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1  ސް ލި ގެ މަޖިތުންރައްޔިަވނަ  9



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިމ    16މިޓީެގ  ބަޖެޓު ކޮ`.   މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  މެންބަރުންނަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ހުރިހާ  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

މި  ފުރަތަމަ  މަޖިލީ  ،އޮތީ  ބައްދަލުވުމުަގއި  ރައީސް  )ށ(  2ެގ  ގަވާއިދު   ހުެގމަޖިލީހުެގ  މާއްދާެގ  ދަށުން ވަނަ  ެގ 

އަޅުަގނޑަށް    ލަންކޮށްބައްދަލު  ކޮމިޓީއާ ކުރައްވާފައިއެދި  ބައްދަލުވުވެވާތީ އިޝާރާތް  އެ  ޮގތުން    މާ،  ރަީއސް  ުގޅޭ 

 ތުއަރުވާނަން. ޞަރައީސަށް ފުރު. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިހާރު މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި ދެވުންެގންކުރިއަށް  ންގ ބްރީފި

 

 ވުން: ދެްއކެވާހަކަ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް 

އަޝު މުޤައްރިރު.  ފާހަަގކޮކުރިއްޔާ  އެދެނީޅުަގނޑު  ާގނޫ  ބަޖެޓާފަހަރުެގ  މި    ،ށްލަން  ލާމަރުކަޒީ    ނު އެކީަގއި 

އަންނައިޞްލާޙު ކައުންެވެގން  ެވސް  ބަޖެޓުަގއި  އަދި  ކޮންމެ  ކަމުންނާއެކު  ފާހަގަވެފަިއވާތީ،  ވަކިން  ސިލުތަކަށް 

އާމްދަނީއާއި ވެސް  ވަކި  ކައުންސިލެްއެގ  އަންދާޒާއެްއ  އޮތުޚަރަދުެގ  ެއއީ  ން  ޮގތުަގިއ.    އްެގމެކަ  ރިބޭނުންތެން 

ބް  ފެންނަން ލާމަ  ލޮކުއެބަ އޮތް  ދޭ އާމްދަނީ. ދެން  ޮގތުަގއި  ފާހަަގކުރޭްގރާންޓްެގ  ާގނޫނު އެބަ  އިތުރަށް    ،ރުކަޒީ 

އާމްދަނެ ނުހިމެނޭޭގނެ  ޮގތުަގއި  ޓެކްސްެގ  އެީއ  މިސާލަކަށް  އެ  .އާމްދަނީ  ނީ.  ފީ.  ބާވަތްބާވަތްކިެއކި  އެއީ  ތަކުެގ 

ސާއަ ސުވާޅުަގނޑު  އެދޭ  ވިސްނަ  ،ލަކީ ފުކުރަން  ބޭފުޅުން  ތި  ކަން  ކުރަްއވާމިކަން    އިވަ ނުވަތަ  ެގންދަން  އިރުަގއި 

ފެންނަ  އަޅުަގ ކައުންސިލު  ، ޮގތަކީނޑަށް  ނެެގތަކަރަށްރަށުެގ  ސަށް  ހުރިހާން  އްބަސްވާ  އެތަކެއް  ތްރާފަ  ރުކާރާއި 

ކޮބައިފީ އޮ ؟އޭތ  ތަކަކީ  ފިނޭންސަމިނިސްޓްރީ  ނޫން  ށްފް  ލި  ޓެކްސް  ދޫކޮށްލައިފި  ބޭޮގތުަގއި  އާމްދަނީއެއް  ހުރިހާ   

ތައް.  ދަނީއާމުއެ  ން  ރީޜަލީ ޓްރެރައޭ ސެންޓްމިންވަރަށް ދޫކޮށްލަނީތ   އެވެނީ.  ބިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްލެ  6އެއީ    ،ނަމަ

އަޅު  ނުކުތާއަކީއެހެންވީމާ،  އެއް  ފުރަތަމަ  ކޮން  ،ަގނޑުެގ  އާމްދަނީސީދާ  ނެޭގނެ  ވެސް  ރަށަކަށް  ކޮމެ   ބައިތ އަކީ 

ނީ ނެެގއާމްދަނީ    ޮއންނާނެ،  ފައިޑައެޅިަގއި ކަނ ކުރާއިރު ދާޒާ އަންކުރަންޖެހޭ.  ޒާއެކީަގިއ އަންދާ  ޓާޖެއަޅުަގނޑުމެން ބަ

އޮޑިދ ނިފަހަރުކަމަކުންތ ކޮން  ކޮން ދު އެއްަގ  ،ފީ  ެގ.  ފީ،  ުމަގއި  ތަކެތީެގ    ، ފީ ޝަން  ޓްރޭޖިސްރަ  ކުންފުނިއްވާ 

ބިމުެގ  ެގ  އަދި ރަށު  އޮތުން.  ދާޒާއެއް ފުރިހަމައަށްެގ އަންދަނީއާމް  ހުރޭ.އެބަ  ކެއްތަފީޮގސް މި ބާވަތުެގ ބަިއަވރު  ންމިހެ

އަންދާޒާކު ކަމަށް  ނެިގދާނެ  ވެސް  ރަކުރާލިން  ވަރެްއ  މިންވަރެއް  ކޮންމެވެސް    އަންދާޒާވެފައި   ނަގޅަށް 

ންދާޒާެއއް ެވސް ތި އަދުެގ  ރަ ޚަދެންކީަގއި އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެއެ އާއެހަމަ    ަގއި އޮތުން.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު

ކުރެއްވުން.  ބޭ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެފުޅުން  ކުރެއްވުން.  މަޖިލީހުން  އާ  ،މި  ކައުންސިބޮޑު  ލުތަކަށް ްމދަނީއެއް 

ޮގތުަގއި ދެވޭއި ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ކައުންސިލުތަކަށް  އެބަ  ަގ  މިންވަރެްއެގ  ކޮންމެވެސް   ރުަގިއ  ިއޑްލައިނެއް 

ތިމާޢީ ކަންކަމަށް އިޖު  ނި ޚަރަދެކޭ.އެވެ  ންލަކޭ. ކުނި ނައްތާން މިވެނި ކަމަކަށް މިވެނި ޚަރަދެޅުފުތި ބޭ  ،އޮންނަންޖެހޭ

ތޮ   ޚަރަދެކޭ.މިވެނި   މިވެނި  ޓަށްއެއްަގމު  މިންވަރަޚަރަދެކޭ.  ށް  އޮތުކޮންމެވެސް  ފާހަަގވެފައި  ކަންކަން  އެ  ން.  ކަށް 

ތަކުެގ ވާހަކަ ވެސް. އެހެންވީމާ،  ޚިދުމަތް   ެވސް. ދޭންޖެހޭފުޅުންނަށް ނެޭގނެ ފީތަކުެގ ވާހަކަބުނޭ ެއ ބޭބަާގނޫނު އެ



  

  ، ެގ އިތުރުންކަންތަކު  2ނޑުމެން ކުރުން. މި  އެކީަގއި އަޅުަގ  ޖެޓާޚަރަދުެގ އަންދާޒާެއއް ވެސް މި ބައެ ބޭފުޅުންެގ  

ންޖެހޭ. ށް ސާފުވާއަދި މި ތަނަ  ނި އޮންނާނެ މިންވަރުލަތުެގ ދަރަރުަގިއ ދައުއިނިމޭން ދެން އަހަރު  ޤީއަޅުަގނޑަށް ޔަ

 .ކަމެއް ނޫން  އުނދަޫގ  ހަގައެްއނުވޭ. އަޅުަގނޑު ހިތުން އެއީކީތާ ފާއެ ނުކުވެސް    ށްވަރުނަރަ ަގެގ  އެއީ އެމް.އެމް.އޭ 

ފާހަަގކޮށް އަޅުަގނޑުލެވޭއެކަން  ވާހަކައަކީ   އެންމެެގ  .  ބަޖެރަށްރަށު  ،މުހިންމު  އަޅު   ޓާެގ  ޮގތުން    ަގނޑު ުގޅޭ 

ނުކު ބޭނުންވާ  އި  ،ނޫން ؛ވެރިކޮށްމެދުކައުންސިލު    ތާ.ފާހަަގކުރަން  މެދުވެރިކޮމަޖިލީހުެގ  ކައުންސިލުތަކުން ދާރާ  ށް 

ވަރށް    ބަޖެޓާ މައެކީަގއި  އިތުރު  މިހާރު  ޢުބައިަވރު  ކޮމިލޫމާތު  އޭެގތެރޭ ބަޖެޓު  ލިބިފައިާވނެ.  ކޮންމެ ޓީއަށް  ަގއި 

ޮގތުަގއި  ކަށްރަށަ ރަށަކަށްލިބޭ  ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ކޮންމެ  މިންވަރު.  ރައްކާތެރިކަތިމާއިޖު    ރަށުެގ  ޢީ  އެ  ޮގތުަގއި  މުެގ 

ފީ ރަށަކަށް  ކޮންމެ  މިންވަރު.  ދެޭވ  މިހާރުރައްޔިތުންނަށް  ޮގތުަގއި  ނެޭގ  ތަކުެގ  ޭއެގ  ކޮންމެ އިތުރުން  މިންަވރު. 

މުވައް ސަރުކާރު  އިރަށެއްގަ  ކިތަްއ  ސަެގ  ހިއްޒަފުންތ .  ދައުލަރުކާރު  މުވަްއޒަފުންތ .  ކިތައް  ކުންފުނީެގ    ތުގެ ސާވާ 

އިދާރާތަކުެގއެ މުވަްއޒަފުންތ .  ހެން  މައަ  ކިތައް  ެއއީ  ތަންތަނުގައި،  ެގސްޓްދ ނިސްމިއްލަ    އެ  ؛ހައުސްއާފަހަރާއި 

.  އިއްގަ ފުންނެއްތ  ކޮންމެ ރަށެ ޒަވައް ކުރާ ކިހާ މު ފުންތ . އަދި އެހެން އަމިއްލަ މަސައްކަތްތަންތަނުަގއި ކިތައް ުމވަްއޒަ

މި މިމިހާރު  އަޅުަގނޑަށް  އަންތަނު  ސާލަކަށް  ރަށްރަށުެގ  ިގނަ  މިަގއި  ފޮނުއްވަވާފަހިދާޒާ  ރަށްރަށުން  ެއ  .  ރީ 

ަމއު އެހެންވީމާ،   ބަޖެޓުެގ  ވަކީ އެ  ލޫމާތާމި  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  ހިމެނުމަކީ  މައުލޫމާތު  މި  ބޭނުންަގިއ  ތެރި ރަށް 

ހަ މިސާލަކަކަމެއް.  ބަލަށް  މަ  މަސް  150  ލީމާއިދިއްދޫއަށް  މަ  ދ ނީގައިމީހުން  ތަނުަގއިތްސައްކައެބަ  އެ    6  ކުރޭ. 

ދިމާލަށް. ބަޖެޓުެގ މިސްރާބު    ެގ މިސްރާބު ެގންދެވޭނީ މި ފިހާރަތަކާޖެޓުބަ  ހުރޭ.ބަފިހާރަ އެ  16އޮވޭ.  ދ ނި އެބަމަސް

ޮގތައިތުހަރަކާތް  ތިޞާދީ  ޤުއި  ، ެގންދަންވީ ަގނޑުެގ ިމ އޮނި   ،ެވން އޮތީނެރެ ތްތައް  ތިޞާދީ ހަރަކާިއޤު  ކަށް.ރުވާނެ 

ެގންދެތެރެއިން.   މި  މިސްރާބު  ބަޖެޓުެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  މްރާނީ ޢުނިހެން  އެހެ  ،ެވނީދެން 

ކިތްތަކު މަސައްކަ ރަށްރަށުަގއި  ތެރެއަށް.  އަޅަންޖެހޭތ ެގ  ފާލަން  އެބަބަެއއް    ،އާއި ތައް  ކޮންމެ ރަށްރަށުަގއި  ހުރި 

ބަރައަހަ ބަޖެޓުަގއި  ރަމުޅި  ޮގސްހިމަނަމުންމުންހިމަނަ  ނދަރެއް ކު  ބަ  ވަށަިއެގން  އެކަމަހެނދަރުށް  އަނެްއކާ    ކުދިފަ. 

އަ އެބަދެން  ބަނދަރެއް  ވެސް  އަހަރު  އެ.  ނާހިމަ  ންނަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މައަޅުަގނޑު  މި  ބަޖެޓާލޫމާތުޢުދެން    ތައް 

ެއީއ    .ކަށް އޮތުންކަށް ވެސް ލިބޭނެ ޮގތަތަސިލުކައުން،  މު ރައްޔިތުންނަށް ވެސްއް އާއެކީަގއި ރަށްރަށަށް ވެސް އަދި 

 . ތާއަކީހަަގކުރަން އޮތް ނުކުއަޅުަގނޑު ފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރައީސް. ޮގތުއާދެ!    ޝުކުރިއްޔާ  ުގޅޭ  މިކަމާ  އަޅުަގނޑު  މައެހެންވީމާ،  ފުރުޞަތުރާ ވަޝްން  އަޅުަގނޑު   އަށް 

 . ފުރުޞަތުއަރުވަން އިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް. ައޅުަގނޑު ހުޅުދޫ ދާލާނަންއިވަހުޅު

 



  

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުދޫ

ކައުންސިޝުކުރިއްޔާ  ޚަރަދުލުތަ.  އަންތަކުެގ  މިހާރު  ރާ ކުދާޒާއް  ލައިރު  ފިނޭންސް އަޅުަގނޑަށް  ފާކުރެވެނީ 

އެބައޮމިނިސްޓްރީން ދީފައި  މުއްތް  ކައުންސިލު  ޮގ  ތަކަށް ދަތެއް  ްގރާންޓެއްެގ  ދޭބްލޮކް  ބައިތުަގއި  މީހުން    ން  އެ 

ހައްދަވަ ޕްލޭނެއް  ޑިސްޕާ  ން.ޚަރަދުކުރާނެ  ފައިސާ  އޮސް އެ  ޑަށް އަޅުަގނ  ށްކަމަ  ލިބުނީމަ  ޕްލޭންއެ    ތީކުރަން 

ތަންކޮޅެްއ  ޓީން  ކުރެވެނީ. ކޮމިބޫލުަގހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  . އެހެންވީމާ، އެ ކައުންސިލުތަކުން  ނީލަފާކުރަ

  ،އެކި ރަށްރަށުަގއި އެއީ    . ޚަރަދުކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމަށް. އަދި އަދަދު ެވސްކުން  ންސިލަ އެ ކައުތިވާނެ  ދަ

 ރަށްރަށުަގއި.  އެ ހުންނަނީ  ކުރަން އެކި ކަންކަން ތަްއ.ޝަންނަނީ. އެކި ޕޮޕިއުލޭޒުެގ ރަށްރަށް މި ހުންއެކި ސައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޭއަގިއ އަޅުަގނޑަށް ާގނޫނު،   އާދެ!  އޮންނަ މާއްދާެއއް  ލާމަރުކަ  ހީވަނީ  ާގނޫނުަގއި  ެގ  15ޖެނުއަރީ    ،ނޭނެގންކަ ޒީ 

ެއ    15ރީ  އަތުން ޖެނުޅަން. އެހެންވީމާ، އެޮގށް ހުށަހަސަޓު ފިނޭންކުރިން ކޮންމެ ރަށަކުން ެވސް އެ ރަށެްއެގ ބަޖެ

އަ ފުރުޞަތުއަންނަނީ.  މި  މިހާރު  ދާއިރާެގ  ،  އަރުވަނީޅުަގނޑު  ބްދުލްޣަފޫރު  ޢަ މެންބަރު  ތްތެރި  ޒައިއްހަނިމާދޫ 

 އަށް. މޫސާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

 މި.  ބަޖެޓެއް ނޫން އެއީކީފާސްކުރާ  އެީއކީ މި ތަނުން     ދީެގންްގރާންޓް  ކްލޮއިނޭގތ  ބް  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފެނޭ

ށެްއަގިއ ެވސް  ދެން ފާސްކުރާއިރުަގިއ ހަމަ ކޮންމެ ރަބަޖެޓު.  ށްރަށުެގ  ރަންޖެހޭނެ ރަ، ހަމަ މަޖިލީހުން ފާސްކުތަނުން

ނީ.  ވިސްނުން އެ މީހުންެގ ހުންނާކުރުމުެގ  ެއއްޗެއް ޚަރަދުލިބޭ    ،ޔާނޫނިއްންއެހެތ .  ނޭގންނަންޖެހޭނެ އިއް އޮވެ ރިޒާ

  ގެ ނެ އިނޭގތ . އެއީ އެ ރަށުމަދުކުރެވިެގން ވެސް ނުވާން ދޭ އަދަދު  ފިނޭންސު  ހުރުމަކުން  ށް ލާރިނުކޮޚަރަދުއަދި  

ދަމަހައްމުއްސަނ އިނޭގތ .ޓަދިކަމެއް  ކުއެ  ންޖެހޭނެ  މިއަރިހެންވީމާ،  ކުރާއިރުަގއި ށް  ރަށެ  ،ކަން  ކޮންމެ  އްަގިއ  ހަމަ 

ރަށެއްެގ  ވެސް   ބަޒާވެ ރި އެ  މަސައްކަވަރަކަށް  ޑުވިބޮ  ވްރިޒާ ،  އިެގން ހައްޓަްއ  މީހުން  އެ  ރޫތްއޭރުން  ހު  ކުރުމުެގ 

ދޭ   ،ވެސް  ރުދޭއި  ބްލޮކް ްގރާންޓުޑަށް ފެންނަނީ. ދެން  އަޅުަގނ   ލުން ެގންދަންވީމާ، ެއ އުސޫއެހެން  ދާނެ.އާލާެވެގން

  ޓަރމް ފެށުނީމާ އަންނަ    ހުން މި މި މަޖިލީ   ކަންނޭނެގ  ނިންމޭނެ  ނުއެއް  ކަށްމިސާލަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަ ؛ްގރާންޓު

އެންކަ ފާސްކުރެވޭނީ.  ެއ  މިހާރު  ،އްޔާ ެވއްޖެހެންނޭނެގ  ކުނިވެހަމަ  މަުގ  މުސާރަސް  ބައި  އަށްކެހުމަށާިއ    ން ދޭ 

ކަންތައްތަްއ   ބޭނުންވާ  ކުރަން  އިތުރަށް  ކުރިރީވަފެބްރު  1ށް  މަޖިލީހަޚަރަދުކޮށްފައި  ފޮނުވަިއެގން    ންެގ 

   ކުރަނީ.ބޫލުަގ  ކަމަށް އަޅުަގނޑުރަންޖެހޭނެފާސްކު

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 . ންވައް ވިދާޅު ރައީސް، އެްއޗެ ބަރު.ޒަތްތެރި މެންޔާ ިއއްޝުކުރިއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ރައީސް ،ންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ރައްޔިތު

  ،މު ށްލައިފިއްޔާދޫކޮައޅުަގނޑުމެން  ކަން  ހަމައަށް މި  އާޖަނަަވރީ  ، ވަންނަ މަންޒަރަކީށްތަ ިއ އަޅުަގނޑު ހިޖަނަރަވަރީަގ

އެދެ ދެތިން  ން  ެގއްލިެގން    ދިޔައީ  އެމަސް  ޮގސް  މޭ  އިނޭގތ .  ެވސްވާިއރުޕްރީލް،  ބަޖެޓު    ަގއި  މި 

ރަށެއްެގ ވަކިަވކިން  ދެން  ޅެންޖެހޭ.  އުއަޅުަގނޑުމެން    ެގންވިނުކުރެ ޑިސްޕަރސް ކޮންމެ  ރަށްރަށުން  ހުރި 

ބޭފުޅުންއުކަ ތި  އަިއސް  އެހެންނޭ  އަރިހުގައި  ންސިލަރުން  އެހެންނޭ.މިހެންނޭ،  ވާހަކަެއްއެގ  ،  ފަހަތުަގިއ    އެ 

ކުރަންވީ ތަންތަން  ރަދުނަށް މައިަގނޑު ޚަ ވަންދެން. އަޅުަގނޑުމެންމަހެއްދެތިން ހަތަރު    ހޭނީނޑުމެން އުޅެންޖެއަޅުަގ

ޢީ  ތިމާދެން އިޖު ؛، އަނެއް ކަެމްއ ކުރަންއް ކުރަންއަނެއް ކަމެ  މިހާވަރު،  ތާލަން، ކުނި ނައްއްޔާ ހަަގކޮށްލެިވއްޖެފާ

ޕަސެންޓު   މަސައްކަތަށް މަސަ އަ  ،މިތައް  ނަޖުސެންޓޭޕަ  ،ޕަސެންޓު  މިތައްށް  އްކަތަނެއް  ަގިއޑްލައިނެްއ  ން  މަވެސް 

ކަ އަޅުަގނޑުދެވޭނެ  ތަނުން    .ދެކެނީ  މަށް  ރަށެއްދެވޭފާސްކޮށްމި  ކޮންމެ  އާމްނެ.  އެބަެގ  އަންދާޒާއެއް  ލިބޭ. ދަނީެގ 

ލޫމާތު ޢުެއ މަ  ޞަކޮށް އްޚާ  ، ންރަށްރަށު ؛ވެސް ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ކުރެވޭނެހެންންދާޒާއެއް  ެގ އަވީމާ، ޚަރަދު އެހެން

  ން، ށް ނުނަަގދުވަހަށްވުރެ ިގނަ ދުވަސް އަޅުަގނޑުމެންނަ  7  ކަށްލޫމާތު ެގންނަން މި ތަނަޢުކުން މަރަށަ.  ދާތީވެމުންދެ

 ލީހަކުންނެއް.  މި މަޖި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  ށް. ނިޔާޒަމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  ރާދާއި  މާލޭހުޅު،  މި އަރުވަނީ  ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. ައޅުަގނޑު މިހާރު  

 ޢަލީ ނިޔާޒަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ޅުމާލޭހު

  5  ެގދައުލަތުެގ ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު  އްއޮތް އިޞްލާޙެއެބަ ާގނޫނުަގއި    ކުެގ ތެރޭަގއި ލާމަރުކަޒީއާދެ! ޚަރަދުތަ

ޑަށް މިހާރު ންވީމާ، އަޅުަގނ . އެހެމަށްެގ ތެރެއަށް ދާނެ ކައުންސިލުތަކުެގ ބަޖެޓު ކަ ތައްދަށް ޕްރޮޖްކްޓު މިލިއަނަށްވުރެ  

ޕީ ބަލާއިރު  ދައުލަތުެގ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  ސަތެކަ  .އެސް.ައއި.ޕީ  އޮތްއިރުރޮޖެކްޓެ ޕްއެތައް  ނުވަ    600  އިންރެޭއެގތެ  ،އް 

އެތައްޕްރޮޖެކްޓުދަށް  ނަށްވުރެ  މިލިއަ  5  ޕްރޮޖެކްޓަކީ އަޅު .  ދެކޭހެންވީމާ،  ފާ  ޮގތުގައި  ަގނޑު  ން  ވެެގސްބަޖެޓު 

މި ބަޖެޓުން  ފުރޮޅިެގންދާނެ ޮގތަށް  ތައް ވެސް ރަށްތަކުެގ ކައުންސިލުތަކަށް  ޓުއައި.ޕީ ޕްރޮޖެކް. ޕީ.އެސް  ،އަންނައިރުަގއި

ނެ.  ލާޒިމުވާތަށް  އްޔާ ެއޮގއަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެ ާގނޫނު ފާސްވެއްޖެ   ށްމު ކަމެއް ކަމަން އޮތުން އެއީ މުހިން  ފެންނާ



  

ހީންނަމަވެސްއެހެ އަޅުަގނޑަށް  ބަޖެ،  ާގނޫނު  ިއ  ނިމިފަ  މިހާރު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖު  ފާސްވާނެހެން.ން   ކުރިގެ ޓުވަނީ އެ 

ރުކުރާ ޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުަގނޑު  މާ ތައްޔާލް ރިޕ ޓު މިއަދު ނޫނީ މާދަން ފައިނަމެއޮތީ. ދެން އަޅުަގނޑު

 ފާހަަގކޮށްލަން. 

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އަރުވަނީޝުކު މި  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  ދާއިރާެގދު،  ރިއްޔާ.  އިސްމާޢީލް މެންބަރު    އިްއޒަތްތެރި  ވާފަރު 

 ށް.ދަޙްމައަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

ހިތަ ؛ޔާ. ރައީސް އްޝުކުރި މި  މައަޅުަގނޑުމެންނަމިހާރު  އަރަނީ  ށްއަޅުަގނޑު  މި  މި އުޅެނީ  ެގދިމާވެއްސަލަ  ށް  ން 

ބަޖެޓެ  ްއެގފުދޭވަރެ ޢަަމލުބޮޑު  ވެސް  ކުރިން  ދެން  ދެިވެގން.  ކައުންސިލުތަކަށް  މިްއ  އަންނަނީ   ކުރަމުން 

އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ސް އެހާ ހިތްގައިމެްއ ނޫން.  އަޅުަގނޑަށް ވެ  ކުެއކަމަ  ޮގތަށް.ލާ  އިއެކުލަވަ  ތަކުން ބަޖެޓުކައުންސިލު

އަރަނީ މި ފަހަރު އެކަން  ށްަގނޑު މި ހިތަ ން. އެކަމު އަޅު ކެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ދެ ޖެހޭންނަ އޮންލެއް ރ މަޖިލީހުެގ

 އްަގނޑުމެން ެއޮގތަށް ކައުންސިލުތަކުން ބަޖެޓެ ނުަގއި ދެން އަޅުތް ތަކުރިއަށް އޮވިދާނެބާވައޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެ

ާގނޫނަށް    ރުކަޒީލާމަ  ަގއިެއކުއެއާ   އޭ. ހަމަތ ތިޒާމެއް ރާވަންވީނޫންށް އިންށް ފޮނުވާ ކަހަލަ ޮގތަކަހަހަދައިެގން މަޖިލީ

  ،ގައިެގ ބަދަލުމުދުހެބަޖެޓު    ސިލުންންއި ހަމައެކަނި ކައުގަ ޗެއް ދޭއިރު ބޮޑު އެއް  މިހާ  ، ަގއި ބަދަލުތަކެއް ެގންނަާވއިރު 

ހުންއެ ރަށެއްަގއި  މުއައްސަސާތަ  އެކު  ކާނަ  ކޮމިޓީއައި ލަވައެކުަގއި  ޮގތެން  ކުލެވޭ  ހެދޭނެ  އެ  ؟ތ ނެދާހެދި  އްބަޖެޓު 

މަރުކަ ސްކޫލު ތަނެއްެގ  ،ޒާތަކާއި  ހުރިހާ  ބަިއވެރިވުން މި  ބޮޑު  މި  ،  ތަންތަނުެގ  ހާ  އެ  އޮންނައިރުަގއި  އެމައުންޓެއް 

 ؟ތ ހިނެއްާގނޫނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަރުމާކުރުން ކިލެވޭނެ ޮގތަކަށް  އި ބަޖެޓު އެކުލަވަ ކުަގއި މިއެ  އަކާހިއްސާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ސްރައީ، ޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އްރަ

ދައުލަތު ޚަރަދު  މިހާރު  ބަޖެއްއާކުރާ  ެގ  މުޅި  ެއީއ  އޮވޭ.  އުސޫލެއް  ބައިުމ  ޚަރަދު  އެޓުެގ  ޮގތް.  ނޫން ކުރެވިފަިއވާ 

ޚަރަދު  ށް  ކަޮގތަ ވެސް  ކަބައިރަށެްއެގ  ނެތް.  ކުރާނެ  ެވސްމެއް  ރަށެއްަގއި  މުވައްޒަފުކޮންމެ  ހުންނާނެ  ދޭ    ންނަށް 

އްަގއި ވެސް  ފުންނަށް ހިނާގ ޚަރަދު، ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އަދި ކޮންމެ ރަށެއެލަވަންސް، މުސާރަާއއި އުޖޫރަ، މުވަްއޒަ

ދައުލަތުެގ މި   ނޑު މި ދެންނެވިއަޅުަގ ؛. މި ނޫންވަކިކުރާނެ ޮގތް  ، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުށް ހިނާގ ޚަރަދުހަހުންނާނެ އޮފީ

 ނެތް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ކަމެއް ކުރާނެ  އް  ން ބޭރުން ަވކި ރަށެއްަގއި ެވސް އެކަމަށް ެއއްވެސް ކަމެޓުމު ޝީއްއާ

ހެނެއް ކޮންމެ،  ޚަރަދަކުންނޫން  އެ.  ޓިފަހިފެހެއް  ޮއވޭއެބަކުރާ މަިއަގނޑު ހަމައެއް  ތައް  ތުެގ ޚަރަދުދައުލަފެންނަނީ.  



  

 ކަހަލަ އެއްޗެހިއެމިހާރު  ކާރެއް ަގތުން.    ކައުންސިލަރުދިނުން.  ކަދުރު ަގތް  ދަ މަހު ރަށުެގ އެންމެނަށްރ   މިސާލަކަށް

އެކަމަ ވަވެސް   ތެރެއަށް.  ކ ޑެްއެގ  މީެގތެރެއިން  ކ   ކުދެދާނެ  ހިފެހެމި  ޮގތުަގއި ފެ  އަޅުަގނޑަށް  އްޓުންޑުތައް    ،ންނަ 

ބޭރަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް  ކުެގ  ިމ ކ ޑުތައް ދީފަިއ، މި ކ ޑުތަ  ންސިލުތަކަށްުއސޫލު ފަށަިއަގންނައިރުަގއި ކައު  ލާމަރުކަޒީ

 ާގނޫނު ެވސް ބުނަނީ އެހެން.  ޔަތުމާލިއްތުަގއި  ންނަ ޮގޑަށް ފެއަޅުަގނ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު މުޙައްމަދު    ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަލިފުށީއަރުަވނީ،  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ރަޝީދު ޙުސައިނަ

 

 އްކެވުން: ާވހަކަދެ ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ށީފުއަލި

ައޅުަގނޑަށް    ޝުކުރިއްޔާ  ްގރާންޓުބޫލު ަގރައީސް.  ބްލޮކް  ކަކުރެވެނީ  އު ންެގ  ރައްޔިތުންެގ  އޮތީ  މީދުއްތަކުަގއި  ތައް 

ަގ ައމިއްލައަށް  ބޭފުޅުން  ބޮޑަށް އެ  ަގނެލަންނާނެވަރަށް  ޮގތުއް ތަކެލިބޭ ފައިސާ  ންަގނޑެއް    އިނެިގފަބިންވަޅު  ަގއިެގ 

ިމ    ،ޮގތާއި  ވަންނާނެްމދަނީ  އާ  ،އި ޮގތާ  ޚަރަދުކުރާނެފައިސާތަކެއް ދޫކޮށްލާިއރު    ނޑުމެންޅުަގއަ. އެހެންވީމާ،  އިނޭގތ 

އަޅުަގނޑަށް    ކަމަށް ވަންޏާ  ފައި ނެތްކަންތައްތައް ކޮންމެވެސް އުސޫލެއްެގ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ މިންަގނޑެއް ކަނޑައެޅި

ބޮޑަށް  ހީވަ ވަރަށް  ހިނގައިދާނެހެންއަތްނީ  ދެންނެވީފަށައި  ދަށުން  މި  އެހެން  އެބަމިހާރު  ،ަގންނައިރު.  ރި ހުވެސް 

ރަ ރ ދަ  ބައެއް  ކަރަންށްރަށުަގއި  ހިލޭކޮށްލަމަހަށް  ކޮންމެ  ޓު  ކޭސް  މަސް  ކައުންސިލުެގއަކަށް  ދޭ.  ވެސް ދޭ    ތައް 

އިފި ކަމަށް  ނޭޅި މިހެން ދޫކޮށްލައުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކެއް ކަނޑަ  ،ހެން ތަން ނެތް މިންވަރަށްމި. އެހެންވީާމ،  އިނޭގތ 

ބޮ  ،ޏާވަން ވަރަށް  ހީވަނީ  ހިނަގއަތްޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑަށް  އިދާނެހެން.ދަށުން  އަތޮޅު    ،ފާހަަގކުރެވޭ  ދެން 

ލާއިރު  ކަށް ބަކަތްތަ މަސައް  ނަ އަން   މިހާރު ކުރަމުންެއއީ ައސްލު އަތޮޅު ކައުންސިލު  ، ލިބޭ މިންވަރަކީ  ންސިލަށްކައު

ން ކުރަ، އެކަން  ންނަމަވެސްހެއެއަރާ. ދެން  ށްށް ހިތަރަރެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ބަެއއް ފަހަ ވަ މިންތަންކޮޅެއް ބޮޑު

ބޭފުޅުން އެ  ރަނަގޅަށްޖެއެނގިއްކުރަން  މެނޭޖު  ،ހިންަގން  ރަނަގޅަށް  ތަންކޮޅެއްނަށް  ދޫކޮށްލީމަ    ވެސް   އްޔާ 

ކަމެ  ކަމަށް ެގންދެވިދާނެ  އަޅު ކުރެވޭ.  ބޫލުަގ  ވެސް  އް  ވަހަމައެާއއެކު  ބޮޑަށް  ަގނޑަށް    ، ކުރެވޭބޫލުަގރަށް 

އަދަދުތަ  ކަށްސިލުތަކައުން އޮންނަ  އޮ  އިދުރާލަ  ،އް ކަނޑަެއޅިފައި  އެނިގފައި  ލިބޭނެވަރު  ކީ  ތުމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކަވެސް   ރަނަގޅު  މިންވަރު  މެކޭ.ެއއީ  ކަމަކަށް  ންލިބޭ  ޚަރަ  މިވެނި  ވަރެކޭ  ކަމަކަށް    ،ނީކުރަންވާދުމިވެނި  މިވެނި 

ވަރެކޭ  މިވެ އުނީ.  ޚަރަދުކުރަންވާ ނި  ހަމަޖެހޭ  ކަހަލަ  އަޅުަގނޑުމެސޫލުއެ  ކަނޑައަތަކެއް  ނެތް   އިޅަ ން  ބުނެދީފައި 

 ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ނެރެން  ތަކުން  އުޅޭ ކަން  ކުރަންޅުަގނޑުމެން  ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި އަ  ،މަށް ވަންޏާކަ



  

ކުރިން މި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ    ،ށް ވާތީޖެހޭ ކަމަކަނަންމާ، ެއއީ ވިސްހެން. އެހެންވީދާނެވިނަތީޖާ ނުނެރެ

 . ހަމަ ދަންނަވާލަންވެެގން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ޢަލީ ނިޔާޒަށްމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހުޅުމާލޭއަރުވަނީ، . އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ނިޔާޒ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލޭ

  ބަޖެޓު މިތަނުން ލިޔެފައި ދިނުން އެއީ އެހާ ބުއްދިވެރި   ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ައކުރުން އަކުރަށް ސީދާ ަގވެސް    އަޅުަގނޑު

ލާމަރުކޮށްފައި   ވިޔަސް  ޮގތެއް  ކޮންމެ  އަޅުަގނޑުމެން  ނުވޭ.  މި  ކުލޮބްކަމަކަށް  ބޭފުޅުންެގ    ،ދެނީ  ްގރާންޓެއް  އެ 

އެ ވެސް  މުނިޖުތިއި  ހުރި  އި ރަށުަގ  ފަރާތުން  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި  ކަންތައްތަކާއި  ޚިމާޢީ  އް  ދުމަތްތަ ސިޕަލް 

  ، ނުންެއކަން ޕަސެންޓޭޖު ވައިސް ެއޮގތަށް ދި  ،ހިމެނުމަށް. އެހެންވިޔަސް   ދިނުމަށް އެ މީހުން ދެކޭޮގތް ވެސް ޭއަގއި

ޔަ ތަޖުރިބާތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ  ން މިސާލަކަށް މިދިމެނޑުަގްއޔާ އަޅު އެހެންނޫނި ނުން ރަނަގޅު.ޝަންތަކެއް ދިންޑޭމެރިކޮ

ފާސްކޮށްފައި ބަޖެޓު  އަދަމިތަނުން  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ  ޖަހާފައި  ދިނީމާ ދު  ބަ  ން  މަރާމާތުކުރަން  ނއެބަހުރި  ދަރު 

ކު ެއކަން އެކަމަ ؛ންްއވެސް ރަށަކުހިޔެއްނުވޭ އެ   ށްއަޅުަގނޑަކަ  ، ެއއީއެހެންވީމާ އިނޭގތ .  ރުފިޔާ ވެސް ދީފައި  300

އޮ ދީފައި  އެއްކަލަ  އެންވެކުރަނީ  ނުވަތަލޮންނަ  ކޮންމެހެން ސީލިންުގ  ޕަށް  ެވެގން  ފައްތަން  ތެރެއަށް  އަކުރުތައް    ެގ 

އެއަށްވުރެ ހަމަޖައްސަން ޮގތުަގއި.  ކަމެއްެގ  ކުރާ  އެމިވެނިފުންނަށް  މުވަްއޒަ  މިސާލަކަށް  ވެެގން  ވަރަކަށޭ    ންމެ  

ިއޖުތިމާޢީ ކަންތަކަށް މިވަރޭ.  ،  ވަރޭހުރި މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކަށް މިދަރު ނުވަތަ ދެންބަނ   ނީ.ިގނައިން ޚަރަދުކުރެވޭ

ޕަސެންޓޭޖެއްއެޮގތަ ހަމަޖެހޭ  ރިކޮށް  ހަމަޖައްސަން  ޑޭޝަނެއްމެންެގ  ތެރެއިން  ްގރާންޓުެގ  އެއީ  ބްލޮކް  ދިނުން   

 . މަވެސްނުދިން ނަސީދާ ހަމަ އަކުރުން އަކުރަން ލިޔެފައި . ހެންއްޅު ކަމެޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ރަނަގއަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

 ށް.ރަދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަމަ ،ޝުކުރިއްޔާ އަޅުަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 :އްކެުވންދެވާހަކަ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްރަދޫ ދާއިރާެގ މަ

ފާސްކުރީމާއާދެ ބަޖެޓް  ހީވަނީ  ައޅުަގނޑަށް  އޮތީ  ،  އެ  ްގރާންޓު  ،ފާސްވެފައި   ބަޖެޓް  ބްލޮކް  ެވސް   ޭއެގތެރޭަގިއ 

  އުމީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނާ ާއއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ކަމެއް ޤަނިންގ ޕްލޭމިނިސްޓްރީ އޮފް    އެ އޮތީ.  ެގންހިމެނި

ތެރެއިން    ެގާގނޫނުމާލިއްޔަތު    ،ެއއީ އެްއކަން. ދެވަނަ ކަމަކީ   ،ހިފުންއަމާޒު    ެގޓުބަޖެ  ޮގތަށް  ސިލުވާށް ހާއެްއޮގތަ



  

ކުރުމަށް   އެކަމާލާޒިކަންކަން  އެއީ  ނިންމުމަކީ  އެކަންކަން  މަސްއޫލި ބެ  މުކޮށް  އިދާރާތަކުެގ  ޤައުމީ   އްޔަތެްއ. ހޭ 

ފާސްވެ ވެސް އޮތީ    ްގރާންޓު  ފަިއވާ ބްލޮކްކަނޑައެޅިލަށް  ސްކުރާއިރުަގއި ކައުންސިފާ  ބަޖެޓު   ލީހުންތުންެގ މަޖިރައްޔި

ެގ ވާހަކަތާ މި ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.6  .ތީމަހެދޭނެ. އޭތި ފާސްވެފައި އޮކަމަށް ދެން ނު  . އެއީ ފާސްނުވާ ެއއްޗެއްނިމިފަ

އި  ފާސްވެފަ  ބަޖެޓުތީ.  މަޖިލީހުން ފާސްކުރާއިރު ބަޖެޓް ފާސްވެފައި ެއ އޮ  ،ނޫން  ،. ނޫންފަސްވެެއ އޮތީ ފާދައްކަނީ.  

އެ އޮތީ   ންބިލިއަ  1.6  އެްއކޮށް  ބަޖެޓާ  އެ އޮތީ. ދޫކުރަންކައުންސިލު  ވެސް ފާސްވެފައި  ިމ   ކަނޑަ   ދެން.  ތަކަށް 

ސި  ،އަޅަނީ ސަރުކާރުެގ  ޕްލޭންތަކާއި  ތަރައްޤީެގ  ޚަރަދުކުރެވިެގން  ޔާސަތުތަކާޤައުމީ  އެ  ދޭތ  އެްއޮގތަށް   

އެކަމާ  ކުރުން.ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭނީ  ޤަ  އެކަން  އިދާރާއަބެހޭ  ޕްންކުއުމީ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެންޑް  ލޭ.  ނިންގ 

ފިނޭންސް  އި،ސްޓްރަކްޗަރާ އިންފްރާ އޮފް  ެއއީ.މިނިސްޓްރީ  މަސްއޫލިްއޔަތެއް  ެއ    ެގ  ވެސް  ކަނޑައެޅުމަކީ  ކ ޑުތަްއ 

ރުމަކީ ެއއީ  އުންސިލުތަކުން ބަޖެޓް ފާސްކު ކަ އެްއޮގތަށް  ޒީ ާގނޫނާ ލާމަރުކަ އެހެންވީމާ،  ކަމެއް.  ނެ  މީހުން ކުރަންޖެހޭ

ކުކަ އަ  ޖެހޭނެރަންއުންސިލުން  ސަރުކާރަށްކަމެއް.  ހުއްދަދެނީ  މި  ބިލިއަން    1.6ކައުންސިލުތަކަށް    ،ޅުަގނޑުމެން 

ދޫކުރުމަށް ދޫކުރަންއެހެންވީމާ   .ކައުންސިލުތަކަށް  ރުފިޔާ  ެއ  ެއއަށް  އެ،  ދެން  ތަރައްޤީ ޖެހޭނެ.  ޤައުމީ  ޕްލޭނާއީ   ެގ 

ކަށަވަފައި ެއއްޗެއްތ   އެއީހަމަކުރެވޭ  ސަރު ރުކުރުން  މަޖިލީެގ  ކާރު  އެވަރަކަށް  ހަމަސްއޫލިްއޔަތެއް.  އެކަން  ކުން 

ނުކުރެވޭނެ.  ފައިން އަެއހެންވީމާޓިއުނެްއ  ނުކު،  އެ  ފާހަަގކުރަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެއްިވ    ން.ތާ  ދެންމެ  ނިޔާޒް  ޢަލީ 

 ޅު ވާހަކަފުޅެއް. ހަކަައކީ ެވސް ހަމަ ރަނަގވާ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

 . ރައީސް ެގހުދެ، މަޖިލީއާ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ، ރައީސްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް 

ފި ާގނޫނާއި  ރެސްޕޮސްމާލިއްޔަތު  ޒިންމާންސިބިލިކަލް  މަސްއޫލުވެ  ފާސްކުރަނީ  މި  ބަޖެޓް  ާގނޫނުަގއި  ާވ  ޓީ 

އަހަރަށް   ށް ހުށަހަޅުއްވަނީ އެތަނަ  މިން  ރެޜަރީ ޓްފް ފިނޭންސް ެއންޑްއޮ  މިނިސްޓްރީ  !އާދެ  .އިނޭގތ   އޮފީސްތަކަށް

ހިނާގ އާ  ނެދައުލަތަށް  ލިބޭނެ  އަދި  އަންދާޒާކޮށްފައި  ފާސްކުރަނީއާމްދަނީޚަރަދާއި،  ބަޖެޓް  ދާއިރާެގ   ،.  މަރަދޫ 

މެންބަރު ޒިންމާވަކި  ؛އިްއޒަތްތެރި  މަސްއޫލުވެ  އޮފީސްތަކަަވކި  ބަޖެޓްވާ  އަދި  ކ ޑަށް.  ަވކިަވކި  ފާސްކުރަނީ  ށް.   

ބިލިއަން އެީއ    1.4  .ކަމަށް ވެސް  ނުކުރެވޭނެބަޖެޓް ބަދަލު  ށްޑަކ  ނެއް  އެއް ކ ޑުން އަ  ، ވެސް ބުނާނެ  ސާސީޤާނޫނުއަ

 އެ   .ށް ދާނެ މިންވަރެއްން އަދި އެބަހުރި ކޮންމެ ރަށަކަވަކިަވކި   ،ނަމަވެސް  އި ފާސްކުރިެގ ޮގތުަގްގރާންޓެއް   ކުބްލޮ

ރަ އެ  ހަމަ  ފާސްކުރެވުނީ  އޭރުން  މިވެސް  މިތަނަކުންރަށްންވަ ށެްއެގ  ޮގތުަގއި  ފެންނަ  އަޅުަގނޑަށް  ބަޖެޓް    . 

ަގނޑުކޮ ނުޖެހޭ  ވަކި ދޫކުރާކަށެއް  އަދި  ކ ށްނެއް.  ވާޑުތަ ވަކި  ބަޖެޓްޮގތަ  ކަށް  މި މި    ށް  އަޅުަގނޑު  ފާސްކުރަނީ. 



  

ހުންނާނެ   ،228،  227ށް  ެގ ތެރޭަގއި މިސާލަކައެ ކ ޑު އަދި  ކ ޑެކޭ.    ލަކީ ވަކިކޮންމެ ކައުންސި  ،އަކީދަންނަވާ ވާހަކަ 

ކ ޑުތަކަކާ ކުދި  އަދި  ކ ޑުތަކަކާއި  މައި  ބަޖެޓުެގ  އެ މި  ކު.  ތަޑަމިންމެ  ހިންގުމަށް  ނުން  މަޝްރޫޢުތައް  ރައްޤީެގ 

ކުރަންވީ. ސަރުކާރުން    ންޖަކަށްތ  އެކަ ޓޭޕަސެންންބޭ އާމްދަނީެގ ކޮލިެއއީ  ،  ކަށްމިސާލަ ؛ނެ ޚަރަދުކުރާކައުންސިލުން  

ޑަށް ފެންނަ އަޅުަގނ ؟ންޓޭޖެއްތ އެއީ ކޮން ޕަސެ ؛ސިޑީޒް ސަބް ، އަދި  ކުސްތިރާއި ދޭ އެހީ  ންލުދޭ ނުވަތަ ކައުންސި

މި ޕަސެންޓޭޖުތައް  ެއ  ބޭނުންތެރިކަމެއް  ޮގތުަގއި  ެއއީ  ދިނުން  ފާހަަގކޮށްފައި  ައޅުަގނޑުމެން  ބޮޑެތި    .ތަނުަގއި 

ވެސް    ރެވިކުއެހެން  ނަށް ެއކަން  ދި އެ ބޭފުޅުންެގންދެިވދާނެ. އަލުތަކަށް އެކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކުރިއަށް ކައުންސި

އެކަމަކު   ކައުންސިލުދާނެ.  އިތުރުންސިޓީ  ކައުންސިލުތަކަ  ،ތަކުެގ  ކުދި  ފެންނަހުރި  އަޅުަގނޑަށް  ޮގތުަގއި   ށް 

  ، ނީމާެގ ޮގތުަގއި ފަހުން ފެނުއްބެ ނާކާމިޔާެގ ޮގތުަގއި ނުވަތަ  އް ލިއަރެލައިނެއް ނުދީ މިކަން ކުރުމަކީ މިކަން ފޭއިަގިއޑް

   .ނީން ފަހަތަށް ޖެހެން ޖެހޭ ޅުަގނޑުމެދެން އަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

ދެން  ޝުކުރިއް އަޅުަގނޑު  ރައީސް.  އަރުވަނީ  ޔާ  މި   މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނުފުރުޞަތު 

 ށްދަރަޝީ އިބްރާހީމް

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ ދުރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

ފައްޓަވަމު ފާހަަގކުރެއްވި ރައީސް  ލިބެނީ އާމްދަނީ    ،ން  ފިހާރަ ؛މި  ފެކްޓްރީ  ،ރަށު  ފެކްޓްރީ،  ރަށު  ، މަސް 

ދައުލަތަށް  ،ފައިސާ   ބިންތަކުންދަނޑު  ،  ފަހަރުދ ނިއޮޑި ދެން  އާމްދަނީ  ދައުލަތަލިބެނީ.  ލިބޭ  ށް   ؛އާމްދަނީ 

ޮގތުަގއި   އާމްދަނީ  ޖީ.އެސް.ޓީެގ  ބަޖެބޮ  އެންމެލިބޭ  ވެސް  އަޅުަގނޑުޑީ  ފާހަަގކުޓުން  ހުރި  ރާ.މެންނަށް  ހާ  ދެން 

. މި  ތަކުން ލ ނެއް ނުދެވޭނޭތުންނަށް ބޭންކުރައްޔި  މާޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން ފައިސާ ނެީގ  ،ބަ ދައްކާބޭފުޅުން ވެސް އެ

އް  ރިތަވިޔަފާ  .ށްތުރައި  ދަނީތައް ހަދަމުންސަރުކާރު އަދިވެސް ކުންފުނިެގ ސުވާލަކީ  އަޅުަގނޑު  .ކަމެއް ވެސް  ރިހާހު

ިއ  ގަ ށެއްރަ  .އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ޮގތް ދައުލަތަށް  ،އެރީ ސުވާލުކޮށްލާނަމޭދެން އަޅުަގނޑު ހިތަށް  ދަނީ.ފުޅާކުރަމުން

ވީހާ  ،ކަށް ކައުންސިލުތަތާ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވިެގން  ށްވެސް ރައްޔިތުންނަ ޮގތް  ލިބޭނެ  ފަިއސާ  ެވސް ކައުންސިލަށް 

 .  ވިސްނުންންބޮޑަށް ބަޖެޓު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

އަިއްއޒަތްތެރިޔާ  ޝުކުރިއް މި  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.    ދާއިރާެގ އުތުރު ފުވައްމުލަކުރުވަނީ   

  ށް.ދަރަޝީ މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 



  

 

 ން: ވާހަކަދެއްކެވު ދުމުޙައްމަދު ރަޝީފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު 

ބަޖެޓާ  ،ސް. ރަީއސްރިއްޔާ ރައީއްރިރު. ޝުކު ޤަޔާ މުޝުކުރިއް މި  ދެކޭޮގތުަގއި  ާވނެ  ންއެއްކޮށް އަންނަ  ައޅުަގނޑު 

، އް ޚަރަދުކުރާނެ ޮގތުެގ ތަފުސީލެ  ،ާއއިރާ ފައިސާދޫކު  ބްލޮކް ްގރާންޓުެގ ޮގތުަގއި  ،އާއި ކޮންމެ ރަށަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

 ތްށްފައި އޮމިނިސްޓްރީތަކަށް ދޫކޮ  އިތުރަށްދެން އޭެގ  ދެކެނީ.  ނޑުޅުަގކަމަށް އަ  ނެޖެހޭންންނައެއްކޮށް އޮ  މި ބަޖެޓާ 

ވަނަ އަހަރަށް  2019 ؛މިނިސްޓްރީިއސްލާމިކް    ،ކަށް ނުފެނޭ މިސާލަކަށްއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަތް ބަޖެޓު ދޫކޮށްފައި އޮ

ބަ  2020  ރެވު އަހަރުެގ  ދެކޭޮގތުަގވަނަ  އަޅުަގނޑު  އެކަމަކު  ބޮޑު.  މިޖެޓް  މިސްސާލަކަށްއި  މަސައްކަތު  ކި  ތްތަކުެގ 

ދިނުން  ،ންނާއިހުމީ މުސާރަތައް  މީހުންެގ  މި  ކައުން  މުދިމުންނާއި،  އެއީ  ތެސިލުތަކުވެސް  ބަޖެޓުެގ  ރޭަގިއ ެގ 

ެވސް  ރުނެ. އެކަމަކު މިހާކް މިނިސްޓްރީެގ ބަޖެޓް ކުޑަވާންޖެހޭއިސްލާމި  ންޏާ މިސާލަކަށްވަ  ހިމެނޭ ކަމަށްހިމެނޭނީ.  

ޖެހޭ ޓްރީތަކުން ކައުންސިލުތަކަށް އެޮގތަށް ދޫކޮށްލަންނިސްމި   ،ހެންވީމާއެ.  ބޮޑުކޮށް  ށް ވުރެމަ ކުރީ އަހަރަފެންނަނީ ހަ

ން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ ކަެމއް. ދެ  އުފެދޭސުވާލު   އިނީތ ފައި ވެލް ޑަބަ  ނީ އޭތިއެހެންނޫ ؛ވިފައިކުރެއް އަސްލު ދޫ ބާރުތަ

ނި ކައުންސިސިއެްއކޮށް    އިންނެވުމާޔާޒް  ޢަލީ  ޕީ.ލުޓީ  މިލިއަނަށްއެތަކަށް  ފަސް  ޕްރޮޖެކްޓުތައް   ރެ ވު  ސް.އަިއ.ޕީ 

 ޝުކުރިއްޔާ. ؛ދަށުގައި ވަކި  ންމިލިއަނު  ފަނަރަމިލިއަން އެހެންނޫނީ ދިހަ ބޮޑުކޮށްދޭން. 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ރިޔާސަތުން

ެގންނަ  ލާމަރުކަޒީ ފުރުޞަތު  ންާގނޫނަށް  އެ  އަދި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  އިޞްލާޙުތައް   ެގނނޭކަން  އެބައޮތްޖެހޭ 

ދައްއަޅު ވާހަކަ  އެ  ެއއަށްވުރެަގނޑުމެންނަށް  ވާހަކަ    ށްޚިޔާލުފުޅަކުރައްވާ  މަސައްކަތް   އެ  ރައީސް  ބޮޑަށް   ކަން. 

އަޅުަގނޑުކުރުންޓާެގޓު ދެން  މުހިންމު.  އަރުވަނީމިހާރު      މި   މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ާމވަށު  ،ފުރުޞަތު 

 ށް.ޢީދަސަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢީދުސަ މުޙައްމަދު ބަރުންމެ ދާއިރާެގ މާވަށު

  ބްލޮކް ފަންޑެއް  އޮތީ  ައން މިބިލި   1.6  ،ެގ ވާހަކަފުޅުަގިއ ތި ވިދާޅުވަނީ، ރައީސްއަޅުަގނޑު ؛ސްރައީ .  ޝުކުރިއްޔާ 

 ،ޓެއް ރަށަކީ ޔުނިމެއިނޭގތ . މީތި ޔުނިފައިޑް ކ ޑަކަށް ހެދިދާނެތ . ހަދަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަ ތި ވިދާޅުވަނީ. ކޮން

އޭގަ ސި ޮގތަށް.  ޔުނިޓެްއެގ  އަޅުަގންަގލް  ޗެލެއި  ހިޔެްއނުވޭ  ދެން ހެުއޅޭނެ  އްންޖެނޑަކަށް  ދެއްތ .  ޓެކްނިކަލީ  ނެއް. 

ދެން އެހެން އެކަން  .  އަކީގ ފެކްޓަރ ންނިެގ މީަގއި އަންޑަލައިނކަންނޭ  އީމި؟ ނޫންތ ،  ތަށް  ތަންދޭތ ާގނޫނުތައް ެއޮގ

ކޮންމެކުރާއިރު  އަހަރަކު  ަގއި  އަފަސް  މި  ސިޔާސަތެ   ، ންނަނީން  އަންނައިރުަގވަރމަންޓެއް  ހިފައިެގން.  ެއ    ، އް 

ިމ ސަރުސިޔާސަތުގަ  ޕްރޮއި މިސާލަކަށް  ބޮޑަށް އެބަ  ވަރަށް  އެއީ ސެންޓްރަލް   ނާސްތާ.  ކުރޭމ ޓުކާރުަގއި  އެކަމަކު 



  

 ވާހަކަ ތި  ޑިބޭޓެއްެގ  އޮތްއި   ހެދުމުަގސެކްޓަރ އެލޮކޭޝަންސްތައް،  ދެން ތި ވިދާޅުވަނީ އެ އަންނަނީ.    އްއެލޮކޭޝަނެ

 ؟ޔުކޭޝަންތ އެޑި  ައކީ ގަވަމަންޓުން ޑިސަިއޑްކުރާ އެްއޗެއް.ރިޓީއޮވިދާޅުވަނީ. ހަދާއިރު މިސާލަކަށް ަގވަރމަންޓް ޕްރި

މަލްޓި  އަންނައިރުަގއި  .އެވަރވަޓް ؟ހެލްތުތ  ތިބޭނީ  އެލޮކޭޝަންކައުންސިލުތައް  ާވއިރުތަ ޕާޓީ  ވެދާނެ.    ، ކަކަށް 

ލް ޝަފައިނޭންެގ  ނކަންނޭ  އިމި ؟ކުރާނީތ ވްނުވަތަ ކައުންސިލުތަކުން އޭތި ޑްރައި  ،ފްރީޑޮމް ދޭނީތ   އެ  މަންޓަށްރވަަގ

ޭއަގއި  ޒޭލައި ޑީސެންޓްރަ ޑިބޭޓަކަށް ވާނީ. ދެން  އެމް.ޑީ.ޕީަގއި މިޝަންެގ  މެޖ ރިޓީ  ވަުގތު.   މި  އޮތީ  ޮއބްވިއަސްލީ 

ނިއެހެންވީމާ ހިޔެންމިދާނެ،  ައޅުަގނޑަކަށް  ނުކުރެ.  ކަމެއްހެއްނުވޭ  ވިދާޅުވާ    ،ޓެކްނިކަލީ  ތިއީ ނެއް  ވޭނެ  ތި 

ތި ވިދާޅުވާހެން.     މަޑުކޮށްފިއްޔާ މި އަންނަ އަހަރު ެގއްލޭނެއަށްޖެނުއަރީ  . ދެން މިހާރު ވާހަކަފުޅަކީ. ޑޫއަބަލް ކަމެއް

ެއޑްވާންސްކޮށް    ،ންޓް ލ ޑްކޮށްފްރޮ  ވަންޏާ ހަމަ  ކަމަށް  . ތިކަން ކުރާއަރާނެހަމަ ބުރޫ  ކަށްޕްރެކްޓިކަލް މަސައްކަތްތަ 

 އޮތް ވާހަކައަކީ. ޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  އަޖެހޭނީ. އެއީ  ތި މަސައްކަތް ކުރަން

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން

އިްއޒަތްތެރިޝުކުރި ެގންދަންވީތ އްޔާ  އަދި  ކުރިއަށް  ރައީސް  މެންބަރު.  ތި  .ވީ  11:30މިހާރު   ؟  ން  ޕާޓީބި  ދެން 

   ...ވެސް

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ސް، ރައީ ރައީސް ެގ މަޖިލީހުެގރައްޔިތުން

ހެން ައޅުަގނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ.  ކްލިއަރވަރަށް  ށް ށް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަމިހާރު މިސާލަކަ؛ އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް 

ން ޓީކު މި ކޮމިދެން އެކަމަ  .ން މިކަން ކޮށްދެއްވާނެފިނޭންސު  ،ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން މި ބޭނުންވަނީ،  އެހެންވީމާ

ޕްރެޒެންޓުއަޅު   މީއޭ ބަޖެޓު  ޕްރެޒެންޓު  ،ކުރަންަގނޑުމެން  ބޭނުންވާ ފްލ އަށް  ދާއިރާެގ    ކުރަން  ައޅުަގނޑުެގ  ޮގތަކީ. 

ބޭނުމޭ ައޅުަގނޑުެގ ދާއިރާެގ ބަޖެޓް   ަގނޑު އެކީަގިއ އަޅު   ބަޖެޓޭ އަޅުަގނޑު ބޭނުމީ ފާސްކުރަން. ދައުލަތުެގ ބަޖެޓާ

ާގމާލި  .ފާސްކުރަން ބުނައްޔަތު  ހަ  ،ނީނޫނު  މަސްއޫލުހަރޭދައެހެން  ކުރަ  ވެ،.  އެކަން  އޮފީސްތަކަށް   .ހަރޭޒިންމާވާ 

. ނައިފަރުެގ ންޖެހޭލޭެގ ބަޖެޓެްއ ފާސްވާފީސްކަން އެބަ އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވޭ. މާޒިންާމވާ އޮ  ވެއޫލުމަސް

ފެންނަ  ވާންޖެހޭފާސް  ބަޖެޓެއް މިކިޔާ  އެ   ޮގތުގައި.  އަޅުަގނޑަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދެ  ކީ.ބަދަލަީއ  ދާއިރާެގ  މާވަށު  ން 

 ފާހަަގވާނެ. ކޮންމެ މިތާ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން  ދެން .  ރެްއވީމެންބަރު ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ެއ ފާހަަގކު

 ކ ޑުތައް  ަގނޑުމައި.  ޑުތައް ކ  ބަޖެޓުެގކުރާނީހުެގ އަޣުލަބިއްޔަތު ޑްރައިވް ޖިލީމަ  ހޮވުނެއް ކަމަކު ކައުންސިލަށް  ބަޔަކު

ވީ  ކުރަން މަސައްކަތް  އަދި ކޮންމެ ރަށެއް ވެސް  ،ކުރާނީ. ދެން އެ މީހުން އާމްދަނީ ހ ދައިެގން   ލީއޭ އެކަންސެންޓްރަ

ދެނީ ެއ    ެގ ައޣުލަބިއްޔަތު މިމި މަޖިލީހު  ،ރަލް ޕްލޭނެއް އެބައޮތް. އެ ޕްލޭންނެޝަނަލް ސެންޓްކަށްތާ.  އެއް ޕްލޭނަ

ބަ ދެން ކ ޑުތަކަށް  ނުވި  ކުގައިޕަސެންޓޭޖުތަ  ހާލަން.  އެސްއަޅުަގނޑަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަދި  ހެން ނޭ 



  

އެ ؛ވެސް  މުއައްސަސާތަކާ ކޮބަިއތ   އައްސަވަނީ  ތި  ެގންނަަވއިެގން  ެގނެސްެގން  ބޭނުންވަނީ   ތިބޭފުޅުން  ތަނަށް 

ވީއްކިހިނެ ؟ހާވަރެއްތ ކި ވާހައަޅުަގނޑު  ؟ތ   އެ    ،ކައަކީ ެގ  ފިލްޒާ  ހުރިހާ ހަމަ  ކަ  ސުވާލު  ިއ  އިރީގަ ކައުންސިލު 

ޖަވާ  ކޮށްލީމާ އޭެގ  މިއާދޭ  ވެސް  މުއައްސަސާތައް  އެހެން  ހަމަ  އެީއކީ  ބަލަން   ؛ށްތަނަ  ބު.  ޓީވީ  އަޅުަގނޑު 

ެގން އެބަ  ތިބޭފުޅުން  ތަނަކާއި   ،ހޮސްޕިޓަލާއި  ،ނަވާއިންނައިރު  ތަނަކާ  ،އަނެއް  ެގންނަވަިއެގން   މި  އަނެއް  ތަނަށް 

 ތަނަށް.   މި ޖެހޭނީވަންރަށް ެގންނަ 194 ؟ތިބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވެލަްއވަނީ ތ ކިހާވަރެއް؟ ތ އްކިހިނެ  ބަ ައއްސަވާ.އެ

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ  ންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދުކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެ

ކައުންސިލުތަކަށް    ހާރުމި  .ހަޅާލަންައޅުަގނޑު ެއއްޗެއް ހުށަ  ށްހުސަމި ހިނަގއިދިޔަ ބަ  އި ދެންމެގަ   އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ.

ބެހު އެލާރި  އަންނަނީ  މި  ކަމެއް  ހުރިހާ  މި  އެޖެންޑާ  މާއި  ދަށުނ19ްމް.ޑީ.ޕީެގ  ހަމަ އެހެންވީމާ.  ެގ  އަޅުަގނޑު   ،

  ، ލޭނެއްން މިކަަމށް އެކަށީެގންާވ ޕްމިޓީތަކުެގ ތެރެިއން ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީކޮ  19އެޖެންޑާ    ެގއެމް.ޑީ.ޕީ   ،ނީހުށަހަޅާލަ

އަދި  އުލެ ޝެޑި ޮގތްތަޚައް  ލިބޭނެ  ޮގތަކާއި  މިރަދުކުރާނެ  އަޅުއި ފޮނުވަކޮޅަށް  ކެއް  ަގނޑުމެންނަށް ލީމާ 

ފާސްވޭތ ންމެރިކޮ ޮގތަށް  މިޑޭޝަނެްއެގ  ކިހިނެ  ބެލުން  ކުރެއްވި  ތިބޭފު ؟ތ އޭއްކޮޅުން  މަޅުން  އްޗަށް  ދިރާސާެގ 

ރިބައް މިކޮލަަވއި  ރިކޮޕ ޓެްއ  އަޅުަގނޑުމެން  ފޮނުއްވީމާ  ތެރޭމެޅަށް  ހިމެނުންންޑޭޝަން  އެޮގތަށް   ؟ތ އޭކީއް  ަގއި 

 އި.  ފަސޭހަކޮށްލުމަށްޓަކަ ހުށަހަޅާލަނީ އަޅުަގނޑު

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ، ރައީސްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް 

ހުށަހަޅާލަން.   އިޞްލާޙެއް  ޭއެގ  ކޮމިޓީލާއަޅުަގނޑު  ލާމަރުކަ  މި  .ނޫން   އަކު  19އެޖެންޑާ   ؛މަރުކަޒީ  ޒީ  ތަނުެގ 

 ؛ވާނީ ޙުސައިން ދަންނަެވސް ތަކުރާރުކޮށް  މާތު ހަމަ އަޅުަގނޑު އަނެްއކާލޫޢުން މި މަދެން ބަޖެޓް ކޮމިޓީ  ން.ކޮމިޓީ

ތަނަށް މި   ހާވަރެއްތ  ތިއެބަ ައއްސަވައޭ ކި   އްދަވަން.ލޫމާތު ހ ޢުން އެބަ ެގންނަވައޭ މަބޭފުޅުތިބޭފުޅުން އެހެން ބޭ

ޑިއިރު ކާރެްއެގ ވާހަކަ ދައްކަން. އަޅުަގނޑު  ަގ  2އެބަ ދުްއވާލައޭ   ؟ފާކުރެވެނީއަންނަ އަހަރަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަ

ދުށިން ދުއްތިބޭފުޅުން    ،އިްއޔެ  ދޮޅުަގޑިއިރު  އަޅުަގނޑު  މިތަނުަގއި  ނާ  ައޑުވާލި  ކޮންމެވެސް ވެސް  ހާ 

ބޭމުއައްސަސާއެއް  އެހެންވީމާފުޅުންެގ  ތިއްބަަވއިެގން.  ވަޑައިެގން  މިތާ  އަކޮޅެއް  ނުޅުަގނޑަ،   ،ނޭފެކަށެއް 

ންވީ ހަަމ  ނުކުރާަގކަމުަގއި ފާހަމާ މިދޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންެގ ސީދާ ކަންކަން ހުރި ދިމެންެގ ވ ޓުއަޅުަގނޑު

އެހެން ސަބަބެއް.  މިއަޅުަގނޑުެގ    ީވމާ،އެްއވެސް  އަޅުަގނޑަށް    .ދެންނެވީވިސްނުމަކީ  ގަވާއިދުަގއި  މަޖިލީހުެގ  ދެން 



  

ެގންދަން ކުރިއަށް  ކަކަންކަން  ކިޔައިދެވޭނެ  ޮގތް  އޮތްމަީވ  ތިބޭފުޅުންނާ  ކަމުންށް  ާވހަކަ  މި  ދައްކަން    ައޅުަގނޑު 

 އަޅުަގނޑު ހިތުލީ.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

ޓެކް ؛ރަީއސް  .ސުވާލެއްެގ  އަޅުަގނޑު ފައިނޭ  ޓްފުލީވަރަށް  ތަޢާރަޕާލިމެންޓްރީ  ތި  ނިޒާމެއް    .ކުރަްއވަނީފުންޝަލް 

  ؟ވަނީ ނޫންތ  މިއެހެން ؛ތި ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް، މީމާމި ައންނަނީ. އެހެންވީއެރުމެއް ފުށު ،އެހެންވީމާ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވުން މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ، ރައީސްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް 

ނޫން.   ޕޮލިޓިކަލް  ނޫން،  ނެތިބޭފުޅުންނަށް  ވެސް  މިސާލަ  ންގެވޭކަށެއްޕޮއިންޓެއް  ކޮނެތް.  ބައްލަވާކަށް    !ންްގރެސް 

ޕްރެޒި ނިޒާމެޑެމިސާލަކަށް  ހައްދުފަހަނަައޅާފައްވައިފި ބައްލަ   އްންޝަލް  އޮންނަނީ  ިމކަން  ހަޔާ  ވަިއޓް  އިން އުސް . 

އެކުލަވަ ؛ކުރާނެ ބަޖެޓް  ނިޒާެމއްަގއި  އެހެންނަމަވެސްލުުމަގއިރިޔާސީ  ފޮނުވާނެ  ސަރުކާރުން  ސީދާ   ،ިއ  ހަމަ 

ައޅުކޮމިޓީ  ސްޓޭންޑިންގ  ކަމެއް.  ކުރާ  ހިޔެަގނ ތަކުން  މީކީޑަކަށް  ނުވޭ  ނިޒާމުެގވެރިކަމު  އް  ޅުން ގު   ކާޔަ ސިފަ  ެގ 

ބަޖެޓު ވެސް އެ    ،ނެސްެގ  ަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކެއްއަޅު  އީހެނެއް. މިނެ ކަމެއްހުންނާ

ިއ  ބެލެހެްއޓުމަށް އަޅުަގނޑުެގ ނަޒަރުގަ ިއސާ އަޅުަގނޑުމެން  ެއކީަގއި ދައުލަތުެގ ފަ   ޒިންމާދާރުކަމާ  ، ދާތީވެެގން  ށްމަަގ

 ވާތީެވ، އަޅުަގނޑު ދެންނެީވ.  ކަމެއް ކަމަށް ންމެހެން ބޭނުންކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެހެންވީޝުކުރިއްޔާ   މިހާރު    ،މާރަީއސް.  މި  މި އަޅުަގނޑު  ނިން  ހިސާބުން  ބޮޑައިމަ ބައި  ވަރަށް  ށް  ލާނަން. 

އިނޭގތ ޝުކުރިއް ިއްއޒަތްތެޔާ  ޝުކުރިްއޔާ  އާދެ،  މެން.  ދަންނަވަންބަރުރި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު    ރެޑްލާނަން  އި. 

ރާ ކޮމިޓީެގ  ދިރާސާކުބަޖެޓު  .`  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ަވޑަިއަގންނަވަން.ކޮމިޓީއަށް    ެގ ބޭފުޅުންނަށްކްރެސެންޓު

 ވަން. އަޅުަގނޑު މި ބައްދަލުވުމަށް ރެޑްރުޙަބާ ދަންނަފުޅުންނަށް މަންޓުެގ ބޭކްރެސެ  ރެޑް   ގައިއްދަލުވުމު ވަނަ ބަ  16

،  ލް ޢަލީ ނާޝިދުލާނަން. ައލްފާޟިއިަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅުންެގ ނަންތައް ދަންނަވަކްރެސެންޓުެގ ފަރާތުން ބައިެވރިވެ

  ރީ.  ސެކެޓްޒެކެޓިވްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހޫދު، އެގް .  ލްރައިޝަތު ނޫރާ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެލާ ޢާފާޟިރައީސް. އަލް

ށް ޮގތުެގ ތަޢާރަފެއް ތި ބޭފުޅުންނަ ބައްދަލުވުން ދާނެމި ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުޑަކޮށް   .މި ބޭފުޅާ ވަޑައިނުަގންނަވާ 

ނަން. ތި ބޭފުޅުންެގ  ފުރުޞަތެއް އަރުވާމިނެޓުެގ    10ށް އަޅުަގނޑު  ޓަކްރެސެން  ފުރަތަމަ ރެޑް  އަރުވާނަން. އެންމެ

ޕް ކޭސް  މަޓުކުރަން ޒެންރެހުރި  ޓަ  ހުެގޖިލީ  މަޢުލޫމާތަށް  ެމންބަރުންެގ  ިއއްޒަތްކައިއިްއޒަތްތެރި  ެއއަށްފަހު  ތެރި  . 

ފުމެންބަ ފުރުޞަތުރުން  އަޅުަގނޑު  ތަރުތީބުން  އެދިވަޑަިއަގންނަވާ  ކޮންރުޞަތަށް   ރަކަށްމެންބަ  3މެ  ދެމުންދާނަން. 



  

ބޭ ތި  އަޅުަގނޑު  ޖަވާބުދާރީފަހު  ފުރުފުޅުންނަށް  އެވާނަންއަރުތުޞަ ވުމަށް  އެން.  ައޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ   މެހެންވީާމ، 

 .  ށް އަރުވަންކްރެސެންޓަ މިހާރު ރެޑްފުރުޞަތު 

 

 ލީ ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަރަީއސް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުެގ 

ރެޑްނާޝިޢަލީ  ކިޔަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޢަލައިކުމް.   އައްސަލާމް ދިވެހި  އަޅުަގނޑަކީ  މިކްރެސެންޓު  ދު.  ެގ  ރު ދައު ެގ 

ނަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް. ދެން މިއީ އް ދޭޓު އަޅުަގނޑަށް ކުޑަކޮށް ތަޢާރަފެކްރެސެން  . ދިވެހި ރެޑްސްއީރަ

މަސައްކަތާ  ކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ާގނޫނެ  ،އިހަމަ  ައއިއަޅުަގނޑުމެން  ދަށުން  ޖަމުޢިއްއްްއެގ  ފުރަތަމަ  އޮތް  ޔާ  ސަ 

ެއީއ   މަސައްކަތްކުރާ.  ފާސްގަ   2008މިޮގތަށް  ާގކުއި  މީެގތެކުންނޫނަރި  ދެން  ައޅުަގނޑުމެރޭަގ.  މިދިޔަ  އި    10ން 

މަސައްކަތްތަކާއި ެގ  އަހަރު ހުރި  ކޮށްފައި  ކަންތައްތަކާ  ،ތެރޭަގއި  ބޭނުންވާ  އަ  ކުރަން  މިހާރު އެކީަގއި    ޅުަގނޑުމެން 

ބޭއޮންނާ ހުރިހާ  ތި  ލިބޭނީ  ފައިލެއް  ވެސް  ެގނެސްދީފަ  ފުޅުންނަށް  މިކޮޅަށް  ދެ މާމަޢުލޫ  އިޮގތަށް  ވަރަށް ންތު.   

ކަންތަ ބައިވަ ހުރީރު  ވާހަކައެއް   އެމަ  އްތައް  ވެ ؛ހުރިހާ  ކޮމިސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މި  ބިޒީ  އެނޭގ  ވަރަށް  ޓީއަކީ 

އަމު އަދި  މިކޮމިޓީއެްއކަން.  އެހެންވީމާ  ދުން  އެހާ ދުވަސްކޮޅު.  މި  ނުނަގާ   ޓައިމުިގނަ  ،  ކަންތަްއ    ޮގތަކަށް 

 އިނުންސީައކީ އަސްލު ައޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ.ން. އެމް.އާރުއްކަތްކުރާނަސަސް މަވެ  ެމންރިއަށްެގންދެވޭތ  އަޅުަގނޑުކު

  ާއއި ރެޑް ކުރޮސް  ޅުަގނޑުމެންެގ ބޭރު ރެޑްތަކުން އަިއސް އަޢަތްޖަމާިގނަ    ަގިއ ހަމަ ވަރަށްހެދި މިކޮޅު   އާސުނާމީ

އައި ސެންޓުރެކު ޖަމުޢިއްޔާެއއް    އްސަތަކުން  މިކޮޅުަގިއ  މަސަްއކަތުން  ފާނުންވާ ބޭކުރި  އޭރުަގިއ  ކަން  ހަަގކުރެވިެގން 

މަސައްކަތްކުރި މެންޕާލި މެންބަރުންޓުަގއި  އެބަ  ،ނާއި  މިހާރުވެސް  މަސައަދި  ޭއަގއި  މީހުންްއކަތްތިބި  ތިބި  .  ކޮށްފައި 

 ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަހަރު  10ެގ  އެއީ މީ ާގނޫނެއް ހަދައިެގން އަޅުަގނޑުމެން ވުޖޫދަށް އައީ.  ހަމަ  ފެނިެގން  

އޭެގފަހުންސްޓޭ  ޝަނަލްނޭރއިންޓަ ލިބުނީ.  ބޮޑަށް  ޓަސް  އަޅުަގނޑުމެން  މަސައްކަތަކީ   ަގއި  ޖެންސީރމައި  ،ކުރާ 

ނުމާއި ކޮށްދިޕްރޮަވއިޑު   ވާ ތަންތާނަގއި ފަސްޓުެއއިޑްމާ ދިތްތައްކުއްލި ހާލަ  ންދެން އަދި އިތުރު  ،ންޑުކުރުމާއިރެސްޕޮ

މަސައްކަތެއް   ހުރިހާ  ތެރޭ  10  ޔަމިދިން  އަޅުަގނޑުމެމިއީ  މިކަހަލަ  ދެން  .  އްކަމެ  ކުރަމުންެގންދިޔަ  ގައިއަހަރު 

ނަކީ ެއއިރެްއަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަކަށް ެއ  ައޅުަގނޑުމެން  ، މެންޑޭޓުކޮށްފައިވޭސް އޮާގނޫނުަގއި ވެ ެގ  އަޅުަގނޑުމެން

ކަމަ ބަެއއް  ާވިގވެރިވާންޖެހޭ  ކަންތައްތަކުަގއި  ބޮ  އި މެންޑޭޓުކޮށްފަ  ށްބޭނުންވާ  ވަރަށް  ލިޔުމުޑަށް.  ހަމަ  ން  ހަމަ 

ނެ ނާންއަކަށް ނ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ެއއްެވސް ޮގތަކުން ފަންޑިން ތެރޭަގިއ  ެގއަހަރު  10ޔަ  . އެކަމަކު މިދިވޭއޮ އެބަ

އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް.   ެއއްފަށް އެދިސަރުކާރަ އިންޓަރނިޓީޗުއޮޕޮ   ގ ފަންޑިންނަށް  އެއީ  ލިބިފައިނޭޝަނަލީޒް  އަދި   ، 

ވެސް   ހުތަ ކަންތައްއޭރުަގއި  އަޅުަގނ  ރިްއ  އެންޑުމެޮގތުން  ކުރިއަށްދާން  ވެސް  އުނދަޫގތަކެްއ  ހާނަށް   

އެޑްވޮ   ،މަތިނުވާތީވެ ކުރި ެއޮގތަށް  އޭރުަގއި  ސަރުކާރަށް  އަސްލު  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުެމން  އެކަމަކު  ކޭޓުނުކުރީ. 

އި ކަންތައްތަކާ ވެސް  ބޭނުންވާތީ  އެކު ތުރު  ބަޖެޓު  ައޅުަގނޑުމެންކުރިއަށްދާތީ  މިފަށައިެގ  ޓުކޭ ވޮ އެޑް  ވެ  ޅެނީ. އު  ން 



  

އަ ބޭނުންވޭޅުަގނޑުއޭެގތެރޭަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން  ތެރޭަގިއ    10ެވދިޔަ  ވޭތު  ،  އެބައޮތް  އަޅުަގއަހަރުެގ  ނޑުމެން 

ކަންތަ މިލިއަން    110ަގނޑަކަށް  ާގތް އެކި  ކަންކޮޅުތަކުަގއި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޚަރުފިޔާ  މިރަދުކުރެވިފަކުަގއި   .  

ފައި ހުރި ކޮށްެގން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްދީޒްރެއި ންެގއިނަލީ ހަމަ ހ ދަންޓަރނޭޝަަގނޑުމެން އި ކީ ައޅުއަފަންޑިން

ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި    ،ންމު އެއީ އަދި ފާހަަގކޮށްލަން ވަރަށް މުހި  ަގއިީމެގތެރޭ  .މަސައްކަތް

ރާއްއަމާލެ ނޫން.  ކަންކޮޅުކު  އެކި  ައޅުަގނޑުވޮލަންޓިއަރުންެގ  ަގނޑުމެންޅު އަ  ގައިތަކު ޖެތެރޭ  މެންބަރުން މެނާއި  ންެގ 

އޭެގތެރޭގަ  ބެތިބޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެން  އޮއި  ވެއްޖެ  ންނަހިފައި  ތެރޭަގއި  ޅު އަތޮ  20  ،އްޔާ ޮގތުން  ޗަށް  ބްރާން  10ެގ 

މިއަ މަސައްކަތް  ދާން  މިހާރު    ޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތ   6ންނާނެ  ހުކުރަނީ.    6ނާނެ.  ންހުޗު  ންރާބް  6.  ބްރާންޗު 

  7އި  ހާހާ  5ަގނޑަކަށް  ޅުަގނޑުމެން ާގތްލައިެގން އައިނާއި މެންބަރުން އެކުލަވަރުންޓިއަވޮލަން   ޗު ތެރޭަގއި ހަމަރާންބް

ވޮލަންމެންދުެގ  ދެމެ  ހާހާ އެބަބަރުންނާއި  އެ ޓިއަރުން  އެތިބޭ.  ހަމަ  ައޅުަގނޑުމެން  ކު  އީ  ހާލަތެއްދިމާވާ  އްަގއި  ލި 

މިހާރުވެސްނޫ ގދ.  އގ  ނިއްޔާ  ވެސް  .،  އެދިމާަގއި  ހުރިހާހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ގައިކަމެއް  ވާ  މީހުން   ެވސް 

ތަކުަގއި ވަރަށް   ރެސްޕޮންސްޖެންސީރމަލަކު މިހުރިހާ ތަނެްއަގިއ ވެސް ހަމަ އި، ފުވައްމުއަތޮޅު   ނިކުންނާނެ. އައްޑޫ

  މަ ޝެއަރކުރެވިފައި ންނާނެ ހަހުއް  ތުތަލޫމާއެ މަޢުވެސް މަސައްކަތްތަްއ ކުރެވެމުންެގންދާނެ. ދެން   މިހާރުބޮޑަށް ހަމަ

ބޭފު ފައިލް  ޅުންނަށް ތި  އެތަތި  އަޅުަގނޑު  އިތުރަށް  ދެން  ބުނުމުެގކުަގއި.  އަ  ްއޗެކޭ  ސެކްކުރިން  ރެޓަރީ  ޅުަގނޑުެގ 

 .  ކާލަންޞަތެއް އަރުާވނަން ވާހަކަދައްށް ފުރުލަރަޖެނެ

 

 ން:އްކެވު ވާހަކަދެމަދު މުޙައް ރާއިޝަތު ނޫޢާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުެގ 

. ދެން ހަމަ ރައީސް ޢަލީ ތީކަން އޮމިނެޓު  10މެ  އެން ؛އްޔާ އިނޭގތ . ދެން ައޅުަގނޑު ވަރަށް ކޮންޝަސްޝުކުރި

ދުނިޔެ ވެސްވިދާޅުވި  ހަމަ އެ  .ށް ހަމަ އަޅުަގނޑު އިތުރުކޮށްލާނަންނާޝިދުެގ ވާހަކައަ ރާއްޖެ ވެސް    ،ހެން މިހާރު 

ނީ. އޮންނަ  ތަށް މިލް އިންކަމް ކަންޓްރީއެއްެގ ޮގކީ އަޕަރ މިޑުޑުމެންނަ. އަޅުަގނލުވަމުންބަދަ  ޑަށްމިދަނީ ވަރަށް ބޮ

ކާއި ރު ހަމަނުޖެހުންތަބައިވަ  ތީ އެހާ ރެްއވީޒާސްޓަރ ޕްރ ން އަދި އިރާދަކުނަކީ އެހާ ޑި އެްއކޮށް ައޅުަގނޑުެމންދެން އެއާ 

ޤައުެމއް ހިނާގ  ވެސް  އެހެން    ށްވަރަ  ޔޭގެ ދުނި  ،ނޫން  ކޮންފްލިކްޓުތަކެއް  އެހެން  އުުމތަކާޤަިގނަ  ެވ  އަޅާބަލާއިރު. 

ޕްރައޮނޭޝަނަލީއިންޓަރ ޮގތުގައިރިޓީ ޤަ  މިއުމެއްެގ  އަޅުަގނޑުމެން ނުފެނޭ  ެއއާ  ކުވަުގތަ    ހަމަ  ެއއްކޮށް  އިނޭގތ . 

ހުރި މިންވަރުން ދައުލަތުން އުފައްދާ މިހާރު  ފުދުންތެރިކަން  ޖަމާޢަރާއްޖޭެގ  މިކަހަލަ  ކީ މަސާ ދިނުފައިށް  ތަކަފައިވާ 

   ވެސް. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ދެކޭ ޝަނަލީރނޭޓަނީ ިއންވެޑަށް މި ދެކެ ށް ބޮކަމެްއެގ ޮގތަ  އަށް ކުޅެދޭނެޖެރާއް

އެބަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  މިއަދު  ޕްރޫޮގތުަގއި  ރެޑްވްކޮށްދެވިރި  ދިވެހި  ފަ  ފައި  ޖަމާޢަ ކްރެސެންޓު  ން ތަކުދަ 

ިގނަުގނަ   މަސައްކަހު ުގއަ ކޮށްދެވިދާނެ  ޭއެގތެތްތަރި  ހާލަތްތަކުމަރއިއި  ގަ ރޭއް.  ފެ  ،ގައިޖެންސީ  ތުރޭ ބަލިމަޑުކަން 

އެނޫ  ،ހާލަތްތަކުަގއި  ހާއަދި  ނ މަލް  ހަމަ  ކިހިނެއްތ   ންެވސް  ވެސް  ފަލަތްތަކަުގއި  ބޭނުންވާ  ރާތްތަކަށް  އެންމެ 



  

ފ ރުކޮ  އިންސާނިއްޔަތުކަމުެގ މިއެހީ  ައޅު  ށްދެވޭނީ.  ައޅުަގނޑަނަށްަގނޑުމެންކަންކަން  ބޮޑަށް  ހީވަނީ    ށް ،  ވަރަށް 

އެބަހުރިހެ މިސާދެއްކިފައި  އެާއއެންލުން  ދެން    ، އިންޕާޝަލްކޮށް  ،ކޮށްނިއުޓްރަލްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ  ހަމަ  ްއކޮށް  . 

ާވގި ނަމަ ދައުލަތަށް  އަވެސް  ޖަމާެވރިވެދޭ  ާވިގވެރިެވދޭ  ވެސް  ކައުންސިލުތަކަށް  ލ ކަލް  ޮގތު ދި    ގައިޢަތެއްެގ 

 އެދެނީ   ން އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ. ދެ  މި  ކުރެވެމުންހަމައަށް މަސައްކަތް  ދާތީ މިއަވީނަށް އިރާދަކުރެއް ންޑުމެޅުަގނ އަ

މިއަދުއަސް ކަމަ  3  ލު  ެއއްަމއިަގނޑު  އަޅުަގ  ކަށް.  ކަވަރޭކަމަކީ  ކޮސްޓު  ކ   ބަޖެޓުެގ  މަޖިލީހުެގ ނޑުމެންެގ  ޖެއް 

ފެސިލިޓޭޓު އަޅުަގނ ފަރާތުން  ލަފާކޮށްދިނުން.  ޕްރޮޖެކް  ކުރާޑުމެން  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ން  އިޝަންސްޮގތުަގއި 

ބޭ އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ    8ނުންވޭ  މީެގތެރޭަގިއ  ބަޖެޓެއް.  ެއނުއަލް  ރުފިޔާެގ  ދާރީ އިމިލިއަން 

ބޭސްއެއްޚަ ސްޓާފް  ކުޑަ  އަދި  އެކަންޏެއް ؛ރަދުތަކާއި  މާލޭަގއި  ކޮންމެހެން  ރާއް  ެއއީ  އެކަމަކު    އެކި   ޖޭެގނޫން. 

ކްޝަން  ޖިކް އެށް ސަރުކާރުން ވެސް ސްޓްރެޓީދި އޭެގއިތުރައަ  ،ކުަގއި ހަރަކާތްތެރިާވނެ ސްޓާފް ބޭސްއަކާއިކޮޅުތަކަން

ސެންޓުން ލީޑަރޝިޕް ނަަގން.  ރެކް  އެބަހުރި ބައެްއ ކަހަލަ ކަންކަން ދިވެހި ރެޑް އި  ޕްލޭނުަގއި ވެސް ހިމަނުްއވާފަ 

މިސާލަކަށް  ޓީމުންސީ  ޖެރމައި  ޓީކޮމިޔުނި  ،އޭެގތެރޭަގއި  އެކުރެސްޕޮންސް   އާ .އޭ މް.ޑީ.އެއެންލުމުަގއި  އިލަވަ ތައް 

މަސައްކަތް އް އެ ލީޑަރޝިކޮށް  އެކަމުަގއި  އެހެންވީކޮށް  ނެުގން.  ޚަމާ،  ޕެއް  ކަހަލަ  ރަދުެގ  ބޭނުންވާ  ކޮންމެވެސް 

ކޮމި ކަވަނިމަމް  ާގތް  ރަމެޓިކްުގޕްރޮ   ،ނުކޮށްދެވުރސްޓެއް  އެއަށް  އެހެންވީމާ،  މިލިއަން    1.3ކަށް  ަގނޑަކޮސްޓުެގ. 

މިސާލަވަރަކަ ރުފިޔާ  ބަޖެޓުންށް  ސަރުކާރު  ދެކަށް  މިހާރުެގ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަންޏާ  ކަމަށް  އްވިއްޖެ 

ތަޖުރިބާތަކަ ާގތްަގނޑަކައަޅުަގނޑުމެންެގ  ފެނޭ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބަލާފައި  ޭއެގ  ށް  އިތުރަށް    5ށް  ުގނަވަރު 

 ، ށް ބޮޑަށް އެދެން ކަށް އަޅުަގނޑުމެން ވަރަމަށް. ދެވަނަ ކަމަރެވިދާނެ ކަކުޒްރެއި   އިންގޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑިންއިން

ކަލް ސްޕޭސް ފިތަކަށް ފިޒިއެކު ކިހިނެއްތ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ގޮ މާލީހުެގ އެހީތެރިކަމަޖި  ނެއްކާވެސްއަ

ކުަގިއ  ތަޖެންސީމަރއަޅުަގނޑުެމން އި  ރަށްަގެއއް ހެދުމަށާއި އަދި އޭެގއިތުސް ޖާެއއީ ކުޑަ އޮފީ ؟ކުރެވޭނީފެސިލިޓޭޓު

ބޭނުންރެސްޕޮ އާންޑުކުރާއިރުަގއި  ކަމަކަށްވާ  ތިންވަނަ  ބަހައްޓާލަން.  އަދި  އަޅުަގނޑުމެން  ،ލާތްތައް  ބޭސް  ލީަގލް  ެގ 

އި  ކަމުގަ   ތުވެސް އިންސާނިއްޔައަދި   ،ަގދަކޮށް ވަރުރެސެންޓުަގއި ާގނޫނު  ކު  ރެޑް  ތްމިހާރު އޮ  ،ަގދަކުރަންއިތުރަށް ވަރު

ާގނޫނުއެ   ސައްކަތްކުރާމަ އެހީތެރިވާނެ  ފަރާތްތަކަށް  ާގނޫ  އި،ހަދަ  ކިެއކި  ބަދަލުތައް ނޫނިއްޔާ  ެގންނަންޖެހޭ  ނުތަކަށް 

 ރިއްޔާ.  ެގނައުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

 ލީ ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަރަީއސް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުެގ 

ށް   މަސައްކަތްތަކުެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަކުރަމުންދިޔަ   އަޅުަގނޑުެމންހާރުމި  ،ަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭދި ފާހަ އިތުރަށް އަ

ޕްރޮ މިހާރުވެސް ކުރިއަށްދާ އެއް    ޔޫތުންނާ ތިބޭ ޓީނޭޖު    މިސްކޫލަށް ނުޮގސް    ،އީުގރާމު އެޔޫތުންނާއި އަްއޑޫަގއި 

ވަރަ  ޔުނިސެފާ  ،އެކީަގއި  ޕްރޮކްސެސްސަށް  ެއކީަގިއ  ކުރިއަފުލް  މިހާރުވެސް  އެހެންވީށް  ުގރާމެއް  ާމ، އެބަދޭ. 



  

ައޅުަގނޑުމެން ޤައު ؛ކަެމއް ދިމާނުވާއޮތީކީ.    މިންޏެއް ނޫން  ެއކަ   ސް މެކޭނިޒަމުންރެސްޕޮ މަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ 

އަ ދިމައެއް  ބޮޑު  އެހާށްފަހު  ސުނާމީ  ެއކަމަކު  ކަންތައްތަކެއް  އެ  ނުވޭ.  އަ  ެވސް  ކުރާ    ޑުމެންަގނޅު ަގޑީަގއި 

ވަރަ ވެސް  ކަންތައް  ށް މަސައްކަތްތައް  ބައިވަރު  މިކަހަލަ  އޭެގތެރޭަގއި  ެއބަހުިގނަ.  ރާއްރޭ.  ތައް  ޖޭަގިއ ދެން 

ހަމިހާރު އަހަރަކުހެން  ވެސް  ކޮންމެ  ޑެންދިމާމަ  ކަންތައްތަވާ  ރާއްޖެކަމެއްގަ   މިހުރިހާ  ،ކާއި ޫގ  ހަމަ  ވެސް  ތެރޭ އި 

ތަންތާިގނަ  ވަރަށް ތަންތާނގައި ؛  މަދިރިވެސް    ހދ.  ޖެހުމާއި   އަށްހަމަ  މިކަހަލަ    ،ލުމާއި އިއްތަނަ  ބޭސް 

ވަ  ކުގައިކަންތައްތަ ކުޅެމުންބޮޑު    ރަށް ހަމަ  ރެޑްބައެއް  ހަމަ  މިހާރުވެސް  ދެން ޓުންރެސެންކު  ެގންދާނެ   .

އެކީ    މެންނާ. ޔާސިރަކީ އަޅުަގނޑުތ މެންނަކީ އިނޭގޔާސިރުތަނަށް ދުރުވި ބޭފުޅުން    އަޅުަގނޑުމެން ތެރޭ އުޅެފައި މި

މަސައްކަތް ވެސް  އިކުރެބ ޑުަގއި  ދެންއްިވ  އެހެންވެސްބޭފުޅެއް.  އެނިގލަްއވާނެ    ެވސް    މި   ،ޔާސިރުމެންނަށް 

ކުރިއަށްދާ އެކަމަކު    ކަންތައްތައް  އެދިލަޕ ޓަސަހަމަ  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތް.  މި  މި  ، ނީކަށް  ކަންތައްތައް    ހަމަ 

އެ ކުރި ސަރުކާރުން  ހަމަ  ފެނޭ  އަޅުަގނޑަށް  ދެްއަވއި  ވަރުެގއަށްޮގސް  ޭއެގ  ޅުަގނޑުއަ  ، ފިއްޔާ ސަޕ ޓެއް  މެންނަށް 

 .ބޮޑަށް ރިއަލިސްޓިކުވާން އެބަޖެހޭވަރަށް    ،ޮގތަކީ   ވާމަ ހަމަޖެހޭނެ. އެކަމަކު މީަގއި   އެބަ ހަވެސް  ތިންުގނަ ބޭރުން

ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑު ދިވެހި  ކޮށްދޭއިރުމިވަރު  މެން  ކޮކޮން  ،ކަމެްއ  ސަރުކާރުން  ހަށްދެނީ.  ކަމެއްހޭ  މަ ެއއީ 

އިންޓަ ތާކުންނަލީރނޭޝަކޮންމެ  ކޮންމެ  ސުވާލެ    އަހާނެ  އެއްވެސް  ބަޖެޓަކަށް  ވަރެ   ކޮންމެވެސް،  ހެންވީމާ.  ްއެގ 

 . ޔާކުރަނީ. ޝުކުރިއް ކޭޓު މިވޮ އަސްލު އަޅުަގނޑުމެން ެއޑް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

  މިލިއަން ަގވަރމަންޓް  1.3އޭެގތެރެއިން  ؟ ނަކީލިއަމި  8ތ   ލް ބަޖެޓުޓަވިދާޅުވި ޓ ދެންމެ    ،ޑުއަޅުަގނ  .ޝުކުރިއްޔާ 

 ؟ ބަޖެޓުން ބޭނުންވާ ވާހަކަތ  ތި ވިދާޅުވީމަންޓުެގ ްގރާންޓު މިދެންނެވީ ަގވަރ ،ތުަގއި ޮގއެިއޑެއް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މުޙައްމަދު  އިޝަތު ނޫރާޢާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުެގ 

މިހާ މިހާރު،  އެނުއަޅުަގނޑުމެން  ބަޖެޓަރެުގ  ދޭ  ،ަގއިލާއިރުއިބަލަ  ށްއަލް  އަޅުަގނޑުމެން  އަންފ ޗުނޭޓުލީ   މިއަހަރު 

ާގތްަގ ެއކަމަކު  އިނޭގތ .  ޗެލެންޖިންކޮށް  އަދި  މިނިމަލް  މިލި  12ށް  ނޑަކަވަރަށް  ވަރަށް  ރުފިޔާ  ވަރަކަށް  އަން 

ައޅުަގނޑުމެން ނުކޮށް.  ންއިރށް ފެކްޓަތަކަސްޓަރ ޒާތަކާއި ޑި ޖެންސީމަރެގ އެބަދޭ. އެއީ އަދި އިސެޓަޕެއް ރަންކުރަން 

ކުރާ  އެްއޮގތަށް މަސަްއކަތް  ނާޓީޖިކް ޕްލޭހަދާފައި އޮތް ސެޓެނަށް މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން  ދެން އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން

  ަގއި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާޕެއްއަނެއްކާވެސް މިނިމަމް ސެޓަ  ،ކަމަށް ވަންޏާ

މަ އަޅުަގނވަ  15ދުވެެގން  އެންމެ  ރުފިޔާ  މިލިއަން  އެރަކަށް  ބޭނުންވާނެ.  އަދި  ކޮސްޓާ   މުޕްރޮުގރާ  އީ ޑުމެންނަށް  އި 

އިންކްލޫޑުވާއަޅުަގނޑުމެން ޚަރަދުތައް  ހިންުގމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ެގ  އެކަމަކު  އެދުމަކީ ޮގތަށް.  މިހާރު   ،ެގ 



  

ރެއި އެންމެ  އުނދަގޫ ޒްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ފަކުރަން  އަވާ  އަސްލުގައިއިސާއަކީ  ހިންޅުަގނޑުމެ   އިދާރީ  ުގމުެގ  ންެގ 

.  އިނޭގތ   އިޙަޤީޤަތުަގ  ނަށް ދެއްވަން އެއްބަސްވާ އެްއޗެއް ނޫންވެސް އަޅުަގނޑުމެންެއއް  ސް ޑ ނާ ޚަރަދު. އެއީ އެްއވެ

ައޅުަގނޑުމެން  ،އެހެންވެެގން  އަދަދަކީ  އަންދާޒާއެ  ާގތްަގނޑަކަށް  ެގ  ރުފިޔާ  6.7އިން  އެ އަސްލު  މިލިއަން  ީއ  ަގއި. 

އަދި   ،ޑްކުައރޓާޒްަގއި ހަދާފައިހެ  ޓަޕެއްނޑަކަށް ކުޑަ އޮފީސް ސެންެގ ާގތްަގތ . ެއއީ ައޅުަގނޑުމެއިނޭގ  ށްރަކައަހަ

ލިބޭނެ ންޗަކަށް ސަޕ ޓު  ބްރާ  10ންނަ  ހުކަށް ރައީސް ވިދާޅުވިހެން ދިހަ ކަންކޮޅެްއަގއި  ަގނޑުމެންެގ ބްރާންޗުތައަޅު

. ދެން އް ކުރެވޭނެ ބަޖެޓެނޑުމެންނަށް މަސަްއކަތްބައިެގން އަޅުަގތިއްސް ބައިވެ  ންފުޓާޑް ސް ކަހަލަ ޑީސެންޓްރަލަިއޒް

ދެކޭޮގތު  އަޅުަގނޑުމެން  މުހިންމުއޭެގއިތުރަށް  ވަރަށް  ސަރުކާރުެގ    ،ކަމެއް  ަގއި  ބައިވަރު  ވަރަށް  މިހާރުވެސް 

 މިނިމަމް މަށް ެވސްންކަެއކަ  ންވެތ . އެހެން އިނޭގކުރަމެން ފުލްފިލްކުރުމަށް އެބަ ފެސިލިޓޭޓު މެންޑޭޓުތައް އަޅުަގނޑު

ދެރާޕްރޮުގ ބަޖެޓެްއ  މަމެޓިކް  މި  ދެކޭޮގތުަގިއ  އަޅުަގނޑު  ކުރެވޭނެސައްކަތްްއވުމަކީ  ހުއްޓުެމއްނެތި  ކަމެއް.    ތަްއ 

މިއެހެ ފަިއނޭންޝައަޅުަގނޑުމެންނަ  ،ޮގތަކީ  ވާ  ންނޫނީ  ވެސް  ޗެލެންށް  ދިމާވީމާޖަލް  ކަންތައްތަްއ   ސް  ބައެއް 

ދެމެހެއްޓެނިވިއެ  ވެއެހެން  ޖެހެނީ.ހުއްޓާލަން ކަންކަންކޮއީ  ނުވާތީވެ  ށް  އުސޫލަކަށް  ރަނަގޅު  އެހާ    ، ކުރުމަށް 

  އެދެން.  ށްން ވަރަށް ބޮޑަސް އަޅުަގނޑުމެ މެޓިކް ބަޖެޓަކަށް ވެެގ ޕްރޮުގރާވަރަކަށް ިމލިއަން ރުފިޔާ  1.3ނޑަކަށް ާގތްަގ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

ންނު މާފަ  ،އަރުވަނީ  ތު މިޞަލާނަން. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުއި ހުޅުވަތަށްރު ފުރުޞަމިހާ  ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު

 .  ށްދަންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީތެރި މެ މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ދުރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދު މާފަންނު

އެްއކޮށް    ރުކާރަކާސަ  ނަންވި ެއއިރެްއަގއި އޮ ކުރެއް ހަަގފާ  ،ދެނީފެއްރިރު. އާދެ، އަޅުަގނޑު ސުވާލު އުޤަ އްޔާ މުޝުކުރި

ދެ ވާހަކަ  ސުާވލަކީ؟ ްއތ މަސައްކަތްކުރާނެ  އަޅުަގނޑުެގ  ދައުލަތަުގ  ،ދެން  ދިވެހި  ރެޑް   މިއީ ؛އި މިހާރު   ދިވެހި 

ދެކު މިއީރެސެންޓު  ރެޑް؟ އްތ   އެހެންވީމާ،ސެންޓުރެކު  ދިވެހިންެގ  ދިވެހިންކުރުމުަގޒްއިރެޑު  ފަން  ން.  ށް ވަރަ  އި 

ޮގ ބޭފުޅުން  ތި  އިޖާބުދޭކަލާ އިވަބޮޑަށް  އަޅުަގނޑަޮގވާލުމަށް  ވަރަށް ން  ފާހަަގކުރެވޭ.  ދިވެހިން   ށް  ފަންޑު    ިގނަ 

  8  އަދި  ،ކޮށްދީެގންވަިއޑުެއއް ޕްރޮށް ނުވަތަ އޮފީސް ބޭސް ަގވަރމަންޓުެގ ބޮޑީއެއް ޮގތަ  ،ކޮށްދޭ. ދެން ސުވާލަކީ ޒްރެއި

ޮގތަށް ވުންތ އޭރުކޮހި ފ އެްއޗެ  ތަކާޚަރަދު  މިލިއަންެގ  ންސުވާލު  މިނުވަތަ  ؟ ށްދީެގން ސަރުކާރުެގ މުއައްސަސާއެއް 

ޖައިކާ    ެގޕާންޖަ،  ކްރޮސް  ޑްރެ  ،އޮކްސްފާމް  ،ސާލަކަށްން ޤައުމުތަކުަގއި މި ދުނިޔޭެގ އެހެ  ،ސާފުކުރަން ބޭނުންވަނީ

ތަންތަނުން ޖަމުޢިއްޔާތަކަ  ،ފަދަ  ބޭސް އެ  އޮފީސް  ޚަރަުގހިންއި  އާށް  ވެމުެގ  ޖަޕާނުން  ؛ޖައިކާމިސާލަކަށް    ،ސް ދު 



  

 ؟އޭ ޤައުމަކުން އޮކްސްފާމަށް ދޭތ ހުންނަ  އެބޭރު  ކްސްފާމް  ނުވަތަ އޮ ؟ޚަރަދުދޭތ އޭ ޖައިކާއަށް އޮފީސް ހިންުގމުެގ  

 ދެއްވާ ައޅުަގނޑަށް.  ންނާނެ. އެއެއް ސާފުކޮށްލަހުޖުރިބާ ތަ ެގތި ބޭފުޅުން ،ކިހިނެއްތ 

 

  ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ލީޢަ ރަީއސްެގ ންޓު ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެ

އޮ ޝުކުރިއްޔާ.  ކަހަކްސްފާއާދެ،  އެއްމު  ޕްރަޗެ ލަ  އެން.ޖީއްސަކީ  ކަތްކުރަނީ. މަސައްއެ  ޮގތަށް    .އ ސްއިވެޓް 

މި ދިވެހިއޮ  އަޅުަގނޑުމެން  ާގންނަނީ  އައިއްރާއްޖޭަގއި  ދަށުން  ރެޑް   .ސަނޫނެއްެގ  ދިވެހި  ތަންތާނަގއި   ިގނަ 

ނަ  ުގޅުމެްއ އޮން  ރުކާރާހަމަ ސަ  ނޫނިއްޔާ   ، ންނަނީ ެއކަހަލަ ޮގތަކަށް. ާގނޫނަކުންއޮ  މި  ސަ ވެސްިއއްއަ   ސެންޓްކްރެ

ައއިއް  މިޮގތަކަށް  މަސައްކަތް ންނަނީއޮ  ސަ  އެކަމަކު  މުޅިން  .  ހަމަ  އަނިއުޓްކުރަނީ  ހަމަ ރަލްކޮށް.  ޅުަގނޑުމެން 

  ކުރަން މަސައްކުރަމުން މި މަސަްއކަތްށް  މަ ނިއުޓްރަލްކޮ ހަހެންހަރުެގ ތެރޭަގިއ ވެސް ހަމަ މުޅިންއަ  10ވޭތުވެދިޔަ  

ިގނަ    ކަމަކު ވަރަށްހަމަ. އެ  ޮގތަށް  ތަކުަގއި ހުންނަނީ އެކިއުމުތުަގއި ބަލާއިރު އެކި ޤަ ފަންޑިންެގ ޮގންދިޔައީ. ދެން  ެގ

  ނަ ންއޮ  ެގ ސަރުކާރުތަކުމުހަމަ އެ ޤައު އަނެންހެން  ރުން ހަމަ ބަޖެޓު ދީފައި ހުރޭ. ދެން މަީގއި  މުތަކުަގއި ސަރުކާޤައު

މީ މުހިންމުޮގތެއް  ވަރަށް  މިސާަގއި  ޖަމާޢަތްތަވޭ.  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހަމަ  މިއީ  ތަންތާނަގއި  އީރާން  މިއީ. ލަކަށް  އް 

  ޢައްޔަންކުރަނީ ވެސްންނަނީ. އެތަންތާނަގއި ސަރުކާރުން  ބޮޑު ބަޖެޓެއް ވެސް ދީފައި އޮ  އެކަމަކު ސަރުކާރުން ވަރަށް

ންނަ އަ  ކުންޗަހުރިހާ ބްރާން  ، އަޅުަގނޑުމެންެގއޮންނަނީ ވ ޓެއް ލައިެގން  ެގ މިންއަޅުަގނޑުމެ  އި މީހުން.ރައީސުންނާ

ނަނީ. ސަރުކާރުން  އޮން  ، މިކަހަލަ ތަފާތުތަކެއް މިއެހެންވީމާނަނީ.  އޮން  ޓެއް ލައިެގން ހޮވޭ ޮގތަކަށް މިރުން ވ މެންބަ

ބަބަޖެޓުދޭ ތަންތާަގިއ.އެ  ވަރަ  އް  ވަރަތަންތާިގނަ    ށްއެކަމަކު  ސަރުކާރުން  ހެ  80ނަ %ިގ  ށްަގއި  ކޮންމެެވސް  ން 

އޮބް  ބަޒިލަވަރެްއެގ  މިހާރު  އެހެންނޫނިއްޔާ  ދެން  ދޭ.  ބަޖެޓެއް  ވަރަށް ލަްގނރީ  ޖަމާޢަތްތަކަކީ  މި  ތަންތާަގއި   ދޭޝް 

ާގތްަގނޖަމާޢަޑެތި  ބޮ ދުނިޔޭެގ    ރޭތައް ވެސް އެބަހުހުރި ޖަމާޢަތް  އަހަރު ވެފައި  120،  އަހަރު  100ކަށް  ޑަ ތްތައް. 

ތަން އޮޝްދޭްގލަ ބަނަގިއ.  ނތާއެކި  ެއއްަގއި  މިސާލަކަށް    ،ޮގތަކީ  ންނަ  ޓެލެކޮމް   އެމިހާރު  މީހުންެގ 

 ދަނީ ރެޑް ކްރެސެންޓަށް  ފިޔާ މި ރު  1ންމެ ބިލަކުން  ށްފައި ކޮޓުކޮރުން މެންޑޭންނަނީ ސަރުކާއޮ  މި  އަށްރޒް ރޮވަިއޑަޕް

ން ކު އެހެއެކަމައްޗެއް.  އެ ޑު  ބޮ   ރަށްއީ ވައެ   މާއޭ ބުނީރުފިޔާ  1  ލަކުންޝްެގ ކޮންމެ ބިދޭ ްގލަބަނ  ަގއި.ޝްލަދޭްގބަނ

 .  އިަގުއޅެނީ ައސްލު ނިޒަމްތަކެއް މި، މިކަހަލަ މެކޭވީމާދީފައި ވެސް ެއބަހުރޭ. އެހެންށްކޮފެސިލިޓޭޓް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މުޙައްމަދު  އިޝަތު ނޫރާޢާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުެގ 

. ޑްކޮށްލާނަންޅުިވ އެްއޗަކަށް އެވިދާ  އެށް ރައީސް   ހަމަ ވަރަށް ކުރު ޮގތަކަޑުަގނ . އަޅުޗެއްދެން އެޑްކޮށްލަންތ  އެއް 

ހަމަ އަދި އެންމެ ރަނަގޅަ  ހަމަ އެ ؛ިގނަ  ށްވަރަ ިގނަ ޤައުމުތަކުެގ  ހި ވިދާޅުވިހެން  ހަމަ ނާގ  ށް  ޖަމާޢަތްތަކުަގއި 

ޑެލް ހަލަ މޮކަ  ެއވިދާޅުވި ޮގތަށް ހުންނާނެ އެކިއި  ތެރޭަގ. ދެން ޭއގެ އިނޭގތ   ޑަށް ދައުލަތުން އެހީތެރިވެދޭބޮ  ވަރަށް



  

ން ކޮށްފައި ހުންނަ ބައެްއ  މަޖިލީހުން އެހީތެރިެވގެ   ،ލިމެންޓްެގން ހަމަ ޕާަގނޑުމެމިސާލަކަށް އަޅު . ދެން  ނުންކޮށްފަބޭ

ބަމަސައްކަތްތަ އަޅު އިރު ލާލައިކަށް  ފާހަަގަގނޑުމެަގިއ  ައޒަ   ،ލެވޭށްކޮންނަށް    ، ކްރެސެންޓް ރެޑްއިޖާން  ރުބަމިސާލަކަށް 

 ...ސަިއޓީޑްކްރޮސް ސޮޖާރމަން ރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ދެްއވާ.   ެގނށްއަކުރި!  އާދެ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ން. އިލާނަދުކަނޑަ އަށް މެބަންިގ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މުޙައްމަދު  އިޝަތު ނޫރާޢާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުެގ 

ޝުކުރި އާ ކު  އްޔާދެ!  އަޅުަގނޑުމެއިނޭގތ .  ހަމަ  ވެސް  ވާހަރިން  ޮގތަކަން  ފާހަަގކޮށްލި    އިއަސްލުގަ   ،ށްިއަގއި 

އިންޑިޕެންއަޅުަގނޑުމެ ެއކަމަކުނަކީ  ޖަމާޢަތެއް.  ނިއުޓްރަލް  ވެންޑެންޓް  އަޅު  ދައުލަތަށް ަގނޑުމެންސް  ނަކީ 

ތިބޭތެރޭގަ އޭެގ ؛ވާިގވެރިވެދޭ އޮތ ނެ  އި  ޭއެގޒްރިޓީ ޕަބްލިކް  ތިއިތެރޭގަ .  ކައުންސިލު  ލ ކަލް  އޭ ބޭނެ  ތެރޭަގއި  ެގތައް. 

ނަ ިގ  ވަރަށް  .ްއވީށްލެހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ތި ފާހަަގކޮ  މާ،ޢުެގ އެކިއެކި ފަރާތްތައް ވެސް. އެހެންވީތިބޭނެ މުޖުތަމަ

ވާ ބަ ފަރާރްތަކަށް  އެކައެިގވެރިވެދޭ  އަޅުކުމައް.  މަސައްކަމެންެގަގނޑު  އަސްލުގަ   އޮންނަނާބި  އި ތް    ، ނީވެފައި 

ރެ  ؛ރެޑްކްރެސެންޓްަގނޑުމެންނަށް  އަޅު މެންޑޭދިވެހި  ދީފައިާވ  ާގނޫނުން  މެންޑޭޓަޑްކްރެސެންޓް  ވަރަށް ށް.  ޓު 

ސީރިއަފުޅާވެ ވަރަށް  އިނ  ސް ފައި  އަޅު އަސްލު  ކާރި  ށްފައިލުކޮހަވާ  ނާަގނޑުމެންޭގތ .  ދިމާވާސާތަކުއެބަޮއތް   ަގއި 

ކުަގއި ވެސް  ލްތަމަލް ހާ ހަމަ ނ ވެސް ނޫންއަދި މި  އި،ކަންތައްތަކަ   ާމވާތަކުަގއި ދިކަންތައް  ޑުމަބަލި  އި،ތަކާ ކަންތައް

ފަރާންމެ  އެ ހާ  ،ތްތަކަށްނާޒުކު  ފަރާތްތަކަށްއެންމެ  ޖެހިފައިވާ  ބޭނު  ،ލުަގއި  ފަރާއެންމެ  އެތްތަކަންވާ  ން ތެރިކަހީށް 

މި  ނުން.ށްދިފ ރުކޮ އަޅު   ދެން  ސީ ވަ  ަގނޑުމެންކަމަކީ  މެންޑޭޓެ   ސްކޮށްރިއަރަށް  މި  އް. ނަާގ    ޭއެގށް  ްއކޮއާއެހަމަ 

ކާރި  2015ފަހުން   އަިއ  އެބައޮަގއި  ވެސް  ާގނޫނުަގިއ  މެނޭޖްމެންޓް  ޑިޒާސްޓަރ  ދިވެހި   ،ތްސާތަކުެގ 

ރެސްޕޮންޑަރެކްރެސެންޓަރެޑް ފަސްޓް  ފާހަކީ  ޮގތަށް  އަނެްއކާަގކޮށްފަްއެގ  ރެޑްކްރެ.  ދިވެހި  ސީޓަންސެވެސް  ދާ  ށް 

ހަ މަސައްކަތް  ޮގތުން  އިނޭގތ ވާލު ރެސްޕޮންސްެގ  އޭެގކުރެވިފައި  ދެން  ކޮހަމަ އިތުރަށް  .  ސްޓިއަރިންގ  ޓީަގއި  މި 

އަ ކުރުމަށް  ޕްރެޒެންޓުރެ ަމތިޅުަގނޑުމެންވެސް  އެބައޮތް  އެހެންވީކުރުވާފަނަށް  މަސަ  ވަރަށް،  މާ .  އްކަތްތަކެްއ  ިގނަ 

އޭެގދެހަވާލުކޮށްފަިއވޭ.   ފައިން  މި  ،ދާއަކަށް   ހުންނާބޭތި   ކަށްމިސާލަ  ،ކީކަމަ  ވާ  މަންފާއަކަށް   ވަރަށް  ،ނެފުޅުން 

ނޫންހުން  ފަ އަހަރު  ދެއްތ .    މިދިޔަ  އަހަރު  އެފްލޫ  ވީމާ ދިމި  ކުރީ  އައުޓް  އް.ޕަޑަމިކެ   އެޕަފްލޫ    ކޭިމކެޑަބްރޭކެއް. 

ރޭަގިއ  ތެ. ޭއެގރިކަން ބޭނުންވިތަކަކަށް އެހީތެަގއި ވެސް ވަރަށް ބަިއވަރު ފަރާތްޓް ބްރޭކުއުޔާކަށް. ފްލޫ އަ ނުވާނެ ކި

ޭއއިން ޗް.ޕީ. ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާތަކުން އެވިބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އުނދަޫގެވސް.  ތް  ްއކަދޭސީ މަސަބި  އުޅުނު

ކުެގ،  ތްތަތެރެއިން ބައެއް ފަރާއޭެގ  ،ން ސްޓޭޓަސްެގ ޮގތުންތުެގ ޮގހާލަތުހަމަ    ،ށްކަމަކަ  ކުރަން. އެއީ އެއްއުޓްރީޗްއަ 



  

ލެންުގއަނެއް ބެރިއައޭކާ  އުޅުނުޒްރ ޖް  ރީޗުތްރާއެފަ.    ޮގވާނެތަކަށް  ނޭ  އެހެންވީމާތެއް  އެނުގން.  ެވސް   ،  ަވުގތު 

ެއޗްތަފުރަ ވެސް  ރެޑްކްރެސެންތި  ވާން ރީޗް.ޕީ.އޭއިން  މަ  ދިެވހި  ބަޔަކީ  އަޅު ބި  އެ  ންނާމެަގނޑުޓް.  ވާހަކަ    ހަމަ 

ފެށިެގން  މަ ަވުގތުން  ައޅުގުއޭޖަންލޭ  9ތެރޭަގއި    ދުވަސް  2ޝްވަރާކުރި    އް ތަމެސެޖު  ޓިވްޕްރިވެންމެން  ަގނޑުކުން 

އެއްޗެހި  އިދަހަ ފ ފަރާތްތަކަ  އެ  ފެށިށް  ސް  . ންރުކޮށްދޭން  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ާގނޫނާއި    ސްޓްޗޫޓްއަޅުަގނޑުމެންެގ 

ވުމުެގ  މެން  ލަންޓިއަރުންނާއިވޮށް  އުޅޭ ފަރާތްތަކަރިދިން ހުރިހާ ރާއްޖޭަގއި  އޮންނަ ޮގތު ވޭ.  އޮ  ފުރުޞަތުބަރުންނަށް 

ކި  ކްޓަރުންނާއި، އެކުރެވުނު މިތާ އުޅޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނާއި، ޑޮ ވެރިންނަށް ބައިނޑުމެގަ ޅު ތެރޭަގއި އައޭެގ  ،އެހެންވެ

މަސަްއކަތް ފަރާއޮފީސްތަކުަގއި  ފަރާ  ވަރަށްއެފަދަ    ،ކާއިތްތަކުރާ  ކަށް ފަރާތްތަ  އެ  ،އެހެންވެެގން  .ތައްތައްިގނަ 

ށް ންނަަގނޑުމެން. ދެން އަޅުމާތު ފ ރުކޮށްދޭޢުލޫއެ މަ  ، ކޮށްޔަކަށް ރީޗްއަުއޓްއްކާ ބަބަހަކުން ވާހަކަދަ  ހަވި  އެފަސޭ

ފަރާފްލޫ  ،ފާހަގަވީ އުޅޭ  ޖެހިެގން  އަޅުަގނ   ށްތްތަކަ  އޭއާއިކޭ .ޑީ.އޭޑުމެންނަށް  ވެސް  ފްރިހުރު    ތަކުން ޕޮއިންޓު  ލޫ 

ތަްއ  ތައްިގނަ ކަން  ވަރަށްކަހަލަ  ނު. އެވުތްތަކަށް ހ ދައިދެފަރާ  ޑުމެންނަށް ފަރުވާ ހ ދަން ވެސް އެކްސެސް އެއަޅުަގނ 

ފަ ވެސް  ދައުލަތަށް  އަޅު ސޭހަވެއެބަ  އޮތީމާެގންދޭ  ޖަމާޢަތެއް  ފަދަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދެން  ފާހަަގކޮ.   ށްލަންަގނޑު 

ކަންކޮދުނި  ،ބޭނުން ެއކި  އެހެންޅުޔޭެގ  ވަރަށްތަކުަގއި  ދައުލަތުން  މަސައްކަތް  ވެެގން  ކިބޮޑަށް  ހިނެއްތ  ކުރޭ 

އ  ޑެންޕެންޑިންއި ބާޮގތަ  އްނެޝަނަިއޒޭ ަގޓް  ދައުލަތުންމަކު  އެކަ ؛ްއވަިއެގންށް  މަސައްކަތަ  މި  ެވސް  ކަށް  ހުރިހާ 

ފެސި ފައިސާ  ކިކުރާޓޭޓިބޭނުންވާ  ވަރައެހެ ؟ހިނެއްތ ނީ  ބެސްންވެ  ޮގތަށް  ރެކްޓިސެ ޕްޓްށް  ެއއްބެލެއްެގ  ްއ  ކަމެ  ވޭ 

ވުޒާރާއެްއެގ ޮގތަށް ެގ  ތުުއލަޅުަގނޑުމެން ދައިރުަގއި އަކުރާ  ކު އެކަންމަނުން. އެކަކޮސްޓް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދިކ     ީއ،އެ

ެއއީ   ވެސް  އެހާހަނުވުން  އަޅުމަ  ކަމެއް.  މުހިންމު  އިންޑިޕެަގމެ  ެއންނޑުމެންެގ  ވެސް  ޝުއަރންޑެންސް  ކުރުމަކީ 

ކުރެވޭ   ރާތުންމެންެގ ފަޑުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނ ދުންނަކީ އެކައުންޓަބަލް ބަޔަކަށް ހެޅުަގނޑުމެމުހިންމު ކަމެއް. އަދި އަ

ކަންކަމަކީ ވެސް ވަރަށް    މި   އި،ބަލަ  ކުރޭތ ޑިޓުއޮ  ަގނޑުމެން ރަނަގޅަށްއަޅު   ،ޓަރކޮށްޅަށް މޮނިނގަ  ރަމަސައްކަތްތައް

މިންމުމުހި އެކަންކަން  ވެސް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުެމން  ކަމެއް.  ގަ     ހަމަ  ައޅުދަނީ  ކުރަމުން.  ޑުމެން ަގނ ވާއިދުން 

އޮ އަޅުަގނޑުމެއެނުއަލް  ހަދަން.  ރިޕ ޑިޓެއް  އެނުއަލް  އަޅުަގނޑުމެންގެ ހަދަޓެއް  ން  މެން.  އިތުރުން   ،ންބަރުންެގ 

އިދާ  ،އާއި ސަރުކާރުގެ މީރާ އެކި  އަޅުަގނޑުދައުލަތުެގ  ފ މަޢުލޫ  މެންެގރާތަކަށް  އެނުއަލީ  ފ ރުމާތު  ކޮށްދީ ރުކޮށްދެން. 

ކަށަ  އަން.  ކުރަވަރުއަޅުަގނޑުމެން  ފާދެން  ކުރިން  ހަމަ  ޮގތަށްހަަގކޮށްލިޅުަގނޑު  ނެިގ  ވަރަށް  ،   ޝަނަލްނަ 

. ދެން  ރި ކޮސްޓުއިން ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދީފަިއ އެބަހު ޮގތުންނާއި، އަދި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިޓީތަކަށް ާގނޫނީސޮސަ

 ޓެއިލްކޮށް.  ޑީ ފުޅުންނާބޭޑު ފަހުން ވެސް ހިއްސާކޮށްލެވިދާނެ ތިަގނލޫމާތު އަޅުޢުމަ އެ

 

 : ލީ ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުންޢަރަީއސް ެގ ންޓު ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެ



  

މެން ނޑުަގަގއި އަޅުތެރޭްއކީ. ޭއެގދެ  ވާހަކަ މިރާ  ކުޓް. ޮއޑިއެޑްކޮށްލަން  ޗެއްއެއް   ޑަޅުވި ެއއްޗަށް ކުވިދާ  އެ  މެންދެ

ލައް  އޮޑިޓަރެއް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އަޅު ހަމަ  ޮއޑިޓުަގނވާ  ެވސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  އިނޭގކުޑުމެން  ެއީއ  ތ .  ރަނީ 

ލައް މިކޭޕީ.އެމްޖީ  ކުރަމުން  ހިފަަގނޑުމެއަޅު  އެއީ  ދަނީ.  ވާ  ޔަންްގ.؛ ޓަންޖެހޭހައްން  އެންޑް   އާނަސްޓް 

ފަންޑުމެންަގނޑު ނަލީ އަޅު ންޓަރނޭޝައި ލިބޭ  ޖަވާބުދާރީވާންމެނޑުަގތްތަކަށް އަޅު ފަރާ    ންެމ  ކޮ  ،ންވީމާޖެހޭ. އެހެން 

، ހޭ. އެހެންވީމާންޖެަގނޑުމެން ހުށަހަޅަބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅު  އެ  ޕ ޓުރި  ކޮށްފައި އެއަހަރަކު ވެސް ެއޮގތަށް ޮއޑިޓު 

އިން ހަމަ  އެހެރީ  ސްޓޭންޑެޓަރނޭޝަނަމިހާރު  ައޅުަގނޑަލް  ފައިނޭށް  ާގއިލް  ންޝަޑުމެންެގ  .  ފަކުރެވިމުސިސްޓަމް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ ރި

އަ ކުރިއްޝު ފުޅުަގނ ޔާ.  ދެން  މިޑު  ދާއިއަރުވަނީ    ރުޞަތު  އިްއޒަހަނިމާދޫ  މެންބަރާެގ  ޢަތްތެރި  ޣަފޫރު  ދުލްބްރު 

 މޫސާއަށް. 

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާރު ޢަ މެންބަރާެގ ހަނިމާދޫ ދާއި

އް ނެތް. ދެން ވެސް ގ ހެ  ދިނުން އެއް ެގ ބަޖެޓެއްކޮންމެެވސް ވަރެއް އި  ވެސް ހަމަ ަގބޫލުކުރާ ޮގތުގަ   ަގނޑުދެން އަޅު

ން  އަިއއްސަ ނެތް. ދެައދި  ތަކެްއ  ޑިޒާސްޓަރ  ތިޑެބޮ  ފަހު ެއހާ  މީަގއި ރާއްޖޭަގއި ދެންމެ ވިދާޅުވިހެން ސުނާމީއަށް

މެ  އެހާ  ެގބޭފުޅުންތި ތިއްބަވާއިންންބަރުބައިވަރު  އަޅުޝަނަޕްރިވެން  ަގއިރު  ހަމަ  މި ށް  ހަމަ  ފެނޭ    ަގނޑުމެންނަށް 

ވަރަށް އެޑަ ބޮ  މަސައްކަތްތައް  ެގންުގބޭފު  ށް  އެބަޖެހޭ  ޅުން  އަބަދުވެސް  އްދެޅެން  ތެރޭަގިއ  މިތ   ކަމުެގ 

އެހެންވީމާކޮޖުއެންޭގ ރަށްރަށުގައިށްެގން.  ހަމަ  މިއީ  ޕްރިވެންޝަނަ،  ބައިވަރު  ކުރަންޖެހޭ   ށް  ވަރަށް   އްމަސައްކަތްތަ  

  ކަންކަން ހަމަ ދިމާވީމާ   ވިސްނުމެއް ނެތް އެއްވެސް ވަރަކަށް މިތަކީ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ވެސް ހަމަ  ޤަތުަގޤީޙަރި.  އެބަހު

މި ކަމަހަނަނީ  އޮން  ބޭސްކުރުން  ބޮޑު  އެކަށްމަ  ދާޞި   ކޮށްޞަޚާއް،  ންވީމާ ހެ.  ވަރަށްއްޙީ  ވެސް  ބޮޑު    ިއރާަގއި 

ތި ކު  މަސައްކަތެއް  ޕްރިވެންޝަރެބޭފުޅުންނަށް  އެނަވިދާނެ  ދެން  އަޅުަގއާށް.  މި އެްއޮގތަށް  ނޑުމެން 

  ސް އެ  ވެތަކުންށްލާއިރު ކައުންސިލުކޮ. ދޫފަހަރު ށް ބަޖެޓު މިބޮޑަށް ރަށްރަށަ ރަށްކޮށްލަން ވަދޫ ޑީސެންޓްރަލަިއޒްކޮށް

،  ވީމާން ބިުއޝަންތަކެއް ދެވިދާނެ. އެހެޅުން ޚިދުމަތް ފައްޓަން ހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރިރަށްރަށުަގއި ތިބޭފު

ކުރި އޮއަހަމަ  އެ  ތްށް  ވަވިސް  ތަނުަގިއ  ކައުންސިލުބޮ  ރަށްނުން  ދެިވއްޑަށް  ކޮންޓްރިބި އްޖެތަކަށް    އެ   އުޝަންޔާ 

ކުޅު  ؛ށްރަށުންރަ ވަރަށްށްފުދުއްމިސާލަކަށް  މިފަހަރު  ހަމަ  ލިބޭނެ  ވެސް  ބަޖެޓެ  ޓަށް  ލިބޭއިއްބޮޑު  ހަމަ ރު .  ަގއި 

ކުރަންއްފުށީދުކުޅު ހޭލުންތެ  ަގއި  އިތުރުހުރި  ޕްރޮްގރާމުރިކަން  ޓަކުރުުމެގ  ހިންުގމަށް  ކުޅުތައް  ހަމަ  ދުއްފުށީ  ކައި 



  

ހ ދިދާނެ. އެހެންވީކައުންސި ފަންޑިންގ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ހަމަ  މާލުން ެވސް  ރަށްރަށުން  އެޮގ،  ތަށް ރާްއޖޭެގ އެކިއެކި 

 . ނީފެންނަ  ަގނޑަށްތި ެގންދެވިދާނެ ކަމަށް އަޅު ްވކޮށް މީފެކްޓިއިދައިެގން ވެސް ިއތުރަށް ފަންޑިންގ ހ 

 

 ކެވުން:ދެއް ސަތުން ވާހަކަރިޔާ

އަރުވަނީ    މިތު  ފުރުޞަނަން. އަޅުަގނޑު ދެން  ރުވާއަތިބި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  ދެންަގނޑު  އަޅު   !ވާމަޑުކޮށްލައް 

 ށް. މީދަޙަ ސިން މުޙްންބަރު ޢަބްދުލް ެގ އިްއޒަތްތެރި މެނިލަންދޫ ދާއިރާ

 

 ދެއްކެވުން: ވާހަކަ މީދުޙަސިން މުޙްންބަރު ޢަބްދުލްމެެގ ލަންދޫ ދާއިރާނި

  ށް ވަރަރޭަގއި  ތެެގ  ރުއަހަ  10  ޅުވެއްޖެވިދާ  ،ކަމަކީ  ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލަން. އެއް  3ނޑު  . އަޅުަގތ ޭގއްޔާ އިނ ޝުކުރި

ފުރަތަމަ ެގ ޑު ަގނ. އަޅު ނޭގއި އެބަ  ންތަކުން ޔެކިޔުލިސްތަކުން ކަމަށް ޑ ނާހަކަ. ދެން ކުރި ވާލިބި ޚަރަދު ިގނަ ފައިސާ

ތަކުަގއި ރަސްމީ ސިފައެްއަގއި ެއްއވެސް ެއއްޗެްއ  ރުން ފާއިތުިވ އަހަރުސަރުކާ  ،ނުންވަނީލަން ބޭކޮށްސާފު  ،ވާލަކީ ސު

ރެޑްކްރެސެންޓަށް  ވާ ޮގތުަގއި ؟އިވޭތ ބިފަލިހަކަައކީ  ކަމެްއެގ  ސާދެވަނަ  ބޭނުންވަނީފުކޮށްލަ  ސްޕޭސް  ފީސް  އޮ  ،ން 

ކައުންސިލު ދެން  ދައްކައިފި.  ވާހަކަ  މަސައްކަތްތަކެުގޅޭ    ކަމާ   އިތަކުންނާހ ދާ  ކޮންކަހަލަ  އްތ   މުއައްސަސާތަކުން 

ކުރެމި ކަމަކަށް  ؟މަށްކުރުމަުގފަހި  މަށްކަންކަ  އެ   ،ވުނީހާތަނަށް  ވަނަ  ރުފިޔާމި  8  ،ތިން  ތަނެއްަގއި    ދިހަ  ލިއަން 

އް ހިންަގން ތަކާރުން ބޭނުންާވ ޕްރޮްގރާމު ސަރުއިތުރުންއަދި ޭއގެ   ، ކާއިކަމުެގ ޚަރަދުތަރުމަށް ދެން އެ ކުމުއޮފީސް ގާއި

ރުމިލި  1.3 ފާހަަގކޮށްލަ އަން  ެވސް  ވާހަކަ  ާގތްފިޔާެގ  ރުފި  9.3ަގނޑަކަށް  އިފި.  ައޅުމިލިއަން  ދެން  ަގނޑު ޔާ. 

ލިބިެގންކު  އެންމެ  ،ވަނީބޭނުންހަމަ    ލަންސާފުކޮށް ކިހާވަރެްއ  ކޮންމެ  ދެބަޖެޓަކީ   ؟މެނޭޖުކުރެވިދާނެތ   ޑަކޮށް  ން 

ފުކޮށްލަން ހަމަ ސާ،  ވޭ. އެހެންވެނަ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ބޭނުންތަނަށް އަން  ނެ. މިބަޔަކު ވެސް ބޭނުންވާ

 އްޔާ. ކުރި ޝު ؟ވޭތ ރެކުޖުމެނޭން ެގލިބި  ކަށްވަނަ ކަމަ  3 ،ޑަކޮށް ކިހާވަރެއް ކު އެންމެ ،ންވީބޭނު

 

 :ްއކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

މެންބަޝު އިްއޒަތްތެރި  ދެން  އަ.  ރުކުރިއްޔާ  މިރުޞަފުޅުަގނޑު  އުކުޅުއަރުވަނީ    ތު  ދާއިރާދުއްފުށީ    ގެ ތުރު 

 ށް. ފަޠީޔާސިރު ޢަބްދުއްލަ އަރުވާނަންޞަތުޅުަގނޑު ފުރުއަ .ށްންބަރަމެތެރި އިްއޒަތް

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވު ފްޠީޔާސިރު ޢަބްދުއްލަ ންބަރު މެ ެގތުރު ދާއިރާ ފުށީ އުދުއްކުޅު

މުޝު ައޅުަގއްޤަކުރިއްޔާ  އުނދަތަންނޑަށް  ރިރު.  ހަމަ  އިނޭގތ ކޮޅެއް  މިޫގވޭ  އަޅުަގނޑު  ހަމަ ސާފުކޮށްލަން  .  ހާރު 

މެކޮމި  ،ންވަނީބޭނު ވެސް  ޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް    މަހަންބަރުންނަށް  ވެސް  އެދިމާއޭރުަގއި  އެއް ބޮ  ންމެވި    ޑު 



  

  ހިނެއްތ  އޮތީ ކިމިހާރު    އިަގނަލް ފަންޑިންއިންޓަރނޭޝަ  ން. ދެންހަމަ ހިންުގމުެގ ޚަރަދަށް ރުފިޔާ ހ ދު  ،ލެންޖަކީޗެ

ޚަމުހިންުގ ބޮ  އެއީ ؟ދަށްރަެގ  އެންމެ  ޗެލެންޖަކަށްކަންނޭނެގ  ޕްރޮްގރާމްސް  ޑު  ދެން  ކުރުމުަގިއ  ޑުފަން  އަށްވާނީ. 

ކަލް  ސާތައް ވަންނަ ލ އިޔާއަށް ފަޢިއް. ދެން މިހާރު ޖަމުމެންބަރުންެގ އަތުން ފީ ނެުގން  ، ލީރު ބެއޭަގނޑުމެން  އަޅު

ކޮބައިތ ޮގތްތަކަ ޗެލެންޖަދެ ؟ކީ  ހުރި  ޭއަގއި  ކޮބައިތ ން  އާައޅު  ސްތަކަކީ  ެއއްޗެއްަގނޑުމެން  ތެރެއިން    އްުމންެގ 

 މަސައްކަތްތަކެއް.  ކުރާ  ިއންޢިއްޔާމެއް ނޫން ޖަމުނުބޭކަށް  ށް އަނެންހެން ދެން އިތުރަޑަކަ ަގނދެން އަޅު  ؟އިހ ދުމުަގ

 ަގކޮށްލަން. އެ  ކަންތައް ހަމަ ފާހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .ްއވުމަށް ޖަވާބުދެރުންެގ ސުވާލަށްމެންބަ 3، އިްއޒަތްތެރި ވީމާން! އެހެއާދެ

 

 : ލީ ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުންޢަރަީއސް ެގ ންޓު ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެ

 ... ަގޕ  ؛ރު ވިދާޅުވި ަގޕ  އޭ

 

 ކެވުން:ދެއް ތުން ވާހަކަސަރިޔާ

މަ  ެމން،ަގނޑުއަޅު   ،ގައިމަޖިލީހު  މި ގަވާއިދު މި  އޮޖިލީހުެގ  ޮގތަަގއި  އި ވާންކުރައިޝާރާތް  ށްންނަ  ޒަތްތެރި  އްނީ. 

 މެންބަރު.  

 

 : ލީ ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުންޢަރަީއސް ެގ ންޓު ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެ

މޫޣަދުލްޢަބް އަނެރުއޭ  .ސާފޫރު  ކަންއް  ނުކުރަްއވާ  ސުވާލެއް  ބޮޑު  މާ  ކަހެން  ދެން  ކުރާ    ކީއުންސިލާއެ ނޭނެގ. 

ވިދާ މަސައްކަތްތަކު  ވާހަކަ  އޭެގޅުެގ  ދެން  އަޅު ރޭަގތެވީ.  ކައުންސިލުަގނޑުމެއި  މިތަކާ ން  ޕްރޮްގމެ  އެކު   ކް ޓިކުރަނީ 

  ޑުމެންެގ އިދާރީ ނ ޅުަގއަނެ ދެއްތ   ވޭނުދެކައިރިައކަށް    ށް ކައުންސިލު ކަައޅުަގނޑުމެންނަ  ،ެގ މާނައަކީ . އޭ މަސައްކަތް

  ށް ރައަޅުަގނޑުމެން ވަ  ،ކަށް ނެީގމަލަޕަދުއްފުށި އެްގޒާމް ކުޅުކަންކަން ހިންާގކަށް ލާރި ހ ދާކަށް. އެކަމަކު ތި ވިދާޅުވި

ްއވެސް  މެން އެަގނޑު ހަމަ އަޅުން ވެސްތެރެއިއޭެގ ެގންދަނީ. ރަމުން މިއެކީަގއި ކު އްކަތްތަކެއް ކައުންސިލާިގނަ މަސަ

ކޮއި ކ   ކައުންސި  ކަށްސްޓަރެްއަގއި  ެއކަހައެްއވެސް  އެލަކަށް  އަނެނ   ފައެއްދިލަ  ނަމަވެސް  ންހެން ންނާނެ. 

. އެީއ  ފަދީއެްއޗެހި އެބަހުރި ޕްރޮވައިޑްކޮށްހަލަ  ޕޭސް ކަެގ ޮގތުަގިއ މިހާރު ޓެމްޕަރަރީ އޮފީސް ސްންޑް ސަޕ ޓުކައިންއި

ކް ތަންތަންކަހަލާސްރޫމެއް  ހަމަ  މިސާލަކަޅުއަ  .ލަ  އަަގނޑުމެން  ކުޅުދުއްފުަގނޑުޅުށް  ބޭނުންވަނީ  ށީަގއި  މެން 

  އްޔާ އްޖެށްދޭ. އެހެންވެ މީހުންނަށް ދަސްކޮ  ،ަގންއެިއޑް ޕްރޮްގރާމެއް ހިން  ފަސްޓް  ގ ޕްރޮްގރާެމއް ހިންަގން.ރެއިނިންޓް



  

މަސަ ތަންއެ  ކުރަން  އެބަހުއްކަތް  އޮެގތުެގހ ދައިދީފަރި  ތަން  އިންކައިންޑްމަތީ  .  ބައިވަން  ވަރަށް  ކަންތަ   ްއ  ރު 

އް. ދެން ހަމަ އެޮގތަށް  ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެސް ެއއީ ނެތަކަށް ައގެއްއެއަ  ،. ފައިސާފައި އެބަހުރިކޮށްދީ

ދުގެ  ން ހަމީސިޙްމުޢަބްދުލްަގނޑު  ން އަޅުވިފައި ހުރީ މިހާތަނަށް. ދެކުރެ  ްއކަތްކީަގއި މަސަ އެވަރަށް ިގނަ ކައުންސިލާ

ިމހާފައިސާ ކާރުން ެއްއވެސް   ސަރުމަކަށްތަމަ ކަން. ފުރަނަލަށް ޖަވާބުދޭސުވާ . ތ ޭގނެތް އިނ ؟ތަނަށްެއއް ދެްއވީތ  

. އް އެބަހުރި ކޮށްދީފަކެތަްއތަޑް ކަން. އެކަމަކު އިންކައިންފައެހެން އެްއޗެއް ޕްރޮވަިއޑްކޮށްދީޮގތުން ހަމަ    ފައިސާެގ

މެން އޮފީސް  ަގނޑުރޭަގިއ އަޅުތެ. ދެން މީެގއްއެ ސަޕ ޓެއް ނެތް ދެއްވާފަޓް  ބަޖެ  ަގއިއްލެ މަކު ެއއްވެސް ލެވަހަމަ އެކަ

ދެން  ޕޭސްސް ވާހަކަ  އަޅުދެ  .ވިެއްއސެެގ  ބައްަގނ ން  ހަމަ  މިނިސްޕްލޭނިން   ،ދަލުކޮށްފިންޑު  .  ވެސް  އާޓްރީގ 

. ދެން ވެސް  އާޒްޓްރީސްވިޖުއަލް މިނިބެހޭ ހަމަ އިންޑި  މާމަ ވަރަށް ބައިވަރު މިކަހަ  ،ށްފިންލުކޮމެން ބައްދަަގނޑުޅުއަ

ބައްދަލުކޮށް  ތަކާންސިލުކައު ރިކުއެސްފައި  ެވސް  ހުޓުމި  ކައުތައް  ވެލަންސިންނާނެ  ގޮއްސަ.  ށް  ަގނޑުމެން  އަޅު ސް 

ސްޕޭސްއޮންހެން  އަނެ އޮފީސް  ހިެއކޭ  ބުނީމާފީސް  ވަރަށް  ންަގންށޭ  ޖާަގއެއްހެ  ހީވެދާނެ  ޅުަގނޑުމެން  އަ ން.  ބޮޑު 

ރާއްޖެ ރަތެމިސާލަކަށް  އަޅު ރޭެގ  ރޫމެއެދިލަމި  މެން  ަގނޑުށްރަށުަގއި  ކްލާސް  މޭޒެްއ    ަގއިތަންކޮޅެއް  ވަރުވާ  އްނީ 

ެގ އޮފީސް އަނެކައްޗެއް   ބޮޑު  ދައްކަނީ. މާ  ކަ މިރާ ވާހަކުޓު އެތާ އިދެެގން ކ ޑިނޭ  ެގ މީހަކުމެންޑުަގނދާފައި އަޅު ބައިން

  ތަކާއި ޕްލޭނިން  ަގއިނތާމަކަށް ރެޑީވަންޏާ އެކަ،  އިބާއްވަ  މީޓިންގ  ޒްރ ލަންޓިއަން ވޮދެދައްކަނީ.    ވާހަކަެއއް ނޫން މި

  ރީ...ޖެޓްދައްކަނީ. ދެން ބަ  ވާހަކަ މިއްެގޕެަވރަށް މިނިމަމް ސެޓަށް ެގންޮގސް  އައެްއޗެހި ކުރި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މުޙައްމަދު  އިޝަތު ނޫރާޢާސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުެގ 

ޝުކުރިއްޔާ  ބޮ  ވަރަށް ދެއްޒަތްތެިއއް   ނޭގތ އިޑަށް  މެންބަރުން  އައެ .  ފުޅަށްޚިޔާލުވި  ރި  ވަކަމަށް  ރަށް  ޅުަގނޑު 

ދެންއިނ   ކުރަންއޭޓު ޝިއެޕްރި ކަންތައްތައްކައަޅުަގނޑުމެ  ޭގތ .  ވިސްނާ  ވަރަށް  ެވސް  ފާހަަގކޮށްލަންން    .ން 

މަ ކައުސައްކަތާޕްރޮވެންޝަން  މަސައްތަކާ ންސިލުއި  ޕްރޮްގރަެމޓިކް  ކުރަންއެކު  ވިދާޅުިވ    .ކަތްތައް  ރައީސް  ދެން 

ކުމިހާރު  ،ޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން  ވަވެސް  އެއީ  ކަރަން.  ސިޓީ  އަްއޑޫ  މިސާލެއް.  ރަނަގޅު  އެކު  ންސިލާ އުރަށް 

މިއަޅު އެކޮޅުަގއި  ކުރަނީސައްކަތް މަ  ަގނޑުމެން  މިހާރު  ސްކޫލް ކޮޞަޚާއްޒުާވނުންނަށް    ސަބަބުތަކާ ؛ށް    ހުރެ  އެކި 

ކުރަނީ    އާއި ލައިފް ސްކިލް ކަންތައްތަްއ މިއިނިންގޓްރެޝަނަލް  ބި ކުދިންނަށް ވޮކޭ ސްކޫލަށް ދިޔުން ހުްއޓިފައި ތި

ކައުންސިއައް  ސިޓީ  އަޅުަގނދެ  ެގން.ޅިގު   ލާޑޫ  ސަމެޑުން  މިނިމަމް  ވާޕ ންެގ  އަސްލު    ،މައެްއސެވީހަކަ  ޓްެގ 

ހު  8ން  މެޑުަގނ އަޅު ޮގތެްއަގއި  މައިަގނޑު  ހަމަ  އެދެނީ މިލިއަން  މި  ކަމަކަށް  ން  ތެރެއިއޭެގ  .ޭގތ އިނ  ރިހާ 

ފާ ކުރިން  ހަމަ  ޗެލެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެޑްމިނިސްޖިންހަަގކުރިހެން  އ ވަނީ  ސްޓާފިންގ    ،ވަރހެޑްޓްރޭޓިްވ 

ލެްއވި  ށްކޮރު  ސިރު ޔާންބަ ިއއްޒަތްތެރި މެ ށްއިތުރައޭގެ . ދެން  މިލިއަން އިނޭގތ   6.7  އޮތީ  އަށް މިއެ  އް.ތަޓުސްކޮ

ފަންޑިން މިހާރު ؛ސުވާލަށް ސިެގ  ބަލާއިރުޗުއޭގ  އަޅު ޝަނަށް  އަޅުަގނޑުމެން    ޑުމެންަގނަގއި  ކަރުދާހުަގއި  އެރުވި 



  

މަ މައިަގނޑު ހަ ލައްވާނެ މިހާރު  . ފެނިންގ ފަންޑި  ފްސ ސަސް އޮ. މިހާރު ހުރި  ޑީޓޭލްސް ވެސް ކޮށްލާފަހުންނާނެ  

ޑ ނައަންނަ  މިޮގތެްއަގއި   މޫވްމަންޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް    ޓުން.ންކްރެސެ  ރެޑް  ،ކްރޮސް  ޑްރެ ؛ކަންރސްއިންނީ 

މިސާލަކަށް  . ެއއީ މި ފައިސާ ދޭކަށް އަށްރާއްޖެ ހަެއއް ނޫންސޭނަކަށް ވެސް ފަފުޅުންެއކަމަކު އެ ބޭކަން. އިން ޒްޑ ނަރ

ިވސްނަރް.ސީ .އާސީ.އިއަ ސީރިށް  ޓީއަރިއޮރިޕް  ގެ .އާރް.ސީސީއައި.   ،ލާއިރުއިއަށް  ޔަމަނާާއއިއާވާނީ  މިކަހަލަ   ، 

ވަރަ  .އުމުތައްޤަ ފަރާމިކަހަލަ  އުޅޭ  ހާލުަގއި  ޤައުތްތައް  ށް  ނޫން   ފަސޭހައެއް  ށްކަބޭފުޅުންނައެ    ކަށް.މުތަުއޅޭ 

ންނަން. އޭެގ  ތެއް އޮންޓް ޖަމާޢަރޮސެކް  ބޭނުންޭވ ރާއްޖޭެގ ރެޑްއެ ބޭފުޅުން    ،ފައިސާ ދޭކަށް. އެކަމަކު ށް މި  އައްޖެރާ

އެ އެހެން ބަފައިދާ ވެސް  އަޅުަގ  މި  ،ވެފެނޭ.  ޮގތެއް  އަހަރުެގ  ނޭނެގއަންނަ  މިނޑުމެންނަކަށް  ވެއަހަ  .  އެ  ސް  ރު 

ެއއްބައި ބަިއކު   ދެބަޖެޓުެގ  ޅުންެގ  ބޭފު ައޅުަގނޑުމެ  ،ޅަ  ބޭފުޅުން  ބަދެއް   ންނަށްއެ  ދެވި  އެއްބައިކު ބައި  ޖެޓުެގ   ޅަ 

ދެން  .  ޮގތެއް ނޫންޅުަގނޑުމެން ވެސް ބޭނުންވާ  އެއީ އަ  އަށް.ރަެގ މުސާނީ ސްޓާފުންޖެހުންކުރަންބޭނުއަޅުަގނޑުމެން  

ބަލާއިރު ނައޭޝަސިޓް  ންގ ފަންޑި  މިހާރުެގ  ،ހެންވެއެ ފާހަަގ  ،ަގއިށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެްއޗަކީއަނެއްކާ    ، ވާ 

ރެއ2018ި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންޓަރޒްަގއި  ފަންޑިންެގނޭޝަކުރެވުނު  ދެނަލް  މި    ެއއްބައި  އަހަރު    ބައިކުޅަ 

ރެއިއަޅުަގނޑުމެ އަޅުއަންނަ  މި  .ޒްކުރެވުނީންނަށް  އަހަރު  އަ   ނޭނެގ  ެއވަަގނޑުމެންނަކަށް  ވާ  ރުނެއްކާ   ނެ ވެސް 

އެއަޅުަގނޑުެމން  ،ންވެ ހެއެ  .ކަމެއް މުޅި  ސުވާލު  މިއަދު  ޓެންސާސްޒި ްގެގ  ހިމިހާރު  ޮގކުރެވޭ  އޮތީސާބަށް    .ސްފައި 

ބަލައިލާއިރު ޕްރޮްގރަމެޓިދެން   ޮގތުން  ފާކް  ހަމަ  ައޅުަގރެއްވިހަަގކު ަގއި  ވަރަށް  ހެން  އެބަހުރި  ނަ  ިގނޑުމެންނަށް 

ވަންޏާ  ރާ ކަމަށް  މެން ކުނޑު ން އަޅުަގުގޅިެގ  ންތައްތަކަކީ މުޖުތަމަޢާިގނަ ކަވަރަށް    . ލެނޭބެއި  ލުަގ އަސްޒްވެނިއުއެ

މަސައްކަތްތަްއ އެބަހުރި.  ޝަން  ޕްރިވެން  .ބަހުރިނުލާ ކުރެވޭނެ ބަިއވަރު ކަންތަްއތައް އެ  ކާއަ ވަރު ފަންޑިންއެހާ ބައި 

ައޅުއޭގެ  ހަމަ  ތިންނޑުމެ ަގއިތުރަށް  ރާއްޖޭަގިއ  ކޮމް ނަށް  ވެސް  ޕެނީބި  ރެ ތަކުން   މުޖުތަމަޢުެގ  ، ކުރެވޭނެޒްއިފަންޑް 

  ަގއިވާނެ ރާއްޖޭއުފާ  ވެސް ވަރަށް  ރޒްނަނަލް ޑ ޒްކުރެވޭނެ އަދި އިންޓަރނޭޝައިން ވެސް ފަންޑް ރެފަރުދުންެގ އަތު

 ދޭން. ޝުކުރިއްޔާ. ޕްރޮްގރާމެއް ހިންަގން ފައިސާ

 

 : ލީ ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުންޢަީއސް ރަެގ ންޓު ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެ

ސްލިމުންނަށް ކަމެއް  އްހެން މުއަނެ ނިޔޭަގއި  ންނަކީ ދުޔިތުރައް   ެގއްޖޭ މެން ދިވެހިރާައޅުަގނޑު  ،ންވޭފާހަަގކޮށްލަން ބޭނު

ދުނިޔޭެގ ނިސްބަތުން   އި.މައްސަލައިގަ   ޏާހިންރޮ  ފަހުން ވެސްމެ  ކުރީ އެންޒް އިެގން ައޅުަގނޑުމެން ފަންޑް ރެދިމާވެ

ިގނައިން  ރެޖުއެވް އެންމެ  ދިވެހިންލާރިދީކޮށް  އޮތީ  އިން  .ފައި  ންެގ މީހު  ،ންނިސްބަތު  ހަމަ  ނަލީރނޭޝަޓަހަމަ 

ދީއެތުން  ނިސްބަ ލާރި  ިގނަ  ދިވެހިންންމެ  އޮތީ  އިންޓަރނޭ  .ފައި  އަޅުަގނޑުމެންޝަނަދެން  ފެޑަލީ    ގެ ރޭޝަން 

އެ   ފާހަަގކުރެވޭ  ވެސް  ތެރޭގައި ވަރަށްަގނޑުއަޅު   .އީކަމެއް  އެއީ    ކަމެއް  ައޅުަގއެކަ.  ފަޚުރުވެރިވާ  ނޑުމެން މަކު 

އުސޫލެއް ނޫން ކަމަށް ކީ އެްއެވސް  . ެއއީއިނޭގތ   ކަށްއޮފީސް ހިންާގންނަށް  އިެގން ައޅުަގނޑުމެމިޮގތަށް ލާރި ނަަގ



  

އެއަސްލުަގިއ    ،ވެެގންއެހެން  . ަގބޫލުކުރަނީ  މެންއަޅުަގނޑު މި  އަ  .ކުރަނީކޭޓުޑްވޮމިޮގތަށް   ންޅުަގނޑުމެދެން 

ވޮލަންޓިޔަރުން  އަޅުަގނޑަ  ެގމެންބަރުންނާއި  ވެސް  އެ    އްޔާޖެވެއް ކުރަން   ެއޮގތަށްރައިޒް  ފަންޑް  ށްއަތުން  ބޭފުޅުން 

އޮ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް  އެކުޑަކޮށް  ދެން  ހަމަންނާނެ.  އެޮގތަށް    ،ޕޮއިންޓެއްފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ    ރަށްވަ  އީ 

މިފަންޑްރައިޒް  ކަންތައް  ކޮށްެގން  ދެންނު  ޔާކުރުން.  އެންމެސިރު   ކޮންކަމެްއތ   މެއަޅުަގނޑު  ،ވާލަށްފަހު ސު   ެގ  ން 

މި   ށްނޭޝަނަލް ރިސ ޓްތަކައިންޓަރނެ  ހުންނާނޑުމެން  ގަ ތެރޭަގއި އަޅު ޭއެގ ؟ހާރު ކުރަނީރޭޓްކުރަން މިމް ޖެނެއިންކަ

އެ ސަރވިސް  އި ފަސްޓް  ޓް ޑް  ޭއެގ  މީހުރޭނިންޕްރޮވަިއޑްކޮށްދިނުން  ތައްއަށް  ަގނޑުމެން  އަޅު   .ދޭންޔާރުކޮށްން 

މިހާރު  ޗާޖު ދެން  ކުރަނީ.  ެއކަން  ބާކޮށްެގން  ކުޅިވަރުމި  ކަހަލަ  އެކި  އެްއޗެމުބާރާތްތަ  އްވާ  މި   ށްްއސަކާއި 

ހަރެއްެގ  އަ.  ަގނޑުމެންދެން އަޅު  ެގންދަނީ.  ކުރަމުން  ކަންމި  ލާރިއެއް ލިބޭ ޮގތަކަށް    މް ނިމަވަރަށް މިަގނޑުމެން  އަޅު

ައޅުަގނޑުމެން ކަށް  ތާ  ޑުމެން ނުވިައޅުަގނ . ދެން  ންއިކުރެޭވ އެޒް އިވަރު ރެ ންއަލިމި  1.3ޅުަގނޑުމެންނަށް  ށް އައަތެރެ

އަޅުަގނޑުމި  ،ދާފައިހަ އޮ  އަމިއްލަ    ެމންހާރު  ހަދަލޭންޑެއްަގއި  މިކަތްމަސައް  އިއްދުަގހަސަރަމާލެ    ެގންއިފީސް    

ށް ވެސް ދީފަިއ  ފީސް ސްޕޭސް ކުްއޔައޮ  ރަން ހުންނާނެޓްކު ންކަމް ޖެނެރޭއި  ނަށްވެސް އަޅުަގނޑުމެންން  އިރަނީ. އެ ކު

 ޖެހޭ. ކުރަންއްކަތްސަން މަފައިަމއްޗަށް ތެދުވަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެ  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އަިމއްލަ  އި.ލޭަގޅުމާހު

ތެދު އަމިއްލަ   ސަބަބަޖެހޭވަންފައިަމއްޗަށް  ވެެގންހައްހިފަ  ލިޓީނިއުޓްރަ  ނަންއޮ  އި މީގަ   ،ކީ  ެއއީ  .  ޓަން 

ކޮންމެވެސް .  ންނަނީހު  މިޖަމާކޮށްފައި   އެ މީހުން  ންނަނީއޮ  މި  ތަނުން ލިބޭ ލާރި ވެސްތަންބޭރު    ނަށްޅުަގނޑުމެންއަ

ޭއެގތެރެއި  ރިއޭލާ ދޭ     ކިޔާފައިށޭ ރާކަމެއް ކު   ވާ   މާ، މިސްޓަށް. އެހެންވީކޮކ   އަންނަނީ    ވަރު މި  6ން %މިއީ. 

ބޭނުލާއެ    ، ޮގތަކީ ކަމަކަރި  އެހެން  ނުކުރެވޭ  ބޭފުޅުން  ނޑުމެންަގއަޅު   .ށްމެއް  އެ  ޕްރޮްގރާމަކަށޭ  މިވެނި  .  ބުނާނެ 

އަޅުަގނޑު ހީކުރަން ސާފުވެއްޖެ    ޖެހެނީ. ންބޭނުންކުރަ  މި  އެ ލާރި  ށް ޚަރަދުކުރަންއެއަވީމާ،  ން. އެހެމަކަށޭމިވެނި ކަ

 ކަމަށް. 

 

 :ކަދެްއކެވުންޔާސަތުން ވާހަރި

 ؟ ސުވާލުެގ ޖަވާބު ސާފު ނުަވނީތ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫހަނިމާ

ބޭފުޅު  .ނީނުވަސާފުނުއާދެ   ތި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެފ ކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބޮޑަށް  ސް  ވަރަށް  ޑެތި  ބޮބަހުރި 

 ތަނުަގއި އެ  ކުރިއަށް އޮތް  މާ،ރަށް ގ ސް އިނޭގތ . އެހެންވީވަ މީެގ ހާލަތު  ދި ރަށްރަށުގައިމަ ކުދެން ހަ  .ސިޓީތަކަށް

ފ ރުރޮްގރާމުޕް ހަމަ  ވެސް  އާބާދީތަކަށް  ކުދި  ައޅުަގނޑުކަމަކޮށްދެވޭނެ  ތައް  ަގބޫލުށް    ޚާްއޞަކޮށް   .ކުރަނީމެން 

   ރަށްތަކުެގ އިތުރުން.ބުވަމުން އަންނަ ތަހުޒީ



  

 

 ން:ދެްއކެވުވާހަކަރިޔާސަތުން 

 .ށްއަޙްމަދަ ިއސްމާޢީލް ންބަރުމެރި ޒަތްތެިއއް ދާިއރާެގ ދުވާފަރު ،އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މިއާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން 

 

 ދެއްކެވުން: ހަކަވާ އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް ންބަރުމެ ދާއިރާެގ ދުވާފަރު

ަގބޫއަ .  ޝުކުރިއްޔާއާދެ!   .  ވެސް  އީސާއެްއ ހަމަ ތިނޫނަކުން އުފެދިފައި އޮތް މުައއްސަ ާގޮގތުަގިއ    ލުކުރާ ޅުަގނޑު 

  ިއވޭ އަޑުތަކަށް   މި  ،މަންޒަރާފެންނަ  ކަތާިއ އަދި  އްެގ މަސަބޭފުޅުން   ތިތްވަނީހިކުރާއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ަގބޫލު

ދެން  .  އޮތީތި  އި  ގަ ނަގޅު ހިސާބެއްޕާފ މަންސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުވޭ. ވަރަށް ރަެގ  ތި ބޭފުޅުން  ބެލީމާ

  މި  ،ރަސްމީކޮށް  ފުޅުންނަށްތި ބޭ  ެއއްޗެއްއެއްވެސް    އުލަތުންކުަގއި ދަވަސްތަދިޔަ ދުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ދެރަވޭ މިއަޅު

އި އެ  ސީދާންބުނީ  ތެރެއިން  ހަމަޖެތިޒާމެްއެގ  ހި  ވަރަށް  އެއީ  ނެތްކަން  ޮގތެއް  ހަމަޖެހިެގންދާ  ތާމަޔާއެކު  ހިފައި 

އެމެއްކަ  ފާހަަގކުރާ  ނޑުއަޅުަގ ހަމަ  ދެން  އެދެމޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ރަނ  ، ހެންވީމާ،  ޅުކުރުމަށް ަގއެކަން 

ފުރަތަ  ށްނޫނަާގޓަކައި   ބޭފުޅުން  ބަދަލުތަމަ  ވެސް  ތި  ެގންނަން.  އެބަޖެހޭ  އަހަރެްއެގ   މީކޮށްރަސްކެއް  ކޮންމެ 

 ށް ނޫނަާގމޭ. އެހެންވީމާ،  އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެޓެއް  ންނަށް ޚާއްޞަ ސްލޮން ތި ބޭފުޅުދައުލަތުެގ ބަޖެޓު

 ސް ަގއި ވެ ނޫނުާގނެ  ންނާހުތި ބޭފުޅުންނަށް  ތެރޭަގއި  ެގ  އަހަރު   ދިހަދިޔަ  އިތުވެފާ ؛އް ެގނަުއމަށްދަލުތަޖެހޭ ބަންެގންނަ

ނައުމަށް   ެއޮގތަށް އެ ބަދަލު ެގޔަތްކޮށްފައިމަށް ރިޢާ. އެހެންވީމާ، ެއ ކަންކަކޮށްފަެއ ތަޖުރިބާ  ދިމާވާ އުނދަޫގތަކެއް 

  .ންނުބޭ މަސައްކަތްކުރަންތ  ސާފުކޮށްލަން އަދި އެ .މޭހުށަހަޅަަގނޑު ރުމަށް ައޅުތްކުކަމަސައް

 

 : ލީ ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުންޢަރަީއސް ެގ ންޓު ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެ

އޮ އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނ  ،އަހަރު  މި  ންނާނެއާދެ!  އަހަރު  ކޮމިޓީޑުމެންމިދިޔަ  އެސްމްބްލީަގއި  ޖެނެރަލް  ެއްއ  ެގ 

  ޅުެގނޑުމެން މިކޮއަޅުަގ  ވެސް  ދުމިއަ  ހާރުމިއޮތީ.    ފައިއްކަތް ފަށާބަދަލުެގންނަން މަސަ  ށް އިތުރުނޫނަާގ  ކޮށްފައިމްފ 

ވާހަކަަގލްލީ ެވސް  ތި  ނޫނަާގމިހާރު  ދެން    .ިއފިންލަދައްކާއާ  ތިއީލާ  ޕޮއިންޓުށް ސީދާ  ިގ  ން  ބޭފުޅުވަރަށް  ން ނަ 

ކޭޓް  ތު އެޑްވޮވަުގ  ށް މިތަލު މިހާރު މިޮގއަސް  ،ންކޮޅެއް ދުވަސްތަކެއް ނަާގތީވެ އަށް ތައެކަމަކު އެ   .ވާ އެްއޗެއް ޅުދާވި

އަޅުަގނޑަކުރަ  މި މި  ށްނީ.  ޮގތުަގއި  ކޮންމެ   އަންނަ  ލަފާކުރެވޭ  ެގންނަންޖެހޭ ނޫނަާގހިސާބަކުން  ވެސް  އަހަރުެގ  ށް 

ރައެ  ތަކާދަލުބަ އޭތިކީަގއި  މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ހުސްމީކޮށް  މަޖިލީށަހަޅާނަން  އަޅުަގނޑުމެން  ދެން  ހުެގ  . 

އެޑްވޮ ވެސް  މެންބަރުން  އޭެގކުރިކޭޓް ތެރެއިން  އަޅުަގނޑުމެކުރާނަން  މަސައްކަތްންން  މި  ދެން   ނާެއކީ  ކުރަން. 

މީހުބައެއި  ަގތެރޭ އޭެގ ވާމިހާރު  ންނާއް  އަޅުއެހެންވީ  ންނާނެ.ހުފަިއ  ދެކެވިހަކަވެސް  ހަމަ  މާ،  އެންމެ ަގނޑުމެން 

 ތ . ެގންދަނީ އިނޭގ މަސަްއކަތްކުރަމުން މިނޑުމެން އެ އަޅުަގ  .ވީޅު ވިދާ  ޅު ވާހަކަ ތިރަނަގ



  

 

 ވުން:ދެްއކެ ކަރިޔާސަތުން ވާހަ

ެގ ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީޖެޓު  ންސަރން އަޅުަގނޑުމެންެގ ބަ ކޮެގފުޅުންތި ބޭ  ހީަވނީ މިހާރުށް  ަގނޑަައޅު  .ޝުކުރިއްޔާ 

އެޑްރެސްކުރެވި  މިހާރު  އެ  ދިއަ  .ހެންއްޖެމެންބަރުންނަށް  އެސުވާލު  ބޭފުޅުންެގ  ވެސް  ޖަވާބު  ވެސް  ރުވިއްޖެ.  ތަކަށް 

ިވޔަސް  ޮގތެއްކޮންމެ  .އެބަހުރި  ންޖެހުންތަކެއްޮގ  ނޫނީ ޮގތުންާގއި  ަގއި ދެން މީޭވ ޮގތުގަ ަގބޫލުކުރެނޑަށް  ދެން އަޅުަގ

ވާ   ަގާވއިދުަގއި ވަންޏާ މާލިއްޔަތު  ދާ ކަމަށް ސީދާ  ސީދާ  އެހެންނަމަވެސް،  . ތެރެއިން ކަންނޭނެގރީެގމިނިސްޓް  ޔޫތު

މިމަތީ  ޮގތުެގ ބަޖެޓު  ން  ވަން  ންދައުލަތު.  ކަމަށް  ކަމަށް  ދޭ  ފިސްކަލް  ޏާބަޖެޓެްއ  އި ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއާ ، 

ދައެކްޓު   ފައިނޭންޝަލް ޚަރަދު  ުމަވއްޒަފުންނަށް  ،އިބަޖެޓާ  ޒްޑްޕްރޮޕ   ށުންެގ  ެއއްޗެހީ ހިނާގ  މި  ހުރޭ    ގައިތަކާއި 

އެއީ  ހެންވީއެ  .މިންަގނޑުތަކެއް  ކަންތަ  އިންލައިންމާ،  އެކުރަންޖެހޭ  އެ  ހެންވީމާ އްތަކެއް.  ވެސް    ޗެލެންޖަސް، 

 ނެ ޮގތެއް ނިންމާމެން  ކޮށްފައި އަޅުަގނޑުކޮމިޓީ ޑެލިބަރޭޓްއިތުރަށް    ޅޭ ޮގތުންކަމާ ުގނޑުމެން މިޅުަގއަ  ންދެ  .ހުރިއެބަ

 . ދެްއވި މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައިޑައިެގން އަށް ވަކުރިްއޔާ ކޮމިޓީއެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު .ދަންނަވަން

 

 : ވުންލީ ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެ ޢަރަީއސް ެގ ންޓު ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެ

އަޅު  ވަަގނޑުމެންއާދެ!  ވެސް  ފަރާތުން  ބޮެގ  ޝުކުރިއްޔާރަށް  ވަރަށް    ޑަށް  އިނޭގ  އަޅުަގނޑަށް  ބިޒީ  އިނޭގތ . 

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަ.  ވީމަކޮޅު ދެއްުގތުވަ   މިވެސް، ކަން  ވަސްކޮޅެއްދު

_______________ 

 

 

  

 

 

 

 




