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 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަ ސާދަ ވަނަ ދައުރުގެރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ުދވަސް )ބުދަ 2018 ބަރުނޮވެން 28

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللا والة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ މި ވަގުތު ޖަލްސާއަށް 

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިުދވަހުެގ ، 3މް އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 .2018/3/14އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެްނުގން. -4



2 

 

  ވަނީ ހަމަޖެހިފަ.ހުގެ ޖަލްސާެއއް ބޭއްވުމަށްގައި މަޖިލ8:30ީނަށް ދަންނަވަން. މި ރޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު -4.1

ކުރާ ދައުލަތުގެ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ 2019އެކަން ވާނީ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއްޔެ އެްނގިފަ. އެ ޖަލްސާގައި 

ލެއް ބި ފަިއ ހުރިބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަްށ އެހުން އޮންނާނެ. އަދި މިނޫންވެސް އެހެން ވޯޓަްށ އެހުމަްށ ތައްޔާުރވެ

 ން. ކޮށްއަރުވައޮތް ނަމަ، އެކަމަށް ވެސް ޯވޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅު

ހުސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ގަިއވާ ބިލުގެ އިބްދިތާީޢ ބ7.1ަމިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ފެށުމާއއެކު އެޖެންޑާ ައއިޓަްމ  -4.2

 )ނ(ގަިއވާ ގޮުތެގ ަވނަ މާއްދާގެ 75ހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން، ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުނެގުން އޮންނާނެ ވާ

 މަތީން.

 ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ  -5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭުޒން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަ -5

ޢަބްދުލްބާރީ ރު ގެ ފަރާުތން ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަަގިއވާ، ސަުރކާރ7.1ުއެޖެންޑާ އައިޓަމް  -5.1

ގާނޫނު( އަށް  )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްނެގުުމގެ 2011/10ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  هللاޢަބްދު

ޖިލީހުގެ ޔިތުންެގ މަަޓކައި، ރައް އިޞްލާހުގެނައުުމގެ ބިުލގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަްށގެންދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް

ްއވުމަށް ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓު ަރނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެ 75ގަާވއިދުގެ 

ލަދެްއވުމަށް  ެޗކުކޮށްއަމީންޢާއްމުގެ އަރިހުަގއި ަދންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ާކޑުކޮޅުަތއް

ކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގަިއާވ، ސަރު-7.1ނަވަން. އެޖެންޑާ އައިޓަުމ ނަންބަރު ދަން

ކްސްެނގުމުގެ )މުދަލާއި ޚިދުަމތުގެ އަގުން ޓެ  2011/10ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 )ނ(ގަިއވާ ގޮތުެގ ަވނަ މާއްދާގެ 75ބްތިދާޢީ ބަހުސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާހުގެނަުއމުގެ ބިލުގެ އި

ތެރި ދު އިްއޒަތްމަތީން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްަޓަކއި އެ ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުގެ މި ޖަލްސާަގއި ފެށުމާ މެ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވުންވޯޓުދެއް [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 30    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   30     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 30        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ގެން ތިއްބެިވ . ހާޒިރުވެަވޑައި 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ30ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 35މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު މެންބަރު ވިކު ނެތް. ވޯޓުގައި ބަިއވެރިން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

ދުގެ ިމ އެހެންކަމުން، އެ ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް މިއަ .30ލަ . ޖުމ16ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ30ް

 ފެށުމަށް ފާސްވެްއޖެ ކަމަށް ދަންނަވަން. ގައިޖަލްސާ

 

 ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . މަޖިލީހަށް 6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. މަޖިލީހަށް ތަޢާ -6

 99/2ނޫނު ނަންބަރު ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -6.1

ނަންބަރު  ން. ގާނޫނުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވު)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު

 )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިަޒމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ ބިލު. 99/2

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  -7
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.  -7

ގާނޫުނ ، ށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުهللا އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އި  -7.1

ލު. މި ބިުލ ބި)މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެްކސްނެގުމުގެ ގާނޫނު( އަްށ އިޞްާލޙު ގެނައުުމގެ  2011/10ނަންބަރު 

ތެރި ިއއްޒަތްهللا. ބާރީ ޢަބްދުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލް

 މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 `. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ސެނިޓަރީ ޓަވަލާއި 

އިލުމަށް ން ހުއްޓަ ލެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސަިއ، އެ ތަކެތިން ނަގަމުން ައއި ޓެކްސް ނެގުޓެމްޕޮންސް އެއީ ައސާސީ މުދަ

އެކަްނ  މަށްޓަކައިގިނަ އަދަދެްއގެ ރައްޔިތުން އެދިަވޑަިއގަތުމާ ގުިޅގެން، ރައްޔިތުންނަށް އެ ލުއިފަސޭހަ ހޯދައިދިނު

ކަން ެއގޮތަްށ ށް ސަރުކާރުން ވަޢުދުެވފައިވާތީ، އެ ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަ 100ސަރުކާރުެގ ފުރަތަމަ 

ނު( އަށް )މުދަާލއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ގާނޫ 2011/10ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލުމުްނ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެަނއުން. އާެދ، ސެނިޓަރީ ަޓވަލާއި ޓެމްޕޮންސްއިން ޓެްކސް ނެގުން ހުއްަޓއި

ްއޗެއް. ންކުރާ އެރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަެވގެންދާނެ. އާދެ، ސެނިޓަރީ ޓަވަލަކީ އެންމެން ވެސް ބޭނުދިވެހި

ނުން ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ އަންހެނުން. އަންހެ 2/1އޭގެ ސަބަބުން ޖީބަށް ލުއިެވގެން އަންނާނެ. ާރއްޖޭގެ އާާބދީގެ 

ޅުގަނުޑ ންދާނެ. އަޤީނުން ވެސް އަންހެނުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމެއް ލިބިގެޓެމްޕޮންސްއިން ޓެކްސް ކަނަޑއިލުމުން ހަމަޔަ

ސާފެއް މަކީ އިންދެކޭގޮުތގައި އަންހެނުން ތަޙަްއމަލުކުރާ ވޭނާއި ކެކުޅުާމ، ޭއގެއިތުރުން އަުޅގަނޑުމެން ެޓކްސް ނެގު

ންދާނެ. މެއް ލިިބގެށް ލުއިފަސޭހަ ކަނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ޓެކްސް ކަނަޑއިލުމުން އަންހެނުންނަ

ތަކުަގއި އިވާ ަޤއުމުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިާރއްޖޭަގއި ނޫނަސް ތަރައްީޤވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކާިއ، ތަަރއްޤީވެފަ 

އެ  ދަލުކުރަނީވެސް ސެނިޓަރީ ޓަވަލާއި ޓެްމޕޮންސްއިން ވަނީ ޓެކްސް ަކނޑައިލާފަ. ވީމާ، ރަްއޔިތުން ސަރުކާރެއް ބަ

ންެގ ރަްއޔިތު، ސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަްށ ލުއިފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކޮށް

ގެ ވެހިރާއްޖޭ ދިޖީބަށް ލުއިފަސޭހަވުމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ިމ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ، ހަމަގައިމު ވެސް 

  މަޖިލީހުގެ މިކަމެއް އަންނާެނ ބިލެއް. އަުޅގަނޑު އުއްމީުދ މި ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ސަބަބުްނ ލުއިފަސޭހަ 

ރިްއޔާ މަށް. ުޝކުކަތަޅުމުގައި ިތއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި ބިލަށް ސަޕޯުޓ ދެއްަވއި، މި ބިލު ފާސްކޮްށދެއްވާނެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުޅގަނޑު މި ންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ަވގުތު ކަނޑަެއިޅފައިވާ ގޮތް އަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެ

ގަިޑއިރާއި  1.އެމަށް ގަޑިއިރު. ެއީއ ޕީ.ޕީ 3ދަންނަވައިލަނީ. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއަވނީ، ޖުމުލަ 

 47 މިނެޓާއި 22. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ިސކުންތު 44މިނެޓާިއ  38ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  45މިނެޓާއި  19

 މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް  3ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  24މިނެޓާއި  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް 

 މިނެޓު. މި ބިލަށް  3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

. ައއްޫޑ ޅުވައިލަންހުގެންެނވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެިދވަަޑއި

 މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ރަްށ ޑު ހަމަ ވަީއސް. މި އިޞްލާޙު މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިއުމުން އަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 މަ މި ބިލު އުފާކުރަން. އަދި ހަމައެާއއެީކގައި ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާަރށާއި، އަދި ހަ

ހެން ބަހުރި އެޅުގަނޑުމެްނ އަދިވެސް އެހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަ

މަށް ކަލަންޖެހޭ އެްއޗެހި ވެސް މިގޮތަށް ބަލައިލަންޖެހޭ. މި އިޞްލާޙުގެ މަސައްކަތްކުެރިވގެންދާއިރުަގިއ އިތުރުކޮށް

  ޒަމާނަކު އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ޭއގެތެރެއިން ކަމެއް ކުަޑކުދިން ޖަހާ ނެޕީއަކީ ވެސް. އެީއ ވެސް ހަމަ މި

މަްށ ކުރެވޭ ކަނުޖަހައިގެން އުޅޭ އެްއވެްސ ބަޔަކު ނޫޅޭނެ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތް ފޮތި

 މަށް،އްެޗއް ކައެ ަކނޑާލަންޖެހޭ ނެޕީްނ ނަގާ ޓެކްސް ވެސް ެއއީ ތުން ހުށަހަޅައިގެން ިވޔަސް،ވަންޏާ ސަރުކާރުގެ ފަރާ

ންވާ ލަން ބޭނުށަހަޅާލަން. ޭއގެއިތުރުން ދެން އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާހަމަ ނެސެސިޓީއެްއގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަނޑު ހު

 ،ތަކީގޮ ހަރު ވާފަ ކަެމްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ވަަރށް ގިނަ އޮތް ކަންގިނަ ވާަހކަތަކެއް ަދއް ިމއީ މާ ،ވާހަކަައކީ

ނޭ. ނުގެ ދަލެއްޭއގެ އަަގކަށް ބަޓެކްސް ނަގާ ތަކެތިން ވެސް ޓެކްސް ކަނޑާލުމަށްފަހު ވެސް އަދިވެސް ިވޔަފާރިވެރިން 

ްއވާ. އެއް ުނކުރައަގު ތިރި  ެވސްއޮންނަ އަެގއްަގއި ަހމަ ބަހައްޓައިގެން ގެންދަވަނީ. ޓެކްސް ކަނޑާިލޔަކަސް އޭރުަގއި 

ުޑ ކީ އަުޅގަނެޓްކސް ކަނޑާލުމަށްފަހު މި ތަކެތީގެ ައގު ތިރިކުެރވިގެްނގޮްއސަވޭތޯ ބެލުމަސަރުކާރުން  އެހެންވީމާ،

ކްްސ ޓެއްަވއިގެްނ ކަހަލަ މޮނިޓަރިންގެ މެކޭނިޒަމެްއ ބޭނުންކުރަ ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ނީ މުހިންމުދަންނަވާ

ްއ ވަރުކޮށްދޭނެ ގޮތެމަންފާ ލިބޭކަން ކަށަ އިކަނޑާލުމުން ފައިދާ ވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އޭގެ ފައިދާއާ 

ާޔ . ުޝކުރިއްގޮތް ސްެވގެންދިއުމަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް އެދޭކޮށްދެްއވުން. ވީހާެވސް ައވަހަކަށް މި ބިލު ފާ އިންތިޒާމު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފާޢު.هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަންހެން  ،ކަމުަގިއވާގެ އާބާީދގެ އެންމެ ގިަނ ގިންތިތެރި ަރއީސް. އާދެ، މިއަަދކީ ރާްއޖޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

އެ ބިުލ  ،އް ކަނޑާލަންފަިއވާ ެޓކްސެރަދުކުރަންޖެހޭ ފައިާސއެްއގެ ތެރެއަށް ެލވިކޮންމެ މަހަކު ވެސް ޚަކަނބަލުންނަށް 

މިއަދު އޮތް  ، ހަމަ މިއަދު ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކޮށްލާނީމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ދުވަސް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅަގނޑު

ފުރަތަމަ ކުރި އެއް ވަޢުދެްއގެ ގޮތުަގިއ  ގައި އެންމެދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ކެމްޕޭނުސަރުކާރުން، އިބްރާހީމް މުޙައްމަ

ޕޭނެްއ ގެން ކެމް ކިޔައި ތަ މައްސަރު ޓެްކސޭފާހަގަެވގެންދިޔަ އަންހެން ބޭފުޅުން މައްސަރުގެ ކަންތަކުގައި ނުވަ

ޓަކައި އެ ބިލު މަިޖލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ފާސްޓް ވި. މަްއސަރު ޓެކްްސ ކަނޑާލުމަށްގެންދެ ފައްޓަަވއިގެން ކުރިއަށް 

ގެންިދއުމަށް އެކަން ކުިރއަށްކޮްށ ޓްރެކުއަުޅގަނޑުމެންގެ ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން ލިބޭ ފުރުޞަތުން ފާސްޓް  ،ކޮށްރެކުޓް

ކަމެއް. ެއީއ  ވެގެން ޖަލްސާ ނުފެށިގެްނދިޔަކަމީ އަުޅގަނޑުމެން ލަުދގަންނަންޖެހޭޓަކައި ިމއަދު ކޯރަމް ހަމަނު

އެީކގަިއ ެއަކން ކޮށްދެްއވަން ެއ ސަރުކާުރން ވީ ވަޢުދެއްތޯ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން އެބަ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ން ނޫން. ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން ވެސް މި އުޅެނީީކ އިދިކޮޅަކު ސުވާލުކުރަންޖެހޭ. މި އިޞްާލޙު ހުށަހަޅައިގެން މި

މިއީ ތިމަންނަމެންގެ  ،ބުނަނީ އުޅެނީ ސަރުކާރުން. މިހާރު ައޅުގަނޑުމެން ބަެއއް އިޞްލާުޙތައް މަޖިލީހަށް ލާއިރަށް މި

ލްާސގަިއ ޖަ ން ައމިއްލައަށް ލައި،އައި ކަންކަމޭ. ެއހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅު އިޞްލާޙީ އެޖެންާޑގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނިގެން

ކޯރަމް އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަނުކުރެވުނުކަމީ އެ ބޭފުޅުްނގެ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ  ގެއެ ޖަލްސާ  ،އެޖެންޑާކުެރވި

ުދވަސް ުނވަނީސް ައޅުގަނޑުމެން ކޮްށލަންޖެހޭ ސުވާލެއް. މިއީތޯ އެ ސަރުކާރުން އަންހެން  15ސަރުކާރަށް 

ާވނީ އަންހެން ކަނބަލުންނެއް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަ  ޙަޤީޤަތަކީ؟ދިގެން ވީ ވަޢުދުގެކަނބަލުންނަށް ހެޔޮއެ

ރުފިޔާ އެ ބޭފުޅުްނގެ ަޟރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކުަޑކޮށްނުލެވިގެން. އެހެންނަމަވެްސ،  2ކޮންމެހެން މަހަކު  ނޫޅެއޭ

އެ ބޭފުޅުންނަށް ކާމިޔާބު  ނުންޅުން ކުރި ކެމްޕޭނިކަމެިތ ބަެއްއގެ ގޮތުަގއި އޭތި ަދއްަކއިގެްނ އެ ބޭފު އެއަްށވުރެ މާ

މިއަދު ޖަލްސާ ކޯރަމް  ،ލިބުނީމަ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ އިޚްލާޞްތެރި ިވސްނުމެއްަގއި ެއކަން ކުރި ބަެއއް ނަމަ

އްކާ ވަންދެން ނުޖެހޭނެ އަނެ 9:30ޖެހިއިރުގައި މި މަސައްަކތް އޮންނާނީ ފެށިފަ.  9ހަމަކޮށްގެން ފުރަތަމަ ހެނދުނު 

ޖެހޭ ވާހަކައަކީ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ލާފައި ައލުން ޖަލްސާ ފަށާކަށް. އެއީ އަޅުގަނޑު މިކަނޑައިޖަލްސާ މެދު

 ،ގައި ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިދާޅުވި ނއަޅުގަނޑުމެްނގެ އެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިތާ ،އެއާެއކު ފާހަގަކޮށްލާނަންހަމަ

ނަމަ އަުޅގަނޑު މަޢުލޫމާތު ގޯސް ނޫން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީކުޑަކުދިްނގެ ނެޕީން ޓެކްސް ކަނޑާލަންޖެހޭ ވާހަކަ. 
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ނެގޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ތާއީދު. ެއކަން ހަމަ ޓެްކސް ނެގޭ ައއިޓަމެއް ނޫން. މިއަދު ވެސް 

އޭ މިއަށްވުެރ ކުރަންޖެހޭ. މާދަމާ ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހެ

، ވަރުރުފިޔާ  2ލިބޭ ދެ ރުފިޔާ؛ މީހާއަްށ  ފުންކޮށް ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ިވސްނަން. މި ޓެކްސް ކަނޑާަލއިގެން ަރއްޔިތު

 ވަަރކަށް ރުފިޔާއަްށވުރެ ުމހިންމު ކަންކަން މިއަދު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އަންހެން  5އެންމެ ގިނަިވޔަސް  ނޫނިއްޔާ

 ުމގެ ތެރެއިން އަްނހެނުންގެ ޚާއްޞަ ކަންކަމަށް ނިޒާއްޓޭ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ިޞއްޙީބޭކަނބަލުންނަށް ވެސް އެބަ ހު

ިދއުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މާ ބޮޑެތި ރަނގަޅުަތކެއް އަންހެން ތައް ރަނގަުޅ ގޮތުަގއި ެދވިގެންދޭންޖެހޭ ފަރުވާ

ިއ ަސރުކާރުގެ ކެމްޕޭނުގެ ތެޭރގަބޭކަނބަލުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތައް. ައޅުގަނޑުމެން ރައީސް ޔާމީނުގެ 

ޮޑކްޓަރުން ހެނުންނާއި ކުަޑކުިދންނަށް ޚާއްޞަ ހިސާބަށް ވަޢުދުެވގެން ައއީ އަން އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނާ

. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަށްވުރެ އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނޭ އަންހެން ސްޕިޓަލެްއ ޤާއިމުކޮށްދެްއވާނަމޭއެކުެލވިގެްނވާ ހޮ

ްއޔާ.  ފުރުޞަތުތަކެްއ ތަނަވަްސވެގެްނގޮްއސިނަށް އަދި ުކޑަކުިދންނަށް ވެސް މާ ރަނގަުޅވެެގންދާނޭ އެފަދަކަނބަލުން

ތަނަށް  ޖެހިއިރު މި ބިލު މި  9ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ހަތަރެސްފައިން ތާއީދުކުރަމޭ. 

، އަުޅގަނުޑގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު މި ބިލަށް ލިބޭނެ ެހންވީމާރީ ޖަލްސާއަށް އަިއސް. އެކުެރވޭތީ އަުޅގަނޑު ހު އެޖެންޑާ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.  ކުޅުދުއްފުށީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޫރު މޫސާއުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށީ 

 ނޑުމެން ހަމަ މި ބިލާ މެދު ވިސްނައި،ައޅުގަ ،މިއަދު ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަކީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކުުރމުގެ ގޮތުން މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ. 

ސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލި ،ދުވަުހ ސަރުކާރަކުން ނުކޮށް ތިބެފައިއަހަރު 5ހަވާނެ އެއްވެސް ކަެމއް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭ

ގެ ޒިންމާއެއް ަކމަށް ވިދާޅުވާ އަޑު އިވުމަީކ ފަށަން މެންބަރުން ހާޒިރުނުވުން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 މި  ،ންމެ މެންބަރެއްގެ ެވސް ގާނޫނީ ޒިންމާެއއްއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ަކމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮ

ހުރި އެއީ. ެއއީ ސަރުކާރަާކއި ގުޅުން އެ ބޭފުޅަކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން ،ތަނަށް ހާޒިރުވެ، ގަިޑއަށް ހާޒިރުވެ 

ނަނީ ފެން މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ،ބޭފުޅުން މިހެން ވިދާޅުާވއިރު ކަމެއް ނޫން، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

އްކޭ ވާހަކަާއއި ، ދެންނަމުންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ވަ ބައިބަޔަށް ގޮސް ކޯލިޝަން ތެރެއަށް އަނެއްާކވެސް މި

ދިަޔއީމަ އަުޅގަނޑުމެން ކަހަލަ މީހުންގެ އަނގަ ުކޑަކޮށް މައިތިރިކޮށް ތިބޭނެ، ކުރާ ކަންތަކާ ވެސް ދިމާކޮށްލައިގެން
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ރި އެހެން ވަޢުދުތައް ހު އަދި މިނޫނަސް ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭމެން ގަބޫލުކުރަން އެބައަުޅގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

. މި ދެ އައިޓަމަށް އެކަނި ދިއުމުގެ ބަދަލުަގއި ސަރުކާރުން ޑިޔުޓީ ކަނޑާލަން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންެގ ވެސް ވެފަ

ށް މި މަޖިލީހުން އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެއްކޮ ޖެހޭ ފާހަގަކޮށްކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ހުރި 

ޖެހޭ މިކަން ކުރަމުންދާއިރު ދައުލަތުެގ އާމްދަނީއަްށ ށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ެއބައެއާއެްއކޮނިންމަން. ހަމަ

  އެކިހާވަރެްއގެ ބުރަެއއް ވަމުން ދާނެތޯ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ވަރަށް ބަިއވަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް

 ަތށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކާ، ދައުލައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ންގެ ބަޖެޓެއް،ބިލިއަ  30އޮތީ ހުށަހަޅާފައި 

އެއާެއއްކޮށް ިމައދު މި ބިލުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ހަމަދޭތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެ 

އިލާއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ން، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މުޅި ޢާަކށް ނިސްބަތްވާ އެްއޗެއް ނޫދެ އައިޓަމަކީ ަވކި ގިންތިއަ 

، މިއީ ހަމައެކަނި އަންހެން ވެސް ހަމަ ެއ ޚަރަދުކުރަން އެބަޖެހޭ އޭނާެގ އަންހެނުންނަށް. އެހެންވީމާ އެއީ. ފިރިމީހާ

އެ  ންކުރާ ފަރާތަކީ އަންހެން ޭބފުޅަކަށް ވެދާނެ. އެކަމަކު އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޭބނު ބޭފުޅުންނަށް ކޮށްދެވޭ ކަެމއް ނޫން،

އިލާއަްށ މިކަމުގައި ލުއި މުޅި ޢާ، ހިނގާ ޚަރަދެއް އެއީ. އެހެންވީމާ  އިލާގެ ތެރެއިންޚަރަދުކުރެވޭ ފަރާތަކީ މުޅި ޢާ 

ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ، މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނީވމާ ލިބިގެންދާނެ. އެއީ ައޅުގަނުޑމެން މި ވަޢުދުވީ ސަބަބަކީ،

ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން  ،މިހިނދުން މިހާރަށް

ސް، ހަމަ މީގައި ރައްޔިތުންނަށް ެއ ލުއި ލިބިގެންދާނެކަން. އެެހންނަމަވެ ،ހަމަ ފާސްޓް ޓްރެކުގައި މިަކން ނިމި

ައގަށް އެ ބަދަލު  ލީމަ ާބޒާރުަގއި ހުންނަ މުދަލުގެއިްނ ޑިޔުީޓ ކަނޑައި 25، %20، %10% ޖެހޭވިސްނާލަން އެބަ

ޖެހޭ. މިކަމުގައި ސަރުކާރުން  ރައްޔިތުންނަށް އެ ލިބެން އެބަޖެހޭ. މިހާރު ހުރި އަގުން މިއަދަދު އުނިވެގެންގެންނަން އެބަ

ޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ޖެހޭ. އަުޅގަނ މިއަދު ކުރަން އެބަުޅގަނުޑމެންމިކަން އަ ،ކޮންޓްރޯލް ައގެއް ހަަދއިގެން ނަމަވެސް

 ހެޔޮާވ މަންޒަރެްއ ޔާއެއް ުރފިރުފިާޔ ނޫނީ ބައި 2، އެއިން ލީމަ ފިހާރަިއެގ ިވއްކަން ނޫނިްއޔާ އަގުން ޑިޔުޓީ ކަނޑައި

ކަށް ބޭނުންވާ ، ރަްއޔިތުންނަށް އަާސސީ ޚިދުމަތްތައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެެހންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ،

ޖެހޭ ިއްއޒަތްތެރި ހާރައިން އެ ައގު ހެޮޔވާން އެބަކަްނމަތީ ފިން އަުޅގަނޑުމެްނ ޑިއުޓީ ކަނޑާލަދިނީމާ ތަކެތީގެ އަގު

ނިއްޔާ ައުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ ކަމުން އާޚިރުަގއި ލިބޭންޖެހޭ ފައިދާ ރައްޔިތު މީހާއަކަށް ނުލިބޭ ރައީސް. އެހެންނޫ

 ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާއިރު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ

ކަނޑާލެވޭ ައގު މިހާރު ހުރި އަގުްނ، އެ އަގު އުިނެވގެން ރައްޔިތުންނަށް އަގުހެޮޔކަން ލިބެންޖެހޭނެ. ނުލިބޭ ނަމަ، 

ންތައްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުެރެވނީ އޭެގ ޒާުތގަިއ އެންމެ ަފއިދާ ބޮޑު ކަ

ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއްމީުދކުރަން، ވީހާ ައވަހަކަށް މި ޑިއުޓީން އުިނވެގެން ަރއްޔިުތންނަށް މީގެ ހެޔޮ މަންފާއާއި 

 ލާބަ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ޑު މިހާރު ( އަުޅގަނއާދެ! މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރީއސް ރިޔާސަތަށް ވަަޑއިގެންެދްއވުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް. 

 

 ވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެ

)މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސް ެނގުމުެގ  2011/10ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގާނޫނު( އަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ 

ޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަކަްށ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަމަ އަ

ބަލައިލިޔަސް އިނގޭތޯ. ދުިނޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ބަަލއިލިޔަސް މިފަދަ ޟަރޫރީ ޭބނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ 

ކޮށްދީފައި އޮންނަ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މުދަލުން މި އޮންނަނީ ހަމަ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީފަިއ ނުވަަތ ޓެކްސްތަްއ މާފު

ފެނިގެން މި އަންނަނީ. ދުނިޔޭގެ ަބއެއް ަޤއުމުތަުކގައި ިމފަދަ ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ މުދަލުން ޓެކްސް 

. ނެގުމާ ދެކޮޅަށް ނިކުމެ ބަެއްއ ޤައުމުތަކުަގއި މުޒާހަރާކުރާ ތަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންގޮްއސަ އެބަހުރި

އަަވއްޓެރި ޤައުމުަތކުން ވެްސ އެ މަންޒަރުތައް ފެިނގެންޮގއްސަ އެބަހުރި. އެހެންކަމުން، މިއަދު މިއީ ހަމަ ޔަޤީނުން 

ވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. 

ެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން، މިއީ ހަމައެކަނި ކަނބަލުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ކުީރަގއި ވާހަކަެދއްކި ބަ

ލިބިގެންދާނެ އުފާވެރިކަމަކަށް ނުވަތަ ލުޔެއްކަުމގައި ވެގެން ހަމައެކަނި ނުދާނެ. ޢާއިލާއެއްެގ ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ 

އްޓުމުގެ ވަރަށް މުހިއްުމ ދައުރެއް އަާދކުރާ ބައެްއ ޢާއިލާއެްއގެ މުޅި އެންމެހަިއ ޒިންމާތައް ނަގަިއގެން ެބލެހެ

ފިރިހެނުންނަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތަކަށް، ޖުމުލަކޮށް މުޅި ޢާއިލާއަކަށް ލިބިގެން އަންނާނެ ލުޔެއް ކަމުަގއި، 

ށް ފާހަގަކޮށްލަން ރަނގަޅެއް ކަުމގައި އަުޅގަނުޑ ވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. ހަމައެާއއެްއކޮށް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަ

ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދައިން ޓެކްސް ިނޒާމަށް ބަދަލު އަުޅގަނޑުމެން ގެންނަމުންދާއިރުަގއި، އެިކއެކި ބަދަލުތަްއ 

ގެންނަމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަނުޑމެން އެންމެން އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ، ހަމަ ޤައުމެއް ބިނާވެފައި މި 

ުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބިނާވެފައި މި އޮންނަނީ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް އޮންނަނީ، އަ

ބިނާވެފައި މި އޮންނަނީ، ަހމަ އެ ޤައުމަކަްށ ވަންނަ އާމްދަނީއަކާ. އާމްދަނީ ހޯދޭނެ އިތުރު ގޮތްތައް ނެތި، 

 އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަމުން އަންނައިރުަގއި، ެއއާެއކުމެ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިހެން ބައިބަޔަށް މިކަހަލަ ކަންކަން

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން، ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ަފސޭހަކޮށްދޭން؛ އަުޅގަނޑުމެްނ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި ަބއިވަރު 

ންކަމަށް އާމްދަނީ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ވެސް މި ވަނީ ހިމަނައިލެވިަފ. މި ކަ 2019މަޝްރޫޢުތަކެއް 

ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރާވާލަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާެއކުމެ، ައޅުގަނޑުެގ ކުރީަގއި ވާަހކަތައް ެދއްިކ 
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ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން، އަުޅަގނޑުމެންނަށް، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މި 

ނީ ގާނޫނުތަަކށް މިހެން ގެނެވޭ ބަދަލު؛ ޓެްކސަށް ނުވަތަ ރަްއޔިތުންނަށް ލުއިވާ ފަދަ ގޮތަކަށް މިހެްނ ފެނިގެން އަންނަ

ހެދޭ ގާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ސަބަބުން އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން އަންނަ، ރައްޔިތުންނަށް ލުއިެވގެން އަންނަ، ރައްިޔުތ 

މެންނަށް ނުފެންނަކަން އެބަ ފާހަގަުކރަން. ވަރަށް ފަސޭހައިްނ މީހާގެ ޖީބަށް ލުއިެވގެން ައންނަ ތަން އަޅުގަނޑު

ފިހާރަތަކުގައި ނުވަތަ ބާޒާރުަމތީގެ ފިހާރަތަކުން ވަރަށް ފަސޭހައިން އެްއޗެއް ައގުބޮުޑޮކށްފިކަމުގައި ވާނަމަ، ެދގުނަ، 

ނޑާލި ނަމަެވސް މި ތިންގުނަ ބޮޑުެވގެން އަންނަަތން އެބަ އާދޭ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުމެން ޓެްކެސއް ކަ

ބަދަލުވެގެން ނުވަތަ ަރއްޔިތުްނގެ ޖީބަށް މި ލުއިކަން ފޯރަްނ ވަރަށް ގިނަ ުދވަސްތަެކއް ނަގާ ތަން ވެސް އެބައާދޭ. 

ނުވަތަ އެ ނުފޯރާ ވެސް އޮންނަ ތަން އެބަ އާދޭ. އެހެންވީމާ، މީގައި އެންމެ މުހިއްމު އެްއ ކަމަކީ، ހަމަ އަުޅގަނުޑގެ 

ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަަދއިން، ރަނގަޅު މެކޭނިޒަމެއްެގ ދަށުން މިކަްނ  ކުރިން ވާހަކަެދއްކި 

ބަލަހައްޓަން އެބަޖެހޭ. މި ޮކންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަަދން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމަ މިާއއެކުމެ، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ 

ގު ކޮންޓްރޯލްކޮށްަފއި އޮްނނަ ފަދައިން، އަޅުގަނޑުމެން ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މި ބޭނުންކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްަތކުގެ އަ

އެބަޖެހޭ މި ރާއްޖޭގައި ވިްއކާ މިފަދަ ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ވިްއކާ ތަކެީތގެ ައގެއް ހަމަ ްޕރިންޓްކުރެިވގެން، ރާއްެޖއިން 

ޒަތްތެރި ަރއީސް. މިނޫން ބޭރުން ގެންނައިރު އޭތި އެންެމ ބޮޑު ައގު ބޭރުން ޕްރިންޓުުކރެވިގެން ގެންނަން އެބަޖެހޭ ިއއް

ގޮތަކަށް ވާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ލާބައެްއ، މަންފާއެއް ނޯންނާނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ގާނޫނުތަކަްށ 

ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ބަދަލުގެނެވިދާނެ. ކިތަންމެ ގޮތަކަށް ވެސް ބަދަލުގެނެވިދާެނ. އެކަމަކު، ރާއްޖޭގެ ެއކި 

ިއ ެއކި އަުގަގިއ މި ެއއްޗެހި ވިްއކަމުންދަނީ. އެިކ ައުގގަިއ ިވއްކަމުން ިމ ދަނީ. މީގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ ކަންކޮޅުތަުކގަ

ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އައުން ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ދުރުވެފައި މި އޮންނަނީ އިނގޭތޯ. މިއީ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ވަރަށް 

މަވެސް، ެއ ކުަޑވާކުަޑވުން އެބަޖެހޭ ޙަޤީޤީ މާނައިަގއި ރަްއޔިތުންނާ ކުޑަުކޑަ ައެގއް މިއިން ކުަޑެވގެންދާނީ. އެހެންނަ

ހަމައަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ކަށަަވރުކުރަން ސަރުކާރުން. އެކަްނ ނުކުރެވޭ ނަމަ، އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް ހަމައެކަނި 

ން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ިމ ދަޅައެްއ ދައްކާލުުމގެ ބޭނުމުަގއި މިހެން މިކުރެޭވ ކަންކަުމގެ ބޭނުން، ޙަޤީީޤ ބޭނު

އޮންނަނީ ނުފޯރާ. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް މި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރާނެ ކަަމށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ 

އުއްމީދުކުރަން. ހަމަެއކަނި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ފާސްކުރާ؛ ހަމަެއކަނި ފާްސކުރަން މި ުއޅޭ ޓެްކސްެގ 

ނޫން. މިއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ަޟރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް ވެްސ ނިޒާމަކުންނެއް 

ވިްއކޭނެ އެންމެ ޮބޑު އަުގ ކަނޑައަޅަްނ އެބަޖެހޭ. ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކަށް ވަިކވަކި ައގުތަެކއް ކަނޑައަަޅއި، 

 ބޭރުގައި އެބަޖެހޭ ވިްއކޭނެ ެއންމެ ބޮޑު އަގު ޮބޑުައކުރުން، ގެނެވޭ މުދާ ރާއްެޖއިން ބޭރުން ގެންނައިުރގައި އެ މުދަލުގެ

ބޮޑުއަކުރުން ސާފުކޮށް ޖަހާަފއި އޮންނަން. ެއކި ފިހާރައިަގއި އެކި ައގު. ހަމަ އެއް ައއިޓަމެއް، އެަކއްެޗއް. އެކި 

ކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، ފިހާރަތުގައި ެއކި އަުގަގއި، އެކި މިންވަރަްށ މަންފާ ނަަގމުންދާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަނގަ
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މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅީތީވެ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށާއި އަދި ސަރުކާރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުުރ 

ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު އުްއމީދުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށް، ކުރިއަށް ުދވަސްތަުކަގިއ 

ކަންކަން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަމުންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ ސަރުކާރުން ވެސް މި

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ނުދޫ ދާއިރާޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަކު

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް. އި

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން، އަުޅގަނޑު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ަގއި ަބއެއްތި!. ައޅުގަނުޑ ޕާޓީގެ ނަން މި ދަންނަާވލީ ނޫސްތަކުން އަދި މަޢުޫލމާތު ލިބޭ ގޮތުމަޑުކޮށްލަދެއްވާ

ކަްނ ތަރަށް އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެހެން ޕާޓީތަކަށް ބަދަލުވަމުން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ދަފް

ންގެ ތެރި މެންބަރު ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނާވ އިްއޒަތްެވްސ ވަކި މިއަދު .އަުޅގަނޑުމެން މި އިޢުލާން ކުރަނީނޭނގެންޏާ 

ޔާސަތުްނ މެއްގައި ރިކަގެ ނަންފުޅުތައް އެބަޮއވޭ. އެިއން މެންބަރުން  ސޮއިކުަރއްވާަފއި ތިބި ތެރޭގައި ބަެއއް ޕާޓީތަކަށް

ތަުކގެ ޕުންޓްރީ ގްރޫލިމެ، ޕާފާނެތީވެ ގަިއ ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ ނަންަގވައިބޭފުޅުން ފަހަރެއް ވާހަކަ ދަްއކައިިފއްޔާ ތި  އެ

ޓީ ފޮނުވީމަ، ލީހަށް ސިަވގުތުން ވަގުތަށް މަޖި .ޕާީޓގެ ވެރިންަނށް ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކީ ަދންނަވާލަން ،ލީޑަރުންނާއި

ިއ ފްތަރުގަގެ ދަ މަޖިލީހުމަޖިލީހުން އެއަށް ޖަވާބުދާރީވާނެ. އެހެންވީމާ، ޕާޓީ ބަދަލުކުރައްވާ މެންބަރުންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ންބަރު ރި މެޒަތްތެގެންދިއުމަށް ދަންނަާވލަން. އިއް ހުގެ ަގވާއިދުން ެއކަން ކުރިއަށް ަމޖިލީ އަވަހަށް ގެނެސްދެްއވަިއ،

 ގެންިދއުމަށް ދަންނަވަން. ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ައނާރާ ނަޢީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އް ންހުރި ިއޞްލާޙެައންހެން ކަނބަލުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅު ،ލާަޙކީމިވާ އިޞް ދެ! މިއަދު ހުަށހެޅިފައިޝުކުރިއްާޔ. އާ

ނުން ސެނިޓަރީ ޓަވަލާިއ ނެގުމުެގ ގާނޫ އަދި މުދަލާއި ޚިުދމަތުން ޓެކްސްކަމުގަިއ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަޮކށްލަން. 
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، އެ ހުށަހެޅުއްިވ ޅުއްވީތީ ލާޙު ހުށަހެގެންނަ އިޞް ގޮތަްށ މި ކުރެވޭޓެމްޕޮންސް؛ މި އައިޓަމުތަކުން ޑިއުޓީ ފްރީ

 ..މެންބަރަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ، ަނިއފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ިޅގެން ގުރިޔާސަތުްނ ވިދާޅުީވ ެއއްަޗކާ  އިތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދެންމެގައާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަ

ތޯ، ތުން އިނގޭގޮ ކަންތައްތައް ކުރާ ޕްރީމް ކޯޓުން މިންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. މިހާރު ސުއަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްެޗއް ދަ

 މެއްކަ އްެވގެންގޭ ކީ ުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ނޭނރުަގއި އައިީވ. ޕާޓީތަކުެގ ވާހަަކ ވިދާުޅވި ޕާޓީތަކުގެ ވާހަކަ ތި ވިދާޅު 

ކަށް ހަމަ ކަމެއް ައޅުގަނޑަ  އުޅެނީ ކީްއވެގެން ޕްރީމް ކޯޓުން ނުނިމިގެން މިޕީ.ޕީ.އެމްގެ މައްސަލަ މިހާުރ ސު

ތޯ ނުކުރެވެނީ އެ ޕާޓީއަށް ޖަމާގޭ. މިއީ ވަކި ޕާޓީައކަށް ޖަމާވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދުްށވެސް ނޭނއެްއގޮތަކަ

ެއްއެގ ސް މައްސަލަރީމް ކޯޓަށް އަވަ ޕްހާލަން ބޭނުން. މިކަމަކީ މިއީ ސުގަނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރެން އައަޅު

 ރިއަށް މި ންނެވީ ކުދެނޑު އަހާލަން ބޭނުން. މިހެން މިމުވީމަތޯ އަޅުގައްޖެހެނީ ކިހާ މުހިގޮތުަގއި މަްއސަލަެއއް ނިންމަން

ކޯޓުން  ޕްރީމްއް ސުނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ޕާޓީެގ ކަންތަޚާބު. އޮތްއިުރަގއި އަުޅގަ އޮތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތި

ަލއެއްޯތ ލަ މައްސަކަހަާޔ ައވަްސކުަރނީ ކޮންއްމައްސަަލއެްއ ައަވސްކުރަންެވއްޖެ ޕްރީމް ކޯޓުންނިންމާނެ ގޮތެއް. ނޫނީ ސު

ން ހިސާބަކުހާ ކޯޓުން ނިމޭ މައްސަލައަކީ ކިޕްރީމްމިއަދު ދެނެގަންނަން. އަނެއްކާ ސުވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެޭހ 

ޑަށް ބޮ. ވަރަްށ މިއަުދ ރައްޔިތުންނަށް އެބަޖެހޭ މިައދު އެނގެން ،ނިމޭ މައްސަލައެއްޯތ ެވސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ

 ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕްރީްމ . ސުގޭ އެްއޗެއްަވގުތުަގއި ހިނގާކަމަކާ ގުިޅެގން ނެ  އެ ިނޒާމީ މައްސަލަައކީ މަޖިލީހުގައި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ނޑު މިައޅުގަ ،ވެސްނިޒާމީ މަްއސަލަެއއް ކަމަަކށް ބަލައިގަެނވޭކަށް ނެތް. އެެހންނަމަިތއީ ކޯޓުގެ ކަމަކުން ކިހިެނއްތޯ 

ޒާމީ ހޭތީވެ. ނިވާހަކަ ނުޖެ މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގެ އެ  ،ކުރީ ޕާޓީަތކުން މީހުން ބަދަލުވަމުންދާތީތަނުގައި އިޢުލާން

 މަށް ދަންނަވަން. ރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިައށްގެންދިއުމައްސަލަެއއް ނޫން. އިްއޒަތްތެ 
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 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމަކުނު

މި  ލައެްއގައިސަޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އަންހެން ކަނބަލުންނާ ވަރަށް ގުޅުްނހުރި މައް

 މި  ބޫުލކުރަންކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ ދަްއކަނީ. އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ވަރަށް ލުއި ފަޭސހަތަކެއް ެވގެންދާނެވާހަކަ

ވަރަްށ  ގެ ގޮތުަގއިއިލާއަށް ވެސް މާލީ ގޮތުން ލިބިގެންދާނެ ލުއިފަސޭހައެއް ޢާލާޙުން. އަދި މުޅި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞް

ުރ ބޮޑަށް ޝުކު ވަރަށްްްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ވެސް ހެންީވމާ، ސަރުކާރަށާއި އަދި އިއެގަެނވޭ. އިބޮޑަށް ބަލަ

ތައް ދަލުބަށްލާނީ މި އިތުރުްނ ފާހަގަކޮގަނުޑ މީގެހަމަ އެންމެހާ ައންހެން ކަނބަލުންގެ ނަމުގައި. ދެން އަޅު އަދާކުރަން،

ނާއި މިކަހަލަ ލިމީހުންބަ ،ނުންވޭ. ެއއީ ބޮޑެތި މީހުން ޖަހާ ނެޕީމު ައއިޓަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭގެނެޭވއިރު ވަރަށް މުހިއް

ނަ ޅުގަނޑު ެދވަކަމެއްކަން ފާހަގަކޮްށލަން. ދެން އަ މުޓެްކސް ކަނޑާލުން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމީހުންގެ ނެޕީން ވެސް 

 ؛އްދާތައްމާ ނޑާެލވޭ ެޓކްސް ކަ ޤީޤަތުގައި ގާނޫނުން، ިވޔަފާރިެވރިން ޙަފާަހގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ ގެ ގޮުތގައިނުކުތާއެއް 

ވާނެ  ޅުގަނޑުމެންއަހެޮޔކޮށް އެަތކެތި ިވއްކޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދޭން އެަބޖެހޭ.  ވިޔަފާިރވެިރން އަގުކެތިން މުދަލާއި ތަ

ެގ ކަށް ބާޒާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަ ލާފައި ަވރަށް ބޮޑަށް. އެކަމަކު އަންނައުނުން ެވސް ޓެކްސް ކަނޑައިކުރިންވެސް

 ވެސް. މަށްވެދާނެ ޙަޤީޤަތުގައި ކުލިތައް ބޮޑުވީމަ ކަ ތަކުން އެކަން ފެނިގެނެއް ނުދޭ އަދިވެސް. ދެން އެފިހާރަ

ކްްސއާ ޓެ ައގުން ދުމަތުގެކަމެއް. އަދި މަޖިލީހުން ޚި އްލު ގެެނެވންޖެހޭ، ކުލީގެ ަމްއސަލައަކީ ވެސް ޙަ އެހެންނަމަވެސް

ަގއި. ކުރާ ގޮތުގަބޫލު  ކާއިރު ެއބަ އަގުހެޔޮ ކުރެވެންޖެހޭ ައޅުގަނޑުމުދާ ވިއް އެްއޗެހި ކަނޑައިލުމުން ފިހާރަތަކުން

ދިވެސް އަުޅގަނޑު އަ އިލާތަކަށާިއ އަިދ ވަިކވަިކ ފަރުދުންނަށް ވެސް ޭއގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނީ. އެެހންވީމާ،އެއިރުން ޢާ 

ފާިރވެރިން ވިޔަ ،ރު ެލވޭއިޓީ ކަނޑައިއުއަންހެން ކަނބަލުން ކޮންމެ މަހަކު މި ބޭނުންކުރާ ޕެޑުން ޑި ،އެއްފަހަރު ޮގވާލަން

 . ވި ފުރުޞަތަށްކަމަށް. ުޝކުރިްއޔާ ދެއް ކަމެއް ހެޮޔކޮށްދިނުން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ އޭގެ އަގު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު އްމަދު ވަޙީންބަރު މުޙަޒަތްތެރި މެއަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. އިބްރާހީމަ

 

 މް ވާަހކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީތުލުސްދޫ 

ުމ ކީ ހަމަ އޭގެ ޒާތުަގއި ވަރަށް މުހިއްދާ ބިލަ ކުރެވެމުން މިހުށަހެޅިގެން ބަހުސް `. އާދެ! މިއަދު މަޖިލީހަށް

ގޮތުން  ދިޔަނީ މިވާހަކަތަްއ ބިނާކުރެވިގެންލުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާކަމަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫ ރަނގަޅު ބިލެއް

 ކަމަށް ވިސްނޭީތވެ، އެ ށް ބަދަލު ައއިސްާދނެނުމަވިސްނުވަތަ ރަްއޔިތުންެގ ތެރެއިްނ ވާހަކަތަުކގަިއ ހުރި އޮޅުެމްއ  މި

ންގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަކީ އިސްލާމީ އަުޅގަނޑުމެ ،ޤީޤަތަކީތަކަށް ނަމަެވސް ދަންނަވާލުން. ޙަގޮ ވާހަކަ ކުޑަ
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އަންހެން  ،ތިރާމަކާއި ވަރަށް ާޚްއޞަ ޤަދަރެއް ދެްއވާފަިއވާ ަބއެއް. ހަމަ އެހެންމެޝަރީޢަތުގައި ވަރަށް ޚާްއަޞ އިޙް

ނަމަވެސް، އެއްބަނޑުެއއްބަފާ އަޚް ބައްޕަ  ،ނަމަވެސްނެއްގެ، ެއއީ ފިރިމީހާ ކޮންމެވެސް ފިރިހެ ،ކަނަބަލުންނަކީ

ނަމަވެސް، ބެލުމެއްގެ ދަށުަގއި ހުންނަވަންޖެހޭ ބޭފުޅެއް. ގައި ހުންނަ ފިރިހެނެއް ގޮތު  ގެވެސް އަދި ވާރުތަވެިރެއއް ނަމަ

، ކުރުމާއިންނަށް ހެޔޮ ގޮތުަގއި މުޢާމަލާތްބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވުުމގެ ސަބަބުން އެ ކަނބަލު

 އެއީ ފިރިހެނުންގެ ޮކނޑުަގއި އެޅިަފއިާވ މަސްއޫިލއްޔަެތއް. ޒިންމާެއއް. މިއަދުދިނުމަކީ އެކަނބަލުންނަށް ޚަރަދުބަރަދު

ޒާތުގެ ވާހަކަެއއް  މި ،ކުރުމުގެ ގޮތުްނ މިއަދު ބިލެއް ހުށަހެޅިމުތިރާކަނބަލުންނަށް އަޅުގަނޑުމެްނ އިޙް

؛ އެކަނބަލުން ބޭފުޅުްނ ވެސް ހަމަ ގެންދާއިުރަގއި އަންެހން ކަނބަލުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކެއް އެއީ. އެދައްކަމުން

ޤީޤަުތގަިއ ކަރަންާޓއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަނޭ. އަިދ މިނޫންވެސް ކާބޯަތކެތީެގ ެވސް ޚިދުމަތް ލިބިގަނޭ. މިީއ ވެސް ޙަ

 ިމ މަޖިލީހުގައި  ،ތަން ބޮޑުކޮށް ވަނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ވަރަށް ބޮޑު  އަސާސީ ޚިދުމަތްތަެކއް. މި ިޚދުމަތުގެ ައގު

ްއ އައުމަކީ ެއއީ ރައްޔިތުން ލުޔެ  . އަިދވެސް އެކަންަތއްތަކަށްފަސެއް ވެސް ކޮށްޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު ބަހުއަ

ގެންދާ ކަންތައްތަުކެގ ، ިމގޮތުން ުކރަމުންއެދިއެދި ތިބި ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ

މިހެން ޑިއުޓީ ކުަޑކޮށްލާ  ަޤދަރު ހަމައެކަނި މިދެވެނީކީތިރާމާއި ތެރޭގައި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ދޭންވާ އިޙް

 ،ފުރަތަމަ އިންސާނުންނަކީ މާތް ބަޔަކަށް ވީހިނދު . އެންމެވަތަ އެފަަދ އެއްަޗކުންނެއް ނޫނޭޕެޑަކުންނެއް ނު

ަޑއިގެން މި ލުޔަކީ ވައެކަނބަލުންނަށް ދެއްވާފަިއވާ މަޤާމުގެ މައްޗަށް ިވސްނާއެކަނބަލުންގެ ޒާތުަގއި  ،އެކަނބަލުން

 ކުރުމުގަިއ އަންަނ ލުއެްއކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ.ފިރިހެނުން އަތްމަްއަޗށް ޚަރަދު މިއީ

ގެ ކޮނުޑގަިއ ން ނުވަތަ އެ ކަނބަލުންގެ ބައްޕައިން ެވސް އެ ކަނބަލުންގެ ފިރި އެކަނބަލުންނަކީ އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި

ކަނބަލެއް  ދެ އަންހެންރިމީހާގެ ޒިންމާއެއް. މީހަކާ ނީނފި ،ނަމައިނދެގެން އުޅޭ  ކާއެޅިފައި އޮތް ޒިންމާެއއް. މީހަ

ނުވަތަ ވާރުަތވެރިެއއްގެ ޒިންމާެއއް. އެހެންވީމާ، އެކަން ހަދާންނެތި ހަމައެކަނި   ބައްޕަެއްއގެ ޒިންމާއެއްއެއީ ،ނަމަ އުޅޭ

މަށް ފާހަގަކުެރވޭ ގޮތަްށ ކަ ގޮތުަގއި ކޮށްދެވޭ ކަމެއް މިއީ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކޮށްދޭ ަކމެއްގެ

ންނަށް ނުވަތަ ދިނުމުެގ ގޮތުން ފިރިއެހީތެރިވެ މިކަމަކީ މިއީ އަންހެންެވރިންނަށް ،ދެްއކުމުގެ ބަދަލުަގއިވާހަކަ

ގަނޑަްށ ކަމަށް ައޅު އް ަކމުގައި ފާހަަގކުރުން މާ ރަނގަޅުފިރިހެނުންގެ އަތްމައްޗަށް ަޚރަދުކުރުމުގައި ދޭ ލުޔެ 

ވެސް ފިރިހެނެއްގެ ބެލުމުެގ ކަނަބަލުންނަކީ އެއީ ޭއގެ ޒާުތގަިއ  މިދެންނެ ގޮތަށް އަންހެން ،ފާހަގަކުރެވޭ. ސަބަަބކީ

ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަން  .ވާހަަކ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ އެ ވާތީެވ، ދަށުގައި ހުންނަންޖެހޭ ކަނބަލުން ކަމުގައި

މިދެންނެވި ގޮތަށް މިކަން  .ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގނޑު މިކަން ފާހަގަކޮށްލީުޅވާލަިއގެންއޮތް ގޮތް ައޅުގަނޑުމެން އޮ

ވެސް އެކަނބަލުންނަށް ދޭންޖެހޭ  އިޤީޤަތުގަ، ފިިރހެނުން ޙަކުރުމަށް. އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ދެކި

ޑުަގިއ ނފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ކޮ ދިނުމަކީ މިއީ، ޚަރަދުބަރަދުކުރުމާއި، ހެޮޔގޮތުަގއި މުޢާމަލާތްޤަދަާރއި ،އިޙްތިރާމާއި
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ލާކަން ބޮޑުކަމަށް ެދކޭތީވެ، މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ގެ ގޮތުަގއި ދެިކގެން ކުރިއަްށގެންދިއުްނ މާ އަޢުއެޅިފަިއވާ ޒިންާމއެއް 

 ފަރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ްއޒަތްތެރި އިއަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޘްމާނަށް. މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަ

ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުަގއި ހަމަ  އަގުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ގާނޫނަށް މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުދަލާއި

ންމެ ދައްކަންވާނެ. ކޮ މެން. ރަނަގޅު ކަްނތައްތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ތަކަށް ދެވޭ ރަނގަޅު އެއީތެރިކަެމއްއިލާޢާ

ބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ކަމަކަށް  ކޮށްފިއްޔާ ެއއީ ރަނގަޅު ސް ަރްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއްސަރުކާރަކުން ކުރިޔަ

 ކުރުމާ ބެހޭ އްޭޖގައި މަުރގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުދިވެހިރާ ،ކަމެއް ނޫން. މިދެންނެވީ ކުރެވުީނީކ ރަނގަޅު ިއއްޔެ އެ ކަމަކުއެ

ޑު ގޯހެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދުެގ ވަްނޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮ ޤީޤަތެއް ކަމަށް މި ދެކެިވގެންދާ ވާަހަކތަކަކީ ޙަގޮތުން

ފަސޭހަކަން ލިބޭނެ ، ރަްއޔިތުންނަށް ލުއިދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަައކީ ،ކީ ެއެއއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސްޢަމައުޟޫ

ދިނުމަކީ މިއަދު ، މިކަމަްށ މަގުފަހިކޮށްގޮތްތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން މި ގާނޫނަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް

ންމާއެއް. ހަމައެާއއެކު ައޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒި

ދެވޭ ކިރުގެ ބާވަތްތަކުން ިޑއުީޓ  ޚާއްޞަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް މި ،ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލާއެކު އަުޅގަނޑުމެން މި

ދަ މި ކުރަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކަނޑައިެލވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަމަޖެއްސުން. ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ޢާއިލާތަކުން އެންމެ ބޮޑެތި ހޭ 

ޓަކައި ކުެރވޭ ޚަރަދު. ުކޑަކުިދންގެ އަންނައުާނއި ކިުރގެ ބާަވތްތަކާ، މި ބާވަތްތަކުން ބޭނުްނކުރާ ޓެކްްސގެ ގޮުތަގއި މި 

، ނަގާނެގުންތަަކކީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެވެމުން މި އަންނަނީ. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ިމ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްތައް ބަަލއި، ޚަރަދުކުެރޭވނެ ގޮތް ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދެކޮޅުނުޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ ޤައުމީ މުސީބާތަކާ ދިމާއަްށ އަުޅގަނޑުމެން ހިނަގއިދާނެ. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން މި 

ބިިލއަން ރުފިާޔ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް އެ  1ރުަގއި ކަސްޓަމްސް ިޑއުޓީތަކުން ޓެކްސް ނަގަން ހުރި ގޮތްތަކަްށ ބަލާއި

ބިލިއަނާ ކައިރިުކރެވޭ އަދަދަކަށް ޑިިވޑެންުޑ  1އޮތީ ބަލާފަ. ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި 

ލުތަކާއެުކ، އަުޅގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީ ލިބެންހުރި ދެއްކެން އެބަހުރި. އަދި ހަމައެއާެއކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ެގނެވޭ ބަދަ

ވަސީލަތްތަކުން ައޅުގަނޑުން ޑިއުޓީ މާފުކޮށްގެން މި ކަންަތއް ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް 

ކީ ވަންޏާ، ޚާއްަޞކޮށް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މަްސވެރިކަމުެގ ސިާނޢަތުގައި؛ މަްސވެރިކަމަ 
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ ގެނައުމަްށޓަކައި، ޢާއިލާަތކަށް އިތުރު ތަނަވަސްކަން ގެަނއުމަށްޓަކަިއ 

ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މަސްވެިރކަން ދާއިމީ ގޮތެްއަގއި ކުިރއަށްގެންިދއުމަށް ޓަކައި މަްސވެރިކަާމ 

ިއ، އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ވެރިންނަށާިއ، މަސްވެރިންނަށް ޓެކްސް ނެގޭ ބާވަތްތަކުން ކުަޑކުރުމަކީ ގުޅުންހުރި ވަސީލަތްތަކުންނާ

ޙަޤީޤަތުގައި އާމްދަނީ ދައުލަަތށް ވެސް އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމެއް. މިސާލެއް ދަންަނވާ ކަމަށް ވަންޏާ، މިހާރުވެސް 

ގަކޮށްލަން ބޭނުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި، ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިނަ އަަދދަކަށް؛ ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއަކީ ަމސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުގެ ތެޭރގައި ހަމަ ހުވަދު އަތޮޅަކީ ަމޝްހޫރު އަތޮޅެއް. އެހެންވީމާ، 

 ކޮނޭޑގަިއ ގއ. ގެމަނަފުށްޓަށް ބަލައިިލޔަސް، ެދއްވަޫދއަށް ބަލައިިލޔަސް، ކަނޑުހުޅުދޫއަްށ ބަލައިލިޔަސް، މިހާރު

ވެސް ހަމަ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ވަންނަމުން އަންނަ ޒުވާނުން މި އަންނަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް 

އިތުރުވަމުން މި އަންނަނީ. ެއހެންވީމާ، އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ެވރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފެއްގެ ތެޭރގައި އުޅެން މި 

މި ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މި ދައްކަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާފަިއ  ޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ހުންނަ ލޯނުތައް ނުދެއްކިގެން ދޯނިފަހަރު ވިއްކަމުން މި އަންނަނީ. ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެްއ ދިމާވެ، ނުރައްކާތެރިކަމެްއ 

ން މި ދިޔައީ. މިދިޔަ އަހަރު ެވސް، ޭއގެ ކުރީ އަހަުރގަިއ ދިމާވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެަތއް ޢާއިލާެއއް ބަނގުރޫުޓެވގެ

ވެސް ދެްއވަދޫ ދޯންޏެއް ބިންދައިގެންދިޔަ. ގެމަނަފުށީެގ ދޯންޏެއް ކަނޑުމަތިން ބިންދައިގެންދިޔަ. އެ ހިތާމަވެިރ 

 ވާހަކައަީކ، މިހާރު ހާދިސާގައި އަަރއިނުގަެނވިފަިއ ތިބި އެތައް ޢާއިލާތަކެއް އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަން އުޅޭ

ވެސް އޮޑިދޯނިފަހަރު އިތުުރަވމުން އަންނައިރުަގއި އެ ދޯނިަތކަށް ބޭނުންވާ ާބވަތްތަްއ؛ ިމސާލަކަށް އިންޖީނުން ޓެްކސް 

ކުޑަކޮށްެލވިއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ ނޫނީ މާފުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ެއއީ މަސްެވރި އެތަްއ ޢާއިލާތަކަށް ެދޭވ 

. ހަމައެކަނި އޮިޑދޯނިފަހަރުގެ ވެރިއަކަށް ދެވޭ ކަމެއް ނޫން މިއީކީ. ހަމަ އެޮގތަށް ބަލާއިރު، ބޭންކު އޮފް އެހީތެރިކަމެއް

މޯލްޑިވްސްއިން ދޭ ލޯނުތައް، މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ލޯުނތަކުގެ އިންޓަެރސްޓު އެހައި ަމއްޗަށް ދިަޔއިމަ އިްއޒަތްތެރި 

 16އަށް، % 15އް ހޯދައިގެން ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ނުދެވޭނެ. %ރައީސް، ިވޔަފާރިެއއް ކޮށްެގން އާމްދަނީއެ

މިލިއަނުގެ  1މިލިއަން އަރަން އެބަޖެހޭ.  2މިލިއަން ނަގާ ކަަމށް ވަންޏާ  1އިންޓަރެސްޓަށް އަަރއިގެންދިަޔއިމާ، 

މިލިއަން އެކައުންޓުަގއި  1މިލިއަން ހުންނަން އެބަޖެހޭ.  1ލޯނެއް ނަގަންދާ މީހަކު އޭނަގެ އެަކއުންޓުަގއި އަނެްއކާ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގަން ލޯނަށް. ސިސްޓަމު ތެރޭން މިކަހަލަ ބަދަލުތައް އައިސްގެްނ  1ޖަމާކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ދާނެތޯ 

ލާރިން ޓެކްސް ކަނޑައިލިކަުމގަިއ  50ރުފިޔާ  2ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަދި މިހެން އަޅުގަނޑުމެން 

ށް ލިބޭ އެހީތެރިކަމެއް، ޢާއިާލއަކަެށްއ އޭގެ ފައިދާެއއް ނުކުރާނޭ. ގެމަނަފުށްޓަކީ، މިއަދު ވިޔަްސ، ޢާއިލާއަ

ގާތްގަނޑަކަށް ދިހަވަަރކަށް، ަފނަރަވަރަކަށް މަސްދޯނި އެަބޮއތް. އެއިން ކޮންމެ ޮއޑިދޯނިފަހަރެއްގެ ވެިރއަކީ ބޭންުކ އޮފް 

 ހުރި މީހެއް. މަސްވެރިކަމަށް ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގި އެކަުމެގ މޯލްޑިވްސްއިން އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް ދަރާފައި

ވިސްނުމުގެ ތެރޭަގއި މުޅި ޢާއިލާ އުޅެން މި ޖެހެނީ. ޢާއިލާގެ އެތައް ބަެއއްގެ ގެދޮުރ މޯގޭޖުކޮށްފައި މިއޮންނަނީ. 
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އް. އަނެއްާކ ބޭންކުން އެހެންވީމާ، ބޭންކުން މި ަނާގ ކޮންމެ އެކްޝަަނކީ އެަތއް ޢާއިލާއަކަށް ިނކަމެތިކަން އަްނނަ ކަމެ

ޢާއިލާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހުއްޓިގެން މި  20، 15ދޯނި ނަގައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ދިޔައީ އެަތއް؛ ރަށު ގާްތަގނޑަކަށް 

އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ަދންނަވަން އުޅޭ ވާހަަކއަީކ، ަދއުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ؛ ިމހާރު މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް 

ވަނަ  3އޮތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައްލަވާ! މިއީ ދެަވނަ އިންޑަސްޓްރީއަށް އޮތް ިއންޑަސްޓްރީ މިހާރު މިއަދު މި 

އިންޑަސްޓްީރއަކަށް ބަދަުލވެެގން މި އަންނަނީ. އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ މަސްވެރިންނަށް އަޅާލަން. މަްސވެރިންނަްށ 

ޚާްއޞަކޮށް މިހާރު ކޫއްޫޑގައި ެއހެރަ ބޯޓުތައް އަޑިއަށް ދަނީ  އަޅައިެލވޭނީ މިދެންނެވި ގޮތަްށ މިކަން ކޮށްގެން. އަދި

ދަބަރު ޖަހައިގެން. މަސް ބާނާފައި ލިބޭ؛ އެ މީހުން އަމިްއލަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ފައިސާ ނުލިބި ހަތަރުފަސް ހަފްތާ 

ުކވާ މި ކުރަީނ. ވެގެންދިަޔއީ. އަދި މިއަދާ ަހމައަށް މިދިޔަ މަހުގަިއ ލިބުނު ފައިސާތައް ނުލިބި އުޅޭަކމުގެ ޝަ

އެހެންވީމާ، މިހެން ދެ ރުފިާޔ ފަންސާސް ލާރި ކަނޑައިިލަޔކަސް އަދި ިމއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޢާއިލާއަށް ލިބޭ ކުިރއެރުމެއް 

ެވރިންނާއި، އޮޑިދޯނިފަހަރުެގ ނޫން މިއީކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އެދެން މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއަށް މަސް

 ން ޓެކްސް...ވެރިންނަށް އިންޖީނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރިއަުރވަނީ ަވިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަށް.ނާޡި މެންބަރު މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޡިމްވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ

މުދަލާއި ) 2011/10ނޫނު ނަންބަރު ގާއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ، ޝުކުރިއްޔާ 

ެގނައި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަނުޑ ވެސް ތާއީދުކޮށްލާ ވާަހކަ  ށް މިމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ެނގުމުގެ ގާނޫނު( އަޚިދު

ވެރިކަުމގައި ަކސްޓަމް ޑިއުޓީ ކަނަޑއިލާފަިއ  ގެ ނަޝީދުގޮުތގައި ަރީއސް ބޫލުކުރާލަން. އަުޅގަނޑު ެވސް ގަފާހަގަކޮށް

 ،ބަދަލުކުރީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ަފއިދާހުރި ގޮތަކަށް ވިސްނުން ބަހައްަޓވަިއގެން. އެހެންނަމަވެސް ކްސްެގ ނިޒާމަށްޓެ

އެބަ ބަެއްއ  ތަން. ކަސްޓަމް ޑިއުޓީ ވެސް ދަނީ ދެކޮޅުން ޓެކްސް ނެގެމުންދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

މިައށްވުރެން ރަނގަޅަްށ ބަެއއް  ،ކުރަނީ  މި ބޫލުގޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަނެ  މުދާތަކުން ނެގޭ. ޓެްކސް ެވްސ އެބަ

 ފަިއވާން  ،ައއިޓަމާ ެއއްފަދައިން މި ބިލުގެ ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހަމަޟަ ޚާއްޞަކޮށް  ؛މުދާތަކުން

ޑިއުީޓ ވިޔަްސ އުނިކުެރވޭނެ  ،ފަދަ ަކންކަމަކީ ހަމަ ޓެކްްސ ެވސް ށް ވެސް ބޭނުންކުެރވޭނެކަހަލަ ކޮންމެ އިންސާަނކަ

ދިއުން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ކަންބޮުޑވާ ެއއް ކަަމކަށް މުޅި ރަްއިޔތުން ވެސް ގޮވަމުންދާ ެއްއ މުތަަކކަށް ެވގެންއައިޓަ

 ،ވިޔަސް ނަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަީކ، މި ސަރުކާރުންބޮޑުވާ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ައގު ،ކަމަކީ
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އްމު ިސވިލް ސަރވިްސ ގޮްތ ވުން. އަުޅގަނޑުމެންގެ އާ ގެދޮރުވެިރކަން ރައްޔިތުންނަްށ ހެޔޮ އަުގގައި ލިބޭ

 ގެ ކޮޓަރީ  1ދެ ކޮޓަރި ނުވަތަ  ،. އެހެންނަމަވެސްއިއާ ދޭތެރޭގ7000ަ ާއއި 5000މުވަްއޒަފެްއގެ މުސާރަ އުޅެނީ 

އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ރަްއޔިތުންނަށް ތަޙައްމަލުކުރެވޭނެ  ހާހުން މަތީގައި މި 10އެޕާޓްމެންޓެްއގެ އަގަށް ބަލާިއރު 

ދާ ކަންކަމަކީ، ރައްޔިުތންނަށް މަންފާހުރި ކަންކަން  މި ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންކަން

 ގޮތަކަްށ ގެްނގޮސް ެއއް ފުެވރިސާދީަފިއ ހުރި ފްލެޓުތައް އިން ކާރުން ނުޙައްޤުންކަމަށް ވަންޏާ މިދިޔަ ސަރު ކޮށްދޭ

ދިޔަ. އެހެންވީާމ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އި ހުރި ލިްސޓުތަްއ އާއްުމެވގެންހަތަރު ފްލެޓު ދެވިފަތިންއަށް އިލާޢާ

ވެިރންނަށް އެ ހޯދައިދިނުމަކީ އޭގެ ަޙއްޤު ،މަގަށް އެޅުވި ނޫން. މިކަންކަން ހަމަ  ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަންކަމެއް

ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނުޑެގ  ސަރުކާރަށް ވަރަށް މުހިންމުވެގެންާދނެ ކަމެއް މި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކުރާއިުރގަިއ  ެވގެންދިޔުން. އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް މަންފާހުރި ގޮތަކަށް ކަންކަން އެކަން އެހެން ،އުއްމީދަކީ 

އްޗަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުން މަހެއްެގ މަ، ދައުލަތުން ނީފެންނަ ގަނޑުމެންނަށް މިއަޅު

ަލއްަކއެއްހާ ރުފިޔާ ަރއްޔިތުްނެގ އަތުން ސަލާމަތްެވގެންދާ މަންޒަރު. އެހެންނަމަވެސް،  4ލާއިރު އިހިސާބުޖަހަ

މޮނިޓަރކޮށްގެން  ށް އެން އުނިކޮށްގެން ރައްޔިތު މީހާއަލުރުފިޔާ ބި 2ނުކުެރޭވ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ  އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލެއް

. ކަންިވޔަާފރިވެރިާޔގެ އިޚްލާޞްތެރި  ،ކަމަކީ  މު އެއްއްއެހެންވީމާ، މީަގއި އެންމެ މުހި އެ ކެނޑިތޯ ބެލެނޭ ކަމަކަށް.

 ،ނުންވެސް ބާޒަރަށް ގޮސް ަޔޤީކަން ނެތް ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ މީގެ ފައިާދއެއް ނުކުޭރ. ހަމަވިޔަފާިރވެރިާޔގެ އިޚްލާޞްތެރި 

އައިޓަމް  ކޮތަޅު ފުރާ އަޅަމުންގޮސް މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ ،ގޮސް ފިހާރައަކުން އެްއޗެހިތަކެއް ގަންނަމުން

ކަމެއް ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަދި ބެލުމުގައި ވެސް  އިން ޖީ.އެސް.ޓީ ުއނިވިއެ ،ވިޔަސް  ކަމުގައިއޭގެތެޭރގައި ހިމެނުނު

ޖީ.ެއސް.ޓީާއ ހަމައިން މި  އިކުރަނީ ރަށްރަުށގަ  ވާުކޑަެވގެންދާީނ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ގަބޫލު މިތަންކޮޅެއް ފަރު 

ނެތް ަކމަށް ވެއްޖެްއޔާ ނުދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑެގ  ގެެވގެން އިޚްލާޞްތެިރކަން ވިޔަފާިރވެރިޔާ  ށްމިގޮތަ

ވެސް ހުށަހެޅިގެްނ  ފުރިހަމައަށް މި ގާނޫނަށާއި އަދި އެހެން ގާނޫނުތައްމިއަށްވުރެ  ،މިއަށްވުރެ ރަނަގޅަށް ،އުއްމީދަކީ 

 ،މުދާތަކުންނާިއ ނުވަތަ އައިޓަމުތަކުން ކަްސޓަމްސް ޑިއުޓީ އުނިކުެރވި ން،ންތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ކަންކަމުއާއްމު ބޭނު

ދިޔައީ މިދިޔަ  ންނަށް ފެނިގެން މިން. އަޅުގަނޑުމެއުރަނގަޅު ޙައްލެއް ލިބިެގންދި އަދި ޚާއްޞަކޮށް ގެދޮރުވެރިަކމަށް

ނެތް ލަގްޒަރީ ޮޔޓާއި ރަނުން ޑިއުޓީ ކެނިޑެގންދިޔަ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑު  ެއންމެ ގުޅުން ސަރުކާރުަގއި ރަްއޔިތުންނާ

ޓީ ަވންޏާ ހުރިހާ މުދަލެއްގެ ޑިއު ކަމަށް ޓެއް ހަދާސޯކަަމށް. ރި އަިއޓަމުދާންޖެހޭނެ ގަބޫލުކުރަނީ މިއީ ޑިއުީޓ ބޮުޑވެގެން

ވަރަށް މަސްވެިރކަމަކީ  ،ފަދައިން ކެނޑިފައި ވަނީ. އުނިވެަފއި ވަނީ. އެކަަމކު ދެންމެ ބައެްއ މެންބަރުން ފާހަގަކުރި

 މިަކންކަމުން ޑިއުީޓއާއި ޓެކްސާ ލޯނަކުން ފެށިގެން އަންަނ މަސައްކަތަކަްށ ވާީތ،  ައށްމީހާއާދަިއގެ އެންމެ ނިކަމެތި

ބޮޑު މަންފާއެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ނަ ރައްޔިތުންނަށް ެވވޭނެ ވަރަށްއުނިެވގެންދިޔުމަކީ ދިވެހި ވަަރށްގި

ސަރުކާރުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމގޮަތށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީންނާއި މި
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ތަެކއް ތަުނގައި ިމއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ބިލު އަށް އޮތް. ޚާއްަޞކޮށް ިމއީ ފެށުމެއް ކަމުަގއި ބަލަިއެގން ކުރިންތާއީދުކުރާނަ

 އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ށްހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު ތްތެރި މެންިއއްޒަ ދާއިރާގެ ތީދަނގެއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަޙްމަދަށް. އިލްހާމް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ތީދަނގެ

ޢަބްދުލްބާރީ ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން

ްށ ( އަގުން ޓެްކސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަ) 2011/10ންބަރު ގާޫނނު ނަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ هللاޢަބްދު

ެއކު އަުޅގަނުޑ ހަމައެއާގެަނއުމުގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، އިޞްލާޙު

 އިލާތަކަށް ޭއގެ ކޮންމެެވސްޢާ ނަށް ނުވަތަ ޤަތުގައި ަރއްޔިތުންމިކަން މިކުރަނީ ޙަޤީ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ

 ކުރަްއވަނީ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވެސް މިކަން ކޮންމެ ސަރުކާރުން ެވސް އެކަން ވަރެްއގެ ފަސޭހަތަކެއް ހޯދުމަށްޓަކައޭ

 ،ންނޫންނަމަނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެ ވަެރްއގެ ލުޔެއް ދިނުން. މިއެއް އިލާއަށް ކޮންމެވެސްޢާ  ،ތާދަކީހުކުރުމުގެ ޙަޤީޤީ މު

ވެސް  ނޫން. އަދި ސަރުކާަރކުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ބައެއް އުނިވުަމކީ ދައުލަތަުކން ބޭނުންވާނެ ގޮެތއް

ްއގެ ލުއިފަސޭހަތަެކްއ ވަރެ ކުަރނީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެވެސް  ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، ެއކަން އެ ކަމެއް ބޭނުންވާނެ

 ލާފައި ހުންނަ އިބޮޑީތައް އެކުަލވަ ރީރެގިޔުލޭޓް ކީ އަޅުގަނުޑމެންނަށްޔަ، މީގެ ހިތާމައި. އެހެންނަމަވެސް ޓަކަދިނުމަށް

 ހެޮޔެވގެންދާނެ ގޮތެއް ުނވަތަ މިކަން ބެލޭނެ މެކޭނިޒަމެއް އެބަ ރެގިޔުލޭޓުކުެރވޭނެ ގޮތެއް ުނވަތަ މި އަގު މިގޮތުން 

ކުޑަ އަެގއްަގއި އާއްމު ުއސޫލުން  މިއީ ވަރަށް، ވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭއޮތްތޯ؟ މިއީ ސުވާަލކީ. އެެހން

މިއިން މިކަން ފެނިގެްނދާނެތޯ؟ މިއީ ސުވާލަކީ. މި  ،ައގު ުކޑަކުާރނެތޯފަރާިރވެރިން ވިްއކާ ެއއްެޗއް. ީމގައި ހަމަ ވިޔަ

އާމްދަީނ  ކުެރވުނުކަމަީކ ހަމަ ސަރުކާރު ލިބޭ ނަމަ އަުޅގަނޑަްށ ގަބޫުލކުރެވެނީ މިވާ ކަމަށް އަުގ ކުޑަުނކުރެިވއްޖެ

ރަނގަޅަށް ބެލޭެނ  ލޭުޓކުރާ ބޮޑީަތކުން މިކަންކަންއުރެގިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި  ކަހަލަ ކަމަކަށް މި  ހުއްޓުން

ޚާްއޞަކޮްށ  ،އެދުމެއް. ެޓކްސަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުންޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭއިުމކުރުމަކީ އަ ޤާމެކޭނިޒަމެއް 

ގުިޅގެން ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަުދ ލިބެމުންދާ އުފާވެރިކަމާިއ  އިޞްލާޙުތަކާ ިނޒާމަށް ގެނައި ޓެކްސްގެ

ނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މިއީ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަަތކީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅަގނޑުމެން .ދަނީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެން މި

 ގަބޫލުކުރަން ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން މިކަން ަކމެއް. އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ މިއީ ،ވެސް ންއުމަދުވެގެންދި

ގުޭޅގޮތުން ވަރަށް ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގިއ  ކަންތަކާ މި އި،ޤުބަުލގަިއ މި ޓެކްސް ކަނޑާލުމާވިޔަސް މުސްތަކުރެއް 
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ިމއީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުެވގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،ޖިކްކޮށް ވިސްިނގެންމަޝްވަރާކުެރވިގެން ސްޓްރެޓެ 

މި ދައުލަތަށް ލިބޭ  ،ފަދައިން ކަމެއް. ކުރިންވެސް ދެންނެވި މުއް މުހިއިމުކުރުމަކީޤާނެ ނިޒާމެއް ންކަން ބެލޭކަ

ެވގެންދާނެ.  ން އުނިވެގެންާދއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ޙަޤީޤީ މަންފާނުކުރަންޏާ މިއީ ހިތާމަވެރި ކަމަކަށްއާމްދަނީ

އިމުކުެރިވގެންދާނެ ޤާެތރެއިން  ގެމިކަން ބެލޭެނ މެކޭނިޒަމެއް ސަރުކާރު  ،ންއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަ

ކަމެްއ  އިމުކުރުަމކީ ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭޤާގު ކޮންޓްރޯލުކުެރވޭެނ ނިޒާމެއް ލިބޭ ައާގއި އެ އަ ހަމައެއާެއކު ކަމަށް. 

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ  ،ކަމުގައި ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ

އާއްމު ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންުހރި ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތަެކްއ އެބަހުރި. އޭެގޒާުތގައި ެޓްކސް ވެސް ނެޭގ. އަދި ޭއގެ 

ވިސްނަންވީ ހަމަ ނިކަމެިތ  ،ޒާތުަގއި އުނަދގޫތަެކއް ެވްސ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑމެން ހަމަ ބަލަންވީ ބޮޑަށް

ކަށް ލިބޭ މުސާަރ ގޮތުން ވިްއޔާ ިސވިލް ސަރވަންޓަ ޙަޤީޤަަތކީ މުސާރަިއގެ އޮނިގަނުޑ ޮއތް ގެމިއަދު  .އިލާތަކަށްޢާ

ގިނަ ދަރިވަރުން ވެްސ  ެއއްކޮށް ވަަރށް ނިކަމެތި ހާލުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ަވރަށް ވެސް ުކަޑވުމާ

އްމަލުކުރަމުންދަނީ. އެކަމާ ުގޅިގެން އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ ޙަ ދަގޫ ތައޭގެ އުނ ންިއލާތަކުޢާވެސް  ސްކޫލަށް ދާއިރު

 ؛ވަރަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާުރގައި ވަީނ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންޓަވަލް ެވސް ކޮންމެވެސް 

 އޮތް އަށް ވީމާ، ކުރިކަމެއް ކަމަކީ. އެހެން . ރަނގަޅުއްސާފަނާސްތާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް ހަމަޖަ ގެހެނދުނު

 ިއލާތަކަށް ކޮންމެ އެްއޗެއް ެވސް މިހެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދޫކޮށްލަނީ. ދޫކޮށްލީމަ ވާޢާ ތާނގައި ވެސް ނިކަމެތި

ދަނީ.  ވެގެން މި ކަމެއް ެވސް ީމގެ މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ހުިރހާ ތަނަވަްސ މީހާއަށް ،ވެސް  އަށްވިޔަފާިރވެރިޔާ ގޮތަކީ 

 ދެންނެވީ... ނިކަމެތިންނޭ މި ،ކުރަނީ ހަމަ ނިކަމެތިންނަށް ވިސްނައިގެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި އިްއޒަތްތެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް.هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާ

ދަލާއި ގެަނއި ބަދަލަށް ތާއީދުކުރަން. މު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ެވްސ އަޅުގަނޑު މި

 ،ވާހުށަހަޅުއްވާފައި  هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުނެުގމަށް ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް

މިއީ ޟަރޫރީ ކަމެއް. މިއީ ކޮންމެހެން  އަށް ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް،މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަ

 ވިސްނުންކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން މިާހ ގިނަ ުދވަސް މި ެނގީ ކޮްނމެވެސް ގޮތަކަށް ވިސްނުން ނައިމަ. ެއކަމަކު، 

ގެ ިއ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްސަރުކާުރގަ ސަުރާކރުގަިއ؛ އާ  މައައިމަ ަރއްޔިތުންެގ ފަރާތުން އެ ޕްރެޝަރ އައި
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ޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދުވަސް ތެރޭަގއި ކުރާނަމޭ ވިދާޅުވި ކަމެއް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް 100މި ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ 

ނޫނަށް ، ގާޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިހަްފތާ ނުވަނީސް ރަްއޔިތުންގެ މަ  2އޮތީ އިރާދަކުެރްއވީތީ  ވިދާުޅވި ކަމެއް މި ޞާލިޙް

 ކިަޔިއގެން ސޯޝަލް ން އަުޅގަނޑަށް މަްއސަރު ޓެކްސޭިމއި .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްން ހުށަހަޅުއްާވފައެ ބަދަލުގެންނަ

ުޓވިޓަރގައި ާޚއްޞަކޮށް މަޝްހޫރުެވގެންދިަޔ ލޮބީ އެފަރޓެއް މިއީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއިްނ  ،މީޑިޔާަގއި

ބާރުއެޅިެއޅީނުން ގޮްސ ރަނަގޅު ބަދަލެއް ގެނެވުނު ކަމެްއެގ  ، ރައްޔިތުން ކަމަކަށްށް ބޮޑަށް ެފންނަނީއަޅުގަނޑަށް ވަރަ

ގޮތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑަށް މި ފެންނަނީ. މިތާނގައި ވާހަކަަދއްކަމުން ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ގޮތަށް ހިނގާށޭ މި ނުދެކެން. މިއީ ފިރިހެނުންނަށް ހޯދައިދިން ގެ އަންހެނުންނަށް ހޯދައިދިން ލުޔެއް ،ވިދާޅުެވއްޖެ

 ރަންޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޚަރަދުކު ޖެހެނީ ގޭގޭގައި ިފރިހެނުންނޭޚަރަދުކުރަން އެއީ މިއަށްލުޔެކޭ. 

ކުން އެބަ ޮގތުގައި މި ދެކޭދެ  ގެއަންހެނުންނަކީ މަސައްކަެތްއ ނުކޮށް އެްއވެސް އާމްަދނީއެއް ނުލިބޭ ބަެއއް 

ދު ހިފަހައްަޓއިދޭން ޞާތިދިވެހިރާއްޭޖެގ އިޤްނޫން.  މަދީކީ ދުއްަވއިލަންޖެހޭ. ވަޒީާފއަށް ނުކުންނަ އަންހެނުންގެ އަދަދު

ނޫން. އަންހެނުްނގެ ދައުުރ ކުަޑއީީކ ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު  އެ ކުރާހާ މަަސްއކަތް މަދީކީ އަންހެނުން

 ،ތިބަ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަީކ އަންހެުނން. އަދި އުޖޫަރއެްއ ނުލިބިޒުަގިއ އަތުރައިލާަފއި މިރަ މޭކުރިމަތީގަިއ މިހި

ގޭތެެރ  ،ދަިރން ބެލުމާއި، މުސްކުޅި ަމިއންބަފައިން ބެލުމާއި ؛ގޭތެރޭަގއި އަންހެނުން އެ ުކރާ މަސައްކަތް ވެސް

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ެއއީ ހަމަ  ،ވިަޔސް ކަމުގައިމި ހުރިހާ ކަމަީކ ވެްސ އަދި އާމްދަނީއެްއ ުނލިބުނު ބެލެހެއްޓުމާ،

ިމއީ ފިރިހެން  ،، މިއީ ފިރިހެން މީހާއަށް ހޯދައިދިން ލުޔެކޭވީމާއަންހެނުންނަށް އާމްދަނީ ޙަްއޤު މަސައްކަތް. އެހެން

ުރގެ ފެންވަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ؛މީހާގެ އަތްމައްޗަށް ހޯދައިދިްނ ލުޔެކޭ

ވަރަށް ބޮޑަްށ ސަރުކާރަށް ހަމަ ޝުުކުރ ައޅުގަނުޑ ވަރަށް  . މިީއ އަންހެނުންގެ ަޙއްޤެއް.ވާހަކަެއއް ނޫން ިމއީ

ނެޕްކިންގސް ގަތުމަީކ  މި ސެނިޓަރީ ހަށް މައްސަރު ކަންތަކުަގއިއަދާކުރަން މި ބަދަލު ގެނައީތީވެ. ެއއީ މަހުން މަ

ލަގްޒަީރއެްއ ނޫން. ެއީއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް. ހަމަ ފެން ބޯ ފަދައިްނ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޮއންނަ  އެީއކީ

ފަދައިން ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޙއްޤެއް ެއއީ.  އާަނރުދަމާބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް އެއީ. ފެނާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލި

 އަންހެނުންނަށް ކޮންމެހެން ގަންނަން އޮްތ ޮބޑު އަުގ ދީފައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ،އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބޮުޑ ައުގ ދީފައި

ނެވަރު އެްއޗެްއ ެއއީ. ނުލައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުވާ ސެންޓު ފުޅިއެްއ ނޫން. ެއއާ  ލަގްޒަީރއެއް ނޫން އެީއކީ.

މިކަްނ  ،، ވީހާެވސް ައގު ުކޑަކުރުން ެއއީ ހަމަ އަންހެނުންނަށް އޮތް ޙައްެޤއް. ކިތަންމެހާ ވެސް ރަނަގޅުއެހެންވީމާ

 ބަދަލެއް. ސަރުކާރުން މި މިހާ އަވަހަށް ހުށަހެޅީތީވެ. މިއީ ވަރަށް ހެޔޮ ،ށްދެއްވާީތވެ. ކިތަންމެހާ ެވސް ރަނގަޅުކޮ

ލަގްޒަީރެއއް ނޫން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޟަރޫރީ ކަމެއް. މިއީ އަޅުގަނޑމެންގެ ޙައްޤެއް. މިއީ ހަމަ  އެކަމަުކ، މިއީކީ

އީ ކޮންމެހެން ފިރިހެނުންނަށް ގެނެސްދޭ ލުޔެކޭ ކިަޔއިގެން މިކަަހލަ ސީދާ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ލުޔެއް. މި
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ވާހަކަދަްއކާނެ ކަމެްއ ނެތް. މިއީ ހަމަ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ލުޔެއް. މިއީ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ހަމަ ވަރަށް ބޮުޑ 

 ފަސޭހައެއް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި އި ާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުކަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއް

 މިރަށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ށަހަޅާފައިވާ އަންހެން ބޭކަނބަލުން ވަރަށް ކުރުމަށް ހުތްެތރި ރައީސް. އާދެ، ިޑއުޓީ މާފުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަ

ޓަަކއި މި ކުރެވޭ އިން ޑިއުޓީ ުކޑަކުރުމަށްސްމްޕޮންއި ޓެ، ސެނިޓަރީ ޓަވަލާ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެްއޗެްއ ކަމަށްވާ

 މަސައްކަތަކީ ައޅުގަނޑު ދަްނނަވާނީ ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި ނިޔަތުގައި ކުެރވޭ މަސައްކަެތކޭ. އަދި ދެންމެއަކު ގަލޮޅު

އެކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން މި  ؛އަންހެން ބޭކަނބަލަކަށްވެ ހުރެ  ،އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީާވ އެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން

މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ ވަރަށް ގިނަ އަންހެން ބޭކަނބަލުން އެބަތިބި. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި 

ސާސްކުރެވޭނީ. މުގެ ތަކުލީފު އެްނމެ ބޮޑަށް އިހުބި. އެ ބޭބޭފުޅުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި މިކަވެސް އަންހެން ބޭފުޅުން އެބަތި

އިރެްއގައި ެވސް ގަނެދޭން ވެސް ފިހާރައަށް ދާ އެއްެޗއް  ވެސް ެއއް  ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަގައިމު

ޑަިއގެން އިންތިޚާބުަގއި ކެމްޕޭނުގެ ވަޢުދެްއގެ ގޮުތގައި ، މިަކމުގެ ޙަޤީޤަތުގައި ތަކުލީފު ެއނގިވަ  މިއީކީ. އެހެންވީމާނޫން

ކޮށްދެްއިވކަމީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހަމަ އަދުގެ ސަރުކާރުްނ  މި މަސައްކަތް

 ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށްބާވަތުގެ ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް  ކަމަށް. އާެދ، ހަމަ މި ނިޔަުތގައި ކޮށްެދވޭ ކަމެއް  ވަރަށް ހެޔޮ

މި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެކަަމކަށް  ،ވާނަމަ އި މަންފާކުރަިނވި ކަމަކަށްއޭގެ ލާަބޔާ

ައށް  6ސް.ޓީ %ޖީ.އެ ،ކީއަުޅަގނޑުމެންނަށް ހިތާމަޔަ ތާއީދުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،

ގަބޫލުކުރެުވނު ގަބޫލުކުެރވުން އެ ނަތީާޖ  ކަމަށް ކެތިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ައުގހެޔޮވެދާނެގޮސް ަބއެއް ތަ އިތުރުކުެރވިގެން 

، އެހެން ނުވާނެ ގޮތަަކށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މި ކަންކަން ލުކުރެވިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާސިހާ

ުގޅިގެްނ  ދި ހަމައެއާެއއްކޮށް މިއާރިކަން ލިބިގެންދާނީ. އަވީމަ ރައްިޔތުންނަށް އޭގެ ފުރިހަމަ އުފާވެ ވެގެންދާނެ ގޮެތއް

ޅެޭވވަރުގެ އެްއޗެއް. ުނލައި ނޫ ހާރު އެއާކުޑަކުދިްނގެ ނެޕީއަކީ ެވްސ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި

އް ލިބެނީ ކަމަށް ވެސް ޙައްލެ  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް މިއަށް ކިިރޔާ ،، ައޅުގަނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަންއެހެންވީމާ

 ގޮސް ކްސް ުކޑަކުެރވިގެން ގޮސް އަިދ ެއއިން ނެގޭ ޓެިވެގންވަންޏާ މި ދެންނެވި ައއިޓަުމން ވެސް ޑިއުޓީ ކުަޑކުރެ

ރު މީހާވެސް މިހާރު ، އެންމެ ފަގީރު މީހާވެސްެއންމެ ފަގީ. ކަމަށް އެކު އޭތި ލިބޭނެރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަމާ 
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ޓަަކިއ ންނޭނގެ. ދަރިފުޅު ގެންގުޅުމަށްވެސް ނުޖައްސާ ެއކަކު ވެސް ނޫޅޭނެ ކަ ކުޑަކުދިްނގެ ނެޕީ ހަމަގައިމު

 ،ކަމެއް ކުޑަކުިދންގެ ނެޕީއަކީ. އަުޅގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވައިލި ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު

 މިކަމާ؛ ބޭނުންވާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ހުރިހާ އެްއޗަކުން ވެސް ލުއި ލިބުމަީކ ރައްޔިތުން ،ނަމަ ލުއިކޮށްފި

ވާީތވެ ެއކަމުެގ ވާހަަކ ެވްސ އަުޅގަނޑު މި ދަންަނވައިލީ.  ވަރަށް ގުޅޭ ކަމަކަށް  އޮތް އައިޓަމާމިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި 

ިޑއުޓީ ، އަުޅގަނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުން ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެން ކަމާއި ގުޅޭ ުމއައްަސސާތަކުން ވެްސ މި އެހެންވީމާ

 ،ކަނޑައިލުމުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެއްިލގެންދާ އާމްދަނީ އެހެން ކޮންމެެވސް ކަެމްއގެ ތެެރއިން އިތުުރކޮށްފައި

މެންނަށް ބައެއް ޑިއުޓީަތްއ ބޫުލކުރަން. އަުޅގަނޑުލުއި ދެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް މި

މެންނަށް މި އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑު ؛ށް މި ފެނިގެންދަނީ ފުދުންތެރި ފަރާތްތަކަށްކުރުމުގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަމާފު

. ބާވަުތގެ ކަންަކމުގެ ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ މި ؛އް ނެތް ވާހަކަ. ޓާގެޓްލުކުެރވެނީ ޓާގެޓެޑް ސަްބސިޑީޒްތަކެ ބޫގަ

 ؛މި އުިނވެގެންދާ ަބއި ،އި ައޅުގަނޑުެމން ހަމަ ތަންކޮޅެއް ފުްނ ނަޒަރަކުން ވިސްނައިލާފަ އެހެންވެއްެޖއްާޔ، 

 ،ވީހިނދު ކަމަށް ން ރުިފޔާެގ ބަޖެޓެއްބިލިއަ 30މިއަދު މި ފާސްކުރެިވގެންދަނީ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

، ކަންކަްނ މި ހިމެނެނީ. އެހެންވީމާކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ތެރޭަގއި މި  ވެސް ލިޭބނެ މިއީ ހަމަގައިމު

މި  ،ެވސް ދެކެން ކަމަށް އަުޅގަނޑު ަހމަގައިމު އެކު މިކަން ކުރެިވގެންދާެނ ކަމެއްޒިންމާދާރުކަމާ ޅުގަނޑުމެންނަށްއަ

ބައެއް ެއއްޗެހިތަުކގެ އެބަހުިރ ޑިއުޓީ ހަމަ ބޮޑުކުރެވިދާނެ އެްއޗެހި ވެސް. އަދި ބަެއްއ  ؛ންވި އުސޫލުގެ މަތީދެންނެ

ތައް ވެސް. ެއއީ ޤައުމީ  ައިއޓަމުތަކުގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ނެގިދާނެކޮށްފައި ހުރި އެއްހިފުޓަމުތައް އެބަހުރި ޑިއުޓީ މާއައި

ނަޒަރަކުން ވިސްނައިާލއިރުަގިއ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުން އެހާ ބޮޑަށް ހުންނާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ފުންކޮށް 

ތަްއ ހޭ ވަރަށް ގިނަ އައިޓަމުދާންޖެކުރެވިގެންމިކަން ފެނިގެންދާނެ. ޑިއުޓީ މާފު ވެސް ހަމަގަިއމު ،ދިރާސާކޮށްފި ވާނަމަ

ށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. ނުލައި ނޫޅެވޭ ޒާުތގެ ެއތައް ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަނުޑމެންނަ ހުރި. މިއަދު ރައްޔިތުން އެއާއެބަ

ހުރި ، ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ، ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާތެރި އެްއޗެހިން ޑިއުޓީ ޮބޑުކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާއިރުަގއިއެހެންވީމާ

ށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ކަމަ ޗެހިތަކުން ޑިއުޓީ ލުިއާވނެ ގޮތްތަކެއް ެވގެންދިއުމަީކ ވެސް ވާންޖެހޭނެ ކަމެއްއެއް 

ޑަކުދިންގެ ނެޕީ ވެސް ޑިއުޓީ ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ހަމަ މި އައިޓަމުގެ ތެރެއަށް ކު އެހެންވީމާ

އެކު ައގު ހެޔޮކޮށް އޭތި ިލބިގެންދާނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ލުއިފަސޭހަަކމާ ށް ވީހާވެސްކުރެވިގެން ގޮސް ރަްއޔިުތންނަމާފު

 ބައްޓަންކޮށްދެްއވުން. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ަގއި 11:00ދާނީ ގެންއިލާނަން. ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުސްވަގުތުޮކޅަށް މެދުަކނޑަ
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 ]އަށް 11:00އިން  10:32ކޮޅު ހުސްވަގުތު [

 )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިގެންފަ. ބޭފުޅަކު އެިދވަޑަ  4އެބައޮތް ތެރި މެންަބރުންގެ ތެރެއިން ބިލަށް ވާހަަކދެއްކުމަށް ިއއްޒަތް`. މި 

ޑު މި ން، އަުޅގަނއެހެންކަމު ވަަޑއިގެން ނެތް. އިފްލޯގަމި ވަގުތު މަޖިލީހުގައި، ެއއްވެސް ޭބފުޅަކު  އެހެންނަމަވެސް،

ށް ރު ބާރީއަބިލުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު ނިންމާލަން. ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް އަުޅގަނޑު އިްއަޒތްތެރި މެންބަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަެދްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ އަބްދު

`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަުދ މި ބިލަށް ބަހުސްކުރަމުންދިޔައިުރގައި ގިނަ ިއއްޒަތްތެިރ 

ޅުގަނޑު ހުރިހާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު މެންބަރުން މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވީތީ އަ

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މި އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްވެގެންދިއުން. 

އްޭޖގެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، މި ބިލު ފާސްވުމާ ގުޅިގެން ސެނިޓްރީ ޓަވަލާއި ޓެމްޕޮންސްގެ އަގު ރާ

ބާޒާރުަގއި ެއްއވަރަކަށް ހިފެހެްއޓިގެންދާނެ ކަމަށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ީމގައި ދިާމވާ އެްނމެ ބޮޑު ެއއް މައްސަަލއަީކ، 

ޓެކްސް ނަާގއިރުަގއި، ޓެްކްސނެގުމުަގއި ހުންނަ މައްސަލަތަކެއް އެަބއުޅޭ. މީަގއި އެންެމ ބޮޑު އެއް މައްސަަލއަކަށް 

ވިފައި އޮތް ގޮތުަގއި، މީރާއިން ޓެްކސް ނަގާއިުރގައި ގެްނގުޅޭ ުއސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ެއިކ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެ 

ފަހަރު އެކި ވަރަށް އެ ކެަޓަގރީތަކަށް އެބަ ޑިމާންުޑކުރޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ، ަޓަވލްއިން ޓެކްސް ަނގާއިުރގަިއ 

ބަ ބައެއް ފަހަރު އެކި ފިހާރަތަކަށް، އެކި ފިހާރައިގެ އޭގެ ޕްރޮފިޓު މާޖިންގއިން ވަިކވަރަކަށް ޓެކްސްެނގުމަށް އެ

ބޭފުޅުންނަށް އެބަ މައްސަލަަތއް ދިމާވޭ. މި ޓެކްްސ ކަނާޑލުމުން ދިމާވާނެ އެންމެ ެއއް ލުއި ފަސޭހައަީކ ަގއިމުެވްސ 

ރާ ޓެމްޕޮންސްެގ ޓެމްޕޮންސްއިން އޮންނާނީ ޒީރޯ ޓެކްސް. ޭއގެ މާނައަކީ ޓެްކސެއް ނެިގގެންނުދާނެ. އެހެންީވމާ، އެތެރެކު

އަގު ބާޒާުރގައި އެްއވަރެްއަގިއ ހިފެހެއްޓިގެންދާނެ. އެއީ އެްއ ކަންތައް. ދެވަނަ ކަމަކީ، ސެނިޓަރީ ޓަވަލުން ވެސް އެ 

ނެގޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ައގުން ނެޭގ ޓެކްްސ ކަނޑާލުމުން އެްއވަރަކަށް ހިފެހެއްިޓގެންދާނެ. ދެން ިއއްޒަތްެތިރ 

އި ފާހަގަކުރެްއވި ކިހިެނއްތޯ މިަކން ރައްޔިތުންނަށް މި ލުިއފަސޭހަކަން އެނގޭނެ ގޮތަކީ. މެންބަރުން މި ތަނުގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުާކރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮއފީހުގައި ހުރޭ ޕޮލިސީ އޮފީހެއް އަުޅގަނޑަށް އެނގިފަިއާވ 

ްނ މަންފާކުރާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކަިއ  ގޮތުން. ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތުތައް މޮނިޓަރކޮށް ަރްއޔިތުންނަށް އެއި

ސެކްޝަނެއް ހުރޭ. އެ ބޭފުުޅންނަށް މިފަދަ ބިލުތަކުން، ބިލުތަކަށް އިޞްލާުޙގެނެސްގެން ާފސްކުރީމާ ރައްޔިތުންނަށް އެ 
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ލުއިފަސޭހަ ލިބޭތޯ ބެލުމަކީ އެީއ ސަރުކާުރގެ ޒިންމާެއއް. ސަުރކާރުން ބައްަލވަންޖެހޭނެ މި ބިލަށް އިޞްލާުޙ 

ސްގެން ަރއްޔިތުންނަށް  ލުއިފަސޭހަވޭތޯ. ކިާހވަރެްއގެ މިންވަރަކަށްތޯ މިހާރާއި ދެން ކުރިއަށް އޮތް ތަުނގަިއ މި ގެނެ

ބިލަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ލިބިގެންދާނީ. ެއހެންވީމާ، ެއއީ ސަރުކާުރގެ 

ރާހީމް މުަޙއްމަދު ޞާލިޙްެގ ވެިރކަމުަގިއ މިފަދަ ބިލުތަކަށް އިޞްލާޙު ޒިންމާއެއް. ައޅުގަނުޑ ުއއްީމދު މި ކުރަނީ އިބް

ގެނައުމުން ރަްއޔިތުންނަށް ެއ ލުއިފަސޭހަ ލިބޭތޯ ބަލައި، މޮނިޓަރކޮށް، އެ ލިބޭ މަންާފއެއް ލިބޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް. 

ން ވެސް ދެްއވި ސަޕޯޓު، އަިދ އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކކޮުޅ ނިންމައިލާނީ މި ބިލަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ިމ ކޮމިޓީން މި އިޞްލާހު ފާސްވެގެން އަިއސް މި ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ މި ބިލު 

 ފާސްވެގެންދާނެކަުމގެ ުއއްމީދުގައި. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

؛ އާދެ! ިމ މަށް މިއަދުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. މި ބިލު ބަލައިގަތުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުއާދެ! މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހު

 ރޭގެ ވޯޓު ަނގާ ަވގުުތގައި ޮއންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްނކަން. ކަކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ  -8

 2007/5ވަނަ މާއްާދއާިއ، ާގނޫނު ނަންބަރު  183ޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއް -8.1

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް  1ވަނަ މާއްދާގެ  16)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު(ގެ 

 2007/5ނު ނަންބަރު ގައި ހުސްވެަފއިވާީތ، ގާނޫ 2018ނޮވެންބަރު  28ކޮމިޝަނެއްގެ މެންބަރެްއގެ މަޤާމު 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ަގއިވާ ގޮުތެގ މަތީން، އެ ކޮމިޝަނަށް  13)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު(ގެ 

މަންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަަކއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުެރްއވި އިޢުލާަނށް އިޖާބަދެއްިވ ފަރާތްތަކުެގ 

ްއަސސާތަކުެގ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ަނންފުޅުތައް ދިރާސާކުަރއްަވއި ތެރެއިން، މިނިވަްނ މުއަ

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓު  2018ޮނވެންބަރު  27ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ިރޕޯޓު ވާނީ 

ބެހޭ ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރރު، ައއްޑޫ މީދޫ ާދއިރާގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މިނިވަން މުއައްަސސާަތކާ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް. ައއްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް އަުޅގަނުޑ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ބަރެްއެގ އަށް ހުސްވާ ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަންގެ މެން 2018ޮނވެންބަރު  28ޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

ކޮމިޓީން  މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ

ޅުން؛ އެ ބޭފުން ޅާލަނީ. ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުށަހަ

ބޭފުޅުްނ  14ެރއިން އޭގެތެ .ބޭފުޅުން މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފަިއ ވަނީ 22ކުރެވުނު އިޢުލާނުން  ފުރަތަމަ މަޖިލީހުން

  ގެންދިޔަ ނބުރާބޭފުޅުންނަށް އިންޓަިވއުއަށް ދެންނެވުމުން އެއް ބޭފުަޅކު ަވނީ ނަން އަ 14ޝަރުތު ހަމަވާ ތިއްެބވީ. 

އަޅުގަނޑުމެްނ  އްބޭފުޅުންގެ އިންޓަިވއުތަ 13ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ. އަދި އިްނޓަވިުއއަކަށް ވަަޑއެއް ނުގަްނނަވާ. ބާކީ 

ގެން. އެ މާކްސް ދެްއވުމަށް އޮިނގަނެޑއް ކަނަޑއަަޅއި ވިުއކޮށް ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން އިންޓަ ޔައީގެންދިކުރިއަށް 

ުއގެ ދި އިންޓަވިއަމަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބާ  އި،ތަމްރީނާ ، މި ހިމެނެނީ ތަޢުލީމާއިގޮެތއްަގއި އޮނިގަނުޑަގއި މައިގަނޑު

 .30%ވަރަށް . އަޅުގަނޑުމެން މާކްސް ކަނަޑއަޅާފައި ހުރީ ތަޢުލީމީ ފެންހޯދި ޮގތަށް ބަލާފަމާކްސް  އިމަރުޙަލާގަ

ބާާއއި މަޤާމުގެ . ތަޖުރ20ިއްދަތަށް %މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ މު. 5ހުރި ގުޅުމަށް % މަސައްކަތާތަޢުލީމާ މަޤާމުގެ 

ށް ވާީތ ސަރިވސް ކޮމިޝަން ކަމަ . އަދި އިންަޓވިުއ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ސިވިލ5ްމަސައްކަތާ ހުރި ގުޅުމަށް %

ކަިއ ކުރުމަށް ޓަ ޅުިމކަންކަން ރަނގަ ޑަކްިޓވިީޓއާއި އެފިސެންސީާއއި،ޕްރޮ ސަރވަންޓުންގެ  ިސވިލް ،އަޅުގަނޑުމެން ބެލީ

ސަރވަންޓުންެގ ޙައްޤުަތއް  އެއާެއކީަގއި ިސވިލްތަަޞްއވަުރ ހުރި ގޮތާ، އަދި ހަމަ ްއގެއެ ބޭފުޅެ

 އްގެ އެ ބޭފުޅެ  ޓަކައިގެ މަގުން ކަންކަން ކޮށްިދނުމަށްފުސާ ސަރވަންޓުންނަށް އިން ސިިވލް ،ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށާއި 

ކޮމިޓީން  ކަމަށް.ވަނީ ނަޒާހާތްތެރި މި މާކްސް ދީފައި 10ރު ހުރި ގޮތަށް. ެދން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ތަޞައްވު

 ފުޅުން؛އިްނ މަތިން ނިންމާ ބޭ 75ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންަޓވިުއގެ ޕްރޮެސސްގެ ތެރެއިން % ނިންމާފައި މި

ީދ ން މާކްސްކޮމިޓީ ،މާކްސް ހޯއްދަވާ ބޭފުޅުންނަީކ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއިން ާފސްވާ ބޭފުޅުންެގ ގޮުތަގއި. އެގޮތުން

 ންޒާނިގެ / ސ.މިރާ، ކުމުމާކްސް ހޯދާފަ. އެީއ ފާތިމަތު ޢާ އަްށވުރެ މަތިން 75ވަނީ % ގައި ތިން ފަރާެތއްނިމުނުއިރު

 ފް / މ.އަދި މުަޙްއމަދު މާހިދު ޝަރީ. 83.4%. ހިރިަލންދޫ؛ . އަބްުދއްރަޙީމް ޙަސަން، ލިލީގެ / ތ.89% ފޭދޫ؛

. އަުޅގަނުޑ ިއގަނޑު ގޮތް އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަވާލީ، ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތް ިދޔަ މަ. އެހެންވީމ79.5ާވެލަގެނލި؛ %

 ޔާ. . ޝުކުރިއް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް ިރޢާޔަތްކޮށް ގޮެތއް ނިންމައިދެްއވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުންއެދެނީ މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު.  30ލަ ، ޖުމުވަނީ ނަޑއެޅިފައި މި ސްކުރުމަށް ކަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ބަހު އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަ

ވަިކ  ،ތަމްސީލުުކރައްވާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ފަރާތުން އެއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކަށާއި އެއީ މަޖިލީހުގައި
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 5ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ؛ޕާޓީއަކަށް ނިްސވެަވޑައިުނގަްނނަވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

މިނެޓުއިރުގެ ފުރުޞަތު. ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ފަރާތުން އަިދ ވަިކ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ މެންބަރުން 

، އެ ފުރުޞަތު އެހެންވީމާގެންދާނީ. އާެދ! ގެ މި ބިލުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނިންމެވުުމން އަޅުގަނޑު  ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި

 ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. މަރަދޫ ދާއި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ! ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢަްއޔަންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ރވިްސއަކީ ަވކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، ސިާޔސީ ފިކުރުތަކުން ެއއްކިާބވެ، ކަމެއް. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ، ސިވިލް ސަ

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެުކ ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑު 

ޓީން ދިރާސާކޮށް ބެއްެލވުމުަގއި ތެރޭގައި ހިމެނިފަިއވާ މުައްއސަސާެއއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން، ކޮމި

ވެސް އަދި މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ބޭފުޅަކު އެ މަޢާމަށް ޢައްޔަންކުރުމުަގއި ވެްސ، ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަިއ، 

ރަނގަޅު ދިރާސާތަކެއް ކުރަްނޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްަސލައަކީ މިއަދާ ހަމައަށް ވެްސ 

އްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސީސ ބަދަލުވެ، އާ ޤާނޫނުއަާސސީއަކަށް ހިޖުރަކުރި ފަހުން ވެސް ދައުލަތުގެ އެިކއެކި ދިވެހިރާ

މުއައްސަސާަތއް؛ މިިނވަން މުއައްސަސާަތކާއި އަދި ިސވިލް ސަރވިސްއަްށ ެވސް ސިޔާސީ ނުފޫުޒ ވަދެފަިއ 

 މުައްއސަސާތަކާ ވެސް ތަފާތު އޮންނައޮތުން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިސވިލް ސަރވިްސއަކީ އަދި މިނިވަން

މުއައްސަާސއެއް. ސަބަބަކަށް ވަނީ، ިސޔާސީ ވެރިން ދައުަލތް ހިންގުމުގަިއ އެހީތެރިވެދިުނމަށް އަދި ދައުލަތުެގ އިދާީރ 

ހިންގުންތައް ހިންގުމަށް އޮންނަ މުއައްސަސާެއއް ިސވިލް ސަރވިްސއަކީ. ިސވިލް ކޮމިޝަނަކީ ވެސް މުސްތަޤިއްލު، 

ގެ ގޮތުަގއި ހިނގަމުންދާއިރު ވެސް ަސރުކާރުގެ ިސޔާސަތު ތަންފީުޒކުރުމުގައި އެ ފަރާތްތަކުްނ މުއައްސަާސއެއް 

އެހީތެރިވެދީ، އެއްބާރުލުން ޭދންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ އަމުރުތައް ތަންފީޒުކޮްށ، ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތުތަްއ 

ކޮްށދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ިސވިލް ސަރވަންޓުން ތަންފީޒުކޮށް ހިންގަމުންދާއިރު ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު

ވާންޖެހޭނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގިއ ހަމަހަމަކަމާއި، ޢަދްލުވެރިަކމާއި، އިންސާުފވެރިކަާމއެކު 

އަުޅގަނޑުމެން މި  ކަންތައްތައް ކުރާ ބަޔަކަށް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޑިޮމކްރަސީ

ރާއްޖެއަށް ތަޢާރުފުކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް، ބިންވަޅު ނެގުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު މިހިރަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ފުންކޮށް 

ވިސްނަިއ، އަުޅގަނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީެގ މަގަްށ ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކަިއ ކުރަންހުރި އެްނމެ މުހިންމު އެއް ކަަމކީ، 

ރުކާރު ފަާރތުން، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ވަކި ުކލަޔަކަށް، ވަކި ަބޔަކަށް، ވަިކ ރައްޔިތުންނަށް ސަ

ފިކުރަކަށް ނުބަލައި ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮްށ، އެކަްނކަން ެއގޮތުގެ މަތީން ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދިއުން. 

މާނިންމުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ނިންމުމަކަށް ވެގެންދާނެ. ސިވިލް ސަރވިސް އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނުޑމެން މި ނިން
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ކޮމިޝަންގައި ިތއްަބވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ސިވިލް ސަރވަންޓުން މެދުަގއި ޢަދްލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެުކ، 

ސިޔާސީ ފިކުރުްނ އިންސާފުވެރިކަާމއެުކ، ކަންަކން ކުރައްވާ ަބޔަކަށް ވާނާވނެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ 

އެްއކިބާވެ އޮެވ، ިސވިލް ސަރވަންޓުންގެ މެދުަގއި ވެސް ިއންސާފުވެރިކޮށް ކަންކަން ކުާރ މުއައްސަާސއަކަށް ވާންވާނެ. 

އެތާ މެންބަރުން ވެސް އެކަްނ ކުރަންވާނީ އެހެން. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުންނަށް ހޮވޭ ބޭފުޅުންނަކީ، 

ންތެރި، ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ވާްނވާނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ވަރަްށ ޤާބިލު، ތަޢުލީމީ، ވިސްނު

ޤާބިލު ބޭފުޅުންކޮޅެއް ސިވިްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައި ެއބަ ތިއްބެވި. ކިތަންމެ ޤާބިުލ 

އިންސާފުވެރިކަާމއެކު ަކންކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުްނ ބޭފުޅުން އަދި ހޮވުނު ކަމަށް ވިޔަސް ވެްސ، މިދެންނެވި ޮގތަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ަގއިަގއި ހުެރގެން ނޫނީ ވަކި ާބވަތެްއގެ ކޮމިޝަންތަކުަގއި މަސަްއކަތްޮކށްގެން ކުރަްއވާ ބޭފުޅުްނގެ 

ރުދަނާ ކިބައިން ައޅުގަނޑުމެން މި ނެރެން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން މި ދެކެން ބޭނުންވާ ހަ

ޑިމޮކްރަސީެއއް މި ާރއްޖެއަުކ އަށަެއއްނުގަންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަްނކަމުގެ ަމއްަޗށް ފުންކޮށް ރިޢާޔަތްކުރަްނ 

އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެްސ ގޮެތއް ނިންމަާވއިރު، މި ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

މެއް ކަމަށް ނުހައްދަވައި، އިންސާުފވެރިކަމާެއކު ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުަމކީ މުހިއްމު ސިޔާސީ ފިކުރުތަުކގައި ހިމެނޭ ކަ

 ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެެކން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރ ަރއީސް. ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ަވކި ފަރާތަކަްށ މަސަކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ 

މަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުޮކށް، ގާނޫނެއް ހެދީ. އެ ގާނޫނު ރާއްޖޭގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަސރުކާރުގެ މައިގަނޑު މައިބަދަ ކަ

ހެދުމަށްފަހުގައި އޭގެފަހުން އައި ޮއިއވަރުގެ ތެޭރގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙވެގެްނ 

ންިވޔަސް، ޑިމޮކްރަސީއަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ބަދަލުެވގެން ައިއ ކަމަށް މި ބުނަނީ. އަދި ެއއީ ޙަޤީޤަތް. އެހެ

ސިވިލް ސަރވިްސގެ ތެޭރގަިއ ވެސް ސަރުކާރުން ކުރާ ަކންތައްތަކާިއ އަދި ސަުރކާރާ ޚިޔާލު ތަފާތު މީހުން ވެްސ 

އުޅެންވާނެ. ޭއގެމާނައަީކ، ެއ މީހުން އޮފީސްތަުކގަިއ ތިބެގެން ެއކަންކަން ކުރާށެކޭ ޫނން. އަދި ކޮމިޝަނަށް ގެެނޭވ 

 ަބޔަކަށް ފައިދާާވ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރާށެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބޭފުޅުން ވެސް އެގޮތަށް ތިެބގެން ވަކި

ރިޕޯޓުގައި ދެންމެ ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ސަރުކާުރ ހިންގަވާ ޕާޓީން އެ ވިދާުޅވީ، ޑިމޮކްަރސީގެ ވާހަަކއަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ނިމިދިޔަ  އަޅުގަނޑު ކުަޑކޮށް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވެގެން އަޅުގަނޑު މި ތެދުވީ.
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އިންތިޚާބުަގއި އިދިޮކޅު ޕާީޓއެއް ގޮތަށް މިހާރު ބަދަލުެވފައިވާ، އޭުރގައި ވެރިކަްނުކރާ ޕާޓީގައި ތިބި މީހުން. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސިވިލް ސަރވިްސގައި ވެސް ތިބޭނެ ަވރަށް ގިނަ މީހުން ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ފިކުރަށް ވެސް ާތއީދުކުރި. 

މީހުންގެ ިސޔާސީ ހަޔާތް  96ންގެ ވޯޓާ ެއީކގައި އަުޅގަނޑުމެން އިންތިޚާުބން ބަލިވީ. އޭގެ މާަނއަކީ އެ ހާސް މީހު 96

ނުވަތަ އެ މީހުން ދެކޭ ކުރިމަގު މަރުވެގެންިދއުމެއް ނޫން. ައދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގަިއ އެ ފިކުރުގައި ތިބި ސިވިްލ 

. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާެއކީ، ވަރަްށ ސަރވިްސގެ މީހުން ދަމާނެރެ އުކާލުމެއް ވެސް ނޫން

އަދަބުވެރިކަމާ އެީކަގއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތަގއި ވެސް، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ުއއްތަމަ ފަނޑިާޔރަށް ދަންނަވާލަން، ތިހެްނ 

ެވރިން ގެނައި ޕާޓީ ގެނެއްަސ  ނުހައްދަވާށޭ. ޢަދްލުއިންޞާފު މި ރާއްޖޭގައި ާޤއިމުކޮށްދޭެނ ކަމަށް ވިދާުޅވެ، ހަތަރު

އިދިކޮޅު ޕާީޓއެއް ަނއްތަަވއިުނލައްވާށޭ. އެހެން ނުހައްދަވާށޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ ިމއަދު އޮންނަންވީ ކޮން ތަެނއްަގިއ 

 މީހާ ހުންނެވީ މިހާރު ކުރާރިޔަކީ ނޭނގޭ. ޕާީޓގެ އެއް ވެރިމީހާ ކަމަށް ދަޢުވާކަމެއް، ާކކު ކަމެއް ޕާީޓެގ ވެ

 ޕާޓީގެ ކުރިމަީތގައި މި ،ިވަޔސްވީހިސާެބއް ނުވެއް އެނގޭ. އެހެން. އަނެއް ބޭފުޅާ އިކުރާ ކޯލިޝަންގެ ތެޭރގަވެރިކަން

އޮތީ އިންތިޚާބެއް. އެ އިންތިާޚބަށް ކުރިމަތިލާން ބަލާއިރުގަިއ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ނިކުންނަންޖެހޭނެ ބަޔަކު ވެސް އެަބއޮވޭ. 

ގަނޑުމެން؛ މިދެންނެވީ މިހާ ނިކަމެތިކޮށް އިދިކޮޅު ޕާޓީއަށް ކަންކަން ކޮށްގެްނ މިހާ ނިކަމެތިކޮށް ވެރިކަންކުރުމަށް އަޅު

ލީޑަރަކު ަވޑަިއގަތީމަ އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ހިތާމަކުރަން. ޑިމޮކްރެސީއެއްަގއި ވެިރކަންކުރާއިުރަގިއ  4ވެރިކަންކުރާ 

މަކު މިއަދު މި ފެންނަނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ހުންނަންޖެހޭނެ އިދިކޮޅަށް ެއއްެޗއް ބުނުމުގެ ބަޔަކު ތިބޭެނ ހިތްވަރު. އެކަ

މުޅިން ނައްތައިލާ ތަން. ސުްޕރީމް ކޯޓު ތެރޭ އެ ާބއްަވިއެގން ހަލާކުކޮށްލާ ތަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ 

ނީ މި ކަމެއް ނޫން ެއއީައކީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަޔާުތގައި ފަަނވަރަަކށް އަހަރު މި ހޭދަކުރަ

މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު. އަުޅަގނޑު ނުދެކެން މިހާ ނިކަމެތިކޮށް އިދިކޮޅު ބަަޔކާ ދޭތެރޭ ަކންތައް ކުރާ ތަނެއް. ރަީއސް 

ޞޯލިޙަށް ވެސް، ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ވެްސ، މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ވެްސ އަުޅގަނޑު ވަރަށް އާދޭހާއެކު ިމ 

ސަލަތައް ނިންމާ ގޮތަށް ޕީ.ޕީ.އެމުެގ މައްސަލަ ނިންމައިދެއްވާޭށ! ދަންނަވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯުޓން އެހެން މައް

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް، ހަމަގައިމު ވެސް ައޅުގަނޑެއް ރައީސް މައުމޫނަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ލިބިއްޖެއްަޔކާ ނުހުންނާނަން. 

މެންނަށް އެނގޭ. އެކަމަުކ ހަމަ އެގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކިތަންމެ ބަޔަކު ނެރެ އެއްލައިލާނެކަން ވެސް ައޅުގަނޑު

މިއަދު ވެްސ ކޮމިތީތަކުން ކަްނކަން ނިންމައިގެްނ މިއަދު ގެްނނާނީ މިއަދުގެ ބާުރ އޮތް ފަާރތްތަކަށް؛ މާކްްސ ލިބިގެން 

އަންނައިރުަގއި އެ ބޭފުޅުން ޭބނުންވާ ފަރާތްތައް ތޯްއޗެއް ުހންނާނީ. ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ިމ މަޖިލީހުން އެކަމަށް ޤާބިލު 

ން އަޅުގަނޑުމެން ހޮވާނީ. އެކަން ކުރާނީ. އެކަމަކު ައޅުގަނޑު ތާރީޚަށްޓަަކއި ވެްސ، އަދި ނޯޓުކޮށްލާފައި ވެސް މީހު

ބާއްަވވާ. ޑިޮމކްރެސީައކީ އިިދކޮޅު ބަަޔކު ުއޅޭނެކަން ގަބޫުލކޮށްގެން ވެރިކަންކުރަން ނުުކތުން. އިދިކޮޅު ަބޔަކު މަަރިއ 

ހާސް މީހުންގެ ޙައްޤުަތކަށް އަަރއިގަެނގެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން  96ފައި ހުސްކޮށްފައި، ތަަޅއި ސުންާނފަތިކޮށް

އެީއއަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ތިބި މީހުންނަށް ދާންވީ 
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ގެ. އެހެންވީމާ، ސިވިލް ސަރިވްސ ތަނެއް، ވާްނވީ ގޮތެއް، އުޅެްނވީ ގޮެތއް ނޭނގެ. ޕާީޓގެ ވެރިންނަކަށް ވެސް ނޭނ

މީހުން ނެގިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކަށް ވޯޓުދެވޭނީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ފަލްސަފާއެްއ 

މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ހިްނގިގެންތާ. ީމގެކުީރގެ އިދިކޮަޅށް ތިބި މީހުންނެއް މި ތަނަކަށް ނުވަދޭ ވާހަކަދަްއކާކަްށ 

ޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މީހުން ބޭނުންނުވި މިތަނަށް ވަންނާކަށެއް. އޭަރކު މަޖިލިސް ނުފެށިގެން ވެސް މައްސަަލއެްއ އިއް 

ނުޖެހޭ. އެކަމަކު މިއަދު މި ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއް. މިއީތޯ އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެނަށް 

ންވާ ގޮތަކީ. މުޅި ރާއްޖެއަކީ ެއއް ބަެއއްގެ ކޮންްޓރޯލުގައި އޮންނަ ެއއްޗަކަްށ ބާރުދީގެން ކަންތައްތައް ކުުރަވން ބޭނު

ވެއްެޖއްޔާ ޑިމޮކްރެީސގެ ވާަހކަ ނުދައްކަމާ ހިނގާ. ކޮބައިތޯ ޑިމޮކްރެސީ ބާނީ؟ ރައީސް ނަޝީދަށް އަޅުގަނުޑ 

ންނަން؟ ރައީސް ޔާމީނާ ދޭތެރޭ ގޮަވއިލަން، ީކްއވެގެންޯތއޭ ިއޙްތިރާމުނުކުރެވިގެން ތި ުއެޅނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީެއއް އޮ

 96ޚިޔާލު ތަފާތުވެއްެޖއްޔާ ަރއީްސ ޔާމީނާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ަކމެއް ބާްއވާ. އެހެންނަމަވެްސ، މިދިޔަ އިންތިޚާބުަގއި 

ހާސް މީހުން ދީފައި ހުރި ވޯޓަށް، އެ މީހުނަށް ކުރަންޖެހޭނެ އިޙްތިރާމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީްމ 

ަގއި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ނުކުެރވެންޏާ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ބެންޗު ެއއްކޮްށ ކޯޓު

އިސްތިއުފާދެްއވަން އަުޅގަނުޑ ޮގވައިލަން. އެހެންނޫނިއްާޔ މިކަން މިގޮތަށް ކުރެިވގެްނނުވާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

މަތީަގއި މި އޮތީ އިންތިޚާބެއް ބޮުޑިސންގާ. މި އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ބައެްއގެ ޙައްޤުަތއް މިގޮތަށް ފޭރިގެންނުވާނެ. ކުރި

މިކަން މިގޮތަށް ކޮށްލީމަ ިކހިނެއްތޯ ވަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އަދަބުވެރިކަާމއެކު ދަންނަވަން 

 އެހެން ނަހައްދަވާށޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަކަފުުޅ ޭޅގޮތުން ވާތްތެރި މެންބަރު، މި މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަްއސަލައާ ގުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަ 

 ކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވުމަށް އެދެން. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ްސ ނެ ކޮންމެވެވެްސ ވޯޓުދޭންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މައްސަލަިއގަިއ އަުޅގަނޑުމެން އިދިކޮޅު ޕާީޓގެ މީހުން

ދިޮކުޅ ޕޯޓުގެ އިރިއަސާެސއް އޮންނަންޖެހޭ. ކޮންމެވެސް އުސޫެލއް އޮންނަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑު މި ދަްއކަނީ އެ ވާހަކަ. މި 

ވާށޭ! އެ  ނަހައްދަމީހުން ވޯޓުދޭންވީ ކާކަށްތޯއޭ؟ ކޮން ފަރާތަކަށްތޯއޭ؟ ކިހިނެއްތޯއޭ އަުޅގަނޑުމެން ހަދަންީވ؟ އެހެން

 ހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތްތެރި ގެ ިއއްޒައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ 

އްޒަތްތެރި ޖިލީހަށް އިޅެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން. އަދި މަމެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތަށް، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ބޭފު

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުމެންބަރުގެ ލިޔެކިޔުންަތއް ައިއއްސަނުވާީތވެ ެއގޮުތގެ މަތީން. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަ

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަަކިއ އާދެ! 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ިމ ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެޭރގައި ހިމެނުނު މީހެއްގެ ހައިސިްއަޔތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން 

ވަރަށް ޤާބިލު ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ. ދެން  އޮތް ވާހަކަައކީ، ހަމަ މި ކޮމިޓީއަށް ޙަޤީޤަތުގައި

ވަރަށް މިނިވަންކަމާ ެއކީަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުުރމަށްފަހުގައި ހަމަ މިހާރު މި ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުީރަގއި 

ަގނޑު ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުޅުްނނަކީ، ހަމަ މިކަމަށް ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅުންކަމުގައި އަޅު 

އޭެގއިތުރުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ، އެްއެވސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު 

ޢައްޔަނުކުާރއިރު ޙަޤިޤަތުަގއި އެ ކޮމިޝަން ވެސް ިމއޮތީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ތެޭރަގއި. ވަރަްށ 

އަހަެރްއ  5ޒިންމާތަކެއް، ވަރަށް މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތުތަެކއް އެ ކޮމިޝަުނގެ ކުރިމަތީގައި އެބައޮތް. މުހިއްމު 

ފާއިތުެވގެންދާއިުރގައި ިސވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ކުރިމަތިވެަފއިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި ިސވިލް ސަރވަންޓުން 

ަފއިވާ މަްއސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ޙަޤީޤަތުގައި ިސވިްލ އެ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދީ، ކުރިމަތިވެ

އަހަރުަގއި ސިިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނެގ  6ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުން އުފުއްލަވަން އެބަޖެހޭ. ފާއިތުވެދިޔަ 

ވެރިވެަފއި އެބަހުރި. ސިޔާީސ މެންބަރުން އޭގެ ޒާތުަގއި ވަަރށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްަގއި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައި 

ޕާޓީތަކުން ބޭްއވި ރެލީތަުކގަިއ އެ ބޭފުޅުން ަބއިވެިރެވވަޑަިއެގންނެވި. އަދި ިރޔާސީ އިންތިާޚބުގައި ކުެރވިދިޔަ ކެމްޕޭނުގެ 

ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ ަބއެްއ މެންބަރުން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއަގއި ހަރަކާތްތެރިިވ މަންޒަުރ 

ޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިަޔ. މިކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޝަނަށް އެޕްަލިއކުރެްއވި ބޭފުޅުން ކޮމިޓީއަށް އަޅުގަނ

ވަަޑއިގެން އިންަޓވިުއކުރެވުުނއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންކަމުެގ ވާހަކަަތއް ެއ ބޭފުޅުންނާ ހިއްސާކުރިން. 

ންނެިވ ެއއް ބޭފުޅަކު މި އިންަޓވިުއއަށް ަވޑަިއގެންނެވީމަ ެއ ބޭފުޅާގެ އެބޭފުޅުން؛ އަދި ޚާއްަޞކޮށް ކޮމިޝަނުގަިއ އި

އަރިހުން އަުޅގަނޑުމެން ސާުފކުރިން، މިކަންކަްނ މި މެދުެވރިވަނީ ކޮންސަބަަބކާ ހެދިތޯ. ވަރަށް ސާފުކޮްށ ވިދާުޅވި، 

ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ކޮމިޝަނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރައޭ. ބައެއް މެންބަރުން އެ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ދަށުވެ، 

ގޮތަށް ކަން ކޮށްފައި އެބަހުްއޓޭ. އެހެންވީމާ، އަލަށް މި ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރާއިރުަގއި މި ކަންކަމާ 

ދޭތެރޭގައި މި ވަަޑއިގަންަނާވ ބޭފުޅަކު ިވސްނާަވޑަިއގަތުްނ މިއީ ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް. އަދި 

ސް ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ ކަމެއް، ޙަޤީޤަތުގައި ސިވިލް ސަރވަންޓުންާނ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ބޮޑު މީގެއިތުރަށް ވެ
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ޝަކުވާަތއް؛ އެ ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާަތއް އެަބހުރި. ޚާއްޞަކޮށް ފާއިތުވި ސަރުކާރު ނިމިގެންދިޔައިުރގައި 

ކުން ވަިކކުރެވުނު. ައދި ޚާއްޞަކޮށް، ާފއިތުވެދިޔަ ނުޙައްޤުން ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްގެ ިސވިލް ސަރވަންޓުން ވަޒީފާތަ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގާތްެވެގން އަިއއިރުަގއި ިސޔާސީ ނުފޫޒު ސްކޫލުތަކަާށއި، އަިދ މިހެން ހުރި ވަރަށް ގިނަ 

ކުން މުއައްސަސާަތކަށް ފޯރައި، ެއ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާތަުކަގިއ ތިއްބެވި ވަރަށް ގިނަ ބޭުފޅުން ނުޙައްޤުން ަވޒީފާތަ

ވަކިކޮށްަފއި އެބަހުރި. އަލަްށ މެންބަރަކު މި ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަނުެވގެންދާއިުރގަިއ ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަްނ، ހަމަ 

ޔަޤީނުން ވެސް މިގޮތަށް ނިުގޅައިގަެނިވގެންދިޔަ ޙައްޤުަތއް ޢިޔާދަކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އަދި ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

ހަމައެާއއެކު އަުޅގަނޑުމެން ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާެއއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިސވިލް އުއްމީދުކުރަން އިނގޭތޯ. 

ސަރވަންޓުންގެ މުސާރަިއެގ ޝަކުވާތައް މިއީ އަބަުދވެސް އެބޭފުޅުން ކުރަްއާވ ޝަކުވާެއއް. އަުޅގަނޑުެމން 

ރުަގއި ތަފާތު އެކި ގިންތިތަކުަގއި، ތަފާތު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް، މުޅި ސަރުކާރުގެ މުސާރައިގެ ޮއނިގަނޑަށް ބަލާއި

ކޮމިޝަންތަކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންނާ އަޅަިއކިާޔއިރުަގއި ޙަީޤޤަތުގައި މުސާަރއިގެ ތަފާތު ަވރަށް ބޮޑު. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި 

ާމ، މި މި ގޮންޖެހުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެބައޮތް. މިއީ ިސވިލް ަސރވަންޓުންގެ ވަރަށް ބޮުޑ ޝަކުާވއެއް. އެހެންވީ

ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނައިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަން، ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. މަސައްކަތުގެ ެތރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ސިވިްލ 

ބަރ ފޯސް. ވަީޒފާ އަދާކުރާ އެންމެ ގިަނ އަަދދެއްގެ ަރއްޔިތުްނ، އެންެމ ސަރވަންޓުންނަކީ ާރއްޖޭގެ ެއންމެ ބޮޑު ލޭ

ގިނަ އަދަދެްއގެ މުަވއްޒަފުން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ދަށުަގއި. އެހެްނވީމާ، މި ކޮމިޝަނަށް އަލަށް 

ރުހުން ލިބިގެންދާ މެންބަރު ޚާއްޞަ  މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުާރއިރުަގިއ އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ިމއަދު މަޖިލީހުން މި

ގޮތެްއގަިއ މިކަންކަމަށް ސަާމލުކަން ދެއްަވިއގެން ިސވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ކުރިމަިތވެފައި ހުރި މިކަހަލަ ބޮޑެިތ 

ން މައްސަލަތައް ޙައްުލކޮށްދެްއވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެްއވާނެ ކަަމށް. ހަމައެއާެއކީ އަުޅގަނޑު ެއންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަ

ބޭނުންވާ ނުކުތާއަީކ، މިއަދުެގ ސިވިލް ސަރިވސްގެ ގާނޫނު ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮތް ގޮުތން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުަގިއ 

ބައިވެިރވުމުެގ ފުރުޞަތު ވެްސ އެބައޮތް. މިންގަނެޑއް އެބަޮއތް. މިންތަކެއް އެބައޮތް އެކުަލވައިެލވިފަ. މަސަްއކަތު ނޫްނ 

ދެއްގެ ތެރޭްނ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ސިޔާީސ ހަރަކާތްތަުކގަިއ ބައިވެިރވުމުެގ މިނިވަންކަން އެހެން ަގޑިތަުކގަިއ ަވކި ހުދޫ 

ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ާޚއްޞަ ގޮެތްއގައި ސިޔާސީ ަހރަކާތްތަކުަގއި ިސވިލް ސަރަވންޓުން ބައިވެިރވާއިުރަގއި މި 

ންދޭތޯ، ލިބޭތޯ މިކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ އުސޫލުގެ ތެެރއިން، އެ ިމނިވަންކަން ސިވިލް ސަރަވންޓުންނަށް ލިބިގެ

ޙަޤީޤަތުގައި ިސވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން ކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަްއ 

އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް ހޯދައިދިނުން، ހޯއްދަވައިެދއްވުްނ، މިއީ މި ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެްއ. މި 

ސްއޫލިއްޔަތު އެ ކޮމިޝަަނށް އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަަމ، އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ފަހަރަކު މެންބަރަކު މި ތަނަށް މަ

ޢައްޔަންކުރި ނަަމވެސް، އަުޅަގނޑުމެން މި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް ހާސިލެްއ ނުވާނެ. އެހެްނވީމާ، އަލަށް 
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ރެިވގެންދާއިުރގައި އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް އެދެން، މި ކޮމިޝަންގެ މިއަދު އާ މެންބަރަކު ކޮމިަޝނަށް ޢައްޔަންކު

ތެރޭގައި ިމގޮތަށް ފާހަގަކުެރިވފައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ޙަްއލު ހޯއްދަވައިެދއްވުން. އަދި މި ކޮމިޝަނަކީ މިއީ އެަތކެްއ 

ެދއްވުން. އެ ސިވިްލ ހާސް ސިވިލް ސަރވަންުޓންގެ ޙައްުޤަގއި މަސަްއަކތްކުރަްއވާ ތަނަކަށް ަހއްދަވައި

ސަރވަންޓުންނަށް ކުރިމަތިެވފައިވާ މަްއސަލަތައް ޙައްުލ ކޮށްދެއްވުމަށް މި ބޭފުުޅން މަސައްކަތްކޮށްދެްއވުމަީކ 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމަށް ވާީތ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޅުގަނުޑ އްމަދަށް އަ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މަތިވެރި ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުަސއިން މުޙަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރެއްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު މިޝަނުން މަދުވެފައިާވ، ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިސވިލް ސަރވިްސ ކޮ

ހަމަޖެއްސުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތަގއި މި އޮތީ. އާދެ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާިއ، އަދި 

 ހުރިހާ އާދެ، ސިވިލް ސަރިވސްއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. ދެންމެ ވާހަކަދެއްކެވި

ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަަދއިން، އާދެ، ިސވިލް ސަރވިސްައކީ އަދި އެތަުނގެ ބެލެނިވެރި ސިވިލް ސަރިވސް 

ކޮމިޝަނަކީ މުހިއްމު ޒިންާމތަކެއް ބޮލުަގއި އެޅިފަިއވާ ފަރާތެއް. އާދެ، ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް 

ގޮތުން ބައިެވރިވާ ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު؛ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ސީދާ މަސައްކަތުަގއި ޢަމަލީ 

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާަފއި ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ، ސިިވލް ސަރވިސް އޮންނަން މި ޖެހެނީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުތަކުްނ 

ދިނުމުގައި، ަރއްޔިތުންނަށް  އެްއކިބާެވ، ަވކި އަތަކަށް ުނޖެހި، ވަކި ިފކުރަކަށް ނުބަަލއި، ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ުކރުމުގައި. އެހެންނަމަވެސް، ފާއިތުވެދިޔަ ުދވަސްތަުކަގއި މި ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ 

މިގޮތަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ ކަންކަން ވެފައި ހުރި ގޮތުން. ފެންނަމުންދިޔަ ކަންތައްތަކުން، 

ށް އެނިގގެްނދިޔަ ކަންތައްތަކުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މިދިޔަ ިއންތިޚާބުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަ

ކޮމިޝަންގެ؛ އާދެ، ިސވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރެއް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅަކަށް ވަަޑއިގެން އެހެން މީހުންނާއެުކ 

ވި މަންޒަރު އޮތީ ފެނިފަ. ިމއެއް ނޫން، މި ކަްނކަމުަގއި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައި ކެްމޕޭނުގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންނެ 

ނުފޫޒުން އެއްކިާބެވ  އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކަކީ، ކަންކަމަކީ.ބޭފުޅުން މި މެންއަޅުގަނޑު

ދެްއެކވި އެހެްނ ޅުން އެބަޖެހޭ. ދެންމެ ވާހަކަފުއިމުކުރަ، ހަމަތަެކއް ޤާއުސޫލުތަެކއް ،އުެލއްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ މާޙަ

ފުންނަށް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަ މަސައްކަުތގެ ގަޑި ނޫން އެހެން ގަޑިތަުކގައި ިސވިލް  ތެދެއްވިދާުޅވި، ވެސް  ބޭފުޅަކު
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ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ، ައނެއްކާެވސް ދަންނަވަންސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި ބަިއެވރިވެވޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ކޮްނ  ވަނީ ެއގޮތަށްތޯއޭ؟ ަވސްތަކުަގއި ހިނގި ުދވަސްަތކުަގއި ކަންަތއްތައް ހިނގާަފއިމިދިޔަ ދު ،މަންޒަރުތަކާއި

މާ، ާރއްޖޭގެ ހުރީ. އެހެންވީ ޮގއްސަ ކަތްަތުކގައި ހަރަކާތްތެިރެވގެންގަިޑއެްއގަިއ ކިހިނެއް ކިހިނެްއތޯއޭ ސިޔާީސ މަސައް

 ކުެރވެމުންދާއިރު މިއީމަމަގަށް އެޅުވުމަށް މަސައްކަތްހަކަްނަކން  ،ކުެރވެމުންދާއިރުކަންކަން އިސްލާޙުކުރަން މަަސއްކަތް

ސްައކީ ިސޔާސީ ގޮތުން ބާރުފޯރުވަިއ، ނުފޫޒު ސަރވި ކަމެއް. ިސިވލް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްަނންޖެހިފައި އޮތް

ށް ހަމަހަމަކަމާ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ ވަކި އަތަކަށްނުޖެހި ރައްޔިތުންނަ އެ ން ކަންތައް ކުރާ ަތނަކަށް ނުހަދައި،ގެފޯރުވައި 

 ވީއިރުަގއި ސިވިލް، މި ާގނޫނު ވުޖޫދުގިަވޑަިއގަންނަވާނެނއެީކގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔަކަށް ހެދުން. ދެން އެ

ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ަބއިވެިރެވވޭ ބައެްއ ނޫން. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ނަކީކުާރ މީހުންސަރވިްސގައި މަސަްއކަތް

 ،ކަންތައްތަްއ ކުރުމުެގ ހުއްަދެއއް ނޯޭވ. އެހެންނަމަވެސް މި ،ބުތަކުގަިއ ވާދަކުރުމާއި ، އިންިތޚާމެންބަރުންނަށް ވެގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަހަލަ  ،. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ، އެކަން ހުއްދަކުެރިވފަފަހުން ކޯޓުން ވަނީ އެބައި އުނިކޮށް

ކަމެއްގެ މައްޗަށް  ނުފޫޒާއި ބާރު އިންތިހާައށް ހުރިހާ އުމެްއގައި ސަރުާކރުގެއި އަމުދުން މިކަހަލަ ކުޑަުކޑަ ޤަތަނެއްގަ 

ން ކިހިނެއްޯތ މުސަރވިސް އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ދޮރެއް ހުޅުވާފައި ބޭއްވު ިސވިލް ،ތަނެއްަގއި އޮންނަ

ނޑުމެން ައލަށް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރެއް ނެގުމުގައި އަުޅގަ ،މީދުކުރަނީވަނީ. އާދެ! ައޅުގަނޑު އުއް ކަންތައްތައް

ތެރިކަމާެއކު ކުރާނެ ، މިކަން އިޚްލާޞްތަޖްރިބާ ހުރި ،ބިލުކަްށުވރެ ބޮޑަށް ކަމަށް އެންމެ ޤާވަކި ފިކުރަ ،ވިސްނާނީ

ައޅުގަނޑުމެން  ،ހޮވުމަށް ބިލު ބޭފުެޅއްނެގުމަށް ިމ މަޖިލީހުން ވިސްަނވަިއ، ކޮމިީޓ ރިޕޯަޓށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤާ ބޭފުޅެއް

  ބޭފުޅެއް ހޮވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ. ދީގެން ރަނަގޅުއެންމެން ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުޅުންނާއި، ގެންފާ ބޭ އެދިަވޑައި ަގއި ވާހަކަަދއްކަން ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ޕާޓީތަކުންއާދެ، މިހާހިސާބަށް މި މައްސަލައި

 އެްއ ޕާީޓއަކުން . މީަގއި ކޮންމެނިމުނީ ވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅުްނ ވާހަކަދަްއކަަވއި މެންބަރުންގެ ގޮުތަގއި މިނިވަން

ްއޒަތްތެރި  އިރާގެއިދާއްަކަވއިފި. މަރަދޫ ދައިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ވާހަކަ ންއޮންނާނީ އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅަކަށް

 ވާއިދު ގަ ރަކަށްން އިއްޒަތްތެރި މެންބަމް ޝަރީފް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އިތުރު ފުރުޞަތެއް އެހެމެންބަރު އިބްރާހީ

އްިވ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ތިދެ ގޮތުން އެރުވެން ނެތީތީ އެ އޮންނަ

ްށ ިއވާ މަޤާމަވިސް ކޮމިަޝނުގެ ހުސްވެފަސރ ސްގެ މަރުހަލާ މި ނިމުނީ. ސިވިލްރުެލއްވުމަށް. މި ރިޕޯޓުެގ ބަހުއެއްބާ

ހަަކ ވާއޮންނާނެ  ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަޖލްސާގައިރޭ ވޯޓު މި ،ކުރުމަށްޓަަކއި ވޯޓަށް އެހުންޔަންއްމެންބަރަކު ޢަ

 ދަންނަވަން. 
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 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުރި މަސައްކަތް.  ނުނިމި

ތުގެ މެވި ގޮކުރަްއވައި ނިންރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާދި ، ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރަށް ލަާފކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓ2019ު -9.1

ސާކުރާ ދިރާޖެޓު މިއީ ބަ .ގެްނދެވުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާަލންރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް

ބަރުން ްއޒަތެރި މެންއި  22ލަ . މި ރިޯޕޓުގަިއ މިހާތަނަށް ޖުމކުާރ ދެވަނަ ދުަވސްކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް 

ޒަތްތެިރ އްޅުގަނޑު އި އަތަރުތީބުން  ގެއްކުވުމަށް މިހާރު އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ލިސްޓުދެވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއިވޭ. ވާހަކަ 

ވޭނެ. ގެ ފުރުޞަތު ދެޓުމިނެ  7ގެންދާނަން. އިއްޒަތްތެރި ޮކންމެ މެންބަރަކަށް މެންބަރުނަށް ފުރުޞަތުދެމުން 

ންނެވުމަށް އިލަމުގައި ވަގުތު ޖަލްސާުކރާ މާ އެ ،އެރުވޭއިރު ތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދެްއކެވުމަށް ިއއްޒަވާހަކަފުޅު

ލާ އާދެ! ކެ ؛މަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަުރވާނީޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ެދއްވުަމށް ދަންނަވަން. މިއަދު އެންެމ ފުރަތަ

 ގެން ނެތް.ރިފް ވެސް ވަަޑއި ؛ ޢަލީ ޢާރިފަށް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާދާއިރާގެ

ބަރު ތްތެރި މެންއިްއޒަ ސަން މުފީދު. އެާދއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަމިލަންދޫ  ،ންވީމާ، ދެްނވެސް އިންެނވީއެހެ

ބަރު ވެސް ރިފާޢު. އެ މެންهللا ވެސް ވަަޑިއގެން ނެތް. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު. ޢަބްދު

ދާއިރާެގ  . ނިލަންދޫމެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވެްސ ަވޑަިއެގން ނެތް ވަަޑއިގެން ނެތް. ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި

 ރަޝީދު ރު އަޙްމަދުޚަލީލް ވެްސ ަވޑަިއގެން ނެްތ. ަގއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ތް. ނެަޑިއގެން މަދު ރަޝީދު ވެސް ވަޒު މުޙައްއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާވެސް ަވޑަިއގެން ނެތް. މަޑަެވލި ދާ

ތެިރ ގެ އިްއޒަތް ވެސް ަވޑަިއގެން ނެތް. ނައިފަރު ދާއިރާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ

މި ސް އްމަދު ވެމެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ެވސް ވަަޑިއގެން ނެތް. ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙަ

ވެސް  މެންބަރު ރި؛ އެ އިްއޒަތްތެމަނިކުރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާވަަޑިއގެން ނެތް. ހުުޅހެންވޭރު ދާއިތު ވަގު

 ން. އަރުވަތުފުރުޞަ މަށް އަޅުގަނޑު ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަަޑއިގެން ނެތް. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ 

ޓް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވަނީ.  އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯވަނަ 2019ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބަޖެޓު ފުރަތަމަ ލިބިގެން އަިއއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާިއރާއަށް އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫން ކަންކަން އޮތީކީ. 

ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ރިޕޯރޓް ނިމިގެން އައިއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެދުނު ބަެއއް ކަންކަންހިމެނިފައިާވކަން  ،ސްއެހެންނަމަވެ

އިރުގައި ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ، ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުދަނޑިވަުޅގައި. މިގޮތުން  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި
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 12ކްލާސްރޫމް،  9އެއްކޮށް،  ސް ސްކޫުލގެ އިސްބޭފުޅުްނގެ އެދުމާރޫމް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ. ނަމަވެކްލާސް 9

، ގެނެސް ވަނީ ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި އިޞްލާޙު ރޫމަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެދިަފއިވާީތވެ، ެއކަންކްލާސް

 ނަރުދަމާ ސް، ފެނާއިގައި ވިޔަ  ނަރުދަމާ ހިމެނިފައި ނެތްކަމު. ދެން ވަިއކަރަދޫގެފަދެއްވާކްާލސްރޫމަށް ބަދަލުކޮށްލަ 12

ެވްސ  މި ދެ ކަން ން ައއިއިުރގަިއ ފެނާއި ނަރުދަމާ،ލާ ނިމިގެ، ބަޖެޓު ކޮމިޓީ މަރުޙަސްހިމެނިފައި ނެތްކަމުގައި ވިޔަ 

 ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ޭއގެއިތުރުން ޒުވާނުްނގެލާ ނިމިގެން އަިއއިުރގައި ހިމެނިފައިާވކަން ވަނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީ މަރުޙަ

މަރުކަޒު އިމާރާެތއް އެބަހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ުޒވާނުންެގ މަރުކަޒު އިމާރާތް ހުރިކަމުގައި ިވޔަސް، ުޒވާނުންނަށް 

އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ެއކަމުގެ މަންފާނުކުރާތީވެ އެކަަމށް ވެސް ައޅުގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ަވކާލާތުކޮށް ެއ 

ގަބޫލުކުެރވެނީ އެ މަސައްކަުތގެ ކާމިޔާބު މި އޮތީ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  މަސައްކަތްކުރުމުން ވެސް އަުޅގަނޑަށް

ކަމަށް. ހަމަ ޭއގެއިތުރަށް ަވިއކަރަދޫގެ މަސްމާރުކޭަޓކީ ވެްސ ހަމަ މި ަވގުތަށް މުހިންމު ަކމަކަށް ވެފަިއ، އެކަން ވެސް 

ޓީން ނިމިގެން ައިއއިރުަގއި ރިޕޯުޓގަިއ ހިމެނިފަ. އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި އެދުމުން، ެއކަން ެވސް ވަނީ ބަޖެޓު ކޮމި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ދާއިރާގެ ނެއްަލއިދޫއަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި، ނެއްަލއިޫދގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވަނީ 

ނުގެ ިނޒާމުެގ ބަނދަރުގެ މަރާމާތު އެކަނި. އެހެންނަމަވެސް، ފެނުެގ ނިާޒމު ވެސް ޕްރޮޖެކްޓު ކޮންމެެވސް ވަރަކަްށ؛ ފެ

ޕްރޮޖެކްޓު ކޮންމެވެސް ވަރަަކށް ކުރަމުންދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުގަނުޑ އެދުމަކީ، ފެނާއި ނަރުދަމާއާ އެްއކޮށް 

ހިމެނުން. މިކަން ވެސް ވަީނ ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ނިމިގެން އަިއއިރުަގއި ހިމެނިފަ. ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ެވްސ 

ކުލާސްރޫމް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސްކޫުލގެ އެދުާމ  1ކޫލުގެ ވަނީ ހިމެނިފަ. ނެއްލައިދޫ ސް

 1ކުލާސްރޫމަށް؛ ނެއްލައިދޫ ަކއުންސިުލގެ ނަިއބު ރައީްސގެ އެދުމާ ެއއްކޮްށ ނެއްލައިދޫ ސްކޫުލގެ  2އެްއކޮށް 

 ހިމަނައިދެއްވާފަ. ިއއްޒަތްތެިރ ކުލާސްރޫމަށް ބަދަލުކުރަން އެދުމުން އެކަން ވެސް ވަނީ ބަޖެޓުގައި 2ކުލާސްރޫމް، 

ރައީސް. ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރެގ؛ ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ކުރިނބީއަށް ބަލައިލާއިުރ، ކުރިނީބގައި ހަމަެއކަނި އޮތީ ފެނާއި 

ނީ ސްކޫލުގެ ސްޓާފު ރޫމަކަށް. ދެން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު އެދުނަރުދަމާގެ ނިޒާމު

 މި  ފާރު ރޭނުން. ދެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުމް ވެސް. ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާރޫކުލާސް 5،  ރޫމެއްގެ އިތުރުންސްޓާފު

 ގޮތުަގއި. އިްއޒަތްތެރި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އަްނނައިރުަގއި ހިމެނިގެންދާނެ ަކމެއްގެކުރަނީ ބަނދަރުގެ މަރާމާތަކީ

އެްއވެްސ  ،އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނި 5ފާއިތުވި  ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ރައީސް.

 ،ކުިރއަށް އޮތް އަހަރު ،ިދޔަކަން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ުއއްމީދަކީ ެރވި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާތަކަށްކަމެއް ނުކު

ދިޔަ މަންޒަރު. ކަށް ުއްއމީދު އާވެގެންންގެ ދާއިރާތައަހަރު އަޅުގަނޑުމެ 5ގެ ށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްޚާއްސަކޮ

ރަްއޔިތުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސަްއކަތްކުރުން.  ؛އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތަީކ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މި މަސައްކަތް

ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދުތައް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނުޑމެން އެ މަގުން މަސައްަކތްކުރަމުން މި

ދޭ. އަދި ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުވެގެން އެބަމުގެ ޔަޤީންކަން މިއަދުގެ ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުން ވެސް އަޅުގަހާސިލުވާނެކަ
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އަތޮޅަކީ ޓުއަރިޒަުމގެ  ހދ. ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ފާހަަގކޮށްލި ކަމެއް؛ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، އަޅުގަނޑު ވެސް 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަޒީފާ ވަރަށް ފުިރހަމައަށް ލިބިގެންދާނެ ެއއް  ،އިއެްއވެސް ކަހަލަ ަވޒީފާެއއް ެނތް އަތޮޅަކަްށ ވެފަ 

ކަުމގައި ެވއްޖެއްޔާ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލު އްޖެނޭކުރެްނދޫގައި ޖަލު އެޅި  ހދ. ،ވާނެގަކޮށްފައި ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަ

 އަތޮޅަށް. އެހެންެވއްޖެއްާޔ، މަށް ހދ.ެއއްހާ ަވޒީފާ އުފެއްދޭނެ ކަނީ ޖަލު އެިޅގެން ދިަޔއީމަ ފަނަރަ ސަތޭކަކުރަ މި

ަވޒީފާގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތަށް ވަޒީާފ  1500ކުރަނީ  އަޅުގަނޑު ގަބޫލު މި

މުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑު. އްުލެވގެން ައއު، ރަށް ފަުޅވެގެންިދުއމުގެ؛ އެކަން ޙަލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންެވއްޖެއްޔާ 

އެ ބިތުަގއި ހުރި  ،ކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގޮކށްލާނަންޚާއްޞަ ؛ކަިއރީގައި ަވއިކަރަދޫ، ކުމުންދޫ ، ނޭކުރެންދޫއާކޮށްއްޞަޚާ

ޓުއަިރޒަްމ  ،އަތޮޅަށް. ައޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ  ކޮށް ހދ.އޮެވގެންދާނެ. ޚާއްޞަ ހުރިހާ ރަށްތަކަކަށް މި ފުރުޞަތު 

ފުރުޞަތު ލިބޭނެ ގޮްތތައް މި ސަރުކާރުން ެވސް ިވސްނައިގެން ކުރިއަްށގެންދާެނ ނެތް މިކަހަލަ އަތޮޅުތަކަށް ަވޒީފާގެ 

 ގޮތަށް. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން މީގެ ކުރިންވެސް ވަކާލާުތކުރަމުން އައީ މި

. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ބަޖެެޓއް މިހެން ލީ ސިފައެއް ީމގެ ކުރިްނ ފެނިފައެއް ނުވޭ ކަންކަމަށް އެންމެ ެއކަށީގެްނާވ ޢަމަ

 ،ރަްއޔިތުން އަބަދުވެސް އެދެމުންދަނީ ،ކުރެވެނީ ދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ފާހަަގ މިހުށަހެޅިގެން

 ،ބަޖެޓުން ލިބޭނެ މަންފާއަކަށް. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވޭ މަސަްއކަތަކީ  ،ބަޖެޓުގެ ފުރިހަމަކަން

ކަންކަްނ ބަޖެޓުަގއި  އޮްތ ގުޅުން ގާތްކުރުމަށްޓަަކއި ެއންމެ ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުން އެދޭ ސަރުކާރާތުންނާއި ރައްޔި

 އެ  ،ބައްދަލުކޮށް ިއ ަވޑަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންނާދިއުން. އަުޅގަނޑުެމންގެ އަޮތޅަށް ކެމްެޕއިން ަދތުރުގަހިމެނިގެން

ނުވަތަ ބެޖެޓު ކޮމިޓީ ނިމިގެން އައިއިުރގަިއ ބަޖެޓުގައި  ގެ ފަހަރު އް މިމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވި ިގނަ ކަންތައްތަ

 ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދު ފުއްދުމުގެ އަިލގަދަ ހެއްެކްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު މިހިމެނިގެން

ދިއުމުން. އަޅުގަނޑުމެންެގ ްއކަތް ފެށިެގން، މަސަދާނީ ޢަމަލީ ސިފައެއް ައއިސްނިމިގެން ކުރަނީ. މިކަން ފުރިހަމަވެގެން

ވެގެން ނުވަތަ ތަރައްޤީގެ ނާރެހަކަްށ ފުރިހަމަ .ނުލާ އޮތް ހދައހަރު މީގެ ކުރިން އަޅައި 5 އޮތް ކުިރއަށް ،އެދުމަކީ

އްެގ ގެ ވަޢުދެ ށި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަތޮޅުގެ ކުޅުުދއްފު ދަނީ ހދ. ިދއުން. އަުޅގަނޑަށް ެފނިގެން މިވެގެން

ކޮންމެވެސް ެއްއ  ،ކަށްއަތޮޅުގައި ހުރި އެހެން ރަށަދެން ތުަގއި ސިޓީައކަށް ބަދަލުވެެގންދިއުން. އެހެންވެއްެޖއްޔާ، ގޮ

ރަށަކަށް އަތޮޅު އޮފީސް ބަދަލުވެގެންދާނެ. މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަީކ 

 ،އްދަކަށް ވެފައި ން. އެއީ އަތޮޅުގެ ރަނގަޅު ސަރަހަދިއުދޫއަށް މި ފުރުޞަތު ލިބިގެންަކރައަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ ވައި 

މަކުނުދޫ ވެސް ކައިީރގަިއ އޮތުމާއި، ައޅުގަނޑުމެންެގ އެހެން ރަށްތަކުގެ އެންމެ ފަސޭހަކޮށް ވަސީލަތްތަްއ 

ދަނޑިވަުޅަގއި އެދުމެއް ކަމުަގއި  މި ،ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ވަގުތު ،ކަމަށް ވާތީވެ ންފަހިވެގެންދާނީ ވަިއކަރަދޫ

ދިޔަީއމަ ރިހަމަވެގެންއައިްސ ބަޖެޓު ފުބަޖެޓު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން ގަކޮށްލަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ފާހަ

މިނިސްޓްރީތަކަށް ގޮސް ބަޖެޓުގައި ޖެހިފަިއވާ ކަންކަން ފުރިހަމައަށް  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތަަކށް ވާނީ
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 ،ހަމައަށް ފޯރުކޮްށދެވޭތޯ ބެލުން. ައޅުގަނޑު ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ެއކަން އަާދުކރަމުންދާނަން. މިހާރުވެސް ރައްޔިތުންނާ

 ،ބައްދަލުޮކށް ުޅގަނޑު ަބއެްއ މިނިސްޓްރީތަކާވެސް އަ ދިަޔއިރު ޙަލާގަިއ މަސައްކަތްކުރަމުންބަޖެޓު ކޮމިޓީ މަރު

ކުރިން ވެސް ވާ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނެތޯ ބެލުމަށް ވަނީ މީގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ،މަސައްކަތް ޖެހިފައިވާ ކަމާއި 

ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނުޑ  އްމީދުތައް ހާސިލުެވގެންދާނެކަމާއަުޅގަނޑުމެންެގ އު މަސައްކަތްކުެރވިފަ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

ައޅުގަނުޑ ގަބޫލު އްޔާ، ގެނަިއ ސަރުކާެރއް. އެހެންވެއްޖެ ޝައްކެތް ވެްސ ނުކުރަން. ައޅުގަނޑުމެން ބުރަ މަަސއްކަުތން 

އުއްމީދުތައް ހާސިލުެވގެންާދނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  މި

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ލާޙެއްޞްއި އިލާނަން ުމގެ ކުިރއަށް އަުޅގަނޑު ދަްނނަވައެރުވުއެހެން މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި 

ްއޒަތްތެރި . އާދެ! މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އ6.1ިލާުޙކޮށްލަން. އާދެ! ގަނޑަށް ދެންނެވުނު އެްއޗެއް އިޞްއަޅު

 ،އާދެލާނަން.އިގަނުޑ އަލުން ފަަށިއގެން ދަންނަވަ އާދެ! އަެނއްާކެވސް އަޅު  ރިފާޢު ހުށަހަޅުއްާވ؛هللا ޢަބްދުމެންބަރު 

ގާނޫުނ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުން ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްސަރުކާުރގެ ފަރާތު -7.1

ލުގެ ބަހުސް ދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްެނގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިމު) 2011/10 ނަންބަރު

ޓަްށ ވޯ ރޭ  މިއެ ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ރޭަގއި؛ މި ،ދިޔައިރު ައޅުގަނޑަށް ދަންނަވާެލވިފައި ވަނީމަރުޙަލާ ނިމިގެން

ަގިއ ެއކީ އާތީން މަސައްކަތްުކރާ ބިލަކަށް ވާއަހާނެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަެވސް، ެއއީ ފާސްޓް ޓުރެކުަގިއ އަޅުގަނޑުމެ

ލާއަށް ރުޙަމައަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު ބަލައިގަތުމާއި ކޮމިޓީ  ،ގައި މި ވޯޓު ނެގުމަށް 1:30އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

، މުޅި ވާތީ އްަޗކަށްބެހޭ އެ ، އަދި އެ މައްސަލަައކީ ޓެކްްސއާފޮނުވުމުގެ ކަންތައް ައޅުގަނުޑމެން ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭތީ

ވެްސ  މިޓީއަކަށްކޮ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! މުޅި މަޖިލީހުގެ ދާނެ. އެހެންވީމާކޮމިޓީއަކަށް ވެސް  މަޖިލީހުގެ

ލު ބަލަިއގަތުމާިއ ބި ށް ވޯޓު ނެގުން އޮންނާނެ ވާހަކަ؛ގައި އެ ބިލަ 1:30 . އެހެންވީމާ،ޖެހޭތީންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަ

ެށްއ ކުއިނގޭތޯ.  ންނާނެތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަންމަރުޙަލާ އަ ޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީއަކަށް ދިއުމުގެއަދި މު

 މަރުޙަލާގެ ސްގެ އެންމެ ފަހުބަޖެޓު ބަހު ، އާދެ!އަރުވަްނ އޮތީއާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުލާޙުކޮށްލީ. އިޞް

 އަށް. ތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއިރާގެ އިްއޒަތިމަރަފުށި ދާ ،އޮތީ ފުރުޞަތު އަރުވަން މި

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޠަފާދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް ތިމަރަފުށީ

 ،ަގނޑުގެ ާދއިރާެގ ރަްއޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން އޮތީ ައޅު ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު 

ބަޖެޓަށް ދާއިރާތަކަށް ކަންކަްނ އިތުރުކުރަނީ ހަމަެއކަނި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެްއ ނޫނޭ.  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ
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. ތުންގެ ަފއިދާއަށްަޓކައިއި ަރއްޔިގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންަދނީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ ތަނުގައި އަޅު  މި

މެންބަރުން ކުރާ ަކމަކީ ކޮބައިހޭ ާދއިރާތަުކގެ  ،ދިޔަިއން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބުިނ އަޑު އަޅުގަނޑުމެން އަހަމުން

މީހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ.  އެ  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަްތކުރުމަކީ.ތަރައްޤީއަށް. މެންބަރުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ ދާއިރާތަކަށް 

ތެދެްއ ވާީނ  ،ކަމުގައި ވިަޔސް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވި ޅު ވާހަކަެއއް ޫނން. އެއީ ޮދގު ވާހަކަެއއްއެއީ ރަނގަ

ދޭތެރޭ ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް އޭރުގެ  ން މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންނާދެތަކަށް. ދޮގެއް ވާނީ ދޮގަކަށް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެ

މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ުނކުރާނަން ކަެއއް. ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަްއކަމުން އައި ވާހަ 

ކަށް. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ންނަށް ނިސްބަތްކުރާނެ ކަމަރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުމިފަދަ ނޭއްގާނީ ވާހަކަަތކެްއ 

އިުރަގއި ކޮމިޓީއަށް ވަން ގަނުޑ ބަޖެޓު، ވޭމަންޑޫ ަރއްޔިތުްނނަށް މި ޮގވާލަނީ ައޅުތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނަށް؛ ިތމަރަފުށި

ގޮނުޑ  ،ާއއިމުންގެންދިޔަ ަނރުދަމާގެ ވާހަކަ ބަޖެުޓ ފޮތުން ފެނުނީ ވޭމަންޑޫަގިއ ކުރިން ހަދަ ،އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ

އި ޝަުކާވއަށް އަުޅގަނޑު މާޔަތްކުރުމުގެ ވާހަކަ. ެއކަްނ އަޅުގަނޑަށް ކަމުުނގޮްސގެން ވޭމަންޑޫ މީހުން ކުރަމުން އަހި

ޕަސް ހޯލަކާއި، ވޭމަންޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރު އޮފީސް އިާމރާތަކާއި، ކޮންސަލްޓޭޝަްނ ނައި ޙައްަލކީ މަލްޓިޕާގެ

މަގުތައް  ހެދުމުގެ އިތުރަށް،ޓަށް ވެސް މަގު ، ތިމަރަފުށް. ހަމަ އެގޮުތންދަން މިހާރު ބަޖެޓަށް ވާނީ ލާފަރޫމުތަކެއް ހަ

ަހުއސިންގ ފުލެޓަކާިއ، މިކަހަލަ  100. ޖޫނިަޔރ ހޮސްޕިޓަލަކާއި،  ލާފަކަމެއް 3ހެދުމުގެ އިތުރުން މިހާރު އޮންނާނެ 

. އެީއ މިއަދުެގ ސަރުކާރުްނ ކުރިން އަިމއްލައަށް އެދިެގން ކުރި ކަމެްއ ނޫން. ެއީއ އްތަެކއް ހުންނާނެ ލާފަކަންތަ

ށްގެން އަުޅގަނޑުމެްނެގ އަުޅގަނޑުމެން ވަކާާލތުކޮ ،ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ތިބެގެން ،އަޅުގަނޑުމެން އެދިގެން

ފެނިގެން ކުރާ ކަންތައްތަކެްއ  މި ހުރިހާ ކަމަކީ މިއީ ސަރުކާރަށްދާއިރާއަށް އަުޅގަނޑުމެން ކުިރ މަސައްކަތެއް. ެއއީ 

މެންބަރުންނަށް އޮތީ ސަރުކާރަށް  ،ނޫން. ސަރުކާރުން ހަނދާނެއް ވެސް ނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮތީ

، މިކަން އޮތީ މިގޮތަށް. ނަްށ ކަމެއް ކޮށްދޭނީ. އެހެްނީވމާ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދިން

، ކޮންމެހެން ރައްޔިތުން ހިތަށްއަރާނެ ކަމެއް ނެްތ، ރަްއިޔތުންގެ ސިކުނިޑއަށް ވިސްަނއިދޭން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް

ނޭ. އްޔާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭނަފުރަތު އުފައްދާކަށެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރި ރައްޔިތުންނާއި މެންބަރުންނާ

ައކީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތެރޭގައި ހުންނެވި ބޭފުެޅއް  ގެައކީ އޭަނ ވެސް ވަކި މަޤާމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

، . މީގެ ކުރީަގއި ވެސް. އެހެންވީމާދެކޮޅަކަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ނޫޅުްއވާނެ ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނާރައްޔި

ޭދތޭރޭ ތިބި ބަޔަކީ. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ލީހުގެ މެންބަރުން، ރައްޔިތުންނާެގ މަޖިރައްޔިތުން

 ލިބިފައެއް މިހާތަނަކަށް ނެތް. ޔާމީން ބުނަމުންދިޔައީ، ރައީސް ޔާމީން ރައްޔިތުންނަށް ދިން އެއްޗެްއ ނޫންވިއްޔާ

ގެ މެންބަރުންނަކީ އެއްވެސް ަބެއއް ނޫނޭ. މެންބަރުން ކުރާ މިހާތަނަށް ކިޔަމުންދިޔައީ، ިވދާޅުވަމުންދިޔައީ ތިމަންނަ

ކަމެއް ނެތޭ. މިއީ ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ނަފުރަތުކުރި ވާހަަކެއއް. މިއީ ރަްއޔިތުންނާއި މެްނބަރުންނާ ޖެއްސުމަށް މީނަ 

 އެބައާދޭ. ރައްޔިތުްނގެ އުފައްދަިއގެން އުޅޭ ވާހަކަެއއް. ބައްލަވާ! މިއަދު ވެސް މި ވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާއަށް
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މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރަންއުޅޭ މީހުންނަށް ކިހިނެއްޯތ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވަދެގެން، ސަުރކާރުގެ ސިޔާސަުތ 

ކަނޑައަޅާ މޭުޒަގއި ނެތް މީހަކަށް ވެސް ރައްޔިތުްނގެ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންނަކަްށ މަސައްކަތެއް ނުކޮށްދެވޭނެ. 

ށް މަސަްއކަތް؛ ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް ހޯދުމަށް މަސައްކަްތކޮށްދެވޭނީ ސަުރކާރުގެ ސިޔާސަުތ ކަނަޑއަާޅ ރައްޔިތުންނަ

މޭޒުަގއި އިނދެގެން. އެހެންީވމާ، ތިމަންނަ މިއީ މިވެނި ކަމެއް ކޮށްދެމޭ، ރައްޔިތުންގެ އަުގވަްއޓާކަށް، ރަްއޔިތުންެގ 

އަގުަވއްާޓކަށް ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަދައްާކނެ ކަމެއް ނެތް. އެކަމެްއ  ކުރިމަތީގައި ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މީހުންގެ

ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑު މި ާވހަކަދައްކަނީ ތަފާތު އަޑުަތއް އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާތަކުްނ ައޑުިއވެމުން އަންނާތީެވ. ދެން 

ގައި އޮްތހާ ވެސް ބޮޑު މައްސަލައަީކ ވަޒީފާތަުކގެ ވާހަކަަދއްކަނީ. ބައްލަވާ! މި ރާއްޖެއަށް ކުރަންވީ ކަމަކީ، މި ރާއްޖޭ

ރާއްޖޭގެ ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު. އަޅުގަނޑުމެން ރެޔާއި ދުވާލު ސަރުކާރަށް ވިސްނައި މި ދެނީ ރާއްޖެތެރޭގައި އަނބިދަރިން 

ކައިީރގައި ތިެބގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތް ޤާއިމުކޮށްޭދން އެބަޖެހެއޭ. އެ މީހުންނަށް އެ ތަނުން ަވޒީފާ ލިބޭނެ 

ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން އެބަޖެހެއޭ. ކޮށްދޭ ކަމަކުން ރާއްޖެތެޭރގެ މުޅި މައްސަލަައކީ މިީއއޭ. އާސަންދަ ދިނަކަސް، އަިދ 

އެހެން ކަމެއް ކޮށްދިނަކަްސ އެވަަރކުން ނުފުދޭ. އަނިބދަރިން ގޮަވއިގެން ދިިރއުެޅޭވ ގޮތެއް ނެތް ަދއްކާަފއެއް. 

ޖެތެރޭަގއި އޮތް ޙައްލަކީ އަނބިދަރިންނަށް ވަސީލަތް؛ އަނބިދަރިންނަށް އެހެންވީމާ، ރާއްޖެއަްށ، ހަމައެކަނި ރާއް

އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތް  ޤާއިމުކޮށްދިނުން. ސަރުކާުރން މި ކަންތައްތައް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި 

އެތަްއ ދުވަހެްއ، މިހާރު ވަކާލާތުކުރަމުން އަންނަތާ؛ ިއއްެޔއަކު ނޫން މި ވާހަކަ ަދއްކަމުން ައއީ. އަުޅގަނޑުމެްނ 

ގާތްގަނޑަކަށް ދިހަވަރަކަށް އަހަރު މި ވަނީ ރާއްޖޭަގިއ މި މައްސަލަ ޖެހިގެންއުޭޅތާ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވެސް 

މައްސަލައަީކ، ަވޒީފާގެ ފުުރޞަތު. ސަރުކާރަކު ވިސްނުމެއް ނެތް ވަޒީފާ ފުރުޞަތު. ހައްތަހާވެސް ިވސްނުން އޮީތ 

ެއހެންވީމާ، މި ވިސްނުމުަގއި މި ރާއްޖެ ކުރިއެއް ނާރާނެ. މި ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުެމްއ  އަޅުވެިތކުރުމުގެ ފުރުޞަތު.

ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގޮވާލަްނ، ސަރުާކރަށް ގޮވާލަން، ރާއްޖެތެޭރގެ ރައްޔިތުންނަށް އަނބިދަރިން 

ދައިދިނުމާއި، އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތް ކައިރީ އެ މީހުން ތިބެގެން، އެ މީހުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ހޯ

ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް. އެގޮތުން، މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަެއްއކަ ދުވަސް ކުީރގައި ހަމަ މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު 

ްޓ ގޮަވއިލާފައި އޮންނާނެ، ރާއްެޖތެރެ ކުރިއެރުވުމަށްޓަަކއި ސީޕޯޓްތައް ހަދައިދޭށޭ. ކީއްވެތޯ، ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ސީޕޯ

ހާސް ޓަނު، ދެ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ޓަނުގެ ބޯޓުފަހަރު ވަންނަވަރުެގ  3ނުބައިދަންވީ؟ ބޭންދެންޖެހޭނެ. މަދުވެގެން 

ބަނދަރުތައް ހެދެންޖެހޭނެ. އޭރުން މާލެއަށް ޑިޕެންޑްވާ ޑިޕެންޑްވުން ުކޑަވާނެ. ސަުރކާރުގެ ިވސްނުން އެބަޖެހޭ 

ގެން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިގެން؛ މިޮގތަށް މި ވިސްނުން ހުރެގެން ބަދަލުކުރަން. ސަރުކާރުގެ ިވސްނުން ބަދަލުކޮށް

ނޫނިއްޔާ ރާއްޖެ ކުރިއެއް ާނރާނެ. މާމިގިލީގައި ޕޯޓެއް އޮްތ ގޮތަށް އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކުގެ ޕޯޓު އޮތް ގޮތަކަށް ތ. 

އި ވެސް ހެދެންޖެހޭނެ. ކީއްވެޯތ އަތޮޅުަގއި ވެސް ހެދެންޖެހޭނެ. އަދި ފ. އަތޮުޅގައި ވެސް ހެދެންޖެހޭނެ. ދ. އަތޮޅުގަ

ނުހެދެންވީ؟ ބައްލަވާ! ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަމިއްލައަށް ހެދި ޕޯޓެއް އެއީ. އަުޅގަނޑަށް ެއބަ އެނގޭ. ސަރުކާރު ޕޯެޓްއ 
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ނޫން އެއީީކ. ެއކަމަކު، ކޮްނމެ އަތޮޅެްއަގއި، ކޮންމެ މީހެއްެގ އެ ފެްނވަރެއް ނުހުންާނނެ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން 

ހޭ އެ މީހުންނަށް ކުިރއެރުންތައް ހޯދައިދޭން. ކުރިެއރުންތައް ހޯދަން މަސައްކަތްޮކށްދޭން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ އެބަޖެ

މީހަކީ ޕޯޓެއް، ކޮންމެ މެންބަރަކީ ޕޯޓެއް އޭނަގެ އަމިއްަލ ޚަރަދުގައި ހެދޭނެ މީހުންނެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު އެބަ 

އްކާއިުރަގއި، އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް ހަނދާންކޮށްދެނީ، އަުޑއަހަން، މާމިގިލީ ޕޯޓުގެ ވާހަކަ މީހުން ދަ

މާމިގިލީ ޕޯޓަކީ މިއަުދގެ ސަުރކާރުން، ިއއްެޔގެ ސަުރކާރުްނ ހެދި ތަނެއް ނޫން. ެއއީ، ާޤސިމް އިބްރާހީމްގެ އަިމއްލަ 

، ައުޅގަނޑުމެން ބުނަން އެބަޖެހޭ، ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދައިފައި އޮތް ޕޯެޓއް. ެއއަރޕޯޓް ވެސް ެއއީ. އެހެްނވީމާ

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް މި ގޮވާލަނީ ބަލަ! އަުޅގަނޑުެމން މެންބަރުން ކިބައިގައި އެ ތަނަވަސްކަން ނެތޭ. ނެތީމަޭއ 

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުަގއި އެދެނީ. ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް އާއްމު ރަްއޔިތުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަްނ 

ކަތްކުރުމަކީ އެއީ ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް. ސަރުކާރޭ މި ކިޔަނީ، ސަުރާކރޭ މި ކިޔަނީ ކޮންމެވެްސ މަސައް

ކަމެއް ވެގެން. ރަްއޔިތުން ނެތް ތަނެއްަގއި ސަުރކާރެްއ ނޯންނާނެ. ސަރުކާރެއް ެނތް ތަނެއްަގއި ަރއްޔިތުންނެްއ 

ިރންވެސް ޮގވަމުން އަީއ، ރާްއޖެތެރޭ ރައްޔިތުން ތިބީ މި ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް މީގެ ކު

ހާލުގައޭ. މި ހާލުގައޭ. އެެހންވީމާ، އެ މީހުންނަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދޭން އެބަޖެހެއޭ. ކީއްވެތޯ އާމްދަނީ ހޯދޭނެ 

ރިމީހާ ކިޔަމުން ވަސީލަތްތައް ކުރިމަތިކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްުނކޮްށދޭންވީ؟ މިތަނުން މީގެ ކުީރގައި ހުރި ވެ

އަީއ، ރައްޔިތުންނާ ދިމާއަށް ކިޔަމުން އައީ މެންބަރަކު ކޮްށދިން ކަމެއް ނެތޭ. ތިމަންނަގެ؛ ބަލަ! ރައީސް ޔާމީނަށް 

ކޮންކަމެއްތޯ އަިމއްލަ ޙިކުމަތުން ކުރީ؟ ކޮންކަމެއްތޯ، އަިމްއލަ ފައިސާއިންތޯ ކުރީ؟ ެއއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ. ަރއީްސ 

ނޫން. މުޅި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އޮުޅވާލަިއ، މުޅި ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް މަކަރުހަދައި  ޔާމީންގެ ފައިާސެއއް

އޮޅުަވއިލާފައި ވެިރކަމެއް ކޮްށފައި އެ ފޭބީ. ކޮން ވާހަކައެއްތޯ؟ ރައްޔިތުންނާއި މެންބަރުންނާ ޖައްސަން ނުދައްކަނީ 

 ކޮންވާހަަކއެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ...

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ންބަރު މެޒަތްތެރި އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ އިއް 

 ޢަލީ ޢާރިފަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

ވަނަ  2019ިދވެހި ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓް،  `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ވާހަކަަދއްކަނީ

އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން. ވާހަކަދައްކާއިރު އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން 

ުނގެ މީޔާބޭނުންވަނީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާތރީޚުގަިއ ވެްސ ތަރައްީޤގެ ަމގުަގއި ނުކުެރވޭ އެަތއް މަަސއްކަތެްއ ރަީއސް 
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ްށ ވުމީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނ މިއަދު ކަންކަމަށް އިތުރަ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެްއވާފައި އަހަުރގައި ިދވެހި 5ކަމުގެ ވެރި

ވަނީ މީހުންނަށް ފެނިފައި ތަްނ އެ ވާނުވަތަ ެއކަމަށް ރަްއޔިތުން އެދޭއެދުން ފުރިހަމަބޭނުންވުން ބޮުޑވުން. ބޭނުންވާ

ތާނގައި ެވސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އެ ސްޕީޑުަގއި ދިވެހި  ކުރިއަށް އޮތް ވާތީެވ، ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކަުމަގއި

ވެްސ މިއަުދ  ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް ކުިރއަށްދިޔުންކަން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން

 ީކ ރައްޔިތުން ބަަލއިގަންނާނެތަން ފެނުމަ ެދން އެކަން ުނވާ ،ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެ ބާރުިމނުގައި އެކަްނކަން ޮގއްސަ 

މިފަހަރު އަޅުގަނުޑ  ،ހަމަ އެގޮތުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ .ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް

ވަނީ ވަރަްށ ކުަޑުކަޑ މަސަްއކަތަށް ފައިާސ ހިމެނިފައި ރަުށގަިއ މަސައްކަތަށް ުނވަތަ ތަރަްއޤީގެ 3ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ 

ވަރަކަށް އެ މަސަްއކަތް  . ބަެއއް މަސަްއކަތްތަކަށް ހިމެނިފައިވާ ފައިސާައކީ ހަމަ އެއްެވސް މިންވަރެއް

ެވސް  އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ބަެޖޓު ހުށަހެޅުނު ދުވަހު .ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ އަދަދެއް

ލާފައި ޑޭޝްބުރިއެއް ޖަހާފައި އި  ހަމައެކަނި ނަންޖަހަ އެބަހުރިބައެއް މަސަްއކަތްތައް ،ފަދައިން ވާހަކަދަްއކަމުން ދެންނެވި

ކަްސ ޔަޔަކު މީހުން އަދި ޕްލެޖެއް ކުރިއެހީގެ ދަށުންނޭ. ހިލޭ އެހީއަކީ ބަ ންނަ ޮކލަމުގައި ހިލޭދެން އޮ ،ދޫކޮށްލާފައި

ރަނގަޅަްށ  އެންމެނޫންކަން  ވާ އެްއޗެއް ވަތަ ބުނާ ވަުގތަކަށް ރިއަަލއިޒް ެވސް ެއ ބުނާ އަދަދަކަށް ނު  އޭތި ދުވަހަކު 

މިއްލަ އަ ،ރާއްޖޭގެ ބޮެޑތި ވިޔަފާރިތަކެއް  ،ޭބފުޅަކީ އިްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނު. މަނިކުފާނަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެއް

 ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަމާ ،ކަމާއި ައދި ރާއްޖޭގެ ަގވަރުނަރު ،އަދި ކުަރއްވަމުްނގެންދަވާ އި،ވިޔަފާރިތަެކއް ކުަރްއވަވަ 

 މެއް ފުރުއްވެވި ޭބފުޅަކަށް ވާތީ، މަނިކުފާނަށް އެންމެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެޤާ ހުރިހާ މަ ،ކުރެއްވި  ކަމެއްހުރިހާ  މި

ލް އިންސްޓިޓިއުޝަންްސތަކުން ފައިސާއެއް ހޯދުމަކީ ދުމަކީ ނުވަތަ ބޭރުގެ ފައިނޭންޝަހޯ ބޭރު ދައުލަތްތަކުން ފައިސާ

ލާފައި އޮތުަމކުން އިުކޑަކުޑަ އަދަެދއް ޖަހަ ގެގެ ކޮލަމުަގއި ފައިސާ  އެހީކިހާވަރެްއގެ ކަެމއްކަން. އެހެންވީމާ، ހިލޭ

ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް  އަޅުގަނޑަށް ވެސް އަދި އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަަކށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

 އޮތް ރައްޔިތުންނަށް ކުިރއަށް ،ގޮތަށް ބަލާއިރު  އަހަރުގެ މަަސއްކަތްޕުޅުަތއް ހުރި 5 ،ޔާމީނުގެ މަަސއްކަތްޕުޅުން

މީހުންނަށް ތިކަމެްއ  ތާނގައި ވެސް އެ ބާރުމިނުަގއި ކަންކަން ފުދެން ބޭނުންވާކަން އެއީ މިއަދު ައޅުގަނޑުެމން އެ

 ،ވެސް  އިސަރުކާރުގަ ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ކަމެއް ލެވޭނެއިނުވަަތ ނުވާނޭ ބުނެފައި ހުއްޓަ ،ނުވާނޭ ދަންނަވާފައި

ވެސް  މަނިކުފާނު އަރިހުގައި އެ ،ެވސް އަޅުގަނޑު އެދެނީ އިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގަރައީސް އިބްރާހީ

އަޅުގަނޑު އެދެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ަކންތައްތައް އެންމެ ފަސޭހަ، އެންމެ ފަސޭހައިން އެންމެ 

އި ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްަކވަމުން ބާރުމިނުގައި ލިބޭނެ މަގެއް ަފހިކޮށްދެއްވާށޭ. ދެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގަ

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެްއަގއި  ،ވެސް މިއަުދގެ ސަރުކާރަށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުުޅން ވިދާޅުވަމުން އެބަ ގެންދަވާ 

ވެސް ނަން  ކޮންމެ ރަށެއްގައިވާނޭ. ތެދެއް. ގޮތަށް މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނާފައިކަެމއް ުކރެވޭނެ  ވެސް ކޮންމެވެސް

ކަެމްއ ނުވާނެކަން ައޅުގަނޑުމެން  ލާފައި އެބައޮތް. ކުަޑކުަޑ އަދަދެއް ޖަހާފައި އެބައޮތް. އެައކުންނެއް ެއްއވެސްއިޖަހަ
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 ،ވެސް ބޮޑު މަސައްަކތަކަށް ވެއްެޖއްޔާ މިލިއަނެއް  ވެސް އެނގޭ. ުފރަތަމަ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހަޔަރކުރަން އެންމެންނަށް

ެދ  ،ވަނީ ވެސް ހަމަ ާގތްގަނޑަކަށް މިލިއަެނއްތުގައި ހިމަނާފައިޔާ އެބަދޭ. މި ބަޖެޓު ފޮދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފި

ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނ  .ނުކުަރއްވާށޭ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުގައި އެްއޗެއް ޖަހާލުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަން

ނޫން ދަސްވެފަިއ  ލާކަށެއްއިވަތަ ދާއިރާގެ ނަން ހިމަނަ ކަށް ނުއިލާޓު ފޮތުގައި ރަށުގެ ނަން ހިމަނަކޮންމެހެނެއް ބަޖެ

ފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ރައީސް ތަން ފެނުނީ. ދެން ބޭބޭ  އަހަރަކު. މަސައްކަތްތައް ބާރުމިނުަގއި ދިޔަ 5އޮތީކީ ފާއިުތވި 

 ؛ވާ ބޭފުޅާގެވެސް ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ތަނެއްގެ ެވރިއަކަށް ހުންނަ ނޫނޭ. ތެދެއް. ދުވަހަކު ނުގެ ފައިސާެއއްޔާމީ

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ެވްއޖެއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ  ؛ނޫން ހުންނާނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭފުޅެއްގެ އަިމއްލަ ފައިސާެއއް 

ހެޮޔގޮތުަގއި ހޭދަކުރުމަށް ޓަަކއި  ،ގޮުތަގިއ ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި  ފައިސާ ހުންނާނީ. އެ ަރއްިޔތުންގެ ފައިސާ ެހޔޮ

ކުރުން. ދެން ރައްޔިތުންެގ  ގޮުތގައި އެކަން ހޯދަނީ. އެ ވެިރއެްއގެ ޒިންމާއެއް އެއީ ހެޔޮރައްޔިތުން ވެިރއަކު 

ނޫން  ޓަކަިއ. ހުރަހެއްދޭންޖެހޭނީ ދައުލަތް ހިންގުމަށްނުވަތަ ދެން އޮތް އަނެއް ބާރުން އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށް ،ސްމަޖިލި

ތުވެދިޔާ ތާނގަިއ ެއ މަންޒަެރއް ވެސް ނޫން. ަރއްޔިތުްނގެ އަޅަންޖެހޭނީ. އަުޅގަނޑުމެންަނށް އެކަްނ ފެނިގެންދިަޔއީ ފާއި 

 ފޯރުކޮށްދެއްވީީތެވ ބޮޑު ެއހީތެރިކަމެއް މަޖިލީހުގައި ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ތިއްބަަވއިގެން ވަރަށް

 ޓަކައި. އަެނއްމަށްއުގަިއ ގެންދިގެ ކަންކަން ބާރުމިނުވަަރށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވެގެންދިޔަ ރާއްޖޭ ،ނަށް ތެދެއްރައީސް ޔާމީ

އަެނއްކަްއޗެޭކ، އަނެަކްއޗެކޭ. މުޅިން ތުހުމަތު އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މީގެ ކުީރގަިއ  ،ބަޔަކު ވިދާުޅވަނީ ަވއްކަންކުަރނީއޭ

ިވ އްބެވި ބޭފުޅުން ވިދާޅު ވެސް ރަީއސް މައުމޫނު ވެިރކަންކުރެްއވިއިުރަގއި ވެސް ޭއރުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކގަިއ ތި

ސިންގާ ޖަރީމާ ހިންގާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނޭ. އެަކމަކު ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެިރކަމުގައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުްނ ބޮޑެތި

ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީގެ ތެރެއަށް  ހަވާލުވުމަށްފަހު ނުވަތަ އެ  ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީއާ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިަކމާ އަިއއްސަ އެ

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ދެކެފަިއވާ މަންޒަރު. ިއއްެޔގައި ހަމަ  ެވސް މި ކު ވެސް ނެތް. ެއއީވަނުމުން އެއަްށވުރެ ސާފުބަޔަ 

ދޮންނަމެޝިނަކުން  ،ގުޅުނީމަ ހަމަ ސާފުކޮށް ނުކުމެ  ހުިރ މީހުން އައިސް އެ ޕާޓީއާ ބޮޑެތި ލައްގަނުޑގަނޑު

 އި އެުޅވިދާނެ. ތުހުމަތު މީހުންގެ ބޮލުގައިދަނީ ނިކުމެގެން. އެހެންވީާމ، ބަދުނާމު މީހުންގެ ބޮލުގަ ނުކުންނަހެން އެހެރަ

 ،ަދއްކާ ވާހަަކތައް ައޅުގަނޑު ހަމަ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަން  ޚިލާފަށް އެ އެޅުވިދާނެ. ެއކަމަކު ޙަޤީޤަތާ 

ުދވަހު  ޕޯޑިއަމުަގއި އަނެއް މިއަދު ،ދަްއކަވާަފއިގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ފަހަރު އެކި ިސޔާސީ ބޭބޭފުޅުން އެކި .ވިސްނަވާށޭ

ގަިޑއިރު ތެރޭަގއި މުޅި ވާަހަކ  24ބޭފުޅަކު ަހމަ ގާތްގަނަޑކަށް  ގޮތަކަށް ހަމަ އެއް އަނެއް ޕޯިޑއަމުަގއި ދެ

ނޫންަކން ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަ  ކަމެއް ބަދަލުކޮށްގެން ދައްާކކަމީ ެވސް މިއަދު ދިވެހި ރަްއޔިތުްނނަށް ވަންހަނާ

އޮތް އަހަރަްށ  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި 32.2 .ސްނަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވި

ރޭ މިތަނުން ފާސްވެގެންދާނެ ކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑުމެން މީގެ  މި ؛ނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްގެން މިއަދުވަ 2019ނުވަތަ 

ަގިއ އަުޅގަނޑުމެން އިިދކޮުޅގަިއ ހެދުމުގެ. ެއއީ އަުޅގަނުޑމެންނަކީ އެްއވެސް އިެރއްނެތް މި ބަޖެޓާ ދެކޮޅު ވިސްނުމެއް
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ކަށް ހުންނާނީ އަހަރުަގއި ވެސް ހުރިހާ ބަޖެޓަ 5އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ  ،އަހަރާ 2ރާއި ަރއީސް ވަީޙދުގެ އަހަ 3ތިބި 

ސަރުކާރު ހިންގުމަށް  ،ނޫން ން ވޯޓުދީފަ. ައޅުގަނޑުމެންނެއް ބޭނުމެއްއޭރުގެ ީޑ.އާރު.ީޕއާއި އަިދ ޕީ.ޕީ.އެމު

 އެންމެ ައޑު ބާރުކޮްށ ސަރުކާރުން ގޯސް ކަންތައްތައް ،. ހުރަްސއަޅާ ބަޔަކަށް ވާކަެށއް. އެހެެނއްނޫންހުރަސްއަޅާކަށް

އަހަރާިއ  2ވަޙީދުގެ  ގެންދާނީ އަޅުގަނޑުެމން. އެ އުސޫލުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓަށް އަދި ރައީސްގޮވަމުން 

އުޅެނީ ިދވެހި  ެމން ޕާޓީއެްއގެ ސިފަިއގައި ިނކުމެންގެ މިނުދެވުނަސް އަުޅގަނޑުއަހަރު ވޯޓު 5ނުގެ ރައީސް ޔާމީ

ލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީައށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ވާތީވެ، ޖުމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ކަމަށް

 ! ވަިކވަކި ފަރުދުންގެ ފުކުރައްވާތިމާ ؛ކޮންމެކޮންމެ ،ނޫން . އެހެނެއް ނެން ވެސް މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުރާހުރިހާ ބޭފުޅު

ސާސްތައް. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ މި ބަޖެޓު އައިއިުރގައި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގައި މިދަންނަވާހެން ކަމެްއ ހުއެބަހުރި އި

ދެވަަނ ފިޔަަވއްސަކަްށ ޖަހައިދޭށޭ  .ން ކެލާ ބަނދަރު އަދިވެްސ ނުނިމޭކޮށްގެޖެޓު ކޮމިޓީ ތެރެއިްނ މަސައްކަތް ނެތީމަ ބަ

ފަނަރަވަރަކަށް ިމލިއަން ހިމަނައިދޭށޭ ބުނީމަ ކުރި މަސައްކަތުން ފަސްވަަރކަށް މިލިއަން ހިމެނިއްޖެ.  ކިޔަިއގެން

 އެހެންނަމަވެސް، ަކއިރީަގއި ޖެހިގެން އޮތް ފިއްލަދޫގައި ެއްއވެސް އިތުރުކަެމއް ހިނގާކަެށއް ނެތް. ވަށަފަރުގައި ގިރާ

ރަތީ ގުދު ،ގިރަމުްނ. ކެލާަގއި ވެސް ބަނދަރު ެހދުމުގެ ސަބަބުން ދަނީ ހަަމ އިންތިހާއަށް ޮބޑަށް ސަރަހައްދު އެހެރަ

ން ވެސް ހިމަޔާތްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓު  ާއދޭ. އެތަންގޮތުން އެ އައި ގިރުން އެބަ 

އެްއކޮށް މިއަދުެގ  ދޭހާނެތީމަ އަޅުގަނޑު އާވަތަ ެއވަރަށް ފަިއސާ ހިމެނިފައިނެތީމަ ނުއެކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ފެންނަން 

މިހިރަ ކަހަލަ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތެްއ  ،ރައީސް އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ދަންނަވަން ،ސަރުކާރަށް

އަުޅގަނޑު  ،ފަށާަފއި ހުރި މަަސއްކަތްތަްއ ެވސް ފުރިހަމައަްށ ނިންމާލެވޭ ވަރަްށ މީަގއި ފައިސާ ނެތުމުން ށޭ.ދެއްވާ

ގޮތަށް  ނުޖެހޭމިދެންނެވި ގޮަތށް ދެން ކުރަން ،ންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފަށާފަިއ ހުރި މަސައްކަތްަތއްއެދެން ކޮންޓެ

 ...އިނިންމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ މަޑަވެލީއަރުވަނީ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި

 ރަޝީދަށް. މުޙައްމަދު މުޢާޒު ރުމެންބަ

 

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރައްާވ  2019ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަތުގެ 

ވާހަކަދައްކަމުްނދާއިރުަގއި މި ރިޕޯޓުގައި މި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން 

ލަ ނޫނިއްާޔ މުޅި ޖުމު .އޮތީ ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުަގއި ޚަރަދުވާެނ ކަމަށް ބިލިއަން ރުފިާޔ މި 30



45 

 

ިދވެހިރާއްޖެއަްށ ިލބޭ އާމްދަނީ ގާްތގަނަޑކަށް  ،ބަޖެޓަށް. މީގެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް

 ގެބިލިއަނެއްާހ ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖެއަށް އާމްދަނީެއއް  23ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. މި  23އޮތީ  މި

އޮތް  ންބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ވަަރށް ސާފުކޮށް ފެންނަ 30ގޮތުަގއި ލިބޭއިުރގައި ޚަރަުދުކރަން އެބަޖެހޭ 

އެބަ އަުޅގަނޑުމެން  އިދިމާލަށް. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގަ  ޑު ޑެފިސިޓު ބަޖެޓަކާދަނީ ބޮ އަުޅގަނޑުމެން މި ،ޙަޤީޤަތެއް

ރައްޔިތުން އެބަ ގަބޫުލކުަރންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ މިންވަރަކުން ޚަރަދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، 

ވެސް އެބަހުރި.  ނުދޭ. އޭެގ ަސބަބުތަކެއް  އެކަްނކަން ފެނިގެނެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަންނަ ބަޖެޓުތަކުން

އޮީތ ވަރަށް ބޮޑަށް މަތިވެފައި އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަްއޔިތުްނގެ އުއްމީދުތައް މިއަދު މި

ބޮޑު  ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެންމެއޮތީ. ރާއްޖެއަށް  ގިނަ ވެފައި މި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރިއަްށވުރެ މާ

ކުން . އެހެންނަމަވެސް، މީގެކުރީގެ ސަރުކާރުތަ ންލިބެނީ ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ބައެްއގެ ގޮުތގައި މި

 ގަިއ ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްކުރުމަށްޓަކައި ނޫނިްއޔާ ޓެްކސްެގ ގޮތު  ،ޮގސްފައި އެބަހުރިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ޅުގައި ަމސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފަ. ކުީރެގ މަށް ޓަަކއި ކުރީެގ ސަރުކާރުތަކުން އެބަހުރި އިނގޭތޯ ހަމަ ފާހުއްޓުވާލު

ހިރާއްޭޖެގ . ދިވެބަހުރި މަސަްއކަތްތަކެއް ކޮށްފަމިހާރުގެ ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްަތކުން އެ ށް،ސަރުކާރަ

 ށް ރުކާރަބޭރުގެ ފެއަރތަުކގައި ޮގވި މީހުން މިއަދު ސަނެ، ބު ޓަކައި ޫނނީ ޓޫރިސްޓުން ނާންނާށޭ ޓޫރިސްޓުން ނައުމަށް

ބޭފުޅުން ދެއްިކ  އައިސް ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކަިއ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަން މި ނިކުތީ. އެހެންނަމަވެސް، މީގަިއ އޭރުގައި އެ

ހުރި މަސައްކަތްތަކެްއ އިދާަގއި ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ފަކޮށްލަންޖެހޭ. އޭރުއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަނދާންވާހަކަތައް މި

ޓަކައި އޭުރގައި ޮގަވމުންދިޔައީ. މިހާރު ސަރުކާރަށް އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްކުރުމަށްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ދިެވހިރާއްޖެ

އޮތީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން. ދައުލަތަށް ިލބޭ އާމްދަނީއެްއގެ ތެެރއިން  އައިްސގެން ކަްނކަން ކުެރެވން މި

އްޔެ ޮގވި މީހުން މިއަދު ޓަކަިއ އިލިބޭ އާމްދަނީ ހުއްޓުވާލުމަށްއޮތީ. ެއހެންނަމަވެސް، ދައުލަތަށް  ކުރެވެން މި ންކަންކަ

ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން.  މެން ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ މިއާަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ނުކުތީމަ އަޅުގަނޑު އައިސް

ކައި އަުޅގަނޑުމެން ޓަންނެވި އާމްދަނީ ހުއްޓުވާލުމަށްށް ލިބޭ މިދެދައުލަތަ ؟އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޮގަވންވީތޯ

ނޫްނ. އެއީ މުޅި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަވކި ޕާޓީއަކަްށ  ކަމެއް ކުރަންވީތޯ؟ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެކެމްޕޭން

 ވާތީވެ އަުޅގަނޑުމެން އެކަން  ކަށްެގއްލުންވާ ކަމަ އިންޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް އެމުޅި ިދވެހިރާއް ،ނިސްބަތްނުވެ

މި ބަޖެޓު ތެރެއިން މަޑަވެލި ދާއިރާއަށް ެވސް ހަމަ މި ރިޕޯޓު ތެރޭގަިއ  .ނީ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްކުރަން ބޭނުންނުވަ

 . އޭގެތެޭރގައި ަމޑަވެީލގަިއ ހަމަ މިދެންނެވި ގޮތަށް ބައިވަރު ހަމަ މަސަްއކަތްތަެކއް ބައޮތް ކަންަތއްތަެކއް ހިމަނާފައެ

 ހުރި ކަންތައްތަްއ. ނޫނިްއޔާ  ރައީސް ޔާމީުނގެ ސަރުާކރުން ކުރަން ރާވާފައި  ،ކުރަން ކުރީެގ ސަރުކާރުން

 12އޭގެ އިތުރު ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މި އޮތީ ބިން ހިއްކުން.  ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަަކށް ބަޖެޓުކުރެވިފައި އެބަހުރި.

މިލިއަން ރުފިޔާއިން ކިހާވަެރއްގެ ބިމެްއ  12ނާފަ. ބިން ހިއްކުން؛ މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަ
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ހިއްކިދާނެތޯ އަުޅގަނޑު ސުާވލުއުފެދޭ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުަގިއ ނޫނީ އެ ބޭފުޅާ ރިޔާސީ 

ކޮށް އެތަން ހިއްކުމަށް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭންކުރައްވަުމން ގެންދެވިއިުރގައި މަަޑވެލި، ހޯޑެއްދޫގެ އެދޭތެޭރގައި އެއް 

މާ، ން ރުފިޔާއަކުން އެ ކަްނކަމެއް ނުކުެރވޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމިލިއަ 12ސް، ވަޢުދުެވވަަޑއިގެންެނވި. އެހެންނަމަވެ

 ތަނެއް ހިްއަކން ހިމަނާފައި އޮތް އަދަދުތަކެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެން އެބަކިހިނެއް ކޮންން ރުފިޔާ ިމީއ މިލިއަ 12

ައޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް  ،އަުޅގަނޑަށް ވެސް ރަނގަޅު އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ސުވާލުކުރަންޖެހޭ. 

ދީ ، އަދި އިޤްތިޞާއެ ތަންތަނުގައި ހައުސިްނގ ޔުނިޓުތަްއ އެޅި ،ކިއްމި ދަންނަވާ ބޮޑެތި ބިންތައް ހި ،ރަނގަޅު

ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން އެދޭ ގޮްތ.  .ނިގެންދިއުންއެހެން މަސައްކަތްަތއް ކުރެޭވނެ ގޮތްތަްއ ެއ ބިންތަކުަގިއ ހިމެ

 ނެއް ނުފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓު ތެރެއަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ތަ

 ރަީއސް ޔާމީނުގެ  ،ނޫނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުާކރުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަނީ ރުަގއިމީގެ ކުރީގެ ސަުރކާ

މީގެ ކުީރގަިއ  ،ނުވޭއިްސތިސްނާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މުިޅ ރާއްޖެއަށް ބެހިފައި އޮތީމަ. އެއީ މަޑަވެލި ދާއިރާ

އިސްތިސްނާވީ ގޮތަކަށް. ރަީއސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުަގއި އިސްތިސްނާވީ ގޮތަކަށް. ރަީއސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުަގިއ 

މީން ބާީކއެްއ ނުކުރައްާވ. ތަރައްީޤގެ ިގނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ރައީްސ މަޑަވެލި ދާއިރާ ބާީކވި ގޮަތކަށް ރައީސް ޔާ

. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެބަސްެވވޭނެ ފަރަށުަގއި ެވސް ވަނީ ހިންގާ 3ޔާމީނުގެ ސަރުކާުރގައި މަަޑެވލި ދާއިރާގެ 

އޮތީ. ެދ ރަށް ންމާފައި ނި  އޮތް ބަނދަރު ހަދައި ކަންކަމެއް ނޫން. ަމޑަވެީލގަިއ އެތަްއ އަހަެރއް ވަންދެން ނެހެދި

ގެންެދވުނު. ހައުސިންގ ޔުނިޓުަތއް އަަޅއި ނިމިފައި މިހާރު އެހެރީ. އި ޯކޒްޭވގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްޓަކަ ގުުޅވައިލުމަށް

. ނަޑެއްލާަގއި ވެސް ަކއުންސިލު އިދާރާ އެޅުމާިއ، ަތއް ައޅައި ނިިމފަހޯޑެއްދޫަގއި ވެސް ހައުސިްނގ ޔުނިޓު

މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް ނަޑެއްާލގައި ވެސް ކޮްށ  އެޅުމާ،  ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި، ފުޓްސަލް ދަނޑުޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ

ނިންމާފައި އެހެރީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްލަން ބޭނުން 

މި ތިން ރަށުގެ ވެްސ  ،އްރިރަށް އަުޅގަނޑު އެދުނިންބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް. އެއީ ބަޖެޓު ކޮމިީޓގެ މުޤަ 

ެތރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ގެފެން މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި ހިމަނައިދެްއވުމަށް. ެއހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓުއާއި ނަރުދަމާ

ރުޚީ މި ބަޖެޓު ނޫނީ އެ ސު ،ފެން ެއޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު  ނަޑެއްާލެގ ނަރުދަމާއާއި ،ދަނީ ފެނިގެން މި

އޮތީ.  ްނ ރުފިޔާ މި ބަޖެޓު ތެރޭގަިއ ހިމަނުއްވާފައި މިމިލިއަ 2ބަދޭ. ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެ

ްނ ރުފިޔާއަކަށް ިމކަން ފަހަރެއްަގއި މިކަން ސްާޓޓްކުރުމަށް މިލިއަ 2ވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ އެހެންނަމަ

އަުޅގަނޑުގެ ުއއްމީދަކީ މި ދަންނަވާ ކަންކަން ވެސް  ރު ފަހުކޮޅުގައި. އެހެންނަމަެވސް،ބޭނުންވާވަރު ކަންނޭނގެ އަހަ 

ެއީއ  .ފެން އެިޅގެންދިއުން ަނޑެއްާލގަިއ ވެްސ ނަރުދަމާއާއި  އަހަރު ނިމިގެންދާއިުރގަިއ މި ކަންކަން ފެިށގެންދިއުން.

ބަެއއް ޖުިޑޝަރީއަށް  ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ވަރަްށ ބޮޑުަދއުަލތުގެ  ވާ ކަމަީކ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން

ވުރެ ކޮމިޓީން އައި އަދަދު  . އަދި ބަޖެޓު އަިއއިރުަގއި އޮތް އަދަދަށްޚަރަދުވާނެ ަކމަށް ލަފާކޮށްފައޮތީ  ވެސް މި
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ންސާފު މި އުަފއްދާ އި ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެބަ ސުވާލު. އެހެންނަމަވެސް، ިމައދުއޮތީ އިތުުރކޮށްފަ މި އަށްޖުޑިޝަރީ

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނައިލަންޖެހޭ ކަމެއް.  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ލިބެނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްތޯ؟ 

ޢަދުލުއިންޞާފު އެބަ ލިބޭތޯ؟ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ލިބެނީ ޢަދުލުއިންޞާފެއް  ؛އިންސާފު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް

 ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މި ލިބެމުންދަނީ އިންތިޤާލީ ިއންސާފު. ވަިކ ބަޔަކަްށ މި ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިައދު

 ނިގެްނދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެ ތެެރއިން ލިބިގެންދާ ގެ އިންސާފު ޖުޑިޝަރީ

އް ދުވަެހއް ެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި މިހާރު ނުނިމި އޮންނަތާ އެތަ ،ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުަގއި 

ބައެއް ޖުޑިޝަީރއަށް ހޭދަކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ. ގެންދާއިުރގަިއ  އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ތެރެއިން ބޮޑު

 އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެ އިންސާފު ލިބުނު  ެއހެންނޫނިއްޔާއިންސާފު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަވަސްކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ބޫލެއް ނުކުރާނަން. އެއީ މީގެ ކުރީގައި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާަހކަތައް. މިއަދު އެ މެންބަރުން ށް އަޅުގަނޑުމެން ގަކަމަކަ

ވިސްނަވަން އެބަޖެހޭ.  ދޭތެރޭގައި ހޭ. އެ އިްނސާފު ލަސްވާ ސަބަބާހަމަ މިގޮތަށް އެ ވާހަކަ ދައްަކވަން އެބަޖެ

 ކޯޓުަތކަށް... ،ީރއަށް، ައޅުގަނޑު ހަމަ ޮގވައިލަން ޖުޑިޝައެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދޫ ދާއިރާ އާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ. ދެން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަުރވަނީ ެކޔޮ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ަޓްށ `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތެތްރި ރައީސް. އާދެ، ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑުމެން ެވސް ދެވަނަ ބަޖެޓު ރިޕޯ

ކުރަން. އާދެ، ން ގަސްތުލުމަށް މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނުޑ ވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަަވއިލަވާހަކަދަްއކާ

ން ރުިފޔާއަްށ ބިލިއަ 30.25، އަންނަިއރުގައި ފާަހގަ މި ކުެރވެނީއިނަލްވެގެން ހާރު ފައަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު މި

ން ރުފިާޔ ބިލިއަ 6.4އްީޤގެ މަޝްރޫޢުަތކަށް ތަން. އަދި އަުޅގަނޑުެމންގެ ތަރަ ޓޯޓަލް ބަޖެޓް އަަރއިގެންދާ 

ނުޑމެން ނިސްބަތްވާ، އަުޅގަނުޑ ފެނޭ. އާދެ، މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަތަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ކަނޑައެޅިަފިއވާ

ފަހަރު  ރަކީޫދގައި ތަރައްީޤެގ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް އެަކށީގެންވާ އަދަދެއް މިތްވާ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ެކޔޮދޫއާއި ނިސްބަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތްކަން އަުޅގަނޑުމެްނ ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކުޑަ ބަދަލަކީ 

ށް ވޭުތވެދިަޔ ގިނަ އަހަރުތަުކގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ގޮތަަކށް ތަރައްޤީެގ މަސަްއކަތްތަްއ އަޅުގަނޑުމެންނަ

މެންެގ ރަްއޔިތުން ެއންމެ އެދޭ ގޮތަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލިބުނު އަދަދުތަކެއް ެއކުަގއި ައޅުގަނޑުކުރެވި ހުރުމާ ނު

ވެްސ، އުއްމީދަީކ، މި ބަޖެުޓގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ފާހަަގއެްއ ނުކުރަން. އެހެންނަމަ
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ރަނގަޅު އަދަދެްއ، ޕްރޮޖެކްްޓތަކެއް ހުރިކަން. ކެޔޮދޫ ގައި ވެސް ބަނދަރު ރަނގަޅު އެަކށީގެންވާ ރަނަގޅު ބަނދަރެއް 

ށް، ކެޔޮޫދގެ ސްކޫލަާށއި ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ރަނގަޅު އަދަދުތަކެއް ޖެހިފައިވާކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމަ ެއގޮތަ

އަދި ޒުވާނުނަށްޓަަކއި ތައްޔާުރކުރެވޭ ފުޓްސަލް ދަނޑު ނިންމުމުގެ މަސައްކަތަށް ވެސް ެއކަށީގެްނވާ އަދަދެއްގެ ފައިާސ 

ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރން. ރަކީދޫގައި ވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލައަށް އެަބޮއތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓް 

އެޅިފަ. އަދި ބަނދަރުން ލަފާފުރުމާއި މި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ެއކަށީގެްނވާ އަދަދެއް އޮތްކަްނ ކަނޑަ

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އާދެ، އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުެމން މަސައްކަތްކުރާއިުރގަިއ، 

 ރާއްޭޖގައި ިހންގާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިންސާފުވެިރކަމާ ތަރައްޤީގެ މަަސއްކަތްަތއް ައޅުގަނޑުމެންގެ 

އެުކގައި މިކަްނކަން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން. ވޭތުވެިދޔަ ައހަރުތަކުގައި އަުޅގަނޑު އަބަުދވެސް ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް، 

ޔިުތންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީެގ މަސައްކަތްތައް ކުރާއިުރަގިއ، ޤައުމުގައި ތިބި ރައް

ޙައްލުނުކުރެިވ ހުރި ދިމަދިމާލަށް ސަމާލުކަންދީގެން އެކަމަށް އިސްކަންީދގެން އެކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެްސ މި ފެންނަނީ ވަކި ދާއިާރތަކަކަށް ޚާއްަޞކޮށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދުތަކުން ަފއިާސ 

އިާރތަކުން މި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ މުހިއްމު ައދި އަސާސީ ކަންކަން ވެްސ ޚަރަދުކޮށް، އަނެއްަބއި ދާ

ނުވެހުންނަ ތަން އަޅުގަނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް މި ކަމަކީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ 

ަގއި މި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލުެވގެންދާނެ. އަބަދުވެްސ ކުރިއަށް މި އުފެދިގެންދާ ސަރުކާރުަގއި ކުރިއަށް ހުރި ބަޖެޓުތަކު

ރައްޔިތުންެގ އަާސސީ ޙައްޤުަތކާ ުގޅިފައި ހުންނަ މައްސަަލތަކުަގއި އާބާީދއަކަށް ނޫން ަބލަންޖެހޭނީކީ. ސަރަހައްދަކަށް 

އަދި އެންމެ ބޮޑަްށ  ނޫން ބަލަންޖެހޭނީކީ. ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކޮންބަަޔކަށްޯތ އަސާސީ ަޙއްޤުތައް ނުލިބިފައިވަނީ.

އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހެނީ ކޮން ސަރަހައްދަކަށްތޯ، ކޮންބަޔަކަށްތޯ ބަލާފައި އެގޮތުން ބަޖެޓުގެ ތަރައްޤީެގ 

މަޝްރޫޢުތަކުގައި ެއކަމުގެ ައހަމިއްޔަތުކަންދީ، ެއކަން އެަބ ކުރަންޖެހޭ. އެނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ޔިތުން ތިބޭނީ މިކަމުގެ ޝަުކވާކޮށްކޮށް. އަދި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަުކގައި މުޅި އެީކއެަކއްޗަަކްށ އަބަދުވެސް ަރއް

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އަބަުދވެސް ހުންނާނެ، އަިއބުވާ ކަންަތއް ހުންނާނެ، ފުރިހަމަނުވާ ކަންތައް ހުންނާނެ. 

ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ޕްލޭނެްއގެ ދަށުން، ވަިކ އިންިތޒާމެްއގެ ތެެރއިން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ިމކަން ވެްސ އެބަޖެހޭ

މިކަން ކުރަން. ވަރަށް އެޑްޮހކްކޮށް ތަރުތީބެއް ނެތި ކުރީމަ މި ވާ ގޮތަކީ އަބަުދވެސް އެއްދިމާލަކަށް މާ ގިނައިްނ 

މީހުންގެ މަސައްކަތްަތއް ނުކުެރވި.  ތިބެނީ އެ ެއ މީހުން މި ،ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައި އެހެން ދިމަދިމާތައް ބާކީކުރެވިފައި 

ާސޅީހަކަށް އަހަރުދުަވސް ތެރޭަގއި ވެސް މި މަސަްއކަްތ  ގަނޑުމެންނަށް ވޭުތވެދިޔަ ތިރީހަކަށް،އެހެންވީމާ، އަޅު 

 އައީ. އެޫނންވެސް ކަންތައްަތއް ކުރަމުން ނަރުދަމާ އަޅަމުން ؛އައީ. އަދި އެނޫންވެސް  އައީ. ބަނދަރު ހަދަމުން ކުރަމުން

 ހަމައަށް ދާއިރު ވެސް އަުޅގަނުޑމެން އެ ޝަކުވާ މި ކުރަނީ. އަސްލު މިގޮތަށް މިކަން މި  . އެކަމަކު އަދި މިއަދާއައީ

އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުތަކުން އެަކށީގެންވާ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭނެއް  ،ދަނީ އަޅުގަނޑު ކުރީދުވަހު ެވސް ދެންނެވި ފަދައިން
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އެކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުމާއި ކަރުދާސްަތްއ  ،ން ފުންކޮށް ނުވިސްނައި އެކަމާ ދޭތެރޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެ ،ނަހަދައި

 ގޮުތަގއި ވ. ބޫލުކުރާއަުޅަގނޑު ގަ ކަމެއް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުނުކޮްށ ތިބީމައޭ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި

އްދަީކ ންގެ ސަރަހަމެބޮޑަށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު އަތޮޅުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ވަރަށް

އިޤްތިޞާދީ ގޮުތން ވަރަށް ފުދުންތެރި އަދި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ  ،އަބަދުވެސް ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

ސަރުކާުރގެ  ،އްދެކޭ. ސަރުކާުރގެ ވިްސނުމަކަށް ވާންވީ ިއތުރަށް ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ ސަރަހައަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ 

ެވސް ކަނޑައެޭޅ ގޮތަްށ،  މެދުރާއްޖެ ތެެރއަށް ،އްދުގައި ތައް ހިންގާއިުރަގއި މި ަސރަހަޢުއިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ މަޝްރޫ 

އަތޮުޅގައި ތިބި  ވ. ތަނުގައި ހިންގަިއ، އްދުގައި އެކަީށގެްނވާ ރަނގަޅު ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް މިމި ސަރަހަ

އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަސައްކަތެްއގެ  ،ންފާތައްރައްޔިތުންނަށް، އަދި މުޅި ޤައުމަށް ވެސް އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ބޮޑެތި މަ

ކަން ގޮތުަގއި މިކަން ކުރުމަށް. އާދެ، މިއީ ހަމައެކަނި ކޮންމެ އަހަރަކު ދައުލަތުން ގެންނަ ބަޖެޓަކުންނެއް ނޫން މި

ެޖހެނީ. ދުރުރާސްތާގެ ވިސްުނމެއްގެ ތެރޭަގއި މިކަން ކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ، އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލުކުރަން

އަތޮުޅގައި ހިމެނޭ  ގެ އަހަރުތަުކގެ ތެރޭގައި ވ.40ގެ 1932ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ،  ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ވަރަށް

 ؛ވާރުެގއިން ރާއްޖޭގެ އުތުރުަގިއ ހުރި ބޮޑެތި، ތިލަދުންމަތި ފަދަ ބޮޑެތި އަތޮޅުތަކަށް ވަނީ އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން

އަތޮޅަކީ އޭުރގައި ވެސް  މިކަހަލަ އެްއެޗހި ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ. ވ. ؛ސް ކާޑު ފައިސާގެ އެހީތެިރކަމާއި އަިދވެ

ދުރަތީ ވަސީލަތްތަާކއި، މަްސވެރިަކމާއި ފަތުރުވެރިކަުމގެ ވަަރްށ ްސކަމުގެ އަތޮޅެއް. މިއަދު ވެސް ގުތަނަވަ ،މުއްސަނދި

ކަމަށް ވަންޏާ  ރުކާރުން ދެއްވައިފިއަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެ ފުރުޞަތު ސަ އަތޮޅެްއ.ތަނަވަސް މުއްސަނދިކަމެއް އޮތް 

އަތޮޅުގެ ތެޭރގައި އަޅުގަނުޑމެންނަށް އުފެއްދޭ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް 

، އެ އެތަނުްނ އުފެއްދޭނެ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުކުރާނެ ަވރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަިއާސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. މިކަމުަގއި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފު

. އެ މީހުން އްޔިތުން ވަނީ ވަރަށް ބިކަވެފައަތޮުޅގެ ރަކީޫދގެ ަވރަށް ގިނަ ރަ ވ. ،ޚިދުމަތްތައް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން

ެގ ސަބަބުން. އަުޅގަނުޑ މިއަދު ދަލުކުރަންޖެހިފައި ސަރުކާރުތަކުން އިހުމާލުވުމުވަނީ ެއކި ތަންތަނުަގއި ދިިރއުޅުން ބަ

ވަަނ  2019ޭރަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރާ  ލްތިމާސްކޮށް ސަރުކާރަްށ ދަންނަވަން، މިއަދު މި ފާްސކުެރވޭ، މިއި

 ިމގޮތަށް ވ. ،ގެ ތެެރިއން ނަމަވެސްީމގެ އިޖުތިމާޢީ ޚަރަދުކުރުމުގެ ދާއިރާ  ،ބަޖެުޓގެ ތެެރއިން ނަމަވެސްއަހަރުގެ 

ގަިއ ނުލެވި ތިބި މީހުންނަށް އެ ދިރިއުޅުމުނަށް އަޅައިއަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރެިއން ސަރުކާރުތަކުން އަުޅގަނުޑމެން

ޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް  އިނާމުގެ ގޮތުން އެބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަދަތިތަކަށް ލުއިކަން ދިނު ދިމާވެފައިވާ ކަންަތއްތަކަށް،

ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލްތިމާސްކުރަން. އަޅުގަނޑަށް ހީާވގޮުތގައި މިއީ އިންސާފުވެރި ގޮެތއް. މިއަޅުގަނޑު އި

ބޭފުޅުން އެގޮތަްށ  ފާހަގަކުރެވުނު މެލޭޝިޔާަގއި މި އަހަރަށް، މި އަންނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުގަިއ ވެސް އެ

ކަންަތއްތަކުން ަމހުރޫމުވެފައި ތިބި ނިކަމެތި ިރއުޅޭ ިމގޮތަށް އަސާސީ އި ދިއަދަދުތަކެއް ކަނޑަައޅާފަިއވޭ. މެލޭޝިޔާގަ
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. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް މިކަން ކުރެވޭނެ. އުންޓުތަެކއް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އެމަޢާ

ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެްއ. ދައުލަތުެގ ކަންއެކި އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރި ރާއްޖޭަގއި މިގޮތަށް ތިބި ފަރާތްތަކަށް މިކަހަލަ

އަސާސީ ވާޖިބެްއ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ  ، މިދެންނެވީމައްޗަށް އޮންނަ ޙައްޤެއް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ިއްއޒަތްތެ . ދެން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު

 އަށް. މް ރިޟާމެންބަރު އިބްރާހީ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ

ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  2019އާދެ! . عليكم السالم .`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ސްގައި ގަނޑު ފުރަތަމަ ދުވަހު ބަޖެޓު ބަހުދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާ ރިޕޯޓަށް ބަލައިލާއިުރގަިއ މީގައި އަޅު

ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  ،ާވކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެުކ ފާހަގަކޮށްށް ބޮޑަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާަފއިމިޓީން ަވރަދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ކޮ

މީންެގ ވެރިކަުމގަިއ މި ބަޖެުޓ ދަންނަވަން. ފުރަަތމަ ބަޖެޓު ރައީސް ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

ގެ ބިން ހިއްކުމަށް ވަނީ ަރށު 3ށި، ގުރައިދޫ ގުިޅ، މާފު ރަށް؛ 3ޅުގަނުޑގެ ާދއިރާ ހިމެނޭ އިރުަގއި އަ އައި 

މި ބަޖެޓުން އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުްނާވ  ،އެާއއެުކގަިއ އަޅުގަނޑު އެ ުދވަހު ދަންނަވާލިންބަޖެޓުކުރެވިފަ. ހަމަ

ތުމުގެ ސަބަބުން ކަމެއްގެ ވާހަކަ. އެއީ ުގޅީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ. ޙަޤީޤަތުގައި ގުީޅގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެ

ސާސްކުރަމުންދާ ރައްޔިެތއް ދިރިއުޅޭ ރަެށއް. ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ެއކަމުގެ ެދރަ އިހު

ޅާފަިއ އެ ރަުށގައި އަ ވަަރކަށް އަހަރު ުކރީގައި 17 މީގެ އަކީ ނުންވެފައިވާ ކަެމއް ެއއީ. ޚާއްޞަކޮށް ުގޅީގެ ނަރުދަމާބޭ

ެފނުން ނުބައި ވަސްދުވުުމގެ ަސބަބުން ފެން ބޭނުންކުރުމަކީ  ،އާެއުކގައި ރަުށގެ ފެން ލޮނުވެއެ އޮތް ނަރުދަމާއެއް. ހަމަ

ގޮތުން ވެްސ ރަނގަޅު ން ބޭނުންކުރުމަކީ އަސްލު ިޞއްޙީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ އުނަދޫގ ކަމަކަށް ވެފައި ވަނީ. އެ ފެ 

އެއާއެުކގައި ކޮމިޓީގެ މުން އައިން. އާެދ! ހަމަ ދައްކަކަމަކަށް ނުވޭ. މި ވާހަކަތަްއ އަޅުގަނޑު މީގެ ކުރިްނެވސް

މިފަހަރުގެ މި ބަޖެޓުގައި ކޮމިޓީ ތެެރއިން ގުީޅގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ  ނަވާލިން.އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް އަުޅގަނޑު ދަން

ގެން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ރި މެންބަރުންނަށް ދެންނެވުމާ ގުޅި ހިމަނައިދެއްވުމަށް. އެ ވާހަކަަތއް އަުޅގަނޑު ކޮމިީޓގެ ިއއްަޒތްތެ

. އެކަމަށްޓަަކއި މިދަންނަވާހެން ކޮމިޓީެގ ނިފައޮތީ ުގޅީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މިފަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެ އިރުަގއި މިއައި 

ކޮށް ން ސަރުކާރުަތކުން މި ވަނީ، ޚާއްޞަދަންނަވާލަން. އާދެ! މީގެ ކުރި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

ދިަޔީއ ގެން. އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ދާއިރާއަށް ތަރައްީޤގެ ކަންކަން ވެށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައައަޅުގަނޑު ދާއިރާ 
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ތެރޭަގިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގިއ  ގެއަހަރު  5އަހަރުެގ ތެރޭގައި. ަރއީސް ޔާމީނުގެ ެވރިކަމުގެ  5ވޭތުވެ މިދިަޔ 

ކަންކަން  ވޭތުވެދިޔަ ިދގު ތާރީޚުަގއި މި ،އި ިމދަންނަވާހެންވަރަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންަތްއ އަތުވެއްޖެ. ޙަޤީޤަުތގަ

ރައްޤީއަކީ ޯކޗެްއކަން ނުޖެހޭނެ. ރައްޔިތުްނނަށް ތަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައްކާކަށްމިއަުދ އަ ،ކުރެވިފައި ހުރި ނަމަ

މީން ތަަރއްީޤގެ ދިޔަީއ ރަީއސް ާޔމީނުގެ ވެިރކަމުަގއި. އެ ާވހަކަތައް ދަްއކަން ފެށުނީ ރައީސް ޔާއެނިގގެން

އެ ތަންތަން ފެނުނީމަ ރައްޔިތުންނަށް އެ ާވހަކަދައްކަން ފެށުނީ. ރައީްސ  ތައް އެކި ރަށްރަށުަގއި ހިންގަަވއި،މަޝްރޫޢު

ގެންދެވީ އާބާދީގެ ުކަޑ ބޮޑުމިނަށް ނުވަތަ ރަށުެގ މަޝްރޫޢުގެ ކަންަތއްތައް ކުރިއަށް  ޔާމީނުގެ ވެިރކަމުަގއި ތަރައްީޤގެ

އަދި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  ވާ އުސޫލެއްެގ ގޮތުން،ބައްަލވަިއގެެނއް ނޫން. ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް

އަހަުރ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ  5 !ވެސް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވުން އެ މަނިކުފާނުގެ އަމާޒަކީ. ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ

ްށނުގެންދެވޭނެ. އަދި ހުރިާހ ކަގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުިރއަ ންވާހުރިހާ ރައްޔިތުން ބޭނު ،ކަންތައްތަެކއް ެއއްގޮަތކަށް

ވެސް ކަންތައްތަެކއް އި ނަރުދަމާއާިއ ަބނދަރުގެ މަސައްކަާތ އަދި އެނޫންރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މިްނވަަރކަށް ފެނާ

އި ވެސް ަބއިވަުރ އިރުގަ ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައި  2013، ކުރިއަށްނުގެންެދވޭނެ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި. އެއީ މިދަންނަވާހެން

ިދޔައިރު އީްސ ޔާމީްނގެ ވެރިކަން ނިމިގެން، ރަ. އެހެންވީމާަނރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވެފައޮީތ ފެނާއި  ރަށްތަކުގައި 

ނީ . ބާކީ އޮންނާ  ނަރުދަމާގެ މަސައްަކތް ނިމިފަފެނާއިއަށް 75ނޑަކަށް އޮތީ މުިޅ އާބަދީގެ %ގާތްގަ

މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި  ،ައުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ، މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް. އެހެންީވމ25ާގާތްގަނޑަކަށް %

ވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާށޭ. ތަންފީުޒކޮށްދެްއވާށޭ. އަުޅގަނުޑގެ މި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ގުޅި، މާފުށި،  މި

ވާ ކަެމއް ރަްއޔިތުންނަށް. ދިރިއުޅުމަށްޓަަކިއ ގުރައިދޫ، ތިން ރަށުަގއި ެވސް ބިން ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ބޭނުންވެފައި 

ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާއިރުަގއި ބިމުގެ ދަތިކަން ވަަރށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޙައްލެއް 

ރުކާރަށް އަުޅގަނުޑ އޮތީ ބިން ހިްއކަިއގެން ކަމަށް ވާތީ، ބަޖެޓުަގއި މިއަުދ މި އޮތީ މިކަން ކުރެވިފަ. އެހެންީވމާ، ސަ

ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަުޅގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ސަުރާކރަށް ދަތިވާ އެްއވެސް ކަމެްއ ނުކުރާނަމޭ. މި މަޖިލިސް 

ތެރެއިން ވެސް، މަޖިލީހުގެ ބޭރުން ވެސް ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާނަމޭ. މި 

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑެގ މި ދާއިރާގައި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓުދޭަނމޭ

ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކޮށްދެްއާވށޭ. އަުޅގަނޑަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ސަރުކާރަށް ެޖްއސުންކުރާނެ މީހެއް ނޫން، 

ެއގޮުތގެ މަތީން ގުޅީގެ ފެާނއި ނަރުދަމާގެ  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންަތއްތައް ތަްނފީޒުކޮށްދެްއވާ!

މަސައްކަތް ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި އަހަރު ތެރޭަގއި ޢަމަލީ މަަސއްކަތްތަްއ ފެށިގެންދިއުން. ިމ 

ބަޖެޓު ފާސްވާނެ އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ މި ރޭ. އެހެންވީމާ، މި ރޭ ފާސްވުމާ ގުޅިގެން މާދަމާ ވެސް ސަރުކާރުން 

ޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ ތިން ަރށަށް މި ބަޖެޓުގަިއ ހުރި ކަްނތައްތަކަށް އިސްކަންެދއްަވއިގެްނ ކޮށްދެްއވުމަކީ އަުޅގަނުޑެގ އަ
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هللا ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އަުޅަގނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭނަން. ވައްަސލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 އްާޔ. ވަބަރަކާތުހޫ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަ

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

ނުވަތަ ބަޖެުޓ ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ގޮތާ `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ަބޖެޓުގެ ރިޕޯޓަށް 

 ،ގުޭޅގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ާވހަކަދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި

އި އްލުކުރުމުަގއި އެކަީށގެންވާ މިންވަރަކަށް މި ބަޖެޓުގަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަަތއް ޙަކެންދޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަ

ޒަމާނުއްސުރެ އަދި އެަތކެްއ  ،ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމެނިފައިވާކަީމ އަޅުގަނޑު އެކަމާ އުފާކުާރ ކަމެއް. ެއގޮތުން ބަލާއިރު

ެގ ، ކުޑަރިކިލު ކަމަށްވާ އޮތް ތިން ބަނދަރު އިވެސް ނެހެދި ކެންދޫ ދާއިރާގަ ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން އަދި ދުވަހަކު

ވުމަކީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ފަނުގެ ބަނދަރު މި ބަޖެޓުގައި، މި އަންނަދޮން ،ކިހާދޫގެ ބަނދަރާއި ،ބަނދަރާއި

ތިމަންނަމެންެގ  ،އަހާއި ވެްސ އެބަކަމެއް. ބަެއއް ރަށްރަށުން އަޅުގަނޑަށް ުގޅާފަ އެއީ އެކަމާ ައޅުގަނޑު އުފާުކރާ

 ،ޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީހެއްޔޭ ބަޖެޓުން. ނޫން. ކުޑަރިކިލްގެ ަރއް ރަށުގެ ބަނދަރު މިހާރު އުނިކުރީ

ައހަރުންގެ މަތީގެ މީހުންނަށް  65އެއާެއކުަގއި ރުގެ ާވހަކަ މި ބަޖެޓުގައި އެބައޮތޭ. އަދި ހަމަތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ބަނދަ

އެާއއެީކަގއި ނާޔަެތއް ުކަޑއެއް ުނވާނޭ. ހަމަ، އެ އިއް މި ބަޖެޓަކު ނެތޭ. އެހެންވީމާދެމުންދާ އިނާޔަތެއް ުކޑަކުރާ ވާހަކައެ 

 އި އޮތޭ މި ބަޖެުޓގަ ނަރުދަމާގެ ނިޒާުމގެ ާވހަކަ އެބަކެންދޫގެ ެފނާއި  ،ކެންދޫގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ

ންނަށް ތިޔަ ަރއްޔިތުންނަށް، ތިޔަ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތު އިއިރާދަފުޅާ ެއކީގަ هللا  ،ހިމަނާފަ. އެކަން އިރާދަފުޅުުކރެއްިވއްޔާ 

ކަމަދޫެގ  ަފއިވާ ރަށެއް. އެހެންކަމާ އެކީަގއިރަށުގެ ފެން އިންތިހާއަށް ގޯސްވެ މަދޫއަީކ އެ. ކަހާސިލުވެގެންދާނޭ

ވެސް މި  އޮތް. ކަމަޫދގެ ފެނާއި ަނރުދަމާގެ ވާހަކަޚަބަރުތަކެއް މި ބަޖެޓުަގއި އެބަރައްޔިތުންނަށް ވެސް އުފާވެިރ 

ެއކީަގއި ކިހާދޫާއއި ދޮންފަނުގެ ެއއާ ކަމެއް. ހަމަ ކުރާބަޖެޓުގައި ބަޔާްނކުރެވިަފއި ޮއތުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެކަާމ އުފާ

ވަރެއް މި ބަޖެޓުގައި އަދި ެއކަށީގެްނާވ މިން ،ބަނދަރުގެ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް

 އެކަމާ ހަމަ ވުމަކީ ކިހާދޫއާއި ޮދންފަނުގެ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންގެ ފަާރތުން އަޅުގަނޑުހިމެނިފައި

ފޭބުމުގެ ބޭފުޅުން އަރައި އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްާޔ ތި ،ވެސް ދަންނަވަން އޮތީ އުފާކުރާ ކަމެއް. އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް

 ،އެާއއެީކަގިއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދާދި އަވަހަށް ހައްުލވެގެންދާނޭ. ހަމަ މައްސަލަ ވަރަށް ައވަހަްށ،

އި މާޭލގެ އެއަރޯޕޓު ފިޔަަވއި ހަމައެކަިނ ެއ އެއަރޕޯަޓކުން ފައިާދާވ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދިެވހިރާއްޖޭގަ
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 ޕޯޓު. އެތަކެއް ުދވަހެއް ެވއްޖެ، ެއތަކެއް އަހަރުތަެކއް ެވއްޖެ،އަޮތޅު ދަރަވަންދޫގެ ެއއަރ ބ. ،އެއަރޕޯަޓކަށް އޮތީ

އަރޕޯޓުގެ ބައެއް އިމާރާތްތައް އެ  ،މިހާރު އެއަރޕޯޓު ޙަޤީޤަތުގަިއ އެ އެއަރޕޯޓު އެތެޭރަގއި ހުރި އޭސީތައް ހަލާކުވެ 

މިފަދަ ރަށެއްގައި އަޅަންޖެހޭ  ޅިގެްނ ނުވަތަ ެއއަރޕޯޓު އޮންނަވެްސ އަިދވެސް ެއ ެއއަރޕޯޓާ ގު  ހަލާކުވެގެންާދއިރު

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އަދިވެްސ ވަީނ ޤާއިމުނުކުެރިވ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަެޖޓުގަިއ ދަރަވަންޫދގެ ފެނާއި 

އެާއއެުކ އަޅުގަނޑު ބަޔާްނކޮށްލަން ބޭނުން. މީގެ ކުރިން އެތަކެއް ވާހަކަ ބަޔާންކުެރވިފައި އެަބއޮތް. ހަމަ ގެނަރުދަމާ

ކަން ޢަމަލީ ގޮތުން އެހެންނަމަވެްސ، އެކަން ިއ؛ވެސް ދަަރވަްނދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ވާހަަކ އައިސްފައި އަހަރުތަކުގަ 

 ކަންބޮުޑާވ ކަމެއް. މިފަހަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ެއކަމާކުރެވިފައިނު 

ންދޫގެ ވެސް ފެނާއި ވަ. ދަރަأن شاهللاކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު މި ކުރަނީ.  ސަރުކާރުަގއި އެކަން އެހެން ނުވާނެ

ފަހުން ދުވަހު މި  ރަން. އެންމެބޫުލކުގައަުޅގަނޑުމެން  ވަހަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަަމށްނަރުދަމާގެ ކަންތައްަތއް ދާދި އަ

މީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެްއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައު ،ވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރިންއި ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ދެްއކި ާވހަކައިގަ 

 ންކޮށް ަހމަ އެ އަންނަ ސަރުކާރަކުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުަލވައިލުމެއް ނެތި ެއޑްހޮކްލަން އެބަޖެހެއޭ. ަޤއު އެކުަލވައި

މާ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ޭއގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެިތ ތަށް ކަންތައްތައް ކުރަމުންދިަޔއިެއގޮ ،ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް

 އެ ޕްރޮޖެްކޓެްއގެ މެދުތެރެއިން އަނެްއކާ އަެނއް  ،ޓާފައި ފަަހރަކު އެއް ޕްރޮޖެްކޓެއް ފައް ގެއްލުންތައް ލިބޭ. އެއް

ޓަރ ޕްރޮޖެކްޓުތަުކގެ މި މާ ޕަބްލިކު ސެކްނިއްޔާ އެހެން ދިމާލަކަށް ދިޔައިލީމާ ނޫއިފަހަރަކު އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމަ

 އިއެއާެއކީގަ ޤަތުަގއި ލިބިެގނެއް ނުދޭ. ހަމަނެސް ނުވަތަ އެ ްޕރޮޖެކްޓުތަކުން ލިބެންވާ ފައިާދއާއި ނަފާ ޙަޤީކޮހެސިވް

ތައް ދަްއކަން އިތުރަށް ފައިސާ ދަްއކަންޖެހުމަކީ ެއއީ ެއ ލޯނު ،ބޮޑެތި ލޯނުތައް ަނގަިއގެން ްޕރޮޖެކްޓުތައް ހިންާގއިުރގައި 

އި އަުޅގަނޑުމެން ވަަނ ޤަރުނުގަ 20 .. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއްރައްޔިތުން

ނެ ކަމަށް އަބަދަށް ައބަދުވެސް މަތިވާހޯދަިއ، އިކޮޮނމިކް ގްރޯތު ތާ މަސައްކަތްކުިރކުރުން ބޮޑު ޖީ.ޑީ.ޕީއެއް

ދުރަީތ ގުދަނީ ބަދަލުވަމުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރުނުގައި މިވަނަ ގަ 21ނެ ގެންގުޅުުނ ވިސްނުން ގެންދެވޭއަށް ކުރި

ފެނޭ އަުޅގަނޑުމެންެގ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ވެްސ ފެންނަނީ ހަމަ އެ މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރި  ގޮތުން

މަސްގަނުޑ ގަނޑުމެން ރަށުަގއި އޮންނަ މުށިރު. އަޅު ވެސް ދަްއކައިީދފައި ވަނީ ހަމަ އެ މެންޒަ ކާބަފައިން

ދާޖަހަިއގެން  އިތިބީކީ. ކަނޑު މަހުގަ އިދާޖަހައިގެން ނުހިފޭނީތީކީ ނުހިފަ އިއަޅުގަނޑުމެން ކާބަފައިން ެއކީގަ 

ތްތެިރ ނޭ ިއއްޒަފެއެގޮތަްށ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަނުނެގޭނެތީކީ ނޫން ކަނޑުމަސް ދާޖަހައިގެން ނުހިފަތިބީކީ. ހަމަ 

ވަރަކަށް އެރުމަށްފަހު ެއ ވަކި އުާޑ ހިސާބަކަށް އަަރިއގެނެއް ނުދޭ.  ގޮސް ބޮޑުވަމުންރައީސް، ިނކަގަެހއް ވެސް ޮބުޑވަމުން

މޫލާ ބޮޑުެވގެންަދނީ އަދި ރީތި ނިކަގަަހކަށް  . ނުވަތަ ހަތަރު ފަރާތަށް. ގޮފިލައި،ފަރާަތށް ނިކަގަސް ޮބޑުވަނީ ދެ

، ޮބޑެތި މެގަ ޕްރޮޖެކްޓުތަާކިއ އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ގޮތް. ދަްނނަވަން މި އެީއ ގުދުރަތުން ދައްކާބަދަލުވެގެންދަނީ ެއގޮތަށް. 

ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއް. ، ކުދިކުދި ރަށްތަކެއްއޮތީ ކުދި . އަޅުގަނޑުމެްނ މިމެގް ސްޓަރަކްޗަރތަުކގެ ޒަާމން ހިނގައްޖޭ
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އެ ރަށްތަުކގެ ވަަށިއގެން  ،ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަާކއި  ކުްނ ލިބޭށްތައަދި އެ ރަ އެހެންވީމާ، އެ ރަށްަތކުަގިއވާ ފެހިކަމާއި،

 ގުޅިލާމެހޭ ގޮތަކަށް ނޫނިއްޔާ އަޫޅގަނޑުމެންގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނު ގެންދެވިގެެނއް  ފައިވާ ރީތި ކަނޑުތަުކެގ ދިރުމާ އުފެދި

ހާ ފަޅުރަށެއް ޓުއަރިސްޓު އުމުގައި ހުރި ހުރިމެން ތަރައްޤީ ރާވަންޖެހޭނީ އަޅުގަނުޑމެންގެ ޤަގަނޑުނުވާނެ. އަޅު 

ނޑުމެންގެ ގަން ބައްޓަްނކުރާަކށް ނޫން. އަޅު ުނވަަތ ބޮޑެތި ސިނާޢީ މަސަްއކަްތތައް ކޮްށގެ ،ވިޔަފާރިއަްށ ދޫކޮށް

ވެސް އެބަޖެހޭ.  ދަންގަނޑުމެން ކާބޯތަެކތި ހައްރާއަޖޭަގއި ހުރި ފަޅުރަށްތަކުެގ ތެރެއިން އެކަށީގެްނވާ ފަޅުަރށުގައި އަޅު

ކަމުަގއި ސައިންްސވެރިން ެވސް  ކަމެއް ނީ ހޫނުވަމުން. ކާބޯތަކެއްޗަށް ޖެހުމަކީ ހަމަ ދާދި ކައިީރގައި އޮތްދަ ދުނިޔެ މި

، ގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭގޮތުަގއި ދެމިއޮތުމަށްޓަަކިއ އަޅު  ގެއުެމއް ދަނީ ލަފާކުރަމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޤަ މި

މެންގެ ގަނޑު އަޅު މެންނަށް އުފެއްޭދ ކާބޯތަކެތި، އަޅުގަނޑުއެއީ މެއްމިއަދު ނިންމަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ނިންމު

ަސރުކާރުން މި ބަޖެޓުން ވެސް  މި ރަށްރަށުގައި އުފެއްދުމާ، އަިދ އެ އުފެއްދުމަށް މިހާރު ުކރާ މަސައކަތްތަކަށް 

ހަރަކު ބަޖެޓު ޑުެމން ކޮންމެ ފަގަނންނަވަން އޮތް އަނެއް ވާހަކަައކީ، އަޅު އެއާެއކީަގިއ އަޫޅގަނޑު ދަހިތްވަރުދިނުން. ހަމަ

ޖެހޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުަޑވާނެ ގޮތްތަކަށް. އަުޅގަނުޑ ހަދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ

 ދައުލަތުަގއި އެބަހުރި ެގއްުލންވާ ވަރަށް ގިަނ ކުންފުނިތައް އެބަހުރި. ދަންނަވަން މި  މި ،ތަރުކާރުކޮށް ދަންނަވާލަން

ދެން ހުރި ކުންފުނިތަކަީކ  ،ަރއްޔިތުްނގެ ބޭނުންާވ ކޮންމެހެން އަސާސީ ޚިދުމަްތތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ،ނީއުޅެ

ގަނޑުމެްނ ވަންޏާ އަޅު އެ ކުންފުނުތަކުެގ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދައުލަތަްށ ގެއްލުްނވާ ކުންފުނިތައް ަކމަށް

ުރ ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ސަރުކާ ،ކުރަން. މޮޑެލް ބަދަލުކޮށްދަލުންގުމުގެ މޮޑެްލ އެބަޖެހޭ ބަހި ،އެބަޖެހޭ

ކުާރ  އަދި ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި މި ،ކަތްތަކަށްަޓކައި ނޑުމެންނަށް ކުޑަކުެރިވގެން ނޫނީ ތަރައްޤީގެ ަމސައްގައަޅު

 މިންވަރު ދާނީ ބަޖެޓުގެމަސައްކަތް ނުވަތަ ަރއްޔިތުްނގެ ފުދުންތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ޮއތް 

ކެންޫދ  ،ނޑު އެދެނީ ފަހި މާދަމާއެއް. އަޅުގަށްވުރެ ރައޔިތުންނަށް މިއަދަކުޑަވަމުން. އަުޅގަނޑު އެދެނީ، ދިވެހި

 ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް އުފާެވރި މުސްތަޤްބަލެއް. ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރިއަރުވަނީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އި އްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިރި އާދެ! ޝުކު

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގަނޑުމެން ންނަވާލަންޖެހެނީ، އަޅު ން ވެސް ދަކާއިުރަގިއ ފުރަތަމައިނުކަދައް ޓަށް ވާހަ`. އަުޅގަނޑު ބަޖެުޓެގ ރިޕޯ

  ހުށަހެޅުނު އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު؛ އާދެ،ވަނަ އަހަރަށް މިހާތަނަށް މަޖިލީހަށް  2019 ،އަހަރަށް ކުރިއަށް އޮތް
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ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ފާސްެވގެން ރިޕޯޓް ނިމިގެްނ މިހާރު  ،ބިލިއަން. އެހެންނަމަވެސް 29.6ހުށަހެޅުނުއިރުގައި ވަނީ 

އިތުރަށް  ،މިލިއަން 600. އޭގެ މާަނައކީ ިބލިއަނަށް އަރާފަ 30.2ވަނީ  ގަނޑުމެން ުކރިމައްޗަށް މިއަިއއިރުަގއި އަޅު 

ގަނޑު އި ވެސް ައޅުދިޔައިުރގަމިލިއަން ހިމެނިގެން 600ދެ! މި ވާކަން. އާމިޓީން މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނާފައިބަޖެޓު ކޮ

ގިނަ މަސައކަތްތަެކްއ  ަވރަށް ،ރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަ .ދަންނަވާލަން

މަޢުލޫމާތު  ، ކޮމިޓީއަްށ ގެންނަަވިއގެންގެންނަަވިއގެން ގުުޅންހުރި ހުރިކާ ދާއިރާތަެކއް  އެހެންމެ ކަމާއަދި ހަމަ

 އެހެން ހުރިހާ  އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ހަމަ ، ހިތާމަޔާކުރައްވާަފއިވޭ. އެހެންނަމަވެސްކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތްސާފު

ހޭ ވެްސ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއާ ބެ ން ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނޑުންނެވި ފަދައިިއގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަވޑަ

ހުރި ސީރިއަސްކަން ދަންނަވަިއ،  އަިދ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތަކުެގ ވާހަކަ ދަންނަވައި،

ވާލަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުެގ ދާއިރާއަށް މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިގެން އައިއިުރގަިއ އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަ

ބަޖެޓުން އިތުރު ެއއްެވސް ކަެމއް ހިމެނިފައިނުވާ ވާހަަކއާިއ، އޭެގއިތުރަށް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިވާ މަޝްރޫުޢގެ ތެރެއިްނ 

އެކު ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނޑު ބަޖެޓަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއް އުނިެވގެްނދިޔަކަން. އެއީ ވަރަށް ހިތާމަޔާ

ވަނަ ފަހަރު މީ. ެއހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު މި ބަެޖޓަށް ވެސް ވޯޓުދޭނީ ާރއްޖެއަްށ އިތުރު ތަރައްީޤ، ާރއްޖޭެގ 32ވޯޓުލާ 

ނަށް ވެސް ފާގަތި ރަށްރަށަށް އިތުރު ތަރައްޤީތަކެއް ގެނެސްދިނުމަށްޓަަކއި. އަދި ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން

މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑު މި ބަޖެޓުގެ ރިޕޯޓަށް އަދި މި ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް 

ވޯޓުދޭނެ ވާހަަކ ދަންނަވާަލން. ބަޖެޓުގެ ރިޕޯޓަށް ބަަލއިލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންަނށް އަސްލުަގއި އަބަދުވެސް 

ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި  ައޅުގަނޑުެމންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޚަރަދުކުރެވެމުންދާ  ވާހަކަދަްއކަނީ ބަޖެޓެއް

ވާހަކަ. ބަޖެޓު މި އޮންނަނީ އަބަދުވެސް ޑެފިސިުޓވެފަ. ދެން ޖެހޭނީ ލޯނު ނޫނިއްޔާ ހިލޭ އެހީ އެހެން ފަރާތްތަކުން އެހީ 

ހީ ހޯދައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ބެލެންސްކުރަން މި ޖެހެނީ. ހޯދައިގެން، އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވައިގެން އެ

ނޫނިއްޔާ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކޮށް ކަންކަން ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންކަމަށްވާއިުރގަިއ، އަުޅގަނަޑށް ހީވަނީ އެއީ ކޮންމެވެސް 

ޓުގެ ރިޕޯޓަށް، މުޅި އެއް ހިސާބަކުން އަުޅގަނޑުެމން ޖެހޭހެން މިކަމަށް ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް ވިސްނާލަން. ބަޖެ

މަސައްކަްތކުރެވޭނެ ގޮތެްއ، އެހެންނަމަވެސް ެއކަމަށް ޕްލޭންތަކެްއ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުަގއި އާމްަދނީ ހޯދުމަށްޓަކައި 

ފެނިފައެއް ނެތް. އެހެން މިދެންނެވީ ހުސްއެކަނި ފާހަގަކުެރވިފައި މި ވަނީ އިންކަމް ޓެކްސް، ނުވަތަ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ 

 ޓެކްެސއް ަނގާ ވާހަަކ. ެއއީ އިންކަމް ެޓްކސް. އިންކަމް ޓެކްސް ަނގަްނ ވެސް ަވކި ޕްލޭނެއް، ވަކި ތެރެއިން އިތުރު

ޝެޑިއުެލއް މި ރިޕޯޓުަގއި ިހމެނިފައިނެތީމާ އަޅުގަނަޑކަްށ ހިއެއްުނވޭ ކުިރއަށް މި ޮއތް އަހަރު ެވސް ެއ ޓެކްްސ 

އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ދަނީ ކުރިއަށް. އެހެންނަމަވެްސ،  ތަޢާރަފްކޮށްގެން އާމްދަނީއެްއ ލިބިދާނެ ކަމަކަށް. ތެދެއް،

އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ކުރިއަށްާދއިރުަގއި ެއއިން އަުޅގަނޑުެމން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް؛ އެއަރޕޯޓުން ިވޔަސް، އަދި 

ދަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި ިވޔަސް، އާމްދަނީތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމް
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ހޯދުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ކުެރޭވ މަސައްކަތްތަެކއް ނޫން. އަަބދުވެސް ކޮންމެެވސް މަސައްކަެތއް ކޮްށގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ޑެފިސިޓް ކުަޑވޭތޯ ނޫނިްއޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތެރޭގެ ބަެޖޓުން މި އެކުމިލޭޓުވަމުން އަންނަ ދަރަނި ކުޑަކުެރވޭތޯ އެަބ 

ވަރަށް ުމހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި  އިާރައށް ބަލައިލާއިރުަގއި، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. ދާ

އަޅުގަނޑު ހިމާލަން ބޭނުންވި، މަގޫދޫގެ ފަުޅ އޮތީ ެއއްކޮްށ ބެދިފަ. ވަރަށް ކުީރަގއި ހަދާފައި އޮތް ބަނދަރެްއ ެއއީ. 

، ވަެދގެން ހަމަ ތަންކޮަޅކަށް ދާއިރު ިމ އޮންނަނީ ބީޭހ އެހެންވީމާ، ބަނދަރަށް އޮޑިޯދނިފަހަރު ވަންނައިރު މި އޮންނަނީ

ގޮތަށް ވެފަ. އެހާ ތިލަވެފަިއ މި އޮންނަނީ. އެއްޮކޅު މި އޮންނަނީ ހަމަ އެއްކޮށް ިހކިފަ. އެކަުމގައި އަުޅގަނުޑ 

ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަާތ އެތައް ދުވަހެއް ެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓުން ޙައްލެއް އަންނާނެ

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުްއމީދުކުރިން، އަދި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ވެސް މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، 

ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން. ދެްނ އެރަށުގެ މިްސކިތް؛ އެރަށުެގ މިސްކިތަށް ވަރަށް ުދވަސްަތކަކަށްފަހު މި ވަނީ މިއަންނަ 

މެނިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މިސްކިތް ހަދަން، ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކަަށއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓުން، އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހި

މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ވަނީ ބައެއް އުނިކުެރވިފަ. ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުމަްށޓަކައި ހަމަ އެކަހަލަ ދަތި 

މަށް އޮތް ުކޑަކުަޑ ލާރިކޮުޅން އެތިކޮެޅއް ަނގަިއގެންެންއ ހާލެއްގަިއ ހުރި މިސްކިެތއް، ރަށެއްަގއި މިސްކިެތއް ބިނާުކރު

އަޅުގަނޑަކަށް ިހއެއްުނވޭ މި ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް ފޫެބއްދުމަށްޓަކައި؛ ހަމަ ވިސްނާލީމާ ހަަމ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެްސ 

 ހެދުން. ދަތިހާލުގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅަގނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް އެއީ އަޅުކަްނކުރާ ތަންތަން ވެސް

ހުރި ތަންތަން؛ ވަރަށް ދަތިހާލުގައި އޮތް ރަށެއް ެއއީ. އެެހންކަމުން، އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއް ދިނުން އެއީ އަިދވެްސ 

ދެވަނަ ކަމަކީ، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ އަެނއް ރަށް، މިލަދޫ. މިލަދޫގައި އުފާކުރަން ިމ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެްއ. 

ަގއި ބަނދަރު އަޕްގްޭރޑުކުރުމަށް ޓަަކއި އެަބއޮތް ހިމެނިފަ. އެހެންކަމުން، އެކަމަށްޓަަކއި ބަޖެޓު ހުށަހެޅި ބަޖެޓު އަިއއިރު

 ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ހޮޅުދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި،

ސައްކަތް ވެްސ މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާތީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަްށ އަދި ހަމައެހެންމެ، ފެން ހިނަދާ ނިޒާމުގެ މަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ، ައދި ހަމައެހެންމެ އިއްޒަތްތެިރ 

، ދެްއކެިވ ވާހަކަފުޅުގައި ައޅުގަނޑު މެންބަރަކު މި ތަނުގައި ވާހަަކދައްކަވަމުން ގެންެދވިއިުރގައި ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލެއް

ވަރު ދަނީ ދާންޖެހޭ ގޮތުގަިއ، ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި ފޭދިގެްނ ނޫނިއްޔާ ވޭސްުޓެވގެން ދާ  20ފާހަގަކޮށްލަން، ބަޖެޓުގެ %

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުެގ  30.2އެްއޗެްއގެ ގޮުތަގއޭ. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި އެކަށައަޅާ 

ބިލިއަން  6ބިލިއަން ޑެފިސިޓުވެަފއި މި ވަނީ. އެ  4ބިލިއަނަކީ،  6ބިލިއަން. އެ  6އަކީ ގާްތގަނަޑކަްށ 20އޭގެ %

ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ތަންފީޒުކުާރ ކަމަށް ވަންޏާ، އެބުނާ ނާޖާއިޒު ގޮުތގައި ދާ ކަންތައްތަްއ ހުއްޓުވޭ ކަމަށް ވަންާޏ، 

ުޅގަނޑުމެން ނުޖެހޭ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ގޮްސ އިތުރު އެހީތަެކއް ހޯދާކަްށ ފޭދިގެންދާ ބައި ހުއްުޓވޭ ކަަމށް ވަންޏާ އަ

ވެސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން ފޫބެއްދޭނެ. ޙަޤީޤަތުަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ، އެކި ފަރާތްތަކަށް އެހީއަށް 
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އުމަކަށް، ވަކި ަބޔަކަށް، މާ ޮބޑަށް ެއ އެދެވިދާނެ. އެކި ަޤއުމުތަކަްށ އެހީއަށް އެދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ވަކި ޤަ 

މީހުން  ވިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން އަބަދުެވސް ތިބެންޖެހޭނީ އެ ކަމަށް ވަނީ ގޮްސގެން އެހީތައް ހޯދައިފިބައެްއގެ ަކއިރިއަށް 

، އެީއވެްސ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްހެން. ައޅުގަނުޑ ކަމެއް ކޮށްލަކޮށްލާ. އެހެންވީމާ ބުނާ

މި ބަޖެޓަކީ ވެސް ހަމަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، ހުރިހައި ރަށްތަކަކަށް ފައިދާހުރި ބަޖެޓަކަށް  ،އްމީދުކުރަނީއު

އެހެންމެ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ިއއްޒަތްތެރި ަފއިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ބަޖެޓު ހަމަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި

ދެއްވި ފުރުޞަތަށް  ،އަުޅގަނުޑގެ ވެސް އިލްތިމާސެްއ. އެހެންަކމުންގޮތަށް ތަންފީުޒކުރުމަކީ އެއީ  ފާސްވެގެންދާ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝުކުރުދަންނަވަމުން އަުޅގަނުޑ އިށީނދެލާނަން. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި ގެ އިްއޒަތްނީ މަުޑްއވަރީ ދާއިރާ އަރުވަ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 މަނިކަށް. ތު އަޙްމަދުމެންބަރު މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު އަމީ

 

 މަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ރާސާކޮށް ޓު ކޮމިޓީން ދިވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެ 2019ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މިަވނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފަ. އާދެ! މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ައޅުގަނޑު  ނިންމެވި

ގޮުތަގއި ައޅުގަނުޑ  ގެ މި ބަޖެޓަކީ ެވސް އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއަްށ ފަހި ބަޖެޓެއް ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ޒަތްެތރި ރައީސް، ކޮންމެ އަހަެރްއގެ ވެސް ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާއިރުަގއި ުނވަތަ ވަނީ. ިއއްހިތްފާހަގަކޮށްލާ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ބަޖެޓާ ުގޅޭގޮތުން ބަހުސްކުެރިވގެންދާިއރުގަިއ ހަމަ ހުރިހައި ދާއިާރެގ ރައްޔިތުްނގެ ވެސް ވަރަށް 

ރަށް. މަޑުއްވަިރ އަދި މީދޫ. އާދެ!  2މި ހިމެނެނީ  ގައިތައް ހުރޭ. އަުޅގަނުޑގެ ދާިއރާވަރަްށ ބޮޑެތި ޑިމާްނޑު ،ބައިވަރު 

 އާ އަހަރު ވެސް އެދެމުންދިޔަ ެއއް ކަމަީކ، އެ ރަށުަގއި ބަނދަރެްއ،  5މަޑުއްވަީރގެ ަރއްޔިތުން ފާިއތުވެދިޔަ 

 ،ހިމެނި ން ބަޖެޓުގައިމަތީ ފަހަރު 3އަހަރުގެ ތެޭރގައި  5ފާއިުތވެދިޔަ  ،ބަނދަރެއް ހަދައިދިނުން. އެހެންނަމަވެސް

ވަނީ މިއަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި މި ސަރުކާރުން  ނުވާ ަމސައްކަެތއް މިން ކޮށްދެްއވާފައިއެހެންނަމަވެސް އޭުރގެ ސަުރކާރު

އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތަށް  މި ފެށިގެންދާ ދައުރުގައި، އަދި މި ،ހިމަނުއްވައިެދއްވާފަ. އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން

ކަމަށް. ހަމައެއާއެީކަގއި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މަޑުްއވަީރގެ  އްކަތް ފުރިހަމަވެގެންދާނެމި މަސަ ،ޢަމަލީސިފަ ގެނެވި

ޕަސް ހޯލެއް ބިނާކުރުން. ސްކޫުލގައި މަްލޓިޕާ ާޚްއޞަކޮށް އެދެމުންދިޔަ އެްއ ކަމެއް އެއީ ،ރައްޔިތުން ްސކޫލުން

ޕަސް ހޯލު ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ޓިޕާމި މަލްމަޖިލީހަށް އައިއިުރގައި  ،އިރާދަކުރެްއވީީތވެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި

އެާއއެީކގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ހިމެނިފައިވާކަން ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ
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އެ  ފައިާވ ެއއް ރަށް.ބޮޑަްށ ދިމާވެ މަޑުއްވަީރއަީކ ރާއްޖޭަގއި ބިްނ ފުރި އަދި ޙަޤީޤަތުަގއި ދިރިުއޅުމުގެ ދަތިކަން އެންމެ

ޓަކައި ފާއިތުވެދިޔަ ތަުނގައި އަުޅަގނޑު އޭރު އޮތް ސަރުކާާރ ކަމުެގ މައްސަލަ ޙައްުލކުރުމަށްބޯހިާޔވަހި ރަށުގައި

ވަނަ އަހަރަށް  2017އޭުރގައި  .ކުރިންޅޭނެ މަގެއް ފަހިވޭތޯ މަސައްކަތް ވާހަކަދަްއކަިއގެން އެ ރަށުަގިއ ފްލެޓު އެ

 ނު. އެހެންމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަުރގަިއ، މި އަހަރުގައި މި މަޝްރޫޢު ލަފާކުރި ބަޖެޓުގައި އެ މަްޝރޫޢު ހިމެނު

އެ ބޭފުޅުންނާ  ،ގެންދެވިފަެއއް ނުވޭ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޭބފުޅުން ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެްނ އަޅުގަނޑުކުރިއަށް 

ޓުގެ ތެރޭން މަޑުއްވަީރގެ އެޅުމަްށ ފްލެ 800މާރާތްކުރެވޭ ، ލޯނު އެހީއެްއގެ ދަށުން މި އިވާހަކަދެްއކި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި

ކަމަށް. ައޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން ހަމަ މި މަސައްކަތް ވެސް މަުޑއްވަީރަގއި  ފްލެޓު ާޚއްޞަުކރެވިފަިއވާ 50ޓަކައި 

ތު ކަމަށް. އާދެ! އޭެގއިތުރަށް ައުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، މީޫދގެ ހެލް ވަރަށް ައވަހަށް ފެށިގެންދާނެ

ބޮޑު ެއދުމެއް. ސަބަބަކީ ވަަށއިގެން  އެ ރަުށގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ކަށް ތަރައްޤީކުރުން މިއީސެންޓަރ ހޮސްޕިޓަލަ

ފައިބާ މީުހންގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް ގިަނވުމާ، އަދި އެ ރަށަށް އަަރއިތަރައްޤީވަމުންދާ ރިސޯޓުތަުކެގ އަދަދު 

ެއ  ،ނުެދވޭތީވެ މިންގަނެޑއްަގއި ފަރުވާހެލްތު ސެންޓަރުން އެކަށީގެްނވާ  ދިއުުމގެ ސަބަބުން މިހާރު ހުރިގެންއިތުރުވެ 

ެއ  .ކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް އެ ބޭފުޅުން އެދިލެއްވިޕްގްރޭޑު ހެލްތު ސެންޓަރ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ދަރަޖައަށް އަ

މީދޫަގިއ  ،އި ފާހަގަކޮށްަލން. އޭގެއިތުރަށްއެކީގަ  އަުޅގަނޑު ވަަރށް އުފަލާކަންމަޝްރޫޢު ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ

ިމ  ،ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ

ނެ އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ތަންފީޒުކުރެިވގެންދާ ،ހުރިހައި މަޝްރޫޢަކީ ވެސް މި ފެށިގެންދާ އަހަރު

ވެންހުރި ހުރިހައި ށް ކުރެޓަަކއި އަުޅަގނޑަމަލީސިފަ ގެނައުމަށްމަޝްރޫޢުތަކަކަށް ވެގެންިދއުްނ. މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޢަ

މަސައްކަތެއް އަުޅގަނުޑގެ ަލޔާޤަތާއި ޤާބިލިްއޔަތު ތަންދިން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ 

 ނަށް އަޅުގަނޑު އަުރވަން. ާއދެ! މި މަޝްރޫޢުތައް އަދި މި ބަޖެޓުގެ ހިމެނިގެންދިޔަދާއިރާގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުން 

 ގިނަ ޓަކައ ެވވަަޑިއގެންނެިވ މި ނޫނަސް ވަރަށްޔިުތންނަށްނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ރައް 

ގެ ތެރޭަގއި މިގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ދުވަހު އަހަރު 5ދުކުރަނީ ކުިރއަށް އޮތް ދުތައް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު އުއްމީވަޢު

ކަމަށް. ކުރިއަށް ހުރި  ދުތައް ފުއްަދވައިެދްއވާނެަވޑަިއގެްނނެވި ވަޢުއަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ރަްއިޔތުންނަށް ޓަކައި ވެ

ސިފަ  އިތުރު ކަްނކަން ހިމެނި ކުރިއަށް ހުރި މަޝްރޫޢުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަމަލީ އިބަޖެޓުތަކުގަ

ނެކަމުގެ އުއްމީުދ އަުޅގަނޑަށް އެބައޮތް. ެއހެންކަމުން މި ވާހަކަ ވެްސ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ގެނެިވގެންދާ

ޙަޤީަޤތުގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ިނމިގެން އަިއއިުރގައި ފަހަެރއްަގއި ބަެއއް މެންބަރުން   ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި

މި މަޝްރޫޢުތައް މި އަހަރުގެ  ،ނަމަވެސްފައި ނެތް ފަިއސާ ހިމެނި އެދިަވޑަިއގެންނެވި މިންވަރަްށ ބަޖެޓުގައި އަދި

ކޮންޓިންޖެންސީ  ،ގޮތަށް ތެރޭގަިއ ފެށި، މިއަންނަ އަަހރުގެ ތެޭރގަިއ ފެށި، އަދި ަބއެްއ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި 

 ށް ވަރަށްއެީކގައި ައޅުގަނޑަ ބަޖެޓުން ވެސް މިހެން ހުރި މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާ
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ހިމެނިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކަށް މި ސަރުކާރުްނ  ބަޖެުޓގައި މި  އް އެަބއޮތް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާބޮޑު ޔަޤީންކަމެ 

 ،ނުދެްއވާ ވާހަކަ ބަެއްއ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ޓުޢަމަލީސިފައެއް ގެނެސްެދއްާވނެ ކަމަށް. ދެން ބަޖެޓަށް ވޯ

ނުދެްއަވއޭ. ޓުދެްއވާނަމޭ ބައެްއ މެންބަރުން ފާއިތުވެދިޔަ ބަޖެޓުތަކަށް ވޯޓެއް ފަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވޯ ތިމަންނާމެން މި 

ޙަޤީަޤތުގައި އަުޅގަނޑަކީ މި ބަެޖޓު ދިރާސާ ކޮމިޓީގައި އިްނ މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނުއްަވއިދެްއވުމަށް އޭުރގެ ެއ ޖެހެނީ، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއި ަބޖެޓުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމަ ދަންނަވަން މި

ތުތަކެއް އެބަހުރި. މިފަހަރު މި ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަސަްއކަތްތަކާ ވަރަށް ތަފާ ިއ،ކޮމިޓީތަކުން ކުރެްއވި މަސަްއކަތްތަކާ

ވަރަށް ގާތުްނ އެތަން ދެކުނު މީހެއް. އޭރުެގ ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު މެންބަރުން ބޭނުންވި މަޝްރޫޢުތައް  އަޅުގަނޑު މިއީ

ނޑައެިޅގެން ހިމަނުްއވައިނުެދއްަވއި އެބަހުރި. އެ ބޭބޭފުޅުްނ މުޤައްރިރުގެ ފަހަތުން އާޭދސްކޮށްގެން ުދވީމަ ވެސް އެ ކަ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވަރަށް ފަހަރު  މި ،މަޝްރޫޢުތައް އެ ސަރުކާރުން ހިމަނުއްވައިނުދެްއަވއި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް

ރުގެ މިނިސްޓަރުންނާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ވެސް މަޝްވަާރކުރަްއވަިއގެން އެީކގައި ސަރުކާ ފުވެރިކަމާއިންސާ

ގިނަ މަޝްރޫުޢތައް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްާވފައިވާކަން އަުޅގަނޑު ވަރަްށ  އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވެސް ޭބނުންވި ވަރަށް

ތިއްބެވި ހުރިހައި މެންބަރުްނ  މި މަޖިލީހުގައި ޤީންަކން އެބައޮތްައޅުގަނޑަށް ޔަ ވީމާ،އުފަލާއެކީ ފާަހގަކުރަން. އެެހން

ވެސް، މެޖޯރިޓީ މެންބަރުން މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދެއްވާނެކަން. މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު އެ ދެއްަވނީ ޙަޤީޤަތުގައި ސަބަބުތަްއ 

ރޫޢުތައް ހުރީމަ. މި ސަރުކާރުން ހުރިހައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަމާ އެކީަގިއ ތަރައްޤީގެ މަޝް

ޓުން ވަރަށް ގެންދަވަން މި ސަރުކާރުން އެ ސިޔާސަތު ގެްނގުޅުްއވާީތވެ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެރިއަށް ކު

ގޮސްފަިއ އެބަހުރި. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ހަމައެާއެއއްކޮށް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ރަނގަޅަށް ފެނިގެން 

ކުރީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓެއް އަދި ޓްރާންސިޝަނަލް  ަގއިއަނެއް ނުކުތާައކީ، ބަޖެޓު ފާސްެވގެން އަިއއިރު

ގޮތުން ބަޖެޓު  ގެކޮމިޓީތަކާ އެްއކޮށް އަދި މިހާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވެސް ކުރެއްވި މަސަްއކަތުެގ ނަތީޖާއެއް

ޮބޑެތި  ރި ތަރައްޤީެގ ވަރަށްހު  ދިަޔީއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ހިނގަހިނގާ ބިލިއަނަށް އިުތރުވެފަ. އިތުުރެވގެން މި 30.2މިއޮތީ 

ގެންދަން ޖެހުމާ، އަދި މި ރަށް ކުރިައށްހިމެނިފައި ހުރުމާ، އެ ަމޝްރޫޢުތައް އިތު ަގއިމަޝްރޫޢުތައް ޭއގެތެރޭ

، ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓަްށ ދުަތއް ފުއްދުމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭތީވެނެވި ވަޢުސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ެވވަަޑިއގެން

މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓަށް  604ރަންޖެހުނު ބައެއް ބަިއތައް ހުރި. އެގޮތުން، އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިތުރަށް އިތުރުކު

އިތުރުކުރަންޖެހުނު. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ، ބަޖެޓު އިތުރުވެގެންިދޔަ ނަމަވެސް 

ވަތަ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އިތުރަށް ހޯދުމަށޓަކައި ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ނު

ސަރުކާރުން ކަންތައްތަެކއް ުކރައްވަން ހުށަހެޅުްއވި. މިގޮުތން ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ފާސްވެެގންދިޔައިރުަގއި އެީހގެ ގޮުތގަިއ 

 ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯއްެދވުމަށް މަސައްކަތް ކުަރއްވާެނކަމުގެ ކޮމިޓްމަންޓް 1.3

ދެއްވި. އަދި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، މި ފައިސާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ހޯއްދަަވއިެދއްވުމަށް މަސައްކަްތކުރަްއވަން 
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އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ވަިކ އަދަދަކަށް ފައިސާ ކަނަޑއަޅުްއވާފައި އެ މަސައްކަތަްށ 

ރިވެދިނުމަށްޓަކައި. އަުޅަގނޑު އުފަލާ ެއކީަގއި ފާހަަގކުަރން، މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ފޮރިންގ މިނިސްޓަރު ވެްސ އެހީތެ

އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް އެ މަސައްކަތް ފައްަޓވާފަިއވާކަން. އެ ބޭފުޅުން މިއަދު ވެސް ވީ އެ ފައިާސ 

ރެްއވުމުަގއި. އެހެްނވީމާ، މިގޮތުން ަބލާއިރުަގއި ބަޖެޓަކީ ޖުމުލަ ހޯއްދެވުމަށް ޓަަކއި ތަފާތު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކު

އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަީކ  ގޮތެްއގައި ހަމަ ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ބަޖެޓެއް. އެހެންނަމަވެސް،

ސް އެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ކުރިއަށްގެންަދވާއިރު ެވސް އަދި ބަޖެޓުން ހޭދަކުރައްާވއިރު ވެ

ޕްރައިރޮޓަިއޒްކުަރއްަވިއގެން އިސްކަންދެްއވާނެ ތަރުތީބަކުން ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ެއކަށައަުޅއްަވިއގެން ބަޖެޓުން 

ހޭދަކުރެއްވުން ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ބަޖެޓުން ޭބކާރު ގޮުތަގއި ހޭދަކޮްށގެންނުާވނެ. ބަޖެޓުން ހޭދަކުރަންވާނީ 

އި ހިމަނާފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިްނ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެންެމ ފައިދާހުރި ގޮތެއްަގއި ބަޖެޓު ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓުގަ 

ތަންފީޒުކުރުމަކީ އެއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ ފާހަގަ އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ، އެ ވާހަަކ 

މި ބަޖެޓަކީ ހަމަ މި ބަޖެޓުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް  ދަންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑގެ ުއއްމީދަކީ 

އުފާފާގަތިކަން ލިބިގެންދާނެ ބަޖެޓަކަށް ވުން. އަުޅގަނުޑެގ އުއްމީދަކީ މި ބަޖެޓަކީ ހަމަ މި ބަޖެޓުގެ ޛަރީޢާއިން 

މިއަުދެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ތަރަްއޤީއަށް އިތުރު ކުިރއެރުމެއް އަންނާނެ ބަޖެޓަކަށް ވުން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ 

ސަރުކާރަށް، މިއަދުގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް އަދި އަޅުގަނުޑމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

 ވަބަަރކާތުހޫ. هللا އުފާފާގަތިކަން ލިބިގެންިދއުން. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްަމތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންގެ ޖަލްސާޒަތްެތރި މެންބަރު. މިހހިސާބުން އަޅުގަނޑު މެދުކަނޑާލަން. ެދން އަޅުގަނޑުމެއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއް

ެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޖަހާިއރު. އާދެ، ދެން އަުޅގަނޑުެމން ފުރުޞަތު އަުރވަން މި ޮއތީ ޕީ.ޕީ.އެމް 1ކުރިއަށްދާން ފަށާނީ 

ތީމަ ދެން ަޑިއގެންނެވަުކ، ެއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މެންބަރު؛ އާދެ، ފުރަތަމަ ބޭުފޅަކަށް މިއޮތީ ަޙސަން މުފީދު. އެކަމަ

 ތުއަުރވާނީ ރިފާޢަށް. އޭގެފަހުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަهللا އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މައިލާނަން ޑު ނިންޖަހާއިރު ވަޑަިއގެން ތިއްބެވުން އެދި ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނ 1މުޙައްމަދު ޝާހިދަށް. އެހެންވީމާ، 

 މި ވަގުތު. 

 

 ]އަށް 13:00އިން  12:32ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރާ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ 2019 ، ެއގޮތުން`. އާެދ، މި ދަންފަީޅގެ މަސަްއކަތް އަުޅގަނޑު ިމ ފަށަނީ. އާދެ

މެ ފަހު އެންމެ ފަހު ރިޕޯޓުގެ އެން ން ނިންމެވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީދައު

ދެން ޅުގަނޑު އެދަނީ. އަ ދެމުން މިންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުވަގުތުަތކުަގއި އެިދވަަޑިއގެންފައި ތިއްެބވި މެ

އްބެިވ ސް އެބަ ތިށް ޖެހިވަޑަިއގަންނަާވއިރު ތިއްބެުވން. އަދިވެހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ މެންބަރަކަ

. އްބެވުން އެދެން، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތިވަަރކަށް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަްނ. އެހެންވީމާ 12ގާތްގަނޑަކަށް 

ދު ސަން މުފީމެންބަރު ޙައެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަންޖެހުނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި 

ށް. ރިފާޢަهللا ދުތްތެރި މެންބަރު ޢަބްއޮތީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަ ދެން މި ،ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. އެއަށްފަހު

 އަރުވަން. ތުއެކީަގއި ައޅުގަނޑު ޙަސަން މުފީދަށް ފުރުޞަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިންނެުވމާއި

 

 ދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީ

 އަޅުގަނޑަށް ޯއކޭ ޝާހިދަށް ދެއްިވޔަސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕިއުޓީ ރޫޕުގެ ޑެންޓްރީ ގްޞަތު ދެއްވަފާނަން. އާދެ، ޕާލިމެއާދެ، މުޤައްރިރު އެދިަވޑަިއަގންނަވަންޏާ އަޅުގަނޑު ފުރު 

. ހުޅުދޫ ށްދު ޝާހިދަތެރި މެންބަރު މުޙައްމަޅުގަނޑު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްއާދެ، އަ  ؛ލީޑަރު މި އެދިވަަޑއިގަންަނވާތީ 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ރާ ކޮމިޓީން ބަޖެޓު ދިރާސާކެ ،ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކެރާ ބަޖެޓު 2019އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ރައީސް. 

ސް ބެނެލަން އޮތީ މިއީ ތްތެރި މަޖިީލހެ ބަހުސްވެމުންއޭކޯ އެނެްއަކލައިނިންމުމަށްފަހި އަލުން އަނބުރައި މި ިއއްޒަ

ކޯ ރައްޔިތުްނގެ ވަރަށް ބޮުޑ ޅިގެން އޭ ުނގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހެބިލިއަ 30، ވަރަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހަަކއު. ސަބަބަކީ

ސާ ެކޑެކޯ އަްއޑޫއަްށ . އެހެންކަުމގަިއ ވެނީފެހެނާސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީްނ ދިރާަފއި ިމ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭިމވެނީ ެއކުލެވި އުއްމީދަ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަްއޫޑގެ ފަޚުރުކަމުގައި ައޅުގަނޑު ީމގެ ކުިރން ދެކިގެން ހިށި ނިސްބަތްވޭ

ން ށް. ހުޅުދޫއަްށ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެނިދޫއަށް އެއްކޮށް ނާގަމިޅި އަްއޑޫގެ ބަޖެޓު އެްއކޮށް މަރަ ،މުޤައްރިރަކަށް ހިށެ

ދިނީ ފުރަގަސް.  އެހެންކަމުގައި ވެނީފެހެނާސް ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެމަނިކުާފނު ވެސް މި .ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން

މަސައްކަތަށް ޝައުުޤވެރިކަން  ެއއްކޮށް މި ޔިތުން މިހެއި ބޮޑު އުއްމީދަކާ. ހުޅުދޫގެ ރައްށްމިއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރިކަމަ
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ޓަކައި ވަރަށް ގިނަގުަނ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ހުޅުދޫއަށް އަހަރެ ރަީއސް 5ފާއިތުވި  ،ނީދެރެގެން މިކަން ބަލަމުން މިއެ

 ލިބިގެން މިއަހަރު މި ަބއެއް މަަސއްކަތް ނިިނމިހިށި މަސައްކަތަށް އިތިރި ަބޖެޓު ،މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެރެފަިއީވތީވެ

މަގުަތކަްސ ވަރަށް ބޮޑު މަސަްއކަތްތަްއ  ،. އެހެންކަމުަގއި ވެނީފެހެނާސްޖެޓާ އެއްކޮށް ކުރިއަށް އޭހެއްކަމުގެ އުއްމީދެބަ

ނިދިއުމަކީ ވަރަށް ދެަރވޭކަމާ. އަިދ ޖެޓެްއ މިފަހަރުއީސް ހިމެނިގެންއެ މަގުަތއް ނިންމުމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ބަ ،ފެށި

ބޮޑު  ނދަރު މިކޯ މިއޮށް ކުދު ބަނދަރު،ހުޅުދޫގެ ބަ ށް ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދަވަކިން ޚާއްަޞކޮށް މަސްވެިރންގެ 

އެއްކޮށް  މަތިން ވަރަށް އާދޭހާ ބަނދަރަކަށް ބަދަލުވެގެންދިުއން. އެހެންކަމުގަިއވެނީފަހެނާސް ވަރަށް ގިނަފަހަރު

އަތޮުޅގެ ބަޖެޓު   ބަޖެޓު އައްޑުމިޅި ،މުޤައްރިރަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން. މިއިން އެްއވެސް ަކމަކަށް އިޖާބަ ނިދިރެ

ކޮންމެ  އަތޮޅެ ެވސް ައޅުގަނުޑ އެހައި ދެެރވޭ ކަމެންނޫ. ަސބަބަކީ ައއްޑުއްަސއި. މީގޮިގނިއޮތީ  އެްއކޮށް މަރަދޫއަށް މި

ގެ ވޭތީވެ. އެހެންކަުމގައި ވީަނމަވެސް ހުޅުދޫ ރަްއޔިތުން ކަމަަކށް ރަށަކަށް ކަންތައްަތއް ވުަމކީ އަޅުގަނޑަށް ެވސް އެދޭ

 ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތައް އައު ސަރުކާރުން މި ރަްއޔިތުން ުއއްމީދުޮކށްގެން ތިބިވަނީ ެގއްލިފައި. ހުޅުދޫގެ  އުއްމީދު މި

ްސބަތްވޭތީވެ އަޅުގަނޑަށް ދިން ުކރީ ސަރުކާރި އަުޅގަނޑު ނި ،. ފަހަރަކި، މިޅިން ގެއްލަލިވަނީ ފަސްއަަޑއި ފޮރުވޭފައި 

ވަަނ  2019ވެނީފަހެނާސް މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވޭނެއި ށް ކެޑެއިކަމާސް. އެހެންކަމުަގއިތަދަބެްއގެ ގޮތެ މިކަން މިގޮއަ

ދަބު މިކަން ކެޑެ މީހުންނަށް ދޭށިއެ. އެ. މި އަހިފާށިހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުން މީެގ ބަދަލު ،އަހަރި މިއޮންނަ އާއްމު އިންތިޚާބެ

 ހުޅުދޫއަްށ އަހަރަކީ 5ގޮތެ ފާއިުތވި ސް ގަބޫލުކެރާ. ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެމިއީ ޝައްެކއް އޮތް ކަމެއް ނޫން

ނަ ކަންތައްތައް ހުޅުޫދގެ ވަނީ ވަރަށް ިގނަގު އަަހރު. ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަުރކާރުން މި 5 ތަރައްޤީ އޮހެމުންގޭ

ވަނީ  އް މިހެދި. ހުޅުދޫގެ މަގުތަ މީދުޮކށްގެން މިތިބީ މި ސަބަބާރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެރެފައި. ެއ ރައްޔިތުން މިވަރަ އުއް

ވަނީ ހުއްޓިފައި.  މިިޅން ހުއްޓިފައި. ހުޅުޫދގެ ދަތެެރފަތެރެ މި ،ހުއްޓިފައި. ހުޅުޫދގެ ބަނދަރު މިއޮތީ މަރާމާތަކަށް ފެށި

މިއިްނ އެްއވެސް ކަމަށް މިފަހަރި  މައިއޮތީ ވޭނިޭވއެއް ނިއެނގި ހުއްޓިފައި. އެހެން ހުޅުދޫގެ މަސް ފެކްޓްރީ މި

ދެެރވޭ ކަމާ. މި ވާހަކަ ދަްއކަން މިޖެހެނީ މި ސަބަބުތަކާ ހެދި. މިއީ ދިއުމަީކ މިއީ ވަރަށް ނިބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން

ބޫލުކުރަން އަދުގެ ސަުރކާރަށް ވެްސ ކިއުެމއް ނޫން. ައޅުގަނޑު ވެސް ގަވެސް އަދުގެ ސަުރކާރަށް ފާޑުއެްއގޮތަކަށް 

ވީެމއި މި  ބޮޑު ކޯލިޝަނަކުން އައި ސަރުކާެރއް ސް. އެހެންކަމުގައި ވެނީެފހެނާޞަތު ވެސް ލިބިގެން އޭްއޖެހޭކަމާފުރު

އި އިންސާފާ ކިޕާޓީއަށް. ދެން އަނެްއކެުޑން ބަލާފެހެނާ 4ސަރުކާރު.  4އޮތީ  ވޭލެހެކީ ެއއް ސަރުކާެރއްގެ ެތރޭގައި މި

ިއއްޒަތްތެރި ވަރަށް   ހުޅުދޫއާއި މީދޫއަށް ިނސްބަތްވޭޓަަކއި މި ސަރުކާރު މިއައީ. އަިދވެސްހަމަހަމަކަން ގާއިމެކެޑުމަށް

 ީނ އިްނސާފު ފުރިހަމަވެގެން އޭެނއި،ވަނީ ިއންސާފު ނިލިބި. އަދަސް އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަ ދެ ބޭފުޅުންނަށް މި

ނޑިޔާުރ ބޫލުކުރާ ގޮތުން މިއަދުގެ ވެސް ފަރީގެ ފަނޑިޔާރު ނޫނީ އަޅުގަނޑު ގަކު ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން 

ދެްއވާށޭ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް. ިމއަދުން މިއަދަށް ވެސް ަލްއަވއިދެ ބޭފުޅުން  ސަޢީދާއި އުސްާތުޒ ޢަލީ ޙަމީދާهللا ޢަބްދު

 ނުެވއޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ މި އިންސާފުގެ ބޭރުން ކަންތައްތައް ވެަފއި ހުރި އެހެންނޫނީ މި އިންސާފެއް ފުރިހަމައެއް
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މިއަދުން މިއަދަށް ވެްސ ހަމަ  ބޫލުުކރައްވާ ބޭފުޅުން އެބަ ިތއްެބވި. އެ ބޭބޭފުޅުންނަށްގަކަމަށް ތި ބޭފުޅުން 

ގެންދިޔަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެައށް އެ ބޭފުޅުން އަނބުރައި ޅުްނ ކުރީގައި ެވސް އަދާކުރަމުން އެ ބޭފު ދޫކޮށްލަދެއްަވއި،

ލަން. އާދެ، ހުޅުދޫގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ދެއްކޭނީ. ެއއީ ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުްނގެ ވަަރްށ ނެސްދެްއވުމަށް އަުޅގަނޑު ޮގވާގެ

ކުރަނީ އެކަްނ ކުރުމަށް.  ހުޅުދޫއަްށ ުކރިއެރުމާއި ތަަރއްޤީ ގެނެސްިދނުމަކީ. އަުޅގަނުޑ މި މަސަްއކަތް ،ޑު ުއއްމީދެއްބޮ

ކަންަކްނ  މި ބަޖެޓުެގ ތެރޭަގއި ހުޅުދޫގެ  ؛އަޅުަގނޑު މިކުރާ މަަސއްކަުތގަިއ ައޅުގަނުޑ ހުޅުދޫގެ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ދޭތެރެ އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަެއއް ނުޖެހޭ.  ޖެޓަށް ވޯޓު ދޭނަމޭ. މި ބަޖެޓާގަނޑު މި ބައަޅު ،ނަމަވެސްހިމެނިފައި ނެތް 

ވެސް  ައޅުގަނޑުގެ އިުޚލާޞްތެރިކަން މިއަދު ،އަދި ރައްޔިތުން ވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު

ތު ވެސް ދޭނަން. ސަރުކާރުން ކަންތައްަތއް ދޭނަން. އަދި ސަރުާކރަށް ފުރުޞަން. މި ބަޖެޓަށް އަުޅަގނޑު ވޯޓުދައްކާނަ

އަޅުގަނުޑ  އްކާނެ ވާހަަކެއއް ނެތް. ބަޖެޓާ ދޭތެރޭ، އިތުރަކަށް ދެން ދަރަށް ގާތުން ބަލާނަން. އެހެންވީމާކުރާ ގޮތް ވަ

 ނުޖެހޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ހިތްހަމައެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި އިްއޒަތްތެ ެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތް

 މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ އަހަރަށް  2019ދަނީ   ބަހުސްކުރެވެމުން މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު

ނޑަށް މި ބަޖެޓު ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯަޓށް. އަޅުގަ

ވާދޭހަވުމެްއ ާވކަމީ ބަލާއިުރގަިއ އަުޅަގނޑަށް ދޭހައަދި ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގަިއ ގެެނވުނު އުނިިއތުރުތަކަށް  ފޮތަށް ބަލައިލައި،

ވަރުގެ ބިޔަ މި ، އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެގޮތަށް ބަލާއިުރގައި ައޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން މި އަންނަނީޝައްކެތް

 އި،ން ބޭނުންވާ ގޮުތގެ މަްއޗަށް ބަލަދާންވާނީ ރައްޔިތުލްަގއި ކަންތައްަތއް ކުެރވެުމންރަށްފުށުގެ ލެވަބޮޑު ބަޖެޓަކުން 

ާލ އިއި ނޫނީ ފްލޯގައި ތިބެގެން ދައްކަތަރުތީބަކުންނޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ހަމައެަކނި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައިސްފަސް 

ރަނގަޅު  ދިޔުމަކީ އެންމެެވގެން ޓަކައި ދަްއކާ ވާހަަކއަކަށްއެއް އަޅާލުމަށް ޚީނި ނަމަކަްށ ނޫނީ ސުރުވާހަކަައކީ ހަމައެކަ

ވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއްަގއި  ބިލިައނަށް 30ނޫނީ  ،ބިލިއަން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓުގައި 30ގޮތްކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ނުދެެކން. މި 

ވުރެ ބޮޑަްށ  ދަށްޤްޞަކަމެއް ކޮށްދިނުމުގެ މަ ،ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑަްށ ދޭހަވަނީ ކަންކަން ޭރވިފަިއވާ މި

ޑަށް ފެންނަނީ. ނަތން އަޅުގަ ވާއިވިފަޓަކައި މިކަން ތަރުތީބުކުރެާކއި ކަމެްއގެ ނަން ލިބިގަތުމަށްތަޚީކަމެއްގެ ސުރު

އުޅެނީ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާއަްށ  ވެސް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެގެން މި އެގޮތަށް ބަލާއިުރގައި އަުލގަނޑަށް ހަމަ މިއަދު
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ގެ ކަމީ ޝުކުރުވެިރވާ ކަމެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާ  23މަށް ޓަކައި އުނަރުދަމާ ކުރިއަްށގެންދިނިސްބަތްވާ ފީވަުކގެ 

މިލިއަން  2.8އިމުކުރުމަށް ޓަކައި ޤާފެނުގެ ނިޒާމު  ،ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކޭ ހާލުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ނޫނޭ.  އެކަީށގެންވާ އަދަދެއްއެންމެ މަށް ޓަަކއި އުކުރިއަްށގެންދި ގޮތުަގއި މިކަން ރުފިޔާއަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ

ގެ އަދަެދއް . މިކަންކަން ކުރިއަށްގެންެދވޭވަރު ވާނީ ލިޔުމަުކން ދަންނަވާފަ ށް މިކަންއަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ބޭުފޅުންނަ

މަށް ަޓކައި މިކަން ހިމެނިފައި ވަނީ އު، ފެނުެގ ނިޒާމު ކުރިއަްށގެންދިަޓކައި. އެހެންނަމަވެސްދެްއވުމަށްބަޖެޓުގައި ހިމަނައި

ކަްނ އެ ިއ،ސިޓީ ލިޔެ ފޮުނވަ ،ައޅުގަނޑުމެން ށްއްރިރަޤަަމސައްކަތުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ މުއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް 

ަގިއ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އެއާއެީކގައި އަުޅގަނޑުގެ ާދއިާރއަށް ނިސްބަތްވާ ނަރުދޫއެޑްރެްސކުރުމަށްފަހު. ހަމަ

އެީކގަިއ   އާދޭހާުޅގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އަ ޓަކަިއ ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިފައިވޭ. ެއއީއިމުކުރުމަށްޤާ

ވަީނ  ކުެރިވގެންދިޔައިުރަގއި ވަރަްށ މަސައްކަތުން އެކަންކަން ބަޖެޓު ކުރިއަށްދިަޔއިރުަގއި އަދި މިކަން ތަރުތީބު

މިލިއަން  2.8 ،މިލިއަން 2.5ޔަސް މިކަމުގައި އޮތް ނަމަވެ ހިމެނިފައި ،ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ މީގައި .ހިމެނިފަ

ާބޒާރުެގ ައގުތަކަށް  ،ޮކސްޓާއިލޭބަރ ،ޖޭެގ މިއަދުގެ ައގުތަާކއިމަކީ ރާއްއުކަްށ ހިމެނިގެންދިކަމަ ރުފިޔާ މިއިން ކޮންމެ

މިކަްނކަން  ،ކުރިއަށްގެންެދވޭނެ ކަަމށް ގަބޫލުކުެރވޭވަުރގެ އަދަދަކަށް ނުވާތީ ަކންބަލާއިރުަގއި މިއީކީ އެކަން 

އަޅުގަނޑުެގ  ،ކީ އަބަަދވެސް އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްދެއްވުމަ ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ ގޮަތކަށް މި

 ތެރެއިްނ ިއންތަކާއި މިންތަކުގެ ،ހަމަތަކާއި  ،އާދޭހެކޭ. އަނެްއކޮޅުން ބަލާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުއސޫލުތަކާއި

ނޭ ޕްރޮޖެކްެޓއް ގޮުތަގއި އަބަުދވެސް އަުޅގަނޑު ަބޖެޓުގައި ހިމެ ވާއިުރަގިއ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާއިމިކަންކަން ހިމެނިފަ

ކުރިއަށްނުގެންެދވިގެން އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ހިތްނުތަނަވަސްެވގެން ވަޒީރުން މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރީމާ، ވަޒީރުްނ 

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އަަދދަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓު އެވޯުޑކުެރވޭވަުރގެ އަދަދަކަށް ުނވާތީ  ،އަބަދުވެސް ދެްއަވވާ ޖަވާބަކީ 

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ،ޫނން ން ނެތް ވާހަަކ. ެއއީކީ ަރއްޔިތުން އަުޑއަަހން ބޭނުންވާނެ ވާހަަކެއއްކުރިއަްށގެންދެވެ

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި  5 ޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ވޭތުވެދާވާހަކަތަކަށް ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޖެހޭ ސަމާލުވާން. މިއީ އަޅުގަނ

މި  ،ތަށް ިއވެމުްނދިޔަ އަޑުަތއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީމިކަންކަން އަބަދުެވސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ކަންފަ

 ދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމާ ކަންކަން ކުރިއަްށގެން އަހަރުގެ ތެޭރގައި ވެސް މި  5އޮތް  ޖަވާބު ނުލިބި ކުރިއަށް

ަގިއ އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަށް ކީ އެއާއެޅުގަނޑު ވެސް ހުރި ވާހަކަ. ހަމަދޭތެރޭގައި ުއއްމީދުގެ ރައްިޔތުންނާއި އަ

ތަން.  ވާއިރަހައްދު ވެސް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ހިމެނިފަސަ ފެންނަނީ މިލަންދޫގެ ގިރާ ލާއިުރގައި އަުޅގަނޑަށް މިއިބަލަ

ބަިއ މިލިއަނަކުން ކުރެޭވވަރުގެ  ،ދެ މިލިއަނަކުން ،ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީކީ މިލިއަނަުކން އެކަމަކު

 ،މި ާބޒާރުަގިއ ހުރި އަގުަތކަށް ބަލާއިރު ،ވެސް އެކަީށގެންވާ ިދވެހިރާްއޖޭގެ ައގުތަާކއި ކަންކަމަށް  ނޫނޭ. މި އްކަންކަމެ

ދާނެ ގޮތަކަްށ ކުރެވިގެން ކަންކަން ލާއިރުަގއި މިއިއުުފލެމުންދާ އަގުތަކަށް ބަލަ ،ތަކެތީގެ ައގުތަާކއި

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،މެކޭ. އިލްތިމާސެކޭ. ައޅުގަނޑު ެވސް އެދެނީބޮޑު އެދު މަކީ އަުޅގަނޑުގެ ވަރަށްއުބައްޓަންެވގެންދި
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 ރޭަގއި ކަންކަން ގްރަފިކަލީ އެތުރިފައިވާ ަރށްތަކެްއގެ ތެއޮުރން ދެކުނަށް ދަމާލެވިފައިވާ ޖިއުތު އިކޮންމެ ކަންކޮޅެްއގަ 

ަބދުވެސް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަެކްއ ކަންކަމަކީ އަ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލާއިރުަގއި މި މި ،ދާއިުރގައި ލޮޖިސްިޓކާއިވެމުންކުރެ

 ،މަކީއުމަކީ އަިދ ބައްޓަންކުެރވިގެންދި އުޢާޔަތްކޮށް ަކންކަންކުރެިވގެންދިވާތީ މިކަންކަމަށް ރި ހިނގާނެ ކަންކަމަށް

ހިސާބަކުން ގޮްސ  ބޮޑު ެއއް އުއްމީދޭ. އެހެންވީާމ، ކަންަކން ވަކި މަކީ އަުޅގަނުޑގެ އެންމެއުޑްރާފްޓުކުރެިވގެންދި

ފަސޭަހ  ނެތީމަ ެއކަން ނުވާ ވާހަކަ ައޑުއެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަކަށް މާއިކަށީގެްނވާ އަދަދެްއ ކަނޑަެއޅިފައެ އެކަމަށް 

އެީކގަިއ  ކްޓުތައް މިިހސާބަށް ހަލުވިކަމާެވގެެނއްނުދާނެ. ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މި ަތރައްޤީެގ ޕްރޮޖެ ކަމަކަށް

 ،ދިޔައީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އާއްމުެވގެން މި ކްޓޭޝަްނ މިގޮތަށްގެ އެކްސްޕެ ރައްޔިތުން ،ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް 

ނުގެ ޒަޢާމަތުގައި ިދވެހިރާްއޖެ އަށް ތަރުތީބުކުރެވިގެން ފަތުރާލެވިގެންދިޔަ ތަރައްީޤގެ ރައީސް ޔާމީ  އިވެހިރާއްޖޭގަ ދި

 ދުލަށް ފަސޭހަ .ން ދަސްވެއްޖެމިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ކިޔަ .ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިންނޭ

ގުަތކުަގއި ވެހިކަްލ ވެއްޖެ. ިމއަދު ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ވެިރކަންކުރާ ފުރަމާލެ ފިޔަަވއި އެހެން ރަށްރަުށގައި ތާރުއެޅި މަ

ތަްއ މިކަމަށް އާއްުމވެގެން ހިނގައްޖެ. ކުޑަުކދިންގެ ދޫތަކަށް މި ބަސް .ޔިތުން ިތބީ ފެންބޮވަިއގެންފަޓަަކއި ަރއްދުއްވުމަށް

 ،ބޯޅަ ދަނޑުތަކާއި  ،ބާސްކެޓް ޯކޓުތަކާއި ،ލް ދަނޑުތަކާއިއްޖޭަގިއ ކުޅޭ ތަންތަނާއި ފުޓްސަފަސޭހަވެއްޖެ. ދިވެހިރާ

ވެގެން ހިނގައްޖެ. މިކަންކަްނ  ދިޔުމަކީ ދިވެހިްނގެ ދޫތަަކށް މިއަދު ފަސޭހަވީ ކަމަކަށްންޓުގެ ވިުޔގަ ގުޅާލެިވގެްނދިޔަކަރަ

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ސް ޔާމީނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމޭރައީ  ،ނުޑ އަދިވެސް ދަންނަވާނީތަޢާރަފުކޮށްދެއްވީތީ އަުޅގަ

ހަވާލުވެ ިތއްބެިވ ހުރިހާ  ސަރުކާުރ ހިންގެުވމާއަހަރުަގއި  5އޮތް  ކުރިއަށްައޅުގަނޑުމެްނގެ އުއްމީދަކީ  ،ދަންނަވާނީ

ހިތުގައި ނުޖެޭހ ގޮތަކަށް މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ފަރާތްތަކުން މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްަވވަިއގެން ރައްޔިތުން

ކޮންމެ  ،ރަނގަޅު ޮބޑު ެއއް ުއއްމީދޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެންމެ ެދއްވުމަީކ ައުޅގަނުޑގެ އެންމެގޮސްކުރިއަްށގެން

 އުފަލެއް. ށް ލިބޭނަމަ ެއއީ އަޅުގަނޑަ ރަށެްއގަިއ ެވސް ކަމެއްކުެރވިގެންދާ ކޮންމެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  ،ރަށެއްަގއި ވެސް

އަޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ އަބަދުވެސް ެއއްބޭފުޅަކަށް ވުެރ އަނެއް ބޭފުަޅކު ކަންކަުމގަިއ ވާދަވެިރކަން އޮންނަންވާީނ، 

ވާދަކުރަނީ ފުޓުބޯޅަ މެެޗއް ަކމުގައި ވިޔަްސ، ވެިރކަމެއް ިވޔަސް ެއއީ ރަްއޔިތުންނަށް މިހާރު ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުމަށް 

ންތަކަާކއި ފާގަތިކަމެއް ގެނެސްދެްއވުމަށްޓަަކއޭ. އަދި ނިމިގެންދާ ބަޔަކަށް ވުރެ އަލުން އަންނަން އޮްތ ވުރެ އާ ކުިރއެރު

ބަޔަކު އެކަމަކަށް ފާގަިތކަން ގެނެސްދެްއވުމަށްޓަަކއި، އެ ުއއްމީދާއި ޖޯޝުގައޭ. އެހެްނެވއްޖެއްޔާ ރަްއޔިތުން ތިބޭނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ލަން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރާ ުއްއމީދުކުރުމަކީމިހުރިހާ ކަމެއް ކޮމްޕެއަރކޮށް، އަޅާކިަޔއި ބަ

 އި ހުރި އަތޮުޅ ގަމާ ޭދތެރޭގަިއ އަތުރާެލވިފައި ހުރި ރަށްތަކެއްެގ ސިފަިއގަ  އުތުރާއި ެދކުނަށް، ތުރާކުނުްނ ފެށިގެން ސ.

 އުޖާލާަކން އަދި ތަރައްޤީގެ ގޮތުަގއި އާޯރކަމާއި ،ވެސް އާ ފާަގތިކަމާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ފަސްގަނަޑކަށް

ލާނީ އަުޅގަނުޑ ެވސް ދަންނަވައި ކުރިއެރުންތަްއ ލިބިގެންދިއުން. މިއީ ައޅުގަނޑުެގ ުއއްމީދަކީ. އަުޅގަނޑު ނިންމާލަމުން

ގިނަިއްނ ނަމޭ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ވަރަށް އި ބާްއވާނޯޓުކޮށްލާފަ އިދުވަސް ތާރީޚުގަ ވެސް މި ހަމަގައިމު
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އެ ބޭފުޅުން  މި ތަނަށް ހާޒިރުކުރަްއވަަވއި،ތަފާތު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން  މތަފާތު ބޭފުޅުން ،ޒިރުކޮށްވަޒީރުން ހާ

ގެނެސް ސުވާލުކުަރްއވަާވއިުރގައި ތަކުރާުރކޮށް އަުޅގަނުޑމެން ކަންފަތަށް އިވިފައި ހުރި އަޑުތަކެއް. ބަޖެޓުަގއި 

ގެންދެވެްނ ދަދަކަށް ނުާވތީ މިކަން ކުރިއަށްގެންދަން އެންމެ އެކަށީގެްނވާ އަޖެކްޓު ކުރިއަށް މި ޕްރޮ ،ހިމެނިފައިވާ އަދަދަކީ

ވާހަކަ އަތުވެއްޖެއްޔާ ަވރަށް ދެރަވާނެ. ޝުކުރިއްާޔ  މިކަހަލަ އިބާރާތަކުން މި ،ނެތް ވާހަކަ. އެއީ މިކަހަލަ ކަމެއް

 ދަންނަވަން.  ށުން ޝުކުރުވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ހަމަ ފަށްފަ ވެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ޒަގެ ިއއް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ

 .މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާމހަކަދެއްކެުވން:

ދަނީ  ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ނިންމުމަށްފަހު ފްލޯގައި ވާހަކަދެްއކެވެމުން މި 30.2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ންމެ ބޮުޑ ގޮުތގައި މިއީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި އެ ބޫލުކުރާއާދެ! އަުޅގަނުޑ ގަ ވެސް. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

މި ބަޖެޓުން ކަންތައްތައް  އި އެކީގަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާފާހަގަެވެގންދަނީ.  ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި

 ،ވެސް ބުނެފަިއވާ ގޮތުން  ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ. އެއީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

 ކޮށްދިުނމަކީ ދައުލަތަށް ލާޒިމުކުރާފޯރު އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިުތންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ ހަމަހަމައެކީގަ

ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި  ބަޖެޓުގައި އަޅުގަނޑުެގ މިންވަރަކުން. އާދެ! އަޅުގަނޑު ގަ ކަމެއް ދައުލަތަށް ކެރިފޯރުކަްނ ހުރި

ާވ ހުރި ހިމަނާފަ. އާދެ! މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަވެސް ދާއިރާއަށް

 ކަންތައްތަކަީކ ނުވަަތ ރާއްޖެެތރޭގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވެަފއިާވ އެންމެ މުހިއްމު ކަެމއްެގ ޮގތުގަިއ ހުރިހާ ރަށްތަކަކުން 

ނަރުދަމާގެ  ،ވެސް ފާހަަގކުރަމުންދަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ. އާދެ! ރާއްޭޖެގ ގިނަ ރަށްތައް ފެން ތަޣަްއޔަރުވެފަިއވާތީ

ައުޅގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުަގއި ެފނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް  ، ބޭނުންވެފަ. އެގޮތުން ފެނުގެ ނިޒާމަށް ަވނީ ،ނިޒާމަށް

ލެވި ާރއްޖޭގެ ރަށް ބޮޑެތި ބަެޖޓުތައް އެކުަލަވއިއަހަރުަގއި ވަ 5ވަީނ ޤާއިމުކުރެވިފަ. އަދި މި  އިވަރަށް ގިނަ ރަށްތަުކގަ

ވެދިޔަ ފަސްއަހަުރގަިއ ެވްސ ވޭތު ނދިކުޅުދޫ ދާއިރާއަށްކެ ،އެކި ކަންކޮޅުަތކަށް ތަރައްޤީަވނީ ގެނެސްދެވިފަ. އެގޮތުން 

ހެނބަދޫއަށާއި އަިދ  ،ފާގަތި ތަރައްޤީެއއް ވަނީ އައިސްފަ. ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކެނދިކުޅުދޫައށާއި

 ،ނީ ހިމެނިއަދި މާޅެންޫދއަށް ބަނދަރުގެ ތަރައްޤީާއިއ އެކި ކަހަލަ ތަރައްޤީތަުކގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވަ ،ކުޑަފަރިއަާށއި

އާ ދައުރަކަށް ފެށިގެންދާއިުރ  ،އަހަރުގެ ދައުރެއް ނިމިގެންގޮސް  އެކަންތައްަތއް ތަންފީޒުކުެރިވފަ. އާދެ! ފަސް

ކެނދިކުޅުޫދ  ،ެވސް ފަސް އަހަރުގެ ަދއުރެްއ ނިމިގެންދާއިރު އަުޅގަނޑު ،އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އެންމެ ޮބޑު އުފަލަކީ 
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އަދި އަުޅގަނޑު އަމިއްލަ  .ކާރުން ވަރަށް ގިނަ ިޚދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެްއވާފަިއވާތީދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދިވެިހ ސަރު

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މާ އުފާކުރަން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ގަގުޅުެމއް ބޭްއވުނީތީ ެއކަ ވެސް ަރއްޔިތުންނާ ގާތް ގޮތުން

ވެްސ އި ގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ކެނދިކުޅުދޫގަެލުވނުއިރު ބަޖެޓުބަޖެޓު އެކުަލވައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ

ވެސް އި ނަމަވެސް، އަދި މާޅެންދޫގަނަުރދަމާ ޖެހިފައި އޮތް ވެސް ފެނާއި އި ޖެހިފައި ވީނަމަވެސް އަދި ުކޑަފަރީގަ

ނަމަވެސް އެ ބަޖެޓަކީ އެފަދަ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ފެނާއި ނަރުދަމާ ކަހަލަ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޖެހިފައި އޮތް 

ަޑކަށް ރަށަކަށް ރޮޖެކްޓެއް ހިންގަން ވަރަށް މަދު ފައިސާކޮޅެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. ެއއީ ގާްތގަނޕް

ގޮތުަގއި  ގެން. ިމއީ ފެނާއި ނަރުދަމާއަށް އެަކށީގެންވާ އަދަދެއް މިލިއަ 13 ން،މިލިއަ 5ްނ، މިލިއަ 7މިއުޅެނީ 

އަހަރު  ައޅުގަނޑު އުއްމީދަީކ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުަގއި ފަސް  އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެން. ެއހެންނަމަވެސް،

،  ުފރިހަމަކޮށްދެވިފަ. އެހެންވީމާބަޖެޓުަގއި ޖެހިފަިއވާ ައއިޓަމެއް އެ ރަށަކަށް ވާނީ ،ކުެރވިަފއިވާ ބަޖެޓު ނިމިގެންދިޔައިރު

ކަމަށް. ހަމައެކަނި ނަމެްއ ެވސް ެއޮގތަށް މަސައްކަތްކުަރްއވާނެ  އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ސަރުކާރުން

ހިމަނާލުމަކީ މިއަދު ބޭނުންކޮށްލަން ނުވަތަ ރައްިޔތުން ހިތްހަމަޖައްސާލަން ނުވަތަ ބަޖެޓު ފޮތުގައި އެ ައއިޓަމް 

ކެނދިކުޅުޫދގަިއ  ،ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު 2019ބޫުލކުރާނެ ކަމެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުުކރަނީ ރައްޔިތުން ގަ

ވެސް ފެނާއި ނަރުދަާމ ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި އި  ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމަ އެގޮތަށް މާޅެްނދޫގަނަރުދަމާ އެޅި

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި  ސަރުކާރަީކ ންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! ައޅުގަނޑު ގަވެސް ފެނާިއ ަނރުދަމާ ނިމިގެއި ކުޑަފަރީގަ 

މި މަަސއްކަތް ޮކށްދެއްވާނެ ކަމަށް ައޅުގަނުޑ  އިއެީކގަ  ކޯލިޝަން ސަރުކާެރއް. އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް އެުކވެރިކަމާ 

ތުގަިއ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޖެހުމަށްފަހު ގޮތުަގއި ބަޖެޓު ފޮ ބޫލުުކރާޑު ގައުއްމީދުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނ

ކުރަން. އާދެ! ނު ބޫލެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުން ތާއަބަދު އާދޭސްކުަރންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނުޑ ގަ

ން ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅުން މި މަސައްކަތާިއގެން ލީހުވަޒީރުްނގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖި

ރާއްޭޖގެ އެކި ަކންކޮޅުތަުކގައި ހުރި ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނުވަތަ ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ،އަހުލުވެިރވެ

ކޯލިޝަން ސަރުކާރެްއގެ ވަރަްށ  އިެއއާެއކީގަ އީ ވަޒީރުްނގެ ިޒންމާއެއް. ހަމަން ެއ މަސަްއކަތް ޮކށްދިނުން. އެއެ ބޭފުޅު

ޒިންމާދާރުކުރުވުން. ައޅުގަނޑު  އެ ބޭފުޅުން ދާ އެ ބޭފުުޅން ބައްލަވަިއ،ވަޒީރުން ެއކަން ކުރޭތޯ ސީ ،ބޮޑު ޒިންމާެއއް

އަހަރަށް. އަދި ރައްޔިތުންެގ  ރު ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތިޔާގި ފަސް އަހަ ގޮުތގައި ކުިރއަށް އޮތް ފަސް ބޫލުކުރާގަ

ނަކީ ބިިލއަ 30އަަހރަށް. އާދެ!  ފެނާއި ނަރުދަމާ ގިނަ ރަށްތަެކއްަގއި އެޅިގެންދާނެ ފަސް ،ުގޅިފަިއވާއުއްމީދުތައް ެއއާ 

ން ދިވެހި ރުފިޔާ. ބިލިއަ 23 ލަތަްށ މިއަދު މި ލިބެނީކުޑަ ބަޖެޓެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ދިވެހި ދައު

ަދނީ. އަުޅގަނުޑގެ ުއއްމީދަކީ  މިއަދު މި ބަޖެޓު ފާސްވެގެން މި އި ބަޖެޓަކާ އެީކގަ ބިލިއަުނގެ 30އެހެންނަމަވެސް، 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ،ެއކި ގޮްތގޮތަށް ަފއިސާ ހޯދަިއެގން ނަމަވެސް ،ެވސް ދިވެިހ ސަރުާކރުން ހިލޭ އެހީ ހޯދަިއގެން އިތުރަށް

 40 ،އަހަރު 30ކޮށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ތަންފީޒުކޮށްދިނުން. އާދެ! ތާއަބަދު ، ޚާްއޞަންނަށް ބޭނުންވާރައްޔިތު
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 ފެން އަޅައިގެން ބޯން ރައްޔިތުން ކަޅުހަަމށް ،އަހަރެއް ނިމިގެންދާއިރު އަހަރު، ކޮްނމެ ފަސް 50 ،އަހަރު

ނަ ރަށްތަކަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ އޮތް ރަށްތަްއ. ެއ ގޮުތގައި ިމއަދު ގި ޫބލުކުރާތިބޭކަށްނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަ

މިއަުދ  ،، އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ އިްސކަމެއް ދޭންޖެހޭނީއްަޔރުވެ ނަޖިސްވެފަ. އެހެންވީމާރަށްރަށުގެ ފެން ހުރީ ތަޣަ

ގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ބޭނުންވެފައިވާ ރަށްތަކަށް އެ ކަންތައްތައް ކޮްށދިނުން. އޭ

 ރަށްތަކަށް ތާރުއަޅައި އާާބދީ ބޮޑުޓަކައި ބޭނުމަށްވެްސ ސިޔާސީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކަކުން

ވެްސ  ކޮށް މިއަދުތަން. ޚާއްޞަ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ،، ބޮޑެތި އިާމރާތްތައް ކޮށްމަގުތައް ހަދައި 

ތެެރއަްށ ، އަތޮޅުއެެހންނަމަވެސް ކުެރވިފަ.ބިލިއަން ރުފިާޔ އެބައޮތް ބަޖެޓު 2.5 ނީ މާލެއަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ

ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާނުކުރަން މިއީ ހަމަހަމަކަމެއްގެ ގޮތުަގއި. އަޅުގަނޑު ގަ ބޫެލއްރަށް ކުޑަ އެްއޗެްއ. ައޅުގަނޑު ގައޮތީ ވަ

ްއޤުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ަރްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. ކަމަކީ އިންސާނީ ޙަްއޤުތައް ނުވަަތ އަާސސީ ޙަ ހަމަހަމަ

އެންމެ އިްސކަމެއް ދެްއވާށޭ ރަށްތަކުަގއި ިތބި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނެތް  ،ވާލަންމި ސަރުކާރަށް ައުޅގަނޑު ގޮއަޅުގަނޑު 

ނަޖިސް ފެނުން  ުނކުރަން ރައްޔިތުން ބޫލެއްގަރަށްތަކަށް އެ ކަންަތއްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން 

ކަމަްށ  ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން އެްނމެ އިސްކަމެއް ދޭނެބިިލއަ 30ފެންވަރަިއގެން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. މިއަދު މި 

ވެްސ ބަނދަރުގެ ދަތިކަން އޮތީމަ އ އަޅުގަނޑު ހެނބަދޫގަ އިއެއާެއކީގަ ކަންކަމަށް. ހަމަ ބޫލުކުރަނީ މިއަޅުގަނޑު ގަ

އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކަިއގެން ބަޖެޓު ކޮިމޓީން އެ ރަށުގެ ފެން އެޅުމުެގ  ނިފަ. އަދި ކޮމިޓީއާއި ހިމެއެކަން ވަނީ ބަޖެޓުގަ 

އަށް ބަޖެޓު ކޮށްދެއްވާފަ. ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ބަޖެޓު މިލިއަން ރުފިޔާ 2.5ވެސް ވަނީ  މަސައްކަތް

މިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއެގންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަދި ބަެޖޓު ކޮ ،ނަިއބު މުޤައްރިރަށާއި ،ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަާށއި

ކޮށް ބަޖެޓަްށ ޚާއްޞަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ ޝުުކރު އަދާކުރަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުަމށް.

 ރާ ބޫލުކުޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ގައްލުކޮްށދެއްވީތީ. ިއއް، މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޙައިތުރުކުރަްއަވއި

ދޭ ބަޖެޓަކަށް. އަދި ވަކިްނ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓު ވެގެންާދނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސް

ކޮށް ައޅުގަނޑު ުއްއމީދުކުރަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ހުރިހާ ޚާއްޞަ

ކެނދިކުޅުދޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ކެނދިކުޅުދޫ  ،ދާއިރުވަނަ އަހަރު ނިމިގެން 2019ކަންތައްތަެކއް 

 ދާއިރާގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހްޝާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ . ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު
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هللا އްލަލާނގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. އަދި އެކަ هللا تبارك وتعالى`. 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު  019އެދި ދުޢާކުރަން. އާދެ!  ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެްއވުްނ ލައިހިޢަ

 ސްކުރާއިުރ މިއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ޕޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަހުތުގެ ރިއަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮ

އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަޖިލީހުގައި މި ފާއިުތވެދާ ަމޖިލީހުގެ މުޅި ބަޖެޓް ކޮމިީޓ 

އް. އިހުސާސްކުެރިވގެންދިަޔީއ އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކުެރވިެގންދިޔައިރު އަުޅގަނޑަށް ފެނިެގންދިޔައީ ވަރަށް ބޮުޑ ތަފާތެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓް  ޕްރޮޖެކްޓު  7؛ 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1އްމުލަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް. ބައްލަާވ! ފުވަ

 5މިއީ މެންބަރުންގެ ބޭނުމަކީ. ފާއިތުވެދިޔަ  ޓީގެ ތެރެއިން އިތުރުކުެރވިގެްނގޮްއސި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކޮމި

، އެހެންނަމަވެސް އި ނުދަްއކަނީ ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ؟ ނުކުރަނީ ކޮން މަަސއްކަތެއްތޯ؟ތަނުގަ ގަނޑުމެން މިއަހަރުަގއި އަޅު 

ފެއްދުްނތެރި މަސައްކަތެއް ނުކުެރވި. ކަހަލަ އު އެއްވެސް ކޮމިޓީެއއްގެ ތެޭރގަިއ އެްއވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހުނީ

އަދަދުތަކަކަށް ނުވާނެ  ކަނި ރީްއޗަށް ޖަހާލެވިފަިއ ހުރިތަކަކީ ހަަމއެީމދުކުރަން މި އަދަދުއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އުއް

ޓް ބޫލުކުރަން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ މި ބަޖެޓް ފާސްކުރާ ތަން. މި ބަޖެކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ގަ

. މިއީ ކޮންމެހެްނ ކުރެވެނީދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނަށް ެވސް މިކަން މި  ،ރިއްާޔއަށް ވެސް ފާސްކޮށްދިނީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫ 

މަންދޫބުން ކަމެއް ވެސް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެިއން ރައްޔިތުންގެ  ރިއްޔާ ކޮށްދެްއވަންޖެހޭރައީސުލްޖުމްހޫ

އެ ާދއިރާއަށް ެވސް އަދި ވަކިން  ދަނީ ދައުލަތެއް ހިންގުމަށްޓަކައި. ެއއްބާރުލުންދީ، ވެގެން މިމިކަން ކުރުން ލާޒިމް

ދާނެ ގޮތަކަށް ިމކަންކަން ބައްޓަންކުރުމަށް  ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮށް މި ޤައުމު ވެސް ތަރައްޤީެވގެންޚާއްޞަ

އަހަރުގެ  5އަުޅގަނޑުެމން ފާއިތުވެދިޔަ   އެބަޖެހޭ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް.ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން އެްއބާރުލުންދޭން

ވަރަްށ  ،ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުން ހުރި ވަރަްށ ގިނަ ގާނޫނުތައް މަށްނުތެރޭގައި ަދއުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދައިދި

ޅުން އެ ބޭފު  ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑު އުފާކުރަން،ގިނަ ބަދަލުތައް މިތަނުން ފާސްކޮށްދިނިން. މިއަދު ހަމަ އެކަން ކުރެްއވި

ޓަކައި މި ތަޅުމަށް އެބަ ފޮނުއްވައިދެްއވާ. މަށްކުރުއެކު އެ ބަދަލުތައް އަލުން އަނބުރާ އިޞްލާޙުއެކަމުގެ ކަންޮބޑުވުންތަކާ 

 ޓަކައި. ފާއިތުވެިދޔަ އަހަރުގެނޑު މިދަންނަވާލީ ހަމަ ރެޯކޑަށް މި ވާހަަކ ައޅުގަ ށަހަޅުްއވާ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.އެބަ ހު

ފުރުޞަތު.  ޓަކައިގެ ރަްއޔިތުން އަުޑއިްއވާލުމަށްއިނގޭތޯ އަުޅގަނުޑ ދާއިރާ ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑަކަށް ުނލިބެއޭ

އެ ސަބަބަކީ، އޭގެ ކުރީ ތިންހަތަރު އަހަރު އަޅުގަނޑު  އެއީ ކީްއވެގެންޯތއޭ އެހެން އެީވ؟ވާހަކަދެްއކުމަށް ފުރުޞަތު. 

ހުން ކޮމިޓީތަކަށް އޭރު ރުޭހ މީ ،ހުރި ގޮަތކީ ތަނުގައި ކަންކަން ިހނގާފައި ދެއްކި ވާަހކަިއގެ ސަބަބުން. މި

ޒަތްތެރި ރައީސަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝުކުރު އަދާކުަރން. މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ދިަޔއީ. އެހެްނވީމާ، އިއް ލެވިގެން

ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ  ދެއްވީތީ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ގަގޮތުަގއި ައޅުގަނޑަށް ބަޖެްޓ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ފުރުަޞތު

މިއަުދ  މުކުރެވުނު ނަމަ،އިހާސް ަވޒީފާ ޤާ 94 ،އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާތަކުެގ ވަޒީފާތަުކގެ ވާހަކަދަްއކާިއރު

ކަމަށް  ތިންގުނަ އިތުރުވި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުން ނުތިބޭނެ ވަޒީފާ ނުލިބިއެއް. ައދި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދެގުނަ
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ން ރުފިޔާ ދަުއލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ބިލިއަ 4.8ރަނި ކޮންމެ އަހަރަކުން ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ދަ

ބޮުޑޭވ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ެވސް ޭއގެޒާުތގައި ކަން ދައްކަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންޮބޑުާވންޖެހޭ ން މިއަޅުގަނޑުމެ

އްޓަންކުރެވެންޖެހޭނީ ޕްލޭނަކާ ތަރައްޤީގެ މުޅި ހުރިހާ ކަމެއް ބަ ،ޫބލުކުރަން އެބަޖެހޭއިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ގަ

 ބޮޑު ޤައުމުަގއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް. މިއީ ވަރަށް ބޮުޑ ތްންެގ ނެތޭ އިނގޭތޯ، މި އޮކަން. އަުޅގަނޑުމެއެުކގައި 

އެލައިންވާނެ ގޮަތކަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ެއއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގޭކަށް ނެްތ  ބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ޕްލޭނާކަން

ލީ ކަްނކަން ބަލަހައްަޓާވ ުތގެ މާއަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ފާސްުކރާއިރު. ބަޖެޓް އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކުރިއިުރަގއި ދައުލަ

އަުޅގަނޑުމެން ސުވާުލކުރިން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފާފުޅު ހޯދިން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން  ވަޒީރާ

 ،ކަހަލަ ޕްލޭނެއް ވެސް ހޯދިން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ެއއްވެސް އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުނަރުގެ ލަފާ

 ފުރަތަމަ ކުރައްވަންޖެހޭ  ނެތި ދައުލަެތއް ހިނގަމުންދިޔަ މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން ެއންމެރޭވުންތެރިކަމެއް 

ަތރައްޤީގެ ޕްލޭެނއް އެކަށަެއުޅއްވުން. އެކަަށއަުޅއްވާަފއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެްއވެްސ  ގެރާސްތާ  ދުރު ،ކަމަކީ

ަޔސް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ދައްކާ ވި ރަށްތައް ތަރައްޤީކަންބޮޑުވުެމއް ނެތް ކުދި އަދި ޖަޒީރާ

ކަމެއް ނޫން  ވާން. މިއީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭޑެތި ރަށްތައް އެބަޖެހޭ ތަރައްޤީފުަވއްމުލަކު ކަހަލަ ބޮ ،ވާހަކަައކީ

 ދަ ތަންތަން އަރބަން ކަމެއް ނޫން. މިފަ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ވާ ތޮއްޖެހުން ހުއްޓޭނީ. ތަންތަން ތަރަްއޤީ ގެނެސްގެން މާލޭަގއި ތޮއްެޖހިފައި މި ،ކޮށްގެންސިޓީތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ިޑވެލޮޕް 

 ެއކު ސާފު ޖައްވަކަށް ނޭވާެލވެން މިގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިނިވަންކަމާމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ، ޚުދު ފުރަމާލޭ

ޓަކަިއ އެބަޖެހޭ ރަނގަޅު ޕްލޭނެްއ މި ތަރައްޤީ ފޯކަސްކުެރްއވުމަށް ކުރެިވގެން. އެހެްނވީމާ،ހެން ތަންތަން ތަރައްޤީ އޮތީ އެ

 މި ކަމާެއކު ހިންގިދާނެ ސަރުކާރެްއކަންމި ަސރުކާރަކީ ވަރަށް ހީާވގި ،އެކަށަައޅަން. ައޅުގަނުޑ މި ސަރުކާރަށް ޮގވާލަނީ

ުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ދުވަސްކޮުޅަގއި އަ ފާއިތުވެދިޔަ މަދު

ކުރެއްވުމަށް. އަުޅގަނުޑގެ ގޮތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ަބއްަޓން ވާ، ެއއާ އެަލއިންތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކަަށައޅުއްަވއި

ތުވެދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓަށް މެންބަރުން ފާއި 12އަުޅގަނޑުމެން  ،ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިްނ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ނުކުރެވި ެއކަނިދިޔަީއެއއް ނޫނޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާތަުކގެ ތަރައްޤީ ހަމައެކަިނ ހުއްޓިގެންދިަޔއީކީ ނޫނޭ. ބަހުސް

ބޯެޓއް، އެ ށްޓަކައި ހަަމ ކަނޑުަގއި އޮތް ޠަފާ، އަނިޔާ ދިނުމަނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޞްއަޅުގަނޑަށް ފެނުނު އި

ނޫން. ތަނެއް ެވސް  އްދު ުކއްލިއަކަްށ ހިއްާކލީ. ދައުލަތުެގ ެއއްެވސް ކަަހލަ ޕްރޮޖެކްޓެއް މި ބަޖެޓަކުްނ ފެންނަސަރަހަ

އޮތީ ަބއު ދަގަނޑަށް ކިރާލަންޖެހިފަ.  ލާފައި އެފަކީުރެގ ބޯޓުގަނޑު ވެސް އެއެތައް ޓަނެްއގެ ބޯޓެއް އޮތް ތަން ހިއްކައި

ކުރަންޏާ ރީތިކޮށް ތަރުތީބުވެގެްނ ރޫޢުތައް ނުހިންގަވާށޭ. ތަރައްޤީ ގޮތަކަްށ ދައުލަތުގެ މަޝް މިކަހަލަ އަނިޔާވެރި

ޕްރޮޖެކްެޓއް  7ހުރި ޕްޮރޖެކްޓުތައް ހިންަގަވއިދެްއވާށޭ! އަުޅގަނޑު އުފާކުރަން މި ދަންނަވާހެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ

ޒުވާނުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ޓަރފް ދަނޑުގެ ވާހަކަާއއި،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިމެނިއްޖެ. އޭގެތެރޭަގއި، ޚާއްަޞކޮށް
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އަޅުގަނޑު ދާއިާރގެ އެންމެ ޮބޑަށް ކަންބޮުޑވާ އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލުގެ ހޯުލގެ ވާހަކަާއއި، ައދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް މިހާރު 

ގޮތަކަށާއި،  ވީރާނާވަމުންދާ ފްލެޓަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންަނށް ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭނެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޭޓޑިއަމް ތަރައްޤީވުމަށާިއ، އަދި އިތުަރށް މިސްކިތެއްގެ ވާހަކަ ައުޅގަނޑުމެންނަށް ހިމެނިގެން 

ހިނގައްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖުމުލަކޮށް ކުނީގެ މަްއސަލައަށާިއ، އަދި ރަށް ގިރުުމގެ މައްސަލައަާށއި، ދެންހުރި 

ކަންބޮޑުވާ ހުރިހައި މައްސަލަތަަކަކށް މި ބަޖެޓުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ެއޑްރެސްކުެރވޭ.  ފުވައްމުލަުކގެ ރަްއޔިތުން

އެއީ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އަޅުގަނޑު ދައުލަތުގެ ހުރިހައި ަވޒީރުންނަށް ގޮަވއިލަނީ، އަދި 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެްސ ގޮަވއިލަނީ މި މައްސަލަ...

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

އެބައޮްތ ވޯޓު.  ަގއި 1:30އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓުެގ ފަހުން، ައޅުގަނޑުމެްނ 

އަކަށް. ސް ކޮމިޓީއެހެންވީމާ، ޭއގެފަހުން؛ އަދި އޭގެފަހުން ވޯޓަށްފަހުގައި ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ދާންޖެހޭ މުޅި މަޖިލި

އިސްދޫ  ތުއަރުވާނީން އަނެއްާކވެްސ އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދާނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞައޭގެފަހުން ދެ

ކުނު ފަންނު ދެމާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީަމށް. ދެން އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތުއަރުވާނީ 

ނގޭތޯ. އިށް އެދެން އާދެ! ެއހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ތިއްެބުވން ވަރަ ރިފާޢަށް.هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންގެ . ަރއްޔިތުއް ޗެކުކޮށްލަެދްއވުން އެދެންއާދެ! ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގެްނ ކާޑުޮކޅުތަ

 ،ޖެުޓގެ ބަހުސް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަ 2019ވަނަ މައްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން،  36މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޓަަކއި ށްގެންިދއުމަބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ ބަހުްސ ކުރިއަށް

ން ންގެ ތެރޭމިހާތަނަށް ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ،ހުސްވަގުތަށް ވެްސ ތަންދީެގން

މެންދެން އަރުަވއި ނިޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްަބވާ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

 އެދެން.  ޓުދެްއވުންވޯއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުުރމާ މެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 49    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

. 85ލަ އަދަދު؛ މުއާދެ! އަުޅގަނޑު މި ދަްނނަވައިލަނީ ދެންމެއަކު ެނުގނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިީލހުގެ ޖު

. ނުފެންނަ 45ދަދު؛ . ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އ49ަހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ތް. ނެރަކު ވެސް ބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެން

 .45ލަ؛ މު. ޖ23ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކުރ45ުވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަރުންގެ ތްތެރި މެންށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ އިްއޒަމިހާތަނަށް ފުރުޞަތަ ،އެހެންކަމުން، ހުސްަވގުތަށް ެވސް ތަންދެމުން

ވަިއ އަރުރުޞަތުފުތެރޭން ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބަާވ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަގުުތ އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

هللا ދުލްބާރީ ޢަބްދުކުެރންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 7.1އާދެ! އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ށް އަ (ނޫނުގެ ގާނެގުމުމުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެްކސް) 2011/10ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ށް ންނަވާ ގޮަތކަމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަ ަމޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމާއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 66    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 85އާދެ! އަުޅގަނޑު މި ދަްނނަވައިލަނީ ދެންމެއަކު ެނުގނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިީލހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ 65ދަދު؛ އަ. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ 66ބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ެމން

ތް. ނެރަކު ވެސް ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަ

 65ޖުމުލަ؛  .33ން ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކުރ65ަވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކުރުމަށް މުޅި ދިރާސާިމ ބިލު  ،. އެހެންކަމުންލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކުރައްަވއިފިމަޖި ބިލު  މި ،އެހެންކަމުން

 ކަމަށް ދަންނަވަން. އަކަށް ފޮނުިވއްޖެޓީމަޖިލީހުގެ ކޮމި

 

 )މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ކުރިައށްގެންދެވުން(

 (އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި )ރި
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 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޑ ޅުގަނއާދެ، މިހާހިސާބުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ޖަލްސާައށް ބަދަލުވީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަ

މެއަކު ރުޙަލާ. ދެންބަޖެޓުގެ އެންމެފަހު ބަހުސްގެ މަ ،ފަދައިން ންނަވާނެއެނގިަވޑަިއގަ ގެންދަނީ މުން މިފުރުޞަތުއަރުވަ

ންފަިއވާ ޑަިއގެރު އެދިވަ މިހާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާސްޮކށްދެއްވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެްނ މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަިއ ތިއްެބވި

މަ ފުރަތަ އެންމެ މިހާރު ތުން ގެންދާނަން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު އެގޮ އަރުަވމުންބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު

  ށް.ދަންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީ މެިއއްޒަްތތެރި އިސްދޫ ދާއިާރގެ ާއދެ،  ؛އޮތީ އަރުވަން މިފުރުޞަތު

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ން ވާހަކަދަްއކާލަ ށްލަތުގެ ބަޖެޓަރަށް ލަފާކުރާ ަދއުވަަނ އަހަ 2019` ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 .ދަންަނވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ އަުޅގަނޑު ުޝކުރު ދެވަނަ ފުރުޞަތު ލިބުނުކަމަށް

 ކުޅޭކަެށއް އުޅެނީ ކުޅިވަރު  އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާތަުކގެ ރައްޔިތުން ޕާޓީތަކަށް އެ ދާިއރާއެްއގެ ގޮނޑިތައް ދީގެން މި

ެއ މެދުވެރިެވގެން  ގުޅޭ ަސރުކާރު އް އެ ޕާީޓއަކާއެއީ ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންަތްއތަ ނޫން.

އި މަންފާ ޔާލާބަ އި ޙައްޤުަތކާއި ބޭނުންާވ އެންމެހަ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީަމށްކަންތައްތައް ހާސިލުކޮށްދިނު

އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަށް  .ޓަކައިނުވަތަ ލިބިގަތުމަށްތުަމށް ިއގަކާުރ މެދުވެރިވެގެން ހޯދަހުރި ކަންތައްތައް ސަރު

 ކުޭޅކަށެއް ތަނަށް ކުޅިވަރު ލާއިުރގައި ައޅުގަނޑު ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކަން ވަރަށް ހިތްދަތިވޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިއިބަލަ

މެންގެ ދާއިާރގެ އަުޅގަނޑުވުރެ މަތީ ބަޖެޓެއް ފާސްެވގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރުގައި  ބިލިައނަށް 30ނޫން އަންނަނީކީ. 

 5ފެށެން އޮްތ  ،އަހަރު 5މި  އިރުއިނެތް ފަކުެރވިއް ގެ ތެޭރަގއި ކަމެއަހަރު 5އިދޫއަްށ ވޭުތވެދިޔަ ލަ އިސްދޫާއއި ކަ

ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަުކެގ  ކަމެއް. އެންމެ ނެތުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރާވެސް ކަމެއް ޖެހިފައި ަގއިއަހަރު

ބޮުޑ  ެއއްފަސްގަނޑެްއަގއި ޮއންނަ ދެ ރަށް. ވަރަށް ،އެއީ  ދެ ރަށަކީ  އިދޫލަްއ ެއއީ ިއސްދޫއާއި ކަކަމެ އްތެރެއިން އެ 

މީހުން  ،ޗަކަހެދި އި ވިއްސާަރވުުމގެ ސަބަބުން މަގުގަމަގެއް ޮއވޭ. އެ މަގުަގއި ވިއްސާރަ މޫސުމުަގއި ނުވަތަ ދިގު

ހަމަ  ކުބަވޭ ހަމަ ވަރަށް ުޒވާން ކުއްޖަކުރިން އެ އަހަރު ދޮޅު  ވެސް އެަބވޭ. މީގެއި ފުރާނަ ގޮސްފަ ގެމީހުން ،ވެއްޓި 

ވަިކވެގެން. ެއ  އަުޅގަނޑުމެންނާ ން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ގޮސްފަިއވޭމަގެްއގެ މަތިން ވެއްޓިގެ ،އެއިން މަގަކުން ެވއްިޓގެން

ހެންވީމާ، މިފަދަ ހިތާމަވެރި ދާ ދަރިފުޅެއް ވެސް. އެ  އަހަރަށް ދާ ނުވަތަ ދޮޅު އަހަރަށް މިހާރު ދެ  ،ޒުވާާނގައި ޮއވޭ 

 ހާދިސާތައް ދިމާވާއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ެއބަޖެހޭ ސަރުކާރަށް އަންނަ ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކުން ކަމުގައި 

ޕްރޮގުރާމުތައް މި ހިންގަނީ. ކައިރީަގިއ  ރައްޤީކުރުުމގެ ޕްލޭން ނުވަތަކޮންގޮަތކަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ތަ ،ވިޔަސް 
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ހަމަ ޭއގެ ރަށެްއ. ެއކަމަކު މިދެންނެވި ފުރަތަމަ ވެސް ގެ ަރށެއް. ދެވަަނއަށް އޮންނަނީ އާބާދީ 1000އޮންނަނީ 

ތަރައްޤީގެ އެހެން ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިުރަގިއ ދެން ޖެހިގެން އޮންނަ ، އި ނަރުދަމާ އަޅާފައި ރަށުގަދެންނެވި 

 ނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިއޮން ގޮތުން ޭބނުންވާ ނަރުދަމާ ވެސް ނާޅާ މި ރަށުގައި އަސާސީ

ންނާިއ އިސްކޮށް ތިބޭ މީހު އިއެ ޕާީޓއެްއގަ  ،ގޮތަކީ ނުވަތަ ކުރަން އޮންނަ ،ޮއންނަނީ ކަންތައްތައް ކުރެވިަފއި މި

ިތ ގޮތަށް އޮންނަކަމުގައި ވަންޏާ ުނވަތަ ބޮޑެ ކަންތައްތައް ވާތިބި މީހުންނަށް ގުިޅފައި  އިސްކޮށް ތިބޭ މީހުންނާ

ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މިއީ  ކަމަށް  ގޮތަށް މީހުންނަށް ކަންތައްތައް ވާ ތިބޭ މެންބަރުންނާއި އެ މެންބަރުންނާ ގުޅިފައި

ތާނގަިއ  އޮތް ކުރިއަށް މެންރައްޔިތުންގެ ވެިރކަމެކޭ ނުިކޔާނެ. އަދި ޕާީޓގެ ވެިރކަމެޭކ ވެސް ނުިކޔާނެ. އަުޅގަނޑު 

ޚްލާޞްތެިރކަމާ އަހަރު ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ވަރަށް އި 5ގަނޑު ނޭދެން. ވޭތުވެިދަޔ ެވގެންދާކަެށއް އަޅު އެހެން އެކަން

ސް އަޅުގަނޑު އޮންނާނީ ވޯޓުދީފަ. ކުރަމުން އަީއ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި. ޮކންމެ ބަޖެޓަކަށް ވެއެކު މަސައްކަތް 

. ފައިާސެއއް ނެގުުމގެ ގޮުތން ވޯޓެއް ނަގާފަ އިޒު ފައިާދއެއްނޯންނާނެ ނާޖާ  އް ނޯންނާނެ. ެއއްވެސް ވޯެޓއްހަދާފައެދެކޮޅު

ދަންނަވަނީ. އެަކމަކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު  ހެން މިމިނަގާފައި ދީފަެއއް. އެކަހަލަ އަޑުތައް ިއވޭތީ އަުޅގަނޑު 

 ވެސް އެބަ މީހުން  މަސައްކަތްކުރީމަ ކޮބައިތޯ އޭެގ އަގު؟ ކޮބައިތޯ ިއސްދޫ ދާިއރާގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤު؟ ހަމަ އެ

ވެްސ އެބަ ބޭނުންވޭ ކަރަންުޓގެ  މީހުން މީހުން އެބަ ބޭނުންވޭ މަގުތަުކަގއި ދުްއވަން. އެ ކުރަން. އެނާޚާބޭނުންވޭ ފާ

މިހާރުގެ ކޯލިަޝނުގެ ސަރުކާރަށް އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑު ޚިދުމަތް ރަނގަޅަށް ލިބެން. އެހެންވީމާ، މިހާރުން މިހާރަށް 

ިއސްކޮްށ  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ،ލީޑަރުންނަށް 4 ، ލީޑަރުންނަށްހުރިހާ ،ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްުކރަން

 އޮތް  އެ ،އިދޫަގއި މަގު ލަކަމެއް އެއީ އިސްދޫ ކަ ރަންޖެހޭކު  ކޮށްމުއްރަށް މުހިހުންނަވައިގެން އެކަން ކޮށްދެްއވުމަށް. ވަ

ސާލަކަްށ މިދިޔަ އްަތއް އެބަކުރޭ. މިެދއްވުން. ެއއަށްވުރެ މާ ކުދިކުދި ބޮޑެތި ކަންތައި މަގު ތާުރއަަޅއިގެން ަހްއދަވަބޮޑު

 ކިަޔއިގެން  އޭވޭޒް ދިނީ. އަުޅގަނޑު ކޯ އިންނަށް އަޅަވޭ ބޭނުންނުވާ މީހުޒް ކޯިދންއިރު އަޅައިވޭ ޒް ސަރުކާރުން ކޯ

ވޭ ޒް ނުކުރޭ. އެކަމަކު ކޯ  ހަވާލެއް ބަަޔކާ ފައި ވެސްޭވއެއް ހަދައިނުދިން. ޓެންަޑރކޮށްޒްކޯ  .ހެދިން. އާދޭސްކުރިންރޮއި

ލީ. އިެއއްލަ އި ޭވ ބުރިކޮށްލަޒްވޭޓަރު ހިފަިއގެން ނިކުމެ ކޯ ކަ ދުވަހު އެކްސް  ިދނީ. އަނެއް އިްށ ހަދަންނުވާ ބަޔަކަބޭނު

ބޮޑު ޚަރަދެއް  ލަން. ކަމެއް ކޮށްދޭއިރު މިހާއިވެސް އެބަޖެހޭ ބަލަ އެހެންވީމާ، ެއކަންކަން ބޭނުންވާ ބަޔެއްތޯ

 ލަން އެންމެ އިބޭނުންެވގެން ުއޭޅ ބައެއްޯތ ބަލައެކަްނ އެއީ  ާރއިރުަގއި، ކުރައްޔިތުންެގ ފައިާސއިން ހޭަދކުރެޭވއިރުަގއި

ކުޑަމިނުން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާ، ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުަތްއ ހިންގަން އެބަޖެހާ ވަރަށް ވަރުގަދަ މާސްޓަރ ޕްލޭނެްއ 

މިއަދުގެ ވެރިކަންކުރަްނ  ،އިރުމުންދާބަޖެޓު ހަދަ ސް ތެރެއިން މަޖިލި ގެރާވަން. މިސާލަކަށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން

ތެރޭަގއި  ގެއަހަރު  5ލަްއވަން ކުރިން އެދިޔަ އިވެސް ޖެޭހނެ ބައްލަވަ  ހުންނަވާ ބޭފުޅުން ނުވަތަ ކޯިލޝަނުގެ ބޭފުޅުން

 ިއ،ފައި ހުީރ ކޮންތަންތަނެއްތޯ ބަލަބޮޑެތި ކަންތައްަތއް ކުެރވިފަިއ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ ނުވަަތ ކަންތައްަތއް ކުެރވި

އޮތް ވަގުތުތަކުަގއި ދެންހުރި ތަންތަން ގެނެވޭތޯ ދެން  އަށް އެއްހަމަ ލާފައި ެއއާއިޖަްއސަންތަނަށް ކުޑަކޮށް މަޑުއެތަ
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ރަށް އޮންނަންޏާ  4ކުރަމުންދާއިރުަގއި ދާއިާރއެްއގަިއ  ންްއގައި އަުޅގަނޑުމެން ވެިރކައަހަރުގެ ަދއުރެ 5ބަލަން. ނުވަތަ 

 ،ނިންމައިފިްއޔާޕްލޭނުކޮށްލައިގެން ސް ޔަަރއްޤީކުރާ ޮގތަށް ނިންމިތައް ތަކިމިސާލަކަށް އަހަރަކު ރަށެްއ 

ދާނެހެން. އެހެންވީމާ،  ކޮށްލަިއގެން ނިންމަިއފިއްޔާ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ަތންކޮޅެއް ލުއިފަސޭަހކަމާ އެކު އެކަންޕްރޮގްރާމު

ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމުަގިއ  އްކޮށް މިއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ަރއްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެ 

ވަނަ އަހަުރ  2019ވެސް ކުރަން. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްަތއް އިަފއިސާ ޖަހަ ގައިބަޖެޓު  ،ބަޖެޓު ވެސް ފާސްކޮށް

އި މިހާ އަންނާތީވެ، އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ނިކުންނަންވެގެން ރަްއޔިތުންގެ ލޮލުަގއި އަދުން ައުޅވާލަންެވގެން ބަޖެޓުގަ 

ވެްސ  ކަމެއް ހަދައިގެން ކަންތައްަތއް ކުާރކަށް. ކޮންމެހެޔޮުނވާނެ މިކަހަލަ ދޮގުކިަޔއިގެން ބައިވަރު އެްއޗެހި ޖެހީމޭ 

ނުވާނެ.  ދެއްވާ ވަގުތު ޖެހުނީމާ ލަހެއްފަހެއްކަމެއް އެބަޔަކަްށ  ،ަތޢާލާ އެ އަޅަކަށްهللا ތަޢާލާ. هللا ދެއްވާނީ 

ޞްތެރިވުން. އަުޅގަނުޑމެންނަށް އޮންނާނީ އިޚްލާޞްތެރިވުން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮންނާނީ އިޚްލާ

َ ނާންގަާވނެ هللا  ،ވީމާ. އެހެންނޫންނަމައަުޅގަނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރި  ސުވަުރގެ ވެސް ެދއްވަނީ َوَما أُِمُروا إَِّلا ِليَْعبُُدوا َّللاا

ނޫނީ.  އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެްއކޮށް ،ށް އަޅުކަންކުރަން ނާންގަަވއޭނަގެ ދީهللاިތޔަބަިއމީހުންނަށް  .ُمْخِلِصيَن لَهُ الِدِّينَ 

 އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް  ވިދާުޅވަނީ މިވެނި ެމންބަރަކުބަެއއް ލީޑަރުން ؛ެއުކ ކުރާ މަސަްއކަތެއް އެހެންވެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ެގ އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތްކަން ނޫންތޯ މެންބަރެއް ޞްތެރިކަން ހުރިތޯ ބައްލަވާފައިެގ އިޚްލާލީޑަރު އެ ދަންނަވާނެތޭ. 

ބުނާހެން  ޖެހެީނ އަުޅގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ ނުވަތަ ކުރަން މި އެނގޭނީ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުން ތަންތަނަށް ދާން މި

ޓަކައި ޯވޓުދޭންެވގެން. އްތަްއ ކޮށްިދނުމަށްރަްއޔިތުންނަށް ކަންތަ ،ދެނީ. ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤު ހޯދަން ޕާޓީއަށް ގޮނޑި މި

ކަމެްއ ރަށަކަށް  2ކުެރވެނީ. އަނެއް  ކަމެއް ކިރިޔާ ަރށަށް 2ރަށް އޮތިްއޔާ  4ވެގެންދާއިުރގައި  އަހަރު 5މާ ދިނީ

 ،ނުދާެނ. ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ކޯލިޝަނުެގ ސަރުކާރަށް ދަންނަވަންކަމަކު ނުކުރެވޭ. އެހެން

ކަންަތއްތަެކްއ  ަގއިނުގެ ސަރުކާރުއިްސ ޔާމީރަށަށް އޮތީ ރަ 2 އާާމބައިދޫއާިއ ދަނބިދޫ ،އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެމޭ

 ޚަރަދު އޭނޫންތޯއްވަްނވީއެހެންވެއްެޖއްޔާ ކޮށްދެ ންސަރުކާރު . އެކަމަށް އަުޅަގނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. މިކޮށްދެއްވާަފއޭ

ބޮޑުމަުގ  އި ހަދައިދިނުމާކޯޒްވޭ ؛ރަށަށް 2 އޮތް ދެންކަންނޭނގެ ވާނެ  ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ވެސް ،ވެސް ކުަޑވާނެ

ނޫންތޯއޭ. އެެހންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤތައް ހޯއްދަވައިެދއްވުުމގައި އެކަންަތއްަތއް ކޮށްދޭންވީ .ދިނުމާއިތާރުއަޅަ

ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑަށް އެބައޮތް. ެއއީ ައޅުަގނޑު މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ  ކޮށްދެްއވާނެކަމުގެސަރުކާރުން މަސައްކަތް 

ލީޑަރުން ތިއްބެވި ޕްލެޓްފޯމުގައި މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ހުރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ، އަުޅގަނޑުމެންެގ  ރަނގަޅު

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް ވެސް ދަންނަަވއިލާނަން، ރައީްސއޭ މިއީއޭ އަުޅގަނޑުގެ ހުރި ކަންބޮުޑވުމަކީ. 

ވިޔަްސ ހެވޭ. އަުޅގަނުޑމެންގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ކޮންމެހެން ބަޖެޓުގައި އެްއެޗއް ޖެއްެސވިަޔސް، ނުޖެްއސެ

ކަންތައްތައް ކޮށްދެްއވަނިކޮށް އެއީ ާރއްޖޭަގއި ކޮށްފައި ހުިރ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިާލއިރުަގއި މާ ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެްއ 

އިރާަތކުެގ މެންބަރުން ނޫން އެއީ. މިސާލަކަށް، މާލެއަށް ބަލައިާލއިރު، މާލޭގަިއ ތިއްބަާވ މި މާލެއަށް ނިސްަބތްވާ ދާ
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ނުޖެހޭ މާލެއަށް ކަމެއް ކުާރކަށް ދަންނަވާކަެށއް. ހަުއިސންގ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންަނވާ ބޭފުޅަުކ ބޭނުންފުޅުވީމާ 

ބަޖެޓުގައި ނުޖަހާ ވެްސ އަދަދެއް؛ އެ ބޭފުޅުްނނަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަާވހާ މަތީ އަދަދުން ފައިސާ 

ތާކުނުޖެހޭ ގޮތަށް ކޮށްފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް. މިސާލަކަށް، މާލެ ތަރައްޤީކުރަން ހޭދަކުރަމުންގެންދަވަނީ. މިއީ ތާކުން

 ހަދައިގެން އަުޅގަނޑުމެން ކިަތއް ރަށުަގއިތޯ ބޮޑު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ ގެ ިއއްޒަރާއާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. ދެން މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއި

 ރިފާޢަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބިލިއަނަށް  30ބިލިއަނަްށ ހުށަހެޅި ބަޖެޓު، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  29ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، 

ވައިލާނީ އަުޅގަނުޑމެން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ެވސް ފާޅުކުރި ކަންބޮޑުވުމަށް ބޮޑުެވގެންދިޔައިރު ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަ

ޙައްލެއް މި ރިޕޯޓުން ލިބިފައިނެތޭ. މާލޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މައިގަނޑު ގޮެތއްަގިއ މި ހުންނަނީ އެކީއެަކއްަޗކަށް 

ނު ދާއިރާގައި ޒުވާނުން މާފަންނު ދެކު ؛ދާއިރާ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ިނސްބަތްވާ އި ެއކުލަަވއިލެވިފަބަޖެޓުގަ

ބެހޭ  ހަކަ އަުޅގަނޑު ވާނީ ުޒވާނުންނާއެ ވާ ،ކުޅުމަށް ޓަކައި ޓަރފް ދަނޑެއްގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިފުޓުބޯޅަ

ްތ އޮ އްދުަގއި ފުޓުބޯޅަ ކުޅެުމންދިޔަ ޓަރފް ދަނޑުރަހަ. ކުީރަގއި އެ ސަެވސް ގެނެސްފަ މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް

. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބިުމެގ ފަުގޅިގެން އެ ބިން ވަނީ ނެގި ކާ އްދުަގއި މިހާރު ކުރިއަްށދާ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢަސަރަހަ

ުކ އެާވކަން ހިތާމަޔާނުއިއްދުން އެއްެވސް ބިމެއް ެއކަށަައޅާފައެ ސަރަހަ  ހަމަޔަށް ައއިއިރު ވެސް ލުގައި މިއަދާބަދަ

ބަޖެޓު ކޮމިީޓއަށް ރަސްމީ ސިފައެްއގައި ވެްސ  ،ގައި އަުޅގަނޑު ބޭުނންވީ، ިމ ބަޖެޓުފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގައި ޓަރފް ދަނޑެއް  ،މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިލަދެްއވާށޭ ށަހަޅައިލިން ޔޫތުހު

އިުރަގއި ވެސް އަިދވެސް މިކަމަށް އެޅޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އައި

 ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނ އެކު ފާހަގަކުރަން. އޭުރަގއިނުވާކަން ހިތާމަޔާއެްއވެސް ކަހަލަ ޙައްލެްއ ލިބިފައި

މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުްނގެ ލޮުލގައި އަނދުންތަކެއް ެއޅުވުމަށް ުނވަތަ ކުރިއަށް އޮތް ރަްއޔިތުންގެ  ،ދިޔައިންދައްކަމުން

ޭއެގ  ،ތައް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިާވއިރުމުކޮށް ހަދާފައި އޮތް ބަޖެޓެކޭ. ދާއިރާތަުކގައި ައއިޓަތިޚާބަށް ޓާގެޓުލީހުގެ އިންމަޖި

ވަރަްށވުރެ ވެސް ުކދި އަދަދުތައް ޖަހާފައި ހުރި  ވަނަ އަހަރު ފަށައިގަެނވޭ 2019އެްއވެސް ައއިޓަމަކީ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް 

އެކު ަތއްޔާުރކޮށްފައި އޮތް ބަޖެޓެކޭ ބުނަން ދަތި. މާ، މިއީ އިޚުލާްޞތެރިކަމާފެނިގެންދޭ. އެހެންވީއައިޓަމުތަްއ އެަބ 

ޕީ.ޕީ.އެަމކީ  ،އަޅުގަނޑުމެން ،އަުޅގަނޑުެމން ފެށުނީއްސުރެ ވެސް ދައްކަމުންދިޔަ ވާަހކަައކީ އެހެންނަމަވެސް،
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ައށް މަސައްކަތްކުާރ ޕާޓީެއއް. ިއ މަންފާބަޔާަރއްޔިތުންެގ ލާ ،އަބަދުވެސް ަރއްޔިތުންާނއި ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަގަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރު ޮއވެ ހަދަމުންދިޔަ ބަޖެޓުތަކަށް  ،ހަމަޔަށް ހަދަމުންދިޔަ މާ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދާއެހެންވީ

އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުރާނަން. އަުޅގަނޑުމެން  ،ޔަސްބަރުން ތާއީދުނުކުރިއިދިކޮުޅގައި އޭރުަގއި ތިބި މެން

 ބަޖެޓަށް ވޯޓު ވެސް ދޭނަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންގެންދާނަން މި ބަޖެޓުގައި ހުރި މި

އަދި އެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަްނ  .ެވގެންދާ މިންވަރުއް އެ ރަްއޔިތުންނަށް ތަންފީޒުޕްރޮޖެކްޓުތަ ،ކަންތައްތައް 

ކޮޅު ސިޔާީސ ޕާޓީއެްއގެ ޒިންމާ އަުޅގަނުޑމެން އަދާކުރާނީ ހަމަ ނުކުމެ ، ޒިންމާދާރު އިދިވީމާވެސް ދަްއކާނަން. އެހެން

މި ބަޖެޓުަގއި  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ އަދާކުރާނީ މަގުމަތީ ބޭކާރު ހަޭޅއްލަވާކަްށ ނޫން.

 އި އެ ރައްޔިތުންނާމެ އެދެވޭ ގޮތެްއގަވާ ޕްރޮޖެކްޓުތަާކއި ޚިދުމަތްތައް އޭގެ އެންޔިތުންނަށް ދޭން ވަޢުދުވެފައިރައް

ބަޖެޓުަގއި ުކޑަކުަޑ  ،ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އޭރުަގއި ެވސް ކަންބޮޑުވުން ފާހަގަކުރަމުންިދޔައިން

، މާޖަހާފައި އޮްތ ވާަހކަ. އެހެްނވީސްކޫލުތަަކށް ދާ ކުދިންނަށް ސަިއގެ ކަްނތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް  ދަދެްއގެ ފައިސާ އަ

އެންމެ ފަހުން މީޑިޔާތަކުން މި އަޑުއިިވގެންދަނީ ނިކަމެތި ކުއްޖާއަށޭ ސަިއ  ، ބަދަލުވެޅި ރޫހުމިހާރު މު

، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުަގިއ އެގޮތަކަށް ނޫން. އެހެންވީމާ ހަމަޖެހިގެންދާނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޢުދު ފެނުނީކީ

ގަިއ  2013ށް އަުޅަގނޑުމެން އޭރުގައި ރިޔާީސ އިންތިޚާބަ ،އީއެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކަށް ވެގެންދިޔަ 

ާހސް ރުފިޔާ، މިގޮތަށް ބެނާއެްއގައި ޖަހާފައި އޮތް ޝަކުވާ  10މަސްވެރިއަކަށް  ދިޔައިރުަގއި ޮކންމެކެމްޕޭނުކުރަމުން

ތަޢާރުފުކުރީމާ އޭަގއި  އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް. ެއހެންނަމަވެސް، އޭތި ނިޒާަމކަްށ ގެނެސް، އެ ނިޒާމު އަުޅގަނޑުމެން

ބައިވެިރވާނެ ބައެއް ނެތި، އެ ބައިވެިރވި ބަޔަކަށް ޭއެގ މަންފާ ލިބި، ބައިވެރިނުާވ ބަޔަކަށް މަންފާ ނުލިބުނީމާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވަޢުދު ނުފުއްދޭ ކަމަށް ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގއި އެ ނުތަަނވަްސކަން ހާމަކުރަމުން އިދިކޮުޅ 

ހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް މިއަދު އޮތް ެއންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުަމީކ، މިދެންނެވި ކުދިންނަށް ފަރާތްތަކުން ދިޔަ. އެ

ސައިގެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖެހިގެންދާއިރުގަިއ ެއކަމާ ގުިޅގެން، އެ ސަިއގެ ކަންތައްތަްއ ހަމަނުޖެހޭ ކުދިންނާއި ހަމަޖެހޭ 

ންނަަކށް ނުވިސްނޭނެ ކީްއވެބާއޭ ތިަމންނައަށް ސަރުކާރުން ސައި ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި؛ އެއީ ަވރަށް ކުޑަކުދިން. އެ ކުދި

ހަމަޖައްސައިދެނީ. އަެނއް ުކްއޖެއް؛ ތިމަންނައަށް ކީްއވެބާޭއ ސަރުކާރުން ަސއި ހަމަނުޖަްއސަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ 

ރެއަށް އެ ވާހަކަތައް ޑިސްކްރިމިނޭޝަނެއް މި ލެެވލްގައި ުކޑަކުދިންގެ ތެރޭަގިއ އައިސް އެ ވާހަކަަތއް ްސކޫލު ތެ

ދެކެިވގެންގޮސް ބްލީކުރުން ކަހަލަ ބިރުވެރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަށް ކުދިން ެވއްިޓެގންދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ކަންބޮޑުވުެމއް. އެހެންވީމާ، މިކަން ކަމަށް އަދިވެސް ސަރުާކރުން ރިޢާޔަތްކޮށް، ރަނގަޅު އެދެވޭ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން، 

 މިކަހަލަ ިޚދުމަތްތައް ތަޢާރުފުވެގެންޮގްއސި ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރަްއޔިތުންނަށް އެދެވޭ ގޮތަކަށް

ފައިދާހުރި ގޮތްތަކެއް އެއިން ފެނިގެންދާނޭ. އަޅުގަނުޑގެ ެވސް އުްްމީދަކީ، މި ސަރުކާރުން ކުރަން ފަށަން ބަޖެޓުގައި 

މެ ެއދެވޭ ގޮތެްއަގއި ލިބިގެންދިއުން. އަދި ސަރުކާރުން ކުރަން؛ ޖަހާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ އެން
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ސަރުކާރުގެ ތަަރއްޤީގެ މަްޝރޫޢުތަކާއި އަދި ސަރުކާުރެގ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި މި ރައްޔިތުްނގެ 

މަޔަޤީނުން ވެސް މަޖިލީހަށް ގެންނަ ކޮންމެ ބިލަކަށް، އަދި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ އެއްބާރުމެއް ހަ

އަޅުގަނޑު ދޭނެކަން އަުޅަގނޑު ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަށާއި އަދި މުޅި ސަރުކާރަްށ ވެސް ޔަޤީންކަން ދެން. 

އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ފެނިގެންނުދަނީ މި ޝައުޤުވެރިކަްނ، އަދި މި 

ބަތްވާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ދައްކަމުންނުދާކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އިޚްލާޞްތެރިކަން މިއަދު ސަރުކާރަށް ނިސް

ހެނދުނު ވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ނުފެށިގެން އުޅެންޖެހުނީ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން. ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ވަޢުދެްއ 

އިޞްލާޙު، އެ ބަލައިގަންނަން  ފުއްދުމަށްޓަކައި މައްސަރު ެޓކްސް ކަނޑާލުމަށް، ޓެކްސް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހުނު

ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނުނެިގގެންިދޔައީ ހަމަ މި ތަނުަގއި ކޯަރމް ހަމަނުވެގެން. އެހެންވީާމ، މި ކަންކަމާ އަުޅގަނޑު 

ގަބޫލުކުރަނީ އެބަޖެހެއޭ މުޅި ސަރުކާރުން ވެސް ސަރުކާުރެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕާ ވާހަކަަދއްަކއި މި ކަންކަމަށް ޙައްުލ 

ބޭފުޅުންގެ އިޚްާލޞްތެރިކަން ދައްކަން. ައޅުގަނޑު ހުރިހާ ވެސް ދުޢާއަކީ، ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް އަދަށްވުރެ  ހޯދައި، އެ

ފެހި މާދަމާއެއް ދައްކަަވއި، ައޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް އުާފެވރި މުސްތަޤުބަލެއް ތަރައްޤީގެ އާ ކުރިބޯށިތަކަކަށް ވާސިލު 

 ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. . هوالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتވުން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ

ާރގެ ވަންދޫ ދާއިއަުރވަްނ އޮތީ، އިހަޚަލީލަށް. ެއއަށްފަހު، ައުޅގަނޑު ދެން ފުރުޞަތުهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 އަށް.هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އަުޅަގނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ . السالم عليكم`. 

އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ަވރަށް އުފަލާއެުކ ފާހަގަކުަރން، މަނިކުފާނު ރިޔާސަތާ ޓަކައި. އި 

ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވި ފަހުން މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުެރްއވުމަށް ޓަކަިއ މަނިކުފާނު ކުރަްއވަމުންގެންދަާވ 

ސް ައވަހަކަށް ެފއްޓެވުމަށްަޓކައި މަނިކުފާނު މަސައްކަތްޕުޅު. އަދި ޭއގެިއތުރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްަކތް ވީހާވެ

ނިންމަވާފައިާވ، މިއަދު ވިދާުޅވި ބަސްކޮޅަށް އަުޅގަނޑު ަވރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެްސ ދަންނަވަން. އެާއއެްއކޮށް، 

ފ. އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ ަރއްޔިުތންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން އޮތް ވާހަކައަީކ، އަުޅގަނޑު ދާއިރާގެ ދެ ރަށް؛ 

ދަރަނބޫދޫއާއި ފ. ނިލަންދޫ. ފ. ދަރަނބޫދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ހިމެނިފައި އެބައޮތް 

ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދިއުން. އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑު އުާފކުރާ ކަމެއް. ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ 
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އެަބޮއތް ފެނާއި ނަރުދަމާ ވެްސ ހިމެނިގެންގޮްއސަ. އެއީ ވެްސ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރާ އަިއއިރުަގއި ބަޖެުޓގަިއ 

ކަމެއް. ެއކަމަށްޓަަކއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަދި ބަޖެުޓ 

ކުރު ދަންނަވަން. އޭގެއިތުރުން، ފ. ނިލަންދޫއަށް ކޮމިޓީގައި މަސަްއކަތްކުެރއްިވ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

ބަލާއިރުަގއި ފ. ނިލަންދޫގައި އާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓް އައިއިުރގައި ނެތްކަމުަގއި ިވޔަސް، ޮކމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ކޮމިޓީެގ 

 ބިން ހިއްކަން ފެށުން މަރުޙަލާގައި ފ. ނިލަންދޫަގއި އިސްލާމީ މަރުކަެޒއް ބިނާކުރުާމއި، އަދި ޭއގެއިތުރުން އެއަރޯޕޓުގެ

ހިމެނިފައި އެބައޮތް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ނިލަންދޫގެ ރަްއޔިތުންގެ، ފ. އަތޮޅު ރަްއޔިުތންގެ ވިންދާ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ގުޅިފައި އޮތް އެްއޗެއް ފ. ނިލަންދޫގެ ެއއަރޕޯޓަކީ. ފ. ނިލަންދޫގެ އެއަރޕޯުޓ ވެގެންދާނީ ފ. އަތޮުޅެގ 

ްއދުގައި ދިިރއުޅޭ ދ. އަތޮުޅގެ އުތުރު ބިތުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރިކަްނ ރައްޔިތުންނަށް، އެ ސަރަހަ 

ގެނެސްދޭނެ ވަސީލަތަކަށް. ަދތުރުފަތުރުގެ ވަރަށް ފަސޭހަ ވަސީލަތަކަށް ވެގެންދާނެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިފިްއޔާ 

ތް ގޮތުން އެންމެ ދަތުރުކުރަން އުނދަގޫ، އެންެމ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު އޮ

ދުރު އަތޮެޅއްެގ ގޮުތގަިއ ރާްއޖޭގެ މެދުތެރޭަގއި އޮަތސް ެވސް ފ. އަޮތޅު ވެފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަްށ 

ތް މަނިކުފާނުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިަކމާ އެއްކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައއިސްފައި މި އޮ ގޮތުން ބޫލުކުެރވޭގަ

ސަރުކާރުން މިކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ހައްދަަވއިދެްއވުމަށްޓަަކއި ވަރަށް ބުރަ މަަސއްކަތްޕުޅުަތެކއް ކޮށްެދއްވާނެ. ައޅުގަނޑަްށ 

އެނގޭ މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް މަނިކުފާނަކީ އަޅުަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންާނ ވަރަށް ގާތްކަން އޮންަނ 

 ާޚއްޞަ މަަސއްކަތްޕުުޅތަކެއް މަނިކުފާނު ކޮށްެދއްވާެނކަމާ ދޭތެރޭގަިއ އަުޅގަނުޑ ބޭފުޅެއްކަން. އެހެންވީމާ، މިަކމުގައި

އެްއވެސް ޝަްއކެތް ނުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނުޑގެ ބައެއް ކަންބޮުޑވުންތައް ެވްސ 

ެއއް ކަންޮބޑުވުްނތައް ވެސް ދަންނަަވއިލާނަން. އެބަ ހުރި އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން. ައޅުގަނޑުގެ ހުިރ ބަ

އޭގެތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ވުރެ ބޮޑަްށ 

ޮބޑުާވ  އާމްދަނީ މަދުވާ ބަެއއް ިސާޔސަތުތައް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އަންނަ މަންޒަރު. އަދި އޭެގއިތުރުން، ޚަރަދު

ބައެއް ިސޔާސަތުަތއް ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. ޭއގެތެރޭަގއި އާމްދަނީ މަދުވާ ސިޔާސަުތގެ ތެޭރގައި 

ޓެކްސްއިން ބައެއް  ދިޔަ ބިލު ވެްސ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަމިއަދު ހުށަހެޅިގެންއަޅުގަނޑު ހަމަ 

ހަގަކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ ދިއުން ެއއީ ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާއުނިެވގެންދާ

ކަމުގައި ވެސް މި ަވގުތުަގިއ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން.  ލުއިފަސޭހައަކީ އެކަމަށްޓަަކއި އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމެއް 

 ހޭ ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޖެސްނަން އެބައަޅުގަނޑުމެން ވި ،ކަމަށް ވާނަމަ އެހެންނަމަވެސް، އާމްދަނީން ބައެއް އުިނވާ

ގޮތެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުން ހެދޭނީ. ނޫނިއްޔާ ކޮންކަހަލަ އާމްދަނީތަކެްއ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ދެން ކޮން

ފުރުޞަތުަތްއ އޮތީމަތޯ އަުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ ނިންމުންތައް މި ނިންމަނީ. މިއީ ހަމަ އިއްޒަތްތެިރ  ،އިތުރުވާނެތީތޯ

ސަރުކާުރގެ ވަޢުދުތަުކގެ  ، އާއިތުރުްނ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޑަށް ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. އޭގެބޮ ރައީސް، ވަރަށް
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ދޭ ސްކޫލުތަކުގައި މެންނަށް ފާހަގަކުރެިވެގން އެބަތެރެއިން ހަމަ ސަބްސިޑީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ައުޅގަނޑު

ން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ެއކަމަކީ ވެްސ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާގެ ިސޔާސަތެއް ކަނޑަެއޅިގެން އެަކން ދާކަ

ކުރުމަށް އެހެންނަމަވެސް، ސިޔާސަތު ތަންފީޒުއޭގެ ޒާތަށް ބަލާއިރުަގއި ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވުން ވަރަށް ެއކަށީގެްނވޭ. 

ގެ ަސއިީކއަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ދެްއވި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ކުަޑކުދިން

 ދިއުމުަގއި ވުމަކީ ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއްނެ ސިޔާސަތެްއ ކަމަށް ެއ ތަްނފީޒުެވގެންދާއޭގެތެެރއިން ައސަރުކޮށްފާ

ދިއުން އިްއޒަތްތެިރ ނެތި މި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުެވގެން ، ތަފާތުކުރުމެއް ގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެހެްނވީމާކަމަށް އަޅު 

ކަމަކަށް ވެގެންާދނެ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް އެ  މުންގެ ހެދިބޮުޑވުމަށް ވަރަްށ މުހިއްުކަޑކުދި އުުމގެސް، އެީއ ޤަރައީ

 ސަމާލުކަމެއް ދެްއވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުެރިވގެންދާއިރުަގއި ޚާއްޞަ

ދާއިރުގަިއ، އެްއގޮތަކަްށ އްކަލަ ވާހަކަަދއްަކމުންވަނީ އެއުއްމީދުކުރަން. ދެން އޭެގ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނަޑށް ހީ

 އިތުރުން އަުޅގަނޑު...ރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ އޭގެ ވެސް ދަތިކޮްށގެންނުވާނެ ކަްނނޭނގެ މިގޮތަށް. ިއއްޒަތްތެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ ންނަވަންނަށް މި ލިބިވަޑަިއގަވަރަށް ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ...ވާހަކަދަްއކަވަން. އެހެންވީމަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ތެޭރގައި... އަހަރުދުވަހުގެ 5ޮކށްލަން ފާއިތުވެދިޔަ އިތުރުން ައޅުގަނޑު ފާހަގައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަދި ޭއގެ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ގޮތަށް ހަރަކާތްތައް ނުބެހެއްޓެވުން ވަރަށް ބޮޑަށް.  ދަތިފުޅުވާ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކޮށްދެްއވަން ިތ ހަކަެދއްކުމުެގ މާޙައުލެއް ާޤއިމުދަންނަވަްނ ައޅުގަނޑަށް ވާ ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް ބޮޑަށް

 5ދައުަލތުގެ ކުންފުނިތައް ވަުރގަދަުކރުމަށްޓަކައި ފާއިތުވެިދޔަ  ކަތްޕުޅަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މަަސއް ކޮށްދެއްވާ

ސަުރކާރުން ކޮްށދެއްވާފަިއ އެބަހުރި. ބޮޑެިތ  އަހަރުގެ ތެޭރގައި ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ރަީއސް ޔާމީންގެ

ދިޔައިރު ން އަުޅގަނޑުެމން ދިރާސާކުރަމުންހުރި. ބަޖެޓު ކޮމިޓީވާަފއި އެބައް ކޮށްެދއްތަކެ ކެޕިޓަލް އިްނވެސްޓުމަންޓު

ހުރިކަން ވަރަށް ގިނަ   ދަށްެވފައިކުންފުނިތަުކން ދައްކާ ިޑވިޑެންޑް  ދައުލަތުެގ އެ  ،ކަަމކީ ފާހަގަކުރެވުނު ެއއް
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ކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދައުލަތުގެ އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ފާހަގަުކރެއްވި. އެހެންނަމަވެސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފާހަގަ 

ކުންފުނިތަކުން  ކުންފުނިތަކުގައި އާމްދަނީ ދަށްވެގެެނއް ނޫން މިހެން ދިމާވެފައި އެ އޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ، ދައުލަތުގެ

ިތ ތަކަށް ވަރަށް ޮބޑެކޮށްފައި ހުންނަ އިންވެސްްޓމަންޓުއެ ކުންފުނިތަކުން  ،ާދ ސަބަބަކީދައްކާ ޑިިވޑެންޑް ދަްށވެގެން

ދެވޭ ފުރުޞަތުތަކުެގ ނަތީޖާ  ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހުމުގެ ަނތީޖާ. އެ ކުންފުނިތަކަށް އެ ައދިވެސް އިތުރަށް ފުާޅކުރުމަށް

މިސާަލކަށް އެސް.ޓީ.އޯއަށް ބަަލއިފިއްާޔ  ،ން މި ަދއްުކވައިދެނީ. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުެރވޭއެއި

ދުމަތްތައް މިހާރު ވަނީ ފެށިފަ. ޭއގެ ޚި ،މަށްޓަކައި ތެޔޮ ބޯޓެްއ ގެނެވިއެސް.ޓީ.އޯގެ އާމްދަނީ އިުތރުކުރު

 ،ން ބޮޑުވެޚިލާފަށް ބޮޑުތަނުއެމް.އެސް.ސީ.އެްލގެ ެކޕިޓަލް އެކްސްޕެންިޑޗަރ އާދަޔާ  ،އަށް ބަލައިފިއްޔާއެމް.އެސް.ީސ.އެލް 

ުޓއަރިޒަމް ސެކްޓަރަށް އަންނަ ވަރަށް  ، އާ ަރންވޭގެ ޚިދުމަތް ފެށިގެންދާ ިހސާބު ވެގެންދާނީއެއަރޕޯުޓގެ ޚިދުމަތް

މުހިއްމު ބަދަލަކަށް. އަދި އޭގެއިތުރުން އެ ެއއަރޕޯޓަށް ވެސް، ެއއަރޕޯުޓގެ ސީދާ އާމްދަނީއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި 

ކުރިއެރުންތަެކއް ގެނުވާނެ ބަދަލަކަށް ވެގެންދާނެ. މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން އެބަދޭ، މަހާޖައްރާަފށް ބެލިކަމުގައި ވިަޔސް ެވސް. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން

އުފާކުރަން ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގެ ިބން ހިއްކުމަށް ޖަހާފައި މި އޮތީ މިހާރު ބިން ހިއްކަން 

ރެވިފަިއވާތީ ކަމަށް. އެެހންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ިދވެހި ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގ ތެރޭަގއި ޤާިއމުކު

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ފަިހ ފުރުޞަތެއް. މިކަުމގެ  ސަަބބުން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް އިތުރަށް ވަުރގަަދވެގެންދާން 

ކޮށް އަިދވެސް ާއ ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަ ލިިބގެންދޭ. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި ކުންފުނިތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ 

ފުރުޞަތުތައް މި ކުންފުނިތަަކށް ހޯދައިދެވުމަށްޓަަކއި މިއަުދގެ ސަުރކާރުން، ަރއީސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ 

ސަރުކާރުން ވަރަށް ބުރަ މިންނަތް މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުަރއްވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނުޑގެ ެވސް ދުޢާއަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް 

 ތަޢާލާ ވަބަަރކާތުހޫ. هللا ޮޔގޮތް މިންވަރުުކރެއްވުން. ވައްސަލާމް ޢަލަިއުކމް ވަރަޙްމަތުއަބަދުވެސް ހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ ގެ ިއއްޒަތްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިހަަވންދޫ ދާއިރާ

އިާރެގ ދި ޭއގެ ފަހުން ައޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން އޮތީ، ނައިފަރު ދާއަށް. އަهللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް އަހަަރށް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު 2019`. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް މި ަމޖިލީހުގައި ބަހުސްކުެރވެމުންދާިއރު އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ވަަރށް ގިނަ ކަންޮބޑުވުންތަަކކަށް 
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މިއަދު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ިއޞްލާޙު އައިސްފަިއވާކަމީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ތިން ރަުށގެ ރައްޔިތުން ވެސް ވަރަށް 

 ކަމެްއކަން ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިފަދަ ބަޖެޓެއް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އުފާކުރާނެ

އަމާޒުކޮްށ، މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން އެދޭ ވަރަްށ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ބަެޖޓު ފޮތުގައި އެކުެލވިގެްނ، 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކުރިއަށް މި އޮތް ފަސް ހިމެނިގެންދާކަމީ ހަމަގައިމު ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައީ

އަހަރުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ިގނަ ވަޢުދުތަކެއް ފުށްދައިދޭނެކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް، މި ބަޖެޓު 

ރިރު މި ބަޖެޓު އެކުލަަވއިލުމުަގިއ މަރުޙަލާގައި، ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ ތެރޭގައި ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނާއި، ކޮމިީޓގެ މުޤައް

ކުރެްއވި ބުރަ މަަސއްކަތަށް، އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ވެސް މި ފުރުޞަުތ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އިހަވަންޫދ 

ދާއިރާަގއި އަލަށް ފަށާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރޭަގއި، ހއ. އިހަވަންދޫގައި ބިން ހިއްުކމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިމެނިފައި 

. އާދެ! އިހަވަންޫދއަްށ މިއަދު ބިމުގެ ދަތިކަން ވަަރށް ބޮޑަށް ދިމާވޭ. ރައްޔިތުްނނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން އެބައޮތް

ފޯރަމުންދާ ހިނދު، އިހަވަްނދޫގައި ބިްނ ހިއްިކގެންދާކަީމ ހަމަގައިމު ވެސް ަރއްޔިުތންގެ ބޯހިާޔވަހިކަމަށް ޙައްެލއް 

ގެ ބަޖެުޓގައި ިމަކން ހިމެނިފައިވާ ކަމަކީ، ހަމަ މިދެންނެވި ކަންތަކަށް ޙައްލު ވަނ އަހަރު 2019ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. 

ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ހަމަެއއާެއއްކޮށް، ުޒވާނުން ކުޅޭނެ ރަނގަޅު ފެންވަެރްއގެ ފުޓުބޯޅަ ަދނޑެއް އިަހވަންދޫަގއި ނެތް. 

ރު މިހާރު ޓަރފް ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމައިލާފައި އަިއއި 2019

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބައޮްތ. އިހަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްްގރޭޑުކުރުމަކީ މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު 

ުމެގ އުފަލެއް. ޚާްއޞަކޮށް ގިނަ ދޯނިފަހަރުތައް އަޅަންޖެހޭ ހިނދު، މި އޮންނަނީ ބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުަޑވުމާ، އަދި ތިލަވު

ސަބަބުން ގިނަ ދޯނިތަކަކަށް އެ އުނަދގޫ، ނޫނީ އޮިޑވެރިންނަށް އެ ތަޙައްމަލްކުރަން އެަބޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް 

ވެސް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ބަޖެޓުން ޙައްލު ލިބިގެން އެބަދޭ. ހަމައެއާެއއްކޮށް ިޞއްޙީ ދާިއރާއަށް އިތުރު ކުިރއެރުމެްއ 

ވަންދޫ އާމިނާދިޔޯ ހެލްތު ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެގެންދާކަމީ ެވސް ހަމަ ގެނެސްދިނުމުގެ ގޮތުން އިހަ

އިހަވަންދޫ ަރއްޔިތުންނަށް ިލބިގެންދާ ވަރަްށ ބޮޑު އުފަލެއް. ހަމަެއއާެއއްކޮށް، ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، މިާއއެުކ 

. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ އަހަރެްއގެ ތެޭރަގިއ އިހަވަންދޫަގއި ހަމަަގއިމު ެވސް ކަންބޮުޑވާ އެަތއް ކަމެްއ އެބަހުރިމެ

ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިގެންނުދިއުމަކީ ވެސް ފަހަރުގަިއ ބައެއް ރަްއޔިތުން މާޔޫްސވެދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، 

ގައި ބައެއް މަަސއްކަތްތައް ަބެއްއ ކަންކަން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ޙައްުލކުރަންޖެހޭކަން ހަމަ މި ފުރުޞަތު

ފާހަގަކޮށްލަން. އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއަކީ ގިނަ އަދަެދއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ މަދަރުސާއަކަށް 

ވެފައި، އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް ހިމެނިގެންދާނެ ގޮތް ވުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އަދިެވސް 

ށް ލިބިގެންދިއުމަީކ އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގަިއ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ އިހަވަންދޫއަށް ލިިބގެން މަދަރުސާއަ

ބޭފުޅުންނަށާއި، މުޅި އިހަަވންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް އުފާވެރި ަކމަކަށް ވާތީ، ެއޑިުއކޭޝަްނ 

ން ލިބިގެންދިއުމަކީ މުހިއްމު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ތެެރިއން ވެސް އިަހވަންދޫއަށް މަްލޓިޕާޕަސް ހޯލެއްގެ އުފާވެިރކަ 
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ކަމެއް ކަުމގައި ފާހަަގކުރަން. ހަމައެއާެއއްކޮށް ކުނީގެ ނިޒާުމ، ކުނި ނައްތާލުމުގެ ިނޒާމު؛ ކުނި ގިނަވުުމގެ ސަބަބުން 

ރައްޔިތުންނަށް ެއކި ފަހަރު މަތިން ވަރަށް ބުރަ ތަކުލީފެއް އުފުލަންޖެހޭ. އެަކމަށް ކޮންމެވެސް ގޮަތކުްނ 

ންޓު މިނިސްޓްރީން ވިސްނައި، އެކަމަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ގޮެތްއ ވުން ވަރަށް މުހިއްމު. އެންަވޔަރަންމަ

އިހަވަންދިއްޕޮުޅގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިހާރު މި ސަރުކާރު، ކުރިއަށް މި އޮތް ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ހަމަ 

އެިޅގެންދާނެ ވާަހކަ. އެިޅގެންދާއިރު، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑު މި އިވެނީ ެއއަރޕޯޓެއް އިހަވަްނދިއްޕޮޅުަގއި 

އަުޑއިވޭ ަބެއއް ވާަހކަތަަކށް ބަލާއިރު، މާފިނޮޅުަގިއ އެއަރޕޯެޓއް އެިޅގެންދާދިއުމަކީ ހަމަަގއިމު ވެްސ 

އިހަވަންދިއްޕޮުޅަގއި ހިމެނޭ ގިނަ ރައްތަކުގެ ރަްއިޔތުން އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް 

ނެ. އެހެންކަމަްށވާއިުރ، މި ސަރުކާރުން ހަަމަގއިމު ވެްސ އެބަޖެހޭ މިކަމާ ިވސްނަން. އިހަވަންދިއްޮޕޅުގައި ނުވެހިނގައިދާ

ތޯ އެޅުން ނުވަތަ އިތޯ އަޅާނީ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅީ މާފިނޮޅުގައިއެޅޭ އެއަރޕޯޓު މާ ފިނޮޅުގަ 

ނުޖެހޭނެ. ދައުލަތުން މޮޅަދޫއަކީ. ބިން ިހއްކާކަށްށެއް ތޯ. ބިން ބޮޑު ރައިތޯ ނުވަތަ އަިދ މޮޅަދޫގައިކުނަހަންދޫގަ

ވަންޏާ.  ކަމަށް ެއއަރޕޯޓު އެޅިއްޖެ އިވެސް މޮޅަޫދގަ ތަން ކުޑަެވގެންދާނެ ހަމަަގއިމު ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ވަރަށް ބޮޑު

ހަގަކުރަން. އަުދގެ ސަރުކާރުން ވިސްނުމަކީ ބުއްިދވެރިކަެމއްެގ ގޮތުަގއި ފާ ،މިކަމާ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުންނާއި

 ؛ކަންތައް މާރަންދޫގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ެއދެމުން އައި އެއް ،މާރަންދޫއަށް ބަލާއިރުއި ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގަ 

ވެސް މާރަންދޫ ރައްޔިތުން  ވާކަމީ ހަމަގައިމު ބަޖެޓުަގއި އެަކން ހިމެނިފައިދިއުން. ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުވެގެން ފެނާއި

ދިޔައީ ޓަރފް ބޮުޑ ން. މާރަންދޫ ުޒވާނުން އެދެމުންކަުމގައި ާފހަގަކުރަ ކަެމއް ކުރާނެހަމަ ސެިލއުޓު އަދުގެ ސަުރކާރަށް

ލެވިަފއި ވާީނ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއްގެ ވާހަކަ.  މުޤައްިރރަށް ދަންނަވައިފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކަށް. އަުޅގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ

ންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު މާރަ ،ކަމަށް ރީ މައްސަލައެއްލަފާކުރެވެނީ މިއީ ކުޑަކުޑަ އިދާ  ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

ކުރުން މިހެން ލިޔެިވފައި އޮތީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ މާރަންދޫގެ ވެސް ޓަރފް ބޮޑު ދަނޑެއް. ެއގޮތަށް އަޕްގްޭރޑު

ގޮތަށް ގައި އެ ޓުނިމިގެން އަިއއިރު ރިޕޯ އިންދީފައިވާނީ. އެހެންވީމާ، ކޮިމޓީ މަރުޙަލާވެސް ހަމަ ލަފާ  އަޅުގަނޑު

ކަމަށް. މާރަންދޫ  ވެސް ދަންަނވާލީ. ގަޫބލުކުރެވެނީ އެީއ ޓަރފް ބޮުޑ ދަނޑެއް ވާހަކަ މަ އެވިފަިއ އޮތީފާހަގަކޮށްލެ

ޓީޗަރުންނާއި އަދި ދަރިވަރުންނަށް  ކަުމން މާރަންދޫ މަދަރުސާގެނެތުމުގެ ދަތި ،ެވސް ޭއވީ ރޫމެްއ ނެތުމާއި އިސްކޫލުގަ 

މާރަންދޫއަށް އޭވީ ރޫމަކާއި  ރީން މިކަމާ ވިސްނައި،އެހެންވީމާ، އެިޑއުޭކޝަން މިނިސްޓް .އޭގެ ތަކްލީފު ދަނީ ޖެހެމުން

 މުއަށް ވެސް ލިބިގެންދިއުމަކީ މުހިއްކުިރއަށް އޮތް ައހަރު ތެރޭގައި މާރަންދޫ ،އިގަރު ތެރޭހަސްޓާފް ރޫމެއް އަދި މިއަ

 ދުވަސްތަކެއް ަވންދެން ބަނދަރެއް ނެތުމުގެ ކަމުަގއި ދެކެން. ހއ. މޮޅަދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ަވރަށް ގިނަ ކަމެއް

ވަަނ އަހަރު ެވސް އަދި އޭެގ ކުރިްނވެްސ  2013ދިޔަ ބަެއއް. ޙައްމަލުތަކެއް ކުރަމުންސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެިތ ތަ

. ނުކުރެވިފަވަނީ ޙައްލު ފުރުމުގެ ދަތިކަން މިއި ވެސް މާރަންދޫގެ ލަފާވޭތުވެދިޔަ އެތައް އަހަރެްއގަ ؛މިދިޔަ

 ުރވެރިވާނެށް ހަމަ އެރަުށެގ ރައްޔިތުން ފަޚުދާކަމީ ވަރަހެދިެގން ބަނދަރު ؛ ހއ. މޮޅަދޫގެ ކުރެްއވީތީ، މޮޅަދޫގެ އިރާދަ
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 ވެސް ދެކެން. ދަރު ހެދުން މުހިއްމު ކަމުގައީވހާވެސް ައވަސް ސްޕީޑެްއަގއި މޮޅަދޫގެ ބަނ ،ކަމެއް. ވީާހވެސް ައވަހަށް

ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ އްލެއް އައިސް ޮމޅަދޫގެ  މޮޅަދޫގެ ބަނދަރަށް ޙަދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 100އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަ 

ލް މޮޅަދޫގައި ބަނދަރާއި އަދި ފުޓްސަގެ ތެރޭގައި ހއ. ކަމެއް. އަލަށް ފެށޭ ޕްރޮޖެކްޓު މުފެށިގެންދިއުމަކީ މުހިއް

ވެްސ  އެކު އަޅުގަނޑުމިއާަހމަދަނޑެއް ހިމެނިފައިވާކަމީ ަހމަ އެރަށުގެ ރަްއޔިތުން ެވސް އުފާކުރާނެ ކަމެއް. 

ނުވާނެ. ުޅވޭ އަނދުނެއް ކަުމގައި ެވގެންމި ބަޖެުޓގައި މިހިރި ކަންކަމަކީ ަރއްިޔތުން ލޮލުގައި އެދަންނަވާލަން އޮތީ، 

 ...ޢުތައް ަސރުކާރުންމަޝްރޫ ވާއަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުގައި ލިޔެވިފައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާރގެ ައރުވަނީ ނައިފަރު ދާ ރި މެންބަރު. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެ 

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ގަނޑު ހަމަ ވާހަކަަދއްކާލަން އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ރިޔާސަުތަގއި މަނިކުފާނު އިންނަވަނިކޮށް އަޅު 

ވަނަ އަަހރު ލަފާކުރާ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު  2019ބާ ދަންނަވަން. ޙަލިބުނު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުވީމާ، ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރު

ގަނޑުމެންނަށް މި ޓް އަިއިއރުގައި ައޅުއްސަ. ރިޕޯވަނީ އައި  ޓް މިއަދު މިރިޕޯދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު 

ޑު ވެސް ވަރަށް ބޮ ނުން އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާއަށް ަޔޤީފެންނަނީ  ޓް ނުވަތަ މި ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިރިޕޯ

 ގެ ސަރުކާރު ެވގެން މިގެނެސްދިން ބަޖެޓަކަށް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޓަކަށް.މާޔޫސްކަމެއް ގެނެސްދިން ރިޕޯ 

 ނުން ގަނޑަށް ިމ ބަޖެޓުން ދޭހަވަނީ. ޔަޤީސަރުކާެރއްގެ ގޮތުަގއި އަޅު  ކުރުންތައް ގެންުގޅުްއވާދަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތު

މި ބަޖެޓުން  ،ނަމަވެސްމަދު ޞާލިޙަށް ވާނީ މެޖޯރިޓީ ދީފަ. ެއހެންމް މުޙައްސް ނައިފަރު ާދއިރާއިން އިބްރާހީވެ

ރުން ޖަވާބުދާރީެވއްޖެ. ގެ ސަރުކާންނަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްނައިފަރު ދާއިރާެގ ރަްއޔިތު

 ީލމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަމެ ބޮުޑ އާބާދީ. މި ބަޖެޓަށް ބަލައިއަށް އެންވަނަ 5ދިވެހިާރްއޖޭގެ ނައިފަރު ދާއިރާައކީ 

ޖޭގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ެއއްވެްސ ކަަހލަ އަމާޒެއް ނެތި ިދވެހިާރއް ،އިނގޭ އެްއވެސް ކަހަލަ ތަޞައްވުެރއް

 ،އިނގޭ. އަުޅގަނުޑމެން އެއްެވސް ޕްރޮޖެޓަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ކަން. މި ބަޖެޓު ބަލައިލީމާތްލާފައި އޮއެކުަލވައި

އަހަރުގެ  5ކަަމކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ަރއީސް ޔާމީންގެ  ވާނެރޫމުސަރުކާރުގެ މަޙް އެްއވެސް ޚިދުމަތަކުން މި

ރަތަމަ ދިޔައިރުަގއި އެންމެ ފުވެމުން ކުރެ ތީވެ. ބަޖެޓު ދިރާސާވާަފއި އޮތީ އެމަނިކުފާނު ނައިފަރަށް ކަްނތައްތަކެްއ ކޮށްދެއް 

 މާލުވެަފއި އޮްތަވރުން އަޅުގަނޑު ވާނީ ވަރަށް  ދާއިރާއަށް ކަްނތައްތަކަށް އިހުަގއި ބަޖެޓުގައި ަނއިފަރުއިނީޝަލް ޑްރާފްޓު

ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގެ  ،ކުރުުމގެ އިތުރުން އްތައް ބަޖެޓު ދިާރސާކުރާ ކޮމިީޓއާ ހިއްާސކޮށްފަ. ހިއްސާގިނަ ކަންތަ 
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ކަތްތަްއ އްރިރާއި އަދި ކޮމިޓީގެ އިތުރު ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތށް ކޮމިޓީގެ މަސައްބު މުޤައްރިރާއި ނައިމުޤަ

 ކަންޮބޑުުވން، ނުވަތަ ދާއިރާއަށް ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ާވނީ  ނުޑގެ ދާއިރާގެވެސް ައޅުގައި ދިަޔއިރުގަ ކުރިއަށް

 ހިތާމައަީކ މިދެންނެވިހެން ނައިފަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މިހާރު މި ،. އެހެންނަމަވެސްވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިއްާސކޮށްފަ

ތީ ވަރަްށ އޮ ދިން މެޖޯރިޓީއަށް މި ،އޮތް ސަރުކާރަށް ދިން މެޖޯރިޓީ ނުވަތަ ނައިފަރު ދާއިާރގެ ރައްޔިތުން ދިން ވޯޓަށް 

 ގެ ޑު ނިކަމެތިކަމެއް ނައިފަރު ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި އައި ސަުރކާރެއް . ވަރަށް ބޮބޮޑަށް ޖަވާބުދާރީވެފަ

މިއީ  ،ދަނީ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއީ އަޅުގަނޑު އެކަންޏެއް ނޫންސަރުކާރު ފެނިގެން ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް މި

ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. ފުރަތަމަ ބަޖެޓު އައިއިުރގައި ބިލިއަ 30ކަމެއް.  ނައިފަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވެސް ހިތާމަކުރާނެ

ވެްސ ގެންދިަޔއިރު ބިލިއަން އިތުރުވެ  1ދިަޔއިރު އިތުރަށް ، ބަޖެޓު ނިމިގެންބިލިއަން. އެހެންނަމަވެސް 29އޮތީ 

ކަމެއް.  ެވސް ހަމަ ހިތާމަކުރާ ނުންނޑު ޔަޤީއްލެއް ައއިސްސަ ެނތުމަކީ އަޅުގަންނެވި ކަންތައްތަކަށް އެްއވެސް ޙަމިދެ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ބޮޑު ބަޖެޓުގައި ރައްޔިުތންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް  30 ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ންތައްތަޭކ ގިނައީ. ެއއްެވސް ޭރވުންތެރިކަމެއް ނެތި ކޮށްފައި ުހރި ކަ ،މިދެންނެވިހެން އެްއވެސް ައމާޒެއް

އޮތީ  ބިލިއަން ރުފިޔާ މި 6 ނޫން އިތުރު ކަމަކަށް ނޫން އިތުރު ކުރުންބިލިއަން ރުފިޔާ، ވަްއކަން 6؛ 20ބަޖެޓުގެ %

ކުރުމުގެ ނަމުގައި އައި ސަރުކާރެއް. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް. ވަރަށް ބޮޑަްށ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ކުެރވިފައެލޮކޭޓު

 6ުކރުމުގެ ނިޔަތުަގއި އެ ން، މިދަންނަވާ ބީދައިން ަވއްކަންކުރުމަށް ިނޔަތް ކަނަޑއަަޅއި، ވަްއކައެހެންނަމަވެސް

ބަޖެޓުްނ އެބަފެނޭ. ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އިންސާފުވެިރކަމެއް ނެތް.  ތަން މި ކޮްށފައި އޮތްފަރާތްބިލިއަން ރުފިޔާ ެއއް

ވެްސ އިންސާފުވެިރކަމެއް އޮތް ަކމަކަށް އަުޅގނޑަކަްށ ނުފެނޭ. ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާތަްއ އި ސަރުކާރު ހިންގުމުގަ 

ބާރު  3ފެންނަނީ. ދައުލަތުގެ  ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ދާ ާސފުން އެއްކިާބެވގެން ކުިރއަށްތީ މިއަުދ އިންއޮ ވެސް މި

ން ލިބޭނެ އެްއވެސް އިންސާެފއް ނެތް. ފެންނަނީ. ރައްޔިތުންނަށް މިއި ތަން މި އެްއވެގެން ަދއުލަތެއް ހިނގަުމންދާ

ދާންާވ  . އަުޅގަނޑުމެންއޮތީ ހިސޯރުކުރެވިފަ ންގެ ޕާީޓ މިއަދު މިއަޅުގަނޑަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެްނބަރެއް. އަުޅގަނޑުމެ

އް ދީފައި ހުންނެވި ރައީސެ އެަތއް ރަްއޔިތުންނެއް ވޯޓު  96000ގޭ. ަރއްޔިތުން ނޭނގޭ. ކުރަްނވާ ކަެމއް ތަނެއް ނޭނ

ންާވ ީޓއަކަށް ބޭނުގޭ. ވަކި ޕާގޮތެއް ނޭނ ޕާޓީއަށް ވާނެ ،ެގ ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނަކީ. ޕީ.ޕީ.އެމް

ވޭ. މިއީ ކޮންފަދަ ނިންމާކަށް ބޭނުމެއް ނު މައްސަލަ ޕްރީމް ކޯޓަކުންނެްއ އެސް ސުނުވަނީއަދަދަކަށް މެންބަރުން ހަމަ

ގެ ސަުރކާރަކީ މިީއ ކުރެން އަހާލަން ބޭނުން. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަުޅގަނޑު ހަަމ މަނިކުފާނު  އިންސާފެއްތޯ

 އެ  ،އިސްލާމްދީން ނަގަހައްޓަން ައއި ސަރުކާެރއްގެ ގޮތުަގއި ެފނުނީ. އެހެންނަމަވެސް ،ތްކޮށްއިސްލާމްދީން ހިމާޔަ

ފެނުނީ ހިތާމަވެރި މަންޒަރެއް. ޖެނީވާަގިއ  އެހެންނަމަވެސް އިއްޔެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަނީ،ގެންބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުން

އޮތް ސަުރކާރުެގ ސިާޔސަތުތައް. ދީނާ ދޭތެޭރގަިއ  މި ފެނުނީ މިއަދު މި ެސޝަންަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް 65ޓެޓް 

ދިޔައީ. އިސްލާމްދީނަށް  އޮތް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުަތއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  މިއަދު މި
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ތަްނ  ބޭފުޅުން މަސައްކަތްަތއް ކުރެްއވި އެ ؛ އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖަހައި، ިއސްލާމްދީނުގަިއ ހުރިގޮންޖަހައި

 ތައްތަކަށް ގޮންޖައްަސވައި،ފެނުނީ. އިސްލާމްދީނުގައި ަހއްދު ކަނޑަެއޅިފައި ހުރި ކަން  ގަނޑުމެންނަށް މިއަޅު

 ިހފާނެ ސަރުކާރެއް ނޫނޭ އެ މަރަށްމަރު .ސަރުކާރަކީ ގެވިދާޅުީވ ތިމަންނަމެން ކަމަށް އެ މަރަށްމަރުހިފުމާ ދެކޮޅު

ކީ. މިއީތޯ ސަުރކާރަ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީ މި ކާެރއް ނޫނޭ އެސަުރާކރަކީ. ހައްދުޖަހާނެ ސަރު މި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީ

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުންނަށް ވަޢުދުވެގެން އަިއ  ، ިއސްލާމްދީން ނަގަހައްޓައިކުރުމަށްޓަކައިއިސްލާމްދީން ދިފާޢު

މްޕޭނު ދުވަސްވަރު ފެންނަނީ ކެ އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ؟ސަރުކާރެްއގެ ޢަމަލުތައް ހު 

ްއ މިއަދު ވެރިކަމަށް ައއިސްގެން އޮތްހާ އޮތް ބާރެ ،ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހޯދުމަށްޓަކައި ފޮނި މަންޒަރުތަކެއް ދެއްިކ ބަޔަކު

ކަމުން ކުރާނެ ފެންނަނީ. ރައްޔިތުންނަށް މި ތަން މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުަރމުންދާއެްއކޮށްލަިއގެން މަސައްކަތް 

ނުފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެްނނަކަށް  ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަްށ އޮތް ،އް ފައިދާއެ

 3އޮތީ ރާއްޖޭގެ  މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުގައި އިންނަވަިއގެން މިދަންނަވާހެން މަނިކުފާނުގެ ބާރު މިއަދު މި ރައީސް.

ރައްޔިތުންނަްށ  ،އެކީަގއި އިލްިތމާސްކުރަން ތިރާމާވަރަށް އިޙް ނޑު ހަމަ މަނިކުފާނަށްބާރުަގއި. އަުޅގަ  3ބާރުގައި. 

ްއވާނެކަން އަުޅގަނަޑށް ހަމަ ޔަޤީން. މަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވުމަށް މަނިކުފާނު މަސައްކަތްއިންސާފުވެރި ވެިރކަމެއް ކޮްށދެ

ކަންތައް ހާސިުލވާނީ  މި ،ނަމަ އެކަންތަްއ ރަްއޔިތުންނަށް ހާސިލުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ަރއްަވއިފިމަސައްކަތްކު

ބާުރަގިއ  3ދައުލަތުގެ  ންނެވިހެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރާނެ ބަަޔކު މިދެޞްތެރި ނިޔަތެްއގައި މަސައްކަތްއިޚްލާ

ތިއްބަަވއިގެން. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނަށް މިއަދު އެބައޮތް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަުތގައި ިމއަދު 

މަކު ިދވެހިރާްއޖޭގެ އެހެން ބާރުތަުކަގއި މަިނކުފާނުގެ ހިްއސާ އޮްތކަން ެއއީ ދިވެހިން ިމއަދު ދަންނަ ކަ އިންނެިވއެއް

ކަމެއް. މި ކަންތައް ރަނގަުޅކުރުމަށްޓަކައި މަނިކުފާނަށް މަސައްކަތްކުެރއްވޭނެ. އަުޅގަނޑަށް ލިބިފައި އޮތް ވަގުުތ 

ޖެަޓކީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް، ނައިފަރު ދާއިާރއަށް ވަރަްށ ހަމަވުމާ އެީކގަިއ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވައިލާނީ، މި ބަ

މާޔޫސްކަން ގެުނވި ބަޖެޓެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގިއ އަުޅގަނޑު މި ބަޖެޓަށް 

ުޅގަނޑުމެންެގ ވޯޓުދޭނަން. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ވެސް ސިޔާސަތު. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުީރެގ ރައީސް، އަ

ާޔމީންގެ ސިޔާސަތު. ބަޖެޓަށް ައޅުގަނޑުމެން ވޯޓުދޭނަން. އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ هللا ރައީސް، ަރއީސް ޢަބްދު

އެކުަލވައިލާ ކެބިނެޓަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުދޭނަން. ތިބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގިއ 

ާވ، އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ، އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ތިބޭފުޅުން ކުރައް

ވެރިކަމުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ަޙްއޤުގައި ކުަރްއވާ ކޮންމެ ކަމަަކށް އަޅުގަނޑުމެން މި ޕާޓީން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދޭނެ 

 .وبركاته السالم عليكم ورحمة هللاو ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަނުޑ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



88 

 

  ދާއިރާގެއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން މި އޮތީ، ތިނަދޫ ދެކުނު 

ގެ ވޭރު ދާއިރާހުޅުހެންއަޙްމަދު. އޭގެފަހުން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން މި އޮތީ، هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހުން. އަށް އަރުވާަފއި ޭއގެهللاމަނިކުފާނަށް ފަހުން އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ޢަބްދު

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރު ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ  2019ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނޑަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓަށް އަުޅގަނޑު ވާަހކަދައްާކއިރު، އަޅުގަ

ކޮމިޓީގައި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުިރއިރު، އަުޅގަނޑަީކ ވެސް ކޮމިޓީަގއި އިން މެންބަރަކަށް ވީތީ، ކޮމިޓީަގިއ 

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުިރއިރު އަުޅގަނޑުމެން ބަލަމުންދިޔައީ ަވކި ދާއިރާއަކަށް ބެލުމެއް ނެތި، ވަކި ގިންތިައކަށް، 

ންތިއަކަށް ބެލުމެއް ނެތި، ވަކި ކުލަައކަށް ަވކި ފިކުަރަކށް ބެލުމެއް ނެތި، ޤައުުމެގ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ފަ

ހިންގުމަށްޓަކައި ާދއިރާތަކަށް ތަރައްޤީެގ އެިކއެިކ ކަންަތއްަތއް ބަްއޓަންކޮށްދިނުމަށް. ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ ބަޖެޓު ކޮމިީޓެގ 

މާ އެީކގައި މި މަސައްކަްތ ގެންދިޔައީ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، މުޤައްރިރު ވަރަށް ޙިކުމަތްތެރިކަ

އަހަުރގެ ދައުުރ ހޭދަކުރަމުންދާއިރު، ބަޖެޓު  5މިއިން ދުވަހެއްަގއި ވެްސ، އަޅުގަނޑު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި 

ރުޞަތު، ދާއިާރގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ކޮމިޓީގަިއ މިއިން ުދވަހެްއގަިއ ވެސް ެއއްވެްސ މެންބަރަަކށް ނުލިބޭ ފު

ހިމެނުމަށްޓަކައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ދެްއިވއޭ. އެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ. ލަުދވެތި ވާހަކަތަެކއް އެ ަދއްކަނީ. 

ކަނީ ލަދުވެތި ވާހަކަަތކެއް އެ ަދްއކަނީ. މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ަދރުބާރު ފެކްޝަންގަިއ ތިއްެބިވ މެންބަރުން އެ ދައް

ލަދުވެތި ވާހަކަތަކެްއ. ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ 

ކަންތައްތަެކއް ހިމެނިފައިވާނެ. މި ސަރުކާރުެގ ސިޔާަސތަކީ، ވަކި ގިންތިައކަށް، ފަންތިއަކަށް ބެލުމެއް ނެިތ 

ރައީސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ކުރަްއވަނީ ޤައުމަށްޓަކައި  ދާއިރާތަކުގެ ތަަރއްޤީ މަޝްޫރޢުތައް ހިންގުން.

ތަރައްޤީގެ ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނައިގެން ދާއިރާތަކުެގ ތަރައްޤީ ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު އެ ގެންދަވަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމުެގ 

ނެތް ވާހަަކ. ވިދާެޅއް ުނވެވޭނެ. ިމއީ މެންބަރުންނަށް ވިދާޅެއް ުނެވވޭނެ، ާދއިރާތަުކގެ ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫޢުތަކެއް 
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ކުރިން ތިބީ ތުންބުރި ކާޅުތަކެއްހެން. ވާހަކަދެްއކޭ ހާލަތެއްަގއެއް ނޫން. ވާހަކަެދއްކޭ ހާލަތެއްަގއެއް ނޫން. މިއަދު އަނަގ 

ޑުމެން ފުޅާކޮށްލާފައި ވާހަކަދަްއކަން ވެސް ފުރުޞަތު މި ދިނީ ައޅުގަނޑުމެން ނުކުމެ ކުރި ަމސައްކަތަކުން. ައޅުގަނ

ކުރި މަސައްކަަތކުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރީ ެއ މަސަްއކަތް. މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވާހަަކދައްކަން ފުރުޞަތު ވެސް އެ 

ލިބެނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތަކުން. އަުޅގަނުޑމެން ނުކުމެ ކުރި މަސައްކަތަކުން. އާދެ! އަުޅގަނުޑ 

ރޫޢު ވާހަކަދަްއާކއިރު، ައޅުގަނޑު ވެސް ދާއިާރގެ ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ދަންނަވާނީ، ދާއިރާތަުކގެ ތަރައްޤީގެ މަޝް

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ަރއްޔިތުްނގެ  2019ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ަދއްކާލަްނ ބޭނުމޭ. މި ބަޖެޓު؛ 

އީ މި ބޭފުޅުންގެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އައިއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ދާއިރާގެ ވެސް ހިނގަުމންދާ މަޝްރޫޢުތަކެއް؛ މި

ވަޒީުރ ހުންނަވަިއގެން ހެއްެދވި ބަޖެޓެކޭ. އޭުރ ެއ ސަރުާކރުން ހިނގަމުންގެންދިޔަ ަބެއއް މަޝްރޫޢުތައް ިމ ބަޖެޓު 

ފޮތުން އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެންނާކަށް ނެތް. އަޅުގަނުޑ؛ އަލުްނބަލުން އަޅުގަނޑު މި ޖެހުނީ މި ތަރައްޤީ، ހިނގަމުންދިޔަ 

ގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަެޖޓު ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްކޮްށެގން އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެއްަސ، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ތަރައްޤީ

ހިމަނަން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން، ތިނަދޫގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮުޑ 

ގަިއ، މަުގތަކުަގއި ހިނގައިިބާގވެނޫެޅވޭ. ތާރުއެޅި މަގުަތކުަގއި ވެސް ގޮންޖެހުމަކަށް ވެފައި މި ވަީނ ވިްއސާރަ މޫސުމު

ހިނގައިބިާގވެނޫެޅވޭ މަްއސަލަ. އެކަމަށް ަޙއްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ޮއންނަތާ، ބަޖެޓުގައި އޮންނަާތ 

ރުގެ ދައުރެއް ނިންމާފައި ެގއަްށ އަހަ 5އަހަރު ވެއްޖޭ. މިއީ ކޮން ަބއެްއގެ ސަރުކާެރއް،  4އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ވަަޑއިގެންެނވިއިުރ މުޅި ދައުަލތް ހުސްކޮށްލާފައި ދިަޔއީ. ތަަރއްޤީ މަޝްރޫޢުތައް އެހެރީ ުފނިޖެހިފަ. ކޮބައިތޯ ތަރައްީޤގެ 

ްނ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށްޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެން މި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދިން ބަޖެޓު؟ ބަޖެޓުގެ ތެރެއި

ހިންގި މަޝްރޫޢުތަކު ވެސް ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޚިޔާނާތްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ާއދެ! އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދާއިރާތަުކގެ ތަރަްއޤީ 

އްޤީ މަޝްރޫުޢތައް ހިންގަމުންދިޔައިުރަގއި ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުތައް؛ ޚާއްަޞކޮށް ތިނަދޫގެ ތަރަ

އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ މި ސަރުކާރު، هللا ކަންބޮޑުވުމަކަށް ެވގެންދިަޔއީ ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ. ފެން ހިންދާ ނިޒާމު 

ރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ކުިރއަށްގެންެދވޭނެ. ރައީސް އިބް 

ސަރުކާރުން ކުރިއަްށގެންދެވޭެނ. އަޅުގަނޑު އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު އަރުވަން. އަިދ 

ހަމައެއާެއކު ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން ގެންދިޔަ ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް؛ ފުްޓސަލް ދަނޑުތަކާއި ސްޕޯޓްސް 

އް ވީ ތަެނއް ނޭނގެ. މި ބަޖެޓު އައިއިރު ވީ ތަެނއް ނޭނގެ. މިއީ ހިނގަމުންިދޔަ މަޝްރޫޢުތަކޭ އިްއޒަތްތެރި އެރީނާތަ

ރައީސް. އެކަމަުކ އަލުންބަުލން އަުޅގަނޑުމެން މި ެޖހުނީ މި މަޝްރޫޢުތައް މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނައިގެން 

ނުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް އެބައޮތޭ. އަުޅގަނޑު ދާއިާރ ކުރިއަްށގެންދަން. އާދެ! އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ދާއިރާގެ ުޒވާ

ރައްޔިތުންނަށް، ދާއިާރގެ ުޒވާނުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ ތި ޒުވާނުން ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަށް، އަުޅގަނުޑ 
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ރާދަކުެރއްިވއްާޔ އިهللا ދާއިރާަގއި، ތިނަދޫ ދެކުުނ ދާއިރާަގއި ޓަރފް ދަނެޑއް އަުޅގަނޑު މި ބަޖެުޓގަިއ ހިމަނާފައިވާނޭ. 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަުމގައި އަޅުގަނޑު މި ދާއިރާގެ ުޒވާނުންނަށް މިކަން ވެގެންދާނޭ. އަުޅގަނޑުމެން 

މި ދައްކަނީ ތަރައްޤީ އެތަްއ މަޝްރޫޢެއްގެ ވާހަކަ. އަދި ތިނަދޫގެ އިތުރަށް މަގުހެދުުމގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަނޑުމެްނ 

ދިޔައީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަުތެގ ދަށުން، މި ތަރައްޤީ ގެނައުމަށްޓަކައި ތިނަދޫ މަގުތަްއ  ހުޅުވައިެލވިގެން މި

ހެދުމަށްޓަކައި މި ފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ. އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ކޮްނމެ ރަށަކަށް ވެސް ތަރައްީޤ 

ތުންނޭ. ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ މި އަންނަނީ ދާއިރާގެ ރައްޔިުތންގެ މަންދޫބުން ކުރާ މަސައްކަ

މި އަންނަނީ މަޖިލިސް ތެރެއިން. ކޮންމެ ދާއިާރއަކަށް ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ މި ައންނަނީ މަޖިލިސް ތެރެއިން 

މަސައްކަތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ނުކުރާ 

ދާއިރާތަކުގެ ތަަރއްޤީެއއް ައިއސްފައެއް ނުވާނެ. އަުޅގަނުޑ އެއަށް ހެިކވަން. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވައިލަން ތިމަރަފުށީ 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަށް، އެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްޫރޢުތައް ވެސް އެ އަންނަނީ އެ 

ވާ މަސައްކަތުން. ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވާ! ަރއްޔިތުންގެ މަޖިިލސް މެންބަރުން ނުކުރައްވާ މަނިކުފާނު އެ ކުރައް

އަދި  ،ގެނެވޭ. އާދެ، އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭނަށް ދާއިރާ ތަރައްޤީެއއް ނު މަސައްކަތަކުން އަުޅގަނޑުމެން 

ތެެރއިން  ގެގެ ތަަރއްޤީެގ ަމޝްރޫޢު މި ބަޖެޓުހަމައެއާިއއެުކ މުޅިން އަލަްށ، މުޅިން އަލަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ދާއިރާ 

ތެރެއިން  ގެއްދު ވެސް މި ބަޖެޓުގެން އެބަދޭ. ދާއިރާގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްނުކުރެވި އޮތް ގިރާ ސަރަހަހިމެނި

 މިކަން ގެ ވެރިކަމުަގއިސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ަރއީ

ރައްޔިތުންނަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. މި އުާފެވރިކަން ވެްސ ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މުިޅ 

ގިންިތއަކަށް ފަންތިއަަކށް  ،އޮތީ ތަރައްޤީގެ އެކި ަމޝްރޫޢުތައް އެިކއެކި ާދއިރާތަކަށް މުޅި ޤައުުމގައި މި ،ޤައުމުަގއި

ކަމަކުނުދޭ  ންބަރުން މިގޮަތށް ވާހަކަދެްއކީމާިއރާތަކަށް ކަނަޑއެޅިފައޭ. މިއަުދ ޕީ.ޕީ.އެމް މެެއކިެއކި ދާ  ،ބެލުމެއް ނެތި

ނަމަ ވަޓް އިޒް ދިސްއޭ  އިލްހާމް އަޙްމަދުގެ ބަހުރުވައިން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކަމަކުުނދޭ. ވަޓް އިޒް ދިސްއޭ ބުނަނީ

ވެސް މީގެ ުކރިން ނުފެންނަހާ މިންވަރަށް އީ އެްއގޮތަކަށް . މިބުނަނީ މިހެންވީމަ. ވަޓް އިްޒ ދިސްއޭ ބުނަނީ މިހެންވީމަ

 މިއަދު މި ބަޖެޓުގެ ތެެރއިްނ ތަރައްޤީެގ މަޝްތޫޢުތައް ފެނިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.

ޕްޝަންތައް ހިންގާފަޭއ ބޮޑެތި ކޮރަ ،ައހަރު ނިމިގެންދިޔައިރު 5އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މުޅި ޤައުމުގައި 

ށް ވަޑަިއެގންނެވީ. ދައުލަތުގައި ނެތޭ ފައިސާެއއް. ދައުލަތުަގއި ނެތޭ އަަހރު ނިންމާފައި ގެއަ 5ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި

. ހިންގާނެ ފައިސާއެއް ނެީތ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ންފުނިތައް އޮީތ ބަނގުރޫޓުވެފަ. ބަނގުރޫުޓެވފަފައިސާެއއް. ކު

ނަން. ގެންދާސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށްޓަކަިއ މިކުރާ މަމި ުކންފުނިތައް ކޮޅަށްޖެހުމަށް ސްފައިސަރުކާރު އައި 

ވަނީ. ުޅގަނުޑމެން އިތުރުކޮށްދީފައި ން ރުިފޔާ މިފްކޯގެ ބަޖެޓަށް އަމިލިއަ 93ރައްޔިތުން ކެތްތެިރކަމާ އެުކަގއި ތިއްަބވާ. 

ން ުރފިޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިލިއަ 93އި ޓަކަމަސްވެރިންގެ ޙައްޤުަތއް ދިފާޢުކުރުމަށް
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މާޔަތްކޮށް އިލަން މަސްވެރިްނެގ ޙައްޤުތައް ހިފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާނެ. އަޅުގަނޑު މި ސަރުކާަރށް ގޮވަ

ކޮށްެދއްވާށޭ. ވި މަސަްއކަތްފެްއޓެމަސްވެރިންނަށް އެ ބޭނުންާވ ކަންތައްތަްއ ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުން 

އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި އެޭދ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް ދާއިރާތަކުން ައޅުގަނޑުމެން 

 ..ނަން.ހިންގަމުންދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ރާގެ ިއއްޒަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިއާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. ދެން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 ށް. އާދެ، މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަ މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ން ގޮތު ބެހޭ ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓާ 2019ވަނަ އަހަރު، މާފުކުރައްވާ!  2018ރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ވެސް ރަީއްސ  ހަމަގައިމު .މީގެ ކުރީަގއި ެވސް އަުޅގަނޑު ވާހަކަެދއްކިން ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލަން އޮތް ވާހަކަައކީ

 ފަހުގައި ދިވެހިރާްއޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްޤީއެއް ގެަނއި ެއއް ބޭފުޅެއް އަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރަށްސުމުއްވުލް 

ބްދުލްޤައްޔޫމް ވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ކިތަންމެ ވާހަކަެއއް ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ޔާމީން ޢަهللا ކަމުގައި ަރއީސް ޢަބްދު

ދެއްކިޔަސް ެއއީ ޙަޤީޤަތް. ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރަގއި އަޅާފައި އޮތް ބުރިޖަށް ބަލައިލިޔަސް އެ ވާހަކަ ތެދެއް. 

ާރއަށް މި ދެންނެވި ގޮތަށް ކަންކަން ހެދެމުންދާ އެއަރޕޯޓަށް ބަލައިލިޔަސް ހަމަ ރަނގަޅު. އަދި އަޅުގަނުޑގެ ދާއި

ޤީޤަތަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ޙަޤީޤަތް ވާނީ ޙަ ،ކުރެވިފައި އެބަހުރި. ޖަޒުބާތުގައި ަބއެއް ކަހަލަ ވާަހކަދެްއކިޔަސް

، ހުރެ އެކީަގއި ދަންނަވައިލަން އޮީތ މާލޭގެ ރައްޔިތަކަްށވެ ވެސް، އަުޅގަނޑު ެވސް ހިތާމަޔާބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަގަ

ލަން އޮތީ ތަރައްޤީގެ ގިނަ ފުލެޓުތަްއ އަޅަމުންދިޔައިރުަގއި އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

ތަނުގައި އެ ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް  ފުލެޓެއް ނުލިބޭ ވާހަކަ. ހަމަ މި

ރީ ިގނައިން. އަުޅގަނޑުމެން މާލޭެގ ރައްޔިތުން އަިދވެސް މި ޖެހެނީ ފުލެޓަށް ސަލާންޖަހަން. ފުލެޓު ވެސް ލިބިފައި ހު

، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ ންދިޔައިރު ވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ހާލެއްަގއި. އެހެންީވމާފުލެޓު ދޮންބެގެ ވެރިކަން ިނމިގެ

ގަނޑުގެ ާދއިރާަގިއ މިހާތަނަށް އުފެދުނީއްސުރެ ކޮންމެވެސް ގޮެތއް އަޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ހަމަޖައްސައިދޭން. އަޅު

ތަނުަގއި ެވސް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރަގއި  އަޅުގަނޑު ބަލިކުެރވުނު ެއްއވެސް މީހަކު ނެތް. އަދި ކުރިއަށް އޮތް

 ޓަަކއިމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއަށްއަޅުގަނޑެއް ބަްއޔެއް ނުކުެރޭވނެ. އެ ނަސީބު އަޅުގަނޑަްށ އެބައޮތް. އެހެންނަ

ބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގައި ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ، އަުޅގަނޑު ގަ މިހާތަނަށް ވެސް ކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ 

ހިތްހަމަޖެހޭ މަސައްކަތެކޭ. އެަކމަކު، މިއަދު އަޅުގަނޑު ވެްސ އެދެން ބޭނުންވާ ކަމެއް އެބައޮތް. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން 
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ގެ ޕާކު ކިޔާ ތަނެްއ އޮންނާނެ. އެތަނަކީ ާއއްމުކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ވެސް ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރަގއި މަސްވެރިން

 ؛ދުވަސްވީ މީހުން ނުކުމެލާ ތަނެއް. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި އޭުރގައި މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި މުޢިއްޒު އުމުރުން 

ހުރުމުން އެ  އްޗަާކިއ ބަނޑަހަގެއަކާ، ޖޯލިފަގަހަކާއި ބޮޑުވި ރަުށގައި ހަމަެއަކނި ނިކަފަހަރުގައި ވެދާނެ އެ ބޭފުޅުްނ އުޅެ 

 ޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅާއާ ނޫން. އަ ހަލަ ވާހަަކއެއް ދަންނަވަނީކީކަމަށް ވެސް. ފަހަރެއްގައި އެކަ ވިސްނުން އައީ

 ަގއިއްދުވެފަ. ދެން ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރަހަ  ކަށްއޮތީ ސަިއކަުލ ޕާކިންގ ސުވާލު ވެސް ކޮށްލީމު. މިހާރު އެތަން އެ

ގެ ސަރުކާރުން މޫދަށް ަރއީސް ޔާމީނުންމެހެން މާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި . ެއއީ ކޮހެދިފައި އޮތް އާޓިފިޝަލް ީބޗު

އްދެއް ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގައި އޮތް ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު، އެތަން އެރޭ ސަރަހަ

. މިއަދުގެ ސަރުކާރު މަނިކުފާނު ވެސް ވެފަ ޕާކުކުރާ ތަނަކަށް ރާވަނީ ސައިކަާލއި ކާ ވެސް މިއަދު އެ

ސްވީ މީހުންނާއި މުރުން ދުވަވަރަްށ އެދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ އު  އަުޅގަނޑު ،ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ަސރުކާރުން

ނަށް މޫދަށް އެރިލާފައި ތަނަކީ ީމހުން އެ ،ނުކުމެލައި އުެޅޭވނެ ގޮތަކަށް އެތަނުގެ ޓްރެިފުކތައް ނަގާަލއި ކުޑަކުދިންނާ

މުރުެގ އުޅޭ މީހުން ވެސް އެތަނަށް އެރިއުޅޭ. މިދެންނެވީ އު ލުގައިވުން. ވަރަށް ނިކަމެތި ހާ ސަލާމަތުން އާދެވޭ ތަނަކަށް

، މިއަދު ގޮތް. އެހެންވީމާ  ގޮތުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް، ަބއްލަވާ އެތަން އޮތް 

 މި ދެންނެވި ގޮތަށް ރަސްފަންނު ތަރައްޤީކުރުމަކީ ހެންވޭރުގައި ހެދިފައި އޮންނަ ތަނެއް ހަލާކުކޮށްލަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެން 

ކުން ކުރިޔަސް ައޅުގަނޑު ވިްއޔާ ކޮންމެ ސަރުާކރަ ގައި ާރވަިއގެން ކުރި ކަަމށް ވަނީކަމެއް ނޫން. އެއީ ބަަޔކު ަގސްތު

 ަގދަ ވާހަކަތަެކއް ކުެރވެމުންދާ؛ބެހޭ ވަރަށް ވަރު  ނީ ާރއްޖޭަގއި ތިމާވެށްޓާވެދެކޮޅު. ައޅުގަނޑުމެންަނށް މި އަުޑއި އެކަމާ

އަނެަކއްެޗއް  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަިރޒަމަކީ ަފތުރުވެރިކަމުެގ އެންމެ ގިނަ ފައިދާ ލިބޭ އެްއެޗއް. ގްރީން ޓެކްސް ލިބޭ

ވެިރކޮށްފައި ރާއްޭޖގައި މިހާރުެވްސ ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިައދު މި ފެންނަނީ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް މެދު

ޢަމަލުކުރެވެމުންގެންދާ އުސޫުލތައް މެދުކަނޑައިލުމަށްފަހުަގިއ އެހެން ގޮތަކަްށ ެއކަން ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ. އާދެ، 

ގެންދިއުމަކީ ޓުއަިރސްްޓ މަންޓުގެ މައްސަލަތަްއ ބަލަމުންޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުން މިހާރު އެންވަޔަރަން 

ދެކޮޅު ބައެްއގެ  މަުކ، ކަނޑަެއޅިގެން ޓުއަރިޒަމާވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަަރށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބޭ ކަމެއް. އެކަ

ްށ އުފައްދާފަިއ އެކަން އެ ފަރާތާ ހަވާުލުކރީމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ ވަިކ ުވޒާރާެއއް ،އަތަށް އެ މަަސއްކަްތ ދީފައި

ސަރުކާރުން  ޖެހެނީ ކުރާ މީހުން މިގެން ފަތުރުެވރިކަމުގެ އިންެވސްޓުކަށް ގޮސް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކޯޓުތަ

ންނަ ވެގެންދާއިުރގައި ގަލެްއގެ މައްސަލަިއގައި އެްނވަޔަރަންަމންޓް މިނިސްޓްރީގައި ހު ބާރަ އަހަރުބަދަލު ހޯދަން. ދިހަ

ނޫން ގޮތަކަށް ޭވތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން ވެްސ ، އެމާ. އެހެންވީބޭފުޅަކު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެއްާޔ އެކަން އޮންނަނީ ނުވެފަ

 ،ލަންުޤގައި ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާއެކަން ހަމަޖައްސައިެދއްވާަފިއ އޮތީމަ ފަތުރުވެރި ިވޔަފާިރކުރާ މީހުންގެ ޙައް

ދެންނެވި ކަމަކު ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތިބި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ޖެއްސުންުކރުމުގެ ގޮތުން މި  ބަޔަކު މީހުންދެކެ ރުޅިއަެއއް

ބެހޭ ވުޒާރާގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހަދާ ރަށްރަށުގެ އެންވަޔަރަްނމަންޓް މައްސަލަ ގެންގޮސް  ގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަމާ
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ކަމެއް ނޫނޭ.  ބޭރު ބަޔަކަށް ދީގެން ކަނޑައެިޅގެން ފާޅުަގއި ޖެއްުސންކުރާ ގޮތަށް އެކަން ކުުރމަކީ ރަނގަޅު

ން އިދަީނ ައވައްޓެިރ އިންިޑއާ  ނަވައިލަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ިއިވގެން މިެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ަދންހަމައެއާ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކިާހވަރެްއެގ  ،ން ޑޮލަރު ދޭީތވެލަރު ދޭ ވާހަކަ. އެީއ ެއއް ބިލިއަން ޑޮއަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއއް ބިލިއަ 

އަޅުގަނޑުމެްނ   ހުރިހާ ދުވަހުމެއް. މި އޮތްންޖެހޭ ކަލަ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިްސނާއެއްބަްސވުމެއްތޯ ވާންޖެހެނީ

ގެންދިަޔއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިިދކޮޅު މީހުން ޗައިނާއިން އަުޅގަނޑުމެން ލާރި ނަގާތީ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން

ޕީ އެމް.ޑީ. ،ޗައިާނއަށް ދަރާފައި އޮތް ާވހަކަ. އަުޅގަނުޑ ހަނދާނަށް އަންނަނީ ޖީ.އެމް.އާރަށް ެއއަރޕޯޓް ދީގެން 

އާޚިުރގަިއ  ބި މީހުން ދެއްކި ވާހަކަަތއް.ގުިޅެގން އޭރުގައި ތި ގަނޑުމެްނ ތިބިއިރުގައި އެކަމާސަރުކާރުަގއި އަޅު 

ތެރޭގަިއ  އަހަރު 5ން ޑޮލަރު މިދިޔަ މިލިއަ 300ންޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެން ޖީ.އެމް.އާރު އަތުން އެއަރޯޕޓް ނަގަ

ލަތުން އަުޅގަނޑުމެން ެއްއ ، އިންިޑޔާގެ މުިޅ ދައުއްކަިއގެން. ެއހެންވީމާޏަކަށް ދަގެ ުކންފުންޖީ.އެމް.އާރަށް، އިންިޑއާ

ލު ޖެހިދާނެތީ އަޅުގަނޑު ބިރުގަނޭ. ނަށް އަނެްއާކ މަލިކަށް ޖެހުނު ހާ ން ޑޮލަރު ނަގައިފިއްާޔ އަޅުގަނޑުމެންބިލިއަ

ސަރުކާރުން  ތުވެިދޔަދޭތެރޭަގއި ވޭ ވެސް ޗައިނާއާ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން އެ ވާހަކަ ދައްކަން. ހަމަގައިމު 

އްދާއި ައޅުގަނޑުމެންެގ އަސްކަރީ އެްއވެސް ކަމެްއެގ ތެރެއަކަށް ވަދެފައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހަ

މީހުން ނުފޫޒު ފޯރުވާަފއި އޮްތ ކަމަކަށް ެއނގިފައެްއ ނެތް. ެއކަމަކު،  އަދި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ދީނުެގ މައްޗަށް ވެސް އެ

ންނަނީ އަުޅގަނުޑމެން އެންމެން މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމްދީނުގައި ސާބިުތެވގެން މި ތިބީ. ހަމަ ސަރުކާރަށް މިއަދު މި ފެ

ނަހޫ ސުބްޙާهللا ، ތިމަންނާމެން ހައްދެއް ނުޖަހާނަމޭ. މިއީ ނިސްބަތްވާ މިނިސްޓަރަކު ަވަޑއިގަންަނވާފައި އެ ވިދާުޅވަނީ

، ގަވާަފއި އޮތް ކަމެއް. އެހެންވީމާ ނުަގއި އަން ފައި އޮތް ކަމެއް. ޤުރުއާކުރަްއވާވަތަޢާލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަށް ލާޒިމު

އަދި އެހެން  ޅުގަނޑުމެން ކުުރމާއި ނުކުރުމާވާނަމަ އެމީހަކު ތައުާބވާންޖެހޭ. އެކަން އަ  ކަމަށް ވަޒީަރކު އެކަން ކުރި

އި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ެގ ތެރޭގަކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ފާޅުގައި ގޮސް ލާދީނީ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ކާފަރުންތަެކއް

ޮގވާނެ ތަނެއް ނޫނޭ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަކީ ބަްނގިޖަހާނެ ތަނެއް ނޫނޭ. އަރާއްޖެއަކީ ހައްދު

ރާއްޖެއަކީ ިއސްލާމްދީނަށް އުޅޭނެ ތަނެއް ނޫނޭ. އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީެއއް ނޫން ގެންނާކަށެއް. 

ގޮިވޔަސް ބޭރު ދުނިޭޔގަިއ ކިތަންމެވަރަށް ލާމެހިގެން އިނާއާ އަިދ އެހެން ބަޔަކަށް ެއއްޗެހި ހެންވީމާ، ޗަ އެ

ލަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިންވަރުކުރަްއވާ ގޮެތއްަގިއ  ްނވިޔަސް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާމަސައްކަތްކުރަ

ބޫލެްއ ނުކުރަން. މަށް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ގަބެން. އެކައަޅުގަނޑުމެން މާތްެވގެންާވ އިސްލާމްދީނުގެ މަތީަގއި ދެިމތި

ގޮތުން ދެްނ  ބެހޭ ން އެ ބަސް އަނބުރާ ގެަނއުމަށް. ހައްދުޖެހެން ނެތިއްޔާ އެކަމާއަޅުގަނޑު އެދެން ސަރުކާރު 

ކުރުމަށްޓަކަިއ ޢިލްމުވެރިން ކައިރިން ހޯދައިެގން އެހެން ގޮތެއް ހޯދާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުން އުފާ

ގައި ބުނުމަކީ ށް ތިމަންނާމެން ތަބާނުވަން ގަސްތު ގެ ޙުކުމްތަކަهللا ނުވަތަ  ،ނަށް ނޫޅޭނަންމަންނާމެން ކީރިތި ޤުރުއާތި

ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމންނެއް އަބަދަކު މި ތަންތަނަކު ވާހަކަދައްާކކަށް ނުތިބޭނެ 
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ްށ ެވްސ ، ޗައިާނއާ ދިމާއައެީކަގއި  މި ދަންނަަވއިލަނީ ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާގަނޑުކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު

ާރއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ަޗއިނާއިން ވީވަުރގެ އެހީތެރިކަމެއް ވޭތުެވދިޔަ ެއއްވެްސ ތަނެްއަގިއ  އެްއޗެހި ނުކިޔާށޭ. މި

ޗައިާނއަށް އަޅުގަނޑު އިޙްތިރާމްކުރަން.  ންާނނެ. އެހެންވީމާ،ދިވެހިރާއްޖެއަކަްށ ެއއްެވސް ދައުލަތަކުން ވެަފއެއް ނޯ

ެއކީަގއި ޝުކުރު ދަންަނވަން ަނށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިޙްތިރާމާ ކުރަން. ައޅުގަނޑު ޗައިާނގެ ަރއްޔިތުންއަޅުގަނޑު ސެލިުއޓު

ޔަުކ އި ބަގަ ރުަމކީ ެއއީ ގަސްތު ރާއްޖެއިން ބޭރުކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަށް ެވދީފައި އޮތް އެހީަތއް. ެއއީ ަޗއިނާ މި

ތް ނުވާނެ އެކަން. އަދި އޮުރގެ ކަމެއް ނޫން. އެއްގޮަތކަށްެވސް ކޮށްގެން ޓަކައި ކުރާވަމީހުން ހިތްހަމަޖެއްސުމަށް

ގެންިދއުން އަުޅގަނޑު އެދެނީ. އިްއޒަތްތެރި ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެން ކުރިއަށް އެކީަގއި ސަރުކާރަކުން ވެސް ަޗއިނާއާ 

ން. އަުޅގަނޑުެގ ވާހަކަ ގޮތް އަުޅގަނޑު ހަަމ އެދެ ހަމަ މި ބަޖެޓުން ރަނަގޅު ހެޔޮރައީސް، ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުްނނަށް 

 ލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. ނިންމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރު.  ތްތެރި މެޒައާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ އިއް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ގުޅޭގޮތުްނ ވާހަކަދައްަކއިލާނެ ފުރުޞަތު  އަުޅގަނޑުމެންގެ ެވސް މި ބަޖެޓާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވާ ތަރައްީޤގެ ވާހަކަ ޔާމީން ކޮށްދެއްވާަފއިهللا ށް ރައީސް ޢަބްދުއަޅުގަނޑު ބޭނުން. އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުންވޭ މި ޤައުމަ

ލަން. އަުޅގަނޑު ވެްސ ބޭނުންވޭ ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު ަމސައްކަތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަންނަވާ

މި ޤައުމަށް އިސްރާފުވާ  ،ަލން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭތައްތަުކގެ ވާހަކަ ދައްކާދާއިރާއަށް އިތުުރވެގެންދިޔަ ކަން

ރަސްތަކުގެ ވާހަކަ ލަން. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ޤައުމަށް އާމްދަނީ ލިބުމަށް ހުރި ހުތައްތަުކގެ ވާހަކަ ެވސް ދައްކާކަން

ހޯދޭނެ ގޮތްތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް  ލަން. އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުންވޭ ސަރުކާރު ހިންގުމަށްޓަކައި އާމްދަނީވެސް ދަްއކާ

އުމުެގ އިސްރާުފ ބޮޑުެވގެންދާތީ ެއކަމާ ކަންޮބޑުވުން ފާހަަގކޮށްލަން ވެސް. ޤަައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ މި  ން.ދައްކާލަ

މަޖިލީހުަގއި ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަކންބޮޑުވުން ވެސް  ،އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ 

 އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ .މިައދު އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން ގެންދާތީވެނޑަށް ފުރުޞަތު ގެއްލި ކަންކަމަށް އަޅުގަ މި

ވެްސ  ގައިމު ކަންކަމަށް ހަމަ މިއަުދ މި މަޖިލީހުގައި މިފަދަ ބޮުޑ ބަޖެޓެްއ ފާސްެވގެންދާއިުރގަިއ މި، ޙަޤީޤަތަކީ

އެހެންނަމަވެސް،  .ކަމަށް އެ ފުރުޞަތުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ވެސް ހުރި ޕާޓީއެްއގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ގުޅިގެން އެއަށް ތާއީދުލިިބގެން  ޖިލީހަށް ހުށަހެޅިހުށަހެޅުމަކާމަ ްސ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީ
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މަތީން  ކަމެއް ކަްނެވސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، ެއކިެއކި ފަހަރު ކަމަކީ ވެސް ނިމުމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކޮންމެ

އަުޅގަނުޑ  .ފުރުޞަތު ދެއްވާފައެ ދަށުން  ގެއީސަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރު އެބަހުރި ހަމަ ރަ ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ  ންންބޮޑުވުންތަުކގެ ވާހަކަދަްއކާލަ ހުރި ކަ ހެންުގޅޭޮގތުން މިދެންނެވި ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓާ

 އީސަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން. ފުރުޞަތު ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ިއްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްތަްއ ވި ކަންތަންމެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނު އިއްޒަތްތެރި ،މަނިކުފާނުއާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އާދެ! އާދެ! 

ންމެވި ނިއިގެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުލަ ނަން.ހުށަހެޅުއްވިއްޖެ. ދެން އަޅުަގނޑު ތިކަމާ މެދު ވިސްނާ

 ރު ނެކްސްޓްނިންމެވުމަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ ދެްއތޯ؟ އަުޅގަނޑު ހަމަ ކަނަޑއެޅިގެްނ މިހާ

 ދާއިރާގެ ފޮނަދޫނެހެދޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އްބޭފުޅުންނަށް އެހެނެތިމިނެޓުގައި 

 هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު އަރުވަން.ތުބަރަށް ފުރުޞަމެންއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން  2019ޢަލައިކުމް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ،  ` އަްއސަލާމް

ލާއިރު އަުޅގަނުޑ އިގައި އެއްޗެއް ދަންނަވަމަރުޙަލާ ފަހު ބަޖެޓުގެ އެންމެހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް  ަފއިލަފާކުރައްވާ

 ދަތި ބަޖެޓެކޭ. ފޮނަދޫ ދާއިރާއާދެ، ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ހިތް  ؛މި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާ ،ދަންނަވަންޖެހެނީ

ލިއިރު އި ފޮތަށް ބަލަނީ އަޅުގަނޑު ބަޖެޓުޖެހުދަންނަވާލަން ބަޖެޓެކޭ. އެހެން މިވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުކޮށްލާަފއި އޮތް 

ނެތީމަ. ކުރީގެ ގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް ީމަގއި ހިމެނިފައިާދއިާރގައި ހިެމނޭ ފޮނަދޫއާއި މާމެންދޫ އަޅުގަނޑުގެ

މި ބަޖެޓުަގއި ގެންދިޔަ ބަެއއް މަޝްރޫޢުަތކަށް ވެްސ ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން ހިްނގަމުން އާދެ، ަރއީސް ؛ސަރުކާރުން

ގޮތުަގއި  ކަމެްއ. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އެީކގައި ފާހަަގކުރާޔާ ެއއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތާމަ ންނެތްކަފައިސާ ހިމެނިފައި

ނެތި  ީލޑަރުްނ އިްސވެ ިތއްބަަވިއގެން ާރއްޖޭގެ ތަފާތުކުރުެމއް 4މަނިކުފާނު ވެސް ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް 

ހަވާލުވެަވޑަިއގަތުަމށްފަހު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްިވ  ސަރުކާރާދުެވވަަޑއިގެްނ ޢުވަ ،ތަރައްޤީ ގެނެސްދެްއވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ

ކަމެްއ.  ެއކީަގއި ފާހަގަކުަރްއވާޔާ ކަްނ އެއީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަބަޖެޓުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުެގ ދާއިރާ އިހުމާލުެވގެންދިޔަ

ކުަރްއވާ ބޭފުޅެއް. އްކަތްއެީކގައި ަމސަ ކަމާފުވެރިސާވަރަށް އިންގޮުތގަިއ މަނިކުފާނަކީ ހަމަ  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ބޮޑަށް  ބާަވއޭ އަުޅގަނޑުގެ ދާއިރާ މިހާކީްއެވގެން ،އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މަނިުކފާނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

މި ބާކީވެގެންދިަޔއީ؟ ނުވަތަ  އިމިލުވެވަަޑއިގަންަނވާ ސަރުކާރުގަ ޝާ ވެސް މަނިކުފާނު ،މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން

ނިމިގެންދިަޔ  ،ކަމަކީ ައޅުގަނޑު އުާފކުރާ ،އީ؟ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ަކންބޮޑުވާއިރު އިހުމާލުވެގެންދިޔަ 
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ކޮށްެދއްިވ  ،ގެނެސްެދްއވި ތަރައްީޤއާއި  ،ުނގެ ސަރުކާުރަގއި ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއަށް ެދއްވި އިްސކަމާއިރައީސް ޔާމީ

ނު ޔާމީهللا  ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުަގއި ރައީސް ޢަބްދު ވެސް ފޮނަދޫ  ެއކަމަށް ޓަކައި މިއަދު ށް.ގިނަގުނަ ޚިދުމަތަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެްނ  އިއްޔޫމަށް ވަރަށް އިޙްތިރާމާޤަޢަބްދުލް

ވަނީ ަރއީްސ  ރުންއާދެ، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ުއއްމީދުނުކުރާ ވަުރގެ ތަރައްީޤާއއި ކުިރއެ ؛އުއްމީދުނުކުރާ ވަރަށް

އަދި  ،ވިޔަސް މާމެންދޫ ކަމަށް ،ވިޔަސް  . އެއީ ފޮނަދޫ ކަމަށްރާއަށް ގެނެސްދެްއވާފަނުގެ ސަރުކާުރަގއި ފޮނަދޫ ދާއިޔާމީ

ގޮތަށް އޮތީ. ެއހެންނަމަވެސް، ފަހުން ގާދޫގެ  އަިއއިުރ ގާދޫ ހިމެނޭ ސަރުކާރު އަޅުގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރު ފެށިގެން މި

 އަދި އެ  .ފޮނަދޫއަްށ ބަދަލުކުރަްއވާފައެކަީށގެންާވ ރަނގަޅު ބޯހިާޔވަހިކަެމއްެގ ތެރެއިން ވަނީ ރައްޔިތުން ވެސް 

އަިދވެްސ  ޓަަކއިއްވަމުން. އެހެންވީާމ، އެކަމަށްނާޔަތްތައް ވެސް ފުރިހަމައަށް ެގންދެވީ ދެއިމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

އެީކގައި ުޝކުުރ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި  ތެރިކަމާ ހަމަ ވަރަށް އިޚްާލޞްނަށް އަޅުގަނޑުއެއްފަހަރު ރައީސް ޔާމީ

 މިއަދު ރައީސް، އަުޅގަނޑު ވެސް ަވރަށް ކަންބޮޑުވޭ ިމއަދު ބަޖެުޓގައި ވާހަކަަދއްކަމުންދާއިރު ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖެ

އަމިއްލަ ވަންތަކަމަށް ގޮުތގައި މަނިުކފާނަކީ  ޖަހައިގެން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާްށ މިސްރާބުއަމިދަނީ އަޅުވެތިކަމަކާ ދިމާ

ކައި އަަބދު ޓައި އިސްތިޤުލާުލ ދެމެހެއްޓުމަށްއުމުގެ ިމނިވަންކަމާޤަ ރަްއާވ ބޭފުޅެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯިބކު

ުމެގ ތެރެއަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ އުމުތަުކގައި އަުޅވެތިކަޤަުފޅެއް. މިއަުދ ބޭރުގެ ބާުރގަަދ ގެންދަވާ ބޭއަުޑއުފުއްލަވަމުން 

 ކަމެއް. މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ޖެހުމަކީ ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންޖެހޭހާފައިވާއުމު މިސްރާބުޖަޤަ

ޖެހުނީ އަބަދުވެސް މަނިކުފާނު އެންމެ  ގޮތުަގއި މަނިކުފާނު ބަސްވިދާޅުވާން އެބަޖެހޭ. އެހެން ދަންނަވާލަން މި

ޓަކައި ކުރަްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ތިޤުލާލު ދެމެހެއްޓުމަށްއި ިއސް އުމުގެ މިނިވަންކަމާ ޤަ  ،އިސްކަމަކަށް ވިދާުޅވަނީ

ން ކަނޑައެިޅގެން ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރަްއާވނެ ކަމަށް. އަނެއްކާ މަނިކުފާނު ޝާމިލުވެވަޑަިއގަންނަާވ ސަރުކާރު

ބޭފުޅުން  އާނުަގއި ތިޔަރުޤުވަނީ ސާބިތުވެފަ. ކީރިތި  މި ކަންވާަޓވާފައި އްއިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު މަސައްކަތް ފަ

ކީ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަ  ވިދާުޅވަނީ އިޚްކުރެއްވި އެއް ޝަ ބޭނުންކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި އެންމެ، އެންމެ ބޮޑަށް 

 ،ކަމަކީ  ކުރެއްވި  ފުރަތަމަ މި ވެިރކަމަށް ގެންނަަވިއގެން އެންމެ ކުބޭފުޅެކޭ. އެފަދަ ބޭފުޅަ  ރަސޫލާ ދުޢާ ދެއްވާަފއި ހުރި

. ންބޭފުޅުން ފާޅުގަިއ ވިދާުޅވު ނުކުރާެނ ކަމަށް ތި ކަމެއް ައއިސްފަިއ އޮތް  ްއސުންނަ ގެރުއާނު ޤުކީރިތި އެިޅގެން ކަނޑަ

ވިދާޅުވުަމކީ އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖެއްެސވުން ކަމުަގިއ ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ޒުދަބު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ތަންފީމަރުގެ އަ

 އެބަޖެހޭ މިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުާދރީވެަވޑަިއގަންނަވަން. އެީއ ނޫނީ ނުވާނެކަން ޔަޤީން. މަނިކުފާނު

ލީޑަރުްނ  4ވިާދޅުާވ  މަަސއްކަތްކުެރްއވި އެއް ބޭފުެޅއް. އަދި އެ  ށްޮބޑަ ސަރުކާރު ެގނައުމުގަިއ އެންމެ މަނިކުފާނަކީ މި

ޭގެގ އެންމެ އިސްވެރިޔާ. އާދެ، ވާ ރަްއޔިތުންން ތަމްސީލުކުރައްތެރޭގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއް. އަދި ރައްޔިތު

ޙުކުެމއް އަިއސްފައި އޮތް  އްސުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސްާލމްދީނުގެ މިފަދަ ނަ

 ކަމެއް. މިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ބަސް ވިދާޅުވުަމކީ މިކަމާ ދޭތެޭރގައި ކަންބޮުޑވާންޖެހޭނުކުރާނެ ކަމަށް ވިާދޅުވި ޒުތަންފީ
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އަުޅގަނޑުމެންެގ  .ކަމެއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ކަމެއް. ަރއްޔިުތންނަށް ޖަވާބުދާރިވެވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ވިދާޅުވާންޖެހޭ

ަޔ ގެންދިމުން އްވަރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުން ޗައިާނގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައިގެން މި ،ސަރުކާރުން

ވިދާުޅވުން މިއަދު ވީ ފުޅުން ވިދާޅުވި ބޭ އުމު ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ިތޔަޤަށް މި ދުވަސްވަރު ޗައިާނގެ އަުޅވެިތަކމަ

އުމަކުން ހޯދާއިރު އޭގެފަހަތުގައި އޮތީ ޤަބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުގެ ބޮޑު  1 ކޮންތާކުތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އަހާލަންޖެހޭ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓ ޖީ.އެމް.އާރަށް ދޫކޮށްލުމުްނ ާރއްޖޭގެ  ؛ކޮންކަމެއްތޯ އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ. ޖީ.އެމް.އާރު

އްދެވުމުގެ މަސައްކަްތ ެއއަރޕޯޓު ހޯއެ ލިބިގެންދިޔަ ގެއްލުން މަނިކުާފނަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. 

ސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަނިކުާފނު ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އެެހންނަމަވެ ތެރޭަގއި ވެސް ން ނިކުންނެިވ ބޭފުުޅންގެކުރަްއވަ

ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންގެ ަފިއސާ ޚަރަދުކޮށްގެން އެ އެއަރޕޯޓު އަނބުރާ ހޯދައި، ެއ ެއއަރޕޯޓު ޭއޝިާއގަިއ އޮްތ 

އެންމެ ވަރުގަދަ ެއއަރޕޯޓަށް ތަރައްޤީކުރަމުންދާނެ ދުވަސްަވރެއްަގއި މިހާރު އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ހިތުަގއި އުފެޭދ 

ދެވަނަ ފަހަރަށް މި އެއަރޕޯޓު ދޫކޮށްލައްވަން ތިޔަ ބޭފުޅުން ނިންމެވީތޯއޭ؟ ނުވަތަ ެއކަމާ  ސުވާލަީކ، އަނެްއކާ

ދޭތެރޭގައި ިވސްނާަވޑަިއގަްނނަވަނީތޯއޭ. ނުވަތަ ެއކަމަށް މަނިކުފާނު ވެސް ހަމަ އެއްބަްސވެަވޑަިއގަންނަވަްނ 

ދާ ިވއްކަން މަނިކުާފނު އެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފާނެ ބޭނުންފުޅުވަނީތޯއޭ. އަުޅގަނެޑއް ގަބޫލެއް ނުކުރަްނ ދިވެހިްނގެ ހަރުމު

ކަމަކަށް. އަުޅގަނެޑއް ގަބޫލެްއ ނުކުރަން މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ބޭރުގެ ބައެްއގެ އަތްަމއްޗަށް ދޫކޮށްލަން މަނިކުފާނު 

ލާފުކަމެއް ކުރަން ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވަފާނެ ކަމަކަްށ. އަޅުގަނޑެއް ގަބޫެލއް ނުކުރަން އިސްލާމްދީނުގެ އުޫސލުތަކާ ޚި

މަނިކުފާނު އާނބަސް ވިދާޅުާވނެ ކަމަކަށް. އެއީ އަުޅގަނަޑކީ ވެސް މަނިކުފާނާ އެީކަގިއ، މަނިކުފާނާ ވަރަށް ގާތުން 

މަސައްކަތްކުާރ މީހަކަށް ވާީތ، އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މަނިކުފާނަކީ މި ޤައުމަށް ހެޮޔއެިދވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުެޅއް. މި 

ކަން އަބަުދ އޮންނަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ިމ  ސަރުކާރުން ކަންތައްަތއް ޤައުމުގެ މިނިވަން

ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަްނކަން ގެއްިލގެން ހިނގައިދާނެކަުމގެ ބިރު އެބައޮތް. މާތްވެގެްނާވ 

 ިސގްނަލް ދޭން ފަށަިއފި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިސްލާމްދީން މި ޤައުމުން ނެތިގެން ހިނަގއިދާނެކަމުގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއސްތިޤްލާލް ގެއްިލގެންދާނެކަމުގެ ރަނަގބީލު ޖަހަން ފަށައިފި. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުެވްސ 

ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ. އެމް.ޑީ.ޕީ އިސްވެ ޮއެވގެން ސަރުާކރެއް އުފައްަދއިފިއްޔާ އިސްާލމްދީނަށް ބުރޫއަރާނެ 

އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކީމު. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެއް މި ޤައުމަށް އަތުވެއްެޖއްޔާ މި ޤައުމުެގ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާނެ 

 ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދެްއކީމު. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާެރއް މި ޤައުމަށް އަތުެވއްޖެްއޔާ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޓު ބަހުސާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބަޖެ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނާ ނިސްޓަރުންއަޅުގަނޑުމެން ދެްއކީމު. މިައދު މި އަންނަނީ ެއ ކަންަތއް. ރާއްޖޭެގ ފޮރިން މިނިސްޓަާރއި އެނޫން މި

ލާމްދީނުގެ ހައްދު ާޤއިމުނުކުރާނެ ވާހަކަ ެދްއކީމަ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ތަންތަނަށް ވަޑަިއގެން ިއސް

 ބަސް އްޔިތުްނގެވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަން އެބަޖެހޭ. މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކަންޮބޑުވާން އެބަޖެހޭ. މިކަމާ ދޭެތރޭގައި ރަ 

ނަވައިގެްނ ފާނު އިންޤާމުގަިއ މަނިކުއިްއވަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަުމގެ މަ

ްއވެގެންތޯ؟ ކީ ހޭ. ެއއީ މިކަން އެބަޖެހޭ ުކއްވެިރކުރަން. މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ބަޔާން ނެރެން އެބަޖެ

ނެ ކުރާކަމެއް ނު އެ ކަލާންފުޅުަގއި ވަިކ ގޮަތކަށް ކަމެްއ ކުރަން އަންގާަފިއ އޮްއާވ، هللا އުޑު މަތިން ާބއްަވއިލެްއިވ  7

ެގ ރަްއޔިތުން ކަމަށް ސައްަތއިން ަސއްތަ އިސްލާމީ ޤައުމަކުްނ އިސްާލމީ ދައުލަތަކުން ބުނުމަކީ ެއކަމާ ދޭތެރޭަގއި

 ްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަސް ބުނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނުޑ ގޮވާލަން، މި ރަ

ވުރެ ގިނަ  އަށް 800. ކަމާ ދޭތެރޭަގއި ބަސްުބނަން. މިއީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއްމަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅަިއގެން މި

ބިފައި ލިހާތަނަށް މިއަހަރު އަުޅގަނޑުމެން މާތްވެެގންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަުތގައި މި ހޭދަކުރީ. އަުޅގަނުޑމެންނަށް 

ރުއާުނގަިއ ކީރިތި ޤު ލާމްދީނުގައި ކަނަޑއެޅިގެންއޮތް ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއްގެ ައސްލަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން. އިސް

ސަވާފަ.  ގޮންޖައްއަންަގވާފައި އޮތް ކަމެއް ނުުކރާނަމެކޭ ނުބުނެވޭނެ. އެ ބުނި މީހަކު އެހެރަ ފެންނަނީ އިސލާމްދީނަށް

ސް.  ރައީތެރިއެ މީހާއަށް ޖެހޭނީ ތަޢުބާވާން. އެ މީހާއަށް ޖެހޭނީ، އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހާ ހާޒިރުކުރަން އިްއޒަތް

އަދު މިކި ވާަހކަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިއަުދ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަުޅގަނޑުމެްނ އޭރު ދެއް 

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ޙަޤީޤަތަކަށް ވާ ތަން މި ފެންނަނީއޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާށޭ. 

ަރއްވާށޭ. ޖިބު އަދާކުނޑު އިލްތިމާސްކުރަން، މަނިކުފާނު މަނިކުފާނުގެ ވާފާރަވެރިވަަޑިއގަންނަވާށޭ. މަިނކުފާނަށް އަޅުގަ

 ަޤއުުމެގ ކަމާއި، މިމަނިކުފާނު މަނިކުފާނުގެ ބަސް ވިދާުޅވާށޭ. މި ޤައުާމއި، މި ޤައުމުގެ ދީނާިއ، މި ަޤއުމުގެ މިނިވަން

 ޒިންމާ ަބއޮތޭ. އެކުފާނުގެ ޒިްނމާއެއް އެމުސްތަޤިއްލުކަމާއި، މި  ޤަުއމުގެ އިސްތިޤްލާން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މަނި

ކު ވެރިކަމުަގިއ ކި ބޭފުޅައަދާކުރަްއވާށޭ. ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ބަސް ވިދާުޅވުމުަގއި ފަހަތަށްޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާށޭ. ވަ

 ަގއިއުމުޤަ   މިކަށްބަހައްޓަިއގެން ަވކި ބޭފުަޅކަްށ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަކަްށ، ވަިކ ބަޔަކު ބޭނުްނވާ ގޮތަށް ވަިކ ދީންތަކަ

 ޙްތިރާމާނޑު ހަމަ އިގޮތަށް ޖާގަ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަުތގައި މަނިކުާފނު ބައިވެިރވަަޑއިނުގަންނަވާށޭ. އަޅުގަ އުޅެވޭ

 ތޭ. މި ޖެހޭ ވަގުން ބަސްބުނަންރައީސޭ. މިއީ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ކުފާނަށް މި ދަންނަވަނީ. މަޖިލީހުމަނި އިއެީކގަ

މެން  އަޅުގަނޑު، ވަގުުތގެ ބޭނުން ހިތްޕަވަިއގެންންިދޔައީމާ ދެން ބަހެއް ނުބުނެވޭނޭ. އެހެންވީމާވަގުތު ފާއިުތވެގެ

މުެގ ޤައު، އަޅުގަނޑުމެްނގެ ައޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމާއި ،ދީނާއި

  ން...ފާނު ތެދުވެވަަޑއިގެއަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ސިޔާދަތަށްޓަަކއި މަނިކު ،އިސްތިޤްލާލާއި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ. އްކަތް ނިމުއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންފަޅީގެ މަސައާދެ! އި 

ތް އޮބައްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އަދި އެ. އާދެ! ދެ އިއިގަ  3:30އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑުމެްނ ފަށައިގަންނާނީ 

އިރާެގ ދިއްދޫ ދާ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން. އާދެ! ެއއީ ަގއްދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދާއި އަދި

ިއ ގެ ޖަލްސާގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު. އާދެ! މި ދެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހު

ދެ! ބަހުސް؛ އާ ޒަްތތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވީމަ މިސާބުން ެއ ދެ ިއއްތިއްބަވާނެ ކަމަށް ހީކުރަނީ. އެ ހި

ވަގުުތ   މިޓަަކއި އަުޅގަނޑުަގއި ފެއްޓުމަށް 3:30 ނިމިގެންދާނެ. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ސްބަޖެޓުގެ ބަހު

 މެދުކަނޑާލަން.

 

 ]އަށް 15:30އިން  15:00ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ `. އާދެ! މި ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތް އަނެްއކާ ައޅުގަނޑުމެން ފަށަިއގަންނަނީ. އާދެ! މިހާރު އިއްޒަތް

ޖެޓު ދިރާސާކުރާ ބަ ،ޖެޓުަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތ ބަ 2019 ،މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއަގންނަވާނެ ފަދައިން

 ދެ! މިހާރު އާސްކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންދަނީ. ރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުކޮމިޓީން ދިރާސާކު

ގެތެެރއިން . އާދެ! އޭއިއްަޒތްތެރި ދެ މެންބަރުން ތިއްބެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދަްއަކވަން އެދިަވޑަިއގެން ތިއްެބވި

އް. ދެން ވާ ބޭފުޅެއެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަސްވެަވޑަިއގަންނަތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު؛ާރގެ އިްއޒަތްގައްދޫ ދާއި

ނަވާ ޑައިުނގަންދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަކީ ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިސްބަތްވެވަ 

ންެނވީ. އިލޯގައި މި ަވގުތު ފް ، މިންތަްއ ދައްކަނީ. އެހެންވީމާެޔކިޔުމެންބަރެއް ގޮތުަގއި މިކޮޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލި

ބޭފުޅާއަްށ  ޅުގަނޑު އެވާތީ، އަ ވަގުތު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ކަމަށް އާދެ! މި

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ލަޠީފް މުޙައްމަދު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ދިއްޫދ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  2019އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓ  2019ކުީރ ދުވަހު ައޅުގަނޑު ވާނީ ވާަހކަދައްކާފަ. އެހެންނަމަވެސް،  މިންވަރު ކުަޑެވގެން މީގެ 

ބަޖެުޓ  iޓަކައއް ގެނެްސދީފި. އެކަމަށްދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދެ ،ށް ރަނގަުޅ ފުރުޞަތެއް ދީކޮމިޓީން އަޅުގަނޑަ
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ެވސް އަާދކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވޭތިވެިދޔަ ދެ އަހަރު ދިއްދޫ  ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު

ގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. ބަޖެޓުގައި ދިއްޫދ އަޅު ކަންރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު ނުލިބިދިޔަ

މިއަަހރު ކޮންމެވެސް މިްނވަރެްއ  ،، ދެއަހަރު ނުލިބިއެހެންވީމާ ދާއިރާއަށް ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު ނެތްކަން.

ވިން. ދުވަހު އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކަމުން ދެންނެ ކުރީ ކަުމގައި ީމގެ  އެދުމެއްލިބިގެންދިއުމަކީ ައޅުގަނޑު އެދޭ

އަށް ކުރިއެރުމާއި ލާބަާޔއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަކީ ރައްޔިތުްނެގ . ިދއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް، ދިއްދޫ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

، އެ މަސައްކަތްކުރާއިުރ ސައްކަތް އަޅުގަނޑު ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާމަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުގެ ޒިްނމާ. އެ މަ

. އަޅުގަނޑަްށ ލިބެންވާ މިންވަރު ލިބެންޖެހޭނޭ ދިއްދޫ ަރއްޔިތުންނަްށ ބަޖެޓުން ،ނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަ

ން. މިލިއަ 7.5ގޮތުަގއި  ލިބުނީ ނުވަތަ ލިބިގެންދާނީ ފާލަމެއް އެކަނި. ގާތްގަނަޑަކށް އެއީ އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ

އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އެ ވަނަ 2020، ާޓއިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ 2019 . އެހެންވީމާ،3.5 އިން އަުޅގަނޑަށް ލިުބނީރެ އޭގެތެ

ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިީއ ތަންކޮެޅއް ުކަޑ  ފާލަން ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް  އަުޅގަނޑަށް ލަފާކުެރިވގެން މި

މީހުން ދިރިއުޅޭ  5000ދިއްޫދއަކީ ެއއް ދާއިރާ. އާބާީދގެ ޮގތުން  ،މިންވަރެއް. ކުޑަ މިންވަރޭ ައޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ

ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދަން އަންނަ ރަށެއް. އެއީ ހޮސްޕިަޓލްކަމުގައި ވިަޔސް، ބޭންުކ  ،އް. އަތޮުޅގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއްރަށެ

ކަމުގަިއ ިވޔަސް، އަދި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްކަމުގައި ވިޔަސް ހޯދަން އަންނަ. ގިނަ ބަަޔކު އަރާ. އަިދ އެތަުނގެ ަކއިިރ 

ވެސް  ، ދިއްދޫަގއި ިޚދުމަތްތަކެއް ހުންނަންންނަ ރަށެއް. އެހެންވީމާ އަވެސް ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދަން ރިސޯޓަކުން

ދައުލަތުގެ ަފރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ުނވަތަ  ،ޖެހޭ. އެކަަމކު، އެންމެ އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ޚިދުމަްތ ނުހުންނަނީއެބަ

ޅަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުހުންނާތީވެ. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ރައްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ރަނގަ

ކުީރ ވެސް، އި މާޒީގަ  އަދިވެސް އި ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާރުތަުކގަ  ،ވެސް ދަންނަވަން އޮތީ އަޅުގަނޑު މިހެން ދަންނަވާއިރު

އަށް އެ އޮންނަ ސަރުކާަރުކން ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭ. އެހީތެރިކަްނ ދޭ. ދުވަސްތަުކގައި ވެްސ ދިއްދޫ 

ދޭ. ދިއްޫދގެ ތަރައްޤީއަށް ކުެރވޭ މަަސއްކަތް ދޭ. އެހެންނަމަެވސް، އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ އެއްބާރުލުން

 ،މަސައްކަތްކޮށްދީފައި ނެތްކަްނ ފާހަގަކުރެވެނީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު. އެހެން ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ

ވެްސ އި ވަނަ އަހަރުގަ  2017 ނަ އަހަރަށް؛ވަ 2018ގަންނަާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގަވޑައި 

ބަިއ ެއއީ. އެހެންވުމުެގ  އަޅުގަނޑަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިަފއި އޮްތ ެއއް

ކޮންމެ  މި ބަޖެޓު ގެދިޔައީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެންގަނޑަްށ ލިބެންވާ ބައި ނުލިބި ސަބަބުން ބަޖެޓުން އަޅު

ހިތަށްއަރަނީ ކީްއވެގެންާބއޭ ެއ  ،ނަށް ބޮޑުވެގެންާދއިރުއަހަރަކު އެތައް ބިލިއަ  ޮކންމެ ،އަހަރަކު ބޮޑުެވގެންދާއިރު 

ުމ އެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި އެންމެ މުހިއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށްދާއިރާތަކަށް، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ 

ވެސް އެހާ ރަނގަޅެްއ ނޫން.  ލަތުމިދެންނެީވ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހާ. އަުޅގަނޑު ނެތީކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެވިަފއި

ވެސް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން. ޮޑކްޓަރުންނެްއ  ލަތުހާ ދުަވސް ކުރިން މި ދިޔައީ ހޮސްިޕޓަލަށް. އަޅުގަނޑު މީގެ ދެތިން
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ހުރީ.  އިނުންކުރަން ތަންކޮޅެއް ދަށްވެފަ ނުވަތަ އެ ބޭ އިނެތް. އެތަނުގެ މެޝިނަރީތައް ވެސް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ާބެވފަ

ނެތްކަން. އަތޮެޅއްެގ އެންމެ ިއ ހުރި. މިކަންކަމާ ސަރުކާރުން ސަމާލުކަން ދީފައެބަ ، މިކަހަލަ ކަންަތްއތަކެއްއެހެންވީމާ

ން ގަނޑުމެބޮޑު ރަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދަން އަންނަ ރަށެއްަގއި މިދެންނެވި ޚިދުމަންތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނެ. އަޅު

ަބިއވަރު  ުނގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު ިމއީ އެތައްބިލިއަ 30ިމ ދައްކަނީ. މި  ންގެ ވާހަކަިބލިއަ 30މިހާރު މި ދަންނަވަނީ 

ނުވަތަ  ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަްއ  ނަށް ޚިދުމަތްކުރަންފައިސާެގ ވާހަކަ. އަހަެރއްހާ ދުވަހު ދިވެހި ަރއްޔިތުން

 ލާއިރު މިއީ ަހއިރާންވެ އަންތަރީސްާވވަުރގެ އަދަެދއް.ބިލިއަން ބަހައި 30ލައްަކއެްއހާ މީހުންނަށް  ފޯރުކޮށްދޭން. ތިން

އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުންަނށް މީގެ ލާބަޔާއި މަންފާ ނުލިބޭ ވާހަކަ ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން އެ ގޮވަމުންދަނީ. 

ން އެބަޖެހޭ މި މެނޭޖުކުރުމުގައި. ބަޖެޓު އެންެމ ކިޔަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މައްސަލަތަެކއް އުޭޅކަން ގަބޫުލކުރަ

ރަނގަޅަށް ނޫންކަން. މި ބަެޖޓު ތެރޭގަިއ ލޯވަޅުަތކެއް އެިޅފައި ހުރިކަން. އެހެންވީާމ، ިމކަންކަން ރަނގަުޅކުރަންޖެހޭ 

ބިލިއަްނ  30ލަ މިލިއަން ުރފިޔާ އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، ެއއްކަ 3.5ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ. ދިއްދޫއަށް 

ރުފިޔާ ތެރެއިން އެއީ ކުޑަުކަޑ މިންވަރެއް. ވަރަށް ުކޑަުކޑަ މިންވަރެއް. ރަހަ ވެސް ނުލާެނ އެއިން. ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއް 

ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމއަށްވުރެ ރަނގަޅަްށ 

ވާނޭ. ފުރިހަމަވާންވާނޭ. އާދޭސް ިމ ކުރަނީ. އިލްތިމާސްކުރަނީ. އަުޅގަނޑު ކުރީ ުދވަހު ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން

ދެންނެވިން، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ސަރުކާރު ުމވަްއޒަފުންެގ މުސާރަ ވެސް މާ ކުޑަ ވާަހކަ. އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ މާ 

ންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، އުމުރުން ކުޑައޭ މުސާރަަތއް. އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ ބަލިމީހުންނާއި ނުވަތަ ނުކުޅެދު

ދުވަސްވީ މީހުންގެ މުސާރަ ެވސް މާ ކުޑައޭ. ރަނގަޅު ކޮްށދީ. ބަޖެޓް ބޮޑުވެގެންދޭ. އެަކމަކު މި ކަންކަމަށް ބަދަލެއް 

ނާދޭ. ބޭކާރު ިއސްރާފު ޚަަރދުތައް މާ ގިނަ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސަށް ިމކަން ރަނގަަޅށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. 

ނިކުފާނަކީ މި ކަމުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ެއއް ބޭފުެޅއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މަ

ބިލިއަން ޚަރަދުކުރާ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންެގ  30މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހުރި ގޮތަށް މި 

ޮކށް އުޅެވެންޖެހޭނޭ. ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް މިއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅަށް މާއުފާވެރި

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އިތުރުގަޑި ނުލިބޭ ވާހަކަ. އެ މީހުންނަށް ބަންދު ދުވަސްތަކުެގ ލާރި ނުލިބޭ ވާހަކަ. ރަށުން 

ދަނޑިޖަހަިއގެްނ ާވއިރު އެ ހުންނަނީ ތަޅުގައި ތަޅު 2:30ބޭރު ލާރި ނުލިބޭ ވާހަކަ އަބަދު ދައްކަނީ. އޮފީސްތައް 

ޚިދުމަތްތައް ދޭންޖެހޭ ތަންތަން މިއީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  އިތުރުގަޑި ނެތީމަ. އެކަމަކު، ބަންދުކުރަން.

ފޮތް، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މިއަްށވުރެ ރަނަގޅަށް ކަންތައްަތްއ ކުރެިވގެން ނޫނީ މި ބަޖެޓު

މަންފާއެއް  ،މިއަކުން ލާބައެއް  ؟. ކީްއކުރަން ކުރާ ކަމެއްތޯ މިއީނުލެވޭއިނަށް ނޫނިއްޔާ އުުފއްލަބަޖެޓުފޮތް ދެ މީހުން

 ؛ޞާލިޙްގެ ސަުރކާރު މީދުކުރަން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު އުނުނިކުމޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ށް އޮތް ތަނުގައި ކުރިއަށް ޮއތް އަހަރުތަކުގައި އަުޅގަނޑު މަނިކުފާނާއި އަޅުގަނޑު ވެްސ ބައިވެިރވާ ސަރުކާރު، ކުިރއަ 
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. އަދި މަށްކައް ންފާތަކެއް ކުރެިވގެްނދާނެ ބަޖެޓއި މަޔާއިރާތަކަށް ވެސް ާލބައެހެން ދާދާއިރާއަށާިއ، އަދި ާރއްޖޭގެ 

، އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުވަތަ އެ ކުރާ ުޒވާނުންނަށްޓުތަުކެގ މަސައްކަތްސޯކުރާ ރިއް ބޮޑު މަސައްކަތެ  އެހެންމެ، އެންމެހަމަ

 ،ޒުވާނުންނަށް ޙައްުޤވާ މިންވަރެއް ވެސް ނެތް މިއިްނ ކަމެއްަގއި ފާހަގަކުެރވިފަ. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ

ޒަްމގެ ދާއިރާ. އަރިދާއިާރ އަކީ ޓުކުރާ އެއް  މަސައްކަތްމިއަދު ށްބޮޑަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ

ކުާރ ބޭފުޅުންނަށް ނުވަތަ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ވަރަށް ކުަޑުކޑަ މުސާރައެއް މި ލިބެނީ. ކަތްއެ ދާއިރާަގއި މަސައް 

ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ވަރަށް ކުޑަ މުސާރައެއް ލިބެނީ. ދައުލަތަށާިއ މަސަްއކަތް ގައިހަމައެހެންމެ، ސިވިލް ސަރވިސް

ނީ ވަރަށް ހާލުަގއި ރައްޔިތުން. މިކަންކަްނ ލިބޭ. ެއަކމަކު، އުޅެން އެބައަ ޤައުމަށް އާމްދަނީ އެތައް ބިލިމުޅި

ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ ދަންނަވަން އޮތީ، ކުރިއަްށ އޮތް ދުވަސްަތކުަގއި ދިވެިހ 

 އިޔާ ލާބަ ،ތަނަވަސްކަމާއި  ،އަރާމާއި ،ހިތްހަމަޖެހުމާއި ،ތިކަމާއި ގަފާ  ،ދިވެހިންނަްށ އުފާވެރިކަާމއި ،ރައްޔިތުންނަށް

 ...ަގއިކަމުން ގަނޑު އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އެކަމަންފާ ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރަމާ ހިނގާށޭ. އަޅު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަށް މެންބަރުން ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! އިްއޒަތްތެރި އާދެ، ވަރަށް

އެީއ  ބޭފުޅެއް. ގަނޑުމެން ބަހުސްގައި ވާހަކަެދއްކުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮތީ އެންމެދަންނަވާލަން. މިހާރު އަޅު

 ވަަޑިއގެން ރި މެންބަރުގަްއދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. އެ ިއއްޒަތްތެ ،ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ

ރަށް ވަނަ އަހަ 2019ދިޔައީ. އާދެ! އެހެންކަމުން،  މިގެން މިނެތުމާ އެކީގައި މިހާހިސާބުން މި ބަހުސްގެ ކަންތައް ނި

ވާ މަޖިލީހުގެ އިގައި ޭބއްވުަމށް ހަމަޖެހިފަ 8:30ރޭ  އެހުން މި ފާސްކުރުމާ މެދު ވޯޓަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

. ހުރިެކއް އެބަތަވެްސ އެހެން މުހިްނމު ކަންތައްވަން. އަދި އެާއއެީކަގިއ އެނޫންއޮންނާނެ ވާަހކަ ދަންނަ ގައިޖަލްސާ

ވެްސ އަދި އެނޫން  ،ބަރަކަށް ޯވޓުދިނުމާތްތެރި މެންމު ހުސްވެފަިއވާ އިްއޒަޤާސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މަ

 އޮތް.ބަ ކަންތައް އެ 3އިވާ ގޮތުން މި އަުޅގަނޑަށް އެނގިފަ  ؛ ިއޞްލާޙަށް ވޯޓުދިނުމާ ގެންނަޤާނޫނުއަސާސީއަށް
 

 ނިންމުން 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ން ދެން ހިސާބު ! މިެދއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދި ދަންނަވަން. އާދެއަށް ވަަޑއިގެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަޑި

ވާ  2018ބަރު ންޮނވެ 28ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ނިންމުން އޮތީ. ދެން މަޖިލީހުއަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 

 ަގއި.  8:30ވަހުގެ ރޭ، ޭރގަނޑު ބުދަދު

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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