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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن واالهالة والس  حين، الحود هلل والص  حون الر  بسن هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުން.ްތެރިްޢިްއޒަތ22ްްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2213/3/9މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

3.2-ްް ްައއިޓަމު ްް،3.2އެޖެންާޑ ްނަންބަރު ްަޔއުމިއްާޔ ްފާސްކުރުން. 48/2213ްްަޔއުމިްއޔާ ދެްްއަށ49/2213ްްއިން

ް ްެއއީ ްޔައުމިްއޔާ. ްޖަލްސާގ2213ްްެޖަލްސާގެ ްވަނަ ްހަތަރު ްއާއި ްޖަލްސާ ްތިންވަނަ ްދައުރުގެ ްތިންވަނަ ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްއިޞްލާޙެްއް ްމެންބަރަކު ްއެްއެވސް ްޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު ްވެބްސަިއޓުަގިއ ްމަޖިލީހުގެ ްަޔއުމިްއޔާތަްއ ްމި ޔައުމިްއޔާ.

ްގޮތުް ްަގވާިއދުގަިއވާ ްޤަބޫލުކުރާްހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުެގ ްޔައުމިްއޔާތަކަކީ ްމި ްމަތިން ގެ

ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތުންްއަންގާްއެްނގުން.ްިރޔާސަްް،4ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ
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4.1-ްް ްބައްދަލުވުންތައް ްކޮމިޓީތަކުގެ ްމިއަދު ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ްކޮމިޓ9:32ްްީބޭްއވުމަށް ްކޮމިޓީ، ްއިޤުތިޞާދީ ގަިއ

3ްގައިްޢާްއމުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮޓަރ9:32ްްިގައި.2ްްަގއިްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީްކޮަޓރ9:32ްްިަގއި.1ްްކޮޓަރިް

11:15ްްގައި.ް ްކޮމިީޓ،ްކޮމިީޓްކޮޓަރި ްަތރައްޤީ ްކޮމިޓީެގްސަްބްގަިއްޤައުީމ11:15ްްގައި.3ްްގަިއްޤައުމީ ސަލާމަތުގެ

ް 2ްކޮމިޓީ ،ް ްކޮޓަރި 2ްްްކޮމިޓީ 12:32ްްގައި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްޕެޓިަޝން 2ްްަގއި ްޤައުމ2:22ްްީގައި. ަގއި

ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، 1ްްސަލާމަތުގެ 2:22ްްގައި. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްގަާވއިދު ްމަޖިލީހުގ3ްްެަގިއ ގައި.

ްިއޤް ްބަދަލު. ްައއި ްމެންބަުރްކޮމިޓީތަކަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްމަތިވެިރ ްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ްކޮމިޓީަގއި ތިޞާދީ

ޙުސައިންްމުޙައްމަދުްެއްކޮމިީޓންްވަިކކޮށްދެްއވުންްއެިދވަަޑިއގެންްޑީ.އާރު.ޕީެގްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުންްސިޓީްފޮުނއްވާަފއިް

ްގެްމަތިންްއެކަންްއެގޮތަްށްއިޢުލާންކުރަން.ގެް)ނ(ގަިއާވްގޮތ2ު-29ވާތީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަުކްކަމެއްްނެތް.ުސވާލު.ްމިްއައި،5ްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަިއޓަމު ްް،6އެޖެންޑާ ްކަންކަން. ްުހށަހަޅާ ްމޭޒުން ްރައީސްގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔެގްް-6.1މަޖިލީހުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްބަޖެޓްްދައުލަުތގެްކުރައްވާްލަފާްއަހަރަށްްވަނ2214ްަްަމތިން،ްގޮތުގެްްަގިއވާް)ހ(ްގެއްދާމާްވަނ69ްަްސީގެނޫނުއަސާޤާ

ްހުށަހެޅުއްވުންްމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަށްްްމަޖިލީހަށްްބަޖެޓްްގެދައުލަތުްްކުރަްއވާލަފާްއަހަރަށްްވަނ2214ްަ.

ޖިހާދުްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހާޒިރުވެވަަޑއިގެންްهللاްމިނިސްޓަރްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަލްފާޟިލްްޢަބްދު

ްމަރުޙަބާދަ ނޑު ްައޅުގަ ްނަންފުޅުގައި ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމަނިކުފާަނށް ްއެ ްއިންނެިވ. ންނަވަން.ްއެބަ

ް ްަގާވއިުދ ްމަޖިލީހުގެ ްއިންނަަވިއގެނ45ްްްއަޅުަގނުޑ ްއިށީނދެވަަޑއިގެން ްަވޒީރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަށުން، ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ނޑު ްއަުޅގަ ްހުއްދަައރުވަން. ްމަޖިލީހަށްްްބަޖެޓްްދައުލަތުގެްކުރައްވާލަފާްއަހަރަށްްވަނ2214ްަވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގެ

ް ްޢަބްދުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ްއަލްފާޟިލް ްޓްރެޜަރީ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް ްމިނިސްޓަރ ޖިހާދަށްްهللا

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.
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ް

ްޖިހާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:هللاްމިނިސްޓަރްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަލްފާޟިލްްޢަބްދު

ް ްމާތް` ްވެިރ ްޢާލަމްތަކުގެ ްޝުކުރުދަންނަވަން.هللا ްޙަމްދާއި ްއަށް ްވަތަޢާލާ ްއެްސުބްޙާނަހޫ ންމެހައިްއަދި

މީސްތަކުންނަށްްރަޙްމަތެއްްކަުމގަިއްފޮނުއްިވްަކއުއިތުުރްސާިހބާ،ްމުޙައްމަދުގެފާނަންްޞަަލާވތާއިްސަލާމްލެްއވުމަށްްއެދިް

ދުޢާކުރަން.ްމިްދުޢާގައިްއެކަޭލގެފާނުގެްއާލުްއަޞްހާބުންްޝާމިލުކުރަން.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ް

ވަަނ2214ްްމިްދަންނަވާލަނީް. وبركاته ورحوت هللا الم عليكنالس  ހުގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުން.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީ

ް ްބަޔާން. ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްވާނ2214ްްީއަހަރަށް ްތައްޔާރުކޮށްފައި ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްދިރިއުޅުމުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަދި ްއިޤްތިޞާދު ްލިބޭްޤައުމުގެ ްއަދި ްދީގެން. ްއިްސކަމެއް ްރަނގަޅުކުރުމަށް ހާލަތު

ްތެރެއިންް ްއާމްދަނީގެ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްމިގޮތުން ްދެވިގެން. ްސަމާލުކަމެއް ްބޮޑު ްހަމަޖެއްސުމަށް ްޚަރަދުތައް އާމްދަނީން

ްދައްކުެރވި،ްެދމެހެއްޓެނެ ްޑެފިސިޓް ްަބޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްއަދި ްވާނެ. ްހަމަޖެއްސިފައި ްޚަރަދު ނޑެްއެގްރިކަރަންޓު ްމިންގަ ވި

ް ްވާނެ. ްހިފެހެއްޓިަފއި ްފާގަިތ2214ްްތެރޭގައި ްމިހާރަށްވުރެ ްަރއްިޔތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްބަޖެޓަކީ ްހުށަހަޅާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ނޑުްގޮެތއްަގއިްައމާޒުކުރެވިަފއިްވާނީްދައުލަުތެގް މާދަމާއެއްްހޯދުމަށްްއެހީތެރިވެދޭނެްބަޖެޓެއް.ްމިްހުށަހަޅާްބަޖެޓްްމައިގަ

ް ްިސޔާސަތުްޚަރަދަށް ްއިޤްތިޞާދީ ްައދި ްބަޖެޓް ްވާސިުލވުމަށާ، ްއަމާޒުަތކަްށ ްލާޒިމުކުރާ ްޤާނޫނުގަިއ ޒިންމާވުމުެގ

ްހޯދައިް ްކުރިއެރުން ްއިތުރު ްއިން ްދާއިރާ ްޞިއްޙީ ްތަޢުލީމާއި ްއެޅުވުމަާށ، ްހަމަޔަކަށް ްއިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކޮށް،

ްފެން ްދިރިއުޅުުމެގ ްފުޅާކޮށް، ްޚިދުމަތްތައް ްދެވޭ ްމާލީްރައްޔިތުންނަށް ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްއަދި ްމަތިކޮށްދިނުމަށް. ވަރު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްަބއްޓަންކުރުމަށް. ްހިންގުން ްދައުލަުތގެ ްޮގތަކަށް ްބޮުޑވާނޭ ްއިތުބާރު ްއިްނވެްސޓަރުންގެ އިދާރާތަކާިއްފޮރިން

ްގޮތުން ްބެހޭ ްާހލަތާ ްއިޤްތިޞާދީ ްދުނިޔޭެގ ްހާލަތާއި ްއިޤްތިޞާދީ ްރާއްޖޭގެ ްފުރުޞަތުަގއި ްމި އެްއޗެްއްްރައީސް.

ްވަނީްއިޤްތިާޞީދް ނުޑްދެކެން.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްފަދަިއންްރާއްޖެ ްއަުޅގަ ދަންނަވާލުމަކީްމުހިއްމުްކަމެްއްކަމުަގއި

ް ްޯހދާފަ. ްދުވަސްަތކުަގއި ްވޭތުވެިދޔަ ްމި ްކުރިއެރުންަތކެއް ްަޤއުމުތަކަށް،2213ްްގޮތުން ްގިނަ ްދުނިޔޭގެ ްއަހަަރކީ ވަނަ

ްޤައުމު ްޔޫރަުޕގެ ްއެންމެްޚާއްޞަކޮށް ްފަންޑުގެ ްމަނިޓަރީ ްއިންޓަނޭޝަނަލް ްއަހަރެއް. ްއުނދަގޫ ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ަތކަށް

ްއަށް.2.9ް%ވަނަްއަހަރުްދުނިޭޔެގްއިޤްތިޞާދުްކުރިއަރާނެްކަމަށްްލަފާކުރެވެނ2213ްްީފަހުގެްއަންދާޒާަތކަށްްބަލާއިުރް

ް ްއަދަދު ްމި 2214ްްއަދި ްލަފާކުރެވެނީ ްކަމަށް ްހުންނާނެ ްއަހަރު 3.6ް%ވަނަ ްދިމާވެގެްނއުޭޅްގައި. ްޤައުމުތަކަށް ޔޫރަޕުގެ

ްއެުކް ްގޮންޖެހުންތަކާ ްމި ްކުރަމުން. ްބޮޑަށް ްނުހަނު ްދަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްައސަރު ްމައްސަލަތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ

ދަށްްވެސްްރާއްޖެްމިްވަނީްމިްއަހަރުްވެސްްއިޤްތިޞާދީްގޮތުންްކުރިއެރުންތަެކއްްހޯދާފަ.ްމިގޮތުންްރާއްޖޭގެްއިޤްތިޞާ

އެންމެްބޮޑަށްްހިްއސާކުރާްފަުތރުވެރިކަމުެގްދާއިާރްއަށްްބަާލއިރު،ްފުރަތަމަްފަހަރަށްްއަހަރެއްެގްތެރޭަގއިްއެްއްމިލިއަްން

ް ްއަންނާނެ. ްއަހަރު ްމި ްއަހަރ2213ްްުފަތުރުވެރިން ްމި ްބަލާއިރު ްތަފާސްހިސާބަށް ްލިބިފައިވާ ްމިހާތަނަށް ްއަހަރު ވަނަ

ްހު ްދުވެިލ ްއިޤްތިޞާދީ ްރާއްޖޭގެ ްލަފާކުރެވެނީ ްކަމަށް 3.7ްް%ންނާނެ ްަގއި. ްރާއްޖޭެގ2214ްްއަދި ްއަހަރު ވަނަ
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ް ްއެންމ4.5ްްެ%އިޤްތިޞާދު ްކުރިއެރުުމގައި ްދުވެލި ްއިޤްތިޞާދީ ްއަހަރު ްއަންނަ ްލަފާކުރެވޭ.ްމި ްކަމަށް ްކުިރއަރާނެ އިން

ްާދއިރާ ްމުއާސަލާތުގެ ްާއއި ްާދއިރާ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްދާއިރާަތަކކީ ްހިއްސާކުރާނެ ްދާއިރާ.ްްބޮޑު ާއިއްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ

ް ްދަންނަވާލަނީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްރަީއސް.ްދެން ްއާިއްހިނިގ2212ްްޢިއްޒަތްތެރި ްއާމްދަނީ ްިލބުނު ްދައުލަތަށް ްއަހަރު ވަނަ

ބިިލއަންްރުފިޔާ.ްއަދިްލިބުނުްޖުމްލަްއާމްދަނ15.1ްްީވަަންއަހަރުްޚަރަުދވިްޖުމްލަްބަޖެޓަކ2212ްްީޚަރަދުގެްހިސާބު.ް

2212ްވަނަްއަހަރުްލިބުނުްއާމްދަނީްއެްއަހަރުްހިނގިްޚަރަދަށްްވުރެްމަދުވުމުން،2212ްްބިލިއަންްރުފިޔާ.9.8ްްއަކީް

ް ްބަޖެޓަކީ ްއަހަުރގެ ްދަންނަވާލަނ2.9ްްީވަނަ ްމި ނޑުދެން ްައުޅގަ ްބަޖެެޓއް. ްދަަރނިވެރިވެަފއިވާ ްއިން ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްއަނ2213ްް ްފަހުގެ ްއެންމެ ްބެހޭ ްބަޖެާޓ ްއަހަރުގެ ްވަނަ ްމަޖިލީހުނ2213ްްްާދޒާ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްއަދަދަކީ ްޖުމްަލ ްބަޖެޓުގެ 15.3ްްފާސްކޮށްދެއްވި ްުރފިޔާ. ްތެރެއިނ2213ްްްބިލިއަން ްބަޖެޓް ްމި ްނިމޭއިރު ްއަހަރު ވަނަ

ލިބޭނެްކަމަށްްމިހާރުްދަތިތަކާްއެކުްވެސްްޚަރަދުްހަމަޖެއްސޭނެްކަމަށްްލަފާކުރެވޭ.ްއަދިްދައުލަތަށްްއާމްދަނީގެްގޮތުަގއިް

ވަނަްއަހަރުްބަޖެޓްްފާސްކުރިއިރުްޑެފިސިޓުާވނެްކަމެއްްއޭރުްލަފާކުރެވުީނ2213ްްބިިލއަންްރުފިޔާ.11.5ްްލަފާކުރެވެނީް

ްޑެފިސިޓ1.4ްްް ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްނިމޭއިރު ްއަހަރު ްގޮތުަގއި ްދައްކާ ްހިސާބުތަކުން ްމިހާރު ްނަމަވެސް ްރުފިޔާ. ބިލިއަން

ވަނަްއަހަރުްފާސްކުރެވުނުްބަޖެޓްގަިއވާްޑެފިސިަޓށްްވުރެްމިހާރުްއަންދާޒާކުރ2213ްްާއަންްރުފިޔާގަ.ްބިލ1.7ްިހުންނާނީް

ް ްސަބަބުތަކަކީ ނޑު ްމަިއގަ ްއިތުރުވާ ްއިތުރުކުރުމަށ2213ްްްޑެފިސިޓް ްއާމްދަނީ ްއެުކ ްބަޖެޓާ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްތެރެއިްންފާސް ްމަޖިލީހުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްބަެއްއްހުށަހެޅުނުކަންތައްތައް ްވުރެ ްވަރަށް ްބަޖެޓުކުެރވިފަިއވާ ނުވެދިއުމާއި

ްބަދަލުތަެކއްް ްތެރެއިން ްަބޖެޓުގެ ްގެންދަނީ ްމި ްހަމަޖައްސަވަމުން ްޚަރަދުތައް ްމި ްދިޔުްނ. ްބޮޑުެވގެން ޚަރަދުތައް

ް ްހުށަހަޅަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދެން ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަހ2214ްަގެނެސްގެން. ރަްށްވަނަ

ް ްބަޖެޓް. ްދައުލަތުގެ 2214ްްލަފާކުރާ ްއަދަދަކީ ްޖުމްލަ ްމުޅި ްބަޖެޓުގެ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ބިލިއަނ16ްްްވަނަ

ޯސޅަްބިލިއަންްހަތަރުްސަތޭކަްދިހަްމިލިއަންްއަށްްސަތޭކަްތިންްހާސްްހަްރުފިޔާ.ް)668ްހާސ823ްްްމިލިއަނ412ްްް

ް ްރުފިޔާ( ްއަށް ްފަސްދޮޅަސް ްގޮތުގައިްްވަނ2214ްަސަތޭކަ ްޚަރަދުގެ ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުގަިއ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ އަހަރަށް

ް ްވާނީ 14.9ްްހުށަހަޅާފައި ްރުފިޔާ. ްގޮުތގައ2214ްްިބިިލއަން ްޚަރަދުގެ ްިރކަރަންޓް ްބަޖެޓުގަިއ ްލަފާކުރާ ްައހަރަށް ވަނަ

ް ްވާނީ ްލަފާކޮށްފައި ްކަމަށް ް%12ްޚަރަދުވާނެ ްބަޖެޓުގެ ްމުޅި ްމިއީ ްރުފިޔާ. ްއ73ަބިލިއަން ްލަފާކުރާް. ްއަހަރަށް ންނަ

ް ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްޚަރަދުގެ ްިރކަރަންޓް ްބަލާއިުރ، ްތަފްސީލަށް ްޚަރަދުގެ ްިރކަރަންޓް ްކަމަްށ2/1ްްދައުލަތުގެ ޚަރަުދވާނެ

ްަބެއއްް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދެން ްތެެރއިްނ ްޚަރަދުގެ ްިރކަރަންޓް ްއިނާޔަތަށް. ްާއއި ްުމސާރަ ްމުވަްއޒަފުންގެ ލަފާކުރަނީ

ްސަރުކާރުން ްހިންގުމުެގްްހިއްސާކުރަނީ ްއޮފީސް ްދެއްކުމަށާއި ްއިންޓްރަސްޓް ްލޯނު ްައދި ްސަބްސިޑީޒް. ްއާއި ްއެހީ ދޭ

ް ްޚަރަދުތައް. ްއެކިެއކި ް%2214ްބޭނުންވާ ްބަޖެޓުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްވާނ27ްްީވަނަ ްލަފާކޮށްފައި ްކަމަށް ޚަރަދުާވނެ

ްޮބޑު ްއެންމެ ްބަލާއިުރ، ްތަފްސީލަށް ްޚަރަދުގެ ްކެޕިޓަްލ ްޚަރަދަށް. ްެސކްޓަރްްކެޕިޓަލް ްޕަބްލިކު ްިހްއސާކުރަނީ ބަެއއް

ް ްދެއްކުމަށް. ްއަނބުރާ ްލޯނު ްމަޝްރޫޢުތަކަށާއި ްޕްޮރގްރާމުެގ ްޖުމްލ2214ްްައިންވެސްޓްމަންޓް ްދައުލަތުގެ ްއަހަރު ވަަނ
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ަގއިްބިލިއަންްރުފިޔާ.ްީމގެތެރޭަގއިްޓެކްްސގެްގޮތ13.9ްުއާމްދަނީްއާއިްހިލޭްއެހީގެްގޮުތގައިްލިބޭނެްކަމަށްްލަފާކުރެެވނީް

ް ްލަފާކުރާ ްކަމަށް 12.2ްްލިބޭނެ ްލަފާކުރާ ްަކމަށް ްލިބޭނެ ްގޮުތގައި ްނޫން ްޓެްކސް ްއާއި ްރުފިޔާ ބިލިއަނ3.5ްްްބިލިއަން

ްކަންތައްތަކުްން ްހުށަހަޅާ ްއިތުުރކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްެތރޭގަިއ، ްއާމްދަނީގެ ްޖުމްލަ ްދެންނެވި ްމި ްހިމެނިފައިވާނެ. ރުފިޔާ

ވަނަްއަހަރުްއާމްދަނ2214ްްީރުފިޔާްވެސްްހިމެނިފައިވާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްބިލިއަނ2.3ްްލިބޭނެްކަމަށްްލަފާކުރާް

ް ްފިޔަވަޅުތަކަކީ؛ ްހުށަހަޅާ ްް-1އިތުރުކުރުމަށް ްރިވައިްޒކުރުން. ްޑިއުޓީ ް%ް-2އިމްޕޯޓް ްރޭޓް ްނަގާ 8ްޓީ.ޖީސް.އެސް.ޓީ

%ް 12ްްއިން ްއިތުރުކުުރން. ްހަމ2213ްަް-3އަށް ްއުވާލުމަށް ްނިމުމުން ްއަހަުރ ްޓެކްސްްވަނަ ްޓުއަިރޒަމް ޖެހިފައިވާ

ް ްގެންދިުއން. ްކުިރއަށް ްނަގަމުންގެންާދްް-4އުަވއިނުލާ ްއަތުން ްބޭރުމީހުން ްމިހާރު ްގޮުތގަިއ ްސަރވިްސޗާޖުގެ ެއއަރޕޯޓް

ްޑޮލަރު،18.5ްް ްމަތިކުރުން.25ްްޔޫ.އެސް ްޑޮލަރަށް ްް-5ޔޫ.އެސް ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްގޮތުަގއި ްރިސޯޓުގެ 12ްޓުއަރިސްޓް

ްކުށްޔަށް ްްރަށެއް ްމިްް-6ދިނުން. ްދެންމެ ްއިތުރުކުރުމަށް ްއާމްދަނީ ްފެށުން. ްނަގަން ްޖީ.އެސް.ޓީ ްޚިދުމަތުން މުވާސަލާތީ

ް ްކަންތައްތަކަކީ ްހުށަހެޅިފައިވ2213ްްާދެންނެވި ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތިޔަ ްވެސް ްއެކު ްބަޖެޓާ ްއަހަރު ވަނަ

ް ްފާހަގަކުރަން. 2214ްްކަންތައްތަްއކަން ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ްވަނަ ްޑެފިސިޓަީކ ްިމީއ988ްްބަޖެޓުެގ ްރުފިޔާ. މިލިއަން

%ް ްނިސްބަތުން ްކަމަށ2.5ްްޖީ.ޑީ.ޕީ ްލިބޭނެ ްބޭރުެގްފަރާތްތަކުން ްވަނީ ްހަމަޖެހިފައި ްފައިނޭންްސކުރުމަށް ްޑެފިސިޓް .ްމި

ް 732ްްލަފާކުރާ ްލަފާކުރާ ްކަަމށް ްލިބޭނެ ްގޮތުަގއި ްަފއިޭނންސްގެ ްޑޮމެސްޓިކު ްރުފިޔާއިންނާއި އަންްމިލ256ްްިމިިލއަން

ް ްދަންނަވާލަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްދެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިން. ްބަޖެޓުގަިއ2214ްްރުފިޔާ ްލަފާކުރާ ްައހަރަށް ވަނަ

ް ްމަޢުލޫމާތު. ްޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްއަދި ްއިޖުތިމާޢީ ްމައިަގނޑު ްލަފާކުާރ2214ްްހިމެނިފައިވާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްއަ ްދާއިރާ ްތަޢުލީމީ ްބަޖެޓްަގއި ްދައުލަތުގެ ްފުރުޞަުތ2.2ްްށް ްަތއުލީމުގެ ްމީގެެތރޭގައި ްހިމެނިފައިވާނެ. ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްސްކޫލުތަކުަގިއް ްހޯދުމަށާއި ްތަކެތި ްބޭނުންވާ ްކިެޔވުމަށް ްރަނގަުޅކުރުމަށާއި ްފެންވަރު ްތައުލީމުދިނުމުގެ އިތުރުކުރުމަށާއި

ްޤާއިމުކުރު ްވަސީަލތްތައް ްއަސާސީ ްބިނާުކރުމަށާ،ްއަދި ްކްލާސްރޫމްަތއް ްއަިދްއިތުރު ްހިމެނިފައިވާނެ. ްޚަރަދު ްހިނގާ މަށް

ްޞިއްޙީް ްރާއްޭޖގެ ްބަޖެޓުކުރެވިަފއިވާނެ. ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްފެންވަރު ްޚިދުމަތުގެ ްދޭ ްޔުނިވަރސިީޓން ްޤައުމީ ރާއްޖޭގެ

ްއިންް ްފަސޭހަ ްަރްއޔިތުންނަށް ްޚިދުމަތްތަކެއް ްރަނގަޅު ްފެްނވަރު ްތަރައްޤީކޮށް، ްއިތުރަްށ ްމިހާރަށްވުރެ ދާއިރާ

ްފޯރުކޮށް ްޓަކައި 2214ްްދިނުމަށް ްއަށް ްދާއިރާ ްމި ްބަޖެޓުަގއި ްއަހަރު ްހިމެނިފައިވާނެ.1.7ްްވަނަ ްރުފިޔާ ބިލިައން

ްއިނާޔަތްް ްދެވޭ ްމުވަްއޒަފުންނަށް ްރަނގަޅުކުރުމަާށއި ްެފންވަރު ްޚިދުމަތުގެ ްޞިއްޙީ ްއަތޮުޅތަކުގެ ްއާއި ްމާލެ މީގެތެރޭަގއި

ްސެކި ްސޯޝަލް ްބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާނެ. ްއިތުރުކުރުމަށް ްބަޖެޓުގައި ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްއަށް ްވެލްފެއަރ 2.2ްޔުރިޓީައށާއި

ބިލިއަންްރުފިޔާްހިމެނިފައިވާނެ.ްމީގެތެރޭގައިްނެޝަނަލްްޯސޝަލްްޕްރޮޓެކްޝަންްއެޖެންސީްމެދުވެރިކޮށްްދެވޭްޞިއްީޙް

ްާކޑު ްއިނާޔަތްތަކަާށއި ްދެވޭ ްކުަޑކުރުމަށް ްޚަރަދު ްކަރަންްޓގެ ްއަދާކުރުމަާށއި ްައގު ްއަުގްޚިދުމަތުގެ ްބާވަތްަތއް ެގ

ްއަދިް ްހިފެހެއްޓުމަށާ، ްބޮުޑވިަޔނުދީ ްއަގު ްބޯފެނުގެ ްދޫކުރުމަށާއި ްހިލޭ ްފޮތްތައް ްޓެްކސް ހެޔޮކުރުމަށާއި،

ްޚަރަދުް ްކުރެވޭ ްޕެންޝަނަށް ްއަސާީސ ްދެނޭ ްމީހުންނަށް ްދުވަްސވީ ްއުމުރުން ްިއނާޔަތްތަކާއި ްދެވޭ އެކަނިވެރިަމއިންނަށް
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ނޑަކަށްްވަނަްއ2214ްަވެސްްހިމެނިފައިވާނެ.ް 5ްހަރަށްްހުށަހަޅާްމިްބަޖެޓުގައިްސީދާްއަތޮޅުަތކަށްްކުާރްޚަރަދަށްްގާތްގަ

ްތަފާތުް ްގޮތަށް ްފައިދާވާ ްއަތޮޅުަތކަށް ްމުައއްސަސާތަކުން ްދައުލަުތގެ ްެވސް ްހިމެނިފައިވާެނ.ްމީގެއިތުރުން ްރުފިޔާ ބިލިއަން

ްބަޖެޓުގައިް ްގެންދިއުމަށް ްކުިރއަށް ްމަޝްރޫޢުތަެކއް ްގިނަ ްރައީސް.ްްގޮތްގޮތުން ވަނ2214ްްަހިމެނިފައިވާނެ.ްޢިްއޒަްތތެރި

ްގޮެތްއގަިއް ނޑު ްމަިއގަ ްއެކުަލވައިުލމުގައި ް)ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ( ްޕްޮރގްރާމު ްެސކްޓަރްއިންވެސްޓަމަންޓް ްޕަބްލިކު އަހަރުގެ

ް ްމަޝްރޫޢުތައް ްތަރައްޤީެގ ްފަށާ ްއަލަށް ްޚަރަދުކޮށްގެން ްބަޖެޓުން ްޮޑމެސްޓިކު ްދައުލަތުގެ ްވާނީ ހިމެނުމުގެްބަލާފައި

ް ްއިސްކަންދިނުމަށާއި ްނިންމުމަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްކުިރއަށްދާ ްމިހާރު ްފަާށ2214ްްބަދަލުގައި، ްއަލަށް ްއަހަރު ވަނަ

ް ްހިމެނުން. ްމަޝްރޫޢުތައް ްހިންގާ ްއެހީލިބިގެން ްބޭުރގެ ްހަަމއެކަނި ްގޮތުަގއި ްއަހަރަށ2214ްްްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ވަނަ

ބިލިއަންްރުފިާޔ2.5ްްބިލިއަންްރުިފޔާގެްތެޭރގައިްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީްއަށ16.4ްްްްލަފާކުރާްބަޖެޓުގެްމުޅިްޖުމްލަްކަމުގަިއވާ

ނަޑއެޅިފަިއވާނެ.ްިމއީްމުޅިްބަޖެޓުގެް% .ްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެްތެރެއިންްސަރުކާުރގެްޢާްއމުްބަޖެޓުންްޚަރަދުކުރުމަށ15ްްކަ

ޖެއްސުމަށްްހުށަހަޅާފައިްވާނީްބޭރުގެްލޯނުގެްބިލިއަންްރުފިޔާްހަމ1.5ްްަބިލިައންްރުފިޔާ.ްބާކ1.23ްްީހުށަހެޅިފައިްވަނީް

ް ްލިބޭ ްގޮުތގައި 1.3ްްއެހީގެ ްލިބޭ ްގޮތުަގއި ްއެހީގެ ްހިލޭ ްއާއި ްރުފިޔާ ްއިތުރުނ186.4ްްްިބލިއަން ްރުފިޔާގެ މިލިއަން

ް ްޚަރަދުކުރެވޭ ްފަންޑުން 14ްްޓްރަސްޓް ްއިން. ްރުފިޔާ ްޕީ.އެްސ.ައއި.ޕީެގ2124ްްމިލިއަން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްގާތްަގނޑަކަށް ްއަތޮޅުަތކަށް ްތެރޭަގއި 1.9ްްޚަރަދުތަކުގެ ްހިމެނިފައިވާނެ. ްމަޝްރޫޢު ްރުފިޔާގެ ވަނ2214ްްަބިލިއަން

ްގޮޑުދޮށްް ްއަދި ްނަރުދަމާ ްފެނާިއ ްބަނދަރާއި ްތެރެއިން ްޕްރޮގްރާމުތަުކގެ ނޑު ްމައިގަ ްޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ އަހަރުގެ

ް ްކަންކަމަށް ްފަދަ ްރުފ923ްިހިމާޔަތްކުރުން ްއަލަށްްމިލިއަން ްއެހީގައި ްލޯނު ްޭބރުގެ ްބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާނެ.ްމީގެތެޭރގައި ޔާ

ް ްދަށުން ްމަޝްރޫޢެއްގެ 12ްްފަށާ ްބަނދަރުހެދުން. ްނެރ32ްްުރަެށްއގައި ްބަނދަރާއި ްުކރިއަށްދާ ްމިހާރު ރަށެްއގަިއ

ް ްއަދި ްގެންދިއުން. ްުކރިއަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްޤާއިމުކ23ްުފުންކުރުމުގެ ްނިޒާމު ްނަރުދަމާ ްރަށެއްގެ ރަެށއްގ6ްްެރުމަށާއި

ްބޯހިާޔވަހިކަމަށްް ްބަޖެޓުގައި ްހުށަހަޅާ ްމި ްހިމެނިފައިވާނެ. ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްމަޝްރޫޢު ްޤާއިމުކުރުުމެގ ްނިޒާމު ބޯފެނުގެ

މިލިއަންްރުފިޔާްބަޖެުޓުކރެވިފަިއވާނެ.ްމީގެތެޭރގައިްބޭުރގެްލޯނުްއެހީންްހިންގަންފަށާފައިވާްދެްމަޝްރޫުޢގެްދަށުނ832ްްް

ްބިނާކުރު ްހަމަޖެހިފައިވާ ްބުރީގަިއްއިމާރާތްކުެރވޭްްޔުނިޓާއިްހައުސިނ1985ްްމަށް ްދެުކނު ްއަދި ްއުތުރުބުރިއާ ތިލަުދންމަތީ

622ްް ްމީގެއިތުރުން ްހިމެނޭ. ްޔުނިުޓ ްއަދ25ްްިަހއުސިން ްބަޖެޓުކުރެވިަފއިވާނެ. ްއިމާރާތްކުރުަމށް ްމިސްކިތް ރަެށްއގަިއ

ްޕީ.އެސް ްގުޅޭ ްކުިޅވަރާ ްޞިއްޙަތާއި ްތަޢުލީމާއި ްހިންގުމަށް ްމަޝްރޫޢުތައް ްރުފިޔާެގ357ްް.ައއި.ީޕެގ މިލިއަން

ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާނެ.ްމީގެއިތުުރންްބަޖެޓުގައިްހިމެނިފައިްނެތަސްްޕަބްލިކުްޕްރައިވެޓްްޕާޓްަނރޝިޕްގެްއުސޫލުންްހިންޭގް

ްބައެ ްހުށަހެޅި ްޕްރޮގްރާމުތަކަްށްސަރުކާރަށް ްނިޒާމުގެ ްނަރުދަމާގެ ްފެނާއި ްދަނީްބޯހިޔާވަހިކަމާއި ްމިހާރު ްމަޝްރޫޢުތައް އް

ްއަދިް ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ްޕްރޮގްރާމުގެްސަބަބުން ްޕަބްލިކުްސެކްޓަރްއިންވެސްްޓމެންޓް ްގޮތެއްަގއި ހިނގަމުން.ްޖުމްލަ

ްރާއްޭޖގެް ްތަރައްޤީކޮށް، ްވަސީލަތްތައް ްއެހެނިހެން ްއިންފްރާސްޓަކްޗަރާއި ްމުހިއްމު ްބޭނުންވާ ްއަށް ްތަރައްޤީ އިޖްތިމާޢީ

ްާރއްޖެްއިޤްތިޞާ ްފުރުޞަތުގައި ްމެންބަުރން.ްމި ްރައީސް،ްިޢއްޒަތްތެރި ްމަުގފަހިވެގެންދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުޅާކުރުމަށް ދު
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ްކަމެއްް ްމުހިއްމު ްދަްނނަވާލުމަކީ ްއެްއޗެއް ްގޮންޖެހުންތަކަށް ްކުރިމަތިވެފަިއވާ ްގޮތުން ްމާލީ ްގޮތުންނާއި ްއިޤްތިޞާދީ އަށް

ްއެނިގވަަޑއި ްދެކެން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްފަދަިއން ްގެންުގޅެފަިއވ2225ްްާގަންަނވާނޭ ްދައުލަތުން ްފެށިގެްނ އަހަރުން

ްއިތުރުވެ،ްދައުލަުތގެް ްއަހަރަށް ްއަހަރުން ްޑެފިސިޓް ްބެހޭްސިޔާސަތުގެްސަބަބުން،ްދައުލަތުެގްބަޖެޓް ްބަޖެޓާ ދޫދެވިފައިވާ

ް ްއިތުރުވަމުން.ްމިގޮތުން ްމިންވަރަށް ްކަންބޮޑުވާްނޖެހޭ ްދަނީ ްމި ްދަރަނިްްވަނ2213ްަދަރަނި ްދައުލަުތގެ އަހަުރްނިމޭއިރު

27.7ް%ް ްނިްސބަތުން ްޖީ.ޑީ.ޕީގެ ްއަރާނެ.ްމިއީ ްއަށް ްރުފިޔާ ްއިތުރުވަމުންާދ78.4ްބިލިއަން ްއަހަރަކު ްޮކންމެ .ްމިގޮތަށް

ޑެފިސިޓުގެްސަބަބުންްބެލެންސްްއޮފްްޕޭމަންޓަށާއިްބޭރުފަިއާސގެްރިާޒވަށްްދަނީްނޭެދވޭްައަސރުތައްްކުރަމުން.ްބެލެންސްް

ވަނަްއަހަރުްރާއްޖޭގެްބެލެންސްްއޮފްްޕޭމަންޓުގެްކަރަންޓްްއެަކއުންޓުގ2213ްްެފްްޕޭމަންޓުގެްހިސާބުތަކަށްްބަލާއިރު،ްއޮ

ް 472.5ްްދަރަނި ްއަދި ްލަފާކުރެވޭ. ްކަމަށް ްއަރާނެ ްޑޮަލރަށް 2214ްްމިލިއަން ްއަދަދު ްމި ްއަހަރު މިލިއަނ482.5ްްްވަނަ

ް ްލަފާކުރެވޭ. ްކަމަށް ްއިތުުރވާނެ 2214ްްޑޮލަރަށް ްގޮުތަގއި ްިރޒާްވގެ ްރަސްމީ ްނިޔަލަށް ްއަަހރުގެ މިލިއަނ353ްްްވަނަ

ް ްބަލާއިރު ްމިންވަރަްށ ްއިމްޕޯޓުކުރެވޭ ްރިާޒުވން ްރަސްމީ ްމިއީ ްލަފާކުރެވޭ. ްކަމަށް ްހުންނާނެ މަސްދުވަހުގ2ްްެޑޮލަރު

ް ްއިޤްތިޞާަދކަށް ްބަރޯސާވެފަިއވާ ްއިމްޕޯޓަްށ ްފަދަ ްރާއްޖެ ްމިއީ ްމިންވަރެއް. ްފުދޭ ްމިންވަެރއްްމުއްދަތަށް ެއކަށީގެްނވާ

ކަމުގައިްނުދެންނެވޭނެ.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްދައުލަތުގެްޭކޝްފްލޯްމެނޭޖުކުރުމާއިްބަޖެޓްްފައިނޭސްކުރުމުަގއިްމިްދަނީް

ބޮޑެތިްދަތިތަކާްކުރިމަތިވަމުން.ްއަދިްބަޖެޓްްފައިނޭންސްކުރުަމށްްބަޖެޓްްސަޕޯޓްްލޯނުްހޯދުމަށްްފަހަކަށްއައިސްްމިްވަނީް

ނޑުްގޮެތއްަގއިްަބޖެޓްްފައިނޭންސްކުރަމުންްމިްދަނީްޓީބިލުްވިއްަކިއގެންނާއިްްވަރަށް ބޮޑެތިްދަތިތަކާްކުރިމަިތވެފަ.ްމަިއގަ

މަރުކަޒީްބޭންކުންްފައިސާްަނގަިއގެން.ްމިގޮތުންްަފއިނޭންސްކުރުމުގެްސަބަބުންްއިންޓްެރްސޓުގެްގޮތުަގއިްހޭދަކުރަންޖެހޭް

ްދަނީ ްމި ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްފައިނޭންސްކުރުމަށްްްއަދަދު ްބަޖެޓް ްޖެހެނީ ްމި ްހޭދަކުރަން ްބޮުޑްބައެއް އިތުރުވަމުން.ްމީގެ

%ް ްހުރީ ްއިންޓްރެސްޓު ްޓީބިލުގެ ްމިހާރު ްއިންޓްަރސްަޓށް. ްޓީބިުލގެ ްމަތ12ްްީވިްއކާ ްވަރަްށ ްމިީއ ްމަތީގަ. ްވުެރ އަށް

ްބޭންކާ ްމަރުކަޒީ ްދަނީ ްމި ްމިހާރުވެސް ްހޯދުމަށް ްަހއްލެއް ްކަމަށް ްމި ްޢިްއޒަތްތެއިރްްއަދަދެއް. ްމަޝްވަރާކުރަމުން. އެުކ

ވަނަްއަހަރުްދައުލަތުގެްމުައއްސަސާަތކުންްމިނިސްޓްރީްއޮފްްފިނޭންސްްއެންޑްްޓްރެޜަރީްއަށްްފުރަތަަމ2214ްްރައީސް.ް

ް ްއަދަދަކީ ްޖުމްލަ ްބަޖެޓުތަކުގެ 26.9ްްހުށަހެޅި ްއެހެންނަމަވެސް ްރުފިޔާ. ްކަމަށ2214ްްްބިލިއަން ްލިބޭނެ އަހަރަށް

ްލަފާކުރެ ްބަޖެޓަކީ ްޖުމްލަ ްހުށަހަޅާ ްސަރުކާރުން ްދެކޮޅުެޖއްސެްންނޯންނާނެތީ ްބަޖެޓެއް ްބޮޑު ްމިފަދަ ްއާމްދަނީން 16.4ްވޭ

ްއިތުރަށްް ްއިންފްލޭޝަނަށް ްކުަޑ، ްގެއްލުން ްއިޤްތިޞާދަށް ްވިސްނުމަކީ ްސަރުކާރުގެ ްބަޖެޓެއް. ްރުފިޔާގެ ބިލިއަން

ްބަޖެ ްފަދަ ްަފިއނޭންސްކުރެވޭނެ ްޑެފިސިޓް ްކުަޑކުރުމުންްހިއްސާނުކުރާ، ްބަޖެޓް ްއޮފީްސތަކުގެ ްމިގޮތަށް ްހުށަހެޅުން. ޓެްއ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްފަސޭހަ ްުކރަން ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްމިއީ ްއުނިކުރަންޖެުހނު. ްޕްރޮގްރާމުތަކެއް ްގިނަ ްހުށަހެޅި އޮފީސްތަކުން

ްއަުޅަގނޑުމެންނަ ްކުރެވޭނީ ްކަންކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ްއާމްދަނީގެްނަމަވެސް ްލިބޭ ށް

ްދެއްިވް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތުަގިއ ްމި ްއޮީފސްތަކުން ްަދއުލަތުެގ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަދި ްބިނާކޮށް. މައްޗަށް

ްހުށަހެޅިފައިވާް ްމިހާރު ްފާހަގަކޮށްަލން؛ ްެއކު ްއުފަލާ ްއަުޅަގނޑު ްމިއަދު ްުޝކުރުދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ އެއްބާރުލުމަށް
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ްފާސްކު ްބަޖެޓް ްގޮތަށް ްާޤނޫނުގައި ްޒިންމާވުުމގެ ްޚަރަދަށް ްނަމަ،ްދައުަލތުގެ ްތެޭރގައ3ްްިރެިވ،ްަތންފީޛުކުރެިވއްޖެ އަހަރު

ްބެލެންސްް ްޕްރައިމަރީ ްބެލެްނސާއި ްއޯވަރޯލް ްބަޖެޓް ްނިސްބަުތން ްޖީ.ޑީ.ީޕގެ ްިމންވަރަށް ްލާޒިމުކުރާ ހާސިލުކުރުމަށް

ްވެ ްއަހަުރ ްކުރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތްްހާސިލުވާނެ. ްމި ްމިހާރު ްދައުލަތުގައި ްފަދައިން ްދެންނެވި ސް

ޕަބްލިކުްމެނޭޖްމަންޓްްމޮޑެލަކީްރާއްޖެްކަހަލަްކުޑަްަޤއުމަކަްށްވަރަށްްޚަރަދުްބޮޑު،ްބުރަހެިލްނިޒާމެއް.ްމިހާރުްދައުލަތަށްް

%ް ނަޑކަްށ ްގާްތގަ ްއާމްދަނީގެ ްމުވަްއޒަފ52ްުލިބޭ ްވަނީ ްހޭދަކުރަންޖެހިފައި ްބަެއއް ްޮބޑު ްވުރެ ްކުރަންޖެހޭްއަށް ންނަށް

ްޚިދުމަތުގެް ްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަދަދެއް.ްމީގެްސަބަބުން ްމަތީ ްވަރަށް ްވެސް ްނިސްބަތުން ްދުނިޔޭގެ ޚަރަދަށް.ްމިއީ

ފެންވަރުްރަނގަޅުކުރުމަށްްހިްނގަންޖެހޭްޕްރޮގްރާމުތައްްކުިރައށްްގެންދިއުމަށްްވަނީްދަިތވެފަ.ްމިްކަމަށްްހައްލެއްްހޯދަންް

ްޖެހިފަ ްހިްއސާާވްވަނީ ްސަރުކާރު ްމުއަްއސަާސތަކާއި ްދައުލަުތގެ ްާޤއިމުުކރެވި، ްބޯޑެއް ްޕޭރިވިއު ްނެޝަނަލް ްމިގޮތުން .

ްއޮްފް ްމިނިސްޓްރީ ްމަސައްަކތްތަކެއް ްޢަމަލީ ްވަނީ ްމިހާރު ްދެނެގަތުމަށް ްތަފާތުތައް ްމުސާަރއިެގ ްތަކުގެ ކުންފުނި

ްހޯ ްހައްލެއް ްދާއިމީ ްކަމަށް ްމި ްނަމަވެސް ްފެށިފަ. ްބިލުްފިނޭންސުން ްިސޔާސަތު ްމުސާރައިގެ ްދައުލަތުގެ ދޭނީ

ތަންފީޛުވެގެންިދއުމުން.ްހަމައެއާެއކުްމުސާރަްއަށްްކުރާްހޭދަްކުޑަކުރުމަށްްަދއުލަތުގެްވަޒީާފތަކަށްްނެގޭްމީހުންގެްއަދަުދް

ނުޑްްކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެްގޮތެްއްހޯދައިގެން.ްއަދިެވސްްޚަރަދުްކުަޑކުރެވޭނެްއިތުރުްގޮތްަތއްްހޯދުންްމުހިއްމު ކަމަށްްއަުޅގަ

ދެކެން.ްމިގޮތުންްއެޅިދާނެްފިޔަވަޅުަތކުގެްތެޭރގަިއ؛ްކައުްނސިލުތަކާއިްކޮމިޝަންތަާކއިްުކންފުނިތަކުގެްބޯޑުތަުކގައިްތިބޭް

ްހެދުން.ް ްއެއްެޗކަށް ްދެވޭ ްާޓގެޓުކުެރވިެގން ްއަކީ ްސަބްސިޑީ ްދޭ ްދައުލަތުން ްމަދުކުރުން. ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ދާއިމީ

ްޕެން ްަޓކަިއްދައުލަތުގެ ްކުޑަކުރުމަށް ްޚަރަދު ްހަރުދަނާކުރުން. ްބޮޑަށް ްމިހާރަށްވުެރ ްއިޞްލާޙުކޮށް، ްނިޒާުމ ޝަން

ްާއިއް ްއާބާދީ ްތެރޭަގއި ްފުރުޞަތެއްގެ ްައވަސް ްދެކެނީ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްމުހިއްމު ްވެސް ްކަމަކަށްވުރެ ްހުރިހާ މިދެންނެވި

ްެއކަމަ ްެއކަށައަަޅއި ްސިޔާސަތެއް ްއެއްފަސްކުރުުމގެ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނާވނޭްތަރައްޤީ ްެގނައުން. ްސިފައެއް ްޢަމަލީ ށް

ްވަސީލަތްތައްް ްހުރިހާ ްއާާބދީތަކަށް ްކުދިކުދި ްރަށްރަށުގައި ްަވކިަވިކ ްއަސްލަކީ ްބޮޑުވުމުގެ ްޚަރަދު ްދައުލަތުގެ ފަދައިން

ގަިއްތިޔަްިޢއްޒަތްތެިރްފޯރުކޮށްދޭންޖެހުން.ްމިކަމުގެްސަބަބުންްބަޖެޓުންްކުރަންޖެހޭްޚަރަދުްއިންތިހާްއަށްްޮބޑުވޭ.ްމިްކަމު

ްމިދިަޔް ްދަންނަވަން. ްއަދި ްދެެކން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްބޮޑަްށ ްވަރަށް ްއެްއބާރުލުން ްއެހީތެރިކަމާއި މަޖީލީހުގެ

ްހާލަތުް ްމާލީ ްހިންގުމާއި ްކުންފުިނތައް ްހިއްސާވާ ްސަރުކާރު ްފަދައިން ްދެންނެވިފައިވާ ްހުށަހެޅުނުއިރު ްބަޖެޓު އަހަރު

ްވަނީްރޭވިފަ.ްމިްމަސައްކަތްތައްްޤާނޫނާްއިތުރަށްްހަރުދަ ނާކުރުމަށްްމިްފެށޭްއަހަރުްވެސްްވަރަށްްގިަންމަސައްކަތްތައް

ްއެންޑްް ްޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން ްވަނީ ްމިހާރު ްގޮތުން ްމަގުފަހިުކރުމުގެ ްގެންދިއުމަށް ްުކރިއަށް ްމަތިން ްގޮތުގެ އެްއގޮތްވާ

ްމަސަ ްމި ްބޯޑާ ްއެ ްެއުކލަވައިލާ ްބޯޑެއް ްނެތްްކޯޕްރެޓައިޭޒޝަން ްވަޒީފާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްހަވާލުކުރެވިފަ. ްއކަތް

ްމައްސަލަެއއް.ް ްބޮޑު ްކުރިމަތިވެފަިއވާ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމިއަދު ްދިއުމަީކ ްއިތުރުވަމުން ްދުވަހަށް ްދުވަހުން ްއަދަދު މީހުންގެ

ްތަުޢލީމާއި ްއާއި ްވަޒީފާ ްކުދީންނަށް ްނިކުންނަ ްއަހަރަުކ ްކޮންމެ ްނިންމާފައި ްސްކޫލް ްފުރުޞަުތްްޚާއްޞަކޮށް، ހުނަރުގެ

ްނޭދެވޭް ްއުފެއްދުންތެރިކަމަށް ްޤައުމުެގ ްސަބަބުން ްކަމުގެ ްމި ްކުރިމަތިވަމުން. ްދަތިތަކާ ްދަނީ ްމި ހޯދައިދިނުމުގައި
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ްހޯދުމުެގް ްހައްެލއް ްއަށް ްމައްަސލަ ްމި ްކުރިމަތިވަމުން. ްަދނީ ްމައްސަލަތައް ްއިޖްތިމާޢީ ްޮބެޑތި ްއަދި ްކުރޭ. އަސަރުތަެކއް

ކުދީންނަށްްމަތީްތައުލީމުްހާސިލުކުރުމަށްްސަރުކާރުންްހުޅުވާލިްލޯނުްސްކީމެއްގެްދަށުނ1193ްްްްގޮތުންްމިްއަހަރުްވާނީ

ް ްސްކީމު ްމި 2214ްްފުރުޞަތުދެވިފަ. ްގެންދިއުމަްށ ްކުރިއަށް ްެވސް ްއަހަރު ްރުފިޔ221ްްާވަނަ މިލިއަން

ސަލައެއްްހަްއލެއްްނުކުރެވޭނެ.ްމިްކަމަށްްބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާނެ.ްމިފަދަްޕްރޮގްރާމަކުންްއެކަނިްވަޒީފާްނެތްްމީހުންގެްމައް

ްކަމަށްް ްހުޅުވާލަިއގެން.ްމި ްފުރުޞަތުތަެކއް ްއިތުރު ްފުޅާކޮްށ،ްވަޒީާފގެ ްއިޤްތިޞާދު ްގޮތަކީ ްލިބިގެންދާނެ ްހައްލެއް ދާއިމީ

ްރަށްތަކާް ްހުރި ްދޫކޮށްފައި ްހަދަން ްއަލުން ްރިސޯޓުތަކާއި ްހުރި ްނުހެދި ްހައްލަކީ ްއެްއ ްރަނގަޅު ްއެންމެ އޮތް

ްލޯނުގެްތަރަ ްތަރައްީޤކުރުމަށް ްރިސޯޓުަތއް ްފޯރުކޮށްދިނުމާއި ްއެހީތެރިަކން ްކަމަށް ްމި ްހޯދުން. ްގޮތްަތކެްއ އްޤީކުރެވޭެނ

ްއަހަރުް ްހިނގާ ްމި ްއިްނވެްސޓަރުންނާ ްިއންސްޓިޓިއުޝަލަން ްއަދި ްބޭންކުތަާކ ްބޭރުގެ ްހޯދައިދިނުމުގަިއ ފުރުޞަތުތައް

ެރވިފަ.ްމިްރަށްތަކުގަިއްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތްތަްއްނިންމުމުގަިއ؛ްިމްއަޅުަގނުޑްވާނީްތަފާތުްގިނަްމަޝްވަރާތަކެްއްކު

ްއެކިް ްރާއްޭޖގެ ްފުރުޞަތުތައް ްގިނަ ްވަޒީާފގެ ްފެށުމުން ްއޮޕަރޭުޓކުަރން ްނިންމަިއ ްމަސަްއކަތްތައް ްހުރި ްނުނިމި ރަށްތައް

ްހަ ްދޫކުރަން ްިވަޔފާރިތަކަށް ްކުދި ްމީގެއިތުރުން ްއުފެިދގެްނދާނެ. ްދޫކުރުމުންނާ،ްސަރަހައްދުތަކުަގއި ްލޯނު މަޖައްސާފައިވާ

ްވަޒީފާތަެކްއް ްއިތުރު ްވެސް ްޕްރޮގްރާމުތަކުން ްހަމަޖެހިފައިވާ ްހިންގުމަށް ްދާއިރާަގއި ނޑިވެިރކަމުގެ ްދަ މަސްވެރިކަމާއި

ްވެސްް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްަދުއލަތަށް ްއަދި ްއިތުރުެވ، ްއުެފއްދުންތެރިކަން ްޤައުމުގެ ްަސބަބުން ްމިކަމުގެ އުފެދިގެންދާނެ.

ްމަޖިލީހުގެްއިތު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ރުވާނެ.

ްޚަރަދުް ްއަދި ްއިތުރުކޮށް، ްއާމްދަނީ ްސަރުކާރުން ްއެދެނީ ްމި ްއެކު ްއަދަބުވެރިކަމާ ްވަރަށް ްއަރިހުން މެންބަރުންގެ

ފުރިހަމަްއަށްްތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށް.ްއަދިްބަޖެޓްްފާސްކޮށްދެއްަވއިްްކުޑަކުރުުމގެްގޮތުންްއަޅަންްިމްހުށަހަޅާްފިޔަވަޅުތަކަށް

ްބަޖެޓްް ްނޫންނަމަ، ްފާސްކޮށްދެއްވުމަށް. ްބަޖެޓް ްއެކު ްކަންކަމާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިތުރުކުރުމަށް އާމްދަނީ

ނ ްއަުޅގަ ްނަމަ، ްދިމާވެއްޖެ ްމިކަން ްމިހެން ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. ްަދތިތަކާ ްގިނަ ްމިހާރުްފައިނޭންސްކުރުމުަގއި ޑުމެންނަށް

ްނަމަް ްކުރަންޖެހިއްޖެ ްކަން ްގޮތަކަށް ްއެފަދަ ްއަދި ްނޯންނާނެ. ްގޮތެއް ްއިތުރު ްނޫން ްކުޑަކުުރން ްބަޖެޓް ހުށަހެޅިފައިވާ

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޔަޤީން. ްބުރޫއަރާނެކަން ްޚިދުމަތްތަކަށް ްއަސާސީ ްދޭންޖެހޭ 96ްރައްޔިތުންނަށް

ވަނަްއަަހރުްދައުލަތުންްހިނގިްޚަރަދާއިްދައުލަތަށްްލިބުނުްއާމްދަނީގ2212ްްެވާްޮގތުގެްމަތިންްވަނަްމާއްދާގެް)ހ(ގައިް

ް ނޑ2214ްްުހިސާބާއި ްއަުޅގަ ްއުފާ ްހުށަހެޅުމުގެ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަޖެުޓްތިޔަ ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަަރށް ވަނަ

ްބަޖެ ްދައުލަތުގެ ްހުށަހެޅި ްމި ްައޅުަގނުޑ ްއަދި ްއިތުރުކުރުމަށްްލިބިގަންނަން. ްއާމްދަނީ ްމަޖިލީހުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްތިޔަ ޓު

ް ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްބަޔާން ްމި ްއެދެން. ްފާސްކޮށްެދއްވުން ްއެކު ްހުށަހެޅުންތަކާ ްއަހަރަްށ2214ްްހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ

ްޝުކު ްފަރާތްތަކަށް ްހުރިހާ ްއެީހތެރިވެދެްއވި ްއަުޅަގނޑަށް ްތައްޔާރުުކރުމުގައި ްބަޖެޓު ރުދެންނެވުމަީކްދައުލަތުގެ

ްޙަސަނާިއް ްވަހީދު ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްާޚއްޞަކޮްށ، ްއުފަލެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބޭ އަޅުަގނޑަށް

ްެއުކް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްލަފާފުޅަށް ްއިރުޝާާދއި ްދެްއވި ްއަޅުަގނޑަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ
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ްތައްޔާުރކުރު ްބަޖެޓު ްއަިދ ްމުަވއްޒަފުންްޝުކުރުދަންނަވަން. ްީހވާިގ ްކޮްށދެއްވި ްމަސައްކަތްަތކެއް ްބުރަ ްވަރަްށ މުަގއި

ްދުޢާް ނޑުެގ ްއަުޅގަ ްޝުކުރުދަްނނަވަން. ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްެއުކ ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްފާހަގަކޮށް ްމަސައްކަތްަތއް ކޮށްދެއްިވ

 نهسبحاްهللاކުރިއަށްްގެންދިއުމުގެްަމގުްްއަކީްިދވެހިރާއްޖެްތަރައްީޤގެްމަގުަގއިްއަމާންކަާމއިްހަމަޖެހުމާއިްހަލުވިކަމާްއެކު

ނޑުމެންނަށްްފަހިކޮށްދެއްވުން.ްޤައުާމއިްރަްއިޔތުންގެްހެވާއިްލާބަްއަށްްޓަކަިއްސަރުކާރުންނާއިްރަްއޔިތުންް وتعالى އަުޅގަ

ް ްމާތް ްމަސައްަކތުގައި ްއިޚްލާޞްތެރި ްކުރާ ްތަނަވަްސްهللا ްއެކަލާނގެ ްަފއިދާ ްމަސަްއކަތުގެ ްއެ ބަރަކާތްަލއްަވއި

ނޑުމެންނަށްްމިންވަރުކުރަްއވާށި!ްއާމީން.ްރަ ް.هللا وبركاته تالم عليكن ورحوس  الوޙްމަތްފުޅުންްއަޅުގަ

 

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިްއޔާގެ 96ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަގވާއިުދގެ ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްާއއި ްމާއްދާ ވަަނ179ްްވަނަ

ްގޮތުް ް)ހ(ަގިއވާ ްމާއްދާގެ ްަމތިން ްފިނޭންސ2214ްްްގެ ްމިނިސްޓަރްއޮފް ްބަޖެޓް ްަދއުލަތުގެ ްަލފާކުރައްވާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ްަގވާއިުދެގް ްުޝކުރުދަންނަވަން.ްމަޖިލީހުގެ ްވަޒީރަށް ްިޢއްަޒތްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުއްވީ. ްއެ ްދެންމެ ްޓްރެޜަރީ އެންޑް

179ްް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްވާ ް)ށ(ގަިއ ްމާއްާދގެ ްއަހަރަށ2214ްްވަނަ ްގޮތުްންްވަނަ ްގުޅޭ ްބަޖެޓާ ްަދއުލަތުގެ ލަފާކުރައްވާ

ްމެންބަރުންެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާީނ ްމިހާރު ްތަފުސީލުތައް ްެދއްވާަފއިާވ ްޓްރެޜަރީ ްއެންޑް ްފިނޭންސް ްއޮފް މިނިސްޓަރ

ްޢިްއޒަތްތެ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްަޒތްތެރި ްވެސް ްޕޯޓަލުން ްއަދި ްބަހައްޓާފަ. ރިްމޭޒުކޮޅުމަތީަގއި

ްއާމީންޢާއްމާް ްކޮޕީ ްއޭެގ ްމެންބަުރ ްބޭނުންފުޅުވާ ްގޮތުަގއި ްސޮފްޓުކޮީޕގެ ްތަފުސީލުތައް ްބަޖެޓް މެންބަރުންގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާ ްކޮިމޓީގެ ްބަޖެޓު ްއަދި ްރައްުދކޮށްދޭނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިރާަދކުރެއްިވއްާޔ ގުޅުްއަވއިލެްއވުމުން

ްލިބިަވޑަިއގަްނނަވާނެ.ް ްކޮޕީ ްޭއގެ ްވެސް ްމިއަދު ްހަމަ ްމަޖިލީހަށ2214ްްްއަދި ްބަޖެޓު ްދައުލަތުގެ ްލަފާކުރާ ްއަހަރަށް ވަނަ

ް ްގަވާއިުދގެ ްއެކު،ްމަޖިލީހުގެ ްމާލިއްޔަތ179ްްުހުށަހެޅުމާ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ރ(ގަިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ޖެޓުްދިރާސާކުރެއްވުމުގެްމަސައްކަތްްކުިރއަށްްކޮމިޓީްއާއިްއިޤްތިޞާދީްކޮމިީޓްގުޅިފައިވާްބަޖެޓުްދިރާސާކުާރްކޮމިޓީންްބަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ޅ(ަގއ121ްްިގެންގޮސްެދއްވުމަށްްައޅުަގނުޑްއެދެން.ްއަދިްހަމަްމިްފުރުޞަތުގައިްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދެގް

ް ްހުށަހެޅޭތާ ްބަޖެޓު ްމަްސއ2ްޫމަޖިލީހަށް ްކޮމިީޓގެ ްއެ ްވެސް ްކޮމިޓީައކުން ްކޮންމެ ްހަމަ ްާދއިމީ ްތެރޭގައި ލިއްޔަުތެގްހަފުތާ

ްބަޖެޓުް ްޚިޔާލުތަކާ،ްއަދި ްފެންނަ ްކޮމިޓީއަކަށް ްއެ ްމެދު ްބަޖެޓާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަންކަމާ ްހިމެނޭ ދާއިރާަގއި

ހުށަހެޅިފައިވާްއަހަރުތެޭރގައިްެއްކޮމިޓީގެްމަސްއޫިލއްޔަުތގެްާދއިރާއާްގުޅޭްގޮތުންްހިނގަމުންދާްކަންކަމަށްްއިތުރުްޚަރަދުް

ވާނަމަ،ްނުވަތަްބަޔާންކޮށްފައިވާްޚަރަދަށްްިއތުރުްބަދަލެއްްގެންނަންޖެހޭްކަމަށްްވާނަމަ،ްއެކަންކަމާްުގޅޭްބޭނުންްކަމަށްް

ްމެންބަރުންގެް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެަކން ްވާތީ ްބަޔާންކޮށްފައި ްަކމަށް ްހުށަހަޅުއްވަންވާނެ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ްރިޕޯޓު ގޮތުން

ްބަ ްއަދި ްގެންނަން. ްއަޅުަގނޑު ްކުރިއަްށްސަމާލުކަމަށް ްފެށިގެން ްމިއަދުން ްއިންތިޒާމުތައް ްއިދާރީ ްގުޅޭ ްކޮމިޓީއާ ޖެޓު
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ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްވަޒީރަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެދެން. ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްމު ނުޑ ްއަުޅގަ ގެންގޮސްެދއްވުމަށް

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް)ަވގުތުޮކަޅކަށްފަހު(ް

ްއެޖެންޑާް-6.2 ްދަނީ ްމި ްމިހާރު 6.2ްްްޓަމުއައިްއަޅުަގނޑު ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއްާދެގ11ްްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްކަމުގައިް ްމި ްމައްސަލަ. ްޢައްޔަންކުރުމުގެ ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމަށް ްއާމްސްގެ ްއެޓް ްސާޖެންޓް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ )ހ(ގައި

ރުމަށްފަހުްކުރިމަތިލެއްވިްވަަންމާއްދާގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްމަޖިލީހުގެްއިދާރާްއިންްއިޢުލާންކ12ްުމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

ް ްތެރެއިން ްއ3ްްެބޭފުޅުންގެ ްފޮނުވިން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްައށް ްކޮމިޓީ ްާޢއްމު ްޓަކައި ްހޯދައިދެްއުވމަށް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ބޭފުަޅކު،

ނޑަށްްފޮނުއްވިް ނަންފުޅުްމިހާރުްވާނީްޢިއްޒަތްތެިރ3ްްފޮނުވީމާްޢާއްމުްކޮމިޓީންްކޮށްދެއްވިްމަަސއްކަތްޕުޅަށްފަހުްައޅުގަ

ނޑުްފޮނުވާފަ.ްމަޖިލީހުގެްަގާވިއދުގަިއވާްގޮތުގެްމަތިންްއެްމެންބަ ނަންފުޅުގެްތެރެއިންްނަމެްއ3ްްރުންނާްހަމައަށްްއަޅުގަ

ްވޯޓުް ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްޯވަޓށް ްއެގޮތުން ްއެހެންވީމާ، ްނިންމަވައިދެްއވަންޖެހެނީ. ްވޯޓަކުން ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ާޢއްމުްކޮމިޓީގެްުމޤައްރިރު،ްބާރަށުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްްގަީޑގައިްދަންަނވާނަން.ްމިްފުރުޞަތުގައި

ްއެހީތެރިކަމަްށް ްވެދެްއވާފަިއވާ ްައޅުަގނޑަށް ްމަސައްކަުތގައި ްމި ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްކޮމިީޓގެ ްޢާއްމު ޝިފާޒާއި

ްޝުކުރުދަންނަވަން.ް

ް

 .ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ްތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމަސައްކަެތއްްނެތް.ްމަޖިލީހަށ7ްްައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް

ްވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުންްއި.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފ8ަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިފަިއވާްބިލެްއގެްކުށެއްްިއޞްލާޙުކުރުން.ްމިްައއިޓަމުގެްދަށުންްމަސަްއކަތެްއްރަފުކުރެކުރިންްތަޢ8ްާައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްނެތް.ް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަހުސް.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުްންމަސައްކަތެއްްނެތް.ްްއިބްތިދާޢ9ްްީޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ12ްް

ް

ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްމިްހުރިްމަސައްކަތް.ްމިްއައިޓަުމެގްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްނުނ12ްިައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

55ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގ11.1ްްެޑާްއައިޓަމުްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްއެޖެންްކޮމިޓީަތކުނ11ްްޑާްއަިއޓަމުްއެޖެން

ވަނަްމާއްދާެގް)އ(ްއުނިކުރުަމށްްހުށަހެޅިފައިވާްއިޞްލާޙާްުގޅޭްގޮތުންްޢާއްމުްކޮމިޓީންްހުށަހަޅުއްވާްރިޕޯޓު.ްމިްރިޕޯުޓް

ްމެންބަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބާަރށު ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްޢާއްމު ްޝިފާޒަށްްހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ްމުޙައްމަދު ރު

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުްނ:ްްއްމަދުްޝިފާޒުބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙަ

ވަަންމާއްދާގެް)އ(ްއުނިކުރުމަށ55ްްް`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ް ްޢިްއަޒތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްކޮމިޓީންްރައްޔިތުންެގ ްޢާއްމު ްގޮތުން ްެބހޭ ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްަގވާއިދަްށ މެންބަރަކު

ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްވަނީ ްހުށަހަޅާފައި ްއިޞްލާޙު ްމި ްހުށަހަޅަން. ްއަޅުަގނޑު ްރިޕޯޓު ޢިއްޒަތްތެރިްްނިންމާފައިވާ

ްނިން ްދިރާސާކޮށް ްއިޞްލާޙު ްމި ްކޮމިޓީގައި ްޢާއްމު ްރަޝީދު. ްއިބްރާހީމް ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު ްވާނީ ްމިހާރު ްގޮތް މި

ްރަށްދުކޮށްދެވިފަ.ް ްވެސް ްެގައށް ްއަދި ްައއިްއސަ. ްވެސް ްމޭޒުކޮޅުތަކަށް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމެންބަރުންނަށް އެންމެހައި

ް ްގަާވއިދުެގ ްކޮމިޓީން ްާޢއްމު ްާޢއްުމ55ްްއެހެންވީމާ، ްވަގުތު ްމި ްރިޕޯޓު ްނިންމެިވ ްއުނިކުރުމަށް ް)އ( ްާމއްދާެގ ވަނަ

ްވާުލވެހުރިްފަރާތެއްެގްހައިސިއްޔަތުންްމިްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ކޮމިޓީއާްހަ

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްކޮމިީޓގެްމުޤައްރިރަށާއިްކޮމިީޓގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްމިްރިޕޯޓަށްް ޝުކުރްއޔާ.ްއަުޅގަ

ް ްއޮތީ.1ބަހުސްކުރުމަށް ްމެންބަރަކު؛ްަވއިކަރަދޫްްަގޑިއިުރްމި ްޢިްއޒަްތތެރި ްެއްއވެސް ްހުޅުވާލަން. ްފުރުޞަުރ ައޅުަގނޑު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްްވަިއކަރަދޫ

ްދެންނެ ްެވސް ްިއއްެޔަގއި ްއަުޅަގނޑު ްރިޕޯޓަކީ ްމި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަނަށްްޝުކުރިއްާޔ ްމި ްފަދައިން ވި

ްގޮތުްން ްބުނާ ްަގވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްނިންމި ްރިޕޯޓު ްމި ްސަބަބަކީ ްނޫން. ްރިޕޯޓެއް އައިްސގެްނވާނެ

ްވެއްޖެއްޔާް ްގޮތުން ްބުނާ ްގަާވއިުދ ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކޮމިޓީއެއް ްދިޔަ ފުރިހަމަކުރެވިގެން

ްނަް ްމުޤައްރިރާއި ްމިްކޮމިޓީއެްއގެ ްކުރަންޖެހޭނީ. ްމަސަްއކަތްތައް ްކޮމިޓީގެ ްފަހުން ްއޭގެ ްހޮވަންޖެހޭ. ްމުޤައްރިރު އިބު

ްނައިބުް ްެވއްޖެްއޔާ ްގޮތުން ްބުާނ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްނިންމިއިރުގައި ްރިޕޯޓު ްމި ްކޮމިޓީން ްޢާއްމު ކޮމިޓީން،

ްދެންނެވިން، ްެވސް ްިއއްެޔަގއި ނޑު ްއެހެންީވމާ،ްއަުޅގަ ްނުހޮވޭ. ްގޮްސގެންނުވާނޭ.ްމިއަުދްްމުޤައްރިރެއް ްިމޮގތަށް މިކަން

ވެސްްައޅުަގނޑުްމިްދަންނަަވނީްމިްރިޕޯޓަކީްޞައްޙަްރިޯޕޓަކަށްްނުވާނޭ.ްއެްކޮމިޓީންްެއްދުވަހުްމުޤައްރިރުްހޮވާފަިއް

ްވާހަކަ ްއެ ްއޮންނާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްބާތިލޭ. ްވާނީ ްމަސައްކަެތއް ްހުރިހާ ްކުރެވުނު ްފަހުން ްޭއގެ ްނުހޮވާ. ްމުޤައްރިރު ްނައިބު

ްއަދިް ްދެންނެވިން. ްވާހަކަ ްއެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްވެސް ްތެރޭަގއި ްބަހުސްކުރުުމެގ ްއިްއޔެ ްއަދި ްެވސް. ްކޮމިީޓގަިއ ދަންނަވާފައި

ްމިއަދުްވެސްްމިްދަންނަވަނީްހަމަްއެްވާހަކަ.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަކު

ްދުވަހުްޝުކުރިއް ްގިނަ ްވަރަށް ްކޮމިޓީއެްއަގއި ްއެ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޔާ

ްއަުޅަގނޑުް ްއޮތީތީެވ ްނިްނމާފައި ްކަމެއް ްގޮތަކަށް ްކުޑަ ްޒިންމާދާރުކަްނ ްމިހާރު ްކޮމިީޓއަކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ

ްއަޅު ްެގންނަން ްސަމާލުކަމަށް ްރައީސްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަ ްމަސަްއކަތްތަކެްއްހިތާމަކުރާ ްގިނަގުނަ ްތަފާތު ނޑުމެން ގަ

ްހަމައެާއއެުކް ްުހށަހަޅާފަ.ްއަދި ްވެސް ްލިޔުމުން ްވާނީ ްައޅުަގނުޑމެން ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމިކަމާ ްމަތިން ްެއގޮތުގެ ކޮށްފައިވާނެ.

ރަދޫްދާއިާރެގްކައުންސެލްްޖެނެރަލަށްްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްމިކަުމގެްލަފާހޯދުމަށްްޓަކައިްހުށަހަޅާފަިއވާނެ.ްދެންމެްވަިއކަ

ްަގވާއިދުް ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަަލއަކަށް؛ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްައީކ، ްމައްސަލަ ްމި ްފަދައިން ްވިދާުޅިވ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަގުުތަގއިް ްއެ ްމަސައްކަތަކީ ްކޮމިޓީގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްކުެރވިދާނެ ްވެސް ްބޭފުޅަކަށް ްކޮންމެ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ

ްޤަބޫ ްކޮމިޓީގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއކުލަަވއިލުމަށްފަހު ްއަލުން ްކަމަށް. ްމަސައްކަތެްއ ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ލުކުެރވެނީ

ްހަަމް ްބަލައިނުގަނެވޭނެ. ނޑުމެންނަކަްށ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްމަސަްއކަތަކީ ްކުރާ ްނުހޮވާ ްމުޤައްިރރު ްނައިބު މުޤައްރިރާއި
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ސައްކަްތކުރަމުންދިޔަްަވގުެތއްަގއިްމިްަވގުތުްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްވެސްްޮކމިޓީގެްނައިުބްމުޤައްރިރުްޮހުވމަށްްޓަކަިއްމަ

ްބައްދަލުވުމުަގއިްއަުޑިއވިގެްން އިހަށްްކޮމިޓީގެްނައިބުްމުޤައްރިރުްނުހޮވުމަށްްއެންގިްއެންގުމެއްްއަޅުަގނޑުމެންްކޮމިޓީގެ

ްނިންމާފައި ްމައްސަލަ ްމި ްކޮމިޓީން ްަވނިކޮށް ްކޮމިޓީ ްހާލަތުގައި ްދިޔަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެފަދަ ްއިޞްލާުޙްްއަޅުަގނޑަށް ވަނީ

ްއޮތީމަް ްބާރު ްބައެއްގެ ްހަމަ ްހުށަހަޅާލައިގެްނ ްއަނގަބަހުން ްޚިލާފަށް. ްވެސް ްހަމަތަކާ ްއުސޫލުތަކާއި ްއޮންނަ ހުށަހެޅުމަށް

ްމަޖިލީހުގަިއްތާއީުދް ްކަމެކޭ. ްހިތާމަހުރި ްވަރަށް ްމީ ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަކީ. ްކަމެްއްމި ްގޮތަްށްކުރި ފާސްކޮށްލި

ޖިލީހުގެްކަންކަންްފާސްކުރުމަކީްއެއީްުކރެވޭނެްކަމެއް.ްއަދިްމިްމަޖިލީހުގެްމެޖޯރިޓީްއޮތްްބަޔަކަށްްއޮތްްބަޔަކަށްްމިްމަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް. ްކުރެވިދާނެ ްފާސްކުރުމަކީ ްވެސް ްޤާނޫނުތައް ްައދި ްެވސް ްގަވާއިދު މަޖިލީހުގެ

ްއެްއގޮތްވާް ްހަމަތަކާ ްކުރަންޖެހޭ ްކަންކަން ްއެ ްބޭނުންކުރެވިދާެންްދަންނަވައިލާނީ ްބާރުގެ ްގޮތަަކށް ްނޫން ްމަތިން ގޮތުެގ

ްރިޕޯޓްް ްކޮމިޓީ ްމަތިން؛ ްޮގތުގެ ްއެއްގޮްތވާ ްހަމަތަކާ ްއެ ްއެހެންވީާމ، ްނުކުރެވޭ. ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަމަކަށް

ް ްެއބަްއޮތްްފޮނުވާފަ.ްއ2ްްެފޮނުވިއިުރގައި އެޖެންޑާކުެރވިފަ.ްރިޕޯޓުްމިައދުްމިްވަނ1ްްީރިޯޕޓުގެްތެެރއިނ2ްްްރިޕޯެޓއް

ް ްަގވާއިުދގެ ްއޮްތ؛ ްފާސްކޮށްފަިއ ްަވގުތެްއގަިއ ްެއއް ްުދވަހަކު، ްއެއް ްޓަަކއ2ްްިހަމަ ްއިޞްލާޙުގެަނއުމަށް މާއްާދއަކަށް

ނޑުމެންްހުށަނޭީޅ،ްެއއަްށް ފާސްކޮށްފައިްއޮތްްފާސްކުރުެމއްްައޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިފަިއްވަނީ.ްއެއަްށްއިޞްލާުޙްއަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑު ްވާތީވެ،ްއިޞްލާޙު ްކަމަކަށް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއެްއގޮތްވާ ްހަމަތަކާ ްދެންނެވި ްމި ްހުށަނޭޅީ މެން

ްހުށަހެޅީމުސް.ް ްއިޞްލާޙު ްެއއަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންޫނންނަމަ ްގޮތުން. ްބަިއެވރިނުވުމުގެ ްައޅުަގނޑުމެން އޭަގއި

ްމި ްއަދި ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްކަމަކީ ްމި ްޢަމަލުތަކާއިްްއެހެންވީމާ، ްއަންނަ ްކަންކުރަމުން މަޖިލީހުގައި

ނޑުމެންނަށްްބަލައިގަނެވޭނެްކަެމއްްނޫންކަމުގައިްދަންނަވަން.ް އުސޫލުތަކާްޚިލާފަށްްކޮށްފައިާވްކަމަކަށްްވާތީވެ،ްމީްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްުޝކުރިްއޔާ.ް

ް

ްދެއްެކވުން:ލިބުްވާހަކައިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަފަރެސްމާތޮޑާްދާ

السالم عليكم  .الحمد هلل رّب العا لمين الّصالة والّسالم على سّيدنا محّمد وعلى اله وصحبه اجمعين`.ް

ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްދެންމެްކުޑަުހަވދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުްއެްވިާދޅުވިްފަަދއިންްމިް

ްޤަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްލިބުޭންއިޞްލާޙަކީ ްބާރު ްބަަޔކަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްކަެމއް ްކުެރވޭ ްގޮތަށް ބޫލުކުރެވޭ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަސައްަކތްކުރުމަކީ ްހިފަން ްކަުރގައި ްމީހުންގެ ްއެހެން ކިޔާފަިއ،ްދެން

ްމަސައް ްދުވަހެއްެގ ްއެަތއް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރަީއސް. ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޞްލާުޙގެނެިވގެން ކަތަށްފަހުަގއި

ްިމް ްފަހުން ްުދވަހެއް ްއެތައް ްމަސައްކަތްކުރަމުންދާތާ ްޕާޓީތަކެްއްހަމަޖެހޭތޯ ްތަމްސީލުކުރާ ްމެންބަރުން ްހިމެނޭ މަޖިލީހުގައި

ްޑީ.އާރު ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް ްހަމަޖެހިގެންދިޔައީ. ްއެކަން ްތެރޭަގއި .ީޕެގްއަހަރުގެ

ްމަޖިލީހުގެް ްމި ްއަށް ްެއމް.ޑީ.އޭ ްތެޭރގައި ްކުރާްމަސައްކަތްތަކުގެ ްފަސާދަކުރުމަށް ްޤައުމު ްޢަލީ ްތަސްމީން ްއަޙްމަދު ލީޑަރު
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ހައިސިއްޔަުތްލިބޭްަވގުުތގައިްއެކަންްިނގުޅަިއގަތުމަށްްޓަަކިއްމިްމަޖިލީހަށްްއިޞްލާޙެއްްފޮނުވަިއގެންްެއްއިޞްލާޙުްެއް

ްފާ ްވަޑަިއގެން ްރައްޔިތުްންމަނިކުފާނު ްދިވެހި ްރައްޔިުތންނާއި ްދިވެހި ްމީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތަން. ސްޮކށްދެއްވި

ްދެންނެީވް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުާވ ްައޅުަގނޑުމެްނ ްހައިސިްއޔަތުން ްމެންބަރުންގެ ތަމްސީލުކުރާ

ގުިޅގެންްމިއަދުްމިްމަިޖލިސްްތެރޭގަިއްކަންތައްަތއްްްމިއަދުްމިްމަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިްއޔަތުްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްލިިބގެންދިޔުމާ

ހިނގަމުންދާްގޮތުގެްފުރިހަމަްޒިންމާްކެންދޫްދާއިާރގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްތަސްމީންްޢަލީްނަންގަވަންޖެހޭނެ.ް

ްުމސްތަޤުބަލުގަ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމީ ްރަީއސް. ްމަޖިލީހުންްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އި

ފެނިގެންދާނެކަންްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްމިްދަނީްފެންނަމުން.ްމިްމަޖިލީހުގެްއަޣްލަބިއްޔަތުްލިބުމާްގުޅިގެންް

ްކަމެއްް ްހިތާމަކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީ ްފެންނަމުން. ްދަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްތައް ްކުރަމުންދާ އެމް.ޑީ.ޕީން

ްވިޔަސް ްއެހެންނަމަވެސްްްކަމުގައި ްނެތް. ްބާރެއް ްބަދަލުކުރުމުގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތް ްމި ްޙަޤީޤަތް. ްމިއަދުެގ މީ

ްވާހަަކް ްމި ްހާމަކޮށް، ްޙަޤީޤަތް ްމި ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދެއްކުމަކީ ްވާަހަކ ްމި ްއެްއގޮތަށް ޙަޤީޤަތާ

ްގޮތަށްް ްޤަބޫލުކުރާ ްޒަމީރު ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމި ްކުރަންޖެހޭ،ްްދައްކަިއ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޔާންކުރުމަީކ ްވާހަކަ މި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްރައީސް.ްކޮންމެއަކަސް ްލާޒިމްކުާރްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަިދްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާޖިބު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނޫނޭ.ްެއހެންނަމަވެ ްއިޞްލާޙުތަެކއް ްގެެނިވގެންވާނެ ްަވގުތު ްމި ްއިޞްާލޙުތަކަކީ ްމި ްދަންނަވާނީ ްމަޖިލީހުގެްވެސް ްމި ސް

ްފޮނުވަންް ްިއޞްލާޙު ްދިަޔއީ.ްއިްއޔެ ްމި ްފެނިގެން ްގޮތް ްކުަރްއވާ ްކަންަތއް ްވެސް ްރައީސް ްވެސް،ްިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްފާސްކުރެވުނީ. ްކޮމިޓީން ްމީތި ްުދވަހު ްކުރީ ްއޭގެ ްއެޖެންޑާކުެރވުީނ. ްމިއަދު އޮތީ.

ެދއްކިަޔސްްދަްއކަންޖެހޭނީްހަމަްއެއްްވާހަަކއެއް.ްމަނިކުފާނުްެވސްްއަދިްޑީ.އާރު.ޕީްވެސް،ްްކިތަންމެްވަރަކަށްްމިްވާހަކަ

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްޝުކުރިއްޔާ ްގޮތަށޭ. ްއަަރއިގަންނަ ްޙައްޤުތަކަށް ްމީހުންގެ ްއެހެން ްދަނީ ްމި ްކަންކުރަމުން ްވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ

ްރައީސް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޔާސަތަ ްރައީސްްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްހިތާމަކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްވާަހަކފުޅުތަކަށް ްދެްއކެވި ްނިސްބަތްކުރައްަވއި ށް

ްތެރޭގަ.ް ްއިުމގެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްއާއި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްސީދާ ްހަމަ ްގެންދަނީ ްމި ޢަމަލުކުރަމުން

ްމިހާތަނަށް ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންޖެހޭނެ ްމެންބަރުން ްޚިލާފަްށްްޢިއްޒަތްތެރި ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްާއއި ޤާނޫނުއަސާސީ

ްމިލަންދޫް ްކޮށްފައެއްްނޯންނާނެ.ްއަޅުަގނޑު ްމީހަކު ްމަޤާމުަގިއްހުރި ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްކަެމއް އެްއވެސް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްލީްރިޟާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަްމިލަ
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ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!ްއެންމެނަށްްވެސްްއެބަްއެނގޭްދުނިޔޭަގއިްދެްދުވަހަކީްއެްއގޮތަކަށްްއޮންނާެން

ދުވަހެއްްނޫންކަމާ،ްކޮންމެްދުަވހަކީްވެސްްއާްތަޖުރިބާތަެކއްްކުރަންޖެހޭނެްދުވަހެއްްކަމާ،ްިއއްެޔގައިްމެޖޯރިޓީްޮއވެފަިއ،ް

ްކަންކަންްއިއްް ްއެ ްމިއަދު ްނުވަތަ ްނުނިންމޭތީވެ ްމިއަދު ްނިންމިފައި، ްކަންތައްތައް ްިތމާމެންނަށް ްގޮަތކަށް ްބޭނުން ޔެަގއި

އެގޮތަށްްުނވާތީވެްއެކަމާްހިާތމަކުރައްވާެނކަންްވެސްްއަުޅަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަން.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްވެސްްހަޔާުތގަިއް

ްކުރިމަ ްމަރުޙަާލތަކާ ްެއކި ްފަހަރު ްކުރިމަތިލާންޖެހޭ.ްއެކި ްތަކުލީފާ ްެކކުޅުމާިއ ްވޭާނއި ްހިތްދަތިކަމާއި ތިލާންޖެހޭ.

ްއާް ްނުވަތަ ްުއސްމިންތަކަކަށް ްއާ ްމަަސއްކަްތކުރީމަ ްހިތްތިރިކަާމއެީކގައި ްހިްތވަރާެއކީަގއި، ްގަދައަޅާ ހަމައެއާެއކީަގއި

ައޅުަގނޑުްަޤބޫލުކުރާްގޮުތގައިްވެއްެޖއްާޔްްގޮތްތަެކއްްފެންނަްތަންްވެސްްއެބަްފެނޭ.ްމިއަދުްހުށަހެޅިފައިްމިްވާްރިޕޯޓަކީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްތާއީދުކުރަން. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްއިޞްލާޙެއް. ްގެންނަންޖެހޭ ްހިނދަށް ްމި ްހިނދުން މި

ޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްެވއްޖެްއާޔްމިްކޮމިޓީެގްކަންތައްަތއްްިހނގައިްގޮސްަފއިްއޮތީްހަމަްހުރިހާްކަމެއްްވެސްްއެންމެހައިް

ްކަމުގަިއްރަ ްކަމެއް ްއަޅުަގނުޑްހިތާމަކުރާ ްއެއީ ްކުށްވެރިކުރާީތވެ ްއެކަން ްފަރާތްތަކުން ްިއދިކޮޅު ނގަޅަށް.ްއެހެންނަމަވެސް

ްދަންނަވާލަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްދެްއވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބޭފުޅަކު ްއިތުުރ ްއޮތީްވާހަޝުކުރިއްާޔ. ްދެން ްނިމުނީ. ްއައިޓަމު ްއެޖެންާޑ ްމި ްއެިދވަަޑިއގެންފައިނުވާީތ ކަފުޅުދަްއކަވަްނ

ް ްައއިޓަމު ްގެންދާނ12ްީއެޖެންޑާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތް ްމި ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯަޓށް .

ް ްއުސޫލުން ްޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖ1:32ިޢާއްމުކޮށް ްބަދަލެއްްަގއި. ްއައި ްކޮމިޓީތަކަށް ލީހުގެ

ދަންނަވައިލާނަން.ްގަާވއިދުްޮކމިޓީގައިްހިމެނިވަަޑއިގެންެނވިްމައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާް

ްސަމީރުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދިއްޫދ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއެ ްބަދަލުގަިއ ްދީދީގެ އަޙްމަދު

ްމަޖިލީހުެގްހަމަޖައްސަ ްރައްޔިތުންގެ ްާވތީ ްފޮނުއްވާފައި ްސިޓީ ްގްޫރޕުން ްޕާލިމަންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެދި ވައިެދއްވުން

ްގެް)ނ(ގަިއާވްގޮތުގެްމަތިންްއެކަންްއެގޮތަްށްއަޅުަގނޑުްއިޢުލާންކުރަން.2ް-29ގަާވއިދުގެް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްޑާ ްނެތް.ްއެހެންކަމުން،ް.ްއިތ13ުައއިޓަމު ްމިއަދަކު ްމަސައްކަތެއް ްދަށުން ްައިއޓަމުގެ ްމަސައްކަތް.ްމި ުރްއެހެން

ް ްއައިޓަމު 12ްްއެޖެންޑާ ްހިސާބުްނ1:32ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްމަަސއްކަތް ްަޓކަިއްމަޖިލީހުގެ ްކުިރއަްށްގެންދިއުމަށް ަގއި

 ްއަޅުަގނޑުްމެދުަކނޑާލަން.ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.
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ް

ް]އަށ13:29ްްްއިްނ29:53ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑުްއެންެމް ނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން.ްއަުޅގަ ހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްކާޑުޮކޅުތައްްޗެުކކޮށްލެއްވުމަށްްއަުޅގަ

ްދަން ްވޯޓަށް ްފުރަތަމަ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއާމްްސ11ްްނަވާނީ ްއެޓް ްސާޖެންޓް ްމަިތން ްގޮތުގެ ްމާއްދާގަިއވާ ަވނަ

ވަނަްމާއްދާަގިއވާްގޮުތގެްމަތިންްސާޖެންޓ11ްްްހޮވުމުގެްމައްސަލަ.ްމާފުކުަރްއވާތި!ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް

ްޯވޓަށް ނުޑްފުރަތަމަ ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަ ްހޮވުުމގެ ްއާމްެސއް ްދަންނަވަނީްްއެޓް ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ދަންނަވާނީ.ްއަުޅގަ

ް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޤާމަށ11ްްްރައްޔިތުންގެ ްއާމްްސގެ ްއެޓް ްސާޖެންޓް ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ހ(ގަިއވާ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްފެނިވަޑަިއގަން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެުދ ްޢައްޔަންކުެރއްވުމާ ްމިލިޔަން ްމ. ްޙަލީމު، ްގޮތަކަށްްމުޙައްމަދު ނަވާ

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

56ްްވޯޓުްދެްއވީ:

21ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

22ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި ްވޯޓުަގއި 57ްދަދު ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .29ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،57ް. .

ް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޤާމަށ11ްްްރައްޔިތުންގެ ްއާމްްސގެ ްއެޓް ްސާޖެންޓް ްމަތިން ްގޮުތގެ ް)ހ(ގަިއވާ ްމާއްާދގެ ވަނަ
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ވަަނ12ްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްްމުޙައްމަދުްޙަލީމު،ްމ.ްމިލިޔަންްޢައްޔަންކުރުމަށްްފާސްވެްއޖެ.ްމިގޮތަށްްފާސްވުމާްއެކު

ްޙަލީމު،ްމ.ް ްމުޙައްމަދު ްމަާޤމަށް ްއާމްސްގެ ްގޮތުެގްމަތިންްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްސާޖެންޓްްއެޓް ް)ހ(ގަިއވާ މާއްދާގެ

ނޑުްމިހާރުްވޯޓަށްްމިްދަންނަވަނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުެގް މިލިޔަންްޢައްޔަންވެއްޖެްކަމަްށްނިންމަން.ްއަޅުގަ

ްރިޕޯޓ55ްްު ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްކޮިމޓީން ްޢާއްމު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއިްޞލާޙާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ް)އ(ްއުިނކުރުމަށް ްމައްދާގެ ވަނަ

 ކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްކުރެްއވުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގޮަތކަށްްވޯޓުެދއްވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ް:ވޯޓުގެްނަތީޖާ

ް

65ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

39ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

21ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބިއވެރިވި 59ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .32ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކ59ަ. މުން،ް.

ް ްަގާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޖިލީހުނ55ްްްރައްޔިތުންެގ ްއިޞްލާޙު ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއުިނކުރުމަށް ް)އ( ްަމއްދާގެ ވަނަ

ްފާސްވެއްޖެ.ް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި ްކޮމިީޓގަިއ ްސުލޫކު ްދަންނަވައިލާނަން. ްބަދަލު ްއަިއ ްކޮމިޓީތަކަށް ްދާއިާރެގްމަޖިލީހުގެ ދިއްޫދ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަމީރުގެްބަދަުލގަިއްެއްކޮިމޓީްއަށްްތިނަދޫްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުް

ްޢާޒިމުގެް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު ްހިމެނިވަަޑއިގެންެނވި ްކޮމިޓީގައި ްހަމަޖައްސަވައި،ްއިްޤތިޞާދީ ޤަސަމް
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ްއެ ްހަމަޖައްސަވައި،ްއިޤްތިޞާދީްްބަދަލުގައި ްޞާލިޙު ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހިންނަވަރު ްއަށް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގަިއްހިމެނިވަަޑިއގެންނެިވްތިނަދޫްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުެގްބަދަލުގަިއްެއްކޮމިޓީްއަށްް

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްހުޅަނގު ްޢަބްދުމާފަންނު ްބަރު ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްهللا ްއެދި ްހަމަޖެއްސެވުމަށް ޢަބްދުއްރަޙީމު

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްފޮނުއްވާފަިއވާތީ ްސިޓީ ްގްރޫޕުން ްމަތިނ2ްް-29ޕާލިމެންޓްރީ ްގޮުތގެ ް)ނ(ގައިވާ ެގ

އިްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްބޭއްވުމާްއެކަންްއިޢުލާންކުރަން.ްމަޖިީލހުގެްއެޖެންޑާްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ްމިއަންނަްހަފްތާގަ

ްވަނީް ްއަޅުަގނޑު ްލީޑަރުންނާ ްވެރިންާނއި ްޕާޓީތަކުގެ ްސިާޔީސ ްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްގޮތުން ބެހޭ

ނޑުްގަސްެތއްނުކުރަން.ް ވާހަކަދަްއކާފަ.ްއެްބޭފުޅުންގެްމަޝްވަރާގެްމަތިންްމިއަންނަްހަފްތާގައިްޖަލްސާްބާއްވަންްައޅުގަ

ްއެހެންނަމަވެ ްސް ްޕާބޭޖަލްސާ ްސިޔާސީ ްއެކަމަިއގެންޓީްއވުމަށް ްމަްޝވަރާދެްއވުމުން ްއަޅުަގނޑަށް ނޑުްްތަކުން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންާންމިއަންނަްހަފްތާްއަކީްްމިްފުރުޞަތުގައިިދްއަްވިސްނައިްކުިރއަށްްގެންދާނެްވާހަކަްވެސްްދަންނަވަން.

ް ްަބއްދަލުކުރާ ްއަހަރު ްއާ ްހިޖުރީ ްދުވަާހއި ްވާތީނަޞްރުގެ ްކަމަށް ްްދުަވސް ްުމނާސަބަތުގައި ްދެ ްއެންެމްމި ިތޔަ

ް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެންެމހައި ްރާއްޖޭެގ ްދަންނަވަން.ބޭފުޅުންނަށާއި ްތަހުނިޔާ ްހެޔޮއެުދމާއި ްއެުކ ްިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް

 ކުރާނަން.މަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއޮންނަްދުވަސްްފަހުންްއިޢުލާންޢަލަިއކުމް.ްދެންްވައްސަލާމްް
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