރު ،ވަންޏާ. ޝުުކރިއްޔާ ަކމަށް ވޯޓަްށ އެހޭެނ ތާއީދުލިބިފަިއވާ ގަނޑުމެންނަށްޅުއަ އެގޮތަށް

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާްސ ލަބީްބ ވާަހކަދެއްކެވުން:

ޑުމެްނ ބުުނ ބަިއ އަޅުގަނބަޖެޓަްށ އިތުރުުކރަްނ ލި ،ލިބުނުނަށް ިމ އާދެ! ޝުުކރިއްޔާ. މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން

އާމްދަނީ އިުތރުކުރުމަްށ ނޫީނ އާމްދަނީ އިތުރުވެަފއިވަީނ މައިގަނުޑ  ،ަހގަކުެރވުނީފާިއުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިލިބަލަ

ރުން ލިޭބ ދީ ަސރުކާ ްނ ސަޢޫހިލޭ އެހީެގ ގޮުތގަިއ އެބައި .ހިޭލ ެއހީެގ ގޮތުަގއި ލިބޭ ފައިސާ ،ގޮތަށޭ. އެްއ ގޮތަކީ 2

 ގޮތުގައި  ލޭ ެއހީގެފިޔާ ހިމިލިއަން ރު 6ހަމަޖެހިފައިވާ ާކރުން އެާއއެކީ އިންޑިާއ ސަރުމަހަ ޔާ.އަން ރުފިމިލި 616.8

 އިީނ ޖުމުަލ ިހޭލ އެީހގެ ގޮތުގައި. އެހެްނވީމާ، މި   އެ ރުފިޔާ ލައްަކ  8ލިއަްނ މި 716މާ، ޖުމުަލ ންވީއެހެ ބަލާއިރު.

 ތް ދަނީގެ ގޮުތގަިއ ލިބެން އޮމްއާ އީއެ ކަމަށް. ލިބޭނެ ތުަގއި  ގޮއެހީގެ އެ  ،ރަްނ އަޅުގަނޑު ހުަށހަޅަންބައި ފާސްކު

 އެީއ ިކހާވަެރއް  ،ްށ ޚަރަދުުކރަީނ ކޮންކޮން ކަމަކަށްތޯއާއިއިުތރަ ،، މި އިންނަީނ ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުުކރުމަށްދެން .ރިލާ

ާކރުން އިޢުލާުނކުރި ލޯުނ ރުގުޅިގެން ސަ ދާވަޢު ގެުދވަހު 100ާކރުން ީނ ސަރުރަތަމަ ކަމަކަށް މި އިފު އިގަ. އޭކަމާ

 300ކަމަށް ަލފާކުރާ ަޚރަދުގެ އިތުރަްށ ހިނާގ ޚަރަދު. ެއއީ  ްށ ހިނގާނެ ތަކައަދި ސްކޮަލރޝިޕްެގ ފުރުޞަތު

ހެޅުމަްށ  ހުށަ ހުަށހެޅިފައިވާކުރުމަށް ބައި އިތުރު  ، އެ. އެހެްނވީމާނގާނެ ކަމަށް ލަފާުކރެވޭޔާ ހިމިލިއަން ރުފި

 ރާތަކަށް ާވ އިދާއިުތރަށް ައލަށް އުފެދުނު ގާނޫނުތަކުްނ އުފެދިފައި ގެދުުކރަން. ހަމަ އޭފާސްކުރަްނ ތާއީގަނޑު އަޅު

ްލ އުންސިލާއި ޯމލްޑިވްސް ނެޝަނަ ކަ ުކރެވޭ. އެއީ ބާ ކަމަށް ލަފާ ނގާނެމިލިއަން ރުފިޔާ ހި 18.7ދިނުމަށް 

ޙީ ދާިއރާގެ ޚިދުަމްތ އްޞި ؛ވަނަ ކަމަކަށް 3އިވާ ފަިއސާ. ށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފަންޓަރަސެ ރޭޝަންޓްއާބި

ޓަކަިއ އިތުރަްށ ުކރުމަށްޤީަތރައް ަތއްލުރީ ެފންވަރުެގ ހޮސްޕިޓަސަރަަހއްދެއްގަިއ ޓާޝަ  5ޓަކައި ރާއްޖޭެގ ރުމަށްޅާކުފު

 100އްވާފަިއާވ ނަ ކަމަކަްށ އިންޑިާއ ސަުރކާރުްނ ދެވަ  4  ރުފިޔާ.މިލިއަން  294.5މި އަަހުރ ޚަރަދުުކރަންޖެޭހ 

 ރުިފާޔ ިމލިއަން 94.5ތަކަށް  ޕްރޮެޖކްޓުއިކާތަނގާނެ މަޝްރޫޢުއަހަުރގެ ެތރޭގަިއ ހި މި ހީިހލޭ އެ  ރުފިާޔގެމިލިއަން 
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ްށ ކެޕިަޓލް ދޫުކރުމަށް ޭދ ފައިާސެގ ޕަރޭޝަނަކޯ ލޮޕްމަންްޓ ފައިނޭްނސް.ީއ ޑިވެ.އެމްސްއެ ޚަރަދުކުރުމަށް. އަދި 

 ޒް ގެ ގޮތުން ސަބްސިޑީރުމު ޔޮކުހެ ޚިދުމަތުގެ ައގު ،ވަނަ ކަމަަކށް 6ޔާ ހިމެނުމަށް.  ރުފިމިިލއަން 350ގޮތުގަިއ 

ގެ އާސަންދަ ކުންުފިނ ލްހޮސްޕިޓަ  ކަށް ހުޅުމާލޭ ވަނަ ކަމަ 7މަށް. މެނުހި މިލިއަްނ ރުފިޔާ  189.4ދިނުމަށް 

 150  ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްތުންނަށްޔިރައް  ،އިްނ ފަށަޢުަތއް އަލުހުއްޓިފައިާވ މަޝްރޫށްފަހު މެދުވެރިކޮްށ ފެށުމަ

ސަރުާކރުން ފަށާފައިވާ ަދރިވަރުްނެގ ހެނދުނުެގ ނާސްާތ ޕްރޮްގާރުމ  ކަށްވަނަ ކަމަ 8މިލިއަން ރުފިާޔ ހިމެނުމަށް. 

 ،ކަށްވަނަ ކަމަ 9ހިމެނުމަށް.  ލިއަން ރުފިޔާ މި  81ކަމަށް އަންދާޒާކުެރވޭ   ޚަރަދުވާނެއި ގުޅިގެން އިުތރަށްރުމާކުފުޅާ

އަޅުގަނުޑ  މިލިއަްނ ރުފިާޔ އިތުރަްށ ހިމެނުމަށް 225ގަިއ ރުެގ ބަޖެޓުއަހަ  ެގ ގޮުތގަިއ މިކޮންޓިންޖެންސީބަޖެޓް 

 986.4ގައި އެބަ މަދުޭވ ގެ ގޮތު ޓް ޑެފިސިޓުމި އަދަދު ޚަރަދުުކރުމަށް ހިމެނީމާ ބަޖެ ؛ޖެޓުދެން، ބަ ން.ހުށަހަޅަ

ްނ ިބލު- ޓީ، އެ ގޮތަށްން. އެހެންވީމާބިލު-ޓީ ވަނީއި ހަޅާފަށަ ށް ހުއިނޭންސްުކރުމަފިޔާ. އެއަްށ ފަމިލިއަން ރު

ދުުކރަން. އެހެންވީމާ، ތާއީޔާ ަފއިނޭންސްުކރުމަށް އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ރުފިިމލިއަން  986.4މަދުވާ  މެދުވެރިކޮށް

 4.9889ނާނީ ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓް އޭރުން އަންއެާއއެކީ ޖުމުލަ މުޅި މިއާއެކީ ޖުމުލަ. ހުށަހަޅަން ެއގޮތަށް. ހަމަ

ޖުުމަލ  ބަދަުލ އައިމަ މި  ވާނެ ސިޓުފިޔާ ޑެިމލިއަން ރުފި 4988.9ގެ އެކީ މުޅި ބަޖެޓު ލާ ބިލިއަން ރުފިޔާ. މި ބަދަ

ަގިއ ުކރާ ބަޖެޓުގުޅިގެން މި ސަޕްލިމެންޓް މިއާ ... )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(ށްޅި ބަޖެޓަގުޅިގެން މު . މިކަމާންބަޖެޓު

 އަށް  ނުވަދިހަ ސަތޭކަ  އްއެމިލިއަން  ތިން ތޭކަސަ ހަތް ބިލިއަން  އެއް  މކަމަށް ލަފާކުެރވެނީ ރަށް ބޭނުންވާއިތު

ިމ  ފާްސކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުަށހަޅަން. މިދިޔަ ތަފުީސލާއެކީ  ވީމާ، ިމ އަދަދުންއެހެ. ނުަވ ރުފިޔާ ސް ޅަފަސްދޮހާސް 

 އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ވަނަ އަހަުރގެ ދަޢުލަުތގެ ބަޖެަޓށް އިތުރުުކރުމަށް 2019 ،އަދަދު އިތުރުުކރުމަށް

 

 ކަދެއްެކވުން:ން ާވހަރިޔާސަތު

 ހީމް ަޝރީފް.ުރ އިްބރާންބަގެ މެމަރަދޫ ދާއިރާ 

 

 ހީމް ަޝރީފް ާވހަކަދެއްެކވުން:ންބަުރ އިްބރާމަރަދޫ ދާއިާރގެ މެ

 1703ށް ެގ ތެެރއަމިހާުރ ފާސްކުެރވިފަިއ އޮްތ ބަޖެޓު ،ާކރުްނ ހުށަހަޅުްއވާފަިއ އޮތީްއރިރު. ސަރުޤަޝުކުރިއްާޔ މު

ްށ މަށް އަޅުގަނޑަ ކަ ރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތްމިޢާއެ ގޮތަށް  ރުފިޔާ އިތުރުުކރުމަށް. 70 ސްހާ 91ކަ ަލއް 1މިލިއަން 

ޅުއްާވ ާކރުން ހުށަހަަސރު ބަޖެޓު ދުކުރަން.ެގ ުހށަހެޅުމަށް ތާއީިމރުޢާ ،، އަޅުގަނޑު ެއ ގޮތަށްނީ. އެހެންވީމާލަފާކުރެވެ

ވެގެްނ  އްރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުތަކެ ،ބަކީތަމަ ސަބަނަން. ފުރަ ލާވައިއް ދަންނަބުތަރުމަށް. ސަބަގޮތަށް ފާސްކު

ރަްށ ގެްނވާ ވަގުތު މިދިޔަ ބަޖެޓް ދިރާސާުކރުމަށް ސަރުކާ ، އެކަށީއެހެންނަމަވެސް ވަޑަިއގަތީ. ރުކާރުންސަ

ްނ ާލިރ ުހރި މަޝްރޫޢުތަކު ގައި ޓުިމހާުރ ބަޖެ ށަހަޅުްއވައިފިއްޔާމި އަދަުދ ހު ،ވިދާޅުވެށް ކަމަ ނުވާ ގެންފައިވަޑައިލިބި
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ކަމަްށ  ނެ ހިމެނިފައިާވ ކަންތައްތަްއ ފެށޭއި ގަގައި ބަޖެޓު ުމއްދަތު ެތރޭ  ބާީކ އޮތް ،ގައިެތރޭ ގެނުކޮށް މި ައހަރު ނުންބޭ

،  ކަމަކީ. އެއް ކަމަކަށް 2މާތު ސާފުކުރިްނ ގަނުޑމެން މަޢުލޫޅުއަ. ވިދާޅުވެފަމިތާނގަިއ ރު ވަީނ ފިނޭންސް މިނިސްޓަ

ައިދ  ،އިއާނެތޯދާރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަްއޗަށް ،އި ހާަވރަކަށް ޑެފިސިޓްވާނެތޯއާކި  ސަބަބުން ބަޖެޓުގެމިކަމު

ްށ ނަމެންއެީއ އަޅުގަނޑު އެބަވޭ. ޓްސިޔާ ޑެފިމިލިއަްނ ރުފި 986. ބެލިިއރުގަިއ އްތޯއާވަނީ ކިހާވަރެ ޑެފިސިޓު

 ެއާހ ބޮޑު ބަދަެލްއ ައގަށް  ތަކެތީ އި ގާޅުމުގައި އަރިއު ދި އަގަށާިއ ަރއްޔިތުންގެ ގެސާ ފައި ،އިމާ ކަ އުފުއްލޭެނ ބުރައެއް 

ފައި ިމހާުރ އުޅެޝަްނ ލޭމިދިަޔ އަަހރުތަކުގަިއ ޑިފް ،މީގެ ކުީރގައި. މް.އެމް.އޭއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފަނާންނާނެ ކަމަށް އެ

 ައދި  އޮތީ. ށް ވިދާޅުވެފައި ކަމަ ޝަން މައްޗަށްދާނެއިްނފްލޭ ފާސްކޮްށގެން ހިންގަން ފެށުމުން މި ބަޖެޓު 7ޕޮއިންޓް 

 މާ އޮތުއެކު ސެންަޓރަލް ބޭންކާ  ންޑިއާގެއް އިއެގްރީމެންޓެޕް ޮޑލަރުެގ ސްވޮމިލިއަން  400އަތުގައި ިމ  ގެއެ ބޭފުޅުން

. ޅުވެފަވަނީ ވިދާ ކަމަށް އްވާނެިލއަން ޑޮލަރު ބޭނުންުކރަމި  50މި ައހަރު ބޭނުްނވާ އްޔާ މަދުެވއްޖެކޮށް ފައިސާ އްއެ

އެްއެވްސ  ކަށް ެއދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ފާސްކޮށްދިނުމަ ރުން ިމ ބަޖެޓް ަސރުކާގަނޑުމެންނަށް ޅު، އަންވީމާއެހެ

 986އޮްތ  ރްޕލަސް މި ޅުވާ ޮގތަށް އޯަވރޯްލ ބެލެންްސ ސަވިދާ އިްލޔާސް އެ ކަްށ ނުފެނޭ.ހުރަހެްއ އޮްތ ކަމަ

 ކަެމއް  ނެ ގެންވާވެްސ ކޮށްކަށްުކރުމަކީ އެއްގޮތަ މުހޯދުމަކަށް ަސރުާކރަްށ ލާޒި ިވއްކަިއގެން ބިލު -ާޔ ޓީ ރުފިމިލިއަން

ގެ މިހާުރ . ެއއީ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ަސރުކާރު ަދއެއްބިުރވެރި އާ ،ނުރަްއކާތެރި އީ ވަރަށްނޫން. އެ

 ވިއްޔާ ވަނީމުން. އެހެންކަމަށް ވަމްދަނީ ދަނީ އިުތރުކަމަށް އެބަވޭ. އާ ފަިއ އޮތް ވެއިުތރު 19ޓުއަރިޒަމް %

ވެްސ ށް ެއއީ ެއއްގޮތަކަ ؟ްނވީތޯރަކުމްލާޒިިއ ބަޖެޓުގަބިުލ ވިްއަކން -ޓީ ،ނަސްބުލިްށ ރަމްދަނީ އިތުމެން އާއަޅުގަނޑު

 ިލޭބ ށްރަސަުރކާ ،އޮތަސް މިަވގުތު ޑެފިސިޓް ިމލިއަން 980ގެން އި ލު ވިއްކަބި -ޓީގަބޫލުކުެރވޭ ކަެމއް ނޫން. މި 

، ންވީމާއެހެސް. ވެށްެއއްގޮތަކަ ނެހޭނުޖެކާކަށްވިއް ިބލު  -ޓީމި  ،މަނަ ވެއްޖެހީ އިުތރުދަނީއާއި ިހލޭ އެ އާމް

 ނުވާނެ.  ވިއްކަްނ ލާޒިމްކުާރ ގޮތަކަށް ލުބި -ފިސިްޓ ފައިނޭްނސްކުރަން ޓީޑެ ށްރާ ގޮތަކަކު ޕޭެރސްޓް ޓްންްނ އިސަރުކާރު

 ން އެ ބިލު ވިއްކު-ކަށް ޓީމަދުވާ މިންވަރަ ޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސުންނިސްމި ،ން އިުތރުޕްލޭެނއްގެޑައަޅާ ކަނ ރުންސަރުކާ

ދައްކާީތ  ޓްފިސިޑެަވގުތު  މިޔާ ިލއަން ރުފިމި ިޑހަ ހަސަތޭކަ އަށް ނުވަމި  ،ވީއް ރެުލކުސުވާނގައި މިތާ .ކޭއޯ

ނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭްންސ ސްކުރައްވާނީ. މިންޓް ފައިނޭފިސިތޯ ޑެގޮތަކަށްރަން ބޭނުންވީ ކޮންމެން ސާފުކުއަޅުގަނޑު

ޭއެގ  ިބލު-ޓީިލއަން ޑޮަލރުގެ މި 150، ިބލު-ޓީއި ހުރި ފަކާިވއްގެންނޭ. އަދި މިާހރު އި ިވއްކަ ބިލު-ޓީ ،ވިދާޅުވީ

އޮްފ  ެވސް މިނިސްޓަރކަމަށް  ށް ބަދަލުވެގެންދާނެޓް އެއިޑަކަ ރާންނަ ައހަރު ގްޓާ ެއއްކޮށް އަންސްއިންޓްރަ

 ން ރު ީދ ސަުރކާޢޫސައެްއ ޭލ ެއހީހިރުެގ ލަ މިލިއަްނ ޑޮ 40އަަހުރ  މި  ިދ ހަމަ އަލޫމާުތ ދެއްވާފަ. ންސް ވަީނ މަޢުފިނޭ

 ޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުކުރި ަގއި އަރީއި މިާހހިސާބަށް ކުގަެގ ގޮތު  ހިޭލ ެއހީވޭ. އެގޮތުން  ސް ވެ ކަމަށް  އްވާފައި އޮތްދެ

ށްފަިއ އެބައޮްތ. ކޮކަން ެވސް ފާަހގައި ފަލިބި ވަނީ ޔާ ލައްަކ ރުފި އަށް ްނ ލިއަމި  ޅަތޭަކ ސޯސަ ހަތްރެ ވު ވަރަށް

އަިދ  ،ކުރުމަށްފާސް ށް ގޮތަ އޮތް ޖެޓު މިބަ މިށް ނަގަނޑުމެންޅުއަ ،ތްއިރުއް މިހެން އޮރިހާ ކަމެހު  މި، އެހެންވީމާ
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ުނ ވިޔަްސ އަިދ ލޯ ގެން  ހޯދައިލޭބޭރުްނ ހި  ،ިވޔަސް ިއގެންކަވިއް ިބލު-ޓީޓަކަިއ ރުމަްށ ކުޓު ފައިނޭންސްބަޖެ

ންިވ އިތުރުުކރަން ބޭނު ޓަށްބަޖެ ފައި ލާދޫކޮށްވުމަށް ގޮތަކަްށ ަސރުކާރުްނ ިނންމެ ވާ ންމަނިއެ  ،ވިޔަސް ގެންނަގައި

ގޮތަްށ  ތްރުފިޔާ ެއ އޮ ހަ އެއް ހާސް ހަތްދިހަ ދިުނވަ ލައްކަ އެއްން އަމިލިސަތޭކަ ތިން  ހާސް ހަތް އެއް

 އޮތް ުނވަ ުރ ތަްށ މިހާމިގޮ ،މަށާއިރަުދކުރު ޚަާވ ގޮތަށް ލްގައިމަށް ިމހާުރ ޝެޑިއު ިއ އަިދ ޚަރަދުުކރުފާސްކުރުމަށާ

 4.988އަިދ  އި،ތާފުރުޞަ ންާވ ގޮތަކަށް ފައިނޭންސްުކރުމުގެ ަސރުާކރުން ބޭނުފިޔާ ރުިލއަން ޑިަހ ހަްތ މިށްއަ ތޭކަސަ

ފެންާނީތ އަޅުގަނޑަށް ްއެގ ގޮތުަގިއ ހުްނ އޮްތ ކަމެުހގެ ރުއުމަީކ ިމ މަޖިލީދިތުުރވެގެންދާފިސިްޓ އިޑެބިލިއަްނ ރުފިާޔ 

 ފާސްކުރުމަްށ ށްކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަރުސަ ،ށްގޮތަ ޓު އޮތްބަޖެމި  ،ށްތަ ގޮވިރުގެ ހުށަހެޅުއް މިޢާ އަޅުގަނޑު

 ިރއްޔާ. ދަންނަވަން. ޝުކުތާއީދުކުރާ ވާހަަކ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުރ ޒަތްތި މެންބަ ެގ އިއްދޫ ާދއިރާމާނިމި އަުރވަނީ ހަތު ުފރުޞަ ޑު ދެން ނާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަޝުކުރިއް

 ސާއަށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫ

 

 :ދުލްޣަފޫރު މޫާސ ާވހަކަދެއްކެުވންރާެގ މެންބަުރ ޢަބްހަނިމާދޫ ދާއި

 ިރ މުޤައްިރރު. އްޒަތްތެކުރިއްާޔ އިޝު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

  އޮތް ޓުޖެއްޖެއްޔާ ބަވެ ންތުގޮ ބޭން މަޢުލޫމާތު ލިޓުރިއެކްރެޓޭ  ސެށްސާފުކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑައަދި ހަމަ  އަޅުގަނޑު

 މަށް ކަްސކުރަންޖެހޭނެ ރަދު ވަކިން އަހާފައި ފާޚަސް، ޖުްމލަ މަވެންނައެހެ. ނެފާސްކުރެވޭ އި ހަ އަށް ވޯޓަށްގޮތަ

ަބިއ  ބަޖެޓުެގ ދެ އެއީ އަހާިއރު އިނގޭތޯ. ގެންދާަނން ވޯޓަށް އަށް އަޅުގަނޑު ކުރި ، ެއގޮތަށްވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ

 ވަކިން ައހާނީ. 

 

 :ފޫރު މޫާސ ާވހަކަދެއްކެުވންދުލްޣަރާެގ މެންބަުރ ޢަބްހަނިމާދޫ ދާއި

ަޓރ އަދި އޮޑި އި،ރާގެ ގަވަރުނަ.އޭމް.އެމްމެން އެއަޅުގަނޑު ތެރި މުޤަްއރިރު. މިއަދުގެއްޔާ އިއްޒަތްރިޝުކު

ށް އިނޭގ މި ބަޖެުޓަގިއ މެންނައަޅުގަނޑުގެ އަީލގަިއ  މަޢުޫލމާތުނިސްަޓރު ދެްއވިއަދިވެސް ަފއިނޭންސް މިއި، ލާޖެނެރަ

 900 މި ެއއްކޮށްއާއެ ޔާ އެބަ ލިބޭކަން. އަދި ރުފި ގިނަ ރެިމލިއަނަށްވު  700ހިލޭ އެީހގެ ގޮުތގައި  ނަށްމެންއަޅުގަނޑު

 ެއހީައްށ ލޭ ިބލު ހި-ވަަނ ައހަުރ ެއ ޓީ 2020އަިދ ފަހުން  ،ިބލަްށ ބަދަލުކޮށް-ފިޔާ ޓީެރ ގިަނ ރުލިއަނަށްވުމި
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ށް ލާޒިމްުކރޭ ެއ ތަލައުހުށަހަޅާިއރުގައި ދަ ސާ ހޯދަން ބަޖެޓު ފައި ،ގޭ. ދެން ދައުލަތަށްއިނދާނެކަން އެބަންބަދަލުވެގެ

. ނީޖަހާފައި އޭ ދަންކައިގެން ހޯބިލު ވިއް-، ޓީމާ. އެހެްނވީ ނެ ގޮތެއް ހޯދަންުކރާފައިނޭންސް އިގަސާފައި

. އް ނުވާނެލު ިވއްކާކަށް މަޖުބޫރެ ބި-ހެން ޓީގޮސްިފއްާޔ ކޮންމެތުެގ އާމްދަނީ އިތުުރވެގެންލަހެންނަމަވެސް، ދައުއެ

. ކަމެްއ މިއީ  ކި ދެ ނެ. މިީއ ވަ ުކރަންޖެހޭކިން ފާސްތުެގ އާމްދަނީ ވަދަުއލަދާއި، ރަތުެގ ޚަސް. ދަުއލަވެހެންނަމައެ

ލުުކރަނީ. ދެްނ ގަބޫ އަޅުގަނޑުމެއް ކަމަށް ޅުމަކީ ހަމަ ަޞްއޙަ ހުށަހެޅުއްިވ ހުަށހެޅުހުށަހެ ލްޔާސް، އި އެހެންވީމާ

 ގެ މާނަޔަކީ ކޮންމެ ނީ. އޭއިދިޔަ ކި އެ މުގައިޅުއެ ހުށަހެ އްތަމަުޢލޫމާތުގަިއ ހުރި ަބއިބައިސީލުކޮށް ވަރަށް ތަފް

 ނީ ފާސްުކރަންޖެޭހނެ ދައާމްުތގެ ދައުލަ އި ތުގެ ަޚރަދާސް، ދަުއލަމަވެމެްއ ނޫން. ެއހެންނަފާސްކުރުމެއް ވަކިްނ އައިޓަ

ެވްސ އަދިދު ރަގެ ޚަ ތުށް ަދއުލަހިސާބައަހަރުެގ މިހާ މި ،އަނެްއ ކަމަކީ  ގަބޫލުކުރަނީ. ދެންމެންއަޅުގަނޑުކަމަށް 

ވަަނ ދުވަާހ  25 ތަ ވަަނ ދުވަްސ ނުވަ 20ގަސްްޓ އޯއަށްުވރެ. އޭެގ މާނަޔަީކ ދައުލަތަްށ ލިބުުނ އާމްދަނީ ބޮޑެއް ނުވޭ 

އޮތީ. ފައޭ ދެވުރެ ގިނަ ފައިާސ ދައުލަތަްށ ވަށްނަބިިލއަ 15ގަިއ ިއރުލިއަްނ ޚަރަދުުކރެވުނުބި 15ށް ހިސާބަ

 ،ވިޔަސް  އި ގަކަމުކުރި ށް ަޚރަދުރަލަތަށް އިތު ދައު އިުތރަށް ރުމަކުން މެން ފާސްކު އަޅުގަނޑުުޓ ބަޖެ، މި މާންވީއެހެ

ލެްއ ާހ ބޮޑަކަށް ގަބޫމެންނަކަށް އެއަޅުގަނޑުްށ ކަްނ ޑެފިސިޓްވެގެންދާެނ ކަމަޅިުރގަިއ ިމ އަދަދު މުއަހަުރ ނިމޭއި

 ށް ަދއުލަތަ ، މާ. އެހެންވީރާނެނާބިލިއަަނކަށް  5ދަރަނި  ގެދައުލަތު  ،ޔަސްވި ކަމުގައި ރިރަދުކު ުޓ ޚަޅި ބަޖެވޭ. މުނުކުރެ

އި އަިދ ، އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލާމާހެންވީދާނެ. އެ ގެންވެަދރަިނ ކުޑަ ތުގެލަ ދައު ވެސް ބިއްޖެއްާޔ އަދިލިނީ އާމްދަ  ށްއިތުރަ

ހަަމ ން މި އަދަދު ފާސްުކރުމު ،ުނވެރުއިތު ވެސް ލޭޝަްނ މް.އެމް.އޭގެ ގަަވރުނަުރ ވިދާޅުިވ ގޮތަށް އިންފްއެ

ިޅ ލަބީްބ ެއ ހުށަހެ ލްޔާސް  އި ރަން ތާއީދުކު ނޑުައޅުގަ ،ައއިސްގެންދާނެ. ެއހެންވީމާކަން އިޤްތިޞާދަްށ ޅަހެޔޮދު

ްށ ޖެޓު ބަުހސައެއްކޮށް ބަރުމަށް. އަދި އެއާ ށް ފާސްކުދަުއލަތުގެ އާމްދަނީ ެއގޮތަ  އިތުގެ ަޚރަދާދައުލަ ؛މަށްޅުހުށަހެ

ެއ  އް ޝަނެމަންޑޭތަްށ ބަޖެުޓ ރެކޮގޮ މިނެޓު ލިބޭ 5ބަރަަކށް ކަެދއްކުމަށް ކޮންެމ މެންހަށް ވާޕޯޓަރި ،ދިއުމުންށް ޅުމަތަ

ކުރަްނ ސް ފާށް ިއ މިގޮތަފައެއްކޮްށ އެބަިއ އިުތރުކޮށްލާ ނުވަްނޏާ އެއާ އެއްކޮްށ ިއލްޔާްސ މިއަށް ޢުޒުުރވެރި މާހެޅުހުށަ

، ހެންވީމާ. އެ މި ތުުރކޮށްލީ ހުށަހެޅުމަށް އެބަިއ އިގެިއލްޔާސް ަލބީބް ،އަޅުގަނޑުހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އަޅުގަނޑު

  ނީ.ންނާ އިފައެންނުގުޅިހަމަ  ންނާނީއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ޞަތުރުމިހާރު ފު  އަޅުގަނޑު

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(
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 :ދުލްޣަފޫރު މޫާސ ާވހަކަދެއްކެުވންރާެގ މެންބަުރ ޢަބްހަނިމާދޫ ދާއި

އީދު. ހަމަ ތާ އަޅުގަނޑުޅު. ވެސް އެންމެ ރަނގަ ށްޓަ މިނެ 7 ހަމަށް އަޅުގަނޑަގަޅު ، އެންމެ ރަނމާވީއެހެން

 . ހަމަ ހަމަ ހުށަހަޅަން ހަދަންނެޓަށް މި 7، ވީމާއެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޒަތްެތިރ އްާރގެ އިރުވަނީ މާފަންުނ މެދު ދާއިއަ  ހާުރ ފުުރޞަތު މިމި އަޅުގަނޑުރު. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ

  މް ރަޝީދަށް.ބްާރހީބަރު އިމެން

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން:ްމ ރަޝީދު ބްރާހީބަރު އިމެން ރާގެ މާފަންނު މެދު ދާއި

ޫދ މީ  ؛ދިޔަ ެއ ބަދަލުެވގެންދިއަށް ކައްވި އިްޞލާޙުތަޅުހެރު ޣަފޫުރ ހުށަ ބަ ތްތެރި މެންޒަާރގެ ިއއްދޫ ދާއިނިމާހަ

މަްށ އްވުހުަށހެޅު އްވި ބް ހުށަހެޅުެތިރ މެންބަުރ އިލްާޔސް ލަބީތްރާެގ އިއްޒަދާއި  ދޫޅުހު ؛ންބަރުތެިރ މެެގ އިއްޒަތްދާއިރާ

 ން. ަކ ދަންނަވަހަާރ ވާކުދުތާއީ އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޒަތްތެރި އްާރެގ އިދާއި ތިނަޫދ އުުތރު ުރވަނީ އަ ާހުރ ފުުރޞަތު މި މި އަޅުގަނޑުާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކުރިއްޝު

 އަށް. ނީމުޣުޢަބްދުލް މެންބަރު

 

 ވާަހކަދެއްކެުވން:ނީ މުޣުޢަބްުދލް ބަރުމެންރާެގ ާދއި ތިނަދޫ އުތުރު

މެންބަރު އިލްޔާސް ލަީބްބ ދާއިރާގެ  ހުޅުދޫ، ލަބީބްއިލްާޔސް  ،ވެސް ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީއަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ

ނެްސ މު އިާދރާތައް ގެންހިގޮތުްނ މު ެމން ބަޖެޓާ ބެހޭގަނޑުއަޅުރަން. ެއއީ ދުކުހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ާތއީހުށަ

 ިއރު އޮންނާނެ މޭނި މިއަހަރު ހަމަޓެއް ދުޅަހެޔޮ ބަޖެަހމަ  ،ޅުވަނީޅުން ވިދާފުލުވިއިރު އެ ބޭޅުންފި އޮމެންގަނޑުޅުއަ

ފާުކރޭ. ލަ ންޅުްށ ެއ ބޭފުުކ ހަަމ އެގޮތަްށ އޮންނާެނ ކަމައެމާކަޔޮ ދުޅަހެތިޞާދު ވެސް ކަމަށް. އަދި އިޤް

، މާއެހެންވީ ީތކީ ނޫން.އް އޮބޮޑުވުމެކަން ،އްލުމެއްގެވެްސ އެއް ުކރުމަކުން ލިބޭނެ ސްމި ބަޖެޓު ފާ ،އްޖެއްޔާއެހެންވެ

؟ ތޯިއރާެއއްދާކޮން ؛ން. އަިދ ޣަފޫރުކުރަދުއީްސ ތާވެ އަޅުގަނޑުގޮތަށް ފާްސކުރުމަްށ ލަބީްބ ެއ ހުށަހެޅުްއވި އިލްޔާްސ 

 ދަންނަވަން. ކަ ވާހަ ުދކުރާތާއީ އަޅުގަނޑުވެސް  މިެނޓަށް 7، ެއ ޓުމިނެ 7ޅުއްިވ ހުށަހެ އިން ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

 ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންަބރު ޒަތްތެިރ އްރާެގ އި ދާއި  ވިލުފުށީ ުރވަީނ އަ ފުރުަޞތު މި  ދެން  އަޅުގަނޑުާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ރިއްކުޝު

ާރެގ ދާއިތުުރ އު ށީފުއްޅުދުކު ،ރުވަނީއަ ފުރުޞަުތ މި ދެން އަޅުގަނޑު ދޫކޮށްލަްއވައިފި. ރުޞަުތ ފު. ށްސަން ޢަފީފަޙަ

 ށް. ަލޠީފަބްދުއްޔާިސރު ޢަ މެންބަރު ޒަތްތެރި އްއި

 

 އްެކވުން:ހަކަދެވާ ަލޠީފްބްދުއްޔާސިުރ ޢަ މެންބަރު ރާެގ ާދއިތުރު އު ށިޅުދުއްފުކު

 ލަބީބް، ހުޅުދޫ މީދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ުޓ ހަމަ އިލްޔާސްއަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބަޖެޝުކުރިއްާޔ މުޤައްިރރު. 

ުވުނ މިހާރު މި ދެކެ  ޅުގަނޑުއަވެސް، މަހެންނައެ ން.ރަވި ގޮތަށް ތާއީދުކު ރު އިލްޔާްސ ލަބީބް ހުށަހެޅުއްބަމެން

 ލްޔާސް ލަބީބް ުރ އި ންބަިއއްޒަތްތެރި މެ ،ގައިވިއިރު ހުށަހެުޅއް ިއލްޔާްސ ލަބީބް ،ކޮށްލަން ބޭނުންކައިން ސާފުހަވާ

 ހޭނެތޯއޭ ެއގޮތަށް ެއކަން ކުރަންޖެ  ށްގޮތަ އެނިަހމައެކަ ،ޑަޒް އިޓް މީން .ގެ ާވހަކަލު ބި-ޓީ ހެޅުއްވިިއރުށަހު

 ؛ލުބި -. ޓީއިގަކުންތަިބލުގެ ކަ-ފެދުނީ ޓީއުސުާވލު މިަމއެކަިނ މި ހަ ށްއަޅުގަނޑަމިާހރު މިސާލަކަށް،  ؟ހުށަހެޅުނީމަ

ންޓް މީންޭއ ޑަޒަ، އިްޓ ްނވީމާދެވުނީ. އެހެ އްދައޭ އެހު ެއ  ،ގޮތަށްގަބޫުލކުރަީނ އެ އަޅުގަނޑު  ،އްދަހު ެއ އާދެ! 

ަގިއ ކަމު، އެީއ ރަނގަުޅ ގޮތްގޮތް. ެއހެންވީމާބޫލުުކރެޭވ ްށ ގައަޅުގަނޑަ. އެީއ ހޭނީކީންޖެއެގޮތަށޭ އެކަން ކުރަ

 .މޭއްވުން އެދެލަދެފުކޮށްސާ

  

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 . ، ަޝރީފް ވިާދޅުވޭއަޅުގަނޑުންބަރު. އްޒަތްތެިރ މެާޔ އިކުރިއްޝު

 

 ދެއްެކވުން:މަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް ާވހަކަ

ނުގަިއ މިރު ބޯމިވަ  ތުގެ ބަޖެޓުލަޑެންޓަކީ އަންނަ އަހަރު ަދއު ޕްރެސީމި ގާއިމުކުރާ . ކޮށްލަންމަޢުލޫމާތެއް ސާފު

 ؟ކުރަްއވާނީތޯއްގެ ބަޖެޓު ވަކިވަކިްނ ފާސްހެންމެ އޮފީ، ކޮނެ. ެއހެންވީމާރާބިިލއަނަށް އަ 40ބިލިއަން  35 އޮންނާނީ.

ތުގެ ބަޖެަޓްށ ލަގެ ެތރޭގައި ދައު ހުމަސްދުވަ 4ގެ ެތރޭގަިއ ނުވަތަ ހުސްުދވަމަ 3ން ކޮށްގެސްތަށް މަޖިލީހުން ފާއެގޮ

ޅުންނަްށ ތި ބޭފުވީާމ  އް ޓެާޔގެ ބަޖެލިއަްނ ރުފިތޭަކ ތިން މިސަ ސަތާރަ ިމ  .މިއަުދ އޯކޭ؟ ނިންމިދާނެތޯއި ވޯޓަށް އަހަ 

ްނިމ ނިގޮތަކަްށ ފާސްުކރަން ކޮން ،ރަކުކޮންއި އެއީުކރެވިާދނެ. ފީަހކުން ފާސްހަކުްނ އޮފީއޮ ،ޓަމަކުންވަކިވަކިްނ އައި

ުރކާރުން ހުަށހެޅުއްވި ގޮަތްށ ސަގޮތަށް  ހަަމ މީގައި އޮތް ؟އިނިަވރު ކިޔާފަވެނި އޮފީަހކަށް މިވެ މިހާރު މިކަމެއްތޯ

ންަނ އަ، ށް އޮތްއްވަނީ ުކރިއަމެ އޮފީހެްއ ވަކިވަކިން ތި ހުށަހަޅުކޮން ،ހެޅީމާން ހުށައަޅުގަނޑުމެފާސްކުރަން 

 ..ގައިބަރުންނޮވެ ، ަގއި މި މަިޖލީހަށްރޭމަހުެގ ތެ އޮކްޓޯބަރު މި  ،މަހުގައި
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ްބ ބީލަ. ެއގޮތަށް ިއލްޔާސް ޖުމްަލ އަދަދަށް ޚަރަދަށް އިނގޭތޯބިިލއަން  1.7ހަމަ ީނ އަހާޓަށް އަޅުގަނޑު ވޯ ؛ޝަރީފް

 އިނގޭތޯ.  ށްަޚރަދަ ނީހާޓަށް އަވޯނޑު އަޅުގަށް ދަދަ ުރ ވިދާޅުވީމަ އެ އަލަ އަދަުދ އޭޖުމު  މަހަ ،ިއރުއްވހުށަހެޅު

 

 ދެއްެކވުން:މަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް ާވހަކަ

ެވްސ މެން އަޅުގަނޑު އެކަމަކުޅުއްވީ.  ހުށަހެ ގޮތުަގއިއިޓަމެްއގެވަިކ އަ ށްމެ އޮފީހަކަންކޮއިުރ ހުށަހެޅުއްވި އިލްޔާްސ 

 ތަފާތެއްތޯ މި ކޮން ެއއާ ؛ނުވަދިަހ ާހސްިމލިއަްނ  1703ަލ މުޖުިމ ހަދާފަިއ އޮތް ާކރުން ަސރު ، ހުށަހެޅީމިހާރު 

ެމ ންޓު ދެން ފާްސކުރާ ކޮގެ ބަޖެލަތު ދައު ،ވުނީރެގޮތުން ާމނަކު އްވި ށަހެޅުހުށް އަޅުގަނޑައެހެންނަމަވެސް،  ؟އޮތީ

 . ޖެހޭނޭވޯޓަށް ައހަން ށްކަތައައިަޓމުވަކި  ،ވަކިންކިްއގެ ބަޖެޓަށް ވަ ކޮންެމ އޮފީހެއްަގއިއިރެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 . ައހާނީ ށް އެކަިނ ވޯޓަ ަބޔަށް ދެ  އާމްދަނީއާލަޖުމު އި ޖުމްލަ ޚަރަދާ

 

 ދެއްެކވުން:ްބރާހީމް ަޝރީފް ާވހަކަމަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އި

  .އްީވކީޅު ނޫްނ ހުށަހެއެހެނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އްވި ގޮތް. ބަްއލަާވ ުހށަހެޅުހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ސާފުކޮްށލަދެއްވަ

 

 ން:ލްޔާްސ ލަބީްބ ވާަހކަދެއްކެވުބަރު އިެގ މެންރާޅުދޫ ދާއިހު

ތަްއ  ބައިުކރަންޖެހޭ މަިއގަނޑުތުރުއި ތައްޚަރަދު ންަބޖެޓު . މިށް ދަންނަވަިއލާނަންމަގެ ސަާމލުކަމެންބަރު ތެރި ޒަތްއިއް

 . ނީދިކިަޔއި އަޅުގަނޑުގޮްތ ންނަ އަލަ އަދަުދ މުޖު ން. ދެންދު ކީދަަލ އަގެ ޖުމުތަފްސީލުކޮށް ިކޔާފައި އޭ އަޅުގަނޑު

 

 އްެކވުން:ދެމަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް ާވހަކަ

ރުާކރު ުހރިހާ އޮީފހެއްގައި އޮތް އަދަުދ  ސަރުޖެޓު ުހށަހަޅާއިބަމެން މިއަންނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުދެން  ،ވާހަކައަކީ

 ؟ އައީ ކޮން ތަފާތެއްތޯ މި  ެއހެންވެއްޖެްއޔާ މިާހރު ؟ ޅި ފޮތް ކިޔާނީތޯސް މުވަކިން ގޮކިވަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 1.7ވީ އްހުަށހެޅުތުަރށް ތަފްސީލުކޮށްދެއްވީއޯ ތިމަންނާ އި ޅަންވެގެންަށހަރި މެންބަރު ހުތެ ހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތް

  .ކަމަށް ލްޓޯޓަ  ލަ ޚަރަުދގެޖުމު ބިލިއަންގެ 

 

 ދެއްެކވުން:މަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް ާވހަކަ

 ؛އެއާ  އި،އަދަދާ ށަހެޅުްއވި ހުންބަުރ މެތްެތިރ ކުޑަުހވަދޫ ާދއިރާެގ އިއްޒަ ،ވަނީިތ ވިދާޅު ްއރިރު މުޤަ ،ވީމާއެހެން

ވާފަިއ ވޯޓަްށ އައްސަ އެއްގޮަތކަށް ކޮންމެވެްސ  ،ދެ! އެހެްނީވމާއާ؟ ބީްބ ެއއްާޗ އެކަްއޗެއްތޯއިލްޔާްސ ލަ

  !ލައްވާއިނިންމަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ،މާއެހެންވީ. ނޭލަ ޚަރަދަށް ަވކިންޖުމު ،ންނީ އާމްދަނީއަށް ވަކިހާވޯޓަށް އަ ނެވީ އަޅުގަނޑުދެން މި އަޅުގަނޑު

  .އަށް هللاދުބްޤޫބް ޢަޢު ޔަރު ރި މެންބަދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެ އަުރވަނީ ދާންދޫިމ ރުޞަތު ފު  މިހާރު އަޅުގަނޑު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދުބްޤޫްބ ޢަޢު ޔަރުމެންބަދާއިރާެގ  ދާންދޫ

 ިއއްޒަތްެތރި  ،ނީށް އެދުވެްސ އަސްުލ ފުރުޞަަތކަ އަޅުގަނޑުއްޖެ. ބިަޖވާުބ ލިސުާވލަށް ެގ އަޅުގަނޑުުރ މިހާ

ކިަވކިްނ ވަހަމަ ، ކުރީހީ އަޅުގަނޑުފުނުވާތީ. ސާށް ޅުަގނޑައަން ށަހެޅުހުއްވި ޅުޔާސް ލަބީބް އެ ހުށަހެލްމެންބަރު އި

ތީ. ފުނުވާސާށް ށް އެާހ ބޮޑައަޅުގަނޑަދޭތި ތަފާުތ  ގެ ހުށަެހޅުމާރު މިޢާ ޅުމާއި ހެވެއްޖެްއާޔ ެއ ހުށަކަމަށް. ދެން ެއހެން

 ދޫކޮށްލީ.  ފުރުޞަތު ދެްނ ، އެހެންވީމާއްޖެ. ސާފުވެ މިހާރު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ްނ މިާހރު ަފހު ުފރުޞަުތ މި އަރުވަީނ ކުޑަުހވަދޫ ާދއިރާެގ ދެއަޅުގަނުޑ . ާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުކުރިއްޝު

 ިމރަށް. ޢާއަޙްމަދު  މެންބަރު ތެރި އިއްޒަތް

 

 :ެކވުންވާހަކަދެއް މިރުޢާއަޙްމަުދ މެންަބރު  ދާިއރާގެ ކުޑަހުވަދޫ

ކަނޑައެޅުމުެގ ަވގުތު  މި ކޮމިޓީން  ،ކަެމއް ނޫން ޑަކަށް ެއާހ ަގޔާވާޅުގަނއަ އިްޞލާޙެއް.ޑަ ކުަމ ކުޑަހަނޑު އަޅުގަ

 ތު ވަގު މިޓީން އާއްމު ކޮ ،މުން އަންަނ ގޮތަކީރަވެްސ ޢަމަލުކުދުބަޖިީލހުގަިއ އަމަ މެން. އަޅުގަނޑުންވާހަކަ ނިންމަ
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ެއހާ ރަނގަޅެއް ނޫްނ ާރކަށް ފާސްކުްނ ދެ ،ންޑޭަޝނެއް ވެސްމެރެކަ ކުރުމުގެ ސް ފާތި ، އޭމާހެންވީއެޅަނީ. އަކަނޑަ

ވެސް.  ވަާރކުޭރ ކޮމިޓީތަކާ ޝްމަވެްސ އެަބ  ެގ ީލޑަރުންނާްސ ޕާޓީތަކުުރ މަޖިލީުހގެ ރައީްސ ވެނގެ. މިހާކަންނޭ

، އާއްމު ކޮމިީޓއަްށ ވީމާން . އެހެ ދީފައިނީމަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުން  ންޑޭޓުެއ މެ އަށްއާއްމު ކޮމިޓީ، މާވީއެހެން

 . ލާވެސް ނު  ންޑޭޝަންމެށް ފެންނަނީ. މި ކޮމިޓީން އެ ރެކައަޅުގަނޑަދޫކޮށްލަން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އަދި ހަަމ  ވީމަ، ަފއި އޮްތ ކަމެއްބި ލިއީދުތާ ހުށަހެޅި  އީއެ . ދެންާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުކުރިއްޝު

ށް ދަންނަަވއިލާނަން. އެްނެމ ތަަމ ވޯޓަރު ފުރަހާޅުަގނޑު މި، އަމާންވީ. އެހެމެއްތް ކަުތގައި އޮންޑޭޝަނެއްގެ ގޮމެކަރެ

މަަރޫދ  ،ަވއިހަޅުއްމިރު ހުށަޢާންބަރު އަޙްމަދު ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެހުވަޫދ ދާއިރާ ކުޑަ ،ނޑު މި ައހަނީފުރަތަމަ އަޅުގަ

ައިދ  ،ވައިއްިއލްޔާސް ލަބީބް ހުށަހަޅު ހަމަ ؛ވާރީްފ ތާއީދުކުަރއްވާފައި ޝަމް ިރ މެންބަރު އިބްރާހީދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެ

ަބުރ  މެންރި ރާެގ ިއއްޒަތްތެއަދި މާފަންނު މެުދ ދާއި  ،އްޒަތްތެިރ މެންަބރު ޢަބްުދލްޣަފޫރުިއރާެގ އިހަނިމާދޫ ދާ

ުކރަްއވާފަިއާވ ދުއީބްދުލްމުޣުނީ ެވސް ތާބަުރ ޢަރި މެންތެޒަތް ތިނަދޫ އުުތރު ާދއިރާެގ ިއއްއަދި  ،ޝީދުރަ މްއިބްރާހީ

ހާނަން. އެއީ ުފރަތަަމ ވޯޓަްށ އަ  ގަނޑުޅުއަޮކށްގެން ބަޔަކަްށ ބްރޭކު  ދެ ގަނޑު ޅު، އަވެސްމަންނަހެ. އެގޮތަށް

ަލ ޖުމު  ްއވާފައިވާޅުުރ ހުށަހަޓަންސް މިނިސްފިނޭ. އެއީ ސްކުރަްއވަންފާ ލަ އާމްދަނީހާީނ ޖުމުވޯޓަށް އަ ގަނޑުޅުއަ

ރުންނަްށ ބަމެން އްޒަތްތެރި ރުމަށް އިކުއިތުރު ރުވާނެ ަކމަށް.ތުފިޔާ އިިމލިއަން ރު 716.8 ،އާމްދަނީ

 މާ ރުުކރު އިތުޔާިލއަން ރުފިމި 716.8 އޮތް އިގަލޭ ެއީހގެ ގޮތު ަގއި އިނގޭތޯ. ހި ެގ ގޮތުހީިހލޭ އެ  ؛ވާނިވަޑައިގަންނަފެ

، ވޯުޓަގިއ ދެއްވުމަށް. ެއހެންވީމާތަކަށް ވޯޓުނަާވ ގޮގަންނަށް ފެނިވަޑައިންރުބަ މެން ރިމެދު އިއްޒަތްތެ

ވޯޓަށް ައހާީނ  ގަނޑުޅުއަ ންޖެ. ދެން ފާސްވެއްތިފާޤުއްބަރުންގެ އި  މެންހުިރހާ އިއްޒަތްތެރި  ވަޑައިގެންނެވިވެރިވެ އިބަ

ޖެޓަށް. ބަ ވަަނ ައހަުރގެ 2019ކުރުމަްށ ރުރަދަށް އިތު ިލއަން ރުފިާޔ ޚަ ބި 1.703198070މްލަ ޚަރަދު. އެީއ ޖު

އެީއ އެްއ . 1.703198070 !ވާއްދެ ނަާވ ގޮތަކަްށ ވޯޓުޑައިގަންވަ ފެނި ށްރުންނަބަމެންިއއްޒަތްތެިރ ، ވީމާއެހެން

 ދިހަ ރުފިޔާ. ތްހަހާސް  ައށްވަިދހަ ނުލަްއކަ  ްނ އެއް  ތިްނ މިލިއަސަތޭކަ ބިލިއަން ހަތް 

 

 ން:ދެއްެކވުމަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް ާވހަކަ

ސަތޭކަ ތިނެްއ  ހަތް  ާހސް އްއެ  ކަށްފަހު(ތުކޮޅަ)ވަގު .ތީ ހިނގާ ަވރަށް ބޮޑު ޯގހެއް .ނެގޭނެން ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. ނޫ

، ޔަސް އެ ފައިސާއްދެވިހޯ  ށް ގޮތަކަމެން ފައިސާ ކޮންލަތު ހަތެއް ސުމެއް. އެއީ ދައު ެމއް އް ސުއަށެވަެއއް ނުއެކެއް 

، ެއހެންވީމާ އޮތީ. މިަފއި ްށ ހުށަހަޅުއްވާެއ އަދަދު ަޚރަދުުކރައްވާނެ ކަމަހަމަ  ދަދަށް ފައިސާ ޯހއްދަވައިގެން އަ މި

 ެއހެން  ްއޔާނޫނި ތޯން ިހލޭ އެހީވެެދއްވާފަ. އެއީ ކޮންމެހެޅުއޮތީ ވިދާ  އަދަާދ މިލިބޭނެ ،އިދަދާރެވޭެނ އަރަދުކުޚަ
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 ،ބޭެނ އާމްދަނީ ވެސް ަދއުލަތަްށ ލިއިގެްނ ވަގޮތުން ަފއިނޭންސް ޯހއްދަހިޭލ އެހީާއއި އަދި އެހެނިހެްނ ގޮތް  ؛ޗެއްއްއެ

ްއވައިފިއްާޔ ، ތިހެން ފާްސކުރަހެންވީމާ. އެ 170319807  އޮތީގަިއ މި 1ސާ ައއިޓަމް ފައި ބޭ ލި ދައުލަތަށް

ެގ  ދެީނ ދައުލަތަްށ ލިޭބ ފައިސާމިއްަދ ހުމެން ގަނޑުޅު އަ ،ންނޫ. 700ރުުކރަން ިމ އެދެީނ މެން އިތުގަނޑުޅުއަ

ރުފިޔާ.  170319807ަދ މި ދެނީ ެވސް އްހުުކރަން މެން ޚަރަދުގަނޑުޅުއަ ،ފިޔާރު 1703198070 ގޮތުގައި

 ން ގަިއ އެޑްކުރަަމއެަކނި ދައުލަތަްށ ލިޭބ އާމްދަނީގެ ގޮތުހަަގކޮށްލީ. ހަފާ ގަނޑުޅުއަ، ެއ ނުކުތާ ވީމާންއެހެ

ްނ ގޮތަކަްށ ލިޭބ އެއްެޗއް ވެްސ ލިބޭ ެއއްޗެއް ނޫން. އެ ނޫގޮތުަގއި އެހީެގ  ިހލޭ މި ނިންމަނީކީމެން ގަނޑުޅުއަ

 ލަިއގެން.  އޭގެތެރެއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ؛އިންޓްޕޮ 1ދެންމެ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން ދައުލަތުގެ ަޚރަދަށް އިތުުރވާ  ،ނަ ވޯޓަށްގަނޑު ދެވައެހެންވީމާ، އަޅު

 އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންަނށް އިމެުދ  ުކރުމާާޔ އިތުރުރުފި 70ހާްސ  98ލައްަކ  1ްނ މިލިއަ 703ން އަިބލި 1ނޫނީ 

ހުިރހާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންެގ އިއްތިފާުޤްނ ވޯުޓގަިއ ބައިެވރިވި  !އްވާކަށް ވޯޓުދެފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަ

 ދު މެ މާފަންނު އަިދ  އި،ހުށަހަޅުއްވަ މޫސާ  ބްދުލްޣަފޫރުޢަ  ބަރު ންމެ އިއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ހަނިމާދޫ ދެން ސްވެއްޖެ. ފާ

ންޑޭޝަނެއްެގ މެކަރެ ބަޖެޓު ރިޕޯުޓގައި  ،ގޮތަށް ތާއީުދުކރައްވާ ދުރަޝީ އިްބރާހީމް މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ

މިނެޓުެގ  ހަތް  ،ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ ؛މިނެޓު ހަތް އިަޓކަމަށްވާަހކަ ެދއްކެވު ގަިއ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ގޮތު

އެހެްނވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަްށ ޕޯުޓގަިއ ހިމެނުމަށް. ޝަން ބަޖެުޓ ރިންޑޭމެރެކަ މަށްފުރުޞަތެއް ެދއްވު

ެތިރ އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްއްޖެ. ފާސްވެން. ޓުދެއްވުން އެދެފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ހުށަހެޅުމަށް ވޯ 

އޮތް ގޮތަްށ  އިއްވާފަ ހަޅުފައި އޮތް ބަޖެޓު ހުށަަށހަޅުްއވާރީން ހުމިނިސްޓް މެންބަރުން މިހާރު ފިނޭންސް 

 ދެްއވި ުބރަ މަަސއްކަތަށް އަދި މިއަދު ިތ ކޮށް ވެސް  އްވައިފި. ެއހެންވީމާ، ުހރިާހ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބުރންފާސްކޮށްދެ

 އަދާުކރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި  ކުރުޓަކަިއ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުދަކުެރއްވި ވަގުތަށްތިަޔ ހޭއި މި މަސައްކަތުގަ

ހުރިާހ އިއްޒަތްެތިރ  ޔާާލނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްއި ވަނަ ބައްަދލުވުން ނިންމަފަސްޓު ކޮމިޓީެގ ބަޖެހިސާބުން 

  ވެސް.ނަށްމެންބަރުން
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