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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  33އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ރުން ލާނުކުދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢު .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/3/22ރު އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ގޮތެްއގަިއ . ރިޔ2ާ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ަސތުން އަންގާ އެންގުން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ މައިގަ

 ކަ ދަންނަަވއިލާނަން.ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާްސކުރުމުގެ ކަންތަްއ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. މަޖިލީ، 5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ފަިއާވ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާ -5.1

 ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ ުފރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު. 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު  -5.2

މުގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ދިވެހިާރްއޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައު 2112/1ނަންބަރު 

  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު. 2112/1

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ކޮ، 6ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ވަނަ އަހަރަށް  2115ނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި މިނިސްޓަރ އޮފް ފި -6.1

ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަްށ 

ންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. ގެންދެވުން. އަޅުަގނޑު މިާހރު އެދިވަަޑިއގެންފައި ތިްއބެވި މެންބަރު

ނޑުމެން ަބޖެޓް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ ފަދައިން، އެންމެ ފަހުން އަޅުގަ

ހު( ވާހަކަދެްއކެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލެވިަފިއ ވަނީ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެންާނ  ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ނިންމައި 2115ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!  އަޅުގަ

ހަމައަށް އައިސް ކޮމިޓީގެ މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގައި ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި 

ވަނަ އަހަރުގެ  2115މެންބަރުން ކުރެއްިވ މަސަްއަކތަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެުކ ޝުކުރުދަންނަވަން. ާއދެ! 

ނޑު އެ ދާއިާރއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބިލެތްދޫ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ރަ އްޔިތުްނގެ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިފަިއވާ ބަޖެޓެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ވެސް ުއފާކުރަނިވި ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. އާދެ! މި ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑުގެ ާދއިރާެގ ރައްޔިތުން އުފާކުރަނިވި ބަޖެެޓއް ކަުމގައި އަުޅގަ ަރށް ކަމަށްވާ ބިލެތްދޫ، ީފއަލި  3ދެކެީނ އަުޅގަ

ރަުށގެ ަތރައްޤީ އަްށ ވެްސ ނުހަނު ިގނަގުނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ ހިމެނިގެން ގޮސްަފިއވާ ގޮތަްށ މި  3އަދި މަގޫދޫ މި 
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ގެ ޒުވާނުންނަށް ބަޖެޓް އެކުލަަވއިލެވިފަިއވާީތެވ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ބިެލތްދޫ އަށް ބަލައިލާއިރުަގިއ ބިލެތްދޫ

މިލިއަްނ ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގަިއ  5..1ޚާއްޞަކުެރވިގެން ސްޕޯޓްްސ އެރީނާެއއް ޤާއިުމކުރުމަށް ޓަކައި 

ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާކަން އަުޅަގނޑު އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުަރން. އަދި ބިލެތްދޫ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަށާ އަދި 

ނޑު އުފާުކާރ  1ޖެހޭ ސުނާމީއާ ގުިޅގެން ފ. ބިލެތްދޫގައި އަޅަން ގެ އެުޅމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިލެވިަފއިާވކަމީ އަުޅގަ

ައއިލެންޑްްސ، ފެނުގެ ނިޒާުމގަިއ ބިލެތްދޫ  23ކަމެއް. އަދި މީެގއިތުރުން ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޭޓޝަން އިން 

ނޑު މި ބަޖެޓަށް ޓަކައި އުފާކުރާ ެއއް ސަބަބު. ީމގެިއތު ރުން އަޅުަގނޑު ފ. މަގޫޫދ ހިމެނިގެން ގޮސްފަިއވާކަމީ ައޅުގަ

މިިލއަްނ  6އަށް ބަލައިާލއިރު ފ. ަމގޫދޫގަިއ އަލަށް ބަނދަރެްއ ހަދަން ފެށިގެންދާއިރު، ިމ ބަޖެޓުގަިއ ބަނދަރަށް 

ނޑު އުާފުކރަން. އަދި ފ. މަގޫދޫ ސްކޫލްަގއި  ކްލާސްރޫްމ  6ރުފިޔާ ޖެހިފައިވާީތވެ ެއކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ޫގދޫ މިސްކިތް ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފަިއާވ، ފަށާފައިވާ، ގިނަ ދުވަސްަތކެްއ އިމާރާތްކުރެިވގެންދާއިރު މަ

ވެފަިއވާ، ނުނިމިވާ މިސްކިްތ ނިންމުމަށް ޓަކައި ވެސް މި ބަޖެޓުގައި އެކަީށގެންވާ ައދަދެއް ޖަހާފައިވާތީވެ އެކަާމ 

ން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޖެޓް މަރުޙަލާގަިއ އަޅުަގނޑު ނުހަނު އުފާކުރަން. އަދި މީގެއިތުރުން ފ. ފީއަލި ބިން ހިއްކު

ނޑުމެންނަށް އައިއިރު މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިުލގެ އެދުމުގެ ަމތީން އަޅުަގނޑުމެން އެދުުނ  ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 6 އެދުމަށް ފ. ފީއަލި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް މިހާރު މި ވަނީ ބަަދލުކުރެވިފަ. އަދި މީެގއިތުރުން ފ. އަތޮޅު މަދަރުާސގައި 

ކްލާސްޫރމް އިމާރާތްކުރެއްވުމަށް ޓަކަިއ މި ބަޖެޓުގައި އެކަީށގެންާވ  6ބުރީގެ  2ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރެވޭ ޮގތަށް، 

ނުޑ  އަދަދެއް ޖަހާފައިވާތީވެ ައޅުަގނޑު އެކަމާ ނުހަނު އުފާކުރަން. އާދެ! މީ ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު މުޅި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދި ރިއުޅުމުގެ ކަންތައްަތއް ހަމަޖައްސައި، އަޅުަގނޑުމެން މި އެދޭ ތަރައްޤީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑިަތއް ާހސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ނުހަނު އެކަީށގެންވާ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި  ނޑުދަ އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ޤީާއ ދިމާލަށް، ތަރަްއޤީ އަށް މިސްރާބުހިފާފައިާވ އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އާދެ! ިމ ބަޖެޓަކީ ފަހުގެ ތާރީުޚގަިއ ތަރައް

ނުޑ މި ފާހަގަކުރަނީ، ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ވެްސ، ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ވެސް  ބަޖެޓެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ކަންމަތީގަިއ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަިއ، ަވކި ޕާޓީއަކަށް، ވަކި ކުލަައކަށް ބެލުމެއް ނެތި، އިންސާފުވެިރަކމާ އެކު، ހަމަހަމަ

ނޑު އުފާކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރެއް ރައްޔިތުންނަްށ  ގެނެސްފަިއވާ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ވާީތވެ. އަުޅގަ

ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ކުިރއަށް ެގންދާއިރުގައި ހުރިހާ ރަްއޔިުތންނަކީ ވެސް ހަމަހަމަ ބައެްއ ކަމުގައި ދެިކގެން ކަންކަން 

ސް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެންމެ އެދޭނެ އެއް ކަންތައް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބަޖެޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުަމކީ އަބަދުވެ 

ތައްޔާުރވެގެން ައއިސް ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ހަމަހަމަކަންމަތީ ގެނެސްދީފަިއވާތީވެ ައޅުަގނުޑ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ 

ށް ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންަނވަން. އިސްކޮށް ތިއްެބވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަ

ނޑު  ނޑު ޤަބޫލުކުރާިހތްއޮތީ މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަޅުގަ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ފާަހގަކުރަީނ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ފާހަގަކުާރ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެްއގެ ޮގތުގައި އަ 2115ފާހަގަކުރާއިުރ،  ުޅގަ



4 

 

މީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ވަރަްށ ކުޑަ ޑެފިސިަޓކާ ެއކު އޮްތ ބަޖެޓެއް. ވަރަށް ގިނަ ތަރައްޤީގެ ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތަްއ 

ހިންގުމަށް ޓަކައި ާރވައިެލވިަފއިވާ ބަޖެެޓއް. ތަރައްީޤގެ ނުހަނު ގިނަ މަސައްކަތް ަރއްޔިުތންނަށް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި 

ތައްތަެކއް ފެށިގެން އަންނަ އަހަރު ނިމޭއިރުގަިއ ރައްޔިތުންނަށް ހާސިލުކުރެިވގެންދާނެ. އަދި މީގެއިތުރުން ބޮޑެތި ކަން

ނޑުމެން ދެމުން އަންނަ ތަފާތު އެކިެއކި ސަބްސިީޑޒްތަާކއި ތަފާތު  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަނީ މީގެ ކުރީަގއި ވެސް އަުޅގަ

ޓަކަިއ މި ބަޖެޓުގަިއ ެވސް އެކަީށގެންވާ މިްނވަރަކަްށ  އެިކއެކި އިނާޔަތްަތއް ރަްއޔިތުންނަށް ދިނުމަށް

ނޑުމެންނަށް  ބިިލއަން ރުފިޔާ ލިބޭއިރުަގއި  21.5އެކަށަައޅުްއވާފަިއވާކަން. އާދެ! ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި ައޅުގަ

ކުރުމަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރުގެ އަމާަޒކަށް ވެފައި މި އޮީތ ރައްޔިތުން އެދެމުން އަންނަ ތަރައްޤީ ހާސިލު

އަޅުަގނޑު ހަމަެއކަނި ކަންބޮުޑވުމަށް އޮތް ތަންޮކޅަކީ އަުޅަގނޑު މަސަްއކަތްކުރަމުންދިަޔިއން ފ. ބިލެތްދޫ ޕްރީސްކޫލެއް 

މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއްެވސް ކަންކޮެޅއްަގއި ޕްރީސްކޫެލއް މި ބަޖެޓުގައި މި އަހަުރ 

ނިންމާފައިވާތީވެ، އެ ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި. އެ ފުރުޞަތު ނުހިމަނާ ގޮތަށް 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރުގައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިމެނިގެންނުދިޔަ ސަބަބަކީ އެއީ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

އިން މި އަހަރުގެ ތެޭރަގއި މިހެން ހުރި މުހިއްމު އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ައށް ދޭ ޚާއްޞަ ބަޖެޓެްއގެ ތެރެ

ނުޑ  ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ަމއްސަލަތަްއ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަސަްއކަތްކުރެިވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ޓްރީ އަށް އުއްމީދުކުރަނީ ފ. ބިލެތްދޫގެ ޕްރީސްކޫލްގެ ަމއްސަލަ ަޙއްުލވެގެްނ އަންނާނެ ކަމަްށ ެއިޑޔުކޭޝަން މިނިސް

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޚާްއޞަ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމަ، ުޖމްލަކޮށް ދަންނަވާކަމުަގއި ވާަނމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ 

މި ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެދުންތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި، އަުޅަގނޑުމެން މި އެދޭ ތަރައްޤީ 

މުހިއްމު ބަޖެޓެއް ކަުމގަިއ ައޅުަގނުޑ ދެކެނީ. މި ބަޖެޓަީކ ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ވެސް ތަަރއްީޤެގ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ 

އަމާޒުހިފާފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަުމގައި ައޅުަގނޑު ނުހަނު އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަން. އަދި ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި މި ބަޖެޓަކީ 

ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުަތެކއް ހޭދަކޮށްގެން ރަނގަޅަްށ ، ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި

ކުރެވިފަިއވާ މަސަްއކަތެްއކަން އަޅުަގނޑު އުފަލާ ެއކު ފާހަގަކުރަން. އާދެ! އިިދކޮޅު ޕާީޓ، އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ބަޖެޓް 

ކުރުަވއި، ސަރުކާރު މަސައްކަުތގައި ރަނގަޅު މަަސއްކަތެއް ކޮށްފަިއވާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ސަުރކާރު ޒިންމާދާރު

ޕާޓީ ޒިންމާދާރުކުރުވަިއގެން ބަޖެޓުގައި ރަނގަޅު ކަންތައްަތެކއް ހިމެނޭތޯ އެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަސަްއކަތް އަޅުަގނުޑ 

ނޑުގެ ާޕޓީ އަށް ނިސްބަތްެވވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވެސް ޕާީޓެގ،  މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮްށ،  މި ޕާޓީ އަށް ނިސްބަްތވާ ހުިރހާ މެންބަރުން ވެސް ަވޑަިއެގން އެ ބޭފުޅުންެގ މަސަްއކަތް ވެސް އަުޅގަ

ނުހަނު އުފަލާ އެުކ މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ ޝުކުރުަދންނަވަން. އާދެ! ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި 

ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް  2115މީދަކީ މި ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. ައޅުަގނުޑގެ ުއއް

މި ހިމެނިގެންދާ ގޮތަށް، ހިމެނިފައިވާ ގޮތަށް ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ހަމަހަމަކަންމަތީގައި 
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ނުޑގެ ުއއްމީދަކީ މި ސަ ރުކާރުން ކުރަމުން މި ރަނގަޅަށް މި ބަޖެޓުަގއި މިިހރަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިދިުނން. އަުޅގަ

ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރުހިވޮޑިގަތުމާ އެުކ هللا ގެންދާ މަސައްކަތް އެއް ުދވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކާމިޔާބުވެ، 

ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ހަމަމަގުން، ރަނގަޅު ގޮުތގައި ަރއްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް ގެންޮގސްދިނުން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޓަކައި.  ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ އަށް. 

 

 ެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއް

 .د وعلى آله وصحبه أجمعيننا محم   دسي   الم علىالة والس  الص   .العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓާ ބެހޭ  2115ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

މައިނުން ވެސް ކަންބޮޑުވާންެޖހޭ އެއް ކަމަކީ މިއަދުގެ ހާލަތު މި އޮތް ގޮތުން ފިނޭންސް ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު، ފުރަތަ 

މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްގެން އާަދާޔ ޚިލާފު ބާރުތަކެއް ދެމުންދާ 

ޞާދީ ސިޔާސަތަށް ގެްނނަވާ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން މި ތަން މި ފެންނަނީ. އާދެ! އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އިޤްތި

ބަޖެޓަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލެއް އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! އިދިކޮުޅ ބައެއް ތިބުމަކީ ސަރުކާރަށް 

އި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ފާޑުކިޔުން. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ބިނާކުރަނިވި ގޮުތގައި ފާުޑކިޔުމަކީ އެއީ ޑިމޮްކރަސީގަ

ބަަޔކަށް ބެހި، އިދިކޮޅު ޕާޓީއަާކިއ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަކާ.  2ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި އޮތީ 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިތާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތުން ބިނާކުރަނިވި ގޮުތަގއި ސަރުކާރަްށ ފާޑުކިޔައި އަދި ސަރުކާރުްނ 

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ހުށަހަ ޅުއްވާ ބަޖެޓަށް ފާޑުކިާޔކިޔުން އެއީ އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތަށް ިތއްބެިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަޖަމުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ 

ހެނީ އެކަން އެގޮތަށް ނުވާކަން. ކެތްތެރިކަމާ އެކި ތިއްބެވުމަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެ

ނޑުމެންނަކީ  އަޅުަގނުޑ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން. އަުޅަގނޑު ަދއްކާ ވާހަކަ އަުޑައއްަސވަިއގެން، އަުޅގަ

ައކީ ބަޖެޓެއް ފާްސކުރަްއވާފަިއ  ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ ެއއް ަބއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާ ވާހަކަ

ނޑުމެންނަކީ  ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ އަޅުގަ ދޫކޮށްލައްާވއިރު، ައޅުަގނޑުެމން މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަންދޫބުންކަން. ސަރުކާރުން ވިދާޅުވާހާ ކަމެއް ކުރަން ތިބި ބަޔަކަށް އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެ މިސާލަކަށް ވާނީ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުންފުނީެގ ވެރިން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް 
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ކަންތައްތަްއ ކުރަން އެންގީމަ، އެ ކުންފުނީގެ ވެރިންެގ އަުތން ނާޖާއިޒު ަފއިދާ ނަަގިއގެން ކުންފުނި ބަނގުރޫުޓކޮށްާލ 

ނޑުމެްނގެ ލޮބުވެތި ޤައުމު މަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއް ޖެ އަށް އެހެން ވާަކށް ބޭނުމެއް ނޫން. މީ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤަުއމު އޮންނާނެ އަބަދުވެސް. ކޮންމެ ބަޔަކު މި ޤައުމުގެ ވެރިަކމަށް އަޔަސް، ފޭބިޔަސް މި 

ނޑުމެންނަ ށް  ދޫކޮށްލި ދިވެހި ޤައުމު މީ. މި ޤައުމު، މި ޤައުމުގެ ގޮުތގަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއީ ކާބަފައިން އަުޅގަ

ނުޑމެން ހުރިހާ ދިވެހިން ފަޚުރުވެރިވާ ދިވެހި ޤައުމު ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މި  ޤައުމަކީ އަބަދުެވސް އަުޅގަ

ނ ނޑު ބޭނުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަަކށް މި ބަޖެޓުން ކަ ޑައެޅި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއާކއިރު އަުޅގަ

ނޑު އެންމެ ބޮޑަށް  ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް ވާހަކަަދްއކާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވާ ެއއް ކަމަީކ، ާއދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ާބރަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި ވަރަށް މަދު އަދަެދއް 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި އޮްތއިރު، ފުލުހުން ގެ ޚިދުމަތަށް އެޔާ ނުބައްދަލު އަދަދެއް ކެޕިޓަލް ޚަަރދުގެ އަދަދަށް ހިމެނިގެން މި ކަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކަށް ވާްނޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދިޔައީ ީކއްެވގެންތޯ ުސވާލުކޮްށލަންޖެހޭ. އާދެ! އަޅުގަ

ނުޑ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯސްްޓގާޑަކީ މިއަދު ވަރަށް މުހިއްމު ެއްއޗެއް . ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މުހިއްމު ނޫނެކޭ އަުޅގަ

ނުދަންނަވަން. ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ވެސް މުހިއްމު. އެހެނަސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންެމ ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީ އަކީ 

ހީްމ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭުރގެ ސުމުއްވުލް އަމީރު އިބްރާ 17.2ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ުޓއަރިަޒމް އިންޑަސްޓްރީ. 

ނާޞިރު އުފެއްދެވި ޓުއަިރަޒމް އިންޑަސްޓްރީ މިއަދު މި ވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެނަށް ފައިދާވާ، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭގެ ނަފާލިބޭ، މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ފަދަ އިންޑަސްޓްރީައކަށް ވެފަ. އެހެނަސް ކުދިކުދި 

ިރޒަމް ިއންޑަސްޓްރީ ައކީ ސަލާމަާތއި ރަްއކާތެރިކަން ބޭނުްނާވ ޖަޒީރާއެްއަގއި ވަިކވަކިން މި ހިންގާ ޓުއަ

އިންޑަސްޓްީރއެއް. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ިދވެހިންނަށް އަބަދުވެސް ކަންަކން މި ފާހަގަވަނީ ކަމެއް 

ޔާ އެ ވަނީ ޖޯކަކަށް. ހެްއާވ އައިސް ބޯމަްއޗަށް ެވއްޓުނީމަ. އޭގެ ކުީރގައި ސަލާމަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަެއއް ދައްަކއިފިއް 

ކަމަކަށް. މަޖާ ކަމަކަށް. އެެހންވީމާ، މަލާމާތްކުރެވެނީ އެ ދައްކާ ވާަހކަައކަށް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކޯސްްޓގާުޑެގ 

ނޑުމެން  ނޑުަތއް އަުޅގަ ނޑުަތއް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްކަ މުހިއްމު ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑު ޒަމާނު ނޑުެމންގެ މުޅި އިޤްތިޞާދު ބިނާވެގެން ައއި މަސްކަ އްސުރެ އެ މަްއޗަށް ބަރޯސާވެގެން އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިހެން ހިތާމަ އަކީ ފުލުހުންނަށް ކީއްެވގެންތޯޭއ  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ކުރީގައި ވެސް އަުޅގަ

ބަޖެޓުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުން ދޭންޖެހެނީ؟ މީ ސުވާލުއުފެދޭ  ދިވެހި ސިފައިންނަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް، މާ ބޮޑު އަދަދެއް 

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީންނާއި މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާަފއި މިކަން މި އޮތީ ނިންމަވާފަ. 

އްޔިތުން މި ައޑު ދެން އެއަކަށް ހަމަެއކަނި ާފޑުކިޔުން ނޫން ކަެމއް ކުެރވޭކަެށއް ނޯންނާނެ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަ 

ނޑުމެން  ނޑު ާވހަކަދައްކާނީ އަުޅގަ އައްަސަވއި، މިކަން ބައްލަަވިއގަންނަވާނެ. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަޅުގަ

ސަލާމަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު އިހަށްދުވަހު މި ދިމާިވ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ބެހޭ ޮގތުން އެއްެޗއް ނުބުނެ މިއަދު 
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އެއީ ކުރަން ހެޔޮާވވަރުގެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. އާދެ! ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ޤައުުމ  ނިންމާލުން

ގޮަވއިނަގަނީ މިއީ ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމެޭކ. ފެނުގެ މައްސަލަ ދިމާވީމަ މިއަދު މި ގޮވަނީ، ޤައުީމ 

މި ހުރިހާ ދުވަހު ކީއްވެގެންތޯ ެއަކން އެއީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް  ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނުރައްކާވާ ކަެމއްކަން އެނގިިތބެ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ފަޔަރ ސަރވިސް އިން މަހަކު އެއް ފަހަރު އެ ތަނުގެ ފަޔަރ 

ނޑުެމން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ހު އްދަދީގެން، ޚަރަުދކުރަން އޮޑިެޓއް ނުކުރަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަުޅގަ

ހުއްދަދީގެން ދިފާޢީ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ފަޔަރ ސަރވިްސއެއް އުފައްދާފައި އޮތީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެިތ 

ރައްޔިތުންެގ ރަްއކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށް ޓަކައި. ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެކަެމއް ނުކުެރޭވ. އެކަން ކުރި ނަމަ، މިއަުދ 

ނޑު ދަންނަާވނީ މާދަމާ އެއަރޕޯޓަށް ކަމެއް މިފަދަ ހާ ލަތަކަށް މި ޤައުމު ދާކަށްނުޖެހުނީސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެއަރޕޯުޓެގ ރަންވޭ އޮތީ ކޮން ހާލެްއގަިއތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި  ވެއްެޖއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ހަދަނީ؟ އަުޅގަ

ނޑު މެން ކޮންފަދަ ހާލަކަށްތޯ ދާނީ؟ މިކަމާ ދޭތެރޭ ވާހަކަދެއްިކޔަސް މި ކަމަްށ ތަނަށް ބޯޓެއް ނުޖެއްސިއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ هللا ވެސް ހަމަ ހަޖޫޖަހައި މަލާމާތްކުރުން ނޫން އެހެންކަމެއް ނުުކރާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަެމްއ މާތް

އަޅުަގނޑުެމންގެ ހާލަތު މި އޮތް ގޮތަކީ.  ދިމަލެއް ނުވާނެ. ދިމާވެއްޖެއްޔާ ބުނާނެ، އާނ! އެހެންވީދޯއޭ. މިއެއްނޫންތޯ

ބައްލަަވއިލަްއވާ ރަންޭވގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް. މިއީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ޙަޤީޤަތް. އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓުގައި ވަރަށް 

 އާދޭސްކޮްށގެން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް އާދޭސްކޮށްެގން އައްޑޫ ސިީޓގެ މަގުތައް ހަދަން ލާރިކޮޅެއް ލިން. މި 

އަހަރު ވެސް މި ނިމިގެންދިަޔއީ މިއަހަރު ލީ ފައިސާ އަްށ ވެސް ހަމަ އެްއކަމެއް ނުުކރެވި. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ 

ނުޑ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން، އަދި ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތުަގއި މިއަންނަ އަހަރު އެހެން ނުވާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވީ މަަސއްކަތެ ްއ ކުރާނަްނ މި ލިބުނު ލާރިކޮޅުން ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރެވޭތޯ. ޔަޤީންކަންދެން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީން މިއަހަރު ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްދެްއވާނެ.  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ޢި  މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ކާށިދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަ

 ށް. ނަސީމަ ފައިޞަލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ރޭގައި ކަންޮބޑުވުންތަެކއް ހުިރ ވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަތުގެ ބިޔަ ބަޖެޓާ ދޭތެ 2115ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނޑު މި ދެންނެވީ ވަރަށް  ނޑު ދަންނަާވލަން އޮތީ މިއީ ތާއީދުކުރާ ބަޖެޓެކޭ. އާދެ، ކަންބޮުޑވުމޭ ައޅުގަ ނަމަވެސް އަުޅގަ
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ގިނަ ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެ ކަމަްށ ލަފާކޮށްފައި ހުރި އާމްދަނީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަޫބލު އެބަ ކުރެޭވ މަދުވެދާނެ 

ނޑުމެންނަށް ކަ މަށް. އެހެން މި ދެންނެވީ އެސް.އީ.ޒެޑާ އަދި ިޑއުޓީ ނުވަތަ ގްރީން ޓެްކސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ލަފާކުރި ވަރަކަށް ލިބޭނެ ކަަމކަށް މިހާރު ބަޔާންކޮށްފައެއް  ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދެެކެވމުންދިޔައިރު އަުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވި ތަން ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މި ޖެހުނު ސަބަބަކީ ނެތް. އެއީ އަުޅގަ ކޮޅަކީ. ކޮންމެއަަކްސ މި ވާހަކަ އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތް.  މި އަހަރަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ؛ ވަރަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް ކަ

ނަޑއެޅިފައި އޮތީ. ކޮްނމެއަކަސް މިގޮތަށް ބަޖެ 6ގާތްަގނޑަކަށް  ޓު ފޮތުގައި ބަޔާންކުެރވި ޮއވެ، ެއ ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ކަންތައް ނުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ވެގެންދާނީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަނުޖެހުމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އާމްދަނީ 

ކުޑަާވ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން އެަބ ޖެހޭ އިނގޭޯތ އަެނއްާކވެްސ އެ ަދއްވާެނ ކަމަށް. ދެން 

ހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ކުެރވެުނ މި

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  މަޝްވަރާތަުކގެ އަލީަގއި ބަޖެޓު ނިމިގެންދިޔައިރު، ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ނިންމިއިރު އަޅުގަ

ނަޑއެޅިގެން ވަކި ކަމެއް ކޮށްދޭ ބަހާލެވިގެން ވަރަށް އިންޞާުފވެރިކަމާ ެއއްކޮށޭ ކަން ތައް ިދޔައީ. ވަކި ާދއިރާައކަށް ކަ

އުސޫލަކުން ނޫނޭ. އެއާ ޚިލާފަށް ހަމަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ވެސް ވަރަށް އިްނޞާފުވެރިކޮށް ބެހިގެންދިޔަޭއ. 

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ވެ  ނޑު ވެސް ހަަމ ވަރަށް އުފާކުރަން. އަުޅގަ ސް ތިބީ ހަމަ ވަރަށް އުފަލުން އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ އޭގެތެރޭގައި އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ކާށިދޫ  ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ހިމެނިފައި އޮތީތީވެ. އަުޅގަ

ގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާ އަދި ސްޫކލު އަލަށް ބިނާކުރުން ހިމެނިގެންދިޔައީތީ. އަދި ހަމައެާއއެކު ގާފަރުގެ ބަނދަރާއި ގާފަރު

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުާފކުރާ ކަމެއް. ކޮންމެައކަސް  ސްކޫލުަގއި ކްލާސްރޫމް ހިމެނިގެންދިޔަކަމީ ެއއީ ހަމަ ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަންއޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުަގއި ަމޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިފައި އޮީތމާ، ދެން އަުޅގަ

ހޯދަން. ހަމައެކަނި ަބޖެޓު ފޮތުގައި އެަތއް ސަތޭަކ މަޝްރޫޢު ޖަހާލުމަކުން އަދި  ޖެހޭ އެކަންތައްަތއް ކޮށްެދވޭެނ ގޮެތއް

ނޑުމެން ފުންކޮްށ ިވސްނަިއ މި ކަންތައްަތއް ކޮށްެދވޭނެ ކަހަލަ ގޮެތއް ައޅުަގނޑުމެން  ނުފުދޭ. އެހެންވީމާ، މިީއ ައުޅގަ

ތަީކ ައޅުަގނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ، ޢަމަލީ ގޮތުން މަސަްއކަތްތަްއ ފެށިގެންދާނެ ގޮ

ނޑުމެން މިއަށްވުެރ މާ ބޮޑަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ  ނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނާ މި ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފަ. ދަންނަވާލަން މިއުޅޭ ވާހަކަ ައކީ އަުޅގަ އެބަ ޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ މި ވާހަަކ  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ަތއްޔާުރެވތިބެން. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅގަ ފަހަށް ރައްކާކުރަން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ކޮިމޓީގަިއ މި ވާހަކަ ަދއްކާނެ ުފރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ ނަމައޭ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކ 

ނޑުމެންނަށް މިފެން ނޑުމެންނާ ކަމެްއ އަކީ އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް؛ އަުޅގަ ނަނީ ހަމަ ގިނަ ފަހަރަށް އައިސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެްނނާ ހަމައަށް ކަމެއް ައއިސް އަޅުަގނޑުމެންނާ ަބއްދަލުކުީރމާ ނޫނީ އަުޅގަ ބައްދަލުކުރީމާ، އަުޅގަ

ދިމާވެގެން މި އުޅޭ މަްއސަލަ ައކީ މިީއ  ގިނަ ފަހަރަށް މި އޮންނަނީ ެއކަމާ ވިސްަނއިނުލެވިފަ. އަުޅަގނޑުމެންނާ މިހާރު
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އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް މިގޮތަށް ތަކުރާރުކޮށް އެކްސްީޕރިއަންސްކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮުޑ 

އްތަކާ، ދެ، ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ދިމާެވގެން މި ދިޔަ ކަންތަހިތާމައަކަށް ވާނެ. ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވާނެ. އާ

ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާުޅވެއްޖެ ރަްނވޭެގ ވާަހކަ. ައޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުެވސް ވަރަށް ޮބޑަށް ކަންބޮުޑާވ 

މައްސަލަެއއް ެއއީ. ިދވެހިރާްއޖެ އަށް ބޭރު ފައިާސ ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އާމްދަނީ ވަންނަ ހަމައެކަނި ދޮޯރއްޓަީކ 

ނޑުމެންނަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ަޤއުމީ އެ  އަރޕޯޓު. އެތަނަށް ގޮތެްއ ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ިކހިނެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ ައޅުގަ ކަންތައްތައް ެވގެންދާނީ. އެެހންވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްތަަކީކ އަުޅގަ

ން އެބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިސްނައި، މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެން ތަންދޭ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެްނ ބޭނުމެއް ނުވޭ ައޅުަގނޑުެމންގެ ފެންކެިޑގެން މިފަދަ ހާލެއް ދެން އަުޅގަ ކަންތައްތަކަށް. އަުޅގަ

ނިޑގެން މިފަދަ ހާލެއް ދެން ދިމާވާކަށް.  ނޑުމެންެގ ކަރަންޓު ކެ ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އަުޅގަ ދިމާވާކަށް. އަުޅގަ

ަގޑިއިރު ވަންދެްނ  .ަގޑިިއރު،  6ަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ުނޭވ؛ މިހާރު ކިތަްއ ބޯޓުތޯ ހަފްތާއެްއގެ މަްއޗަށް އަޅު

ޑިލޭެވގެން މަތީގައި އެނބުރިެއނބުރި، އެތައް ތެޔޮަތކެއް ައންދައި، އެަތއް ދިމާލަކަށް ޑައިވާުޓކޮށް ކަންތައްަތއް މި 

މެންގެ ަރންވޭ އަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން ބޯޓުތައް ނުޖެއްޭސ ކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެްނ  ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ވެގެންާދކަށް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ޤައުމީ ވިސްނުމެއްަގއި ޤައުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެކަމެއް ުކރާއިރު، ކޮންމެ ވާހަަކއެްއ ދައް ކާއިުރ، މި މަޖިލީހުގައި ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މުޅިން މި ފެންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ގިނަ ފަހަރަށް ހަމަ ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަ

އަބަދުވެސް ައއިސްފައި އޮންަނ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވަންޏާ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުގެ ބޮލުަގއި، އެ ސަރުކާރުން އަނެްއ 

އި ކޮންމެ ކަމެއް އަުޅވާ ތަން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވޭތުވެދިަޔ ސަރުކާރު ބޮލުގައި ކަމެްއ ސަރުކާރު ބޮލުގަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ  އެޅުވުަމކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރާނެ ފައިދާެއއް ނޯްނނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

މީ ބައެއް މިތާ މި ތިއްބެވީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ މެންބަރުންނަކީ މި ކަމަށް އެކަށީގެްނވާ، ޤާބިލު، ރަނަގޅު، ތަޢުލީ

އަޅުަގނޑުމެން ަޤއުމީ ވިސްުނމަކުން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންަތްއތައް ވިސްނައި ިމއަދުެގ ސަުރކާރު ައޅުަގނޑުމެން ދިވެހި 

ނޑުމެްނ ވޯޓުދީގެން މި ސަުރކާރު އައީ. އެހެންވީމާ، ިމއަ ދުގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ސަުރާކރެއް މި އޮތީ. އަުޅގަ

ނޑަށް ެވވުނު ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް؛ ައޅުަގނުޑެގ  ސަރުކާރަށް ފުރުޞަތު؛ އަޅުަގނޑު ހަމަގައިމުެވސް މިހިރީ، އަޅުގަ

ނޑުެގ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ފުލް އެހީތެރިކަން، ފުލް ސަޕޯޓު އޮންނާނެ. އެީއ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކއި.  ވާހަކަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމު އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ވަކި ަރީއސު ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ނޫނީ ވަކި ބަޔަކަށް ފޭވަރކުރުމެއް ޫނން. އަޅުގަ

މިއީ. މި ޤައުުމގަިއ ތިބި ހުިރހާ ރައްޔިތުންނަކީ ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ކަމުަގއި ިވޔަސް، ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން 

އީ ިދވެހި ަރްއޔިތުން. ބަރާބަރަށް ޚިދުމަތް ކަމުގަިއ ިވޔަސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މެންބަރުން ކަމުގަިއ ވިަޔސް އެ

ލިބެންޖެހޭނެ. އެއްވެސް ަބެއއްގެ މެުދގައި ތަފާތުކުެރިވެގންނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ މިހާރު 
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ންވޭ ދިމާވެގެން މި ުއޅޭ ކަންތައްަތކުގެ އަލީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ރަ

ނޑުމެން ެއްއވެސް ދިވެހި  6ބަންދުކޮށްފައި  ނޑަށް ޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ އަުޅގަ ގަިޑއިރު ޮއންނާކަށް. އަޅުަގނޑުމެން ބަ

 23ރައްޔިތަކު ދެކެން ބޭނުންވާެނ ދުވަހެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކާ ވިސްނަިއެގން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

ރު ައޅުަގނޑުމެން މި ކަންތައްތަކަށް ފުރުޞަތު ދޭްނ އެބަ ޖެހޭ. ފެނުގެ ކަންތައް ބިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު ބަޖެެޓްއ އަިއއި

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުަގއި މިތިބީ ޒުވާްނ،  ނޑުމެންގެ ތެރޭގަިއ، އަުޅގަ ދިމާވެގެންނުވާނެ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. އެ ހެްނކަމަށްވަންޏާ އެ ބޭފުޅުްނގެ ހިންގުންތެރި، އެފިޝެންޓު ރަނގަޅު ބަެއއް ކަމަށް އަުޅގަ

ވިސްނުމުަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތަްއ؛ އެކްސިޑެންޓަކީ ދިމާވާނެ ކަންތައްތައް. ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މި ބާވަތުގެ ކަންތަްއތައް ކުއްލިައކަށް މިހެން  ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ލިބުނު ފިލާވަޅުގެ އަީލގައި އެބަ ޖެހޭ ޤައުމު ހުއްޓުމެއް ނެތި ހިންގޭނެ ހިނގަންޖެހޭ

އަހަރު ކުރިއަށް  11އަހަރުގެ ތެރޭަގިއ އަދި  5ަގޑިއިުރ ހުއްޓުމެއް ނެތި ހިންގަން ެއބަ ޖެހޭ.  22ގޮތަކަށް، ަޤއުމު 

ނޑުެމން ދުނިޔޭގެ؛ އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ކޮންޕެއަރކުރަމުން ، އޮތް ތަނުގައި ވެސް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ދީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ޚިދުމަތްތައް ެވސް ރަނގަޅުކުރަން އެބަ ޖެހޭ.  މި ދަނީ އެމެރިކާ އާއި އެތަންމިތަނާ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ، ަވޒީރުންގެ ތެޭރގައި ެވސް އެބަ ތިއްެބވި ރަ ނގަޅު ބޭފުޅުން. ތަޢުލީމީ ބޭފުޅުން. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންަނވަނީ.  އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުން ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ރަނގަޅުކުރަްނވީއޭ ކަންތައްަތްއ އަުޅގަ

މަ ކަރަންޓު ކެޑިގެން މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި އިތުރަށް އެކަންތައް ދިމާވެގެންނުވާނެ އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަ

ތަކުރާރުކޮށް ސަރުކާރަށް ވެްސ ގޮވާލަން އޮތީ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ކަންތައްަތއް ގެންަދވަމާ ހިނގާށޭ. ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑަްށ  މި މަޖިލީހުން ދެވެން އޮތް ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް އަޅުަގނުޑމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށޭ ދޭން. ވަގުތު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހީވަނީ ނިމެނީހެން. އަޅުަގނުޑ ދަ ންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހުިރހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އަރިހުން އަުޅގަ

ނޑުެގ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިްނ، އަޅުަގނުޑ ވެްސ އޮންނާނެ ިއނގޭތޯ ކޮންމެެވސް ވަެރްއގެ  އެދެން ބޭނުން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކުރަން ތިޔަ އެންމެހަ އި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ ހުށަހެޅުމެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަާކ އަދި ާމލޭގައި ވެްސ ވަރަށް ގިަނ  ކަމެއްކަން އަުޅގަ

ބޮޑު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ުކދިންނަށް ފަރުވާދޭ ތަންތަން އެބަހުރި. ވަރަށް އަުގ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން. މި ކަންތައް 

ނުޑ  ނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުގަ ތަރައްޤީކުރަން އަުޅގަ

މިފަދަ އެން.ޖީ.އޯތަކަށް، ހަމަެއކަނި މި ދާއިާރެގ ފަރުވާދޭ ނުވަަތ ތަޢުލީމީ ހަމަ އެދެނީ މި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް، 

ތަމްރީނުދޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަޖެޓުަގއި، ކޮންޓެންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ެތރެއިން ނަމަވެސް ކޮންެމވެސް 
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ހާފަ. މިއީ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ އަދަދެއް. މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަ 5ކަހަލަ އެހީތެރިކަމެއް ދޭން. އަޅުަގނޑުމެން މި އޮތީ 

ނޑުމެންނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް...  އެހެންނަމަވެސް، މިއީ ބޮޑު ަބދަލެއް. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެިރ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.މަނިކަސާމެންބަރު މޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މަނިކު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ވަނަ އަހަަރށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު  2115ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑުމެްނގެ ޚިޔާލުަތއް ވެ ްސ ދިނީމު. އެކަމާ ގުިޅގެން ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ވެސް ާވހަކަތައް ދެްއކީމު. އަދި ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ބޭނުންވާ ގޮތްތަކަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ވެސް ހުށަހެޅީމު. އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުށަހެޅުންތަކުެގ 

ތެރެއިން ވަރަށް މުހިއްމު ހުށަހެޅުމަކަށް ވޯޓު އެހުުމގެ ކުރީަގއި ސަރުކާރުން އެކަާމ ހަވާލުެވވަަޑއިގެން ކާުޑގެ 

ިޑއުޓީ ނުނަގާނެ ކަމަށް އިޢުލާނުކުރަްއވަިއ އެ ވާހަކަފުޅު އިއްެޔަގއި ދެްއކެވުާމ ގުިޅގެން އަުޅަގނޑު އެކަާމ  ބާވަތްތަކުން

ދޭތެރޭގައި ޝުކުރުދަންނަވަން. އޭގެން އެގޭ އެްއޗަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑުތަނުން 

ނުޑ ދަންނަވާލަން. އަިދވެސް ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ސަުރކާރެްއ ލުއިެވގެން ހިނަގއިދާނެކަން. ހަމައެާއއެީކގަ ިއ އަުޅގަ

އޮތްކަމުަގއި ވިޔަސް ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓެއް ގޮަތށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އިތުރު ކަންތައްތަެކއް ަވކި ފެންނަން 

މާއި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ނެތީމާ މި ވާހަކަ އުފަލާ އެީކގައި ދަންނަވަން. ެއކަނިވެރި މައިންނަށް ލާރި ދިނު 

އަޅާލުންތެރިކަމާއި ގެދޮރުެގ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ނިޒާމާިއ ދަތުރުފަތުރާ އަދި މިހެންގޮސް ޞިއްޙީ ފަރުވާ އަްށ 

ސަލާންޖަހަމުންދިޔަ މީހުންގެ ކަންތައްތަްއ އިތުރުކޮްށގެން ވެސް ދެމުން މި ގެންދެވެީނ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެނިފެސްޓޯެގ 

ވާީތވެ، އެކަމަށް، އެ ސިޔާސަތުަތއް ލައިގެން ސަރުކާރުން ަބޖެޓު ތައްޔާރުކުރީތީ ވަރަްށ ސިޔާސަތުތައް ކަމަށް 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރި ފަރާތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިހެން ބުނީމާ ބައެއް ފަހަރަށް ބުނެފާނެ 

ނޑުމެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަަމކަށް ކަންނޭނގެ ދެން ކޮންމެ ކަެމއް ާވއިރަށް ަހވާލުވެލަނީއޭ. އެކަމަ ކީ ވެސް އަުޅގަ

ވާތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނުމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަމުން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު 

އްޔިތުްނ އަޅުަގނޑު އެ ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްވާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ ނިސްބަތްވެގެން މި ވަނީ ރާްއޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ރަ

ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ އެއްފަީޅގެ ުނވަތަ އެންމެ ގިނައިން އާބާދުވަމުންދާ މީހުން އޮތް ދާއިާރ ކަމަށް. ކަމެއް ދިމާވުމުން، 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ ވެްސ ކަންަތއްތަެކއް ުކރޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ިމ ތަނުގަިއ ފެން ނުލިބިފަިއ 

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ކަމެއް ދިމާވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ތިބޭތާ އެތައް ދުވަސްތަެކއް ވެ ގެން މި ދަނީ. އަޅުގަ
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ރައްާކވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރޭ ބުނާހެން ސަރުކާރެއް ނުވަތަ ދައުލަތެއް ޤާއިމުވެަފއި އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ އެކަންކަމަްށ 

ނޑު ކުޑަުކަޑ މިސާލެއް ދަންނަވައިލާނަން.  ކުރިއާލައި ިފޔަވަުޅއެޅިަފއި ހުރުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިއަދު އަުޅގަ

ގެ ކުރީޮކޭޅ އަޅުަގނޑު ހަނދާންވަނީ. 71ގެ ފަހުގެ އަހަރުތަުކެގ ތެރޭގައި، 1791އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި 

އަލިފާނުގެ ހާދިސާެއއް ހިނީގ އައު ހާބަރު ސަރަހައްދުަގއި. ހިނގުމާ ގުިޅގެން އެަތއް ބަޔަކު މަުރވެ، އެަތްއ 

ވުމާ ގުިޅގެން ތެޔޮ ބާލައި، ެތޔޮ އަުރަވއި ހެދޭނެ ސަރަހައްދެއް ކަުމގައި ސަރުކާރުން އޭރު ހަމަޖެއްީސ ކަންތައްތަެކއް 

މި ދެންނެވި ސަރަހައްދުގައި. ވަކިން ރަނގަުޅކުރުމަށްފަހުގައި ކޯލާ ޖެީޓއޭ ކިޔާ ަސރަހައްދު. އެކަމަކު، ިމއަދު 

ގައި ވަރިހަމަ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް ވެްސ، ތެޔޮލާންވީމަ ސަރުކާރުން އަަޅއިނުލާކަން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ާރްއޖޭ

ތެޔޮލާންވީ. ެތޔޮ އަުރވަްނވީމަ ތެޔޮ އަރުވަްނވީ ކޮންމެ ިދމާލަކުން ވެސް. ިތ ބޭފުޅުން ވަަޑިއގެން ބައްަލވާ ެތޮޔ 

އަތުްނ  ބައުޒަެރއް ނެތް ދިމާލެއް ޮއތްތޯ. ފަންސާހަކަށް ޓުއަރިސްޓުންނާ އެކީަގއި ސިނގިެރޓްބޯން ހުންނަ މީހެއްގެ

އަލިފާންރޯވެގެން ބަންިކޔާފަިއ ގޮވީމަ، އަެނއްކާ ުކއްލިައކަށް ކާރިސާައކަށް ބަދަލުވީ. ލޯނު ހޯދަންވީ. އެހީ އަށް 

ނޑުމެން ހަމަ އަބަދުވެސް އަޅުަގނޑު މި ވާހަަކ  ސަލާންޖަހަންވީ. އޭގެ ބަދަުލަގއި ކަންކަމާ ަތއްޔާުރވެ ތިބުން، އަުޅގަ

މާލޭަގއި އެންމެ ގިނަ ައދަދަކަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ަތނުގައި ާޕކުކުރަމުންކުރަމުން ، ދައްކަމުންގެންދަން. ރާއްޭޖގައި 

އައިސް ކަށިމަތީގައި ވެސް ާޕކުކުރާ ހިސާބަށް ދަނީ. ކަންމަތީގައި ވެސް ޕާކުކުރަނީ. އަަޅއިގަންނަ ޕިކަޕަކާ ގުިޅގެން 

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވަަޑިއގަންނަަވއި ެއ ޭގެގ ޖެހިގެން އިންނަ މީހާގެ ދަިރ މަރުވީމަ ވަރަްށ ބޮޑު ހިާތމައެއް. ަރއީ

މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްަވއި ހިތާމަފާޅުކުރައްަވއި މަޖިލީހުން ކުއްލިައކަށް ައޅުަގނޑުމެން ެތދުވެ، ބައިަދނޑި އަށް ދިދަ 

މެން ކުރިޔާަލއި ނޑުތިރިކޮށް މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ހިންގަން އެބަ ޖެހޭ. އެކަމަކު، އެއަށް ޓަކައި ކުރަްނވީ ކަމެއް އަޅުގަ 

ެއކީަގއި އެ ފެން ކުންފުނި ކުެރވިގެން ހިނާގ ފެން ކުންފުންޏެއް. އަދި އެއާންސްވިސްނުން ކީއްތޯއޭ ވާނީ. އިންޝުއަރެ

ޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރު ޮއތްއިރުަގއި އޭތި ވިިކގެންދިަޔީއ ރަނގަޅު ގޮތްަތކެއް ހެދުމަށް ޓަކައި. އެއަށްފަހުަގއި ދެން އަ

ނޑުމެންގެ ަސރުކާރުންތޯ ބެލީ ނުވަތަ ބާޣީ އެއަށް ައއި ބަދަލު ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ކާކުޯތ ބެލީ. އަޅުގަ ތަކެއް އަުޅގަ

ވަޙީދުގެ ސަުރކާރުންތޯ ބެލީ ނުވަތަ މި ސަރުކާރުންތޯ ބެލީ؟ ފެން ހުސްވީމަ ކުއްލިައކަށް ރައްޔިތުން އަތަށް ފުޅި ދީފަިއ 

މަށް ރައްކާތެިރވެގެން ަތއްޔާުރެވގެްނ ތިބުން އޮތް ކަމެއް ެއއީ. މަގުމައްޗަްށ ނެރުމުގެ ބަދަުލަގއި ކަްނކަން ހިނގާނެ ކަ

ނޑަކީ  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އަިދ  .1އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ އެީކގައި ދަންނަަވއިފާނަން. އަޅުގަ

އިްނ މީހެއް. ރާއްޖޭގެ އެއްވެްސ  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުރަމުންދިޔަިއރުގައި ސުނާމީ ކޮމިޓީގައި 16

ރަށެއް، މި ރާއްޭޖގެ ެއްއެވސް ރަށެއް ބޭރުގެ ފަރާތްތަުކން، ރެޑްކްރޮސްަތކުން ފެން ޕްލާންޓެއް ހަދިޔާނުކުރާ ހަމަ 

އެްއވެސް ރަެށއް ނޯންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީންކަމާ ެއީކގައި ދަންަނވަން އެނގޭ. ފެން 

އި ެއއާ ވާނެ ޖަނަރޭޓަރާ. އެކަމަުކ، މިއަދު ކޮބަިއތޯ އެ ެއއްޗެހި؟ އެ ެއއްެޗްއސަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ހަދާ ޕްލާންޓަކާ

ކުކުޅުލާން ިވޔާ މުޅި ގޮަތށް، ދެ ދުވަހަކުން ފީވެެގންދާ އެއްެޗއްެސއް ނޫން. އެ ެއއްޗެހިތައް ރަނގަޅަްށ 
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އޭރުަގއި ބެހެއްޓި މުޅި މާލެ އަށް ފެން ދެވޭވަރުެގ  މެއިންޓަނަންސް ބެލެހެއްޓީމަ ވާނެ. ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި

މެޝިނެއް. ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު، ކޮންމެެވސް މީހަކާ ހިތްޕުޅާހަމަވެގެން މެޝިން ގެންދިޔަ ތަނެއް ނޭނގެ. ެއ 

ނޑުފެތުނީ ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ. މެޝިނެއް ނެތް ފެންނާކަށް. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ތަން ، ހިސާބުން ކަ

މި މާލެ؛ އަޅުަގނޑު ކޮންމެ ދުވަހަކު މިތަނަށް ތެދުވެ މިނިސްޓަރާ ސުވާލުކުރަމުން މި ެގންދަނީ އުތުރުފަރާތު ފަޅުތެރެ 

އަށް އެ އޮތް، އެ ތަނުަގިއ ޖަހާފައި އެހެރަ ޝީޓްޕައިލްތައް އެ ދަނީ. އެ ތަނުަގއި އެހެރީ މީހުންގެ ބޮޑެތި 

ޔާ އެ ހުރިހާ ޢިމާރާތްތައް ބިމަށް ފައިބައިގެންދާނެ ޝީޓްޕައިލްތަްއ އިމާރާތްތައް. މާދަމާ ވެސް ގޮތެއް ެވއްޖެއް 

ނޑުތޮއްޓަށް ބަޖެޓު އެބަ އޮތޭ.  ހަލާކުވީމަ. ސުވާުލކޮށްލީމަ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުީވ، ތި ކަމަަކށް ބަޖެޓެއް ނެތޭ. އޭގެ ކަ

ނޑުތޮށިތޯ މި ުއޅެނީ ހަލާކުެވގެން؟ އެހެންވީާމ، ކަންަކން ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިޔާ ަލއި ޒިންމާދާރުކަމާ ެއކީަގިއ ކަ

ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ވެރިކަމާ ދިމާކޮށްގެން ިމ އުޅޭ ކަމަކީ.  ަގިއ  2119ވާހަކަދަްއކަން އެބަ ޖެހޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ބުނާ ކަަމކީ. އެ ވާހަކަ ބުނީމަ ކިތަންެމ ބައެްއގެ ގަޔަށް ކަރަންޓު  އަޅުަގނުޑގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އި ވިޔަސް ައޅުަގނުޑ އެކަން ކުރާ ގޮތަށް މި ހުންނަނީ. އެކަމަކާ ފަހަތަކަށްނުޖެހޭ. އެކަމަކާ އެްއވެސް މީހަކު އަިއކަމުގަ 

ނުޑ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ވެިރކަމެއް ކުރެވޭޯތ  އެްއޗެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުގެ ފަހަތުން އަދި އަޅުަގނޑު ބަލަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެން ވީމާ، އެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ، ެއކަމާ ރުޅިއައިްސގެްނ އަޅުގަ

ބަޔަކު ދުވިޔަސް އަދި މިކަމާ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މީހުން ކިތަންމެ ހިތްދަތިވިކަމުަގއި ވިޔަްސ، ރަީއސުން ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަސް، 

ްއވިްއޔާ ހިނގާނެ. މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަމަްށ ރައީސްކަން ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ހިތުގައިޖެހުނަސް އެަކން އިރާދަކުރެ

އިރާދަކުރެްއވި ވަގުތު އައިަމ އެކަން ވާނެ. އެކަމަުކ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަާވ ވާހަކަ ައކީ ބަޖެޓަކަށް 

ނޑުމެން މި ތަނުގައި ވާހަކަަތކެއް ަދއްާކފައި ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި   ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތަެކްއ ކުރަން ނިންމާފައި އަުޅަގނޑުމެން ވެސް އުޅެންޖެހޭނެ ކޮންމެވެސް އުސޫލުތަކަާކއި 

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ ގޮތްތަެކއް އެބައޮތް. އެ ގޮތްަތކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ކަންަކން ކުރުމަކީ އޮތް ކަމެއް. 

ޓުގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަުރކާުރން ޖީ.އެމް.އާރާ އެއަރޕޯުޓެގ ދެންމެ މި ތަނުގައި ވާހަކަދެއްކީ ެއއަރޕޯ

ވާހަކަދެްއކިއިރު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިފަިއ އޮތީ އިތުރު ރަްނވޭެއއް އަާޅނެ ކަމަށް. އިތުރު ރަންޭވއެްއ 

ކާރަށް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން އިތުރު އެޅުމުގެ ބަދަލުަގއި ކަން ހިނގައިިދޔަ ގޮތް އެންމެންނަށް ފެންނާނެ. މިއަދުގެ ސަރު

ރަންވޭެއއް އަނެއްާކވެްސ ެއޅުމަށް ކުރާ މަސަްއކަތަށް އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުން ެވސް ެއއްބާރުލުންދޭ ގޮތަްށ 

ނޑުމެންނަކަށް ކުރިއަކަށް  ތިބެންޖެހޭނީ. އެއީ އެނޫން ގޮތަކަށް މި ރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް ސަސްޓެއިންކޮްށގެން ައޅުގަ

. ސިޔާސީ ވާހަަކދައްކަންޏާ ދައްކަންވީ ސިާޔސީ ވާހަކަ. ހަމަ ކިރިޔާ ކަމެއް ކުރާއިރަށް، ޤުރުއާުނެގ ނުގެންދެވޭނެ

އާޔަެތއް ކިަޔސް އުހޫނ! ިތ ނުބައޭ، ގޯހޭ. ދެން އޭިތ ދެކޮޅޭ. ެއގޮތަށް އަދި ޮގސްގެންނެއް މުިޅއަކުން ޤައުމު 

ނޑަްށ ހަމަ ހިޔެއް ނުވޭ. ވަރަށް ިގނަ ގޮތްގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ސިޔާސީ ހަޔާތުަގއި މިހާރު  ރަނގަޅުވާނެހެނެއް އަުޅގަ
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ކަންތައްތައް ކުެރިވގެން ހިނގައްޖެ. އަބަުދވެސް މުޅި އޮީޑގައި ޙަސަުނގެ ދެފައި އޮންނަ އުސޫލުން މި އޮންނަނީ. 

ދެން ހުންނެވި ވެރިކަންކޮށްަފއި ދޫކޮށްލާ މީހަކީ ހަމަ އެކަކު ިވޔަސް މި ރާއްޖޭަގއި؛ މިހާރު ވަޙީދު ވެްސ ތައްޔާރަށް. 

ބޭފުޅާ ވެސް ތައްޔާރަށް. ައދި އޭގެ ކުރިން ކުރެްއވި ޭބފުޅާ ވެސް ތައްޔާރަށް. ހަމަ ތެޔޮލައިގެން ތަްއޔާރަށް ެއ 

ތިއްބަވަނީ ވެރިކަްނކުރުމަށް. އެ އުސޫލަކުން ކަންކަްނ ކުރަމުންގެންދާއިުރގަިއ ަޤއުމަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަެކއް 

އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ަވކި ހާލަތެއްަގއި ކުރިމަތިވާ ެއއްެޗއް ނޫން. ވަކި މީހަކަްށ އޮންނަންޖެހޭ. ޑިމޮކްރަސީ އަީކ 

ނުޑގެ  ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ިޑމޮކްރަސީވާނެ ައޅުަގނޑު ޭބނުންވާ މީހާ، އަުޅގަ އަންނަ އެްއޗެއް ނޫން. ައޅުގަ

އަިއސްެގން އަންހެނުންނާ ދިމާލަށް އަންހެނުންނަށް ބަރާބަރަށް ޑިމޮކްރަސީގެ ަޙއްޤުތައް ދިނީަމ. ދޭތެރެއަކުން ރުޅި 

އެްއޗެއް ބުނީމަ، އަންހެނުން ވެސް ޑިމޮކްަރސީއާ ޚިލާފުީވ. އަޅުަގނޑާ ދިާމވީ. ވަިރވާންެޖހުނީ. ވަރިކުރީ. ހަމަ އެހެން 

ދިމާވަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވާލަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ދެން ހުރި 

ާކއި ައޅުަގނޑުމެްނ ފެން ދޭންހުރި ތަންތަނާއި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ައިއސް އުޅޭ މި ސިޓީގެ ހާލަތާ އިންޖީނުގެތަ

ނޑުގެ މަްއސަލައެއް ނޫން  މިލިއަްނ  21ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުން ވިސްަނއިަވޑަިއގެން ބެކަޕް ޕްލޭނެއް ހައްދަވާށޭ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަ ނަޑކަށް ީމގެ ހަެއއްަކ ހާސް، ުނވަތަ  21ިއ ޑޮލަރު ނެިގޔަސް. އަުޅގަ މިިލައން ޑޮލަރަކީ ގާްތގަ

މިލިއަން ޑޮލަުރ  21ަވރަކަށް ސިޓީ އަށް ފެން ެދވޭވަރު. އެހެންވީމާ، ެއއް ޮގތަކީ  2މާފްކުރައްވާތި! ީމގެ 

ލިއަން ޑޮލަުރ މި 16ނަންގަަވއިގެން ސަރުކާރުްނ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން ވިްއކައިލާފައި އޮތް ޝެއަރ ގަތުން 

ނޑުމެންނަށް ބޭރު ބަޔަުކ  ދީފަ. ގަނެފައި ިދވެހި ދައުަލތުގެ ކޮންޓްރޯްލގަިއ ހިނގާ އެްއޗަކަށް ހެދުން. ފެނަީކ ައޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޮގވާލަން، އިހުިތޖާޖުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ފެން  އައިސް ދިްއކުރާ އެްއޗަކަށް ނުވުން. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މުސްލިމުންގެ އާދަކާދަތަުކގެ ދަތިވީމަ ކުރަންޖެހޭ  ކަންތައްތައް ޮއވޭ ކީރިތި ޤުުރއާނުަގއި ވެސް އަދި އަުޅގަ

ހެޔޮ ގޮުތގަިއ ފެން ދެްއވާތޯ ތެރޭގައި. ކުއްިލއަކަްށ ނިކުެމ ފެން ދަތިވީމަ ތެޅިފޮިޅގަތުމުގެ ބަދަލުަގއި ނަމާދުކޮށް 

ނކަމެއް. އޭރަށް މާތް ރަސްކަލާނ އުޅުމަކީ އޮތް  ވެރިކުރައްވާނެ. ކެތްތެިރކަމާ އެކީ ގޮތް މެދު ުޑމެންނަށް ހެޔޮގެ އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބަޖެޓަށް 

ނޑު މިވޯޓުދިނު  ގެންދަނީ ވިސްނަމުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މުގައި އަުޅގަ

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރުިޢއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކެޔޮދޫޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ
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الم على أشرف الة والس  والص   .العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  هللا الر   بسمޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ދެ! އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ދަންނަވާލަން އާ .وعلى آله وصحبه أجمعين األنبياء والمرسلين.

ނޑު ވެސް އެ ވަނަ ައހަރަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ަބޖެޓަ 2115ބޭނުންވާ ވާހަަކ ައކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ކީ އަުޅގަ

ބަޖެޓަކަށް ތާއީދުކޮްށ، ެއ ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނުމަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ަތއްޔާރަށް ހުރި ބަޖެެޓްއ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަިދ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ވެްސ މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ބަޖެޓު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ 

ނޑުމެންނަށް ޖެހި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް ވަރަްށ ވަރަށް ތާރީޚީ  ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި. ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަްއ އަޅުގަ

ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަްށ އެކަށައެޅިަފއިވާ ބަޖެޓެްއގެ ޮގތުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު ފެނިގެން މި ދަނީ. 

ނޑު އެ ވާަހކަ ދަންނަވައިލާނަން. އެންމެ އާދެ! އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުގެ ކަންބޮޑުވު ން ވެސް ެއބަ ހުރި. އަޅުގަ

ނޑަށް މި ކަމަށް ތާއީދުކުެރވެން ހުރި  ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ާވހަކަ އަީކ އަުޅގަ ފުރަތަމަ އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ، ކަންތަކުގެ ވާހަކަ. ވޭުތވެދިޔަ ގިނަ އަހަރުތަެކއްެގ ފަހުން ވ. އަތޮުޅގެ ކެޔޮދޫ ާދއިރާ އަށް  އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ުއއްީމދު ލިބޭ ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކެއް މި ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންނާ އަދި 

ނޑު  ސަރުކާރުން ހިމަނުއްަވއިދެްއާވފައިވާީތވެ ފިނޭންސް މިނިްސޓަރަށާ އަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެސް އަުޅގަ

ދި މިކަމުގައި މަސަްއކަތްކޮށްދެްއވި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ޢިއްަޒތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް، ޝުކުރުދަންނަވަން. އަ

ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. ކެޮޔދޫގެ ބަނދަރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްެވ، ހަލާކުވެފަިއވުްނ 

ކެޔޮދޫެގ ބަެއއް ކްލާސްރޫްމތައް ހެދުމަށް މި ބަޖެޓުގަިއ  ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް. ައދި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ރަކީޫދގެ ލަފާފުކުރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް  ހިމެނިފައި އޮތް ތަން އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، މި ކަމަީކ ޓަކައި ވެސް ބަޖެުޓގައި އެކަީށގެންވާ އަދަދެއް ހިމެނިފަިއވާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. ެއކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެުކ، ޝުކުުރެވރިކަމާ އެުކގައި އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވާ ވާހަަކ އަީކ އަިދވެސް  ނޑު ޝުކުރުދަްނނަވަން. އާދެ! އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑަައޅުއްވަން ިތއްބެވި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން  ގެ ރާއްޖޭަގިއ މިކަހަލަ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުަތއް ކަ

ވިސްނާލަްއވަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަެކއް އެަބ ހުއްޓޭ. ާރއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގިއ 

ަގއި މަދު އާބާދީތަުކަގިއ ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުްނގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރަމުންދާއިރު

އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ، އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ެއ މީހުންނަށް ލިބެމުންދާ މިންވަރާއި އެ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ 

ބާދީތަކަްށ މިންވަރާ ދޭތެރޭގައި އަިދވެްސ އިތުރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް އެބަ ހުއްޓޭ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އާ

އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ވާީނ އެހެންކަން. ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެވި، އެކަންަކން 

ކުރެވެމުންދާއިުރގަިއ އާބާީދގެ މަދު މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން އަދިެވސް މި ދަނީ ބިަކވަމުްނ. އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ 

ން އަދިވެސް އެ މީހުން ތިބީ މަޙްރޫމުވެ، ނިކަމެތިވެފަ. ބަޖެޓު އެކުލަވައިެލޭވއިރުަގއި ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކު
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ނޑުމެންނަށް  މިކަމަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާޮކށް، ރިޢާޔަތްކުރާ ކަުމގައި ަވންޏާ މި ކަންކަން ޙައްލުކުުރމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އިންސާފު ން ކަންކަން ުކރެވޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ވެްސ އަވަސް ިފޔަަވޅުތަކެއް އެިޅެގންދާނެ. އަޅުގަ

ކުރެވޭނީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މި ކަންކަން ކުރެިވގެން. ައޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން ކުޑަ ިމސާލެއް. ކުރީ ުދވަހު ވެްސ 

ނުޑ ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ރާއްޭޖގެ ުޒވާނުންނަށް ޚިދުމަ ތްތަްއ އަޅުަގނުޑ މިކަމަށް އިޝާރާްތކޮށްލިން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ުކރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް.  ދޭންޖެހޭ. ކުޅިވަރާިއ މުނިފޫހިފިލުވުމާ މި ކަންތައްތަަކީކ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޚަރަދުކޮށް، ކުޅިވަުރކުޭޅ  އެހެންނަމަވެސް ދުއިސައްތަ ިތން ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ ޒުވާނުންގެ ބަޖެޓަށް އަުޅގަ

މިލިއަން ޚަރަދުކޮށްގެން މި ދެންނެިވ  2މިލިއަން،  5ފަންސާްސ ރަށުަގއި ، ސަރަހައްދުތައް ހެދި، ތިރީްސ، ސާޅީސް

ކަހަލަ ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަކާ އެއްޗެހި ެއޅެމުންދާއިރުަގިއ ކުދި އާބާދީތައް ދިރިއުޭޅ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގެ 

ެއ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ގެތަްއ  ރައްޔިތުންނަށް އެ ތިބެނީ މީުރ ބޯފެންފޮދެއް ވެސް ނުލިބިފަ. އެ މީހުންގެ ރަށްރަށުަގއި

އެ ދަނީ ރާޅާެއކުަގއި ގިރާލަމުން އެ ދަނީ. އެ މީހުން ރަށްަރށް ހަލާކުވެ ނެތިވަމުން އެ ަދނީ. އެ މީހުންނަށް ރަނގަޅަށް 

ފާޚަނާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް. ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ވެސް މި ދެންނެވި ކަހަލަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް 

މެން އިްސކަންދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ކުޅިވަުރކުޅުމުގެ ކަންތައްަތކަށް އަުޅަގނޑުމެން ޚަރަދުކުރާއިރުަގއި އަޅުަގނޑު

ނޑުެމންގެ ތެރެއިން ކޮން ރައްޔިތަކަށްތޯ އަސާސީ ޚިދުމަތް ލިބިފައިނެތީ. އަދި މި ދެންނެވި  ބަލަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ކަށްތޯ ވެސް ެއބަ ބަލަންޖެހޭ. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ގޮތަށް ެއކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިނެތީ ކޮންބަޔަ

އަނެއް ކަމަކީ، ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމުގައި ަޤއުމަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދީ، ޤައުމަްށ ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ަޤއުމުެގ 

ފަރާތްތަކަށް ެވސް ކަންތައްތަކަށް، މި ދެންނެީވ ކުިޅވަރުެގ ދާއިރާ އިްނ ވެސް ރަނގަޅު މަަސއްަކތްކޮށްދޭ 

އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ. ވ. އަޮތޅު ކުަޑޔަސް، މީސްޮކޅު މަދަސް، މިއަދު ެވސް އަދި ީމގެ ކުީރގައި ވެސް ވަރަްށ 

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ އަދި މިއަދުަގއި ެވސް ކުޅިވަުރގެ މިނިސްޓްރީ އަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ވ. 

ނީ ޒުވާނުންގެ ތެެރއިން މުޅި ރާއްޖޭގެ ނެޝަނަލް ޓީމުެގ، ވޮލީ ނެޝަނަލް ޓީމުެގ އަތޮޅު ރަްއޔިތުންގެ ތެެރއިން ނޫ

ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ވ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކެޔޮޫދ، ފެލިދޫ، ތިނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން. ެއކަމަކު 

ޮތޅުގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާތައް އެިޅެގންދާއިރުގައި ވެސް ވ. އަ

ނޑު މި ދަންނަވާ  ވޮލީކުޅޭނެ ރަނަގޅު ކޯޓުަގނޑެއް ެވސް އަަޅއިލާނެ، މި ބަޖެޓުގައި ފެންނާކަށް ނެތް. މިއީ އަުޅގަ

ވާހަކަ. ފަހަރެއްަގއި މީހުން މަދުވެދާނެ. މީހާ ކުޑަ ވެސް ެވދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މީހާ ޤައުމަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތަށް 

ށްފައި އެ ތަނަކުން ރައްޔިތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ބަލާފައި، އެ މީހުންގެ މަސަްއކަތަށް ބަލާފައި އެ ޚިދުމަތް ރިޢާޔަތްކޮ

ތަރައްޤީކުރުމާއި އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަންދިނުމަށް ބަލަންޖެހޭނެ. މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަހަލަ ހަމައެއް، އުސޫލަކަްށ، 

ކުަލވައިެލވެމުންދާ ކަމަށް އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ހިތާމަޔާ އެުކ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ބެލިގެން ަބޖެޓުތައް އެ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އާދެ! އެއަށްފަހުގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ، 
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މުސްތަޤްބަލުގައި ވެްސ. ކޮންމެއަކަސް މިދެންނެވި ަކންކަން ރަނގަޅުކުރާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަްނ 

އަޅުަގނޑު ވެސް ވާނީ މި ބަޖެޓަށް ދެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދުކުރަްއވާނެ ކަމަްށ 

ނޑު ތަޖުރިބާ އިން ހުށަހަޅާ  އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. މިގޮތުން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އެއް އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަ

ުއންސިލުތައް އެކުަލވައިލާަފއި ކައުންސިލުތަކަްށ، ކުރީ ދުވަުހ ވެސް ައޅުަގނޑު ދެންނެވި އިޞްލާޙެއް. އާދެ! ެއއީ ކަ 

ނުޑ  ނޑި ދީގެންނެްއ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެ. އަުޅގަ ފަދައިން ހަމައެކަނި ކައުންިސލަރުންނަށް ގޮ

ނޑުމެންނަްށ އެއް  3ކައުންސިުލގައި ހޭދަކުިރ  ވެްސ ކަހަލަ މަސަްއކަެތއް ކުރާނެ ބަޖެެޓއް ނުދެްއވާ. ައހަރު ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ، ލަފާކުރާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ މި ދެންނެވި  2115އަޅުަގނޑު މިއަދު ހުށަހަޅާ، 

ފިނޭންްސ  ގޮތަށް ަކއުންސިލުތަކުން ކޮްނމެ އަހަރަކު ެވސް ެއކުލަަވިއލާ ތަރައްޤީގެ ކޮންމެވެސް ެއއް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް

މިނިސްޓްރީގެ ޚާްއޞަ ބަޖެުޓން އެ ބޭފުޅުންނަށް ފައިާސ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖަްއސައިދިނުން. މިކަން މިގޮތަްށ 

ކޮށްފި ކަމުގައި ވަންޏާ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވާނެހެން. ހަމަ އެގޮަތށް ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން 

ޢިއްޔާތަކަށް އެ ކަންކަން ބަާލފައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން، ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ިވޔަސް ވެސް ރަނަގޅަށް ހިންގާ ޖަމު 

ނޑައަަޅއި، އެ މީހުންނަށް އެ  15އެކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަކުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަ

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދުކުރައްަވއިފި  ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ައޅުަގނުޑ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. މި އިޞްލާޙުތަކަށް

ނޑު އަދިވެސް  ނުޑމެންނަށް ކޮށްދޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވާނެ. އާދެ! އެެހންވީމާ، އަުޅގަ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަ ނޑުމެން ެވސް މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އަދި އަުޅގަ ށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަ

މީގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް ކަަހލަ މިންވަރެއްގެ ކަމެއް ވޭުތެވދިޔަ ދިގު މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ ނަމަވެސް ވަމުންދާތީ އެކަމާ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ސަރުކާރުން ބަޖެޓު އެކުލަަވއިލަްއވާފަިއވާ ގޮަތށް، ހިމަނުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް  ޝުކުރުކުރަމޭ. އަުޅގަ

މަތްތައް، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިންގަަވއިދެްއވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  ޒަތްތެރި ޢިއް  ދާއިާރގެ އުތުރު މާފަންނުޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނޑުމެން  ައޅުަގނޑު މި ބަޖެޓަކަށް ތާއީެދްއ ނުކުރަން.. الم عليكمالس  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  އަުޅގަ

ން ވާހަކަދައްާކއިުރ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނެ މިސާލެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެާޓ ބެހޭ ގޮތު
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ގޮތުަގއި ިއއްޔެ އިންޓަރ ާޕލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަނުން ނެރުއްވި ފަދަ ރިޕޯޓުތަކަށް. އޭިޝއާ ފެސިފިކްަގއި؛ އޭިޝއާ، 

އެންެމ ނުރައްކާތެރި ޤައުމުތަުކެގ  އެފްރިކާ ބައްރު ަޤއުމުތަކަީކ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުރުމަށް

ނުޑމެންނަށް މިނިވަންކަމާ އެކުަގިއ  35ގޮތުަގއި ސިފަކުާރއިރުަގއި ޭއޝިއާގެ % ހިއްސާ މި ުކރަނީ ދިވެހިރާއްޖެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކަންކަމާ މެދު ވިސްނަންޖެހޭ.  މަސައްކަތްނުކުެރވޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާަފއި އެ ަވނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ ރަނގަޅު އަޅުަގނޑުމެ ންނަށް ރައްކާތެިރކަމެއް، މިނިވަންކަމެއް ނެިތ އަޅުގަ

ބަޖެޓެއް ނުލިބޭނެކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ، އިންޓަރ ޕާލިމެންޓްރީ ޔޫނިއަން ފަދަ 

ނޑު ނުޑ ތަންތަނުން އެ ނެރުއްވާ ފަްނނީ ރިޕޯޓުތަކާ މެދު އަުޅގަ މެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑު އުފާވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުަގިއ އޮތްއިރުަގއި، އެ ުކޑަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގަިއ؛ ޢިއްޒަތްތެިރ  ފާހަގަކޮށްލަން، އަުޅގަ

ނޫން މި ދައްކަނީކީ. ެއ  އަހަރުގެ ވާަހކަެއއް 33އަހަުރގެ ވާހަަކއެއް ނޫން.  32އަހަުރގެ ތެރޭގަިއ،  3ރައީސް، އެންމެ 

ނޑުމެން މި ގެަނއި ނަންތައް ފިޔަަވއި ެއްއވެސް ކަމެްއ މި ސަރުކާރަށް ކުރެވުުނ  ކުޑަ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ ނުފެނޭ. އާސަންދަ އެީއ ކޮންބައެްއގެ އެްއޗެއްތޯ؟ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުްނ  ތަނެއް އަުޅގަ

އަހަރުގެ މީހުންނަށް ދޭން  65ޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭން ފެއްޓެވި އެްއެޗއް. ތައާރަފުކޮށްދީގެން ދިވެހިާރއް

ރުފިާޔ އިތުރުކޮށްލުން ފިޔަވައި މި ސަރުކާރުން ކޮށްދިން ކަމެއް  ހާސް 2ފެށި ފައިސާ؛ އޭގެތެެރއަށް ކުޑަ އަދަދެއް، 

ނޑުމެންެގ ސިޔާ ނޑުެމން ފެއްޓި ެއއްެޗއް. އިްއޔެ ނެތް. ހަމައެއާެއކުަގއި ބޯހިާޔވަހިކަން މީ އަުޅގަ ސަތެްއ. އަުޅގަ

 ދީފައިވާ ެއއްެޗއްކަން ތިހޯދައިހުޅުމާލޭގައި މި ފަށައިދިން، އިއްޔެ ބިންގާައޅުްއަވއިދިން ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން 

އްދުތަކަްށ ސަރަހަ ެއއާެއކުަގއި ދަތުރުފަތުރުކުރުން މިހާރު އެކިބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ހަމަ

ސަރުކާރު ަވއްޓާިލ ފަހުން. މި ނޫން އެްއވެސް  ައއި ފަހުންނާއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަނީ މި ސަުރކާރު ހުއްޓެމުން އެ

 ދެއްކޭނެ އެްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން އެބަ ތްތެރި ރަީއސް، ހަމަ ހިލާ އަތްލައިޕްރޮޖެކްޓެއް ޢިއްޒަ

އު ަކމެއް، އެްއވެސް ޕްރޮޖެްކޓެއް. ބައްަލވާ. ެއއްވެްސ އަ  އްޔިަތކު ުސވާލުކުަރްއަވއިޭޖގެ އެްއެވސް ރަދިވެހިރާއް އޮތްތޯ؟

ހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިއުނދަޫގ ދުވަހަކީ ދިވެއެއާ ޚިލާފަށް މި ސަރުކާުރ ައއި ފަހުން ކޮންމެ ދުވަހަކީ، ޮކންމެ 

ފެން ނުލިބިފަ. ފެންވަރައިލާނެ ގޮެތއް ނެތިފަ. ނޑުމެން މި ތިބެނީ ބޯމިއަދު އަުޅގަދުވަހަކަށް ވަނީ. ކޮންމެ ދުަވހަކީ. 

ފެންނަނީ.  ތަން މި ކޫޕަން ސަރުކާރަކަށް މި ސަުރކާރު ބަދަލުވަމުންދާެތއް ނެތިފަ. ފެނަށް ޖެހިފަ. ކުރެވޭނެ ގޮފާޚާނާ

 ހަކު، އިރުއަަރއިދުވަރު. ކޮންމެ ވެސް ހަމަ އެ މިންވަ ފުރާނައިގެ ނުރައްކާތެިރަކންއިތުރުން އަުޅަގނޑުމެންެގ ހަށިއޭގެ 

ނޑުމެންނަށް ބިުރވެރި ުނރައްކާ ުދވަހަކަށް ވެގެންދަނީ. މެދު އުުޑގައި ުޒވާނުން  ،އޮއްޭސ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އަުޅގަ

އެކު މީހަުކ ކަތިލާފައި އޮތް ތަން ފެނިގެންދިޔައީ. ކޮންމެ ދުވަހަީކ  ފިޔަޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާއިރުަގިއ ހަމަ ވިދާޅުވުމާ

އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް  ،ކާތެރި ދުވަަހކަށް ެވގެްނދަނީ. އެހެންވީމާ، އަދި ހަމަެއއާެއކުަގއި އަޅުަގނޑު ފާަހގަޮކށްލަންނުރައް

 އިން ބާީކ މި ދުނިޔެަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ފެންނާަކށެއް. ކަމެއްެވސް މި ބަޖެޓުން ައޅުރައްކާތެރިކުރުމަށް ަޓކަިއ ެއއް 
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ވެްސ އިރުޝާެދއް މިއިން ެއއް މަށް މި ބަޖެޓަށްރިކުރުުމގެ ކަމެްއ ކުރުވަނީ. އިންސާނީ ަޙއްޤުަތްއ ރައްކާތެ

އެއާެއުކގައި ޢަދުުލއިންޞާފު ފެންނަނީ. ހަމަ ތަން މި އިން ައޅުަގނޑުމެން ބާީކވަުމންދާ ނެތީމަ މުޅި ދުނިޔެ ދެވިފައި

 ރެޓިކް ނިޒާމު،މުޅި ޑިމޮކްހަމައެއާެއކުަގިއ  ވެގެންދަނީ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ބާކީ އިން  ނުވާތީވެ ދުނިޔެޤާއިމް

ނާޑލަމުންދާތީ މުޅި ދުނިޔެ ކޮންމެ ަރއްޔިުތން މި ބޭނުންވާ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ އިން  ދުވަހަކު ފު

އިން  ުކރަމުންދާތީ މުޅި ދުނިޔެ މި އޮތް ދަނީ. ބޮޑެތި އިންވެސްޓަރުން އެބް އިނީޝިއޯއަޅުަގނޑުމެން ބާކީެވގެން 

ަފިއވާ ކުރެވިމި ބަެޖޓުން އެޑްރެސް  ެވސްދަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއިން ކަަމކަށް ެއއްގޮަތކަށްާބކީވަމުން މި  އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަށް މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުރެވެން ނެތީތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޑުމެްނގެ ދާއިރާ  .ނުފެންނާތީ އަޅުގަ އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންކީ މަ ހިލާ އެއް ކަމެއް ވެސް އޮތީ އަށް ވެސް ކޮށްދޭ ހަ މި ބަޖެޓަށް  ނަށްނޫން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ބެޔަސް ނުބެޔަސް  .ބޭފުޅުން ވެވަޑަިއގެްނ ވަޢުދު ތާއީދުކުރެވެން ނެތީ. ނިކަން ބައްލަވާ މި ސަރުކާރު ައއި ފަހުން އެ

 ފިޔާތޯްއޗެރު 9111ނުޑވެީރންނަށް . ދަޖޭގެ މަްސވެރިންނަްށ ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ވިދާުޅވި. ހަމަ ސުމެއްދިވެހިރާއް

 ހަމަ ސުމެއް. ހަމަ މިހެން .ވިދާޅުވި މެ ާޢއިލާައކަށް ޮޑކްޓަރެއް ދޭެނ ކަމަށް ހަމަ ސުމެްއ ިއނގޭތޯ. ކޮންދޭން ވިދާުޅވި. 

ވެރިން ތިއްބަަވިއގެްނ އެހެންނޫންތޯ. ޭގގައި ައންހެން، ހަމަ ުސމެއް .ކަމަށް ވިދާުޅވިގޮސް ރިސޯޓްަތކުެގ ހިއްާސ ދޭނެ 

ވަޒީފާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާއިރުގައި ހަމަ ސުމެއް.  ،ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާއިރުަގއި ،ސާރަ ލިބިމަސައްކަތްކުރީމާ މު

ހަމަ  ިފޔަަވއި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނެ ަކމަށް ބުނާއިރު ހަމަ ސުމެއް ސިޔާސީ މަޤާމުތައްހާްސ ަވޒީފާދޭ 72އަދި 

 . ހަމަ ސުމެކޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ބަޖެޓާ އެކުގައި ސުމެއް ނޫންތޯ. އެއް އަހަރު ފައިތުވެގެންދިަޔއީ އެންމެ ބޮޑު

ނޑުމެންނަްށ ތާއީދުކުެރވެން ނެތީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ަވީޒފާދޭނެ ވާހަ ކަ ދައްާކއިރުަގއި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޒީފާ ލިބޭނެ ވަ ހާސް 72ަވޒީފާ ދިނަސް  1.ތަކުަގއި މި ސަުރކާަރށް ދުވާލަކު މިހާރު ކުރިއަށް މި ބާކީ އޮްތ އަހަރު

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ ދިވެހި ؟ޖެހޭ. އުފެއްދޭނެތޯ މި ސަރުކާރަށް  ވަޒީފާ އުފައްދަން އެބަ 1.ގޮތެއް ނެތް. ދުވާލަކު 

ަވޒީފާދޭ؛ ޢާއިލާގެ ބޭފުޅަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޚިލާފަށް އެބަ ފެނޭ  . ެއޔާވަޒީފާ 1.ދުވާަލކު  .ަބއްލަވާ ސުވާލުކުަރއްވަ

ނޑު ގެޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުފަހުން އިމިގްރޭ އެންމެ މުޅި ސަފުތަކަށް  .ެއއްބަާފ ކޮއްކޯފުޅުވެރިޔަކަށް މި ލެއްވީ އެއްބަ

ކޮށްދެްއވާ ިމ މުޅި ޢާއިާލެގ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. ވަޒީފާ އެބަ އިތުރު  .ބަލައިލީމަ މުޅި ޢާއިލާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް

ްއވެްސ ރަްއޔިތަކަށް ވަީޒފާއެއް ލިބޭ ތަެނއް ނުފެނޭ. ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެީސ ަވޒީފާ. ެއހެންނަމަވެސް، ބާވަތުެގ ސިޔާ

ދަނީ. ގެސްޓްަހއުސް  ކުރީާމ ކުދި ވިޔަފާރިތަްއ ހަލާކުެވެގން މި.ޓީ.އޯ ަފދަ ތަންތަނުން ވިޔަފާރިހަމައެއާެއކުަގއި އެސް

، ޓުވީމަ ކަންތައްތައް ކުރިޔަްށ ނުގެންގޮސް ހުއް ފައްޓައިދިން ކޮށްގެންސިޔާސަތުތައް ައޅުަގނޑުމެްނ ތަޢާރުފު

މާ ގުޅޭ ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް. ެއހެންވީމާ، މި ކަންކަ ވެސް ވަޒީާފގެ ފުރުަޞތުތައް ެގއްލިގެން މިއަނެއްކާ 

ނެތްކަން  ދަން. އެކަމަކު މިއިން ކަމަކަށް ޙައްލެއް ލިބެންއްލު ހޯގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް އެބަ ޖެހޭ ޙަ

ވަރަްށ ދީ މާހިރެއްެގ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ވަުރަގދަ އިޤްތިޞާ މާ އެބަ ވިދާޅުވޭއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އަދި 
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ކީ އިޤްތިޞާދީ މާހިރެކޭ އަ ބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާރަްށ ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާލާފައި ސަރުރިވެފަޚުރުވެ

 އަހަރު އިޤްތިޞާދީ މާހިރު  33 ،32ހިާރއްޖެ ދެކެފަިއވޭތޯ؟ މި އިޤްތިޞާދީ މާހިރު ނެތް ދުވަހެްއ މި ދިވެ ވިދާޅުޭވ.

ތަށް. އިޤްތިޞާދީ ގޮ ގެހުރިހާ މިފަދަ ބާރުވެރި އިޤްތިޞާދާ ބެޭހ ތަންތަނުގެ އެންމެ އިްސެވރިއެއް އެބަ ހުންނަވާ. 

އެންެމ  ؟ކަމެއްތޯ ވީގައި ބާުރވެރިކަމާ އެުކގަިއ. ކޮންހުރިހާ ުވޒާރާަތކެއް އަހަުރގައި  31މާހިރެއް ނޫންތޯ ހުންނެވީ 

އަހަރުގަިއ އިނގޭތޯ. ޓެކްްސގެ ނިޒާމު ވެްސ  33ޓެކްްސގެ ިނޒާމް ވެްސ ތަޢާރުފުކޮށްނުލެވުނު.  ންކުޑަމިނު

ވިދާޅުވަނީ. އިޤްތިޞާދީ މާހިރު ވާހަކަފުޅު ހުންނަ ގޮތުން  މި  ނުލެވުނު. ދެން އިޤްތިޞާދީ މާހިރޭކޮށްތަޢާރުފު

ިއގަތެއް ނޫންތޯ. ހަަމއެާއއެކު އިޤްތިޞާދީ މާހިރު ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގާތީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ނަންަގވާތީެވ ކޯަޓށް ވަޑަ 

ނޑުމެން ެޓކްސްކުރެްއވީ ނޫންތޯ ޓެލެކޮމިޔު ތަކަްށވެސް ެއކަްނ ނަގަން ުއޅޭތީއޭ ބުނެފަިއ އެްއގޮނިކޭޝަނުން އަުޅގަ

 25 ވިނޫންތޯމިއަދު ޑަބަލް ޓެކްސް ނަގަމުން އެ އޮތް ެގންދަވަނީ. ހަމަ އިޤްތިޞާދީ މާހިރު ވިދާޅުވިޔަނުދޭނަމޭ. 

ދުވަހަށް ވެއްޓިގެންދާނެ ކަމެކޭ. މިހާރު އުމުރު މަކީ އެއީ ރާއްޖެ މުޅިން ހަލާކަށްމުދާ ކުއްޔަށް ދިނުއަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ހަރު

ޤްދިޞާދީ މާހިރުންނަކީ މާ، ޢި. އެހެންވީ ހިރާއްޖެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދޭ ވިދާޅުވެފައެ އޮތް ދެނީ މި ދިވެ

ނޫން  ވީ. އެވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ދެކެންދިރު ކިޔައިފިއްޔާ ހީލަތްތެރިވާނެކަން މާހި ޢިޤްތިޞާދީތެރި ބައެއް. ހީލަތް

ނޑުމެންނަށް   ވޭ. އިޤްތިާޞދީ މާހިރު އެބަ ހުންނަވާ،ފައިދާއެއް ނުތޯ؟ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތަަކށް ފެނޭއެބަ ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ އެ، ފިޔަަވއި. އެހެްނީވމާތަޢާރުފުކުރި ކަމެއް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން  ބަ ފެނޭ ހަމައެއާއެުކގައި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑޫ، ހަކުރު،  ކުރިޔަނުދޭނެ ކަމަށް އަޑުލާފަިއ މިކަން ނަގާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން ހަރުފުށުން ވެސް ޓެކްސް ހަ

 ..ށް.މަންގަވާނެ ކަވާހަކަ އެބަ ދައްަކވާ ނުނަ މިހާރު ކޮންމެވެސް ބާވަެތްއގެ ކަންނޭނގެ އަުޑއުފުލީ. އެހެންވީމާ،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

 .ރިޔާޟަށްهللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަ އަހަރަށް ވަނަ  2115އީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ތާއީދުކުރާ ބަޖެެޓްއ ކަމުގަ ބިިލއަ 23ހުށަހަޅާފައިވާ  އި. އާދެ! ހަމައެާއއެކު ންެގ ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާމި ބަޖެޓުގައި ޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ  ކަންކަން، ރަްއޔިތުންނަށް  ރަުށގެ  5ގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ކަންކަން ހިމަނައިެދްއވާފަިއވާތީ މި ކަުމގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތާއީދުކުެރއްވި 

ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި މަސައްކަތުގަިއ 
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ކާރުގެ ފަރާތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މި ކަންަކން ކޯޑިނޭޓްކުަރއްވާަފއިވާތީ ިފނޭންސް މިނިސްޓަރަށާއި ޓީމަށް ސަރު

ނުޑ ވަރަްށ ިއޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެްއ ދަންނަވަން. އާެދ، މި ވާަހކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނުޑ  ވެސް އަުޅގަ

ނިމިދާ އަހަރުަގއި ވެސް ަވރަށް ގިނަ މަަސއްކަތްތަްއ، ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި އަަހރުގެ، ިމ ހިނގާ އަހަރު، ިމ 

މަޝްރޫޢުތައް، ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމަނުއްވާފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޢަމަލީ ގޮތުން އެއްވެސް މަސަްއކަތެްއ 

ޕީ ޕްރޮޖެކްެޓއްެގ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ އެްއެވސް ރަށެއްަގއި ޢަމަލީ ގޮތުްނ އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް ޕީ.އެސް.ައއި.

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަުމގައި. ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން  ވަަނ  2115މަސައްކަތް ހިނގާަފއިނުވާތީ އެއީ އަުޅގަ

ނޑަައޅާފަިއާވ  2115އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ިރއަލިްސޓިކު ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި ާވނެކަން. އަދި  ވަަނ އަހަރަށް ކަ

ނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުްނ ކަންބޮޑުާވ މައްސަލަތަްއ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުަތުކގެ މަ ސަްއކަތްތައް އަުޅގަ

ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް މި ސަރުާކރުން މަސައްކަތް، ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވާނެކަން ެއއީ އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުާރ 

ގޮތުަގއި ދާއިރުަގއި އެހެން  ކަމެއް. ޤަބޫލުކުރާހިތެއް ނުޭވ ހަމައެކަނި ބަޖެޓުގެ ފޮތުގައި ޖަހާލައި އަކުެރއްގެ

އޮންނަންވާނެ ކަުމގަިއ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުނުކުރާ ވާހަަކ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. އަިދ ހަމައެާއއިއެުކ ައޅުަގނޑު 

ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ؛ ާޚއްޞަކޮށް ބަޖެުޓަގއި މި ހިމެނޭ ބޮޑެތި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

އަދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ލިޔެކިޔުްނތައް އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިާލއިރުަގއި މިއީ ވަރަށް ޮބޑު  ގަވަރުނަުރގެ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެްއކަން ފާހަގަކުރައްވާަފއި އެބަ ވޭ. އަދި މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއްގެ މަސައްކަތްަތއް ހިންގޭނެ، މި 

ތްތޯ، ެއ ސުވާލުކުަރއްވާަފއި އުފެދޭ ގޮތަށް މި ލިޔުންތައް ހުރި ޤައުމުަގއި ހިންގޭނެވަުރގެ ޤާިބލުކަން ޤައުމުަގއި އޮ

ނޑު ުއއްމީދުުކރަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ދިވެހި  ވާހަކަ ވެސް ައޅުަގނޑު ދަްނނަވަން. އަުޅގަ

ދަމާގެ ނިޒާމު، މި ރައްޔިތުންނަށް ލާޒިމުކޮށްފަިއވާ ޚިދުމަތްތައް؛ ޚާއްޞަކޮްށ ސާފު ބޯފެނާއި ކަރަންޓާއި ނަރު

ޚިދުމަތްތަކަށް އިސްކަންދެްއަވއިގެން ލިބޭ، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރަކުން ހަމަހަމަކަމާ އެކު ވަކި 

ޕާޓީއެއް ުނވަތަ ވަކި ާދއިާރއެއް އިސްނުކޮށް ަރއްޔިތުްނނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލާޒިްމކުރާ 

ނޑު އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ިމ ޚިދުމަތްތައް ލިބިދިނު މަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެގޮތަްށ ހިނގާނެކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު އަިދވެސް އެއް ފަހަރު މި ސަރުކާރަށާ، މި ސަރުކާރަށް ހަމަ  ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. ހަމައެއާެއުކގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެްއ  އިލްތިމާސްކުރަމުން ދަންނަވަން ބޭނުން. އަޅުގަ

ރެކޮމަންޑޭޝަންގެ ގޮުތގައި ވެސް ހިމެނިފައިވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މި ސަރުކާރު، ޚާއްޞަކޮށް 

ހަމަހަމަ، ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ދާއިރާަތކުގެ މުަވއްޒަފުންގެ މުސާރަަތއް އެ އޮނިަގނޑު މި ވަނީ މިއަދު ހަމަޖެހޭ، 

ނޑެއް ކަުމގައި ަޤބޫލުނުކުރާ ވާހަކަ. އެހެންކަުމން، އެ އޮނިަގނޑު އަލުން  އިންސާފުވެރިކަމާ ެއކު އޮްތ އޮނިގަ

ރިވައިްސކޮށް ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ިސވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ލިބޭ މުސާރަތަކަކީ ހަމަހަމަކަމާ އަދި 

ާޔއި ސިވިލް ސަރިވްސއާ ކޮމްޕެރިޒަން ބައްލަވައި އޭަގއި ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮށް އިންޑިޕެންޑެންޓް މުއައްަސާސތަކުގަ
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މުސާރަ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އަދި އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން، ޚާްއޞަކޮށް ޓީޗަރުްނގެ މުސާރަތައް 

ވަނަ އަހަރުގަިއ  2115ކާރަށް، ބޮޑުެވގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑގެ އެދުެމއް ައދި ގޮވާލުމެއް ސަރު 

ނޑައެިޅގެްނދާއިރުަގއި ޚާއްޞަކޮށް ިސވިްލ ސަރވިސްގެ މުަވއްޒަފުްނގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓު، މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަ

ނޑުމެން ޮގވައިލާ ކަމެއް ކަުމަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން.  މުސާރަ އަދި ޓީޗަރުްނގެ މުާސރަ ބޮޑުެވގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ޑު މިހެން މި ދެންނެވީ އެންމެ ފަހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްެވވި ކޮންފަރެންސެއްގައި ވެސް ެއ އަޅުަގނ

 5111އަށް ުވރެ ދަށް މީހުންނަކީ،  51ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވާފައި ެއބަހުރި ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ %

. އެހެންކަމުަގިއވާނަމަ އަދި މިއަންނަ އަހަރަކީ އިތުރު އަށް ވުރެ ވެސް މަދު މުސާރަ ލިބިގެންދާ ބައެއް ކަމުަގއި

ޓެކްސްތަްއ އިތުރަށް އިތުރުެވ، އަދި ޑިއުީޓ ނެިގގެންދާނެ ައހަރެއް ކަމުަގއި، އިތުުރ ިޑއުީޓތައް ނެިގގެންދާނެ އަހަެރއް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާތީ ކަމުގަިއ ވާީތވެ ީމގެ ސަބަބުްނ ޭއގެ ައސަރު އެންމެ އާދަިއެގ މީހާ އަށް ެވސް ކުރާނެކަްނ އަޅުގަ 

ނޑުމެން އެދެން، ރައްޔިތުްނގެ؛ ޚާއްޞަކޮށް މުސާރަތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން އެދެމޭ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ރިވައިްސކޮށް، އެންމެ މަދުވެގެން ސަރުކާުރގެ މުވަްއޒަފެްއގެ ގޮުތގައި މަަސއްކަްތކުރާ މީހަކަށް އެންމެ މަދުވެގެްނ 

ލިެބންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރާ ވާހަަކ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެްއކޮށް  ރުފިާޔގެ މުސާރަ 5111

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން، މިހާރު ސަރުކާރުގެ ފަރާުތން ފޮނުއްވާފަިއވާ ާކޑުެގ ބާަވތްތަކުން ޑިއުޓީ ެނގުމަށް އޮްތ 

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ލެވަްލގަިއ ވަރަ ްށ ބޮޑަށް ބަހުސްކޮށް އެ ނުހިމެނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުިރ މައްސަލަިއގައި އަުޅގަ

އިލްތިމާސް ސަރުކާރުން އަުޑއައްަސަވއި މިހާރު ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން އެ ދޫކޮށްަލއްާވފައި ވާތީ ެއކަމަށް ޓަަކިއ 

ަމއްސަލަެއއް. ސަރުކާރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެުކ ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އެީއ ރަްއޔިތުން ވަރަްށ ކަްނބޮޑުެވގެންދިޔަ 

އަހަރުދުވަްސ ެވސް ދިޔައީ ކާުޑގެ އެްއވެސް ާބވަތަކުން އެްއވެސް ޑިއުީޓއެްއ  31އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން، ޭވތުވެދިޔަ 

އަހަރުދުވަުހގައި ެވސް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން  5އަހަރުދުވަހުގައި ވެސް މި ސަރުކާރުގެ  5ނުނެގި. އެހެންވީމާ، މި ކުރިައށް 

އަހަރުދުަވހަކީ ވެސް ކާުޑގެ އެްއވެްސ  5ފައި އޮްތ ސަރުކާރެއް ކަމުަގއި ވާތީެވ ކުރިއަށް އޮތް ތާއީދުކޮށްގެން ައއިސް

ައހަރުގެ ގޮުތގައި މި ސަރުކާރުްނ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވާނެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން.  5ބާވަތަކުން ިޑއުޓީނުނަގާ 

ނޑަައޅުްއވާފައި އޮތް  ހަމައެއާިއއެކު އަޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުން، ތެލުގެ ބާވަތްތަކުން ވެސް ޑިއުޓީެނުގމަށް ކަ

ނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިލްތިމާސްކުރާ ކަމެއް. ތެލުގެ؛  އޮތުން ވެސް އަލުން ރިަވއިްސކޮށްލެއްވުަމކީ އަުޅގަ

ެއއިން ޑިއުޓީ ަނގަން ގިނަ އަދަދެްއގެ ތެޔޮ އެއީ މިހާރު މަސްވެރިން ބޭނުންކުރަމުންދާނެ އެއްޗެއް ކަުމގައި ވާތީ، 

ފަށައިފިއްޔާ މަްސވެރިކަމުެގ ހާލަތު މިއަދު ވެސް ވަރަށް ދަށްވެފައި އޮތުމާ އެކު ީމގެން، ތެލުން ޑިއުޓީ އިތުރުކުާރ 

ކަމުގަިއ ވާނަމަ ޭއގެ ސަބަބުްނ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އެްއޗެްއ މަދުވެ، އަދި އޮިޑވެރިން ދަަރނިވެރިވުުމގެ ފުރުޞަތުތަްއ 

ނޑު ދަންނަވަން. ހަމައެއާިއއެކު ދަންނަވާލަން. ބޮޑުވާނެ ކަމަ ށް ފެންނާތީ މިކަން އަލުން ރިވައިްސކުރުން ެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ާޚއްޞަކޮްށ އަތޮޅުތަުކގަިއ ރަްއޔިތުން ެއިކއެކި މަަސއްކަްތކުރާ ރަްއޔިުތންނަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި 
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ށް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ މީސްމީހުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ުކޑަުކަޑ ޢިނާޔަތްތައް؛ ާޚއްޞަކޮށް ަރށްރަށުގެ ކުނިކެހުމާިއ ރަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ އަދަެދއްގެ ސަބަބުން. މި ވެސް ހުރިހާ ދާއިރާއެއް، މާލެއެޭކ،  އުޖޫރައެއް މި ލިބެނީ ބަޖެޓުގައި ކަ

އިންތިޒާމު  އަތޮޅުތަެކކޭ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮށް  ލިބޭނެ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން  ނުޑމެން އެދޭ ކަމެއް. ހަމައެއާއެްއކޮށް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ އަްށ އަޅުގަ ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުެގ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ  ޓުއަރިޒަުމގެ ސިނާޢަތު އަންާނނެކަން. މިހާރުވެސް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައި ހުރި ައޅުގަ

ނުޑ ރަށްތަކުގެ މަސައް ކަތްަތއް ައދިވެސް ނުފެށި، އަދި އުއްީމދެއް ވެސް ނެތި އެ ކަންަކން އޮތުމާ އެކު އަުޅގަ

ނޑުގެ ދާއިާރގެ ޓުއަިރޒަމުގެ  2115ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެކަން ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. މި  ވަނަ އަހަރަކީ އަުޅގަ

ނުޑ އު  އްމީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ހަމައެާއއިެއކު ިމ ސިނާޢަތުގެ ެވސް ފެށިގެން ައންނާނެ އަހަރެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ނުޑވެރިންނާއި މަސްވެރިންނަްށ  ސަރުކާރުން ޕޮޕިއުލޭޝަން ކޮންސޮލިޑޭޓްކުރުުމގައި ގެންުގޅުއްވާ ސިޔާސަާތއި ދަ

ެކްއ މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު، ސަުރކާރު އައުުމގައި ވެފަިއވާ ަވޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އިތުރު ހިތްވަރަކާއި މަަސއްކަތްތަ

ނޑު ގޮަވއިލާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މި ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު އަދާުކރަން. އަދިވެްސ ެއއް ފަހަރު  ކުރުމަށް އަުޅގަ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މި ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަށް މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

 ރީ ޕާޓީގެ ވަރަށް ޮބޑު އެދުމެއް ކަުމގައި ވެސް ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަކީ ޖުމްހޫ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 އަށް. هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ދާ 

ނޑުމެން  ގެވަނަ އަހަރު 2115ހަށް ލީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖި ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އަުޅގަ

ރަކު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މެސެޖެއް ލިބުނު، ކޮންމެ މެންބަ

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮގްރާުމގެ ެއއްެޗްއ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ތިމަންނާމެންނަށް އަންގާލަދޭށޭ. 

ނޑުމެން ސިީޓ ފޮނުވިން.  އަޅުަގނޑުމެން މާލޭގެ ހުރިާހ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަށް އަޅުަގނޑުމެން މާލޭގެ ހުރިހާ މެންބަ ނޑުެމން ހަމަގައިމު ވެސް އެދުނީ އަޅުގަ ރުން ވެސް އަޅުގަ

އިތުރު ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ފުުރޞަތުތައް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަށް ފަސް ސަތޭަކެއއްހާ ހައުސިންގ ޔުނިޓަށް 

ޅާފައެއް. ހަމަގައިުމވެސް ގަޮލުޅ އަޅުަގނޑުމެން އެދުނިން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިެއއް ނެތް މި ބަޖެޓުގައި ހުށަހަ

އުތުރަކަށް އަުޅަގނޑު އެދުުނ އެދުމެއް ހުށަހަޅާފައެއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު މިއަދު މި ބަޖެޓަށް 



24 

 

ނޑު ބޭނުންވި ގޮތެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތީމައެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި  ތާއީދުނުކުރަނީ ކޮންމެހެން ގަލޮޅު އުތުރަށް އަޅުގަ

ަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަކީ ިއދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުަގއި އިިދކޮޅު މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަިއ ރައީސް. ައޅު

ނުޑގެ ޒިްނމާއެއް އެީއ ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުން  އިންތިޚާބުވެފަިއ ހުރިކަމުަގިއ ވިަޔސް އަުޅގަ

ނުޑގެ ޒިންމާެއއް. އެހެްނވީމާ، ޢިްއޒަތްތެިރ ތަމްސީލުކުރުމަކީ. އަދި ިދވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތަމްސީލު ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ރައީސް މި ދަންނަވާލަނީ. އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވޭ ޕީ.ޕީ.އެމުން ސަރުކާރުން ވެރިކަާމ ހަވާލުވަމުން ވީ ވަޢުދުތައް 

ގޭަގއި ތިބޭ ހިމަނާފައިނެތީމާ. އަދި ނުވާނަމޭ ބުނި ހުރިހާ ވަޢުދެއް ހިމަނާފައި އޮތީމަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަންހެނުންނަށް މަސައްކަތަށް ނުކުތަސް، ނުނިކުތަސް ފަސް ހާހެއްހާ ރުފިޔާ ދޭނަމޭ. ދަނޑުވެރިންނަށް އަށް ހާސް 

ދޭނަމޭ. ބޭނިޔަސް ނުބޭނިޔަސް ދިހަހާސް ދޭނަމޭ. ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށް ޮޑކްޓަެރއް ދޭނަމޭ ކިޔާފައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

މިއަދުެގ، މާދަމާ ހުށަހަޅާ ބަޖެޓު؛ މިއަންނަ އަހަަރށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުަގިއ  މިއިން އެންމެ ވަޢުދެއް ެވސް

ހިމަނާފައި ނެތް. ވީ އެންމެ ވަޢުދެއް ވެސް ހިމަނާފައި ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން އެކަމާ ކަންބޮޑުވޭ. 

އި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން، ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ެވރިކަމުގައި އޮތްއިުރ، މިއަދު ސަރުކާރުގަ 

ފާހަގަކޮށްލާނަން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދީބު ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ ވިދާޅުވަމުންގެންދިަޔއީ، ޮގވާލަްއވަމުންގެންދިަޔއީ 

ރަށް ޓެކްސްއާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރަށް ެޓްކސް ދައްކާކަށްނުޖެހޭނޭ. ނުވީ ތާކަށް ވިދާުޅވަމުންގެންދިަޔއީ ތިމަންނާމެން ވަ

ދެކޮޅޭ. ތިމަންނާމެން ޓެކްްސނެގުމަކީ ތިމަންނާމެންގެ ސަުރކާރެްއގަިއ ތިމަންނާމެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، 

ޢިއްޒަތްތެރި ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ނުވާނަމޭ ބުނި ވަޢުދު ހިމަނާފައި އެބަ އޮޭތ. އިންތިހާ އަށް ެޓކްސް 

ނޫޑ، ފު ނޑުމެންނަށް  ށް، ހަކުރުން ޓެކްސް އިތުރުކޮށްފައި އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އިތުރުކޮށްފައި އޮތީ. ހަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުން  ޚަބަރުތަކުގަިއ، ނޫސްަތކުަގއި ވަކި ެއއްެޗއް ވަޒީަރކު ވިދާުޅވިޭއ އެބަ ފެނޭ. އެކަަމކު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލުކުރާނެ  ނޑުމެންނަށް އަދި މިއަދާ އެކަން ނުފެންނަ ކަމުގައި ވަންޏާ އަޅުގަ އެއްެޗއް ނޭނގެ. އަުޅގަ

ނޫޑ، ފުށް، ހަކުރު، ތެލުން ޓެކްސް ނަގާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 2115ހަމަޔަށް ފެންނަނީ ހަމަ  ގެ ބަޖެޓުަގއި ހަ

 ފެންނަނީ. އަދި މި ނޫން ެއތައް ބާވަަތކުން ޓެްކސް އިުތރުކުރާ ތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ހަމަަގއިމު ވެްސ މި ބަޖެޓަށް އިހުތިޖާޖުކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތިން  ނޑުމެްނ، އަުޅގަ ރައީސް. މިކަމާ އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުމީ އިްޖތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަުމގެ ޕްރޮްގރާމު % ާއ ގާތަްށ އެަބ 51ވަނަ ނުކުާތއަކަށް އަުޅގަ

ގާތަށް އެބަ ކުަޑކުރޭ. ސަރުކާރުން ބުނަނީ ޓާގެޓް ސަބްސިޑީޒަށް ދަނީއޭ.  އ51ާކުޑަެވގެންދޭ. ެއއަށް އޮތް ބަޖެޓު %

ސަރުކާރުން ބުނަނީ އާސަންދަ އައު ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަނީޭއ. ކުޑަކޮށް ޓާގެޓުކުރަީނއޭ. ސަރުކާރުން ބުނަނީ ކަރަންޓު 

ކުާރ ގޮުތގެ ޕްލޭެންއ ފަދަ އެްއޗެހީގެ ސަބްސިީޑޒް ތިމަންނާމެން ޓާގެޓުކުަރނީއޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ާޓގެޓު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެިރކަމުގެ ޕްޮރގްރާމު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައެްއ ނެތް. އަުޅގަ

ކުޑަެވގެންދާ ތަން. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވެސް، ފުލުހުންގެ 
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ިމލިއަން ފުލުހުންގެ ބަޖެޓަށް  711ން އޮްތ ބަޖެޓުކޮށްފަ. އަދި އަންނަ އަހަރަށް ވެްސ ހަމަ މިިލއަ 711ބަޖެޓަށް 

މިލިއަނުްނ  711ޚަރަދުކޮށްފައިާވއިރު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮަބއިތޯ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަރއްކާތެިރކަން؟ ފުލުހުންގެ 

ވަނަ ކުއްޖާ އެ  9ލޭެގ މަގުމަތީގައި މިހާރު މިއަދާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްކާތެިރަކމެއް ފޯރުކޮށްދެވިއްޖެތޯ؟ މާ

އޮތް މަރާލީ އިނގޭތޯ. މިިއން އެންމެ ުކއްޖެްއގެ ެވްސ ގަތުލުކޮށްލި މީހުންނެއް ައދި ހިފިފައެއް ނެތް. ުނވަތަ 

ޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮބައިޯތ ޖަލުތަކުގައި ހަްއޔަރުކުެރވިފަެއއް ނެތް. ކޯޓެްއގައި އެ މީހުންނަށް ޙުކުމްކުރެވިފަެއއް ނެތް ޢިއް

ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ރައްކާތެިރކަން؟ ފުލުސް އޮފީހަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއކާތެރިކަން ޯފރުކޮށްދޭން އޮތް މުއައްސަާސ 

އަށް އަޅުަގނޑުމެން މިވަރުން ބަޖެޓުކުރަމުންދާއިރު ކޮބައިތޯ ރިޟްވާން؟ ކޮބައިތޯ ރިޟްާވން؟ ރިޟްވާނަށް ވީ ގޮތުގެ 

ވަނަ އަހަރަށް އެންމެ ފައިސާފޮއްޗެއް ވެސް އޭނާ ހޯދައިދިނުމުގައި އޭނަ އަށް ީވ  2112މިލިއަނުްނ  711އެ ޚަބަރެއް، 

މިލިއަްނ  711ގޮތެއް ބަލައިދިނުމުަގއި ހޭދަކޮށްފައިވޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލުޮކށްލަން ބޭނުމީ. 

ކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދޭން އޮތްއިރު، މާލޭ ރައްޔިތުން ތިބީ ބަޖެޓު ކޮށްފައި އޮތްއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައް

ރައްކާތެރިކަން ެގއްލިފަ. މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ ަރއްޔިތުން ތިީބ އެްއވެސް ކަހަލަ ރަްއކާތެިރކަމުގެ ޔަޤީްނކަމެއް ނެތިފަިއ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ، މިއަދު މި ހިނގާ ކާރިސާ ައށް އަ ނޑު ދަންަނވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން ައޅުގަ ުޅގަ

ނިޑގެންދިޔައިމާ ޑިފެންްސ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިީއ  1ބޭނުމީ. މާލޭގެ؛  ލައްކަ ީމހުން ދިރިއުޅޭ މާލޭގައި ފެން ކެ

ކާރިސާެއކޭ. މިއީ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރއެކޭ ވިދާުޅވިއިުރ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ފެނުނީ ބަރާބަރު 

. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރާއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚަބަރެއް މާލޭން ފެންކެޑިގެންދިޔައިުރ ގަިޑއިރު ފަހުން 2.

ަލއްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ފެނަށް ޖެހިފައިވާއިރު ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚަބަރެއް ވީ  1މާލޭ ރައްޔިތުން، 

ނެޗުރަލް ޑިޒާސްަޓރއެކޭ ވިދާޅުވެަފއި ޮއްއާވ  ގަިޑއިރަށް ވީ ފަހުން. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މިއީ 2.ވެސް 

އެްއ އޮތް ކަެމއް ނޫނޭ. މިީއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރަތަމަ ފެނުނު ފަހަރުވެސް ވިދާުޅީވ މިއީ ސަރުކާުރގެ ޒިންމާ

ނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އެނޭގ  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެްއގެ ަކމެކޭ. އެކަމަކު ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

އިްނސައްތަހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  91ބްލިޔު.އެސް.ީސގެ ސަރުކާރުގެ ޝެއަރ އެމް.ޑަ

އެހެންނޫނަސް ވެސް ަރއްޔިުތން ފެނަށް ޖެހުނީމާ އެ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ އަށް ުނވަންޏާ ކޮބައިތޯ ސަުރކާރުެގ މާނަ 

ނޑުމެން ަކއިރީަގއި ބުނީ، ފަންޑެއް ހުުޅވާށޭ މިލިއަން ޑޮލަރު.  21. ފަންޑަކަށް އެބަ ބޭނުންވެއޭ އަކީ؟ ދެން އަުޅގަ

މިލިައްނ  2ވަނަ އަހަރު މި ފެން ޕްލާންޓު ހަދަން ވެސް ދިަޔއީ  2112އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް ެވސް އެނގޭ 

ންތޯ؟ މިލިއަން ޑޮަލރު ބޭނުންވަނީ ކީްއެވގެ 21ޑޮލަރު. އެހެންވީާމ، ޕެނަލެއް މަރާމާތުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންެގ ސުވާލަީކ 

ތި ފަންޑެްއގެ ވާަހކަ ދަްއކާިއރު، ފަންޑު ސަުރކާރޭ، ފަްނޑު ސަރުކާޭރ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން މި ސަުރކާރަށް 

ނޑުމެންގެ ސުވާަލކީ އެ  މިލިައން ޑޮލަރު ބޭނުންވާ ސަބަބަކާއި އެ ހޭދަކުރެވޭނޭ ގޮތެްއ  21ގޮވަމުންދާއިުރ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ވަނަ އަހަުރެގ  2115މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަފްސީލު އެބަ ބޭނުންވެއޭ. ެއއީވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ



26 

 

ބަޖެޓުގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ ކަންކަމޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ެއ 

ަގއި ބުނީ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފެން ފައިސާ ނަގާކަުމގައި ވަންޏާމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކައިރީ 

ބިލުން ފެނެއް ނުނަގާނަމޭ ބުނީމާ ދިވެހި މާލޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެ މީހަކަށް ދެވުނު ެއއްެޗއް އެ މީހެްއގެ 

އަަވއްޓެރިންނަށް ދިނީ ޢާއިލާ އަށް ދިނީ. ގްރައުންޑު ފްލޯތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ފެންތައް ބަހާލީ އެ މީހުންގެ 

. ފެން ބިލަކަށް ޚަރަދެއް ނުކުރާނަމޭ ބުނީމާ އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުްނ، މާލޭ ރައްޔިތުންގެ އަތަުކ އަަވއްޓެރިންނަށް

ނަގާނަމޭ. ދެ ފަހަރު  31ނެތް ތިވަރަށް ޚަރަދުކުރާނެ ލާރިއެއް. އެކަމަކު މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ކައިީރގައި ބުނަނީ %

ނޑުމެން މިއީ ކަންބޮުޑާވ ކަމެއް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ، ދެ ގޮތަކަށް ވާހަކަދަްއކާއިުރ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައުޅގަ

މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވެފައިވާ ަގީޑގައި މި ސަރުކާރު، ދެ ފަހަރު ދެ ގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވާހަކަަދއްކަމުންދަނީ. 

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ  އިންޑިޔާ އިން ބުނީ ތިމަންނަމެން ހިލޭ މީތި ހަދައިދީފާނަމޭ ބުނީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޑފެންސް

އިންޑިާޔގެ ނޭނގެޭއ މީގެ ެޓކްނިކަލް ކެޕޭިސޓީ ހުރި ކަެމއް. އެކަމަުކ މާލޭގަިއ އެހެަރ، މުޅި ިދވެހިރާއްޖެ އަށް 

ހަމައެކަނި ހުރި ޕަބްލިކް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އިްނޑިޔާ އިން އަޅާފަިއވާ ހޮސްޕިޓަލެއް. މި 

ންމެ ބޮޑު ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓު އެ އަޅަނީ އިންޑިޔާ އިން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ރީޖަންގެ އޭޝިާޔގެ އެ

އަޅުަގނޑުމެން ކައިީރގަިއ ހިލޭ އިންިޑޔާ އިން ހަދައިދޭނަމޭ ބުނީމާ އަޅުަގނޑުމެން މި ުބނަނީ އިންޑިާޔގެ ެޓކްނިކަްލ 

ނޑުމެން، އަޅުަގނޑު ނޑު  ކެޕޭސިޓީެއއް ނެތޭ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ ިދވެހި ރަްއޔިތެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ައވައްޓެިރއަކާ ދިމާލަށް އެފަދަ ބަހެއް ބުނީމާ. ނިންމާލަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ލަދުގަނޭ އަުޅގަ

ނޑަށް  އަޅުަގނުޑ އަެނއްާކވެސް ދަްނނަވާލަން ބޭނުމީ، ީވ ވަޢުުދތައް ހިމަނާފައިނެތީމާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ތާއީދުކުރެޭވކަށް ނެތޭ. އަދި ގްރީން ޓެކްސްއާ އެްއޗެހި، އެްނވަޔަރަންމަންޓް ފްރެންޑްލީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އަުޅގަ

ހުށަހެޅީމާ ސަރުކާރުން ބުނީ ނޫނެކޭ، ތިމަންނަމެން އާދަިއގެ ޢާއްމު ބަޖެޓަށޭ ލާނީ. ްގރީން ޓެކްސް ދާނެ ދިމާލެއް 

ނޑަށް ނޭނގޭ. ގްރީން ޓެކްސް ޚަރަދުކުރާނީ ސަރުކާރު މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ދޭން ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަ

 ނޫން ކަމެއް ވެސް އަޅުަގނަޑށް ނޭނގޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައިްސ. މި ބަޖެޓު މި އޮތީކީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މަްއޗަންޮގޅީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 އަށް. އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި
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ނޑަށް ފެންނަ އެްއޗެއް ެވސް ދަންނަވާލަން  2115 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓުގެ ބަޖެޓު ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ

ނުން. ހަމަ މި ވާހަކަކޮޅު ފެށުމުގެ ކުރިން ދުނިޔޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުެގ މުނާސަބަތުގައި ދުނިޔޭެގ ބޭ

އިންސާނީ ޙައްޤަށް މަސަްއކަްތޕުޅުކުރަްއވާ އަދި ާޚއްޞަ ގޮތެއްަގއ ރާއްޭޖގައި އެ މަސަްއަކތްޕުޅުގައި އުުޅއްާވ، ވަރަށް 

ނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަަކ ދަްއކާއިރު  ބުރަކޮށް އުުޅްއވާ ބޭފުޅުންަނށް ވަރަށް ނޑު ުޝުކރުވެރިވަން. އަުޅގަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭ އައި.ޕީ.ޔޫން ނެރެފައި އޮތް ައޅުަގނޑުމެންގެ ފިގަރސްތައް. އޭގެތެޭރަގއި 

އަކީ ިދވެހި އެމް.ޕީންކަްނ  35%އިންސާނީ ަޙއްޤުތައް ެގއްލިފައިވާ މީހުންެގ ތެރޭަގއި އޭޝިޔާ ަބއްުރގެ އެންމެ ޮބަޑށް 

ނޑުމެން މިއަދު މި ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް ލިބުނު އެްއވެސް އަނިާޔއަކަށް މިހާިހސާބަށް ެއއްވެްސ ކަހަލަ އިންސާފެއް ހޯދިފައިުނވާކަން 

ނުޑ ފާހަގަކުރަން، މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލިަފއިވަނިކޮށް އަޅުަގނޑުމެން  ފާހަަގކުރަން. އަދި ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބޯހަރުކޮށްފައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ތިބޭ މީހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އިއްޔެ ެވްސ 

ނޑު ހަމަަގއިމު ވެްސ ވަރަްށ ހަރުކަށި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާ އެެތރޭގައި އަނިާޔ ލިބިގެ ންދިަޔަކން. އެކަން އަުޅގަ

އިބާރާތުން ކުށްވެިރކުރަން. ައދި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުަޅކު ިވޔަސް، ބޯހަރުނުެވ، ނިޒާުމ 

ގޮތަކަށް ވިޔަްސ  ގެއްިލގެންދާ ަވގުތު، އެ ަވގުތު ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް، އެއީ ނަންިއއްވުން ވިަޔްސ އެ ނޫން

ނޑުމެންނަށް  ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރަްއވަންޖެހޭނެކަން ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަެމއް. އެގޮތަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މިކަން ކުރަން ދަތިވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި ވަކާލާތުކުރަން ފުުރޞަތު ނުލިބި އަުޅގަ

ނޑު ިމއަދު ދިވެހި އެހެންވިޔަްސ އަުޅގަ ނޑުމެން މި ތިބީ ކޮންމެ ހާލަތެއްަގއި ވިޔަސް އެކަން ކުރާ ގޮތަށްަކން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މި ރިޕޯޓަްށ  ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ މިއަދު ވެސް ޔަޤީންކަންއަުރވަން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަން އެ ނޑުމެންގެ މާލިއްޔަުތ ވޯޓުލާންެވގެން ވާހަކަަދއްކާއިުރ އަޅުގަ ބަ ޖެހޭ މި ދޭތެރެއިން އަޅުގަ

ޤާނޫނަށް އެ ގެނައި އިްޞލާޙު. ތެދެއްމެ، އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން ކޮންމެ ފަހަރަކު ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓެއް 

ހިންގަންޖެހިގެން ސަރުކާރުން ލޯނެއް ނަގަންޖެހުނީމަ މަޖިލީހަށް އައިސް، މަޖިލީހުގެ ހުއްދަލިބިގެން އެކަްނ 

 25ރަންޖެހުމަކީ ދަތި ކަމަކަށް ވެދާނެ. އުނދަޫގ ވެްސ ކަމަަކށް ވެދާނެ. އެހެންިވޔަސް މި ފްލޯގައި ހުށަހެޅިގެންދިަޔ ކު

ދުވަހުގެ ފަހުން ިވޔަސް ަމޖިލީހަށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ދޭން. ެއވެްސ ވަނީ ަސރުކާރުގެ ބޭފުޅުން ނޫނެޭކ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ، ދެން ހުށަހެިޅ އިޞްލާޙު. މާލިްއޔަތު ޤާނޫަނށް އެ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުން  ވިދާޅުވެފަ. އަުޅގަ

ބަޖެޓު މި ވެގެންދަނީ އިޝާރާތަކަށް. ބަޖެޓެއް އެްއވެްސ ހާލަތެއްގައި ެއއީ ރަްއޔިުތންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ ނުވަތަ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން، އެ އޮންނަ ގޮތަްށ ހިންގާ ބަޖެޓަކަށް މިހާރު ވެ  ެގންނެއް ނުދޭ. އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ ޑިމޮކްރަީސގެ އެންމެ އަސާސް އެީއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ އެްނމެ ފައިސާފޮއްެޗއް ވިަޔސް 

ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް. އެ ހުއްދަދޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެވިފައި ވަީނ 
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ެގ މަޖިލިސް. އެހެްނވިޔަްސ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދަނެތި ބަޖެޓު އިތުރުުކރަން ވިޔަްސ އިތުުރކުރަންވީ. ރައްޔިތުން

ބަޖެޓުގެ ެއއް ތަނުން އަނެްއ ތަނަށް ބަދަލުކުރަން ވިަޔސް ބަދަލުކުރަންވީ. އެހެންީވމާ، މިއަދު ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ 

ނަމެން ެއަކން ކޮށްދޭނަމޭ ކިަޔއިގެްނ ެއ  ދައްާކ ވާހަކަ އަކީ އަދި ޕްރޮޖެކްޓެއް ކޮންމެ ބޭފުަޅކު ގެންނަވާށޭ ތިމަން

ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ބަޖެޓު ުހށަހެޅިފައި އޮްއވާ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނުގެ އެ ިއޞްލާޙު ތިަޔ ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތު 

ނީ މިއީ ތިމަންނަމެން ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ފާްސކޮްށލެއްިވކަމީ ހަމަ ރީއްޗަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަންގާލަ

ސީރިއަސްކަެމއް ނޫނޭ. މިީއ ހަމަ ބަޔަކު މިތާ ދައްކާ ވާހަކަ ެއކޭ. ވޯޓުދިނަސް ނުދިނަސް ތިމަންނަމެން ހަދާނެ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ މި ދަނީ މި ބަޖެޓަކީ ބޭނުންތެރި އެްއޗެއް ނޫން ކަމަށް.  އެްއޗެއް ހަދާނަމޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ޖެުޓގައި އެ ނަން ބުނެފައި އޮްނނާތީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްލަނީ ކަމަށް. ޙަޤީޤަތުގަިއ ބަޖެޓު މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަ

ނޑުމެން ބުނީމު މި ަބޖެޓުގައި ެއއްެޗއް އޮޅުމެްއ  ނޑުމެން އެ ވާހަަކ ދެއްކީމު. އަުޅގަ ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ވެްސ އަުޅގަ

ފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ. ބެޔަސް ނުބެޔަސް ނުފިލައޭ. ބަޖެޓުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ވަޢުދުތައް ހަމަ ތި ބޭ

ނުޑވެރިންނަށް ، 11111 ނިޑ، މިހެންގޮސް ކިތަންމެ ވާހަކަތަެކއް ، 9111ދަ އަލަތު ކަިއވެންޏާ ެއީކގައި ފްލެުޓގެ ތަޅުދަ

ނޑައިލާފަިއ އަދި ައޅުަގނ ޑުމެން ެއއްަކަލ ދައްކަމުންދިޔަ. އެހެްނވިޔަްސ މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީ ސަބްސިޑީތައް ކަ

ނޑަިއލާނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވިަޔސް، ައދިވެސް ކުީރގައި ކާބޯތަކެީތގެ  11ކާބޯތަކެތިން % ިޑއުޓީ ަނގާ ވާހަކަ ެދއްކީމަ އެ ކަ

 11އެްއޗެއްސަށް ސަްބސީޑީ ދެޭއ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބްިސީޑ ދޭ ވާހަކައެއް އަދިެވސް ނުބުނޭ. އެހެންވީމާ، %

ނޑާލިކަުމގައި ވިޔަސް ެއ ސަބް ސިޑީތައް ނުދޭ ކަމަށް  ވަންޏާ ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުިލގެންދާނެ. ޢާއްމު ކަ

ރައްޔިތުންނަށް ރަނަގޅަށް ަކއިބޮިއގެން ުއޅެވޭހާ ުނވާނެ. މަނިކުފާނު ވެސް ދަތުރުތަްއ ރަށްރަށް ވަަޑއިގެްނ ދޮރުން 

ރާއްޖޭެގ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ތިބެީނ ދޮރަށް ހިންގަވާ ކަމަށް ވަްނޏާ މަނިކުފާނަށް ވެސް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ، ިދވެހި

ނޑޫކޮަޅކާއި ދޯބުރާލިހަކުރުޮކޅަކާ ަކއިގެން ގިނަ ުދވަްސދުވަހު. މިއީ އެންމެ އާދަިއެގ ރައްޔިތުން އުޅޭ ހާލަކީ.  ހަ

ނޑުމެްނގެ ާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް، ކުަޑކުދިންނަށް މަދަރުސާތަކުގަިއ މި ދެނީ  ވިޓަމިން އޭ ގުަޅެއއް ައުޅގަ

ގެ ރާއްޖެ ައީކ މަސްވެރިކަން އޮންނަ ރަަށކަށް ވެފައި މަހުމޭ ެވސް ެއ ކުދިންނަށް ކާލަން ނުލިބި، އަޅުަގނޑުމެން 

އެކްސްޕޯުޓކުރަން ޑޮލަރުކޮޅު ހޯދަންޖެހި، މިހެންއުޅެން ހަދައިގެން މަހުމޭކޮޅު ވެސް ނުލިބޭތީ މި ވިޓަމިން އޭ ދީގެން، 

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ މީހުން މި ތިބީ. ބޯހިާޔވަހިކަމުެގ ގުޅަެއއްހެން ީދގެން މިކަން ިމ ކުރަންޖެހެނީ. މި ހާލު ގަިއ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ިއވިގެންދިަޔ، މިހާރު ޓާޓާ ކުންފުނިން ވެސް މައްޗަންގޮީޅގައި ވެސް ެއ   ވާހަކަ ދައްާކއިރު ިއއްޔެ އަުޅގަ

ކަން މާލޭގައި ވެސް ެއިކ ައހަރު މި ރާއްޖޭގަިއ ބޯހިޔާަވހި 31އަޅަންއުޭޅ ފްލެޓުތައް އަޅާ ވާހަކަ. ދަންނަވަންތޯ. 

ނޑުމެން ދޮރުން ދޮރަށް  ނޑުމެންގެ ސަރުކާރު އަންނަންެވގެން ައޅުގަ ފްލެޓުތަކާ އެއްޗެހި ައޅަމުންދިޔައިރު އަުޅގަ

ހިނގައިހެދިއިރު މާލޭގެ ަރއްިޔތުން ބުނަމުންދިޔައީ ތިމަންނައަށް ެއއްފައި ޖަްއސާލެވޭހާ ިބންކޮޅެއް ލިބޭތީ އެބަ ބުެނޭއ 

ނަކަށް ފްލެޓެއް ނުލިބޭނޭ. ގެެއއް ނުލިބޭނޭ. ަކލޭމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ. ކިތަންމެ ބައެއް އެބަ ތިބި ތިމަންނަމެން
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ޔަތީމުވެގެން މާޭލގައި މަންަމޔާއި ަބއްޕަޔާ ތިބެފައި، އެަކމަކު އެ މީހުންގެ މައިންބަަފއިން ނެތިފައި، އެ މީހުން 

ތިގެދޮރެއް ނެތް. އެ މީހުންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އަނބިމީހާ މައިމުޅަެވގެން މުދާ ނުލިބުނީމާ އެ މީހުންނަށް ގޯ

އަތުަގއި ނުވަަތ ފިރިމީހާ އަުތގައި ިމވަރު ުކޑަުކޑަ ތަންކޮެޅއް އޮންނާީތއޭ ިކޔާފައި ވެސް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ކަމެްއ 

ހައި ނިމޭއިރު މާލޭގެ ރަްއޔިތަކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަީޤންކަން އަންނަނީ ޝަރުތުތަްއ ހަދާލައިގެން ދެން ބަ

އަހަރުދުވަުހ ވެސް އެކަން ކޮށްފައިވާ ގޮތް. ދެން އޮތް ތާނގައި ވެސް  31ލިބޭނެ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނޯންނާނެކަން. އެއީ 

ނޑުެމންނަށް ދެން އެ ފްލެޓުތައް ަބހާނީ ކޮން އުސޫލަކުން ކަމެއް  ނޑަށް ަޝްއކެއް ވެސް ނެތް. އަުޅގަ ކުރާނެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވަންއުޅެީނ މި ޖެހިގެން އުޅޭ ފެނުގެ މައްސަލަިއގައި ވެްސ، ފެ ނިފައި ނޯންނާތީ. އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މިއީ ގަސްުތގަިއ ކޮްށގެންއުޭޅ ސަބޯޓާޖެްއ ކަމަށް  އިންޝުއަރކޮށްަފއި އޮތް ކުްނފުންޏެއް. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

އިިފ ކަމަށް ވަންޏާ އިންޑިޕެންެޑންޓުކޮށް، ބަެއއް މިނިވަންކޮްށ ޤަބޫލުކުރެވެނީ އިންުޝއަރެންސް އިން ކްލެއިމެއް ހަދަ

ވަދެ ެއ ތަނުަގއި ހިނގީ ކޮން ހާދިސާއެއްޯތ ބަލައި ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށްަފއި ިއންޝުއަރެންސް ޕޭައއުޓަަކްށ 

އްަޗކަސް އެތަން ވާންެވއްޖެއްޔާ މި އެނގެނީ ސަބޯޓާޖެއްކަން. އެހެްނވެ، ަފންޑު ހޯދައިގެން އިންުޝއަރޮކށްފައި އޮތް އެ 

ަގއި މިދިޔަ ފަހަރު 26މަރާމާތުކުރެވޭނެ ގޮތް ހޯދަންޖެހިއްޖެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުން ފެނަށް ޖެއްސީ ސީދާ ޑިސެންބަރުގެ 

ސުނާމީގެ ކާރިާސގެ ހާލަތު، އެހެން ގޮަވއިލީމަ ދުނިޭޔެގ ހުރިހާ ތަނަކުން ފައިާސެގ އެހީދިނީމަ އޭރު ހެދި ގޮތް 

 އަދު އެކަން ެއގޮތަށް...ހަދާނަމޭ ހިތާ. އެކަމަކު، މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް. 

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢަލީ ޙުސަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

. 1. މުލަ ނަކަތުން 11އިމް. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ! މިއަދަކީ ޑިސެންބަރު މަހުން އައްސަލާމްޢަލަ

އާދެ! ދިގު ހުޅަނެގއް ނިމި، އިރުަވއެްއގެ ފެށުން. އަދި މިައދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންގެ ދުވަސް. އެހެންކަމުން، 

ނޑު ތަހުނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ަމސްވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭ  ގެ މަސްވެރިންގެ ުދވަހުގެ މުާނސަބަތުގައި އަުޅގަ

ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެާއއެުކ، މިއީ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ދުަވސް ަކމަށް ވާތީ ނުވަތަ ހިޔުމަްނ 

އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށާ އަދި ރައިޓްސް ޑޭ ކަމަށް ވާތީ، ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ަޓކަިއ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މަަސއްކަްތކުރާ 

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ޓަކައި ަމސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް މިއަދުގެ ތަހުނިޔާ 

ނޑު ވާަހކަދައްަކން މި އުޅޭ ދިވެހި ދައުލަުތގެ  ވަނަ އަހަރަްށ  2115އަޅުަގނޑު އަރިސްކުރަން. ިމއަދު އަުޅގަ
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ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެ ނުޑ ދެތިން ކަެމްއ ފާހަގަކޮށްލާނަން. ފުރަތަމަ ަކމެއްގެ ގޮުތގަިއ ދަންނަވާލަން ކަ ާޓ ގުޭޅޮގތުން އަުޅގަ

އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާފަިއވާ ބަޖެޓުގެ  2115ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވަންޓުން ތިބީ އަދިވެސް ހަމަ ތިބި ގޮތަށޭ. 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންނުދޭ ދިވެހި ސި  ވިލް ަސރވަންޓުންނަށް، ޚާްއޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާޚއްޞަކޮްށ ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ޤައުމެއް ބިނާކުރުމުަގިއ  ޓީޗަރުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުވެެގންދާ ތަނެއް އަޅުގަ

ްއޔަތުުކރުމުގެ ބޮޑު ޒިންމާ އެޅިަފއި ތަޢުލީމަކީ ނުވަތަ ތަޢުލީމީ ދަރިންތަކެއް ބިނާކޮށް އަދި ތަުރބިއްޔަތުކުރުމަީކ، ތަރުބި

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ  މި އޮންނަނީ ޓީޗަރުްނގެ ބޮުލގައި. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އުތުރާިއ ދެކުނަށް ބަލައިލުމުން ައުޅގަ

ޓީޗަރުންގެ ކަންބޮުޑވުންތަކެްއ އެބަ ހުރިކަން. އަދި ާޢއްމު ގޮެތއްަގއި ިސވިލް ސަރވަންޓުންގެ މުސާަރިއގަިއ 

ކެްއ ނުވަތަ އެ ބޭުފޅުންނަށް އެކަީށގެންާވ މުސާަރއެއް ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން ނުދެވޭކަން އެީއ ައޅުަގނޑުމެން މައްސަލަތަ

އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. އެކަމަށް ޓަަކއި މި ފަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ރަނގަޅު ގޮތްތަެކްއ ހަދައިދެވިފައިުނވުމަކީ އެީއ 

ނަމަވެސް އުފާކުރާ ކަންތައްތަެކއް ވެސް އެބަ ހުރި. އިއްޔެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެން

ނޑުމެން ެރއިްޒކޮށްފަިއާވ  ޚަބަރު ލިބިގެންދިޔަީއ އެމް.ީޑ.ޕީން އަދި ައޅުަގނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކަންބޮުޑވުން އޮްތ ކަމެއް ެއއީ ާކޑުގެ ާބވަތްތަުކން ޑިއުޓީ ނެގުުމގެ ވާަހކަ.  ކޮންސަރނެއް ެއއީ. އަދި އަުޅގަ

އެހެންކަމުން، ދިވެހި ސަުރކާުރން އެ އަުޑއައްަސަވއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލުިއ ގޮތްތަެކްއ ހޯއްދަިއވެއްދުމުެގ ގޮތުްނ 

ނޑު މިއަދު އުފާކުރާ  ކާޑުގެ ާބވަތްތަކުން ިޑއުޓީ ނުނަންގަވާ ގޮތަށް ނިންމެވި ިނންމެވުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ދާއިރާަގއި ހުރި ރަށްތަކަށް  ނޑު ބަލައިލާނަން. އަުޅގަ ކަމެއް. ޕީ.އެްސ.ައއި.ޕީގެ ްޕރޮޖެކްޓުތަކަށް އަުޅގަ

ބަލައިލާއިރު އަުޅަގނޑަށް ކެިރގެން ދަންނަވާނަން. މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ސަރުކާރަކުން ފާސްކުިރ 

އި ނެތް މިންވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ  ދާއިރާގެ؛ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ރަށްރަށަށް ހަމަގައިމު ވެސް އެްއވެސް ބަޖެޓެްއގަ

ބަޖެޓުކުރެވިފަިއ އެބަ ުހއްޓޭ. ބަޖެޓުގައި މަޝްރޫޢުތަްއ ރޭިވފައި އެަބ ހުއްޓޭ. ކެންދޫގެ ަނރުދަމާގެ ވާހަަކ ެވސް ެއަބ 

މަ އެގޮތަށް، ހަމަ ެއގޮތަްށ ކުޑަރިކިްލގަިއ އަޅާ ސްކޫލް އޮތް. އަދި ކެންދޫގެ ބަނދަުރގެ ވާަހކަ ެވސް އެބަ އޮތް. ހަ

ނޑުެގ ބަނދަރުގެ ވާހަަކ އެަބ އޮތް.  އިމާރާތެއްެގ ވާހަކަ ވެސް އެަބ އޮތް. ކިހާދޫގެ ބަނދަުރގެ ާވހަކަ އެބަ އޮތް. ދޮންފަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެްއވެސް ަބޖެޓަކުން ފެނިފަ އިނުވާ ގިަނ މިހިރީ މީގެކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް. މި ޕްރޮޖެކްުޓތައް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިެދއްިވ ކަމަށް ޓަކައި ދިވެހި ސަުރކާރަށް އަދި މި ޢިއްޒަތްތެިރ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަޖެޓުގައި މަަސއްކަތްުކރެއްވި ބަޖެޓު ކޮމިީޓގައި ަމސައްކަތްކުެރްއވި އެންމެހަިއ 

ަގނޑު ުޝކުރުދަންނަވަން. އެހެންނަމަެވސް ދެން އޮތީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ބަޖެޓުގެ އެންމެ އުނދަޫގ ބޭފުޅުންނަށް އަޅު

ދުވަސްތައް. އެއީ ބަޖެޓާ އެްއޮގތަށް ނުވަތަ ބަޖެޓުކުރެވިފަިއާވ ގޮތަށް ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުން. އެއީ މާ އުނަދގޫ އަދި މާ 

ވަނަ އަހަރު ެވސް  2112އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ، ބުރަ މަސައްކަތެއް. އެކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނެގނީ މި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ބަެއއް މިނިސްޓްީރތައް ުއވާލެވުނު ތަން. އެހެންނަމަވެސް އެ މިނިސްޓްރީތަކަްށ 
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ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެުޓ އަެންއ މިނިސްޓްރީ އަށް ބަދަުލކުެރވުނު ތަނެްއ އަދި މަޖިލީހުެގ ތެރެއިން އެކަން ކުރެ ވުނު ކަ

ތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ ދަންނަ ގޮތެއް ނޫން. އަދި އެއީ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ދަންނަ 

އުސޫލެއް ވެސް ނޫން. މިނިސްޓްރީ އެއް ުއވާލުމާ އެީކގައި އެ މިނިސްޓްރީައަކށް ވާ ބަޖެޓު ދެން ހުރި 

ތެރެިއން ލާފަ. އެ ނޫން ގޮތަކަްށ ކަންތައް ކުރެްއވުމަީކ ެއއީ  މިނިސްޓްރީތަކަށް އެލޮކޭުޓކުެރވެންޖެހޭނެ މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުކުރެވިދާނޭ. އަދި  ޤާނޫނީ އުސޫލެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މިއުޅެނީ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް  ބަޖެޓުގައި ކަންތަކެއް ވެސް ިހމެނިދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަަކއި

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ އަދި އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ވެްސ  އަދި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މާ ބުރައޭ. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ަބޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަަކިއ ކުރަްއވަންޖެހޭ އެންމެހައި 

ތައް އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއި ހަރުދަނާކަމާ އެކީަގިއ ކުރައްވާެނކަން. ހަރުދަނާކަމާ އެކީ ކަމެއް ކުރާ ވާހަކަ މަސައްކަތް

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު މާލެ އަށް ޖެހިފައިވާ ހާލަތުގެ ވާހަކަ. ފެނުގެ ކްރަިއސިސް.  ދައްކާއިރު އަުޅގަ

ންނަވަން މި އުޅެނީ ފެނުެގ މައްސަލަ ދިާމވުމުން ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މާލެ އަށް ދިމާވެފަިއވާ ފެުނެގ މައްސަލަ. ދަ

ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްނުކުރާ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ެއ 

ްތކުރަްއވާ. އަދި ކުަރއްވަމުން މައްސަލަ ދިމާވުމުން، ފެންޯފރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެކަީށެގންވާ މިންވަރަކަްށ މަސަްއކަ

ނޑުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮތީ އެކަމުގަެއއް ނޫން. ބެކަޕް  ގެންދަވަނީ. އަދި ކާމިޔާބު ެވސް ކުރައްަވއިފި. ނަމަވެސް އޅުގަ

ސިސްޓަމެއް ނެތުން. މާލެ އަށް، ގާތްަގނޑަކަށް ދެ ލައްަކެއއްހާ އާބާދީ އޮތް ތަނަކަށް ފެން ދޫކުރަން ހުރި ހަމައެކަނި 

ނޑަެއޅިފަިއވާ މިންވަރު. އަދި ދެވަަނ ފަރާތަކުްނ ކު ންފުންޏެއް ހުރިއިރު އެ ުކންފުނީގެ ސަލާމަތާއި ަރއްކާެތރިކަން ކަ

އެހެން ތަނަކުން ނުވަތަ އެހެން ދިމާއަކުން، އެހެްނ އިމާރާތެއްަގއި ވެސް ފެންޓޭކުތަކެއް ހެދިގެން އަިދ 

ޒާމެއް އުފެދިފައި ނެތްކަން. އެއީ އަޅުަގނުޑ ން ފެންދެވޭނެ ދެވަނަ ނިއި ިސންކްރޮނައިުޒކުރެިވގެއެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.އީ އާ

ނޑުމެން މިއަދު އޮތް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ އަުޅގަ ހިތާމަކުރާ ކަމަކީ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

މި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވިސްނަން ވެއްޖެ ކަމެކޭ. ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ އެކަމަށް ެވސް 

އަވަސް ފުރުޞަތެްއގެ ތެރޭަގއި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ެމދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް ދެވަަނ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ބެކަޕް 

ސިސްޓަމެއް މާލޭަގއި، މި ާމލޭގައި ހަރުކުަރްއވައި ުނވަތަ މާލޭގައި ާޤއިމުކޮށްދެްއވާނެ ަކމަށް. އަދި އެކަމަށް ަޓކަިއ 

ނޑަށް އެބަ ކުރަްއވަންޖެހޭ އެން މެހައި މަސައްކަތްަތއް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ކުރައްވާނެކަުމގެ ފުރިހަމަ އުއްމީދު އަުޅގަ

އޮތް. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަމުން ދަންނަވަން އޮތީ، ހަމަ އެންމެ ވާހަކަެއއް. ދަންނަވަން އޮީތ 

ޔިތުން މިއަދު ކަެމއް ދަސްކޮށްފިއޭ. އެކަމަީކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ީމހުން އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ރައް

ވަނަ މާއްދާަގއި ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮށްދޭ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ީއ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތު ތަންދިން މިންވަރަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރި ވަސީލަތްތައް ނުވަތަ ޚިދުމަތްތަކަކީ އެ 
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ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްކަން މިއަދު މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަ ދަނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަިއ 

ރައްޔިތުން އެކަން އެބަ ދަނޭ. އެހެންކަމުން، ބަނދަރެއް ނުހެދުނީމާ، ނަރުދަމާ ނޭޅުނީމާ މިއަދު ކޮންމެ ދިވެއްސަކު 

އިނގިލިިދއްކުރާނީ އެ ިއރެއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަށޭ. މެންބަރާ ދިމާއަކަށެއް ނޫނޭ.  ވެސް އަދި ކޮންމެ ަރއްޔިތަުކ ވެސް

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގޭ ެއއީ މެންބަރު ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫންކަން. އެއީ ބައެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ނޑުމެްނ މި ކުރާ ކަމަކީ ސަުރާކރު ޖަވާބުދާރީކުުރވުމާއި ޒިްނމާދާރުކުރުވުމާ އަދި ބަޖެޓު  މެންބަރުން، އަުޅގަ

 އެކުަލވައިލުމާއި ބަޖެޓަށް ޯވޓުދިނުމާ އަދި ބަޖެޓު މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރުންކަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަށް.هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ވަނަ  2115ވަނަ އަހަަރކީ މި ބަޖެޓަކީ ދަރަނިން ފުރިގެންވާ ބަޖެެޓއް.  2115ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

 61ދަރަނި އޮތްކަން. އާދެ! % 13ުރގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، %ބިލިއަން ަކނޑަެއޅިފަިއވާއި 22އަހަރު. އާދެ! 

ރިކަރަންޓުގެ ގޮުތގައި ހިމެނުނީމާ އިޤްތިޞާދު ބިނާކުރެވިގެންނުދާނެ. ރާއްޖޭގައި އިްނވެސްޓުމަންޓުތަެކއް ވެްސ 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ަރއްޔިުތންގެ ޖީބަށް ފައިސާ އިތުރުެވ، ރައްޔިތުންނަށް ރަްއކާކުެރވޭ  އިތުރުެވގެންނުދާނެ. އަދި އަުޅގަ

ނަޑަކށް ނުފެނޭ މި ބަޖެޓުގައި % އިޤްތިޞާދު ތަަރއްޤީ  .1ފައިސާ ވެސް އިތުުރވެގެެންއ ނުދާނެ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު އެހެން މި ދެންނެވީ އެސް.އީ.ޒެުޑގެ އާްމދަނީ އިތުރުެވގެންދާނެކަމުެގ  ކުރިއެުރވުމަށް އިތުުރވެގެންދާެނ ކަމެއް. އަުޅގަ

ގައި ކޮންމެ ދިވެހި ނުދާތީވެ. އާދެ! މި ދަރަނި ބަޖެޓުފެނިގެން  ތް ތަނުގައިއޮމިހާރުވެސް ކުރިއަށް ނިޝާންތައް 

ރައްޔިތަކު މަހަކު ގާތްަގނަޑަކށް ހައެއްކަ ސަޭތކަ ރުފިާޔެގ ދަރަނި ދެއްކުމަށް ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ ކަން އަޅުަގނޑު 

 އުނދަގޫވަނީ ތެލުން، ާކޑުން، ގެޮދރުން އަދި ލާ އަންނައުނުންދޭން ! ައޅުަގނަޑށް މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުފާހަގަކުރަން. އާދެ

ނޑުމެން މި ވެއްޓެނީ އެއް  ނެޑއްގެ ތެރެއަށް. ގަޑިގްރީގެ ކެކެމުންދާ ހޫނު ތެޔޮ ހާސް ވެސް ޓެކްސް ނެގޭނެީތވެ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުއެހެ ރަްއޔިތުންެގ  ،ޮބޑުވެ  މީހާ ހަނާވެގެންދާނީ. ިމ ބަޖެޓްގެ ސަބަބުން ތަކެތީެގ އަގުންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށްޖެހޭނެ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން ޓެްކސް ދުަވހެއް ދުވަހަކަށް މިޖީބަށް ބާރު ދަނީ  ބޮޑުވާނެ. ރަްއޔިުތން ބަ

ެނގުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ވޯްލޑް ބޭންކާއި އަިއ.އެމް.އެފުން އެތަްއ ޓެކްސް .ރުކުރަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއިތު

ނޑު މި ސަރުކާރުން އެކަްނ ކު ވާފަ. އެހެްނނަމަވެސްދެއްފަހަރަކު ލަފާ ރެވޭނެ އެްއވެސް ަމގެްއ އޭުރގަިއ އަުޅގަ

މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އެ ޓެކްްސ ނެގުމުެގ ސަބަބުން މިއަުދ  ން ނުކޮށް އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްެއކަ އި ނުދައްކަ
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ނުޑ ނިސްބަތްވާ ކުރެންޫދ ޓުބަޖެ ަދރަނީގެމި  .ވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ސަރުކާރު ހިންޭގވަރު މި ގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ަގއި ސް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ޕްރޮޖެކްޓުވެކަމަށް. މިހާރު ަގނުޑ މި ދެކެނީ ވަރަށް ބަނަވާނެދާއިރާގެ ތަރައްޤީ އަޅު

ވެސް  މި އަހަރު ވެސް. އެހެްނނަމަވޭގައި މާޔަތްކުރުމަށް ބަޖެޓުހިއްދު ހަގެ ފަޅާއި ކުރެންޫދެގ ގިރާ ސަރަކުރެންދޫ

 ކުރެންދޫގެ ފަޅަށް ހުރި ފައިސާ އެ  .ވަނީ ނުނިމި އެްއވެސް ކަެމއް އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަށް ނުހިނގާ. ކުރެންޫދގެ ފަޅު އެ

އެހެން ރަށްރަްށ ވަނީ  އްދަށް ހުރި ފައިާސ އެހަހެން ރަށްރަށަްށ ޚަރަދުކުރެވިފަ. ކުރެންދޫގެ ގިރާ ސަރަވަނީ އެ

ނޑިދަނީ އަ . ބަޖެޓް އެޚަރަދުކުރެވިފަ ނޑު ދަންނަވާނީ ކުޅޭ އޮށްވަުޅގޮ ކުޅެމުން ގޮސް ނުބަލާ ކުެޅމުން ެއއްހެންޅުގަ

ނަޑަކށް ހިންދައި އެހެން ތަަނކަށް  ފައި،ޚަރަދުޮކށްލާ ންލާފައި ބަޖެޓުއިމަކަރުަހދަ އި،ލާފައިންދާ އެހެން ވަުޅގަ

 ..1އޮތް.  ފެނާިއ ނަރުދަމާ އެބަ ގައި ކުރެންދޫގެބަޖެޓު ގެ ވަނަ އަހަރު 2115 .ރަދުކުރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޚަ

 ބަޖެޓް މިލިޔަން ރުފިޔާ. މި 6އޮތް  ހަމަ ކުރެންދޫވަުރގެ އެެހން ރަށްރަށަށް އެބަ ،ން ކުރެންދޫ އަށް އޮތްިއރުއަމިލި

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ހަމަހަމަ ނަޑއެޅުމުަގއި އަުޅގަ ނޑު ފާަހގަކަ ާނ ރީކޮށްލަން ުކރެންދޫގެ ސްޕޯޓްސް އެކަމެއް ނެތް. އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ެއކަން ކޮްށދެނީމާ ނޫނީ އެ ޕްރޮޖެކްޓެއް  ،އި އޮތަސް ޕްރޮޖެކެޓްގަތްކަން. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓުސް އޮވެ

 ރޮެޖކްޓެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާގެ ޮއޅުވެލިފުށީަގއި ެއއްވެސް ޕް .ތްތެރި ރައީސްނުހިނގާނެ. ޢިއްޒަ

 މާ އަޅުަގނޑު އެކަފާޚާނާގެ ކަންތައް ކޮށްދެއްވީީތވެ،  އި ރޫމާލާސްްލގެ ކުބަޖެޓް ކޮމިޓީން އޮޅުވެލިފުށީގެ ސްކޫ

ވަނީ  އިން އެ ފާހަގަކުރަން. އަދި އެހެންމެ، އޮުޅވެލިފުށީގެ ފެނާއި ނަުރދަމާގެ ނިޒާމު ވެސް ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާ

ނޑިފަ ނޑެއް ބަޖެޓް ދިނުމުގައި ކޮންމެެވސް ވަރެްއެގ މިން .. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސްލިސްޓުން ކެ އުސޫެލްއ  ،ގަ

ވާއިުރަގއި އޮުޅވެލިފުއްޓަށް ހަމައެކަނި  ސަތޭކަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ގެންގުޅެންޖެހޭނެ. އޮުޅވެލިފުްއޓަކީ ވެސް ހަތް

ތެރޭން ކުޑަުކޑަ . އޭގެނެއްހާ ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ނެގޭއަމިލި ފަސް ސަތޭކައޮޅުވެލިފުީށގެ ފަޅުން ގާތްަގނޑަކަށް 

ވިަޔސް އެ ރަށަށް ޭބނުންވާ އަާސސީ ކަންަތއްަތއް  ރުން ެއ ރަށަށް ހޭދަކުރި ކަމަށް މިންވަރެއް ސަުރކާ

ރަށްރަުށގެ  އިއާ ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީ މި ބަޖެޓް އެކުެލވިގެން މި .ވެގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސްފުރިހަމަ

ނަޑއެިޅގެންާވއިރުަގއި ތަރައްޤީ ބިނާކުރެވޭނެ ގޮަތަކށް ނޫން. ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރަށްތައް ހި ންގުމަށް ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް  ހިތްވޭ ނުދެވޭ. އަޅުަގނުޑ ދެކޭ ްއާޔތަކަކަށް ފަިއސާެއއްޢިދޭ. ޖަމުކައުންސިލުތަކަށް އެކަީށގެްނާވ ފައިސާެއއް ނު

ން އަމިލި ން ިވްއސަކަށް، ތިރީހަކަށް ގެ ނިސްބަތުށް އެންމެ މަދުވެގެްނ ެވސް ބަޖެޓުްއޔާތަކަމުޢިފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ޖަ

 .ނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއްޔާތަކަށް ހަވާލުކުެރވޭޢިނގަޅު ގޮތުަގއި ހޭދަކުރުމަށް ޖަމުއެ ަފއިސާ ރަ ،ރުފިޔާ އޮވެ 

ނޑު ގެ މި ދައްކަނީ ބަޖެޓު މެންމިއަދަކީ ހިއުމަން ރައިޓްްސގެ ގޮުތގައި ދުނިޭޔަގއި ފާހަގަކުރާ ދުަވސް. އަުޅގަ

ނޑު މި ދައްކަނީ ަޤުއމުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް އެްނމެނަށް ހަހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކަތައް. އަ  މަހަމަ ގޮތެއްަގއި ޅުގަ

މެ އެން ،ޚާއްޞަކޮށް މާލޭަގއި ،ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގައި  . އެހެންވީމާ، މިއަދުމުގެ ވާހަކަފޯރުކޮށްދިނު

ން މިކަން ވީހާެވސް ައވަހަކަްށ ކުރަނެތިފަ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު ވަނީ ފެން މި ަގއިގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށު
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ގެންދާނީ އެ ރަށަކަށް ވެސް ހަމަހަމަ އި ޤައުމެއް، ރަށެއް ކުރިއަރަ .ނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއްލުެވގެންދާޙަ

ނޑުމެން ގޮތެްއގައި ތަރައްޤީ ރަށްރަށް ތަރައްޤީކުރަން  އަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ފަިއސާ ދެވިގެން. އަުޅގަ

އް ހެދުމަށް ވެސް އެންމެ ުރގައި އެ ރަށްރަށަކަށް އެކަީށގެންވާ ބަޖެޓެއް ނުލިބޭ. އެ ރަށްރަށުގެ ޕްލޭންތަދަްއކާއިވާހަކަ

ަލއްަކއެއްހާ ރުިފޔާ ވެސް ނުެދވޭ. އެހެްނވުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށްރަުށެގ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ  ެވގެންކުޑަ

 އި އް ކުރިއަުރވަސަބަބުން ކުދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަ ކުރުމުގެސަރުާކރުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ،މަސައްކަތް ނުކުރެވި 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަންގޮންޖެހުންތަކެްއ ކުރިމަތިވެފަ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް މި  ކުިރއަށް އޮތް  ،. އަުޅގަ

އް ރަށްރަށުގެ ތަނުގައި މި ބަޖެޓްގެ ކޮންޓިންޖެންސީން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގައި އެކަީށގެންވާ ބަޖެޓެ

އެ ރަށްރަށުަގއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީެގ  އި،ސިލުން ބޭނުންވާ ްޕލޭންތައް ހަދައެ ރަށްރަުށގެ ަކއުން ،ދީ ކައުންސިލަށް

 ްނގޭނެ ގޮތް ަތނަވަސްކޮށްދިނުން.ވިޔަފާރިތައް ހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު މި ިޢއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ޝަރީފަށް. އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން ެވސް ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓު 2115ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!  ގައި އަުޅގަ

 ގެފަދައިން ބަޖެޓަކީ ޤައުމު ރި. އަދި އުއްމީދު އާާލވާ ބައެއް ކަްނކަން ވެސް ެއބަހުރި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އެބަހު

އިޤްތިޞާދު ަވކި މިސްރާބަކަްށ ގެންދިއުމަށް އަދި އަމާޒުހިުފމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މުހިއްމު ަވސީލަތެއް. ހަމަ އެހެންމެ، 

ޓަކައި  އިންސާފާ އަދި ރައްޔިތުންގެ އުްއމީދު ހާސިލުކުރުމަށް އިހަމަހަމަކަމާބަޖެޓަކީ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންެގ މެދުގައި 

ކަން. ކޮންމެ ގެ ބޮޑުނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ ިމ ބަޖެޓުމެންޓެއް ވެސްމެ. ައޅުގަންކުރެވިދާނެ މުހިއްމު އިންސްޓްރޫބޭނު

ަވންނަ ފައިސާގެ ނިސްބަތުްނ  ޤައުމެްއގައި ވެސް ބަޖެޓް ާވންވާނީ އެ ަޤއުމެްއގެ މުިޅ އިޤްތިޞާދުެގ ތެރެއަށް

ނަޑއެޅޭ އެްއޗަކަށް.  ރާ އަދި ދިވެހި ުމިޅ ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ރާްއޖޭގެ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވައަބިލި 22.3ކަ

މި ބަޖެޓް  .ހަަގކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްއާމްދަނީގެ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ބޮޑުކަން އަޅުަގނޑު ފާ ބޭޤައުމަށް ލި

ކަން އި އޮތް ތަފާތު ވަރަށް ވެސް ބޮޑުއްދުގެ މެދުގަހަެއކި ސަރަ ތަމަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން އައިއިުރގައިފުރަ

ނޑުމެންެގ ރަށަށް ވެސް ނވަރަށް ުކޑަ މިންވަރެއް  ވެސް އޮތީ އަށް މަރަދޫ  ސ. ،ފާހަގަކުރެވޭ. އަުޅގަ ޑު ކަން އަުޅގަ

ެގ ގޮތުން މިހާރު އެ އެއްްތގޮތަްށ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގެ ާނތީޖާއަޅުަގނޑުމެން އެިކ ގޮ ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް 

 ކްޝަން، ނަރުދަމާ ޓެޕްރޮ ކޯސްަޓލްލާސްރޫމް އެޅުން، ހެދުން، ކުޅި ބައެްއ މަޝްރުޢޫތައް ބަނދަރުއަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެ
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އެުކ  ަކން އަޅުަގނޑު އުފަލާދަ ބައެއް ކަްނކަން ހިމެނިފައިވާއި ފެނުގެ ިނޒާމު އަދި މަގުމަތި މަރާމާތުކުރުން ފައާ

ނޑަށް ދެްއވި ެއއްބާރުލުމަށް ފާހަގަކުރަން. އެކަމަށް ޓަކައި ެއ  ޓަަކއި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

ނަޑއަޅަނީ  .ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރްއ  ައޅުަގނޑުމެން ޤައުުމެގ މުސްތަޤްބަލު ކަ

. ޤައުުމ އުފެއްދުންތެރިކަން އަމާޒުުކރަންވާނީ ުޒވާނުންނަށް ވަޒީާފ ގެންގެ އުފެއްދުންތެރިންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤައުމު

އަރާީނ ކުއި ދެން ގެ އުެފއްދުންތެރިކަން އާއި މަަސއްކަތްތެރިކަުމގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ަމއްޗަށް. މި ޤައުމު 

އުތުރާއި ެދކުނާ އަދި މެުދ  ތެރޭަގއި ާރއްޖޭގެޗަރ ތަަރއްޤީކުެރިވެގން. މީގެކްޤައުމު އިޤްތިސާދީ އިންފްރާސްޓްރަ

އްދުަގއި ބައިނަލްއަޤްާވމީ އެއަރޕޯޓްތައް އެންމެ މި ޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ރާއްޖޭގެ ހަސަރަ

ބަެއއް ފަސްތަރީެގ  އިރާްއޖޭގަ ،ރުވާއި ކަމަށް ިރޒަމް އިންަޑސްޓްރީއަދުގެ ބޮޑު ބަެއއް ހިއްސާކުރަނީ ޓުއިޤްތިޞާ

ދާބޯޓުތަކަށް ޚިދުމަތް އަށް އަންނަ މަތިން ާދއިރު ރާއްޖެ ދުވަހަށް ދުވަހުން އަނެއް ހޮޓާތައް އިތުރުވަމުން އެއް

ނޑުމެންގެ މި ދެންނެވި އެއަރ ވަރަށްވޭ ފޯރުކޮށްދެ ކަން އިމުވެަފއި ނެތްޤާޕޯޓްތަުކގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަބޖެޓްގެ އަމާޒަކަށް ަގނޑު ހިތާމަޔާއަޅު ތަނުގައި މި ދެންނެވި  ވާނީ ކުރިައށް އޮތް އެކު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

ާޚއްޞަކޮށް އެައރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ިއސްކަންދިނުން. އެއަރޕޯްޓ  ،އިޤްތިޞާދީ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ

އެުކ ބެހޭނީ. އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ގެ މެުދގައި އިންސާފުވެިރކަމާތަރައްޤީކޮށްގެން ާރއްޖޭގެ ުމދާވެރިކަން ރަްއޔިތުން

މިސްކިތް އެޅިަޔސް އަިދ  ބަނދަރު ހެދިޔަސް، ،ބަޖެޓް ކޮންމެ ގޮަތކަށް ފާސްކުރިޔަސް  ،ާވއިރު  ވަސީލަތެއް ނެތް ކަމަށް

ޖީބަށް  ރައްޔިތުމީހާގެ ކުރިޔަސް ޤަުއމަކަށް ޙަޤީޤީ ތަރައްޤީއެއް ނާންނާނެ. ޙަޤީޤީ ތަރައްޤީ އަންނާނީމާރާތްއިއޮފީސް 

ސަުއވީސް  މިހާރު ،ޖެއްސުނީމަ. ައޅުަގނޑު ަކންބޮޑުވޭއަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ެދޮކޅުމީހާ ލާރި އެޅުނީމަ. ަރއްޔިތު

ނޑުމެން ފާސްކުރަމުންދާއިރުއަހާސް ތިން ސަތޭކަ މިލި ޕްރަިއސް ޓެކްސަްށ  ރކޮްނޒިއުމަ ،ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި  ބިނާކޮށް އަދިވެސް ނޑައެޅޭނެ ުއސޫެލއް އަުޅގަ އަިދވެްސ ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ކަ

 ކަން. ތަކެީތގެ ައގު ބޮޑުވަމުންދާ މިންަވރަކަށް މިދެންނެވި ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވަމުންނުދާ އިމުވެފައި ނެތްޤާ

ތިލާންޖެހެނެ. ޢާއިލާ ބެލެހެއްޓުމަށް ދަތިވާނެ. މި ބަޖެޓުން ވެސް ކުރިމަ ށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމަކާމީހުންނަ ނަމަ، އެ

 ލުވުމަށް ސިޔާސަތު ސިއިވާ ތަނެއް ނުވަތަ އަާމޒަށް ވާދެންނެވި އަމާޒަށް މަސައްކަތްކުަރއްވާފަ  އަދިވެސް ައޅުަގނޑަށް މި

ނަޑއެޅިފަިއވާ ތަނެއް ނު ރި މެންބަރު ޚިޔާލު ޢިއްޒަތްތެ ފެޭނ. އާދެ! ބަޖެޓް ޑެފިސިޓާ ބެޭހ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ގިނަކަ

ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް އޮންނަންވާނީ ވެސް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން އެކަށީގެްނާވ  .. ތެދުފުޅެއްއިފިފާޅުކުރެްއވަ

ނޑުމެން ޚަރަދުކުރަންވާނީ ވެސް މިދެންނެވި ނިސްބަތުހިފެހެއްޓިފަ ގައިމިންވަރެއްގެ ތެރޭ  ން. . ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

ެއކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވަީނ ވިްއޔާ  ެޓކްސޭޝަނަށް ދާ ިސވްގްރެރި ،ބަލް ިއންކަމް ބޮޑުވެ ސިއްޔިތުންެގ ޑިސްޕޮރަ

ގެްނ އި ށް ލިބޭ އެއްަޗކުން ދެކޮޅުޖައްސަމީހުންނަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އެ

ނޑުމެން  އެކަންކަމަށް ދަތިވާނެ. އެހެންކަމުން، ކުރިއަށް އޮތް ބަރަދު ފޫބައްދާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ.ޚަރަދު ތަނުގައި އަުޅގަ
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ނޑު ޤާސޭޝަން ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭަގއި ޑައިރެކްޓް އަދި ޕްރޮޕޯޝަނަލް ޓެކް އިމުކުރުމީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2116ސް، ވަނަ ައހަރުގައި އެކަން ކުެރވިފަެއްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެ 2115ދަންނަވަން. 

ދެންނެވި މަގަށް ކަންތައްަތއް ކުރަްއވާނެ  ރާާވގެްނ ސަރުކާރުން މި އިދުރާލަ ިއ،ލަޔާއިރު މިދެންނެވި ގޮތަށް ކުރިއަންނަ

ރެކްްޓ ޑައި .ވެސް ލަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް އިުކރަން. އަދި އެކަމަށް އެދި ގޮވަ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު

. އަދި މީހުންނަށް ލިބޭ މި އުޅެނީގެން އިޕްރޮގްރެިސވް ޓެކްސޭޝަނެއް ނަގަ  އަދި މި އުޅެނީ.ގެން އިއް ނަގަ ޓެކްސޭޝަނެ

ނޑު އިމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ޓެކްްސ ނަގައާ ނޑުމެން މި  ،ކަންމެންގެ މެދުގައި އޮންނަ ހަމަހަމަގެން ނޫނީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ރުވާނެ. މީހުންނަްށ ގީރުން ފަގީ ދިވެ، ފަ. މުްއސަނދިން މުއްސަނދައްކާ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭނެ

ދަނީ. ޖީ.އެސް.ީޓ  މި ށްގްރެިސވް ެޓކްސޭަޝނަރިމިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ޑަބަލް ެދކޮޅެްއ ނުޖެހޭނެ.  ކުންލިބޭ އެްއޗަ

ާކޑުެގ  ކަމަީކ މިހާރު ސަރުކާރުން ނަގަމުން އަދި ކަސްޓަމްްސ ޑިއުީޓ ވެސް ަނގަމުން. އަޅުަގނުޑ އުފާކުރާ 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ އިއަ ،ބާވަތްތަކުން  ،ތިޖާޖުކުރުމާ ވިިދގެން ެއކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ދަންނަވަން ކެރިދާނެހުުޅގަ

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ކަމާ . އެކަމަށްވުންނުނަންގަވަން ނިންމި ނިންމެ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

ޮބޑަްށ  އަީކ ވަރަށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ރާއްޖެ ަމކީ ވެސް ތެލުން ިޑއުޓީ ނެގު އާދެ!

އަްށ ލިބޭ ެއކިއެިކ ކަންކަުމގެ ބޮުޑ ބަެއްއ  ަރއްިޔތުންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިަފއިާވ ޤައުމެއް. ާރއްޖެ އިދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާ

ގުމާ ދޭތެރޭގައި ެދވަނަ ވިސްުނމަކަށް ދިއުމަށް ސަރުކާރަށް ތެލަށް މި ހިނގަނީ. އެހެންކަމަށްވާއިުރގައި ތެލުން ިޑއުޓީ ނެ 

ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަމުން އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ އަެނއް  އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ދެން، ައޅުގަ

ށްވުން. ައޅުަގނުޑ ކުރެވޭ ނިސްބަތުން މިންވަރަށް ދަޛުޖެކްޓެއް ހުށަހެޅިޔަސް މި ތަންފީއަކީ ކިތަންމެ ޕްރޮ މައްސަލަ

ކުރަްއވަންާވނެ. އެއިްއޔޭ ބަޖެޓެއް ކޮންެމ ޛުބަޖެޓްގައިވާ މިންވަރަށް ތަންފީ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާުރގެ ކަމާ ނީލަގޮވާ

ނޑުމެން އުއް ނޑަެއޅިފައި އޮުތމަކީ. އަުޅގަ . ބަޖެޓްގައި އަދި ހިސާބު މީީދ ބަޖެޓެކޭ ކިޔަަކސް ނުނިމޭނޭއަހަރަކު ކަ

 ބަޖެޓްގައި ާޚއްޞަކޮށް ޕަބްލިކު  ިއ،ރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަްއވަ. އެކަމެއް ކުޔުނަސް ކަމަުކނުދާނޭކުރުތަެކއް ލިއަ

އޮތް ކަމެއް.  އިއެީއ، ރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ އުއްމީދާ ވަރަށް ބޮަޑށް ގުޅިފަ ؛ސެކްޓަރ އިްނވެސްޓް ޕްރޮްގރާމް

އްޔާ އަްނނަން އަހަރު ބަޖެޓުން އެކަން އިފިަގިއ މިހާރު ހިމަނަޅަން ބަޖެޓުއެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި ރަށެްއެގ ނަރުދަމާ އަ

ޏާ މި މަޖިލީހަށް ވަން ފިއްޔާ އެކަން ކުރެވެްނވާނެ. އެ ނުކުރެވޭ ަކމަށްއިްނވާނެ. މިސްކިތެއް ައޅަން ނިންމަކުރެވެ

ގެ އެސް.ައއި.ީޕގެ ޕްރޮގްރާމު ރި ޕީ.މަހުން މި ބަޖެޓްގައި ހު މަހުން ތިން ކަން. ތިންއަންަގވަންވާނެ ނުކުެރވޭނީ ީކްއވެގެން 

ނުޑ  ިދއުމަށް އެދި ސަރުކާރުގެ ކަމާނުހިނގާ ގޮތް އަްނގަވަމުން ގެންތައް ހިނގާކަންތައް ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

 ން. އާދެ! ދެއްވި ފުުރޞަތަށް...ހުށަހަޅަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ައރުވަން. ހުސްވަގުުތކޮެޅއް  ގެމިނެޓު 31ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން 

 

ނޑުއްަވއިލެްއވުން: [  ]ައށް 13:11އިން  12:31މަޖިލިސް މެދުކަ

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނ ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އަރުވަނީ  ޑު ފުރުޞަތު މިގެންދަން ކަމަށް. މިހާރު ބަޖެޓް ބަހުސްގައި އަުޅގަ

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް.

 

 :ވާހަަކދެއްކެވުން އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

ރަން ބޭނުންވާ ރާ ކުމަސްވެރިންގެ ދުވަހު މަސްވެރިްނ ސަރުކާ ،ބަރުންޑިސެ 11ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  .عليكم المالس  

ނުޑމެންނަކަށް މި ބަޖެޓަ ތޯއޭ ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދެއްވަން ވިދާުޅވި ދިހައިސުވާލަކީ ކޮބަ  ކުން މި ހާސް ރުފިޔާ. އަޅުގަ

ނޑުތަެކްއގެ މެދުގަިއ އި ވަށަ .ގާތްކުާރ އަދަދެއް ވެސް ނުފެނޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔާއަދަދެއް ނުފެނޭ. މި ގެން މަސްކަ

 1.2މަްސވެރިކަްނ މި ހިއްސާކުރަނީ. % 1.2ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ އުެފއްދުންތެރިކަމުގެ % އޮތް މި ރާއްޖޭގެ މުޅި

ނޑުމެންނަށް މި ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަ ކަން އި ކީ ކޮބަމަސްވެރިކަން ހިއްސާކުާރއިުރ އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ަބޖެޓެއް ފާސްކުރަން ހިފާފައި ބަޖެޓަކާ ގު ޅޭ ގޮތުން ބަހުސްުކރާއިރު އަުޅގަ

ނޑު ބަލާއިުރ އަުޅަގނަޑށް ފެނުނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ން ރުފިާޔ އަބިލި 6.3އަށް  މުހިއްމުހެން. މި މޭރުމުން އަޅުގަ

ނީ. ވެކުރެ ން ރުފިޔާ މަސްވެރިކަމުގެ ސިާނޢާތަށް ޚަރަދު މިއަމިލި 26މި އަދަދުން އެންމެ  ،ޚަރަދުކުރެވޭއިރު 

ކުރިނޭރުވެނީ ިމ ސިނާޢަތަށް އެކަށީގެންވާ  ނޑުމެންނަށް މި ސިނާޢަތު ކުރިއަށް ނުގެންދެވެނީ،އަޅުގަ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި  އޭސަމާުލކަމެއް ސަރުކާރުން ނުދެްއާވތީ ،މިްއޔަތެްއކަމެއްއްއަހަ އަުޅގަ

ފަހުން ބަޖެޓް ކޮމިޓީއެއްަގއި ބަޖެްޓ  . އޭގެހަކަދެކެވިފަަވނީ ވާ ކުރީަގއި ވެސް މި ގެބަޖެޓް ކަމުނުގޮްސެގން މީރައީސް، 

ކޮމިީޓގަިއ ކޮމިޓީން ބަޖެޓް ދިރާާސކުރުމަށްފަހު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ގެންނެިވ ބަދަލުތަާކ  ނީ.ދިރާސާ މި ކުރެވު

ނޑަށް ބަޖެޓަށް ަބލައިލެޭވއިރު އަދި ެއއަްށވުރެ މާ ބޮޑުތަނުން ގޯްސ މި ވީ، ޢިއްޒަތްތެ ރި ަރއީސް. ބަޖެްޓ އެކު އަުޅގަ

ކޮމިޓީގައި އަޅުަގނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ނުދަންނަވާ އެތައް ބަދަލުތަކެއް މިހާރު މި ވަނީ ބަޖެޓަށް ގެނެވިފަ. 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބަޖެްޓ ކޮމިޓީގައި ައޅުަގނޑުމެްނ  އޭގެތެޭރގައި އަުޅގަ

ން، ުދއިސައްތަ މިލިއަން ފަސް ލަްއކަ ހަތްދިހަ ފަސް ހާސް ރުފިޔާގެ ބޭރުން ލޯނު ނުނަގާކަށް. ސަރުކާރަކު ނުދަންނަވަ

އެހެންނަމަވެސް އެ ލޯނުތަްއ ނުނެގުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެ ވަނީ ނިންމަވާފަ. އަދި ހަމައެހެންމެ، 
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ީޅސް ހަތް މިލިއަން ހަތް ލައްކަ ހަތްދިހަ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާަރކު ނޭދެން، ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮުތގަިއ ދުއިސައްތަ ސާ

ނޑުމެން ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް  ފަސް ހާސް އަށް ސަތޭކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ ބޭރުގެ އެހީ ނުހޯދާކަށް އަޅުގަ

ބޭރުން ފޮރިން އެއިޑްގެ ގޮތުަގއި މި ލިބޭ ފައިސާ މި ވަނީ މި އަދަދުން މަދުކުރެވިފަ. އަދި މި އަދަދުން މި ފައިސާ 

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ސަރުކާުރެގ ސީދާ ބަޖެޓުން ހިންގަވަން މަ ދުކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީަގއި އެދުނީ  ބިލިއަން ރުފިޔާ ފިނޭންސް  51ނިންމަވާފައި އޮތް ތަން. ައޅުގަ

މިލިއަން މިނިވަން  51މިލިއަްނގެ ތެރެއިްނ  151މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ ބަެޖޓުގަިއ، ކޮންޓިންޖެންސީަގިއާވ 

ނޑުމެންނަށް ޖުމްލަ  މުއައްސަސާަތކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްަތއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

ހެންމެ މިލިައން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި އުނިެވެގންދިޔައީ. އަދި ހަމަ އެ 35ފެނިގެންދިޔައީ ފިނޭންސް މިިނސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން 

އަޅުަގނޑުމެން އެދުނީ، ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަެކްއގެ ގޮތުަގއި، ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީގެ ދަށުން މެންބަރުން 

ނޑުމެން ެއްއވެސް ހާލަތެްއގައި އެްއވެސް ޕްރޮޖެކްެޓއް  އެދިަވޑަިއގެންނެވި ބަެއއް ކަްނކަން ހިމަނައިދެއްވުމަށް. ައުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ޖުމްލަ ފެނިގެންދިޔައީ އުނިކުރުމަކަށް ކޮމިޓީން ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީގައި ނޭދެން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އުނިވެފަިއވާ ތަން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދެންނެވި ހިލޭ  22

ސާ އަލުން އަެނއްާކ ޓްރެޜަރީ ބިލު ިވއްަކިއގެން އެހީ ާއއި ލޯނުެގ އެހީ އުނިުކރުމުން، މިހާރު މީގެ ނަތީޖާ ައކީ މި ފައި

ހޯދަންޖެހޭ ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެނިގަވޑަިއގަންނަާވނެ ޓްރެޜަރީ ބިލު ވިއްކަިއެގން އެތެރޭގެ ދަރަނި އިތުރަށް 

މެންނަށް ބޮޑުވަމުންދާ ވާހަަކ ައޅުަގނޑުމެން ދައްކަމުން މި ދަނީ. އިތުރަށް އަެނއްާކވެސް ޮބުޑވާ ތަން ައޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓް އިތުރަްށ  ނޑަށް ހަމަ ދަންނަވައިެލވެން އަންނަނީ އަުޅގަ ފެނިގެން މި ދަނީ. އެހެންކަުމން، އަުޅގަ

މިލިއަނަށް،  321މިލިއަނުން މިހާރު  311ގޯްސވެގެންދިޔަ ތަނޭ މި ފެންނަނީ. ހަމަ އެހެންމެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަށް 

ން އިތުރުކޮށްދެްއވީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ޮކންމެހެން އެދިގެނެއް ނޫން. މިލިއަން ރުފިޔާ ފިނޭްނސް އި 21

ނޑުމެން  6.2ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޑިފެްނސް މިނިސްޓްރީ އަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދެްއާވފައި އެ ވަނީ އަުޅގަ

އަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދެްއވާފައި ެއ މިލި 12އެދިގެެނއް ނޫން. ހަމަ އެހެންމެ މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް 

ނޑުމެން ކޮމިީޓން އެދިގެނެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ވަނީ އަުޅގަ

ނޑު ވޯޓުނުލާ ނަމަވެްސ ކޮމިޓީން މިހާރު މި ވަނީ މުޅި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފަ.  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީން އަުޅގަ

ޓީަގއި އަޅުަގނޑުމެން ދެްއކި ވާހަކަ އާއި މިއަށް ގެންނަންވާ ބަދަުލތައް ެއގޮތުަގއި ގެެނވިފަިއވާ އެހެންނަމަވެސް މި ކޮމި

ރިޕޯޓެއް ވެސް ނޫންކަމުަގއި އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވާެލވެން އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަބޖެޓުގެ ބަހުސަކީ އެ މީހެއްެގ 

ނޑުމެން އެތަކެްއ ދާއިރާއާ ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން ހަމަ އޮންނަ ފުރުޞަ ތެއް. އައްޫޑގެ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ އަކީ އަުޅގަ

ޒަމާނުއްސުރެ ދަްއކަމުން އަްނނަ ވާހަކަެއއް. މުިޅ ރާއްޭޖެގ ތަރައްޤީެގ ވާހަކަ. މުޅި ާރއްޖޭގެ ތަަރއްޤީެގ ތެރެއިން 

ެއންމެ ބޮޑު އެްއ ސަރަހައްދު.  އަްއޑު އަތޮަޅކީ، މާލެ ފިަޔަވިއ އަްއޑޫ ައކީ ާރއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު، މާލެ ފިަޔވައި 
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ައހަރު ވެގެން މި ދަނީ އިނގިރޭސީން ރަންވޭއެއް ދޫކޮށްފަިއ ދިޔަތާ ވެސް. އެ ތަނެއް  51ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނުޑގެ ސުވާލަީކ  ނުހިންގުނު. އެކި ފަހަރު ަމތީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކިާޔފައި ބޯޑު ޖަހަނީ. އަިދވެްސ އަުޅގަ

ްއދުގަިއ، ދެކުުނގަިއ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ރަނގަޅަށް ހިްނާގ ފެންވަރުެގ ެއއަރޕޯޓެްއ ކީްއވެގެންޯތއޭ އެ ސަރަހަ

ޤާއިމްނުކުރެިވގެން އުޅެނީ. ަބޖެޓަކުން މިއިން އެްއވެސް ޖަވާބެއް ލިބެނީެއއް ނޫން. ުކންފުނިތަކެއް ހަދައިގެން ެއ 

. މަގުަތއް؛ އައްޫޑަގއި އަދި އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުން މިއިން ކަމެްއ ކުރައްވަީނއެއް ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސަރަހައްދުތަކުަގއި ވެސް ަމުގހެދެން ބޭނުންވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުަގއި ވަރަށް ބާރަށް ހަލުއިކަމާ އެކު މަގުތަްއ 

ހަދައި، ނަރުދަމާތައް އަޅަިއ، ތަރައްޤީގެ މަސަްއކަތްތައް ކުރެވުނު. މި މަސައްަކތް ހުއްޓިފައި މި ވަނީ. 

ޑުމެންނަށް އަބަދުވެްސ މި ފެންނަނީ ބަޖެޓުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްަގއި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މި ވާހަކަތަްއ އަޅުަގނ

ލިޔެިވގެންދާ ތަން. ހަމަ އެހެންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ އެަތއް ދުވަެހއް ެވްއޖެ. އޮފިޑުން އެހީ ލިބިގެން، 

ނޑުމެން ހޮސްޕިޓަެލއް އެތާނަގއި ޤާއިުމކުރަން ެއ ވާހަކަަދއްކަނީ، ދައްކަނީ.  ސަޢޫދީ ފަންޑުން އެހީ ލިިބެގން އަުޅގަ

މިފަހަރު ވެސް ބަޖެޓުަގއި ިލޔެވިފަިއ އެަބ އޮތް. އެހެންަނމަވެސް މިކަމުެގ ޢަމަލީ މަސައްކަެތއް ހިނގާނީ ކޮން 

ތްތެރި ރައީސް. ދުވަހަކުންތޯ ރައްޔިތުން ައބަދުވެސް ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލުކުރަމުންދާން ބޭނުންވަނީ. ޢިއްޒަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާލޭަގއި ދިމާވެފައި މި ާވ މައްސަލަ އަކީ، ފެނުގެ މަްއސަލަ ައީކ މުޅި ރާއްޖެ އަްށ ދިމާވި 

ނޑުމެންަނށް އެނގިގެން މި ދަނީ ދިވެހި ވެރިން ރައްޔިތުންނާ  މައްސަލަެއއް. މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވުމުން އަޅުގަ

މިންވަރު. ެއއްެވސް ކަހަަލ ޔަޤީންކަމެއް ނެތީ. ިމއިން ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާާވއިރަށް ދޭތެރޭގައި އިހުމާލުވެފައި އޮްނނަ 

ނެޑއް ހިނފައިގެން ދުްއވަިއގަންނަން. ސަލާންޖަހަން މި ޖެހެނީ. ސަރުކާރު ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ ނާށިގަ

ަރީއސް. ހުތުރު ކަމެއް، ލަދުވެތި  ިޢއްޒަތްތެރި ސަލާންޖަހަނީ. އަދި ރައްޔިުތން ލައްަވއި ވެސް ސަލާންޖައްސުވަނީ.

ނޑުމެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް ަލދުގަންނަންޖެހޭ ހިސާބުގަިއ  ކަމެއް އިނގޭތޯ. ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި އޮެވ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކަނީ. ެއއްެވސް މިންވަރަކަށް ކަށަވަުރކަމާ  ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް މި އޮތީ. ފުޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ވާހަކަ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮންނަނީއެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ރައްޔިތުން ހަމަ  އެކު މިއިން ޔަޤީންކަެމއް ައޅުގަ

ނިކަމެތިވަމުން ދުވަހުން ދުވަހަށް މި ދަނީ. މިކަމަށް ޖުމްލަ ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތްކަުމގަިއ 

ޖެހޭ. ރައްޔިތުންާނ ދޭތެރޭގައި ކަަށވަރުކޮށް، ިހތްހަމަޖެހިގެން މި ރާއްޖޭގައި ވިޔަސް ަރއްޔިތުންނާ ދޭތެރޭަގއި އަޅާލަން

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ ރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

އިޤްތިޞާދަށް ެއްއވެސް  ވަނަ އަހަރަކީ ައއްޑޫ ިސޓީގެ 2112ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިނގަމުން މި ާދ 

ކުރިއެރުމެްއ، އެްއވެސް މަަސއްކަތެްއ އަދި ކުރިއެރުެމއް ހޯދައިދޭން ވެސް އެްއވެްސ މަސައްކަތެްއ ކުެރވިފައިުނވާ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. މި އަހަރަކީ ޕީ.ީޕ.އެމް ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ައހަރަކަށް ވެދާނެ ވެިރކަމުަގިއ  އަހަރެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ދަން އެއް އަހަރު ލިބުނީމަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އައްޑޫ ސިީޓގެ ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތި ބަގުޑިަބއް

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ އަްއޑޫ ރަްއޔިތުން ުއއްމީދުުކރަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ  2115ުދވަހޭ މި އަހަރަކީ.  365

އެއަްށވުރެ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮްށ، ދާއިީމ ގޮތެްއަގއި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ތަރައްޤީކުރަމުން އެ އައި އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުން. ެއ އުއްމީދު ައޅުަގނޑުމެން ައއްޑޫ ަރއްޔިތުން އަބަުދެވްސ  ގޮތެއް އަުޅގަ

އަހަރު  2ރު، ޖުމްލަ އަހަރު ވެގެްނދިޔައި 1އަހަރާއި ރައީްސ ޔާމީންގެ  3ކުރަމުން މި ދަނީ. ބާޣީ ވަޙީދުގެ 

ވެގެންދިަޔއިރު ައއްޑޫ ސިީޓގެ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކަިއ، އަްއޑޫ ސިޓީގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި، އައްޑޫ ސިީޓގެ ރައްޔިތުްނ 

ބޭނުންވާ އަސާީސ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެްއވެްސ ކަމެއް، ެއއްވެްސ ކަމެްއ ުކރެވިފައިުނވާކަން އަޅުަގނުޑ 

. އެންމެ ކުޑަމިނުން ހާލުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުން، ދުއްވާ އެްއޗެހި ގިނަ އަތޮެޅއް އަްއޑޫ ސިޓީ އަކީ. ެއ ފާހަގަކުރަން

ސިޓީގެ ރަްއޔިތުން އެ އުޅޭ ާހލު ބައްލަވަިއ، އެންމެ މަެގްއަގއި، އެންމެ މަެގްއގައި ތާރުޮކެޅއް އަަޅއިލެވުނު ނަމަެވސް 

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ނުދަްއާކނަން. އެހެންނަމަވެ  2112ސް، އެްއެވސް ކަމެއް ނުކުރެޭވކަން އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ  32ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި  މިލިއަން ރުފިޔާ އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުހެދުމަށް ކަ

އަން ރުފިޔާ މިލި 32މިލިައން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. މި  32ފާހަގަކުރަން، މި 

ނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށެއް ނެތޭ. އަޅުަގނޑު  ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވުނު ެއްއެވސް ކަމެއް އަްއޑޫ ސިީޓގެ މަގުތަކުން އަުޅގަ

ނޑަށް ނުވިސްނެނީ މި ދެންނެވިހެން މި ފައިސާ އަށް  2115މި  ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ައޅުގަ

ނޑަށް އެްއވެސް ޔަޤީންކަެމއް  51މިލިއަން ކީްއކުރަންތޯ  29ހަރު ވީ ގޮެތއް ނޭނގޭއިރު މި ފަ މިލިއަން އޮތަސް އަުޅގަ

ނެތް މި ލާރި އަޅުަގނޑުމެން އަްއޑޫ ސިޓީ ަމގުތައް ހެދުމަށް ޓަކައި ޚަރަުދކޮށްދެްއވާނެ ަކމެއް. ައއްޑޫ ިސޓީގެ ޞިއްީޙ 

އެކަން އޮތް ގޮތަށް. ިއތުރު އެއްެވސް ކުރިއެރުމެްއ  ޚިދުމަތް އޮތީ ހަމަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާތަކުގައި ވެސް

އެނުދގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ  111ލިބިފައެއް ނެތް. މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ލޯނެއް ނަަގިއެގން އަޅަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް 

ނޑު ޚިދުމަތް؛ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަ ނޑަެއޅިފައި އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ ްއޔިތުންނަްށ ވާހަކަ ބަޖެޓުގައި ކަ

ލިބެންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުަތކުަގއި ތަރައްޤީނުވާހެން އެތާނގައި ވެސް ތަރައްޤީކުެރވޭނެ 
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ނަޑކަށް ހިއެއް ނުވޭ. ސަބަބަކީ، އެއްެވސް ޕްލޭނެއް، ެއއްެވސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ  އުއްމީދު އޮތްހެނެއް އަުޅގަ

ރުން ިލބޭނެ އެްއވެސް ޕްލޭެނއް ނެތް ސަރުކާރަކަށް ވީމަ ައޅުަގނަޑށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ އަްއޑޫ ޓަކައި ެއއްވެްސ ކުިރއެ

ސިޓީގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ދެންނެވިހެން މިއީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ަކމަކަށް. މިދިޔަ މަހު ވެސް، 

ަގއި ވެސް އެންމެ ާއދައިގެ ކޮލެސްޓްރޯލް ޓެސްްޓ އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ިމދިޔަ މަހު ވެސް، މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭ

އަްއޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހެދެން ނެތް ވާހަކަ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ތަޢުލީމީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އައްޑޫ ސިޓީ 

އަންނަ ތަނެއް.  އަކީ ާރއްޖޭެގ އެހެން ސަރަަހއްދުތަކާ އަޅާބަލާއިުރ ތަންކޮެޅއް ރަނަގޅަށް ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތް ލިބިގެން

ނޑަްށ އޮތް ބިަރކީ ސިާޔސީ ނުފޫޒު ތެރެއަށް އެ ުމއައްަސސާ ވަެދ، މިދެންނެވި  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ވަދެ، އަދި އެ ވިދާުޅވާ މެދުއުޑުން އެ އަންނަ ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބި، އަޅުގަ

ނެކަުމގެ ބިރު އަޅުަގނޑަށް ހީވާތީ ހަމަ އެ ވާހަކަ ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. ައއްޫޑ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ވެސް ހަލާުކވެގެންދާ

ސިޓީގެ މަސްވެރިްނ، ައއްޑޫ ސިޓީ އަކީ މަްސވެރި އަތޮެޅއް. މަސްވެރިން ގިނަ ތަނެއް. ެއ މީހުންގެ އުއްމީދުތައް އެަބ 

ލާިރ ދޭނެ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފަިއވާއިުރ،  އޮތް. ތިަޔ ބޭފުޅުން ސަރުކާުރން ވީ ވަޢުދުތަކުެގ ތެރޭަގއި ބެޔަސް ނުބެޔަސް

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓގަިއ އެންމެ ލާިރއެްއ ވެްސ އެ ވަޢުދު ފުއްދަން ހިމަނާފަިއނުވާކަން، ޚާއްަޞކޮށް މުޅި  2115

ނޑު އެކަން ފާހަަގކޮށްލަން. އެންމެ ލޯލާރިއެއް ވެސް ެއ ދެންނެވި ވަޢުުދ  ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

މަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައެއް ނެތް. އަދި ފާހަގަކުރަން. އަްއޑޫ ސިޓީ ައކީ މަސްވެރި ސަރަހައްދަކަށް ފުއްދު

ވެފައި އެ ބޭފުޅުން އެ ބާނާ މަސްކޮޅު ތާޒާކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އައިސް ލިބޭެނ ގޮތް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ނޑު ކުރިްނވެސް ؛ 2މަޖެހިގެން ގޮއްސައި އޮތް ވީނަމަވެސް، ިމ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ ތެރޭގަިއ އޭރު އެކަން ހަ އަުޅގަ

އަހަުރގެ ތެރޭ ެއކަން ވެސް ގޮސް މަސްކޮޅު ތާޒާކޮށް ބެެހއްޓޭނެ އެްއވެސް ގޮތެއް ނެތް ވާހަކަ  2ދެންނެވިހެން މިދިޔަ 

ޭބ؛ އައްޑޫ އަކީ މާލެ ފިަޔވައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަްއޫޑ އަށް ބޭނުންވަނީ އިޤްތިޞާީދ ކުރިއެރުން. ައއްޫޑގައި ތި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީެއއް އޮތް ސަރަހައްދަކަށް ވެފަިއ އެތާ ތިބެގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަސައްކަތްތަކަށް އައްޫޑ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން މިދިޔަ  އަހަރުެގ ތެރޭގަިއ ައއްޑޫ ިސޓީެގ  2ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރޭ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު  2115ށް ޓަކައި ެއްއވެްސ ޕްލޭނެއް، އެްއވެސް ޕްލޭނެްއ ކުރެވިފައި ނެތް. އަދި މި އިޤްތިޞާދަ

ނޑުމެްނނަކަށް އަްއޑޫ ސިީޓގެ އިޤްިތޞާދަށް ޓަކައި ޭރވިފައި އޮތް އެްއވެސް ޕްލޭނެއް ފެނިގެެންއ  ތެރެއިން ވެސް އަުޅގަ

ހިޖުރަކޮށް، މި މާލެ އަށް މި ތަނަށް އައިސް ައޅުަގނޑުމެން ލިބޭ  ނުދޭ. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ނިކަމެތިންނަށް ލިބޭ މުސާރަކޮޅު، ދެމަފިރިން ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ކުރާ މަސައްކަތުން   15111މުސާރަ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ރުފިޔާ 5111ކުްށޔަށް ދީގެން ބާކީ އޮތް  11111ރުފިޔާ ލިބުނީމާ  ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލަށް ދައްކާފައި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ދަރިން ތަރުބިްއަޔތުކުރަން، އެ މީހުންގެ ޟަޫރރީ ކަންތައްތައް ކުރަން ލާރި ހޯދާނެ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ މި ވާހަކަދައްކަ ްނ އެންެމ އަމިއްލަ އަށް ވިސްނަންޖެހޭނީ. މި ވާހަކަ އަުޅގަ
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ނޑު ދެން ފާހަގަކޮށްލާނީ އަްއޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީ އަށް ޓަަކއި  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ އެކަީށގެންވާ ތަންކަން އަުޅގަ

އެނުދގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ާނއިބު ަރއީސް ޖަމީލަށް، ޓުއަިރޒަމް  5111މި ސަރުކާރު ކެމްޕޭންގެ ތެޭރ ވަޢުދުވި 

ކޮބައިހޭ ިތ ބޭފުޅުންގެ ޕްލޭނަކީ؟ މި ވާހަކަ ނުަދއްަކއޭ. ވާހަކަދަްއކަާވ ނަމަވެްސ މިނިސްޓަރު އަދީބަށް ދަންނަަވން، 

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަްށ  ނޑުމެން މި ތިބެނީ ހަމަ ވާހަކަދައްކަން. އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ އަުޑއަހަން. އަޅުަގނޑުމެްނ ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން މި ތިބެނީ ހަމަ މި ސަރުކާރުތަކާ ހަވާލުވާ ބޭބޭ

އަހަުރގެ ތެރޭަގއި  1ެއނދުގެ ވާހަކަ ދައްަކވާނެ ކަަމށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ވޭތުވެދިޔަ  5111އުއްމީދުކުރަނީ މި 

ހަަކެއްއ އެނުދގެ ވާ 5111އެްއވެސް ވާހަކަެއއް، ސަރުކާަރށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު މި ދެންނެިވ 

ނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ  ނޑު ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް. އަުޅގަ ވަަނ އަހަރަކީ ވެސް ހަމަ ރާއްޖެ  2115ނުދައްކަވާ. މިއީ އަުޅގަ

އަށް ރަނގަުޅ އިޤްތިޞާދީ ުކރިއެރުންތަކެއް ލިިބ، އަދި ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮްތތަކެއް ވާނެ އަހަެރއް ކަމަށް. 

އަހަރު ވެސް މި ދިޔައީ އެއްވެސް ކަެމއް ނުކުރެވި. ހަަމ މިތާ ވާހަކަދެއްކެވި އެހެން  ަވނަ 2112އެހެންނަމަވެސް މި 

ވަނަ އަހަރާިއ  2115ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ފާހަގަކުރެްއވިހެން އެްއވެްސ ކަމެއް ނުކުެރވި. އެހެންނަމަވެސް 

ކަންތައްތަެކްއ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް. އެ  ވަނަ އަހަރު ވެސް އަޅުަގނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ .1ވަނަ އަހަރު ވެސް،  2116

ނޑުމެން ައބަދުވެސް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް އޮތް ބިރަކީ  އުއްމީދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި  އަޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭަގއި ތިބެވިދާނެތޯއޭ. އަުޅގަ

ނޑު މީހަކު މަރެއް، ދުވާލު މީހަކު މަރެއް، މިކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް. މިކަމާ ހާ ލަތުގައި، ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު، ރޭގަ

ޒިންމާވާ މީހަކު ނެތް. ިމ ވާަހކަ ދަްއކާ މީހަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، މިީއ ެވސް އޮތް ބިރެއް. މިހާރު މާލޭގައި މި އޮްތ 

 6ތަނަށް އައިސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ތިބީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުެމން މި 

ނޑުމެން ވިސްނަމާ ނިކަމެތި  ދުވަސް ވެއްޖޭ ފެންނުވަރާތާ. މި ހާލަތުގައި އަޅުަގނޑުެމން މި އުޅެނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން އިންާނނީ މި ހާލަތުގައި ކަމަށް.  ރައްޔިތުން ުއޅޭނެ ގޮތް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވެސް ައޅުގަ

އެހެންވީމާ، މިީއ ވިސްނަންޖެޭހ ކަމެއް. ސަުރކާރުން ޕްލޭންުކރަން އެބަ ޖެހޭ، ބެކަޕެްއ އޮްނނަން އެބަ ޖެހޭ. އެްއވެސް 

ނޑުަގއި އޮތް އޮޔާ ދާ ކާއްޓެްއ  ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ކަ ޕްލޭނެއް ނެތި ހަމަ ދާ ގޮތަކަށް ދާން ދުއްވާފައި އޮތް، ައުޅގަ

އޮތް ސަރުކާރެކޭ މިއީ. ެއްއވެސް ކަަހލަ އުސޫލެއް ނެތި ދާ ސަރުކާރެކޭ. ދެން އަުޅަގނޑު  ދާހެން ދާން

ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓު އަންނައިރު ެއބަ އޮތް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ރެކޮމެންޑުކޮށްފައި ރާއްޭޖގެ  2116ފާހަގަކޮށްލާނަން 

 އިޤްތިޞާދީ ޕްލޭނެއް ޮއވެގެން ބަޖެޓު ހުށަހަޅަން...  

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ނޑުގެ ކުރިން ދެންމެ އެ ވާހަކަދެއްކެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ޝުކުރި އްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ފަދައިން، މާލޭގައި ފެނަށް ިދމާވެފައި މި ވާ ަމއްސަލަ ައކީ ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަލަެއއް. ހަމައެކަނި ެއއީ މާލޭެގ 

ވަަނ  2115ނަށް ދިމާވެފައި އޮތް މައްސަަލއެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންނަށް އަދި މާލޭަގއި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުން

ނޑުމެން  އަހަރަށް މި ހުށަހަޅާ ބޮޑު ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމައށް ޙައްލެއް އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ބަޖެޓު ބަޖެޓު ތެރެއިން ހޯދަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މީަގއި އޮްތ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަ  ޅުގަ

އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ގެންޮގސް މާލޭގެ ފެނަށް ދިމާވެަފިއ މިވާ ކަންތައްތަްއ ޙައްުލކުުރމަށް ޓަކައި ބޭނުްނވާ ފަިއސާ 

ބިލިއަން ބަޖެޓެްއގެ ތެރެއިން މި ކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފަިއާސ  22މީގެތެރެއިން އެލޮކޭޓުކުރުން. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް 

ނޑު ެއގޮަތށް ހުށަހަޅަން. މިހާރު މި އޮތް ބަޖެޓު އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް އަޅުަގނޑު މެންނަށް ހޯދޭނެ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ގެންގޮްސ، މާލޭގެ ފެނަށް ދިމާވެފައި މި ވާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ މި ބަޖެޓު ތެރެއިން 

ނޑު މި އެލޮކޭޓުކުރުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއަށް ފަހުަގއި އަުޅަގނޑު ދެތިން ވާހަކައެއް ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ

ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަންީވ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްލަމު ދެންމެ 

 51ތުން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް ދައްކަަވއިފި. ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި ބަޖެޓަށް ބަދަލުތަކެއް އެބަ ހުރި ގެނެއްސަ. ެއގޮ

ނޑުމެން ނިންމާފައި އެބަ އޮތް. އެީއ  11މިލިއަން ރުފިޔާ، ަކއުންސިުލތަކަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ދޭން އަުޅގަ

އެކަމަކު އަްއޑޫ ަކއުންސިާލއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ެއްއވެސް ފަިއސާެއއް އޭގެތެެރއިްނ ނުދޭ ގޮތަށް. އޭެގއިތުރަށް 

.އެސް.ައއި.ޕީ އަށް ބަދަލުަތކެއް ގެނެްއސަ އެަބ ހުރި. ިގނަ؛ މިހާރަށްވުރެ، ހުށަހެިޅިއރު އޮތް ވަރަށް ވުރެ އިތުރު ޕީ

ނުޑގެ ސުވާލަީކ، މި ގެނައި ބަދަލުެގ ސަބަބުން ބަޖެޓަށް ކުރަނީ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ފެށުމަށް އެބަ އޮތް ނިންމަވާފަ. އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު ކުިރއަްށ ވުރެ، ބަރު އަސްލަމް ވިދާުޅވި ފަދައިންޢިއްޒަތްެތރި މެން ކޮން އަސަެރއްތޯ؟

ުއއްމީދު ބަޖެޓް ހުށަހެޅިއިރު އޮްތ  ަގއްޖެ. ކުރަން ރާވާަފއި ހުރި ކަންަތއްތައް ކުރެވޭނެ ކަމުގެނއުއްމީދު ެކނިޑގެން ހި

މުޅި  ،ގެ ތެޭރަގއިތަކުޖެޓަށް ގެނަިއ ބަދަލުބަ ނާއުއްމީދީ މަންޒަެރއް ެފންނަމުންދަނީ. މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންަނށް ވުރެ

ން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް. އާމްދަނީއަކަށް އެްއވެސް ބިލިއަ 22.3އް ައއިސްފަެއއް ނެތް. ޖުމްލައަކަށް އެްއވެސް ބަދަލެ 

ނޑު މެން މި ނިންމަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޑެފިސިްޓ ބަދަލެއް ނާދޭ. ހަމަ ލިބޭ ަވރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ އަްށ ބިިލއަ 1.5ޖެޓް ރިޕޯޓް ތަްއޔާރުކުރީާމ ހުށަހެޅުނު ޑފިސިްޓ ބަ ބިލިއަން ުރފިޔާގައި  1.3ބޮޑުެވއްޖެ. 

ކަމަކު ޑެފިސިޓް ބޮޑުެވއްޖެ. ސުވާެލއް ދެއްޯތ ބޭ އާމްދަނީއެއް ަމދެއް ނުވޭ. އެބަދަލުވެއްޖެ. ޚަރަދުތަެކއް ބޮެޑއް ނުވޭ. ލި
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ޢިއްޒަތްތެިރ  ވިދާޅުީވ، އަސްލަމް އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ވެްސ އެބަ ފެނޭ މީގެން. އަިދ މި ވަނީ ކީއްތޯ؟ މި .މިއީ

ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި ބޭރުން ލިބޭ  އޮތް ގޮތަކީ ކުރީަގއި ސަރުކާރަށް ދާޅުިވ ފަދައިން ވެފައި މިވި މެންބަރު އަސްލަމް އެ

މި ދަްއކަނީ، ެވސް  ންއެހެންވީމާ، މީގެ. ވިދާުޅވަނީ ާއއި ލޯުނގަިއ ލިބޭ ަފއިސާ މިހާރު ނުލިބޭނެ ކަމަްށ މި ފައިސާ

ލޯންގް ޓާމް ޕްލޭނެއް ނެތި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމަށް.  ދަނީ އެއްވެްސ ކަހަލަ ދުރާލައި، ފެނިގެން މި

މިހާރު މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް އެ ގެެނވުނު ބަދަލުގެ  އްޔަތު ޤާޫނނަށް ވެސް އެ ބަދަލުގެންެނީވ.އެހެންވެގެްނ، މާލި

ގެން ބުން މި ބަޖެޓް ފާސްކުރިޔަސް ނުކުިރޔަސް ސަުރކާރަށް ހެޔޮ. ދައުލަތުގެ ިތޖޫރީން ފައިސާ ނަގައި ސަބަ

 22ގައި އް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ސުވާެލއް ނެތް ކުރެވޭކަށް. ބަޖެޓު ކުރަމުން ގެންދަންވީ. ިޒންމާދާރެޚަރަދު

ވެްސ  ންބިލިއަ 1މިލިއަން ޖަހާފަިއ އޮތަސް  911. ޕޮލިހަށް ސް ކުރަްނވީން ވެބިލިއަ 31ން ޖަހާފައި އޮތަސް ބިލިޔަ

. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ! ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިހެން އޮތް ބަޖެޓެއް މި ބަޖެޓަކީޚަރަދުކުރަންވީ. ެއއީކީ ޖަވާބުާދރީ

އް އެބަ ކުރޭ ބަޖެޓަށް. ސަބަބުން ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ އަސަރެ އައި ބަދަލުގެއާއި ލޯނަށް މި  ބޭރުން މި ލިބޭ އެހީ

ނަށް ބިިލއަ 1.2މިހާރު  ބިލިއަން ލިބެން އޮްތ އެިތ، 1.5ކުރިން  ހިލޭ އެހީެގ ގޮތުަގއި މިހާރު ؛ބޭރުން ލިބޭ

އަިއ ބަދަލެއް މިއީ.  މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގައި 1ން ނުލިބޭނެ ކަމަށް. މިދިޔަ ބިލިއަ .22ބަދަލުވެގެން ެއ ދިޔައީ 

މިލިއަން ުރފިޔާ އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. އެއީ  2..މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖަކްޓުތަކަށް ތެެރއިން ހުށަހެޅިއިރާއި މިހާރާ. މީގެ

އުޅޭ އަލަށް ފަށާ  ން ރުފިޔާ. ދެން އެބަމިލިއަ 291އުޅެނީ  އިމުވެސް ކުރާނެ ކަމެްއ. އޭރަށް ބާކީ މި ހަމަގަ

 މާފިލާފުށީަގއި އި ޕޮލިސް އެަކޑަމީއެއް އެޅުމާއި ބްރިޖާ ހުޅުާމލޭ އީއެ .ތަކެއްތެޭރގައި އޮްތ ޕްރޮޖެކްޓު ތަކުގެޕްރޮޖެކްޓު

ްނ މިލިއަ 696މިލިއަން ރުިފޔާ. މުޅިެއކު  73ކޯސްޓަްލ ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓު އަދި ޓްރޭނިން ސެންޓަރެއް އެޅުމާ 

އެކަމަކު  ކަމަށް. ލޯނުގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެމިލިއަން ރުފިޔާ  291އޮތީ  ދޭ. ބާކީ މި ރުފިޔާ މި ހަތަރު ޕްރޮޖެކްޓަށް އެބަ

ނޑު މިލޯނުން ޚަރަދު މި ދޭތި މިލިއަން ުރފިޔާ އެބަ އަރާ.  696 އޮތް ދަންނަވާހެން މިއަށް އެބަ ކުރަން އަޅުގަ

ނަޑކަށް ދިމަލެއް ނުވޭ. ދެން ކޮބައިތޯ މީގެދިމާކު ނަގާ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ޚަރަދުކުރާނީ ން ރާނެ ގޮތެއް، އަުޅގަ

ހިޭލ  ؛. ދެން އޮތީ ހަމަ އެގޮތަށް ހަމަ ލޯނުގެ ގޮތުގައިސް ދިމަލެއް ނުވޭ އިނޭގތޯވެފައިސާެއއްތޯ؟ އެްއގޮތަަކށް ކޮން

ނަޑށް މި ދެންނެވީ. ލޯނުވާހަގޮތުގެ އެހީގެ  މިކަހަލަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ބަޔަށް ެވސް ގެ ގޮުތަގއި ނަގަން އޮތް ކަ އަުޅގަ

ނަާގ ގެ ގޮތުަގއި ބިލިއަން ުރފިޔާ ލޯނު ..2ބަހުރި. ނުާވ ކަންތައްަތެކއް އެްއގޮަތކަށްވެސް ދިމާއޮތް. އެ އައިސްަފއި އެބަ

 1.9އޮތް އެްއޗެއް މިހާރު  ން ނަަގންގޮތަށް ޮއވެފައި މިހާރު؛ ނޫން، ނޫން. މާފުކުރައްވަްއޗޭ! ލޯުނގެ ގޮުތގައި ދެ ބިިލއަ

ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށް ރު ވެްސ މިހާ ތެރޭަގއިއްޖެ. އަނެއްާކ ޭއގެން މަުދވެއަމިލި 211ފައި މި ޮއތީ. ނަށް ބަދަލުވެބިލިއަ

ހިނގާއިރުަގއި ދެން ނެތް އިތުރަކަށް ލާރިއެއް އެހެން އެްއވެސް ޕްރޮޖެކްޓަކަްށ  މިލިއަން ޕްރޮޖެކްޓުތަަކށް 911

ވާނުވާ ނޭނގޭ  ންމީގެއޮތް، ރާފަިއ އޮޅުންބޮޅުންއަގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން  ހިނގާކަށް. އެހެންވީމާ، މިއަީކ މިހާރު މި 

މަކީ ކުރެޭވނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ނުދެކެން. ހަމަ އެގޮތަށް ިމއާެއީކގައި ކުރިއަށް ދިޔު، އެހެންވީމާބަޖެޓެއް. 
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ބިލިއަނެއް ނޫން. ިމ  1.5ފިސިޓް ވަނީކީ ކޮށްފިއްޔާ ޑެބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަަރދު 22ށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓް މިހާރު މި ހު

ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ.  26ަޑވެގެްނ، ބިލިއަން ރުފިޔާ އެންމެ ކު 2.5ަރއިގެންދާނެ ޑެފިސިޓް އަ

ނޑު މީގެ  ށްވަރަށް ބާރަ ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބައެްއ ކަންތައްތަްއ އެބަހުރި. ވަރަްށ ބާރުލާފައި މެންއިތުރުން ވެސް އަުޅގަ

ީމގެ ޙަޤީޤަތް ރުގައި. ނޮވެންބަރު މަސް ނިމޭއިން ރުފިޔާ އަށް ައރާ ވާހަކަ މިލިއަ 531ޅުވި ަދއުލަތުގެ ިރޒާވް ވިދާ

 3.1އެ ރިޒާްވގެ ތެރެއިން  އްޔާބުނާ ގޮތުން ވެއްޖެ ކުރަން. މީގައި މިޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

 161އުޅެނީ  އަކީ ބޭންކުަތކުން ބަހައްޓާފައި ހުރި އެްއެޗއް. ހަމައެކަނި ސަރުކާުރގެ ރިޒާްވގައި މި ން ރުފިޔާމިލިއަ

 ރާއްޖޭގެ ރިާޒވް އެންމެ ަދށް...މިއީ މިހާތަނަށް  .ން ރުފިޔާމިލިއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދަށް.ޝާހިهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޝާހިهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ައޅުަގނޑުމެން މި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދަކީ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކުގެ ުދވަސް. ިމއަދަކީ 

ބެހޭ ބާބުގެ ދުވަސް. އި މިނިވަްނކަމާ ައސާސީ ޙައްޤުތަކާ، 2ންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޗެޕްޓަރު ގެޢަމަލުކުރަމުން

އްޖޭގެ އާިއ ސާފު ފެން ދިވެހިރާ )ހ( ގައި ބުނެފަިއ ވަނީ ރަނގަޅު ކާނާ ވަނަ މާއްދާގެ 23ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޖެހޭނެ ވާހަކަ. ދައުލަތުން އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. މިއަދު މާލޭގެ ރައްޔިތުން މިދޭންކޮށްރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު 

އަހަރުން މަތީގެ ނިކަމެތި  65ން އުމުރު ،އުމުރުން ދެ ައހަރުގެ ކުދީން ،ކުދީންފެނަށް ޖެހިފަ. އެންމެ ތުއްތުވަނީ 

ނޑުމެންނަށް މަގުމަތީގައި ހިފައިގެންދާ މަންޒަރު ޅި ފެން ކޮނޑަށް ލައިގެން، އަތުން ހިފައިެގން ފު މުސްކުޅިން ދެ އަޅުގަ

. ވަނީ ފެނަށް ޖެހިފަ ދަނީ. މިއަދަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ދުވަސް. މާލޭގެ ރައްޔިތުްނ މި ފެންނަމުން މި

ން މާލޭގެ ރައްޔިުތން ފެނަށް ޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދައްާކއިރު ރާއްޖޭގެ އެަތއް ގިަނ ރަށްތަކެއްގެ ރަްއޔިތުން މި އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން އެބުރަ ތަޙައްމަލްކުރަުމންގެންދާތާ ކިހާ ޒަމާނެއް ވެްއޖެތޯ؟ ، އުނދަގޫ  23ނުއަސާީސގެ ވާަހކަތައް ޤާނޫ އަޅުގަ

ވަނީ  މާލޭގެ ކަންތައްތައް މި ގެންދަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަގެ ދަށުން ދައްކަމުން އެވަނަ މާއްދާގެ )ހ(

ނޑުމެންނަށް އެހެން ކިޔަިއގެްނ ވަނީ ޙަ މި ފެނުގެ މަްއސަލަވެފަެއއް ނޫން. މާލޭގެ ކޮންޓްރޯލް އްލުވެފަެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ވަނީ  މާލޭގެ ރައްޔިތުން މި ވެސް. އެހެންނަމަކުރެވިދާނެވާހަކަ ފަތުރަން މަސައްކަތް އެ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ. އެ 

އިން އަނެއް  ފެން އެއް ގެ .މާލޭގެ ރައްޔިތުން ފެން އުފުލަނީރައްޔިުތންނަކަށް ފެނެއް ނުލިބޭ.  . މާލޭގެފެނަށް ޖެހިފަ

ެވސް ަކމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުްނ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާޅުވީ  ސަރުކާރުން ކުރައްވާހާ .ގެންދަނީއަށް ދެމުން ގެ
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ފައިާސގެ ކަންތައް ހަަމޖައްސަަވއިދެްއވާނަމޭ. ދެން ސަރުކާރުން އެ  ބޭ ބަޔަކު އެހެން މީހުންނަށް ދެހެރޭ.ލި ފެން

ނޑުމެންނަގެ ޑިސްަކއުްނޓެއް 31ވިދާޅުވީ % ކަްށ ނގޭކަށް އިތުރަކަށް އެދެްއވާނަމޭ. މިއަދު ދައްކަވާ ވާހަކަެއއް އަުޅގަ

އާއި ާސފު ބޯފެން ލިބުމުގެ ވާހަކަ.  )ހ( ަގއި ވަނީ ރަނގަޅު ކާނާ ވަނަ މާއްދާގެ 23 ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

މިހާރު  .ނެގުމުގެ ވާހަކަވަީނ ކާނާެގ ބާވަތްަތކުން ޓެްކސް މިރިމަތީަގއި މި ވާ ބަޖެުޓގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ކު

ކުރަްއވާ ވާހަކަ. ސްތު ހުއްޓާަލްއވަން ގަނެގުން މީޑިާޔަގއި އެބަ ިއވޭ ސަރުކާރުން ކާބޯތަެކތިން ޓެކްސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނަމަ ކީއްެވގެންތޯ  ނުވާ ވާހަކަ. އެގޮތަށް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާޔަްށ ވަޑަިއގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުކަމައިގެން ކުރި  ނުވަތަ އެ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މި އޮތްީކއްެވގެންތޯ ައޅުކަން ހުށަހަޅުއްވަްނވީ؟ އެންމެ ފުރަތަމަ މި  ބަޖެޓް ކޮމިޓީން  ގަ

ނޑުމެގެަނއިރު ކާާނިއގެ ބާވަތްތަކުން ެޓކްސް ފާސްކޮށްގެން ންނާ ހަމައަށް ައއިސްފައި މި އޮތީ؟ ނަގާ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެ. މި ންއެމް.ޑީ.ޕީ ނެ ކަމަށް. ސްވެގެންދާުޑ އުއްމީދުކުރަން އެ އިޞްލާޙު ފާއަޅުގަ

 23ޗެޕްޓަރުގެ  ،ބެހޭ މާއްދާައސާސީގެ އަާސސީ ޙައްޤުތަކާ ނޫނުވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ޤާ 23 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑު ަވހިކަން ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިބޯހިޔާވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ބުނެފައި ވަނީ ހިޔާވަހިކަްނ،  ދޭންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާިއރާ އަށް ހުށަހެޅިން  ފުރުޞަުތ  ގަތުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެހައުސިްނގ ޔުނިޓު ލިބި 511އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ލިބިގެންއޭގެ ބަދަލު  .ދެްއވާފަެއއް ނެތްޅުަގނަޑކަށް ބަޖެޓުން ހޯއްދަަވއިއަ  ،ދިޔައީގައި އަުޅގަ

ުޅަގނޑު ހުށަހަޅަން އެ ތިން އަމިލިައން ރުފިޔާގެ ލިފްޓެއް.  313ދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާ އަްށ ލިބިގެން

ނޑުމެން  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލިފްޓު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑަށް  21ށަހަޅުއްވާފަިއވާ މިހާރު ސަރުކާރުން ހުައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ިއއްޔެ އަ ދެއްވުމަށް. ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް.ކޮށްބަދަލު ނިުޓެގ ހައުސިްނގ ޔު 1511ުޅގަ

އްޖޭަގއި އޮްތ ސަރުކާރުން ވަނަ އަހަރު ދިވެިހރާ 2111ޭއެގ މަޢުލޫމާތު ހޯދާއިރު އެ ކަަމކީ ބިންގާއެިޅގެންދިޔަ ތަން. 

އެޅުނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ ޒަތްތެިރ ރައީސް ޭއގެ ބިންގާ އޭރު ހޯދާފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްެޓއް. އަދި ކިިރޔާ ޢިއް

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިހުސާސްކުރަން. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ރައްޔިތުން އުޅެމުންދާ ނިކަމެތިކަން  ޤާނޫނުައސާސީެގ  އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤާއި އަިމއްލަ  21އަސާސީ ަޙްއޤުތަކާ ބެހޭ ބާބުގެ  ،2ޗެޕްޓަރު 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ  މިނިވަންކަމާއި އަިމއްލަ ނަފްސު ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ަޙއްޤު ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންެވޭއ. އަުޅގަ

ނިޔާކުރަމުންގެންދަނީ؟ ިމކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅަމުންދާ ކިތައް މީހުންތޯ މަރައި ަވްއޓާލަނީ؟ ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އަ

ފިޔަވަޅުތަަކކީ ކޮަބއިތޯ؟ މި ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މި ަބޖެޓުގައި ވަނީ ކޮން ވާހަކަަތެކއްތޯ؟ މި ސުވާލު ާރއްޖޭެގ 

ވަނަ  .2ގެ 2ޗެޕްޓަރު ރައްޔިތުން މިހާރު އެބަ ކުރަމުންގެންދޭ. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ިމނިވަންކަން ެއއީ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

މާއްދާ. ރޭ ސޯސަންމަުގގެ ުއތުރުކޮޅުަގއި ޚިޔާލުފާުޅކުރަމުންދިޔަ މީހުންތަކުގެ ތެރެއިން ުކޑަދޮންމަނިކުގެ މޫނުމަތީގަިއ 

ޖަހައި، އޭަނގެ މުޅި މޫނުމަީތން ލޭ ދުއްވާލީ. ުކޑަދޮންމަނިކަކީ ައޅުަގނޑު ނިސްބަްތވާ ާދއިރާެގ ރައްޔިެތއް. އޭނާ އަށް 

ވަަނ މާއްދާ އިން ކަަށވަރުކޮށްީދފައިވާ ަޙއްޤު ފުރިހަމަ އަށް ލިބިނުދިނީ ކީއްެވގެންތޯ؟  .2ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ
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 21ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަަދީކ މަސްވެރިންެގ ދުވަސް. މިައދަކީ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަުކގެ ުދވަސް. ޤާނޫނުައސާސީެގ 

. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަިއ މި ވާ ބިލުގައި މި ވަނީ، ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެބަ އޮތް

ބަޖެޓުގެ ބިލުގައި މި ވަނީ ތެލުން ޓެކްސްނަގާ ވާހަކަ. ރަުށ ބަންދަށް އަލުން ރައްޔިތުން ގެންދިއުމަށް މަގު މިހިރަ 

ތްކުރުމުގެ ވާހަަކ ވަނަ މާއްދާ ޤާނޫނުއަސާސީެގ؛ ޢަދުލުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީޢަ 22ކޮށެމުންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 52ވަނަ މާއްާދަގއި ކުެށއް ކުިރކަމުގެ ދަުޢވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންެގ ޙައްޤުަތކުގެ ވާހަކަ އެބަ އޮތް.  51އެބަ އޮތް. 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ޤާނޫނީ ަވކީެލއްެގ އެހީތެރިކަން ލިބުުމގެ ުފރުޞަތުގެ ވާހަކަ އެބަ އޮތް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި 

ފާސްކުރަން ހުރި ބިލުތަކުގެ ތެރޭގައި ިމ ވަނީ މިއިން ކޮންމެ ޙައްެޤއް ނިގުަޅއިގަތުުމގެ ބިލެއް.  މި މަޖިލީހުން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެން މި ޙައްޤުތައް ިނގުަޅިއގަތުމަށް ތައްޔާުރކޮށްފަިއވާ ަބޖެޓެއް އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކާ 

، 2ނީ ހަމަ އެންމެ ކަމެއް. އެއީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ޗެޕްޓަރު ބެހޭ ދުވަހު މި ފާސްކުރަނީ. މި ބަޖެޓު ޔަޤީންކޮށްދެ

އިންސާނީ ޙައްޤު؛ ރައްޔިތުްނެގ އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ދާއިރާގައި ހުރި ޙައްޤުތައް ނިގުަޅިއގަންނަމުން 

 22ސްކުރާ ބަޖެޓަކީ ގެންދިއުމުގެ ވާހަކަ. ިމއަދަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ދުވަސް. މިއަދު މި މަޖިލީހުން ފާ

ހާސް ރުފިާޔެގ  72ބިިލއަންގެ ދަރަންޏެއް. ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ ބޮލަށް  32ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. 

 ދަރަންޏެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ބަަލއިލާނަން ޢި

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ހުރިތޯ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! އިުތރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ނޑުމެންނަށް ގަޑިަތއް ހަމަޖެ ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. މިއަދު ޖަލްސާ އަުޅގަ ހިފައި އޮްތ ފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ ކުރިން ައޅުގަ

ގައި ނޯންނާނެ.  1331އާ ހަަމއަށްދާނެ. ވޯުޓގެ ަވގުތު އެހެންވީމާ، 2331ގޮތުން ޢާއްމު ގޮެތއްަގއި ގެްނދާ ގޮތުން ވެސް 

ވޯޓުގެ ވަގުތަށް ޓަަކއި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބައިގަޑިިއރުގެ ނޯޓިސްެއއް އެސް.އެމް.ެއސްގެ ޛަރީޢާ އިން އަުރވާެނ 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަ   އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަުހވަދޫވަން. ައުޅގަ

 ށް.ޢާމިރަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ށް ހުށަހެޅި، ފުޅާ ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓު މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަ 2115ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ދާއިރާެއއްަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިހުސާސްތައް ދެކެަވޑަިއގެން އަދި 

ޚާއްޞަކޮށް އަދުެގ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްނުންފުޅާ ެއއްގޮތަްށ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް 
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ޝްރޫޢުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެކުެލވުނު ޕާޓީ ސިްސޓަމުގެ ތެރެއިން އަންނަ އެންެމ ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީގެ މަ 

ފުރަތަމަ ބަޖެޓު ފާސްވެގެންދާ ދުވަސް ކަމުގައި ވާީތެވ އަޅުަގނޑު ވެސް ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ 

ޅުން އިދިކޮޅުހަދަން ނަމަވެސް ދެކެވިފައި ހައިސިއްޔަތުން އުފާކުރަން. ައދި މި ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކަަވމުން ގިނަ ބޭފު

ނޑުމެން މި ޤައުމަށް ކަންތައްތަކެއް ބޭނުންާވކަން. އެަބ  ހުރީ ހުސް ތާއީދުކުރާ ޒާތުގެ ވާހަކަ. އެބަ ޤަބޫލުކުެރވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ ޤައުމު އާާރސްތުކުރަންޖެހޭަކން. އެބަ ޤަބޫލުކުެރވޭ އަުޅަގނޑުމެން ހައުސިން  ގ ޔުނިޓް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ޤައުމުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ެގްއލިފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން  އަޅަންޖެހޭކަން. އެބަ ޤަބޫލުކުެރވޭ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ރައްކާތެިރކަމާ އެކު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާ އެކު އުޅެވޭ މާޙައުލެްއ ޤާއިމުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

އަހަުރގެ ބަޖެޓާ މެދު ދެކެވަޑަިއގެން އިދިކޮުޅ  2115ތީން އެކުލަވައިެލވުނު ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތަގިއ އާދެ! އެގޮުތގެ މަ

ނޑުމެން  ނުޑ ދަންނަވާނީ. މިއަދު އަުޅގަ ނޑު ުޝކުުރދަންނަވަމޭ އަުޅގަ ފަރާތްތަކުން ވެސް ެދއްެކވި ާވހަކަތަކަށް އަުޅގަ

އަދު ފުރަމާލެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ެއންމެ ބޮޑު މައްސަލަ، ފެނުެގ ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އިްއޔެަގއި ވެސް މި ތަުނގައި މި 

މައްސަލަ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮްށގެން އިތުރަށް އެ މައްސަލަ ދިމާނުވާނެ ގޮތަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ކުއްލި 

ވެސް ދެންނެވިން، މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިގެންދިަޔ ހާލަތުގައި ކަންތައްަތއް ެވގެންދިޔަ ގޮތް. އަޅުަގނޑު ިއއްެޔގައި 

ނުޑ ނެތީމޭ މިވެނި ބަޔަކު ކުރި ކަމެކޭ ދަންނަވާކަށް. އެހެންަނމަވެސް ެއކަންކަމަށް އެެދވޭ  ފަހަރެއްގަިއ ވެްސ އަުޅގަ

ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ސަުރކާރުން މިއަދު މަަސއްކަތްކުަރމުންދާއިރުގަިއ ެއއަށް ހުރަްސއަޅާނީ ކޮންެމވެސް ކަހަލަ 

އެ ބައެްއގެ ކިބަިއަގއި އެކަން ުހރީމަ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަންތައްތައް ސިާޔސީ ބޭނުމަކަށް  އިތުރު އެހެން ޝައުޤެއް

ނޑު ހަމަގައިުމ ވެސް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުންނާ  ޓަކައި ވެސް މި ޤައުމުަގއި ނުކުރުމަށް އަޅުގަ

ލަން. އެފަދަ ކަންކަން ައޅުަގނޑުެމން ކޮށްފި ނަމަ، އެކަންކަާމ އަދި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ނާއިބު ލީަޑރުގެ ހައިިސއްޔަތުން ގޮވާ

 11އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނީ ހަމަގައިމު ވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތައްޔާުރވެގެން އަންނައިުރގައި 

ނޑުމެންގެ ގޭ  ނޑުމެން ެއކަންޏެއް ނޫން. އަުޅގަ ަގއި އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ޖަހާއިރުގައި މަޖިލިސް ބާްއވަްނޖެހުނީ ހަމަ އަޅުގަ

ވަޅުފެން އެބަހުރި. އެހެންވީާމ، ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ޓަަކިއ ކޮށްފައި ނުކުރާނެ ކަންތަްއތައް ހުންނާނެ. މިއަދު މި 

ޤައުމަށް ދިމާވެފައި މި އޮތް މައްސަލަ އަީކ ވެސް ދިާމވެަފއި ހުރި ކަންތައްަތކާއި މިހާުރ އޭގެ ފަހުން ކުރިމަިތވެފައި 

ތަކާ ައޅާބަލައިާލއިރުަގއި ދިމާވި ކަަމކަށް ވުެރ ބޮޑަށް ދިމާކުރުވި ކަމެކޭ ުބނުމުގެ ޖާގަ ރަްއޔިތުންނަށް ހުރި ކަންތައް

ދީގެންނުވާނެ. ެއކަމަކު އެހެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހޭ. އެކަަމކުގެ ފަހަތުަގއި ކޮންމެވެސް 

ވިްއޔާ އަދި ފެނިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިާހ އިރާަދކުރެއް هللا ބަޔަކު ވާނެ. އެކަްނކަން ވެްސ 

މެންބަރުން ވެސް މިއަދު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް، މިއަދު ރާއްޖޭެގ 

ހިރެއް ކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ ހަމަގައިމުވެްސ އިޤުތިސާދީ މާ

ވިދާޅުޭވ. މަޖިލީހުގެ ަސއި ޮކޓަރީގަިއ އެންމެ ގިނައިން، އެންމެ ގިނައިްނ އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަރުން 
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ިމއަދު  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމަކީ އިޤްތިޞާދީ މާހިރެްއގެ ޮގތުގައި ވާހަކަަދއްަކވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެކަންهللا ޢަބްދު

ބިިލއަނުގެ ބަޖެޓެއް މި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅި  22.3ޤަބޫލުކުރައްަވއި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު، 

ނޑު އެންމެ ބޮޑަށް އުފާުކރަނީ މި ރާއްޖެއަީކ ޖަޒީރާ ަރށްތަކެްއގެ މަްއޗަށް ެއކުލެޭވ  ފާސްކުރެިވގެންދާ ަވގުުތގައި ައޅުގަ

ރަށްތަކުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ޓަކައި އަދުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބޮސްކާލިސް ފަދަ ބޮޑު ބޯޓެއް ޤައުމަކަށް ވެފައި ރާއްޭޖގެ 

ނޑު ދަންނަވާީނ  ގެނައުުމގެ ވިސްނުން ގެންުގޅުއްަވއި، އެކަުމގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފަ. އެހެންަކމުން އަޅުގަ

ނޑުން ވެލި ނަގަިއގެން ކުޑަހުވަދޫ ކަހަލަ ރަށްތައް ވެސް ހިއްކިގެންދާއިުރގައި ފަޅުެތރެއިން  ވެލިނެގުމުގެ ބަދަލުަގިއ ކަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމު  ހިއްކޭނެ އަިމއްލަ ބޯޓެއް ކުިރއަށް އޮތް މުސްތަޤްބަުލގައި ިމ ޤައުމުަގއި ފެނިގެންދާނެ. ައޅުގަ

ވާނެ ގޮތަށް މި ވެސް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އިން ބޭރުވާ އެތައް ބައިވަރު ފައިސާތަެކއް އެބަހުރި. އެ ފައިސާތައް ބޭރުނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަންކަން ކޮށްދީފި ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް އެންމެ 

ރަނގަޅު ގޮުތގައި ފޯރުކޮށްދެޭވނެ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެކިެއކި ކުންފުނިތައް މިއަދު ހުރިއިރުގައި ވެސް ަވިކ 

ަޓކަިއ ފެންކުންފުނި ފަދަ ތަންތަނުގެ ހިއްސާ ބޭރަށް ޫދކޮށްލަިއގެން މި ާރއްޖޭގެ ޮބޑެތި ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށް 

ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ ާޢއިމުކުރުމުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުްނދާއިރުަގއި ެއ ފައިސާަތކަީކ 

މަށް ޓަކައި މިއަދު ސަުރާކރުގައި ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކަށް ބޭރަށްދާ ފައިސާތައް. އެހެްނީވމާ، އެފައިސާަތއް ބޭރަށް ނުދިޔު

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮްށގެން ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ުކރުމަށް ޓަކައި އެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މި ރައްޔިތުންެގ 

ފާތުވެގެން ނުވަތަ ވަިކ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ެއކަމަށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މީކީ ވަކި ޚިާޔލު ތަ

ފިކުރު ތަފާތުވެގެން އެކަމުެގ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނުވަތަ ާދއިާރ އަށް ހެޔޮއެިދގެން ތިމާ ކުާރ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ކުރެވޭނެ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުގައި ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެިވގެން،  ކަމެއް ނޫން. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުަގިއ ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާތީވެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަނުގައި ހުރި ކަންތައްތައް އަޅު ަގނޑުމެންނަކީ ކަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ  އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ކުްނފުނިތަކުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ޤާއިމުކުރެިވއްޖިްއޔާ އެީއ އަޅުގަ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ހަވާލުކޮްށގެން ހިއްާކ ބޯޓެއް ގެނައުމަށް ޓަކަިއ  ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމަށް. އެހެންކަމުން މިއަދު

ސަރުކާރުން މިއަދު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މުޅި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ކުރިއަށް އޮްތ ދުވަސްތަުކގައި ހަމަ ހިތް 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވަރަށް  ފުރިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކޭީތވެ، އެކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ހަމަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުުރދަންނަވަން. އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓަށާއި އެކަުމގައި މަސައްކަތްކުަރއްވާ އެންމެހައި 

ނަށް ބޭފުޅުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ުދވަސްތަުކގަިއ  ުގޅީފަޅު ކަހަަލ ތަންތަނެއް ނޫން. އެތަނުން ފްލެޓް ނުލިބިގެން އެ ތަ

ނޑުމެން މިއަދު ހުޅުމާލޭ  ފައިސާ ދައްކަިއގެން މިއަދު މީހުންތަކެއް އުޅެންޖެހުނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އެއީ ީކއްެވގެންތޯ. ައޅުގަ

 31ކަހަލަ ތަނެއް ތަރައްޤީކޮށްފަިއ ޕްލޭނެއް އޮެވގެން އެތަނުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުެގ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި 

ކުެރްއވި މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޕްލޭނެއް ހައްދަަވއި، އެ ޕްލޭެނއްގެ ދަށުން ެއކަން ކޮށްފަިއ  އަހަރުދުވަހުގެ ވެރިކަން
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އޮތީމަ. ހަމަގައިމު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަކަށް މުޅިތަން ނަގައި ުކޅެލައި، އެ ތަން މޮޑެލާކަށެއް ނުކުެރވުނު. ހެދި 

ތަން ަތރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި މަަސއްަކތްކުރީ. އާޚިރު ނަތީޖާ އަީކ ގޮތަކީ އެހެން ތަނަކުން ތަނެްއ ބިމެއް ހިއްކާަފއި އެ

މީހުންނަށް ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން މި ޖެހެނީ.  216މިއަދު ވެސް މިއަދުގެ ސަުރާކރުން އެއްކަލަ 

ނޑު ދަންަނވާނީ މި ކުެރވިފަިއ ހުރި ކަްނތައްތަކަީކ ތިމާމެން ކުރި ކަެމކޭ، ތިމާމެން ކުރަްނއުޅުނު  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމެކޭ ފްލެޓްއަޅަން އުޅުަމކީ ބުނަނީ ކަމަށް ވަންޏާމު އަވަހަށް ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ގޮތެއް ހޯއްަދވައިެދއްވާށޭ. 

 ގުޅީފަުޅގައި އެ ތިބީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި ތިބި މީހުންތަކެކޭ. އެ މީހުންނަށް އަތުން ފައިސާތަކެއް ަނގާފައި ވަނީ

 އެކަމަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޖާގަ ހޯދައިދީގެން ސަރުކާރަށް އެކަން ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ހޯދަވައިެދއްވާށޭ. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިގަ އަރުވަނީ  ާލނަން އަދި. އަޅުގަ

 އަށް. މުޞްޠަފާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ތިމަރަފުށީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞްޠަފާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ނުޑ އެދުނު ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުްނ  ނޑުެގ ާދއިރާަގއި އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑ ކޮށްދެއްވީތީ ައޅުަގނޑު ސަރު  ކާރަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ނަޑއަޅާަފއި ޮއއްވާ އެ ނުގެންދެވުނު ސަބަަބީކ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތިމަރަފުއްޓަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ކަ

ން. ެއކަން މި އަހަރުގައި ުނކުރާ ގޮތަށް ެއ އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޭއގެތެރެއަށް ވަނުމުގެ ސަބަބު

ނުޑގެ އަޚަށް މި ކަންތަކަށް ވެދެަވަޑއިނުގެންނެވުމަށް. އެ މީހެއްެގ  ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް އެދެން އަުޅގަ ހަމަޖެހުނީ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މި މޭރުމުން އަޅުަގނޑު ވަ ރަށް ބޮޑަށް ދާއިރާއާ ބެހޭ ކަމެްއގެ ވާހަކަ އެ މީހަކު ދައްކަންޖެހޭނީ. އާެދ! އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުުރދަންނަވަން. ޢާއްމުކޮށް ކާންގެންގުޭޅ ހުރިހާ ބާވަެތއްެގ 

ނުޑގެ އަޚް މެންބަރު މިކަމަށް ޓަކައި ކުރެްއިވ  ނޑައިެދއްވީތީ. އަދި ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ އަުޅގަ އެްއޗަކުން ިޑޔުޓީ ކަ

ނުޑ ނިހާޔަތަށް އެކަމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަތަށް ކޮމިީޓގެ ތެރޭ ަގއި ކުަރއްވަމުްނގެންދެވި ަމސައްކަތަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑާލީ، ޑިޔުޓީ ަކނުޑއްވަން ނިންމެވީކީ ެއްއވެސް  ޝުކުރުދަންނަވަން. ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކާޑުގެ ބާވަތްަތުކން ކަ

ނޑަށް އެނގިފައި ވަނީ. މާ ލޭގެ ފެނުގެ މައްސަލަ ޖެހުމުގެ ކުރިން ޕާޓީއެްއގެ ޕްރެޝަރު އޮެވގެްނ ނޫންކަން އަޅުގަ

ރައީސް ވަނީ މިކަން މިގޮތަށް ނިންމަވާފަ. އެއީ ތިމަންމަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރައްވާ އިޞްލާެޙއް ނޫން ކަމަށާއި ރައްޔިތުްނ 

ން އަތުން ކާުޑގެ ބާވަތްތަކުން ޑިޔުޓީ ނެގުމަކީ ތިމަންމަނިުކފާނު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ޤަޫބލުކުރަްއވާނެ އުސޫލެއް ނޫ

ނޑު ރާއްޭޖގެ ިސޔާސީ  ކަމަށް ވާީތވެ ތިމަން މަނިކުފާނުވަނީ ެއކަންކަން މާ ކުިރާޔލައި ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ
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ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެްއެވސް ހާލެއްގައި އެްއވެސް ޕާޓީއެްއގެ ޕްރެޝަރާ ހުރެ  ޕާޓީތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުެރއްިވ ކަމެއް ނޫނޭ މީ. ވަނަ އަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ައކީ ތެލުން  2އަޅުގަ

ނަޑކަށް   611ާއއި  511ނަގާ ޑިުޔޓީައކުން މާ ބޮޑު އަސަރެއް ަރއްޔިތުންނަށް ާނންނާނޭ. މި ރާއްޖޭގައި ގާްތގަ

ބުނީމާ ލި 11މިލިއަން ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގެ އަދަދެްއގެ ތެޔޮ ރާއްޖެ އަްށ އިމްޕޯޓް އެބަ ކުެރވޭ. ސަރުކާރަށް %

ބިލިއަން  711މިލިއަން ޑޮލަރު އެއީ  61، 51ރައްޔިތުންނަށް އެ ހުރިހާ ފައިސާ ވެސް އަންނަނީ. ގާތްަގނޑަކަށް 

ނޑަށް އެނގިަފއިވާ ގޮުތަގއި ތެލުން ލިބޭ  ރުފިޔާ. އެ ހުރިހާ ފައިސާއެްއ ވަދެގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް. އަޅުގަ

ނޑުެގ ހުރިހާ ޑިޔުޓީއެއް ވެސް ސަުރކާރުން ނިން މަވާފައި އޮތީ ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަށް އެ ފައިސާ ދާ ގޮތަށް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ ިމއަދު މީ ވަރަށް މުިހއްމު ދުވަހެްއކަން. ބަޖެޓަށް  ނުޑ ގަސްތުކުރަނީ. އަުޅގަ ވާހަކަ ކުުރކޮށްލަން އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ިމ ރާއްޖޭެގ ބޭންކިން  ނިޒާމު އަދިވެްސ މިއަްށވުރެ ބޮޑަްށ ވޯޓު ދޭންާވ ދުވަްސ މިއަދު މީ. އަުޅގަ

ނޑު ަތކުރާރުކޮށް ޮގވާލަން. ހަމަ އެ  11ބަދަލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ މިނިމަމް ރިޒާވް % ައށް ދަށްކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ގޮވާލަން އެމް.އެމް.އޭ އަށް މި ާރއްޖޭގެ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ މިއަށްވުރެ ެވސް ބޮޑަށް ބަދަލުކުރުމަށް . މޭރުމުން އަޅުގަ

މި ރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ވިްއކަިއގެން ލިބޭ ފައިސާ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ މާކެޓްގައި އެނބުރިފައި ނޫން 

ނޑަައަޅން އެބަ ޖެހޭ މި ާރއްޖޭަގއި. މި ރާއްޖެ އަށް ވަންނަ  ގޮތަކަށް މި ާރއްޖެ އިން ޭބރުނުވާނެ ނިޒާމެްއ ކަ

ަގއި މަޑުެޖހޭ ފައިސާގެ އެަކއުންޓިްނ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ. ފައިސާައކާއި ބޭުރވާ ަފިއސާއަާކއި އެތެރޭ

އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ފައިސާއެއް ހޯދިޔަސް ކިތަންމެ ގިނަ ރުފިޔާއެއް ހޯދިކަމުަގިއ ވިޔަސް ފޫނެތް އެއްަޗކަްށ 

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އަޅައިިފއްޔާ އެ ފެންނާކަށް ނޯންނާނެ. އެމް.އެމް.އޭގެ ޒިންާމ އެމް.އެމް.އޭ އިން ނުނަގާ. އަ  ޅުގަ

ނުޑ ތަކުރާރުކޮށް މި މަޖިލީހަށް ޮގވަމުންދިޔައީ މިާރއްޖޭަގއި ނޫން ވެއްެޖއްޔާ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ  އެ މައްސަަލއިަގއި. އަުޅގަ

ތަނެއްަގއި ވެސް ހޭންޑް ެކރީ ލިމިޓުކުރޭ. މި ރާއްޖޭެގ ހޭންޑް ކެރީ ފައިސާ ލިމިޓެއް ނުކުރޭ. ފޮށިފޮއްޓަށް 

ގޯނިގޯންޏަށް އަޅާލަިއގެން އެ މީހަކު ހިތުހުރި ވަރަކަށް ގެންދަނީ. މީ ޤައުމެއް. ަވގަށް ނެގިޔަްސ ، އަޅާލަިއގެން

އެނގޭނެ އުސޫލެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިހެން ތިްއބާ މި ޤައުމުގެ އިްނވެސްްޓމެންޓުތައް މުޅިން ބޭރަށް 

ނޑު އެމް.ެއމް.އޭގެ ަގވަރުނަރަށް ގޮވާލަްނ ކަސްޓަމަށް ނަމަެވސް މި  ގެންގޮްސގެން ހުްސކޮށްލާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބާރު ދީފައި ބޭްއވުމަށް. ދުިނޔޭގެ އެހެން ތަންތާަގއި ވެްސ އޮންނަނީ ަގާވއިދެްއ ހަދާފައި ކަސްޓަމްސް އަށް އެ ބާުރ 

ނޑަައޅަން  ދީފަ. މި ޤައުމުން ހޭންޑް ކެީރގެ ގޮތުަގއި ަފއިސާ، ަނގުދު ރުފިޔާގެ ގޮތުަގއި ގެންދެވޭެނ ވަކި މިްނވަރެއް  ކަ

އެބަ ޖެހޭ. އެއެއް ނޫން. މި ޤައުމަށް ވަންނަ ފައިސާ، މިލިއަނުން ގެންދިޔަޔަްސ ކިތަންމެ ބޮޑު އަދަދެްއ 

ގެންދިޔަކަުމގައި ވިޔަސް ަމްއސަލައެއް ނެތް މާލީ އިދާރާަތއް މެދުވެރިެވގެން. މާލީ އިާދރާތައް މެދުވެރިެވގެން ނޫން 

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާތަނެއްަގިއ ވެސް ހުންނަނީ އެ ނިޒާމު އެގޮތަށް ަކނަޑއަޅާފަ. ވީމާ، ގޮތަކަށް ަވކި ގޮތަކަށް ުނގެންދެވޭ. 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އާޭދސް ދަންނަވަން. މި ަޤއުމަށް ޓަކައި، މި ޤައުުމގެ ަޙއްޤަށް  އަޅުަގނުޑ ތަކުރާރުކުރަން. ައޅުގަ
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ނޑު އެމް.އެމް.އޭގެ ގަވަރުނަރަާށ ޓަކައި، މި ޤަުއގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި، މި ޤައުމުގެ ުމސްތަޤްބަލަށް  ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން މިކަން ިމގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުމަށް. އާެދ!  އަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައށް ވެްސ އަުޅގަ

ށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ުކޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެއްކެވި ވާހަަކ އަށް އަޅުަގނޑު ކުަޑކޮ

ނޑަކީ  ވަރަކަށް  2އަލިއަުޅވާލަން ބޭނުން. ކުޑަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު ވެސް ބޭނުން އަިލހުރަސް ކަ

ނުޑގަިއ އެހެރަ ވެލިތަްއ  ނޑަްށ ޕައިޕް ބާަލިއގެން ެއކަ މޭލު، ކިލޯމީޓަރުގެ ބޯމިުނގަިއ ފަސް އޮތް ތަނެްއ. އަލިހުރަްސ ކަ

ނޑުމެން މިހާރު ހިއްކާފައި މި އޮތް މިންވަރުގެ އެްއގުނަ އަޅުަގނޑުމެން ހިއްކޭނެ. މި ނަގަިއގެން މި ރާއްޖޭގައި ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އުނދަގޫނުކޮށް މި ރާއްޖޭގައި ވެިލނެގޭނެ ދިމާތައް އެބަހުރި.  ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަަކށް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަ ނުޑ އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޮޑު ޑްެރޖަރެއް ރާއްޖެ ގެަނއުމަކީ ައޅުގަ ށް ޮބޑަށް މަރުޙަބާކިޔާ ކަމެްއ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،  ނޑުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އަުޅގަ ސަރުކާރަށް ނިހާޔަތަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަށް ވުރެ ބޮ  ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތިމަރަފުްއޓަށް އަުޅގަ ޑަށް ޚާއްޞަކޮށް ތިމަރަފުށީގެ ަރްއޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ތިމަރަފުށީގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާނެ މީހަކު ެވސް ނެތޭ. ކޮށްފަިއވާ މީހަުކ ވެސް ނެތޭ. ކުރާނީ ވެްސ 

އަޅުަގނޑޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާއާ ނުބެހޭ މީހަކު އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ އަށް ާމ ހެޔޮއެދިގެން ުކއްލިައކަށް 

 ކުރައްވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ވާހަކަދަްއކަން ފެށީމަ އެކަން ޤަބޫލުނު

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ ޢާރިފަށް. 

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަުހގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ދިވެހި ލޮބުވެތި 

ނޑު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓަީކ  މަސްވެރިންނަށް އަުޅގަ

ދޭނެ ބަޖެޓެއް. ިމ ބަޖެޓަކީ މި ރާއްޖޭގައި އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަިތކަްނ ގެނެސް

ނަޑއެޅިފަިއވާ  ދާއިރާ އަށް ެވސް ވަރަްށ އިންސާުފެވރި ގޮތަކަށް ބަަލއިލެިވ، ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓް ބަހާލެވިފަިއާވ  95ކަ

ނޑު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ތަނުގައި ތިއްބެވި ބަ ެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ އެބަ، ބަޖެޓެއްކަން އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ އެ ބޭބޭފުޅުންެގ ދާއިރާތަކަކަށް މި ބަޖެޓަކުން 

ނަޑއެިޅގެން އިތުރުފުޅެއް އެ ވިދާުޅވަނީ. އަޅުަގނުޑ އަތުގައި އޮތް ހިސާބުތަްއ  ނޑައަޅާފަެއއް. އެއީ ކަ ނެތޭ ފައިސާ ކަ

އްކާ ގޮތުން، ަދއުލަތުގެ ަބޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމިީޓގެ ިހސާބުތައް ދަްއކާ ގޮތުން ކަަމށް ވެއްެޖއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ދަ
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ނޑަެއޅިފަިއވޭ. އެއީ  76.މެންބަރުންގެ މައްޗަްށ  23ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ  މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެުޓގަިއ ކަ

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް މި  23ވެރިކަން ހިންގާ ޕާޓީ މައި ޕާޓީގައި ތިއްބެވި  މިލިއަން. ޕީ.ޕީ.އެމް މިއަދު 32ބޮލަކަށް 

ިމލިއަން ރުފިޔާ. ެއގޮތުން ބެލިޔަސް އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް  32ބިލިއަްނ ރުފިޔާ. އެއީ  1.2އޮންނަނީ 

މިލިއަްނ  32ނީ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭބޭފުޅުން ތިއްބެވި ާދއިރާތަކަށް ނިސްބަތުން، ެއވްރެޖުކޮށް ިމ ދަންނަވަ

ރުފިޔާ ޖެހެއޭ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވުރެ ގިނަކޮށޭ އެ އޮތީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު އުފަލާ އެކު ާފހަގަކުރަން މި ސަރުކާރުން، 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިތއްބެިވ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަކީ ެވސް މި ސަރުކާުރގެ ބަލަދުވެިރކަމުގަިއ، ބެލެނިވެިރކަމުަގިއ 

ނޑުމެން އަޑުއަހަމުންދިޔައިްނ ތިބި ބައެއްކަ ން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވެސް އެބަ ދައްކުވައިދޭކަން. ކުީރަގއި އަުޅގަ

ތިމަންނަމެންގެ ޕާޓީ އަށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުުޅންނަށް ނޫނިއްޔާ ތިމަންނަމެންގެ ނުލަފާކަން ަދއްކާލާނަމޭ. 

ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނަށޭ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނީ އެ ބޭފުޅުން  މިހާރަކު އެހެންނެއް ނޫން. ތިމަންނަމެންގެ ޕާޓީ އަށް

ވިދާޅުވަމުން، ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި ވިދާޅުވަމުްނގެންދެިވ. އެހެންނެއް މިހާރަކު ނަހަދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އްބެވި އެހެނިހެން އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ އަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތިއްބެިވ، މެންބަރުން ތި

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް ބޮޑު  2115ދާއިރާތަކަށް ެވސް މި ދައުލަުތގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ 

ނޑުމެން މި ދަންނަވާލި އަދަދުތަކަކީ ެވސް ހަމަ ސީދާ ޑޮމެސްޓިުކ  އަދަދެއް ަކނަޑއަޅުްއވާފަިއވޭ. ދެންމެއަކު އަުޅގަ

ހޭދައިގެ ވާހަކަ. ޖުމްލަ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު އެއަްށވުރެ ާމ ބޮޑު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބަޖެޓުން ކުރާނެ 

 21މިލިއަން ޖެހޭއިރުަގއި ޕީ.ޕީ.އެްމގައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ޖެހެނީ  55ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ  ޭބފުޅުންނަށް 

އި ެވސް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޭއގައި ޝާމިުލވާ މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، މި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ

ގޮތަކަށް ތައްޔާުރކުރެވިަފއި ޮއތް ބަޖެޓެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް، މާނަ އަކީ އެންސްޕާ ނުވަތަ އާސަންދަ 

ރުފިޔާ  ބިލިއަން 3.2އަށް ބޮޑު ބަޔެއް ހޭދަކުރަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ. މި އަހަރު ވެސް ނިމިގެންދާއިރު 

ތަުނެގ ޖުމްލަ އެއްކޮށްލީމަ އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ކަހަލަ  2ބައިމީހުން،  2އާސަންދަ ނުވަތަ އެންސްޕާ މި 

އަޅުަގނޑުމެން ސަބްިސޑަިއޒް މި ކުރާ އެްއޗެްއސަކީ ވެސް ރަނގަޅަށް ސަބްސިަޑިއޒްކުެރިވގެން ޓާގެެޓޑް ސަބްިސޑީގެ 

އެ ސަބްސިީޑ ލިބިގަންނަ މީހުނަށް ވެްސ މާ ފައިދާވާނެ. ޙަޤީޤަުތަގިއ  ދަށުން ދެވޭ ެއއްެޗއް ކަމަށް ހަދައިފިއްޔާ 

ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ބަލައި ދެނެގަނެ، އެ މީހުންނަށް މިހާރު ދެވޭ ސަބްސިޑީ އަށް ވުރެ ރަނގަުޅ 

ނޑުމެންނަށް ޔަޤީން. އެހެންވީމާ، ޓާގެޓެޑް ސަބްސިޑީ ވެސް މި އަންނަނީ.  ގޮތެްއގައި އެ ސަބްިސޑީ ދެޭވނެކަން އަޅުގަ

މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ވެސް ނިންމެވި ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމެވުމެއް. ވަރަްށ 

ރަނގަޅު ރެކޮމެންޑޭޝަންތަެކްއ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބަހުރި. ކުރިޔަށް އޮްތ ތާގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ 

ނޑުމެން ހުރިހާ މީހުން ވެސް ަދއްކަނީ އަބަދުވެްސ ޚަރަދު ކުޑަކޮްށ، އިސްރާފު ޚަރަދު ކު ޑަކުރާެނ ގޮެތއް. ައޅުގަ

ކުޑަކުރާ ވާހަކަ. އެކަމަށް ެވސް މި ބަޖެޓް ކޮމިޓީން ވަަރށް ރަނގަޅަށް ބައްަލވާފަިއވޭ. އެހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން 
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ޓީަގއި. އަދި އެ ތަނަށް ަވޑަިއގެންނެިވ އެކްސްޕާޓުން ވެސް ވަރަްށ ވެސް މިއަށް ކޮންޓްރިިބއުަޝން ދެއްވި ބަޖެޓް ކޮމި

ނުޑވެސް ަހމަ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި އިނދެވުުނ  ރަނގަޅު ކޮންޓްރިިބއުޝަނެްއ ދެއްވި. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ޒިްނމާއެއް ދައު ލަުތގެ އިސްރާުފ މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަ

ކުޑަކުރުމަކީ. ދައުލަތަށް ލިޭބ އާމްދަނީ އެންމެ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަކީ ެއއީ ހުރިހާ މީހުންގެ ޒިންމާއެއް. މި 

މެންބަރުން ެވސް ވޯުޓދެއްވާނެކަުމގެ ުއއްމީދުަގއި އެކަމަށް ދަންނަވާލަމުން، މީ  95ބަޖެޓަށް މިތާގައި ތިއްެބވި 

ނުޑގެ ބަހުން  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. މީކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓެއް ނޫން. މީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދޭ މީހުންނަކީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ އެްއވެސް ގޮތެއްފޮެތއް ނެތް މީހުންނޭ. ސަބަބަކީ މިހެން މި ދެންނެވީ މި ބަޖެޓަކީ،  ނަމަ، އަުޅގަ

ޖެޓުގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުން ލިބިދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. ރައްޔިތުްނގެ ހުރިހާ ކަމެއްވާ ބަޖެޓު. މި ބަ

ޚިދުމަތްތަކަކަށް ހޯދަންޖެހޭ އަގާއި ަދއްކަންޖެހޭ ައގާއި މީުހންނަށް ދޭ މުސާރަ އާއި އުޫޖރައާ، މި ހުރިހާ ެއއްެޗއްސެްއ 

ންނަށް ވެސް އެހެން ހިމެނެނީ މީގައި. އެހެންވީމާ، ތިމަންނަމެންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މީހުންނޭ ކިޔައި އަުޑއުފުއްަލާވ ބޭފުޅު

ވިދާޅުެވ ައޑުއުުފއްލަވާ ބޭފުުޅން ވެސް މިއަްށ ވޯޓުެދއްވާނެ. އެހެން ވިދާުޅވާ ކަމަށް ވާަނމަ، މިއަށް ޯވޓު ދެްއވާނެކަްނ 

ޔަޤީން. އެހެންނޫންނަމަ، ވޯުޓނުދެއްަވއިފި ނަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ރައްޔިތުންނޭ ިކޔަިއގެން އެ ބޭފުޅުން އެްއވެސް ެއްއޗެްއ 

ނެ ާޖގަެއއް ނޯންނާނެ. މިއީ މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަޖެޓެއް ނޫން. މިއީ ދިވެހި ސަރުކާރުްނ ވިދާޅުވާ

ފޮނުއްެވވި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   އިލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދަށް. އަޙްމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިފަދަ އަނެއް، އެންމެ ފު ރަތަމަ ވެސް އަޅުގަ

ރިޔާސަތުން ނުވަތަ ސޮރީ އިދާރީ މޭޒުން ކިަތއް މިނެުޓތޯ އޮތީ؟ އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. 

ނޑު ފެއްޓޭތޯ ބަލާނަން. ޢަލީ ޢާރިފް، ރައްޔިތުންގެ  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ދެންމެ ޢަލީ ޢާރިފް ނިންމެވި ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދައުލަތުގެ މި ބަޖެޓަށް މަޖިލީ ހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަނީ. ހަމަގައިމުވެސް ޖޭ.ޕީ އޮތީ އެގޮތަށް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ މި  ވޯޓުދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ްސ ދައުލަތުގެ މި ބަޖެޓަށް ޯވޓުގައިުމވެމަފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން. އަޅުަގނޑުމެން ހަ ދޭނަން. އަޅުގަ
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ނޑުމެން މިއަށް  ޤަބޫލުކުރަނީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިފައި ހުރި ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް ީމގައި ހިމެނިގެންާދއިރު އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެްނނަމަވެ ވޯޓުދިނުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ސް، ައޅުަގނޑުމެން ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން ސުވާުލކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އޭގެ  ޒާުތގަިއ  ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ އަދި ައޅުގަ

ވެސް ކުރާނެ. އަެނއްކާ  ވެސް ހުރީމާ ުސާވލު އުފެދެންޖެހޭ ޖާގައިރު ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ސުވާލު ދާ ކަންކަން

 މާނައަކީ އޭނާ ވަރިކުރުމެއް  . ޭއގެ އަންހެނުން ކައިރީ ސުވާލުކުރާނެ އުޅޭިތމާ އިނދެގެން ނިސުވާލުކުރުމަކީ ހަމައެކަ

ނޑު އަިއިޑއާ އަކީ. އެހެންެވއްޖެ  ނޑުމެން މިތިބީ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭން ތައްޔާރަށް.  ،ނަމަނޫން. އެއީ މައިގަ އަޅުގަ

ނޑު އަހަރު މީހުންނަށް ފައިސާ  65މެންނަށް ބޭނުންވާ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓުދީގެން އަުޅގަ

ޒާމު ވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ. ދަންނަވާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ނި އަުޅަގނޑުމެން މި .ވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ

ނޑުވެރިކަުމގެ ނިޒާމަ ،މީ ނިޒާމަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ައދި މަސްވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށްއެއާިއއެކު ތަޢުލީހަމަ ށް ދަ

ކަމަކަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް ދައުލަތުގެ މި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްގެން މެނުވީ  ސް އަދި މިއިން ކޮންމެބެލިޔަ

ބޭފުޅުން ވެސް މިއަށް ހަަމ  ލުކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ހުރިހާަކމެއް ކުރުމަކީ މިއީ މުސްތަހީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއިން

ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ކަމެއް ކަމުގައި ހަމަ އަޅުަގނޑު  ދެްއވުމަކީ ހަމަ ރީތި އުސޫލުން ކުރަންޖެހޭވޯޓު

 އެްއކޮށް ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ެދއްީވތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުމިއާ

ނޑު ހަމަ ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ިދވެހި ސަރުކާރުން މިދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސަށް އަދު ާރއްޖޭގެ . އަުޅގަ

ެގ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި މިއަދުެގ ސަރުާކރުގައި ިތއްެބވި ޕީ.ޕީ.އެމު هللا ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު 

ނުޑގެ ހަމަ ނުޑގެ ދާިއރާގެ ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ަބޖެޓުގައި ހިމަނައިދެްއވައިފި. މެންބަރުން އަޅުގަ ގައިުމވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ޔަޤީންކުރަން މިކޮށް ޔަޤީްނކުރަން، ަގނޑު ކަަށވަރުއަޅު ސަރުކާރުން  ،ކަންކަން ސަރުާކރުން ކޮށްދެއްވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު ޔަޤީންުކރަން މީގައި ޢަމަލީ ސިފަ  ،މި ބަޖެޓުގައި ޖައްސަވާފައި ހަމައެކަނި އެ ހުވަފެނަކަށް ނަހައްދަވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު މިކަންކަން ތަންފީޛުކޮށްދެ  ގެނެސްގެން ިމއަންނަ އަހަުރ މި ވާހަކަ  އްވާނެ. އެ ޔަޤީންކުރާ ހާުލގައި އަުޅގަ

ނޑަްށ ފެނިގެން މިއޮމަދޫ ައށް ބަލައިލިޔަ ދަންނަވަނީ. އދ.  أن شاأهلل ،ދަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސް އަުޅގަ

 ރިންްސގެދީ ޕްށް ޓަކައި ބޭރުގެ ފަާރތެއްގެ ސަޢޫދަނީ ރީތި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ވާ ނަރުދަމާ އެކު އެ މިްސކިތް ބިާނކުރުމަށް ޓަކަިއ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިވާ މަންޒަރު. ެއއާިއއެުކ އެރަށަށް ބޭނުން އެހީއާ

ްސ ވެ  އިމުކުރުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓު ަކނޑަެއޅިފަިއވާ މަންޒަރު. ދިގުރަށަށް ބަލާއިރުއާއި ފެނުގެ ިނޒާމު ޤާ

ނޑު ހަމަ ސަރުކާރުަގއި އެދުނިން އެ ،ނޑުމެންދަނީ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  ބަޖެޓުގެ ރަށް ައޅުގަ

ްއވުމަށް ގުިޅގެން އެރަށަށް ކޮންމެހެންެވސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާުމ ކަންތައްތައް ކޮށްދެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ނެތުމާ

ނީ ިދުގރަށުގަިއ ވެްސ ފެނުގެ ިނޒާމު ވަ ފަހުން ނިމިގެންދިޔައިރު މި ުގޅިެގން ބަޖެޓުގަިއ އެންމެ އެދި ދެންނެވިން. އެއާ 

ދިޔައިން. ޕީުޓކޮށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަމުން. މަންދޫގެ ޖެޓީގެ ވާހަކަ ރިއި ބަޖެުޓަގއި ހިމަނައިދެއްވާފައިމުކުރުމަށް ޓަކަޤާ



56 

 

ވެސް  އެކު ވަނީ އެކަންަތއް ބޭފުޅުން ހިތްހެޔޮކަމާ އެ ،އެކަންތައް ެވސް ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން

ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ނިކަމެތި ހާލަތުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ނިކަމެތި ހާލަތުގައި އޮތް ރަށަކީ  ؛. ދިއްދޫގެ ހިމަނައިދެއްވާފަ

އެާއއިެއކު ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ނުވާނެ. ިޞއްޙީ ިނޒާމެއް ނެތް. ހަމަ ދިއްދޫއޭ ދެންނެވުމަކީ އެއީ ކުށަކަށް

ނެތް. ވަރަްށ ނިކަމެތި ހާލަތެއްަގއި އޮްތ  ކަމެއް ންގޮސް އޭ ޓު ޒެޑަްށ ބޭނުންވާ އެްއވެސްނެތް. މިހެ ޓީޗަރުން ހަމައަށް

ބޮޑަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ  އެންމެ ،ރަށަށް ބޮޑުވެފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަމަކީ އެ  ރަށަކީ. އެހެންނަމަވެސް ރަށެއް އެ

. އިުރގައި ޭއަގއި ނެތް ހިމެނިފަ ފުރަތަމަ ބަޖެޓު އައި .ުޅަގނޑު ވާނީ ެއކަންތަކަށް އެިދފަވާތީ އަ ކަންތަކަށް އެއް

 ފުުޅންނަށް ދެންނެވި ދެންނެވުމާ ބޭ އެ ،މަޝްވަރާކޮށް ނުޑ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ 

 ހަމައެއާިއއެކު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ވެސް ސީާދ އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވިން.

ގެ ރަށުގެ ފަޅު ރަށުގެ ނަރުދަމާ، އެ ވަނީ އެ ދިއްދޫަގއި މި ވަނީ އދ. ވަނީ އަޅުަގނޑަށް މި ދެންނެވި ދެންނެވުމަށް

ެއކު ުޝުކރު ދަންނަވަން. ދަނގެީތގަިއ  ަޓކަިއ ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ. އެކަމަށް މަސައްކަތް ހިމަނައިދެްއވާފަ

ެވސް ބޮޑު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  ގެ ތެރޭގަިއ ވެސް މި ފެށޭ އަހަރުގައިއަހަރު އާދެ، މިހާރުވެސް ކުރިއަށް މި ؛ބަނދަރު

އޮތީ ދަނގެީތގެ ބަނދަރު. ދަނގެތި ބަނދަރު  ބޮޑު ބަޔަކަށް މި އެކު އެންމެ އް ީމގައި ިހއްސާކުަރންޖެހޭތީއާބޮޑު ބައެ

. އެކަމަށް ޓަކައި ޝުކުުރ ނިފަތީ ހިމެއޮ ވެސް މި ގޮތަށް މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހަމަ ހިމެނިގެން ހަމަ ކުރިއަށްދާ

ވެސް ކަންކަން  ދަންނަވަން. އަދި ދަނގެތީގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުަމށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން

 ންނާއި އެކު ބަޖެޓު ޮކމިޓީގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅު ކަމުން ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ. އެހެންވަނީ ފަހިކޮށްދެއްާވފަ މިއަދު މި

ނޑު ހަމަ އެދެނީ، ހަމަ އާދޭހާ ދުގެ ސަރުކާރަށް ުޝކުރު ދަމިއަ ދަނގެތި ދާއިާރގައި  އެކު އެެދނީ އދ.ންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން، ދެްއވާށޭ. މިން މިއަްނނަ އަހަރުގައި ނިންމަަވއިބޭފުޅު ކަންތައްތައް ތިޔަރަށްރަށުގެ  ހިމެނޭ މި އީ އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާޖިބުއަޅުަގނޑު ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވެސް  ރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން.އަދާކު ގައިުމވެސް ައޅުގަ

ސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަށް ދަންނަވަިއ އަދި ރައީ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަިއ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައި އަދި ތިޔަ

ނުޑ ށްދެއްވިކަެމއްބޭފުޅުން ކޮ  ަގއިމުވެސް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް ަދންނަވަިއގެން އެ އަދި ހަމަ ކަން އަުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ނިހާޤަބޫލުކުރަން. މި ތަންފީޛުކޮ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. ައޅުަގނޑު ވެސް  ޔަތަށް އެދޭްށދެއްވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ މި ފާސްވެގެންދިޔުން. އެހެންވީާމ، އަޅު  أن شاأهللައވަަހކަށް މިއަދު ބަޖެޓު  ޤަބޫލުކުރަނީ ވީ އެންމެ ގަ

ނޑު ދުޢާ އެްއކޮށް ދައްާކަކށް ޗަރުކޭސްކަމާ ނޑައެޅޭ  އަށް ރަޙްމަތްފުޅުން މިهللا އަކީ  ނެތިން. އަޅުގަ ފަހަރު މި ކަ

ރަޙްމަތްފުޅުން މި ޤައުމުަގއި ފަހިެވގެންދިޔުން. هللا މިފާސްކުރާ ބަޖެޓާ އެކު ގިނަ ކަންަތއްަތކެއް  ،ބަޖެޓާއި ެއކު

ވަރަށް ބޮޑަށް ރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިުތންނަށް ވެސް ައކީ މިހާހިސާބުން އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ހު އަޅުަގނޑު ދުޢާ

ބަޖެޓުަގއި މިއަންނަ  ގެއަހަރު ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް މި ދަންނަވާ ހާލުގައި އެއިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުުކރު
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ހަަކ ވާއެއްކޮށް އަުޅަގނުޑގެ  ޓުގައި ހިމަނައިެދވުނުކަމުެގ ފޮނި ހިތްހަމަޖެހުމާފެށޭ އަހަރުގެ ަބޖެ ،އަހަރު

 وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وލާނަން. ނިންމައި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ   މެންބަރު  ާދއިާރގެ އުތުރު ފުަވއްމުލަކުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަ

 ހަށް. ޝާ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

އެދުމާއި ތަހުނިާޔ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަސްވެރިްނގެ ދުވަުހގެ ހެޔޮ

ނޑުގެ ވާހަކަ ަފށައިގަންނާނީ މި ސަރުކާރަށް  ކަންކޮޅުތަުކގައި ތިބި ހުރިާހ މަސްވެރިންނަށް އަރިސްކުަރމުން އަޅުގަ

އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރަހައްދުަގއި ދިރިއުޅެމުންދާ  ،ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަށުގެ ؟ކީްއވެގެންތޯ ޝުކުރު އަދާކުރަމުން. ެއއީ

ރިއްޔާ، ިޢއްޒަތްތެރި ރައީްސ މްހޫދަނީ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖު މަސްވެރިން މިއަދު ކައިރި ިހސާބުތަކުން މަސްބާނަމުން އެ

ނޑުމެން  ބާނަމުން އެގޮސް މަސް ދީފައިވާ ބޮއިދޮށަށް  ބޭފުުޅން ނަން ނުގެ ނަމުން އެޔާމީ ދަނީ. މިއީ އަުޅގަ

ެއުކ  ކާަރކީ ަވރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއުފާކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް އިނގޭތޯ. އާެދ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިއަުދގެ ސަރު

ނެތި  އްވަކި ވިސްނުމެ ،ަވކި ފިކުެރއް ،މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަުރކާެރކޭ. ަވކި ކުލަެއއް

ނޑަ ޒާާނެގ ބަޔަކު ދައުލަުތގެ ޚަ ވަކި ށް މި ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސްމި ބަޖެޓު ހުށަހަޅާފައިވާ މަންޒަރު އަުޅގަ

ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ލާރިން އަމިއްލަ ގެދޮރު ބިނާކުރި މީހުން މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އައިސް ތިމާމެންގެ 

ނޑު ކުށްވެިރކުރަން. އާދެ، ޢިއްޒަތާއި ޝަރަާފއި ޤަދަރަށް ބަ ޔަކު އަަރއިގަންނަ ކަމަށް ާވހަކަދައްކަމުންދާތީ އެކަން އަުޅގަ

 އެ ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ދާނެ މެންބަރެއްކީ ދުރޫސުލް އަޚްލާޤު ފަހަނައަޅައިޕީ.ޕީ.އެމްގެ ެއްއވެސް މެންބަރަ

ޖެހުނީ ހަމަ ރެކޯޑަށް ޓަަކއި.  ނުޑ ދަންނަވާލަން މިވާހަކަ އަުޅގަ . އެބޭފުޅުން ގަޔަށް އަތްލައި ހަަމލާދޭކަށްނޫޅޭ

 ،ދަނީ ކަތުރުފަނިތަކެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއާވ އިދިކޮޅު ޒިންމާދާރު ޕާޓީ އެ

ޤީޤީ އެމް.ޑީ.ީޕަގިއ ހުސްކުރަމުންނޭ. އެެހންވީމާ، ޙަ އި ޑީ.އާރު.ީޕގެ ތެެރއިން ނިކުތް ކަތުރުފަނިތަކެއް ވަދެ އެ ޕާޓީ ކައިފަ

 ދޭތެރޭގައި ސަމާލުވެ ޒިންމާދާރު ިއދިކޮޅު ޕާޓީއެްއގެ ގޮުތގައި އެ  ޖެހޭ މިކަމާ ތިއްބެވި އިޚްލާޞްތެރި މެންބަރުން އެބަ

ނޑުމެން ވެސް ބޭނުން އެބަ ވޭ ބިނާކުރަނިވި ފާޑުިކޔާ ބަަޔކު  ޕާޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ަމސައްކަތްކުރަން. އަުޅގަ

ގެ އިިދކޮޅު ޕާީޓގައި ތިބެން. ޙަޤީޤީ މައްަސލަތަކަށް އެޑްރެްސކުރާ ބަޔަުކ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިިދކޮުޅ ދިވެހިހިރާއްޖޭ

ނޑާަލއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކަންކަމާ، ޕާޓީތަކުަގއި ތިބެން. އަލިފާނާިއ ދުމާއި މި ކަންކަން  އެ ހެދިފަިއވާ އިމާރާތްަތއް ފު

ނޑުމެން ބޭނުްނވަ  ،ނީ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ މި ބަޖެުޓގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ަދއްާކއިރުކުރާ ބަޔަުކ ނޫން މިއަދު އަުޅގަ
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މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ،ފުރަމާލޭގައި މިއަދު ފެނުގެ ހާލަތުގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު ސަުރކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް

ރުން ކުރަމުންގެންދިޔަ މަސައްކަތަްށ އިތުރަށް އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑަްށ މި ވާހަކަ ވެސް އަޅުަގނޑު ކުްށވެރިކުރަން.  ފެންނަނީ. އެ އުފުލަމުންގެންދިޔަ އަޑަށް ހުރަސްއެޅި މަންޒަރު އަުޅގަ

ންެގ ރަްއޔިތު ،އެާއއިެއކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަުޅަގނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. ާކުޑގެ ބާވަތްަތކުން

ނޑުްއވައި އަޑު އެހުމަށްފަހު ކާޑުެގ ބާަވތްތަކުން އެ ވިދާޅުާވ  ެލްއވީ. ެއްއެވސް ހާލަތެއްަގއި އެމަނިކުފާނު ިޑުއޓީ ކަ

މަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ ޝުޢޫރުތަކާިއ  ނޫން. އެ  ހެދިއެއް ންގެ ެއއްެވސް ކަހަލަ ޕްރެޝަރާބޭފުޅު

ނޑުމެންނަ ؛ވާހަކަތައް  ވާން ޓީމުން އިނގޭތޯ މިއަޑުތަާކއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ޒު ށް ކޮފީ މި މަޝްވަރާަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ،ބައްަދލުވެ މޭޒުތަކުން ުޒވާނުންނާ  މަނިކުފާނާ ޙަޤީޤީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނގެ ވިސްނުން ައޅުގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވަނަ  3ވޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެމޭ އިނގޭޯތ. ހަމަ އެއާިއއެކު އަުޅގަ

ބޮޑު ރަަށކީ ފުަވއްުމލައް. ފުަވއްމުލަުކގެ ވާހަކަ  ާމލެ ފިޔަަވއި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ،ޮބޑު ރަށް އަށް އެންމެ

 ދައިިދނުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުަގއިއަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާއިުރ މިައދު ފުވައްމުލަުކގެ ރަށް ގިރުމުެގ މައްސަލައަށް ަޙއްލު ހޯ

 އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ެއއް ހިމެނިފައިވާތީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވެގެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެ 

ރީތި ނަލަނަލަ އަންހެން ކުދިން އެ ޕާޓީގެ މީހުން ޖަލްސާ ބާްއވަްނވީމަ ެއކަނިތޯ ފުަވއްމުލަކުްނ ަދއްކަނީ. ރީތި ވާހަކަ މި

އެކު ގެ ިއރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅާ هللاކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ން ވިސްނާލަންޖެހޭބޭނުންވަނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެ 

އަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ަޙއްުލ  އަޅުަގނޑުމެން އުފާކުރަނީ ުފވައްމުލަުކގެ ަރއްޔިތުން އެންމެ ކަންބޮުޑވާ މައްސަލަ 

ހަވީރު ރީއްޗަށް ފިންޏަށް  ކު ައޅުަގނޑުމެންނަރުދަމާގެ މައްސަލަ. ހަމައެއާިއއެ ތަން. އެއީ ފެނާއި ފެނިގެންދާ

ނުޑމެން ގައިަގއި އަޅު ބުރު ނޑުން ނުވަތަ ކުނިޖަހާލަމުންދާއިރު އަޅުގަ ނޑުމެްނެގ ގޮ ނުޑން އަރާ ދުމުގެ ސަބަބުން ގަ ގޮ

ނޑުމެ ސް ނުހުރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑުމެން ޖަހަިއގެންދާ ސެންޓުގެ ވަެހއް ވެ  ގަިއ ްނގެ ަގއި މީުރަވސް އަުޅގަ

ނޑިމަގު، ، ނުހުރޭ. އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް މި ޙައްލު ހޯދައިދެނީ ބަޖެޓުން. ފުވައްމުލަކު ދަ އެ މައްސަލަ އަޅުގަ

ނޑު އަދި ުމޅި ފުވައްމުލަުކގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުންވޭ އަލަްށ ސެކަން ޑްރީ ތަޢުލީމު ފެށެން ދިގުާވނޑު، ހޯދަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެން ފުަވއްމުލަކުެގ  އްދުތަުކަގއި. އެމް.ޖޭ.އެމްއެކި ސަރަހަ ސްކޫލުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ޙްމަުދ އަ މަންޒަރު. ަހމައެއާިއއެުކ ޙާފިޡް ތިން މެންބަރުން ގުޅިގެްނ ުކރި މަސައްކަުތގެ ސަބަބުން ހޯލު އެޅިގެންދާ 

ންނަށް ފުރަތަމަ އިތުރުްނ އަޅުަގނޑުމެދި އޭގެޒަރު އެބަ ފެނޭ. އަމާރާތްތަކެއް އެިޅގެންދާ މަންސްކޫލުަގއި ވެސް އިތުރު އި

ކުރެިވގެން ައިއއިރު ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ުނފެނޭ ބޮޑެތި މަގުތަކަށް ަޙއްުލ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓު ޕްރިންޓު

ނޑުމެން ސަރުކާާރއިބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފަރުވާ ލިބިގެންދާ. އެހެންނަ  ބެހޭ ފަރާތްތަކާ  ކަމާ މަވެސް، އަޅުގަ

. މިއީ ރަްއޔިތުންގެ އަުޑއަހާ ސަރުކާރެއް. ށް ވެސް ޙައްުލ ހޯދައިދެއްވާފައޮތީ އެކަމަ ޝްވަރާކުރުމުގެ ސަބަބުން އެމަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެދިގެްނ މި ަޤއުމު ޮގވަނީ އަގުހުރި ކެޭރ ދަރިންނަށޭ. މެރިގެން ދެލޯ  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ
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ބަލައިެގން ގެންނާނެ ރީތި ގޮތްތައް ކަމަށް  ތިމާގެ ނަޒަރުން އެއްހަމަޚިދުމަތްކުރާ ދަރިންނަށޭ. އެންމެން  ނުވެސިހުން

 ދެން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ ދައްކާނީ؟އަކީ.  ފަދަ ދަރިޔަކަށޭ. އެއީ މިއަދުގެ ރައީސް އެ ދައްކަވާ ނަމޫނާ ެލވޭއަތުރައި

ނޑުމެްނގެ ެއކި ވަކި ާދިއރާބޮޑު ބިޔަ ބަޖެޓު ތަންފީޛުެވގެންމިފަދަ މި  މަނިކުފާނު ދެން  ތަކަށް އެދިޔައިމަ އަުޅގަ

ނެތް ނިމުން މި  ،ނެތް ނިމުން މި ލޯތްބަކަށް ،ދިޔައިމަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެްއގެ ބަަޔކު ބުނާނެ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން  ،ޝުކުރަކަށް ަޙއްޤުވާ ރަީއަސކީ ރައީސް ޔާމީނޭ. އަުޅގަ

ނޑާލަން ަގނޑުމެން މިތިބީ ނޑުމެްނެގ މި މަޖިލީހުގެ އެކި ވަކި ތަކެއްޗަށް ެގއްލުންދިން މަންޒަރު އަޅުއަުޅގަ ،ފު

ގޮތަށް  އެކު ބަލަހައްަޓިއެގންނޭ. ދެން އެފަދަ ކަންކަން އަލުން ތަކުރާރުކޮށް ދިވެހި މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ފެތުރޭކެތްތެރިކަމާ 

މި ބަޖެޓަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި  ،ބަޖެޓަކީކުރާކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަމޭ. މި 

 ދެއްވަން. ުޝކުރިްއޔާ.ޖެހޭ ވޯޓު މެންބަރުން ވެސް އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްަކވަން އެދިވަަޑިއގެންނެވި ން ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުދަ ހިސާބު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި

ހިސާބުްނ ބަޖެޓު ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ  މި، ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. އެހެންވީމާޢިއްޒަހުރިހާ 

އިޞްލާެޙއް އަދި ޭއގެ ފަހުަގއި ބަޖެޓަށް  19އާދެ،  ؛ގުޅޭގޮތުން ަނގަންޖެހޭ ވޯޓު ނީކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. ބަޖެޓާނިމު

ނޑު ކުރިްނ  ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ިއސްވެރިންނާވޯޓު އެހުން އޮންނާނެ މިއަދު ވޯޓު ަގޑީަގއި.  މަޝްވަާރކޮށްފައި އަުޅގަ

 ކަ ދަންނަވަން. އަުރވާނެ ާވހަން އެސް.އެމް.އެސްައކުން ނޯޓިސްދަންނަވާލި ފަދައި

ގެނައުމުެގ ގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭ 2111/22ޤާނޫނު ނަންބަރު ، 6.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -6.2

ބެހޭ ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ބިލަށް  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަކާ ވަންބިލު މިނި

މުއައްސަސާަތކުެގ  ދެްއވާނީ މިނިވަންޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިއެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. މި ރި

އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަސލީމް. ޢިބެހޭ ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރު، ފުނަދޫ ދާއި ކަންތައްތަކާ

 އަރުވަން.  ފުރުޞަތު

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2111/22`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެނައުުމގެ ބިލެއް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި އިޞްލާޙު ޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް ކޯ

ރީފް. އެ ބިލު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަ ވެސް، އެ ިބލު ހުށަހެޅުއްވީ މަރަދޫ މެންބަރުންނަށް

 ،ބަހުސްކުރައްަވއި އެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެެއކު ތި ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ތަޅުމަށް އައުމާ 



60 

 

ތި ވިދާޅުވި  ވެވީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެއަށްފަހުަގއި އެ ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ދިރާސާކުރެްއުވމަށް ފޮނުއް

ނުޑ ނަންތައް ދަންކޮމިޓީ އަށް. އެ ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޢިއްަޒތްތެރި ބޭފުޅުން އަޅު  . ލާނަންނަަވއިގަ

ކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ދެ ްއމަދު އިސްމާޢީލް، މައްޗަްނޮގޅީދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ އަޅުަގނުޑގެ އިތުރުން ހޯރަފުށީ

ނާން، ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ތުުލސްދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި ސިهللا ޢަބްދު

މާފަންނު އުތުރު ، ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާބްރާހީމް، ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްމެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އި

هللا ްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުފަހުމީ، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ 

ކެންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ، ން، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުޔާމި

ނޑިތީމު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން. މި  ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީގައި  ޙުސައިން، ކަ

 ބޭފުޅުން ފޮނުއްވި މި ބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ތި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ. މި ޮކމިޓީން ތި

ނޑުމެން ކޮމިޓީން މި ބިލާ. ބޭފުޅުންގެ މޭޒުޮކޅަށް ފޮނުވިފަ ޅުންނަށް ވާނީ މިހާރު ތިބޭފު ގޮތް ދޭތެރޭގައި ނިންމި  އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ނިންމެވި ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލު އަދި  އެުކަގއި ތި މި ރިޕޯޓުގައި ެއކުލެިވގެންވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓާ

ެއއްޗެހި ފޮނުވިފަިއވާނެ. އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި މި  ވި ބޭފުޅުންގެ ހާޒިރީއާއިގެްނނެކޮމިޓީގައި ަބއިވެިރެވވަޑަ 

މަސައްކަތް މިހާ އޮމާންކޮްށ ގެންދިއުުމގައި އެިކ ޕާޓީަތކުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެކި 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި  އެކު ރިކަމާ ބާރުލުމަށް އިޚްލާޞްތެދާއިރާތަކުެގ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ދެއްވި ެއއް

ގޮތުން ކުރަންޖެހުނު ކަންކަމުގައި ިއދާރީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ވެސް ވެދެްއވި އިޚްލާޞްތެރި  އެުކގަިއ އިދާރީއެއާ 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް  އެހީތެރިކަމަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެއަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

ނޑު އަދި ައނގަބަހުން ވެސް ތިމި ބޭފުޅުންނަށް މި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމޭ  ހާރު މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިފައޭ ވާނީ. އަުޅގަ

 ލިޔުމުގަިއވާ ގޮތަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ބެހޭ ކޮމިޓީ ންތައްތަކާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަ

އިބު މުޤައްރިރަށް ވެސް ޝުކުރު ަދންނަވަން. އަދި އެ ކޮމިޓީގެ ދަންނަަވން. އަދި އެ ކޮމިޓީގެ ނާ  މުޤައްރިރަށް ޝުކުރު

ނޑު ޝުުކރު ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ޖުމްލަ އެއް ގަިޑއިރުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑައެޅިފަ   59މިނެޓު  12އަށް  ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 57ިމނެޓު  .2ވަނީ. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  އިވަގުތު ކަ

އަށް  ދާލަތު ޕާޓީސިކުންތު. ޢަ 15މިނެޓު  3އަށް  ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ 29މިނެޓު  .އަށް  ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

މިނެޓު. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް  3

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބެހޭ ޤާނޫނަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  ަތކާކޯޓު 2111/22ންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަ

ނޑު ބަލައި ެއ ގުިޅެގން ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް އަުޅގަ ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙާ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ަގނަޑކީ އެ ދޭތެރޭަގއި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް އަުޅަގނޑު މި ތެދުވީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ައޅު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ

އެްނމެ ގިނައިން އިންސާުފެގ ދަތުރުގައި މަަސއްކަތްކޮްށފައިވާ އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ

ޢަދުލްއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާ ދާއިރާ  އިޞްލާޙުކުރަން ބޭނުންވެގެން އިޞްލާޙުކުރަުމންދާ ޕާޓީގެ މެންބަރެއް. 

މި ބިލު ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ޕާޓީގެ ޤައުީމ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމުމެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ މެންބަރަކު މި ތަނަށް 

ނޑު ވަރަށް  ނިންމާފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ނިންުމމެއް ެއގޮތަށް އޮތްކަުމގައި ީވނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕާޓީގެ މެންބަުރންނަށް ވެސް ދަންނަވަ ން ޭބނުންވޭ، ައޅުަގނޑުމެން މި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ައޅުގަ

އިޞްލާޙަށް ވޯޓުދީ އަލުން ޢަދުލްއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާ ދާއިރާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން 

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ޕާލިެމންޓްރީ ގްރޫޕް ހިނގާ ޮގތާއި އެ ހުރިހާ ކަމެއް  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާށޭ. އަުޅގަ

ރަށް ަރނގަޅަށް އެނގޭ. އަދި ހަމަެއއާެއކީަގއި އެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ފަރާތުން ޕާލިމެންޓްރީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަ

ނޑަށާއި  ގްރޫޕްގެ ީލޑަރު މި ތަނުގަިއ ވިދާޅުިވ، ެއ ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް އިޙްތިާރމުކުރާ ކަމަށް އަުޅގަ

ިވ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރުމާ ގުިޅގެން. ޝަރީފަށް. އެއީ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝަރީފް ހުށަހެޅުއް

އެހެންނަމަވެސް މި ހުށަހެޅުމަކީ އެއީ ޕާީޓގެ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ބަލައިގަެނވެން ނެތް ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑުމެްނގެ ޕާީޓ އަކީ ފަހަރެްއަގއި ވެސް؛ ާޚއްޞަކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުަތާކ ބެހޭ ދުވަ ހުަގއި ައޅުަގނޑު ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ދަންނަވައިލާނަން. ކުރެވޭ ކަެމއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ތިމާމެން ނޭދޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މީހާ އެއްކައިީރަގއި ބަހައްޓާފައި 

ނޑުެމންގެ ޢާއްމު މެންބަރުންގެ  ދާ ޕާޓީއެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ޕާޓީ އެކުެލވިގެްނވަނީ އަުޅގަ

. ޢާއްުމ މެންބަރުން މިދިޔަ ގާްތަގނޑަކަށް ަހއެްއކަ އަހަރު ަވންދެން ކުރި އިހުތިޖާޖަކީ މި މަޞްލަޙަތާ އެީކގައޭ

ރާއްޖޭަގއި ޢަދުލްއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާ ދާއިރާ އަށް ަބދަލުތަކެއް ގެަނއުން. މި ުފރުޞަތަކީ ެއކަމާ ގުިޅގެން 

ޑު އާބާދީެއއް ިހމެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީ އޮންނަ ައއްޑު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ާޚްއޞަކޮށް ައއްޑު އަތޮޅު، ާރއްޭޖގެ އެންމެ ބޮ

ނޑު އެ މެންބަރާ  އަތޮޅުެގ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަކަށް ވާތީެވ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ެއީކގަިއ އަުޅގަ

ނޑު މި އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ނޑު ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަ ދޭނަން. އަދި އެުކގައި ހުރި ކަމަށް ސާބިތުކޮށްދެމުން އަޅުގަ

މިކަން ފާސްކުރުމުގައި އަުޅަގނޑު އެދެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި ޕާޓީތަކުަގއި ދެން ތިބި މެންބަރުން 

ވެސް މި ކަމުގައި ބަިއވެރިަވަޑއިގަތުމަށް. މީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުމަތިވެގެންދާ އިޞްލާެޙއް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމައާ 

ންނަވަންެޖހެނީ. އެއީ އަުޅަގނޑު ޕާީޓެގ ސިޔާސީ ހަޔާތުަގއި މި ަތނަށް އައިއިރު ުދވަހަކު ވެސް އެކީ މި ވާހަކަ ދަ
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ނޑުމެން ވާހަކަދައްަކއި ނިމުނީމާ ތެދުވެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ މީހަުކ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކަށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ނުޑމެން މަގުމަތިކޮށްލާފައެއް  ނެތް. ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސް ތެރެއަށް އެކަނި އެްއވެސް މީހަކު އަުޅގަ

ދޫކޮށްލާފައެއް ނެތް. ކޮންމެ ހާލަކާ އެީކގަިއ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ތިބީ މިހާތަނަށް ެއކުަގއި. އެހެންނަމަވެސް މި 

އަށް ނިންމީ އިޞްލާޙާ ުގޅިގެން މި ވެގެްނ އުޅޭ ގޮތެއް ރަނގަޅަށް ދިާރސާކޮށް ބެލުމަށްފަހުގައި ައޅުަގނޑު އަިމއްލަ 

ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާ ެއކީަގއި މިކަން ކުރާެނ ކަމަށް. އަޅުަގނުޑ ެއގޮތަށް ނިންމީ ެވސް ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް هللا މާތް 

ނުޑ މި ތަނުގައި، މި ރާއްޖޭެގ މާލޭގެ މަގުމަތީަގއި އަމިއްލަ  ކޯޓުތަުކގެ މުހިއްމުކަން އަްނަގއިދިނުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ކަ ދައްަކއިގެން ައޅުަގނޑާ ދިމާލަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިލުން އައި ތަނަކީ މި މަޖިލިސް ކަމަށް އަށް ކޯޓެއް ހެދި ވާހަ

ވެފައި، އޭރު އޮތް ޑީ.އާރު.ޕީެގ މެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅު މެްނބަރުން އެ ހުރިހާ ވާހަކަތަެކއް ދައްކާފަިއވާއިުރަގއި ެއކަމުގެ 

ނޑު  ގެޖެހުނު އެކެއް އުފުލަން އެންެމ ބޮޑު މުސީބާތެއްއެންމެ ބޮޑު ލަދަކާިއ  ނުޑ ހުރީމު. އަުޅގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ރީ ހިއަނެއްކާ. އަޅުަގނުޑ އަިދވެސް މިދެންނެވީ މުސީބާްތ ުއފުލާ މަޤާމަކު ނޫން  އަދިވެްސ މި ހުރީ އެ މަޤާުމަގއި. މި

އަދަދު ވެސް  ގެންނަން. ކޯޓުތަުކގެ ަފނޑިޔާރުްނގެށް ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙުހަމަ މިދެންނެވި ގޮތަ

އަްށ ހެޔޮ ގޮތްތަެކއް ގެންނަން.  ކުރާ ދާއިރާ. އަދި ރާއްޭޖގެ ޢަދުލްއިްނސާފު ޤާއިމުކުރަންބަދަލުބަދަލުކުރެވެންޏާ 

ގޮަތކީ މިކަމާ ގުިޅގެން އަންނަ ބަދަލުތަކުެގ ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯޓުތަުކގެ  އަޅުަގނޑު އެދޭ

ައކީ ރަްއޔިތުން އިތުބާރުހިފޭ،  ކުރާ ދާއިރާޞާފު ޤާއިމުނުާވއިުރގައި މި ާރއްޖޭގެ ޢަދުްލއިންނަންތައް އިތުރަށް ފޮ

ނޑު ވެސް ރައްޔިތުން އިތުބާރު ނޑިޔާުރގޭަގއި، ަޤބޫލުކުެރވޭ ަފދަ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ފޮުނވުން. އަުޅގަ ކުރަން ފަ

ނޑު .ޚާއްޞަކޮށް ސުޕްރީމް ކޯުޓަގިއ އޮތް  ނަން.  .މެްނގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ނަމަކީ ސަުރކާރުްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމް ތަނުގައި ިތއްބެވި މެންބަރުންނަީކ  އެ ނަން ފޮނުއްެވވީ .ހޫރިއްާޔ އެ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

. އިންސާނާގެ އިންތިޚާބުތަކަށް އަަރއިގަެނ، ެއކިއެކި ކަންތައް އެކި ގޮްތގޮތަްށ ކޮށްފާނެ ބައެއް ކަމަށް ބަލަިއގެނެއް ނޫން

ކުރާނެ ގޮތެއް  މީހާ ކަން ބޭރުފުށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެނީ. ޝަރީޢަތަކީ އެތެޭރގެ ފުށް ކަމަށް ާވއިރުަގއި އެ 

ނޑުމެންނަށް ދުވަސްތައް ބަދަލުވަމުން ކަންކަން ދިމާވަމުން މި ދަނީ. މި ރާއްޖޭގެ  އެްއވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭ. އަޅުގަ

ކަމުަގއި ިވޔަސް ރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރި އިމުުކރިޔަސް، މިޖޭަގއި ސަރުކާރެއް ޤާ ޔަސް، މި ރާއްބަޖެޓު ފާސްކުރި

ނުކުރެވޭހާ ހިނދަކު ާވ ޢަދުލްއިންޞާފު މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް މާތްރަސްކަލާންގެ އަްނގަވާަފއި

ުނވަތަ މިނިވަްނކަމެއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަަކށް ވެސް އެްއވެސް އަރާމެްއ، އުފަލެއް 

ތަނަށް  އެީކގައި އެދެން މި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން މި އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަުބވެިރކަމާ

ނޑު ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ވަަޑއިގެެނއް ނެތް. އެ ުދަވހު ވެސް ައޅުަގނޑު އެ މެންބަރަށް ތާއީދުކޮށް ވާހަ ކަެދއްކީ. އަުޅގަ

ދާލަތު ޕާޓީެގ ގެ މެންބަރުންގެ ކިަބއިން ވެްސ، ޢަބަރުންގެ ކިބައިން ވެްސ އަދި މިތާނަގއި ތިއްެބިވ ޖޭ.ޕީމެން

ނުވާ މެންބަރުގެ ކިބައިން ެވސް އަޅުަގނޑު އެދެން މި ވެސް، ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް މެންބަރުންގެ ކިބައިން
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ކުރާ ދާއިރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލްއިްނޞާފު ޤާއިމުެވނީ އެ ދެ  ،އިޞްލާޙަށް ތި ބޭފުޅުން ޯވޓުދެއްަވއިފި ނަމަ

ނުޑމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވާށޭ. هللا އިޞްލާޙުކުރުމަށޭ. މާތް  ރަސްކަންފުޅަށް ޓަކައި މިކަމުގައި ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނޑާއި ޝަރީާފ އެކަނި ތިއްާބއޭ. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ޢި  އްޒަތްތެރި މިކަމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީން އަދި ފެންނަނީ އަޅުގަ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި  ޙުސައިން  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދަށް.

 

 މަތިވެރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް ހުށަެހޅިފައިާވ އިޞްލާުޙ މިނިވަން ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީ

ެގ ާލއިުރގަިއ، މަސްވެރިންގެ ދުވަހު މެދުގައި ެއއްެޗއް ދަންނަވައި މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓާ

އަކީ މަސްވެރިން ގިނަ ދާއިރާެއްއ  މަތިވެރި ދާއިރާޚާއްަޞކޮށް ޖޭގެ އެންމެހައި މަސްވެރިންނަށް، ނިޔާ ދިވެހިރާއްތަހު

ިހ ސަރުކާރަށް ވެސް ދުވަހުެގ ށް ވާތީ އަޅުަގނޑު ދާިއރާގެ ހުރިހާ މަސްވެރިންނަށް އަރިސްކުރަން. އަދި ދިވެކަމަ

ގެ ލުގައި ފެނުން ަވރަށް ދަތި ހާ ނިޔާ އަރިސްކުރަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި ދުވަްސވަރަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުތަހު

މައްސަލަިއގައި އުޅޭ ދުަވްސކޮޅެއް. އެކަމަށް ހަމްދަރުދީ ފާޅުކޮށް އަދި ފެނުގެ މަްއސަލަ ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި 

ެއކު ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާީތ  މަޖެންސީ ފިަޔވަޅުަތއް ހަރުދަނާކަމާރުކާރުން ައޅުްއވަމުންގެްނދަވާ އިސަ

ނޑު ޤަބޫސަރުކާރަށް ޝުކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަިދ ކުރާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭެގ ލުރުދަންނަވަން. އަޅުގަ

ގޮތެއްަގއި ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ން އެކަމަށް ދަނީ ވަރަށް އެކަށޭނައަދި ސަރުކާރު ޓާސްކު ފޯސްގެ މެންބަރުންނާ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ ބެކަޕް  2113ފުޅުހުންނާނެ ޕްލޭނެއްގެ ވާަހކަ. ހަނދުމަ  ފިޔަވަުޅއަުޅއްވަމުން. އަުޅގަ

ކީ ވަނަ ުދވަސް. ނިުއޔޯކަ  12ގަސްޓް އޮ  2113ހުންނާނެ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހަނދުމަފުޅުައޅުަގނޑަށް ޔަޤީން ، ގައި 

އަދި މެދު ހުޅަނގުގެ ގިނަ ސްޓޭޓުތަެކއް ކަރަންޓް  ތޯ. އެމެރިކާގެ ނިުއޔޯާކއި އިުރއުތުރާކުރިއަރާފައި އޮތް ތަނެއް ނޫން

ނިޑގެން ވިޔަސް ގިނަ ތަންތަނަށް  ލިބުނު ކަމަށް ގަިޑއިރު ކަރަންޓު 2ތަންތަނަށް  ން އެީކެއކަށް. ބައެއްދިޔަ މުޅިކެ

ތަނެއްގެ ސޮފްްޓވެައރއަކަށް  އަކީ ހަމަެއކަނި ެއއް މަްއސަލަ ދުވަސް ފަހުން. ކޮބައިތޯ ބެކަޕް؟ ލިބުނީ ދެ ކަރަންޓު

އޮތް  ޮގސް ތިރީގައިން ނަރެއް އޯވަރލޯްޑ ވެގެންތަކުޖެހުނު ކުޑަކުޑަ މައްސަލަައުކން މަތީގައި ދަމާފައިވާ ނަރު

ނޑެްއަގއި ޖެހިގެން ގޮްސ ޖެހުނު މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، ބެކަޕް ޕްލޭން ހުއްޓަސް ކަންކަން ހުއްޓަސް މިކަހަލަ އޮފިގަ

ބެހޭ ކަންކަން ދިމާވެދާނެ. އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް މި ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނާ 
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ނޑަަކށް ނޭނގޭ ސަރުކާރަކުން ކަެމއް، ކޮންމެ ތަނަކުން ކަމަ ގޮތުން މީގައި ގެންނަން މި ށް އުޅޭ އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަ

ތަށް ބާްއވާފަިއ ކޮށާލުމަށް ގެނެވިފަިއވާ ިއޞްލާޙެއް އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުައސާސީ އެްއގޮވިޔަސް މީ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ލޭ

ކުދިކުދި ބާކޮޅު މިހެން ހަދައިގެން ޭއގެ ރޫހާއި މަޤްޞަދު ދުްއވާލުމަްށ  ،ގޮތަށް ެއނބުރެމުން ވަށަިއގެން ެއކިެއކި

ނޑު ދަންނަވައިކޮށްފައިވާ  ސީގައި ލާނަން އެއް ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އާދެ! މިހާރު ޤާނޫނުއަސާކަމެއް. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑިޔާރުން ަވކިކުރުމުގެ އްޔާ ޖުޑީޝަލް ން ވެއްޖެ . އާދެ! މި އޮންނަ ގޮތުވަނަ މާއްދާގައި 152ންނަނީ އޮ ވާަހކަ މި ފަ

މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ބަލާފަިއ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ޭއނަގެ މައްސަލަތަެކއް ނުވަަތ ޤާބިލު ނޫން ވެގެން

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި މި  5ކުރެވޭ ޤާނޫނުގައި އޮންނަނީ. މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މި ރައްޔިތުންގެ

ނޑިާޔރުންގެ މައްސަލަ ރައްޔިތު 2ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވަިކކުރަން ބޭނުންވާ  3ތާ މި ޤާނޫނު ފާސްކުރާ ،ބުނަނީ ްނގެ ފަ

. ރޭަގިއ މައްސަލަ ނިންމަންޖެހޭނޭދުވަހުެގ ތެ .. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާތާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭނޭ

ގޮތުަގއި ަހމަ ރަނގަޅަށް ވިސްނަވާަފއި  ވާއިންެނވި ވަރަށް ަކއިރީަގއި ވެސް. އަޅުަގނޑަށް ހީ  އަޅުަގނުޑގެ އަޚް އެބަ

ރީ. އަޅުަގނޑުމެން ޑިޮމކްަރސީއޭ ިކޔަިއގެން އުޅެންޏާ، ރާވާަފއި ިމހި މި ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަްނކަން

ްއޔާ، އެ ކޮމިީޓގައި އިންނެވި ބޭފުޅެއް މި އިންނެވީ ވެސް. ޤާނޫނީ ވަކީލެްއ ނޫނީ މީހުންނޭ ކިޔާ ކަމަށް ވެއްޖެޤާ

ނޑުވާލު ނޑިކުރުމަށް މި ބޭފުުޅން އިނގޭތޯ. ޤާނޫުނއަސާީސެގ ރޫޙް ކަ ނިޑބޮ މަށް، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބޮ

ނުޑ ހައިރާްނވާ ކަެމއް. ާޤނޫނުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ުކރެވެން ހުންނާނެ އިނގޭތޯ. މަސައްކަތް ކުަރއްވަީނ މި. ައުޅގަ

ަގނުޑ މިއަކަްށ ތާއީެދއް ނުކުރާނަން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަންކަްނ ކުެރވެން ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅު

ނޑު މި ވޯޓުގައި ަބއިވެރި ެވސް ނުވާނަން. މީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރަން ސް މިއަކަށް ތާއީދެއް ނުކުާރނެވެ . އަޅުގަ

 އުޅޭ، ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަެމއް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ހިސާބުން މި ރިޕޯޓަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއެގންނެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރި

ނޑަައޅަން. ޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީމި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، މި ރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ކަމުގައި ކަ

މަތީން  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެ 3ގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 5.ަގވާއިުދގެ  ،އެހެންކަމުން

ވަނަ ިކޔުން ިއއްވަން.  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިުލގެ  2111/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދަންނަވާލި ފަދައިން މިއަދު ވެސް ންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ކުރިންޯވޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަ .އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 ގައި. އެެހންކަމާއެްއކޮށް ޯވޓުެގ ަވގުތަްށ ބަދަލުގެންނަން ޖެހިފައި މ11311ިވަީނ ހެނދުނު  އަޅުަގނޑުމެން ފަށާފައި 

އިން ޢިއްޒަތްތެރި ޛަރީޢާ އެސް.އެމް.އެްސެގ  ގެ ލީޑަރުންނާ މަްޝވަރާކޮށްފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، ިސޔާސީ ޕާޓީތަކު

ނުޑ ދަންނަވަން. އަދި ދެންމެ ނިމިގެންދިޔަ އެޖެންޑާ ައއިޓަުމ  މެންބަރުންނަށް ވޯޓުގެ ގަޑި ދަންނަވާނެ ވާހަކަ އަުޅގަ
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ހިސާބުން ޢިއްޒަތްތެރި  ެގ ދަށުން ނަގަންޖެހޭ ޯވޓު ވެްސ ޯވޓު ގަީޑގަިއ ޮއންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މ6.2ި

 މެންބަރުންނަށް ހުސް ވަގުތުކޮޅެއް އަުރވަން.

 

 ]އަށް 15311އިްނ  12312: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން .

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަުތގަިއ ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަްތ ކުރިޔަށް ގެންދަން ކަމަށް 3އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މިއަދުގެ 

މުގެ ކުރިން ކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ މަރުޙަލާ. ވޯޓު ނެގު ހުރި ކަންވޯޓަށް އެހުމަށް  . ޖެންޑާ އަިއޓަމުއޮތީ އެ މި

ެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގަިއ ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްަފހު(. އާދެ! މި ފުރުޞަތުަގއި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައި

 ކަންތައްތަކާ  އައްަސސާތަުކގެލާނަން. މިނިވަން މުދަންނަވައި މިޓީަތކަށް އައި ަބއެއް ބަދަލުތައްޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ ކޮއަ

ފްގެ ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ޢިއް

ެދްއވުން ޝާހިދު ހަމަޖައްސަވައިމަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްއިކޮމިޓީ އަށް ހުޅުދޫ ދާއެ ބަދަލުގައި 

 .11މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު  ،އެ ލިޔުން ލިބުމުން. ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާިލމެ އެދިަވޑަިއގެން

ގެ ލީޑަރުންނަށް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުތަކުގެ ޕާޓީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . އެހެންކަުމން، ގައި އަްނގާފަ 2112ބަރު ޑިސެން 12ކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  އެ

ކުރަން. ސަރުކާުރ ކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާން ން އެމާްއދާގެ )ހ( ަގއި ވާ ގޮތުެގ މަތީވަނަ  .11ގަާވއިދުގެ 

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތު އަދާކުރާ މިްނަވރު ބަލާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާފާންނު އުތުރު ާދއިރާގެ ލިއްޔައޫމަސް

ރޮޒައިނާ އާދަމް  އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުއެ ކޮމިޓީ އަށް ފަހުމީގެ ބަދަުލަގއި  އިމްތިޔާޒު

 ،ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއާވފައިވޭ އެ ލިޔުން ލިބުމުންޕާލިމެ.ީޕގެ ެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީހަމަޖައްސަވައި

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ން މަޖިލީހުގައިމަތީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ .11މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު 

. ންގާފަގައި އަ 2112ބަރު ިޑސެން 17ށް އެ ކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ގެ ލީޑަުރންނަޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ކަން ެއގޮތަށް  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން އެ .11އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ެބހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  ކުރަން. މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާއިޢުލާން

ންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީ އަށް ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ ޢިއްޒަތްތެރި މެ
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އެ ިލޔުން  .ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިމެއެެދއްވުްނ ދަމް ހަމަޖައްސަވައިއާ

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  ން މަޖިލީހުގައިމަތީ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ .11މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު  ،ލިބުމުން

. ގަިއ އަްނގާފަ 2112ޑިސެންަބރު  17ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ީލޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ ެއސް.ެއމް.އެސްައކުން 

ކަން ެއގޮތަށް ން އެ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީވަަނ  .11އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ކުރަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ގަވާއިދު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ައއްޑޫ ީމދޫ ދާއިރާގެ އިޢުލާން

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަްށ މާފާންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިާޔްޒ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ 

. ެއ ލިޔުން ންޓްރީ ގްރޫޕުން ިސޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޕާލިމެދެްއވުްނ އެއްސަވައިފަހުމީ ހަމަޖަ

ޓީތަކުެގ ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ .11މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ލިބުމުން، 

. ގަިއ އަްނގާފަ 2112ޑިސެންަބރު  17ސް.ެއމް.އެސްައކުން އެ  ކަން ވާނީޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރންނަށް އެ

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން އެ ކަން ެއގޮތަށް ވަަނ  .11އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ނޑުގެ ވާތް )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ކުރަން.އިޢުލާން ހުރިހާ މެންބަރުން،  ރީގައި ޢިއްޒަްތތެރިފަރާތުން ދެވަނަ ބައަޅުގަ

 ... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އެހެންނަމަވެްސ، ެއއް ކާޑު .މެންބަރުން ތިއްބެވި ކަމަށް ެއބަ ދައްކާ

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ެތރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ، 1..އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -1..

އިޓަމުގެ ދަށުން ިމއަދު ފުރަތަމަ މި އޮތީ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވޯޓަށް ެއއްެސވުން. އާެދ، މި އެޖެންޑާ އަ 

އިޞްލާަޙކަށް ަދންނަވާލަންޖެހޭ ވޯޓަށް. ޭއެގފަހުގައި އެއާ ގުިޅގެން ބަެޖޓަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން.  17ވޯޓު. 

ނޑު އެގޮތު  21އެހެންވީމާ، ބަޖެޓާ ގުޅޭ  ގެ މަތީން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވޯޓެއް އޮންނާނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ  93ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުންނާއި  93ޓަކައި ަގާވއިދުގެ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް. އާދެ، އެންމެ އިޞްލާޙެްއ  93އަޅުަގނުޑ ދަންނަވައިލާީނ 

ނީ. ޢިއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލަދެްއުވމަށް އަދިވެސް ެއއް ފަހަރު ހުށަހެޅިފައި ވަ

 2115ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި 

މިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން. މި އިޞްލާޙު އިއްަވަވއިދެްއވުމަށް  93ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް ގަާވއިދުގެ 

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އާދަމް ހުށަހަޅުއްވައި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ 

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2115އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. 
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ގެ )ށ( އަންނަނިިވ ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރެކޮމަންޭޑޝަންތަކު

 ެގ )ށ( އުނިކުރަން. 5..ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތަކށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.        ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 .2    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   3.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 .3      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 3.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 95މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދެއްިވ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު.2. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 13. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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އެހެންކަމުން، މި  .3.. ޖުމްލަ؛ .3. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 3.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ުތކޮޅަކަށްފަހު(އިޞްލާޙު ފާހެއް ނުވި. )ވަގު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފަިއ  19ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް. )ނ(ގެ ދަށުން  93ގަާވއިދުގެ 

ޙު. މި ހުށަހަޅުއްވާ ިއޞްލާهللا ވަނީ. ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު؛ ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 އިޞްލާޙު ިއއްަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ހުށަހަޅުއްަވއި، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ  2115މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާ ރެކޮމަންޭޑޝަންތަކަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުން. 

 އްސައިދިނުން.ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ފަގީރުންގެ ލިސްޓުގެ ދަށުން ސަބްސިޑީ ލިޭބ ގޮތް ހަމަޖަ -5..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللا.ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް.        ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 7.    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ
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 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   6.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 6.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 95ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 32. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 7.ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި . ވަކި ގޮަތކަށް 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .6.. ޖުމްލަ؛ 37. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 6.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއް ނުވި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުްއވާ هللا އިޞްލާޙު. އާެދ، އެީއ ގަޮލޅު އުތުުރ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު ދެން އޮތް

 އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވަން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޅުއްަވއި، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ހުށަހަهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ  2115މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަށް އަކުެރްއ 

އެކަިނވެރިންގެ މައިންނަށް ފަީގރުންގެ ލިސްޓުގެ ދަށުްނ ސަބްސިޑީޒް ލިބޭ ގޮްތ  -5..ތުރުކުރުން. އި

 ހަމަޖައްސައިދިނުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 
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 ]ޓުދެްއވުން ވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللا.ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް.        ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   6.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 6.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 95މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 32ްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދ91ެތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހެންކަމުން، މި އެ .6.. ޖުމްލަ؛ 37. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 6.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާހެއް ނުވި.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަރިޔާ

ވަނަ އިޞްލާޙު. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  3ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ )ނ(

 ންނަވަން.އިޞްލާޙު އިްއަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަ ހުށަހަޅުއްވާ
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 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވައި، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ 

ވަނަ އަހަރަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  2115ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު. هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

ެރްއ އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ެރކޮމަންޑޭޝަންތަކަށް އަކު

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް އަދި ތެލުގެ ާބަވތްތަކުން ނެގޭ އިމްޕޯޓް ިޑއުީޓން ލިބޭ އާމްދަނީ  -5..އިތުރުކުރުން.  ބަޖެޓުގަިއ ހަ

 ނުހިމެނުމަށް.

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ދެްއވުން އެދެން. މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު ބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެން

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯ

   5.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 5.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 95ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 31. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ޯވޓުަގިއ 11ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 22މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .5.. ޖުމްލަ؛ 39. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 5.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނުވި. އިޞްލާޙު ފާހެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ  ؛ނަ އިޞްލާޙުވަ  2)ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ 

 މަށް އަމީންޢާއްމަްށ ދަންނަވަން.ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ިއއްވާލަެދއްވު

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކޮމަންޑޫ، އިހަޅުއްވަ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަ

ވަނަ އަހަރަށް މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2115އިޞްލާޙު.  ާތއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ނާޝިދު އަޙްމަދު މެންބަރު

 މެންޑޭޝަންތަކަށް އަކުރެއް ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރެކަ ފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާޓްރެޜަރީން 

ނޑޫ، ހަކުރު،  އަށް އިމްޕޯޓުކުރާ ދިވެހިރާއްޖެ -5..އިތުރުކުރުން.   ޓީ އުބާވަތްތަކުން އިމްޕޯޓު ޑި  މި އަދި ފުށްހަ

 ނުނެގުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ނާޝިދު  ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 91    ގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   7.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ބޭނުންވާ އަދަދު: ފާސްވުމަށް

 7.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއް ނުވި       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 95ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 33މަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކ91ަތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .7.މްލަ؛ . ޖ21ު. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 7.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނުވި.  އިޞްލާޙު ފާހެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހެޅުއްވި  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ ވަނަ އިޞްލާޙު؛ 5ދަށުން ހުށަހެޅޭ )ނ(ގެ 

 ދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އިއިޞްލާޙު ިއއްަވވަ 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ، ހުށަހަޅުއްވައި އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރުޢިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2115ިއޞްލާޙު.  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ

މެންޑޭޝަންތަކަށް އަކުރެްއ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރެކަ ފައިވާ ޅާމަޖިލީހަށް ހުށަހަ ރައްޔިތުންގެ ންޓްރެޜަރީ

ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ ަމތިން މަސްވެރިންނަށް ތެލުގެ  -5..އިތުރުކުރުން. 

 ިމލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުން.  111ސަބްސިޑީގެ ގޮުތގައި 
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 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އާދަމް  ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް  މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ ރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަ

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭ

   7.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 7.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއް ނުވި       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 95ޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯ މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 33. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު .26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .7.. ޖުމްލަ؛ 21. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 7.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި   މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ނުވި. މި އިޞްލާޙު ފާހެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައައްޑޫ މީދޫ ދާއި .ވަނަ އިޞްލާޙު 6)ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ 

 އިޞްލާޙު ިއއްަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ތެރި މެންބަރު    ޅުއްވައި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްޒެއިނާ އާދަމް ހުށަހައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރޮ

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ  2115އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުުކރައްވާަފއިާވ އިޞްލާުޙ؛ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރެޮކމެންޑޭޝަންތަކަށް އަކުރެްއ  ލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށްޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ނޑުވެރިންނަށް ސަބްިސޑީެގ މަތީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓން ނިންމާ ގޮތެއްގެ ރައްޔިތުްނގެ -5..އިތުރުކުރުން.  ން ދަ

 ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުން. މިލިއަން 5.ގޮތުަގއި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން ދުދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިނާ އާދަމް.ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   7.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭ

 7.        ޖުމްލަ:
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 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޙާޒިރުވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 95މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 33ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މ91ެއަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި 26

 ނުވި. މުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްއެހެންކަ .7.. ޖުމްލަ؛ 21. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 2.7މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމަންޑޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި  .ަވނަ އިޞްލާޙު .)ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ 

 މަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އިޞްލާޙު ިއއްަވަވއިދެްއވު

 

 ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

މަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ކޮ

އަހަރަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2115 .ދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތާއީهللا މެންބަރު ޢީވާ ޢަބްދު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރެކޮމެންޭޑޝަންތައް  އަންނަނިވި ގޮތަްށ  ޖެޓަށްލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރަން ބޭނުންވާ ޓެކްސްތައް، ޓެކްސް ނެގޭ ފަރާތްތަކަށް  -އިޞްލާޙުކުރުން. )ދ(

 ނުކުރުން.ތެއް ދިނުމަށްފަހު ނޫނީ ތަޢާރަފްތައްޔާުރވުމަށް އެކަީށގެންވާ ުމއްދަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللا.ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު  :ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު
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 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

   9.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 9.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޙާޒިުރވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 95ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 32. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަުދ؛ 91އަދަދު؛ 

ރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބ26ަ

 ނުވި. މި އިޞްލާޙު ފާހެއް .9.. ޖުމްލަ؛ 21. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 9.މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނާޝިދު ހުށަހެޅުއްވި  ކޮމަންޑޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު .ަވނަ އިޞްލާޙު 9)ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ 

 އިޞްލާޙު ިއއްަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:އިްއވެ  މޭޒުން އިދާރީ

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ހުށަހަޅުއްވަިއ، މަރަދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން  2115ޞްލާޙު؛ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އި

އަންނަނިވި ގޮތަށް ައކުެރްއ  ށްްއވާފަިއވާ ރެކޮމެންޑޭޝަނަހުށަހަޅު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް

މަހަކުްނ  ެޓއް ކޮންމެ ތިންކުެރވިގެްނދާ ގޮތުގެ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޛުދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ތަންފީ -އިތުރުކުރުން. )ތ(

 އެެވ.  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 .2    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   7.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 7.        :ޖުމްލަ

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޙާޒިރުވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 95މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

ނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެނ32ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި .2

 . ނުވި އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއް .7.. ޖުމްލަ؛ 21. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 7.މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ަވނަ އިޞްލާޙު. ޮތއްޑޫ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ހުށަހެޅުއްިވ  7)ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ 

 މަށް ދަންނަވަން.އިޞްލާޙު ިއއްަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއް

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

މެންބަރު ޅުއްވަިއ، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ހުށަހަތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓް ިރކޮމެންޑޭޝަނަްށ  2115އިން ޝަހުދީ ާތއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ ޙުސަ

ދުމަތް ކުރިއަށް ކައުންސިްލތަކުންދޭ ޚި އިންސިލްތަކުގެ އޮީފސް ހިންގުމާއިތުރުކުރުމަށް. ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައު

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާީރ  ،ަގއި ފައިސާ ަކނަޑއަޅާއިރު ަޚރަދުތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ރިކަރެންޓް ގެންދިއުމަށާއި

އާއި  ން ރަށްރަށުގެ އާބާދީމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ަގިއވާ ގޮުތގެ 92ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނގެ 

އްދަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީްނ ހަމާއި، ބަނދަރާ އަދި ފަޅު ބޭނުންކުރާ ސަރަބި

 ެއވެ. ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިން ޝަހުދީ.ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   9.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 21      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 9.        ޖުމްލަ:

 ހެއްނުވި ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޙާޒިރުވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 95މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 32އަދަދު؛  . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގ91ެއަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 1. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26

 ނުވި.  މި އިޞްލާޙު ފާހެއް، އެހެންކަމުން .9.. ޖުމްލަ؛ 21. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 9.މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮތއްޫޑ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި އިބްރާހީމް ަޙސަން ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު  .ވަނަ އިޞްލާޙު 11)ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ 

 އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާްއމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ޅުއްަވއި، ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާުރ ތްތެރި އިބްރާހީމް ޙަސަން ހުށަހަގެ ިޢއްޒަތޮއްޑޫ ާދއިރާ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓް ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް  2115އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއާވ އިޞްލާޙު؛ 

ކަްށ ޢަންގުމަށް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ މަޝްރޫގެ ދަށުން ވަކި ރަެށއްަގއި ހިއިތުރުކުރުން. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ 

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން  ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިކުރެވޭނީ ރައްކަށް ހޭދަޢަިއސާ އެހެން މަޝްރޫފާސްކޮށްފައިވާ ފަ

 ފާސްކޮށްގެންނެވެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   ..     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ..        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ . ޙާޒިރ95ުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91އަދަދު؛ 

 . ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި 1. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26

 އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. .... ޖުމްލަ؛ 37. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ..މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ހުށަހެޅުއްިވ  .އިޞްލާޙު ނަވަ 11)ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ 

 ިއއްަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.  އިޞްލާޙު

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ޅުއްަވއި، ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާުރ ތްތެރި އިބްރާހީމް ޙަސަން ހުށަހަތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަ

ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓް ރެކޮމެންޭޑޝަނަށް  ަވނަ އަހަރަށް 2115އިބްރާހީމް ނިޒާރު ތާއީުދކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ 

ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓްަގއި ރަށްރަުށގެ ކައުންސިލްތަކަްށ އޮފީސް ހިްނގުމާއި މުސާަރިއގެ އެހެނިހެން  2115އިތުރުކުރުން. 
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ނޑަެއޅިފަިއވާ ަފއިސާ  ވަަނ  2113ވުރެ ުނވަތަ  ވަނަ އަހަރު ިރވަިއޒް ބަޖެޓުަގިއވާ މިންވަރަށް  2112ކަންކަމަށް ކަ

ނަމަ، ެއ ކައުންސިަލކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެްންޑ  އަހަރުގެ އެްކޗުއަލް ބަޖެޓަްށވުރެ މަދުވެަފއިވާ

ން ބަޖެޓް މަތީ އޮފީސް ހިންގުމަށް ދަތިނުވާނޭ ގޮތުގެ ސިލަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއިކައުން  ،ޓްރެޜަރީގައި އެދުމުން

 އެެވ. ން ފައިސާ ދޫކުރަންވާނެކޮންޓިންޖެންސީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް.  ރެްއވި މެންބަރު:ތާއީދުކު

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   ..     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ..        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޙާޒިރުވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 95ނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91އަދަދު؛ 
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. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 2ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށ26ް

 ނުވި. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއް .... ޖުމްލަ؛ 37. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ..މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިން ޝަހުދީ ހުށަހެޅުއްވި ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުޙސަދާއި  ހަނިމާދޫ .ވަނަ އިޞްލާޙު 12)ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ 

 ދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. އިިއއްަވވަ  އިޞްލާޙު

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ޅުއްަވއި، ތޮްއޑޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިން ޝަހުީދ ހުށަހަރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސަހަނިމާދޫ ދާއި

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް  2115އިބްރާހީމް ޙަސަން ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ 

އެެހނިހެން މުއައްސަސާތަކުަގއި  ނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާއިރވިސް މުވަްއޒަފުންކުރުން. ސިވިލް ސައިތުރު

ްއޔަންކޮށްފަިއާވ ޢައްޔަންކޮށްަފއިާވ މަޤާމުތަކާއި ޢަ ތަކާއި ވެފަިއވާ މަޤާމުެރއިން އިންތިޚާބު މަސައްކަތްކުާރ މީހުންގެ ތެ

އާއި އެލަވަންާސއި  މަޤާމްތަކުގައި ތިބި މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މަޤާމުތަކުަގއި ތިބި މުވައްޒަފުްނެގ މުސާރަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2115ގެން ކޮށްމާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން އައުޓްސޯސް  ޢިނާޔަތްތަކުގެ ސާރވޭ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ

ެއއް މަސައްކަތެއް ުނވަތަ އެްއ  އި ަވޒީާފތަކަށް ގިންތިކުރުމާއިމަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ުކރުން. މި ސާރވޭގަ 6

 ކަމަށް ާނަޔތްތަކުަގއި ފަރަގު ހުރިއިއާއި އެލަވަންާސއި  ފެްނވަރެްއގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުާސރަ ވަޒީާފއެއް އަދާކުރާ ެއއް

ައށް ލިބުމުން އެ ރިޕޯޓާ މެދު  އެވެ. ސާރޭވ ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ކުރަންވާނހުރި ވަރު ަބޔާން ފަރަގު ،ވާނަމަ

ގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގޮތް ރިޕޯޓެއްގެ ސިފަިއަގއި ރައްިޔތުން ކޮމިޓީގައި މަްޝވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ނިންމާ

 ނީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުންނެވެ.ެއވެ. މި ރިޕޯޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާ ވާނެފޮނުވަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   ..     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ..        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 95މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 31. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ  .26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމުން، މި އެހެން .... ޖުމްލަ؛ 37. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ..ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ހަނިާމދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ  .ވަނަ އިޞްލާޙު 13)ނ(ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު 

 މަށް ދަންނަވަން.އްހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކާށިދޫ ދާއި  ހުށަހަޅުއްވައި، ން ޝަހުދީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައި

 ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް  ބަޖެޓް ދައުލަުތގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2115ލް ނަސީމް ތާއީދުކުަރްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ފައިޞަ
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ނޑުވެރިންނަށް . އިތުރުކުރުން  މިލިއަން  21 ން ތެރެއި ބަޖެޓުގެ ަދއުލަތުގެ  އަހަރު ވަނަ 2115 ދިނުމަށް ސަބްސިޑީ ދަ

 .ހަމަޖެއްސުން ރުފިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ.ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެން   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ލް ނަސީމް.ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 .2    ބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން 

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   7.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 7.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 95މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 32. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ  . ވަކި.2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ކަމުން، މި އެހެން .7.. ޖުމްލަ؛ 21. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 7.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ދީ އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން ޝަހުހަނިާމދޫ ދާއިރާގެ ޢި  ވަނަ އިޞްލާޙު. 12ން ހުށަހެޅުނު ގެ ދަށު)ނ(

 މަށް ދަންނަވަން.އްހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ތޮްއޑޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހަޅުއްަވއި،ން ޝަހުީދ ހުށަހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައި

 ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2115 ތާއީދުކުރައްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ އިބްރާހީމް ޙަސަން

 މިިލއަން 51 ތެެރއިން ބަެޖޓުގެ ދައުލަުތގެ އަހަރު ވަނަ 2115 ދިނުމަށް ސަބްސިޑީ މަްސވެރިންނަށް. އިތުރުކުރުން

 .ހަމަޖެއްސުން ރުފިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙުސައިން ޝަހުދީ. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   7.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 7.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 95ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 33. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ  . ވަކ26ިމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމުން، މި އެހެން .7.. ޖުމްލަ؛ 21. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 7.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލް ނަސީމް ހުށަހެޅުއްިވ ފައިޞަކާށިދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަނަ އިޞްލާޙު. 15ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު )ނ(

 މަށް ދަންނަވަން.އްދެްއވުމަށް އަމީންޢާޙު ިއއްަވަވއިއިޞްލާ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޮތއްޫޑ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  އްަވއި،ާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަީސމް ހުށަހަޅުކާށިދޫ ދާއި

 ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް  ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2115ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛  އިބްރާޙީމް ޙަސަން

 ޚާއްޞަ އަދި ކާފަރާތްތަ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ތެެރއިން އޯތަުކގެ.ޖީ.އެން ހިންގާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި . އިތުރުކުރުން

 ގޮތުން  އެހީތެރިވުުމގެ ޢިއްޔާަތކަށްޖަމު މަސައްކަތްކުރާ  ތަޢުލީމްދިނުމުގެ ތަމްރީނާއި ފަރާތްތަަކށް ބޭނުންވާ  އަށް އެހީ

 .ަހމަޖެއްސުން ރުފިޔާ މިލިއަން 5 ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ ކޮންޓިންޖެންސީ ދައުލަުތގެ  އަހަރު ވަނަ 2115

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  މެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާދެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ލް ނަސީމް.ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިްބރާހީމް ޙަސަން. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 32    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

   9.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 9.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 95ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމް

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 32. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގަިއ . ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓު 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމުން، މި އެހެން .9.. ޖުމްލަ؛ 21. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 9.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމ މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީރި މެންބަރު ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ ވަނަ އިޞްލާޙު. 16ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު )ނ(

 މަށް ދަންނަވަން.އްހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައިކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެ

 ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް  ބަޖެޓް ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2115 ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު؛ ޙަސަން އިބްރާޙީމް

 ަބއްލަވާ  ސަރުކާރުން ތެެރއިން ޢިއްޔާތަުކގެޖަމު ހިންގާ ރަޖިސްޓްރީކޮްށގެން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި. ކުރުމަށްއިތުރު

ނޑުތަކަށް  ވަނަ  2115 ގޮތުން އެހީތެރިުވމުގެ ތަކަށްޢުމަޝްރޫ ހިންގާ ޢިއްޔާތަކުންޖަމު ހަރަާކތްތެރި ފެތޭ މިންގަ

 .ހަމަޖެއްސުން ރުފިޔާ މިލިއަން 15 ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ ކޮންޓިންެޖންސީ ދައުލަުތގެ ގެއަހަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް.ގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީކެޔޮދޫ ދާއިރާ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ

 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   6.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 6.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 95މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 31. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ދު؛ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަ

. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 25މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމުން، މި އެހެން .6.. ޖުމްލަ؛ 37އަދަދު؛  . ފާސްވުަމށް ބޭނުންވ6ާ.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީްމ  ވަނަ އިޞްލާޙު. .1ން ހުށަހެޅުނު ގެ ދަށު)ނ(

 މަށް ދަންނަވަން.އްމަށް އަމީންޢާހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު އިްއަވަވއިދެްއވު

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ 

 ރެކޮމެންޑޭޝަނަށް  ބަޖެޓް ތުގެދައުލަ ލަފާކުރާ އަހަރަށް ަވނަ 2115އިބްރާހީމް ޙަސަން ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

 ތަކުްނ،ކައުންސިލު އުފެދިފައިވާ ދަށުން ޤާނޫުނގެ ހިންގުމުގެ ުއސޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާަތއް އިދާރީ. އިތުރުކުރުން

 ކައުންސިލަކަށް ކޮންމެ ތެރެއިން ތަކުގެޕްރޮޖެކްޓު ހުށަހަޅާ ހިންގުމަށް  ޓަކައި އަށް ަތރައްޤީ ދާއިރާގެ/ އަތޮުޅގެ/ ރަށުގެ

 .ހަމަޖެއްސުން ފައިސާ ންވާބޭނު ހިންގުމަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ެއއް ެވސް ކޮންމެ ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް.  އްވި މެންބަރު:ހުށަހެޅު

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:



91 

 

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 27    ގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 .2    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   6.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 6.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 95ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ މި 

ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ . ނުފެންނަ 27. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން .2ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ކު ނެތް. މާފުކުރައްާވ!މެންބަރަ

. 6.. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 3ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ނުވި. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާހެއް .6.. ޖުމްލަ؛ 37އަދަދު؛ ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  .ވަނަ އިޞްލާޙު އަދި ެއންމެފަހު އިޞްލާޙު 19ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު )ނ(

 މަށް ދަންނަަވން.އްލާޙު ިއްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާހުށަހެޅުއްވި އިޞްهللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއް  ހުށަހަޅުްއވައި هللا ންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެ

 އެންޑް  ފިނޭންސް އޮފް މިނިްސޓްރީ އަހަރަށް ނަވަ 2115މީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހު

. އިތުރުކުރުން އަކުެރއް މެންޑޭޝަްނތަކަށްކޮރެ ހުށަހަޅުއްވާ ބަޖެޓަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ޓްރެޜަރީން

 .ގޮތަެށވެ ބާވާތަ އަށް ފުރިހަމަ ޤާނޫނަށް ޒިންމާވުމުގެ ޚަރަދަށް ދައުލަތުގެ ހުށަހަޅަންވާނީ ބަޖެޓު ދައުލަތުގެ -5..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللا.ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މީ.ހުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 33    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   7.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 7.        ޖުމްލަ:

 ފާހެއްނުވި        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

. ހާޒިުރެވވަަޑއިެގްނ 95މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 33. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ . ވަކި ގޮތަކ26ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމުން، މި އެހެން .7.. ޖުމްލަ؛ 21. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 7.ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ލާނީ. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވައި އެހެންކަމުން މިހާރު އެންމެއާދެ! 

ޢިއްޒަތްތެރި  .ދިޔައީ. އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ފާސްނުވެ މި

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ  2115މަށް ދަންނަވަން. ކޮށްަލދެއްވުފަހަރު ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު މެންބަރުން އަދިވެސް އެއް

 ފުރިހަމަކުެރއްވުމަށްފަހު، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރުމާ  ދިރާާސކުރަްއވައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ން ވޯޓުދެްއވު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 އްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ 

   7.     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 7.        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 95ބަރުންގެ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންމި 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 61. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 17މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .7.. ޖުމްލަ؛ 21. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 7.އިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބަ

 ފުރިހަމަކުރެްއވުމަށްފަހު ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން  އިދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުަރއްވަ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ  2115

 ޔަތުން ބަޖެޓު ފާސްވެްއޖެ. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ލަބިއްވޯުޓގެ ައޣް 61ނިންމެވި ގޮތަށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާލ އިދަންނަވަ ގުޅޭގޮތުން ބިލެއް ފާސްުކރުމާ ،ގުޭޅގޮތުން ށް ދަންނަވާލުން. އެއީ، ބިަލކާއޮތީ މިއަދުގެ ފަހު ވޯޓަ ދެން މި

ކޮށްލަދެްއވުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު ތައް ޗެކު އަރުވަން ކާޑުޮކޅުތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުވޯޓެއް. ޢިްއޒަ

ގެަނއުމުގެ ބިލު ގެ ކޯޓުަތކުގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙުިދެވހިރާއްޖޭ 2111/22މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދެްއވުްނ ށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮަތކަ ގޮތަށް ާފސްކުރުމާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 95    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 91    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 17    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެން

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 95މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 26. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 91ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 11. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 17ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

އެހެންކަމުން،  .65. ޖުމްލަ؛ 33. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 65ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ކުގެ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަ  2111/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕުޅުތަުކގެ ތެރެއިން ވަނަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް 19އާދެ! މިއަދަކީ 

ނޑު މު އެއް މަސައްަކތެއްގެ ގޮުތަގއި އައްއެންމެ މުހި ނިންމެވި ދުވަސް. އާދެ!  އިފާހަގަކުރާ މަސައްކަެތއް ކުރަްއވަ ުޅގަ

ނޑިަވޅުަގިއ  2115އެއީ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ފާްސކުރެްއވި ދުވަސް. އެހެންކަމުން، މިއަދު މި ދަ

ށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުުރ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

ނޑު ުޝކުރު ދާރާގެ ކަމާ ުގޅޭ ހުރިހާ މުވަްއޒަދަންނަވަން. އަދި މަޖިލީހުގެ އި ފުންނަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ަދއުލަތުގެ   2115ވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން  2115ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ދަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ރު ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަްއ ލިބިގެންދާނެ، ދިވެހި އިޤްިތޞާވަނަ އަހަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަން. އާދެ! މި ވާހަކަ ަދންނަވާލުމާލިބިދާނެ  -؛އެކު ދެން އަުޅގަ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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