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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާ ހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ސާދައަ ވަނަ 2016

 ުދވަސް( )ބުދަ 2016ބަރު ނޮެވން 23

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .ول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رسالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/14އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ބާރަުށު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ސުޖާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫުނ  ގަިއވާ 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -4.1

އެޖެންޑާ އައިޓަްމ  ބިލާއި، އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ އަުށް ގާނޫނު( ޚާބުގެ)ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ އިންތި 2010/10ނަންބަރު 
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 2010/7ސުޖާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ަގއިވާ ބާރަުށު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 5.2

 އިބްތިދާޢީ ބިލުގެ އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ އަުށް ގާނޫނު( )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިާރތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ

 ކަުށް ދަންނަަވއިލާނަން.ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ވޯޓަ 75 ަގވާއިުދގެ މަޖިލީހުގެ ފެުށުމަުށްޓަކައި، ބަހުސް

 ބަޖެޓް  ބަޖެޓް، ދައުލަތުގެ ލަފާުކރާ އަހަރަުށް ވަނަ 2017 ގަިއވާ 7.1 ައއިޓަމް އެޖެންޑާ ،4.2 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -{4.2}

ބަހުސް ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ޓަކައި ހުސްވަގުތަުށް ެވސް  ރިޕޯުޓގެ ގޮުތގެ ނިންމެވި ދިރާސާުކރައްަވއި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ

އާ ހަމައަުށް ކުރިއަުްށގެންދިއުމާ މެދު ވެސް ވޯޓަކަުށް ދަންަނވައިލާނަން.  7:00މުން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިރުޮއއްސި ތަންދެ

ަގއި އިޖުތިމާޢީ  10:00މިއަުދ ކޮމިޓީތަކުެގ ބައްދަލުވުންަތްއ ބޭއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް. ، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ަގއި ަގާވއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11:15. 2މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ަގއި 11:00. 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 

. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭުޒގައި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަުތގައި ކޮމިޓީތަކަުށް ައއި ބަެއްއ 3ކޮޓަރި 

މެނިަވޑަިއގަންނަވާ ަމޑަވެލީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ސުލޫކު ކޮމިޓީގައި ހި

هللا މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީައުށް ތިނަދޫ އުތުރު ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

ވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ޙިލްމީ ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާަލމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން،  2016ޮނވެންބަރު  22ގުރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަްނ ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107ންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ ރައްޔިތު

ރިފާޢުގެ ބަދަލުގައި هللا އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އެ ކޮމިީޓއަުށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ  107ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ޮފނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ންޓްރީ ގުރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލަމެ

 107ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  2016ނޮވެންބަރު  22އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ލަން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުްށފަހު( ވޯޓަުށް ދަންނަވާ

ކަމަުށް. މިއަދު މި ގަޑީަގއި ޯވޓަުށް ދަންނަވައިލާނީ ދެ ވޯޓަަކުށް. ފުރަތަމަ އިބުތިދާޢީ ބަހުސެއް ފެުށުމާ ބެހޭ ވޯޓު. އަދި އެ 

ވޯޓު ނިމުމުން ދެން ބަޖެޓުެގ ަވގުތު އިތުރުކުރުމަުްށ، ބަޖެޓު ބަހުސްގެ ވަގުތު އިތުރުުކރުމާ ބެހޭ ވޯޓު. ިއއްޒަތްތެިރ 

 ޗެކުޮކުށްލަދެއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަވައިާލނަން. މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ގާނޫނު ، ގަިއާވ ބާރަުށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  5.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ލާޙުގެނައުމުގެ ބިލާއި، އެޖެންޑާ އައިޓަމް ޞްުށް އިއިންތިޚާބުގެ ާގނޫނު( އަތަުކގެ ލޯކަލް ަކއުންސިލު) 2010/10 ނަންބަރު

 2010/7 ގާނޫނު ނަންބަރު، ގަިއވާ ބާރަުށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  5.2

ެގނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާީޢ ލާޙު ޞްުށް އިކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުގެ ގާނޫނު( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު)

ކަިއ ޓަ  މަތީްނ ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ަގއިާވ ގޮުތގެ 75ސް ފެުށުމަުށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ބަހު

ވޯޓުެދއްުވްނ ުށް މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮަތކަ ސް މިއަދު ފެުށުމާމި ދެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހު

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   25     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 25        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 4. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 21. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެން
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އެހެންކަމުން، މި ހުުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.  .25. ޖުމުލަ؛ 13. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 25މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ދެން މި ގަޑީގެ ދެވަނަ ވޯޓަުށް މި ދަންނަވާލަނީ. 

 

ބަޖެޓު ދިާރސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓުެގ ، ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2017

އާ ހަމައަުްށ  7:00ބަހުސް ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ޓަކައި ހުސްަވގުތަުށް ވެސް ތަންދެމުން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު ިއރުއޮއްސި 

 ަތކަުށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން. ކުރިއަުްށގެންދިއުމާ މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 28    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި 

   28     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 28         ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 28. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ  ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި

އާ 7:00އެހެންކަމުން، މިއަުދގެ ަޖލްސާ އިުރއޮއްިސ  .28. ޖުމުލަ؛ 15. ފާސްވުމަުްށ ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 28އަދަދު؛ 

 ތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. ހަމައަުށް ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި  މެންބަރުންގެ ިއއް
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 . މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބާރަުށު ާދއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ، 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.1}

ގާނޫނު( އަުށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ  )ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ އިންިތޚާބުގެ 2010/10ގާނޫނުނަންބަރު 

)ލޯކްލަ ަކއުްނސިލުތަކުގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫުނ( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ  2010/10ކިޔުން އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ބިލު. 

ުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ބާރަުށު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހު، 5.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  -{5.2}

)ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް  ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ  2010/7ނަންބަރު 

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުްނ  2010/7ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްުވން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ގެ ގާނޫނު( އަުށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. ހިންގުމު

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

)ލޯަކްލ  2010/10ގާނޫނުނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢުމް ޝުޖާއިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ބާރުަށު ދާއިރާގެ -6.1

މި ބިލު މަޖިލީހުަށް ގެނައުމުެގ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުން. ުކގެ އިންތިޚާބުެގ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު ތަލުކައުންސި

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ޝުޖާޢު އިބްރާހީމް ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބާރަުށުެދްއވާނީ ހުުށަހަޅުއްވައި

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޝުޖާޢު ހީމްއިްބރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަުށު

ދީފައިވާ ޙައްޤެއް ރަްއޔިތުްނެގ  ވަނަ މާއްދާގައި ޤާނޫނުއަސާސީނ16ްނޫނުއަސާސީގެ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާޝު

މަކީ ވެްސ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާ، ވީ ހިނދުކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ހަނިކުރެވިދާނެ

އެ އުމުރަކީ ެއ  ،ވީ ހިނދުއި ނުލެވޭނެ އުމުރެއް ކަމަުށް ކަނަޑއަޅާފަރުން މަތީގެ މީހުންނަުށް ކުރިމަތިއަހަ 65އުމުރުން 
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ެއ އުމުުރގަިއ ، އުމުރު ފުރުމުން ސަރުކާރުން އެ މީހަކަުށް ދެްއވާ ާޚއްޞަ ިއނާޔަތްތައް ވެސް ލިބޭ އުމުރަަކުށް ވާތީާއއި

ކަމަުށް އަޅުގަނޑު  ރުގެ ބޮުޑ ޒިންމާެއއް އެންމެ އެކަުީށގެންވާ ވަރަުށް ުނއުފުއްލޭނެތު ހިމެނޭ މިވަރައްޔިތުންެގ މަޞްލަޙަ

ބޮަޑކަުށް ުޒވާނުންނަުްށ  ތަކުަގއި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ީވހާވެސްދިވެހިރާއްޭޖަގއި ަކއުންސިލު އިންތިޚާބު، ގަބޫލުކުރާތީާއއި

 .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިްއޔާ މެވެ.ުށަހެޅީދިނުމަުށްޓަކައި މި ގާނޫނަުށް މި އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު ހުފަހިކޮުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ލަ ތިން ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެއީ މި ބިލަުށް ކަނޑަެއޅިފައިވަނީ ޖުމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

މިނެޓު  14ންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ިސކު 1 މިނެޓު 44ކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕައުށް ސި  38 މިނެޓު 40ަގޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުާވ  މިނެޓު. 3ންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަުށް ސިކު 35 މިނެޓު 12އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  40

 އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( .  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެޓު 3ްއޒަތްތެރި މެން ބަރަުށް އި

 ުށް.ޙުސައިނަ މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމުނީ އަރުވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

ދަންނަވާލަން އް. ައޅުގަނޑު ސް އަުޅގަނޑުމެްނ ވާހަކަަދއްކަންޖެހުނު މައުޫޟޢެކުރިްނވެީމގެ ކީ . މި މައުޟޫޢަ `

ކަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ަޙއްުޤ ބުތައިންތިޚާ، ުނކުތާއަކީ އެއް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުން  ،ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ ؛ބޭނުންވާ

ތިމާމެންގެ ކަންތައްތައް ހިންގަިއ  ގުޅޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ތިމާމެން ބޭނުން މީހަކު ހަނިކުރުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ކުރިމަތިލާ މީހާއާ

ބަުށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ހުންގެ ެވސް ޙައްޤެއް. އެހެްނވީމާ، އިްނތިޚާދޭ މީކީ ވޯޓުބެލެހެއްޓުމަުށް އިންތިޚާބުކުރުމުގެ ޙައްޤަ

ދި ވޯޓުލާން ތިބޭ ރައްޔިތުންނާ، ދެަބިއ އަ ،ބަުށް ކުރިމަތިާލ މީހުންނާއިތްގޮތުން ހަނިުކރުމަކީ އިންތިޚާޙައްޤު ެއކި ގޮ

 !ފޮީތގެ ދެ ފުުށް. ދެން ވިސްނާލަމާ ހިންގަވާއް ފައިސާކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ިމއީ އެ އޮންނަ އިގުޅިފަ މީހުންގެ ވެސް ޙައްޤާ

މެދުވެރިކޮުށް ކުިރމަތިލުމުގެ ދާއިރާ ހަނިކުރުމަކީ  އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުންނަުށް އެކިއެކި ކޮލިފިކޭޝަންތައް 18އުމުރުން 

ކޮުށްއުޅޭ ގޮތް.  މިނިވަން އަދި ދީމިޤްރާތީ ުއސޫލުން ކަންކަން ހިނގާ ެއހެން ބައެއް ަޤއުމުތަކުަގއި ވެސް އެކަން

އާެދ، ރީޒަނަބަލް ސަބަބުތަކުގެ  .އެހެންނަމަވެސް، އެކަްނ ެއގޮަތުށް ކޮުށްއުޅެީނ މަޢުޤޫލް ސަބަުބތަކުގެ ަމއްޗަުްށ ބިނާކޮުށް

މައްޗަުށް ބިނާކޮުށް. އުމުރުން ވަކި އަހަރެއް ވީމާ ަވކި ަކހަލަ މަޤާމުތަކަކަުށް، މިސާލަކަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުްށ 

ވަތަ ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ މަޤާމަުށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމަުށް ކުރިމަތިލުމުަށް ނުވަތަ ކުރިމަތިލުމަުށް ނު

އަހަރަުށް ވުރެ މަތީ އުމުރު ހަމަޖެއްސުމުގައި މިކަމާ ބެހޭ  18އެނޫންވެސް އިެލކްިޓވް އެހެން މަޤާމަކަުށް ކުރިމަތިލުމަުށް 

ލާއިރުަގއި ތިން ސަބަބެއް ޮއވޭ. ެއއް ސަބަބަީކ، މީހެއްގެ ބުއްދި ހަުރވުން. މާހިރުން ދައްކަވާފައި ހުންނަ ާވހަކަފުޅުތަކަުށް ބަ

އަހަރަުށް ވުރެ ެވްސ މަތީ އުމުރު ބައެއް ތަންތާ  18ޅަ ގޮތް ދޫވެ، މީހާގެ ބުއްިދއަުށް ފުރިހަމަކަން އައުން. ެއއީ 
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އް ސަބަބަކީ ކޮމްޕިޓެންސް ނުވަަތ އަނެ .އަެނއް ސަބަބަކީ، ތަޖުރިބާ .ހަމަޖައްސާފައި ހުންނަނީ އެ ސަބަބު މެދުވެރިކޮުށް

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެ ައދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަާދކުރުމުގެ ުކޅަދާނަކަން ޞިްއޙީ ގޮތުންނާއި، ވިސްނުުމެގ 

އަހަުރ  18. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮތުންނާއި، ޢިލްމީ ގޮތުންނާިއ، މި ހުރިހާ ގޮްތގޮތުން މީހާގެ ުކޅަދާނަކަން

އަހަރު ުފރިފައިވާ މީހަކަުށް އެހެން ބަެއއް މަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިނުލެވޭ  18އިވާ މީހަކަުށް ވޯޓު ެލވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ފުރިފަ

ގޮތް މި ހަދަނީ މިދަންނަވާ ަކހަލަ މަޢުޤޫލް ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަުށް ބިނާކޮުށް. އާދެ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، 

އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ސީރިއަސްޮކުށް ވިސްނާލަން ރަނގަޅު ކަންކަމޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަުްށ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަަކކީ 

ވޯޓުދޭން ތިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤާއި، ވޯޓުލާން ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ޙައްޤު ހަނިކުރަން ހުުށަހަޅާއިރު އުމުރުން މައްޗަުށް 

ންނަނީ ހަމަ އެހެންތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަމާ ހިންގަާވ، އަހަރަުށް ވުރެ މައްޗަުށް ދިަޔއިމާ ވެސް ެއކަން އޮ  60ދިޔައިމާ، 

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ނަމޫނާއަކަުށް މި ނަގާ އެމެރިކާ. އެމެރިކާގެ ރައީްސކަމަުށް އިންތިޚާބުެވފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް؛ 

ރަންކުރެއްވި  ޭބފުޅުންނާ އެކީ އަހަުރގެ ބޭފުެޅއް. އެ  69އަހަުރެގ ބޭފުޅެއް. ހިލަރީ ކްލިންޓަަނީކ  70އޭނާއަީކ އުމުރުން 

އަަހރުގެ ބޭފުޅެްއ. ައޅުގަނޑުމެން މި ބުނާ ވާހަކަައކީ؛ އެ މީހުން އެ ބުނާ ވާހަކަައކީ ކޮަބއިތޯ؟  74ބަރނީ ސެންޑަސްައކީ 

މުޅި ދުނިޔެ ެއއިން ހަލާކުކޮުްށލި؛ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވައިލާީނ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަބެއްއ ފަހަރު ބައެއް ތަންާތގަިއ 

ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ފުޓުބޯޅައިގެ މިސާލު، އެނަލޮޖީ ބޭނުންކުރައްވާތީ އެ މިސާލުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ވާ

ނިއުކުލިއަރ ފުޓުބޯަޅ؛ ބޮުލންނާއި، ފައިންނާިއ، ކޮނުޑންނާއި، މެއިންނާިއ، ބުރަަކުށިންނާ ކޮންޓްރޯލްކޮުށްގެން 

އަހަރުވީ ޑޮނަްލޑް ޓްރަމްޕްެގ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް،  70ތު އުމުރުން ކުޅެމުންގެންދިއުުމގެ ކުޅަދާނަަކމާއި ޤާބިލިއްޔަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ަވކާލާތުކުަރނީތޯ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ލޯކަްލ ކައުންސިުލގެ މެންބަރުކަމަުށް ވެސް އަދި ގޭަގއި ހުންނަ 

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަހަރުވީ މީހަކަުށް ދޭކަުށްުނވާނޭ. ޝުކުިރއްޔާ  65ޓީވީގެ ރިމޯްޓކޮންޓްރޯލް ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހިތަދޫ ެދކުނުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ 

 ޢަލީ ނިޒާރަުށް. މެންބަރު

 

 ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިތަދޫ ދެކުނު

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލު ހުުށަހަޅުއްވަމުން، މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްވަމުން ބާރަުށު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ ތަންޮކޅެއް އެ ިވދާޅުވީ. ޭއގެ ފަހަތަުށް ވެްސ  16ޤާނޫނުއަާސސީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ސުޖާޢު ވިދާޅުވީ، 

ޖެހޭ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ވެސް އެއިން ޙައްެޤއް ނުވަތަ އެބަހުރި އެއްޗެހިތަެކއް. ފާހަަގކޮުށްލަން

މިނިވަންކަމެއް އެްއވެސް މިންވަރަކަުށް ހިފެހެއްޓޭނީ މިނިވަން، ދީމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢެއްގައި މިފަދަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ 



8 

 

ގެ ޑިމޮކްެރޓިކް ޮކން މާޙައުލެއްަގއިތޯ މިގޮަތުްށ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރާ މިންވަަރުށޭ. ދުނިޔޭ

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދެވޭ، ުނވަތަ ެއ ބަެއއްގެ ގާނޫނުން ިލބިދެވޭ ޙައްޤުތަކަުްށ އަަރއިގަްނނަން އޮތީ؟ ކޮން ދީމިޤްރާތީ 

ކޮންމެ ގާނޫނަކަުށް، ވަނަ މާއްދާަގއި އެެހން އޮތީތީ އޭގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންކޮުށްގެން  16މުޖުތަމަޢެއްގައިތޯ؟ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

އަސާސީ ޙައްޤުތަކަުށް ވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދެވޭ ޙައްޤުތަކަުށް އަަރއިގަންނަން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އަނިާޔވެރި ފަލްސަފާއެްއގެ ތެރެއިްނ، އަންނަ ސިޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޒުކުރުމަުށް ޓަކައި. މި 

ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ބޭނުންކޮުށްގެން އެކަން ކުރަމުންދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

އެހެން އޮތީތީ އޭގެ ތަންކޮެޅއް ބޭނުންކޮުށްގެން. ދުނިޔޭެގ އެްއވެސް ޑިމޮކްރެޓިކް ަޤުއމެއްަގއި، ދުނިޔޭގެ އެްއވެްސ 

ކަުށް ބަދަލުގެނެއްސަެއއް ނެތް. އަދި މިދެންނެވި އޭޖު ޤައުމެްއގައި މިދެންނެވި ޙަްއޤުތަކަުށް އަރަިއގަންނަން ގާޫނނުތަ

ރެސްޓިކްޝަނެްއ، އުމުރު ަކނޑައަަޅއިގެން އިންތިޚާބުތަކަުްށ ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ެއއްެވްސ ގޮތެއް ދުިނޔޭގެ ެއއްވެސް 

ުޅަވއިލުމޭ. ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައުަމކުން ފެންނާކަުށެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް އޮ

ރައްޔިތުންނަުށް ޮއޅުވާަލއި މި ބޭފުޅުން ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ިމކަން ކުރުން. ޙަޤީޤަތަީކ މިކަަމުށް ތާއީދުކޮުށް ބަްސވިދާުޅވާ 

ބޭފުޅުންނަުށް، މި އިޞްލާޙު މި ތަނަުށް ގެނެސް ހުުށަހަޅުްއވާ ބޭފުޅުން ވެސް މިކަމަުށް ހިތްހަމަޖެހިވަޑަިއގަނެގެނެްއ ނޫން 

ކީ. ޙަޤީޤަތަކީ، ފިތިފައި، ތާުށިވެަފއި، ބާރު ބޮޑުވެަފއި އެ ތިބީ. ސަލާމަތްނުވެވިފައި އެ ތިބީ. ވަމުންދަނީއެކަން އެ ކުަރއް

އަނދަގޮނޑި ޖެހިފައި އެ ތިބީ. އެހެންވީމާ، ނެތް އެހެން ގޮތެއް. ރައީސް ޔާމީންގެ އަނިާޔެވރި ސިޔާސަތާއި، އެ ބޭފުޅާެގ 

ފައިދާ ލިިބގަންނަންވެގެން. ަރއްޔިތުްނގެ މަްނދޫބުންގެ ގޮުތގައި ތި ބޭފުޅުން  ވަްއކަމުގެ ސިޔާސަތާ ތަންީފުޒކޮުށްގެން އެއިން 

ވަަޑއިގެން ތިއްަބަވއިގެން ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤަުށް އަަރއިަގންނަނީ. މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ، ދޮުށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުން 

ހާހިސާބަުށްތޯ މި ދަނީ؟ ދޮުށީ އުމުރުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންނެތީތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން އެ

ބޭފުޅުންނަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމަުށް ބޭނުންނުވާ ބަެއއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ަވކާލާތުކުރަން ފެުށީތޯ މި؟ ފަުށައިފި. 

ގޮތުަށް  ގެ އުމުރުން މަތީ ބޭފުޅުންނަުށް ނާދެވޭ 65މާ ރަނގަޅަުށް ވެސް ފަުށައިފި. މި ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމަުށް ައއުމަުށް؛ 

ތި ބޭފުޅުން ގާނޫނު ފާސްކޮުށްފި. މިއަދު މި އޮތީ ލޯކަލް ކައުްނސިލް އިންތިޚާބަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަެނއްާކވެްސ 

ހުއްޓުަވއިލާފަ. ދެން އަންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ކުރިަމތިލުމުގެ؛ ތި ބޭފުޅުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅަުކ 

ބަުށް ދިޔައިމާ އެހާހިސާބުން ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެސްގެން އެކަން ކުރަން ިތޔަ ވިސްަނވަނީ. އަުޅގަނުޑ ކުރިމަތިލާ ހިސާ

މިދަންނަވަނީ ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮވެމެ ާގނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނައުމުެގ ފަސޭހަކަން އޮތީތީ އެއިން 

ނޫްނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނޭ. ައޅުގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ އެންމެ  ރައްޔިތުންނަުށް އަިނޔާވެިރވުމަީކ އެީއ ޒިންމާދާރު ގޮެތއް

މީހެއްގެ ިސޔާސަތަުށް ޓަަކއި، އެންމެ މީހެއް ބާުރވެރިކުރުަމުށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެން ިމެގންނަ އިޞްލާޙުތަކަީކ މިއީ 

ނަމަވެސް، ފެނިގެން މި ދަީނ ތާކުންތާކުޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް؛ މިއީތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި ތަަނުށް އައި މަޤްޞަދަކީ؟ އެހެން

މިދެންނެވި ހިތާމަވެރި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް. އަުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ ލަދެއް އޮތް ބަޔަކު، އެްއވެސް ވަރަކަުްށ 
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ދަނީކީ. މިީއ އްތަެކއް ނޫން މިތާ ހިންގަމުން މި ލަދެއް އޮތް ަބޔަުކ ވެްސ ކުާރނެ ކަންތަ، އިންސާނުންގެ މޫނަުށް ބަލައި 

 މި  ުށް މިހާރު ކަންތައްތައް ގޮްއސަދާ ހިސާބަވެ ވެތި ކަންތައްތަެކއް. މިތާ މަސައްކަތްކުރުމީ ލަދުވެތި ކަމަކަުށްވަރަުށް ލަދު

އޮތީ. އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަތަްއ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު މިތާ އައިްސގެން ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤަުށް އަަރއިގަތީމަ އެއަުްށ 

. ސަރުކާުރެގ ކަން ކޮންމެ ދުވަަހކު ޖެހުމަކީ މިއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވަކާލާތުކޮުްށ، ެއކަމާ ވިިދގެން ވާހަކަދައް 

ހަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމަީކ ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ކޮްނމެ ދުވަ ކާުރން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ެއއީތޯ؟ސަރު ޒިންމާއަކީ އެއީތޯ؟

އުމުަތކަުށް ބަލާއިރު ޔެއަުށް ބަލައިާލއިރު، ުދނިޔޭގެ ޤަމި ކަންތައްތައް. ދުނި ދަނީ ފެިނގެން މި ،އެހެންނަމަވެސްއެއީތޯ؟ 

އުމުތަކަުށް ަބލާއިރު އަސާސީ ޙައްޤުތަާކިއ ހިފެހެއްޓިފައި ހުރި ޤަ، މިހާހިސާބަުށް ކާމިޔާބު ގޮުތގައި ހުރި ،ކާމިޔާބު ގޮުތގައި 

 ،ންބަރަކު އެ ފާހަގަކުެރއްވިހެންއެހެނިހެން ޙައްޤުތަކަުށް އަރަިއގަނެގެން އެކަން ކުެރވިފަެއއް ނެތް. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެ

ގޮތުަގއި މިހާރު އޮތް އެމެރިކާގެ ަރއީސްކަން ކުރުަމުށް ޓަކައި އެ ވަަޑއިގަންަނާވ  ގެދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އިޤްިތޞާދެއް

 ހުރި ުށް އުމުރު ޮގއްސަ ވުރެ މައްޗަ އަުށް 70ބޭފުޅުންނީ، މިހާރު ރައީސްކަމަުށް ހޮވިވަަޑއިގެން ހުންނެިވ ބޭފުޅާއަކީ 

ތެެރއިން ެއހެން ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރެްއވި ދި އޭގެއެކަން ކުެރވިާދނެ ކަމަުށް. އަ ާކގެ ރަްއޔިތުން އެބަ ގަބޫލުކުރޭބޭފުޅެއް. އެމެރި

ޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަތަުށް ދާންވީ . އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބަުށް ދާއިރު އަވުރެ މައްަޗުށް އުމުރު ގޮއްސަ ހުރީ އަުށް 70ބޭފުޅުން 

ައޅުގަނޑުމެންގެ ދޮުށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުްނގެ ބޭނުން  ސްނުން ފަހަތަުށް ދާންވީ ކީްއވެތޯ؟ނޑުމެްނގެ ވި ައޅުގަ ތޯ؟ކީްއވެ

ވެސް މިތާ ތިއްެބވި ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންގެ  ލާއިރުހިފެންވީ ކީއްވެތޯ؟ މި މަޖިލީހަުށް ބަލައިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނު

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގޮތުަގއި  ގެނަކީ ައގުހުރި ބަެއއް ބޭފުޅުން އެ  ،މަލަުށް ބަލާއިރުބޭފުޅުްނގެ ޢަ ބަސްމަގާއި އެ

އި ސަރުކާރަުްށ ގޮތެްއގަ ާޚްއޞަ ،ތި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން ނަުށްއަުޅގަނޑުމެން ،ކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަެވސްވަޒަން

ރިއްޔާ ސަރުކާުރގެ ވިްސނުން ތިހެން އޮތީތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން. ޝުކު ،ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުންނާއިނިސްބަތްވެ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ނަސީމަ ފައިޞަލް

 

 ދެއްެކވުްނ:ވާހަކަ ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އިންތިޚާބުތަކަުްށ ޝުކުރިއް

ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ިދވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ހަނިކުރެިވގެން، ކުޑަކުެރިވގެންދާ މަންޒަރު. އާެދ، މީގަިއ މި ދިމާވަގެްނއުޭޅ 

ހެއްގެ ނުވަތަ ދެތިން މީހެއްގެ ޙައްޤު ނިގުަޅއިގަތުމަުށް ކުރި މަސަްއކަތް. މައްސަލައަީކ، މި މަޖިލީހުން ހަމަ އެންމެ މީ
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އެގޮތަުށް އެކަން ކުރުމުން މިައދު އެއާ ޖެހިގެން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި އަންނަނީ އާފްޓަރ ޝޮކްތަކެްއ. ދެން މިހާރު 

ވެހިާރއްޖޭަގއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަުށް ވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މި އޮތީ، ދި  65އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނެތް ަސލާމަތްވާކަުށް. 

ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮްތ ހަދާފަ. ަވކި މީހަކަުށް ާޓގެޓުކޮުށްފަިއ ެއކަންތައް ކޮުށްފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެީއ ރަނގަުޅ ކަެމްއ 

ެގ ައނިޔާ ދޭން މި ޖެހުނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް. ޒުވާނުންއަނެއްާކވެސް ކަމަުށް ހަދަން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އޭގެ 

އަހަރާ ދެމެދުގައި ތިބި މީހުންނަުށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ދެންމެެވސް ވަރަުށް ޢިލްމީ، ރަނގަޅު  65 ތެރެއިން ގޮއްސަ

ވާހަކފުޅެއް އެ ދެްއކެވީ. ހަމަގައިމު ވެސް ހަމަ މަޖިލީހުގައި ހުންނެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީ، އުމުރުން ދޮުށީ ބޭފުޅެއް. 

ތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި ޤައުމުަތކުން މި ދަސްކުރާ ކަމަކީ. އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ މިއީ

އަޅުގަނޑުމެނަުށް، އެންމެނަުށް އެބަ އެނގޭ މުޅި ދުނިޔޭަގއި ެވސް އެންމެ ރަނގަޅަުށް ހިނގާ ޤައުމުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ 

ރާަގއި ތިބި ފަރާތްތަަކކީ އުމުރުން ދޮުށީ ބޭފުޅުން. ޤައުމުތަކުަގއި ތިބި ރައީސުންާނއި، ނުވަތަ ކުރިމަތިލައި ިސާޔސީ ދާއި

އަހަރުެގ  65އަހަރު ވީމަ ދެްނ ދުވަސްކޮަޅކުން  65މިހާރު މިދާ ރޭޓުން ދާ ކަމުަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހަިއރާންވޭ. 

ކަހަލަ ގާނޫނެއް ބޭފުޅުންނަުށް ގެއިން ބޭރަުށް ެވސް ނިކުތުން މަނާ ކަމެކޭ ކިާޔފައި އަުޅގަނޑުމެން މިތަނުން ކޮންމެވެސް 

ހަދާފައި ފާސްކުރާނެ. މިއީ ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މިހާރު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދެންމެ އެ 

ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވިދާުޅވި އިނާޔަތްތަެކއްގެ ވާހަކަ. ފުުުށައރާ ވާހަކަ. މިހާރުވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޚަރަދުތައް ކުަޑކުރާ 

 65ުރ، ދައުލަތަުށް ބާރު ބޮޑުވަމުންދާ ވާހަަކ ދަްއކާއިރު ވެސް ޑަބަލް ޕެންޝަން ލިބޭ ބަޔަކު އެބަތިބި. ވާހަކަ ދަްއކާއި

އަހަރު ވެގެން ހަމައެކަނި ކަުއންސިލަރުކަމަުށް ކުރިމަތިލާ ބަޔަކަުށް ޑަބަލް ޕެންޝަން ނުވަތަ އިތުރު އިނާޔަތެއް ލިބި 

ކޮބައިތޯ މިހާރު އެ ލިބޭ ފަރާތްތައް؟ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނުތަކުްނ ؟ ފުުށުއަރައިފާނެކަމުގެ ބިރުތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އޮތީ

އިޞްލާޙުގެެނވޭނެ ނޫންތޯ ިމފަދަ ކަންތައްތަކަުށް. ފުުށުނާާރ ގޮތަުށް އެކަންތައްަތއް ކުަރން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

ތުެގ އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހުަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިހާރު މި އުޅެނީ އެްއކަލަ އަުޅގަނޑުެމން އަބަދުވެސް ދެ ފޮޅުވަ

މި އުޅެނީ. ދެން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. ދުވާލަކު އިޞްލާެޙއް، މިހާރު ހުުށަހަޅާތީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ލަނޑެއް ލިބިގެން 

ރަނގަުޅ ފައި މުރާޖަޢާކޮުށް، ބަލާފަިއ ދިރާސާކޮުށްރަނގަޅަުށް އަުޅގަނޑުމެން ހުުށަހަޅަންޖެހޭނީ. ދުވާލަކު އިޞްލާޙެއް 

ގައި އަުޅގަނޑުމެްނ 65އުޅެނީ ހަމަ  މި  ނަުށް މި ލަނޑު ނުލިބޭނެ.އަޅުގަނޑުމެންމިގޮތަުށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުުށަހަޅާ ނަމަ، 

ެއއްެޗއް  މުޅިން ގޯސްހަމަ ކުރެުވނު  ގެނެވުނު ގޯސް އިޞްލާެޙއް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށްުށް ުޅގަނޑުމެްނނައަ .އަލަިއގަނެގެން

އަޅުގަނޑުމެން މާދަމާ ވެސް ދެން  ފާސްުކރެވުނީމަ އޭަގއި ޖެހިގެން ނުނެއްޓިގެން މި އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސް

ަތާކ އަދި ބައިވަރު އަންނާނެ އިންތިޚާބުގޮތަުށް މި ން މި.ންމެވެސް އެއްޗެކޭ ިކޔާފައި؛ އަދި ނިމުނީކީ ނޫކޮ ޖެހޭނީ ހަމަ

 ައޅައި، މީގެ ސަބަބުން ހަމަ  ނެއްާކވެްސ ކޮުށާމަުށަިއ،ެއ އަ ޙައްޤުަތކުެގ ވާހަކަ ައއިސްގެން ގޮތަުށް މި  ގުޅޭ.

ޤާބިލު  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުން ތަޖުރިބާ ހުރި، ޢިލްމީ ުށް އެއްވެސް ހާލެްއގައި ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް؛ އަޅުގަނުޑމެންނަ

އުމުރު އޮންނަނީ ކަންކަމުގެ ފެުށުން. ފައްޓާ އުމުރެއް އޮންނާނީ. އެއީކީ އުމުރަުށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.  ؛ބޭފުޅުން
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ޖެހޭ. ތަންކޮޅެއް ބުއްދީެގ ބަކަންތައްތަކަުށް ވިސްނަން އެ  ނިންމާ އުމުރެއް ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، މި

ތަނުަށް  ޖޭހެ. އަޅުގަނޑުމެން ުކޑަކުދިން ކަންތައްތައް ކުރާ ޮގތަުށް، ކުޑަކުދިން މިއެބަ ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން

ގެނެސް ހުުށަހަޅާ ކަހަލަ އެްއެޗހި ހުުށަހަޅައިގެން ވާހަކަދެްއކީމާ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެން ކުރިމަތިލާ ދުވަހަކުން ދެން 

ޖެހޭ. އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަނީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ އެބަ އެހެންީވމާ، މީގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވިްސނާލަން ހިނެއްތޯ ވެގެންދާނީ؟ކި

ވެސް ފާްސކުރާކަުށް އަޅުގަނޑަުށް ނުފެންނަ ވާހަކަ ެއއްގޮަތކަުށްމި  ކަަދއްަކއިމެންބަރުން ވެސް މި އިޞްލާާޙ ދެކޮޅަުށް ވާހަ

 ރަުށް ބޮޑަުށް.ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޒަތްތެރި ިއއް ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުތުކޮޅަަކުށްފަހު( ުށް. މުބީނަ އަޙްމަދު

 ުށް.ރަޝީދަ ރިޔާޟް

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާ ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ބާރަުށު  ،އާދެ! ޝުކުރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިްނގުމުގެ ގާނޫަނުށް ހުުށަހަޅާފައި އޮތް

ރު އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ ވުރެ ގިނަ ފަހަ  ފަހަރަުށް ިއވާ އިޞްލާޙު އެއްދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފަ

ގެެނިވގެން ސީއަުާށއި ގާޫނނުތަކަުށް އިޞްލާޙުނޫނުއަސާމުހިއްމު ބޭނުންތެރި ކަމެއް، މުހިއްމު ކަމެއް. ައޅުގަނޑުެމން ޤާ

ކުރަްއވާ މެންބަރުން ވަރަުށް ތަމްސީލު ރަްއޔިތުންއަންނައިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ތިްއބަވަިއގެން 

ބޮޑެތި ވިސްނުންަތއް ިވސްަނންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ަވކި ާޚްއޞަ ހާލަތެއް މެދުވެިރވެގެން 

ބޮޑަުށް ބޯމަތިވެފައި އޮތް ަވގުތެްއަގއި މިފަދަ  އަދި ލޯކަްލ ަކއުންސިލު ިއންތިޚާބު މިހާ ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަްނކަމާއި 

ން ބަޔަކު ބޮލުގައި މީގެ އިްލޒާމުތަކެްއ މިއި ،ވަކި ކަަހލަ މާނައެއް ދޭހަވާ ގޮތަުށް ބަަޔކު މި މާނަކޮުށްން ރީމަ މިއިކަމެއް ކު

ނުން ވެސް މިއަދު މިއީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ތިބި އެހެންވީމާ، ހަމަ ޔަޤީ  މަކީ އެކަުީށގެންވާ ަކމެއް.އަޅަންޖެހު

ްއލަ ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭ ދުވަހެއް މިއީ. އަމިއްލަ މެންަބރަކު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި މީހުންގެ އަމި މެންބަރުން އެ

މީގެ މައްޗަުށް އަހަރާ ހަމައަުށް ތިބި ުހރިހާ އެންމެން  65 ،ބިލެއް. މި ބިލު ރައްދުެވގެންަދނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ

ިއއްޒަތްތެިރ ކަނިޑތީމު ދާއިރާގެ ވާނީ. އެހެންވީމާ،  ުށްފިއްޔާ މިިމއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކޮ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަުށް

ކަމަކީ މިއީ. އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް މިމެންބަރު 

ނަ މާއްާދގައި ރަްއޔިތުންެގ ވަ 70ނޫނުއަސާސީގެ ދަނީ ޤާެގން މަލުކުރަމުން މިރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ޢަ އަޅުގަނޑުމެން

ވެސް  މަޖިލީހަުށް ދީފައި އޮންނަ ބާރު. އެ ބާރު ބޭނުންކުރާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ހަނިކުރެވިދާނެ. މި ފުޅާ
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ނޫނުއަސާީސަގއި ވަކި މާއްދާއަކަުށް ހަވާލާދީ އެހެން ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢެއްގަިއ ވިދާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާކުރެ

ނޫނުއަސާސީގެ ވަކި ހާލަތެއް ޤާ ބުނޭ އަނެއްާކވެސް އެއިުރގައި ޭއަގއި އެބައެހެން ބުނާ ރަުށް ހަނިކުެރވޭނޭކުރެވޭ މިންވަހަނި

ހެންވީމާ، މި ބަދަލު . އެރެވިާދނޭނޫނުއަސާސީގަިއވާ ޙައްޤުތައް ހަނިކުމި ޤާއްޔާ އެ ހާލަތުަގއި ވެސް ކުރިމަތިވެއްޖެ 

ސިްނާގ އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި ،ނާޅާ. ހުރަސްއަޅާ ކަމެއް ނޫން މިއީ. އެހެންނަމަވެސްނޫނުއަާސސީެއއް ހުރަހެއްގެންނާކަުށް ޤާ

 ކުރަން ައއިސް ތިބޭ މެންބަރުން ނިންމާ ނިންމުން ތިބި މީހުން، ަރއްޔިތުން ތަމްސީލުފައި ފިރިހެނުން، ތަޞައްރަފުފުދި

 ،ގަނުޑގެ ނިންމުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާނީމެދުގައި އަޅު  ވާންޖެހޭނެ ޒިންމާދާރު ނިންމުމަކަުށް. އެހެންވީމާ، މިކަމާ

ގަނޑު ސިާޔސީ ޕާޓީއެްއ ަގއި މިއަދު ކުރިއަުށްދާނެ ޕީ.ޖީ މީޓިންއެއް. އެ ބައްދަުލވުމުަގއި ައޅުގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުޕީ.ޕީ.އެމް

ިމއީ  ،ނަމަވެސްމަލުުކރާނީ. އެހެންްއގޮތަުށް އަޅުގަނޑު މިކަުމގައި ޢަކުރާ މީހަކަުށް ވާީތވެ ޕާޓީގެ ވިޕްލައިނާ އެތަމްސީލު

ކުރާ ގޮތުަގިއ މިވަރު ކަންަތއްތައް އަުޅގަނޑުމެން ކޮުށްގެންުނވާނެ. މިއީ ޮބޑުާވ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުއަޅުގަނޑު ކަން

މަ ކުރަްނވާނެ. އެކަމަކު މިއީ މީގެން ަވކި ކޭ ނޫން. ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު އައިމިކަން ކުރާ ގޮތެއް ނޫން. މިކަން ނުކުރާުށެ

ކު ހާސިުލކުަރން އުޅެނީ ކަމަުށް އެ ވާހަކަ ދެކެވުމުެގ ޖާގަ ީމގައި އޮންާނނެ. އެީއ މިހާރު މިދެންނެވި މަޤުޞަދެއް ބަޔަ

. ހުުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައޮތީ މިއަުށް އެޕްލިކޭޝަން  . މާދަން މި އޮތީ ބޯމަތިވެފަ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު މި

މިކަހަލަ ަވގުތެްއގައި ިމކަން ކުރީމަ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ވޯޓުދޭ ، މިހާރު ބައެއް މީހުން ހުުށަހަޅައިފި. އެހެންވީމާ

ދޭން އުނދަގޫ މައްަސލައަކަުށް މިކަން ެވގެންދާނީ. ކޮުށްނީ ވަރަުށް އޭަގއި ބަޔާންކޮުށްދޭން، ތަްފޞީލުމީހުންނަުށް ކުރިމަތިވާ

 ޢަލަިއކުމް. ދަންނަވަން. ވައްސަލާމް އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ުށް.ނާޡިމަ މުޙައްމަދު

 

  އްެކވުން:ވާހަކަދެ ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ގެެނވުނު  ުށް މިގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަލޯކަލް ަކުއންސިލު) 2010/10ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

މުންދާ މިކަހަލަ އިޞްލާޙަކަުށް ައޅުގަނޑަކަުށް ާތއީދެއް ނުކުެރވޭ. ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް މި ސަރުކާރުން އިރުއިރުޮކޅުން ހުުށަހަޅަ

އިންތިޚާބަކަުށް ކުރިތިލާންވީާމ  ފާޅުުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވުން  ނުޖެހޭ ގާނޫނުތަކަުށްދެކޮޅު

 ްއޔާ އެ ލާން ވެއްޖެްއޔާ، ވޯޓުވޯޓު ބޭނުންެވއްޖެ، އަހަރުެގ ެއްއވެސް ބޭފުަޅކަުށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް 65

 ،ފެުށޭ އުމުރު ؛ކުެރވޭނެ އުސޫލެއް ނޫން. ކުރިމަތިލުމުގެލުުށް ގަބޫބޭފުޅުންގެ ބޭނުން އެބަ ހިފަންޖެހޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަ

ނިމޭ އުމުރެއް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫެލއް  ،އަހަރު. ރަނގަޅު. މިއީ ީމގެކުރިން ެވސް އެކަން އޮތް ޮގތް. އެހެންނަމަވެސް 18
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ރިބާއަކީ އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންެގ ނުކުރަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. ކަންކަން ނިންމުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ދުނިޔެ ތަޖު

ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ  ކަމުގައި ވިަޔސް އެލިޔުންތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ނޫން ގޮތަަކުށް އެއްވެސް ކަެމއް ނުކުރޭ. ޢިލްމީ ފޮތެއް 

ވެްލގެ ނީ. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލާނަން ރާއްޖޭގެ ވަރަުށް މޮޅު މިސާލަކަުށް އޭ.ލެކަންކަން ހިމެނިގެންދަ ގެން މިހިމެނި

ގޮުތގައި ނުވަަތ  ގެތަޖުރިބާ ހުރި ބައެއް ގޮުތަގއި، ގެދުނިޔޭގެ އެްއވަނަ ލިބިގެން ައންނަ ކުދިން ވަރަުށް މަދު ޢިލްމީ ބައެއް

އެންމެ މަޝްހޫރު  ައއުން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައިއަންނަ  މޮޅު ބައެްއގެ ގޮުތަގއި ދެން އިތުރަުށް ނިކުމެގެން

ރުަގއި ަތޖުރިބާގެ އަީލގަިއ ގިަނ ބޭފުުޅން ނިކުމެ ހުރީ. މިސާލަކަުށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ލާއިމީހުންނަުށް ބަލައި

ްއވާފަިއވާ މީގެކުިރން ރައީސްކަން ކުރަ ޑިާއގެ ވަރަުްށ މަޝްހޫރު ބޭފުޅެއް؛ބިލްގޭޓް ކަުމަގއި ވިަޔސް، އިން  ،އެއް ބޭފުޅެއް 

ވަނީ. އަުޅގަނޑަުށް މި އިޞްލާޙުތަކުން ސިފަެވގެން  ގަކުރެވިަފއި މިސް ތަޖުރިބާ އެންމެ ބޮޑަުށް ފާހަބޭބޭފުޅުންނަުށް ބެލިޔަ

ގޮުތަގއި. ދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން  ގެވަކި ބަޔަކަުށް، ވަިކ މީހަކަުށް ދިމާކޮުށް، އަމާޒުޮކުށް ފޮނުވާ ހަމަލާއެއް ،ދަނީ މި

ފޯމުލުމާ ހަމައިން މި އިޞްލާޙުލުމަކީ މިހާރު ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލުމަުށް  ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

، މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިއަުށްވުރެ ކުރިން މިފަދަ ކަމަކަުށް ވިސްނުން ހުރި ނަމަ

މިކަްނ  ގެންަމޝްވަރާކޮުްށ، ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަުށް ވާނަމަ އެންމެން ެއއްބަސްވުމަކަުށް ައއިސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީތަކާ

މުތަކަުށް ދުނިޔޭގައި ތަޖުރިބާ މަތީ މަޤާ އަހަުރން މަތިވީމަ މިކަހަލަ  70އަހަރުން،  65ން އެންމެ ރަނގަޅު. މިހާރުވެސް ކުރު

އުމުތަކުން ކުރިމަތިލަމުންދާ ވާހަކަ ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި. އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރާނަްނ ޤަހުރި ބޮޑެތި 

ތަނަުށް ދުވަސްވީ މީހުންނާ ނުލާ މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް ެފނިފައެއް ނެތް. މިސާލަކަުށް އެގޮތަުށް. ރާއްޖޭަގއި މިހާހަމަ 

އަުޅގަނޑަުށް ކުެރވޭ ަތޖުރިބާއަކީ މަނިކުފާނު ވެސް  ޮގނޑި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުާފނު ވަޑަިއގެން ތި އިންނެވި

އްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތަުށް އިންދާ ރާ އަހަުރވާއިރު ކުރިމަތިނުލެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ މަނިކުފާުނ ތި އިން  65

ޖެހި މު ދޫކޮުށްލަންއީސް ވެސް މަޤާމު ކޮންމެވެސް ގޮތަކަުށް ޫދކޮުށްލަންޖެހި، ނައިބު ރަމަޤާމުގައި އިންެނވި ބޭފުޅަކު މަޤާ

ސުވާލެއް.  އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ އުފައްދަންޖެހޭ ވެިރކަމާ ހަވާލުވާނީ ިކހިނެއްތޯ؟ އްޔާއަހަރު ެވްއޖެ 65މަނިކުފާނަުށް 

އަހަރުވެފަިއ އިން ބޭފުެޅއް.  70ކުރަްއވާ ޭބފުޅެއް. މަނިކުފާނަކީ މަނިކުފާނަކީ ަމޖިލިސް ތަމްސީލުމިސާލަކަުށް 

. ކިހިނެއްތޯ މަނިކުފާނު މަތީ މީހަކަުށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނޭއަަހރުން  65ނޫނުއަާސސީން އެބަ ލާޒިމުކުރޭ ޤާ، އެހެންނަމަވެސް

ގާނޫނު ހަދާއިރުަގއި ިމ ހެދެނީ ކޯްއޗެްއކަން ބެލިގެްނ؛ ، ުށުއަރާ އެބަ. އެހެންވީމާ ފު ހަވާުލވާނީ؟ ގާނޫނާއެކަމާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު އޮޅުންބޮޅުންވެފައި ގާނޫނުތައް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ދިމާާވ ކަމެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ގާނޫނެއްަގއި ވެސް މި ދަނީ ހަމަ މިހެން. އެހެންވީމާ،  އުފައްދާ ސުވާެލއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިގޮތަުށް ހުުށަހަޅާ ކޮންމެ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ގަޫބލުކުރެވޭނެ ކަންކަެމއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އިޚުލާޞްތެިރކަމާ އެކު ގާނޫނެއް ގެަނއިމާ 

ން ގެއްލި، މިއީ ބަޔަުކ މިއަުށް އެކި ދިމަދިމާލުން އެކި ބަސްތައް، އެކިފާުޑގެ ކަންަކން ލަމުންގޮސް ގާނޫނުގެ ފުރިހަމަކަ

އަމިއްލައަުށް ފޮތެްއގައި ިލޔެފައި ނެރޭ ވާހަަކއަކަުށް ެވގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުައާސސީ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނުަށް 
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ކިޔޭކަުށް ނެތް ޤާނޫނުއަސާީސައކަުށް. އެއީ ތާރީޚަުށް ލިެޔވޭ ާވހަކަ ފޮތެކޭ އެްއގޮތަުށް ސިފަެވގެން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެިރ 

އީސް. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާީތވެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބައެްއ ރަ

ބޭފުޅުންގެ ބަހުސުން އެބަ އެނގޭ މީތި މި މަޖިލީހުން، މެޖޯރިޓީ އޮތް ޕީ.ޕީ.އެމުން މީތި ފާސްވާނެ ކަމަކަުށް ލަފައެއް 

ން. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ މި ަމޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅި ބިލު ވެސް ނުކުރެވޭ. އެއީ ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތު

ހަމަ މިގޮތަުށް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރިން. އެހެންވީމާ، މިއީ ޕާީޓން ހުުށަހަޅާ އެއްޗެއް ކަމަުށް ިވޔަސް، އަިމއްލަ މެންބަރަކު 

ކަން ގޮއްސަ. ަބއެއް ޭބފުޅުން މިއަުށް ތާއީދުކުރައްވާނެ ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު އޮތީ އޮޅޭ މިންވަރަުށް މި ކަން

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވެސް، އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިއީ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަުށް، ނޫނީ ނިމިގެން ހުުށަހެޅިފައިވާ 

 އިޞްލާޙެއް ކަަމކަުށެއް. ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ިތދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސް. އާދެ! އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ބައެއް ފަހަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކުރެވޭ `. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީ

ބަހުސްތަކުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ސިާޔސީ ކަންތައްތައް މި ކުރަނީ ނުވަަތ ކުރަން މި އުޅެނީ އަލަުށް 

ވިސްނުާމއި ވާހަކަަތއް ވަކި ނިޒާެމއްެގ  ކަމަުށް ހީވާ ކަހަލަ ސުވާލުތަކެއް އެބަ އުފެދޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޔޭގައި ިސޔާސީ

ތެރެއިން، ވަކި ސިސްޓަމެޓިްކ ގޮތެްއަގއި ދަްއކަން ފަުށައިިފ މީލާދީން އެތައް ސަޭތކަ އަހަރެއްގެ ކުީރގައި. އޭުރގަިއ ެއ 

ތިބި،  ވާހަކަތަްއ ދެއްިކ ޢިލްމުވެރިން ބުނާ ގޮތުން ވިްއޔާ ޤައުުމެގ ސިޔާސީ ކަންކަމާ ހަވާުލާވންޖެހޭނީ ކިޔަވަިއގެން

ތަންދޮރުދަންނަ، އެންމެ ބުއްދިވެރި މީހުން. އަދި ވަކި އުުމރެއް ވަންދެކަުށް އެ މީހާ ވަިކ ކަހަލަ ކިޔެވުމުގެ ތަޢުލީމު 

ހާސިލުކުރުމާއި ވަިކކަހަލަ ތަޖުރިބާއެއް ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި ވަކި ކަހަލަ މުއްދަތެއް ހޭދަުކރަން ވެސް ޖެހޭ. އެ ވާހަކަތައް 

އައި މި ތަރައްޤީގެ ހިސާބުތަކަުށް ބަާލއިރު ދުނިޔޭގައި އިސްލާމީ ޙަޟާރާުތގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ބާއްވާަފއި ފަހުން

ފެނިގެންދޭ، ޤައުމުެގ ސިޔާީސ ކަންކަމާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ަފރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތަެކްއގެ ގޮތުގައި ޢިލްމުވެރިން ކަނަޑއަާޅ 

ެޔވީ ތަޖުރިާބއާއި މިއީ ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވިާދޅެފައި ހުންނަ ބަސްފުޅުތައް. ޝަރުތުތަކުގެ ތެޭރގައި ޢިލްމުެވރިކަމާއި، ދުނި

އެހެންވީމާ، އުމުރު މަތިެވގެން ހަމައެކަނި ަވކި އުމުރަކަުށް ދިަޔއިމަ އަުޅގަނޑުމެން ސިޔާސީ ަކންކަމަުށް މީހުން ނުގެންނަން 

މަޖެހޭ ވިސްނުމެއް ނޫން. މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގެންގުޅޭ ވިސްނުމަކީ ެއއީކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެއހާ ހަ

ބޮޑު ޤައުމުެގ، އެންމެ ބާރުގަަދ ޤައުމުެގ، އަްސކަރީ ގޮތުން އެންމެ ބާރުގަދަ ޤައުުމގެ ވެިރއަކަުށް ވެސް ހުންނެވީ ވެސް 
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ޕުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އަހަރުވީ ބޭފުެޅކޭ ެއއްބޭުފޅަކު ވިދާުޅެވއްޖެ. ތެދުފުޅެއް. އެއީ ތެދު ވާހަކަފުެޅއް ެއއީ. ޔޫރަ 70

އަހަރަުށް ވުރެ މަތީ ބޭފުޅެއް. ޖަރުމަންވިލާތުގެ ރައީސަކަުށް ހުންނެވީ.  65ޤައުމުގެ ވެރިަޔކަުށް ވެސް ހުންނެވީ އުމުރުން 

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮުޑ، އަދި މި ނޫން ބައެއް ބޮޑެތި ަޤއުމުތަުކގައި ވެްސ؛ އެންމެ ބޮޑު ޑިޮމްކރެސީ އިންޑިާޔގެ ަރއީސަކަުށް 

އަހަރަުށް ވުރެ މަތީ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް  65ތު ވެސް ހުރީ އުމުރުން މި ވަގު

ކުރަންއުޭޅއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އަދި މިދަންނަވަނީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަާކއި، ޮބޑެތި ޑިމޮކްރެސީތަާކއި، ޒިންމާއާިއ 

ހާސް ގުނަ ކަްނތައްތައް އުފުލަންޖެހޭވަރުގެ ޭބފުޅުންގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ.  ވާޖިބާ، މިކަންކަން އަާދކުރުމުގައި އެތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ެއއަުށް ވުރެ މާ ުކޑަ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެއައުށްވުރެ މާ މަދު. އެހެންވީާމ، 

އެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭ ގޮތަުށް ކަންކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ތިބޭ މަދު ތަޖުރިބާހުރި ބޭބޭފުޅުންނުަށް 

ވަނަ ފަހަރަުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި  2ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން 

ން ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ތިބި ކިަޔވަިއގެން ތިބި މީހުން ވެސް އެހާ ގިނަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ިސޔާސީ ގޮތު

ބޭފުޅުން ވެސް އެހާ ގިނަެއްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއ ބޭފުުޅންނަުށް ފުރުޞަތެއް ހަނިކުރަން އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނުން 

ފާސްކޮުށްފައި ކުރިަމއްެޗއް ުނލެވޭނޭ ވިދާުޅވެފަިއ، އެކަމަުކ އަުޅގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުްނެގ ކައިިރއަުށް ގޮއްސަ އެބަބުނޭ 

މެންގެ ޕާީޓގެ ކެންިޑޑޭޓަުށް ވޯޓުދޭުށޭ. އެހެން ބުނީމަ އެ ބޭފުޅުން ބުނާނެ ތި ބޭފުޅުންނެއް ނޫންހެއްޔޭ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު

ތިބެގެން ތިމަންނަމެންގެ އުމުރަުށް އައިމާ އެްއވެސް ިސާޔސީ ކަމަކާ ބަިއވެރިުނވެވޭޭނ ކިޔާފައި ވޯޓު ނެްނގެވީ. 

ހެްނވީމަ ބުއްދި ެވސް ހަމައެއް ނުޖެހޭހެން އަޅުަގނޑަުށް ހީވަނީ ބަެއއް ފަހަރު އެހެންވެއްެޖއްޔާ ތި ވާހަކަ ެދއްކުމުެގ؛ އެ

ން އުމުރަކަުށް ނޫން މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރެވޭއިރު. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކޮންމެހެ

އަދާނުކުރެޭވ  ވާޖިބު، ދުވަސްވެ މީހާ ބަލިކަުށިވެ ކަންކަމަުށް ބަލަންޖެހޭނީ. އުމުރުން ކަމާއި މިބަލަންޖެހެނީ. މީހާގެ ޤާބިލު

، ނުެވސް ދޭނެ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ  ނުލިބޭނެ. އަދި ރައްޔިތުން މީހަކަުށް އެ ފުރުޞަތެއް ރަނގަޅު އެ ،ހިސާބަުށް ގޮއްިސއްޔާ 

ލަ ކަންތައްތަކަުށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކުން އަޅުގަނޑުމެން ތިބެެގން މިކަހަ

ހުރި  ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ދުިނޔޭަގިއ ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްަތކަުށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. ޢިލްމީ ގޮތުން ކުރެވިަފއި

ކަންކަްނ  ުށް ވެސް ވިސްނޭ ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަުށޭހުރިހާ ކަމަކަުށް ބަލާފައި ބުއްިދއަ ދިރާސާތަކަުށް ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ. މި

 ކަނި ައޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ގޮތުން ުއފެދޭ ޖަޒުބާތަކަުށް ޤައުުމގެ ާގނޫނުތައް ފޮތިފޮތިކޮުށް ކޮުށަންނިންމަވާނީ. ހަމައެ

 އެންމެ ރަނގަުޅ ގޮތަކަުށް ެއކަމެއް ނުދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ވެއްެޖއްޔާ އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު 

 ުށް. އަނާރާ ނަޢީމަ
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 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކަީޒ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަުރ 

ވުމުން  އަހަރު 65ެއއީ ުއމުރުން  ،ކުރެވޭ މައްސަލަބަހުސް ުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މިލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އައުސޫ

ނުކުރެވޭ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އެއީ މާްތވެގެްނވާ އިްޞލާޙަުށް ތާއީދު އޮީތ. މި ުނލެވޭ ގޮތަކަުށް މިކައުންސިލަރު ކަމަުށް ކުރިމަތި

. ަހވާލުކުާރއިރު ކަމަކީ ވެސް ހަމަ ރަުެށްއގެ ވެރިކަން ހަވާލުކުާރއިރު، ކައުްނިސލަރު ދީނުަގއި ވެސް ވެިރކަން އިސްލާމް

މީހަީކ  އެ ،ކަަމކީ 2ގެ ވަސިްއޔަތްޕުެޅއްަގއި ވެސް ވޭ. އެ رضي هللا عنه ކަުށް ެބއްލެވުމަުށް ޢަލީ ކަމަ  2މު ވަރަުށް މުހިއް

ދަންނަ މީހަކަުށް ވުން. މީހަކީ ލަދުގަްނނަން  އެ  ތަޖުރިބާ ހުރި މީހެއް ކަމަުށް ވުން ފުރަތަމަ ވެސް. ެދވަަނ ކަމަކީ

މު ކަމެއް. އަދި މީހަކަުށް ފުރުޞަތުދިނުން އެީއ ހަމަ މުހިއް ކުރުމަުށް އެޝަރުތު ަހމަވަންޏާ ވެރިކަން  2އެހެންވީމާ، މި 

އްިލގެންދާނެ. ގިނަ ބަެއްއގެ ޙައްޤުަތއް ގެ އްޔާ ވަރަުށްގެ ސަބަބުން މިގޮތަުށް ފާްސވެއްޖެ އިޞްާލޙު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ނޭގ ބަެއްއ ުށީ ބޭފުޅުން އެބަހުރި ލަްއވާފަ. އަުޅގަނޑަުށް އެގިނަ ަކއުންސިލަރު ަކމަުށް ވެސް ހަމަ އުމުރުން ދޮ ވަރަުށް

ދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާ ފުރުޞަތުތައް ވެސް ހަނިވެެގންބޭފުޅުންނަުށް ލިބިފައި . އެފުޅުން ވެސް އެބަހުރި ލައްާވފަބޭ

ދެވޭ އިނާޔަަތީކ އުމުރުން ދޮުށީ ބޭފުޅުންނަުށް ، ދެވޭފުދޭ އިނގޭތޯ. ަރއްޔިތުްނނަުށް ދިނުމަކުްނ ނު ހަމައެކަނި އިނާޔަތް

ބޭފުޅުންެގ  ބޭފުުޅންނަުށް އޮންނާނެ އެ ނުވާނެ. އެބޭފުޅުންނަުށް ޮއތް ޙައްޤުކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ދެކިގެން ހަމައެކަނި އެ

ބޭފުޅުން ރަނގަޅު ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއި ރަނަގޅު ޚިޔާލުަތއް  ވެސް އެ  ފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންަކން. ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލު

އަުޅގަނޑު ، ބަިއެވރިވުމުގެ މިނިވަންކަްނ، ވޯުޓަގޔާއި އަދި އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވެސް. އެހެްނވީމާ، ދިނުމުގެ މިނިވަންކަން

އަހަރުން  65ލެވޭ އުމުރަކީ ސް ކުރިަމތިހަމަ މިމަޖިލީހުން ކުރިން ބަދަލުގެންނަވާފައި އެބަުހރި ރައީސްކަމަުށް ވެގޮވާލަން 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް  ،އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނުަށް ވެސް 65ދަުށް ކަމަުށް. އޭތި ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން ހަމަ. 

ޤައުމުގަިއ  ގޮތަކީ. ެއއީ މި ކަމަުށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަުށް ބޭްއވުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން އެދޭރައީސް  އެ މަޤާމަުށް، ރާއްޖޭގެ

މައުމޫން  ފަިއ، ވޭތުވެިދޔަ އިްނތިޚާބުތަކުގަިއ ވެްސ؛ކަމަުށް ކުރިަމތިލައްވާުށް ޤާބިލު ބޭފުުޅން ހަމަ ރައީސްއެބަތިބި ވަރަ

ޞަތު ދެއްވުން އެީއ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެ ފުރު އެ، ން. އެހެންވީމާޤާސިމް އިބްރާހީމް ފަދަ ބޭފުޅު ،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފަދަ

 ،މު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އަދިވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަންވަރަުށް މުހިއް

 ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަތކަުށް އުިނކަން އަންނަ ފަދަ  ވަރަުށް ފުންކޮުށް ިވސްނަންޖެހޭނެ.މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން 

 ރެވޭ ކަެމއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުަޞތަުށް. ކުކަންކަން ކުރުމަކީ ެއްއގޮތަކަުްށވެސް ތާއީދު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ދު މުބީނައަޙްމަ

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާ

ގެންނަން ހުުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހަުށް ނޑުެމންގެ ކުރިމަްއޗަުށް އިޞްލާޙު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ބެްއ ކައިިރވެފައި އޮްއވާ މިފަަދ ބޮޑަުށް އިންތިޚާ ލަ ގޮތެްއގައި މިހާައޅުގަނޑަުށް ެވސް ދެންނެވޭނީ ޖުމުބަލާއިރުަގއި 

ނޑުމެންނަުށް އަބަދުވެްސ ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ނުދެކެން އިނގޭތޯ. އަުޅގަގޮތް ގެނައުމަކީ އެންެމ ރަނގަޅުއިޞްލާޙެއް 

އަންނަނީ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް  ރަމުން މިުޤގައި އަުޅގަނުޑމެން ވަކާލާތުކުރައްޔިތުންގެ ޙައް ،ދަނީ މުން މިވަކާލާތުކުރަ

 ކުރަމުން އަބަދުވެސް މިެރވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން މަސައްަކތްކުއް އިޞްލާޙުވޭނެ ަފދަ ގާނޫނުތަކެފަހި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެ

އަހަރުން މަތީެގ  65ހަމަ  މީގެތެޭރގައި، އެޕްލިކޭަޝންތައް ވެސް ލާފައި  ،ބަުށް މިއަދު ފޯމްއަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އިންތިޚާ

އި ެއބަތިބި ވެސް މެ. އެހެންވީމާ، ޢުލޫމާތުގަބޭފުޅުން ތިބުމަކީ ވެސް ހަމަ އެކަުީށގެންވާ ކަމެއް. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ލިބޭ މަ

ރާ ގޮތުަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ބޫލުކު ޞްލާޙެއް ގެނައުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބެއް ކައިިރެވފައި އޮްއވާ މިފަދަ އިމިހާބޮޑަުށް އިންތިޚާ

އެކި  އަދި ހުޅަނުގގެާއއި އެބަ މިސާލު ނަްނގަވާ އެެމރިކާ ގިނަ ބޭފުުޅން ކަމުަގއި އަުޅގަނެޑއް ނުެދކެން. ދެން ވަރަުށް ގޮތް

 ނަގަންޖެހޭ ވަުރގެ ތަންތަނެއް ކުރާ ގޮުތަގއި މިއީ ެއއްގޮަތކަުްށވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިސާލުބޫލުޤައުމުތަކުން. ައޅުގަނޑު ގަ

 ހުއްޓެނީ. އެހެން ކަމަުކނުދާނެ. ޓްރަމްޕްގެ އުމުރެއް އާ ހަމަިއގައި މިނޫން. ވަކި ކަހަލަ ކަންކަމަކާ ެޖހުނީމަ ގޮސް އެމެރިކާ

މެރިާކެގ ފަހު، ނުވަތަ އެ ކުރަނީ މަރުވެދިޔުަމުށްޖެހޭ ބަލާކަުށް މިތާކު ކޮންމެހެނެއް. ޓްރަމްްޕ މަސައްކަތް ޅުގަނޑުމެން ނުއަ

ޔަކު ތިބިތޯ ވެސް ައުޅގަނޑު ބަލައިލަންޖެހޭ ދެއްތޯ. ރާ ބަކަމަުށް ބަލައިގެން މަސައްކަްތކު އޮތް  ރައްޔިތުންނަކީ އާޚިރަެތއް

ތިރާމް މުރުގެ ބޭފުޅުންނަުށް އަދަބު އިޙްވިސްނުމަުށް އަންނަންޖެހޭނީ އަބަދުވެސް ދޮުށީ އު ައޅުގަނޑުމެްނގެ، އެހެންވީމާ

 ،ބޭފުޅުންނަުށް ހަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްތަކުގައި މިްސކިތްތަކުަގއި އަުޅކަމުަގއި ހޭދަކުރެވޭނެ ވަގުތުަތކެއް ދީގެން އެ ،އަދާކޮުށް

ބޮޑަުށް އިންތިޚާބެއް  މިހާ ،ބޫލުކުަރންކަމަކު އަުޅގަނޑު ވެސް ގައެބަޖެހޭ. އެ މިފަދަ ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެްނ ވިސްނާލަން

ކަންކަން ކުރުމަކީ  ނުލެވޭ ގޮތަުށް މިޖެހުނީމަ ވަކި ބަަޔކަުށް ކުރިމަތިބެއް އިންތިޚާ، ެބއް ައއިސް ބޯމަތިވެކައިިރވެ، އިންތިޚާ

އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާނެ  ،ދުކޮުށްއެއީ ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަެމއް ނޫން ޔަޤީނުން ވެސް. ސަރުކާރުން އެކަމަކަުށް ތާއީ

ޔޫރަްޕގެ ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ، ައޅުގަނޑުމެން އެމެރިކާގެ  ،ގޮތެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ުނވެސް ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް 

 ސް ނަހަދާ ެއއްޗެހި ދީ ވެ ދޮުށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަުށް އެަލވަންސްަތކާދަްއކާއިުރގަިއ އަުޅގަނުޑމެން މިދޭ ކަހަލަ ވާހަކަ

މިހެން އަޅާިކޔާއިުރގައި ިމއީ ިއސްލާމީ ވަޙްދަތު އަުޅގަނޑުމެން ، މި ލެވަލަކަުށް. އެހެްނވީމާ ދެއްތޯ އެ ަޤއުމުތަކަކުންނެއް 

ހެދީމަ ކަމަކުނުދާނެ ކާ މުޅިން ައޅާކިަޔއި، އެްއގޮތްކޮުށްހުޅަނުގގެ ޤައުމުތަ ލާމީ ޤައުމެއް މިއީ. މި ޤައުމާއިބޮޑު އިސް އޮތް

ާޒތުގެ ވާހަކަ ހަމަ ނަންގަވައިެގން ދެއްކީމަ އެންމެ ރަނގަޅު  އެ، އެްއގޮަތކަުށްވެސް. އެހެްނވީމާްއޒަތްތެރި ރައީސް އި
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އޮންނަ މީެގ  ބަލަން. އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމުަގއި މި ބޮޑަުށް ވާހަކަައކަުށް ނުވެދާނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މާ

ން ބޭނުންވަީނ އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުއަުޅގަނޑުމެން ، ންީވމާނާޔަތްތައް އެބަދެން. އެހެކުރީަގއި ފާހަގަކުިރ ގޮތަުށް އި 

މިކަހަލަ  ،ކާފަ ދަރިން ބެލުމުގައި، ދަރިން ބެލުމުގައި ،ެއކުަގއި. ޢާއިލާއާ އަރާމުކޮުށް ހަޔާތުގެ ބާކީ ދުަވސްތައް ހޭދަކުރަން

އެދެނީ ޙަޤީޤަތުގައި.  މި ކަންކަމުަގއި އުމުރުން ދުަވސްވީމަ އެކަްނކަމުަގއި ހޭދަކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ބޮަޑުށް

ގަކޮުށްލަްނ ވާހަކަ ފާހަ  އެ، އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެހެންީވމާ މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ަވގުެތއް ކަމަކަުށް ،އެހެންނަމަވެސް

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.  . ވަރަުށްއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަުށް އެުދނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއި އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 ުށް.މޫސާމަނިކަ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ނިގުަޅއިގަންނަްނވެގެން  ަކމެއްދަނީ މި އިޞްާލޙު ބޮޑަުށް ސިފަެވގެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑަުށް

ގެަނއުމުަށް އަހަރަުށް ވެިރަކން އޮތްއޮތުން ބަދަލު 65ގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަުށް. އެއީ ޤާނޫނުައސާސީަގއި މީހުން ވިސްނައި ބަޔަކު

 އްޔާ ދެންއިޞްލާޙު މިތަނުން ފާސްނުވެއްޖެ އް. މިއަދު މިޙެ ތަނަުށް ލައިގެން އުޅޭ އިޞްލާ ޓަކައި ކޮންެމވެސް ބަޔަކު މި

އަހަރުން ރާއްޖޭގެ ެވރިކަމަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭން މަޖުބޫރުވާ ކަހަލަ  65ތިމަންނަމެންނަުށް  ،ބުނަން އޮންނާނެ

 ވެސް ައޅުގަނޑަުށް މި  ގައިމުއް. ހަމަ ކަހަލަ ކަމެ ނީ. މިއީ ދެން ވަރަުށް އަޖައިބެއްދަ ތަނުަގއި ވާހަކަަތްއ މި ގޮތަކަުށް މި

އްޔާ އެ މިހާރު ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް ެވއްޖެ، ެއކީަގއި ދަންނަވާލަން އޮތީާރނަން. ދެން ހަމައެއާތާއީެދއް ނުކު އިޞްލާޙަކަުށް

ދީފައި އޮންނަ ޙައްޤެއް  ން އްލައަުށް ުއސޫލުތަކެއް ަކނޑައަަޅއޭ. ޤާނޫނުއަސާސީސިޔާސީ ޕާޓީގެ ތެރޭަގއި އަމި

 5، ހަމަ ކުއްިލައކަުށް ޙުކުމެްއ ކޮުށްފާނެ ބުތަކުަގއި ަބއިވެިރވުްނ. އެކަމަުކ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީގަިއ ވެސް އިންތިޚާ

ން ކަނޑާލުމަުށްފަހުގަިއ ޕާޓީ؛ މީހާ އުމުރުން ނުލެވޭނޭ. އަދި އެއަހަރުދުވަހަުށް އެްއވެސް އިްނތިޚާބަކަުށް ވެސް ކުރިމަތި

ވެނީެގ ގެން ކައިއިނދެ މީހުންނާ 3ގަނުޑގެ ބޮޑިބަތާއި، ލީ ލޯއުޅަުށް  ވިއްޔާ ހަތަރު ވަނީ ޕާޓީގައި ބަިއވެިރވާ ކަމަުށް

 ެޑއް މިނއެކަހަލަ ކަންތަްއގަ ގޮތަުށް ވެސް ެއބަހުރި ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، ބައިވެިރވާ ސެޓްފިކެޓާ ގެނެްސގެން ޕާޓީަގއި

 އަުޅގަނަޑކަުށް ނުފެނޭ މިއީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ކަމެއް ކުރަން ާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ެތރޭގައި އުޭޅއެްއޗެއް.އުޅެނީ ސި

ފަހުން މި ޖެހިގެން ައއި ބޮޑެތި ސިާޔސީ  ދާދި ،ކަމަކަުށް. ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރިޔަސް ން ކުރާ ކަމެއްވެގެން ބަަޔކު ރާަވިއގެ

ތަނުގައި ހުރިހާ  މި އަުށްނޫނުއަާސސީބޮޑަުށް ަވއްަތރީ އަޅުގަނޑުމެން ޤާ ޕާޓީތަކުގެ އެތެރޭގެ މަްއސަލަތަކަުށް ބަލާއިރު

ފާލަކަުްށ ވެދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ދަނީއޭ. ހެޔޮ ިޅގެންއަހަުރގެ އެތި ިނގު 65އޮތް  ޕާޓީއެއް ެއއްެވގެން ގެނެއްސަ 
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ނުލެވޭ ގޮތަުށް ތިބި ކަން ކޮުށްލާފައި މިހާރު ކުރިމަތިުކރަންޏާ. ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން އެއްވެގެން އެ ފަހަރެއްގައި އެހެން އެކަން

ާޔ ވިްއޔާ. އެހެންނޫނިއް  ވަނީ މަުށްވެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން ކުރާ ކަމެއް ކަ ،އުމުރުގެ މީހުން

 ވެސް އަުޅގަނޑު މިއީ އެްއވެސް ޕާީޓއަކުން މާ ކަހަލަ ކަމެއް ނޫން. ހަމަގައިމު ކުރާ ބަޔަކު ބުއްދި ސަލާމަތުން ތިބެ

 ކަުށް ވޯޓެއްެވސް މިކަހަލަ ކަމަ ގައިމުބެކްކޮުށް، އަުޅގަނޑު ބުނާ ގޮތަކަުށް އަހާ ބައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަބޮޑަުށް 

 އަހަރަުށް އޮތް ވެރިކަުމގެ ފުރުޞަތު މި  65ދެންނެވީ. މިއުޅެނީ  ހަމަ އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަ މަންޒަރު މި ނުދޭނަން. ދެން

މަޖިލީހުން ނިގުޅައިގަތުމަުށް ޓަކައި މިއަުދގެ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ އެްއޗަކަުށް ހަދާފައި ދައްކާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އަރުވަނީ މަުޑްއވަރީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަމު

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ާލމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ  ،ސް. އާދެ! ިމއަދު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތްއިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ވަަރުށް ފުންކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ގަގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅި

ފަހު އަޅުގަނޑުމެްނ  ުށްނުވަތަ އާ ޤާނޫނުައސާސީއަ، މި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމް އިޞްލާޙެއް. ސަބަބަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ

ޅުގަނޑުމެން ވާދަކޮުްށގެން އިންތިޚާބުތަކުން ބުތަކުގަިއ އަ އޮީތ އިންިތޚާ ކުރެވިފަިއ މިބަލައިގަތް ިމ ނިޒާމު ބަްއަޓން

އެ އުޫސލަުށް ބަދަލު އަންނައައުމަީކ ، ގޮތަުށް. އެހެންވީމާ ކުެރވޭ މީހުން ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބޭކާމިޔާބު

 ،ބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އެހާ ފުރިހަމަ ބަދަލަކަުށް ނުވެދާނެ. މީގައި ައޅުގަނޑަުށް ފާހަަގކޮުށްލެވޭ އަެނއް ނުކުާތއަކީއަޅުގަނޑު ގަ

ަގއި ވާދަކުރާ އިޞްލާޙު ހުުަށހަޅާފައި އޮްތއިރު ނުުކރެވޭ ގޮތަުށް މިރުން މަތީގެ މީހުންނަުށް އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދައަހަ 65

 މީހަކަުށް ވެގެންދާނެ ގޮތެއް މި  ވާނަމަ ދެން އެ އަހަރު ެވއްޖެ ކަމަުށް 65މަޤާމުގައި ދެމިހުރެގެން އުމުރުން  މީހަކު އެ

ރެްއގެ ބަަޔުކ ވަކި އުމު ،ކުެރވިފަިއ ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ ވަކި އުމުރަަކުށްއިޞްލާޙުަގއި ބަޔާން

 65 ވަނީ ދަކަުށްއިޞްލާޙަުށް އަޅުަގނޑު ބަލައިލާއިުރގައި މަިއގަނޑު މަޤްޞަ ނުކުރުމެއް ނޫން. މިބުަގއި ވާދައިންތިޚާ

ެއކު މި ގާނޫނު ބައްޓަންކުރުން. ހަމައެއާ، ޚިދުމަތުގައި ދެމިނުތިބެވޭ ގޮތަުށް މި އިޞްލާޙު އަހަރުން މަތީ މީހުންނަުށް

އަހަރުްނ  65 މަޖިލީހުން އިޞްލާޙެއް ގެނެސްފިންން މި ައޅުގަނޑުމެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން

 ގެ ތެޭރގައި މިގޮތަުށް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ނިޒާމު ބުގައި ނުވަތަ ރަީއސްަކން ނުކުރެވޭމަތީގެ މީހުންނަުށް ރިޔާސީ އިންތިޚާ

ިސސްޓަމް ބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި މެްނ ގެންނައިުރަގއި އަޅުގަނުޑ ގައިޞްލާޙުތައް އަުޅގަނޑު
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ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަުށް އެންމެ ުނވަތަ  ،ކުރަމާ ހިންގަވާ ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަުށްއަޅުގަނޑުމެން ބައްޓަން

އަހަރު  65ވާނަމަ އެގޮތަކަުށް. ކައުްނސިލުތަކަުށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ފަރާްތތަކަުށް އުމުރުން  ކަމަުށް ފައިދާހުރި ގޮތް

އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަުށް  65މުގައި ނުތިބެވޭ ކަމަުށް ވާނަމަ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވުމަުށްފަހުގައި މި މަޤާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ެވސް ޚިދުމަތްކުރެވިގެންުނވާނެ. މި އިޞްލާޙު؛ މި ގާނޫނަުށް މި އިޞްލާޙު ގެންނަ ކަމަުްށ 

އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކަުށް ދެން ވާދަނުކުރެޭވ  65ުއމުރުން ވާނަމަ އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ވެސް 

ގޮތަުށް އިޞްލާުޙގެންނަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުެމންގެ ސިސްޓަމަުށް މިކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނައިުރގަިއ 

އި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ކޮންިސސްޓެންސީއެއް އަުޅގަނޑުމެްނ ގެންގުޅެން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާެއކީގަ 

މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮަތުށް، އަުޅގަނޑަުށް ވެސް މި ިއޞްލާޙު މަޖިލީހުަށް އައިއިރު ަތންކޮޅެއް ލަްސވެއްޖެ. މިހާރު 

ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެ ވަނީ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަުށް ފޯމް ހުުށަހަޅާފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި އިޞްލާުޙ 

ހުން ފާސްކޮުށްފި ކަމަުށް ވާނަމަ، މިހާރު މަސައްކަތްކުަރމުންދާ ފަރާތްތައް، ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް އެ މީހުން ކޮުށްފަިއ މަޖިލީ

ހުރި މަސައްކަތްތަކަުށް ވެސް ޭއގަިއ ހުރަސް އެަބއެޅޭ. އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫުލކުރަން، ޤާނޫުނއަސާސީން ލިބިދީފައި ހުރި 

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލިެޔފައި އެބައޮތް. ެއއީ އެހެން ގާނޫނަކުން ބަދަލެއް ގެނެސްގެން،  އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ހަނިކުރެޭވނެ ގޮތް

އަދި ެއއީ ދުނިޭޔގެ މިނިވަން ޑިމޮކްރެސީތަުކގައި އެކަން ހިނގާ ުއސޫލުތަކަުށް ބަލަިއގެން. ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ޓްރަމްްޕގެ 

ސް ވެސް ޓްރަމްޕް ކޮުށްފަިއ ހުންނަ ރަނގަޅު ކަންކަން ވާހަކަ ދައްަކއިފި. ޓްރަމްޕަކީ އަދި ޣައިރު މުސްލިކަމަުށް ވިޔަ

އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަްނ އެބަޖެހޭ. ޓްރަމްޕް އެހެރީ މުޅި އެމެރިކާަގއި ތިބި އެންމެ ވަރުގަދަ ިސޔާސީ ފަރާތްތަކާ 

ގަނޑުމެންެގ ައހަރުގައި ރަީއސްކަމަުށް ައއިްއސަ. އެއީ އަޅު  70ހަނގުރާމަ ކޮުށްގެން އިންތިާޚބެއް ކާމިޔާބުކޮުްށގެން 

ޤާނޫނުއަސާސީ ައޅުގަނޑުމެން ބައްޓަންކުިރއިރު ެވސް ދުނިޔޭަގއި އޮްތ އެންމެ ރަނަގުޅ ޑިމޮކްރެސީތަުކގެ ތެޭރގަިއ 

އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ބުނަމުން އައި ޑިމޮކްެރސީައކީ. އެމެރިާކގެ ސިސްޓަމު އޮތް ގޮތަުށް ރިާޢޔަތްކޮުށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 70މެންގެ ޑިމޮކްރެިޓކް ނިޒާމު ައޅުަގނޑުމެން ބައްޓަންކޮުށްފައި އޮީތ. އެހެންވީމާ، ޓްރަމްޕް ޤާނޫނުއަސާސީ، އަުޅގަނޑު

އަހަރުަގއި ވެިރކަމަުށް ައއިްސފައި އެހެރީ. ެއއީ ދުނިޭޔގެ ޤައުމުތަކުަގއި ެއކަންކަން ކުެރވޭ ުއސޫލުކަމުަގއި، ަބއެްއ 

ނޑުމެން ބަލަިއގަންނަން ެއބަޖެހޭ. ޓްރަމްޕަކީ ކާފަރަކަުށް ޑިމޮކްރެސީތަުކގައި އެކަްނކަން ހިނގާ އުސޫލުކަުމގައި އަުޅގަ

ވީތީވެ އޭނަ ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް އެއީ ގޯސްކަެމއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބަލަިއގަންނާކަުށްުނޖެހޭ. ރަނގަޅު ކަމެއް ެވސް 

ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާުޙ  ކޮުށްފާނެ ޓްރަމްޕު ވެސް. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި

މަޖިލީހަުށް އައިލެއް މާ ލަސްވެއްޖެ. އަދި އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމަުށް މިކަހަލަ 

ހޭ. ން އެބަޖެބަދަލެއް ގެންނައިުރގައި މިއަުްށުވރެ ފުންކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ވިސްނުން ހިންގަން އެބަޖެހޭ. ފިކުރުކުރަ

ުގޅޭގޮތުްނ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގައި ބަހުްސކުރެިވގެންާދނެ. އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ  އާދެ! މި ިއޞްލާޙާ

ކޮުްށެގން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ތްއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ތެރޭަގއި ތިއްެބވި މެންބަރުން ޚިޔާލު އެއްގޮ
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ގޮތުަގއި އެ ނިންމުން ނިމިެގންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ .މިގެންދާނެންއް ނިމިއަުށް ކޮންމެވެސް ގޮތެ 

އި ވެދާނެ ފަހަރެއްގަ ހެޅުްއވި ފަރާތުންމި މައްސަލައަުށް އެދެވޭ ޙައްެލއް ލިބިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު ެއދެނީ މި އިޞްލާޙު ހުުށަ

ޑަބަލް ޕެންޝަން  ބޭފުޅުން އެބަ ފާހަގަކުރަްއވާ، އެ .ޞްލާޙެއް ަކމަުށްދެްއަގއި ހުުށަހެޅުއްވި އިވަރަުށް ރަނގަޅު މަޤްޞަ

އެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެ ޑަބަލް ޕެންޝަންގެ  ،އެހެންނަމަވެސް .ލިބުމުގެ މައްސަލައާއި މިކަަހލަ ބައެއް މައްސަލަތައް

ކަމުންދާތާ ގާތްގަނަޑކަުްށ ން ދައްވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެ އޮންނަތާ ނުވަތަ އެ އިމައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް އައިސްފަ 

ދަނީ. އެ މައްސަލައަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދި ޙަްއލެއް ނުގެނެވޭ. މި އިޞްލާޙު  ހަތަރު އަހަރު ފާއިތުވެެގން މިދެތިން

ނަަމވެސް މިހާރުވެްސ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކުރިމަތިެވފައިވާ ޑަބަލް ޕެންޝަނުެގ ލީހުގެ ތެރެއަުށް ނައިކަުމަގއި ވީމަޖި

ގެނެވިދާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ޞްލާޙުއްސަލައަުށް ޙައްެލއް ގެެނވެން އެބައޮތް. ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އި މަ

ގެނައުމަުށް ޓަކައި ސިސްަޓމަުށް މިހާ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އިޞްލާޙު ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުންނަ މައްސަލަތަކަުށް

މެން މި މައްސަލައާ ގޮުތގައި މިއަުްށވުެރ ފުންކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނާ އަޅުގަނޑު ރާގެންނަންއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކު

ފިކުރުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގައި ވަރަުށް  ދޭތެރޭ ވިސްނައި

ނުވަތަ  ،ކޮުށްމަންނައިރުގައި މިައުށްވުރެ ފުރިހަފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މަޝްވަާރކުރެިވގެން މި ބިލު ދެން މަޖިލީހަުށް އަ

ގޮތަުށް ނިމިގެންދާނެ ކަމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ނުކުރާނަމަ މިއަުށް ތާއީދުވާ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިއާ ޚިޔާލު ތަފާތު

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު  ހިތަދޫ އަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 އަުށް.މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

 ސަލައެްއަގއި ައުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް އާދެ! އަނެއްާކވެސް ިޚޔާލު ތަފާތު މައް

އްަގއި ބުނާ ިޑމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި މި 16ނޫނުއަސާސީެގ ދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާގެންދަނީ. އާ

މެން އެބަޖެހޭ ކުެރވޭ މިންވަަރކީ ކޮަބއިތޯ ައޅުގަނޑުއް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަުްށ ގަބޫލުމިފަދަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިިނަވންކަމެ

ޖެނެރަލްެގ ގާނޫނީ ލަފައެއް. އާދެ!  މިއަދު މި މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލްސާފުކުރަން. މިކަމުގައި ައޅުަގނޑު ބޭނުން 

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަ ވާެއއްަޗކާ ދޭތެރޭ ޚިޔާލު ތަފާތުނޫނުއަސާސީގަިއވާ ޅުގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނީ ގޮތުން ޤާއަ

ދެއްަވންޖެހޭ މި މަޖިލީހަުށް މި ބިލު ލަފާ ޖެނެރަލް އެކަމަުށް ަކއުންސެލްގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ  ރާޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކު

އި ހިފެހެއްޓިދާނެ އްގަ. އެއީ ޑިމޮކްެރޓިކް ުމޖުތަމަޢެޚިލާފަުށް ގޮުތގައި ޤާނޫނުައސާސީއާ އޮތީ އަުޅގަނޑު ދެކޭ މި އިއައިސްފަ 
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ކްރެޓިްކ އް ނުކުރަން ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަކުަށް އެއްވެސް ޑިމޮ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެ  .ކުރެވޭ މިންވަަރުށްކަމަުށް ގަބޫލު

ވޭތުވެިދޔަ ތަނުަގއި ތަންތަނުގައި ކަންތައްތަްއ  މި ،އުމަުށް ދަތުރުކޮުށްއް. އަުޅގަނޑު ވެސް ސާޅީހަކަުށް ޤަ އްގައެމުޖުތަމަޢެ

އްަގއި މިކަން ހިފެހެއްޓިދާނެ ޖުތަމަޢެކުރަން ޑިމޮކްރެޓިކް މުނު ގޮތް ވެސް ފެނިފައި ހުރި މީހެއް. އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ހިނގާ

 އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްަލކާ، އޮންނަނީ ކަމަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ މިންވަރެްއ ކަމަކަުށް. ދެން ފަހަތުން އަންނަ )ުށ( ގައި މި

 ނޫން. އެހެންވީމާ، މި  ކަމެއް އެްއވެސް ގޮަތކަުށް ޚިލާފުވާ ސްލަކާނޫން މިއީކީެއއް. އިސްލާމް ދީނުގެ އަ ކަމެއް ޚިލާފު

ެއއްގޮތަުށް ކަމަުށް. އެހެްނވީމާ،  ތީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަތަކާއޮ މި އިތަނަުށް ވަދެފަ ުނކުަރން މި ބިލު އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް

 ެޖނެރަލް މިކަމަކަުށް ލަފައެއް ދެްއވަން.  ފަހަރު ދަންނަވަން، ކައުންސެލް އަޅުގަނޑު އަިދވެސް ެއއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ  .އެްއގޮތަުްށ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގަިއ ޢަމަލުކުރެވޭނީ ގަާވއިދާ .ންބަރު، ދަންނަވާލަންއިްއޒަތްތެރި މެ

ިއދާރާގެ ަވކިަވކި މެންބަރުންނާ މަޖިލީހުގެ  ؛ެތރޭގައި ވަިކަވކި ގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތެދުވެ ވަަޑއިގަންަނވާފައި ބަހުސް 

 ފަރާތަކަުށް މި އޮންނަނީ. އެގޮތަުށް ހަަމއެކަނި އެންމެ މި އިން ހަމަޖެހިފަނޫ ގޮތަކަުށް އެ ޖަވާބު ދޭ ސުވާލުކުަރއްަވއި

ތެރި މެންބަރުން މިކަމުަށް އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއަޒތް ގޮތަުށް މި ދޭއި ޖަވާބުކޮުށްފަ. ވަޒީރުންނާ ުސވާލު އޮންނަނީ

 ލްތިމާސްކުރަްނ. ަވޑަިއގެން ަގާވއިދަުށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަުށް އަހުލުވެިރވުމަުށް އަޅުގަނޑު އިވިސްނާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ނީ. ނޭނޭގ ކުރެވު ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ތި ސާފުކޮުށްދެއްވި ސާފުކޮުށްެދއްުވމަުށް. އަޅުގަނޑަުށް ނޭނިގގެން ސުވާލު މި ވަރަުށް

އަރަނީ މި މަޖިލީހަުށް މި ބިލު  ުށްވަންޏާ އަޅުގަނޑު ހިތަުށް މިސާފުކުރަން. އެހެންކަމަ ތަކާ ުސވާލުކުރަންޖެހޭނެކަންތައް

ކިހިނެއްޯތ މިއަުށް ޖަވާެބއް ދެްއވާނީ؟  ،ކޮންފަރާތަކުން ؟އޮތީ މިދެންނެވި ވަރަުށް ބެލިގެން ސާފުެވގެންތޯ ވަދެފައި މި

 ކަންތައް؟ ޝުކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ކިހިނެއްތޯ ަގވާއިުދގައި އޮތީ އެ 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޟަުށް.ރިޔާهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ .`

ކަނޑަެއޅިގެން ޚިލާުފ  ވަނަ މާއްދާއ26ާނޫނުއަސާސީެގ ވާ އިޞްލާޙަކީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ ޤާ އަުށް ހުުށަހެޅިފަިއ މި 2010/7

 މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮުތަގއިއިުރަގއި ިތ މި ަމއްސަލަ ހުުށަހެޅުްއވި، ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ހުުށަހެޅުމެކޭ. އަުޅގަނޑުެގ އެްނމެ

އަާސސީ ޙައްުޤތައް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަުށް  ގޮތަުށް މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި ޮއންނަ ،އުމުަތކުަގއިވިދާޅުާވ ޑިމޮކްރެިޓކް ޤަ

އަހަރު  65އުމުރުން  ؟އޮތީ އިއުމެްއގައިތޯ ެއގޮތަުށް ހިފެހެއްޓިފަކްެރޓިްކ މުޖުތަމަޢެއްގައި ކޮން ޤަ ކޮން ޑިމޮ ،ވިދާޅުާވއިރު

މެއްަގއިތޯ؟ އުކޮން ޤަނުކޮުށްދެވޭނެ ކަމަުށް އޮްނނަނީ ުތންނަުށް ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިުދމަތްއުމެްއގެ ަރއްޔިވީމާ، އެ ޤަ 

މި ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުން މި ބަހުސްގައި އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން އެއަުށް ޖަވާބު. އަޅުގަނޑުެގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 އަހަރު ވާ މީހުން ދެކެ މިހާ ރުޅި މި  65ގެ ފެކްޝަނުން އުމުރުން ޔާމީން އްވެތޯ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ރައީސްސުވާލަކީ ކީ 

ެވްސ  އަހަުރގެ މީހުން ސިޔާސީ ގޮތުން 65ކުރުމަުށް ބޭނުންވާ އުމުރުން އްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްއަންނަނީ؟ ދިވެހިރާ

މިހާ  ވެގެންތޯންވަނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ކީއް ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރުމަުށް އެ މީހުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ހަނިކުރަން މި ބޭނު

 ،އަންނަނީ؟ އަުޅގަނޑުެމން އެ ސުވާލަުށް ަޖވާބު ބޭނުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ރުޅި މި

 ކަްނަކން ހުއްޓުވަން... އެްއވެސް ހާލެްއގައި މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ން އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ފުރުޞަތުފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުން އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

 65ާޔ ެނގީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ ުނކުތާެއއް މި

އޮީތ  ދާފައި މިދާޅުވީމަ، މި ބިލު މަޖިލީހަުށް ވައްއެގޮަތުށް ވި ،ރުޅިެއއްތޯިއ މިއީ ކޮންއަހަރުވާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގަ

ވެސް ޫނން. ބާރަުށު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ނަންފުޅެއްަގެއއްިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ،ސަރުކާރަކުން ވެސް ނޫން

 ވެގެން ައޅުގަނޑު.  ނަމުގައި. އެހެްނވީމާ، ެއވާހަަކ ދަންނަވާލަން އިބްރާހީމް ސުޖާޢުގެ އަމިއްލަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރި މެންަބރު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަުށްގެންެދުވމަުށް ފުރުޞަތުނޫން. ިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްާޔ. ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް
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 އްެކުވން:ވާަހކަދެ ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއީ ކޮންމެ ީމހެއްގެ ނަމުަގއި ހުުށަހެޅި ކަމުަގއި ިވޔަސް މިއީ ސަރުކާރުން 

އި ހުރިހާ ޖެނެރަލް ވަޑައިެގން ދެއްވި ލަފަޔާރނީ ތަނަުށް އެޓަ ބޭނުންވެގެން ހުުށަހަޅާފައި އޮްތ ހުުށަހެޅުމެއް. އިއްޔެ މި

 ހިއްސާކުެރިވެގންދިޔަ. މިއީ ކީްއވެގެންކަްނ، ތަނުގައި މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް މިގެ ތެރޭގައި ހިނގި. ތަނު ކަންކަމެއް މި

 ވެސް  ކަންނިކުރަން ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުމެއްމި ފުރުޞަތު ހަކަންކަން،  ކޮންބަޔަކަުށް މި ،ކޮންބައެްއގެ މަޞްލަޙަތު ޮއވެެގން

އަޅުގަނޑު މި ހުުށަހަޅާ  ،މެންބަރުން ހުުށަހެޅުއްވީ. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަައކީ ތަނުގައި ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ ނިސްބަތްވާ މި

ިއ އެހެން ނޫނުއަސާީސގަވަަނ މާއްދާަގއި ވަަރުށް ޞަރީޙަކޮުށް އެބަ އޮޭވ، ިމ ޤާ 26 ޤާނޫނުއަސާީސަގއި، ހުުށަހެޅުމަކީ

ކަުްށ އެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން. އަހަރުން މަތީ ކޮންމެ ރައްޔިތަ 18ުނވާހާ ހިނދަކު އުމުރުން ގޮތަކަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި

ނޫނުއަސާސީއަުްށ މި ޤާ ނޫނުއަސާސީއަުށް ބަދަލު ހުުށަހަޅުއްާވ.ނޑައެިޅގެން ލިޔެފައި ޮއްއވާ، މި ޤާއެހެންވީމާ، މިހެން ކަ

، މި ބަދަލު ނުގެނެސް ގާނޫނަކުން އެ ހަންޏެއް ނުކުރެވޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ސީާދ ކަނޑައެިޅގެން ވަކި ބަަޔކު

ހުުށަހެޅުމެއް. ހިންގާ ބޮޑު  ފުރުޞަުތތައް ހަނިކުރުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހެޅިހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކެްއގެ  ހުުށަހަޅާފައި ހާރުވެސްމި

ނުދޭންވީ ގަނޑުމެން ކީްއވެގެންތޯ ފުރުޞަތުނުވާނެ. އަޅުވެިރވެގެން މާއެއް. މި މަޖިލީހުން މިކަންކަމުގައި ބައި ޖަރީ

އްޔިތުން ނިންމާނީ އެ ރައްިޔތަކަުށް ޚިދުމަތްކުރަން ކުރާނީ ކޮންބައެއްކަން. އަުޅގަނޑުމެްނ ރަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް

ކަންކަން ފަރުމާކުރުމަކީ  ގާނޫުނތައް ބަދަލުކޮުށްގެން މީސްމީހުންނަުށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަުށް މި ،އެިކއެކި އުސޫލުަތއް

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މި  އެދިގެން ކުެރވޭ ކަންތައްަތކެއްއުމަުށް ހެޔޮެއއްެވސް ހާލެއްގައި މިއީ ޤަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 70 ،އަހަރުތޯ 65މީހަކީ އުމުރުން  ފުރުޞަތު ދޭން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަުށް. ރައްޔިތުން ވޯޓުލައިގެން ނިންމާނީ އެ

ހަނިކުރެވެންޖެހޭނެ  މީހުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރަން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުށް މި ބިލު މީހާތޯ އެމީހަކީ އެންމެ ޤާ އެ ،އަހަރުތޯ

 ،ނުކުރަން. އަޅުގަނޑު މި ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަުށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ެއއްވެސް ހާލެއްގައި ގަބޫލެއް

 އަހަރު މީހުންނުަށް  65އޮތީ އުމުރުން  މަުށް. ިމއަދު މި މަޖިލީހުން މިންދިއުއިލްތިމާސްކުރަން މި ހުުށަހެޅުން އަނބުރާ ގެ

ބަިއވެރިނުެވވޭ ޮގތަުށް. މީގެ ކުރިން ނިންމީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބަިއވެރިުނެވވޭ ގޮތަުށް. ދެން ނިންމާނީ  ކައުންސިލަުށް

އަހަރުވާ މީހުން ދެކެ ކީްއވެހޭ މިހާ ޖެހިލުން މި  65އަހަރަުށް. އެހެްނވީމާ،  65މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަުށް ވެސް އުމުރުން 

އަބުުރވެރިކަމާއި އިްއޒަތާ އެްއކޮުށް ޚިދުމަތްކުރާ އެތައް ބަިއވަރު ބޭފުޅުންނެއް ވަނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމުގައި ވަރަުށް 

އެބަތިބި އެ އުމުރުގެ. އެ ުއމުރުގެ މީހުންނަުށް އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެ. ދެން އަނެއް ފަރާތަކުން ހުުށަހެޅި އަނެްއ 

ޓަކައި، ޫނނިއްޔާ ޕެންޝަުނގެ ނިޒާމު މައްސަލައަީކ، ޑަބަލް ޕެންަޝން ލިބޭތީ. ޑަބަލް ޕެންޝަްނ ލިބުނަނުދިނުމަުށް 

ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން މި އޮތީ ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އުފައްދާފަ. ޕޭ ކޮމިޝަުނގެ ަމސްއޫލިްއޔަތެއް އެ ކަްނކަން 

ރުޞަތުތައް ބެލުން އެއީ. އެހެންވީާމ، ޕޭ ޮކމިޝަނަުށް އެ އޮތީ އެ މަސަްއަކތް ހަވާލުކުރެވިފަ. އޮންަނއިރުަގއި ކީްއވެތޯ މި ފު

ހަނިކުރަންވީ؟ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްވެސް ގޮތަކަުށް މިއަުށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. މިއީ ސީދާ ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. 
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 65ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު އެދެން، މިހެން ނަހައްދަވާުށޭ. މި ޤައުމުގައި އުމުރުން 

އޮންނަންޖެހޭނޭ އެހެން އުމުރުގެ މީހުންނަުށް ވެސް އޮންނަ ފުރުޞަތުތައް. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ  އަހަރުގެ މީހުންނަުށް ވެސް

ބަޔާންކޮުށްފައި އޮންނަ ފުރުަޞތުތައް. އެ ަޙއްޤުތައް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭނެ. މިހެން ކަންކަން ކުރައްަވިއގެން 

 ނުުކރައްވާުށޭ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މުޅި ޤައުމުގެ ސިާޔސީ މަސްރަޙު ޚަރާބުކުރަން މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި 

 ރިފާޢަުށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

)ލޯކަލް ަކއުންސިލުގެ  2010/10ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިމއަދު މި ހުުށަހެޅިެގން އުޅޭ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ އިޞްލާޙު؛ މި ދެ 2010/7އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް، އަދި ހަމައެާއއެކު ދެން ހުުށަހެޅިފަިއވާ 

ޙަކީ ވެސް ިދވެހި ރައްިޔތުންގެ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ހަމަ އަިދވެސް އެއް ފަަހރު ސާފުކޮުށްލަދޭން ބޭނުން، އިޞްލާ

މިއީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މަޝްވަރާކުެރވިގެން ނުވަތަ ުރހުންދީގެން ވައްދަިއގެން އުޭޅ 

ދިވެހި ސަުރކާރުން ފޮނުަވއިގެން އުޅޭ ބިެލއް ވެސް ޫނން. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ  ބިލެއް ނޫން. އަދި ހަމަެއާއެއކީ

މެންބަރަކީ ވެސް އެ މީހަކަުށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އަދި އެ މީހެއްގެ މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ތެރެިއން އެ މީހަކަުށް ގާނޫނަކަުްށ 

ލިބިފައިވާ މެންބަެރއް. ެއގޮތުން، ބާރަުށު ދާއިރާގެ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ ހުުށަހެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހަޅައިގެން އުޅޭ އިޞްލާެޙއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނެޑއް ގަބޫެލއް ނުކުރަން، އަދި ހަމައެާއއެީކގައި 

ހެން މެންބަރުންނަުށް، މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ވެސް އެ ފުރުޞަތު ދެްއަވިއގެންނުވާނެ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި އެ

ނުވަތަ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް، އަދި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ދައުލަތަުށް މިކަމުގައި ބަދުނާމުވާ ގޮތަުށް އެހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ވާހަކަދެްއކުމަކީ ވަރަުށް ޒިންާމދާރުކަން ކުޑަ ކަެމއްެގ ގޮުތަގއި އަުޅގަނުޑ ހަމަ ގަބޫލުކޮުްށ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ މިއާ ދޭތެރޭގައި ެއއްެޗއް ދަންނަަވިއލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އަހަރުން މަތީގެ ރައްޔިތަކީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤާިއ  18ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބަޮއވޭ ދިވެހި ކޮންމެ  26

ގެ ޙައްޤު މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެހެން ގޮތަކަުށް ަބޔާންވެ ނެތް ހާލަތެއްަގއި އެ އަދި އިންތިޚާބުތަކުަގއި ކުރިަމތިލުމު

ފުރުޞަތު އޮތް ބައެއްގެ ގޮުތގައި. މި ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް މި މަޖިލީހުން އިޞްލާޙެއް ެގނެވުނު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އަހަރުން  65އަހަރަުށް ކުޑަކޮުށް، އަދި  30 އަހަރު ުކރީގައި އޮތް ތަން 35އަދި ނައިބު ރައީްސގެ ޝަރުުތތަކުގެ ތެރޭަގއި 

 26މަތީގެ ބޭފުޅުންނަުށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ކަމަުށް. މި ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާެޙއް އެއީ. އެހެްނވެއްޖެްއޔާ މި 
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ވެފައި ނެްތ ވަނަ މާއްާދަގއި މި ޮއންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަވކި ގޮތަކަުށް ަބޔާން 26ވަނަ މާއްދާގެ ތެރެއަުށް އެބަ ފެތޭ. 

ކަމަުށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، ިމއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ޙައްޤަުށް އަަރއިގަތުަމކީ ައޅުގަނޑަުށް ެވސް އެހާ 

އަހަރުން މަތީގެ އެތައް ަބޔަުކ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤަުއމުގައި ވަރަުށް ޒިންމާދާރުކަމާ  65ތާއީދުކުރެޭވ ކަމެްއ ނޫން. 

ގޮތުން ޤަުއމަުށް ޚިދުމަތުގައި އެބަ މަސައްކަތްކުރަްއވާ. ޚާއްަޞކޮުށް ރިޓަޔަރވުމަުށްފަހު އެ ބޭފުޅުންގެ އެީކގައި ެއކި ގޮތް

ތަޖުރިބާތައް އަތޮޅުތެޭރގަާއއި ަރުށްރަުށުގައި އެކި ކަންކަުމގެ ތެޭރގައި އެބަ ގެންުގޅުްއވާ ޖަމުޢިްއޔާތައް ހައްަދަވއިގެން ުނވަތަ 

އި އެބަ ުއޅުްއވާ. ެއހެންވީމާ، މިފަދަ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތަުށް ސިޔާސީ އެހެން ގޮތްގޮތަުށް ސޯޝަލް މަސައްކަުތގަ

ގޮތުން ރައްޔިތުން އެިދއްޖެ ހިނދެއްަގއި ނުނިކުމެވޭނެ ގޮތަކީ ެވގެންވާނެ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނެޑއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. 

ުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ހަމަ އެ ޒިންމާ އެބަޖެހޭ އެހެން އެކަން މި މަޖިލީހުން މިއަދު އެގޮތަުށް ފާސްކޮުށްފި ކަމަ

އަހަރު ވެއްޖެްއޔާ ީކއްވެތޯ އެހެންވެއްެޖއްޔާ ރަްއޔިތުންެގ  65އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެ ިރސްކު ނަގަން އެބަޖެހެއޭ. 

ތީގެ ބޭފުޅުންނުަށް އަހަރުން މަ 65މަޖިލީހަުށް ކުރިމަތިލެވެންވީ؟ އެކަން ވެސް ވެގެންުނވާނެ. ކީްއވެތޯ މިތާ ތިއްބެވި 

 65އެކަހަލަ އިޞްލާެޙއް ލާން ނުކެރިގެން މި އުޅެނީ. އެހެްނީވމާ، ހަމަހަމަކަމާ؛ އަޅުގަނޑުެމންގެ އިސް ރަުްށވެހީން 

އަހަރުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެންމެ ބޮޑު އަޅާލުމެއް މިހާތަނުަށް ދެމުން އަންނަ ސަރުކާރު.  65އަހަރު ވީމަ މި ސަރުކާރަކީ 

ބެމުންދިޔަ އިނާޔަތް މި އޮތީ ދެގުނަ ބޮުޑކޮުށްދީފަ. ކޮންމެ ގެއެްއގެ ތެެރއަުށް ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ މި އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލި

ސަރުކާރުން މިއަދުގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މި ދަނީ ދެއްވަމުން. އެްއވެސް ދަތިކަމެއް ނެިތ އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެ އުާފ 

ގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންެގ ކާފައިންާނއި ހޯދައިދެއްވަމުން. އެ ލާރި ޭބނުންކޮުށްގެން މިއަދު އަޅު 

މާމައިންނަުށް ޢުމުރާއާއި ޙައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން ެއއްެވސް ހާސްކަމެއް ނެތި، ދަރިން އެހީނުވިޔަސް ނުވަތަ ގާތްތިމާެގ 

މިފަދަ ކަމެއް މީހަކު އެހީނުވިޔަސް މި ލާރި ސޭވްކޮުްށގެން އެ ބޭފުޅުްނ އެ އުފާ ހޯދަމުންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، 

އަހަރު  65އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ގަޫބލެއް ނުކުރަން މި ސަރުކާރުން ދުވަސްވީ މީހުން، 

މީހެއްގެ ޙައްޤަުށް އަަރިއގަންނާނެ ކަމަކަުށް. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަނޑެއް ިމއަުށް ތާީއދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 އްޔާ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމުަށް. 

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:



27 

 

ލާމްޢަލަިއކުމް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ އައްސަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެން އެއާ ދެޮކޅުހަދާ އިޞްލާޙެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑަުށް ވެސް ހަމަ ބަލައިލެވުނުއިުރ 

އި ލިބިފައިވާ ޙައްޤުން ބަޔަކު ނިގުަޅއިގަެނވޭ، އެ ޙައްޤު ނިގުަޅއިގަެނވޭ ގޮތަުްށ ވަނަ މާއްދާގަ  26ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާެޙއް ކަމުގައި މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެިރ ބައެއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަުފޅުން ފާހަގަވެގެން މި ދަނީ، 

ނޫންކަމުަގއި. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަީކ، އިްއޒަތްތެިރ  މިއީ ސަރުކާރުން ބޭނުންެވގެްނ ޕީ.ޕީ.އެމުން ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް

ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން މިއަދު ހުުށަހެޅުމަުށް  75ރައީސް ީކއްވެޯތއޭ މި ބިލު ާއްއމު އުސޫލުގެ ބޭރުން، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

އެހާ މުހިއްމުކޮުށް ؟ ފަހު މިއަދުން މިއަދަުށް މި ބިލު ކުރިއަުށްގެންދެވުމަުށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ވޯަޓކަުށް ެއއްސެވީ

ސަރުކާރުން ާއއްމު ގޮތެްއގަިއ ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ ކަންަކމުގައި، ފާސްކުަރއްވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ބިލުތަުކގަިއ މިގޮތަުްށ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޢަމަލުުކރައްވަމުންގެންަދވަނީ. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، 

ރައީސް ބޭނުންފުޅުވެގެން ކުިރއަުްށގެންދަވާ މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ވެާދނެ. އަޅުގަނުޑގެ މަިއގަނުޑ  އިްއޒަތްތެރި

ނުކުތާއަީކ، ޤާނޫނުއަސާސީާއިއ ތަޢާރަޟްވާ ގޮތަުށް، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައިވާ ަޙއްޤަަކުށް ކަނޑައެިޅގެން އުނިކަްނ 

ވަނަ މާއްދާއަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް މި  16ންާދތީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަންނަ ގޮތަުށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ބިލު ފާސްކުެރވިގެ

ވަަނ  16ލަތްތައް ވެސް ބަޔާްނކޮުށްފައި އެބައޮތް. ޤާނޫނުއަސާސީެގ ހާ)ނ( ަގއި ގެ ވަނަ ާމއްދާ 16ވާހަކަދެެކވޭއިުރ، 

ކަން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އި ގައެ ަޙއްޤެއް ހަނިކުރަންވާނީ ކޮން ސަބަބުތަކެއް  ،މާއްދާގެ )ނ( ގައި ސާފުކޮުށް އެ މައްސަލަެއއް

ތަނެްއ  ވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ބަޔާންެވގެންވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ެއއްބަޔަުށް ބަލައިާލއިރު ެވސް މި މައްސަލައާ އެކަމަކާ

ގެެނވެނީ.  ގޮތުން މިގެ ނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުައސާސީގެ ބާބަކަުށް ބަދަލެއް ުއސޫލެއް

ޚިލާފަުށް ޢަމަލުކުރާ  އިވާ ގޮތާަގިއވާ މާއްދާއެްއގަ ޤާނޫނުއަސާސީ؛ ޚިލާފަުށް ޢަމަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ވާ ގޮތާއެ ބާބުގައި 

ގޮތް ޤާނޫނުއަާސސީަގއި  . ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ބަދަލުގެެނވޭިވއްޔާ ޤާނޫުނއަސާީސއަުށް ބަދަލުގެނެވެނީ ކަމުގައި ވަނީ

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވެގެން ނޫނީ ޤާނޫނުއަާސސީއަކަުށް ބަދަލެއް ުނގެނެވޭ.  ބަިއގެ 4/3ގޮތުން މަޖިލީހުގެ  ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ

ފަހު  އެގޮތަުށް ފާސްކުރުމަުށް ،ނަމަ ކަމުަގއި ވަނީޤުތަކުގެ ބާބަުށް ބަދަލެއް ގެންނަައސާސީ ޙައް ،އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮުށް 

އެބަޖެހޭ.  ތޯ ބަލަންޮގސް ެއކަން ފެޭނތޯ ނުފެނޭ މުންގެ ޯވޓަުށްއްއާ  އްމު ިޚޔާލަކަުށް ގޮސްއާ ހޯދަންޖެހޭ. އާއްމު ިޚޔާލު ވެސް

ވާއިރު ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކުރަން ންވެފައި އެހެންވީމާ، މިހާ ފުރިހަމައުަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިގޮތަުށް ބަޔާ

ވިއްޔާ  އި ވަނީކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޝައްެކްއ އުފެދޭ ކަމުގަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ތޯއޭ؟އުޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި

ދުވަހަކު  ވެސް ެއކަމުން ޙަޤީޤަތުގައި ުދރުވެގަންނަން އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ކޮންމެ

ވަަނ މާއްދާއަުްށ ިރޢާޔަތްކޮުށްފައި ޤާނޫނުައސާސީަގއި އޮންނަ ަޙއްޤުތަކަުްށ ވެްސ  16ފެނިގެން މި ދަނީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ކަމަުށް ސީަގއި ުނވާ ކަން. ދެން ކޯޓުަތކުން ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބަލަދުެވރިން ކަމުގައި ަބޔާންކޮުށް ޤާޫނނުއަސާތަން އަރަިއގަނެވޭ

ން. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނީ ވެރިކަމެްއ ބާރުތަކަުށް ެވްސ އަރަިއގަންނަ ތަ ވެސް އަދި ޤާނޫނުއަާސސީން ލިބިގެންނުވާ
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ވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި  ގާނޫނީ ގޮތުން ތަރުތީުބވެފައި މި ،ތީބުވެަފއި މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ތަރު ،ހިނގަން މި ޖެހެނީ

އުޅެނީ  މި ބަޔާންވެގެންވާ އަސާސްތަުކގެ މައްޗަުށް. އެ އަސާސްތަކުްނ ދުރަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް ކަންކަން ކުރަން މި

 ،ްނުކރަން ބޭނުންވާތީވެ. ެއގޮތުންގޮތަކަުށް ވެިރަކން ވެސް އަދި މުޅި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބައްޓަ މުޅިން އެހެން

ވަކިން ާޚއްޞަކޮުށް އިންތިޚާބުތަކާ ގުޭޅއިރު އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ވަރަުށް ގިނައިން ބަަދލު އެބަ އާދޭ. އިންތިޚާބުތަްއ 

އް ޯކޓުތަކުން ދުވާލަކު ގޮތަކަުށް ާބއްވަން ެއބަ ބޭނުންވޭ. އަދި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުަގއި ހިމެނިފަިއނުވާ ކަންތައްތަ 

މުޅިން ގާނޫނީ ވެރިކަމުން  ،ވެސް ކުރިމަތިކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ދެވޭ މިސްރާބަކީ

ދެވޭ މިސްރާބު. މިކަމުން  މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީން ދުރަުށް ،ދެވޭ މިސްރާބު. އަޅުަގނޑުމެންނަުށް މި ދެވޭ މިސްރާބަކީ ދުރަުށް

ނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުވާންޖެހޭ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ އަރުވަނީ އޭދަފުުށީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ސަލީމަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުުށީ

ނީ ހަމަ ހުުށަހެޅިގެން އުޅޭ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ `. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި 

ކަންކަން  ލަން އެބަޖެހޭ މިއި ައޅުގަނޑުމެން ބަަލއިކަަމކު މީގަބޫލުކުރާ އިޞްލާޙެއް ނޫނޭ. އެއަޅުގަނޑު ވެސް އެންމެ ގަ

 ،މި ދިމާވަނީ ކިހިނެއްތޯ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މިކަހަލަ ކަންތަްއ މި ިދމާވާ ސަބަބަީކ އަުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ ބައެްއ ގާނޫނުތައް 

މީހުންނުަށް ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބައެއް ގާނޫނުތައް ފާސްެވގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން ދެން ތިބޭ 

ަތނަުށް ހުުށަހެޅުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަންވީ  ލިބިގެންދަނީ އެ މީހުން ވެްސ ބޭނުންވާ ގާނޫނުަތއް މި

މެންބަރުން ލައްވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ެއކިެއކި ބާރުގެ ބޭނުންކުރައްަވއިގެން  ދުވެސް ައޅުގަނޑުމެން ޕާލަމެންޓުގެއަބަ

ގައި ތިބި ދެން ތިބި މެންބަރުން އެއްަޗކީ، މުޅި މަޖިލީހު ބޭރުން މި ކަންތައްތައް ނުކުރަން. އޭރުން ވާ ންސާފުގެޔާއި އިހަމަ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ،ހަޔާތްކެނޑިގެންދަނީ. އެހެްނީވމާ، އެ ދަރަޖައަުށް އަުޅގަނުޑމެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދޭންވީ

ފަހުން ދަރިފުޅު އެ ގޯސް ކަންތައްތަްއ  ންތައްތަެކއް ކުުރވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެންމެމިހާރު ބައްޕައަކު ދަރިޔަކު ލައްވާ ގޯސް ކަ

ކަންތައްަތއް ހިނގާފަ. ގޯްސކޮުށް  ންނާނެ ަކމެއް ާވކަުށެއް. އޮންނާނީނޯ މަ ދެން ބައްޕަ ރުޅިައއިމަކުރަން ފަުށާނެ. ފެުށީ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ؛ކަމެއް. އުމުރުން ދުވަްސވީމަ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހޭ އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކުރޭ. ސިވިލް ސަރވިްސގައި އެބަ މަސަްއކަތް  ތަނުގައި ވެސް ިސވިލް ސަރވިްސގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބަ އެނގޭ މި
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ެގ ރިޓަޔަރކޮުށްގެން އެ މީހުން އަހަރުގައި. ިސވިލް ސަރވިްސގައި 65، ަގއިއަހަރު 60، އަހަރުަގއި 55އެބަ ރިޓަޔަރކުރޭ 

ލާފަިއ ގެ އުމުރު ދުއްަވއިތަޖުރިބާ ހޯދައިގެން އެ މީހުން މި ނުކުންނަނީ ސިޔާސީ މައިާދނަުށް. ސިޔާސީ މައިދާނަުށް އެ މީހުން

އެހެންވީމާ، އެއީ އެކަްނ  ނުކުންނައިރުަގއި އެ މީހުންެގ ސިޔާސީ ކެިރޔަރު ދުްއވާަލނީމި ވަކި އުމުެރއް ކަނަޑއަާޅފަ.

ވެރިަކން ހޯދަންވެގެން މީހަކު މި  ،އަހަރު ވަންދެން 65މަ މީހަކު ތަޖުރިބާ ހޯދަން ވާނެ ގޮެތއް ނޫން. ފުރަތަވެގެން 

. މަަސއްކަްތކޮުށްެގން ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯދަިއގެްނ އިމަސައްކަތްކުރަނީ ިސވިލް ަސރވިްސގެ ތެރޭަގއި، ސަރުކާުރގެ ތެޭރގަ

ސް ެއ އެހެން ބިޒްނަސްެއއް ކުިރޔަ، ސްއަދި ިރއަލްސްޓޭޓް ބިޒްނަސް ކުިރޔަ، ސްއަދި އެހެން މަަސއްކަެތއް ުކރިޔަ

 ނީ. އަންނައިރުަގއި އެ މީހާއަުށްއުޅެ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުްށގެން ޭއނަ ތަޖުރިބާތަކާ އެީކގަިއ ވެިރކަމަުށް އަންނަން މި

 ންހިސާބު އެ، އެހެންވީމާއަހަރު ެވފަ.  70، 60، 50ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަ ލިބޭ.  ޭއރަުށް ހުންނަނީ އެ މީހާގެ އުމުރުން 

ކުރަން ވެސް ފުރުޞަުތ ރަުށްރަުށުަގއި ެވރިކަން، ކުރަންއެހެން ތަނެއްގެ ވެސް ެވރިކަން ،ކުަރންމީހަކަުށް ޤައުމެއްގެ ވެރިކަން

އަހަރުގެ ތެރޭަގިއ  30ލިބިގެން ތަޖުރިބާ އެ މީހުންނަުށް ލިބިގެން މި ދަނީ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްގެން. ުކއްލިައކަުށް 

އަރާފައި އޭނަ ކުރާީނ  ގައިއަަހރު 30އެކަމެއް ުނކުރެވޭނެ.  ހެދީމަ ގޮތަުށް ުށް ކުރިމަތިލެވޭއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައީސް ަކމަ

ލާނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ެވސް ދުއްަވއި ކަނޑުކޮސް ކަންތައްތައް. ކޮުްށފައި މުޅި ޤައުމުގެ ދުަވސް

ކަން އެކަޭލގެފާނަުށް ރަސޫލު ،އަުށް ى هللا عليه وسلمد صل  محم  އްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ އު ބަދަލުކުރީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ކުޅަދުންވަތައޭ. މިއީ  ىوتعال هسبحانأهلل  ނޫންތޯ.އަހަރުަގއި ވެސް ދެްއވަންވީ 10. އިއަހަރުގަ  40ލިބިވަޑަިއގަތީ 

 . އިބްރާހީމްއިންސާނިއްޔަތަުށް ޢިބުރަތަކަުްށ ހުންނަ ކަންކަން. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޅިުނވީތޯ؟ ކަން ކުރެްއވި. މުސްކުއަހަރާ ހަމައަުށް ރަސޫލު 110ދެން، އުމުރުފުޅުން އަހަރު ވަން 110 ޢަލައިހިއްސަލާމް

މިއީ ޢިބުރަތަކަުްށ  ގޮތް؟ މިއީތޯ ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނުން ހުންނަންވީ އަހަރުަގއި ރަސޫލުަކން ނަގަންވީތޯ؟ 65މުޅި 

ކަން ކުރެއްވި. މިހިރަ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ވެސް ައހަރު ރަސޫލު 950ޢަލައިހިއްސަލާމް  ޙުއަިއއްސަ ހުންނަ ކަންތައް. ނޫ

ރަސޫުލ  ޢަލައިއްސަލާމް، ޖިބުީރލް ކަންތައް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޢިބުރަތަކަުށް ައއިއްަސ ހުންނަ

އެ މީހުންނަުށް  ސްވީ މީހުންނަުށް އިޙްތިރާމްކޮުށް،އަުށް ަވޑަިއގެން އިރުޝާދުެދއްަވއޭ ުއމުރުން ދުވަ مى هللا عليه وسل  صل  

ދުވަްސވީ  ދެއްވާ އުމުރުންރަސޫލާއަުށް އިރުޝާދު ަވޑަިއގެން ކީރިތި ޖިބުރީލް ޢަލައިއްސަލާމް މުތައް ދިނުމަުށް. މަޤާ

ީކއްތޯ ކުަރްނ  އަޅުގަނޑުމެން މުތައް ދެއްވުމަުށް. ނިކަން ިވސްނައިބައްަލވާ!އެ މީހުންނަުށް މަޤާ ކޮުށް،މީހުންނަުށް އިޙްތިރާމު

ުއޅެނީ؟  ކޯއްެޗއްތޯ ައޅުގަނޑުމެން ދަސްކޮުށްގެން މި އުެޅނީ؟ ކޯްއޗެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ކިޔަަވިއގެން މި އުޅެނީ؟ މި

 އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމުންނޭ. އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ކަންތައްތައް ހިނގާފައި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކުެރވޭނީ. ނޑުމެންނަުށް ަކންތައްތައް ހާސިލުބައްލަާވ. ެއ ެއއްޗެހި ވިްސނައިގެން އަުޅގަކަން ވިްސނައިހުރި ގޮތާ ދޭތެރޭ ނި

އޮތް ެއއްެޗއް ނެތް  ތަުށްއަރާއިރަުށް ތަނަކަުށް ބަދަލުގެނެސް،ހި ،ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ހިތަުށްއަރާއިރަުށް ގާނޫނެއް ފާސްކޮުށް

މަ ކަމަކުނުދާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ އެްއޗެއް ބަލައިނުލާ އަުޅގަނޑުެމން ކަންކަން ކުރީ
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ވެވެނީ. އެހެންވީާމ، މިކަހަލަ ފަހަރަުށް ޕާޓީން ވެްސ ެއއްފަރާތް  ބައެއް ކަންތައްަތކަކީ. މިހެން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ބައެއް 

ތިކޮުށް. ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް ރަނގަޅަުށް ކަންތައްތައް ކުރުން ހުއްޓާަލންވީ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ތިބޭނީ ރީ

އްގޮަތުށް ރިއްޔާއެޭކ އެ ނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސުލްޖުމްހޫހިނގީމަ އަުޅގަނޑުމެން ެވސް ޤައުމު ކުިރއަުރވަން ޭބނުންވަ

 ކުރަން. މި ޤައުމުގެ މީހުންގެ އަތްމަތި ތަނަވަސްވާން. މި ޤައުމުގެއަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުންވަނީ މި ޤައުމު ތަރައްޤީ

 ސްނުމާއި ިފކުރާއަުޅގަނޑުމެްނގެ ެވސް ވި ،މަތައް އިޞްލާޙުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުށް ކަންތަްއތައް ދިޔައިކަންތައް

ބޫލުނުކުާރ މަކު އަުޅގަނޑުެމން އިންސާނުން ގަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ތިބޭނީ ރަނގަޅަުށް. ެއކައެްއގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ދިަޔއި

ބޫލުކުރެޭވކަުށެއް. ދުނިޭޔގައި ުއޅެންޖެހޭ ކަުށް ެވސް ނޯންނާނެ އެ އެއްޗެހި ގަައޅުގަނޑުމެންނަ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ައއިމަ

ތްތެރި ރައީސް ބައެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައް ކުާރއިރުަގއި ިއއްޒަ

 ން މިއީކީެއއް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ފަިއ، މިއީކީ ލީ މީހާގެ މައްސަލައެއް ނޫވެސް ިވސްނައިލާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ އަލިފުުށީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަުށް.

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ދު ރަޝީދު ޙުސައިންދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ އަލިފުުށީ

ކަހަލަ  ދުވަހަކު ވެސް ކޮންމެވެސް ފެންނަނީ ކޮންމެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ މި

ކަމެއް  އޮތްހާޤަުއމުގައި އޮިތއްޔާ ، ތަން. މިގޮތުން މަސައްކަތްުކރައްވާ ންގެވުމަުށް އިްއަޒތްތެރި ރައީސްޖަރީމާއެއް ހި

 ،ދަނީ މުޅިން ގޯހުން ގޯހަުށް. ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަމަުށް ބެލިޔަސް ނުރަނގަޅު މިސްރާބަުށް ބަްއޓަންޖަހައި އެ

ރިޔާސަތުަގއި  މީހުންކަމުގައި ބެލިޔަސް ވެސް، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އުމުރުން ދުވަސްވީ ،ޤައުމިއްޔަުތކަމަުށް ބެލިޔަސް

ޓާެލްއވުމަުށް ތި ވައްަޓވާލަްއވާ ޗޭުނގެ ބޮެޅއް ުދވާލަކު މި ދަނީ އިތުުރވަމުން އިންނަަވއިގެން ަޤއުމު ހަލާުކގެ ތެރެއަުށް ވައް

ކުަރްއވާ ޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި މަސައްކަތްބޮޅަކަުށް ފަހު ބޮޅެއް. މިއީ އެއްގޮތަކަުްށވެސް ކަން ވަމުން ދާންވީ ގޮތެއް ނޫން. ރައް

ވަްސވީ މީހުން ބާކީެއއް ނުކުރެވޭނެ. އެ މީހުން ޖެހޭނީ ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަން ކުރަްއަވންވީ ގޮތެއް ވެސް ނޫން. އުމުުރން ދު

ބޫލުކުރަން. މިހާތަނަުށް މިތާަގއި ކުެރވިފައި ހުރި އެކަހަަލ ގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ގަމުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުންހިފޭ ބައެއްެގ ގޮތު 

ހުންނުަށް ރުން މަތީގެ މީ އަހަ 65 ސަރު މިހާރުވެސް ފެންނަމުން އެބަދޭ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއިނުރަނގަޅު ކަންތައްތަުކގެ އަ 

އެބަ. އެހެން މިދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންެގ  ކަމަުށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަުށް އޮތް އޮތުން މިހާރުެވސް ތަޢާރުޟުވޭރައީސް

ގެ ތެރެއިން. މިހާރުވެސް މަޖިލީހުހަމައަުށް ައއުމުގެ ފުރުޞަތުގެ އޮތް ބޭފުޅެއް  ލިސްގެ ރައީސަކީ ޤައުުމގެ ރައީސްކަމާމަޖި

ގޮތަުްށ އޮންނައިުރ  ެވސް ލިބޭެވއްޖެއްޔާ އެ ފުރުޞަތު މިހާރު އަހަުރން މަތީގެ ބޭފުޅަކަުށް 65ވެސް، އެހެންނަމަ
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މޭޒުން  އިދާރީ ،ނެތި ޤާނޫނުއަސާީސއަުށް ެބލުމެއް، ނިުގޅަިއގެންފަ. އެެހންވީމާއޮތީ  ޤާނޫނުއަސާސީން އެ ޙައްޤު އެ

ތަނަުށް އިޞްލާޙެއް  ނެތި، ހަމަ ބިލެއް މި ުށް ައޑުެއއްސެވުެމއްމުތަކުަގއި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ދެއްވާ ލަފަޔަކައެިކއެކި މަޤާ

 އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރަކު ަވކި  ދެން ގެންދެވުމަކީ ގޯހެއް.ޑާކުރަްއވަިއގެން އެ ގެންދާހުުށަހެޅޭއިރަުށް އެ ެއއްެޗއް ެއޖެން

ެއއް  ،ތިން ބާރު ؛ޓުަތްއ ވެސް ކޯ . ކޯުޓ އޮީތ ކާުކގެ އަތެްއަގއިތޯ؟ގޮތަކަުށް ުސވާލު ކުރީމާ ވިދާުޅވާނެ ކޯޓަުްށ ދަހަރޭ

މި ޤައުމުަގއި ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާބާރެއްގެ ތެރެއަުށް ގެނައުުމގެ އެންމެ އިސް ދައުެރއް އަދާުކރައްވަނީ 

ެވ ތަން ަބއްޓަން ގޮތަުށް މުޅި ދިމާލަކަުށް ަބއްޓަންވެ ނިމޭ  ނެތް؛ ފޯނުކޯލެއް އަންނައިރަުށް އެ ފޯނުކޯލަކުން މުޅި މިސްރާބު އެ

ދިމާލަުށް ފާޑުާފޑުގެ ެއއްޗެހި ބުނަންޖެހޭތީ.  އިްއޒަތްެތރި ރައީސާއޮތީ. އަުޅގަނޑު ވަރަުްށ ދެރަވޭ  ނިމިފައި މި

ތަން ބަލަން ހުންނަން ކެތްނުކުރެވިގެން، ައޑުއަހަން މިތާގައި އިންނައިުރ  އެހެންނަމަވެސް، ޤައުމު ހަލާކުގެ ތެރެއަުށް ދާ

ގެ ޙައްޤުަގއި، އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤގަިއ ބުނަންޖެހޭ ބަސް ބުނަން މި ކެތްނުކުރެިވގެން ތެދުވެ ރައްިޔތުން

ތައް މަޖިލިސް ތެރެއަުށް ައއިމަ، ޙުުރކޮުށް ެއ ބާވަުތގެ ެއކި އިޞްލާޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ހަމަ އެދެން، ތަކުރާ

ރަން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ ވެސް. ހަމަެއއާކު، ިމއަދު ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ ތަންތާގައި ބުނުމުގެ ހިތްވަރު ލިބެން. ދަސްކު

އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވަރަުށް ގިނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަން ހިތުގެ ައޑިން ގަބޫލުނުކުރާކަްނ 

މުޅި މިސްރާބު ބަދަލުވާ  މިތާގައި ފާހަގަެވގެން. އެހެންަނމަވެސް، ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ މީޓިންގއަުށް ފަހު ދެން އައިސް

ތަން ފެނިފައި ހުރީ މީގެ ކުރީގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެން މިއަދު ވެސް ހިތުގެައިޑން އެ ގަބޫލުކުރާ ގޮތް ެއއީ 

ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަުށް ދެކި، އެ ބުނަންވާ ތަނެއްގައި އެ ބުނަންވާ އެްއޗެއް ބުނުމުގެ ހިތްަވރާއި ކެރުން ލިބެން އެބަޖެހޭ. 

ބުނަން ދަސްކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ މީހަކު ބުނާ ކޮންމެ އެއްަޗކީ، ނޫނީ ޤައުމުގެ ަރއީސްކަުމގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅާ  ނޫނެކޭ

ވަކި ގޮތަކަުށް ފޯނުކޯލަކުން ހަދަން ވިދާޅުވީމަ ެއއެއް ޫނން ކަންތައްތައް ދާްނވީ ގޮަތކީ. ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގިއ 

ުްށ، ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކަިއ، ޤައުމަުށް ަޓކައި ަފއިާދހުރި ގޮތުަގއި ޚިދުމަތްކުރުން، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް މަސައްކަތްކޮ

ޚިދުމަތްކުރަން ތިބި އަޅުން، ޚިދުމަތްކުރަން ތިބި އަޅުން، ޚިދުމަތްކުރަން ތިބި މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. އެހެންވީާމ، 

 ކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތުށް. އަޅުގަނޑުމެން އެ މަސަްއކަތުަގއި ދެމިތިބެންވީ. ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް. 

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު
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)ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކުގެ އިންތިޚާބުތަުކގެ ގާނޫނު(  2010/10ކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު ޝު

އަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިފަިއ މި ާވ އިޞްލާޙަީކ ޭއގެ ޒާތުަގއި ާމ ބޮޑު އިޞްލާޙެްއ ނޫން. ވަަރުށް ކުަޑކުޑަ އިޞްލާޙެއް. ިމ 

ކަެދއްެކވި ހުރިހާ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ަވރަުށް ތަފްސީލުކޮުށް މިކަމުގެ ތަޅުމުގަިއ އަުޅގަނުޑގެ ކުރިްނ ވާހަ

ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާއި، ރަނަގޅު ކަންތައްތަާކިއ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަުކގެ ާވހަކަ ދައްކަަވއިފި. އަުޅގަނުޑ 

މުރު ގާނޫނަކުން ކަނަޑއެޅުަމކީ އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އިންތިޚާބީ މަޤާމަކަުށް ކުތިމަތިލާ މީހެއްގެ އު

ނޫން. އަދި މީެގކުރީަގއި ވެްސ މިކަހަލަ ތަފާތުތައް ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަާވފައި ހުރީ. ބަެއއް ބޭފުޅުްނ 

ކަންތަުކގަިއ ެވްސ  އިޝަރާތްކުެރއްިވ ފަދައިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމަުށް ކުރިމަތިލައްާވ ބޭފުޅެްއގެ މަޤާމުގެ

އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ މީގެކުރިން ވާހަކަދައްކާފަ. މީގައި ައޅުަގނޑަުށް މި ފާހަގަކޮުށްލެވެނީ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  26ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ގޮތަުށް، އިްނތިޚާބުތަކަުށް ކުތިމަތިލުމަުށް މި ގެންނަވާ އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

އަސާސީ ޙައްޤަކަުށް ވާތީ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުުކރެވެނީ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ފަދައިން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބުނާ 

ވަނަ މާއްާދގައި މި އޮންަނނީ އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމާއި ވޯޓުލުުމގެ ޙައްުޤގެ ވާހަަކ. އަސާސީ ޙައްެޤއް ވޯޓުލުމާއި  26

ދެން އަސާސީ ޙައްޤެއް ހަނިކުރެވޭ ގޮތް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް، ހަނިކުރެވިދާނެ ގޮތް ވަރަުށް އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުތިމަތިލުމަކީ. 

ވަނަ މާްއދާގައި. ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ބޭުފޅުން ތަކުރާރުކޮުށް އެ ވާހަކަ  16ސާފުކޮުށް ލިޔެވިފައި އެބަޮއވޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޢާރުޟުނުވާ ގޮތަުށް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ވިދާޅުެވއްޖެ. އަުޅގަނޑު ދަްނނަވައިލާނީ މި ޤާނޫނުއަާސީސއާ ތަ

ގާނޫނަކުން އަސާސީ ަޙއްޤެއް ހަނިކުރެވޭނެ ކަމަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ބަޔާންކޮުށްފައި އެަބއޮވޭ. އެހެންވީމާ، އެހާހިސާބަކުްނ 

ނެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ގެންނެވޭ އިޞްލާޙުަގއި ެއްއވެސް މައްސަލަެއއް ނެތް އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ގާނޫނީ ޮގތަކުން

ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް މި ޚިޔާލު ތަފާތުވަނީ، މިިނވަން ޑިމޮކްެރޓިކު ޤައުމުތަުކަގއި އެކަމެއް ޮއންނަ މިންވަރަުށް، އެއަުްށވުުރ 

ބޮޑުނުވާ ގޮތަުށޭ މިކަން ކުރަްނވާނީ އެ އޮންނަ އިބާރާތާ  ޭދތެރޭގައި ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. އަުޅގަނަޑކީ 

ޖެއިން ބޭރުގެ މި ޤާނޫނުައސާސީަގއި މި ބުނާ ފަދަ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކު ޤައުމުތަުކގައި ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ ނިޒާމު ރާއް

އެހާބޮޑަުށް ދަންނަ މީހެއް ނޫްނ. އެނގޭ މީހެއް ނޫން. މިިނވަން ޑިމޮކްރެިޓކު ަޤއުމުތަުކަގއި ާއއްމު ގޮތެްއަގއި ލޯކަލް 

އަހަރުން ދަުުށގެ މީހުން ކަމަުށް ވާނަމަ، މި ގެެނވޭ  65ަވވަނީ، އަދި ކުރިމަތިލަީނ ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބުތަކަުްށ ހޮއް

އިޞްލާޙުަގއި ެއއްެވސް މަްއސަލައެއް ނެތް އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި. ެއއީ މިހެން މިދެންނެވީ، އެ ޤައުމުތަުކގައި 

އަހަރުން  65ބޭފުޅުން އެ ިވދާޅުވާ ގޮތަުށް  ވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮްތކަން އެބަ އެނގޭ އެއިން. އެހެްނނަމަވެސް، އެ

މީގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް  ،މަތީގެ މީހުން ގިނައިން މިއުަށް ކުރިމަތިލައި، ހޮއްވަަވއި، މިަކން މިގޮތަުށް ކުރާ ނަމަ

ންސާެންއގެ މި ދިގު އުމުަރކީ އި އަހަރާ ދެމެދުގެ  65އަަހރާއި  18ާލއިރު ހެންވީމާ، މި ނަަޒރުން ވިސްނައިއޮވެދާނެ. އެ

، ދަނީ. އެހެންވީމާ ޔާތުގަިއ މިކަހަލަ މުހިއްމު ިޒންމާދާރު މަޤާމެއް އަދާކުރުމަުްށ ވަރަުށް ޮބޑު ފުރުޞަތެްއ ލިބިގެން މިހަ

އެ ފުރުޞަތުެގ ތެރޭަގއި މިަކން މިގޮތަުށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ައޅުގަނަޑކަުށް ެއްއވެސް މަްއަސލައެއް ނޫން. ދެން އިތުރަުށް 
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ސަރުކާރުްނ  ،ލަނީ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަްއަވއިފިއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށް

ޮގތުގައި އެ މަނިކުފާނަުށް މިކަްނ  ބޫލުކުރާގެ ގޮތުގައި. އަުޅގަނޑު ގައްވާ ކަމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުެވގެން ކުރަ 

ައޅުަގނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުަގިއ  ،ބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. ސަބަބަކީގަނަޑކަުށް ގަވެސް އަޅު  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަކަުށް 

 ގެލަތަުށް ބަލާއިރު މި ނިޒާމަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްދިޔަ ގޮތަުްށ ބަލާއިރު މިއީ ހަމަ މިހާރުގެ ހާމިވާހަކަ ދެކެިވގެން

އްވި އިޞްލާޙެްއ އިސިއްޔަުތން ހުުށަހެޅުފުޅު ހައެ ބޭފުޅުން ހަމަ އަމިއްލަ، ގޮތުަގއި ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުަރއްވާަފއި

ެއްއވެްސ  ،ކަމެއްގެ ނުބައި ތުހުމަތު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިއސްތަުށިފުޅުގައި އެުޅވުމަކީ  މިކަހަލަ ކޮްނމެ، މިއީ. އެހެންވީމާ 

ދަގޫވޭ ެއ ނސް އުވެ ބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ވަރަުށް އަޑުއަހަންތުން އަުޅގަނޑުމެްނ ގައިސިއްޔަހަ

ވަތަ ކުންފުންޏަކުން ގާނޫނީ އެއީ އަމިއްލަ މީހަކު ކުރިޔަސް ނު ،ކަމެއް ވާހަކަ. ޤައުމުަގއި ހިނގާ ޮކންމެ ނުބައި

ަމީކ ވުްސ، ެއ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ނުބައި ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އިސްތަުށިފުޅުަގއި އެޅުޝަޚުޞަކުން ކުރިޔަ

ފާހަގަކޮުށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ.  ވަރަކަުށް މިކަން ކޮންމެވެސް، އް ނޫން. އެހެންވީމާކަމެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮުށްގެންވާނެ

ވެސް ހުތުރުނުވާެނ  ވެސް މީހުންގެ އަބުރާއި ޝަރަފަުށް ވެސް ތުހުމަތުތައް ކުާރިއރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަކަދަްއކާިއރު

ޖެހޭ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން އެބަކަދެއްކުމަުށް އެުކ ވާހަ  މަތީން ހެޮޔގޮުތގަިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ގޮތެްއގެ

އެކަން އަުޅގަނުޑ  ، ސް މިކަްނކަން ހަރުލައްވަން އެބަޖެހޭ. ެއހެންވީމާވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ަނފްސުގައި

އަުޅގަނަޑކަުށް އެާހ  ،ވާނަމަ ކަމަުށް ފާހަގަކޮުށްލަމުން މި ބިލުގައި މިދެންނެވި މަފްހޫމާ އެއްޮގތަުށް މިކަން ކުރެވޭ

ންބޮޑުވުެމއް ނެތްކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވާ ވާހަކަ މި ފުރުޞަުތގައި ދަންނަވާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

ުށް މި ަކއުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބު ގާނޫނު( އަ ލޯކަލް) 2010/10ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުގެ އަްޚ  އެކު ދަންނަވަން. ވެސް ހަމަ ހިތާމަޔާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ގެންނަ އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުކުެރވެން ނެތް

މެންބަރު، ބާރަުށު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުުށަހެޅި ބިލަކީ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގިއ 

ވޭ ގޮތަުށް އޮތްއޮތުމަކީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަުށް ލޯކަލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެ 65އުމުރުން 

އަހަުރން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަކީ ހަމައެކަނި މިސްކިތްތަކުަގއި ފޮތް ހިފައިގެން ކިަޔވަން، ނުވަތަ  65ކަންކަމެއް ނޫން. 
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ެމއް ނޫން. ގޭެގއަުށް ޞަލަވާތްފާތިޙާ ިކަޔަވން ތިބޭ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި ދެުކމަކީ ވެސް މިއަުދގެ ރަްއޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ކަންކަ

އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ެވއްޖެ މިއަުށްވުރެ މާ ޒިންމާދާރުކޮުށް މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވިސްނަން. ަރއްޔިތުްނގެ 

މަޖިލީހަުށް މިކަހަލަ ބިލުތައް އައުމުގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް، އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ކޮުށް ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ހަމަލާތަކެއް މި ދަނީ ދެމުން. މި ބިލުތައް މިހެން އައުމުގެ ސަބަބުން މެންބަރުންނަުށް ނުސީދާ

އަހަރުން މަތީެގ  65އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބައެއް ކަހަލަ ނުތަނަވަސްކަން ެވސް އިުތރުވެގެން އެބަދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެަބޖެހޭ. ކުރިއަުށް އޮތް ލޯކަލް އިންތިޚާބުގައި ެވސް އަދި ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަކުެރވެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިންތިޚާބުގައި ެވސް ވާދަކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. އަޅުގަނޑު އެކަމަުްށ 

ިރއަުށް އޮތް ލޯކަްލ ތާއީދު ެވސް ކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް، މިހާރު މި އޮތް ޮގތުން، މިހާރު މި ބިލު އޮތް ގޮތުން ކު

އިންތިޚާބުަގއި ވާދަނުކުެރވޭނެ މި ގާނޫނު ގާނޫނަކަުށް ެވގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ. އެހެންވެއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި 

އަނެއްާކވެސް އިތުރު ނުތަނަވަސްކަެމއް އުފެދި، އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހަމަ އަމާޒުކޮުށް އެަތްއ 

އްޔިތުންގެ ކުިރމަތީގައި ރައްޔިތުން ދެމުންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ބޭނުމަކީ، އަޅުގަނުޑެގ ހަމަލާތަކެއް ރަ

އެދުމަކީ މި ބިލު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްނުކޮުށް މި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލުން. ައޅުގަނުޑގެ އަޚް މެންބަރަުށް 

 އުމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ިމ ބިލު އަނބުރާ ގެންދި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް. އާދަމަ ރޮޒައިނާ

 

 ކަދެއްެކުވން:ވާހަ  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކީކޭތޯ ދެން ދަންނަވާނީ؟ ކޮންމެ ދުވަހަކު، ކޮންމެ ދުވަަހކު މިފަދަ ބިލުތައް މަޖިލީހުަށް 

ހުުށަހަޅައިގެން ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މި މަޖިލިސް ބޭނުންކޮުށްގެން ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތްއ ނިގުޅަިއގަނެ، ަޙއްޤުތަްއ 

މަސައްކަތް ކުަރންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ތަނަުށް މި އަންނަނީ؟ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ހަނިކޮުށް، މި 

ވާހަކަ ނުދައްކާ ދެން ތިބޭނެ ގޮތެއް ެވސް އަުޅގަނޑަކަުށް ނޭނގެ. މި ތަނުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަމުން އެބަ 

ގަނެގެްނ ނޫނޭ މި ބިލު މި ތަނުަށް ހުުށަހެޅިފައި މި ވަނީ. ވިދާޅުވޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަުށް އެނގި ަވޑައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭހާ ެވސް އެްއޗަކީ، މި މަޖިލީހުގަިއ ތިއްބަވާ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްަބތްވާ މެންބަރުންނަކީ ރައީސް 

ގެންދިޔަ މަންޒަރަކީ، ޔާމީން ވިދާޅުވާ ގޮތަކަުށް މިާތ މަސައްކަތްކުރާ ަބއެްއކަން. އިްއޔެަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނި

އަމިއްލައަުށް މި ތަނަުށް ހުުށަހަުޅއްވާަފއި ވޯުޓކަރުދާހުަގއި އިތުރު ކުރެހުމެއް ނުކުރެހޭނެ ކަމަުށް އަމިއްލައަުށް ޕީ.ީޕއެމުން މި 
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 ނުބައިފާހަގަ ޖަހަިއގެން ބޭުރކޮުށްލި މަންޒަރު ިއއްޒަތްތެރި އި ތަނަުށް ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙެްއ މި ބޭފުޅުން އަނެްއކާ ޭއގަ 

ކޮމިޝަްނެގ ރައީސަކަުށް ހުންނެވި ފުއާުދ  ސްރައީސް. ސަތާަރވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ެވސް އޭުރ އިލެކްޝަން

ވޯުޓެގ  ،މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީގަިއ ވިދާުޅވި ލީހުގެތައުފީޤު ވަަޑިއގެން ސަތާރަަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ފަހު އެހެން އެްއޗެހި  ފާހަަގ ޖެހުމަުށްއި ރަނގަޅުޖަހަންެޖހޭ ތާނގަ ފާހަގަނގަޅުެގއްލެއޭ ވޯޓުކަރުާދހުގައި ރަ ސިއްރުކަން

އިގެްނ ަވކި ނަންބަރު ޖަހަ ،ވަންޏާ. ވޯޓު ަކރުދާހުގައި ޭގގެއަުށް ބަަހއިގެން  ކަމަުށް ހަދާވޯޓުކަރުދާހުަގއި ކުރަހައި ިލޔެ 

އެއްޗެހި ޖަހަމުންދާ  ތަުށް ޯވޓުކަރުދާހުަގިއ މާކުތަކާގޮ މެން ވަިކ ގޮތަކަުށް ވޯޓުލީކަން ކަުަށވަުރކުރެވޭގެެއއްގެ ހުރިހާ އެން

އި ރުގަ ވަނީ ދައްަކވާފަ. ެއހެން މިކަން އޮއްވާ އޭ ުރގެ އިލެކްޝަންްސ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ވަޑަިއގެންވާހަކަ އޭ

ހުުށަހަޅުްއވާ  ކޮުށްދެއްވުމަުށްކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މި އިޞްލާޙުނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުަށް އިލެއަޅުގަނޑަުށް އެނިގގެން އެޓަރ

ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ިމ  އެ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިެގން މި . ައޅުގަނޑަުށް ީހވާގޮުތަގއި އޭރުްނސުރެވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި

ކުއްލިައކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ، ތަނަުށް ހުުށަހެޅުނީ. އެހެންވީމާ ގެ އެ އިޞްލާޙު މިނޗެއްކަން ނޭނގި ަކންނޭލެވެނީ ކޯއް 

ރިއްޔާގެ ލަފާެގ ތަން. އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ގަބޫލުކުރެވެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫ ދިޔަބޭރުވެގެންގައި އެ އިްޞލާޙު ތަނު މި  ފެނުނީ

ކަރުދާހުގައި ިއތުރު އެއްޗެހި ކުރެހުމަުށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން އިއްޔެލީ ވޯޓުން މަތިންނޭ. ވޯޓު

ފުޅުން ކަމަުށް މި ބޭ ޖެހޭވޭނެ ގޮތްގޮތް ޭރވިފައި އޮްނނަންވޯޓަުށް ނުފޫޒު ފޯރުނުވާކަން. ނގެނީ ވޯޓު ިސއްރުކުރަން ޭބނުންއެ

ގޮތް ބެުލމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރަްނ  ނގޭނެކުރަހަިއގެން ވޯުޓލީ ކާކުކަން އެ މީތިގަބޫލުކުރަްއާވކަން. ވޯުޓކަރުދާހުގައި އޭތި

 އަުށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ؛މިއަދު މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާކަން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެން

ަވކި ެސކްޝަނަކުން  ިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ހުންނަވާނެތޯ؟ އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ަޔޤީނުން ވެސް އެނގޭ ރައީްސ އޮފީހުގެއެނ

އަދު މި ދަާވަކން. އެހެންކަމަުށްވަންޏާގެންއް ބަރާބަރަުށް އަޑުައއްަސވަމުންމި މަޖިލީހުގައި ދައްކާ ވާހަަކާއއި ކުރެވޭ ބަހުސްތަ 

ބޭފުޅުން މިއަދު މި އިޞްލާޙަުށް  ތި މްހޫރިއްޔާއަުށް ޭނނގި ހުންނާނެތޯ؟މި ކުރެވޭ ބަހުްސ ރައީސުލްޖުއި މިތާނގަ

ވަންޏާ ޭއގެ  ެދއްަވއިފި ކަމަުށްމި އިޞްލާޙަުށް ފާސްކުރަން ވޯޓު ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރުން ،ވަންޏާ  ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވައިފި

 ހައްތަހާވެސް ،ގޮްތގޮތަުށް ބަދަލުކުރަމުން ވެސް އެކި ގޮތޭ. އުމުރު ބޭނުްނވާގޮތޭ.  އެދޭމާނައަކީ ެއއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލެޭވނެ މީހުން މަދުކޮުށް، ހަނިކުރާ ތަން އަުޅގަނޑުމެންަނުށް މި ފެނުނީ. ޕާޓީއަކުން 

އަހަރުން  65ންތިޚާބަކު ކުރިަމއްެޗއް ނުލެވޭ. ޕްރައިމަރީއެްއަގއި ބަިއވެިރވެްއޖެ މީހަކަުށް ވިްއޔާ ެއ މީހަކަުށް ދެނެއް އި

މަތިވެއްޖެްއޔާ އެ މީހަކަުށް އިްނތިޚާބަކަުށް ކުރިމަްއޗެއް ނުެލވޭ. އަންހެނެއް ވިްއޔާ ކުރިަމއްެޗއް ނުލެވޭ. ފިރިހެނެއް ިވއްާޔ 

ލާެޙއް ލަމުންލަމުން ޞްރަކު އިކުރިމައްެޗއް ނުލެޭވ. މިގޮތަުށް ަހމަ ބަނޑުބޮޑު މީހެއް ވިްއޔާ ުކރިމައްޗެއް ނުލެވޭ. މިހެން ފަހަ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށް ނޫނީ މި ޤައުމުގައި އިްނތިޚާބަކަުށް ކުރިމަތިނުލެވޭނޭ هللا ގޮސް ބާކީ ނިމޭއިުރގައި ޢަްބދު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށޭ. هللا ވިދާޅުވާްނވީ ނޫންތޯ. ވަރަުށް ސާފުވާނޫންތޯ. ރައީސްކަމަުށް ުކރިމަތިލެވޭނީ ހަމައެކަނި ޢަބްދު

ލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލެވެނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ޔާމީން ފެކްޝަނުން ތައްގަނޑުޖަހަިއގެން ނުކުންނަ ލޯކަ
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މީހުންނަުށް އެކަންޏޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ނުކުމެވޭނީ ހަމަެއކަނި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޔާމީން ފެްކޝަނުން ތައްގަނޑުޖަހައިގެްނ 

. މިއީ ނޫންތޯ މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ. ނުވާާތކަުށް އިންޑިޔާ ތަންތަނުަގއި ނުކުންނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަުށް އެކަންޏޭ

ރެޖިސްޓްރީކުރަންެވގެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަްތ ކުިރއަުށްދާއިުރގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރެިޖސްޓްރޭޝަން ފޯމުތައް ފުރަން 

މުން ތި ދަނީ. ކިހިނެއްތޯ މި އިންތިޚާބުތައް އުޅޭ މީހުންނަުށް ވިސާ ބާތިލުކޮުށް އެތަނުން ބޭރުކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ެވސް ދެ

އިންސާފުވެރިކަާމއެކު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ބާއްވަނީ؟ ީކްއކުރަން ބާއްވާ އިންތިޚާެބއްޯތ މިވަރުން؟ ނުފޯރާ ފޮތިން 

 ފޫނުގެޅިްއޔާ މާ ރަނގަޅެއް ޫނންތޯ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއް

 ސިކުންތު.  5މިނެޓު  2މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް 

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

މިނެޓު. މިއީ  5ިމނެޓު. އެހެން ބަޔަކަުށް، ހުރިހާ އެންމެނަުށް  2ެބއްެގ ގޮތުގައި ައޅުގަނޑަުށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. އަދަ

ވެސް މިތާ އިންސާފު. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެޭރގައި އިންސާފެްއ ައޅުަގނޑުމެންނަކަުށް މި ދައުުރެގ 

ތެރި ރައީސް ތި ހުންނެވީ އިންސާފުން ބޭރުަގއި. މި ތެރޭގައި ފެންނާނެކަމުގެ ެއްއވެސް ުއއްމީދެއް ނެތް. އިްއޒަތް

އަހަރު ެވއްޖެއްޔާ ލެވޭ ގޮތަުށް ކަންތައްަތްއ  65އަހަރު ވިްއޔަކާ ނުލެވޭ. ައނެއް ބަޔަކު  65ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ެއއްބަޔަކު 

ދާުޅވީ، ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ އެބަ ކުރޭ. ދެންމެަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫުޕގެ މެންބަރަކު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ވި

 ލާޙު ލީ. އެހެންވީމާ، އެަބ އެނގޭ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުަގއި ޞްކާ ހަދާފައޭ މި މަޖިލީހަުށް މި އި ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުަގއި ވާަހކަދައް

ލާޙު މި ލީ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު، ބާރަުށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޞްވާހކަދަްއކާ ހަދާފައިކަން މި އި

ބިލު ލީތީވެ އޭނައަުށް ވުރެ ނުބައި މީހަކު ނެްތ ކަމަުށް ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުިވއިރުަގއި ޝުޖާޢު މި 

އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ޯލަކލް ކައުންސިލަުށް ކުރިމަތިލައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ކޮންފަދަ ބޮޑު ދުއްތުރާލެއް ޖެހިގެންތޯ. 

ނީ؟ ކޮންކަމެއްތޯ ުނެވެގން މި އުޅެނީ؟ ިމއީތޯ ައޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކޮން ގޯާނއެއް ކުަރއްވަންތޯ މި އުޅުްއވަ

ގޮތް؟ އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެއްފަަހރު މުސާރަ ކަނޑާނެ. އަނެއްަބއި ފަހަރުގައި އެ ބޭފުޅުން ައދަދު މަދުކުރާނެ. އަނެއްބައި 

އަހަުރ  65އެްއ ނުކުެރވޭނެ. އަނެއްކާ އަނެްއކޮޅުން ފަހަރު އެ މީހުންނަުށް ތަނެއްަގއި ވާދަކޮުށްފިްއޔާ އަެނއް މީަހކާ ވާދަ 

ވެއްެޖއްޔާ މިކަެމއް ނުވާނެ. ޯލކަލް ަކއުންސިލުގެ ކައުންސިަލރުންނާ ދޭތެރޭގައި ކިހިނެއްތޯ ހައްދަވަން މި ުއޅުްއވަނީ މި 

އްެޖއްޔާ ނުެލވޭ ގޮތަުށް. އަހަުރ ވެ 65މަޖިލީހުން؟ މި މަޖިލީހުން ހުުށަހަޅުއްވަަބއްލަވާ މި މަޖިލީހަުށް ކުރިމަތިލެވޭ އުމުރު 

އެހެންވީމާ، މިއީ އަމިއްލައެުދން ބޮޑުވިޔަސް ތަންޮކޅެއް ބޮޑުވަރު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް 
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ކުރަމުންގެންދާއިރު މިތާ ތިބި ބައެއް މެންބަރުން މިއީ ައސްުލ އެހެން ބައެްއގެ ބޮުލގައި ކަންތަކެއް އެޅުވުމަުށްަޓކައި ކުރާ 

ެއކަމުން އަވަހަުށް ރަްއކާތެރިވުމަުށް އަުޅގަނޑު ގޮވާަލން. މިއީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް އަިމއްލަ ފައިދާތަކަުށް ކޮުްށގެންވާެނ ކަމެއް. 

ކަންތައްތަެކއް ނޫން މި ހުްނނަނީ. މިތާ ޤާނޫނުއަސާސީ ޮއންނައިރުގަިއ ވިދާޅުވެފާނެ ާގނޫނަކަުށް ހަވާލާދީފައި، އެހެން 

ންކޮުށްފައި ވީނަމަވެްސ ޭއ ކިޔާފަ. އެކަމަުކ ޤާނޫނުއަާސސީ ބަޔާންކޮުށްފަިއ ޮއވޭ، މި ގާނޫނެްއގައި އެހެން ގޮތަކަުށް ބަޔާ

 ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެހެން ގޮަތކަުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއވާނުވާހާ ިހނދަކު... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ޖަލްސާ  11:00ކުރެްއިވއްޔާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން. އިރާދަ

 ފަުށާނަން. 

 ] އަުށް  10:59އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދަނީ  ޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މިިއގެން ކުރިއަުށްދާން ަފުށައިގަންނާނަން. އަޅުގަނމަޖިލީހުގެ މި ދަްނފަޅި އަ`. 

ލޯކަްލ ) 2010/10ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޝުޖާޢު އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބާރަުށު

 އަރުވަނީ ނައުމުގެ ބިލު. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މިއިންތިޚާބުެގ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެކައުންސިލުތަުކގެ 

 ުށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުުށީގެމަނަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ލޯކަލް ) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،މި ކުރަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ަބހުސް 

އުމުރުން  ،އޮންނަނީ ުށް ގެެނވެނު އިޞްާލޙެއް. ޭއގެތެރޭަގއި ފާހަގަކުެރިވފައި މިނު( އަތަުކގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫކައުންސިލު

އަހަރު ހަމަނުވާ މީހަކުަށް ހަމައެކަނި މި ކައުންސިލުތަކަުށް އާދެޭވ ގޮތަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް  65އަހަރު ފުރި،  18

ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ހަޅާފައި އޮްތ ިއޞްލާޙެއްހުުށަ އިޞްލާޙެއް. ިމއީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަުށް އަމިއްލަ ހައިިސއްޔަތުން

އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް  ،ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ  ވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

ނޑުމެންގެ އާބާދީގެ ގެންނައިުރގައި ތެދެންމެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަުށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮުށްދޭންޖެޭހނެ. އަޅުގަ

އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ޒުވާުނންގެ އާބާދީ. އެހެންވީމާ، މި  މިފަންސާހަކުަށް ޕަސެންޓަުށް އަރަމުން ދަނީ  މިއަދު މި

ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ. ޒުވާނުންނަުށް ފުރުޞަތު ވީހާެވސް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ އޮްނނަ ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން ގާޫނނުތައް 
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ވަެހއްަގިއ އުމުަގއި މަަސއްކަތްޮކުށް، އެަތއް ދުޤަ، ުއމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންަނުށް ގެ ނޑުމެންއަުޅގަ އެކަމަކު

އުުމރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންނަުށް ުފރުޞަތުތައް އޮންނަންޖެހޭނެ.  ބާ ިލބިފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަުށް،ކޮުށްަފއި، ތަޖުރިމަސައްކަތް

ްސގެ ސިވިލް ސަރވި ންޖެހޭނެ. މިދަންނަވަނީއާދެވޭނެ ފުރުޞަތު އޮންނަމުތަކަުށް ރަްއޔިތުން އިންތިާޚބުކުރާ މަޤާޚާއްޞަކޮުށް 

ކުރާ ވާހަކަތަެކއް ުކަގިއ މަސައްކަތް މުތަކުގެ ވާަހކަެއއް ނޫން. ނޫނީ މިދަންނަވަނީ އަދި ަތފާތު އެހެނިހެން ވަޒީފާތަމަޤާ

މުތަކުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަ. ކުރާ މަޤާދައްކަނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮުށްގެން، ަރއްޔިުތން އިންތިޚާބު ނޫން. މި

ރައްޔިތުން ނިންމަވާނީ. ރައްިޔތުން ނިންމާނީ އެކަުށީގެންވާ ބައެއްތޯ ނޫންތޯ. ނޫނީ އެކަުށީގެންވާ ބޭފުޅެއްޯތ، ނޫންތޯ. 

ިވޔަްސ  ލިކަމުަގއިއި މިސާލަކަުށް ޗައިނާ، އިންިޑއާައުށް ބަލައިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޑިމޮކްަރސީތަުކގަ

ކަމަުށް އުމުގެ ވެރި އެބަތިބި ޤަނޫޅޭވަުރގެ މީހުން ހިނގާޖަހަިއގެން އަސާގަނޑުއުމުރުން ދުވަސްވީ އެަތއް ބަަޔކު އެބަ ތިބި 

އުުމގައި ުޒވާނުްނ އެ ޤައުމުަގއި މީހުން މަދުވެގެެނއް ނޫން. އީ އެ ޤަ މުތަކުަގއި އެބަ ތިބި. އެއަިއއްސަ ވެސް. ޮބޑެތި މަޤާ

ހުންެގ ނޫން ެއީއކީ. ނޫނީ ތަޢުލީމީ މީހުން ނެތިގެނެއް ވެސް ނޫން. އެކަމަުކ އުމުރުން ދުވަްސވީ މީ މަދުވެގެނެްއ ވެސް 

ުށް ވިސްނަން މު އެްއޗެއް. ޚާއްަޞކޮުށް ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކަުށް އަުޅގަނޑުެމން ވަރަުށް ބޮޑަތަޖުރިބާއަކީ ވަރަުްށ މުހިއް

ޫސލުތަކެއް އޮންނަން. ގާނޫނަުށް ތަނުަށް ގެނެވޭނެ އު ބިލު ބޭފުޅުން މިވާހަކަދައްކާއިުރގައި ޢިލްމީ، ޤާ މެދު  މިކަމާ .ޖެހޭއެބަ

ގެންނަން އަުޅގަނޑަުްށ ފެންނަނީ ހަމައެކަނި މި ބަދަލެްއ ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ލަމާތޯ މި ކައުންސިލުތަކަުްށ އަންނަ 

ލިޔަސް މިއަދު ވަރު ކަމަުށް ބަލައިކަުށް ޑިގްރީ ފެންޝަރުތުތަކެއް ކަނަޑއަޅަާމތޯ. މިސާލަ ؛މީހުންނަކީ އެކަުށީގެންވާ ތަޢުލީމީ

އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ނެރެވޭނެ. ހަމަ މި  ނެއްއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ކޮްނމެ ރަުށަކުން ވެސް އެަތއް ިޑްގރީ ހޯލްޑަރުން

ބަރުން އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންފައި ނިންމާލީމަ، ވާހަކަ ދަްއކާފައި ކައުންސިލު ާވހަކަދައްކާ

މަސައްކަުތގެ އެންމެ  އަދި ކަމަކުނުދޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ލަ އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅައި ނިންމާލީމަ ހަމައެކަނި މިކަހަ

ތަނުގައި ރައްޔިތުންެގ  އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. މިއީ ތިންވަނަ ބާރު. އަޅުގަނޑުމެން މި މު ބަޔަކަުށް މިމުހިއް

އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާމާތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުަށް  ތައް ވެސް ކަނަޑއަޅަމާތޯ!ތުމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރު 

ކުރަނީ. މިހެން ފިކޭަޝނެއް ކަނަޑއަޅަމާތޯ! ައޅުަގނޑުމެން ތެދެންމެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުވަދެވޭ މިނިމަމް ކޮލި

އިުރަގއި ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އަޅާރުތައް ކަނޑަ އަޅުގަނޑުމެން ކައުންސިލަުށް އިންތިޚާބުަގއި ވާދަކުެރވޭ ޝަ 

ތަނަކީ ޢިލްމީ  ހަދާ މަޖިލިސް. މިއެބަޖެހޭ. މިތަނަކީ ގާނޫނު ދޭތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނަން

އޭެގ ހެއްާކއި ގަރީނާތަކުގެ މަްއޗަުށް ބަލާފައި  ިއަގއިފެންވަރެްއގައި ބަހުސްކުެރވޭ މަޖިލީހެއް. މިތަނަކީ ދައްކާ ވާހަކަ

ބިލު މީހުން. އެހެންވީމާ، ޖެހެނީ ޤާ ތަނަުށް އަންނަން މި ޖަސްޓިފިކޭޝަންތައް ހުުށަހަޅަިއގެން ވާހަކަަދއްކާ މަޖިލީހެއް. މި

އަޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅަމާތޯ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ވެވޭ މިނިމަމް ކޮލިިފކޭޝަނަކީ އެންމެ ދަުށްެވގެން 

ަކއުންސިލަުށް ކަނޑަައޅާ ކަމަުށް ވަންާޏ  އަހަރު މި 65އެހެންވީމާ،  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ޑިގްރީ ފެްނވަރު ކަމަުށް

މާތޯ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަުށް ވެްސ ން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ަކނޑައަޅަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު
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ތުންނަުށް މި ހުޅުވާލަނީ. ަރއްޔިތުންނަުށް މި ހުޅުވާލަީނ އަހަރު ީވަކމަުށް. ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔި 65ކުރިމަތިލެވޭނީ 

ހުރި، އީުދ އޮްތ، ރަްއޔިތުންނާ ުގޅުންއެންމެ ތާ ،ބިލު ބަޔަކަުށްއެކަމަުށް އެންމެ ޤާއެތައް ކެންިޑޑޭޓެްއގެ ތެެރިއން 

. އެހެންވީާމ، ލެވޭ ފުރުޞަތުތަކެއް މިއީހުޅުަވއިކުެރވޭ ބަޔަކު ހޯދުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްރައްޔިތުންނާ ގުިޅގެން 

އިންތިޚާބުކުރާ ސިޔާީސ  ާލއިުރގައި އަދި ރައްޔިުތންަގނޑުމެން މި ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވައިކައުންސިލުތަކަުށް ވެސް ައޅު

ގެ ޖެހޭ. މިދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހަމަ ޝަރުތުތައް ކަނޑަައޅަންތަކަުށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެބަމުއެހެން މަޤާ

މިތަނުން އަޅުގަނޑަުށް އަުޑިއެވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ؛މު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން އެންމެ މުހިއް ތިންވަނަ ބާރުގެ

 ުށް ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭތެރޭގައި މަަސއްކަތްަތއް ނުނިމިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ީމގެކުރިން. އެކަމު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނނަ

 ލު ބޭފުޅުން ކަމުަށް ވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިައދު ކޮމިޓީތަކުގައި ހަލުއިކަމާ ބިޤާ މިތާނގައި ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ޢިލްމީ،

މަސަްއކަތްތައް ނިމިގެންދަނީ. ރޭގަނޑު ެއއީ. ދަނީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިުތންގެ ޗޮއިސް  އެކު މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަުށް އެ

ޑުމެން ެއބަ ނިންމަން. ކޮމިޓީތަކުގެ ދަންވަރު އަުޅގަނޑުމެން ައިއސް ވެސް ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ައޅުގަނ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ެއކު އެބަދޭ. މިއަދު ވެސް ެއންމެ މަސައްކަތްތައް ހަލުިއކަމާ

ނިންމާފައި އޮތީ. ވަީނ ކޮމިޓީ މަަސއްކަތްތަްއ  ވުެރ މަތީ ޕަސެންޓް އަުޅގަނޑުމެން އަުށ90ްވެސް  ދިަޔއިރުބަންދުވެގެން

މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީތަުކގައި މަދު މައްސަލަެއއް ނޫނީ އެްއވެްސ  ،އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ތްތެރި ރައީސަުށްއިްއޒަ

ކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ  ކަންތައްތައް މި ެއކު މި މައްސަލަެއއް ޕެންޑިންަގއި ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ހަލުއިކަމާ

ތުތަކަުށް ފަުރވާތެރިކަން މަސްޫއލިއްޔަ މިއަދު ރައްޔިތުން ހަވާުލކުރި ން ގިނަ މެންބަރުންނަކީމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއި 

ގެންިދއުމަުށް ޓަކަިއ ތަރުހީބުދެއްާވ ބަޔަކަުށް ވާތީ. އެހެްނވީމާ، ކުރިއަުށް އަދި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް  ބަހައްޓައި،

ރަތަމަ ޝަރުތަކަުށް ކަނޑައަަޅން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޝަރުތުތައް ކަނޑަައޅާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފު

ޖެހޭ. ވަުރގެ ބޭފުޅަކަުށް ވާން އެބައެްނމެ ދަުށްވެގެން ިޑގްރީ ފެން ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ މިނިމަމް ކޮލިފިކޭޝަނެއް

ތައް ކެްނޑިޑޭޓުްނގެ ތެރެއިން ކުެރވޭ އެ ަރްއޔިތުންނަުށް އިންތިޚާބުައޅުގަނޑުމެން ދޫކޮުށްލަްނވީ.  އެހެންވީމާ، އެހެންނޫނިއްޔާ

ލު ބޭފުޅުން ހެދުމުަށް ބިމަަސއްކަތްކުެރޭވނެ ޤާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެްނ ރަުށުެގ ތަރައްޤީާއއި ާދއިރާތަކުެގ ތަރައްޤީއަުށް

 ކުރީމަ ރައްޔިތުންނަކަުށް ނުއެއް ންދިޔަ ތިމަންނަމެން އިންތިޚާބު. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މީގެކުރިން އިވެމުމަސައްކަތްކުރަްނވީ

ވެްސ ނީވެއޭ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ  ތަުކގެ ވާހަކަ ަދއްކާ އަެޑއްެވސް ނީެވއޭ. ތިމަންނަމެންގެ ދާއިރާ ފެނެއޭ. ައޑެއް 

ކުރަމުންގެންދާ ބޭފުޅެއް. ވަާކލާތުހަމަ  އިާރގެ ކަްނތައްތަުކގައި ނުހަނުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކީ އެ ދާ

ން ނިމިގެންދިޔަ ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުަގއި ފަހު  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ

ެދްއކެވީ. އެހެންވީމާ، މި ަކއުންސިލުތަކަުށް ވެްސ އިންތިޚާުބ  ރަުށުގެ ތަރައްީޤއަުށް ކުެރވޭ ަމސައްކަތްތަުކގެ ވާހަކަ މި

 ގަނޑު އެދެނީ ހަމަ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ޝަރުތު ކަނޑައަޅަން.އަޅު  އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމިގޮތަުށް ދޫކޮުށްލާ ކަމަުށް ވަންޏާ 

ޝަރުތުތައް ދޫކޮުށްލަން. ރައްޔިތުން ނިންމާނީ އެތައް ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ތެރެިއން ތިމަންނަމެންނާ ގުޅިގެން  އެހެންނޫނިއްޔާ
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ންަބއެްއކަން ނިންމާނީ ރައްޔިތުްނެގ ކުެރވޭނީ ކޮަވކާލާތުތިމަންނަމެންގެ ކަންަތއްތަކަުށް  ،ތިމަންނަމެންގެ ރަުށުގެ ތަރައްީޤއާއި 

 ވޯޓުން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީހި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ާބރަުށުވަނީ  ަގއި މި 6.2. އަުށް 6.2ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{6.2}

ކަޒީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ޝުޖާޢު  އިބްރާހީމް  މެންބަރު

އެޖެންޑާ ޅަކަުށްފަހު( )ވަގުުތކޮ ގެަނއުމުގެ ބިުލެގ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުން.ލާޙުުށް ިއޞްއުސޫލުން ހިންގުުމގެ ގާނޫނު( އަ

 ގާނޫނު ނަންބަރު، ޝުޖާޢު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  އިބްރާހީމް އްޒަތްތެރި މެންަބރުއި  ދާއިރާގެ  ބާރަުށުެގ ދަުށުން 6.2އައިޓަމް 

ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ އިޞްލާޙުުްށ ަކޒީ ުއޫސލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު) 2010/7

އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުޝުޖާޢަ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަުށުބަހުސް ފެުށުން. ައުޅގަނޑު ބިލު ހުުށަހެޅުމަުށް  އިބްތިދާއީ

ްއޒަތްތެރި އިުށް ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ގާނޫނު( އަިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރު) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަުށުްނ 6.1. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 6.2ޓަމް . ެއއީ އެޖެންޑާ ައއިޙުރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ އިޞްލާމެންބަ

ގެ މަރުޙަލާ މިހާރު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްގާޫނނަުށް އިޞްލާޙުބަހުސްކުރަމުންގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިްލގެ އިންތިޚާުބގެ 

މެންބަރުންނުަށް ްއޒަތްތެރި އިހުރިހާ ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގެން މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި  ،އެދިވަަޑިއގެންވަނީ ނިމިފަ. 

ޖެންޑާ ައއިޓަްމ އަރުވަނީ އެބަރަުށް މި ފުރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންފުރުޞަތުއަރުަވއި މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ. އަޅުގަނޑު މިހާރު އި

މަޖިލީހަުށް  ެއ އިޞްލާޙު؛ 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު ، ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާގައި އޮތް އި 6.2

 ެދްއވުމަުށް. ުށަހަޅުއްވައިހު

 

 ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަުށު

ިދވެހިރާޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ) 2010/7 ގާނޫނު ނަންބަރު ްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅާފައިވާޝުކުރިއްޔާ އި

ނޫނުއަސާސީްނ ވަނަ މާއްދާގަިއ ޤާ 16ނުއަސާސީެގ ނޫގާނޫނު( ހުުށަހެޅި ސަބަބު. ޤާލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުގެ 

ހިނދު، އަިދ  ވީރެވިދާނެ ކަމަުށް ަބޔާންކޮުށްފައި ދީފައިވާ ަޙއްޤެއް ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ހަނިކު

ުށް އުމުރެއް ކަމަނުލެވޭ ރުން މަތީގެ މީހުންނަުށް ކުރިމަތިއަހަ 65ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ަމޤާމަކީ ވެސް އުމުރުން 

އެ އުމުރު ފުރުމުން ސަރުކާރުން އެ މީހަކަުށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ  ،ހިނދު، އެ އުމުރަކީ ވީ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑަައޅާފައި 

މިވަރުގެ  ،ުތ ހިމެނޭ މިންވަރުއެ އުމުރުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޞްލަޙަ، އިނާޔަތެއް ވެސް ލިބޭ އުމުރަަކުށް ވެސް ވާތީާއއި

 ރާއްޖޭގެ ކައުންސިލުއަިދ ދިވެހި ،ކަުމަގއި އަުޅގަނޑު ެދކޭތީާއއިުީށގެންވާ ގޮތަުށް ނޫފުއްލޭނެއެކަބޮޑު ޒިންމާެއއް އެންމެ 
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އިންތިޚާބުތަކުަގއި ކުރިމަތިލުުމގެ ފުރުޞަތު ުޒވާނުންނަުށް ީވހާވެސް ބޮަޑކަުށް ފަހިކޮުށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި މި ގާނޫނަުށް 

 މި އިޞްލާޙު އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ޔާސާތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޖުމުލަ ލާނަން. ބަހުސްކުރުމުަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއިވާ ޮގތް ދަންނަވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ޝުކުރިއްޔާ އި

 38މިނެޓު  40ގަޑި  1 ވަނީ، ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ގަޑިއިރު. ޕާޓީތަކަުށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއި 3ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ 

މިނެޓު  12ިސކުްނތު. އެމްޑީ.އޭއަުށް  40މިނެޓު  14ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ާޕޓީއަުށް  1ިމނެޓު  44. އެމްޑީ.ީޕއަުށް ސިކުންތު

އްޒަތްތެރި . އ3ިމިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީައުށް  35

ައޅުގަނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  )ވަުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( ުށް ދަންނަވަން.މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަތުމަ

 ޝާހަުށް. ޢަލީ މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

 

 ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުދިވެހިާރއް) 2010/7ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

އި އަުޅގަނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ުށް މި ގެެނވޭ ިއޞްލާޙަކީ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ަކމުގައަ

 ިއންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންތައްތަުކަގއި ކޮުށްބަޖެހޭ ޚާއްޞަގެނެޭވއިރު ައޅުގަނޑުމެން އެ ތައްިއޞްލާޙު ގާނޫނުތަކަުށް ދަންނަވާލަން.

އެއް ތަރުތީބުތަެކއް ހިފަހައްޓަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނުޑ މިންގަނޑެްއ، ެއއް ުއސޫލުތަކެއް، އެއް ހަމަތަެކއް،  އެއް

ގެ މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައްޔިުތން އިންތިޚާބުކުރާ މަޤާމުތަކު ިދވެހިރާއްޖޭަގއިންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ، ދަ

އްޓަން އެބަޖެހޭ. ެއއް ހަމަތަކެއްަގއި ހިފަހަ އެބަޖެހޭ. އެއް ުއސޫލުތަކެްއގަިއ، މިންގަނޑަަކުށް ފައްތަންޝަރުތުތައް ެއއް 

ގަނުޑގެ ނެތް އެްއެވސް މައްސަލަެއއް އިނގޭތޯ. ނަުށް މިއަންނަ އިޞްލާޙުަގއި އަޅު ވަންޏާ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫއެހެންކަމަުށް

އަުޅގަނޑުމެން  މިންގަނޑުގެ ތެޭރަގއި ތިއްަބވަންމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ެއބަޖެހޭ މި އެހެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތުްނގެ 

މި ގާނޫނު މިގޮތަުށް ފަރުމާކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން 

ން ގާނޫނުތަކުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުެރޭވ އެހިނިހެ ޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. ާނއެއް ޮއންނަންވަކިން ަވކި އިސްތިސް

ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް  ،ޮއވެފައި ތަކެއް ވާ ބޭފުޅުންނަުށް ަވކި އިސްިތްސނާއެހެނިހެން މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަ 

އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން.  ދިއުމަކީނަ ގޮތަުށް ގާނޫނު ަބއްޓަންެވގެންބާރުަތކެއް އޮން އިވަކި އިޚްތިޔާރުތަަކކާ

އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު އަުޅަގނޑުމެން ބައްޓަންކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިއންތިޚާބީ ހުރިހާ މަޤާމުތަކަކުަށް 

 ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އް އޮންނަން ެއބަޖެހޭ. އެއާއެކުޝަރުތުތަކެްއ، އެއް ހަމަތަކެވެސް ެއއް 

އަންނަނީ  ެވސް މިބަދަލުތަކެއް އަބަދު ގިނަ ވަރަުށް  އިޞްލާޙުަތކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ގާޫނނަުށް ވަރަުށް ގިނަ
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. ކަމެއް އަުށް ވިސްނާލަންޖެހޭމިއަުށްވުރެ ފުޅާކޮުށް، ފުރިހަމަ، ފުންކޮުށް  ވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑު މިއަުށްވުރެއަންނަމުން. އެހެން

ރަުށްރަުށުެގ  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ އި ހުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކާރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީ ބައްލަވާ!

ޖެހޭ ކައުންސިަލރުންގެ ޝަރުތުތަުކގައި ހުރި ަތފާތު. މި ތަފާތުތައް ނައްތާލަން އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. ކުަޑކުަޑ އިންތިޚާބުކުރަން

ވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫުނގެ ދަުށުން އަުށް މައްސަަލއެއް ހުންނަ މީހާޑަުކޑަ ގެ ކުކުެރިވގެން އޭަނގެ ކުުުށގެ ރިކޯޑު  ކުުށެއް

ތައް. ބަންދުކުރެވޭ ހާލަތް ފުރުޞަތު އެބަ ކުރުމުގައިއޭނާ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ؛ތިއެބަހުއްޓޭ އިނގޭތޯ ކުރިމަ

ުށްތަކަުށް އަރަިއގަނެފަިއ ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެނިގެން ގާނޫނީ ކު އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ،އެހެންނަމަވެސް

ަރއްޔިތުްނގެ  ،ލޯތްބާއި ވޭ އިނގޭތޯ. ރަްއޔިތުންގެ ާތީއދާއިވެސް އެހެނިހެން މަޤާމުތަކަުށް އެބަ ވާދަކުރެ  ނަުށްތިބޭ ބޭފުޅުން

ދެޭވ.  ުށް އައިސް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޭނައަުށް އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަރުހުން އޮންނަ ކަމަުށް ވަންޏާ 

 ގެނުވާނެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދުއި ައޅުގަނުޑމެން ބަންދުކޮުށްގެންލެްއގަވީމާ، މި ފުރުޞަތު އެއްވެސް ހާހެންއެ

، ސަރުކާރަކީ ުޒވާނުން ބާރުެވރިކުރުވާ ސަރުކާެރކޭ. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ތިބި ިވއްސަކަުށް 

އެ ބޭފުޅުންެގ ، ވެސް ަޙއްޤުތަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވަާކލާތުކުރައްވާ ބޭފުޅުްނގެ  ފަންސާހަކަުށް ހާސް އުމުރުން ދުވަސްވީ

ސަރުކާރެކޭ މިއަދުގެ ަސރުކާރަކީ. ސަރުކާރުން ހަމަ މަސައްކަްތކުރަްއާވ މާޔަތްކުރެްއވުމަުްށ ޓަކައި ހައްޤުތައް ހި

ގެ މިނިވަންކަްނ އްވެސް ަބއެއް އެ  ،ވެސް ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ އެްއވެސް ބަަޔކަުށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކެއް ހަނިކުެރވޭކަުށް ނުންޔަޤީ

ެއްއވެސް ަބޔަކަުށް ލިބޭ ކުރިއެރުންތަަކަކުށް ހުރެސްއެޅޭކަުށް. ެއއީ ިމއަދު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހަނިކުރެވޭކަުށް،

ލުތައް ބޭނުންފުޅުވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ޤައުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުަތކަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަ

ން ކީްއވެގެންޯތ އަޅުގަނޑުމެ ފެތޭުށޭ.އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ކެިރގެން މި ޝަރުތުތަކުގެ ތެރެއަުށް ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ،  ންނަގެ

ޤާނޫނުއަސާީސއަުްށ ނަމަ، ކީ މިކަން ކުރާ ކަމަުށް ވާއެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަވަކިން ރެކެްނވީ؟ 

 ވުރެ ހަމައަކަުށް ލާންވީ. ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނަުށް ގެންަނންޖެހޭ އިޞްލާޙަކީ މިއަުށް  ގެންނަން ހުރިހާ ަޝރުތުތަކެއް އެއް އިޞްލާޙު

ކުރާ ޚިދުމަތްދުވަހަުށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރަުށްރަުށުގައި އަހަރު 5ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުން ބޮޑަުށް އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ، ކުޮށްފައިޚިދުމަތް ދުވަހުއަހަރު 5ޑުެމން އަޅުގަނރުންނަުށް އެބަޖެހޭ ފުރުޞަތު ލިބެން. ކައުންސިލަ

ދުވަސް މިއީކީ އަހަރު 3ވޭ ކައުންސިލަރުންނަުްށ ރަުށްރަުށުގައި އިންތިާޚބުކުރެ ،ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮުށްފައިއަހަރު 5

 ސިާޔސީ މައްސަލަެއްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެމިއީ ޤައުމީ ުށް ބަލައިގަެނޭވނެ ކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަ

ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ދޫކޮުށްާލފައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ކަންކަމަުށް އެޑްރެސްކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްރަުށުެގ 

ން ގަބޫލުކުރާ ޒުވާނުން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހު ގެ ކޮމިޓީ ،އިންޓަލެކްުޗއަލް ،ޒުާވން ،ރަނގަޅު ހުރި،ކެޕޭސިޓީ 

ހަމަތަކެްއ  އިހިފޭނެ އިންތިޒާމުތަކަކާ ދީގެން އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުންކުދީންނަުށް  ަޞތުތައް އެތެރެއަުށް އަންނާނެ. މި ފުރު

 ގެލާފައި ރަްއޔިތުންހެން މަޤާމުތަަކުށް ފިތައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަކުެގ ތެރޭގައި ަބއްޓަންކުެރވިގެން ައޅުގަނޑުމެން އެ

ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ.  ތަކަުށްންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް އަޅުގަނަޑކަުށް އެްއވެްސ ގޮމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ތަނުގައި ެއގޮތަުށް ތިބެ
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ފަހު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަ ހަމަ އުސޫލުތަކެްއ  ފުޅާކޮުށް ފުންކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުމަުށް  މިއަުށްވުރެ

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބާރަުށުޝުކުރިއްޔާ އި

 ުށް.ޝުޖާޢަ އިބްރާހީމް

 

 ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަުށު

)ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ  2010/10ހުުށަހެޅި  ކުރިން ޑު އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މީެގކުރިން އަޅުގަނޝުކުރިއްާޔ އި 

ުްށ ބަހުސްކުރަމުންދިޔައިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރި ަބެއއް ފަރާތްތަކުން މި ބިލަކީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަ

ވަރަުްށ ޅުގަނޑު ދައްަކމުންދާތީ އަހުުަށހެޅި ބިލެއް ކަމަުށް ވާހަކަ އެީކަގއި އަުޅގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެްޑވަިއސްއާ

ހަދާ މަޖިލީހަުށް ގާނޫނުތައް ހުުށަހަޅަނީ ރާތުން އެކަން ކުުށްވެރިކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނުބާހަރުކަުށި އި

އަިމއްލަ މެންބަރަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ންނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަްޝަވރާގެ މަތީރައީސު

މާއި ގާނޫުނތައް ހުުށަހެޅުމަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ިދވެހި ލޮބުވެތި ގެނައުގާޫނނުތައް ބަދަލު ،ެއއީ ބިގެްނވާއްޤެއް ލިޙަ

އަުޅގަނޑު މި ާގނޫނު ހުުށަހެޅި މިއީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއްއވެްސ  ،ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ދަންނަވަން

، ލަން ބޭނުންވޭއަުޅގަނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮުށް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.ކަން. ން ކުެރިވފައިވާ ކަެމއް ނޫންމަތީމަޝްވަރާެއއްގެ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވަރަުށް ފާޅުކަން ބޮުޑ ންދިަޔިއރު އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިދައްކަމުކަމަުށް ވާހަކަމި

މެން ަހގަކުެރިވގެންދިޔައިުރ އަުޅގަނޑުފާއްސަަލއެްއެގ ގޮުތގައި މިކަން ގޮތުަގއި އެކަމަނާ ވަރަުށް ބޮަޑުށް ކަންބޮޑުާވ މަ

އަހަރުން މަތީ މީހުންނަުށް ވެރިކަމަުށް ކުރުމަތިލުމުަށް  65ައުށް އެބަޖެހޭ މިއަދު ވިސްނާލަން، އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ 

 ންވޭ އެއަޅުގަނޑު މިއަދު ސުވާލުއުަފއްދަން ބޭނު ކަމަނާ ވޯޓު ދެއްވީ ކޮްނޮގތަކަުށްތޯ؟ އެުޅވިއިރު އެލޮކުއަޅުގަނޑުމެން 

ާތކުންތާކުނުޖެހޭ  އެހެންވީމާ، ުށް ެއކަން ކުަރއްވަން؟ެލްއވީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާުޅވެގެންޯތ ެއގޮތަހު ވޯޓުުދވަ ކަމަނާ އެ

ޕާޓީއަުށް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްަނއިލާއިުރ  ވާ ޕާޓީ؛ދަނީ. އެކަމަނާ ނިސްބަތްވެވަޑަިއގަންނަ ވާހަކަތައް މިއަދު ދެެކވެމުން މި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތިއީ އެަކްނ ބޭފުޅެއްގެ ަޙއްޤު އެބަ ގެއްލޭ.  ރަކު މަޖިލީހުގައި ވޯޓުލާ ގޮތަކުން އެވެސް ޕާޓީގެ މެންބަ

ގުިޅގެން މަނިކުފާނުގެ އެތައް ޙައްޤެއް ވަީނ  މަނިކުފާނު ލެއްިވ ވޯަޓކާމަލުކުރަމުންދާ އެއް ފަރާތް. އެންމެ ބޮޑަުށް ތަޙައް

ަޙއްޤުގެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަން ، މަނިކުފާނުގެ ަޙއްޤު؟ އެހެންވީމާ އިތޯ. ކޮބަގެްނޮގސްފަޕާޓީގެ އެތެެރއިން ެގއްލި

ގެ ވާހަކަފުޅަުށް ހްމިއަދު ރަނގަޅެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ދެންމެ މީގެ ކުރިން ވާހަކަދެއްެކވި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ ޝާ

ކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ވަރަުށް ތާއީދުކުރަން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މިއިން ރެކޭ
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 އަހަރާ  65އަހަރާިއ  18ހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެިރކަމުގެ ިނާޒމަުށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުާރ މަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިލެވެންޖެ 

ކޮުށްގެން ހިންގާ ެއްއ ދޭތެރޭގެ މީހުންނަުށް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރަކީ ޒުވާން ޖީލަުށް އެންމެ ބޮޑަުށް ފޯކަސް

 65ަވކި ބޮޑަުށް  ބާކީކޮުށެއް ނުލަން. މިއަުށްވުރެއަހަރުން މަތީ މީހުން  65ސަރުކާރު. ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން 

ރާއްޖެއަކު ދެކެފަެއއް ނުވާނެ.  ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ކަުަށަވރުކޮުށްދީފައިވާ ސަރުކާެރއް މި އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަުށް އެ

ތިރާމާއި ޤަދަރު ދޭން. އެ މަތީގެ މީހުންނަުށް ދޭންވާ އިޙް އަހަރުން 65އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ  ރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެ

ރުފިޔާއަުށް ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަްތކުރަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ހަތް ހާސް، ރުފިޔާފަސް ހާސް 

 ،ނާޔަތް އިތުރުކުރުމަުށްއަހަރުން މަތީ މީހުންނަުށް އި 65ަލ ެއއްކަ އަުޅގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހިތާމަުކރަނީ

ތަނުަގއި ތިއްަބވާ އަުޅގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑުމެން އާމްދަނީ އިތުުރކުރުމަުށް މަޖިލީހަުށް ލާ ބިލުތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހަމަަޔީކ ކަކީމިއީ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަންތައްތަވާދަވެރިންނެއް ވޯޓެއް ނުދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ަކއުްނސިލުތަކަުށް ވެސް ލެވެންޖެހޭނީ  ،ވާނަމަ އަހަރުކަމުަގއި 65މުރަކީ އުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވެރިކަަމުށް ކުރިމަތިލެވޭ 

 ރަކަުށް ހަދާ މަޖިލީހުގެ ދައުރަކީ އަންލިމިޓެޑްކޮުށް އޮތް ދައުމެ ގާނޫނު އަހަރުން ދަުށުގެ މީހުންނުަށް. އަދި ހަމައެހެން 65

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދައުރާ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ދައުރަކީ ވެސް ންވަނީ ގާނޫނުައޅުގަނޑުމެން ބޭނު ،ވީހިނދު

ދަުއރޭ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ވެސް ލިބޭނީ. އަދި  2އަހަރުގެ  5އެްއވަރަުށް ތިރިކުރަން. އޭގެ މާނަޔަކީ 

ުށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ދައުރަކީ ެވސް އަންލިމިޓެޑްކޮުށް އޮތް އެތި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލުތަކަ

ކީ. ދައުރަުށް ކުޑަކުރަން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަނުޑމެން މި ބޭނުންވާ އުސޫލަ 2އަހަރުގެ  5ހަމަ  ،ދައުރަުށް 2

ވެހިން ބާކީކުރުމުގެ ނިޒާމެއް މީގެތެރެއަކު ނުގެްނގުޅެން. ަރުށްގެ އިސްެވސް އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަުށް 

ން މި ޤައުމު އާރާސްތުކުރަން. ނީ ައޅުގަނޑުމެންެގ ހުރިހާ އިސްަރުށްވެހިންގެ މަްޝވަރާެގ މަތީއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަ

ރާ މަސައްކަތަީކ ައޅުގަނުޑމެން މި ކު، ދައިދޭން. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ުޒވާން ޖީލަުށް ފުރުޞަތު ހޯ

މުރުފުރަިއގެ މީހުން ބާކީކުރަން ުއޅޭ ނިޒާމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިްނ ދޮުށީ އު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެއެްއގޮތަކަުށް 

 މަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ލާމަރުކަީޒ ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙު ލީ ،ދީފައި އެއް ބަޔަކު ެއްއއިރެްއގައި ަވކި ގޮތަކަުށް ވޯޓު

 ،ދެެމދަުށް ފައްތަންއުޭޅއިރު އެއަުްށ އެހެން ލަަވެއއް ިކޔައި  އަހަރާ 18އަހަރާިއ  65ދައުުރ  ރުންގެ ކައުންސިލަ

އަހަރުން މައްޗަުށް ނުެލވޭ ގޮތަުށް ިނންމީމަ އެއަުށް ވަކި ަލަވއެްއ  65 އުމުރު ނޫނުއަސާސީަގއި ވެރިކަމަުށް ކުރިމަތިލެވޭޤާ

ނޑުމެންގެ އަމާަޒކީ މިއަދު މި ލައިން އެްއކޮުށް އަުޅގަނޑުމެްނ މީތި ހަމައެއް ނުޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ،ކިޔައި 

 އެއްހަމަެއއްގެ ތެެރއަުށް ފެއްުތން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތެރި މެންބަރު އިްއޒަތް ދާއިރާގެ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ޘްމާނަުށް. ޖަމީލް ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ކުިރން އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަމުްނދިޔައީ ހަމަ މި ަކއުންސިލު 

މެން ރަުށްރަުށުގެ އަޅުގަނޑު ން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ގޮތު ބެހޭ ތިލާ ކެންިޑޑޭޓުންގެ ޝަރުތުތަކާއިންތިޚާބަުށް ކުރިމަ

 މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި  ،ގޮތުން ާވހަކަދައްާކއިރުަގއި ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުންވާ އަނެއް ކަމަކީ ބެހޭ ކައުންސިލުތަކާ

ެމންބަރުންނަުށް ބަދަލުކުރެވިފައި  3. އޮތީ އޮތީ އަދަދު ވެސް މަދުކުރެވިފައި މި އެްއކޮުށް މި ދަލުތަކާ ގާނޫނަުށް މި ގެެނވުނު ބަ

މެންބަރުންނަކީ ެއކަުށީެގންވާ ޤާބިލު ބަޔަކަުށް ނުެވއްެޖ ކަމަުށް ވަންޏާ އިްއޒަތްތެރި  3އޮތީ. ބަދަލުކުރެޭވއިރުަގއި އެ  މި

ޑު އުފަލާ ކުރިމަތިވާނެ. އަޅުގަނގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް  ރަުށްރަުށުގެ ތަރައްީޤއާ ރައީސް، 

ގެމަނަފުުށީގެ ކައުންސިާލއި އަިދ  ައޅުގަނޑުމެންގެ، އެކު ފާހަގަކުރަން ވޭުތވެދިަޔ ނިމިގެންދިޔަ ދައުރަުށް ބަލާއިރު

ވިޔަސް ހަމަ ޒުވާން ަކއުންސިލުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެްނެގ  ކަމުަގއި ޫދ ކައުންސިލަުށް ބަލައިލިކަނޑުހުޅުދޫ، ކޮނޭޑ، ދެއްވަ

ސަރުކާރުން މި ކޮުށްދެްއވި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމުަގިއ  ންދިޔައީ. ރަުށުގެ ތަަރއްޤީއަުށްމުމި ދާއިރާގައި މަަސއްކަްތކުރަ

މި ކައުންސިލުތަުކގެ ހިއްސާ ަވރަުށް ބޮޑަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިިބގެންދިޔަ. އޭގެ ނަތީޖާައކަުށް 

ޓަލުތަކާިއ އަދި ޒުވާނުންނަުށް ބޭނުންވާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަކާއި މި ވެގެންދިަޔއީ މި ރަުށްރަުށުގެ ބަނދަރުތަކާއި، ހޮސްޕި

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން  .ހުރިހާ ކަމެއް މި ކުރެވިގެންދިޔައީ ަކއުންސިލުގެ ެއއްބާރުުލން ލިބިގެން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

ތުްނ ކައުންސިލުތަުކގެ ަދއުުރ ކައުންސިލުން ކުާރ ކަންތައްަތކަކީ ހަމައެކަިނ ަވޒީފާއަުށް ުނކުތުމެއް ނޫން. ޢަމަލީ ގޮ

 ތައް ސަރުކާުރގެ ކަމާ އެ ްޕރޮޕޯޒަލްލްތައް ހުުށަހަޅައި، ބިނާވެފައި އެބައޮތް ރަުށުގެ ތަަރއްޤީއަުށް ކުރާ ކަންތައްަތކުގެ ްޕރޮޕޯޒަ

ުމގެ ވިސްނުން ގެންދެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ރޭވުން. ިމކަން ކުރެވޭނީ އެކަކުިރއަުށް ގެން ބެހޭ ފަރާތްތަކަުށް ހުުށަހަޅައި ފަިއނޭންސްކޮުށް

ެއކު ައޅުގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލަން ބޭނުންވޭ އިްއޒަތްތެރި ލުތަކަުށް އަިއސްގެން. ަހމައެއާހުންނަ ޤާބިލު ބަޔަކު މި ކަުއންސި

ެއއް ހަމަޔަކުން މި ކަންތައްތަްއ  ،އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެއް ތަރުތީބަކުން  ،މެންބަރު ޝުޖާޢު ވިދާޅުވިހެން

ިވޔަސް އަދި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  އް ބަލަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައިބައްޓަންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެ 

ވިަޔސް އަދި ެއއީ ަކއުންސިލުތަކަުށް ރަްއޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮުށްގެން މި ނުކުންނަ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަުށް އަންނަ  ކަމުގައި

ެއއް ތަރުތީބަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،އެއް އުސޫލަކުން  ،ކެންޑިޑޭޓުްނގެ ޝަރުތުތައް ެއއްހަމައެްއަގއި ،ބޭފުޅުން

ހަމަ އެ ވިދާޅުވިހެން  ،އިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ޭބނުންވޭތަެކއް ޤާގެންދެވޭނެ އުސޫލުކުރިއަުށް 

މީހުންނަުށް މަޖިލީހުގައި  ވަންެދން އެ ވީހާ ދުވަހެއް ންމުރުަބރުންނަުށް ވެސް ހަމަ ދުނިޔޭގެ އުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން

އެކު އެއާތިބެވޭނެ ގޮތަުށް ގާނޫނުތައް ަބއްޓަންކުެރވިފައި އޮތުމަކީ ައުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. އަދި ހަމަ
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ޔިތުންނަުްށ އަޅުގަނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރިެހން މި މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ޢިލްމީ މަސައްކަތްަތއް ކުރުުމގައި ރައް

ަވކާލާތުކުރެިވގެްނ ކަންތައްަތއް ކުެރވޭނީ މިަކމުގައި ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނ ތަުކގައި ބޭނުންތެރި ގޮތުަގއި މި ކަންތައް

ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ  އްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޝަރުތުތަކެއް ކަނަޑއަަޅއިގެން. އި

ޤާބިލު އެަތއް  ،މި ދެންނެވިހެން ޢިލްމީ ،ިވޔަސް ކަމުގައި ަލިއލިރަުށު ކައުންސިލަުށް ބަ ،ުށް ބަލައިިލަޔސްކޮންމެ ދާއިރާައކަ

އޮތީ  އެ ޒުވާނުންނަުށް އެ ފުރުަޞތުތައް ނުލިބިފައި މި ،ބޭފުޅުންނަުށް އެ ،ކުިދންނަުށް ޒުވާނުން އެބަތިބި. އެ

އަހަރުގެ ުމއްދަތަކަުްށ  5ތައްތަުކގެ ސަބަބުން. ޚާއްަޞކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއޮންނަ މުއްދަތުގެ ުކޑަކަމާިއ މި ކަން 

ގިނަ ުޒވާނުން ބޭނުންވާނެ ޢަމަލީ ގޮތުން  ،އިތުރުކޮުށްފި ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ޒުވާނުން

ރުކުރަން އްސާ އިތުބޭފުޅުންގެ ހި ރަުށުގެ ތަރައްޤީއަުށް މި ކުރެވޭ ކަންތައްތަުކގައި އެ، މަސައްކަތްތަުކގައި ބަިއވެިރވެ

ދުވަހުގެ މުއްދަތަކީ ޙަޤީަޤތުގައި ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ކިަޔވަިއގެން ހުރި ޒުވާަނުކ އަހަރު 3މި ، ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމާ

އެއީކީ.  ރަުށުގެ ކައުންސިުލގެ މަޤާމަކަުށް ކުރިމަތިލައިގެން ރައްޔިތުންަނުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދެވޭނެ އެކަުށީެގންވާ މަޤާމެއް ނޫން

ދުވަހުގެ މުއްދަތަުށް ދެމިގެންދާނެ ގޮތަކަުށް މި ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަހަރު 5 އެ މުއްދަތު، ންވީމާއެހެ

ކުރަމުންދާއިރު މިފަދަ އި މަސައްކަތްއަދި ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ ،ބައްޓަންކުރެިވއްޖެ ކަމަުށް ވަްނޏާ

ޖެ ކަމަުްށ ވަްނޏާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއއީ ހަމަ ުޒވާނުންނަުށް ޓަަކިއ އިޞްލާޙުތަކެްއ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެނެިވއް

އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެވި ގޮތަުށް  ،ވާނެ. މިހެން މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭ ަވރަުށް މުހިއްމު ކަމަކަުށް

ުށް ޓަަކއި ތަފާތު ެއކި ކަންތައްތައް ރަުުށގެ ަރއްޔިތުްނނަުށް އާމްދަނީ ހޯދުމަ ،ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އަމިއްލައަުްށ ަތއްޔާރުކޮުށް 

ހަމަ ދާއިރާތަކުްނ  ގެޤާބިލު ކުދިން ތިބެގެން. މިއަދު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ނުމާއި ިފކުރު ައންނާނީ އެކަމުަގއިކުރުމުގެ ވިސް

އިްސ އަޅުގަނޑަުށް އެބަ ފެނޭ އެކިެއކި ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްުކރާ ވަރަުށް ގިނަ ޒުވާނުން ބޭނުންވޭ ކައުންސިލަުށް އަ

އަހަރުގެ މުއްދަތަކީ  3ތިމަންނާމެން ކިހިނެއްހޭ ކުރާނީ  ،މަސައްކަތްކުރަން. އެ ދަންނަވަނީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ގޮތަުށް ބަަލއިގެން ރަުުށގެ ތަރައްޤީއަުށް ަޓކަިއ ކުެރވޭ  ގެ ތިމަންނާމެންނަުށް ވަޒީފާ ދޫޮކުށްލާފައި ައއިސް ވަޒީާފއެއް 

ތެއް ނޫނޭ. ެއއީ ހަމަ ރަނަގޅު ވާހަަކެއއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުުށަހެޅުމަުށް މަސައްކަުތގައި އެކަުީށގެްނވާ ުމއްދަ

ގެ ބަިއ ލިބޭ ހިސާބުން އިނޭންސްފަ  ،ދައިޕްރޮޕޯޒަލްތައް ހަ، ޓަކައި ވިސްނުން ައއިްސގެން އެ ކަންތައްަތއް ިޑޒައިްނކޮުށް

އަބަދުވެސް ކުީރގެ ކައުންސިުލގަިއ  ކުން ބަލާނީންސިލަމި އޮންނަނީ ދައުރު ނިމިފަިއ މި އޮންނަނީ. ދެން އަންނަ ކައު

ކޮުށް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްަތކަކަުްށ ވުރެ ސްމާޓުއަދި އެއަުށް  ،ކަމުަށް  ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަަކކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން

ލެއްގައި ަރއްޔިތުންނަކަުްށ ވަންޏާ އެްއވެްސ ހާއެގޮަތުށް ދާކަމަުށް ، ވާނެ. އެހެންވީމާކަންތައްތައް ޑިަޒއިންކުރަން ބޭނުން

ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަނޑުމެން އެ  ،އެކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭއޭގެ ފުރިހަމަ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ނާންނާނެ. ހަމައެއާ

ނީ. ނާޔަތްތައް އަުޅގަނޑުމެން މި އަންނަނީ ދެމުން މި އަންނައި މުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންަނުށް ސަރުކާރުން ތަފާތުއު

 މުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންގެ ހިއްސާއަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް.ވާނުންނެކޭ ެއއްފަދައިން އު ޒު
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ރި ތަޢުލީމާިއ އަޅުގަނޑުމެން މި ސިސްޓަމުެގ ތެރޭގަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ ޒުާވނުންގެ ތަޖުރިބާއާިއ ުޒވާނުންެގ ލިބިފައި ހު

އިމުކުރެވެން އެބަޖެޭހ އްތައް ހިއްސާކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާޑުމެންނަުށް މި ކަންތަައޅުގަނ ،ކަންތައްަތއްއެބޭފުޅުންގެ 

ަކއުންސިުލެގ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޚާއްަޞކޮުށް ރަުށުގެ ތަރައްޤީއަުށް މަސައްކަތްކުރާ ެއކިެއކި މަސައްކަްތތައް ކުރާއިރު

ބޭފުޅުން ރަުށްރަުށުަގއި  އެ އަދާކޮުށްފައި ތިބި ބޭފުުޅން؛ ކުރީަގއި ޚާްއޞަކޮުށް ކަތީބުންގެ ދައުރު ރަުށުަގއި، ދައުރު އަާދކުރާއިރު

ވަންދެން ރަުށުެގ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ކޮުްށދެއްވާފައި ހުރި ޚިދުމަތްތަކަކީ  ދުވަސްދިހަވަރަކަުށް ައހަރު، އަހަރު 15

ތިޚާބުކުރެިވގެން ަކުއންސިލު އިން، ނޫން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަނުޮކުށް ދޫކޮުށްލެވޭނެ ކަންަތއްތަެކއް 

ެއ  ަކއި މަސައްކަތްކޮުްށގެން ނޫނިއްޔާއި އިރުޝާދު ހޯދައިގެން ަރުށުގެ ތަރައްޤީއަުށް ޓަގެ ލަފަޔާބޭފުޅުން އަންނައިރު އެ

ރަުށެއްގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ެއކަުީށގެންވާ ހެޔޮ ކަންތައްތަެކއް ުކރެވޭނެ ކަމަުށް ގަބޫެލއް ނުކުަރން. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ 

ބޭފުޅުންގެ  ލެއްގައި ދޫކޮުށްެލވިގެްނާވނެ ބައެއް ނޫން. އެނަުށް އެއްެވސް ހާންނެވި ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގޮތުަގއި މި ދެ

 ތަޢުލީމަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް މުހިއްމު އެްއޗެއް. ުޝކުރިްއޔާ.  ތަޖުރިބާއާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ އިސްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނ

 .ދަުށް. އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަުށްއަޙްމަދު ރަޝީ

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ. أجمعين بهصحوى آله وعل رسول هللا على الحمد هلل والصالة والسالم الرحيم الرحمن هللا بسم 

ގޮްތ  ދޭތެރެ ވާހަކަދައްަކއިލާއިރު އަުޅގަނުޑގެ ޚިޔާލު އޮތް ލިޔުމާއުޅޭ އާދެ، މިހާރު މި ހުުށަހެޅިގެން  ރައީސް.

ކުަގއި އި އަދި ސިޔާސީ މަޤާމުތަލިސްތަކުގަޔާދަންނަވައިލާނަން. އާދެ، ިސާޔސީ ގޮތުން ގިނަ ޤައުމުތަުކަގިއ މިކަހަލަ މަޖި

އެހެން ގޮތަކަުށް ދަންނަވަންޏާ އަދި ގިަނއިން  ،ފަހަރު މި ތިއްބަވަނީ ެއ ޤައުމެއްަގއި ތިއްަބވާ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ގިނަ

އުމުރުން ދުވަސްވެފައި ތަޖުިރބާ ލިބިވަޑަިއގެންފައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން. ސިޔާސީ ގޮތުން މަސައްކަތެއް ކޮުށްެދވޭނީ ވެސް 

ުށް ކަަމުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. މި ދަންނަވަނީ ޒުވާނުންނަުށް ކަންކަން ނުދޭުށެކޭ ނޫން. އެއީ އެ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަ

ސިޔާސީ ގޮތުން މަސަްއކަތްުކރައްވާ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ޒުާވނުންނަުށާއި އަދި ޤައުމެްއގައި ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ެވސް ެއ 

ރި ޮގތްތަކަުށް ކަންތައްަތއް ކޮުށްދިުނމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަަޑއިގެން ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެްނމެ ހެވާއި އެންމެ ލާބަހު

ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. ޙަޤީޤަތުަގއި ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުަގއި މިކަހަލަ މަޤާމުތަކަުށް، މަޖިލިސް ކަހަލަ ތަންތަނަުށް ނުވަތަ އިލެކްޓުާވ 

ޅުން. އެހެން ގޮތަކަުްށ ދަންނަވަންޏާ ދުނިޔަވީ އެ ކޮންމެ އެއްަޗކަުށް މި ކުރިމަތިލައިއުޅެނީ ތަޖުރިބާ ހުރި، ޢިލްމުވެރި ބޭފު

މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތަްއތައް ފުރިހަމަވެފައި، ގިނަ ކަްނތައްތަކެއް ލިިބ، އެ މީހުންގެ އެންމެ ފަހު މަސައްކަތެްއެގ 



48 

 

ގެން އުުޅއްވާ ބޭފުޅުން. ގޮތުަގއި ޤައުމަުށް، ރައްޔިތުްނނަުށް ކޮުށްދެވޭ ޚިދުމަތެއް ގޮތުގައި ެއކަމުގެ ލޯބީަގއި ކުރިމަތިލައި

ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ބެްއޔަސް، ޤައުމީ ނަޒަަރކުން ބެްއޔަްސ، އިޖުތިމާޢީ ނަޒަަރކުން ބެްއޔަސް، އަދި ދީނީ ނަޒަރުްނ 

ބެއްޔަސް އުމުރުން މަތީ ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢަުށް އެންމެ އަގުހުރި ޚަޒާނާ އެއީ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނުޑ 

ުތގައި އެ މީހެއްގެ އުމުރު މަތިވުން އެއީ އެ މީހަކަުށް އެ މީހަކު ކުރަން ޝައުޤުވެިރވެފަިއވާ ކަމަކުން މަޙްރޫމުވާންޖެހޭ ދެކޭގޮ

ކަމެއް ނޫން އެއީ. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް، ވަރަުށް ާޚއްޞަކޮުށް ިއސްލާމީ ދައުލަތްތަކުގެ ބޭބޭފުޅުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، 

ގިވަަޑއިގަންަނވާނެ، ރަްއޔިތުންެގ ބޮޑެތިބޮޑެތި ކަންތައްަތއް ނިންމުމުގައި އުމުރުން މަީތ ހުރިހާ މުސްލިމުންނުަށް އެނ

މީސްމީހުންނަކީ ވަރަުށް އަގުހުރި ބައެއްކަން. އެހެްނވެ އަުޅަގނޑުމެން އަޑުއަހާނެ ސިޔަރަުތގައި ވެސް ދާރުއްނަދުާވއަކަުްށ 

މާ، އެީއ މަޝްވަާރ މަޖިލީހެއް. އެހެންކަމުން، އުމުރުން ނުވަދެެވއޭ އުމުރުން ސާޅީްސ އަހަރު ނުާވ މީހަކަުށް. އެހެްނވީ

މަތީ ބޭފުޅުންގެ ހުންނަ ޚިޔާލާއި ތަޖުރިބާ އެީއ ވަރަުށް ގިަނ އެްއޗެއް. އަދި ުޒވާން ދަުއރުގައި އެީއ ކަންތައްަތކެްއ 

 65ރުޞަތުތައް ނުވަތަ ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ އުމުރެއް. ެއހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ، އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެ އޮންނަ ފު

ރުފިޔާ ދޭތީވެ އެހެން ެއކަން ކުރާ ކަަމުށް ވަންޏާ މިކަހަލަ މަޤާމަކުަށް  5000އަހަރުން މަތިވީމާ އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤައުމުަގއި 

އަންނަ މީހުން އިސްތިސްނާކޮުށް، އެ މީހުންނަުށް ނުލިބޭ ގޮތަުށް މަޤާމެއް އަދާކުާރ މީހުންނަުށް ނުލިބޭ ގޮތުަށް 

ހެދިދާނެ ނޫންތޯއޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ބައެއް ބޭފުޅުންނަުށް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ހީފުޅުވަނީ މި މަޖިލީހަުށް ސަރުކާރަުށް ތާއީދުކުރާ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ބިލެއް ލަިއގެން ވާަހކަ ދައްކަމުންދާއިރު، ެއއީ 

ން، ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުެވގެން ލަިއގެން އުޅޭ ެއއްެޗއް ކަމަުށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަުށް ތާއީދުކުރަްއަވއިގެ

އެއީ ވަރަުށް ބޮޑު ކުުށްހީެއއް ެއއީ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުެވގެން ލާ ެއއްެޗއް ނޫން. ެއހެންނަމަ، އިއްޔެ ސަރުކާުރގެ 

ރަުށް ކެރިހުރެގެން މި ދަންނަވަނީ، މިއީ ފަރާތުން ހުުށަހެޅި ބިލެއް މި ތަނަކުން ބޭރެއް ނުކުރާނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުެވގެން ލައްވާަފއި އޮތް ެއއްެޗއް ނޫންކަން. އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެްސ 

ޅަުކ ޕާޓީއެްއގެ ކޮންމެވެސް ބޭފުަޅުކ ކައިީރގަިއ، ުނވަތަ އެގޮތަުށް އެ ބޭފުޅެްއގެ ިޚޔާލާިއ ފިކުރު އެހެން ހުރީމާ އެ ބޭފު

ލައްވަނީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރާ ކޮންމެ އެްއަޗކީ، ެއއިން އެނގޭ ެއއްަޗކީ ަމޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރާ ކޮންމެ 

ބިލަކީ އެއީ ފާސްކުރަންޖެހޭ ެއއްެޗއް ނޫން ކަމަުށް، ނުވަތަ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައިގެން ވާަހކަދައްކަމުންދާ ކޮންމެ ބިލަކީ 

ރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވެގެން ލަްއވަިއގެން ވާަހކަދައްކަމުންދާ އެްއެޗއް ނޫން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑުމެން އެއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫ

ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުން މި ފާސްކުރަން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފިއްާޔ އަޅުގަނޑު ވޯޓުދޭނަން. އަުޅގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ މިއީ އެހާ 

އަތްތަކުން ކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން ތެރެ ހަލާކުވެ،  ބުއްދިވެރިކަެމއް ކަމުަގއެއް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން

ފަސާދަވަމުންދަނީ. އެކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ މާތް ފޮތުގައި އެަބއޮވޭ. އެހެންވީާމ، މިކަމުން ަފހުން އަތުވެދާނެ ނުރަްއކަލެްއ 

ކޮންމެ އެއްެޗއް ަލއިގެން ފާްސކުރަންެވއްޖެއްާޔ  ނުވަތަ ދެރަެއއް ދެރަައކާ ދޭެތރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަިއނުލާ މިހެން

ކަމަކުނުދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން އެބަ އެނގޭ މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވެގެން 
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ގޮތަުށް ނިންމަިއގެްނ ލައްަވއިގެން އުޅޭ ެއްއޗެއް ނޫްނކަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭން ގިނަ މީހުން އެކަން އެ

ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެގެން ޯވޓުދޭން ދަންނަވައިފިއްޔާ އަުޅަގނޑު ވެސް ވޯޓުދޭނަން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ޚިޔާލު 

 މިކަމުގައި އޮތް ގޮތް މި ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު. ބާރަުށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ސުޖާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫުނ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

)ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫުނ( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ  2010/7ނަންބަރު 

ބަލައިގަންނަން ފެނޭތޯ މިއަދުގެ ވޯުޓ ގަީޑގައި ވޯޓަުށް ދަންނަވާނެ  ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލު މަޖިލީހަުށް

 ގެ ދަުށުން ހުރި މަސައްކަތްަތއް މި ނިމުނީ. 6ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،  7މި ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު އަޅުގަނޑު މިހާރު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ވެސް ނިމުމަކާ ގާތުަށް މި ދަނީ. ކޮމިޓީތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސައްަކްތ 

ުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ގިަނގުނަ ބިލުތަކެްއގެ ނިންމަމުން އެބަދޭ، އަދި މި ދައުރުަގއި ވެސް. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަ

މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމިފަ. އަދި މިހާރުވެސް ިއއްޒަތްތެިރ ގިނަ މެންބަރުންތައް ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއކަތްތަުކގަިއ 

ލު ހުުށަހަޅާ ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދޭ. ެއހެންކަމަުށްވުމާ އެީކގައި ކޮމިީޓތަކުގެ މުޤައްރިރުންނަުށް އަދި ކޮމިޓީތަކުން ބި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން ކޮމިޓީތަކުަގއި މިައދު ހުުށަހަޅަން އެބަހުރި ތިންހަތަރު ރިޕޯޓެއް އެބައޮތް. އެކަާމ 

ގުިޅގެން އެ ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅުްއަވންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުަގއި ިތއްބެިވޔަސް ުކޑަަވގުތުކޮެޅއް ނަްނގަަވިއގެން 

ޖިލީހުގެ ފްލޯއަުށް ވަޑައިަގތުމަުށް ދަންނަވާލަން. ދެން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. މިއަދު މަ

ވަނަ އަަހރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން  2017އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ފާސްޮކުށްފައި، 

މަުށް ވެސް. އިއްޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން މިކަމަުށް ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރު

އެދިަވޑަިއގެންނަވާނެ. އެއީ މީގެކުރީަގއި ވެސް ބަހުސްުކރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަީނ 

ން އިްއޒަތްތެރި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާފަ. އެހެންވީާމ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ކޮމިޓީތަކުން ކިިރޔާ ެވސް ލުއި ލިބޭވަރު

ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގައި ބަިއވެރިވުމަުށް ޓަކައި ަވޑަިއގަތުމަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އާދެ، މިހާރު 

ގައި އިމާރާތްކުރުުމެގ  7.1ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ގޮަތުށް ، 7މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 
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މީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅުން. މި ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ބިލު ޤައު

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ރަޝީދު މަދުމުޙައް މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވެލީމަޑަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު، ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ަވރަުށް ގިނަ މަސައްކަތްަތެކްއ 

 ކުރުމަުށްފަހުގައި ހުުށަހަޅާފައި މި އޮތް ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިމާރާތްކުރުމުެގ ބިލު، ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތުެގ 

ަގޑިއިުރގެ ވަގުތު. ޕާޓީތަކަުށް ވަގުުތ ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް  1ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ 

ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއުަށް  10މިނެޓު  14ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށް  23މިނެޓު  32.ޕީ.އެމަުށް ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  3މިނެޓު  4ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭއަުށް  43މިނެޓު  4

މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް ެއދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. މިނެޓު. ިއްއޒަތްތެރި  2ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 ހަުށް.ޝާ ޢަލީ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުުތރު ފުަވއްމުލަކުއަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރާއިރު އަުޅަގނޑު ވަރަުށް ހިތާމަޔާ އެކު ދަްނނަވަންޖެހެނީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަުށް ވިސްނާލަން މި 

ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ނުވަތަ އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި އެބަ ޖެހެއޭ. ގާނޫނަކަުށް ެވގެން އަޅުގަނޑުމެން

ވުޖޫދުެވގެންދާއިރު އަުޅގަނޑުެމންގެ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއަުށް އިންފްލޭޓުވަނީ ކިހާމިންވަރަަކުށްތޯ، އިމާރާތްތަކުގެ ައގަުށް 

ޑުމެން  ވާހަކަދަްއކަިއ އަންނަނީ ކިހާވަރެްއގެ ބަދަލެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިރާސާތަކެއް ކޮުށްލަން. ައޅުގަނ

މަޝްވަރާކުެރވުނު ވަރަުށް ގިަނ ފަރާތްތަކަކުން އެބަ ވިދާުޅޭވ، ރާއްޭޖގެ އިމާރާތްކުރުުމގެ ސިނާޢަތަުށް ގޮންޖެހުންތަކެއް 

ވެްސ  އަދި ސަބް ކޮމިޓީން ،. އެއާ ގުޭޅގޮުތން  ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ކޮމިީޓގެ ތެރޭަގއި މަޝްވަާރކުރެވި ކަމަުށް އެބަހުރި

ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ މި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެން ކުރެވިގެންދިަޔކަން މަސައްކަތްތަެކއް  ވަރަުށް ގިނަ

ުގޅޭގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ  އަދި އިމާރާްތކުރުމުގެ ގާނޫނާ ކަންބޮޑުވުމަކީ މި ސިނާޢަތުަގއި  އުޅޭ

ނު ނަމަވެސް ކުއްިލއަކަުށް މި ބިލު ގާނޫނަކަުށް ވެގެންިދއުމަކީ ދައުލަތުގެ ވަރަުށް ގިނަ ފަާރތްތަކަކާ މަޝްވަރާކުެރވު

މަސްުދވަހުެގ  ވެސް ހަ ދަންނަވާއިރު މެްއ. ައޅުަގނޑަުށް އެނޭގ މިހެންެވސް ކަންބޮުޑވާ ކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން



51 

 

ީކ ުޑގެ ކޮންސާނަނަމަވެސް، އަުޅގަނއެބަ ވާްނކަން މި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުުރމަުށް ޓަކައި. އެހެން އިމުހުލަތެއް ދީފަ

ްލ ވިދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަިކވަކި ރަުށްަރުށުގައި ިތއްބެވި ަރއްޔިތުން ިކހިނެއްތޯއޭ މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން އެ ވިދާޅުވާ ސި 

ރެ އުސްނޫން  ވު މީޓަރަުށް 4ރެ ބޮުޑވާ، އަިދ ވު އަކަފޫޓަުށް 400ހުން ސްމީއިންޖިނިއަރުންނާއި އާކިޓެްކަޗރުންނާއި މީ

އަުޅގަނޑުމެން  ގއަުށް،އިނޭގތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭިސކު ހައުސިން ނޫނުެގ ތެރެއަުށް އެބަ ވަެދއޭމި ގާ ކޮންމެ އިމާރާތެއް

މި ދަންނަވަނީ އަސާސީ ަޙްއޤެއްގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަުށް ޔަޤީން ސަރުކާުރގެ އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ެވްސ 

ކުރެިވގެން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ން ިއތުރަުށް ފުޅާިދެވހިރާއްޖޭގެ ގެދޮުރވެރިކަ ވާންވާނީ ސިޔާސަތަކަުށް

 ،ދިއުން. އަޅުގަނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ އި ޤާއިމުކުެރިވގެންފޯރުޮކުށްދެވޭނެ ސިޔާސަސަތުތަެކއް މީގަ އިލުއިފަސޭހަތަކެއް މީގަ 

ވެސް އެ ވާހަކަަތްއ އި އަުޅގަނޑު ކޮމިޓީގަ ވަންޏާ ވަރަުށް ގިނަ ބާބުތަކެއްަގއި؛ ކަމަުށް ބާބުތަކަުށް ބަލާ މީގެ އެކި ަވކި

ަފއިންކުރުމާ ހިސާބުން ފެުށިގެްނ އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން މި  ،އަުޅގަނުޑގެ އެަބ ހުއްޓޭ ކަންބޮުޑވުންަތއް ދެންނެވިން.

މަސްދުވަހަުށް ވަކި ޕްރޮޖެކްޓެއް މަޑުޖައްސާލުމަުށް ޓަަކއި އެބަ އަމުރުކުެރވޭ އިނގޭތޯ. އަިދ  އޮތޯރިޓީއަުށް ލިބޭ ބާރުަތއް ހަ

 މިހިސާބަުށް، ތު އެބަ ލިބޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާޯކޓު މަރުޙަލާއަަކުށް ނުގޮސް އިމާރާތްތައް ތަޅާުލމުގެ ފުރުޞަ ހަމަ އެއްވެސް

ކަމެއް.  ބުއްިދކޮުށްލަންޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ވިސްަނއި ވަންޏާ އަުޅގަނޑުެމން ހިތުން މިއީ އިތުރަުށް ކަމަުށް ދާ

ބޮޑު ވާހަކަ. އިމާރާތްތަުކގެ ބޮޑު ވާހަކަ. މާލޭގެ ކުީލގެ  ލޭގެ ގެދޮރުތަުކގެ އަގުވެސް މާ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިއަދު

ޮގތުން އަންނަ ގޮންޖެހުމަކީ ދި  ބޫލުކުރެވޭޅުގަނޑަުށް ގައަގު މަްއޗަުށް ދާ ވާހަކަ. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ މީގެ ސަބަބުން އަ

އެުކ މި ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން  ހި ސަރުކާރާވެހި ސަރުކާރަުށް އަންނާނެ ޮގންޖެހުމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ދިވެ

އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން އިނގޭޯތ ، މަސައްކަތެްއ ކުރަން. އެހެންވީމާ ވާންޖެހޭ ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއް ވާން. ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ

 ުޝކުރިއްޔާ.  .ކަމުގައި އިތުރަުށް މި ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ގެ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ލް ނަސީމަުށް. ފައިޞަ

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެންނަުށްރި ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެ 

 ބޫލެއްއަުޅގަނޑު ގަ، ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަުށް ދިރާސާކުރަްއވައި ރިޕޯޓު މި ލިބުނީ އިއްޔެ. ޙަޤީޤަުތގައި 

ުށް. މި ދުވަސްވަރަީކ، ކަިއވާނެ ކަމަލުމަުށް ޓަކައި ވެސް ލިބިފައެކަުށީގެންވާ ވަގުތު މި ބިލު ބަލައިނުކުރަން މެންބަރުންނަުށް 

ައޅުގަނޑުމެން ، ބުރަުށް  ފެުށޭ ދުވަސް. އެހެންވީމާ ސް އަނެއްކާެވސް  ދެވަނަދަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ  ބަޖެޓު ބަހުއަދި މިއަ
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، ޖެޓުެގ ކަންތައްތަކާ. އެހެްނވީމާތަްއޔާރުވަމުން މި ދަނީ ބަ ،ބޫލުކުރަނީ ވެސް ައޅުގަނޑު ގަ ހުރިހާ މެންބަރުން

އެހެން މިދެންނެވީ ފުދޭވަރެްއގެ ގިަނ އިޞްލާޙުތަެކއް މި ބިލަުށް  ވަރަކަުށް ބަަލއިނުލާ؛ ގަނޑުމެންނަުށް ެއއްވެސް އަޅު

ެގ ވަރެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮންމެވެސް އި. އެހެންވީމާ،ހުރިކަން ފާހަގަ އެބަ ކުރެވޭ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ  އިގެނެސްފަ

ާއއެކު މިކަމާ ުގުޅންހުރި ފަރާތްތަކާ އަޅުގަނޑުެމން ބޭނުންވޭ މަޝްވަރާކޮުށް އެވަގުތުަތކެއް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމަ

ގޮތުން  އެ ބޭފުޅުންނަުށް ފެންނަ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މަޖިލީހުގައި ގޮތަކަުށް  ވާހަކަދަްއކަން. އެނޫން

ުޅގަނޑުމެން ަތއްތައް ނުަބލައެއް. ދެން އަނުކުެރއްވޭނެ އެ ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެްއވެސް ކަހަލަ ޚިޔާލެއް ފާޅެއް

 ގެ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އިޖުތިމާޢީ ޮކމިޓީއަުށް ހަމަ މައްސަލަެއއް ިމއަދު ފާހަގަކޮުށްލަން އެބަޖެހޭ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް،

. ކުީލގެ ކަންތައްަތއް ވެސް ދިޔައީ ގޮުތގައި ލިިބގެން މި ގެވަރަުށް ހަމަ ސީރިއަސް މައްސަަލއެއް  ،ގޮތުަގއި

ޖެހޭ. ހުރިހާ ކަމަކަުށް ލޯންގު ޓަރމް ޙައްލެއް ހޯދަން އެބަ މި ަވކި މިންގަނޑުތަކެްއ ކަނަޑއަަޅއި އިމާރާތްކުރެވެމުންދާއިރު

ވަރަކަުށް ަޕސަންޓު  މީހުން ޟަރޫރީ  70އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްަތއް ހުރި ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބައެއް، ހަމަ 

ނަުށް ހަމަ ލިބޭ ނުވަތަ ހުުޅމާލޭގައި ދިރިުއޅެންޖެހޭއިރު ހަމަ އެ މީހުން .މި ޖެހެނީ ބޭނުންތަކުގައި  މާލޭގަިއ ދިރިއުޅެން

ޖެހެނީ ކުއްޔަުށް. ވަކި މިންގަނޑުތަެކއް އޮތީކީ ނޫން ުކލި ކަނޑައެޅުުމގައި ުނވަަތ  ޚަރަުދކޮުށްލަން މި ހުރިހާ އެއްޗެއް

ގެ ބިލުގެ ވާހަަކ ނެތް. އެހެންވީމާ، ިއމާރާތްކުރުމުކަނޑަެއޅިފައެއް ވެސް. ެއއްވެްސ ކަހަލަ މިންގަނޑެއް އި ދޫކުރުމުގަ

ދިމާވާނެ  އި އެބަހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި،މީގަބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިރު ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެން

 ަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށްުށްތަކުހަމަ ރާއްޖޭަގއި ރަ މެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. އޭެގތެރޭގައިހުރި އަޅުގަނޑުއް އެބައުނދަގޫތަ

ނުލިބިގެްނ  އިލު. ލޯޔަރެއް ހޯދަންޖެހިއްޖެއްޔާ ރަުށްރަުށުގަރެއް ހޯދަންޖެހުނީމަ އުޅެންޖެހޭ ހާމިހާރުވެސް އެބަ ފެނޭ ލޯޔަ

އިންޖިނިއަރުން އަިދ ސިވިލް  ،ލުގައި އުޅެން މި ެޖހެނީ. އަދި ހަމަ ެއގޮތުންއިން ޓިކެޓު ީދގެން ވަރަުްށ ދަތި ހާމާލެ

 ޖެހިއްޖެ ވަންޏާ ހޯދަން ކަމަުށް ޖެހިއްޖެރއަުށް ބޭނުންވާ މީހުން؛ އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ގެންދަންއާކިޓެްކޗަ

 ވިސްިނގެން ނޫން ،އެ ކަންތައްތަކަުށް ރިޢާޔަްތކުރެިވގެން، އްސަލަތައް ދިމާވާނެ. އެހެންީވމާވަންޏާ ވަރަުށް ގިނަ މަ  ކަމަުށް

ުޅގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހަޅަންޖެހޭނީ. ން އަނެއްކާެވސް ިއޞްލާޙު އަން ފުލުފުލުވަންޏާ ދެ ކަމަުށް ގޮތަކަުށް މި ފާސްކޮުށްފި

ވަންޏާ  ކަމަުށް ބޫލުކުރެވޭވެްސ ގަ ގޮުތަގއި  ގެޚިލާފުެވގެންދާނީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުުށަހެޅުމެއް ނޫނީ ބަޔަކު ގާނޫނާ

 އިގެން ކުރިއަުށްދާކަުށް. އަދި މިމިކަމަނޫން  ހުުށަހަޅަން ބޭނުންވޭ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު އެްނމެ މުނާސަބެއް

ހުރި  ފަރާތްތަކާ މި ކަމާ ގުޅުން ،ވެސް ލާކަުށްންނަުށް ވަގުެތއް ނެތް މިއަުށް ބަލައިައޅުގަނޑުމެވެސް. ސަބަބަކީ،  ނިންމާކަުށް

މި ބިލު  އިޞްލާޙަުށް،އޮތް ގޮތަުށް  އަޅުގަނޑު މިއަދު މި، ވެސް. އެހެންވީމާ ފެންނަ އެއްެޗްއ ހުުށަހަޅާކަުށް މަޝްވަރާކޮުށް

 ފާސްކުރަން އަުޅގަނޑަުށް ތާއީުދނުކުރެވޭ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



53 

 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ަމޑަވެލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު  ރަޝީދަުށް. މުޢާޒު 

 

 ވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:މަޑަ

ބޫލުކުރޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލެއް ނޫނީ ވެސް ގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން

މަތީން ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅުއްވި  ގެބޫލުކުރަން. ހަމަ އެގޮތު ވެސް އެކަން ގަ ކަމަުށް. އަޅުގަނޑު ގާނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ

 އި ދާއިރާެއްއގައި ކޮމިޓީގަ  ބިލެއް އިމާރާތްކުރުުމގެ ބިލަކީ މި މަޖިލީހަުށް. މި ބިލު ވަރަުށް މޮޅަުށް، ވަރަުށް ުފޅާ

ވަނީ ކޮމިޓީ  އިެނގިފަ އިތަކާ ެއއްޗެހި ީމގަރްސެގ އޮޕީނިއަންހޯލްޑަމަުށްފަހުގައި ވަަރުށް ގިނަ ސްޓޭކްމަޝްވަރާކުރު

ގަނޑުމެން ހަމަ އިސިއްޔަތުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު އި އިން މެންބަރެއްެގ ހަެވްސ ކޮމިޓީގަ އަުޅގަނޑު އި؛ގަމަރުޙަލާ

މިންވަރަކަުށްތޯ؟ އޮތީ ކިހާ އިދެއްވި ިޚޔާލުތަކާއި ދެްއވި މަޝްވަރާތައް ީމގައި ޝާމިުލެވފަވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ އެ ބޭފުުޅން 

ުްށ ޚާްއސަކޮުށް މި ދާއިރާގެ ފުންނާބުުއސް ބޭފުޅުންތަކެއްގެ ވަރަ ންތައް އިމާރާތް؛ޑެތި ަކންބޮޑުވުއެ ބޭފުޅުންގެ ވަރަުށް ބޮ

ހެދިގެންާދއިރު ގާނޫނެއް އި ތެރޭގައި. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މީގަ ގެދިޔަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާބޮޑެތި ކަންބޮުޑވުންތަކެއް ފާުޅުކރެވިގެން

ވެސް ހިނގަންޖެހޭ  ަކުށް މި ގާނޫނު އެންމެ ފުރަތަ ކަމަކަުށްގޮުތގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނަ ބޫުލކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

ޓުތަކާިއ ނޫނީ ރާއްޖޭަގިއ އޮތް ގޮތުން ބަެއއް ިރސޯ ވަނަ މާއްާދ މިހާރު މި 97 . އެހެންނަމަވެްސ، މި ާގނޫނުގެއެބަ

ނަވާލަންޖެހެނީ ސް  ދަންވެ އެއާެއކުެވސް އެބަ އާދޭ. ދެން ހަމަ ލަތްތަކެއްތްތަކަުށް އިސްތިސްނާވާ ހާހެދިގެންދާ ބައެއް އިމާރާ

ވެސް މި އަންނަނީ ދިވެހިރާްއޖޭގައިާރއްޖެތެރޭގައި މި ައޅާ ބައެއް ނުނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ލަތުަގއިމި އިސްތިސްނާވާ ހާ

ވުެރ  . ހަތަރު މީޓަރަުށްލްޑިންގތަކަުށް މި އިސްތިސްާނވާނީވުރެ ތިރި ބި  ކޮންމެ ހިސާބެއްަގވެސް އަޅާ ހަތަރު މީޓަރަުށް

ވެސް ނާޅާނެ. އެއަުްށވުރެ ތިރިކޮުށްނެއް ނާޅާނެ މިހާރު.  އްމުކޮުށް ރާއްޖެތެރޭަގއި ގެަތކެއްދިވެހިރާއްޖޭގައި އާ ތިރި ތަންތަން 

ކޮުްށ ގެ، ޚާްއޞަމިދެންނެވި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއް ،އުސޫެލއްެގ ގޮތުން މި ގާނޫނު  އެބަ ަވދޭ އިމީގަ ، އެހެންވީމާ

މަތިވެގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު  މީގަ ސަބަބުން އިންފްލޭޝަން ، . އެހެންވީމާ ބަ ވަދޭ ރާއްޖެތެރޭގެއަުށް އެގބޭސިކު ހައުސިން

މަސްދުވަސް އޮތްކަމުގަިއ  ތަންފީޒުކުރުމަުށް ޓަކައި ހަ މި ގާޫނނު، ކަމަކީ އެއާެއއްކޮުށް ެވސް ކަންބޮޑުވާ އަެނއްހަމަ

އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅ  .ގުތުތަކެއް ދޭންތަންފީޒުކުރުމަުށް ޓަކައި ވަ  ގޮތުަގއި ބައިަބޔަުށް ބޫުލކުރާގަ ވީނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑު

މި ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި  ،ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ލަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، ޖުމުކަމަ ގޮތް

ތަކާ ބެހޭ ފަރާތް މި ކަމާ ،މި ދިރާސާކުރުމުަށް ޓަކައި ،ހަމަ އެހެން އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން

 ލަ ސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން. ޖުމުވެ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ަވގުުތ ބޭނުންވާކަމުަގއި ،އިތުރަުށް ވާހަކަަދއްކާލުމަުށް ަޓަކއި

އިތުރަުށް މިކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަާރކުރުމަުށްފަހުގަިއ  ގަނޑަުށް އެްއޗެއް  ދެންނެވޭނީ ގޮތެްއގައި މިއާ ދޭތެޭރގައި އަޅު 
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ފަރާތްތަކާ މަޝްަވރާކުރުމަުށްފަހުގަކަމުަގއި ެވްސ ދަންނަވާލަން. ވަރަުށް ޮބޑަުށް  އުޭޅ ފުންނާބުސް މި ދާއިރާގައި  ނޫނީ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިއް

 . ޢީމަުށްއަނާރާ ނަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް އިން އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އިމާރާތްކުރުމުގެ ިބލު، މި  ބިލު ދިރާސާކުެރއްިވ ސަބް ކޮމިޓީގަ 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރީމޭ. ވަރަުށް ގިަނ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ގިނަ  ،މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ފަހު ައޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން. މަަސއްކަތްަތއް ކުރުމަުށް ޒިުރކޮުށް މި ިބލާ ބެހޭެބހޭ ފަރާތްތައް  ހާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ހޯދީމޭ ކަމާ

 އި ޚިޔާލު ތަފާވެފަ މޫންގެޤައްރިރުކަން ކުރެްއވި ފާރިސް މައުސަބް ކޮމިޓީގެ މު، ންމަންވީއިރު ސަބް ޮކމިޓީ އުވާލައި ގޮތެއް ނި

އަުޅގަނޑަުށް ފާހަަގކުރެވުނީ  އި ބިލު ައބުރާ ރުޖޫޢަކުރެވުނު. ކުެރވިފަ އަުށް އެތެޭރގައި. އެހެްނވެ، ަމއި ކޮމިޓީވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމް 

ޕާޓީ އެކުލެިވގެން އޭރު ައޅުގަނޑުމެން ހޯދި އެްއވެސް  5އޭރު ބެއްލެިވ، އަޅުގަނޑުމެން ސަބް ކޮމިޓީގަިއ  އަޅުގަނޑުމެން

ލޫމާތުތަކަކަުށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި މި ބިލު ފާސްކުރަންއުޅޭކަުށް ައޅުގަނޑަުށް ފާހަގަެވެގންދަނީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ މަޢު

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކޮުށްަފއި ހުރި މަސަްއކަތަުށް ބަލާފައި، ރަނގަޅަުށް ަބއްލަވާަފއި މި ސިނާޢަތަުށް ވެސް އައިސްދާެނ 

ސް ބަލަންޖެހޭ މިފަދަ ބިލެއް ތަޅުމުން ފާސްކުރާއިރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ނޫނީ އަރާފާނެ ބުރޫއަކަުށް ވެ

ގޮތުަގއި މި ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއް. ވުޖޫދުަގއި އޮތުން ެވސް މުހިއްމު. އެހެންނަމަވެސް، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ރިއްޔާ.ރަނގަޅުކުރާނެ ފުރުޞަތު ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ެވސް މި ބިލު ދިރާސާކުރެވުނު ކޮމިޓީަގއި ިއނދެވުނު މީހަކަުށް ވީތީ، މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަުްށ ފެންނަ އެއްެޗއް ހަމަ ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. ގާނޫނެއް ހެދިގެން އަންނައިރު އެ ގާނޫނަުށް 
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ބިލު، މި ގާނޫނު މި ޑްރާފްުޓކުރެވިފަިއ މި އޮތީ ބޮޑަުްށ  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަުށް އަންނާނެ އުނދަގޫތަެކއް. މި

ބިލްޑިންގ އިންޑަސްޓްީރއަުށް ވާއިުރ، އިންޑަސްޓްީރަގއި މިހާރު މާ ބޮޑު އުސޫލުތަކެއް ނެތި، ބަލަންޖެހޭ މާ ބޮޑު 

ައއިސް  މިންގަނޑުތަކެއް ނެިތ، އަދި ބަލާނެ މާ ބޮޑު ފަރާތްތަކެއް ނެތި އެ އިންޑަސްޓްީރގެ ަމސައްކަތް ހިނގަމުން

ގާނޫނެއް އައިްސގެން ޭއގެތެެރއިން މޮނިޓަރކުރެވުނު އުޫސލުތަކެއް ތަންފީުޒވެގެން އަްނނައިރު، ޭއގެ އުނދަގޫތަެކއް 

ހުންނާނެ އިންޑަސްޓްރީަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ީމގައި ިވސްނާލަންޖެހޭ މި މާލެ، ތޮއްޖެހިފައި މި އޮތް މާލޭަގިއ 

ޭއގެ ސޭފްޓީ ސްޓޭްނޑަަޑުށް ބަލާއިރު މިހާ ބޮޑު އާބާދީެއއް، މިހާ ކުަޑކުޑަ ތަނެްއަގއި  އިމާރާތްކުރެވޭ ަބއެއް އިމާރާްތތަކަކީ

އުޅޭއިރު ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަުށް ބެލިފައި ހުރި ތަންތަން ނޫންކަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހަމަލޮލުން މާ ބޮޑަުށް އެތެރެއަުށް 

ުށް ފެންނަފެނުމުން ވެސް ެއބަ އެނގޭ އެންމެ ރަނަގޅު ވަދެ ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް. މިހެން ބަލައިލީމަ އަޅުގަނޑުމެްނނަ

ގޮތުަގއި ނޫންކަން އިމާރާތްތަްއ ހުރީކީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ، ރާއްޭޖަގއި މިހާރު އިމާރާތްކުރުމުގެ 

ިވގެން، ބެިލގެން، އިންޑަސްޓްރީ ފުާޅވަމުންދާއިރު، އަމުދުން މި އިމާރާތްތަްއ ުއސްވަމުންދާއިރު ރަނގަޅަުށް ޮމނިޓަރކުރެ

ގާނޫނުތަކެއް އޭގެަމއްޗަުށް އޮެވގެން ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތަެކއް ގޮތުަގއި ވާން އެބަޖެހޭ. އެއީ މި ބިލު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

އަހަރު ެވއްޖެ. ނުނިމި ޮއެވގެން؛ މިހާރު ނިމިފައި މި އޮތީ. މީގައި އެބަހުރި މަްއސަލަތަކެްއ.  2ކޮމިޓީގައި އޮންނަތާ ވެސް 

ސަލަތައް އިޞްލާުޙކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ިލބިގެންދިޔަ. އަދި ިއޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވެްސ ހުރި މައް

ލިބިގެންދިޔަ. އަުޅގަނޑުމެންަނުށް މިއަުށް ވިސްނައިގެްނ، ބަލައިގެން މިކަން އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ. 

އެބަ ޖެހޭހެން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެްއ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަުށް ީހަވނީ މި ގާނޫނު އަންނަން

ނުވޭ އިންީޑާއގެ ދިއްީލގެ އިމާާރތްތަކަުށް ވާހެން، ބަނގްލަދޭްޝގެ ޑާާކގެ އިމާރާތްތަކަުށް ވާހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި 

މަިތވެގެންދާ މަންޒަރު ބަލާކަުށެއް މި އެޅޭ އިމާރާތްތަކަުށް އެހެންވެގެން ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކެއް މި ރާއްޖޭގައި ކުރި

އަޅުގަނޑު ބޭނުމެްއ ނުވޭ. ދެން މީގަިއ އެބަހުރި ފައިންަތެކއް. ބޮޑެިތ ޖޫރިމަނާތަކެއް އެަބހުރި. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން 

އެ ، އެ ެއއްޗެހިތައް ވެސް. މީަގއި ޖޫރިމަނާތައް ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން އެ ޖޫރިމަނާތަކުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ބެދި

ދައްކަންޖެހޭ ހާލަތު ނޫން ަކމަުށް މި މަޖިލީހުގައި ވެްސ ބަހުސްކުރެިވގެންދިޔަ. ާޚްއޞަ ގޮެތއްަގއި ސަުރކާރަުށް 

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބަެއއް މެންބަރުން މި ބިލު ކަުމނުދާ ކަމަުށް ވާހަކަަދއްާކއިުރ ޖޫރިމަނާތަކުގެ ވާހަކަ އެބަ 

ުރގެ ބިލު މި ތަނަުްށ އަިއސްގެން ޮބޑެތި ޖޫރިމަނާތައް ރަްއޔިތުންގެ ަމއްޗަުށް ފާހަގަކުރަްއވާ. އެހެންނަމަވެްސ، އަބު

އަންނާނެކަން ޔަޤީންވާއިރު ެވސް އެ އަންނަންނުޖެހޭނެ ކަމަުށް، ކޮންމެހެން އެ އަންނަންނުޖެހޭ ނޫންހެއްޔޭ އަބުރާ 

އްކީމާ އަޅުގަނޑަކަުށް އެ މާ ބޮޑަކަުށް ެއ ނުބެހެންޏާ ވިދާޅުވި ބޭފުޅުން މިއަދު މީގައި ޖޫރިމަނާތަކެއް ހުރީމަ އެ ވާހަކަ ދެ

ބަލައިގަެނވޭ ކަހަލަ ެއއްެޗއް، ވާހަކަތަެކއްގެ ގޮުތަގއި ފާހަަގެއއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، ޖުމުލަ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑަުށް ިމ 

އިމާރާތްކުރުމުެގ ، ބިލަުށް ތާއީދުކުރެވެނީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ ރާއްޖޭގެ ބިލްޑިްނގ އިންަޑސްޓްރީއަުށް

އިންޑަސްޓްީރއަުށް ގާނޫެނއްެގ ތެރެއިން ކަންތައްަތކެްއ، މޮނިޓަރކުރެވޭނެ އުސޫލުތަެކއް ުހންނަން އެބަޖެހޭ. ގާނޫނެއް 
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އަންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެްނވީމާ، މިއަުށް ާތއީދުކުރެވެނީ. މީަގިއ ހުރި މައްސަލަތަެކއް ހުރިްއާޔ، މީަގއި ހުރި އިޝޫތަެކއް 

ގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި ވެސް މަޝްވަާރކުރިން. ެދން ބައެއް ކަންކަމަީކ، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިއްޔާ، އަޅު 

ކޮންމެ މީހަކު އެ މީހެްއގެ އަިމއްލަ ވިސްނުމަުށް ފެންނަ ގޮަތަކުށް ގާނޫނުތަކެއް ބަދަލެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއއީ މުޅި ަރއްޔިތަުށް، 

ެއ ގާނޫނަކަުްށ ބަަދލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ަވކި  މުޅި މުޖުތަމަޢަުށް ފައިދާހުރި ގޮތެްއގައި 

ބަޔަކު، ަވކި ކުންފުންޏެއް، ަވކި މީހަކު އޭގައި އެ މީހެއްގެ ަމޞްލަޙަތު އޮތް މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް ގާނޫނެއް ބައްޓަެމއް 

ވޭނީ. އަުޅގަނޑުމެން އަަބދުވެސް ވަކާލާތު މި ކުރަނީ ނުކުރެވޭނެ. މުޅި މުޖުތަމަޢުަށް ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ެއކަން ކުރެ

މިގޮތަުށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއަުށް ތާއީދުކުރަން. މި ބިލަުށް ތާއީދުކުރަނީ މި ދެންނެވިހެން ރާއްޖޭގައި ިމ 

މި ޮތއްޖެހިފައި؛ އިންޑަސްޓްީރއަުށް ގާނޫުނގެ ތެެރއިން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ އުސޫލުަތކެއް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރެވި، 

ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި މި ތޮއްެޖހިފައިވާ މާލޭަގއި މި އިމާރާތްކުރެވޭ އިމާރާތްތަކަކީ ަރއްކާެތރި، މުޖުތަމަޢަުށް ރައްކާތެރި 

ތަންތަނުގެ ގޮުތގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަންތަން ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ އަުޅގަނޑު ިމައުށް ތާއީދުކުރަނީ. އުސޫެލްއގެ 

އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވިހެން މި ކަންތައްތަކަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް މިއަުށް ތާއީދުކުރެވޭނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ގޮތުން 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

 މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު އިމާރާތްުކރުމާ ބެހޭ؛ އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ބިލު ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން 

ތުން އަޅުގަނޑު ވެްސ އެއްެޗއް ބުނެލަން ގަސްތުުކރާތީ ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. ދިރާސާކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ެބހޭ ގޮ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑަކީ ެވސް މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ އެއް މެންބަރެއް. ހަމަ އެޮގތަުށް ސަބް ކޮމިޓީގައި ވެްސ 

ގެންދިަޔއިރުަގއި މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އަޅުގަނޑު ހިމެނުނު. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން، މި ބިލަުށް މަސައްކަތްކުެރވި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިްނ، ސަބް ކޮމިޓީގައި ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް، ބުރަ ބޮޑުކޮުށް، 

މުން  ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ދިްއގަރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފާރިސް މައުމޫން މަސައްކަތްކުރަްއވަ

ގެންދެވި. އެ ސަބް ކޮމިީޓގެ ުމޤައްރިރަކަުށް ހުންނެވީ އެ މަނިކުފާނު. ނައިބު މުޤައްރިރަީކ، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. މި މަސައްކަތް ރަސްމީގަޑި ޫނން ގޮތަުށް، އަމިއްލަ މަަސްއކަތެއް ގޮތަުށް އެ މަނިކުފާނު 

ވި. އަޅުގަނޑާއި އެ މަނިކުފާނާ ދެ މީހުން ވެސް އެތައް ދުަވހެއްަގއި މަސައްކަްތކުރަމުން މަސައްކަތްކުަރއްވަމުްނގެންދެ
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ގެންދިޔައިން. ވަރަުށް ބުރަޮކުށް އެކި މީސްމީހުންނާ މަޝްވަރާކޮުްށ، ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ މިކަން 

ތަފާތުވުމުން އެ މަނިކުފާނު އެ ކޮމިޓީން ކުރަމުންގެންދަނިކޮުށް މި ސަުރކާރު ހިންގާ ޕާޓީން ހަމަ، ރަީއސް ޔާމީނާ ޚިޔާލު

ނުވެސް ކުރެވޭ. އެހެން  ބޭރުކުރީ. ބޭރުކުރުމަުށް ފަހު ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިަފއެއް ެނތް.

 ކަމާސާތަކާިއ، މިކަން ައއިސް ކުއްިލއަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ިޚޔާލުބަދަލުކުރި ސަރުކާރުެގ އެަތއް ަބއިވަުރ މުއައްސަ އުޅެމުން

 ހުރި އެތައް ަބއިވަރު ަފރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮުށް ގެަނއި މަޢުލޫމާތުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަުށް މި ބިލުގައި ެއކަުށީގެްނވާގުޅުން

 އަުށް މި ފްލޯބޫލުނުކުެރވޭ އަުޅގަނަޑކަުށް. ކުއްިލއަކަުށް މި ބިލު ާފސްކުރުމަުށް މި ކަމަުށް ެވސް ގަ ވަރަުށް ހިމެނިފައިވާ

ަގއި ނުްނވާ ވާހަކަ ދައްކަން މި ފްލޯަހމައަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބޭ ަރއްޔިތުންނާސް މި ފުރުޞަތުގައި ވެ  ގެނެވުނީ. އަުޅގަނޑު 

އެކުަގއި މި ބިލު ފުރިހަމަ  އެދުނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އިޚްލާޞްތެރިކަމާވަގުތު އަޅުގަނޑަުށް ލިބޭތީ މި ފުރުޞަތުަށް  މި

، ފަދައިން ންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ފާހަގަކުރެްއވިއެްއޗަކަުށް ހަދަން އަޅުގަނޑު ެވސް ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވޭ ަބއެއް ކަންތަްއ  ގޮތުަގއި ނޫނެއް. އެކަަމކު ރަނަގޅުމިއީ މިއަދު މި ރާއްޖެއަުށް ބޭނުންވާ ގާ

އަތުގައި ފަންސާހަކަުށް ހާސް ނުވަތަ ތިރީހަކަުށް  ފަުށަނީ  އެއް އަަޅން މި ނިކަމެތިމީހާ ގެފާހަގަކޮުށްލާނަން. ރަުށްރަުށުގެ އާދައިގެ 

ފާހަަގކޮުށްފައިޭވ.  ހާސް ރުފިޔާ ޮއެވގެން. ގެ ައޅަން ފެުށުމުގެ ކުރިްނ ކުރެހުމުގެ ހުއްަދ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަުްށ މި ބިލުަގއި

އްަދ އުނދަޫގވާނެ. އެ ހު ޮބޑަުށް ވަރަުށް ުށުގައިނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ނެގުމަުށް ރަުށްރައެ ކުރެހުމާ އެްއގޮތަުށް ހުއްދަ

ދަ ކަމެއް ވެސް ހުެރދާނެ. ހުރެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މާރާުތގައި ކޮންމެފަގޮަތކަުށް އި ނޫން ނެގުމަުށް ފަހު އެ ހުއްަދއާ ެއްއގޮތް

. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުަށް އިމިލިއަން ރުފިޔާއާ ދޭތެޭރގަ  1ާއއި ހާސް ރުފިޔާ 50އޮންނަނީ  ނާ ފެުށުމުގައި މިޖޫރިމަ

. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ރުފިޔާ ވެސް އަަރއިފާނެ 51000މިލިއަން ރުފިޔާ. ހިތްހަމަޖެހޭ ފަރާތަކަުށް ވެއްޖެއްޔާ  1ެޖއްޔާ ވެއް

މާއި ރަުށްރަުށުގެ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވި ކަންތައްތަްއ. ައދަދު ބޮޑުވު މިއީ، ނާގެ ދޭތެރޭ އަދަދު ބޮޑުވުމާބިލެއް؛ ޖޫރިމަ

 ،ނަމަ ބުނާ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެން އާއްމުކޮުށް ހިމެނުން މީ އަޅުގަނޑުމެްނ އެދޭ ަގއިމީ މާރާތްތައްއާދަިއގެ ކުރާ އި

ވުރެ  އަކަފޫޓަުށް 600 އަިއއިރުަގއި ފާހަގަކޮުށްަފއި އޮތް ސިންގަލް ސްޓޯރީ. އެހެންވީމާ، އަނެއްކާ މި ބިލު އިޞްލާޙުެވގެން

 ނުޖެހޭ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް ރަުށްރަުށުގައި މި ނަގަން ދައުސް ނޫނިއްޔާ ހުއް  ވުރެ މީޓަރަުށް 4މާރާތެްއަގއި ކުޑަ އި

ިމވަރު ޯގއްެޗއްަގިއ  އަކަފޫުޓގެ ގޯތި. 3050ކީ ެއޔައްމުކޮުށް ދޫކުާރއިރުަގއި ގެ ގޯތި އާ ފޫޓު 75 ފޫޓު، 50ގޮތަީކ،  ންނައޮ

ން ގެ އެދުމުެގ މަތީކޮމިޓީ ހު ވަގުުތ ައޅުގަނޑުމެންަނުށްފަ ނަގަންޖެހޭ. އެންމެކުޑަ އިމާރާތެއް ކުރާ ކަމަުށް ަވންޏާ ހުއްދަ

މާރާތްތަްއ އްޮކުށް އެ ދިަޔއީ ިރސޯޓުތަުކގައި އިމާރާތްކުރާ ކުދި އިން އެ ޙުކުެރވުނުިއރުގައި އަެނއްކާ ިމއިއޭތި ވެސް އިޞްލާ

ފާހަގަވޭ  ންވެސް. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ މި ބިލުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމެއް ނުފުދުނޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ މި ބިލު

ދެވޭ.  މާރާތް ތަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް މި ބިލުން އެބަމުައއްސަާސއަކުން އި ނުޖެހިގެންދާ ވަގުތު ަސރުކާރުގެ ހިތްހަމަ

ބިލު އަންނަންޖެހޭ. މިއަދު ޢަލީ ނިޒާރު  ބޫލުކުރެވޭނެ ކަންަކމެއް ނޫނޭ. މިއެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ގަ

ތަންތަން ބޮލަުށް ވެއްޓޭ މަންޒަރު ވެސް  ރެވިފައި ހުންނަކު ަގއި އިމާރާތްފަދައިން ދުނިޭޔގެ އެތަންމިތަނު ފާހަގަކުރެްއވި



58 

 

ރާއްޭޖގައި އަދި މިހާތަނަުށް އެގޮތަކަުށް މާ ބައިވަުރ  ،އެބަފެނޭ. އެގޮތަުށް އަުޅގަނޑުެމން ވާކަުށް ނޭދެން. އެހެންނަމަވެސް

ބިލު މުހިއްމު. މުހިއްމު ވަނީ  އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ،ކަންކަމެއް ވެަފއި އޮތީކީ ޫނން. އެހެންނަމަވެސް

. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެނީ އަދިވެސް ކޮމިޓީއަުށް މި ބިުލ އިެއކު ރަނަގޅު ބިލެއްެގ ގޮުތގަ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އެދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މަކުރުމަުށް. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދޭފޮނުވަިއގެން އިތުރަުށް ދިާރސާކޮުށްފައި ބިލު ފުރިހަ

ވެސް ހަމަ ެއގޮތަުްށ  ތިބީ. ސަރުކާރުެގ އިޚްލާޞްތެރިަކން އޮެވއްޖެްއޔާ ައޅުގަނޑުެމން ންުށޭ މިމަސައްކަތްކުރަ

ިއއްޔެ ެވސް ައޅުގަނޑުމެން  އެކަުމގެ ހެްއެކއް ަކމެއްަގއި ވެސް؛ ވާ ކޮންމެ. ަރއްޔިުތންނަުށް ހެވާއި ލާބަ ކޮުށްދޭނަމޭމަސައްކަތް

. އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރިން. އެ ބޭފުޅުން ހުުށަހެޅީކަމަުށް  ުލވާ ެއއްެޗއްވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގައި ފާހަގަޖަަހއިފިއްޔާ އެއީ ބާތި

މެއްގައި ފަސްނުޖެހި އޭތި ބޭރުކުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުްށ ހެވާއި ލާބައަުށް ކުރާ ކޮްނމެ ކަ

 ުފރުޞަތަުށް.  ތިބީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ިއގެން ހަމަ ކުރިައުށްދާން މިރައްޔިތުންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަުށް. 

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ޢަބްދުލްކަރީމްހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނަޑކީ ވެސް މި ޮކމިޓީގަިއ، ދިރާސާކުެރވުނު ކޮިމޓީގަިއ ހިމެނުނު މެންބަރެއްެގ 

ރާ ސިނާޢަތެއްގެ ވަގުތު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހަމަެއކަނި ކުިރއަ މި ،ހައިސިއްޔަތުްނ އަުޅގަނުޑ ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ

ނަމަ އަންނާނެ  ބޮޑު ހީނަުރކަމެއް ނުވަތަ ލޮޅުެމއް މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ މާރާތްކުރުުމގެ ދާއިރާއަުށް ވަރަުށްގޮތުަގއި އޮތް އި

ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ  ބޮޑަުށް އަމާޒުކުެރވިފައި އޮތް ގޮތުން ހަމައެކަނި މާލެއަުށް ވަރަުށް ކަމަުށް. މި ބިލު ބައްޓަންކޮުށްފައި އޮތް

އެްއ އާދަިއގެ މީހަކު މިހާރު އަޅާ ގެ  ނޫނީ އާަދއިގެ ރަުށެްއގައި އެންމެ ،ޑަ ރަުށެްއަގއިވަރަުށް ކުޑަކު  ،ލަފާކުރެވޭ. ނަމަެވސް

ވާތީވެ. ެއީއ  މީޓަރުން ކަމަުށް 4ވެއް ހަރުކުެރވޭނީ ނެ. ެއއީ ހަމަގައިމު ެވސް ދިޔަދޮތްވުރެ އުްސވާ މީޓަރަުށް 4ވެސް 

އުޅޭ  ވުރެ މަތި. ބުނަން މި  މީޓަރުަށް  4ންނާނެ ވާތީވެ ފުރާޅުގެ ުއްސކޮޅުަގއި ހުކަމަސް  ވެސް ހަމަ އޮންނަ ގަވާއިދެއް

ތަުނގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ަރުށެއްަގއި ވެސް އަދި ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ެވސް ެއޅޭ ކޮންމެ  އެްއޗަކީ، ކުިރއަުށް އޮތް

ކަމަކީ  މި ބިލު ފާސްވާ ދުވަހުން ފެުށިގެން ެއބަ މަޖުބޫރުކުރޭ. މި ،މާރާތަކަުށް ހުއްދަނަގަން މިއަދުން ފެުށިގެންއި

ލެވެނީ. ެއއް އަހަރުން މި ކިރިޔާ ވަުށާފާރު މި ރާނައިލަތަުށް ބަލާއިރުަގއި . މިހާރު ހާރައްޔިތުންނަުށް އުފުލޭނެ ތަކުލީފެއް ނޫން

މެދަުށް ހުއްޓާލެވޭ ކޮންެމ ގޮތުން ދޭތެރެ ނޫނު ބަްއޓަންކުރެވިފައި އޮތްކިރިޔާ ފުރާުޅ މި ހިޔާކުރެވެނީ. ގާއަނެއް އަހަރުން 

ޖެހޭ ފަންނުވެރިންގެ އިރުޝާުދގެ ދަުށުން އޭެގ ކޮންމެވެސް މީހަުކ މާލޭން ބޯޓަކަުށް ލަިއގެން ގެންޮގްސ ފަހަރަކު އެބަ
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ުށްަފިއ ހުުށަހަޅަން. ހަމައެހެންމެ، ޮގތަުށް ރިޕޯޓެއް ަތއްޔާރުކޮ ރިޕޯޓެއް ތަްއޔާރުކޮުްށގެން އަނބުރާ އޭނަ މާލެ ގެނެސްދޭ

ކުރަހައިދެނީ ވެސް މިހާރު އެހާ  ކުރަާހ މީހުންގެ ޚަރަދުތައް؛ ވެ،ކުރެހުން ފާސްކުރުމުގެ ޚަރަދު އިންތިހާއަުށް ބޮޑު

މީހާ ޚަރަދުެގ އެބަޖެޭހ އެކްީރޑިއޭެޓޑް ެޗކަރ ކިޔާ  އެ ،މާރާތެއް އަޅަން ބޭނުންވާ ީމހާއަގުޮބޑުކޮުށް. ހަމަެއއާެއއްކޮުްށ އި

 ފުލޭނެ ބުރައެއް ނޫން. މިއީ ނަުށް އުމީހަކު ވެސް އޭނާ އަމިއްލަ ފައިސާަގއި ނަގަން. އެހެންީވމާ، މިއީކީ ރައްޔިތުން

އެއާއެްއކޮުށް ކުދި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާޢަތް އެްއކޮުށް ފުނޑުފުނޑުެވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ލަފާުކރަން. ހަމަ

އަދި މެދު ފަންތީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ކުިދކުދި ގްރޫޕުތަކުގެ މަސަްއކަތް ހަމަ އެއްކޮުށް ހުއްޓާލަންޖެހޭ 

ވަގުތު ިރސޯުޓ  ވާން ބަާލއިރުަގއި މިވާން. ރަޖިސްޓަރީމީހުން އެބަޖެހޭ ރަޖިސްޓަރީ އެ ،ސާބަުށް ދާނެ. ސަބަބަކީހި

ްނ ކުރާ މީހުންނަކީ ހަމަ ގްރޫޕުތައް ެއއްކޮުށްަލއިގެްނ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން. ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްަރކްޝަމަސައްކަތް

ނެ އިލީގަލް ލޭބަރ ވެސް ބޭނުންކޮުށްގެން. ދެ ލައްކައެއްހާ ބިދޭސީން ބޫލުކުރަންޖެހޭގަ އިންޑަސްޓްރީ ކުިރއަރަނީ ެވސް

ލަްއކަ މީހުންނަކީ  1ބައިކޮުށްފައި އެއްބައި  ލައްކަ ބިދޭސީންނަކީ ހަމައެކަނި ގަވާއިދުން ުއޅޭ މީހުން. ދެ 1އުޅޭއިރު 

އަރަނީ. ފާހަގަކުރަން  މި ކުރި ގަާވއިދުން ނޫޅޭ މީހުން. އެހެންވީމާ، ާގވާއިދުން ނޫޅޭ ބަޔަކު ވެސް ލައިގެން ސިނާޢަތް

މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގެ އަދަދެްއަގިއ  1ރުފިޔާއާއި ހާސް  50ރިމާނާގެ އަދަދުތައް އެބައޮތް އިންތިހާއަުށް. ޖޫ، ބޭނުންވޭ

 3ކު %ިމލިއަން ރުފިޔާ ދުވާލަ 1 ފަހުން އެ ުނވަތަ އެ ެއންގުމެއް އަްނގާ ،ނާ ނުދައްކާ ހިނގާޖޫރިމަނާ ހުރިއިރުގައި ޖޫރިމަ

ލަްއކަ ރުފިޔާ ބޮޑުެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ،  9ކަުށް ހާސް ރުފިޔާ. އަެންއކާ މަހަ 30ން އެބަ ބޮުޑވޭ. އެއީ ުދވާަލކަުށް އި

ގަާވއިދުތަކަުށް ހަމަ ހިތަކަުށް  ،ނޫނުގެ ދަުށުން ހަދަންޖެހޭއިރުަގާވއިދެއް މި ގާ  14ގޮތުން ގަާވިއދުތަކަުށް؛  އޮތްމި ގާނޫނު 

ޮބޑަުްށ ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. ރާއްޭޖގެ  ވަރަުށް ންވީމާ، މިއީ އޮންނަނީ. އެހެ ގޮތަުށް މި އިދުތަަކުށް ދޭހުރިހާ ބާރުތަކެއް ަގވާ 

އެއާެއއްކޮުށް  ބޮޑު ިހޔަންޏެއް ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ަލފާކުރަނީ. ހަމަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާޢަތަުްށ އެިޅގެންދާނެ ވަރަުށް

ން އުޅޭ ފަރާތް ެއއް ހަދަބަެއއްތޯ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހެނީ. ގެ ނުގެ ދަުށުން ކޮންކޮންނޫމި ގާ، ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

ރާމާތެއް ކުރަން ވެސް ގޮތުން ކުޑަކުޑަ މަ އޮތް ނޫނު މިުށް ހިފައިގެން އުޅޭ މީހާ ވެސް މި ގާޖެހޭ. ކުއްޔައެބަ ޒިންމާވާން

. އެއީކީ އަުޅގަނުޑ ގަންނަްއ އަޅަން ވެސް އެބަޖެހޭ ހުއްދަކޮުށްޓެ ނެއް ޖަހަން ވެސް، ނުވަތަ ުކކުޅުޓިޝަނުވަތަ ޕާ

ކުދި އަދި  ،ނޫނު އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތް ކަމަުށް. ކުއްޔަުށް ހިފާ ފަރާތުގެ އިތުރުންސް ގަބޫެލއް ނުުކރަން މި ގާވެއެްއގޮތަކަުށް 

ބުނާ  ޭގ ވެރިފަރާތް ވެސް މި ްތުކރާކަން ނާންގާ ހުރެއްޖެއްޔާމެދު ފަންތީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕެއް ވަދެ މަސައްކަ

ުށް ޮކންޓްރެކްޓަރ ވެސް ކުރެހުމާ ޚިލާފަުށް ގެންގޮސް؛ އެހެންވީާމ ެއއްކޮނާ އެބަވޭ. ހަމައެއާއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަ މިލި 1

ލުމަުށް ޓަކައި މި ސަރުކާުރން ކުރަމުންދާ މަސައްކަުތެގ ލައިޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުން އިތުރަުށް ފެ ގޮތެްއގަިއ، ލަމިއީ ޖުމު

ލަާފކުރެވެނީ. މި ބިލު އަުޅގަނޑު ވެސް އެދެނީ އަނބުރާ ކޮމިޓީއަުްށ  ކަމަުށް ައޅުގަނޑަުށް ތެރެއަުށް އިތުުރވެގެންދިޔަ ޮބެޅއް

ުނކުރެިވ ތި އިންކޯޕަރޭޓުނަަމވެސް މި ބިަލުށް އޭ ،ފޮނުވަން. މި ކޮމިޓީަގއި ވަރަުށް ރަނގަޅު ބިނާކުރަިނވި ޚިޔާުލތަކެއް ލިބި
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 ހުުށަހެޅުއްވި އަޅުގަނުޑގެ އަޚް މުޙައްމަދު ނާޡިމް ދެނީއަޅުގަނުޑ އެ، ގަނޑު ފާހަގަކޮުްށލަން. އެހެންވީމާއޮތްކަން އަޅު 

 ގޮތަުށް މި ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަުށް ގެންދަން އަުޅގަނޑު ާތީއދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިއް  އަރުވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ނަުށް.ޢަލީ ޙުސައި

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

ކުިދ ރިއުޅުމަުށް ޓަކައި ައޅާ ކުދިއްމު ރައްޔިތުން ދިޮގތުގައި އާ  ބޫލުކުރާއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ގަޝުކުރިއްޔާ 

ނަަގިއގެން ޭލގައި ހުންނަ އޮފީހަކުން ހުއްދަން، ަވިކން ޚާއްޞަކޮުށް މާތަކުތްގެދޮރު ެއޅުމަުށް ޓަަކއި ސަރުާކރުގެ ިއސް ފަރާ

އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ަފތާއިކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިިރއުޅުމާިއ، އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސަގާމިކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތަުށް އޮތުމަ

ހަމަ އެާއއެްއކޮުށް މިފަދަ  ނުކުރަން. އަދި ބޫެލއްރި ގޮތެއް ކަމަކަުށް ައުޅގަނެޑއް ގަުގޅުންހު ،ވެއްޓާ ވެސް މާ އެކަުށޭނަ 

ނޫނެްއގެ ުހްއދަ ނެގުމަުށާއި އަދި ޖޫރިމަާނކުރުމަުށް އޮންނަ ގާ، ހުއްދަ ނެގުމުެގ އިތުރުންގާނޫނެއް ވެގެންދާންޖެހޭނީ 

ޅަންޖެހޭނީ ނޫނުތަކަކަުށް. އެހެންވީމާ، ފެންވަރު ކަނޑައަވަތަ ވަކި ފެންވަރެއް ކަނަޑައޅާ ގާބަދަލުގައި ސްޓޭންޑަޑްަތކެއް ނު

ހިއްޖެްއާޔ ޮގސް މައްސަލަެއއް ޖެމިންގަނޑުން ކަްއސާލަިއގެން، އަދި އެ ހުންނަންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑަައޅަންޖެހޭނީ

ގެން ފިޔަވަޅުައޅަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ ވެސް ފިޔަވަޅުައޅަންޖެހޭނީ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަުށް ފެނި ނުވަތަ އެ މިންގަނޑާ

ަތނެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަުށް  ގޮތުަގއި އެކަމަކީ އެ މުޖުތަމަޢަކަުށް ނުަވތަ އެ ރަުށެއްަގއި ނުވަތަ އެ ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

ނޑަަކުށް ވާނަމަ. އަޅުގަނޑު ވެްސ އެކަުީށގެންވާ ކަންތައްަތކަކަުށް ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮތް ސްޭޓންޑަޑަކަުށް ނުވަތަ މިންގަ

ދުނިޭޔގެ ަބއެއް  ވަެރއް ހުންަނންޖެހޭނެ. ހަދާ އިމާރާތް ބޮލަުށް ެވއްޓިގެްނ؛ންމާރާތްކުރުމުަގއި ވެސް ަވކި ފެގަބޫލުކުރަން އި

އެއަުްށވުރެ މާ  ގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިެވހިންނަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ފަްނނުވެރިކަމުަގއިނަަމވެްސ އަޅު  ޤައުމުތަކުަގއި އޮތް

ނާގެ ބިލެއްގެ ަދނީ ހަމަ ޖޫރިމަ ެވގެން މިމި ބިުލ ައޅުގަނޑަުށް ސިފަ އަރާފަިއ ތިބި ަބއެކޭ. އެހެންވީމާ،މަތީގައި ކުރި

ދަނީ ރެކްޓޭިޕޒަމް ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ ބިއުޮރކްރެސީ ނުވަތަ ސަރުކާުރަގިއ  . މި ބިލު އަުޅގަނޑަުށް ސިފަެވގެން މިއިގޮތުގަ 

. އިގޮތުގަ  ގެއްފަސާދައަުށް އިތުރަުށް މަގުަފހިކުރުވާނެ ބިލެ ،އަދި ކޮރަޕްޝަަނުށް ްއވާ ަސލާންޖަހުވައި،އިތުރަުށް ރައްޔިތުން ލަ

. އަދި ކޮންމެ ހުއްދައެއް ެއނގޭ ހޯދުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ެއއްއެއީ ކޮންމެ ހުއްދަ

ހުރިހާ ކަމެްއ  ފެންވަުރގެ ތިބޭ މީހުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއާއި މިއެކި ތިބި ަގިއ މަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުހޯދު

ފިއްތާލެވޭނެ މަެގއް ހޯދައި، ޖޫރިމަނާކުރަންވީމަ  އެނޭގ. އެހެންވީމާ، ފިއްތާލަްނވީމަ އިތުރަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ
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ނާކުރުމަުށް އިތުރު މަގެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ތާީއދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގަިއ ޖޫރިމަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް.ޢަލީ ޢާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ޓީން ނިންމަވައި މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް ގެނެސް ކޮމި ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިމާރާތްކުރުުމގެ ބިލުޝު

ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ަވގުތުަގިއ ދެންމެ އަޅުގަނޑަުށް ައޑުިއިވގެންދިޔަީއ ކޮމިޓީެގ ހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި ެއއް މެންބަރެްއ 

ވެސް. އެހެންވީމާ، މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމުގެ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން  ގޮތާ ކޮމިޓީގައި މަސަްއކަތް ކުރިއަުްށދިޔަ

އަޅުގަނޑު އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމުަށް ތާއީދުކޮުށްލުމުގެ ިނޔަތުަގިއ އަސްުލގައި މި ބަހުްސގަިއ 

 ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ބޮޑަުށް ބޭނުންވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ބައިވެިރވާން އެންމެ

 ޅުްއވި ހުުށަހެޅުމަުށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. އެާއއެްއކޮުށް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ، ައޅުގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓުއެ ހުުށަހެ

ައއިބު ކަންަތއްތަެކއް.  ،ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެަބހުރި ލުމުން ފެނިގެންދާ ވަަރުށްކިޔާލުމުން ނުވަތަ ިމ ބިލު ބަލައި

އެތާ ގައްަޔކަުށް ބަދަލުެވެގންދާއިރުގަިއ މާލޭގަިއ ދިރިއުޭޅ އެހެން ރައްޔިތުންނަުށް، އަޅުގަނޑުމެން މި މާލެ ކޮންްކރީޓު ޖަން

ދޭތެރޭގައި ެއހާ ފުންކޮުށް މި ބިލުގައި  ޔިތުންނަުށް ދިމާވާ އުނދަގޫތަކާކުރަމުންދާއިުރގައި އެހެން ރައްމަސައްކަތް

ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރާ  އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ން މިއީނުވަތަ އެ ވާހަކަަތއް ގެެނވިފައިނެތްކައަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވިސްނާލެިވފައި 

 އެއް ކަންަތއްތައް. މިސާަލކަުށް މަގުމަތިން ޕޭމެންޓުން ދާ މީސްމީހުންނަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުެގ  ވިނިންމެ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި މާރާތްކުރުމުެގ ބިލު ަޤއުމީ ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިޝުކު

ނިމުނީ.  ހިސާބުން ފުރުޞަތުއަރުަވއި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރަން އެދިަވަޑއިގެންިތއްބެވި ހުރިހާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މި

ދޭތެރޭަގިއ  ާވއިދުން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތާމަޖިލީހުގައި ގަ  ނިމުނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ

ދެއްެކވުމަުށް އެދެން. އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަުށް ވަގުތު ކަނޑައަޅާފައި އޮންނާނީ ަވޑަިއގެން ވާހަކަުފޅުހުލުވެިރވެއަ

ރިހާ ހު ނެވިުށް ވަކި ަވގުތުތަެކއް. އެ ަވގުތުތަުކަގިއ އެދިވަަޑިއގެންކައެމް.ޑީ.ޕީއަުށް އަދި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަ 

ލުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ. ކޮންމެ ބިލަކަުށް ވެސް ނިމުނީމަ އަޅުގަނޑު ބި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވައި
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ރިޕޯޓުތަކަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް  ،ވަގުތު ކަނަޑއެިޅގެންދޭ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ރަނގަޅަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ިއވޭ. ރިޔާސަތަުށް ކަންކަުމގައި ަވކި އުސޫލުަތކެއް ކަނޑަެއޅިފަ ސްކުރުމަުށް ވަިކ ަވގުތެްއ،ވަކި ަވގުތެއް، ބިލުތަކަުށް ބަހު 

ުށް. އަ 7.2ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ކަްނކަމަުށް ބައްލަަވއިލެްއވުން އެދެން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ވިދާޅުާވއިުރގައި މި

 އެޖެންޑާއަުށް ިދއުމުގެ ގެ 7.2ޓަމު އެޖެންޑާ އައި  ،ވާހަކަ ހަަމ މި. އަުޅގަނޑު 7.2)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ކޮންމެ ރިޕޯޓަކަުްށ  .ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން .ކުރީަގއި އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު ދަންނަވާލަން

. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު އެބަ އިޢުލާނުކުރަން ވަގުތުތައްހުުށަހެޅުމަުށް ރިޕޯޓުގައި ބަހުސްކުރުމަުށް ވަގުތު ކަނަޑއެިޅގެްނ 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާ ތިބޭ ނިސްބަތަކުން އެ ބޭބޭފުޅުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަޑަިއގަތީމަ ޕާޓީތަކުން ވާހަކަދައްަކވާ އި 

ވަގުތު މިދެނީ. ދެންމެގައި ބަުހސްކުރެިވގެން މިދިޔަ ރިޕޯޓަުށް ހިތަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު، އަދި 

ންބަރު މުޙައްމަދު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެ، ޡިމްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތް

ދަްއކަވާފަިއ ވަނީ. އެހެންވުުމގެ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަފުޅުއަދި މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ އި ، ޢަބްދުލްކަރީމް

ރުވީ. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އެކަން ސަބަބުން އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް އޮްތ ވަގުތު ހުސްވެފަިއވާީތވެ ައޅުގަނޑު ަވގުތު ނޭ

 ބަލަނީ ވީހާވެސް އިންޞާފުވެިރކަމާ އޮޅިަވޑަިއގެން އިންނެވިހެން ީހވެގެން އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ދަންނަވާލީ. ރިޔާސަތުން މި

ކަްނކަން ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް  އެކީ އެީކގައި ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ދެްއވުމަކީ ވެްސ ތަުށް މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލުންރިޔާސަތުން ވެސް ިރޔާސަ ދީގެން ކުރިއަުްށގެްނދެވޭތޯ. ެއގޮތުން،އްބާރުލުންއެ

 އެ މާއްާދގެ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ބޮޑަުށް އެދޭ ކަމެއް. ަގވާއިުދގެ  އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

ޙިލްމީ ހުުށަހަޅުްއވާފަިއާވ هللا ދުގެ ފަރާތުން ތިނަދޫ އުުތރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ސަޢުަސރުކާރު ،ންގޮުތގެ މަތީ ވާ)ުށ(ގައި 

 ވަނަ ކިޔުން ިއއްވަން.  3މާރާތްކުރުމުގެ ބިލުގެ އި

)ިސޔާސީ ޕާީޓގެ  2013/4ނޫނު ނަންބަރު އަުށް. ގާ 7.2ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ެދން މި -{7.2}

 ނިންމެވި ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި  ކާ އްތައުުމގެ ބިލު މިނިވަން ުމއައްސަސާަތކުގެ ކަންތަުށް އިޞްލާުޙގެނަނު( އަނޫގާ

ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެްއވެސް  2016 ބަރުނޮވެން 22ތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ގޮ

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގުރައިދޫ ދާއި ތ. ވައިެދއްވާނީ އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއް 

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. އި ޙުސަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

ޕާީޓގެ ގާނޫނު(  )ސިޔާސީ 2013/4. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު މިނިވަން މުައއްސަާސތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަާރކުރުމަުށް ފަހު އެ ކޮމިޓީގެ ެދ ޞްއަުށް ...ވަނަ އި

ބިލު ައޅުގަނޑު  ދުވަހުގެ ަބއްދަލުވުމުން މި ިބލު ނިންމާފައި ވަނީ ބިލު ޮފނުއްވި ގޮތަުށް ފާސްކުރަން. ެއހެންވެ، މި
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ހުުށަހަޅާލަން. އަދި މި ބިލުގެ މަސައްކަުތގައި މެންބަރުން ޮކުށްދެއްވި މަަސއްކަތަުށް މި ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިުރގެ ފަރާތުން 

 އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ވެސް ައދާކުރަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ޞް)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަުށް އި 2013/4އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރި

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ަބހުސްކުރުމަުށް ޖުމުލަ ވަގުުތ 

ުށް ަވގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިާވ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަނުޑ ަގިޑއިރުގެ ަވގުތު. ޕާޓީތަކަ 1ކަނޑައެިޅަގއި ވަނީ 

ސިކުންތު.  23މިނެޓު  32ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަަވއިލާނަން ޕާޓީތަކަުށް ވަގުުތ ކަނަޑެއޅިފައިާވ ގޮތް. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

 3މިނެޓު  4ުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަ 43މިނެޓު  4ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއުަށް  10މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް 

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި  2މިނެޓު. ވަކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްަބތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް 

މެންބަރުން ފުރުޞަތުަށް އެދިވަޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ލާޙަުށް ޞްފައި އޮތީ މި އިގެ ޕާޓީން ނިންމާއާދެ! މިއީ ވަރަުށް ޚިޔާލުތަފާުތވުން އުފެދިފަިއވާ މައްސަލަެއްއ. އަޅުގަނޑުމެން

ގޮތުގައި، ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ ޕްރައިމަރީގައި ބަލިިވކަމުަގއި ވިޔަްސ،  ތާއީދުނުކުރުމަުށް. އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން ގަބޫލުކުރާ

އާއްމު އިންތިޚާުބގައި ވާދަކުުރމުގެ ފުރުޞަތު އެ ޕްރައިމަރީން ފެއިލްވާ ފަރާތްތަކަުށް ެވސް އޮންނަންޖެހޭ. އެއީ ދެން 

ތް. ކަންތައްތަކެއް އެަބއޮ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތް. ކޮންމެއަކަސް މީަގއި ވިސްނާލަންެޖހޭ

ލާޙުކުރާއިރު ޤައުމުގެ ހާލަތަުށާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ާއްއމު ވިސްނުމަުށް އިސްކަންދީގެން ޞްއަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތައް އި 

ކަންކަން ނިންމުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި ެދކެން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިސޔާސީ ޕާީޓތަކަކީ މި ޤައުުމގެ ިސޔާީސ 

ޙު ބައްޓަންކުރުމަުށް ޓަކައި މިހާރު އުފެދިފައި އޮތް މުއައްސަސާތަެކއް. ސިޔާސީ ޕާީޓއާ ގުޅިގެން ކަެމއް ހިނގާއިުރ މަސްރަ

އެބަޖެހޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުަގއި މަޝްވަރާކޮުްށެގން އެންމެންނަުށް އެއްބަސްެވވޭ ގޮތަކުށް ކަންކަން ނިންމަން. 

ތަުކގެ ޕްރައިމަީރގައި ވާދަކުަރއްވާ ބޭފުޅުން އެ ޕްަރއިމަރީން ފެއިލްވީމާ އެ ޕާޓީެގ އަޅުގަނޑަުށް ެވސް އެނގޭ ިސޔާސީ ޕާޓީ

އެހެން އިންތިޚާބުތަުކގަާޔއި ަކނޑައެޅޭ ުމއްދަތުަގއި ބަިއވެިރނުވެވޭ ގޮތަުށް ޕާޓީތަުކގެ ައސާސީ ަގވާއިދުަތކުަގއި އޮވޭ. 

ރާއްޖޭގެ މި ވަގުުތގެ ހާލަަތުށް ބަލާއިރު މި އިޞްލާޙަީކ  އެހެން އެކަން އޮތްކަުމގައި ވިަޔސް، ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުަރނީ

ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙެއް ނޫން ކަމަުށް. އެއީ ސިޔާސީ މަސްަރޙަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ަރްއޔިތުންގެ ވިސްނުމަުށް އަންނަ 

ޖޭގެ ސިޔާީސ މަސްރަޙަުށް ބަދަލުތަކާއި، ިމ ހުރިހާ ކަންަކމަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އާއްމު ގޮެތއްަގއި ރާއް
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އިއްޒަތްތެިރ  ހަމަހިމޭންކަމާއި އޮމާންކަން އަންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަންަކން ނިންމުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީ.

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިކަަހލަ  ކޮންމެ ކަަމކުން އަޣުލަިބއްޔަތު އޮންނަ ފަރާތަުށް ެއކަިނ ފެންނަ ގޮތަކަުްށ ކަންކަން 

މަކީ އެހައި ބުއްދިވެރިަކމަުށް ނުވާނެ. އޭރުން މި ވާ ގޮތަކީ، ޤައުމުގެ ސިާޔސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިވެ، އަމާންކަމާއި ނިންމު

އޮމާންކަން ެގއްލި، ރުިޅވެރިކަާމއި ނަފުރަތަުށް މަގުފަހިވެގެންަދނީ. މިއީ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. މައިނޯރިޓީގެ 

ޖާގަދީގެން ައޅުގަނޑުމެްނގެ ަޤއުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ެއދޭ ޑިމޮކްރަސީ ޭއގެ އެންމެ  ޚިޔާލަުށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން

ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ހިނގަމުންދާނީ. އެހެންނޫންނަމަ، އަބަުދެވސް އޮންނާނީ ހަމަނުޖެހުމާއި، ތަޅާފޮޅުމާއި، އަރައިރުްނވުން. 

ފެންނަކަމީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ  މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު މި މަންޒަރު

ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ިއސްވެރިންގެ މެދުގައި ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި މަޝްވަާރކުރެިވގެން، އެންމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރޭވ 

ނަމަ، މިދެންނެވި ބާވަތުގެ  މެދުމިނުގެ ގޮތްތަކަާކއި ުއޫސލުތަކަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވާހަކަދަްއކަިއގެން ޙައްލު ހޯދޭ 

އަރައިރުްނވުންތަކަުށް ޖާގަ ކުަޑވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ވާ ގޮތަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަްޝވަރާކުރުެމްއ 

ނެތި، އެއްބަަޔކު އަނެއް ބަަޔާކ ދިމާކޮުށް، ސިޔާސީ މަސްރަޙު ހަލަބޮލިވަނީ. މިކަމުން ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ެވސް މި ވަނީ 

ޔިތުންނަުށް. އަދި ާރއްޖޭަގއި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަުކގެ ޞަްއޙަކަމާއި، އެ އިންތިޚާަބކީ ރަްއޔިތުންނަުށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގިއ ރައް

ބަލައިގަެނވޭ، ގިނަ ރަްއޔިތުން ޝަމިލުވާ ކަމެއް ކަމުަގއި ެވސް ނުވެދަނީ. އެހެންވީާމ، މިިއން ކޮންމެ ބަދަލެއް ގާނޫނަުްށ 

ދޭތެރޭގަިއ، މީގެ އާޚިރު ނަތީޖާއާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމުގައި ދަންނަވަންޖެހޭ  ގެންނައިރު ވެސް މިކަންކަމާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑަުށް މި ިއޞްލާޙަުށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަްނނަވަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާަހަކ 

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން؛ އާދެ! ައޅުގަނުޑ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  75ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަާވއިދުގެ 

)ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ގާޫނނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމެގ  2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު ، 7.2ދަންނަވައިލާނަން. އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން، އެ މާއްދާގެ )ުށ( ަގއިާވ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ުދގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ގަވާއި

ގޮތުގެ މަތީން، ވިލިނގިލީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަުރ 

 ން ިއްއަވން. ވަނަ ކިޔު 3)ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ާގނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލުގެ  2013/4

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު،  2017އަުށް.  7.3އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{7.3}

ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިްނމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

ބަޖެޓު ފުރަތަމަ ހުުށަހެޅުމާ އެކީަގއި ބަޖެޓަުށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅަގނޑުމެން މި

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތުއަުރވަިއ އިްއޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުން  15ގަާވއިދުގެ ދަުށުން ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ވެސް 
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ކޮުށްފަިއވާނެ މި ރިޕޯޓަުށް ެވސް ބަހުސްކުރުމުގައި މަޖިލީހުގެ ބަހުސްކުރައްވާަފއި ވަނީ. ެއގޮުތން، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ާފސް

ގެ އާ ހަމައަުށް ކުރިއަުށްގެންިދއުމަުށް. އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް ދަންނަވާލަން. ކޮމިޓީތަކު 7:00ޖަލްސާ މި ރޭގެ 

ބަރުން، ޕާޓީތަކުގެ ހިންގުންތެރިން ޕާޓީތަކުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި އިސް މެން ،އެީކގައި  އާމަސައްކަތް ވެސް ހިނގަމުންދާތީ

މަޖިލީހުގެ ހޯލުތެރެއަުށް ވަަޑއިގަތުމަުށް ދެންނެވުމަުށް.  ނަުށް ވަގުަތއް ހަނދާންކޮުށްދެއްަވއި ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުާރ  2017 ،7.3ގޮތަުށް އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ތައްޔާރުވަމުންދަނީ މިދެންނެވި

 ބެހޭ މައްސަލައެއް. ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް. ނިޒާމާ ނިންމެވި ްއވައިދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަ ބަޖެޓު، އުލަތުގެ ބަޖެޓުދަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

ލާނީތޯ އަހާލަންެވގެން ގޮތަުށް މަޑުކޮުށް ޤައްރިރު ވަަޑިއގަންނަވަންދެން ހަމަ ތިބަޖެޓު ދިރާސާކުެރއްވި ކޮމިޓީގެ މު މުޤައްރިރު،

 ބެހޭ ނުކުތާއެއް މި ނަގާލީ.  ނިޒާމާ އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަަސއްކަތްތަްއ  ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އެ ުދވަހެްއަގއި ހުުށަހެޅިފައިވާ ނިޒާމާ

އަިދ  ،ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުން ބޭރުގައި ިތއްބެިވޔަސް ނިންމުމުގައި އާއްުމކޮުށް ޕާޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުން؛ މާފުކުަރއްާވތި!

 މުކޮުށް ޢަމަލުކުރަމުން މިއާއް ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭރުގައި ިތއްބެިވޔަސް މަޖިލީހުގައި 

ތަނަުށް ގެނެްސގެން މަސަްއކަތްތައް ކުރިއަުްށގެންދިއުމުެގ  ޭބފުޅުންނަުށް ދަންނަވައިގެން މި ދަނީ ރިޔާސަތުން އެ ބޭގެން

ނެތުމުން  ޅަންޖެހޭ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންއުސޫލު. އެގޮތުން ބަާލއިުރަގއި މި ވަގުުތ މަޖިލީހުގައި ރިޕޯޓު ހުުށަހަ

ުށް ދަންނަވައިގެން ގެނެްސގެން ވެސް ެއ މަސައްކަތް ކުރިއަުށް އެަބ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އެ މެންބަރުންނަ

ޚިލާފަުށް. އެީއ  ާފސްކުރުމެއް އެބައޮްތ އެހެން ދުވަސްދުވަހާ މުުދ ފާސްުކރެވިފަިއވާ ވަރަުށް މުހިއްގެންދަން. ެއއީ މިއަ

ކައި ކުިރއަުށްގެންިދއުމުަށް ވުަމުށްޓަގޮތެއް ނިންމެ ތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކޮުށް ނިންމަވައި،ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަ 2017

މު އުސޫލުްނ ފަ. އެހެންވީމާ، ާއއްހަމައަުށް ވަނީ ފާސްކުރަްއވާ އާ 7ރޭގެ  ސްކުރުމަުށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިއެ ބަހު

 މި އެކީަގއި އެކަން މި ކުރަނީ. ރިޔާސަތުން ކަންކަން ކުރަމުން ފު ފާސްކުރުމެއް މިއަދު އޮތީމަޔާ ޚިލާ ގޮތާ ޢަމަލުކުރާ

ގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރާ  ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެްއގޮތަުށް. ރިޔާސަތުން ކަންތައްތައް ކުރާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ، ވަނީ ކަން އޮތް ގޮތް. އެހެންވީމާއެީކަގއި މި ދަންނަ ސުވާލުތަކަުށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ 
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ކޮމިޓީތަކުގެ؛ ނިޒާީމ  މަުޑކޮުށްލަދެއްވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަަކުށްފަހު( ކޮޅެއް ެދއްަވއިނަުށް ކުަޑކުޑަ ިހނދުއަޅުގަނޑުމެން

 .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ރުމެދުހެންވޭމައްސަލަެއއް، 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ަވކި އުސޫލެްއ، ަގވާއިުދތަކެއް، ޕްރެސީޑެންެޓއް ސެުޓކުރަނީ ކަންނޭނގެ. މިހާރު މި އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްާކވެސް ވަކި 

 ފްލޯގައި އެ މެންބަރަކު ނެތް ަކމަުށް ވެއްޖެްއޔާ ެގއަުށް ފޯނުކޮުްށގެން ވެްސ، ގޮްސގެން ވެސް، މުޅިތާ ދުވެގެން ެވސް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްސަލައެއް ކަމަކަުށް ނުބަލަން. އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްަސލައެްއގެ ގޮުތަގއި ނުބަލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މަ

އަޅުގަނޑު އެކަމަުށް ޖަވާބުދީަފއި އޮންނާނީ. އަުޅގަނޑު ދަްނނަވައިފިން މިއަދު އެކަން ިހނގަމުންދާ ގޮތް. އަުޅގަނޑު 

ނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ވަ 2017ގެ ދަުށުން 7.3މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  2016ނޮވެންބަރު  19ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު 

ވާނީ ބަޖެޓް އިޞްލާޙު ލިބިަފއިވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެއް  18މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަުށް 

ދިރާސާކުރަްއވާ ކޮމިީޓގެ މުަޤއްރިރު، ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީާއއި، ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ގުިޅގެން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

އުފައްދަވާަފއިާވ ދައުލަުތގެ ބަެޖޓު، ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިާރސާކޮުށް ނިންމި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް 

ތަޅުުމގަިއ ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަނޑަުށް ެދްއވީތީ ޝުކުރު  ވަނީ ފޮނުވިފަ. އަދި މިއަުދ ޮކމިޓީން ނިންމައި ރިޕޯޓު

ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސަުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މި ރިޕޯޓުގެ ތަޢާރަފުަގއި މި ހިެމނޭ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީްނ 

ަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީން ރަްއޔިތުންެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( 179ދިރާސާކުރުމަުށްޓަކައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީާއއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ގުިޅެގން އުފައްދާފަިއވާ ކޮމިީޓއަކުްނ މަސައްކަތްކޮުށް ނިންމީ. އަިދ 

ންޑް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން ދިރާސާކޮުށް ނިންމުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެ

ޓްރެޜަރީން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަުށް ބެލުމަުށްފަހުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ައޅުގަނޑުމެން ގެންނަން 

ފެންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަުށް މަސައްކަތްކުެރވޭތޯ މަސަްއކަތްކޮުްށފައިވާނެ. މިގޮތުން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކާިއ، 
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އިދާާރގެ ބަޖެޓާއި، )ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ( ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަްނޓް ޕްރޮގްރާމާއި، ދައުލަތުެގ އަދި ސަރުކާރުގެ 

ޚަރަދު ހޯދާނެ ގޮތްގޮތަުށް ކަނޑައަުޅއްަވއި ފޮނުްއވާފަިއވާ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ގާތްަގނޑަކަުށް ޖުމުލަ ވިއްސަކަުށް 

 20ބައްދަލުވުން. ނުވަ ބައްދަލުވުން  9ންދިަޔއިން. އެއީ ޖުމުލަ ގަިޑއިރުގެ ބައްދަުލވުން އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަުށްގެ

ގަިޑއިރަުށް ދެމިގެންދިޔައިުރގަިއ މިދެންނެވި ފަރާތްތަކުން ލިޔުމުން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދި ބަޔާންތައް ހުންނާނެ. ޚާއްޞަ 

ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތެްއގައި މިނިވަން ބައެއް މުއައްސަސާަތކުން ގެނެއްސަ ވާނެ ލިޔުމުން އެ ބޭފުޅުންނުަށް

އެންޑް  އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު. އަދި މީގެ ބެހޭ އި ހުރި ދަތިތަކާމިންވަރުގަ

ައދި އޭގެއިތުރުން ިއކޮނޮމިްކ ، ރ ޒުހޫރުއިކޮނޮމިކް ޔޫތު ަކއުންސިލުގެ ެޗއަ، ޓްރެޜަރީ އަޙްމަދު މުނައްވަރުެގ އިތުރުން

 ުޓއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މުހިއްމު އިޤްިތޞާދީ ބައެއް ަވޒީރުން؛ ޭއގެެތރޭގައިގައުންސިލު ޔޫތު ކަ

އްޒު ފަދަ ބޭފުޅުން . މުަޙއްމަދު މުޢިރރ ޑއަދި މިނިސްަޓރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަ ،މޫސާ ޒަމީރު

ކަމަުށް އަުޅގަނޑު  ގޮތް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އޮޅުންިފލުވައިެދއްވި ވަަޑއިގެން ބަޖެުޓގެ ްސކޯޕް ެއުކލެވިފަިއވާ

އެއް ކޮމްޕޯނަންޓަކީ ޕަބްލިކް މު ގޮތެއްަގއި ބަޖެޓުގައި އެކަުށއެޅިފަިއވާ ވަރަުށް މުހިއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ޚާއްޞަ 

ައއި.ީޕގެ މަޝްރޫޢުތައް ޕީ.އެސް. ،ކަމުަގއި ވާީތވެ.އެސް.އައި.ޕީ(ގެ މަޝްރޫޢުތައްޕީއިންެވސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ރ ސެކްޓަ

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބަހުސްކުރެވިފަިއވާނެ ވާަހަކ  ނަުށްާވފައިވާ ގޮތްަތކުގެ މަްއޗަުށް އަުޅގަނޑުމެންްއވަގެންދިއުމުަގއި ރާކުރިއަުށް 

ުކގެ މައްޗަުށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ގޮތެއްަގއި އަލަން އާމްދަނީ އެކަުށަެއޅުމަުށްޓަކައި ހޯދިފައިވާ ގޮތްތަ  ދަންނަވަން. އަދި  ޚާއްޞަ

ނަުށް ވާނީ ލޫމާތުތައް އަުޅގަނޑުމެންން ބޭނުންފުޅުވި ވަރަުށް ގިނަ މަޢުގޮތެއްަގއި އޮޅުންފިލުވަ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޚާއްޞަ

 އަޅުގަނޑު ، މު އެއް ކޮމްޕޯނަންޓު އެއީުކއެކުހެްނ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގއި ހިމެނޭ ވަރަުށް މުހިއްއެހޯދިފަ. އަދި މިއާ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  ،ން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭމާއްދާގެ )ުށ( ަގއިވާ ގޮުތެގ މަތީ ވަނ101ަ .ލާނަންދަންނަވައި

ބައި  ގޮތުން. މި ރިޕޯޓުގައި އެ ބެހޭ ޕްރޮފެަޝނަލް އޮޕީނިއަން ބަޖެޓާއޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަާރއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

ެއކުަގއި މަޖިލީހުގެ މި ދެންނެވި ދެ ކޮމިޓި އެއްެވގެން އުފެދިފަިއވާ ބަޖެޓް ދި އެއާވަން. އަހިމެނިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަ

ންޑޭޝަެނއް ރިކަމެ 13ލަ . އޭގެތެޭރގައި ުޖމުންޑޭޝަންަތކެއް އެބަހުރިމެންބަރުން ހުުށަހެޅުއްވި ރިކަމެ ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގެ

ވާ ންޑޭޝަން ވެސް ޮކމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިރިކަމެ. އަދި އެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ، ފަންނީ ލަފާގެ ގޮތުގައި  މިަދންނަވާލިހެންިއތުރުން ދެންމެ އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ޭއގެ

 ން ޓު އަުޅގަނުޑ ކޮމިޓީމި ރިޕޯ ،އި އަދި އެމް.އެްމ.އޭެގ ަގވަރުނަރުެގ ފަންނީ ލަފާ ހިމެނިފައިވޭ. މިގޮތުންފަންނީ ލަފަޔާ

ވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހާޒިރީ ރިޕޯޓު ވެސް އެކުެލިވފައިނިންމި ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް ހުުށަހަޅަން. އަދި މި ރިޕޯޓުަގއި 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެދުހެންވޭރު އަރުވަނީ ސަލައެްއގަިއ މިހާރު މި ފުުރޞަތުމައް  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ިނޒާމީ

ވަަނ  2017)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތެއް ނުނެންގެވި. ުށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ

އިޞްލާުޙ  18ރިޕޯޓަުށް  ނިންމެވި ޮގތުގެ ދިރާސާކުރަްއވައި ތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީންއަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަ

ދަނީ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހެޅުމަުްށ  . އަޅުގަނޑު މިހާރު މިފައިވާ ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ވާނީ ދަންނަވާފަލިބި

ްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ލާޙުތައް ހުުށަހެޅުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އިތައްޔާުރވުމަުށް. އަޅުގަނޑު ިއޞް

ެއ  ،ތަނަުށް ވަަޑއިގެން ނެތް ނަމަ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވާފަިއވާ އެްއވެސް މެންބަރަކު މި .ދަންނަވަން މެންބަރުންނަުށް

 އްމުކޮުށް މަޖިލީހުަގއިހުުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުުކރަން. އާ މެންބަރަކަުށް ނުވަތަ އެ ޕާީޓއަުކން ނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން އެ ިއޞްލާޙު

ހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ކައި ފުރުޞަތުޭދނެ ވާްނ ކުރުމަުށް ޓަޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން ކަންކަ

 ނަސީމަުށް. ފައިޞަލް މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިާރގެ ކާުށިދޫމި އަރުވަނީ 

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ، ުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާ ިއޞްލާޙަކީވަނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓަ 2017އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

އަިދ  ،ދިނުމަުށް ޚާއްޞަޮކުށްފައިވާ ތަންތަުނގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްީޤކުރުމަުށާއި ފަރާތްތަކަުށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުހުންނަ 

ރުފިޔާ ދެ މިލިއަން ޖެޓުން މިފަދަ ތަންތަނަުށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރިން ބިނާކުރުމަުށްޓަަކއި ދައުލަތުގެ ކޮންޓިންޖެންސީ ބަ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަުށް ދޭންވާނެއެެވ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.ރިޔާޟަهللا މެންބަރު ޢަބްދު އްޒަތްތެރިއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަން. ކުރާ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުތާއީދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހުުށަހެޅުމަުށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. ންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހެޅުއްވިްއޒަތްތެރި މެއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރިއިއައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޮތް އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ޖެހިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އި

 އަރުވަން.ޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުމެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އި

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:
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އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ބައިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ، 2ބަޖެޓު ކޯޑު ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

ަގއި ހިމެނޭ  22.076ޖެޓު ކޯޑު އިން ފެުށިގެން ބަ 22.2013ބަޖެޓު ކޯޑު  ،ފަހު މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުުރމަުށް 30

 ން.މީހުންގެ މުސާރައަުށް މި އަދަދު އިތުރުކުރުނިސްޓްރީގެ ަދުށުން ހިންގާ ސްކޫލުތަކުގެ ަމސައްކަތުއެިޑއުކޭޝަން މި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު މެންބަރަކުަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމަުށް؛ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރާޝުކުރިއްޔާ އި

 .އަރުވަންއަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުޢާޡިމަުށް  ޢަލީ މެންބަރު

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 ޒައިނާ އާދަމްެގ އެ ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. އިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޑޫ މީދޫ ދާއައް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އި ވަނަ ިއޞްލާޙަުށް ދާނަން.  3އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އި 

 އަރުވަން. ހުުށަހަޅުްއވާަފއިވާ އިޞްލާޙު؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު މްރޮޒައިނާ އާދަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

މިލިއަން ރުފިޔާ  ފަސްން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީެގއި ،1.002ބަޖެޓު ކޯޑު ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

ދުގެ ގޮުތގައި ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓއަުްށ ކެޕިޓަލް ޚަރަ، 35.004ފަހު، މިފައިާސ ބަޖެޓު ކޯޑު  ުށްއުނިކުރުމަ

 .އިތުރުކޮުށްދިނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މެންބަ ްއޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުައރުވާނަތާއީދުކުރާ 

 ފަހުމީއަުށް. އިމްތިޔާޒް

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ޒައިނާ އާދަމްގެ އެ ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނުޑ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ތާއީދުކުރަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނާޡިމް  މުޙައްމަދު މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ  ަވއިަކރަދޫވަނަ ިއޞްލާޙަުށް.  4މިހާރު މި ދަނީ ޑު އަޅުގަނ

 އަރުވަން އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް.މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު ްއޒަތްތެރިހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާުޙ؛ އި

 

 ން:ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

މިލިއަން ރުފިާޔ  ހަތްން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަރސްމީގެއި، 1.002ބަޖެޓު ކޯޑު ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ފައިސާ ިސވިލް ސަރިވސް މުަވއްޒަފުންގެ މުސާރައަުށް އިތުރުުކރުމަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. ފަހު، މި އުނިކުރުމަުށްނަގައި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ އަުރވަން. މެދުހެންވޭރުއީދުކުާރ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުތާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު 

 ޢާޡިމަުށް. ޢަލީ މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ނާޡިމް އެ ހުުށަހެޅުއްިވ  މުޙައްމަދު މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިާރގެ  ދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވައިކަރަޝުކުިރއްޔާ އިއާދެ! 

 ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދުކރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި އި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ވަނަ އިޞްލާޙަުށް.  5ދަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މިކުރިއްޔާ އިޝު

 އަުރވަން.އަސްލަމުަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ރު މުޙައްމަދުމެންބަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

އްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނުޑެގ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަކީ، ަސރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އަިދ އިކުމް، އި އައްސަލާމް ޢަލަ

ލުްނ ހިންގާ ސަރުކާުރގެ ތަންތަުނގެ ބޯޑަުށް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފުިނތަކާއި، ިވޔަފާރި އުސޫވާ ކުންސަރުކާރު ބަިއވެރި 

މީގެ ފަހުން ޢައްޔަންކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރަންވާީނ، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އިންސްޓިޓިުއޓް 

ކޯސް  ގާ ޑައިެރްކޓަކުންގެ ޓްރެއިނިްނގއި.ސީ.ޑީ.އެސް( އިން ހިންޒް )އަ ޑައިރެކްޓަރސް އެންޑް ސްޓްރެޓަޖީ އޮފް ކޯޕަރޭޓް

ވާ ކުންފުނިތަާކއި، ފުރިހަމަކޮުށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. އަދި މިހާރު ސަރުކާރުގެ ުކންފުނިތަކާއި އަދި ސަރުކާރު ބައިވެރި 
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ތަުކގެ ތެރެއިްނ ކޮުްށފައިވާ ފަރާތްލުން ހިންގާ ަސރުކާރުގެ ތަންތަނުެގ ބޯޑަުށް ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ޢަްއޔަންވިޔަފާރި އުސޫ

ޖޫން  31ނުވާ ފަރާތްތައް، ރެިއނިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކޮުށްފައި ެގ ދަުށުން ހިންގާ ަޑއިރެކްޓަރުްނގެ ޓްއައި.ސީ.ޑީ.އެސް

 އެ ފަރާތްތައް ބޯޑުން ަވކިކުރަންވާެނެއވެ. ،ނަމަ ނުކޮުށްފިގެ ނިޔަލަުށް އެ ކޯސް ުފރިހަމ2017ަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަުށް ފަހުމީއިމްތިޔާޒް  މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ އުތުރު އަޅުގަނޑު މާފަންނުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުރިއްޔާ އިޝު

 އަރުވަން ތާއީުދކުރުމަުށް.ފުރުޞަތު

 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މުޙައްމަދު އަސްލަމްގެ ހުުށަހެޅުމަުށް  މެންބަރުްއޒަތްތެރި ދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހިތަ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން އޮތް ފުރުޞަތު ވެސް މި އަރުވަީނ ޝުކުރިއްޔާ އި

 ވަނަ އިޞްާލޙު.ހަ .އަސްލަމަުށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުއި

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓު ތައްޔާުރކުރުމުަގއި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ދަުށުން ނުވަަތ  ،އާދެ! ައޅުގަނޑު މި ހުުށަހަޅާ ދެވަނަ އިޞްލާަޙކީ

 ،ތަރައްޤީގެ މަޝްޫރޢުތައް ހިންގާނޭ އިދާރީ ދާއިރާަތކާއި ރަުށްތައް ކަނަޑއެޅުމާއި  އެހެން ގޮތަކުން ވިޔަސް ަދއުަލތުން ހިންގާ

ދާއިރާތަާކއި ރަުށްތަުކަގއި  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ފަިއސާ ކަނަޑއެޅުމުަގއި ާފއިތުވެަފއިވާ ފަސް އަހަުރގެ ތެޭރގައި ެއކި

ފާއިުތވެފަިއވާ  އިާވ ފައިާސއަުށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއި،ދަވެފަގާފައިވާ ތަަރއްީޤގެ މަްޝރޫޢުތަކާއި، އެ މަޝްރޫޢުތަކަުްށ ހޭހިނ

ނުވަތަ އަމުދުން ހިންގާފައިނުވާ އިދާރީ ދާއިރާތަާކއި  ،ގާަފއިވާ މަދުްނ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ހިނ ފަސް އަހަރުގެ ތެޭރގައި

ފާއިތުވި ފަްސ  ސްބަތުންއާބާދީެގ ނި، ރަުށްތަކަުށް ކުރިއަުށް އޮތް އަަހރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާުރކުރާއިުރ އިސްކަންދިނުމާއި

ބެލެންސް ނިމުމަކުަށް ދާއިރާތަކާއި ރަުށްތަކަުށް ޮއތް އިންފަހަތުގައިވާ އިދާީރ  ބަލާއިރު ހަމަހަމަކަމުަށް ވުރެ އަހަރަުށް

ން ފައިާސ މަތީ ގެނައުމަުށްޓަަކއި ކުރިއަުށް ޮއތް އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ކަނަޑއެޅުމުަގއި އަިދ އެގޮތުގެ
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ަގއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެޓް ފޮތުގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީބަޔާްނކޮުށްދޭ ކަރުދާހެއް ނުވަތަ ޓޭބަލެއް ބަ ކަންވާފައި އެލޮކޭޓްކުެރވި

 ޝުކުރިއްާޔ. ން. ވެސް ހިމެނު ކޮންމެ އަހަރަކު ންފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އަރުވަންުށް ފުރުޞަތުޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރު ތްތެރިްއޒައި ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އި 

 މެންަބރަުށް. އްޒަތްތެރިއި ތާއީދުކުރާ 

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ހުުށަހެޅި އެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު އަސްލަމްދާއިާރެގ  އުތުރު ހިތަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދުކރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ؛ެވސް އޮތް ިއޞްލާޙުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ައނެއްކާވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކު 2017ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އި

. ރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަުށްްއޒަތްތެފުުރޞަތުއަރުވަން އޮތީ ހިތަދޫ ުއތުރު ދާއިރާގެ އިޅުގަނޑު އަެނއްާކވެސް އަ

 އަރުވަން. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަުށް ފުރުޞަތު

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ތެރިކަން އެހީ އްޤުތައް ަރއްކާތެރިުކރުމާއި މާލީޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙަނުކު) 2010/8ނޫނު ނަންބަރު ގާ

( )ދެ ހާސް 2000ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަުށް  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  26ގެ (ނޫނުފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ ގާ

ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އަހަރު 6ހިނދު، އަދި ވޭތުވެިދޔަ ކަމަުށް ބަޔާްނޮކުށްފައިވީ  ާނޔަތެއް ދޭްނވާނެވުރެ މަދުނޫން އި ރުފިޔާއަުށް

 ،އަުށް ހަމަޖައްސައިރުފިޔާ)ފަސް ހާސް(  5000ދަދު އެކު އެ އަ ވުމާއެތައް ގުނަޔަކުން ބޮުޑވެފައި  އިންފްލޭޝަން ރާއްޖޭގެ

ާޚއްޞަ  ގެވަަނ އަހަރަުްށ އިތުރަުށް ބޭނުންވާ ަފއިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  2017އެކަމަުށް 

 ގޮުތގައި ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން.  ގެންޭޑޝަނެއްން. މިއީ އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ރިކަމެބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ  އުތުރު މާފަންނުއަރުވަްނ. ބަރަކަުށް ފުރުޞަތުބަރު. އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ މެންއްޒަތްތެރި މެން ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ފަހުމީއަުށް. އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި
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 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ ރުއުތު މާފަންނު

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެ ހުުށަެހޅުމަުށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރަން. ަރީއސް. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އި އްޒަތްތެރި ރިއްޔާ އި ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާަނން. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އަރު ޙުަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުރި މެންބަރު. ދެން އޮތް އިޞްލާްއޒަތްތެޝުކުރިއްޔާ އި

 .މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ްއޒަތްތެރިއި

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނުލިބިފައިވާ، އަދި ެއއްެވސް ވަޒީފާއަާދކުރާ އުމުރުފުާރގައި ަވޒީފާއެްއ ހޯދަންއުޅެ ނޑު ހުުށަހަޅާ އިޞްލާަޙކީ، އަޅުގަ

ގޮުތގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ކޮންމެ މީހަކަުށް  އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ، ސަރުކާުރން ކަނޑައަޅާ އިދާރާެއއްަގއި ވަޒީފާނެތް މީހުންގެ

ހާސް( ރުިފޔާގެ ަވޒީފާނެތުމުގެ އިާނޔަތެއް ކަޑަައޅަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރެގ  )ދެ 2000 މަހަކު

 ފެުށުން.ފައިސާ ދޭން ފަރާތްތަަކުށް މި އިން ފެުށިގެން މި 2017ޖެނުއަރީ  1ފައިސާ ހަމަޖައްސައި  އްޞަ ބެޖެޓުން މިޚާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާެގ  އަރުަވން. މެދުހެންވޭރުޒަތްތެިރ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއް އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތާއީދުކުރާ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ޢަލީ ޢާޡިމް. މެންބަރު ރިްއޒަތްތެއި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ޢާޡި ދާއިރާގެ މެންބަރު މެދުހެންވޭރު

އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އެ ހުުށަހެޅުްއވި ހުުށަހެޅުމުަށް ރިއްާޔ އި ޝުކު

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޮތް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 .ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމުަށް. ިިއްޒަތްތެރި އ އުތުރު ދާއިރާގެ

 

 ކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއް
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ވަނަ އަހަުރަގއި ހިންގަން ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  2017 ،އަޅުގަނޑު ުހުށަހަޅަނީހިމެނުމަުށް ޮގތުގައި  ގެންޑޭޝަނެއް ބަޖެޓުގެ ރިކަމެ

ާސސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުަށް އަ ރަުށްތަުކގައިައސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްނުދެވި ހުރި  ،މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާއިރު

 .އިސްކަންދިނުން. ޝުކުިރއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށް އަޅުގަނުޑ ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު ،ތާއީދުކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮުތން

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އެ ހުުަށހެޅުމަުށް ތާއީދުކުރަން. ރަީއސް. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އި  އްޒަތްތެރިއި  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަޫދ  ،އަުރވަނީމި  ޙު ުހުށަހެޅުމަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޮތް އިޞްލާޝުކުރިއްާޔ އި 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމުަށް. ްއޒަތްތެރިއި އުތުރު ދާއިރާގެ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ލަތުގެ ބަޖެުޓ ދައު ވަަނ އަހަރު 2017 ،އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަނީ ހިމެނުމަުށް ގޮތުަގއި ގެންޑޭޝަނެއްބަޖެޓު ރިކަމެ

ލީ ރިޕޯޓެއް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުން. ތިން މަހަކުން ކުއާޓަރކޮންމެ  ކުރެވެމުންދާ މިންވަރު އެނގޭނެ ގޮތަުށްއިމްޕްލިމެންޓު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް އަޅުގަނުޑ ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންަބރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުތާއީދުކުރާ މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

އެ ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމުަށް  އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ހިތަދޫއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތަދޫ ޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޮތް އި

 ުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްާލޙު ހުުށަހެޅުމަުށް ދަންނަވަން.އަސްލަމަ މުޙައްމަދު ެމންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

އަލަުށް ޓެކްސެއް ތަޢާރަފްކުރުމުެގ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ރިކަމެންޑޭޝަނެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ދެން ހުުށަހަޅަނީ  2017

 ޑެއް ދިނުން.މަސްދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަ  6ކުރިން ނުވަތަ ޓެކްެސއް ނޭގެ މިންވަރު އިތުރުކުރުމުގެ ކުރިްނ މަދުވެގެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށް، ޝުކުރި

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަުށް ައޅުގަނޑު ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 ގެ އެ ހުުށަހެޅުމަުށް ތާއީދުކުރަން.ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުތުރު  ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމަުށް އަުޅގަނޑު އަނެއްާކވެސް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.ސްލަމައަ މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

 2008/2ނޫނު ނަންބަރު ގާވަަނ އަަހރުގެ ބަޖެޓު ރިކަމެންޑޭޝަެންއގެ ގޮތުަގއި ދެން ހުުށަހަޅަނީ،  2017އަޅުގަނޑު 

ެގ 2017ޖެނުއަރީ  1އުޖޫރަ  ޑަމިނުން ދޭންވާަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ އެންމެ ކ59ުނޫނު(ގެ ގާބެހޭ  )ވަޒީާފއާ

 . ޝުކުރިްއޔާ.ކުރިން ކަނޑަެއޅުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ އުޖޫރަތޯ ނުވަތަ ދޭންވާ އުޖޫރަތޯ؟
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 :ވާހަަކދެއްކެވުން އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

 ނެ ުއޖޫރަ.އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ  ންވޭރުމެދުހެުށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތއަުރވަން. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަަރކަ

 ުށް. ޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

އެ ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމުަށް  އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ  އުތުރު ހިތަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ދުކުރަން.އަޅުގަނޑު ތާއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު އަނެއްކާ ފުރުޞަ

 ުށް، އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުްއވުމަުށް.އަސްލަމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ގެ މެުދގަިއ ޝެއަރކުރެޭވ ކި އިދާރާަތކުދައުލަުތގެ އެއަޅުގަނޑު ދެން ބަޖެޓު ރިކަެމންޑޭޝަނެއްެގ ގޮުތަގއި ހުުށަހަޅަނީ، 

ލަތްަތއް ވަިކވަކިން އެިކއެކި އިދާރާތަުކން ހޯދައި ނުވަތަ ތަަރއްޤީުކރުމުގެ ބަދަލުަގއި، އެފަދަ ސީގޮތަުށް ހުންނަ ވަ

ލަތްތަކަކީ ހުރިހާ އިދާާރތަކަުށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަުްށ ތައްޔާރުކުެރވޭ ުނވަތަ ތަރައްޤީކުެރވޭ އިންޓެރގްރޭޓެްޑ ސީވަ

 ކުުރން. ފަރާތުން ކުރުމަުށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ސަރުކާރުގެލަތްތަެކއްގެ ގޮތުަގއި ޤާިއމުސީވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ރަނގަޅުކޮުށްލަދެްއވުމަުށް  މަސައްކަތްތޯ، މަސަްއކަތްތައްތޯ؟ ރު، އިޞްލާޙުގައި ވަނީ މަސަްއކަތްތައް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

  ދަންނަވަން.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ދޫހިތަ
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 އަޅުގަނޑު އަދި އެއްފަހަރު ހުުށަހަޅާލަންތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއަުށް.

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ބަ ހިމެނޭ. އެހެންވީާމ، ެއކަންވެސް ރަނގަޅުކޮުށްެދްއވުން އެދެން އިދާރީ މޭޒުން. ދެން ލިޔުމުގައި ކުޑަ ކުުށެއް ވެސް އެ

ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާަތކިގެ މިހާރު ލިޔުމުގައި ފެންނަން އޮތީ. އެ ރަނގަޅު ގޮތަީކ، ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާަތކުގެ. 

ލަތްތައް ވަިކވަކިން އެިކއެކި އިދާރާތަކުން ހޯދަިއ ސީގެ މެދުގައި ެޝއަރކުެރވޭ ގޮތަުށް ހުންނަ ވަދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކު

ތައްޔާުރކުރެވޭ ުނވަތަ  ލަތްތަކަކީ ުހރިހާ އިދާރާތަކަުށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަުށްސީނުވަތަ ތަރައްޤީކުރުުމގެ ބަދަލުގަިއ، އެފަދަ ވަ 

އްކަތްތައް ސަުރކާރުެގ ކުރުމަުށް ކުރަންޖެހޭ މަސަލަތްތަެކއްގެ ގޮުތގަިއ ޤާއިމުސީތަރައްޤީކުރެވޭ އިންޓެރގްޭރެޓޑް ވަ

 ކުރާ ގޮތަކީ މަސަްއކަތްތައް ކުރުން.އަޅުގަނޑު އެއަުްށވެސް އިޞްލާޙު ދެން ފަރާތުންކުރުން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު މާފަންނުުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަ

 އަުށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް ބަރުމެން

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 އެ ހުުަށހެޅުމަުށް ތާއީދުކުރަން. ގެމެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތަދޫ ތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޮތް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ުށް. އަސްލަމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުޮކުށްދޭ ކާޑުގެ ބާވަތްަތއް، މީހުން އްގެ ގޮުތގައި ދެން ހުުށަަހޅަނީ އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ރިކަމަންޭޑޝަނެ

 ޝުކުިރއްާޔ. ކުރުން.ގޮތަުްށ އިންތިޒާމު ވެްސ އެއް އަެގއްަގއި ލިބޭނެ ރަުށަކުން ދިރުއުޅޭ ހުރިހާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތުއަރުވަން  ުށްޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

  ތާއީދުކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ހުުށަހެޅުމުަށް އެ ހުުށަހެޅި  އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ  އުތުރު ހިތަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތަދޫ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އޮތް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް. އަސްލަމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:އަސްލަމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު އިރާގެދާ އުތުރު ހިތަދޫ

ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން އަސާސީ ހުުށަހަޅަނީ، ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު  ގެވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓ ރިކަމަންޑޭޝަނެއް 2017

ވެސް ެއްއ  އްގައިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަުށެތްަތއް ދުމަޚިގޮުތަގއި ފޯރުކޮުށްދޭ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ  އްގެދުމަތެޚި

 ޝުކުރިއްާޔ.އަގުަތކެްއގައި ފޯރުކޮުށްދިނުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށް އަޅުގަނޑު ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

  ފުރުޞަތުއަރުވަން ތާއީުދކުރާ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަިއ.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 މަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން.އްވު އެ ހުުށަހެޅު އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ އަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

  ްއވުމަުށް.އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅު، ުށް އަސްލަމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:އަސްލަމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ނޫނާިއ ގާދައުަލތުގެ މާލިއްޔަުތގެ އަުޅގަނޑު ދެން ހުުށަހަޅަނީ،  އިގޮުތގަ  ގެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ިރކަމަންޑޭޝަނެއް  2017

 ޝުކުރިްއޔާ. ކުރުން.ނޫނުގަިއވާ އެންމެހައި ކަންކަުމގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް ބަޖެޓު ތަންފީޒުގާ  ވާދައުލަތުގެ ޚަރަދަުށް ޒިންމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ  މެދުހެންވޭރު ރާ މެންބަރަކަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކު

 . ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 ހުުށަހެޅި  އެ ސްލަމްއަ މުޙަްއމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  އުތުރު ހިތަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދުކރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ އަރުވަނީ  ރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

  ްއވުމަުށް.އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅު ،ުށް އަސްލަމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން:އަސްލަމް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަުށާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުަށް ދެން އަުޅގަނޑު ހުުށަަހޅަނީ،  ޮގތުގައި ގެންޑޭޝަނެއްބަޖެޓު ރިކަމެ

 .ކުރުންއިންޓަރެސްޓް ުކޑަ ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާެމއް ޤާއިމު

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 .ފަހުމީ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް އިްއޒަތްތެރި  މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ތާއީދުކުރާ މެންބަރަކަުށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން،

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު
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ދެންމެ އެ ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމުަށް އަޅުގަނުޑ  މެންބަރު  ޒަތްތެރިއިއް  ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫޒަތްތެރި ރައީސް، އް އި

 ތާއީދުކުރަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުްނ ރިޔާސަތާއި ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަމުންދާ މެންބަރަކާ ދެމެދުަށް 

ޑަެއއްނުގެންެނވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަުށް އަހުލުވެިރވުމަުށް އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަަރކަުށް ވަ 

ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އަދި އެންމެ ފަހުގެ އިޞްލާޙު ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( 

 އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަުށް.ހުުށަހެޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ގެ ގޮުތަގއި އަުޅަގނޑު ހުުށަހަޅާ އެންމެ ފަހުގެ މެންޑޭޝަންރިކަ ބަޖެޓު ން ލަފާކުރާކުރާދައުލަތު  ވަނަ އަހަރު 2017

ބުއިމާިއ ންެކއި ،ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އްެޖއިން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާރާުުށން ރާއްޖެއިންނާއި ންދަިއގެ ދައާސައިޞްލާޙަކީ، 

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ  ތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުދުންތެރިކަން ދަތިވާ ފަރާތްތަކަުށް ސަރުކާރުގެ ކަމާއެކޮމޮޑޭޝަްނގެ ކަން

 ޝުކުރިްއޔާ. .ން އެކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުންލެްއގެ މަތީސޫއު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ރު ދާއިރާގެ އިމެންބަރެްއގެ ގޮުތަގއި މެދުހެންވޭ ކުރާތާއީދު

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި

. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އެ ހުުށަހެޅުްއވި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

 ކުރަން. ުށަހެޅުއްވުމަުށް އަުޅގަނޑު ާތީއދުހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށާރަ ޅިފައިވާ ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ހުުށަހެ 2017ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

މަޖިލީހުގެ  .ކަމަުށް ޓަަކއި ދަންނަވަންއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ސަމާލުނިމުނީ. އި  އިޞްލާޙު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައި

ހެއް ދޭތެރޭގަިއ އެއްވެސް ގޮތަކުން ހުރަ ވާހަކަފުުޅދައްކަވާ މެންބަރަކާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި އަދި ،ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން

މަޖިލީހުެގ  ހެއްދެވުމަކީ ަގވާއިދު ުހއްދަުކރާ ކަމެއް ނޫން.ުށް ހިންަގަވއި، ވާހަކަަދއްަކވަިއ، ހުރަސްކޮުށް އެޅިދާނެ ގޮތަކަ



81 

 

 ދެްއެކވުމާއި، އަިދ ފޯނުގެ ރިްނގްފުޅުއަިއސް ާއއްމުކޮުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފޯނުން ވާހަކަތެރޭގަިއ މިހާރަކަުށް

މަޖިލީހުގެ  ވާ ގޮތަުށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމާިއ،ރު ބަެއއް މެންަބރުންނަުށް އުނދަގޫގެންދާއިކޮުށް ހުރުމާއި، ވާހަކަދަްއކަމުންނުއޮފް

މިކަން ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި  ،އާއްމު ގަާވއިދުތައް ަމޑުމަޑުން ގެއްލެމުންދާ ކަމަުށް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

މަކީ. މިކަމަުްށ ތުަގއި ހިފަހައްޓަވަމުންގެންދިއުރަނގަޅު ގޮ ،އި ގޮތުގަ  މެންބަރުންގެ ޒިންމާއެއް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތައް ހެޔޮ

އަދި މަޖިީލހުގައި ދާއިީމކޮުށް ތިއްެބވި މެންބަރުންނަުށް ވެސް މިކަމުަގއި  ،ޓަކައި އަލަުށް ަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން ވެސް

ންަނވަން. ައޅުގަނޑުމެން ފަުށަން ން ދެްއވުމަުށް ދަީކަގއި ރިޔާސަތަުްށ އެއްބާރުލުއެގަނޑު ވަރަުށް އިޚުލާޞްެތރިކަމާ އަޅު

ޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ބަޖެ ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. މި 2017 އޮތީ މަޖިލީހުގެ؛ މާފުކުރައްވާ!

ލާނަން. ދެން ޖަލްސާ ބުން ހުސްވަގުތުޮކޅަުށް މެދުަކނޑައިހިސާ ގެންދާނީ ހުސްވަގުުތޮކޅަުށްފަހު. އަޅުގަނޑު މިކުރިއަުށް 

 ގައި.  1:00ގެންދާނީ  ކުރިޔަުށް

 

 ] އަުށް  12:59އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮީތ `. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަަތއިގެން ކުިރއަުށްދިޔުަމުށް ފަުށައިގަންނާނަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި 

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. އާދެ! ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަުްށ  2017

އިޞްލާޙެއް ލިބިަފިއވޭ. އެ އިޞްލާޙުތައް މިހާރު  18ބަހުސްކުރުން. އަުޅގަނުޑ ކުިރން ދެންނެވި ފަދައިން މި ރިޯޕޓަުށް 

މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައި ނިމިފަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ވަނީ މީގެ ކުރީ ދަންފަޅީަގިއ 

އަޅުގަނޑުމެން ކަނަޑއަޅާފަިއ އޮންނަ އުސޫލުން، ާއއްމު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތުްނ މި ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ ިމ 

ވަޑައިގަންނަާވނެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު ލިބި 7މަރުޙަލާގައި ިއއްޒަތްތެރި ކޮްނމެ މެންބަރަކަުށް 

ޖެހުމާ ހަމައަުށް ޖަލްސާ ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުށް. އެހެްނވީމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  7ފާސްކޮުށްފައި މި ވަނީ މިރޭގެ 

ބަހުސްގަިއ  ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެިރކަމާ އެީކގައި ދަންަނވަން، ކޮމިޓީތަކުްނ ވަގުތު ލިިބވަަޑިއގަންނަވާ ަވރަކުން މަޖިލީހުގެ

ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން ބަހުްސަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރިއަުްށގެންދިޔުމަުށް ޓަކަިއ. މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

އި ވޯޓަުށް އަަހންހުރި ކަންތައްތަކަުށް ވޯޓަުްށ ދަންނަވާނަން. ެއވަގުުތކޮޅަުށް ގަ  1:30ގެ ދަުުށން 8އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ އަހަރަުށް  2017ނެއްާކވެސް ބަޖެުޓގެ ބަހުސަިއގެން ުކރިއަުށްދާނަން. ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. މެދުކެނޑުމަުށްފަހުގައި އަ

ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ފުރުޞަތުަށް 
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. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެދިަވޑަިއގަތުމަުށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ބަާލއިރު އަޅުގަނޑު ކަންޮބޑުާވ ބަެއއް ވަނަ އަހަރަުށް ަކނޑައެޅުނު ބަޖެޓަުށް  2017ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ކަންކަން އެބަހުރި. ޭއގެތެރޭަގިއ ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ެވސް އޮތްހެން ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ލިބުމަުށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ 

ނޑު ކުރަން. ކަންތައްތަކަުށް އާމްދަނީ ނުލިބި ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ބޮޑުވެގެންާދނެކަމުގެ ބިރު އޮތްކަން. އެކަން ފާހަގަ އަޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަުށް ުމހިއްމު ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ލިބެންހުރި ކަންކަން، އެއީ ގާނޫެނއްގެ ތެރެއިން ފާްސކޮުށްގެްނ 

ކުރާ ކަމެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް އަހަރު ުކރީކޮޅުަގއި އެކަން ތަންފީޒުކުުރން. ޕްރައިމަރީ ބެލެންސާިއ 

ސް ފަހިގޮތަކަުށް އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމަުށް ބަޖެޓުން ދެއްކި ކަމަުށް ވިޔަްސ، ދައުަލތަުށް އާމްދަނީ ލިބުމުަށް ހުރި އޯވަރޯލް ބެލެން

މަގުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ޭއެގ ހެޔޮގޮތުަގއި ތަންފީޒުކުރެިވެގން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ 

ތެރި ރައީސް. ދެން އަޅުގަނޑު އެނބުރިލާނީ އަޅުަގނޑުގެ ދާއިރާއަުށް. ވޭުތވެދިަޔ ކަންތައްތައް ހާސިލެއް ނުކުރެޭވނެ. އިއްޒަތް

ތިން އަހަރު ސަރުކާރުްނ ބަޖެޓުގަިއ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ރަތް ޖަހައިގެން ައޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ ހުރިހާ ކަންކަން އޮީތ 

ޔަވައި އެހެން ދާއިރާެއއް ނުވޭ. އެއީ އެންމެ ކަނޑައިލާފަ. މުޅި އަްއޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީަގއި ވެސް އެންމެ ދެ ދާއިރާ ފި

އިންސާފުވެރި ގޮެތއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުނުކުރާ ވާހަަކ ވެސް ދަންނަވަން. މެންބަރަކު ބަޖެޓަުށް ރަތް ޖެހިކަމުގައި 

. އިްއޒަތްތެރި ވިޔަސް ވެސް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭނެ ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ

ރައީސް. މަރަދޫަގއި އޮތީ ބިްނ ފުރިފަ. އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ، ަޗއިނާ ސަރުކާުރގެ އެހީަގއި ެވސް ހަދައިދިން ފްލެޓު 

ވެސް ހަދާނެ ބިން ނެތް ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަުށުން ކަނޑައަޅާަފއި ހުރި ކައުންސިލަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޢުލޫމާތު 

 2015މަރަދޫ ާދއިރާަގއި އެޅެން އޭރު ހުރި ހުިރހާ ފްލެޓުތައް ެވސް ވަނީ ނޭޅި ޮގއްސަ. އަުޅގަނޑު  ދިނުމުގެ ސަބަބުން،

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަުށް ވެސް ހުުށަހެޅިން، އޭރު ސަރުކާރުން ފުރުޞަތުދެއްވި ކޮންމެ މެންބަރަކަުށް ވެސް މަޝްރޫޢުތަެކއް 

ގަނުޑ އެދުނިން، ފޭދޫ ބިން ހިއްކާއިރު މަރަދޫފޭދޫއާއި މަރަދޫ ހުުށަހެޅުމަުށް. މަރަދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު. އަޅު 

އެްއކޮުށްގެން ބިން ހިްއކުމަުށް. ވަރަުށް ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތަކަުށް ެއކަން ވީސް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓަުށް ވޯުޓ 

ބަނދަރު އޮތީ ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  ނުދިނުމާ ގުޅިގެން ެއކަން ަވނީ ނުކުރެވި. ހަމައެހެންމެ މަރަދޫގެ ބަނދަރު، މިހާރު އޮތް

އް ރަުުށގެ ކުރާ އެބޮޑަުށް މަސްވެރިކަންހަލާކުވެފަ. ފުޅާކުރަންޖެހިފަ. ބޮޑުކުރަންޖެހިފަ. މަރަދޫއަކީ ރާްއޖޭގައި އޮތް އެންމެ 

 ުޒވާނުން ވަނީ މަސްެވރިކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ރަުށަުށް ނިސްބަތްކުރާއިރު. ދީ ތަރައްޤީ ގުޅިފައިތެރެއިން ރަުށެއް. އިޤްތިޞާ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެާޓއި  2017ކުރަން ީޒފާތަކެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުގިނަ ވަ އަދާކުރާނެ އެހެން މާ

. ބަޖެޓުގައި އަދި ޖެހުނަކަސް ކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ކަމަުށް ޚިލާފަުށް މި ގެ ބަޖެޓުން މިދިޔަ އަހަރުތަކާވަނަ އަހަރު 2018
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އެކި  ،އެހެންމެ މު ކަމެއް. ހަމައް ސަުރާކރުން ކޮުށްދިނުމަކީ މުހިއްދޭ ތަރައްޤީގެ ކަންަތއްތަނުނިމޭ. ރައްޔިތުން އެ

ބޫުލކުރާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު ގަ ،ގެންުގޅުްއވުން ައޅުގަނޑު ކުުށްވެރިކުރަން ގެްނގުުޅއްވާ  އަތޮޅުތަކަުށް ތަފާތު މި

ދީ ންޖެހޭ. ސަރުކާރުން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާކުރަ ގޮތުަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނުށް އިންސާފުވެރި ގޮތެްއަގިއ މިކަން

ކުރުމަުށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ކަންަތއްތައް ފިަޔވައި ެއކިެއކި ކަންތައްތަްއ އި، ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްތަރައްޤީއަުށާ 

 ދަރުސާތަކުގެ އިމާރާތްތައް ތަރަްއޤީކުރުން، މަގުހެދުން، ފެނާއިކަމަުށް އިްސކަންދޭންޖެހޭ. މަހިންގާއިރުަގއި މިދެންނެވި ކަން 

ހިގެން ނަރުދަމާ މިއީ ހަމަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރުށުގައި ވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރެ

ކުރެވެމުންދަނީ. ން ފެުށިގެން އެކަންަތއް ިޑޒައިން ަވނަ އަހަރު 2008ވެއްޖެ.  ކުރެިވގެން އުޅޭތާ އެަތކެއް އަހަރުޑިަޒއިން

 ނެތްކަން. ރައްޔިތުން ނަޖިސް އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަުށް ވެސް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ތަންފީޒުކުރެވިފައި 

ހުރި ކަމެއް. ވެސް ގެއްލުން ންވަރާކަުށް ޭބނުމެއް ނޫން. އެއީ ިޞއްޙަތަުށް ރުވާކަުށް މިހާރު ބޭނުމެއް ނޫން. ފެފެނުން ތާހި

ދާނެ ގެންމަތީން ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި މަގުހެދުމާ، އަދި ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަުށް މި ބަޖެޓުގައިވާ ގޮތުގެ ،އެހެންކަމުން

 ދޭނެ ވަނަ އަަހރު މަރަދޫގެ ބިން ހިއްަކއި 2018ކުަރން. އަދި ސަރުކާރުން ވަޢުދުެވފައިވާ ގޮތަުށް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދު

ދީގެން ޔިތުންނަުށް ޓަކައި ބަޖެޓަުށް ވޯޓުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މިހިރީ ރައްކަމަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދު 

ރި މަޝްރޫޢުތަކަުށް އެއްބާރުލުންދޭން. ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިީޓގެ ައއްޑު އަޮތޅު ނުވަތަ ައއްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްީޤއަުށް ހު

ން ފަހަރެއްގަިއ ވެްސ ިވއްޔާ އެކަން ވެސް ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެ ވަނީ ދީގެްނ ކުރެވޭ ކަމަުށްޯވޓު އެއީ އަުޅގަނޑުމެން

މީހެއް ކަުމަގއިާވކަުށް ައޅުގަނޑު ބޭނުމެއް  ތުންނަުށް ތަަރއްީޤއަުށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމުގައި، ަދއުރު ނިމޭިއރުގައި ަރއްޔިމެންބަރު

އަޅުަގނޑު މިތާ ހުރީމަ ރައްޔިތުންނުަށް ސަރުކާރުން ކޮުށްދޭންޖެހޭ ، ނެތް ނޫން. އަޅުގަނޑު މިތާގައި ުހރުމުގެ ބޭނުމެއް

އަޅާ މީހެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ެވގެން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުްނގެ ޒިްމކުރާ ކަންަތއްތަކަުށް ހުރަސް ކަންތައްތަްއ، ލާ

މު ކުރިއެރުމަުށް ވެސް އަމާޒުކުރުމަކީ މުހިއް ދުވެލިދީ ންކަން ފިޔަަވއި ރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާާއއި ކުރިއެރުމަުށް ހުރި ކަޤީތަރައް

ުދ ޖެޓަކީ ދައުލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަކާއި، ަޤއުމުގެ އިޤްތިޞާކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެެކން. ބަ

ރެވޭނީ ބަޖެޓުަގއި ހުރި ކުމި ޕްލޭން ހާސިލު. ޓަަކއި ޭބނުންކުރެވޭ ޕްލޭނެއް. އެކުަލވަިއލެވޭ ޕްލޭނެއްހަމަމަގަުށް އެޅުވުމަުށް 

 ރުގެ ބަޖެޓު ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން އަހަ ޚިލާފަުށް މި ރެިވގެން. ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓާކުންތައްތައް ހުރި ގޮތަުށް ތަންފީޒުކަ

ން އަހަރަުށް އަހަރު ،އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީުޑ ހިތާމަޔާ ައޅުގަނ ،ދަރަނި ކުޑަކަން ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް

ުްށ ބިލިއަނަ 41ވަނަ އަހަުރ ނިމޭއިރުގައި  2017ލޭޓެޑް ދަރަނި ބޮޑުވެގެންދާ މައްސަލަ. ންގެ ޖުމުލަ އެކިުއމިއަޅުގަނޑުމެ

އްޤީއަުށް ކުރެވޭ މުހިއްުމ ދީ ތަރަާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ، ދަރަނި އަރާނެކަން ވެސް ައޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި

ދުން، ބަނދަރުތައް ހެދުން، އަދި ޓުއަރިޒަމް ފުޅާކުރުމަުށް ޓަކައި އަދި ރާއްޖޭގެ ރޕޯޓް ހެމަސައްކަތްތަްއ؛ މިސާލަކަުށް ެއއަ

. އެއީ ތައްކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ ކުަރންޖެހޭނެ ކަންތައްުށް ަވޒީފާގެ ފުރުަޞތުތައް އިތުރުޒުވާނުންނަ

މު ކަމެއް އެބައޮތް. އެީއ ވަރަުްށ މުހިއް ޓަކައި ކުެރޭވ އިންވެްސޓްމެންޓުތައް. ާރްއޖޭގައި އަދިމުސްތަޤުބަލަުށް 
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ދަންޖެހޭ. މުސްތަޤުބަލުގެ ވަޒީާފގެ އަޚުލާުޤ ހުރި، ސްކިްލ ހުރި ބަޔަކަުްށ އެަބ ހަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ ދަރިންނަީކ ޤާބިލު

ކުެރވޭ ހޭދަ  ޔަތަުށްދު ބިނާެވގެންވާނީ ިމދެންނެވި ކަމުގެ މަްއޗަުށް. އެެހންވީމާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާިއ ތަރުބިއްއިޤްތިޞާ

ކުރުމަުށް ޓަކަިއ ާއ ހަދައިގެން ނެތް ާވކަުށެއް. އިޤްިތޞާދު ފުޅާ ކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަނި ބަނދަރުވެސް އިތުރު

ވާހަކަ ދަްއކަމުން ެވްސ  މު ކަމެްއ ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. މިތައްތަާކއި، އާ އިންވެސްްޓމެންޓުކުރުމަކީ މުހިއްކަން

އަޅުގަނޑުގެ ަރއްޔިތުން ތަކުާރރުކޮުށް އަޅުގަނޑުގެ ގާތުަގިއ  ،މެ އިސްކަމެއް ދޭން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު މިތާގައި އެން

ބިން ހުސްވެަފއިވާ މަރަޫދގެ ބިން ހިއްކުމާއި، ނަރުދަމާެގ  ،މު ކަަމކީވެސް އެދިފައި އޮތް އެންމެ މުހިއް އަހަރު ތިންމިދިޔަ 

ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ، ގެ ަމޝްރޫޢު ކުރިއަުްށގެންދިއުން. ެއހެންވީމާސާފު ބޯފެނުގެ ިނާޒމާއި، ަމގާ އަިދ ބަނދަރު، ނިޒާމާއި

އަހަރު ވެސް ބަޖެުޓަގއި  ިތންވާހަކަ ެދންނެވި ނަމަވެސް ވޭތުވެިދޔަ  ހިތާމަކުރަން އަޅުގަނޑު މިމަޖިލީހުގައި ހުރެގެން މި

މިޓީއަުށް ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމެއްގެ އަހަރު އަޅުގަނޑު ބަޖެޓް ކޮ ވެފައި ނެތް. މިައދި ތަންފީޒު، މިއިން ކަމެއް ހިމެނިފައި

އަްއޑޫ ސިޓީެގ  ކޮެޅއްހެދުމުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ފައިސާހިމެނިފައި އެބައޮތް. ނަރުދަމާއާއި މަގު ސަބަބުން ބަނދަރު

ކު ކާރުން މިކަންތައް ތަންފީުޒޮކުށްދެއްވާނެ ކަމަުށް. ެއކަމަކުރަން ަސރުން އެބައޮތް. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުމައްޗަުށް ބިނާެވގެ

ވަގުތު ހުރި މީހެްއގެ  ބުަނން މިދޫެގ ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން ބަސްމަރަ، އް ނުދަްއކާނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާޒުރެޢު

ދީ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަްނ ބަޖެޓަުށް ވޯޓު އަޅުގަނޑު މި ،ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް

 ...ކުރުމޭ. ރައްޔިތުންއްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްމީ ރަމުހިއް ރާނަމޭ. އަުޅގަނަޑުށް އެންމެއަޅުގަނޑު ކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ އޭދަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ފުުރޞަތު މި

 ުށް. އަޙްމަދު ސަލީމަ

 

 މަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙް

ޅުގަނުޑގެ ހިފާނީ އަންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އަމާޒު`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު އެ

ވެސް ރާއްޭޖގަިއ އޮްތ ތާދޫއަީކ މިހާރުހިހިތާދޫ. ކޮުށް އަޅުގަނޑު ނިސްބަްތވާ ދާއިާރގެ ތެރެއިްނ ދާއިރާއަުށް. އެީއ ޚާއްޞަ 

ކުލަ އެންމެ ވަުރގަދައަުްށ ހުރި ރަުށަުށް ވެގެންދާނެ.  ްސަކން އެންމެ ފެނުގައި ނަޖިުހގެލާއިރުގައި ނަޖިފެނަުށް ބަ

އަުށް ގޯސްެވގެން ބުރަ ތެރޭގައި، ހިތާދޫގެ ފެން އިންތިހާ ދުވަހުގެ ތިން އަހަރުއަުޅގަނޑު ވޭތުވެިދޔަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ކުރެވޭޯތ ރަުުށގެ ފެނުގެ މައްސަލަ ޙައްލު  ހަކަަދއްަކއިގެން ވެސް އެވާ ުޅގަނޑު ޮކުށްފިން. ސީދާ ވަޒީރާމަސައްކަތްތަެކއް އަ

އްލުވާ ގޮެތއް ނުވޭ. ައޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން އަިދވެސް އެކަން ޙަ ، ފުދޭވަރަކަުށް މަސަްއކަތްތައް ުކރެވިއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް

ހިތާދޫަގިއ  އެފަދައިން ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މަރަނގަުޅވެެގންދާނެ ކަމަުށް. ހަ ދޫ ފެނުގެ ނިޒާމުމިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ހިތާ 
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ކޮުށްދެްއވާެނ  ވެސް  މިކަން، ގޮތެްއ ވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާދާ ނަޖިސް ހުއްޓުވޭނެ  ރަނގަޅުެވގެން ނޫނީ ބިމަުށް

 އަކީ މި .ކުރިންތިން އަހަރު ވެސް މަސައްކަތްބޫލުކުރަން. މީގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފެުށުނީއްސުރެ މި ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަ

ން އަޅުގަނޑު ދާނީ މާޅޮހަުްށ ސަރުކާުރގެ ަމއްސަލަެއއް. ދެ ގެންދިއުަމކީއަޅުގަނޑުެގ މައްސަަލއެްއ ނޫން. މިކަން ނުކުރެވި 

މް، ނަރުދަމާގެ ިނޒާ ޔަނީ ކުދި ރަުްށރަުށޭ. އެއަުްށވުރެ މާ ކުދި ރަުްށރަުށުގައިދެން އަުޅަގނޑުމެން މި ކި ،ލާއިުރގައިބަލައި

ވުރެ ިގނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަުށެއް.  ހާހަުށް ދީފައި އެބަހުރި. މާޅޮހަކީ ވެސް ގާތްގަނޑަކަުށް ެއއްކޮުށްފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމު

ވަނަ އަހަރުެގ  2015ނެތް.  ތަނުގައި ވެސް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެްއ، ފެނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމކުރެވިަފެއއް މި ،އެހެންނަމަވެސް

ވަަނ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ނެތް.  2016ގޮެތއް ނުވި.  ދެވޭކުރިއަުްށގެން ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން ވެސް އެކަން

ތަުނެގ ފެނުގެ ނިޒާާމއި ނަރުދަމާެގ  އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ، ބަޖެޓް ކޮމިީޓގަިއ ބުރަ މަސައްކަތް ކޮުށްގެްނ އެ މި ،އަހަރު

މަސަްއކަްތ  ތެރޭަގއި އެގެ ނަ އަހަރު. އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން މިއަންގޮތަުށް މިހާރު އޮތީ ހަމަޖެހިފަ ކުެރވޭނެނިޒާމް ޑިަޒއިން

ލާއިރުގައި އޭދަުފުށީގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަމަ އެކަުށީގެންވާ ގޮެތއްަގިއ ުށިގެންދާނެ ކަމަުށް. ދެން އޭދަފުުށްޓަުށް ބަލައިފެ

ތީ ން އޮލަންނަވަން. ދެން ބަލައިދަ އެީކަގއި ސަރުކާރަުށް ޝުކުރުގަމުންދާ ވާހަކަ އަޅުގަނުޑ ހަމަ ޝުކުރުވެރިކަމާ ހިނ

ދަނީ އެްއ އަހަރުން އަެނއް އަހަރަުްށ  ބެހޭ ގޮުތން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދަުއލަތުގެ ޚަރަދުތައް މި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަކާ

ދަނީ އެއް އަހަރުން އަނެްއ  ބޮޑުވަމުން. ހަމަ އެގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ނެގޭ ޓެކްސްތައް ވެސް މި

ދަނީ ނެގެމުން.  ގޮސް ަރއްޔިތުންެގ ައތުން ފުދޭވަރަކަުށް ބޮޑެތި ެޓްކސްތަކެއް މިން ނެގެމުން. މިހެއަހަރަުށް އިތުރުވަމުން

ބޮޑަުށް ވަރުގަދަކޮުށްގެން ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ކުަޑކުޑަ މިންވަރެއް ލިބޭ ތަނެއްގަިއ  ހަމައެކަނި ޓެކްސް ނިޒާމު މިހާ

މިހާރު  ނޑުފުނޑުވެގެން ހިނގައިާދނެކަމުގެ ބިރު ވެސްތަްއ ފުމެދު އަދި ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ،މިގޮތަުށް ގޮއްިސއްޔާ 

ކުރާއިުރ ރު ކުާރނެ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ޓެްކސް ނިޒާމް ޤާއިމުއަސަ އެބައޮތް. ހަމަ ބޮޑެތި ވިޔަފާިރތަކަުށް ވެސް މި

ލިބޭ އިންކަްމ  ެއއިން ،އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަެތްއ ނުކުރޭ ވިޔަފާރިަތއް ފުޅާކޮުށް، ިވޔަފާރިތައް ވަރުގަަދކޮުށް

ނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ ކުރިއެރިޔަނުދީ އިތުރުކުރާކަުެށއް. ޭއގެ ބަދަލުގައި ެޓކްސް ވަުރގަދަކޮުށްފަިއ ވިޔަފާރިތައް ައޅުގަ

އިހަުށްދުވަހު  ،ފަހުން އަޅުގަނޑަުށް ދިމާވި މައްސަލައެއް . ދާދިހިފަހައްޓާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މިއީ އަސްލު މައްސަލައަކީ

އީ ސަރުކާރު ފަޅީަގިއ ުށް ހުއްދަ ނުލިބިގެން. މިއީ އަުޅގަނޑަުށް ދިމާވި މައްސަލަެއއް. ައޅުގަނޑު އަދި މިރެސްޓޯރެންޓަ

ސަރުކާުރގެ ިވސްނުްނ ، ހުންނާނެ ގޮތް ވިސްނާ. އެހެންވީމާދެން އާދަިއގެ މީހުންގެ ކަންތައްަތއް ، ހުރި މީހާ. އެހެންވީމާ

، ފަހަރު ސަރުކާރަުށް ފާޑުކިޔަސް ބަެއއް ،އަދި އިދިކޮޅު ިވސްނުމެއް ހުއްޓަސްބަހައްޓަންވީ އިދިޮކޅު ޚިޔާލެއް ގެންގުޅުނަސް 

އަުޅގަނޑަކީ މިހާތަނަުށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެްއެވސް ވޯޓަކަުށް ރަތްޖެހި މީހެއް ނޫން. އެްއވެސް ރަތެއް ނޯންނާނެ ވެސް  ގައިމުހަމަ

ތް ކުރީމަ ވެސް މިއީ ކަންތައް ހިނގި ގޮތް. ފިތާފައެއް އަދި މިހާތަނަުށް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެހާ ބުރަކޮުށް މަސައްކަ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ިހނގަމާ ިވޔަފާރިާއއި، މި ިނާޒމާއި، ސަުރކާރުެގ ސިޔާސަާތިއ، ސަރުކާރަުްށ ފާޑުކީމަ މި 

 ހުރިހާ އެއްެޗއް ޫދކޮުށްލާފަިއ ތަރައްޤީެގ މަުގަގއި ކުިރައުށްދާން. އެ މަގުަތއް ުހއްޓުަވން މަސައްކަތް ުނކުރަންވީ.
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ވިޔަފާިރވެރިން، ވިޔަފާރިކުާރ މީހުންގެ ކުރިއަރަމުންދާ ކުިރެއރުން ސަރުކާރުން ނުހުއްުޓވަްނވީ. އިތުރު ފިަޔވަޅު އަޅަްނވީ. 

ސަރުކާރުން ދޭންވީ ސަޕޯޓު. އެއީ ކީއްކުރަންތޯ؟ އެ ސަޕޯޓު ދެނީ ސަރުކާރަުށް ރެވެނިއު އިތުރުކުރަން. އެއީ ިވޔަފާރިތަްއ 

ރެވެނިއު އިތުރުވާނީ. އެނޫން ގޮތަކަުށް ސަރުކާަރކަުށް ކިތަންެމ ވަރަުށް އަދި ވިޔަފާރިތަެކއް  ކުރިއަުްށގޮސްގެން ސަުރކާރަުށް

މިއަދު ހުޅުވާފަިއ މާދަމާ ބަންދުކުރީމަ ދައުލަތަކަުށް ަފއިސާެއްއ ނުލިބޭނެ. އާމުދަނީއެްއ ނުލިބޭނެ. ދައުލަތަުށް ލިބޭ ހުރިހާ 

އަތުން. މައިގަނުޑ ހުރިހާ އިންކަމެްއ މި ލިބެނީ ވިޔަފާރިވެރިްނެގ  އާމުދަނީއެއް މި ލިބެނީ ކޮންާތކުން؟ ވިޔަފާިރވެރިންގެ 

އަތުން. ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަުށް ބައެއް ޓެކްސް އެބަ ޑަބަލްެވގެންދޭ. މިހާރު ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ. 

ްއޗެހިން ޑިއުޓީެނގޭ ގޮތަުށް. އެކަމަުކ ކަސްޓަމްސް ިޑއުޓީ މި ދަނީ ަހމަ އެއް އަހަރުން އަެނއް އަހަރަުށް މަތިވެގެން. ގިނަ އެ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން. ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ނަަގން. އަދި އެހެނިހެން ޓެކްސްަތއް އެބަ ނަގަން. ަނގާއިުރަގއި 

ުށް ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެން ަކސްޓަމަސް ޑިއުީޓ؛ މިސާލަކަުްށ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްާއއި ޖީ.ެއސް.ޓީާއއި މި އެްއެޗއްސަ

އަުށް ގެންދަން.  0ފުރަތަމަ ސަރުކާރުތަކުން ދާްނފެުށިއިރުަގއި މަސަްއކަތްކުރީ ަކސްޓަމްސް ިޑއުޓީ ުކޑަކުރަން. ގޮސް %

އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ އިތުުރވަމުންދާ ތަން. 

ލަެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިސާލަކަުށް ދޮންނަ މެޝިނަކަުށް ބަލައިލާއިުރގަިއ؛ އެހެންވީމާ، މިީއ ވަރަުށް ޮބުޑ މައްސަ

ެއއީ ފައިދާ ، 6އެބަ ަނގާ ހަމައެކަނި ކަސްޓަމަުށް. ޖީ.އެސް.ޓީ % 25މިއީ ރައްޔިތުމީހާ އަތުން ނެޭގ ފައިސާއެްއ. %

އެމް.ޕީ.އެލްއިން އެބަ ނަާގ  15ގާ %އެ ނެގެނީ. އަނެއްޮކޅުން ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އެބަ ނަ 15ލައިގެން ނަމަ، ބުނާނަމަ %

އާ ދޭތެރޭގައި. ދެްނ އުފުލުމާއި މިހިރަ އެއްޗެއްަސުށް އަނެއްކާ އެބަ ނަގާ އެަތއް 10ަވރު. % 7، %6ގާތްގަނޑަކަުށް %

އެަބ ދޭ ސަރުކާރަުށް ަދއްަކން އެބަޖެހޭ. ކޮންބަެއއްެގ އަުތންތޯ މި ނަގަނީ؟ ހަމަ މި  55ޕަސަންޓު. ގާްތގަނޑަކަުށް %

ިވޔަފާރިވެރިްނގެ އަތުން. ވިޔަފާިރވެރިން މި ނަގަނީ ަރްއޔިތުން އަތުން. އެހެންވީމާ، ިމއީ ތަންކޮޅެއް ޮބޑު އަދަދެއް. ނެގެނީ 

މިހެން ބަލައިލާއިރުަގއި ހަމަ ެއއަރކޯނަުށް ބެްއޔަސް މިހާރު ާކކަުށްތޯ ޭގގައި ެއއަރކޯުނގަނެޑއް ކިިރޔާ ވެސް ލިބޭ މީހަކަުްށ 

މުގައި؟ ނޫެޅވޭނެ. މިހާރު ާރްއޖެ ވެސް ހަމަ ހޫނުތަނަކަުށް ެއބަ ކިޔާ. ަވކި މޫސުމެްއގައި ހަރުނުކޮުށް އުެޅވޭނީ ހޫނު މޫސު 

ހަމަ ހޫނު މޫސުމާއި ފިނި މޫސުން އެހެން ތަންތަނަުށް އަންނަ ގޮތަުށް މި ރާއްޖެއަުށް ވެސް ހޫނު މޫސުން އެބަ އާދޭ. 

ކޯުނގަނެޑއް ނުބަަހއްޓާ ފަރަކުނުޖެހޭނެ. މިއަުށް އެހެންވީމާ، އެ ދަނިޑވަުޅަގިއ ެއއްވެްސ ެގެއއްަގއި މިހާރު ހަމަ އެއަރ

ިޑއުޓީ އެބަ ނަާގ. ދެން ހަމަ ނެޕީއަުށް ބަލާއިރު ވެސް، މިއީ ުކޑަކުދިްނ' މިއީ  25ވެސް ހަމަ ެއ އަދަދު އެބަ ަނގާ. %

ހަކު ވިޔަސް ކިތަންމެ ބޮޑު މީހެއް ވިޔަްސ، ކިތަންމެ މާތް މީހެއް ވިޔަްސ ނެޕީނުޖަހާ ފަރަކުނުޖެހޭ. އާދައިގެ ނިކަމެތި މީ

ނެޕީނުޖަހާ ފަރަކުނުޖެހޭނެ. އެ މީހާ ވެސް އެބަ ޖެހޭ ނެޕީޖަހަން. ކުދިން އެބަ ލިބޭ. ކުދިން ހޯދަންޖެހޭ. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ 

ނަގަންވީ؟ ެއކަމަކު  25. ކީއްެވގެންތޯ މި އެއްޗެްއސަުްށ %25އެކަންކަން އެބަ ކުރަންޖެހޭ. މިއިން ވެސް އެބަ ނަގާ %

އެހެން ޕަސަްނޓު. އެހެންވީާމ، ިއްއޒަތްތެރި ، 0، %5ންތެރިކަްނ ކުަޑ ެއއްޗެހިން އެބަ ަނގާ %މިއަުށްވުރެ މާ ބޭނު

ރައީސް. މިއީ ސަުރކާރުތަކުްނ ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަން. ކޯްއޗަކުންތޯ ިޑއުޓީ އެންމެ ރަނަގޅަުށް ނަގަންވީ؟ ޯކްއޗަކުންޯތ 
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އަުޅގަނޑުމެން ވިސްަނންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ދެން ނުނަގަންވީ؟ ޯކްއޗަކުންތޯ ަރއްޔިތުންނަުށް ލުއި ދޭްނވީ؟ މިއީ 

އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދު ކުޑަކުރަންވީކީ މިދިމާއަކުން ނޫން. ޚަރަދު ކުޑަކުރަންވީ ދިމާތައް އެބަހުރި. މިސާލަކަުށް ދަތުރުފަތުރުގެ 

ން ކުރާނީ. އެބަހުރި ޚަރަދަުށް ބަލާއިރުގައި، ރާއްޭޖގައި ެއއް އޮފީހަކުން ކުރާ ދަތުރުތައް އެބަ ހަމައެކަނި އެ އޮފީހު

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެްއ ގުޅިގެން ވެސް އެ ދަތުރުތަްއ ކުރެވެން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ވަކިން ކުރަނީ. އަނެއްކާ 

ދަތުރުތަކުގަިއ އެަބ ގެންދޭ ިވހިތިރީސް މީހުން. މިސާލަކަުށް ބަލާ ނަމަ، ޢުމަރުގެފާނަުށް ބަލާ ނަމަ، ެއކަލޭގެފާނުެގ 

ބޭފުޅުން. އެއީ ލިޔާ ކާތިބަާކއި އެހީެތރިއަކު. މިއީ ދަތުރުތަުކގަިއ  2އި ގެންދިޔައީ ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ؟ ދަތުރުތަކުގަ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުުރމަުށް ޓަކައި ެއކަލޭނގެފާނު ެގންގުޅުްއވި ިސޔާސަތު. ެއކަަމކު އަުޅގަނޑުމެން ދަތުރެްއ 

ދައުލަުތގެ ފައިސާއަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔާ ިޚޔާނާތްތެރިވުން. ިމީއ ކުރަންޏާ އެބަ ގެންދޭ ވިހިތިރީސް މީހުން. މިއީ 

ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ. ަރއްޔިުތންގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އެންމެ ޚަރަދުކުޑަކޮުށް. ެއއީ އެންމެ މަތީން ފެުށިގެން 

ނޫން. މިއީ މުޅި މި ރާއްޖޭގައި ތިބި  އެންމެ ދަުށު މީހާއާ ހަމައަުށް ވެސް؛ ދައުލަތުގެ ފާއިާސއަކީ ިމއީ އާދަިއގެ ެއއްެޗއް

ލައްަކއެއްހާ މީހުންގެ ފަިއސާ މިއީ. މިއީ އެްއވެސް މީެހއްގެ އެްއޗެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، މި ފައިސާ ބެހިގެންދާންވާނީ  4

 .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި. ެދއްވި ުފރުޞަތަުށް ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ޟަުށް.ރިޔާهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އާދެ! ައޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކުެރވިގެްނ  `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ ބަޖެޓަކީ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރ؛ ިކނބިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ މަޙްރޫމުކޮުށްފައި އޮތް 

ރަުށުގެ ރައްޔިތުން  5ދާއިާރގައި ހިމެނޭ  ބަޖެޓެއް ކަމުގައި. އަުޅގަނުޑ މިހެން މިދަންނަވާލި ސަބަބަކީ، އަުޅގަނުޑގެ

އިންތިޚާބުކޮުށްފަިއވާ ަކއުންިސލުތަކުން އެ ދާއިާރގެ ަރއްިޔތުންނަުށް ތަރައްޤީއަުށް ބޭނުންވާ ކަމަުށް ހުުށަހެޅި ކަންކަްނ 

ކޮމިީޓގަިއ  ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށާއި ފައިނޭންސް މިނިްސޓަރާއި އަދި ބަޖެޓު

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެންމެހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމުން ެވސް ރައްޔިތުންގެ އަޑު ނާހާ، 

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިުތންގެ އަޑުނާހާ ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން، އާދެ، ތ. އަތޮޅު 

ަވނަ އަހަރު ބަޖެޓުކޮުށްގެން، ބަެޖޓުގައި ހިމަނަިއގެން ެއއަުށް ަސރވޭކުެރވި، ޓެންޑަރކުރުމަުށް  2014ކީ އޮމަދޫގެ ބަނދަރަ

ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން އެ  2014ޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރގެ ޓެންޑަރ ޯބޑަުށް ވެްސ ހުުށަހެޅި ޕްރޮޖެކްޓެއް. 
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އޮމަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ ވިްސނުމެއް ވެސް ސަރުކާުރގަިއ ؛ ޕްރޮޖެކްޓު މި ވަނީ ގެއްލިފަ. އޭގެ ފަހަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓު 

 އޮތް ކަމަކަުށް މިހާހިސާބަކަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއީ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރަކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު ކުރީ ދަންފަޅީަގއި ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހަނދާންކޮުށްދިނިން، މެ

ވާހަކަދަްއކަން ހުއްޓާ އެ މެންބަރަކާއި ރިޔާސަތާ ދޭތެރޭ ހުރަސްނުކުރަްއވާުށޭ. އެކަން ތަުކރާރުވަމުންދާތީވެ އަުޅގަނޑު 

މިދަންނަވަނީ. އެހެން ހެދީމާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެބަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެބަ ޚިލާފުވެވޭ. މިކަމާ 

ުށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަމާލުވެލެއްވުމަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކީަގއި ދަންނަވަން. ތަންކޮޅެއް ބޮޑަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުްށގެންދެވުމަުށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބޭނެ ކަމަުށް ުއއްމީދުކުރަން. އާދެ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، އޮމަދޫ އަޅުގަނޑަުށް އިތުރު ަވގުތު ލި 

ބަނދަރަކީ އޮމަދޫގެ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާ ުގޅިފައި ޮއތް، އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރިއާިއ، އެ މީހުންގެ އިޤްތިޞާދާއި، 

ފަސޭހަކަމާ ެއއްޮކުށް ލަފާފުރުމުގެ ކަންތައްތައް އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުިޅފައި އޮތް ތަނެކޭ، މިއަދު އޮމަދޫގައި 

ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް. ވަރަުށް ހާލުގައި މީހުން؛ ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންނަުށް ވެސް އެ މީހުންގެ މުދާ ވެސް، އަދި ދިރިުއޅޭ 

ރުކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް އެ މީުހންނަުށް ލަފާފޭބުމުގެ ކަންތަްއތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ. މިކަންކަން މި ސަ

އަޑުނާހާތީ އެކަން އަުޅގަނޑު ަހމަ ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރަން. އަދި މިއީ މީގެކުރިން ކޮުށްފައި އޮތް މަސައްކަތްތަެކއް 

ވެސް ކޮމިީޓ  ވެސް މިަކންކަން އަލުން އެ ުއއްމީދު ރައްޔިތުންނަުށް ދީފައި މިހާހިސާބަުށް އައިއިރު ،ޓެންޑަރއަުށް ލާފައި

ެއއްކޮުށް ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަ އެއާނެތަތީވެ އަޅުގަނުޑ އެކަމާ ހިތާމަކުމި އަޑު ައއްސަވާަފއި ޖުގައި ވެސްސްޓޭ

ސްވެިރކަމާއި ހިރިލަންދޫގެ ރައްޔިތުން ހިރިލަންދޫއަކީ އެ ރަުށުގެ ގިނަ އަަދދެއްގެ ރަްއޔިތުން ރަުށުގައި ިދރިއުޅޭ ރަުށެއް. މަ

 ،ބޮޑު ބޭނުމަކީ . އެރަުށުގެ ރައްޔިުތންގެ އެންމެުށް އޮތީ ތޮއްޖެހިފައް. މުޅި ރަކަތް ހިންާގ ރަުށެފައިބަރުގެ މަސައް

މެ. އެހެންނަމަވެްސ،  ވެސް ދުވެފަިއވާ ޕްރޮޖެްކޓެއް އިދިނުން. އެީއ މި ސަރުކާުރން ވަޢުބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ހިްނގަ

ކުރެވޭނެ މަގެއް ބަޖެޓަކުްނ  މިަކންވެސް  ައއިއިުރަގއި ސަރުކާރުގެ؛ ވަނަ އަހަރު މި 3 އީމި ،ވެސް  މިހާހިސާބަުށް އައިއިރު

ސުވާުލކުރީމަ ވެސް މިކަްނ ވާނީ  ަގއި ވެސް ަހއުސިންގ މިނިސްޓަރާވެސް ފެންނާކަުށް ނެތް. އަިދ ބަޖެޓު ކޮމިޓީ

މީހުން އުޅުމަުށް  ؛ނެތް. ހިރިލަންދޫގެ މަސައްކަތްަތއް ދެވޭކަުށް ކޮިމޓްމަންޓެއް ވެސް ސަރުކާރަުށް ެއވަރުގެ ،ކޮންދުވަހަކުކަން 

 ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ފުރުޞަތުތައް ނެތަތީވެ އެއޮތީ،  ރަުުށގެ ރައްޔިތުންނަުށް ެވސް މި ނެތުމުގެ އިތުރުން އެޖާގަ

އްޔަރުވެފައި ހުރި ފެންކަން ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވެްސ ހާރުވެްސ ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ތަޣަރަުށުގެ ރަްއޔިތުން މި
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އަހަރު ވެސް ވަނީ ފެުށިފަ.  ޫދގެ ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް މިދިޔަ ކަނޑޫ ،ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ކަނޑޫދޫައކީ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން -ްނޓިމިކަން ރަނގަޅަުށް އެ ކުރިއަުށްދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ވެސް އެކަްނކަން  އަހަރު މި

އަނެއް ކަންތައް.  ގެމާއެއް ގާފައި އޮތް ޖަރީޑު ހިންއޮތީ މަސައްކަތް ހުއްޓިފަ. މިއީ ބޮ މިހާރު އެ .ލައިފިްއޔާ އެނގޭނެބަލައި

އޮތީ މުިޅ  ެއއްޗެހި ބޭނުްނކޮުށްގެން އެ މަސަްއކަތް ކުަރން ފަުށައިގެން އެ ގެކޮލިޓީ ލޯ .މަސައްކަތް ހުއްޓިަފއި އެހެރީ

 މި  އިފެދިފައުމެދު ޝައްކު ވެްސ މި ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަުށްދާނެކަމާމިހާރު. އެހެންވީމާ، ދެން އަނެއްކާ  އިޕްރޮޖެކްޓު ހުއްޓިފަ

ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮުތން އިތުރަުށް ސާފުކުރަްނވެެގން މި މަޖިލީހުގައި ސުވާުލ ފޮނުވީމަ އެ ުސވާލުތަކަުްށ  އޮތީ. މި

ޖަވާބުދާރީވުމަުށް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުެރވޭ ގޮެތއް ޯނވޭ. އެހެންވީމާ، ކިހިެނއްތޯ ސަރުކާރު ިޒންމާދާރުކުރާނީ؟ ކަނޑޫދޫެގ 

ބޭުނންވާ އަެނއް ކަަމކީ، އެ މީހުންގެ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު ހަމަޖެހުން. މިއީ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަުށް 

ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތައް. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ރަްއޔިތުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތަކަުށް މި ބަޖެޓު 

އަސާސީ ޙައްޤުަތކުން ީކއްެވތޯ މަޙްރޫމުކުރެވެންވީ؟ އާެދ،  ކީްއވެތޯ އަމާޒުުނކުރެވެްނވީ؟ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ

ހަމައެއާެއއްކޮުށް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން ވަންދޫގެ ރައްޔިތުން؛ އާބާީދގެ ނިސްބަުތން ދާއިރާގެ އެންމެ މީހުން 

ޑުވާ ެއއް މައްސަލަައކީ ެއ މަދުން ދިރިއުޅޭ ރަުށްކަމުގައި ވިޔަްސ، އެ ރަުށުގެ ރަްއޔިތުން ވެސް ހަމަ އެންމެ ބޮޑަުށް ކަންބޮ

ރަުށުގެ ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުެރވިފައިނެތްކަން. ރަުށް ގިރަމުން އެ ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ؛ 

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތަކަުްށ ނޫން ލިބިފައި އޮތް، ދެއްވާަފއި އޮތް ކިތަންމެ ކުޑަ ބަޖެޓެްއ ވެސް ދެއްވާަފއި މި އޮތީ. 

އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑާވ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، ތ. ައތޮޅު ވަންދޫެގ ރަްއޔިތުންގެ ައޑު އެބަ އަްއސަވަންޖެހޭ ެއ އެއީ 

ރަުށަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަުެށްއގެ ގޮތުަގއި ސަުރކާރުެގ ިވްސނުންފުޅު ހުރިއްޔާ. ހަުއސިންގ މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި 

ޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް ކަންަތއްތައް ކުރެްއުވގެ ސިޔާސަތެޭކ. ވިދާޅުވެަފއި އެަބއޮތް، ެއ ރަުށެއްގެ ރައް 

އެއްފަްސކުރެްއވުމަުށް ބާރުައޅުްއވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފައި އެަބވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އާބާދީ ކުިދ ރަުށްތަކުަގއި ވިސްނުންފުޅު 

ަގިއ ވެސް އެ ވާހަކަ ވިދާުޅވި. އޮތީ ެއ ރަުށެްއގެ ަރއްޔިތުްނ ބޭނުންވާ ގޮތަުްށ ކަމަުށް އެަބ ވިދާުޅވޭ. ބަޖެޓު ކޮމިޓީ 

އެހެންކަމަުށްވަންޏާ ވަންދޫގެ ރައްޔިތުން އެ ރަުށުގައި ދިރިުއެޅން ބޭނުންވޭ. އެ ރަުށުގައި އުެޅން ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވަންޏާ 

އެ ރަުށް އެއީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ެއއްކޮުށް އޮންަނ ރަުށަކަުށް ވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ބަޖެޓުން އެބަ 

ރަުުށގެ ތެރެއިން އެްއވެސް ރަުށެްއގެ  5ކަސްކުރަންޖެހޭ ރަުށް ހިމާޔަތްކޮުށްދިނުމަުށް. އެހެންވީމާ، މިއިން އެްއވެސް މި ފޯ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަެމއް ނެތީމަ އަޅުގަނޑު އެކަމާ ކަންޮބޑުވަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނަޑުށް މި ބަޖެޓަުށް ތާއީދުކުރަން 

ނޑު ގަބޫލުކުރަން މި ބަޖެޓުން ކޮންމެވެސް ބަަޔކަުށް ފަިއދާތަކެއް ޭވ. ެއކަމަުށް ޓަކަިއ ދަތި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާކިޔަން. އެ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭ އާއްމު ރަްއޔިތުން، އެ ދާއިރާަތކަުށް އަުޅަގނޑު މަރުޙަބާކިޔަން. އެކަަމާކ 

ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުން އަތުން ޓެކްސްނަަގއިގެން ރަްއޔިތުންެގ ، އަޅުގަނޑުގެ އެްއވެސް ހިތްބުރަކަމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

ފައިސާ ލިބިގެން ދައުލަތުން ހޭދަކުރާ އެއްެޗއް ކަމުަގއި ާވނަމަ، އެ ފައިސާ ޕްރޮޕޯޝަނޭޓްކޮުށް ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން، 
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ގަބޫލުކުރަން. ކިނބިޫދ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަުށް އަމާޒުވާެނ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު 

ދާއިރާއަކީ އެ ކަްނކަމުން މަޙްރޫމުވެފައި އޮންނަންޖެހޭ ދާިއރާއަކަުށް ވެގެެނއް ނުވާނެ. ިމ ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހުަށް 

ހުުށަހަޅާ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި އެއްވެސް ކަމެްއަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ެއކަާމ ދެކޮޅުހަދާފައެއް ނޯންނާނެ. 

ާތއީދުކޮުށްފައި ހުްނނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުންނަުށާއި މި ަޤއުމުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަާޙއި ޤައުުމެގ  އެކަމަުށް

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަުށް ފުުށުއަރާ ކަންކަމަުށް އަޅުގަނޑު އެކަމާ ދެކޮޅު. އަދިވެްސ ދެކޮޅުހަދާނަން. ތަރައްޤީގެ 

ރާެނ ކަމެއް ނެތް. ރަްއޔިތުން ެއކަމާ، ރަްއޔިތުންނަުށް ޭއަގިއ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނުދޭ ސަބަބަީކ އެީއ ކަމަުށް ވާނަމަ ކު

އަނިާޔވެރިެވގެންނުވާނެ. ައޅުަގނޑު މިތަނުގައި ދައްކާ ވާހަަކއަކަުށް، ައޅުގަނޑު ލާ ވޯޓަކަުްށ ނޫން ދާއިރާއަުށް ތަރައްޤީ 

އި އޮތްއޮތުމަކީ އެއީ ސަރުކާުރގެ އަންނަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި. މި ދާއިރާތަްއ ތަރައްޤީން މަޙުރޫމްވެފަ

ޒިންމާއެއް. ސަުރކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީ ހޯދައިދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް ކަުމގަިއ 

ވެްސ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ހަމަެއއާެއުކ އަުޅގަނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ބަޖެޓުގައި ެއއް

މިލިޔަން ރުފިޔާއަުށް ފަރުވާެއްއ  117ފަރުވާެއއް ދީފައެއް ނެތް، ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުަވއްަޒފުންނަުށް މަދުވާ 

ީމހުންނަކީ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާއަުށް ވުރެ މަދުން މުސާރަ ލިބޭ  98އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ. % ހޯދައިދީފައެއް ނެތް.

 ނަ އަހަރުގެ މި ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެން...މީހުން. އެ މީހުންނަުށް އަނެއްކާވެސް މި އަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ޢާޡިމަުށް. 

 

 ކެވުން:ޡިމް ވާހަކަދެއްންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެ

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާުކރި ކޮމިޓީން ނިންމެވުމަުށް ފަހު  2017ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަުށް އަޅުގަނޑު މި ފްލޯގައި،  2017މި ތަނުަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓުަށް އެއްެޗއް ބުނަން އަޅުގަނޑު ފަުށާނީ، 

ފުރަތަމަ ބަހުސްގައި ައޅުގަނޑު ަބހުސް ނިންމާލި ހިސާބުން އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ބަޖެޓުގެ މަރުޙަާލގެ 

އަޅުގަނޑު އެ ދުވަހު ދަންަނަވމުންދިޔައިން މިއީ ަރއްޔިތުންަނުށް ފަހިމަގެއް، ކުރިއެރުެމއް، ތަރައްޤީެއއް ގެނެސްދިނުމުަށް 

ނުވަތަ މި ތަޅުމުގައި ކުރާ ބަހުސަކީ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން  އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫން ކަމަުށް. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ފްލޯގައި

އެްއވެސް ވަރަކަުށް ރިޢާޔަތްކޮުްށގެން، ކަންކަން ަޙއްލުކޮުްށގެން، ރަނގަޅުކޮުްށގެން މި ފްޯލއަުށް އަނބުރާ ގެންނާނެ ބަޖެެޓއް 

ދައްކަމުންދިަޔއިން. ޭއެގ  ނޫން ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އެ ދުވަހު ވެސް ވަކާލާތުކުރަމުްނދިޔައިން. އެ ވާހަކަ ަތކުރާރުކޮުށް

ސަބަބުތައް ވެސް ައޅުގަނޑު ދެއްކީމު. އެ ކޮމިޓީ، ދިރާާސކުރާ ކޮމިޓީަގއި ތިއްބެވި ބޭުފޅުންނަުށް ބަލާއިރުގައި އެންމެ 
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ނާޤާބިލު އެއް ފަރާތް އެ ކޮމިޓީ ޗެއަރކުރަން އިންކަން އެއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ފްލޯއާ ހިސާބުަށް 

ގަޅު ބަޖެޓެއް، އެކަުީށގެްނވާ، ރަްއޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް މި ހިސާބަުށް ނާންނަކަން. ރަނ

އެކަން ކޮުށްަފއި ސަރުކާރުން އެ އޮތީ ނުވަތަ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ަބިއވެރިވާ ގޮތަުށް އެކަން ކޮުށްފަިއ 

މަުށް މަގުފަހިވާ ގޮތަުށް މި ވަގު ސަުރކާރުން ކަންކަްނ ކުރުމުގެ ިވސްނުމުގަިއކަން އެ އޮތީ، ސަރުކާރަުށް ވަްއަކންކުރު

އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ދުވަހު ެވސް ދަންނަވާލި ފަދައިން މިއަދު ވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ދަްނނަވާލަން ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި 

ރުފިޔާެގ  11ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށް ރައީސް. ހުުށަހެޅިފައި މިވާ ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނުޑމެން ގަ

ރުފިޔާ ދަމައިގަންނަ ގޮތަުށް އޮތް ބަޖެޓެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބަޖެޓަކުަށް  25ޚިދުމަތެއް ދިނުމުަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ އަތުން 

މި ކުރި މަސައްކަތަކީ  އަޅުގަނޑަުށް ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އާއެކޭ ބުނެ ނިންމައިލާކަުށްނުކެރޭނެ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން

ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން މި ފޮނުވި ބަޖެޓު އެ އޮތް ގޮތުަށް ހަމަ ރަބަރު ސްޓޭމްޕެއް ޖަހާފައި އަނބުރާ މި ތަނަުށް 

ފޮނުވާލުން. އިތުރު އެންމެ ކަމެއް ވެސް ކޮުށްފައި ނެތް. ފަހަރެއްަގއި އެއް ައއިޓަމުން އަނެއް އައިޓަމަުށް ކުަޑކުޑަ ބަދަލެްއ 

ނެތުމަކީ، ނުވަތަ ގެނެސްފައިނެތެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޖުމުލަކޮުށް އެ އޮތް އަދަދު އެ އޮތް ގޮތަުށް އައިސްަފއި

ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަުށް ޮކމިޓީން ދިރާސާކޮުށް ނިންމައިލާފައި ފޮނުވީ. ކީްއކުރަން އިްސރާފުކުރި ވަގުތުަތކެއް ކަެމއް، 

މީޑިާޔގެ ުކރިމަތީގައި ެދއްކި ވާހަކަތަެކްއ ކަމެއް އަުޅގަނޑަކަުްށ ހަމަ ކީއްކުރަން މެންބަރުން އެތަނަުށް ހާޒިރުެވގެން 

އެްއގޮތަކަުްށވެސް ނޭނގެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ ބަޖެޓުން ރައްޔިތުންނަުށް އޮތް ބޭސްފަރުވާއަުށް، 

ސްސިޓީައުށް ސަލާންޖެހުން ހުއްޓުވުމަުށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ އާސަންދަ؛ އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުވެސް ަވކާލާތުކުރަމުންދިޔަ ބޭ

އެމް.ޑީ.ޕީން ތަޢާރަފްކުރި ާއސަންދައިގެ ދެ ބަިއކުޅަ ެއްއބައި މި ވަނީ އުނިކޮުށް ނިްނމައިލާފަ. އެހެންވީމާ، މިވަުރގެ 

ޑީ ބަޖެޓަކަުށް ހަމަޔަޤީނުން ވެްސ އަުޅގަނޑަކަުށް ާއއެކޭ ނުބުެނވޭނެ. މާލޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ކަރަންޓަުށް ދިން ސަބްސި

ކަނޑައިލާފަިއ އޮތް ބަޖެަޓކަުްށ ކިހިނެއްތޯ ައޅުގަނޑު ާއެއކޭ ބުނާނީ؟ ރައްޔިތުްނގެ ެފންބިލު ބޮޑުވާ ގޮތަުށް މާލޭގެ 

 ؛އެކޭ ބުނެވޭކަުށް ނެތް. ރައްޔިތަކުގަނޑަކަުށް ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އާރައްޔިތުންގެ ފެންބިލު ބޮޑުވާ ޮގތަުށް އޮތް ބަޖެޓަކަުށް އަޅު

ޑޮލަރު އަެނއްާކެވސް އިތުރަުށް، އަނެްއާކވެސް  25ފުާރ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރަްއޔިތުންެގ އަތުން  އެއަރޕޯޓް ބޭނުންކޮުްށގެން

 ސަރވިްސ؛ ެއކޭ ބުނެވޭަކުށް ނެތް. ސިވިލްހަމަަޔޤީނުން ވެސް އާގޮތަުށް އޮތް ބަޖެޓަކަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް  އިތުރަުށް ނަގާ

ެއކޭ ބުެނވޭކަުްށ ުޅގަނޑަުްށ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އާުށް އަސަރވަންޓުންެގ މުާސރަ ބޮޑުނުކުރާ ގޮތަުށް އޮތް ަބޖެޓަކަ ސިވިލް

ޓެކްިނކަލް ަފރާތްތަކަުށް މުސާރަ ބޮޑުނުކުާރ  ،ނެތް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޞިްއޙީ ދާއިރާަގއި މަަސއްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކަުށް

ފާތު ވަރަުށް ގިނަ ބުެނވޭކަުށް ނެތް. މިހެންގޮސް ތަ ެއކޭޔަޤީނުން ވެްސ އަުޅގަނަޑކަުްށ އާގޮތަކަުށް އޮތް ބަޖެޓަކަުްށ ހަމަ

ވާހަކަތައް އެބަހުރި. ރަްއޔިުތންނަުށް ކުރިއެރުން، ތަަރއްޤީ ނުވަތަ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުން އުޅުމުަށް 

ހުރަސްއެޅޭ ހުރިހާ ކަންތައްަތކެއް މި ބަޖެުޓގަިއ އޮްތއޮތުމުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަނޑަުށް މި ބަޖެޓަުށް ހަަމ 

ާއއެޭކ ބުެނވޭކަުށް ނެތޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބަޖެޓް ައޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮުށްފި ނަމަ، މި އޮތް  ފަހަރެއްގަިއ ެވސް
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ގޮތަުށް ފާސްކޮުށްފި ނަމަ، ައުޅގަނޑުމެން ހީނުކުރާހާ ނުބައި އަނދަވަަޅކަުށް އަުޅގަނޑުމެްނެގ އިޤްތިޞާދު ެވއްިޓގެންދާނެ. 

ުށް ދިާރސާކޮުށްފައި ނެތްކަން. ސަބަބަީކ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަުށް ސަބަބަކީ، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ވެސް އެވަރަ

ވަންނާނެ ކަމަުށް ލަފާކޮުށްފައި އޮތް އެްއވެސް ވަރަކަުށް، އަަދދަކަުށް މީގެ ކުރިންވެސް ފަިއސާ، އިންކަމް ނުވަތަ ފައިާސ 

ުޅގަނުޑމެންގެ އިޤްތިޞާދަުށް ވަރަުށް ވަދެފައެއް ނެތް. ހަމަ އެގޮތަުށް މި އަހަރު ވެސް ތަކުރާރުކޮުށް ދާނެކަން އެނގިހުރެ އަ

ބޮޑެތި ފައިދާތަކެްއ، ވަރަުށް ިގނަ ފައިސާތަކެއް ވަންނާނެ ކަމަުށް ދިރާސާކޮުށް މި ކޮމިޓީން ނިންމާލިނިންމާލުމަކީ އަޅުގަނޑު 

ގެންދާނެ ދަންނަވާނީ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަގަުށް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ިއޤްތިޞާދު އަޅުގަނޑުމެން ހީނުކުރާ ހިސާބަުށް ެވއްޓި

ކަމެކޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު އަދި މިހާތަނަުށް ވާހަަކދެއްކި ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެްސ ވަރަުށް ބޮޑެިތ ކަންބޮުޑވުްނ 

ފާޅުކޮުށްފި، ެއ މެންބަރަކު ވޯުޓލާ ގޮތުން އެ ދާއިާރއަކަުްށ ަކންކަން ނުކޮުށްދޭނެ ވާހަަކ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަކުރާރުކޮުްށ 

. އަދި މިހާހިސާބަުށް އެކަން ކޮުށްފައި ެއގޮތަުށް އޮތީތީވެ ކަންނޭނގެ އެ މެންބަރުން އެހާ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުްނ ވިދާޅުވަމުންދާތީ

އެ ފާޅުކުރަނީ. އަުޅގަނޑު ުފރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ބަޖެޓުެގ މަރުޙަލާގައި ދަންނަވާލިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޤީޤަުތގަިއ 

މަކާ ދޭތެރޭގައި ކަންބޮޑުނުވާްނވީ އެއް ސަބަބަކީ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މެންބަރުން ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް ނެތޭ. އެކަ

ޓަރްމގައި ވެސް ނޯންނާނެ، ދައުލަތުގެ  3ބިރުދައްކަމުންދާ ވަގު ރަީއްސ މި މަޖިލީހުގައި މި މަޖިލީހުގައި ވޭތުކުރި 

ްނ މަސައްކަތްކޮުށްަފއެްއ ވެްސ ބަޖެޓަކަުށް ވޯޓުަލއިގެން އެ ާފސްކުރަން ހިތްވަރު ވެސް ދީަފއެއް ނޯންނާނެ. އެ ފާސްކުރަ

ގެ ފަހުން އެންމެ ވޯެޓއް ވެސް ވަގު ރައީްސ، ދުވަަހކު 2005ނޯންނާނެ. އެ ފާސްކުރަން ޯވެޓއް ެވސް ލާފަެއއް ނޯންނާނެ. 

ވެސް ނޯންނާނެ ދައުލަތާ އެއްކޮޅަުށް ވޯޓެއްލާަފއެއް. އެހެންީވމާ، އެވަރު މީހަކު ނުކުމެ އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނުަށް 

އްކުމަުށް، އެ ފުރުޞަތު މެންބަރުން ނުދިނުމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަަވން. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނ ބިރުދެ

ތަމްސީލުކުރަން ތިބި މީހުން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ެވއްިޓގެންގޮސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތްނ 

ތަުށް ވައްޓާލަން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެއަުށް ވޯޓުދޭކަުށްނުވާނެ. އެހެންވީާމ، ނުކައިނުބޮއި އުޅެފާނެ، އުޅެްނޖެހިދާނެ ހާލަ

އެ ވަގު ރަީއސް އެްއގޮތަަކުށްވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ީމގެ ކުރިން ދައުލަތުން ހުުށަހެޅި ބަޖެޓުތަކަުށް ވޯޓުނުދީ 

އެ ވާހަަކ ދެއްކުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބިރުދެއްކުުމގެ ެއްއވެސް ބޭނުމެއް ނެތް. ޕޯޑިއަމްތަކަުށް އަރަިއ 

އަދި މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން އެކަމަުށް ހިތްވަރުދީ، ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ވޯުޓ 

ފުޅާ ނުދީފި ނަމަ، ނުވތަ އަޅުގަނުޑމެން މިތަނަުށް ވަޒީރަކު ގެނަސް ސުވާލުކޮުށްފި ނަމަ، އެ ަވޒީަރކު އެބަ ޖަވާބުދޭ ތި ބޭ

ނުވަތަ ތި ދާއިރާައކުން ނެޭތ ވޯޓުދީފަެއއް ބަޖެޓަކަުށް. އެެހންވީމާ، ކަމެއް ުނކޮުށްދޭނަމޭ. އެހެން ބުނުމުގެ ެއއްވެްސ 

ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބައޮތް ޙައްޤު ލިބިފައި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެންނަ ބަޖެޓަކުަށް 

ޯވޓުދޭން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުދިނީމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއާ ދޭތެރޭ  ވެއްެޖއްޔާ ފެންނަ ގޮތަކަުށް

ހީނަރުކޮުށް، އެގޮތަުށް ދެރަވާ ޮގތަުށް ކަންކަން ނުކުރުމަުށް ރައީސަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދިަވޑަިއގަންނަވަން. އަދި ރަްއޔިތުންެގ 

ކޮުށް ވިސްނައި، މިކަން ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން މި ކުރަނީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެސް މިަކމާ ދޭތެރޭ ވަރަުށް ފުން
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ޤައުމުގެ ފައިދާއަުށް ޓަަކއި ކަމަުށް ގަބޫލުކޮުށްގެން މަސައްކަްތޮކުށްގެން ކުރިއަުްށގެންދަވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުްށ 

. ަވރަުށް ބޮޑަުށް މާފުކުރާުށޭ، މި އުއްމީދުކުރާތީ މި ބަޖެޓަުށް ައޅުގަނޑަުށް ހަމަ ދަންނަވައިެލޭވނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ނޫނެކޭ

ރައްޔިތުންނަުށް ފަހިކޮުށް އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތުންނަުްށ ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭ ގޮތަުށް އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. މިީއ 

 ރައްޔިތުން ހަލާކުކޮުށްލަިއ، ރަްއޔިތުން މަގުމަތިކުރަން އޮތް ަބޖެޓެކޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ވޯޓުގެ ގަިޑ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އޮތީ ޖެހިފަ. 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 8

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިއަދު ވެސް ވަރަުށް ގިނަ ވޯޓުަތކެްއ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ8ުދެން އޮތީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

އެބަހުރި. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެްކކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

ވޯަޓކަުށް  4ުށްއަރުވަން. މިައދު މި ގަީޑގަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެުކކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮ

ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. ައދިވެސް އެއްފަހަރު ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުްށ 

 ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( މިއަދުގެ ފުރަަތމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން.

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ލޯކަްލ ) 2010/10ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ބާރަުށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މެދު ިއއްޒަތްތެރި  ުށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ގާނޫނު( އަކައު

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.  މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ބާރަުށު ދާއި  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 00    އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 65    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ަވކި 65ންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރ67ުއަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެްނކަމުން، ބާރަުށު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  .65ލަ؛ . ޖުމ33ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 65

ުށް ންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަލޯކަލް ކައު) 2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު ، ޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާޝުޖާ

ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އްނުވި. މި ބިލު މިހާހިސާބުން ބާތިލުވީއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާހެ

 ންނަަވއިލާނަން.މިއަުދގެ ދެވަނަ ވޯޓަުށް ދަ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު ، ބާރަުށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ބަލައިގަތުމާ މެދު  ުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުންކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އައިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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  ރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ބާރަުށު ދާއި  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި

 00    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ަވކި 67ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަުށ68ްއަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްނކަމުން، ބާރަުށު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އެހެ .67ލަ؛ . ޖުމ34ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 67

ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލމަރު) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު ، ޝުޖާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 ުލވެއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.ބާތި މި ބިލުުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުަމުށް ފާހެއްނުވި. ގާނޫނު( އަ

 މިއަުދގެ ިތންވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙިލްމީ ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިމާރާތްކުރުމުެގ هللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

ގޮތަުށް ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ  ޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވިބިލު ކޮމި

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމް

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     އި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގަ 

 36      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސްނުވޭ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެބވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއ85ްމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ަވކި 70. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71އަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެެހންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ  .70. ޖުމުލަ؛ 36ވުމަުށް ބޭނުންާވ ައދަދު؛ . ފާސ70ް

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ  ޙިލްމީهللا ސަޢުދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވެއްޖެ ކަުމގައި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްަފހު( މިއަދުގެ ހަތަުރވަނަ ޯވުޓ ގޮތަުށް ފާހެއްނުިވ. މި ބިލު މިހާހިސާބުން ބާތިލު

 އަދި އެންމެ ފަހު ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިާޔސީ ) 2013/4ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

ޓީގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަުށް ާފސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި ޕާ

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖު 

. 29. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވ71ިއަދަދު؛ 

ރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެ

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީއެހެންކަމުން،  .70. ޖުމުލަ؛ 36. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ިސޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިުލ ) 2013/4ހުުށަހަޅުްއާވފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޙުސައިން ސަޢުދު

 ޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ކޮމި

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުިރއަުށްގެްނދިއުން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  2017، 7.3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

)ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު(  އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ފޭދޫދެން ފުރުޞަތުއަުރވަން މި އޮީތ  އަޅުގަނޑު

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ން:ވާހަކަދެއްކެވު އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނިންމެވި ގޮތަުށް ރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓ، ބަެޖޓު ކޮމިޓީން ވަނަ އަހަ 2017 .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

މި ބަޖެޓަކީ  ،ވެސް އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ތާއީދުކުރިން. ހަމަ މިއަދުހަމަ ވެސް ައޅުގަނޑު  އިއެ ކޮމިޓީގަ 

ކަމަުށް. މިހެން އަޅުގަނޑު އިން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ބަެޖޓު ދިޔަ ބަޖެޓުގެ ތެރެހެޅިގެންމިހާތަނަުށް ހަމަ ހުުށަދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ައއްޑޫ ސިީޓއަުށް ޚާއްަޞކޮުށް އެިކއެކި ރަުށްތަކަުށް ހަމަ  އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާިއރާގެ، ދަންނަވާއިރު އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަން

އަުޅގަނޑު ހަމަ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ޓަކައި  ރަނގަޅު އަދަެދއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭކަން. އެކަމަުށް

ދަންނަވަން. މި ބަޖެޓަކީ  ހުރިހާ ވުޒާރާަތކުގެ ވެރިންނަުށް ޝުުކރު ނަުށާއި އަދި ބަޖެޓުގައި މަސައްކަތްކުެރއްވިމެންބަރުން

 ،ޓެއް. ެއގޮތުންގުނަ ކަންތައްަތކެއް ހިމެނިފައިވާ ބަޖެސިޓީ ފޭދޫއަުށް ވެްސ ގިނައައްޑޫ  ؛އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ 

އެ ިނޒާމު އްލެއް އެަބއާދޭ. ސަލަައުށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޙަވޭތުވެިދޔަ އަހަރުތަުކގައި ފޭޫދގެ ފެންބޮޑުވުުމގެ މައް

ފައިސާ އެބަ ހިމެނޭ. ހަމައެއާއެކު ފޭދޫެގ  އިއްލުކުރުމަުށް ބަޖެޓުގަގެ މައްސަލަ ޙަފެން ހިންދާ ނިޒާމު ،ކުރުމަުށްރަނގަޅު

ގެ އުފާ ދާއިާރެގ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑަުށް ފެންނާތީވެ އެކަމު  ހައުސިންގ ޔުނިޓު 100ތުރު ރައްޔިތުންނަުށް އި

މި ބަޖެޓުެގ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ އެ  ،އެހެންމެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީރައްޔިތުންނާއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުރަން. ހަމަ

ކަމެއް. އަދި  ފާހަގަކޮުށްލާ އުފަލާ އެއްޮކުށްެއއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ  ،ން ނަރުދަމާގެ ކަންަތއްތައް ހިމެނިފައިވާކަ އިރަުށްރަުށުގަ

ކަންތައްަތްއ  ހޮސްޕިޓަލްގެހާ ރައްޔިތުންނަުށް ނިސްބަތްވާ ހުރި ގެއަތޮޅުއި މި ބިނާކުރާ ެއކު އަްއޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގަހަމައެއާ

އެއީ ވެސް ައޅުގަނޑު ، ވިފަ. އެހެންީވމާބަޔަކާ ހަވާލުކުރެ  ވަނީ އިމާރާތްކުރުމަުށްމެނޭ. މިހާރު ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ހި

މި ބަޖެުޓގެ ތެރެއިްނ  ،ގޮސް ދަންނަވާއިރު ކަމެއް. ހަމަ މިހެން ކަެމއް. އަދި އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓަުށް ތާއީދުކުރާ  އުފާކުރާ

ކަމުެގ ދާނެކްޓުތައް ނުހުއްޓި ކުރިއަުށްއަޅުގަނޑަުށް އެބަފެނޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާަގއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެ

ޖެުޓގައި އެބަ ހިމެނޭ. ލިބޭ. އެ ަމސައްކަތްތަކަުށް ބޭނުންވާ ަފިއސާވެސް ބަ ޔަޤީންކަން މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އެބަ

 ދަންނަވަން. އެއްކޮުށް ޝުކުރު މާކަގެ ސަރުކާަރުށް ހަމަ އިޚުލާޞްތެރިޓަކައި އަޅުގަނޑު މިއަދު މިކަމަުށް، އެހެންވީމާ

 ކުރުމަުށްޓަަކއި ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު ރަނގަޅު އްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަުށްޢަބްދުލްޤަ ޔާމީންهللا ރައީސް ޢަބްދު

ތެރެއިން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެންދާތީވެ. ދެން ަހމަ މި ބަޖެޓަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރަްއވާ މަަސއްކަތްަތއް ބަޖެޓުގެ  ޓަކައި

ފެުށިގެން އައްޑޫ ސިޓީާއ، މި ދޭތެރޭގެ ހަމަ ގިނަ ރަުށްރަުށުގެ.  ކުނުންތުރާ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ހއ.

ޕްރޮޖެކްޓުތަކަުްށ ބޭނުންވާ  ކަުށް ޕްރޮޖެކްޓު ނުހުއްިޓ މިހާރުވެސް ކުިރއަުށްދާއިރު، އެަވރަގާތްގަނޑަކަުށް ުނވަ ސަޭތކަ
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ބަޖެޓަުށް ވުެރ  ދިޔަ އަހަުރގެެއކު ގަބޫލުކުރަން. ރިކަރަންޓު ޚަރަދު މި ނިފައި އޮތް ަބޖެޓެއްކަން އުފަލާ ފައިސާތައް ހިމެ

ރަްއޔިުތންނަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުުރކުރެވިފަިއވާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އަދި ދައުލަުތގެ ، އި ކުަޑވެފަ ބޮޑުތަނުން

 ،ކޮުށްބޮޑަުށް ުކޑަ ކުރެވޭހެން ހީވާ ޚަރަދުތައް ވީހާވެސް އި ގޮުތގަ އެިކއެކި ުވޒާރާތަުކގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ނޭދެވޭ

ރައްޔިތުންނަުށް ރަނގަޅު ކަންަތއްތަކެއް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހާސިލުކުރުމަުށް ބާރުއެޅިފައިާވަކން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން. 

ރާއްޖެއަުްށ  ،ދައްާކއިރު އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭއީސް. ައޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ާވހަކައިްއޒަތްތެރި ރަ

ކުރަންޖެހޭކަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ާއމްދަނީ ހޯދުމަުށްޓަކައި ވެްސ  ޓަކަިއ މަސައްކަތްތަެކއް ުށްއާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަ

 ،ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ެމންހަަގޮކުށްލަން. އަޅުގަނޑުމެން އެންރޭވިފަިއވާކަން އަުޅގަނޑު ފާ ިއ،ކަންތައްތަެކއް ވިސްނިފަ

ަޓަކިއ  ެރވެނިއު އިތުރުކުރުމަުށް ،އިރު އެ ޚަރަުދކުރުމަުށް ބޭނުންވާ ފަިއސާްއކާގަނުޑމެން ވާހަކަދަޚަރަދުތަކެއް ކުރަން އަޅު 

ރައްޔިތުންނަުށް ލިޭބ  ނަުށްޖެހޭނެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މިއީ ަރއްޔިތުްނގެ ާއމްދަނީ.ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ ވިސްުނން ހުން

އްޒަތްތެިރ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އި  ،ޑަުށް އުާފކޮުށްބޮ މީ އަުޅަގނޑުމެން ވަރަުށް، ބަޖެޓުން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާކުރިއެރުން މި 

އަުާށއި މިައދުގެ ސަރުކާުރގައި ހިމެނޭ ވަީޒރުންނަުށާއި އަދި މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މެންބަރެްއގެ  ަޓކައި މި ވޭުތެވދިޔަތާ ކުރި މަަސއްކަތަުށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ބަޖެޓު ފުރިހަމަ ބަޖެޓަކަުށް ހެއްދެވުމަުށް

އެކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުްށލަން ބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަންނަވަން. ހަމައެއާ  ހައިސިއްޔަތުން ައޅުގަނޑު ަހމަ ޝުކުރު

 ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓުން ބާރުއަޅާ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤަުއމީ ސަލާމަތްޓަކައި މި ބަޖެ އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން ރައްާކތެރިކުރުމަުށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަުށް ޓަކަިއ  ޓުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފައި ެއބަހުރި.ޓަކައި ބަޖެ

ދާއިރާއަުށް ބަަލއިލާއިރު ވެސް މިއީ ހަމަ ކޮންމެހެން  3މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފައި ެއބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

ާދއިރާކަްނ ފާހަގަކޮުށްލަން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ލިބޭ އާމްދަނީން  3 ޤައުމެްއގެ ގޮުތަގއި ޤައުމު ޮއތުމަުށް ބޭނުންވާ

ދެކޮޅުޖެއްސުމަުށް ބަޖެޓުން މަސައްކަތްކޮުށްަފއިޭވ. ބާރުއަޅާަފއިވޭ. މި ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ދާދި އެއްަވރެއް، ބަޖެޓު މިދިޔަ އަހަރުަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން އޮވެމެ، މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ 

ވުރެ ކުަޑކޮުށް. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންނަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަުށް ފުޅާކުރެވިަފިއވާަކން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން 

އެއް ބަޖެޓޭ މި  ބޭނުންވޭ. މިއީ އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަކީ މިހާތަނުަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ދުުށް އެންމެ ކާމިޔާބު، އެންމެ ރަނގަޅު

ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. ހަމައެާއއެކު ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި އެކަނިވެރިަމއިން އަދި 

ޚާއްޞަ އެހީއަުށް ބޭނުންވާ ކުދިން، އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަޅުގަނޑުމެން އިސް ރަުށްވެހިންނަުށް މި ދެވޭ އިނާޔަތްތަކަުްށ 

ލަ އުނިކަމެއް ަނއިސް މި ބަޖެޓު މިހާ ކާމިޔާުބ ގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ ތަަރއްޤީެގ ބޮޑެތި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަްއ އެްއވެސް ކަހަ

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ބަޖެޓު އެކުަލވައިެލވިފަިއވާތީެވ ެއކަމަުށް ޓަކަިއ އަުޅގަނުޑ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުްށ 

ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ދުވަސްވަރު މަސަްއކަތްކޮުްށ، ރިޓަޔަރވެަފއި ތިއްބެވި ިއސް  ޝުކުރު ދަންނަވަން. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ

ރަުށްވެރިންނަުށް ދެްއވާ އިާނޔަާތއި އެހީތެރިކަްނ ރަްއކާތެރިކޮުށް، ހިމާޔަތްކޮުށްދެްއވަިއ، އަިދ ެއކަނިވެރިމައިންނާިއ ޚާއްަޞ 
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ރުމަުށް ޓަކައި މަސައްަކތްކޮުށް، ެއއްެވސް އެްއެޗްއ އެހީއަުށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަުށް މި ލިބޭ އެހީތެރިކަން އިތުރަުށް ފުޅާކު

އުނިނުކޮުށް މިފަދަ ބަޖެޓެއް އެުކލަވައިެލވިގެންދިޔަ ކަމަުށްޓަަކއި އަޅުގަނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ރު ވެސް މި ދާއިރާތައް ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ޞިއްޚީ ދާއިރާ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަުށް ބަލައިލާއި

އިތުރަުށް ނަގައި ކޮޅަުށް ޖެހުމަުށްޓަކައި މި ބަޖެޓުަގއި ކަންތައްަތކެއް ރަނަގޅުކުެރވިފަިއވާ ތަން. އެގޮތުން، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

 މާލޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަުށް ޓަކައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި ރައްޔިތުންނަުށް ދެވޭ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަުށް ޓަކައި ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިާސ މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފައިވާަކން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަްނ 

ބޭނުންވޭ. ޭއގެތެރެއިން ެއއް ާދއިރާ ައއްޑޫ ސިޓީައކީ ވެސް. ައއްޑޫ ސިީޓގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ިޚދުމަތްދިނުމަުށް ޓަކައި ައއްޑޫ 

ިބނާކުރެިވގެންދާދިއުން ެއއީ ައުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މި ހުރިހާ  ސިޓީަގއި އާ ހޮސްޕިޓަެލއް

ކަމެއް މިހެން އޮތުމުން މުޅި ޖުމުލަ ގޮތުގައި މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނު އެންމެ 

ފައިދާހުރި އެއް ބަޖެޓު ކަމަުށް ެވގެންދާނެކަމީ އެްއވެސް ޝަްއކެްއ  ރަނގަޅު އެންމެ ކާމިޔާބު ެއއް ބަޖެޓު. ރައްޔިތުންނަުށް

ހަމަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް  .ނެތް ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަުްށ މި ފުރުޞަތުދެއްވީތީވެ

 ދަންނަވަން.  ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މިހާހިސާބުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަަވއިދެްއުވމަުށް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މޫސާމަނިކަުށް ދަޢުވަތުއަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  ،ނައިބު ރައީސް

ރަުށް ލަފާކުރާ ވަނަ އަހަ 2017ގެންދަނީ  ން މިސްކުރަމުޅުގަނޑުމެން ބަހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަ

 ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް. ައުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ނިންމެވި ރާސާކުާރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިދިދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، 

 އަރުވަނީ ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަުށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ސައިން ޢަރީފްނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުފާނު ވެސް ވިސްނާ ފިކުރުފުޅުކުރެްއވީމާ އަުޅގަނުޑ 

އަތުންނާއި  ،އޮހޮރުަވއިގެން  ިއ ދާ ޑަިއގަންަނވާނެ. ރަްއޔިތުންެގ ލެޔާވެވަ ހަކަަތއް ވަރަުްށ ސާފުކޮުށް ފަހުމުމިދަންނަވާ ވާ

އެ ަރއްޔިތުްނެގ  ،ހިލިގެްނ ހޯދާފައިވާ ަފއިސާކޮުޅ ތަފާތު ނަންނަމުގައި ބޮޑެިތ ޓެކްްސތައް ނަަގއިލޭ، ނޑުން ހަންމެުށިކޮ

މި ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތް ވެސް ނޭނގޭ އެތައް ބިލިޔަްނ ން ދަމާ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮުށްލާއިރު، ގޮހޮރަުށް އަތްބާނަިއގެ

މިތާ މި މަޖިލީހުން މި ފާސްކުރުވާ  ރާ ކަމެްއ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ުށް ބޮޑަުށް ހިތާމަކުރުފިޔާއެއް ވާކަމީ އަުޅގަނޑު ވަރަ

އެްއެޗއްތޯ ވެސް. ނޫނިއްޔާ މި ބެއްލެވެނީ ކޮން، އެްއޗެހީގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބޮވެނީ
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ކަމަކު އެ  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްިޔތުން ނޭވާލިއެއް ޔިތުންގެ ލޭ،ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބޮވެނީ ރައް

އަޅުގަނޑަުށް ދެން ފެންނަނީ  ،ނަމަ އުމުގެ ކަންތައްތައް ދަނީގޮތަުށް މި ޤަ ދާ  ރައްޔިތުންގެ ދިރުމެއް މިއަދަުކ ނެތް. މި 

ކަޅި ހުއްޓިފަިއ  ،ވިދިއިސާހިތަކު މި ރާއްޖޭން ދެން ފެންނާނީ ކަުށީގައި ހަން ތައްލާފައި ތިބި ރައްޔިތުންތަކެއް. ެދ ލޯ 

ކުުށެއް ނެތް އެތައް  ،ނެތި ވެސް ބިެރއް ސިހުމެއް  ޟްރަަތުށް ކުޑަގެ ޙަهللاތުންތަކެއް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ތިބި ރައްޔި

އަނިޔާގެ ދިލަހޫނުގައި އެތަްއ ދޭ. އެ އެތައް އަނިާޔއެއް ލިބެމުން އެބަރައްޔިތުންނަކަުށް ހިތަުށް ސިފަނުކުރެވޭ ފަދަ 

 ސް ުކރާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދުްއވުްނ ބަލިކުރަްއވާތޯ ދުޢާ ވެފިލަިއގެން އެަބދޭ. އެ ޢާއިލާތަކުން ޢައް ރޯލާތަކެޢާއި

ގަިއވާ سحيحين، ވަނީ ެވރިން ރައްޔިތުންނަުށް ޯއގާތެރިުވމަުށް ދަލީލެއްގެ ގޮތުން ދަްއަކވާފައި ،އިމާމް އިބުނު ތައިމިްއޔާ

ކަރައިގެ ަގަވރުނަރަކަުށް ފޮނުއްވިއިރު ދެްއވި ޔަމަން މުޢާޒުުބނު ޖަބަލު ، موسل   عليه هللا ىصل   هللا رسولދީޡްފުޅެއް. ޙަ

ވަފާތެރިކަމާ ، ދީޘްފުޅުކުރަްއވަނީޙަގެފާނު هللا رسولޖެހޭ ހަނދާންކުރަން. ގެ މަތީން އަޅުަގނޑުމެން އެބަނަސޭހަތްޕުޅު

އް އުފާކުރަްއވާ. އުފާކޮުށްދޭުށޭ. އެބައި މީހުންގެ އެުކގައި ކަން ކުރަްއވާުށޭ. ހަރުކަުށިެވވަަޑއިނުގަންަނވާުށޭ. މީސްތަކުންގެ ހިތްތަ

ރުހުން ހޯދާުށޭ. އެބައި މީހުން ދުޝްމަނުން ކަމުގައި ނުހައްދަވާުށޭ. އިތުރު ދަލީލެްއގެ ގޮތުން ބަޔާންކުރަްއވަނީ، ބަދަވީްނގެ 

ވުމުން އިތުރު ސާހިާބ  މީހަކު މަސްޖިދުއް ނަބަވީއަުށް ކުޑަކަމުދިޔަ ހާދިސާ. ޞަޙާބީން އެކަމާ ނިހާޔަތަުށް ކޯާފއިސްވާ ގޮތް

ޙަދީޘްކުރެއްިވ. ތިޔަ ބައިމީހުން ފޮނުއްވުނީ އޯގާތެިރވުމަުށް ޓަކައޭ. ހަރުކަުށިވުމަުށް ޓަަކއެއް ނޫނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މިވަރުގެ ޮބޑު ދެރަެއއް މި ޤަުއމަުށް ދޭއިރު، ތި ބޭފުޅުން، ަމޖިލިސް މެންބަރުންގެ ހިތްތަކަުށް އަމުދުން ކެތްވޭތޯ؟ ުނވަަތ 

ކެތްތެރިކަން ޯހއްދަވަނީ ޮކން ބާރަކުންތޯ؟ އެއީ އިބުލީްސގެ ަވސްާވސްތަކަުށް ހެއްިލ، ޝައިޠާނާ ެއއީ އެހީތެރިއެއް  އެ

ކަމަުށް ހަދައި ހަރާމެއް، ަހލާލެއް ނުބަލާ ނުޙައްޤުން ިލބޭ މަންފާތޯ؟ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނިކަން ވިސްަނއި 

ތައް މި ދަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން ކަތިލައި ޤުރުބާންކުރެވެމުން. ސަބަބަކީ، ފިކުރުކުރަްއވައިަބއްލަވާ! ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤު

ސިއްރަކީ ފަހެ ކޮބައިތޯ؟ އަުޅަގނޑަުށް ފެންނަނީ މަޤުބޫލު އެންމެ ސަބަބެއް. އެ މީހެްއގެ ވާޖިބު އެ މީހަކަުށް އަދާނުކުރެޭވކަން. 

ރަްއޔިތުންގެ ަޙްއޤުތަކަުށް ތަރުހީބުނުދޭ ތަން.  އެހެން އިބާރާތަކުން ދަންނަަވނީ ނަމަ، އަމިއްލަ އެދުންތަުކގެ މަްއޗަުށް

މަސްއޫލިއްޔަތުން ެރކި، އެ މީހެއްގެ ޢިްއޒަތުން ނަފުސަުްށ ކުޑަ ވެސް ހުރުމަތެްއ ނުބަހައްޓަަވއި، ވިދާުޅވިހާ ކަމެްއ 

ތެެރއިން ގިނަ  ކުރަްއވަން ތިބޭ ތަން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ކިތަންމެ ހިއްޗަސް ތެދު ގަބޫލުކޮުށްފި ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ

މަޖިލިސް މެންބަރުންނަކީ ކުުށްވެރިން. ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުަގއި ފަރުާވކުޑަކުރުުމގެ ކުުށްވެިރން. މަސްއޫލިްއޔަތަުށް ފަރުާވ 

ކުޑަކުރުުމގެ ކުުްށވެރިން. ކޮުށްަފއިވާ ުހވަާޔއި ވެފަިއވާ އިޤުރާރަުށް ޚިޔާނާތްތެރިެވވޭކަމުެގ ުކުށްވެރިން. މަތިވެރި ކަލެްއެގ 

ތުގަިއ ވެްސ، ދުނިޭޔެގ ހަމަތަކުގެ މަތީން ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރުގަަދ ތޫފާނަކަުށްފަހުގައި ދުނިެޔ ޙަޟްރަ

ހިމޭންވެދޭ. ތޫފާނެއް ައއުމާ ެއކު ކަނުޑގެ ރާޅުަތއް ބޮޑެިތވެ، އަދި ަވއި ބާުރވެ ބަެއއް ފަަހރު ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް ވެްސ 

އަުށްފަހު ަވއި މަުޑެވ، ކަނުޑގެ ރާޅުތައް ހިމޭންެވދޭ. ވަރަުށް ައވަހަުށް ތޫފާނުގެ އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަުށް ލިބިގެންދޭ. އެ

އަސަރުތައް ފިލަިއ، އަމާންކަމާއި ހިމޭންކަން ހުރިހާ ދިމާޔަކުން ފެންނަން ފަުށާ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަބަދު ެއއް ގޮތަކަުްށ 
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މުންދާނެ. އެއްެވްސ ކަމެއް، އެްއވެސް ހާލަތެްއ އެއް ކަމެއް ެވސް ދެމިއެއް ނޯންނާނެ. ހާލަތު އަބަދުވެސް ބަދަލުވަ

ހިތްއެދޭހާ ދުވަހަުށް ދެމިއެއް ނޯންނާނެ. އެއް ހާލަތަުށް ފަހު އަނެއް ހާލަތު ތަޖުރިބާކުރަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކުަގިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްެޖއަުށް ބަލައިާލއިރުަގއި ވެްސ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ަވރަުށް އުފާވެިރކަމާ އެ 

އުޅެމުންދަނިކޮުށް، ރާއްޖެއަުްށ ޕޯޗުގީޒުން ވެިރވެ، އެ ުއފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިަބއިން 

ނިގުޅަިއގަތް. އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑުތަކުރުފާނާއި އެ ތަކުރުފާނުގެ ބައިވެރިން ހިތްމަތާއި މިންނަތުން އެ އަނިޔާވެރިކަމުން 

ަވއި، އަނެއްާކވެސް ކުރިން އޮތް އުާފވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ގެނެސްދެއްވި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮުށްދެއް

އަދިވެސް މި ާރއްޖޭަގއި މި ިދރިއުޅެނީ ހަމަ އެ ިދވެހިން. ހަމަ އެ ނަސްލުން ައއިސް ތިިބ ދަރިން. އަޅުގަނޑު ދިވެހި 

 ދިވެިހ ދަރިން ނިކުމެ އަނިޔާއާއި، ބިޔަ ސާލެއްގެ މިސާލުގައިބަދައެްއގެ މަތިން އަންނަ ރައްޔިތުންނަުށް ގޮވާލަން. ފަރު

ޙާުތގެ އަސްަތކަުށް ގަވާުށޭ. ފުޠޫމާ ހިންްނވައަުޅވެތިކަުމގެ ަކސްދޮޅުތައް ފުނޑުފުނޑުކޮުށްލަމާ ހިންގަވާުށޭ. މިނިވަ ،ފަސާދައާއި

ކުަރމާ ހިންގަވާުށޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ސަވާުރވެގެން ިނކުންނާުށޭ. މި ވެރިކަން އަުޅގަނޑުމެން ގާޫނނީ އިމުގެ ތެެރއިން ބަދަލު

 ޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .އަުށްޔާމިންهللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިން هللاބްދުޢަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވެލިދޫ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން  އާދެ! ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ީކ އަިއސްފަިއވާ ބަޖެޓަ އަދި މިހާރު ކޮމިޓީން މި ،މެދު ވަނަ އަަހރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަކީ އެ ަބޖެޓަކާ 2017 ،ވަނީބޭނުން

ދައުލަތެއްެގ  އިއްޒަްތތެރި ރައީސް.ހިތްހަމަޖެހޭ ބަޖެޓެއްކަން.  މެދު އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރިހަމައުަށް  ހަމަ އެ ބަޖެޓަކާ

ކަނޑައެޅެނީ އިދާރީ ނިޒާމު. އެ  ޒާމެއްެގ ދަުށުން މލާ ނިޓަަކއި އެކުަލވައި  ަރއްޔިތުންނަުށް ،ސަރުކާރު މި ކަނަޑއަޅަނީ

ންގުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ސަރުކާރަކުން ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ވަސީލަތަީކ ނިޒާމު އެންމެ ފުރިހަމައަުށް ހި 

 ކުރަނީ އެ ފައިާސއާ ހަވާުލވާނީ އެ އިންތިޚާބުވާ ޑުމެން ސަރުކާެރއް މި އިންތިޚާބުައޅުގަނ ؛ފައިސާ. އެހެންވީމާ، އެ ަފއިސާ 

ނޫނީ ހިންގަްނ ބޭނުންވާ ބަޖެޓެއް ެއގޮތަުށް  ،ޅާ ބަޖެޓެއްތިބެ. ެއހެންވީމާ، އެ ސަުރކާރަކުން ުހުށަހަސަރުކާރެްއކަން އެނގި

މިއަދު ސުވާލު މެދު  އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ިވސްނުމާ ،ާވނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެައުށް އިޢުތިރާޟުކުރާ ކަމަުށްހުުށަހެޅީމާ 

ޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ޖެހޭ ސިޔާސީ ދެބަްސވުންތަކަީކ ތަރައްމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަ ައޅުގަނޑުއާދެ! ޖެހޭ. އުފައްދަން އެބަ

އެންމެ އެދެވޭ ހަރުފަތުގައި ނުވާނެ. ހަމައެއާެއއްކޮުށް ާރއްޖެ މިއަދު އިޤްތިޞާދީ ގޮުތން ެވެގންހިޔަނިއެޅެންޖެހޭ ކަމަކަުށް 
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ރަން. ސަބަބަީކ ކުއަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ގަބޫލުއޮތީ އެންެމ އެދެޭވ ހަރުފަތެއްަގއި ނޫންަކން ވެސް  ިމއަދު މި އޮތް؛

ދުރަތީ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ފުރިހަމައަުށް އެ މުއްސަނދިކަމުގެ މަންފާއެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ންގެ ގުއަޅުގަނޑުމެ

ުށް ބެލިކަުމގައި ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެްއޮކުށް ކަނޑު ރޯއްޖަތަނެއް އަުޅގަނޑުެމންނަކަުށް ނުފެނޭ. ހަމައެއާ ލިބިގެންދާ

ލަތްތަކެްއ ނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ. އެއީ މި ހުރިހާ ވަސީތަ ންދާއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެަކމެއް ހާސިލުވަމު

ނޑުމެން އެަކންކަމަުށް އިންވެސްޓުކުރަްނ ލަތްތަުކގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާ ނެގުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަބޭނުންކޮުށްގެން އެ ވަސީ

، އަޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ. އެގޮތުން  ޖެހޭކަންޑުމެން ޚަރަދުތަކެއް ކުރަން ެއބަޖެހޭ. އެކަންކަމަުށް އަުޅގަނއެބަ

ލަތްތަަކކަުށް ބަދަލުކުރެވޭނީ އެކަމަުްށ މަންފާކުރާނެ ވަސީވީ ދިިރއުޅުމުަގއި ގުދުރަތުން ދެްއވާފަިއވާ ަވީސލަތްތައް ދުނިޔަ

ޖެހޭ ތަންތަނުގައި ދޭން ޓަކައި މިއަދު ޤުރުބާނީތަކެއް ވެގެްނކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، ދޫ

ކަން އަޅުގަނޑުމެްނެގ ކުރެވޭނީ މުްއސަނދިއް ތަރައްޤީލަތްތަކާރަުށް ވެސް ދޫތަކެއް ދޭން އެބަޖެހޭ. ގުދުރަތީ ވަސީސަރު

ހޯދަން  އެ މުއްސަނދިަކން އެހެން ދިމާއަކުން އެ ޚިޔާލާތާއި އެ ފިކުރާއި ސަނދިކަްނ ނެތް ނަމަ،އުމުަގއި އެ މުއްޤަ

. އެހެން ބަޔަކު ރުއްސުވަން އެބަޖެހޭ. އިންެވްސޓަރުން މި ޤައުމުަށް ފަހިވާނެ، ޖެހޭތްކުަރން އެބައަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަ

ފަހަުރގެ  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިތްަތަކކަުށް މަސަްއކަތްކުރަން އެބަބޭފުޅުްނެގ ވިސްނުން ފަހިވާެނ ގޮ މެދު އެ އުމާމި ޤަ

ޅުގަނޑުމެންެގ މެންބަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ހުރިކަން ބަޖެޓާމެދު ކޮންމެވެސް ވަަރަކުށް ރައްޔިތުން ވެސް އަދި އަ 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ  ،ކަމުަގއި ިވޔަސް މަނުޖެހުންތައް އެގޮުތގައި ހުރި އެ ހިތްހަ ،ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

ީތވެ ައޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަުށް އިޤްތިޞާދު ޭއގެ އަިމއްލަ ޮގތުގައި ހިނގާނެ ނިޒާމެއް މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑަުށް ފެންނާ

ތިޞާދު ޭއގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ހިނގަން ވީމާ، މި ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްމިފަހަރު މި ތާއީދުކުރަނީ. ެއހެން

ރުކާރުން ވެްސ ކުރިމަތިކުރެވޭނެ އެންމެ ވަުރގަދަ އެއް ބަޖެޓު. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ސަ

ފެނޭ. ދެން ހަމައެއާއެކު ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ރުބާނީތަކެއް ވާ ޅުކުރުމަުްށ ޓަކައި ޤުއިޤްތިޞާދު ރަނގަ

އުމީ މަޞްލަޙަތު މިހާ މަތީ ދަރަޖައަކަުށް ހިމެނޭ ކަންކަމުގަިއ ޤަކަމަުށް ޓަަކއި އަދި ދިވެހިްނގެ ައމިއްލަވަންތައަޅުގަނޑުމެންގެ 

ހޭ. އާދެ! ޖެމެން ފާހަގަކުރަން އެބައި ުހރިކަން ވެްސ އަުޅގަނޑުސަރުކާރުން ވަރަުށް ޮބޑަުށް ިވސްނުންތަކެއް ވިސްނާފަ

ނިންމުންތަކަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ާތއީދުކުރާެނ އާމްދަނީ އިތުރުުކރުމަުށް ނިންމާ ކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރުންއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު 

ނެވޭނެ ނިޒާމަކަުށް ވެސް ނުވެދާނެ. އަދި އެއީ ފަސޭހައިން ބަލައިގަ ،ނިންމުންތަކަުށް ފަހަރުގައި ނުވެދާނެ. ހަމައެހެންމެ

ެއ ެވސް ހުރިހާ ރައްޔިތުން  އިމުކުރެްއިވއިރުތަމަ ފަހަރަުށް ޓެކްސްެގ ނިޒާމު ޤާފުރަ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި، އެހެންނަމަވެސް

 ގެ ފެންނަނީ އެ ޓެކްސް  މިައދު މި ،ކުރި ތަނެއް ވެސް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސްެލއް ނުކުރޭ. އެ ިނޒާމަުށް ތާއީދުގަބޫ ނިޒާމު

ހަމަ ެއއިން ރަްއޔިުތންގެ ޖީބަުށް، ަރއްޔިތުންނަުށް ، ނިޒާމު ފުރިހަމައަުށް ފަހިވެގެްނގޮސް އެ ނިޒާމު ރަނގަޅަުށް ިހނގައި 

 ތަން. އެަކންކަން ބޭނުންކުރެވެމުން މި  ތަން. އާެދ! ދައުލަތަުށް އިތުރު އާމްދަނީަތކެއް ވަންނަމުންދާ ލާބަތަކެއް ވަމުންދާ

ރަ ޓެކްސްެގ ތެރެއިން ވެސް ކަނޑައެޅިަފއި މިހިން ފަހިކޮުށްދޭން. އެހެންވީމާ، މިހާރުގެ ބަޖެޓުގެ ދަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ކަންކަ
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ން ރަްއޔިތުންނަުށް ފައިދާކުރާނެ ނިޒާމުތަކެއް. ފަހަރުގައި މިއަދު ރައްޔިތުްނ ދި އެހެނިހެން ނިޒާމުތަކަކީ އެއިނިޒާމާއި އަ

ކުިރއަުށް އޮތް މުސްތަޤުބަލެއްަގއި، ދުރު ރާސްތާއަުށް ބަލާކަުމގަިއ  ،މަވެސްކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ހިތްހަމަނުޖެހިދާނެ. އެހެންނަ

އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓަީކ  ން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފައިދާތަކެއް ކުރަމުންދާނެކަން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލަްނޖެހޭ.ެއއި، ވާނަމަ

ްއ ނޫން. މި ބަޖެޓަީކ އެ ިޙކުމަތް ބޭނުންކޮުށްގެްނ ވަރަުށް ޙިކުމަތްތެރި ބަޖެެޓއް. މި ބަޖެޓަކީ އެންމެން ރުްއސުމުގެ ބަޖެޓެ

އޮތީ. އެހެްނވީމާ،  ަރއްޔިތުންގެ މުސްތަޤުބަލަުށް ޓަަކއި ކުރާނެ ބަޖެޓެްއގެ ގޮތުަގއި މިއަދު މި ،އޭގެ މަންފާ ރަްއޔިތުންނަުށް

 ރިހާ ރައްޔިތުންހު ވަނީ ތަހުޒީީބ ޤައުމަކަުށް ވުމަުށް މިސްރާބު އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާފައި މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ދުުރ  ވުރެ ެވވޭނީ ވަުގތީ މަންފާއަކަުށްސިލުެއ އަމާޒަުށް ވާ .ފާޅުކުރަމުންދާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކަުށް ވެސް ބަަލއިގެން

ވިސްނުން ައޅުގަނޑުމެން ިއސްކޮުށްގެން ކަމަުށް އަުޅގަނުޑމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ނުވާނެ ޤައުމެްއގެ އިޤްިތޞާދީ ސިޔާސަތު ދެެނގަތުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެނަުށް ންކޮުށްގެ އަޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދު

ވަނީ މި ކަަމުށް ޓަކައި ބޭނުްނވާ ރިސޯސް  ބަޖެޓް ތަްއާޔރުކުރެވިފައި މި ލިބިގެންވާ ޢިލްމެއް ކަމަކަުށް. އެހެންވީމާ، މި

 ރާކޮުްށގެން ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހިތް މިމަޝްވަ ބޭނުންވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާ  މި ކަމަުށް ޓަަކއި  އި،ބޭފުޅުންނާ

ލޫމާތު ދިނުމުގެ އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ބަޖެޓާ ުގޅިގެން ަރއްޔިުތންނަުށް މަޢު އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ބައްމުކަން ިމއަދު އެމެދު ރައްޔިތުްނގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުެގ މުހި މި ބަޖެޓާ  މުހިއްމުކަމާއި،

ކަމާ އެއްވެސް މެންބަރަކު އަދި މި  .މި ބަޖެޓް މި ފާސްެވގެންދާނެ ކަމަުށްތް މިއަދު އޮތީ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ހި

ުކރުމަުށް ވޯޓުދެްއވުމަުށް ހުރިހާ ނަހައްދަވާނެ ކަމަުށް. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެްނގެ މި އުއްމީދީ ބަޖެޓު ފާސް ދެކޮޅު

 ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. . ޝުކުރިްއޔާ އިންނިންމައިލާނަ ާވހަކަ ގެލާ ހިނދު އަުޅގަނޑު ވައިރުންނަުށް ގޮްއޒަތްތެރި މެންބައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑިއެގން އެްއވެސް މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި އިންެނވިތޯ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ާދއިރާގެ މުލަކުނޑު ދެން ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އަުޅގަ ގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ން ބޭނުން. )ވަ ބަލައިލަ

 ނަޞީރަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން: އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

އަުށް މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ، ނިމިވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް  2017އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ޝުކުރިއްާޔ އި 

ުށް ހުރި ކަންތައްތަކަުށް ބަލައިލައި ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން އަޅުގަނުޑ އައުމާ ގުިޅގެން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާއަ

ވަނަ  2017ހުރި ބައެއް ކަންކަން  ރު ބަޖެޓުގައި މުލަކު ދާއިރާއަުށްވަނަ އަހަ 2016 ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

ނާިއ މުލަުކގަިއ ފެ ؛ައޅުގަނޑު ަބލައިލަންާވކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ހަމައެާއއެކު، ގެ ބަޖެޓުން އުނިވެަފއިއަހަރު
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އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެތރެއިން އި  ތަުކގެވީ ގިނަ އަހަރު ކުރުމަުށް ޓަކަިއ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި އޮންަނތާ މިނަރުދަމާ ޤާއިމު

ޅި ހަމައެކަނި މުލަކަުށް ައއިސްފަިއވާކަން ފާހަަގކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ނަރުދަމާ ހޮ 504އަހަރުގެ މިއަދާ ހަމައަުށް  މި

ދަމާ ހޮޅިއަކުން މުލަކުަގއި ނަރު 504 ،ހާސް ހޮޅި މުލަކުަށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ނަމަވެސް ޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަކައި ހަތަރު

އަދި މިކަމާ  ،މި ކަމަުށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް  އެޅޭނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަޫބލެއް ނުކުރަން. ހަމައެާއއެްއކޮުށް 

ފާހަަގކުރަން. ލޯކަްލ އަުޅގަނޑު ނުވާކަން ވެްސ މުލަކުގެ ނަރުދަމާ އެޅުމަުށް ެގނެސްފައިގުޅުންހުރި ވެިހކަލްތައް އަދި 

އަޅުގަނޑު  ހޯދުންވޯޓުހޯދާ ެގންވަިނކޮުށް ރައްޔިތުންަނުށް މިފަދަ ކުލަވަރެއް ދައްކައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މިހާ ގާތްވެފަިއވާ

ުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޮކޅުފުުށީގެ ސްކޫލަުށް ެއ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަ ކުރަންނިހާޔަތަުށް ކުުށްވެރި

ޖަހައިދޭނެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ  2017ކްލާސްރޫމެއް  3ން ަސރުކާރުަގއި މަޝްވަާރކުރެިވ ސްކޫލްގެ އެދުމުެގ މަތީ

ން މިނިސްްޓރީން ވަޢުދުވެފަިއވާކަން އަުޅަގނޑަުށް އެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި. ނަމަެވސް، ކޮމިޓީ މަުށް އެިޑއުކޭޝަކަ

ދިނުމަުށް. ދެންނެވިން މި ކަންކަން ހިމަނާލަ ންދިޔައިރު އަުޅގަނޑު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރަުށް ރިޕޯޓްގަިއ، ބަޖެޓްގެ ބަހުސްކުރެވެމު

ވުމަކީ އަުޅގަނުޑ ނު އިސްފައިމި ކަމުގެ އެްއވެސް މިންވަރެއް އަ ޓަުށް ގެން އައިރުަގއި ކޮޅުފުުށްޕޯޓް ނިމިއެހެންނަމަވެސް، ރި

ވަަނ އަހަރުގެ ކޮންމެެވސް ބަޖެޓެއްގެ ތެެރއިން އުނިކުެރިވގެން  2017ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ނަމަވެސް މި ކަންތައް މި 

މުަށް ކްލާްސރޫމް ހިމެނިގެންދާނެ ކަ 3ކޮޅުފުުީށގެ  ،ގެ ނުވަތަ މި ބަޖެޓަުށް އިތުރުކުެރވިގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ާދއިރާ

ތުންގެ ކަންބޮުޑވުން ހުރީ ނާލާފުުށްޓަުށް މި އަހަރު ނާލާފުުށީެގ ރައްޔި އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ބޮޑުވާ ކަމެއް. މި އޮތުން އެއީ އެ ރައްޔިތުން ނުހަނު ކަންބަނދަރު ބޭނުންނުކުރެވި އޮންނަ ނަމަވެސް ބަނދަރެއް ހަދައި،

ޅުންހުރި ދާއިރާތަުކަގިއ ގު ަކމާކަމަުށް އަތޮޅު ަކއުންސިލުގެ ފަރާތުންނާއި އަދި ރަުށު ކަުއންސިލުގެ ފަރާތުން ވެސް 

ނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ވަ 2017 އާދެ! ؛މިއަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ދަްއކައި މި ބަނދަރުެގ ބޭރު ތޮުށިވާހަކަ

ރިޕޯޓް ނިމިގެން  ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގެ ބަެޖޓުގެ ބަޖެޓު 2017 ،ން ބުނެފައިވޭ. ނަމަވެސް ދިނުމަުށް އެ ފަރާތުހިމަނާލަ

 ހަގަުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަން އަުޅގަނޑު ފާއޮތް ތޮުިށ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ނައިސް އިރު ވެސް މިދެންނެވިއި އަ

ުދވެސް ރައްޔިތުން ކުރުަމުށް ސަރުކާރުން އަބަ ބަނދަރުެގ ބޭނުންއެ ބަނދަރެއް ރައްޔިތުންނަުށް ަހދައިދިނުމަކީ 

ނާލާުފުށީގެ ބަނދަރަކީ އަުޅގަނޑު ަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ނަމަވެސް، ތަކެއް ކަމުވިސްނަަވިއގެން ކުރިއަުްށގެންދާ ޕްރޮގްރާމު

ކަުށް ގަަދ ކަނޑު ކިަތންމެ ކުޑަ މިންވަރަ ،މައްޗަުށް އޮތް ބަނދަރަކަުށް ވެފައިވެސް ދެންނެވި ފަދަިއން ހުޅަނގު ކުރިން

 ބޭނުންކުރެވޭނެ ބަނދަރެއް ނޫން ޚާއްަޞކޮުްށ އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާަގއި ؛އަތޮޅުަގއި މިފަދަ ބަނދަރުތަކަކީ މ. ،ވިޔަސް 

ނުވުމަކީ އަުޅގަނުޑ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި މިކަން ހިމެނިފައި 2017މާ، ޓަކާ ނުލާ. އެހެންވީބޭރު ތޮުށްބަނދަރު 

ކިތަންމެ ކަމެއް ކޮންމެ އަހަރު ވެސް އެ އަހަރެްއެގ ނެތް ސް، ސަރުކާރުން ބަޖެޓުގައި ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެ

ވަނަ  2017ވިހެން ނާލާފުުށީ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮުށި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެބަ ކުރޭ. ބަޖެޓުގެ ބޭރުން އެބަ ކުރޭ. މިދެންނެ

ެރއިން އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ނެތް ކަމަުކ ސަރުކާރުގެ ކޮންމެެވސް ބަޖެޓެއްގެ ތެ
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އުއްމީދުކުރަން. ޖުމުލަ ގޮތެްއަގއި ބަޖެޓުގެ އެންމެހައި ކަްނަކމަުށް ބަލައިލާއިރު، ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް ބަޖެުޓގައި އެބަހުރި 

އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ، އެކުަލވައިެލވިފަ. އެހެންނަމަވެސް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައހަރެއް ނިމިގެންދާއިރުގައި އެަތނުން

ހާސިލުކުރެވޭ މިންވަުރ ކުަޑަކން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ަހމައެއާެއއްކޮުްށ ކޮޅުފުުީށގެ ގިރާ ސަރަހައްދުަގއި މި އަހަރަުށް 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ވީުނވީެއއް ނޭނގި ެގްއލިއްޖެ. ރައްޔިތުްނގެ ބުރަ މަަސއްކަތުން މި ދެންނެވި ގިާރ  7ކަނޑައެޅިަފއި އޮތް 

ހައްދުަގއި ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރެިވފައި އެބަހުރި. ނަމަވެސް، ެއއީ ދާއިމީ ޙައްލަކަުށް ނުވާީތ ސަރަ

ސަރުކާރުން މިއަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަުށް މިކަން ނުހިމަނާ އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑަުށް ވެވުނު 

ކާރަުށް ެއއްބާރުލުްނދެމުން. އެހެންނަމަވެސް، ިމައދު މި ކަންކަން ނެތުމަކީ މިންވަރަކުން ައޅުގަނޑު މި ދަނީ ސަރު

އަޅުގަނޑު ނުހަނު ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. ެއއީ ަރއްޔިތުން އެކަަމުށް ޓަކައި ބޭނުންވެަފއި ތިބި ަކންތައްތައް ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން 

ގަނޑުެގ، އަުޅގަނޑު ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަމުން ނައުމަކީ ެއ ރަްއޔިތުން ނުހަނު ސަރުކާރަުށް އާދޭސްދަންަނވާ ކަމެއް. އަޅު 

ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަންކަމުަގއި ރައްޔިތުން ބޭނުންހިފަންޖެހޭނީ އެ ރައްޔިތުން 

އެހެންނަމަވެސް،  އެ ސަރުކާަރކަުށް ތާއީާދއި އެ ސަރުކާރަކަުށް ބޯލަނބާ މިންވަެރއްގެ ަމއްޗަުށް ކަމަުށް ސަރުކާުރން މި ދެކެނީ.

ދައުލަތަުށް ދައްާކ ޓެކްްސާއއި އަދި އެހެނިހެން އިާނޔަތްތަކަީކ އެ ާދއިރާައކުން ނުވަަތ ެއ ދައުލަތަކަުށް އެ ރަްއޔިތުން 

ދައްކާ މިންވަރަކަުށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ނައިސް ސަރުކާރަުށް ރެވެނިއު އިތުރުކުރަމުންދާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ސީަގއި ވެސް ިމ ބުނަނީ އެއްވެސް ަރއްޔިތެްއގެ ޙައްޤަކަުށް އަރައިުނގަނެޭވ ގޮތަކަުށް އެ ސަރުކާަރކުްނ ޤާނޫނުއަސާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ނަމަވެސް، މި ފެންނަނީ ަބއެްއ ރައްޔިތުްނ މި ދެންނެވި ޤާނޫނުއަާސސީެގ ދަުށުން 

ވަނަ އަހަރުެގ  2017ން. އަުޅގަނޑުެގ ުއއްމީދަކީ، މި އިސްތިސްނާކުެރވި، ަބއެްއ ަޙއްޤުތައް ިނގުަޅއިގަެނވިގެންދާ ތަ

ބަޖެޓުގައި އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ސަރުކާރުން ައޅުގަނުޑ މި ެދންނެވި ކަންކަމަުށް ވިސްަނވަިއ، ގިަނގުނަ ކަންތައްަތކެްއ މި 

ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ  ދެންނެވިހެން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަންތައްަތއް ިއޞްލާޙުވެގެްނ، ރަނގަުޅކުރެިވެގން، އެ

 ގޮތަކަުށް ކަްނކަން ކުރެިވގެންާދނެ ކަމަުށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަުްށ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ނަސީމަުށް.  ފައިޞަލް

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަޖެޓު ބަހުސްގަޔާއި އަދި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މެންބަރުން ފާޅުކުރެްއވި ކަންބޮުޑވުންތަކަުްށ 

ން. އަދި ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ހޯދުނު އެކަުީށގެންވާ ަޙއްލެއް ލިބިފަިއވާ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަ
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ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަނަުށް ެވސް ެއކަުށީގެްނވާ ގޮތެްއގައި އިާޖބަދެވިފައިވާ ކަމަކަުށް ެވސް ައުޅގަނޑަކަުށް ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. 

އޮތް ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންެގ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ދެނީ ޔަޤީންކަމެއް. ކޮންމެ ގޮތަކަުށް ބަޖެޓު

ކަންބޮޑުވުންތަކަުށް އެކަުީށގެންާވ ގޮތަކަުށް އެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖެއްސޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެްއ. އެއީ ހަމައެކަނި ލިބިފައިާވ 

 ކަމަކީ. އެހެންނަމަވެްސ، ފޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަްނ ފެންނާކަުށް ނެތް. އާދެ، މިގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ

ބޮޑަުށް ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރި ކަންތައްތަކަީކ، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބަޖެޓު ފޮތުްނ 

ފާހަގަކުރެިވގެންދިަޔއީ، ާޚްއޞަކޮުށް އެންސްޕާ އަދި އާސަންދައަުށް ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ބަޖެޓު ކުަޑވެގެންދިއުން. 

އެ ޔަޤީންކަން ދިނުމުން ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން މި ތިބީ އެ ކަންތައް ވެގެންދާނެ  އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވި ގޮތަުށް

ކަމަުށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަމިއާއެކު ސަރުކާރުގެ ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާރަާއއި އިާނޔަތާ ގުޭޅގޮތުން ވެސް ވަރަުށް 

ކަމެްއ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަިކން ޚާއްޞަކޮުށް ފާހަަގކޮުށްލަން ބޮޑުތަން ކުަޑވެގެންިދއުމަކީ ަރއްޔިތުން އިންތިާހއަުށް ކަންބޮުޑވާ 

ބޭނުންވޭ، ޝަރުޢީ ނިޒާމު ވަރުގަަދކޮުށް ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި އެކަުީށގެްނވާ ބަޖެޓެއް ނެތްކަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ތުން. އިޞްލާުޙވެގެްނ ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި އޮތް ެއންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމަކީ ަޝރުޢީ ނިޒާމު އެންމެ ފުރިހަމަެވފައިނެ

ދާންޖެހޭ ބާރުމިނުގައި އިޞްާލޙުވެގެންނުދިއުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން ވިްސނާލަން އެބަޖެހޭ، ދިރިއުޅުމުގެ 

ޚަރަދު ދުވަހެއް ދުވަަހކަުށް މި ދަނީ ބޮޑުވަމުން، އަތްނުފޯރާ ފަުށަުށް އަރަމުން. މިހެން ދާއިރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި 

ނީ، އެކި ނަންނަމުގައި އަދިވެސް ެޓކްސްަތއް އިތުުރަވމުންދާ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންަނުށް މި ނިމިގެންދާ އަހަރު ވެސް ފެންނަ

ހަމަ ފާހަގަ މި ކުރެވުނީ ތަފާތު އެކި ނަންނަމުގައި ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް ޓަކައި ޓެކްސްތައް އިތުުރވެގެންދިަޔކަން. 

ޅުކުރަން، މިއަންނަ އަހަރަުށް ެވސް ލަފާކުރި ބަޖެޓުަގއި އިތުަރުށް ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްަތއް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަންބޮުޑވުން ފާ 

އޭގެތެެރއިން ހަމަ އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖެއް ވެސް ެއބައޮތް ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އަތުން، ބޭރުމީހުން ވެސް 

ަރން އެބައޮްތ ސިނގިރެާޓއި ައދިވެސް އެހެނިހެން ބައެއް ހިމެނިގެން ނެގޭ ގޮތަުށް. އަިދ ހަމައެާއއެކު ޑިއުީޓ ބޮުޑކު

އަޅުގަނަޑކަުށް ހިއެއްނުވޭ އަދި ޑިުއޓީ  ޑްރިންކުތަކާ ެއއްޗެހި. ދެން މިއީ ކޮންޓްރޯލްކުރަން ކުރާ ަކމެއް ކަމަުށް ވަންޏާ

ހޭލުންތެރިކުރުވަިއގެން  ވަކި ބޮުޑކުރިޔަސް ކޮންޓްރޯްލާވނެ ކަމަކަުށް. އެއަުްށވުރެ މާ ރަނގަޅުވާނެ ނަސޭހަތްދީގެން ުނވަތަ

އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަސް. ހަމަމިއާއެކު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ތޮއްޖެހޭތީވެ އެކަން ކުަޑުކރުމަުށް ޓަކައި ވެސް ޗާޖެއް 

މާލޭ ސަރަހައްދުން މި ނެގެނީ. އަދި ހަމައެާއއެކު މި އޮންަނނީ އިތުރު ހަތަރު ސަތޭކަެއއްހާ ޓެކްސީއަުށް ުހއްދަދިނުން. 

މާ، ިމގޮތަުށް ެއއްެޗްއ ނަގަިއގެން ޮތއްޖެހުން ކުޑަުކރެވޭނެތޯ މިއީ އަުޅގަނޑު ހަަމ ހިތުގައި އުފެދޭ ުސވާލެއް. އެހެންވީ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަބަުދެވސް ތޮއްޖެހުން ކުަޑކުރުމަުށް ަޓކައި ޑިއުޓީަތއް، ާރއްޖެ އެތެެރކުރާ ކާރުތަާކއި ުނވަތަ އެހެން 

އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އަޑުިއިވގެންދަނީ ކޮބައިތޯ ާރއްޖޭގެ އެހެން  އެހެންނަމަވެސް،ވެހިކަލްތަކުން ެނގެމުން އެަބދޭ. 

ރަުށްރަުށަުށް، އަތޮޅުތަކަުށް ގެންާދ އެްއޗެހި. ހަމަގައިމު ވެސް ެއއީކީ ޮތއްޖެހުން އޮތް ތަނެއް ނޫން. އެ ތަންތަނަުށް ޑިއުޓީ 

ސް. މި ނިމިގެންދާ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ކުޑަެވގެންދާ ތަނެއް އަުޅގަނުޑމެންނަކަުށް ނުފެނޭ. އިއްޒަތްެތރި ރައީ
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ފާހަގަ އެބަ ކުރެވޭ ހަމަ ތަފާތު އެކި ނަންނަމުގައި ކުީރަގއި ވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަުށް ޚިުދމަތުގެ އަގު ކަނުޑގައި ދުްއާވ 

ތު އެކި ކަހަލަ އުޅަނދުފަހަރުން ވެސް ހަމަ ބޮޑުކޮުށްފި. މިގޮތަުށް ތަފާތު އެކި ކަންތައްތަކުން އަދި ުނވިތާކަުށް ތަފާ

ޖޫރިމަނާތައް ވެސް ބޮޑުކޮުށްފައި މި އޮތީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް. ހަމަމިއާއެކު ދާދި އިހަކަުށްދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

ފެނިގެންދިޔައީ ރެމިޓެންސް ޓެކްސެއް ެވސް ހަމަ ނެގި. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ، ތަފާތު ގޮތްގޮތަުްށ 

އް ނެިގ، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ަކންތައްތަކެއް ހިނގަމުން އެބަެދއޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެާއ ވަރަުށް ގިނަ ޓެކްސްތަ 

އެްއވަރަުށް، ެއާއއެކު ރަްއޔިތުންނަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުޑަުކރެވެމުންދާ ކަމަކީ އެއީ އިންތިހާ ދަރަޖައަުށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ 

ސްނާލަން ެއބަޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކުރާ ވާަހކަ ދައްކާއިުރ، ދައުލަުތގެ ެއކި ކަމެކޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުމެން ވި

ހިސާބުތަކުގައި ހުރި ޚިޔާނާތުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން. މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަދިެވސް ހަމަ ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމެކޭ. 

ތަނެއް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަބަުދވެްސ  މިކަން ހިންގަންޖެހޭ ބާރުމިނުގައި ެއއްެވސް ހާލެްއގައި މިކަން ހިނގަމުންދާ

ފެނިގެން މި ދަނީ ހަމަ ތަފާތު އެކި ދިމަދިމާތަކުން މި ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ މަންޒަރު. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިގޮތުްނ 

ހަމަ ވަރަުށް  ބަލާއިރު ސަރުކާރުން ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް ނޫނީ ތަކެތި ނުގަތުން؛ މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން

ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ތަކެތި ގަތުުމގައި ައގު ހެޮޔކޮުށް ލިބެން ހުްނނަ އެތި އަގު ބޮޑުކޮުށް ގަތުން. މި ކަންތައްތަކަުށް ވިސްަނއި 

ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމަމިއާެއކު ސަރުކާރުން ެއވޯޑްކުރާ އެިކއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ެއްއޗެހި ދިވެހި ކުންފުނިތަކަުށް އެ 

ކަތް ލިބެން އެބަޖެހޭ ބޭރަުށް ފޮނުވައިލުމުގެ ބަދަލުަގއި. މަތީ ފެންވަރުގެ ަވޒީފާތަކުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަުށް ލިބެން މަސައް

އެބަޖެހޭ. ރިސޯޓުތަކުަގއި ދިގު މުއްދަތުގެ ޕްލޭނެްއގެ ދަުށުން ރިސޯޓުތަކުަގއި ަވޒީފާ އަާދކުާރ މަތީ ފެންވަރުގެ މީހުންނުަށް 

ނަުށް ލިބޭނޭ ގޮތަކަުށް ކަންތައްަތއް ާރވަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ހަމަ ދިވެހި ަޤއުމުން ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ިދވެހިން

ބޭރުވެގެންދާ ފަިއސާ ދުވަެހްއ ދުވަހަކަުށް ދާނީ އިތުުރވަމުްނ. އަުޅގަނޑު ީމގައި ހަމަ ފާަހގަކޮުށްލަން ބޭނުންޭވ، ބަޖެޓު 

ތް ބަޖެޓު ވެސް މި ވަނީ ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކުޑަކުރެވިފަ. ކުޑަކޮުށްިލއިރު ތަމްރީނުކުރަން؛ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުަށް އޮ

އެހެންވީމާ، ސުވާލު އެބަ ުއފެދޭ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެަކުށީގެންވާ އަދަދަކަުށް ައޅުގަނުޑމެން މީހުން ބިނާކުރެވޭނެތޯ 

އާމްދަނީައކަުށް ވުރެ  ކުރިއަުށް އޮތް ތާނގައި. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ މީގަިއ ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ، ވަކި 

ދަުށުން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަުށް، އެފަދަ ޢާއިލާތަކަުށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަުގ ކުޑަކުރަން އެބަޖެހޭ. މިީއ 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް މި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ ވާހަަކއެްއ 

އެ ފަރާތްތަކަުށް ދިމާވެފައިވާ  ؛ފަރާތްތަކަުށްހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު އަޅާލުން ލިބެންޖެނޫން. ދައު

 ،ކޭޝަންއެޑިޔު ުށްޞަ އެހީއަުށް ބޭނުންާވ ކުދިންނަބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރަިއގަތުމަުށް މަގުފަހިކޮުށްދޭން އެބަޖެހޭ. ޚާއް

ދާއިރާއަުށް މީހުން ބިނާކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން  ކަނޑަައޅަން އެބަޖެހޭ. މި ތައުލީމު ދެވޭނެ ރަނގަޅު ނިާޒމެއް

ނެތް. އެހެންވީމާ،  އިމުުކރެވިފަެއއްޤާ ލަތްތައް ސީކަމަކު އެކަުީށގެންވާ ގޮތަކަުށް ވައެ  .ަދއްކަނީ އަބަދުވެސް ވާހަކަ މިހަމަ 

. މީހުން ކަމަުށް މެން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ދާއިރާތައްއަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ހަމަ ވަކިން ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމިއީ 
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އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ މަޝްރޫޢުތައް  .އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަންތަރައްޤީ

ބޭނުންތެރި މެ އެން ،ހުރިހާ ރަުށްރަުށުަށް ވެސް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަުށް ރާއްޭޖގެ ،ފުވެރިކޮުށްސާމަ އިންބަހާލެވިގެންދާންޖެހޭނީ ހަ

 އަހަރުތަކުގައި ެވސް އެްއވެސް  އަުށް މިދިޔަދޫނުޑގެ ދާއިރާަގއި ވެސް ހަމަ ކާުށިއަުޅގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލަން އަޅުގަ ން.ކަުށްގޮތަ

ނެތް. ފަޅު ދަނީ ހެދެމުން.  އް ިމއަްނނަ އަހަރު ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަެއއްމަޝްރޫޢެގާފަރުގެ ނެތް. އަދި  ކަމެއް ހިނގާަފއެއް 

އް ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްތަ ،ދޫަގއި ިމހާރު ހިމެނިކާުށި ގެއަުޅަގނޑުގެ ދާއިރާ  ،ގެ އުއްމީދަކީ އަޅުގަނޑު

ކަންބޮޑުވުންަތްއ އެްނމެ ބޮޑެތި ްނ. އަދި ގާފަުރގައި ވެސް އުމަސައްކަތް ފެުށިގެންދި .ންއު އަންނަ އަހަރު ވުޖޫދުެވގެންދި

ހުރި ކަންތައްތަކަުށް އަޅާލުން ލިބުން. އޭގެތެރޭގައި ހަމަ ބިންހިއްކުމާިއ  ޑުވުންބޮޑު ކަންބޮ ންގެ އެންމެރައްޔިތު ހުރި،

ކުރެވެީނ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ގިަނ  ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަ މި ގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަންނަރުދަމާ ނިޒާމު އަޅު

ިގަނ  ހިތްހަމަޖެއްސުމަުށް ޓަކައި. ވަރަުށް އޮންނަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރަްއޔިތުން އް ހިމެނިފައި މި ކެމަޝްރޫޢުތަ

. ނެތަކެއް ޖަހާފަިއ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އެކަންތައްަތކެއް ނުކުެރވޭިގނަ ޕްރޮޖެކްޓު ވަކި ރަުށްރަުށަކަުށް ވަރަުށް

ކަުށް އަުޅގަނުޑ ކަމަ އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ގިަނއިން އެްއޗެހިތަކެއް ޖެހުމަކުން ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭނެ ަފއިދާއެއް އޮތް

އް އެބަހުރި. ކެންޑޭޝަންތަބަޖެޓު ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ރިކަމެ ،މީގައި ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ނުކުރަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް

 ...އޭންވޭ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހެގޮާވލަން ބޭނު ހަމަ ފަހަރު އަޅުގަނޑު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެލާއަރުވަނީ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ޢާރިފަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

ވަނަ ައހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ  2017 ،ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިދވެހި ދައުަލތުގެ ބަޖެޓު .`

މި ބަޖެޓަކީ  ،މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުގެ ވާަހކަާއއި ނުހިމެނޭ ގޮތުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިުރަގއި ގެބަޖެޓު

ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ބަޖެޓެކޭ.  ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އާސަންދައަުްށ  ،އިވެމުންދަނީމި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޮޑަުށް ގޮތްފާޑު ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވ އަޑު މި ބަޖެޓުަށް އެންމެ 

ިޅގެން ދޮެގއް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑައެ  އީވެސް ކަނޑާލައިިފޭއ. މުވަްއޒަފުންގެ މުސާަރ ެވްސ އުނިކޮުށްފިއޭ. އެ  ހުރި ލާރި

މުތަކެއް ޤާބަދަލާ ގުޅިގެން ަވރަުށް ބައިވަރު މަ ގާނޫނަުްށ ގެނެވުނު އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ

 އެގާރަ ކެނޑިގެންދާނެ. މިހާރު  ންތަ ާނޔަތްތަކުން އެއިންވީމާ، ދައުލަުތގެ މުސާރައާއި މިއަންނަ އަހަރަކު ނޯންނާނެ. އެހެ

ސަތޭކައެއްހާ މީހުން ނަގަން. އެހެންވީމާ،  6 ދައުރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ސަތޭކަެއއްހާ މީހުން ތިބި ތަނަކުަށް މިއަންނަ
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 ގެބޭފުޅުން  ސަޭތކަެއއްހާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އެ 5މަދުވެގެން.  ދަނީ މީހުން މި ސަޭތކަެއއްހާ  5ގާތްގަނޑަކަުށް 

ނގޭތޯ. އެ އުނި އި މާ، ބަޖެޓު ފޮތުން ފެންނަނީން އުނިެވގެން އަްނނާނެ. އެހެންވީތަނު ބޮޑު ނާޔަތްތައް ވަރަުށް އިމުސާރައާއި 

އްޔޫމާ ޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ރައީސް ޢަބްދު  ރާއްޖެ ެވސް މި އެތަން ،ދެން އާސަންދައާއި އެންސްާޕައުށް ކުރާ ޚަރަދުތައް

ރާއްޖޭގައި ކުރީަގއި ނުާވ  މި .އިންތިހާއަުށް ކުރިއަަރިއގެން އަންނަނީހަވާލުެވވަަޑއިގެން ފަހުން ރާްއޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ 

ދީ ކަމުގަިއވާ އިންދިރާގާނ ލް މައި ހޮސްޕިޓަ ރާއްޖޭގެ މިކަމެއް މިހާރު  ހަރު ނުވި ކިތަންމެމިދިޔަ އަ ،ކިތަންމެ ކަމެއް

މިހާތަނަުށް އެ ހުޅުވީއްސުރެ  ކެތްލަބުގައި  ހުންނާނެ. އެކެތްލެެބއް މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން އެބަ ކުރެވޭ. މިސާލަކަުށް 

މީހުންނަުށް ހިތުގެ ފަރުވާ  ދުއިަސއްަތއެއްހާ ގާތްގަނޑަކަުށް މިހާތަނަުށް ހުޅުވީ.  ޖުލަިއ މަހުގައޭއަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ 

މީގެ ކުރީަގއި ގާްތގަނޑަކަުްށ ވެސް  ސްޓަންޓު ލައްވަންދެވިއްޖެ. ެއކި ފާޑުފާޑުގެ ޚިުދމަތް އެތަނުން ފޯރުކޮުށްދެއްވަިއފި. 

ންޓެއް މި ލެއްވެނީ. މިހާރު ޓަސްދެތިން ހާހެއްހާ ޑޮލަރަުށް  ،ޑޮލަރު ހޭދަކޮުށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ގޮސްދެތިން ހާހެއްހާ 

ހިނަގއްޖެ. އެހެންވީާމ، މި އެއްޗެހި ބަޖެޓު ފޮތުން ޚަރަދު ކުޑަެވގެން ،ފައިސާ ރާއްޖޭގައި ކުރާީތވެ އެަތއް ތަނަކުން އެ މި

 ބޭނުންފުޅެއްރިޢާޔަތްކުރަްއވާކަން  ންކަންބޭފުޅުން އެްއގޮަތކަުށްވެސް މިކަހަލަ ކަ ވިދާޅުވާވާނެ. އެއީ ދެން ގޮްތފާޑު ރިފްލެކްޓު

މުޅި މިއީ  ގެ ވެރިކަުމގައި ގެނެސްފި.އަުށް ރައީސް ޔާމީންރާއްޖެ ވެސް ނުދެކޭ ތަރައްޤީ މި  ދުވަހަކު ރާއްޖެ ނުވާނެ. މި

ނުވާ ގޮތުން މިދެންނެވީ. ހިތްގައިމު ސިޔާސީ ،ނުވާ ންމެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިތްގައިމުަކމެއް. އެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ

ސް މަޖުބޫރުން ނަމަވެސް ބުނަން އޮންނާނީ ކަންކަން އެބަެވއޭ. ދެން ައނެއްކާ ސަރުކާރަުށް ތާއީުދކުރާ ފަރާތްތަކަުށް ވެ

ގޮތުން  ގެ. އަުޅަގނޑު ހަމަ މިސާލެއްކަތްތައް ކުރިއަުްށގެންދަނީކީސަރުކާރުން މަސައް ނޫން މި ނޫންތޯ ބަލާފައެއް ،ބަޔަކުތޯ

 އި ނާރައީސް ޔާމީ .އެއީބުރު  އަހަުރެގ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަިއ ފަހު ވަނަ 2013ލާނަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވައި

އަުޅގަނޑު  ންދޫއަތޮޅު މަގޫ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްެވެގން އައި ބުރުގައި ވެސް ފ. މި ،ސިމް އިބްރާހީމާޤާއޮނަރަބަލް 

ރަުުށގަިއ ބަނދަރެްއ  މުގައި އެވެރިކަ  ވޯޓު. ެއކަމަކު މި 5ހަނދާންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ލިބިަވޑަިއގަތީ އެންމެ 

އްަގއި ނުބައްލަވައޭ ކޮންތަނެ  ވަނީ. އެހެންވީމާ، ރައީސް ޔާމީން މި އިގޮސްފަހިސާބަުށް ހުޅުވާ  ،ނިމި ފަުށައިގެން މިހާރު

ޯތ ފިކުރެްއގެ ބަޔަކުނޫނިްއޔާ ކޮން ؛ކޮން ޕާޓީެއްއގެ އްބެވިތި  ްއގައިކޮންތަނެ ،ިދން ބަޔަކުތޯޓުވޯ ކަުށްތިއްބެވި ކޮން ޕާޓީއަ 

 ރަުށް ސާބިތުވެވަަޑިއގެން. ދެން އެ ހުންނެވީ ވަ ހަމަ ރައީސް ޔާމީންކުރުމުގައި ވަޭއ. މުޅި ރާއްޖެއަުްށ ޚިދުމަތްނުބައްލަ

هللا މެންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިާރގެ އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީ  ؛އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު

ކަމެއް މި ބަޖެަޓކު ނޯންނާނެ. ެއކަމަކު މިއީ  ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޭބނުން ހުރިހާ ،އިން ފަދަ ފާހަގަކުރެްއވި  ޔާމިން

ހުރި ބައިވަރު ކަންތަްއތަކެއް އެބަހުރި. ައޅުގަނުޑ  އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާަގއި ެވސް ކުރަން ،ޒިންމާދާރު ބަޖެޓަކަުށް ވާތީވެ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ،ވާތީ ީކ ޒިންމާދާރު ބަޖެޓެއް ކަމަުށްއެދޭ ބަިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް އެބަހުރި. އެކަަމކު މި ބަޖެޓަ

ނުލާ އަުޅގަނޑުމެން އިވިސްކުރުމަުށް. އެ ދަރަންަޏުށް އަޅަބިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް ދަރަނި ދެއްކުމާއި ދަރަނިތައް ސަރ 6.9

އިން ލިބޭނެ ލަނޑަކީ ނޫނީ ުކރެވުނީސް. އެހެންނަމަވެްސ، އެފައިސާ ބޮޑެތި އެހެން ކަންތައްތަކަުށް ޚަރަދު އެ އި،ތިބެފަ
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ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮުށްލަން  .ވެގެްނދާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޮޑު  އަުށްލިބޭނެ ގެއްލުމަކީ އަނެްއކާެވސް ދަރަނި އިންތިހާ

ައކީ ރިކަރަންޓު  51% އިރުގައި މި ބަޖެޓުގަބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަުޅގަނޑުެމން ހުުށަހަޅާއި 26.791 ،ބޭނުންވޭ

ސަންޓޭޖުން ބަލައިފި ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ. މިހާރު ޕަ މި ރިކަރަންޓަކީއެްއެޗއް ގައި ހުރި  65ގަިއ، 60ކުރިން  ދު. މީގެޚަރަ

ުށް އެަބއޮތޭ އަޅުގަނޑުމެންނަ އިރުއަުށް ތިރިކުރެވުނު  51ިވްއޔާ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކޮުްށ %އް އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެ

ކުރުމަުށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ  ޚަރަދު ކެޕިޓަލްއޭ  35% ؛ކުރިން ލިބެނީ ތިރީހަކަުށް. މީގެލިބިފަ 49ޚަރަދަުށް  ކެޕިޓަލް

 ރިކަރަްނޓު ޚަރަދުގެ ވެސް މިދެންނެވި! ސޮރީ ؛ފަދައިން މިދެންނެވި ެވސް އިޚަރަދުގަ ކެިޕޓަލް ،ން ބޭނުންވަނީދަންނަވާލަ

ާނޔަތްތަކަުށް. ދެން އިދެނީ މުސާރައާއި  މި 61އޭގެ % ،ދަނީ ވަރު މި 61% ގެބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ 14 ،ފަދައިން

 ،ބޭނުން ލަންހިނގައްޖޭ ބުނާއިރު އަުޅގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށްްއޗެއް ކެނިޑގެންނާޔަތްތަކުން ވަަރުށް ބޮޑު އެއިމުސާރައާއި 

އަތޮުޅ  ،ގޮތުން ކައުންސިލަރުން ހޮވާފައި ތިބޭނީ. ސިޓީ ކަންނޭނގެ މިހާރު ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުގެ ގާނޫނު ބުނާ 1105

ސަތޭަކއެއްހާ  5ގެނައި އިޞްލާުޙެގ ސަބަބުން  ުށްގާނޫނައަުޅގަނޑުމެްނ ން. ިމހާރު އެ އަދަދު ރުއަދި ރަުށު ކައުންސިލަ

 ،ވޭއެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން .ތަން ފެންނާނެ ހިސާބު ފޮތްތަކުން އިނގޭތޯ މީހުން އުނިވެގެންދިަޔއިމާ އެ

ސަލާމަތާިއ އުމީ ޤަ  ،ވޭނގަިއ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާިއރު އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ޭބނުންމިތާންރާއްޖޭގެ އެތަ ދެން

ވަނަ އަހަރަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި  17 ،އިމުކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީުކރުމަުށް މި ބަޖެޓުގައިޤާމަސަލަސްކަން ޙަސުލް

އިމުކުރުމުަށް ޤާތު ދާލަޢައިޖުތިމާޢީ އެއީ . ދެން ަބއޮތް ހިމެނިފައެ 3.4އި %މިިލައން މުޅި ބަޖެޓުގަ 270އި ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގަ

ކުރުަމުށް ޓަކައި ކުެރވޭ ކަންކަން. ދިފާޢު ،ުށް ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައިއިުމކޮޤާަރއްޔިތުްނގެ ރައްކާތެރިކަން ަރއްޖޭގެ  ،ޓަކައި

 ،އި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭ ޚަރަދުދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި ިޞއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުކުރުމަުށް ަޓކަ

މިލިއަން  80ސަތޭކަ  7ާހސް  1ދޭ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރަން އެބައޮތް މި ބަޖެޓުަގއި ޞިއްޙީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް

 ރުބޫކިޔަން މަޖު ބޭފުޅުން ހަމަ ކިޔާނެ.. ދެން ގޮތް ފާޑުކިޔާ 22.3% މުޅި ބަޖެޓުގެ އެއީ. ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.78 ރުފިޔާ.

ބުނާހެން ކުޗު ތޯ ޯލގު  އިހަމަ ހިންދީ މުހާވަރާެއއްގަ ، އޮންނަ ކަމަކީ ެއއީ. އެެހންވީމާ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ެއއީ ވާނެ. ވެސް

ެވސް  ެވސް ނޫން. ިކޔަން ބުނަމުންދާނެ. ިކޔަމުންދާނެ. އެީއކީ މައްސަަލެއއް، އެހެންވީމާ ނާ.ނގޭ. ލޯޯގކޭ ކާމްހޭ ކެހެކަހޭ

އިްއޒަތްތެރި  ،ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ކްރަސީއެއް އޮތް ޤައުމެއް ިމއީ.ޑިމޮޖެހޭނެ. މިއީ މަލްޓިޕާޓީ 

އޮްތ އެބަ 3.7މިލިޔަން ރުފިޔާ. % 291ގުޅޭ ވަީސލަތްތައް ޤާއިމުކޮުށް ތަރައްޤީުކރުމަުށް ޓަކައި  ތަޢުލީމާ ރައީސް.

ފާފުރުމުގެ ދަތިކަމަުށް. ހަމަ ވަރަުށް ދުރަުށް އަޅުގަނުޑ ޤާއިމުކުރަްއވާފަ. އަުޅގަނޑު ައވަސްކޮުށްލާނަން. ދެން ދަމާހިނގާ ލަ

ރަުްށ  186މުޅި ބަޖެޓުެގ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ދިިރއުޅޭ ގާތްގަނޑަކަުށް  28.7މިލިޔަން، % 2294 .ދިޔައީ މި

ހުިރ ުށްރަުށް އެބަމަ އެިކަވރުވަރުެގ ރަކުރެވެނީ. ހަނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ މި ލަފާރަުށް މިހާރު އޮންނާ 190ކަންނޭނގެ، 

ބޫުލކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ނުދަންނަވަން ކަންކަން ުނވެ. އަޅުގަނޑުމެން ގަ ހުރިއި އެބައިނގޭތޯ. ަބިއވަރު ރަުށްރަުށުގަ 

އިޞްލާޙުކުެރވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަލަމުންދަނީ.  ،ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިއްޖެެއކޭ. ެއކަމަކު، ކަންކަން ރަނގަޅަުށް ުކރެވޭތޯ
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ޕްރޮޖެކްެޓްއ  54ވެސް  ވަގުތު ވާހަކަދަްއކާއިރު މިހާރުވެސް ައޅުގަނޑު މި ރަުށް ބަިއަވރު ޕްރޮޖެކްޓު؛ރުން ވަމި ސަރުކާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެގޮތަުށް ފެނާއި ނަރުދަމާ  ،ބިލިޔަން ުރފިޔާގެ 3.6ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ެއބަ ހިންގާ 

ކޮންޓްރިބިުއޓު  10. މުޅި ބަޖެޓުގެ %10ޖަހާފަ. އެއީ % އިއޮތް މި ބަޖެޓުގަމިލިޔަން ރުފިޔާ އެބަ 796ރުމަުށް ޤާއިމުކު

 މި ކުރަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާއަުށް. އަޅުގަނޑުމެން ނުދަންނަވަން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިއްޖެއެކޭ. އެކަމަކު، ހަމަ ހުރިހާ ރަުށަކުަށް 

ައޅުގަނުޑ ވެސް އި ކުރީގަ  ،ލާނަންނީ. ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދަންނަވައިވެސް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކަްނކަން ވޭތޯ މި ބަލަ

 ވޯޓު ލިބުނު... 5ރައީސް ޔާމީނަުށް އެންމެ  ދެންނެވިހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ހިންނަވަރު ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަުށް. 

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ދިވެްސ ވަރަުްށ އޮތް ބަޖެޓު ރިޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި އަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ކުރިމަީތގައި މި

ްސގައި ހާމަވެގެންދިޔަ، ިއއްޒަތްެތިރ ބަހު ނުގޮތުން މަޖިލީހުގައި ކުރެވު ހުރި. މި ރިޕޯޓުަގއި ބަޖެޓާ ބެހޭބޮޑަުށް އެބަ

 ނެތްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަކުރަން. އަުޅގަނޑު މިައދު އެކަުީށގެްނވާ ވަރަުށް ހިމެނިފައި މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތައް

މެ ދެންމި ބަޖެޓުަގިއ އޮތްވަރު ކުަޑވީމަ.  ސޯޝަލް ސެކިއުރިީޓއަުށް، ިޞއްޙަތާއި  ،ތަޢުލީާމއި ،ވެސް ކަންޮބޑުވަނީ

އޮތް ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި  އިމި ބަޖެޓުގަ 49ހިނަގއްޖެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދަުށް %އަޅުގަނޑަުށް ައޑުިއިވގެން

ބަިއ  . އަނެއ25ްހިނގަނީ ބަޖެޓުގެ، ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ % ރައީސް ބައްލަވާ! އަދިވެސް ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް މި

ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު  ފުވެރި ހަމަެއއް އޮތް ބަޖެޓެއްއެހެްނވީމާ، މި ބަޖެޓަީކ އިންސާ .ކަހަލަ ޚަރަދުތައް ދަނީ އެހެން މި

ބިލިޔަން ރުފިޔާ. އެއީ މުިޅ  3ވަަނ އަހަރަުށް ތަޢުލީމަުށް އޮތް ބަޖެޓަކީ  2016ިހނގާ  އަހަރު، މި ނުދެކެން. މި

ިމލިޔަން ރުފިޔާ ކުޑަކޮުށްފަ. ެއއީ  205. ބިލިޔަން 2.8. އެހެންނަމަެވސް، ކުރިއަުށް މި އޮތް އަހަރަުށް އޮތީ 12ބަޖެޓުގެ %

ކަނަޑއަޅާފައި  16ބިލިޔަން ރުފިޔާ. މުޅި ބަޖެޓުގެ % 3.8ވަނަ އަހަރު  2016. ޞިއްޚީ ޚިދުމަތަުށް 10މުޅި ބަޖެޓުގެ %

 ބިިލޔަން 512. 12ބިލިޔަން ރުފިޔާ. އެއީ މުޅި  ަބޖެޓު % 3.3އޮތީ  ވަނަ އަހަރު މި 2017ކުިރއަުށް އޮތް  ގަިއ،އޮތްއިރު 

މި އަންނަ  ،އޮތްއިރު  ބިލިޔަން ރުފިހާ ޚަަރދުކުރަން 2.6ގައި  16 ؛ރުފިޔާ ކުޑަކޮުށްފަ. ޯސޝަލް ސެކިއުރިީޓއަުށް މިއަހަރު

ައއިޓަމުން  3ބިިލޔަން ރުފިޔާ މި  1.3ލަ މުބިިލޔަން ރުފިޔާ ުކޑަކޮުށްފަ. މުޅި ޖު 596ބިލިޔަން ުރފިޔާ.  2އޮތީ  އަހަރު މި

މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުްނ ، ރަްއޔިތުންނާ ގުުޅންހުރި ކަންތައްތައް. އެހެންީވމާ ޖޭގެ މުޅިއޮތީ އުނިކޮުށްފަ. މިއީ ާރއް މި

އޮތް. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބަ ނޫނުއަސާސީަގއިގޮތް ޤާދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާއިރުަގއި ޢަމަލުކުރަންވީ  ،ތަމްސީލުކުރާއިރުަގއި
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އަުށް. ހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަާޔއި މަންފާޤައުމަުށާއި ރާއްޭޖގެ ހުރި އެ މެންބަރަކު ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާއިުރގައި ބުަރވަންވާނީ މުޅި

އަޅުގަނޑު ، ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ ތަެނއް އޮްތ ރިޕޯޓުގައި މި ބަޖެޓަކުން ައޅުގަނަޑކަުށް އެހުުށަހެޅިފައި ، މި ބިލުގައި

ތަނެއް ނުފެނޭ.  މިއަކުން އެވެސް ޢަމަލުކުރާީނ މުޅި ޤައުމަުށާއި މުޅި ރަްއިޔތުންނަުށް ފައިދާހުރި ގޮތަުށް.  ހަމަގައިމު

ހިނާގ ބޮޑެތި މަޝްރޫުޢތަކުގެ ތަފްސީލުަތއް މީަގއި  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ކަންބޮުޑވާ އަނެްއ ކަަމކީ

ރޕޯޓު މަޝްރޫޢު، ބްރިޖުގެ މަޝްރޫޢު، އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ އިމާާރތުގެ މަޝްރޫޢު، ފައިނޭންްސ ހިމެނިފައިނެތީމަ. އެއަ

. ެއއީ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެއއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރަންވީ. ބްރިުޖ އަޅަންވީ. އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗް ރޫޢުއިމާރާތުގެ މަޝް

. ނެތަނަުށް ހޯދާ ފައިާސާއއި އެ ޚަރަދުކުާރ ގޮތް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެނގެންޖެހޭ ތަރައްޤީކުރަންވީ. އެހެންނަމަެވސް، އެ

މި މަޖިލީހުަށް އެ  ތަފްސީލުތައް އެނގެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ލޯނެއް ނެގިޔަސް އެ ދަްއކަންޖެހެނީ ރައްޔިތުން. 

ވަނަ އަހަރު  2017. ނެތް އެްއވެސް އެްއޗެއް ލިިބފައެއް ވަނަ އަހަރު 2016ގޮތުަގއި ެއައރޕޯޓަުށް  ބަޖެޓުން އެނގޭ

 18ފަންޑުން ލިބޭ  އޮޕެކް ، އިުކވައިތު ފަންޑުންނާ  ،އަބޫދާބީ ފަްނޑުންނާއި ،ދީ ފަންޑުންނާއިއޮތީ ސަޢޫ ލިބޭނެ ކަމަުށް މި

ިމލިޔަން ޑޮލަރުެގ ވާަހކަ ެއކަނި. ބްރިޖަުށް އެްއވެްސ ލޯނެއް  54ބޭންކުން ލިބޭ  ީނޒް އެްގޒިމްޗައި ،މިލިޔަން ޑޮލަރަކާއި 

ންނަ ބޭންކުން. މި އަ ެއގްޒިމް މިލިޔަން ޑޮލަރުެގ ލޯނެއް 53އޮްތ އަހަރު ލިބިފައެްއ. ިމ އަންނަ އަހަރު އެބަ ނެތް މި

 ކަމަުށް ވަންޏާ އެ  މަަސއްކަތްކުރާ . ދެން ިކހިނެއްތޯ އެކަން ކުރަނީ؟މިލިޔަން ޑޮލަރު 6 ރު ލިބޭނެ ކަމަުށް މި އޮތީއަހަ

އަހަރަކު  ެވސް އެނގެންޖެހޭނެ. މި ތަނަުށް އެ ލބޭ ލާރި ލިބޭ ގޮެތއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގެްނޖެހޭނެ. ކިހާވަރެއްތޯ ދަނީ

އިމާރާތްކުރާކަުށެއް. އެކަން  އިމާރާތްކުރާކަުެށއް، ބްިރޖު ެއއަރޕޯަޓކަުށް، ެޗއް ލިބިފައެއްަގއި އެްއވެސް އެއްނެތް އެހީގެ ގޮތު

 އިމީގަ ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ، ންނަުށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެ ފްސީލުތަ ވަންޏާ އޭގެ ކަމަުށް ކުރާ

އެންމެ  ،ގެ ކުރިމަތީގައި މިދިޔަ ައހަރު އެނގިގެންދިޔައަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ނެތް ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން

ކަމެްއ  ކަމެއް، ކިތައް ފަޅު ކަމެއް، ދޫކުރީ ކިަތއް ރަުށް ބޮޑު ޚިޔާނާތް ދައުލަތުން ވީ ވާހަކަ. ޭއގެ އަދަދަކީ ކިހާވަެރއް

އަުށާއި ފިނޭންސް ސްޓްރީ. އަޅުގަނޑުެގ އޮންނާނެ މި މަިޖލިސް މެދުވެރިކޮުށް ޓުއަިރޒަމް މިނިއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނޭނގެ

 ވާލުވެ ވެިރކަމާ ހަ ވަޙީދު ޑރ.އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަމުަގއި ދޫކުރީ ކިަތއް ރަުށްތޯ؟  ލިޔުމެއް ފޮުނވާފައި، މިނިސްޓްރީއަުށާ

ދޫކުރީ ކިތައް ރަުށްތޯ؟ މި ސަރުކާރުން ދޫކުރީ ކިތަްއ ރަުށްތޯ އޮޅުންފިލުވައިެދއްވާުށޭ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު  ހުރިއިރު

ފައިބާަވޑަިއގެންނެިވއިރު ރަުށެއް  ރިަކމުގައި ހުންނަވާފައި ނިކުމެ،ފަހު ވަގުތު ވެ ޑރ. ވަޙީދު އެންމެ ،ދަނީ ން މިއެނިގގެ

ާރއްޖެ  އިއުުޅްއވާފަ އި. މިއަދު އެ މަނިކުފާނު ބޭރުގަޔަ  ވާހަކަ. މީގެ ތަފްސީލު ހޯދަން މި ޖެހެނީހިތްޕަވަިއގެން ދި

ކަމަުށް މި ވަނީ. އެ ެއއްޗެހިަތއް ސާފުކުަރންވެގެން ައޅުގަނޑުމެން މި އި ރަުށުގަ އެ ވަަޑއިގެން އަރާމުކުރަްއވަން ހުންނަނީ

އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ވާހަަކއަކީ އެންމެ ބޮޑު ުށް އަމާޒުކޮުށް ަދއްކާ އައެދެނީ. ދެްއވާުށޭ މަޢުލޫމާތުތައް. ައޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާ

. އެއީ މި ދައްކާ ާވހަކައަކީ. އާދެ! ދެން ދައްކާ ސަރުކާރުން ރަުށްތައް ވިްއކާލި ވާހަކަ. ޭއގެ ތަފްސީލު ދެއްަވންވީނޫންތޯ

ތަނަުށް  ބަޖެޓަުށް ިއދިކޮޅު މެންބަރުން ވޯޓުނުދޭ ާވހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ވެރިކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ،އަނެއް ވާހަކަައކީ
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ޅާފައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް އެކީަގއި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްޮރގްރާމަުށް އޮްނނަ ބަޖެޓުގެ ަވކިވަެރއް ކަނަޑއަ ބަޖެޓު ހުުށަހެޅުމާ

މިލިޔަން ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން ދެން. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން ޕްރޮޖެކްޓެއް ބޭނުން  400މިލިޔަން ރުފިޔާ،  300ދެން. 

ބަލަމުންދަން.  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް  . އަދި ަބޖެޓުގައި ޖެހުމުެގ އިތުރަުށް ެއ ކަންތައްަތއް ކުރޭތޯ އި ޖަހަންވީތަނެއްގަ 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައުޅގަނޑު ހިތުން ައޅުގަނޑު މި ދެއްކި ވާހަކައަުށް ާތއީދުކޮުށް  .ަވނީ ނޫން މި ހެނެއް މިއަދަކު އެ

ވިލުފުުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ވިދާޅުވާނެ. އޭރު ބަޖެޓު ޮކމިޓީގައި ކަން ހިނގި ގޮތް. 

 ގެ އޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީުޅގަނޑު އުފާވާ ކަެމއް ވެސް އެބަ ތުން ވާހަކަދައްާކއިރު އަގޮ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ބަޖެޓާ ބެހޭ

ވެރިކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ެގނައި ބަެއއް ިސޔާސަތުތަކުން މި ޤައުމަުށާއި މި ަޤއުމުގެ ަރްއޔިތުންނަުށް ފައިދާކުރަމުންދާތީ. 

ޮގއްސަ. އޭގެ ސަބަބުން ރަްއޔިތުންެގ ބޮުޑެވގެން ގުނައަުށްިތން ،ވަނީ ެދގުނަ ޓެކްސްެގ ނިޒާމުން ދައުލަުތގެ އާމްދަނީ މި

ދޭ. ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްުޓެގ ފައިސާ އިތުުރެވގެން އެބަ  މަޝްރޫޢުތަކަުށް ލިބޭ ޤީއަުށް ހިންގާކުރިއެރުމަުށާއި ަޤއުމުގެ ތަަރއް 

އަުށް. އައްޫޑ  ނީ ކުރިދަ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ގެދޮުރގެ ނުލިބިފައި ތިބި މީހުންނުަށް ލިބޭ އެހީތެރިކަން މިއަދު މި

ނަމަވެސް، ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން އިުރގެ ކޮްނޓްރެކްޓެއް. މިހުރިހާ ކަމެއް މިއީ އަމިއްލަ ފަިއސާ. އަމިއްަލ  އެއަރޕޯޓަުށް ބެލި

މީހުންގެ ފައިސާއިން މި ކުރަނީ. ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރި އެންމެ ބައި ސެންޓެއް ެވސް ނެތް. މި ސިޔާސަތުތައް 

ވެސް އުފާކުރަން. އަުޅގަނޑު ދު ލަތަުށާއި ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ފައިދާ ފެންނާތީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދައު ،ތަންފީޒުވަމުންދާތީ

ގެންަދވާނެ ކަމަުށް. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ކުރިންެވސް  ދެންނެވި ކާރުން އެ ކަންަތއްތައް ކުރިއަުށް އުއްމީދުކުރަން މި ސަރު 

ލީހުގައި ާދއިރާ ތަމްސީލުކުރާއިުރަގއި މި ކުރަންޖެހެނީ މުޅި ޤައުމަުށާއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަޖި ،ފަދައިން

ވަނަ މާއްދާަގއި އެކަން އޮތް ގޮތް. ތިމާގެ ާދއިރާއަުްށ  75ނޫނުއަސާީސެގ އީ ޤާގޮތަުށް. މި ތުންނަުށް ފައިދާހުރިމުޅި ރައްޔި

މުިޅ  . މުޅި ޤައުމަުށާއިލާޒިމުުކރަނީ ނަުށްނޫނުައާސސީ އަުޅގަނޑުމެންނޫން ޤާ ވަކި އެްއެޗއް އޮތީމަ ވޯޓުދިނުމުގެ ުއސޫލެއް

 ކަމަުށް  މި މުޅި މި ބަޖެޓަކީ މުޅި ޤައުަމުށާއި މުޅި ަރއްޔިތުންނަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ބަޖެޓެއް، ރައްޔިތުންނަުށް. އެހެންވީމާ

  ނުފެންނާތީ އަޅުގަނޑަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅގަ

 އަުށް. އްމަދު މުޞްޠަފާމުޙަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ

ނުފެނޭ އެންމެ ކުރިއެރުމެްއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަނަޑކަުށެއް މި ބަޖެޓުން ަހމަ 

ބިލިޔަން ރުފިޔާއަކާއި، އެހެނިހެން  2ބަލައިލީމާ މި އެނގެނީ ހިލޭއެހީ ގޮތުގައި ލިބޭ  5.1ވެސް. މި ބަޖެޓް ރިޕޯޓުގެ ވެސް 
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ބިލިޔަން  21.9ބިލިޔަނަކާ ލީމާ  4.8ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ ކަަމުށް ބުނާ، ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ކަމަުށް ބުނާ 

ކަމަުށް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ބުނެފައި މި އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑަުށް ވޭުތވެދިޔަ ތާރީޚުން އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ ގޮުތގަިއ ވަންނާނެ 

ލިބޭ  އަދަދަކާ ގާތް ެވސް ނުވާ ކަމަުށް ވަނީ.އަހަރަުށް ބެިލިއރުގަިއ ވެްސ މި ބަޖެޓުަގއި ަލފާކޮުށްފައިވާ  2ވޭތުވެިދޔަ 

ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ެއއްެޗއް ެވސް ދިމާވެފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަކަުެށއް އާމްދަނީ ވެސް، ޚަރަދުތައް ެވސް، އެހެން 

ބިިލޔަނަުށް ވުރެ އެންމެ ލާރިއެްއ  15ނޫިނއްޔާ  14މިލިޔަން، ޫނނިއްޔާ  14ވަނަ އަަހރުގައި ވެސް  2017ވެސް ނުފެނޭ 

އްކާފަެއއް ނެތް. އާމްދަނީއެއް އިތުރަުށް އިތުރުވާނެ ެއއްެވސް މަގެއް، އިތުރުކޮުށްދޭނެ އެްއވެސް މަެގއް ސަރުކާރުން ދަ

ވަންނާނެ ެއއްެވސް ކަހަލަ ޮދރެއް ހުުޅވިފައެްއ ނެތް. ވަްނނާނެ މަގެއް ކިަޔއިދީފަެއއް ެނތް. ޭއގެތެރެއިން އަުޅގަނޑު 

ޖެހޭ މިދަންނަވާ ފަނަރަވަރަކަުށް ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރަން އެބަޖެހޭ، ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ދަްއކަން އެބަ

ބިލިޔަްނ  9ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަޅުގަނޑު ހަދާ ހިސާބުގައި. އެ  9ބިލިޔަން ރުފިޔާ. ބާކީ އޮންނަނީ  6ގާތްގަނޑަކަުށް 

ބިލިޔަން ރުފިޔާ. ދެން އަޅުގަނޑަކަުެށއް ނުފެނުނު މި  10ރުފިޔާގެ ތެެރއިން ރާއްޭޖގެ ަތރައްޤީއަުށް ޚަރަދުކުރަން އެބަެޖހޭ 

ުާށއި، އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީާއއި ަކންތައްތަކަުށް ޚަރަދުކުރަން ކޮންތަނަކުން ނެރޭ ފައިސާއެއްތޯ؟ ބަޖެޓްގައި ރާއްޭޖގެ ތަރައްޤީއަ

ހަމައެކަނި ލިބޭހާ ވެސް، ޤައުަމުށް ލިބޭހާ ވެސް އެްއޗަކީ ެޓްކސްގެ ގޮުތަގއި ލިބޭ ލާރިކޮޅު. ހިލޭ އެހީއެއް މި ރާއްޖެައކަުށް 

އީކީ ލިޭބނެ އެއްެޗއް ނޫން. ދެން، ދެން މި ވިދާޅުވަނީ ޓެކްސް ނޫން މިހާރު ދުނިޔޭގައި ދޭނެ އެއްެވސް ޤައުމެއް ނެތް. އެ

ގޮތްގޮުތގަިއ؛ ކޮބައިތޯ ހަމަެއަކނި އަކުރުތަެކއް، އަދަދުތަެކްއ ބަޖެޓުގަިއ ލިޔަނީ. ބަލަ! މިއީކީ ަފއިސާ ހުެރގެން ލިާޔ 

ސްފަިއާވ އެއްެޗއް ނޫނޭ އިްއޒަތްތެރި އެްއޗެއް ނޫނޭ. ލިބޭނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކޮުށްގެން. ުދވަހަކު ެވސް މި އެއްޗަކީ އައި 

ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މިއީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ލޮުލގައި އަުޅވާ މި ފަހަރު ވެސް މިއީ އަނދުނެއް. މިހާތަނަުށް އަޅުގަނޑަުްށ 

ބޭުރވާ އެނގޭހާ ވެސް ެއއްޗަީކ، އާްމދަނީއެއް ވަންނާނެ ދޮރެްއ އިުތރުކޮުށްފައި ނެތްކަން. ހައްތަހާެވސް މި ހަދާ ެއއްަޗކީ 

ދޮރުތައް ގިނަކޮުށްަފއި، ވަންނަ ދޮރު ހަނިކުރަނީ. އަޅުގަނުޑމެން ކޮންމެ އެއްެޗއް، ކޮންމެ އެްއޗެކޭ ކީކަމުަގއި ވިޔަްސ 

ވަންނަ ދޮރު އިތުރުކޮުްށގެން ނޫނީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮުްށގެން ނޫންވިްއޔަާކ މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް 

މަކުރެވޭނެ ެއއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ސަރުކާރަކަުށް އެގޮްތތައް ކިޔައިޭދކަުށް ނޭނގުނު. ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަ

އެގޮެތއް ހަމައެްއ ނުޖެހުނު. ެއންމެ ފަހަުށް ވީ އެްއޗަީކ، ދަުއލަތުގެ ނިޒާމުަގއި ހުރި ލާރިޮކޅު، ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަުށް 

ސަރުކާރުން އެ ބުނީ އެއަރޕޯޓް ކުންފުނިން ހޯދި ލާރިއޭ.  ކާންބޯން ދޭންހުރި ލާރިކޮޅު މި ދިނީ ޖީ.އެމް.އާރަުށް. ދީފައި

މިލިޔަން ޑޮލަުރ ެއއަރޯޕޓް ކޮމްޕެނީަގއި ހުންނާނީ؟  270ކޮންތާކުން ހޯދި ލާރިެއއްތޯ ެއއަރޕޯޓުން؟ ކޮންތަނަކުންތޯ 

މި ގެންގުޅެނީ.  އަޅުގަނޑު ވެސް ުއޅެނީ މި ޤައުމުަގއި. އެހެންވީމާ، މިކަަހލަ ދޮގުހަދައި އޮޅުވާަލއިގެން ސަރުކާރުން

އެހެންވީމާ، ިމއީ މި ބަޖެޓަކުްނ ވެސް ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތަކަުށް ކުރާނެ ެއއްވެްސ ފައިދާެއއް ޯނންނާނެ. އެހެނެއް ނޫން. މި 

ބަޖެޓުން ވެސް ތަރައްޤީވެ، މި ބަޖެޓުން ވެސް ކަންތައްތަކެއް ވާނެ ބަަޔކު އެބަތިބި. އެއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި 

އްޔާގެ ޢާއިާލއަުށް މަންފާކުރާނެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ޢާއިލާ ތަރައްޤީވާނެ. އިތުރަކަުށް ތަރައްޤީެވ، އިތުުރ ރައީސުލްޖުމްހޫރި
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ވެްސ  20މީހެއްގެ ޖީބަކަުށް ވަންނާނެ އެއްޗެއް ނެތް. ހަމަ މި ބަޖެޓުން ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުަގއި ަވއްކަމުގެ ގޮތުގައި ދާ %

ބިލިޔަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ބުނާ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން  3 ބިލިޔަން ރުފިޔާ. އެ ދިޔައީ 3ދާނީ. އެ ދިޔައީ 

ބިލިޔަންގެ ތެެރއިްނ  12ބިލިަޔން.  12ބިލިަޔން ދިޔައިމަ ދެން މި އޮތީ  ޭބނުންކުރަން މި އޮތީ  3ބިިލޔަން ލިބުނީމަ  15

ޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކަުށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. އަދި ެއއިން ނަގަންޖެހޭ ދައުަލތުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރަަތއް ނަގަންޖެހޭ. އި

އެހެންވީމާ، މިއީ ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެން ފޭކު އެްއޗެއް. މިއީ ިލޔެފައި އޮތް، މިއީ ކުރީ އަހަުރގައި ހަދާފައި ހުރި ބަޖެޓުގެ 

ރެޔާއި ދުވާުލ ފޮޓޯކޮޕީތަކެއް މި އޮންނަނީ މީގައި. ެއކުލަަވއިލާފައި މި އޮންނަނީ. މިކަހަލަ އޮޅުވާލުންއޮޅުވާަލިއގެން 

ހެޔޮނުވާނެ ރައީސް ިމކަހަލަ ރައްޔިތަކަުށް މިފަދަ އޮޅުާވލުންއޮޅުވާަލއިގެން ހެޔޮުނވާެނ އުޅޭކަުެށއް. ތި ބޭފުޅުްނ 

ވިދާޅުވެަބއްަލވާ! ދެންމެއަކު މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާޅުިވ، މިއީ ވަރަުށް ހިތްހަމަޖެހޭ ބަޖެޓެކޭ. މި ބަޖެޓުން 

ހުއްޓޭ. ކޯްއޗެއްތޯ އިތުރުވެފައި ހުރީ؟ އާްމދަނީއެއް ލިބޭނެ މަގެއް އެބަ ޮއތްތޯ ދައްކާފަ؟ އަުޅގަނޑުމެްނ  ކަންތައްތަެކއް އެބަ

ރައީސަުށް ވަރަުށް އިތުބާރުކޮުށްަފއި އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ. ހަމަ ަޔޤީނުންވެސް ައޅުގަނޑު އައީ ެއއީ އިޤްތިޞާދީ ެއކްސްޕާޓެްއ 

ނަޑކަުށް މިހާތަނަކަުށެއް އެ މަނިކުފާނު ނެތް އެއިން ެއއްެވސް ކަމެްއ ކަމަުށް ގަބޫލުކޮުށްގެން. އެކަަމކު، އަުޅގަ

ޕްރޫފްކޮުށްދީފައެއް. ހަމަ ގެއްުލން ނޫން؛ ރައީސް ނަޝީދު ސަރުކާރުަގއި ޓެކްސް ނަގަން ފެުށިކަން އެއީ އެ މަނިކުފާނުގެ 

އެ ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަުށް ނުނިންމި ލެއްވި ރަޙްމަތެއް އެއީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން هللا ނަސީބު. މި ޤައުމުގެ ވެސް ދެން މާތް 

ނަމަ، ކިހިނެއްތޯ މި ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭނީ؟ މި ލިބޭ އެތިކޮޅުން ވެސް ވައްކަން އިންތިހާއަުްށ އެބައޮތް. ދެން އަޅުގަނުޑ 

ިއ ބަލައިލަންވީ؛ ރަނަގޅު. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ނެތޭ ކަނޑައަޅާފައި ބުނަނީ ވެސް މި ހިސާބުން، ކީއްވެތޯ މި ޤައުމުގަ 

މިލިޔަްނ  1.3އިންކަމް ޓެކްސް ނުނަގަންވީ؟ މި ޤައުމުގައި އިންކަމް ޓެްކސް ނުނަގަންވީ ެއއްވެސް ަސބަބެއް ނެތް. 

ބިލިޔަން ޑޮލަރު  6.5ހާސް ޑޮލަރު މީހެއް ކަމުގައި ބަލައިފިއްާޔ އެއީ  5ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަުށް އެބަައރާ. އެވްރެޖްކޮުށް 

ސަތޭކަ މިިލޔަން ޑޮލަރު  5ގެން ލިބޭ ގާތްގަނޑަކަުްށ ފަހެއްކަ ސަތޭކަ ބިިލޔަން. އެއީ. އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ިވއްަކއި

ބިލިޔަން ޑޮލަރު އެބައޮތް.  7ބިލިޔަން ޑޮލަުރގެ ޓަރްނއޯަވރއެއް މި ޤައުމުަގއި އެބައޮތް.  7ބިލިޔަން.  7ލައިފިއްޔާ ެއއީ 

މިލިޔަން ޑޮލަރު އެ އަންނަނީ. ީކއްވެޯތ  700ނެގިކަުމގައި ވިަޔސް އެ އަންނަނީ  10އަޅުގަނޑުމެން އެވްރެުޖކޮުށް %

ނުނަގަންވީ؟ ީކއްވެތޯ ނުނަގަްނވީ؟ އަުޅގަނޑުމެން ކީްއވެތޯ ޮއންއެރަިއވަލް ވިސާ ނުނަގަްނީވ؟ ދުނިޔޭގައި ައޅުގަނޑުމެން 

ކާރަކުން ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ޤައުމަކުން، ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ޤައުމަކުން ނަގާ އެއްެޗއް އެއީ. އެހެްނީވމާ، މިގޮތަުށް ސަރު

ނެތޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ަމެގއް ިކޔައިދީފަެއއް. ދެން މި ުކރާހާ ވެސް ކަަމކީ ދައުލަތަުށް ލިބޭހާ ލާރިކޮޅު ސަރުކާުރ 

ހިފެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި އެ ިލބޭ ލާރި ޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ިވސްނުންފުޅަކު ނެތޭ ރާއްޖޭގެ 

ތީ ހަމައެކަިނ ސިުކނޑިފުޅުަގއި އޮ ގެ. އެ މަނިކުފާނުނެ މަގެއް ތަނަވަްސޮކުށްދޭނެހޯދައިދޭ އްޔިތުންނަުށް ތަނަވަްސކަންރަ

މިހާރު އެ ރާވަނީ މި މަޖިލިސް ބާތިލުކޮުށްލަންވެގެން. ޫނން އެްއޗެއް އެ މަނިކުފާނުގެ ނެތް.  2018 ވަނަ އަހަރު. 2018

ބޭނެ ގޮތެއް މި ބަޖެޓަކު އިތުރު އެއްެވސް އާމްދަނީެއއް ލި، އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަުށް ހަރަދުކޮުށްފައި ކޯއްެޗއްތޯ؛ އެހެްނީވމާ
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ނެތޭ. ވިދާުޅވެބައްަލވާ ތިއިްނ އެްއވެސް މެންބަރަކު ގޮންޖަހާފައި ވިދާޅުވެބަަލ، މި ބަޖެޓުަގިއ އެބައޮތްތޯ އެންމެ ލާރިެއއް 

ދަްއކަީނ؟ ނެތުމުގެ ތެރޭން އެއްޗެއް  ވެސް މި ޤައުމަުށް އިތުރުކުރެޭވނެ އެއްވެސް މަެގއް ދައްކާފަ؟ ކޮން މޮޅު ވާހަކައެއްތޯ

ނުހޯދޭނެ. ހޯދަން އެނގޭނީ ހޯދަން އެނގޭވަރު ަބޔަކަުށް. ފަސާަދއާިއ، ހަސަދައާިއ، ނޭްއގާނީކަމާ އޮެވގެނެްއ، އަނިާޔވެރިކަން 

 ސިކުނީޑގައި ޮއވެގެެނއް ޤަުއމަުށް ނުކޮުށްދެވޭނެ ރަނގަުޅ އެްއވެސް ކަމެއް. އެ މަނިުކފާނު ސިކުނޑިފުޅުަގއި އޮތީ

އަނިާޔވެރިކަމާިއ، ބަދަލުހިފުމާއި، ޖަދަލުކުރުމާިއ، ތިމާގެ ވެރިކަމަުށް ހިޔަނި ައޅައިފާެނހެން ހީވާ މީހުން ގެންގޮސް 

ހައްޔަރުކުރުން. އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނަކަުށް މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ ެއގޮތަކަުެށއް. އެހެންވެ އަުޅގަނޑު ދަންަނވަނީ، 

އިސްތިޢުފާދެއްވާަފއި ގެައުށް ވަަޑިއގެންފިއްޔާ. ރަްއޔިތުން ކަރުަގއި ހިފާކަުށްުނވާނެ ިތ މަނިކުފާނު މާ ރަނގަޅުވާނޭ ިތހެން 

ބޭފުޅުން ތި ގޮތަުށް އުޅުއްވާކަުެށއް. މިއިން އެއްެވސް؛ އަުޅގަނޑު މުޅި ފޮތުަށް އަޅައި ބަލައިލީމަ ވެސް ނުފެނޭ. ހަދާފައި 

 މި ވެސް... ހުރި މަކަރަކީ މިހިރީ. މީ ފޮޓޯކޮޕީ. ނަގާފައި ހުރިއިރު ވެސް،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ެއއް ފަހަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް. އަުޅގަނުޑ ކުރިއަުށް ފުރުޞަތުއަުރވަން ހުރި ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ދަންނަވައިލާނަން. ބަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކިެއކި ކަންކަމުަގއި ުއޅުްއވާތީވެ. ދެން ޕީ.ޕީ.އެމުން ފުރުޞަތުއަރުވަން އަުޅގަނޑު އޮތީ ހުޅުދޫ 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު. އަދި އެއާ ޖެހިގެން ފުވައްމުލަކު އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

މާ، މި ފުރުަޞތަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަަޑއިގަތުމަުށް ަޓކައި ދަންނަާވލުމުގެ ގޮތުން ައޅުގަނޑު މި ޝާހް. އެހެންވީ

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ހިފަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަުްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމަުށް އަޅުގަނުޑ 

ުށް ކޯފާވެގެްނގޮސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުން ބޭރުަށް ދަންނަވަން. ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވމުންގޮސް މާ ބޮޑަ

ވަަޑއިގެންފާނެތީ އަުޅގަނޑު ަވރަުށް ކަންބޮޑުވޭ. އެގޮތަުށް އެަކން ވުމަކަުށް އަުޅގަނެޑއް ނޭދެން. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެިރ 

 އްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް.މެންބަރު؛ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ައއްޑޫ ީމދޫ ދާއިރާގެ އި 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަޅުވެިތކަމުގެ ޒަމާނެއް ނޫން. މި ޒަމާނަކީ މީހުން 

ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން އަުޅވެތިކަން ބަލަިއަގންނާނެ ޒަމާނެއް ެވސް ނޫން.  އަޅުންނަުށް ހަދައިގެން ގެްނގުޅޭ ޒަމާނެއް ވެސް

އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރަްއޔިުތންނަުށް އަޅުންނަުށް ެވގެން އުެޅން ދަސްކޮުށްދޭނެ ޒަމާނެއް ެވސް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. 

އިންެނވިިއރުގައި މި ތަުނގަިއ ފާސްކުިރ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ، އެ މަނިކުފާަނުށް މި މަޖިލީހުގައިهللا ރައީސް ޢަބްދު

ހުރިހާ ބަޖެޓުތަކަކަުށް ވޯޓުދެްއވި ބޭފުޅެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަނިކުފާނާިއ، އެ މަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުެގ 
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ގަނޑުމެން ބޭފުޅުންނާއި، އެ މަނިކުފާނަުށް ތާއީދުކުރަްއވާ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަ ދެކިަވޑަިއގަންނަވާ، އަޅު 

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެ ބޭފުޅުން ކޮންމެ އެއްެޗއް މި ތަނަުށް ހުުށަހެޅިކަމުގައި ިވޔަސް މި ބަޖެޓަުށް ވޯޓު ދޭންޖެހޭނެ 

ކަމަުށް. އަދި މިނިސްޓަރުން މި ތަނަުށް ވަޑައިގެން އެބަ ވިާދޅުވޭ އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓުނުދޭ ބަޖެޓޭ ކިޔާފަ. ދަންނަވާލަން 

ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަުށް އިންތިޚާބުވެގެން އަިއސް މި ތިބީ އިދިކޮޅު ޓިކެޓެއްަގިއ  ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި

ނުކުމެގެން، ވާދަކޮުްށގެންކަން. އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަުށް އިދިކޮޅު ޕާޓީެއއްގެ މެންބަރެްއގެ ހައިސިްއޔަތުަގއި ވަދެ މި 

ތަނަުށް ހުުށަހަޅާހާ އެއްޗަކަުށް ވޯޓުދީ، އާެއކޭ ބުނެ، އެޅިހާ ބަތަކަުްށ  ތިބެނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން. ސަރުކާރުން މި

ރިހަ އަޅާކަުށް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ވެސް ޓެްކސް ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އީސް ޔާމީންގެ ޕީ.ޕީ.އެުމގެ މެންބަރުންނެކޭ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ވެސް ހަމަ ރައީސް ޔާމީނަުށް ތާއީދުކުަރްއވާ ރަްއޔިތުން، ރަ

އެްއގޮތަުށް ހަމަ ޓެކްސް ދައްކަވަނީ. ެއކަމަކު ހިތަުށްއެރި ގޮތަކަުށް ޢަމަލުކުރަްއވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިކަްނ 

ސާއެއް ބައްލަަވއިލަްއވާ! ހުޅުމީދޫގެ ފެން އިފްތިތާޙުކުރަންުށޭ ކިޔާފައި ރައީސް ޔާމީން ވަޑަިއެގން ހުޅުމީދޫގައި ޖަލް

ބޭއްިވއިރުަގއި މީދޫއާ ީވކޮޅަުށް ފުރަގަސްދެްއވަިއގެން ހުންނަަވއިގެން އެ މަނިކުފާނު އެކަން ުކރެއްވީ. މީދޫގެ ަރއްޔިތުންނަުށް 

އެްއވެސް ގޮތަކަުށް މުޢާމަލާތުކުރުމެއް ނެތި، އެއީ ތިބި ބައެއްކަން ވެސް ނުދެކި. އެކަން އެހެން ކުރެއްިވއިރު، މީދޫެގ 

ސް ޔާމީން ހޮވުމަުށް ވޯޓުދެްއވި ރައްޔިތުން. މިއީތޯ އިންސާފަކީ ރައީސް ޔާީމންގެ؟ ޙަޤީޤަތަކީ އިއްޒަތްތެރި މެޖޯރިޓީއަކީ ރައީ

ރައީސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އަތުން ޓެކްސް ނެގުމުަގއި އެްއވެސް ކަހަލަ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި 

ހޯދުމުގައި ވެސް ެއއްވެސް ގޮތަކަުށް ތަފާތެއް ނެްތ. ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މުދާ ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ލިބޭ އާމްދަނީ 

ޔާމީން، ނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މުދަލެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، هللا މީ. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މުދާ. މިއީ އެއްގޮތަކަުްށވެސް ޢަބްދު

ކި ބަޔަކަުށް މަޖުބޫރުކުރުަވއިގެްނ، ބަޖެޓަުށް ވޯޓު މީގެ ބޭނުންކުރާއިރުަގއި ަވިކ މީހަކަުށް ވަކި ގޮތެއް ހަދަިއގެން، ވަ 

ނުދީފިއްޔާ ނުކޮުށްދޭނަމޭ، މިވެނި ކަމެއް ނުކޮުށްފިއްޔާ ނުކޮުށްޭދނަމޭ ކިޔައިގެްނ، މަޖުބޫރުކުރުަވއިގެން ައޅުގަނޑުމެން ލައްާވ 

ސް ނިކަން ބައްލަަވއިލަްއވާ! ކަންތައްތަެކއް ނުކުރުވޭނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން ނުކުރާނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީ

މީގެ ދެ ދުަވސްވަުރ ކުރިން މީދޫގައި ފަރެްއ ޮގްއވައިފި ަޑއިނަމައިޓު ބޭނުންކޮުްށގެން. ޮގއްވާަފއި ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

ހު މި ބަޖެޓު ހުުށަހެޅުނު ދުވަމި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ، މީދޫގެ ރަުށް ގިރުން ހުއްޓުވަން ބައިުރފިޔާއެއް ވެސް ބަޖެޓުަގއި ނެތޭ. 

މީޫދގެ ރަުށްިގރުން ހުއްޓުވަން ަބއިރުފިޔާެއއް ވެސް ނެތޭ. މީޫދގެ ބަނދަރު  ،ވާހަކަދަްއކަމުން ވެސް އަުޅގަނޑު ދެންނެވިން

ބައިުރފިޔާއެއް ވެސް ނެތޭ. މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރަން ވެސް ތަން މަރާމާތުކުރާކަުށް  އެ ،ހަލާކުވެފައި އޮްތއިރު

 މި  ނެތޭ. ކުރިން އަހަރު ވެސް އޮތް އަދަދު މަދުވެގެން މިނިސްޓަރަުށް ކަމެއް ނުކުރެވުނީމާ ވެސް ބައިރުފިާޔއެއް ެވސް

ލަތުގައި އޮތްއިުރގައި އަުޅގަނޑު މި ބަޖެޓަުްށ ހާމި  ؟އަހަރު ސުމެއް ޖެހީމަތޯއޭ ެއންމެ އަވަހަުށް ކަންކަން ކުރެވެނީ

. ދެން ރަުުށގެ ރަްއޔިތުން ަކއިީރގައި މި ސް ނުފެނޭވޯޓުދޭންޖެހޭ އެްއވެސް ސަބަެބއް ައޅުގަނޑަކަުށް އިްއޒަތްތެިރ ރައީ

 .ގައި ބޮޑުހިލަ ޖަހައިދޭނަމޭ. އަނެއް ކަމެއް ކޮުށްދޭނަމޭ. ރަނގަޅުނވިދާޅުވަނީ ބަޖެޓުަގއި ނެތަސް ތިމަންނަމެން އެތާ
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ކަން. އަޅުގަނޑުމެނަުށް އެނގޭ މި ސަރުކާރަކީ ެއއްެވސް ކަމެްއ ގާނޫނާއި ަގވާއިދާ ެއްއގޮަތުށް ކުރާ ބައެއް ނޫން

ންނަ ގޮަތުށްކަން ދައުލަތުގެ ފައިާސ އޮބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓުގައި ލިެޔވިފައި  ،ނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ޮއވޭ ޤާ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަންޮބޑުވުންތަކަުށް ެއްއވެސް ކަހަލަ ، ބޭފުޅުން އެހެން އެބަ ވިދާޅުވޭ. އެހެްނވީމާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ. އެ

މި މަޖިލީހުގައި ދައްކާ ާވހަކައަުށް ެއްއވެސް ކަހަލަ އަާޅލުމެއް ނެތި، ކޮމިޓީތަުކަގއި  އަޅާލުމެއް ނެތި، އަުޅގަނޑުެމން

ބޭފުޅުްނ ތި ހުުށަހަޅުއްާވ ބަޖެޓަކަުށް  އަޅުގަނޑުމެން ދައްާކ ވާަހަކތަކަުށް ެއއްެވސް ކަހަލަ ައޅާލުމެއް ނެތި ތި

 ލުވެގެން ދާންޖެހޭ އެއްެޗއް މި ބަޖެޓަކީ. މި އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެ. ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަމްސީ

ތަނުގައި ވާހަކަަދއްކާ ކޮންެމ މެންބަރަކު ވެސް އެ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކަުށް ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި 

ޔަތު އޮތީތީ ެއކީަގއި ބޭނުންހާ ގޮެތއް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއް  ތާރުކަމާދުމުޚްޚު. ޭއގެ ބަދަލުގައި އިމަސައްކަތްކުާރއިރުގަ 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއީ ަހމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން. މިއީ  ،ކުމެ މިހެން ޢަމަލުކުރެއްވީމާނި ،އާނޮދގޭއޭ ބުނެ ؛ކުރެވިދާނޭ

އިންސާފުވެރި އުސޫލެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަުށް ވިސްަނއިދޭްނ ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރާ ެއއްޮކޅަުށް އުެޅގެނޭ ތި މީހުންނުަށް 

ވޭނީ. ަސރުކާރާ އެްއކޮޅަުށް ތި މީހުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ހުރެގެންނޭ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރެވޭނީ. ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރެ

ސަރުކާރާ އެއްޮކޅަުށް ތިބޭ މީހުން އެކަންޏެއް ނޫނޭ  ؟މިއީ ކޮން އުޫސލެއްތޯ ؟މިއީ ކޮން އުސޫެލއްތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޚަރަދުުކރަނީ. އެ މީހުންގެ އަމިއްަލ ޖީބުގަިއ އޮތް ަފއިސާފޮތި ދެީނ  ދިވެހި ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ހޯދައިދިނުމަުށް ފައިސާ

އެހެން ވިދާޅުވެަފިއ ، ހަމައެކަނި ސަރުކާރަުށް ތާއީުދކުރާ ރައްޔިތުންެނއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ

ސަރުކާރުން މި ހިންގާ ޖަރީމާތައް  ކޮުށްގެން މިރޫމުއަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުން ރައްޔިތުން މަޙް

އޮތް  ްއސަިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ސަރުކާރަކީ ބޭކާރު ޚަރަދުކުރުމުަގިއ އިންތިހާއަުށް ގޮ ،އަޅުގަނޑު ކުުްށވެރިކުރަން

އަުށް އޮތް ސަރުކާރެއް. ވަްއކަންކުރުމުަގއި އިންތިހާ އްސަސަރުކާރެއް. ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލުތައް ހިންގުމުގައި އިންތިހާއަުށް ގޮ

އޮތް ސަރުކާެރއް، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިހަކަުށްދުވަަހކު ވެސް ޒުވާނުންނަުށް ެއވޯޑު ދެނީއޭ ކިޔަިއގެން ޖަލްސާއެްއ  އްސަގޮ

ބާއްވާަފއި އެންމެ ފަހު ވަގުތު ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިުނގަީތމަ ޖަލްސާއަުށް ދާ މީހުން އެތަނަުށް ގޮސް ތިއްބާ ޖަލްސާ 

އެކަމަކު  ؟ވެސް ޚަރަދުކުރީ ތޯ، ކިތައް މިލިޔަން ރުފިޔާތޯއޭ ޖަލްސާއަުށް ތައްޔާުރވުމަުށް އެކަނި ކެންސަލްކުރީ. ކިތައް ރުފިޔާ

، އެހެންވީމާ ؟ޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭކާުރެވގެންދަނީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސްހަމަ ވަޑައިުނގެންނެވީމަ އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހި ރައް 

 ،ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވެސް ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިދާުޅވިކެލާ ދާއިާރގެ އި ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އަޅުގަނޑުމެން  ،އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިަޔން ވެސް ޖެހޭނޭ. ކިޔަން ވެސް ވާނޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 ައޅުގަނޑުމެން އާެއކޭ ނުބުނީމަ ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާހާ ެއއްަޗކަުށް ނުވެޭއ. ތި ކިޔާ ފާުޑ ތިބޭފުޅުންނަކަުށް ަހޖަމެއް

 .ނަުށް އައިސް ތި ވާހަކަަދއްަކވަނީތަ  ނުވެއޭ. ނިމޭއިރުގައި ެއއްކަލަ ވޯޓުނުިދން ބަޖެޓޭ ކިޔާފައޭ މި ބޭފުޅުންނަކަުށް ހަޖަމެއް

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއް ހަޔާތެއް ނެތޭ. ޝުކުިރއްޔާލަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މުޙައްމަދު ޝާހިދަުށް. ދެން އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރިއަުށް ފުރުޞަުތައރުވަން އޮތީ 

 ޢަލީ ނިޒާރަުށްކަން ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. 

 

  ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ފަހު އަލުން އަނބުރާ މި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބަޖެޓު ނިންމެވުމުަށް

 އަުޅގަނޑު ހިތުތެރޭ އުފެދޭ  ދޭެތރޭމި ބަޖެޓާ  ،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެންދާ ދުވަހު ފުރުޞަތަކަުްށ މި އެދުނީ

ކޮުްށ ޞަުށް ވެސް އުފާވެރި ބަޖެޓެކޭ. ޚާއްމި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަ ،ޝުޢޫރު ހާމަކޮުށްލުމަުށް. އެގޮުތން ބަލާއިރު

ހަމައަުށް މީދޫގެ ކަންތައްތައް ވަރަުށް ފުރިކޭ. ސަބަބަކީ މި ބަޖެޓުން ހުޅުދޫމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ވަރަުށް ބޮޑު އުފަލެހުޅުދޫ

ތައް މި ޅުދޫމީދޫގެ ަވރަުށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުއެހެންމެ މި ބަޖެޓު އައުމުގެ ކުރީަގއި ވެސް ހުހުރި. އަދި ހަމަ ފެންނަން އެބަ

ހިންގުމަުށް  ޢަަމލީ މަސައްކަތްތައް  ،ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރުމަުށް އި މަންފާއަުށްޔާ ކާރުން ވަނީ ަރއްޔިތުްނގެ ލާބަސަރު

ދޫގެ ރަުށްގިރުމުގެ މީހުޅުދޫ ،. އެގޮތުން ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކޮުށްލަންކުރެިވފަވާލުހަކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ 

ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރަން ބަޔަާކ ޓަކައި މިހާރު މި ވަނީ މިއަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު  އްެލއް ގެަނުއމަުށްޙަމައްސަލައަުށް 

ޓަަކއި ިމ  އި މަންފާއަުށް ޔާިޅ އަްއޫޑގެ ރަްއޔިތުންެގ ލާބަމު ؛ވާލުކުރަން ނިންމާފަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަްއޑޫގެ ހަ

ައއްޫޑެގ  ،ސަރުކާރުން މި ގެންދާ އެިކެއކި މަޝްރޫޢުތަކަކީ އަުޅގަނުޑ އުފަލާެއކު ފާހަގަކުާރ ކަމެއް. ެއގޮތަުށް ބަލާއިރު

ފްތާގައި ބަޔަާކ ނީ މިދިޔަ ހަމި ވަ  ލްއެނުދގެ ހޮސްޕިޓަ 100، ލްބޮޑު އުްއމީދުކަމުގަިއވާ ހޮސްޕިޓަރައްޔިތުންގެ އެންމެ 

ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަޝްރޫޢު މި ވަނީ ފެުށިފަ. މިއީ މުޅިން ވެސް  ،މީދޫގެ ކުނިގޮނޑުވާލުކުރެވިފަ. ހަމަ އެހެންމެ ހުޅުދޫހަ

. ގެންދާ މަސައްކަތްަތއްއަޮތޅު ހުޅުދޫމީދޫއަުށް ޓަކަިއ ކޮުށްދެްއަވމުން ައއްޑު  ،ައއްޫޑ ރަްއޔިުތންނަުށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން

މުޅިން ވެސް  ުްށ ދާން ހުރި،ނުހިމެނި ވެސް ކުރިއަ ،ތަނުަގއި މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ވެސް އަދި ކުރިއަުށް އޮތް

މީދޫ ބާކީވެފަެއއް ނެތް. މީގެކުރީ މި ފާހަގަކުރަނީ. އެްއގޮތަކަުްށވެސް ހުޅުދޫ މީދޫގެ ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުހުޅުދޫ

 ފަ. މިއިން ެއއްެވސް ކަމެއްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ެފުށިފައެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރިދައްކާވަނީ މުޅިން ދަޅަ ސަރުކާރުތަކުން މި

އަތުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް މީގެ ކުީރަގއި ތިއްބެިވ  ރައީސަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ، ގާތަެކއް ގެްނގޮސް އެ ގާ

ބެލުމެއް ނެތި ގާތައް އަތުރާލީ. މިހާރު އެހެނެއް ނޫން  ަކހަލަ އެކު ހުޅުދޫައުށް ވަޑަިއގެންނެވި. އެްއވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ

ވެސް އަޅާފަ. ޖަންކްޝަން  ޮހޅި ،އަޅަން މި ނިންމަނީ ތާރު ެވސް ،އަތުރަނީ މިގާ ވެސް އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން 

ނެ. ތާރު ގޮތަުށް ޮގސް ގާތައް އަތުރާލެވިދާ ެވސް އެޅިދާނެ އެ ދާ މެންނަުށްތަފާތަކީ. އަުޅގަނޑު ވެސް ބަހައްޓާފަ. މިއީ 

ފެން އަޅަިއ  ،އަޅައިނަރުދަމާ . އިގޮތުގަ ކުރަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ވެސް އެޅިދާނެ. އެކަަމކު އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި
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ެގ ގެ މި ސަރުކާރުއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ރަީއސް ޔާމީންތިބީ.  މަޑުކޮުްށގެން މި އި ދެން އަޅާނީ ތާރު. އެހެންވީމާ،ނިންމާފަ

މީދޫ އައްޑޫ ސިޓީގެ އެންމެ ވިާދލާނެ އޭރިއާައކަުށް ެވގެންދާނެ. އެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑަުށް ހުޅުދޫ އަހަރު ނިމޭއިރު 5މި 

 މިހާރު ވަނީ ނަން މުޅި އަތޮުޅަގއި މީދޫކުީރގެ ާބކީވެފަިއ އޮތް ހުޅުދޫ އެބައޮތް. އެކަން އަުޅގަނޑުެމން ކުރާނަން. މީގެ

ނުކުރާނެކަމުގެ މި ސަރުކާރު ހުޅުދޫމީދޫ ބާކީ؟ ހަކަ މި ދެކެވެނީ. ކީްއވެތޯމީދޫގެ ވާފަ. މުޅި ރާއްޖޭގައި ެވސް ހުޅުދޫގުގުމާެލވި

 ،ެވސް ތަރައްޤީއަުށް ބޭނުންވާއިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުޅުދޫމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ އަބަދު ދަނީ. ޔަޤީންކަން މި އެނގިގެން

ޚާއްަޞކޮުށް ހުޅުދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން  ،ހުރެ ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ ،ކުރާ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް ތަރައްޤީއަުށް މަސައްކަތް 

ރަުށުން ބޭރަުށް ނޫނީ މާލެއަުށް ހިޖުރަކޮުށްފަ. މާލެއަުށް ހިޖުރަކުރި އި، ވަނީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ރަުށް ދޫކޮުށްލާފަ މި

ެއީއ  އެހެންވީމާ، ނާއި ތަޢުީލމީ ގޮތުން.ރައްޔިތުން ވެސް މިތިބީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފަ. ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން

ވެސް ެއއްކަަލ  އަހަރުވާ މީހާ 25، އަހަރު 20މި ދިމާވާ މައްސަލަައކީ ރަުށަުށް ނުގޮސް  ،ގެއްލުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް

 ގުގެ ފޮޓޯެއއް ނަގާ ފޮނުވާލީމަ މި ބުނަނީ ރީޢާއިން ފޮޓޯއެއް ފޮނުވާލީމަ، ފެންބޮޑުވާ ދުވަހެްއގެ މަސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޛަ

ޕޯރަގއި ވެސް ފެންބޮޑުވީމަ ފެންބޮޑުވާ ކަމެއް. މި ބޭފުޅުންނަކަުށް ނޭނގެ ސިންގަ ނުެވއޭ. ކަމެއް އެްއވެސް

ވެސް ސަލާންޖަހާ  ަގއިތާވާއިރު އޮްނނަނީ ފެންބޮޑުވެފަ. އިނގިރޭިސވިލާތުހަފު 1ވެސް ާވރޭވެހޭތާ އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި 

ނޑު ދަންނަވާީނ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކަންޏެއް ނޫން މިއެ  އަކުރުން ތިބޭ. މި ރާއްޖެހުން ތިބޭ. ނިކަމެތިން ތިބޭ. ފަގީމީ

އި މަންފާއަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޤީއަުށް، ލާބަޔާއޯގާތެރި ސަރުކާރެކޭ. މުޅި މި ރާއްޖޭގެ ތަ މި ސަރުކާރަކީ މިއީ

 ޔާމީންهللا ދުރައީސް ޢަބްކަމަުށް ާރއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަހަރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 5މި  ؛ނަސީބު

ހޮވިވަަޑިއގަތްކަމީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ނަސީބު. ޚާއްޞަކޮުށް ހުުޅދޫ މީދޫގެ ނަސީބުކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ދައްކާނެ 

ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ހިސާބުން ނިންމައި ައޅުގަނޑު ަހމަ މި ،ގިނަ ވާހަކަ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ވަރަުށް

 ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފުަވއްމުލަކު އު  ،އޮތީ އަުރވަން މިދެން މި ލިސްޓުގަިއ ފުރުޞަތުމެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

ނަަމވެސް މިޮކޅަުށް ވަަޑިއގަތުމަުށް އަުޅގަނޑު  ގެ ފަރާުތން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީގައި އިންނެވި.އެމްޝާހް. އެއީ ޕީ.ޕީ

 ދަންނަވަން. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:



122 

 

ޭދގެ މި ބެހިފެއި ތިބި ރަުށްތަކުަށް އަސް ރާއްކޮްނމި ދާއިރާއަކި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ 

ބޮޑެ  ައސް އެ ަރއްޔިތުންގެ ުއއްމީދާއި ގުޅިފެއި ޮއވޭ. އަްއޑޫ ސިީޓގެ ރައްޔިތުްނގެސް ވަރަުށްބަލާކަލެކި ކޮންމި ދާއިާރއަކި 

ަރއްޔިތުންނަކީ އުއްމީދައް ަރއްޔިތުންނަުށް ަޓަކއި ދައުލަތުން ހުުށަހަޅާ ބަޖެޓެ އެއްަތއް ހިމެނިގެން ެގއުން. ައފިރިންގެ އަތެޅެ 

އްސާވޭ ބައި އަބަދަުށަްސ ހޭ، މި ޤަުއމުގެ، އަފިރިންގެ އިޤްތިޞާދުން ހިއެވެރިްނގެ ތަރައްީޤ، އެވެންނަުށް ދައުލަތުން ލިބޭއްޖެ

ބޮޑޮ އާބާދީއަުްށ  . މީގެ ހަނދާންކޮުށްލާްއޖެހޭ ކަމަކީ، މާލޭ ފިަޔވައި ާރްއޖޭގެ އެންމެންލިބިގަތުމަުށް ވަކާލާުތކެރަމުން އޭ ބާކީ

އޮތީ އަްއޑޫ ސިީޓއެ. ައްއޑޫ ސިޓީގެ ަރއްޔިތުން އަްއޑޫ ސިޓީއަުށް މި ދައުލަތުން، އަފިރިންގެ މި ރާއްދޭގެ ަދއުލަތުެގ  ދެން

 ވެފެއި ތިބި ނިކަމެތި ހާލަތާ  ކެރަނީ ދެވަނަ އާބާދީއަުށްއޭ މަދަކަމަުށް އަބަދަުށަސް ވަކާލާތުއާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ލިބޭއްޖެހޭ

އަހަރަ ކުރިން ފެނާއި  35އަހަރަ ކުރިން ނުންފެހޭ  30އެނގޭެނއި. މާލޭއަުްށ މީެގ  ދޭތެރޭ އަފިރިން ވިސްނަލީެމއި 

ނަރޮދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެވިފެިއެވނީ. އަްއޑޫެގ ރަްއޔަތުން އަާދއި ހަމައަުށް މި ބޮނޮޑ އާާބދީ އަދާއި ހަަމއަުށް ފެނާިއ 

ޖެހޭ އްުށިހައި ރައްޔިތުން އެކަމާއި ލަދަގަންނަނަރޮދަމާއެއް ނެތި ތިބުމަކީ އަފިރިން ހުުށިހައި ރައްޔިތުން، މި ރާއްދޭގެ ހު

ލެިއ ތަނި ވޭުޑން. ގަނޑަ ތެިޅގެން ހާކަމައް. ތަރައްީޤއަކީ ަރއްޔިތުީމހާ ފުދިގެން އެ މީހާ ހިއުހަމަޖެހިގެން އެ މީހާ ވޭޑޭ

ން އަފިންނަުށް ދު، އެ އުއްމީދު އަފިރިންގެ އެްއިވައސް ސަރޮކާރަކުކީ ެއއީީކެއއް އުފާވެިރކަމަުށް ނޫން. އެ ވަޢުވޭނޑުމަ

ން. ކޮންމި ސަރުކާރަކުން އަްއޑޫ ރައްޔަތުންނަުށް ތަރައްޤީ ގިނޭއްދޭ އުސޫލާީކ ކަމަުށް ނޫ ލިބިފެއި ނެތްކަމީ ޝައްކައް ޮއއް

ކަޅިކުރާ ަކއްކަ ނުަކއްކަ ކޭ ުއސޫލު. ދޮންކަމަނާ އެކެހި ކައްާކކެން ނިކައްާކކެން ބެނެއި ތަރައްޤީކެރާ އުސޫލު. ޙަޤީޤަތަީކ 

ންފެހޭ މަ އެމް.ޑީ.ޕީ ވީމެިއ އަފިރިން އެމް.ޑީ.ޕީ ވީމެިއ، ނޫ، މަުށް ވެފޭކި ެނއް. މީގެ އަދި ފާހަަގކޮުށްލާއްޖެހެއިއެްއވެސް ކަ

ން. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ފެރެތުމާއް އެންމެ ދޮގޮ ވާހަކަތަަކއް ދައްކާކަުށް ނޫ އެްއގޮތަކަުށަސް އަްއޑޫ ރައްޔަުތންނަުށް ޓަކައި

މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަުރގެ  45އޮތީ ައއްޫޑގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްަކއް ޙައްލު ކެޑުން.  ވެެފއި އިސްކަންދިން ކަމަކަުށް 

މަ  ހިތަދޫ؛އެޑުމަުށް ޓަކެއި އެމް.ޑީ.ޕީ އެކަން ކެރާއް. ދަމާ ޕްރޮޖެކްޓައް ފުވައްމުލަާކއި ައއްޑޫ ސިީޓގެ ފެނާއި ނަރޮ

ޮއއްކަމަުށް ނުން.  ަކއް ނިންމަފެއި އޮތީ. ީމ ޝައްަކއްޕަރސެންޓު ފެނާއި ނަރޮދަމާގެ މަސައް 40ނިސްބައްވޭ ހިތަދޫއެ 

 އަހަރޮވެގެން ޭގކޯ މި މަސައްކައް ެއއްިވއަސް ވަަރކަުށް ނިމިފެއި ނެތްކަމީ ލަދަވެތިކަމާ  3ގެ ވެިރކަމަުށް ރައީސް ޔާމީން

މީދަުށް ޓަަކއި އެމް.ޑީ.ޕީ އެްއކޮުށް އަދަ މަ ފާހަގަކޮުށްލާ ކަމައް. މީގަ އަދި ވިސްނާއްޖެެހއި ައއްޑޫ ިސޓީގެ ަރއްޔިތުްނގެ އުއް

މިލިއަނެއްހެއި ރުފިޔާ ަޚރަދަކޮުށްގެން އެކަން ކޮުށްެފިއ  700ދަރުބާރުގެ އެޑެެފއި އެހިުށީ. ރަނގަޅަ  ؛ސަރުކާރުން އީ.ސީ.ސީ 

ފަހު  އޮތީ އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރު ެވއްޓެނެމަުށް އޮތީ އަްއޑޫ ސިީޓގެ ތަރަްއޤީއަުށް ޓަަކއި. އަދަ ފެިނގެންގޮސްފެއި މި އެ

ބޮނޑޮ ބިނާ ވީރާނާކޮުށްލި  އޮތް ބޮޑޮ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން ދޫކޮުށްލި އެ އޮތް މާރާްތ، އެރަނގަޅަ އި އެއޮތް

ައއްޑޫ ރައްޔިތުންތޯ؟ ނިކަމެތި ރަްއިޔތުންތޯ؟ އަދަ ފެނިގެންމިއެނީ  ތޯ މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގާއްޖެހެނީ؟ތަން. ކޮންބާކިން

ނި. އެނދުެގ ހޮސްޕިަޓލް އެާޑ އެ ނިންމީ އެތަ 100ގެން އަްއޑޫ އެާޑްއބެނި މިލިއަްނ ދިވެހި ރުފިާޔ ޚަރަދަކޮުށް 161

އޮތީ ޗަސް ބިން. އެެނއް ފަރާތި ޮއތީ  އަްއޑޫ ރަްއޔިތުން ނިކަން ިވސްނާ. އެއް ފަރާތި އެ ކެހެނަކައް އެތަނި އެޑާެނއި؟
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ސިޓީ ރަްއޔިތުން ބެނާލެކައް. ކެހެނަަކްއ  އަފިރިން ައއްޑޫ ،ބޮނޑޮ ކިޅިައއް. އެނެއް ފަރާތި އޮތީ ފުއްޓަރި ިބއް. ަކޅި ބިއް 

މިލިައން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ފައިާސއިން ވަލައު ެއއްލަލާއް އެ ހިނގަނީ. އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ  161އެތަނި އެޑާނެިއ. 

 .ސްނަލާއްޖެހެއިމިދައްކަނީ މީހަމަ އަްއޑޫ ަރއްިޔތުންނަުށް ޓަކައި. މި ާރއްދޭގެ ހުުށިހައި ރައްޔިތުން ައޑައަހާއް ެތތިބި. އަދި ވި

އަްއޑޫައކީ ހެއު ބިންތައް ިގނަ ތާއް. ހޮސްޕިޓަލް އެޑާްއ އަފިރިއަ ދެއްކިމާ ރަނަގޅަ ބިންތައް. އެހެންކަމަިކ 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަން ނެތްކަމީ މިބެނި ތަން ވީރާނާކޮުށްލައި މިތަން ނައްތަލަިއ އަދިއެސް އެތަނި ެއޑަގެްނ 

ން މޫނަ ކަނަފައު އެާޑއް. މިކޯ ހިުށި ހޮސްޕިޓަލް ވަނި އޭރިާއގެ ގޮތުން މިބެނާ ތަން އޭރިއާެގ އެހިނގަނީ ައއްޑޫ ަރއްޔިތު

. އެކެމެކި އެތަނި ެއކަން ކެރާއް ހިނގުަމކީ ައއްޑޫ ރައްޔިތުންނަުށް ކަނަޑއެިޅގެްނ ހެގޮތުން ބިމުގެ އޭރިއާ ކުދުވޭ 

ޚްލާޞްތެރިކަމަުށް. ނެތައު، ސަރުކާެރިކ ނެތައު އި ައޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ މި ސަރުކާރެކި ހަރާންކޯރުވުން. އެހެންވީމާ

ގެ ވިސްނުމެއް ނެއް އައްޑޫ ަރއްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ހިުށި ވިސްނުމައް. ބަލަ އައްޑޫ ެއއޮއް ެއއަރޕޯޓަކީ މީެގ ރައީސް ޔާމީން

ގެ ންވެނީ ތަރައްޤީއަހަރޮ ކުރިން ެއޑަފެއި ޮއއު އެއަރޕޯަޓއް. އަލައް ުހޅުވާނެ ެއއަރޕޯޓައް ެނއް. އަިފރިން ބޭނު 80، 70

ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދާއް. އަްއޑޫ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ވެޭވ އުއްމީދާ އެއްކޮުށް ބޭރުން، ާރއްދޭން ބޭރުން ފްލައިޓުތައް 

ގެއުން. މީ މި ޑިސެމްބަރޮ މަހަ އެ ހުޅުވިފެއި ޮއއް ފުރުޞަަތ ޕޯޓެ ޖަްއސާނެ ދުއަހަުށް ފެނިގެން އައިްސ ައއްޫޑ ެއއަރ

ވަނި ޮބޑަ  ތީ ނަގަަލއި. އެ ވާަހކަ މި ދައްާކއްޖެހެނީ އަސަރާ ެއއްކޮުށް. ައއްޑޫ ަރްއޔިތުން މާލެއަުށްސަރުކާރުން ެއއޮ

އަދަ ފެނާއި ނަރޮދަމާ ނެތިފެއި، ަވޒީާފގެ ފުރުޞަތު ނެތިފެއި، ތަަރއްޤީގެ އެްއިވއަސް ުއއްމީދަުށް  ،ވެފެއި އާބާދީއަުށް

ކުިލއަުށް ދެރެގެން ައއްޑޫ ަރއްޔިުތންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެއްކޮުްށ  ރަުށި ޭވޑެނެ ފުރުޞަތު ނެތިފެއި، މާލެއަުށް ،ނެތިފެއި

ެއއްކޮުށް ަދއްާކއްޖެހޭ ވާހަކަ. އަސަާރއެްއކޮުށް ދައްާކއްޖެހޭ ވާހަކަތަަކއް. ިމ  ހުސްކޮުށްގެން މިތަނި ޭވޑުމަީކ ލަދަވެތިކަމާ

އިލްެވފެއި އޮތީ. ތަރައްޤީގެ އިތިުރ ވާހަކަ މިދައްކަނީ އަފިރިންެގ މިޅި ދައުލަތަސް ފެއިލްވެފޭ އޮތީ. ސަރުކާރަސް ފެ

ވިސްނަތަަކއް ނެއް. ޤައުމީ ިވސްނުންތަކައް ނެއް. އެ ވިސްުނން އޮއުެއއްަތއްނަކާމު އަދަ ައްއޑޫ ރައްޔިތުން މިޅި ރަްއޔަްއ 

ދުން އަމުމާލެއައު ހިޖުރަކޮުށްގެން މިތަނި ގަނޑަތެޭޅކައް ނިޖެހޭއް. މީގެ ވިސްނުމަކީ ސަރުކާުރގެ ޕްޭލނެއް ނެތި އަމުދުން، 

އަހަރަެވގެންޭގކޯ މިދެންނެވި  3ގެ ސަރުކާެރ ނެއް މި ދެންނެވި ވިސްނުމަްއ. އެހެން ޮއއު އެއްެތއްނާ ރައީސް ޔާމީން 

ވީ ފެނާއި ނަރޮދަމާ ހިތަދޫ އޮންނަނެއި އެޑިެފއި. ހުޅުދޫ އޮންނަނެއި މަގަތައް ހެދިފެއި.  40އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ނިންމި %

މިިލއަނުްނ  23ދެ ކިލޯ މީޓަރު މަގަ  ،މިލިއަން ރުިފޔާ ައއްޫޑގެ މަގަަތކަުށް އިންކޯ 23ޓެ މި ބަޖެ ،އަދި ިވސްނަލާއްޖެހެއި

ކިލޯ  21މިލިއަން ރުފިާޔއަުށް ިނއެޑޭހެއް. ހިތަދޫއައު ެއކަނިއަސް ބޭނުން ތެބެވެއި  23ކިލޯ މީޓަޮރގެ ަމގަ  2ނިއެޑޭހެއް. 

އެހެންވީމެއި މީގެ އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް ނެތީ.  ދޭ ކަމަކީ؟ޓަކައި ސަރޮކާރުން ޮކުށްމީޓަރޮގެ މަގަ. ކޮބާތޯ އަފިިރންނަުށް 

ވަނަ ގަރޮނެ ިމއަދައް ނިެއޑޭހެއް އާދަިއެގ މަސައްކަތަކަުށް ިނވެވޭެހއް.  21މިލިއަނުން ބެނެނެއްކަމަކި މި 

ަކއި ައއްޑޫ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަ ،ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދޮވެގެންގޭކޯ  70ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޭ ބަޖެޓަުށް ދެވާލަކަުށް 

 ،އެއްކޮުށް އަފިރިން ދައްކާއްޖެހޭ ވާހަކަތަކައް. އެހެންވީމެއި މިދަންނަވަނީ މިދެންނެވި ކަންކަން ނެތުމަކީ މީ ލަދަވެތިކަމާ
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އަހަރަެވގެން ގޭކޯ އަފިންނަުށް އޮންނަނެއި ފެނާއި ނަރޮދަމާ  3މި ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް އޮްއއެއްެތއްނަކާމު 

އަްއޑޫގެ އޮއް އެންމެ ރަނގަޅަ ބިން މިކޯ މަރަދޫއެއި  ،ންތެތި ކޮުށްފެއި. އަދި ފާހަގަކޮުށްލާއްޖެހެއިއެޑަފެއި. އަދި މިނޫން ކަ

ހިތަދޫއެއި ދޭތެރެ އޮއު ގެސްުޓހައުސް އެޑާުަށސް އަދި ރިސޯޓު ޕްރޮޖެކްޓަސް ޓުއަރިޒަުމގެ ަމސައްކަުތގައި އެންމެ ރަނގަަޅ 

ޭއއް ފެނެނެއި ޕޮލިސް އެަކޑަމީ އަުށަްސ އެހެން ބިންތައް އަްއޑޫ ދިރެ އެ ޮއއް ަގުއކެނޑީެގ ބިން. މިކޯ އެތެބިމަކީ އެދޭ

ކިލޯ މީޓަރުގެ ބިން ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އެާޑްއވެގެްނ  4ްއދަސް ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އެޑާްއެވގެން އޮްއވޭލެއި މިދެންނެވި ސަރަހަ

ސްނަާލއްޖެހޭ ކަމައް. އެހެންވީެމއި މީ ވި މުހިއްމީ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އެާޑއް؟ދިނީ. އަްއޑޫތޯ، ބިންކުުދ ައްއޑޫތޯ އެންމެ 

ރައްޔިތުްނގެ އުއްމީާދއި އެވެންނަުށް އުފާވެިރކަން ގެނެސްދޭނެ ވިސްނުން ކުދުވުމުެގ  ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ވިސްނުން ބޮޑޮވެ

އަފިރިްނ މި ގަނޑަތެޭޅ ހިސާބަުށް މިއެނީ. އަފިރިްނގެ ހުުށިހަިއ  ،ސަބަބުން އަފިރިންގެ ަރއްޔަުތން އުއްމީދު ގޮސް

މިޅި މި ރާއްޭދގެ ހުުށިހައި ރައްޔިތުން މިދެންނެިވ ޙާލެއި މާލެއި ޭވޑުމަކީ ޙައްަލުށް ނުން. މި ނުން ޙައްލައް  ،ޔިތުންރައް

ހޯދައިދޭއް ސަރުކާރުން މަަސްއކަތް ކެާރއް ތެބެޖެހެއި. ހިތާމަާއއެކު މި ވާހަކަ ަދއްާކއް ތެބެ ެޖހެއި. ހިތާމައާެއކު މި ވާހަކަ 

އެހެންވިއަސް ސަަރކާރުގެ ވިސްނުްނތެއްކަމެކި މި ވާހަކަަތއް އަފިިރން ތަކޮރާރޮކޮުށް ދައްކާއްޖެހި  އަަޑއަހާުށަސް ތެބެޖެހެއި.

އެްއވެސް ޙައްެލއް ނެތި ގެއުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ހިތާމައާއްޮކުށް އައްޑޫ ރަްއޔިތުންނަުށް އިްއވާ ޚަބަރަުށް. އަދި އަޅުގަނޑަުށް 

ނެތް. އެހެންވިާމ، ބަޖެޓުގެ އަދަދުތައް ކިއުމަީކ ހަމަ އަދަދުތައް ިކއުންކަން  އުފާވެރި ޚަބަރު މި ބަޖެޓު އެެތރެން ދިއޭކަުށް

ިމ ވާހަކަދެއްކީ ފޮނިކަާމއެކު،  ައހަރަސް އައްޫޑއަުށް ނިސްބަތްވޭ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަރާއް 3އެނިގގެން އެނީ މިގޭ 

ކު ައޅުގަނޑު ައއްޑޫ ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކަިއ އެްއވިައސް ކަމަުށް، ެއްއވިއަްސ ކަމަުށް ހިތަދޫއަުށް ވެފެއި ނެްއކަން ހިތާމައާއެ

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މެސެޖާދެން. މި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާީނ ެދން ޖަލްސާ ކުރިއަުށްލާނަން. ބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަުށް މެދުކަނޑައިހިސާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 . އިގަ 3:30

 

 ] އަުށް  15:29އިްނ  15:01ޅު: ހުސްވަގުުތކޮ[

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2017`. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަުށްދާން ފަުށާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްުކރަމުން މި ގެންދަނީ 

ބަޖެޓު ދިރާސާކުާރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް.  ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ
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އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅަގނޑު މިއަދުގެ މި ބަހުސްގެ މަުރޙަލާގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަުމން މި ގެންދަނީ، އިްއޒަތްތެރި 

ކަުށް ވަގުތުޖެހުުމގެ ކުީރަގއި ައޅުގަނޑު ެއ ބައެއް މެންބަރުން ކޮމިޓީތަުކަގއި ެވސް ތިއްެބވުމާ އެީކގަިއ އެ މެންބަރަ

މެންބަރެއްގެ ނަން މި ދަންނަވަނީ އެ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމުގެ ގޮތުން. އަޅުގަނޑު މި ދަންފަޅީގައި 

އަޅުގަނޑު  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވަން މި އޮތީ، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަުށް. ދެން

ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮީތ، މަކުުނދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަުށް. އަދި އެައުށްފަހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން 

ދެން ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތީ، ކުޅުދުއްފުުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑު މިގޮތަުްށ ލިސްޓު ދަންނަވާލުމުން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ އެ ޕާޓީތަުކެގ މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާ  މެންބަރުން

އެީކގައި މި މަޖިލީހުގެ މާލަމުަށް ބަހުސްކުރަން ވަޑައިގަންަނވާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކޮުށްގެން އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އާދެ! 

 ފުަވއްމުލަކު އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަުށް. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް

ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނެގ  .الم على رسول هللاالة والس  الص  ، الحمد هلل`. 

ބަޖެޓު ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު އަުޅގަނުޑ  ކުރިމަތީގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ 

ދަންނަވާނީ، މިއީ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އުފާވެރިކަން މުިޅ ދިެވހި ޤައުމަުށް ގެނެސްދޭ ތަަޞްއވުރުތަެކއް ައޅުގަނޑުމެންނުަށް 

ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ވާަހކަދައްާކއިުރ އެކުަލވައިެލވިފަިއވާ އުާފވެިރ ބަޖެޓެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި 

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމަތަކެއް ހިފަހައްޓަން. އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ ދިވެހި ދައުލަތުެގ މިއަދުގެ ހާލަތާިއ، މާދަމާ 

ގޮތަުށް ބަލާއިުރ، ދިވެިހ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލު ބިނާކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މައްޗަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަން. އެ

ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ އިތުރުކުުރމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން 

އެބަޖެހޭ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެކި ފަންތިތަކުަގއި ހުރި ތަފާތުތައް 

. އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ، އެންމެންނަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތެރޭަގއި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލިޭބ ނައްތާލެވެން

ނަފާ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ބެހިެގންދާނެ އުސޫލަކުން ައޅުގަނުޑމެންގެ އިޤްތިޞާދީ ޭރވުންތެރިކަން އަތުރާެލވެން. އަުޅގަނުޑ 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮއންނަން އެބަޖެހޭ ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނެއް. އެއީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކައކީ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ވާަދވެރިކަން ދޫކޮުށްލުމަުށް ފަހު، އަޅުގަނޑުމެން ެއއް އަހަރުން ައނެއް އަހަރަުށް އަޅުގަނޑުމެން 

އްމު، ވަރަުށް ބޭިސކް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މިއަުދ ހިޖުރަކުރާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ ވަރަުށް މުހި

ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ޕްލޭނެކޭ. އެ ޕްލޭން އޮންނަން މި ޖެހެނީ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ އިނގޭތޯ ދިވެހި 

ުށްގެން ބޮޑެތިބޮޑެިތ މިލިޔަން ުރފިޔާ ޚަރަދުކޮ 30މިލިޔަން ރުފިޔާ،  60މީުހން އުޅޭ ރަުށްރަުށުަގއި  500ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މިކަންކަްނ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ރޭވުންތެރިކަމާ އެކު ދާ ކަމަުްށ 
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ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެްނގެ ާއބާދީތަކާއި، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދިރިއުޅުމާިއ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު ބިނާކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ 

އްވުެރއް އޮންނަ ކަމަުށް ަވނީ ނަމަ، އަޅުގަނޑުގެ އެްއެވސް މައްސަލަެއއް ނެތް މިދެންނެވި ޚަރަދުތައް ެވސް ކުރަން. ތަޞަ

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު މި ފުރަމާލޭގައި ިތބެގެން މިއަދު މި ަދއްކާ ވާަހކައަީކ ތަންތަނުގެ ކުލީގެ ައގު 

ކަ. ބޯހިާޔވަހިކަން ލިބެންޖެހޭނެ. މި ސަރުކާރުން މިއަދު އެ ވަނީ ބޯހިާޔވަހިކަމަުށް ބޮޑު ވާހަކަ. ބޯހިާޔވަހިކަުމގެ ވާހަ

ހައުސިންގ ޔުނިޓާ އެުކ  15000ކުޑަުކޑަ ތަަސއްލީެއއް ލިބޭނެ މިންވަރަުށް ނަމަވެސް މަަސއްކަތްތަެކއް ޭރވިފަ. 

ތަކަުށް މަސައްަކތް ހަވާލުކުރެވޭނެ އިންތިޒާުމ ތަރައްޤީކުރުމަުށް ޓަކައި ބޭނުްނވާ ެއގްރީމެންޓުތަކާއި ހަމައަުށް ގޮސް އެ ފަރާތް

ހަމަޖައްސައިދީފަ. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަންތޯ؟ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މިއަދު ޓުއަރިޒަމް ެސކްޓަރ ނަގާފައި ހިނގާ އެންމެ 

ނީ ލިބެނީ ބޮޑު އިންވެްސޓްމެންޓަކީ ރިައލްސްޓޭޓް ވިޔަފާިރއޭ. ރިއަްލސްޓޭޓް ވިޔަފާީރގެ ތެރެއިން ދައުލަތަުށް އާމްދަ

ކިހާމިންވަރަކަުށްތޯ؟ މި ސުވާުލ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން އެަބޖެހޭ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނުޑ މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންާވ 

ވާހަކަައކީ، ސިނގިރޭޓާއި ުދންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ޓެކްްސ ބޮޑުކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ތާީއދުކުރާ ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑުމެން 

އްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދުޅަހެޔޮ ީޖލުތަކެއް ބިނާކުރުމަުށް ޓަަކއި ާތއީދުކޮުށްދޭން. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެ

އެބަޖެހޭ، ެއއާެއކު ނުރައްކާެތރި ބޮޑެތި ބަލިތަކަުށް މަގުފަިހވާ އެނަރޖީ ޑްރިްނކާއި ިފީޒ ޑްރިންކުތަކަުށް ޓާާޓކިޔާނެ 

ދިނުމަުށް ޓަކައި މި ދަންަނވާ އައިޓަމުތަކަުްށ ވެްސ ބަޖެޓުެގ އުސޫލުތަެކއް ައޅުގަނޑުމެންެގ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ފަހިކޮުށް

ެވސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ  ތެރެއިން ޓެކްސް ބޮުޑކުރަން ެއބަޖެހޭ. އެކަމަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެާއއެކު

އް މި ދަނީ އިތުރުވަމުން. ރޭގައި ނުރަްއކާތެރި ބަލިތައޮތް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެވާ އެހެން ވާހަަކއެއް ެވސް އެބަބޭނުން

ކެންސަރު ބަލި، ހިތުގެ ބަލި، ކިޑުނީއަުށް ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ވާހަކަައކީ މިއަދު ާއއްމު ވާހަކަތަކެއް. މި ބަލިތައް ޖެޭހ 

ގޮތްތަކަީކ ކޮަބއިތޯ އެބަޖެހޭ ިދރާސާކުރެވެން. އެންމެ ފަހުން އެންަވޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓްރީން ކުރި ދިރާސާައކުން އެބަ 

ބާވީހަކަުށް ބާވަުތގެ ެކމިކަލެއް އެބަ ދިވެހިރާއްޖެއަުްށ އެތެރެކުރެވޭކަން. މި ތަކެްއޗަކީ ކެންސަރާ ގުޅުންހުރި، އެނގޭ 

ކެންސަރަުށް މަގުފަހިކުރާ ތަެކތިކަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ތަކެތީގެ ޓެްކސް އިންތިާހއަުށް ބޮޑުކުރަން އެބަޖެހޭ. މި 

ފަހު އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން މި ތަކެްއޗަުށް ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކުން ކުރިއަުށް އޮތް  ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން ދިާރސާކުރުމަުށް

ޔާމީން هللا ތަނުގައި ވިސްަނވާނެ ކަމަުށް ެޓކްސް އިތުރުކުރުމަުށްޓަަކއި. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަީނ، ރައީސް ޢަބްދު

މުންނޭ. އާރޯކަމާއި ތަރައްީޤގެ ކުލަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި ދަނީ ފަހި ތަރައްޤީތަކެއް ޤަުއމަުށް ގެނެސްދެއްވަ

ޖައްސަަވއިދެްއވަމުންނޭ. އުއްީމދީ ބަދަލުތަކެއް ދިވެހި ދައުލަަތުށް، ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ގެނެސްެދއްވަމުންނޭ. ހުޅުލެާއއި މާލެއާ 

ވާހަކައަީކ  ދޭތެރޭގެ ބްރިޖުގެ ވާހަަކއަކީ ާކކު، ކޮންތާުކ، ކިހިނެއްތޯ އަާޅނީ؟ އެ ސުވާލުކުރިޭއ. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވާ

އީ.ީސގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވާހަކަ ވެސް މިއަދު ައޅުގަނުޑމެންނަުށް އެބަ އަޑުިއވޭ. ކާކު، ކޮންތާކު، ކިހިެނއްތޯއޭ އަްއޑޫ 

ވަނަ ގަރުނޭ. މި ގަރުނުގައި އަްއޑަރޯވޓަރ  21ސިޓީަގއި ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް ބިނާކުރާނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މީ 

ބުީރގެ ހޮސްޕިޓަލް އިާމރާތްތައް ކުާރ މަންޒަރު މި  25ބުީރގެ ުނވަަތ  22ރިޖުތަާކއި ބޮޑެިތ ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ބް
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ދައުލަތުން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އެބަ ެފނެއޭ. ކަނުޑ ހިއްަކިއގެން ޕާުކ އަޅާ މަންޒަާރއި، ބީޗުަތްއ 

އް. ތިން ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ޫޔތު ސިޓީއެއް ހިއްކާލީ އަްއޑޫ ހަދާމަންޒަރާއި މިއީ އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެންނަ ޙަޤީޤަތްތަ

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަީތގައި ނޫްނތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަީކ، މި ކަންކަން ވެސް މިހެން 

 60ތަްއ ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި އޮތުމާ އެްއކޮުށް އަުޅގަނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ މިހާރުވެސް ލަފާފުރުމުގެ ދަތި

އިންަސއްތަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިޖުިތމާޢީ ފޭރާން ރަނގަޅުކުރުމާއި  22މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަުށްދާކަން. ައދި މުޅި  ދައުލަތުގެ 

 ޕްރޮޖެކްުޓ މިހާރުވެސް  88ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުުރމަުށް ޓަކައި ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާކަން. ފެނާއި ނަރުދަމާއަުށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުތަުކގައި ހިނގަމުންދާ އާ މަޝްރޫޢުތަކާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކާ އެއްކޮުށް ާވކަން. 

މަޝްރޫޢެއް ހިމެނިފައިވާކަން.  29ރަުށެްއގެ މަގު ހެދުމާއި، އަދި އޭެގއިތުރަުށް ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި  19

މިލިއަން ރުފިޔާ ދީނީ ވަޙުދަތު ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކަިއ؛ އަުޅގަނޑުމެންގެ އެންެމ  451ަކއި މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމަުށް ޓަ

މަތިވެރި ރުކުން އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެން ޤައުމިއްޔަެތއް ބިނާކުރާ ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، ދީނަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ 

އެހެންވެ އަޅުގަނޑަުށް މި ބަޖެޓަުށް ތާއީދުކުރެވެނީ. ؟ ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭން އެބަޖެހޭ. ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ މިކަން ކުރީ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ޢިޒުނަުފޅާ އެކު ައޅުގަނޑުމެން ފުވައްުމލަކު ރައްޔިތުްނގެ ވެސް އުއްިމދުތަކެއް އެބަހުރި. އެ ވާހަކަ 

ުފވައްމުލަކާ ހަމާުށި ޓުއަިރޒަމް  ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އާދެ! ުފވައްމުަލކި ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ

އިންޑަސްޓްީރގެ ވަސީލަތްތައް އެންނަުށް. ފުަވއްމުލަކު ފަތުރުެވރިކަން ފެޅޫވެން. މިކަމަުށް އަުފން އިންތިޒާރެ ކެރާތާ ބަިއވަެރ 

ޒީފާ ދުވަހަެވގެ. މަ ވަރަހަ އާދޭާހ އެއްކޮުށް މި ދަންނަވަނީ ުމވައްމުލަކު ަރއްޔިތުން ރަުށި ިތބެގެން އެ މީހުންނަުށް ވަ

އަދާވެންނަުށް ފުރުޞަތުތަކެއް ސަރުކާރި އެތެެރއިން ފަހިވެގެްނގެއުމަކީ އަފުންގެ ުއއްމީދަކެ. ައފުން ބޭނުން އެބަވޭ ރަނގަުޅ 

ކުޅިވަެރގެ އިންފްރާސްޓްރަްކަޗރތަކެއް ބިނާވެންނަުށް. އަފުން އެބަ ބޭނުންވޭ ރަނގަޅެ ޤުރުާއނާއި ބެހޭ މަރުކަޒެއް ފުވަމުލަކު 

އެާއއި ެއއްޮކހޮއަސް މަ މި ބަޖެޓަުށް ވޯޓުދެނީ ފޯމިލަކު ރައްޔިތުން ކެރަމުން އައި ެއއްމެ ބޮޑު ެއްއ  ގާއިުމވެންނަުށް.

އުއްމީދު ފެންނާއި ނަރުދަމާ އެީޑގެން އެ މަންޒަރެ ފެންނުަށް ހެދި. ފުވައްމުލަކު މަގުތަކެ ތާރަ އެޑީގެން ރަނގަެޅ 

ންނުަށް ހެދި. ހަމަ އެއާއި ެއއްކޮުްށކުނީގެ މައްސަލައަުށާސް މި ފެންވަރަކަުށް ހެދެންނެން ކަމުަށް މި ބަޖެޓެން އުއްމީދެ ވެ

ހަުއސިންގ ޔުނިޓެ ފުަވއްމުލަކި ަރއްޔިތުންނަުށް ވޭންެޑވިއެންނަުްށ  200ބަޖެޓެން ހައްލެއްގެނާހު ދެންަނުށްހެދި. މި އަހަރު 

މި ބަޖެޓޭ ބެނެފައި އޮތް ލިކަްނ  އުފާވެރިކަން މި ބަޖެޓުން ގެނާހު ދެންނަުށްހެދި. އެއާއެްއކޮުށް ވެސް އަފުން އެބަ ބޭނުންވޭ

ފުވައްމުލަިކގަރާ  ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްވެންނަުށް މީ އަފުންގެ އުއްމީދު. ފުަވއްމުލަކި ެއއަރޯޕޓް ތަރައްޤީވެންނަުށް އެބަޖެހޭ. 

ން ފުވައްމުލަކި ސްކޫލްަތއް އެަބޖެހޭ ފުރިހަމަވެންނަުށް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއަުށް އުއްީމދަނީ ފުވައްމުލަކި ތިބެގެ

ފުވައްމުލަކި ދާރުން ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީެއއް އެތެރެއިްނ ތަރުބީއްޔަތުެވގެން ތައުލީމު ލިބިގެންެގއުމަކީ ފުވައްމިލަިކ 

 ކޮންމެ މަންމާކުއާއި ބައްޕާުކާއއި ުއއްމީދު. ފުވައްމިލަކި ހޮްސޕިޓަލް ފެންވަރު ރަނގަޅުވެންަނުށް އެބަޖެހޭ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްެތރި އުތުރު ދާއިރާގެ  ކުޅުދުއްުފުށީއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރި

هللا އަުށް. ދެން ފުރުޞަތުއަރުވަން މި އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢަބްދުމެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމްގެ ޚަލީލް. އަދި ހަމަ ލިސްޓުގަިއ އަދާލަ

ނަންފުޅު ވެސް އެބައޮތް. އަުޅަގނޑު ކުރިން މި ދަންނަވާލަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމުގެ 

 .މޫސާ ޣަފޫރުޢަބްދުލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީގޮތުން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށި

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު ދިރާސާކުރުމަުށް ފަހު ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ފާސްކޮުށްގެން މި  2017ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ިއއްަސއެއް ނެތް. ހަމަ އަނެންހެން ބުނަންޏާ މި އޮތީ، މި ފޮނުވި މަޖިލީހަުށް އައިއިރުަގއި މިއަކަުށް މާ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އަ

ގޮތަުށް ރޯކޮުށް މި އޮތީ އެނުބރި މި ތަނަުށް އަިއއްސަ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭނެ، ދައުލަތުން ބަޖެޓެއް 

ވަނީ ކޮންފައިާދއެއްތޯ. މީ  ފާސްކޮުށް، ެއ ބަޖެޓުން ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަުށް ފޯރުކޮުށްދޭއިރުަގއި ަރއްޔިތުންނަުށް ޭއެގން

ރައްޔިތުންނަުށް ކަޅު އަނދިރި ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓަކުން ރައްިޔތުންނަުށް ވާނެ ފައިދާެއއް ނެތް. ތެދުފުޅެއް، ުކޅުދުއްފުުށްޓަުށް 

ން މިލިއަން ރުފިޔާ. އެ އަދަދަކީ ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އޮންނަ ެއއްެޗއް. ެއހެންނަމަވެސް، ހަމަ އެއި 260އެބައޮތް 

ވާ ެއއްވެސް ކަމެއް ނެތް. ކޮުްށފައެއް ނެތް. ވޭުތވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭަގއި، މި ސަރުާކރުގައި ވާިގވެިރވާ ދެ އަހަރާިއ 

އަދި މި ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަމަ އެްއެވސް ކަމެއް ކުޅުދުއްފުުށްޓަުށް ކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެއީ މީކީ 

ނޫން. މިކަން އޮތް ގޮތް. ަތރައްޤީއޭ ިކޔަމުން މި ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ދައްކާ ވާހަަކއެއް 

ވާހަކަދަްއކަާވއިުރގަިއ، ތަރައްޤީއަކީ ލޮލަން ފެންނަ އެއްޗަކަުްށ ކިޔާ ނަމެއް. އިހުސާސްކުރެވޭ އެްއޗަކަުށް ކިޔާ ނަމެްއ. 

ދި ހދ. އަތޮޅުަގއި މިއިން އެއްެވސް ކަމެއް އެެއއް އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާިއރާއަުށާއި، އަ

މީހުން ގެނެސް އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއްޗގަިއ  10ފެންނާކަން ނެތް. މިއަދު ވެސް ކުޅުދުއްފުުށީ ހޮސްޕިޓަލުން ޮފނުވަިއގެން އެ ތިބީ 

ރޭަގއި ޓާޝަީރ މަސްދުވަހުގެ ތެ 18އެޑްމިޓުކޮުށްފަ. މީތޯ ތަރައްޤީައކީ؟ މި ތަރައްޤީގެ ވާހަކަތޯ މި ދައްކަނީ؟ ސަރުކާރުން 

ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަިއދޭން ބުނި ތަން ކުޅުދުއްފުުށި އެއީ. އަދިވެސް އެހުރީ އެ ހުރި ރޯހާލުގައި ތަން. މީތޯ ތި 

އަހަރު ވެގެްނގޮްސ  3ވިދާޅުވާ ތަަރއްޤީައކީ؟ ހދ. އަތޮޅުގައި ރިސޯެޓއް ހަދައިދޭނަމޭ މި ސަރުކާރުން ބުނީ. ސަރުކާރަުށް 

އޮތީ ބޯަދމާފައި މިހާރު. ކޮބައިތޯ އެޅި ރިސޯޓް؟ ނެތް ރިސޯޓެއް. ރަްއޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީ ލިބޭނީ  ވަނަ އަހަރަުށް މި 4

އަތޮޅުގަިއ  ހދ. ،ހަނިމާދޫގައި އެއަރޕޯޓް ހެދިޤާއިުމކޮުށްގެން.  ރައްޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީ ލިބެން ހުންނަ ވަސީލަތްތައް

މަގެއް ވެސް ނަހަދާނެ. ހިއްކާފައި އޮތް ބިމެއްަގއި އް ނުލިބޭނެ. ރަްއޔިތުންނަކަުށް ތަރައްޤީއެ ނޫނިްއޔާ އެޅިގެންރިސޯޓް 

ްއޒަތްތެރި ނޑުމެންނަކަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް އިއެޅޭނެ އިމާރާެތއް ވެސް ނޯްނނާނެ. މި ސަރުކާރަކަުށް ކުރެޭވނެ ކަމެއް އަުޅގަ
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. ވިހޭ ގޭތެރެއިްނ އިސް ތިބި މީހުންގިނަ މީހުންނަކީ ވަްއކަމާއި ފަސާދައިގެ ތެެރއިން އަ  ރައީސް. މި ސަރުކާުރަގއި މިތިބަ

 ނިއްޖެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ދަސްކޮުްށފައި ތިބި މީހުން ގިނަ މީހުންނަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެ ވެސް ަވއްކަންކުރަން

ަވގުަށް  30އޮތީ އެނގެން، ފެންނަން. މި ބަޖެޓުގައި ވެސް % އެ .ލީ ވަގަުށް ގޮހަރަުށް 20ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ %

އްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް. ބަޖެޓޭ ކިޔަިއގެން ދައުލަތުން އެތައް ލާރިަތކެްއ އިނގޭތޯ އި  ނަގާނެ

 30ވަނަ އަހަރު  2016 ޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން،އަ  ވަނަ އަހަރު؟ 2016ވީ  ފާސްކުރާއިުރގައި ކޮންކަެމއްތޯ 

 ބޯފެން ލެވިފައި ނެތް. ފުރަުުށގައި ވެސް ސާ 7އެހެންަނމަވެސް، ބުނި. ލާނެ ކަަމުށް ސަރުކާރުން ބޯފެން ރަުށުގައި ސާފު

ހަމައެއާެއކު، ނަރުދަމާ  ދައްކާ ތަރައްީޤައކީ؟ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީތޯ މިހާސިލުނުކުރެވެނީ އި 30ބަޖެޓުގެ %

ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރެވިފައި  ރަުށުަގއި ެވސް 9އިރުަގއި އަހަރު ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި އޮތްވަނަ  2016ރަުށް  34ޤާއިމުކުރަން 

އަުޅގަނޑެްއ ެއ ނަމެްއ  .މިއަުށް ކިޔަންޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ނަމެއް ؟ވިދާުޅވާ ަތރައްޤީއަކީ ނެތް. މިއީތޯ ތި

ުުށގައި ވެްސ މަގު ރަ 5އޮތްއިުރަގއި، ހަދަން ހިމަނާފައި ރަުށުަގއި ަމގު 28ވަނަ އަހަރު  2016ުށް ނެތިން. ދަންނަވާކަ

ރަުުށގައި  45އެ ވިދާުޅވާ ދީނީ ކަންަތއްތަކަުށް ވެސް  .އްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހެންގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތްހެދިފައި ނެތް އި 

ރައީސް. ދެން ބަޖެޓުން ސް ެއޅިފައި ނެތް އިްއޒަްތތެރި މިސްކިތް ވެ 20 ،އިުރގައި މިސްކިތް އަޅަން ހިމަނާފައި އޮތް

 ފެންނަނީ މި މީހުންނަުށް؟ މަންޒަެރއްތޯ މިއުޅެނީ؟ ކޮން ނާތީތޯ މިޯކޗެްއ ފެން އުޅެނީ؟ ޗެއް ހާސިލުކުެރިވގެންތޯ މިއް ކޯ

މަންޒަރެްއ ކަމެއް ކުރާ ވަްއކަމާއި ފަސާަދއިެގ ތެރޭަގއި ވެރިކަމަުށް އަާރ ތިބި ބަޔަކު ވަްއކަން ނޫން އެެހން 

 ،ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި އަުށް ބޮޑުކޮުށް ތުންގެ ފައިސާ އްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރައްޔިނޑުމެންނަކަުށް ފެނިގެނެއް ނުދޭ އިއަޅުގަ

 އިޚްލާޞްތެިރަކން ނެތް ވަގުން ެއއީ ދީނީ މީހުންނަުށް ވާނެ ގޮތެްއ ޮއވޭތޯ؟ ތިމަންނަމެންނަކީ ދީނީ މީހުންނޭ މި ކިޔަނީ.

ވައްކަާމއި ފަސާދަިއގެ ތެރެއިން ދީނީ މީހުންނަުށް ވުްނ  ެއއީ؟ ައއިސްފައި އޮތް ކަމެއްތޯ  ފޮތެްއަގއި، ކޮންއިަރކުއެއީ ކޮން 

ޔާ ދިވެހި މިލިޔަން ރުފި 271 !ބައްަލވާރި ރައީްސ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ްއޒަތްތެގަނޑު ދަންނަ ގޮތެއް ނޫން އިއަޅު  އެއީ

އެމް.އެމް.ޭއެގ . އެ ކިހިނެއް އެ ގަތީދަރަނީ  ަދއުލަތުގެ ުކންފުންޏެއްގެހުރި ފައިސާ ނަގާފައި  އިދައުލަތުގެ ޚަޒާަނއިގަ 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރިާޒވްަގއި ، ނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެަފއިދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާއޮތީ  އެގަވަރުނަރަުށް ކުެރވޭނެ ކަމެއް؟ 

ބަިއގެ  ބައިކުަޅ ތިން ޚަރަުދކުރެވޭނީ މި މަޖިލީހުގެ ހަަތރު އިސާދައުލަތުގެ ފަ  ،ޚަރަދުކުެރވޭނީ ހުރި ފައިސާ

 އިތުރު ގޮެތއް ނެތް. ރައްޔިތުންނަުށް ާކޑު ލަބިއްޔަތުންނޭ. މާދަމާ މި ޤައުމަުށް ކަމެއް ދިމާވިަޔސް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށްއަޣް

 ތޯ ތިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީއިގެން އި ނަގާ އެ ތިބެނީ ގޮހަރަުށް ލަސާކޮުޅ މި މަޖިލީހުން ހުއްދަނުގަންނަން ހުރި ފައި

ތުންނަުށް އްޔިތަަކކީ؟ ނޫން، އެެއއް ނޫން. ރަދޭން އުޅޭ ކަންތައްއިތި ހޯދަ ؟ވިާދޅުވާ އިންސާަފކީ ތި ވިދާޅުވާ ތަަރއްޤީައކީ؟

ރު ރުފިޔާއަުްށ ހަތަ ،ބުާނއިރުަގއި ދަރިފުޅަުށް އިންޓަވަލް ގަންނަން އޮތް އްޤީ އަންނަންޖެހެނީ. މުސާރަ ކުޑަެއއް ނުކުރެއޭތަރަ

ޔާއަުށް ލިޭބ ފިޑަނުުކރެއޭ ބުނާކަުށް ާޖގަެއއް އެބައޮްތތޯ؟ ހަތަރު ރުކުލިބޭ ކިރުޕެކެޓް ހަ ރުފިާޔއަުށް ލިބުނީމަ ދެން މުސާރަ 

ވަނީ. މި ނޫން އެހެން ޓީގެ މުާސރަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ކުޑަޖެހުނީމާ އާންރުފިޔާއަުށް ަގންނަން 8ލޯ ހަނޑޫ ކި
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އެހެްނވީމާ، އްަޒތްތެރި ރައީސް. ނެ ގޮތެއް އަުޅގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ އި އަންނާ ބެއް ޖަހަިއެގން މި ނަތީޖާހިސާ ގޮތަކަުށް މި

މިއީ ވައްކަމާއި ފަސާދަިއެގ ތުންނަުށް ފައިދާއެއް އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔި

މި ބަޖެޓަކުން ރައްޔިތުންނަުށް ވުމަުށް ޓަކައި ފާސްކުރާ ބަޖެެޓކޭ. ރައްޔިތުންނަުށް އަނިާޔވެރި  ،ތެރެއަުށް ަވއްދާފައި އޮތް ޮބޑު

ޮގތް ރައްޔިތުންނަުށް ނޭގެންޏާ އެ  އަުށް ވާއިސާ އެ ފަ، ޚަރަދުތައް ނުކޮުށްންނާނެ. ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި ވާނެ ފައިދާެއއް ނޯ

ުށް ވޯޓުީދގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޮޓޯ ޓީވީން އަ.އެސް.ޓީއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިީއ ޖީވާހަކަ ދައްކާނެ އި 

އަުްށ އެސް.ޓީއަުޅގަނޑުެމން އެ ުދވަހު ޖީ.އޮތީ  . މި ސަރުާކރު ދެމި މިހައިގެން ެދއްިކ މީހުން މިއަދު މީޖައެކޮޅުންޮކޅުން

އަޅުގަނޑުމެން މި . ބުނަނީ އެކު މި  ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ފަޚުރުވެިރކަމާ. އެ މީހުން އަުޅަގނޑުމެންނަކީ އިވޯޓުދިނީމާ

އްޔާ ސަރުކާރުްނ . އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރެއްޖެހުރި ކަމެއް ކުރާކަުށް ނުބުނާނަން ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ގެްއލުން

ޔިތުންނާ އެްއކޮުށް މަސައްކަްތކުރަންވީ. ރައް  ،ްއޔިތުންނަުށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިަމތީގައި. ހާމަކޮުށް ހާމަކުރަންވީ ހުރިހާ ކަމެއް ރަ

ކާރުގެ ހާސިލުކުރެވޭނެ އެްއވެސް ަކމެއް ނޯންނާނެ. ސަރު ސަދަޔާއި އަނިާޔވެރިކަަމކުންހަފިތުނަޔާއި، ފަސާދަޔާިއ، 

ަވއްކަންތައް ބަރާބަރަުށް ިއންސާފުވެރިކަމާ އެކު ބެލެން  ގެ ތެެރއިން ހިނގާްއޔާ ސަރުކާރުއިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރެއްޖެ 

. ދަނީ  ދަނީ. ދައުލަތް ދަރަމުން މިސަރުކާރުގެ ކުންފުިނތައް ބަނގުރޫޓުވަމުން އެ  ،ވައްކަާމއި ފަސާދަިއން ފޯވެއެބަޖެހޭ. 

ދަނީ. މި ވާހަކަ  މި ެއޅެމުންހާސް ރުފިޔާގެ ދަރަނި  ަލއްކަ އަުާށރަ ބޮލުަގއި ެއއް މި ޤައުމުގެ ކޮންމެ ރަްއޔިތެްއގެ

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަނާިކޔޭނީ ނުދައްަކއެއް އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ނުތިބޭނަން  އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނަން ިއނގޭތޯ.

އަިމއްލައަުށް ތިމަންނާ ވެރިކަން ހަވާލުވީ ުރގައި އޮތް ސަރުކާރަކަުށް. ސަނާކިާޔކަުށް އަުޅަގނޑުމެން ނުޖެހޭ. ސަނާކިޔޭ ވަ

 ސް ކޮުްށގެން. ކޮބައިތޯ ވީ ވަޢުދުތައް؟ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަުށް އައި ، ންތައްަތކެއް ޮކުށްދޭނަމޭ ބުނެިމވެނި ކައެވެނި

ލާރި؟ ކޮބައިތޯ ދަނޑުވެރިންނަުށް ދޭން ބުނި  ކޮބައިތޯ މަސްވެރިންަނުށް ދޭން ބުނި ން ބުނި ހޮސްޕިޓަލް؟ކޮބައިތޯ އަޅަ

ފޭލްވެފައިާވ ، ދޭން. ސަރުކާރަކީ ނާޤާބިލުރު އެބަޖެހޭ އިސްތިޢުފާމިއިން އެއްެވސް ކަމެްއ ނުކުރޭ. މިހާރު ސަރުކާ ލާރި؟

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޑުމެނެއް މި ސަުރކާރު މިހެން ބާއްަވިއގެނެއް ުނތިބޭނަން އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަސަރުކާރެއް އި 

 ތަން  ތެްއ ހަދަމުންދާއިރުގައި މިއަުށް ބޭނުންހާ ގޮަރއްޔިތުންެގ ފައިސާ، މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ޚިޔާނަތްތެރިވެ

 އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމަުށް ވުރެ އަޅުގަނޑުމެންނެއް. ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މެންބަރުން މިއަދު  ނުޖެހޭއަުޑއަހާކަުށް ތިބޭކަުށް

ގެއްލިދާނެތީ ބަލަންވީ. ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުން މަޤާމު  ބޮޑަުށް ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤަުށް

 ކީ.އޮތް މަޤާމުތަކައެީއކީ ނޫން އެ ބެފުޅުންނާ ހަވާލުކޮުށްފައި  .ކުރަމުން އެ ދަނީ ކަމެއް ބުނާހާބިރުން ސަރުކާރުން 

 އަުޅގަނޑުމެންޙައްޭޤ، އަނިާޔއޭ  ،ފޭކޮުށް ތިބެ ދެން އިންސާއެކަން ނު .ދިފާޢުކުރަންޖެހޭނީ ަތއްރައްޔިތުންެގ ޙައްޤު

ދުނިޭޔގަިއ ެއއްެވސް  ވަނީ ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ސަރުކާރުގެ އަނިާޔވެރިކަން މި ނެްތ އި އިތުރަކަުށް ިކޔާނެ ކަެމއް

هللا  .އެބަޖެހޭ ނެރެން ޔާާއއި ފިތުނަާޔއި މި ހުރިހާ ކަމަކުން އަުޅގަނޑުމެންހިސާބަުށް ގޮްއސަ. އަނި ޤައުމެއް ގަބޫލުނުކުރާ

 ...އެ ކަންތައްތައް ުހއްޓުވާަނން ންމި ސަރުކާރުއަޅުގަނޑުމެން ވާގިފުާޅއެކު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 



131 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ އްޒަތްތެއި  ދެން ައޅުގަނޑުވެސް ހަމަ ޮއވޭ.  އުޅުުމގެ ަގާވއިދުގައި ބަސްމޮުށެއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުޝުކުރިއްޔާ އި 

ބައެއް މެންބަރުން ބޮޑަުށް ކޯފާެވގެން  ވަރަުށްނުދެންނެވީ. ހުރީމަ އަޅުގަނޑު އެ ވާހަަކ ދައްަކވަްނ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު

 ދޭ. އެހާޖިލީހުގައި ބަސްމޮުށުމުގެ ގަވާއިދުން ބޭރަުށްފަހަރު މިދެންނެވި ގޮތަުށް އެބަ މަ ދަްއކަާވއިުރގައި ބަެއއްވާހަކަފުޅު

ނަވައިގެްނ އަުޅގަނޑާ ދިމާލަުށް ސީދާ ބަލަހައްޓަަވިއގެން ހުން އްިވއްޔާ ރަނގަީޅ.ކެ އްދެބޮޑަުށް ދެން ކޯފާނުވެ ވާހަކަފުޅު

ަދއްަކވާއިުރަގއި ވަރަުށް މިހެން ވަރަުށް ބަލާ ީމހުންނަުށް އެހެން ގޮތަކަުށް ވެސް މަންޒަރު ވެސް ސިފަވެދާނެ. އެގޮތަުށް ވާހަކަފުޅު

 މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މި ވާހަކަ ވެސް މިދަންނަވާލީ.ގާތްކޮުށް އުޅޭ  ހަމަ އަޅުގަނޑު ެވސް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނާ

ގެން އިއަ ދާ ހަމަ ކުރިއަުށް އޮތް މައްސަލަގެން ސީނުދައްކަާވއިރު އެހާ ބޮޑަުށް ކޯފާެވވަަޑއިފުޅު ބަރަކު ވާހަކަމެންއެްއވެސް 

އްޒަތްތެިރ މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ އި  ހަކަފުޅު ގެންދެިވއްޔާ ވަރަުްށ ރަނގަޅުވާނެ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުވާ

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަުށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރީމަތިވެ

ގެ ވާހަކަ މޭޒުްނ އަންނަ ނަސޭހަތްތައް ގަބޫުލކޮުށްގެން އަުޅގަނޑު އްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިރޔާސަުތގެ ާޔ އި އާދެ! ޝުކުިރއް

ހަރަުްށ ވަނަ އަ 2017ދެ! . އާ ގޮތަކީ ންދެވޭތޯ ބަލާނަން އެއީ ކަންނޭނގެ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު އޮންނަގެކުރިއަުށް 

ބުރަ  ވަނީ ދަުލވެތަނުގައި ހިނގަމުންދަނިޮކުށް ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގެ ބައް ގެ ބަހުސް މިހުުށަހެޅުނު ބަޖެޓު

ދެން  .ބަލާ ކޮމިޓީތާ ަބޖެޓު، ތާކުރާ ކޮމިޓީދިރާސާ އާެދ! ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ؛ .މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށްފަ

ންނޭނގެ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ެޖހޭ ކަނުކޮންމެހެން ކިޔާކަުށްއަޅުގަނޑު ސާގެ މާނަ ދިރާދެން  .ދިރާސާ މި ކިޔަނީ މެންއަޅުގަނޑު

ފުދޭވަރަކަުްށ  .އޮތީ ީޓގެ ިރޕޯޓް މިބަހެއް. އާދެ! ކޮމި ގެންދާ ދިވެހިން ކުރިއަުރވަމުންވެގެ މިހާރު އެންމެން ،ބަސްދިވެހި

ޓީެގ ދިރާސާކުރާ ކޮމި އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރާ ބަޖެޓްންނަމަވެސް، ރިޕޯޓެއް. އެހެ ލިޔެަފއި ހުރި ބޮޑު ގިނަ ވާހަކަތަެކއް

އެްއޗެއް ކަމަުށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. އާދެ! ހިތަުށްއަރާ އަުޅގަނޑަުށް މި ކަންކަން ނޭނގޭތީ  ޒިންމާއަކީ ކޮަބއިތޯ؟. ކޮބައިާބަވއޭ؟

މުޅި ބަޖެޓުން  ނޫނިއްޔާ، ބެލުްނތޯ އި.ޕީަހމައެކަނި ޕީ.އެސް.އަ ،ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ޒިންާމއަކީ ،މިހެން މިދެންނެވީ

އް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަުށް އެ ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދެން  ބަޖެޓުގެ ކަންކަން ޭރިވފައި ؟ންތޯަތއް ެބލުޤައުމަުށް ފޯރާނެ އަސަރު

ކޮންމެ  ،ވީމަޝްރޫޢުތައް. މިހެން މިދެންނެ ،ތައްޓުނުވަތަ ޕްރޮޖެކް ،ންދަނީ ކިހިނެއްތޯ މާލީ ކަންތައްތައް ހިޖުރަކުރަމު

ޑު މެދުރާސްތާެގ ުޅގަނއެެހން އަ އަންނަނީ މެދު ރާސްތާެގ ބަޖެޓެކޭ ކިާޔ ބަޖެޓެއް. ނަުށްއަހަރަކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

މެދު ރާސްާތގެ ބަޖެޓެކޭ.  ،ތަނަުށް ބަެޖޓް ހުުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވޭ ޅާފައި މިބާރުއަ ވަަރުށްބަޖެޓޭ މިދެންނެވީ ކުރީަގއި 

މިހާުރވެސް  ،އާދެ! މިހާރު އެހެން ވިާދޅުވި ނަމަެވސްބަޖެެޓކޭ. ކަންކަްނ ޕްރޮގްރާމުކުެރވިފަިއވާ  .ޓެކޭޕްރޮގްރާމް ބަޖެ
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މިހެން ދެން މިގޮތަުށް މިހެން އޮންނައިރުަގއި.  ން މި ތަރައްޤީގެ ަކންތައްތައްއެބަޮއވޭ ތިން އަހަރުގެ ލިސްެޓއް. އަމުދު

ނަނީ ކަމަުށް. ނުވަތަ ންއޮއަހަރަުށް ޕްލޭންކުރެވިފައި ވެނީ ކަންކަްނ ތިން އްޔާ އަުޅގަނޑަުށް ލަފާކުރެއްޖެވެ ހުންނަ ކަމަުށް

މިގޮތަުށް.  ،ހާސިލުކުރަން މިވެނި އަމާުޒތައް ،ިމވެނި ކަންކަމެއް  ގެ ތެރޭގައިހުންނަނީ ކަމަުށް ތިން ހަތަރުކޮުށްފައި ޕްރޮޖެކްޓު

ހަމައެކަނި އަދަދުތައް އްޔާ ކަމަުށް ވެއްޖެރާ ދިރާސާކުމިހެން މި ކަންކަން ހުންނައިރުގައި އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ ބަޖެޓް 

ވެސް އެ  މި ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން ނޫނަސް ؛މެންބަރުންތައް ނޫނިއްާޔ ދާއިރާގެ  ވޭތޯ ބަލައި،ދިމާ

ވާ އަާމޒުތައް ވިދާޅު  ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރާނެ ކަމަުށް މި މި ،މީހުންގެ ޝަކުވާަތކަުށް ެއޑްެރސްކުރެވޭތޯ ބެލުުމގެ ބަދަލުަގއި 

ވަރު ވެްސ  ސިލުކުރަްއވަން މަސައްަކތްކުރެވިފައި ހުރިނޫނިއްޔާ ބަޖެޓުން ދޭހަވާ އަމާޒުތައް ހާ ،ހަޅުއްވަމުންބަޖެޓް ހުުށަ

ވަނަ އަހަރަުށް  2016ޮގތުގައި  އަުޅގަނޑަުށް ހީވާ ،މިދަންނަވަނީކަމުަށް އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. މިހެން ނެ ބަލަންޖެހޭ

ކަނަޑއެޅިފަިއ  ވަނަ އަހަރު ކުރާނެ ކަންތަކެއް 2018 ،ންތައްތަކެއްކަ ކުރާނެަވނަ އަހަރު  2017 ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި

 ބަޖެޓުގައި ،ހިނގާފައި ހުރިތޯ ންަތއްތައް އެ ކަ ،ކުރިމަތިލާއިރުއަޅުގަނޑުމެން  ނަ އަހަރާއެ އަހަރު ނިމިގެން އަން ،ހުރިއްޔާ

ެވްސ މިހެން ކުެރވުނީ ކޮންކަންތައްތަެކއްތޯ،ހާސިލު ވަީނ ކިިހނެއްތޯ،ކުރެވިފަިއ ކަންތައް ތަންފީޛު ހުރި ކަނޑައެޅިަފއި

ން ދެންނެވި ސަބަބު ވެސް އަޅުގަނޑު މިހެބާއޭ އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ. ބަލާބެލުން އޮވޭހެން. އެއްވެސް ބަޔަކު 

ވެނި ކަންތަެކއް މި އަހަރު އަުޅގަނޑުމެން ާފސްކުރާއިުރގަިއ ޮއވެދާނެ މިެވނިމިލާނަން. ބަެއއް އަަހރު ތަކުަގއި ދަންނަވައި

އަލަުށް ފަުށަން. އޭގެތެެރއިން މިވެނި، މިތައް ޕަސެންޓު ޖެހިެގން އަންނަ އަހަރު ކުރަން. ދެން އޭގެ ފަހުން ފުރިހަމަކުރާ 

ގޮތަުށް.  މިހެން މި ކަންތައް މި ހުންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަލަުށް ބަޖެޓު އަންނައިރު އެ ަކންތައްތައް ެއއްެވސް ގޮތަކަުްށ 

އަހަރުެގ  5ޖޫދުަގއި ނެތް ކަންތައްތަކަުްށވެ، އުނިެވގެންދާކަން ވަރަުށް ގިނައިން ފެނިަވޑަިއގަންނަވާެނ މި ބަޖެޓުތައް؛ ވު

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ައހަރާއި  2016ބަޖެޓު ދިރާސާކޮުށްލެއްިވޔަސް އެކަން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ 

ަޑއިގަންަނވާނެ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑަުށް އެންމެ ފަސޭހައިން ފާހަގަކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުެގ ބަޖެޓު ބައްލަވައިލެްއވިަޔސް ފެނިވަ

ދާއިރާ. މިދެންނެވިހެން މިދިޔަ އަހަރު އޮތް، އއ. މަތިވެީރގެ ނަރުދަމާ އޮތް. އަދަދުތަކެއް ަޖހާފައި ހުރި. ޑިޒައިްނކުރަން 

ކުރެވި، އިޤުލާނުކުރެިވގެން ހަާވލުކުރެްއވި. އެހެންނަމަވެސް، ހަވާލު ވެސް ކުރެްއވި. އއ. ފެރިދޫގެ ނަރުދަމާ އޮތް. ޑިޒައިން

މި އަހަރު ބަޖެޓު އަިއއިރަކު ނެތް. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ، މިގޮތަުށް މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތައް ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފަިއ 

ބެލުން މިއީ އޮންނަ ކަމެްއ  ހުންނަ ކަންތައްތައް ތަންފީުޒކުރެވޭ ވަާރއި ތަންފީޒުނުކުެރވޭ ނަމަ ނުކުެރވެނީ ީކްއވެތޯ 

ނޫންބާވައޭ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ކަންކަން ކުރިއަުށް ޕްލޭންުކރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުންނާނެ. 

 އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަކަުށް ބައެއް ކަްނކަމުަގއި އެގޮތަުށް ގޮންޖަހާފައި ތިބޭ ބައެއް، ކަންކަން ކުރުުމގެ

ޤާބިލުކަމުގެ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް، ައަވއްޓެރި ޤައުމުތަުކގައި ކަްނކަން ޕްލޭންކުރަނީ، އަމުދުން ތަރައްޤީގެ ކަންކަްނ 

އަހަރަުށްކަން ވެސް ގިނަ މެންބަރުންނުަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި ޭއގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުާވ، ނުވާ؛  5ޕްލޭންކުރަނީ 

ގިނަ ކޮމިޓީތަކާ ޚިލާފަުށް  ،ކުަރން ފިޔަވަޅުަތއް ައޅަމުންދާކަން ވެސް އެނގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަންކަން ބަލައި ރަނގަޅު
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ގަިޑއިުރ  19ބައްދަލުވުން ބާއްާވފައި އެބައޮތް.  9 އެއީ ރާ ކޮމިޓީން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަްއވާަފ.ބަޖެޓު ދިރާސާކު

މިނެޓުން  5މައްސަލަތައް ނިންމުމުަށް  ،އި މިހާރު ބައެއް ބިލުތައްއޮްތ. ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގަ ަފއި އެބަކުަރއްވާމަސައްކަތް

ބުރަ ، މިނެޓުން ވެސް އެބަ ނިންމަވާ. އެހެންވީމާ 15ިމނެޓުން ވެސް އެބަ ނިންމަވާ.  10ވެސް އެބަ ނިންމަވާ. 

 މަސައްކަތް ފުރިހަމައެއް ައޅުގަނޑު މިދެންނެވީ  ،ކުރާނީ. އެެހންނަމަވެސްމަސައްކަތްތައް ކުރެްއވިކަުމގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ޭއގެން ުކިރ  އަދަދުތަްއ ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް، ބަޖެޓުަގއި ކަނޑައެޅިަފއިވާ  ،ނުވެއޭ. ބަޖެޓު ހިމެނިފައި ހުރި ކަންކަން

ވަންޏާ އަުޅގަނުޑ ންކަމަުށްއެެހން ބަޔަކު ކުރާ ކަމެކޭ ެއއީ. އެހެ ،ތި ވަޒަްނކުރުމެއް ނެތޭ. ދެން ވިދާޅުވާނެ: މީފައިދާ

 މިހާރު އެ ދެއްެކވިއިރު ތަނުގައި ވާހަކަފުޅު ވާހަކަ ދޫކޮުށްލާނަން. އާދެ! ބައެއް ބޭފުޅުން، ބަެއއް މެންބަރުން މި ވެސް އެ

 ރސިޓީތައް ހެދުްނ،ރަުށުަގއި ތިބެެގން ޔުނިވަ .މީދުތައް މި ފާހަގަކުރަްއވަނީތަަރއްޤީގެ އަމާޒުތަްއ، ުއއް ގެބޭފުޅުންގެ ދާއިރާ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި ިމ  ޒީފާ ހޯދުމުގެ ކަންކަްނ، ެއކަމަކުމެނަުށް ވަރަުށުގައި ތިެބގެން އެން

ސާފު ބޯފެްނ  ،ން ވު ނުކުރެވޭވަރު ފެން ތަޣައްޔަރުެވ ބޭނުން، ކަްނކަން. މިދެންނެވީ ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ ވަރަުށް ޭބސިކު

ތަންތަނުގައި ހިމަންދޫ ފަދަ  އއ. ފާފުރޭނެ ގޮތް ނެތް ކަންކަން. ލަ މިފަދަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ލިބުން، ވުން، ލިބޭނެ ގޮތް

ވެސް ެއއްކަަލ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މީގައި  މީގެން ،މިފަދަ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ ،ބަނދަރެއް ހަދައިދިނުން

ތުތައް ުކޑަކުރުމަުށް ފާްއާޔ އެ ތަތަފާތުތަކެއް ހުރި ކަމަުށް ެވއްޖެ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ތަފާތުތަެކއް ހުރިކަން އެބަ ފެނޭ.

ކުރެވޭ ގޮތުަގއި. ޖެހޭ ކަމެއް އަޅުަގނޑަުށް ގަބޫލުގޮތުަގއި ބަޖެޓުގައި އަމާޒުކުރަން ވެސް އަުޅަގނޑަުށް ހީވާ މަސައްކަތްކުރުމަކީ

އްޔާ. ގެން މިގޮަތުށް ކުރާ ކަމަުށް ވެއްޖެ ހަމަހަމަ ބައެއް ކަމަުށް ބަލައި  އިންސާފުން، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީއެއީ 

ަބއެއް މީހުންނަުށް  ،އެންމެނަުށް ހަމަހަމަކަން ލިބިގެންވެއޭ. އެހެްނނަމަވެސް ،ަބއެއް ފަލްސަފާތަކުގައި ހުރޭ ،މަވެސްއެހެންނަ

. ވާނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އަާމޒާކަުށް އަުދގެހަމަހަމަކަން ބޮޑަުށް ލިބިގެންވެއޭ. އަުޅގަނަޑކަުށް ހިެއއްނުޭވ މިއީކީހެނެއް މި

ދެ! ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ދިވެހިބަހުގައި ވަރަުްށ ޖެހޭ. އާވާަހކަ ނިންމާލަން އެބަ ަގނޑުގެއެކު އަޅު ރަނގަބީލު ޖެހުމާ

ން. އެއް ބަހަކީ އާދެ! ލައްގާ ހުރަޔަުށޭ ލައްގާނީ. ޭއެގ ލާނަބަހެްއ، ދެތިން ބަހެއް ދަންނަވައި މުކޮުށް ބޭނުންކުރެވޭއާއް

ލާނަން. އާދެ! ފިނދަނައާއި ސް ދަންނަަވއި އެހެން ވާހަކަެއއް ވެ ދެން އެއާ ގުިޅގެން އަދި ތަފްސީލަކަުށް ނުދާނަން.

 ،ޓެއް ހޮވުނީ އަތިރިމަތީން. އަނެއް ދޫނި ގޮސްާވނެ. އޭގެތެރެއިން އެއް ދޫންޏަުށް ރަން ފޮުށްބޮނޑަނައިެގ ވާހަކަ ައއްސަ 

 ޔާ.ޓެއް ލަްއގަޅޭ. މައިން މަގަުށް ލައްގަޅޭ. ުޝކުރިއް ން ފޮުށްަލއްަގޅޭ ރަާއދެ! ލައްގަޅޭ، އަތިރިމައްޗަުށް ގޮސް ބުނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ ،އަުށް. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން އޮތީهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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ިއއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ،އެރުވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން. އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި، އަސްލަމް މުޙައްމަދު

 އަުށް. هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

صحبه وعلى آله و الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  والص  . العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  އަހަރަުށް ދައުލަތުން ލަފާކުރައްވައިވަނަ  2017ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  .أجمعين

ދަނީ އެ ބަޖެޓުަށް  މުން މިތަޅުމުަށް ހުުށަހެޅުއްވު ފަހު މަޖިލީހުގެނިންމެވުމަުށް ދިރާސާކުރަްއވައި ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ކޮމިޓީން

މި ބަެޖޓަުށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަުށް  ،ބަހުސްކުރައްވަމުން. އެންމެ ުފރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ލީހުެގ ވަރަކަުށް މަޖި ތި ބޭފުޅުން ކިތަންމެ ،ތާއީދުކުރަމޭ. ހަމައެާއއެީކގަިއ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ

ންނަވާެނ ފާދެއްވާފައި ވަަޑިއގަރަީއސް ޔާމީނަކީ ެއގޮތަުށް ިއސްތިޢު، ފާއަުށް ޮގވިޔަސް ތަޅުމުގައި ަރއީސް ޔާމީްނގެ ިއސްތިޢު

ތުންނަުްށ ފަރާތްތަކަުށާއި ދިވެހި ަރއްޔި ންކަން އިދިޮކޅުއި ވަަޑއިނުގަންަނވާނެކަމުެގ ޔަޤީފާދެްއވާފަބޭފުޅެއް ނޫނޭ. އިސްތިޢު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ  ،ޅުގަނޑު މިއަދު އަރުވަން ޭބނުންވޭ. ދެން ހަމައެާއއެީކގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީއަ

ޔިތުންނަުށް ދިވެހި ރައް ،ނުވަތަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް ރާއްޖެއަުށް ައންނަ ތަރައްޤީ ނުފެނުނު ނަމަވެސް ،އެ ވިދާުޅވާ ފަދަ

ަދނީ ފެންނަމުންނޭ. އަދި އޭގެ  ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ައއި ތަރައްީޤއާއި ކުރިއެރުންއަހަރު 3 މި ރާއްޖެއަުށް ވޭުތެވގެންދިޔަ

ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަުށް  ދަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެމުންނޭ. އެކަމުގެ ސަބަުބން ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން މަންފާ

ލާކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން. މަުށް އަުޅގަނޑު ބަލައިިކަވކި ކަންކަބަޖެޓުގެ ވަ ތްތެިރ ރައީސް.އިތުރުވަމުންނޭ. ިއއްޒަ

ވަނީ މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދަުށް ވަރަުށް ބޮޑު އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން، އެހެންނަމަވެސް

މާޢީ ޢަދާލަތު ބުން ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިޖުތި. މި ބަޖެޓުގެ ސަބަނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނެގއޭކުރިއެރުމެއް ލިިބގެންދާ

ޖެޓުގެ ސަބަބުން އިމުކުރުމަުށް މަގުފަހިެވގެންދާ މަންޒަރު ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެބަ ފެނެއޭ. ހަމައެާއެއކީަގއި މި ބަޤާ

ން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ންކަ ތި ކުިރއެރުން އަންނާނެކަމުގެ ޔަޤީމްރާނީ ތަރައްޤީއަުށް ހީނުކުރާވަރުގެ ޮބޑެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢު

ހަކަ ދައްަކއިފި. މިތާނގައި ބަޖެޓަުށް ވާހަކަދައްަކމުން ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެބައޮތޭ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ. އަޅުގަނޑު ވެސް ެއއްބަސް. ލުތައް ރަނގަޅަުށް ބަލައި ތަޙުޤީޤުމަކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަ

 ،ހަމަ ކުރަންވާނެ ކަމެއް. އެއާެއީކގައި ފަޚުރުވެިރވެ އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެއީ

އި ިތއްބަަވިއގެްނ މި ސަރުކާރުން ނޫނީ އެކަން ކުރި ސަރުކާެރއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނުނޭ. މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގަ 

ބޭފުޅުންނާ  އެ، އެ މައްސަލަަތއް ތަޙުީޤޤުކުރަްއވައި ރިަވޑަިއގެން މަލުތައް ހިންަގވާ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ކެކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަ

ގެންދަވާ މަންޒަުރ ޑަިއގަތުމެއް ނެތި ައޅުއްވަމުން ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ފިޔަަވޅުތައް ަފސްޖެހިވަ

ބަ ގަބޫލުކުަރްއވައޭ. ހަމަ ހިތާމަޔާ އެީކގަިއ . އެކަން ދިެވހި ރައްޔިތުން އެމިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވައޭ
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ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހެނީ، އެނޫން ސަރުކާރުތަކުން ެއ ސަރުކާރުަތކުަގއި ތިއްަބވަިއގެން ިޚޔާނާތްތެރިވި ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭަގިއ 

ތް ގޮތޭ. މިއީ ކަމުގެ ފިޔަވަުޅއަުޅއްވަންޖެހިަވޑައިުނެގންނެވިކަން ވެސް ދިވެހި ރައްިޔތުންނަުށް އެބަ އެނގެއޭ. މިއީ ކަން އޮ

ޙަޤީޤަތޭ. ރާއްޖެއަުށާއި އަޮތޅުތަކަުށް، ރަުށްރަުށަުށް އަންނަ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ، ތަރައްޤީ ނުެފންނަ ވާހަކަ ދަންނަވައިލާއިުރ 

. ވަކި ާދއިރާެއްއގެ ވާަހކަ ދަންނަވާކަުށް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކެއް ައޅުގަނޑު ބޭނުން ހާމަކޮުށްލަން

އަޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވިހެން ރާއްޖޭގެ އެކި ާދއިރާަތއް ަވކިަވކިން ދަންނަވާކަުށް ޭބނުމެއް ނޫނޭ. ހަމަގައިމު ވެްސ 

އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ، ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މާމެންދޫއާއި ފޮނަދޫގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެ ތަނަުށް 

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މާމެންދޫަގއި ވަނީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަެނއް  3. މިސާލަކަުށް މި ވޭތުވެިދޔަ އަންނަ ތަރައްޤީ ފެންނާނެ

ހިސާބުަގއި  އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ޖެނުއަރީ މަސްޤާއިމުކޮުށް ޚިދުމަތްދޭން ފަުށާފަ. ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް މިހާރު އެ އޮތީ ނިމިފަ. 

މާރާތެއް ނުކުެރވެއޭ. ފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ މިސްކިތެއް އިދެްނމެ ބޭ ނުގެ؛ޒަމާއެީކގައި މި މަތް ލިބެން ފަުށާނެ. ހަމަ އެއާ ޚިދު

އެީކަގއި މި ސަރުކާރުން އެ ރަުށުގެ ކަރަންޓުގެ އެއާދަނީ ނިމެމުން. ހަމަ ނީ ފެންވަރުގެ މިސްކިތެއް އެހެރައެންމެ ޒަމާ

 ނޫނީ އެ  އްވާފަ.އެ ރުަށުަށް ހަދިޔާކުރަ ވަނީ ޖަނަރޭޓަރު މިހާރު  3ސައިުޒގެ  3މައްސަލަ ޙައްލުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ތަފާތު 

 ބައްތިބަނދަރު، ބަނދަުރމަތި ރީތިކޮުށް ،އެީކގައި ބަނދަރުގެ ަމސައްކަތް ނިންމައިއެއާ ރަުށަުށް ގެންގޮސްެދއްވާފަ. ހަމަ 

ޔިތުންނަުށް މާމެންދޫ ރައް އެ އޮތީ ނިމިފަ. އޭގެއިތުރަުށް ާއސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ބޭސްފިހާރައެއް ޖަހައި، ޕޭމަންޓް ހަދައި

ކިަތންމެ ވާހަކައެއް ެދއްިކޔަްސ  ،އިމުކޮުށްދެްއވާފަ. މިތާނގައި ޙަޤީޤަތް އޮޅޭ ގޮތަުށް ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ދެއްިކޔަސްވަނީ ޤާ

ަކންތައްތައް ތިމަންނަމެންނުަށް  އަހަރުކަން މި 3މާމެންދޫގައި ދިރިއުުޅްއވާ ަރްއޔިތުންނަުށް އެނގޭެނ ދެއްތޯ ޭވތުވެދިޔަ 

ފޮނަދޫއަުށް  އާދެ! ؛ބޫުލކުރާނެ ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަނުޑގެ ރަުށަުށްވެްސ ރައްޔިތުން ގަަގއިމު . އެީއ ހަމަިދޔައީވެގެން މި 

ދިވެހިާރއްޖޭެގ ގަންަނވާނެ، ރޯަޑކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިބަލައިލާއިރު ފޮނަދޫާއއި ގަުމގެ ލިންކު

 އެންމެ ރީތި، އެންމެ ވަރުގަދަ، އެްނމެ ބޮޑު މަގު. އެ އޮތީ މި ،ތާރީޚުގައި ވެސް މިހާތަނަުށް ހެދުނު އެންމެ ފުރިހަމަ

ެއކީަގއި ފޮނަދޫގެ އެެތރޭގެ މަގުަތއް މިހާރު އެ ދަނީ ހެދެމުން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހަމަ އެއާނިންމާފަ.  ސަރުކާރުން ހަދައި

އިމުކުރުމުެގ މަސައްަކްތ ނިޒާމު ޤާ ފެންނާނެ. ފެނުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ޭއގެ ލުއިަފސޭހަ ،ކައިރި މުސްތަޤުބަލެްއަގއި ނިމި

އެ ޚިުދމަތް ލިބެމުންދާނެ. ތަޢުލީމީ  ،ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ނިމި 2017މިހާރު އެ ދަނީ ހިނގަމުން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ 

އި ނިމެމުން. ފޮނަދޫގަމާރާތެއް މިހާރު އެ ދަނީ ކްާލސްރޫމްގެ އި 9ރުމަުށް ޓަކައި މަރުކަޒުގެ ޖާަގިއގެ ދަތިކަން ޙައްލުކު

މާރާތްކުރަން ވަނަ އަަހރު ނިމުނުއިރު އި 2008ޚިދުމަތްދޭން އެ ހެރީ ފަުށާފަ.  ،މާރާތް ނިމިހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އާ އި 

މާރާތުގެ މަސައްކަތް މިހާުރ ެރވި ހުރި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އިނުކުތަކުގެ މަސަްއކަތްފަުށާފައި އޭގެ ފަހުން ދިޔަ ދުވަސް

ކަންކަމަީކ  ސް އެތައް މަަސއްކަެތއް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މިތާ ތިބެގެން ދަންނަވާލެވިދާނެ. މިގޮދަނީ ހިނގަމުން. މިހެންއެ 

ަގއިމު އި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުންނަުށް ހަމައެ ރަުށްރަުށުގަ  ،މިތާނގައި ޙަޤީޤަތް ޮއޅުވާލަން ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ބަަޔކު ދެްއިކޔަސް

މިައދު އަޅުގަނޑު ވާަހކަ ފަުށަމުން  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނަވަނީ. ވެސް އެނގޭނެ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި ދަން
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އަުޅގަނުޑ ނެތީމޭ މުޅި ބަޖެޓުގެ ހުރިހާ ކަންކަމަުށް ަވކިަވކިން ވާހަކަަދއްކާކަުށް. ެއކަމަކު ައޅުގަނޑު  ،ވެސް ދެންނެވިން

ތިޞާދަުށް ގަތީމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްއިތިޞާދީ މާހިރަކު ވެރިކަމަުށް ވަޑަ ުށް އިޤްދިެވހިރާއްޖެއަ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

މިލިއަން ޑޮލަރު  271ޖެހުނު ލިބިގެންދާ ކުރިއެރުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ދަނީ ފެންނަމުންނޭ. ޖީ.އެމް.އާރަުށް ދައްކަން 

ދަްއކާނެ ކިޔާފައި އެއް ުދވަހުން ދަްއކާލީމާ ދެން އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ހަދާނެ ގޮތެއް ނެތިގެްނ، ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެްނ، ބަން

ވާހަކަެއއް ނެތިގެން މިއަދު ތިެބގެން ދައުލަތުގެ ިރޒާވުންނޭ ެދއްކީ، އަނެަކއްަޗކުންނޭ ދެއްކީ ކިޔަކަސް އެެއއް ރަްއޔިތުންގެ 

ތެރެއަކު ނުހިނގާނެ. އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ހީކޮުށްގެން ތިބީ ހަމަ އިންޓްރެސްޓް އަރައަރާ ޮއންނާނީއޭ. އެ ފައިާސއެއް މި 

ިމލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާލީމާ  271ދެއްކޭނޭ. ެއކަމަކު ކުއްިލއަކަުށް އެއް ުދވަހު ޑަންކިޔާަފއި ނު ސަރުކާރަކަުށް

އެނގެނީ މި ސަރުކާރުގެ ގަޓު ހުރިވަރު. މި ސަރުކާރުގެ ވިސްުނން ހުރި ގޮތް. މި ސަރުކާރުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ފަހުގެ ތާރީޚުގައި  އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު. ރައީސް ޔާމީންގެ ތަަޞއްވުރު.

ޖެއްސުމަުށް ެއ ތަސްވީރުަގއި ކުލަ ،ސިުލކުރުމަުށްގެން ވަަޑިއގެން އެ ތަަޞއްވުރު ހާއިއްވުަރކަ ތަޞަ  އަުށްދިވެހިރާއްޖެ

ން މިީއ ޑުމެއެީކގަިއ މަސައްކަްތކުރެްއިވ ވެރިައކު އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެމޭ. އަުޅގަނމިއަުށްވުރެ ކެިރގެން ޤާބިލުކަާމ 

މާލޭަގއި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަުށް  .ކުރުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ވާަހކަެއއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކޮންމެހެން ހުޝާމަދު

ފެންނާނެ މާލެއަުށް އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީ. އަތޮޅުތަކުަގއި އުޅުްއވާ ރައްޔިތުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ އަތޮޅުތަކަުްށ 

މިައދު  ،ވިދާޅުިވޔަސް ދޭތެރޭގައި ބްރިޖެއް ނޭޅޭނޭ އާއި ާމލެއާމެ ވަރަކަުށް ހުޅުމާލެންއަންނަ ތަރައްޤީ. ކިތަ

އޮތް ދަނީ  ވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އެ 2ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް އެ ދަނީ ނިމެމުން. ހުޅުމާލޭގެ 

ދެން މިއަދު މިތާ ތިބެ ތަރައްޤީެއއް ނާދެއޭ، ކަމެްއ  ތާއިން ބިން ހިއްކާ ނިންމާލީމަހަފު 9 ފެުށިގެން ކުރިއަުށް. އެންމެ

ހޮސްޕިޓަލް ވެސް  ސަރުކާރުން އަްއޑޫަގއިމިއީ ޙަޤީޤަތް. މި  ކާކަުށްތޯ އެކަން ގަބޫލުކުެރވޭނީ؟ ނުކުރެވެއޭ ބުނީމަ

ަތއް ވެސް އިމުކޮުށްދޭނީ. މި ސަުރކާުރން އަްއޑޫެގ މަގުސަރުކާުރން އަްއޑޫަގއި ނަރުދަމާ ވެްސ ޤާ މަރާމާތުކޮުށްދޭނީ. މި

ައތޮޅު ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ވެސް  އެއަރޕޯްޓ ވެްސ ހަދައިދޭނީ މި ސަރުކާރުން. ުށ. ދޭނީ. ހަމަ އެގޮތަުށް ުކުޅދުއްފުުށީހަދައި

ހަދާނީ މި ސަރުކާރުން. މި ސަރުކާރަކީ ތަފާތުކުރުމެއް ނެިތ ހަމަހަމަކަމާ އެކީގައި ަރއްޔިުތންނަުށް ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަުތ 

 ،ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ލަޖުމު، ތްކުރަމުންގެންދާ ސަރުކާރެއް. އެހެންވީމާ ފަހިކޮުށްދޭން މަސައްކަ

އި މަންފާއަުްށ ޔާ ދިވެހި ޤައުމުގެ ލާބަ ނެޭތ. ދިވެހިރައްޔިތުންާނއި މިވަރުގެ ސަުރކާރެއް ިދވެހިރާްއޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ދެކެފަެއއް

އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މުޅި ދިވެހި ތާރީޚުގައި ަވކި ދައުރެްއ، ވަިކ  ؛ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާ މިވަރުެގ ސަރުކާރެއް

. ރަްއޔިތުންެގ ނޫން. ިމވަުރގެ ސަރުކާެރއް ދިވެހިާރއްޖެ ދެކެފައެއް ުނވެއޭ  ވެރިކަެމއް އިްސތިސްނާކޮުށްފައެއްޒަމާނެއް، ވަކި 

ރައްޔިތުންނަުށް ވަފާތެރި  ،ުށް އިޚުލާޞްެތރިވަރުގެ ަޤއުމަ ރަީއސް ޔާމީން ، ކުރާ މަސައްކަތް އި މަންފާއަުށް ޓަަކއިލާބަޔާ

ދަންނަވަނީ ވަރަުށް ކެިރގެން. އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން  ވެރިައކު މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދެކެފައެއް ނެތޭ މި

ރާމާއި ދާލަތު ެގނެސްދެއްވުމުން، އިޙްތިން، އިޖުތިމާޢީ ޢަތިޞާދީ ގޮތުން ކުިރއެރުން ޯހދަމުއިޤް ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ
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الم عليكم ورحمة الس  وބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ.  ޤަދަރު އެންމެހައި ރައްޔިތުން ހިތުގެ ލޯބިން ދެނީ ރައީސް ޔާމީނަުށޭ. ވަރަުށް

 .وبركاته هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަުށް. ޕީ.ޕީ.އެމުން ދެން ފުރުޞަތު އަރުވާލަން އޮތީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ

 ލީލް. ޚަهللا ޢަބްދު

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ދައްކަން ހުރި ވާހަކަ ނޫން އެހެން ވާހަކައެއް ދަްއކަންޖެހުނީ.  ވެސްއަނެއްކާ އީސް. އިްއޒަްތތެރި ރަ .ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް

ނަމަ، އާދެ! ދެން އަުޅގަނޑުމެްނ  ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަިކ ބޭފުޅެއްގެ ޖީބުން ދެްއވި ބިލިއަނަުށް 4މިލިއަން ޑޮލަރު  271

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންެގ ފައިސާއިން ކޮންމެ ތާކުން ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އެއަުްށ އަޅުގަ 4ދައްކާކަުށް ވާހަަކެއއް ނެތް. މި 

ކަމުަގއި ިވޔަސް، ެއީއ އެއީ ކުންފުންޏެްއގެ ރިާޒރވުން، ކަުމގައި ިވަޔސްެއއީ އެމް.ެއމް.އޭގެ ރިާޒވުން؛ ނަގާފައި ދިނަސް

ިވޔަްސ  ކަމުަގއި ރިޒާރވުން އެއީ މިދެންނެވީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ރައްޔިތުންގެ ކުންފުންޏެްއގެ ؛އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ޮބލުގަިއ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ބޮލުގައި އެޅޭ ފައިސާެއއް އެއީ. އެހެްނވީމާ، 

މީހުން އެްއެވްސ  ކުރީ އެލު.އެމް.އާރުގެ ެއގްރިމެންޓް އުވާީލ، ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިޖީ ،އަޅުގަނޑު މީގެ ކުރިންވެސް ެދންނެވީ

އެކަން ކުރި  .އްމު އުސޫުލތަކާ ޚިލާފަުށްކަންކޮުށްއުޅޭ އާ . އަދި ދުނިޔޭަގއި ނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށްގާ .ސަބަބެއް ނެތި

މުޙައްމަދު ވަީޙދު ޙަސަންމަނިކު އަތުން އެ ފައިސާ ނަންަގވާުށޭ. އަދި ެއ  .ރންގަވާުށޭ. ޑމީހުންގެ އަތުން އެ ފައިސާ ނަ 

ކަމެއް ނޫން.  ބޮޑު މޮޅު އެ ފަިއސާ ނަންގަވާުށޭ. ދެން ޔާމީންެގ މާޒިމާ ޝުކޫރު އަތުން މަނިކުފާނަުށް އޭރު ލަފާދެއްވި ޢާ

ދެކެން. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ ކޮންމެހެން އޯވަރަނއިުޓގަިއ އް ކަުމގަިއ ައޅުގަނެޑއް ނުބޮުޑ މޮުޅކަމެ ރައީސް ޔާމީްނގެ މާ

ޑުެމން އޭގައި ދަރަނިވެިރވާ ގޮތަުށް ފައިސާ ދައްކައިިފއޭ. ހަމަ އެ ނެންގެވީ ރައްޔިުތންގެ ފައިސާއިން. އަުޅގަނ ވިދާުޅވީ އެ

ޑޮލަރު އެއަރޕޯޓަުށް ދެން ނަގަން ފަުށަންީވ ދެން މި ފައިސާ ހަމަކުރަން.  25އަދި ައޅުގަނޑުމެން އަތުން  ،އެކަންކޮުށް 

އަުޅގަނޑު އެ ވާހަަކެއއް  ެޅއް ނޫނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.ގޮތް ރަނގަ އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ ިމކަން ހިނގައިދާ

އް އަުޅގަނޑު ހުުށަހެޅިން، ދަންނަވަން އޮތީ. އަޅުގަނޑު އަސްލުަގއި ދައްކާލަން ބޭނުންވި ވާހަކަައކީ އިޞްލާުޙތަކެނޫން 

ޮއންނަ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ  ޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ހަމަޖެހިފައިންޑޭޝަންތަކެއް މި ބަޖެަޓުށް ހުުށަހެޅިން. ދެން މިހާރު މަރެކަމެ

ބާރާތް ކިޔާލަން ބަހުސްކުރާނެ ވަގުތެއް ުނލިބޭ. ހަމައެކަނި އިޞްލާޙުގަިއ އޮންނަ އި ހަޅާފައި އިޞްލާޙަުށްއިޞްލާޙު ހުުށަ

މި ލިބެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އަސްލު ބޭނުންވީ އަުޅަގނޑުގެ ިއޞްލާޙުތަކަުށް ކޮންެމވެސް ވަަރކަުށް އަިލއަުޅވާލަން 
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ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ރަނގަޅުކުރުމަުށް ޓަަކިއ  ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ،މި ފުރުޞަތުގައި. އެގޮތުން 

ސީ.އެމް.ޑީ.ޭއއިްނ އޭގެ އަިއ.ސީ.ޑީ.އެްސއިން  ،. އެގޮތުންލާފަ  ޞަދުގަިއވާނެ އިޞްލާޙެއްމަޤް  އަޅުގަނޑު އަސްުލގައި އެ

ޓަރުންގެ ގޮުތަގިއ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކް  ެއްއވެސް ކުންފުންޏެއް، އެ ހިންގަވާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވާުށޭ

ގުޅޭ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ. ނިކަްނ  ބަޖެޓާ، ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން. ދެން އަނެްއކާ ވެސް ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަަކދެއްކެވީމަ ވިދާުޅވާނެ

މިލިއަން  5ގްރޭޓެޑް ޓުއަިރަޒމް ކޯޕަރޭޝަނަުށް ބަޖެޓުން ވެސް މޯްލޑިވްސް އިންޓެ ހަމައެކަނި މިއަހަރުގެ  .ބައްލަވާ އިނގޭތޯ

މިލިއަން ރުފިޔާ. ވޭސްްޓ  126މިލިއަްނ ރުފިޔާ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަުށް  30. މިފްކޯއަުށް ކެޕިޓަލް ޫދކުރުމަުށް ރުފިޔާ

މިލިއަން ރުފިޔާ. އާސަންދަ  26މިލިއަން ރުފިޔާ. ކައްދޫ އެއަރޕޯޓްސް ކުންފުންޏަުށް  150މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނަުށް 

އިތުރަުްށ އެސް.ޓީ.ޯއއިން ާކޑުެގ ައގު ހެޔޮކުރުމުގެ ނަުމގަިއ އެަބޭވ ޭއގެ މިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި 38 ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑަުށް

އިލާއަުށޭ މި ޢާ 70އިހަުށްދުަވހު ފެނުނީ ، މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނުްއވާފަ. މިހާރު ކާޑު ސަބްސިަޑިއޒްނުކުރަްއވާ ގޮތަުށް 100

 އިާލއަުށް ހަމައެކަނި ބަލައިލާ ކަމުަގއިޢާ 70މި  ޖެހެނީ. އެހެން ކަމުަގއި ވަނީނަމަ ޭއެގ މާނައަކީ ސަބްސިޑީ ދޭން މި

 100އިލާތަކަުށް ދޭނެތޯ. ލައްކަ ރުފިޔާ ޢާ 14، އިލާއަކަުށް އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާލަްއކަ ރުފިޔާ ޢާ 14ގާތްގަނަޑކަުށް ނަމަ ވާ

ލަން ވެސް އެްސ.ޓީ.އޯަގއި ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާން ރުފިޔާގެ ކާުޑގެ ަސބްސިޑީއަުށް މިހާރުމިލިއަ

ންފުނިތައް ނޫން، ސަރުކާރުގެ . ހަމައެކަނި މި ކު ރަނގަޅަުށް ހިނަގން އެބަޖެހޭ މި ކުންފުނިތައް އަސްލުަގއި ،ބޭނުންވަނީ

ތަނުގެ މަންފާ އަސްލު  އެތައް ކުންުފންޏެއް އެބަވޭ. މި ކުންފުނިތައް ރަނގަޅަުށް ހިންގަިއގެން މި 100ހިއްސާވާ 

 2000ޚާއްަޞ އެީހއަުށް ބޭނުންވާ މީހުންނަުށް  ،ގަނޑު އިޞްލާޙެްއ ހުުށަހަޅާފައިވާނެ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އަޅު 

ާޚއްޞަ އެީހއަުށް  މަުށް އެދި. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ނާޔަތް ބޮޑުކުރުމީހުންނަުށް ދެވޭ އި ރުފިާޔއަުށް އެ 5000ރުފިޔާއިން 

އަސްލުގަިއ  ަރވެރިންނަުށް ވެފަިއވާ މީހުންބަލިތަކުގެ ޝިކާއަދި ޖިސްމާނީ ބަލިތައް ހިމެނޭ އަދި ނަފްސާނީ  ،ބޭނުންވާ

ކަުްށ ނުވާނެ އެ ފަރާތްަތއް އަްސލުގައި ސަލާންޖަހަން މާރުކޭޓު ކައިީރގަިއ ތިބޭ ބަޔަގަނޑުމެން ދޫކޮުށްލަިއގެން އަޅު

 ުށް ރުފިޔާއަކީ ައދި ބޭސްކުރަންޖެހޭއިރު ވަރަ 2000ނުވާނެ. ދޫކޮުށްލެވިގެން ެވސް އެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަުށް 

އަހަރު ކުރީަގއި. އެހެންީވމާ، ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަނަުށް  6ދިޔައީ  ނާޔަތް ކަނޑައެިޅގެން މިކުޑަުކޑަ އަދަދެއް. އަދި މި އި

 ،އަދަދަކީ މިއީ ބޮުޑކުަރންޖެހޭ އަދަދެއް. އެހެންކަމުން އެކު މިހާރު ައސްލު މިކުރުމާ ވާ ބަދަލަުށް ވެސް ރިޢާޔަތް އަިއއްސަ މި

 ،ދޭ ފައިސާ ބޮޑުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންކަމުންައޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި ުއޚުތުންނަުށް  އަސްލު ރުފިޔާއަުށް 5000

ވަނީ. އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާފައިވާނެ އަްނއެމްޕްލޯއިމެންްޓ  ހުުށަހަޅާފައި އަުށް ރުފިޔާ 5000އަޅުގަނޑު 

އުމުުރގަިއ ތިބެންޖެހުމަކީ އަސްުލަގއި ވަރަުްށ ދަިތ ރުފިޔާ. ަވޒީފާނެތި ުޒވާން  2000 ،ބެނިފިޓެއް ތަޢާރުފުކުރަން

ދާ އިޖުތިމާޢީ ދާ، އަދި ހިނގަމުން ބޫލުުކރާ ގޮތުން އުފެދެމުން މިގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑު ގަމައްސަލަެއއް. އަޅު

އެ އުމުރުގައި  މީހަކު އިުތރަުށް އަމިއްލަ ނަފްސަުށް ވެސް އެންދާނެ. އޭގެ ގިނަ މައްސަލަތަކަުށް އަސްލު ޙައްލެއް ލިބިގެ

ކުރާ ވަޒީާފއެްއ ނެތިގެްނ އާމްދަނީއެްއ ނުލިބި މަުގމަތިވެފައި ހުންނައިރު  ،ވަަރކަުށް އަހަުރވެގެްނ ދާއިރުއަުށާރަ
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 ؛ތަނުގައި ރަނގަޅު އަދި ކުިރައުށް އޮތް، ުށް އަސަރުކޮުށްޑެންސަމީހާގެ މުޅި ސެލްފް ކޮންފި ސާސްތަުކގެ ސަބަބުން އެއިހު

 ،ހަރުދަނާ މީހަކަުށް ވުމަުށް ހުރަސްއެިޅގެންދޭ. އެހެންކަމުން ،މީހާއަކީ ެއއީ ރަނަގޅު  ތަުނގައި އެ މިދެންނެވީ ކުރިއަުށް އޮތް

ްއ އަސްލު ދުނިޔޭގެ ވަރަުށް ގިނަ ތަންތަނުގައި ވެސް އަްނއެމްޕްލޯއިމެންޓް ބެނިފިޓް އޮވޭ. އަޅުަގނޑުވާނެ މިއަުށް އިޞްލާޙެ

ެލވޭއިުރ ވަނަ މާއްދާއަުށް އަލިައޅުަވއި 59ގެ ަވޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު ،ވާނެއަދި ހަމަ އެހެންމެ އެނިގވަަޑއިގަންނަ  ހުުށަހަޅާފަ.

އިޞްލާެޙއް ހުުށަހަޅާފައި  ،ންޖެހޭ. އަުޅގަނޑު އެހެންކަމުން އޮންނާނެވެސް ކަނޑަައޅައަޅުގަނޑުމެން މިނިމަމް ވޭޖެްއ 

ވާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، ެއކަމާ ބެހޭ ކުަރއްވަން ޖެހިވަަޑއިގަންނަ  މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމަުށް ވެސް. އެއީ މިނިސްޓަރު

އިޞްލާޙުކޮުށްގެން  ނަމަ މި ގާނޫނު ވަނީ ކަމުަގއިނުކުރައްވާ މު ކަމެއް. އެހެން ސްޓަރު މިކަން ކުރެއްވުމަކީ މުހިއްމިނި

ުހެގ މަސްދުވަ 6އް ތަޢާރުފުކުރާއިރު އިތުރަުށް ވާނެ ެޓކްސެ ވެސް އަުޅގަނޑަުށް ީހވަނީ މިަކން ކުރަންެވއްޖެހެން. އަުޅގަނޑު 

، ކަުމގައި ިވޔަސް ދިޔަކާރެްއގައި ެއކަންކަން ފެުށިގެންދެން އެއީ ކޮްނމެ ސަރު ؛މުއްދަތެއް ދޭން. އަުޅގަނޑު ަވރަުށް ައވަހަުށް

ކަުށް ނުވަތަ ޓެކްސަ ، އް ަނގަން ފަުށާއިރުއަދި ވިޔަފާިރތަކުން ވެސް ޓެކްސެ  ،އް ނަގަން ފަުށާއިރުރައްޔިތުންގެ އަތުން ެޓކްސެ 

ބަޖެހޭ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ވަގުެތއް ދޭން އެ ،ނަމަވާ އް ބޮުޑކުރާ ކަމުގައިކޮުށް ޓެްކސެވަކިން ާޚއްޞަ ،ބަދަލެއް އަންނައިރު

ވަރު ދޭންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އަދި  ދުވަހަކީ ވެސް ކުރު މުއްދަތެއް. އަހަރެއްމަސް 6އިނގޭތޯ. ެއގޮތުން 

ްކސްގެ ިނޒާމް ހަރުދަނާ ޮގތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނުވާީތވެ މުިޅ ޓެކްސްެގ މުޅި ނިޒާމު ައުށަގަނެފައިޓެ

ވަްސ ދު މަސް 6، ދުވަހުގެ މުއްދަެތއް މި ލަނީ. އެހެންވީމާަމސް 6 ުނވާތީވެ އަޅުގަނޑު އަސްުލަގއިއިމްޕްލިމެންޓްކުރެވިފައި

ޖެހޭ ފަރާތްތަކަުށް އް ަނގާކަުމގެ މަޢުލޫމާތު އެނގުނީމާ ެއންމެންނަުށް އެކަން، އެ ަފިއސާ ދައްކަންކުރިން އެ ޓެްކސެ

އިތުރަުށް އާސަްނދައިގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުވާނެ ޭއގެ އެކަމަުށް ތައްޔާުރވާން ފުުރޞަތު ލިބިގެންދާނެ. 

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެން  މީހުން؛ފޯރުކޮުށްދެވޭ ފަރާތްތަކަުށް މާލެއަުށް ބޭހަުށް މިސާލަކަުށް ރަުށްރަުށުން މި އަންނަ މީސް

މީހުންނަުށް އައިްއސަ މާލޭގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު  އަްސލުގައި އެ ،ޅާނެތާ ދެއްތޯ. އެހެން ގުޅާއިރު ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް ގު

ގެން އިގެންބޮއި މީހުން ކަ ކުރަންޖެހޭ. އެުށް ޚަރަދުބޮޑު. ެއކޮމޮޑޭޝަނަ އިންތިހާއަުށް ބޮޑު އިނގޭތޯ. ތިބުމުގެ ދަތިކަން އެހާ

ސަރުކާުރގެ  ،ވެސް ހަމަ މި މައްސަލަ އެބަ ދިމާވޭ. އެހެންކަމުން ޖެހެނީ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ދާއިރު އުޅެން މި

ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޖާގަެއއް ހޯއްދަވަިއގެން ަވކިން ޚާއްޞަކޮުށް މި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަުށް މި 

ވާެނ ަގއި ޅުގަނޑުގެ ެއއް އިޞްލާޙު އިތުރަުށް އަ ޭއގެ  އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ގޮެތއް ހަްއދަވައިެދއްވުމަުށް އަުޅގަނުޑވާނީ އެދިފަ.

ގެ ހުރިހާ ރަުށެއްަގއި އަުޅގަނޑު . ރާއްޖޭ ންކާޑުގެ ާބވަތްތައް އިނގޭތޯ ަސރުކާރުން ފޯރުކޮުށްދޭ. މސްޓޭބަލް ފުޑްސް އިނގޭތޯ

ނުަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އަދި ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ެއއް އަެގއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބޫލުކުރާ ގޮތުން ެއއް ައެގްއގައިގަ

ުޅގަނޑުެމންނަުށް ދޫކޮުށްލެވިގެންނުވާނެ. އް ނަގަން އައެކި ރަުށްރަުށުގައި ެއކި އަގުތަ  ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދެވެންާވނެ.

ނޫނުއަސާސީގެ ަބޔާންކުެރިވގެން ދެވޭ މިފަދަ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކަކީ ރައްޔިތުންނަުށް އެއް އަެގްއގައި ލިބެންޖެހޭނެ ޤާ

ަގނޑު ދެކޭތީވެ އަުޅގަނުޑވާނެ އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅާފަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމުގައި ައޅު
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ތެެރއިން ހަމަ ތި ބޭފުޅުން މި މީގެ، ފަހު އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި އިޞްލާޙުތަްއ ވިދާޅުވުމަުށް

 ކަ ދަންނަވަން.އިޞްލާޙުތަކަުށް ތާއީދުކޮުށްެދްއުވން އަޅުގަނޑު ވަރަުށްބޮޑަުށް ެއދޭ ވާހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މިހާރު އެންެމ  ގައި ުށް. ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ލިސްޓު އަރުަވން އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަރުޞަތު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް. ދެން އަުޅގަނޑު ފު

ގެ ނަންފުޅު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހަނދާންކޮުށްލުމުަށް ޚަލީލްهللا ބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ،ފުރަތަމަ މި އޮތީ

ކުރިައުށް މި ދަންނަވާލަނީ. ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި އެރުވުމަުށް ޓަކަ ތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއިްއޒަ

 މަުށް ދަންނަވަން.ުށްގެންދިއުނިޒާރު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަ މޫސާ 

 

 ޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނި

ރަުށް ވަނަ އަހަ 2017ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ!  .هللا رسول على الموالس   الةوالص   هلل مدالح`. 

ކުރަން. އާދެ! މިގޮތުްނ ނޑު އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ަގސްތުނަ މަރުޙަލާަގއި ައޅުގަ ވަ 2ސްެގ ހުުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓު ބަހު

ފަިއވާނެ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޙަލާގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަސްގެ ފުރަތަމަ މަރުޅުގަނޑުމެން ކުރީަގއި ވެްސ ބަހުއަ

ބޮޑެތި ބަޖެޓުތަެކއް ކަމަުށް. ބަޖެުޓގެ އަދަދަުށް  ުށް ައއިސް ހުުށަހެޅޭ ބަޖެޓުތަކަކީ އަދަުދގެ ގޮތުން ވަރަފަހަކަުށްރާއްޖޭަގއި މި 

ދުވަހުެގ އަހަރު 3ކޮުށް ވޭތުވެދިޔަ ގިނަ ފައިސާތަކެއް ހުުށަހެޅެމުން މި ދަނީ. ޚާއްޞަ ވަަރުށް ،ބޮޑެތި ބަލާއިރު ވަރަުށް

ބިލިއަން ރުފިޔާއިްނ،  6ބޮޑެތި އަދަދުތަެކއް.  ތެރޭގައި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ހުުށަހެޅިގެންދާ އަދަދުތަކަކީ އެއީ ވަރަުށް

ބިލިއަން ރުފިާޔއަުށް ިމ ބަޖެޓުގައި ޖަހާ އަދަދުތަްއ  13ފެންނަނީ  މިބިލިއަން ރުފިާޔއިން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  9

ކިޔަންޖެހޭ ކަމެއް. އެީއ ޏާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މަރުޙަބާތަން. މިއީ ރަނގަޅަުށް ވިސްނައިފި ކަމަުށް ަވން ބޮޑުެވގެންދާ

ޑު އަޅުގަނ މީގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް އްޖޭަގއި ކޮންމެެވސް ހިސާބެއްަގއި ތިބޭ ރައްިޔތުންތަކަކަުށްސަބަބަކީ ރާ

ހަދާ ކަމެްއ ނޫން. އަބަުދވެސް އަުޅގަނޑު ދަންަނވާ މިކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ެދކޮޅު، ބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ ވެސް ގަ

ެއއްެވސް ބަަޔކަުށް ލިބޭ  ،ދުމަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ އެ ަރއްޔިތުންަނުށްވާހަކަެއއް ހަމަ ސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ދޭ ޚި

ކިޔާނެ ަކމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް އުފައްާދ މެން އެކަމަުށް މަރުޙަބާވަންޏާ ެއއީ އަޅުގަނޑު  ކަމަުށް

ންނަުށް ސަރުކާރުން ބަޖެޓު މިގޮތަުށް އެިކއެިކ ދާއިރާތަކަުށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނަުށް ނޫނީ ރައްޔިތު ،ސުވާލަކީ 

ތައް ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ ނިްސބަތްވާ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ޚިދުމަތް އި އަުޅަގނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަކަުށްބައްސަވަމުންދާއިުރގަ 

ސް ނުލިބޭ ވާހަކަ. މި ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮުށް ދައްކާ ވާހަަކއެއް. މިއަދު ވެމަުށް އެއްބާރުުލންގެންދިއުކުރިއަުށް 

އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިާރަގއި ރަކީޫދގެ ަރއްިޔތުންނަުށް ބަލާ ކަމަުށް ވަންާޏ 
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ވޭުތވެދިޔަ ގިނަ ސަރުާކރުތަކުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ހުރި ަމއްސަލަތަްއ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ

ރަުށުން އްމުކޮުށް ަރއްޔިތުންނަުްށ ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ވެސް އެ އާގޮސް ރަކީޫދގައި ޙައްލުނުކުރެިވގެން 

ނުދޭ. ތަޢުލީމީ ގޮތުން ދަރިންނަުށް ކިަޔވައިދިުނމަުށް ޓަކައި ހުރި ފުރުޞަތުތަްއ ވެސް ގިނަ މީހުންނަުށް ެއ މިހާރު ލިބެމުން

މިތަނަުށް ހިޖުރަކޮުށްފައިވާކަން ތަން ލާތައް ރާއްޖޭގެ އެއިގިނަ ޢާ ޮގްއސަ. މީގެ ސަބަބުން ވަރަުށްވަނީ ގެއްލިގެން ރަުށުން މި

ޮބޑު ިނކަމެތިކަމެއް. އަޅުގަނޑު މި  އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން. މިއީ އެ ރަުުށގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަުށް

ވާ ރަކީދޫެގ އި ދާއިރާގަ  ޚާއްޞަކޮުށް ކެޔޮދޫ ،މިގޮތަުށް ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާނގައި ތިބި ،ދަނޑިވަުޅގައި ސަރުކާރަުށް ގޮާވލަން

މީހުންނުަށް ދޭންވާ ޚިދުމަތްތަކަުށް އަޅާނުލެވިގެން ޮގސް މިގޮތަުށް  ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިގޮަތުށް ސަރުކާރުން އެ

ރައްޔިތުންަނުށް އަޅުގަނޑުމެން ހިތުން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ  ގަިއ ދިރިއުޅެމުންދާހިޖުރަކޮުށްގެން އެތަންމިތާނ

މުގެ ޕްޮރގުރާމެްއ ކޮުށް އެހީތެރިވުޚާއްޞަ  ،އިލާތަކަުށްއެފަަދ ޢާސަރުކާރުން ވިސްނަަވިއގެން މެއް. ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަ

 އި،އިލާތަުކގަ މީހުންގެ ޢާ ެދއްވުން ބަޖެުޓގެ ތެރެއިން. އާދެ! އެހެން ހުިރހާ ރަުށްރަުށުގައި ތިބޭ ކުދިންނަުށް އެކަނޑައަުޅްއވައި

ބަެއއް ، ތިބެގެން ަވރަުށް ރަނގަޅަުށް އެ ފުރުަޞތު ލިބިގެންދާއިުރގައި މީހުންގެ ރަުށްރަުށުަގއި ައމިއްލަ ރަުށުަގއި  އެ

އެ ރަުށްރަުށުަގއި  އެ ރައްޔިތުންނަުށް އިއިލާތަކުަގއި ތިބޭ މީހުންނަުށް ރަުށްރަުށުގަކަުށް ބައެއް ރަުށްރަުށުަގއި ތިބޭ ޢާއިލާތަޢާ

ނޫން. އެއީ އަުޅގަނޑު  މައްސަަލެއއްމީހުން ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވުމަކީ އެއީ އެމީހުންގެ  ގޮތް ނުެވގެން އެ ތިބެވޭ

ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން.  އަބަދުވެސް މިދަންނަވާ ވާހަަކައކީ. މިއީ ސަރުކާރުން ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ ކަމެއް

ގައި އެގޮތަުށް ރައްޔިތަކު ެއއްވެސް ަރއްޔިަތކު ރަުށެއް  ހަމަ ،ކަމަކީ  ކަމަުށް އަުޅަގނޑު ގޮވާލަން. އަނެއް އެހެންވީމާ، މި

ނޫން. އެއީ ދައުލަތުގެ ަމއްސަލަެއއް. ސަރުކާރުތަުކެގ  އަމިއްލަ މައްސަލަެއއް ގެމީހުން ވަންޏާ އެއީ އެ ތިބޭ ކަމަުށް

މީހުން  ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެއެކަުީށގެންވާ ޕްލޭެނއް ހެދިފައި  ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަުށް  މީހުންނާ މައްސަލަެއއް. ސަރުކާރުން އެ

. ެއހެންކަމަުށްވަންޏާ ކޮންމެ ރައްިޔތަކު ކޮންމެ ތާކު ދިރިއުޅުނުކަުމގައި ިވޔަސް ވެސް އަސާީސ އި ތިބެންޖެހެނީއެތަންތާނގަ

މީހުންނުަށް ވެސް ނިސްބަތުން އެކަުށީގެންވާ ޚިދުމަތްތަްއ  . ބަޖެޓު އަންނައިރުގައި އެމަތް ދިނުމުގައި ތަފާތުކޮުށްެގންނުވާނޭޚިދު

ވެސް  ހުރިހާ އެންމެން  ،ވެސް ހޭނޭ. އެީއ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންޖެވައިެދއްވަންލިބޭނެ ގޮތްތައް ސަރުކާރުން ހައްދަ

ރަްއޔިތުންނަުށް  ަރކީދޫަގއި ވެސް ިމގޮތަުށް ހުރި، ކަެމއް. އެހެންވީމާ އެކު ގަބޫުލކުރާނެ ގަނޑު ހިތުން އިްނސާފުވެިރކަމާއަޅު

އޮީތ ޙައްލުނުކުެރވި. ެއ ރަުށަުށް  ރަުުށގެ ލަާފފުރުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެޭރގަިއ އެ

ސަރައްހަދުަގިއ ކޮނެލެވިފައި އޮތް ތަންކޮޅެއް  އެ، ހިސާބުގައި  ދޯންޏެއް ކައިރިކުރެޭވކަުށެއް ނެތް. ވަރަުށް ކުރިން އެ

 .. މިހެންގޮްސ އެ ރަުުށގައި ހުރި ކަންތައްތަްއ އެބަހުރި ވަރަުށް ަބއިވަރު މަވެސް، އެަކން އޮތީ ނުކުެރވިއެބައޮތް. އެހެންނަ

ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު ކުޑަކަމުން އަޅުގަނޑު ދެން ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫއަުްށ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް

ވޭުތވެދިޔަ ތަނުަގިއ  އަޅުގަނޑު ޖެހިލާނަން. ކެޔޮދޫގައި ހުރި މައްސަލަތައް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ލިސްޓުކުރާިއރުގައި މި

ބޮޑަުށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ކަމަކީ ބަނދަރުގެ  އްޔިތުންނަުށް މިދެންނެވި ގޮތަުށް އެންމެއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްރަުށުަގއި ތިބި ރަ
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ތަނުގައި ެކޔޮދޫ ދާއިާރގެ ހުރިހާ  އަހަރުދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓަުށް ވާހަކަދެއްކި މި ދިހާބަރަމައްސަލަ. ވޭުތވެދިޔަ 

ެއކަމަކަުށް ޙައްލެއް ާނދޭ. މިހާރުވެސް އެކަން އޮީތ  މެންބަރުން އެ ވާހަކަ ދައްކާަފއި ވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، ައދިވެސް

 ލައްވަން އެބަ ޖެހިވަޑަިއގަންނަަވއޭ. މިކަމާޙައްލުކޮުށްސަރުކާރުން މިކަން  ،އެހެން. އަދިވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން

ގުޅިގެން  ސުނާމީއާ ންއަހަރުދުވަސް ވަންދެ 12 ،ދޭތެރޭގައި ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަން އެބަ ޖެހިވަޑަިއގަންނަަވއޭ. ސަބަބަކީ

ނެތުމަކީ އެއީ ސަުރކާރުން ންޓެއް ެވސް ޚަރަދުކޮުށްދެވިަފއި ހަލާކުވެފައި އޮތް ބަނދަރެއްަގއި މަރާމާތަުށް އެންމެ ސެ

ތުަގއި . ސުނާީމގައި ހަލާުކވި ބަނދަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑަުށް އެނގިފަިއވާ ގޮަކމެއް އެއީ ޒިންމާވެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ

 ،ތަނުގައި މަރާމާތުކުރެވި  ވެސް އެ ނިމިއްޖެ. ބައެއް ބަނދަރުތައް ދެވަނަ ފަހަރަުށް ރުތަކެއް ހަދައި ހުރިހާ ބަނދަ

އޮީތ ޙައްުލނުކުރެވި. އެހެންވީމާ، މިކަްނ  ތަރައްޤީކުރެވިަފއި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެކޔޮދޫެގ ބަނދަރަުށް މިކަން މި

ގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ސަރުކާރުެގ އަޅު  .ގެންނަނީމި އަޅުގަނޑު ސަރުކާުރގެ ސަމާލުކަމަުށް 

ވަނަ އަހަުރގައި އެންމެ ލަްސވެގެން ކެޔޮޫދގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ދިމާވެފަިއ  2017އިސްފަރާތްތަކުން ވިާދޅުވެަފއިވާ ފަދައިން 

ދަމާގެ މައްސަލަ ވެސް ކެޔޮޫދގެ ނަރު ،ޙައްލުކޮުށްދެއްވާނެ ކަމަުށް. ކުރީަގއި ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވި އޮތް މައްސަލަ މި

އޮތީ. ފެުނގެ މައްސަލަ ވެސް އޮތީ ހަމަ އެހާ ނުރައްކާ ހާލަތެްއަގއި.  އިެއަކންވެސް ނުފެުށިފަ .ހިސާބުަގއި އޮތީ ހަމަ އެ

ރަުށްގިރުމުގެ ަމއްސަލަ ވެސް ެއބަހުރި. މިކަހަލަ ބައިވަރު މަްއސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެވސް ކުރިމަތިވެަފއި އެބަހުރި. 

މަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން މިހުރިހާ ލިސްޓެއް ނުކިަޔން. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނުަށް އެހެންނަ

ކަަމކީ ެކޔޮދޫގެ ބަނދަރުެގ މައްސަަލ  މުަވގުތު އެންމެ މުހިއް ެވސް މި ތިންވަަނއަުށް ،ެވސް ެދވަނައަުށް ،ފުރަތަމަ ވެސް

މުޅި އަތޮޅަކީ ެވސް މިފަހަކަުށްއަިއސް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ؛ އަތޮޅަުށް ވ.އަދި  ޙައްލުކުރެިވގެންދިޔުމޭ. ެކޔޮދޫައކީ

ގުުތ ވަ  ަކމަުށް ފުރުޞަތު އޮތް ތަނެކޭ. އިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތްތައް ުކރުމަުށް ރާއްޖޭގަިއ މިތަރައްޤީގެ ގޮތުން ތަަނވަސް

 ،ބަޔަކު  ގިނަ އަތޮޅު. ވަރަުށް ޅަކީ ވ.ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެަފއިވާ އަތޮ  އެންމެ ފަހި އެއް ހުރި މަސައްކަތަުށް ބަލާއިރު

ބާރަ ދިހަ، ބޮޑެތި ިއންވެސްޓުމަންޓުތައް ގިނަ މީސްމީހުން އައިސް ވަރަުށް ގިނަ ކުންފުިނތަކުން ވަރަުށް ބޭރުގެ ވަރަުށް

 ުށްވަޒީާފ އުފެދިގެން އެބަދޭ. ވަރަ ގިނަ ބަޔަކަުށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްުޓމަންޓުތައް އެތަނުގައި އެބަހުިރ. ވަރަުށް

ރަުށްރަުށުަގއި ިތިބ  މިގޮތަުށް އޮތް ވަގުެތއްަގއި އެ، ތްތައް އެތާ އެބަހުރި. ެއހެންވީމާލަފަސޭހައިން އާމުދަނީ ހޯދޭނެ ވަސީ

ެޖހިވަޑަިއގަންނަާވ. އެހެްނވީމާ، ުރކާރު ޖާމިނުވެަވޑަިއގަންނަވަންރައްތޔިތުންނަުށް ެވސް ައާސސީ ޚިދުމަތް ދެއްވުމަުށް ސަ

ުފގެ ްސނާވަަޑއިގެން އަުޅގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް އިންސާުތގައި ރައީސް ޔާމީން މިކަމަުށް ވި ގޮ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރާ

ކެޔޮދޫ ދާއިާރގައި ވެްސ  ،ފަހަރު ޮގވާަލނީ ނަޒަރަކުން ބައްަލވާނެ ކަމަުށް އުއްމީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު އަދިވެސް އެއް

މެދު  ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން މިކަންކަމާ އިެދއްވާުށޭ. އަދިބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްަސވަ މިގޮތަުށް ހުރި މައްސަލަތައް

ކަންކަން ޙައްލުކޮުްށދިނުމަުށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަުމން ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން.  ބައްލަަވއިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުމެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  . އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަުށް. އިބްރާހީ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ގިނަ  ބަަރކާތުހޫ. އާދެ! މި ބަޖެޓަކީ މިއީ ވަރަުށްވަهللا މަތުޢަލައިކުމް ަވރަޙް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ައއްސަލާމް

ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަުށް  ،ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް ކަުމގައި ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުުޅން ،ބަޔަކަުށް ފޮނިމީރުކަން ލިބި

ގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަީކ ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ރަްއިޔތުން ،މެންބަރުން ވިދާޅުެވއްޖެ. ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ 

 ކަންތައް މިހެން  މި ،މި ބަޖެޓާ މެދުގައި ައޅުގަނޑުގެ ާދިއރާއަުށް އަލަުށް ފަުށާ ކަންތައްަތްއ މަދުވެ ،ބަޖެޓަކަުށް ވާއިުރގައި 

އަުޅގަނޑު ހިތްހަމަނުޖެހުނު ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް މި ަބޖެޓަުށް ވޯޓު ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީ  ،އޮވެ 

މު ކަމަުށް ވުރެ ވޯޓުދިނުން މުހިއް ދެވޭނެ ކަމަުށް ބުނާ ބަހަނާގެ ތެރެއަުށް ނުވަނުމަުށް ޓަކައި މި ބަޖެޓަުށް ވޯޓު ނުދިނުމަުށްނު

ޓުގައި ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ބަޖެ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދޭނެ ވާހަކަ ެވސް މި ބަޖެޓުަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓު، ފެންނާތީ

ގޮަތކަުްށ  ަވކި ސާސީާއއި ގާނޫނުތަކެްއ ހަމަޖައްސައި،ނޫނުއަސް އަުޅގަނޑުމެން ޤާ ނަމަވެއި ވީވާހަކަދަްއކާފައި އޮތްކަުމގަ

ުށް ޓަކައި. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ތަންޒީމުކުެރވިަފއި ވަނީ އެގޮތަުށް ޢަމަލުކުރުމަ

އުެމއްގެ އި، ޤަގޮތަކަުށް ކޮުށްފަ ންތައްތަކެއް އެނޫންހުންނަ ކަ އިގޮަތަކުށް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮުށްފަ ނޫނުއަސާސީަގއި ވަކިޤާ

ކޮުށްގެްނނުވާނެ. ޖީ.އެމް.އާރަުށް ގިަނ އެްއވެސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތް ވެރިމީހާގެ ބޮލުަގއި އެހުރިހާ ޒިންމާތަކެއް އަުޅވަން

ަގވަރުނަރު ދައުލަުތެގ  އުމުގެ ގޮހޮރުނަރު ުނވަތަފައިސާަތއް ައޅުގަނުޑމެންގެ ޤަ ފައިސާތަކެްއ ދައްކަންޖެހުނު ހިނދު އެ

ވަނަ މާއްާދެގ  250ނޫނުައސާސީގެ ޤާ، ނައިބުންނާއި އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ޒާތުގެ ބޭބޭފުޅުން ތިއްބަވަނިކޮުށް  ބަންޑާރަ

ކަމެއް. ެއ  ކަމެއް. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ޚިލާފަުށް އެކަްނ ކުރުމަކީ ހިތާމަކުރާ )ުށ(ގައި ކަނޑައަަޅއި ބަޔާންޮކުށްފައިވާ ގޮތާ

ގެ ގޮުތަގއި ބަހައްޓާފަިއވާ އެްއވެްސ ަދއުލަތުެގ މާލިއްާޔގައި ިރޒާވް ، އޮންނަނީ ގެ )ުށ( ަގއި ބަޔާންކޮުްށފައި މިމާއްދާ

ލަ ުށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމުފައިސާެއއް ނުވަަތ މުދަލެއް ނުވަތަ އެނޫްނވެސް އެްއޗެްއ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ެއކަމަ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން  މަުށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޣުލަބިްއޔަތުން ފާްސކޮުށްގެން ކަބައިގެ އަ ބައިކުޅަ ދެ  މެންބަރުންގެ ތިން

ޒިމާ ޝުކޫރު ޤާކުެރްއވި ނައިބެއްގެ ގޮުތގައި މަަސއްކަތް . އަދި ކުީރގެ ބަންާޑރަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިެބއް އެބަހުރިދައުލަ

ކަމެއް ުކރައްވާަފއި ައޅުގަނޑުމެންގެ  ހާހުރި ގޮުތަގއި އެަބ ުއޅުްއވާ. އެހެންނަމަވެސް، މި ގެ ވެސް މިނިސްޓަެރއް

 ެއޅުޭވ ގޮތަުށް ަކންކަން ކުރުމަކީ ހިތާމަކުރާ ފުުޅގަިއ މިފަދަ ޒާތުގެ ބަދުނާމުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްތަުށި

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ކަމުަގއިވީ ނަމަ  މިއަދު ބަޖެޓުގައި ކިތަންމެ ކުަލގަދަކޮުށް ވާހަކަ ދެެކވުނު ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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ޒަމާނަުށް ބަލައިފިކަުމގަިއ  ކަމެއް ވެއްެޖއްޔާ ކޮުށްޭދންވާނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ކޮުށްދޭންޖެހޭ

އަންނަނީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ. އަުޅގަނޑުމެންެގ  ޒަމާނުގެ ހާލަތުަށް ބަލައިފިއްޔާ ޒަމާނަުށް މި ،ނަމަ ވަނީ 

ރަުށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ. ހިނގައްޖެ ކަމުަގއި ވަންޏާ ވަވެގެން ޓު ފޮތުގެ ތެރެއިން މިޔުޒިކަކީ ެއއީ ފުރާނައިގެ ކާނާ ަކމަުށްމި ބަޖެ

ކަމެއް ނެތްކަމުަގއި ެވއްޖެއްޔާ ައޅުގަނޑުމެްނެގ  ނަުށާ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ނޫނީ ލޮލަކަުށް ފިނިކަމެއް ލިބޭނެ ލަވަކިަޔއި

ލެވޭނެ ކަމަުށް ނެތްަކމުގައި ެވއްޖެްއޔާ ވެސް ިމ ނެތް. ބަނގުރަލާ ނުލާ ކަރުހިއްކުން ފިލުވައިޖެޓުގެ ފައިދާއެއް މި ބަ

ޒާތުގެ ބަހަނާ ދެއްކުުމެގ  މި ،ކުރުމޭ ވިދާުޅވެ ނެތް. ެއަކން މިގޮތަުށް އިޤްތިޞާދީ ގޮުތން ކަންކަން ބަޖެޓުގެ ފައިދާެއއް

ޙަދީޘްކުރަްއވާަފއިާވ صل ى هللا عليه وسل م ން ކީރިތި ރަސޫލާ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެ މެދު ން ފަހު ޒަމާނުެގ ކަންތަްއތަކާކުރި

އި، އަބޫދާއޫުދ ރިމީޒިއާ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޙަދިޘަކީ މިއީ ިއމާމް ތިޖެހޭ. އާދެޙަދީޘެއްގެ މަްއޗަުށް އެބަ ބަލަިއލަން

މި ޙަދީޘް ، ވާކުަރއްވަނީ ރައިާރ ރިއަބޫޙު، އޮންނަނީ ގައި ަބޔާންކޮުށްފަިއ މިރިވާކުެރއްިވ ޙަދީޘެއް. ިމ ޙަދީޘް

ާއއްުމ إذا اتخذ الفيء دوال  ގައި ބަޔާންކުރަނީޔަމުންދާވަރަކަުށް މާނައާ އެީކގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. ޙަދީޘްކި

ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުން އަންނަ އިާނޔަތްތައް އެާއ ހަވާުލވާ މީހުން ތިމާމެން މުއްސަނދިވުމަުށް 

ބޭނުންކުރަން ފެުށުމުން އެއީ ފަހު ޒަމާނުގެ އަލާމާްތތަކުގެ ގޮތުަގއި، ފަހު ޒަމާނުގެ ގޮުތަގއި ފެންނަން އޮްތ  ޓަކައި

ންގެ ހަވާލުަގިއ ބެހެއްޓޭ އަމާނާތްތައް އެއީ މީސްމީހު واألمانة مغنماކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަ ައިއސްފައި މި އޮތީ. 

ޒަކާްތ  .والزكاة مغرما  ދެކި، އެ ތަެކއްޗަުށް ޚިޔާނާތްތެރިވާން ފެުށުމުން.  ތިމާމެންނަުށް ލިބޭ ޣަނީމަތުގެ މުދާކަމުގައި

ދިނުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ގެްއލި، އެއީ ތިމާމެން ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއަކަުށް ނުވަތަ ޓެކުހަކަުށް ހަދައި، އެގޮތަުށް ަޒކާތާ 

މަތެއް ނޫން ކަަމުށާއި، މުދަލާއި ޖާހު ހޯދުމުެގ ލިބިގަންނަ ޢިލްމަކީ ދީނީ ޚިދު .ينوتعلم لغير الد  މެދު ދެކެން ފެުށުމުން. 

. ފިރިމީހާ هجل امرأته وعق أم  وأطاع الر  ގޮތުން ލިބިގަންނަންޖެހޭ އެއްެޗއް ކަމުަގއި ދެކި އެގޮތަުށް ޢިްލމު ހޯދާން ފެުށުމުން. 

. صديقه وأقصى أباه وأدنىން ފެުށުމުން. ތިމާގެ މަންމަެގ ހިތުގައި ޖައްސާ އަނބިމީހާގެ ިކޔަމަނުެގ ދަުށަުށް ގޮސް ތިމާގެ

وظهرت  ދި ގާތްކަާމއި ރައްޓެހިކަުމަގއި ތިމާގެ ރަހުމަތްތެރިން ގާތްކުރެވި، ތިާމގެ ބައްޕަ ދުރުހެލިކުރާން ފެުށުމުން. އަ

. ރަުާށއި އަވަުުށގެ ވެރިންގެ ގޮުތަގއި وساد القبيلة فاسقهم. މިސްިކތްތަކުަގއި ައުޑގަދަވާން ފެުށުުމން.  األصوات في المساج

މާޢަތްތަކާއި ޤައުމުަތކުގެ ަރއީސުންެގ ޖަ. وكان زعيم القوم أرذلهم .އި އުޅޭ ގޮތްކުޑަ މީުހން އިސްވާން ފެުށުމުންއެތަނެްއގަ

އި ނުލަފާ ނުބަ .هجل مخافة شر  وأكرم الر  . ގޮތުަގއި އެބަެއްއގެ ތެރޭގައި ުއޅޭ ދަުށް ފަންތީގެ މީހުން އިސްވާން ފެުށުމުން

 .و ظهرت القينات و المعازف ތަން ފެންނާން ފެުށުމުން.  މީހުންނަުށް އިއްޒަތްކުރާ މީސް މީހުންގެ ނުބައިކަމަުށް ބިރުން އެ

 ،ރާ ވިްއކާ ތަންތަން ގިަނވެ .وشربت الخمورނަުށާ އަންހެނުންތައް ގިަނވާން ފެުށުމުން.  މިއުޒިުކގެ ސާމާނާއި ަލވަިކޔައި 

ހުގެ މީހުން ކުރީގެ މަތުގެ ފަމި އުއް .لهاولعن آخر هذه األمة أو  އެތަންތާނގައި ރާ ބުއިން ިގނަވާން ފެުށުމުން. 

ا حمراءބުނެ ނިކަމެތިކުރާން ފެުށުމުން. ބަދުބަސް ންނަުށްޝަރަފުއްޞާލިޙީ وزلزلة  فليرتقبوا عند ذلك ريح 

ا وخسف ا ަޔކަުށް އިންތިޒާރުުކރާުށޭ. އަދި ބިމަުށް އަތުވެދާނެ ބައިމީހުން ރަތްކުލަިއގެ ވަ ދެން އެހާއިރުން ތިޔަ .وقذف ا ومسخ 
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ދިރިތިބި މީހުންގެ ސޫރަތައް އެހެން ސިފަޔަކަުްށ  ،ހެލުމަކާއި އަިޑައުށް ބިންގަނޑު ގެނިބގެންދިުއމާއި ބޮޑު ބިން

وآيات تتابع މި ކަންކަމަުށް އިންތިޒާރުކޮުށް ބަލަބަލާ ތިބޭުށޭ.  ،މަތިން ގިނި ހިލައިގެ ވާރޭ ވެހުމާއި ،ބަދަލުވެގެންދިއުާމއި

 އަނެަކްއޗާ ލާމާތްތައް އެކަތިއަ ނަސް ޤިޔާމަތްވުމުގެ ފިތުނަވެރި އެހެނިހެންެއކު އެނޫމައެއާހަ .فتتابعكنظام بال قطع سلكه 

. އެއީ ަޖވާހިރުތަުކން ރަނގަޅަުށް ގަތާލެވިަފއި ޮއތް ގިލަފަްއޗެއް ކަނަޑއިގެްނ ިދގެން އަންަނން ފަުށާނޭވިދިވި ،ގުިޅގެން

ބައިމީހުން އިންިތޒާރުކޮުްށ  . މި ކަންކަމަުށް ިތޔަބުރަބުރަިއެގންދާ ގޮތަުށޭ ،ދިއުމުން އޭެގ ޖަވާހިރުތަްއ ިވއްސިވިހާެލވިގެން 

ޒަމާނުގެ މި  ފަހުފާސްކުރިކަމުަގއި ވީަނމަވެސް،  އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް .ތިބޭުށޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފަުށައިފިކަމުގަިއ  ލާމާތްތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބިރުވެތިނުވެ މި ބަޖެޓުގެ މަްއޗަުށް މި ގޮތްގޮތަުށް ައޅުގަނުޑމެން އުޅެންއަ

 ލަން އެބަޖެހޭ. މި ޙަދީޘް ފެުށުމުގައި ވެްސ ދައުލަތަުށް މަްއޗަުށް އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާ ހުރި ބިރުވެރިކަމުެގ ވާަހކަތަުކގެ

 ...ލިބޭ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޒަތްތެރި މެންބަރު ރާގެ ިއއްޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއި

 މަުށް. މުޙައްމަދު ނާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

ނޑު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ހުުަށހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓަުށް އަުޅގަ 2017ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. `. 

ބަޖެޓު ފޮތާއި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން  ުށް އެދުނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފުރުޞަތަކަކުރާތީ ވެސް ެއއްެޗއް ބުނެލަން ގަސްތު

 ،ކަމަުށް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ޚަބަރު ލިބިފައި ބޮުޑ ތަފާތެއް ނެތް. ބާވީހަކަުށް ބަދަލުގެނައި މާ ނުވާފައިވާ ރިޕޯޓަކާފޮ

 މް.ޑީ.ޕީގެއްޞަކޮުްށ އަޅުގަނޑުމެން އެބޮޑު ބަދަލެއް ައއިސްފަެއއް ނެތް. ޚާ ،ވިޔަސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވީ ކަމުަގއި 

އެްއވެސް މެންބަރެްއގެ އެްއެވސް ރަުށެްއގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަުށް ެއއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްަފއެއް ނެތް. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން 

ގަނޑުމެން މި ބަޖެޓަުށް ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ަވރަުށް ކަންބޮޑުވާ މަްއސަލަތައް އެބަ ހުއްޓޭ. އަޅު ،ބޭނުންވަނީ

 2016 ،އަހަރު ުކރިނބީގައި މި ،މިގޮތަުށް އަުޅގަނޑުގެ ާދއިރާައުށް ބަލައިލާނަން. ދާއިރާގެ ުކރިންބަުށް ބަލައިލާއިރުަގއި

އިތުރަުށް ައޅުގަނުޑ އޭގެ ދެން  ކުރާނެ ިނޒާމަކާިއ،ވަނަ އަހަރު ބަޖެުޓގަިއ، ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނިފަިއވާނެ ެފން ރައްކާ

އަދި  ،ޓަުށްފައިކަުށްނަރުދަމާ އަދި ބަނދަރު  ފެނާއި ވެސް ގެ ނަރުދަމާއަުށް. ހަމަ އެގޮތަުށް ނެއްލައިދޫ ފެނާއިއެދިފައިވާނެ 

މިހާުރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުޅވައިެދްއވިއިުރގައި  ؛ަރއީސް ،ޚާއްޞަކޮުށް ފާހަަގކޮުށްލާނަން ަބނދަރު ވަރަުށް ފަހުން ނިމި

ދަރުގެ ފައިކަުށްަޓކީ ބަނދަރު ރަުށް ޝަުކާވ ވެސް ކޮުށްފަިއވޭ. އަދި ބަނބަނދަރުގެ ބައްތިތަްއ މަދުެވެގން ރައްޔިތުން ވަ

ޓަކަުށްވީމަ ފައިކަުށި ިދގުކުރުުމގެ ކަންކަމަުށް ވެސް އެދިފަިއާވނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއިން ބޭނުންނުކުރެވޭހާ ކުޑަ ފައިކަުށް 
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ފަސް ގެ މި ފާއިުތވި ހަތަރުތަުށް ަވއިަކރަދޫއެްއވެސް ކަމެއް ބަޖެޓު ފޮުތަގއި ނެތްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން. ހަމަ މިގޮ

ރޫެމއް މިއަހަރު ބަޖެޓު ފޮތް އައިއިުރގައި ހިމެނިފައި ނެތް ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ކްލާސް 9ތުގައި ހިމެނިފައިވާ އަހަރު ބަޖެޓު ފޮ

އަންނަ އަހަރުގެ މި ؛ފާހަގަކޮުށްލަން. ހަމަ އެގޮތަުށް މިދިޔަ އަހަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިމެނި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ފޮތުގައި 

ލަުތ ރަުށްތަކަުށް ބަލާއިރު ކަރަންޓުގެ ހާފޮތުގައި ހިމެނިފައި ނެތް ވާހަކަ ފާހަގަކޮުށްލަން. މިގޮތަުށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ 

ތަނުގައި  މި އް ނުލިބޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.ވަިއކަރަދޫަގއި ވަރަުށް ދަުށް. ެއހެންނަމަވެސް، މިކަމަުށް އަދިެވސް ޙައްލެ

އަތޮޅުަށް  ލަ އައްޑުއަޮތޅު. މުޅި ޖުމު އައްޑު ،އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން ދަްއކަަވއިފި. އެގޮތުންވާހަކަފުޅު ބޭފުޅުން އެިކއެކި

އާބާދީ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު މި ބަލަީނ. ހަމަ އެގޮތަުށް ާރއްޖޭަގިއ ހާސް  35މެންބަރުން. އެއީ  7ވަނީ  ނިސްބަތް މި

އެީއ  .މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާތީ 6އަތޮޅު. އެއީ  އި އަުޅގަނޑު މި ބަލަނީ ހދ.ކަމުގަ  ދެވަނައަުށް އެންމެ ބޮޑު އަތޮެޅއް

އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި  ކުޅުުދއްފުުށީއަުޅގަނުޑގެ އަޚް  އާބާދީ. އެހެންނަމަެވސް، ހާސް 30

އި އަުޅގަނޑުމެންެގ އަތޮޅަުށް މިއިން އެްއވެްސ އަހަރު ދެމިެގންދިޔައިރުގަ  45 އަރިޒަމުގެ އަދި މިހާތަނަުށް ޓު ،ފަދައިން

ެއިކ  ،ޚާްއޞަކޮުށް މި ސަރުކާރުން ވެްސ މިއަދުގެ ަރއީސް ވެްސ ތަފާތު އެކި ކަންކަުމގައި  ،ކަމެއް އަދި މިހާތަނަުށް

އަދިއަދަުްށ ، މަރުޙަލާތަކުގައި އިޢުލާންކޮުށްަފއިޭވ ޓުއަިރޒަމް ތަރައްީޤކުރުމަުށް ރަުށްތައް ވެސް ދޫކޮުށްަފއިވޭ. އެހެންނަމަވެސް

 ،ނުވޭ. ހިޖުރަކުރުމުގެ އެންމެ ޮބޑު ެއއް މައްސަލަ މި ދިމާވަނީ ކައިރިން ަވޒީފާ އަދާނުކުެރވިމީގެ އަލިމަެގއް ފެނިފައި ވެސް 

މިއީ އަުޅގަނޑު އަތޮުޅގެ ދަރިެއއްގެ ، ންވީމާލަތްތައް ނެތުމުން. އެހެފަދަ ކަންކަން ނުވަތަ މިފަދަ ވަސީއަތޮޅުަގއި މި

ކަންބޮުޑާވ، ަވރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވާ މައްަސލައެއް. މިކަމަުށް އަަވސް ޙައްެލއް އަންނާނެކަމުގެ ުއއްމީދު  ހައިސިއްޔަތުން

އަހަރު ބަޖެޓުން  އަޅުަގނޑުމެން މި ވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ވެސް އަުޅގަނޑު ކުާރ ވާހަަކ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަ

 8ލައްކަ ރުފިާޔ. ހަމައެކަނި ކުޅިވަުރގެ ދެތިން ކަމެއް. މި ބަޖެޓުގައި  8ވަނީ އެންމެ  ވަިއކަރަދޫއަުށް ހިމެނިފައި މި

ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގެޮކޅުގެ ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ  ،ލައްކަ ރުފިޔާ ހިމެނުނުއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން

މިލިޔަނުން  2އްގެ މައްޗަުށް ގާތްގަނޑަކަުށް ލާއިރުަގއި މަހެހައި . އެއީ މަހަުށް ބަމިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނާފަ 25އެބައޮތް 

 ެޓްއގައި ހުރިކަުމގައި ސޯރި މެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮޓަލެއްގެާރއްޖޭގެ ެއން .ޑޮލަރު 4446މަތި. ދުވާލަކަުށް ބަލައިލާއިުރަގއި 

އެންމެ ދުވަހެއްގެ މިއިން ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް  ދަުށުން ކަްނނޭނގެ އަގު ހިމެނިގެންދާނީ. ވިޔަސް މިއަުްށވުރެ

، ވީއިުރަގއިަލއްކަ ރުފިޔާ ަވއިކަަރދޫއަުށް ހިމެނިފައި 9ަކން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން. އެއީ ހިމެނިފައި ނެތްއަދަދު ވެސް 

 2ގެ މަްއޗަުށް މަހެއް ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭ. 68 ރަދަުށް ދުވާލެއްގެ މައްަޗުށްޚަ ރިއްޔާގެ ގެކޮުޅގެރައީސުލްޖުމްހޫ

ގެ ަވއިކަރަދޫަގއި ހިމެނިފައި ހާހެއްހާ އާބާދީ ރަދުކުރެވޭިއރުގައި އެ އަދަދު ވެސް ގާްތގަނޑަކަުށް ދެފިޔާ ޚަމިލިޔަން ރު

ައޅުގަނޑުމެން މި އަދަދުތައް މިހެން  ގަކޮުށްލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެކު ފާހަ ކަން އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވުމާނެތް

އެއް ކަމެއް އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގައި ެވސް ފާހަގަކުރިން. ސިވިލް  ކިޔާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެ ކަންބޮޑުވާ

އަުޅގަނުޑ ތަނަުށް އިޞްލާޙެއް ވެސް ހުުށަހެޅިން. އިޞްލާޙުގައި  ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ. އަޅުގަނޑު މި
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ފުންގެ މުސާރަިއެގ މިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގައި ސިވިލް ސަރވިްސ މުވައްޒަ 7ގެޮކޅުން  ގެރިއްޔާއޮންނާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫ

މުވަްއޒަފުން. މި އަހަރުގެ  891ހާސް  22ތެރެއަުށް އޭތި ލުމަުށް. ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންގެ ގޮުތގައި މިހާރު ތިބީ 

ުމވަްއޒަފުން.  209ހާސް  23މި އަދަދު  ހަރުބިލިޔަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް، މި އަންނަ އަ 2.9ގަިއވާ އަދަދަކީ ބަޖެޓު

ޮފތުގައި މިއަންނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނުަށް  އްޒަުފން. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓުމުވަ  318 ލަ އިތުރުވޭޖުމު

 318 ؛މިލިޔަން ރުިފޔާގެ މަދު އަދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް، ުމވަްއޒަފުން 2ބިިލޔަން. ެއއީ  2.7ޖަހާފައިވާ އަދަދަީކ 

 ކޮމިޓީގައި ސުވާލުުކރުމުން ވެސް މިނިސްޓަރު  ނޑުމެްނ ބަޖެޓުކުރާރުކޮުށް އަޅުގަމުވަްއޒަފުން އިތުރު އަދަދެއް. ތަ

ގޮތަުށޭ މި ނިންމަނީ.  ޖަހާއިރު ގެއަުށް ދާ 2. އެކަމަކު ސާރައަކަުށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭމުވަްއޒަފުންނަކަުށް މު ދަންނަވަނީ،

ނޑު މި ިކޔަނީކީ. ނޭ އަޅުގަކަމަކަުށް ނޫ  އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ ޖީބަުށް ލާ އަދަދަކީ އެއީ މުސާރަ

 ދަުްށވާ ކަމަުށް  ،ވަންޏާ ަކމަުށް ނޫން. މި އާމްދަނީ ުކޑަވާ އޭ އަޅުގަނޑު ވާހަކަައކީ. އެހެނެްއ ލަ އާމްދަނީއެއީ ލިޭބ ޖުމު

މީހެްއެގ  5އިލާ ުނވަތަ ޢާ 5؟ ވަންޏާ ކިހިނެއްހޭ މިއަދު މާލޭގައި އުޅޭ ިސވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންނަުށް ދިރިއުޅެވޭނީ

ނުލެވޭ. ސަުރާކރަުށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރާނެ ދައްކައި ރަ އެއްކޮުްށގެން ނޫނިއްާޔ ދެކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެްއެގ ކުލިމުސާ

ރަނގަޅު ގޮތްތަްއ އެބަހުރި ަބއިވަރު. އެހެންނަމަވެްސ، މި ސަރުކާރުން މިކަންކަން މި ެގންދަނީ ރައްޔިތުންެގ އަތުްނ 

ޓީ ފްރީކޮުށްފަިއވާ ަކސްޓަމް ޑިއުގަކޮުށްލާނަން. އެްމ.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމގައި ޓެްކސް ނަގަމުން. މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަ ފައިސާ

ރަނުން ޑިުޔީޓ  ،އެގޮތަުށް ަލގްޒަރީ ޔޮޓު ވޭ. ހަމަހު ިޑޔުޓީ ަނގަން ފަުށާފައިބާވަތަކުްނ މި ސަރުކާުރ އައުމަުށްފަ 21

ގޮތް ދައްކާ ނިޒާެމއް. އަުޅގަނުޑ  މާފުކޮުށްފައިވޭ. މިއީ ިނކަމެތިން އަތުން ލާރި ނަގައި ުމއްސަނދިންނަުށް މޮޅު

ފާހަގަކޮުށްލާނަން ހަމަ މިގޮތަުށް، އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ މިގޮތުން ކަރަންޓުގެ ބިލު ބޮޑު. ކަރަންުޓގެ ސަބްސިޑީ ކަނޑާަލއިފި. 

މިލިޔަން ސަބްސިޑީ ގޮތުން  100 ،ބޮޑު. ާކޑުން މިހާރުވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން 100ކާޑުން %

 ާވއިރު މިއީ ދެ ގެ ގޮތުަގއި ރަޖިްސޓަރީކުރެވިފައި އިލާ ނިކަމެތިންޢާ 70ން ބުނާއިުރގައި މިހާތަނަުށް އޯއަުށް ދޭ.ޓީ.އެސް

އެނަރީޖ ލައްކަެއއްހާ ރުފިޔާ މުޅި އަހަރުަށް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަުށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށް ޓަކައި ސިނގިރޭޓުންނާއި 

ޑޮލަރު  25މައިފި. އަދި އެައރޕޯޓުން ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން ޑިުއޓީ ވެސް ޮބުޑކުރަން ނިން ޑްރިކުންނާ

ކަމުގަިއ ނޑުމެން ނިކަމެތިން ބޭހަުށް ދިޔައިތުރަުށް އެބަ ަނގާ. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން މި ފެންނަނީ އަޅުގަ

މަގުަމތީ ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކުން  ތްތެރި ރައީސް.ކަމެްއ. އިްއޒަ ޖެހިއްޖެއްޔާ ވަރަުށް ދެރަވަރުސާ ދަްއކަންވިޔަސް މި ފައި

ވަންޏާ އެ އަދަދު  ކަމަުށް މިލިޔަން ރުފިޔާ އަހަރަކު އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ 6އެަބ. އެއީ  ދެގުނަ ޓެކްސް އިތުރުކުރޭ

 މިލިޔަނަުށް މި އަންނަ އަަހރަުށް ބަދަލުވެގެން މި ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 12

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ
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އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުަޞތު މި

 ޙުސައިނަުށް.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

ލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ޮފނުވާފައި އޮތް ރިޕޯޓަުށް ބަަލއިން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަޖެޓާ ގުިޅގެ

ުނވާތީ އެކަްނ ބަދަލެްއ، ައދި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުެރޭވ ފަދަ މިންވަރާ ކައިރިއަުށް ެވސް ގެނެވިފައި އެކަުީށގެންާވވަރުގެ

ންނަުށް ބަނދަރު ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ކުޑަރިކިލު މީހު ،ފާހަގަކޮުށްލަން. އަުޅގަނޑު ިނސްބަތްވާ ދާއިާރގެ ރަުށްތަކަުށް ބަލައިލާއިރު

ކަމަުށް ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެްޓ ކުޑަރިކިުލގެ ބަނދަރު އަންނާނެ 2016ހުވަފެން ދައްަކއިގެްނ  ފޮނި

 މިތައް ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ފުރުވައި އެ މީހުން ވަނީ ވާަވއްދާފަ. މި އަހަރު ވެސް، ޓީގައި ތިބި އެތައް ބައެްއގެ ފޯމުރީ ޕާހޫޖުމް

ނުވާތީ އަޅުގަނުޑ މިންވަރަކަުށް ފައިާސ ހިމެނިފައި ަގއި ވެސް ކުަޑރިކިލުގެ ބަނދަރު ހެދުމަކަުށް އެްއވެސްއަހަރުގެ ބަޖެޓު

އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަމަދޫކުޑަިރކިލަުށް އެބަ ބޭނުންވޭ ބަނދަރެއް.  ؛އެކީ ފާހަގަކުަރން. ކުޑަރިކިލު މީހުންގެ އެކަން ހިތާމަޔާ

ކުރުމުަށް ރި ފުޅާުކރުމަުށް ނުވަތަ ތަރައްޤީރިޒަމް، ނުވަތަ ެގސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާލޯކަލް ޓުއައިރުގައި އޮތް ރަުށްތަކަުށް ބަލާ

ަފޅެއް އޮޭވ. ރީތި ބަނދަރެްއ  ވަން ނުވަަތ ެއންމެ ރަނގަޅު ރަުށޭ ބުނުމަީކ އެީއ ދޮގަކަުށްުނވާނެ. ރީތި އޮތް ނަންބަރު

ވެފަ. ކަމަދޫގެ މީހުން އެދެމުންދަނީ ރު ަވނީ އިންތިހާއަުށް ތަޣައްޔަރު ވަޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރަުުށގެ ފެންހެދިފައި އެބަ ވެސް

އޭ ިކޔާފައި އަދި ކުދިރަުށަުށް ރަުށުގައި ފެުނގެ ނިޒާމާއި އަދި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުަމުށް. އެހެންނަމަވެސް، ރަުށް ކުޑަ 

ަގއި ެވސް ކަމަދޫގެ ފެުނގެ ނިޒާުމގެ ިބޔަ ބަޖެޓުނުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރުގެ މި އޮތް ބޮޑު ނުެލވޭނެކަން ބަޔާްނކޮުށްދި އަޅައި

ވާހަކަެއއް ނާދޭ. ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ވާހަަކއެއް ނާދޭ. އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ކެންދޫގެ ވާހަަކ 

ޑުގެ ރަުށަުށް ނޑު އަޅުގަނއަުޅގަ  ،އަޅުގަނޑު ދައްާކކަުށް ނެތިން. ކެންދޫގެ ވާހަކަދަްއކައިިފއްާޔ އަބަދުވެސް ބުނާނެ

ނެތިން.  ކަމެއް ކޮުށްދޭން އުޅޭ މީހެކޭ. އަުޅގަނޑު އެ ާވހަކަ ދައްާކކަުށް ެވސް ވާތީ ައޅުގަނުޑގެ ަރުށަުށް ހުރިހާނިސްބަތް

ހިސާބަުށް ޖެހެންދެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  ގައި މި ދިވެހިރާއްޖެ ފެުށުނީއްސުރެ މިއަދާާލއިރު، ކިހާދޫކިހާދޫގެ ވާހަކަ ދަްއކައި

ކަެމއް ކޮުްށދީފައެއް ނޯންނާނެ. ނަރުދަމާއެއް އަަޅއިދީފައެއް ނޯންނާނެ.  އެްއވެސް ،ކޮނެދީ ފަޅެއް ،އިދީބަނދަރެއް ހަދަ

އާބާދީކޮެޅއް އުޅޭ ރަުށެއް ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް،  މަދު ،ފެނެއް ފޯރުކޮުށްދީފައެްއ ނޯންނާނެ. ރަނގަޅު، މަދުމީސްކޮެޅއް

އާބާދީއަުށް ކަންތައްތައް ކޮުށްޭދ  ދިރިއުެޅނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ބޮޑު ގައިނަގއި ވެސް ދިރިއުޅެނީ ިއންސާނުން. އެތާނއެތާ

ކޮުށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިެދވެންޖެހޭނެ.  އްޤުތަްއ ފޯރުކޮުްށދޭންޖެހޭނެ.އާބާީދއަުށް ެވްސ އަސާސީ ޙަ  ފަދައިން ކުދި

ދައްކަނީ  ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި މި ެއއް އަހަރެއް ދެއަހަރެްއގެ ވާހަަކެއއް ނޫން އަޅުގަނޑު ،ދައްކަނީ އަޅުގަނޑު މި

ދައްކަނީ މި ޤައުމުގެ އުމުރުން ވީހާ ދުވަހެއްގެ ވާހަކަ  ވެސް ނޫން. އަުޅގަނުޑ މި އަހަރުގެ ވާަހކަެއއް 30 ،އަހަރު 20

ދަ ޮބޑެތި ބަޖެޓްތައް ހެދިގެން އަްނނައިރު ކުދި ރަުށްރަުށަުށް ވެްސ، ޚާއްޞަކޮުށް ކިހާދޫ ފަ، ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ މި
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ރަުށްރަުށަުށް އެ ރަުށުގެ ބަނދަރުގެ އަންނާނެ ދުވަހެްއ، ބަނދަރު ހެދޭނެ ދުވަހެއް، އެ ރަުުށގައި ެފނުގެ ނިޒާމު ާޤއިމުކުރެވޭެނ 

 ދައްކަނީ ޕްރޮގްާރމް ބަޖެޓެއް އަންނަން އެބަ  ދުވަހެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއނގެން އެބަޖެހޭ. އެހެންވެ، ައޅުގަނޑު މި

ޖެހެއޭ. ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭްނގެ ތެރެއިްނ  ލަން އެބަން ެއުކލަވައިކިޔާ ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭޖެހެއޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި 

ތަަރއްޤީ ހޯދޭނެ މަގެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނޭނގެއޭ. އެކަެމއް މި  ،ގޮތް ނޫނިއްޔާ ކުދި ރަުށަުށް އެ ތަަރއްޤީ ލިބޭނެ

ރަދުކޮުށްގެްނ ހިރާއްޭޖގެ ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން ޚަވެސް ދިވެ . ދުވަހަކު ހަމަ އެފަދަ ންނެއް ފެންނާކަުށް ނެތް. ދޮންފަނުބަޖެޓަކު

ރަެދއް ކޮުށްަފއެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ފެނެއް ވެސް އެްއވެސް ޚަދޮންފަނުގެ ބަނދަރެއް ވެސް ައދި ނަރުދަމާއެއް ެވސް ،

 ކުން ފެންވަރާލީމަ އެނގޭނީ އެ ދުވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރުެވސް ދޮންފަނަުށް ވަޑައިގެން ެއ ރަުށުގެ ގެެއއްގެ ގެއަ 

ދުވާތީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ ވާހަކަ ެދއްކެނީ. މި ވާހަކަ  ވަސް. އަުޅގަނުޑގެ ހިތަުށް ައސަރުކުރޭ. އަޅުގަނޑަުށް އެ ަވސް

 .ހުރީ ވާހަކަ ދައްކަން . އަޅުގަނޑު އެދެއްކޭނެ. މި ވާހަކަ ަދއްކާނެ. މި ވާހަކަ ދައްާކކަުށް ދޮންފަނަކުން މީހަކު ނާންނާނެ

ދައްކާނެ  އަޔަސް މި ވާހަކަ މެ ރުޅިއެއްސަރުކާރުން އަޅުަގނޑު ދެކެ ކިތަން މެވަރަކަުށް އެ ވާހަކަެދްއކިޔަސް މިކިތަން

 ހުރީ ައޅުގަނޑު. އެހެްނވެ، އަުޅގަނުޑ މި އިތުރު މީހަކު ނެތް. އެ ވާަހކަ ދޮންފަނު މީހުންގެ ޙައްުޤގަިއ ދައްކަން 

ސް އެކަންަތއްތައް ވާނެ ޮގތެއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ެއނގެންޖެހެއޭ. ވާނެ ދުވަހެްއ ދަންނަވަނީ ދޮންފަނު މީހުންނުަށް ވެ

ބަޖެޓެއް. ކުެރވޭނެ ދުވަހެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  . އެއަުްށ ބޭނުން ވަނީ ޕްރޮގްރާމުއެ މީހުންގެ ގާތު ބުނެލެވެން އެބަޖެހޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެން އޮތް ބާކީ ރަުށަކީ ދަަރވަންދޫ. އެބަ އެނގެންޖެހޭ. ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނުން އެކަން އެނގިގެްނދާނީ. 

ދެވަނަ އެއަރޕޯަޓކީ  ގޮތުަގއި ފައިސާ ހޯދައިދޭ ހަމައެކަނި ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަުށް ނުވަަތ މި ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ

ޕޯޓެއް. ދައުލަތަކުްނ އިޭދ ެއއަރެއއަރޕޯޓަީކ ދިވެހި ދައުލަތަުށް ަފއިދާ ހޯދަ ގެ ގަިއ އޮްތ ެއއަރޕޯޓް. ދަރަވަންދޫދަރަވަންދޫ

ަގިއ ބޮޑު ދަރަވަންދޫ އަރޕޯެޓއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ އޮތްރަދުކުރާ އެއަރޕޯެޓއް ނޫން އެއީ. ދައުލަތަުށް ފައިދާ ހޯދައިދޭ އެޚަ

ކިަތއް ފަތުރުވެރިންތޯ އެ ރަުުށގެ އެ ރަުށުގެ ފެން ބޭނުންކުރަނީ.  ،ވެސް ނެތޭ އިނގޭތޯ ނަރުދަމާެއއް. ކިަތއް ޓޫރިސްޓުންތޯ

އާދައިގެ ުށްގެން އޮތް، ނަރުދަމާއެއް ނެތި، ތައް ބޭނުންކޮސެޕްޓިކްޓޭންކު، އް ފަތުރުވެރިންތޯ އެތާަގިއ ބޭނުންކޮުށްފައިކިތަ

ނާ ބޭނުންކޮުށްގެން އެ ދަނީ. ރަުށުގެ ނަ ނަރުދަމާ ނެތި އެ އޮންނަ ފާޚާހުންނަ ގޮތަުށް އެ އޮން އާއްމުކޮުށް ރަުށްރަުށުަގއި މި

ރުވެފަ. ދޭތެރެދޭތެރެއަކުން ޖަންކްޝަން ބެދިގެން އެ މީހުންގެ ޝަކުވާ އިންތިހާއަުށް އާދޭ. ފެން ވަނީ އިންތިހާއަުށް ތަޣައްޔަ

 ،ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބަްއދަލުކޮުށްލާއިރަުށް ވިާދޅުވާނެ  މި އަންނަ އަހަރު، މިނިސްަޓރަކާކޮންމެ އަހަރަކު ވެްސ ހަމަ 

ންނަކަުށް އެ ތަެނއް ުނފެނޭ. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތަުށް މިއަންނަ އަހަރު އެކަން ކޮުށްޭދނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެ

ބޮޑު  ތްއޮ ފައިސާ ހޯދައިދޭ ބޮޑުސިްނގާ ްޕރޮޕަޓީއެއް އޮތް ރަުށެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ. އެެހންނަމަވެސް، މި

ރު ކަމެއް ފާަހގަކޮުށްލަން އަުޅގަނޑު އިތު ތެރި ަރއީސް.ަކމެއް ވެސް ފެންނާކަުށް ނެތް. ިއއްޒަތް ބަޖެޓަުށް ބަލާއިރު ހަމަ އެއް

 ކަމެކޭ މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާބާދީެގ ދެ ކަމަކަުށް ެވސް އިނގޭތޯ. ލަދު ބޭނުން. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ލަދު

ިނޒާމުގެ  ،ބައި މީހުންނަީކ އަންހެނުން. އަޅުގަނޑުމެންަނުށް ފެނޭ އަޅުގަނޑުމެން ޓެްކސްގެ ނިޒާމުަގއި ބައިކުޅަ އެއް
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ންހެނުން ބޭނުންކުރާ ގޮތުަގއި އަ ގެފެނޭ އަޅުގަނޑުމެން އެ އެްއޗަކީ ޟަރޫރަތެއް ގަނޑުމެންނަުށް އެބަތެރެއިން އަޅު

ދަންދެން މި ސަރުކާރުން ޓެކްސް ނަގައޭ. ޖީ.ެއސް.ޓީ ނަގައޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ރަނަކުން ޓެކްސެއް ނާދޭ.  ނެޕްކިންއިން

އާއްމު މީހާ، އާދައިގެ މީހާ އެ އެއަރޕޯޓުން ދަތުކުރުކޮުށްލީމަ  ބޮޑެތިސިންގާ ލަްގޒަރީ ޔޮޓުތަކަކުންނެއް ޓެކުހެއް ނާދޭ.

ވެސް މި އުޅެނީ ެޓކްސް ަނގަންެވގެން. އެހެންނަމަވެސް، އަންހެންވެރިންގެ ޟަރޫރަތަުށް ބޭނުންކުރާ މިފަދަ މުހިއްމު 

ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް އެްއޗަކުން ވެސް  ޓެްކސް ަނގަމުން މި ދަނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ައޅުގަނޑު ެއ ވާހަަކ 

ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވީ، އަުޅގަނޑާ ހިސާބުން އެ ޝަކުާވ ވެސް އެކި ދިމަދިމާއިން ޓްވިޓަރާއއި ފޭސްބުކާއި މި 

ދިމަދިމާތަކުން އައިސްފައި އޮތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެެޓއްގެ ވާަހކަ ދައްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން އެަބ 

ބަޖެޓަކީ، ބަޖެޓަުށް މި ހުުށަހެޅޭ ަފިއސާއަީކ ނުވަތަ ބަޖެޓަުށް ލިޭބ ފައިސާައކީ ެއއީ އެްއވެސް  ހަނދާންކުރަން އެބަޖެހޭ

ގޮތަކަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކަުށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އެ ބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ހޯދާ ފައިސާއެއް ނޫން. އެ ފައިާސއަކީ 

ރަުުށގައި ުއޅޭ މީހުން ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ދައްކާ ފަިއސާ. އެ ަފއިާސ ދިވެހި ރައްޔިތުްނ، ކުދި ރަުށްަރުށުގަާޔއި ބޮޑެތި ރަުށް

. ކިހާދޫަގއި ހުންނަ މީހާ ވެސް، ކުޑަިރކިލުަގއި ހުންނަ މީހާ ވެސް، ދޮންފަނުގަިއ 6ދައްކަނީ ހަމަ އެއް މިންވަރަަކުށް. %

ތަކުރާރުކޮުށް ފާހަގަކޮުށްލަން  . ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ،6ހުންނަ މީހާ ވެސް  ޓެކްސް ދައްކަނީ %

ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަނޑު ވެސް، އަޅުގަނޑަުށް ވެސް އެނގޭ އެއްފަހަރަކާ، އެއް އަހަރަކު ުހރިހާ ރަުށަކަުށް، ހުރިހާ ކުދި 

ރަުށަކަުށް ހުރިހާ ކަމެއް ނުކޮުށްދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކުިދ ރަުށްރަުށްރަުށުގައި ވެސް ދިިރއުޅެނީ އިންސާނުންނޭ. އެ 

ވެސް އެ މީހުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުަތއް ލިބޭނެ ދުވަހެއް އެނގެން އެބަޖެހޭ. އެ ައންނާނެ ގޮތެއް، ހޯދައިދެޭވެނ މީހުންނަުށް 

މަގެއް ފަިއވާންޖެހޭ. ބ. ައތޮޅުގައި މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަުށްރަުށަުށް ވުރެ ރިޯސޓުތައް ގިަނވެގެންނޭ ދިަޔއީ. 

ރުގައި އޭދަފުުށީގައި ނޫނިްއޔާ ރަނގަޅު ފާޚާނާގެ ނިޒާމެްއ، އެހެންނަމަވެސް، ބ. އަތޮުޅ؛ މުޅި ބ. އަތޮޅަުށ ބަލާއި

 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮުްށފައި އޮތް އެންމެ ރަުށެްއވެސް ނެތް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ

 އަުށް. هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މި ބަޖެޓަކީ އިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތު އަދި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ ލިބޭނެ ބަޖެޓެއް 

ޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތު ނުލިބޭނެކަމުގެ ެއއް ހެްއކެތް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަފާނަން. ކަމުގައި ވަރަުށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ. އި

އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ ކުރެްނދޫއަކީ ވެސް ރަުށުގެ ަސއިޒުން ބަލާއިރުަގއި އިތުރު ޖާގަެއއް ނެތް ރަުށެއް. ރަުށް ބޮޑުކުރެވެން 
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 100ރާއި ހިންނަވަރާއި މިިއން ކޮންމެ ރަުށެއްގައި ވެސް އޮތް ރަުށެއް ނޫން. އެަކމަކު، ކައިީރގައި ޖެހިގެން އޮްތ ނައިފަ

ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅައިފި. ައޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ކުރެްނދޫގެ ރައްޔިތުން ކޮންތާކަުށްތޯ ދާނީ؟ ކޮންތާކުންތޯ ގެދޮރު 

ގު ވެސް ަދއްާކކަުށް ހޯދާނީ؟ މިއެއް ވެސް ސަރުކާުރން ބުނެދޭކަުށް ނޫން. އަދި އޭެގއިތުރުން ފްލެޓެއް އެޅޭނެ ގޮތަަކުށް އެ މަ

ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިދަންނަވާީލ އިޖުތިާމޢީ އަދާލަތު ނެތް މިންވަރު. ެދން ބައްލަަވއިލަްއވާ ޢުމްރާނީ 

މިލިޔަން ރުފިާޔ ެއބައުޅޭ ފެނާިއ ނަރުދަމާއަުށް.  796ތަރައްޤީއަުށް. ޢުމްރާނީ ތަަރްއޤީއަުށް ބަލައިިލޔަސް ގާތްގަނަޑކަުށް 

ެގ ދާއިާރގެ ކުރެންދޫގަިއ ނަރުދަމާއެއް ނެތް. ޮއޅުެވލިފުުށީގެ ނަރުދަމާއެްއ ވެްސ ެނތް. އަދި އަންނާނެ ދުވަހެްއ އަޅުގަނޑު

ވެސް ނޭނގޭ. ެއކަން ވާނީ ޮކންދުވަހަކުން ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. މި ތަނުަގއި ބަެއއް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ 

އެ ރަުެށްއގެ އާބާީދގެ ނިސްބަތުން ނަމަވެސް ެއ ރަުށަކަުށް ލިބޭނެ އެްއެޗއް ކިތަންމެ ކުޑަޔަްސ، ކިތަންެމ ބޮޑަސް 

އެނގެންޖެހޭނޭ. މިއަދު ނުލިބޭ ނަމަ، މާދަމާ ވެސް ލިބޭނެކަން އެނގެންޖެހޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބަޖެޓުަގއި އެްއވެްސ 

ތަރައްޤީގައި ަހމަހަމަކަމެއް ނެތް. އެހެނެއް ކަހަލަ މިންވަރަކަުށް އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވި އިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތާއި ޢުމްރާނީ 

ނޫން. ބައެއް ރަުށްރަުށަުށް އެބަހުރި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ. ބައެއް ރަުށްރަުށުގައި ނަރުދަމާ ވެސް ެއބައަޅާ. ބަެއއް ރަުށްރަުށުަގިއ 

ުކ، އަޅުގަނޑުމެން  ބުީރގެ އިމާރާތް ެވސް އެބަ އަޅާ. ެއއަރޕޯޓު ެވސް އެބަ އެޅޭ. ބްރިޖެްއވެސް އެބަ އެޅޭ. އެކަމަ 25ބޮޑެތި 

ބުރީގެ އިމާރާތާިއ އެއަރޕޯާޓއި މިއިން ލިބޭ ަޙޤީޤީ ފައިދާ ވަރަުށް ުކޑަުކޑަ.  25ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަުށް މި ްބރިޖާއި 

ޑޮލަރު ވެސް ނަގާނެ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  25އަދި ނުވި ތަނަކުން އެ މީހުން އެ އެއަރޕޯޓަުށް ޮގސްފިއްޔާ 

ރައްޤީގެ ފައިދާއެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް. އާދެ! މި ބަޖެޓަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، މި ޢުމްރާނީ ތަ

ވަރަުށް ގިނަ ރައްޔިތުންަތކެްއ މަޙްރޫމުކޮުށް، އަދި ވެއްޔާ މޮޑެިވގެންދާނެ ބަޖެޓެއް ކަމަުށް. ކުރެންދޫގެ ކައުންސިލަީކ 

ނަމަވެްސ، ކުރެންދޫއަުށް ބޭނުންާވ ތަަރއްޤީގެ ޕްރޮޖެްކޓުތަެކއް ނެތް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކައުންސިެލއް ޮއންނަ ތަނެއް. އެހެން

އޮޅުވެލިފުުށްަޓކީ ވެސް ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކައުންސިެލއް އޮްތ ތަނެއް. އޮުޅވެލިފުުށްޓަކަުށް ވެސް ނެތް ޕްރޮޖެްކޓުތަކެްއ. 

ސިާޔސަތެއް، ަވކި މިންގަނެޑްއ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ބަހަމުން މި ގެންދަނީ ވަކި  ގޮތެއް، ވަކި

ބަލައިގެނެްއ ނޫން. ފެނުނީމަ ފެނުނު މީހަކަުށް ދޭންވީ. ނުދޭންވީމަ ނުދޭންވީ. އަޅުގަނޑު ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދެނީއޭ ިކޔާފަިއ 

ކުރެންދޫ ދާއިރާއަުށް، ކުރެްނދޫއާއި ޮއޅުވެލިފުުށްޓަުށް ޕްރޮޖެކްޓު ނުދިނުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ެއްއވެްސ 

މަހަމައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހުންނާނެ ބައެއް ބިލުތަކަުށް ވޯޓު ވެސް ދީފަ. އެހެނެކޭ ކިޔާފައި ހަމަ ކުރެންދޫ ދާއިރާއަކަުށް ހަ

ނުދޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެހެްނވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ބަޖެޓުގެ ހަމަހަމަކަން މި ވަނީ ެގއްލިގެްނގޮއްސަ. ިއއްޒަތްތެިރ 

ވަނަ އަހަރު ޖަހަިއ  2014ލިެޔވުނަކަސް ނުލިބޭ. ކުރެންދޫއަުްށ  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ރައީސް. ބަޖެޓުަގއި އަދި 

ވަަރކަުށް މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮުށް، ކުރެންދޫގެ ރައްޔިތުން ަނޖިސްލާ މިންވަރު ބަލާފައި،  5ވެސް ދިން. އެކަމަކު، 

ނޭނގެނީީކ ނޫނޭ ިކހާވަރެްއގެ ވޮލިއުމެްއ ކަެމއް  ދިރާސާކޮުށްފައި އެ ހިސާބުން އެ ދިަޔއީ. އަުޅގަނޑުމެންނަަކުށް ވެސް 

ކަނޑައެިޅގެންދަނީ. އަުޅގަނަޑުށް ހަމަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެނގޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވީ އަދި ބަޖެޓުގައި 
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ސް އެ ނަރުދަމާައކީ ޖެހުމަކުންނެއް އޭގެ ޙަޤީޤީ ފަިއދާ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިގެެނއް ުނދޭ. އޮުޅވެފުުށީގެ ނަރުދަމާއަުށް ަބލައިލިޔަ

ވެސް ކައިީރގައި ޖެހިގެން އޮންނަ ރަުށް ިވއްކާަލއިގެން ކޮމިަޝންގެ ގޮތުަގއި މޭޒުދޮުށުން ލިބޭ ފައިސާއިން ވެސް އަޅާެލވޭެނ 

 އިއަަޖއިބެއް ނޫން. މި ބަޖެޓުގަ މިއީގޮތެއް ނުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނެ ނަރުދަމާއެއް. އެކަމަކު ވެސް ހަމަ އެކަން ވާ

ކޮުށްލަދޭން ހަމައެކަނި ލާރިކޮޅުން މިކަން  ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާއަުށް ލިބޭ އިުށް ފައިސާ ވަންނަކަމުގަ މިވަރަ

 ،އުޅުނަސް މިކަން ވާނެ. މީކީ ސަރުކާރަުށް ލާރި ނުލިބެނީކީ ނޫން. ސަރުކާރުން މިކަން ކޮުށްދޭން ބޭނުންވާކަމުގައި ވާނަމަ

ގެ ަކއުންސިލެްއ ޕީ.ޕީ.އެމްެވސް  އޮުޅވެލަފުުށީގައި ،ންދޫ ކައުންސިލެއް ޮއވެފެންނަނީ ކުރެ ވާނެ. އަުޅގަނޑަުށް މި މިކަން

މެންބަރަކަުށް  ގެތަން. ދެން އަޅުގަނަޑކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ޮއޅުވެލަުފުށީގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީ ނާންނަ ކުރެންދޫާއއި  ،އޮވެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .ލެއް ނޫން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްވާތީވެ ކުރެންދޫ ދާއިރާއަުށް ްޕރޮޖެކްޓެއް ނުދިނުމަކީ އެއީ ހަމަހަމަ އުސޫ

 ބެލެންސޭ. ކިޔާ އެްއޗެއް ގެންނަން ވަންޏާ އެބަޖެހޭ ބެލެންސް ބަޖެޓެކޭ މި  ކަމަުށް ރަުށްތައް ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވާ

އަުޅގަނޑަުްށ  .ހިފެންނަުށް ހުންނަ އެއްޗެ އިއަޅުަގނޑަުށް މި ފެންނަނީ އެއްފަރާތުން ވަރަުށް ބަރުވެފަ ،އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ

ުށޭ. އަނެއް ފަރާތުން ހުންނަ ހަރު އެއްޗެއްާސ ދިމާއަ، އަނެއްާކވެސް ހަމަ ދެންނެޭވނީ ހަރުތޯ މަޑުތޯ އަތްލަބަލުާށޭ

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ހިުއމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަތރައްޤީއަުށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ 

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާހެން  އޮތީ ެއްއކަލަ މި ބަޖެޓުގައި މި، އޮންނަނީ ކުޑަވެފަ. އެހެްނީވމާ ހަމަ މި ކުރުމަުށްޤީވަސީލަތް ތަރައް

ބަޖެޓު  ކުރުމަުށްޓަކައި މިގޮުތގައި ބޭުނން ޮފއްެޗއް ނަހަމަވަންޏާ އެ ަފއިސާ ކަމަުށް ފޮއްެޗއް ލިބެން އޮތްފައިސާ

ވެހިރާއްޭޖގެ ތަރައްީޤ މިގޮތަުށް ބަޖެޓެއް ަތއްޔާުރޮކުށް، ދި ހެޔޮނުވާނެ . ޮގއްސަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތައްޔާރުކުެރިވގެން

ތަން މީ.  ން ވެސް ހަމަ އުޅެން އޮތްދަރީ ްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ދަރީްނނާއި ދަރީންގެކުރަން. އަުޅގަނޑާިއ އިބައްޓަން

ތަރައްީޤ  އިތެއްގަބަލަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަހަމަ ގޮލަންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ދުރު މުސްތަޤުއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ

 ކުރަން އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ބަޖެޓް ތަންފީޛު، ގެނައުމަުށްޓަަކއި ބަޖެޓް ތައްާޔރުކޮުށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލްސާ ޖަ ދެން .މިނެޓުގެ މެދުކެނޑުމެއް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ނަގަން 20ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

  ގައި. 5:00އަނެއްާކވެސް ކުރިއަުްށގެންދާނީ 

 

 ] އަުށް  17:01އިްނ  16:42ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދާއިާރގެ  އަލިފުުށީތު މި އަރުވަނީ ` އަެނއްާކވެސް ޖަްލސާ ައއިގެން ކުރިއަުށްދާނަން. އަޅުގަނޑު ފުރުތަމަ ފުރުޞަ

 ުށް.ޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

ޖެޓާ ގުޅޭގޮތުްނ ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ބަ 2017ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

އަޅުގަނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަވަްނޏާ ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ، މި ބަޖެޓަކީ ރަްއޔިތުން އިތުރަުްށ ނިކަމެތިވެ، ބިކަހާލު ޖެހޭ 

ގޮތަުށް، ައޅުވެިތކުރުމަުށް އިތުަރުށް ބާރަކަުށްވާ ގޮތަުށް ަތއްޔާުރކުރެވިފަިއވާ ބަޖެޓެްއގެ ގޮތުަގއި. އެހެން މި ދަންނަވަނީ، 

ނިކަމެތިވާ ގޮތަުްށ މި ބަޖެޓް ފޮތުގެ އަކުރުތަުކން މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި ައުޅގަނޑަުށް ފެންނަުށް މި އޮތީ.  ރައްޔިތުމީހާ

މިހާރު ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަށް ބަލައިލީމާ އެއިން މި ފެންނަ އުނިވުންތަކަުށް ބަލާއިރު، މި އަހަރު އޭގެ ހިތްދަތިކަން 

ުށް ދަންނަވަްނޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ މިޔަ އަހަރު ކަރަންޓާިއ ރައްޔިތުން އިހުސާސްކުރަމުން އެބަދޭ. މިސާލަކަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ަކރަންޓުގެ ސަބްސިޑީން މިދިޔަ  361.6ކާޑުެގ ސަބްސިޑީން ބޮުޑ ެއްއޗެއް ކަނޑާލި ތަން. ެއގޮތަުްށ 

ނޑާާލފައިވޭ. އޭގެ ހިތްދަތިކަން މި މިލިއަން ރުފިޔާ މިދިޔަ އަހަރު ކަ 24.5އަހަރު ކަނޑާލި. ހަމަ ެއގޮތަުްށ ކާބޯތަކެތީން 

އަހަރު ރައްޔިތުންނަުށް ފެންނަުށް ފަުށާފައި މި ވަނީ. ކަރަންޓު އަގުބޮުޑވެ، ާކޑު ައގުބޮުޑެވގެން ހިނގައްޖެ. ހަމައެާއއެކު 

ގޮތަުްށ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފާހަގަުކރެވެނީ، މި އަހަރުެގ ބަޖެޓު ޮފތުން އަނެްއކާވެްސ ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަުށް ބުރަ ޮބޑުާވ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އާސަންދައިން ެއކަނި މިދިޔަ  523ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އުނިކުރަްއވާފަިއވާ ތަން. ެއގޮތުން ބަލަިއލާއިރު 

އަހަރަުށް ވުރެ މި އަހަރު ޮބޑަުށް ކަނޑާެލވިފައި އެބަޭވ. ޭއގެ މާނައަކީ މިހާރު ކޮންމެ ވާހަަކއެއް މިތާނގައި ދެއްިކކަމުަގިއ 

ނެތި ޚަރަދުތައް މި އަންނަ އަހަރު ބަލާއިރު އެ އަދަދު އުނިެވގެންދިޔައިމަ ރައްޔިތުންނަުށް މިހާރު  ވީނަމަވެްސ، ފައިސާ

ލިބެމުން އަންނަ ޚިދުމަތް އެއިން ނުލިބޭނެކަން. ހަމައެއާެއކު ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި ްސކޮލަރޝިޕް ފަދަ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ެއއިން ެއކަނި ހަމަ އެބަވޭ އުނިކޮުށްފަ.  100ފަ. ކަންކަމަުށް އޮތް ބޮޑު ބަެއއް މި އަހަރު މި ވަނީ އުނިކޮުށްލާ

އެއީ ވެްސ ސަލާންޖެހުމަުށް ރައްޔިތު މީހުން، އެ ަރއްޔިުތންގެ ދަރިންނަުށް ތައުލީމު ާހސިލުކުރުމަުށް ޓަކަިއ މީހުން 

ުށް އެބަފެނޭ ރައްޔިުތ ކައިިރއަުށް ގޮސް އާދޭސްކުަރންޖެހޭނެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު. ހަމަ އޭގެއިތުރުން އަުޅގަނޑުމެންނަ

ޑޮލަރު ނެގެމުން  25މީހުންނަުށް އިތުރުަށް ނިކަމެތިކަން އަންނަ ގޮތަުށް ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން އެއަރޕޯޓް ފީއެްއގެ ގޮތުަގއި 

އަންނަ ތަން. އެއީ އަޅުގަނުޑމެންނަުށް މީގެ ކުރިންވެސް ރައްޔިތުން ނަފްރަތުކޮުށް ވެރިކަމެއް ބަދަލުކޮުށްލަން މެދުވެރިިވ 

ކަމަުށް ބުނާ ސަބަބު. އެހެންނަމަވެސް، މިފަހަރު މި ބަޖެޓުން އެކަން ވެސް ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން އެބައާދޭ.  ސަބަބު

މިިލއަން ރުފިޔާ  261ހަމައެއާެއކު މާލެ ތޮއްޖެހުމާ ުގޅިގެން، މާލެ ޮތއްޖެއްސުމަުށް ފަހު އެކަމަުށް ނަގާ ޗާޖެްއގެ ޮގތުގައި 

ރައްޔިތުމީހާއަުށް ޭއގެން ިނކަމެތިކަން މި އަންނަނީ. އޭެގއިތުރުން އަުޅގަނޑަުްށ އެަބ  އެބަ ޗާުޖކުރަްއވާ. ހަމަ ހައްަތހާ

ގަބޫލުކުެރވޭ މިދިޔަ އަހަރު ެވސް އަދި ޭއގެ ކުރީ އަހަރު ެވސް ގާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާކަން މި ބަޖެޓު. އެހެން މި ދަންނަވަނީ، 
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 60ހުރި ލޯނުތައް ހިމެނޭ ގޮތުަށް ދައުލަތުގެ ދަރަނި % ދައުލަތުގެ ޚަރަދަުށް ޒިންމާވާ ާގނޫނު؛ ސަރުކާރުގެ ގެރެންޓީދީަފއި

ގައި ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ގާނޫނުގައި އެބަ ުބނޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް އެ މިންަގޑު 

ަގިއ 72ހަރު ނިމޭއިރު %ވަނަ އަ 2017އޮތީ މާ މައްޗަުށް ޮގއްސަ. ހަމަެއއާެއކު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ައހަރު މި ފެންނަނީ، 

ބަޖެޓް ފޮތުން އަންދާޒާކޮުށްފަިއ އޮތް ތަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ މިކަން ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ ފުރަތަމަ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ިއޞްލާޙުކުރަންވީޭއ. އެހެން ޫނނީ ބަޖެޓް މިންގަނޑަުށް ފެތޭ ގޮތަުށް އަލުން ހަދަންީވއޭ. 

އަުޅގަނޑަުށް މި ފެންނަނީ، ރައްޔިތުންނަުށް އިތުރަުށް ނިކަމެތިކަން އަންނާނެ ވަރަުށް ބޮޑު އެއް ކަމެްއ  އޭެގއިތުރުން

ސަުރކާރަުށް ނަގާ ވާހަކަ.  60ސަރުކާރު ހިއްާސވާ، ރަްއޔިުތން ހިއްސާ ގަނެފައި ހުރި ކުްނފުނިތަކުން ލިބޭ ފައިދާއިން %

ހާސް ރުފިޔާ ސަރުާކރަުށް ނަގަނީއޭ. އެ ކުންފުިނ  6ކުން ވެއްޖެއްޔާ ހާސް ރުފިޔާ ފައިދާލިބޭ ކުންފުންޏަ 10އޭގެ މާނަައކީ 

ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންވާ ފަިއސާ ވެސް އޭރަުށް ނުހުރެ، ުކންފުނިތައް ބަނގުރޫޓުވަމުންދާނީ. ރައްޔިތުން ހިއްސާ ގަނެަފއި 

، ުށް ނިކަމެތިކަން. އެހެންވީމާންނަ ން ވެސް އަންނާނީ ަރއްޔިތުލިބެންވާ ފައިދާ ނުލިބުނީމަ އެއި ހުރި ކުންފުނިތަކަުށް

ޓަަކއި  ސަލާންޖެހުމަުށް ،ިނކަމެތިވެ ރައްޔިތުން ހައްތަހާ، ކޮުށް މި ބަޖެޓުން އަުޅވެތިވެ އަޅުގަނޑަުށް މި ފެންނަނީ ޖުމުލަ

ތިިބ  ރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގަމުން އަންަނ ގޮތެއް. އުނގެނިފައި ތަން. މީ ފެުށުނީއްސުރެ ނަވަސް މީހުން ކައިރިއަުށް ދާ ތަ

ކަންމަތީަގއި ރަްއޔިތުން ނުވޭ. ހައްތަހާެވސް ނޭނގުމެްއގެ ތެރޭަގއި ގަމާރު މީ ބޭފުޅުން އުފައްދާކަން ބޭނުމެއްޢިލް

ގަނުޑ ގޮެތއްަގިއ ޓަކަިއ ކަންތައްަތއް ފަހިުކރުމަުށް މައި ތިޭބ ބަޔަކު ވެރިކަްނ ދެމެހެއްޓުމަުށް ިއ ވެިރކަމުަގއިބައިތިއްބާފަ

ވާން ފަުށަމުން. ދަނީ އެކަން ތަކުރާރު މިހާރު ައނެއްކާ ރާއްޖޭަގއި މި .ކަމެއް އައިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން  ފެުށުނީއްސުރެ

ދެ ރަުށަކުަށް ރަުށަުށް ލިބުނީ  4ވަނަ އަހަރު އަުޅގަނުޑގެ  2016އިރު ދެން ހަމައެއާއެކު ައޅުގަނޑު ދާއިރާއަުށް ބަލައިލާ 

ހަރު ވެސް އަުޅގަނޑަުށް މި ދިމާވީ ހަމަ އެގޮތަުށް. އާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި. މި އަ ަލއްަކއެއްހާ ރުފިޔާ  7ނަޑކަުށް ެއކަނި ކުނިގޮ

އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަުށުަށް  .ހުރީ ކަެމއް ނެތް. ރިޓެންޝަން ފައިސާކޮޅެއް ރަުށުން ކުރެ ދެ ރުަށަުށް އެއްވެސް 4ދާއިރާގެ 

ުށް އެބައޮތް ގެޓީ ތީމަުށް. ދެން އިރާދަކުރެްއވީީތ ރަސްގެކުރުމަލައްކަ ރުިފޔާ އެަބއޮތް އަަލުށް ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ތަރައްޤީ  5

ދާއިާރގެ ރަުށްތަކުން އަތޮޅު  ،ކަެމއް. މި ާދއިރާއަުށް މިފަހަރު ދިމާވި ގޮތަކީ  ކަމަކަުށް އޮތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަމެއް. އެއީ އާ

އަތޮޅު ކައުންސިލުްނ  ކައުންސިލަުށް ފޮނުވަން އޮންނަ ތާރީޚަުށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމުަށްޓަކައި ފޮނުވި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް

އަުށް ފޮނުވަން އޮތް ތާރީޚުގައި ނުފޮނުވުުމގެ ސަަބބުން ބަޖެޓް ފޮތުގައި ެއްއެވސް އެްއެޗއް މި ދާއިރާތަކުްނ ލް.ޖީ.އޭ އެ

ކުރިން.  އްލެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުވި އެްއވެސް ެއއްެޗއް ހިމަނާފައެއް ނެތް. މިކަމަުށް ޙަރަުށުން ފޮނު 4 ،ފޮނުވި

. ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މިނިސްޓަރަުށް ސިޓީއަކުން ދެންނެވިން ން ދެންނެވިން. ފިނޭންސްުށް ސިީޓައކުއެލް.ޖީ.ޭއގެ ރައީސަ

ެއއްެވސް  ،މެންބަރުންނަުށް ކޮޕީކޮުށްފަ. އެހެންނަމަވެސް 24ބަޖެޓު ކޮމިީޓގެ ؛ އްރިރަުށް ސިޓީައކުން ދެންނެވިން. ހުރިހާމުޤަ

ގޮތަުށް ނަމަވެސް  ފޮތުގެ ތެރޭގައި އެ މިންގަނޑަުށް ފެތޭއަލިމަގެއް ނުފެނުނު. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެންދިޔަ އެ ބަޖެޓު 

ތަން.  ދިޔަވެލެއްވި ތަްނތަން ބަދަލުވެގެންޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަަކުށް ޚާއްޞަކޮުށް ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން ބޭނުންފުޅު
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އަްއޑޫގެ ާދއިރާައކަުށް  އި،ާވފައިތުރުން ައޅުގަނޑަުށް ހަމަ ފާހަގަކުރެޭވ މާލޭގެ ޕާކިްނައުށް އޮތް އަދަެދއް އުިނކުރައް އޭގެ 

ކުރީ އަހަރު އެްއޗެްއ  އަުށް،އޮތް އަލިފުުށީ ާދއިރާއި ާޚއްޞަ ހާަލތު ދިމާވެފަ . އެހެންނަމަވެސް،ތަން ވެސް އޮތް އިބަދަލުވެފަ

ަރ ނެތް އެްއޗެއް މިހާ ބޮޑަުށް ބު  އިގެ އިހުމާލުން ެއއްެވސް އެްއެޗއް ހިމަނާފައަދި މި އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލު  ،ނެތި

ގޮތުަގިއ  ނެތުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާއް ހިމެނިފައިމަސައްކަތް ކޮުށްގެން ެއކަން ކުރަން އެދިނީމާ ވެސް އެއްވެސް އެއްޗެ 

އަދި އަލިފުުށީ ދާއިާރެގ ނޫން. ވެްސ ބަޖެޓަުށް ވޯޓު ދޭން ެއއްެވސް ވަަރކަުށް އަޅުގަނޑު ވިްސނަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް  މި

ޤު މިންވަރު ނުލިބިދިއުމަކީ އެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން އަުޅަގނޑު މި ފަހަރު ވޯޓުދީފިއްާޔ ރައްޔިތުންނަުށް އެ ލިބެންވާ ަޙއް

މަލާމާތް ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް، ަކއުންސިލު އިންތިޚާބު އަނގަމަތިވެ، ބޯމަތިވެަފިއ 

ޔަޤީން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅުން އެތަނަުށް ވަޑައިގަންަނވާނެކަން.  އޮތްއިރު، އެ އިންތިޚާބަުށް ވޯޓު ހޯދުމަުށްޓަކައި އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ 

އަޅުގަނޑު އެ މީހުން ދައްކާނީ ކޮން މޫނެއް ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަުށް ނޭނގެ. އެކަމަކު ޯވޓަުށް ސަލާންޖަހަންވީމަ އެތަނުަށް 

ހޯދަން އަންނަ ނަމަވެސް ރަނގަޅު.  ދާންޖެހޭ. ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަުށް ކަމެއް ކޮުށްދީގެނެއް ނުވޭ. ަކމެއް ކޮުށްދީފައި އެްއޗެއް

އަޅުގަނޑު އަލިފުުށީ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުންނަުށް ދަންނަވާނީ، ަކއުންސިލު އިންތިޚާުބގައި ވޯޓު ހޯދަން އައިމަ ދަންނަވަހަރޭ 

އެ ބޭފުޅުން އަރިހުަގއި ފުަރތަމަ ތަރައްޤީކޮުށްދެްއވަހަރޭ ދާއިރާ. ޭއގެ ފަހުން އަންނާުޭށ ކަންކަމަުށް. ވަރަުށް ޮބޑަުށް 

 ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 
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