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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )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

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 23ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރުކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސް އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/20އޖ/ރު އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  4އަށް  2015/18/62އިން  2015/18/59ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާައށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. މި  15ވަނަ ަޖލްސާއިން  12ވަނަ އަހަރުގެ ިތންވަނަ ދައުރުގެ  2015އެއީ 

އިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށް ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ، ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސަ

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ
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  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަގއި  12:00މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ޔަތްކުރުމަށް ފިޔަވަުޅއެޅުމާ ަގއި އޯޒޯން ފަށަލަ ހިމާ 2:00ންދުރުފަހު މެ. 2ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  ކަންތައްތަކާ ބެހޭ

 .1ކޮިމޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ޕެޓިޝަންކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަެއއް ބަދަލުތައް. ، 4.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{4.2}

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ވަިއކަރަދޫ ކޮމިީޓއަށް ބަދަލުގައި އެ ގެ އިބްރާހީމް ނަޞީރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ  އެމް.ޑީ.ީޕގެހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން ެއދިވަަޑއިގެން މުޙައްމަދު ނާޡިމް މެންބަރު 

ލީހުގަިއ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖި 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

ބަރު ނޮވެން 22ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2015

ދާއިާރެގ  ހިތަދޫ ދެކުނުކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ން.މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢުާލންކުރަ

އިބްރާހީމް  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިތަދޫ މެދު ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓައށް  ގެޢަލީ ނިޒާރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ެއ  ގެއެމް.ޑީ.ޕީހަމަޖައްސަވަިއދެއްވުން އެިދވަަޑއިގެން  މުޙައްމަދުދީދީ

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ލިޔުން ލިބުމުން

އި ގަ  2015ބަރު ނޮވެން 22ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އަިލފުށީކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިތަދޫ މެދުބަދަުލގައި ެއ ކޮމިޓީއަށް  ގެސައިންމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުމެންބަރު 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ  އެމް.ޑީ.ީޕގެހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން ދީދީ މުޙައްމަދުއިބްރާހީމް 

)ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  ވަނަ ާމއްދާގެ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

ބަރު ނޮވެން 22ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2015

ދާއިރާގެ ދޫ މިލަންކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.މަތީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާިއރާގެ ދިްއގަރުބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް  ގެޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ޕީ.ޕީ.އެމްވައިދެްއވުން ެއދިވަަޑއިގެން ހަމަޖައްސަ އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

ބަރު ނޮވެން 22ސް.އެމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަށް އެކަން ވާނީ އެ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2015

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ައލިފުށީކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  މާލިއްޔަތު މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިުޢލާންކުރަން.

 އިބްރާހީމް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ ހިންނަވަރުބަދަލުަގއި އެ ކޮިމޓީއަށް  ގެމުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިންރު މެންބަ

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ެއ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން  މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަ ،ލިޔުން ލިބުމުން

ަގއި  2015ބަރު ނޮވެން 22ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ވަނަ މާއްދާ  107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

މުޢާޒު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑަވެލީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  އިްޖތިމާޢީ އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.

 ޢަލީ ޝާހް  އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުވައްމުަލކު އުތުރުބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް  ގެމުޙައްމަދު ރަޝީދު

 ،ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންޕީ.އެމް.ޕީހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015ބަރު ޮނވެން  22ން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

  އިޢުލާންކުރަން.

ގަިއ އޮންނާެނ  1:30ޓުނެގުން ިމއަދު ގަިއވާ ަމއްސަލަާއ ގުޭޅގޮުތން ނަގަންޖެހޭ ވޯ 5.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -4.3

ވަަނ  36އަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  5އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -4.3ކަމުގައި ދަންނަވަން. 

 2016ގަިއވާ މައްސަލަ ވެސް މިއަދު ބަހުސްކޮށް ނިމި، ދިވެހި ދައުލަތުން  5.2މާއްދާގެ )ށ(؛ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ނޑައަޅާަފއިާވ ބަޖެޓާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެްއ ނިންމުމަށް ޓަކައި ަނގަންޖެހޭ ވޯޓު ެނގަންދެން ޖަލްސާެގ ވަނަ އަ ހަރަށް ކަ

ގެ ވޯޓު ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ 1:30ވަގުތު ކުިރއަށްގެންދަން ފެންނާތީ، އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ވެސް މިއަދު 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 .ހުށަހަޅާ ކަންކަން  ކޮމިޓީތަކުން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަކުން ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޓަކައި މަށް ކުރު މަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކަރަލްޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެ -5.1

އި ނިންމެވި ގޮުތެގ ދިރާސާކުރަްއވަ އްސަސާަތކުގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީންމިނިވަން މުއަ، ނަންފުޅު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ
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ަގއި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް  2015ޮނވެންބަރު  22ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ރު، ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެންބަ

  މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިިނވަން މުައއްސަސާތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީން  .ައއްސަލާމް ޢަަލއިކުމް`. 

އްޔަންކުަރއްވަން ޮފނުއްވާފަިއވާ ގ. ަސއިމާ، ޢަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަށްިކއުޓަރ ޖެނެރަލަސާކުރެްއވި ޕްރޮސިދިރާ

 ވަނީ އެ މްގެ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުިރައށް ގެންޮގއްސަސާ އިޝަުތ ބިޢާ ޛާއަލްއުސްތާ 

 ޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ުސވާލުތައް ކުރެްއވުމަށްޒިރުުކރުމަށް ފަހުގައި ިއއްހާކަމަނާ  ކޮމިޓީއަށް އެ

ފަހުގައި. އަދި ގިނަ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސުވާލުތަކެއް ކުރެްއވި. ކުެރއްވި ުސވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެްއވި. އަިދ 

 ؛އަދި ލިބިފައި ހުރި އި،ރި މަޢުލޫމާތާލަ ގޮެތްއގަިއ ލިބިފައި ހުކޮމިޓީން ބެލިބެލުމުގައި އަދި ޖުމު ،ހަމައެހެންމެ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް  މަށް ލިބިފައިސާބި ހުރި ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަށް ބަލާއިރު މި މަޤާމަށް ޤާބިލުކަމަށް އަޅުގަ

ޖެނެރަލްގެ  ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ަވންދެން އެޓަރނީ ،ވީނަމަވެސް އިރިބާެގ ގޮތުން ބެލިކަމުގަބޫލުކުެރވޭ. އަދި ތަޖުގަ

ރިާބތަކެއް ލިބިފަިއވާކަްނ ެއީއ މި ދާއިރާއިން ތަޖު ،އިޔާ އި އަދި ރައީސުްލޖޫމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގަޔާ ފީހުގައޮ

ކަމަށް  މާކްސްއަށް ުވރެ މަތިން ލިބިއްޖެ 75ކަެމއް. އދި ހަމައެހެންމެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެންދިޔަ

މަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާތީެވ، އެއަްށވުރެ މަތިން މާކްސް ކަ އްަޔންކުރަން ފެންނަޢައްޔާ އެ މަޤާމަށް ވެއްޖެ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ާއ ޕްރޮސި ،ލިބިފައިވާކަން ފާހަަގކުރަން. އަދި ހަމައެހެންމެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް މިއަދު މިކަމަށް ފާޑުކީގެންދާއިުރގައި ަބއެއް އިއް  ،އްޔަންކުެރވިގެންާދއިރުަގއިޢަ

ިލއްޔަުތ އޫން އެ މަސްގޮތުެގ މަތީ ނޫނޫއަސާސީަގިއވާޤާިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނާިއ ައދި ޕްރޮސި  ،އުފެދޭނެ ސުވާލަކީ 

ެއ މަސްޢޫލިްއޔަތު ކިހާ މިނިވަންކަމާ އެއްޮކށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު  އަދި މި ،އަދާކުރެވޭ ވަުރގެ ބޭފުޅަކަށް ވޭތޯާއއި

 ވޭ،ބޫލުކުރެ ގައަިދ އަޅުަގނޑަށް  ،ަގނޑުމެްނ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީައޅު އާދެ،ރާ ބޭފުޅަކަށް އޮންނާނެކަން. ޔަންކުއްޢަ

ނޫނުައާސސީއަށް ބަލާއިުރގަިއ މަޤާމަށް ޤާނޫނުތަކާއި ގާޔަޤީންކުރެވޭ ގޮުތގައި ިދވެހިާރއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް ހެދިފައި ހުރި 

 ،ވީނަަމވެސް އިިޅގެން ތަފާތު ގޮތްޮގތަށް ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވާހަަކދެއްކި ކަމުގަ އްޔަްނކުރުމާ ގުޢަވެސް  ކޮންމެ ބޭފުޅަކު

ވެސް  ާދ ކަމަށްއަދި  ،ކަމަށް ބޭފުޅަކާ ަހވާލުކުެރވޭ ަމސްއޫލިްއޔަތެއް އެންމެ ރަނަގޅަށް އަދާކުރަމުން ދާންވާނެ  އެ

ކަމެްއ  ރަންޖެހޭނަށް ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތުން ކުބައެއް ބޭބޭފުޅުން ހަރުފަ ބޫުލކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ބައެއްގަނޑު އަޅުގަ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މީހުން އްރަ ޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކުރަމުންދާކަން އެއީ އަުޅގަ

ސް އެްއގޮްތވާ ވެ އުސޫލުތަކާިއ ގަވާއިދާ އޮތް ޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުުމގެ ކަންތައްތައް ކުިރއަށްގެންދަީނ ހެދިފައިއްޢަ
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 ،ކަމަްށ ޤާބިލު ބޭފުޅަކަށް ވާއިރު  ޔަންކުރެވޭ ބޭފުަޅކީ މިޢައްފަހަރު މި މަޤާމަށް  މި ،ންން. އެހެންކަމުގެ މަތީގޮތު

ދަންނަވަން  މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަިދ މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައްޔިތުންގެ

ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންޮގސްދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ން މިަގާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ ގާނޫނުތަާކއި ބޭނުންވަނީ،

އެންމެންގެ މަްއޗަށް އޮްތ މަސްއޫލިްއޔަތެއް. އަދި އެ ަމސްއޫލިްއޔަތު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ފަދައިން ހަވާުލާވ 

މު ހިއްމިފަދަ މު ،ނެތް. ެއހެންކަމުން އްދު ޝައްކެ މެ ސްދޭެނކަމާމިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުިރއަށް ގެންގޮ ންފަރާތު

ފުން ޞާވުރެ ޢަދުލުއިން ބޭފުަޅކާ މެދުގައި ސިާޔސީ ބޭފުޅުން ދައްަކވާ ވާހަަކައށް މަޤާމެއް އަދާކުރުވަމުންދާއިުރަގއި އެ

 ބާރުއިތު ނައޮން ވަންޏާ ރައްޔިތުްނގެ މެދގައި އެ ކަމަށް  ކަްތކޮށްފިކަންކަން ކުރުމުގެ ިނޔަތުަގއި މަސައް

އަދި މި ނިޒާމަށް މީހުން ކުރާ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް  ،އެހެންވީމާ، ރައްޔިުތން .ޤާއިމުެވގެންދާނެ، ދެމެހެއްޓިެގންދާނެ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ކުރުމަީކ މުހިއްމު ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުަގއި ވެސް ދަންނަވަން. އަދި ދައުލަތުްނ 

ާވއެއް ަކމަށް ވިޔަސް، ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެ މީހެްއގެ މަްއޗަށް ކުރާ ޢުިމއްލަ ަފރާތްތަކުން ކުރާ ދައަދި އަ ،ވާޢުކުރާ ދަ

ވާކުރުމުގެ ޢުއެކު ދަ ވާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ހަމަހަމަކަމާޢުދަ ،ނަމަވެސް ވާއެއް ކަުމގަިއވީޢުދަ

ތެރޭ ޝައްކެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެން ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ ގޮތަށް އަދާކޮށްދޭނެކަމާ ދޭ ލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމައޫމަސް

ނޑުމެން  ކުެރިވގެން މިމީހެއް މި މަޤާމަށް މިއަދު ޢައްޔަން ނޫނާއި ަގވާއިާދ ގާޫބލުކުރަނީ ގަދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގައި ތަނު އިތުވެދިޔަ ން މިަކންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދޭެނ ކަމަށް. އަދި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފާގޮުތގެ މަތީ އެްއގޮތްވާ

މިކަން ކުރެވޭވަުރގެ ބޭކަނބަލެއްކަްނ  ،މިކަމަށް ވަރަށް ޤާބިލު އީފެނިފައިވާ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މި

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް.  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތީ ސާބިތުކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާ އެ ިހތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ައޅުގަ

ަޢދުލުއިންޞާފުން ކަންކަްނ ގެންދިއުމަށް ބާުރއަުޅއްާވނެ ބޭކަނބަލެއްކަން ވެްސ  ،ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި

ން ބޭނުންވަނީ، ައޅުަގނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ެވސް ދަންނަވަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރިވގެންދިޔަ. އެހެންކަމުން

ގޮތުން  ކޮމިޓީ މުޤައްރިރު، އަދި އިދާރީ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްކުެރްއވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި

 އިގޮެތއްަގއި މި ކޮމިޓީގަ  ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންވަން. އަދި ާޚްއޞަ ވަރަށްެވސް އެހީތެރިވެދެްއވި ހުރިހާ ފަރާްތތަކަށް 

އްބެިވ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުާވލުތަކަށް، އިންޓަިވއުކުެރއްިވިއރު މި ޕެނަލްގައި ތި

ފަދަ ފުރުޞަތުތަކެއް ކޮމިޓީން  ބޭފުޅުންގެ ސުވާލުތަކަށް ަޖވާުބދެއްަވއި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ

ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަްށ  މި ،ތަނަވަސްކޮށްދެްއވިކަން އެއީ ެވސް މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެންކަމުން

ޓު އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ބައްލަވާފައި މި ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރުހުންދޭން ފެންނަ ބަލާއިރުަގއި މި ރިޕޯ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދްއވި  ،ގޮތް. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުެމން އެދޭ އީކަމަށް މިއަދު މި މަޖިލީހުން ނިންމުމަކީ މި

ނޑު މި ކަމަށް ދެކެން. ޝުކުރިްއާޔ  މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުނީހިސާބުން  ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ

ރިރަށާއި އިްއޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މުޤަްއރިރަށާއި ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއް

ނޑަެއޅިފައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޓުގެ ބަހުސްގެ މިނެ 30ލަ ވަނީ ުޖމު އެކު ުޝުކރު ދަންނަވަން. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ކަ

ޓު. މިނެ 5އަށް ޓު. އެމް.ޑީ.އޭމިނެ 5ޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މިނެ 5ޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް މިނެ 5ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ޓު. ފުރުޞަތު މިނެ 5ޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިނެ 5އަދާލަތު ޕާޓީއަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަުތ މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ހުޅުވާލަން. އަުރވަނީ ވިލިމާލޭ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަުޅގަ

 ނިކަށް.އިންމައަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަ

 

 އިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސަ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން

ފަހު  އާދެ! `. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިިނވަްނ މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް

ހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ޮކމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާ ކޮމިޓީ ިރޕޯޓު ހުށަ މި އަޅުަގނޑުމެންނާއި ހަމައަްށ ފޮނުއްވާފައި

ރަޝީދަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަިދ ކޮމިޓީ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ އެންމެހައި މެންބަރުން މި  ޟްއޮނަރަބަލް ރިޔާ

ޝުކުުރ  މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެްއވިލެއް އަވަްސކަމާ، އަދި މި މަސަްއކަތުަގއި ގެްނގުުޅއްިވ ތަރުތީބުގެ މަްއޗަށް ހަމަ

ަސއިމާ  ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމަށް ބޭފުޅެއްގެ ނަން ލިބިގެންދިޔައިރުަގއި ލިބިވަަޑއިގެންެނވީ، ގ.ދަންނަވަން، ޕްރޮސި

މުގެ ނަންފުޅަށް މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގެ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ ސާއިޝަތު ބިޢާއަލްއުސްާތޛާ 

 ،ފަުހގަިއ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ބޭފުޅުްނގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އްމު ުއސޫލުން އެއާ އެހެންޏާ ވެސް 

މާކްްސ  87 އިތްތެރިކަމުގެ މައްޗަްށ އެކުލަވާލަ ޙާޒާމަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބާ، އަދި ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރު، އަދި ނަ

ންދާނެ ނިންމުމެއް. ދެއްވިކަްނ ެއއީ ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިއަދު މި ތަޅުމުގައި ގޮެތއް ނިންމުމަށް ފަސޭހަވެގެ

ުގޅިގެން  ކުރެްއވުމާންމި މުހިއްމު މަޤާމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުްނ އިޢުލާ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

ގޮތުަގއި  ބޫލުކުެރވޭގަވަނީ ެއންމެ ބޭކަނބަލެއް. އަދި ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް އަޅުަގނޑަށް  ކުރިމަތިލާފައި މި

ިކއުޓަރ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގެ މި މުހިއްމު މަފްހޫމަށް ފުރަތަމަ އުފެދިގެންދިޔަ ޕްރޮސި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހިޔަުލގައި

. މި ކޮމިޓީ މްސާޝަތު ބިއިޢާ ކުރިމަތިލެއްވި ިދވެހި އަންހެން ބޭކަނބަލަކީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ އަްލއުސްތާޛާ 

 5ވާތީެވ،  ންގެ ފަރާތުން އެންމެ ފަސް މިނިޓަށްމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުލިރިޕޯޓަށް ތާއީދުކޮށް އަޅުަގނުޑމެންގެ ޕާ

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާހަކަަދއްަކވަން އިތުރަށް ބޭނުންފުުޅާވ މެންބަރުންނަށް ފަހަރުގައި މިނެ ޓުގައި އަުޅގަ

މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރެގ ލިމިންވަރަށް ވަުގތު ލިބިގެންނުދާނެ. އެ ސަބަބަށް ޓަކައި ހަމަ ޕާ އެކަީށގެންވާ
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ނޑު ހަަމ ދަންނަވާލަންހަ ނޑުމެންގެ މި ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓަށް ފުރިަހމައަށް ތާއީދުކުރާ  .އިސިއްޔަތުްނ އަުޅގަ ށާިއ، މަކަ އަުޅގަ

އަދި އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ ރިޕޯޓު ދެންމެ ހުށަހަޅައިދެއްަވމުން ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ 

ތިއްބެވި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަްށ  އިކަމަނާ ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ކޮމިޓީގަ އެ ކޮމިޓީަގއި ވެސް ފަަދއިން ެއ  އެދިަވޑަިއގެންނެވި

އަދި މި މަޤާމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ  އި،ވެސް ހަމަ އެކަށީގެންވާ ެއ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ސުވާލުަތކަށް ޖަވާބުދެއްވަ 

ނޑުމެންނަށް ގަކަމަނާގެ ހުރިކަްނ  ްތތެރި އެޙާޒާތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއާއި ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރާ އަދި ނަ ބޫލު އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ކިުއޓަރ އެކުަގއި ޕްރޮސި ކުރެވޭީތވެ، އެ ފަރާތްތަކުްނ ވެސް މި ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެން އަުޅގަ

 ؛ކުރުމަށް ުފރުޞަތު ވީހާވެސް ައަވހަކަށް ތަނަވަސްކޮްށގެންޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން

ވާކުރުމުގެ ކަްނތައް ހުއްޓުމަކަށް ައއިއްސަ ޢުކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް ނެތި ދަފަދަިއން ޕްރޮސި ންަނވާނެއެނިގވަަޑއިގަ

އޮންނާނެ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން. އެ ކަންތައްތަަކކަށް ޙައްުލ ގެނެސްދިނުމަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ރުންގެ ހައިިސއްޔަަތކުން ެއަކންޏެއް ނޫން. މުޅި މަޖިލީހުގެ ހައިސިއްޔަތުްނ، ކޮންމެހެން ސަރުކާރަށް ތާއީުދކުރާ މެންބަ

ހިމެނޭ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ވެސް ހަމަ ޒިންާމއެއް ކަމުަގއި ދެކޭީތވެ، އެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަމުން ދެއްިވ 

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝު އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިނާ އާދަމަށް. ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ައއްޑޫ ީމދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ

ނޑުމެން ޢައްޔަންޝުކުރިއްޔާ އި   ކުާރ ބޭފުޅުންނަށް މިނިވަންކަމާ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކށް އަޅުގަ

އެީކ ފާހަގަކުރަން. ެއާއއެީކގައި ޔާ އެީކގަިއ މަސަްއކަތްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ނުލިބޭކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތާމަ

ނޑުމެން ހަމަ ކަމަނާގެ އިންޓަިވއު އަުޅގަ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ނޑުމެން އިްއޔެ ކުރިއަށް ެގންދިޔައިރު އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން  ،ކަހަލަ ބަެއއް ވާހަކަތަްއ އަުޑއިިވގެންދިަޔއޭ. އެހެްނނަމަވެސް މިހާރުއްސުރެ ވެސް ކަންޮބުޑވާ

އަކަްށ ުކރަނީ ކޮންމެ މުއަްއސަސާައަކށް ވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުަޅކީ ވެސް އެ މުައއްސަސާ  މި އަބަދުވެްސ ުއއްމީދު

ނޑުމެން  ފަހު މިނިވަްނަކމާ ވަަޑއިގަތުމަށް އެީކގަިއ މަސައްކަްތކޮށްދެްއވާނެ ބޭފުޅެްއ ކަމަށް. އެކަމުެގ އުއްމީުދގަިއ އަުޅގަ

ގެންދަނީ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ  ކުރަމުން މިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން

ކަމަނާ ވެސް ހުންނެީވ  ޖެންސީ ހިންގި ގަީޑގަިއ އެމަކަމަނާއާ ސްޓޭޓް ޮއފް އި އިންޓަިވއުަގއި އެއަޅުަގނޑުމެން ިއއްޔެ 

ޖެންސީ ހިންގި ަވގުުތ ސްޭޓޓް އޮފް އިމަ، ގޮތަށް ަކމަށް ވާތީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ލީގަްލ އެްޑވަިއޒަެރއް
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ކަމަާނ  ެއކީަގއި ނުވަތަ އެ ވަިއޒާކަމަނާގެ ެއޑް  އެީއ އެ  ނޫނުއަސާސީއަށް ގެނެިވެގންދިޔަ ބަދަލަކީޤާ

މަާނ ކަ އެ ،ވަނީ ކަމަނާގެ ޖަވާބުަގއި ިވދާޅުވެފައި ންޑްކުރަްއަވއިގެން ެއގޮަތށް ގެންދިޔަ ކަމެއްތޯ ދެންނެީވމަ އެމެކަރި

މަނާ ކަ ނޫނުއަސާސީ ބަދަލުވެގެންދިޔަ ކަމަށް އެޤާސީ ބަދަލުެވގެންދިޔަ ަކމަކަށް. ޫނނުއަސާޤާގަބޫލުފުޅެއް ނުކުަރއްވަމޭ 

ުދވަހަށް  7ލަތު ހުުދަވހުގެ މު 14މާއްދާަގއި އޮތް  ވަނަ  100ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ ގަބޫލުނުކުރަްއާވއިރު ެވސް

. ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާުރ ނައިބު ރައީސްގެ ވޯެޓއް ނަގާފަ ތަނުގައި ކުރުކުރެިވގެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަނީ މި

ުދވަުހގެ މުއްދަތަށް ކުުރކޮށްލާފައި  7ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ތަނެއްގައި ދުވަުހގެ  14ވަނީ  ކަމަށް ވޯޓެއް ަނގާފައި ނެތް

ަވގުތަުކ ނެތޭ  މިތާކު ަނއިބު ަރއީސެްއ މި ހާނ!ލިައކަށް އަުކއް ،ނައިބު ރައީސަްށ ނޯޓިސް ެވސް ނުދެއްަވއި

ނޑައެޅިަފއި އޮތް ނޫނުއަސާސީަގއިޤާ، ނިކުފާނު ވަނީ ވޯޓު ނަންގަވާފަ. އެހެްނވީމާވިދާޅުވެަފއި މަ ރާރުަގިއ ގަމުއްދަތު  ކަ

ހެންނަމަވެސް، ބިސާމް ބަދަލުެވގެންދިޔަަކން މިއީ އަޅުަގނޑުމެން އެްނމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. އެ ،ލިޔެިވގެން

ކުރިއަށް އޮތް ތަުނގަިއ ، ަކމަނާ ނުދެކެމޭ. އެހެންވީމާ ނޫުނއަސާސީ ބަަދލުވެގެންދިޔަ ކަމަކަށް އެޤާވިދާޅުވީ 

އަޅުަގނޑުމެންގެ ހިތުަގިއ މެދު  ހަލަ ގޮތްގޮަތށް މާނަކުރެވިގެންދިއުމާިވގެންދާއިރުަގއި މިކަނޫނުއަސާސީ މާނަކުރެޤާ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އެާއއެީކަގއި ދެްނ ހިނގައްޖެކަން އަ ،އުފެދޭ ހިސާބަށް ެއ ާވހަކަފުޅު ެއގޮތަށް ވިދާޅުވީމަ ޝައްކު  ުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ލޯ ،ލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކައކީދަންނަވާ  ރިަމތީގައި އެންމެ ފަހުން މި ސަރުކާރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުއަުޅގަ

ގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކުރަްއަވއިގެން އެންމެ ފަހުން މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރެްއިވ ނުވަތަ މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ޕީ.ޕީ.ެއމް

ނޑުމެން އެންމެން ނަށް ވެސް ފެނިގެންދިޔަ. ޢައްޔަންކުެރއްވި ޕްރޮިސކިއުަޓރ ޖެނެރަލް ވަކިެވގެންދިޔަ ގޮތް އަުޅގަ

ގަާވއިދަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ވަކިކޮށްލަިއގެންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ،ކަމުނުދިޔަ ވަގުތު ގާނޫނަަކށް

މަނިކުފާނު  ދިނީ. އެ ފާނަށް ޖަވަބުދާރީވާން ފުރުޞަތުމަނިކު ފެނިގެންދިޔަ. އަދި ސިއްރު ޮކމިޓީއެއް ބާްއަވއިގެން އެ

ދޭށޭ ވިދާުޅވީމަ ެވސް ެއކަން ެއގޮތަށް ގަިއ ޖަވާބުާދރީވުމުގެ ފުރުޞަތުންނާއަށް ަރްއޔިތުންގެ ކުރިމަތީތަކުރާރުކޮށް ތިމަ

 ތަނަށް މެންބަރުން ވަަޑއިގެން ެދއްެކވީ އެ  މި ،ސިއްުރ ކޮމިޓީެއްއގަިއ ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުޞަތު ިދންއިރު ،ނުކޮށް

ަބއެއް ވާހަކަަތއް ދައްަކވާނެ ، ކަތަެކއް ނުދައްކަާވ. އެހެންވީމާހައަނެއްަބއި ވާ .މަނިކުފާނު ދެއްކެވި ބައެއް ާވހަކަތައް

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެކަމަކު ވެސް ހަމަ ސިއްރު ކޮމިޓީެއއްގެ ގޮތަްށ  ކަމަށް ވަންޏާ ސިއްރުކުރުމުެގ ބޭނުމެއް އަޅުގަ

 ރަށް ނުދައްކަންޖެހޭ ތަނުގައި ހަމަ ބަރާބަ ގެންދިޔައީ. ފުލުހުން އައިްސ ދެއްކި ވާހަކަތައް ވެސް މި ބޭފުޅުން މި

ނުންވާ މަޢުލޫމާތު މީހަކު ބުނަން ބޭ ސިއްރު ކޮިމޓީ މި ބާްއވަނީ އެ ، ވާހަކަތަްއ ވެްސ ހުރީ ދަްއާކފަ. އެހެންވީމާ

ށް ގެންނަންކަން އަވާ ވާހަކަ އެކަނި ރައްޔިުތންނާ ހަމަތިމާމެން ދައްކަން ބޭނުން ،ށް ގެނެުވނަނުދީއަހަމަ ރައްޔިތުންނާ

ރޮސިިކއުޓަރ އޭރުަގއި ހުންނެވި ޕް ؛ތާޒްހްނީ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުދަ ފާހަަގވެެގން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ސަރުކާުރގެ ެއކި ފަރާތްތަކުން ޕީ.ޖީގެ އޮފީހަްށ  ،ދައްަކވަމުން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާުޅވަމުން ެގންދިޔަޖެނެރަލް ވާހަކަފުޅު

އެިކއެކި ބޭފުޅުން ޕީ.ޖީގެ ޮއފީހުން މަޤާމުން ވަކިކުރަން  ވަރުގެ ވާހަކަ. ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްޮކށްފައި ހުރި
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 ،މިގޮތަށް އެތައް ބޭފުޅުންނެއް  އެޓަރނީ ޖެނެރަލާ ،ޝައިީނއާއި  މިނިސްޓަރު، ކުރާރުކޮށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރާއިތަ

މެްނ ނޑުއަޅުގަ ، އަންަގވަމުންގެންދިޔަ ވާހަކަތައް. އެހެންވީމާ އްސަރައީސް އޮފީހުންނާ ތަކުާރރުކޮށް ގެްނގޮ

ކަމަނާއަކީ މި ހުރިހާ  ވެްސ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެްއ ޢައްޔަންެވގެންދާއިުރގައި އެއުއްމީދުކުރަނީ އަެނއްކާ 

ރައީސް އޮފީހުގެ ޯއޑަރަށް މަސައްކަްތކުރާ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއް ކަމަށް  ،މުއައްސަސާަތކަކުން ނުފޫޒު ޯފރުވައި 

ނޑުމެންނަކަށް ްޕރޮސިކިއުޓަރ  އްެވސް ަތނުގައި ބޭންދުމުެގ އެ  ކަމަނާ އެ ޖެނެރަްލގެ ލޭަބލް އަުޅވާފައި އެވަންޏާ އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މުހިއްމު ކަމެއް ނޯންނާނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ނުވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

މަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުެގ ދަށުން ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙް

 ލޫފަށް. ޚްމަ

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޚްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަ ގަލޮޅު ދެކުނު

ންނަވާނީ ތަޢުީލމީ ބޭފުޅެއް. ތަޖުރިބާ ެވްސ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިސާަމކީ ައޅުަގނޑު ވެސް ދަ

ައދު ބޭނުންވަނީ ތެދުވެރިކަާމއި އުޅޭ ކަމަކީ. މި  ހުރި ބޭފުޅެއް. ނަމަވެްސ، އެީއއެއް ނޫން ެދއްތޯ މިއަދު ބޭުނންވެގެން މި

ން ުތގެ މަތީނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުަތކާ އެްއގޮތްވާ ގޮޤާއެީކގައި ެއ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ބޭފުޅެއް.  އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ނުޑ މިއަދު ނަސޭ އެކަން ކޮށްދޭނެ ބޭފުޅެއް. އެކަން ތްތެރިވާން ބޭނުންވަނީ. އެކަން ކުރުމަށް ހަކުރުމަށް އަުޅގަ

މިފަދަ މަޤާމުތަކަކީ  ،ފަހުމީ ވިދާޅުިވހެން ނީ. އަޅުަގނުޑގެ ައޚް އިމްތިޔާޒުއަޅުަގނޑު އާދޭސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަ

ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ތަކަކަށް ނަހައްދަވާށޭ. އިހަކަށްގަންނަވާ މަޤާމުމިއަދު ވަޒީފާެއއް ގޮތަށް ަވޑައި 

 ،އަޅުަގނުޑެގ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅެއް. ެއކަމަކު، ވަކި ބަަޔކު ؛ކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ

އް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަްށވީ ލަ ކަންތައްތަ އުފުލައި މިކަހަވި ޮގތަށް މީސްމީހުންނަށް ދަޢުވާރައީސް ޔާމީން ވިދާޅު 

ނޑާ ބަން ؟ކޮންކަމެއްތޯ ަވއްޓާލީ. މިހެން ވާން ފުރުޞަތު ނުދެއްވާށޭ.  ؛ނިމިގެން އާޚިުރގައި އެންމެ ދުވަހަކުން ކަ

ްއ ރައްޔިތުންނަށް އިޚުލާޞްތެރިާވށޭ. ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާށޭ. އެއްެވސް މީހަކަށް އަނިޔާެއއް ވާނެ ގޮތަކަށް ދަޢުާވއެ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެކަަމުކ ބައިވެރިެވވޭކަށް ނޯންނާނެ.  ،ލަަވއްޭޗ. އެގޮތަށް ެއކަން ކުރާ ކަމަށް ވާނަމައްނުއުފު

 ެގ ބޭނުން ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާ މި ިލބިވަަޑއިގަންަނވާ ފުރުޞަތު، ކުރެޭވކަށް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާއެކަމަށް ތާއީދު 

ނޑު ބިސާމަްށ ން އެކަން ކުީސއާިއ ގާނޫުނގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީނޫނުއަސާޤާ ،އެީކގައި އެ މަޤާމު އަާދކުރުމަށް ރުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިްނ ވެސް ފާހަގަކޮށްލިހެން ބިސާމަކީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ހަމަ ތަޖުރިބާ ގޮވާ ލަން. އަުޅގަ
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 އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ، ްނވީމާން ޤާބިލު ކަނބަލެއް. އެހެއަިދ އެހެންމެ ތަޢުލީމީ ގޮތު ،ލިބިވަޑަިއގެން ހުންނެވި 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ  ގޮތުަގއި ހިއްަޕވަްނވީ. ކޮްނމެ މުއައްސަާސއަކަށް ިމއަުދ ބަލައިލިޔަސް އަުޅގަ

ހެދިހާ ، މަޤާމަކު ނުހުންނެވޭ. އެހެންވީމާ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ނުކުރަންޏާ ްއަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ޔާމީންމުއައްސަާސއެ

ގެން ހަމަ އެތަނުަގއި އެ މަޤާމުތައް އަދާކުަރްއަވމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. އެހެން އެކަން ާވކަށެްއ ގޮތެއް ހެދި

އެއަްށވުރެ ކެިރވަަޑިއގެން ކަްނކަން ކުރަން އެަބ ޖެހިވަަޑއިަގންނަވާ މިއަދު. އެއަްށވުެރ  ،ނުޖެހޭ. އެއަށްވުެރ ގަުޓަގއި

ނޑިވަޅެްއަގއި. މާ އޮތީ މާ ނިކަމެތި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު މި . މިކަމުން ބޮޑު އަޑިަގނޑަކަށް ެވއްޓިފަ ދަ

ވާ ބޭފުޅަކު ވެސް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުގައި ހުންނަ ،އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްކޮށްޭދން ބޭނުން ކަމަށް ވާނަމަ

މި ހުރިހާ  ،ސްގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުން ވެްސ، ހިއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުން ވެޕޮލިސް އިންޓެ

ވެސް މިކަުމގަިއ  ަމސީޙް ،. މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ެވސްބޭބޭފުޅުން މިކަމައިގެން ތެދުވެގެން ވާނީ

ދަނީ މިއަދު ރައީސް ޔާމީން  ޤައުމު މުޅި އެއްކޮށް ހަލާުކެވގެން މި މި؛ ގަންަނވަން އެަބޖެހޭ. މި ހުރިހާބައިވެިރެވވަޑައި 

ފަދަ ބޭބޭފުޅުން މިކަމުގައި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާތީ. މި  ންމި ކުރައްވާ ކަންަތއްތަުކަގއި މަނިކުފާނުމެ

ނޫނުައސާސީއަކަށް ބެލުެމއް ނެތް. ޤާ. ތީއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގަންނަވާކޮމިޝަންތަކުަގއި ތިއްެބވި ޭބފުޅުން މި ކަންކަމުގަ 

ނޫނުއަސާސީާއިއ ޢާހިންގުމެއް ނޫން. ށް މުޅި ޤައުމު ކީ ޕީ.ޕީ.އެމުން ބޭނުންވާ ގޮތައަ.އެމަށް ވެރިކަން ލިބުމުގެ މާނަޕީ.ޕީ

އް ނޫން ވެރިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ެއއްޗެހި ހެދިފަިއ އެހެރީ ވަކި ކަމަކަށް. އެ އެްއޗެހި ބަދަލުކޮށްގެންނެ ގާނޫނުތަކާ

ނާމެން ބޭނުންވީމަ ކުއްލިައކަށް . ތިމަންވީއެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސަްއކަތްުކރެވޭތޯ ބަލަން ނޫނުއަސާސީއާޤާ

ިވއްޔަ ިމއަދު މިތާ.  އަސާސީަގއި އޮްތ މާްއދާއެއް ބަދަލުކޮށްފަިއ ެއގޮތަްށ ވެރިކަންކުރަން. އެ ބާރު ެއބައޮތްނޫނުޤާ

ން ށް ގާނޫނު ހެދިފައި އޮތީ. ެއއާ ެއްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީއެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫްނ. ރައްޔިތުން ބޭނުްނވާ ގޮތަކަ 

 މަނިކުފާނު އެއާ  ،އި ވާހަކަަތކެއް ިލޔެވިަފއި އޮތީ ނޫނުއަާސސީގަޤާމި  ަބޔަކު ވެރިކަްނ ކުރަްއވަން.ވެރިކަންކުރާ 

ފާނު ނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކޮށްލާަފއި ެއ ނިމުނީ. މަނިކުޤާކުފާނު ބޭނުންވީމަ ކުއްިލއަކަްށ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން. މަނި

 . މިހެންނެއް މިތާ ދޭނީ ހިތަށްއެރިއްޔާ ނުކު ލޫަފކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަމޭ. ނުލިބުނީ. ނިޒާމީޚްހިތަށްއަރަންވީ މިއަދު މަ

ކަމެއް. މިއީ ސީރިޔަސް ކަމެއް. ައޅުަގނޑު އިންޑިޕެންޑެްނޓް މެންބަރު ކިޔާފައި މިއަުދ  ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. މިއީ ދެރަ 

އެ ާބުރ  މަނިކުފާނުމެން އަތުަގއި މިއަދު ؟ގޮުތގަިއ. ކީއްތޯ ކުރާނީ ގެވާހަކަދަްއކާލަން. މޫސާމަނިކު އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއް 

ނަޑއެއް ނުލާނަމޭ. ދެން  އެބައޮތް. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެ ބާރު އެަބއޮތް. މެޖޯރިޓީ އެބައޮތް. ބުނަނީ ކަ

ނޑޭނެ މިތާ އިންނަވަނީ މަނިކުފާނު. ފުރުޞަތު ދެއްިވއްާޔތާ ލިބޭނީ. ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ  ؟. ދެން ކިހިނެްއ ހަދާނީއްނުނުކެ

ިވޔަސް ހަމަ  ކަމުގައި މީހެއް އިލާ.ީޕގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކަ ނެޓު ހަމައެކަނި އެމް.ޑީމެންބަރެއް ގޮތަށް. އެއީ ފަްސ މި

ރި ބޭފުޅެއް. އެ ލާަފއި ހުއިމަކު، ހަމަ ސީދާ އެ ޕާޓީން ކަނޑަފެނޭ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަތަ މޫސާމަނިކަށް ދޭ

ތަނުގައި މި ކުެރޭވ  މިގޮތަށް މިކަން ނުކުރަްއާވށޭ. މި، ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. އެހެންީވމާ ތަފާތު ބޭފުޅެްއގެ  ޕާޓީގެ ޚިޔާލާ
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ނޑުމެ ނޑުމެންނަށް އެ ފުރުޞަުތ ންނަށް ެއއްބާރުލުންކޮންމެ މަސައްކަތެްއަގއި މަނިކުފާނު އަުޅގަ ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނަޑށް މަޢު  ،ލޫމާތު ބަލައިލާއިރުލިބެންޖެހޭނެ. މިހާރު މި މަޖިލީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ެވސް އަުޅގަ

ނުޑަވއިލުމަށް މަނިކުފާނު އެބަ މަސައްަކތްކުރަްއވާ. މިއީ ސީރިަޔސް  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކގެ ައޑު ޭބރު ދުނިޔޭގައި ކަ

 ..ޕީ.ޔޫަގިއ ދުވަސްޮކޅަކުން ވޯޓުނުލެޭވ ހިސާބަށް ވެސް ގޮސްދާނޭއައި، ޅުަގނޑަށް އެބަ މަޢުލޫމާތު ލިބޭކަންކަން. އަ 

ރާއްޭޖގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި ބަެއއް އަންހެން ކަނބަލުންނަށް މަޖިލީހުގެ  ތައްަތއް ހުރި ގޮތުން. މިމަނިކުފާނުގެ ކަން

، ބަށް ދާކަށެއް ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާހިސާ މި، ންދުކޮށްފައި ހުރީމަ. އެހެންވީމާޖަލްސާތަކުގައި ަބއިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު ބަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލިހެންލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާ ނުޑ  ،ކުރިން ވެސް އަުޅގަ ބިސާމަށް އަޅުގަ

ވާތީ. ެއކަމަކު، އެ މަޤާމުގެ ަދއުުރ  އިތުބާރު ވެސް ކުރާނަން. އެީއ ފުރަތަމަ އެ މަޤާމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް

ނޑު ރަނގަޅަށް އަާދކޮށްދެްއވާށޭ. ާއދޭހެއް މިއީ. ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ އާދޭެހއް. ދިވެހި ަރއްޔި ތުްނގެ ރުއިުމގެ އަޑު އަުޅގަ

ވަރަްށ  ،މި އިްއވައިދެނީ. ކުީރަގއި މި ދެންނެވި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ެޖނެރަލް ހަމަ ދެރަވޭ އިނގޭތޯ މި ވާހަކަ ދައްކަން 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނެއޭ.  ގާތް މީހެއް ވީމަ. އެކަމަުކ، ިކހިނެއްތޯ އެ ކަންތައްަތއް ކުެރއްވުުމގެ ނަތީޖާ ހިތިކަން އަުޅގަ

ނޑައެ، ވީމާހެންއެ ދޭތެރޭގައި. އެހެންެވގެން  ްނނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން ބިާސމާފެ ށްގޮތަްށ ނަތީޖާ ހިތިކޮށް އަުޅގަ

މަޤާމަށް ވަޑަިއގަންނަވާށޭ. ކެިރވަަޑއިގެން އެ ކަންކަން ކުަރއްވާށޭ. މަޤާމު ގެއްލިދާނެ.  ،ބިސާމަށް މި ދަންނަވަނީ

ނު. ެއގޮތަށް ނޫންޯތ ކުރިން ގެއްލިދާ ގެ މަޤާމު ވެސް މާޔާމީން ؟ވަނީ މި އެކަމަުކ، ެއއީކީ ކޮންމެހެން ައދި ކިހިނެއްތޯ

ރައްޔިތުްނެގ  ،ައޅުަގނޑުގެ ުރއިމެއް  ،އާދޭހޭ، ދަނީ. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ަކންކަން ހިނގަމުން މި

ން ެއ ްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީއެ އާނޫނުއަސާސީ ޤާދުވެރިކަމާއި އިޚުލާޞްތެރިަކމާ އެކީގައި ތެ .ރުއިމުގެ އަޑޭ މި އިްއވަނީ

 ޢަލައިކުމް.  މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވާށޭ. ވަްއސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި  ގެ ބަހުްސެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ 5.1 ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

ގެ ވޯޓު ަވގުތުަގއި އޮންާނނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  1:30ވޯޓު މިއަދު  ގުޅޭގޮތުްނ ނަގަންޖެހޭ ދަންނަވަން. މިކަމާ

 އަރުވަން. މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ފުރުޞަތު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން
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 ލޫފަށް ޖެހިގެން މި ޚްކަން އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު މައެމް.ޑީ.ޕީގެ ކަްނކަމުގެ ދިފާޢުަގއި ާވހަކަދައް .ތްތެރި ރަީއސްްއޒައި

ނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރުމަްތތެރިކޮށްހިތާ ވާހަކަދަްއކާއިުރ ޤާނޑު އެބަ ބޭނުންވޭ ބަަލއިލަން. އުޅޭ ސަބަބެއް ވެސް އަުޅގަ

. އެ ހުރިހާ ކަށް އެއްެވސް ފިޔަވަެޅއް ނޭޅޭނޭމީހަ ދޭ ގޮަތކުން އެމީހަކު ވޯޓު ނުގައިތަ ނޫނުއަސާސީަގއި އެަބއޮތް މިޤާ

މިތާނަގއި އެމް.ީޑ.ޕީ ތަމްސީލުކުރާ މީހުން  ،ިއގެން އުޅޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާކަމެއްގެ ސަބަބުން ހިނގަ

ހުރިހާ ުދވަހު  ތްއޮ ން އަިއސް މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ ބޯޑެްއގަިއ އެނގެން. ހަމަ ުކއްިލއަކަށް މީހާ ބަދަލުެވގެ

ނޑުމެންނަށް ހަޅޭއްަލވާފަިއ މިހާރު އަނެއްކާ އެމް.ޑީ.ޕީ ވީ. ފިކުރު ބަދަލުވީ. ެއއެޭކ ޕީ.ޕީ.އެމް ަގއި އިނދެގެން އަުޅގަ

ވެ ވާތީ ގެ މެންބަރަކަށްހުޅުަގނަޑކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީވިއްޔާ އަ ބެހޭ ކަމަށް ވަނީ ފައި ައޅުަގނުޑގެ ހައިސިްއޔަތާކިޔާ

ނޑަށް ލިބެނީ. އެކަން ޮއިޅވަަޑއިގެން އެ އުުޅްއވަނީ.  އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ ތަމްސީލުުކރުމަށް ދޭންޖެހޭ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ނެންގެިވ ނިޒާމީ 

ކަމުަގއި ބަލައިގަެނވޭކަެށއް ނެތް.  ން ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ .ިއގައި ދަންނަވަންމައްސަލަ

ން ހުރިހާ ހުގެ ގަާވއިދުަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީމަޖިލީ . ލަންމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ސް ކަމެްއ ވަނީ. ެއއަކަްށ ކުރެވޭނެ ެއްއވެ ކުރެވިފައިރުަގއި ދަފްތަރުފްތައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ޕާޓީތަކުގެ ދަ

އަދި އެހެން މަޖިލީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ޖަމުޢިއްޔާތަކުަގިއ  ކު ދަންނަވައިލަން ައއި.ޕީ.ޫޔއާއެ ނެތް. އަދި ހަމައެއާ

އަދި އެއަށް ެއްއެވސް ކަހަލަ ލޮޅުމެއް އަރާ  .ވަނީ ވެސް ފުރިހަމައަށް ބައިވެިރވުމުގެ ހުރިހާ ޙައްޤެއް ވެސް ލިބިފައި

އެްއވެސް ކަެމއް ނުހިނގާ ާވހަކަ ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށާއި އަދި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންގެ 

 ލަން. ތަށް ޓަކައި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާމަޢުލޫމާ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީްނ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 2016. 5.2 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު -{5.2}

ބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. ގައި ިއއްޒަތްެތރި މެން 2015ބަރު ންނޮވެ 20ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. ރިޕޯޓު  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

ތެިރ ްއޒަތްއި ،ވާ ވާަހކަ ވެްސ ދަންނަވަން އިޞްލާޙެއް 12ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅަން  މި ރިޕޯޓާ

 ،ދެްއވާނީ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިމެންބަރުން ފޮނުއްވައިގެން. މި ރި

 .އަރުވަންއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު. އި  ވިލިމާލޭ

 

 ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިލިމާލޭ

އްަޒތްތެރި ރައީސް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެަޜރީން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އި `. ޝުކުިރއްޔާ 

ޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ މަދިރާސާކޮށް ވަނަ އަަހރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން  2016ހުށަހެޅުއްވި 
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ފިނޭންސް ިމ  އޮފް ރތުގެ ބަޖެޓުެގ ގޮުތަގއި މިނިސްޓަވަނަ އަހަރަށް ދަުއލަ 2016ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު. މި ބަޖެޓަީކ 

 3ވަނަ އަހަުރގެ  2015ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަުހގަިއ ބޭއްވި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ  2015ބަރު ންނޮވެ 12މަޖިލީހަށް 

 ވަނަ 179ށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ަބޖެޓް. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހު 15ވަނަ ދައުރުގެ 

ކަްތ، ދިރާސާކުާރ ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައް 16ން މާއްދާގެ )ރ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީ

ނުޑ  ަވނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ 179ަގާވއިދުގެ  ،ކުރިއަށް ެގންދިޔައީ އިކޮމިޓީން ނިންމަ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު. އަޅުގަ

އްމު ގޮތެްއަގއި އެހެން އާނެ ފަދައިން މި މަސަްއކަތުަގއި އެ މަސަްއކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ 

ޓީާއއި މާލިްއޔަތު ކޮމި އަހަރުތަކެކޭ ެވސް އެްއގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިެމނޭ ދާއިމީ ދެ ކޮމިޓީއެއް ކަމުގަިއވާ،

ނޑު ކޮިމޓީއެއް އަދި އިޤް . ގޮުތގައި ިމ އޮންނަީނ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ ގެތިޞާީދ ކޮމިޓީ ގުިޅގެން އުަފއްދާ މަިއގަ

ނުޑ މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް ުޖމު 24 ލަ އެކުލެިވގެްނވާ މި ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ މެންބަރުންގެ ނަންތައް އަުޅގަ

ނުޑމެން އެކުލަަވއިލާފަިއވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީއާ ނަވައިލާނަން. އަދި މިދަން އެުކގައި އަުޅގަ

ފައިވާނެ. ތް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީގެންދިޔަ ގޮމަ ދުވަހުން ފެއްޓިގެން ކުރިއަށްމަސައްކަތްތައް ައޅުަގނޑުމެްނ ފުރަތަ

ނޫނުއަސާސީެގ ބަެއއް ހަމަތަްއ ޤާދާ އަދި އަިދ ީލހުގެ ަގާވއިމި މަސަްއކަތުަގއި މަޖި ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

މަނިޓަރީ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި މޯލްިޑވްސް  ؛ރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ފަންނީ ލަފާބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަުކގެ މަިތން ކު

ނީ މި ދެ ބޭފުޅުން އަދި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ޯހދަންޖެހޭ ލަފާގެ ބައި ައޅުަގނޑުމެން ވާ އޮތޯރިޓީެގ ަގވަރުނަރާ

ގެ ަފރާތުން ފަންނީ ލަފާ ހޯދާފަ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ދެންނެވި ކޮމިީޓައށް ހާޒިރުކޮށް މި ބޭފުޅުން ،މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް

ނޑުމެްނ ހޯދާފައިވާނެތީވެ މި ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލުތަުކގައި ހިމެނޭ އަދި އޭގެ  އިތުރުން ފަންނީ ލަފާ ލިޔުމުން އަޅުގަ

އަދި ފެނިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ައޅުަގނުޑ  ،ބޭފުޅުންނަށް މި ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެބައިތަުކގައި ތި 

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިާރގެ  ،ދަންނަވައިލާނަން މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ މެންބަރުން. އަޅުަގނުޑގެ އިތުރުން 

ރު ޙުސައިން ޝަހުދީ، ނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް، ހަ

ންބަރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ކުޅުދުއްފުށީ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޙްމަދު ނާޝިދު، ހޯރަފުށީ

އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު.  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، މަޑުްއވަރީ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

މް، ސީލް ނަޞަރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިކާށިދޫ ދާއި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް، އޭދަފުށީ

ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  މާމިނގިލީ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  ،ޚަލީލްهللا ޢަބްދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤް، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ

هللا ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ މިރު، ވިލުފުށީޢާ

ގުރައިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު، ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .ތ ޟް،ރިޔާ
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ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،ޙިލްމީهللا ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަޢުދު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް، ތިނަޫދ އުތުރު ދާއިރާގެ

މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ުފވައްމުލަުކ މެދު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު، ފޭދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ 

ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ނޑުމެްނެގ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުުވމު ގައި ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ސުންަގޑި  އިބު މުޤައްރިރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްއަދި ނަ ފަހުގައި ދެން އަޅުގަ

ނަޑއެޅުމުގެ މަަސއްކަތް. އެހެން އަ ހަރުތަކެކޭ ެވސް އެްއގޮތަށް ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ތާރީޚްެއ ކަ

ގެންދާ ޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެުކަގއި މި ދެންނެވި ބަޖެ ތްތެރި ރިޔާސަތުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުަލވައިލުމަކީ އިްއޒަ

ހޭ ތް ނިންމުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެމަސަްއކަ ވަނަ ުދވަހު 19ކަުތގެ އަލީަގއި ގޮތް. އެ ާތވަލުަގއި ހިމެނުނު މަސައް

ނޑަކަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޖުމު  ބައްދަލުވުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީން މި  9ވަރަކަްށ ގަޑިއިުރގެ  19ލަ ގާތްގަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  އަދި، އިކޮނޮމިކު ޔޫތު ކައުްނިސލް ؛އިތުރުން ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އީ.ަވއި.ސީ މީގެ .ވަނީ ބާްއވާފަ

 ބްލިކު ސެކްޓަރ އިްނވެސްޓްމަންޓް ޚާއްަޞކޮށް ޕަ ،ސްގެ އިތުރުން ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ މަަސއްކަތްަތކަށްފިނޭން

 ަފއިވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްަތކާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އަދި ދައުލަތައް އާމްދަނީ ލިބިގަތުމަށް ޓަކައި އެކަަށއަޅާ

ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ބެހޭ ރި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާލެވިފައި ހުއަދި ބައެއް ކަހަލަ ތަރުތީބުކޮށް އެކުލަަވއި

ކޮމިޓީއަށް ދަޢުވަތުދެްއވާފަ.  ޚިލާފަށް ވަކިން ަވޒީރުންތަކަކަށް މި ނޑުމެން ވާނީ އެހެން އަހަރުތަކާޓަކައި ައޅުގަ 

ތިޞާދީ މަސައްކަތްތަްއ އިޤްވަަތ ނު ،ކައުންސިލް ފާހަގަކޮށްލަން އިކޮނޮމިުކ ޔޫތު ތެޭރގައި ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއިއޭގެ

ަޑިއގަންނަާވ ވަޒީރުންަތއް. ޭއގެތެޭރގަިއ ކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަަށއަޅުްއވާފަިއވާ ީޓމުގައި ހިމެނިވަ

ނޑުމެންގެ ފިނޭ ،ޝައިނީގެ އިތުރުން  އޮފް ފިޝަރީޒް ޑރ. ރމިނިސްޓަ ރިޒަްމ ންސް މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން ޓޫައޅުގަ

ނޑުމެން މިނިސްޓަރު އިތުުރން ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ދަުޢވަުތ ދީފައިވާނެ. އަދި އޭގެ  މޫސާ ޒަމީރަށް ވެސް އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ އެންވަޔަރަްނމަންޓް މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވެސް މި ކޮމިޓީއަށް  ،މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ިއތުރުން ޑރ.

ގެ މެންބަރުން ވަނީ ންޖެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކޮމިޓީހާޒިރުކޮށް ެއ ބޭފުޅުންގެ ައރިހުން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަ

ެޓކްނިކަލް  ،އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މުޅި ޓީމުގެ އިތުރުން ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޓީމާ. މިހޯއްދަވާފަ

ުމެގ އިލުޓު ެއކުލަވަ ބަޖެއި ޓާޓެކްނިކަްލ ޓީމަކީ ާއއްމު ގޮެތްއގައި ބަޖެޓުގެ މަސަްއކަތުގެ ޭލއައު  ؛ޓީމުގެ އިތުރުން

މަސައްކަުތގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުަރްއވާ ފަރާތްތަކަކަށް ވާީތވެ އެ ބޭފުޅުންެގ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން 

 ކޮމިީޓއަށް ިލބިގެންދިޔަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ. ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ަމއިަގނޑު ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ތެްއގައި ހަތަރު ސެޝަނަކަްށ ބަހައިގެން މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންިދޔައިުރ، ފުރަތަމައިނުން މިނިވަން ގޮ

ނޑުމެން  މިނިވަްނ  ކުރަމު. ވެސް ގޮތެްއގަިއ ކޮންމެ އަހަރަކު  އްމުއާމުއައްސަސާަތކުގެ މަަސއްކަްތ އަުޅގަ

ކަުމގަިއ  އި އެ ބޭފުޅުން ހުށެޅުއްވި ގޮތާ ޚިާލފަށް ދަތިކަމެއް އުޅޭ މުައއްސަސާތަުކގެ ބަޖެުޓގަ ،މުއައްސަސާަތކަށް ލިޔެ
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ލަ ވާީތ، ޖުމު ވެްސ ކުިރއަށް ެގންދާ ކަމަކަށް އި އްލުކޮށްދެޭވނެ ގޮތެްއ ހޯދުމަކީ އެހެން ައހަރުތަކުގަޙަ އެކަން  ،ވާނަމަ

ނޑުމެންނަށް މަޢު . ނަމަވެސް، އަންލޫމާތު ގެނައިޢުތަނަކުން ައޅުަގނޑުމެްނ މަ 19 ތަނަކުން  21ލަ ލޫމާތު ޖުމުުޅގަ

ލިބިގެންދިޔައިރު އެ ތަންތަނުގެ ނަންތައް އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން. އެއީ ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން 

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ލިބިގެންދިޔަ  ތަރުތީބުން މި  އިމި ލިސްޓުގަ ،ތަނުގެ އިތުރުން  19ދެންނެވުމުން އަޅުގަ

ޓްރެޜަރީ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ލާނަން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި.އިތައް ައޅުަގނޑު ަދންނަވަވާ ނުކުތާ

ސަރވިްސ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީްސ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ، ޖުޑީޝަލް

ސަރވިްސ  އިލެކްޝަން ކޮިމޝަން، ސިވިލް، ޮއފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްްޓރޭޝަން މަންޓްކޮމިޝަން، ޑިޕާޓް

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އުއެްނޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، ހި  ރެވެިނއު އޮތޯރިީޓ، ން، މޯލްޑިްވސް އިންެލންޑްކޮމިޝަ

 ،ޕްރޮސެިކުއޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ނަލް،ރޯޑްކާްސޓިންގ ކޮމިޝަން، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުމޯލްޑިވްސް ބް

ފޮމޭޝަން ކޮިމޝަންގެ އޮފީސް، ެޓކްސް އިން ،ގްރިޓީ ޮކމިޝަންނެޝަނަލް އިންޓެ  ،މީިޑއާ ކައުންސިލް  ވްސްމޯލްޑި

އަދި ޯލކަލް  ،މޯލްޑިްވސް ިއސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީ  ،ޝަނަލް ޔުިނވަރިސޓީމޯލްިޑވްސް ނެ ،އެޕީލް ޓްރައިިބއުނަލް

ފަހުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޢުލޫމާތު އެްއކުރުމަށްމަ . މިދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެއޮތޯރިޓީ ހިމެނޭ ގަވަރމެންޓް

ތަރައްޤީ  ހުރިދާކުރުމަށް ފޯކަސްކުެރވިފައި ލެވިަފއިވާ ޮގތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަާތިއ އަދި ދަރަނި އައިބަޖެޓު އެކުލަވަ 

ނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުންގެ މަ ގައި ބަޖެޓު  އްކުެރވޭ މުހިއްުމ ޕްރޮގްރާމުތަކެއޮތް ފޯކަސް ޖިލީހުގެ ހުރީތީވެ އަުޅގަ

ން އަހަރުތަކާ ކުޑަ ބަދަލެއް އެހެ ގައިލާޙަމަރު ކުރުންތަކުގެލުތަކުަގއި  ބަދަންނަށް ޕީ.އެސް.އައ.ީޕ ޕްރޮގްރާމުމެންބަރު

ނޑުމެންގެ ޕާލި ،ޖެހުނު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބިފަިއވޭޚިލާފަށް ގެންނަން މެންޓްރީ ައޅުގަ

ވެްސ  ލާގައި ދަންނަވާލަންޙަޖެޓު މަރުޕަށް ވާީތވެ އެ ވާހަކަ މި ބަހުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ގްރޫލީމަޖި މި؛ ގްރޫޕު

 އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ .ލޫމާތުެގ އަލީަގއިޢުތުން އަުޅަގނޑަށް ލިބިފަިއވާ މަޖެހޭ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުަޤްއރިރުގެ ހައިިސއްޔައެބަ

ޓިގެން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި މި އްސައްކަތް ފެށިގެންދާ ހިސާބުން ފެަގއި މަރޓަދަނީގެ މަސައްކަތް ފުރަަތމަ ކުއާއާމް

 ދެިވއްޖެ ،ކަމުގައި ވާނަމައްިސ ްޓރެންޑާ އެްއވަރަށް ގެްނގޮ އެ ުނވަތަ  ،ފޯކާްސޓާ އެްއގޮތަށް ،މަސައްކަތް ކުިރއަށް

ދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓަށް ނަމަެވސް މެ ަގއިހުރި ކޮންމެ ގޮތެއްތުގެ ފަރާތުން ވިސްނުންފުޅު އެބަދައުލަ ،ކަމުގައި ވާނަމަ

ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ކަުމގައި ވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަން. އެ މަސަްއކަތްޕުޅު ުކރެވިއްޖެ ައޅުގަ

 ޖަވާބު  މެންބަރުންނަށް ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގެ ަބއެްއ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ މެުދ ކުރަްއވަން  ބޭނުންފުޅުވި ުމހިއްމު ސުވާލުަތކުގެ 

ނޑަށް ެއނގޭ މިއަުދގެ ބަނެގެންދާލިބި މެންޓްރީ ގްރޫުޕެގ ލިލާގައި ފަހަުރގައި ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޕާޙަސްެގ މަރުހު. އަުޅގަ

އެ ޭބފުޅުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު  ،މެންބަރުން  ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކުވން މަދުކުރި ނަމަވެސް

ދެކުނަށް ހުިރ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކަްށ ބޭނުންވާ ަމސައްކަތްަތއް ބަޖެޓުެގ ބަެއްއ މަޢުލޫމާތަކަށް ވެގެންދާނެ. އެީއ އުތުރުން 

ނުގެންެނިވ ނަމަވެސް ެއ މަސަްއކަތް ްނޓުތަކުން ފެނިވަަޑއިކޮމްޕޯނަ ޞަދާސްތަކުން ުނވަަތ ބަޖެޓުގެ ޚާއް ކަހަލަ ކަރު
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 މުޤައްރިުރގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮންމެވެސްކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ 

 ނާއި މެންބަރުން މެންބަރުން މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މިދެންނެވީ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެްއކުރި ވަރަކަށް ދަންނަވާލަން އެބަ

ލުތައް ވަޑަިއގަންނަވާ ިދވެހިާރއްޖޭގެ އެިކއެިކ އިދާރީ ާދިއރާތަކުަގއި ތިއްެބވި ލޮުބވެިތ ރައްޔިތުން މި ސުވާހިމެނި

ނޑަކަށް ެއނގިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތަކަށް ވާތީެވ، އެ ބޭ ފުޅުންނަށް އެ މެންބަރުންނާ ކުރިމަތިކުރައްވާކަން އެއީ އަުޅގަ

ކޮޅަށް  ގައިތަނު ިއސިއްޔަތުން މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން މިއަދު މި ހަބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ތްކަން އުފާވެރި ޚަބަރު އޮ

ނުޑމެން މިދެންނެވި ބައްދަލުކުރި އިިސއްޔަހަހުރި މީހެއްގެ  ތުްނ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނން. އާދެ! ކޮމިޓީން އަުޅގަ

ދު ޒުހޫރު ސްޕޯޓުސް އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަ އަިދ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ެއންޑް ،ގަާވއިދުތަުކގެ އިތުރުން 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ެއކި  ،ބޮޑު ބައެއްތެރޭން ތަކުގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ަމޝްރޫޢު ެވ،ޒިރުހާއަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ 

 އި އެރީނާގެ މަޝްރޫޢުތަކުގަހިމެނޭ ދުތަކުގެ ތެރޭަގއި ޢުރައީސް ާޔމީންގެ ކުޅިވަުރގެ ވަ އްދުަގއިހަސަރަ

 ؛އްސާކުެރއްވި. ކޮމިީޓގެހިވެސް ައޅުަގނޑުމެން ޮކމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން މަޢުލޫމާތު  އެ މަނިުކފާނު ފާހަގަކުރެވިަފއިވާތީ

 އި ިއތުރުން އަޅުގަނދުމެންނަށް މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައަދި ޭއގެ ،ދި ދައިލަތުގެ ޚަރަދުާއއި އަދައުލަތުގެ އާމްދަނީ

އަދި ބަޖެޓުގައި  ނޑައަޅާަފއިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލާއަހަރުގެ އެިކ ބައިބަޔަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަވަނަ  2016

ނފަދަ މުހިމަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް ޚަރަދުކުރު އިްއޒަތްތެިރ  ަގއިޑުމެން ވާނެ މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުއްމު ނުކުތާތައް އަޅުގަ

އަދި ކުރިން އަޅުަގނޑު މި އިޝާރާތްކުިރ ގޮތަށް ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް  ހުށަހަޅާފަ. ޓަކައި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް

ގަިއ  2 ގޮތެްއގައި ޖަދުވަލު ޞައްޚާ ؛ލޫމާތުތައްޢުށް ކޮމިޓީން އެއްކޮށްލެވިިދޔަ މަނިމުނުއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަ

ނޑުމެން ، ހިމެނޭ އެމް.އެމް.އޭ އަދި އޮޑިޓަރ  ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ފަންނީ ލަފާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަަސއް  ކަތް ކުރިއަްށ ދިޔައިުރަގއި ހަމަ ހުށަހެޅި ގޮތަށް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފަިއވާނެ. ައުޅގަ

ިޒރުކުރި ދުވަހު ކޮމިޓީ ސިއްރުުކރުމުން ބައެއް މީޑިއާތަކުްނ ހާ ރުނަރުްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ަގވަކޮށް މޯލްޑިޞަޚާއް

ނޑުމެްނގެ ބޭނުމަކަށް ވީ އެހެން ގޮތަކަްށ ރިޕޯޓުކުރަމުންދާތީ އެ ވާަހކަ ފަންނީ ލަާފ  ،ެވސް ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ ސިއްުރކޮށްގެން ގެ ތްފަންނީ ލަފާގެ މަސައްކަ ،ހޯދަންޖެހޭތީވެ ންދެވިދާނެ ކަމަށް. ފަސޭހައިން އަޅުގަ

ަގއި ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ އޮންނަ ވަގުތުކޮުޅ ަތކުލެވިފައި އޮންނަ ވަގުތުއިއްމުކޮށް ހުޅުވަ އާ އެއީ ކޮމިޓީ 

ކަމަްށ ފާނެ ރުގައި ނުދެްއވަމިންވަރަށް ފަހަ ސްކޮށް ސަމާލުކަންދޭޔަފަންނީ ލަފާގެ މަސައްކަތަށް ސީރި

ލެއްގަިއ ަވކި މަޢުލޫމާތެއް ހާެއއްވެްސ  .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވުމާ ުގޅިގެން އަޅުަގނޑުމެން އެ ޮކމިޓީ ސިއްރުކުރީ

ހަމައަށް ގެންދިއުން މަނާކުރުމަށް ޓަކައި  ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ރައްޔިތުންނާ ވެ،އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން ބޭނުން

ނޑު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ކަމެއް ޫނން ކަމަށް  އަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރި  އިިސއްޔަުތން ދަންނަވާލަން. އެ ސަބަބާހަޅުގަ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ރިޕޯޓުގައި މިދެންނެވި މޯލްިޑވްްސ  2016ލިބިވަޑަިއގެންނެވި  ނަށްހުރެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑުމެންނާ މަނިޓަ އަދި އެ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީަގިއ  ،ބޭނުންވިއްސާކުރަްއވަން ހިރީ އޮތޯރިޓީން އަޅުގަ
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ުވރެ މާ ތަފްސީލު ލޔުމުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މި ރިޕޯޓުގައި މަޢުލޫމާތު  ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުތަކަށް

އިތުރުްނ އެމް.އެމް.އޭގެ ފަންނީ ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި އޭގެ  ،ހިމެނިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މާނައަކީ ފަންނީ ލަފާ

އްސާކުެރއްވި މުހިއްުމ ހިލިޔުުމން  ،ލޫމާތުގެ އިތުރުންޢުއްާސކުރެްއވި މަހިޖެނެރަލް އަޅުަގނޑުެމންގެ ކޮމިީޓއާ އޮޑިޓަރ 

ަކ ވާހަ ނެލޫމާތުތަކެއް ވެސް މި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ހިމެނިފައިވާޢުމަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީގައި ޖުމުދަންނަވަން. މިއާއެކު  ޒިރީެގ ހާކޮމިޓީއަށް  ވަޑައިގެންެނވި  ،ލަ ނިންމާލުމުގައި އަުޅގަ

ކޮމިީޓގެ މި ރިޕޯުޓަގއި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް އެޭޓޗުކުެރވިފަިއވާނެ ވާަހކަ  ،ރިޕޯޓް

ވަނަ މާއްދާެގ )ޅ(ގެ ަދށުން މި ރިޕޯޓު އިްއޒަތްތެރި  179 ދަންނަވަން. ވީމާ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމޭ. އަދި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި 

س الم عليكم والޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  .ދަންނަވަމުން ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނިންމާލަން

 . ورحمة هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަްއވާ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި ގައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތު

 ޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާ ،ނައިބު މުޤައްރިރަށާއިއިްއޒަތްތެރި 

ނޑާ  .ދަންނަވަން. ވަރަށް ބުރަކޮްށ އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތްޕުޅު ކުެރއްވީ ހަމަ  ،ދުވާލު  އިރޭގަ

ނީޑގަ ނޑަްށ ެއނގިފަިއވޭ. އަދި މި ފުރުޞަުތގަ އި ދަންގަ ިއ ބަޖެޓު ދިރާސާކުަރއްާވ ެވސް މަަސއްަކތްކުރެްއވިކަން އަުޅގަ

ފުންނަށް އްޒަވަެބހޭ ހުރިހާ މު ކަމުަގއި ސަޕޯޓު ސަރވިސްގެ ގޮުތަގިއ ތިއްބެވި މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުިޅގެން އެ ކޮމިޓީއާ

ލާ ޙަގުޅިގެން ދެން އޮތް މަރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓާ ވެސް ައޅުަގނޑު ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު 

ވާތީ އެ  ްއ ތަޅުމަށް ލިބިފައިޙެިއޞްލާ 12، ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން ދަންނަވައިލާނަން. ފުރަތަމަ އޮންނާނީ

ހަމަ ހުށަހެޅުއްވި  ،އެރުވީމަށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުފަހަރަކު ހު  އެ އިޞްލާޙު ކޮންމެ .އްވުންއިޞްލާޙު ހުށަހެޅު

ނޑު ފުރުޞަތުގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީމަ ދެ ވާއިޞްލާޙުަގއި  އި ގެފަހުގައަރުވާނީ ތާއީުދކުރަްއާވ މެންބަރަކަށް. އޭން އަުޅގަ

ފުރުޞަުތ  ަބއިވެިރވަަޑިއގަތުމުގެ އިސްގަހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބަ ނިމުނީމަ އޮންނާނީ އިއިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަ 

ނޑު މި ޖެހިލަނީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކައި. ، ހުޅުވާލުން. އެހެންވީމާ ފުަރތަމަ އަޅުގަ

މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު.  އްވާަފއި ވަނީ ހިތަދޫ ދެުކނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅު

 ވަން އިޞްލާޙު ުހށަހެޅުއްވުމަށް.އަރުފުރުޞަތު

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:
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ރުފިޔާ  ންއަމިލި 20ބަޖެޓުން  ކޮންޓިންޖެންސީ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ިއޞްލާޙަކީޝުކުރިއްޔާ 

 ެގ ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސައިދިނުން. ޒް މަސްވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ އަރުވާނަން.ކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއީދުތާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާ

 އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި

 އަރުވަން. ޞަތުއަށް ފުރުهللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ވަނަ ައހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ފެނާއި  2016އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ނޑު އްމަސަްއކަތް ފަ ގެނަރުދަމާގެ ނިޒާމު  ހަޅަ...ހުށަހަޅަން. ައޅުަގނޑު މި ހުށަޓަަވއިދެްއވުމަށް އެދި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރަޫދ  އީދުކުަރއްވާ މެންބަރަކަށް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތާ

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުދާއިރާގެ އި

 

 ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއި

ނޑު ތާއީދުކުރަންއެ ހުށަހެޅުއްވި އި  ގެ.هللاޢަބްދު ޢަބްދުްލބާރީ ޞްލާޙަށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު  ތްތެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 . ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަށްهللاވާ ޢަބްދުއީމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޓްރެޜަރީން ރަްއޔިތުންެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ވަނަ އަހަރަށް 2016ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާ ިރކޮމެންޭޑޝަންތަކަށް އަކުެރއް އިތުރުޮކށްލަން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

ތްކުރުމަށް ނުވަތަ ގޮތަށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ. މިނިވަންކަން ގެއްލޭ

ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓް ކޮމިޝަނަށް  އުމަން ރައިޓްސްއަށް ހިމޮނިޓަރިންއެންޑް މެކެނިޒަމް  ވެންޓިވްނެޝަނަލް ޕްރި

 ބަޖެޓުގައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ؛ގޮތަށް ވާްތ، ލިބިފައި އޮތް އިޞްލާުޙގައި އަޅުަގނޑުެމން އަތުަގއި އޮިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ވާނީ. އެހެންޫނނީ އޭަގއި މައްސަލަތަެކއް ވޯޓަށް ދަންނަ ލާޙަށް އެގޮތަށްކުރެިވެގން އިޞްއެހެންނޫނީ ޔައުމިއްޔާ 

މަ އޮތް ގޮތަށް، އޮތް. ހަވެސް ެއބަ އޮތް. ނަންބަރެއްސުރުޚީއެއް ވެސް އެބަ އަރިމަތީ .ގޮތަށްތް ހަމަ އޮ ،އުޅޭނެތީވެ 

ނޑަށް ނޑުން ތު  ވިދާޅުވެެދްއވިްއޔާ ވަރަށް ުޝކުރުވެިރވާަނން.  ތު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު

ނޑަށް އުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިޝުކު މަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުަގއި އޮންނަ ގޮތަށް އަުޅގަ

މިނިވަންކަން ެގއްލޭ ގޮތަށް މީހުން  -6މަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން. އުއިޞްާލޙުކޮށްލާނަން. ހިދަންނަވާލެވުނީ. އަދި 

އްސުމަށް ބަޖެޓުގައި މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެއުތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ

 މަށް. ޝުކުރިއްޔާ. ނުހިމަނައިދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދު އަރުވާނަން. އަޅުގަ

 އަރުވަން. ރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތުކުރަްއވަން މަްއޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެތާއީދު

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދިދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ެއ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަްށ هللا ދުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބް

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަްށ هللاާވ ޢަބްދުއީާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ގަލޮުޅ އުތުރު  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އިޞްލާޙު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީ

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް އޮފް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ   2016ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ،ހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭ ބަޔަށްރަށް ހޯދުމަށް ހުށައާމްދަނީ އިތު ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް 

ރެމިޓެންސް ީފ  3ފުން މުސާރައިގެ ގޮުތގައި ާރއްޖެިއން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިާސިއން %އްޒަވަ ބިދޭސީ މު -27

 އުނިކުރުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވާނަން. މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާެގ ކުރައްވާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދު

 އަުރވަން. ރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތުްއޒަތްތެއި

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދިދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެ ހުށަހެޅުއްިވ هللا ާވ ޢަބްދުއީާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަލޮޅު އުތުރު 

ނޑު ާތއީދުކުރަން. ހުށަހެޅުއް  ވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރވަން. ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ފުރުޞަތުުކޅުދުްއފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ  ؛ދެން އޮތް އިޞްލާޙު

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ވަނަ އަހަުރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ   2016 .ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  ރައީސްޝުކު

 ގެ ން ރުފިާޔ ކަރަންޓު ސަބްސިީޑއެއް އަމިލި 50ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން ބަޖެޓުގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޖިލީހަށް 

 ގޮތުަގއި ދިނުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ ޝު އަުރވަން. ަވއިކަރަދޫ ާދއިރާގެ މެންބަަރކަށް އަުޅގަ

 އަރުވަން. މަށް ފުރުޞަތުޡިޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާއިއް 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްޡިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ

ރި ަރއީސް. ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްޣަފޫރު މޫސާ އެ ހުށަހެޅުއްިވ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.   ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދީދީރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެ  ޅީމަްއޗަންގޮ  ؛ވަނަ އިޞްލާޙު 6

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދިދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރޒް  ހޯމްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިނިސްޓްރީ އޮފް   ކުރުމަށްން ރުފިޔާ އުނި އަމިލި 100ގެ ބަޖެޓުން އެފެއަ

 ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކުރުމަށް އިުތރުކުރަން.  5000 ،އިސާފަހު  މި ފައިސާ އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދޭ ފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަން. ގަޮލޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ކުަރއްާވ މެންބަރަަކށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދު

 . އަރުވަންމަދު މަޚްލޫފަށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އަޙް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގަލޮޅު ދެކު

ނޑު ހަޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޑަށް ތާއީދުކޮށްލުމަށް ރައީސް ތި ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުގަ ، މަ އެދެނީައޅުގަ

ހަމަ ނޑާ ދޭތެރޭގައި ތާއީދުކުރުމަށް އެދުނީމަ ހަމަ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އަޅުގަ ވެސް އެހެން އިޞްލާޙުަތކަށްއަޅުަގނޑު 

ނޑު އެ އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން.  ބައްލަަވއިދެްއވުން. އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލޫމާތަށް ޓަކައި ޢުޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާެދ! އަޅުަގނޑު ިއއް

މެންބަރުންގެ  ތާއީދުކުރައްވާ .ވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ ކަންނޭނގެހިނގާ ގޮތް އެނގި މަޖިލީހުގައި ކަންލަން. މި ދަންނަވާ

ނަޑށް ސިގުއެ ނޫނިްއާޔ  ،ންމުފުރަތަމަ އެދިަވޑަިއގަތު ގޮތުަގއި މިހާރު ލިބޭ ގޮތަކަްށ  ލްނަޕާީޓއަކުން އަުޅގަ

ންނަ މީހަކު ވަކި އެްއވެްސ އިތް. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ގައި ކަންތައްަތއް ކުރާ ގޮ އަޅުަގނޑަށް ދެވެނީ. އެއީ މަޖިލީހު

ނޑިކޮޅުަތކުަގއި އިށީނދެވަަދއިގެން ނުިތްއބަވާނެ. ހުރިހާ މެންބަރުން  ޞަޚާއް  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް މަޖިލީހުގެ ގޮ

ޚުން. ަގނުޑގެ އަވަންާޏ އެީއ އަޅު  ވެސް މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތަްށ އެީއ ހަމަހަމަ ބޭފުޅުން. ެއއީ ައޅުަގނޑު ކަމަށް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަތިން ރިޔާސަތުގައި އިންނަ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ، އަޅުަގނުޑގެ އުޚުތުން. އެެހންވީމާ

މެންބަރުންގެ  އިްއޒަތްތެރި، ކަުމގައި ެވސް ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ދެކިވަަޑިއގަތުމަކީ އެއީ ރިާޔސަތުގެ އެދުމެއް

ނޑު މި ކިއިޚްތިޔާުރގައި އޮންނާނީ ވަ    ،ވަނަ ިއޞްލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން 7ހާރު ގޮތަކަށް ދެކުާމއި ނުދެކުން. ައޅުގަ

 އަށް. ރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީމައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދިދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރޒްއެފެ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އޮފް  މި ފައިާސ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  .ން އުނިކުރުމަށްއަމިލި  200ގެ ބަޖެޓުން އަ

 އަށް ޮބޑުކުރުަމށް ހުށަހަޅަން. އަށް ފުރިޔާ 5000ދެއްވާ ފައިސާ  ފަރާތްތަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އީވާންބަރު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެ ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަކަށް

 އަުރވަްނ. އަށް ފުރުޞަތުهللاޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޢަބްދު އީވާގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މައްޗަްނގޮޅީ އުތުުރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ 

 ޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. ހުށަހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިނަށް ދު ރަޝީދު ޙުސަވަނަ ިއޞްލާޙު. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ 8ޝުކުރިއްާޔ. 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އިންއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

ރަްއޔިތުންެގ  ންޓްރެޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ވަނަ އަހަރަށް 2016އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ބަޔަްށ. ބެހޭ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ އާމްދަނީ އިތުރަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މަސްުދވަހަށް  12ްއ ނެގުން ޓެކްސެ  އެ ،ނަމަ ްސ ނަގާވިްއކާއިރު ސޭލްސް ެޓކް ޓްއިމާރާތާއި ފްލެ -23.00

 ފަސްކުރުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރެްއވުމަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 އަރުވަން. ތުފަލާޙަށް ފުރުޞަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ނޑު ާތއީދުުކރަން.   އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އިނަށް ފުރުޞަތުސަޙުމެންބަރު މުޙައްމަދު  ރަޝީދު އަލިފުީށ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ،ވަނަ އިޞްލާޙަށް 2

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އިންއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް  2016

ނޑު ލިޔެފައި އޮީތ، ބަޔަށް.  ކާ ބެހޭހަޅާ ކަންތައްތަހޯދުމަށް ހުށައާމްދަނީ އިތުރަްށ  ،ހުށަހަޅުއްވާ ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަ

 ރެމިޓެންސް ފީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހަމަ ސަބަބެއް ނޫން، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި މަރުޙަލާގައި ހަމަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ބަހުސް މަރުޙަލާަގއި، ެއހެންނަމަވެސް މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވުން  އޮންނާނީ. ސަބަބު ެއއްޗެހިަތއް

 އެދެން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އިންއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

ނޑަށް ދަންނަވައިެލވޭނެ ކަމަ ށް ބަލައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ހިތުން މީގައި ލިެޔވިަފއި އޮތީމަ އަުޅގަ

 3ވަނަ މާއްދާ. ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މުސާރައިގެ ގޮތުަގއި ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން % 27ދަންނަވާލީ. 

 ރެމިޓެންސް ފީ އުނިކުރުން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ މާއްދާ. އަލުން އިޞްލާުޙ  23ެއީއ ކުރީެގ އިޞްލާުޙ ތި ހުށަހެޅުއްވުނީ އަލުން.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އިންއަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ

 ވަނަ މާއްދާ. އިމާރާތާއި ފްލެޓު 23އާމްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ުގޅޭ ބަަޔށް އަނެއްާކވެސް. 

ވިްއކާއިުރ ސޭލްސް ެޓްކސް ނަގާ ނަމަ، މިހާތަނަށް ކޮންޓްރެކްުޓކުރެވިަފއިާވ ފަރާތްތަކުން މި ޓެކްްސ 

 އިސްތިސްނާކުރުން. ޝުކުިރްއޔާ.

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު ހުޅަނގު ؛ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަށް .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.  އަލިފުށީ
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 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ރެމިޓެންސް  އީވަނަ ިއޞްލާޙަކީ އެ  10އޮތް  އިލިބިފަ ދެްނ،)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އި 

ގޮުތން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ ެއއާ ގުޅޭ  އި،ޞްލާޙު މިހާރު ަވނީ ހުށަހެޅިފަވަނަ އި 4ހަމަ ެއއާ ުގޅޭ އަށް،  3ފީ %

ވަަނ  4ވަނަ އިޞްލާޙާއި  10އެހެންވީމާ، ެއއީ ހަމަ އެއް އިޞްލާޙެއް. هللا. ޢަބްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ 

ޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ނުންވަނަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަ 10 ވަނަ އިޞްލާުޙ ކުރިން ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން 4އިޞްލާޙު. 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ ައއްޑޫ މީދު ދާއިާރގެ ، އަރުަވނީޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ވަނަ އި 11 ދެން

 އާދަމަށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ފަހު، ބަޖެޓް ކޯޑް  ރުފިޔާ އުނިކުރުމަށ3,438,353ް ޖެންސީ ބަޖެޓުން ންޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންޓިޝުކުރިއް

 .ފައިސާ އިތުރުކުރުން  ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި މި  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓަށް 34.006

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަަކށް

 އަރުވަން.މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައްޑޫ މީ ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  12ރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުވެރި 20ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން  ގެ ނަށް ސަބްސިޑީ ންމިލިއަން ރުފިޔާ ދަ

 ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު އިބްރާހީމް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެން ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ތާއީދުކުރައްވާ މެންބަރަަކށް

 އަރުވަން.މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ހުށަހެޅުއްިވ 

ނޑު ތާއީުދކުރަން.  އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި 11ލަ ނިމުނީ. ޖުމު އި ބުން އިޞްލާުޙތައް ހުށަހަޅަހިސާ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ތެރޭން ހުށަހަޅަން އޮތް އަނެއް އިޞްލާޙަކީ ކުރިން އޭގެ ،ވަނީ. ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ލިބިފައި މިތާއީދު

ސްގެ ހު. ދެން، އޮތީ ބަދިޔައީ އަށް ބަދަލުވެގެން މި 11ލަ ޖުމު ،ވާތީވެ އަދަދު ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަަކށް

ނޑު ރަކަށް ވެސް ބަހުްސގެ މަރުޙަލާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ކޮންމެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަ މަރުޙަލާ. އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު މިނެޓު 7ރުޞަތު. އަދި އެ ފުރުޞަުތގެ ދިގުމިނަީކ ގިަނެވގެން ެއއް ފު  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ . އަުޅގަ

 އަށް.ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއިރާގެ އިްއޒަފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓީްނ  ބަޖެޓް، ރަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރި ބަޖެޓްވަނަ އަހަ 2016ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޔާގެ ބަޖެޓެއް މި ބިލިއަްނ ރުފި 27.45 ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރުބަޖެޓު  އެ ބަޖެޓު ނިންމަވާފައި މިއަދު މި

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ތާީއދުކުރާހުށަހެޅިގެން ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ދަންަނވަން. ދެން،  ،ދިޔައީ. ިމ ބަޖެޓަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ،ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ އެްއކޮށްޔާ ޅުަގނޑު އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައަ މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމުގެ  އަުޅގަ

ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަްށ ހުނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީމަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިަޔިއރުގައި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަދި ވަރަްށ  ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ވެސް މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިގެންދިޔަކަން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ. އްަގއި ިޚޔާލުތައް ހުށަހެޅިގެންވަރަށް ރަނގަޅު މާޙައުލެ  ،ށްބިނާކުރަނިވި ގޮތަކަ ދިަޔކަން ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައެ ވެްސ ން ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ އެްއގޮތަކަށް ތިއްަބވާ ބައެއް މެންބަރު އިހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ން ކޮމިޓީ މަޝްވަރާނުދެްއވާ ަކންތައްތައް މިއަދު  ،ިޚޔާލު ކަށްއަދި ެއއްވެސް ވަރަ ،ފާހަގަނުކުރަްއވާ ކަންތައްަތއް
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ނޑުމެން އެ ،ރައްޔިތުންނަށް ތަނަށް ހުށަހެޅުނީމާ ރިޕޯޓު މި  އިނިންމަ  ްނމެންނަށް ޖެއްސުންވާ ގޮތަށްނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ދިވެހި  .ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަންތެޭރގައި ައޅުގަ ކުާރ ކަމެއް. އޭގެބައެއް ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅިގެްނދިޔަކަމީ އަޅުަގނޑު ހިތާމަ

 ،ގެ ތެޭރގަިއ މި ހިމެނޭ އާމްދަނީ ލިބުމުގެ ބަިއ އުނިކޮްށ، އާމްދަނީ އުނިކުރަން ހުށަހަޅާފައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 

ނިވެރި މައިންނަށް ެއކަ ،ުރފިޔާ 5000ޭބނުންވާ މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރަށް ޚާއްޞަ އެހީއަށް  ރައްޔިތުންނަށް މިހާރަށް

 ފައި،އާމްދަނީ ނުނަގާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާދައުލަތަށް ލިބޭ މިލިއަން ރުފިޔާ.  50ސިޑީއަށް ކަރަންޓް ސަބް ،ރުފިޔާ 5000

ނުޑމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުެގ  އީމި !އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުން މި ތިބީ ބައްލަވަން. ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަްށ  2016ގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުޖިލީގަންަނވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޒިންމާދާރުކަން މި ފެނިވަޑައި

ނޑުމެން  !ވާ ބޭފުޅުން ރަްއޔިތުްނ ބައްލަވާމަލުކުރައް ޢައި ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް ދާއިރުގަ ހުށަހެޅިގެން އަުޅގަ

ބަެއއް ބަިއވެރިވި  އިއްކަުތގަޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި މަސަ އި،ކޮށް، އެކަން ނިންމަ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް

 އް ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތެ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ އެިކއެކި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ލިބުނު ފުރުޞަތުތަކުަގއި

އަށް ައިއސް ރައްޔިތުންނަށް ިމގޮތަށް ފްލޯ ގެމިގެން ައއިއިުރ މި މި މަޖިލީހުމިކަން ނި ،ދެކެވި ވާަހކަޮއވެ، އެތާނަގއި 

ނޑު  ނޑުމެން  .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ން.ތާމަކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވަވަރަށް ހި ފުރައްސާރަކުރުމަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

 2016 ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދޭން. ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭ

ނޑު ޭބނުން ނިންމަން އިައޅަނަރުދަމާ  އިރު ނިމުމުގެ ކުރިްނ މުޅި ރާއްޖޭގަ ވަނަ އަހަ ވަނަ އަހަރުެގ  2016. އަުޅގަ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،ޖެނުއަރީގައި މިކަން ކުރަން ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް

ވެހި ިދވެހިރާއްޖެައށް މި ލިބޭ އާމްދަނީން ދި ،އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ

ބިލުކަމެްއ ޤާޭވ ހޭދަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަދި ެއކުރެ ދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި ދައުލަުތން މި

 އި ާލފައި، އާމްދަނީ އުނިކޮށްފައިލިބޭ އާމްދަނީއެއް ނެގުން ހުއްޓަ ކަން އެއް އަހަރު ތެރޭަގއި ދިވެހި ރާއްޖެއަށްނެތް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ ެވސް މި ދައްކަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ަދއްކަނީ ވެސް. މިހާރުމިކަން ކުރުމުގެ

ވެސް ވުރެ ބަޖެޓުގެ ަޚރަދު ބޮޑޭ. އެހެންނަމަ ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ބޮޑު ބަެޖޓެކޭ. މީގެ ވާހަަކއަކީ 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ  އި،ލާފައި ެޓކްސް އުނިކޮްށފައިޓަގުން ހުއްދަުއލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ނެ، މިހާރު މި ހުށަހަޅުއްވަނީ

ކަން ކިހިެނއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން މި .ރުފިޔާ ލިބުމަށް 5000ްއޔިތަކަށް ރަށެއް ނަރުދަމާ އަޅާަފއި، ިދވެހި ކޮންމެ ރަ

ނޑުޖެހޭ ކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުކުރާނީ؟ އެހެންވީމާ، ދެކޮޅު ދެކެން.  ގަ

ައޅުަގނޑު  .ކެއް ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްނުޖެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުމަީކ ރައްޔިތުން ވެސް ބަލަިއގަްނނާނެ ވާހަކަތަދެކޮޅު

ނޑު ނިސްބަތްާވ ދާއިރާ އަްއޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ  ،ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އުފާވެރިކަާމއި ހިނިތުންވުން ެގނެސްދޭ هللا  .ބަޖެޓެއް މީ. އެހެންީވމާ، އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބަޖެުޓގެ ތެރޭގައި ވެްސ ފޭދޫ ރައްޔިތުްނނަށް ދަތިވެފަިއވާ ބިމުގެ ާޖގަިއގެ ދަތިކަން ަޙއްލުކުރުމަްށ 
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ނޑު ފާހަަގކޮ ކަން ހަމަ އުފަލާޓަކައި ބިން ިހއްކުން ހިމެނޭ  ޓަަކއި މި ބަޖެޓު  ހަމަ އެކަމަށް ،ށްެއކު ައޅުގަ

ދަންނަވަން އަޅުަގނޑު. އަިދ ދެއްވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ިއ،ދިރާސާކުރަްއވަ

ނޑު ހަމަ އެއާެއކު، ދިވެހި ސަރުކާަރށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށިއ މިކަމުގައި ބައިވެިރވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ވަރަށް ދަތިވެފަ  ޝުކުރު އިާވ ކަެމއް ނަރުދަމާގެ މަްއސަލަައކީ. ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަިދ ކަންކަމަށް ވެްސ ޙައްުލ މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން އަުޅަގނ ައކީ. މިސާފު ބޯފެނުގެ މައްސަލަ

ނޑު ހަމަ ގަބޫލުކޮށްވެސް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  މާރާތުގެ މައްސަލައިއެއާެއއްކޮށް، ސުކޫލު ހަމަ  ،ކަން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަން  ކަން މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނޭ. އެކަމަށް ޓަަކއި ވެސް ުޝުކރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ވަރަށް ގިަނ ަދއުލަތަށް ގިނަ އާމްދަނީ އިތުރުކުުރމަށް ޓަކައި  ،ތެޭރގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭއޭގެ

ނޑުމެންނަށް ަވޒީފާގެ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަިއވާ   ފުުރޞަތުތައް ގިނަ މީހުންނަށް  ތަން. އޭގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ.  ތަނަވެސްެވގެންދާނެ. ޞިއްީޙ ނިޒާމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ިމ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ތަން ައުޅގަ

ނޑުމެން ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ތަޢުލީމަށް ހޭދަކުރެވޭ ތަން ެއބަ ފެނޭ . އެހެންވީމާ، މިއީ ައޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހިމެނޭ ސީދާ  40މި ބަޖެުޓގައި % ،ބޮޑު ފައިދާތަެކއް ކުރާނެ ކަްނތައްތައް. ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވާ ކަންަތއްތަްއ  އާ،ރައްޔިތުންނަށް އަމާުޒެވގެން. އެީއ، ކަރަންޓާއި ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ

ިމ  ވަނަ އަހަުރ ކޮށްދެޭވ މިންވަރަށް 2016ގެ ތެރޭްނ ރައްިޔތުންނަށް ނޑުމެންނަށް މެކްސިމަްމ މި ބަޖެޓުއަޅުގަ 

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދިެވސް އިުތރު އުފާވެރި ޚަބަރުތަެކއް ިމ . هللا ބަޖެޓުގައި މިހިރީ ހިމެނިފަ

ނޑުމެންގެ ލީޑަރު ބަޖެޓުގެ ނޑު ފާހަ ،ތެރޭން އަުޅގަ ގަކޮށްލާނަން ބަޖެޓު ކޮމިީޓެގ އަދި ޚާއްަޞ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

ުރކާރަށް އްރިރު ދެއްވި. އެީއ، އަހަރުގެ ަވކި ހިސާބަުކން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވާ ކަމަށް ސަޤަމު

އްތަކަށް އަދި އެއް ފަހަރު ހުރި ކަންތަ އިދާއިރާތަކުގަ  ޅުންގެއިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ތި ބޭފު ފެނިވަޑަިއގެންފިްއޔާ

ލާަފއި އިތުރު ކަންަތއްތަކެްއ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަޞތު ލިބިގެންދާނެ ވާހަކަ. އެެހންވީމާ، ެއކަމަށް ޓަަކއި ވެސް އިވިސްނަ

ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހި .ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެކު ޝުކުރު  ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ގެްނ އި ކައި ިމ މަޖިލީހުން މަނިކުފާނު ރިޔާސަތުެގ އިންަނވަޓަ ކޮށްދެްއވާ ަރއްޔިތުްނނަށް ޓަކަިއ ތިޔަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕާޓީތަކުގެ ގިަނ މެންބަރުން މީގައި ބައިވެިރވެ ކޮށްދެްއވާ މަސައްކަތްތަކީ  އިގިނަ މަސައްކަތްތަުކގަ ައުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަނީ އެއްކޮށްޔާ ެތއް. އެހެންނަމަވެްސ، ހިތާމަގަންނާނެ މަސައްކަރައްޔިތުން ބަލައި  ރައްޔިތުންނަީކ  ،އަުޅގަ

މެންބަރުން އެ  85ނޫންތޯއޭ އަޅުަގނޑުމެން ، ރި ރައްޔިތުންތަކެއް. އެހެންވީމާވަރަށް ވިސްނުންތެ ،ވަރަށް ހޭލުންތެރި

ވެސް. އެ ބޭފުޅުން މިއަުދ  ފޮނުވީ  އިތަނަށް އިންތިޚާބުކޮށްފަ މި ަޓކައި ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތަުކަގއި މަސައްކަތްކުރުމަށް

އްތޯ؟ އެ އެދިގެން މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮންބަ ތިަމންނާމެންނަ ހެޔޮ ެއ ބޭފުޅުން މި ތިއްބަވަނީ .މި ތިއްބަވަނީ ބައްަލވަން

ދަްއކާފައި، ޖެްއސުމުެގ ގައި ވާހަކަކަންތައްތަެކއް މިތާނބައެއްތޯ؟ ެއއީ، ުނވެޭވވަުރގެ ހެޔޮ އެދިގެން ވާހަކަަދއްކަނީ ކޮން
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އެއާއެއްކޮްށ، . ރައްޔިތުން ތިބީ ބަލަން. ހަމަރައްޔިތުންނަކީ ކުޑަކުދިްނނެއް ނޫން މަތަށް ކަންތައްތަެކއް ހުށަހެޅީގޮ

އެދޭ ވެރިކަެމއް މި ރަނގަޅަށް ބަަލއިގަންނާެނ. ހެޔޮ ރަްއޔިތުން ވަަރށް ،ނަމަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުަށހެޅި

ނިމިގެްނދިޔައިރުަގއި ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ އަތުން އެަތއް ބަިއވަރު ޓެކްސްަތކެއް ަނގަްނ  އިަގއި ކޮށްފަރާއްޖޭ

 އީ ގެން ދިޔަ އިފައިބަ  އިދީފައިހުސްވާ އާސަންދަެއއް ހަދަ ިއ،ރުފިޔާ ދީފަ 2000ްއޔިތުންނަށް އަދި ރަ އި،ހުށަހަޅާފަ

. އިތުރު ޓެކްސެއް ބޮުޑކުރިެއއް ކޮށްދީފަވެސް އިތުރު އަށްިފޔާރު 5000އޮތީ  މިހާރު މި ދައުލަތުން މި .ސަރުކާރުން

ނޑު 6ނޫން. ހަމަ އޮތީ ކުރީގައި ެވސް އޮތް %  ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސޭ ޖީ.އެސް.ޓީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ދައްކަން ބޭނުންވާ 7އަޅުަގނޑަށް މި ލިބުނު  ދެްއކޭނެ. ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ވެސް ނު މިނެޓުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނުޑ އިލާން މިކަމަށް އިތުރަށް އަލިައުޅވައަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަލްާސގެ  އެރުވުުމެގ ކުރިން މިއަދުގެޞަތުމެންބަރަކަށް ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި އެހެން 

ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއި ،ދެްއުވމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްއިރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަ 

 2016 ،ގެންދަނީ އަރުވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( `. އަުޅަގނޑުމެން ަބހުސްކުރަމުން މިމޫސާމަނިކަށް ދަޢުވަތު

ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު  ބަޖެޓް، ށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްވަނަ އަހަރަ

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އުތުރު ދާއިާރގެ މައްަޗންގޮޅީއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާ މައްޗަންޮގޅީ

ނޑަީކ  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މައްޗަންޮގޅީޝުކުރިއްޔާ އި އުތުރު ދާިއރާގެ ރައްޔިތުން ައޅުަގނޑު ިއންތިޚާބުކުރަނީ އަޅުގަ

 ކަން އެނގި، ވާދަވެރި ސިޔާސީ ނިޒާމެއް މި ރާއްޖޭަގއި އޮެވގެން ރަްއޔިތުންނަށްރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ނޫންސަ

ިއޞްލާޙުތަްއ ، އިފާޑުކިޔަ އި،ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ިވސްނަލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭނީ 

ކަްނ އަދި ކޮށްދީފަިއވާ .ނގޭތީއެ ންއިާދއަށް މަސައްކަްތކުރީމަކަރިޢާޔަތްކޮށްގެން ރަްއޔިތުންގެ ފަ ށްއެކަްނކަމަ އި،ހުށަހަޅަ

ނޑަެއޅިގެން ސާ ނުޑމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅީމަ ވެސް އެ މީހުންނަށް ކަ ބިތުވާތީ. އަުޅގަ

 !މާރިޔާމެންނޭ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގާތުަގއި ިއދިކޮޅު މެންބަރުން ސައި ޮކޓަރީގަިއ ވެްސ ަވޑަިއގެން ވިދާޅުވަނީ 

އުޅޭ  ދޭށޭ. ދަންނަވަން މިއިތައް ދައްކަ. ކަލޭމެން މި ވާހަކަނެތޭ ށްއަދަކު ތި ވާހަކަތަކެއް ެދއްކޭކަތިމަންނަމެންނަކަށް މި

ހަޅާ ބަޖެޓަށް އޮތް ގޮތަށް ސަރުކާރުން ުހށަ ކަކަށް މިއަދަކު ފުުރޞަތެއް ނެތޭއިދިކޮޅު ސިޔާީސ ފަރާތްތަ ،ައކީވާހަކަ

. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ެއތައް އިޞްލާޙުތަެކއް ބަޖެޓު ށްފިޔަަވއި އެހެން ކަމެއް ކުރާކަ ދިނުންވޯޓު
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ނޑުމެންގެ މެންބަރުކޮމި ވާލުަތއް ސު  ،ދައްަކވަމުން ގޮސްންނާ އަދި އެނޫންވެސް މެންބަރުން ވާހަކަޓީގައި އަުޅގަ

ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުތަކަށް ވެްސ  ށްބަޖެޓަ އި،ޖެޓް އޮތް ގޮތަށް ވޯަޓށް އަްއސަވަ މަ ވެސް ބައިކުރަްއވަމުން ގޮްސ ދިޔަ 

މާލޭގެ  އީއިޞްާލޙެއް ހުށަހެޅިން. އެ 4. އަުޅަގނޑު މި ބަޖެޓަށް ތަން ދިޔަ އިރެއް، ޚިޔާެލއް ނެތި ވޯަޓށް އަހަފިކު

ގެ ސަބްިސޑީގެ ގޮތަށް ދޭށާއި އަދި ކަރަންޓުއިމިލިައން ރުފިޔާ ހޯދަ 200ތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ފެނުގެ ސަްބސިޑީގެ ގޮ

ނޑުމެންގެ ޭގެގއަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން. އެހެންވިޔަސް އެ އިޞްލާޙުތައް ބަލައިުނގަތް. އަ 200އިތުރު ހަމަ  ޅުގަ

ެދއްކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ބިލު ނުދެއްކިގެން ރައްޔިތުން ވާހަކަދައްކާ ން ބިލު، ކަރަންޓުވަންނައިރު ފެ

 އި އުތުރު ދާއިާރގަ  އި ހުރި ފްލެޓުތައް މައްޗަންގޮޅީހަދާފަ އެމް.ޑީ.ޕީން ސަުރކާރުން ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތުން 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުްނ  ،ނަމަ ވެސް ަގއި ހަދާފައި ހުރި ފުލެޓުތައް މިއަދު ބޭރުގައި ފިޔާތޮށި ކުލަލާއެހެރަ ޖެނުއަރީގޭ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ަވކާލަުތކޮށްދޭތީ އެ ވިޔަްސ ނިންމެމުންގެންދާ މީހުންނަށް އެަބ  ތަން އެބަ ފެނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގަ މަޖު ނޑުމެންެގ  ން ުކރަން. އަދި ައޅުަގނުޑގެ އުއްމީދެއް ކަްނކަ މި އިބޫރުވޭ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން މާލޭގެ ަރއްޔިތުން، މާލޭަގއި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ؛ރައްޔިތުން މީހުން އެ  އެ ،އަުޅގަ

 ން ޢަދުލުވެރިކަމާ ގެވަަޑއިއެ މީހުންގެ ހާލަތް ވިސްނާ .ަވޑަިއގެްނ އެކަންކަން ކުރަްއވާނެ ކަމަށްއިއުޅޭ ހާލު ވިސްނަ

ނޑު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް ކަންކަން ކުރަން. އަުޅގަ  އެީކގައި ބޯހިާޔވެހިކަން ރައްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެ

ނޑަށް ފެނިގެްނދަނީ ރޒް އެފެއަ  މީހުންގެ ޖަލެއް 300ގެ ބަޖެޓުން ބޮޑެތި އަދަދުތައް އުިނކުރަން ހުށަހެޅިން. އެ އަުޅގަ

އަދި މީހުން  ،މީހުންގެ ޖަލެއް ޭނުކރެންދޫގައި 300 ،ހިންމަފުށީގައި މީހުންެގ ޖަލެއް 300 ،ހުޅުމާލޭގައި

ނޑުމެން އަބަދުވެސް އިަޓކައި ޗެމްބަރުތައް ހަދަ ގައި ބެެހއްޓުމަށްސޮލިޓަރީ ކޮްނފައިމަންޓު އިއެކަހެރިކޮށްފަ ދާތަން. އަުޅގަ

ށް ތަންތާނގައި ޗެމްބަުރ ެއގޮތަ އި ން. އެކަހެިރކޮށްފަިދއު އިއްޖެއަށް އަނިާޔވެރިކަން ނައްތާލަބޭނުންވަނީ މި ރާ

ނޑުމެ އިމުގެން ޓޯޗާކުރުމަކީ ަހމަގަޓައި ބަހައް އިތުރަށް ހުރިހާ މީހުން ވެސް ްނ ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. މީގެ ވެސް އަުޅގަ

ރަނގަޅު މީހުންގެ  ށްިވޔަސް މުޖުތަމަޢަ ނެރުން. ކުށެއް ކުރެވުނު ކަމުަގއި ށް ގޮތުަގއި މުޖުތަމަޢަ ގެރަނގަޅު މީހުން

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. އެަތއް   ވެސް ޖަލުތަކުގެ ގޮިޅއަށްހާސް ބައެއް ގެްނގޮސް އަެނއްކާ  ގޮތުަގއި ހަދާފައި ނެރުން އަުޅގަ

 ބަރު ންތެރޭަގއި ބޭިތއްބީމަ ހިނގައިދަނީ ސެޕްޓެއެ ލުތަކަްށ ނުކަތާވަރަްށ މީހުންފަހުން ައއިްސ އެ ޖަ އެންމެއި، ލަ

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ނުކުމެ  ،ފެިނގެްނދިޔަހެން އެތާ ތިބޭ މީހުން ވެސް އެކަމާ ެއއްެޗއް ބުނެ ަގއި އެ 20އާއި 19

ދަނީ. ވީމާ، މިގޮތަްށ ކަންކަން ނުހިނުމަށް ޓަކައި  ތަން ފެނިގެން މި ފަހުން ރައްޔިތުން މަރާ އެންމެ، ތަޅައި އަިނޔާކޮށް

ނޑުމެން މި  ނޑުމެނަށް  ވާހަކަ ަދއްކަމުން މިއަޅުަގނޑުމެން ދުރާަލއި ވިްސނައިގެން އަުޅގަ ދަނީ. ެއހެންވިޔަސް އަުޅގަ

ިމއަދު އަޣްަލބިއްޔަތު އޮތީ ސަރުކާުރގެ.  .އަޅުަގނޑުމެން ަދއްކާ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަެޑްއ ނާއްސަވާނެ ،ފެންނަނީ

ށް ކަންކަން ގޮތަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުަރއްވަމުން ގެންދަވަނީ. އަދި ބޭނުންފުޅު އެހެންވީމާ، ސަރުކާރު ބޭނުންފުޅު

ނޑުެމންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ  އި މަންފާއަްށ ޓަކައި ކަްނކަން ނުކުރެވޭ ޔާރައްޔިތުންގެ ލާބަ  ،ކުރަްއވަމުންދާއިރު އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ވެްސ ކޮންމެ ފަހަަރކު ެއކަްއޗެްއ ޖަހައި އެނޫން ،ތަން. އަޅުގަ

މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،ަތން. އަޅުަގނޑުމެނަށް ފެނިެގންދިޔަ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް  ްއވާގޮތަށް ކަންކަން ކުރަ

ތަަރއްޤީކުރުމަށް ޮއތް ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ޖަހާފަ. ހުޅުމާލޭ ބްރިޖަށް އަދަދުތަކެއް ޖަހާފައި އޮތް. މާޭލެގ  އެއަރޕޯޓް

އް ޖަހާފައި އޮތް. ާމލޭގެ މަގުަތއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެންބޮުޑވާ ަމްއސަލަ ޙައްލުކުރަން ޮބޑެތި ައދަދުތަކެ އިމަގުތަކުގަ 

މިއަދު ވެސް ވާރޭކޮެޅއް ވެހިއްޖެްއާޔ އެއަރޕޯުޓަގއި ހަމަ ބާލިދީ  ،ބޮޑެތި އަދަދުތަެކއް ޖަހާފައި އޮތް. އެހެްނވިޔަސް 

ށް ެވސް ފެންނަނީ. މުޅި ތަން ފެންބޮޑުވެފަ. އަދި ޖައްސަން ައންނަ ފްލައިޓުތަކަ ތަން މި ބަހައްޓަިއގެން އުޅޭ 

ތެޭރގައި ދަްއާކ  ގެއްމުންއާނުޖެއްސިގެން، އަދި ޖައްސާ ފްލައިޓުތަކުގެ ވެސް ފުރޮޅުތަްއ ފަޅައިގެންދާ ވާހަަކއަކީ ިމއަދު 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް ތި ރިސްޓުން އަންނައިރު ވެްސ ޓޫ ،ވިާދޅުވާ ރަންބިސްއަޅާ ކުކުޅު  ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

މީހުންގެ ސަލާމަަތށް ޓަކައި ބިުރގަނެ ނާންނަ ކިތަންމެ ބައެއް ވެސް ުއޅޭ  ހިނގީމާ އެ މިކަހަލަ ކަންކަން މިގޮތަށް

ނޑުމެންެގ  ،ލެއްަގއިކަން އެއަރޕޯޓު އޮތީ ވެސް އެނގޭތީ. ެއހެންވިޔަސްހާމިކަހަލަ  ޖީ.އެމް.އާުރ ައިއމަ ވެސް އަުޅގަ

އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ގެއްލުުމގެ  ،ބޭރުކޮށް މީހުން ގޮތް ދޫނުކުރާންެވގެން އެ ،ރައްޔިތުން އަތުން ހަމަ ބޯހަރުކޮށް

ާރއްޖެައށް  އޮތީ. އަދި ެއކަހަލަ ކަންކަން ކުރީމާ މީހުންނަށް ދައްކަންޖެހިފައި މިއަދު ވެްސ މި ގޮތުަގއި އެ

ނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީގެ  ،އިންވެސްޓަރުން ނައިސް   ،ގޮތް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެންނަމުންދާއިރު ލަތު އޮތްހާައދި އަޅުގަ

ކިތަންމެ ވަރަކަްށ  ،ދި ޭއގެ ކޮރަޕްޝަުނގެ ވާހަކަާއއި އަދި އެނޫންވެްސ ވާހަަކތައް މުޅި ދުނިޭޔގައި ަދއްކަުމންދާއިރުއަ

ކަމަކު އިްނވެސްޓަރުންެނއް މި ރާއްޖެއަކަށް ނާދޭ.  އިންވެސްޓަރުން ހޯދަން ތަންތަނަށް މިނިސްޓަރުން ދުއްވެިވއެއް

އަދި ބޭރުގެ މީހުން ވެސް އާދޭ. ދެން އެަކން އެހެން ބައެްއގެ ބޮލުަގއި  ން،ތެރޭާވހަކަ ބޭރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެ

ކަމެްއ ނުހިނގާ. މިދިޔަ އަހަރު  ގޮތަކަށް އެ ސް މިގޮަތށް ނޫންޔައެޅުވުމަށް ޓަަކއި ކިތަންމެ ވާހަކަެއއް ދެްއކި

އާމްދަނީެއއް ނުލިބޭ. އަދި  ށް ގޮަތށް ލިޔުްއވާފަިއ އޮތް އަދަާދ ގާތަށް ވެްސ ސަރުކާރަ ގެ ސަރުކާރުެގ އާމްދަނީ

ވާރޭވެހުނީމަ ސްކޫލު ދޮށަށް ކުދިން ގޮވަިއގެން ދާއިރު ވެްސ މަގުތަކުަގއި ފެންބޮޑުވެފައި އޮންނަ ވާހަކަ އެއީ ާރއްޖޭެގ 

 ެވހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ފެން އްާކ މާލޭގެ ފެންތަުކގަިއ، ވާރޭމާލެއަްށ އަރާ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ދަ ،ހުރިހާ ރައްޔިތުން

 ،މައްސަލަ ޙައްލެއް ނުކުެރވޭ. މާލޭގެ މަގުތައް ރަނގަުޅކުރަްއވާނަމޭ ވިދާޅުިވއިރު ފެަހކަ. ޓްރެފިކުވާ ވާބޮޑު

 ،. ވީާމ، ބަޖެޓުަގއިވާ ަކންކަން ކުރަްއވާނޭ ވިދާުޅވެވޭއެކަންކަން ަޖއްަސވާފައި ވެސް ހަމަ މިއަހަރަށް ވެސް ހަމަ އަނެއްކާ 

މަކީ މިހެން މިއަދު ބަޖެޓުގައި ޖައްަސވާ ެއކަންކަން ކުރެްއވު ،މޭ ވިދާުޅވެކުރައްވާނަގޮތަށް ަޢމަލު ވާނުވަތަ ބަޖެޓުގައި 

ކަމަކަށް  ކުރައްވަފާނެ ވެްސ ކަން ދަކާ ެއއްގޮތަށްޢުުނވަތަ ސަރުކާރުން މިހާހިސާބަށް ވެފައިވާ ވަ ،ެއއްގޮތަށް އަދަދުތަކާ

ނީ ބޮޑެތި ބަޖެޓު ފާސްކޮށް އަހަރު ފެނިގެންދަ ބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިގައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

އިތުރަށް ރަްއޔިތުންނަްށ ދައްކަނީ އެ ވާހަކަ. އަދި މީގެ ތަން. ރައްޔިތުން ވެސް ނިމިގެންދާއިރު ކަންކަން ނުެވ ހުންނަ

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ އެަތްއ ޙައްޤުތަެކއް ނިގުަޅިއގެންދާ ންނޫނުއަސާސީރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކާިއ ޤާ ،އަނިާޔވެރިވެ 
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ނޑު މިއަުދ ބަޖެޓާ އިތަން. މި ނޑު އުއްމީދުކުރަން ކުިރއަށް އޮތް ައކީގޮތުން ދައްކަން އޮތް ވާހަކަ ބެހޭ އަޅުގަ . އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މި ިއ ޔާ ންެގ ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ލާބަދައްކާ ވާހަކަ އަުޑއައްަސވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެ ތާނގައި ވެސް އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް  ދުތަކާޢުވެވަޑަިއަގންނަވާ ވަ ބޭފުޅުން އެ ކާރުން ވިސްނަވަިއގެްނ އެމަންފާއަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ސަރު

 ކުރަްއވާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .ޟަށްރިޔާ هللاޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ޟްރިޔާهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

 ލާނީ ކޮމިޓީްނ ތައްޔާުރކޮށްފައި ހުށަހަޅާފައި އިރައީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު ދަންނަވަ `. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި 

ީމހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ހަދާފައި  ލެއްަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި އެހާވާ ބަޖެޓަކީ ެއއްެވސް  މި

ޖެހޭ ސަބަބަކީ، އަޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަވާލަންބޫލުކުރަން ދަތި ވާހަކަ. ގަތް ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް އޮ

މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރު މިގޮތަްށ  އަދި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ގިނަ ،އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ އިުތރުން

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުްނ ބޭނުންވާ ކަންކަން ސަރުކާުރގެ ކަމާއްސާކޮށްފަިއވާތީ. އާދެހި ބެހޭ ދާއިރާއަށާއި  ! އަުޅގަ

ކުރެިވގެންދިަޔިއރުގައި އަުޅަގނޑު ވާނީ ފާޅުޮކށްފަ. ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންވާ ގޮތުން ކޮމިޓީގައި ބަހުސް ބެހޭ  އަދި މި ބަޖެޓާ 

ނޑު ހޯދާފައި  ،ބޭފުޅުންނާ ލުޮކށްފައި ތިބި ކައުންސިލުތަކުން ރަސްމީކޮށް އެވާނީ އެ ރަްއޔިތުން ތަމްސީ ކަންކަން އަުޅގަ

 ،އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން އަޅުަގނޑަްށ އެންގީމަ. އެހެންނަމަވެސް ށް،އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަ

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑު ހިތާމައަކީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވެސް އަދި ސަުރާކރަށް ހުށަހަޅައިގެން ވެސް ައޅު  ގަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ަގއި ފާހަގަކޮްށފައިވާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  23ޚާއްަޞކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ބޭނުންވާ

ގޮތަށް  ރަށުގެ އެްއވެސް ރަށަކަށް މި ފުރުޞަތު ލިބޭ  5މި ދާއިާރގެ  ؛ގޮތަށް އެްއވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ

ނޑު ހިނުވާތީ ހަމަޖައްސައިދެްއވާފައި ނޑަށް ެއއީ އަުޅގަ  ރައްޔިތުން މި އީބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި މިގަތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި ވިސްނަްނޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ! ައޅުަގނޑުގެ ާދއިރާގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ކިނބިދޫގެ ަރއްޔިތުން  ކަންކަމާ

ނެތް.  އެއް މެއް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަމަތް ލިބުން. އެކަބޭނުންވަނީ އެ ރަުށގެ ރަްއިޔތުންނަށް ނަރުދަމާއާއި ފެނުެގ ޚިދު

އަހަރަކު ހިމަނާފައެއް ނެތް. އަިދ  މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ ހިމަނާފައިވާ ހިރިލަންދޫގެ ބިން ިހއްކުމުެގ މަޝްރޫޢެއް މި

 2ވޭުތވެދިޔަ ، ރަކީކަތެއް ނެތް. އޮމަދޫެގ ބަނދައޭެގއިތުރުން އެ ރަުށގެ ަރްއޔިތުން ބޭނުންވާ ނަރުދަމާގެ މަސައް

 ،ހިސާބަށް ގޮއްސަ އޮތް މަސައްކަެތއް. އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ޓެންޑަރާ ،ދުވަހު ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިރުއަހަ
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ދިޔައިުރގައި އެކަމެއް ނެތް. އަިދ އޮމަދޫގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ މިފަހަރު ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން

ނޑޫޫދގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ނަރުދަމާގެ މަަސއްކަތެްއ މި ބަޖެޓުަގިއ  އެއްިހމެނިފަ ަގއިބަޖެޓު ފުރުޞަތެއް މި ނެތް. ކަ

ނޑުދޮށް  ހިމަނައެއް ދުވަހު ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައި އަހަރު 2ކުރުމަްށ މި ވޭުތވެދިޔަ މާޔަތްހިނުދެްއވި. ވަންދޫެގ ގޮ

ވެްސ ގެއްލިފަ. އަދި އެ ރަށުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް  އަހަރު ވަނީ އެ ޕްރޮޖެކްޓު މި ،އޮތްކަމުަގއި ިވޔަސް

އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް  އެ ރަށުގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަަސއްކަތް ހަމައެކަނި މި

ނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ުނވާޓުގައި އެަކމަޑޭޓުކޮށްދެްއވާފައިއެަކން ވެސް މި ބަޖެ ،ވިަޔސް ކަމުަގއި އެދުނު ކަން ައޅުގަ

ނޑު މި މި ަބޖެޓަކީ ރައްޔިތުްނގެ ވިސްނުަމށް، ރައްޔިތުްނގެ ބޭނުމަށް،  ،ދަންނަވަނީ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަމަށް. އާދެ! މި ބަޖެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަްނކަމަށް ސަމާލުކަންދީގެން ހަދާފައިާވ ބަޖެޓެއް ނޫން ޓު އަޅުގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުމާ ސާކުރިދިރާ ނޑު  ކޮމިޓީގައި ައުޅގަ ނޑުެމން ކަންބޮޑުވާ މައިގަ އެއްކޮށް އަުޅގަ

 ދަނީ. ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ާލިއރުގައި ތަކެީތގެ އަގު މަްއޗަށްއިލަތަށް ބަލަހާއް އެބަހުރި. ޤައުުމގެ މިއަދުގެ ކަންތައްތަކެ 

އަދި  ،ިވޔަސް މާރާތާއި ފްލެޓުތަކުގެ ައގު މަްއޗަށް ދިޔަކަމުަގއިއިނަ ދަނީ. ކުްއޔަށް ިހފާފައި ހުންމައްޗަށް 

 ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ޮބޑު ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި  27ިވޔަްސ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ ބޮޑު ބަޖެެޓއް ކަުމަގއި

އިާރެގ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރައަްށ ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ، އެްއވެސް ދާއުމުގެ ަރއްިޔތުންނަށް ޚިދުމަތްމި ޤަ ،ވިޔަސް 

އި އަދި ސަުރކާރުެގ ޔާސެކްޓަރަތކުގަ  އްކޮށް ޕްަރއިވެޓް އެާއއެ ހަމަ  ދިަޔ. އަދިއް ނާންނަކަން ފާހަގަުކރެވިގެންބަދަލެ

ނަޑއެިޅގެން  އެިކއެކި ދާއިރާތަުކަގއި ވަރަްށ މަދު މުސާރަލިބޭ މީހުން، އެކިއެކި ތަފާތު މުސާރަތައް ލިޭބ ވަޒީފާތައް ކަ

ޅި ކަންކަމުގެ ތެޭރގަިއ ގޮތުަގއި ހުށަހެ ގެައޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި ރެކަމަންޑޭޝަނެއް  ،ކަމުަގއި ވިަޔސް މަޖެހިފައި އޮތްހަ

 ދެވޭ ދާއިރާތައް ޕޭ ކޮމިޝަުނގެ ތެރޭން ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ރިވަިއޒްކުރުމަށް ހުށަހެޅިތަފާތު މުސާރަ ،ހިމެނޭ

ސޭްލްސ  ،ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުަރން. ހަމައެއާެއއްކޮށް ައޅުަގނުޑމެން ކަންބޮޑުވޭނުވާކަން ހުށަހެޅުން ވެސް ބަލައިގެންފައި 

 ހުށަހެޅުމަށް. މީގެ ސަބަބުން ރައްޔިތު  ވާޮގތަށް ހުށަހަޅާފައި އް ަނގާެގ ސޭލްސް ޓެކްސ15ެ% ،ގޮތަށް ޓެކްސް ނަގާ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ވެސް އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް އެންޑް ޔޫަޒރއަްށ މީގެ ސަބަބުން ދާނެއަނެއްކާ  ؛މީހާގެ ތީވެ އެީއ އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވިގެންދިޔަ ުމންދިޔައިރުަގއި މި ބަޖެޓަީކ ަބޖެޓުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރަ ކަމެއް. ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ

މަޝްވަރާ ހޯދިފައި އި ޔާފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުގެ ވެސް ލަފަޕްރޮ ؛ބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާ ،ސަރުކާރުގެ 

ބަެއއް ބޭފުޅުންަނށް އެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް  ،ކަން. ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުަގއި ފާހަަގކުރެިވެގންދިޔަނެތް ބަޖެޓެއް

ބޭފުޅުންނަށް އޭގެ ކޮޕީެއއް ލިބިވަަޑއިނުގަންނަަވިއގެން  އެރުވީމަ އެވަތުޢުށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ދައަޅުަގނޑުމެންނަ

ދިޔަ. ވެސް ކޮމިޓީގެ ފާހަަގކުރެިވގެން އްަޕަވއިގެން ވަަޑއިގެންެނވި ވާހަކަވެބްސައިޓުްނ ަޑއުންލޯޑުކޮްށެގން އޭެގ ކޮޕީ ހި

ުރން ރައްޔިތުންނަށް ވެފަިއވާ ސަުރކާ ،އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ަދުއލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެއް ެއކުލެިވގެން

ނޑު ދެކެނީ.  ޖެހޭނެދުތަކެއް ފުއްަދއިދިނުމަށް އަމާޒެއް އޮެވގެން ހެދޭ އެއްަޗކަށް މި ބަޖެޓު ވާންޢުވަ ކަމުގައި އަުޅގަ



34 

 

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވިގެންިދޔައީ މީެގން އެ ،އެހެންނަމަވެސް ނުާވކަން. ވަކިްނ އްވެސް މަސަްއކަތެްއ ކުރެވިފައިއަުޅގަ

މަޝްވަރާކުެރވިގެން ހުށަހެިޅ  އެއީ އެމް.އެމް.އޭއާ ،ބިދޭސީން އަތުން ރެމިޓެންސް ފީއެއް ހުށަހެޅިފައިާވއިރު ،ޚާއްޞަކޮށް

ނޑުހު ިދ މީގެ ަސބަބުން ވެސް އަނެްއކާވެްސ ދިަޔ. އަމެންނަށް ފާހަގަުކރެވިގެންށަހެޅުމެއް ނޫންކަން ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެންމެ އާދަިއެގ ވަޒީފާަގއި ގެްނގުޅޭ ހައުސް ، އަތުން ގެއަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިުތން ،ޤަުއމުގެ އިތުރަށް އަުޅގަ

 ދަްއކަންޖެހުމަކީ އެއީ ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް  3މު ރަްއޔިތުންގެ އަތުން އިތުރު %އްމެއިޑުން ފަދަ ވަޒީފާތަުކގައި ގެންގުޅޭ އާ

ނޑު  ނޑު ދެކެން. ައޅުގަ ބިލިއަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާިއރުގައި މީގެން ކޮންމެެވްސ  27ބޫލުކުރަން ގަކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު އު ބަޔަކަށް ފައިދާތަކެއް ކުރުމަީކ އެކަށީގެްނވާ ، ކަމެއް. ެއއްވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތަކަށް ފާވާނެކަމެއް. އެއީ ައޅުގަ

ެއކަމަށް އަޅުަގނޑު އުާފކުރަން.  ،ެވސް މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ފައިދާެއއް ވާކަުމގައި ވާނަމައެންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އާބާީދއަ ،އެހެންނަމަވެސް ޚާއްޞަކޮްށ  ދާދި ،ޤަުއމުގެ ބަޖެޓަކީ އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ށް؛އަުޅގަ

ނޑު އަބަދުވެސް މި ،ނޫނުއަސާސީަގއި ލާޒިުމކުރާ ޚިދުމަތްތައްޤާ ނޫނުއަސާސީ ައޅުަގނޑުމެން ޤާ ދަންނަވަނީ މި  އަުޅގަ

ކުރާ ޚިދުމަތްތަކަށް ނޫނުއަސާސީަގއި ަރއްޔިތުްނނަށް ލާޒިމްޤާ ،ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރު މިހާުރ މި 7ފަހުން  ހެދި

ނޑު ގެ ކަމެއް  ނުވުމަކީ ނުވާކަމީ ެއއީ ވަަރށް ކަންބޮޑުވާބަޖެޓްތައ ފޯކަސްކުރެވިަފއި ޮގތުގައި ދެކެން. އަުޅގަ

ަޓކަިއ  އަލުން ިމ ރިަވއިޒްކުރުމަށް ،މީދުކުރަނީ ދެންމެ ބަޖެްޓ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު ހުށަހެޅުއްިވ ފަދައިންއްއު

ވުރެ ބޮޑަށް  ރޭގައި ސަުރާކރުން މިހާރަށްސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި ަރއްޔިތުންެގ ކަންކަމާ ދޭތެ

ނޑު އު  ނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. އްރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަުކގެ ައޑު އަްއސަވާނެ ކަުމގައި އަުޅގަ މީދުކުރަމުން އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  އަުޅގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފަށް. 

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިާތ އިންނެވި ހުޅުހެންވޭރު ާދިއރާ އިޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދެންމެގަ އާދެ، 

އަޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ޕީ ދިފާޢުކުރާ ވާހަކަ. އެްއގޮތަކަްށވެސް އެހެނެއް ނޫން. ރައްޔިތުްނެގ  ،މޫސާމަނިކު ވިދާޅުވި 

ރު ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލީ. އާދެ! ވާހަކަ އޭ އިންސާފުން ބޭރުން ކަންތައްތަކެއް ުކރާތީ އެ ޔާއިމަޖިލީހުން ހަމަ

ޓެކްސް  ،ތެރެއިން ބަެއްއ ބޭބޭފުޅުން އެބަ އެމް.ޑީ.ީޕާއ ދިމާލަށް އެބަބުނޭ ިއގެއި ބަޖެުޓގެ ވާހަކަ ތަނުގަ މި އިދެންމެގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ރާއްޖެ  ޙަޤީޤަތުގައި އިނގޭތޯ މިއަދު މި .ނަގަން އުޅޭތީ ކަންބޮުޑވެގެން އުޅެނީއޭ. އަުޅގަ
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ކޮށްދީފަިއ އީސް ަނޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި ޓެްކސްެގ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްމިއަދު މި ސަލާމަތްވަނީ ވެްސ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީން ރަ

ކޮށްފަިއ ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ ޑީ.އާރު.ީޕަގއި ހުރިއިުރަގިއ ވިޕްލައިެނއް ބްރޭކު ގަ. މި ޙަޤީޤަތް މަތީއޮ

ރަން. އެހެންވީމާ، އާމްދަނީ ޓަަކއި އުާފކު ވެްސ މިއަދު އެކަމަށް ެއއް ޯވޓު މިއީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ބައިވެިރވި

މި ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްުކރަން ގެނެއްސަ ހުރި ބޭރުމީާހ  ،ލައިގެންއިއިތުރުކުރަން މިއަދު އެންމެ ނިކަމެތި މީހާ ފެލަ

ނޑުމެންލައިގެން އޭނަ އަތުްނ ލާރި ހޯދަން އަޅުަގނުޑމެން ކާކަށް ބޭއިފެލަ  ންޭއގެ ،ނުމެއް ޫނން. އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަްއވަމުްނ  އިކަންބޮޑުވުން ޙަޤީޤަތުަގއި ދެންމެގަ ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެޅުން ބިނާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިރިއު

 .އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ،އެހެންމެއޮތީ. ހަމަ ހުށަހެޅުްއވި ިއޞްލާޙުގައި ބަޔާްނކޮށްދީފައި އެهللا އީވާ ޢަބްދު

އަޅުަގނޑަށް  ތީވާހަކަދަްއކާ ތާމި ިއގެންކިޔަ  އޭކޮށްފިްނ ކޮމިޓީބައެއް ބޭފުޅުްނ ވަރަްށ ބުަރ މަސައްކަްތ ބަޖެޓް 

 ހުސް އަނގަތަެކއް ތެޅީ. ޔާމީން  ްއ،މޮޅެތި ވާހަކަތަކެ ؟ކޮން ބުރަ މަސައްކަތެްއތޯ ؟ންނަނީ ހިނި. އެހެންނޫންތޯ ވާނީއަ

ގައި އިދިކޮޅު ެއއްވެްސ މަޖިލީހު ،ޖަހާފައި އެގޮތަށް އެ ފާްސުކރަނީ. އަނެްއކާ ވިާދޅުވީ ސްޓޭްމޕު ؛ބަން ށް ގޮތަ ވިދާޅުވި 

ތަނުގައި ކަންަތއް މި  ދެއްޗޭ. އެގޮތަށް މިއަުދ މިއިރާއަށް އެްއވެސް ކަެމއް ުނހިމަނަމެންބަރަކަށް އެ މެންބަރެއްގެ ދާއި

މީހުންގެ  އެ  ،ޮއޅުވާލަން ،ރައްޔިތުންނަށް ދަޅަަދއްކަން ؟ އްކަތެއްޯތ ކުެރވިފައި އޮންނާނީ . ދެން ކޮން ބުަރ މަސަ އޮތީ

ނޑު ވް ތާކިާހއެުޅވުމަށް ލައި  ބޮލުގައި ކޮށްގެން ފޮނި ވާހަކަަތކެއް ަދއްކަދަްއކާ ތިބީ. އާދެ! އަުޅަގނޑު ކުރީ ުދވަހު އަުޅގަ

ން ކަންކަމަށް އަލިއަުޅވާލަ ބައެއް މަށް،ކަންކަ ކޮށްލަން އަޅުަގނުޑ ބޭނުން. އެއިތުރު ންކި ވާހަަކއަށް ބައެއް ކަްނކަދެއް

ބިލިއަްނ  1.5ގެ ދަށުން ވެސް އަެނއްާކވެސް އެސް.އީ.ޒެޑް  އިގައަހަރުގެ ބަޖެޓު  މި ،ަކމަކީ . އޭގެތެރެއިން ެއއްބޭނުން

 ވިދާުޅވި ވެސް އެއި ގަ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުށްޒީރުން ދައްކާަފއި ހުރީމަ އެކަމަރުފިޔާ ހިމެނޭނޭ ކިޔައިގެން ބައެއް ވަ 

ނޭ. އެހެންވީމާ، އަލުން މި ނުފެ  ވީމާ، ެއކަމެއްއިނޭގތޯ. އެހެން ޔާ ހިމަނާނަމޭ ބުނެފައި އެބައޮތޭ ބިލިއަން ރުފި  1.5

ނޑު ،ބަޖެޓް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އޭަގއި ހިމެނޭނޭ އުފައްދަން. އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ުސވާލު މެންހިމަނާނަމޭ ބުނީމަ އަޅުގަ

 އި މަގުަތކުގަ  މާލޭގެ ،މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ފާހަގަކުރައްވައިފި ގައިއެކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުެމން ކަންބޮޑުވޭ. ދެންމެ

ނޑު  އިފެންބޮޑުވާ މައްސަލައާ  ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވުެމްއ. މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މާލޭގެ ގެ ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ. މިއީ އަުޅގަ

 ަގއި އެަތއްރަށް ޮބޑު ކަްނބޮޑުވުމެއް. ބަޖެޓުއަދި އެަތއް ާހސް ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކުެގ ރައްޔިތުންެގ ވަ އިރައްޔިތުންނާ

ިއ އްލެއް ނުލިބޭ. އަދި ހަމަ ވަޒީރާޙަތަން ފެނުނު. އެކަމަކު  ާޔއެއް މިދިޔަ އަހަރު ހިމަނާފައި އޮތްބައިވަރު ރުފި

ުނވާނެ. އަދި  ުނވެއޭ ބުންަޏކަސް އެހެނެއް ބޮޑެއް އްފެނެ ،ދާންނެތިއްޖޭނބޭުފޅުން މިކަން ހަ އާ ދެމްހޫރިއްޔާރައީސުލްޖު

ކަކުލާ  ،ވެސް ފެނުގައި ޖެހުނީމަ އް ހަމައޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ ހިއްސުތަ 

ދުވެރިކަމާ ކަންކަމަށް ތެ ކަން. އެހެންވީާމ، މިއި ނޫންތޯ މިހިރީ ފެން ބޮޑުވެފަފެން އުނގުޅެން ެހދީމަ އިނގޭނެ ހިސާބުގައި

ހެލްތު ސެކްޓަރގެ ވާހަކަ  އެހެންމެ ވުމަށް އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން. ހަމަކޮށްދެއް އެީކގައި މަސަްއކަތްކޮށްގެން އިޞްލާޙު

ކުރާ ަބއެއްހެން އޭތި އަޅުކަން އެމް.އާރު.ައިއ މެޝިނެއް ލިބިގެން އެކަމާ .ވެްސ ފާހަގަކޮށްލިން އަޅުަގނޑު ކުރީ ދުވަހު
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ސް ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޔަދައްކަނީ އެންމެ ޮބޑު ވި  . މިއޭމި ސަކަރާތް ޖަހާކަށްނުޖެހެ ،ވަށަިއގެން އެތާ އެނބުރި

ހާހެއްހާ ރަްއިޔތުންނަށް ސްކޭނެއް ނަގާލަން  40ލައްކަ  3ގެ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ނން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ ކަންނޭދެތިން މިލިއަ

ނޑުމެން  އެމް.އާރު.އައި މެޝިނެއް ލިުބނީމަ އެއީ މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ހަދައިގެން އެ ވާހަަކއެއް ނުދެއްކޭނެ. އަުޅގަ

ކަެމްއ  މޮޅު ފަންކްޝަން ބާއްަވިއގެން އެކަްނ ކޮށްގެން މާ ތަުނގައި ޮބޑު . އެިއނގޭތޯ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްެޤއް ެއއީ

ނޑަށް އެ ކަމުގައި ެއކަން ވަނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށް. އެކަންކަން ޙަޤީޤަތުަގިއ ސިއްރު ކަހަލަ ކަންކަމުގެ  ކުރީމަ އަުޅގަ

ދެންނެވިހެން  މި ،ންމެއެހެށް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލަންވާނީ. ހަމައެ ޚިދުމަްތ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރު ރަނަގޅަ  ،ގޮތުަގއި ދެިކގެން

ނަޑއެޅިަފއި ސެކްަޓރަ ވެްސ ހެލްތު މިއަހަރު ނޑު ބަލައޮްތ ށް ކަ  ާލއިރުަގއި ހަމަ ެއ އަދަދަށް ވާވަަރށް އިބަޖެޓަށް އަުޅގަ

މުގުރާިއ އާއި ސްޕްރޭރވެސް. ޓިއަރ ގޭހާިއ ޕެޕަ ގެންނަންއެއްޗެހި އި ޕޮލިހަށް ހަތިޔާރު އެބަހުރި އެމް.އެން.ޑީ.އެފާ

ވެިރކަންކުރާ  ބިރުދައްކަިއގެން ،ތަަޅއިގެން  ގެން،އަނިޔާކޮށް  އި ރައްޔިތުން ގަިއގަ  ؟ނަން. މިއީ ކޮްނކަމެއްތޯތި ގަންއޭތިމީ

 ހެލްތު ،ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޭއގެން ބައިަބއި އުިނކޮށްގެން ނަމަވެސް  އަޅުަގނޑަށް މި ތަން ވިސްނުން ހުރި

ނޑު  ލައިގެން ހެލްތު ސެކްޓަރ ރަނގަޅުކުރުަމކީށް ސެކްޓަރަ މު އެއްކަން. ހިއްކުރާ ގޮުތގައި ަހމަ އެންމެ މުބޫލުގައަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންހަމަ ނޑުެމން ކުރީގަ ،އެއާެއކީ އަުޅގަ ެއޭކ ވެސް ހަމަ ވަަރށް ބޮޑަށް ދެއްކި ވާހަކައި އަުޅގަ

އޭުރގަިއ  ކު،މުތައް ގިނަ ވާހަކަ. ެއކަމަޤާބަރު ވާހަކަ. ސިޔާސީ މަ މަތި އިރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގަ

މިހާރު  ކު،މިިލައން ރުފިޔާ. ެއކަމަ 99އޮތީ  އަށްމުސާރަ ގެ ސިޔާީސ ފަރާތްތަކު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ފެނުނު މުސާރަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން  200މީހުންގެ މުސާރައަށް  މަށް ބަދަލުވެއްޖެ. އެޤާމަ 597 .597މުތަކުގެ އަދަދު ޤާސިޔާސި މަ

ނޑުމެން މިއަދު ކުރިން އެއެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ަތއް ދަްއކަން. ވާހަކަ މި އޭވާަހކަ ދައކާަފއި ހުރީމަ ލަދުގަނެ  ގަ

ނޑު ގޮވާަލން ރައީސް ޔާމީނަށްދެރަވެއޭ. އަސަރު   ،މުތައް މަދުކޮށްޤާިސޔާސީ މަ ،ކުރެއޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 63އެއާއެީކގައި ިމދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ޚަރަދުތައް ދަށްކުރުމަށް. ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުން މި ހިންގާ ބޭކާރު

 އަށްމިލިއަން ރުފިޔާ 33މިއަްނނަ އަހަރަށް އެ އަދަދު އެންމެ  ،މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭރުން ހިލޭގެ ގޮތުަގއި ލިބިފައި

 ވެސް އިރުރުފިޔާއަކީ މިދިަޔ އަހަރު ލިބުނުމިލިއަން  63 ކުކުރޭ. އެކަމަކަމަށް ސަރުކާރުން އެބަ އަންދާޒާ ދަށްވާނެ

ރު މިލިއަން ޑޮލަ 1000ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެކޭ ހިލޭ ެއހީގެ ގޮތުަގއި ނިސްބަތުން. ުކރިން އެބަހުރި އިނގޭތޯ ރާއްޖެއަށް 

އޮތީ ސަރުކާރުން  މި އްސަދަށްވެގެންގޮ މި  ދާން އެބަހުރި. އެހެންވީމާ،ނ. އަޅުަގނޑު ހަހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފަ

ކަންތައް ރަނަގޅުކުރަން އެަބޖެހޭ. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން  ބުންނޭ. އެގެންގުޭޅ ދޯދިޔާ ޚާރިޖީ ިސޔާސަތުގެ ސަބަ

ލާޮގވާލުންތަކަށް އިޖާބަީދ، އެ މީހުންނާ ެއީކގައި އަުތގައި ހިަފއިގެން މަަސއްކަްތުކރަން އެބަޖެހޭ. ތުންދަމާފައި، އިގޮވަ 

ޭއގެ ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ޙަޤީޤަތުަގިއ  ،މަކަމަށް ވާނަ ތުންއަނބުރާފައި، ރުޅިައއިސް ތިބޭކަށްނުޖެހޭ. އެގޮތަށް އެކަްނ ކުރާ

ނޑުމެންނަށް ހިލޭ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެ ،ރައްޔިތުންނަށް ހި ނުލިބިއޭ މި ދަނީ. ހަމައެާއއެީކގައި މިދިޔަ އަހަރުެގ އަުޅގަ

ގެ ނޭ ބުނެފައި އޮތީ. އާމްދަނީއަބިލި 21.3އާމްދަނީގެ ގޮުތަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް  އަށްން ރުފިޔާއަބިލި 2.4 ގައިބަޖެޓު
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މި އަހަރު ، ން ރުފިޔާ ދަރަނިވެރިެވްއޖެ. އެހެންވީމާއަވަރަކަށް ބިލި 4ން ރުފިޔާ. އަވަަރކަށް ބިލި 17ގޮތުަގއި ލިބުނީ 

ގޮތަށް  ހުރި ކަން ހިނގާފައި  ،ވެސް އަލުން ހަމަ އެ އަދަދު ދަރަނިވެރިވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ 

ނޑުމެން ނިމޭއިރު ޙަ، ބަލާއިރު. އެހެންވީމާ ން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏަކާ އަވަރަކަށް ބިލި  9ޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ބޫލުކުރާގަކުރިމަތިލާޏްޖެހުމަކީ އަޅުގަ ގޮތުަގއި ހަމަ ވަަރށް ގާތް ކަމެއް. ހަމަެއާއއެީކަގއި އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ ރައްޔިތުްނ އަތުްނ އަ ލިމި 242 ފެަލއިގެން މި އަހަރު ޖަހައިގެން ަރއްޔިތުންބޭނުން، ސައިކަލުަތކުަގއި ްސޓިކާ

ތިމަންނަ މާފުކުރީއޭ. އެ  ،ދުވަހު ވިދާުޅވި ކަށް. އެކަމަުކ އިހައިގެންއިގެން. ަސއިކަލުތަުކގަިއ ސްޓިކާޖެހަފެލަ

އެއް ސްޓިކާ ޖަހަންޖެހޭ  .އެައށްވުރެ މާ ބޮޑަށް. މާ ގިނައިން ކޮށްލާފައި ދެން ފަހުން ބާކީ އަތުލީފުދުވަސްކޮަޅކަށް މާ

ށް ަރއްިޔތުން ފެލައިގެން މި ގޮތަ ،ރަްއޔިުތންނަށް އޮޅުވާަލިއގެން، ދެ ްސޓިކާ ޖަަހއިގެން. އެހެންވީމާތަންތަނުގައި 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލިންމަސައްކަތްނުކުަރއްވާށޭ. ހަމަ  ވާ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިރިއުުޅއް ،ެއއާެއކީ ކުރީ ުދވަހު ެވސް ައުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުުމެގ ލަކު އެބަ ހުއްޓޭ ޚަރަދުކޮށްފަުދވާ 66666 .ރުފިޔާ 66666ގެއަށް ުދވާލަކު  . އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިހެން ،ކުރިން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީްނ  ،ކުރިން ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ

ޑަިއގަތީ ހަމައެކަނި ބުރިޖެއް އަޅަިއގެްނ ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގަތީ ބުރިޖެްއ އަޅާކަށް ނޫން. ަރއީސް ޔާީމން ވެރިކަމަށް ވަ 

ނޑުމެން އެދެނީ ރައީ 2018 އެކީ  ތެިރކަމާޞްސް ޔާމީން ތެދުވެިރކަާމއި އިޚްލާކާމިޔާުބކުރާކަށް ނޫްނ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ މަތީން ރީތިކޮށް ރައްޔިތުންނާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެ ނޫނުއަސާސީއާޤާ ދެނީ އެކުގައި ވެިރކަމެއް ކުުރން. އަޅުގަ

ނޑު ދެރަވޭ މިތާ ތިބި  ށްއުމަޤަމުޅި ، އި ސީ ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލަސިޔާ ސިޔާސީ ހަމަޖެހުމެއް ގެނެސްދިނުން. އަޅުގަ

 ެއކަމަށް ެއއްެޗއް  ،އެތައް ަބިއވަރު ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންތައް ތިބެގެން ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު ަބޔަކު ކަިއ ހުްސކުރާއިރު

ނޑު އެދެނީ މިފަަދ  ން ނުފެންނަކަންކަ ނުބުނެ މަޑުން ތިބޭތީ. އެ  ކަމަށް ހެދިގެން ބީރު ބައެްއގެ ގޮތަށް ތިޭބތީ. އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަކޮޅު ނިންމަކަންކަން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ރަނގަޅުކޮށްދިނު ޅި ޚަޒާނާ އާދެ ނަންގަަވިއގެން މު ،ލާނީއިން. އަުޅގަ

 މާ ކު ވެސް މިތާ ނެތީމަ އެކަމެންބަރަދަންަނވަން އެްއޗެއް ކެރޭނޭ އެްނމެ ޕީ.ޕީ.އެމް  ،ކޮށްލެއްިވޔަސްސްހު

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم مالس الوހިތާމަކުރަމުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީއަށް.هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދުތިނަދޫ އުތު



38 

 

އަހަރަށް  ވަނަ 2016ސްކުރެވޭ ހުއަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މި ބަޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! . `

ނޑު ދަންަނވާނީ ބެހޭ އެކަށަެއޅުނު ބަޖެޓާ ަގިއ ގޮތެއް  ޞަވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ. ޚާއް މި ބަޖެޓަކީ ،ގޮުތން އަުޅގަ

ލިބޭ ެއއްަޗކާިއ ުކރެވޭ ޚަރަދު އޭެގ މަްއޗަށް ްއގެ ގޮުތގަިއ ހިމެނިގެންދާނީ ބަެޖޓެއް ބަޖެޓެ ،އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން

ގޮތަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް އަދި އެނޫން ގޮތް  ،ބިނާވެގެންދާ ގޮތަކުން. އާދެ! އެހެންކަމުން

ނޑުމެންނަބެލި ވަރަށް ޮބޑަްށ  ،ކުރެިވގެންަވރަށް ބޮޑަށް ކުިރއަށް ފޯކާްސޓު މިއީ  ،ށް ފާހަގަކުރެވުނީ ބެލުމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ނުކުރަ ެއކީަގއި އެކަަށއެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓެްއ ކަމަށް. އާދެ! ައޅުަގނޑު ގަބޫލެއް  ރޭވުންތެރިކަމާ ން އަުޅގަ

ބަޖެޓުން ެވސް އިސްރާފު ޚަރަދުަތކެްއ  ވަނަ އަހަރުގެ  2016 ،ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުން ވެސް 2015 ؛ބަޖެޓުން

ހުރިހާ ކަމެއް އޭގައި ޓަަކއި ކުަރންޖެހޭ  ކަމަށް. ވަަރށް ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިފައި ހުރި

ނޑު  ޔާ ރުފިން އަބިލި 9.2ގެ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ރަށްރަށު .ބޫލުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގަ ހިމެނިގެންވާކަން އަުޅގަ

ނޑު ެވސް އިސްރާ އޮްތ. އެއީ މި ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި އެބަ  ،ނުކުރަން. އެ ޚަރަދަކީ  ބޫލެއްގަފު ޚަރަެދއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 .ބޫުލުކރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްގައޮތް އަދަދެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ަޓކަިއ އެކަށަެއޅިފައި 

ރާްތތަކުން ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކަެއއް ވެސް ދަްއކާލަފާނެ އެްއވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ގޮތަށް. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން އިިދކޮޅު ފަ

 ،އެކަަމކު ޙަޤީޤަތަކީ އެެއއް ނޫން. މަށްކަ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އެ މީހުން ެއޮގތަށް ދައްކާނެގަ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑަެއޅިފައި މި ވަރަްށ  ،އެކީަގއި ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާ .ރަށް ރަނގަޅަށްއޮތީ ވަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބަޖެޓު ކަ

އަދި ވަރަށް ގިނަ ަބެއއްެގ މަޝްވަރާ ހޯަދއިގެން.  .ަވރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަެކއްެގ ައލީގައި ،ެއީކގައި  ވިސްނުންތެރިކަމާ

ިމ  ،ންނަށް އެނގުނުއަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިީޓގައި މަްޝވަރާކުެރވުނުއިރު ައދި ދިރާސާކުރެވުނުއިރު އަޅުަގނޑުމެ

ާއއި އަިދ އާމްދަނީ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަަސއްކަތްކޮށްަފއި އޮްތކަން ޑެފިިސޓް ކުޑަކުރަން. އެހެންކަމުން، އެ ލިބޭ

ނޑުމެންެގ ތެރޭގަިއ ޕީ.ޕީ.އެމް  ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުަގއި ޚަރަދުތަްއ ޖަހާފައި ހުރީ. އަުޅގަ ގިަނ  ގެޚަރަދަށް ބަލާފައި އަުޅގަ

ތަކެއް ޖަހަން ބޭނުންވޭ. އެހެްނނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންެގ ިއރާއަކަށް ވެސް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް ކޮންމެ ދާ މެންބަރުން

ނުޑމެންނަށް ޕްރޮޖެކްޓުމާލިއްޔަތަށް ލިބޭ އެ ނޑުމެްނގެ ްއޗަކަށް ުބރަވެގެން ނޫނިްއޔާމު އަުޅގަ ތަކެއް ޖެހޭކަށް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ  ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ދާބޮޑުވެގެންއަހަރަށް ދަރަނިތައް  ބަޖެޓު އަހަރުން އެ ދިމާވަނީ އަުޅގަ

ނަޑއަާޅއިރު ވެސް  ނޑުމެން ބަޖެޓެއް ކަ ތައް އަިދ ރަށްރަށަށް ޕްރޮޖެކްޓު ،ބޮޑު ެގއްލުމަކާ. އެހެންކަމުްނ، އަުޅގަ

ނޑައަޅަންޖެ ވެސް، ދޭއިރު  ލާއިރުއިބަހަ ނޑުމެން އެަބ ކަ އުމުެގ ޤަ ެޓނިވި ގޮތަކަށް މި ހޭ ދެމެހެއްވެްސ އަުޅގަ

ޮބޑުވާ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ދިވެހި ރަްއޔިތުން ކަން .ގޮތަކަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ކަންތައްތައް ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ 

ތުން ްއޔިރަ ކަށްތުން ފެންނަ ބައެއް ކަންތައްތަ މެންަބރުންގެ ފަރާތުން، ބަެއއް މެންބަރުންގެ ފަރާ ހުގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ޒިންމާދާރު  ،ދެއްކުމާއި، ޮދގު ޚަބަރު ފެތުރުމާއި، ފީކަޅާ ވާހަކަަތއް ދެއްކުން ެއއީ ޚިލާފު ާވހަކަ ކަންބޮޑުވޭ. ޙަޤީޤަތާ

ެއއާެއކީަގއި ދިވެހި ރަްއޔިތުން ނުކުރޭ. ހަމަ ބޫލެއްގައް ކަމަކަށް ދިވެހި ަރއްޔިުތން ގޮތެްއގައި ކުރާ ކަންތައްަތކެ 
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ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރަން. ގަިޑއަށް  ންނަށް ވޯޓުދީފައި ހޮވާފަިއ ތިބީންބަރުމެ ހުގެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ންނަމަވެސް، ގިނަ މެންބަރުންެގ ހަދަން. އެހެބަިއވެިރވެ، ޯވޓުަގއި ބައިވެިރވެސްގައި ހުބަ ،ހާޒިރުވެ، ކޯރަމް ހަމަކޮށް

ލަތަކީ އެއެއް ނޫން. އެކަާމ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ. ހާގެ މަދު މެންބަރުން !ކުރަްއވާތިމާފު  ؛ގިނަ މެންބަރުން ،ލަތުހާ

މަ އެ މަހުގެ ހުރިހާ މުސާރައެއް ހަލާލުވީ. ެއގޮތަށް ދިޔައި ސަރުކާރަށް ބަވާަފއި  އްސަނަ ދުވަހެއްގައި ވެސް އައި މި އަން

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ކައޮތީ. މިއީ އެއްގޮތަކަށް  ކަންތައްތައް މި މިގޮތަށް  ވާ ކެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެިރ ންތަވެްސ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަ  ލަ ގޮެތްއގައިޖުމު .ރައީސް ނޑުމެން ބަލާއިރު ަބޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމިީޓގަިއ  ށްައޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހިމެނޭ މީހަކަށް އަޅުގަ ބޫލުކުރެވޭ މިއީ ބަޔަކަށް ތައްާޔރުކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަުޅ ގަނޑު ާވހިނދު އަޅުގަ

 ިތރިއަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ސްމޭ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކަމަށް. އާދެ! މި ބަޖެޓު

އަދި އިޤްތިޞާދީ ާދއިާރގަިއ  ،އަހަރު ވަންދެން މި މަޖިލީހުގަިއ ޚިދުމަތްކުރަްއވާފަިއވާ 22ައކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

، ިމއަދުެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކީ ެއއާެއކީަގއިފަިއ ހުންނެވި ބޭުފޅެއް. ހަމަވާރާއްޖޭގެ އެތަްއ މުައއްސަާސެއއް ހިންގަ 

ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުަގއި ވެސް  ،މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާތާ އެަތއް ދުވަހެއް ވެަފއި ހުރި ބޭފުޅަކަށް ވާތީވެފިނޭންސް 

ްއވުމުަގއި އެ ބޭފުާޅެގ ބަޖެޓު ތައްޔާުރކުރެ ،ގޮތުން އެތައް ދުވަހަުކ އުޅުްއވާފައި ހުންނެވި ބޭފުަޅކަށް ވާީތވެ ޢަމަލީ

ނވާޤާިބލުކަން މީގައި ހިމެނިފައި  އާއި އަދި ޢިލްމީތަޖުރިބާ މި ، ޫބލުކުރަން. އެހެންކަމުންގަޑުމެން ނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލަ ގޮތެްއގައި އެއް ޖުމުހުރިހާ ކަމަށް ބަލާފައި ޖުމު  ުޑ ައޅުަގނ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ލަައކުން އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރަށަށް 100މި ބަޖެޓަކީ ހަމަ % ،ދަންނަވާނީ ތިނަދޫއަށް  ،ރަނަގޅު ބަޖެޓެކޭ. މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ހުރި ހިމެނިފައި މި ބަޖެޓުގައި. އާދެ! ިމއަންނަ އަހަރަކީ ތަކެއް ތިނަދޫަގއި ެއބަގެނެސްދޭ. ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓު އުފާވެރިކަން

ސަމާލުކަެމއް  ޞަތިަނދޫއަށް ޚާއް ،އަހަރު ުފރޭ އަހަރު ކަމަށް ވާީތވެ 50ވިތާ ތިނަދޫގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް މީހުން އާބާދު

ން ފެނިގެންދޭ. ެއކީަގއި ބަޖެޓުްނ ވެްސ ެއކަ ވުމާ ަރއްވަން ނިްނމަވާފައިދެއްަވއިގެްނ ސަރުކާރުން ަކންތައްތަކެްއ ކު

ނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވެގންދޭއިތުރު ޕްރޮޖެކްޓު ރު ވެސް ޖަހާފައި ހުރި މިދިޔަ ައހަތިނަދޫގައި  .ތަކަށް އަުޅގަ

ނެތި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި  ތައް ހުއްޓުމެއްރު ވެސް ޖަހާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަދި މިއަހަޕްރޮޖެކްޓު

ޮގތެއްަގއި ޝުކުރުއަާދކުރަންޖެހޭ  ޞަލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަރަށް ޚާއްރޭވިފައި ހުރިކަން އެއީ އަޅުަގނޑު މިއަދުގެ ރަީއސު

އަިދ އަޅުަގނޑު ވޯޓުދޭނެ ވާހަަކ  ،ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މި ަބޖެޓަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

 ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ  އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.



40 

 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑަކަްށ ނެތް  ވިހެން މި ބަޖެޓަކީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ވިދާޅު ަބއެއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ

ިމތާނގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް  .ބަޖެޓެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާއަށް އުާފވެރިކަން ގެނެސްދޭ

ޑެތި އަދަދުތަްއ އޮތް. ެއއީ ބަެއއް ދާއިރާތަަކށް ވަރަށް ބޮލުފާޅުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް އެބަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާ

. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ނެތް ބައި ދާއިރާއަކަށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް އަނެއް ،އޮތްއިރުން ބަޖެޓުން ފެންނާ 

ނޑުެމން ދާއިރާއަށް ެއްއވެސް އެްއޗެއް ނެތެކޭ. ނިސްބަތަކުން  އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވާނަން ަފހަރެއްަގއި ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ހިތާމަކުރާ ަކމެއް ނޑު މި ބަޖެޓަްށ ހުށަހެޅިންނެތޭ ދެންނެވިދާނެ އެކަމަކު. އެއީ އަުޅގަ ނޑުެގ  ،. އަުޅގަ އަުޅގަ

އޮތް. ެއއީ މަރަދޫ ބަނދަުރ އޮތް ައއިޓަމެްއ އުިނވެފަިއ ެއބަދާއިރާއަށް މިދިަޔ އަހަރު ެވސް އަދި ކުރީ އަހަރު ވެސް 

އެކު ޔާ ހިތާމަ ން ރުފިޔާ ައޅުަގނޑު ހުށަެހޅިން. އެކަމަކު އަމިލި  10. ެއއަށް އްސަލަޮބޑުކުރުުމގެ މަ ،ފުޅާކޮށް ،ފުންކޮށް

އަކީ ވެސް އެހެން ބިން ދަތިވެފައި އޮތް ނެތޭ. ހަމަ އެހެންމެ މަރަދޫ ލާޙު ބަލައިގެންފައެއްޞްދަންނަވަންޖެހެނީ އެ އި

 ެވސް  އަތޮޅު ފޭދޫެއކޭ ެއްއގޮތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބިން ދަތި ރަށެއް. މިދިޔަ އަހަރު އަދި ައްއޑު ،ރަށެކޭ އެްއގޮތަށް

ނުޑ އެއަށްެވސް ދެްއކިން. މި އަހަރު ވެސް މި ދައްކަނީ އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަ ން އަމިލި 20. އަުޅގަ

ލާޙު ބަލައިގެންފަެއއް ެނތް. އާދެ! މިއީ ވަރަށް ދެރަ ޞްއިްއޒަތްތެރި ރިޔާސަތުން އެ އި ރުފިޔާ ހުށަހެޅިން. އެކަމަކު

ނޑުގެ ާދއިރާއަށް އޮީތ ޓުގައި މުޅިެއކު ައޅުގަވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް މި ބަޖެ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން ކިރިޔާ 

އޮތުން. އެކަމަުކ އްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އޮތް އާއި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމެއް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުނަދުރަމާ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަށް އުާފވެރި އެކަްނ  ،ވާނީ ކަމަކަށް އަދި ބަޖެޓުގައި އެކަން ހިމެނުއްވި ކަމަށް ވިަޔސް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު . އެވީމާންފީޛުތަ ފައިވާ ގޮތަށް މަރަދޫ މި އަހަރު ބަޖެޓުަގއި ހިމެނި ،ލްތިމާސްކުރަންއިހެންވީމަ، ަސރުކާރަށް އަުޅގަ

އިމުކޮށްދެއްވުން. އަިދ އެކަން ތަންފީޛުކޮށްދެްއވުްނ ޤާއަްއޑޫ ސިޓީގެ ބޯފެނާއި ނަުރދަމާ  ،ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ދާއިރާގެ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މެދުަގއި އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަްނ  .. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއިއް ނުދައްަކވަ އެިކއެކި ބަހަނާތަ އަުޅގަ

އިމުކުރުމަށް މަސައްކަްތކޮށްދެއްވުމަީކ ދިވެހި ސަުރކާރުަގިއ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުްނގެ މަްއޗަްށ އޮތް ވާޖިެބއް. ސަުރކާރުން ޤާ

ތިބެނީ  ތަންތަން މި ބައި އަެނއް  ،ޢުތައް ހިންގަވަމުންގެންަދވާއިރު އެއްަބއި ދިމާލަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫ

ނޑު ތަމްސީލުުކރާ ފަދަ ބައިބޯ ރަށްރަށް ެވސް ހިމެނޭ. މީ ދެރައިއަޅަ ކަމެއް.  ނުލާ ދޫކޮށްެލވިފަ. ޭއގެެތރޭގައި އަުޅގަ

ބައެއް މިހާހިސާބަށް ާރްއޖޭގެ ތާރީޚުަގއި މުޅި ޤަުއމަށް ލިބުނު އެއްެޗއްގެ ޮބޑު  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ާރއްޖޭެގ  ،ރެވިަފއި އޮތް މި މާލެއާއި މާލެ ވަށަިއގެންާވ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރަން. އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަންކުއިންވެސްޓު 

ދެން ޭއެގ  ،ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް ގިނަ ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅޭީތ މާލެއަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެްއވަންޖެހޭނެ

ކަންަތއްތަްއ  ޭބކާރުކުރުމެްއ ނޫން. ބާކީކުރުމެއް ނޫން. މިގޮތަށް އެ ،ޅުތަްއ އެކަހެރިކޮށްމާނައަކީ އެހެން އަތޮ 
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 ،މިއަާދ ހަމައަށް ެވސް މާލެއަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ޚަރަދުތައް ކުރަމުންދާއިރު  .ކޮށްގެންނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ބިން ހިއްކުން ވަިއގެ ބަނދަރު  ،ެގ ބަނދަރުހެދުން ކަމަށް ވިޔަސް ަވއި ،އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ނޑު އެްއޗެއް ނުދަންނަވާނަން. އޭއީ ހަމަ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީ.  ހެދުމަށް އަޅުގަ

 ،ކުރެވޭ ކަްނކަމާއިދީ އުފެއްދުންތެރިކަން ތަރައްީޤވުަމށް ބޭނުންޞާތިޤްއި ވޭ.ދެ ަބޔަކަށް ބަހާލެ އިީމގަ ،އެހެންނަމަވެސް

ހަމައެކަނި ޒީނަތްތެރިކުރުމުެގ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ. މި ދެ ބައި ފާހަގަކޮށްގެްނ އަޅުަގނޑުމެން ޮގނޑުދޮްށ 

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މު ބޭސިކުއްަބލާއިރުަގއި ަރއްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހި މަށްމިކަހަލަ ކަންކަ ،ހެދުމާ

ބޫުލކުރަން. އޭގެެތރޭގައި ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބަނދަރުތައް ހިމެނޭ. ގަކަމަށް އަޅުަގނޑު  ންޖެހޭނެއިސްކަމެއް ދޭ

ސަރުކާރުން އެކަން ިމ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ ، ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ މި

ނޑު ފާހަގަުކރަން ހިތާމަ ށް. މިދެންނެވި ގޮތަށް އިސްކަން ދެއްވާފަެއއް ނޫނޭ. ބައެްއ އެއްކޮ ޔާނެތްކަން އަޅުގަ

އޮތީ.  އިދިމަދިމާލަން ވަރަށް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް އޮްތއިުރގައި އަެނއް ބައި ދިމާލަން ވަރަށް ކުަޑ އެތިކޮެޅކޭ ދެްއވާފަ

ކަމެއް ނޫން.  ފާކުރަންޖެހޭމި ބަޖެޓުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދަން ބަލާއިރުގައި ބަޖެޓު ބޮޑުވުމަކީ އަދި ކޮންމެހެން އު

ންޑަށް ރެވުރެ މަްއޗަށް ާދނެ ކަމަކަށް މިހާރު ވޭތުވެދިަޔ ދެތިން އަހަރުގެ ޓެ އަށް 5ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން %

އޮތީ ހަމަނުޖެހުން. ޓެރަރިޒަމްގެ ބިރުވެރިކަން. އި ރިޒަމް ވެސް ދަނީ ދަށަށް. ދުނިޔޭގަޓޫ އިބަލާއިރު ނުފެނޭ. ދުނިޔޭގަ

ނޑަކަށް ގަބޫލެއް  ޒަމް ކުރިއަށްދާނެރިށްވަނީިވއްޔާ ކުިރއަްށ އޮތް އަހަރު ވެސް ރާއްޖޭެގ ޓޫއެހެންކަމަ  ކަމަކަށް އަޅުގަ

ގޮަތކަށް ސަރުކާރަްށ  ނުކުރެވޭ. އެހެންކަމަށްާވއިރުަގއި ބަޖެޓުެގ ޓެފިސިޓް ފޫަބްއދާނެ ގޮތެްއ ވަރަްށ ދަތިވާނެ. ދެ

ނޑު ޅުކުަރންޖެހޭއާމްދަނީ ލިބެން އޮތީ. މީ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާ   27 އި ތިބެފަ އިމިތާނގަ ެމންކަމެއް. އަުޅގަ

އެ ފައިސާ  ،ބިިލއަނުން ފާސްކުރެވިދާނެ. އެަކމަކު ސުވާލަކީ 40 ،ބިލިއަނުން 30 ،ބިިލއަނުން 28 ،ބިލިއަނުން

ނުޑމެންނަށް މި ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރަން ދިމާވެއްޖެ ؟ތޯ ހޯދާނީއްކިހިނެ  ވުެރ މާ ބޮޑު މިދިަޔ އަހަރުތަކަށް ،ނަމަ އަުޅގަ

ޕަބްލިކް އެކައުންޓްްސއަށް ، ގޮތަކީ  ގޮތަކަށް ސަރުކާރަށް ދެން ލާރި ނެގޭނީ. އެއް ތަން ޑެފިސިޓް ބޮޑުވެގެންދާނެ. ދެ

ތަކާއި އަދި އެެހނިހެން ފަންޑުތަކުން ޓީބިލު ންކުޗާޖުކޮށްގެން އެ ޑެފިސިޓްޮކށްގެން ނެގުން. ދެވަނަ ޮގތަކީ ބޭ

ތަކުގައި ހުރި ލާރި އެްއގޮތަކުން ޓީބިލު ނަގައިެގން ބޭންކު ،މިއިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް  ވިްއކަިއގެން ފައިސާ ހޯދުން.

ބޮޑެތި މައްސަލަަތއް  ،ރ ކްަރއުްޑައއުޓްވެ ިވއްޔާ މުޅި ްޕރައިވެޓް ެސކްޓަ ސަރުކާރުން ޚަރަދަށް ނަގައިިފ ކަމަށް ވަނީ

 ،ވަނީ ިވއްޔާ ކަމަށް އެަކއުންޓްްސއިން ނަަގއިފި ލިކުޕަބް ،ދިމާވާނެ. ބޮޑެތި މައްސަލަަތްއ ދިމާވާނެ. ހަމައެހެންމެ

އިތުރު ފައިސާ މާކެޓަށް ނެރެގެން ރާއްޖޭގެ މަނީ ސަޕްލައި އިތުރުެވގެންޮގސް ބޭރު  ންހުރި ބައި  ފައިފައިސާ ޗާޕުކޮށް

ކަމެއްގެ މައްޗަްށ  މި ބާވަތުގެ އެތަްއއެތައް ކަެމއް ދިމާވާނެ. މި ހުރިހާ ،ޑޮލަރު ލިބުން ދަތިވެ ،ބާރުބޮުޑވެ އަށްފައިސާ

ނޑު ކަން މި ބޮޑުވަނީ .ނީ. ތެދުފުޅެއްންވާރިޢާޔަތްކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ބަޖެޓު ފާސްކުރަ ފަހަރެއްަގއި  ،އަުޅގަ

ކިޔާފަ. އަޅުަގނުޑ  އޮތޭ އިވެސް ސަރުކާރުން ނުލިބޭ އާމްދަނީއެއް ޚަރަދުނުކުރަްއވާ ަމްއސަލައެްއގަެއއް ނޫން ބަޖެޓުގަ 
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ނުޑގެ އި ،ވާހަކައަކީ މި ދަންނަވާ  ވަނީ  ކަމަށް ތިމާަސކީ މިއަންނަ އަހަރު ވެސް ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭލްއަުޅގަ

ނޫނިއްާޔ  އިވިްއޔާ އިތުރަށް ޗާުޕކުރަްއވަިއގެން ފައިސާ ނުނަންަގވަްއޗޭ. ވީހާވެސް ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުވި ހާލަތެއްގަ 

އެިކއެކި އުެފއްދުންތެރި  ،ރަށް ޚަރަދުކުެރވެންވާށޭ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަނުނަންގަ ރަށްސެކްޓަ ކުޓީބިލު ވިއްަކއިގެން ޕަބްލި

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ  އިމިތާނގަ .ކަމަކީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ވަސީލަތްތަކަށް ދެވެން ހުރި ފައިސާ. މީ އަުޅގަ

ދަްއކަވާކަން ވެސް ައޅުަގނޑު އެހާ ިޒންމާދާރުކަމާ އެކު ވާހަކަނު ،ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކާވއިރު

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްކިދާނެ ކޮންމެ  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ؛ގޮތަކަށް ވެސް. ެއކަމަުކ ޤައުމެއް ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤައުމު ތަރައްޤީކުރާ ،ޙަޤީޤަތަކީ  ކަމަށް ޤައުމެއް ތަަރއްީޤކުރެވޭނީ އެ ަޤއުމަށް ލިބޭ ާއމްދަނީން. އަޅުގަ

މި އަންނަ އަހަރުެގ  ،އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ުކޑަކުރަން އެބަޖެހޭ. މި އަހަރަށް ވުރެ ،ޔާ ރިކަރެންޓު ޚަރަދުއްވެއްޖެ 

ނޑު ފާހަގަކުަރން. އެކަމަކު  ވުރެ ވަރަށް މި އަދަދަކީ ެވސް އެކަށީގެްނވާ، ބަޖެޓުގައި އިދާރީ ޚަރަދު ބޮުޑނުވާކަން އަުޅގަ

ނުޑމެން ގަބޫލު ކުރަންޖެހޭ. ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ އިދާރީ ޚަރަދުތައް މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ޚަރަދެއްކަން އަުޅގަ

ޚިދުމަތްތައް ިދނުމަށް މަސައްކަތްކުރަްއވަން.  ،ކުޑަކުރަން މަަސއްކަތްކުަރްއަވން. އެިކއެކި ވަޒީފާަތއް އެިފޝެންޓުކޮށް

ހުރިހާ  ކާއިށް ބޮޑު ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތައް ވެސް ެއއް ދިމާލަކަ ،ހަމައެހެންމެ

 ،އިމުކޮށްޤާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ،ދައުލަތުގެ ފައިސާތައް އެ ދިާމލަށް އަމާޒުނުކޮށް

ނޑު ހަމަ ހިތާމަކުަރނީ މަރަދޫގެ ދާއިރާއަށް  އޮތް ހުރިހާ ތަނަކަށް ވެސް ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންަގވަން. އަުޅގަ

ނުޑ ގޮވާލަން ނޑު މި ހުށަހެޅި ގޮތަށް ކޮންޓި ،މިންވަރު ކުޑަކަން. އަުޅގަ ންޖެންސީ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވެސް ައޅުގަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  10ބޮޑުކުުރމަށް  ،އަދި ފަޅު ފުންކޮށް، ފުޅާކޮށް ،މިލިއަން ރުފިޔާ 20މަރަދޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް 

މަރަދޫަގއި މިަކން ކުރީމާ ެއއީ މުޅި ަޤއުމަށް ލިބޭ ފައިދާެއއް. މަރަދޫއަީކ  ،ދެންނެވީހިމަނުއްވައިެދއްވުން. އެހެން މި 

ދުވަުހ ވޭ. އެްކސްޕޯޓް އިތުރުޭވ. އިހަށްގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުުމގެ އާމްދަނީ އިތުރު ންމަްސވެރި މަސްވެރި ރަށެއް. 

ހެނިހެން ނީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވަތިމަން ،ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވިދާޅުވި

 ލު ދިމާވާ މަޢަޓުން މިސާލު ދައްުކވާށޭ. ބަހާއި ިވއްޔާ ެއކަން ބަޖެ ކުަރްއވާށޭ. އެހެންކަމަށް ވަނީ ކަންތައްތަްއ ތަރައްޤީ

  އިްއޒަތްތެރި... ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުަރއްވާށޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ަބހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ  2016މެންބަރު. އާދެ! އަުޅގަ

ގޮުތެގ ރިޕޯޓަށް. މި  ރިޕޯޓަށް  ނިންމެވި އިދިރާާސކުރަްއވަން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީބަޖެޓް، ތުގެ ދައުލަ

 ގޮތަށް ރިޔާސަތުން ހަމަޖައްސާފައި ުރވާމިނެޓުގެ ފުރުޞަތު އަ 7ބަހުސްކުރުމަށް ކޮންމެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ދިމާވިކަން  ދަތިތަކާދެްއކެވުުމގަިއ ބައެއް ލާގަިއ ވެސް ވާހަކަފުޅުޙަމެންބަރުންނަށް މީގެ ކުރީގެ މަރުވަނީ. އިްއޒަތްތެރި 
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 އިރު މި ޖެހޭމެންަބރުންނަށް ވަގުތު ،ފާހަގަކުރަން. ޕާލިމެންޓް ގްޫރޕުތަކުގެ އިސް ހިންގުންތެރިްނގެ ކިަބއިން އެދެން

ނޑު މި ވަަޑއިގެން ިތއްބެވުމަށް. މިހާ ތަނަށް ނޑުމެން ޖަލްސާގެ ދެން  ހިސާބުން އަޅުގަ ދަނީ ހުސްވަގުތު ކޮޅަށް. ައޅުގަ

ނޑަ 11:00ބައި ކުިރއަށް ގެންދާނީ  އޮތް   ލާނަން. އިގައި. ހުްސވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ

 

 ]އަށް  11:01އިްނ  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތުެގ  ބަޖެޓްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2016 .`

ކުެށްއ  ދަނީ. މި ދަންފަޅި ނިމުމުގެ ކުރީަގއި ައޅުަގނޑަށް ދެންނެވުނު ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަާލ މި

ނޑައެޅީ  ނަޑއެޅީ. ވަގުތު ކަ އްމު ޮކމިޓީން. އަޅުަގނޑަށް އެހެން އާ އިޞްލާޙުކޮށްލާނަން. ރިޔާސަަތކުން ނޫން ވަގުތު ކަ

މި  ،ގެ ވަގުތު މި ދަންފަޅީގައިމިނެޓު 7އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެން. އިދެންނެވުނީމަ 

ނޑަައޅާފައި ވަނީ އި ށް ބަހުސްކުރުމުގައި މި ރިޕޯޓަ ،ބައިގެ ބަހުސަށް އްމު އާ އްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އެރުވުމަށް ކަ

ނޑު މިހާރު ފުކޮމިޓީ އުނގޫފާރު ރުަޞތު މި އަރުވަނީ ން. އެހެންވީމާ، މި ުކށަށް ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެން. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް.  ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ

 

 ާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއި އުނގޫފާރު

ވަނަ އަަހރުގެ ދައުލަތުގެ ަޤއުމީ ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ފަހު  2016އްޒަތްތެިރ ރައީސް. އި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

ނޑު ދަންނަވަ ން މި ބަޖެޓު ލާނައިއަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދައްކަން ލިުބނު ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ން ރުފިާޔެގ އަބިލި 27.4 ،ްއޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަމުން ވިދާޅުވި ވާހަކަތަކަށް ބަާލއިރުއި

ނޑުމެންނަށް  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިިދކޮޅު އިވަނީ.  ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފަިއ މި 2016ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

މުްނނަށް އޮޅުންއަރާ ގޮތަށް އެަބހުރި ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަެކއް އްބަެއއް ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު އާފަރާތްތަކުން ދެއްކި 

މި ބަޖެޓުގަިއ ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންާފ  ،ދައްކަވާފަ. ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ގިަނ އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތް ،އިތުރުކޮށްދެްއވުމަށް ޓަަކއި

އެންމެ އަާސީސ  ،ލާނަންއި. އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑު ދަންނަވަހުރީ ފައިސާތަކެއް ހިމަނުްއވާފައި މި

ބަހުރި ނަްށ ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެއަބިލި 2.2އްޙީ ދާއިރާއަށް ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ޞިޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ 

ނަޑއަުޅއްވާަފިއ އަމިލި 2.1ހިމަނުއްވައިެދއްވާފަ. ހަމައެެހންމެ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ެވސް  ނަށް ވުރެ ިގނަ ރުފިޔާ ކަ
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ނޑު ދަންނަާވނީ އަސާސީ އެންމެ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާއިރު ދިވެހީންނަށް އެންމެ ބޮޑަްށ  ؛އެބަހުރި. އަުޅގަ

ނުޑ ދާއިރާތަކަ ެއހެންނަމަވެސް، މީގެތެެރއިން  ،ދެންނެވީއޭ. ެދން މި ބަޖެޓު ބޮޑުެވގެން ީކ މިބޭނުންވެފައިާވ މަިއގަ

ަވކާލާތުުކރެއްވި ވިދާޅުވި ވާހަކަތަުކެގ  އިޚިދުމަތްތަކެއް ދާއިރާތަކަށް ަކނޑަައޅުްއވާފައި ނެތް ކަމަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަ 

ނޑު އެ ކަމެްއ އި ަކވާ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ފޮރުއްަވއިގެން ވެސް އެބަ ާވހަކަދައް އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ެއީއ ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުްނ ވާރުަތވަމުންވާރުަތވަމުން ައއި ވަރަށް ބޮުޑ ދަރަންޏެއް  .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮ އަދާކުރުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް ތުަގިއ ވެސް އެަބއޮތް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާފަ. އަުޅގަ

ނޑައަުޅްއވައިެދއްވާފަ.  9.5% ން މި ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަށް މުޅި ބަޖެޓުގެމިދެންނެވި ގޮތުގެ މަތީ އެަބޮއޭވ ކަ

 ،ވާނަމަ އެްއޗެހި ނަގާފައި ދަރަިނ އަދާނުކުރާ ކަމަށް އެކިެއކި ފަރާތްތަކުން ޯލނާ ށްދަރަްނޏަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

މީހެއް ނުވާނެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަންކަމަށް ވެސް މި  ބަލުގައި ދަރަންޏެއް ދޭނެމުސްތަޤް

ނޑަކަށް   ،ން ރުފިޔާ އެބައޮވޭ ަކނޑަައޅުްއވައިެދްއވާފަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭއަބިލި 2.6ބަޖެޓުގައި ގާްތގަ

ގިނަ ކަންތައްތަެކއް  އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ވަރަށް ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަށް 2016 ،މި ޙަޤީޤަތްތައް މިހެން ހުރުމާއެކު

ވުމަށް ބަލާއިރު މި ކަންތައްތަކުގެ ނަތީޖާ އް ކުރަން އެބަ މަޖުބޫރުވޭ. މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެ

ނޑުެމންނަށް މި ބަޖެޓު އެކަށީެގންވާ ގޮެތްއގައި ތަންފީެޒއް  ،ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުލިބޭ ކަމަށް  އަުޅގަ

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އާ  ،ގޮތަްށ ބަލާއިރު ނުކުރެވޭނެ. ެއގޮތަށް އުނދަގޫވާނެ. މިދެންނެވި

ސްޓުެގ ން ކޮ ޝަކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގައި ހިަމނާފައި އެސް.އީ.ެޒްޑގެ ދަށުން ކުރެވޭ އިްނވެސްޓްމަންޓުތަުކގެ ިއކުިއޒި

ނޑައަުޅއްާވފައި އެބަޭވ. ބައެއް  ން ރުފިޔާ ހޯދުމަށްއަބިލި 1.5ެވސް  ގޮތުަގއި އްޒަތްެތރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް އި ކަ

ން ރުފިޔާ ވެސް ހިމަނުއްވާފައި އެބަވޭ. އަބިލި 0.4ހަމައެއާެއއްގޮތަށް ބިންވެިރކޮްށގެން  .މި ކަމަށް އިޝާރާތްކުރެއްވި

ނޑު ދަންނަވާނީ  ނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީެގ ވަނަ އަހަރު ލިބޭ 2016ދެން މިދެންނެވި ގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

މިދެންނެވި ާއ  ވާއާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ،މު އެއް ކަމަކީއްތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެްނމެ މުހި

ނޑު  ،ނަމަ . މި ފައިސާ ނުލިބިއްޖެއަްށ ވާ ފަިއސާ 19%ގާތްަގނަޑކަށް އާމްދަނީގެ  އީކަންތައްތައް. މި  އަުޅގަ

ވެސް ވިދާުޅވެފަިއާވ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓެގ ަގވަުރނަރު ؛ގަވަރުނަުރ ވެސް  ،ނަމަ ނުލިިބއްޖެ ދަންނަވާނީ މި ފައިސާ

ނޑަކަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުްނ  ،ނަމަ ފަދައިން މި ފައިސާ ނުލިބިއްޖެ ގާްތގަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ މި ަފިއސާއަށް ން އަބިލި  17.5ބޭނެ ކަމަށް މި ބައްލަވަނީ ލަ ލިފަިއސާގެ ތެެރއިން ޖުމު؛ ވުރެ ކަ

ނުޑމެން ހުރިޙާ އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަސްލު ސަރުާކރުން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އި ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އިކޮށްދެްއވުމަށް ލެވެން އޮތް ބާރެއް މި ޛުހުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ތަންފީ

ނޑު ދަންނަވަފާސް ޙަޤީޤަތުަގިއ  ،ލާނީއިކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. މީެގއިތުރުން ދެން އަޅުގަ

ނޑަެއޅުްއވުމުަގިއ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާފައި މި ްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއި މިހާރު  ،ވަނީ ފަހަރު ބަޖެޓު ކަ
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2015ޕްރޮޖެކްޓުތަެކއް ހިމެނުއްވުމުގެ ބަދަލުަގއި އާ  ؛ތައްހިމަނުއްވާފައި ހުރި އާ ޕްރޮެޖކްޓު

ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިްސކަމެްއ ރުކޮށްދިނުމަށް. އެޭއގެ ހެޔޮ މަންފާ ރައްިޔތުންނަށް ފޯ އިތައް ނިްނމަކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓު

ނޑު  ދެއްަވއިގެން ކުރުމަށް ބަލާއިުރ އާމްަދނީ އިތުރު ކުރަނީ. ދެންގަބޫލު ަތއްޔާުރކުރަްއވާަފއިާވ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ކޮްށގެން. ިރޒަމް ދާއިރާ ތަރައްޤީސްޓު ރިސޯޓުތަކުން އިނގޭތޯ. ޓޫރިނީއެއް ަސރުކާރަށް މި ލިބެނީ ޓޫއެންމެ ބޮޑު އާމްދަ

ތަރައްޤީކުރަން ރިޒަމް ަވނީ ޓޫ ރަށްތަކެއް މިގެ ަވރަށް ގިނަ އަތޮޅުަތކަކުން ވަަރށް ގިނަ ފަޅުާރއްޖޭ ،މިގޮތަށް ބަލާއިރު

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ވަރަްށ ބޮޑު އިސް ދެވިފަ މިދެންނެވި  ،ކަމެއް މިހާރު ެދއްވަން އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮއް ނަަގއިގެން އެ ތިޭބ ބަޔަކު ދެއަތް ރަށްތަ ތަްށ އުރާލަިއގެން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ރަްށތައް ކަ

ވަރަށް ބޮޑު އިްސކަމެއް ދެްއވަން.  .ކުރަންބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮަޑށް މަސައްކަތްދެއްވަން އެުޅްއވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ބާރުއަ

ރަށް  ފަންސަވީހަކަށްރީތި  ،ރަށްފަންސަވީހަކަށް އަތޮޅުން ވެސް ގާތްަގނޑަކަށް  ރ. ،އަޅުަގނުޑގެ ނިސްބަތްވާ އަޮތޅު

ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހަމަ ބަލަހައްޓައިގެން މި ތިބެނީ. . މި ރަށްތައް ތަރައްޤީތް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައެބައޮ

ރަށްތަކެއް އެބަހުރި. ބަލައިލާއިރު ވަރަށް ަރނގަޅު  ނިސްަބތްކޮށް އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވެސް ،އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ 

ނޑު ށްތަޖެހިފައި ހުރި ރަފަށަން އީމި ަރށްތަކަކީ މި ްތ؛ކުޑަކުރަ ،މާނަންފުށި، ުލންދޫފުށި ،އޭގެތެޭރގައި  އްތައް. އަުޅގަ

ިރޒަމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށް މި ވާހަކަ ދައްކައިފިން. އެ މަނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް އާ ޓޫ ކުއިހަކަށްދުވަހަ

އެ މަނިކުފާނު  އްކޮށްދެވެން އޮތް މަަސއްކަތްޕުޅެ  ުނވެ ިމ ރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަުރކާރުން ލަސްތަކެއް ،ދެއްވި 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ިގނަ ޒުވާނުންގެ ަވޒީފާތަކަކާ ުގޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަކެްއެގ އި. މިއީ މަށްކަ ކޮށްދެއްވާނެ

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންވާހަކަ މި ަދއްކަ ކަތް ހޯދަން އެްއ ތަނުން އަެންއ ތަނަށް މަސައް ،މަަސއްކަެތއް ނެތި ނީ. އަުޅގަ

 ކޮށްދެްއވައިފި ކަމަށް ަތއް ތަރައްޤީކަންތައްހުރި ތަަރްއޤީކުރެވެން ހުރި  އިރަށާ ކައިީރގަ ،އުޭޅއިރު  ގައިނުލާހިކު ދަތި ހާލު

ނޑު ދަންނަވާީނ ޒުވާނުންނަށް ވެސް  ،ވާނަމަ އްމުކޮށް މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮުޑ އާ  ،އަުޅގަ

ކޮށްދެވެން އޮތް މަސައްކަތްަތކެްއ  ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުންހެންވީމާ، މި ރަށްތައް ތަރައްޤީޚިދުމަތެކޭ އެ ފޯރުކޮށްދެވެނީ. އެ

ކަމުަގިއ  ެއއްގޮތަށް ތަްނފީޛުކުރުމުަގއި ެއޅޭނެ ވަރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ކޮށްދެްއވުމަކީ ިމ ބަޖެޓު މިއާ ސަރުކާރުން

ނޑު ބަލައިލަްނ ބޭނުންވޭ ިއއްޒަތްތެރި ބައެއް އެހެން މެންބަރުން  ،އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރަން. ެދން އަުޅގަ

ތަެކއްގެ ގޮތަްށ ދައުލަތުން ރަްއޔިތުންނަށް އުނދަގޫކުރުމަށް ުކރާ ކަންތައް ،ދެްއކެިވއިރު ފާހަގަުކރެއްވި ހަކަފުޅުވާ

ހަކަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނުކުެރވޭ ވާ ބޮޑުެވގެން އެކަން ކޮންޓްރޯލް މާލޭގެ މަގުަތކުަގއި ޓްރެފިކު ،ފާހަގަކުރެްއވި

ސަރުކާރުްނ  ،ެގ ދެވަނަ ިސކުންުތގަިއ ވިދާުޅވިއި ކަމަކު، ހަމަ ެއ ނޭވަކުެރއްވި. އެ ވާހަކަފުުޅަގއި ފާހަގަ ގެލޫފްޚްމަ

ލާފައި އުޅަނދުތަުކަގއި ކަަމށް ބަ ަވއިލޭޝަނާ ޚިލާފުވި  ޓްރެިފކު ،ވަރަށް ބޮޑު ެޖއްސުމެކޭ ަރްއޔިތުންނަށް މި ކުރަނީ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންފޯމިއުލާސްޓިކާ އްލުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ޙަ އެއްހޭ ނެރޭނީ ޓްރެފިކުގެ މައްސަލަޖެހުން. އަޅުގަ

އެކަްނ ޙައްލު ވެސް ކުރަން ؟ ބާަވއޭ ނެރޭނީ އެއް ކަން ޙައްުލކުރާނެ ކޮްނ ފޯމިއުލާރިމަނާއެްއ ުނކޮށް އެ ޖަހައި ޖޫސްޓިކާ
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ލުންތަކުެގ ކަހަލަ އޮޅުވާމި، ސް ޖަހައިގެނެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާއެއް ވެކު، އެއިން ެއއްެޗއްަގއި ސްޓިކާ އެބަޖެހޭ. އެކަމަ

ން މި ވާހަކަަތއް ދަްއކާ ކަމަށް ވަންޏާ ރަްއޔިތުންގެ ެތރޭގައި ފަސާދަ އުފެއްދުން ޫނން އެްއވެސް ކަމެއް ުނވާނެ. ތެރެއި

ސަރުކާރަށް އެއްޗެހި ޮގވުްނ ނޫން ކަމެއް ނުވާނެ. އެކަމަކު، މިކަން ޙައްލުކުރުމަކީ  ،ސަރުކާރު ދެކެ ރުޅިއައިސް 

 މި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް، ގެ ވާިޖބެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާރު ސަރުކާރެއް ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ސަރުކާ

ާގނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަުކގެ ެތރެއިން ކުރަން އޮތް ކަމެއް  ،އަޅުްއވާފައި ހުރި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެރެއިން 

ތް. މިހާރު މި ފާސްކުރެވޭ އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ކޮށްދޭްނ. އެްއވެސް ަރއްޔިަތކު ކަންޮބޑުެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމެްއ ނެ

އެހެން ޕާޓީގެ މެންބަރެްއެގ  ،ިވޔަސް އެއީ އެމް.ޑީީޕގެ މެންބަރެއްގެ ާދއިރާ ކަމަށް ؛ބަޖެޓުގައި ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ވެސް

ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ކަންތައްަތއް އެބަުހރި. މި ކަންތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްދެވެން  ،ވިަޔސް ދާއިރާެއއް

ނޑު މި މަރުޙަލާއޮ ލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ ގަިއ ގޮަވއިލާ ވާހަކަ ދަންނަވާތް މަސައްކަެތއް ކޮށްދެްއވުމަށް އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއި ޒަތްތެރި މެންބަރު ރާގެ ިއއްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މަށް. ސީލް ނަޞަފައި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ސީލް ނަޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި 

ނޑުމެން މިއަދު އަނެއްކާ  ދަނީ ބަޖެޓުގެ  ވެސް ބަހުސްކުރަމުން މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ފުރަތަ  ނަޑކަށް ހަތްދިހަވަރަކަްށ މަ މަރުޙަލާގަމައްޗަށް. އާެދ، އަުޅގަ އި ވެސް ގާްތގަ

 ،މެދު ވަރަށް ބޮޑު ބަހުސްކުރަްއވައި ވަަރށް ގިނަ މެންބަރުންގެ ކަންޮބޑުވުން ވެސް ފާޅުކުަރއްަވއި މެންބަރުން ބަޖެޓާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދި ޓު ދިރާސާކޮށް ޔައީ ބަޖެއަދި އެިކއެކި ލަފާތައް ވެްސ ދެއްވި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ

ތަފާތު ޚިޔާލުަތއް  ،އަިދ އެ ދިރާސާކުރި ކޮމިީޓގަިއ ވެސް އެަތއް ބަހުސްތަެކްއ ކުރެވި ،ދިޔައިރު ވެސްނިމިގެން

މިއަދު މިގޮތަށް ބަޖެޓު ތަން.  ބަދަލުކުރެވުނުއިރު ެވސް ެއއަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ނުގެނެވި އޮތް

އެަތްއ  ،ންަތކެއް ވެސް ެއބަހުރި. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީދިޔައިރު ަރއްޔިތުންެގ ކަންބޮޑުވުނިމިގެން

ކަމަށް  އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ބަޖެޓުަގއި ޖެހިފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ެއއީ ހަމަގައިމު ވެސް ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް

ބަނދަރު ހެދުމުގެ  ،ބަނދަރުގެ ަމސައްކަތް  ނޫނީ ،ދެކިގެން ބަޖެުޓގައި ޖެހިފަިއ ހުރީ. މިސާލަކަށް، ނަރުދަމާ ނިޒާމު

ެއީއ  ްއސަރި އެަތއް ދިމާައކުން އުިނވެގެްނގޮމިކަހަލަ ކަންތަްއތައް މިހިރީ މިއަހަރުގެ ބަެޖޓުން އެބަހު ،މަސައްކަތް

ނޑު މެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރައްޔިުތންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ަވރެއްގެ ޖަވާެބއް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަނި އަޅުގަ
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ނުޖެހެއޭ. ިމީއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމައެއް ބުނުމަކުން ޖެޓެއް އަންނައިރު އޭތި އޮންނާނޭއަދި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަ

ނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަވަން މި ޖެހުނު ސަބަބަކީ،  ކިހިނެއްވާ ކަެމއްތޯ ވެސް ައޅުގަ

އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ  މި ެމނޭ ގާފަރުގެ ބަނދަރަކީ ެވސްދާއިާރގައި ހި ކާށިދޫ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ ދާއިރާގައި 

އަހަރު އަންނަ އަހަރަށް  އެހެންނަމަވެސް މި ،ހިމެނިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރަަކށް ފަށާފައި

ދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ިދވެހި ސަރުކާރަށް ެވސް އަ .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއޮތީ ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނި

ވަރަށް ރަނގަޅަްށ، ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެނގިފައި އޮންނާީނ އެ ބަނދަރު ހަލާކުވެފައި ޮއތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވަމުންދާ 

ދިގުކޮށް މި ވާހަކަ ނުދެންނެވި  . ގާފަރަކީ މަސްވެރި ރަށެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް މާތައްދަތި ކަންތައް

ނޑަށް ހަމަ ޔަ ،ވެސްނަމަ ކަންތައް މިހެން ގޮއްސަ އޮތީ.  ކަންތައްަތއް ނޭނގި ނޫންކަން މި ންކުރެވޭ މިޤީއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުން ޚާއްޞަކޮށް  އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ ަޖވާބު ލިބެން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ބަޖެޓަށް ވޯޓު އެކަން  ،ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން ދެއްވާިއރު ވެސް ކޮށްފި ކަަމށް ވަންޏާ ރަނގަޅު. އަުޅގަ

އުމަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދެނީ. ސީދާ ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި. ައޅުަގނޑުެމން ބަޖެޓަކުން މުޅި ޤަދެނީ މުޅި  މި

ަވިކ  ،ރު މި ގަބޫލުކުރަނީައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓެއް އަންނައި  ،ވަކި ދާއިާރއަކަށް ވެސް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް

އްދެްއގައި ުނވަތަ އެ ހައްެދއް ކޮންމެހެން އިްސކުރަން ވެސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް. ެއ ސަރަހަދާއިރާެއއް، ވަކި ސަރަ

ކޮށްދެނީ.  ރަށެއްަގއި މީހުންގެ އާބާދީައށާއި އަދި އެކަމަކަްށ ބޭނުންތެރި މިންވަރަށް ބަލާފައި ކަންތައްތަްއ މި

 ލެވުުނއިރު ެއކަށީެގންވާ ގޮތަށް ރަްއޔިތުންނާ އެއިނޑު ގަބޫލުކުރާނީ މިއަދު މި ބަޖެޓު އެކުލަވަ ައޅުގަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ނޑުެމންގެ ތެރެއިން މެންބަރުންަނކީ ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ  ކަމުގަިއ މަޝްވަާރކުރެވިަފިއނެތްކަން. އަދި އަުޅގަ

ަރއްޔިތުންނާ އެްއކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ަބއެއް.  ސްތަްއ އެނގި،ސާ ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުްނ ރައްޔިތުންގެ އިހު

އެްއވެސް ވަރަކަށް އެ  އެހެންކަމަށްވަންޏާ ކީްއެވގެންޯތ އަޅުަގނޑުމެން އެާހވަރަށް މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރިިއރު

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ބަހުސްކުރަ ،ައޅުަގނުޑ ހަމަ މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ؟ބޭނުންނުކުރެއްވީ ްނވީ އަުޅގަ

ވީ. ކޮށްފައި ދެން އޭަގއި ހަތަރު މަސްކުރިން ބަހުސްކޮށްލަންން. ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގެ ދެތިންބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރި

ނޑަށް ހީވަނީ އެކުެރވޭ ކަމެގަބޫލު ރުން ފެށިގެްނ ދެން ބަޖެޓަށް ލުން ރަނގަޅުވާނެހެން. އަންނަ އަހަ އް ވަންޏާ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ  .ެނ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގޮތަކަށް މި ބަދަލުވެގެންދާ ކުރަނީ މިފަދައަޅުަގނޑު ގަބޫލު

ނޑު ކާށިދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ިމ ނިމިގެންދާ އަހަރު ވެސް އޮތް. އަދި އަންނަ  އަހަރަށް ވެްސ އެބަ އޮްތ ޖެހިފަ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަލަައކީ  ،ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މީދުކުރަނީ މިގޮތަށް ޖެހިފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް ކުެރޭވނެއްއު

އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެްއގެ.  ،ރު ކަްނތައްތަކެއް ޖަހާފައި އެބަހުރޭއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެަތއް ރަށަކަށް އެތައް ބައިވަ

 70ބަެއއް ރަށްރަށަށް  ުކރެވޭއެބަ ފާހަގަ ރަށްަތކުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ އެއް ަސއިެޒއްގެ ،މިގޮތަށް ހުންނައިރު

ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ވެްސ ޮއވެދާނެ. ތިންއަެނއް ބަިއ ރަށްރަށަށް ން ރުިފޔާ ެވސް ޮއވެދާނެ. ވަރަކަށް މިލިއަ



48 

 

ނޑު ދަންނަވަން ތަެކއް އޮތް ވާަހކައަކީ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓު ކޮންމެހެން ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނުން ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނދިޔަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޖެހުމަކީ ބޭ

އަދި  އިުކރަން ނަރުދަމާ ނިޒާމާކަކީ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ގަބޫލު މު ކަންތައްތައްރަށްތަކަށް ެއންމެ މުހި ،ވެސް ވިދާުޅވި

ގަބޫލެއް ނުކުރަން މިކަހަލަ ތައްތަކަްށ އިސްކަންދޭންވީ. ައޅުަގނުޑ . މި ބާވަތުގެ ކަންކަމަށް  ބަނދަރުގެ ކަންތައްތައް

ނުޑމެން ކުރަންވީކީ ،މު އަސާސީ ކަންތައްތަެކއް ނުވެ ހުރިއިރުއްމުހި ނޑުމެން ބަށި ؛އަުޅގަ . ންއަޅާނަ ވެސް ކޯޓުއަުޅގަ

ނުޑމެން އަޅާނަ އަޅުަގނޑުމެން ވޮލީ ކޯާޓއި ެބޑްމިން ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެފަދަ . މިއަދު އަޅުގަ ންކޯޓު ވެސް އަުޅގަ

ިނޒާމު. ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވާެނ ކަންތައްތަަކކީ އެއީ އެންމެ  ގެނަރުދަމާ ،ވުރެ ޮބޑަށް ައސާސީ ކަންތައްތަކަށް

ނޑުމެން މި ތިބީ އެކަންތައްަތއް ކުރަން. އެީއ  ފުރަތަމަ. ބަށި ކޯޓު އެޅުން ވެސް އަންނާނެ. އެކަަމކު މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ މިގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ޖެހިފައި ހުންނަ ދިކުދި ކަންތައް އެހެންކޮޅެއް ކުތަ ރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަ ޔަނޭ ކަންތައް ނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ހިތްހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވަމުން ނޭގ ވެސް އެ ނުންޤީދާނީ. އަޅުގަ

 ،ހުރި. އެހެންނަމަވެސްށް ބޮޑެތި ކަންބޮުޑވުންތައް އެބަވަރަ  ކަމަކީ ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް

ކުރަނީ މިާހރު ބަޖެޓުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް. އަދި ގާފަރު އަޅުަގނުޑ ގަބޫލު

ވިގެންދާނެ ކަމަށް އް ކުރެ އަހަރު ވެސް އޮތް، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ވެސް އޮތް ކަންަތއްތަ ސްކޫލްަގއި މި

ނޑުމެން މަޑުކުރަން އެކަމެއް ވާނެތޯ އެކަމުގެ އިންޒާުރގަިއ އްއަޅުަގނޑު އު  މީދުކުރަނީ. ަކމެއް ނިމެންދެން އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުއެހެންނޫންތޯ ނުޑ  .ނެ ކަމަށް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްކަންަތއްތައް ކުެރވޭ ކުރަނީ މި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މުޅި ދުނިޔޭގެ  ،އަނެއްާކވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ވާހަކަތަކަްށ ނުގޮސް ދިގު ހަމަ މާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން އެބަ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުަތކާ ެއއްޗެިހ ވަރަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހީކުާރ ްށ ބޮޑަށް ައޅުގަ

. މެންބަރުންނެއް ވަނީ ދައްަކވާފަކަ ތަކުރާރުކޮށް އެަތއް ުނދޭ. ކުރީ ދުވަހު ވެސް މި ާވހަނެއް ވަރަކަށް ކުިރއަރަމުން

ނޑުމެން ލަފާކުރާ ޮގތަކަށް ކަންތައް ޮގއްަސއެއް ނޑުމެންނަށް އެބަ  އަދި މިއަދު ވެސް އެބަ ދަްއަކވާ. އަުޅގަ ޯނވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެއް ނެތި. ތައް މެދުހިނގަމުންދާ ކަންތައް ދުވަހު ވެސްޮގންޖެހުންތައް. ދާދި މިދާކަށް ފެނޭ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހުރި ކެ

ނޑުމެންގެ ބަޖެަޓށް އޭގެން ޮލޅުން އަންނާެނ ކަންތައްތަްއ. އެހެްނވީމާ،  މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ެއއްެޗއް ލިބޭނެ ކަމަށް ހީކޮށްފައި އެގޮތަށް ތިއްަބކަސް ެއކަމެއް ؛އަޅުަގނޑުމެން ކަމެއް  ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ބޭރުގެ އިްނވެސްޓަރުންނާއި  .ޖެހޭދަނާ ފިަޔވަޅުތަެކއް އަޅަން އެބަޔަވަޅުަތކެއް އަޅަން. ހަރުޖެހޭ ހަރުދަނާ ފިއެބަ

ނޑުމެން ހޯދައިދޭން އެބަ ގޮތްތަެކއް، ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރވެރިްނނަށް ވެސް ލުއި ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑިވަެޅްއގަ ،އެހެންނަމަވެސް ނުޑމެންނައެފަދަ ދަ ވެސް ސޭލްސް ޓެކްްސެގ ށް އެބަފެނޭ މިހާރު އަނެއްކާ އި ެވސް އަުޅގަ

ނުޑ  އީތަން. މި އިތުރުކޮްށލާ 15ފެންނަނީ އިތުރު % ތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިިވއްކާ ފްލެޓު ގޮތުަގއި އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ އަނެއްާކވެސް މާކެޓް ހަލާކުެވގެންދާނީ. މިކަން ކުރާނެ ބަޔަކު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުވާނެ. 
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ވަންޏާ ސަރުކާރުން ދޮުރގެ މައްސަލަަތއް. ެއހެންކަމަށްއޮީތ ގޯތިގެ ގޮުތގަިއ މި ގެ ހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ެއއް ަމއްސަލަެއއްދިވެ

ކެއް ހޯދައިދޭން. ދެން ޖެހޭ ލުއިގޮތްތަ ހާލަތަށް ިވސްނަވާފައި ވެސް އެބަމިހާރުގެ  ކަށްކަންަތއްތަ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެ

މީހުންނާ ނުލާ ވެސް ންސް ފީއެއްގެ ވާހަަކ. ބޭރުޓެމިރެ  ،ފާހަގަކުރައްަވއިފި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން މިހާރު

ނޑުމެން އެބަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޫެޅވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ޖެހޭ މަތީ ފެންތީެގ ައޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަ

ދަ ފީއެއް ނެގުމަކީ އެްއވެސް ގޮަތކަށް ވަޒީފާތައް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ދޭން. ބޮޑެތި މުސާރަތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން މިފަ

ވެްސ އަނެްއކާ ؛ޑޮލަުރގެ 150މައްސަލަެއއް ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، ކުދިކުދި މުސާރަ ލިބޭ 

ކަްނ . އެގޮތަށް އެ 3ގަން މި ޖެހެނީ %ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާ ބަލަން ހުންނަ މީހާ އަތުން އަޅުަގނޑުމެން ނަ

ދެކުުނ  ޅީމައްޗަްނގޮ ،ދާނެ. އަުޅަގނޑު ވާަހކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ވެްސ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށްލަން ބޭނުންވޭވެގެންނު

ކަށް އިތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަ

ނޑުމެން ؛އިނާޔަތެްއ ދިނުމުގެ ނުޑ ކުރީ އަހަރުަގއި ވެސް ދެެކިވގެންދިޔަ ވާަހކަތަކެްއ. ައޅުގަ  ެއއީ ވެސް އަުޅގަ

މެންޓްރީ އަދި ސަޕްލި އި،ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ނިންމަވަ މީދުކުރަނީ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނާފައި ރަނަގޅުއްއު

ދެްއވާނެ ކަމަށް އަންނަ އިވަ ނި ހުރި ކަންތައްތަްއ ހިމަނުއްއެ ބަޖެޓުަގއި މިހާރު ނުހިމެ ިއ،ބަޖެޓެއް ވެްސ ގެންަނވަ

 އަހަރުގެ މެދުތެރޭަގއި. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުނު ދާއިރާއޭ ދަންނަވާަފިއ ދެ ޅީބަރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި މަްއޗަންގޮޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެން

ނުޑ ެއކަން ރަނގަޅުދާއުތުުރ  ޅީމަްއޗަންގޮ  މަ،އޮތީ ނުޑ މިހާރު އިންކޮށްލާނަން ޔައުިމްއޔާއިރާ. އަުޅގަ . އަުޅގަ

 ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަށް. ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނުޑ ގަބޫލު ތްތެރި ރައީސް.`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަ ކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ އަުޅގަ

ނުޑމެން އަޑުއުފުލާނީ ތަނަށް ވަޑަިއގެން މި ތިއްބެވީ ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގަ މެންބަރުން ވެސް މި  އުމުގެ ޤައި. އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި ށް ަޓކައި. ސަރުކާާރއި އަުޅގަޔަ. އަދި ރަްއޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބަކުރިމަގަށް ޓަކައި

 .ެއއް ާރއްޖެެއއްގެ ގޮުތގައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،އިާލއެއް ޢާ ެއއް ވެސް މަސައްކަްތ ކުރަްއވަންވާނީ މެންބަރުން

ދެަރވުމަކުން ވެްސ  ،ހިނިއައުަމކުން ވެސް ،އަދި ބިުރގަތުމަުކން ވެސް ،އަޅުަގނޑުމެން ރުޅިައއުމަކުްނ ވެސް

އަށް އުފަްނވާ ުކއްޖާ ެއ އުފަންވާ ތަނަކީ އެ ުކއްޖާ ރާއްޭޖގައި ުދނިޔެ. ތް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްނެ ށްލެޭވކައިފުއްދަ

ނަޑއަޅާ ތަނެއް ނޫންކަން އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭނެ. ނަމަވެސް  ކުއްާޖ  ،ކަ
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ރޫމްވޭ. ީމ ޙްއުޅުމުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން އެބަ މަުކއްޖާ ދިރި އުފަންވާ ނުވަތަ ދިިރއުޅޭ ަރށެއްގެ ސަބަބުން އެ

މެހައި ންސަރުކާުރގެ މުައއްަސސާތަކުންނާ އަދި އެ .ހައިރާންވާ ފަދަ ބޮުޑ މަްއސަލައެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ޭޖގަިއ ރާއް ،ބޭކާރު ޚަރަދުތަކާއި ިއސްރާފުތައް މަދުކޮށް ،ންޖެހިފައި އޮތް ކަމަކީބޭބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވެސް ކުރާ

މެހައި ރަްއޔިތުންެގ މަތިން ގަދައަށް ހަނދާން ންރޫމްވެވަޑަިއގެން ތިްއބެވި އެޙްތިއްބެވި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަުކން މަ

ސްކޫލަށް މަދުވެގެން ހަެއއްކަ ކްލާސްރޫމާއި  މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ ނޮޅިވަރަމް .އާކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ން އަޅަން ފެށޭނޭ ގޮެތްއ ހަމަޖެހޭތޯ މި ރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްކުެރވެން އޮތް އެންމެ ފަރުަގއި މިސްކިތެްއ އަލަންނޮޅިވަރަ

ނޑު މަަސްއކަތްކުރިން. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ  އީއެކަްނ ދިޔައީ ފެއިްލވެގެން. މި  ،މައްޗަކަށް އަުޅގަ

ނީކީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ސަރުކާރުން ކުރަހަމުންދާ އަޅުަގނޑު މި މޭރުމުން މި ވާހަކަދައްކަ .ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނެތިމޮށުމޭ ބުނާ ބީދައަކުން ވެސް ނޫން. ހަމަ  ،މުޅަމަސް ކައި، ނުވަތަ ފުރައްސާރަކޮށް ،ރީތި މަންޒަރުތަކަށް ކުލަޖަހައި

ނޑަްށ ދަންނަވަ ހާލަތު ނޑު ުއއްީމދުކުރަނީ ފާއި .ލެވުނީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއިހުރި ގޮތް އަޅުގަ ތުވި ދެ އަހަރުގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ދާއިރާއަށް ފެނިފައި ނެތް ކަމުގައި ިވޔަސް، މި އަހަުރގެ  ބަޖެޓުން އެއްވެސް މިންވަެރްއގެ ޙަޤީޤަތެއް އަުޅގަ

އެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުނަށް މާމުއި ފަދަ  އި،ޢުތައް ހިނގަހުރި މަޝްރޫ ދާއިރާގަިއ ބަޖެޓުކުރެވިފައި ބަޖެޓަކީ ނޮޅިވަރަމް

ނޑު މިހުރީޤީހަމަ ޔަ .މި ބަޖެޓު ވެގެންދިއުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ފޮނި ބަޖެޓަކަށް ނުޑގެ  ނުން ވެސް ައޅުގަ އަުޅގަ

އަށާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާއެްއގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ މަސައްކަތްަތކަކީ ހަމައެކަިނ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީ 

ނޑަށް ވެެދވުނު ހުރިހާ ކަަމށް ބަލައި ދޫކޮށްލަ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް ިއގެނެއް ނޫން. އެ ކަންކަމުަގއި އަުޅގަ

ޖޭގެ މި ރާއް ،މި މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ާކމިޔާބުކޮށްދީ ،އެހީތެރިކަމަކާއި ެއއްބާރުލުމެްއ ދީ

ރާއްޭޖގެ  އެުކގައި ކާރާދިނުމަށް ސަރުމާ ހިތްފަސޭހަ ދުވަހެއް ހޯދައި ،މާ ތަނަވަސް ވުރެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަށް

ދެގެން ހުރި ވާހަކަ ބަނމަސައްކަތުަގއި ސާބިުތވެ ަކމަރު ކުރާ ދިނުމަށް މިއިންނަށް ފާގަތި ދުވަްސތަކެއް ހޯދަރައްޔިތު

ނުޑގެ ާވހަކަ ކުރުކޮށްލަން.  ،ދަންނަވަމުން             الم عليكمالس  وއަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް.. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސްކުރުމަށް މިއަދު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާ 27ދިވެހި ދައުލަތުގެ  `.ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ރިން އަުޅަގނޑު މިކަމަށް ޒިންމާކުދާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ތައްޔާރުވަމުންހުލީ މި މަޖި

ނޑަށް ުފރަތަމަ ވެސް ދެންނެވެން އޮތީ މި  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ެއއްެޗްއ ދަންނަވާއިރު އަުޅގަ
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އުފެދޭ ކަމަށް. އާދެ! އަޅުަގނުޑ ންނަ އަހަރު ފެށޭނެކަމާ މެދު ޝައްކުޢުތައް މި އަބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫ

ނޑު ވެ  ،ހޮވާފައިވާ ގިނަ ރަްއޔިތުން ެވސް ުނވަތަ  އުޅޭ ބަޖެޓަކީ ރިޔަލިސްޓިކު ސް ގަބޫުލކުރަނީ މި ފާސްކުރަންއަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވަީނ އަުޅގަ .ސްކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ޙަޤީޤަތަށް އަމާޒުކުެރިވގެން ެއކުލެވިފަިއވާ ބަޖެެޓއް ނޫން

ސް މެންބަރުންތަކެއް ސްކުރުމުގެ ޕްޭލނަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް ަވކި މަޖިލިްއވުރާއި ްޕލޭނާއި ެއއްފަޞަ ތަރައްޤީގެ ތަ

އެފަދަ އަދިވެސް  ،ގޯިތގެދޮރު އިމާާރތްކުރުމާ ޕްރޮޓެކްޝަނާއި ސްޓަލްކޯދަމާއާއި ޓަކައި ބަނދަރާިއ ނަރު ރުއްސުމަށް

 .ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ިޚލާފަށް އޭގެ ބޭރުން ހިމަނާފައިވުމީ ުސވާލުއުފެދޭ ކަެމއް އުސޫލުތަކާ މަޝްރޫޢުތައް

ދު ރިކަރެންުޓ ަޚރަދުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަ ،ޙަޤީޤަތުގައި ަދއުލަތަށް ލިޭބ އަސްލު އާމްދަނީއަށް ރިާޢޔަތްކުރާއިރު 

ކޮްށގެން ތަރައްޤީގެ މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޚަރަދުކޮށްފައި އެްއޗެއް ބާކީ ދެކޮޅުނުޖެއްސޭ. އަދި ހަމަ

ވަނަ އަހަރު ކަން  2015މި ހިނގާ  .ހިންގާނެ ފައިސާ ލިބޭނެ ޙަޤީޤީ ވަސީލަތްތަކެއް ނުމެނެތްމެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު ނިސްބަތްާވ ައްއޑޫ ސިޓީ  އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގިއ  ވަނަ 2015އަށް ގެ ތަރައްޤީ ހިނގައިދިޔަ ގޮތް މި ދެންނެީވ. އަޅގަ

އިރު ދެއްކި ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ފާސްކުރި 2015ނުކުރެވޭ. ރައްޔިތުން ތިބީ ބަޖެޓުން ޚަރަދު 85%ޖެހި އަދަދުން 

މި ކަންކަން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ކުރެވޭނެކަުމގެ ވަރަށް ބޮުޑ  ،މަގުހެދުން ،ފެން، ނަރުދަމާ .ހުވަފެނުގައި

ވަނަ އަހަރަށް  2016ިއން އެްއވެްސ ކަމެްއ ނުކުެރވި އަހަރު ނިމިގެން މި ދިަޔއީ. ާއދެ! އެ ،އުއްމީދެްއަގއި. އެހެނަސް

އަހަރު ވެްސ  ސަތޭކަ ވަަރކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަެކއް ހިމެނިފައި އެބަޭވ. މި ވެސް ައއްޑޫ ސިޓީއަށް ހަތް

 ނީ މިދިޔަ އަހަރާއި މި އަހަރު ސިޔާސީ ބޭނުމަށް އެޅުނު. ެއކަްނ ކުރެވުތާރަ އިފޭދޫ ސްކޫލުގެ މަގުގަ  ،ފޭދޫ ބަނދަރާއި

އަްއޑޫ ސިޓީގެ ދެ މެންބަރަުކ ހުގެ މަސައްކަތެްއގެ ތެރެއިން މަޖިލީ ޓަކައި ަކއުންސިލް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ކުރި

ނޑު ދާކަން އަުޅގަމަސަްއކަތްތަކެްއ ވެސް ިހނގަމުންޓަަކއި. މިގޮތުން މިހާރު ފޭދޫގައި ބިން ހިއްކުުމގެ  ރުއްސުމަށް

މަޝްރޫޢުތައް  މި ދެްނނެވި ބީދައިން ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރު .ފާހަގަކުރަން. އާދެ! އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

އްޗަކަްށ މުޅި ރާއްޖޭެގ ތަރައްޤީއަށް މަހުފަހިވެދާނެ ކަމެއް ނޫން. ލިބޭ އެ ،ވިކުރައްާވކުރެްއވުން ެއއީ ދެމެހެއްޓެނިބަޖެޓު

ލާރިެއްއ .ޒެޑުން ލޯއީޔަޤީންކޮށްގެން. މި އަހަރު އެސް.ބޭނެ އެްއޗެްއތޯ އެކު ލި ބަރޯސާވާންޖެހޭނީ އެއީ ޔަީޤންކަމާ

ނޑުފަާޅއި ރަށްތައް ިވއްަކއިގެން ލިބުނު ފައިާސައށް ވީ ،ނުލިބުނުތާ ކަލާނގެ ގޮެތއް މާތް އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަ

ތަށް ފިނޭންސް ގޮ މި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ؟އުޅެނީ ދެނެވޮޑިގެްނވަނީ. ދެން ކޮން ޕްރޮޖެކްޓެއްތޯ ހިންގަން މި 

ން. ލިބޭ އެއްޗަކަްށ ވާނެ ކަމެއް ނޫހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުެރއްވުން ެއއީ ދެމެމިނިސްޓަރު ބަޖެޓުކުރައްވާ

 ،ނުވެމަގުފަހި ދެމެހެއްޓެނެިވ ތަރައްޤީއަށް ،ވެގެްނ. ނޫންނަމައެއީ ލިބޭނެ އެއްެޗއްކަން ޔަޤީން ޖެހޭނީ ބަރޯސާވާން

ެޓކްސް ނަގަިއގެން އާމްދަނީ  .ދާނީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަށް ވެެގން އެކަން ނިމިގެންލާހަރައްޔިތުންނަށް ބި

އް ނަަގިއގެން އަޅުަގނޑުމެން ރިކަރެންޓު ޚަރަދު ޔިތުންނަށް ލިބޭ އެތިކޮޅުން ތިންހަތަރު ޓެކްސެރައް  ،ހޯދައިގެން

އެކި ނަންނަމުގަިއ ދަނީ ގިނަވަމުން. ސިޔާީސ  މުތައްޤާިސޔާސީ މަ ،ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސްރިޔަކިިރޔާ މި ދެކޮޅުކި
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ކުރުން މިހާުރ މަސަްއކަތް ކުަގއިއަދި ޭއެގއިތުރަށް ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަ  .މުތައް އެކި ނަންނަމުަގއި ދަނީ ގިނަވަމުންޤާމަ

ތުުރގަީޑެގ ވެސް އިސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ އަނެއްކާ ވެސަބަބުން އަނެއްކާ  އޮތީ ގަޑި މަދުކޮށްލެވިފަ. އެހެންވުމުގެ މި

ނޑު ގަބޫލުުކރާ ފައިސާއަށް ބުރަ ބޮުޑވެގެން މި އްމު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އާގޮތުަގއި ކޯޕަރޭޓް އުސޫުލން  ދަނީ. އަޅުގަ

އުފެދިފައިވާ ކުންފުނިތަކަކީ ވެސް މިހާރު ބަޖެޓަށް ތުރާލަކަށް ވެފަިއވާ ކަމެއް. އާދެ! ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް 

ނުކުަރްއވާށޭ. ތަަރއްޤީގެ މަޝްޫރޢުތައް ސިޔާސީ ،ހޮވާަފއިވާ ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުގައި އަޅުަގނޑު މި ގޮވާލަނީ އަުޅަގނޑު

މަޝްރޫޢުތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓު  ،މަޝްރޫޢު ފެށުމުން އެކަމަށް ފައިސާ ހުންނާނެކަން ޔަޤީންކުރައްވާށޭ. ަފއިސާ ނުލިބި

މާލެ  ،ނަމަ ރައްޤީކުރަން ބޭނުންވަނީނުކުރައްވާށޭ. އާދެ! ރައްޔިުތންނަށް ހުވަފެން ނުދައްކަވާށޭ. މި ޤައުމު ތަ

ލިބޭ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭ  އްުދން މިހަލާފައި ހެޔޮހިތުން ތެުދވެިރކަމާ ެއއްކޮށް މާލެ ސަރައިއްދު ތޮއްޖެްއސުން ހުްއޓަހަސަރަ

ގަިއ ދޭތެރޭ . އާދެ! ހުޅުާމލެ ބްރިޖު މާލެއާއިމުކުރަން އެބަޖެހޭޤާ އްދެއްަގއި ހަާރއްޖޭގެ ތިން ސަރަ ،އްދެއްހަތިން ސަރަ

ނުޑ އްވުރެ މިކަން ައޅުަގނޑަށް މާ މުހި އެޅުމަށް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމކަްނ މު. ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ގޮތަށް  ަދއުލަތުގެ މާިލްއޔަތުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ،ކަންކަން މިހެން އޮތްއިރު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މުވާނެ. މިއްމުހި

 ޮއޑިޓަރ ،ގޮއްސަ. މިފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ހިނާގއިރުވަނީ ލޯވަޅުެއޅިފަ. ފޫ ުތގައިމުޅި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ،ބަލާއިރު

ނޑުމެންނަށް މި އަހަރު އަޑުިއިވގެން މި ދަނީ ކުރީގައި ވެސް  އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ނިދާފަ. ،ޖެނެރަލް އަޅުގަ

ކަިއގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެތައް ބައިވަރު އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލިހެން ރަށްތައް ވިއްަކިއގެންނާއި ފަޅުތައް ވިއް 

އުމަިއގެން ޤަލެއްގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ހާފައިސާެއއް ވީުނވީ ތަނެއް ނޭނގިގެން އަިދވެސް ުއޅޭ މަންޒަރު. އާދެ! މިފަދަ 

ސާައކީ ެއއީ ދިވެހި ތެދުވެރިެވވަަޑިއގަންނަވާށޭ. ދައުލަުތގެ ފައި ،ކުރިއަށްދާއިރު ައޅުަގނޑު ޮގާވލަނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

ގޮތުަގިއ މިކަން ކުރެްއވުމަށް ހުރިހާ  މި ފައިާސއަށް ތެުދވެރިެވވަަޑިއގެން ހެޔޮ، ރައްޔިތުންެގ ފައިާސއޭ. އެހެންވީމާ

ގޮެތއްަގއި މި އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިކަމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ.  ޞަބޭފުޅުން ސަމާލުކަންދެއްވާށޭ. ޚާއް

 ދެރަކަމަކީ ަމޖިލިސް މެންބަރުން ވެސް މިކަމަށް ނުކުޅެދިފައިވާކަން. ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެީކގައި ދަންނަވަން.  ތެރިކަމާޞްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާ

ސްތަެކއްކުރަމުން. ގެންދާއިުރަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަނެްއ ހުދަނީ ވަރަށް ސީރިޔަސް ބައަޅުަގނޑުމެން މި ގެން

މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވމުން ގެންދަވާއިރު މަޖިލިްސ ތެރޭގައި އަުޑގަދަކުެރްއުވމަކީ އެ ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ 

ނޑު އެދެްނ އި ވެްސ ްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ރިޔާސަތަށް އަބަދުމެންބަރަކަށް ވަރަށް އުނދަޫގާވނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

 ބުވެރިކަމާ ދަމަހަްއޓާނެ އެއްެޗއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަުޅަގނޑު ވަރަށް އަދަދެއްވާ އެއްބާރުލުމަކީ 
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ނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އެީކގައި މެންބަރުންނަށް މިކަން ތަކުރާރުނުކުރެއްވުމަށް ަދންނަވަމުން، އަުޅގަ

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

އި އިގަ އިުބެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު އަޖާ

 ން ރުފިޔާއެއް...އަމިލި 200ސިފައިންނަށް ދޭން ހުރި  ،ހުންނަށްފުލުހުންނަށް، ފުލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތުމަށް ގެ ގަވާިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހު

ނޑު ވަރަްށ އެދޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ިއށީނދެވަޑަިއގެން މަޑު ކޮށްލަެދއްވުމަކީ އަުޅގަ

މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކާވިއރުގައި. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަްށ ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅައިގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުަމށް ދަންނަވަން. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަފުށީގެމަ

ެޖހޭވަރު ކަމެކޭ. ފުލުހުންނަށް، ބުވާންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން އަަޖއި

ނޑުމެންގެ ން ރުފިޔާ އު އަމިލި 200 ،ނަށް ދޭން ހުރި ފައިސާފުލުހުން ތްތެރި މެންބަރުން މި އިއްޒަ ނިކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ލާތަެކއް ޢާއި. ފުލުހުންނާއި ިސފައިންގެ ވެްސ ިދވެިހ ރައްޔިތުން. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަކީ ތަޅުމުގަިއ ވާހަކަަދއްކާތީ

އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ، މި ދިވެހިރާއްެޖއަށް. އެހެންވީމާ ލާތައް ިނސްބަތްވަނީއިޢާއެބައޮތް. އެ 

ހެން ކަމެްއ ކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއަކތްކުރުން މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ އުނިކޮށްގެން އެ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް އެަބއޮތްވާހަކަތަެކއް ނޫން. ައޅުަގނުޑމެންނަ

ީޕ އް ތަެނއްަގއި ތިބެންވީ. ވާހަކަދަްއކަންވީ. އެމް.ޑީ.ިއ ޕީ.ޕީ.އެްމ އެއާިމއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ  ،އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަކީ

ން އަމިލި 300ބުން ދަުއލަތަށް ލިބުނު އަދާލުމުގެ ސަބަ އިރޯކޮްށލަ އިން ރުފިޔާ ހުޅުޖަހައަމިލި  300ވެރިކަމުގެ ތެޭރގައި 

ރަށް ވާހަކަދައްކަންީވ. ވަމެދު  އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތަކާ ކަށްއެ ކަންތައްތަ  ،ގޮތުން ރުފިޔާގެ ބަދަލު ހޯދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ

އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުެގ  ،އެާއެއކު އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްަކންވީގިނަ ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ

 ގެއްިލގެން ުއޅޭ ކަންތައްަތއް ެއއްގަަލކަށް  ،ން ރުފިޔާއަބިލި  2.5ބުކިާތބުކޮށް މި ދައްކާ ތެރޭގައި އެިކއެކި ހިސާ

މި އާމްދަނީ ދައުލަތަށް ވަންނާނެ ގޮތަާކ ދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަންީވ. ހަމަ  ން ވާހަކަދަްއކަިއގެންއަރަިއގެ

ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކުރަން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ކުެރޭވނެ. އަޖާއިބުވާންޖެހޭ ކަމަީކ 
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ަގިއ ބަނދަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރެޭވ ގެމަނަފުށީ ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއްލާަފއި ައޅުއިއަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓުން ަކނޑަ

ނޑަންއަމިލި 14 ތްލާފައި އޮ ނުކުރެޭވ  ޖެހޭ ކަމަކަށް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑަކަށް ގަބޫެލއްން ުރފިޔާ ކަ

ނޑުމެން ނޑަންން ރުފި އަމިލި 3.2އްދު ހަކޮށްފައި އޮްތ ަސރަޚިޔާލުހަދަން  ގެމަނަފުށީގައި އަުޅގަ ށް. އެ ޖެހޭ ކަަމކަާޔ ކަ

މުޅި  ،. ކަންތައްތައް ކުރެވިަފއި އޮްތަކން އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިާރެގ ރައްޔިތުން ވެސްއޭވިދާޅުވަނީ ކަމެއް ނުކުރެ 

ބޫުލކުރޭ. ތަޅުމުގެ ެއތެރޭގައި ވިދާޅުވަނީ ކަެމއް ނުކުރެވެޭއ. އެކަމަކު ތަޅުމުްނ ގައްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ރާ

ތިމަންަނމެން މިހެން ވާހަކަދައްކަން ަމޖުބޫރުވާނޭ. އާދެ! އެއީ ރަނަގޅު ވާހަަކއެްއ، އިްއޒަތްތެރި  ،ވިދާުޅވަނީ ބޭރުގައި

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި މި ކުރެއްވި މަސަްއކަތްތަްއ، އަހަރު 2ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައީސް. މަޖުބޫރުވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ

ެވއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ މި ރާއްޭޖގެ ން މި ތަޅުމުގައި ވާހަކަަދއްކަންެއ ބޭފުޅު ރައީސް ޔާމީން މި ކުެރްއވި ަމސައްކަތްަތއް

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީއަކަށް ވެރިކަމަކަށް ނާދެޭވނެ. މިއީ މައްސަލައަކީ. އެ  25ވެރިކަމަށް ކުރިއަށް އޮތް 

އެޅުަމކީ. ސާފުކޮށް އެ ވިދާުޅވީ. އާ ބުރިޖުކުރެވޭ ކަމެްއ ނޫނޭ މާލެއާއި ހުޅުމާލެ ތިމަންނަމެންނަށް ހަޖަމު ،ދެންނެވީ

ނޑު މި ދެންނެވީ ރަނގަޅަށް. މި މަސައްކަތްަތްއ  !ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ބައްަލވާތިހަޖަމެއް ނުކުރެވޭނެ،  ައޅުގަ

މަުކ ހުއްޓުވުމަށް ަޓކައި. އެކަ ތާ އޮށޯެވގެން ިތބެގެން މުޒާހަރާކުރަމުންދާނެކުރަމުން ދާއިރުަގއި މި ބުރިޖު ތިރީގައި އެ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތަަރއްޤީާއ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެ މުާޒހަރާއަށް ބަލައިގެން މި

 ،ރަނަގޅަށް އަޅުަގނޑު މި ދެންެނވީހަމަ  .ތެއް ނެތް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްލާފައި މިހެން ތިބޭކަްށ ަވގުއިހުއްޓަ

ވަންޏާ މި ދެންނެވި ފައިސާ  އާިއ ތަހުޒީބު ހޯދައިދޭން ކަމަށްމިއަދު ތަރައްޤީ ރަްއޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ

ކީްއކުރަން އާމްދަނީ ލިބިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެކަިނވެރި މައިންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް އިތުރުކޮށްލަންވީ.  ،ހޯދައިގެން

އާަސންދައިން މި ދޭ ޚިދުމަތްތައް  .ީއސްހަދަންވީ. އިްއޒަތްތެރި ރަ ރުިފޔާއަށް 10000 ؟ހަދަންވީ އަށްރުފިޔާ  5000

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުރާ  ،ޑަބަލްކޮށްލަންވީ. ރާއްޖޭން ަސރުކާރުން މި ކުރާ ޚަރަދުތައް އިތުރުކޮށް

ނޑުމެންނަށް މިކަން ޚަރަދެއްގެ ގޮުތގައި ބަދަލުކޮްށލަންވީ. ެއކަމަކު ދާއިމީ ގޮެތއް  ތެިރ ިއއްޒަތްއްލުކުެރވޭނީ ޙަގައި އަުޅގަ

އަކަށް ދާން. ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ލާރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން އެބަެޖހޭ މީގައި ފޯމިޔު

ބިންދައިގެން ވިޔަފާިރވެރިން ކުރާ މަސަްއކަތްތަްއ ންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގުދާރުނުކުރެވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެ

ައޅައިގެން ތިެބގެން ރާއްޭޖގެ އުމުތަުކގައި ކުނާޤަގެ ދަނީ ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ޫޔރަޕުލިބޭ އާމްދައުލަތަށް މި 

ކުރުމަށް ޓަަކއި ތަން. ފަތުރުވެރިކަްނ ބޮއިކޮޓު  ފަތުރުވެރިކަން ހަލާކުކޮށްލުަމށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރަމުންދާ

ނޫނީ  ،ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ،ވެިދޔަ ދުވަސްތަުކަގއިއަކީ ވޭތުއުޅޭ ވާހަކަ  ދަންނަވަން މިތަން.  މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ނަޑކަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ކުރެވިފައި ހުރި އެކިެއކި ޖެއްސުންތަކަށް   300ބަާލއިރު ގާްތގަ

ލިބިއްޖެ ކަމަށް  ން ރުފިޔާއަމިލި  300ކަނި ފަތުރުވެރިކަުމން އުނިވެފަ. މި ނެއްހާ ރުފިޔާ އެބަ ހުްއޓޭ ހަމައެއަމިލި

ނޑުމެންގެ މި ސިޓިންރޫމުވަ މި ތިއްެބވި ުއމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް  އިކުގަިއ މި ތިއްެބިވ ޒުވާނުންނާ ތަންޏާ އަުޅގަ
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ފުރުޞަތުތަްއ  ގެސްކޮލަޝިޕް 300ރުކާރުން މި ދޭ އެތަކެއް އިނާޔަތްތަެކއް އިތުުރވެގެންދާނެ. ުޒވާނުންނަށް މި ސަ

 15000ރުފިޔާ  5000ސްކޮލަޝިޕަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ  1000 ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން މަ ިއއްޒަތްތެިރ ން ރުިފޔާ އުނިެވގެންދިޔައިއަމިލި 300ރުފިޔާއަށް އިތުރުެވގެންދާނެ. އެ 

ނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެގެން މި ދަނީ. ސަރުކާރުން މިއަށް ކުރެ ،އާމްދަނީ ވޭނެ ކަމެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ކުރެވެންން އޮތީ ހަމަ އެންމެ ކަމެއް. ކުރެވެ ދިމާއަށް  ހޭ މިއަދު އިންކަމް ޓެކްސަކާޖެއޮތް ކަމަކީ ައޅުގަ

 ޔާއަށް ން ރުފިއަމިލި 1ލަން އެބަ ޖެހޭ އާމްދަނީ ދާން. ދައުލަތުގެ އިންކަމް ޓެކްސްއަށް ދާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން ބަ

ނޑުެމންނަކަށް އިންކަމް ޓެކްޮގތަށް ވާންޖެހޭނީ ވުރެ އިތުރަށް ލިބޭ އާމްދަނީތަކުން އަޅުަގނޑުމެން ނަގާ ްއ ސެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އާދަިއގެ ަރއްޔިތުން ފިާހރަތައް ހުޅުަވިއގެން މި ކުާރ  ނޑުމެން ގުާދރު ބިންދައިގެން އަުޅގަ ނުނެގޭނެ އަުޅގަ

ްއ ނުނެގޭނެ. ނުެނގޭނެ، ވިޔަފާރިަތކުން އިްނކަމް ެޓކްސެ ލުންވެ ފައިާދވަމުން މިހެންދާގެއް  ،ކުޑަުކޑަ ވިޔަފާރިތަކުން

ވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުން އަތުން  ން ރުފިޔާއަށްއަމިލި 1ޑުމެން ދާންވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނ

ނުޑމެން މާލޭގައި މި އުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި ރަށްފު ންގެ ގޯިތގެދޮރުެގ ށުގައި އުޭޅ ރައްޔިތުނަގަންވީ. ނަގާފައި އަުޅގަ

އްލެއް ޙަދާއިމީ  ނަށްްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންްއލުކޮށްގެން ނޫނިޙަ ންވީ. ގޯތިގެދޮރު ަމއްސަލަތައް އްލުކުރަޙަ މައްސަލަތައް 

ނޑުމެްނގެ ސިވިލް ސަރވިސް ުމވައް  . މުސާރަ މަދެއް ނޫނޭ. ޒަފުން އެ ތިބީ މުސާރަ މަދުވެފަނާންނާނެ. އަޅުގަ

ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް. މިއީ ޖެހެނީ ައއިްސ ޕެކްކޮށްލާފައި މި ދޭން ލިޭބ މުސާރަ ހުރިގޮތަށް ،ން ުއޅޭ ކަމަކީ މަދުވެގެ

ލާފައި ިމ ކޮށްރުފިާޔ ހިފައިގެން އަިއސް އެ ޕެކު  10000އާމްދަނީ ލިބޭ މީހާ  ައށްރުފިޔާ  10000. ކީޙަޤީޤަތަ

ައޅުަގނޑުމެން  ސަލަ މައްސަލަައކަށް މި ވަނީ.މައް ތަށް. މިޖެހެނީ ގޭގެ ވެރިފަރާ  އަުރވަން މިމަށް ގެންދަންޖެހެނީ، ވެދު

 ،މިއަދު ކުރަންވީ ކަމަކީ އިންަކމް ޓެކްސް ނަގައިގެން ނަމަެވސް، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްގެން ނަމަވެސް 

ހަދައިގެން ހުއްޓުވަިއގެން  ރުމަށް ޓަަކއި މި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކޮންމެ ގޮތަަކށްކުރިޒަމް ބޮއިކޮޓުއެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ޓޫ

ނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުންނަށް މި ،ނަމަވެސް ކަންތައްތައް ޙައްލުކޮށްދޭންވީ. ގޯިތގެދޮރުެގ  އާމްދަނީ އިތުރުޮކށްގެން އަުޅގަ

ހާްސ  10މި ލިބޭ  އަށްއާމްަދނީ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ މައްސަލަތައް ަޙއްލުކޮށްދޭންވީ 

އިލާއަށް ުކރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ނުކޮށް، އޭނަގެ ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ޢާ މީހާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު، އޭނަގެ  ރުފިޔާ ލިބޭ

ޖެހެނީ ގޭގެ ެވރިމީހާއަށް. މިކަންތައްތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދަިއގެން ނޫނިއްާޔ  މި ފައިސާ ހަވާލުކޮށްލަން މިއި ނުފުއްދަ

ނޑުމެންގެ މި ރާއްެޖއަކަށް  ނޑަކަށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫންދާއިމީ ޙައްލެްއ އަުޅގަ ެދްއވަދޫަގިއ  ،ނާންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވަނީ ސާފުކޮްށ ހަދަން ފައްޓާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓު ތައް ހުއްިޓގެންދާކަށް. އަުޅގަ

ނޭގ ނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި. އެކަަމކު ދެއްވަދޫ ރަްއޔިތުން ކަމެއް ނުކުރެެވއޭ ދެ

މީހުްނ ކުރިމަތީ ފެންނަން ހުރި  އެ .ނިމިއްޖެކަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އިދެއްވަޫދގައި ިމއަދު ބަނދަރުހަދަ

ގެ މަސައްކަތްަތއް މިއަދު ނިމެމުން އަންނަކަން އެބަ ފެނޭ. މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުމަށް ކަންތައްތަެކއް. ައއިސްޕްލާންޓު 
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ނޑުމެންނަށް ފާމަސީތައް  4ސެންޓަރުތަކުަގއި  ން އެބަ ފެނޭ. ހެލްތުތަ ބަަޔކާ ހަވާލުކުެރވިފަިއވާ  ޓަކައި ރަުށގައި ައޅުގަ

ނުޑ  މިއީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟އޮތީ ތަން އެބަ ފެނޭ. ކަމެއް ނުކުރެވިތޯ މި ހިލޭ ބޭސް ދެމުންދާ ،އިމުކުރެވި ޤާ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ޒުވާނުންނަށް ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ. ުޒވާނުްނނަށް ހުރި މިއަދު  ފުރުޞަތުތައް ެވސް ވަރަށް ގިަނއޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް  އެ ފުރުޞަތުތައް އިމުކުރަން. ޤާއިތުރުކުރަްނ ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 އް މުތަޤާޓުތަކުަގިއ މަތީ ފަންތީގެ މައަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާަގއި ެވސް ރިސޯޓުތައް ބިނާކުރެވިަފިއ އެބަހުރި. އެ ރިސޯ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި އޮތް ގޮތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހަދަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

 ައއިސް އުފެދޭ ރިސޯޓުތަުކަގއި  އަށް ކުދިކުދި ރިސޯޓުަތއް ހުުޅވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންެގ ބޭރު އިންވެސްޓަރުްނ ރާއްޖެ

މުތަކުގައި ތިބެނީ ހަމައެކަނި ބޭރުމީހުން. އެ ރިސޯޓުތައް ހެދުމަށް ޓަކައި އެކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ ޤާ މަތީ ފަންތީގެ މަ

 10 ،ތަރީގެ ިރސޯޓެއް ކަމަށް ވިޔަސް  5 އީދިވެހިން އެބަތިބި. ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ދިވެހިން އެބަތިބި. އެ

ންގެ ވިސްނުމާއި ިފކުރު ސޯޓް މި ަހދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުނެ. ދިވެހީތަރީގެ ރިސޯެޓއް ކަުމގަިއ ވިޔަްސ އެ ރި 

މުތަކުަގއި ދިވެހިންނަށް ނުތިބެވެންޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެްއ ޤާމަތީ މަ ބޭނުންކޮށްގެން. އެހެންވީމާ، ެއ ރިސޯޓުތަކުގައި

ރަށް އައިސް ރިސޯޓުަތއް ހުޅުޭވ ކަންތައްތައް މި ކުރަނީ ކުދިކުދި ވިޔަފާރިވެރިްނެގ ގޮތުަގއި ރާއްޖެއިން ބޭ ނެތް. މި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ައޅުަގނޑުމެންގެ މި އިންޑަސްޓްީރ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކަިއ،  ،މީހުންނަށް. އަޅުގަ

ބިާނކުރުމަށް  ،ބޮޑެތި ުކންފުނިތަކުން ދިވެހިން އުފެްއދުމަށް ޓަކައި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާ ތަރަްއޤީކުރުމަށް ޓަކައި 

ން ފެށިގެންގޮސް ބޮޑެތި ކުރާ މަސަްއކަތްތައް. މިއަދު ބޮޑެތި ރިސޯޓުތަކުަގިއ އެ ތިބީ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓުޓަކައި 

މަޤާމުތަކުގައި އެ ތިބީ ދިވެިހން. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަތުތައް އޮންނަންޖެހޭނެ ކުދި ރިސޯޓްތައް ހުޅުަވިއގެން ައއިްސ 

ނޑުމެްނ އެިކއެކި އިްނޑިވިުޖއަލް އިްނެވސްޓަރުންގެ ގޮ ުތަގއި މަސައްަކތްކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުން ހިތްހަމަޖައްސައިީދގެން. ނިންމާލަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނ  ތަނަވަސްކޮށްދީގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާަގއި  ،ބޭނުންވަނީ ވާށޭ. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާަގއި އެއަރޕޯްޓގެ މަސައްކަތް ައވަހަށް ނިންމާދެއް ހެދޭއަުޅގަ

 3އަހަރު ވެއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ  5ްނނަތާ އޮެއގޮތަށް  އެއަރޕޯޓް ލުތްވާ ާމވަރަ ގައްޫދއަށް ނިސްބަ

އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ނިންމުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ަހާވލުކޮށްފައިާވ ެއއަރޕޯޓެކޭ. ެއ ރަށް ނަގަިއގެން ނަަމވެސް 

އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަްނ  ،ވޭނެ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް ނަމަވެސްއެކަންތައް ކުރެ 

މާލެއިން ލަންކާއަްށ  ،ވުރެ މާލެއިން އިންޑިާއއަށް އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މާލެއިން ގެމަނަފުއްޓަށް ދިޔުމަށް

 ދިޔުން މާ ޚަރަދުކުޑަ.

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގިލީނމާމި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ގިލީނމާމި

ާލއިރު ލައިކާރުން ހުށަހަޅުއްާވފައި އޮތް ގޮތަށް ބަވަނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓު ސަރު 2016 .`. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުިރއެރުމާިއ ތަރައްޤީއަށް ޓަކަިއކަން  ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި 27

އަންނަ  މި ،ައހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ވުރެ މި ނގޭ. އާދެ! ިރކަރެންޓް ޚަރަދަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ ާސފުކޮށް އެބަ އެ

އަހަރަށް މިހާރު އަޅުަގނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުންދާ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ޮބޑު ބަެއްއ އިތުރުކުަރއްވާަފއިާވކަން 

ލާއިުރ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުާމއި އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫުލކުަރން އެބަޖެހޭ. މި ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މަްއޗަށް ބަލަ

އާދެ!  ،ވާތީ  ޕްރޮޖެކްޓެއް، ވަރަްށ ބޮޑު އަދަދެްއގެ ފައިސާ ހިމަނުއްވާފައި މު ދެއްމުސްތަޤްބަލަށް ވަރަށް މުހި

އުމަްށ ޤަދަންނަވަން. އާދެ! އެއީ ދިވެހި  އެކު ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

ވާތީ. އާދެ!  ކުފާނު ކުރަްއަވން ނިންމަވާފައިމަނި މު ކެޕިޓަލް އިްނވެސްޓަަމންޓެއް އެއްބޭނުންވެފައިާވ ވަރަށް ޮބޑު ުމހި

އޮތް  . އަދި ޭއގެއިތުރަށް މާޭލެގ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޯޕޓް. އާދެ! ހުޅުޭލގައިއެއީ ހުޅުމާލެާއއި މާލޭެގ ބްިރޖު

. އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ،ދަންނަވަނީ. އާދެ! މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ވާހަކަ މި ގެއެއަރޕޯޓު 

ގެ ގޮުތގައި ހިމެނިެގންދާ ކަންތައްތައް. އާދެ! ިމއަދު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މައި ގޭޓު މިއީ  އާދެ!

ފެްނވަރުަގއި. އެހެންީވމާ، އެ މަްއޗަށް ޖެއްސުމަްށ  އި،ވަނީ ވަރަްށ ދަށުދަރަޖައެއްގަ  އެއަރޕޯޓުން ެދވޭ ޚިދުމަތްތަްއ މި

ތަްނ  މަށް ޓަކައި އަޅުަގނުޑމެން ނަމޫނާ އެއަރޕޯޓަކަށްާވ މިންވަރަކަށް އެށް ެގންދިއުަމގައަދި ކުރި، ޓަކައި

ނޑުމެްނ މިއަދު ކުރަންޖެހިފައި އޮްތ ަކމެއް. އެހެން މިދެންނެވީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،ތަރައްޤީކުރުމަކީ އަުޅގަ

ށް. އާދެ! ޭބރުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ރިޒަމްގެ މަްއޗަވަނީ މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި ޓޫ އާމްދަނީ ނިސްބަތްވެފައި މި

 ،މައްޗަށް. މިއަދު ދިވެހިރާްއޖޭގައި މައިަގނޑު ގޮެތްއަގއި އެންމެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް މި ހިނގަނީ

އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން. އާދެ! އަދި  ދެ،އާ. އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯްޓގެ ގޮތުަގއި

އަދި މާ އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި ކުިރއަރަމުން ގޮއްަސއެއް ނެތް.  ،އް ހުިރ ކަމުގައި ިވޔަސްތައެހެން އެއަރޕޯޓު

ނޑު ތަންތަ ތަޤްަބލުގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެސްމު ،އެހެންނަމަވެސް ން ވެސް ކުިރައށްދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ  ،ނަމަވެސް ުހޅުމާލެއަކީއާދެ! ކޮންމެ ސިފައެއްަގއި  ؛މީދުކުރަނީ. ދެން ހުޅުމާލެާއއި މާލޭގެ ބްރިޖުއްއު

ުކރެވިގެންދާނެ ތަނެއް ކަމަށް ލަތްތައް ތަރައްޤީސީއަދި އެންމެ ިގނަ ވަ ،ދިރިއުޅެނޭ އޮތް އެންމެ ގިނަ މީހުން

ދުވަހުގެ ސަރުކާރުން ވެސް. އިހަށް އިރުންާނއި މިހާރުގެ ސަރުކާރުންނާވަނީ ގޮއްސަ. އޭރުގެ ސަރުކާ ހަމަޖެހިގެން މި

ކުރުމުެގ ގޮތުން މީހުންނަށް ދެވޭ ލަތްތައް ތަރައްޤީ ސީއިންސާނީ ވަ ،ވީމާ، ދަންނަވާލަން މި ބޭނުންވަނީއެހެން
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ެއީއ  އޮތް ބްރިޖު ރޭގެ މިހުޅުމާލެއާިއ މާލެއާ ޭދތެލުއިފަސޭހަކަމާއި ަރއްކާތެރިކަާމއި ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަމަްށ ޓަކަިއ 

ނުޑ  އާދެ! މިހާރަށް ،މުއްތެޭރގަިއ އަޅާ ބްރިޖަކީ ކޮންމެހެން މުހިމާލެއާ ދޭ ހުޅުލެއާއި މިދެންނެވީ ހެން؛ކޮންމެ އަުޅގަ

މިއަދު ސަރުކާރުން މި ދެ ، ބޮޑަށް ލަސް ވެސް ވެަފއި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށް. އެހެްނވީމާ ދަންނަވާނީ މާ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ކަންތައްަތއް  ކްޓަށް އިސްކަންދެްއވާފައިޕްރޮޖެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން ހުރި  ،ވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އިނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަޑުަޖއްސަވަ 2016އަހަރުގެ ެތރޭގަިއ، މި  މަސައްކަތްތައް މި ލާަފއި ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުއްހޭ މިކަން ކުރަން. ެއކަމުގެ މުހިއެބަ ޖެ މަ. އެހެްނވީމާ، މެންނަށް އެނގޭނީ އެކަްނެވ ނިމިދިޔައިމުކަން އަުޅގަ

ޓްމަންްޓ މަށް ޓަކައި މިއަދު އެ އިްނވެސްންނަވަން އޮތީ މާދަމާގެ މުސްތަޤްބަލަށް ބޭނުންވާ ލާރި ހޯދުއަޅުަގނޑު ދަ

ނޑުމެން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މިދެންނެވި ސަބަބާ ހެދި. ނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެިރ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ދާއިރާަތކުގަ އެީކގަ މެންބަރުން ކެތްތެރިކަމާއި ިވސްނުންތެރިކަމާ ހުރި ރަށްރަށުގެ ކަންތައްަތްއ  އިއި އަުޅގަ

 ،ެއީކގައި  ކެތްތެރިކަމާ ،އަދި ހުރިހާ ަކމެއް ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިަޔސް ،ހުރިހާ ކަމެއް ނުކުރެވުނު ކަުމގައި ވިޔަސް 

ނޑު، އި އެީކަގއި ވިސްނަ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުންތެިރކަމާ  ތަްއ ނިމުނީމާ ޖެކްޓުޕްރޮ މިދެންނެވި ބޮޑެތި މަިއގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ަކންތައްތައް ކުެރވޭނެ. މިހެން މެނަށް ލިބޭ ފަިއސާ އިތުރުެވގެންދިަޔއިއަޅުަގނޑު މަ ައޅުގަ

ނަޑށް އެ  ؛ވެސް އެހެންމު ކަމެއްކަން. އަދި އެނޫންއްފެނާިއ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމަކީ މުހި ،ނގޭ ދަންނަވާއިރު ވެސް އަުޅގަ

 !ލީމީ ގޮތުން ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއް. އެކަމަކު ވިދާުޅވެބައްަލވާޞިއްޙީ ގޮތުން އަދި ތަޢު

ންތައްތަކެއް ެއއްފަހަރާ ހުިރހާ ކަ އިއި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެްއގައެއް އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގަ ،ކިހިނެއްތޯ އެއްފަހަރާ

އްޓަްސ އި ިވޔަސް ެއކަމެއް ުނކުރެވޭނެ. އެ ފައިާސ އަދި ހު ެއއީ މީހުންގެ އަތުަގއި ފައިާސ ހުރި ކަމުގަ  ؟ކުރާނީ

ނޑުމެންގެ ސްކިލެަލތެއް ނެތް. އެވަުރގެ މެނޭޖްމަސީނުކުރެވޭނެ. ެއވަުރގެ ވަ އް ވެސް ނެތް. އަިދ ންޓެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ ހަިއގެން ބަޖެޓުގައި ޖަ .އެވަރަށް ކަންަތއްތައް ނުެވސް ގެންދެވޭނެ. ެއކަން ައޅުގަ

ކުރާ މަސައްކަތް ހަވާލު  .ިވގެން އެބަދޭުނކުރެނިންމާއިރު ދައުލަތުގެ ލާރި އޮްތކަމުގައި ިވޔަސް މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެން 

ނގޭނީ މި ަސބަބާ ހެދި. އެކަން އެނުކުރެިވގެން އެބަދޭ އަހަރު ެވގެންދާއިރު މަސަްއަކތް 3އަހަރު،  2ފަރާތްތަކުން 

ކުރާ ފަރާތްތަކުން. އެއީ ސަރުކާރުަގއި ލާރި ހުރެގެން ކަމަށް ވިޔަސް ަހވާލުކުެރޭވ އްކަތްވެގެން މަސަ ހަވާލު މަސައްކަތް 

ފަހަރު މުއްދަތު  އަހަރު ވެގެްނދާއިރު އެއް 3ވެގެން،  ައހަރު 2އަހަރު ެވގެން،  1ފަރާތުން އެގްރިމެންޓާ ޚިލާފުވެގެން 

ނދެއިތުރުކޮށްދީ، އަެނއް ފަހަރު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެމުން، ކޮށް އްހެން އެބަ ޑެ މުން، ކޮށްދެމުން ދަމާ ދިއުޅިގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން ެއބަ ދިގުެވގެންދޭ. މި ން އެކަން ކޮށްދޭން އަިދ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރު ޙަޤީޤަތް އަޅުގަ

ނޑުމެބޭނުން ން ވެގެން ބަޖެޓުަގއި ފަިއސާ ޖަހައިގެން ފާސްކުިރއެްއ ކަމަކު ެއކަން ނުެވގެން އެބަދޭ. ދެން އަުޅގަ

ުއޅޭ ވަރަށް މަްއޗަށް. އަދި ެއކިއުމިލޭޓެްޑ ޑެފިސިްޓ ޑެފިިސޓް އެބަ އި އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަ މި ،ގަބޫލުކުރާ އަނެއް ޙަޤީޤަަތކީ

 އަށް ހަމަ އާބިލިއަން ރުފިޔާ 34އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެެދއްިވ ގޮތުން ކަމަށް ވަންޏާ 
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ނޑުމެން އެިކއުމިލޭޓެޑް ޑެފިސިޓް ޮބޑުެވގެ ން ހިނގައްޖެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އޭގެ ކުީރގައި މިހާރު ީމގެ ކުީރގައި އަުޅގަ

ރެސްާޓ އިންޓް 10، %9ޓްރެޜަލީ ބިލު ވިއްކަިއގެން ބަޖެޓު ފޫނުބެއްދުމަށް ޓަކައި ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއަށް %

 ،ވިދާޅުިވ. އެހެންނަމަވެސް  ހަމައަށް އިންޓްރެސްްޓ ައރައިގެން ދިޔަ ވާހަކަ ވެސް އ10ާ، %9، %8ހަމައަށް %

ައށް އިންޓްރެސްޓް ކުަޑކުރެްއވި  5%،%4މިހާރު މިއަންނަ ައހަރުން ފެށިގެން ނުވަތަ މިާހރުން ފެށިގެން  ؛މާދަމާގެ

ވާހަކަ  ްއވިަނގަމުންގެންދާ ަފއިސާ ދޫކޮށްލެ ށްތަކުގެ މިނިމަމް ރިޒާވަބޭންކު ،ވާހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެ. އަދި ެއހެންމެ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ަސރުކާރުން ބާރުއަުޅްއވަިއގެން ވިދާޅުެވއްޖެ. ން ައމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކު ދެން އަުޅގަ

ރ ޒަރި ދޫކޮްށލުމާ ގުޅިގެން އެކްސްޕޯ އިްނ ހިފަހައްޓާފައިވާ ލާއެމް.އެމް.އޭ  މިނިމަމް ރިޒާްވގެ ގޮުތަގއި  ،އެ ވިދާުޅވި 

ސިންގަލް ރޭޝިއޯ ނުވަތަ ސިންގަލް  ތަކުން ލޯނު ދޫކުރާ ބޭންކު ،ންގކްސިމަމް ސީލިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ މެ ،ލިމިޓް

 ތައް މަްއޗަށް ޖައްސައިީދގެން ނަމަވެސް މިިލމިޓް، އެ ލިމިޓު ވަރނުވަތަ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ބްރޯ ،ބްރޯވަރ ލިމިޓް

ދެްއވުމަީކ އިތްތަކަށް ހައްދަވަ ހިންގާ ފަރާތައް ކަންތައް ފަސޭހައިން ލުއި ަމގެްއގައި ަފއިސާ ލިބޭނެ ގޮްތ މި ޕްރޮޖެކްޓު

މިނިސްޓަރ އޮްފ ފިނޭންސް ޓްރެޜަރީ ބިލުގެ  ،ރެސްޓް ރޭޓް ދައްކުަރްއވައިފީމޭމު ކަމެކޭ. ިއންޓްއްވަރަށް މުހި

ތަކުން ބޭންކު ،އިންޓްރެސްޓް މިހެން ހައްދަވައިފިމޭ ވިދާޅުވީމާ ައޅުަގނޑުެމންނަށް އުފަލެއް ލިބުނު. އެހެންނަމަވެސް

 ހިފަހައްޓާ ހިފެހެއްޓުންތައް މި  ،ގިނަ ބޭންކެއް ހުރީއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިތާނގައި މާ ؛ހެއްޓުންހިފެއްޓާހިފަހަ

ތަކުްނ އި ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބޭންކުހެދި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިފެހެއްޓިފަ ގާނެވިހެން އެމް.އެމް.އޭގެ ސީލިންމިދެން، ދަނީ

އެ ފައިާސ  ،ވެއްޖެ ނަމަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެހެންަކމަށްގޮުތަގއި ދަްއކަވަ މިދެންނެވިހެން އެ މައްސަލަ އެކްްސކިުއޒެްއގެ

ރަށް ބަޖެޓު މީދު އޮތީ ކަންނޭނގެ އަނެއްކާ މާދަމާ ވެސް އަދި އިތުއްމީހުންގެ އު ނުވާނެ. އެ އަދި ހުއްޓަކަސް އެކަެމއް

 12، %10ސެންޓް، %ފަސް ޕަހަތަރުގެން ބިލުގެ ފައިާސއިން ތިމަންނާމެންނަށް ލިބިމަ ޓީޑެފިސިޓް ބޮުޑވެގެންިދޔައި

ތަކުން ހިފަހައްޓައިގެްނ ތިބީ ކަންނޭނގެ. އެހެން ބޭނެ ކަމަށް ވިސްނައިގެން ބޭންކުއިންޓްރެސްޓް ތިމަންނާމެންނަށް ލި

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާ ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮީތ  !ދު ހަލާުކެވގެންާދނެ. އެހެންވިޔަނުެދއްވާހައްދަވައިިފއްޔާ އަުޅގަ އަުޅގަ

 ސް ދަންނަވާލަން އޮތީ އެހެން އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް ވެ ،ރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ވެސް ސަރުކާ

ކުާރ ތަކުްނ އެ ފައިސާ އިންވެސްޓު ބޭންކު އި،އެުކ ހިފަހައްޓަވަ ކަމާފެހެއްޓެވި ޕޮލިސީގައި ވަުރގަދަތި ހި އިވިޔަނުދެްއވަ 

ޓްމަންޓް ތަކަށް، މާަނައކީ ފޮރިން އިްނވެސްދި ފޮރިން ިއންވެސްޓްމަންޓުއަ އިެދއްވަ އިރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަްއދަވަފަ

މުސްތަޤުބަލުގައި  ޖައްސަވައިެދއްވުމަީކ މާދަމާގެފައިސާ ލިބޭނެ ޮގތް ހަމަތަކަްށ ބޮޑަށް ލިބޭނެ އިންވެސްޓްމަންޓު

ތަކެއް. މިއަދު މި ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވެގެންިދއުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންތައް 

ވަރަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން ، ވަރަށް ޕޮޒިިޓވްކޮށް

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަދި ކެބިނެޓުަގއި ތިއްެބވި އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލީމަ އެ  ނގޭ. އަުޅގަ

ނުޑ ނުދެކެން ހަމަަގއިމުބޭފު  ޅުން އެ ބޭފުޅުންގެ ޖީބުފުަޅށް ލާރި އަުޅއްާވކަށް ހައްަދވާފައި އޮތް ބަޖެެޓއް ކަަމކަށް ައުޅގަ
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 ،އިޖުތިމާޢީ ،ތަރައްޤީއަށް  ،ޤައުމުގެ ކުިރއެރުމަށް ،ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަްތކޮްށދިނުމަށް .ވެސް

ނުޑމެން ކުރިމަގަށް ދިއުމަށް ަޓކައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ އިޤްތިޞާދީ އަދި ިސޔާސީ  ގޮތްގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުަރން.  ނަޑއަުޅއްވާަފއި އޮތް ބަެޖޓެއްކަން އަުޅގަ ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާާލ هللا ދާއިރާއަކުން ވިސްާނވަަޑއިގެްނ ކަ

 ނަށް...އަުޅަގނޑުމެން !އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ފަހި މާދަމާއެއް ދައްަކވާށި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ާދއިރާގެ  މެދުހެންވޭރުއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު

ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް ދިވެހިރާއްޖެައކަށް،  2016އީސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ނޑު ބަޖެޓާ  ނޑު ގަބޫުލނުކުރާތީވެ އަުޅގަ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކަށް މަންފާއެްއ، ފައިދާތަެކއް ކުރާނެ ބަެޖޓެއް ކަމަްށ އަުޅގަ

ނޑު މި ތަނުން ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ ވަރަށް ުކރު ވާހަކަެއއް ދަންނަވާެލވޭ ޯތ އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތްކޮށްާލފައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަްނ  އެނބުރި ދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ެވސް އަުޅގަ

ނޫނުތަާކ ބޭނުންވަނީ، މި ހުށަހެޅިފައިާވ މިވާ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި އަދި ހެދިފައިވާ ގާ

ޚިލާފަށޭ. އެހެން މިދަންނަވަނީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަހަށް ފުރަތަމައިނުން ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ެވސް، 

މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ެވްސ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުން މި ދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ާގނޫނުގަިއވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން 

ވެްސ ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި، ބަޖެޓުގެ ޑިބޭޓު މަރުޙަލާަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ.  ބަޖެޓު ރެކޯޑަށް ޓަކައި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު ދިވެހި 

ނޑު ދެންނެވިހެން ފައިދާތަކެއް މަންފާތަކެއް ނުވަތަ ކުރިއެރުންތަެކއް ގެނެސްދޭނެ ، ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ކުރިން އަޅުގަ

ނޑަްށ ދަންނަވައިެލވޭކަށް ނެީތ، މި ބޮޑު ބަޖެޓަށް ބަލައިާލިއރު ވެްސ  މި ކިޔަނީ.  27.4ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅގަ

. ޔާ މުޅި އަހަރަށްރުފިހާސް  65ލާއިރުގައި މި ޖެހެނީ އިިކޔާއިުރގައި ޮބލަކަށް ނިސްބަތުން ބަހަކިޔާއިުރަގއި، 

 65000ދަށް ދުވާލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޭގގެ ޚަރަ ،އެހެންނަމަވެސް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަަމއެކަނި ޚަރަދަށް

މިއީ ވަކި ަބއެްއގެ ޖީބަްށ  ،ޚިލާފަށް ގޮތާ ކަފުޅުަދއްކަމުން ވިދާުޅވިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވާހައިރުފިޔާ ދާކަމީ ދެންމެ 

ެލވިފަިއވާ ބަޖެޓެްއކަން އިކުރަން ެއުކލަވަބައެްއގެ ފަސޭހަ ަވކި  ،ކުރަންެގ ދިރިއުޅުން ތަރައްޤީ ކި ބަެއއްވަ  ،ކުރަންބަރު

ގިނަ ވާހަކަތަެކްއ  އަޅުަގނޑު ފެިށއިރުަގއި ދަންަނވާލިން މާ .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއި ބޭނުންވޭ.  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން

އަދި . އަސާސީއާ ޚިލާފަށްނޫނުޤާ ވަނީ ހަމަ  ޓު ހުށަހެޅިފައި މިމި ބަޖެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ނެތޭ ދައްކާކަށް. ސަބަބަީކ،
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ދިނުމަށް ވާތީވެ. އަދި އެ ކަމަށް ބާރު ޚިލާފަށް ކަމުަގއި ނޫނުއަާސސީއާޤާދަނީ ވެސް  ބަޖެޓުގެ ކަންތައްަތއް ކުިރއަްށ މި

ނޭޅި ވަރަށް ބުރަކޮށް އެަބ ބޭފުޅަކު ެކނޑި 3ޓަކައި ައޅުަގނޑު ކުރީުދވަހު ވެސް ދެންނެވިހެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 

ނޑު ހަމަ  .ޙްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް މަސީ ކުަރއްވަމުން ގެންދަވާ. ޭއގެތެޭރގައި އެއް ބޭފުަޅކީ އްކަތްމަސަ އަުޅގަ

ހުގެ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ކުރަމުންގެންދާ އަިދ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ނޫނުއަސާސީއާޤާ ،ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ެދއްވާށޭ. ދެން ސް ގެންގޮސްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި މަޖިލިއަޅުަގނޑުމެން ރައް އި އްކަތްތައް ހުްއޓާލަދެްއވަމަސަ

ުނަވތަ މި ޖަރީމާތައް ނުވަތަ މި  ،އާދެ! މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މި ކަންަތއްތައް ،އިތުރަށް ތިއްބެވި ދެ ބޭފުޅުްނނަކީ

ޚިލާފަށް މި ހިންގާ ހުރިހާ ކަންތައްަތކެްއ ހިންގުމުގަިއ އެީހވާ ދެްނ  އާ ނޫނުއަސާސީޤާނޫނީ  ،ނުރަނގަޅު ކަންަތއްތައް 

ގިލީ ދާއިރާގެ ނނިމިގެން އެ ަވޑަިއގަީތ އާދެ! މާމި އިގެ ެއްއ ބޭފުޅެއް ދެންމެ ވާހަކަދައްކަތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އޭ 

ނަޑއެިޅގެްނ ރައްޔިތު އިދިކޮޅަށް  ކާރިހާ ގޮތްތަކަންނަށް ފައިާދވާ ހު މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް. ހަމަ ސީދާ ކަ

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  މުންދާލާމަތަށް ޓަަކއި މަސައްކަްތކުރަރީގެ ސަހަމައެަކނި ވިޔަފާ، ސަރުކާރަށް ފަސޭހަ

ގެން މުޅި ތެރޭގައި ިތއްބަަވއި ން މިތާ ޔާމް. އެހެްނވީމާ، މި ދެ ބޭފުޅުސި ވަލް ދަނީ. ދެވަނަ ބޭފުޅަކީ ސަންޓްރެ މި

ގެންދާ ކަންތަްއ ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަްށ ކުރަމުންޤާގާނޫނާ ނުަވތަ  ިއ،ބޮއްސުންކޮށްލަ އި،ޖެޓު ދީލާލަޤައުމުގެ ބަ

ައޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި  ،ވަގުތު ވެސް ކުށްވެރިކޮށް އަޅުަގނޑު ހަމަ މި

އް ކުރިއަްށގެްނގޮްސ ވާ ގޮތްގޮތަށް މި ކަންތައްތަކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ރައްޔިތުން ބޭނުން

 ،މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ  ،ވެސް ލޭގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވޭ ބުރިޖުމާ .އްޒަތްެތރި ރައީސްއި ދެއްވުމަށް. ންމައިނި

ލު ވެްސ ފެން ބި ،ެވސް. މާލޭގެ ރަްއޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ ކަރަންޓު ބިލު ތަންކޮޅެއް ދަްށކޮށް ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ވާން

ނޑު ދަންނަވާީނ  ކުޑަކޮްށ ދައްކާެލވޭނެ ގޮތެްއ ވާން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންތައްތަްއ ވާްނ އޮީތ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މާލޭގައި މިހާރު މި ތަރައްޤީ

ރަދުކުރުމަީކ ޚައިސާއެްއ އެ ކަމަށް ން ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަކުިދކުދި ޕާުކތަކެއް ހަދަިއގެ .ގޮތަކަށް ނޫނޭ

ތަފާުތ ގިނަ ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކެއް އެބަހުރި. މާލޭގެ ރަްއޔިތުްނ  އިންވާ ކަންތައްތަކެްއ ނޫން. މާލޭގައަޅުަގނޑުމެން ބޭނު

ފަހިވާން. އެ ކަންތައްަތއް މަގު ،ތައްަވހިކަމެއް ލިބޭނެ ގޮތްބޭނުންވަނީ އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު ހެޔޮ އަެގްއގައި ބޯހިޔާ 

 ަފއްެޗއް ލިޔަކަސް ވަކި ތަނެްއގައި ބޮކި ،ލާފައިއިވަކި ތަންކޮޅެްއގައި ާޕކެއް ހަދަ މިއަދު ހަމަ ކުއްލިއަކަްށ މާލޭގެ ،ނުވެ

ލެވިަފއި އިކަންތައްތައް މި ގޮތަށް އެކުލަވަ އުފަލެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މި  .ނުޖެހޭނެމާލޭގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމައެއް 

ނޑު  އަޅުަގނޑު ގަބޫލެްއ  ބޮޑު ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ަދއްކާނެ ެވސް މާތާއީދުކޮށް ވާހަކަނެތް ބަޖެޓަކަށް އަޅުގަ

މެން ނަށް ިވޔަސް ތިމަންކަގޮތަ  ކޮންމެ ،ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭ އިނުކުރަން. 

ނުކުރިަޔްސ ާތއީދު ލާނަމޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރިޔަސް،މައިސްކޮށް ނިންތަކަށް މި ބަޖެޓު ފާބޭނުންވާ ގޮ

މިއަދު މި  ،ބަޖެޓަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިލާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިޤީޤަތަކީ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް ނިންމަޙަ
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ެއްއވެްސ  ،އްެވސް މަންފާއެއްވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ  2016ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ 

މި މަޖިލީހުގައި މި  ،ފައިދާއެއް ކުރާނެ ބަޖެޓަކަށް ނުވާތީވެ އަޅުަގނޑު އެ ކަންަތއް އަދިެވސް ެއއްފަހަރު ކުށްެވރިކޮށް

އްޒަތްތެރި ރައީސަށް އިކަންތައްތައް ހުއްޓާލުމަށް ވަގުތުން ވަގުަތށް ، ކަންތައްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ގާހިން

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ލަދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި އިގެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް ހުބަރު. އާދެ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީްއޒަތްތެރި މެންއިޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ހަމަ އެދެންނަވަން. އަމެންބަރުން ތި ދެއްވާ ެއއްާބރުލުމަށް ވަރަށް ޝުކުރު ަދން އްޒަތްތެރި ހުރިހާ އި  ،ުޅގަ

ވަރަށް  އި،ރު އަނެއް މެންބަރަކަށް އުނދަގޫނުކުަރއްވަ މެންބަރުން ވެސް ހަމަ ތި ރޫހުގައި އެއް މެންބަރަކު ވާހަކަަދއްާކއި

ނުޑ ދަ ގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރުަތއް ލިބެމުން މިޖިލީހުގެ ކަންތަްއތައް ކުރިއަށް ރަނގަޅަށް މަ ނީ. އަޅުގަ

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ ނީއަރުވަމި މިހާރު  ފުރުޞަތު   އްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް.އި  ކަ

 

ނޑިތީމު  ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާޙަކަެދްއކެވުން: ކަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިއަދު މި ރިޕޯޓް ހުށަހެ `. އައްސަލާމް އޮތް ބަޖެޓަކީ  ޅިފައި މިޢަލައިުކމް. އާދެ! އަޅުގަ

ޔާލީ ވެްސ ބަޖެޓު ޮބޑަސް ބަޖެޓަކީ ޚިމިއަށް ވުރެ ، ބަޖެޓު ުކަޑޔަސް ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް. މިއަށް ވުރެން ބިިލއަ 27.4

ވަނީ އާމްދަނީ  މީދީ ވެސް އެްއޗެއް. ިޚޔާީލ އެްއޗަކަށްއް ބަޖެޓަކީ ިސޔާސީ ވެސް ެއއްެޗއް. ބަޖެޓަކީ އު އެްއޗެއް. 

ަގއި ބަޖެޓު ކުރާނެ ކަންތައްތައް އެޛުތަންފީ ،ނަމަ އެ އާމްދަނީ ލިބިއްޖެ ،އިވާ ޚިޔާުލތަކާއިހޯދުމަށް ކުރެވިފަ

ކުަރއްާވ ސިޔާަސތުތަކާ ގުޭޅގޮތަށް އެ ބަޖެްޓ ތުސްގަ ސަރުކާރުްނ ހިންަގވަން  ،ވަނީ  ހިމެނިފައިވާތީ. ސިޔާީސ ެއއްަޗކަށް

ަރއްޔިތުްނ  ،މީދީ އެްއޗަކަށް ވަނީއްީމދީ ބަޖެޓަކަށް ވަނީ އުއްލުމަށް މަސައްކަތްކުެރވިފައި އޮންނާނެތީ. އަދި އުއިއެކުަލވަ

ކުަރއްވާ ޚަރަދުތަކާ ގުުޅވުމަްށ މަސައްކަތްތައްޕުުޅކުެރވިފައި ތުސްގަމީދުތަާކއި ސަުރާކރުން ކުރައްވަން އްކުރާ އު

މީގެތެރެއިްނ  ،ހެންނަމަވެސްތަފާތު މަންޒަރުތައް ބަޖެޓާ ގުޅިފަިއވޭ. އެ  ،ތަފާތު އޮފްތަކާއި  ،އޮންނާނީ. ތަފާތު ކުލަތަކާއި 

 ،ާދރުވެފަިއވާ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި ނުވަަތ އެއް އޮަފކުން އެކަނި އޮފު ،އެއް ކުަލއަކުން ޖަރީވެ ނިމިފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި

ނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އެ މި، އިއެއް ސާލަކުން ެއކަނި އޮޅާެލވި ނިވާވެަފއިވާ ބަޖެޓެއް ކަުމގައި ފެނުމާ  ކަންކަމަީކ އަޅުގަ

ކަމެއް. އަޅުަގނުޑ  މީހަކު އެނބުރި ހުރި އަތަކާ ގުޅިފައި އޮތް ކަމެއް. އެ މީހަކު ހުއްޓި ހުރި ހިސާބަކާ ގުޅިފައި އޮތް

މިވަުރގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައިްސެގން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ދަންނަވާލަން މި

ައޅުަގނޑު އިޝޣާރާތްކޮށްލި ފަދައިން ބަޖެޓް  ގައިދާއިރުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހުެގ ވާހަކައި އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރަމުންެގން

ހިސާބަުކން އެކަންޏެްއ ނޫން. ބަޖެޓް  ތު ައޅުގަޑުމެން އެބަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ އެ އަދިރާސާކުރުމުގެ އިޖްރާ
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 ،ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައުމުގެ ހައެއްކަ  ،ުހގެ ކުރީަގއިލުމާ ހިސާބުން ފެށިގެން ހައެއްކައަެށއްކަ މަސްދުވައިއެކުަލވަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހަތަރުފަސް މަސްދުވަހެްއ  ިއ،އަށެއްަކ މަސް ކުީރގަިއ މި މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ހިނގަ

ޖިލީހުގެ ފަރާތުން އެ ދިރާާސކުރުމުަގއި ްޕރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުން ރައްިޔތުންގެ މަ ،އެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމަށް ިލބި

 އި،ޕްރޮފެޝަނަލް ިވއުތަުކގެ ބޭނުން ހިއްޕަވަ އެ ިއއްޒަްތތެރި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ  ،ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން

އޮތީ  ގޮތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް ބަޖެޓު މިހާރު މި  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ބަޖެޓާ ބެހޭ

ވަނީ އެހާ މައްޗަށް  . ާރއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ތަަރއްޤީކުރުމަްށ ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތައް މިާހރު މިބޮޑުެވގެންޮގއްސަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ އުފުލަންޖެހިފަ. އުފުލުމަށް މަސައްކަތްކުެރވެމުން މި ިމއީ  ،ނީދަނީ. އާދެ! ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިަނއިްނ ވެސް ވާހަ ގޮތުން ދަންނަވަންއޮތްހާ އަޅުަގނޑު ބަޖެޓާ ބެހޭ ކަައކީ. އަުޅގަ

ަގއި ފައިސާ ހިމެނިފައި ހުރިތޯ އެކަީށގެންވާ އަދަދަކަށް ބަޖެޓު ށްމިިނވަން މުައއްސަސާތަކަ ،ވާހަކަދެެކވެމުން އެބަދޭ

އިޙްތިރާާމ ވަރަށް  ،. ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ެގނެސްގެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭނޭ

ނޑުމެން މިނިވަން  ،އެީކގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުނީމަ އެކަންޏެއް ނޫނޭ އަޅުގަ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެްނ  12މުއައްސަސާަތކާ ބައްދަލުކުރަންޖެހެނީ. އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއަންނަ 

ުނކުރެވެީނ  ،ނުކުރަނީ ކީއްތޯ ،އެ މުއައްަސާސތަކުން ކުރަނީ ކީއްތޯ  ،ށްމިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބައްދަލުކޮ

 ބަޖެޓުަގއި ހިމަނަން އެ ،މީހުންނަށް އެހީވެދީފައި އެ ،މަސަްއކަތް ކޮށްަފއި ައޅުަގނޑުމެން އެ ިއ،ކޮންކަމެއްތޯ ބަލަ

ރުން މިިނވަން . އޭވީއްދަލުޮކށްލަންވެސް ބަ  މަމީހުން އެދެނީ ކޮން ކަންތައްަތކެއްތޯ ބަލާފަިއ ޭއގެ ފަހުން ބަޖެޓް އައި

ނޑުމެންނަށް ފުރިހަމައަށް އެހީތެރިވެދެވޭނީ. ދެން އޮތީ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރއާ ބެ ހޭ މުއައްސަސާަތކަށް ވެސް އަުޅގަ

ންނަވާަލން ބޭނުން ވާހަކަެއއް. އާދެ! ބަޖެޓުން ރަށްރަށަށް ކަންތައް ކޮށްދެވެނީ ހަމައެކަނި އަލަށް ގޮތުން އަުޅަގނޑު ދަ

އަންނަ އަހަުރ  އަހަރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް މި މި ،ހުރިއި ންތައްތަެކއް ހިމަނައިގެެންއ ނޫން. ހިމެނިފަކަ

ވެްސ  ަކންތައްތައް ނުހިމެނި ފަހަރަށް އާ ހިނގަނީ. ބަެއއްއެ ވެސް އެ ތަަރްއޤީގެ މަސަްއކަތްތައް  ހިނގަންޏާ

ނޑިތީމުަގއި ބަނދަރު ައޅުގަ  ،ވާހަކަައކީ އުޅޭ ދާނެ. ދަންނަވާލަން މި ނގައިހި ނުޑގެ ދާއިރާގެ ރަށްތަުކގެ ތެރެިއން ކަ

ނޑިތީުމގައި ނަރުދަމާެގ މަސައްކަތް ހިނގަމުން އެބަދެއޭދިނުމުގެ މަސައްކަތް ިހނގަމުން އެބަދެއިހަދަ . އަމިއްަލ އޭ. ކަ

ވެްސ  ގެ މަސައްކަތްމިސްކިެތއް އަަޅއިދިނުމު ،ސްޔަ ޞްތެރި މަސައްކަތެއް ކަުމަގއި ވިފަރާތަކުން ކޮށްދެއްވާ އިޚްލާ

ނޑިތީމަކީ ރަށެއް ރަށަށް މިހާރު ލިބިފައި އެބައޮތޭ. އާދެ! މިއީ ހާސް ހަމަވާ ސަރުކާރުން މެދުވެރިެވގެން އެ  . ދެން ކަ

ނޑުމެން . އެ ސްކޫލަށް ޯހލެއް ލެއް ހުރީ އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައޮތް ހާސް ހަމަވާރަށަކީ ފޭދޫ. ފޭދޫގައި ްސކޫ ލިބޭތޯ އަުޅގަ

 ސަރުކާރުން  ،އަހަރު އެކަން ކާމިޔާބުވެަފއެއް ނެތް. އަުޅަގނޑު އެދެން މި ،ން. އެހެންނަމަވެސްކުރިމަސައްކަތް

ރަުށގައި ިމސްކިތެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި  ދެވޭޯތ ބެއްލެވުން. އެއިފޯރުވަ  މެއްއެކަމަްށ އެހީތެރިކަ ކޮންމެވެސް ގޮަތކުން

ެއުކ  ަސރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާ ،ގެ ާވގިފުޅާ އެީކަގއިهللا .ތައްތައްއަހަރު ހިނގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ހުރި ކަން އެބަވޭ. މި
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ފަހި. ހާސްނުވާ ރަށެއް ތް. ދެން އޮތީ ބިލެމުތަން ދެކޭނަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަންނަ ައހަރު އެ މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންދާ

. ދެްއވާފައިެއބައޮތް ހިމަނުއްވަ  މަޝްރޫޢެއް  ކުރުމުގެރަށުަގއި ގޮޑުދޮށް ިހމާޔަތް ެއކަމަކު އެ  .އިނގޭތޯ. ހާސްުނވާ ރަެށއް

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުެގ  ޮސއިެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއެ އޮތީ ސޮިއކުރެވިފަ. ޮސއި އޮތީ ކުރެވިފަ.  އިއޭގަ  ރަށުގެ ގޮ

ނުވާ ވާހަކަ. ހާސް ހަމަނުވާ ވާހަކަ. ދަންނަވާލީ އާބާދީގެ ގޮތުން ހާސްގެންދަން. އަޅުަގނޑު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ދަންނަވަނީ. ދަންނަވަން މި ބުއްީދގެ ގޮތުން ހާހުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން މި އިނުމާވިސް

އެަބ ގެ ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކޮށްދެވޭތޯ ވެސް ބަޖެޓުށް ށް ވެސް ކުދި ރަށްރަށަށަޑެތި ަރށްރަނިސްބަތުން ބޮ ވެސް،

ނޑު ނުދަންނަވާނަން މާބައްލަަވއޭ. ދެން ނޫމަރާގެ ާވހަކައެްއ އަ ދިގުކޮެށއް. ނޫމަާރ މީހުން މިހާރު ތިބީ ވަރަށް  ުޅގަ

 ވަރުން ތަރައްޤީ އެންމިގޮތުން، ރަުށގެ އާބާދީ އޮތް މީހުންގެ ރަށުގެ ހާލަތު އޮތް  ބޮޑު ުސވާެލއްަގއި. ެއީއ އެ އަގު

މީހުން އަންނާނަންތޯ  ސާބަަކށް އެިވއްޔާ ތަރައްޤީ އޮތް ހި ކަމަށް ވަނީ މީހުންނާ ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުން ލަސްވާ

ގޮތުން  މީުހން ތިބީ. އާދެ! ދެން އޮތީ ުގރައިދޫ. މިރަށާ ބެހޭ ސަރުކާރުން ކުަރއްވާަފއި އޮްތ ސުވާެލއްެގ ތެރޭަގއި އެ

 ވަނަ އަހަރު  2015ހިނގަމުންދާ  ގޮއިޫދގައި މި ؛ވެސް އަަހރު ރަށުަގއި މި މި ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ

ެވސް ނެތޭ.  ކަމެއް ހިމެނިފައެއް އް ިހނގަމުންނެއް ނުދެއޭ. އަދި ިމއަންނަ އަހަރަށް ެއއްވެސްޢެބޮޑު މަޝްރޫ މާ ވެސް

 ކުދި ހަރަށް އަތްއޮޅިގެން ކުދި ފަ ލުމުަގއި ބަެއއްއިބަޖެޓް އެކުަލވަ .ެވސް ދަންނަވާލިން އަޅުަގނޑު ކުރީ ުދވަހު

. ކޮންމެއަކަސް ބަޖެްޓ މޭކަމަށް ހީކުރަ މަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނެކުރު. މިކަން ރަނގަޅުތަންތަންކޮޅު ދޫވެފައި ހުރެާދނޭ

ނޑުމެންނަށް ނުލިބި. ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފައި ނެތް  ފާސްވެގެްނ މި  2015ހިނާގ  ނަމަވެސް މި ދަނީ ެއ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

އަހަރުެގ  ވަނަ 2015މި ހިނގާ  ،ނަމަވެސް ރަށުގެ ނަމުގެ ަވކިން ހިމެނިފައި ނެތް ތެޭރގައި އެ ވަނަ އަހަރުގެ

ބަނދަރު  ިއ،ނަންގަަވއިދެްއވުމާ އްނެރުމަތީގައި ހުރި ބޮޑެތި ގާތަ ރަށުެގ ބަނދަރުގެ އެެވސް އި ތެރޭގަ

ނޑުވެިރކަމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮށްދެްއވާފަ ދެއްވުމުެގ މަސަްއކަތްފުންކޮށް ރަށުަގއި ވަނީ  ވެސް އެ އް މަޝްރޫޢެ . ދަ

ކުރުމަށް ފެއްޓެވުމަށް ޛުވަނަ އަޖަުރގެ ބަޖެޓް ތަންފީ 2016ޅުަގނޑު އެދެނީ އަ  .ދެއްވާފައި އެކު ފައްަޓވަ  ބޭރުގެ އެހީއާ

 ގޮއިޫދއަށް ވެސް އެ  ،ތަކުގެ ތެެރއިން ލަްއވާފައި ަނމަވެސްުކގައި ހުންނަ ެއކިެއކި އައިޓަމު ތަވެސް މިނިސްޓްރީއި ފަހުގަ

ްއވުން. ދެގޮތް ހައްދަަވއި ތައްަތއް ވާނެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފަިއވާ ކަންތައްަތކުގެ ތެެރިއން ބައެއް ކަން

ެވސް  މަރުަކޒުެގ އާ އިމާރާތަކީ ެވވިފައި ޮއތް ވަޢުދެއް. އެ ވަޢުދު ުފރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމަށް ޙީއްޞި އެރަށުގެ 

ކަމަށް އެޅުަގނޑު ޔަީޤންކުރަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކޮށްެދްއވާނެސަރުކާރުން މަސައްކަތް

 . والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهއަދާކުރަން.  ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް.ޙުސައިން ޝަހުދީ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ 

ުޅަގނުޑގެ އަތޮޅުެގ އަ ،ެއކު އަުޅަގނޑުޔާ ޒުނަޢިއީސް. `. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ކުރަމުން ސްހުނޑުމެން މިއަދު މި ބަޖެޓުގައި ބަވަގުތު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވޭ. އެއީ އަުޅގަ މު ވާހަަކއެއް މިހިއްވަރަށް މު

ނޑުެގ އަތޮުޅގެ މު ވަރަށް ބޮޑަށް ުގޅިފަިއވާ ކަމަށް ތުންނާދަނީ ރައްޔި މި މު ވާހަކަތަްއ ދަންނަވާލަްނ ހިއް ވާތީ، އަުޅގަ

، އި ހާދިސާެއއް ހިނގަމަތީގަިއ ވަރަްށ ހިތާމަވެރި ގެ ަކނޑިންމަޕޯރޓް އްެޔގަިއ ައޅުަގނޑުެގ ރަށުެގ ެއއަބޭނުންވަނީ. އި 

ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ައަވްސ  ވާތީ، އެ މީހުންނަށް ވެފައި 6ަވރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާަތކެއް  ،އަިޑއަށް ގޮސް ދެ ލޯންޗު

ނޑު މިންވަރުކޮްށދެއްވުން އެދިهللا ޝިފާއެއް މާތް ހާދިސާ  ރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމުން، އަދި މިޙަޟްގެ هللا  އަުޅގަ

ން ކުެރއްިވ ފުމޯލްިޑްވސް ޕޮލިސް ސަރވިްސާއއި ައދި އެމް.އެން.ޑީ.އެ އިދިއުމާ ގުިޅގެން ހަނިމާދޫގެ ރަްއޔިތުންނާއިހިނގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ދެްއވި ެއއްބާރުލުމަށް ފަރާްތތަކަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު  ޓަކައި އަުޅގަ

ކޮށްގެން ބޭްއވި ތިލަދެކުނު ާޒމުގުިޅެގން އަޅުަގނޑުމެން އަތޮުޅގައި އަތޮޅު ަކއުންސިލުން އިންތި ދަންނަވަން. އަދި އެއާ

ނޑު ބަޖެޓާ ބެހޭޙަފަރާތްތަަކށް މަރު ްއވިަނތައް ހާސިލުކުރެއިގެ ޝަރަފުވެރި ވަސެރަމަ ގޮތުން  ބާ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅި އަދި މިއަުދ  ،ސްކުރެވިހުބަ ،އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މި ދަނީ ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑު ސްކުރަުމން މިހުރިޕޯޓަށް ބަކޮމިޓީގެ  ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ދިއުން. ގެ އަާސސީ މުހުދާތުތައް ފުދިގެންައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިރައްޔިތުން  ،ހާސިލުވާންޖެހޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ

ލެއް އްޙަ ްނވެފަިއވާ ބޭުނންތަކަށް ައވަސް ބޭނު ،ަރއްޔިތުންެގ ައސާސީ ޚިދުަމތްތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި 

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މަށް ައަވސް ފަރުވާެއއް ލިބިގެންދިއުން. ެއކަލިބިގެން  ،ިދއުން. އަދި މި ބަޖެޓު ވާންޖެހެނީ އަޅުގަ

ޭވ ވުރެ އަްނނަ އަހަރަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހި ޤައުމަށް ތަރައްޤީގެ ާއ އުސްމިންތަކަކަށް ވާސިލު  ވޭތުވެިދޔަ އަހަރަށް

ސަރުކާރަކުން ބަޖެޓެްއ  ފަހު އެ ވެސް ައއުމަށް ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގަަގނޑު ފަދަ ބަޖެޓަކަށް. އަޅު

 ކުރުމަށް ޛުކާެރއްގެ ިސޔާސަތުތައް ތަންފީކުރާނީ އެ ސަުރކާރެްއގެ ސިޔާސަުތގެ މައްޗަށް. އެހެންވީމާ، އެ ސަރުތައްޔާރު

ނޑު ހިމަނުމަކުން  ،ޓަކައި ބަށިކޯޓު ހިމަނުމަކުން ނޑަށް އެއަށް ފާޑުިކޔޭނެ އަދި ބިން ހިއްކު ،ފުޓްސެލް ދަ މަކުން އަުޅގަ

ނޑު  އެ ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަުތ އޮތް ސަުރކާރުން  ބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، ިމއަދު އުފެދިފައި މިގަކަމަކަށް އަުޅގަ

ކޮންމެ ރަށެްއެގ އަދި  ،ވެސް ވެގެންިދއުމަކީ ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނުްއވާފައި ަކންތައްތައް ކުރުމަށްޛުދަންފީ

ބައެްއ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް  ؛ދިއުމަކީ ވެސް ވެގެން ރަށަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރެއް ރައްޔިތުންެވސް އެ

ރަްއޔިތުންެގ ދިއުަމކީ ބައެއް ރަށްރަުށގެ ްނވީމާ، ެއްއެވސް ކަމެއް ެވގެންއެްއވެސް ކަެމއް ނުވާތީ ކަްނބޮޑުވަނީ. އެހެ
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ނޑުމެްނ  ،ދަންނަވަނީ މިހެން ދަންނަވާއިރު އަޅުަގނުޑ މި . ނަމަވެސްންއެދު ކަންަތއްތައް ެވގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވަނީ އެ ،އިސްކަންދޭން ބޭނުންވަނީ އަސާސީ ފަރުދީ،  ރަށްރަށެއްގެ އެންެމ ފުރަތަމަ  ައދި އޅުގަ

ނޑު މި ބަޖެޓާ އްކަންތައްތަކެ  ކަމަީކ،  ގޮތުން ދެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ބެހޭ ފުދިގެންދިއުމޭ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި ހުރި ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިރުބަޖެޓުގެ އާމު ގިނަ އަޮތޅުތަުކގެ  ައޅުަގނޑުމެްނ ވަރަށް ،ދަނީ ހޯދަން ކަ

ޖެހޭ. ކުރަންިމ ޙަޤީޤަތް މިއަދު އަޅުަގނުޑ މިތާނގައި ހާމަ .ރައްޔިތުން ޒަމާނުްއސުރެ ދަްއކަމުން އަންނަ ވާހަކަެއއް

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަުކެގ  އި ގޮތުަގއި މި ބޫުލކުރާގައަޅުަގނުޑ  ަވކި ސަުރކާރަކާ ުގޅުންހުރި ވާހަަކއެއް ނޫން. ައޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ޮބޑު އާބާދީެއއް އުމުރު ހުސްވަންދެން ކުލި ދަްއކަިއގެން އުޅެންޖެހޭ އުޅުން ިނމުމަކަށް އަންނާނެ ދުވަހެއްގެ 

ވަކި  އީއާދެ! މި  ؟ވަނީ މިއަދު ީކއްެވގެންތޯ ނޑުމެންެގ އަތޮޅުތަުކގެ ަރއްޔިތުން މިިތބީ. މިހެން މިއިންތިޒާުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވާލަން މި ސަރުކާރެްއގެ އިހުމާލެއް ނޑު ނުދެކެން. ައޅުގަ  ޖެހެނީ، މާލެއާއި މާލެ ކަަމށް އަުޅގަ

އްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތައް ހުރުމުގެ ޞިއްދުަތކުަގއި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަކާިއ، ހަވަށަިއގެންވާ ސަރަ

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ުގދާރު ބިންދައިގެން މި ހޯދާ މަދު  ހިޖުރަކޮށް، ތަނަށް ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެން ައޅުގަ

ސަރުކާރުްނ  ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި އްޙީ ކަންތަްއތަކަށް ޚަރަދުކުރަމުން މިޞިއަދި  ،ދަރިންނަށް ކިަޔވައިދީ  ންފައިސާކޮޅު

ނޑުމެން  ،ވެސް  ގެއަދި ކުރިއަްށ ހުރި ސަރުކާރުތަކުން ވެސް، އަދި ކޮންމެ ބަޖެޓެއް ތަްއޔާރުކުެރޭވއިރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން އުމުރުދުވަހު ހޯދާ ގަމިދެންނެވި ކަންތަކަށް ޙައްލެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ލެއްަގއި އުޅެންޖެހޭނެ ހާގެްނ ދަންދެން ކުލި ދަްއކަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން އެފަދަ ފައިސާައކީ ައޅުަގނޑުމެން ަމރުވެ

ނޑު  ފައިސާެއއް ނޫން ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ދިރިުއޅުން ބައްަޓންވާނެ ގޮެތއް ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ށް ރަނގަޅު އަލިަމގެއް ހޯަދއިދެްއވާނެ ކަމަށް. ޮއތް ދުވަސްތަުކގަިއ މި ސަރުާކރުން މިކަމަ އުއްމީދުކުރަން ކުިރއަށް މި

ފަހަރަށް ދެކެވޭ ވާހަކަަތއް މުޅިއަކުން ރަނަގޅެއް ނޫން. ހަމައެކަނި މި ސަރުކާރުެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަެއއް

ބޫލެއް ނުކުރަން. ތަފާތުކޮށް އެކި މިނިސްޓަރުންގެ ގައަޅުަގނޑު މުޅިައުކން  .ސިޔާސަތަކީ ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީކުރުމޭ

ހުރި  އިއްދުތަކުގަ ހަވާހަކަފުޅުންނާ އަދި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހަކަފުޅުން ހުޅުމާލޭގެ އިތުރަށް ރާއްޖޭގެ ެއކި ސަރަ

ިމގޮތަށް ބިން ހިއްކިފައި ހުރި ރަށްތަކާިއ އަދި ބިން ބޮޑެތި ރަށްތަކަްށ ކުދި ރަށްތަކުގެ ަރއްޔިތުްނ  ،ބޮޑެތި ރަށްތައް

ވާީތ  ުވރެއް މި ސަރުކާރުގެ އޮތްަކން ހާމަކޮށްދެއްވާފައިއްއިުމކުރުމުގެ ތަޞަ ޤާކެއް މިފަދަ ޚިދުމަތްތަ  ،ހިޖުރަކޮށް

ގިަނ  ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ކަންތައް ކޮށްެދއްވާ ސަރުކާރަކީ ހަމަަގއިމު އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުްނވަނީ މި

މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ައވަސްކޮްށ  ،ނަމަ ރައްޔިތުން ވަރަށް ލޯބިވާނެ ސަރުކާރެކޭ. އެހެންވީމާ، ިމަކން ބޭނުންފުޅު

ނޑައަޅާަފއި ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭން  މިކަމަށް އެބަ އިްސކަންދެއްަވންޖެހޭ. އަންނަ އަހަރުގެ އާްމދަނީ ހޯދަން ކަ

އަޅުަގނޑު ެއއް ނުކުތާ ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުން. މީ ކޮްނމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ބަެޖޓުގަިއ ހިމަނަމުން އަންނަ 

ދަނީ މިގޮތަށް އެންމެ ފަސޭހައިން އާމު ،ގިނަ ކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެއީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ އެންމެކަމެއް
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އަންނަ އަހަރު ވެސް  ،ވާތީ ލިބެނީ ކޮންމެވެސް ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް ދީގެން ކަމަށް  އިތުރުކުރަން ބަޖެޓުގައި ޖަހާލަން މި

ތަން  އްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ކުްއޔަށް ދިނުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓު ހިމެނިފައިވާރިސްޓު ރިސޯޓު ތަރަފަޅުރަެށއް ޓޫ 5ބަޖެޓުގައި 

ރަށެްއ  5 ،އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. އަދި މީގެއިތުރަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ފަޅުރަށްތަކެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޓަކައި

ނޑުމެްނނަށް ބަޖެޓުތެރޭން ފެންނަން ައޅުގަ  އުފާވެިރ މަންޒަރެއް، ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޓަަކއި ަބޖެޓުކުރެވިފަިއވާއިރު 

އޮންނާނެ. އެ މަންޒަރަކީ މިހާރު ނުހެދި ހުރި ރަށްތައް ހެދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ތެރޭން އުސޫެލްއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް. ޙަޤީޤަުތގަިއ  އީހަމަޖައްސައިދެްއވުމަށް ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ. މި 

އަޅުަގނޑުމެން އެކި  ،ރަްއޔިތެްއެގ ހައިސިްއޔަތުން ައޅުަގނުޑމެން އަބަދު މިތާގަިއ ަވކާާލތުކޮށް އަތޮޅުގެ  ހދ.

ނޑު ކުރިން  ؛ދާ ވާހަކަައކީ، އަޅުަގނޑުމެން އަޮތޅުތަުކގެ ަރއްޔިތުން މި ފޯރަމުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށް ަދއްކަމުން އަުޅގަ

ކޮށްެގން އުޅުމުގެ އެއް ސަބަެބއް ކަމުގައި މި ސަބަބު ވެްސ މާލެއަށް ހިޖުރަ ،މިދެންނެވި ވާހަކައަށް އިޝާާރތްކޮށް

ނޑުމެންނަށް އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އަނބިދަރިން ކައިރިއަށް ދާން ފުރުޞަތު ލިބޭތީ އީހިމެނޭ. އެ ލިބޭ މަދު  ،އަޅުގަ

 ސްގެން ުއޅޭ ހދ.ރީ. އެހެންވީމާ، މާލެއަށް އަނބިަދރިން ގެނެފައިސާކޮޅު މާލެ ކައިީރަގއި މީގެ ރިސޯޓުތައް ވެސް މިހި

ނޑުމެންގެ އަތޮުޅގައި މިހިރަ  ވެަފއި މިހިރަ އަހަރު 13، 12 ،އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ވަރަށް ިގނަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަހަރު ތެރޭަގއި އެ  5ގޮެތއް ހަމަޖެހިގެންގޮސް މި  ދޫކުރެވިފައި ހުރި ރަށްތައް ިމދެންނެވި އުސޫލުގެ ތެރޭން ުލއި

ނޑުމެން ،ރަށްތަކުގެ ެގ ފުރުޞަތު އިލާތަކަށް ރަށްތަކަށް ެދވި، އަދި ވަޒީފާޢާައތޮޅުގެ މިހާރު ހިޖުރަކޮށްފައި ތިބި  އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން.  ތަނަވަސްެވގެންދިއުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުްނގެ ވަރަށް ޮބޑު އާދޭެހއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ކަމަށްވާ ހަނިމާދޫ  ފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ެއއް ކަމެއްުގޅި އަދި މީގެއިތުރަށް އަންނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އުތުރާ

ނޑުމެނަށް ލިބިފަިއވާ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް.  އެއަރޕޯޓު ތަަރއްޤީެވގެންދިއުުމގެ މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައިވުމަީކ އަުޅގަ

ރައްވާނެ ކަމަކަްށ ކަމަށް، އަދި އެްއެވސް ރައްޔިތެއް މިކަމަށް ިއޢުތިރާޟުކު އުތުރުގެ ެއްއވެސް އެމް.ޕީެއއް މި

ެގ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އޮތް .ހދ ނޫނީ ،ހަމައެކަނި ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންނަށް އީބޫެލއް ނުކުރަން. މިގައަޅުަގނޑު 

ންދިއުަމކީ ުމޅި އުތުރަށް ލިިބގެންދާނެ ގުކުރިއެރުމެްއ ނޫން. ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޯޕޓު ތަރައްީޤވެ

 ...ބޮޑު އުފާވެިރަކމެއް. އެހެންވީމާ ގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާނެ ވަރަށް. ށ . ،ހދ . ،ތަރައްޤީެއއް. ހއ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 ޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކު
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ނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ، ނަންަގވަިއގެން މުޅި ޚަޒާނާ އާެދ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ަގއި މިއަދު ނެތޭ ޕީ.އެމްދަންނަަވން އެއްެޗއް ކެރޭނޭ ހަމަ އެންމެ މެންބަރަކު ވެސް ޕީ. ،ސްޔަހުސްކޮށްލެއްވި 

ފަހުން ޗާޕުކުރި  ދަނީ އެމް.އެމް.އޭިއން އެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އަުޑިއިވގެން މި

 180ދައްކަނީ  ޕެލެޓު ެގއްލުނު ވާހަަކ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން މި 2ރުފިޔާ ނޫުޓގެ  1000ފައިސާގެ 

ނޑު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގަިއ ަގވަރުނަރާ ސުވާލުކުރިންމިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަ ވާހަކަަތްއ  މި ،ކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އެއީ ޮދގެކޭ. ޭއގެއިުތރަކަށް ަގވަރުނަރަކަށް ނުދެވުުނ އެްއވެސް ކިތާބީ ެހއްެކއް.  ،އަުޑއިެވއޭ އެބަ. ަގވަރުނަރު ިވދާޅުވީ

އެ މަޢުލޫމާތެްއ  ،ބެލިގެން އެ އަދަދުތައް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެމް.އެމް.ޭއއަށް ޗާޕުކުރާ ފަިއސާއަކީ ޭއގެ ހިސާބު

ގޮތުން ދިވެހި  ބެހޭ  ގަވަރުނަަރކަށް ނުދެވުނު އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވޭ ސާފު މަޢުލޫމާތު މިކަމާ

ދަްއކާ  އަޅުަގނޑުމެން މިއްސާކުރަްނ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެއއީ ހިރައްޔިތުންނަށް އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރުނަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަީކ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހިސާބު ައކުރަށް ޮކށްފައި އޮްތ ބޮޑު މަލާމާެތްއ  2016ވާހަކަައކީ. 

ނޑުެގ ދާިއރާއަށް  2015އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   20ޭއގެ % ،މިލިއަްނ ރުފިާޔ އޮތްއިުރަގއި 260ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިންވެސް ޚަރަދުކޮށްފައި ނެ ނުޑގެ އަެނއް މެންބަރަކީ މި ސަރުކާރު  ،ތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ހަމަ ރަނގަޅަށް ފޫގަުޅއްަވިއގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކޭ. ކީްއެވގެންތޯ ކަމެއް ނުީވ 

ނޑުމެން މި ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތެރޭަގިއ ދުވަހުގެ އަހަރު 2ސަރުކާރުން ބުނީ  ޤީގެ ވާހަކަ. މިދައްކަނީ ތަރައް އަުޅގަ

މަސް ދުވަްސވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  2ޝަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހަދާނަމޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ޓާ

ްއވާފައި މަސް ުދވަްސީވ. މީ އަޅުަގނޑު ަދއްކާ ވާަހކަެއއް ނޫން. ގުޅު  2ބެހޭ ޑޮކްޓަެރއް ނެތް.  ލޮލާ އިއެތާނގަ 

 10އިުރގައި ން އޮތްވަނަ އަހަުރަގއި ހަދަ 2015ބަނދަރު  60ބޭފުޅުން. ނެތޭ އިނގޭތޯ.  ސާފުކުަރްއވާ ތި !އައްަސވާ

ރަށުގެ ބަނދަރެއް ނުހެދެއޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން މި ސަރުކާރަށް ކޮންސަނާެއއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިކޔަންވީ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ؟އް އެބައޮތްތޯކިޔަންޖެހޭ ސަނާއެ ؟އަޅުަގނޑުމެން  ނގޭ ރަްއިޔތުންގެ ފައިސާއަށް ވަމުން މިއެ އަުޅގަ

 ނަށްއަމިލި 200ތެރެއިްނ އެ ނެގީ ގެ ދަނީ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ދާ ގޮތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަގަށް ނަގަމުން މި

އެމް.ޕީ.އާރު.ސީަގއި ޚަރަދުކުރާކަްށ އުސޫެލްއ ިވދާޅުވަނީ އެމް. ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ަރއީސް ޔާމީން

. އަދީބް ދޭ ފައިސާއަކީ މެންބަރުންނަށް ތިމަންނާ ދޭ ފައިސާއޭ. ދެން ކީކޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަޖެހިފައި ނޯންނާނޭ

ވަނީ ދީބް ވިދާޅު ޔާމީން ވިދާުޅވަނީ މެންބަރުންނަކީ ވަގުންނޭ. އަ ؟މިީއ ކޮްނވާހަކަެއްއތޯ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ؟މި ކިޔަނީ

. ޠަފާ ވިދާޅުވަނީ ަކނޑުކޮުހންނޭ. ޝައިނީ ބުނުއްވަނީ ަގމާރުންނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޞްމު  ބޭވަފާތެރިންނޭ. ތިމަރަފުށީ

ޤައުމުގެ މެންބަރުން  ދޭތެރޭގައި މިއަދު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މިއީ މިޤައުމުގެ މެންބަރުންނާ

ދަނީ އިއްޒަތްތެިރ  ެއއްކޮށް މާޙައުުލ ތެރޭަގއި ުއެޅމުން މި ތިޭބ މެންބަރުން. ބިރުވެރިކަމާ ޮހވާފައި މިއީ ރައްޔިތުން

ހަމަ އެއްވެސް މީހަކަށް ނެތް ރައްކާތެރިކަމެްއ  ؟އި ަރއްކާތެރިކަެމއް މިއަދު އޮތީޤައުުމގަ ރައީސް. ކާކަށްތޯ މި
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ނޑުމެންުކރަންޖެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަޖަމު ކުރަން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން މި ެވސް ހަޖަމު ހޭނެ. އަޅުގަ

ޤައުމުގެ އެއްެވސް ރައްޔިތަކު މިއަދު ގަބޫލެްއ ނުކުރެއޭ ތިމާއަކީ ޠަބީޢީ މަރަކުން މަރުވުމުގެ ފުރުޞަތު  ދަންނަވަނީ މި

ންމެވެސް ކަހަލަ އަނިޔާެއއްެގ ލިބޭނެ މީހެއް ކަމަކަށް އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރުގެ އަނިާޔވެރިކަމުން ތިމާއަށް ކޮ

ރި ރައީސް. ކާކުޯތ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ގަބޫލުކުރަނީ އިއްޒަތްތެ ކަމަށް މި ޝިކާރައަކަށް ވާނެ މީހެއް

ރަްއޔިތަުކ  ހަމަ ރައްކާތެރިކޮށް ހުރި އެްއވެސް ؟ތޯ މިއަދު ރައްކާތެރިކަެމއް ހުރީރަްއޔިތަކަށް ކޮން ؟ގަބޫލުކުރަނީ

މްކުރުމާއި، ހުޝައްކުކުރުާމއި ވަ ،މެ ބޮޑު ަބއްަޔކީފެންނާަކށް ނެތް. އިންސާނާއަްށ ޖެހޭނެ އެން ީއސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

އޮތީ މި ސަރުކާރަށް.  ދޭތެރޭގައި ނުބައިކޮްށ ވިސްނުމާއި، އަނިާޔވެރިކަްނ އިސްކުރުން. އެ ބަލި ޖެހިފައި މި ންނާމީހު

މި ރައީސް މިހިރީ ިއއްޒަތްތެރި  ،އޮތީ  ވެަފިއ މި ސަރުކާރު މި ޖެހިފައި ހުރި ބަލީގެ އިތުރަށް އެ ބަލީގެ ިޝކާރަަޔކަށް

ޤައުމުގެ  ރައީސް. ެއއީީކއެއް ޑޮކްޓަަރަކށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ެއ ބައްޔަކަށް ބޭހެއް ނެތް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި

ގޮތް ހޯދަން ައޅުަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށް އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮެތއް ފެންނަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ 

ނޑުމެންނަކީ ައޅުަގނޑުެމންގެ މަސައްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. ައޅު ޔާުތގައި ާނއުއްމީުދވެެގން ތިބެންޖެހޭނެ ބައެއް ނޫން ހަގަ

ވެރިންގެ ސަބަބުން ަޤއުމުތައް ހަލާކުެވގެންދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލޯމަތީގަިއ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަނިާޔެވރި

މު ޤައު ނޫނިްއޔާ މި ،ނަން އޮތީ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ސުވާލަީކ، މި ވެރިކަން ނިންަމންވީތޯފެން

ނޑުމެންނަކަށް  އްޔިތުން އެބަޖެހޭ މިއަދު ޖަވާބުދޭން. އެހެންނޫނިއްޔާދާްނވީތޯ؟ މި ސުވާލަށް ރަހަލާކުވެގެން އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުންެގ  .ނެތް ލިބޭކަށް ރިއެރުމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަ

ން ރުފިޔާއިންޯތ، ކިަތްއ އައްަޒތްތެރި ރައީސް. ކިތައް މިލި ފައިސާއަށް ޮބޑުކޮށް ިޚޔާނާތްތެރިވަމުންދާ މަންޒަރު އި 

ަފއި ރަްއޔިތުންނަށް އަމާންކަން ވާލުކޮށްހަ ދަނީ. ވެރިކަން  ކުރަމުން މި ޔާއިންތޯ މި ަސރުކާރުން ަވއްކަންން ރުފިއަބިލި

 އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަމުަގއި ަވއްކަެމއް ކޮށްފައި އޮތް  ؟ބުނީ ރައީސްގެ އަރިހުަގއި. ކޮްނކަމެްއތޯ ވީ ހޯދައިދޭށޭ ރައްޔިތުން

ްނ ނޫނުއަސާސީން. ދެޤާކަމެއް ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެ ވައްކަމެއް ބެލުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ،ނަމަ

 ؟ލަނީނެތޭ ެބލިފައެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކީްއެވގެންތޯ ނުބަ ؟ތަނުގައި ކޮްނވާހަކަެއއްޯތ ތި ދައްކަވަނީ މި

ޤައުމުަގއި ިމ  ވާލުކޮށްފަިއ ބުނަނީ މިހަ ނޫންތޯ. ރައްިޔތުން ވެރިކަން  ބަަލން އެބަޖެހޭ ؟ކީްއވެގެންތޯ ނުބަލަނީ

. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެިރވާ މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަްށ ވާށޭނުތުންގެ ަފއިސާއަށް ިޚާޔނާތްތެރިރައްޔި

އެކަން ނުެބލެންޏާ އެކަމުގައި ޒިންމާ  ،ނަމަ ހާޒިރުކޮށްދޭށޭ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަމުަގއި ކަެމއް ކޮށްފަިއ އޮތް

ންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެިރ ޔާމީނޭ މިއަދު ޒިهللا ޢަބްދު .އުމުގެ ރައީސަކަށް ިމއަދު ހުރި މީހާޤަ އުފުލަންޖެހޭނީ މި

ައޅުަގނޑުމެން މި ، ތެރި ރަީއސް. ެއހެންވީމާނުބެލުނޭ އިނގޭތޯ އިްއޒަތް ؟ްއވެގެންޯތ ނުބެލިެގން އެ އުޅެނީރައީސް. ކީ

މިއަދު ކަރުބޮލަކުކޮޅު ވެްސ  ،ޤައުމުގައި ޚަޒާާނގައި  ދަންނަވަނީ ނެތޭ ހޯދާނެ އެއްޗެއް. ނެތޭ ެއއްެވސް ކަމެއް. މި

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއަރޕޯޓް  ؟ނީ. ކާކުތޯ މިކަން ގަބޫލުކުރާނީިއގެން ވަގަށް ވިްއކަމުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ ގެންދަ ނަގަ
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ކޮަބއިތޯ  .ނޭ ބުނަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްބަޖެޓުގައި ނެތް ވާހަކަ ބުީނމާ އެއަރޕޯޓް އަޅާނީ ޕީ.ޕީ.ޕީގެ ދަށުން

ނުޑަގއި ބޮއި ިވއްކާނެ ފަޅުރަެށއް ނެތް.  ؟ޕީ.ޕީ.ޕީއަކީ އަަޅއިގެން ަކނޑު ދެން ިވއްކަްނޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަ

ނޑު ގަނެގެން ެއއަރޕޯޓް އަޅަން މި އެކަމެއް ނުވާނެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެއީީކެއއް  ؟އަންނާނީ ގައިތަނު ކާކުތޯ ކަ

ނޑުމެން ނެްއ ެއކަމެއް ގަބޫލެއް ުނކުރާނަން. އިންސާނީ ބުއްދި ގަބޫލުކުރާެނ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ދިވެހި ރަްއިޔތުންނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު މި ،އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ ޤައުމުން  ައޅުގަ

މީހުން  އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން ފަލަސްޠީން ؟ސަރުކާރާއި އިޒްރޭލު ސަރުކާރާ ހުރި ތަފާތަކީ . ކޮބައިތޯ މި ލިބެންޖެހޭނޭ

ީއސް. ވުެރ ނުބަެއއް ނޫންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަ ދެނީ. އިޒްރޭލަށް ން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާރަނީ. މި ސަރުކާރުމަ

ނޑުމެން މިތިބީ ބިރު ފަހަނައަޅާފައި މިއަދު ހާއަނިާޔވެރިކަމަކުން  ސިލުކުެރވޭނެ ކާމިޔާބީެއއް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ

އްވާލިޔަސް އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން ހުރި ވާހަކަެއއް ދައްކާނަން. މިީއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ފުރާނަ ދު

މުގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ރަްއކާތެރިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރު މުގެ ސަލާމަތާއިޤައު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަޤއުމު. މި

ކިޔަމުންދާއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތަނުގައި ސަނާ ނުޖެހޭނަން އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން މިފަހަތަކަށް

ޅި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މު .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުަގނޑުމެން ބުނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް އިތުރަށް ބަޖެޓު ބޭނުންވެއޭ.

ނޑަ  ން ރުފިޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަމިލި  20ނިޑޔާރު އާޭދސްކުރެްއވީމާ އޮީތ. ުއއްތަމަ ފަ ލާފައި އެއިބަޖެޓު ކަ

ނިޑޔާަރށް ކުރި މަލާމާތެއް ނޫދިނީ.  ެއއްެޗހި ހަދާފައި ޝަރުޢީ ނިޒާމު  ންތޯ. ރާއްޖޭގެ ދެކުުނގައި ކޯޓާމިއީ އުއްތަމަ ފަ

ޖެހެނީ. މިއީ  ދަންނަވަން ޝަރުޢީ ނިޒާމު މި އްާކިއރުގައި ސަރުކާރަށް އަބަުދެވސް އާދޭސްރަނގަޅުކުރާ ވާަހކަ ދަ

ނޑުމެން ދުޢާ މިއަޅުވެިތކުރުން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަށް އެހެ  ން ެއއްެޗޭކ ނުކިޔޭނެ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންނަށް  ،އިމުކޮށްޤާްނ ބޭނުންވާނެ ވެރިކަމެއް މިތާ ރަްއޔިތު ،ކުރަނީ މި ސަރުކާރުގެ އަނިާޔވެރިކަން ނިންމައި

ނޑުމެން  އެކު ުއޅެވޭނެ ުދަވހެއް ލިބޭތޯ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަމާންކަމާ ެއކަްނ ވެގެންދާނެ. އަުޅގަ

ޤައުުމގައި  އެންމެންނަށް ހަމަހިމޭން މާޙައުލެްއގައި މި ،ޤައުމަކީ ެއންމެންގެ ވެސް ޤައުުމކަމުަގއި  އުއްމީދުކުރަނީ މި

ނޑުމެންެގ އިމުެވގެންދިއުން. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ދުާޢއަކީ. ެއއީ ައޅުގަ ޤާނެ ުދވަހެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އުޅެވޭ

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަޑި ވެސް ހަމަވީ. ، އުއްމީދަކީ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ރު ޢަލީ ޝާހަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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މުރަކަްށ އައަދު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ވަލިްއޔުލްރުނު. މިގަވަނަ  21ވަނަ އަހަރު  2016މިއީ  .ސް `. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ

ރައްޔިތުން އަނދިިރ  ،މީދުވެަފއި ތިއްބާޔިތުން ނާއުއްޤައުމުގެ ރައީަސކަށް ހުންނެވީ ރައީސް ޔާމީން. އާދެ، ރައް

ނޑުމެްނގެ ޤައުުމ ނަގައި ޮކޅަށްޖަހައި ޤައުމުެގ އަމާންކަމާއި ހަމަހަމަކަން  އަނދަވަަޅކަށް ެވއްޓިފައި އޮްއވައި އަުޅގަ

 ...ކުެރއްވި ަމނިކުފާނު މަސައްކަތްތަެކއް ގެނެސްދެްއވުމަށް ޓަކައި އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަކު ބަހުސްކުރަްއވަމުން އެބަ ގެންދަވާ. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ  އިމަޖިލީހުގަ .ތެރި މެންބަރުންއިްއޒަތް

 ދެއްވުމަށް ދަންނަވަްނ. ންދަާވ. އެ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުމެންބަރަކު ބަހުސްކުރައްވަމުން އެބަ ގެ

 

 ދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަ

ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓު. މި ބަޖެޓަކީ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓަކީ އުފާވެިރކަން ގެނެސްދޭ  2016މިއީ އާދެ، 

މަންޒަރުތަކެއް ދައްކަމުންދާ ބަޖެޓެއް.  ކައިދޭ ބަޖެޓެއް. މާ ރީތި އުޖާލާ ބަޖެޓެއް. މާ ރީތި އުފާވެރި ކުރެހުންތަކެއް ދައް

ގަިޑއިރުގެ ކަރަންޓު  24ުޅަގނޑުމެންނަށް ހުސްނުވާ ާއސަންދަ އެބަ ކަށަވަުރކުރެވޭ. މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޔަޤީން ެއބަ ކުރެވޭ. ޒުވާން ވިޔަފާިރެވރިންގެ ސިޔާސަތު އިތުރަށް ފުޅާވެގެން އެބަދޭ. ކުދި އަދި 

ައޅާލުމާއި، ހަާވސާވެަފއި ތިބި  ށްމީހުންނަ ދުވަްސވީ .ލަދޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްފަންތީގެ ވިޔަފާރި އެބަ ދިރުވާ މެދު

ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ ުކދިންނަށް އިޙުސާންތެރިކަން ެއބަ ފޯރުކޮށްދެވޭ. ތަރުބަވީ ތަުޢލީމު އާއްމުވުުމގެ ފުރުޞަތު 

މީ ޢަޤީދާ ތިޞާދަކަށް މަގުފަހި އެބަވޭ. އިސްލާހަރުދަނާ އިޤް ،މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އާއްމުެވގެން އެބަދޭ. ބިންގާ ފުޅާ

ނޑުމެންނަށް  ،ހަރުދަނާކޮށް ޤައުމީވަންތަކަާމއި ޤައުމީ ލޯބި އިތުރަށް ދިރުވުމުގެ ފުރުޞަތު މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުން އިޖްތިމާީޢ  ،ވީދިފައިވާ އިްޖތިމާޢީ ފޭރާން އަލުން ވިޔެ ؛ފާހަގަކުރެވެމުން އެބަދޭ. އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން

ވުމުގެ ފުރުޞަތު މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. ދުޅަހެޔޮ  ކަށްގޮތުން ބަދަހި ބަޔަ

ޒިންމާދާރު ޒުވާނުންަތކެއް ބިނާކުރުުމގެ ފުރުޞަތު  ،ހިތްަވރުގަދަ ،ހަރުދަނާ ،ބުންަވރު ރަނގަޅު ،މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކޮށް

ކޮންމެ  ުކގެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ. މި ކަންތައްތަމި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ

ފަހަރަކު ޤައުމީ ސަލާމަތަށް، ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރަށް ދޭ ބަޖެޓު ބޮޑު ވާހަަކއާިއ، އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރާ ބަޖެޓު 

ލުމަށް ޓަަކިއ ްއކޮށް ުއވާއެ ،ޤައުމަްށ ލިބޭ އާމްދަނީ އުނިކޮށް ،މި ވާހަކަަތއް ދައްކަމުންދާއިރު  ،ބޮޑު ވާހަަކއާއި 

ރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ަދއުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާިއ، މަސްވެ ،ވަކާލާތުކުަރްއވާ ބޭފުޅުން

ނުޑވެރިންނަށް ދޭ  ނާޔަތް ބޮޑުކުރަންޖެހޭއި ތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާރާއިޔަތް ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ނާއިކަމަށާއި، ދަ

ނާޔަތްތައް އިއެ ފަރާތްަތކަށް ލިބެންޖެހޭ  .. ތެދެއްމެޖެހޭ ކަމަށް ވަކާލާތު އެަބކުރޭނާޔަތް ބޮޑުކުަރންއި ލިބެންޖެހޭ



72 

 

ނޑުމެން އެްއބަސްވާއިރު  ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އާމްދަނީގެ އެންެމ  ،ބޮޑުކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑާލުމަށް ޓަަކއި އަުތކުރިއޮޅާފުޅާ ތަ މީހުންނަށް އާދޭސްކޮށް ދޮން ށް،ބޭރުގެ ފަރަންޖީންނަ ،ަގދަކޮށްަލއި ހިތްވަރު ނބު ފު

ދިން މީހަކު ޑޭވިްޑ ހާޑިންގހަމް ކިޔާ މީހަުކ ުތގެ ޚާޒާާނިއން މުސާރައެ ވެރިންގެ ވެރިކަމުެގ ދައުލަ ،ސަލާންޖަހައި

ވުެރ  އަށް 2000 ވެރިކޮށް މީހުން ފޮނުވާއް މެދުފާއިތުވި ހަފްތާގައި ެއކަނި ެވސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަ

ޓްތަކުން ލިބޭ ސޯނީ ލިބެނީ ރިދަލި. ޒުވާނުންނަށް އާމުއްެޖއަށް މީހުން ނައުމަށް ގޮވާ ގިނަ އެޖެންސީތަކަށް ރާ

ން. މިއީ ައޅުަގނޑުމެްނ ޓްތަކުން ލިބޭ މުސާރައިސޯތަކުން ލިބޭ ސަރވިސް ޗާޖުން. ރިޓްސޯޓިޕްސްއިން. ރި

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންވީ  .. ތެދެއްމެލަންޖެހޭ ކަމެއްވިސްނާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދި ރަށްތައް  ،މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ހުޅުމާލޭގައި ުޒވާނުންގެ ސިީޓއެއް ބިނާުވމުންތޯ އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ،އާބާދީތަްއ ފުޅާވެ ،އެއްފަްސކުރެވި 

ނުޑމެން ކަންބޮޑުވާންވީހުޅުމާލޭގެ ބްރިޖުެގ ކުލަ ޖެހު ލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  މާލެއާއިސުވާ އެީއ  ،މުންތޯ އަޅުގަ

ނުޑ ދަންނަާވނީ މިއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ަތފާތުކުރުމެ އް ނެތި އެންމެން އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލުކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ކަނީ. ވާތީތޯއޭ ޢަދުލުއިްނޞާފުގެ ވާހަކަ އެ ދައް  އެކު އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެެނވުނު ޒަާމނަކަށް ހަމަހަމަކަމާ

ދައުލަތުން ވަގަށް ފައިސާ ަނންގަަވއި ޖީބުތައް ފުރައި، ީޖބުތައް ބޮޑުކޮށް، އެކި މިންަވރުތަކަށް ފަރިއްކުުޅއްވާަފއި 

އެޅުްއވުމަށް ޓަކައި އެ ުކރައްވާ މަސަްއކަތަކީ އެހެން ފަސް، އެ ވާހަކަތައް ފޮރުވުމަށް ޓަަކއިތިއްބެވި ބޭފުޅުން މިއަދު 

ދެްއކީމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރަްއވާނެ ދިެވހި ރައްޔިތުންނެއް ނެތޭ. މި މީހުންގެ އަނިޔާގެ ވާހަކަ 

އި، ިސޔާސީ ހަމަތަކާއި، ސިާޔީސ ޔާ އަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުލައިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވަރަށް ސާފުކޮށް މި

ނޑަކީ ފުަވއްމުލަުކ  ޒުނަފުޅާޢިނިކުފާނުގެ މަ .ކޮށްދެއްވާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޙަޤީޤަތް އޮތް ގޮތް އެބަ ހާމަ އެކު އަޅުގަ

ނޑު ނިްސބަތްވަނީ ފުވައްމުލަކަށް. ުފަވއްމުލަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި  އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑުގެ ބަހުުރވަިއން އަޅު ،ބަޖެޓުން ލިބޭ ފޮނިމީރުކަމުގެ ވާހަކަ ގެ ދާއިާރެގ ަގނޑު އުާފވެރިކަމުގެ ާވހަކަ އަުޅގަ

 ،ައޅުަގނޑު ިހްއސާކޮށްލަން އެބަ ބޭނުްނވޭ. އާދެ، ުފވައްމުލަކި ަރއްޔިތުްނ އެކަހަ މަ ބެނަމުން ާއއީ ރައްޔިތުންނާ

. ފުވައްމުލަކި ފުވައްމުލަކި ފެނެން ހަނަމުންއޭ ބައެކެންނާވެ އެނގެންނެނީ ެއ ފެނެއި ހީށި ތަޣައްޔަރޮކަންމާއި ނިސާފުކަން

ޖެހޭއައެ. ފެނުގެ ނިޒާމަށް ގާއިމުވެންނަ އެބަޖެހޭއައެ. އެކަމި އަފުން ވަކާލާތުކޯދެންނާވެ. ެއކަިމ އެބަ ނަރުދަމާ އެޑެންނާ

ގެ އިރާދަފުޅުާއއި މިންވަރުފުޅެްނ هللا ޖަހަމުން ެއކަންމާ ުގޅޭ މުައއްސަސާތެެކއި. އަފުން ިމއެނީ ޓަކި ވަރުބަލިވުމަށް ނޭތީ

ޙައްލަްއ ލިބެންނެންކަމަހަ. މިހިދެއި ގޮހޮ އޮއު ހިސާަބކީ ދެ ގްރޫޕަށް  މި ބަޖެޓެ އެތެރެން ެއކަމަހަ ،އަފުންނަ މި ފެނެނީ

އެތެރެން ކޮންމިއަސް ަބެއކެންނާ ވަރަހަ ައވަހަށަ ވަރަަހ ކަވެރި މުސްތަޤުބަލެކި ިމ ތީ މިކަމަހަ ކޮލިފައިވެފޭ. އޭގެ މިއޯ

ަލއި ވާހަކާކީ ުފވައްމުލަަކކީ، ާރޅުވަާށ ވޭ. ރަށޮ ގެރުމުެގ މައްސަ ނެންކަިމގެ އުއްމީދު އަފުންނަށްމަސައްކަތް ަޙވާލުވެން

ފުއްޓަރޭ އެްއގަމުތެރެ ސުއްދައޭ، އަފުންގެ މާމައުންނާއި ާކފައުން އަފުންނަ ނާނާއެއްގެ ގޮތެއި ކޭދެމުން އާ ވާހަކަ. 

ނޑޮ މައްސަލަެއއް. ޮދންވެލި ނިނަގާ ރަށި ރައްޔިުތން އެ ތިބެނީ މި މައްސަލަ .ތެދެއް ޔާ ރަށޮ ގެރުމުގެ މައްަސލާކީ ބޮ
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ހުއުމަށް ޓަަކއި ކުެވއިތު ފަންޑުާއއި، އޯިރއޯ ފަްނޑުގެ އެހީާއއި އެްއކޮހޮ ެއ ރަށޮ ގެރުމުެގ މައްސަާލށަ ޙައްލުހެދި. 

އަވަ ެބނިން މާކީ ރަށި މީހާ. ރަށި  ،މައްސަލާށަ މި ބަޖެޓެ އެތެރެން ޙައްލު އެންނެންކަމަހަ އަފުްނނަ އުއްމީދުވޭ. ތެެދއު

ނޑެތި މަގުތެއު މަގޮތަކެއި ދަތެރެކެރާ މީހަކު ާށވެ އެނގެންނޭ އެ މަގޮތެެކިއ ހީށި މައްސަލަ. އެ މަގޮތެަކހަ ޙައްލު ބޮ

އެޑުުމގެ މަސަްއަކތް މި ބަޖެޓެ އެތެރެން އެބަޭވ. ކުނީގެ މައްސަލާށަ ަޙއްލު ތަ ތާރަމަރާމާތުކެރުމުގެ މަސައްކަތް ނުވަ

އެތެރެ އެބަ ހިމެނޭ. ހޮސްޕިޓަލް އިންތިހާށަ ލިބެންނެކަމަހަ އަފުންނަ އުްއމީދުވޭ. ބަނދަރި މަރާމާތު މި ބަޖެޓެ 

މާރާތްތައު އެބަ އެޭޑ. ފުވައްމުލަކި އިތިރި ްސކޫލް އިްއވޭލައި ަނގާ ކެޑަހަޖަހާ ައލް އެްއވިައސް އަޅާލުމައް ނޭތީ އޮ

ންޖީނުޭގ ވެިރވެފޭ ޮއއު އިއައުހެން ފަާޑގެން އެންަނ ކަގޭ ކެޕޭސިޓީ އެބަ އިތިިރވޭ. ބޮކިބިނާތެއު އެބަ އުފެދޭ. އިންޖީނު

ކު އަލެން އެބަ ރަނަގޅަވޭ. ކުިޅވަރޮ އެރީނާތެެކއި މަސައްކަތް ފެއްޓީގެން އޭީނ ކުރިހާ. ހަމަ އޭއާއެްއކޮހޮ ނެޓްވޯ

އްދި ފެން ެއއު ހިސާބެން އެނެއު ހިސާބަހަ ހައުަފއްދާފީއަ. ޗަކަބިެމިއ ސަރަ އެސް.ޓީ.އޯއެން ބޭހެ ފިހާާރއު

ތިބި. ސިީޓ ރާ އިތިރި އުްއމީދުތެކެކިސް އެބަކޮހޮއަސް ފުަވއްމުލަކި ޒުވާނުން ކެދައުރުވެންނެން ގޮއު އެބަ ހަދާ. އޭއާ އެއް 

 ހޮޓަލި ކުލަޖެހެންނަ އެބަޖެހޭ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިނާ އާދަމަށް. މެންބަރު ރޮޒަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑުމެން  ޮބޑު ން ރުފިާޔގެއަބިލި 27ބަޖެޓަކީ ބޮޑު ބަޖެޓެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި  ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ދާއިރާތަކަށް އެކަީށގެންާވ ގޮތަށް  ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ފާސްކުރާއިުރގައި އަުޅގަ ކަންކަން ނެތްކަން ައޅުގަ

ވަނީ. އްސަ މި ކަންަކން ހިނގަިއގެންގޮ ދާއިރާތަކަށް ކަްނކަން ބެހިފަިއވާއިުރގަިއ އެންމެ އިންސާފުެވރި ގޮތަކަށް ނޫން 

ނޑުމެްނ އެންމެ ގަާޔވާ ގޮަތކަށް ނޫން ބަޖެޓުގެ ތަްއ ކަންތައް އަދި މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީވަނީ. މީގެގޮއްސަ ހިނގަމުން ރައްޔިތުްނގެ  ،ެތރެއިން އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނިޑގެން ގޮސްފަިއވާ ޮގތަށް މިޤްޞަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގެ މުޅި މަމަޖިލީހަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަްށ  ދާއި މުޅި ބޭުނން ކެ

ބަޖެޓުގެ ބަހުސެްއ  ،ވިޔަސް ޓު ކޮމިޓީއަކަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅުނު ކަމުގައިމަސައްކަތްކުރަން ޖެހުނުކަން. ބަޖެ

ނޑުމެން ދެއްކި އެްއވެސް ާވހަކައަާކއި ައޅުަގނޑުމެްނެގ  ،ިވޔަސް އަޅުަގނޑުމެން މިތާނަގއި ުކރިކަމުގައި  އަުޅގަ

ނުދެވުނުކަން. ހިމަނައި ޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށްމި ބަޖެޓުަގިއ އަޅުަގނ ރަްއޔިތުން އެދޭ ކަންތައްތަކަކާދާއިރާގެ 

ނޑު ވާހަކަދެްއކިއިުރ ދެންނެވިން އެއް މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާމުއަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް،  ނުޑެގ  ،އަޅުގަ އަޅުގަ
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ވަްނޏާ މީދޫގެ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަައކީ މިހާރު އެންމެ  ދާއިރާއަށް ބަލައިލާއިުރަގއި މީދޫއަށް ބަލައިފި ކަމުގައި

އެއް މައްސަަލ ކަމަށް. މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ެއކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެ ވެސް އެއްެޗްއ ބޮޑުކޮށް އޮތް 

ނޑުމެން ނަށް މި ފެންނަނީ ބަޖެޓު ހިމަނައިދިނުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި މީދޫގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިާރގެ ން ޖަހާފައި އެީއ ބަށި ކޯަޓކަށް އަމިލި  1.5ޓޯޓަލެއްގެ ގޮުތގައި  އޮތް އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގިއ. އަުޅގަ

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަަސއްކަްތ  ފާލަމާއި، ގިރާ ަރށް ވުރެ މިހާރު ހަލާކުވެަފއި ަބނދަރާއި، ރައްޔިތުން ބަށި ކޯޓުތަކަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ސް ކަމެއް މިއިން އެްއވެ ،މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ކުރަން ޭބނުންވެފައިާވއިުރގައި އަުޅގަ

ށް ލިބިދޭ ނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަޤާއި ނެތްކަން. ައޅުަގނުޑމެންނަށް ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހުގަ

ނުޑކޮހުން ތިބެގެން މި ުހރިހާ ބާރުތަކެއް ގެއްިލގެންދާ  58 ،ނަމަ ޠަާފގެ ބަހުން ދަންނަވާޞްބާރުތައް މިތާނގައި މު ކަ

ނުޑކޮހުން 58މި ފެންނަނީ. މި  މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީމާ ކަ

މި ބަޖެުޓ  ،މި ފެނުނީ މި ބަޖެޓަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވި ބަދަލު ނޫން އެހެން އެއްެވސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް

މައްސަަލއެްއ  ،ޒަރު. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީމިއޮތް ގޮތަށް ފާްސކުރުމަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅައިގެންިދޔަ މަން

އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރއަށް ހުރި  ،ޔަސް ވި ނެތޭ ބަޖެޓުގެ މުޅި ބަޖެޓުގެ އަދަދަށް ބަދަލެއް ނުގެނަިއ ކަމުގައި

ވުެރ  ކޯޓަކަށް ކަންތައްތަކަށް ބަޖެުޓ ކުެރވިފައިާވއިރުަގއި ަރއްޔިތުްނ ބޮޑަްށ އެދޭ ކަންތައްތަްއ ކުިރއަށް ލައިދީފައި ބަށި

ބަނދަރުގެ ަމއްސަލަ  ،ޖެޓީގެ މައްސަލަ ަޙއްލުކޮށްދީަފއި ،ކުރިން ރަށް ގިރުމުގެ ަމްއސަލަ ޙައްލުކޮށްދީފައި 

މި ކަންކަްނ ކޮށްދެއްވާށޭ. އެހެން ދެންނެީވމަ ވެސް އެވަުރގެ ބަދަެލއް ެގންނާނެ ފުރުޞަތު ވެސް މި  ،ޙައްލުކޮށްދީފައި

ނުޑކޮހުންނަށް މި މަޖިލީހު 58 މިިއން އެްއވެސް ކުރުުމގެ ބާރު  ަވގުތު ނެތްކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ގައި މިކަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ދެންމެގަ ތާނގައި މި ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ިއ ވެސް މި ޭބފުޅުންނަށް ނެތްކަން އަޅުގަ

މާދާރު ޒުވާނުން އުފައްާދ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުަގއި އޮތް ޒިން ،ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަދަްއކަވަމުން އެ ވިދާުޅވީ 

 ފުން ނެގިއިުރަގއި ޓޮޕްްއޒަވަކޯޓަށް މު  ޯކޓު އެެޅމުންދާއިރުގައި ހައި ވާހަކަ. ެއކަމަކު، މިހާރުެވްސ ހުޅުމީދޫގައި ހައި

، ގެން ގޮސްފި. އެހެންވީމާޓެންގައި ހިމެނޭ ކުދިން އެކަަމށް އެޕްލައިކޮށްފައި ހުިރއިރުަގިއ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ މީހުން ނަގައި

ކޯުޓ އެިޅޔަަކސް ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު އުފެދުނީކީ ނޫން. ުޒވާނުންނަށް  ބަށި ؟މީތޯ ޒުވާނުންނަށް އުފެދޭ ފުުރޞަތަކީ

ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އެބަ ދޭންޖެހޭ. މޮޅަށް ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އެ ކިޔަވާ ކުދިން އެ ކުރި މަސައްކަުތގެ އަުގވަޒަްނވާނެ 

ވަޒީފާަތކާ ެއްއޗެހި ދިނުމުގައި އަޅުަގނޑުމެން ަކންކަން ބަލަން އެބަޖެހޭ. މިިއން އެްއވެސް ކަމެއް ުނވާކަން ގޮތަކަށް 

ން ރުފިޔާ. އަމިލި 317ެއއީ ދާއިާރއަކަްށ  ،ްނގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުއަމިލި 27އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. 

ން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި މި އޮތީ. އަދި އޭގެތެރެއަްށ އަމިލި 9.3އެހެންވާއިުރަގއި މީދޫއާއި މަރަދޫފޭދޫއާ އެއްކޮށްލީމަ 

ނޑުެގ ދާއިާރއަށް ޙައްުޤާވ އަމިލި 19.1ކަމަށް ވަންޏާ  ހުޅުމީދޫ ލައިފި ން ރުފިާޔެގ އަމިލި 317ން ރުފިޔާ. ައޅުގަ

ބެޔަސް ނުބެޔަސް  ން ރުިފޔާ. މިކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން.އަމިލި 19.1ތެރެއިން މި ބަޖެޓުން ފެންނަން މި އޮތީ 



75 

 

ނުޑވެރިންނަށް ދޭ  ،އް ހާހެ 10 މިއިން އެްއެވސް އެްއޗެއް މި  ބަޖެޓަކުން ފެންނާކަށް ނެތް. އެކަމަކު،  ،އްއަށް ހާހެދަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްަލން. މީދޫގެ މިސްކިތް ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަންތައްަތއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިާވކަން އަުޅގަ

ވެސް، ބަޖެުޓގެ  ވެސް ފާހަގަކޮށްަފއި ވާނީ. އެކަމަކު އި ލިފަިއާވ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ކުީރގަ މިއަހަރު ބެޖެޓުން ގެއް

ނޑު ހަމަ އިލާއިްނ ކުރެވިފަިއީވއިރުަގއި މިއިން އެްއވެސް ކަަމކަށް ބަލަޙަމަސައްކަތް ކޮމިޓީ މަރު ލެވިަފއިނުވާކަން އަުޅގަ

ނޑު  މެންނަށް ގާނޫނުތަކުން މަޖްބޫރުކުރާ ކަންތައްތައް ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑ  ގާނޫނަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ެވސް ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާގައި ައޅުަގނޑުމެން ނުކޮށް ވާކަން އަުޅގަ

ނުދިންތާ އެ އިފާހަގަކޮށްލަން. އޭގެތެޭރަގއި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީެގ ބަޖެޓު އެ ބޭފުޅުން އެދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަ

ެވސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ވަނީ އިންކާރުކޮށްފަ. މި ކަންތަްއ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރަން

ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރެްއވީތީ މިކަން އަޅުަގނޑު ކުށްވެރިކުރަން. ފެމިލީ  ،ކުށްވެރިކޮށް 

އެ ބޭފުޅުން އެ ބޭނުންާވ ގޮތަކަްށ ެއ ކަންތައްަތްއ  ،ކަމާއި ދޭންޖެހޭޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓއަށް ބަޖެޓު 

ަރއްޔިތުްނގެ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި އެބަ ޮއވޭ 55ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްުޓވުމުގެ ގާނޫނުެގ  ށްހަމަޖައްސައިދިނުމަ

ގުމަށާއި މި ގާނޫުނ މަޖިލީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވިދިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު އޮތޯރިީޓ ހިން

ކުރުމަށާއި މި ގާނޫނުެގ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ޛުތަންފީ

ނޑައަަޅއި ޫދކުރަންވާނޭ. މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަުށން ފައިސާ އެކަަށއެުޅގައި  ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ަފއިާސ ކަ

އެދޭ މިންވަރަށް ފައިސާ ޫދކުރުމަށް ވީ އެންމެ ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން  އޮތޯރިޓީންނާއި ފުލުހުން

އެފް.ޕީ.އޭއާ އެންމެ ކުޑަމިނުން ބައްދަލުކޮށްލުމުެގ  ؟މަސައްކަތްކުރަްނވާނޭ. ކޮން ުފޅާ ދާއިރާެއްއގަތޯ މަސައްކަްތުކރެވުނީ

މިއީތޯ އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަޖެޓު  ؟ަކން ހިނގަންޖެހޭ ގޮތަކީފުރުޞަތު ވެސް މި ބޭފުޅުން ނުދެއްވި. މިއީތޯ މި ކަން

ތަނުގައި ތިބި މީހުންނަށް  މުސާރައަށް އެ  ،ންޓު ޚަރަދަށްކިރިޔާ ިރކަރެ ؟ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަްތކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ

ސް ޕްޮރގްރާމަކަްށ ދޭވަރަށް ފައިސާ ޖަހާފައި ެއ ބޭފުޅުން ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓެްއ ތައްޔާުރކޮށްފައި އޮްއވާ އެިއން އެްއވެ

ތިއްބިޔަކަްސ އެއިން ެއއްވެސް ކަެމއް ުކރާނެ ފައިސާއެއް ނުދީ ހަމައެކަނި މުސާރަދީފައި ތަނެއްގައި ބަަޔކު ބޭ

އަޅުަގނޑުމެން މި އެދޭ ަނތީޖާއެއް ނުނިކުންނާނެ. ސޭފު ހައުސްތަކާ ެއއްޗެހި ހެދުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ 

މިހާރު ގެވެށި އަނިާޔގެ ގާނޫނު ފާސްކޮށް ނިމިގެން  ،ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީބަޖެޓުގައި ޖަހަންޖެހޭއިރުގައި އަ

ނޑުމެންނަކަށް ުނފެނޭ. އެކަމަުކ ހަމަ ވަރަްށ  މިހާ ދުވަސްީވއިރުަގއި ސޭފު ހައުސްތަާކ ެއއްޗެހި ބަޖެަޓކުން އަުޅގަ

ރުން  ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްޭދ ކޮންމެ މީހަކު ނިކުމެ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުގައި މި ސަރުކާއި އަނގަފުާޅކޮށްފަ

ނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ، ވާހަކަ ދައްކަމުން އެބަ ގެްނދޭ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ސުވާލުކުރަން އަޅުަގނޑަށް  އިރައީސް. މިދިޔަ އަހަރު އަުޅަގނޑު ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދިނީމަ ބައެއް މެންބަރުން މި ތަނުގަ

ނޑު ؛ހުށަހެޅީމަ ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދިނީމަ ކީއްކުރަންހޭ ސުވާުލުކރަނީ ވިދާޅުވާީތވެ ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ  ،އަުޅގަ
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ރައްޔިތުންނާ މަްޝވަރާކޮށްފަިއ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭްނ ިވސްނަމުން މި ގެންދަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓަްށ  

ނަ ައހަރު ނިމޭއިރުގައި ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅުަގނޑު ވޯޓުދިނީމަ އަުޅަގނޑު ބޭނުންވޭ މި އަން

ެވސް މި ބަޖެޓުގައި ލިެޔވިފައި  ެވސް ހެދިފައި އޮންަނން. އަދި އެހެން ކަންކަން ވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން. މަގުތައް

ނޑު  އުއްމީދުކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ އޮތް ކަމެއް ެވއްޖެްއޔާ އެ ަކމެއް އެގޮތަށް ފުރިހަމަވެފައި އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ސަމާ އިދުެގ ލުކަމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

ވި ކުމުަގއި ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް އަންނަވާހަކަދެއް  އިވަނަ މާއްދާ ދަންނަވަިއލާނަން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަ 46

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،ޚިލާފުނުވެ އިސްލާމްދީނުެގ އަސްލުަތކާ ،. މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި މި ބުަނނީއުސޫލުތަކަށް ތަާބވާންވާނޭ

ްއޒަތާިއ ހިތައިގެން މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ އެއްެވސް މެންބަރެއްގެ އިރުމަތްތެރިކޮށްޙުއުޅުމުގެ އަދަބުތަކަްށ ބަސްމޮށެ

. ިއއްޒަތްތެިރ މުޚާޠަބުކޮށް ވާަހކަދައްކަްނވާނޭމަތީން ޖަލްސާެގ ރިޔާސަތާ  ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންާނނެ ގޮތުގެ

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުުމގަިއ ެއއް މެންބަރަކު، އަނެްއ މެންބަރަކާ މުޚާޠަބުކުރާއިުރ މެންބަރެއްގެ ނަން ގަނެޭވ 

ނޑުމެން މިސާލެއް ގޮުތގަިއ ބަލަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ރުމަތްތެރިކޮށްޙުްށ ވާއިދަހިނދު، މަޖިލީހުގެ ގަ ހިތުމަކީ އަޅުގަ

ތެރި މެންބަރުންނަށް އިއްަޒޔް އި އެކީގަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މިސާލަކަށް ވާނެ. އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އިހްތިރާމާ

ހިތްތަވަިއގެން ކުރިައްށ ރުމަތްތެރިކޮށްޙުސް މި ކަންކަމަށް ިވޔަޖަޒުބާތުގައި ކިތަންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެ ،ދަންނަވަން

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ  ސަން މުފީދު ޙަ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ވަަޑއިގަތުމަށް. އަުޅގަ

 ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 

 

 :ސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުންޙަމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނުޑމެން ވާހަކަދައްކާ ިޚޔާލުފާޅުުކރަމުން މި ގެންދަނީ   2016ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް.  ،ރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްވަނަ އަހަ

ނޑު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޑުމެން އިންނަވަދަ އަުޅގަ ވަނަ އަަހރަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައި  2016ލާނީ މިއަދު އަުޅގަ

ާއއި ކުިރއެރުން މި ޤައުމަށް ތަރައްޤީ  ،އިޤްތިޞާދީ ،ހަމަ ރަނގަޅަށް މި ދަންނަވަނީ ޤަުއމީ ،މި އޮތް ބަޖެޓަކީ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް  ،ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނަޑއެޅުނު އެންމެ ބޮޑު ބަެޖޓު ކަމުގައި ވެސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. އާދެ! ބަޖެޓެއްެގ ބޭނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކަ

 ގޮތެއްަގއި ދަންނަވާ ލަޖުމު ؛މަން ރިސޯސްއުހި ،ޤައުުމގައި އިންސާނީ ވަސީލަތް ބިނާކުރުމާއި ،ޤައުމީ މަޝްރޫޢުތަކާއި
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ތައްތަްއ އާއި އެހެނިހެން ކަންމްރާނީ ތަރައްޤީޢުޤައުމަށް ބޭނުންވާ  ،ރީނުކޮށްމްއިންސާނުން ތަ ،ކޮށްނަމަ ބިނާ

ދާ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން  ސްކުރަުމން މިހުނޑުމެން ުކރިމަތީގައި މިއަދު ބަގެންދިއުްނ. އެގޮތުން ައޅުގަ ކުރިއަުރވައި ކުިރއަށް 

ވެސް  އަށް މި ވަނީ ިދެވހިރާއްޖޭގައި ުދވަހަކުުޢލީމީ ދާއިރާއި ތައަށާ ާދއިރާ ޙީސާކޮށް ނިންމެވި ރިޕޯޓުަގއި ޞިއްދިރާ

ނޑައަޅާަފއި . އަދި އެހެންމެ، މި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ފަބޮޑެތި އަދަދުތަެކއް ަކނޑައެޅިނުާވަވރުގެ މިހާތަނަށް ކަ

މިއަުދގެ ސަރުކާރަށް ފަށްފަށުން  މި ކަންތައްތައް ކުިރއެރުވުމަްށ ޓަކައި މި ދެއްވާ އަހަމިއްަޔތަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު

ވެސް އަުޅަގނޑު  އެީކަގއި ހަމަގައިމު ވެސް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުަގނޑު ހިތާމަޔާ ޝުކުރު

ނުޑގެ ދާއިާރަގއި ހިމެނޭ ތިން ރަށުގެ ތެރެއިން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެއް   ،ކަމެްއގެ ވާހަަކ ފާހަގަކޮށްލާނަން. އަުޅގަ

ނޑުގެ އް ކުރިއަށް ަތރައްޤީވަމުން އެބައެކަީށގެްނވާ ވަަރށް ކަންތައްތަ އިނަރުދޫގަ ދޭ. ނަމަެވސް ހިތާމަޔަކީ އަޅުގަ

ނުޑ މި އަހަރު ބަޖެޓަށް ލެވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަްތކުރިން ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ސަރވޭާއިއ  ދާއިރާގެ ފީަވުކގައި އަުޅގަ

މި  ،ުއއްީމދުކުރަނީ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ތެެރއިން ވިަޔސް ޑިަޒއިންކޮށްލުމުގެ މިންވަރު. ނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު

 .ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ުއއްމީދުކުރަން ،އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީގައި މި ކަންކަން ކުރެވިގެން

އަރުވަން. އާދެ!  އަޅުަގނޑަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެަކމުގެ ޔަޤީންކަން ފީަވކު ރަްއޔިތުންނަށް

ނޑު ދާންޖެހުނު ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ގޮސްގެން  ހިސާބުން އަޅުަގނޑު އެ ްސކުރަން އާދޭ ،ވެްސ ދުލެއް ނުކުރާނަން. އަުޅގަ

ނޑަށް ެވވުނު ޖެހުނު ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ެވސް ދަންނަވަިއގެން ވެސް ެއކަމުގައި އަޅު ނޫނީ އާދޭސް ދަންނަވަން ގަ

މުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ވެސް ެއ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ އެއް ވާނެކަކޮންމެ ޤުރުބާނީ

އެއަށްފަހު މީގައި ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ތިބެގެްނ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބަޖެޓު 

ން އަޑުގަަދކުރިޔަސް ީމގެ އި،ން ވާހަކަަދއްކަ ކަށް އަޅުަގނޑުމެވަރަ  އަންނައިރުަގއި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ކިތަންމެ

ްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭގެ ،އަސްލަކަށް ވާންޖެހޭނީ ޤައުމަށް ބިނާކުރަނިވި މެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަތަެކއްގެއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންޚިޔާލުތައް ފާއްދާލަ  މަކުރަނީ ބަެއްއ ހިފޭނެ ޚިޔާލުތަކެްއގެ ވާހަކަ. ިމއަދު އަޅުަގނުޑ ހިތާއިގެްނ އަުޅގަ

 ،ކޮްށގެްނ ފޮނިބޯން ނޭނގުނު ބަޔަކު ވާއިުރަގއި ުކޅަނދުރުހަތާ އާލާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާނގައި ވާހަކަފުޅުަދއްކަ 

އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކުޅަނދުރުހަތާ ޤައުމުގައި އާލާކޮށްގެން ފޮނިބޯން ނޭނުގނު ބަޔަކު ރައްޔިތުން ެއ 

މިއަދު މިތާނގައި ތިބެގެން އަނެއްކާ ކޮްނކަމެއްޯތޭއ  ،ެވސް ބޭނުންހިފަން ނޭނގިއި ޞަތުގަފުރުޞަތު ދިނީމާ އެ ފުރު

ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި  އެއީ ދެރަވަރު ،މިއަދު މި ސަރުކާރުން ކުރަނީ ކިޔާފައި މިތާނގައި އަުޑގަަދކޮށް ވާހަކަދެއްކީމަ 

ތްބާއެީކގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ުކޅަދުރުހަތާ ލޯ އިޙްތިރާމާރައީސް. މިއަދު އެ ބޭފުޅުންަނށް އެ ދުވަހު ރައްޔިތުން ވަަރށް އި

ބިނާކޮްށގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނިމީރުކަން ލިއްބައިދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ދެއްވި.  ،އާލާކޮށް

އަށް ވަަޑއިގަަނވަންޖެހުނީ. ގެން ދޫކޮށްލާފައި ގެނެތިކަުމގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ކަން

މި ކަންކަމުގެ ޙިކުމަތު ޢަމަލީ ބޭނުންކޮށްގެން  ،ރޭވިގެން  އިޑުމެން އެ ަކންކަން ވަރަށް ދުރާލަމިއަދު އަޅުަގނ
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ތަރައްޤީކުރަމުން ާއ  ،މްރާނީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއަުރވަމުންޢުއިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގެންދަން މި ކުރާ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގިއ މިއަދު ބަރަށް ވާހަކަދެއްކިޔަަކސް މިއަދު އެ ވާހަކަތަެކއް އުސްމިންތަކަކަށް 

ގިނަ ރައްޔިތުންނެއް ނޫޅޭ ދިވެހިރާއްޖެއަކު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަުޑއަހާނެ މާ

ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ  ،މުެގ ތެރެިއން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މިްނަވރުގައި މި ކަންކަ .ޒީބާހުންކޮޅުތަުކގަިއ ތަރައްީޤއާއި ތަކަ

 ހަލުވި ސްޕީޑުަގއި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ކުިރއަުރވައި ތަަރއްޤީކުރަން. ދިވެހިރާއްޭޖގައި މީގެ ކުރީަގއި ހުއްޓިފައި މި

އެ މީހަކު  ،އޮހި އިކޮށް ބަންޑުންލަމިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ މި ދަނީ ވަރަށް ސާފު، ތް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތައް މިއަދުއޮ

މި ވަނީ  އިން މިއަދުލިބޭ މިންވަރަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާޤާބިލުކަން ހުރި ބޭފުޅަށް  ،ބޭނުންވަރަކަށް ހިތްފުރޭވަރަކަށް

. ެތރޭގައި ުހއްޓުމަކަށް ައއިސްފަ. މީގެ ކުރީަގއި މި ކަންތައްަތއް ެވސް އޮތީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވިފަ

މަވެސް މިއަދު ދިވެހި ކޮންމެ ކިޔަވާ ދަރިއަކު އުފާުކރޭ މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭ. މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ނަ

 .އޮތީ އޭގެ ނިހާޔަތަށް މި ކަންކަން މި ،ލޯނު ސްކީމުތަކާއި  ސްޫޓޑަންޓް ،ސްކޮލާޝިްޕތަކާއި ،ފުރުޞަތުތަކާއި

 ޙީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ޞިއް އިުތތައް ހުޅުވާލަދީފަފުރުޞަ ،އިޢުލާންކޮށް ،ދައުލަތުން މި ކަންކަން ހާމަކޮށް

ނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަުކަގއި ހުރި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަުކގަިއ  ނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

އެ ކަންކަމަްށ  ،ކުރަމުންވެްސ އާާރސްތުވާ ކަންތައްަތއް މިއަދު އަނެްއކާވީރާނާވެަފއި  ،ފަާނވެ ،އަޅުަގނޑުމެން ހަލާުކވެ

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވަނީ އެ ކަންތައްަތއް  ސަރުކާރުން މި ެގންދަނީ. ދިވެހި ެމއް ލިއްބައިދެުމން މިއަދުގެއިތުރު އާރޯކަ

ނޑު ކަމުގައި ވާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެ ޓަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ޤައުމީ ދަންނަވާނީ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ކުރިއެރުންތަެކއް މި ޤައުމަށް ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެކޭ. އަޅުގަ

ްއގަިއ. ހަމައެކަނި އިންޑިވިުޖއަލީ ގޮުތގައި ިމ ވަނީ ޤައުމީ ލެވެލެ ބޫލުކުރާގަޓު ތައްޔާރުކޮށްފައި އަޅުަގނޑު ބަޖެ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ކަންކަމަށް ، ސް. އެހެންވީމާއިއްޒަތްތެރި ރައީ ފަރުދެއްގެ ހައިސިްއޔަތަކުްނ ނޫން އަުޅގަ

ނަޑައޅާއިރުަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ވިްސނާނީ ނާ ބަހުރުވައިން މަތީން ބު  ދިވެހިންގެ އާދަކާދަިއގެ  ،އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ކަ

ަޤއުމަށް  ،ކޮށްަފއިފިކުރު އިނިްސބަތަކުން މި ކަންކަން ިވސްނަ  ލަްއގާ އުސޫަލކުން ނޫން. މުޅި ޤައުމީ ށްލައްގާ ހުަރއަ

ިއ ވިސްނަ އި،ކޮންގޮތެއްތޯ ބަލަ  ފައިދާ ބޮޑީ ލަޙަތު އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެޞްަޤއުމަށް ެއންމެ މަ ،އެންމެ ރަނގަޅީ

ގޮތެްއގައި ިމއަދު  ލައަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ ޖުމު، ފަންނުވެރިން. ެއހެންވީމާ ،. މި ކަންކަުމގެ ުހނަރުވެރިންފިކުރުކޮށްފަ

ނޑު މި ހުށަހެޅިފައި ނޑުގެ ާދއިރާަގިއ ެވސް އަުޅގަ ެވސް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކައޭ. އެކަމަކު  ވާ ބަޖެޓަށް ައޅުގަ

 .އްެލއް ލިބިެގންދާނެކަމުގެ ުއއްމީދުަގއިޙަތަކަްށ އަުޅަގނޑަްށ އެކަުމގަިއ އްާސކޮށްލި ކަންތައްހިއަޅުަގނުޑ މި 

 ވަިކވެލަން.  ންމުދަންނަވަ އަޅުަގނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެން މިހާހިސާބަށް އައިއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން ހުސްވަގުުތކޮޅަްށ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑާލަންޖެހިފައި މި ވަނީ. މިހާހިސާ ނޑަމެދުކަ  އޮތް ލާނަން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ދެން އިބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަ

 . ންަގއި ކުިރއަށްގެންާދނ1:00ަބައި 

 

 ]އަށް  13:01އިްނ  12:26ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތަ ނޑުމެން އިެގން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފަށައިގަންނާނަން`. އަުޅގަ . އަޅުގަ

ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން  ބަޖެޓް ،ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2016ބަޙުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް. އާދެ!  އިދިރާސާކުރަްއވަ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އަުޅގަ

 އަށް. هللاބްދުވާ ޢަ އީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاވާ ޢަބްދުއީގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު 

އުތުރު ދާއިާރެގ  ޅީވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން މައްޗަންގޮ  2016ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

. ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި އަކުރުތަކަކަށް ެވގެްނނުވާނޭ ސާބުދީދީ ވިދާޅުވީ ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަިނ ހިރު މާރިޔާއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ަވޒަންކުރާ ކަްނކަމޭ. ބަޖެޓަކުން ދައްކައިދޭންޖެހޭީނ ޓުން ދައްކުަވއިދޭނީ އެ ބަެއއްގެ އަގު ހިސާބު އަކުރުތަެކއް ނޫނޭ. ބަޖެ

ނޑު އެއަށް އި ތުރުކޮށްލާނަން. އެ ބަޖެޓު އެ ހުށަހަޅާ ބައެއް ވަޒަންކުރާ ކަންކަމޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުވަތަ ވެރިންގެ ކިަބއިން ެވްސ  ،ނުވަތަ ވެިރން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކުން ،ެވސް ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކުން އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު

އަެނއް މީހާ ވެރިަޔކު އަުގަވޒަންކުރަނީ  .ހާވަރަކަށްތޯއިންސާނީ ކަރާމާތް ވަޒަްނކުަރނީ ކި ،އަޅުަގނޑުެދކެން ބޭނުންވަނީ

ނޑު ދެކެން  ވެސް އަިދ ވެރިން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކުން . އަޅުަގނޑު ެވރިންގެ ކިބައިންކިހާވަރަކަށްތޯ ވެސް އަުޅގަ

ްއވާ ެއްއޗެއް ޔާީމން ވަޒަންކުރަ هللا ރައީްސ ޢަބްދުކިާހވަަރކަށްތޯ.  ގެ ުއްއމީދުތައް ަވޒަންކުރަނީޔިތުންރައް  ،ބޭނުންވަނީ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަްށ  ސާފުެވގެންދޭ. އަދި ިދވެހި  ެގ ބަޖެޓުން 2016ނަށް ވަރަށް ަރނގަޅަށް މި އަޅުަގނޑުމެން

ތުަގއި ގަލޮޅު ގޮ ބޫލުކުރާގައަދި ައޅުަގނުޑ  ،ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްެރޓިކު ޕާީޓ ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

އަިދ  ،ލުކުރާ ކަންކަމާބޫގަޕާީޓ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެހި ރައްޔިތުންގެ ދި ،އުތުރު ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް

ނޑަކަށް އެްއވެްސ ހާލަތެއްަގއި މި ބަޖެޓަކުްނ ވަޒަންކުާރ ކަންކަން  ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ަރއްިޔތުން ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަަޒންކުރާ ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ  ؛ނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން  ،އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން އަޅުގަ
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ނޑުމެން ވަޒަްނކުރާ ކަންކަމަކީއިްއޒަތްތެރި ރަ އިންސާނީ  ،އީސަށް ަކނޑައެިޅގެން އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ. އަުޅގަ

ަރއްޔިތުްނގެ ތަރައްީޤ  ،ަރއްޔިތުްނގެ އުއްމީދުަތއްޑިމޮކްރަީސއާއި އިންސާފައި ންސާީނ ޙައްޤުަތކާއި ކަރާމާތާއި އި

ތިމަންނާ ހަމަ އިސްޮކޅަށް ދެމިލަން އަމިއްލައަށް  އޮތީ، ކަށްޯތ. ރައްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތުނަގަހައްޓައިދެނީ ކިާހވަރަ

ިއއްޒަތްތެރި  ،މިއީ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާޓީން ވަޒަްނުކރާ ކަންކަމަކީ .ފުރުޞަތު އޮތީ ކިާހވަރަކަށްތޯ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ރައީސް ޢަބްދު ސީދާ ދިމާ  މިއީ އޮތް ބަޖެޓް ާޔމީން ހުށަހަޅުއްވާފައި މިهللا ރައީސް. އަުޅގަ

ނިޑޔާރުެގ އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބަދަުލގައި  ،މިސާލުތަެކއް ދަންނަވައިލާނަން އިދިކޮޅު. ކުޑަުކޑަ  ،ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފަ

ނިޑޔާރުގެ  ނަޑަކށް އެ ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  90ރައްޔިތުން، % ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ ގާްތގަ

ނޑިޔާުރގެައކީ ނޑިޔާރުެގ އިޞްލާުޙކުރުމަށް، ބޭ ތަނެއް ނޫނޭ. އެހެްނވީމާުފ ލިސާއިން ފަ  ،ބަޖެޓުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުދިނުމާއި ނޑިޔާރުންނަށް ބެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ،މިސާލަކަށް ފަ  ތަމްރީނު  ގޮތުން ފަ

ނޑުމެ ނަޑއެޅުމުގެ ބަދަލުަގއި ައޅުގަ  ން ކުހުމަރުގެ  ،ންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީދިނުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ިދވެހި  ްނ ހުށަހަޅާފައިވާއަކުރަން ހަތަރު މިލިޛުތަންފީ ތަްނ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަައޅާފަ ،ރައްޔިތުންގެ ެއއްފަސްކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތީ.  އި މިއެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮުތަގއި ބަޖެޓު ކަ

ަވކި އިތުުރ  ،ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެ މީހުން މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށްތަކުން ނަގަިއގެން އުފުރާލަިއގެން ގެނެސް 

ނޑުަތކަކަށް އިއްޒަތްތެިރ  ،ތަން މި ފެންނަނީ ގެންދާއަށްބޮޑަކަށް ކުރި  ގެނެސް ެއއްފަސްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓު މާ ފަސްގަ

ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އެމް.ޑީ.ޕީން ގެންގުޅުނު ވިސްުނމަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ރައީސް. ޭއގެ ބަދަލުގައި އެ

ނޑުމެންޛު. ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ތަންފީފުރިހަމަކުރީ ުކޑަކުަޑ  ؛ވިސްނުމަކަްށވީ ުކޑަ ރަށެްއގެ  ގެކުރީ. ައޅުގަ

ކައިީރގައި އޮންނަ  ެއްއ އާބާދީއާ ،ންޏާކުޑަކަމުަގއި ވަ ވަންޏާ އާ ބާދީ މާ ކަމަށް އާބަދީއެްއގެ އިޤްތިޞާދުން ުނފުދޭ

ޞަތުތަާކއި ިއެގން ވަޒީފާގެ ފުރުލަގުުޅވާ އަނެއް އަތޮޅާ ެއއް އަތޮާޅއި ،ެއއް ރަާށއި އަނެއް ރަށާ  ،އާއި އަނެއް އާބާދީ 

 ށް ޔާމީން ބަޖެޓަކަهللا ރައީްސ ޢަބްދުމިކަަހލަ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދޭށޭ. އޭގެ ބަދަުލގަިއ  ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތާ

ހުންގެ ަމއިންބަފައިން އުފަންާވ ރަށަށް، މީހުން އެ މީ ގެ ނޑުމެންނަށް މި ފެްނނަނީ  މީހުން އެ މީހުންއަޅުގަ 

ނޑުވަޅުގެންދިޔައިމާ ނިޔާވެ  މިންވަރު ކުަޑކޮށް ވެސް ރާ ަވޒަންކު  ،ލާފަިއ ރަށް، މީހުން އެ މީހުންގެ ައމިއްލަ ފަސްގަ

އެންމެ ބޮޑު ވިސްނުމެްއ އީސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ތަން ިއއްޒަތްތެރި ރަ  ނަށް ވަޒަންނުކުެރވޭރައީސް ޔާމީ

ެއ  ،މީހުންގެ އަތޮޅުތަކުން  އެ  ،އެއްފަްސކުރަމޭ ކިޔާަފއި މީސްމީހުން އެ މީހުންގެ ރަށްތަކުންގޮތަށް މި ފެންނަނީ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައްޤާކުަގއި ތިބެގެން ެއ މީހުންނަށް މީހުންނަށް އެ ރަށްތަ

ގެން ެއހެން ރަށްތަކަށް ގެންގޮސް ނުވަތަ އެންމެ ެއއްކޮށް މާލެ އި އެ މީހުން އެ ރަށްތަކުން އުފުރާލަ ،ބަދަލުގައި

އެްއވެސް ވަރަކަށް އެ  ،ގެނެސްގެން މީހުންނަށް އެ ީމހުން އަމިއްލަ އުފަން ރަށްތަުކގައި އެްއވެސް ކަހަލަ ޚިދުމަތެއް

ނޑު މިއަުދ  ތް ހަދާމީހުންނަށް ނޫޅެވޭނެ ގޮ ތަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ
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 3މީހުން އެ މީހުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވާ އެ މީހުންގެ މުސާރައިން ފޮނުވާ އެްއޗަކުން %ބޭރު ،ންއިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި

ނޑު މިއަދު އިޞްލާެޙއް  .ށް އިްއޒަތްެތރި ރައީސްނެގުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަ އެ އުނިކުރަން ައޅުގަ

މީހުން ރާއްޖެއިން  މިިލއަން ޑޮލަރާ ާގތަށް ބޭރު 400ލަ މުޖު  ،ޓު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާުޅވީހުށަހެޅިން. މާލީ ވަޒީރު ބަޖެ

ަލ ފޮނުވައިފާނެ. ެއކަމަކު، ށް އެނގޭ އެވަރު ފޮނުވަފާނެ. ޖުމުލަ އަޅުަގނޑުމެންނަ. ޖުމުއޭބޭރަށް ފޮނުވަ

ލައިފިްއޔާ އިކޮންމެ މީހަކު މަސައްކަތުމީހަކު ވަކިަވކިން ބަލަ .ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ނ ،އާއިލާ މީހާއިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުިނއުކަ  ނޑުމެންގެ  ،ާއއިޑުމެންގެ ަމގުމަތި ސާފުކުރާ މީހާއަުޅގަ މާރާތްތަްއ އިައޅުގަ

ލަ އެ މީހުން ކޮންމެ މީހަކު ޖުމު ،ތަކުަގއި ބާމަނަކަށް އުޅޭ މީހާއާރިސޯޓު، އާއިޝަްނ މީހާއުޅޭ ކޮންސްޓްރަކްހަދަން

ނޑުމެން އަެނއްކާ %ށް ފޮުނވަން ލިބޭ ކަެމއް. ޭއގެޑޮލަރު ެވސް ނޭނގޭ މަހެއްގެ މަްއޗަށް ގެއަ 100  3ން ައޅުގަ

 ނޑުމެން މި. އަުޅގަަގނޑު ުހށަހެޅީައޅު އުިނކުރަން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ޅެނީ. އެހެންީވމާ، އެއު ނަގަން މި

އަތުްނ  ގެން ިނކަމެތި ބަންގާޅީ ؟ަނގަން ނުކެރެނީ 3މް ޓެްކސުން %ޖަނުންގެ އިންކަހުދަންނަވަނީ ކީްއެވގެންތޯއޭ މަ 

ޓެކްްސގެ ގޮުތަގިއ  އިންކަމް 3ޖަނުންގެ އަތުން %ހުއްޯތއޭ ވާނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަެނގުމުގެ ބަދަލުަގއި ކީ 3އިތުރު %

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިވސްނުމަކަށް ގެންގުުޅނީ. ފުއްދުންތެރިކަން ހުރި  ،އެއީ، ައޅުަގނޑުމެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؟ޔާނެގިއް 

ނޑުމެން މީހާ އަތުން ނަގަން ހިނގާހަށޭ. ނިކަމެތިމީހާ އިތުރަށް އެ މީހާ މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެވޭނެ  ގޮތް އަުޅގަ

ގަދަކުރުމުގެ ވިްސނުން ނުގެންގުޅެ، އިންސާުފ  ގަދަ މީހާ އިތުރަށް އިމީހާ އިތުރަށް ނިކަމެތިކޮށްފަހަދަންވެއްޖޭ. ނިކަމެތި

ނޑުމެން މި ބަޖެޓުގައި އޭގެ ބަދަުލގައި މި ފެންނަނީ  ނޑުމެން ކީ. ައޅުގަ ހޯދައިދޭށޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ހަދަން.  ޭއގެ ބަދަލުަގިއ ޖަލުތަކުގައި ގޮޅިތައް ިއ،މިސާލަކަށް، ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަންނަށް އޮތް ބަޖެޓު ކުޑަކޮށްފަ

ނަޑއެިޅގެން ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އޮތް ސޮލިޓަރީ މަމިސާލަކަށް، ސޮލިޓަރީ ކޮންފައި  5ކޮންފައިމަންޓަށް އިތުރު  ށް. ކަ

ލަ ގޮތެްއގަިއ ުޅަގނޑުމެންނަށް އެަބ ފެނޭ. ޖުމުތަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަ އޮތް އިމިލިއަން ބަޖެޓުކޮށްފަ

 ،ގޮތުގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ގެދޭން އޮތް ބަޖެޓެއްފުގެ ބަދަލުގައި ައދަބުނީ އިންސާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިން ރައީސް ޔާމީ ދަްއކަވަމުން ްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ވާހަކަފުޅުގެ ބަޖެޓް ައުޅގަ

މީހުްނ ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ ފޮނުވާ  ގްލަދޭޝްބަނ 3އޭ. ިމ %ވިދާޅުެވއްޖެ އެމް.ޑީ.ޕީން ެޓްކސް އުނިކުރަްނ އުޅެނީ 

އެމް.ޑީ.ޕީން ޓެްކސް  ،ޕީ.ޕީ.އެމުން ވިދާުޅވަނީ ކުރަން ައޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅީމާަނގާތީ ެއ އުނި 3ފައިސާއިން %

ނުޑ ަދންނަވާލަން ބޭނުމީ .ުއޅެނީއޭ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް އުނިކުރަން ވަނަ އަހަުރގެ އާމްދަީނގެ  2016 ،އަުޅގަ

 2.1ށް އޮތް އަޖީ.އެސް.ޓީ ،ތުްނ ލިބޭ އާމްދަނީ ބިލިއަން ޓެކްސްެގ ގޮ 3.4އަށް އޮތް އޮތް ބީ.ޕީ.ޓީ މި  އިގޮތުަގއި ޖަހާފަ

ބިލިއަންގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި އޮންނައިރުަގއި،  4.5ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީގެ ގޮތަށް އޮތް  ،ބިލިއަންގެ އާމްދަނީ

ނޑަކަށް ދޭ ކުރިއްާޔ! ރައީސް ނަޝީޙަޤީޤަތުގައި އެ ވިދާުޅވަނީ ޝު ވުެރ  ބިލިއަނަށް 10. ޓެކްސް ނިޒާމުން ގާްތގަ

ރައީސް ނަޝީދޭ.  ތުގައި އެ ވިދާޅުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ގިނައިން އާމްދަނީ ވަންނަ ާވހަކަ ޕީ.ޕީ.އެމުން ބުނެވުނީމާ ޙަޤީޤަ
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ދައުލަތް މިހާރު މި  ންއެީއ، ރައީސް ނަޝީދު ތަޢާރަފުކުރި ޓެކްސް ނިޒާމެއް މީ. އެ ޓެކްްސގެ ނިޒާމުން ލިބޭ އާމްދަނީ

ނޑު އިތުރުކޮށްލާނަން  680އާސަންދަައށް ޚަރަދުކުރަން އޮތް  .ވެސް މި ހިފަހައްޓަނީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނަކާއި މިލިއަ 168ނަ މީހުންނަށް އޮތް ުނކުޅުދުންތެރިކަން ހުން ،މިލިއަނާއި 78.4އެކަިނވެރި މަިއންނަށް  ،މިލިއަނަކާއި

މިލިއަެންއގެ ވާހަކަ ބަޖެުޓގައި ޖަހާފަިއ  48ފެނުގެ ސަބްސީޑީއަށް  ،ނަާކއިމިލިއަ 400އޮްތ  ސަބްިސޑީަގއި ކަރަންޓްގެ

ރައީސް  ނީ ކީކޭ؟ މި ބުނެވެނީ ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް ނަޝީދޭ. އެއީއޮތް ވާހަކަ ދައްާކއިރު ޙަޤީޤަތުގައި މި ބުނެވެ

 ޒަތްތެރި ރައީސް.ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރި އިނާޔަތްތައް. ުޝކުިރއްޔާ ިއއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 .ށްއަނާރާ ނަޢީމަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ އަހަރަްށ  2016 ،ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ދައުލަުތގެ ބަޖެޓްޝު. الم عليكمالس  `. 

ނޑުމެން ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުން ވަރަށް ގިަނ  ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައި އޮތް ގޮތަްށ ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނުޑގެ ާދއިރާ  ،މު ކަންަތއްތައް. ެއގޮތުންކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކުރިން. ޚާއްޞަކޮށް ާދއިރާއަށް ބޭނުްނވާ މުހިއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު އެންމެ  ،ޭނކުރަންދޫ، މަކުނުދޫ، ކުމުންދޫ  .އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލިން މި ތިން ރަށަށް ވެސް ައޅުގަ

ިދ ވަނީ ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ިޚދުމަތޭ. ސާފު ބޯފެން އަ ރަްއޔިތުން އެންމެ ބޮޑަްށ ބޭނުންވެފައި  ،ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ

ނޑު ހަމަ  ވާ ފެނުން ފެންވަރަންޖެހުން އެއީފެންވެރުމަށް ވެސް ތަޣައްޔަރުެވފައި ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުާވއެްއ ކަމުގައި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއވާ ގޮުތގައި ަމޖިލީހުން އެއްވެސް ބަދަލެއް 

ފަެއއް ސްށް އިުތރު ބަދަލުތަކެއް ައއިއަިދ އެްއވެސް މެންބަރަކަ .ަތކަށް ައއިއްަސއެްއ ނުވޭޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ޕްރޮގްރާމު

ނުޑ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ނުވޭ މި ނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު  ،ފަހަރު ބަޖެޓުގައި. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަުޑއައްަސވަމުންދާ ައޅުަގނޑުގެ ާދއިާރގެ ރަްއޔިތުންަނށް ވެްސ ދަންނަވާލަ ން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

އަހަރުަގއި ިވޔަސް އަުޅަގނޑުމެންެގ  3އޮތް  ކުރިއަށް މި ،އޮތް އަހަރުތަުކގެ ތެރޭަގއި އުއްމީދުކުރަމާހޭ ކުރިއަށް މި

އަޅުަގނޑު ހަމަ އުފާކުރަން ބައެއް  ،ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާނުގެ ނިޒާމު ލިބޭނެ ކަމަށް. އެގޮތުން

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަށްތަކަށް ވެސް މުމަޝްރު  ،. އެގޮތުންހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިފަޢޫތައް އެބަހުރި އަޅުގަ

އިތުރުން ބިނާކުރެވެުމންދާކަން. އަދި މީގެވެސް މިސްކިތް  އިދާއިރާގެ ތިން ރަށުގަ ،އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ

އި މަުކނުދޫގައި. ެއއީ، ސާފު ބޯފެން ޔާ ޖެކްޓެއް އެބައޮތް ކުމުންދޫގަރޮއަލަށް ފަށާ ދެ ޕް ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ހަމަ 
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ނޑު އުއްމީދުކުރަން އެ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަޝްޫރޢެއް. ެއއީ، އޮ ފިްޑ ފޭސް ޓޫގެ ދަށުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުާރ  އީޖެހިގެންދިއުން އެޭގގެއަށް ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ ިއންތިޒާމެއް ހަމަ ،މަޝްރޫޢު ނިމިގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑު އިލްތިާމސްކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަކީ  ސާފު ،ކަމެއް. އަދި ސަރުކާރަށް ެވސް ހަމަ އަޅުގަ

ވެްސ ަރއްޔިތުންގެ ހަަމ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއްގެ މެުދގަިއ ވެސް އެ ިނޒާމު ވީހާ  ،ާވއިރު ވަރަށް ައސާސީ ޚިދުމަތަކަށް އީމި

ގޮތަީކ ރަށްރަށުގަިއ ފެން ތަޣައްޔަުރވުމުެގ  އިމުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަެމއް ދެްއވުަމށް. ެއއީ، ވާޤާ އަވަހަކަށް 

ދުތަކެއް. އަދި އާސަންދައިން އިތުރަށް ދާނެ ޚަރަ ސަބަބުން ތަފާތު ބަލިތައް އެބަ ކުރިމަތިވޭ. އެީއ، ޞިއްޙީ ޮގތުން ހަމަ 

ނުޑ ކަަމކަށް ކުަރންޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވެގެންދާ ކަމެއް ކައިތުރުން ހަމަ ދައުލަތުން ޞިއްޙީ ކަންމީގެ ުމގައި އަުޅގަ

ދިމާވޭ ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް.  ފެނުގެ ތަޣައްޔަރުކަން ހުންނަ ރަށްތަކުގަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ .ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑުމެންގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ އަހަުރގެ  ނޑު އުއްީމދުކުރަން ހަމަ އަޅުގަ  ބަޖެޓުގައި ިވޔަސް އެ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. މީގެކަންތައްތަްއ ހިމެނިގެން ޭގެގއަށް ސާފު ފެން ލިބޭނެ ިއންތި އިތުރުން އަުޅގަ

އް. ެއއީ، ެއކަާމ ޢެާގގެ ޖަެލއް ބިނާކުރުމުެގ މަޝްރޫމީހުންގެ ޖާ 300ނޭކުެރންދޫއަށް އެަބއޮތް  ހދ. ،ފާހަގަކޮށްލާނަން

ނޑު ހާމަކޮްށލަން. އެއީ، ރަށަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ހަމަ ރައްޔިތުން ވަ  ،ރަށް އުފާކުރާ ކަމަށް އަޅުގަ

ވެސް ދަންަނވާލަން. ދެން،  ރަށުގެ އިތުރަްށ ަވޒީފާތަކެްއ ުއފެދިގެންދާނެ ކަމެއްެގ ގޮުތަގިއ ރައްޔިތުން ފާހަަގކުރާ ވާހަކަ 

ނޑު ދަންނަވާނީބަޖެޓު ބަހުސްމަ އިތުރުން ހަމަ އަޅުަގނުޑ ހަމީގެ މިހާރު ، ގައި ނިންމުމުގެ ގޮތުން ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ދެކޭ، 4.8ވާ މިންވަރު  ތަޢުލީމީ ގޮތުން ހިމެނިފައި މި  ތަޢުލީމީ ގޮުތގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެ މިންވަރު އަުޅގަ

ގެ ޕްރޮގްރާމުތަްއ މުޅި އަދި ތަޢުލީމު ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޭލުންތެރިުކރުމު .އިމުކުރެެވގެްނޖެހޭޤާ ނިޒާމު އެބަ 

ނޑިތަެކއް ބިނާކުރެވި ގެން އެ ޤައުެމއް ރާއްޖޭަގއި ވެސް އެބަ ހިންގެންޖެހޭ. އެއީ، ޙަޤީޤަތުަގިއ ރަނގަޅު ސިކު

މަށް އިތުުރން އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮ ކަފާހަގަޮކށްފައިވާނެ. ދެން، މީގެ  ކަން ައޅުަގނުޑ މީގެ ކުރިން ެވސްބިނާވެގެންދާނެ

ތައް ރަކާތްހަފުރިހަމަ ގޮތުގައި އިޖުތިމާޢީ  ެލވިފަިއާވ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބަިއތަކުން އެންމެއިވެސް މި އެކުލަވަ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ެއއީ،  ވެސް ހިންގިގެންދިއުން ެއއީ  ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

 އިފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާ އިތަުޢލީމާ ،ެއކު ދުޅަހެޮޔކަމާ ،ެވްއޓެއްއަމާން ވެސް ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ރަްއޔިތުން 

އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅުްނ . ސޭހަ ގޮތެްއގައި ލިބިގެްނދިއުންކަންކަން އެންމެ ފަ  މި

އެްއޗެއް. އަދި  ަރއްޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުިޅލާމެހިފައިވާ އީދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ މި ،ތަނަވަސްެވގެންދިއުން. ެއގޮތުން 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން  މި  ،ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ިއންތިޒާރުކުރާ ެއއްެޗއް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިތުރުން ައޅުަގނުޑ ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް. ެދން، މީގެހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެްއގައި  ބަޖެޓުގައި

ނޑު ދެކޭ ނީގެ ނިސްަބތް ބޮޑުވަމުންދާކަންފާހަގަކުރިން ދަރަ ގޮުތގަިއ ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަކުަގއި . އެހެންކަުމން، އަުޅގަ

 އް ފުދުންތެރި ރައްޔިތެ  ،އް ބިނާކުރެވިޢެރުން. އަދި ފުދުންތެރި މުޖުތަމަ ކުމުހިއްމު ދަރަނީގެ ނިސްބަތް ކުޑަވަރަށް 
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ައިދ  ،އެކު މަަސއްކަތްކުރާ  ތިާޔރުގައި އަމިއްލަ މިނިވަްނކަމާލަ އިޚްޤައުމުަގއި އަިމއްބިނާކުރެވިގެން ޙަޤީޤަުތގަިއ މި 

ން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވޯޓު ެވސް ދޭ ބަޔަކު އުެފދިގެންދާނީ ފުދުންތެރި ބަޔަކު މުޖުތަމަޢުގައި ބިނާކުރެިވގެ 

ސް އިތުރަށް ފުދުންތެރިކަން ވެ ކުރެވެްނޖެހޭ. އަދި ރައްޔިތުންނަށްގެ ބަޖެޓު ވެސް އެބަ ދަރަނި ކުޑަ ގޮުތގައި ދައުލަތު ދެކޭ

 ބަ ކަންތަްއތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތްދިނުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން، ހުރިހާ ޕާޓީތައް ވެސް ުގޅިގެން އެއިހޯދަ

ގަތުމަށް ޓަކައި. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން އި ގަޅު ދައުލަތެްއގެ ގޮުތގައި ހިނގަރަނ ،ދަރަނިތަކުން ސަލާމަތްވެ

ހަމަ  ދީފައިވާެނ. މި އަހަރު ވެސްވެސް ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ައޅުަގނުޑ މިދިޔަ އަހަރު ،ވެސް ދަންނަވާނީ

ނޑު ަހމަ މި ހުރީ. އެއީދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ކޮންމެ  ،ކޮންމެހެން މުހިއްމު އެއްޗެއް ، ދިނުމަށް ނިންމާފައި އަޅުގަ

ނޑު ަހމަ އުއްމީދުކުރަ، އަހަރަކަށް ެވސް ބަޖެޓެއް އޮުތން. އެހެންވީމާ ލާއިރު އިން ކުިރއަށް ުހރި ބަޖެޓުތައް ރާވަ އަުޅގަ

 ކަންބޮުޑވާ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ރަނގަުޅވެގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރއްާޔ. އަޅުަގނޑުމެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .ށް މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގައި  . الم عليكمالس   އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ބަޖެޓު ެވގެްނ މިދަނީ ފަހުގެ ތާރީޚުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުްނ އެން މެ ކުޑަކޮށް މަަސއްކަތްުކރެވުނު ބަޖެޓު ކަމުގަިއ. ެއންމެ މަދު މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ކަމުގައި. އާދެ!  ޑަކޮށް މަސައްކަްތކުރެުވނު ބަޖެޓުއަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އެްނމެ ކު .ކަމުގައި  ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓު

އް ލިިބގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އެ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ބަޖެްޓ ވަރަްށ ކުރު މުއްދަތެ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

. އަިދ ހަމަ އެހެންމެ، ކޮމިީޓގެ ޓީން ބަޖެޓުން ވަނީ ނުކުެރވިފަދިރާސާކުރުމުގެ ރަނގަޅު ަމސައްކަތްތަެކއް ކޮމި

ތުވެދިޔަ ބަޖެޓުތަކުަގިއ ވޭ ،ތަނުގައި އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. ވޭތުވެިދޔަ ،މަރުޙަލާގައި ގެެނވުނީ އެންމެ ބަދަލެއް

ަރއްިޔތުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާގައި ގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރެވިަފއި

 ށް ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ޕްޮރގްރާމުތަކަ. ބަޖެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެެނވިފަރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން މެދުވެރިެވގެން ވާނީ 

ތަނުގައި ބަދަލުތަކެްއ ގެނެވުނުކަން ހަމަ މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާކުރެިވގެން.  ަނވާނެ ވޭުތެވދިޔައެނިގވަަޑއިގަން

 .މިވެނި ެއވެނި ކަމެއް ނެތޭ ،ިއވެނީމި ދައްކަވާ އަޑު މްެގ މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޕީ.ޕީ.އެ

ވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ،  ތައް އުޅޭީތއޭ މައްސަލަައކަށް އެގޯސްވަނީ. މައްސަލަ  ނގަޅޭ. ދެން، ނެތީމައޭ ބަޖެޓުބަޖެޓު ރަ

ދަންނަވަނީ  . އަޅުަގނުޑ މިއޭިނ ކަްނތައްތަކެްއ ރަށުަގއި ުނވެވެމިމިވެނިއާނ! ބަޖެޓު ރަނގަޅު. މޮޅު ބަޖެެޓއް. 
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ަރއްޔިތުންެގ  ގޮތަކަށް އިންިތޒާމުކުެރވޭ ބަޖެޓަކަށް ބަޖެޓް ވާން އެބަޖެހޭ. އެއީ، ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކަންތައްތަްއ ވާ

އުއްމީދުތަާކއި ރައްޔިތުން ޭބނުންވާ ކަންކަން ސަރުކާރުްނ ބޭނުންވާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަެމއް 

 އްވެރިން ލާފައި މި ތިބެނީ ސަރުކާރެޖެހެނީ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް.  ނޫން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްަވން މި

މި ހުންނަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް  އިއްޔަންކޮށްފަޢަމަށް މީހަކު ޤާލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މައީސުރަ ފައިއުފައްދާ

ކަންތައްތަްއ ކުރަން. ަރއްޔިުތން ބޭނުންވާ ކަްނކަން ރަްއިޔތުންގެ ފައިާސއިން ފޯރުކޮށްޭދން. އެހެންނަމަވެސް، އެހެނެްއ 

ނޑުމެން އެކަމަކު  .ނޫން އަކީ މާލެ އަްއޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ !ން ކުރަން. ނިކަން ބައްލަވާސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ މިކަ  އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާެގ  3ތަނަށް ހުށަހެޅުނީމާ  ވަނަ ައހަރު ބަޖެޓު މި 2014އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ އޮންނަ ރަށް.  އިފިޔަވަ

ނުޑ ދެންނެވިން ގައި އަޅަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީމާމިސްކިތެއް އެތާނ ީވ  ރުކާރުގައި އަދި މިބޮޑު ރަށެކޭ ައދި ސަ ،އަޅުގަ

ހިސާބަށް އެންމެ މިސްކިެތްއ ވެްސ ސަރުކާުރގެ ޚަރަުދަގއި އަޅާފަިއވާ އެންމެ މިސްިކތެއް ވެސް ހިތަދޫަގއި ނެތޭ. 

އެންމެ ކުޑަ މިންވަރުން ރަނަގުޅ  އިންނޭމިލިއަން ރުފިޔާ 30އެހެންވީމާ، ރަނަގޅު ފެންަވރުގެ މިސްކިތެކޭ. 

. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެުޓ ައށްމިލިއަން ރުފިޔާ  30. ކޮމިޓީަގއި ެއއްބަްސވެވުނު ރެވެނީވަރުަގއި މިސްކިެތއް ބިނާކުފެން

ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެުޓ  2015. ަގއިލިއަން ރުފިޔާމި 15 ނިންމީ ައހަރު މަސައްކަތްކުރަން  ވަނަ 2014ހުރި ގޮތުން 

ލިއަން ރުފިާޔއަށް މި 15ބަްސވެފައި ކޮމިޓީަގއި ެއއް އަށްމިލިއަން ރުފިޔާ 30. މިލިއަްނ ރުފިޔާ 15އަިއއިރު ވެސް 

ރު އައިއިރު އެ މިސްކިތެއް ވެސް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ަކންކަން ހުރި ގޮތަކީ. މިހާރު އަހަ ބަދަލުވީ. މި

ޓަުނގެ ފެން  15 ؛ގައި ފެން ޕްލާންޓެއް ބަަހއްޓަންރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު ،ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ ފެނޭ

ނޑަައޅާފަިއވާއިރު މިހާރުހައްޓަން ހިތަދޫ ރީޖަނަޕްލާންޓެއް ބަ ޕްލާންޓެއް ވެްސ މާސިންގާ ފެން ލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކަ

ގެން އިހިންގަ އަށް ފެން ލިބޭ ވަރަށް. ޕްލާންޓުމުޅި އައްޑޫ  ެރވިފައި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުންއިމުކުޤާއެބަހުރި އައްޫޑަގއި 

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވަރަށް ގިނަ  ،ކަހަލަ ޚަރަދުތައްފެން ނަގަންވީނޫންތޯ. އެކި ތަންތަނަށް ބޭކާރު މި

ބެހޭ ޚާއްޞަ ޮގނިޑއެްއ  ާލއިރު ބޭނުންވާ ަކމާއިތްތައް ބޭނުްނވޭ އިނގޭތޯ. މިހާރުވެސް އީ.އެން.ޓީައށް ދައްކަމަސައްކަ

 ގައިވެސް އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗު ވެސް ނެތް. އެކަމަުކ، ޕްރަިއވެޓް ކްލިނިކުތަުކަގއި އެބަހުރޭ. އަޅުަގނޑުމެން އިހަށްދުވަުހ 

ދޮންކަލޭފާނުގެ  މާންއެތަްއ ދުވަހެްއ ެވއްޖެ ޢަބްދުއްރަޙްގެން އެ ވާހަކަ ަދއްކަނީ. އިއެމް.އާރު.އޭ މެޝިނެއް ބަަހްއޓަ

ކަންތަްއ އޮތް ގޮތަީކ. އީ ޮފޓޯ ނަގަމުންދާތާ އިނގޭތޯ. މި މެޝިެނއް ހުރެގެން އެތެރެހަށީގެހޮސްޕިޓަލުގައި ޭއގެ 

ކަންކަްނ  މި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވޭ.ބަޖެޓުން ބޭކާރު ޚަރަދުކުރެ .ނަށް ބޭކާރު ަޚރަދުކުރެވޭއަޅުަގނޑުމެން

ނުޑގެ ދާއިާރ ހިތަދޫ ސްކޫލުަގއި މަލްޓި ާޕޕަސް ހޯލެއް ބިނާކުރުމަށާިއ އިންތިޒާމު ނުކުެރވޭތީ މައްސަލަ މި ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ފަހަރު ވެސް ލާފަިއ އެަބއޮތް.  ިއ އޮންނަތާ އެތައް ުދވަހެއް ެވއްޖެ. މިގަުމގެ ކްލާސްރޫމް ބަރިއެއް ބަޖެޓު ކުލާސްރޫ 6

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގަިއ  ،މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ކަމެއް ެއނގެނީެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ޕްލޭނެއް ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އެންމެ  އިމުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ރަނގަޅުޤާބޭނުންވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތްތައް  ރައްޔިތުންނަށް
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އް ބޮޑުސިްނގާ ކަންތައްަތކެއް. އެހެނެ .ނިމިފައޭއި އޮތީ މަގު ހަދަ މި !އާނ ،ލާފައިއިމަގެްއގައި ކުރު ބުިރއެއް ހަދަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދުވަހުގެ ތެރޭަގއިތޯ؟ ކިހިނެއްތޯކިތައް އަހަރު ،ދޭނެ އިންތިޒާމެއްނޫން. މުޅި މަގުތައް ހެ

ނޑުމެްނނަކަށް މިކަމެއްރަނގަޅު ޕްޭލނެއްގެ ތެރޭން ިމކަން ކޮްށެގން ނޫނިއް ،ކުރެވިޕްލޭނު ހިތަދޫއަށް  ؛ޔާ އަުޅގަ

ކަމެްއ  އަށްހިތަދޫ ،ހަދަްނ ކަމަށްތޮޅު ހިަތދޫއަށް ބަލާއިރު މިހާރުވެސް އެއް ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުައއްޑު އަ އިރު،ބަލާ

މީޓަުރެގ ކިލޯ 22. ހަމައެކަިނ ހިތަދޫއަށް ބޭނުންވޭ އެންމެ މަދުވެގެން މީޓަރުގެ ަމގުމުޅި ައއްޫޑއަށް އެްއ ކިލޯ .ނޭނގޭ

މީޓަރުގެ މަގު ހަދާނީ ކިލޯ 40ނުވަތަ މުޅި އައްޫޑއަށް ބޭނުންވާ  ؟ނީައހަރުންތޯ މިކަން ކުރާ 22މަގު އިނގޭތޯ. ދެން، 

ނޑުމެން މި ؟އަހަރުންތޯ 40 ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަދާށޭ. ދަންނަވަނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރު އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

 !ތަން. ބައްަލވާ އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު ައޅުަގުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ވަލު ދޮރާށިން ޓެކްސް ނަގަން މަސަްއކަތްކުރަްއވާ

ސިންގާ ރިސޯޓުތަްއ، މި . ޮބޑ15ުފްލެޓު ވިއްކީމަ %، އޮތް މައްސަލަތައް އޮތްއިުރގައި ގެދޮރު ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ މި

 އް ނުނަންަގވާ. ކާރެ  15ލާއިރު %އިމިލިއަްނ ޑޮލަރަށް ިވއްކަ  40މިލިއަްނ ޑޮލަރަށް،  60އް ރިސޯޓުތަ

ނުވެްއ  15ނުވެއް ނަންަގވާ. ހިއްސާ ބަދަލުކުރާއިރު % 15% އިާލއިރުނުނަގާ. ވިޔަފާރި ވިްއކަ 15% އިާލއިރުވިްއކަ

ެގއަށް ގަންަނވީމާ  ،ތަނުން ބަދަލުވެފައި އަނެއް  ތަނުންއް މެތިން ދިރިއުޅެން އެ ވާ. އެކަމަުކ، ައޅުަގނުޑމެން ނިކަނަންގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ؛ވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. ގެދޮރުވެރިވެ އެކަން ކުރެ ކަން ގެދޮރުވެރި ަރއްޔިތުން މަދު އިނގޭތޯ. އެއީ، އަޅުގަ

ނުޑމެން މިއަށް ޓެކްސެ ތީ.ކަމަށް ވާިގވެރިކަން ނުެދވޭ އް ނޫން ސަރުކާރުން ާވގިވެިރކަން ނުވެވޭތީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 .އި ފްލެޓް ވިއްާކއިުރގައި ެޓކްސެއް ނޫން ލާންވީކީ. ަސރުކާރުން އެހީތެރިވެދޭންވީޔާ ގަލާންވީ. ބިން ވިއްާކއިރު 

ސަރުކާރުން ސަބްސިޑަިއޒްކޮްށދޭންވާ ކަމެއް މީ އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި އިންޑަސްޓްރީ ވެސް 

ނީ ޓޫރިޒަމުގެ ދާއިރާއިން. މިހާރު ނަ އި އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެންކުީރގަ ޓެކްސް. ،މި ފެންނަނީ ޓެކްސް

އިރާއިން ެއކި މިންވަރަށް ސްޓޭްޓގެ ދާޔަލްާމރާތްކުރުމާއި ރިއިޓޫރިޒަމް ދޫކޮށްލާފައި  ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ަގއި ގިަނއިން މާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއި، ތަނުގައި މަަސއްކަތްކުަރން މި ތިބެނީ ތަން. އެ ކުަރވަމުންދާޓެކްސް

މީހުންނަށް ލިބޭ ލާރިކޮޅުން ވެސް މިހާރު ޓެކްސް  ތިބެނީ ބަނގްލަދޭޝްގެ ރަްއޔިތުން. ދެން އެ މަސައްކަތްކުރަން މި

މީހުންނަށް  ދިމާކުރަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ އެހެން ތަންތަނުގައި މަސައްކަްތކުރަން ދާ މީހުންނަށް އެ ނަގަން އަޅުަގނޑުމެން މި

ްސކޫލު މަދަރުސާއަށް ކުދިން ފޮނުވަިއގެން  ،އިލާ ގެނެސްގެންޢާ ގެމީހުން . އެގޮތްަތއް ހަދާއެތާނަގއި ދިރިއުެޅވޭނެ 

. ެއހެންވީމާ، ލިބޭ ލާރިކޮޅު ވެްސ އެތާތެރޭަގއި، އެ ަޤއުމެްއގެ ތަންތަުނގައި ދިިރއުެޅވޭ ގޮތް ހަދާ އިލާއާ އެްއކޮށް އެޢާ

ޖެހެނީ މަދު  ފޮނުވަން މި ،ނަމަ މުގައި ވަނީކަ ށް ފޮނުވާއިލާއަ ޢާ ،ތެރޭގައި އޭގެ ޮބޑު ބަެއއް ެއނބުރޭ. އަދި ރަށަށް

ނޑުމެން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މި ،އެތިކޮެޅއް. އެހެންނަމަވެސް ނޑުމެން  އެހެންނެއް ނޫން އަޅުގަ ތިބެނީކީ. އަޅުގަ

އިނގޭތޯ.  ކިޔަނީ ވެސް މި ންބަންާގޅީ .ގޮުތގައިގެ އެއީ މުޅިން އެހެން ބައެއް  ވެސް ތިބެނީ  އިންތިޒާމުކޮްށގެން މި

 ؟ނީމީހުން ކިހިނެއްތޯ ދިރިއުޅޭ ނިކަމެތިކޮށްލާފައި ުކަޑކުޑަ ކޮޓަރިައކަށް އެތައް ސަޭތކަ ބަޔަކު ލާފައި ދެން އެ އިކިޔަ
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މި  ،މީހުން ބަލާނީ. އެހެންނަމަވެސް ދެން އަވަހަށް މިކަމުން ސަލާމަތްވެވޭތޯ ނޫންތޯ އެ ؛މީހުންނަށް ލިބޭ އެއްެޗއް އެ

ންނަށް ވެްސ ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން މިތާނަގއި އުޅޭ ބޭުރ މީހުންނަށް ވެސް، ިދވެހީ ،ނަށް ެވސްއެންމެން އީ ޤައުމަކީ މި

ކުރަން އެބަޖެހޭހެން. ޒުވާނުންގެ މައްސަަލއަްށ  އުޅެވޭނެ ތަނަކަށް ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ސަރުކާރުތަކުން މިކަން

ދައްކަނީ ގޭންގުތަުކގެ ވާހަކަާއއި ބާރުގަަދ  ވާހަކަ މި ތަކުާރރުކޮށް ،ވާހަކަދައްކަނީ ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ މި  ،ލާއިރުއިބަލަ

ެލވެލް ހަދައި  އޯ ؟މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަ. ުޒވާނުންނަށް ކޮންމިންވަރަކަށްޯތ އަޅާލެވެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވަނީ މަދު ކުދިންކޮޅަކަށް.  މި ނުވަތަ މަތީ ތަޢުލީމަށް ދެވޭވަރަށް ފާސް ،ލެވެލަށް ދެވޭ ނިންމާފައި އޭ

ނޑޮުހގައި އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެސަރުކާރުަގއި ހުނަރު ޕްރޮްގރާމެއް ހިންގި. އިބްރާހީމް ނާޞިރު ތީ  ،ދަ ބަ

 ،ލާޙިްއޔާ ހުޅުްއަވއިގެން އޭރުވެްސ ކުެރއްވި މަަސއްަކތުން އެތަކެްއ ުޒވާނުނެްއ، އޭރުގެ އެތަެކއް ޒުވާނުެނއްޞްއި

ނޑުމެން ކިހާވަރަކަށްތޯ މިހާރު މިރަނގަޅު ހަރުދަނާ ރައްޔިތުްނނަކަށް ހަ  ؟ފޯކަސްކުރަނީ މަށްކަންކަ ދައިދެވުނު. އަުޅގަ

މީހުން ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތް. ދާނެ ތަނެއް ނެތް. ދެން ގޭންގު ހަަދއިގެން އެުކވެިރ  އެ  ؛ބުނަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

ހުންނަށް ފައިސާ ދޭންވީ. ެއކި ގޮްތގޮތަްށ މީ އުޅެނިޮކށް ގޭންގުތަެކއް ނޫންތޯ ހެދޭނީ. ދެން އެއެހެން ކުދިންނާއެކު 

ނޑު ބުނާނީ މުޅި ޖީލެއް ހަލާކުވެ މީހުން ލައްވާ ވިޔާނުދާ ކަންކަން އެ ދަނީ ރަނގަޅު  މި ކުރުވަްނވީ. ދެން އަޅުގަ

 ފޯކަސްެއއް، ސަރުކާެރްއގައި ަރނގަޅު ފޯކަްސއެއް ނެތި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެ އަރުވަނީ ހިްނނަވަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް.

 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަ ވަނަ އަހަރަްށ  2016ގެންދަނީ  ދައްކަމުން މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ގޮތުން. އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުތަކެއް ކުރިން ބަޖެޓު ިރޕޯޓު އަންނައިރުަގއި ކޮމިޓީން  ބެހޭ ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓު ރިޕޯޓާ

ެއއްެވްސ  ،މި ފްލޯގައި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާަހކަތަުކގެ އަލީަގއި ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް

ނޑު ފާހަަގކުރަން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ   ބަދަލެއް، ރަނަގޅު އެްއވެްސ ބަދަލެއް ބަޖެޓަށް ގެެނވިަފއިނުވާކަްނ އަުޅގަ

ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަކީ ޤައުމު ތަރައްީޤވުން. އެ ދާއިރާއަކަށް ތަަރއްޤީެގ  އެންމެ ،ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާ ،ނަމަ

ނޑު އެ ާދއިރާައކަށް ނިސްބަތްާވ ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ޕީ.އެްސ.އައި.ޕީ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް ދިއުން. މި ސަރުކާރުްނ  އަށްއަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވަ  ނަޑއަުޅއްވާަފއި ހުރި ކަްނތައްތައް އަުޅގަ  !ސޮރީ  އި؛އަހަރުގަ  30ެގ ލާނަން. ރައީސް ޔާމީން އިކަ

ނުޑމެންގެ 3މާފުކުރައްަވއްޗޭ.  ނަޑއަުޅްއވާފައި އޮންނަނީ ސްޕޯޓްސް  އަހަރުގެ ބަޖެޓު ބަލާއިރުގައި އަުޅގަ ދާއިރާއަށް ކަ
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ވަނަ އަހަރު ވެސް ސްޕޯްޓސް އެރީނާެއއް  16ވަނަ އަަހރު ވެްސ،  15ވަަނ އަހަރު ވެްސ،  14އެރީނާެއއް ެއކަނި. 

ނޑުެމން  2014ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެކަނި. މަޖިލީހަށް   ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އައުމުން ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި އަުޅގަ

. އިވަނަ އަހަުރގަ 16، 15، 14އާދޭ  އްޙީ މަރުކަޒު އަްޕގްރޭުޑކުރުމުގެ ާވހަކަ. އެ ވާހަކަ އެބަޞި އަށް އިތުރުކުރިން އެ

ގެ ސަރުކާުރން އަޅުަގނޑުމެން ދާއިާރއަށް މި ޚަރަދުކުރަނީ ތަރައްޤީެގ ތެރޭަގއި ރައީްސ ޔާމީން އަހަރު 3ހަމައެކަނި މި 

ުފވެރި ސާއިން އީމި .މިިލއަން ރުފިޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 4ނޫނިއްޔާ  3. މިލިއަން ރުފިޔާ 3މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން ހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ދާއިރާއެއް. އްހާހެ ފަސް އީމި ،އުސޫލެއްތޯ މިއަދު އެބަ ސުާވލުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑައެޅީމަ ެއއީ  3އަހަރުދުވަހު ތެރޭގައި  3ގެ އެ ދާއިރާގެ ތަރައްީޤއަށް ޓަަކއި ރައީސް ޔާމީން  މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ  9ބޫލެއް ނުކުަރން. ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީއަށް އެަބއޮތް ގަހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށެއް އަޅުަގނެޑއް 

ނޑު ކަންޮބޑުވަީނ ެއ  ނަޑއަުޅއްވާފަ. ކަންބޮުޑވަނީ، އަުޅގަ ބިިލއަން ރުފިާޔ ޚަރަދުކޮށްގެން މި ގެންނަން އުޭޅ  9ކަ

ތެްއ ެއބައޮތް. ެއކަމަކު އެއީ ިޚޔާލީ ހޯދާނެ ގޮ ؛ގެަނއުމަށް ޓަަކއި އެ ލާރި ހޯދާނެ ގޮތެއް ީމގައި ަކނޑަެއޅިފައިތަރައްޤީ 

ނަޑއަުޅއްވާ !ދަނީ. މިސާލަކަށް ބައްަލވާމި އަދަދުތަކަށް ވެގެން   2016ފަދައިން ދައުލަތަށް ަފއިާވ ރިޕޯުޓަގއި ވެސް ކަ

ބިލިއަން  17.6ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ.  17ވިދާޅުވަނީ  ރިޕޯޓުގައި ވެސް މިބޭފުޅުން  ކަމަށް އެ  ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެ

ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް އެބަދޭ،  ފަދައިން ކުރީ ދުވަހު ވެސް އަޅުަގނޑު ދެންނެވި ؛އޭ ލިބޭނީ. ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށްރުފިޔާ

ދައުލަތަށް ލިބޭ  އްާކ ނިމުނީމަޔާ. ދެން ލޯނު ދަބިލިއަން ރުފި 16.2މުސާރަަތކާިއ ހިންގުމުެގ ޚަރަދަށް އެއީ 

ބިލިައން ރުފިޔާ މީގައި ޖަހާފައި  9އާމްދަނީއަކު ނެތް މިދެންނެވި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގާނެ ލާރިއެއް. އެހެްނވީމާ، 

މީ އުފެދޭ ުސވާަލކީ. ައޅުަގނޑު ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ؟އޮތަސް ެއކަން ކުރާނީ ކިިހނެއްތޯ

ނަޑއަުޅއްާވފަ. އެއެ .ދަންނަވަން ބޭފުޅުން އެއަށް  ބަހުރި އަލަށް އާމްދަނީ ހޯދާނެ ކަންތައްތަކެއް މީަގއި ކަ

ކުރެވޭނެ ފަިއސާ ހޯއްދަަވއިދެްއވާށޭ! އެހެންނޫނިއްޔާ ާރއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް  އަުޅއްަވއިގެން އެބާރުއަޅުްއަވއިދެްއވާށޭ! ބާރު

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ.  ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭ އަލަށް ،ކަމެއް  އެްއވެސް ކުރެވޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ކުރަންީވ ކަމަކީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ބަނގްލަދޭޝް މީހުން ބޭރަށް ފޮނުވާ ލާރިން ޓެްކްސ 

ނޑުމެްނ މިއަދު ކުރަންވީ ކަމަކީ އިްނކަމް ޓެކްސް ނަގަންވީ. ެޓްކސްގެ ވާހަކަ ަދއްކާ ކޮންމެ  ނެގުމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެން  2007ވަނަ އަހަރު،  2006ފަހަރަކު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުން ވިދާޅުވާ ވާހަކަެއއް ޮއވޭ.  ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ާރއްޖޭަގއި ެޓކްސް  ،ދެއްކިން ޓެްކސް ނަގާ ވާހަަކ. އޭރު ވެސް ވިދާޅުވަީނ، އޭރު ތިއްެބވި ވަޒީރުން ވިާދޅުވަނީ

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމުަގއި  ،ވުރެ ލިބޭ އެްއޗެއް މަދޭ. އެހެންނަމަެވސް ރާ ޚަރަދަށްބޮޑު ކަމެކޭ. ކު ނެގުމަކީ ޚަރަދު

ނޑު ދަންނަވާނީ  މި އޮތީ ަތޢާރަފުކޮށްފަ. މިއަދު މި ސަރުކާރު ނޭވާލަނީ، ދިރިމި ގެ ިނޒާމު ޓެކްސް އޮތީ އަުޅގަ

 ުނވޭ ސަބަބުންޭނ. އެެއއް ފުރިހަމައެއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގައި ަރީއސް ނަޝީދު ތަޢާރަފުކުރެއްވި ޓެކްސްގެ ިނޒާމުގެ

ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގިއ  ވާހަކަ އިންކަމް ޓެކްސް ެއއަށް ނާންނަނީހެނެއް އެއެއް ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ. އެކަަމުކ އެ އިނގޭތޯ.
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 ރެވު ލިބޭ ެއއްަޗކަށްނީ ޚަރަދު ބޮުޑ ކަމެޭކ އެއީ. ވެސް ފިޭނންސް މިނިސްޓަރު ޖިހާދު ިވދާޅުވައްކާ ދެއްކުމުން އަނެ 

ނޑަށް ބޫުލކުރެވޭ ވާހަަކއެްއ ނޫންގަބޮޑީއޭ. އެކަމަކު އެީއކީ  ޚަރަދު މާ ެއ  ންހެނީ. އިންކަްމ ޓެކްސް ނުނަގައަުޅގަ

ނޑުމެނަށް އެނގޭނެ.  މިކަމެއް ދެކޮެޅއް ނުޖެހޭނެ. ިއންކަމް ޓެކްސް ނުެނގިގެން މި  އުޅެނީ ކީްއެވގެންކަން ވެްސ އަުޅގަ

 ެޓކްސް މި  .ބޫލެއް ނޫންގަރިްނގެ ތެރޭން ބަަޔކު މިކަމަކާ ކަން. ިވޔަފާރިވެއެ  ޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ކުިރމަތިވިއަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ  .ތަނަށް ތަޢާރަފުކުރާކަށެއް. އެީއ މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ެއކަްނ ނުކުރެިވގެން ުއޅޭ ސަބަބަކީ. އަުޅގަ

ގައި، އެ ބަޔަކު އެ ބަދަލުކުރި ގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ކުރީ ަވރަށް އުނދަގުލުން. އެމް.ޑީ.ީޕެގ ވެރިކަން ނިމުމު

ނޑުމެން ޓެްކްސ ނިޒާމު ތަޢާރަފުކުރުން. ވިޔަފާރި ،ކުރުމުގައި ދިމާވި އެއް ސަބަުބ އެއީ ވެރިންގެ ތެރޭން ބަޔަުކ އަުޅގަ

ނޑުމެން އާމު .ބަބު އެއީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދިޔަ އެއް ސަ ެވގެން ހެދި. އޭގެ ނަީތޖާއަކަށްއެކަމާ ދެކޮޅު ނީ ދައަުޅގަ

ކައި ރަށްތަެކްއ ހަދަންވީ. އަލަށް ރިސޯޓު ހެދުމަށް ޓަ ޓަކައި ކުރަްނވީ އަނެއް ކަމަީކ ނުހެދި ހުރި ރަށްތައް ހޯދުމަށް

 ،ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް ރަށް ރިސޯޓު ހެދުމަށް ެނރޭ 10ސަރުާކރުގެ އަމާޒަކަށް އޮތީ އަހަރަކު  ނޫން. މި ނެރެންވީއަކީ 

. އޭގެން ލިބުނު މަށްރަށެއް ނިކުމެއްޖެ ކަ 60ތަނަށް އަހަރު ވެސް މިހާ ދަނީ މި މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއވިެގން

ނުޑމެންނަށް ނޭނގިގެން މި ފައިސާ ވީ  އުެޅނީ. މި ބަޖެޓުގައި އެބައޮތް ުނހެދި ހުރި ރަށްތައް ހެދުމަށް  ތަނެއް އަުޅގަ

ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ސޮވެރިންގ ގެރެންީޓ ނުުވރެ ދަށްކޮށް ލޯ ށްއަ 4ޓަކައި ކަންަތއްތަކެއް ކުރުމަށް ފާހަގަކޮށްފަ. %

ނުޑ ެއއަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ނުޑ އެއަށް ާތއީދުކުރަން. ައުޅގަ އެކަްނ  ،ދިނުމުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ކަމެްއގެ ގޮތަކު ނޫން މިކަން ވާންެޖހޭނީކީ. ހުރިހާ އެންމެންނަށް  ވަކި މީހަކަށް ކޮށްދޭ .ކުރަންޖެހޭނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް

މި ބަޖެޓުަގިއ ، ފަދައިން ވާނީ. އަޅުަގނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ގޮަތށް މިކަން ކުރަން ސް މީގެ ބޭނުން ހިފޭވެ

ވް ތީޖާ ނިކުންނާނީ. މިނިމަމް ރިޒާކުރެިވގެން އޭގެ ނަޛުއެކަމަކު އެކަންތައްަތއް ތަންފީ ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި.

. ޓީބިލުެގ އިންޓަރެސްުޓ ދަށްކޮށްފަިއ ންހަްއޓަންޖެހޭ ފައިސާެގ އަދަދު ބޭންކުަތކުދަށްކުރުން އެބައޮްތ އެމް.އެމް.އޭަގއި ބަ

ނޑު ވެސް މިެދންނެވި ޮސވެރިންގ ގެރެންޓީ ދޭނެ އުސޫެލްއ  ،ފަދައިން އެބައޮތް. ނުހެދި ހުރި ރަށްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ވި  ލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއެބައޮތް. އަުޅގަ

ނޑު މިައދު ގޮވާލަން ކޮށްދެއްވާށޭ. މީގެ ޛުއްތަްއ ތަންފީކަންތަ މި ،ފަދަ މި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވަްނ މި ބަޖެޓުގައި ހުރި ބައެއް  .ގެންދެވޭނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްސަބަބުންނޭ ރާއްޖެ ކުރިއަށް 

އެ ހޯދޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް މީގަިއ  ،ނަމަވެސް ބިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފައި އޮތް 9ންތައްތަކަށް. ޕީ.އެްސ.ައއި.ީޕގެ ކަ

ކޮށްފި ޛުބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ތަންފީ 27ނަމަވެސް މި  ބިލިއަން އޮތް 3ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ޑެފިސިޓު  އެއީމާ ނެތީ

ނޑައަޅާަފިއ އޮތް ށް އަރަިއގެންބިލިއަނަ 5 މި ޑެފިސިޓް، ކަމަށް ވަންޏާ ބިލިއަން ރުފިާޔގެ  4ދާނެ. އަލަށް ހޯދަން ކަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ލިބޭނީ ދެ ބިލިއަން ތެރޭން އެންމެ ބިލިއަްނ  27ވަންޏާ ކަމަށް. އެހެންކަމަށް ގިނަވިޔަސް ައޅުގަ

 ޑެފިސިޓު ބޮޑުވަމުންދާވަރު...ލަ ބިިލއަނަށް. ޖުމު 5ޓުެވގެންދާނެ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފިއްޔާ މި ބަޖެޓު ޑެފިސި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންެގ އެޖެންޑާގަ  .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިންެވސް  ،އެހެން ަމސައްކަތްަތއްކޮށް އިއަޅުގަ

އެހުން. މިހާރު  ކޮށްފައިާވ ފަދައިން ދުވަހުގެ މަަސއްކަތްަތއް ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަްނަކމަށް ވޯޓަށްއިޢުލާން

ނެ ަވގުތެއް ނެތް ވާހަކަ ވޯުޓގެ ރުވާވަގުުތކޮޅު އިތުރު މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަ ވަނީ ވޯޓަށް ރަނގަބީލުޖެހިފަ. މި

ސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ ހުބައި ދެން އަނެްއކާެވްސ ވޯުޓގެ ފަހުން ބަ ކުރިއަކުން. އެހެންވީމާ، އެ 

 ( )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު ދަންނަވާލަން.

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއ  ،އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ޖަލްސާގައި ިތއްބެވި ނަމަެވސް

ކަމަށް ދައްކަނީ. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  މަޤާމުގައި ނުވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކާޑުކޮޅުތައް އަދި ރަނގަޅަށް ޭއެގ 

 ދެ ވޯޓަކަށް.  ކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން. މިއަދު ދަންނަާވލަން އޮތީންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުމެ

ިއވާ ކަންކަމަްށ ުދވަހުގެ މަަސއްކަުތގެ ެތރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަ، 6.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{6.1}

ގުިޅގެން އެ މަޤާމަށް  ޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު ހުސްވުމާއުކި ލާނަން. ޕްރޮސިއިއެހުން. ފުރަތަމަ ވޯޓަްށ ދަންނަވަވޯޓަށް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(  3ގެ (ޓަރ ޖެނެރަލްެގ ގާޫނނުއުކިްޕރޮސި) 2008/9ށް ގާނޫނު ނަންބަރު ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުެރްއވުމަ

އިޝަތު ބިސާމް، ޢާއަްލއުްސތާޛާ  ސައިމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ގ. މަތީން ގަިއވާ ގޮުތގެ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ  ޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމާއުކިޕްރޮސި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ

 80    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބިވ . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 66. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 80މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 1 ؛. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދ4ު ؛މެންބަރުންގެ އަދަދު

އެހެންކަމުން،  .70ލަ؛ . ޖުމ43ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ

މަށް ރައްޔިތުންގެ ރުއިޝަތު ބިސާމް ޢައްޔަންކުޢާސައިމާ އަލްއުްސތާޛާ  ރަލްގެ މަޤާމަށް ގ.ޓަރ ޖެނެއުކިޕްރޮސި

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަލްސާގެ  ލާނަން. މިއަދުގެއި ދަންނަވަ ؛އިތުރުުކރުމާ ގުޅޭ ވޯޓު ަވގުތު ،ލާ ދެވަނަ ވޯޓަށްއިއި ދަންނަވަ މި ގަޑީގަ

ސްކުުރމަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް އެިދވަަޑއިގެން ޖަލްާސގަިއ ތިއްެބވި ހުގަިއާވ ބަޖެޓު ރިޕޯޓަށް ބަ 5.2 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން ގޮތެއް  އަދި ބަޖެޓާ ،ިނމެންދެން އިރުވަރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަހުރިހާ އިއްޒަތްތެ

ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް ނިމެންދެން ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ތަންދެމުން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު  އިގަނިންމުމަށް ޓަކައި ނަގާ ވޯޓު ނަ

 ން ެއދެން. މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވު އިތުރުކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 80    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 74    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ވޯުޓގެ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 74. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 80މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 1 ؛ގެ އަދަދު. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުނ1ް ؛މެންބަރުންގެ އަދަދު

. އެހެންކަމުން، 75. ޖުމްލަ؛ 38. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 75ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ސްކުރުމަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެން ހުގަިއވާ ބަޖެޓު ރިޕޯޓަށް ބަ 5.2 ދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ އައިޓަމުމިއަ

ގުޭޅގޮތުން  އަދި ބަޖެޓާ ،ނިމެންދެން އިރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ އްެބވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެޖަލްސާގައި ތި 

ހުސްވަގުުތކޮޅަށް ތަންދެމުން  ،ނަީތޖާ އިޢުލާންކޮށް ނިމެންދެން އިނިންމުމަށް ޓަކައި ނަގާ ޯވޓު ނަގަމަޖިލީހުން ގޮތެއް 

 ވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުުރމަށް މަޖިލީހުން ފާސް

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަލްާސގަިއ ރިާޔސަތު ބަލަހައްޓަަވއިދެްއވުމަްށ  އިވުމަށް ދެން އޮތީ. މި ދަންފަޅީގައަށް ރުޖޫޢަ 5.2 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ވަތުއަރުވަން. ޢުތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ދަްއޒަހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި ،މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަށްގެންިދއުމުަގއި ރިާޔސަތުން އަވަސް ސްީޕޑުަގިއ `)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ން. ދަންނަވަ ެއީކގައި ޝުކުރު ގެންދާއިުރގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދެއްވާ ތަރުހީބަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ
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ރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ވަނަ އަހަ 2016ސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ހުއަޅުަގނޑުމެން ބަ .އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން

ސްގެ ހުޕޯޓަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބަނިންމެވި ގޮތުެގ ރި އި ރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަދި ބަޖެޓް، ބަޖެޓް

ޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްމަރުޙަލާ 

 އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް.

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން މިހާ ވަނަ އަހަރުެގ  2016 ސްކުރަމުން މި ދަނީހުރު ބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަ

ގޮތުން.  ބެހޭ ގޮތުގެ ރިޕޯޓާ ނިންމެވި އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ބަޖެޓް، ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ބަޖެޓްން ދައުލަތު

 އާދެ! މި... .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކަިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ިއއްޒަ

ހިތުމަށް ގެ ަގާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްސްކުރަމުން ގެންދާއިރުގައި މަޖިލީހުހުލަން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ބަދަންނަވާ

 ަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.  ސައިގެން ކުިރއަށްހުދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބަ

 

 ގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާ

ނޑު ވާނީ ދަމީގެ ކުރިން .އްާޔ. އާދެ! އިްއޒަތްެތރި ރައީސްޝުކުރި މި  މައިއުލަުތގެ ބަޖެޓު މި ތަޅުމަށް އަވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ާދއިރާގެ ކޮށްފަސްހުބަޖެޓަށް ވަރަށް ދިގުކޮށް ބަ ނޑު ުކރިންވެސް ދެން . އަުޅގަ ނެވި ފަދައިން ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ނޑު ދާިއރާގަ އާދެ! މި ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި 2015 ވަރަށް ގިނަ ޮބޑެިތ  އިހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އަުޅގަ

ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ެއ  ،ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް 5ރުވެސް ައޅުަގނޑު ދާިއރާގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިމެނިފައިވޭ. އޭ

މިހާރު އަޅުަގނޑު ދާއިާރގައި ހިެމނިފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކީ  .އަޅުަގނޑު ދެންނެވިންރަށްތަކުގެ ަކއުންސިލަރުންނަށް 

ނޑު ެއ އޭ، ލެޭވވަރުގެ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާއިގެ ތެރޭގައި ނިންމައެއް އަހަރު  ރުވެސް އަުޅގަ

އްބެވި ބޭފުޅުންާނ ވާހަކަދައްކަމުންދިަޔއީ އެ އިސްކޮށްތި  ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސިުލގެ ރަީއސުންނާއި އަދި ރައްޔިތުންނާއި 

. ގައިކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ލަާފުކރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ކަމު  ވަަނ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ  2016ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކީ 

ނޑުގެ ދާއިާރއަކަށް ބޮޑެިތ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކެއް 2016ދައުލަތުގެ ، އެހެންވީމާ ނެތް.  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ައޅުގަ

ނުޑ ޚާއްޞަކޮށް ފާަހގަކޮށްލަން  ،އެހެންނަމަވެސް ުޒވާނުންނަށް ޚާއްަޞކޮށްގެން ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރެގ  ،އަުޅގަ

ސްޕޯޓްސް އެރީާނތަކެއް ސަރުކާރުން އެަބ  އިރަސްމާދޫ، އިންނަމާދޫ، އިނގުރައިދޫ، ކިނޮޅަސް މި ރަށްރަށުގަ
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މަސައްަކތްތައް ެވސް ދައުލަުތގެ ބަެޖޓުގަިއ ހިމެނިފައި އެބަހުރި.  އިމުކޮށްދެްއވާ. ހަމަެއއާެއއްޮކށް ކުދިކުދި އެހެންޤާ

ނުޑ ދޭން އޮތް ޔަޤީންކަމަކީ 5އަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި  ،އެހެންނަމަވެސް  ،ރަުށގެ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

އަހަރުެގ  5ކުފާނުގެ އެ މަނި ،ޔާމީްނގެ ސަރުކާުރަގއިهللا ަރއީސް ޢަްބދު ،އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީނަން ެވސް ދަންނަވަން ކެރޭ

ނޑު ދާއިާރގެ هللا މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން  ރަުށގައި ނަރުދަމާގެ މަަސއްކަތް  5އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަ

ކަމަށް. އަޅުަގނޑުގެ ާދއިރާގެ ނަރުދަމާެގ ވާހަކަ ވަކިން ޚާއްަޞކޮްށ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ  ނިމިގެންދާނެ

ނަޑކަށް ފަޅުކޮނެ ނިމިފައިވާ ރަްށރަށް.   ަރށަކީ ވެސް 5އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ    ،ވަނަ އަހަރު 2015މިހާރު ގާްތގަ

އަދި ރަސްމާދޫ ފަޅު  ،އިނގުރައިދޫ ފަޅު ޮބޑުކުރުމާ ،މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިހާުރވެސް އިންނަމާދޫ ފަޅު ބޮޑުުކރުމާއި

މީގެތެެރއިން  ؛މަސައްކަތްތައް ވަނީމި  .ިނންމުން އެބަހުރި އިފުންކުރުމާ، އަދި ފައިުނގެ ބަނދަރު އެއްކޮށް ހަދަ

ޚިލާފަށް އިންނަމާދޫގެ ބަނދަރާއި  ޔާފައިނުގެ ބަނދަރު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ނިމުމަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކައިރިވެފަ. ދެން އެ

ހި އިނގުަރއިދޫ ބަނދަރު ދާދި އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ. މިހާރުވެސް އިނގުރައިޫދގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް އެްއޗެ

ނޑުމެންނާ އިދިކޮޅު ަބއެއް ޕާޓީަތކުެގ  އިމިތާނގަ ،ވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ފޮނުާވފަ. ދެން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އަުޅގަ

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވަރަށް  2016އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުތަްއ ވިދާޅުެވއްޖެ. އަދި 

އެ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅުއްވި  ،ހުށަހަޅުއްވައިފި. އެެހންނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ިއޞްލާޙު 11 ،ގިނަ އިޞްލާޙުތަެކއް

މާލިއްޔަތަށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް އިތުރުވާެނ އެއްެވސް އެްއޗެއް ެއއިން  ،ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓަށް އިއެްއވެސް އިޞްލާެޙއްގަ 

ކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އުޅެނީ ގަބޫލުކުެރވޭ  ދަންނަވާލަން މި  .އެްއވެސް އިޞްލާަޙކު ނެތޭ

މި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ،ވަންޏާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް

ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ދައްކަްނވާނީ. ދެން ިއދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުްނ  ށްވާހަކަތަެކއް ދައްކާަފއޭ ދަުއލަތަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުާވ  ،ދާޅުެވއްޖެވި އަުޅގަ

ތަނަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި އެހެނިހެން  ުނވަތަ އެހެންވެްސ އެހެން ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވ ގޮތަކަށް މި ،ގޮތަކަށް

އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން  ،ތިބި މެންބަރުންތަކެކޭ. އެހެނެއް ނޫން ޖަހަން  ކަންތައްތަުކގައި ރަބަރު ސްޓޭމްޕު

 .ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ެވސް މަސައްކަްތކުރަނީ ވަރަްށ އަމިއްަލވަންތަ ގޮތެްއގައި

ނޑަށް ހީވަީނ  ޔާނަގަވާ. އެ ންނާ ށްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ރައީސް ޔާމީން ވަކި ގޮތަކަށް މަސައްަކތްކުރާކަ ޚިލާފަށް އަޅުގަ

ގެ ރައީސް ނަޝީދު ފައިުބޑުން ނއެމް.ޑީ.ޕީަގއި ތިބި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކަންނޭ

ްނ ގެ މަސައްކަތްކުަރއްވަނއުޅެނީ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވާހާ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަންނޭ ނުލެިވގެން މިއިނައްޓަ

އަހަރު ނުވަނީސް ވެރިކަމުން  3އެންމެ  ޖެހެނީ. އެއީ މި ރާއްޖޭގައި ވެިރކަން ރައްޔިތުްނ ހަވާލުކުރީމާ މި

 ،ހަލާކުކޮށްލީއޭ މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ިއ؛މުޅި ޤައުމު އެްއކޮށް ހަލާކުކޮށްލާފަ އި،ފާދެއްވާފަ ޢުއިސްތި

މިހާ ބޮޑެތި ބަޖެޓުތަކެްއ  ،ވަަޑއިގެްނނެވި ފަހުން ދައުލަތު ބަޖެޓުރައީސް ޔާމީން މި ޤައުުމެގ ވެރިކަމާ ހަވާުލވެ 
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ނޑުމެންނަށް އަަރއިނުގަެނވިގެްނ މި ުރ އޭ ؛ަގއި ރަީއސް ނަޝީދު 2008އުޅެީނ  ފާސްކުރަމުންދާއިރު ވެްސ ައޅުގަ

ނޑު  ،ެއހެންނަމަވެސްއި. މިހާރުވެސް ިތ ހުންނެވީ އެ ޕާޓީގަ  އި.މަނިކުފާނު ވެސް ހުންނެވީ އެ ޕާޓީގަ  އަުޅގަ

 ،ސުންނާފަތިކޮށް، މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަންތަން ހަލާކުކޮށް އި އުޅެނީ ރަީއސް ނަޝީދު ވަަޑއިގަންަނވާފަ ދަންނަވާލަން މި

ނޑަށް ަޖއްސަ ވީމަ  އިނގޭތޯ ތިްނ އަހަރު އިލާފަ އިގެދޮރުތަކާިއ ދޯނިފަހަރާއި ލޯްނޗުތަކާިއ މުޅި ަދއުލަތް ެއއްޮކށް ބަ

ހުރި ގާޟީއަކު ަވގަށް  އި މިތާނގަ އިންުނުކރެވޭނެކަން އެނގިގެން. އިްސތިޢުފާދެއްވިއިުރގައިސްތިޢުފާދެއްވީ. ވެރިކަ

ރު ރަނގަޅު އެޕާޓްމަންޓެްއ ޞީމަރު ނަ ޢުހޯމް މިނިސްޓަރު  އިމިހާރު ގޮސް އެތާނގަ  ،ޮކށް މި ހުރިހާ ކަމެއް އި،ނަގާފަ

ނޑު ބަލަ ޤާ ކޮންމެވެްސ  ،ޓެއްތޯ އިސްޕޯްޓސް ލަ އިނގަ ލިއިުރ އޮތް އެތާއިއިމުކޮށްދިނީމަ އިއްޔެ ނޫުހގައި އަުޅގަ

، އެހެންވީމާ  ؟ކާކު ގަޫބލުކުރާނެ ވާހަަކއެއްތޯ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އީހުންނަނީއޭ. މި އި މާކަރީއެއް އެްއެޗއް އަުޅވާފަ

ނޑުމެން ރަްއޔިތުން އި ވާހަކަފުޅުަދއްުކވާއިުރ އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ މިތާނގަ އި އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން މިތާނގަ  ެގ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެްސ ގަމަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުންނާ ބެހުމަކީ  ނޑުމެންނަށް. އަޅުގަ ބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން އަޅުގަ

ެއއްވެްސ  އިވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެއްކިދާނެ. އެމް.ޑި.ީޕ މެންބަރުން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިތާނގަ އިމިތާނގަ

މި މަޖިލީހުގަިއ  ،ަދއްަކވާ. އެހެންނަމަވެސް ފުޅަކު އެބަ ވަރަށް ފާޑުފާޑު ވާހަކަޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މަޚުޫލފް ކިޔާ ބޭ

 އޮތް އިނެގި ވޯޓުތަކުގައި އެ ބޭފުޅާއަށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނީ އެ ބޭފުޅާ ވޯޓުދިނީ އެ ބޭފުޅާ ހިތުގަ މިއަދާ ހަމައަށް

ކަމެއް.  ންތޯ. މީ އެ ބޭުފޅާ ސުވާުލކުރަންޖެހޭނޫނިްއޔާ ކޮންމެެވސް އެހެން އެްއޗެްއ ޭއގެތެެރއަށް ވަދެގެ ،ގޮތަށްތޯ

 ގެކޮންމެ ދުވަހަކު ރައީސް ޔާމީނާ އަޅަިއގަނެގެން ވާަހކަފުޅު އެބަ ދަްއކަވާ. ަރީއސް ޔާމީން ދިވެހިރާއްޖޭ

ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަކަށް އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުަރއްާވ. ރައީސް ޔާމީން އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު އެ ޤާ

ން. ޫނނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީޤާކުރައްވަނީ ައޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފުރިހަމަ

ކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ ވެރިޔަކު ހުއްޓަސް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ވެރިޔަކަށް މެޖޯރިޓީ އޮތް

 ހޯދުމަށް  އްސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ލުއިފަސޭހަތަ ،ޓަކައި ބޭނުންވާ މަށްވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކިެއިކ ކަންތައްތައް ހިންގު

މު އިޞްާލޙުތައް ގެންަނވާނެ. ރަީއސް އްނޫނުައސާސީާއއި އަދި ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަށްޖެހޭ މުހިޤާޓަކައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ 

ވަންޏާ ެއ  ލާެޙއް ގެަނއި ކަމަށްނޫނުައސާސީއަށް ނުވަތަ ގާނޫނުތަކަށް އިޞްޤާޔާމީން މިއަދާ ހަމައަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ 

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ލޮބުވެތި ، ޓަކައި. އެހެންވީމާ ޮއތީ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް  އިއިޞްލާޙެއް ގެންަނވާފަ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަްނ އޮތީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ެއއްކޮށް ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ  ،ރައްޔިތުންނަށް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރައީސް ާޔމީންގެ މި ސަރުކާރުގައި ތިهللا ބޭފުޅުންނަށް  އްޔިތުން ތިއްބަވާށޭ. ތިފަސް ރަށުގެ ރަ

 . ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ބޭފުޅުންނަށް ތަރައްޤީ ހޯދައިދެއްވާނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަ މާއްދާގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  46ުދގެ ޝުކުރިއްާޔ. އަދިވެސް ހަނދާންކޮށް ދަންނަވަން. ގަވާއ

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގައި އަދަުބތައް ގެްނގުޅެްނވީ ގޮތް ޮއންނާނެ. މިހާރަކަށްއައިސް ަހމަ ވަރަށް ާއއްމުކޮށް ެއއް 

އެހާ  މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަާކ މުޚާޠަބުކުރެވޭއިުރަގއި މެންބަރުގެ ދާއިާރގެ ނަން ެވސް ވިދާޅެއް ުނވޭ. ދެން

އްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ސިޔާސީ އި ގެންދެވުމުން ޒާތީެވވަަޑއިނުގަންަނވަިއ، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުން ކަންކަން ކުރިއަށް 

ނޑު ރިާޔސަތުގަިއ އިންހާ ހިނދަކު މެންބަރުންނަށް މި ކަމަށް  ރޫހުގައި ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނދާންކޮށްދެމުންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަ  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރުވަން. އަުޅގަ

 ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ

ނޑު މިހާ ކު ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަޅުަގނޑު މިއީ ރައީސް ޔާމީން ނަމަޝުކުރިއްޔާ އި  ޑަ އަޅުގަ

ނޑު ފޮނުާވނީ ފަންސާސް ބިލިއަން މި ބަޖެޓުގައި ޖަހާފަ. ޙަޤީޤަތަކީ އަދަދެއް މީގައި ޖައްސާަފއި ނުފޮނުވާނަން. އަ ޅުގަ

އަްށ ނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ އަދަދު ިކޔާލަން އަދަދު ރީތިވެލީމާ އެ މަނިުކފާނުގެ ޕާޓީ

އޮތީ ވަރަށް ޮބޑު  ސަުރކާރުން ހުށަހަޅާފައި މި ފައި،ަދއުލަތުން ހުށަހަޅާ ،އީރީތިވެފައި ވަރަށް ބޮޑު ބަެޖޓެކޭ މި

ނާނެ. ަދްއކަވަން ފުރުޞަތު އޮންއް ުކރައްވާނަމޭ ވިދާުޅވެ ވާހަކަމިވެނި ކަމެ ،ރައީސް ޔާމީން އެެވނި ކަމެއްބަޖެޓެކޭ، 

ޔާގެ ން ރުފިބިލިއަ 24ތަނަށް  ވެސް މި މިދިޔަ އަހަރު ޙަޤީޤަތަކީ މިތާ މި ވާހަކަދެކެވިގެންދަނީ ހުސް ވާހަކަތަެކއް.

ނޑުމެބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔައީ ނޑުމެންއު  ން އެ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭ ހަމަ ވާހަކަދައްކަިއ،. ައޅުގަ  އްމީދުތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ދާނެތްަކމީ ޙަޤީްސ، އެްއވެސް ކަމެއް ކުެރވިފައިދެއްކީ. އެހެންނަމަވެ  ްއޑޫ އަ  ،އިރާޤަތެއް. އަޅުގަ

ރައްޔިތުން  ހާއަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިކަމީ ގެ ބަޖެޓުގެ ތެެރިއން ކުރެވިފައިނެތްިމދިޔަ އަހަރުއަށް ެއްއވެސް ކަމެއް ސިޓީ

ބަޖެޓަށް ރީތި އަދަދެއް ހުށަހެޅިޔަކަސް ެއއަކުްނ  ،ބޫލުކުރަމުންދާ ޙަޤީޤަތެއް. ބަޖެޓް ކިތަންމެ ބޮޑުވިޔަސްގަ

ޞްތެިރ އިޚްލާ ،ފުވެރިސާއިން ،ޔިތުންނަށް ފައިދާއެްއ ނުކުރާނެެއއަކުްނ ރައް  ،ްއ ުނކުރާނެރައްޔިތުންނަކަށް އަސަރެ

މިދެންނެވި  ،ދަނީ ނުުކރައްވާ ސަުރކާރެއް އޮެވގެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މިވިސްނުމެްއގައި ވެރިކަން

މިއަދާ  ިއ،ގޮތާ ފެށިގެން އައި ކުރަމުން ގެންދަނީ. ވެރިކަންއް ނޫނޭ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަން އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރެގެނެ

ނޑުމެންނަށް މިދެންނެވި އިޚްލާޞްތެރިކަން އިރުއި ވެގެން އަ ހަމައަށް ދެ އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ެއ  ،ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ  މަނިކުފާނު ވެވަަޑއިގެންެނވި ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަްތކުރާ ތަނެއް އަުޅގަ

ދާ ތަްނ ގެންވެރިކަންނުކުެރވި ނުހިފެހެއްޓި .ދޭ. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިގެން ދަނީ ނާޤާބިލުކަންފެނިގެނެއް ނު

އީސް ޔާމީނަްށ ރައްޔިތުން އެއް ކަމަކަށް ރަރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. މިކަމާ މުޅި މި

ހުސްވެަފއި  ބަލަން މުޅި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންއެ ަމންޒަރު  ،ގެ ނުކުޅެދޭކަންރަީއސް ާޔމީން ،ނުކުެރވިވެރިކަން
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މީހާއިން ދައިގެ ަރއްޔިތުއެްނމެ އާ ؛ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ގަބޫުލކުަރންޖެހޭ ކަމެއް. މުޅި މިއީ ކަމީ މިތިބި

 ޓްރޭޓް މިއެންމެން ކޮންސެން، ހަމައަށް ެވސް އެންމެންގެ ިވސްނުން އާމީހާއެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ރަްއޔިތު ފެށިގެން

އަެނއް ދުވަހު  .ކުރާނެދަމާ ނުކުރޭ. މާދަމާ އެަކކު ަވކިދޭތެރޭ. ސަރުކާރުން މިއަދު ކުރި ކަެމއް މާ ވަނީ މި ސަރުކާރާ

އިބު ގެންދިޔައީ ރައީސް ޔާމީނަށް ދެ ނަކުރާނެ. މި ދެ އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއަނެއް މީހާ ވަކި

މިހާރު ގެންަނާވނެ ބޭފުޅަކު ނެތިގެން އެ  އި،އީސުްނ ވެްސ ބޭުރކޮށްލައްވަ އިބު ރަދެ ނަ ިއ،ރައީސުން ގެންނަވަ

 ،ނަމަ ކުަރއްވާލާޞްތެރިކަން ހުރެގެން ވެރިކަންދަނީ. އިޚްމަންޒަުރ އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެންމަނިކުފާނު އުޅުއްވާ 

ނޑުމެންގެއްކަންތައްތައް މާ މުހި ކުރަންޖެހޭ ރަނގަޅު  ،ރަްއޔިތުންނަށް މި ދައުލަތް މު. އަޅުަގނޑުމެން އެބަެޖހޭ އަޅުގަ

ނިވަން މުއައްސަސާަތްއ މި ދައުލަތުގައި ހުރި މި ،ނަމަ ކުރަންޖެހޭޚްލާޞްތެރި ގޮތުގައި މަަސއްކަތްގޮތުަގއި އި

ނޑުެމން އެބަމިނިވަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ޖެހޭ މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާޙުކުރަން. ކުރަން. އަުޅގަ

ކުރަން. ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ޚިދުމަތްދޭން ހުރި ތަންތަން ރަނގަޅު ސް ައޅުަގނޑުމެންގެސް ދެންވެވެނޫން

ެތއްަގއި މި ަރއްޔިތުްނގެ ގޮ ތަން. ާޚއްޞަ  ނެތިދާ، ނީ މި ތަންތަން މިހާރު ހަލާކުވެދައަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިެގން

 އީ އެ ތަނަކުން ނިންމާ ކަންތައްތަކަކީ އެ ،ނާވެމި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބި؛ ސްމަޖިލި

އޮތީ  ސް މިން އަންނަ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިތިމަން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާކުރާނެ ތަނެއްެގ ގޮުތަގއި ބަލަމު

 ރާ ތަނުން މިކު . މި ތަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކެްއ ނޫން. މި ކިލަނބުވެފަ

 އިއެ ނުބަ  ؛ގެ ސިޔާސަތުތައް ރައީސް ޔާމީން ،ގެ ވެިރކަން ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަަކކީ ރައީސް ޔާީމން

 ،ނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންކޮށް ޤާ މަުގފަހިވާނެ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ  އެ ކަްނކަމަށް ،ެދއްކުމާއި ރޭވުންތައް ދިފާޢުކޮށް ވާހަކަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ.  ކުރަމުން މިންއް ކުރުން. ގާނޫނުަތއް ބައްޓަކަންތައްތަ ދަނީ. މި ޙަޤީޤަތް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ިމހިރަ ކަންތައްތައް މިހެން ޮއވެގެންެނއް ކިތަންމެ ބަޖެޓް  ބަލަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޔަސް ކަންތައްތަެކއް ހުށަހެޅި ކިތަންމެ ަބޖެޓް ބޮޑުކޮށް ކިތަންމެ ރީތީ އަދަދެއް މި ތަނަށް ،ބޮޑުކުރިަޔކަސް

ށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ޕީ.ޕީ.އެމަ  ،ބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ނުދާނެ. އަޅުަގނޑުެމންގެ މި މަޖިލީހަށް ނިސްކުރެިވގެން

 . މި ކަންވެްސ ކަމެއް ނުކުރެވުނު މެންބަރުން ވެސް އެއްބަްސވެަވޑަިއގަންނަވާ އެ ބޭފުޅުްނގެ ދާއިރާތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު

ވަނީ ާރއްޖޭގެ އެންމެ ވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި ިނސްބަތްހަރު ެވސް ކަެމއް ނުކުެރވޭ. މި އަހަރު ވެސް ކަމެްއ ނުުކރެއަ

ެއ ތަނުން ބޭނުންވާ ކަމެއްަގިއ  ،ތަުނން ބޭނުން ނުވާ ލޯތްބެއް އެ ،އެތަނުން ބޭނުން ނުވާ ވޯޓެއް  އަށް.ބޮޑު އާބާދީ

އެ  ،އެ ތަނަށް ކަންތައްތައް ކުެރިވގެން ؟ވަަޑއިގަންަނވާނީއިގެން ވޯޓު ލިބިލައްވަ ަގއި ކުރިމަތި 2018ކިހިނެއްތޯ  ދެން

. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުްނ ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ކުެރވިގެން ނޫނީ ަރއްޔިތުްނގެ ޯލތްބެއް ނުލިބޭނެ ،ތަނަށް ބޭނުންވާ

މް ލިބިގެން ތިރާޙްގެ ލޯތްބާއި އިޖޭގެ ަރއްޔިތުން ަރީއސް ޔާމީނެއް ބޭނުމެއް ުނޭވ މި ރާއް ،ނީއަޅުަގނޑު ދަންަނވާ

ހުށަހަޅުއްވާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުްނ  ށްމިދެންނެވިހެން ބަޖެޓަ ،ންމިހެ، ހީވެރިކަންކުަރްއވާކަށް. އެހެންނަމަ
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ނުޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ގެ ބަޖެޓް މި ތަނަށް ފޮުނާވކަށްއެ ކަންތައް ނުކުެރވި އަނެްއ އަަހރު ިއ،ވަޢުދުެވވަަޑއިގަންަނވަ

 ،ދަނީ. ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އިތުރުވެ މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް އިތުރުވަމުން މި .އެބަޖެހޭވިސްނަން 

މިހާރު ނިކަން  .މަތިބަރު ސަރުކާރެކޭ ަސރުކާރުަގއި މި ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިާދޅުވީއަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ 

ބޮޑު  ރުފިޔާއަށް ވުރެން އަ މިލި 200 އިއުފައްަދވަ ނަ ސިޔާސީ މަޤާމުތައްގި ސަތެކޭއަށް ވުރެ ފަސް !ބައްލަވާ

އަދަދަކުން ެއ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ދޭން އެބަޖެހޭ. ކިހިނެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ އާދަިއގެ ނިކަމެތި 

 ،. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެގކޮޅުމިހިރީ ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތް ؟ގެ ޒަރޫރީ ކަންތައްތައް ފުއްދާނީރައްޔިތުން

ނޑުމެން ކިޔަީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަ އެ ބޭފުޅުން ތިއްބަވަން  ޮކށްނޫނުއަސީސީން ކަށަވަރުޤާނުޑވަރޭ އަުޅގަ

ނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަމިއްލަ މިގެންދަ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ފެނިށްފައި ހުންނަ ތަންތަނަވާދައްހަ

ޖެހިއްޖެ ކަމެއް. ޅުަގނުޑމެން ވިސްނަންާޔ ޚަރަދުަވމުން އެ ދަނީ. މިީއ އަ ހާސް ރުފި ކޮޅަްށ ދުވާލަކަްށ ފަސްދޮަޅސް ހަގެ

ުކރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އް ޫނން މި ފެންނަނީކީ. ވެރިކަންކަމެޚްލަޞްތެރިއިތައްތައް މިހެން އޮެވެގންނެއް މި ކަން

އަށް ަފއިދާެއއް ނުކުރާނެ. ރައީސް ފުަރތަމަ ރައީސް މީހާ ރަނގަޅުެވގެން ނޫނީ ރައްޔިތުމީހާ .އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތް

ގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމެްއ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ ބޭފުޅެއް ކުރަނީ. މި ރާއްޖޭގެ ެވރިކަމާ މީހާ މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް

މެ މޮޅު ވާހަކަ ކިތަން ،ކިތަންމެ ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް ިވޔަސް ،ރައްޔިތުންނަކަށް ކިަތންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް އޮތަސް ނެތިއްޔާ

ރަތަމަ ވެރިކަމަށް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ރައީސް ޔާމީން ފުަސރެއް ނުކުރާނެ. މިކަން ގަޫބލުއަކުން އަދެއްކިަޔކަސް އެ

ިސޔާސީ  އިއުުލ ކިލަނބުޮކށްލުން. ރާއްޖޭގަ ޙަމަސަްއކަތަީކ ރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ މާކުރަްއވަން ެފއްެޓވި  ވަަޑއިގެން 

. އެ ކަމުގެ ވަން މަަސއްކަތްކުެރްއވީއްކުރަ އްތައް ބައްޓަންރާއްޖޭގެ ކަންތަ ވާދަވެިރކަން ނޯންނާނެ ގޮތަށް މި

ޔައީ މި ރާއްޖޭެގ ކުރެއްީވ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަްށ ވެގެންދިއިބު ވެސް ބޭނުންްއގެ ގޮުތގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ނަބައިވެިރއެ

ތައް މިހެން މިއަދަދާ ހަމައަށް މި ހިނގަމުންދާ ކަންތައް ،ހަލަބޮލިވެ  ،ހަލާުކވެ ،ކިލަނުބވެ ޙްސިޔާސީ މަސްރަ

ދިއުން. މި ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ވާަދވެރިކަން އޮްނނަންޖެހޭ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ޮއވެގެން ެއއް ހިނގަމުން

ޖެހޭނީ. އަިދ އެ ވަޢުދުތަކުަގއި ދެެކވޭ ން ވެރިކަމަްށ ވަޑަިއގަންނަވަންޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީން ވާ ަވޢުދުތަކުގެ ތެރެއި

ނޑުމެން މިދެންނެވި ކޮންސެޕްުޓގައި ވަޢުދު ފު ،ވާހަކަތަކަށް ސޫުލަގއި މި ރާއްޖޭަގއި މިދެންނެވި އު ،އްދަްނޖެހޭ. އަޅުގަ

ވެސް މިކަން ފެިނގެެނއް ނުދޭ. ރައީްސ ޔާމީން  ކުާރިއރުނޫނުއަސާސީން ކަަށވަރުޤާ  ،ކުރަން ހުށަހެޅިވެރިކަން

ަލވާ މި ބަޖެޓް. ަރއްޔިތުން ނިކަްނ ބައްަލވާ މި އެކު. އެހެންނަމަވެްސ، ނިކަން ބައް ވަަޑއިގެންެނވީ ވެސް ވަޢުދުަތކަކާ

ނެތް. މި ބަޖެޓުގައި ަރއީްސ ޔާމީން ެވވަަޑިއގެންނެވި ވަުޢދެއް ފުއްދުމަށް ޓަަކއި އެްއެވސް ކަމެއް ކޮށްފަެއއް  .ބަޖެޓް

ޅުން ބޭނުންވާ ަކމަކީ މި މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ެއ ބޭފުޅާެގ ޕާޓީގެ ބޭބޭފު ތްހަމައެކަނި ކުެރވިފައި އޮ

ރަްއޔިތުން އޮުޅވާލަިއގެން އެ ކަންތައް ކުރުވުމަްށ  ،ރަށުގައި މީހުން ބައިިތއްަބއިގެން ކުދިކުދި ރަށް ،އާދަިއގެ ކަންކަން 

ފުޅާ ިވސްނުމުގައި ރާއްޭޖގެ ބަޖެޓު  ،ބޮޑު ،މި މެންބަރުން ބޭނުންވާ ކުދިކުދި ކަންކަން ކުުރމަށް ޓަކައި ،ޓަކައި
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ސް ުއސޫލެއް މި ބަޖެޓަކުން ފެްނނާކަށް ނެތް. ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ ނިންމާލަމުން ވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ެއްއވެ

ސް މި ަސރުކާރުން މި ވެރިކަަމކުން އްބަުއއްމީދުތަކެއް ކޮށްގެން ތި  އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަްށ ކިތަންމެ

ކުރަން ގޮުތގައި ވެރިކަން  ކީ މިދެންނެވިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ުއއްީމދުކުތަކެއް ފުއްަދއެއް ނުެދވޭނޭ. ރައީސް ޔާމީނަ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެ ބޭފުާޅެގ  ކުޅަދާނެ ކަމެްއ ެއ ބޭފުޅާގެ  އުޅުްއވާ ބޭފުެޅއް ނޫނޭ. އެ ނެތޭ. އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ނަމުންދާ ދުވަހެކޭ. ޝުކުރިްއޔާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ފެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި  މެންބަރު އި  ދާިއރާގެ ކެލާްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޔާ ޝުކުރިއް

 ޢަލީ ޢާރިފަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ކެލާ

ދައްަކވަމުްނ ކަދުަވހު ވެސް ވާހަ ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑު ކުރީ`. ޝުކުރިްއޔާ އި

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް އަންދާޒާއެްއގެ ގޮުތގައި ކޮންމެ އަހަަރކު ވެސް ކުިރއަށް އޮންނަ  2016 ،ދެންނެވި ފަދައިން

ގެްނނެވި ބަޖެޓަކީ އަންދާާޒއެއް.  ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރައްަވއި 2016 ވެސް ބަޖެޓް ގެނެވޭނީ. އެހެންވީމާ، މި އަހަރު

ބަޖެޓެއް. ދެންމެއަުކ ކުަތެކއް ހާސިލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައި ުހރި އަޅުަގނޑުމެން އުއްމީދު

އަށް އެްއވެސް ކަެމއް ނެތޭ. މި ރާއްޖޭގެ ތަރަްއޤީ، ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި އި

އެ މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެްއވެސް  .ން ބޭނުންއަުރވަ މަނިކުފާނު ނިކުމެވަޑަިއގަްނނަވާއިރު ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެ

އޮންނަ ތިން  އަތޮުޅ ހިތަދޫގައި މި ކުރަްއވާ ާދއިރާެއއް ނޫން އަްއޑުޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުމެންބަރަކު ރައް

ދީ ވެސް ެއ ނޑު ައޚް އިބްރާހީމްއަެނއްކާ އަުޅގަ ؛ައށްާދއިރާ 3. އެ ެއއް ާދއިާރއަކީ ވެސް ދާއިރާއިން ކުރެ 

 ން ފަސްމިލިއަ 289ދާއިާރއަށް  3. އެ އަރުވަން އަުޅަގނޑު ބޭނުން. ހަމަ ހަނދުމަފުޅުކޮށްކުމެވަަޑއިގަންަނވަނީނު

ނ ،ވީސް ހާސް ދުިއސައްތަ ފަންސާސް ރުފިޔާސަތޭކަ ސައު  ން ރުފިޔާ އެ ތިން ަޑކަށް ދުއިަސއްތަ ނުވަިދހަ މިލިއަާގތްގަ

މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްަވއި 2016އޮތީ އެ ފޮތް  މި ؛ދާއިރާއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި

މް.ޑީޕީގެ ބޭފުޅުން އެ ،ޔާމީން ކަންތައް ކޮްށދެއްވަނީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެންބަރުންނަށޭهللا އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، ރައީސް ޢަބްދު

ވިދާޅުވުން އަޅުަގނޑު މި ކު ވެސް ނެތޭ ވިދާުޅވާ ކަށް ެއްއވެސް ަކމެއް ކޮށްދެއްާވކަށް ވިސްނުްނފުޅަތިއްބަވާ ތާ

ގަިއ ވަރަށް ތަފްޞީލުޮކްށ ވެސް މި ފޮތް އޮންނާނެ. މި ފޮތު ެއ ބޭފުޅުން އަުތގައިމި ފޮތުަގއި؛ ދޮގުކުރަނީ. 

 ؛އަތޮުޅ ހިތަދޫގައި  ކުރަްއވާފަިއ އެބަހުރި ެއ ބޭފުޅުން ދައުލަތުން ސަުރާކރުން ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުާވ ައއްޑުބަޔާން

މާލެ ފިޔަވައި ަރްއޖޭގެ އެްއވެސް ރަެށއްގެ އެްނމެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ގިނަ  ،ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިްނ ތެދެއް
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ުކރައްވާަފއި އޮތް ހިސާބެްއގެ ށަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކުރެއްވުމަށް އަންާދޒާއަތޮޅު ހިތަދޫ. އެ ރަ ރަށަކީ އަްއޑު

ލީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ެއ ނިމުނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ަދއްކާކަށް ސިޔާސީ ވާހަަކއެއް ދަންަނވާ  ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ،ޤައުމީ ވާހަކަެއްއގެ ގޮުތގައި  ،މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުންނެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ރާއްޖޭަގއި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން  . މިމީހުން އެބަ ތެދުވަންޖެހެއޭ 85މިތާނގައި މިތިބަ ، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަނެއް  ،ކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަެއއް ދެްއކިޔަސް ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫޢަ، ވާހަކަދެްއކިޔަސް 

 185މި ރާއްޖޭގައި މީހުން  ،ކީދެއްާވ ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަނަ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަމަ އެ ބޭފުޅުން

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ތަރައްީޤގެ ުއސްމިންތަކަކަށް ގެންެދވޭނެ  ރަުށަގިއ އުެޅގެން 200ތަ އި ުނވަރަށުގަ މި ރާއްެޖ އަުޅގަ

ނުން ހިމެބެހިފައި ަވނީ އެންމެ ފަހުގެ ބޯ ިމ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިނޯންާނނޭ.  ހަމަ އެްއވެސް ގޮތެއް

ވަރަކަށް ރަށް  30ނުވާ މީހުން ހަމަ 500ަރށުގެ ތެރޭަގއި  185ރަށަށް. އެ  185ްއޔާ ދައްކާ ގޮތުން ކަމަށް ެވއްޖެ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. މި ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އްޙީ މަރުކަޒަާކއި، ވެސް ހަމަ ސްކޫލަކާއި، ޞި  އެބައޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

މެ.  ންޖެހޭ ވެސްމާރާތެއް އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. ހުންނަހާއި، ރަށު ކޯޓާއި، ިމއިން ކޮންމެ އިމިސްކިތާއި، ރަށު އޮފީ

އެއީ ހަމަ އަސާސީ  ،ަނރުދަމާ ،އަނެްއކާ ބަނދަރު ؛އެހެްނނަމަވެސް، މި ކަްނކަން ކުުރމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އްޙީ މަރުކަޒާިއ ބޭސްފިހާރައާއި ހުރިާހ ކަމެއް ައޅުަގނޑުމެން އެަބ . ދެްނވެސް ޞި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި

ނޑުމެން އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެއި މި ދައުލަތަށް، ވެސްކޮށްދޭންޖެހޭ. އެހެންނަމަ ކަމަްށ  އްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ން ރުފިޔާގެ ތެެރއިން ބިލިއަ 17ބިިލއަން ރުފިޔާ.  17ށް ވެސް މި ލަފާކުރެވެީނ މި ލަފާކުރެވެނީ މިއަންނަ ައހަރަ

ޭއގެ ދަށުން  ،ދައުލަުތގައި ހުރި އެިކއެިކ ވުޒާރާތަާކއި ،ދައުލަތުގެ ެއކިެއކި ވަޒީފާތަުކގައި ތިއްެބވި މުަވއްޒަފުންނަާށއި

ެވސް ހުރިއްޔާ ހުރި މިިނަވން ދެން، އަތޮުޅ ކައުންސިލްތަާކއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަާކއި ،ހިނގާ އޮފީސްތަާކއި

ނަްށ އެ ތަ ،މި ހުރިހާ ތަެނއް ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ އިާދރީ ކަންކަމަށް ،ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، މުއައްސަާސއަކާ 

ނގާ އަދި ަތކެްއޗަށް ހިނާގ އެންމެންނަށް ހި ޚަރަދުެގ ގޮތުަގއި،މި ެއންމެންގެ ރިކަރަންޓު  ،ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުން

ބިލިއަނަށް ވުރެ ިގނަ ރުފިޔާ އެަބ ހިނގާ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކިތަންމެ  16ރީކަރެންޓް ޚަރަދެްއގެ ގޮތުަގއި 

ނެއްހާ ރުފިޔާ. އެހެންވެ އަޅުަގނޑު މި ކައި ދެން އޮްނނަނީ އެންމެ ބިލިއަށް ޓަކުރުމަވެސް ރާއްޖެ ތަަރއްޤީ ލާފައިނަގައި

މަކީ މި ކަންކަ ރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯުރކޮށްދިނުމާ،އްޙީ ޚިދުމަްތ ފުނުންވާ ނަރުދަމާއާއި، ޯބފެނާއި، ޞިބޭ

ނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކޅަދާނަ ަކމެއް ނޫން އި  ނޑު ،އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ މެން ކޮންމެ މީހަކު އަިމއްލަ އަުޅގަ

އަމިއްލަ ޢާއިލާ ތެރެއަށް ބަލައިލިޔަސް އެކި ދަރީންނަށް އެކި ކަންކަން  !ޢާއިލާ ތެރެއަށް ބަލައިލަމާހިނގާ

ކީ ނޫން. ެއއް ދަރިޔަކަށް ވުެރ އަެނއް ދަރި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކޮށްެދެވނީ އެކި ވަރަށް. އެީއ ކޮށްޭދން ބޭނުންވާތީ

އަށް ލިބޭ ެއއްޗަކުްނ ދުންތެރިކަން ނުހުންނާތީވެ. ތިމާފު ނުވަތަ ލޯބިނުވާތީީކ ވެްސ ނޫން. ވެްސ ނޫން.ވާތީކީ ދެކެ ލޯބި

ެވސް ފޯރުކޮށްދެވުނީސް. މިއަދުެގ  އެއްޗެއް ހުރިހާ ދަރީންނަށް ހުރިހާ، ފުދޭ މީހަކު ނަމަ ؛ހުރިހާ ދަރީންނަށް
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ނޑު މިދަންނަވާލީގޮތް ހަމަ އެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސްމެްނގެ ޤައުުމގެ ހާަލތަކީ ެވސް އި އަޅުަގނޑު  އަްއޑު . ދެންމެ ައޅުގަ

އްަޒތްތެރި ރައީސް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ކެޕިޓަލް ނަގާަފއި އި ؛ އަތޮޅު ހިތަދޫއަކީ މި ރާއްޭޖގެ މާލެ ފިޔަވައި ކެޕިޓަލް 

އެހެންވީމާ، އެ ރަށަށް  ށޭ.ްއޒަތްތެރި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އެންމެ ގިނަ ރަން ދިވެހި ރައްޔިތުން، ލޮބުވެތި އިދެ

ނޑުމެްނނަށް ޝަކުވާ 290 ،ންމިލިއަ 280 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއއް ކޮްށގެންުނވާނެ އި މިލިަޔން އޮތުމަކުން އަުޅގަ

ކުރަން. އްފަްސުކރެވޭނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމު އަޅުަގނޑުމެން ބަލަްނވާނީ ާރއްޖޭަގއި މީހުން މަދުން މި ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް އެ

ނޑުމެން ހޯދާ ކޮންމެ ްޕރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއެ ނޫނިްއޔާ އަ  އަނަކުން ޅުަގނޑުމެންަނށް މިކަން ނުކުރެވޭެނކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން ނެރެންީވ  އިނގޭ. ެއހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ަގއިގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ހުންނަންވީ ހިްތވަރެއް. އަުޅގަ

ރަށުގައި ތިއްެބިވ އި ދެން މިދެންނެވި ކުދިކުދި ރަށްމީހުންނާ 85ހުރިހާ ދިވެހި ރައްިޔތުން. މިތާ މި ތިއްބެވި  ،ޒުމެއްޢަ

ނޑުމެ ން ތަރައްީޤ ބޭނުން ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ ބޭފުޅުންނާއި އެންމެން ނެރެންވީ ޢަޒުމެއް. ހިތްވަރެއް ނެެރގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކާބަފައިއެއްފަްސވާން މަސައްކަތް  ނޑުމެންގެ ހަރު ނޫނިްއޔާ  ،ގެ ތެޭރގައި ންކުރަްނވީ. ބަެއއް އަުޅގަ އަުޅގަ

ތިމަންނަ ނުދާނަމޭ. މިއީ ތިމަންނަގެ އުފަން  ނ،އުހޫ ނ،އުހޫ  ،އުމުރުފުރައިގެ ތެޭރގައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެދާނެ

ެއއް ކަމަުކ ަޙޤީޤަތުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ންނަ ނުދާނަމޭ. އެހެން ވިދާުޅވިރަށޭ. މި ތަން ދޫކޮށްފައެްއ ތިމަ

ކަން ރަނގަޅަށް ނޑުމެންނަށް ފައިދާ ޮބީޑ މި ގޮތްއްޔާ އަުޅގަަގޅަްށ ވިސްނައިެދިވއްޖެަގނޑުމެންނަށް ރަނއަޅު

ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ދާދި ވެސް  ވާނެކަމީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޝައްކެއްއްޔާ އެ ބޭުފޅުން ބަދަލުއްޖެ ެދވިއިވިސްނަ

ނޑު ދިަޔއިމިދާކަށް އަތޮުޅ  އަތޮޅަށް. މ. ން މ.ދުވަހު އޮތް ަރއްޔިުތންގެ މަޖލީހުގެ އިންތިޚާބެްއގަިއ އަުޅގަ

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ ދޫގެ ސްޫކލުގައި އިމަންރު ދާއިާރަގއި ހިމެނޭ ރަށެއް. ރަތްމަންދޫއަކީ ދިއްގަ. ރަތްއަށްރަތްމަންދޫ

ންގެ ދަރިވަރުން ކިަޔވަނީ. ެއ ސްކޫލްގައި ުމވަްއޒަފު 9ކުދިން.  9ކިަޔވަނީ  ،ސްކޫްލގައި ިތއްބަވަނީ !އަުޑއައްަސވާ

ނޑު މި ؟ީކއްތޯ ެއތާ ކުރެވޭނީން ވިސްަނވާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. . ދ10ެއަދަދު  ދަންނަވަނީ. އެ ރަުށަގއި ތިިބ  އަުޅގަ

ނުންވަނީ ބަދަލުވާށޭ. ެއކަހަލަ މީހުން ބޭ 92%ރައްޔތުންގެ ތެެރއިން އެ ޭބފުޅުން އަޅުަގނޑު ގާތުަގއި ވިދާޅުވި 

ނޑުމެން އިްސކޮކަހަލަ ރޫހެއް ނެރެ ޢަޒުމެއް، އެ ސްނުންތޫނު މީހުންނާ ވެސް ވި  މިއަށްވުރެ، ތިބަ މީހުންްށ މިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެގެްނ ދަވާފައި ތިބި ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަމާނައަކީ ިރސަރޗް ހައް ،ދަްއކަިއގެންވާހަކަ ދައްަކއިގެން އަުޅގަ

ަޤއުމީ  ،އް ނެެރގެންަޤުއމިއްޔަތެ !އެމް.ޑީ.ޕީ ދޫކޮށްލާ !އެބަ ނެރެންޖެހޭ ގޮތެއް. ސިޔާސީ ޕީ.ޕީ.އެމް ދޫކޮށްލާ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ެއއްފަސްވާން. އެއްފަްސވާން ިމ ޖެހެނީ . ތަރައްޤީ ެވސް ވިސްނުމެއް ނެެރގެން ައުޅގަ

ނުޑމެންގެ ޙައްޤުަގއި ދިވެހީންެގ ވެސް ެއއްފަސްވާން ޖެހެނީ. އަޅުަގނޑުމެން އާބާދީތައްއެއްފަްސވާން ޖެހެނީ. އަުޅގަ

ނޑު ނިންމައިލާނަންމެ މިސާލަކުން އަޙައްޤުަގއި. އެ ނޑުގެ އުފަން ރަށަކީ ހއ.  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިން ޅުގަ އަުޅގަ

 .... އެާތނގައިމީހުންނުވަ ސަތޭަކއެއްހާ އެތާނަގއި ުއޅެނީ . ވަށަފަރު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި  އްޒަތްތެރި އި  ާރގެއަުރވަނީ ަވިއކަރަދޫ ދާއި ްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކުވން: ވަިއކަރަދޫ

ައޅުަގނޑު ވެްސ ބަޖެޓުެގ  ؛ވަަނ އަހަރުެގ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް  2016 .ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. `ޝުކުރިއްާޔ އި 

ނޑުމެން ބަޖެޓަކީ ނެލަން ަގސްތުނޑު ވެސް ެއއްެޗއް ބުކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ  ކުރާތީ ފުރުޞަތަކަށް ެއދުނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް  ނޑުމެން ވެސް ވަރަށް އުްއމީދީ އެއްެޗްއގެ ގޮތުަގއި ދެކޭ ވަސީލަތެއް. އަުޅގަ ައުޅގަ

 ޤައުމަށް ވަރަށް ،ރަށްތަކަށް ،ަތކަށްއިރާށަހެޅިގެން އަންނައިރުގައި އެ ދާވެސް ބަޖެޓު ހު ކޮންމެ އަހަރެއްަގއި  ،އުއްމީދަކީ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިބޮޑެތި ތަރައްޤީތަެކއް އަންނާނެ  ދަނީ  ކަމުގެ ުއއްމީދު އޮތް ަވސީލަތެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

ގޮތުން މި ބަޖެޓަކުން ފެނިގެންދާ މަންޒަރު. ޚިލާފަށް މި ވެރިކަމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ މާޔޫްސކަްނ މިއިން ކޮންމެ މިއާ

ނޑުމެންނަށް  2015އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަންޒަރު ދެއްކުމުގެ ގޮތުން  ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އެ  ،ަވނަ އަހަރު އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ދޭނެއިހިމަނަ ހިމެނޭ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ަގއިމެންބަރެއްގެ ދާއިރާ ކަމަށް ބުނެ އަޅުގަ

 ،ވާނީ ވަިއކަރަދޫެގ ނަރުދަމާ. އެހެންނަމަވެސް ވަނަ އަހަރު ހިމަނާފައި 2015 ،ައޅުަގނޑު ހިމަނާފައި އިންދާއިރާ

އަދި  އި،ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިުރގައި މިކަމުގެ ެއްއވެސް މަސައްކަެތއް ފެށިފަ 2015އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެ . ިމގޮތުން އަުޅަގނުޑ އިގޮުތގަގެ ދިޔަ ކަމެއް ންނަށް މި އުއްމީދު މާޔޫސްެވގެންމިހާތަނަށް ނެތުމަކީ އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު.  2015ރަުށގެ ތެޭރގަިއ  ިހމެނިފައި  43 ެވސްެގ ނަރުދަމާ، ފެނުގެ ނިޒާުމ ނެއްަލއިދޫ ،ފާހަގަކޮށްލާނަން

ވަނީ ނިޒާމުން ގެއްލިފަ.  ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފޮތް ައިއިއރުގައި ނެތްަލއިދޫގެ ފެނުެގ ނިޒާމު 2016 ،އެހެންނަމަވެސް

ނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮ ދޭތެރޭގައި އިތުރު މާޔޫްސަކމެއް އުފެދިގެން މި ނޑަށް މި ބަެޖޓާމިކަމުން އަޅުގަ  ުތގައި ދަނީ. ައުޅގަ

 ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާޔޫސްކަން ފެންނަ ންމިއި ،ތަަކީކ މި ބަޖެޓު. އެހެންނަމަވެސްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އުއްމީދު

ނޑުމެންނަށް ވޯޓުލުމާވަންޏާ ބަޖެޓަ ނޑު ގަބޫލުކުާރ ދޭތެރޭގަ ށް އަޅުގަ އި އިތުރު ވިސްނުމަކަށް އެބަ ދާންޖެހޭ. އަޅުގަ

 ،ދުވެފަ. އެހެންނަމަވެސް ޢުއިވެންޏަށް ފްލެޓް ދޭން ވަނީ ވަތަކުގެ ތެޭރގައި އަލަތު ކަ ދުޢުއި ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެފަިއވާ ވަގޮތުގަ 

ސް ނަޝީދު ވެިރކަމާ ލާއިުރ ރައީތަންކޮޅެްއ ކުރިއަްށ ޖެހި ،ދާ މަންޒަރަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ މި

ވެރިކަން  ،ިތން އަހަރު ނިމި ،ބިލިައން އޮތް. އެހެންނަމަވެސް  10.5އިރުަގއި ދައުލަުތގެ ަދރަނީގެ ގޮުތގައި ހަވާލުވި 

ބިލިއަން  9ން އަހަރު ގެ ވެރިކަުމގެ ތިއެމް.ޑީ.ޕީ ިއ،ބިލިއަނަށް އަރަ 19ބަޣާވާތަކުން ަވއްޓާލިއިުރގަިއ 

 ،ެއހެންނަމަވެސް މި ވެރިކަން ؛ށް އެަތްއ ކަންތައްތަެކއް ކުެރވިޢީ ރައްކާތެރިކަމަިވއިރުަގއި އިޖުތިމާ ދަރަނިވެރި

ރަނި. އަރާ ދަ ިބލިއަނަށް އެބަ 46ގޮތުން ިވއްޔާ  ދާއިރު މި ބަޖެުޓ ބުނާއަހަރު ނިމިގެން 5ްނ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވެރިކަ
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ލިބޭ  ޏަށްއަލަތު ކަިއވެން ،ޓުގެ ބަދަލުގައިކުރެވެނީ އަލަތު ކައިެވންޏަށް ދޭ ފްލެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާނަ މި އިންމި

މި ސަރުކާުރ  ށްދަނީ. އަޅުަގނޑަ ބޮލުަގއި ދެ ފްލެޓުެގ ދަރަނި އަުޅވާލުމުގެ މަންަޒރެއް ސިފަެވގެން މި ގެ ކުއްޖާ

 ދަރަނި މުޅި ރާއްޖޭގެ ގެބިލިއަން 27ދާއިރުގައި މި ަސރުކާރުން ހަމައެކަނި އަަހރު ނިމިގެން 5މި  ދާއިރުަގއި،ނިމިގެން

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އީއަޅުާވ. މި އެބަ އިމެންގެ ބޮލުގަންއެ  .އަުޅގަ

މިއިން އެްއވެސް  ،އެހެންނަމަވެސް .ކިޔަނީ ރައްޔިތުންނަށާއި ޤަުއމަށް ހެވާއި ލާބައަށް ެވސް މިއަޅުަގނޑުމެން އަބަދު

ނުދާކަމީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ެއއް ން މިއަދާ ހަމައަށް ފެނިގެންއް މި ސަރުކާރު ހުވާކުީރއްސުރެ ފެށިގެކަމެ

މިއިން އެްއވެސް  ،މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާއި ހުރިހާ ބާރެއް ލިބި ؟އްސަލަ. މި ސަރުކާރަށް މަދީ ކޮންކަމެއްތޯމަ

ނޑު ދޭތެރޭަގއި ިދވެހި ރައްޔިތުން އިތުރަށް ވިސްނަ ކާރާދިއުމަީކ މި ސަރުކަމެއް ުނވެ ދާ ންޖެހޭ ވިސްނުމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ،އެދޭހާ މިންވަަރށް ކަންކަން ުނވެދާނެ. އެހެްނނަމަވެސް .ގަބޫލުކުރަން ކޮންމެވެސް މިްނަވރެއް ވުމަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން . އްޒަތްތެިރ ރައީސްވަނީ. އި ވެސް ނުެވގެންދާތީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑު މި ެއވަރު .އުއްމީދު

ގުޅިފަ.  ރިޒަމާނަނީ ޓޫންެދއް މި އޮޞާތިޤްއްޭޖގެ އެންމެ ވަުރަގދަ އެއް އިރާ ،މި ކުރާ ވަކާާލތަކީ ފެށުނީއްސުރެ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ހދ. ،އެހެންނަމަވެސް ނުޑ ރޫމްޙްއަތޮޅަކީ މިކަމުން މަ އަުޅގަ ވެފައިވާ އަތޮޅެްއކަން އަުޅގަ

ވެްސ ދިގު ތާރީޚުަގއި އަދި  އަހަެރއްގެ ުތން ސާޅީސް އެަތއް ދަނީ. އެގޮ މި ގައިށް ފާހަގަކުރަމުން ިމ މަޖިލީހުތަކުރާރުކޮ

ދިހަ އަހަރު ވެފަިއވާ ރަށްަތއް އެބަހުރި.  ،ބާރަ އަހަރު ،ޯސޅަފަނަރަ، ދެވި  އަތޮޅުަގއި އެތަްއ ރަށްަތކެއް ކުްއޔަށް ހދ.

ނއިއްކަތް ިމހާތަނަށް ފެށިފަމިއިން ެއްއވެސް ރަެށއްގެ މަސަ  ،އެހެންނަމަވެސް ޑުމެން މި ބަޖެޓުންނާއި ނެތުމަކީ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ިމ  ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. ކުރުމުގަިއ އިތުރު ޮބޅެއްޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުން ނިކަމެތިއަ

އިމުކުރުމަކީ ޤާވަހަކަށް ެވސް އަ ރިޒަމްގެ ރަެށއް ވީހާ ަގިއ ޓޫ. ހދ .ެއކު ެވސް ދަންނަވަން ސަރުކާރަށް އާދޭހާ

ލައިޫދއަީކ އްަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ނެދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެކޭ. ޚާއްޞަކޮށް ައޅުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާއަށް 

ނ ،ވާީތވެ ޚާއްަޞކޮށް ުޒވާނުން އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާ ރަށަކަށް ،ވަޒީފާ އަދާޮކށް އިރިސޯޓުތަކުގަ  ޑުމެްނގެ އަުޅގަ

 ދާނެތީވެ އަޅުަގނޑު ިމކަން ފާހަގަ މި ލިބިގެން ވަންޏާ ަކމަށް އުއްމީެދއް މިފަދަ ރަށެއް ހުުޅވިއްޖެދާއިރާއަށް އިތުރު ފޮނި

ނޑުމެން   ،ިވސްނުމަކީ މުޅި ޤައުމާއި މުޅި ރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީ ގެނައުން. އެހެންނަމަވެސް  ގެކޮށްލީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އެބަ ށްއެމްގެ ވެިރކަމަކުން މިކަން ާވކައަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ޕީ.ޕީ. ، ނގޭ. އެހެންވީމާއެ ނެތްކަން އަުޅގަ

ެއކު މި  ތުންނަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ އާދޭހާމެހައި ރައްޔިން ހޭ އިުތރު ވިސްނުމަކަށް ދާން. އެއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެ

ނޑުމެްނގެ ޤަ  ންމެވެސް އެްއގޮތަކަްށ އެބަެޖހޭކޮ ،މިކަން ނިންމައި  ،ދަންނަވަނީ އިތުރު ވިސްނުމަަކށް ގޮސް  އުމު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤްމަީކ ރާއްޖެއަށް ފާގަތި މުސްތަނޑުމެންގެ އެދުކުަރން. އަޅުގަކުރިއެުރވުމަށް މަސައްކަތް ބަލެއް ލިބުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތަރައްޤީ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި  ވިސްނުމާއި މެހައި ގޮތްކަށް ވިސްނައި ންއުމަށް ގެނެވެން އޮތް އެޤައަުޅގަ
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ނޑު އެނުކުމެ އެ މަގު އިޚް އެކަމަކަށް ަރއްޔިތުން އެދުމެއް. ުޝުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ދޭ ތިޔާރުކުރުަމކީ ައޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މުލަކު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް.

 

 ހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާ

ލީހުން ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖި 2016ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 .ކަންތައްތައް އަިދވެސް ެއބަހުރި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާއިރު އަުޅަގނޑު ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ބައެއްކުރިއަށް

 ،ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ވެސް 2015ިވދާޅުވޭ  މި ބަޖެޓަކީ  ދަްއކަވަމުން އެބަތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުޒަތްބައެއް އިއް 

ދުނިޔޭގައި  .އެްއކޮށޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ވަނީ އުއްމީދުތަކަކާ ގެނެސްދީފައި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓ ވެސް 2016

 ހާސިލުވާ މިންވަރު ވަރަށް މަދު ،ެއއްކޮށް. އެހެންނަމަވެސް  ކާދުތަކަމެ އިންސާނަކު ވެސް ދިިރއުޅެމުންދަނީ އުއްމީކޮން

މި އަހަރުގެ  ،ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓު 2015ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަީނ. އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ުއއްމީދުކުރިން 

ނަމަވެސް  .ތްތެރި ރައީސްކަމަށް. އިްއޒަ ދާނެކަންތައްތަެކއް ފުރިހަމަވެގެން ގުނަގިނަބަޖެޓުގައި މުލަކު ދާއިރާއަށް ހުރި 

ދިަޔއީ ެއހެނަކުންނެއް ނޫން. ސުނާމީ ހުރި ނަމަެވސް ކަންކަން ެވގެން ެއއްކޮށް ފޮނި ުއއްމީދުތަކަކާ ؟ކީއްތޯ ކުރާނީ

ންމެ ބޮޑު އެއް ގެއްލުމެްއ ވަނަ ައހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި އެ  2004 ،ކާރިސާަގއި

ނުޑ ނިސްބަތްވާ ދާއިާރގެ މ.ވަނީ  މަތިވެފައިކުރި އެ ރަށު ސްކޫުލގެ  ައތޮޅު ކޮޅުފުއްޓަށް. އެ ދުވަހުްނ ފެށިގެން އަުޅގަ

ގޮސް ބޮލަށް ވެއްޓެން ވަނީ ަކނަޑއިގެން  ތައްޒަތްތެރި ރަީއސް ހަލާުކވެފަ. ފާރުރޫމްތައް ވަީނ އިއް ބައެއް ކްލާސް

ނޑު ުއއްމީދުކޮށްގެ  އިިރވެފަ. މިއަދާކަ ކަމަށް.  ރޫމެއް ލިބޭނެހުރީ މި ސްކޫލަށް ވެސް ކްލާސް ންހަމައަށް ެވސް އަުޅގަ

 ،ނެތް. ކޮޅުފުށީގެ ރައްޔިތުން  އެއްކަށް ެއއްވެސް ކަމެއް ހިމަނާފަމި ބަޖެޓުގައި އެފަދަ ގޮތަ  ؟ކުރާނީނަމަވެސް ކީއްތޯ

ިރވަރުންނަށް ދަ ތުއްތު ދަރިވަރުންނާއި ައދި ސްކޫލު ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރާކިަޔވަމުންދާ ތުއްތު އިކޮޅުފުށީގަ 

ނޑު ހުރީމު. ނަމަވެސް ދާނެރަށު ސްކޫލުގެ ތަރައްޤީ ކުރިއަށް ގެން އެ އި އުއްމީދުތަކަކަ   ،ކަމަށް އުއްމީދުކޮށް އަޅުގަ

ހުރީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ  ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ފަހު ެއ ސްކޫލަށް ލިބުނު ލައިބްރަީރއަށް ލިބުނު ފޮތްތައް އަދިެވސް

އް ދިވެިހ އެއް ިބނާކޮށްލާނެ ބަޖެޓެއެ ސްކޫލިަގއި ލައިބްރަރީ  ؟ީކްއވެގެންތޯ .ކުރެވިފަބަންދު އިޓަށް އަޅާފަށްފޮށިފޮ

މީތޯ ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު  ފަނި އަޅާފަ.ވަނީ ކަތުރު އެ ފޮތްތަކުގައި މިއަދު މި  .ނުވާތީސަރުކާރުން ހިމަނާފައި

ޓަަކއި ސަރުކާރުްނ  މު ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށްން ަތއުލީމީ ނިޒާޓަކައި ަރނގަޅު ބިންގަެލްއގެ މަތީ ލީމެއް ދިނުމަށްޢުތަ
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ނެތް. ކުދިން ރަނގަޅަށް  ެއއް ނެތް. ލެބޯޓްރީ އެއްަލއިްބރަރީ އިހަމައަށް ކޮޅުފުށީގަ  ކުރާ މަސަްއކަތަކީ. އަދާ

ނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތް އިްއަޒތް އީތް. މިދެލައިގެން ތިބޭނެ ރަނަގޅު ޑެސްުކ ފަދަ ތަކެްއޗެްއ ނެއިށީނ  ތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ލަން ބޭނުންވޭ މި ހުރިހާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިްނ ވެސް ސުނާމީ ކާރިާސގަިއ ހާލުގައި ޖެހުނު ރަށްތަކުެގ އިހަމަ ބަލަ

 ރ. ފުށްޓާއިއަތޮޅު ވިލު އެބައޮތް. އެީއ ތ. އިރަށަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރުން ސަމާލުަކން ދީފަ ދެތެރެއިން 

އެދޭ ދުނިޔޭގެ ހެޔޮ  ،ރެވިފަ. ނަމަވެސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކުށްރަށުގެ ކަންކަން ވަނީ ފުރިހަމަދުވާފަރު. އެ ރަ

ޓަކައި އިޚުލާޞްތެރިޮކށް ދެކޭ ޤައުމުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ދުވަސްވަރާ  ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ،ޤައުމުތަކުން

ވަނީ އެފަދަ  ޅުފުށިގުިޅގެން ވަރަށް ޮބޑެތި މާލީ އެހީތައް ފޯރުކޮށްދީފަިއ އެަބހުރި. ނަމަވެސް މި ދެންނެިވހެން ކޮ

އެކަނި ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަުރވެފަ. ހަމަ ،ރޫމްވެފަ. މިއަދު އެ ރަށުގެ ފެންވަނީ ނިހާޔަތަށް ތަޣައްޔަރުވެ ޙްކަންތައްތަކުން މަ

 ދެްއކިއަޅުަގނޑު ކުރިްނވެސް ވާހަކަގެ ސަުރކާރު. ޓަަކއި ބަލާލަދިން ސަރުކާރަީކ ެއމް.ޑީ.ޕީ އެ ރަށުެގ ރަްއޔިތުންނަށް

ނޑު އެމް.ޑީ.ޕީ ފަދައިން އަ  ގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަުތން ވެސް ހަމަ އެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ޅުގަ

ނޑު މިޮގތުން ދެން ބަލަދަންނަވަ ނާލާފުށީގެ އެންމެހައި  ލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ މ.އިން. އަޅުގަ

ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ  ބާޚާމަޖިލީހުގެ އިންތި ޔިތުންގެވަނަ އަހަރު ރައް  2014މަސައްކަތްތައް. ތެދުފުޅެއް 

މިގޮތުން ބަނދަރެއް ހެއްދެވި. އެ ރަުށގެ ނިސްބަތުން އިްއޒަތްތެރި  ސަރުކާރުން ކޮށްދޭން ނާލާފުއްޓަށް ފެއްެޓވި.

ުނާވ ވެސް ެއކަށީގެން ރައީސް، އެ ރަުށގެ ޮއޑިފަހަރަށް ބަލައިލާއިުރގައި ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ ރަްއޔިުތންނަށް

ދަރުގެ ވެސް އެ ބަނ ަހމައަށް ބަނދަރު ހައްދަވާފައި މިއަދާ، ުކޑަކުޑަ ބަނދަރެއް. ނަަމވެސް ފަދަ ބަނދަރެކޭ އެއީ. އެހާ

ނޑު ހިތާމަކުާރ ކަމެއް. ރަށުެގ ހުޅަނގު ފަރާތުން ގަދަވެއްޖެބޭނުންނުކުރެވި އެ އޮންނަ  ،ނަމަ ޮއތުމަކީ އަުޅގަ

 . ެއ ރަށުެގ ފެންހުންނަނީ ރަށުތެރެައށް ފައިބާފަބަނދަރުތެރޭ އުފެދޭ ހުރިހާ ކުންޏަާކއި ރާެޅއް  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އެ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ   2އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ވެސް އެަބއޮތް  ވަނަ 2016 ތަޣައްޔަރުވާ ހިސާބަށް ގޮްސފަ. އަޅުގަ

 ،ޖެހި ންބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި މި ބަޖެޓު . އެފަށް ހިމަނާވުރެ ގިނަ ފައިާސ މިދެންނެވި ބަނދަރު ހެދުމަ  ނަށްއަމިލި

ނޑުދޮްށ  ބަނދަރުތެރެ ފުންވެ، ނެރު ވެސް ފުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ. ހަމައެއާއެްއކޮށް ގޮ އަޅުގަ

ވޭނެ މާޔަތްކުރެހި އްދުހަރަމާޔަތްކުރުމަށް ހިމަނާފައި އޮތް ބަޖެޓުން ވެސް އެ ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ގިރަމުންދާ ސަހި

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ުއއްމީުދ. ޙަޤީޤަތުގައި ކުލަޖެްއސުން  ަރނީ. މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކު

ނޑު އުްއމީދުކުރަނީ. ހަމަ ތްމަތީަގއި. ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށްއަ ގެއޮތީ ސަރުކާރު  އެއާއެްއކޮްށ އަުޅގަ

ހޭ މުލަކަށް. އާދެ! މުލަކު ސްކޫލުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ރަނަގޅު ފެންވަެރްއެގ ޖެނުޑ ބަލައިލަން އެބައަޅުގަ 

ލެބޯޓްރީއެއް ނެިތގެން އެ ބޭުފޅުން ޝަކުާވކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް. އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ތަފާތު ގޮްތގޮތަށް 

އެއާއެްއކޮށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނާދޭ. ހަމަ މިކަމަކަށް ޙައްލެއް ސިޓީބިޓީ ފޮނުވާފައި ވެއްޖެ. ނަމަވެސް، އަދިެވސް

ބައްދަލުކޮށްލުުމެގ  ޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ފަހުން ލިބުނު ފުރުޞަތެއް ރާއްޖޭގެ އިއް 
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ނުޑ ކައިީރގައި ވިދާޅުވި ފުރުޞަތު. ރައީ މުގެ މި ހިނގާ ރަށް ގިރުމި އަތޮުޅގަިއ  ؛ރަށް ގިރާ ވާހަަކާއއި ،ސް އަުޅގަ

ނޑު މަްޝވަރާކުރިން ަރީއސާގޮތުން ައޅު  ބެހޭ މައްސަލައާ ކަންކަން ވީހާެވސް ައވަހަށް  . ރައީސް ދެންނެވީ މިގަ

ނުޑ ބެހޭ ވަޒީރާ. ވަޒީރަށް  ޓާށްަތއް ހަވާލުކޮްށފައި އޮތީ ތިމާވެކުރަްއވަންީވއޭ. ރައީސް މި މަސްއޫލިއްޔަތު އަުޅގަ

. ނަމަވެްސ އަށެްއކަ ކޯލް ެވސް ކުރެވިފަިއވާނެ، ހައެއްކަ  ،ރަށް މެސެޖުކޮށްފަހަރު ވަންދެން، ބައެއް ފަހަ ހަތަރުދެތިން

މިނިސްޓަރު ެވސް މަސައްކަތްނުކުރާކަްނ ކަންބޮުޑވުން ފިލުވައިދޭކަށް  ަރއީްސގެ މިދެންނެވި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 300، 200. ހުސްވެފަ ރައިނީ ގި ުހޅަނގުކޮޅުން ރަށް މި ވަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. މުލަކުގެ އިރުަމއްާޗއި މުލަކުގެ

ވަނީ  ހަމައަށް މިހާރު  ރުމަތީކޮުޅގައި ދިރިއުޅޭ ގެަތކާ. ރަށުގެ އިށް ރަށް ވަނީ ގިރަިއގެން ގޮސްފަފޫޓު އެތެރެއަ

ނޑު ވަނީ ައއިސްފަ. އެ ސަރަ ނޑު މިއަދު ވެސް ހަލޮނުގަ ނޑުަގިއ. އަޅުގަ އްދުގެ ހުރިހާ ގަސްތަކެއް ވަނީ މިހާރު ކަ

ރަށް ގިރުމުގެ  މި، އަދި ސަރުކާރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،ސަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއިްއޒަތްތެރި ރައީ

އްލުކޮށްދެްއވާށޭ. ސަރުކާރުން ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު އެބަ ދައްކަވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ޙަމައްސަލަ 

އްލުކޮށްދެްއވާށޭ. ޝުކުިރއްާޔ ޙަރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ  ކުގެ މިބަޖެޓެއް އަންނަ ވާހަކަ. ޭއގެެތރެއިން ނަމަވެސް މުލަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް.

 

 އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު

ހުރި ކަމެއްހެން ބަޖެޓަށް ޙަޤީޤަތުގައި މި ޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ މާ މާނައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް މިއަ ކާރުން ބަޖެުޓ ދުގެ ސަރުވަގުތު ވާހަކަދެްއކުމަކީ. އަުޅގަ

އޮތީ ފެންނަން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކަށް ފައިދާވަިނވި ޮގތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއް  ނިންމާ ގޮތް މި  ހުށަހަޅައިގެން

އޮތީ ފެންނަން. މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވެްސ އެކަން ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތް  ނޫންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ މި

ބެހޭ މުއަްއސަސާތައް އެ ކޮމިޓީއަށް ހާިޒރުކުރުމަށް އިންކާރުކުެރއްވި.  ނގުނު. ދައުލަތުގެ ކަމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

ުރަގއި ބައްދަލުކުެރވެމުންދޭ. އެހެން ބައްދަލުކުރާއި ލަތުގެ މިނިވަން މުައްއސަސާތަކާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނަ ދައު

އެ ކޮމިޝަންތަކަށް އެ ކޮިމޝަންތަކުގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު  ،ވެސް އެ ކޮމިޝަންތަުކން ފާހަގަކުރާ ކަންކަމަކީއަބަދު

ން. މިސާލަކަށް މީިޑޔާއާ ކަގެ ބަޖެޓު ެވސް ނުލިބިގެން ުއޅޭއަދާކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ބޭނުްނވާ ބަޖެޓު، އެ ތަން ހިންގުމު 

ނޑުމެން ބައްދަލުކުރިން. އެީއ ރާއްޖެ ޓީީވގެ ނޫ ދާދި ބެހޭ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮިމޝަނާ ްސވެރިންނަށް ފަހުން އަުޅގަ
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މީިޑޔާގެ މިިނވަންކަމަށް ޓަަކިއ  ،ުކަގއިއެ ވަރަށް ނުޙައްޤުން ކަންތައްތަެކއް ފުލުހުން ކުރީތީވެ އެކަުމެގ ކަންބޮޑުވުމާ

މަޝްވަާރކުރަންޖެހޭ  ެގ މުއަްއަސސާތަކާއަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީން ކުރާ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެން ދައުލަތު

ފަހުން އެ  . އެ ޭބފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި އެ ކޮިމޝަން އުފެއްދިމެއްކުރުމަްށ ބޭއްވި ބައްދަުލވުވަރާކަންކަމުަގއި މަޝް

ކުެރޭވއިރުަގއި ކުެރވޭ ކޮންޓެންޓް ބެލުމަކީ. ާލޒިމްކުރާ ކަމެކޭ ްބރޯޑްކާސްޓު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ގާނޫނުގައި

ނުކޮށްދެްއވާ ކަމަށް. އަދި ތަކުރާރުކޮްށ ޤާއިމު މުރުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެ ސިސްޓަކުޓަރމޮނި

އެ  ،އެ ޭބފުޅުން ވިދާޅުވި. ނަމަެވސް އެކަން ނުކުރަްއވާީތވެ ވާ ކަމަށްގެންދަ ސަރުކާރަށް އެދި ދަންނަވަުމން

އެނޫން  އެއާއެުކަގއިކަން ފާހަގަކުެރއްވި. އަދި ހަމަބޭފުޅުންނަށް އެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ވެސް އަދާނުކުރެިވގެން އުޅޭ

 ،އެއާެއކު ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީގަކުރޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަކަންކަން ފާހަ އެިކއެކި ކޮމިޝަންސްތަކުން ެވސް ހަމަ މި 

ސީދާ ރައީްސ  ،ސަރުކާރުން ،ނުދީޅަިއގެން ފާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުލާޙެއް ހުށަހަޞްމި ބަޖެޓަށް ހަމަ އެއްވެސް އި

ނިްނމާލުމަށް، ތައްަގނޑު ޖަހާލުމަށް މިކަން މި ސަރުކާުރގެ  އިޖެޓު ފާސްކޮށްލަގޮތަށް މި ބަ ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވާ

ާވކަން. އެ ބޭފުޅުްނ ވެސް ވަރަށް ހިތާ ިއދިކޮޅަށް ކުރެްއވި ކަމެްއ. .އެމްގެ ބޭބޭފުޅުން ނިންމަވާފައިޕީ.ޕީ

ފުޅު. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މިއިން ބައްދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ދައްަކވަނީ އެ ވާހަކަ 

އޮތް ބިެރއްގެ  ވާހަކަފުޅެއް ެދްއކެވޭކަށް ނެތް ތަޅުމުގައި މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯގައި، ،ބިރުވެރިކަން އޮތްެލއް ބޮޑުކަުމން

ނޑުމެްނ އެހެންވީމަ މި ބަޖެޓަށް މާ  ބޮޑުކަމުން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮުޑވުންތައް އެބަ ފާހަގަކުރޭ. އަުޅގަ

ނޑުޖަހާލަ ހަމަ ،ކަމަކީ  ޑު ވާހަަކއެއް ެދއްކުމުގެ މާަނއެއް ނެތްބޮ ފާސްކުރާ ެއއްަޗކަށް މި  އިއެ ުހށަހެޅި ގޮތަކަށް ތަްއގަ

ލާ ބޭނުމަކީ އިމި ހިފަ . އަުޅަގނޑު ޙަޤީޤަތުގައި މި ަވގުތުަގއި ޭބނުންވެރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއެއް ނު  ވެގެންދާީތވެ

ގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ަރއީސްކަން ކުރަްއވާ ބޭފުޅަުކ އެ ހަްއޔަރުކުެރއްވީ. ކޯުޓ ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީެގ އިނ

އްޔަުރކުރީ. އަމުރެްއގައި އެ ބޭފުޅާ ަސއިފޮދު ހިއްޕަވަން ތަެނއްަގިއ، ރެސްޓޯރަންޓެްއަގއި އިްނނަވަނިކޮށް ެއ ހަ

ނޑަށް ޔަޤީން އިްއޒަތް ؟ގެންތޯ މި ހައްޔަރުކުރީކީްއވެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެތރި ރައީސް ވެސް މިކަމާ އަޅުގަ

ކައިީރ  ހިތްޕުޅާހަމަނުވާނެކަން. ސަބަބަކީ އެ ބޭފުޅާ މި ހައްޔަރުކުރީ ހުކުރު ދުވަހުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަަޔކު މިސްކިތް

އެ ސަބަބާ ހުރެގެން. ކޯޓު  ،ތަނަށް އެއްވާީތވެ ހުކުރަށް ފަހުގައި ހެޔޮ ދުޢާއެއް ކުރަން ކޮންމެ ހުކުރެއްަގއި އެ

ބޭފުޅާ  މި ގުޅުން އެ ،ދުޢާގެ މަތިވެރި ގުޅުން ،އި މާތްކަލާނެގއާއި އިންސާނާއާ ދެމުގައި އޮންނަްނޖެހޭ ގުޅުންމުރެްއގައަ

މަނިކުފާނު  މުރުފުޅަށް. އެއައިމުކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ދުާޢ ދެންނެވުމުގެ ސަބަބުން ހަްއޔަރު އެ ކުރީ. ސީދާ ޔާމީްނެގ ޤާ

ކަހީނު އަންގަވާ ަކންތައްތައް ކުރެްއވުމުަގއި. ހުރިއްޔާހުރި ދިރުންހުރި ކޮންމެ ބިޒީެވގެން މި އުޅުްއވަނީ އެްއކަލަހެން 

ނޑު  އެްއޗެއް ނައްތާލުމުަގއި ވެްސ ކަހީނު އަންގަވައިިފއްޔާ ެއްއވެސް މައްސަލަެއއް ނެތް. ކުރީ ދުވަހު ވެސް އަޅުގަ

ތަކެްއ ވެސް ކަހީނު އަންަގވަިއވެން އްންފޯއްރުމާލޭ މަގުތަކުގައި އިންދާފައި ހުރި ހުރިހާ ފެ .ވާހަކަދަްއކަމުން ދެންނެވިން

ނޑުްއވަމުން. ދެން ވެސް ހުރިއްޔާ ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތަކެއް އެބަ ަކނޑުްއވާ. ހަމަ ސީދާ ކަހީނު  ހަމަ މި ބޭފުޅާ ކަ
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 13 އަންަގވަިއގެން. ހުކުރަށް ަވަޑއިގަތަސް ހުކުރަށް ވަަޑއިގަްނނަވަނީ ކަހީނު އަންަގވަިއގެން. އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން

ބޭފުާޅ ހުކުރެއް ކުރެްއިވކަން. މީގެ  ުތގައި އެޢަވަނަ ސާ 13ވަނަ ދުވަހުގެ  13ފަހުން ހިނގަިއގެންދިޔަ  އެންމެ ؛ވަނަ

 ކުރީަގއި ދުވަަހކު ވެސް ހުުކރަކުން ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ. ކަހީނު އަންަގަވއިގެން އެ ުހކުރަށް ަވޑަިއގެންނެވި. ޭއގެ 

އެހެން މީހުން އެބަ ބޭނުންވޭ މާތްކަލާނގެއާ ދެމެުދ  ،އިުނގަންނަވާ. އެހެންނަމަވެސްފަހުން އަނެއްކާ ހުކުރަކަށް ަވޑަ

މިއަދު ދެންމެ  ،އޮންނަ ގުޅުން ބާްއވަން. ދުޢާ ދަންނަވަން. މި ދުޢާއަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކަންތައްތައް ކުަރްއވާ މިންވަރު

ނޑުމެްނ ޕާޓީގެ އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާެގ ރައީސް ނޑު އެންމެ ހަރުއަޑުްނ  އެ ހައްޔަރުކުރީ އަުޅގަ ޙަސަން އަޙްމަދު. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދުޢާކުރުމަށް  ން ކުށްވެރިކުރަން ަރއީސް ޔާމީ ކިހިނަކުންތޯ މި ދުނިޔެ އެނބުރޭ  މި ކުރައްވާ ކަންތައް. އަުޅގަ

 ނުންވެސް މިޤީޔަާވނީ. ހަމަ  ގޮތާއި އިދިކޮޅަށް ކަންތައް ކޮްށގެން ކާމިޔާެބއް ޠަބީޢީ ގޮތުން ކަންތަްއތައް ހިނގާ ިއ،ގޮތާ

ނުވާނެ. ކާމިޔާބު ލިބޭީނ  ހިނދުކޮޅެއްގެ ވަގުުތކޮެޅއް. މިކަން ކާމިޔާބެއް އީކަމަކީ ކާމިޔާބީވާނެ ކަެމއް ނޫން. މި

ނޑުމެންނަކީ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އަޅުަގނޑުމެން މި ދުޢާކުރުމުެގ  ،ކުރާ މަސައްކަތަށް. އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް  ،ކާލާތުކުާރ ބަެއއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސަށް އެނގަވޑަިއގަްނވާނެކަންކަމަށް ވަ މި ،މިނިވަންކަމާ

މިނިސްޓަރެއް،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީަގއި ހުންނެވިއިުރގައި ވެރިކަުމގައި ފުަރތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކު

ަގނޑުމެން ނުހަނު ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެްއ . އަޅުއެކަޑަމީެއއް އުފެއްެދވީ ހު. ފިޤްމިނިސްޓްރީއެއް އުފެއްެދވީ

މިއަދުެގ ހާލަތަކީ ެއއްކަލަ ކުރީ ޒަމާނުަގއި އެކަން އޮތް  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނީ ކަންކަްނ ކުރިއެރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް 

ލާ  ސޯސްޗިލީ، އިލަ ޖަލަށް  މީހުން ދީނީ ވާހަކަ ދައްކާ މީހާ ގެންގޮސް، އިގޮތަށް ދީނީ މިނިވަންކަން ވެސް ގެއްލުވާލަ 

ކަންކަމަކީ ނުކުރެއްވޭނެ  ފެންނަނީ. އަނެއްާކ މި ތަން މި  ފަތެއް އަެނއްކާ ގެންދާގާކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ސަ މި

ނޑުމެން ެއންމެނަށް ވެސް އެބަ އެ ތަނަށް ހުކުރަށް  ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން މާދަމާ ވެސް އެ ނގޭކަމެއްކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެނެއް ުނޖެހޭ މީހަކަށް އަޑުިއވޭ ގޮތަށް  ަފއި ދުޢާކުރަްނވީ. މިގޮއްަސ ެއއްވެ ދުޢާ ކުާރއިރުަގއި ައޅުގަ

ހިތުގެ ތެރޭގައި މި ކުރަީނ  ،މި މީހުން މި ކުރާ ދުޢާއަކީ ނ!އާ ،ކުރާކަށް ވެސް. ދެން ރައީްސ ޔާމީން އަންގަވަްނވީ

މަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އުމު ދިަޔއިޤަމިވެނި ދުޢާއެއް ކަމަށް ޝަްއކުކުރެވޭީތ ހައްޔަުރކުރަނީ. މި ދަރަޖައަށް މި 

އަހަުރ  2ބޭފުޅާ  . އެއްނުވޭ ވެރިކަމެްއ ކުެރއްވިދާނެހެނެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ކަުމދާ ގޮތަކަށް ިހއެއް 

ނޑުމެންގެ އިންސާީނ  ،ވަނީ ސިޔާސީ ީލޑަރުން ހައްޔަުރކުރެްއވުމާ ބިޒީެވވަަޑއިގެންަފއި މި އަދި ހަމައެާއއެުކ އަުޅގަ

ބެަޔްސ  !ށް އަަރިއގަތުމަށް. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވީ އެްއވެސް ފައިާދއެްއ، ތަރައްީޤއެްއ ނެތް. ބައްލަވާޙައްޤުތަކަ

ނޑުވެިރއަކަްށ ؟ ެއްއވެސް ފަިއސާެއއް ލިބުނުތޯ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް މަސްެވރިއަކަށް ،ނެބެޔަސް ދޭން ވިދާުޅވި ދަ

ެއކަނިވެިރ މައިންނަށް ގޭަގއި ތިއްަބަވއިގެން ވަޒީފާދެްއވާނެ ކަމަްށ  ؟ދޭން ވިދާޅުވި އެްއވެސް ފަިއސާއެއް ލިބުނުތޯ

މިއިން އެްއކަމެއް ވެސް ވީީކ  ؟ރިސޯޓުތަކުގެ ހިއްާސ ޒުވާނުންނަށް ލިބުނުތޯ ؟ކަމެއް ކުެރވުނުތޯއިން އެ .ވިދާޅުވި 

ނޑުމެން ތި ؟ެއުކ ފްލެޓް ލިބުނުތޯ ނޫން. އަލަތު ކައިވެންޏާ ން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޮބޑެތި ދެއަހަރު ފާއިތުީވއޭ. އަުޅގަ
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އިމުކުރީ. ކޮންކަަހލަ ދައްޗަކާ އެުކަގއިތޯ. މަޖިލީހެއް އޮތީކީ ނޫން. ކޯޓެއް އޮީތކީ ނޫން. އެަކއްެޗއް ވެސް ޤާނިޒާމުތައް 

ނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތް ޓެްކސްެގ  ؛އޮތީކީ ނޫން. ހަމައެކަނި ލިބުނީ ސަރުކާރު. ސަރުކާރު ހަމައެކަނި ލިބިގެން އަުޅގަ

އުމެްއގެ ޤަ ތައްތައް ިއއްޒަތަތްެތރި ރައީސް. އެއީ ކުރީ. ބޮޑެިތ ކަންކަން، ޮބޑެތި އިންޤިާލބީ ކަންޒާމު ތަޢާރަފުނި

ތައް އަޅައިީދ، ިއމުކޮށް، ފްލެޓުޤާސްތަޤްބަލަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް. ޓެކްސްގެ ނިޒާމު މު

ދެވޭތޯ މި މަސައްކަތް ބޮޑު ކާމިޔާބަކާ އިދަތުރުކުރުމުެގ ނިޒާމަކުން ގުޅަ، އިޓަރި މައިންނަށް ފައިާސދޭން ފައްއެކަނިވެ

 .ޖަލުގައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ލީޑަރު ވެްސ މިއަދު ވީ އެތައް އެތަްއ ކަމެއް ކޮށްދިންމިކަހަަލ  ،ހަމައަށް ގެންގޮސްދީ 

ނޑު ޮގވާލަން ރައީސް ނަޝީދު މި ވަގުތު  މިގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމެްއ ނުކުރެއްވޭނެ. އެހެންވީާމ، މި  ވެސް އަުޅގަ

ނޫން ިސޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ހުކުރު ުދވަހު ދުޢާ  ަވގުތަށް ދޫކޮށްަލން. އަދި އެ ވަގުތުން މި 

ން ވަގުތަށް ޫދކޮށްލެވުމަށް. ކަހީނުކަމުން އެްއކިާބވެަވޑަިއގެން ރަީއސް ޔާމީ ަވގުތުން މި ވިދާޅުވެެދްއވި ޙަސަން މި

ނެތް ކަމަށް އަުޅަގނޑަްށ  އިސްތިޢުފާދެއްވުމުން ނޫނީ މި ރާއްޖޭަގއި ަރއްޔިތުންަނށް ދެން ކަމެްއ ާވކަށެއް

ނޑު ޙަޤީޤަުތަގއި ބޭނުންވީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގަބޫލު  ކުެރވޭތީ، މި ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވަ ތެިރ މެންބަރު. އިތުރު މެންބަރަކަށް ުފރުޞަތުއެރުމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް ލާނަން އިވުމުެގ ކުރިން ައޅުގަ

 ،މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި ވަރަްށ ބޮޑަށް އޮވޭ ހުށަހެޅިފައިވާ ސީދާ މައްސަލަތަކަށް ވާހަކަެދއްކުމަށް. އެހެންނަމަވެސް

މައުޟޫޢިން  .އި ބަހުސްކުރަްއވަުމން ގެންދަވާދާއިރާެއއްގަ  ޅާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރު ވަރަށް ފު

ކޮށްދިނުމަކީ ރިޔާސަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވާތީވެ، އިތުުރ ިއގަންނަާވ. އެކަންކަން ހަނދާންބޭރަށް ވެސް ވަޑަ

 މި  ؛ހުށަހެޅިގެން ލާނަން. ދާއިާރއެްއެގ ބަހުސްއިުމގެ ކުީރަގއި ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަމެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވު

ހިނދު ދާއިރާެގ މީހުން ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ބަޖެޓުެގ ބަހުސަށް  ދެންނެވީ އެ ާދއިރާައކާ ގުިޅެގން ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެންދާ

ނޑުމެން ހުޅުވަރިޔާސަތުން ވީހާެވސް ބޮޑަްށ  ،އިންތިޒާރުކޮްށގެން ތިބޭނެތީވެ ދެމުންދާނަން. އަިދ އިއެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނުޑ ރިޔާސަތުަގއި އިނދެގެްނ މަޖިލީހުގެ ގަ ާވއިދު އެްއޮގތަށް ކަންކަން ކުިރއަްށ ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

 އެީކގަިއ ދަންނަވަމުން، އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހަނދާންކޮށްދެމުންދާނެ ވާހަކަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް.އަރުވަނީ 

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ވާހަކަދަްއކަމުން މެންބަރުންދާ  2016އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ 

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  މި ،ދުވަސް. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މީގެ ކުީރގަިއ ރައީްސ ަނޝީދުގެ ސަރުކާުރަގއި ފެނުނު
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ނޑު ދަންނަާވނީ ތަން. އެއީ ޕްރޮގްރާމު ބަޖެޓުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ސަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީ ،ބަޖެޓުތަކެއް. އަުޅގަ

އެ ޕާޓީގައި ހުންނެވިއިރު އެ ބަޖެޓުތައް  ބަޖެޓުތައް ހެއްދެވި ގޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެނގިަލއްވާނެ އެ ޕްރޮގްރާމު

އަހަރު  3އެއްގޮތަށް އެކުަލވާެލވިފައިވާ ބަޖެޓުތަެކއް.  ކަކީ ހަމަ ކަހީނުންގެ ވިްސނުމާއައީ. އާދެ! އެ ބަެޖޓުތަ ތަނަށް މި

އަހަރު ދިޔައީ. ެއއީ ބަޖެޓަކީ ވަކި ގޮަތކަށް  3ނުވެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސް އެްއވެސް މަްޤޞަތެއް ހާސިލުވެ  ވީއިރު

 ،އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން  ،ކަމަކަށް ވާތީ. އެހެންނަމަވެސް  ތަރުތީބުކޮށްގެން، ވަކި ިވސްނުމެއްަގއި ކުރަންޖެހޭ

ބޭފުޅުން ވަނީ އެކަމުަގއި އިންތިހާއަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ކަހީނުން ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެ

ނުޑމެން ވެސް ކަހީނުން ބޭނުންކުރެއޭ. އަ ގޮއްަސ. އެހެންވީމާ، އެ ނޑުމެންނަީކ ބޭފުޅުންނަށް ހީވަނީ އަޅުގަ ުޅގަ

އެތަްއ މިފަދަ  ،ބޭފުޅުން ޮބޑިބަަތށް ލޭއެޅުމާ ކަހީނުންގެ ވާހަކަތަްއ ައޑުައހާ ބައެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެ

  !. އާދެތައް ވަނީ ކޮށްފަކަން އެތަްއ ކަންތައްަތކެއް ކަހީނުން ބުނެގެން އެ ،އިންދުމާއި އްކަންތައްތަެކއް، ފެންފޯއްރު 

ލާަފއިވާ ބަޖެޓާ އިމިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ މި އެކުލަވަ ؛ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުބޭނުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން

ބެހޭ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެްނބަރުން އިދިކޮޅަށް ވާހަކަދަްއާކއިރު ެއްއވެސް ޙަޤީޤަތެްއ ހުރި ވާހަކަތަެކއް ނުދެެކވޭ. ޒާތީ 

ނޑު ވަރަްށ ޤާސިމް އިބްރާހީ ވަލް ސިޔާމަށާއިވާހަކަތަެކއް ދެެކވެނީ. ސަން ޓްރެ މަށް ހަދައިދީފައި އޮތް ބަޖެޓެކޭ. އަުޅގަ

ދިޔަ ލާރިއެއް ވެސް މި ސަރުކާަރކުން އަދި ނޫނީ ވޭތުވެންނަވަނީ ސަން ޓެވަލް ސިޔާމް ލޯ ދަ ކެރިހުރެގެން މި

ވެސް.  އްހީމެނަގާަފއެއް. އަދި ނުވެސް ނަގާނޭ ޤާސިމް އިބްރާ ގޮތެްއަގއި ސަރުކާރަކުން ވެސް ނޯންނާނޭ ނާޖައިޒު

 ލާަފއި އޮތް އިހިރާއްޖޭ ރައްޔިތުްނނަށް އެކުލަވަސަން ޓްރެވަލް ސިޔާމެއް ވެސް. އެހންވީާމ، މި ބަޖެޓަކީ ދިވެ

ނޑުމެން ބަޖެޓެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ްނެގ ޔާމީ އޮތީ ރައީސް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މި 2016ނގޭ. އާދެ! އަުޅގަ

މަނިކުފާނުގެ ދުރު  މަނިކުފާނުގެ ހެޔޮ ވިްސނުމާއި އެ . އެފައިލާބަޖެޓު އެކުލަވަ ސަތެއްެގ ދަށުންވަރަށް ފުރިހަމަ ސިޔާ

ޭޖެގ . ރާއްއޮތީ ވަަރށް ފުރިހަމަ ތަރުތީބުކޮށްފައި، ވަުރގަދަކޮށްދީފަ ވިސްނުމުގެ ތެެރއިން ބޭންިކންގ ނިޒާމު މި

ހުރި. މިއަދު ރިޒާވް އެބަ އިތަކުގަ ބޭންކު ދީފަ. އަދިއިތިތައް މިއަދު ވަނީ ފިލުވަލީ ހުރި ދަރައްޔިތުންނަށް ފައިނޭންޝަ

. މީ ބަޖެޓެއް ނުވަތަ ަފއިނޭންޝަލް ދަނީ ލޯނު ދެމުން ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް ކުދި ވިޔަފާރިތަކަްށ މި ،އެހެންކަމުން

 ،ހެނީކަަމކީ. ދެން ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެ މު ެއއްއްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހި ކުރުމަށްސިސްޓަމެއް ރަނގަޅު

ނޑުމެން ިމއަދު ބަޖެޓު މި ؟އޮތީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ެލިވފައި މިއިމިއަދުގެ ބަޖެޓު އެކުަލވަ ލާފަިއ އިއޮތީ ެއކުލަވަ  އަުޅގަ

ލާފައި އޮތްކަްނ އިވިސްނުމެއްގައި ބަޖެޓު އެކުލަވަ  އުމީޤަނޫނީ ނެޝަނަލް ވިސްނުމެއްގައި.  .އުމީ ފެންވަރެއްަގއިޤަ

ނޑުމެންނަވަރަށް ސާ ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަމުން މިދާ ށް އެބަ އެފުކޮށް އަުޅގަ ނގޭ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

މިއަދު ިދވެހިރާްއޖޭގެ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކު ވެްސ އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ބޭރު  .ލުަމށް ޓަކައިއިދަތިތައް ފިުލވަޞިއްޙީ 

ވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ރިކަން. އެހެންމީހުން ބޭރަށް ދާ ލާދަނީ ބަލި އެންމެ ގިނައިން ޑޮަލރު ބޭރަށް މި  ،ފައިސާ

 .ކޮށްފަ އޮތީ ޕްލޭނެއް އަހަރު މި 2ކީ ުފރިހަމަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހަދަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ އެބަޖެހޭ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަ 
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ރު އޮތީ. އޭގެތެޭރގައި އެ ހޮސްޕިޓަްލ ތަރުތީބުވެގެން އަންނައި ލާަފއި ރައީސް ޔާމީން މިއިމިލިއަން އެކުަލވަ 300

ޑޮލަުރ  އި އެއްޖޭގެ ރިޒާވް އިތުުރވެ، ރާއްޭޖގަރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބަލިތަކަށް ބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ. އޭގެ ސަަބބުން ރާ

ނޑުމެން މިއަދު އެބަޖެހޭ ނުކުރަން. ހަމައެހެން އް މެދަކު އަޅުަގނޑުމެން ޝަްއކެ ހިފެހެއްޓިގެންދާނެކަމާ މެ އަޅުގަ

އެްއގެ ގޮުތގައި މި އެކީަގއި ލިބޭނެ ފައިސާ ންކަމާޤީހަމައެކަނި ބަޖެޓަށް ޔަ ޓަކައި ރިޒަމް ސެކްޓަރ ވަރުގަަދުކރުމަށްޓޫ

ީނ، އިތުރުކުެރވެން އަންނަނީ ރިޒަމުން ެނގޭ ޓެކްސް ލިބެން އަންނަރިޒަމް ފައިސާ. އެހެންވީމާ، ޓޫހުންނަނީ ޓޫ

ރައީސް ޔާމީންގެ އެންމެ ބޮޑު  ތަނަށް ގެނެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިގެން. އެހެންވީާމ، މިއަދު ރިސްޓުން މިޓޫ

އިންޓަރޭނޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އެއީ ުދނިޔޭގެ ޒަމާނީ ފެންވަރުެގ  ،ވިސްފުޅަކީ ެއއަރޕޯްޓގެ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް

އީ ބަދަލު އަންނާނެ. މިއެއަރޕޯަޓކަށް ހެދުން. އެކަން ކޮށްދިނީމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްތޔިތުންނަށް ވެސް ހެޔޮ 

އަތޮޅު ކުޑަފަރީ ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫން. ނޫނީ  ބޭފުޅުންނަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫން. ނޫނީ ނ. ހަމައެކަނި މާލޭ

މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޮކށްދޭ ކަންތައްތައް. ިޞއްޙީ  އީތުންނަށް ޮކށްދޭ ކަމެއް ނޫން. މިގިލީ ރައްޔިނމާމި

ރު ގަނޫނީ ޒުވާނުްނގެ ނަ ،ިސޓީ އޮތް ޔޫތު މާލޭ ކައިީރގައި މިއަދި  ،އަދި ެއއަރޯޕޓް ތަރައްޤީާއއި ،ދުޅަހެޔޮކަމާއި

ކަންތައްތަކަްށ  މި .ތް ކަެމއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކުރުމަކީ ެއއީ މުޅި ާރއްޖެއަށް ފޯކަްސކޮށްގެން ކޮށްަފއި އޮތަރައްޤީ

ލިވެގެން ދިޔަދިަޔއިނުްނ ނގޭނީ. އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުގައި ތިބެގެން ިއދިކީކަންތައްތައް އެ ވިސްނާ، ފިކުރުކުރީމަ މި

ގޮތަކީ.  ވާ އެްއޗެއް ނުިވސްނޭވަރު ވީމަ ދެން ރަނގަޅު އެއްެޗއް ވެްސ، ހެޔޮ އެއްެޗއް ވެސް ުނިވސްނޭނެ. އެއީ މި

ބޭފުޅުންނަށް އެ ދެއްކެނީ އެ ބޭފުޅުންެގ  ދައްކަނީ ހުސް ކަހީނުންގެ ވާހަކަ. ކަހީނުންެގ ވާހަކަ އެ ދެން މި

ިއ އޮތްލެއް ބޮޑުކަމުން. އިންިޑއާއަާށއި ސްރީލަންކާާއއި ތަންތަނަށް ގޮސްގެން ވެރިކަްނ ސަރުކާރުަގއި އެކަން ކޮށްފަ 

ނޑުމެން މިއަ ނުޖެހޭ ދު އެްއގޮަތކަށް ވެސް ހާްސވާކަށްހޯދަން ކަހީނުންނާ ބައްދަލުކުރިލެއް އިތުރުކަމުން. ދެން ައޅުގަ

ުރން ރައީސް ޔާމީންގެ ދީނީ ޒަތްތެރި މެންބައެމް.ޑީ.ޕީެގ ބަެއއް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން، މި މަޖިލީހުގެ ިއއް

ނޑުމެންަނށް އެއްޔަތާ ބެހޭ ސުވާލު އުޚްޞިޝަ އްޔަތު ހުރީ ޚްޞިނގޭ ރަީއސް ނަޝީދުެގ ދީނީ ޝަފައްދާކަށް. އަުޅގަ

ކިހާވަރަކަްށކަން. އެއީ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން ތަޖުރިބާކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބޭފުޅެްއކަން . އެއީ ކޮން ކޮްށފަޒްއްޔިުތން ވަނީ އެ ފައިލް ކްލޯ . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ ށްއަޅުަގނޑު ނެތިން ެއއްެޗއް ުބނާކަ

ނޑު މިއަދު ހަމަ ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ިމ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ނގޭ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

. އޭގެތެޭރގަިއ މާލެއަށް ވަރަށް ޮބޑު ނަފާތަކާއި ލާބަތަްއ ކުރާނޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް އުމީ ބަެޖޓުޤަ ދާފައި އޮތް އުފައް

އެއީ މާލެައކީ ރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުން ކަންތައްތަކަށް އަންނަންޖެހޭ ތަނަކަށް ވާތީ  ،އޮތީ  ޚާއްޞަ ކަމެއް ދީފައި މި

 ކަމަކަށް މި ތީ. މާލޭގެ އެންމެ ކަންަތއް ބޮުޑވާ އެއްއޮ ލާފައި މިއިތަށް ެއކުލަވަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބަެޖޓު ެއގޮ

ކުނި ނައްތާލުން. މިއަދު  ؛އޮތީ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  އޮތީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް މި

 150ޭރގައި ތެނޑައަޅާފަ. ޭއގެއޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކުނި ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ނިޒާމެއް ކަ ދިވެހި ސަރުކާރުން މި
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ގޮްސ ކުީނގެ މައްސަލަ ޅި ރާއްޖެ، މުޅި މާލެ ރީިތެވގެން. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ސަބަބުން މުއޮތީ އެކަށަެއޅިފަ މިލިއަން މި

ެގ ފިކުގެ މައްސަަލއާއި މަގުގެ މައްސަަލ، ޓްރެމާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓު  އިތުރަށްން ޙައްލުވެގެންދާނެ. އަދި އޭގެ މުޅި

މާލޭ  ،. ހަމައެއާެއކީަގއި ހުޅުލޭުޑ ެއއްެޗއް ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފަވަނީ ވަރަށް ބޮ ރުމަށް ޓަަކިއ މިއަދު މިމައްސަލަ ޙައްުލކު

ސިޓީ ޑިވެލޮްޕވުމާ އެީކގައި ުމޅި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ އަސަރުަތއް ކުރާނެ. ކުިދ  އެޅިގެން ގޮސް ޔޫތު ބްރިޖު

ނޑުމެ ކުދި  ؛ބޭފުޅުން . އެލާފައިރުން މިއަދު ވަނީ ޕްލޭން އެުކލަވަންގެ ސަުރކާ އާބާދީތައް އެއްފަްސކުރުމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ތަނަށް ހިޖުރަކުރާނެ. އެހެންވީމާ، މީ  މީހުން ތިބި ރަށްރަށުގެ މީހުން އެ 300މީުހން،  200ރަށްރަށުގައި ތިބި 

ނޑުމެން މިއަދު އެްއގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމަކީ. އަ ށް މިވެނި މިވެނި ރަށަކަ ވެސް ވިސްަނއިގެންުނވާނެޅުގަ

ރީ ރެއަށް ެވްސ އަޅުަގނޑުމެން މި ހިއަޮތޅުތެ ،ވާތީ އުމީ ފެންވަރެްއގެ ބަޖެޓަކަށް ޤަ  އީކަމެއް ނުކޮށްދެއޭ. މި

ކުެރވިފަ. ެއއްފަސްުކރުމަށް ޓަކައި ޕްލޭން ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް އާބާދީ ،ހެދުމާއި ބޮޑެތި ރަްށރަށުގެ މަގު ،ތަާކއިއެއަރޕޯޓު

އްޖޭަގއި އަތޮުޅަގއި ވެސް ެއއަރޕޯޓްތައް ެއޅިގެންދާނެ. މުޅި ރާ އަޮތޅުަގިއ ވެސް އަދި ށ. އެހެންވީމާ، ނ.

އި ފައިދާ ޔާނަފާ ންރިޒަމުމަ ޓޫަމްއސަލަ ޙައްލުެވގެންދިަޔއި ރިޒަމްގެ ލޮޖިސްޓިކުަމ ޓޫއެއަރޕޯޓްަތއް އެިޅގެންދިަޔއި

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަްށ ލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ހަމަ މިއަދު ސަރުކާރުން މި ހުށަހަ ޅާފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ ައޅުގަ

ނޑަްށ  ؛ދީގެން ކަމެއް އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ. އަދި ނ. ސަރުކާރަށް އަޅުގަ

ހާރަށް މިހާރުން މި އް ހުރީމާފަންތީގެ ިރސޯޓުތަ  ިރޒަމްގެ ާދއިރާއިން ވަރަށް މަތީައތޮޅަކީ ޓޫ ޚާއްަޞކޮށް ނ. .ގޮވާލަން

މެދުވެރިކޮށްދިނުމަށް. އެއީ އަދި މިހާރު ދީފައި އޮތް  ނޫނީ އެޅުމުގެ ޮގތް ،އެއަރޕޯެޓއް އެތާނަގއި ބިނާކުރުމުގެ

 2016ނުވަަތ  ،ވަނަ އަަހރު ނިމޭއިރު 2017އެހެން ބަޔަކަށް ީދގެްނ ނަމަވެސް  ،ކުންފުންޏަށް އެކަން ނުކުެރވޭ ނަމަ

ނޑުމެން އެ ރިޒަްމެގ ޓޫ ؛ޖެއަށް ޭއގެ ސަބަބުން އެތައްބަ ބޭނުންވޭ އެއަރޕޯޓެއް. އެއީ ާރއްވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު އަޅުގަ

ދަނީ  އެަތއް ރިސޯޓުތަެކއް މިހާރުވެސް އެ އިއަތޮޅުގަ  ސަބަބުން އެތައް ފައިސާެއްއ ލިބިގެންދާނެ. އަދި ނ.

އަިދ  ،ކޮޓަރި  600 ދޭ ދިގުރަށުގައިކުރަމުން. ޭއގެތެރޭަގިއ މިހާރު ވެސް މަސައްކަްތ ހިނގަމުން އެބަރަރައްޤީ

ސޯޓެްއެގ މެދުފަރުގައި ެއއީ ވަރަށް މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓެއް. އަދި ކުރެދިވަރަކީ ވެސް ހަމަ އެހާ މަތީ ފަންތީގެ ރި

 އަތޮޅުަގއި ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިސޯޓުތައް... ދަނީ. އެހެންވީމާ، މުޅި ނ. ން އެ މުގޮތަށް ިޑވެލޮޕްމަންޓްވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ނޑުމެން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަ  ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިއަދު އަުޅގަ

 ،ކޮމިޓީން ނިންމާފައި  ،ވަަނ އަހަރުގެ ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓް 2016ދާ  ފާސްކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރަމުން މި

ނުޑ ެވްސ އޮްތ ޮގތަށް ފާސްކުރުމަށް ޖުމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިރާސާކޮްށފައި ފޮނުވާފަިއ މި ލަ ޮގތެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަްށ  ހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ތާއީދު މި ތާއީދުކުރާ ވާ ކުރަނީ މައިގަ

 އީމި ،ނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީގިނަ ސަބަބުތަކެއް ހުެރގެން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި  އަުޅގަ

އުމީ  ބަޖެޓެއް ޤަ އީމި ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދަިއން ދެްއކެވި ގިނަަގނޑު ކުީރަގއި ވެސް ވާހަކަފުޅުއަޅު

ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި އެންމެ ދީފައި އެބަންލަތުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އިސްކަޙަޤީޤަތުގައި. މި ބަޖެޓުަގިއ ދައު

ޑު ެއއް އެންމެ ބޮ ،ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ިމ ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި. އެންމެ ޮބޑަށް

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ އެ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން  ،ސަމާލުކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމަްށ  ނަންވަީނ މާލޭގައި މިހުރި ގިނަގުއަޅުަގނުޑ ވެްސ އެންމެ ބޮަޑށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު

ނޑުމެން އި އެބަީދފަ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ހުރި. އާދެ! މާލޭަގއި މި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރަން އަުޅގަ

 ؟ުއޅެނީ ކީްއވެގެންބާ ހަަމއެކަނި މާލެއަށް މި އުނދަޫގެވގެން ެއބަ އުޅުްއވާ. ވާހަކަދެްއކީމާ ބައެއް ބޭފުޅުްނނަށް ވަރަށް

ތުންނަށް ވެސް. ޔިއޮްތ އަތޮޅުެތރޭގެ ަރއްއި އެބަޒުކޮށްފަމާލެއަށް އެކަންެޏއް ނޫން. ަހމަ މި ބަޖެޓުގެ ބޮޑުަބއެްއ ައމާ

ނޑުމެން މި  ،އެހެންނަމަވެސް ދައްކަނީ މާލެއިން މި އުފެދޭ އެތައް ބައިަވރު ކުނިތަކެއް ތިލަފުއްޓަށް  އަުޅގަ

ިއ ވެފަރިޒަމަްށ ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭސް މި ދިވެހިރާއްޖެައކީ ޓޫ ؛ތިގެންތަނުން ނަްއތާލެވޭނެ ނިޒާމެްއ ނެ ގެންގޮްސގެން އެ

ެވގެން އިމުނުކުެރވި އެތަްއ ދުވަސްތަެކއް ފާއިތު ޤާެލވޭނެ ރަނަގޅު ނިޒާމެއް އިއުމުަގއި ކުނި ނައްތަޤައުމެްއ. މި ޤައޮތް 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެްނ  ކުރަމުން މިންަނން މި ސރުކާރުން މަސައްަކތްއޮތުމަށް ނިމުމެއް ގެއޮތް

ވަނަ އަހަރު ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ކުނީެގ  2016ބަޖެޓު ފާސްެވގެން ައިއސް ކުރިމަތީގައި މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް 

ނޑު މި މައްސަލައަށް ޙައްުލވެގެން އެބަ  ؛ދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެއަރޕޯޓް  އާދޭ އެްއކޮށް. އާދެ! އަޅުގަ

ިރޒަމަށް އުމެއް. ޓޫޤަތް އޮ ދިވެހިރާއްޖޭއަކީ ހަމަ ކުީރގަިއ ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ގޮތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭސްވެފައި

ނޑުމެން މަރުޙަބާއުމުަގއި ޤައުމެއްަގއި، މި ޤަ ބޭސްވެފައި އޮތް  އޮތް ެއއަރޕޯޓަކީ އެމް.ޑީ.ީޕ  ިކޔަން މިފުރަތަމަ އަުޅގަ

ވެސް ން ވެސް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ބާލިދީ އެއަރޕޯޓޭ އެންމެރުކާރުން ވެސް އަދި މީެގ ކުރިންސަ

ެއކަމަށް  ،ނުކުެރވިެލވޭނީ ެއއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮްށގެން. އެތަްނ ޑިވެލޮޕްއިނީ. އެ ބާިލދީކަން ނައްތަނަދައްކަމުން އަން

ނޑުމެންނަށް އެކަމަށް ޙައްލެއް ންެމވެސް ގޮަތކުން އެ މަސަްއަކތްކޮ ،ފައިސާެއއް ހޯދިގެން ކުރެިވގެން މެނުވީ އަުޅގަ

ކަންކަން. މި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ހިފަނީ މިއަމާޒު މި  ނުހޯދޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓު

ގެ މަޝްރޫޢާއި އަދި ންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް. އަިދ ބްރިޖުއޮތީ ކޮ މަންފާކުރަނިވި ކަންކަމަށް މި ބަޖެޓު އަމާޒު ހިފާފައި މި

 2016އެހެންވީމާ، އިތުރުން ސްޓެލްކޯެގ މުޅިން އާ ބެކަޕް ލައިނެއް ހަދާލަން މި މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. ހަމަ މީގެ
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. ޚާއްަޞ ނެމީދީ ވަރަށް ބޮޑެތި، ބަިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް ހިމެނިގެންދާއްދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް އު  އިވަނަ އަހަރަކީ މި 

ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން  އިްސ، ައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗގަ ބުރީގެ އިމާރާެތއް ހެދިގެން އައި 25އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްެގ  ،ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަ

ޞިއްީޙ ނިޒާމެއް މި  އުމުތަކާ ވާަދކޮށްލެވޭ ފެްނަވރުގެޤަޓެރި އްައވަ  މި ހުރި އަޅުަގނޑުމެންނާ ދުގައިއްހަމި ސަރަ

ނޑުމެން ސަުރކާރުން މަސައްކަތްއިމުކުރުމަށް ައޅު ޤާ ރާއްޖޭަގއި ދަނީ. އެެހންވީމާ، މިކަންކަމާ ދެކޮޅަށް  ކުރަމުން މިގަ

ނުޑމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގަ ނޑުމެން އެންމެ މުހިއި ވަރަށް އުނދަގޫ ބަލަިއގަންވާހަކަތައް ެދއްކީމަ އަުޅގަ މު އްނަން. ައުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކަމުން އަންނައިރުގަިއ  ،ލަމުން އަންނައިރުަގއިއިކަމެއް ދީގެން ބަލަ މި ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަެއްއ . ައޅުގަގަޅު އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅާފަހުރި ރަނކުރިމަްއޗަށް ެއމް.ޑީ.ޕީން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން

މެންބަރުންނާ ވަކިވަކިން ުސވާކޮށްލައިފިން މި އިޞްލާުޙތަކުގެ ވާހަކަ. މިސާލަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ރި މައިންނަށް ހުށަހަޅާފައި އެކަިނވެ ،އި ޙާން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާދޭ ރުފިާޔގެ އެލަވަންެސއް 5000ފަރާތްތަކަށް 

މިަފދަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޭޅގޮތުން  ،އިޞްލާޙާ ތްހާސް ރުިފޔާ ދޭން އޮ 5000ނަށް އެކަިނވެރި މައިން ،އިޞްލާާޙއި ތްއޮ

މި ފައިސާ ގެންނާނެ ތަނެއް، މި ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތެއްެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން ުކޑަކޮށް ވާހަަކދައްކާލިއިރު މި ދިމާވާ ގޮތަކީ

ކަށް ބުނަންޏާ ޖުޑީޝަރީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިާސލަވާހަކަެއއް މި ބޭފުޅުންނެްއ ނެތް ބަޔާންކޮށްފަެއއް. 

 މިެއއް ނޫން މިކަމުގެ ޙައްލަކީ. ައޅުަގނޑު  ؛ކުރަން ދައުލަތުން ޖަހާފައި އޮތް ބަޔަކުން ނަގަިއގެންއިޞްލާޙު

ނޑު  .ގަބޫލުކުރަން ގެ ރާއްޖޭ ބޫލުކުރަން މިގަގޮތުަގއި ހުރެ އަޅުަގނުޑ  ގެރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްއަުޅގަ

ވުރެ ރަނގަޅު ިއނާޔަތެއް ލިބެންޖެހޭ އެބަ.  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ލިބެމުން އަންނަ އިނާޔަތަށް

އަޅުަގނޑުމެން އެކަްނކަން  ،މަވެސްނަލިބެންޖެހޭ އެބަ. އެހެން އްއެކަނިވެރި މައިންނަށް ވެްސ ރަނގަޅު އިނާޔަތެ 

ނޑުމެން ެއކަްނ  އެ ،ޅު އާމްދަނީ ހޯދައިގެންކުރަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަ ހޯދޭ ގޮެތއްެގ ތެރެއިން އަުޅގަ

އުޅެނީ ަރއްޔިތުްނގެ  މި ެގންވެ  މާ، ޙަޤީަޤތުގަިއ މީގެ ބޭނުމަކަށް ކުރަންޖެހޭނީ. ޖެއްސުންކުރާ ޒާތަށް ެއކަން ކުރީ

ބަލަިއނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިިފއޭ. ިމ  ވެްސ ސަރުކާރުން މި  ތިމަންނަމެން މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހެޅީމަ ،ކުރިމަތީގައި 

ދައްކަނީ.  ވެސް ހިމެނިގެންދާ ޕާޓީގެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި އުޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަހަން ބޭނުންވެގެން މި އަޑު

ނޑު  ނޫން މިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ އެހެންވީމާ، މިއީެއއް ލާޞްތެރި ޚްބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި. މި އިގަގޮތަކީ އަުޅގަ

ރަނގަޅު ނިޔަތެްއަގއި ކުރާ މަސައްކަތް އަބަުދވެްސ  މާއިލާޞްތެރިކަ ޚްރަްނީވ މިތާނގައި. އިތެއް އަސްލު ކުމަސައްކަ

ނޑު ފާހަގަކުރާ ކާމިޔާބުެވގެން މި ނޑު ހަމަ  އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ އަބަުދެވސް އަުޅގަ ަކމަކީ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރާގެ ރަށުގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ހަމަ.  3ދާއިާރގެ ތްދޫ ބިލެ ؛ފާހަގަކޮށްލާނަން އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއގަިއ މިހިރަބިލެ ގޮތަށް  ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ފޮނުވި ތްދޫގައި އަޅުަގނޑުމެންަނށް މައިގަ

މު ެއްއ ހިއްކުރުމުގެ އެންމެ މު ޖެހެނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ފަހަރު ފާސްކުރަން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ނުޑމެންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އިްސވެރިންގެ ފަާރތުން މަޢުލޫމާތު ފޯކަސްެއއް މި  ލިބިފައި މި  އޮތީ އަުޅގަ
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ުނވަތަ  ،އޮތީ މިއަންނަ އަހަރުެގ އާްމދަނީ ފެށިގެން އަންނަ ގޮތް ބަލާފައި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ިމޑް ޓަރމް ބަޖެޓެއް 

ލިބޭ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. އެ ބަޖެުޓގެ ތެރޭަގިއ  ހިސާބުގައި ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ ޗް، ެއޕްރީލްރިރިވައިސް ބަޖެެޓއް މާ

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާތަުކގަިއ މިހިރަ މައް އްލުނުވެ ހުރި މަސައްކަތްތަކަްށ ޙަސަލަތަކަށް މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައައެޓެންޑު ނޑު ފާހަަގކޮށްލާކޮްށގެން އެ ބަޖެޓް ރިވައިްސެވގެން އަުޅގަ ނަްނ ށް އަންނާނީ. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެ .ތްދޫގެ ޒުވާނުންނަށްބިލެ ނޑުގެ ބާކީ ބަިއ އޮތް ފުޓްސެ ބޮޑު އަމާޒެއް ހިފާފައި މި އަުޅގަ ލް ދަ

ނޑާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިމަނާލެވިފައި މިހިރީ. އެހެންވީމާ، ފުޓްސެ  މި ތްދޫގެ ބަނދަރުގައިކޯޓާ ައދި ބިލެ ށިބަ އިލް ދަ

ނޑުމެންނަށް  2016އޮތް މައްސަލަ، މުޅި ަމްއސަލަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން އަުޅގަ

ތްދޫގެ ސަ ގޮއްސި. ބިލެއް ގޮއްސި. ެއތައް ސަރުކާރުތަކެއް ައއި ގެން އްލުކުރެިވގެންދާނެ. ޒަމާންތަކެއް ފާއިތުވެ ޙަ

ޓަކައި ބަޖެޓުަގއި  ްއލުކުރުމަށްޙައޮތީ މިކަން  ސަރުކާރަށް މި މި ނުލާ ދޫކޮށްލާފައި ތިބީ.އިއަޅަ ށްމަސްވެރިންނަ

ނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުކުރެިވގެން އަންނާނެ.  ޔާދަކުރެއްިވއްރާހިމަނާފައި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ. އެހެންވީމާ، މިކަން އި އަުޅގަ

ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ބަނދަރު މަނގޫދޫައކީ ބަނދަރެއް ނެތް ރަށެއް. މިހާރު މި ޔާމީން ޢަބްދުލް  ؛މަގޫދޫގެ ބަނދަރު

ލެވިފަ. މަގޫޫދގެ މިސްކިްތ އި ހަދަމުންގޮސް ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ ބާކީ ަބއި މިހިރީ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ހިމަނަ

ވެސް ަރއީްސ ނަޝީދުގެ ސަުރކާރުަގއި ަފށައިގެން ުނކުރެިވ ހުއްޓާ ހަަމ މި ސަރުކާރުން ފަަށއިގެްނ  އިމާރާތްކުރުމަކީ

ވެސް އި ދަނީ. ފީއަލީގަ  ވެސް އަޅަމުްނ މި ދަނީ. އާދެ! ކްާލސްރޫމްތަކެއް ގެްނގޮސް ނިްނމަމުން މިކުރިއަށް މިހާރު

މަަސއްކަްތ  ޓަކަިއ އެ އިމުކުުރމަށްޤާވެްސ ްސޕޯޓްސް އެރީާނއެްއ އި ގަ ދަނީ. މަގޫދޫ ކެއް އަޅަމުން މި ތަކްލާސްރޫމް

ފީއަީލގެ  ،ލާއިރުއިށް ައޅުަގނުޑމެން ބަލަްއޔަ! ފީއަލެވިފަ. އާދެއިއޮތީ މީަގއި ހިމަނަ މި  ވެސް ކޯޓު ފެށުމަށް ބަށި

ނިންމާލުމަށް ބޭނުންވާ  ،ޓަކައި ބޭުނންވާ އިމުކުރުމަށްޤާެވްސ  ީފއަީލގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ،ސްޕޯޓްސް އެރީނާެއއް

ނޑުމެންނަށް މިއެހެންވީމާ، މީގައި ހިމަނާލެވިފައި އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ.  ވަނީ މު ބަޖެޓް މި ހިއްމު މީދީ އްއީ އު އަުޅގަ

ވެސް އި ރަށުގަ  3ހަމަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހަމަ ެވސް ބަޖެޓެއް ހަމަ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގައި ތަަރއްޤީއަށް 

ނޑުމެން ކީްއެވގެންތޯ ަކންބޮޑުވާންވީ ނޑުމެން  ؟ހިނގަމުން އަންނާނެ ބަޖެޓެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަުޅގަ

ވެސް މިހިރީ  މިއީ ރާްއޖޭގެ އަތޮޅުތެރޭަގއި ހަމަ ހުރިހާ ރަށަކަށް ؟އެޅެްނވީ ކަންކަމާ ހާސްވާން ކޮންކަމަކާތޯ މި

ނޑުމެން ކުދި ރަށްރަށުން  ސަރުކާރުން ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށް ވެފައި މި ،ކަންކަން ހިމެނިގެންގޮއްސަ. ަރނގަޅު އަުޅގަ

 ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މި މުހިއްރޫޢު އެންމެ މުއޮތީ ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީކޮްށގެްނ ހުޅުމާލެއަށް ގިނަ ބަަޔކު ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝް

ނޑުމެްނ އެންމެން ހިތްއެދޭ ގޮތަށް  އޮތީ ސަމާލުކަމެއް ދީފަ. އެެހންވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުަރމުންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ބޭނުންޭވ މިއަށްވުރެ ގިނަ ކަންކަްނ.  ،ވެސް ކަންކަން ނެތި ހިނގައިދާނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން

ަގނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަްށ މަސައްކަތްކުރަމުން ައއިން ފީއަލީގައި މިްސކިތެއް ހިމެނޭތޯ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅު

ތްދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ައއިން. އަޅުަގނޑު މަަސއްކަތްކުރަމުްނ އައިން ބިލެ
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ސް ހޯލެއް ހިމެނޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަމުން ާޕޕަ އި މަލްޓިތްދޫގެ ސްކޫލްގަ މަސައްކަތްކުރަމުން ައއިން. ިބލެ

ނޑަކަްށ ފުޓްސެ އިމަގޫޫދގަ އިޭއގެއިތުރުން މަގޫޫދގެ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދާ ،މަވެސް ނައައިން. އެހެން ލް ދަ

ވެްސ އި ކުރީގަ  ،ނަމަވެސްކުރަމުން އައިން. ެއހެންތްކަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްެވސް އަ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ނޑުމެންނަށް މި ނުޑމެން ކުރިމަތީގައި. މިއަ މި ފާހަގަކުރި ފަދައިން ައޅުގަ ްށ އޮތީ ލިމިޓެޑް ބަޖެޓެއް އަުޅގަ

ކަން ކުރަން އް ހޯދާފައި އަުޅަގނޑުމެން ެއކަންާވނީ މި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ޯހދޭނެ ގޮތްތަކެ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރުކުެރވެން

ނޑުމެން އިންތިހާއަށް މަަސއްކަތްކުިރން. އެހެންނަމަވެސް ހުށަހަޅަންވާނީ. ނޑުކެން ސަރުކާރަ ،އަުޅގަ ލިޭބ  މި ށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކޮޅުެޖއްސޭތޯ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީ ،ިމކުރެވޭ ޚަަރދާ އިއާމްދަނީއާ ހުގެ މެންބަރުން އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

ވީމަ،  ސް މުޅި ޤައުމު ދަރަިނވެރިވެަފއިވާ ަޤއުމަކަށްކުރުވަމުްނ ގޮުރވަމުންކުރަން. ަޤއުމު ދަރަނިވެރި ކުކަތްމަސައް

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ަގނޑު ހަަމ ކަމެއް. ައޅު ކަމަކުނުދާނެ ދެއްތޯ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިީއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅާފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭގައި އަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީންފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު ުޅގަ

 ،ހުއްޓޭ. އެހެންނަމަވެސް ހުއްޓޭ. ރައްޔިތުންގެ ވިންާދ ގުޅުންހުރި އިޞްލާޙުތައް އެބަ ހިތްހަމަޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް އެބަ

މި ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެްއ ފައިސާ ހޯދޭނެ ރަނަގަޅު މެކޭނިޒަމެއް ނެތި މިކަހަލަ ިއޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅީމާ، ވަރަށް 

ލެއްގައި މި ކުރަނީ ާޔމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުާކރުން މުސްތަޤްބަމީދުއްމަކުރަމޭ. އަޅުަގނޑު އުނޑު ހިތާބޮޑަށް އަުޅގަ

 ...އިޞްލާޙުތަުކގައި މިހިރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ންބަރު އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އިރުަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ލާއިވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް ބަލަ 2016ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މެ ބަޖެެޓއް ެވސް ފާސްކުރޭ. ކޮށް ިނމިގެންދާއިރުަގއި އެ ބަޖެޓަށް ނަމަވެސް ކޮންއެހެންބަޓަކީ ދަރަނިވެރި ބަޖެޓެކޭ. 

ަރއްޔިތުްނ ކަންބޮޑުޭވ އެަބއިމީހުންގެ ަރށްރަށުގައި ނަރުދަމާ ނޭޅޭތީެވ.  .ޖެހޭ އެބަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއިންސާފުވެިރވާން

ުނވަަތ  ،ަޑއެޅޭ އުސޫލެްއގެ ދަށުންވެސް ހަމަ ނަރުދަމާ އެޅުމަށް އެ ަކނއި އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެ ރަށެއްގަ 

 50 ،ނަމަވެސް ންއަހަރު 20 ،ނަމަވެސް ންއަހަރު 10 ،ނަމަވެސް ންއަހަރު 5ތަނުގައި  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ ނަމަވެސް އެޅޭނެ ގޮތެްއ  ންއަަހރު 100 ،ނަމަވެސް ންއަހަރު ކަން. ކޮންމެ އަހަރަކު ދައްއަޅުގަ

ގައި ޖެހުނަސް އަދި އެކަމެްއ ނުޖެހޭތޯ. މި ބަޖެޓު ،ަގއި ޖެހޭތޯނޑުމެން އާދޭސްކޮްށގެން އެ ބަޖެޓު މަ އަުޅގައިއަ ޓުބަޖެ
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 ކު ރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ. ެއކަމަވަ 5ވަަނ އަހަރު މި ބަޖެޓުަގއި ކުެރންދޫއަށް އޮތީ  2015ނުވާނެ. މިހާރު 

މިއީ މި ބަޖެޓުގައި ހުރި ތަފާތު. ހަމަހަމަކަން ނެތުން މި  މިލިއަން. ގައި ވިްއސަކަށްނިލަންދޫއަށް އޮތް ނަރުދަމާ

އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެޭހ މި ބަޖެޓު ހަމަހަމަ ގޮތަަކށް ބެހެން. ދުނިޔޭގެ އެހެން  .ބަޖެޓުގައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ސްބަތްާވ ނި ރަށެއް  އެ  ،އުސޫލެްއ ގެްނގުޅޭ. ކިތަންމެ ކުަޑ ރަށަަކސް އިވެސް ބަޖެްޓ ބެހުމުގައި ޤައުމުތަކުގަ 

ންޓް ޚަރަދަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަދެއް ލިބޭ. އަދި ލިބެންޖެހޭ އަދަދެއް ލިބޭ. ރިކަރެށް އިންފްރާސްޓަރަްކޗަރަ ،އާބާދީއަކަށް 

ވަންޏާ  ކަމަށް ލައިފިއިމި ބަޖެޓަށް ބަލަ .ޖެޓް ލިބޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްވެސް ބަ ތަރައްޤީގެ އެހެން ކަންތައްތަަކށް

ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެަބ  ލަްއކަެއއްހާ ރުފިޔާ ދެ ،ލައްކަެއއް ؟ކުރާނީ ކަމެއްތޯ ކައުންސިލުތަކުން ކޮން 

ނޑުމެން މި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރަން ޕްރިއޯބަލަންޖެހޭ އަ މު ހިއްއްތަެކްއތޯ. ނަރުދަމާ އެއީ މުރިޓީ ދޭންވީ ކޮންކަންތަޅުގަ

ނޑުމެން ބުަނންވީއެްއޗަކަށް ުނވަންޏާ ައޅުަގނުޑމެން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު  މު ހިއްނަރުދަމާައކީ މު ،ެގ ދަށުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރީގަ ނޑުދޮށަށް ގޮސްގެން ޮގނޑުދޮަށށް ގުއިރީގެން މޫދު ލޮނުން އި ކަމެއް ނޫނޭ. ހަމަ އަޅުގަ ވެސް ގޮ

ނޑުމެން މި ނޑުދޮށަށް ދިއުމުގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ ނޑުމެން ގޮ ނާއަށް ޚާފާ ޖެހެނީ ތާހިރުވެގެން އުޅެންވީ. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު މި ނަރުދަމާގެ  އެ ނަޖިސް އި ނާގަ ޚާއަެނއްކާ އެ ފާ ،ގޮސް ފެނުން އަނެއްާކވެސް ފެންވަރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނުޑ ހުށަހެޅީ ލާޙު ހުށަހެޅިއިރުޞްޖެހެނީ. އަުޅަގނޑު މި ބަޖެޓް އިވާހަކަ ދައްކަން މި ބަޖެޓުގައި  ،ވެސް އަުޅގަ

ތަނުގައި  ކުެރވޭނެ ގޮްތ އެބައޮތް. އިްއޒަތްތެރި ަބއެްއ މެންބަރުން މި ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ ޖަހަން. މިކަން

ނޑުމެން ޖެއްުސންކުރަންދެްއކެިވއިރު ވިދާފުޅުވާހަކަ  އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ކީއްޯތވާނީ މި އެ ވާހަކަ. ުޅެވއްޖެ އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި އޮތް ބަޖެޓުވަނަ އަ 2016އަހަރު  އިސާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ގައި ނަރުދަމާ އަޅަން އޮތް ފަހަރަށް ކަ

 20އޮތީ ކަޑަޖެހިފައޭ. ީމގެ  ޑިަޒއިން ހަދާފައި ދެން ބުނަންވީ ނޫންތޯ މި އިލާަފއި ހުރިހާ ރަށެއްގަބަހައި އެްއވަރަކަށް

މު ރަށްރަށް ދެން އަޅާނީ. މިހެންގޮްސ ހިއްރަށް ފުރަތަމަ އަޅާނީ. ދެން މުމު ރަށްހިއްރު ފަހުން ނަރުދަމާ އެޅޭނޭ. މުއަހަ

 ތިބެނީ ނޑުމެން އަނގަމައްޗަށް ަނގަިއގެން މިާވއިރު. މިހާރު މައްސަލައަކަށް ދިާމވަނީ އަުޅގަ  އަހަރު 50 އެޅޭނެތާ

އި ގަ މި ބަޖެޓު .ދެއް ނުވޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްރަޚައެޭޅ. ފޮތުަގއި ޖަހާ. އެަކމަކު  . ދުވަަހކު ނުެއއްކަމަށްއެޅޭނެ 

ގައި އެބައޮތް ބަޖެޓު މި .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ؟ކިާހވަރެއްޯތ ޚަރަދުވީ ކުަފޅު ވެސް. އެކަމަ އިވެސް އެބައޮތް ކުރެންޫދގަ

ނޑުގެ ތިާމގެ މީހުންގެ ގަބުރުތައް މިހާރު  ކުރެންދޫގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ވެސް. އަޅުަގނުޑގެ މާމަާއއި ކާފައާއި އަުޅގަ

ވެްސ އަިދވެސް  ަވރު ވާއިރު ދެމެނީ. އެ  ދޮށުަގއި އެޑުރަނގަބީލުޖަހަމުން ޮގނއެއް ކަށިަގނޑު އަނެްއ ކަިށަގނޑަށް 

ޓްސް ގައި އެަބއޮތް ސްޕޯމި ބަޖެޓު .ނުކުރެވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގިރާ ސަަރހައްދު ހިމާޔަތެއް

ްސ އެކަމެއް ުނވާނެ. އެހެންވީާމ، ހުރި ފައިސާއަކުން ެއކަން އްސަކަ ގައި ޖެވެސް. އެހެންވީމާ، ައދި މި ބަޖެޓު އެރީނާ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓް ތަށް އެބަކުރެވޭނެ ގޮތަކަ ކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަަކށް ހުރިހާ ކަމެއް ނުވާނެ. ރުްއވުޞަޖެހޭ ައޅުގަ

ނޑު މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެްނ ހުރި ކަންތައްތަކަށް ހުރި ފައިސާއަކުން އަޅުަގނޑުެމން އެބަޖެހޭ އަޅުގަ
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ނޑުމެން އާދޭސްދެ ނޑުމެންނަށް ފެންނެވިހެން އަޅުގަ ނަރުދަމާ އެޅޭނެ ދުވަހެއް ރަްއޔިތުންނަްށ  އިނާނުކޮށް އަުޅގަ

 ށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިެމންނަވެސް ައޅުަގނޑު ައސާސީންނގެން. ެއއީ މި ޤާނޫނުއެ

ނޑުމެން ފައިސާައކީ ހޯދީމަ ލިބޭ އެްއޗެއް. ފަިއސާައކީ އެ .ދަންނަވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ހުރި ފައިސާއެއް އަުޅގަ

ޗެއް. ކުީރމަ ނަތީޖާ ނެރެވޭ އެއްގޮުތގައި ޚަރަދު ހެޔޮ، އިއެ އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން އަތުރަިއގެން ރަނގަޅު ގޮުތގަ 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ  ސްއްޓަ ކިތަންމެ ފައިސާއެއް ހު  ނަތީޖާ ނުނެރެވި ހިނގައިދާނެ. ކިތަންމެ ބަޖެޓު ބޮޑަސް އަުޅގަ

ނޑު މި، ކަންތައް ނުކުެރވި ހިނަގއިދާނެ. އެހެންވީމާ ދަންނަވަނީ މިހާރުވެސް ހުރި ފައިސާއިން އަޅުަގނޑުމެްނ  އަުޅގަ

ހުރިހާ ރަށެއްގަިއ ނަރުދަމާ ޑިަޒއިންކޮށްފައި ހަމަ ފައްޓަްނވީ. އަޅުަގނޑު މި ބަޖެޓު ޮއންނާނެ ބަޖެޓަށް އިޞްލާޙު 

ބަރުންގެ ވެސް ވަރަށް ތާއީދާ ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނެ. އެ ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅީ ވެސް ހަމަ މި އިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެން

ނޑު އުއްމީުދކުރަން އެގޮތަށް ައޅުަގނުޑެގ ހުށަހެޅުން ފާސްވާނެއިއެީކގަ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  . އަުޅގަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  2016ދައްަކވައިފި. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު 32ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާތަނަށް 

ޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް  ނިންމެވި އިއަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ

ނަޑއަަޅއިގެން ކުިރއަށް މި ،އަޅުަގނޑުމެން ަކނަޑއެޅީ ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ގެންދިޔައީ. ާހޒިރުވެ  މިއަދު ކަ

މި  !މާފުކުަރއްވާތި ؛ނިމުނީ. މިހާހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބަޖެޓުގެ އިފުރުޞަތުއަރުވަ  މިހާހިސާބުން

ނިންމުމަށް ވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްަވއިގެން ފާސްކުަރްއވާފަ.  އްގޮތެ އި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް މިއަދު ވޯޓަށް އަހަ

ލާނަން. މިހާހިސާބުން އިރީޢާއިން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަޛަ މި ވޯޓު އޮންނާނެ ަވގުތެްއ ެއސް.އެމް.އެްސގެ

ނޑަ  ލާނަން. އިމެދުކަ

 

 ]އަށް  16:00އިްނ  14:45ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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ކަމަށް. އާދެ! ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ  ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދަން . މިالم عليكمالس  

އެހުމުގެ ދުވަހުގެ މަސަްއކަުތގެ ތެރޭން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަްށ ވޯޓަށް އެހުމުގެ އެޖެންޑާ 

ށުން މަސައްކަްތ ކުރިއަށް ގެންދާނީ. ޭއގެ ުކރިން ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒަގއި އައިޓަުމގެ ދަ

 ލަނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމުކަމަށް. މިއަދު ވޯޓަށް މި ދަްނނަވާ ވޯޓުގެ މަަސއްކަތް ފަށަން ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ލަާފކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު، ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން  ވަަނ އަހަރަށް 2016ގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު 5.2

 11ލުން. އޭގެތެެރއިން ވޯަޓކަށް ދަންނަވާ 12ލަންޖެހޭ ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން ދަންނަވާ

، ޓު. އެހެންވީމާއިޞްލާޙެއް. އަިދ އޭގެ ފަުހގައި ބަޖެޓަށް ދަްނނަވައިލާ ވޯ 11ވޯޓަކީ އެއީ އެ ރިޕޯޓަށް ހުަށހެޅުނު 

ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަށް. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން. ހިތަދޫ ދެކުނު 

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  ،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވައި 

 އްމަށް ދަންނަވަން.ޢާރެްއވި ިއޞްލާޙު އިްއަވއިދެްއވުމަށް އަމީންތާއީދުކު

 

 :މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވައި 

ނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ވަ 2016އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ިއޞްލާޙު. 

ން ރުފިޔާ އަމިލި 20ންޖެންސީ ބަޖެޓުން ކޮންޓި ؛ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓް

 މަސްވެރިންނަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  މާދެންމެ އެ އިްއވެވި ހުށަހެޅުްއވު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 78    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   74     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:

 ވޭސްނުފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި . ހާޒިރ85ުލަ އަދަދު؛ ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 19. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 78މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .74ލަ؛ . ޖުމ38ު. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 74ބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެން

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ،އްވައި ހުށަހަޅުهللا ދެވަނައަށް ދަންނަވައިލާ އިްޞލާޙު. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އްމަްށ ޢާމަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރަްއވާ ިއޞްލާޙު އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީން

 ދަންނަވަން.

 

 ؛މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ

އްޒަތްތެރި މެންބަުރ މަރަދޫ ާދއިރާެގ އި  ،ހުށަހަޅުްއވައި هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ އއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2016އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ އިޞްލާޙު. 

ވަނަ އަހަުރގެ ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭެގ  2016 ންޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

 ނަުރދަމާގެ މަސައްކަތް ފައްަޓަވއިދެއްވުމަށް. ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއި   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 24    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   77     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 77        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 24. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި  . ވަކ53ިމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .77ލަ؛ . ޖުމ39ު. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 77ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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މަރަދޫ ދާއިރާެގ  ،ހުށަހަޅުއްަވއިهللا ތިންވަނަ އިޞްލާޙު. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

އްމަށް ދަންނަވަން. ޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާ ިއޞްލާޙު އިްއވަަވއިދެްއވުމަށް އަމީން

އުތުރު ދާއިރާގެ  މައްޗަންޮގޅީ ،ހުށަހަޅުއްަވއިهللا ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަޮލޅު އުތުރު ދާއި !މާފްކުރައްވާ

 .އްމަށް ދަންނަވަންޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރަްއވާ ިއޞްލާޙު އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީން

 

 :މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ

އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މަްއޗަންޮގޅީ ،ހުށަހަޅުއްވައިهللا ތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތް

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2016މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

ންޭޑޝަންތަކަށް އަކުެރއް އިތުރުކުރުން. މެކަށަހަޅުއްވާ ރިއިވާ ބަޖެޓަށް ހުޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ

މިނިވަންކަން ެގއްލޭ ގޮަތށް މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަްށ  -6 ؛ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަްށ ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދިނުމަށް.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  މައްޗަންޮގޅީ  ރު:ކުރެްއވި މެންބަތާއީދު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި

   74     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ންމެ ނެގުނުލަނީ ދެމި ދަންނަވާ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 19. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1ެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓ55ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .74ލަ؛ . ޖުމ38ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 74ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އުތުރު  މަްއޗަންގޮޅީ ،ހުށަހަޅުއްަވއިهللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުވަނަ އިޞްލާޙު. ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  4

އްމަްށ ޢާތާއީދުކުރަްއވާ އިޞްލާޙު އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީން ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

 ވަން.ދަންނަ

 

 :މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ

މަްއޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ހުށަހަޅުއްވައިهللا ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އީވާ 

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2016މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. 

މްދަނީ އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަާޅ ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އާ

ފޮނުާވ  ބިދޭސީ މުަވއްަޒފުން މުސާރައިގެ ގޮުތގަިއ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް -27.00 ؛ކަންތައްތަކުން ލިބޭ ަބޔަށް

 .އުނިކުރުމަށް ފީ ރެމިޓެންސް 3ފައިސާއިން %

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުބަރުންނަށް ފެމެދު އިއްޒަތްތެރި މެން ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  މައްޗަންޮގޅީ  ކުރެްއވި މެންބަރު:ތާއީދު

 

 85    ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހު

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 19    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ތިއްެބވި . ހާޒިރުެވވަަޑއިގ85ެލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 19. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 2. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .75ލަ؛ . ޖުމ38ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 75ރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަ

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ،އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވައި ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު. ކުޅުުދއްފުށީ

އްމަށް ޢާތާއީދުކުެރއްިވ އިޞްލާުޙ ިއްއވައިެދއްވުމަށް އަމީން ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

 ދަންނަވަން.
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 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ދާއިާރެގ  ަވއިކަރަދޫ ،އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވައި  ކުޅުދުއްފުށީ

ވަަނ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  2016ިއޞްލާޙު.  އްވާަފއިވާޙައްމަދު ނާޡިމް ތާއީދުކުރައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މު

ްނ އަމިލި 50ކޮންޓެންޖެންސީ ބަޖެޓުން  ؛މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓްފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީްނ ރައްޔިތުންެގ 

 ަގއި ހަމަޖެއްސުމަށް.ރުފިޔާ ކަރަންޓު ސަބްސިީޑގެ ގޮތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަްށ ވޯޓު މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ކުޅުދުއްފުށީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   76     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 23. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 2ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ަވކި ގޮތަކަށ53ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .76ލަ؛ . ޖުމ39ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 76ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަލޮުޅ  ،އުތުރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވައި ންގޮޅީވަނަ އިޞްލާޙު. މަްއޗަ 6

އްމަްށ ޢާތާއީދުކުރެްއވި އިޞްލާޙު ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަމީންލޫފް ޚްްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މަދެކުނު ދާއިރާގެ އި

 ދަންނަވަން.

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  ދާރީއި

ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ  ،ތުރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްަވއި އު މައްޗަންޮގޅީ

ވަަނ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ  2016ލޫފް ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު. ޚްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު މައި

އޮފީސްަތކުގެ ާއއްމު ބަޖެޓު ޚަރަުދ  ؛ހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީްނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަ

ފަހު މި ފައިސާ  ން ރުފިޔާ އުނިކުރެްއވުމަށްއަމިލި 100ގެ ބަޖެުޓން އެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް .2018، 2014

 އަށް ބޮުޑކުުރމަށް އިތުރުކުރުން.ރުފިޔާ 5000އެކަނިވެރި ަމއިންނަށް ދޭ ފައިސާ 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  ޅީމައްޗަންގޮ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް.  :ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 20    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 20. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 2ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މ55ެމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .75ލަ؛ . ޖުމ38ު. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 75ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަލޮުޅ  ،ބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވައިއުތުރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެން ޅީމަްއޗަންގޮ .ވަނަ އިޞްލާޙު 7

ތާއީދުކުރެވި އިޞްލާޙު އިްއަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް هللا ވާ ޢަބްދުއީއުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ދަންނަވަން.

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ  ،މަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވައި އުތުރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙް ޅީމައްޗަންގޮ 

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  2016 .ތާއީދުކުަރއްވަަފއިވާ ިއޞްލާޙުهللا ވާ ަޢބްދުއީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އިްނ  2014 އްމު ބަޖެޓު ޚަރަދުއާ ޅާފައިވާ ބަޖެޓު، އޮފީސްތަުކގެ އެންޑު ޓްރެޜަރީން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަ
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ރޒް  އަށް  2018 ފަހު މި ފަިއސާ  ްނ ރުފިޔާ އުނިުކރެއްވުމަށްއަމިލި 200ގެ ބަޖެޓުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ހޯމް އެފެއަ

 .އަށް ބޮުޑކުރުމަށް އިުތރުކުރުންރުފިޔާ 5000 ،ކަށް ދެއްވާ ފަިއސާނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަ

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ދެންމެ އެ އި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  ޅީމައްޗަންގޮ    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 هللا.ވާ ޢަބްދުއީއިރާގެ މެންަބރު ގަލޮޅު އުތުރު ދާ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 6؛ . ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދ48ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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އެހެންކަމުން، މި  .69ލަ؛ . ޖުމ35ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 69ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 .އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއން ހުށަހަޅުއްވަިއ، މާފަންނު މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ ވަނަ އިޞްލާޙު. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 8

މަށް އަމީންޢާއްމަްށ ތާއީދުކުރެްއވި އިޞްލާޙު ިއްއވައިެދއްވު ތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް

 ދަންނަވަން.

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ  ،ހުށަހަޅުއްަވއި އިންމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ވަަނ އަހަރަށް 2016 .ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ފަލާޙްއިްއޒަތް

ރަްށ ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އާމްދަނީ އިތު ފިނޭންސް އެންޑް

 އެ ،ނަމަ އިާމރާތާއި ފްލެޓު ވިްއކާއިރު ސޭްލސް ޓެކްްސ ނަގާ -23.00 ؛ހަޅާ ކަންތައްތަުކން ލިބޭ ބަޔަށްހޯދުމަށް ހުށަ

 ދުަވހަށް ފަސްކުރުން.މަސް 12އް ެނގުން ޓެކްސެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަ ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިން.ރަޝީދު ޙުސަ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަލިފުށީ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެ 

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 56    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   77     ިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަ

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 77        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްެބވި . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތ85ިލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .77؛ ލަ. ޖުމ39ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 77އަދަދު؛  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު  ،ިއން ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ ވަނަ އިޞްލާޙު. އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 9

ތާއީދުކުރެްއވި އިޞްލާޙު ިއްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ  ތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ތްހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

 ދަންނަވަން.

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާެގ  ،އިން ހުށަހަޅުއްަވއިމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ވަަނ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ  2016 .ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ފަލާޙްއިްއޒަތްތެ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އާމްދަނީ އިތުރަްށ 

 ،ނަމަ އިމާރާތާއި ފްލެޓް ވިްއކާއިރު ޭސލްސް ޓެކްސް ނަގާ -23.00 ؛ށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ލިބޭ ބަޔަށްހޯދުމަށް ހު

 އިން އިސްތިސްނާކުރުން.ިވފައިވާ ފަރާތްތަކުން މި ޓެކްސް މިހާތަނަށް ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. މެދު އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިން.މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސަ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 21    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   76     ގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުން

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 21. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79އަދަދު؛ މެންބަރުންގެ 

. ވޯޓުަގިއ 2. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މި އެހެންކަމުން،  .76ލަ؛ . ޖުމ39ު؛ ަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު. ފާްސވ76ުބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިާނ އާދަމް ހުށަހަުޅއްަވއި، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރޮޒަވަަނ އިޞްލާޙު. ައއްޑޫ ީމދޫ ދާއި 10

 މަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރެއްވި އިޞްލާޙު އިްއވައިެދްއވުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

އިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވައި، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި

ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ވަނަ އަހަރަށް 2016 .ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު މުޙައްމަދުދީދީ މެންބަރު އިބްރާހީމް

ރުފިޔާ 3,438,353 ކޮންޓެންޖެންސީ ބަޖެޓުން  ؛ޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުްނގެ މަ އެންޑް

 ތޯރިޓީގެ ބަޖެޓަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި މިފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮ ،34.006ފަހު، ބަޖެޓް ކޯޑް  އުނިކުރުމަށް

 .ފައިސާ އިތުރުކުރުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިނާ އާދަމް ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ   މެންބަރު: ހުށަހެޅުއްވި

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ 

 55    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   77     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 77        ޖުމްލަ:
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 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމ22ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .77ލަ؛ . ޖުމ39ުވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 77ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނާ އާދަމް ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަފަހުގެ އިޞްލާޙު. އަްއޫޑ މީދޫ ދާއި އަދި ެއންމެ ،ވަނަ އިޞްލާޙު 11

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރެްއވި 

 .އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން

 

 ވުން:އިްއވެ މޭޒުން  އިދާރީ

އިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވައި، ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއި

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  2016 .ލާޙުމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ިއޞް

ާޔ މިލިއަން ރުފި  20ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުން  ؛ޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުއެންޑު ޓްރެޜަރީން ަރއްޔިތުްނގެ މަ

ނޑު  .ގެ ގޮތުަގއި ހަމަޖެއްސުމަށްެއއްވެރިންނަށް ސަބްިސޑީދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  އިްއވެވި އިޞްލާޙާދެންމެ އެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އިނާ އާދަމް ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަ  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   77     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 77        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 23. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މި އެހެންކަމުން،  .77ލަ؛ ޖުމު. 39ވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 77ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެްއވި ޙެއް ފާސްުނވި. ދެން އޮތީ ދިރާސާެއްއވެސް ިއޞްލާ ،ވޯޓަށް ދަންނަވާެލވި ،ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅި 11އާދެ! 

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ދިރާާސކުރަްއަވިއ  2016ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ޯވޓަށް ދަންނަވާލުން. 

ޒަތްތެިރ ފަހު ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާ މެދު ިއއް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 59    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   78     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 78        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ . 59. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 79މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 19މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .78ލަ؛ . ޖުމ40ުވާ އަދަދު؛ ުވމަށް ބޭނުން. ފާސް 78ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަޖެޓް ދިރާސާކުާރ  ،ފަހު ކުރެއްވުމަށް ފުރިހަމަ އި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ދިރާާސކުރަްއވަލަފާުކރާ  ވަނަ އަހަރަށް 2016

 ޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްެޖ.ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ރައް 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަކޮށް އި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ވަރަށް ބުޔާށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ތަޅުމުގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަ

ވަރަކުން ކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަތަށް ވީހާވެްސ ބޮޑަްށ ގެންަދވާ. އަޅުަގނޑަށް ވެވުނު  މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވަމުން އެބަ

ދޭން އިހޯދަ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށްއެއްބާރުލުން ދެމުންގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެކަމަށް ފުރުޞަތު ވެސް 
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ވާ ބުދަ ދުވަހުެގ  2015ބަރު ން ނޮވެ 25ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ވަން. ދެން، މަޖިލީހުމަސައްކަތްކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަ

 ަގއި.  9:00ހެނދުނު 
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