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 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރަ  ތޭވަނަ ދައުރުގެރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް )އަންގާރަ  2018 ބަރުނޮވެން 27

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االه وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  27ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ މި ވަގުތު ޖަލްސާއަށް 

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 . ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިުދވަހުެގ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 .2018/3/13އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

ެއއީ، ސާގެ ޔައުމިްއޔާ. އަށް ތިން ޖަލް 2018/33އިން  2018/31ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

އް. މި ވަނަ ޖަލްސާައށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތަުރގެ ތިންަވނަ ދައުރުގެ ހަތްވަނަ ޖަލްސާއިން ނުވަވަނަ އަހ2018ަ

ަފއިނުވާތީ، ށަހަޅުއްވާޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްާލޙެއް ހު

ްށ ތަެކއް ކަމައުމިްއޔާތަކަީކ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުިމއްޔާގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން، މި ޔަ 

 ނިންމައިފިން. 
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެްނުގން. -4

ރި މެންބަރު ިއްއޒަތްތެގަިއ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއވާ، އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ  2018ނޮވެންބަރު  21 -4.1

 ގަވާއިދުެގ މަޖިލީހުގެ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިސްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު

ވާަފއިވާީތ، ަގއި ެއ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު އަނބުރާ ގެންދަ 2018ނޮވެންބަރު  26ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން،  79

 ންކުރަން. އެކަން އިޢުލާ

ތްތެރި އިރާގެ ިއއްޒަސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިބލެތްދޫ ދާ -4.2

ދާގެ )ހ( ގައި ވަނަ މާއް 29-1މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަަޑިއގެން، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ދާގެ )ބ(ގެ ދަށުން ެއކަްނ ވަނަ މާއް  29-1ޅުއްވާަފއި ވާތީ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ބަޔާންކުރާ ލިޔުންަތއް ހުށަހަ

 ޕާޓީއާ ދީ ޖުމްހޫރީއިޢުލާންކުރަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު

ޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާީތ، ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބ29ަ-1ގުިޅވަަޑއިގެން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ްނ ގެ )ބ(ގެ ދަށުން ެއކަން އިޢުލާންކުރަން. މި ބަދަލުތައް މިގޮތަށް ައއުމާ ގުޅިގެަވނަ މާއްދ29ާ-1މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ފް އޮޓީ ސިވް ޕާމަޖިލީހުގެ ދަފުތަރުގައި މިހާރު މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތް މި ދަންނަވާލަނީ. ޕްރޮގްރެ

ރުން. ޖުމްހޫރީ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަ 17ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. މޯލްޑިވިއަްނ ިޑމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ؛  35މޯލްޑިވްސް؛ 

ން. އަދާލަތު ޕާޓީ؛ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މޯލްޑިވްސް ިޑވެލޮޕްމަންްޓ އެލަޔަންސް؛  9ޕާޓީ؛ 

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 12ަވިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  1

ޓު ނެގުން މިއަދު ގަިއވާ، ބިލުގެ އިބުތިދާޢީ ބަހުސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯ 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -4.3

 ވަން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު އޮންނާނެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަ

 

 ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ  -5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭުޒން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަ -5
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ޅުއްވާފަިއވާ، ަގިއވާ، ކެލާ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަ 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -5.1

އެ ބިލުގެ ، ވުމަށްފަހުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު

ނަ މާއްާދގެ ވަ 75ދުގެ އިބުތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

އާދެ!  ންނަވަން.ދަުޓ ރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި )ނ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، ވޯޓަށް އެހުން. ވޯ

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް، ަޢލީ ޢާޡިމް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޡިމް ރިޔާސަތުން 

ރާއްޭޖގެ ގިނަ އަދަެދއްެގ ބަޔަުކ ނުކުމެ، ިމ ރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ،  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ދާދި ފަހުން ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި ހަމައެއް، ުއސޫލެއް، ގޮތެއްފޮތެއް ނެތި ކަންކަްނ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޤާމުން ދުރުކުރީ  ކުރަމުންދާތީވެ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ އަދަދެއްެގ މެންބަރުން މި

އެްއވެސް އުސޫެލއް، ހަމައެްއ، ގޮތެއްފޮތެއް ނެތި ކަންކަން ކުރަމުންދާތީވެ. އަނެްއކާވެްސ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ެނ މި ފެނިގެން މި ދަނީ އެ ސަގާފަތް، އެ މަގުން އަނެއްކާ ރަީއސް ހިންގަވަން މަސައްކަތްކުަރއްވާ ތަން. ދެން ވިދާޅުވާ

އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދެއްކީމަ އަނެއްާކވެސް ަގވާއިދާ ެއއްޮގތަށޭ މިކަން މި ކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ؛ 

ވަރަށް ބޮޑަށް މާފުކުރައްވާތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ަހމަ ކަނޑައެިޅގެން ގަާވއިދަށް 

ނަން ބޭނުންވެގެން ކޮމިީޓއަށް ގެްނގޮސްފިްއޔާ ެއއްެވްސ ކަމެއް ނޫން އެއީ. ތިބޭނެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބަދަލެއް ގެން

ޕަޕެޓުންކޮޅެއް. އެ މީހުން ގޮްތގޮތަށް ކަންކަން ނިންމައިދޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެބަ ުއޫސލު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ، ގަާވއިދު. 

މައްސަލައެްއ؛ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ިމ ލައްކަ މީހުންގެ  4މީގެ ކުރިން ކަން ކުރި ގޮަތށް؛ ކޮންކަމެއްތޯ 

ިކޔުން ިއްއވާފަިއ، ޤާނޫނުއަސާީސއަށް މި ަބދަލު ގެންނަން ކުއްިލއަކަްށ  3ދައްކަނީ. މިއަދު ޮއއްވާ ކުްއލިއަކަށް 

ެގ ލައްކަ މީހުންގެ ވާހަކަ ހުއްަޓއިލާފައި މަދު މީސްކޮެޅއް  4އަވަްސއަަރއިގަެނގެން މި އުެޅނީ. ކޮބައިތޯ ބޭނުމެއް؟ 

އަހަރު ވާ މީހުން ވެްސ  100އަހަެރއް ނޫން،  65ވާހަކަ؛ އަުޅގަނޑު މައްސަަލެއއް ނެތް. އެ ކަމާ އިިދކޮޅަކީ ނޫން. 

ވެރިކަންކުރަްނވީ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮންމެެވސް އުޫސލެއް އޮންނަންވާނެ. ހަމައެއް އޮންނަންވާނެ. އެގޮްތ 

ކިޔުން އެއްފަހަރާ ިއއްވަްނ  3ކޮށް މިތާތެރޭ އެ ވާހަކަ ދައްކަނީ. ގަބޫލުނުކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެން މީގެކުރިން ތަކުރާރު

ޖެހޭ ސަބަބަބެއް. ކާކު ހޭނެތިގެން ެވއްޓެނީތޯ މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް މި ބަދަލު ނުގެނެސްގެން، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ؟ 

މަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުްނ، ެއ ހަމައިން، މީގެ ކުރިން ކަން ކުރަމުންދިޔަ ގޮތަށް ކަން ކުރީ

މަޖިލިސް ހިނގާލެއް ރަނގަޅުވާނެ. ކޮންމެވެސް އެއް ގޮަތކަށް، އެްއވަެރއްަގއި އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

ރައީސްގެ އަރިހުން ހަމަ އާދޭހާއެކު މި ދަންނަވަނީ ރައީސްއޭ! މީގެ ކުރިްނވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެންދެިވ 
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ހަާރ އިއްވަންޖެހޭ ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ހާލަތެއް ނެތް ތަނެއްގައި ެއކަން ނުކޮށް ކުރިއަްށ ިކޔުން އެއްފަ 3ގޮތަށް، 

 ގެންގޮސްެދއްވުމަށް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އަރިހުަގއި ހަމަ އާޭދހާއެކު ދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުގެ ނީ. މަޖިލީ ންޖެހެތާއެއް ނޫން ކަމަށް ަދންނަވާލަބެހޭ ނުކު އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާ

ެއކީަގއި  ވުމާކަމަށްންކުެރިވފަ. އެހެންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދަިއން އެކަން ވަނީ ަބޔާ ގަާވއިދުަގއި

ޒަތްތެރި ތު ތި އިއްމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް އަްނނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުެގ ފުރުޞަ ،މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނޫނަސް

ސަަލ މި މައް މެން މިހެން ހުށަހަޅިފައި އޮތީމާއެީކގައި މި ވަގުތު އަުޅގަނޑު މެންބަރުންނަށް ވެސް އޮތުމާ

 ގެ މެދުަގއިޕާޓީތަކު  ރުންނާއި،ތަުނގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ކުރިއަްށގެންދާނަން. ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށް އޮތް

ދާނެ ވާހަަކ  ކުރިއަށްިއގަންނަވާ ކަމުަގއި ވާނަމަ އެ ބަދަލުތަްއ ގެަނއުމަށް ައޅުގަނޑުވާހަކަދެްއކުމަށްފަހުގައި ފެިނަވޑަ

ވަރަްށ  ެދ، އާދެ.ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު ވޯަޓށް ޖައްސަވާ ރަނގަބީލު ޖައްސަވާލަދެްއވުން އެދެން. ޖައްސަވައިފި. އާ

ދެން. ްއވުން އެކޮށްލަދެބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ ޗެކުރި މެންބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ިއއްޒަްތތެ

 އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ވޯޓަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ކެލާ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  ،ަގއިވާ  6.1އާދެ! އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަރު: 

އެ ބިލުގެ ، ވުމަށްފަހުނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްއްޔާގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި

، ެއ ދިއުމަށްަޓކައި މަތީން ުކރިއަށްގެން ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ 75ސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އިބުތިދާޢީ ބަހު

ންނަށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިއަްށގެންދިއުމާމި ޖަލްާސގަިއ ކުމިއަދުގެ  ސް ބިލުގެ އިބުތިދާޢީ ބަހު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ާއރިފް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 35    ބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެން

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

    28     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސް

 28        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 85ދަދު؛ ެމންބަރުންގެ އަ އިއްޒަތްތެރިނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ އަކު ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއާދެ، މި

. ނުފެންނަ 23ދަދު؛ . ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އ35ަދު؛ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަ

 .1ންބަރުންގެ އަދަދު މެަވކި ގޮތަކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި  .5ރުން އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަ

އާދެ،  .28ލަ؛ މު. ޖ15ުނުންވާ އަދަދު؛ ބޭ ކުރުމަށް. ފާސ28ްވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިފި. މި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮުތން މި ބިލުގެ ދެން އޮތް މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް ފާސްުކރައްވަ 

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. މަޖިލީހަށް ތަޢާ -6

މްހޫރިއްާޔެގ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖު ކެލާ -6.1

ޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު. 

ފައިވާ،  ހުށަހަޅުއްވާތުން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ ސަރުކާރުގެ ފަރާ -6.2

  ތުގެ ބިލު.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަކިޔުން އިްއުވން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ޚިދުމަ
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، ގާނޫުނ ށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުهللا ބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެން -6.3

ލުެގ )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެްކސްނެގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބި 2011/10ނަންބަރު 

 ނޫނު( އަށް )ުމދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ެޓކްސްނެގުުމގެ ގާ 2011/10ފުރަތަމަކިޔުން އިްއވުން. ގާޫނނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  -7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.  -7

މްހޫރިއްާޔެގ ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖު -7.1

ތްެތިރ ާރގެ ިއއްޒަމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ، ކެލާ ދާއިޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލު 

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތުއަރުވަން. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

ނުއަާސސީއަްށ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން މި `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫ

ގަސްތުކުރީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދުވީއިުރގައި ވެސް އޮތް ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ޢިޔާދަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެއީ ެއްއ 

 24 ބޭނުން. އަުޅގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދުެވގެން އަިއއިުރ އޮތް ގޮތް ބަދަލުކުީރ، މި ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގއި

 80މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  85ަގއި. އެ ދުަވހު އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި  2015ޖޫން 

މެންބަރަކު ވޯޓުދެްއވަިއެގން އެ ދުވަހު ޤާނޫނުއަސާީސ  78މެންބަރަކު ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި. ޭއގެތެރެއިން 

ލުކުރެްއވުމަށް ފާސްކުރެްއވީ. އެންމެ ދެ ބޭފުޅަކު އެ ދުވަހު ނޫނެކޭ ވިދާޅުވީ. ބަދަލުކުރެއްީވ، ނުވަތަ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަ

 1ޭބފުޅަކާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ  1އޭގެތެެރއިން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ 

 80ޑަިއގެން ވޯުޓގައި ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި ބޭފުޅަކު އެ ދުވަހު ނޫނެކޭ ވިދާޅުވި. ނޫނެކޭ ވިދާުޅވިއިުރގަިއ ހާޒިރުވެވަ 

މެންބަރުން ވިދާުޅވީ، ތިމަންނަމެން އެ ދުވަހު މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަން  78މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަނެްއ 

ބޭނުމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؛ ކަން އެ މަގުން ހިނގަމުން އައިސް މި ހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު، 

ެގ މިއަދާ ހިސާބަށް އާދެުވނުއިރު، ަލއްކަ ކަންތައްތަެކއް ބަދަލުެވގެން ހިނަގއްޖެ. 2018ވެންބަރު މަސް ނޮ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ދެ ފަހަރަަކށް ބަދަލުގެނެވުނު. އެ ބަދަލުަތއް ބަެއއް މީހުން ބަލަިއގަތީ ރަނގަޅު ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ. 

ނޫން ގޮތަށް. ދެން، އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ މިހިނދަށް ޤާނޫނުއަސާސީއަށް  އަނެއްބަަޔކު ބަލަިއގަތީ އެހާ ހިތްގައިމު ކަމެއް
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ދިރާސާކުަރއްާވ  ކި ކަންކޮުޅތަކުަގއި ކަން ހިނގާ މަގަށް ބައްލަަވއި،ގެންނަން އެބަޖެހެއޭ. ދުނިޔޭގެ އެ މި އިޞްލާޙު 

ކުެރވޭނެ އެންމެ މަތީ އި ވެރިކަންތަނެްއގަ  ުދނިޔޭގެ އެްއވެސް ،ނުވަތަ ބެއްލެވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ  ،ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ 

ކަމެއް ފެންނާކަށް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހަގު އުމުރެްއ  އުމުރެއް ނުވަތަ ނުވަތަ މަތީ އުމުރެއް ކަނަޑއެޅިފައި އޮތް

އަުޅގަނޑު ވެްސ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަުކގައި ވެްސ ، ކަނޑައަޅާަފއި އޮެވއޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ހިތަްށއެރީ 

 އިުތވި ފާއަިދ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،އަރާފައި ހުރި ަޤއުމުތަުކގައި ވެސް ކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮތަށް ބަލާއިރުކުރި

ގެެނވުނު ފަހުން ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްަތކަްށ ބަލާއިރުަގއި ވެސް އެންމެ އަށް އިޞްލާޙުނޫނުއަާސސީދުވަސްތަުކގަިއ މި ޤާ

ވަަނ  2008ޯއގަސްޓު  7އޮތް ގޮތަށް އެނބުރި ިދއުމޭ. އެީއ ނޫނުއަސާސީ ެވސް މި ޤާކުީރގަިއ  ،ރަނގަޅު ގޮތަކީ

ޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމް ތަސްދީގުކުެރްއވި މި އަހަރު އޭުރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަީއސް އަްލއުްސތާ

ނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދުކުރެވުނީ. ދުވަހުން ކަންނޭނގެ މި ޤާ  7މަހާއި  11އަހަރާއި  4ނޫނުއަސާސީ ގާތްގަނޑަކަްށ ޤާ

ވަނީ މިއަދު މި އިޞްލާޙު އެދުވަހު ޚާއްޞަ މަޖިލީހުން ކުރެްއވި މަސައްކަތުން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ބޭނުން 

 ވަތަ މައްޗަށް އުމުރު ދޮށިެވގެންނު ،ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޮކންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ަމތީ އުމުރެއް ނެތި ހުށަހަޅައި،

، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ކުރުމަށް. ެއގޮތުންޔާދާތް ގޮތަށް މި ފުރުޞަތު އަނބުރާ ޢިހުއްޓުމެއް ނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ބިލު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން.  ގެަނއުމުގެ މި...ވަނަ އިޞްލާޙުއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ

ަނ ވަ 109ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާ  -1ންނަނިިވ އިޞްލާޙު ގެަނއުން. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަ

އަހަރުެވފައިވާ މީހެއް ކަމުަގއި ވުން.  35)ނ( އުމުރުން  -109ވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނި

ޓުގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުވަހުން ރުކާރުގެ ގެޒެ ކޮށް ދިވެހި ސަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނު ތަސްދީގުމި ގާނޫނަށް ޢަ -2

އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަީނ  ައޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ނައުމަށްފެށިގެންނޭ. މިގޮތަށް އިޞްާލޙު ގެ

ހެޔޮ ިނޔަތުަގއި ކުެރވޭ މަސައްކަެތްއެގ  ،ކުރާ މަސައްކަތްތަަކކީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މި

ކަން ދިވެހި ކަން . ބައެއްދުވަހު ވެސް މަސައްަކތްކުރީ ހަމަ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ގޮތުަގއި ވުން. އަުޅގަނޑުމެްނ އެ

ަވނަ ދުވަހު އޮތް ވޯޓުން ބައެއް ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  23ބަރު މަހުގެ މިދިޔަ ސެޕްޓެން އިތުެވގެންރައްޔިތުން ފާ

އިމު ނޫން ކަންކަމުގެ ގޮތުަގިއ އަނެްއބައި ކަންކަން އެހާ ހިތްގަހާމަވެގެންދިޔައީ ބަލަިއގަެނވުނު ކަންކަމުގެ ގޮތުަގއި. 

 ނުވަތަ . ވަނީ ހާމަކުރައްވާފަ ދެއްވިކަްނ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަުޅގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުހި ރައްޔިތުން ދިވެ

ބޮޑު  މާ އިއަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި މައްސަލައިގަ  ،. އެގޮތުން އެނގިފަވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން މި

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ދެބަސްވުމެއް ނެްތ ނަމަވެސް، ބޮޑު ދެބަސްވުމެއް ނެތް ނަމަވެްސ، ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި މާ 

 އެގޮތަށް . ހަމަގަނޑުމެން އެބަ ބަދަލުކުރަންޖެހެއޭނޫނުއަސާސީއަށް މި ގެެނވުނު ދެ އިޞްލާޙު ވެްސ އަޅުޤާ

އަުޅގަނޑު . ރު ދެ  އިްޞލާޙެއް ގެންަނވާފައަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީއަްށ ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ދެ ބޭފުަޅކު ެވއްޖެ އިތު

ބޭފުޅަކު  އެ ދެ ިއޞްލާޙު ވެސް ހަމަ މި އިޞްލާޙާެއކު ފާސްވެގެންދާެނ ކަމަށް. އެއް އްމީދުކުރަން،އު
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ިމީއ  އީބުނާ މި މި އިނޫނުައސާސީގަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ

ހަރަކު ދެ ގޮނިޑ، ތިން ގޮނޑި، ފަސް ގޮނިޑ ދިރިދިރި އޮންނަ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި އޮންަނއޮތުން؛ ކޮްނމެ އަ

ިއއްޒަތްތެިރ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިތުރުެވގެންދާދިއުން ހުއްޓުމަަކށް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު؛ 

ހިރާއްޖޭެގ ިދވެ ؛ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަ. ދެން އެންމެ ކަންތައް ބޮޑުެވގެންދިޔަ ެއއް މައްސަލަ ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ނޫނުއަސާސީން ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަން. ެއއީ ޤާއޮންނަ ފުރުޞަތު  ށްމިލްކުކުރުމަބިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 

ނޫން. ިދވެހި ރަްއޔިތުން އެހާ ބަލައިގަްތ ކަމެްއގެ  ކުގޮތަ ގެ އަޅުގަނޑުމެން ދުށީ ެއއީ ެވްސ އެހާ ބަލަިއގަނެވުނު ކަމެއް 

ްއޒަތްތެިރ އިމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޑުމެންގެ ޕާީޓއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކު ނޫން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނ

 ،އްޒަތްތެރި ރައީސްއިއަުޅގަނޑު ުއއްމީދުުކރަން . ނީ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފަވަ ރިފާޢުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 ށް ހަފްތާއަފަހު ހަރުެގ މި ދަުއރުގެ އެންމެއަ ައޅުގަނޑުމެން ިމކުރާ މަަސއްކަުތގައި މި  ،އަޅުގަނޑު މަނިކުފާނަށް އެދެން

ކުން މަނިކުފާނު ޔަެއކުެއކީަގއި ނިމިެގންދާނެ ބީދަ މަްއަސލަ ވެސް 3 އިުރގައި މިވަރަކަށް ދުވަހަށް ވެަފއި  އޮތްދިހަ

ހަޅަމުން މަ މި ބިލު ހުށަްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ހައި  ން.އްކަތްތައް ރާއްަވަވއިދެްއވުނުވަތަ މި މަޖިލީހުގެ މަސަ

އަޅުަގނޑަށް އަުޅގަނުޑގެ މި ބިލަށް ނުވަތަ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ  .އްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް ދަންނަވާލަންއިހުރިހާ 

ވާ ބިލަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ނޫނުއަާސސީައށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައި މިޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ  !ފުކުރައްވާތިމާ ؛ފަރާތުން

އި ޝުކުރު ދަންނަވަމުްނ ުޓދެއްވާނެކަުމގެ ުއއްމީދުަގއި ައޅުގަނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަުތގަ ވޯ ިއ،ުދކޮށްދެްއވަވެސް ތާއީ

 ނަން. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް.އިށީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޑ ތް އަުޅގަނބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮ އްޒަތްެތރި މެންބަރު. މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ސިކުންތު.  44 އިމިނެޓާ 38ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  45 އިމިނެޓާ  19 އިގަިޑއިރާ 1ޕީ.ޕީ.އެމަށް  .ދަންނަވާލަނީމި

 3ޓީއަްށ ސިުކންތު. އަދާލަތު ޕާ 24 އިމިނެޓާ 11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  30 އިމިނެޓާ  20ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

ކުމަށް މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާހަކަދެއް 3 މެންބަރަކަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި

 ފުށީއޭދަރުވަނީ އާދެ! އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް ފުރުަޞތު ހު

 ސަލީމަށް. އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ސަލީމް  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ

އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެުޅނު ބިލަކީ މީގެ ދުަވސްކޮެޅއް ކުރިން އަުޅގަނޑުމެން ގެަނއި އި ޝުކުރިއްާޔ 

އެހެން ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަން. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުުކާރ  އްކާ އަނބުރާބަދަލެއް. އެ ބަދަލު އަނެ
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އަހަރު  35 އެކަމަކު ފެށޭ އުމުރު އޮތުމަކީ ހަމަ މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، .ނޫން ؛ވުމަކީގޮތުަގއި އަހަރު މަތި

އަހަރަކީ މީހެްއގެ ތަޞައްރުފު ފުދޭ އެންެމ  40 އަހަރަށް އޭތި ބަދަލުކުަރން. އެއީ 40 އޮތް ތަން އަުޅގަނޑު ބޭނުންވޭ 

މިހެން އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ބިލުތައް  .އީސްޒަތްެތރި ރައްއި މުރު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ރަނގަޅު އު

ފަހަކަށް މި ދައުރު  ،ޑު ގޮެތްއގައި މި ފެނިެގންދަނީމަިއގަނ އަބަުދވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާސްކުރަމުންދާއިރުަގއި

ދަނީ  ޮގތެއްަގއި ލިބިގެން މި ފު މައިގަނޑުސާށް މުޅިން މި ފެނިގެންދަނީ އިންބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ައޅުގަނުޑމެންނަ

ނޫނީ ދަށު ފަންތީގެ  ،ކަންށްހުންނަ ދަށު ފަންތީގެ ބޮޑެތި މީ ނޫނީ އެއަށްވުރެ ،. ލީޑަރުންނަށްކަންބޮޑެތި މީހުންނަށް

ފުގެ މަގު ލިބޭ ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެނިގެނެއް ނުދޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ސާއަދިވެސް އިން މީހުންނަށް

އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. ދުޚު ކަމުގައިންފު ލިބުސާއިންޙަޤީޤަތުގައި 

ތިރާމްކޮށް އެ މީހުންނަށް ކަންކަން ހަވާލުކުުރމަކީ ެއއީ މުހިއްމު ކަެމއް. ޙްންނަށް އިހުއުމުރުން ދުވަްސވީ މީ

މުރުން ުދވަސްީވ އު ،ދު ދެއްވާ އިރުޝާ ،އަރުވާައށް ލަފާވަަޑއިގެން ކީރިތި ރަސޫލާ  ޢަލައިހިއްސަލާމް  ޖިބުރީލް

ެއ މީހުން ކަންކަމަށް ޢައްޔަންުކރުމަށް. އެހެންވީމާ، އިސްލާްމދީނުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް  ،ތިރާމްކޮށްޙްމީހުންނަށް އި

އެ މީހުންނަށް ކަންކަން އިޙްތިރާމުކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 

އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދެން ފެނިގެންދަނީ ހަމަ ކޯޓުތަކުގައި ެވސް  .ްއަޒތްތެރި ރައީސްއިނެކަން. ހަވާލުކުރަންޖެހޭ

 އީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްސކޮށް ތިބި ހުރިހާ މީހުންނަށް އިންސާފު ލިބި ނިމިއްޖެ. އަޅުގަނަޑކަށް ނޭނގެ އެ

 ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން މި އިންސާފުކަމެއް ނޫނީ ޭބއިންސާފުކަމެއް ެވސް. ކޮންެމގޮތެއްިވޔަސް އިންސާފު

ނިންމުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ހަމަ އެ ކޯޓުތަކުަގއި ތިބި ހަމަ އެ ޖެހެނީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ

ވެސް ނިންމަިއގެްނ ގެންދިޔައީ. ހަމަ އެ މީހުންނޭ މިއަދު މި ބަދަލުކުރަނީ ކުރިންފަނޑިޔާރުންނޭ މި މައްސަލަތައް 

އްޒަތްެތރި ރައީސް، އެބަޮއވޭ ތިން އި ވެސް  އިރުގައިރުޢީ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަވެސް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޝަ

ފު ލިބޭނެ ކަމަށް ސާއިންމަރުޙަލާއެއް. އެ ތިން މަރުޙަާލ މި ބާއްވަންޖެހެނީ ކޮންމެެވސް އެއް މަރުޙަާލއަކުން މީހާއަށް 

އައިސް އޭގެ ފަހުން ެއ ޙުކުމް  ނިމިގެންދާއިރުގައި ވެސް ހަމަ ެއއްގޮަތކަށް ބަލައިގެން. އެހެންނަމަވެްސ، ތިން މަރުޙަލާ

 3 ފު އެގޮތަށްސާން އެ އިންދަނީ. ދެ މައްސަލަތައް ިރވިުއކުރުމުެގ ނަމުގައި ބަދަލުކޮްށގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

ކޮންމެވެސް ސަުރކާރެްއ  ވެްސ މިކަން ހިނގާނީ ކިހިނެްއތޯ؟ކޯޓުން ނުލިބޭ ކަމަށް ވަްނޏާ މުސްތަޤުބަލުގައި 

ބުނާ ގޮތަކަށް ނުފޫުޒގަދަ މީހުން މީހާ ނޫނީ އެ ސަރުކާރެްއގައި ތިބޭ ވެރިއަންނައިރަށް އެ ސަުރކާރެްއަގއި ހުންނަ 

ކު ނޯންނާނެ. ޢަ އެއްެވސް ގޮެތްއ މި މުޖުތަމަފު ހޯދޭނެސާއާދަިއގެ ނިކަމެތިންނަށް އިން  ،ޝަރީޢަތްތައް ހިނގާ ނަމަ

ިއގެ ލާނަން. އެއްުދވަހަކު މަހުޒޫބު ވަންހައިުފޅެއް ދަންނަވަ އަުޅގަނޑު ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީޘް. ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

ްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ އި ،ަނމަ . މި ޤަބީލާއަކީ ައޅުގަނުޑމެން މި ޒަމާނުގައި ބުނާުކރީްއ ޤަބީލާގެ މީހަކު ަވއްކަމެ

ބޭފުޅެއް ުނވަަތ އިލާގެ ޢާއް ނުވަތަ ަރއީސް މައުމޫުނ ބޭފުޅެއިާލގެ ޢާބޭފުޅެއް ުނވަތަ ރަީއސް ނަޝީދުގެ އިލާގެ ޢާ
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ކުރީ. މީހަކު ަވއްކަން އިލާގެ ޢާމަތީ ދަރަޖައިގެ މީހުންގެ  ،ނަމަ މިގޮތަށް ބުނާ .ބޭފުޅެއްއިލާގެ ޢާ ގެއިޚް ޢިމްރާނުޝަ

ފަހުން އެ ވާހަަކ  މެޮގސް އެންއި ވާހަކަދައްކަމުން ބޭކަލުްނގެ ތެރޭގަ  ޙާބުޞްމައްސަލަ ބޮޑުެވގެން އަވަްއކަންކޮްށގެން އެ 

އެ ވާހަަކ  އަށމާސާަޒއިދުގެފާުނގެ ދަރިކަލުން އު ،ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ދަންނަވާެނ މީހަކު ނެތިގެން އެންމެން ެއއްބަސްވީ 

ކީރިތި އެއްބަްސވެފައި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް އެ ވާހަކަ ދެންނެވީ. ދެންނެވީމަ  .އްބަސްވީމާ އެކަމަށް އެސާދެންނެވުމަށް. އު

އެހެން  ؟ގެ ޙުކުމެްއ މާފުކުރަން ހެއްޔޭهللاމާތް ކަޭލގެފާނު ތިވިދާޅުވަނީ ،ދީޘްކުރެއްވީ ޙައިސްކުަރއްވާަފއި ރަސޫލާ ކޯފާ

ބާގަިއ ޠުއެ ޚު .ބާެއއް ދެއްވީޠުވަަޑއިގެން ޚުންބަރަށް އަރާއެކަޭލގެފާނު މެ އިފާއިްސުކރައްވަ ކުރައްވާަފއި ކޯދީޘްޙަ

އާަދއިގެ ނިކަމެިތ މީހަކު ގޯސްކޮށް ނުވަތަ  ، ހަލާކުެވދިޔައީވޭުތވެދިޔަ ުއއްމަތްތައް، އެކަޭލގެފާނު ވިދާޅުވި 

މޮޅު  ނޫނީ އެ މީހާގެ ޝަރީޢަތް ނުހިނގައި، ފުދީމެއް ކޮށްފިއްޔާ އެ މީހަކަށް މާނުވަތަ މިކަަހލަ ކަ ،ވަްއކަމެއްކޮށް 

ައކީ  ކަްނކަމުގެ ނަތީޖާއެ ؛އެ މީހާގެ ޝަރީޢަތް ނުހިނގާ ކޮށް،ޔާ ެއ މީހާ އެކަމުން ސަލާމަތްމީހަކު އެ ކަެމއް ކޮށްފިއް 

ހަމަ  ،އެހެްނވީމާ، މިއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ އެްއޗަކީ .އްޒަތްތެރި ރައީސްއިއުއްމަތްތައް ހަލާކުެވގެންދިއުން. 

 ،ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަމޭގަންދީ ހުވާކޮށް ތިމަންهللا މާތް ކުރައްވާަފއި ވަނީޘްދީޙަކުރައްވާފަިއ، ދީޘްޙަ އެހެން

ވައްކަންުކރިކަމުގައި ވިޔަސް އަތްުބރިކޮށްލާހުށީމޭ. އެހެންވީމާ،  މާޠިދަރިކަނބަލުން ފާ ންކަލޭގެފާނުގެތިމަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންސާުފ ލިބިގެންދާނީ މިގޮތަށް ކަްނތައްތައް ކުެރިވގެން. އެހެންޫނނިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ވޭ. އެ ދުވަްސަވރުގައި ޝަރީޢަްތކުރުމުގަިއ އިންސާފު ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. ޝަރީޢަތެއް ކުރުމުަގއި ަހމަތަކެއް އޮ 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢުމަރުގެފާނު ދެއްވި އިުރޝާދެއް އެބަ ޮއޭވ، ޢުމަރުގެފާނަށް ލިޔުއްވި ިސޓީފުޅެއްަގއި...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން. އެގޮސްދިުނން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާ ުގޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށްގެން 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ

އާދެ! ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ެއކަލޭގެފާނު ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ޤާޟީ ސުރައިޝަށް ލިޔުއްިވ، ފުރަތަމައިނުން ވެސް 

ނުން ގޮެތއް ުނފެނިއްޖެއްޔާ ކީރިތި ރަސޫާލެގ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުަގއި ީކރިތި ޤުރުއާނަށް ބައްލަވާށޭ. ކީރިތި ޤުރުއާ

ޙަދީޘްފުޅުތަކަށް ވިސްނާށޭ. ަޙދީޘްފުޅުން ގޮތެއް ނުނިމިއްެޖ ނަމަ، އިޖުމާޢުން ގޮތެއް ިނންމަވާށޭ. އިޖުމާޢުން ގޮތެްއ 

ރުނު ޙުކުމެްއ ނުފެނެއްޖެއްޔާ އަިމއްލައަށް ިއޖުތިހާދުކުރައްވާށޭ. އިޖުތިހާދުޮކށްގެން ނެރޭ ޙުކުމަކީ ޞައްަޙ ގޮތުަގއި ނެ

ކަމަށް ވަންޏާ އޭނައަށް ެއއް ފައިދާ އެބަ ލިބޭ. އެއް ަސާވބު އެބަ ލިބޭ. ރަނގަޅުެވއްޖެްއޔާ ދެ ސަވާބު އެބަ ލިބޭ. 

އެހެންވީމާ، ކަމެއް ގޯސްކޮްށ ވެސް ހިނގައިދާނެ. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ 

އަހަރު ވެސް ިމއީ ހަމަ ބަޔަކަށް އިންސާެފއް ލިބިގެންާދ  65، އަުޅގަނޑުމެން އިންސާފުގެ ވާހަކަ މި ދަްއާކ ގޮތަކީ 
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 65ކަމެއް މިއީ އިނގޭތޯ. މިއީ ހަމަ އެކަމުން ބަރީޢަވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް މި ދަނީ މި ގާނޫނު ފާސްވުމަށްފަހުގައި 

ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މި އަހަރުން މަތީގެ ހަމަ އެްނމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް 

ލިބިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ހަމަ ބަޔަކަށް އިންސާފު ލިބުން މިއީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ދަނޑިވަެޅއްަގިއ 

އިންސާފުގެ ވާހަކަ ދަްއކާލުމަީކ ހަމަ މުހިންމު ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ގިަނ 

ތިބި ަމއްސަލަތަްއ ރިވިުއކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަނީ، ބަޔަކު އެބަ 

ނޭ. އަހަރު ކަންތަްއތައް ހިނގަިއގެންދިޔައީ ނުފޫާޒއި ބާރުގެ ސަބަބުން ޤާޟީންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން 5ވޭތުވެިދޔަ 

ސިިކއުޓަރ ން ރިވިުއކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ޕްރޮހުރިހާ މައްސަލައެއް އަލު އަހަރުގެ 5ވޭުތވެދިަޔ  ،ވަންޏާއެހެންކަމަށް

އްަސލައެއް ބަލާަފއި، އިންސާފު ޖެނަރަލަށް ގޮވާލަން. އަިދ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެްސ ޮގވާލަން. ހުރިހާ މަ

ންސާފު ނަށް އިއަުޅގަނޑުމެން އިންސާފު ލިބުނު ކަމަށް ާވނީ ނިކަމެތިން ށްދިނުމަށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.އިމުކޮޤާ

ިމ  ކަމަކަެށއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނެޑއް ގަބޫެލއް ނުކުރަން ެއއަށް އިންސާފު ލިބުނު ލިބިގެން. އެހެންނޫނިއްޔާ

ރިފް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ައޅުގަނޑު ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ކެލާ ދާއިރާ

އަށް މަތިކޮށްލުމަކީ ައުޅގަނުޑގެ ވިސްނުމުަގއި ހުރި  40ދަށުބަިއ އުމުުރގެ ގޮތުން  ން. އެހެންނަމަވެސްވެސް ތާއީދުކުރަ

އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ގޮތް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީއަށް ދާއިރުަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަާލއިން އެ ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް 

 ުފދިފައި ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް، އަަހރުގެ ބަދަލުަގއި ތަޞައްރަފު 35ނޫނިއްޔާ، އެ ބަދަލު ާނންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން

ޒާބު ނޫނީ މީހާއަށް ގޯްސކަމެއް ކުިރއްާޔ، އެ ގޯްސކަމުގެ ޢަ ފަށާ. އެ ޒާބު ލިބެންމީހާއަށް ޢަ ބާލިޣުވުމަށްފަހު އެ

 ހަމައިން ފެށިގެން އެ ވުމާމީހަކު ބާލިޣު  ވަންޏާ އެރަނގަޅު ކަެމއް ކޮށްފިްއޔާ ޭއގެ ަޘވާބު ލިބެންފަށާ. އެހެންކަމަށް

ރަންޖެހޭނީ. އިއްޒަތްތެިރ އަހަރަށް ަބދަލުކު 40މީހަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި 

 މުން.ލާނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ބިލަށް ތާއީުދކުރަރައީސް. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމައި

 ޝުކުރިއްޔާ. .الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިއިއްޒަތްތެ ގެދާއިރާ މީދޫ އަްއޑޫ އަރުވަނީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

 ށް.އާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: މްއާދަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ލެިޖސްލޭޓިވް އެޖެންާޑގެ ތެރޭަގިއ އޮތް ކަމެއްކަން އަުޅގަނޑު  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މި އިްޞލާޙަކީ،

ނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ގެ ސަރުކާރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޤާފާހަގަކޮށްލަން. ރައީސް އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް



12 

 

ގެންދަން ތަރުތީބުކުރެވިފައި ަތއްތައް ައުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް . އަދި އެކަންވަނީ ފާހަގަކުެރވިފަ ތަކެއް މިދަލު މުހިންމު ބަ 

ކަންކަން  މަތީން މި ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތައް އެންމެ ކުރިއަށް ލައިގެން ެއގޮތުގެ މި

 ިމގޮތަށް މި މިގޮތަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން ވޯޓާ ދިމާކޮށް ިމ ބޭފުޅުން އެގޮތްއްިލއަށްގެންދިއުމަށް. އެހެްނީވމާ، ކުއްިލކުކުރިއަށް 

ފޮެތއް ތުގަިއ ވަކި ތަރުތީބެއް، ގޮތެއްވަގުތު ވޯޓު ހޯދުމުގެ ނިޔަ ުޑކޮށްފައި އޮތް ކަންކަން މިތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ގަޑުބަ

  ގަާވއިދަށް ގެނަިއ ބަދަލުތަކާމަޖިލީހުގެ ނެތި މިތަނަށް ވައްަދއިގެްނ، އަނެއްާކ ހަމަ ކުީރގަިއ އިންެނވި ސްީޕކަރ މި

 ،ނޫނުއަސާސީއަށް ގެެނވޭ ބަދަލަކީހުމަކީ މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޤާއެީކގައި ައޅުގަނޑުމެން މިހެން ކުރިއަށްދާންޖެ

 ތަނަށް  ، ަބހުސްކޮށް، ކަންކަން ކުރުމަށް ވަގުތު ލިބިގެން މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ރަނގަޅަށް ވިސްަނއިއަޅުގަނޑުމެން އެ

ނޑު ދެކެނީ. އިްއޒަތްތެިރ ގެންދަންޖެހޭ މައްސަލަތަެކއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަެރވިގެން ައޅުގަނުޑމެން ކުރިއަށްކުއެޖެންޑާ

ވޯޓަްށ  ،އެހުމާއި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ުކއްިލއަކަށް ިމ ބަހުސަށް 75އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން މިއަދު  ރައީސް.

ުތ ލާނެ ފުރުޞައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެވސް ވިސްނައިދޭތެރޭގަ ހުނީމަ. މި މައްސަލައާ ކުިރއަށްދާންޖެއަހަިއގެން މިގޮތަށް

ތާނަގއި  ިދޔުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއްހެން. އަދި ކުރިއަށް އޮތްލިބިގެން މިކަންކަން ކުރިއަށް

ޑިމޮކްރެޓިކް ބަދަލުތަްއ ސަ ހުރި މިކަހަލަ އަންންނަވަިއގެން ގެނެއްމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ކުީރގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އި

 ްއވަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށްކޮށްދެޅުކޮށްދެްއާވނެ ކަމަށް. ރަނގަޅުއަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ މަނިކުފާނު ރަނގަ

 ތަކަށް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރޮެސސްެގ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ،އުސޫާލއި ،ސާފާއިންއި ،އިޔާހަމަ

ދިޔުމަކީ މިީއ އަދު މިކަން މިެހން ހިނގަިއގެންއަލުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު ަބއްޓަންކުެރިވގެންދާނެ ކަމަށް. މި

ހުރި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި،  ތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެެނއްސައަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ހި

 ލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ރައްޔިތުންނާހުރި ބަދަ ގެ މަޖިލީހުން ވާހަކަ. ގެެނއްސަވަނީ މި ރައްޔިތުންއަޅުގަނޑުމެންނޭ މިދަންނަ

ނުގަނެފައި ހުރި ބަދަލުތަްއ ހުރި. ރައްޔިުތން އެްއގޮތަކަށް ވެސް ބަލައި ން ހުރި ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އެބަވަރަށް ުގޅު

ެރއިން ނިުގޅަިއގަނެގެްނ ާވ ކަންތައްަތއް ގާނޫނުތަުކގެ ތެހުރި. އަދި ހަމަެއާއއެީކަގއި އެއަްށވުރެ ބޮލަށް އުނދަގޫއެބަ

ހުރި. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮއްސަ ހުރި ޙައްޤުަތއް ެވސް އެބަ

އިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާ ،ހުށަހަޅާފައިވާނީ ޓެކްްސގެ ިނޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް އިޞްލާޙުތަކާއި 

 ،އިޞްލާޙުތަާކއިހުަށހެޅިފައިވާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ލުަތކުްނ ނިގުަޅއިގަެނވިފަިއވާ ބާރުަތއް ހިންގުމުގައި ކައުންސި

އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް ވީހާެވސް އަވަހަކަްށ  އް.ން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙުތަޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތު

ކަމެކޭ.  ދިޔުމަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ ވަރަށް މުހިންމުދެވޭނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަްނވެގެން ގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް

ުގޅޭގޮތުން  މިއާ ،ކަން ފާަހަގކޮށްލަމުންނޑު ހަމަ ާތއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެއްމި އިޞްލާޙަކީ ވެސް ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

 ،ނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްޤާވެސް އެނގޭ  ން އެންމެންނަށްނޫން. އަޅުގަނޑުމެ  ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާަކށް އޮތީކީ މާ

ޓަކައި ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ަވކި ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސީ ިއންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް
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ވެސް އަޅުގަނޑު  ން ކަން މި އިޞްލާޙަކީ. އެހެންވީމާ، ނިންމާލަމުއޭރު ގެނެިވގެންދިޔަ އިޞްލާޙެއް  ޓާގެޓުކުެރިވގެން

ވަިއގެން ކޮށްދެއް ށޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަނގަޅު ދަންނަވާނީ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ރަނަގޅުކޮށްދެްއވާ

ފާއި އުސޫލުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތް ކުެރވޭނެ ފުރުޞަތު ސާިއ އިންޔާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ

 އްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުޅުވާލަދެްއވާށޭ. ޝުކުރި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަނަށް ހާތެރެއިން މި ތި ފާހަގަކުރެްއވި ބިލުތަކުގެ ގައިޝުކުރިްއޔާ. ދެންމެވަރަށް ބޮޑަށް އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވެސް   ކުރީަގއިއަުޅގަނޑު ން ވެްސ މި ވަނީ ެލވިފަ. ދެ ބިލުތައް މިއަދުެގ އެޖެންާޑަގއި ހުރި  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި

ތައް ވަރަށް  އިޞްލާޙުއަޅުގަނޑު ާޕޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ވާހަކަެދއްކުމަށްފަހު ގަާވއިދަށް ގެންަނންޖެހޭ ދަންނަވާލިހެން،

ތެރި އިްއޒަތްރާގެ ކަނޑިތީމު ދާއިއަރުވަނީ  އަވަހަށް ގެންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، ދެން ައޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި

  ނަށް.ބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިމެން

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

ތުން ކަންކަން ނިންމަނީ ވޯޓުން. ވަބަރަކާތުހޫ. ޑިމޮކްރަސީަގއި ރައްޔިهللا ޢަލައިުކމް ވަރަޙްމަތު ` އަްއސަލާމް

އޮންނަނީ ރަްއޔިތުންގެ ކިަބއިަގއި ކަމަްށ  ބާރުތައް ދެމިއަންނަނީ އަދި އެ ނޫނުއަސާސީަގއި މިބުނާ ބާރުތައް ފެށިގެންޤާ

ބުނާ ވަރުގަދަ އަާސސް ރައްޔިތުން ދަމަހައްޓަނީ އެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން. ަރއްޔިުތންގެ ވޯޓުން އެ ރަްއޔިތުން  މި

 ،އިންތިޚާބުކުރަނީ ބައި މީހުންވެިރއަކަށް ހުންނާނެ މީހަކު. ރައްޔިތުްނގެ ވޯޓުން އެ  އެަބއި މީހުންގެ ،އިންތިޚާބުކުރަނީ

ަގއި ތަކުއިންތިޚާބު ،އެހެންކަމަށްވީއިރުަގއި އިންތިޚާބުތަކަށް ކުިރމަތިލުމާއި .އެބައިމީހުންގެ ފަރާތުން ބަސްބުނާނެ ބަޔަކު

ނޫނުއަސާސީގެ އިޞްލާޙު ޤާިވފައި އޮންނަންޖެހޭ ޙައްޤެއް. ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤު އެއީ ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް ރައްކާތެރިކުރެ 

ރެްއގެ މީހެްއ މަކަށް ކުރިމަތިލެޭވނީ ވަކި އުމުޤާމި މާއްާދގަިއ ވަކި މަ ،ވާ މާއްދާއަްށ ބަލާއިރުަގއި ފައި މިހުށަހެޅި

 ިތޚާބުގައި ޯވޓުދިނުމުގެ ޙައްޤާ އިން އި،ތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤާއޮތުމަކީ މިދެންނެވި އިންކަމަށް ބުނެފައި އޮންނަ

އެބައި މީހުންެގ  ، ަރއްޔިތުންނަށް އެަބއި މީހުންގެ ބަސް ފުރިހަމައަްށ ބުނެވޭނީކަމެްއ. އިްނތިޚާބުގައި ގުޅިފައި އޮންނަ

ކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެބައި ތުގަސްއިްނތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާން  ،ވޯޓުދިނުމުގެ މިނިވަންކަން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނީ

ވަނީ   ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަ ކަމަށްމީހުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިކުރުވަން އެދޭ މީހުންނަށް އިންތިޚާބަށް

ެއބައި މީހުންނަށް ވޯޓު ވަކި  ،ވިްއޔާ. ހަމަ އެފަދައިން އިްނތިޚާބުގައި ވޯޓުދޭން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވޯޓުދެވޭނީ

ވެްސ  ވީހާ މިިނވަން ޮގތެއްަގއި ެއ އުމުރު ިއ،ގޮތަށް ގާނޫުނގަިއ ކަނަޑއެޅިފަ އުމުރެއް ހަމަވުމުން ވޯޓުދެވޭ 

ޭއ ނޫނުއަސާސީ ޤާފެހި  ؛ނޫނުއަސާސީޤާދާ  ނޑައެޅިަފއި އޮތިްއޔާ. އެހެންކަމަށްވާތީ، މިހާރު ޢަމަލުުކރަމުން މިކަ
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އަހަުރ  18ވަނީ  ޚިާލފަށް އެ ނޫނުއަސާސީއަކާޤާކުީރގެ ހުރިހާ  ނޫނުއަސާސީަގއި އޭގެ ޤާ އެ ކިާޔ  އަޅުގަނޑުމެން މި

އުމުތަުކގެ ވާހަަކއިން މިސާލު ނަންގަވާފައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤައް ވޭ އުމުރު ދަށްކޮްށފަ. ދުނިޔޭގެ ބައެދެކަމަށް ވޯޓު

އަށް ވަރަށް ފަސޭހައިްނ .އިން ފެށިގެްނ ޒީ. ަލއްަވއިފިްއޔާ އޭއިބޭފުޅުން ބައްަލވަ މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތީ. ތި

 މުތަކަށް ުކރިމަތިލެވޭ އުމުރުތައް. ވަރަށް ޤާމަ އުމުތަކުަގއި އެިކއެކިޤަ ން ފެންނަން ހުންނާނެ އެކިއެކި ނެޓުރމިހާރު އިންޓަ

ކުރިމަތިލެޭވ  ،މުތަކަށް ހަމަ ކުރިަމތިލުމުގެ އުމުރުޤާ ހަމަވާ މީހުންނަށް އެިކއެކި މައުމުތަުކަގއި ޯވޓުދެވޭ އުމުރުޤަގިނަ 

މުތަކަށް ޤާގިނަ މަ ށްވަނީ ިވއްޔާ ވަރަ އަަހރުން ވޯޓުލެޭވ ކަމަށް 18ގޮތަށް އުމުރު ހަމަޖެއްސިަފއި އެބަޮއވޭ. މިދެންނެވީ 

 ،ޯވޓުދޭ އުމުރާއި  ،ދެންނެވިހެންމިހަމަޖެހިފައި އޮވޭ. ެއއީ އަޅުގަނޑު  ވެސް ކުރިމަތިލެޭވ ގޮތަށް އަހަރު ވީމާ 18

ލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވަިކ އިވާތީ. މިކަމަށް ވިސްނަ ެޗއްގެ ދެފުށް ކަމަށްއްކުރިމަތިލެވޭ އުމުރާ މިއީ އެްއފައިސާ ފޮ

ގައި މީހުންނަށް މިހެން ހެދުމަީކ ޑިމޮކްރަސީ  ،ށްށްކޮދަ ،މަތިކޮށް  ،ވަިކވަަރކަށް ުއމުރު ކޮންޓްރޯލުކޮށްގާނޫނެްއގައި 

ްއގެ ފުރުޞަތެއްޯތ މަލުކުރުމުގަިއ ކިހާވަރެޢަޓްރީ އުސޫލަކުން ރިމިނޭނަންޖެހޭ މިނިވަން ކަމަށް ޑިސްކްލިބިފައި އޮން

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަިއގައި އަުޅގަނޑުމެން  ލަންޖެހޭ އިމުތަުކަގއި ދީފައި އޮންނަނީ ބަލައުޤަޑިމޮކްރެޓިކް 

 ިއ،ވާތީެވ، މިކަމަށް ވިސްނަ ގެނައުމުގެ ބަދަެލއް ކަމަށްނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްާލޙުޤާމިީއ  ،ގޮތެއް ނިންމާއިުރގައި 

އެކަުމގެ  ،ބަޔާްނކޮށް ،ެއކަން ައޅުގަނޑުމެން ހާމަކޮށް ،މިކަން ިމގޮތަްށ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ދެނެގަނެ  ،ދިރާސާކޮށް

ގެންދިޔުމަީކ ތައް ގެެނވޭނެ ޮގތަކަށް މިކަންބަދަލުނޫނުއަސާސީގެ މި މާއްދާއަށް ޤާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ،މައްޗަށް ބިނާކޮށް

ކަމުގައި ެހއްދެވުމަށް ޤީޤަތުގައި ވެސް ރަްއޔިުތންގެ ގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ރިާޔސަތުގައި މި މަޖިލީހަކީ ހަމަ ޙަ

 18ގޮތުަގއި  ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ޔަޤީްނކުރަން. އާދެ، އަުޅގަނޑަށް ެވސް ގަބޫލުކުެރވޭރައްވާނެ މަަސްއކަތްކުފާނު ކުމަނި

 އެ  ،މުތަކުަގއިޤާކަހަލަ މަ އަހަރު ވީ ކޮންމެ މީހަކަށް އިންތިޚާބުތަުކގައި ވޯޓުެދޭވނެ. އެހެންނަމަވެސް، ަބއެއް 

، ެއ އާދަކާަދއާއި އުމެއްގެ ެއ ޤަ ،އުމެްއގެ ތާރީޚާއި ޤައަިދ އެ  ،ފައި މުތަކުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަާކއި ޒިންމާއަށް ބަލާޤާމަ

އަހަރުން  18އުމުރު މަތިކޮށްފަ. މުތަކަށް ޤާކަހަލަ މަ އުމުތަުކގައި އެބަހުރޭ ބަެއއްޤަ ،ފަތަށް ބަލާފައި ގާސަ އުމެްއގެޤަ

މުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަްށ ޤާއަހަރުން ބަެއއް މަ  40 ،އަހަުރން 30 ،ންއަހަރު 25 ،ކަމުަގއި ިވޔަސްވޯޓު ދެވުނު 

އެީއ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ކުރިމަތިލެވޭ އެންމެ ދަށް އުމުރެްއ  ،އޮންނަނީ ހަމަޖެހިފައި އެބައޮވޭ. މިހެން މިކަން މި

މިވެިނ  ،ެއއްެވސް ހާލެއްގައި އިންތިޚާބުތަުކަގއި ކުރިމަތިލެވޭ އެންމެ މަތީ އުމުރު ކަނޑައެޅުމަކީ  .ކަނޑައެޅުުމގެ ގޮތުން

އް ދީފައި އޮތުމަކީ އެީއ ގޮތަކަށް ކަނަޑއަޅާަފއި ސީލިންގެލެވޭ ނުވުރެ މަތީގެ އުމުެރއްގެ މީހަކަށް ކުރިމަތި ރަކަށްއުމު

އަުޅގަނޑު ހަމަ  ،ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހުަށހަޅާލަނީ ގޮތެއް  ަގިއ ކަންކުރާތަކުޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢު

މަށް ޤާމަ ކަމުގެރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ރިހުގައި ިވސްނާވަަޑއިގަތުމަށްދަންނަވާލަނީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަ

ިއ ށް ައޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ބަލަަކމުގައި ވުމަށް ހެދުމައަހަރު ފުރިފައިާވ މީހަކު 25ން ކުރިމަތިލާ މީހަކީ އުމުރު

ކޮށްލުމުގެ ގޮތުްނ ފުރިހަމަ އޮތް އިބާރާތް  މިލިޔެފައި އަށްެގންދަމާތޯއޭ. އަދި މިހާރު ހަދާފައި އެގޮތަްށ ކުރި 



15 

 

ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު  ަހތަރަކަށް)ހ(ގެ ވަނަ މާއްދާގެ  130 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ )ނ(އަާށއި 149ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި  25ނޫން.  އަހަުރވެފައިވާ މީހެއް 25އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން.  25

ާާނޫނުއަސާސީަގއި ެއއްކަހަަލ ކަންތައްތަކަށް ެއްއގޮތަކަްށ ށް ވެސް ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ. އެީއ ބޭނުންކުރުމަ ވުން. މިގޮތަށް

ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ށް ފެންނާތީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްހުރުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަގެނެސްަފއި އިބާރާތްތައް 

 ކާތުހޫ. ވަބަރަهللا ލަިއކުމް ވަރަޙްމަތުޢަ ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަށްމެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީއިްއޒަްތތެރި ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ އަރުވަނީ  އާދެ، ދެން ފުރުޞަތު މި

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ވާ އިޞްލާޙަށް  ށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިއަނޫނުއަސާސީޤާތެރި ރައީސް. އާދެ، ` ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތް

މި  އަހަރުގެ އަށް މި އިޞްލާުޙ މަޖިލީހުން މިނޫނުއަސާސީޤާ ައޅުގަނޑުމެން  ،ތަކީއަޅުގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަ

ގެ ނޫނުއަސާސީ ފާސްކުރުމު ޤާވެްސ، މިކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދައުރުގެ ތެޭރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ގެނައި ކަމަށް ވީނަމަ

 ،ގޮތަށް ގިނަ ރައްިޔތުން ކުރިން އޮތް އި އަދި އޭރުަގއި ުކރެވުނު ބަހުސްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ވެސް ވަރަށްޔާ ތެރޭގަ

ވަނީ ލިމިޓުނުކުުރމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ންތިޚާުބކުރާ މީހެއްގެ އުމުރުއި އަކަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިދެންނެވީ

ށްފަ. ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުންފުޅަކީ ެވްސ ކޮގުދީ ސްނޫނުއަސާސީ އެގޮތަށް ތަޤާފާސްކޮށްފައި 

ލާނަން. އަުޅގަނޑަށް އެނގިަފއިވާ ގޮުތގަިއ އިވެސް އެަބއޮތް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވައެއީ. އާދެ، ޭއގެ އަސާސެްއ 

އުމުތަކުެގ ޤަ ުކގައި ދުނިޔޭގެ މި ޒަމާުނގެ ޑިޮމކްރަސީތަ ،އަޅުގަނޑުމެން އޭުރގައި ކުިރ ދިރާސާތަކުން ފެންނަން އޮތީ

ުކރެވިފަެއއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، ބުތަޙުދީ އި މަތީ އުމުރެއް ަވކިން ކަނޑަައޅަވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލަްއވާ ޭބފުޅުންގެ

ކޮށްފައި ވާނީ. އާދެ،  އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ،އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މިދެންނެވި އުސޫލަށް ބޮޑަށް ރިާޢޔަތްކޮށް

ގިނަ ޙައްޤުތަކެްއ  ނޫނުއަސާސީ ހެދިއިރުގަިއ ވަރަށްޤާއަުޅގަނޑުމެން  ،ޤީޤަތަކީއެހެންވީމާ، މީގެ އަސްލު ޙަ

އަސާސީ ަޙއްޤުތަެކއް، ސިޔާސީ ަޙއްޤުތަެކއް، އަިދ އިޤްތިޞާދީ ަޙއްޤުތަކެްއ،  .އްޔިތުންނަށް ވަީނ ފޯރުކޮްށދީފަރަ

ެގ ބާބުގަާޔއި އަދި އެނޫންވެސް އިޖުތިމާޢީ ޙައްޤުތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން ވަނީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ އަސާސީ ޙައްޤުަތކު

އެިކއެކި ބާބުތަުކަގއި އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ކަނޑަައޅައި ިލެޔފަ. މިގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމެްއގެ ވެިރކަމަށް ގެންަނ 

ފަރާތަކަށް، ވެިރކަމަށް ކުިރމަތިލުމާއި ނުލުމާއި، ސިާޔސީ ކަންކަުމގައި ހަރަކާތްެތރިވުމާއި، ބަިއވެރިވުުމަގިއ 

ންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ވަރަށް އަސާސީ ޙައްޤުތަުކެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްޤެއް އެއީ. އެހެްނވީމާ، މި ޙައްޤު ރައްޔިތު

ކުޑަކުރުުމގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބުއްދި އިސްކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. 
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ްނގެ ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ދެންމެ ިއއްޒަތްެތރި އެހެން މެންބަރަކު ވެްސ އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެ

ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނައިލާއިުރގަިއ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވަރަށް މީސްކޮޅު މަދު ޤައުމެއް. 

ދިގެްނދާ ޤައުމެއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެއަީކ ވަރަށް ތަޢުީލމީ، ވަރަށް ތަޖުރިބާ ހުރި ގިަނ އަދަދެްއގެ ބަޔަކު އުފެ

ޤައުމުަގއި ވެސް އެންމެ ިއސް މަޤާމުތަކަށް، ވަލިއްޔުްލއަމުރު ފަދަ މަޤާމުތަކަށް އިސްވާންޖެހޭ ބޭފުޅުންނަކީ އެއީ 

 އުމުރުގެ ގޮތުން ވަކި ލިމިެޓްއގައި ތިބޭ ބަަޔކަށް ެވއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް،

މަތީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ުނަވތަ އެފަދަ ރަނގަޅު ކޮލިީޓ؛ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ 

ތެރޭގައި އެންމެންނަށް ވެސް މަޤުބޫލު ރަނގަޅު ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭން ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި އެ ފުރުޞަތު 

ހިފެހެއްޓިފަ. އެއީީކ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންާވވަރުގެ ކަމެއް ނޫން.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮންނާނީ ޤާނޫނުއަސާސީން

އެހެންވީމާ، މި ބަހުސަކީ އަސްލުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު ކުރަންވެސް ޖެހޭ ބަހުސެއް ނޫން ކަންނޭނގެ. 

ރަށް ގިނަ ބަޔަުކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް ކުރީަގއި މި ބަދަލެއް ެގނެވިގެން ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ވަ

ވަނީ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ނަފްރަތުކޮށްފަ. މިއީ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ނޫން ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވަނީ ގޮަވއިލާފަ. އަދި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފަހުެގ އިޞްލާޙީ މަސަްއކަތުެގ ތެރޭގައި ކުެރވުނު ގިނަ ބަހުސްަތކުަގއި ދެްއކި ވާހަކަތަުކގަިއ 

ިމ ވާހަކަަތއް ވަނީ ދައްކާފަ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ފަސްކުެރެވން ވެސް އޮތް ކަެމއް ނޫން.  ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވަރަްށ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއުކގައި މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލުކޮށްގެން ތިބި ކަެމއް މި 

ގޮތެްއ ކަނަޑއެޅުމަީކ މި ވަގުުތަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، މިކަާމ ދޭތެރޭގަިއ ައވަހަށް ައޅުގަނޑުމެން

ހަމަ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އިޞްލާޙީ މަސައްކަުތގެ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަތަުކގެ 

ނަނީ ރަނގަޅު މަގަށް ތެރެއިން، ސަރުކާރު ބަދަލުވުާމ އެކުަގއި ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެން

އެޅިގެްނގޮސް ިއޞްލާޙުވަމުްނދާ ތަން. އެގޮތުން، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޯޓުގެ ތެރެއިން، ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ތެރެއިން 

ބީވެގެްނގޮސްފަިއވާ ަޙއްޤުތަްއ ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންނަށް ވަނީ ލިބިދީފަ. އާދެ، އެހެންީވމާ، ސިޔާސީ ގޮތުން ވެްސ 

އިން ަވރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންނަށް ގެއްލިފަިއވާ ަޙއްޤުތަްއ، ގާނޫނީ އޮނިގަނުޑގެ ތެެރއިްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެ 

ގެއްުލވައިެލވިފަިއވާ ޙައްޤުަތްއ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެއީ ހަމަ އަުޅގަނޑުެމން އަވަްސވެގަންނަންޖެހޭނެ 

ހަމަތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހަަމ  ކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި

ވިސްނައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުރިްއާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް. އާދެ، ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 
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 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަަނ މާއްދާއަްށ ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  109ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުައސާސީގެ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،

ހަމަ ފުލީ ތާއީދުކުރަން.  .ލާޙު އުސޫލެްއގެ ގޮުތން އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުަރންވާ އިޞް މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނުޑ މިއަދުގެ ޯވޓުަގއި މިކަްނ ބަލައިގަންނަން ވޯެޓއް ުނދެން. އެއީ މި އިޞްލާޙަށް 

ޔާކަމަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،ތިލެވޭ ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިއީ ވެިރކަމަށް ކުރިމަނުކުރާތީކީ ނޫން. އަޅުަގނޑު ވެސް ގަތާއީދު

އަހަރުތޯ  40 ،އަހަރުތޯ 35މުރު އެީއ ހޭނެ. ދަށު އުމުރު އޮންނާކަށެއް ނުޖެ، މަތީ އުމުރުކުރިމަތިލެވޭ މީހެްއގެ އު

އިތުރުން އަިދ މީގެ ކަމެއް.  ދޭތެރޭަގއި ގޮެތއް ނިންމުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ، އެއާ އަޅުގަނޑުމެން މެދުަގއި ބަުހސްކޮށް

ާވއިރުަގއި ުޒވާނުންެގ ކަންަތއްތަކަްށ  ވަރަށް ގިނަ ުޒވާުނން އުޅޭ ަޤއުމަކަށް ،ރު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ުޒވާނުންމިހާ

އަހަރުތޯ  16 ،އަހަރުތޯ 18މުރަީކ ެލވޭ އުވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދޭން ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވާހަކަދެކެޭވއިރުަގއި ވޯޓު

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން.  ލަންޖެހޭ ކަމެއް ބަހުސްޮކށް ވިސްނާގައި އަލުންވެސް ައޅުގަނޑުމެންެގ މެދު މިއީ

އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ   ކުއްލިކުއްލިއަށް ޤާނޫނުއަސާީސ؛އަުޅގަނޑަށް ކަމުނުދަނީ ސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ގައި މަޖިލީހު ތައް ެގނެވެންޖެހޭނީ މިޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެންނަ ވާހަކަ. ޤާނޫުނއަސާީސއަށް ގެންނަ އިޞްލާޙު

 ގެންނަންވީއެންމެންގެ މެދުގައި ކޮން އިޞްލާޙުތަކެއްތޯ   މެދުގައި މަޝްވަރާކުެރިވގެން.ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ

 ،ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް މަޝްވަރާކުެރވިގެން

ަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް. ގެ ސަރުކާުރގެ ލެޖިސްލޭޓިްވ އެޖެންޑާޞާލިޙް ްސ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުމި އިޞްލާޙަކީ ވެސް ަރއީ

، މި އިޞްލާޙާިއ އަދި އެހެނިހެން އިޞްލާޙުަތްއ ވެސް އެބަހުރި ގެންނަން. މި ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް އެހެންވީމާ

ކަމަްށ  ބޮޑުތަން ވެސް ރަނގަުޅވާނެ ނީމާ މާވާހަކަދެެކވިގެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު ،އެްއކޮށް ބަހުސްކުރެިވގެން

 ؛ވަނަ މާއްދާ 71މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޤާނޫނުއަާސސީގެ  ރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެ 

ވަނަ  251ެއއްކޮށް ރަނގަުޅ އިޞްލާެޙއް. ހަމައެއާ ވެސް ހަމަ ވަރަށްއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް އެކުެލިވގެންވާ ގޮތް. އެ

ގޮތުން އޮތް ބައި. އެީއ  ބެހޭ މިލްކުކުރުމާ އްދުން އެްއވެސް ބަެއއްރާތަކަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަހަބޭރުގެ ެއއްެވސް ފަ ؛އްދާމާ

މިހާރު  ،އިުތރަށް އަުޅގަނޑުމެން އެންމެްނ ވެސް މި ިކޔަނީގެ ވެސް ހަމަ އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ މާއްދާއެއް. އަދި މީ

ވާ ގޮތް ރަނގަޅެއް ނޫނޭ. އަުޅގަނޑުެމން އޭރުގައި ޤާނޫނުައސާސީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮިމޝަން އެކުލެިވގެން

ައޅުގަނޑުމެންގެ އޭރުަގިއ  ،އިޞްލާޙުކުިރއިރުަގއި އަުޅގަނޑަކީ ވެސް ޑްރާފްޓިންގ ކޮިމޓީގަިއ ުއޅުނު މީހެއް. އެގޮތުން 

 ސަރވިސް ކޮމިޝަންަގއި ޖުީޑޝަލް ެއޮގތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙުކުރެިވގެންދިޔައިރު  ،ވިސްނުން ހުރި ގޮާތއި

އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އިނޭގ  .ގޮތަށް ބާްއވަން ފެނިގެން އެކަން އެކުެލވިގެންދިަޔއީ މިހާރު އެ އޮތް

 ދަންނަވައިލަން މި ންޏާ، އަުޅގަނޑު ކުުރކޮށް ަދންނަވަމާހުރެގެންކަން. އެހެންވީ ިވސްނުމެއްކަހަލަ . ކޮންކީްއވެގެްނކަން
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ޤާނޫނުައސާސީއަްށ  ،މެުދގަިއ ދިރާސާކޮށް ތަކާސާީސއަށް ގެންނަން ހުރި ހުރިާހ އިޞްލާޙުމުިޅ ޤާނޫނުއަ ،އުޅެނީ

އެއަށް ެއ މުޅި ލިސްޓު އެއްކޮށް މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން  ،ގެންނަން ހުރި އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ލިސްޓެއް ހެދި

އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ ދެކެމޭ.  ހުރި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުމަކީ މުހިއްމު

ގެަނއުމަކީ މާ އްގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާޙުދައްކާއިުރަގއި އެްއެވސް ޤައުމެ . ެއ ވާހަކައިޞްލާޙު ގެންނަ ވާހަކަ

ކުޑަކަެމއް ނޫން. ހަމަ ދުވާލަކު ެއއްފަހަރު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެއަށް ިމ އޮންނަނީ ތާއީދެއް ވެްސ 

ގެަނއުމުެގ ބިލު ކިޔާފައި އެްއެޗްއ ސާސީއަށް އިޞްލާޙުދާކަށެއް ނުޖެހޭ. ހަމަ ބޭފުޅަކު ޮސއިކޮށްލާފައި ޤާނޫނުއަ ހޯ

ބޫލެއް ުނކުރަން. ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަ ލައިގެން މިތާ ބަހުސްކުރުަމކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންެޖހޭނެ ކަމެއް

އެޮގތަށް. ބަހުސްކުރެވިދާނެ. ވާހަކަދެކެވިދާނެ. ލެޖިސްލޭޓިްވ  އެހެންނަމަވެސް، ޑިމޮކްރަީސެއއްަގއި އެކަން އޮންނާނީ

އެްއޮގތަށް މުޅި ޤާނޫނުއަސާީސއަށް  ސް އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ެލޖިސްލޭޓިވް އެޖެންާޑއާަރއީ ،އެޖެންޑާާއއި

ދެކޭީތވެ ެއ ވާހަަކ ަކމުގައި  ގެންިދއުމަީކ އެންމެ ރަނގަޅު ކަެމއްއިޞްލާޙުތަްއ ލިސްޓުކުރެިވގެންގެންނަން ހުރި 

ލަންޖެހޭ އޮތް މަތީ އުމުރު އެއީ ކަނޑާ މި ަގއިވަނަ މާއްދާ 109 ،އަދިެވސް އެއްފަހަރު ދަންނަވާނީ ،ދަންނަވައިލަމުން

. ދަށު ނާނޭމުރެއް ނޯންހަަމ ދުއްވާލަންޖެހޭ އެްއޗެކޭ. ަމތީ އުބޫުލކުރަމޭ. އެއީ  ގަކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް އެްއޗެއް

ވަނަ މާއްދާ އެ އޮތް ގޮތަކީ އެންމެ  109މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ؛މި އިޞްލާޙު އެއީ އަޅުަގނޑުއުމުރޭ އޮންނާނީ. 

ބަޔަކަށް ވެިރކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ކޮށްަފއި އޮތް ، ކޮން އަދި އެއީ ކީްއކުރަން ކަމަށް، ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން

 .ޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ތި ދެްއވި ފުރުޞަތަށްވަރަށް ބޮ .ކަން ައޅުގަނޑުމެން އެްނމެން ވެސް ދަންނަމުކަމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފާޢު.هللا އާދެ! ދެން، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮމްޕިއުަޓރުން މި ދައްކާ ބަހުސްކުރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއްއޒަތްތެރި

ލިސްޓުގަިއ ައޅުގަނޑުެގ ނަން އޮތީ އެންމެ މަތީަގއި. އޮްއާވ އަުޅގަނުޑގެ ދަށުން އޮތް ޭބފުޅަކަށް ެއ ނަން ލިބިގެންދިަޔ 

ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އާދެ،  ގޮތެްއ ެއއީ އަުޅގަނޑު ހަަމ މުސްތަޤުބަލްގަިއ ރަނގަުޅޮކށްލަން ފެންނަ ކަމެއް ވީމަ އެ

ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އަށް އިޞްލާެޙްއ  109މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެނައުުމގެ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިތާނގައި ދެކެވެުމންދިޔައިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ، 

ހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އެޖެންޑާެއއްގެ ތެރެއަށް މި ކަންކަްނ ވަދެގެން އުޅޭ ވާހަަކއެްއ އެމް.ޑީ.ޕީން އިބްރާ

ފާހަގަކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ެއ އަޑުަތއް ިއވެމުން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއާެއީކަގއި ހަމަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް 
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 މުހިންމު ކަމެއް ގޮތަށް ފާހަގަކުެރވޭ ކަމެްއ ފެނިގެން މި ދިޔައީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އެޖެންޑާގައި

މިތާނގައި ކުރަްނއުޭޅއިރުަގއި ފުރަތަމަ ފަށަން އުޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އިބްރާހީމް މުޙަްއމަދު ޞާލިޙްގެ ޕާލިމެންޓްރީ 

ލެއް ނުކުެރވޭ، ގުރޫޕުގެ ބޭބޭފުޅުން މިކަމަށް ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަްތކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު. މިއީ އަުޅަގނޑަކަށް ޤަބޫ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ވަަރށް މޮޅެތި ވާހަކަތައް ދަްއާކނެ. ކޮބައިތޯ ބިމުގެ ގާނޫނު 

އިޞްލާޙުކޮްށގެން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ޖަހަމުންދިޔަ ހަޖޫތައް؟ މުޅިވެރިކަން ވަްއޓާލަން ނުވަތަ ރައީްސ ޔާމީނަްށ 

ަތށް ދައްކަމުންދިޔަީއ ރާއްޭޖގެ ބިންތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަްށ؛ ވެރިކަމަށް އަިއސް މިއަދާ ވޯޓުދޭންނުޖެހޭ ސަބަބެއް ގޮ

ހަމައަށް އަިއއިުރގައި ޕާލިމެްނޓްރީ ގުރޫޕުން ުކޑަުކޑަ ިއޞްލާޙެއް ކުީރގަިއ އޮތް އެްއޗެއް އަނބުރާ ޢިޔާދަކޮށްލަްނ 

ވާހަކަ ނުދެއްކިްއޔާ ރަނގަުޅވާނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިތަނަށް ލާންކެރުނު މީހަކު ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ 

މި ރާއްޖޭގެ ޑެމޮގްރަފީޒަށް ަބލާއިރުަގއި ކަންތައްަތއް ވާ ޮގތަށް އަޅުގަނޑުމެން ެވސް ހަމަ ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ވަނަ އަހަުރެގ  2008އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ކަންތައްތައް ވެގެންދިަޔ ގޮތަށް، އަދި 

ަވނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކަންކަން ެވގެންދިޔަ ގޮަތށް ބަލާއިރުގަިއ، ރާއްޭޖގަިއ  2013ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، 

ޔަޤީނުންވެސް އެްއ ބޭފުޅަކީ، އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ހަމަ ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ެއންމެ މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއްވި

ކޮށް ގެންނަން ކަން، ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުތެރި ރައީްސ ޤާސިމް އިބްރާހީމްމިއަދުގެ ިއްއޒަތް

އްސަ އޮތީ. ވެރިކަން ވައްޓާިލޔަްސ އެހީތެރިކަމާ ެއކީ ގެނެ ގެންނެިވޔަސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ  އެބައޮތް. ވެރިކަމަށް

އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޭފުޅަަކށް މި އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުްނ އޮތީ.  އްސަ ސިމް އިބްރާހީމްގެ އެހީތެރިކަމާ އެީކަގއި ގެނެޤާ

ކަމެްއ  ބޫުލކުރާނެރަން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލެްއ ނުކުގޮތަކަށް އޮތުމަކީ އަުޅގަނެޑއް ގަ ވެރިކަން ނުލިބޭނެ

ޕްވަމުންދާ އެންމެ ކައިރިން އަުޅގަނޑުމެން މި ޑިވެލޮ ދަނީ ރާއްޖެއާ މި ކަމަކަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭަގއި މެލޭޝިޔާަގއި އިހަށްދުވަހު ހިނގައިިދޔަ އިންތިޚާބު. ވަރަށް ދުވަްސވީ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް. އެ

ަމގަށް  އުމުގެ ކަްނތައްތައް ރަނގަޅުދެއްވާަފއި ވެިރކަމުން ނިކުމެވަަޑއިގެން ޤަ ބޭފުޅާ އަމިއްލައަށް އިސްިތއުފާ

އަހަރު ެވގެން.  90ކުރިމައްޗަށް ވޯޓަށްދިަޔއީ ުއމުރުން  ގެެނއްކާ އެނބުރި ރައްޔިތުން ނުގެނެވުމުގެ ސަބަބުން އަ

، އި. އެހެންވީމާއެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުން ބަލައިގަނޭ. އެ ބޭފުޅާ ވެިރަކމުގައި ބެހެއްޓީމަ މިއަދު އެހެރީ ވެރިކަމުގަ 

. ަގއި ޖަހަންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ކަމަކަށްނެއްގެ ތެރޭބޫލެއް ނުކުަރން ގާނޫ، އަޅުގަނޑެއް ގަވެރިކަމަށް އަންނަ އުމުރަކީ

އަހަރު ާވއިރަށް  18ންތޯ އަހަރު ވާއިރަށް ވޯޓުލާން. ކީްއެވގެ  18އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުން އެބަ ބާރު ލިބޭ 

ވީމާ، ކިޔަނީ. އެހެން ަރއްޔިތުން ނިންމާނީ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ވެިރކަމެކޭ އަުޅގަނުޑމެން މި ރައީސްކަން ނުކުރެވެްނވީ؟

 ،އަހަރު ުކއްޖެއް ިވޔަސް 19 ،އަހަރު ކުއްޖެއް ވިޔަސް  18ރައްޔިތުންނަށް އެ ފުރުޞަތު އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެއީ އަދި 

މިއަދު އަުޅގަނޑު  ،އަހަރުގެ ިއއްަޒތްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި ިވަޔސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ 99އަދި އެއީ 

ފެންނަން އެބަ ބޭނުންޭވ  ، އަުޅގަނޑަށްކުރަމޭ. އަުޅަގނޑަށް އެބަ ފެނެއޭ އީދުތާ  100ޞްލާޙަށް އެބަ ހަމަ %މި އި
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ކުރާ މަންޒަރު. އެއީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ތެރި ރައީސް، ރާއްޖޭެގ ވެރިކަންއިްއޒަތް

އަަހރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެހި  18އުމުރުން  -3ވަނަ މާއްާދގެ  109 ،އަޅުގަނޑު މިއަށް ހަމަ ހުށަހަޅާލަން

ރައްޔިތަކަށް ާރއްޖޭގެ ވެިރކަަމށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ގޮތަށް. ެއީއ ޒުވާނުންނަށް އެބަ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭ. ރައްޔިތުން 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ގޮތް ނިންމާނީ. ވަރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިރަށް.ޢާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު  ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާގެ އަރުވަނީ އާދެ، ދެން އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު މި

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާީސއަްށ މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދާ ިއޞްލާޙަކީ އަުޅގަނުޑ ވެްސ 

 އަުޅގަނޑު ހިތުަގިއވާ ޝުޢޫރުތަްއ ވެސް ހާމަކޮށްލަން ކޮންމެހެން މުހިންމު އިސްލާޙެއްެގ ގޮތުން ހަމަ އެކަމާ ބެހޭ

ނޫނުއަސާސީ ެއއްކޮށް ބަަލއި ވަނަ މަޖިލީހުގައި މި ފެހި ޤާ  17، ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ެއހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ

ކޮށް ގާނޫނީ ާދއިާރގަިއ ، އަދި ާޚްއޞަިވގެންކިޔާލުމަށްފަހު އަުޅގަނޑަށް ހުރި ބައެއް އުނދަގޫަތއް ފާހަގަކުރެ

ނޑަށް ންމު ރަްއޔިތުންގެ ިޚާޔލާއި މަޝްވަރާ އަުޅގަެއކިެއިކ ބޭބޭފުޅުންގެ މަޝްވަާރއާއި އަދި އާ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ީކ ހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަާލޙު އަުޅގަނޑު ހުށައިޞް 5ވީވަަރކުން ހޯދަިއގެން މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 

ފާހެއްނުވި. ިމއީ ދެން ވަރަށް ިހތާމަކުރާ ކަމެއް. ެއ ހުށަހެޅި  ލާފައި ކަމަށް؛ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ ހުށަހެޅި މީހާއަށް ބަ

ވަނަ  10ނޫނުއަސާސީގެ ންމު އެންމެ އިސްލާޙަކަށް ވޭ މި ޤާވެސް އެންމެ މުހި އިސްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި ހަމަަގއިމު

ގޮތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތީީތެވ ވަރަށް ނިކަމެތި  ންކޮށްފައި އޮތުމުން،ނުގެ ާވހަކަ ބަޔާމާއްދާގައި އިސްލާމްދީ

އެއާެއއްކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް. އަދި ހަމަމާއެކަން ހި

ށްޓަކައި ވެސް ައޅުަގނޑު ބިލު ހުށަހެޅިން. އަދި އަހަަރށް ހެދުމަ 5އުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ކަުއންސިލުތަކުގެ އުމުރު 

އްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެއާެއކު މި ރައެހެނިހެން އަުކރުތަކަށް ވެސް އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށަހެޅިން. ހަމައެ މާއްދާގެ 

  ސިަފ ކަނޑާލުމަށްޓަކަިއ ެވސް މަސައްކަތްތަެކއް ައޅުގަނޑަށް، ޖަޕާނު މަހެއްގެ ގޮތަށް އޮތްދިއުންބޮޑުެވގެންދާ

އަުޅގަނޑު ހަމަ  ން. ދެން މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙަށްލާޙު ހުށަހެޅިޞްބިލެއް އަުޅގަނޑު އި 3ކުރެިވއްޖެ. 

މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާބަލާށޭ ހުއްޓާލަން. މީހާއަށް ސިފަކޮށްފައި، މީހާއަށް އަާމޒުކޮށްފަިއ  ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

އުމު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ިމ ނިއްޔާ ޤަ މި މަޖިލީހު ތެރޭގައި މަދުކޮށްގެން ނޫ ކުރެވޭ ކަންަތއްތައް އަުޅގަނުޑމެން

، މި އިސްލާުޙ ނުދާނެ. މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫުލކުރެވެނީޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރެވިގެންމަ

ބަެއްއ  ،ކަމެއް ކަމަށް ވާނަމަ ށް ކުރެވޭވެސް މި ފާސްވެގެްނދަނީ މީހަކާ ދިމާއަ އަިދ މިއަދު ،އޮތީފާސްވެގެްނގޮސްފައި 
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ެވސް  ބޭފުޅުން ހިތްތަކުގަިއ ބަެއއް ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިގެން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމު

އުމީ ނަޒަރަކުން ކުރެވޭ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ. ޑު ނުދެކެން. މިކަން ވާންޖެހޭނީ ޤަމީހަކަށް ކުރެވޭ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނ

މްދީނުެގ ދަނީ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާ ހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޢަމަލުކުރަމުން މި ދިވެ

ދަށް  ،ަމތީން ދެންމެވެސް ބަެއއް ބޭފުުޅން ފާހަގަކުރްއަވއިފި މަތީން. ެއގޮތުގެ  އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ  އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކާ

ވެްސ  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގައިމު ،މުރެއް ވެސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާހިތް އޮތީއުމުރެްއގެ ގޮުތގައި ހަމަ ކިތަްނމެ ދަށް އު

ންމާ އަޅުގަނޑުމެން ކަންަކމުގެ ޒި ބަ ބަޔާންކުރޭ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ.ދޭ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އެިކއެކި ބެބޭފުޅުން އެލަފާ

ތުމަކީ ަގއި ހަމަ އުމުރެއް ކަނަޑއެޅިފައި އޮވާލުކުެރވިގެންާދއިރު ދަށް ުއމުރެއްގެ ގޮތުބޮޑެތި މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ހަ 

އެްއވަރުކޮްށގެންނުވާނެ.  އި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަލިްއޔުލްއަމުުރކަމާންމު އެހެން ކަންތައްތަކާ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާ

 އިންސާނެްއެގ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ގަބޫލުކުރެވޭ ،ނުވާނޭ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާ ބަހުގެ މާނައަކީ އެްއވަރުކޮްށގެނެއް

އަހަރު ވީމަ. އެހެންވީމ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުރިްނ  40ރުން ބުއްދި ހަމަޔަށް މި އަންނަނީ އެ މީހާގެ އުމު

 އަހަރޭ ބަޔާންކުެރވިަފއި އޮތުމުން ެއއީ ހަމަަގއިމު 35އުުމރުން  ޔާންކުެރިވފައި އޮްތއިރުަގއި މީަގއިބަ ަގއިނޫނުއަސާސީޤާ

ވަނަ މާއްާދގައި ެވްސ  26ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ހަކު ދެރަވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ.އުމީ ނަޒަަރކުން މީވެސް ޤަ

އަހަރުެގ  18އުމުރުން  ،ހިނދަކު ުނވާހާއެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ޫނނުއަސާސީަގއި، މި ޤާބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ

ނޫނުއަސާސީ އެހެްނ ކީްއެވގެންތޯ މި ޤާ ކަމަށް. ކޮންމެ މީހަކަށް އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ

 ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ަފ މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ިމ ލަނީ؟ގޮތަކަށް ަބޔާންކުރުމުެގ ސި

ވޯޓުލުާމއި ވޯޓު އިންތިާޚބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ަޙއްޤު  ،ޮއތީ ވަަނ މާއްދާަގއި މި 26ނޫނުއަސާސީެގ ހަމައެހެންމެ ޤާ

 އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން . އެކަމަކު މަތީން ލިބިގެންވާ ކަމަށް ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިަތަކށް މިދެންނެވި ހަމަތަކުގެއެއީ 

މާނައަކީ އެހެން  އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ،ޖެހޭއެބަ

ނޫނުއަސާސީ އުފެއްދި މީހުން ބޭނުންވާކަން. މި ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ލާން މި ޤާ  ބަޔާންކުރުމުގެ ސިަފތަކެއްގޮތަކަށް

، އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ ްނކޮށްފައި ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާވެސް ެއގޮތަކަށް ބަޔާ ހަމަގައިމު ،އެހެންނޫންނަމަ

އިރުަގއި ވެސް މީހާއަްށ ުކރާ އަޅުގަނޑުމެން މި ބާވަުތގެ ާވހަކަތައް ދަްއކާއިުރގަިއ ނުވަަތ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް

ވެސް  އުމީ ނަޒަރަކުން ިވސްނައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ިމ ވާބަތުެގ ކަންކަން ކުރަން ޮކންމެހެން ވެއްޖޭ. މިއަދުނުބަލާ ޤަ

ގޮތުން  އިްއޔެަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ކަންދިމާވި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެން މި ދިޔައީ

ރި ރައީސް ދަންަނވާލި ދަންނަވާލުމަކަށް ޕާޓީތަކުގެ މެދުަގއި މަޝްވަާރކުެރވިގެންދިަޔ. މަނިކުފާނު ތި އިްއޒަތްތެ

އެ  ،މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ މި ދަުއރު ނިމުމުގެ ކުރީގައި މިާތ ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަކަށް ކަމަށް ވާތީވެ

 ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމުދަނީ. އެްއގޮތަކަށް  ުކރެވިގެން މި ކުެރވިގެްނ މިކަންެވްސ އެޖެންޑާ މަތީން މިއަދު ހަމަތަކުގެ

ގޮތުަގއެއް. މި ކަމަކީ މިއީ ވަިކ ގޮތަކަށް ައވަސްއަުރވާަލއިގެްނ ކުރާ ކަމެއްގެ  ،ވެސް ނުދެކެން އެމް.ޑީ.އޭގެ ަފރާތަކުން
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އަށް ދިނުމަީކ ސް ޗުއްޓީ ަމޖިލި އިލާފަހާވެސް އަވަހަކަްށ ނިންމައިެވސް ވީ ، މިތާ ހުރި މަަސއްކަތްތައް އެހެންވީމާ

ފަސޭހަކަމާެއުކ  ކުރިމަތީގަިއ ތަންކޮޅެއް ގެވެސް ރައްޔިތުން ބަރުންނަށް ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެން ހަމަގައިމު

، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބާވަުތގެ އި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާދާނެ ަކމެއްގެ ގޮތުގަ ވާހަކަދަްއކާލައި އުެޅވި

.  މަޖިލީހުގައި އާލާކުރަްނވެއްޖޭއް މިރަކުން ވިސްަނިއގެން ކުރުމުގެ ރޫހެށް ނުބަލައި ޤައުމީ ނަޒަކަންކަން މީހާއަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަުދ ންބަރު އަޙްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 މުބީނަށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުައސާސީއަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ެދއްކި ގިަނ  ވާހަކައް. އަުޅގަނޑުެގ ކުރީަގއިއިޞްލާޙަކީ ައޅުގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް ހަމަ ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެ

މީތި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ދިޔައީ ުޅގަނޑުެމންނަށް ކުރިން ފެނިގެންއަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަަދއިން

މުޅިން ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ކަމެއްެގ  ޮކޅުތަުކގަިއ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލާތަން ފެނިގެންދިޔައީ ދުނިޔޭގެ ކަން ބަދަލުކުރި

ވަިކ ފަރާތަކަށް  ، ާޓގެޓުކޮްށގެން؛އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ ދަްއކަމުން އަްނނަ އެްއ ވާހަަކއެްއ ެއއީގޮތުަގއި. އާދެ! 

ވަކި ބަަޔކަްށ އަމާޒުކޮްށގެން ގާނޫނު ހެދުމަކީ އެއީ ކުެރިވގެންވާނެ ަކމެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ،ޓާގެޓުކޮްށގެން

ން ތަން ފެނުނީ ވަިކ ފަރާތްތަކަކަށް އަާމޒުކޮްށގެ ދިޔަނެިވގެންށް މި އިޞްާލޙު ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ގެއަޅުގަނޑުމެންނަ

ގޮުތަގއި  ގެކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ ބޭނުމުަގއި ކުިރ ކަމެއް  ވަކި ފަރާތްތަަކކަށް ވެރިަކމަށް

 ތްތެރި މެންބަރުން ދިޔައީ. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުީރގައި ވާހަކަދެްއކި ިގނަ އިްއޒަގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންއަޅު

ުނވަތަ ޢަމަލުުކރަމުން އަންނަ އުސޫލަްށ  އުމުތަކުަގއި ބެްސޓުޕްރެކްޓިސްވެސް ފާހަަގކުރި ފަދައިން ދުނިޔޭގެ ޤަ 

ދަނީ.  ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ކުރެވިފައި އޮތް ވަރަށް ހަމަނުޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި މިަކން ސިފަކުރެިވގެން މި

ގެނެވުނު އިޞްލާަޙށް ތާއީދުކުރެވުނު މީހެއް.  އިއޭރުގަ  ،މި ބިލަށްްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނޑަކީ ވެސް އި އަޅުގަ

. ުޖމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިގެން މިކަން އިއެހެންނަމަވެސް، އޭރު އަުޅގަނޑު ހުރީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގަ

ދުވަހު މިކަން ކުރަން  ވެްސ އެ ެވގެން އަުޅގަނޑުވީތީވެ ވިޕާ ޚިލާފުނުވާން ކުރަން ވިޕެއް އަޅާފައި އޮްތ ކަމަކަށް

ތީ އަބަުދވެްސ އިނގޭތޯ. ިމއަދު ވެްސ އޮ ބޫލުކުރާހިތްށް. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ހަބޫރުވީ އަުޅގަނޑަމަޖު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުޅަހެޔޮ  އަދުތަމަޢުގައި މިއަޅުގަނޑުމެން؛ އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު ކުރިއަރަމުން އަންނަ މުޖު
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މީގެ  ފަ. މިއަދު އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން މައްޗަށް ޖެހި ތެްއގައި ތިބޭ އުމުުރ މިޞިއްޙަ

ވެސް  ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މަނިކުފާނު ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް

ކުޅިވަރު ހަރަކާތްަތކުަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއގެން ވަރަށް ހަަމ  ، އެިކއެކިޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުުޅްއވައި ބައިވެިރވަަޑއިގެން ފު

ލިމާ ކަންކޮޅުތަކަށް ބަލައި ރަނގަޅުކޮށް، ފިޓުކޮށް ހުރި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ރާއްޖޭގެ 

ވެސް އި ންތައްތަުކގަ ކަ މުރުގެ ބޭފުޅުން ކަސްރަތުކުުރްއވައިދަނީ މިއަށްވުރެ މާ ދޮށީ އު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްަލ ތަން މި ފެނިގެންދަނީ. އެހެންވީމާ އުޅުްއވާ

ގަނޑުމެންނަްށ ވެސް މަލާމާތް ރައްދުވާވަރު ކަްނކަންކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. ދުނިޔޭ ކަންޮކޅުތަކުަގއި އަޅު  ނަފްސަށް

އި ފާހަގަކުރަްއވާފައި ވެސް މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަްށ މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގަ  ،ޮގސްފިންފާހަގަކަރެިވގެ

ގޮތުަގއި ިތއްބެިވ  ގެގޮުތަގއި ނުވަަތ ވެރިން  ގެ ހުރި ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި ަޤުއމުތަކުގަިއ ެއކިެއކި ހެްޑ އޮްފ ސްޓޭޓުންއެބަ

ތިއްެބވި އެިކއެިކ  ދުނިޔޭގެ އެކި ޤަުއމުތަކުގައި އަހަރު. 72މުރަކީ މްޕްގެ އުމުރުފުޅުތައް. ޮޑނަލްޑު ޓްރަބޭބޭފުޅުންގެ އު

ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ދޮށީ އުމުުރގެ ޭބފުޅުންގެ ވާހަަކ މިތާނގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަނގަކުރަުމން މި ،ވެރިންގެ 

ން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްެގ މެހެއޮތް މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންއަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ގަޫބލުކުރާހިތް އެބަ

ވެސް މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭ ރައްޔިތުންގެ  ވެސް މިކަން ފާސްެވގެން އަިއއިރު ގޮތުަގއި. މި އިޞްލާޙަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ 

ެގ ައއި ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ކަްނކަން ެވގެން އިކަެމއް ކަމުަގއި. އޭރުގަ  މެދުގައި އިންތިާހއަށް ޚިޔާލުަތފާތުވުން އޮތް

ިމގޮތަްށ  ،ކަްނކަން މި ބީދައިން ައއި ގޮތުން މި އޭރު ކަްނކަން ެވގެން ،ބޫލުކުެރވޭނެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ގަތެރެ

އޮީތކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ވަކި ފަރާތްތަކަށް އަާމޒުކޮްށެގން ކުރެވިފައި އޮތް ކަމެއް  އިއެނބުރިގެން ައއިސްފަ

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމެއް  ޚިލާފު ނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާއި ެވސް ޤާއުފެދުމުގަ އީކަމުގައި ވީތީވެ މި

ވެސް ގެންދިޔަ.  ވާހަކަތަްއ މިގޮތަށް ހަމަ ދައްކަމުން ވެްސ ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެްއ މިިއ ބޭނުން. އަދި އޭުރގަ

ވާހަކަތަްއ  އެިކ މާލަންތަކުގަިއ މި ،ުކގައި ެއކިެއކި ދިމާތަ ،އެިކއެކި ހޮުޅއަށިތަުކގައި  ،ރާއްޖޭގެ އެިކއެިކ ކަންޮކޅުތަުކގައި 

އި ކަން އޮތް އި ރޫހާމިތާނގަ ، ވާހަކަދައްކަމުންގެންިދޔަ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރުރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ައޑުއުުފލަމުން

ނުވަތަ ޑިމޮކްރަސީެގ ަކންކަން ބަދަލުކުރަމުން  .  އާދެ! އަުޅގަނުޑމެން މިހާރުދިޔައީގޮތުން މިކަން މިހެން ފާްސެވގެން

އޮީތ  ހިތް ހިފާފައިާވއިުރގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާޮސސައިޓީައކަށް ައޅުގަނޑުމެން އަމާޒު ރަނގަޅުކުރަމުން އަންނަ

އޮތް  މި ، ިމއަދުމު ހުރިހާ ކަންކަމެއް އިނގޭތޯއި ުހރި މުހިންމިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން އަތުްނ ކައްސާަލއިގެން ގޮސްފަ

 މަތީން މި އެުކ މަަސއްކަތްކުރަން މިތިބަ ބޭބޭފުޅުްނގެ އިސްނެގުުމގެން އަުޅގަނޑުމެންނާބޭފުޅު މަޖިލީހުގައި މި ތިއްެބވި 

ކަމަށް. ެއހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ހަމަ  ކުރުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެކަމެއް ރަނގަުޅ މަގުން ތަރުތީބުހުރިހާ ކަން

ރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ދަންނަވަމުން މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކު ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުރު

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ނެތް. ދެ  ށް. އާދެ!ތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމައާދެ! ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

 . ރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް ފުރުޞަތުައރުވަންމިވަގުތު. ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

އަށް އިޞްލާޙުތަެކއް ގެެނވެންވާނީ މުހިއްމު ބޭނުންތެރި ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަާސސީއި ،ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް

، ކަންބޮުޑވެ ،މު ރައްޔިތުންނަށް އިްނތިހާއަށް ބޮޑުވެ ލާޙުތަުކގެ މުހިއްމުކަްނ އާންއިޞް އިޞްލާޙުތަކަކަށް ެވގެން. އެ 

ދަނީ އެކި  ލަތްތަކުގައި. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެނިގެން މިޤައުމަށް އެ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ހާ

ތަން.  ދާ އަމާުޒވެެގން ބަދަލުގެނެވެމުންަވކި ފަރާތްތަކަކަށް ،އަށް ވަކި ކަްނކަމަށް، ޤާނޫނުއަސާސީފަހަރު މަތީން

ގޮތަށް  ލެވުުނއިރު ވާވާ މާއްދާއަީކ ވެސް އާ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލަަވއި މިއަދު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި ،އެގޮތުން

ބަދަލެއް ގެނެވުނީ. އެ ބަދަލު ގެނެވުނީ ކަނޑައެިޅގެްނ ވަކި ބަޔަކަށް ވެރިކަމަްށ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ރުމަށް. ދޮށީ އުމުރުެގ މީހުންނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުކުރުމަށް. އަދި ވަކި އުމުރަކަށްބަންދުކު

އެހެންމެ ވެރިކަމަށް އަުއމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީަސްށ ވުރެ ހަގު ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ

، މި އިޞްާލުޙ ގެ ިއޞްލާޙީ އެޖެންޑާަގއި ހިމެނިފައިވާ ކަެމއްައޅުަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރު ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ދިޔައީ ހަމަ މިފަދަ  އަށް ގެނައުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މިޤާނޫނުއަސާސީ

ްއޔެ މި އިޞްލާޙެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް. އެ ިއޞްލާޙު އަނބުރާ ނެންގެވީާމ އަލުން އަނެއްކާ އި

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން، މިއަުދން މިއަދަށް ބަހުސް ެވސް ިމތާނގައި ކޮށް، ިމކަން ނިންމުމަށް އަމާޒުހިފާފައިާވ ތަން. 

މިއީ މިކަން ކުރެވެންވާ ގޮެތްއ ނޫން. ކަމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެން އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން، 

 ތެރެއިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުަގއި ެއއްބަްސވެޭވ ގޮތްތަެކއްގެ މަތީން މިަކން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަުކގެ 

ކުރަމުންދިޔުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ހަމައެހެންމެ، ސަރުކާުރގެ އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާަގިއ 

. ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ޤައުމު ހިންގަމުންދާއިރު، މިހާރުވެސް ވަރަށް މުހިންމު ބިލުތަކެއް އެބަހުރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ

ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުެވރިކުރުމުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އެބަވޭ. އަދި ހަމަެއހެންމެ ގާނޫނީ ބާރު، ގާނޫނީ 

އް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަކީލުންނަށް ލިބިދނުމުގެ ބިލެއް ހުށަހެޅިފައި އެބަޭވ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޑިއުޓީ މާފުކުރުމުގެ ބިލެ

ހުށަހެޅިފައިވޭ. މިފަދަ ބިލުތަކަށް ވުރެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަވގުތުން ަވގުތަށް، މި އިޞްލާަޙށް އިސްކަންދެިވގެން މިކަން 

ނިންމަން މި އުޅެވެނީ ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެްނ 

އަުޅގަނޑުެމންގެ ޖޭ.ޕީ.ޖީގައި؛ ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި މިކަމާ ދޭތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮށް، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 
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މިކަމަށް މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނަން. ހިތާމަކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ނިންމުންތަކެއް ނުނިންމާ، އަދި 

އިދިކޮޅު ފަރާެތއްގެ ގޮުތގައި ފެންނަ ފަރާތަކުން މި ސަރުކާރުގެ އިޞްލާޙީ އެޖެްނޑާަގއި މިކަން ހިމެނިފައިވާިއރު، 

މަޖިލީހަށް މެންބަރަކު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވިއގެން ައޅުގަނުޑމެންނަށް މިއަދު ބަހުސްކުރަންޖެހިފައިވާކަން. ހަމައެހެންމެ، 

މެންނަށް މިކަމަށް ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމައިނުލެވިގެން އުޅެނިކޮށް، ހަމަ މިއަދު އަޅުގަނޑު

 ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިެލވިގެން ވަގުތު ހޭދަކުރަމުންދާންޖެހޭތީވެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاއީާވ ޢަބްދުައށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ އާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ެދން މިހާރު މި އަރުވަނީ، 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ައުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ޖޮއިންްޓ 

އެ ދެއްެކވި  އްމަދު އަސްލަމްމެންބަރު މުޙަ ިއއްޒަތްތެރި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ވެސް ލީޑަރު، 

ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވެސް ތަކުރާރުކުަރންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

 ޕީ.ޕީ.އެމުން އޭރުަގއި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ރައީަސކު އިންަނވަިއގެން ކަންކުރެްއވި ގޮަތކަށް ކަންނުުކރާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އަމާޒަކަށް ވާނީ. މަސީޙް ަގާވއިދު ބަދަލުކުރި ގޮތަށް، އެ ގަާވއިދުގެ ދަށުން ތިން ކިޔުްނ އަވަްސކޮށްލަިއގެން، ތިން 

ކިޔުން ެއއްކޮށްަލއިގެން މި ަމޖިލީހުގައި މިކަހަލަ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސް ގެންދިުޔމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އުނދަގޫ ކަމެއް. މި ގެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލެއް. އަދި އެއީ އަޅުގަނޑަށް ބަލައިގަންނަްނ ވަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަެނވޭވަުރގެ ބަދަލެއް ކަުމގަިއ ވިޔަްސ، ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް، 

ބޮޑަށް  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުަރންޖެހޭނީކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ުކއްލިުކއްލިއަކަށް ނޫން. މިއަށްވުރެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މަޝްވަރާކުެރިވގެން، މިއަށްވުެރ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތު ގޮސްގެން، އަިދ 

މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ާޚއްަޞކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މަިނކުފާނު ވެސް ިސޔާސީ ލީޑަުރންނާ މަޝްވަރާކުރެްއިވގެން، 

 އަންނަން؛ ކުއްިލކުްއލި ބަދަލުގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަްށ ގަބޫެލްއ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ކުއްިލކުއްިލ ބަދަލު

ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްާލޙުކުރަންޏާ އިޞްލާޙުކުެރވެްނޖެހޭނީ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް 

ތުްނނާ ގުޅުންހުރި އެތައް ކަމެްއ މަޝްވަރާކުެރވިގެން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އެބަހުރި ރައްޔި

މި މަޖިލީހުން ނިންމަންވެފަ. ވޭުތވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތކާިއ، ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިދޭން ހުރި 

އެތަްއއެތައް ގާނޫނުތަކެއް ިނުގޅައިގަެނ، ޮއޅުންބޮޅުން ހަދާފައި ހުރި؛ އެ އަުޅގަނޑުމެން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. މިއަދުެގ 

ކާރުން؛ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުްނ މި ތަނަށް ފޮނުވާފައިވާ އެަތއް ބިލުތަކެއް އެަބވޭ. ސިޓީ ސަރު
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ކައުންސިލުތައް އަލުން ބާރުެވރިކުރަންެވގެން، ިޑއުޓީ މާފުުކރަންވެގެން. އަދި ބަޖެޓު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ 

ްއވާ، ކުއްިލއަކަްށ މި ތަނަށް އިދިކޮޅު ޕާީޓެގ މެންބަރުން ލައްވާ ބިލުތަްއ އެބައޮތް. މިހެން އެަތއް މަަސއްކަތެްއ އޮ 

ގެނެސްގެްނ، ެއއްެވސް ކަހަަލ މަޝްވަރާެއއް ނެތި، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރަންެވެގން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. 

ންނާ ސީދާ ގުޅުން އޮތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަުދ ކުރިމަތީގައި މި އޮތް ިއޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ރަްއިޔތު

އިޞްލާޙެއް ނޫން. އާ ރައީަސކު އަުޅގަނޑުމެން ހޮވިތާ އަިދ މި އުޅެނީ ދެ ހަފްތާއެއް ަވރު ވެގެން. އެހެންވީމާ، ދެްނ 

އަންނަ ދައުރަކާ ދޭތެރޭގައި ައދި ރީތި ފަސް އަހަރު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ވެރިކަންކުރާ މީހާގެ ސިފަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

ަގއި ހުރި ކަންކަން ކުއްލިއަކަށް ބަދަކުަރން އުޅުމަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީީކއެއް ނޫން ޤާނޫނުއަސާސީ

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އިްސެވ، ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތަކީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އޮތް 

ން ބަދަލުތައް އަންނައިރު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމީ މަސައްކަތަކީ ސީދާ ރައްޔިުތންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން. އަދި މިހެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ ވެސް ަމޝްވަރާކުެރިވގެން، ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭަގއި ަމޝްވަރާކުެރއްިވގެން، ރަނަގޅު 

ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާެއއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް އައިްސގެން، ކޮންމެެވސް ަކހަލަ ތަރުތީބަކުން ރަނގަޅު 

ކުން، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ޙަޤީޤީ އަސްލު ަގާވއިދާ ެއއްގޮަތކަށް ކަންކަން ދިޔުން. މަސީޙުގެ ގަާވއިދާ އުސޫލަ

އެްއގޮތަށް ކަންކަން ވެގެންިދުޔމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ހިފެހެއްޓުމަކީ، މި މަޖިލީހުގެ 

ޖިލިސް މިއީ މަޖިލީހެއްގެ ގޮުތަގއި، މިއީ ޤަދަރުެވރި އިންސްޓިޓިއުޝަެނއްެގ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ، މި ރައްޔިތުންގެ މަ

ގޮތުަގއި ހިފެހެއްޓުމަކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުެމންގެ އަތްމަތީގައި އޮތް ކަމެއް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން 

ރު މަސީޙް ގަާވއިދު އޮޅުަވއިލާފަިއ ކަންކުރާ ގޮތަކުން އެ ޤަދަރު އަލުން އަނބުރާ ލިބޭނީ. ފަސް އަހަރު ވޭތުވެދިަޔއި

އޮތީއޭ ިކޔާފައި، އަުޅގަނޑުމެްނ ނުޖެހޭ އެ ގަވާއިދަށް ކަންުކރާކަށް. ރިވެތި އުސޫލުން ައުޅގަނޑުމެން ކަންކުރަންޖެހޭނީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރވާކަެށއް ގަިއ ބަިއވެގޮތަށް އަުޅަގނޑު ިއއްެޔ ވާނީ، ކޮންމެހެން ބަހުސް އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިތ ފާހަގަކުރެްއވި 

ހެޅިފައި ހާރު ހުށަމިނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޕާޓީތަކުގެ ިއްއޒަތްތެރި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނާ ބައްަދލުކޮށް، 

ނިންމުމަށް  ށްއަވަހަ ދައްމައިލާފައި ޑިސެންބަރ ހަމައަށް މަޖިލިސް 5ހުރި މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް، އަދި 

އް ވަީނ ރިހާ ބިލެހުދަންނަވާފަ. ދެންމެއަކު ތި ާފހަގަކުރެްއވި ބިލުތަުކގެ ތެެރިއން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި 

 ރުބަމެން ތްތެރިިއއްޒަ ދާިއރާގެ ވިލުފުށީމިހާރުވެސް އެޖެންޑާކުެރވިފަ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! 

  .ރަޝީދު ރިޔާޟް
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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ހުސްކުރަމުން މި ެގންދާ މައުޟޫޢަކީ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ބަ

ގެ މި މައްސަލަ. މިކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކާ ގުިޅގެން ވެިރކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްގެ އުމުރު 

ގޮތުން އޭރުަގއި ވެސް މިކަން ކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ހަމަ އަނެއްކާވެސް ރަްއޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު މި ހުށަހަޅުްއވަނީ، މިދެންނެިވ އިޞްލާުޙ؛ މިދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާީސ 

އަނެއްކާ އަލުން އިްޞލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީާމ، މި އިޞްލާޙަީކ މިއީ އޭުރގައި ވެސް ިމއަށް ދެކޮޅަްށ  މިހާރު

ވާހަކަދެެކވުނު އިޞްލާެޙއް. މި އިޞްލާޙު ބާއްވާނަންތޯ، ނުބާއްވާނަންތޯ؟ މިއަށް ަވރަށް ގިނަ މީހުންގެ ސުވާުލ 

ނިޒާމު އޮންނަ ޤައުމުތަކާއި އަދި އެހެން ޤައުމުތަުކެގ  އުފެދުނު. ދެން އަޅުގަނޑުެމން މި ޢަމަލުކުރާ ރިޔާސީ 

ކަންތައްތަުކގެ ބަލައިލާއިުރަގިއ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރުން އެހާ މުނާސަބުކަމެއް 

ދެން  ނޫންކަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ސިސްޓަމު އޮތް ގޮތުން ވެސް މިކަން ނުކުރުންކަން އެންމެ ރަނގަޅީ.

އެާއއެުކގައި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ، ސިާޔީސ ޕާޓީތަކުން އިއްޔެ މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހުގައި މި ދައުރު 

ނިމުމުގެ ކުރީަގއި މި ވަގުުތ އަިއއްސަ ހުރި ހުރިހާ އެްއޗެއް ނިންމުމަށްޓަަކއި މި ިބލުތަކުގެ މަަސއްކަތް ފާސްްޓ 

ދަނީ. އެހެްނވީމާ، ުކއްލިއަކަްށ މިކަމާ ބެހޭ ގޮުތން ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕުތަުކގެ ޓްރެކަށް ލަިއގެން ކުރިއަށް މި ގެން

ލީޑަރުން، އެ ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާނުކޮށް، ައޅުގަނޑުމެން ައއިސް މިތާ 

ތަކަްށ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވެގެން ވާހަކަދަްއކާއިުރ، އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ހީވަނީ، މިއީ މަޖިލީހުގައި ރައީސް ވަކި ގޮ

ކުރާ ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ، މިީއ ވަރަށް ދެަރކޮްށ ހިނގާ ކަމެއްހެން އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ. މިހެން މިކަން 

ުދވަހުެގ  14ވެގެންުނވާނެ. ައޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ދެކޮޅުހަދަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ަގވާއިދަީކ 

ގެ ތެޭރގައި އާ ަގވާއިެދއް ގެނައުމަށްޓަަކއި، މި ަގވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީ. އޭެގ ފަހުން ދާއިމީ ގޮތެްއގަިއ މި މުއްދަތު

ގަާވއިދު ދަމަހައްޓާކަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ގަވާއިދު ވެސް އެބަޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. 

ހިތަށްއެރީމާ ހިތަށްއަރާ ދިަޔއީ ހަމަެއއްލަމައެްއ ނެތި، އުސޫލެްއ ނެތި.  މިގެން މިމަޖިލީހުގެ މުޅި ދައުުރ ނިމުޅި 

ނުޖެހޭ. މިއީ މަޖިލީހުން ނަގަންޖެހޭ ދު މިތާ އިން ރައީސަކު ނަގާކަށް. ެއަކމުގެ ޒިންމާ މިއަގޮތަކަށް ކަންތައް ކޮށްފަ

ގޮތަށް ފުރަތަމަ މި  ންނާނެ، މި މަޖިލިސް އައިޒިންމާއެއް ިމއީ. މި އެންމެ ީމހަކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިާތނގައި އޮ

ތަނުން ނަގާފަިއ  މެންބަރުންގެ ޮކމިޓީއެއް މި ފަސްތެރޭގައި  ދުަވސް 14 ،ކަމާއި  ުދވަސް 14މަލުކުރާނީ ގަާވއިދަށް ޢަ

ށް ނެސް، މިއާ އެއްގޮތަތަނަށް ނުގެ . އެ ޑްރާފްޓް އަލުން މި  އޮންނާނެ ޑްރާފްޓެއް ފޮނުވާފައޮންނާނެ. އެ ކޮމިޓީން

ޚިލާފަށް އޮތް ކަމެކޭ. ދެން އަޅުގަނޑަށް އެކަްނ  މާދާދިޔުމަކީ މިއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިދެންނެވި ފާސްކުރުކުރިއަށް

ންމު. އަުޅގަނޑުެމން މިކަން ކުރީ މިހެން. ކަން ރަނގަުޅކޮށްލަދެްއވާ އަމީންޢާނޭނގި ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ

ގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެްސ  މަލުކުރަމުން މިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ޢަ ތަށް މިހާރުއެހެންވީމާ، މި ަގވާއިުދގަިއ އޮތް ގޮ
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މި  މިހާރު އޮތް ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް ކަމަށް މި މަޖިލިސް ހިނގަނީ. އެކަމަކު މިއަދު އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫެލއް ނުކުރަން

އަންނަނީ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ. އެހެންވީމާ،  ދައުރު ހަމަވަނީ މިހާރު މި. މިހާރުގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ނިމުމަކަށް މި

ޔާީސ އޮްތ ގޮތަށް މަޑުމަޑުްނ ސި ، މިކަންކަން ކުރުމުެގ ބަދަލުގައި މިހާރު މިިމ ހާވައި ވަގުުތ އަުޅގަނޑުމެން  މި

ރިން މިކަްނ  ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ަގބޫލުކުރެވެނީ. ކުން މިކަންކަން ގެންދިަޔއީމަޕާޓީތަކުގެ މަްޝވަރާގެ މަތީ

ހަމަ ހުރިހާ ސިޔާސީ  ،ދަނީ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް މިހާރު ކުރައްވާ ކަެމއް ކުރި ގޮތަކަށް ވެސް ނޫން މިކަން މިހާރު މި 

 ،ގެންަދވަނީ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުިރއަށް ތިން ކުގެ މަްޝވަރާެގ މަތީޕާޓީތަ

ގޮތަކަށް ކަމެއް  ގޮތަށް ދިމާކޮށް، ރިޔާސަތުން ވަކި ތި ގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާޅު މިހެން ހުރި ކަންކަމުގައި އަ

 އަުޑއަހާ މީހުންނަށް މީގައި ވަކި  އާންމުންގެ ތެރޭގަިއ، ނޫނިއްޔާގޮތަްށ މި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ  ކުރަން އުޅޭކަން ދައްކާ

ސިޔާސީ  ،ހާރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަންތައް ކުރައްވަނީ ކަމެކޭ. މި ގޮތަކަށް މިކަންކަން ވިސްނުމަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާނެ

ޓަކައި މި އަުޅަގނޑު ހަމަ ރެކޯޑަށް ންކަން އަޅުގަނޑަށް އިނގޭީތވެ، އެ ވާހަކަކުގެ ލީޑަރުންގެ މަްޝަވރާގެ މަތީޕާޓީތަ

އަުޅގަނޑު މިކަން  ހުށަހެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުާރ ކަންތައްއެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު މިހާރު  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.

ވެްސ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. އެީއ  ޓަކައި ައޅުގަނޑު މި މައްސަލަ ވަގުީތ ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދަންދައުރު ނިންމުމަށް މި

ތެޭރަގިއ  ގެަގޑިއިުރ ތެރޭަގއި ވެސް މި މައްސަލަ ނިންމައިގެްނ ެގނެސް، މި ދައުރު  24ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި ނޫނީ  އެއް

މި މައްސަލަ ވަގުީތ ކޮމިީޓއަކަްށ  ،އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭީތވެ ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް

 .ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް .ގެންޮގސްދިނުމަށް ފޮނުވަިއގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބްރާހީމަށް.އި ވަޙީދު މުޙައްމަދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިާރގެ ތުލުސްދޫ ،އަުރވަންއާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ެގނައުމުގެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް އަާސސީގެ މާއްާދއަކަށް އިޞްލާޙުނޫނުޤާޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ `. އާދެ! ިދވެހިރާއް

  މަސައްކަްތތަކެއް ފެށިގެން މި އައީ އަޅުގަނޑުެމންގެ އިޞްލާޙީ ،ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ

ންޞާފު ހޯދުމަށްޓަކަިއ ޢަދުލުއި ،ދުލުއިންޞާފުގެ މަަގށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައިޢަ ގޮސްއަނިާޔވެރިކަން ހައްދުފަހަނަޅާ

ެއ  ،ގެންދިޔަ ދަތުރެްއގެ ެތރެއިން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ އެ ަބއެްއގެ ތެެރއިން ކަންކަން ނިމުމަށްޓަކައިކުރަމުން

ހަމައެކަނި ވަކި ބަޔަކު ވަކި ކަންތައްަތކެްއ  ،ބަޔަކާ މަޝްވަރާތަެކއް ކުރެިވގެން ކަންތައްތަެކއް ކުރަމުންދާ ނަމަ

ނިންމަވާލެއްވުމުން ެއއީ ެއކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ކަމަށް ވިސްނުމަކީ އެއީ އެްއވެސް ފަާރތަކުން ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެްއ 

 މި  ،ން. އެތައް ޒަމާންތަކެްއ ވަންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއިބޫލެއް ނުކުރަގަޑު ކަމަށް އަޅުގަނ
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އެ އަިނޔާ  ،އެ އަނިާޔައށް ތާއީދުކޮށްފައި ،ޤައުމުަގއި ތިއްެބވި ސިޔާސީ އެންމެ ވަރުގަދަ ލީޑަރުންނަްށ އަނިޔާކޮށްފައި 

 ތިމަންނަމެންނަކީ މިއީ ހުދު ފޮތިކޮޅެއް ކަމަށް ފަހުން ޭއގެ ،ދިނުމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހުން ގާނޫނުތަކެއް ފާްސކޮށްފައި

އަުޅގަނޑު ދެކޭޮގތުގައި ެއކަން ކުރަންޖެހޭނީ  ،ހެދުމަށްޓަކައި މިތާ ތެރެއަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅައިެގންދާއިރު

 ...ގައި ވެސް މިކަން އޮްނނަ އުސޫލާއި ހަމަތަކުގެ ތެެރިއންޙަޤީޤަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. ނިޒާމީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 ށް.ހުސްކުރުމަބަގަާވއިދުަގއި އޮންނާނެ ލިޔެަފއި ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ މައްަސލައަށް  ނގެ މިތާ ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ށް ބަލައިގަންނަން ދަތި. އާެދ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމައާދެ! މަޖިލީހުގައި ނިޒާީމ މައްސަލަެއއް 

 ެދއްވުން އެެދން.ކުރިއަްށގެންގޮސް

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އޮީތ ކުރިއަށް އޮތް ަރއްޔިތުންެގ  ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ މި ،ގެންދަނީއެހެންުވމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެ  .އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ތެދުވެރި މީހެކޭ  ،ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރި ،މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެއް. އޮުތމާ ގުޅިގެން ތިމަންނައަކީ 

 ؛މީހުންނަށް ލަފާވެސް އެކި މީސްޟޫޢުތަކަށް އުތިމާއަށް ނޭނގެ މަ. ގެްނދަވާފައި ޭއގެ ފަހުން ހަކަދަްއކަމުން ގެންދެވީވާ

ތަނުަގއި އެަބހުރި. އެގޮތަްށ ފާސްކުރުމަށް ބާރުއަޅުްއވާފަިއ ެވސް އެބަުހރި. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ  ވާހަކަދަްއކާ މި

 މި އްޒަތްތެރި ރަީއސްއި ނުގެ ރައީސް ބަދަލުކުަރއްވާަފއި ތަ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއިޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮުތގައި އަ

ުއސޫލުތަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަކަްނ  އިވަޑަިއގެންނެވުމާ ހަމައިން މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ވަކި ހަމަތަކަކާތަނަށް 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި  އިޞްލާޙީ އެޖެންާޑގެ ތެރެއިން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ. އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާއެއް އޮތަސް 

އްޔާ ެއކަމަށް ވެސް އިސްނަގަންޖެހޭެނ ޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުން ވެއްޖެ މަ، އަކަނތައްތަެކއް ނުކުރެިވގެންދާ ނަ ގައިމަޖިލީހު



30 

 

ތިމަންނާޭއ  ،ބަޔަކު ވެސް ތިބެން އެބަޖެހޭ. ވެރިޔަކު ބޭނުންެވގެން މި މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ތެރެއިން

ދަލުގެނެސްަފއި ހުރި ތިމަންނަ ތާއަބަދު ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް އިހުސާސްކުރެވިގެން ބަ ،މަޤާމުތަކަށް އިސްކުރާނީއޭ ބުނެ

ހިނގާ ީޓވީ އެމް ޯބޑު. ބޯޑަްށ ގޮތަށް. މިސާލަކަްށ ބަލަމާ ގާނޫނުތަކެްއ އެބަހުރި. އަދިެވސް އެ ގާނޫނުތައް ހުރީ ހުރި 

ނިކުފާނު. ޖެހެނީ އެ މަބު ރައީސް ވެސް ޢައްޔަްނކުރަންއިޢައްޔަންކޮށްފައި ރައީސާއި ނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން 

 ވަންޏާ ދަނީ އެ ޒާތުެގ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ވެސް މިނު އޮތީ ޮއތް ގޮތަށް. އަދިވެސް ބަދަުލީވމަ އަދިވެސް އެ ގާނޫ

 ހުޅުިވގެންދާ ކަމަށް ވެްސ އިޞްލާޙުގެ މަގަށް ނިުކތުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖާގަ އަޅުގަނޑުމެން އަނެްއކާ

ުޙގެ މަގަްށ އިޞްލާ ،ނެތަސް ،ރުން ތިއްބަސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަ

 ނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން ފަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ޒައްނަށް އިތަ ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ، މި ގަނޑު ބަހުސްަގއި ބަިއވެިރވާކަެށއްއަޅު ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި އާދެ! 

 ގަނޑުމެން، އަޅު މުންދާ ގޮތަކަށްމެން އޮންނަ ތަރުތީބުން ހުށަހެޅެމެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިލުތައް އަޅުގަނޑު

ދުވަހުެގ  7 ން. ދެންެގންދާނަެވސް ކުިރއަށް ގެންދާނަން. ައދި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މިހާރު އޮތް ގޮަތކަށްތަރުތީބުކުރަމުން

ަގވާއިުދ  އާ ،ނަމަވެސް ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނިންމަން އޮތް 14މިހާރު އޮތް ގަާވއިދު އި ުދވަހުގެ ތެރޭގަ  14ތެރެއިން 

. ގެންދަނީ ެނގެން މިގެންދިއުމަށް ނިންމަވާފައިވާީތ އަޅުގަނޑުމެން މި ގަވާއިދު ބަލައިގައިޞްލާޙުވެ ނިމެންދެން ކުރިައށް

ހުން އަނެއް ފަ އްވަިއ،ެއގޮތަށް ހުށަހަޅު އިބަރަކު ކުރީގަ އްޒަތްތެިރ މެންއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވައިލާނީ ކޮންމެ އި 

، މަށްފަހުކަމަށް ވު ނޫނުއަސާސީއަްށ ައއި ިއޞްލާޙެއް، ގާނޫނަކަްށ ވުމަށްފަހު ނުަވތަ ޤާވިޔަްސ ފާްސވެގޮތަށް ހުށަހެޅުއް 

ކަްނ އެ  ޯނވޭ. ގޮތެއް މިތަނުން ނުގެންދެވޭނެ ތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވީމާްއޒަދެން އަނެއްކާ އަލުން އެހެން އި

 ސް މިތަނުން ކަމެއް ވެ ިރ މެންބަރުން ނިންމެވީމަ ހުރިހާްއޒަތްތެއޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އި ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް މި

 ގައި ވަކިއެޖެންޑާ  ، ލެިޖސްލޭޓިވްހިނގާނެ އެ ނިންވި ގޮތަކަްށ އިނގޭތޯ. އެ މިހާތަނަށް އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާަގއި

ވާހަކަ. އެ  ގެމެވުމެއް ނިންމަވާފައި ޮއތް ނިންމިއަުދެގ ސަރުކާރުން ،ރުން އެބަ ފާހަގަކުަރއްވާ ބައެއް މެންބަ ؛މެންބަރުން

ތި  ރި ގޮތަށްހު ންވާ ާގނޫނުތަކެއްގެންނަން ބޭނު އޮތް ގޮތަށް ުނވަތަ ިއޞްލާޙުވާހަކަ ހަމަ އިޞްލާޙީ އެޖެންޑާަގއި

ޓީތަކުގެ ޕާ ،ވަނީ މި މެންނަން. އިއްެޔއް ެވސް އަުޅގަނޑުގެންދާ  އަުޅަގނޑުމެން އެކަން ކުރިއަށް ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވީމަ

 ،ގެން ނަމަެވސްޓްރެކަށް ލައި  ފާސްޓް ؛އްމާލަިއގެން އަިދ ައވަސް ބަރާ ހަމައަށް ދަިޑސެން 5 ނާ ބައްދަލުކޮށްންލީޑަރު

ހާރު ގޮތުން މިއެ  މާ،ަދއްކާފަ. އެހެންވީދިނުމުގެ ވާހަކައެއްޗެހިތަެކއް ނިންމައިމި ސަރުކާރަށް ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ 

ން ޅުގަނޑު ދެހުށަހެޅިފައި ހުރި އެއްޗެހި އަޅުގަނޑު ކުިރއަށް މި ކަންތައްތައް ގެންދަނީ އިޞްލާޙުަތްއ. އާދެ! އަ

 .ޝަރީފަށް އިބްރާހީމް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ މަރަދޫފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 



31 

 

 

 ކެުވން:ޝަރީފް ވާހަކަދެއް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އުސޫލެްއގެ ގޮުތން އުމުރު ބަދަލުކުރި ގާނޫނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިައކުން އިޝުކުރިއްޔާ 

ވެސް ާތއީދެްއ ނުކުރަން. އަިދ މި ގާނޫނު ކުރިން އޮްތ ގޮަތށް ރުޖޫޢަކުރުމަކީ ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އެންމެ 

މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކޯލިޝަންގައި ބަިއވެރިވާ ޕާޓީތަުކގެ މެދުގަިއ، ރަނގަޅު ގޮތެްއ. އެކަމަުކ، މި 

ގޮތެއް ކަނޑަައޅަިއެގން އައުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ތަުކގެ މެދުގަިއ ބަހުސްކޮށްންޓްރީ ގްރޫޕުޕާލިމެ ވެރިންގެ މެދުަގއި،

 .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިެދކެން. އި އަުޅގަނޑު އުޅޭ ިޚޔާލު ތަފާތުވުން އެގޮތް ކުެރވޭނެ ަކމެއް ކަމުގަ  ތެރޭގައި މި

ނޫނުއަސާސީ ލިޔުނުއިުރގަިއ ޤާ އަދި އަުޅގަނޑުމެން. ެގނެވިފަ ބަދަލުތައް ހުރީ ނޫނުއަާސސީައށް ބައެއްޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ެރވިފަ. ހުރިކަން މިހާހިސާބަށް ދަތުރުކުރިއިރު ހުރީ ފާހަގަކުކަންތައްތަްއ  ވެސް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހިފަިއ ހުރި ބައެއް

ންމު ކަންތައްތަކެއް މުހިމިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ  ،ރޭަގއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ެއކުލެވިަފިއވާ ގޮާތއިމީގެތެ

އިމުކުާރއިރު ނޑުމެން ޤާނިޒާމެއް ައޅުގަ ފަިއވާބާރު ވަކިކުެރވި 3 ހަގަކުެރވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވެސް ފާ ހުރިކަން

ތަކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ދައުލަތް ހުްއޓުމަކަށް ނައިސް ހިނގާެނ ގޮ ،ޖެހޭވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަްނ އެބަ

ަގއި ބާރުތަްއ ޤީޤީ މާނައިޙަޭއގެ  ،އިމުކުެރވިޤާއަދި ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ސިސްޓަމެއް  ،ކުރެވިފައި އޮތުމާއެކު ތަރުތީބު

ކާ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ވެްސ ަގވާއިދުތަ ން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކާއިއޮންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތީވަކިކުެރވިފައި 

 ،ފަރިތަ ބަޔަުކ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ ތިބެގެން ނޫނީ ،ކުރެވިފައި އޮތުން. ެއމައްޗަށް އަހުލުވެރިފަރުމާ

އިމުކޮްށެގން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވި ާވ ނިޒާމެްއ ޤާބާރު ަވކިކުެރވިަފއި ގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުައސާސީންއަޅު

އެނގެނީ ާރއްޖޭގެ ސިޔާީސ  ރިބާއިން މިވެދާނެ، އަޅުގަނޑުެގ ތަޖު ރެވޭނެ. ފަހަރެްއގައިކަންތައްތަެކއް ހާސިލެްއ ނުކު 

އެންމެ އެކަށޭނެ ނިޒާމެއް ކަމުަގއި  އަށްބާރުތައް ވަިކކުރެވިަފއިވާ ރިާޔީސ ނިޒާމަކީ ރާއްޖެ ،މަޝްރަހު އޮތް ގޮތުން

އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް އެންެމ  ،ކޮށްޢާމި ޤާނޫނުއަސާސީ މުރާޖަ ވިއްޔާ އަލުން މުޅި ނުވުން. އެހެންކަމަށް ވަނީ

ތޯ ފުޅާ ނުަވތަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ސިސްޓަމެއްތޯ، ޕްރެޒިެޑންޓްސް، ރަނގަޅީ ސެމީ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ސިސްޓަމެއްތޯ

އިން  2008 ،އކަމަކީ ނުންވެސް އެނގޭހޭ. ހަމަ ޔަޤީކުެރިވގެން ގޮތެއް ކަނަޑއަޅަން އެަބޖެދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާ

ވަުހގެ ތެރޭހައި މި ދުއަހަރު 10ހުން މި ހިނގައިދިޔަ ފަ ޢަމަލުކުރަން ފެށި ށިގެން މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީއަށްފެ

ރައްޔިތުން ހޯދަން ބޭނުންވި ކަންތައްތަެކއް ހާސިލެއް ނުކުރެވުނު. އަުޅގަނޑުމެންެގ  އަސާސީ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިޤާނޫނު

ން  ގޮތަްށ ކަންކަން ވެގެންދާ ތަވެސް އޮންނަ މު އޮތް ދުވަހުތެރޭގައި ބާރުތައް މަސްހުނިވެފައި އޮތް ނިޒާ

 ންވީމާ، މިކަމަކީ ފުންކޮށް ވިސްނައި،ގެ ތެރޭަގއި. އެހެދުވަހުއަހަރު 10އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެްނދިޔައީ ވޭުތވެދިޔަ 

މެންނަށް ބާރުތައް ޅުގަނޑުކަމެއް. ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ނެތިގެންތޯ އަ އަޅުގަނޑުމެން ގޮތްތަކެއް ޯހދަންޖެހިފައި އޮތް

ގޮތަްށ  އުލަތް ހަލުވި ސްޕީުޑގައި ހިނގާދަ ،ހިނގާ އޮންނައެބާުރތައް އޭގެ ޒާތުަގއި ހިނގާ އަދި ،ވާ ވަކިކުރވިފައި 
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ޢަމަލީ މައިދާނުގައި  ،މަގުފަހިވެފައި އޮންނަ ސިސްޓަމެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޢަމަލުކުރެވި 

ގަނޑުމެން ކަންތައްތަެކއް އަޅު  ކަމެއް. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އުނި ކޮށް ވިސްނަންޖެހޭވަނީ. މިީއ ފުންފެނިގެންގޮސްފައިނު 

، ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް ބާރުތައް ވަިކކުރެވިަފއިވާ  ؛ޞަދުގެްނ މެނުވީ މިދެންނެވި މަޤް އަސާސީަގއި ހުރެޤާނޫނު

ކުެރވިފަިއވާ ރުތީބުތަ ތައްގޮތަކަށް ަކންތައްއަނެއްބާުރގެ އިުމގެ ެތރެއަށް ނުވަންނަ  ންއަދި ެއއްާބރު ،ވަުރވެފަިއވާކަށަ

ނުަވނީ. މިއާ ދޭތެރޭގައި ވިްސނަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ ނޑުމެންނަށް ަކންކަން ފަހިވެގެންޮގސްފައިގޮތަށް އަުޅގަ

  އް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.ރަނގަޅު ިއޞްލާޙެލާޙަކީ ހަމަ އުސޫެލްއގެ ގޮތުން ިމ އިޞް ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފަށް. ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާ  އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު މި

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިރާވިލުފުށީ ދާ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު މި ހޯދާލީ

ސްކުެރވޭ ބިލުެގ މައްސަލަ ވަގުީތ ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވަިއގެްނ ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ަމއްސަލަ، ބަހު ރަޝީދު ރިޔާޟް

 ،ެވސް ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން ، ދެންމެއަކު އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްވީހާވެްސ ައވަހަށް މި މަސަްއަކތް ނިންމުން. ބޭނުމަކީ

މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި  ހުރިހާ މައްސަލައެއް  ގެ އިސްވެރިންނާ ަބއްދަލުކުރަްއވައިވަނީ ާޕޓީތަކު  މަނިކުފާނުއިްއޔެަގއި

ކުރެްއވުމަށް އެއްބާރުލުން ަމވެސް ނިންމާލެވޭތޯ މަސަްއަކތްނަ ޓްރެކް ކޮށްގެންޓް މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފާސް

ބޭފުޅުން މަނިކުފާނަށް  ން އެމަތީ . ެއގޮުތގެވާފަކުަރއްއްދެވުމަށް މަޝްވަރާތެރިކަން ހޯބޭފުޅުންގެ ެއހީ އެ ،ހޯއްދެވުމަށް

ގަވާއިދުގެ ތެރެއިްނ  މާތު ލިބޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދުކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ މަޢުލޫ ވިދާޅުވި ކަމަށް އެ އެއްބާރުލުންދެްއވާނެ

ބޭނުންފުުޅގަިއކަން އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ.  ެގންދަވަނީ ވެސް އެ ޓްރެކް ކޮށްގެން ތިޓް ބިލު ވެސް ފާސް މަނިކުފާނު މި

ޑުމެން ރިސެސްއަށް ދާްނ ަގއި ައޅުަގނ 5 ބަރުފައި ހުރި ހުރިހާ ބިލެއް ނިންމާލައި، ިޑސެންހުށަހެޅި

މުެގ ގެންދިއުެވސް އެނގޭ. އެހެްނވީމާ، ީވހާވެސް ައވަހަކަށް މި މަަސއްކަތް ކުރިއަށް  ވާކަންމަޝްވަރާކުެރވިފައި 

ށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ހު ރަޝީދު އެ ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟްވެސް ިވލުފުށީ ދާއިރާ ބޭނުމުގައި ައޅުގަނޑު

ަގއި ޤާނޫނުއަސާީސއަށް މި އިސްލާޙު ގެނެވުުނއިރުަގއި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުުޅތަކު ،ދުކުރަން. އަނެއް ބޭނުމަކީ ތާއީ

އަުޅގަނުޑ  ކުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާތީކުަރން ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަގެުނވުނީ ަވކި ބަޔަކު ވަކި ގޮތަކަށް ކަންމި އިޞްލާޙު 

 80 މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ަގއި މި 2015އޮަގސްޓް  24 ؛ އާދެ،ދުވަހު މި މަޖިލީހުގައި އެ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ިއ  މަޖިލީހުގަމި ،ަވޑަިއގެންނެވިބަިއވެރިވެ  ދެއްވެން ތިއްެބވި ނުވަަތ ވޯޓުަގއިމެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ޯވޓު

. ވަނީ މިއަށް ވޯޓުދެްއވައި ފާްސކުރަްއވާފަ ބޭފުޅުން 78ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން  80ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި ހާޒިރުވެ 
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 ؛މެންބަރުން 85ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގަިއ ތިއްބެވި  އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން؛

ވާހަކަ ދަންނަވާލީ  މަށްޓަކައި ައޅުަގނޑު މިފުޅު އާކޮށްލުން އެންމެންގެ ހަނދުމަ ައޅުަގނޑުމެ ،އަޅުގަނޑާ ވެސް ެއކު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި އެީކަގއި ގައި ނެތުމާތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ފްލޯވަގުތު ެދން އެދިވަަޑިއގެންފައި ިއއްޒަ  އާދެ! މިހާރު މި

 ުރވަންއަ ފުރުޞަތުވިދާޅުވެދެްއވުމަށް އަޅުގަނޑުބަސް ކަމަށް ދަންނަވާލަން. އާދެ! ފަހުސް ނިމުނީ ބިލުގެ ބަހު ހިސާބުން

 . ޢަލީ ޢާރިފަށް

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ނުޑ ގައެކު އަޅު ގެން ލިބުމާވެސް ޖެހިޖެހި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ފަހު ބަހެއް ބުނެލަން

 ؛ވާގެންދަ ގޮތަކަށް މަނިކުފާނު ތި ކުރިއަށްވީާހވެސް އަވަހަކަށް މި މަޖިލީހުން ނިންމޭނެ  ދަންނަވައިލާނީ

ކަން މިވެސް އެހީތެިރކަން ދެއްަވިއގެން  ގެންަދވާ ގޮތަށް ހުރިާހ ބޭފުޅުންކުިރއަށް ރޭވުންތެރިކަމާެއކު ތި

، ސްޔަވި ނގަޅުންއަސާސީއަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނުރަ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުންމީދަކީނިންމާލަދެއްވުން. އަުޅގަނޑު އު

 ެވއްޖެއްޔާ  ހެދިފައި އޮޯގހެއް ،ޯގސް ނިަޔތެއް އޮެވގެން ނަމަވެސް  ،ސްއި ވިޔަ ހެޔޮ ނިޔަތުގަ  ،ސްރަނގަޅުން ވިޔަ 

ން ވެސް ބިލަށް ހުރިހާ ބޭފުޅު ވާތީ، މި ެވސް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ކުރުމަކީއެކަމެއް ރަނަގޅު

އިލާފައި ވާހަކަ ދަންނަވަ ވެސް އެ އި ދުކޮށްދެްއވާނެކަމުގެ އުްނމީދުގައި އަުޅގަނޑު ފަހުަބހެއްގެ ގޮުތގަ ތާއީ

 ން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިންމައިލާނަ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ، ކޮމިޓީ ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 8އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު އާދެ! ދެން 

ވި ގޮުތގެ ނިންމެ ޖެުޓ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަ 2019 -8.1

. މި ރިޕޯޓަށް ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަގައި އިްއޒަ 2018 ބަރުނޮވެން 26. އާދެ، މި ރިޕޯޓް ވާނީ ޓްރިޕޯ

ވަނަ  75އަސާސީގެ ާޔެގ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް އެ އިޞްލާޙަީކ، އިސްާލޙު. ނަމަވެސް 1ލަ ލިބިފައިވަނީ ޖުމު

ބަޖެޓު ދެްއވާނީ ހުށަހަޅުއްަވއި ޓް މަޖިލީހަށް ން. ާއދެ! މި ރިޕޯކަމުގައި ދަންނަވަމާއްދާގެ ރޫހާ ޚިލާފު އިޞްލާހެއް 
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މް ބްރާހީމް ޝަރީފް. އާދެ! އިބްރާހީއްިރރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިޤަދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މު

ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވޯުޓ   ބަލައިގަތުމަށްްސ ނިމުނު ބިލުއާދެ މިއާއެީކގައި ކުީރގައި ބަހުޝަރީފަށް ދަންނަވާލަން. 

މުޤައްރިރަކީ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް ކޮމިޓީގެ  މް ޝަރީފްަގއި. އާދެ! އިބްރާހީ 1:30އާދެ!  ގަީޑގައި.

 މް ޝަރީފަށް ދަންނަވާލަން. އިބްރާހީ

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ނަށް ވެސް ޓް. އާދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅުންށަހަޅާލަނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯ`. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު މި ހު

ކުަރން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުންމީދު .ފޮނުވިފަޓް ާވނީ މިހާރު  ކޮމިޓީގެ ފުލް ރިޕޯމި

ކަމަށް. އާދެ! ރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ިދގު  ޓް މިހާރު ލިބިވަޑަިއގެންފާނެވެސް މި ރިޕޯ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

އެހެންނަމަވެސް، ބަެއްއ މުހިއްމު ނުކުތާތައް ކުރު ޓް ނުދަންނަވާނަން. ޕޯވާީތ، އަުޅަގނޑު މުޅި ރި ޓެއް ކަމަށްރިޕޯ

ގޮތަކަށް ދަންނަަވއިލާނަން. ާއދެ! ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމުަގއި ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކަްށ 

މިކް އެންަވޔަރަންމަންޓު ހުރި ގޮތާއި، އަދި މި ބެއްލެވި. ޭއގެތެރޭަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފިސްކަލް ހެލްތާއި، މެކްރޯ އިކޮނޮ

ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤުޞަދުތަކާއި، ހުއްުޓމެއް ނެތި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް 

ޖޭގެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ބަޖެޓު އަދާކުރާނެ ދައުރާިއ، އަދި ބަޖެޓު ޑެފިސިޓާއި، އަދި މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ރާއް

އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަާރއި، ަރއްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަހި ގޮތަކަށް މި ބަޖެޓުގެ ކަންކަން އެކުަލަވއިލެވޭނީ 

ކިހިނެއްތޯ. މިގޮުތގެ މަތީން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ހޮއްވެިވ ކޮމިޓީން ވަރަށް ބޮޑަްށ، ވަަރށް ފުންކޮށް ވިސްނުމަށްފަހު 

 ހުށަހެޅުއްވި. އެ އިޞްާލޙުތައް އަުޅގަނޑު ފަހުން ދަންނަވައިލާނަން. އިްއޒަތްތެރި މި ބަޖެޓަށް ބައެއް އިޞްލާުޙތައް

ލަ ޖުމު ހުށަހެޅުްއވި ،ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްިވއިރު 2019މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން  ރައީސް.

ކޮމިޓީން ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ގެންނަަވއި، މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި  ،ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް 29.6އަދަދަކީ، 

އަދި ބައެްއ  އިއެއީ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓަށާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.ބިލިއަނަށް ބޮޑުކޮށްފަ.  30.251ވަނީ  މި ބަޖެޓު މި 

ދިރާސާކޮށް  މިލިއަން ރުިފޔާ އިތުރުކުރުމާެއކު ައއި ބަަދލެއް. މި ބަޖެޓު 604.3ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތަކަށް އިތުުރކުރެްއވި 

ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ަގއި  2018ނޮވެންބަރު  23ނިންމަވައި، މުޅި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވާފައި ވަނީ 

ދިރާސާކުިރ ރިޕޯޓު އެިކ  ،އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު އެކުަލަވއިލިއިުރގައި  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.. ދަލުވުުމގައިވަނަ ބައ13ް

، ައދި އެިކއެިކ އޮފީސްތަކަްށ އިދައުލަުތގެ ޚަރަދާ  ،ނެ. އޭގެތެރޭން ަދއުލަތުެގ އާމްދަީނއާއި ބައިތަކަށް ބަހައިެލވިފަިއވާ

 ގޮތުން އެކިެއކި ބަިއތައް އެކުެލވިފަިއވާނެ. ހަމަ އޭގެއިތުރަށް ބަޖެޓުގެ އެންމެ  ، ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީއާ ބެހޭއިގޮތާ ބެހުނު

އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓަށް ކޮމިީޓން ގެނައި އިޞްލާޙު. ދެްނ ވާނެ. ެއއީ ޕީ.ވިގެން އެނެކްްސ އެކުލެ  ފަހު ސަފުހާތައް؛

ގޮތުން. އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި  ބެހޭ ލަތާކޮނޮމިްކ ހާއަޅުގަނޑު މި ބަލައިލަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ މެކްރޯ އި 
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ޅުގަނޑު ކުރުކޮށް އަ  ،ރިޕޯޓުގައި ވަރަށް ތަފުޞީލުކޮށް މި ބަޔަށް އަލިއަުޅަވއިލެވިފަިއވާނެ. އެހެންނަމަެވސް

، އަދި އިދަންނަވައިލާނަން. އާދެ! ައުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ދިރާސާުކރުމުގައި ޑެފިސިޓަާށއި، ަދުއލަތުގެ އާމްދަނީއަށާ 

އަޅުގަނޑުމެން ގެަނއި ިއްޞލާޙުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދަށް ބުރުލެއް ނާރަިއ، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ހަލުވި 

، ކުރިން ވެްސ އިލަތާމިކް ހާެއީއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މެކްރޯ ިއކޮނޮ  .ވާނެ ވިސްނާފައި ށް ައޅުަގނޑުމެންސްޕީޑުަގއި ކުިރއެރުމަ

ޤައުީމ  ޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަލް ހެްލތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށް. ިއއްގެ ފިސްދިވެހިރާއްޖޭ ،ފަދައިން އަޅުގަނޑު ދެންނެވި

މަިއގަނުޑ ކުރެވިަފއިާވ  ެގ ދުނިޔޭަގއި ބޭރު ،އިމަިއގަނޑު ސިނާޢަތްތަކާ ،އިންފްލޭޝަން ،އުފެއްދުންތެރިކަމާއި 

ލާފައި ބަޖެޓުގައި ވާނެ. އަދި ދިވެިހރާއްޖެއަކީ ހުުޅވައިެލވިފަިއާވ ތަކުެގ މައްޗަށް އަިލއަުޅވައިމުޢާމަލާތްތަކުގެ ހިސާބު

އަންނަ ވާީތ، ުދނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް  ، ާރްއޖޭގެ މުހިއްމު ސިނާޢަތަކީ ފަތުރުވެރިކަން ކަމަށްއިވުމާ  އިޤްތިޞާދަކަށް

މިދެންނެވި  ،ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދަށް ކުރާނެތީ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ބަދަލުތަކާއި ލޮޅުންތަކުގެ އަަސރު ސީދާ

ފަހުގެ  އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކުރިން. އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ އެންމެ ،ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްޮކށް

 ވަނަ އަހަރުަގއި މަޑުޖެހިލާނެ  2019ން. ތަރައްޤީވެފަިއވާ ޤައުމުތަކުެގ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ރިޢާޔަތްކުރި އަންދާޒާތަކަށް

ދުވެިލ  އިޤްތިޞާދީ ގޮތެްއގައި ނަމަވެސް، ުކރިއަރަމުން އަދި ތަރައްީޤވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަުކގެ ޖުމުލަ ކަމަށް ބެލެވުނު

ެމންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު. އިޤްިތޞާދީ ދުވެއްެޔކޭ ެއއްފަދައިން ކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއް މިންވަެރއްގެ ތެޭރގައި ިހފެހެއްޓޭނެ

ވަނަ އަހަރު ދުިނޔޭެގ ބާޒާރުަގއި ަތކެތީެގ ައގުތަްއ މައްޗަށް ާދ މިންވަރު ުނވަަތ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވެްސ  2019

ން ދައްކާ. މިކަުމގެ މަްއޗަށް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ މި ާބވަުތެގ މާލީ އިދާރާތަކުެގ ދިރާސާތަކު  އެއް ހަމަެއްއގައި ހިފެހެއްޓިާދނެ

 ވެސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ވަނީ ފުންކޮށް ވިސްނައި ފުޅާ ާދިއރާއެްއގައި ބަހުްސކޮށްފަ. ތެލާއި މަޢުދަނު އަދި ކާބޯތަކެތި 

ވަގުތު  ވަނަ އަހަުރެގ ހުންނާނެ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އައި.އެމް.އެފުން މި 2019ފަދަ ކޮމޮޑިޓީސް ބާވަތްތަކުގެ އަގުަތއް 

 ވަނަ އަހަރަށް  2018 ،ވަނަ ައހަރު 2019ކަމަށް ބެލެވޭ  ތެލާއި ހަކަތައިގެ ައގުތައް ދަށަށް ދާނެ ،ގޮތުގައި  ލަފާކުރާ

އެހެންމެ  ބަޖެޓަށް އިތުރުކުަރން ނިންމީ. ހަމަ މިލިައން އާ 604ން ވުރެ ބޮޑަށް. އެހެްނވެގެން އަޅުގަނޑުމެ

މިލިއަން ރުފިޔާ  300 ،ގޮސްފަ. އެގޮުތންދަލުވެގެންނީ ބަދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭރުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ އަދަދު ވެސް ވަ 

 އިތުރުކުރުމަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ލަފާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ހޯދައި އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ އެ އިޞްލާޙު

ސް އެންޑް މޯލްޑިވް ،މި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުުރމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގެނެއްސަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ވަަނ  2018ގޮުތގެ މައްޗަށް ވެސް ބަލައިލެވުނު  ވާއަންދާޒާކޮށްަފއިމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ އިޤްތިާޞދީ ތަޞައްވުރު 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭެގ އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަަތ  2019މިގޮތުްނ  ިއ؛އަހަރު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގަ

 ރާއްޭޖގެ އެންމެ  ،ކަުމގަިއ ފާހަގަކުރެވުނު. މި ދުވެިލ ބިނާވެގެންދާނީގަިއ 6.8  ނިސްބަތް ހުންނާނީރިއަލް ޖީ.ޑީ.ީޕގެ

، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކގަިއ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރަށް އި ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާ ބޮޑު ސިނާޢަތެއް

ން ވެސް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ވަީނ މާރާތްކުރުމުގެ ިސނާޢަތުގެ މައްޗަްށކަވާ އިކުރިއަރަމުން ައއި ސިނާޢަތްަކމުގައި 
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ަވނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުން  2018ފަތުުރވެރިކަމުެގ ސިާނޢަތަށް ބަލާއިރު،  ސް.ފާހަގަކޮށްފަ. ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީ

 އަށް 9.1ދު ވަނީ %ފެށިގެން އޯގަސްޓް މަހުެގ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަ

ސް ވަނީ ޭއގެ ކުރީ އަހަާރ ދި މި މުއްދަތުގައި ފަތުރުވެރިން ރާްއޖޭގައި ހޭދަކުރި ރޭގެ އަދަދު ވެގޮސްފަ. އައަރަމުންކުރި

. އުެފއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިާރއަށް ބަލާއިުރ، ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓ ްއސަން ަމއްޗަށް ގޮއި 12.3އަޅާބަލާއިރު %

ރަންވޭ މަޝްރޫުޢ  . މިގޮތުން އެއަރޕޯުޓގެ އާ ހިފަާލމެބޮޑަށް ގުޅި ވަނީ ވަރަށް މުގެ މަޝްރޫޢާ ތަރައްޤީކުރު

ކަމަްށ  ދެ ައހަރު ތެރޭގައި ނިމޭނެ އޮތް  ަޓރމިނަލް ކުރިއަށް ، އާނިމިފައިވުމާއެުކ، ރަްނވޭގެ ޭބނުން ހިފަން ފެށުމާއި

ތުުރވެރިން ލަފާކުރެވިފަިއވުމާއެުކ، އެ ަޓރމިނަލް ނިމުމުން ޖައްސާ ފްލައިޓުތައް އިތުރުެވ، ރާއްެޖައށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަ

މަށް ވެސް ވަީނ ފާހަގަކުރެވިފަ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުފެއްދުންތެރިކަމުެގ ގިަނ ދާއިރާތަކަީކ ފަތުރުވެރިކަމާ ކަ އިތުރުވާނެ

ސީދާ ގޮތުންނާިއ ނުސީދާ ޮގތުން ގުޅިފަިއާވ ދާއިރާތަކަްށ ވެފަިއ، ފަތުުރވެރިކަމުެގ ާދއިރާއިން ފެންނަ ކުރިއެރުން 

ލާތީ ދާއިރާާއއި، ވިޔަފާރީގެ ާދއިރާިއން ފެންނާނެ ކަމަށް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ ލަފާކޮށްފަ. ދަތުރުފަތުރާއި، މުވާސަ

ބިިލއަން  9.2ވަނަ އަހަުރގެ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާޮކށްފައި އޮތީ  2019އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޔަ އަހަރުތަކުގެ އަންދާާޒައށް ވުރެ މަތިކުރެވިފަ. މީގެ ރުފިޔާގަިއ. ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އަންދާޒާ މި ވަނީ ވޭތުވެދި

މައިގަނޑު ސަބަބަީކ، ކުރިން ލަފާކުރެވުނު މިންވަރަށްވުރެ ހަލުވިކޮށް މެދުރާސްތާގެ އިޤްިތޞާދީ ކުރިއެރުން ދިވެހިރާއްޖެ 

ގެ ައގު ނުވަތަ ހާސިލުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާތީ. ީމގެއިތުރުން، މެދު ރާސްތާގެ އިޤްތިޞާދު އުަފްއދާ ތަކެތީ

ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ޑިފްލޭޓަރ ވެސް ިއތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ެބލެވިފަ. ނަމަވެސް، ޑިފްލާޓަރ އިތުރުވާ މިންވަރު ހުންނާނެ 

ކަމަށް އަންދާާޒކުރެވިަފއިވަނީ، ފާއިތުވެދިަޔ އަހަރުތަުކގަިއ ެއަވރެޖުކޮށް އިތުރުކުެރވިފަިއވާ ިމންވަރަށް ވުެރ ދަށު. މީަގއި 

ަބކީ ކުިރއަށް އޮްތ އަހަރުތަކުަގއި ގިނަ އަދަދަަކށް އާ އެނދުތަްއ ރާއްޖެއަްށ އިތުރުކުެރވި، މާކެުޓކުރެވޭެނ އެއް ސަބަ

ވަނަ އަހަުރ  2020ވަނަ ައހަރާއި  2019ކަމަށް ބެލެވޭތީ. ފަތުރުވެރިަކމުގެ ދާއިރާ ައގުތައް މަތިާވ މިންވަރު 

 ގެ އަގު އިތުރަށްކޮމިިޑީޑ ބާވަތްތަކު ގެ ދުިނޔޭގެ ާބޒާރުެގ ތެލާއި، މަޑުޖެހިލާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އަދި މެދު ރާސްތާ

ޤުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި އަދި މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން އުފުލިގެންނުދާނެ ކަމަށް ބައިނަލްއަ

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިުރ  2018ސް، މެ. ރާއްޖޭގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓަށް ބަލާއިރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ލަފާދޭތީ ވެސް

މިލިައން އެމެރިކާ ޑޮލަރު. އަދި މި  1123.46ކަރަންޓް އެަކއުންޓްސް ބެލެންސް ދަރަނި ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 

މިލިއަްނ ޮޑލަރަށް އިތުރުެވގެންދާނެ ކަަމށް ބެލެވޭ. ިމއީ ޖީ.ޑީ.ީޕެގ  182ވަނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް  2019އަދަދު 

ކަރަންޓް ެއކައުންޓް ދަރަނި އިތުުރާވ  ،. ފާއިުތވެދިޔަ އަހަރުތަކެޭކ އެއްފަަދއިނ20.2ްރު %ނިސްބަތުން ބަލާއި

ގެ ބޮޑެތި ަމޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މްރާނީ ތަރައްޤީންދާ ޢުމިހާުރ ރާއްޖޭގެ ކުިރއަރަމު ،މައިގަނޑު ސަބަަބކީ

ވަނަ އަހަރު  2018. ާރއްޖޭގެ ރަސްީމ ރިޒާްވ ވުންނެ ކަމަށް ަލފާކުރެބޭރުން އިމްޕޯޓްކުރާ މިންވަުރ އިތުރުެވގެންދާ

 ؛ވަނަ އަހަރު 2019. އަދި ބެލެވޭ ޮގތުގައި ަގއިމިިލއަން އެމެިރކާ ޑޮލަރު 674.3ނިމުނިއިރު ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 
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 686.5 އެ އަދަދު ،ފާސްކުރާ ބަޖެޓް މި ގޮަތށް ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރެިވއްޖެ ނަމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަަޅއި

ގޮތެްއގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުެވގެްނދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. ޖުމުލަ

ދުނިޔޭގައި ކުެރވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ  ،ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ،އިންފްލޭޝަނާއި  އި،އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރާ

ަވގުތު  ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި މި ވަނަ އަހަުރ މިހާތަނަށް ލިބެން 2018އަްނދާޒާތަކަކީ ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ 

ތައްޔާރުކުެރވޭނެ އެންމެ އެަކށީގެންވާ އަންދާާޒއެއް ކަމުަގއި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮިމޓީން ގަބޫލުކުރޭ. އަދި މި 

ކަމުގައި ދެކެން. އެ  ކުރެިވގެންދިއުމަކީ ރަނަގުޅ ކަމެއްޚަރަދު އަންދާޒާ އާއިަލތުގެ އާމްދަނީއަލީަގއި ދައު އަންދާޒާތަުކގެ

ވަނީ. އަދި ބަޖެޓަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތައް ގެެނއްސަ މި  އި ގޮތުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށްފަ

ރިމަތިވެދާނެ އި ބޭރުން ކުން ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ގޮުތގައި އެތެެރއާރީ އޮފް ފިނޭންސުމިނިސްޓް  ،ވަނީ. ނަމަވެސް 

 ހިރާސްތަކަށް  ދިއުމަކީ ެއކަށީެގންވާ ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވީމާ މިތަްއ ބަދަލުވެގެންސްތަކުން މި އަންދާޒާހިރާ

ކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެން  އިްސކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ،ސަމާލުވުމަކީ ސަރުކާުރގެ ހުިރހާ އިދާރާތަކުން ވަރަށް މުހިްއމުކަން

ކޮމިޓީން ގެނައި ބަެއއް   އޮތް ކަމަށް ވަްނޏާނީ ވަގުތު ެދން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަ . އާދެ،ފެނުނުކޮމިޓީއަށް 

ވަނަ  12 ގެަގއި ބޭްއވި ަބޖެޓު ކޮމިޓީ 2018ަބރު ޮނވެން 22؛ ކުުރ ޚުލާސާއެއް. އިޞްލާޙުތަުކގެ ވާހަކަ 

އަށް ވަނީ އިތުރުކުރުމަށް ފާސްކޮށްފަ. މިލިއަން ރުފިޔާ  300، ހިލޭ އެހީެގ ގޮތުަގއި ލިބޭ އާމްދަނީ ބައްދަލުވުމުަގއި

މިިލައން ރުފިޔާ އިތުރުކުރި. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން  25މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ ެއފެއާްޒގެ ބަޖެޓަށް 

ސްޓްރީ އޮފް ޓަކައި ޚަރަދުކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރު ކަމަށް މިނިއެހީ ހޯދުމަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ 1300ބޭނުންވާ 

ަބއިުކޅަ ެއއްބަިއ ދިނުމަށް ބެޖެޓު ދިރާސާކުރި  ދެަބއިުކޅަ ެއއްބައި.  މިިލއަންގެ ދެ 50ން ހުށަހެޅި ރިންގ އެފެާއޒުފޮ

މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވުނު.  2ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު. ހަމަ އެހެންމެ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓަށް 

ގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަުކގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހިން އެިޑއުކޭޝަނުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ

ޓަކައި ެއ ޕްރޮގްރާމުތައް ގެންދިއުމަށް ލަތުން ހަމަޖެއްސުމަށްެޔވުމަށް ހިންގާ ޚަރަދުތައް ަދއު ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކި

މިލިއަން ރުފިޔާ. ބަޖެޓު  100ހިމެނިފައިވާނީ  މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުުކރެވުނު. މިގޮތުން މިހާރު އެ ބަޖެޓުގައި 50

ވަަނ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް  2019މިލިއަން ނުލިބި  100މިހާރު މި ގޮތަށް  ،ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ

ކިަޔވައިދިނުމުގެ ފުރުޞަުތ ފަހިވެގެންނުދާނެ ކަމަށް. އެހެންވެގެން އެ އަދަދު ވަނީ އިޞްލާޙުކޮށްފަ. 

އަިދ  ،ރުިފޔާާއއި 75000ރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މާލީ އިާނޔަތުގެ ގޮުތަގއި މަހަކަށް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫ

އުނިވެަފއިވާތީ އެ އަދަދު  ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުން 2019ރުފިޔާ  10000އިނާޔަތުެގ ގޮުތގަިއ ދޭ 

ކުެރވުނު. ރުފިޔާ އިތުރު މިިލއަން 31.98ބަޖެޓަށް ޖުމުލަ އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ޓަކައި ބޭނުންވާ ަފއިސާ. ފެުށމަށް އިމާރާުތގެ މަސަްއކަތް ، އާއިމާރާތަށް ވަދެ  ވެަފއި މިހިރަ އާ އެއީ އެތަްއ އަހަރެއް 

މިލިއަން ޑޮލަރު  2 ޕާކިސްތާނުގެ ސަރުާކރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ދީފައިވާ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ރޭަގއިމީގެތެ
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މިލިއަްނ  5ގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅުމަށް އެންެގވި އިނީޝިއޭިޓވް  ގޮސްފަިއވާކަން. ނިއު ޕޮލިސީހިމެނިގެން  ވެސް މީގެތެޭރގައި

ގޮތަށް  ފަިއވާހުށަހަޅުއްވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ރުފިޔާގެ ޕްޮރގްރާމު ބަޖެުޓ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސުން

މަޖިލީހުގައި  ރުކާރުންން ސަސްތާ ޕާކި .މިލިއަން 2.1ކޮމިޓީތަުކގެ މެންބަރުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް  އެކި .އިތުރުކުރުމަށް

ރުފިޔާ. އަދި އިދާރާ  މިލިއަން 8.9މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  30.7އިމާރާތްކުރުމަށް ދީފައިވާ ިހލޭ އެހީގެ 

ބުރީެގ  13މަޖިލީހުގެ  ހިމެނޭ ގޮތަށް. ރައްޔިުތންގެލަްއކަ ރުފިޔާ  9 ލައްކަ ރުިފޔާ؛ 7މިލިއަން  3މަށް ކުރުއިމާރާތު

އިމާރާތް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ެއކަށީގެްނވާ ގޮެތްއަގއި ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް  އާ

 ޓްރޭޝަނަށްޑްމިނިސްރުފިޔާ އިތުުރކުުރމަށް. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފޮ ޖުިޑޝަލް އެމިިލއަން  15ފިނޭންސުން ހުށަހެޅިފައިވަނީ 

 ޕްރީމް ކޯޓުގެ ުއްއތަމަ ފަނޑިޔާރު މި މަޖިލީހަށް ، ސުމިހާރު އޮތް ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ

 މަށް.އިތުރުކޮށްދިނު މިލިއަްނ ރުފިޔާ 87އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަިއގައި 

 ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މި މައްސަަލއިަގއި މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު

މިިލއަން ރުފިޔާ  37ޑިޕާޓްަމންޓް އޮފޮ ޖުޑިޝަލް ެއްޑމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އެަކއުްނޓަށް  ނިންމަވާފައި ވަނީ

ިއތުރުކުރެވުނު މަޝްރޫޢުތަުކެގ  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ގެެނވުނު ބައެްއ އިޞްލާޙުަތކާއި އިތުރުކުރުމަށް. 

ވަނީ. ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާމަށް އަުޅގަނޑުމެން  ަގިއ އެ 3ލިސްޓު އަުޅގަނޑު މި ހުށަެހޅި ރިޕޯޓުގެ ޖަުދވަލު 

ީމގެ ފުލް  ؛ދަންނަވާލީމި ގޮތަކަްށ ައޅުގަނުޑ  ކުރު .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް މިލިއަން ރުފިޔާ. 458.1އިތުރުކޮށްފަިއވާނީ 

މަނިކުފާނަށް މިހާރު ފޮނުވިފައިވާނެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ފޮނުވިފަިއވާނެ. ރިޕޯޓް 

އެްއގޮތަށް މަޖިލީހުން  ވާ ޮގތާލަުތގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ޮކމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައި ، ދައުއަޅުގަނޑު އެދެނީ

އް. އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ބަޖެޓކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފަިއވާ ފާސްކޮށްދެއްވުން. މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަ

ދިރާސާކުރުމުގަިއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ވަަރށް ގިނަ މެންބަރުން ހުށަހެޅުްއވި ކަްނކަމުގެ ަމއްޗަށް ފުާޅ 

ގައި ސްޕޭސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓު ،އެކު ދަންނަވަންހިތާމަޔާރިޢާޔަތްކުރެވިަފއިވާނެ.  ،ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސްކުރެވި 

ނުވި. އެީއ  ގޮތެއް ވަރަށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ހިމެނުއްވި ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނޭ

ނެތި  ފައިސާ ލިބެންހުރި މިންވަރުން. އެއީ މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުއްޓުމެއް

ހުރި އި ކުީރގެ ަސރުކާރުން ފައްޓަވާފަ  ،ން އަޅުގަނޑުމެން ިވްސނިން. އެގޮތުންްށގެންދެވޭނެ ގޮެތްއގެ މަތީކުރިއަ

ވުެރ  މިލިއަނަށް 20200ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ، ކުރިއަށް ވަނަ އަހަރު މި ދެންނެވީ 2019 ،މަޝްރޫޢުތަކަށް މި އަހަރު

ޓަކައި ވަރަށް ުކޑަ ރުކާރުގެ ސިޔާސަުތގެ ހިންގުމަށްސަ . އާ ންކަމުންނަންޖެހުނު. އެހެގިނަ ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަ

ވިސްނުމަށްފަހު ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ ރިޢާަޔތްކޮށް، މިންވަރެއް ބަޖެޓުަގއި ބާކީ ޮއތީ. އެކަމުގެ މަްއޗަށް 

ދާއިރާއެްއަގިއ ޅާ ގެ މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ފުތަކު ރައްޔިތުންެގ އިހުސާސް ،މެންބަރުންނާއި

ބޭފުޅުން  އަޅުގަނުޑމެންނަށް މިއީ އެ ،ވަނީ. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ގޮތްތަކެއް ިނންމާފައި މި ވިސްނުމަށްފަހު
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 މަޝްރޫޢުތައް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިނުދެވުނު ކަމަށްޓަަކއި ވަރަްށ ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން. ވަރަށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ

ވެސް ފުާޅ ، ހުރިހާ ކަންކަމެއް ވީހާ . އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ފަށް އެދެންބޮޑަށް މާ

ދާއިރާެއއްަގއި ހިމަނައިދެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަެތއް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ކޮށްފަ. އަދި ކޮމިޓީެގ 

ލާނީ އަުޅަގނޑަށް ދެްއވި އެއްބާރުލުމަށާއި މުން ވެްސ ދަންނަވައިލައަުޅގަނޑު މި ރިޕޯްޓ ނިންމާ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ރޫޢުތައް ބަޖެޓުގަިއ ޓަަކއި އަދި މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި ިގނަ މަޝްކަމަށް ބެހެއްޓެވި ގާތް

އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި އަދި ކަމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން ބެހެއްޓި ކެތްތެރި  އެ ،ވެސްނަމަ ނުދިޔަހިމެނިގެން

ދަންނަވަން. ފަށްފަށުން  ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިީޓގައި އަުޅަގނޑާ އެްއކޮށް މަސައްކަްތކުެރއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ސްކުރެއްވުމަގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް ބަހު ނިންމެވި ރަްއވައިރާސާކުއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ބަޖެޓު ދި

ަގއި ބަޖެޓު ބަހުސް ން ފެށުމުގެ ކުރިން ދަްނނަވާލަން.އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދޭ

ޓީން އްމު ކޮމިލީހުގެ އާމިން ކަނޑައެޅުުމގައި މަޖިކެވުމަށް ދެވޭނެ ފުރުޞަތުެގ ދިގުމެންބަރުންނަށް ވާހަކަފުޅުދެއް

ޞަތު އް ފުރުއެ މިނެޓުގެ  7އަޅުގަނޑަށް ލަފާދެްއވާފަިއވަީނ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯްޓގެ މަރުޙަާލގައި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

ވަނަ އަހަރަްށ  2019 ން އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދެމުންގެންދާނަން.އެރުވުމަށް. އެ ގޮތުެގ މަތީ

 ،ލާނީވައިނުޑ ދަންނަމިާއއެީކަގިއ އަުޅގަ ލަތުެގ ބަޖެޓުެގ ބަހުސްކުރެއްވުމަްށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާެދ،ލަފާކުރާ ދައު

ނގައިފި. މިނެޓު އިތުރަށް ހި 12ހުސްވަގުތުޮކޅު އަުޅގަނުޑ އަރުވާނަން. މިހާރު  ނަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ތު ަވގު އާދެ، މި މިނެޓުގައި. 11:12ކަނޑާލުމަށްފަހު ފަށާނީ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ެދން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދު

 މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން. 

 

 ]އަށް 11:12އިން  10:42ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފައި މި ވަނީ. ލާގެ ަވގުތައް އަުޅގަނޑުމެްނ ހުޅުވައިމިނެޓު 7ހުސަށް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ަބޖެޓުގެ ބަ

ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް. އާދެ، ައުޅގަނޑު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް  ،މަށް ދަންނަވަންއެދިަވޑަިއގަތު

ވަަނ  2019`. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(  ދަންނަވަން.  ޢަލީ މުޙައްމަދު ަވޑަިއގެންދެްއވުން ެއދިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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ތުގެ ރިޕޯޓަށް ގޮ ނިންމެވި ރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިއަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައު

ބަރު އިބްރާހީމް ޓަކައި މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންވާހަކަދެްއކުމަށް

 އަށް. ޙައްމަދުދީދީމު

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފަހަރު  މި ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ފެށުމުގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑު އަވަްސެވގަންނާނީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ،ރިރުއްކުރުމަށް އެުކލަވާލި ކޮމިޓީގެ މުޤަ މި ބަޖެޓު ދިރާސާ

އަދާކުރަން. އާދެ، ތަފާތު ފިކުރުތަކަށް  މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އެ ކުރެްއވި މަސައްކަތަށް އެ 

ޑުތަކުްނ .އެސް.ައއި.ީޕގެ ކޯ ދާއިރާތަކަށް ޕީާރއްޖޭެގ ހއ. ފެއްިޓގެން އަްއޑުާއ ދޭތެރޭގަިއ ހުރިހާ  ،ނެތި ބެއްލެވުމެއް 

ދެއްވިކަން ވަރަށް  ފުރުޞަތު ،މަނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯޑިނޭޓުކުރަްއވައި  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ

ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަނުޑ  އަދާކުރަން. ާޚއްޞަ ަމނިކުފާނަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އުފަލާއެކު ފާަހގަކުރަން. އެ

ައްއޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއަްށ ވަރަްށ  ،ނޫން. ހިތަދޫއަށް  ހަމައެކަނި ައޅުގަނޑު ނިސްބަްތވާެއއް ؛ސިޓީ ތްވާ ައއްޑޫ ނިސްބަ

ިނކޮށް ެއ މިިލއަން ރުފިޔާ ލެވިަފއިވަ 24އި ޓަކަެތއްަގއި ހިތަދޫެގ މަުގ ހެދުމަށްގޮ މުހިއްމު ކަންތައްތަެކއް ާޚްއޞަ

މިލިއަނަށް އިތުރުކޮށްެދއްިވކަން އަުޅގަނޑު އުފަލާެއުކ  34 އި،މިލިައން އިތުރުކޮށްދެްއވަ  10ށް ކޯޑަށް އިތުރަ

 15އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިތަދޫަގއި ފެން ހިންދުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމަށް ބޭނުްނވާ  ،ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް 

ހައްދަށް ބޭނުންާވ ހިލަ ާޚއްޞަކޮށް ިހތަދޫގެ ފުއްޓަުރ ފަރާތުން ގިާރ ސަރަ ،މިލިއަން ރުފިޔާ ބެޖެޓުެގ އެެހން ކޯޑުތަކަށް 

އަުޅގަނުޑ  ،އަދި އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް ބޭނުންވާތީވެ ،ބޭނުންވާތީވެމިލިއަން ރުފިޔާ  3ހޯދުމަށް އިތުރަށް 

ގަނޑު ބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކަށް އަޅު ކަމާ ،ވިޔަސް  ބޫލުކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ އަދަދު ނުލިބުނުކަމުގައިގަ

ދުމުގެ ކުީރަގއި ފެން ހިންދާ ނިޒާމު އެހެން އެޖަސްޓްމަންޓެްއ ހައްދަަވއިގެްނ ނަމަވެްސ ހެގޮަވއިލަނީ ހިތަދޫގެ ަމގު

ނަަމވެްސ މަގުެގ ކަންަތއް ކުިރއަށް  ންން ރުިފޔާއިްނ ބާކީާވ ބައިއަމިލި 34 ،ކުރިއަށް ގެންޮގސްދެްއވާފައި 

މާރާތްކުރުމަށް އިދޫގެ ުޒވާނުްނގެ މަރުކަޒު ހިތަ ،ގެންގޮސްެދއްވުމަށް. އާދެ، މީެގ އިތުރުން ވެސް ޒުވާނުންނަްށ ބޭނުންވާ

 . އަދި ހިތަދޫގެ ވަރަށް މުހިއްމު އާސާރީ މިސްކިތެއް  ފުދޭވަރެއްގެ އަދަދެއް ިލބިފަވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ަވނީ

ުޅގަނުޑ ހިތަދޫ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރުވެގެންދިަޔކަން އަ ،ކަމަށްވާ

ވި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ގޮތުން ވާހަކަދައްަކވަން ިތއްބެ ބެހޭ ، އަުޅގަނޑު އެދެނީ މި ބަޖެޓާގަކުރަން. އެހެންވީމާފާހަ

 ،ބެހޭ މިނިސްޓްރީތަުކން ބަޖެޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު ކަމާ ،ވަގުތު ނިންމައިލުުމގެ ކުީރަގއި ދެމުން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު

ޖަނަވަރީ މަހު މި  ،އްަތއް ެވގެންދިޔަ ގޮތަްށ ކަންތައްަތއް ުނުކރައްަވއިއަހަރު ކަންތަ 3ނޫނީ މި ނިމިގެންދިޔަ 

ގޮތެްއަގއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަާތިއ  ގެްނގޮސްެދވޭނެ ކަމަށް. ޚާއްޞަބިފައި ހުރި ފައިސާއިން ކުިރއަށްޕްރޮޖެކްޓުތައް ލި
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ނަނީ އަހަރު ނިމޭއިރު ވެސް ބަޖެޓަށް އަހަރު ވެްސ ދިމާވެފައި މި އޮން 5ހިތަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދިޔަ 

އެ ފަިއސާއަށް ވާނުާވ ގޮެތއް ނޭނގިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ،ލިބުނު ފައިސާއިން އެްއވެްސ ކަމެއް ުނކުރެވި 

ކުރެވި މި ަލއިޒް ޔަ ތެރޭގަިއ މި ޕްރޮޖެްކޓުތައް ރިފަހަރު ޖަނަވަރީ މަހުގެ މި ،އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން

ގެންދެވޭެނ މަގު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުމަްށ ސަރުކާރުން މިކަމަށް ބާރު އަޅުްއަވއިދެްއވުމަށް. ވަރަްށ ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 . ރާ ނަޢީމަށްމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން 

އި ެއދިފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަެކްއ ދާއިރާގެ ރަށްަތކަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްުޓގެ ގޮތުގަ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްަތކަށް

ހިމަނައިދެއްވީތީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއި އަދި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަނުޑ 

ރަން. އެދި ނުހިމެނުނު ކަންތައްތަކަށް ވެސް ހަމަ ވީވަރަކުން އެ ަކންތައްތައް ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކު

ވެސް ފެނާއި، ތިން ރަށަށް  ،ކަމެއް މިއީ މި ބަޖެޓުގައި މަިޖލީހުގެ ތެރެއިން ހިމެނުނު ވަރަށް މުހިއްމު ،އެގޮތުން

އިމުކުރުމަށް ބަޖެޓު ލިބިގެންދިއުން. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. އެީއ ޤާނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

އިމުކުރެވިފަެއއް. ޤާނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު  ެއއްވެސް ރަެށއްަގއި މިހާތަނަށް ނެތް ފެނާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އެހެނިހެން ދާއިރާތަުކގައި މަގު ހެދުމާއި މިކަހަލަ ކަންަތއްތައް އަންނަންވާނީ ވެްސ ގައަޅުގަނޑު 

ށްފަހު. އެގޮތުން، މިފަހަރު އެ މަޝްރޫޢު ތިން ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަ ނޑުމެންގެ ދާއިރާތަކަްށ ފެނާއިއަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ުއއްމީދަކީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ޢަމަލީ  ރަށުގައި ވެސް ހިމެނިފައިވާތީ 

ދެން މަސައްކަތް ފެށި، ސާފު ބޯފެން ރަށްތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތްުވން. އަދި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުވެގެންިދއުން. 

އަޅުގަނޑު އެދިފައި ނުހިމެނޭ ކަމެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލާނަން، ކުމުންދޫ ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަަލ 

ޙައްލުެވގެންދިއުން. މި ކަްނތައް ހިމެނިފައިނެތަސް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ދަުއލަތުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް 

ރަށް ދިމާވެފައިާވ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްާވނެ ކަމަށް. ހަމަ އެގޮތަށް އިސްކަންދެްއަވއިގެން ކުމުްނދޫ ބަނދަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއަކީ ވަރަށް ކުިޅވަރަށް ޝައުުޤެވރިވާ ރަްއޔިތެއް ދިރިުއޅޭ ާދއިރާައކަށް ާވއިރު، މިހާރު 

ހަކަށް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ފައްޓާފައި ނުނިމި ހުރި ފުޓްަސލް ދަނޑުތަކާިއ، ސްޕޯޓްްސ ެއރީނާތައް ެވސް ވީހާވެސް ައވަ 

އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ެދން މީގެއިތުރަށް ައޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށްލާނީ، މި ފަހަރު މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެްނ 
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މިކުރި މަސައްކަތުން ހިމެނުނު ވަރަށް މުހިއްމު މަޝްޫރޢެއްގެ ވާހަކަ. އެީއ ނޭކުެރންދޫއަށް ޖަލެއް ބިނާކުރުމަށް 

ހިމެނުނު ރެވިފަިއވޭ އެބަ. ފުަރތަމަ ފޭސްގެ ދަށުން ިވޔަްސ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ައދަދަށް ފައިސާ ނުބަޖެޓުކު

އަުޅގަނޑު ހިތުން ވަރަށް މުހިއްމު  ން ހިމެނިފައިވޭ. ެއއީ ެއ މަސައްކަތް ފެށުމަށްއަ މިލި 3ކަމުގަިއ ިވޔަސް 

ގެން އެ ދިޔައީ. އެއީ ހދ. އަތޮޅަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ދަނޑިވަޅަކަްށ، ބޭނުންޖެހިފައިވާ ަވގުތެްއަގއި މިހާރު ހިމެނި 

ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ވަރަްށ މަދު އަތޮޅެއްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ނޭކުރެންދޫއާއި އަދި ަކއިރީަގއި އޮްތ 

ފަ. ެއގޮތުން، ވަިއކަރަދޫއަށް ވެްސ ދިމާވެަފއިާވ އެންމެ ބޮުޑ ގޮންޖެހުމަކީ ހިޖުރަކުރުމުގެ ަމއްސަލަ ރަށް ދޫކޮށްލާ

އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަން މި ޖަލުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަަހކަށް ފެށި، ނޭކުރެންދޫއަކީ އާބާދުވަމުންާދ 

ރަށެއްެގ ގޮުތގަިއ ލިެޔވިގެންާދނެ ކަމަށް. އަދި ހދ. އަތޮޅަްށ ވެްސ ގިނަ ަވޒީފާގެ ފުރުަޞތުތަކެއް މި ޖަުލގެ ސަބަބުްނ 

ށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަުކގައި ވެސް ޖަލުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނިފައިވޭ. ލިބިގެންދާނެ ކަމަ

އެހެންނަމަވެސް، ޢަމަލީ މަސައްކަްތ؛ ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް ބިން ސާފުކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުެރވިފަިއ 

ށް ބޮޑަްށ ުއއްމީދުކުރަން މި ސަރުކާުރގަިއ އެ ަޖުލ ބިނާކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އަދި ނުފެށި ވަނީ. އަުޅގަނޑު ވަރަ

ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެިށ، ރައްޔިތުންނަށް؛ ހދ. އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަޒީާފގެ ުފރުޞަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ 

ނުދޫއަށް މަޝްރޫޢަކަށް އެ މަޝްރޫޢު ވެގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް މިއީ، މަކު

އެއަރޕޯެޓއްގެ ދިރާސާ ކުރުަމށް އެބައޮތް ބަޖެޓުކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑު މި އުއްމީދުކުރަީނ މަކުނުދޫގައި އެއަރޕޯެޓއް 

ބިނާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މި ސަރުކާރުަގއި. ެއއީ މަކުނުދޫއަކީ ަވކި އަތޮެޅއް ގޮތަށް ޮއންނަ ރަށަކަށް ވާއިރު، އަިދ 

ރަށާ ވަރަށް ދުރު ވަރަށް ގަދަ ކަނޑެއް ހުރަސްކޮށްަފިއ މަކުނުދޫއަށް މި ދެވެނީ. ވަރަށް ދުރު؛ އެހެނިހެން ރަށް

އެހެންވީމާ، ވަރަށް މުހިއްމު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ަމކުނުދޫަގއި ެއއަރޕޯެޓއް ޤާއިުމކުރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ 

ެރިވގެންދާނެ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން މި ފެށޭ ދިރާސާއާެއކު ެއއަރޕޯޓެއް މަުކނުދޫގައި ޤާއިމުކު

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ައޅުގަނޑުމެން ރަށްތަކަށް ދިމާެވފައިވާ އަެނއް ގޮންޖެހުމަކީ ަކއުންސިލުތަކަށް ޙަޤީޤަތުަގއި 

ވާނެ. ެއ ބޭނުންވާ، ެއކަށީގެްނވާ ބަޖެުޓ ނުލިބުން. އެ މައްސަލައަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ވާހަކަަދއްަކވާފައި 

މައްސަލައަށް ވެސް ޙައްލުަތެކއް ލިބި، މި ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ކުރެިވގެންދާއިރު، ަކއުންސިލުތަކަށް އެކަީށގެންާވ 

ބަޖެޓެއް ލިބި، ކައުންސިލުަތުކގެ ދައުުރ ފުޅާެވ، ރަށަށް ިއތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ލިިބގެންދާ މަންޒަރު ދެކެން ބޭނުްނވޭ. 

ގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ އެލަވަންސް މިހާރު ދެ ހާސް ދެން ހަމަ އެގޮތަށް އަޅު

ރުފިޔާއަށް އޮންަނއިރު، އޭަގިއ އަސްލުަގއި ލިމިޓެއް ުނކުެރވޭ. ހަމަ ބޭނުންވާ ޢާއިލާތަަކށް އެއަްށވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް 

ތުން ކުރެވޭނެ ކަމެްއ އެީއ ގާނޫނުން. އެހެންވީާމ، ދައުލަތުން ދޫކުރުމުގެ ފުުރޞަތު މިހާރު ގާނޫނުަގއި ޮއތް ގޮ

އަޅުގަނޑު ކުީރގެ ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ެވސް ވާހަކަެދއްކިން، އެގޮތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޢާއިލާތަކަށް އިތުރު މާލީ 

ދެން ެއ ދުވަުހ  އެހީތެރިކަން ދައުލަތުން ފޯރުޮކށްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިުމކޮށްދިނުން އެީއ ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް ކަމުގައި.
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އަޅުގަނޑު ވާހަކަެދއްކިން ަހމަ ދައުލަތުގެ ތަފާތު އިދާރާތަކުަގއި އުޅޭ މަަސއްކަތު ީމހުންގެ މުސާރަ ޙަޤީޤަތުގައި 

ރުިފާޔގެ އެަލވަންސް ދެއޭ ިއސް  5000އަށް ބޮުޑކުެރެވންޖެހެއޭ. އެއީ  5000ަގއި ހުންނާތީ އެ އަދަުދ އެބަ 3100

ޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މަސައްކަތްކޮްށގެން، މުޅި މަުހ މަސައްކަތްކޮްށގެން އުޅުްއާވ ރަށްވެހިންނަށް. އެހެންވީމާ، އަ 

މަސައްކަތު މީހުން؛ ޚާއްޞަޮކށް މިސްކިތުގައި ެވސް މަސައްކަތު މީހުން؛ ރަމަޟާން މަހެއް އަޔަސް ވަރަށް ގިނައިުރ 

ވަންސާ ެއއްވަުރެގ؛ މިސާލަކަށް ތިން ހާހުން ފަސް މަސައްކަތްކުރޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ އެލަ

ހާހަށް ބޮޑުކުރެވެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރިން. ދެން ވަރަށް ގިނަ ކޮމެންޓު ލިބުނު އަޅުގަނޑަށް، ރިސޯުޓގަިއ 

ޑު އުއްމީދުކުރަްނ ވަޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިވިންގ ވޭޖެއް ކަނަޑއެޅުން މުހިއްމު ވާަހކަ. އަުޅގަނ

ކުރިއަށް ހުރި ބަޖެޓުތަކުގައި ރީތި ދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭނެ ޮގތަކަށް ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއް؛ ރިސޯޓުތަކާއި އަދި ޕްރަިއވެޓް 

ސެކްޓަރއަށް ވެްސ ރަނގަުޅ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު، ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށޭނަ މުާސރަތަކެއް ކަނޑަެއޅިގެންދާނެ 

މުލަ ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީން ހިމަނައިދެއްިވ؛ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ރަްށތަކަށް ހިމަނައިދެއްވި ޖަލުެގ ކަމަށް. ދެން ޖު

ޕްރޮޖެކްޓާއި، އަދި ފެނާއި ަނރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ތިން ރަށުގަިއ ެވސް ހިމަނައިދެްއވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުުރ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 އަށް.هللا މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ތްތެރި ރައީސް، މިއީ ވަރަްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނަޑކީ ބަޖެޓު ކޮިމޓީގަިއ އިންނަ މީހެއް. ިއއްޒަ 

އެހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހިފައިވާ ބަޖެޓެއް. އެއީ ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުން ބަޖެޓު އެކުލަަވއިލަނީ. އެކަމަުކ، 

ބަޖެޓާއި މި ހަވާލުވާންޖެހެނީ އާ ސަރުކާރަކުން. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ 

އި ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތައް ފާހަގަކުެރވުނު. އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަދެއްކިން އާ މާލީ ވަޒީރާ ވާހަކަދެެކވުނު. މަރުޙަލާގަ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ވާހަކަދެކެުވނު، އަދި އެމް.އެމް.ޭއގެ ގަަވރުނަރާ ވެސް ވާހަކަދެކެވުނު. ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްަތކުެގ 

ަހކައަކަށް ައޅުގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ، މާލީ ވަޒީރު ވިދާޅުިވ، ތެރެއިން، މާލީ ވަޒީރު ވިދާުޅވި އެއް ވާ

އަދިވެސް ހަފްތާެއއް ެވގެންިދޔަީއއޭ އާ ސަުރކާރާއި ހަވާުލވިތާ. ެއކަމަކު، އަދިވެްސ، އަދިވެސް މި ުއޅެނީ ކުރީ 

ޏާއި ސޮވްރިްނގ ގެރެންީޓެގ ސަރުކާރުގެ ަރއީސް ޔާމީނުެގ ސަރުކާރުގެ ދަރަނީގެ ތަްފސީލު ނޭނގިގެންނޭ. ދަރަން

ތަފްސީލު ވެސް އަދިވެްސ އިނގޭވަެރއް ނުެވއޭ. ެއއީ އެއް މިނިސްޓްީރއާއި އަނެއް މިނިސްޓްރީާއއި، ެއްއ 

ޑިޕާޓްމަންޓާއި އަެނއް ޑިޕާްޓމަންޓާއި ލިޔެކިޔުން ދިމަލެްއ ނުވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ޗައިާނއަށް ދަރާފަިއވަީނ 
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ނުޑމެންނަކަށް އަދި ނޭނގެ. ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީ ދީފައިވަީނ ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް، ކޮްނ ކިހާވަރަކަށް ކަމެއް އަުޅގަ

ފަރާތްތަކަކަށް ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އަދި އެނޭގވަެރއް ނުވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖުމުލަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޔަ ސަރުކާރު މާލީ ހާަލތު ގެންގޮސްަފއި އޮީތކީެއއް. މާލީ ހާލަތު އެއްވެސް ހާލަތެްއގައި އިނޭގވަރަކަށް ނޫން ނިިމގެންދި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހާ ފޮރުވިގެން ކަންކަން ގެންގޮސްަފއި އޮތީ. ެއއީ ބޭނުމަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ ބޮުޑ 

ސަރުކާރަށް މި  ބޭނުމަކީ، ހަމަ ވައްކަން. ވަްއކަންކުރަންެވގެން ފޮރުވަން ުއޅެންހަދައިގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އާ

އުޅެނީ އަދިެވސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާލީ ހާލަތު؛ ޚާއްޞަކޮށް ދަރަނީގެ ހާލަތު ނޭނގިގެން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑަްށ 

ފާހަގަކުރެވުނު މާލީ ވަޒީރު ިވދާޅުވީ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެސް ތަކުރާރުކޮށް ެއ 

ނުގަިއ ެވސް ވިދާުޅވި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު ދާނީ ފުރިހަމަޔަށް ބަޔާންކުރަމުންނޭ. އިބްރާހީމް މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭ

މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިަކމުގައި މާލީ ހާލަތު ދާނީ އާއްމުންނަށް އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ހަމަ 

ދާނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު ފުރިހަމަޔަށް، ބަރާބަރަށް، ަގާވއިދުން ޕަބްލިޝްކުރެވެމުންނޭ 

ރަނގަޅަށް އެނގެންޖެހޭނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުަލތުގެ މާލީ ހާލަތަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންގެ އަިމއްލަ 

ތުްނގެ މާލީ ހާލަތު. ދިރިއުޅުމާ ެވސް ވަރަށް ުގޅިފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް. ދައުލަުތެގ މާލީ ހާލަތަކީ، ހަމަ އަިމއްލަ ރައްޔި

ުގޅިފަިއ ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތު ގުޅިަފއި އޮންނަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކާ. ދައުަލތުގެ މާލީ ހާލަތު 

 ،ާވއިރުދައުލަުތގެ މާލީ ހާލަތު ގުޅިފައިވެސް  ހުރިހާ އެްއޗަކާ މި .ލީމާޢުތަ ،ގޯިތގެދޮރާއި ،ަވޒީފާތަކާއި  ،އޮންނަނީ

 .ގެންެޖހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއީްސ، ަރއްޔިުތންނަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަުއލަތުގެ މާލީ ހާލަތު އެނއިްއޒަތްތެރި ރަ

މާލީ ބަޔާން  ،ުނގެ މާލީ ރިޕޯޓުރައީސް ޔާމީ ،ވާހަކަދެެކވުނުއިރު ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ

ނޫނުއަސާސީގަިއވާ ގޮތަށް ޤާ ؛އަހަރު ގާނޫނުަގއިވާ ގޮތަށް  5 ،ވީފަހު ދުވަހު އެކަންޏޭ. އަދި ވިދާޅު ހުށަހެޅުއްވީ އެންމެ

ށް ޚިލާފަ އަހަރުެވެގންދިޔައިރު ގާނޫނާ 5 ނުގެ ކެބިނެޓުގެ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު މާލީ ބަޔާްނ ހުށަނާޅުއްަވއޭ.ރައީސް ޔާމީ

  އަދި އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރަން ނުގެ ކެބިނެޓު އެ ތިއްބެވި މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅުއްވާ. އަުޅގަނުޑގެ އުއްމީދަކީރައީސް ޔާމީ

  މާލީ ބަޔާންތައް ަރއްޔިތުންނާވެސް ބޭނުންީވ އިބްރާހީމް ުމޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ކެބިނެޓުްނ އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން 

ގޮތަްށ ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެމުން  ވާ ނޫނުއަސާީސަގއިޤާ ،ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޯރުކޮށްދެމުން ،ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެމުން

ރާނެ އާމްދަނީ އިތުރުކު ،ވެސް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި  މާލީ ވަޒީރު .ދާނެކަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްންގެ

ކުިދ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނާނެއޭ. ގޮތްތަެކއް އެބަ ހޯދަންޖެހެ

އަިދ ޓޫރިޒަުމގެ  ،މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،ްނގުންތެރިކަން އިުތރުކޮށްހި ކުގެފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަ އަދި މެދު

ދައުލަތުގެ ފުއްދުންތެރިކަން  ،ވެސް އިތުރު ކުރިއެރުންތަެކއް ގެނެްސގެން ށްވެސް އަދި އެގްިރކަލްޗަރަ އަށްއިންޑަސްޓްރީ 

ވެސް ައދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް  ލީ ވަޒީރުއިތުރުކުރަން. ރައްޔިތުްނގެ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން. އެކަމަކު މާ

ިއ ދޭތެޭރގަ ކުންފުނިަތކުގެ އާމްދަނީއާ ކުންފުނިތަކުެގ، ؛ަދއުލަތުެގ ފުއްދުންތެރިކަން އިތުުރކުރާއިރު ،ފާހަގަކުރެްއވީ
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ލާއިރު އިެގ މާލީ ހާލަތަށް ބަލ2018ަީއސް، ލާއިުރ އިްއޒަތްތެރި ރައި. މިސާލަކަށް ބަލަ އޭއިތުރަށް އެަބ ވިސްނާލަންޖެހެ

އަށް  2018ސުމެއް.  ؛ސްޑް ިޑވިޑެން  ގެއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  .ސަރުކާުރގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ؛އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ސް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ސަުރކާރުން ޑްފޯމިންގ ޑިިވޑެންޕާްއކަ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ނޮންލަ 5ސުމެއް. އެސް.ޓީ.އޯ 

 މުަވއްޒަފުންނެއް އްތަ އެ ،މިލިއަނުން ހޭދަކޮްށެގން ،މިިލއަނުން ،ރުން މިލިއަނުންއެބަ ރަނގަޅަްށ ވިސްނަންޖެހޭ. ސަރުކާ

އެ ކުންފުނިތަކުން އެވަރަށް މުަވއްޒަފުން  ،ލައިގެން ހިންގާ ސަރުކާުރގެ ުކންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ފައިސާ ނުވަންނަންޏާ

އެފިޝެންސީ  ިއ،ތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ވިސްނަކީއް ުކރަނީ ާޚއްޞަކޮށް ިސޔާީސ މުވައްޒަފުން ލަިއގެން އެ ،ލައިގެން

ޖެހޭ. އަުޅގަނުޑމެން ހުއްޓުވާލަން އެބަ ވޭސްޓާ އިކޮަރޕްޝަނާ .ޖެހޭ. އަިދ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެބަ ރަނގަޅުކުރަން

ފުނިތައް ދޭ. އެހެންވީމާ، ކުންފުނިަތއް، ދައުލަުތގެ ކުންފައިާސއެއް އެބަ ެގއްިލގެން ހުރެ އެތައް ކޮރަޕްޝަނަށާއި ވޭސްޓާ

 ،ދޭތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅު އުޫސލުތަކެއް އެބަ ކަނޑަައޅަންޖެހޭ. ހިންގުމާ ބެހޭ ވެސް  ގޮތާ  ހިނގާ

؟ ދޭ ކުންފުނިތަކެއްތޯ ޕްރޮކިޔުމަންޓާ ބެހޭ ވެސް އަދި ނުވަތަ މި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަކީ ސޯޝަލް ސަރވިސްއަށް

ަގއި އިޢުލާނުުކރެއްވި ފްލެޓުަތއް ައޅާނީ އެ ކުންފުނިތަކުންނޭ. އެކަމަުކ ނުގެ ފަހު ދުވަސްތަކުމިސާލަކަށް ރައީސް ޔާމީ

 .މިއީ ޕްރޮފިޓަށް މަސައްކަތްުކރާ ކުންފުނިތަކެއް. އެހެންވީާމ، ކޮންމެވެސް ެއއްގޮަތކަށް އެވެްސ އެބަ ނިންމަންޖެހޭ

ވަރަށް ގުޅުން ހުންނަ  ލަތާދައުލަތުގެ މާލީ ހާ . ވެްސ އެބަދޭ އެ ލަފާ ،ސްއިްއޒަތްެތރި ރައީ ؛އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

ންފުނިތަކުން ހިންގާ ކު ،ލައިގެން  ސަރުކާރުން އެތަކެއް ފައިސާ ،ލަިއގެން ދައުލަތުން ެއތަކެއް ފައިސާ. އެއީ ކަންކަން

. އޭއިންކަމް ޓެކްސް އެބަ ނަގަންޖެހެ ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މާލީ ވާޒީރު ވިދާުޅވީ .އް ނައިމާޑެ އެްއވެސް ިޑވިޑެން

ނޫނޭ.  ޖެހެނީކީ ޮކންމެހެން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ެއކަންޏެއް އިންކަމް ެޓކްސް ނަގަން މި ،ުޅވީވަޒީރު ވިދާ

އަދި ފަރުދުންގެ ތެރޭގައި ހުރި  އި،އްޤުން މުއްސަނދިވުމާޙަނުވަތަ ނު އިލިސިޓް އެންިރޗްމަންޓު ،އެކަމަކު 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ެއްއޗެކޭ އިންކަްމ ޓެކްސަކީ. ައޅުގަފުކުރުމަށް ކޮންމެހެްނ ސާއިޤްތިޞާުދ އިން ،މުއްސަނދިކަމާއި

ގޮތުަގއި ވެްސ އޮންނާނެ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  ގެންޑޭޝަނެއް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ރެކަމެ

އިންކަމް ެޓކްސް  .އެއީ މެ ެދއް ވެސް ޢުތަުކރާރުކުރަްއވާ ވަ  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ށް ގަންޖެހޭނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުަގއި ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލުަތކަނަ

. އެއީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަނަޑކީ މާލެ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއް. އަޅުގަނޑު މާެލ އެބައޮތް ބަޖެޓު އިތުރުކޮށްފަ

މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ގާނޫނީ  ފުރިހަމައަށް އެ ސިޓީ ަކއުންިސލުގައި ،ތަމްސީލުކުރާއިރު ައޅުގަނޑަްށ ވިސްނޭ

ސިޓީ ަކއުންސިލަކުްނ  ،ސިޓީ ަކއުންސިލަަކށް ،ލިބެންޖެހޭ ބަޖެޓު ދީގެން މެނުވީމީހުންނަށް  އެ ،ބާރުތަކާއި

ންސިލުތަުކގެ ބަޖެޓު ވެސް އަތޮޅުަތކުގެ ަކއު ؛ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރެއް ނުކޮށްދެވޭ. އަދި ަކުއންސިލުތަކުގެ

ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނޭ މާލެ ދިރިއުޅެވޭވަުރ  އެއީ ކޮންމެހެން މުހިންމު .ކޮށްފަިއވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޮޑު

 ،ތަނަަވސް ،މި ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ފުރިހަމަ ؛އަތޮޅުަތކުަގއި ެވސް ،ތާކަށް ހެދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަންނަނީ
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 ހިތްހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަށްތަކެއްަގއި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުެޅވޭނެ ،ހިތްގައިމު

ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް އިްއޒަތްތެިރ  މި ،މުނިފޫއްސާ ،ބޯހިޔާަވހިކަމާއި ،ލީމާއިޢުތަ ،ދިގެން. ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތާއިގޮތް ހެ

 ަވކި މާލެ ވެސް އެއީ  ،ފޯރުކޮށްދީގެން ެމނުވީ ށްން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށްތަކަކަރައީސް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިދވެހި ރައްޔިތު

 ހިތްގައިމު ރަށަކަށް ައޅުގަނުޑމެންނަކަށް އަލުން އަނބުރާ ނުހެދޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ދީއަމެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުއިްއޒަތްތެރި ރާެގ ހަނިމާދޫ ދާއިއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

ކޮމިޓީ ރިޕޯުޓ  ގެ ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުެގ ލަފާކުރާ ބަޖެޓު 2019ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

 އެާއއެްއކޮށް ައޅުގަނޑަށް އެންމެވަރަްށ ރަނގަޅަށް ކިޔާލިން. ހަމަގަިއ ެއ ރިޕޯޓު މިއަދު ލިބުނުއިރު އަުޅގަނޑު ވެސް ރޭ 

ުގޅުންހުރި ކަންތައްަތއް.  ގެ ދާއިާރއާބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނޑު  ައޅުގަނޑު މިތާނަގއި އެންމެ ؛ބޮޑަށް

ގަނޑުގެ ދާއިާރަގިއ ހުރި ކަންތައްތައް ވަރަށް ހަމައަށް އަިއއިރު އަޅު ޖެޓު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާމިގޮތުން ބަ

އަތޮުޅގެ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެްނދިޔައީ ވަރަށް ައޅުގަނޑުމެން  ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަށް ހުރީ. ޚާއްޞަކޮށް ހދ.

ުރ އުއްމީދުކުރާ ވަރަްށވުރެ ކުަޑކޮށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ލިބިގެންދިޔައި

މެންގެ ރަްއޔިތުންެގ އަުޅގަނޑު ިއ،ރު އަޅުގަނުޑމެންގެ އަޑުައއްަސވައްރިޤަޅުގަނޑު ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުއަ

މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު  އެ އި،ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަ  ދެްއވި ެއއްބާރުލުން އަުޅގަނޑު އެ އިއަުޑއައްަސވަ 

މަނިކުފާނު  މާ އެނީގެނެސްދި ގަނޑުމެން މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ ައޑުައޅު ،ވަނީ އަދާކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ސަބަބަކަށް

އަުޅގަނޑު  ،ލީމަ ފެންނަން އޮތީތީ. މިގޮތުންއިޑަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ިރޕޯޓު ބަލައެްއސެިވކަން، ައުޅގަނ އެ އަޑު

އް ނެތް ރަށްރަްށ ޝްރޫޢެތޮުޅގައި ހަމަ އެްއވެސް މައަ މި ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުތަުކަގއި ހދ. ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ބައެއް ދާއިރާތަުކގައި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނުއްވާފައި ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. 

 ،އެ ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުަރއްާވތީ އަޅުގަނޑު އެ ދާއިރާތަުކެގ ނަން ނުދެއްވި ނަމަވެސް ،އެ ދާއިރާތަުކގެ މެންބަރުން

މްރާނީ ވަރަށް ޢުއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ދަށްކޮށް ހދ. ހަމަ މި 

ހަނިމާދޫގެ  ،ރަނގަޅު މަޝްރޫޢުތަެކއް ަބޖެޓުން ފެންނަން އެބަހުރި. މިގޮތުން އަުޅގަނޑު ފާަހގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ

 ؛ކުެގ ތެރެއިން ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުންބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު އިތުުރުކރަން އެދުނު ކަންތައްތަ

އޮތީ  ވަރަށް ބޮުޑ އެދުެމއް ެއއީ. ެއ ސަރަހައްުދ ހިމާޔަތްކުރުން މިގެ ޒަމާނުއްސުރެ ރަށުެގ ރައްިޔތުން

ނިމާދޫގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށގެ މަްސވެރިންނާއި އަދި ހަ ،ެދއްވާފަ. ހަމަެއއާެއއްކޮށް ބަނދަރުގެ ދަިތކަމަކީއިހިމަނުއްވަ
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ކަމެއް.  އްމަލުކުރަމުންދާޙަގެ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ޮބޑަށް ތަބަނދަރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކައިރި ރަށްރަށާއި އަދި ހަނިމާދޫ

. ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ ޖާގަދެްއވާފަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  އްލެއް ެގނެސްދެއްވުމަށް މިޙަ ވެސް  އެކަމަށް

ތެރެއިން  ގެދާ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކަށް ފައިސާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުމާރާތްކުރަމުންހަނިމާދޫގައި އިހަމައެއާެއއްކޮށް 

ހާރު އެ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަްއ ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފެންނަން މި ނެތް. ކުރިން ފެންނާކަށް

ޖެޓު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއއިރު އަުޅގަނުޑގެ ހުރީތީ މިކަން އަޅުގަނޑު ހަަމ ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ އެއާެއްއކޮށް ބަ

ރުފިޔާ އޭރު ހިމެނިފައި ވަނީ.  49640ދާއިރާގެ ރަށެއް ކަމުަގިއވާ ހިތިމަރަދޫ އަށް އޮތީ ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓެއް. އެންމެ 

ކެްއ ދެްއވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން، ަރއްޔިތުްނގެ ިވންދާ އެްއގޮތަށް މި ވަނީ ަބޖެޓުން ޖާގަތަ

މިގޮތުން، ެއ ރަށަށް އެންެމ މުހިއްމު އެްއ ޕްރޮޖެކްޓު ކަމަށްވާ ފެނާއި ނަރުދަާމގެ ނިޒާމު މި ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން 

ހިމނުއްވައިެދއްވާަފއިާވކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ، ވަރަށް ގިަނ ދުވަސް ވެއްޖެ ހެލްތު 

ފުޅު ދައްކަވާތާ. އެ ބޭފުޅުންެގ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ވަށާފާރު. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ވެްސ ސެންޓަރުގެ ބޭފުޅުން މި ވާހަކަ 

ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މި އޮތީ ޙައްލެއް ގެނެސްދެްއވާފަ. ހަމައެއާެއއްކޮްށ، ނާވާޫދގައި ެނރުގެ ފައިކަށި ބަދަުލކުރުްނ 

 ސެންޓަރު އަޕްގްރޭުޑކުރުން ވެްސ އިތުރުކޮށްދެްއވާފަިއވާކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމަ ހެލްތު

ހިމަނުއްވާދެްއވާފަިއވާކަން ެވސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުަރން. ދެން ފިނޭއަށް ބަލައިލާއިރު، ފުޓުބޯޅަދަނުޑ 

އަޕްގްޭރޑުކުރުމާިއ، އަދި ަމުގ ބައްތިޖެހުމާއި، ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން އިތުުރކުރަްއވާފަިއވާކަން އަޅުގަނޑު 

. އެހެންވީމާ، ަބޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފުރަތަމަ އަތަށް ލިުބނުއިރު ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ފާހަގަކޮށްލަން

ބަލާއިރު ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެްއ؛ ެއއްެވސް އިްނސާނަކު ހިތް އެދޭ ގޮތަކަްށ، ހިތް އެދޭ މިންވަރަކަށް، 

ނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން އިންސާނުންނަކީ ހިތްފުރޭ ބައެއް ނޫން. ެއކަންކަމެއް ނުހުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއަށް ަރނގަޅު ކަންަތއްތަެކއް ބަޖެޓުަގއި އިތުުރކުރެިވގެންދިޔަ ކަމަށް. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް، ވަރަްށ 

ށް ލިބޭތީ ކައިރި މުސްތަޤްބަެލއްަގއި އިތުރު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަެޖޓެއް އުޅޭކަުމގެ މަޢުލޫމާތު އަުޅގަނޑުމެންނަ

އަޅުގަނޑުމެން ދެން ހުރި އުއްމީދުތައް އެ ބަޖެޓާ ގުުޅވަިއލައިގެން މިތިބީ. ޚާއްަޞކޮްށ ނާވައިޫދގެ ރަށް ގިރުމުެގ 

މައްސަލައަީކ ހަމަ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރިން ކުރިންވެްސ ބަޖެޓު ބަހުސްގަިއ ވަރަްށ ޮބޑަށް ދިމާވާ ަމއްސަލަެއކޭ. 

ގެ ތެރެއިން އެކަމަށް ަޙްއލެއް އަންނަން ބޭނުން. އަދި އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގަިއ ހަމަ އެހެންވީމާ، ސަޕްލިމެންޓްރީ ަބޖެޓު

ހަނިމާދޫ ވެސް، ހިރިމަރަދޫ ވެސް، ނާވައިދޫ ވެސް އަދި ިފނޭ ވެސް؛ މިއިން ކޮންމެ ރަށަކީ ކުނީގެ މައްސަލަާއއި އަދި 

ނުޑ ބޭނުންވޭ، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެުޓގެ ހަމަ ޞިއްޙީ މައްސަލަ ހަަމ ވަރަށް ބޮޑަށް ަޙއްލުކުރަްނ ބޭނުންވޭ. ައޅުގަ

ތެރެއިން ހަނިމާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަަދލުވުމުގެ ބަޖެޓެްއ ފެންނަން އޮތުން. ެއއީ ހަނިމާދޫއަކީ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އޮންނަ ރަށަކަށް ވެފަިއ، އަދި ހަމަ ހއ. އާއި އަދި ހދ.ގެ ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުން އެ 

ގެ ބޭނުން ހިފަމުންދާ ރަށަކަށް ވާތީ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބުނެވޭ އަޑު މި އަހަީނ ތަރައްޤީގެ ހަބެކޭ ކުރިން. ރަށެއް
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އެހެންނަމަވެސް، ހަނިމާދޫ ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނުންވޭ، ހަބެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ބަދަލުުކރަންޖެހޭ. މިހާރުވެސް ކުޅުދުްއފުށީ އެއަރޕޯޓަްށ ފްލައިެޓްއ ބޭނުންކުރަނީ ނަމަކަށް. ެއކަން އެބަ އަުޅގަނޑުމެން 

ޖެއްސި ކަުމގަިއ ިވޔަސް، އަދި ރ. އަތޮުޅގައި އަލަްށ ހެދިފައިވާ އެއަރޕޯޓަްށ ޭބރުގެ ބަަޔކު، ޔޫ.އޭ.ީއ ބަޔަކު 

ވަްއޒަފުން މި ގެންދަނީ. ތަރައްޤީކޮށްފަިއވާ ެއއަރޕޯޓަްށ ފްލައިޓެއް ޖެްއސިކަމުަގއި ވިޔަްސ، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯުޓެގ މު

ވަރަށް ބޮޑަްށ ދަތިތަކެްއ، ވަަރށް ގިދު ދަތުރެްއ ކޮށްަފއި ަހމަ ކޮންމެ ފްލައިޓަކަށް އެތަުނގެ ފަޔަރ އެންްޑ ރެސްިކއު، 

އަދި ޭއިވއޭޝަން ެސކިއުރިީޓ ކޮމާންޑް ވިޔަްސ، ރޭމްޕް ސަރވިސް ކަމަށް ވިޔަްސ، މަސައްކަތު މީހުން ކަމަްށ 

އަރޕޯުޓގެ މުަވއްޒަފުން ބޭނުންކޮްށެގން އެކަންކަން ކުރަމުން ެއ ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެން ވިޔަްސ، ހަނިމާދޫ އެ

ދިމަދިމާއަށް އަުޅގަނޑުމެން ުމވަްއޒަފުން ގެންަދވާއިުރ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ެއއަރޕޯޓަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށްދެްއވަިއ، 

 އެްއގޮތަށް ތަރައްީޤވެގެންދާ އެއަރޕޯަޓކަށް ެވގެންދިއުްނ އެ ެއއަރޕޯޓަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ ރައީްސގެ ވަޢުދާ

ހަމަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭއެދުމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަނީ. މި ސަރުކާރުން ުކރައްވާ ކަމެއް ނޫން. އާދެ! 

މެ ގަދަޔަސް، ޔޫ.އޭ.ީއ ކުރީ ސަރުކާަރކުން ޕްރޮކްޓިްސކުރަމުން އަިއ ގޮެތއްެގ ވާަހަކ އަުޅގަނޑު މި ދެންނެީވ. ިކތަން

އަންނަ ބޯޓެއް ޖައްސާ ކަމަށް ވަންޏާ، ޝާހީ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅެއް ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަނިމާދޫ މުވައްޒަފުން 

ވަރަށް ތަކުލީފުަގއި ލޯންޗެްއަގއި ދަތުރުކޮށްފައި އެބަ ދަތުުރކުރޭ. މިއީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. 

މި ތަންތަނަށް ވެސް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިގެން އެ އެއަރޕޯެޓއްގެ މުަވއްޒަުފންނަށް އެ އެއަރޕޯޓެްއގަިއ އެހެންވީމާ، 

މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތްެވްސ އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ދެން ހަމަ އެާއއެްއކޮށް، އަުޅގަނުޑ 

ހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މުޅިން އާ މާއްދާއެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިވެ

އުފައްދަިއގެން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި މުޅިން އާ ވިސްނުމަކަށް ދާނަން. އެހެން ދަންނަވަންޖެހޭ 

ޅިން ނެތިގޮއްސަ އޮންަނ ސަބަބަކީ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ތެޭރގައި މިހާރު އަދަބު، އަޚްލާޤޭ މި ކިޔާ ބައި ހަމަ މު

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާމުެގ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި 

ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ސަޕްިލމެންޓްރީ ބަޖެޓު ތެރެއިން އެޑިއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން ކުރަްއވާނެ ފައިާސ 

ދިާރސާކުރަްއވަިއގެން އަުޅގަނޑުެމން މަގުަގއި ާޕކުކުރާނެ ތާުކ ޕާކުކުރަނީ. ކުަޑކުދިންނަށް ދެއްަވއިގެްނ ނަމަވެސް 

ތިރާމުކުރުމެއް ނެތް. އިޙްތިރާމުކުރުމެއް ނެތް. މައިންބަފައިންނަށް އިޙްތިރާމުުކރުމެއް ނެތް. މުސްކުޅިންނަށް އިޙް

ދޭންޖެހޭ. ކުރިމަގަށް ރަނގަުޅ ނޑުމެންނަށް އެަބ ކިަޔަވއި އި ައޅުގައަޚްލާުޤގެ ބަ  އެހެންވީމާ، މިކަްނކަން ައޅުަގނޑުމެންގެ

ވަންޏާ އަޅުގަނުޑމެން މިދެންނެވި އަޚްލާޤަށް  ކަމަށް ބިނާކުރަން ބޭނުންއް މިތާނގައި އަޅުގަނޑުމެން ފައްކާ މުޖްތަމަޢެ

ެއއްކޮްށ  ގުުތ ހަމަވާތީއާ އަުޅގަނުޑގެ ވަ ބޫުލކުރަން. އެހެްނވީމާ،ުޓކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަސަރުކާރުން އިްނވެސް

 އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޢަރީފަށް އިންރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަދާއި  ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ނޮޅިވަރަން އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު

 

 ހަކަދެްއކެުވން:އިން ޢަރީފް ވާރު ޙުސަ ދާއިާރގެ މެންބަނޮޅިވަރަން

ތަފާތު ދާއިރާަތކަށް  ،އިރުލީހުގައި ައޅުގަނޑުމެން ތިބޭ`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިތާނަގއި ިމ މަޖި

ޤީޤަތަކީ ންކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެން ވީނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަނިސްބަތްވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މި ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް، ިތަޔ  ،ތަނަށް އައިްސ މި ތިބީ ތިޔަ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް މި ފުޅަކު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ބޭ

 ،ފުދުންތެރި ދުވަހެއް ޯހދައިދިނުމަށް އަޑުއުފުލުމަށް ،ލްަޙވެރިތަޤްބަލަށް މިއަދަށްވުރެ އަމާން، ޞުރައްޔިތުންގެ މުސް

ހިނދު، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ  އްޖޭގެ އާބާދީ ގުނިގެންދާރާ ،ކަަމކީ . އަުޅގަނުޑ ޔަޤީންކުރާ އަނެއްކަންވަކާލާތުކުރަން 

އެއް ަރްއޔިތެއްކަން ސާފުެވގެންދާތީ.  ،އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ެއއް ުއއްމަތެްއކަން ،ވެސް ބޯ ގުިނެގންދާތީގެ ރައްޔިތެއް 

ގެ ދާއިާރގެ ިހނދު، އަުޅގަނޑު  ައހަރުގެ ބަޖެޓު ފޮތް އެކުެލިވގެން މި މަޖިލީހަށް އައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ށް ބަޖެުޓ ކޮ، ޚާއްޞަފަ. ނަމަވެސް، ަބޖެޓު ކޮމިޓީގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނާއިވިރަށްރަށަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެ

 ،ފަރުގައި އާބާދާރުކުުރވާފަިއވާ އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ނޮިޅވަރަންދެްއވި އެއްބާރުލުމުގެ ތެެރއިން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

ްށ ތަނުަގއި އިމާރާތްކުރަމުްނދާ ހައުސިންގ ޔުނިޓުަތކަ ން ގެނެސް ާއބާދުކުރުވާފަިއވާ ރަްއޔިތުންނަށް އެއެހެން ރަށްރަށު

ދަންނަވަން. އަިދ  ދެްއވީތީ އަުޅގަނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއިބަޖެޓު ކޮމިޓީން ފައިސާ ހޯދަ

ދެްއވީތީ ފޮނުއްަވއި ޓު ކޮމިޓީން ހަމަޖައްސަވައިެދއްަވއިޖެކުލާސްރޫމް އެޅޭނޭ ގޮްތ ބަ 5ގެ ސްކޫލަށް އިތުުރ ނޮޅިވަރަމު

އަްށ ގެ ބަެޖޓު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަހަރު މި ، ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު އެދެނީވެސް ހަމަ ވަރަށް ޚާއްޞަ

ފައިސާ އަވަހަްށ  ދަލުއަށް ދޭްނޖެހޭ ބަާޢއިލާ 52ސިން މިނިސްޓްރީގަިއވާ ނޮިޅވަރަންފަރަށް އާާބދުވެފަިއވާ ހައު ،ލިބުމުން

މިނިްސޓްރީން ޖަމާކޮށްދިނުން. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ެއގޮތަްށ  ގއަށް ހަުއސިންނޮޅިވަރަންފަރުގެ ކައުންސިލު އިދާރާ

ނެސްދެްއވާނެ ކަމަށް. ގެ ްސތަކާއި ކެުކޅުންތައް ނިމުމަކަށްއެކަންކަން ކޮށްެދއްަވއި، އަަވހަށް އެ ރައްޔިތުންގެ އުދާ

ބަޖެޓު އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް ކުީރ  އަހަރު މި ފާސްކުރެވެމުންދާ ގޮުތގަިއ ވެއްޖެްއޔާ މި ުލކުރާބޫއަޅުގަނޑު ގަ

 ކަމަށް އަޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން. ާފއިތުވެދިޔަ  އަހަރުތަކުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެުނނު އަދަދުތަކަށް ެވގެންދިޔަ ޮގތަށް ނުދާނެ

އަުޅގަނޑުެގ ދާއިާރގެ  ،ވަނީ އަުޅގަނޑަށް ބޮޑަށް ދަންަނވާހިތްންޏާ ނަވަެއއްެޗއް ދަން އަހަރުތަކުަގއި ޙަޤީޤަތަށް ބުަރވެ

ތްފަރާތުަގއި ޖަހާލި ހި އަދަދުތައް ެވގެްނދިޔައީ ވާބަޖެޓު އެ ދާއިާރއަށް މިތަނުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުތަކުަގއި ޖެ

ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ނުންފަހަރު މި ބަޖެޓުގައި މި ހިމެނޭ އަދަދުތައް ވެގެ ސުންތަކެްއގެ ގޮުތގައޭ. އެހެން މި

ެވސް އަުޅގަނަޑކީ ބަޖެޓަށް ވަރަށް ވޯޓުދޭ މީހެއް. އަުޅގަނުޑ  ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގައި 

ްސ ައޅުގަނުޑގެ ާދއިރާއަށް މަދުން ނަމަވެ ،ފުންެގ މުސާރައާއި މުގައި އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ުމވަްއޒަބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނު
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ހިފައި އޮންނަ އެއްޗެްއގެ ަޙޤީޤީ ކުލަޖެހިގެން އައުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި ައޅުގަނޑު އެ ކަންތައް ޖެ

ކުރަމުންދަނީ. މިއަދު އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ އެންމެ ބޮޑު ަކންބޮޑުވުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި 

ން މި ދެނީ ލައިަސންސެއް، ހުއްަދއެއް. މި އަަދދުތައް މިގޮތަށް މަނިކުފާނު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑުމެ

ޚަރަދުކުރައްވާށޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނުޑގެ ޝަކުާވއަީކ، ވޭުތވެިދޔަ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއްގައި ެވސް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއަށް 

ނުޑ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ޖެހި އެއްވެސް ކަމެއް ޙަީޤޤަތުގައި ނެތް ތަންފީޒުވެ ނިމިފައެއް. މިއީ ައޅުގަ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަނޑު މަޖިލިސް މެންބަރަކަށް ވެހުރެ، އަޅުގަނުޑ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ގެނެސް އަުޅގަނޑު ުސވާލުކޮށްަލން ބޭނުން، ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. ގެނެސް 

ޑު ބޭނުން، ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާއަށް ޖެހި ފައިސާތަކަށް މަނިކުފާނު ހެއްދެވީ އިނގޭތޯ. ސުވާލުކުރަން ައޅުގަނ

އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ދެނީކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ާވހަކައަީކ، މި ރާއްޖޭެގ ރަްއިޔތުން ދަރަނިވެރިކޮށްލައި، މި 

ގެ ގޮތުަގެއއް ނޫން މިތަނުން ހުއްދަ ދެނީކީ އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުަގިއ ލޯނުނަގަން ދޭ ލައިސަންސެއް

އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ޖެހިފައި އޮންނަ އަކުރުަތއް މި ކަންކަން ބަރާބަރަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޖެހޭނެ 

، އަުޅގަނޑު ތަންފީޒުކޮށްދޭން. އަުޅގަނޑުެމންގެ ރައްޔިތުްނގެ ބޯތައް ިހމެނޭ ގޮތަށް މި ތަނުން އަދަދުތައް ޖަހައި

ވޯޓުދީގެން ފާސްކޮށްަފއި، އެަކންކަން ތަންފީޒުނުވީމާ އެ މިނިސްޓަރު ގެނެސް މިތާަގއި ުސވާލުކުެރވެންޖެހޭނެ އިނގޭތޯ. 

މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކގެ ބަޖެޓުތައް ތަޅައި ފުޅިއްސާލީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ 

ޤުކުރަން އިނގޭތޯ. މިކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ސުވާލުކޮްށ، ތަޙްޤީ

ފެންނަނީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއް ބަނގުޫރޓުވެަފިއ އޮތް ތަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހުރިހާ 

ދުއްވާ މަންޒަރު. މި މަޖިލީހުން އިސްނަގައިގެން އެ  އެމް.ޑީންތަާކއި ހުރިހާ ޗެއަރމަނުންތަކެއް ސައިކަުލގައި ީރތިކޮށް

ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިތަނަށް ގެނެސް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައި، މިައށް މި ބޭފުޅުން ދައުލަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި އޮތް ފައިާސ 

ުޅގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ. ރެާޔއި ދުވާލު މިތާ ހޭލާތިބެގެން ެވސް އަ

ދިވެހި ދައުލަތުން ގެއްލިފަިއ ހުރި ފައިސާތައް ހޯދަން. އެހެނެއް ނޫޅެވޭނެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް، 

ވާހަކަައކީ ހުރިހާ އަނިޔާތަކެއް ދީފައި، މި ހުރިހާ ފައިސާއެްއ ކައިލާފައި، މިކަންކަން ނުބެިލ؛ މި މަޖިލިސް މެންބަރުން 

ފުޅުންނަށް ވެސް ޖެހޭނެ ތަޙްޤީޤު ހިންގަން. އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ޝާިމލުވާ ގޮތަށް ޖެހޭނެ ތަޙްޤީޤު ތިބެންޏާ މި ބޭ

ހިންގައި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ޙައްޤު އަދަބު ލިބެން. މި ކަންކަން ކުރުމުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުްނ އެއްބާރުލުން ދެއްވަންޖެހޭނެ 

ންމެބަޔަުކ ސިންގާެއއް ބަކަރިބޮެލއް ކާާލހެން ކާލައިގެން އެ މީހުން އިނގޭތޯ. މި ޤައުެމއް ނެތޭ. ސަރުކާރާ ހަވާލުވާ ކޮ

 އުދުހެނީ ޖައްުވގައި ކިރުދޫނިަތކެއްހެން. އެހެން ދާން ދޫކޮށްެގންނުވާނެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ށް.  ޙުސައިނައްމަދުއާދެ، މިހާރު އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކަނޑިތީުމ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މުޙަ

 ޡިމަށް.އެއަށްފަހު، ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން 

ލަފާކުަރއްަވއި ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ވަަނ އަހަރަށް ދައުލަތުން  2019 .الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالس  `. 

ބިލިޔަން އިތުރުކުރަްއވަިއ،  1ބިލިއަން، މިހާރު އެއަށް  29ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައިއިރު އޮތް އަދަދު 

 30ބިލިައން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް.  30ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ކޮމިޓީން މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮތީ 

ހާސް މީހުންގެ  365ހާްސ މިލިއަން ރުފިޔާ. އަޅުގަނޑުެމންގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ެތރެއިން  30ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ 

މިލިއަން ރުިފޔާ ެއއްތަނެްއގައި ޮއއްވާ ފެިނފައި އޮތުމަކީ ވެސް ނާދިރު  1ތެރެއިން ވަރަށް މަދު މީހަކަްށ ނޫނިއްޔާ 

ޅިފައި މި އޮތީ. ެއހެންކަމަށްވާއިުރގައި މިހާ ބޮުޑ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ކަމެއް. ެއވަުރގެ ބޮޑު ބަޖެެޓއް ހުށަހެ

މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން މިއިން ޔަޤީްނުކރަން އެބަޖެހޭ. އެްއ ކަމަީކ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ބަޖެޓް 

މަކީ، ބަޖެްޓ ހިންގުމާ ގުޅޭ ކަމެއް. އެ އެކަށަެއޅިގެންދަނީ ެއކަށީގެްނާވ އިންސާފުވެރި، ހަމަހަމަ ގޮތަކަށްތޯ. ދެވަނަ ކަ

ބިިލއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެްޓ އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ެއަކށީގެންވާ ގޮތަކަށް ހިްނގޭތޯ. ތިންވަނަ ކަމަކީ، އެ ހިންގާ  30

ކުރުން. ނުހިންގާ ގޮތް ބަލާފައި އަހަުރތެރޭގައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅު އެޅުމާިއ، އެ ފިަޔވަޅުަތއް ައަޅމުންގެންދޭތޯ ޔަޤީން

މިކަމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މިހާރު އަދާކުރާ ދައުރު މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާާވންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ފާހަގަކުރަން. އާދެ، ައޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން، އަުޅގަނުޑ ކޮންމެހެން ލިސްޓެއްގެ ޮގތުގައި މި އަހަރު ބަޖެޓުގަިއ 

ރި ކަންތައްތައް ދަންނަވަން ަވގުތު ބޭނުންކުރާކަށެއް ނެތިން. ބައެއް ކަންތައްތަްއ އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއަށް ހިމެނިފައި ހު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިމެނިފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ކަންަތއްތަުކގެ މައްޗަށް އަުޅގަނޑު ެއއްެޗްއ 

މެން ފާސްކުރަން މަސަްއކަތްކުރާއިުރ، ބިިލއަން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓެއް ައޅުގަނޑު 30ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ސަަބބަކީ، 

މީގެތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ުއސޫލެއް، ހަމަެއއް ހިފަހައްަޓިއގެން ކަންަތއްތައް ކުރާ ކަމަްށ ވަންޏާ ހިމެނެންވާނެ ކަމަށް 

 އަހަރެްއ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ބައެއް ކަންަތއްތައް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާއަްށ އަދިވެސް ހިމެނިފައިނެތުމުން. އޭގެތެރޭަގއި އެތައް

ވަންދެން ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަނޑުމެން އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގަިއ، ސަރުކާރުަގއި ދަންނަވަިއގެން ހިމެނޭތޯ 

މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ ށ. އަތޮޅު ކަނޑިތީުމގައި ހުންނަ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕާޕޯސް ހޯލަށް މި އަހަރު ވެސް 

 ެވގެންވާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އަދި ހަމައެާއއެީކަގއި ފޭދޫ ޖާގަ ލިބިފައެްއ ނެތް. އެހެްނ އެކަން

 30ސްކޫލަށް ބޭނުންވެފަިއވާ އެ ސްކޫލުގެ ހޯލް ވެްސ މި އަަހރުގެ ބަޖެޓުން ވެސް ޖާގަެދްއވާފަެއއް ނެތް. އާދެ، މި 

ން ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަިއވާ، އަިދ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ކުީރގައި އޮތް ސަރުކާރު

މިހާރު ހަވާލުވެފައި މި އޮތް ސަރުކާރުގެ މިހާރު ހުންނެވި ރައީސާިއ، ރައީްސގެ ނައިބަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް 
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ވެަފއިާވ، ކެމްޕޭންގައި ވަަޑއިގަތުމުން ެއ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ދެްނނެވީމާ ތި ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅު

އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި މަލްޓިޕާޕޯސް ހޯލާއި، ފޭދޫ ސްކޫލްެގ ހޯލާއި މި ކަންތައްތައް މި އަހަރު ހިމެނެންވާނެ ކަމަށް 

އަހަރު،  7އަހަރު  6ައހަރު،  5އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން. އެއީ އަލަށް އެ މީހުން އެދިގެންުއޅޭ ކަން ކަމެއް ނޫން. ެއއީ 

ައހަރުގެ ދައުރެްއގެ ފުރަތަމަ  5ްއތައް. އެހެންވީމާ، އަލަށް އެދި ދަންނަވާ ހުރިހައި ކަމެއް އަހަރު ވެަފއި ހުރި ކަންތަ 8

އަހަރުތެރޭ ހިމެނިގެންނުދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަ ދުަވސްވެފައި ހުރި ކަންތައްތަްއ، 

 ނުހިމެނޭ ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މި ދަްއކާ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަްނތައްތައް ބެލެިވ، އެތަންތަން

ވާހަކަާއއި، ބަޖެޓު ކޮމިީޓގެ ތެރެއަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން މެދުވެރިކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައި ހުންނަ، 

މެނޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް ކަމަށް ޕާޓީތައް މެދުވެރިކޮްށގެން ހުަށހަޅާފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް ބެލެވިގެން އެ ކަންަތއްތައް ހި 

ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓު އެކަށައެިޅގެން މި ދަނީ އެކަށީގެްނވާ ގޮަތކަށް ކަމުަގިއ ގަބޫލުކުރުން އެއީ ފަސޭހަ  30ވަންޏާ 

ކަމެއް ނޫން. ގަބޫުލކުރެވުން އެއީ ކުރެވެން އޮންނާނެ ެވސް ކަމެއް ނޫން. އާދެ! ެދން އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލަން 

، މި ބަޖެޓުތަކުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެން އުްއމީދުތަކަށް ދިރުން ލިބެންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމޭ. ބޭނުންވަނީ

ނިމިގެން މިދިޔަ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ުއްއމީދީ ގޮތެއްަގއި ވިދާޅުވެަފިއަވނީ ބިލެތްފަހީގައި ެއއަރޕޯޓު 

 ސަރަހައްދުެގ، )ށ( އަތޮޅުގެ އެ ހިސާުބގަނާޑއި، ހދ. އަތޮޅުގެ ަކއިިރ ތަރައްޤީކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށާއި، ބިލެތްފެއްސަކީ

ހިސާބުގަނޑާިއ، އެ ސަރަހައްދުގެ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ތަރައްޤީގެ ނާރެހެއް ކަމުަގއި ހަމަޖައްސަވައިެދްއވާނެ ކަމަށް. 

ނަކަށް އެތަން ކަަށވަރުެވގެްނ އެހެންނަމަވެސް، އެްއވެސް ަކހަލަ؛ ބަޖެޓާ ބެހޭ އެއްވެސް ބަޔާނަކުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެ 

ގޮއްަސެއއް ނެތް. އެގޮތަށް ުހންނަ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ބަޖެޓުގެ ތެރޭން، ބަޖެޓުގެ ރިޕޯޓުގެ ތެރޭން ނުވަަތ 

ގޮތަކަްށ  ޔަޤީންކަން ލިބިގެންދާ ،ގޮތުން މާލީ ަވޒީރު ހުށަހަޅުްއވާ ބަޔާުނގެ ތެރޭން ކަށަވަުރވެގެން  ބެހޭ ބަޖެޓާ

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  ،ބޮޑަްށ އުއްމީދުކުރަން . މީގެއިތުރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށްހެންވާނެހެންހަމަޖެ

ކަމަށް. އެ ރަށުެގ  އަަހރު ވަންދެން މުޅިން ހުއްޓިފައި އޮތް ނޫމަރާއަށް ދިރުން ލިބިގެންދާނެ 3ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭން 

އެއާއެީކގައި ކަނޑިތީމަށް އަލަށް ދެއްވާފަިއވާ ފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ހަމަ ކަމަށް. ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށިެގންދާނެ

 މާގެ ނިޒާމު ބަޖެޓުަގއި މިހާރު، އަދި ފޭދޫގައި ފެނާއި ނަރުދައިކަމަށާ އިމުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ެވސް ފެށިގެންދާނެޤާ

، އަުޅގަނޑުމެން ންނަަވއިަލން ބޭނުންވޭކަމަށް. އަުޅގަނޑު އަދި ދަ ެއކަންަކން ވެސް ފެިށގެންދާނެ ތީމާހިމަނުއްވާފައި އޮ

ކަމަށް މި ބަޖެޓު  މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ބަޖެޓަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތްކުރާ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަްއ  ،ވާހަަކއިަގއި އެބަފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް ކޭދެއް ތަނުގައި ގޮތުން މި ބަޖެޓާ ބެހޭ އިރިޕޯޓުތަކާ

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުން ނުކުރެވި  މެއްތޯ،ިމނިވަން މުއަްއސަސާތަކުން ުކރަނީ ކޮންކަ ނީ ކިހިނެއްތޯ،މުންދަހިނގަ

ކަްނަކން ބެލުމުގައި އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިހާރު އަުޅގަނޑުމެްނ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  މި ،އޮތީ ކޮންކަެމއްތޯ

، ޮބޑު ދައުެރއް އަދާކުރަން ފަށަން އެބަޖެހޭ. ަބޖެޓު ހަދާ ދުވަހު ހަމައެކަނި ވުރެ ފުރިަހމަ ދައުރެއް އަދާކުރާ ދައުރަށް
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ފައިސާ އެލޮކޭޓުކުރުަމކުން ެއކަނި އެތަންތާނގެ މަސައްކަްތތަކެއް ފުރިހަމަވެގެނެއް ނުާދނެ. އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ެއއާެއކީަގއި ހަމަ ބޫލެއް ުނކުރަން. އަދި ގަްށ ވެސް އަުޅގަނޑުކަަމކަ ވިގެންދާނެެއަކންކަމަށް ލެ ލާން އެދޭ ބާރު ،ލާންވީ

ވަނަ އަހަރަށް އަުޅގަނޑުމެން މި  2019އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު  ،މި އަހަރު ،އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލަން ޭބނުންވޭ

ބިލިއަން ރުިފޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުުމގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ަވގުތުކޮޅު ވަރަށް ުކޑައޭ. އަދި  30ފާސްކުރާ 

ވެފަިއ،  ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުން އެކުލަަވިއލާފައިވާ ބަޖެޓަކަށް ފަދައިން، މިއީ ގެކުރިން ބައެއް ބޭފުޅުން ިވދާޅުވިމީ

ވިދާުޅވެ އި ހިމެނިފަެއއް ނުެވއޭ ވިދާުޅވެ އަލަށް ަވޑަިއގެންނެވި ސަުރާކރުން ތިމަންނަމެން ބޭނުންވި ކަންތައްތައް ީމގަ

ގޮތަށް އެއް ުދވަސް، ދެ ދުަވސް ތެރޭަގއި  ޅަ އެއްަބއި ފިހެވިފައި އޮންނަ ކޭެކއްބައިކު ދެ ، ައޅުގަނޑުމެންއޮްއވައި 

ސް ެއީކގަިއ މަ ބަރުޑިސެން. އިއޮތީ އެީކގަ  މަސް މި ބަރު ޑިސެން އި ދޫކޮށްލަންޖެހޭ އެްއެޗއްތޯ މީ؟ފާސްކޮށްލާފަ

ރު ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަިއ ސަރުކާރަށް. ެއ ސަރުކާުރގެ ފިނޭންސް ިމނިސްޓަ ދެއްވަްނވީނޫންތޯ މި މަޖިލީހުން އާ

ކަށް ވެސް މި އަންނަ ތިމަންނަމެންގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ރަށަ ،ދަްއކަވަމުން ވިދާުޅިވ އަޑު އަުޅގަނޑު އެހިންވާހަކަފުޅު

އޮތްތޯ  . އެ އެަބއޮތްތޯ މިހާރު ބަޖެޓުގައި؟ދެއްވާފަ. ބޭނުޭމ ދެއްވަން ންނާނޭެއއް ޕްރޮޖެކްުޓ އޮ އަހަރު އާ

ބިިލައން ރުފިޔާއަީކ ކުަޑ އަދަދެްއ  30ނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ. އެ ފުރުޞަތު ޭދން އެބަޖެހޭ. ެއއީ ޔަޤީންކޮށްލަން އަުޅގަ

 .ންގޮތުގެ މަތީ ނޫން. އެއީ ބޮޑު އަދަދެއް. ެއ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވެންވާނީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ތަޞަްއވުރާ އެްއގޮތްވާ

ފައިާވ ިވސްނުންފުޅާ އެްއގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ެއ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުުމގެ ވައްޓަާފޅިއަށް އާރޯކަން ެދއްވަްނ ެގންނަވާ

ބިލިއަްނ  30ލާަފއި ެއނޫން ގޮތަކަށް އިއަުރވަބަޖެުޓގެ ބޭނުންކުރަންާވނީ. އަަވސް އެ ،ބަޖެޓުން ޖާގަތައް ދޭންވާނީ 

ބޭނުންުކރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ރަނގަޅަށް ކުެރވޭ ކަެމއްތޯ  ގެ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު

 .وبركاته هللا حمةالم عليكم ورالس  وވިސްނައިލަްނވާނެ. ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ޢަލީ ޢާޡިމަށް ފުރުޞަތުމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ފަހަރަކު އަޅުގަނުޑ  ގައި ޮކއްޅަށް ތެދުވާ ކޮންމެލީހުގެ ފްލޯ ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި މަޖިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ނޫނުަތކާއި، ޤާނޫުނއަސާީސއާ ެއްއޮގތަށް އަބަދުވެސް ގެންދިއުމަށް ، ގާމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި  ،މި މަޖިލިސް ،ބޫލުކުރަނީގަ

ފުރަތަމައިނުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން.  ވާހަކަ އެންމެބާރުއަޅައިެދއްވުމަށް ހަމަ ދަންނަވައިލަން ބޭނުންވާތީވެ އެ 

ވަޢުުދ  ،އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ބޮްއސުންލާފައިވާ ސަރުކާރަކުން ވަޢުުދވެ ސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ން އަުޅގަނުޑ މި ފުއްދަން އަިއއްަސ އޮތް ަސރުކާރަކަށް އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެްއގެ ތެރޭން އައިސްަފއިާވ ބަޖެޓެއް. އެހެ
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ދަންނަވައިލަނީ، މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ދައުލަތް، މި ސަރުކާރުން މި ޤައުމު ރާއްޖޭން ބޭރަށް 

ނުވާކަން. މިއީ ތެދު ޙަޤީޤަތް. ފިލާފައިންދަރާފައިވާ ދަރަނީގެ އަދަދު އޮޅުންފިލުވަން އުެޅއުޅެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮޅު

އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ  ސަލައެއް. މިއީ ރައްޔިުތންނަށް އޮޅުންފިލަންޖެހޭ މައްހުރިހައި ދިވެހި މިއީ

 މަންދޫބުންނަށް އެނގެންޖެހޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅު ކޮހަކަރު، ވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުަޑކުޑައިުރކޮެޅއް، ބަންގި... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ

 ގެންދިއުމަށް. ކުރިއަށް 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ބޫލުކުރަނީ މި މަޖިލީހުގައި ގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވާހަކަ އަލުްނ ފަށަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ން ގޮުތގެ މަތީ ނޫނުތަާކ އެއްގޮްތވާ، ގާލީހުގެ ގަވާއިާދއިކޮއްޅަށް ތެދުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މި މަޖިލިސް ހިނގަންވާނީ މަޖި

ގުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ަޔޤީނުން ވެސް ރައްޔިތުްނގެ ކަމަށް. ކުންފުނި ހިންގާ އުޫސލުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިން

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަ. މަޖިލިސް، ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ހުރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެކޮޅުހަދާ ކަމެްއގެ ވާހަ

އަޅުގަނޑު ކުރިން އިޝާރާތްުކރިހެން މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ބޮްއސުންލާފައިވާ ސަރުކާަރކުްނ 

ތެރޭން އައިސްަފއިާވ  އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެްއގެ ،ވަޢުދުވެ، ވަޢުދު ުފއްދަން ައއިސްތިބި ސަރުކާަރކަށް އޮޅުެމއްެގ ތެރޭން

ިމ  ،ޤީޤަތުގައި ިދވެހިރާއްޖެމެންނަށް މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް ޙަ ން ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުއެހެބަޖެޓެއް. 

ވެްސ  ސަރުކާރުގެ އެހެން ،އުމުތަކަށް ދަރާފައިވާ ދަރަނީގެ އަދަދު އެްއވެސް ސަރުކާުރގެ ވުޒާާރއަކަށް ޤަދައުލަތް ބޭރުގެ 

ދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ މިއަ  ،އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ .ކަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްނުވާ ފަރާތަކަށް ެއގިފައި

ޤީޤަތުގައި ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާ ބަޖެޓެއް. އްގެ ފައިސާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ޙަޤީޤަތުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަދެޙަ

އާދެ!   ޙަޤީޤަތުަގއި ަވކި ފަރާތަކާ؛އަްނގެ މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންބިލި 30.2 ،ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ މިއަދު މި

ަކުއންސިލުތަކާއި އަދި މި ނޫނަސް  ،ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަާކއި ،މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާއި  ،ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާއި 

އް. އަމާނާތެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ަފރާތުން ހަވާލުކުރާ ބަޖެޓެ ކާސަރުކާރުގެ އެހެންނިހެން ފަރާތްތަ

ކި ވަ  ،ކަށްކާވެްސ ގެންިދއުމުަގއި ަވކި ކުަލޔަކުރަނީ ިމ އަމާނާތް ރައްޔިތުންނާ ިހސާބަށް އަނެއް ގަނޑު އުއްމީދުއަޅު

 ކަށް ބެލުމެއް ނެތި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދޭނެ، ގިންތިޔަ ކަށްފަންތިޔަ

 ،ވެްސ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މިނިސްޓަރުންރާ ބަޖެޓަކީ ފަހަރެްއގައި ން މި ފާސްކުކަމަށް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެ

ގޮތެއް ހެދުމަށްޓަކައި  ބޭނުން ،މޮޑޭ ފުށްގަނޑެއްހެން މޮޑެ ،ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން  ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ެވރިން
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ޤީޤަުތގައި އެ ބަޖެެޓއް ، ޙަ ފާސްކޮށް މި ދޫކޮށްލާ ބަޖެަޓކީއަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލާ ބަޖެެޓއް ނޫން. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން 

ޮގތަށް ކަންކުރުމަށް އަޅުގަނޑު  އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި އޮތް ؛ގޮތް  ވަކި އުސޫލަކުން ކަން ކުރަްނވީ

ސް ސަރުކާުރެގ އަދިވެ ، ަކއުންސިލަުރންނާމިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ވެރިންނާއި ،މިދެންނެވި ވަޒީރުންނާއި 

އަުޅގަނޑުެމން ވަކި ގޮތަކަށް ބަޖެޓުގަިއ  އެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިސްފަރާތްތަކަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަކަ

ގޮތަކަށް ކުރުމަށް ހަމަ އެ ،އެކަެމއް ،ނަމަ އެގޮެތއްކަމަށް ވާ ފާސްކޮށްފަިއވާ ،ވަކި ކަެމއް ކުރަން ކަނަޑެއޅި

 ،ޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެކުރާކަން އަޅުގަނމަޖުބޫރު

ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްތައް ތިމަންނާ މެންނަށް ނުވެއޭ. ތިމަންނަމެންގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަްއ 

މިނިވަން  ،ުކރިހެން ވަޒީރުންމި އިޝާރާތް ގަނޑު ކުރިންއެބައޮތް ސަބަބެއް. އަޅު  އިނުވެފަިއވާ ވާހަކަ. އޭގަ 

ށް ކަންކަން ކުރާ އުސޫލު މީހަކު ބޭނުން ގޮތަކަ ަކއުްނސިލަރުން އެ ،ުކންފުނިތަކުގެ ވެރިން ،މުއައްސަސާަތކުގެ ވެރިން

އަޅުގަނޑުމެްނ މިތަނުން ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް ގާނޫނެއްގެ ސިފަ ޖެހިގެްނ ނުކުންނަ އެއްެޗއް ބޭނުން  ،ނަމަ އޮންނަ

ތަކަށް ހަދާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ގޮ

ގޮތަްށ  ނޫނީ އޭގައި އޮތް ،ނަމަ  އަުޅގނޑުމެން މި ފާސްކުރާ ބަޖެޓާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ކުރާ ،ރައީސަށް ދަންނަވާލަން

އެ އިދާރާައކުން ފިނޭންްސ  ، ެއ ކައުންސިަލކުން ނޫނިއްޔާ ން އެ ވުޒާާރއަކު ،ނަމަކަމަށް ވާ  ކަމެއް ނުކުެރވޭ

 ޤީޤަތުަގއި ކުެށއްއެްއ ނެތި ެއކަންކަން ކުރުމަކީ ޙަމިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަށްފަހު މި މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީްނ ހުއްދަ

ފައި އަދަދެއް ދިނުމަށްފަހު ލާއަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް  ،ނަމައެހެންނޫން ކަމަށް ހަމަ ކަނޑައަޅަން ެއބަޖެހޭ.

މިއީ ވަރަށް ބޮުޑ ލެޭވކަްށ ނެތް. ގަނޑުމެންނަށް ދީލައިެއގޮތަކަށް ައޅު ،ކުރުމަށް ބޭނުން ަކމެއް ،ބޭނުން ގޮތަކަށް

ކަމަށް  ގޮތަށް ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ އޮތް އެ އަމާނާތް އެ ކޮށްަފއި ޮއތް.ރައްޔިތުން ހަވާލު

 ،ބޯހިޔާވަހިކަމާއި  ،ތަޢުލީމާއި ،އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލުކުއަޅުގަނޑު ގަބޫ

 ކުރުމަށް މިއަދުގެ ބަޖެުޓގަިއ ވަަރށް ބޮޑު އަދަެދއް އެބަ ާރ ހަރުދަނާުފގެ ދާއި، ޢަދުލުއިންޞާތާއި ޞިއްޙަ

ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްއެ ެލވިގެްނވޭ. މިއީ ހަމަ ރައްޔިތުން އަމާނާތްތެރިކަމާއެކުަލވައި

ންމު މަީކ މިއަދު ރާއޖޭަގއި އެންމެ މުހިބޯހިޔާވަހިކަ ،ހަވާލުކުރާ އަދަދެއް. އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު އެބަ ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ

 ހާލަުތގައި. ިމއީ އުނދަގޫ ،ދަތި ،ކަންތައް. ވަކިން ާޚްއޞަކޮށް މާލޭގެ ރަްއޔިތުން އުޅެނީ ވަރަށް ިނކަމެތި އެއް

ުއޅެނީ  ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މާލޭގެ ރައްޔިތުން މި ވެސް ގަބޫލުކުާރނެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު

 ހުރިހާ ކަމެއް  އިހަދައި، ނިދަިއ،ކަ  . އެތާ ކައްަކއި،ކުދިން ޮގަވއިގެން 9 ،ކުދިން 8ެއއް ފްލެޓެްއަގއި  ،އެްއކޮޓަރީަގއި

 އަުޅގަނޑު މި ބަޖެޓުން ބޯހިޔާވަހިކަން ދިވެހި  ،. އެހެންކަމުންއެއް ލިބިފަ އެންމެ ކުަޑކުޑަ ކޮޓަރި ކުރުމަށް މިވަނީ

ދިނުމަށް އަދި ާޚއްޞަކޮށް މާޭލެގ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް އޮތް ބޯހިާޔވަހިކަމުެގ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް

ހުޅުމާލެ ހިމެނޭ ގޮތުގައި ބޯހިާޔވަހިކަން  ،ސްތަނެއް ވިޔަ ، މާޭލގެ ސްދަންނަވަނީ މާލޭގެ ބިމެއް ިވޔަމި ،ތެރޭގައި 
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ފަރާތަކަށް ދޭނަމަ އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހެނީ އަުޅގަނޑުމެން މާލޭގައި ދިރިުއޅޭ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް. 

ނަވަނީ ކަންކަން ކުރުމަށް. އެހެން މިދަން ދީގެން މިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިްސކަން ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބިފައިވާ

، އެހެން ސް، ހިންމަފުށި ވިޔަސް ، ތުލުސްދޫ ވިޔަސް ؛ ހުރާ ވިޔަޖެހިގެން ހުރި ރަށުގެ ،ވެސް ބޭނުްނވޭ އަޅުގަނޑު

ތަނަށް ބިްނކޮޅެްއ  އަުޅަގނޑު އެ ،ެވސް ބޭނުންވޭ އެތަނުން ބިންޮކޅެއް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑު  ،ސްރަށެއް ިވޔަ

އެ ރަށްރަށުގެ  މކައުންސިލަރުން އެ ،ބޭފުޅުން ޅުގަނަޑކަށް ނުލިބޭނެ. އެނުން ވެސް އަގެނެއް ހަމަޔަޤީހޯދަން ލައި

ތަންތަނުން ބިން  ކައުންސިލަރުން ބުނާނެ ަވިކ ތަރުތީބަކުން ރަށުގެ ަރއްިޔތުންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށްފަހުއޭ މި

 ދޫކުރާއިރުގައި ނުން ތަން ތަމާލޭގެ ތަން  ތުންނަށްއުސޫލު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މާލޭެގ ރައްޔި ދޫކުރާނީ. ހަމަ އެ

ހަމައެކަިނ  ،ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ިއސްކަމެއް ނުދީމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިްސކަން

ތިބޭ މީހުންނަށް  ެގެއއްަގއި ރަށަކުން އަިއސް ޖެހިގެން ، ނޫނިއްޔާދަފްތަރެއްގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންނަށް

 ؛ދިނުމަށްފަހުނަށް އިސްކަންޔިތުންނަށް ވެވޭ އިހުމާލެއް. އެހެންވީމާ، މާލޭގެ ރަްއޔިތުން ދިނުމަކީ މާލޭގެ ރައް އިސްކަން

ބިން  މާލެ އަިއސް ތިބި ފަރާތްތަކަށް، އަތޮޅުތަކުން ،ރަށްރަށުން ،ވެސް ނުދަންނަވަންގަނޑުމެން ފަހަރެއްގައި އަޅު

، ދިރިނޫޅެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކަްށ ގެދޮރު ދަތިކަން އޮވެ މާލޭގައި  ،ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް

ކަމެއް ނޫން.  ެވސް ގަބޫލުކުރާނެ ހަރެއްަގއިދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު ފަދީ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންނުއިސްކަން

ންނަށް މާލޭގެ ރައްޔިތު .އަޅުގަނޑު މާލޭގެ ރައްޔިތުްނ ތަމްސީލުކުރަން ހުރި މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ދަންނަވާލަން

 ދޭން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ނުކޮށްފަރާތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރު ދިނުމަށްފަހު މެނުވީ އެހެންބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް

ދައުލަތް ދަރާފައި  ޖެޓު ފާސްކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދަކާ އެްއކޮށް. ރާއްޖެ؛ވެސް މި ބަ ނުންގަނޑު ހަމަ ޔަޤީއަޅު

ޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރަނީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވަޢުދު؛ ، އަ ނަމަވެސް ވާވަރު ޭނގުނު

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެފައިވާ ވަޢުދު ފުއްދާނެކަމުގެ އުއްމީުދގައި. ފުއްދާނެކަމުެގ އުއްމީދުގައި ައޅުގަނޑު މި 

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓަށް ވޯޓުލާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައި  2019`. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ، 

މި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެކޯޑު އަަދދަކަށް ބޮޑު ބަޖެޓެކޭ. މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް އެންމެ 

 ވަނަ ައހަރު، ހިނގަމުން މި ދާ އަހަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް 2018ބޮޑު ބަޖެޓު. 
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ޕްރޮޖެކްޓު ފަށައިގެން ވަަނ އަހަރުގައި ހަމަ އެހާމެ ގިނަ  2017ރާއްޖޭަގއި ހިންގަމުންދިޔަ ައހަރެއް. އަދި 

ޕްރޮޖެްކޓުތަކެްއ  ަގއި އ2018ާ، ދިޔައިރު ެއ ޕްރޮޖެްކޓުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސ ވެސް ހަމަ ދަްއކަމުންހިނގަމުން

ތަން  ނިމިގެންދިޔަބިލިޔަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓަކުން  17 ކުޑަކޮށްފައި ދައުލަތް ހިންގުމުގަިއ ޚަރަދު ވެސް ހަމަ، ހިމެނި

ނޑުމެން ލަފާކޮށްފަިއާވ ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ 2018އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. 

 ނުވާ ދަނީ ލިބިފައިމްވަނަ އަހަރު ވެސް އެ އަދަދަށް އާ 2018ން ުރފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް، ބިލިއަ 21އާމްދަނީއަކީ 

މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު  ަނށްލަފާކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން ވަނަ އަހަރަށް  2019ނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރަނީ. އެހެންކަމަށް

ލަ ބަޖެޓު ގެ ޖުމ2019ުފައި، ން އިތުރުކޮށް އަމިލި  700އިތުރަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގައި ބިލިއަން ރުފިޔާ. އޭގެ  29ޖެޓަކީ ބަ

 23، ލަފާކޮށްފައިވާ އަދަދަކީ  ަހރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށްވަނަ އަ 2019. ބިލިއަނަށް އަރާފަ 30 މިހާރު މި ވަނީ

 އީ ބިލިޔަން ރުފިޔާ މި 23ން ރުފިޔާގެ ތަފާތެއް. މި ބިލިއަ 7ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މީގެ ތަފާތު އެބަހުރި 

 ރުިފޔާަގއިހެން ންބިލިއަ 21ދު ނިމޭއިރު އޮންނާނީ ލަފާކުރާ އަދަދެއް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ހަމަ ހީވަނީ މި އަދަ

ދަނީ ނުލިބިފައި ވަނީ. އާމްދަނީ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ހަމަ މި އަދަދުތައް ލަފާކޮށްފައި އެ އަދަދަްށ އާމް

ޅުގަނޑަށް ، މިއީ މިހާތަނަށް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓް އިތުރުެވގެންދާނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އައެހެންވީމާ

ބަޖެޓެއް އެކުެލިވގެން  މިހާ ބޮޑު ،ނުގެ ބަެޖޓެއް ވީމަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަނީބިލިއަ 30ވެނީ ބެލެ

އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިާރ، ފޭދޫ ދާިއރާއަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެޭރަގިއ  ސިީޓގެ މި ބަޖެުޓގަިއ އަްއޑޫ ،ދާއިރުނިމިގެން

ހަމައެކަނި ފޭދޫގެ ދަނޑު  ،ތުަގއި ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރު އޮތީއަލަށް ފަށާ ޕްރޮޖެކްޓުެގ ގޮ

ދާއިާރ  85ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީެއްއގައި މަޖިލީހުގައި  5000ން ރުފިޔާ. މިއީ މިލިއަ 1.8ޑިވެލޮޕްކުރުމަށްޓަަކއި 

، ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައިއެްއ ރަށަަކށް ނިސްބަތްވާ. ދެ ،ގެތެެރިއން އެއް ާދއިރާކަނޑައެޅިަފިއވާއިރު އޭ

ްނ ރުފިޔާ ފޭދޫގެ މަގުތައް މިލިއަ 10މިލިއަން ރުފިޔާެގ ތެރެއިން  600މަރުޙަލާގައި އިތުރުކުެރވުުނ 

، ޖުމްލަ އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭގަިއ ގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. އެހެންވީމާާވކަން އަޅު ރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ހިމެނިފައިތަ

ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު  ،ން ރުފިާޔ. އެހެންނަމަވެސް، ީމގެ ކުީރ އަހަރުތަކުަގއި އަުޅގަނޑު މިަދންނަވަނީމިލިއަ 11.8 އޮތީ މި

ގަނުޑ ހަމަ ހުރި. އަޅު ހަމަ އެކަށީގެްނވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުތައް ގެެނވިފައި އެބައެކުެލވިގެންދިަޔއިރު ާރއްޖޭެގ ރަށްރަށަށް 

ހެކްޓަުރގެ ބިން  47 ށްަޓކައި ފޭދޫގެ ވަަށިއގެން ތެރޭގައި ފޭދޫގެ ތަރައްޤީއައަހަރު 5ވެދިޔަ ފާހަގަކޮށްލާނަން ވޭތު

 އް ތަރައްޤީކުެރވި، އަދި  ެއޅި، ފޭދޫގެ ސްކޫުލގެ އިމާރާތްތަހިއްކި، ފޭދޫގެ ނަރުދަމާ އެިޅ، ފޭދޫގައި ސާފު ބޯފެން

ގޮއިްނ ތުންނަށް؛ ހަމަ އޮންދޫ ރައްޔިކުރެވި، މިހެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ ތަރައްޤީތައް ފޭދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު

އް ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ މަޝްރޫޢު. ރުވެސް ހިނގަހިނގާ އޮްތ މަޝްރޫޢެމިހާޕްރޮކެކްޓެްއގެ ގޮތުަގއި 

ށް ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން މި މަޝްރޫޢު ، މި މަޝްޫރޢައެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން

މަޝްރޫޢު މި ވާލުކުރެވިަފއިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ހަޓްރެކްްޓ ހަވާލުކުރެވުނު ފަރާތައް ފަިއސާ ކޮން ،ހިންގާ ފަރާތަށް
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ުޅގަނުޑ ކަމަށް އަ އްުލކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއްވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ޙަ 2019ވެސް  މިހާރު ކުރިއަކަށްނުދޭ. މިއީ

 ،ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުކުެރވި  2017މަސައްކަތް މި ވަނީ ެއއާެއުކ ފޭދޫގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމުެގ ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމަ

، އެ މަަސއްކަތް ެވސް ރު ފެށިފައި މި ވަނީ. އެހެންވީމާވަނަ އަހަރު އެ މަސަްއކަތުަގއި ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިހާ 2018

މެން ފޭދޫ ފައިާސގެ ދަތިކަމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީުދކުރަން. އަުޅގަނޑު ،ނެތި ހުއްޓުމެއް

ފޭދޫ މިހާރު  ތެރޭަގއި ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި ސ. ގެވަނަ ައހަރު 2018ަހއުިސންގ ޔުނިޓު  100ރައްޔިތުންނަށް 

ފޮތުގައި ފޭދޫގެ ނަން  ހައުސިންގ ޔުނިޓު އޮތް ބަޖެޓު 100 ،އް ކަމަށް ހިމެނިފައިއޮތް މަޝްޫރޢެޓެންޑަރިންގައި 

ތަނެއް ނުފެނޭ ބަޖެޓު  ފޭދޫގެ ނަމުގައި އޮތް އުސިްނގ ުޔނިޓު ސ.ހަ 100. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އެ ހިމެނިފަ

ނެއްގެ ތެެރއިން އެކަްނ ދީ ފަންޑުން ލިބޭ ލޯ، ސަޢުއަުޅގަނޑަށް ޖަވާބު ލިބެނީ ގައި. އަުޅގަނޑު އެ ސުާވލުކުރީމާފޮތު

، އަުޅގަނޑު ތް. އެހެންވީމާ އެ ވާހަކަެއއް ނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ެއ ލޯނުގެ ތެރެއިން ކުރާނެ ކަމެއްގެ ތެޭރގައިކުރެވޭނޭ

ސިޓީ ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް މި ވާހަކަ ހަމަ ގެންނަން.  ހަމަ ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް، އަްއޑޫ

 ާރއްޖޭގެ މިހާރު ،ދާއިރުރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެން ބިލިަޔން 30ސަރުކާރުން  ޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަނީ، އާއަ

ހުރިހާ  ގެ ތެރެއިން އަލަށް ފަށަން ހުރިައދި މި ބަޖެޓު ،ނެތި އް ހުއްޓުމެއްވެސް މަްޝރޫޢެހިނގަމުންދާ އެއް 

މަޝްރޫޢުތަކެއް ފެށިގެން ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ ަފދަ ރަނގަޅު ތަަރއްޤީއަާކެއކު ކުިރއަށްދާ ވެިރކަމެްއ 

ގަނޑު ެވސް އުއްމީދުކުރަނީ އެގޮތަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އެއީ ރަްއޔިތުްނގެ ުއއްމީދު. އަޅު 

 ޚަަރދުތައް އިތުރަށް ބޮޑުވެގެްނ؛ އެހެންނަމަވެސް، މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ދައުލަތުގެ

މި ބަޖެޓު ވެސް ރިކަރަންޓު ޚަރަދާއި އަދި އެހެނިހެން  ،އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރީ އަަހރުތަކުަގއި މި ވާހަކަ ދައްކާަފއި

ތަން ފެނުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ދަރަިނ  ރަދުތައް އިތުރަށް ބޮޑުެވގެންދާޚަ

އޮތް ކަމަށް މި ދައްކަނީ. މި  ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއް 48އޮތީ  ގޮތުން މި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ

ދަރަނި. އެންެމ ދަރަނި ކުަޑކޮށް ގޮސްފައި  ރެްއގެ ތެެރއިން ައއިސްފައި އޮތްކާދަރަންޏަކީ މި ވޭުތވެދިޔަ ހުިރހާ ސަރު

އަހަރަށް ނިސްބަތްކޮށްލާއިރު މި ސަރުކާރުގެ ދަރަނި. މިދިޔަ  5ގޮުތގައި  އޮތީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ

ފިޔާގެ ދަރަންޏަކާެއކު ިމ ވަރަކަށް ބިިލޔަން ރު 30ވަަރކަށް،  29ސަރުކާރުގެ ދަރަނި. މިީއ ހަމަ ޙަޤީޤަތް. އެއީ 

ބިަޔ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގާަފއި ނިންމާލިއިުރ  ިއވަރު ބޮޑެތި ޕްޮރޖެކްޓުތަކަށް؛ވާުލވިިއރު އެތައް ބަ  ހަވާުލވީ. ހަސަރުކާރު

. ެއ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެެރއިން ދަނީ ލިބޭނެ ަވސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްދީފަބިިލޔަނަށް ދިޔައީ. ެއއީ ދައުލަތަށް އާމް 48

ގައި ކުަޑވާ ކަހަަލ މަގުތަކެްއ، ދޮރުތަކެއް ހުުޅވައިދީފައި ސަރުކާރު މިވަުރ ނތާ އުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުރިއަްށ އޮތްދަ

ވޭުތވެދިޔަ ތާނގައި ސަރުކާރުތަކުން ދަރާފައި ހުރި ދަރަނި ދައްކާފައި  ،ކުރިމަތިލިއިރު ކުރިއަށް އޮތް ދަރަންޏަކާ

ގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ބިލިޔަނުން ދަރަނި ދައްކާފައި ހުރިކަން ވެސް އަޅު 2 ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މަތީން ؛ހުރިކަން ވެސް

ފަހަރު  ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ެވސް އަދިވެްސ ެއއްއެހެންވީމާ
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ސިޓީ ފޭދޫ   އައްޑޫން ރުފިޔާއެްއގެ ބަޖެޓުންބިލިއަ 30، ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ

ނުާވ ވަރަށް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިކޮށް މުޅި ައއްޫޑ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ަޙއްޤުާވ މިން، އަދި ޚާްއޞަ ރައްޔިތުންނަށް

 ވާހަކަ ދަންނަވަމުން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އިބްރާހީމްމަރަދޫ 

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 5މަަރދޫ ދާއިރާއަކީ މި ހިނގާ  ؛އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

. . ދާއިރާަގއި ބިން އޮތީ ފުރިފައަހަރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ އިހުމާލުވެފަިއވާ ދާއިާރއެއް 5 އަހަރު ވެސް އަދި ޭއގެ ކުރީ

. ދާއިރާއަކީ މަސްވެިރ ދާއިރާއެްއ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ނދަރު އޮތީ ހަލާކުވެ ބޮޑުކުަރންޖެހިފަވަޒީާފގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ބަ 

 ެއއްގޮތަްށ ތަރައްީޤުވމަށް ބޭނުންވޭ. ދިރިއުޅުން  ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނ ވެްސ ރާއްޖޭެގ އެހެން ަރއްޔިުތންނެކޭ

ރުޞަތު ފާގަތިކަންމަތީ ދިރިއުޅެން ބޭނުންވޭ. ރަށުގައި ތިެބގެން ަވޒީފާ އަދާކުރާނެ ފުތަނަވަސްކުރަން ބޭނުންވޭ. ުއފާ

އަޅުގަނޑުެގ  ދިއުމަީކ ވެސް މިއަދުއްތަުކގެ ފުރުޞަތުތައް ފުޅާެވގެންއާއި އަދި އެނޫން ކަންތަވެސް ބޭނުންވޭ. ިވޔަފާރި

ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ  ުއއްމީދެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ުޒާވނުންގެ ވަރަށް ފޮނި 

ހުރި. އޭގެތެޭރގައި ބިން ން އެއްޗެހިތަެކއް ޖެހިފައި އެބަދާއިރާއަށް އެހެން ދާއިރާތަެކޭކ ވެސް އެްއގޮތަށް ނިސްބަތު 

 ރު ެވސް މަރަދޫގެ ޮއޑިވެރިންނާއި އަހަ 10ގެ މަޝްރޫޢު ފާހަގަކުރަން. ވޭތުވެިދޔަ ހިއްކުމާއި ބަނދަރު ބޮޑުކުުރމު

އެ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްެއޅިފަިއވާ  ،ދިޔައީ ބަނދަުރގެ ދަތިކަމާ ހުރެރިން އަބަދުވެސް ަޝުކވާކުރަމުންމަސްވެ

އެ ދޯނިތައް އަޅާެނ  ،ދާއިރުއް އިތުރުވަމުންުދވަހަށް ދޯނިތަ ވާހަކަ. މަސްވެރި ރަށަކަށް ެވފައި އެއް ދުވަހުން އަނެއް

ސަރުކާރުން މިކަމަށް ައަވސް ޙައްލެއް ގެނެސްދެްއވާެނ  . އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން އާ ޖާގަިއގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކަ

މާެއކު ފަސޭހަކަ ،ދިރުންތަކެއް ގެނައުމަށް މަަސއްކަްތކުަރމުންދާއިރު މަށް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްެޖއަށް އިޤްތިޞާީދ އާ ކަ

 ފުޅާކުރެވެން ހުރި އިޤްތިޞާީދ ވަސީލަތްތައް ފުޅާކުރުމަކީ ުމހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެގޮތުން ައއްޑު 

ކޮށް ައޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިާރެގ ، އަދި ވަކިން ޚާއްޞައަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދަށް އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވެސް 

ބަނދަުރ ފުޅާކުރުން. ބަނދަރު ފުޅާކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  އް ގެނެސްދޭނެކަމެއްވަރަށް ފަހިކަމެއިޤްތިޞާދަށް 

 ،ވެސް ހިމެނިފައިާވ އަދަދަީކ އެންމެ އެކަީށގެްނވާ އަދަދެޭކ ދެންނެވޭކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓުގެ ދަތިކަާމއި

ނެ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް .ީޕ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ބެިހެގންދާމުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ަރއްިޔތުންނަށް ނިސްބަތުން ޕީ.އެްސ.އައި

ްއކަތް ކީ. އެހެންނަމަވެސް، މަސަވަރެއް ނޫން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮތީއެންމެ ެއކަށީގެްނވާ މިން ،ޖެހިފައިވާތީކުރަން
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ގަނޑު އުއްމީދުކުރަން އަހަރަްށ ބަހާލައިގެން މަރަދޫ ބަނދަުރ ފުޅާކުރުމަކީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް. އަޅު  2ބަޖެުޓ  ،ފަށައިގެން

ން އެކަން ކުަރއްވާނެ ކަމަށް. ބަޖެުޓގައި ޖެުހމަކުން އަދި ނުނިމޭ. ބަޖެޓް ތަންފީޒުވުމުން ރައްޔިތުންނަށް އަދުގެ ސަުރކާރު

އޭގެ ލާބަާޔއި މަންފާ މި ކުރަނީ. އަދި ޤައުމަށް ވެސް ެއިއން ފައިދާއެއް ކުރަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން 

ދޫ ދާއިރާގައި މި ވަގުުތ ބަޖެޓުގައިވާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި، ެއ ބަޖެޓުގައި އޮތް މަޤްޞަދު މަރަ

ހާސިލުވާނެ ގޮތެްއގެ މަތީން ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކޮށްދެއްާވނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓެއް ކޮންމެ އަހަރަކު 

ކަންތައްަތކެއް ފުއްދުމަށް. ދައުލަތުގެ ފަރާުތން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ވެސް މި ެއކުލަަވއިލަނީ ރަްއޔިތުން އެދޭ 

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އަދި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އުފެއްދުންތެރި އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމަށް. އަިދ 

ވޭ ޒާތުގެ ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދީ ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް، ވަިކަވކި ވިޔަފާރިަތކަށާއި އަމިއްަލ ފަރުދުންނަށް ނުކުރެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަހިވާ ފަަދ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ާޤއިުމކުރުމަކީ ދައުލަުތގެ ފަރާތުން، ސަރުކާރުން ކޮށްދެްއވަންޖެހޭ 

ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާްއޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަށްދާއިރު، އަދި ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް އިްއޒަތްތެރި ބައެްއ 

ންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، އަުޅގަނޑުމެްނެގ ދަރަނި، އެކިއުމިލޭޓް ދަރަނި މިދިޔަ ވިއްސަކަްށ، ތިރީސް މެ

ބިލިއަނާ ހަމައަށް އަރަމުންދާިއރު، ައޅުގަނޑުމެން ފުންކޮްށ  50ބިލިއަާނ ހަމައަށް، މިދެންނެވީ  30އަހަރު ތެރޭަގއި 

 ދަރަނި އަދާކުރެޭވނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ބައްޓަންކުރުން، ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބަޮއތް. އެއީ މި

ފަރުމާކުރުން، ޑިަޒއިންކުރުން. މިކަން ކުރެވޭނީ އުެފއްދުންތެރި، އާމްދަނީ އިތުުރވާނެ ފަދަ ަވސީލަތްތަކަށް ބިނާކޮށްގެން، 

ޗަރ ޤާއިުމކޮށްގެން. އުފެއްދުންތެރިކަްނ އެކަމަށް އަމާޒުކޮްށގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ އިންފްރާސްޓްރަކް

އިތުރުވާނެ ގޮތަކަްށ އަުޅގަނުޑމެންގެ ދައުލަުތގެ ޚަރަދު ބިާނކޮށްގެން. އެހެންވީމާ، މި ަކންކަން ކުރުމަށް ރިކަރަންުޓ 

ދި ޚަރަދު އިތުރުވަމުންދާއިުރގަިއ ވެސް މިދެންނެވި ނުކުތާެގ މައްޗަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުަކމެއް ދިނުމަކީ މުހިންމު އަ

ބޭނުންތެރިކަމެއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގަިއ، އަޮތޅުަތކުަގއި އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ 

ޤާއިމުކުރަންވީ މިހާރު ކުރިއަަރމުން އަންނަ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ފަހިވާނެ ގޮތަކަްށ. ފެނާއި، ނަރުދަމާ، ކުނި 

ބަޖެހޭ. އެ ތަންތަނުގައި ޕަބްލިކް އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިުމކޮށްދޭން ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުތައް ހަުރދަނާކުރަން އެ

އެބަޖެހޭ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފަހި ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންެގ ރަށްރަށުގައި ކަންކަން ވެގެްނދާނެ ގޮތަކަށް އެބަ ކަންކަން 

ން ނުވަަތ ޖަޒީރާ ވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމަީކ އަމާޒުކުރަންޖެހޭ. ރާއްޭޖގެ ތިާމވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާިއ، ރަުށގެ ރަށުވަންތަކަ

ވެސް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ާރއްޖޭެގ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ވެސް ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކެއް އަންނަން 

ދުނިޔެއެްއަގިއ އެބަޖެހޭ. އޭގެތެޭރަގއި އިންާސނީ ވަސީލަތްތައް ތަަރއްޤީކުަރންޖެހޭ. ކުރިއަރަމުން، ބަދަލުަވމުން އަންނަ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ނިާޒމު ދުނިޔެއާ ފައިހަމަކުެރވޭ ޮގތަކަށް، އަދި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ރާއްޖެއިން ބޭނުންކުެރވެން 

ހުރި ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުން އޭެގ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގިއ ކުރެޭވ ގޮތަްށ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޅަދަރީންތަްއ ބިނާކުރުމަށް 

 ފިޔަވަޅުނޭޭޅ ކަމަށް ވަނީ ވިއްާޔ، ދުނިޔޭެގ އިޤްތިޞާދުގައި އަުޅގަނޑުެމން ދާނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް މިއަދުން މިއަދަށް
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ދުވަހުން ފަހަތަށް. އަދި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާްމދަނީ ވެސް ދާނީ މަދުވަުމން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ކުރިއަްށގެންދަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމަކީ ވެސް ވިސްުނންތެރިކަމާއެކީ، ރޭވުންތެިރކަމާއެކީ

މަސްވެރިންނަށް، ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް އަުޅގަނޑު ނިސްބަްތވާ ދާއިާރގެ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮުޑ 

ރީމާ ދައްޗަީކ، އެންދެމުން ދަތިވުން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މަސްވެިރން ތާއަބަދު ކުރާ ޝަކުވާެއްއ، އެ މީހުން މަސްކި

ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ނުވަތަ ލާރި، ދުވަހުން ދުވަހަށް ނުވަތަ އެކަީށގެންވާ މުއްދަތެްއގައި ުނލިބި؛ ބައެއް ފަހަރު މަހެއް، 

ދެ މަސްދުވަސް ެވސް ފާއިުތވަމުންދޭ. އެ ޝަުކވާ ަތކުރާުރކޮށް މަސްވެރިން އެބަ ކުރަުމންދޭ. އެހެންވީމާ، ާއ ބަޖެޓް 

ރުން ވަރަށް އިސްކަެމއްދޭންޖެހޭ ކަމެއް، މަސްވެރިން ކިރުވާ މަހަށް ހަމައަގު ަވގުތުްނ ތަންފީޒުކުރަމުންދާއިރު ސަރުކާ 

ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ފައިާސގެ ނިޒާމު ބައްޓަންކުރުން. ބޭންކިްނގ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ވިަޔްސ އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް 

ްތ ކަމެއް. ރަްއޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ހިތްދަތިކަމާއި މެދުވެރިކޮށްގެން ިވޔަސް، އެަކމަކީ ވަރަށް ޮބޑަށް ކުރަންޖެިހފައި އޮ

ނުތަނަވަސްކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް، މަސްެވރިން ކިރުވާ މަހަށް ހަމައަގު ނުލިބުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ދަރަނިވެރިވުާމ  ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ތަކުރާރުކޮށް މަސްވެރިން ކުރާ ޝަކުވާއެއް. އެ މީހުން ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި،

ވަނަ އަހަރު  2019ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ވެސް މައްސަލައެއް މިއީ. ައޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން، މި އާ ބަޖެޓް 

 ތަންފީޒުކުރަމުންދާއިރު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒާދަށް.ޢަލީ ފަ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ވަަނ އަހަރުގެ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ  2019`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

އެ ކޮމިޓީަގއި ަވރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެްއ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަިއވާ ރިޕޯޓުަގއި 

ކޮށްފައިާވކަން އެނގޭ. އެހެންަކމުން، ކޮމިޓީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަްށފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ސް ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުަލތުގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިުރ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންގެ ވެ  2019

ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ެވސް އެބަޮއތް. މި ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނީ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ބަޖެޓާ މެދު 

 48އާދެ! ދައުލަުތގެ ދަރަނި ބޮޑުވާ މަންޒަރު.  ،ބޮޑުވެ  އޮތީ ދައުލަތުެގ ޚަރަދު ބަާލއިރު ެފންނަން ބުނެލަންއެްއޗެއް 

ދަރަނި އިުތރުވާ މަންޒަރު. ައޅުގަނޑު  11.69%ނޑަކަށް ނަށް އިތުރުވެ ގާްތގަބިލިއަ 55ބިލިއަނުގައި ހުރި ދަރަނި 

ދަންނަވާނީ މިއީ އަޅުގަނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ޤައުމު ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ. ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް 

ކޮށްޭދންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. ޤައުމުެގ އިދާރާތައް ހަލުވި ސްޕީޑެްއގައި ހިނގާނެ މަގުފަހި
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ކުެރވޭނީ ބަޖެޓުގެ ވެސް ތަނަވަްސކަން ލިބިގެން. އަޅުގަނޑު ންނަށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުަގއި ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެ

ުނަވތަ ބަޖެޓުގެ ކަންތައްތައް ާފސްކުރަމުންދާ މި މަރުޙަލާގައި  ،ދަންނަވާނީ ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު

ޚަރަދު ކުޑަ ިނޒާމެއް  ،ެވސް ދައުލަތުގެ ކަންަތއްތަްއ ހިންގުމުގައި ިއސްރާފު ުކޑަކޮށް ރިއަށް އޮތް ތާނގައިކު

މާަދމާއަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަބަބަކީ،  ،ޤާއިމުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އެީއ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު

ްނ ބިލިއަ 1.6ގާތްގަނަޑކަށް މި ބަޖެޓުގައި  ،ބެލަންސަށް ބަލާއިރުމިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ 

އިންސައްތަ. ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އަދަދެއް. ރަނަގުޅ  1.9ނިސްބަތުން ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  ވަނީ. މިއީ ޑެފިސިޓު މި

ޚަރަދު އިތުރުވާ  ކަމަްށ  މިދާ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ،އަދަދެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ފަދަ ތަކުލީފުތަކެއް ދިމާވެދާނޭ. ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޫފުލޭ ވަންޏާ

ން ބޭނުންވާ . އިންސާނު، ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބޭނުްނވާނޭހުރިހާ އެންމެން ެވސް ،ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނަވނީ

މިނެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެންގެ ރިސޯސްތަކަކީ ނުަވަތ  ،ހައްދެއް  ަގއިކަންތައްތަކަކީ އޭ

 ،ކީ ޭއގައި ލިމިޓުތަެކއް ހުރި ކަންތައްތައް. އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު ވާހަކަދަްއކާއިރުއަޅުގަނޑުމެންގެ  ވަސީލަތްަތއްތަކަ

ބަޖެޓުގެ އާްމދަނީ ލިބޭނެ ކަންތައްތަކަކީ  އި، ކަންތައްތަކާ ބަޖެޓުގެ ާއމްދަނީ އިތުރުކުރަން ހުރި ،މި ބަޖެޓުގައި

އަހަރު ވެސް އަދި މާޒީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  4އިތުވި ފާރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

ވާ މަންޒަރު. ވެފައިފެނިގެންދިޔައީ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ބައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލު

ހޯދާނެ ކަމަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ދޫކޮށްލާ  ،ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް

ަދއުލަތައް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެގެންދިއުން. މިއީ  ،ނަތީޖާއަކީ ފަހުން ވެސް ތަންފީޒުނުކުރެިވދިޔަ މަންޒަރު. އާޚިރު

އަދި ދައުލަުތގެ ޚަރަދުތަްއ  ،ން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ަދއުލަތުެގ އާމްދަނީ އެބަޖެހޭ އިތުރުވާެނ ގޮަތކަށްއަޅުގަނޑުމެ

ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫަލކުން ުކރެވޭނެ ކަންތައްަތކެްއގެ ގޮުތަގއި ހިމަނަން އެބަޖެހޭ. އާސަްނދަ ނިޒާމު ކަހަލަ ރަްއޔިތުން 

ރަްއޔިުތންނަށް އޭގެ އެންމެ ލާބަޔާއި  ،ރުދަނާ ގޮތެްއގަިއ އިސްރާފު ުކޑަކޮށްއޭެގ އެންމެ ހަ ،ބޭނުންވާ ނިޒާމުތަކަކީ 

ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުެރވިފަިއވާ ނިޒާމަކަްށ ވާން އެބަޖެހޭ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންެގ  މަންފާ ލިބޭނެ

ގޮެތއްަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް މި  ލަމުަކއި ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޖުިދވެހިާރއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލަށްޓަ ،މުސްތަޤުބަލަށްޓަކައި

ތަކަްށ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު ،ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުރަން. ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ވެގެން ުނވަތަ ކޮމިޓީން ާފސްކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންނާ ގޮތާއި އަދި އިޞްާލޙު ބަލައިލާއިރު މި ބަޖެޓު ހުށަހެޅުނު

ހުއްޓޭ. އޭގެތެޭރގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުާރ  އިރު ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަިއސްފަިއ އެބައިހަމައަށް އަ

ގިނަ ކަންތައްތަެކއް  ކަންތައްތަެކއް ެވސް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑު އެ ާދއިރާައކަށް ނިސްބަތްވާ ފުަވއްމުލަކަށް ެވސް ވަރަށް

 ހުރި. ފުަވއްމުލަކު ުޒވާނުން ބޭނުންވަނީ ޓާފް ދަނޑެއް. ޓާފް ދަނޑުގެމި ބަޖެޓު ތެރެއިން އަލަށް ވެސް އައިސްަފއި އެބަ

. ައޅުގަނުޑ އެބައޮތް އެކުަލވައިެލވިފަ އްލު ވެްސ މި ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބަެޖޓު ފޮތުގައި މިހާރުޙަ
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އިދާރާތަކުން މި ތަންފީޒުކުރަން ވެސް  އަދި ބަޖެޓު ފޮތުަގއި ެއއްެޗއް ހިމެނުމަކުން ނިމުނީކީ ނޫނޭ. ތަންފީޒީ ދަންނަވާނީ

 ހަމައަށް. އާ 31ަބރު މަހުގެ ކުރަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަޫބލުކުރަން ބަޖެޓު ފާސް މި

ީމގެތެރޭަގއި ވަނަ ުދވަހު ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް  31ބަރު ޑިސެން މަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ވެސް ހަ

ހުރިހާ ކަމަކީ ފުރަތަމަ ދުވަހުަގއި ުނވަތަ ފުރަތަމަ މަސްދުވަްސ  ،ވާީތވެ ެލވިފަިއާވ ބަޖެޓަކަށްމެނިގެން އެކުަލވައިހި

ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމުެގ  ން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަްށވުރެތެރޭގައި ތަންފީޒުކުެރވޭނެ ަކންތައްތަކެއް ނޫ

 އި،ަޤއުމުަގއި ޚަރަދުުކޑަ ކުރާނެ ިނޒާމުތަކަކާ  ،ގޮތަާކއި  ތަަރއްޤީކުރާނެތަރައްޤީގެ ޕްލޭެނއް ެއކުލަަވިއގެން ޤައުމު

ކޮށްިފއްާޔ ތަެކއް ެއކުލަަވއިަލއިގެން މަަސއްކަތްޤައުމުަގއި ތަރައްީޤއަކީ ދެމެހެްއޓިނިވި ތަރައްީޤއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޕްލޭން

، ކުރެވިދާނޭ. ފުވައްމުލަކު ަމގު ހެދުމާއިލާމަތްމެންނަށް މި ދަރަނިން ސައަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ަޤއުމު އަުޅގަނޑު

ވެސް ބަޖެޓުގަިއ  ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ، ހޮސްޕިޓަލަށްހޮސްޕިޓަލުގެ ަވސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި  ފުވައްމުލަކު

ވަެރްއ  ވެސް އްުލކުރުމަށްޓަަކއި ެވސް ކޮންމެދި ެއއާެއކު ބަނދަރުގެ ދަތިކަން ޙަކަމީ ައޅުގަނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް. އަތްއޮ

 ދަންނަވާނީ ހަމައެކަިނ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާތީ އަޅުގަނޑު އެ ކަމަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު

ފުަވއްމުލަކު ކަހަލަ  ،. އަުޅގަނޑުމެްނ ކަހަލަނުނިމެއޭ މްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮްށގެން އަދި އެަކންމިފަދަ ޢު

އައިްސއާ ެއްއޗެހި ވެްސ  ،ފަރާްތތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާއި ރާކުއި މަްސވެރިކަންންނަ ތަންތަނުގައެކަހެރިކޮށް އޮ

ތަނުަގއި  ލިބޭނެ ގޮތް އެބަޖެހޭ ހަދަން. އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި މަގުތަކެއް ތަަރއްޤީކޮށް ނިންާމލެވޭކަށް ނެތޭ. އެ

 ،ސްވެ ޔަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއްނުވަތަ ެއ ރަށެްއގަިއ، އެ އަތޮޅެްއަގއި، އެ ސިީޓެއއްަގިއ ދިރިއުޅޭ ބަ 

ދާނީ. އެއީ އަސްުލ އެ ކަންތައް ކުރިއަރައި  ނުވަތަ އެ ވަސީލަތްތައް ާޤއިމުކުރެިވގެންނޭވަސީލަތްތަެކއް ތަރައްީޤވެގެްނނޭ

އި އޭރު ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގަ  2008އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކޭ ތަރަްއޤީއަކީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ 

ކުެރވުނު. ނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަްށ ކައި ވެްސ ބިމެއް ަވކިއޮތް ސަރުކާރުން ފުަވއްމުލަާކ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ހެދުމަށްޓަ

ރު ެވސް އެ ސިޓީ ޮހޓަލެއް ނެތް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެފަދަ ކަންތައްތަްއ އަަހރު ވީއި 11އަހަރު  10 ރުއިއައި 

އެ  ،ކުރެިވގެން ރަށްރަުށގަިއ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތު ލިބިގެންރަށްފުށުަގއި ާޤއިމު ،ރަށްރަށުގައި

 ތަކަށްައޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ނަށް ހެދިއްޖެ ކަމުގައި ވަންޏާމީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަށް އަުޅގަނޑުމެން

  ، ބޭނުންވަނީ ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސްފައިސާތަެކއް ވަެދގެންދާނޭ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ޭއގެތެެރއިން ވެސް

ތަންީފޒީ އިދާރާތަކުން މި ބަޖެުޓ  .މި ބަޖެޓަކީ ތަންފީޒުކުރެވޭެނ ބަޖެޓަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާށޭ

އް ކަމުަގއި ތަންފީޒުކޮށްދެްއވާށޭ. މި ބަޖެޓުގައި ހުރި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮންމެހެން ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތަކެ

ބަރާބަރަށް ކުރާ ކަްނތައްތަކެްއ ގޮުތަގއި ދެކޭށޭ. ،އެ ަކންތައްތައް ކުރުމުގަިއ އިހުމާުލނުވެ  ،އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭތީ

ޒުވާނުން ކުިޅވަރު ކުުޅމަށްޓަކައި އިންޑޯ ހޯލެްއ މި  ،ފުވައްމުލަުކގެ ޒުވާނުންނަށް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އެއީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ މި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމެކޭ. އަދި އެއާެއކު  ،މެނިފައިާވތީބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހި
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 ބަދަލުތަކެއް ގެެނސް އެ މިސްކިތް ވެސް މި  މަސްޖިދުލް ހުދާގެ އިމާރާތަށްޖާގަިއގެ ދަތިކަން އިހުސާްސުކރަމުންދާ

ިމފަދަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ،ލަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާޖެުޓގެ ތެޭރގަިއ ވަނީ ހިމެނިފައަހަރުގެ ބަ

އާމްދަނީ  ،ެލވިގެން ކުަލވައިައޅުގަނޑުމެންގެ ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުަތކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ބަޖެޓު އެ ،ޤާއިމުކުރަމުންދާއިރު

ރަށުަގިއ ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ލިބޭ ގޮތަކަްށ  ބަޖެޓުގެ ކަންތައްަތއް  ،ގޮތަކަށް ލިބޭނެ

ާޔ ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ެއދުމެކޭ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްތަންފީޒުކުރެވެމުން

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުަވން.އަށް ފުރުޞަތުމޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ދުއްފުށީކުޅު

ން ބިލިއަ 30ބަޖެޓަކީ  މި ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަނަ އަހަރަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް 2019ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި

ފުށީގެ މަގު ކުޅުދުއް ވަނީ ހިމެނިފަ. ކަންތައްތަކެއް މި ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގިނަ .ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

ލަ ނޑުމެްނ ވާނީ ހިމަނާފަ. ޖުމުބޭނުންވާ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ައޅުގަ ުކޅުދުްއފުށްޓަށް ހެދުމުގެ ކަންތަކާއި،

. ޅުގަނޑު ވާނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދީފަގޮތެްއގައި ބުނަންޏާ ކުޅުދުްއފުށީ ކައުންސިލުން ބޭނުންވި ހުރިހާ ކަމެއް އަ

. އަދި ކުޅުދުއްުފށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސަްއކަްތ ކްލާސްރޫމް ވެްސ ވާީނ ހިމަނާފަ 12، އޭ.އީ.ސީެގ ތެޭރގައި އޭގެ

އި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތެރޭގަ ގެއަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި

ބާރަށް ހަމަ ހަމައެާއއެކު ެއއަރޕޯޓުގެ މަސަްއކަތަކީ ވެސް  ވެގެންދާނެ. ހޮސްޕިޓަލް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް

ދިޔައިުރ . ބަޖެުޓެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށްަވގުތު ެވސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން ކުރިއަށްދާނެ މަސައްކަެތއް ަކމުގައި މި

 ވެސް ގެ ފަރާތްތަކަށްތީ އެހެން ދާއިރާތަކު ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަށް ވާ މެންއަޅުަގނޑު ،އަޅުގަނޑުމެން ބެލީމު

 600ވަނީ ގާތްގަނަޑކަށް  ބަޖެޓަށް ައޅުގަނޑުމެން އެ ،ދެވޭތޯ. އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެބޭނުންވާނެ ކަންތައްަތއް ހިމަނައި

ނިސްަބތްވާ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރުކުިރ  ތުރުކުރުމަކީ ަހމައެކަނި ސަރުކާރަށް. އެ އިމިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އިތުުރުކރެވިފަ

ވެްސ އަުޅގަނޑުެމން އެ ފުރުޞަތު ދިނީމު.  ގަނޑުމެންނާ އިދިޮކޅު ަފރާތްތަކަށްއް ނޫން. އަދި އަޅުއިތުރުކުރުމެ

ރަށެއްގައި ވެސް ފެނުެގ  ހުރިހާ. ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ނަރުދަމާ އެޅެންޖެހޭނެ

ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެއް ރަށެއްގަިއ ްސ ބަނދަރު ރަނގަޅުވެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކަމަށް. އިމުކުރެވެންޖެހޭނެނިޒާމު ޤާ

ދެ ބަނދަރު ހަދާކަށް މި ރަށުގައި ނޯންނާނެ. ެއއް ރަެށއްަގއި ދެ ނަރުދަމާ އަޅާކަށް ެވސް މި ބަޖެޓުގައި ނޯންނާނެ. 

ށް ހަމަ މި ބަޖެޓުގައި ނުކޮއެއްވެސް ފަރާތެއް ބާކީ ،ހަމައެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހުރިހާ ރަށެއް 
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ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ އި ވެސް ހަނދާންކުރަންވާނެކަން އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހިމެނިފައި

ދާނީ ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނުން ލިބިފައިވާ އަސާީސ ޙައްޤުަތްއ ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގެންމަސައްކަތްކުރަމުން

އަހަުރެގ  ެވރިކަމުގަިއ މި ދެ ގެލިޙްއްިވއްާޔ އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާކަތް ކުރުަމށް. އިރާދަކުރެ ކުރަންޖެހޭ މަސައް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ.  ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އެޅޭނެހަމަ ތެރޭގައި ރާއްޭޖގެ 

ވެްސ  އަދި ަބނދަރުގެ ކަންތައް  ން ބަލަނީ.ރެވޭނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެފެނުެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކު ރަށެއްަގއި

 ޅުގަނޑުމެން ގެންދަނީ. އަ އަުޅގަނުޑމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ކަމަށްޓަކައިކަން އްލުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް. އެ ޙަ

ަބޖެޓުގައި ކިތަންމެ ފައިާސެއއް ޖެހިކަމުގައި ވިޔަސް ިމ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީސްގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތަކީ އި

ައކީ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގައި ބޭނުންކުެރވިގެން ނޫނިއްޔާ ޭއގެ ފައިދާ ރައްޔިުތންނަށް ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެ ފައިސާ

ކޮރަޕްޝަނަށް ދާނެ. މި ަވރު  20މި ަބޖެޓުން ވެސް ހަމަ % ،ފައިސާެއއް ނޫން. ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި 

ިއަގންނަވާ ބަެއއް ބޭފުޅުންނާިއ، މިނިސްަޓރުންގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިަވޑަ، ިއ ތިއްެބވި ބައެއް ބޭފުޅުންާނއިމަޖލީހުގެ ތެރޭގަ

އް. ކެފަރާތްތަ ލާފައި ތިބިމަ ކޮރަޕްޝަނަށް މޫސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބައެއް ބޭފުުޅންނަކީ ހަ

ަވއްކަމުެގ  20. މުޅި ބަޖެޓުގެ %ކުރެިވގެންރުކާުރގެ ތެރޭގަިއ ވައްކަން ކުޑަ ކުރެވޭނީ ސަޑުމެންނަށް ޚަރަދު ކުޑައަޅުގަނ

ރަޕްޝަނޭ. ާރއްޖޭަގއި އިންތިހާއަށް ކޮ ،ތެރޭގައި ދާނެކަން ައޅުގަނުޑ ޔަޤީންކުރަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާުޅވޭ

ތެރޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ަވއްކަެމއް  ވޭުތވެދިޔަ ދިހަ ނޫނީ ފަނަރަ އަހަރު !ވިދާުޅެވ ބައްލަވާ އިންތިހާއަށް ވަްއކަމޭ.

އްަލކާ ސް ޙަވެ އި.ސީ މައްސަލަިއގައުޅެނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ތިވެފައި އެބައޮތްތޯ ރާްއޖޭގައި؟ންމަފެ

ދައުލަތުގެ ަފއިސާއަްށ ކުރި ަވއްކަން. ރޯމާދުވާލު. މިކަމުގައި ވެސް އަދިެވްސ ދުވާލު އީ ޯރމާމިހިސާބަށް ނުދެވިގެން. 

ފު ހެއްކެއް ނެތި، ތެދު ބަހެއް ނުލިބިގެން މި އުޅެނީ. މިގޮތަށް ކިތައް ކަންތައްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އުޅެވެީނ ސާ

ހިނގަމުންދަނީ؟ ވާހަކަދެކެވެީނ. ކާކުތޯ މިކަންކަން ޙައްލުުކރަން ހުރީ؟ ކާކުތޯ މިކަން ބަލަން ހުރީ؟ ހަމަ އެއްވެްސ 

ޔާނާތްތެރިވަމުންދަނީ. ވެރިކަން ބަދަލުވަމުން މި ފަރާތެއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއަްށ ބޮޑަށް ޚި

ދަނީ. އެކަމަކު ވެިރކަން ބަދަލުވާ ކޮންމެ ގަިޑެއއްަގއި ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ިވދާޅުވާނެ، މިވެނި ކަންަތއް 

، އިްއޒަތްތެރި އެބައޮތޭ. އެވެނި ކަންތައް ެއބައޮތޭ. ެއކަމަކު އާޚިުރަގއި ނިމޭއިރުގައި އެކަްނކަމެއް ެނތް ބެލިފައެއް

ރައީސް. މިކަންކަން ޙައްުލވާން އެބަޖެހޭ. ނިޒާމުގެ މައްސަލަެއއް ވެއްެޖއްޔާ ިނޒާމު ޙައްލުކުރަން އެބަޖެހޭ 

އަޅުގަނޑުމެން. މި ރާއްޖޭަގއި، މި ސަރަހައްދުގެ އެްއވެސް ޤައުމެްއަގއި ނެތް ަވރަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ 

ުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މިންވަރު އަބަދުެވްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އިންތިހާއަށް. އަުޅގަނޑުމެނަްށ އިނގޭ، އަ

ބިިލއަންެގ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރިން. މިހާރު  12ައހަރު ތެރޭގަިއ  10މިންވަރަށްވުރެ ޮބޑުވާނެކަން. އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ 

ބުނާވަުރގެ ކަންތައްަތއް ކުެރވިފަެއްއ ބިިލއަނަށް އަރަިއގެން މި ދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ރަށްރަށުަގއި ތި 30

ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ުބރިޖު އަޅާފައި އެ އޮތީކީ ބަެޖޓުގައި ޖަހަިއގެނެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއަރޕޯޓް 
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ހަދަނީކީ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިެގނެއް ނޫން. ކިތައް ބިލިއަން ރުފިޔާތޯ މި ދަނީ ޚަރަދުވަމުން؟ އެވަރަށް ފައިާސ 

ވަމުންދާއިރު އަޅުގަނުޑމެންނަކަށް ނުފެނޭ ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަެވފައި ހުރި ތަނެއް. ކިތައް ޚަރަދު

ރަށުގައިތޯ ނަރުދަމާ ނެތީ؟ ކިތައް ރަށުގައިތޯ ަމގު ނުހެދި އޮތީ؟ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

ހެން ގޮތްތަކެއް ވިސްނަން މި ކަންަތއް ކުރުމަށޓަކައި. ިމއީ މާ ގިަނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ

ފައިސާެއއް ބޭނުންވާނެ ކަްނތަކެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަެއއްކަ، އަށެްއކަ ިބލިއަން ރުފިޔާއިން ާވވަުރގެ 

ްނ ކުރަން އުޅުނީމާ ކަންކަްނ ކަންތައްތައް ިމއީ. އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެްއކޮށް، ވަްއކަމާއި ފަސާދައިން ދުރުވެތިބެ މިކަ

ވާނީ. މުޅި ޤައުމުގައި ވައްަކން. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބުނަނީ މަށަށް އޮތީ ކޯއްޗެއްހޭ ެއންމެ ފުރަތަމަ. ހަމަ އެހެން. 

ސަރުކާރުަގއި އެނޫން ދާއިާރެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ 

އަހަރު ވެގެންދިަޔއިުރ ކޮރަޕްޝަނެއް މި ޤައުމުަގިއ ނެތޭ ފެންމަތިވެފައެއް. ފެންމަތިވި ކަންތަކުން ެވސް މި  ދިހަބާރަ

އުޅެނީ އަަރއިނުގަެނވިގެން. ެއކަމަކު އެބަ ހިނގާ ޯބކޮށް ަވްއކަން. ަވއްކަންކުރުމަކީ ޕްރޮެފޝަނަލް ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މި 

ގޮތަކުން ލާރި ހޯދައިގެން ވެސް އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ކަންތައް ކުެރވޭޯތ  ޤައުމުަގއި މިހާރު މި އޮތީ ވެފަ. ކޮންމެ

ބަލަމުން އެ ދަނީ. އެއާ ދެކޮޅަށް އެއްެޗއް ބުނާނެ މީހަކު ނެތް. އެކަން ފެންނާނެ މީހަކު ވެސް ނެތް. އެކަމަށް އަދަބެްއ 

ބިލިއަނަށް ވެސް  40ނަ ައހަރު ބިލިއަނެއް ނޫން، މިއަން 30ދޭނެ މީހަކު ވެސް މި ޤައުމުގައި ނެތް. އެހެްނވީމާ، 

ބަޖެޓު އަރާނެ. އަރާނެ. ިއންތިހާއަށް ވަްއކަން ހިނގަުމން މި ދަނީ. އެ ވަްއކަްނތައް ކުރަނީ ސަރުކާުރގެ 

އޮފީސްތަކުންނާިއ، ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތަކުންނާއި، މި މަޖިލިސް ވެސް ބައިވެރިެވގެްނ ކުރާ ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ. 

ކުުރމާއި، ވަްއކަންކުރުމާިއ، ކޮަރޕްޝަނާއި، ފަސާަދއިން ައުޅގަނޑުމެން ސަލާމަތްެވގެން މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން

ނޫނިއްޔާ ޤައުމު ތަރައްޤީނުުކރެވޭނެ. ަވޒީފާއެއް ދިނަސް ދޭން ބޭނުންވަނީ ނިޒާމުން ބޭރުން. ޝަރީޢަތެއް ކުރިޔަސް 

ވަނީ ނިޒާމުގެ ބޭރުން. އެތައް ބައިވަރު ކުރަން ބޭނުންވަނީ ނިޒާމުގެ ބޭރުން. ބަނދަރެއް ހެދިޔަސް ހަދަން ބޭނުން

ކަންތައްތަެކއް. ކަންކަން އޮުޅާވލުމަށް ޓަކައި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ދީގެން ވެސް މަސައްަކތް މި ކުރަނީ. މި ޤައުމުގައި 

މުތަުކގެ ވަްއކަންކުރީމާ، އެ މީހުންނަށް ލާރި ދިނީމާ، އެކަންކަން ދައްކާނެތާ މީހުން ކައިރީ. އެހެންވީމާ، ކައިރި ޤައު

ކުންފުނިތައް ގެނެްސގެން ެވސް ވަްއކަންކުރަނީ. މި ަކންކަން ޙައްލުެވގެން އަުޅގަނޑުމެނަށް، އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައް ކޮށްދެވޭނީ. ރަްއޔިތުން ސަރުާކރު ހަވާލުކޮށްފައި ބުނީ، ތިަމންނާމެން ބޭނުންވާ ކަންތައް 

ރައްޔިތުން އެ ވާހަކަ ަދއްަކނީ. ރައްޔިތުންގެ ފޮނި އުއްީމދުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޮށްދޭށޭ. އެކަންކަން ުނވާތީެވ،

ހާސިލެއް ނުކޮށްދެވޭ. އެއާ ހިސާބަށް ވެސް ނުދެވޭ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގަިއ 

ންކަްނ ކުރުމުަގއި ދެމިހުންނާނަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ކުރުުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ެއކަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަުޅގަނޑު ާދއިރާގެ ތަަރއްޤީއަށް ޓަަކއި 

 އަޅުގަނޑު ކުރާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރުގައި. ވަރަށް ޖަހާ 1އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންާދނީ ޝުކުރި

 ހާ މެންބަރުންނަށް. ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ހުރި

 

 ]އަށް 13:00އިން  12:30ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޙައްމަދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މު)ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ ރިމަތީ  ކު`. އަުޅގަނޑުމެން ުހސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު މަސައްކަްތ ފަށައިގެން ކުިރއަށްދާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ވަުގުތ  މި ،ސްއޮތް. އެހެންނަމަވެބަރުން އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ އިްއޒަތްތެރި މެން 14އޮތް ލިސްޓުގައި އަދި އެބަ

ން އްކޮށް ދެއެ  ައޅުގަނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގައި އަދި ވޯެޓއް ވެސް އޮތުމާ ،ނެތުމާއެކުސް ބޭފުޅަކު ވަަޑއިގެން އެްއވެ

ގަިއ 1:25ނޑު ން އަޅުގަަގއި. މިހާހިސާބ1:25ުކުރަނީ ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން ަގސްތު އަޅުގަނޑު މި

 ން. ގެންދިއުމަށް ތަންދެމުން ވަިކވެލާނަކުރިއަށް 

 

 ]އަށް 13:25އިން  13:01ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 9
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުން ( އާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު ެދއްވުން އެދެން.`. އާދެ! ވޯޓު ރަނގަބީލުޖައްަސވައި

ން  މެންބަރުގޮނޑިޮކޅުތަުކގައި އިށީނެދަވޑަިއގެން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެުކޮކށްލަދެއްވުން އެދެން. އާދެ، އިއްޒަތްތެރި

ދިވެްސ އަހު( އާދެ، ގޮނޑިޮކޅުތަުކގައި އިށީނެދވަަޑއިގެން ކާުޑކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްަލދެއްވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަ

މި  ނޑު މިހާރުހަރު ގޮނިޑކޮޅުތަުކގަިއ އިށީނދެވަޑަިއގެން ކާުޑކޮުޅތައް ޗެކުކޮށްލަެދއްވުން އެެދން. އަޅުގައެއްފަ

 ދަންނަވާލަނީ ވޯޓަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، އްވާފައިވާ ، ކެލާ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅ6.1ުއާދެ، އެޖެންޑާ އައިޓަމު ަނންބަރު 

ޒަތްތެރި  މެދު އިއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރު ޢަލީ ޢާރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  . ހާޒިުރވ85ެއަދަދު؛ ލަ އާދެ، މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވ53ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 58މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުޓަގއި ވޯ. 1ދަދު؛ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަ

ޖާއަށް ޯވޓުެގ ނަތީ ެއހެންވީމާ، .53. ޖުމުލަ؛ 27. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 53ވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ ބައިވެރި 

 ބަލާއިރު މިގޮތަށް ފާސްެވއްޖެ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށަހެޅުްނ ވޭ. ެއ ހުފައިމި ބިލުގެ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާގަިއ މި ބިލު ވަގުީތ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅި، ާތއީދުލިބި

 އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމުގެ އަރިހުން ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ރު ޢަލީ ރި މެންބަވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ކެލާ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ

، ވާޅުއްވާފައި ހުށަހަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްލާ ދާއިރާގެ އިޢާރިފް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ކެ

އަކަްށ ތީ ކޮމިޓީ ގެނައުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުެރއްވުމަށް ަވގުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ އިޞްާލޙު

 ފޮނުވުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑައިގަންނަާވ ށް ފެނިވައެ އިްއވެވި ހުށަހެޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ ފުޅުން؛ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ބޭ އާދެ، މިގޮތަށް

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢަލީ ޢާރިފް ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެ

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެ ިތއްެބިވ 85ގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ53ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންެގ އިވެިރވި . ވޯުޓގައި ބަ 1ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހެޅުން . މި ވޯުޓގެ ނަތީޖާައށް ބަލާއިރު މި ހުށަ 53. ޖުމުލަ؛ 27. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 53އަދަދު؛ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުންނަށް ންތެރި މެއާދެ، މިގޮތަށް ފާސްވުމުން ަވގުތީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ައދަދު ކަނޑައެުޅއްވުމަށްޓަަކއި އިްއޒަތް

ިއއްޒަތްތެިރ   ދާއިރާގެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ހުށަހެޅުން، ހުށަހެޅުއްވުން އަދި ހުށަހަޅުއްަވއި ތާއީުދކުރެްއވުން. ިވލުފުށީ

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

 ތީ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވަން. މެްނބަރުންގެ ަވގު 5އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ

  ނޑު ތާއީުދކުރަން.ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނޑު އާދެ، އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އެހެން ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވަން އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ތަން ނުފެންނާތީ، އަުޅގަ

 ދަންނަވަން.  ން އަރިހުހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހަން ަގސްތުކުރަން. އާދެ، އެ ހުށަހެޅުން އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންާޢއްމުގެ
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 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ބަރު ތްތެރި މެންދާއިރާގެ އިްއޒަ ، ދަނގެތީދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި  ވިލުފުށީ

 ،ޅުއްވާފައިވާ ހަރިފް ހުށަތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާއިލްހާމް އަޙްމަދު ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް

ްނެގ މެންބަރު އުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުެރއްވުމަށް ފަސްގެނަޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ އިޞްާލޙުދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއް

 ވަގުތީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ދެއްވުްނ އެދެބަރުން ވޯޓުށް ިއއްަޒތްތެރި މެންމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަްއވުއާދެ، އެ ހުށަހެޅު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުވެ ިތއްެބިވ 85އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ53ޯކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިވެިރވި މެންބަރުންެގ . ވޯުޓގައި ބަ 3ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިރު މި ްނވީމާ، މި ވޯުޓގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާ . އެހ53ެ. ޖުމުލަ؛ 27. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 53އަދަދު؛ 

 ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެރްއވުމަށް ތާއީދުކު، މިގޮތަށް ފާސްވުމުން އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާެނ މެންބަރުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅުއްަވއި

 ރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުަވއިލާނަން. ވިލުފުށީ ދާއި

 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ވިލުފުށީ

ވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންނަ  5ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ހުށަހަޅަނީ 

ތްތެރި ރާގެ އިްއޒައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ުއތުރު ދާއިމެންބަރުންނަކީ، ކެލާ ދާއިރާެގ 

އިާރެގ ޑަހުވަދޫ ދާމެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، މަތިވެރި ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު، ކު 

  ރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު. 

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދާންދޫ 

ޅުމަށް ދުގެ ހުށަހެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީއަޅުގަނޑު ރިޔާޟް އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުަރން. އިއްޒަތްތެރި މެ

 ތާއީދުކުރަން. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އެ ހުށަހެޅުން އިްއވާލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުަގއި ދަންނަވަން.

 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން
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ބަރު ތެރި މެންިއރާގެ އިްއޒަތްވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި، ދާންދޫ ދާ

ހަޅުއްވާފަިއވާ، ރިފް ހުށައަޙްމަދު އަސްޢަދު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ކެލާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

 ރުންގެ ަވގުތީމެންބަ 5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު ދިރާާސކުރަްއާވ 

 ޅުދުއްފުށީ ކު -2ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. ލާ ދާއިރާކެ -1ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުންނަކީ؛ 

އިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މަތިވެިރ ދާ -3އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްދޫ ާދއި -5މިރު. ޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޢާިއއްިއރާގެ ުކޑަހުވަދޫ ދާ  -4މުޙައްމަދު. 

 އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. އެދެޓުދެްއވުންވޯއާދެ، އެ އިްއވާލަދެްއވި ހުށަހެޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު ދާންދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބިވ  . ހާޒިުރވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު އަކުއާދެ، މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވ51ޯ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ  .3ދު؛ . ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދ1ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ގެކެލާ ދާއިރާ ެއހެންކަމުން،. 52ލަ؛ . ޖުމ27ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 52ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެރި 

ީސއަްށ ރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫއިްއޒަތް

 .އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ދެންމެ ފާސްކުރެވުނު ަވގުތީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ންމެވި ގޮތުގެ ބަޖެޓް، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ ނިލަފާުކރާ ދައުލަތު ހަރަށްވަނަ އަ 2019

ޮއއްސި އަދު އިރުމި ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ހުސްަވގުތަށް ެވސް ތަންދެމުން، މި ޖަލްސާގެ ވަގުތުކުރިއަށްރިޕޯޓުގެ ބަހުސް 

ްނ ކަށް ވޯޓުެދއްވުވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަހަމައަށް އިތުރުކުރުމަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނި އ6ާޖަހަންދެން؛  6

 އެދެން.
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  ވެ. ހާޒިރ85ުލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު ނަވާލަނީ ދެންމެއަކުމި ދަން

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ57ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 59އަދަދު؛ 

. 57؛ ގެ އަދަދުިވ މެންބަރުންވޯުޓަގއި ބަިއވެރި  އްިވ މެންބަރަކު ނެތް.ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

 އ6ާއްސި ގެ އިުރއޮ އެހެްނކަމުން، މި ޖަލްސާގެ ަވގުުތ މިއަދު .57ލަ؛ . ޖުމ29ުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ ފާސްކު

 ތުކޮަޅަކށްފަހު( ހަމައަށް އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގު

 

 މަސައްކަތް . ނުނިމި ހުރި 10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއކަވަްނ ސްގައި ވާހަކަފުޅުދަ، ބަޖެޓު ބަހު ، ދެން މިއަދު ބަޖެޓުގައި ވާހަކަުފޅުދައްަކވަންއާދެ! އެހެންވީމާ

ދޫ  ވައިކަރަދެން ،މުންއާދެ! އެހެންކަ ނެތް. ކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. ،އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތީ

ންބަރު ޒަތްތެރި މެބިލެތްދޫ ދާިއރާގެ އިއް  އެ ބޭުފޅާ ވެްސ ނެތް. ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ނާޡިމް.

އިރާގެ ތިވެރި ދާމައަޙްމަދު މުބީން. އާދެ! މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު. 

 މުޙައްމަދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު 

ގޮތުން އަޅުގަނޑު  ބެހޭ ށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓާވަނަ އަހަރަ 2019ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ތަރައްީޤ  ،އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުެރއްވީ  ގެންނެވި ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓަށް ސަރުކާުރން ، މިއީ އާދަންނަވާނީ

ޔާ އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،މަޝްރޫޢުތައް، ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ މަޝްރޫޢުތަކުަގއި ބަަދލުތަކެއް ގެނެސް

ބޮޑަްށ  ެއއްގޮތަްށ އެންމެ މަދުވެގެން ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް އެންމެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުތަކާ

 ދިއުމުގެ ަމއިގަނޑު ބިލިއަނަށް ބަޖެޓު އަރަިއގެން 30. އެަކން ވަނީ ފުރިހަމަކުރެވިފަ. ާއދެ! އެދޭ ކަމެއް ހިމެނުމަށް

ސަބަބަކީ އެއީ. ބަޖެޓު ދިރާާސކުރަްއވާ ކޮމިޓީން ވަރަށް ބުަރ މަސައްކަތްތަެކއް، މުހިންމު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެްއވި. އެ 

 ގޮތްަތކަށް؛ ޮކމިޓީން ގެންދެވި ،ދިޔައިުރގައި މުަޤއްރިރު ކުރެްއވި މަސަްއކަތްތަކާއި ހިނގަމުން މިޓީގެ މަސަްއކަތްތައްކޮ

ދަންނަވަން. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ ވެްސ  ގެންދިއުމުަގއި ވިސްެނވި ިވސްނެވުންތަކާިއ ކަންކަމަށް ައޅުގަނޑު ޝުކުރު

ން ވީހާ ބޮޑަކަށް ެއދެވޭ ބަދަލުތައް ގެނެވޭޯތ ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިހުސާސްތައް ދެނެަވޑަިއގެވާހަކަދަްއކަަވއި
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ވޭ އާދެ! މަތިވެިރ ދާއިރާއަށް ވެސް އެދެ  ؛މަސައްކަތްކުެރއްިވ. އާދެ! ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ

ކަެމއް ިހމެނިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ރަށަްށ ެއއް 5އިުރގަިއ ެވްސ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ައއިސްފަ. ބަޖެޓު ައއި

ކަތްތަުކަގއި ބަެއއް ޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ަދންނަވަިއގެން މި ބަޖެޓު ޮކމިޓީގެ މަރުޙަލާގަިއ ކުެރވުނު މަސައްއިއް 

ާޔ ހިމެންދޫގެ ަބނދަރު މިއަންނަ އަހަރަށް ނިންމޭވަރަށް އިރާދަކުެރއްިވއް ، އިތުރުކުެރވިފަިއވޭ. ެއގޮތުންމަޝްރޫޢުތައް

މިސްކިތެއް ވަނީ އަށް  ނަރުދަމާ ވަނީ އިތުރުކުރެވިފަ. ޮބޑުފުޅަދޫއަށް ބޯފެނާއިފައިސާ ވަނީ އިތުރުކުެރވިފަ. އަދި ހިމެންދޫ

އާއި ފެރިދޫއާއި މަތިވެީރގެ ނަރުދަމާއިތުރަށް ންތައްތައް ހިނަގމުންދާނެ. އޭގެކަ . އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއިތުރުކުެރވިފަ

ސައްކަތް ހިނގާނެ. އާދެ! ބޯފެނުގެ މަސައްކަތް ހިނގާނެ. މާޅޮހުަގއި ެވސް ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަ

 ،ގެންދިޔަ ފަދައިން ތަުކގަިއ ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަމުންތަކުރާރުކޮށް މިދިަޔ ދުވަސް ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

ގާފައިވާ ތަނެއް ނޫން. އް ހިނދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި މަސްރޫޢެކޭ ބުނާވަރުގެ މަޝްރޫޢެރަށަކީ މި 5މަތިވެރި ދާއިރާގެ 

ވެިރކަމުަގއި  ދި އުއްމީދުކުރެވޭ ގޮތުަގިއ އާ ސަރުކާރުގެކިޔަން. އަބަދަލަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާއި އަ ، މިއެހެންވީމާ

ެވސް ދޫކުރެވިފައި ހުރި ކުދި ަރށްތަކަށް އެދެވޭ ބަދަލުތަެކއް  މި ރަށްތަކަށް އެދެވޭ ބަދަލުތަެކއް އަންނާނެ. އާދެ! އެހެން

އޮތް. ، ވިްސނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އެބައާދެ! އަުޅގަނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން.

އަުޅގަނޑުމެން ެވްސ  ،ތަނަށް އައުމުން ވެސް ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ެވސް ައދި ދިރާސާކުރާއިރު ވެސް އަިދ ބަޖެޓު މި

ކުން ބަޖެޓު ހަދާއިރު ރު ޮއފީސްތައަބަދު ވެސް ވިސްނަންނީ ކަްނކަން އިތުރުކުރެވޭތޯ. ޚަރަދުތަްއ އިތުރުކުރެވޭތޯ. ސަރުކާ

ކުރުމަށް. ކުރުމަށް. ޖަސްޓިފައިވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ބަޖެޓު ތައްޔާރު ގެންދަނީ ކުރީ އަހަރަށްވިސްނަމުން

ލޯނު  ،އެާއއެީކގަިއ އަުޅގަނޑުެމން އެބަ ަދއްކަންސް ބުނަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، ހަމައަދި އެހެން ފަރާތްތަކުްނ ވެ 

ޖެހޭ ވާހަކަ. ލޯނުތައް އިތުރުވާ ވާހަކަ. ލޯނު އަނުބރާ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ. ރާްއޖެ ދަރަނިވެރިވަމުންދާ ވާހަކަ. ނަގަން

އްކުމާިއ، ލޯނުގެ އިންޓްަރސްޓް ދެއްކުމަށް ހޭދަާވވަރު، ، މި އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ވެސް ލޯުނ ދެވީމާއެހެން

ލޯނުތަކާއި ދާދި އެއް މިންވަރަށް އެބަ ޚަރަދުވޭ. މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.  ބޭރުގެ އެހީާއއި، ނަގަން ަގސްތުކުރާ

ތަކުރާރުކޮށް އެަތއް ދުވަހަކު ބަދަލެއް ނައިސް ކުިރއަށްގެްނދެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ެފންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޚަރަދު 

ކަަދއްކާނީ ކޮންބައެއްތޯ. ިމއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކުޑަކުރުމަށް ވިސްނާނީ ކޮންަބއެއްތޯ، ޚަރަދުކުަޑކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން ވާހަ

ަލއްކަ މީހުންެގ އާބާދީއެއް އޮންނަ ތަނެއް.  4ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެައކީ ގާްތަގނޑަކަށް 

، ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ 50000ބިިލއަނަށް އެބައަރާ. މިއީ އާބާީދގެ ބޮލަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް  23ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާއަީކ، އެ މީހުންގެ ައސާސީ ބޭނުންތައް ފުދިގެން  23މިވަރުގެ އާބާީދއެއް އޮންނަ ޤައުމެްއގައި 

ހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅޭވަރުގެ ާއމްދަނީއެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ މީގެ ބޮޑު ބައެއް ޭހދަކުރަން މި ޖެހެނީ ދައުލަތް 

ޝިނަރީއަށް ހޭދަކޮށް، މިކަންކަމުަގއި. އަުޅގަނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީއަށް ޓަކައި ވަަރްށ ހިންގުމުގެ، ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ މެ

ަގއި. އެހެންނަމަވެްސ، 2008ބޮޑު އަެގއް އެބަ ދަްއކަން. ޑިމޮކްރަސީއަށް ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލައިގެން މި ތިބީ 
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ރާ ތަެނއް؟ ާކކު، ކޮން ބޭނުމެއްޯތ ކުރީ؟ ވިސްނާލަމާތޯ! އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަންގެ އޮފީސް؛ އެއީ ޮކންތަކެއް؟ ީކއްކު

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންތޯ. މިދިޔަ އަހަރު. ފަހަރެއްގައި ވެދާނެ މި އަހަރު ކަމަށް ވެސް. ފާޑެްއގެ ފްލެޓުތަެކްއ 

ބަޔަކު ހިތަށްއެރި ގޮަތކަށް ބަހައިގެން ޭއގެ މަޢުލޫތު ނުލިބިގެން އޭ.ސީ.ސީންނާިއ އެކި މީސްމީހުން މިހެން 

އިުރގަިއ އިންފޮމޭޝަްނ އޮފީހުން ކުރެވުނު ކަމެއް އޮތްތޯ؟ އެތަނަށް މީހަކު ދިަޔތޯ؟ އެހެންވީމާ، އެއީ ވެްސ އުޅުނު

އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުކޮށްގެްނ ހިންގާ ދައުލަތުގެ މުައްއސަސާެއއް ޑިމޮކްރަީސއަށް ޓަކައި. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން 

ކެއް އުފައްދާފަިއ، ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ތަންތަން. ޑިމޮކްރަސީއަްށ ޓަަކއި މިިހރީ މިނިވަން މުައއްސަސާތަ 

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން. ހިޔުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން. ޭއ.ސީ.ސީ، މިފަދަ އެތައް ތަެންއ އެބަހުރި. ކީްއެވގެންތޯ މި 

ކްޝަންްސ ކޮމިޝަނަރުން ތިބެންވީ. ދުނިޔޭގެ އާބާީދގެ ބޮޑެތި ބަެއއް ޤައުމުތަކަްށ ބައްލަވާ! އިލެ  5ތަންތަނުގައި 

 22މެންބަރުން.  5ކޮމިޝަންސްަގއި ތިއްަބވާނީ ިތން ކޮމިޝަނަރުން. ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުަގއި އެބަ ތިއްބަާވ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް ކަނޑައެޅިފަ. މިދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި ހިޔުމަން ރައިޓްްސގެ ެވސް ސުވާލުތައް އުފެދުނު. 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމެއް، ކުރެވުނު ކަެމްއ އަނިާޔވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދެެކވުނު. 

މިލިއަނުން މެނޭޖުނުކުރެވެންވީ؟ އެހެންވީމާ، މިދެންނެީވ  10މިލިއަނުން ނުވަތަ  12ވިދާޅުވެަބއްަލވާ! ކީްއެވގެންތޯ 

އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަްނ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުގެެނސްގެން ނަމަވެްސ، ގާނޫނަްށ ބަދަލުގެނެސްގެން ނަމަވެްސ 

. ިމ ވާހަކަތައް ދަްއކާއިުރަގއި ޒަނަބަލް އަދަދަކަށް ގެނައުމަށްއެބަޖެހޭ މި ތަންތަނަށް ވެސް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ރީ 

ޕީ.އެސް.އެްމގެ ވާހަކަ ެވސް ދައްކާލަން އެބަޖެހޭ. ޕީ.އެސް.އެމަކީ މިހާރު ޕީ.އެސް.އެމްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ 

މަކީ ވަކި އަތަަކށް ނުޖެހި، ވަކި ނުފޫޒަކަށް ބޯނުލަނބާ، ހަމަކަމާއެކު، ތެދުވެރިކަމާެއކު ރައްޔިތުންނަްށ ތަނެއް. ބޭނު

މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރުތައް ގެެނސްދިނުމަށް. އެކަން އެބަ ހިނގާތޯ؟ ކޮްނއިރަކުތޯ ހިނގީ؟ ނުހިނގާނެ އެކަމެްއ. ނުވެްސ 

ްތ ތަނުގައި ވެސް ނުހިނގާނެ. ދެން ކީއްކުރަންތޯ އެކަން ކުރަްނީވ ހިނގާނެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ެވސް. ކުިރއަށް އޮ

އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު ހޭދަކޮށްގެން؟ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕްަރއިވެޓް ޗެނަލްތައް އެބަހުރި. އެންމެނަށް ފޯރާ ޗެނަލްތައް 

ކުރޭ. މިދިޔަ އިންތިޚާާބ ަގޑިއިރު ބްޯރޑްާކސްޓު 24މުަވއްަޒފުން.  60، 50އެބަހުރި. ރާއްޖެ ޓީީވއަށް ގާްތގަނޑަކަށް 

ދިމާކޮށް އިފެކްޓިްވކޮށް ެއ މަސައްކަތްކުީރ، ނޫނިއްާޔ ރަނގަޅަށް އެކަން ކުީރ ކޮންބައެއްތޯ އަުޅގަނޑުެމން 

ވިސްނާލަމާތޯ. ރާއްޖެ ޓީވީޯތ ނޫނިއްޔާ ޕީ.އެސް.އެމްތޯ. ޕީ.އެސް.އެމުން "ަޤއުމު ފުރަތަމަ" ޖަހައިގެން ކުރީ 

ވަަނއިގެ އަހަރުތަުކގައި  70ކުރެވޭ ހޭަދއަށް؛ އެ ތަނަްށ ލިބޭ އެްއޗަކުން ހިންގުން. ކޮންކަމެއްތޯ. އެހެންވީމާ، ިމ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ލިބޭ ެއއްަޗކުން ހިންގަން ހަމަޖެއްސީ. އެގޮތަށް ކުރެވުނު. އެހެންީވމާ، ލިބޭ އެްއޗަކުން ހިްނގާ 

ސް ހަމަ ވިސްނަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ަވކި ގޮތަށް ނޫނިއްޔާ ޕްރަިއވެަޓިއޒުކުރުން، ނޫނިްއޔާ ުއވާލުން. މިއީ ވެ

އަތަކަށްނުޖެހޭ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި އެތަނެއް ނުހިންގޭނެ. ނުހިންގޭނެ. ދައުލަތުގެ ހޭދަ ކުަޑކުރަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

 ވިސްނަންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 މާޢީލް.އްމަދު އިސްގަނުޑ؛ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތެރި މެންބަރު. އަޅު

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެޭރގަިއ  2019`. ޝުކުިރއްޔާ ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް 

ނެތް ވާަހކަ ހިތާމަޔާއެުކ ފާހަގަކުރަން.  އިގެ ރަށްތަަކށް އިތުރު އެްއވެސް ކަމެއް، އާ ކަެމއް ހިމެނިފައަޅުގަނޑުެގ ދާއިރާ 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ. އެހެންނަމަވެްސ،  ،އޮތް. ބަނދަރު ހެދުމާއިކަމެްއ އެބަ  އެހެންނަމަވެސް، އުިލގަމުގަިއ އާ ދެ 

 ހީވަނީ މިކަމަށް މިއީ މަލާމާތެއް ކޮށްފައި ހުރިހެން. އެީއ އަޅުގަނޑަށް ބަޖެޓު ފޮތުން ފެންނަ އަދަދުން އަޅުގަނޑަށް

ނުކުރަން އެވަރުްނ  ބޫލެއްއަުޅގަނެޑްއ ގަނައިުރަގއި އި އޮތްނެއްހާ ރުފިޔާ ޖަހާފަމިލިއަ 4ދަމާ އެޅުމަށްޓަކަިއ ފެނާއި ނަރު

ދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. ވެސް ހެދި މިކަންކަމެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށެްއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މިއަސަރވޭ 

 ،ވެސް އޮތް ރަެށއް ކަމަާށއި ލަފާފުރުމުގެ ކަންތައް  ،އުލިގަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ދާިއރާގެ ހަމަ ވަރަށް ދަތިކޮށް ަބނދަރު

ބޫލުކުރަން. ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ހަމަ ގަ އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިާޒމު ވަރަށް އަވަހަށް ާޤއިމުކޮްށދޭންޖެހޭ ރަށެއް

ިއ ތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ވޭތުވެިދޔަ ފަސްއަަހރުގެ ސަރުކާުރގެ ތެޭރގައި ަދއުލަތުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައިްއޒަ

ކޮށް އުލިގަުމގެ ނަރުދަމާގެ ިއ، ޚާއްޞަ ވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާނެ އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގަ

 މި ،، އެއް ައހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ފޯްލޑުެވގެން ައއިއިުރަގއިމަސައްކަތް ނަމަވެސް ކޮށްދެޭވތޯ. އެހެންނަމަވެސް

ްނ ތެރެއި، ޭއގެރަެށއްގެ ފެނާއި ނަރުަދމާ އޮތްއިރުަގއި 50ވެްސ އި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަ 2018އަހަރު، މި ނިމިދިޔަ 

ރެިވގެން ކޮންޓްެރްކ ވާލުކުފެނާއި ނަރުދަމާ ބަޔަކާ ހަ ރަެށއްގަ  20އޮފް ަފއިނޭންސްގެ ގޮތުަގއި  ކޮންޓްރެކްޓަރ

ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ  ސޮިއކުރެޭވ ހިސާބުަގއި އޮތް  އި ސޮިއކުރެިވެގން އަދި ފައިނޭންސް ެއގްރިމެންޓުގަ އިއެގްރިމެންުޓގަ

މި  ،އޮތީ ހިތްހަމަ ގަބޫލުކުރާުލކުރަނީ، އަުޅގަނޑު ގަނޑު ގަބޫވެސް އަޅު  ، ޭއގެތެރެއިންބެނީ. އެހެންވީމާމަޢުލޫމާތު ލި

ރަށުގެ ތެޭރަގއި  20ކަމެްއ އެ  ކޮންމެވެސް ެއއް ،އުިލގަމުގެ ނަރުދަމާ ނަމަެވސް ،ކޮށް އޯނަރއަށް އެސަރުކާރުން 

ވެސް ސްޕޯޓްސް އެރީާނެގ އި ހޯރަފުށީގަ  ،އުލިގަާމއި ،ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތުރާކުާނއި 

ހުރި އި ދަނޑު އެއްގޮތަކަްށެވސް ނުނިމޭ. ޖަހާފަ ލްތުރާކުނުގެ ފުޓްސަލުގައި ހުރީ. ތައް ވަރަށް ހާލް ދަނޑުފުޓްސަ

އުލިގަމު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ވެސް ޖަހާފައި ހުރި ފެންސް ވަނީ ވެއްޓިފަ. ފެންސް ވެސް މިހާރު ވަނީ ވެއްޓިފަ. 

މަވެސް، އެތަނުަގއި ޓާފްއެޅި، ލައިޓް ޖެހި، އެއްގޮަތކަށްެވސް ޒުވާނުްނނަށް ކުޅެވިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ނޫން އޮތީ. އެހެންނަ

ބަޖެޓު ފޮތަކުން އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް އެ ދެރަުށގެ ސްޕޯްޓްސ އެރީނާެގ ތެރޭަގއި އޮތް ފުްޓސަލް ދަނޑުެގ ކަންތައްަތކެއް 

ފެންނާކަށެއް ނެތް. ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހޯރަފުށި ކަހަލަ ބޮޑު އާބާދީއެްއގެ ރަުށގައި ވެްސ 
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ައޅުގަނޑުމެން އަިމއްލަ ސީ.އެސް.އާރުގެ ތެޭރގައި ހަދާފައި އޮތް ދަނޑަކާ އެުކަގިއ  ފުޓްސަލް ދަނޑު، ތިން ދަނޑެއް

ތިން ދަނޑެއް އެިޅގެންޮގްއސަ ވާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެއިްނ ެއއްެވސް ދަނެޑްއގަިއ ޓާފެއް އެޅިފަެއއް ުނވޭ. 

ންދަނީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ، މިހާރުވެސް ސްޕޯޓްސް މިނިްސޓްރީގެ ތެރެއިްނ ެއއް ދަނުޑަގއި މަސަްއކަތް ކުެރވެމު

މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީގައި ހޯރަފުށީގައާިއ، ތުރާކުނުަގއާިއ، އުލިގަމުަގއި ހުރި ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކުން ޒުވާނުންނަށް 

ކުޅިވަރާ ެއއްޗެހި ކުެޅވި، ޭއގެ އެންމެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެްނ 

އެއަރޕޯުޓ  2އެއަރޕޯުޓ،  4އި ރާއްޖޭގެ އެތަންމިަތނުގައި ެއއަރޕޯޓުތަކާ ެއއްެޗހި؛ އެއް އަތޮެޅއްަގއި ހއ.ގަ 

އެޅިގެންާދއިރުަގއި ހއ. ހޯރަފުށްޓަކީ، ގައްލަންދޫ އެތެެރަވރިއަކީ ާޚއްޞަކޮށް ވަރަށް ަގދަ ހިސާބަކަށްވީ ހިނދު، ިމ 

ރަްށ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައި އޮތުުމން، އަުޅގަނޑުގެ މި ދައުުރގެ ވޭތުވެިދޔަ އެތައް ސަުރކާރަުކން ވެސް އެކަންކަމަށް ވަ

ތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ ސަުރކާާރ އެއްކޮށް ައޅުގަނޑު ވަރަްށ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެްނ، ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުެގ 

ބިން ހިއްކުމުގެ  ތެރޭގައި ގައްލަންދޫ އެތެެރަވރީގަިއ، މާފިނޮޅުގައި ެއއަރޕޯޓެއް އެޅުުމގެ މަސަްއކަތްުކރަމުން،

މަސައްކަތްކުރަމުންޮގސް މިހާރު ވަނީ ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް މަޑުޖެހިފަ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި ބަޖެޓުން 

އަޅުގަނޑަކަށް މާފިނޮޅުގެ ެއއަރޕޯޓުގެ ބިން ހިްއކިގެްނ، ހޯރަފުށްޓާ ގުޅިގެން، ކޯްޒވޭެއއް ހެދިގެންދާ ގޮތަްށ 

އާ ހަވާުލކުރެިވ، ކޮންްޓރެކްޓުކުެރވި، ެއގްރިމަންުޓގަިއ ސޮއިކުެރވިގެން މަަސއްކަްތ ޕްލޭންކުރެވިފައި އޮތީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

ވަކި ހިސާބަކަށް ޮގއްސަ، ުގދުރަތީ ގޮތުން ގަދަެވ، އެތަުނގައި މަަސއްކަތްނުކުެރވޭ ހާަލތަށް އައިމާ ެއއްޗެހި ވަނީ 

ތަށް އޮތީ. ައުޅގަނޑު ހަމަ މި ސަރުކާރުގެ؛ ގެނެއްސަ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މިހާރު އެތަނުގެ މަސައްކަތްކުެރވޭ ގޮ

މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާިއ ސަރުކާުރގެ އިސް ހުރިާހ ވެރިންނަށް އަޅުގަނޑު ގޮާވލަން، އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާެގ 

ންދޫ، ގައްލަންދޫ އެތެެރވަރީަގއި މުިޅ ދިވެހި އެތެރެވަީރގައި ދިރިުއޅޭ ތުރާކުނު، އުިލގަމު، ހޯރަފުށި، މޮޅަދޫ، އިހަވަ

ހާހުން މަތީގެ އާބާީދއެއް ދިިރއުޭޅ ރަށްތަކެއް. މި އެއަރޕޯުޓ،  9ތަކަންދޫ، މާރަންދޫ؛ މި ރަްށތަކުގެ އާބާދީައކީ 

މާފިނޮޅުގެ ެއއަރޕޯޓު އަވަހަްށ އެިޅގެން، ަރއްޔިތުންނަށް އޭެގ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެންާދނެ ގޮތަކަށް މި ސަރުކާރުން 

 މިއަުދގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ގޮާވލަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަންކަން ބައްޓަންކުރުމަށް އަުޅގަނޑު

ބިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް ފާސްކުެރިވގެންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަނީ، ޕީ.އެްސ.ައއި.ޕީެގ  30.2އަޅުގަނޑުމެން 

 މި ވޭުތވެދިޔަ ސަުރާކރުން ކުރި ބާރުމިނުަގއި، އެ ތެރެއިން ރާއްޖެތެޭރގައި ހުރިާހ ރަށްރަށަށް ވެްސ ހުރި ކަްނތައްތައް

ސްޕީޑުަގއި، އެއަްށވުރެ ރަނގަޅަށް، އެއަްށވުރެ މޮޅަށް ުކރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ަރއްޔިތުން 

 ވޭތުވެދިޔަ ވަނަ ދުވަހު ލެުވނު ވޯޓުގައި ަރއްޔިތުން މި ސަރުކާރު ގަބޫލުކޮށް، ަރއްޔިުތން މިހާރު ކުރިން 23މިދިޔަ 

ސަރުކާރުން އެދޭ މިންވަރަށް ވުރެ، ރަނގަޅަށް ކަންަތއް ުކރުމަށްޓަކައި ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ އާ ސަރުކާރެއް 

ޤާއިމުކުރީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށްވެސް ސަުރކާރުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކަށް ވެސް އަދި 

 ކަމަކަށް ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި ކުރަންޖެހޭ އެްއވެްސ މަސައްކަެތއް އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ެއްއެވސް
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އޭގެތެޭރގަިއ އަދި އަުޅގަނޑުެމން މި ަވގުތު ސަރުކާާރ އިދިޮކޅުގަިއ ތިބިކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އަުޅގަނޑުމެންެގ ެއއްެވްސ 

އަޅުގަނޑުމެން ނޯ ނުޖަހާނަން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެްއޗަކަށް ރަްއޔިތުންގެ ޙަްއޤުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަަތކަށް 

އެްއވެސް ސަރުކާެރްއގެ ބަެއްއ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ަރއްޔިތުންގެ ަބއެްއ. ރައްޔިތުްނ ހޮވާފައި އަުޅގަނޑުމެން މި 

 ކަންކަން ތަނަށް ފޮނުވާފައި މި ތިބީ ރައްޔިތުންގެ ކަްނކަން ފަސޭހަކޮށް، ރައްޔިތުންާނއި ސަރުާކރާ ދޭތެރޭގައި ހުރި

ކައިރިކޮްށ، ަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެ ފަސޭހަކަން، ލުއިފަސޭހަަކން އެންމެ ބާރަށް ގެްނގޮްސދިނުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރަާކ 

ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން، އަުޅގަނޑުމެން މި 

ރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން، ތިބީ ސަރުކާރާ އެއްކޮންނޭ. ސަ

ސަރުކާރުން ކަންތައްަތކެއް ުކރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ، ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްަތކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ 

މެންނަކަށް ތްރީލައިން ވިޕެއް ވެސް، އެްއވެސް އެކަންކަން ކުރުުމގައި އަުޅަގނޑުމެން ޣާފިލެއް ނުވާނަމޭ. އަޅުގަނޑު

އެްއވެސް ެއްއޗެއް މުހިއްމެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ 

ންދިނުން. ގޮތުަގއި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލު

އެކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން ުކރާނެ ވާހަކަ ވަރަށް އުފަލާެއކު ސަރުކާރަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ޮގވާލަން. ައޅުގަނޑު ހަމަ 

އުންމީދުކުރަން، މި ސަރުކާުރން މުޅި މ ޤައުމުގެ ރައްިޔތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހުރި މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދީ، 

ވެިރކަން، ާފގަތިކަން ިމ ދައުލަތަށާއި، މި ޤައުމަށާިއ، މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް ހުރި ުދވަސްތަުކގަިއ އުފާ

ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑަށް ެވސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު 

 .الم عليكم ورحمة هللاوالس  އަދާކުރަމުން، އަުޅގަނޑު އިީށނދެލާނަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގްރޫޕުގެ ލިމެންޓްރީ އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވަން އޮތީ ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް. އާދެ! ޕާ

ށް އަޅުގަނުޑ ޝުޖާޢަ އިްބރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  ބާރަށުލީޑަރު އެިދވަަޑއިގެންެނވި ޮގތުގެ މަތީން 

މަްށ ންޖެހޭތީ ކަރުޞަތުއަރުވަން. އެ މަނިކުފާނު ފުރާވަޑަިއގަންނަވަން، ވަރަށް ައވަހަށް ތަނަކަށް ަވޑަިއގަންނަވަފު

 ވިދާޅުެވ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޝުޖާޢު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަށު

، ިމ  ކޮމިީޓން ދިރާސާކޮށް ނިންމައިވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު 2019ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

އަުޅގަނޑު މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ޙައްުޤގަިއ  ،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވިއިރު

 ނުވާތީ އަުޅގަނޑު ހިާތމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ޑު އެެދވޭ ކާމިޔާީބއެއް ލިބިފައިބޮ މި ކުރެވުނު މަސަްއކަތުގެ މާ 
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ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގަިއ މުޅި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ކޮމްޕޯނެންޓް  2019 ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އި

މިލިއަން  4.6ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް ހިމެނިފައިވަނީ އެންމެ  ،ެލޭވއިރުރަުށގެ މައްޗަށް ބަހައި 4ާދއިރާގެ  އަޅުގަނޑުގެ

 ،ައހަރުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު  5ރާ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރުކާުރގެ ރުފިޔާ. މިއީ އަޅުގަނޑު ވަަރށް ހިތާމަކު

ނުވާނެ. އަިދ  ރަުށގައި އާ މަޝްރޫޢެއް ނުޖެހޭ އެްއވެސް އަހަރެއް މީގެ ކުިރން ފެނިފައެއް 4އަޅުގަނޑުގެ ާދއިާރގެ 

އުފާކޮށްދީފަ.  ޔިތުން ހިތްަރއް އި ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަިއ،އޭގެ އަީލގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ވާނީ ދާއިާރގަ

ވީ ަމއިގަނޑު ބޮޑެތި ވަޢުދުތަކެްއ  ހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ވަނަ އަހަރާ 2018ވަނަ އަހަރުން 2013

. އަނެއްބައި މަސަްއކަތްަތއް މިހާރު ހިނގަމުންދަނީ. އެއްަބއި މަސައްކަތްަތއް ފެށިފަ .މިހާރުވަނީ ތަންފީޒުކުރެވިފަ

ިލއިރުަގއި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރެގ ބާރަށުގަިއ އަލަށް ފަާށ ސް. އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓު ފޮތަށް ބަލައިއީ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ޓަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަީއސް ލައްކަ ރުފިޔާ. މި ކުނިކޮށް  6އަޅަން ެޓއް ގޮުތގައި ހިމެނިފައިވަނީ ކުނިކޮށްމަޝްރޫޢެއްގެ 

ވަނީ  ކޮށި އަޅަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައިޓެްއ. މި ކުނިރުަގއި އަަޅން ނިންމާފައިވާ ކުނކޮށްންގެ ސަރުކާޔާމީ

ރުކާރަށް އެންެމ ންގެ ސަ، ޔޫރަޕަކީ ަރއީސް ާޔމީގެ އެހީގެ ދަށުން. އެހެންނަމަވެސްޔޫރަޕިއަން ިޑވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު

ޖެއްސުމުގެ  ނަށް ކުރިއުމުތަކުން އަުޅގަނޑުމެންބޮޑަށް ދުއްތުރާކުރި، ޔޫރަޕިައން ޔޫނިއަނާއި އަދި ޔޫރަޕާ ުގޅިފައިވާ ޤަ 

ނުތައް ވެސް ކެންސަލްވެގެންިދޔުން. ދިަޔއީ މިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރަށް ލިބެން ހުރި ލޯނަތީޖާއަކަށް ވެގެން

ކީ ކުރިްނ ބިން ސާފުކުރިން. ހިތާމަޔަޓަަކއި ައޅުގަނުޑމެންގެ ސަރުކާރުން މީގެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކުިނކޮށި އެޅުމަށް

ލަްއަކ  6، ކިހިނެއްތޯ ލައްކަ ރުފިޔާ. ރައީސް 6ވަނީ އެންމެ  ކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުަގއި މިމިއަދު މި ސަރު

ކުރާ އަދަެދއް ެވސް ނޫން. މިހާރު މިދެންނެވި މިއީ ބާރަށުގެ ރަްއޔިުތން ގަބޫލުެޓއް އެޭޅނީ. ރުފިޔާއަށް ކުނިކޮށް

އެ ބިން  ލައްކަ ރުފިާޔއަށް 6ބޮޑު ޖަންގައްަޔކަށް ވެފަ. މި ރުށް ފަޅަިއ، ކުނިކޮށީގެ ބިްނވަނީ އެްއކޮށް ވާެވގެން، ގަސް

މި ބަޖެޓު. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އުތީމަކީ ދިވެިހ  ުނޖެހޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެކޮޅުވެސް ސާެފއް ނުކުެރވޭ

މެންގެ މި ަޤއުމަށް ސާބުން. ައޅުގަނޑުހި ަފއިވަނީ އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރއާއުމިއްޔަތު ގުޅިޤައުމިއްޔަުތގެ ހިތް. ދިވެހި ޤަ 

 ން އަޅުގަނަޑކަށް ހއ. އުފަންވި ރަށް. މި ބަޖެޓު ފޮތުރަށަަކށް ރުބާނީވެަވޑަިއގެންފަިއވާ ބަޠަލުން އެއެންމެ ބޮޑެތި ޤު

އުތީމުގަިއ އަލަްށ ފަށާ ެއްއެވސް މަޝްރޫޢެއް ފެންނަން ެނތުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑު ވަަރށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މިއަދުގެ 

އި މި ބަޖެުޓ މަރުހަލާ ކުރިއަށްދިޔައިރު އެހެން ނަހައްދަވާށޭ. ައޅުގަނޑު ކޮމިޓީގަ  ،ުޅގަނޑު ޮގވާަލންސަރުކާރަށް އަ

ނުގެ ގަނުޑވަުރ އުމީ ބަޠަލު، ބޮޑުތަކުރުފާނީ މަރުކަޒަށް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤަބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާ އުތީމު

ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ  ،ކުރިން. އެހެންނަމަވެސްމިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދޭތޯ މަސައްކަތް 15ޓަކައި މަރާމާތުކުރުމަށް

މިލިއަން ރުފިޔާ. އެކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށް، ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ  2ވަނީ  މަރުކަޒަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާއިން ލިބިފައި

ދަންނަވަން. އަިދ  ، އަދި ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެިރކަމާެއކު ޝުކުރުރުންނަށާއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާއިމެންބަ

މުރައިދޫެގ ލަފާފުރުމުގެ ނިޒާމު ޚާއްޞަކޮށް ނެރު އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަށް ހާލުަގއި އޮތީ.  ހަމައެއާެއކު ހއ.
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، ންގެ ސަުރކާރު ނިމުމަކާ ކައިރިއަށް ދިަޔއިރު ބުރަ މަސައްކަތުން، ަރއީސް ޔާމީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދު މި

ބާުޖގެ މުދާ.  ވެްސ ގޮއްސި އެއް . މިއަދުވަނީ ފެށިފަ މަލީ މަސައްކަތް މިއަދު މާގެ ޢަޫދގެ ނަރުދަމުރައި އުތީމާއި

ރައްޔިތުްނގެ ކަންބޮުޑވުްނ މުރައިދޫގެ ބަނދަރުެގ މައްަސލަ  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އިްއަޒތްތެރި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅީ

، ކޮމިޓީ ނޑު ހުށަހެޅިން ޖަހައިދޭތޯ. އެހެންނަމަވެސްމިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަ 10އްލެއް ހޯދަިއދެވޭތޯ. އޮތީމާ އެކަމަށް ޙަ

ނެތުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މުރައިދޫގައި ައލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަރުޙަލާގައި މިކަން ކާމިޔާބުެވފައި

ގެ ފެނުގެ ނިޒާުމ މުރައިދޫޓަކައި. މިވަނީ މުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށްގޮތުަގއި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި 

ިމއީ ފެނުގެ ނިޒާމު އެޅޭނެ  އި އެބަވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފަ 2.3ޓަކައި ޤާއިމުކުރުމަށް

ވެސް ނުނިމޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން  މިލިއަްނ ރުފިޔާއިން ސަރވޭކޮށްަފއި، ކުރަހާ 2.3ބަޖެޓެއް ނޫން. 

ކުގެ ައލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢުތަ ދާއިާރގެ ތަކަންދޫ. ތަކަންދޫގައި ދެން އޮތީ އަޅުގަނުޑގެ ކަމެއް. ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ

 1.9؛ އެއީ އަދި އޭގެއިތުރުްނ ފެނުގެ ނިޒާމު .ން ރުފިޔާ ހިލޭއެހީގެ ދަށުން ނަރުދަމާމިލިއަ 2.2ތެރޭގައި އެަބއޮތް 

ކުރިއަށް އޮތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ؛ލާއަށްން ރުފިޔާ. މިއީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ފުރަތަމަ މަރުޙަމިލިއަ

 އިންތިޚާބު. އިންތިޚާބަށްޓަކައި ޖަހާފައި އޮތް ޗައްކަރެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެެވނީ. މިއީ ކޮންމެހެން މިކަން 

ގަނޑުމެން ޖަހާފައި ހުރި ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ. އަޅު ތް ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ކުރުމުގެ ހެޮޔ ނިޔަތުަގއި ކޮްށފައި އޮ

މިއީ ބަޖެޓުގައި އަދަދު ޖަހާ  .ން ރުފިޔާމިލިއަ 13ކްލާސްރޫމް ެއޅުމަށްޓަކައި  12ގެތެރޭގައި ބާރަށުަގއި މީ ؛ބަޖެޓު

 ނުނިމޭ ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވާ މިލިއަން ރުފިޔާ ެޖހީމަ ކުރަހައި 2.2ދަމާ އަޅަންށޭ ިކާޔފައި ގޮތަކީ ނަރު

ރައްޔިތުްނ ގަބޫލެއް ނުކުރޭ މި ބަޖެޓު ބާރަށުގެ ދާއިރާގެ  މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނީމަ  2.2 އަޅަންށޭ ކިޔާފަިއ . ފެންކަމެއް

ހީމަ ކިހިނެއްތޯ ކުނިކޮިށ އަޅަނީ؟ ލައްަކ ރުފިޔާ ޖެ ޓެއް އަޅަންށޭ ކިާޔފައި ހަނިކޮށް ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބާރަށުަގއި ކުއި

ގެ ަދއުރު ނިންމީ އަހަރު 5މިއީ ކަންބޮުޑވާ މައްސަލަެއއް. ރައީސް ޔާމީންެގ އްޒަތްތެިރ ރައީސް. ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ އި 

ނުކޮށް އަުޅގަނުޑމެން ނިންމީ. މަޝްރޫޢުތައް އެންމެ ރުފިޔާއެއް މަދު މިލިައން ރުފިޔާއަށް ވުރެ 30ބާރަށު ދާއިރާގައި 

ޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކުިރއަށް ބޯކޮށް ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެްނ ހިންގައިފިން. ރައް ހިންގީ. ބާރަށް 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނދުންައޅުވަން ބަޖެުޓ ގެނައިމާ ވޯޓުދޭން ވަރަށް ުއނދަގޫ އިއޮތޭ ކިޔާފައި ރަްއޔިތުންގެ ޮލލުގައި އަ

ގަނޑު ޓީގެ ވިޕްލައިން ައޅުވީމަ ޕާ ުތ އިސްކުރާ ޕާީޓއަކަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ޕާޓީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަ އެހެންނަމަވެސް،

ނުކުރާނެ ވާހަކައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި މިއަދު ވާހަކަަދއްާކއިރު ފޮލޯ

. ބާރަށު ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ކަްނބޮޑުވާ މަްއސަލަެއއްބޮޑު ޖޯޖަކަށް އަުޅގަނޑަށް ވަނީ އި ފެނުނީމަމި ބަޖެޓު 

ިއ ނިންމައިފިން. އެހެންނަމަވެސް، ތަރައްޤީއާ  ުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުާކރުން ހިންގައިކެއް އަބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަ  ދާއިރާަގއި

ާޤއިމުކުރަން ބޭނުން. އެންމެ އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުްނ އެދޭނެ ކަންަތއް. ބާރަުށގެ ެފނުގެ ނިޒާމު އަބަދު ކީ ތަމައްދުނަ

 މީހުންގެ އާބާދީެއއް 2054ަގއި. ބޮޑު އާބާދީ އޮތީ ބާރަށުންމެ ވެސް ހިމެނިފައެއް ނެތް. ބާރަށު ދާއިރާގެ އެ ރުފިޔާއެއް
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މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ  ހުގެ ިނޔަލަށް. ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ. ކިހިނެއް ރައީސް މިކަން ުކރަނީ؟މެއި މަ ގެއަހަރު މި

ނޑު ސަރުކާރަްށ އަުޅގަ ތަންކޮޅެއް އިޚްާލޞްތެރި ހިތަކައިގެން ޚިދުމަތްކުރަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ،. މިގޮތަކަށް

ރައްޔިތުންނަްށ  ،ބަޖެޓަކީ އަުޅގަނޑުމެން އޭގެ މަްއޗަށް ބަރޯސާެވގެން .ބަޖެޓަކީ ޖޯަކކަށް ނަހައްދަވާށޭ ،ގޮވާލަން

ނޑު ވަރަށް ގިނަ އަުޅގަ .ވަރަށް ހިތާމަކުަރން ެއްއޗަކަްށ އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އުއްމީދު ގެނެސްދޭ

އަުޅގަނުޑގެ މި ވާހަކަ އަުޑއަްއސަވާ ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާެގ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަްނ  .ކޮށްފިން މަސައްކަތްތައް

އޮްތ ދާއިާރއަްށ  އިކުރިއަްށ އޮތް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޕްލޭންކޮށްފައި ހަދާފަ .ކެތްތެރިކަާމއެކީ ތިއްބަވާށޭ ،ބޭނުންވަނީ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އި ހަތަރު ރަށަށް ނުހިމެނޭ މި ބަޖެޓުގަިއ  ،ން ރުފިޔާލިއަމަޝްރޫޢުތަްއ ހަތަރު މި ބަހައިލާފައި އޮތީ 

ްއޒަތްތެރި އެއް ނުވޭ އިން ރުފިޔާ. ދިމަދެ މިލިއައެ ވަަރށް މަސައްކަތްކުރީމަ އުތީމުަގނޑުވަރަށް  ،އިތުރަށް ޖަހައިދިނީ

ފިްނ. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ރައީސް މި. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑު ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ ވަރަށް ގިނަ މަަސއްކަތްކޮށް

އި، ތެރެއިން ވެސް ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ އުތީމާ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޚްއޞަ ބަޖެޓު ރައީސުގެން ވެސް ޖެޓުގައި ނުޖަހައިބަ

ގެންދާނެ ކަމަށް. ވެހުށަހެޅި ކަންތައްަތއް އިްމޕްލިމެންޓުުޅގަނުޑ ކޮމިީޓއަށް ބާރަށާިއ ތަކަްނދޫއަށް އަ މުރައިދޫއާިއ،

ންގެ ޕާޓީ ވިޕްލައިނަށް އްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑމެތާމަކުރަން އިހި

ެދއްިވ ފުރުޞަތަކަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ޒަތްތެރި ރައީސްއް ފޮލޯކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، އި

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރިދާއިރާގެ އިއް  ދެކުނު ހެންވޭރުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ޢަބްދުލްކަރީމަށް. މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

ވަނަ އަހަރަށް ހުށާހެޅިފައިވާ ދިވެހި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުާރ  2019ދެ! އާ އްޒަތްތެރި ަރީއސް.އި ޝުކުރިއްާޔ 

ކޮމިޓީން ނިންމާފައި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވިއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ދެތިން ނުކުތާއެއް އޮތީމަ ައޅުގަނުޑ 

ދަރަނި އިންތިހާއަްށ  ިދވެހި ދައުލަތުގެ ،އެދުނީ. އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ އެންމެ ބޮުޑ ކަންބޮޑުވުަމކީ ށްކަފުރުޞަތަ

ނަށް އެރުމަކީ އަޅުގަނޑުެމްނ ބިިލއަ 50 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރުގައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި 2019 ދިއުން. އާދެ!އަރަިއގެން

، ބަރުގައި ދިވެހި ަރއްޔިުތން ނިކުމެ އިސްރާފުތަކާއި ެސޕްޓެން 23 ކަމެްއ. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ

އެްއޗެިހ  ގެއްލިފައިވާ ފައިސާަތކާމި  .އި އޮތް ސަރުކާރު ބަދަލުކުރީ މިކަމާ ހެދިފަފަސާދައިން ުއފެދިކޮރަޕްޝަނާއި، 

ގެއްލިފަިއާވ  އުފެދުނު ކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ފަހުން ދާދި ،އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި. 



84 

 

ތަުކގައި ަޙްއޤު ބަދަލު ދިވެހި ލޮބިވެތި ފުެވގެންދިޔަ މި ޒާތުގެ ކަންަތއްރާމިކަހަލަ ފައިސާތަކާއި އަދި އިސް

ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިުރގަިއ އަޅުގަނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! މި ބަޖެޓާ ބެހޭ

ކަންކަްނ  ބަދުވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށްއަ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެބަހުރި. އާދެ! ވަރަްށ ކުރު ރާސްާތެގ ކަންތައްތަަކކަށް

 ފެނޭ މީގެކުރީގައި މާލޭގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބަ ،ބަޖެޓުކުރެިވގެން ކުރިއަށް މި ގެންދެވެނީ. ޚާއްޞަކޮށް 

ިއ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށްަޓކަ ޭއގެތެރޭަގއި މާލޭގެ ޮތއްޖެހިފަިއވާވެށިފަހި މާލެ ކިޔާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ތައްޔާރުކުެރވިފައި އޮތް 

ނެތުމުގެ ފައިހެދިއަދި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޭއގެ ޕްލޭނެއް  ،ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވފައި އެބަހުރި. ނަމަވެސް

ދުވަހަށް  100ތައް އަދި އެ ވަުޢދު ،ސަބަބުން ކުރު ރާސްތާގަިއ މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ވަޢުދުތަކެއް ވެ 

ނުވާެނ ގައި އެްއެވސް ވަރަކަށް އިސްރާފުރަން ހުރި ކަްނތައްތައް ކުާރއިރު ދުވަްސ ތެރޭގައި ކު 100ލަިއގެން ކުރުކޮށް

ކަންކަން  ހޯދައިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދުރާލައިއްލެއް ތުން ޙަަވގުތީ ގޮ  ،ން، ަވގުތީ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުކަހަލަ ގޮތަކަށް

މާލޭގެ ސިޓީ  ،ފާހަގަކުރަން. މިގޮތުންކަުމގައި އަުޅގަނޑު އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތްރޭވިގެން ކަްނކަން ކުރުމަކީ 

ަޤއުީމ  ،ކައުންސިލު އަދި ޚާއްަޞކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ަބއިެވރިގެން އުފެދޭ މުޅި މާލެައށް ތައްޔާރުކޮށްެލވޭ

އެ ޕްލޭން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން ވަރަށް މުހިއްމު. ގެ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިެލވި، މާލޭ ؛ތަރައްޤީގެ 

އޮތީ  ދެ! ަޝއްކެްއ ވެސް ނެތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ލިޭބ ވަރަށް ޮބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް މި ސަރުކާރުން މިއާ

. ދޭެނކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފަދިވެހި ކިަޔވާ ކުދީންނަށް ހިލޭ ކިޔަވައި ނަށް،ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ރައްޔިތުން ފަސްޓް

އީ ފެށުމެއް ކަމަށް މި ،ކުރެވިފައި އެަބވޭ. ނަމަެވސްން ރުފިޔާ ބަޖެޓުމިލިއަ 50ވަނަ އަހަރަްށ ވެސް  2019 މިގޮތުން

 ން ރުފިޔާދުއިަސއްތަެއއްހާ މިލިއަ ،ވަނަ އަހަރު ރަސްމީކޮށް މި މަސައްކަތް ފެށި 2020ދާދި ައވަހަށް  ބައްލަވާ!

އާދެ! ފަްސްޓ މީދުކުރަން. ުއއް މަށް ައޅުގަނޑުކަ ދާނެުމގެ ކަންަތއްތައް ހަމަޖެހިގެންހުރިހާ ކުދިންނަށް ކިޔެވުޖެހިގެން 

ތެރޭަގިއ ތި ފައިދާތަކެއް ކުރޭ. ޭއގެށް ވަރަށް ބޮޑެއޭގެ ފުށުން މުޖުތަމަޢަ ،އިދޭަނމޭ ބުނީމާއާ ހަމައަށް ކިަޔވަޑިގްރީ 

ކުއްޖާ ަވޒީފާއަކަްށ  މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ަދއިގެްނ ނުކުންނަ ުކއްޖާ އިތުރަށްޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ހަ

ލިބޭ ވަގުތުޮކޅުގެ ތެޭރަގއި ބައެއް ކުދިން ަކިއވެންޏެްއ ިއމް ވަޒީފާެއއް އަާދކޮށްގެން ނޫނީ ޕާޓް ޓަ ،ްސގެންގޮ

ބަން ޖެހިފައި ެއބަތިބި. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ވެސް ފައި ޓަށް ނުވަތަ ބައެްއ ކުދިން ކުުށގެ ވެށް ކުރަންޖެހުން

މުޖްތަމަޢުގަިއ ްޓ ޑިގްީރއާ ހަމައަށް ކިެޔިވގެންދިއުމަކީ މި ފަސް ،ކަމެއް ަނއިސް އެދޭތެރެއަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ހުސް

،  ނުކުރަން. އަދި މިގޮތުން ފާހަަގކުރަންމެދު އަުޅގަނުޑ ެއއްވެްސ ޝަްއކެތް ކަމާ ކަމެއް ޢިލްމީ ދަރިން އުފެދިގެންދާނެ 

އަރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރއަށް އިތުރުން ޓު މިލިއަްނ ރުފިޔާ. އަދި ޭއގެ 24 ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ޮޑކްޓަރުން ތަމްރީނު

 އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު މި  ،މިލިއަން ުރފިޔާ ފާހަގަކުރެވޭ. ިމގޮތުން 10ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ހުނަރު ިއތުރުކުރުމަށް 

އެއާއެކު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަްނ ކަމަށް. ހަމަ ދާނެތައް ވަޒީފާަތކެއް އުފެިދގެންކުރަނީ ވަޒީާފގެ ބާޒާރަށް އެ 

 ަގއި ދާދި މައްސަލަ. ބޯިހޔާކަމުގެ ަމއްސަލައި  މާލޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންޮބޑުވުމަީކ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ،ބޭނުން
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. ފާހަގަކުރެވިފަ ޢަމަލުތައް ހުރިކަން އެބަހުރި ގެފަހުން ދޫކުރެވުނު ފްލެޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ޮކރަޕްޝަން

ބެލުމަށްޓަކައި ރަނގަުޅ ތެރޭަގއި އެފަދަ މައްސަލަތައް  ދުވަުހގެ 100ފުރަތަމަ  ަސރުކާރުގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ،އެގޮތުން

ދަފްތަރުގެ ޖެހިފައި  ؛ މާލޭ. މި ފުރުޞަތުގައި ދަފްތަރުވެސް އެބައޮތް ފާހަަގކުރެވިފަ  އިމުކުެރވޭނެ ކަމަށްނިޒާމެއް ޤާ

ދާ އަހަރު އެކަނި ވެސް ންހިނގަމުމި  ، ތިބި މީހުން ތިއްބާ މިދިޔަ އަހަރުވަންދެން ތިބި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް

އަދި އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމަށް.  މީހުން އަނެއްކާ ދަފްތަރުގައި ޖެހިއްޖެ 6000އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ 

 ވެސް ހަ ހާހެއްހާ ތިޞާޞްތައް ުނވަތަ ބަުއންޑްރީތައް ކަނަޑއެޅުމުގެ ގާޫނނުގައި ބުނާ މެއި މަހުގެ ފަހުން އެކަނިއިޚް

ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ނޑިަތއް އިތުރުެވގެންތަނުަގިއ މާލޭގެ ގޮ ރިއަށް އޮތްއަދި ކުމީހުން ޖެހިފައި އެބަތިބި. 

 ޖެހޭމެވެސް އުސޫލެއް ކަނަޑއެޅެންކޮން ގައި ޖެހިފައި ތިބޭ ފަރާތްތަކަށްމާލޭގެ ދަފްތަރު ،ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. އެގޮތުން 

ނޫޅޭ ުނވަތަ މާލޭގަިއ  ،އަދު އަިއއްސަ ޖެހިފައި އަދި ރަށުން މާލެއަށް ބަދަުލނުވެކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ހަމަ މި

އޮތް އި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިފަ ،ދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަްއަސލައެއް. ނަމަވެސް މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބިގެން

ކުދި  ،ައޅުގަނޑުމެން ބުނަން އެބަ މައިގައި ނެރުނު ވަޢުދުނާހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑުމެްނ ގުޅިފަިއވާ ޕާޓީތަކުން

ނުކޮށް ެއްއވެްސ މީހަކު އިސްތިސްނާ ތަންތަންކޮޅުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓާއި އަދި ގޯތި ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން،

ގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން މި ސަރުކާރުން ަޔޤީންކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅު

ހުރި  މިހާރު ފްލެޓް ދީފައި ،. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ދޭއިރުަގއި ައޅުގަނުޑ ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ބޭނުމެްއ ނޫންލިބިފަ

ތައް އެބަހުރި އެންމެ  ބައެއް ހުރި ފްލެޓުތަކެއް އަތުލާކަށް. ނަމަވެސް މިހާރު ދީފައި ހުރިފަރާތްތަކުގެ ހުރިހާ ފްލެޓު

ގެންިދއުމަށް މާ، ެއކަން ރަނގަޅަށް އަލުން މުޠާލިޢާޮކށްގެން ކުިރއަށް. އެހެންވީޮގތަށް ދީފަ އިންސާފުވެރި ގޮތަށް ނޫން

އިން ދުނާމާގެ ތެރެވަޢުއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އާެދ! މާލޭގެ މަގުތަކުގެ މައްަސލައަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް 

. މާލެ އަލިކުރަން ބަލާއިރުަގއި މަށްކަ ތެޭރގައި މާލެ އަލިކުރަން ފެށޭނެ ގޮްއސަ އެަބއޮތް. ަސތޭކަ ދުވަސްފެނިގެން

ކުރެވިަފއިާވކަން ފާހަގަކުރަން. ެއގޮތުން އެފަދަ މަރުތައް ބެލުމަށްޓަކައި މިހާރު މަގުތަުކގެ އެަތއް ބައެއް ގަތުލު މާލޭގައި 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އުފެދިފައި އޮތް ކޮމިޝަނުން މިހާރު ހިނގާފައިވާ މިކަަހލަ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަްށ ބަލާނެ

، އެކަން އަތުަގއި ހުރި ނަމަ ގެ މީދުކުރަން. އަދި އެ ކޮިމޓީއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަުޢލޫމާތު އެްއވެސް ބޭފުެޅއްއްއު

ޝަންތައް ެއްއކޮށް މާލޭގެ ޖަންގްއެއާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ހަމަގެންދެވޭނެހިއްސާކުރުން އެދެން. އަދި ކުރިއަށް 

ރާއްޖޭގެ ދުޅަހެޮޔ ަރކޮެޅއް ެވހޭ އިރަށް ފެނާއި ނަޖިހާ ގުިޅގެން ވިއްސާ ؛ފުރިގެން ނަޖިސް ބޭރުވާ މައްސަލަ

 ...ޞިއްޙަތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ްއޒަތްތެރިގެ އިއަރުވަނީ ވިުލފުށީ ދާއިރާ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަޅުގަނުޑ ފުޞަތު މި 

 ރަޝީދަށް.  މެންބަރު ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މެންބަރު ރިޔާޟް ލުފުށީ ދާއިރާގެވި

ވަނަ އަހަރަށް  2019 .އޮތީ ބަޖެޓު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން ކުރިމަތީގައި މި

 ރުަގއި ތަފާތު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން މި ބަޖެޓާ މިއަދު ވާހަކަދައްާކއި ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. މި ބަޖެޓަށް

 ައޅުގަނުޑ މި ތަމްސީލުކުރަމުންގެންދާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ޚިާޔލުތައް ފާޅުކުރަްއަވއިފި. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

ވަުރގެ ކުރެވޭ މީދުނޑުެމންނަށް އުއްއިރުަގއި ައޅުގަ، އަލަށް އައި ސަރުކާުރ އައި ގެ ސަރުކާެރއް ިނމިޕީ.ޕީ.އެމް

 ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް  ވެސް އެކަމާ ހިތާމަުކރާ ތްކަން ެއއީ ައޅުގަނޑުމަޝްރޫޢުތައް އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިރާަގއި ނެ

ރު އެ ގެނެސްދެްއވި ތަރައްޤީާއ އަހަ 5ންޖެހުމަކީ ރައީސް ޔާމީން ފާއިތުވި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮ މި ސަރުކާރަށް

 . މިއީ ރައްޔިތުން ބަލާނެ ދެއްވުންނެތޯ ނޫންތޯ. މި ސުވާލަށް ޖަވާބުކުރެވިދާށް ތިމަންނަމެންނަށް ދަތުރުކައެއްހަމަޔަ

އަހަރުދުވަހު ތެޭރ  5 ރައީސް ޔާމީން މިދިޔަ ނުން ވެސް މި ބަޖެޓު ތެރެއިން އަޅުގަނަޑށް ނުފެނުނުކަމެއް. ހަމަ ޔަޤީ

ތަނެއް އަޅުގަނަޑކަށް މި  ފެށޭ އަހަރުގައި މަސަްއކަތްކުެރޭވނެ ގާތްކުާރ މިންވަރަކަށް ވެސް މި ކަތާކުރެްއވި މަސައް

އަޅުގަނުޑ  ،ން ފެންނާކަށެއް ނެތް. އެކަން ބައެއް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވިއފި. އެހެންކަމުންބަޖެޓު ތެރެއި

އަތޮުޅ  ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި ތ.އަހަރު 5މޭ ރައީސް ޔާމީންގެ މި އަުޅަގނޑު މިއަދު ފަޚުރުވެރިވަ ،ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

ވެސް ވަރަށް  މަނިުކފާނަށް މިއަދު ސްދެއްވި ކުިރެއރުން. އެކަމަށްޓަކައި އެގެނެމަނިކުފާނު  އަދި ވިލުފުށި ދާއިރާއަށް އެ

އްލަ ނަމުގައި ދަންަނވަން. އި އަުޅގަނޑު އަމިހާ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުްނގެ ނަމުގަޔާ ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ެއ ދާއިާރގެ ހުރި

ތެރެއިން ވެްސ  އަުޅގަނޑަްށ މި ބަޖެޓުގެ ވަންޏާ ކަމަށް ތެރެއަށް ދާ ތަުކގެއެއާެއކުަގއި މި ބަޖެޓުަގއި ހުރި އައިޓަމްހަމަ

އެހެންެމ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އުއްީމދުކުރެވޭ. އަދި ހަމަ އްލުތަކެއް ލިިބގެންދާނެފުށީ ދާއިރާގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ޙަވިލު

ން ނަމަވެސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ތެރެއިން ވަނީ ބައެއް ކަންކަޝްޫރޢުތަކެއް ހިމެނިފައި ނެތް ބަޖެޓު އައިއިުރގައި މަ

ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  އި ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަްތކުރެްއވި. އެކަމަށްޓަކަ ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފަ

ންމެ އާބާދީ ކުޑަ ކީ އަޅުގަނުޑ ދާއިރާގެ އެ، ބުރުންޏަޝުކުރު ދަންނަވަން. އެގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ރަށުގެ ރަްއޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ރަްށ  ،ރު އެންމެ ކަންބޮޑުވެފައި ޮއތީއެ ރަށަށް މިހާ ،ނަމަވެސްރަށް 

ތެެރއިން  ގެކުރުމަށްޓަަކއި އިރާދަކުރެްއވީތީެވ، އަޅުގަނޑަށް ަވނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ަމއްސަލަ. އެ މަްއަސލަ ޙައްލުގިރުމު

ަގއި ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އަދި އެކަން 2019ން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެކަ هللا. މަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހިމެނިފައެކަ

ކޮށްދިނުމަށް މި ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން. ހަމަެއއާެއުކގައި އެރަށުގެ ޒުވާނުްނގެ މަރުކަުޒގެ މަސައްކަތް ނުހުއްިޓ 

ކަުމގައި ވާނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރި ،މީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ވާނީކަމަށް އަޅުގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑު އުއް ކުރިއަށްދާނެ
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. ވަނީ ވަޢުދުވެފަ ތެރެއިން ބުރުންޏަށް ފުޓުސަލް ދަނޑެއް ދިނުމަށް ތަކުގެޗައިނާ ސަރުކާރުން ދެއްވި ފުޓްސަލް ދަނޑު

މީދުކުރަން. ދެން މަށް ައޅުގަނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ުއއްކަ ދެްއވާނެސް މި ސަރުކާރުން ފުއްދަަވއިވެ އެހެންވީމާ، އެ ވަޢުދު

އަހަރު ތެޭރގަިއ ވަރަްށ  5ަރއީސް ޔާމީނުގެ މިދިަޔ  ލުފުށި. ވިލުފުށްޓަީކ ތަރަްއޤީގައިޑު ރަށަީކ ވިއޮތީ އާބާދީ އެންމެ ބޮ

 . މި ޒަމާނުގެ ޕޮލިސްތާރުައޅައި ނިިމފަ މުޅި ރަުށގައި ވަނީ ރަެށއް. ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަެކއް ގެެނސްދެއްވި

. ޭއެގ ކޮށް ނިމިފައިމުނީ މިއަދު ޤާވަ އި ފެނުގެ ނިޒާމުއެާއެއކުގަ ސްޓޭޝަނެއް ައޅުގަނޑުމެން ވާނީ ޤާއިމުކޮށްދީފަ. ހަމަ

ގިނަ ދުވަހެއް ނެތް. އެ  ލާފައި ޭއގެ ޚިދުމަތް ލިބޭކަށް މާނެތި އައި.ޑީ ކާޑު ޖަހައި އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ލަހެއްهللاޚިދުމަތް 

ނަ މަޝްރޫޢުތައް ވަރަށް ގި އެއާެއުކގައި ވިލުފުށީަގއި މިނޫންވެސް އްޔިތުންަނށް ލިބިގެންދާނެ. ހަމަޚިދުމަތް ވިލުފުށީ ރަ

އެާއއެުކގަިއ  އުފަލާެއކު ފާހަގަކުރަން. ހަމަ ވެސްޢުތައް ފެށި އަދި ހަމަ ކުރިއަށްދާކަންބައެއް މަޝްރޫ ވަނީ ހިމެނިފަ.

ވަނީ ވިލުފުީށ އިމުކުިރ ރަށެްއެގ ގޮުތގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް ދަނޑު ޤާރައީސް ޔާމީުނގެ ސަުރކާރުން 

ެއއާެއކުަގއި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ތެރެއިން ެވސް ކަންތައްތަެކއް ފެނިގެން އެބަދޭ. މިދެންނެވި ބަޖެޓު ކަނޑައެޅިފަ. ހަމަ

ގިަނ އާ ސަރުާކރުގެ ތެރެއިން ވެސް  މި އުއްމީދުކުރަނީއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން هللا މިއަހަރު  ،ތެރެއިން

މަވެސް ރައްޔިތުންެގ ގިަނ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިފައި ނެތް ނައެއާއެުކގައި ކަމަށް. ހަމަ ދާނެ ކަންތައްތަެކއް ހމަޖެހިގެން

ގަނަޑްށ ދިނުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުގައި ބަެއއް ކަންތައްތަކަށް އަޅު އެންމެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލެއް ގެނެސް

ކީ އަލަށް އާބާދުކޮށްފަިއ ދިޔަ. ެއގޮތުން ވިލުުފށްޓަބަޖެޓު ކޮމިޓީ ތެރެއިްނ ލިބިގެންތައް ހިމެނުމުގެ ފުުރޞަތު ޕްރޮޖެކްޓު

އޮތް ރަށަކަށް ވާީތވެ، މަުރާވ މީހުން ހިނެވުމުގެ ކަންތަްއތަކެއް ވަރަށް ބޮޑެިތ ދަތިަކމެއް ވިލުފުީށގައި އެބަހުރި. 

هللا . އި ފައިާސ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަެގެއއް އެޅުމަށްޓަކަ ޓު ކޮމިީޓ ތެރެއިން ވާނީ ހިނަވާ ބަޖެ ،އެހެންކަމުން

ވަރަށް މީހުންނަށް ދަތުރު ދަތުރުކުރާ  ،ކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ. މަސްވެރި ރަށަކަށް ވެފައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ

އި މި އެ ނެރު އަލަށް ހެދުމަށްޓަކަ  ކުރީަގިއ ބޭނުންކުރާ އާ ނެރު.ެއއީ ؛ކުރުމަށްޓަކައި ވިލުފުީށަގއި އާ ނެރެއް ފަސޭހަ

މީދުކުރަނީ ނޑު ުއއްއެހެންވީމާ، އަުޅގަ އިސާ ހިމެނިފަ.ފަެތރެއިންވަނީ ެއކަމަށް ބޭނުންާވ  ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ

ޞިއްޙީ މަރުކަުޒގެ ޖާގަ  އެއާއެުކގައިކަމަށް. ހަމަ އްލުެވގެންދާނެ ވެސް ޙަ ކަންކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

 ޖެޓު ކޮމިީޓގެޓަކައި ވެްސ ބަ . ެއކަމަށްެގ ތެރެއިން ަވނީ އިތުރުކުެރވިފަކުރުމަށްޓަަކއި ބަޖެޓުަގިއ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއިތުރު

ަކމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްދޭނެ

އެ ސަރަަހއްދުަގިއ  ،މަސްވެރި ރަށަކަށް ެވފައި ަގއި ވިލުުފށިއެއާެއކުަގއި ބަޖެޓު. އާދެ! ހަމަމީދުކުރަންއުއް

ވެސް ވަރަށް  އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް  މަސްވެރިންނަްށ އަދި ަކއިރިން އެ ރަށުގެ ޗެއް ނެތުމުެގ ސަބަބު ކަނޑުފައް 

ފަތި ބަޖެޓުގައި ކަނދުފަތި ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، މަސް ކަނދު އަހަރު ވަނީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މިهللا  ބޮޑަށް ދަތިވޭ.

ެގ ގޭ 100ޑަށް އުއްމީދުކުރަން. ހަމައެއާއެުކަގއި ުޅގަނުޑ ވަރަށް ބޮކަމަށް އަ ދޭނެއްނުވެ މި ސަރުކާރުން ައޅުއްަވއިލަހެ

ނުލާ ހަމަ ، މި ޕްރޮޖެކްޓު ހުއްޓައިއަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކަން ދީފަިއ އޮތީ މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުިރއަށް އެބަދޭ.
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މިކަްނ  ންނަވަން. ެއއީދަ މި ސަރުކާރަްށ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރު ،ކަމަށް. އެހެންކަމުން ދޭނެކުރިއަްށގެންގޮސް

ވެގެންިދއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވިލުފުށީ ރަްއޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ުއއްމީދެއް. ހަމަެއާއއެުކަގއި ުޒވާނުންނަށް އޮތީ ވަރަށް 

ގަިއ ފަހަރެއްަގއި ަނިއސްދާނެ. އެކަމަުކ އަުޅގަނުޑ  2019އުފާވެރި ޚަބަެރއް އަުޅގަނުޑ މިއަދު ދޭން. ައޅުގަނޑު 

هللا ަގއި  2019 ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ފެންވަުރ ރަނގަޅު ފީފާ އެޕްޫރވްޑް ަދނޑެއް ކުރިމަތިލަން. އެކަމަކު މުޅި 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވިލުފުށީަގިއ ޤާއިމުކުެރވިގެންދާނެ. އެކަަމށް ބޭނުންވާ ހުރިހައި ސާާމނެއް ހުންނާނީ ވިލުފުށްޓަށް 

ގަނޑުެގ މި ދައުރުަގއި މުޅި ާދއިރާައްށ އެރުވިފަ. އެހެންކަމުން، މިީއ އަުޅގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ޮބޑު އުފަެލއް. ައޅު

ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ކުިރއެުރންތަކެއް ވަނީ ގެނެސްދީފަ. ހަމައެއާެއކުަގއި ދެން މަޑިފުށްޓަށް ބަލައިލާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ދޭ. މަޑިފުށި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑުވެފައި އޮތް މައްސަަލއަކީ، މަގު ހެދުމުގެ މައްސަަލ؛ ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ

ބަޖެޓު ތެރޭން ފެންނަން ނެތް ނަމަވެސް މި މަސައްކަތް ޮކށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑަށް ވަނީ މި ސަރުކާރުގ 

ތެރޭން ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މަޑިފުށީ ބަނދަރުގެ މަސައްަކތް ވެސް، މަުގގެ މަސަްއކަްތ 

ުކގައި ަމޑިފުށީަގއި ަބނދަރުގެ ބޭރު ތޮށި އޮތީ ދޫޮކށްލެވިފަ. ެއކަމަށް ބޭނުންާވ ވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާއެ 

އިރާދަކުރެއްވީތީ ައޅުގަނޑު މި هللا ފައިސާ ވެސް ވަނީ މިހާރު ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ތެރޭން އަލުން ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، 

އަށްދާނެ ކަމަށް. މަޑިފުށީ ކައުންސިލުގެ އުއްމީދުކުރަނީ، އަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރި 

އަހަރު ވަންދެން ބަޖެޓުގައި އޮތުމަށްފަހު އެކަްނ ނުކުރެވިދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް، އިރާަދކުރެްއވީތީ ބަޖެުޓ  3އިދާރާ 

ންާވ ކޮމިޓީތެރެއިން އަުޅގަނޑަށް ަވނީ އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެން މަޑިފުށީގައި ަކއުންސިލު އިދާާރއެއް ެއޅުމަށްޓަކައި ބޭނު

ފައިސާ ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، މިކަން ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން. 

ހަމައެއާެއކުަގއި މަޑިފުށީ ފުްޓބޯޅަ ދަނޑެްއގެ މަސަްއކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަްށ އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ މި 

ރޭން ޙައްލު ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރަން. އަިދ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މި ކަންކަުމގެ ތެ

ހަމައެހެންމެ މަޑިފުށީ ސްކޫލެއްގެ މަސަްއކަތް ވެސް ކުރިައށް އެބަދޭ. މި ހުރިހައި މަސައްކަތަކީ ވެސް އެއީ ކުރިްނ 

ަގއި ހިމެނިފައި ހުރި  2019ނަ ފެށިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަެކއް ކަމަށް ވާތީވެ، މީގެތެޭރން މި އަހަރު އަން

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ އިތުރުން ިމހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތައް ވެސް ނުހުއްޓި ކުިރއަްށގެންދިއުމަކީ ައޅުގަނޑު މި 

ސަރުކާރަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދި ޮގވައިލާ ކަމެއް، އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާެގ ހުރިހައި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންެގ ނަމުަގއި. އާެދ! 

ނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑު އުއްމީދުތަެކއް ކުރަން އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ާއ ސަރުކާރުން، ާޚއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ވިލުފުށި ދާއިރާ، އަދި ތ. އަތޮޅަށް އިތުރު ކުިރއެރުމާިއ ތަރައްޤީ އަންނާނެ ކަމަށް. މިކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި 

ޅުގަނޑު ކޮށްދޭންޖެހޭ އަުޅަގނޑު މިހިރީ ކޮށްދޭ ގޮތަށް. ތެޭރން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަ ގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ަސރުކާރަށް ލިބިގެންދާނެ. އަދި  ޖެޓަށް ވެސް މި ސަރުކާރަށް، އާއަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަާމިއ އެއްބާރުލުން މި ބަ
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ބާރުލުން އޮންނާނީ މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި ޕީ.ޕީ.އެމުން އަުޅގަނޑުެމންގެ ެއއް

 ދީފަ. އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދެވސް މަސައްކަތް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަނަށް. އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަ އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު މި

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން

ން ވެސް އަުޅގަނޑު ކުރި ؛ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2019ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ބިލިއަނުން  29ގޮތުަގއި ެގ . ޭއގެ ހެއްެކއް އިބޫުލކުރާނީ ވަރަށް އުއްމީދީ ބަޖެެޓއްގެ ގޮތުގަ ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑު ގަ

ގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަގައިމު ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވަރަށް ބުރަ ބިލިއަން ބޮުޑވެގެންދިަޔަކން އަޅު 30

ގިނަ ކަންކަން ވަީނ  މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑުމެން، މަިޖލީހުގެ މެންބަރުން އެދުނު ވަރަށް ،މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށް

ދީގެން ނަށް އެއްބާރުލުންުޅގަނުޑމެންމިއަށްވުރެ ވަކި އަ ،ރުއި އަހަރަށް ބަލައިލާ 4އިތުރުކޮށްދެވިފަ. އަުޅގަނޑު ާމޒީވެދިޔަ 

އަދި  އި،އެކުަލވައިެލވުނު ބަޖެޓެއް ނެްތކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު ދަންަނަވން. އެކަމަށް ޓަަކއި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށާ 

ލާއިުރ، އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ވެސް ދަންނަވަން. އާދެ! ތޮްއޑޫ ދާއިރާއަްށ ބަލައި

ރޫޢުތަކުގެ އިތުރުން، ުއކުަޅހުގައި ޖޫނިއަރ ކޮލެޖަކާިއ، ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި، ފުރަތަމަ އައިއިރު ހިމެނިފައި ހުރި މަޝް

ޕަސް ހޯލަކާ އެްއކޮށް ހިމެނިފައިވާކަމީ ކްލާސްރޫުމެގ އިމާރާތެއް މަލްޓިޕާ 12، ތޮްއޑޫގެ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖަާކއި ރަސްދޫގައި

ގެންިދއުމަްށ ހެނީ، މި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްޖެހަމަމިއާއެކު ދަންނަވާލަން ށް އުފާކުރާ ކަމެއް.ބޮޑަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް

 އެްއޗެްއ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ. އަދި ބަޖެޓުގައި ޓަކައި ދައުލަތުން، ސަރުކާުރން ވަރަށް

ނީ އިބްރާހީމް ބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އުއްމީދުކުރަްނކަމުގައި ގަހިމެނުމަކީ އެއްވެސް ހާލެްއަގއި އެކަން ތަންފީުޒގެންދިއު

 ،ދީ ބޮޑު ެއއްބާރުލުމެއް ައދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވެސް ވަަރށް ،ގެ މި ސަުރކާރުން ތޮއްޑޫ ާދއިރާއަށް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ލަތަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތަކަށް ދައު ފަދަ މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިުތން އުފާވާނެ

ކަންކަމުގައި ކަމަށް. އެ ވެްސ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭނެ މަގުތައް ހޯދައި ފަހިކުރާނެއި، އަދި އެނޫން ކަންކަމާ

އް ދޭނެ އަޅުގަނޑު މި މަޤާމުަގއި ހުިރ ދުވަހަކު ިމ މަޖިލީހުގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ެދވެްނ އޮތް އެއްބާރުލުމެ 

ގޮެތއްަގއި ކުރާ  އިތުަރށް އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލަްނ ބޭނުންވަނީ، ސަުރކާރުން މައިގަނޑު ވަން. ީމގެވާހަކަ ދަންނަ

އެާއއެކު، ރަށު ކައުންސިލުަތއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމޭ. ހަމަކަމެއް  ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ކޮންމެހެން ލާޒިމު

ގޮތް ހަދައިދިނުމަކީ ވެސް ހަމަ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާެއއް.  ލިބޭނެބާރުވެރިކުުރވަިއ، ރަށު ކައުްނސިލުތަކަށް އިތުރު ބަޖެޓު 

 ،ފާގަތިކަން ގެނެސްދީހި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް އުފާއެާއއެކު އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވަނީ، މި ބަޖެޓަކީ ދިވެ
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ދެކެމޭ. އަޅުގަނުޑގެ އިޚްލާޞްތެިރ ދުޅަހެޔޮ ކުރިމަގެއް އުޖާލާކުުރމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު 

ބޮޑަްށ  މިންަވރުކުރެްއވުން. ވަރަށް تعالى و هللا سبحانهިދވެހި ޤައުމަށް އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް  ،ދުޢާއަކީ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މާންތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްރާގެ އިްއޒައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ގެމަނަފުށީ ދާއި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަ

ތުރުކެރަން ވާހަކައާ ދެއްިކއެ ބޮޑެ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެކަނެވެރެ މައިންަނޓަ ދެހަ ހާސް ރުފިޔާ އި

ތްތެރި ރަީއސް، އެކަިނވެރި މައިްނގެ ތެރޭަގއި ވެސް ބަތެއްޔާ އެއް ކޫދު ދެ ކޫުދ މައްސަލައަކަށް ެވގެން މިވޯނާ. އިްއޒަ

ތިނެ ކޫދު، ބޮޑެތި ޢާއިލާ ގެނެވޯނާ ފެމިލީތައް ބަހުއްޓިއަ. މި ވާހަކަ މި ދައްކަން ތަކުރާރުކޮށް މި ޖެހެއްނޫ، 

ްސ، ކަނޑުހުޅުދުއަށް ބަލައިލިކަމުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި އަސް އަހަންނެެގ ދާއިރާގެ، ގެމަނަހުށްޓަށް ބަލައިލިކަމުަގއި ވިޔަ

ވިޔަްސ، ދެްއވަދޫއަށް ބަލައިިލކަމުގައި ވިަޔސް، ކޮނޑޭ އަްށ ބަލައިލިކަމުަގއި ިވޔަސް މި މައްސަލަތައް ހުއްޓީ ވަރަްށ 

ރުފިޔާ  2000ގިނަ ޢާއިލާތައް ުހއްޓީހެލަ. ރަޓުތެރޭގައި މަަސއްކަެތެކރަނެ އެންމެ އާދަިއގެ މަަސއްކަތު މީހާ 

ޖެހުނުހެލަށް މީ ވަރަށް ބޮޑޮ މައްސަލައަކަށް ބަެވއި. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި މި އަތުނު

ދައްކަނެ ޖެހުނެ ސަބަބައްޫކ ރައްޔިތުންނާ ުގޅުންހުއްީޓ މިފަދަ ކަންތެއްތައް ޙައްުލކެރެިވގެން ނޫންފެހޭ އަހެނެ 

ކުދުމިނެން ބަލަމާހިނގާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބަޖެޓު މަރުޙަލާގެ  ބޭނުންވެނެ ތަރައްޤީ ނުގެނާިވއެންނެން. އެންމެ

ކޮމިޓީގަިއ ވާހަކަދެއްީކވޭަލއި ައސް ައއި ެދއްކިން ވަރަށް މުިހއްމު ކަމަެކއޭ މިީއ ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ރަޓުެގ ޕްރޮޖެކްޓުތައް 

މިލިއަން ޖެހީހެލަން ވިސްނައި ބަލަިއ  5 ޖަހައިފެއި ހުންނާވޭލަިއ އެކަާމ ވެންނޭ ވަރަށް ފައިާސ ހުއްޫޓ. ނަރުދަމާ ކަށަ

ފިކުރުކޮށްލަމާހިނގާ ގެމަނަހުށްޓެއި ނެރުދަމަޔާ އެވަރުްނ ނިމެނެންތޯ. ނުނިމެންނެން. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓު 

މަރުޙަލާގެއި މި ދެކެވުނު ާވހަކަތަކުގެ މައްތަން ރިޢާޔަތްެކރެވެއި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ވަަރށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެްއ 

ވިފައި ބަހުއްިޓ. އައި ގަބޫލުކެރަން، އުފާްސކެރަްނ އަދި އަމުދުން ރައްޔިުތން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކެރެ

ހައިސިއްޔަތުން ެއވަގުތު އޮްނނާ ކޮންމި ސަރުކާރަކަށް މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ކެރަންޖެހެނެ ކަންތައްތަުކގައި ެތއްހަިއ 

ނެ ޮކމިޓީގައި ވާަހކަދައްކަމުން ޭގޭވލެއިއަސް އަދި ބަޖެޓުެގިއ އެއްބާރުލުމައް އަހަނެ ދެންނާ. އޭގެ ނަތީޖާއްކޫ އަހަ

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ހުއްޫޓ ަބދަލުކެރެވިފެއި. މިސާަލކަން ބޮނަންފަހޭ މިއީ ކުއްދުންނަޓެ 

ކަށް ނުކިަޔވައިދިނެންނެްއ މިލިއަނަކުން ޑިގްރީ ފެްނަވރަ 50މިލިއަން ރުފިޔާ.  50ޑިގްރީ ފެްނވަރަށް ކިަޔަވއިދިނުމާއް 

މިލިއަނަށް އެޮއއްތޯ ބަދަލްކެރެފެއި. އެކަމަުކ  100ރާއްދޭ ކުއްދުންނަކަށް. އެހެްނވީމާ، ކޮމިޓީން އެ ކެރީ މަަސއްކަތުން 
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ދެން ސުވާލަްއކޫ، ކޮބެއިހޭ ިމ އަމިއްލަ މަދަރުސާަތކާއި އަިމއްލަ ކޮލެޖުތަކަހަ ގޮހޮ ީޑގްރީ ހަދަން ބޭނުން ކުއްދުންނަށް 

 ފުރުޞަތު ބައޮތެހޭައއު. ެއހެންވީމާ، ރަނގަޅަށް ދިރާސާެކރެވިގެން ނޫންފެހޭ މިފަދަ ކަމައް ކެރުމަްއކޫ ވަރަށް ބޮޮޑ އެ

ނުރައްކަލައް. ވަރަށް އުފާކެރަްނ ގެމަނަހުއްޓޭ ނަރުދަމާ މި ޮއއްތޯ ހިމެނީފެއި މި ޮއއްތޯ. ެފނެ މި އޮއްތޯ ހިމެނީފެއި ިމ 

ސްތާން ވަޓައި ފައުރު ރޭުވމާ މި ބައި ވެސް މި އޮއްތޯ ހަމަޖެހީފެއި މި އޮއްތޯ. ދެން އޮއްތޯ. ޭއެގއިތުރަށް ހަމަ ގަބުރު

އާހޮ ހެނެވަނަ ގޭެގ މައްސަލަ މިއީ ހަމަ ރަށްރަޓުގެ ވަރަށް ބޮޑޮ މައްސަލަ. ގެމަނަހުށްޓޭ ވެސް ެދއްވަޫދގަިއ ެވސް ިމ 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ނުވެންނޭ ވާހަަކ  2އް އޮއްތޯ ހެނަވަަނ ެގއަުއ ހަމަ ހިމެނީފެއި މި އޮއްތޯ. ްސކޫލް އިމާރާތަ

މިލިއަނަކުން  2އަހަރަށް ބެހެއިގެން މިކަމާ ކެރެްނވޭލެއި މިއީ  2ތަކުރާރުކޮށް އަހަނެ މިއެންޫނ ބޮނަމުން. ދެން 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނުވެްނނެއްޔޭ މި ކަމާ. މި ކަމާ ވެންނާ ގާްތގަނޑަކަށް އެންމެ މަދެވެގެން އަސް މިހިދަްށ 

ވަަރކަށް  10ަވރަކަށް މިލިއަން  9ގެ އެތޭ ުކއްދުންނަްށ ބޭނުންވެނެ ފެންވަރަށް އެކަާމ ވެންނާ ގާތްގަނޑަކަށް ގެމަހުށްޓޭ

މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖަހުގެން ނުންފެހޭ ނުވެންނޭ މިކަމާ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެ ބަޔާ އިތުރުކޮށްދިނުމައްޫކ 

ހިއްމު ވާހަކަޔަށް ވަރަށް. ދެން ޭއެގއިތުރަށް ހަމަ ގެމަނަހުށްޓޭ މި ގިރަްނ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ދެންނެޫވ ވަރަށް މު

ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަތައް ެވސް ހަމަ މި އޮއްތޫ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ހަމަ ޙައްލުވެފެއި މި އޮއްތޫ. ދެން އާހު ބަލަންފަހޭ 

ނީފެއި. ފެނާއި ނަރުދަމާ މި އޮްއޯތ ދެއްވަޫދގެއި ހަމަ މިސްކިތާ ނިންމަން ބޭނުންވެނެ ފައިސާ މި ހުއްޓީ ހިމެ

ހިމެނިފެއި. ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިންމެނެ އަދަދާ ކުދެވެެގން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނޫ. މިހިދެ ދެއްވަދޫަގއި އަްސ 

މިލިއަން އެންމެ  15ޙަޤީޤަތުގައި ނެވަ މިލިއަން ރުފިޔާއަކަ މުޅި ރަށުގެ ނަރުދަމާ އޮޑައި ނުނިމެންނެން. އެހެންވީމާ، 

މިލިއަން ބޭނުން  15މިލިއަން ޖަހަނެވޭލެއި ދެއްވަޫދއަށް  18ން ޖަހައިގެން ނޫންފެހޭ މިކަމާ، ގެމަނަހުށްޓައް މަދެވެގެ

ވެންނެން. ކަނޑުހުޅުުދއަށް ެނވަވަަރކަށް މިލިއަން ރުފިާޔ ޭބނުންވެންނެއި. އެހެންވީމާ، ެއ އަދަދުތައް ީމގަިއ ހުއްޓުމަކޫ 

ޖެހިޔަސް މި ބަޖެޓު މި މަސައްކަތުގަ ނުވެންނެން ޙަޤީޤަތުގައި ެއކަމާ ވެންނެން  ވަރަށް މުހިއްމު؛ ބަޖެޓުގެއި ައދަދުތައް

އަދަދު ނެތިފެހޭ. އޭގެއިތުރަށް ހަމަ ނަރުދަމާއާއި ފެނާއި އޭެގއިތުރަށް ހަމަ ދެއްވަދޫގައި ައސް މިސްކިތު ނިމުމުގެ ބަޔާ 

ން މަސަްއކަތެ ފައްޓައިެފއި މިހިދެ ބައޮތެ. ދެން އޭެގއިތުރަށް ކަނޑުހުޅުދޫގެ ބަނދަރު ހަމަ މިގޭ ސަރުކާރު

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މީހެނަ އެތާ ތިބެގެން މަސައްކަތެ ބަކެރަތާ. އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަތަށް ބޭނުންވެނެ ފައިސާ މިއޮއްޯތ 

ހިމެނީފެއި. އަދި އޭގެއިތުރަްށ ހަމަ ފެނާއި ނަރުދަމާ މިއޮއްތޯ ހިމެނީފެއި. އަދި ފުޓްސަލް ދަނޑާ، ކަނަޑުހުޅުދޫަގިއ 

ސް އަދި ކޮނޭޑަގއި ައސް މަސައްކަތް ފޮްއޓީފޭ ަވކި ިހސާބަށް ގޮހޮފޭ ހުއްޓީެފއި މި ހުއްޓޫ. ެއކަމަކު ބަޖެުޓގެއި އެ އަ

ފެނެންނަ ނެއްތޫ. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއް މި ދެކެުވނު ވާހަކަތަުކގެ މައްތަށް ބަލައިފެއި މިޮއއްތޯ ގާްތގަނަޑކަށް 

އްކަ ރުފިޔާައކުންނެއް މި ޒުވާނުން ބޭނުންވެނެ ފެންވަަރކަށް އެ ދަނޑު މަސައްކަތް ނެވަ ލައްކަ ރުފިާޔއެއް. ެނަވ ލަ

ނުނިމެންނެން. ދެން ހަމަ އޭެގއިތުރަށް ކޮނޑޭގެ ވެސް ިޞްއޙީ މަރުކަޒު ވަޓައި ަފއުރު ރޭވުމާ، ޭއގެ އިތުރަށް ކޮނޭޑގެ 

އި އެބައޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ވާހަަކ މިލިއަން ރުފިާޔ ބަޖެޓު ހިމެނިފެ 2.5ކައުންސިލު އިދާރާ ހެދުމަށްޓަކައި 
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މިދައްކަން މި ޖެހެންނޫ މުޅި ބަޖެޓާ ބިނާވެފެއި މިޮއއްތޯ ޭބރުން ލެބަނެ އާމްދަނީގެ މައްަތން. ހިލޭ އެހީގެ މައްތަން. 

ޔާ ހިލޭ އެހީ ބިލިއަން ރުފި 1.5ހިލޭ އެހީ؛ އާމްދަނީ މި ބޮނަންނޫ ހިލޭ އެހީގެ ވާހަކަ ިމ ދަްއކައްނޫ. މީ ގާްތގަނޑަކަށް 

ލެބެންނޭ ވާހަކަޔާ މިއޮއްތޯ ބޮނެފެއި. އެކަމަކު މީަގއި ވޭުތެވދިޔަ ތިނެ، ހަތަރޮ ފަހަ އަހަރަށް ބަލަންވޭލެއިއަސް ެއވްރެުޖ 

ބިިލއަނަކުންނެއް މި  1.5މިލިއަން ރުފިޔާ ލެބީފެއި މި އޮއްތޯ. އެހެްނވީމާ، ެއކަން  300ގޮތެްއގައި މި ޮއއްތޯ 

ތަސް ަޙޤީޤަތުގައި މިވަރަށަ އާމްދަނީ ލިބީގެން މިކަމާ ވެންނެއި ކަަމށް ބަލައިގެން ނުވެންނެން. ބަޖެޓުގެއި ޖެހިފެއި އޮ

އެހެންވީމާ، މި އާމްދަނީ ނުލެބުނު ފެހޭ މީ ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންގެ ުމސާރައާ، މި ެއއްތެއްތަކާެޓ 

މީަގއި ޙަޤީޤަުތގަިއ އަސް މި ވާހަކަ ަދއްކަން މި އަސަރެކެރުމަްއކޫ ވަރަށް ބޮޑަްށ އެކަީށގެންވެނެ ކަމައް. އެެހންވީމާ، 

ޖެހެނެ ސަބަބައްކޫ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަށް އިސްކަންދީގެން ައހަނެ ބަލަނެ މިޖެހެނާ، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް. މިސާލަކަށް 

ތައްތަަކކަްށ އެންސްޕާާއއި ާއސަންދައާ އަދި ކުއްދުންނަށް ބޭނުންވެނެ ްސކޯލަރޝިޕްތަކާއި ކަރަންޓާ، ިމއީ ފެނުގެ ކަން

އެންމެ އިްސކަންދީގެން ބަލަްނ މި ޖެހެންނޫ. ގެމަނަހުށްޓެ ދާއިރާއްޫކ މަސްވެރި ރަށްަތެކއްގެ ަމއްތަށް އުފެދީފެިއ އޮތް 

ދާއިރާއަކަްށ ވެނެހެދީ، ޚާްއޞަކޮށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް މި ބަޖެުޓގައި މަްސވެރިްނނާ ގުޅުންހުއްީޓ ދާއިރާތަކުްނ 

ސާލަަކށް ޓޫރިޒަމް ރިސޯޓުތަކުަގއި މި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕީރިައޑްތެރޭަގއި ބަހުއްޓީ ޑިުއޓީ ޑިއުޓީ މާފުކެރުން. މި

ވަނަ އިްނަޑސްޓްރީގެ ގޮތުަގއި ޮއވެފެިއ މި ތިނެ އިންޑަސްޓްރީއަްށ  2މާފުކެރެއިފޭ. އެހެންވީމާ، ސުވާލަްއކޫ 

ނާޔަތްތަކުން ކަންަތއްތަްއ، އިށް ބޭނުންވެނެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ެވއްޓީގެން އެނެވޭެލއި ކޮެބއިހޭ މަސްވެރިންނަ

ފުުނވެނެއި ސަބަަބއްކޫ. މިސާލަަކށް ފައިބަރު ދޯނިފަހަރަ ބަންނާއް ބޭނުންވެނެ މީހެންނެ މާ އިމްޕޯޓުތަކުން ޑިއުޓީ

ވެނެ ފުނުވެންޖެހެނެ ސަބަބައްކޫ ކޮބެއިބާ. އަދި އަލަޓެ އިންޖީނު އޮޑަނެ ބޭނުންމާ ފައިބަރު، ކެހެނައްެވގެންބާ ިޑއުޓީ

ކެަރިއގެން އެތައު އުނދަގޫ ތަކުީލފަކަށްފަހުގައޭ މި ލޯނާ މި ގޭޖުހަތަރެ ފަހަވެންނައު ގޭ މޯތިނެ މީހެންނަށް ގެއި

އިލާގެ ތެއްހަިއ މުޅި ޢާލެބެންނޫ. ލެބެނެ ވޭލެއި މި އޮންނާ ބެންކަށް ދަރައިގޮހޮ. އައްލޭައސް މަހާ ނުބާއެރީފެހޭ 

އި ވާހަކައާ މި ދަްއކައްނޫ. އެހެންވީާމ، ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ޙަޤީޤަތުގަިއ އެންމެނެ ގެދޮރޮ ބެންކަށް ދަމައިގަންނެ

ވެންނޭ ގޮތަށް މި ބަޖެޓު ފުމާ 100%އަސް އަލަށް މި ގެނާ އިންޖީނުތަކަކުން، އަލަށް އޮޑަނެ ިއންޖީނުތަކަކުން ޑިއުޓީ 

ވެސް، ޚާއްޞަކޮށް އޮޑިދޯނިފަހަރު ތެރޭ ހިމެނީގެންގިއުން. އަދި މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވެނެ އެހެން ސާމާނުތައް 

ފުވެންނޭ އުސޫަލއް ހަމަޖެހީގޮހޮ އޮތުން. މި ސުވާްލ ؛ ޑިުއޓީ މާބަންނާއް ބޭނުންވެނެ ފައިބަުރ ސާމާނު، މިއީ ހިލޭ އެހީ

ކެރިން ހަމަ ބެޖެޓު މަރުޙަލާތައް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ވާަހކަދެއްކިން ާމވަރުލު އެއާޕޯާޓްއކޫ މި ދާއިރާ ަރއްޔިތުްނގެ 

ރަށްބޮޑު ުއއްމީދުތަކާ ގުޅިަފ ހުއްޓީ ކަމައް. މި ވާަހކަދައްކަން މި ޖެހެނެ ސަބަބައްޫކ ގެމަނަހުށްޓެން ހުރެއިގެން ވަ

ކޫއްޫޑއާ ހަމައަށް ެއއެނެ ވޭެލއި މިއޮންނާ ދިމާ ހަމަ މީހާގެ ކަންޓާއި ހަމާ ަވކިވެެފިއ މިއޮންނައޫ. އޭބޫ ގަާދގެިއ 

މިއޮންަނއޫ. އެހެންވީމާ، ާމވަރަލުގެ ިމ ކަންތައްަތއް ތަރައްީޤެވގެން ގިއުމަްއޫކ  ދޮއްވަމުންގޮހޮ އަދި އެހެއި ިދގެ ދަތެރެ

ގިނަ ފުރުޞަތުތައް  ދާއިރާ ރަށްރަށުގެއި ފަތުރުެވރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ތެރޭގެން ޙަޤީޤަތުގައި ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް



93 

 

ންނެން ފަިއސާ ފެނެން ނެތީހެލަ، މިހިދެ ތަނަވަސްެވގެން އެންނެއި އެަކމުގަ. އެހެްނވީމާ، ބަޖެޓުެގިއ މާވަރަލާ ހަދަ

އެ ޔަޤީްނކަން  ،ރުފިާޔއަކުްނ ޮކން އެއާޕޯެޓއްހޭ ނިމެންނާ. އެެހންނަމަވެސް 80000ުރފިޔާ.  80000އެޮއއްތޯ ބަރާބަރޮ 

ކަމަށް ޖަމާވެފޭ. އެހެންވީމާ، މަ އުއްމީދު މިކެރަންނޫ  އެ ދިންނޫ ވޭތުވެދިޔަ ސަުރކާރުގެ އެ ފައިސާ ބަހުއްޓި 

ކަމަށް.  ފާގަތިކަން އެންނެންއުފާތުގަިއއަސް މާވަރުލު ެއއަރޕޯޓު މަސައްކަތް ނިމީންޮގހޮ ރައްޔިތުންނަން މީގަ ޙަޤީޤަ

ހުއްޓީ އަދަދުތަކަން މި ކަންތައްތައް ރަނގަާޅއް  ގޮަތކަން ބަލަންފެހޭ މި ބަޖެޓުގައި މި ޖަހާފައި އެހެންވީމާ، ކުރު

 ރަނަގަޅށް އާމްދަނީ ލެބީފެހޭ މި ބަޖެޓައްކޫ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ ކަންތައްތަކުން ވޭފެހޭ، އަދި ހިލޭ އެހީއާިއ މި

ގިނަ މަޝްރޫޢުތެއް ހިމެނެފައި މިއޮއްތޯ. އަދި އެކަމަށް  ދާއިރާއަށް ވަރަށް އުފާވެރި ަބޖެޓެއް. ހަމަ ބޭނުންވެނެ ވަރަށް

މަ ދެންނަ އަހަނެ މިތޯ ހަމަ ޓަކައި ބޭނުންވެނެ ތެޔެހައި ެއއްބާރުލުމަށް ހަމަ މަޖިލިސް ތެރޭން ހަމަ ސަރުކާރުން ހަ 

 ތައްޔާރަށް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ތްތެރި މެނީ މުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަފުރުޞަތުއަރުވާ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު 

 އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް.

 

 ރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަ

ލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓު ކޮމިީޓ ަދއު ވަނަ އަހަރަށް 2019ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  `. ޝުކުިރއްޔާ

 އެްއކޮށް ފާހަގަކުރަން. މަރުޙަލާއިން އިޞްލާޙުކުެރވިެގން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަކަން އަުޅގަނޑު އުފަލާ

އަުޅގަނޑުމެން ރަށްތަކުގެ ތަރަްއގީއަްށ ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއދީގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

 400އޮތީ.  ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަން މި ވާއި ހިމެނިފައިޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ދަށުން ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ މި ބަޖެޓުގަ

ގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އަދުެގ . ތަރަްއޤީލާފަިއޭވ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްަވއިޖެޓުގައި އެކުލަގިނަ ރުފިޔާ މި ބަ ވުރެ މިލިއަނަށް

ދަންނަވަން.  އެްއކޮށް ޝުކުރު ސަރުކާރުން ބަހައްޓަވާ ގާތް ގުޅުމަށް އަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާސްތެރިކަމާ

ންބޮުޑެވފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމަށް މުލަކު ދާއިރާގެ ރަށްތަާކއި އެ ަރށްތަކުގެ ރަްއޔިތުން ކަ ؛އާދެ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ 

 ަރއީސް.އެްއކޮށް ފާހަގަުކރަން. އިްއޒަތްތެރި  ތައް ހިމެނިފަިއވާކަން އަުޅގަނޑު އުފަލާޕްރޮޖެކްޓުޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ދަށުން 

ހަުއސިންގ  150ހަމައެކަނި ކޮޅުފުށީގެ  ،ދިޔައިރު އަުޅގަނޑުމެނަށް ފެންނަމުން މި ދިޔައީށަހެޅިގެންބަޖެޓު ފުރަތަމަ ހު

ކޮމިޓީން ދެއްވި ެއއްބާރުލުމާ އެްއކޮށް  ، އަޅުގަނޑުގެ މަސަްއކަތާިއ،ތަން. ނަމަވެސް ޔުނިޓުގެ ވާަހކަ ބަޖެޓުގައި ޮއތް

ތައް ހިމެނިފަ. މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަްނ ަރށަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ގިަނ ޕްރޮޖެކްޓު 3އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ 

ެއއާެއއްކޮްށ ހަމަގޮސްފަިއވޭ. ެގންވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެނި 2019ރުދަމާގެ މަސައްކަްތ ނާލާފުށީގެ ފެނާއި ނަ މ.
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ކަުމގަިއވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް ެއ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ުޒވާުނން އެ ކަމަކަށް އެންމެ ޝައުގުވެިރކަންދޭ އެއް ކަމެއް

ން ފެންނާ ށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށްރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަެރްއގެ ދަނޑެްއ އަަޅއިދެްއވާނެ ކަމަ

ކުރެްއވި ކެމްޕޭން ދަތުރުތަކުގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެން މުލަކު ާދއިރާަގިއ  އީސްއެބައޮތް. އާދެ، ިއއްޒަތްތެިރ ރަ

ވާަހކަ.  ްއވާނެނާލާފުށީގެ ޒުވާނުންނަށް ރަނގަުޅ ފެންވަރެއްގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނެޑއް އަުޅއްަވއިދެ ،ވެފަިއވާ ެއއް ވަޢުދަކީ 

ދިޔައީތީ އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ދެންނެވި ފަދަ ރަނގަޅު ކަން ހިމެނިގެން މި އަޅުގަނޑަށް މި ބަޖެޓުގައި

އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑު ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފެންވަރެްއގެ ދަނޑެއް ނާލާފުީށގެ ުޒވާނުންނަށް އެިޅގެންދާނެ ކަމަށް.

މީގެ  ،ލަކަށް. މުލަކުގައި ބަެއއް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފާހަގަކުރެްއވި މު މ. ،ބަލައިލަން ބޭނުން

އެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވިއިުރގައި ވަީނ  .ކަމަށް. ތެދުފުޅެއް ހިމަނާފައި  ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި 17000ކުރިން މުލަކަށް ވަނީ 

 މުލަކުގެ ގިރާ އިޞްލާޙާ ގުިޅގެން މުލަކުެގ މަގުތަކާއި ކޮމިޓީން ގެނެވުނު ،ރުފިޔާ ހިމެނިފަ. ނަމަވެސް 17000

އަޅުގަނުޑ  ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވުމީ މިލިއަނަށް 30ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ރަްށ އްރިރަށް އަުޅގަނޑު ވަފުރުޞަތުގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށާއި އާދެ، ކޮމިޓީގެ ުމޤައުފާކުރާ ކަމެއް. މި 

އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ފާަހގަކުަރން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، . ހަމަދަންނަވަން އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު 

ެވސް މި ބަޖެޓުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްަނވާފަ.  އަޅުގަނޑުމެން ކޮޅުފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލާ މެދު

ދެކުނަށް އޮންނަ އެއް ރަށް. ގިނަ ފަހަރަށް ދަތުރުފަތުރު  އަތޮޅުގެ އެންމެ ޓަކީ މ.، ޮކޅުފުށްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ގޮތުން އެ ރަށުގެ ަރްއޔިތުންނަށް އަތޮުޅގެ އެހެން ަރއްޔިތުންނަށް ައއިސް އުޅުމަށް ނުލާހިކު އުނދަގޫތައް ވަނީ  ހުންނަ

ށް ފެންނަން މި އޮތީ ޓަކީ އެކަހެރި ރަށެއް ނޫންކަން މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނުޑމެންނަ، ކޮުޅފުށްކުރިމަތިވެފަ. ނަމަވެސް

އޮތީ އެ ރަުށެގ  ރަްއޔިތުންެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަންބޮޑުވުން މި ފުސީލުކޮށް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ވަރަށް ތަ

 29އްލެއް ގެނެސްދެްއވާފަ. އަދި ކުރިން އޮތް ޙަ  . އެކަމަށް ވަނީ ބަޖެޓުގައިއިހައުސިންގ ޔުނިޓުތަުކގެ މަްއސަލައިގަ 

ްޕރޮޖެކްޓް ނިންމާލުމަށް ވަނީ  ގގިނަ ރުފިޔާ މި ހައުސިން  ވުރެ މިލިއަނަށް 105އާދެ،  ،ަގއިމިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލު

އްރިރަށް ގެ މުޤަޓަކައި ވެސް އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސާއި ކޮމިޓީ އެސް.ައއި.ީޕގެ ދަށުން ހިމެނިފަ. އެކަމަށްޕީ.

 ހަމަ ދާއިރާއަށް ކުރެއްވި ދަތުުރގެ ތެރެއިން ލިހްމުޙަްއމަދު ޞާ ދަކީ ރައީސް އިބްރާހީމްމި ވަޢު ދަންނަވަން.  ޝުކުރު

ވަނަ އަހަރު ފުދިގެންދާނެ  2019އެ ަރއްޔިތުންނަށް ވެފަިއވާ ެއއް ވަޢުދު. މި ވަޢުދުތައް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވެފަިއވާ، 

 ވަނަ އާބާދީއަށް  2ަޓކީ އަތޮޅުގެ ށް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ކޮޅުފުށްއެއާެއއްކޮުއއްމީދުކުަރން. ހަމަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު

ދާ ެއއްކޮްށ ވަޢު ހުރި ދަތިތަކާ ެއއްކޮށް އެ ދަތިތައް ފިުލވައިެދއްވާނެކަުމގެ ކޮޅުފުށީގެ ްސކޫލްަގިއ ކިޔަވަން ،ވެފައި

ވަަޑިއގަތް ވަޢުދުެގ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަމުން މި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރައީސް 

ކްލާސްޫރމާއި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއްގެ  5ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް،  އޮތީ، ތުރުކުެރިވގެން އައިއްސަ މިދިޔައީ އަލަށް އި

ގޮްއސަިއވާކަން އަޅުަގނޑު އުފަލާއެކު ފާަހގަކުރަން. ގައި ިހމެނިގެންވާހަކަ. މިއަށް ވެސް ެއކަށީެގންވާ ބަޖެޓު މި ބަޖެޓު
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ރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުެރވޭނެ ކަމަށް ިމ ބަޖެޓުަގއި އެއާެއއްކޮށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އެ ރަށުގެ ގި ހަމަ

ަފހު ފެން އެއްކޮށް ތަޣައްޔަުރެވފައިވާ ރަށެްއކަން ައޅުގަނުޑ  ެއއާެއްއކޮށް އެ ރަށަކީ ސުނާމީއަށްހަމަބަޖެޓުކުރެވިފަިއވޭ. 

 ،ހިމެނިފައިޭވ. މިގޮތުން ބަޖެޓު ފޮތުގައި އްެލއް ގެނެސްެދއްވާނެކަުމގެ އުާފވެރި ބަޖެޓު މި. އެކަމަށް ޙަފާހަގަކުރަން

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ. އެއަްށ ވަނަ އަހަުރ 2019އިމުކޮށްދިނުމަށް ނުގެ ނިޒާމު ޤާއެރަށުގެ ފެ

އެބައޮތް. ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަްނ  ގައިއެކަީށގެންވާ ބަޖެޓު ވެސް އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބަޖެޓު

އެާއެއއްކޮށް އެ ރަުށ ންދާ ސްކޫެލއް. ހަމަޒަތްތެރި ރައީްސ، ޮކޅުފުށީގެ ސްކޫަލކީ މިހާރު ވަރަށް ިގނަ ކުދިން ކިަޔވަމުއިއް 

އި ައދި ސައިންސް ސްޓްރީމް ކިޔަވައިދޭނެ ލެބެއް. އަުޅގަނުޑ ސް ސްޓްރީމާސައިން ،ސްކޫލަށް ހަމަ އެބަ ބޭނުންވޭ 

ޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ެއކަން ވެްސ ލެވޭ ެއޑިުއކޭއެކުަލަވއި އުއްމީދުކުރަން މި

 ،ވެފައި  މަސްވެރި އަތޮަޅކަށް ،އަޮތޅުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލައިލާއިރު މ. ރައީސް.ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. އިއްަޒތްތެރި 

ބެހޭ  ވަނީ ފިޝަީރޒް މިނިސްޓްރީން ކަމާންކަންދެއްވާފައި އަުޅގަނޑަށް ަޔޤީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފަހުން ާއދެ އިއްެޔަގއި

ކުރީކޮޅުގައި ބަރު މަހު ބޮއި މި ިޑސެން ައޅުްއވާފަިއވާ ، މުލަކާ ދިމާގައިދެްއވާފަިއވާއަތޮޅުގައި ައުޅއްަވއި މ. ،ބޭފުޅުން

ގަނޑު އެކަމަށް އަުޅއްަވއިދެްއވާނެ ކަމަށް. އަޅު  ބޮއި ެރވޭނެ ގޮަތށް އެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަރއްޔިތުންަނށް މަސްވެރިކަން ކު

. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެންެގ އަދުގެ ަރއީސަށް ޝުކުާރއި މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަން ،ޓަކައި ިދވެހި ސަރުކާރަށް

ގޮތެްއަގއި  ލަވެރިކަން. ޖުމުގޮތެްއގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފެނިގެންދަނީ އުފާ  ލަޖުމު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ެގނެސްދީފައިވާ ބަޖެޓެްއކަން. އް ރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަކެޓުން ފެންނަނީ އެކި ދިމަދިމާލުންއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެ

އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 

ފަހަރު މި  ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. އަދިވެްސ ެއއްވަަނ އަހަރު ފުދިގެންާދނެ ކަމަށް. ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ  2019

 ބަޖެޓު އަޅުގަނޑަށް ހިމަނުްއަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ރައީަސށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ތެންކް ޔޫ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންމަނިކަށްހާން ޙުސައިއާދެ، ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނި

 

 ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ ައހަރަށް ދައުލަތުން ފޮނުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓުގެ ދިރާސާކުރުުމގެ  2019އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

ކުރިއަށް މި  ގެ މަރުޙަލާގެ ދެަވނަ ދަންފަޅިބަޖެޓުގެ ބަހުސް މަސައްކަތް ނިމެމުންދިޔަ ވަުގތުގައި ައޅުގަނޑުމެން

ަގއި ހުިރ ށް ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި. އަުޅގަނޑު ވެްސ ވާނެ ކުރީަގއި ހަމަ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބަޖެޓުއަދެވަނަ ،ގެންދަނީ

. ތުން ވާހަކަަދއްކާފަގޮ ބެހޭ  ާދއިރާއަށް ހުރި ަމއްސަލަތަކާގޮެތއްަގއި އަދި ސީދާ  ،ގޮުތން ބެހޭ ބައެއް ަމއްސަލަތަކާ
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ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމިީޓގެ  .ގޮތުން ވެސް ވާހަކަދަްއކާފަ ބެހޭ  ޤައުަމށް ހުރި ބައެްއ ދަތިތަކާ ގޮތެްއގައި  ލަމުޅި ޖުމު

ހަކަ ތެރޭގައި ކޯލިޝަނަށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ބަޖެޓު އެކި ގޮތްޮގތަށް ބަހަމުންދިޔަ ވާ

. ަޤއުމީ ނިސްބަތަކުން އޮންނަ ބަޖެޓެއްގެ ނިސްބަތް ވަރަށް މުިހއްމުވާންޖެހޭނެ މުޅި ޤައުމުގެ އަހާފަ އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ

ސިލެއް ހާއަދި އެކަން  ހަމަ ޚިޔާލީ ލަފަޔަކަށް ބަޖެޓެއްަގއި އަދަދެއް ޖަހައިލުމަުކންނެއް ،ތަރައްޤީއަށް. ލިބޭނެ އެއްަޗކަށް 

އަުޅގަނޑަށް ލިބުނު  ،ސާކުރި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެްއގެ ގޮުތގައި އިނދެައހަރު ބަޖެޓު ދިރާ 4ނުކުރެވޭނެ. ވޭުތވެދިޔަ 

ގޮތެްއގައި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ  އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ތާީރޚުގައި މިހާތަނަށް ޚާއްޞަ  ،ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި

ރަކަށް އެހީތެިރވެދިނުމަށް ހޭދަކޮށްގެން މަސަްއކަތްކުރި ަސރުކާ 4/1ާއއި  3/1މަޝްރޫޢުތައް މުޅި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުގެ 

ގެ ހަިއސިްއޔަތުން ައޅުަގނޑަށް ދެކެފަރިތަވެަފއި ހުިރ ެގ ހައިިސއްޔަތުން އިން މީހެއްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް

މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި، އަދި ައޅުގަނޑުމެން ޖަހާ ކޮންމެ އަަދދަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި ަރއްޔިތުްނނަށް އެކަން ތަރުޖަމާކުެރވި، 

އަދި ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ނަމަވެްސ، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސައިުލމަށް ޓަކައި، ކުިރއަށް އޮތީ 

އިންތިޚާބީ މޫސުމަކަށް ވާތީެވ މެންބަރު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް އަދަދުތަކެއް ޖައްަސވައިަލއްވާަފއި 

ލީހުގެ މެންބަރުން ލައްވާ ާފސްކުރެވިދާނެ. ނަަމވެސް، އެ ބަޖެޓަކަށް ބޭނުންވާ ފައިާސ ބަޖެޓެއް ނިންމައިލަްއވާފަިއ، ަމޖި

ހޯދޭނެ ގޮތަކާއި، އަދި ފަިއސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ވިސްނުްނފުޅު ގެންގުުޅްއވާނެ ގޮތަާކިއ، ތަރުތީބުތަކެްއގެ ވާހަކަ 

ެއއް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުދައްަކއެއް ބަޖެޓުގެ ބަހުްސގެ ެއއްވެސް މަރުޙަލާ

ނުދެކެން. އޭރުގެ ސަރުކާރުްނ ކުރަްއވަމުންގެންދިޔަ މަަސްއކަތާ މެދު އިދިކޮޅަށް ިތއްބެިވ ފަރާތްތަކުން އޭރު ވިދާުޅީވ، 

އެހެން ބޮޑު ޤައުމެްއގެ އަްތދަށަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގޮސް، އެ މީހުންގެ ދަރަނީގައި ައުޅގަނޑުމެން ބުޅިއާ ެއއްކޮށް 

އަިޑއަށްދިޔަ ވާހަކަ. އަދި ިމައދު ވެސް ެއއިން ބަެއއް ބޭބޭުފޅުން ވިދާުޅވަނީ ހަމަ އެއް ާޒތުގެ ވާަހކަތަކެްއ. ެއކަމަކު، 

އެ ޙަޤީޤަތް ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެްއވުުމގައި ަހމަ ކަނޑައެިޅގެން ރޯމާދުވާުލ މެންދުރު ދޮގު އެ ބޭފުޅުން 

ކީްއކުރަން ވޭުތވެދިޔަ  100ދަނީ ފާޅުވަމުން. އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމުގެ ވޭުތވެދިޔަ ހައްދަވާފައި ހުރިކަން ިމއަދު މި 

އަހަރު ަރއީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސްެދްއވި  5ހުރިހާ ތާރީޚެއް އެއްކޮށްލިަޔސް، ވޭުތވެދިޔަ 

ކެއް އެްއޮކށްލިޔަސް ނުވޭ. ރާއްޭޖގަިއ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ އެއްފަަދކުރެވޭނެ ތަރައްީޤއެއް މުިޅ ހުރިހާ އަހަރުތަ

ވެރިކަންކުެރްއވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި، އޭގެތެޭރަގއި ރަްސރަސްކަލުންނާއި، ރަނިރަނިަކނބަލުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ތަެކްއ ބޮޑުަވޒީރުކަމުގެ މަޤާމު އޮތް ދައުރަކާިއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ މަޤާމުަގއި ހުރި ދަުއރުތަކާއި، ހުރިހާ ދައުރު

ވަނައަށް ރާއްޖޭަގއި  100ަވނަ ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  6އެްއކޮށްލި ނަމަވެސް، ރައީްސ ޔާމީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަހަރުދުވަހުަގއި ހިންގުނު ފަދަ ޢުމްރާނީ ބޮޑެތި ތަރައްޤީތަެކްއ  5ވެރިކަންކުެރްއވި ރައީްސ ޔާީމނުގެ ވެިރކަމުގެ 

ެރވިފައިުނވާކަމީ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތް. މިއަދު އަލަށް ފަށާ ސަރުކާރަކަށް މަރުޙަބާ ރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ކަންކޮެޅްއގައި ކު

އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަންޖެހޭ. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އިދިކޮޅަށް ތިބޭ މެންބަރުންގެ ބޭނުމަކަށް ވާންޖެހެނީ ޒިންމާދާރުކަމާއެުކ 
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ޅުގަނޑުމެން ފަށަމުން ވެސް ދަންނަވާފަިއވާެނ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުން. އަދި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިެވދިނުން. އަ

ވަަނ  17އަޅުގަނޑުމެން އޭުރވެސް، ައޅުގަނޑު ހަމަަގއިމުެވސް އިިދކޮޅު މެންބަރެއްެގ ގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގައި 

 މަޖިލީހުގައި ވިލިމާފަންނު ާދއިރާެގ މެންބަރެއްެގ ގޮުތގަިއ އިނިން. އޭުރވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނީމު.

އޭރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއަށް ސީދާ ގޮެތއްަގއި ހަމަ އެއްވެސް އަކުެރއް ނެތްިއރުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނިން. އެީއ ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަށްޓަކައި އަންނަ ބަޖެޓަކަށް ވާތީ. ވަކި ާދއިރާެއއް، 

ބަރަކު އަދި ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްވާ ބަޔަކަށް، ވަކި ަކހަލަ ފަސޭހަތަކެއް ދިނުމަށް ވަކި ސަރަހައްެދއް އަދި ވަކި މެން

އޮންނަ ބަޖެޓަކަށް ނުވާތީވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންިދޔައީ އޭުރވެސް ބަެއއް ކަހަލަ ޢަމަލުތައް ސަރުކާރުން ކުރަްއވާފަިއ 

ތްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުންފުުޅ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޒިންމާދާރުކުރެވެން އޮތް މިންވަަރށް މަސައްކަ

ގެންގުުޅްއވަިއގެން މަޖިލީހަށް އިދިކޮުޅ ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ މެޖޯރިޓީެއއް 

ފައިވާ ދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންިދޔައީ ކަންަތއްތައް ހިނގަިއގެްނދިއުން. އަުޅގަނަޑކީ މިކަން ދެކޮޅުން ތަޖުރިބާކޮށް

މީހެއް. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ ފަށަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން. އަޅުގަނޑު ހިމެނޭ ވިލިމާލެ ދާއިރާ އެީއ 

ދިރި މި އުޅެނީ މާލޭގައި. ްގރޭޓަރ މާލެ އޭރިޔާގައި. މާެލ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ  3/1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ 

ށް ެއއް ަވގުެތއްަގިއ އަތޮޅުތަކުގެ މީހުންނާ އެްއކޮށް ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ހިމެނޭހެން. ވިލިމާލެއަށް ގާތްގަނޑަކަ

އާބާދީއާެއކު ެއކާވީްސ، ބާވީަހކަށް ހާސް ރައްޔިތުން ދިރިއުޭޅ. މީގެތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެްއެގ ޒުވާނުން ތިބިއިރު، ރަށުގެ 

 ފަހަރުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާަގއި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވިނަ އިްނދުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ޓާފް ހެދުމަށްޓަކައި މި

އަޅުގަނޑު އެދުނިން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކޮށްދިނުމަށް. ނަމަވެސް، އެކަމާ ެއ ބޭފުޅުން އިންކާރުކުަރްއވައި ެއ 

 ނުހިމަނައި ގެންދިއުމަކީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ަބޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް މިކަން ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެމަނިކުފާނަްށ ސިޓީއެްއަގއި ސޮިއކޮށްފަިއ 

އަޅުގަނޑު ދިނިން. ނަމަވެްސ ހިމެނުމުގައި އެ މަނިކުފާނު އިހުމާލުވެވަަޑިއގަތީތީ ހިތާމަކުރަން. އަދި އިބްރާހީމް 

އްޖޭގެ ޒުވާނުންަނށް މި މުހިއްމު މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާ

ސަމާލުކަން ދެއްވަންޖެހޭ ހިސާބުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ވިލިމާޭލގެ ދަނޑު ހިމެނޭކަމުގެ ވާަހކަ މިއަދު ެވސް ައޅުގަނޑު 

ކާ ެއކުަގއި ކާބޯތަކެީތެގ ދަންނަވައިލަން ބޭނުން. ނަމަވެސް، އެއް ކަަމކަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. މަސް މާރުކޭޓަ

މާރުކޭޓެއް ހެދުމަށް ައޅުގަނުޑ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ގަބޫލުުކރައްަވއި، އެ ހިމަނައިެދއްވީީތވެ ހަމަ އިޚުލާޞްތެިރކަމާެއުކ 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކުަރްއާވ ކަންތައްތަކަށް ހަމަ ޝުކުުރވެރިކަމާެއކު ބަލަިއގަނެ، ފާަހގަކުރަންޖެހޭ. އަދި އެނބުރި 

ގަނޑު ރުޖޫޢަވާނީ މިއަްށ ފައިސާ ައޅުގަނޑުމެން ހޯދާެނ ގޮތްތަަކކާ މެދު އަުޅގަނުޑެގ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށް. އަޅު

އެއީ އާ ސަރުކާުރގެ ޕޮލިސީގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުްނ، ބޭރުގެ އިދާރާތަކުން ތަންތަނުން ފައިސާ ހޯއްދެވުމުގަިއ 

 ގަބޫލުުކރައްވާ. ނަމަވެްސ، ެއ ބޭފުުޅންނަށް އެ ލިބޭނެތޯ، ނޫންތޯ އޮންނަންޖެހޭ މިންގަނޑެއް ޮއންނަންވާ ކަމަށް އެބަ
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އަުޅގަނޑުމެންެގ މިނިަވންކަމާއި، އިސްތިޤުލާލާއި، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ަހމަތަކާއި، އަުޅގަނޑުމެންެގ  އަދި

 އަދި ދުރު ޤައުމަކުން ވެސް މިނިވަންކަމާއި ެއއްބަެއއްވަންަތކަން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އަވައްޓެރި

ހަމަ އެންމެ ލޯ ސެންޓެއް ެވސް ނެގުމަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ އެއްބަެހއް ުނވާނަން. ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލަށް އަދި ދިވެހިންެގ އަިމއްލަވަންަތކަމަށް އަސަރުކުާރ ފަދަ ެއއްެވސް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ރޮމައިްޒވާނެ ގޮަތކަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަުރކާރުން މަސަްއކަތްުކރެއްވުމަކަްށ އަުޅގަނޑުމެްނ ކޮމްޕް

ހަމަގައިމު ވެސް ފުރުޞަެތްއ ނުދޭނަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ތެޭރގައި އެކުެލވިގެްނވާ ހުރިހާ 

ުރގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އޮނަރަބަްލ ބޭފުޅުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް މިައދުގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާ

ޤާސިމް އިބްރާހީމް މިކަމުަގއި ވަރަށް ބޮުޑ އެހީތެރިަކމެއް ދެްއވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ެއީއ 

ޅޭނެ ގޮތް މިހާރު މި އެމަނިކުފާނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި، ިވސްނުމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުްނ ގެންގު

ތިއްބެވި ކޯލިޝަންގެ ކެންިޑޭޑޓް މީހުންގެ ތެރޭަގއި އެންެމ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް. ކަންދިމާކުރި 

ގޮތުން މިއަދު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މަނިުކފާނު ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ 

ކަމެްއގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނާިއ، ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާިއ އިސްތިޤުލާލު ގެއްލޭ ފަދަ  ސަރުކާރެްއގައި އެފަދަ

އެްއވެސް ކަަމކަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ކިތަންމެހާ ވެސް ތަރައްީޤ 

އަށް ތަރައްޤީގެ ެއއްެވސް ހިސާބެއްގެ މިންވަރެްއ ބޭނުން. ނަމަވެސް، އެއްެވްސ ޤައުމެއްގެ ދަށުެވގެން ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހި އެއްެވސް ރައްޔިތަކު ބޭނުންނުވާނެކަން އަޅުގަނޑުެމންނަށް ހަމަ ސާފުކޮށް އިނގޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ 

މެން ދަންނަވައިލަމުން ހަމަ މި ބަޖެޓުގެ އުއްމީދެއް އޮތީ. މި އުއްމީދަށް އަލިކަން ގެނެސްިދނުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ ކޮށްެދެވން ހުރި މަސައްކަެތއް ކުރާނެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި ދަންަނަވނީ. އަދި މިކަްނ ހިއްސާކޮށް 

ވަނަ ައހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  2019ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުާކރު ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ ފަދަ މެންބަރުންތަކެއް 

ޔިތުންނަށް، ދިވެހި ޤައުމަށްަޓކަިއ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެްއގަިއ ކޮށްެދވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ކަން ވެއްެދވުމަކީ ިދވެހި ރައް 

ކަމުގަިއވާީތވެ އެކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް އާދޭހާއެކު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަމުން އަުޅގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތުަގއި ހަމަ 

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ަސލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުނިންމާލަން ވާހަކަ. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ، ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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 ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ނިމި، ވަނަ އަހަރަށް 2019އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް އައިސްަފއިާވއިުރގައި ައޅުގަނޑު މި ބަޖެޓުގައި ޖުމުލަކޮށް ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްތަކާ 

ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭތެރޭގައި ހަމަ އުާފކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްދިޔައިުރަގއި އަދި ކުރީ 

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާަގއި ެވސް އަޅުގަނޑު ވާނެ، ދާއިާރގެ ެއކިއެިކ މުއަްއސަސާތަަކކާ ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހުަގއި އަދި 

ދާއިރާގެ އެިކއެކި ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ަބެއއް ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަްށޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ވާެނ 

ންނަމަވެސް، މި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އައިއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހެޅި ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ިމ ހުށަހަޅާފަ. އެހެ

ވަނީ ހިމަނައިނުލެވިފަ. ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނޑުމެން ވާެނ ހުށަހަޅާފައި ސިޓީއަކުން އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރަްށ 

ދަންނަވާފައިވާނެ، ބިލެތްދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްުދ  ދަންނަވާފައިވާނެ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް

ހިމާޔަތްކުރުން. ހިމާޔަތްކުރުން، މިހާރު ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އެާއެއއްކޮށް ބިލެތްދޫގެ ބިން ހިއްކުުމެގ 

ގެ ވާހަކަ މަޝްރޫޢަކާ ެއއްކޮށް ގެންަދން އަުޅގަނޑުމެން ވާނެ ުހށަހަޅާފަ. ބިލެތްދޫ ސްކޫލުެގ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލު

އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކިން މިދިޔަ ގާތްގަނަޑކަށް ބުނަންޏާ ހަތަރުވަރަކަށް އަހަރު ދެއްކިން. މި އަހަރުގައި ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ނިމިގެން ައިއިއރުގައި އެކަން ހިމަނައިެލވިަފއިނުވާކަްނ އަުޅގަނުޑ ހަމަ 

ތްދޫ ޞިއްޙީ މަރުަކޒަްށ އިތުރުކުެރވޭ ބަިއގެ ވާހަކަ ކޮމިޓީން ހިމަނައިލެވިފައި ިމ ހިތާމަޔާއެކު ފާހަަގކުރަން. ދެން ބިލެ

އޮތީ. ެއކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ހަމަ އުފާކުރަން. ދެން ބިލެތްދޫ ކައުންސިލު އިދާާރގެ އާ އިމާރާތާިއ، ބިލެތްދޫަގއި 

 ޕާކެއް ހެދުމަށްޓަކައި ައޅުގަނޑު ވާނީ ހަމަ ޒަމާނީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް ޤާއިމުކޮށް، އަދި ބިލެތްދޫަގއި ކުޑަކުދިްނގެ

ސިޓީއަކުން މި ބަޖެުޓގައި އަދަދުތަކާ ެއއްކޮށް ހަމަ ިހމަނާފަ. އަދި މީގެއިތުރުން ކޮމިޓީއަށް ގޮސް، ކޮމިޓީެގ 

އަލީެގ މެންބަރުންނާ ވަކިވަކިން ވާހަަކދައްކަިއގެން މި ެއއްޗެހި ހިމެނޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވާނެ މަސައްކަތްކޮށްފަ. އަދި ފީ

ޞިއްޙީ މަރުކަުޒގެ އާ އިމާރާތަކާއި، ފީއަީލގައި މިސްިކތެއް އިމާރާތްކުރުމާއި، އަިދ ފީއަލީގައި ފެނުގެ ނިޒާުމ 

ޤާއިމުކުރުމާއި، ީމގެއިތުރުން ފީއަލީގެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ިމހާރު ހަދާފައިވާ؛ ހަދަމުން، ނިންމަމުން އަންނަ ފުޓްސަލް 

ން ވާނީ ހަމަ މިިއން ކޮންމެ އެއްަޗކުން މަސަްއކަތްކުރާ ެއކިެއކި ފަރާތްތަކާ ދަނޑު ބޮޑުކުރުމަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެ

 ،. އަދި މަގޫދޫއަށްމެން ވާނެ ހުށަހަޅާފައެްއކޮށް އަޅުގަނޑު ދަދުތަކާވާހަކަދެްއކުމަށްފަހުގައި މިއަށް ބަޖެޓު ލަފާކުރެވޭ އަ

މަގޫޫދގައި ޒަމާނީ  ،މާރާތާއި އިއިބްރަރީގެ އާއިސްމާޢީލް ލަهللا އަދި ޢަބްދު ،ޕަސް ހޯލެއްޕާމަގޫދޫ ސްކޫލުަގއި މަލްޓި

ގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު އަދި މަގޫދޫ  އެޅުާމ،ފް ބޮުޑ ދަނޑެއް ދަނޑެްއ، ޓާފް ޓާއިމުކުރުާމއި، ޤާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް

 ން ދެލަކޮށް ވާނެ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ދެންނެވި ކޮމިޓީއަށް ސިޓީައކުމި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ޖުމު ،އިމުކުރުމާއިޤާ

 200ެއއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢަށް  ފ. ،ން ހުށަހަޅައިގެން މަސައްކަތްކޮށްަފއި އިނގޭތޯ. އަދި ހަމައެހެންމެފަހަރު މަތީ

ޓަކައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވާނީ މި ކޮމިޓީއަށް ހަމަ ހުށަހަޅައިގެން މަސަްއކަތްތަކެްއ މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިލުމަށް 

ލަންޖެހެނީ އިނގޭތޯ ކޮމިޓީގައި މި ތިއްބެވި އްކޮށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާއެ ކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔާ
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 ނޭތޯ.ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ާދއިރާތަކުގެ މަްއސަލަތައް ހިމެ މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ވަނީ އެ  ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ

ގެ ސަރުކާރުން ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި ހިމެނުމަށް ރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއެކު ަގބޫލުކުރަން އިބްއަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާ

 5މަނިކުފާނުގެ  ފަހަރުަގއި އިނގޭތޯ. އެީއ ހަމަ ރާއްޖޭެގ ެއކި ދިމާތަކުަގއި އެ  ވި މިދެއްޓަކައި އިތުރު ބަޖެޓެްއ ެވސް 

 އަުޅގަނޑު މި ދުގައި ކަމަށްޤްޞަ ވުމުގެ މަގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ހިމެނުއް ،ދުތައް ފުރިހަމަުކރުމަށް ޓަކައިޢުއަހަރުގެ ވަ

ނީ ދީަފއި އިނގޭތޯ. ހަމަ ނަންބަރސްެއއް ވަ ،ގަބޫލުކުރަނީ. މި ކޮމިީޓއަްށ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅ ައދަދެއްގެ

ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  އެކު މިޔާ ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަ ހިތާމައެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް

ެވސް  ފަަހރަކު ކޮމިޓީއަށް ގޮސް އެތައް ،ފަހަރަކު ވަިކވަކިްނ އެތައް ބޭބޭފުޅުންނާގަނޑު މި ޮކމިޓީގެ އަޅު  ،ބޭނުންވަނީ

ާޚއްޞަކޮްށ  ،އަޅުގަނޑު އަދި ވަކިން މަތީން މި ބޭފުޅުންނާ ވެސް އަދި އެިކއެކި ފަހަރު އަދި ސައި ކޮޓަރީން ފެނިގެން

 އި ވާހަކަ ދަްއކަ ައޅުަގނޑު މި ވެސް ށްޅުގަނޑު ތިންހަތަރު ފަހަރަކު ބައްދަލުކޮވަކިން އަ އްރިރާޤަކޮމިޓީގެ މު

ކަެމއް. ކޮމިީޓ  އޮތީ އެންމެ ހަދައިފިން. އެކަމަކު އަުޅގަނުޑމެންނަށް މުޅި ބަޖެޓު ނިމިގެން އަިއއިރުަގއި ފެނިފައި މި

ްށ ކަގޮުތގަިއ ޕާޓީތަ ަބޖެޓު ކޮމިޓީ ރެޕްރެޒެންޓުކުަރން މިތިބީ ހަމަ އަޅުގަނުޑ ަގބޫލުކުރާ ،ރެޕްރެޒެންޓުކުރަން މިތިބީ

 85 މާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ މަޞްލަޙަތަކީ މި ހިބޭފުޅުން  އެ .ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ަގއިނިސްބަތްވާ އަދި ޕާޓީތަކު

 ،ދިޔައީ  . އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިްއޔިތުން އެންމެންގެ މަޞްލަޙަތުތިބި ރަދާއިރާަގއި 

 ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިާރސާކުރާ ކޮމިޓީން ސީދާ އެ 2019ފަހަރުގެ  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މި

އަމިއްަލ  ގެބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ ދާއިރާތަކަށް ޮބޑެތި އަދަދުތައް ޖަހާފައި މިހިރީ ހަމަ. ސީދާ އެ

ލަޙަތު އިސްކޮށްގެން ނުވަތަ މިތާނަގިއ ރައްޔިތުންގެ މަޞް މި އޮތީ. މިއީކޮށްަފއި ލަޙަތު އިސްކޮށްގެން މަސައްކަތްމަޞް

 ށްމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަބޭުފޅުން ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަނާވ އެިކއެކި ާދއިރާތަކަށް ހި މި ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ އެ

ގެނައި  ފަހަރު ނިންމައިގެން މި ނޫން މި ފުވެިރކަންމަތީ ގެނެސްފައި އޮތް ބަޖެޓެއްސާހަމަހަމަކަންމަތީ އިން

 ފަހަރު  ލަކޮށް ގަބޫލުކުރަން މިމުއިނގޭތޯ. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ޖު އިތުރުކުިރ ބަޔަކީ މިއީއަށް އި.ޕީ ސް.އަ ޕީ.އެ

 ،ހުރިބޭފުޅުްނގެ  އެ ،ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުޮކށް ގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިުތންނަށްހަމަ މި ބަޖެޓަކީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭ

ފަިއވާ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަްއ ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ދިާމވެ ކޮށް،ހުިރ މައްސަަލތައް ޙައްލު ށުގައި ށްރަރަ

އެކު ހަމަ ޔާވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތާމަުމ ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ބަޖެެޓއް. އެހެންނަމައްއްލުކުރުމަށް ޓަކައި މުހިޙަ

 ؛ކިވަކިްނ އަުޅގަނުޑ ހަމަވަ  ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނާ އި ބަޖެޓު ކޮިމޓީގަ ،ކޮށްލަން ބޭނުންތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަ 

ިކއެިކ ނޫން. ވަކިވަކިން ައޅުގަނޑު ުގޅަިއގެން އެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް މިތާނގައި އެ މެންނަންތަކެއް އަުޅގަނޑު

މަަސއްކަތްކުރިން. ބައްދަލުކޮށްގެން މަސަްއކަްތކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަީށގެްނވާ  ގޮތްގޮތަށް

ބޭފުޅުންނެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ  ނެތް އެ  ފަހަރަކު ހިމަނާލަދީފައެއް ގެ ކަންަތއްތަެކއް އިުތރަކަށް މިމިންވަރު

ގޮސްފައި އެަބއޮތް. އެީއ ގޫދޫގެ ބިންހިއްކުން ހިމެނިގެންމިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ނިމިގެން އަންނައިރުގައި މަ ،ހަމަ އުފާކުރަން
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ކުެރވުނު މަސަްއކަތުެގ ތެރެއިްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އިލެިވފައި،ރުަގއި ވެްސ ހިމަނަބަޖެޓު އަިއއި ފުރަތަމަ ހަމަ އެންމެ

ވެސް ބިންހިއްކުން ހިމެނިފައި  ނާލެވިފައި އެބައޮތް. ައދި ހަމައެހެންމެ ފީއަލީގެމަގޫދޫގެ ބިންހިއްކުން ވެްސ ހިމަ

ެވސް ހިމަނާލެވިފައި އެބައޮތް.  މަޝްރޫޢު ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެބައޮތް. އަދި މިާއއިެއކު ިބލެތްދޫގެ ގިރާ

ބޭރުން މި ބިލެތްދޫގައި މިހާރުެވްސ އަޅަމުންދާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސަްއކަތް ނިންމާލުމަށް  އެހެންވީމާ، އަދި މީގެ 

ދާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ނިންމާލުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް އަދި ފީއަލީގެ މިހާރު އަޅަމުން ،ޓަކައި ފައިާސއާއި 

ބިލެތްދޫ  ؛ލަކޮްށ އަުޅގަނޑުމެން ދާއިާރއަށް ެއކަށީގެްނވާ ރަނަގޅުފައި ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، ޖުމުރޭަގއި ހިމަނާލެވިމީގެތެ

ދާއިރާއަށް ރަނގަޅު އަދަދެއްެގ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގެން ެއބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، ައުޅގަނޑުމެންގެ ކަންބޮުޑވުމަކަށް 

 މި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ރަށްރަށަށް ވެސް ،ތުރުކޮށްދިންއި އަންނަނީ ދައުލަތުން ވެގެން މި

އަށް އިތުރުކޮށްދިން ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ  ،ުދތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ަދއުލަތުން އިތުރުކޮށްދިންޢުއިންތިޚާބުަގއި ވެަފއިާވ ވަ

ވެްސ   ނުދިންކަން. ހަމަ ނުދިނީ ސީދާ ކުރީގައިފަހަރު  މިއެކަށީގެްނވާ އަދަދެއް އަދަދުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުެމންނަށް

ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު  ބޭފުޅުން އެ ގެންެނވިބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައި ،ފާހަގަކުރި ގޮތަށްއަޅުގަނޑު 

ޅުންގެ އަމިއްލަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ހިމެނުނު ބޭފު ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން .އިނގޭތޯ

. ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖަހާފައި މިހިރީ ރީ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖަހާފަބޭބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކަށް މިހި އެ ؛މަޞްލަޙަތު

ނުކުެރވޭނެ  ބޭފުޅުން. އެހެނެއް ެއކަމެއް ާލފައި މިހިރީ އެއިރަކަށް ބޭނުންވާ ެއއްެޗއް ހިމަނަބޭނުން މިންވަ .ހަމަ

ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް  ،ކަމެއް މިއީ. އެްނމެންގެ އެންމެންގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ؛. މިއީ ެއންމެންގެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭފުޅުންެގ  އެކަނި އެ  ބޭފުޅުންންޖެހޭނީ. ހަމައެކަނި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭދަހަމަހަމަކަންމަތީ މިކަން ގެން

ކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ނޫން މިކަންއިގެެނއް މަޞްލަޙަތު ނަގަ  ދާއިރާތަކުގެ

އަހަރު ާރއްޖޭެގ  5އޮތް  ލަ ގޮތެްއަގއި ގަބޫުލކުރަނީ ކުިރއަށް މި. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑު ޖުމުފާހަގަކޮށްލަން

 އް މިއަންނަ މި ލިބުނުވަރުގެ ބަޖެޓެ އިއަހަރުގަ ގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި މިވެ އަހަރަށް 5ތި ގަތުންނަށް އުފާފާރައްޔި

ާބީކ  ،މަޝްރޫޢުތަކެއް ވަނަ އަހަރުގަިއ  2020ރުަގއި، ވަނަ އަހަ 2021 ،އަހަރުަގއި މިއަްނނަ ،ެވސް ލިބިގެން  އަހަރު

ފާހަގަކުރި  އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުުކރަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީަގއި އަުޅގަނޑު މި .ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށްމަޝްރޫޢުތަކެއް 

ގެ ުއއްމީދަކީ ވެސް ހިމެނިގެންދާނެ ަކމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުުކރަން. އަޅުގަނޑު ަރށަށް 3 ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް މި

 ރަށު ކައުންސިލުތަާކއި އަިދ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ސަުރކާރުެގ ެއކިއެިކ ވުޒާރާަތކުން މި ރަށްރަށުގެޒުމި ބަޖެޓު ތަންފީ

ކުރުމުަގއި ރަނގަޅު ހެޮޔ މަސަްއކަތްތަކެްއ ޒުގެން މި ބަޖެޓު ތަންފީކިެއކި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅި އެ  ހުރިއުފެދިފައި 

ވެސް  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ،ހަމަ އުއްމީދުކުރަނީ ިއނގޭތޯިވގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅަގނޑު ކުރެ

އަިދވެސް ިމ  ،ދުކުރަން ހަމަކޮށްދިނުމަށް އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ުއއްމީރޫުހގައި މަަސްއކަތްމި އިނގޭތޯ 

ނަމަވެސް އެ ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭަގއި  ލިބޭކުރިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުޑަކުޑަ ފުރުޞަތެއް  ފާސްކުރުމުގެ
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ރަވަރުކޮްށ ބަެއއް މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ދެ ،ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސްެގން

އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ވެސް މިކަމުަގއި  އި،މާ، އެކަންތަކާ ޭދތެރޭގައި ވިސްނަ އެހެންވީ. ުހރީގޮސްަފއި ކަންތައްތައް ެވގެން

 ،ވެްސ ހަމަހަމަކަންމަތީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  ގޮަތަކށް، އެންމެންނަށް ހެޔޮކޮށް ކަްނތައްތައް ެވގެންދާނެ

 ދިޔައީ މިދިޔަ   އަބަދުވެްސ އިވިގެން މިފު ނެތް ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްސާއިން ؛ކަންތަްއތައް އިންޞާފުވެރިކަންމަތީ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ެއކަންކަން ފާހަގަކުރަމުން އެ  ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުދުވަސްތަުކގައި. އެހެންވީާމ، 

ރަނގަޅަްށ ވުރެ ވެސް ވިސްނައިގެން ކުިރއަށް އޮތް ދުވަސްަތކުަގއި މިއަށް އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް .ވާަހކަކޮޅު ކުރުކޮށްލާނީ ގެކަމުގެ ުއއްމީދުގައި ައޅުގަނޑުކަންކަން ކުރާނެ

 ން. ޝުކުރިްއޔާ. ދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ފާރުއުނގޫއަރުވަނީ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި

 ދާއޫދަށް. ޖަޢުފަރު މެންބަރު

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނަ ައހަރަށް ސަރުކާރުން ފާސްކުުރމަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  2019އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގިނަ ވާހަަކެއްއ  މާ ކުުމގެ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑުޖެޓުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްދައުލަުތގެ ބަ ފަިއވާހުށަހަޅުއްވާ

މި  ،ޓާނީއްގުޅޭގޮތުން އަުޅަގނޑު ވާހަކަ ފަ އި ގެެނވުނު ބައެއް ބަދަލުތަކާނެތް. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ ދައްކާކަށް

ައޅުގަނޑު  ،ންނަވާލިން އޭރު ވާހަކަދަްއކަމުންމައްސަލަިއގަިއ ކުީރގައި އަުޅަގނޑު ވާހަކަެދއްިކ ހިސާބުން. އަޅުގަނޑު ދަ

ވަރަށް ކަންޮބޑުާވ ޚާއްަޞ ދެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އަުޅގަނޑުެގ ދާިއރާގެ ދެ ރަށަކަްށ ބަޖެޓުަގއި ިހމެނިފައި ނެތް ވާހަކަ. ެއއީ 

ކަްށ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު. އެ މަޝްރޫޢުގެ ގާތްގަނޑަ 2017އުނގޫފާުރގައި 

ހާ މަސައްކަުތ ވާ ހުރިެއކަމަށް ބޭނުންވާ ުހރިހާ މެޓީރިއަލާއި އެކަމަށް ބޭނުން ،ފަސްދޮޅަހަކަށް ޕަސަންޓު ިނމިފައި

 ން ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓގައި އެްއވެސް ފަިއސާެއއް އޭަގއި ނުހިމަނާ ބަޖެޓު  2019އެތަނުގައި ތިއްބާ  މީހުންނާ

 ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މާކުރަތުަގއި މިދިޔަދެ ،ނޑު ތަކުރާރުކޮްށ ފާހަގަކޮށްލާފައި އޮތް ވާހަކަ. ެއވާހަކަ އަުޅގައިދުއްވަ 

ބަނދަރު  .އަހަރު ސަރުކާރުން ހަވާުލޮކށްގެން ކުިރއަށްގެންދާ ެއ ރަށުގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ ވާހަކަ

 ،ން ފިޔަަވއިއުކެިތ ރަށަށް ގެންދިގެ ބަެއއްތަވޯލް ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ކީ ،ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި މަށް ހުށަހެޅިކުރުމަރާމާތު

ލަްއކަ  2ވަނަ އަހަރަށް ކަނަޑއެޅި ަބޖެޓުގައި އެންމެ  2019 ؛އަހަރުގެ  ނުކޮްށ އޮްއވާ މި އްއެްއވެސް މަަސއްކަތެ 

ޓާފައި ހުރި ދެ އްނުކުރަން މިދެންނެވި ފަ ކުރަްނ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ރުފިޔާ އެ މަސައްކަތް
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އޮންނާނެ ކަމަކަށް ބަޖެޓުަގއި ނުޖަހަެއއް. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ގޮެތއް ކުރިއަްށގެންދެވޭެނ ެއއްވެްސ  މަސައްކަތް

 އަހަރުން ފެށިގެން ޮގތުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރިްނ. ދެން ހަމަ ވޭތުވެދިޔަ ހަަތރުވަރަކަށް ގެބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް

 3އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ  ،އަންަނނީ ކުރަމުން މިގައި ޖެހޭތޯ މަސައްކަތްޖެޓު ކުރާރުކޮށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބައަޅުގަނޑު ތަ

 ،ޫރމްގެ ދަތިކަން ބޮޑުކަމުންކުލާސް ،ހޯލުގެ ދަތިކަން ބޮޑުކަމުން ،ރަށުގެ ވެސް ްސކޫލުގެ ދަިތކަން ބޮޑުކަމުން

ޕަސް ހޯލެއްެގ ޕާން މަލްޓިރޫމުގެ ދަތިކަން ޮބުޑކަމުރަށުެގ ވެްސ ކްލާސް 3މާކުރަތުގެ  ،އުނގޫފާުރގެ ،ހުޅުދުއްފާރުގެ

އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަގުތުްނ  އި އޭރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ެއީކގަ  މިދެންނެިވ ކަންބޮޑުވުންަތކާވާހަކަ. އަުޅގަނޑު

މިީޓއަށް ައޅުގަނޑު ބަޖެޓު ދިާރސާކުރާ ކޮ ުނެވގެންން ހުރިހާ ކަންޮބޑުވުމެްއ ހިއްާސކުރިން. އަދި އެވަރު ބައްދަލުކޮށް މި

ފަށާފައި  ،މިދެންނެވި މިދެންނެވި ކަންތައްަތއް ފާހަގަކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް،  ކުރިން އަުޅގަނޑު ،ސިޓީއެއް ފޮނުވިން 

ގެންދިއުމާ ަމސައްކަތް ކުރިއަށް  ގެރު ތުގެ ބަނދައުނގޫފާރުގެ ަމގުހެދުމާއި މާކުރަ ؛ޝްރޫޢުގޮތަށް މިހިރަ ދެ މަ ކުރިއަށްދާ

ދިރާސާކުރި މަރުޙަލާގައި ރިޕޯޓުަގއި ހިމަނާފައެއް ނެތް. އެއީ އަުޅގަނުޑ  އިގުޭޅގޮތަކުން އެްއވެސް ެއއްެޗްއ މި ކޮމިޓީގަ

ސް ޕަޕާމަލްޓި . އަުޅގަނޑު ކުިރން ދެންނަވާލިވަރަށް ކަންޮބޑުާވ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ އުފާކުރަން

 އާއި،ން ރުފިޔާއަމިލި 1ސް ހޯލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޕަލްޓިޕާސްކޫުލގެ މަ ގައި ުހޅުދުއްފާރުގެއި ހޯލުތަކުގެ މައްސަލަ

ދިރާސާުކރި ބަޖެޓު ރިޕޯޓުގަިއ މިހާރު ން ރުފިާޔ އަމިލި 1ޓަަކިއ ސް ހޯލެއް ބިނާކުރުމަށްޕަމަލްޓިޕާ  އިްސކޫލުގަ  އުނގޫފާރު

ފެންނަ  އަުޅގަނޑަށް ،ރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭކުހިމަނާފައިވާތީ އަޅުގަނޑު އުފާ 

ގޮތެްއަގއި  ޞަ. ޚާއްޓާފައްތައް އެބަހުރި ފަ ޢުޝްރޫރާތަކުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި އާ މަބައެއް ދާއިރިޕޯޓުން މި ފެންނަ 

ހުރި. ންބަރުންގެ ދާއިރާތަުކގައި އެބަމެނޭ ބައެއް މެއޭަގއި ހި ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ދާއިާރއާއި  ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި

ބަޖެުޓ ، ވެްސ ހަމަ ފާހަގަކުރަން ފާަހގަކުރި ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ވެސް އެހެންވީމާ، ަބއެްއ އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ޙަތު ިއސްކުރަްނ ލަޞްލަ މައަމިއް ލާފައި ތިާމގެއިލަޙަތު ެގއްލުވަ ޞްގަިއ ހިމެނުމަކީ މުޅި ޤައުީމ މަދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ 

ގެންިދއުމުަގއި ހުރި ޕްރޮޖެްކޓުތައް ކުިރއަށް މިދެންނެވި ހުއްޓިަފއިމިހެން  ،އެހެންވީމާއޮންނަ ފުރުޞަތެއް ނޫން. 

ވެސް ިމ  މީހުންނާ ވާހަކަދައްަކއިގެން ބައެއް ދާއިރާގެ ،ވަރަކަށް ިވސްނިން ވެސްކޮށް އޮތަތީގެ އަުޅގަނޑު ކޮންމެދަތި

 ،ދާއިާރއަށް އޮތީމާ އަޅުަގނޑު މީގައި ކިހިނެއްތޯ ކަންަތއް ކުރާނީ. އެހެންނަމަވެސް ގަނޑުގެބަޖެޓު މިހާ ދެރަކޮށް އަޅު

އަުޅގަނޑު މި  ،ހަދައިދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮންނާތީވެ ދެ ހޯލް ދެ ރަށުގައި  ސް ހޯލުގެޕަވި ގޮތަށް މަލްޓިޕާމިދެންނެ

ގަނޑު ދަންނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގިއ ސިގްނަލް ދޭނެ ވާހަކަ ައޅު ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނުމުގައި ހަމަ ފެހި

ުހއްޓިފައި ހުރި  ، މި މަަސްއކަތުަގއި ،ބޭުފޅުން، އިްސ ބޭފުޅުން ގާުތ ައޅުގަނޑު އަހާލިންބަެއއް މަސައްކަތްކުެރއްިވ 

އަހަުރގަިއ  ގެންދިުއމުގައި ުނވަތަ ކުިރއަށް ގޮްސގޮސް ހުރި ކަންތައްަތއް އަލުން މިކަންތައްތައް ކުރިއަށް 

އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުަގއި މި   .ތޯކަމެއްގެންދިއުމުަގއި ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން ހުރީ ކޮންކުރިއަށް 

ވިދާުޅވި.  ން ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށްއުގެންދިޕްރޮޖެކްޓުަތއް ކުރިއަށް ބަޖެޓުގައި ރިކޮމެންޑޭޝަެންއ ގޮތުަގއި އެ 
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ނުފެނޭ.  ޑޭޝަނެއް މިއަކުންނޑަށް ރިކޮމެން ލާއިރު އަުޅގައިބަޖެޓު ރިޕޯޓު ބަލަ  ގެކޮމިޓީނޑު ިމ އަުޅގަ ،އެހެންނަމަވެސް

ެވްސ  މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަޖައްސާލަން ވިާދޅުވި ވާހަަކއެްއތޯ ނޫނީ ޙަޤީޤަތުގައި، އި ވުމާެއީކގަ އެހެންކަމަށް

 އް ނެތް. ބަޖެޓުގައި ކޮންމެވެްސ ކަމާ އެްއވެސް ަމއްސަލައެ ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް އޮތީތޯ. އެހެން އޮެވއްޖެްއޔާ އަުޅގަނުޑގެ 

ގެންދިއުމަކީ އްިޓ މި ޕްރޮޖެްކޓުތައް ކުިރއަށް ނުހު ތުުރކޮށްދެްއވަިއގެން ަނމަވެސްބައި އި ބަޖެޓަށް އެ އޮފީހެއްެގ ބެހޭ 

 ،ބަލާއިރު، މިދެންނެވި އުސޫލުން އެހެންވީމާކަުމގައި ދަންނަވާލަން.  ކަމެއް ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭނެ

އްެލްއ ޙަ ތަކަށްރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައި ހުރި ކަންތައް އް ކަނަޑއެޅުމުގެ ބޭނުމަކަށް ވާންވާނީ އާ އަހަރަކަށް ބަޖެޓެ 

ލެްއގަިއ ހާއެއްވެސް އްލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެންނަ ގޮތަކަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަކީ އޭގެ ބޭނުން ޙައެ  ހޯދައިދިނުން.

 އެހެންވީމާ، ަބއެއް އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންފުދޭނެ ކަމެްއ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ރައްޔިތުންނަށް 

ރުުމގަިއ ހިމެނޭ ކަންތައް ތަންފީޒުކު މި ބަޖެޓުަގއި ،އަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއިމި ،ވާހަކަދަްއކަވާަފއި އެބަހުރި

ަތކުެގ ތައްކަން ށް ދާކަށް ނެތިން. ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަާކއި އެޢަޟޫއުގޮތުން. ައޅުގަނޑު އެ މަފައިސާ ހޯދުމާ ގުޅޭ

 ، ެއ ސަރުކާރުން އެކަން ކުރާނެ ސަރުާކރެއްގެ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ ވިތިއްބެ ާވލުވެަޑއިގެން ހައުފުލުމަކީ ވެރިކަމާ ޒިންމާ

ނަަމ އަުޅގަނޑު އެހާ ޮބޑަށް  ށް ދަންނަވާގޮތަކަ ، ކުރު ބޫލުުކރަނީ. އެހެންވީމާގަކަމަށް އަުޅގަނޑު 

 މާންވަންދެން ދަތިވެފައި އޮތް ދެމިދެންނެވި ވަރަށް ޒަ ގޮުތަގއި ގެިވަޔސް އާ ޕްރޮޖެކްެޓއް ހިތްހަމަނުޖެހުނުކަމުގައި

ަގިއ މީަބއި ޤާއިމުކުރުމުގެ ހޯލު ސް ޕަ ސްކޫުލގެ މަލްޓިޕާގެިއރާގެ ހުޅުދުއްފާރާއި އުނގޫފާރުއަުޅގަނުޑގެ ދާ ؛ސްކޫލެްއގެ

 މި ބަޖެޓު  އިވެްސ އިތުރަށް ތަންފީީޒ މަރުޙަލާގައަދި ،ގަނޑު ުއފާކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވާލަމުންހިމެނިފައިވާތީވެ އަޅު 

ބެހޭ ވުޒާރާތަކުން އަޅުގަނުޑ  ކުރައްާވ! މި  ބަޖެޓު ފާސްވުމަށްފަހު ތަންފީޒީ މަރުޙަލާގައި ކަމާފުމާ ؛ދިރާސާކުރަްއވައި 

ން ނެތް ސާ ފެންނައަހަރުގެ ބަޖެޓުން ފައި ގޮސް މިޖެކްޓުތައް ނުވަތަ ކުރިައށްމިދެންނެވި ހުއްޓިފައި ހުރި ޕްރޮ

 ލާނަން. ވައްސަލާމްއިޅު ނިންމަްނ އަޅުގަނުޑގެ ވާހަަކކޮގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާލަމުޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުރިއަށް 

 هللا. ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. ޮކޅު އަުރވަގެ ހުސްަވގުތުބަރު ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މިހާހިާސބުން އަޅުގަނޑު މި ދަންފަޅީ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެން

 ޓާނީ. އްްސވަގުުތކޮޅަށްަފހު މަޖިލިސް ފަގައި އަުޅގަނޑުމެން ދެން އަނެއްކާ ހު 3:30

 

 ]އަށް 15:31އިން  15:00ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ މުޙައްމަދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 



105 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނޑާަގއި އޮތް މަސަްއކަތާިއގެން އެޖެ ގެއަޅުގަނޑުމެން ގައި ސްވަގުތުޮކޅަށްފަހު`. އަުޅގަނޑުމެްނ ހު

ނަމަވެސް، . އެހެންިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 15 އެަބ ތިއްބެވިވަގުުތ އެދިވަަޑއިގަންަނވާފައި  މި ،ކުރިއަށްދާއިުރަގއި

 ގެމެން އަުޅގަނޑު ،ނީކުރަތުސްގަ އެއްކޮށް އަުޅގަނޑު  ވަގުތު ނެތުމާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މިއެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ 

 އިގެ ޖަލްސާގަސްގެ މަަސްއކަތް މާދަމާހުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަލަފާކު ަވނަ އަހަރަށ2019ްއޮތް  ރިމަތީގައި މިކު

ދެން  ، ދަންނަވާނީލާނަން. ނިންމާލަމުންއިގެ މި ޖަލްސާ ނިންމަމިއަދު  ހެންަކމުން، އަޅުގަނޑުށް. އެގޮތަ ގެންދާކުރިއަށް 

 ގައި.  9:00ހެނދުނު  ގެާވ ބުދަ ދުވަހު 2018 ބަރުންޮނވެ 28 ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންާނނީ
 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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