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 (މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ރައީސް، ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސް ޅީބަޔާގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19
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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللال وسرالم على الة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން. ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގަިއ  5މެންބަރުން. ސަލާމުގައި  41 ޖުމުލަ ތިއްބެވީ ަވޑަިއގެންތު ހާޒިރުވެވަގު މި

ގެން ވީ ޅެއްަގއި ަވޑައި ރުފުދު؛ ރަސްމީ ދަތު، މުޙައްމަދު ނަޝީހަމައެކަނި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

 އުކުޅަުހގައި.

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/42/އޖައކީ، އެޖެންޑާގެ ރޭމި

 

 ގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން ހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ގަރާރު. މަޖިލީ 4

 

 :ންވުކެ ދެއް ން ވާހަކަރިޔާސަތު

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ލާނަން. ދުވާފަރު ާދއިރާެގ އިހޭ ގަރާުރގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވަ ޢާރަފުކުރަންޖެ މަޖިލީހަށް ތަ

 އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެޭވނެ އުޖޫރަ ކަނަޑއެޅުމާ ުގޅޭ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިސްާމއީލް އަޙްމަދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ

 ނޑު މި ިއއްވީ.ފުރަތަމަ ކިޔުން އަުޅގަ ހަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރުގެގޮތުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މޯލްިޑވްސް ބްޯރްޑކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުެގ ދެ  ،ހުށަހަޅާ ކަންކަމުެގ ތެރޭގައި އަންގާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތން  -{6.1}

އެ ކޮމިޝަނުގެ  ،ިޅގެންގު ހުށަހެޅުމާގައި އިސްތިއުފާ  2019ޖޫން  30އިން  2019ޖޫން  25މެންބަރަކު 

ވަަނ  6ގެ (ކާސްުޓކުރުމުގެ ގާނޫނުބްރޯޑް) 2010/16ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާތީމެއް ހުސްވެފައި ޤާކަމުގެ ދެ މަމެންބަރު

އްޔަންކުރެްއވުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރަކު ޢަ ،މަތީން މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

އެ  ،އްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާާސކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް  ުގޅޭމައްސަލައާ 

 ށް ދަންނަވަން. ނޑު އަމީންޢާއްމަެދއްވުމަށް އަުޅގައިއިްއވަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މޯލްޑިވްސް  ،މުޙައްމަދު ނަޝީދަށްރައީސް،  .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް

 ށަހެޅުއްވުމާ ަގިއ އިސްތިއުފާ ހު 2019ޖޫން  30އާއި  2019ޖޫން  25ކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަންގެ ދެ މެންބަރަކު ބްރޯޑް

 2010/16ގާޫނނު ނަންބަރު  ،ވާތީމެއް ހުސްވެފައި ޤާ މަކަމުގެ ދެ ެގ މެންބަރުގުިޅގެން އެ ކޮމިޝަނު

ޯމލްޑިވްސް ބްޯރޑްކާސްޓިްނގ  ،މަތީން ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއިވާ ގޮުތގެ 6ގެ (ކާސްޓުކުރުުމގެ ގާނޫނުބްރޯޑް)

ދެއްވި ބޭފުޅުންެގ އިޖާބަ ލާނުކުރުމުން އެަކމަށްޢުމުކޮށް އިޓަަކއި ާއއް ކޮމިޝަނަށް ދެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް

އެކު ސިޓީއާ  އިްސަކންދޭ ތަރުތީބުން މިއަުޅގަނޑު ބޭފުޅުންގެ މަުޢލޫމާތު އެ ކޮމިޝަނަށް ަޢއްަޔންކުރުމަށް  އެ ނަންފުޅާއި 

 -3 .ޑޭޒީފެހި ލްމީ ގ.ޙި މުަޙްއމަދު އަލްފާޟިލް -2 .މަްސއޮިޑގެ އަލްފާޟިލާ ޝިފްލާ އިބްރާހީމް، ގ. -1ފޮނުވީމެވެ. 

 -5 .ހިންނަވަރު ޅ. ލް ޢަލީ ޔޫސުފް، ބާރަނާއަލްފާޟި -4 .ތިނަދޫ ސަނީޑޭލް ގދ. ،ޤައިޞް  މަދުއަޙްއަލްފާޟިލް 

އަލްފާޟިލް  -7 .ަރސްއައިން އަލްފާޟިްލ އަޙްމަދު ފައިރޫޒު، މއ. -6 .އަޅިފެހި އަލްފާޟިލާ ޢާމިލާ އާދަމް، މއ.

 .ހިތަދޫ ސ. ،ސްޓަރސެވަންރު، ޠާހިއިޝަތު ދިޔާނާ ޢާއަލްފާޟިާލ  -8 .ބޫދޫފ.ދަރަފަރު ރަޝީދު، ފަތަނގުމާެގ، ޢުޖަ

ދަފްތަރު  ،މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ަނފީޒް -10، ހއ.ހޯރަފުށި. މަންޒިލްޢުދާ ަސލީމް، ރަބީޢުސަ އަލްފާޟިލާ -9



3 

 

އަލްފާޟިލާ ޔުސްާރ  -12 .2345އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު  ލަޠީފްއްއަްލފާޟިލް ޢަބްދު -11 .14596ނަންބަރު 

އަލްފާޟިލް  -14 .މަށިވެލި އަލްފާޟިްލ އިބްރާހީމް އަޝްރަފް، ވ. -13 .ލިއަޙްމަދު ޖަނބުރޯޒުެގ، ގދ.މަޑަވެ

 -16ވެލިދޫ.  ގެ، ނ.ލާއިޝަތު ލީޒާ، ލޯރަލްޢާއަލްފާޟިލާ  -15 .ޅުދުއްފުށިކު ތީނިެގ ހދ.އްވަ  ،ރައްޔާންهللا ޢަބްދު

 -18ހާވިލާ.  ، މ.މޫސާ ރިޟްވާން އަލްފާޟިލް -17ހައުސް.  ބިއުޓީ މ.ޤު، މުޝްތާޔަމާން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

ޢަލީ އަލްފާޟިލް  -20ހާފްސީ.  މިނާ އާދަމް، ގ.ޢުއަލްފާޟިލާ މު -19 ޝާއަލި އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ގ.

 -22އިދޫ. ލަ.ކަލއިްޓ، ލަނިއު، މަޢުރޫފްއަޙްމަދު އަލްއުްސތާޛު  -21 .5312 ނަންބަރު ދަފްތަރު ،ސަމްޢާން

ފާޠިނާ ޤާސިމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު  އަލްފާޟިލާ -23ރީނދޫކޮާކގެ.  ނިކު، ހ.އިޝަތު ޙުަސއިންމަޢާ އަލްފާޟިލާ

ތިނަދޫ.  ގދ.އޯޝަންރީޑް ، هللاހިދާޔަތު އަލްފާޟިލް  -25، މ.އަސަލް. ންޢޫމްއަލްފާޟިލް މުަޙއްމަދު ޝަ -24 .4055

 .ލާރޮނދިވި ، މއ.ސާޖިދުއިސްމާޢީލް އަލްފާޟިލް  -27ާލެގ ބަކަނޑު ، މއ.ލްކީޝްއިޝަތު ތަޢާއަލްފާޟިލާ  -26

 ބޭބީހައުސް، ޅ. ،ސަޢީދުޢަލީ އަލްފާޟިލް  -29 .ެފހެންދޫ ބ. ،، ނައިްޓވިލާނޫންސައަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  -28

މްޒާ ޙަމް އިބްރާހީ އަްލއުސްތާޛް -31އިނގުރައިދޫ.  ްސވިލާ، ރ.ކީއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައުޒަމް،  -30 .ނައިފަރު

އަްލއުސްތާާޛ  -33 .މަރަފުށިތި  ، ތ.މަނިކު، ކުޅިފަސްބްާރހީމްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އި -32 .ސުރުމުތި ، ގ.ލީލްޚަ

 .8946ދަފްތަރު ނަންބަރު  ޒީޒު،ޢަފިޔާ ޢަބްދުލްޢާ އަްލުއސްތާޛާ -34 .އުނގޫފާރު ރ.ނަޝޭމަން  ،ދާސާމަރިޔަމް 

. މީދޫ ސ. ކާިރގެޙަސަން ،ފަރްާހދުމުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  -36އިުރަވއިެގ  މ. ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޝީދު -35

 މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮެތއްގެ  ިއ،ދެްއވައިވާ ނަންފުޅުތަްއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ ވީމާ، މަތީަގއި 

ދެއްވުްނ ެއދި ދެންނެވީމެވެ. އިޙްތިރާމު މަތީން އެ ކޮމިޝަނަށް ޢަްއަޔންކުރައްވާެނ ދެ ބޭފުޅެްއގެ ނަންފުޅު ފާސްކޮށް

 ދިމްކުމް. އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. ޚާ، 2019ޯއަގސްޓު  21، 1440ޛުލްޙިއްޖާ  20ބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢާއްމު އެ އިްއވެިވ ދެންެމ އަމީން ފުކުރައްވާތީ!މާ ؛ވަނަ މާއްދާގެ  93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ވާކަން ދަންނަވަން. މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވަން ނިމިފައި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގަިއ ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -{6.2}

މަޖިލީހަށް ވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުްނގެ ގުވެިރވާ ަބއިނަލްއަ ތުން ބައިހިންާގ ފަރާވެރިކަން 

 ،ވާތީމަތީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ ،މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހުއެ  އި،ހުށަހަޅަ

ކުރުމާ މެދު ގުދީސްއިން ތަދިވެހިރާއްޖެ "ންސްމިއުނިޝަކްލަސްޓަރ  ކޮންވެންޝަން އޮން ޑް ނޭޝަންސްޔުނައިޓެ "

 އެ މަޖިލީހާ  ،މަށްދިރާސާކޮށް ގޮތެްއ ނިންމު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ
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ށް ވުމަދެއް އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީުފޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ޮފނުވުން. 

 ޅުގަނޑު އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ކްލަސްޓަރ މުަޙއްމަދު ނަޝީދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ،ރައީސް .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް

ނުޑކޮށް ބެހެއްޓުްނ ގަ އަދި ،ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމާ ،އުފެއްދުމާއި  ،ބޭނުންކުރުމާއިމިއުނިޝަންސް 

ގޮތުްނ  ގުޅޭ  ތަެކތި ނައްތާލުމާ މިފަދަ ،ކުރުމާއިގޮތުން ހޭލުންތެރި ގުޅޭ މިއިން ލިބިދާެނ ެގއްލުންތަކާ ،މަނާކުރުމާއި

ހަދާއެްއ ފަިއވާ މުޢާއިލާވާމީ ގޮތެްއަގއި އެކުަލވަގުއުމަްށ އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުްނ ބައިނަލްއަ ޤައުމުން އަެނއް ޤަ އެއް 

ދިވެހިރާއްޖެިއން  "ޔުނައިެޓޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލަސްޓަރ މިއުނިޝަންސް" ،ގަިއވާކަމު

ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގަިއ  ަވނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 2019 އޯަގސްޓު 27ގޮތުްނ  ުގޅޭ ކުރުމާގުދީސްތަ

ދިވެހިރާއްޖެއިން  "ޓަރ މިއުނިޝަންސްުޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެްނޝަން އޮން ކްލަސް" ،ކުރެްއވުމަށްފަހުމަޝްވަރާ

 ދައުލަތުގެ ނަމުގަިއ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން . ދިވެހިވެކުރަން ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ކަމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެގުދީސްތަ

އެ މަޖިލީހުން  ،އިހުށަހަޅަ ށްރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ  ،ވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީގުބައިވެިރވާ ބައިނަލްއަ 

ގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު އެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތެްއގެ މަތީން 

ުޔނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ކޮންެވންޝަން އޮން ކްލަސްޓަރ " ،ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާތީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 93

ޓަަކއި ރައްޔިތުްނެގ ކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށްގުދީސްދިވެހިރާއްޖެިއން ތަ "މިއުނިޝަންސް

އެ މައްސަަލއާ މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮެތއް މި އޮފީހަށް  އި،ދެްއވަ އިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

 "ސްޓަރ މިއުނިޝަންސްޔުނައިެޓޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮން ްކލަ"ެދއްވުން އެދެމެވެ. އިއަންަގވަ

ިއވާ މަޢުލޫމާތު ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ަތްއޔާރުކުރަްއވާފަ ގުޅޭ ކުުރމާގުދީ ސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ

 27، 1440ޛުލްިޙއްޖާ  26ބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޤައެކު އަރިސްކުރީމޭ. އިޙްތިރާމު ސިޓީއާ ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި

 މް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. މްކުޚާދި، 2019އޯގަްސޓު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނީ. ުކގެ ކޮމިޓީައށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފޮނުވުއުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަޤަމި މައްސަލަ 

މުގަިއ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަ ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -{6.3}

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ،ވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީގުާގ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ަބއިނަލްއަ ވެރިކަން ހިން

 ވާތީ،އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ،ފާސްކުރުމަށްފަހުއެ މަޖިލީހުން  އިޅަހުށަހަ
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.އައި.ީސ( ވިމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އޯސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ ޯއަގނައިޒޭޝަ

މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުްއވާފަިއވާ ންގެ ކުރުމާ މެދު ަރްއޔިތުގުދީސްއޯގަަނއިޒޭޝަްނ ދިވެހިރާއްެޖިއން ތަ

އްާޔގެ ުވން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިާދއިމީ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުގުޅޭ މައްސަަލއާ  އެ ،މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ގޮތެްއ ނިންމުމަށް

 ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އަމީންޢާއްމު އިއްވާލަެދއްވުން އެދެން.

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އޯ.އައި.ީސ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.  .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް

 ،ލާަފއިވާ އިދުގައި އެކުަލވަްޤޞަކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަހުނަރުވެރިކަމާއި ބާުރވެރި އުމުތަކުގައި އަންެހނުންގެޤަމެންބަރު 

އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.އައި.ީސ( ވިމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ ޯއަގނައިޒޭޝަން އޮފް

 ވަޒީރުްނގެބޭްއވުނު  ދުވަހުވަަނ  2019ޯއގަސްޓު  27 ގޮުތން ގުޅޭ ކުރުމާގުދީސްިދވެހިރާއްޖެިއން ތައޯގަަނއިޒޭޝަން 

ލާމިކް ކޯޕަރޭޝަްނ ސްޓެޓިއުްޓ އޮފް ދަ ޯއގަަނއިޒޭޝަން ޮއފް އިސް ،މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަްޝަވރާކުރެްއވުމަށްފަހު

ކުރަން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވަނީ ގު ދީސްދިވެހިާރއްޖެއިން ތަ )އޯ.ައއި.ސީ( ވިމެން ޑިވެލޮޕްަމންޓް އޯގަނަިއޒޭޝަން

ވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ މައްޗަްށ ގު ންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ަބއިނަލްއަ ފައޭ. ދިވެހި ދައުލަތުެގ ނަމުގައި ވެިރކަން ހިނިންމަވާ

އެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ  ،އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށްފަހު އި،ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ ،ކުރަންވާނީޢަމަލު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާތީ  93ޤާނޫނުއަސާީސގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޖޭގެ ދިވެިހރާއްކަމަށް މަތީން  ގޮތެްއގެ

ލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.އައި.ީސ( ވިމެން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ ޯއަގނައިޒޭޝަން އޮފް އިސް

ަރއްޔިތުްނެގ  ޓަަކއިހޯއްދެވުމަށް ންރުހުރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު  ރުމާކުގުދީސްިދވެހިރާއްޖެިއން ތަ އޯގަަނއިޒޭޝަން

އް މި އޮފީހަށް އެ ަމއްސަލައާ މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮތެ  އިދެްއވަ އިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ 

ެދއްވުން އެދެެމވެ. ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ އޯގަަނއިޭޒޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން )އޯ.އަިއ.ސީ( ވިމެްނ އިއަންަގވަ

ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓްީރ އޮފް ފޮރިން އެެފއާޒުން  ުކރުމާގު ދީސްދިވެހިރާއްޖެއިްނ ތަޕްމަންޓް ޯއގަަނއިޒޭޝަްނ ޑިވެލޮ

ބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޤައެކު އަިރސްކުރީމޭ. އިޙްތިރާުމ ސިޓީއާ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މިތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާ 

 ޚާދިމްކުމް. ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.، 2019ޯއގަސްޓު  27، 1440ޛުލްޙިއްޖާ  26

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުޅުންތަކުގެ ޮކމިޓީއަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ފޮނުވަނީ. ރިޖީ ޚާ އުމީ ަސލާމަތާއިޤަމި މައްސަލަ ވެސް 

ިއ ލަތުގެ ނަމުގަދިވެހި ދައު ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -{6.4}

 ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ،ވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީގުވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ަބއިނަލްއަ 
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 ،ވާތީއެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަީތން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ،ރުމަށްފަހުއެ މަޖިލީހުން ފާސްކު އި،ހުށަހަޅަ

ން އޮން ދަ ަރއިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްްޑ ޮއން އަ ކޮިމއުނިކޭޝަންްސ ލް ުޓ ަދ ކޮންވެންޝައޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯ

ކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ގު ދީ ސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ.ީސ( ޕްރޮސީޖަރ )އޯ.ޕީ.ސީ.އާރު

ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުން.  އާއެ މައްސަލަ ،ދިރާސާކޮށް ގޮެތއް ނިންމުމަށް ،ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ 

 އަމީންޢާއްމު އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން.  ފުޅުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީ

 

  އިްއެވވުން:މޭޒުން އިދާރީ

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ. ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީަދށް ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް

އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ  ،ކޮންވެންޝަން އޮންދަ ރަިއްޓސް އޮފް ދަ ޗައިްލޑް ސީ.އާރު.ސީގެ ދަށުން އުފައްދާަފއިވާ 

.ސީ( އިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮްނ އަ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރ )އޯ.ޕީ.ސީ.އާރުކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރަ

ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުނު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުެގ  2019ގަްސޓު އޯ  27 ގޮތުން ގުޅޭ ކުުރމާގުދީ ސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ

ން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ަދ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދަ ކޮންވެންޝަ ،ޖަލްސާގައި މަްޝވަރާކުެރއްުވމަށްފަހު

 ންކުރަގު ދީސްިދެވހިރާއްޖެއިން ތަ.ސީ( ޗައިލްޑް އޮން އަ ކޮމިުއނިކޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރ )އޯ.ޕީ.ސީ.އާރު

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ަވނީ ނިންމަވާފައޭ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ 

އެ މަޖިލީހުން  އި،ހުށަހަޅަ ށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ،ކުގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީވާމީ މުޢާހަދާތަގު ބައިނަލްއަ

މަީތން ކަމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ގެނިންމަވާ ގޮތެއް އެ މަިޖލީހުން  ،ފާސްކުރެްއވުމަށްފަހު

ލް ޓު ދަ ކޮންެވންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮޕްަޝނަލް ޕްރޮޓޮކޯ  ،ވާތީވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި  93

ކުރުމާ މެދު ގުދީސްރާްއޖެއިން ތަހިދިވެ.ސީ( އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮން އަ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރ )އޯ.ޕީ.ސީ.އާރު

ދު އެ މައްސަލައާ މެ އި،ެދއްވަ އިޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް

ދަ  ޮއޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ޓުދެްއވުން އެދެމެވެ. އިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ގޮެތއް މި އޮފީހަށް ައންގަވަ 

.ސީ( ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އޮްނ އަ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރ )އޯ.ޕީ.ސީ.އާރު ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ

ޒުން ަތްއޔާރުކުރަްއވާފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާގުޅޭ ގޮތު ކުުރމާގުދީ ސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ

 27، 1440ޛުލްިޙއްޖާ  26ބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ޤަ މޭ. އިޙްތިރާމުއެކު އަރިސްކުރީސިޓީއާ ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި

 ، ޚާދިމްކުމް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 2019އޯގަްސޓު 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ޮކމިޓީއަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ފޮނުވަނީ. ޚާއުމީ ަސލާމަތާއި ޤަމި މައްސަލަ ވެސް 
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގަިއ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 93ވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދި -{6.5}

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ،ށް ޢަމަލުކުރަންވާނީމީ މުޢާހަދާތަކަގުވާވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ަބއިނަލްއަ 

 ،ވާތީ ބަޔާންކޮށްފައިޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަމަށްއެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ މަ  އި،ހުށަހަޅަ

 މަޖިލީހުގެ ރުހުން މެދު ރައްޔިތުންގެ ކުރުމާ ގުދީސްދިވެހިރާއްޖެއިން ތަ ،ނޭޝަންސް އަރްމސް ޓްރޭޑް ޓްރީޓީޔުނައިޓެޑް 

 އެ ން. ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުހޯދުމަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ސިޓީފުޅު އަމީންޢާއްމު އިްއާވލަދެއްވުން އެދެން. ،ސިޓީ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ކޮންވެންޝަަނލް ޙައްމަދު ނަޝީދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް. ރައީސް، މު

ފެންނަ  ދެފުށް ،އުމުތަުކގެ މެދުަގއި ެއއްބާރުލުން އިުތރުކުރުމާއިޤަމެންބަރު ކުރާ ވާމީ ިވޔަފާރިގު ްލއަހަތިޔާރުގެ ބައިނަ

ޔުނައިެޓޑް " ،ވާ މުޢާހަދާއެއް ކަުމގަިއވާލާފައި އިަޓކައި އދ.ިއން އެކުލަވަ ޒިންމާދާރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުްނ ކުރިއެރުވުމަށް

ވަނަ ދުވަހު  2019ގަސްޓް އޯ  27ގޮތުން  ގުޅޭ ތަްސދީގުކުރުމާ ޖެއިންދިވެހިރާއް "ނޭޝަންސް އަރމްސް ޓްރޭޑް ޓްރީޓީ

ޔުނައިޓެްޑ ނޭޝަންސް އަރމްސް ޓްރޭްޑ "، ބޭއްވުނު ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާަގއި މަޝްވަާރކުެރއްވުމަށްފަހު

ލަތުގެ ނަމުގައި ހި ދައު. ދިވެކަމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައޭންނަވާ ން ފެނިވަަޑިއގަަތސްދީގުކުރަ ދިވެހިރާއްޖެއިން "ޓްރީޓީ

 ށްރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ،ނީމަލުކުރަންވާޢަ ވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ މަްއޗަށްގުވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބަިއވެރިވާ ަބއިނަލްއަ 

ކަމަށް ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ންގޮތެްއގެ ަމތީ ހުން ނިންމަވާއެ މަޖިލީ ،އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވުމަށްފަހު އި،ހުށަހަޅަ

ޔުނަިއޓެޑް ނޭޝަންސް އަރމްސް " ، މާއްާދގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީވަނަ 93އްޔާގެ ގާނޫނުައސާީސެގ ޖުމްހޫރި

ޓަަކއި ރަްއޔިތުންގެ މަށްވުދެއްމެދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯ ކުރުމާދިވެހިާރއްޖެިއން ތަސްދީގު "ޓްރޭޑް ޓްރީޓީ

ގޮެތއް މި އޮފީހަށް  މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ ަލއާއެ މައްސަ ،ހަޅުއްވައިދެްއަވއިހުށަ ށްމަޖިލީހަ

 ގުޅޭ ތަސްދީގުކުރުމާ ިދވެހިރާްއޖެއިން "ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އަރްމސް ޓްރޭޑް ޓްރީޓީ"އަންަގވައިެދއްވުން އެދެމެވެ. 

އެުކ އާގެ ކޮޕީ މި ސިޓީލޫމާތު ކަރުދާހުޢުވާަފއިވާ މަން ތައްޔާުރކުަރއްޒުސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާގޮތުން މިނި

 ،ޚާދިމްކުމް .2019ގަސްޓް އޯ  27 ،1440ޛުލްޙިއްޖާ  26އެދެެމވެ.  ޤަބޫލުކުރެއްވުން ތިރާމްހުއަރިސްކުރީެމވެ. އި

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް. 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 . ފޮނުވަނީ މިގުޅުންތަކުގެ ޮކމިޓީއަށް  ޖީރިޚާއުމީ ަސލާމަތާއި ޤަވެސް  މި މައްސަލަ
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގަިއ  ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި 93ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -{6.6}

 ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ،ށް ޢަމަލުކުރަންވާނީމީ މުޢާހަދާތަކަގުވާވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ަބއިނަލްއަ 

ޓްރީޓީ " ،ވާތީ އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތީން ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި ,ސްކުރުމަށްފަހުއެ މަޖިލީހުން ފާ އި،ހުށަހަޅަ

 މަޖިލީހުގެ ރުހުން މެދު ރައްޔިތުންގެ ކުރުމާ ގުދީސްދިވެހިރާްއޖެއިން ތަ" އޮން ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ނިއުކްލިއަރ ވެޕަންސް 

މުގެ ގުޭޅ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވު މުމަށް އެ މައްސަލައާދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ިނން، ްއސަލަހޯދުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މަ

 އިްއވާލަދެްއވުން އެދެން.ސިޓީފުުޅ އަމީންޢާއްމު ، ންކުރި

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ނިއުކްލިއަރ މެވެ. ޙައްމަދު ނަޝީދަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް. ރައީސް، މު

ޓްރީީޓ އޮން ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް "މުޢާހަދާއެއް ކަުމގަިއވާ، ނީ ގޮތުން ބާރުލިބިދޭ އްތާލުމަށްޓަކައި ާގނޫހަތިޔާރު ނަ

ވަނަ ދުވަހު ބޭްއވުުނ  2019ގަސްޓް އޯ  27ގޮތުން  ގުޅޭކުރުމާ ގުދީސްދިެވހިރާއްޖެއިން ތަ" ނިއުކްލިއަރ ވެޕަންސް

ޓްރީޓީ އޮން ޕްރޮހިބިޝަން އޮފް ނިއުކްލިއަރ "، ހުސާގައި މަޝްވަާރކުރެްއވުމަްށފަވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލް 

. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަުމގައި ކަމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައޭންަނވާ ން ފެނިަވޑަިއގަަތސްދީގުކުރަދިވެހިާރއްޖެއިން " ވެޕަންސް

 ށްރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ،ނީންވާމަލުކުރާޢަ ގެ މަްއޗަށްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގުވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބަިއވެރިވާ ަބއިނަލްއަ 

ކަމަށް ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ންގޮތެްއގެ ަމތީ ހުން ނިންމަވާއެ މަޖިލީ ،އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވުމަށްފަހު އި،ހުށަހަޅަ

ބިޝަން އޮފް ޓްރީީޓ އޮން ޕްރޮހި" ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ 93ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަާސސީެގ 

ޓަކަިއ މަށްވުދެއްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރުހުން ހޯމެދު ކުރުމާ ގު ދީސްިދެވހިރާއްޖެއިން ތަ" ސްނިއުކްލިއަރ ވެޕަން

ގޮތެއް މި  މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާ އެ މައްސަަލއާ ،ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއަވއި ށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ " ނިއުކްލިއަރ ވެޕަންސްހިބިޝަން އޮފް ޓްރީޓީ އޮން ޕްރޮ"ން ެއދެމެވެ. އޮފީހަށް އަންގަަވއިދެްއވު

ލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ކޮޕީ މި ޢުން ތައްޔާުރކުރަްއވާފަިއވާ މަޒުސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ ގޮތުން ިމނި ުގޅޭކުރުމާ ގުދީސްތަ

 .2019ގަސްޓް އޯ  27 ،1440ޛުލްިޙއްޖާ  26މެވެ. ެއދެ ޤަބޫލުކުރެއްވުން ތިރާމްހުެއކު އަރިްސކުރީމެވެ. އިއާސިޓީ

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް.  ،ޚާދިމްކުމް

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 . ފޮނުވަން ގުޅުންތަކުގެ ޮކމިޓީއަށް ރިޖީޚާއުމީ ަސލާމަތާއި ޤަވެސް  މި މައްސަލަ

 ގޮުތގެ  ަގިއވާ )ށ( ވަނަ މާއްދާގ22ެގާނޫނު(ގެ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަނިޑޔާރުންގެ  2010/13ބަރު ގާނޫނު ނަން -{6.7}

މުން ގާރުކަމުގެ މަފަނޑިޔާ ދީދީهللاޢަބްދުޛު ރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާކޯޓުގެ ފަނޑިޔާ އްޖޭގެ ސުޕްރީމްދިވެހިރާ ،ންމަތީ
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ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ . ރައީމައްަސލަ ފަިއވާގޮތުން ުޖޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިަޝނުން ފޮނުއްވާ ގުޅޭ  ވަކިކުރުމާ

ޖުޑީޝަްލ  !ކުރައްވާތިމާފު)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އްމު އިްއވަވާލަެދއްވުްނއެދެން. ޢާނުއްވާފަިއވާ ިސޓީފުޅު ައމީންފޮ

 ވާލަދެްއވުން އެދެން. ރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ސިޓީ އިއް ސަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

އްޖޭގެ ދިވެހިރާ ށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު ައރިހަށް، ވެދުން ސަލާމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް

)ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2010/13ބަރު ގާނޫނު ނަން ،މެދު އާދީދީهللاޛު ޢަބްދުރު ޮއނަރަބަލް އަލްއުސްތާފަނޑިޔާ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

 ،ވާދީބީ ފިޔަވަޅުކަމުަގއި އުވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގަިއާވ ތ39ަމިހާރުެގ  ،ވަނަ މާއްދާ 36ކުީރގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު(ގެ 

ޛު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާ އުސޫުލން ގަިއވާގެ )ށ( އްދާވަނަ މާ 22ނޫނުގެ ކުުރމަށް އެ ގާވަޒީފާއިން ަވކިފަނޑިޔާރު 

  މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު ،ށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްމުން ވަކިކުރުމަޤާރުކަމުގެ މަފަނޑިޔާ ދީދީهللاޢަބްދު

267/19/JSC-B-CB (27  ު2019އޯގަްސޓ) ިކައި ތިަޔ ޓަކުރުމަށްޒުން އެކަން ތަންފީގެޅިގު ނިންމުމާ  ންމުމުން ނ

ތަޙުޤީުޤ   D-TC80-1/TF6/2019/13މަޖިލީހަށް ފޮނުވީމެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރި ޮކމިޓީގެ ނަންބަރު

ޔާުރ ރުޞަތުގައި ފަނޑި ށް ދެުވނު ފުރިޕޯޓުގެ ކޮީޕއަާކއި، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް މަްއސަލަ ރައްދުވާ ފަނިޑޔަ

  JSC-B-CB/19/267 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލިއގެ ޮކޕީއަކާިއ، ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު ދާރީވުމުން ޖަވާބު

ެއުކ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ މި މައްސަަލއާ މި މައްސަލައާ ،ނިންމުމުގެ ކޮޕީއެްއގެ އިތުރުން

هللا ޢަބްދު  ،ޚާދިމްކުމް .2019 ޮއގަސްޓް 27 .1440ޛުލްިޙއްޖާ  26ވެ. މެއެދެ ވުންޤަބޫލުުކރެއް ރާމްތިޙްއިފޮނުވީމެވެ. 

 ރީފް، ކޮމިޝަންގެ ރައީސް. ޢަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޮނުވަނީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް.  އަޅުގަނޑުމެން ަވގުތުން މި މި މައްސަލަ

ސްރީލަންކާގެ ބޮުޑަވޒީރު ހިޒް  ،ހަމަޖެހިފައިވާ ށްުކރެއްވުމަިޒޔާރަތްފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ާރއްޖެއަށް  -{6.8}

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ އި، ސިންހަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރާތްކުރަްއވަ އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ރަނިލް ވިކްރަމަ

ުޅގަނޑުމެްނ މި މައްސަލަ އަސަލަ. އެުރވުމުގެ ަމއްވަތުޢުކުެރއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަތަގުރީރު

ށް އަޅުގަނޑު މި މި ބަހުސަ ލާއަށް.ޙަލަނީ ބަހުސްގެ މަރުއިޔާސަތުން މި ހުށަހަޅަނީ. އަދި އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުޅުވަރި

 އި ގަ  10:30ވޯުޓ ރޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން މި ،ށްފަހު މިކަމުގެ ވޯޓު މިެނޓު ހޭދަކުރުމަށް. ބަހުސަ 15ލަ ގަސްތުކުރަނީ ޖުމު

 .ޢާޡިމް ޢަލީ ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މެދުހެންވޭރުމެދު  ަނގާނަން. އްވޯޓެ
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ސްރީލަންާކެގ  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރަމާނަ ދަރުފުޅެއްގަިއ ރާއްޖެއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ސިންހަ ރާއްޖެއަށް ަވޑަިއގެން، މި މަޖިލީހުގަިއ ލް ިވކްރަމަސީ މިސްޓަރ ރަނިހިޒް އެކްސެލެން  ަވޒީރުބޮޑު

ދެ  ގެއަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ. ށް ކަށް ާދކަިދގު ބަހުސަ ގޮުތަގއި މާ ގޮތުްނ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ގުޅޭ  ތަގުރީރުކުެރއްވުމާ

ދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ . އައުމުޤަ ްއބަފާ ދެެއއްބަނޑުއެ  ،ެއކުވެރި  ،ވަރަށް ގާތް ޙަޤީޤަތުގައިއުމަކީ ޤަ

އުމަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ދަތިއުނދަގޫ ޤައުފަލެއްަގއި، އަދި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ހިތާމައެއްަގއި ވެސް އަދި އެ 

ުތގަިއ ުޑއެއްބަފާ ގޮއުމު ެއކުަގއި ެއއްބަނޤަ ދެ  ގެވެްސ އަުޅަގނޑުމެންކަމެއްަގއި ވެްސ، އަިދ ކޮްނމެ އުފަލެްއގައި 

ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖެއަްށ ަވޑަިއގެން  ައޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ، ުގޅުންހުރީތީވެ ދިއުމާދާކަތްކުރަމުންމަސައް

.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވެސް އެމް ހަމަ ޔަޤީނުން ،ރީރުކުރެއްވުމަކީ ައޅުގަނޑުމެންޤުމި މަޖިލީހުގައި ތަ

އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ައޅުގަނޑުމެންެގ މަސަްއކަތްތައް  .ރައީސް އް. އިްއޒަތްތެރި އެދުމެއެދޭނެ

 .ަބއިވަރު ަމސައްކަތްތަެކއް. ރަްއޔިތުންެގ އުއްމިދުތައް އެހާމެ ބޮޑު ،މަސައްކަްތތަކަކީ ބޮޑެތި ވާކުރިއަށްޭރވިފައި 

ކުރަނީ، ގަބޫލުއަުޅގަނޑު  ،މުންން އެހާމެ ބޮޑު. އެހެންކަދޭތެރޭގަިއ ދެކޭދެކު ޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނާރައް

ައޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް މަސަްއކަތްތައް ވަރަށް ވެސް ގިނަ. ނަމަވެސް  ލިއިއެޖެންޑާއަށް ބަލަ ރޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ންނަށް މި އެޖެންޑާ ނަމަވެސް ައުޅގަނޑުމެ  ެފށިގެން ތިބިގަިޑއިރު މިރެއިން 24ރޭ މިތާ  އަޅުގަނޑުމެން މި

އެދެނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު މި ،އަޅުގަނޑުމެން  ، ދަތިކަމެއް. އެހެންކަމުންނިންމާލުމަކީ ވެސް

ގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅު ،ކުރުކޮށްލައި އަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސް ،ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

 މި ސިންހަލެންީސ ރަނިލް ވިކްރަމަޑުަވޒީރު ހިޒް އެކްސެނުވާނެ ސްރީލަންާކގެ ބޮ  ބޭނުމެއްއެންމެ މެންބަރަކު ވެްސ 

ެވސް ވިދާޅުވާެނ މެންބަރަކު ހުއްެޓކޭ ައޅުގަނޑަކަށް  ެދކޮޅަށް އެންމެ ަބހެއް ރީރުުކރެއްވުމާޤުތަނަށް ވަަޑއިގެްނ ތަ

 ސިޔާީސ ަތކުަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާން މިދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ިސާޔސީ ކަންތައްނުދެންނެވޭނެ. އެހެ

ނޫނީ އެހެން  ،ރައްކާވާން، ކަމެއް ދިމާވެގެން ފިލަން. ކަމެއް ނެތް  ވަކި ޕާޓީެއއް، ަވކި ބައެއް ބަލާނެ ؛ފަރާތްތައް

ުޑވަޒީުރގެ އެހީތެރިކަން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތަަނކީ ެއއީ. ެއ ބޮ ްއޔާ ައުޅގަނޑުމެން ޮގސް އަރާގޮތެއް ހޯދަންެވއްޖެ

 ނެތް. އެ ބޮުޑަވޒީރުގެ އެހީތެރިކަން ކޮންެމ ށްނެވޭކަކޭ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދެން އެންމެ ބޭފުޅަކަށް ުނލިބެއެސިޔާސީ

، ލިބެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ ،ނެތް ަވކި ބައެއް ބަލާނެ ކަމެއް ،ވަިކކުލަެއއް ،ވަކި ޕާޓީއެއް  ؛ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް

އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ،ސް ކުރުކޮށްލުމަށްޕީގެ މެންބަރުން މި ބަހުޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން އަުޅގަނޑުމެންގެ އެމް.ީޑ.އަ

ދުކުާރ މިކަމަްށ އަޅުގަނޑުމެން ތާއީ ،ގެންދިއުމަށް އިތުރަށް މި ބަހުސްގައި ަބއިވެރިުނވެއެޖެންޑާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޅގަނޑު ދަންނަަވން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އަ ަގއިވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސގެ އަރިހު
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

މާ ދިުގ  .ީއދުކުރުމުގެ ގޮތުންމަށް ތާވެސް މިކަ ކަްށ އެދުނީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތަ

ެއކު ކީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އުފަލާސްރީލަންކާގެ ބޮޑުަވޒީރަ ނެތް.  ވާހަކަެއއް ދަްއކާނެ ބޭނުމެއް

ހަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީ ؛ކަމުގައި ދަންނަވަމުން ނަވާނެ ބޭފުޅެއްބާ ދަންޙަމަރު

 ވާހަކަކޮޅު ކުުރކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ިއއްޒަެތއް ކަުމގަިއ ދަންނަވަމުން ޝަރަފަކާއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އާދަމް ޝަރީފްރު ާދއިރާގެ މެންބަ މަޑުއްވަރީ

ސްރީލަންކާއަކީ  ،ވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެން

ން ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ހުރިހާ ގޮތަކު ،ވަރަށް ގާތް ،ޓެރިއްގޮތަކުން ވެސް ވަރަށް އަވަ  ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ޕާޓީ މަލްޓި ގޮތެްއަގއި  ޚާއްޞަޙުރަޝްސިޔާސީ މަ ްއޖޭގައިއަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާ ،ކަން ފޯރުކޮށްދޭވަރަށް އެހީތެރި

ވެްސ  އަދި މިއަދު .ުއމެއްޤަދިަޔއިުރ އެކަމުަގއި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޑިމޮކްރެސީ ފެށިގެން

ހަމަ އީ ، އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި މިއެހެންވީމާ ުގޅުމެއް.  އޮތީ ވަރަށް ގާތް މި އާސްރީލަންކާ  އިއަޅުގަނޑުމެންނާ

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމް އަދި ޕީ.އެން.ސީގެ ފަރާތުން ވެްސ  ކިޔަންޖެހޭބާޙައަޅުގަނޑުމެން މަރު

 ދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. މިކަމަށް ތާއީ

 

   ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

  .ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެންދޫމެންބަރު. ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ކުޝު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ހަމަ ދުުރގައި  ،ވަނީސިފަ ރަ ނޫނީ ސްރީލަންކާ ކަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އޮޅުދޫ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  .ގޮތުަގއި އުެމއްގެ ޤަެގ ގޮތުަގއި، ެދވަނަ އެހެންނަނަވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ހަމަ ދެވަނަ ގޭ  ،އޮތް
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 ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެކަމާ ،ގުިޅގެން އެތަން ފެނުނު ދާދި ފަހަކުން ސްރީލަންކާގައި ބޮމުގެ ހާދިސާތަކެއް ހިނގުމާ

، ައޅުގަނޑުެމންނަށް އިހުސާސްކުރެވުނީ ެއ  ދުށީމު. އެހެންވީމާޑުމެންޅުގަނމީހުން އަ ރުއި  އިކަރުަނއަޅަ ދޭތެރޭގައި 

އުުމގައި އެފަދަ ޤަހަމަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ،ކަމަކީ ވެްސ ެއއީ ައޅުގަނުޑމެންނަށް ވެސް  މީހުންނަށް ލިބޭ ހަމަ ދެރަ

އެީކގައި ސްރީލަންާކެގ އެއާ   ލިބޭ. ހަމަ ވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށްހިތާމަ މޮޅި އިޔާވާ ދެރަ ހިތާމަވެރިކަމެއް ހިނގީމަ

މީހުންނަށް ލިބޭ އުފަލަކީ، އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފާކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގަބޫލުކުރޭ. ހަމަ 

ތްތެިރ ދެންމެ އިްއޒަ ،ދިޔަޔަސްވާދަކުރަމުން އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެން ބައެއްކަހަލަ ކަންތަުކަގއި ެއ މީހުންނާއެއާ 

ފްލައިޓުގައި ނައްޓާލަން ރޭވެސް ހަމަ މާދަމާ ، ދަމެއް ބޮޑުވީމާގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކަމެއް ޅުވިމެންބަރަކު ވިދާ

 ރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެސްހޫއަމިއްލަ ނަމުގައި އަދި ޖުމްހަމަ އަުޅގަނުޑެގ  ، އަުޅގަނޑުއެހެންވީމާ .އޮތީ ހަމަ ކޮލަންބޯ

ކަމަށް  އެދުމެއްުކރެއްވުމަކީ ައޅުގަނޑު މެންވެސް ހަމަ އެދޭރީރުޤުން ތަގެ ބޮޑުަވޒީރު ވަަޑއިގެސްރީލަންކާ ށްމި މަޖިލީހަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.  .ބާ ދަންނަވަންޙަެއކަމަށް މަރު ،ވާތީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުިއްއޒަތްތެރި އިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ަމޖިލީހުން ވެސް ުގޅުން  އުމުތަކުެގ ދެމެދުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑު ވެްސ ޖެހޭނެ މަސައްަކތެއްކަން އަުޅގަ މެދުނުކެނޑި ކުރަންހަމަ ،އިމުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ޤާ

ތެރެއިން ެއއްކޮށް، ޚާއްަޞކޮށް ގާްތގުޅުެމއް ބޭއްވުމަީކ، ޭއގެ އުމުތަކާޤަޓެރި އްެއްއކޮށް އަވަ އެއާއަދި ހަމަ .ގަބޫލުކުރަން

ގާތް އެއް  ނޑުމެންނާްއކޮށް އެންމެ އަޅުގައެކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ައދި ހަމަ އެއާ ވެސް މުހިންމު

ވެސް ދިިރއުޅުމަށް  ނުލައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމު އުމަކާޤަ   ވެސް އެވާ ސްރީލަންކާއަކީއުމެއް ކަމުަގއި ޤަ

ހަމަ ގިނަ  ންޑަށް ވެސްގަބޫލުކުރަން. ެއކިެއކި ބޭނުންތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވީކެ އުމެްއކަން ައުޅގަނޑުޤަދަތިވެފައިާވ 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އެ ފާހަގަކުރެްއވި  އެކު ދެންމެއެއާއުމެއް. އަދި ހަމަޤަތަެކއް ދާ ރައްޔިތުން

އުމެއްގެ ޤަކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް  ކަހަލަ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭނެ މިއަދު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެހެން ،ފަދައިން

ުޅވީ. އެހެންވީމާ،  ވިދާެވސް އެ ކުރައްވާ ވާހަކަ ަކންކަން ނެތި ކުރުމެއްއްވީ. ޭއގައި ތަފާތުގޮތަށް އެ ސިފަކުރެ 

ކަމެކޭ. ސްރީލަންކާގެ ޮބޑު ަވޒީރު ހިޒް ެއކްސެލެންސީ  ވެސް ކޮންމެހެން ކުރަްނޖެހޭ ަގއިމުހަމަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ެބއް ޚިޠާދަުލކޮށް އެ މަނިކުފާނު ބައް ުޅގަނޑުމެންނާިސންހަ މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިެގން އަމިސްޓަރ ރަނިލް ވިކްރަމަ

ެއއީ  ،ވަެތއް ގަބޫުލކޮށް ެއަކން ގަބޫލުކުރެްއވުމަކީ ޢުވާ ދަވެސް މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އަރު ގައިމުމަހަ، ދެއްވާކަމީ 
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 ހުރިހާ މެންބަރުން އަދި މި މަޖިލީހުގެ ،އުފާކޮށް ވެސް މި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެްސ އެކަމާ ހަމަގައިމު

. އަދި އެކަމަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެސް ނަވަންދަން ށްކަމަކަމެއް  ކިޔާނެ ބާޙަވެސް ެއކަމަށް މަރު

 ޝުކުރިއްާޔ.  .ދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަންތާއީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެއްވި ެއއްބާރުލެްއވުމަށް   މިކަމަށް ތިޔަހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ވެސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު.

ރަނިލް  އޮނަރަބަލްހިޒް އެްކސެލެންސީ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުެމން މި ލަފާކުރަނީ  ޑަްށ ުޝކުރުއަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮ

. ގެ ޖަލްސާއަށް ކަމަށްގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ބާްއވާ ހެނދުނު 3 ބަރުންސެޕްޓެ، ސިންހަ ވަަޑއިގަންަނާވނީވިކްރަމަ

މިނިސްޓަރަށް ރައްޔިތުންގެ މް ޕްަރއި، ަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 9:30ނޑުމެން މި ލަފާކުރަނީ ހެނދުނުގެ އަޅުގަ

 ކަމަށް.  ވޭނެނެބު ދެއްވުމަށް ވަޑަިއގެންޚިޠާމަޖިލީހަށް 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ސްގެންދިޔަ ބަޖެޓުގެ ބަހުއަށްފަށަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ެހނދުނުގެ ދަންފަޅީފައި ކުރި މިހާރު މި މަސައްކަތް މި

 .ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު  ހިތަދޫބައި.  އޮތް ނުނިމި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫޮކށްލީ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކެންދޫބަރު. ޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

 މިދެންނެީވ، ބަޖެޓާ ގުޅޭ ސްޕީްޗތޯ؟ އަޅުގަނޑު އީއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން މި

ބޭނުން. ހަމަ ސާފުކޮށްލަން ތޯ ގުޅިގެން ކުރާ ބަހުސް ފައިވާ ހުށަހެޅުމާ ރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާބަޖެޓަށް ބައެއް އިތު

 .އެެހންވީމަ ވާހަކަެދއްކުން ފެށުމުގެ ކުީރގައި. ގުޅޭ ގޮތުން ފަހަރެއްގައި އަުޅގަނޑަށް އެެހން ބިލަކާ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް  2019 ލާނަން.އިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ

 ،ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަފާސްކުރުމަށް މިނިސް އިއިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ

 ސް. ކުރާ ބަހު ގަނޑުމެންގޮތުގެ ރިޕޯަޓށް އަޅު ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ވަނަ އަހަުރެގ  2008 ހަނދާން ގޮސް ހުއްޓެނީއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނުޑގެ ހަމަ 

އަތޮުޅ  ޑިޑޭޓުން ެވސް ބ.ގެ ރިާޔސީ އިންތިާޚބުގައި ވާދަކުެރއްވި ހުރިހާ ެކނ 2008 .ހިސާބަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ

 އޮތް. އެ ރަށްރަށުގައި އޮތް ބަނދަރުވާަހކަެއއް އެބަ އައިސް ދެްއކި ެއއް ދޮންފަނަށާ ،ކިހާދޫއަށާއި  ،ކުޑަރިކިލަާށއި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި  ،ވަނަ އަހަރު އޮްތ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ެވސް 2013 ރަނގަޅުކޮށްދޭަނމޭ.، މަރާމާތުކޮށް

ވަނަ އަަހރު އަިއއިުރގައި ކުޑަިރކިލުގެ  2013 ރާރުކުރެްއވި.ކެނިޑޑޭޓުްނ ހަމަ މި ވާހަކަ އެގޮތަށް ަތކު  ބައިވެިރވި ހުރިހާ

ތޮށި ެވސް އޮތީ ހަލާުކވެފަ. ހަމައެާއއެީކގައި ކިހާދޫގެ ބަނދަުރެގ ވެފަ. ެއްއގަމުބަނދަރު އޮތީ ވަރަށް ޮބޑުތަނުން ހަލާކު

ގޮުތގަިއ  ގެލާކުވެފަ. އެފަހަރު ރިޔާސީ ވަޢުދެއް ބޭރުތޮށި ވެސް އޮތީ ހަ އެަކއްަޗށް ހަލާކުވެފަ.ތޮށި އޮތީ އެކީ އެްއގަމު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ އަހަރުފަސް  ،ރައީސް ޔާމީން ވެސް ވަނީ ވަަޑއިގެންަފއި އޮތް ވަޢުދެއް އެއީ 

ގެ ރިޔާީސ 2018 .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެނަމަވެސް  މޭ.ކޮށް ނިންމައިެދއްވާނަ ރަށެއްަގއި ބަނދަރުތަކުގެ ަމސައްކަތް

އި ގ2018ަ ނާދޭ. ވެސް ުކޑަރިކިުލގެ ބަނދަރު ޮއތީ ހަމަ އޮތް ގޮތަށް. ެއއަކަްށ ބަދަލެއް އަިއއިރު ހިސާބަށް އިންތިޚާބާ

ްށ ދައްާކކަ އްގެ ވާހަކަހެމީ  އެހެންއަޅުގަނޑު ކޮންމެހެން، ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ދެ

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް އާދެ!  ؛ކުރިކަތްބޭފުޅަކާެއީކ މަސައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ މަގައިމު. ހަތިންނެ

އަހަރުެގ ތެރޭަގއި  ުލގެ ބަނދަރު އިރާދަފުުޅކުރެްއިވއްޔާ މިކުޑަިރކި ،ަވޑަިއގެންފައި އޮތީވަޢުދުވެ  މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

، އާއި ެލއްވުމަށް ޓަަކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއޮތް ާހލަތު ބައްލަވަ ނދަރުލުގެ ބަކިެދއްވާނަމޭ. އަދި ުކޑަރިއިހައްދަވަ

ވަަޑއިގެންެނވީ. އަދި ވެ ދުވަޢު ުކޑަރިކިލަށް ވަަޑިއގެންނައިުބ ވެސް އިންތިޚާބުެގ ތެރޭަގއި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 ،އެީކގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ހަމައެއާ ފަ. އަދިއަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި އެކަން ޮއތީ ހިމެނި 2019 ހަމައެއާެއކީަގއި

އެބަ އަރުވާ.  ންންކަޤީުމެގ ޔަވެސް ކުރެވެމުންދާކަ މުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްއުދި ށްޓެންޑަރަ

އަިދ ސް ކުޑަރިކިުލގެ ރައްޔިތުންނެކޭ އެްއގޮތަށް ކިާހދޫގެ ރަްއޔިތުން ވެްސ ތިބީ ހަމަ އެއަށްވުރެ ވެ ،އެހެންނަމަވެސް

ރަުށގެ ަބނދަރުގެ ވާަހކަ މި ދަްއކަނީ  ރަުށގެ ވާހަކަ، މި ދެ އަުޅގަނޑު މި ދެ  .ގައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދަތި ހާލު

މި . ނޫން. ައޅުަގނޑު ހަމަ ކެރިގެން ދަންަނަވން، ކެިރގެން ދަންނަވަންކަށް އްގެ ބަނދަރެްއގެ ާވހަކަ ދައްކާ ހަމަ ރަށެ
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 ަވގުތަކު  މިބަނދަރެއް ދަށް ހާލަތެއްގައި އޮތް އެްއވެސް  ށްވުރެހާލަތަ އޮތްރު ޫދގެ ބަނދަރާއްޖޭަގއި ކުޑަިރކިލާއި ކިހާ

ރަށުންކުރެ އެއްވެސް  ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން މި ދެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން،. ނޯންނާނޭ

ހެދި ފަރާތަކުން  ،ބަޔަކުރު ހެދި . އެ ބަނދަނޯންނާނެށް ޚަރަދުކޮށްފައެއް ކައެްއވެްސ ވަރަރަށެއްގެ ބަނދަރަށް 

އި ކިހާދޫގެ ބަނދަރާއި އެީކގަ ގެ އެހީތެރިކަމާއްއަމިއްަލ ފަރާތްތަކެ ،އެީކަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންގެ ިއސްނެގުމާ

ދު ވަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނ ސޯޝަލް މީިޑއާަގއި ިމއަުލގެ ބަނދަރާިއ އަިދ ދޮންފަނުގެ ބަނދަރު ވެްސ ހެދިފައިކުޑަރިކި

ކުޑަިރކިލުގެ ހަލާކުވެފައިވާ ފޮޓޯތައް.  ގެހުޅުވާލިޔަސް، ފޭސްބުކަށް ވަނަސް ފެންނާނެ ކިހާދޫ ބަނދަރުޓްވިޓަރ  މިހާރު

ރަށަށް ނިސްބަތްވާ ކުދިންނަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ވަރަށް ގަދައަްށ  ބަނދަރުގެ ހަލާކުވެފަިއވާ ފޮޓޯތައް. އަދި މި ދެ

ތައް ޓޯވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މި ފޮ ،ހޫރު ކުދިންނަށް ވާތީ މަޝްވަރަށް ،ތީކުރާ ކުދިންނަށް ވާހަމަ މަސައްކަތް

ވެސް ހުންނާނެ އަޅުގަނޑު ވެސް ެޓގްވެފަ.  ށް ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކުލެއް ގިނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ގިނަ ފަހަރަކުރާދައުރު

 ދާދި ކިހާދޫއަށް  ،ނުންވަނީބޭއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ެވސް ފެންނަލެއް ގިނަވާނެ. ހަމައެއާެއކީަގއި ދަންނަވަން 

ަނއިބު ަރއީްސ  ތެޭރގައިގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ވެްސ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ަވޑަިއގަންނަަވއިފި. އަދި އޭގެ  ދުވަހުމިދާކަށް

ބޭފުޅުން ވެސް ދެ  އިންތިޚާބުގެ ފަހުން ވެސް ނައިބު ރައީސް ކިހާދޫއަށް ވެސް ަވޑަިއގަންނަަވއިފި. ހަމަ އެ އަދި ވެސް

ފައިވާ ގޮތަށް ެއ ޖެހި ގައި ކިހާދޫގެ ބަނދަރު  2019 ންކަމަކީޤީޔައަންނަ  ދެްއވަމުން ރުންނަށްގެ ރައްޔިކިހާދޫ

 ދައްކާ އެ. އެހެންނަމަވެސް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރައްޔިތުންނެއް މިހާރަުކ މި ވާހަކަ ދައްކާދާނޭކުެރވެމުންމަސައްކަތް

ޖައްސާަފއި އެ ރަށުގެ ހިފައިގެން އައިސް ދަްތގަނޑު ހައިމާކު ކަމަކަށް.ފާނެ އިނުކުރޭ އެކަން ހިނގަނެއް ގަބޫލެއް މީހުން

ތިބީކީ.  ކުރާ ަކހަލަ ގޮތަކަށް ނޫންގަބޫލުމީހުން  އެކުރިން  ެއ ބަނދަރު ހަދަން ފެށުމުގެ ނޫނިއްޔާ ،ފަޅު ކޮންނަން

ދައްކަްނ  ރާރުކޮށްމެން ތަކުދައްކަނީ އަޅުގަނޑު ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ މި ކޮްނމެހެން ،އުޅެނީ ދަންނަވަން މި

ދަރުެގ ހާލަތު އޮްތ ތުގައި ވެްސ މި ރަށްރަށުގެ ބަނކޮންމެހެން އެ ރަށްރަށުެގ ާވހަކަ ދައްާކކަށް ނޫން. ހަމަ ޙަޤީޤަ

ޖެހެނީ. ހަމައެއާއެީކގައި ދޮންފަނުގެ ދެރަކަމުން، ނިކަމެތިކަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ވާހަކަ ދައްކަން

ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ތެރި ރައީސް، ފެނިވަަޑއިގަްނނަވާނެ. އަދި ދާދި މިދާކަށް އިއްަޒތްތް ހާލަތުބަނދަރުގެ އޮ

އެެހންވީމާ، އެިފޑްގެ އެހީަގއި، އިގެންެނވިއިރު ެއ ރަށުގެ ހާލަތު ވެސް އޮންާނނީ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާފަ. ރަށަށް ވަޑަ 

މީދުކުރަނީ. އްގަނޑުމެން އު އަހަރު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅު މިސައްކަތް ރަށުގެ ބަނދަރުގެ މަ ތިންލޯނުގެ އެހީަގއި މި 

ރަށުގެ  ތިންމަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި މި  80ިއވާ ޮގތަށް ނިމޭ %ކުރަނީ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފަންޤީއަޅުގަނޑު މި ޔަ

މާލޭގެ އެއަރޕޯްޓ  .ސްތެރި ރައީކުޑަރިކިާލއި ކިހާދޫާއއި ދޮންފަނުގެ ބަނދަރު ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ިއއްޒަތް ؛ބަނދަރު

އެކަނި އެއަރޕޯަޓކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ެއައރޕޯޓަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ފައިދާާވ، މި ދައުލަތަށް ފައިދާވާ ހަމަ އިފިޔަވަ

ފްލައިޓަްށވުެރ ގިނަ ފްލައިޓް ޖެއްސި. މި  38 ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓް. ޮބޑު ީއދުގެ ކުރީ ދުވަހު ދަރަވަންދޫ އެއަރޕޯޓަށް

ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިުތރުކުރާ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގަިއ  .އެއަރޕޯެޓއްގެ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޓިކްޑޮމެސްނީ ކިޔަ
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 މީހުންގެ ކޮންސަރަންތަްއ، އެ  އެ ،ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންތައްތައް  ން ބޭނުންވަނީރަށްރަށުގެ މީހު

ދޭން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެ ވާހަކަ އިއި ކިޔަޖިލީހުގަތައް މި މަމީހުންގެ އިހުސާސް މީހުންގެ ހިތުގެ ދުލުން އެ

ެއައރޕޯޓަށް ވަނުމެކޭ ގުދަނަކަށް  ދަރަވަންދޫގެ ކަނީ. ދައް ަރއްޔިތުން ބޭނުްނވާ ވާަހކަ އަުޅގަނޑު ިމއަދު މިނީ. ކިޔައިދެ

 އް. އަޅުގަނޑު މެ ދުވަހެތާ ކިތަންވަނުމެކޭ ހަމަ އެއްވެސް ތަާފތެއް ނުހުންނާނެ. އެއަރކޯންތައް ހަލާކުވެފައި ހުންނަ

ފްލައިޓް ޖައްސާ އެއަރޕޯެޓއް މިއީ. މި  15 ނޫނީ 14ކޮށް ދުވާލަކު ގާްތގަނަޑކަށް ވެސް އެވްރެޖުރުމިހާ މިދެންނެވިހެން

 ވެސް ހާރުއޮތް މިައތޮޅުގައި އެބަ ،އެހެންނަމަވެސްއެއަރޕޯޓް އަޅާފައި އޮތް ރަުށގައި ފެނެއް ނެތް. ނަރުދަމާެއއް ނެތް. 

 މޯލްޑިވްްސއަށްރަށް.  ތޭރަންނަީނ ބަތްވާ މި އޮށް ނިސްބަތްވާ. ދވެހިާރއްޖެއަްށ ނިސްޑިްވސްއަރަށް މޯލް 16

އޮންނަނީ  ރަށުގެ ތެރެއިން ތުޅާޫދއާއި އޭަދފުށީގައި އެކަނި މި 13 މި ،އެހެންނަމަވެސްއޮޭވ. ރަށް އެބަ  16 ނިސްބަތްވާ

 އަުޅގަނުޑ އޮތް. މި ކަންބޮޑުވުުމގެ ތެރޭގައި އެބަންބޮޑުވުންލަތަށް ކަ ހާ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިފެނާއި ނަރުދަމާ. 

ރީތި ރަެށއް. ، އަންނަ ރަށެްއ ކަމަދޫއަކީމުން ޅުވަހުލޯކަލް ޓުއަރިޒަމަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ  ،ފާހަގަކުރަން ހަމަ

ޝަުކވާ  އެވަހަކު މީހުން ހަމަ ކޮންމެ ދު އެ ރަުށގެ ފެން ތަޣައްޔަރުވެފަިއވުމުގެ ސަބަބުން އެ ،އެހެންނަމަވެސް

މައްސަލަ ޙައްލުނުެވގެން އިްއޔެ ެވސް  އެންޖީނުެގގޭ މައްސަަލ މިހާރުވެސް ކުރޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ކަަމދޫގެ އިއެބަ

ކެންދޫ އެީއ އަުޅގަނުޑެގ  ،ޅުގަނުޑ ބޭްއވީހަމައެާއއެީކގަިއ އެންެމ ފަހަށް އަ .ކުރޭަޝކުވާ އަޅުގަނޑަށް ގުޅާފައި 

ދަނީ.  ރަށަށް މިޙަޤީޤަތުގައި އުފަލުން  ،ދާއިރު މެން ރަށަށްއަޅުގަނޑުމިފަހަރު އަމިއްލަ ރަށް ކަމަށް ވާތީ. 

އަރާ އިނގޭތޯ. ސަހަޯރޭއ ށްސަހަރޯއޭ ހިތަ އިރުލާ އިފެން ހަމަ ބޮލަށް އަޅަފާޚަނާއަށް ވަދެފައި  ،އެހެންނަމަވެސް

ވެްސ   ހަމަަގއިމުޅުގަނޑަށްރިއްޔާ އަ އޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫންކަން އެބަޤީއަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަ ،އަރާ. އެހެންނަމަވެސްށްހިތަ

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އަހަރު ިތންކުެރއްިވއްާޔ ކުރިއަްށ އޮތް ެދްއވާ ިމ ސަރުކާރުން އިރާދަފުޅު އެބަ ންކަން ޤީޔަ

ންކަން އޮތީތީ، ޤީއިމުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ޔަޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ 

ކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި އެީކަގއި ަމސައްކަތް ސަރުކާރާތުާބރު އޮތަތީެވ، އަުޅގަނޑުމެްނ މި ނަށް އެ އިގަނޑުމެންއަޅު

ކޮންމެ ބަޖެޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދައްާކ ވާހަކަެއއް އޮންނާނެ. ެއ  .ރައީސް

 40 ާތއަބަދު. ބަޖެޓު ބެހިގެންދާއިުރގައި ވާންޖެހޭނޭާސފުވެރިލާނީ. ެއއީ ބަޖެޓު އިންއިވާހަކައިން އަުޅގަނޑު ނިންމަ 

ތަްއ ޕްރޮޖެކްޓު ެއްއގެއަްށވުރެ ގިނަ އިްނސައްތަ 50ތަުކގެ %އަުޅގަނޑުމެްނ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުއަހަރު ވަންދެން 

އެ ބަޖެޓު  ރިކަމާެއކީވަގުތުހެން. އިންާސފުވެ ޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިހާރު މިއީ އެ. އައޭތަނަކަށް އަަޅއިފީމު އެއް

ވެސް މިފަހަރު މި ބަޖެޓަށް  ނީ. އެ މަންޒަރު، އެ ސިފަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަަގއިމުޖެހު ހެން މިބަހަންޖެހޭނެ ވަގުތު

 ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ބޭނުން އެކަމަށް ަޓކަިއ މި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ން ެއބައިތުރުކުރުމުއިތުރުކުެރވޭ

  ޝުކުރިްއޔާ.ދަންނަވަން. 
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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ޔާސަތުންރި

 .ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރުއިްއޒަތްެތރި  ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

އަހަރު ބޭއްވުނު  ވަނަ އަހަުރެގ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ެވސް އަދި މި 2018 ޝުކުރިއއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

މީދޫގަިއ ހޮސްޕިޓަލެއް  ،ިދޔައީގެންތިޚާބުގައި ވެްސ ސަރުކާރުން ތަފާތު ެއކި ަފހަރު މަތީން ވަޢުދުވަމުންލިސް އިންމަޖި

ވާނެ ކަމަށް ކޮންެމވެްސ  ެއކަންެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އިރުއިއަށް މުކުރާނެކަމުގެ ވާހަކަ. ައދި މިހާހިސާބައިޤާ

ތަްއޔާރުކުުރމުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެވެްސ  ބީ.އޯ.ިކޔުތުން ބޭނުންވާނެ ގޮ  ބެހޭމީދުކުެރެވމުން. އެކަމާއްވަރަކަށް ދިަޔއީ އު 

ން އަުޑިއވިގެންދިަޔ. އެހެންނަމަވެްސ، ަމހެއްހާ ދުވަސް ކުރި ގަނޑުމެންނަށް މީގެ ދެހަވާުލކުރެވުނު ވާހަކަ އަޅު ބަޔަކާ

އުޅޭކަުމގެ އް ނުވަތަ ވާން  އިހުސާސެ ކަުމގެ ކަންވާޖެހެނީ ެއކަންއެކު ދަންނަވަންޔާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހިތާމަ 

. މިއީ ނުދޭލޫމާތެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ައދި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކަްށ ވެސް ލިބެމަކުންޢުމަ

 ވިޔަސް  އިކަމުގަ ކުރި ކަތްމަސައްކަްނކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ަމއުލޫމާތެއް ހޯދަން  އިންތިހާއަށް ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި މި

ލޫމާތެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ. މިފަަދ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޢުވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެކަީށގެންވާ މަ

އެކަްނ  ،އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުްނ ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓަށް ުނވަތަ އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި

އިްއޒަތްތެރި  ،ރަތަމަ ބަޓަނަށް ފިތާނަން. އެހެންނަމަވެސްއެންމެ ފު  ައޅުގަނޑުމެންވެސް އެޕްރޫްވކުރުމުަގއި ހަމަގައިމު

، ދަނީ ކޯލިޝަން ސަރުރާކެއް ވީމާމިކަންކަން ނުވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. ފެންނަމުން .ރައީސް

ންވާ ވަރަްށ ނަށް ބޭނުއެ ޚިދުމަތް ަރއްިޔތުންކަުމގައި ވިޔަްސ ހަވާލުކުެރވިފައި ހުރި ކާކޮންމެ މީހަކު މަޤާމަ

 ދެވޭ އެކަީށގެންނުާވ ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ނުކަމަށް ހަމަ ސީދާ ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ގަބޫލުކުރެްއވުނަސް  ވޭފޯރުނުކޮށްދެ

 ދުމަތުންޚި، މަންޒަރު. ސަުރކާރެްއގައި ނެތް  ވޭކުރަން އުޅެ ސަރުކާރުަގއި ބައިިތއްބަިއގެން މަސަްއކަތް މީހުން ވެސް ހަމަ 

ން ވަކިކުރެޭވވަރުގެ ހިތްވަެރއް ހުރި ކަމަކަށެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓު ލު ބޭފުޅުނުވަތަ ނާޤާބި

ރަްއޔިތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ެއކަށީގެްނާވ  ކަށްއަުޅގަނޑުމެންނަެވސް ކަުމގައި ވިަޔސް އިތުރުކުރި

 އިޖެހޭ ވިސްނަނޑުމެން އެބަގަމިކަންކަމަށް އަޅު .ތްތެރި ރައީސްނޭ. އިއްޒަފެވިދާނެ ކަމަކަށެއް ނުގޮތުަގއި ފޯރުކޮށްދެ

ތަނުަގއި ވަރަްށ  ފިކުރުކުރަން. ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ކޮރަޕްޝަްނގެ މައްސަލަތައް ގިނަެވގެން އަުޅގަނޑުމެން މި

ރުކާރުަގއި ވެސް ހަމަ މި ސަ ،ކީގަޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަ ،އެހެންނަމަވެސް  އެބަ ވާހަކަަދއްަކވާ. ގިނަ ބޭފުޅުން

ގެ ތެރެއިން ހިނގަމުންދާ ކޮރަޕްޝަންގެ ބަެއއް ކަންތައްަތކަީކ ރުއެބަ ހިނގަމުންދާކަން. ސަރުކާކޮރަޕްޝަން މިހާރުވެސް 

ކައި ކުރެޭވ ޓަމަށްއެއީ ސީދާ ކުރިން ރޭވިެގން، އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނު

ޓަކަިއ ދެވިފަިއ ހުރި އެމް.ީޑ.ޕީެގ ބާރު އެކި ހިސާބުަތކުަގއި ވަރުގަަދކުރުމަށްިއ ކަްނތައްތަކަީކ އަެނއްބަ ކަންތައްތައް.
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ކަންކަމަީކ ައޅުަގނޑު ހިތުން އަުޅގަނޑުމެްނ  ބޮުޑވެގެްނދާތީވެ، އެކަމަށް ހިނާގ ކަްނތައްތައް. މި  ވަޒީފާތަކަްށ ޚަރަދު

 ގެއެ ޕާޓީ ވަރުގަދަކުރުމު  ،ކޮންމެ ޕާޓީއެއް އޮތަސްއްތައް. އި ވިްސނަންޖެހޭނެ ކަންތަރެއްގަ ވަޤައުމީ ފެން

ުޑ ނުޅގަކަންކަން ކުރެވުމަކީ އަ ގޮތަށް މި ލަތުގެ ބަޖެޓަްށ ބާރު ބޮޑުވާއުދަ ،ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްމަސައްކަތް

އަދި  .ކުރަންޖެހޭޔަތްޢާރި ން އަުޅގަނޑުމެން ެއބަހިތު މިކަންކަމަށް އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ދެކޭގޮުތގައި

 ުކގައި ކަންތައްތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ހިނގަމުންދާ  އްޔާ މިހާރުކުރާ ކަމަށް ވެްއޖެޓަކައި މަސައްކަތްކޮރަޕްޝަން މަދުކުރުމަށް

މަސައްކަތްަތްއ  އި ޖެހޭ ގަދަައޅަން އެބަަޓކައި ސަރުކާރުެގ ތެރެއިެއަކންތައްތައް ކުޑަކުރުމަށް ،ޓަަކއިވެސް ހުްއޓުވުމަށް

ގަނޑުމެންނަށް ޅުިދޔަ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ވަުމންދާނެ. އައިނޫނީ ވިއްޔާ ހަމަ ކުރިންވެސް ހިނގަން. އެހެންކުރަ

ވަރަށް ގަަދައށް އަުޑއުފުލާ ބޭފުޅުން އެބަ  ،ހަކަދެެކވޭގެ ގޯތިތެޭރގަިއ ވެްސ ެއބަ ވާހުދަނީ މިހާރުވެސް މަޖިލީފެންނަމުން

އަނބުރާ ނުލިބިގެން އުޭޅ ވާހަަކ. އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ. ެއ ސް ވެފަިއސާ ޓަކައި ެނގި ވެިރކަމަށް ައއުމަށް .ތިއްބެވި

އި އެންމެ ެއއީ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަ  އްޔާވެއްޖެ ޓަކައި އަނެްއކާ ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުކުރެވޭ ގޮތް ފައިސާ ހޯދުމަށް

ސަރުކާުރގެ ތެރެއިްނ ެއ  ކުރަނީ މި މީދުއްއުކުރަނީ، އަޅުގަނޑު ންޤީޔަތަކަްށ ނުވާެނ. އަުޅގަނުޑ ގޮންސާފުވެރި އި

ބާވަތުގެ ކަންަތއްތައް ވުމަށް ހުރި ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަުމންގެންދަވާނެ ކަމަށް. އޭރުން 

 ބަޖެޓަށް .ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ކުރާ ކަހަލަ ަރނގަޅު ޚިދުމަތެއް ަރއްޔިތުްނނަށްމީދުއް، އަުޅގަނުޑމެން އުއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ިވޔަސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށެއް ެއކަށީގެްނާވ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަކަށް  ށްކަމަ އިުތރުކުރި ވަެރއްތަންމެ ކިފައިސާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫނީ ،ކުރެވިގެން ންނެވި ކަންތައްަތއް އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިނިމައިޒްނުދާނެ މިދެ މަކުން ފޯރުކޮށްދެމު

ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް މަސަްއކަތް، ކުރަމުންދާއިުރ ައވަހަށް ތްތަެކއް އެބަ އިނގޭ ވަިކ ކަހަލަ ަމސައްކަ

ވެގެންދާކަން. އުކުޅަުހގައި ރުސް ބަެއއް ފަހަރަށް ިއތުހިނގަމުންދާ ޚަރަދުތައް ވެ ކަމަށް އްޔާ ައޅުގަނޑުމެން އެަކންވެއްޖެ 

ނަށް ންޅު މިސާލެއް. އަުޅގަނޑުމެރަށް ރަނގައި ުހރި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަަރކީ މީގެ ވަރު އިމާރާތްކުރެވިފަމިހާ

ކަށް ކުރެވުނީ ވިއްސަ ިމލިއަން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ިއމާރާތް  20 ުނވަތަ 19ން ގާތްގަނޑަކަށް ގޮތު މައުލޫމާތު ލިބޭ

ފަސް ސެންޓަރު ގެ ހަތަރުއޭ ފިކުުރކުރާއިރު  އި. އެކަމަކު އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް ވިސްނަންދުވަހު

އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ އިނގޭ ކޮންމެ  މާދިޔައީ. އެކަންކަން އެހެން ދިޔައިކުރެިވގެންޚަރަދެއް ޭވވަުރގެ އިމާރާތްކުރެ

ޔާ އެ އްކަމަށް ވެއްޖެދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިތުންނަށް ބޭނުންވާ އްޔިސަރުކާރެއް އޮތަސް ވެސް އެ ސަރުކާރަކުން ރަ

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން  އަންނަކަން. އެހެންވީމާ، މިއެބަ އް ަތކަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއެކީަގއި އަގު ޚިދުމަތަކާ

 އަޅުގަނޑު ހިތުން ރައްޔިތުންނަށް ިމ އިރުރަމުންދާއިރު އަދި ބަޖެޓު އިތުރުކުކުރާ ޒްބަޖެޓުތައް އަުޅގަނޑުމެން ިރވައި 

އި ދެކެން. ވަރަށް އް ކަމުގަކުރުަމކީ މުހިންމު ކަމެފައިސާއިން އެންމެ ރަނގަޅަްށ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 



19 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުމެންބަރު އިއްޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ރަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާަފއި ދެން ކުޑަހުވަދޫރި މެންބަކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގަންނަވަންޖެޭހތީ އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެ

  ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

އަުޅގަނޑުމެްނ  އާދެ! ؛ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެވޭ ފައިސާ 2019ތެރި ރައީސް.  އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

ބަެއއް  ފަަހރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފައިާސގެ ވާހަކަ ދެްއކީމާ އިތުރުކުެރެވނީ ކޮންކަމަކުތޯ؟ ަބއެއްވިސްނާލަންޖެހެނީ 

މަންނަގެ ވަގުންނަށް އަބަދުެވސް ހީވާނީ ހަމަ ތި .އިނގޭތޯ ކާލަންށޭ އެ ުއޅެނީ ނެއަރާށްބޭފުޅުންނަށް އަބަދުވެސް ހިތަ

. އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީހުން ވެސް ވަްއކަންކުރާނޭ ން ދެން ތިބިފޮށި

ވުން އިނގޭތޯ. އުމު ލޫޓުޤަ ،ފިތުނަފަސާދައާއި  ،ހުީރ ވަްއކަމާއި ގޮއްސާމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން

ތަން ވެސް  ގެއްލިގެންދާ ރި އެއްެޗއް ވެސް ނުެފނިޖަހާފައި ހު އި،އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުަގއި ކަންަކން އޭރުގައި ޖަހާފަ

އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ  އަޅުގަނޑުމެން މި ،އެހެންނަމަވެސް  އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އޮތީ

ދަނީ  އިތުރުކުެރިވގެން މި ފައިސާ  ކުެރވޭވަަނ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް އިތުރު 2019 ންެވެގން.އް ކޮށްދޭވެިރކަމެ ހެޔޮ

ޓަކައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފުޅާުކރުމަށް ޓަކައި، ވިޔަފާރިަތއްަރއްޔިތުންނަށް ލޯނު ދިނުމަށް  ،އެސް.އެމް.އީ ބޭންކަށް

އިާސއިން ަބެއއް ހޭދަކުރާކަން އަުޅގަނުޑ ވޭ ފަތުރުކުރެ އިދިނުމަށް ޓަަކއި ރައްޔިތުންނަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައި

ހޭދަކުރާކަމީ ެވސް ައޅުގަނޑުމެން ން މީފާހަަގކުރަން. އަދި ސްކޫްލ ކުދިންެގ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމަށް ެއއްކޮށް  އުފަލާ

ތްެތިރ އްޒައޮތް. އިގޮތަށް ފެންނަން އެބަ މިގޮތަށް ގޮްސ ވަރަށް ރީތިކޮށް މިކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާއުފާކުރާ ކަމެއް. 

ުދވަސްަތކުގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށަކީ ޙަޤީޤަތަށް ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ފަސް ކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ  .ރައީސް

މިދިޔަ  ،ރަށް. ީމގެ ިސއްރުތަެކއް ެވސް ެއބަހުރި. ހަޤީޤަތަކީ 5އެކަހެރި ކޮްށލާފައި އޮތް ، ބާކީކޮށްލާފައި

ޖަހާފައި ނޫނީ މި ގޮނޑީގައި ނީދެވޭ ގޮތަށް ސިލު ކީ ވަކި މީހަކަށްގޮނޑިއަ ގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާ ދުވަސްތަުކގައި

 މެން މި އަުޅގަނޑު އިމިއަދު ައޅުގަނޑުމެން އެ ސިލު ަނއްުޓވާލަ ،ގޮނޑިެއްއ. އެހެންނަމަވެސް ހުރިބަންދުކޮށްފައި 

ބީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ތި ގެން މިތަޤުބަލަށްޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން މި ގޮނޑި ދިފާޢުކޮށްގޮނޑި ކަނޑިތީމު ދާއިާރގެ ުމސް

 ،ދީއިތިބީ ކަނޑިތީމު ދާިއރާގެ ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދަ ކޮްށގެން މި ދިފާޢުންގޮނޑި އެމް.ޑީ.ޕީ

ތެރި ދާންެވގެން. ައޅުގނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނަން އިްއޒަތްބާުރ ސްޕީޑުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ުކރިއށް ިއގެންދާއިރާގެ ތަަރއްޤީއާ 

އެ  އި،ސަރުކާރުން ސްކޫލެއް އަޅައިދިނުުމގެ ނަމުގައި ކްލާސްރޫމްތަކެއް ައޅަ ފޭދޫ. ށ.ފޭދޫގައި މިދިޔަ ށ. ސް،ރައީ

 .ދަނީނުކުެރވި ބޭފުޅުންނަށް އެތައް ބޭނުން ކޫލުްނ ރަނގަޅަށް އެއެ ސުފޭދޫެގ ދަރިވަރުންނަށް  ވެސް މިއަދު ،ސްކޫލުން
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ސް މަލްޓިޕާޕަ ،ސްކޫލުަގއި ކްލާސް ރޫމްަތްއ އިތުރުކޮށްދީ ،އެބަކުރޭ ދި އާދޭސްވެސް ފޭދޫގެ ބެލެިނެވރިން އެ މިއަދު

 އެ  ،ފޭދޫގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ،ފޭދޫ ރައްޔިތުންނަށްދަނީ  ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ހޯލެއް އެ

. އިރާދަކުެރއްިވްއވިްއޔާ މި ށްޓަަކއިއިމުކުރުމަޤާށުގަިއ ރަ އުެލއް އެޙަބޭފުޅުންގެ ދަރިންނަށް ިކަޔވައިެދވޭނެ މާ

 އީ މި ؛އެދޭ ގޮތަށް އެކަންކަން ކޮށްެދއްވާނެ. ހަމަ އެއާއެުކގައި ައޅުގަނޑުމެން ފެނާއި ނަރުދަމާބޭފުޅުން  ސަރުކާރުން އެ

ވެްސ ިއ ހަމައަށް އަިއއިުރގަމިއަދާ  ،. ެއއީ ާދިއރާގެ އެންމެ ބޮޑު ެދވަނަ އާާބދީ. އެހެންނަމަވެސްއްތެއަސާސީ ޚިދުމަ

 . އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ މި ސަރުކާރުްނ އެ ަރއްޔިތުންނަށް ެއކަންގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެ ޚިުދމަތް އޮންނަނީ ނުލިބިފަފޭދޫ

ަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި މިހާރު އަޅު  ؛ވެސް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ކޮށްެދއްވާނެ. ހަމަ ެއގޮތުން ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް

ކަތަށް އަލިަމގެްއ ފެނިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޔާ ފޭޫދގެ ބަނދަުރގެ މަސައް ރެއްިވއްގެ ތެޭރގަިއ އިރާދަކު މިއަރު

ގަނޑުމެން ކަނޑިތީމަށް ގަނޑުމެންނަށް ެއބަހުރި. ހަމަ މިއާއެކުަގއި އަޅުމީދުތަކެއް އަޅު އްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އު 

ވަރަށް ބޮޑު އާދޭހެއް. ވެިރންގެ ރަށުގެ ބެލެނި ސް ހޯލް އެމަލްޓިޕާޕަ ގެކަނޑިތީުމ ސްކޫލު ،ލާއިުރގައިއިބަލަ

މެން މި ގަނޑުކަމަށް އަޅު  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެކަން ަކއިރި މުސްތަޤުބަލެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެވގެންދާނެ

އް ޕިޓަލެކުރަނީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކަނޑިތީމުަގއި ހޮސްީމދުއްގަނޑުމެން މި އުގަބޫލުކުރަނީ. ހަމަ އެާއއެުކަގއި އަޅު 

 ަކއިރީަގއި ރަށްތަކަށް އ ާދއިރާއާ އަދި  . އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކަނޑިތީމު ދާއިރާއާކަމަށް ނެއެޅިގެންދާ

ކަމަށް. ހަމަ އެއާއެުކގައި މިދިޔަ ސަރުކާރުން  އެހޮސްޕިޓަލުގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނެ ވެސް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އެ 

ވީހެނެއް. ވެސް  އަހަރެއްޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ ނއަދި އަޅުގަ ތީމުގަިއ، ނިންމިތާނިންމާފައިވާ ބަނދަރު ކަނޑި

ެއ  ނުކުރެވޭ ހާލަތަށްއެ ބަނދަރު ބޭނުން ،އަެނއްާކވެސް ނެުރމަތި ތިލަވެ ގެިމއަދު ެއ ބަނދަރު ،އެހެންނަމަވެސް

ކުރަން. ކަތްޖެހެނީ މަސައްކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ އަނެއްާކވެސް މި ސަުރކާރުްނ ންނަނީ. މި ބަނދަރު ރަނގަޅުއަ

އިދޫއަށް. ގޮ  ށ.ލަނީ އިބަލަ ނޑުމެން މިކަންެވސް އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ މި ސަރުކާރުން ކޮށްދެްއާވނެ. ދެން އަޅުގައެ

އަހަރު  ކުރަނީ މިމީދުއްބޭނުންވޭ. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑު މި އު ގޮއިޫދގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ިއންތިހާއަށް އެބަ

އެކަމަށް ވެސް އަލިމަގެއް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ފެނިގެންދާނެ. މި  ؛ރުދަމާނާއި ނައްޔާ ފެނިމެންވާއިރުަގއި އިރާދަކުެރއްވި 

 މަރުކަުޒގެ ހާލަތަކީ އެއީ ޙީ އްޞި ެދްއވާނެ. ހަމަ އެާއއެުކގަިއ ޮގއިދޫެގ އިސަރުކާރުން އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ގޮތް ހޯދަ

ގޮއިދޫއަްށ  ށ.އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ނީ ކުރަދުމީއްއު ުޅގަނޑުެމން މިވަރަށް ދަށުގަިއވާ ހާލަތެއް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަ

އެކަްނ  ގައި ަމރުކަޒު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ާއ އިމާރާތެްއގައި ލެބޯޓްީރއަާކ އެީކގަިއ އެރަށު ޙީއްޞި ،ހެލްތު ޕޯސްޓް

ނޑު ގަޅު ނޫމަާރއަކީ އަ ލާއިުރގައިއިއަށް ބަލަގަނުޑމެން ނޫމަރާކަމަށް. ހަމަ އެއާެއކުަގއި އަޅު  އިމުކުރެިވގެންދާނެޤާ

ކުރަީނ މީދުއްއުގަނޑުމެން ައޅު ،ވެސް މަގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީކޮށްލާފަިއ އޮތް ރަށެއް. އެހެންނަ

 ގެނުކޮށްލާނެ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ނޫމަރާއް ގަބޫލުކުރަނީ މި ސަރުކާރުން ނޫމަރާ ބާކީއެއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން 

ެދއްވާނެ. އްލުކޮށްޙަ ދަތިވެފަިއވާ ބަނދަރުގެ ދަިތކަން މި ސަރުކާރުން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ  ފުޅުންނަށް ބޭ ރައްޔިތުންނަށް އެ
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 ،ކުެރވި މަރުކަޒުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުޙީއްޞި ވެސް އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ  އެ ރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް ިއ،ކޮށްދެްއވައްލުޙަ

ތްފަހީގެ ލާއިުރގައި ބިލެއިްށ ަބލައްސަތްފަގަނޑުމެން ބިލެަގއި ައޅުގެންދާނެ. ހަމަ ެއއާެއކުލިބި ެވސް  ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް

ދިަޔއިރުަގިއ ހެދިގެންފަހީގަިއ ބަނދަރެއް ތްބަނދަރު މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ަމއްސަލަެއްއ އިނގޭތޯ. ބިލެ

  އެުކގައި ފާަހގަކުރާޔާ ހިތާމަދާކަމީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަނުކުރެވި ެވސް ބޭނުން ރުއިމައަށް އައި އެ ބަނދަރު މިއަދާ ހަ

 ،ކުރުމަށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުން ސަރވޭކޮށްދަނީ އެ ބަނދަރު ރަނގަޅު  ރު އެހާސަރުކާރުން މިމި  ،އެހެންނަމަވެސްކަމެއް. 

ކުރަމުންދާކަން އަުޅގަނޑު ބޭފުޅުން މަަސްއކަތް އި އެކުރުަމށްޓަކަނުުކމެ ހަދާ ނެރު ރަނގަޅުވަދެ ށްއަދި އެ ބަނދަރަ

ބަނދަރަކީ  އެ ،ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު އެެދނީ ބަނދަރެއް ހަދައިފި  އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރަން. ފާހަގަލާއެކުއުފަ

ތްފަހީގެ ރައްޔިތުންގެ ެއ ބިލެވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ  ވުން. ސަރުކާރުން ހިފޭ ބަނދަރަކަށްރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން

 ންބަނދަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެރު ؛ މިއާ ބަނދަރެއް .ވާނެެދއްއިއްލެއް ހޯދަޙަކަންބޮޑުވުމަށް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ 

ގެ ކުރިްނ އެވަރަށް ދިރާސާކޮށްަފއި އެ މަސައްކަތް ފެށުމު ،ވާނަމަ ނުކުމެ ހަދަން އުނދަޫގވާ ކަމަށްވަދެ

އެއާެއުކގަިއ މަ ކަމަށް އަުޅގަނޑު މެން ަގބޫލުކުރަނީ. ހަ އްލުކޮށްެދއްާވނެޙަާރދަކުރެއްިވއްާޔ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެކަން އި

އެކަްނ ގަނޑުމެން ެއއްކޮށް އަޅު ގަނޑުމެން އުފަލާއްޔާ އަޅު ޓެއް ެއޅިގެންދާނެކަމީ އިދާރަކުެރްއވިއް ޕޯރތްފަހީގައި ެއއަބިލެ

ކަމެއް. ކަނޑިތީުމ  ކުރު އަދާކުރާނެގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ޝު . މި ަސރުކާރަށް ކަނޑިތީމު ދާއިރާއްކަމެ އިގަންނާނެބަލަ

ބަޖެޓުން  އި،ގަނޑުމެްނ ބަޖެޓް ހަދައަޅު ،ގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީރައްޔިތުންަނށް އަޅުވެތި ލޮބު ދާއިރާގެ

ބޭފުޅުންނަށް  ކަންކަން އެ ގަނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ގޮތަށް އަޅު ވާއި މަންފާޔާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަ

ިމ  ،ވެސް ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް 5 އްޔާ ަކނޑިތީމު ދާއިރާގެ މިދަކުރެއްވި ނަމޭ. އިރާދޭއި ގޮތަށް މަގުތައް ހޯދަ ފަހިވާ

އަހަރަށް  5 އެދޭ ބަދަލު ގެންނާނެއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ހިތްހަމަޖެހޭ އުފާވެރި އަުޅގަނޑުމެން  ،އަހަރަކީ އުޖާލާ ފަސް

 އި ޖޭގެ އެންމެހަރަށާއި ރާއް ފަސް ށް. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާައީކ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެކަމަ ވެގެންދާނެ

. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ والحمد هللރައްޔިތުންނަށް މިއަދަށްވުެރ މާ ފާގަތި ދުވަސްަތކެއް ިލބުން. 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މިރުޢާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ އަޙްމަދު ާރގެ މެންބަރުކުޑަހުވަދޫ ދާއި

ކުރުމަށް ނުވަތަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުވަނަ އަ 2019 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކުރުމަށްފަހު ދިރާސާ އިމި މަޖިލީހުން ބަލަ ،ިނސްޓަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބަޖެޓަކީގޮތުަގއި ފިނޭންސް މި



22 

 

ހޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރން. އަދި މިކަން ގަބޫލުކުާރ ހާލުގައި ައޅުގަނޑު ހަމަ ޖެސްކޮށްދޭންފާ

ެރއިން ބަެޖޓު ހުށަހެޅުމުގެ ތަރުތީބުތައް ކުެރްއިވ މަސައްކަުތގެ ތެކުރުމަށްޓަަކއި މިކަން އަވަސް  ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

 ،ވާނަމަ ކަމަށް ޖެތާނގައި ކުިރއަްށ ގެންދެވިއް ން ުކރިއަށް އޮތްގަުޅކޮށްލަިއގެވެސް ރަނ ެއކަން ފަިއވާތީވެކުޑަކޮށް ޮއޅި

 މިދެންނެވި މިހެން ެވސް ފަސޭހަެވެގންދާނެ.  ގައިމުގަނޑުމެންގެ ސިނކުީޑގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ އުނަދގޫތަކަްށ ހަމަޅުއަ

 ލާަގއިމަރުޙަ ޓީްނނަށް ކޮމިގަނޑުމެދެން އަޅު  ،ފިނޭންސް މިނިްސޓްރު މި ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ކަމަކީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލިބިގެްނވާ އިޚްިތާޔރުގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް  ،ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ކުެރިވގެން މިމަސައްކަތް

ެއީއ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްަކމުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެކެން. ، ނަމައަވަްސކުރުމަށްޓަަކއި ކުރި މަސައްކަެތއްކަމަށް ވާ

ވެސް ފާްސވެފައި އި މިހާރު މިހާހިސާބަށް އައިއިރުގަ  ،ޓުަގއި މާ ދިގު ބަހުސްތަކެއް ެނތިއެއާެއކު މި ބަޖެހަމަ އަދި

 މެންބަރުން މިކަމާ ގުޅޭ  ގިނަ ިއއްޒަތްެތރި ،ވެސް އަުޅގަނޑު ދެކެން. ެއހެންނަމަވެސް ނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ހޭއޮންނަންޖެ

މެނޭ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް ހަމަ ތަފާތު ހި އިރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގަދާތީވެ، މި ގޮތުން ކަންކަން ފާހަަގކުރަުމން

 ބެހޭ  ވެސް މިއާ ވާތީވެ، އަުޅގަނޑު ކަމަށް ަތކަށް ވާހަަކދެއްކުމުގެ ަޝުއގުވެިރކަން ހުންނާނެ މީހުންޢުޟޫއުއެިކއެކި މަ

ގަނޑުމެންނަށް ޤަތުަގއި ރަނގަޅު އަޅުޤީޙަޖޭަގއި ދިވެހިރާއްސް ވަަރކަށް ެއއްެޗއް ދަންނަވާނަން. ގޮތުން ހަމަ ކޮންމެވެ

ކަމަްށ  ަލއެއް ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮުޑ ެއއް މައްސަ. މީގެއޮންނަނީ ބޮުޑެވފަ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު މި އި އާލިބޭ އާމްދަނީ

ވެސް ޕްލޭނިންގ  ވެސް ފާހަގަކުެރވެނީ ދަުއލަތުގެ އިސްރާފު ބޮޑުކަން. މިއަދު ގައިމުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ

ވެްސ  ގައިމުހަމަ ؛ެދއްވަމުްނ ވިދާޅުވި ޖަވާބު އްވި ސުވާލުތަކަށްށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ކުރެހަޖިލީމަ މިނިސްޓަރ

ދާއިރުގައި މޮނީޓަރިންގ މެކޭިނޒަމް އެހާ ހަރުދަނާކޮށެއް ނޫނޭ އޮތީކީ. ޕްރޮޖެކްޓެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަމުން

 ރު ބެލޭނެ ހަރުދަނާ ތަށް އެކަން ކުެރވިގެންދާ މިންވަގޮ  ވާކުެރވިފައި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެކަން ެއ ކޮންޓްރެކްޓު

ގެނެސްގެން ލާޙުޞްނޑުމެން ާގނޫނަށް އިވެސް އަޅުގަ ގަިއމުވެސް ދައުލަުތެގ ތެރޭގައި ނެތްކަން. ހަމަ މެކޭނިޒަމެއް

އާއެއްކޮްށ ކުަރންޖެހޭ. ދެން ހަމައެ ޒަފުން އިތުރުކޮްށގެްނ ނަމަވެސް މިކަން އެބަމުައއްސަސާަތކަށް މުވައް  ،ނަމަވެސް

 އަޅުގަނުޑމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ޮބޑު ،ކަމަކީ  ެލވޭ އަެނއްގަކޮށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަ

ތަެކއް އެބަޭދ ން ބޭރުވެގެން އެތައް ަބިއވަރު ޕްރޮޖެކްޓުލުނޑު މިދަންނަވަނީ ގާޫދކޮބައެއް ބޭރަށް ދާ މައްސަލަ. އަޅުގަ

ރާއްޖޭަގއި އެަބހުރި. އަދި ދިވެހި ެކއްބައިވަރު ކުންފުނިތަވެސް އެަތްއ އި އް. ދިެވހި ދައުލަތުގަދާންނުޖެހޭ ފައިސާތަކެ

ބިލު ޤާކަންކަން ކުރެވޭނެ  މި ކުރުމާއިމާރާތް ؛މި ބާވަތުގެ  ،އާއިނަރުދަމާ އިވެސް ބަނދަރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް

ސަބުން ުނވަތަ ވެސް އި ކުުރމުގަންޓަރނޭޝަނަލް ެއވޯޑް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އި ،ކުންފުނިތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް

މި ރާއްޭޖގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ބޭރުާވ  ށްއައާއި އިންޑިއާ ޓެރި ސްރީލަންކާ އްފަރާތްތަކަށް އަވަ  ގަނޑުމެންނަށް އެއަޅު

ޓެިރ އްގޮސް ައވަ ނޫން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ުނފެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުން އްފައިސާ މަދެ

 އީތަނެއް. އެހެންވީމާ، މި  ާލރި މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެވއްދޭ  އެކޮށްގެން ތް ތަުކަގއި މަސައްކައުމުތަކުަގއި ޕްރޮޖެކްޓުޤަ
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ފަރާތަްށ ފުރުޞަތު ބޮޑުވުމަށްޓަަކިއ  ފިކުރުކޮށް އެ އި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލަ

ޖެޓު ހެދިގެން މަ އެާއއެްއކޮށް ބަގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. ދެން ހަގޮތު  ގެކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް މަސައްކަތް

އަންނަނީ  ސަރުކާެރއް މި ،ހާލަތަކީ ސަރުކާރު ބަދަލުވާ ހާލަތުަގއި  މި ،ވެްސ ގަބޫލުކުރަން ދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑު

ގައިމުވެސް އަުޅގަނުޑ މިއަދު ހަމަ ވަޢުދުެވގެން. ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބަިއަވރު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ވެސް އި ދިޔަ މަޖިލީހުގަނިމިގެން، ކު އެޔާހުރީމަ އިގަނޑު ހޮވިފަވެސް އަޅު ށް ކެރޭ މި މަޖިލީހަދަންނަވާލަން

ކުިރއިުރގަިއ ވެސް ބަެޖޓުގެ މަަސއްކަތް އިމަޖިލީހުގަ  ކުރުުމގެ ފުރުޞަުތ އަުޅގަނޑަށް ލިބިަފއިވާީތވެ، އެމަސައްކަތް

ތެެރއަށް އެންމެ ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ހޯދުމަށްޓަަކއި ލާިއ މަޝްވަރާ އޭގެނަށް އާ ސަުރކާރުގެ ިޚޔާއަޅުގަނޑުމެން

ކަމަށް ސަރުކާރުން  ބޮޑު މައްސަލަތަެކއް ނެތް ގޮތެއްަގއި މާ ލަޖުމު ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވުނު. ަމއިގަނޑު ގޮތެްއަގއި

ރުެގ ވަޢުދުތަްއ ސަުރކާ ،. އެހެންނަމަވެސްވެފަވިދާޅު  ވަނީ  އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަުރ ވެްސ ކޮމިީޓގައި

ޔިތުންނަށް މިއީ ހަމަ ރައް ،އޮތީ ބިިލއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްަފއި މި 1.7 މުއަްއަސސާއަކަށް 13އްދުމަށްޓަކައި ފު

، އެކަން ެވްސ ދެކެން. އެހެްނވީމާ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން ކަމުގަިއ ައޅުގަނޑު 

ެއއް  ،ކަމަކީ އެާއއެކު ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާ އަެނއްކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ ން ހަމަ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

 ދާއިރުަގއި ކުީރ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ ޖަހާފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް ދެން އާ އަހަރުން އަނެްއ އަހަރަށް ބަެޖޓް އެކުެލިވގެން

 ގެނޑުމެންއަުޅގަ ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ  ވަރަށް ދާކަމީ މިއީ ތެރެއިން ުއނިވެގެންއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ

ކުރިއިުރގަިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަރަްށ އުފާވެރި ޚަބަެރްއގެ ގޮތުަގއި ަގއި މި މަްއަސލަ ދިރާސާޓީބަޖެޓު ކޮމި

ކަމަށް.  ދާނެއް ކުރިއަށްޝްރޫޢުތަކެގެ މައިވާ ުހރިހާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މިއަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ ،ވިދާޅުވެަފއި އެަބއޮތް

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޚާްއޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއިކ  ،ވެސް ހަމަ ވަަރށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާނަން އަޅުގަނޑު

ކަމެއް.  ކިޔާބާޙަ ބޮޑަށް މަރުކުރުމުެގ ވިސްނުމެްއ ގެްނގުުޅއްާވކަމީ އެއީ އަުޅގަނޑު ވެްސ ވަރަށްސަރަހައްދުތައް ތަަރއްޤީ

 ،މަށް ވާނަމަކަ އިމުކުރެިވެގން ގޮއްސި ޤާހުވަޫދގެ ސަަރހައްދީ ބަނދަރު ން ބަޖެޓުަގއި ެޖހިފައި އޮތް ުކޑަުތގެ މަތީއެގޮ

ތަކުގެ ތެރެއިން ެއތައް ބަިއވަރު އުޅަނދުތަެކއް ކުރާނެ ދޯނިކައި ބަނދަރުގައިމުވެސް މާލެ ައއިސް މުދާ ހޯދުމަށްޓަހަމަ

ވެސް އަޅުގަނޑު  ދާނެކަން ހަމަ ޔަޤީނުންމީރުކަން ލިބިގެންށް އެކަމުގެ ފޮނި އް ބަަޔކަޮގސް ސަރަހައްދުގެ އެތަވެގެންމަދު

 އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަްށތަކުން މިހާރުވެސް ރަނގަޅަްށ ޚިދުމަތްދޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް  ހަތަރުގަބޫލުކުރަން. އަދި ހަމަ އެާއެއކު 

ންދާނެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ އިމާރާެތއް އް ލިބިގެކަމެ ދާ ޚިދުމަތަށް އިތުރު ފުރިހަމަވާތީ، ުކޑަހުވަޫދގެ ހޮސްޕިޓަލް ދެމުން

އެާއއެކު ބިުމގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަްށ ކަަމށް ވާނަމަ. ހަމަ ކުެރވިގެން ޮގއްސި ބަޖެޓުގައި ޖެހިފައި ހުރި ކަްނތައް

ލާެއުކ ގަނޑު އުފަވާކަން ައޅުކުެރވިފައި ގެ ލިސްޓުޖެހިފައިވާ އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރގެ މާއެނބޫދޫގެ ިބން ހިއްކުމުކުރިމަތިލާން

ވެސް ހަަމ  ދިއުމަކީދަްނނަވަން. އެ ރަުށގެ ބިން ހިއްިކގެން ފާހަގަކުރަން. އަުދގެ ސަރުާކރަށް އެކަމަށް ޝުކުރު

ޖެޓުގެ ކުާރ ބަމީދެއް ކަުމގަިއ ދެކެން. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ިމއަދު މި އިތުރުއްހަކަށް ަރއްޔިުތން ދެކޭ އު ވަވީހާވެސް އަ 
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ދާއިރުަގއި އެިޑއުޭކޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގެ ކުރަމުންވެސް ބަޖެޓް އިުތރު އަށްނިސްޓްރީތެރޭގައި ެއޑިުއކޭޝަން މި

ދާނެކަީމ އިމުކުެރވިގެންޤާެވސް  އަދި ޒުވާުނންނަށް ބޭނުންވާ މަރުކަޒު ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާއެނބޫދޫގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލާ

ޖަހާފައި  އަހަރު  މިދެންނެވިހެން އެއްވެސް ރަށެއްގެ މިއާެއްއކޮށްއެކަމެއް. އަދި ހަމަ ފާކުރާގައިމުެވސް އުނޑު ހަމައަޅުގަ

ގައިުމވެްސ ނުދިުއމަކީ އެއީ ހަމަ ހަރުގެ ބަޖެުޓެގ ތެރެއިން އުިނވެގެން ެއއްެވސް ޕްރޮޖެކްޓެްއ އަންނަ އަތްއޮ

ހުރި ހުރިހާ  ޖެހިފައި ކުރަން މިހާރު ބަޖެޓުގައިވެސް ގަބޫލު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. އަޅުގަނޑު

އަުޅގަނޑުމެން  ،ލެވޭނެ މަސައްކަތްތަެކއް ނޫން. އެެހންނަމަވެސްއިޖަހާފައި ހުރި އަދަދުން ހަމަ ނިންމަ މަސައްކަތަކީ

މަތިން  ރުފަހަ ފަރާތްތަކަްށ ހަމަ އެކި ކުެރިވގެން އެ ނަށް މިހާތަނަށް އައިއިުރގަީއ ފަރިތަކުރެވިފަިއވާ ގޮތަކީ ެއވޯޑް

 ،ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން . އަދި މިމީދުތަްއވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައްބޭނުންވާ އު ޔިުތންނަށްގޮސް ރައް ފައިސާ ދެމުން

ވެސް ވަރަްށ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ވަީނ  އިވާތީވެ، މީދޫ ދާއިރާގަ ކަމަށް ދެ މެންބަރުން ތިބީއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީަގއި 

ެގ ތުގަިއ ބަޖެޓު ސަޕޯޓެއް ގޮތަށް ނުވަތަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްހަޤީޤަސް ންވީމާ، އެކަންތައް ވެއެހެ .ބަޖެޓުގައި ޖެހިފަ

އަށް ހުރި ދިނުމަކީ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގޮތުަގއި ދައުލަތުން ހިންގަންޖެހޭ އެހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަހިކޮށްދޭ

ޓުގައި ޖެހިފަިއވާ ހުރިހާ ވެސް ބަޖެއި ެދކޭތީވެ، މީދޫ ދާއިާރގަ ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ކަންތައްތަކަށް ހުރަހަކަށް ުނާވނެ

 ކަމަށް ވާތީވެ، އެ  ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދޭ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ދިއުމަކީ ހަމަ އެމަސައްކަތެްއވެސް ކުެރިވގެން

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ޟްރިޔާهللا ފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު. ތިމަރަކުރިއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުޝު

 

 ރިޔާޒް ވާހަކަދެްއކެުވން:هللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ސަޕްލިމެންޓް ނުވަތަ ބަޖެޓަށް 

ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަތަާކއި  ،ކިޔަމުން އެބަ ވިދާޅުވޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ފާޑު ގޮތުން ހޭރުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ަބޖެޓާ ބެކުއިތުރު

ދުވަހު ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިހާތަނަށް ހިނގާފައި އޮތް އަހަރުފަސް ވާހަކަތައް ަދއްާކއިރުަގއި ވޭުތވެދިޔަ  ކަންކަން. މި މި

 ،ތަފްސީލުކޮށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ގޮތް ފަިއވާން އަޅުގަނޑުމެން އަދި އެކަން ކޮށްާވކަބޮޑު ވައްކަން ހިނގާފައި އެންމެ

އެްއވެްސ  ،ވާހަކަަތއް ަދްއކާ ބޭފުޅުން މިއަދު އެްއވެސް ހުއްޖަތެއް ނެތި ދަނީ ދައްކަމުން. އެ  ގަިއ ެއއޮތްލައިވް ޓީވީ 

ކާކަން އަުޅގަނޑު ާވހަކަ ދައް ހުގައީ އެމި މަޖިލީ ބޭނުމަށް ހަމައެކަނި ސިޔާސީ  އި،އޭގެ ތަފްސީލެއް ނުހިމަނަ

ދުޅަހެޮޔ ؟ ތޯއިށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ކޮބަހު ކުަރން މިބަޖެޓް އިތުރު. ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފާހަގަ

 ޚަރަދު އިތުރުކުރާ ވާހަކަ މި މީހުންނަށް ދޭ ހެދުނު ނާސްތާގެ  ތެްއގައި ދަރިވަރުން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި އެޙައްޞި
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 މީހުންނަށް  އެ .ދިެވހި ޒުވާނުން ،ލަކީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންންމު އެއް ރައުސުލްމާހިގެ އެންމެ މުދިވެހިާރއްޖޭ ދައްކަނީ.

މިލިއަން  300 މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އިތުރު ބޭނުންވާ ތަޢުލީމް، ހުނަރު އުގަންނައިދިނުން. އެ

ގިނަ މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް  އެއާެއކުަގއި ރާއްޖޭގެ އެންމެހަމަސަރުކާރުްނ މި ވިދާޅުވަނީ. އަދި  އިތުރުކުރާ ވާހަކަ

އްދެްއގައި ާޓޝަރީ ފެންވަުރގެ ހަ ސަރަ 5ޞިއްޚީ ޚިދުމަްތ ރަނގަޅުކުރުން.  ،އާދޭސްކުރަމުންދާ ެއއް މަްއސަލައަކީ

ން ވާހަކަތަެކއް ނޫްނ ން ރުފިޔާ އިތުރުކުރާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެއަމިލި 295ޓަކައި ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ކުެރއްވީ. ވެރިކަމަށް ޢައްޔަން ޙް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލި ކުއެ. ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދަކާމި ދައްކަނީ

ކަުމގެ ޔަޤީންކަާމއެކު. އަނިާޔވެިރ ނުވާކަމުގެ ޔަޤީންކަމާެއކު. ވެިރކަމެއް ކުރާނެއުއްމީދުތަެކއް. ެއއީ ހެޔޮ ވަރަށް ބޮޑު 

އަދި ވަކިން  ،ސީ މީހުންނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަެއއްދު އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ސިޔާމިއަ

ވޭުތވެދިޔަ  ދަގޫ ބޮޑުވިނބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެންެމ އުގަޚާއްޞަކޮށް މި މަޖިލީހުގެ މުޅި ތާރީޚުގައި ވެސް ައޅުގަނޑު 

ދިޔަކަްނ  ވެިރކަމެއް ހިނގަިއގެން. ފާރުމަތިން އުކާލައިގެން ދިޔަދައުރުގެ ކަންތައްަތއް އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ފެނިފަ

 ިއގެންއަުޅގަނޑުމެންެގ މިނިވަންކަން ނާގަލަ ، ނުވާނެ. ައޅުގަނޑުމެްނ ޖަލަށް ލައިނައްާތލައިގެން ހަނދާން ޑުމެންނއަޅުގަ

ސަުރކާރެއް މި ސަުރކާރަކީ. މި  ގެނައި  ގައިއުއްމީދާ ެއކު  ، އަުޅގަނޑުމެންނުނެތޭ. އެހެންވީމާދިޔަ ވާހަކަަތއް ހަނދާން

އަދި  ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ އުއްމީދު ަވރަށް ބޮޑު. ތިމަރަފުށި  އިސަރުކާރުން މި ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަުކގަ 

 އިަކމުގައި ވިަޔސް މަގުތަުކގަވިްއސާރަ ވެހުނު ،ސް ޔަވި ކަމުަގއިނގު މޫސުން އައިވޭމަންޑޫައކީ މިހާރުވެސް ހުޅަ

ވޭުތވެދިޔަ ފަސްއަހަރުގެ ތެޭރގައި  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް .ދުވަސްވަރަކަށް ވޭ ށް ދާކަމަކަރަްއޔިތުން ބިރުެވރި ،ވެފެންބޮޑު

ދިާމިވ  ވޭމަންޑޫ ރަްއޔިތުންނަށް މިދިޔަ ދައުރުަގއިހުރި. ދިސާތައް ހިނގާފައި ެއބަހާމި ފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް  ދެ

ކީްއވެތޯ ައޅުގަނުޑ ިޑޒާސްޓަރ ނީ ނުދިމަށް ެގއްލު ގެއެ ީމހުން ،ޖަވާބު ކަނިއެ ދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުމަްށ ހަމަހާ

 ރުެގ ލަފަޔާގަްނނަވާތީ މިނިސްޓަނު ހުށަހަޅައިގެން ެދއްިވ ޖަވާބަީކ، މިނިސްޓަރަށް ފެނިވަޑައި ލިޔުމުންމެނޭޖުމަންޓަށް 

ިޑޒާސްޓަރ  ؟ތޯ އެ ީމހުންގެ ޙައްޤުކޮަބއި ނުވާ ކަމަށް.އެުކގައި އެ މީހުންނަށް ކޮްމޕެންޒޭޝަން ދޭން ނިންމާފައި

ަލއްަކއެއްހާ ރުފިާޔ ދިނުމަށް  ޓަަކއި ދޮޅުއެ ކޮމްޕެންޭޒޝަން ދޭންޖެހޭކަން. މިއީ ރައްޔިތުންނަށްމެނޭޖުމަންޓަށް 

، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ވޭމަންޑޫ އަދި ގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާކުރި ސަުރކާރެއް އިންކާރު

ަމގުތައް ިމ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހައްަދވައިެދއްވާނެ ކަމަށް. ޕްލޭން  ކުރޭރައްޔިތުްނގެ އެ އުއްމީދު އެބަ ގެތިމަރަފުށީ

ރޭގައި ތިމަރަފުށީގެ މަުގތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އޮތް މި އަހަރުެގ ތެމިނިސްޓަރު ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައި އެބަ 

ވެސް  ދުވަހުއަހަރު މި ފުރުޞަތުގައި ވޭުތވެދިަޔ ހަތް އަދި ވަިކން ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުފެށިގެންދާނެކަން. 

ލުމުގެ ކައުންސިްލގެ ބެ ރަީއސް ނަޝީދުެގ ވެރިކަމުަގއި ިހއްކާފައި އޮތް ބިން ،ތިމަރަފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ިހއްކާފައި 

ގެ ތެެރއިްނ މިނިސްްޓރީގެ މަސަްއކަތު ންގޕްލޭނި ،މިނިސްޓަރ ންގނެތް. މި ސަރުކާރުން ޕްލޭނި އެއްދަށަކަށް ލިބިފަ

ަޓކައި އަުޅގަނޑު ވާލުކުަރްއވާފަިއވާތީ އެކަމަށްހަ ޫޔސް ޕްލޭން ނިންމަވައި މިހާރު ކައުންސިލާ ލޭންޑް އިއެކަން ކުަރއްވަ 
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އިިސއްޔަތުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރަށާއި އެ މިނިސްޓްރީެގ ހަމެންބަރުގެ އެ ދާއިރާގެ  ،މަޖިލީހުގެ މެންބަރު

އަުޅގަނޑުމެން  .ތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއިޚްާލޞް ވެސް ފުންނަށްްއޒަވަމު

 ޚިދުމަތް ޙީއްޞިލުގައި. ހާވަަރށް ަމގުތައް އޮތީ  ގެކުރާ ރަށަކީ ވޭމަންޑޫވެރިކަން  ލުކުރަން މުޅި ތ. އަތޮުޅެގ އަތޮޅުބޫގަ

އި އޮތް އަނެއް ރަށަކީ ކިނބިދޫ. އަޅުގަނޑު މީެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެންމެ ކައިރީގަ  ،އެކަީށގެނެއް ނުވޭ. ޖެހިގެން އޮތީ

ރަީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަެކއް ރަްއޔިތުްނނަށް އުއްމީދުރަށް. ކުރިން އެ ާދއިރާެއއްަގއި ަމސައްކަތްކުިރ 

 .ށިގެންދާނެކަންދޭތެރޭަގއި ޯކޒްވޭ އެޅޭނެކަން. ޭއގެ މަސަްއކަތް މި އަހަރު ފެ އާާއއި ވޭމަންޑޫކިނބިދޫ .އްވާފައި އޮތީދެ

ތް ެއަކން ކޮށްދެއްވާނެކަން. އާދެ! އޮއެ އުއްމީުދގައި އަުޅގަނޑުެމން މި ތިބީ. އަޅުގަނޑަްށ ޔަޤީންކަން އެބަ

ދޭތެރޭގައި ބޮިއ  ވޭމަންޑޫއާ އެލަާއއި  ،މަްސވެރިން އުއްމީދުކުރޭ  .އޮތްއެއާެއކުަގއި މަސްވެރިންެގ އުއްމީދުތައް އެބަހަމަ

 ،ާވ ބިލުގެ ތެެރއިން ވެސްޮގތުން އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި  ބެހޭ މަސްވެރިންނާމިހާރު ،ދުކުރޭ އެޅޭނެކަން. އަދި އުއްމީ

އަުގ ހަމަ ހަށްމައަދި އެ އަތޮުޅގައި މަްސވެރިން ބާނާ  ،ވެސް އެ ާދއިރާަގއި އަދި ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތުެގ ތެރެއިން

އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދެްއ  .ތެރި ރަީއސްމަށް. އިއްޒަތްލިބޭނެ ގޮތަށް މަސްކިރޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަ

ޔަޤީންކަމެްއ  ވެްސ  ވެސް އަދި ުޓއަރިޒަމް މިިނސްޓަރު ދިޔައީ ދާދި ފަހުން ރައީސް ލުވެެގންސިހާއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ން. އެއީ މެނޭނެކަެގ ރަށްތައް ހިަގއި އިޢުލާންކުރަްއވާ ަރށްތަކުގެ ތެޭރގައި ތ. އަތޮޅު  4މި އަންނަ ޮއކްޓޯަބރު  ،ދެއްވަނީ

ަރއްޔިތުްނގެ  ،އްދަށް ައއިސްހަ ަވރަށް ބޮޑު ުއއްމީދެއް. ުޓއަިރޒަމްގެ ސިނާޢަތް އެ  ސަރަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު

ރިޒަމްގެ މަސައްކަްތ އަމު އެއް ކަމަކީ ޓުންއުއްމީދީ ބަދަލު ގެނެސްދޭނެ އެންމެ މުހި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްދޭނެ

އަންނަ  ،އަުޅގަނޑުމެން ޔަޤީންކުރަން މި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ބަދަލު ،ހެންވީމާއުން. އެދި އެތަނުަގއި އިތުުރވެގެން

އާދެ! ހަމަ އެއާއެކުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން އިތުރު ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަން. 

ވާލުކުރެވިަފއި ހަވަނީ  ސް ހޯލެއް ހެދުމަށް މިހާރުޕަޕާލްޓިބޭނުން، ވޭމަންޑޫަގއި މިހާރުެވސް މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަ

ހުރި ބައިވަުރ އަތޮުޅގައި މިހާރުވެސް އެބަ އޮތް ތ.ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީންަކން އެބަ ،ސްކޫލުަގއި. އަދި ހަމަ އެާއެއކުަގއި

ކުެރވޭނެ ރަށްތައް ސައްކަތް މަކަލްޗަރގެރރީތި ރަށްތައް. އެގްިރކަލްޗަރގެ މަސައްކަތްަތްއ ކުރެވޭނެ. އެުކއަ .ރަށްތައްފަޅު

 އްވާނެމި މަސައްކަތް ކޮށްދެ  ،ވިސްަނވައި  ހުރި. އަުޅގަނޑު އުއްމީުދކުރަން ސަރުކާރުން މި ކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައިއެބަ

ގެންދަވާ އެ ކުރިއަށް  ޓަކައި ިއކޮނޮމިކު މިިނސްޓްރީންކަމަށް. އަދި ޚާްއޞަކޮށް ެގސްޓުހައުސްެގ ިވޔަފާރި ފުޅާުކރުމަށް

ފުރުޞަތުތައް  ވުމުގެ ތެރެއިްނ އެ ކުރައްވާ އެސް.އެމް.އީ ބޭންކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށްނެންގެ ސްއި

އޮތް އަުޅގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރާ ދިވެހިރާްއޖެ ދިވެހިންނަށް ޖަޒީރާވަންތަ އަުޅގަނުޑެގ ޔަޤީންކަން އެބަ ދާނެކަމުގެލިބިގެން

ގަނޑު ނިންމާލަމުން ތިމަރަފުށީ އަދި ވޭމަންޫޑގެ ޒުވާނުްނެގ ޅު ކޮްށ އަޞަލިބިގެންދާނެކަން. އަދި ވަކިން ާޚއް ރާއްޖެ

ުޒވާނުންނަށް ތަޢުލީމީ ހުނަރު ލިބިގެންދިއުން.  ،ވެސް އެންމެ ބޮޑު ެއއް ިވސްނުމަކީ މުޅި އަތޮުޅގެ ،އެންމެ ބޮޑު

ތައްތަްއ. މި ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައިވާ ކަން ދިއުން. އެީއ މި އަހަރުގެކޮލެޖު ތިމަރަފުށީަގއި އުފެިދގެން ރޖޫނިއަ
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އަުޅގަނޑު އުއްމީުދކުރަން ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަްށ  ،ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލައި

 ޝުކުިރއްޔާ.ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ގެންގޮސްެދއްވާނެ ކަމަށް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ކެލާ ދާއިރާގެ އި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާގެ 

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާ މި ބަޖެޓަކީ އެހެން ބަޖެޓުތަކާއި ތަފާތު ބަޖެޓެއް އަޅުގަ

ނުވަތަ އެހެން ދައުރުތަކުަގއި ހަމައެކަިނ . މައެކަނި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަނީއެހެން ބަޖެޓުތައް ހަ .ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއިގަ

އަކަށް ުނވަތަ ެއ ގެންދަނީ އެ މިނިސްޓްރީބަޖެޓު ފާސްުކރަނީ. އެއަށްފަހު ސަުރކާރުން ޚަރަދުކުރަމުން ،ކުރާ ކަމަކީ 

 ހާރު މި މި  ،ފަހަރު ގަނުޑމެން މި ތަކެއް ބޭނުން ވަގުެތއްަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު ވުޒާާރއަކަށް ބޭނުން ޕްރޮޖެކްޓު

ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ނެތިގެން  އިލާރި މަދުވެގެން ނުވަތަ ބަޖެޓުގަ  ންފާސްކުރާ ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނުޑމެންނަށް ބަޖެޓު

ލިބުނު ބައެއް ފައިސާ ނުވަތަ ބަޖެޓަށް  ؛ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރަށް ލިބުނު ބައެއް

ިލބުނު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ގޮތުަގއި ލޯނުގެ ބަެއއް އެހެން ތަންތަނުން  ،ރާއްޖެއަށް ލިުބނު އެހީތަކާއި  އަޅުގަނޑުމެން

 އީ މި .ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމު ،ޖެހެނީ. މިގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޓަކައި ބަޖެޓަށް ބަެއއް ކަންަތއްތައް ކުރަން

 ފެށިގެްނ އަިއއިރު ކުރީޮކޅުަގއި ހަމަ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ގޮތަްށ މި ދައުރު ،ފެށިގެން ންއަޅުގަނޑުމެން މި އަހަރު

ބު ހީ އަށް ލިބުނު ތަރުޕްރޮޖެކްޓަށް ލިބުނު ނާސްތާ ފަށަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ޭއގެ ފަހުން

ބަޖެޓަްށ  ، އިތުރުކުރަންޖެހޭޖެހުމުގެ ސަބަބުންބޮޑުކަމުން އަުޅގަނޑުމެން މުޅި ރާއްޖޭަގއި ނާސްތާ ދޭން ފަށަން

ކުރުމަށާިއ ގްރޭޑު އަޕް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ޙީަބއެއް ިޞއް ،އިތުރުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ިމއީ. ހަމަ އެާއެއއްކޮށް

އިތުރުކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ފާސްކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓު. މީގެ ކުީރގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓެއްަގއި ޖަހައިގެން އެތަްއ 

 ގެ އަުޅގަނޑުމެން ،ނީވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުފެށޭ. އަދި ނުނިމޭ. ހަމަ އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ ރުއަހަރެއް ާވއި

ވޭ ނަރުދަމާ ހެދުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، މި ވަަނ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއެގން ހިމަނާފައި 2013ކެާލަގއި  ދާއިރާގެ

ަނރުދަމާ މަސައްކަތެއް ނުނިމޭ.  ވެސް ނަ އަހަރު އައިއިރުވަ  2017ވަނަ އަހަރު. އެހެންގޮސް  2015ނަރުދަމާ ފެށުނީ 

ެވސް އޮތީ  ވަނަ ައހަރު އައިއިރު 2018ށައިފި. ވަނަ އަހަރު ހަދަން ފަ 2014ކެލާގެ ބަނަދރު  ،ހަމަ އެގޮތުން

 ބަނދަރުގެ މިހާރު ަވނީ ދާދި ފަހުން ،ުނނިމިފަ. އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރު ައއިސް ވަނީނުނިމިފަ. އަދިވެސް 

ފަސް އަހަރެއް ވެއްޖެ ވެސް ހަތަރު ށަވަރު ބަނދަރުވަ ،. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް މަސައްަކތް ފަށާފަ ގެނުނިމި ހުރި ބައި

 .ފެހެއްޓިފަން ހުރީ ހިެޓންޝަރި. ހުއްޓިފަހުރީ ން  ިރޓެންޝައަދިވެސް .ފަދަމުންދާތާ. އަދިވެސް ވަނީ މުޅިން ނުނިމިހަ
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، މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެްނގެ މިހާރު ެއ ދަނީ ހަލާކުވަމުން. އެހެންވީމާ ފިއްލެދޫ ބަނދަރުވެސް ނުިނމި އުޅެނިކޮށް 

ގެންދަީނ އެ މަަސއްކަތް ފެށޭވަރަްށ ވާލުކުރަމުންހަމިނިސްޓްރީން  ންޕްލޭނިައޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ، ބަޖެޓަކީ

، ހަކަށް ނިމޭތޯ. އެހެންވީމާގޮސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ވީހާ ައވަރަނީ ފެށޭ ފެށިގެންކުޕްލޭން ބަޖެޓުގައި ހުރެގެން ނުވަތަ

ތަން  އް ކުުރމަށް ރޭވިފައި ހުރިވެސް ބަޖެޓުަގއި ވަަރށް ގިނަ ކަންތައްތަ އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަހަރުގަ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޖެކްޓުތައް  2019އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ބަޖެޓުގައި. 

ވާތީ.   ދަންނަވާ ގޮތަށް އެ ޕްރޮޖެކްުޓގައި މި އަހަރު ހަމައެކަނި ފަށަން ހުރި ފައިސާ ހުރީ ކަމަށްދަނީ މިލަސްވެގެން

 ،އާއި ފިއްލަދޫގެ ނަރުދަމާ ހެދުމާއި އަދި ކެލާގެ ަމގު ،، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ތިން ރަށުަގއި ހިެމނޭހެންވީމާއެ

ޕްރޮޖެކްޓު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ   ވަށަފަރުގެ ފެނުގެއާއި ޕްރޮޖެކްޓާއި ވަށަފަރުގެ ނަރުދަމާގެފިއްލަދޫގެ ފެނު

އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ފެިށގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް، هللا  ތެރޭގައި އަހަރު  އަޅުގަނޑު މި އުއްމީދުކުރަނީ މި

ފިއްލަދޫގަިއ  ،ލު ހެދުމާއިސް ހޯޕަބައެއް ކެާލގައި މަލްޓިޕާ .އެހެނިހެން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެސް އެބަހުރި އިމި ރަށްރަށުގަ

ފަންސަވީސް އަހަރު ކުރިްނ  ނުވަތަ ިވއްސަކަްށ އިމާރާތަކީ މީގެ ސްކޫުލގެ ިފއްލަދޫގެ  ،ސްކޫލުެގ އާ އިމާރާތެްއ ހެދުމާއި

، ފިއްލަދޫަގއި އެހެންވީމާ .އެޅިފަިއވާ އިމާރާތެއް ފުރަތަަމ އިމާރާތަކީ. އެ އިމާރާތް ިމހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ާބެވފަ

މިހާރުވެސް ައޅަން ފަށާފައި ހުރި  ވެސް ޖެހޭ. ހަމަ ވަށަފަރުގައިއިމާރާތެއް އަޅަން އެބަސްކޫލް ައޅުގަނޑުމެން  ވެސް

މި އިމާރާތްތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުވަތަ ، މި އިމާރާތްތައް ހެދުމަށް ހުރި. އެހެންވީމާއިމާރާތެއް އެބަ ސްކޫލް

ޑުމެން އަޅުގަނ މި ބަޖެޓުން މި ބަޖެޓު އެހެން ކަންކަމަށް އެއިން ޚަރަދުނުކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުގައި ބަހައްޓަިއގެ

މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ންކަލް ބަޖެޓު ައޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ ހިފަހައްޓަސްފި  ،ފާސްކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ތް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އޮ އެބަ މީދުއް، އަޅުގަނޑުމެން އުސަރުކާރުން މި ގެންދަނީ ހިފަހައްޓަމުން. އެހެންވީމާ

ވަަނ  2019 އިތެޭރގައި ފެިށގެންދާނެ ަކމަށް ބަޖެޓުގަ ގެނެ ކަމަށް. މި އަހަރުވެްސ ފެށިގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް މި އަހަރު

މި  ،ލިޔަސްއި ދާިއރާ އަށް ބަލަޙީ، އަޅުގަނޑުމެން ޞިއްއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް. އެހެންވީމާ

ންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ. އެހެއެޅުމަށް ހޮސްޕިޓަލްތައް ައޅުގަނޑުމެން  ވީދެންނެ

، ތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތް މަރުކަޒުތައް އަދިވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހޭވަރަކަށް އެ ޙީ އްދާއިރާަގއި ހުރި ބައެއް ޞި

ގަިޑއިރު ހިންގާ ހެލްތު  24ކެލާގައި  ،ޚަބަރު ލިބުނީގަނޑަްށ ޅުއަވެސް  ރޭ  މިށް ނުދެވޭ. އަޅުގަނޑަ  ޚިދުމަތެއް

އަށް ިދއްދޫ ަކިއރީގަިއ އޮންނަ ންނަމަވެސް، ހުރީ އެންމެ ޮޑކްޓަރެއް. އެ ޮޑކްޓަރު ބަިލވެގެން ޓަރެއް. އެހެންސެ

ރަނގަޅުކުރަްނ ން މެ ކަންަތއްތައް ވެްސ ައޅުގަނޑުޙީ، އަުޅގަނޑުމެން ޞިއްއެހެންވީމާ .ރަށްރަށް ދާންޖެހިފައި އޮންނަ

 މި އެަބހުރި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސްދާއިރާަގއި ކުރަްނވެ ޖެހޭ. މިހެން ގޮސް ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެބަ

ެވސް މި ބަޖެޓު ފާސްކުރަން  ، އަުޅގަނޑުގެންދެވޭނީ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްެގން. އެހެންވީމާކުިރައށް އުނިނުކޮށްކަންތައްތައް 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ުޝކުރިްއޔާ އިކަ ދަންނަ ތާއީދުކުރާ ވާހަ



29 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރީރު.ޒަމަތިވެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން 

 

 ރީރު ވާހަކަެދއްެކވުން:ޒަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން 

ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ަބއެއް އިދިޮކުޅ  ބެހޭ އާކުރާ ފައިސާ. ބަޖެޓަށް އިތުރުތެިރ ރައީސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ެވސް އި ަވގުތުގަ  މި .މެންބަރުން އެބަ ފާހަގަކުރޭ މި ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑު ަލސް ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ރަކާތްތައް ކުިރއަށް.  އެ ހަސާގެ ދަނީ އެ ޖަލްއެ ވަގުތު  މިއަދު މި ރުދާ ކޮްނވެންޝަން ސެންޓައުކުޅަުހގައި ހިނގަމުން

ނިންމާލި އިމާރާތެއް. އިްއޒަތްތެިރ  އިދުވަހު ތެރޭގައި ހަދަ 24އަށް އެންމެ މިލިއަން ރުފިޔާ 8ސެންޓަރަކީ ވެސް އެންމެ 

 24 .ސްުދވަހައެއްކަ މަސް މަދުވެގެންނަގާނެ ކަމަށް މި ،އަހަރުގެ މަަސއްކަެތއް ނަމަ މިއީ ނިމިދިޔަ ފަސް  .ރައީސް

ެއއީ އަދި އިންިޑއާގެ ހިލޭ އެީހެގ  .ށްއަމިލިއަން ރުފިޔާ 8ކުރީ އެންމެ އެކަން  ންމި ސަރުކާރު .ން ޑޮލަރުމިލިއަ

 .އެކު ުޝކުރު އަާދކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޓަަކއި ސަުރކާރަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ އިޚްާލޞްތެރިކަމާގޮތުަގއި. މިކަމަށް

 506ެޑފިސިޓު ކުޑަކުރުމަށް  ،މިލިއަން ހިމެނިފައި އޮތަސް 986އި ގޮުތގަ ގެޑެފިސިޓުއިރުގައި ލާއިށް ބަލަބަޖެޓަ

 130ގޮތުަގއި  ގެން ރެެވނިއު ލޮސްސީ. އަދި އެގޮތުން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ވިއްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ ލުޓީބިމިލިއަން 

އަުޅގަނޑު  އިވާކަންހަމަޖެހިފަ ަގއިނޑާނެ އެއްެޗއް ގޮތު ން ކަ ޑުއެވެސް ެއ ކުންފުނީގެ ޑިވިޑެން  ؛މިލިއަން ރުފިޔާ

ހިލޭ އެީހެގ  ،ވަނީބިލިއަން، މި ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބަެއއް ހަމަޖެހިފައި 1.7 ގެއެާއއެކު، މި ބަޖެޓުފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ

މިލިއަން. އަނެއް ަބއި  100އިން އިންިޑއާ .މިލިައން ރުފިޔާ 618.8އްޔާއިން ރަބި ޢަދީސަޢޫ ،އެގޮތުން  ގޮތުަގއި.

މި ސަުރކާރުްނ  ،ގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭިވއްަކއިގެން. ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް، އަޅު  ލު ވަނީ ޓީބިޖައްސާފައިހަމަ

މިއްޔަތުކަން. އެގޮތުން ކެޕިޓަލް އްށް ދޭ އަހަކެޕިޓަލް އިންވެސްޓުމަންުޓތަކަށް އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރަ

މިލިއަން  588ދި ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް އަ ،ބިލިޔަން ރުފިޔާ 1.1ޓުމަންޓުތަކަށް ނުވަަތ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް އިންވެސް

ާލއިރުަގއި ލޯުނ އިރުފިޔާ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން. މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނޭ މައިގަނުޑ ބައިަތކަށް ބަލަ

ލަށް އުެފއްިދ އަ ،. ހަމަ ެއގޮތުންައން ރުފިޔާ ވަީނ ހިމެނިފަމިލި 300އާދެ! ދަރިަވރުންގެ ިކޔެވުމަށް  ؛ޝިޕަށްރސްކޮލަ

ެވސް ައޅުގަނޑު  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިަފއިާވކަން 18.7ރޭޝަން ސެންޓަރަށް އުންސިލަށް އަދި އާިބޓްބާ ކަ

ދޭ ން މިއަދު ޓަކައި ސަރުކާރުއަށް ލޯނު ދިނުމަށްއެއާއެުކ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ

ގެ ދަށުން އީ މިލިއަން ުރފިޔާ އެސް.އެމް. 350 ،ށްލަން. އެގޮތުން ފަލާ ެއއްކޮށް ފާހަަގކޮމިްއޔަތު އަުޅގަނޑު ހަަމ އުއްއަހަ

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އެްއވެސް ަވރަކަށް އަޅާލުމެއް ނެތި އޮާޔ  ،. ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ލޯނު ދޭން ވަނީ ހިމަނާފަލުއި

 ،އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފަ. 150 ވެސް ވަނީ ސްޕިޓަލަށްހުޅުމާލޭގެ ހޮ ދޫކޮށްލާފައި އޮތް
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ގެއްލުުމގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ގައި ހިމަނާފަބަޖެޓު މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮްތ މި 189.4ވެސް  ދިނުމަށް ސަބްސިޑީ

 ތަނުގައި ތިބި ބައެއް އިދިކޮޅު މެންބަުރން ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަރާ، ެގއްލުމުގެ ބަދަލު  ބަދަލުދޭ ވާހަކަ މި

 ،ވެސް ެގއްލުމުގެ ބަދަުލގައި  ަގއިޚުނިމިދިޔަ ސަުރކާރަކީ މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީ ސަރުކާުރންބާއޭ. ތުގައި ދެީނ މިޙަޤީޤަ

 ގެމިއީ އަުޅގަނޑުމެން  ؛. އާދެ! ޖީ.އެމް.ާއރަށްޭރވިގެން އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ދައުލަތުން ަކްއާވލި ސަރުކާރު ،ރާވަިއގެން

ތިމާމެން  ،އްާކއިރުަގއިދަ މި ސަރުކާރުެގ ޮބލުގައި ެގއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ާވހަކަ .ަކމެއް ނޫންއެްއވެސް މީހަކަށް ނޭނޭގ 

 އެތަްއ މިލިއަން ޑޮލަރެއް 300ލުކޮްށ އަިދ އޭެގ ބަދަލެްއގެ ގޮތުަގއި ތިެއ އެގްރިމެންޓް ބާ ަވއި،އަމިއްލައަްށ ހަޑިހާ

ހަމަ މިއާއެއްކޮށް ައޅުގަނޑު  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި .ރުފިޔާއެްއެގ ވާހަކަ ދިން. މިދައްކަނީ އެތައް ހާސް މިލިއަން ދިވެހި

ހިނގާނެ މި މައްސަލަ އޮއްބާލަްނ، މި މައްސަލަ ނު ؛ރަީއސް ޔާމީނުގެ ތެލުގެ ވަގު ވިަޔފާރި ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

 ޅުން މި ފުބޭ . އަދިވެސް މިބަދަލުދީފަ ގެވަނީ އެތައް ިމލިއަން ރުފިޔާެއއް ވެސް ލަދޭންމަޑުޖައްސާ  ،ހެދުމަށްގޮތަކަށް 

 ެގއްލުމުގެ ބަދަލު މި ސަރުކާރުން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދޭ ވާހަކަ. ދައްކަނީ ެގއްލުމުގެ ބަދަލު މި ސަރުކާރުން

ބޭފުޅުންެގ  އަދިވެސް އެ ހުރި ހަޑީގެ ސަބަބުން. ބޭފުޅުން މިނިސްޓަރުކަމުގައި ތިބެގެްނ ހާވާފައި ވެސް އެ ޖެހުނީދޭން

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލުކުރީ.ތިގައޭ މި ެއގްރިމެންޓް ބާތުދެނީ އަުޅގަނޑު ަގސްހެކި އިމިނިސްޓަރުން ގޮސް ތަންތަނުގަ

 .. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްކުރާ މަަސއްކަތް ންޭރވިގެން ަދއުަލތަށް ގެއްލުންދޭ ،މިހިރީ ހާވާ ހަޑި. މިީއ ސީާދ ރާަވއިގެން 

އަބަދުވެްސ ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެްއ ކާރަށް އާެދ! މަތިވެރީ ދާއިރާއަކީ ދައުަލތަށް ސަރު ؛އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ 

ނިސްބަްތވާ އެއް ދާއިރާއަީކ އެންމެ ގިނަ ރިޯސޓްތައް ހުރި ެއއް ާދއިރާ.  ށްތަނެއް. އާދެ! އ. އަތޮޅަ ދައްކަމުންދާ

ކަްށ ދާއިރާއަށް ެއއްެވސް ވަރަ އަހަރު އެ 5ނިމިދިޔަ  ،ދާއިާރ. އެހެންނަމަެވސް ތައް އެންމެ ގިނަ އެއްޓްރަލް ރިސޯނެޗު

ެއްއވެސް ކަމެއް  ،. ޒަރޫީރ އިންސާނީ އެންމެހައި ވަީސލަތްތަކެއްމުޅި ދާއިރާ އޮތީ ވަޅުޖެހިފަ އެއް ނެތް.ލާފަ އިއަޅަ

އަުޅގަނުޑ  ،ވެސް އެޅިފައެއް ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް އެތަނުަގއި ނެތް. ކުޑަމިނުން އެއްވެސް ރަެށއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ

އަހަރު ބަޖެޓުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ހިމަންދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް  މި، އެކު ފާހަގަކޮށްލަންހަމަ އުފަލާ

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް  މި ،ްނކަން އެަބދޭޤީކުރިއަށް. އަޅުގަނޑަށް ޔަ !ސޮރީ ؛ދަނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި ފަށަމުން މިހާރު އެ

 ށް އަުޅގަނޑަ .ށްލާނެ ކަމައި ށް ނިންމަްއކޮއޮތް މަދު މަސްތަެކއްެގ ތެޭރގަިއ ހިމަންދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެ

ސް އަޅުގަނޑަށް ޔަހިމަންދޫގެ ބަނދަރަށް ބަލައިލި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބަފެނޭ. ސަރުކާރުެގ ސްޕީޑު ގައިމުވެސް މިހަމަ

ވެްސ ވަނީ  އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން ހިމަންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ހަަމއެާއއެކު . އެކަން އެބަ ސާބިުތވޭ

 ބޮޑުފުޅަޫދގެ  ،ެވސްއި . އަދި މަތިވެރީގަ ވެސް ވަނީ ޖަހާފަިއ . ފެރިދޫގަވެސް ވަނީ ޖަހާފައި . މާޅޮހުގައި ޖަހާފަގަޖެޓުބަ

ސަރުކާރަކީ  މި ،ދަންނަވާނީ ، ައޅުގަނޑު ައދި އެހެންކަމުން ވެސް ވަނީ ޖަާހފައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބިންހިއްކުން

ޕްލޭންކުރެވިގެްނ  ،ގައި ޖެހިގެންށް ބަޖެޓުއްދައިދިނުމަދަކަށް ފުޢުވާ ވަ ށްރައްޔިތުންނަ ،ގުޅުންހުރި ރައްޔިތުންނާ

ބޭފުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް މި  އެ  ،ދަްއކާއިރު  ގެ ވާހަކަބަޖެޓު .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ސަރުކާރެކޭ.
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 ބޭފުޅުން ހާވާފައި ޖެހުނީ މިން ބަދަލުދޭންހެއަުޅގަނުޑ ކުރިން ބުނި ސަރުކާރުްނ ދޭ ބަދަލުގެ ވާހަކަ. ފާހަގަކުރަނީ މި

ބޮޑު  ޮގވާަލން، ސަރުކާރުން މިހާ ހަމަ ހުރި ކަންތައްަތކުން. އެހެްނކަމުން އަުޅގަނޑު ބޭފުޅުންކޮށްަފއި އެ ހުރި ހަޑިން.

ފައިސާ  ޖެހޭ އެބޭފުޅުންގެ އަތުން ދައުލަތުން އެބަ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެބަދަލެއް ދޭންޖެހޭއިރުގައި އެަކމުގެ ޒިންމާ

 ކުރަން. އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ އެކަން ،އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫަނށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެެނސްގެން ނަމަވެސް  ހޯދަން.

ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޞައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ދެްއިވ ފުރު ހެން ނޫނީ މިކަމެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުހުއްޓޭނެ.އެ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މް ނަސީމް.ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 މް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއބްރާހީތުލުސްދޫ 

 އިތުރުކުރުމަށް ފިނޭންސުން ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.7ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 އިތުރުކުރުމަްށ ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.7 ވެސް ވާހަކަދަްއކާލަން ބޭނުންވޭ. މެދު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ

ވެސް  ކޮށްފައި އޮތް ކަމަށްއޮމިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރުން މިހާރަށް ސެކި 600ހުށަހެޅުމުގައި  މި ،ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 

ކަމުގެ ޚަބަރުތަްއ އަދި އެވެސް އެއަްށވުރެ ުކޑަކުރެވޭނެ  ،ކަމަށް ޑެފިސިޓްވާމިލިއަްނ ރުފިޔާ  900ދި އަ އެބައޮތް.

އަުޅގަނޑުމެން މި  ،ަބޖެޓަށް ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްގެްނ ވިޔަސް  .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް .ބިފައަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ލި

 ރާްއޖޭގައި ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް  ވެހިރާއްޖެ އާރާސްތުކުެރވޭތޯ.ދަނީ ދި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރަމުން މި

 ،އެކު ދަންނަވާލަން ޔާއަުޅގަނޑު މިރޭ ހަަމ ހިތާމަ ،ވެސްއެހެންނަމަ ގެންދެވޭތޯ.ާރއްޖެ ދުވަހުން ދުވަހަްށ ކުރިއަށް  ،ކޮށް

ގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބި އޭ  ،ތައް ަރށްރަށުގައި ހިންގުމުންމި މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްގެން ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު

 ތަންތާނގައި ބިން  މި ،، ތުލުސްދޫކުރިން ހިންމަފުށި މީގެ ދެތިން އަހަރު  ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވޭުތވަމުން އެބަދޭ.

. އެތަނަކަްށ ލޭންޑް ޫޔސް ޕްލޭނެއް ހެދިފަެއއް ނެތް އޮީތ ހަނަފަސް ބިމެއްެގ ޮގތުގައި. ބިން އެ އެ  ހިއްކިފައި އެބައޮތް.

 ލީހުގައި ެއބައޮތް ކަންނޭނގެ ތަރިަކއާދެން ހަމަ މި މަޖިނޫން.  ވެސް ދޫކުރަނީކީ ނަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޯގްއޗެއްއެތަ

 ދަނީ. މި  އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަން މި ވެސް ެޖހިދާނެ ކަންނޭނގެ. ާލފައި ހިމާޔަތްކުރަން ބެހޭ ބިލު. އޭގެ ތެރެއަށް

 ދުމަތް ޚިއޭގެ  ން މަންފާ ލިބުން.އިނަށް އެ ރައްޔިތުން ،ކުރުމުގެ ބޭުނމަކީމަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދީގެން ކަންކަން 

ައވަހަށް ރަްއޔިތުންނަށް އެބަޖެޭހ  ކަންކަން ކުރީމާ އޭގެ ފަސޭަހކުރުން. އެކަން އެބަޖެހޭ ިވސްނަން. ން.ދިނު

 އިހިންމަފުށީގައި ނަރުދަމާ އަޅަ ެއކު ދަންނަވާލަން، ތުލުސްދޫއާއިޔާއަޅުގަނޑު ހިތާމަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދުމަތްދޭން.ޚި

އަުޅގަނޑުމެްނ  ުދމަތެއް ނުލިބޭ.ޚި. ަރއްޔިތުންނަކަށް ެވއްޖެއް ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފަިއ އޮންނަތާ ހަެއއްކަ މަސް  ،ނިމިފައި
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 .ދޭންދުމަތްޚިރައްޔިތުންނަށް  އި،ތައް ނިންމަގައި ައވަަހށް ޕްރޮޖެކްޓުދެއްޞަބަޖެޓް މި ފާސްކުރަނީ ވަރަށް މާތް މަޤް

 ،ކަނޑަނޭިޅ މިހާ ިގނަ ދުވަސްތައް ވޭިތވެޮގސް ،ހަވާލުނުކުރެވި ދުމަތްދޭނެ ފަރާތަކާޚިޕްރޮޖެކްޓް ނިންމުމަށްފަހު، 

ސަރުކާރަްށ  އަޅުގަނޑު ދިވެހި .ހަމަ ހިތާމަކުރަން ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ެގްއލުން ވަމުންދާތީ އަޅުގަނޑު އެކަމާ

 މިފަދަ ކަންކަން .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އި ފަރުވާތެރިވެ ައވަސްކޮށްދިނުމަށް.ދިނުމުގަދުމަތްޚިަރއްޔިތުންނަށް  ގޮވާލަން.

 .ަޓކީ ވަރަށް ފަޅު ބޮޑު ރަށެއްށްހުރިއިރުގައި ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ދިއްފު ހުރީ މިގޮތަށް.

މީގެ ސަބަބުން ދިއްފުށި  .ދަން ހުއްދަދެވިފަރިސޯޓް ހަ ތަނެއް ހިއްކަިއގެން  2ވަނީ ދިއްފުށީގެ ފަޅުތެރޭަގއި މިހާރު 

 ،ދަނީގިރަމުން ދިއްފުށި އެބަޖެހޭ ދިވެހި ދައުލަތުން ވިސްނަން. މިކަމާ ނުކުރެވޭ.ހިމާަޔތެއް  .ހުސްވަނީ އެ އިގިރަ

ޒަތްތެިރ . ިއއްމީދުކުރަންއްދިއްފުށި ހިމާޔަތްކޮށްދޭން، ދިވެހި ސަރުކާރުން ވިސްނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އު

، ކުރުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ވަޑަިއގެންނެވި ރަަށކީހުވާ ޙްލިޞާމް މުޙައްމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އިބްރާހީ .ރައީސް

. އެފަހަރު މަނިކުފާނު ޒިޔާރަތްކުރެްއވި އޮފީހަށް އެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ހުޅުވުމަށްޓަަކއި. ދިއްފުށީގެ ަކުއންސިލު ؛ދިއްފުށި

ހުރީ. މި ސަޕްލިމެންޓްރީ  އެހާ ބާވެފައި ތަނެއް ނޫނެއް ނޫންހޭ.ެވސް  ވާވަރުންނަން ހެޔޮމިއީ މީހުން ވަ ،ވިދާޅުވި 

އިދާރާ ައވަހަްށ  މީދުކުރަން ދިއްފުީށގެ ކައުންސިލުއްއަޅުގަނޑު އު  .ކަްށ އެބަެއއް ނުފެނުނުވެސް އަުޅގަނޑަ ބަޖެޓުން

ހުރާަގިއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތްކުރެވޭނެ ކަމަށް.ވެްސ ހިމާޔަ އަދި ދިއްފުށީގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ކަމަށް. ހެދިގެންދާނެ

 6ގޮތަށް އޮތީ.  ކުލާސްރޫމް އެޅޭ 6ދިޔައިރު ނަމަވެސް ކަން ނިމިގެން ކުލާސްރޫމް އެޅުމަށްޓަަކއި މަޝްވަރާކުެރވުނު. 8

ިކޔެވުެމްއ އެއް ދަންފަޅިައކަށް  މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަެތްއ ތަންފީޒެއް ނުކުރެވޭނެ. ކުލާސްރޫމް އަޅަިއގެން

 ކުލާސްރޫމް އެތަުނގައި  8ވާީނ އެހެންީވމާ، ބޭކާރު މަސައްކަެތއް ކުުރމަށްވުރެ ބޮޑަށް ރަނގަޅު  ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ.

ގައި ބަޖެޓު .އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ވެސް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެކަން ހަދައިދެއްވަން ވިސްަނވައިިފްއޔާ.

އޮތީ ބަޖެޓް   ދާއިރާއަާށއި އެހެނިެހން ދާއިރާތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް. އެޙީއްޞިއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖަހަން، 

އިތުުރ  ،ވިޔަސް ށް ދާއިރާަގއި މަސައްަކތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ކެނޑުނު ކަމަޙީއްޞި ،އެހެންނަމަވެސް .ފާސްވެފަ

 ދުމަތްޚިަގޑިއިުރ  24ނަރުހުން ތިބީ.  4 ޑޮކްޓަާރއި 1 މަރުަކޒުަގއި ޙީއްޞި. ިހންމަފުށީގެ ވެސް ނުލިބޭ މުވަްއޒަފެއް

ެވސް.  ން. ދެންހުރި ރަށްރަށުގައިވެސް މިކަން ހުރީ މިހެ ހުރާަގއި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގައި އެަބއޮތް. ބަޖެޓު ޖެހޭ.ދޭން

ރަްށ ެވސް ވަ ކަްނކަން އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްިދނީމާ ދެން މުއައްސަސާތަކުްނ މިކަން ކުރޭތޯ އެހެންވީމާ، މި

 .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ ޤައުމުގެ ކަންތައް ޮގސްފަ ވެސް ބަލާ ހިސާބަށް މިހާރު މި ކަމާއެކު އަޅުގަނޑުމެންހަރުދަނާ

 .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްފަހިކުރުމަށްޓަކަިއ ޖެމިލިއަން ރުފިޔާ، ކަރަންުޓގެ ައގު ހެޔޮ  24މި ބަޖެޓްގައި އެބައޮތް 

ެއއީ  ،ހިންގަން ވިސްނުމަކީޑަިއޒްކޮްށގެން މުޅި ޤައުމު ސަބްސިަޑއިޒްކޮްށގެްނ ސަބްސި ،އެކު ދަންނަވާލަންޔާހިތާމަ

ާވ ެއއްަގމުގައި ހުރިްއޔާ، ވަންޏާ ކަނޑުތަާކއި ،ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަފރުތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ބުއްދިވެރިކަެމއް ނޫން.

. ކަރަންޓު އަގު ެހވެއް ޤައުެމއް ނުހިންޭގނެ ނެއްތަނެއްގައި ރޯލަރަކުން ދަވާދުލައިގެން ސަްބސިޑީޒް ާހކަިއގެން ހުރިހާ
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 ިމއަށްވުރެ މާ ފުންކޮށް މިކަމާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޫން. ރަނީކީ ައގު ހެެވއްކުނުކުރެވޭނެ. ސަބްސިީޑޒް ީދެގން 

އްދެްނ ދަކުރަނިވި ހަކަތަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އުފެޔާއިުނން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އެަބޖެހޭ. ބޭ ގެނޮލޮޖީ، ޓެކްއި ވިސްނަ

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް  . ފުލޯޓިންގ ބާތަެކއް ނެދަކުރަނިިވ ހަކަތަ އުފެއްދޭޔާއި  ވެސް  އި ެއއްގަާމއި ކަނޑުގަ  އެބަޖެހޭ.

 ؟މިގޮތަށް ތާއަބަދު ސަބްސިޑީޒް ީދގެން ކިހިނެއްތޯ ޤައުމު ހިންގާނީ ދަކުރަިނވި ހަކަތަ އުފައްދަން.ޔާބެހެއްޓިދާނެ. އި

ހުިރ  ސްެޓލްކޯގެ ދަށުަގއި ހުރިއްޔާ ،ންސްޓެލްކޯއަށް އަޅުގަނޑުމެން ސަބްސިޑީޒް އެބަދެ .އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޫެލްއ ނުކުރަން ހުރިހާ ރަށަކަށް ގަ އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ރުފިާޔގެ ރޭޓުން. 3ހުރިހާ ރަށަކަށް ތެޔޮ ލީޓަރަކަށް 

. ހުރި ދުރުަގއި މާލެއާކުދި ކުދި ރަްށރަށް  .ސަބްސިީޑޒް ދޭންޖެހޭ ރަށްރަށް ހުރެދާނެ ޖެހޭނެ ކަމަަކށް.ސަބްސިޑީްޒ ދޭން

އާބާދީ ބޮޑެތި  މާލެއާއި ާމލޭގެ ކައިީރގައިހުރި ތަރައްީޤވަމުން އަންނަ ރަށްރަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނަމަވެސްއެހެން

ރުފިާޔ  މިލިއަން 35ވީމާ، އަުޅގަނޑު އަދި ދުމަތް ދެވޭނެ. އެހެންޚިކަރަންޓުގެ  ނުޖެހޭނެ.ރަށްތަކަށް ސަބްސިީޑޒް ދޭކަށް 

ވެސް  އެތެރޭގެ އުދުހުން އެހެން ޤައުމުތަުކގައި .. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްއުދުހުންތަްއ އަުގ ހެޔޮކުރަންއެބައޮތް އެތެރޭގެ 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ީކްއވެގެްނތޯ މިކަން ނުކުރެިވގެން މި ންދަނީ.ގެވަރަށް ައގުހެޔޮކޮށް ޕްަރިއވެްޓ ޕާޓީސްތަކުން ދެމުން

ހުރީ  ތަކަށް ސަބްސިޑީޒް ދިނީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ؟އުޅެނީ

 ރުއްދަުށގައި ހުރި މީހެކޭ ވާނީ އެްއވަރު. ،މީހެކޭ ވަްއކަންކުރުމަށް ަވގުރުކު އެޅި ކުރަމުންދާ މަންޒަރު.ވަްއކަން

ންދާނީ. ސަބްިސޑީޒް ވަަރކަށް ވަްއކަން ގިނަވަމު ރިކުތިބެ މިގޮތަށް ސަްބސިޑީޒް  އަޅުގަނޑުމެން ަވއްކަްނކުރާކަްނ އެނގި 

ހޯދޭނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ައގުހެޮޔ  ހުންނާނެ. ހިންގޭނެ ގޮތްތައް ހިންގޭނެ ގޮތްތައް ކުންފުނިތައް ހިންެގންޖެހޭނެ، މި ،ނުދީ

ސަރުކާރަކަްށ  މިބޫލުކުރަން ގަ ެވސް  ައޅުގަނޑު .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރުމަކީ ެއއީ ސަބްިސޑީޒްނުީދ އަގުހެޮޔކުރުން.

އްެލއް ހޯދަން އުޅެނީ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ޙައެހެންވީމާ، ސަބްިސޑީޒްކޮްށގެން ަވގުތީ  އް ުނވޭ.ގިނަ ދުވަހެ އަދި މާ

ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  މުސްތަޤްބަލުގައި ސަބްސިޑީޒް ނުދީ، ފަހުގެ ެޓކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މި ބަލަނީ.

 ..މަ އެެހންމެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭއަދި ހަ .މީދުކުރަންއްއު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  ދަނގެތީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

މިއަދު އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ،ކުރަނީތު ނޑު ގަސްއަޅުގަ ވާހަކަފުޅު ފެއްެޓވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން.

ދެން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް މާލަމުގަިއ  ވެސް ވޯަޓށް އެހޭނޭ ކަމަށް. ރޭގެ ވޯޓުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓަށް މި

 10:40. އެހެންވީމާ، މި އަންދާާޒކުެރވެނީ ގާްތގަނޑަކަށް ާބކީ ިއއްޒަތްތެރި ދެ މެންބަރުން ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ

 ހާއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯޓަށް ދެވޭނެ ކަމަށް. ދަނގެތީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް.ށްކައެހާ
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 ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ގޮތުްނ  ބެހޭ ބަޖެޓާ ތަނަށް ސަރުާކރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ސަޕްލިމެންޓްރީ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި `. 

މު ންބަޖެޓަކީ ވަރަށް މުހި ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިގައަޅުގަނޑު ބަެއއް ކަހަލަ ކަްނކަން ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ައޅުގަނޑު 

އަންނަ ސަރުކާަރކުން  ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ބަދަލުެވގެން އަންނަިއރުގައި ދެއްގައި ހުށަހަޅާފަިއާވ ބަޖެޓެއް. އާދެ!ޞަމަޤް

ދުތައް ުފއްދުމަށްޓަކައި ސަުރކާރުން ެއބަޖެހޭ ފައިސާ ހޯދަން. އަދި ޢުވަ . އާދެ މިވޭ އެބަ ރައްޔިތުންަނށް ދުތަކެއްޢުވަ

ބޫުލކުާރ ގައަޅުގަނުޑ  ން އެބަޖެހޭ.މަޖިލީހުން ފާސްކުރަ އި،ފައިސާ ހޯދޭ ގޮތްަތއް ދެނެަގނެ، އަދި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ

ބަޖެޓަށް  މި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރެިވގެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް.ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ  ގޮތުަގއި މިހާރު މި

 ދާއިރުަގއި އަޅުގަނޑުވާހަކަަދްއކަމުން ށް. ާއދެ! މި ބަޖެޓައަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ާތީއދުކުރާ ވާހަކަދަންަނވަން

ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ  ެއގޮތުން ކަމެއްގެ މައްޗަށް. 5މައިގަނޑު ގޮެތްއގައި ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ އެބަ، 

އެންމެ ބޮޑަށް  ގޮތެްއަގއި އަޅުގަނޑު ދާއިރާއަށް ނިސްަބތްވާ ޒުވާނުން ޞައް ޚާ ؛ބޫލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންގެގަ

 ން.ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދު ކުދި އަިދ މެދު ،ކަމަކީ ންދާ އެއްކުރަމު ބޭނުންވެގެން މަސަްއކަތް

. މީދީ ކަެމއްއްއިުމވެސް މިއީ އުގަ ހަމަ .ކޮށްފައްޔަންޢަމިލިއަން ުރފިޔާ  350ވަނީ  އާދެ! މިކަމަށްޓަކައި ސަރުކާުރން މި

އަިދ  ކުރެވިގެންދާނެ.ާދއިރާގެ ުޒވާނުންނަށް މިކަމުގަިއ މަންފާބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގައިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑު هللا 

ދުތަކުެގ ތެރޭަގއި ިހމެނޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަްނ ޢުވަ ގެސަރުާކރު ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިގަ ނޑު ެއކީަގއި އަުޅގަހަމައެއާ

މް މުޙައްމަދު ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީ. އާދެ! ރައީސުލްއަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ސަބްސިަޑއިްޒކުރުން ،ކުރުމާއަގުހެޔޮ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ސަބްސިޑީްޒގެ ގޮތުަގއި  189ިމ ބަޖެޓުގައި  ،ގައިދު ފުއްދުމުގައި އެހީތެރިވުމަށްޓަަކއި މީޢުގެ ވަޞާލިޙް

 ން.ބޫލުކުރަގަދު ފުދިެގންދާނެ ކަމަށް ޢުދިއުމުން އެ ވަވެްސ މި ބަޖެޓް މިގޮތަށް ފާސްެވގެން ހިމަނާފައިވޭ. ހަމަގައިމު

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ވާީތ، އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީއަކީ އަިދ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި ކޯލިޝަންގައި ތިބި ބަޔަކަށް

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި  5އަހަރުެގ ތެރޭގައި އަދި ކުރިއަށް އޮތް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަން މި

މީަގިއ  ،މު ބައެއްންވެސް ވަރަްށ މުހި ލީމީ ދާއިރާއަށްޢުއި ތަހަމައެއާއެީކގަ ތަން ފެނުން. ފުރިހަމަވެގެންދާ

ެތރޭގައި ިޑގްރީ ފެންވަރަށް ކިަޔވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންާވ ފައިސާާއއި އަިދ އެހެނިހެން ޭއގެ .ހިމަނުއްވާފައި އެބައޮތް

މަނާފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނުޑ މިލިއަން ރުފިޔާ ހި  382މިކަމަށް  ލީމީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހިމަނުއްވާފަިއވޭ.ޢުތަ

 ގޮެތްއގައި ދަިރވަރުންނަށް ހިމެނިފައި އޮތް ޞައްޚާ ، މީހުންނަށްލީމީ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރާޢުބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތަގަ

ޭއގެ ސަބަބުން  ބޫލުކުެރވޭ.ގަމު ބައެއްގެ ގޮުތގައި ންވެސް ވަރަށް ުމހި ހެނދުނުގެ ނާސްތާެގ ބަޔަކީ ،ބައި

 އި މީގަ ގޮުތަގއި ބޫލުކުރާގައަުޅގަނޑު އެީކަގއި އަންނަ ކުދިންނަށް އޭގެ ނަފާ ލިބިގެންދާނެ. ހަމައެއާ ބޮޑުވަމުންހެދި

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ދާއިރާައކަށް ބެހިގެން ޓާ 5އްޙީ ދާިއރާގެ ބައި. ޞި ،ބަޔަކީ ހިމެނިފައި އޮތް އެންމެ މުހިންމު އެއް

. ކުރެވިފަކްވަނީ މާ މިލިއަން ރުފިޔާ މި 44ޓަކައި އްޙީ ކަންކަން ހޯދުމަށްޞިއަދި އެހެނިހެން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ 
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ޓަކައި އަިދ އެިކއެިކ ކާރިސާތަުކަގއި އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،ަގއި އެިކއެކި ކާރިސާތަކަށް ެއކީއަދި ހަމަ ެއއާ

ގުިޅގެން ދިވެހިާރއްޖެ ެއކިެއކި ރަށްރަށަށް ދިމާވަމުންދާ  ގޮތެްއގަިއ ދުނިޔޭެގ މޫސުމަށް މިއަންނަ ބަދަލުތަކާ ޞަޚާއް

ތެޭރގައި . ޭއގެކުެރވިފައްޔަންޢަ ޮބޑު އަދަެދއް  ަގއި ވަރަށްވަނީ ބަޖެޓު  ޓަަކއި ެވސް މިކަންކަމުަގއި އެހީތެިރވުމަށް

ކްކޮށްފައި އޮތުމަކީ ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަިއ މާއިޔަރ މިލިއަން ރުފިޔާ  230އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން 

ދާއިރާ. އަދި   ގެތީނރާ ދާިއރާއަކީ ދަތަމްސީލުކު ،ތަނުގައި ނިސްބަތްވެ ދާއިރާ މި  ގަބޫލުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަނުޑ އެ

މިހާރު ބަޖެޓުގައި ޖެހިފައި އޮތް ވަަރީކ  ،ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ދާއިރާގައި މިހާރު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައި މި

ގުިޅގެން އަުޅގަނޑު  ބަޖެޓާ މި  އި،ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަ  ،އެއީ އެކަމަށް އެންމެ އެކަށޭަނ ވަެރއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް 

ގިަނ  ،ކުރެވި ރަަށށް ވެސް އަމާޒު  5 ގޮެތއްަގއި ޞަޚާއް ؛ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ލުކުރާ ގޮުތަގއިގަބޫ

 އަހަރު ކުރަން ފަށާފައި ކުަރން. މިގޮތުން އޮމަދޫގައި ވެްސ މިކަންތައްތަެކއް ކުެރވިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދު

ދަނީ  ދަމާގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ެވގެން މިމަދޫގެ ނަރުގޮތެއްަގއި އޮ ޞަ ޚާއް ،ހުރި މަސައްކަތްތައް

ނަރުދަމާގެ  ފައިސާގެ ދަތިކަން ހުރުމުން. މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި

 ޮބޑަށް ރަުށގެ ބޮޑު  ވަރަށް އި، ގިރަ ބޮޑަށް  ދަނީ ިގރަމުން. ވަރަށްރަށް  ީކގަިއ އެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާނެ. ހަަމއެާއއެ

ކުރަީނ ގިާރ މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑު އުއްމީދު ،އެެހންކަމުން. ވަނީ ގެއްލިފަބައެއް 

ވެސް  ރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ީކަގއި އެން ފުރިހަމަވެގެންދާެނ ކަމަށް. ހަމައެއާއެކަންކައެ ،ޖެހި ހިލައްދުަގއި ބޮޑުހަސަރަ

ނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއަކީ ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވޭުތވެދިަޔ ކުރެިވގެންދާމުއިޤާ

ތެރެއިން ައޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ެއއް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެަފއިާވ ރަެށއް. އަޮތޅެއް. ޭއގެ ވެސް ވަރަށް  ދުވަހުއަހަރު 10

އެއް ނެތި ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިހާރު މަންދޫއަކީ ޖެޓީ ރަށެއްގެ ގޮތުަގއި މަންދޫ. އާދެ!

ކުރަީނ ، އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުއެހެްނވީމާ. ފުރުމުގެ ދަތިތަކެއް އެހާމެ ބޮޑުދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނާނެ ެއއް ރަށް. ލަފާ

ތެރެއިން ފައިނޭންސް ޓްރީ ބަޖެޓުގެ ސަޕްލިމެން އޮތް ބަޖެޓާއި އަދި ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ މި މިހާރު މި

 ބަޖެޓާ  ޓަަކއި. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިލުމަށްއި. އެ ޖެޓީގެ ެޓންޑަރ ހުޅުވަވަނީ ފޮނުއްވާފަމިނިސްޓްރީއަށް މިހާރު 

ގަނޑު ެއކީަގއި ދިގުރަށަކީ ައޅުކުރަން. ހަމަ އެއާއެުކގައި އެކަން ވެސް ފުރިަހމަވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އުއްމީދު

ެއްއ  ގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ނިސްބަތުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ީޕއަށް އެންމެ ިގނަ އާމްދަނީ ހޯދައިދޭ ގަބޫލުކުރާ

ރަށުގެ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކުން  ކީ އެރަުށގެ ފެނާއި ަނރުދަމާ ނެތްކަން. އެޔަހިާތމަ ،ރަށް. އެހެންނަމަވެސް

ވަނީ އޭގެ ިޑޒައިން މަރުޙަލާަގއި.  ރާ ގޮތުގައި މިހާރު މިގަނޑު ގަބޫލުކު މިބަޖެޓުެގ ސަބަބުން އަޅުމަހުރޫމްވެފައިވާކަން. 

ކުރަން. ދާނެ ކަަމށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުއެުކގައި ިމއަހަރުގެ ތެޭރގައި މަސައްކަތް ފެށިގެން ބަޖެޓާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

އަދި އެހެނިހެން އަސާސީ ފުރުމާިއ ލަފާ ދިއްދޫއަކީ ވެސް ،ައކީ ުކަޑ ރަށެއް ކަމުަގއި ވިޔަސް ެއކީ ދިއްދޫހަމައެއާ

އެކުަގއި ގިނަ  ބަޖެޓާ  ެވސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ މި އިރަށުގަ ވެފައިވާ ރަށެއް. މިޚިދުމަތްތަކުން މަޙުރޫމް
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ކުރުމުެގ މަރުޙަލާެގ ވަނީ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަްތ ޑިަޒއިން މިހާރު މި ،ކަންތައްތަެކއް ފުރިހަމަެވގެންދާނެ ކަމަށް. ެއގޮތުން

 މުން މިަމސައްކަތްތަެކއް ކުރަ ،ޓަކައި ޑިަޒއިންކޮށްއެީކަގއި ފެނުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރުމަށްއާ ތެރޭގައި. ހަމައެ

ވެސް ހަަމ  އިެއކީަގއި ދަނގެތީގެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ދަނގެތީގަ ހަމަެއއާގެންދަވަނީ. 

ރަުށގެ ފެނުެގ ނިޒާމަށް  އެ ،ރޭަގިއ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ ތެއެބަދޭ. ޭއގެމުހިންމު މަސައްކަތްތަކެްއ ުކރެވެމުން 

ެއއާިއއެީކަގއި  ،ކުރެވި އްލުޙަހުރި މައްސަލަތަްއ  އަަހރުގެ ތެރޭަގއި މުޅިން އެކީ ދިމާވެފައި ބޭނުންވާ މަސައްކަތް މި

ންޓްރީ ބަޖެޓަކީ އޮތީ މި ސަޕްލިމެ ހިތްރާނަރުދަމާގެ މަސައްކަްތ ފެށިެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވެ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކު

ޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ބަޖެޓެއްެގ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ވާހަކަ. ސަރުކާރުެގ ވަޢުދުތަްއ ފުްއދުމަށް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ބަޖެްޓ އަދި އަުޅގަނޑުމެން ފާސްުކރުމަކުން އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި ،އެހެންނަމަވެސް

ލައިން ސަރުކާރުގެ  ،ނުދޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަރުާކރަށް އިލްތިމާސްކޮށްލަން ބޭނުންފުރިހަމަވެގެންމިކަން 

ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ިމއަށްވުރެން ާބރަށް އެބަ ގެންދަންޖެހޭ. ރައްިޔތުންގެ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ  ކަމާ ،މިނިސްޓްރީތަކުން

ކީަގއި ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ އެ ބަޖެޓާ އި މިކަމެއް މިހާރު އެބައޮތް. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަމާޔޫސް

ވެވަޑަިއގެްނ  ލިޙްޞާގޮެތްއގަިއ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ޞަޚާއް، ންސަރުކާރު މިއި، މާޔޫސްކަން ފިލަ

ކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ހުރިހާ ވުޒާރާަތކުން ވެްސ ބާރަށް މަސަްއކަތް ގެޓަަކއި ސަރުކާރުވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް

އޮތް އުއްމީދަީކ  ެއކީަގއި އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދޭންމަ އެއާކުރަން. ހަމީދުއުއް

ވެަވޑަިއގެންނެވި ވަޢުދުަތއް ފުއްދާނެ ކަމަށް. އަދި  ލިޙްޞާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ދިގެންދާނެ އްއަަހރުގެ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ވެްސ އެކަންކަްނ ފު 4 ށް އޮތްއަކުރި ަގއި މިއަހަުރގެ ަބޖެޓާއި ެއކީހަމައެއާ

 ލައިކުމް. ޢަ ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ަވއްސަލާމް ކަމަށް. އަުޅގަނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޟާޢަލީ ރި ތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރި

ބިލިއަން ރުފިޔާެގ  1.7ޓަކައި ކުރުމަށްވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރު 2019ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ަސރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރައްާވ ެދއްވި ކަމަށް ޓަކައި އިއަދަދެއް މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވަ

ގޮތުަގއި މިީއ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ޝުކުރުއަާދކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ދެކޭ  އިކަމުގަ މި ވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ވެހިރާއްޭޖެގ ދި ،އަދި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރޭ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މިއަދު ތިބީ

އެބަ އަންނަންޖެހޭކަން. ަރއްިޔތުން ބޭނުންވޭ ތަރައްީޤވާން. ރައްޔިތުން ވެސް ގަބޫލުކުރަީނ ތަރައްޤީ ބާރު ސްޕީުޑގަިއ 
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މިދިޔަ ިރޔާސީ  ،ކުީރގަިއ ތިބި ހާލަތުގަިއ ިތބޭކަށް. އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވުނު ކަމެއް ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނޫން ީމގެ

ލާަފއި  އާހޮޅިސްލޯންއެ 4ިއ ޔާ ބާޖު ހިލަ 2 ،ިއ އަުޅގަނޑުގެ ާދއިރާެގ ެއއް ރަށަށް ދޯންޏަކަށްބުގެ ތެޭރގަޚާއިންތި

ބީ ޚާފޮނުވަނީ. ބަޖެޓުގައި ފައިސާެއއް ނެތް. އެއީ އިންތި ޓަކައި މިނަރުދަމާއެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް

ަފއިސާ  ،ބަޖެޓު މި ހުށަހެޅުނީ ކީްއވެގެންތޯ  އޭރުަގއި. އާދެ! މިނަމެއް އަޅުގަނޑުމެން އާ ގޮތަކަށް ޖެހުމަށް ކިޔާ ޑަ ކަ

އިދިކޮަޅށް  ސުވާލުކުރަްއވާ ބޭފުޅުންތަކެއް އުޅެފާނެ. އަިދ މިއަދު ސަރުކާރާ މިކަމާ ،ކުެރވުނީ ކީްއވެގެންތޯ އިތުރު

ފައިސާ  ށް އިތުރުބަޖެޓަެގން ބަޖެޓް ހުސްވީއޭ. ހުސްވެ ،ވާހަކަދަްއކާ ބޭފުޅުން ފަހަރެއްގައި ފާހަގަކޮށްފާނެ ކަންނޭނގެ 

ރައްޔިތުން  ކުރުމަކީ މިއަދު ދިވެހިބަޖެޓު އިތުރު ،ން. ބަޖެޓު ބޮޑުވުމަކީ ެވސް އެހެން ނޫހޯދަނީއޭ. ނޫން. އެއްގޮތަކަށް 

އުފާކުރާ ކަމެއް. ބަޖެޓު އިތުރުވި ވަރަކަށް ރައްޔިުތންނަށް އިނގޭނެ ތަރައްޤީެގ މަސައްކަތްތައް ބާރަްށ 

އޮތް ހާލަތުން  މިއަދު ނިޒާމު އްޙީޞި ކަމާިއ، ެއމަސައްކަތްތައް ހަލުިއެވގެންދާނެކަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެންދެވޭނެ ށް އަކުރި

އްދެްއަގއި އިތުުރ ހަސަރަ 5ވަރަށް ސަމާލުކަންދީގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ންސަރުކާރު ކުރުމަށް މިއެހެން ހާލަތަކަށް ބަދަލު

 20ށް އެަބ އަޑުިއވޭ. ވަރަށް ރަނގަޅު. ހަމައެއާެއކީަގއި އިތުރު ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަހޮސްޕިޓަލްތައް ބިނާ

އަށް އްޙީ ދާއިރާޞިއެތަންތަން ވެސް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރަން  ،ކުެރވިޓަލެއްގެ މަސަްއކަތްތަްއ ޑިޒައިންހޮސްޕި

ރަށް ކުޑަުކޑަ އަދަދެއް. އޮތް އަދަދަކީ ވަ ވަރަށް ބައިވަރު ފައިސާ އެބަ ބޭނުންވޭ. މިއަދު މިފައިސާ އެބަ ބޭނުންވޭ. 

ށް ވެސް ބަދަލުވިއްޔާ. ެއކަމަކު ދައުލަުތގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި ނަބިލިއަ 17، 1.7އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅީ ިމ 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދިގު ރާސްތާގެ ދުރު 2019މިދިޔަ  ،ވަރަކުން އާމްދަނީ ލިބޭ ވަރަކުން. ދިގުރާސްތާގެ ބަޖެޓެއް

ވަނަ  2020މިއަންނަ  ،އޮްތަވރަކީ ލަށް ހަދާފައިއޮތް ފޯކަސް ދަްއކަނީ އޭުރގަިއ އޮްތ ސަރުކާރުން ހަދާފައިމުސްތަޤުބަ

 20. ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެންމެ އުހިސާބަށް އަރަނީ. ދައުލަތުެގ ހަޤީޤީ ރެވެނި ބިލިއަނާ 20އަހަރު ވެސް 

ވަނަ އަހަުރ  2021 އަށް، ދިގު ާރސްތާއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާބިލި 19ބިލިއަން ރުފިޔާ. މިއަހަރު ެވސް މި ލިބެނީ 

، ކުރިއެރުން ބަޖެޓަކަްށ ނާދޭ. މިއަދު ސަރުކާރުން ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ 20 ގާތްގަނޑަަކށް ފޯކަސްއަކީ ވެސް

 ،ޖެހޭރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ވިސްނަން ގެއަޅުަގނޑުމެން ،އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ

ކުރަން އެބަޖެހޭ. ޓަަކއި ެވްސ މަސައްކަތްއެކަމަށްސަރުކާރަށް އިުތރު އާމްދަނީ ލިބޭނީ ކިހިނެއްތޯ. އަދި  ،ދައުލަތަށް

 ،ފަދައިން މުޅި ރައްޔިތުންނެކޭ ެއއް ،ފަދައިން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނެކޭ އެއް ،އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން 

ްނ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް. ބަޖެޓަކު ކައި ވަރަށްޓަ ސް އެބަހުރި ތަރައްޤީއަށްފާހަގަކުރެވޭ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާަގއި ވެ

 ،ޖާގަެއއް ނުލިބޭ. ބަޖެޓެްއގައި ލާރިއެއް ނެތް. ނެތުމުގެ ސަަބބުން މަސައްކަތްތައް ުނކުރެިވފައި ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް

 އިތުުރ ށް، ދައުލަތަހަދަން. ެއހެންވީމާ ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ ީވހާ އަވަހަކަށް އެ މަސައްކަތްަތއް ކުެރވޭނެ ގޮތް

ހަމަޖެހުމަކީ މިއަދު ައޅުގަނުޑގެ ާދއިރާެގ ފީަވކުެގ ތް. އަުޅގަނޑަށް މިއަުދ ޮއތް ހިފައިސާ ބޭނުންާވކަން އެަބ ިއނގޭ

އްޔާ އި ސޮިއުކރެވިގެން އިރާދަކުެރއްވި ގައެގްރިމެންޓު  ގެމިލިއަން ރުފިޔާެގ ޕްރޮޖެްކޓު 69ޓަކައި ބަނދަރު ހެދުމަށް
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ކުިރ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ުއއްމީދު ގެންދާނެ. އެމަލީ މަސައްަކތް ފެށިޢައޮތް މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި  ށް މިއަކުރި

 އި ބުގަޚާއަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ރިޔާސީ އިންތިެއކީަގއި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމެއް އެީއ. ހަމައެއާ

ށެއްގަިއ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައަހަރު 3ނިކުފާނުގެ މަ އެ ،ވަޢުދުވެ ލެްއވި

ކުރާނަމޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އޮތް އިމު ޤާހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ 

 ނަރުދޫގަިއ ެވސް ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ މަސަްއކަތްތަްއ ހަމަޖެހުމަކީ މަސައްކަތްަތއް ފީަވުކގައި ވެްސ އަދި ތްހި

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިްނ  ދޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަަމ މިށްއަ މަަސއްކަތްަތއް ވަރަްށ ބާރަށް އެބަ ކުރި ކުރުމުގެޑިަޒއިން

ށް އަންނާނެ.  މަރުޙަލާއަކަޒީ މަަސއްކަތްަތއް ހަވާލުކުެރިވގެން ތަންފީ ވެސް ނުވަތަ އަންނަ އަހަުރގެ ކުރީޮކޅު އެ

 824ދުވަހު ސަރުކާުރން ދާދި މިދާކަށް ކުރުމަށް މިއްލުޙަމައްސަަލ ެއކީަގއި ނިލަންދޫގެ ަކރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ ހަމައެއާ

ކުރުމަށް އްލު ޙަތަކަށް ިދމާވި މައްސަލަ ކޭބަލް ،ިވުއގައަށް  ގެކަރަންޓު  ،އަށްިވއުގަ . އަދި ވަނީ ފޮނުާވފަ ކޭީވގެ އިންޖީނެއް

ގެ ކުރިން އެކަން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާެނ އަހަރު ނިމުމު ކޭބަލްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ޓަކައި

ކުރަނީ. އަދި ފާހަގަ ކަމަށް. އެބަ ވިދާުޅވޭ. ިމއީ ހަމަ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ިލބެންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑު މި

ަގއި ހުރިހާ މަގެއް ،ގައި ހިމެނިގެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިލަންދޫެގ މަގުތައްެއކީަގއި އަންނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުހަމައެއާ

މާދަމާ  ؛ެއީކގައި މިހާރުރަނގަޅު ފެްނވަަރކަށް މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސަްއކަތްތައް ކުެރވިގެން އެބަދޭ. ހަމައެއާ ިއ،ތާރުއަޅަ

އާ  ،ގެ ކުރިން ވެސް ނަރުދޫގެ އިންޖީނުގެތާ ނިމުމުފުނޫން ކަމެއް ވެސް ނޭނެގ. އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވެނީ ިމ ހަ

 އެ  ،މަްސ ނިމުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އަންނަ މަހުގެ ކުީރކޮޅު ވީހާ ައވަހަކަށް މިއިންޖީނުގެ އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ 

އަންނަނީ ބާރަށް.  ގެންދާނެ. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް މިހަވާލުކުެރވި  ޮކންޓްރެކްޓަރާ މަސައްކަތް ވެސް ބަަޔކާ

ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  މަސައްކަތަށް ދިމާލަށް. އެ މަސައްކަތްތަކަށް ޖާގަ ހޯދުމަށް އެ މެންނާއަޅުގަނޑު

 10ބިލިއަން ރުިފޔާ. އަުޅގަނޑު އުާފވީހޭ  1.7ކުރުން. ައޅުަގނޑަށް މަދޭ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ބަޖެޓަށް އިތުރު

ގިަނ  ހުރި ވަރަށް ން އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ތަަރްއޤީއަށްވަރަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްލި ނަމަ. އޭރު

ބިލިއަްނ  1.7، މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ެދކެނީ. އެހެންވީމާ ލެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު މިއިނިންމަކޮށް އްމަސައްކަތްތަ

ކުރަން. ތަށް ޝުކުރުހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ަހމަ ނިހާޔަވަނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓަށް އިތުރު ކުރަން ހުށަހެޅި 2019 ،ރުފިޔާ

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްިވ  ކުރަން. ވަރަށްބޮޑަށް ބަލައިަގންނަން. އެކަން ފާހަގަ އެކަން ވަރަށް

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޣައްސާން މައުމޫން.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 
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 ޣައްސާން މައުމޫން ާވހަކަދެއްެކވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މި ސަޕްކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

ރަށް އަޅުގަނޑު ައއްސަރިަބހާއި ސާބަސް ދަންނަވަން. ޓަަކއި ސަރުކާ މަޖިލީހަށް ފާސްކުރުމަށް ފޮނުއްވި ކަމަށް

މި  ،ދު. އަުޅގަނުޑގެ އުއްމީދަކީ ޤްޞަބޮޑު މަ ނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަީކ ކޮންމެ ސަރުކާެރއްަގއި ެވސް އެންމެރައްޔިތުން

ކަްށ ސަރުކާުރގެ ދުވަސްތަުކަގއި އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިރާގެ ރަށްތަ އޮތް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވެސް އަދި ކުރިއަށް

ށް. ެއންމެ އިސްކަންދޭ ކަމެްއގެ ޮގތުގަިއ ގުަރއިދޫެގ ބަނދަރުގެ އްލުކޮށްެދއްވާނެ ކަމަޙަދިމާވެފައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 

ގިީލގެ ނއަދި ދިޔަމި .ެދްއވާނެ ކަމަށްއިހާލަތު މިއަދަށްވުރެ ރަނގަުޅވާނެ ގޮެތއް ވީާހވެސް ައވަަހކަށް ހަމަޖައްސަވަ

ެދއްވާނެ ކަމަށް. އިގަވަހިން އި ންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުކުެރވޭނެ މަޝްރޫޢުތައް ރާއްަވވަ ޞިއްޙީ މަރުކަާޒއި މަގުތަުކގެ ފެ

 ެދއްވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އްެލއް ހޯްއދަވައިޙައަދި ގާދިއްފުީށގެ ފެނާއި ނަުރދަމާގެ ކަންތަކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރުންގެ ތެރެއިން ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރެއްުވމަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި ިތއްބެވި މެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ހިސާބުން މި  ނެތް. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުެގ ބަހުސް މި މާލަމުގައި އިތުރު އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ަވޑަިއެގން

 ރޭގެ ވޯުޓަގއި އެހޭނެ.  ނިމުނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

ފަރާތުން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ސަރުކާރުެގ  ،އަުޅގަނޑު ދެން މި ކުރިއަްށގެންދަނީ -{7.2}

ލާ. ޙަދަނޑުވެރިކަުމގައި ބޭނުންކުރާ ެޕސްޓިސައިޑާ ބެހޭ ބިލުގެ ބަުހސްގެ ބާކީ އޮތް މަރު ،ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ދެއްވުްނ އެދެން. ތްކޮށްލަނަމަ ިއޝާރާ ވެްސ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަުކ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ދެްއކެވުމަށް އަލަށް ެއއްވާހަކަފުޅު

ނުވަތަ ެއްއވެސް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އެިދވަޑައިުނގަްނނަވާތީ ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމަްށ ތޮއްޑޫ ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި 

  މެންބަރަށް ދަންނަވަން.

 

 ޝިޔާން ވާހަކަދެްއކެވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން 

ވާނީ މި  ދުތައް އަުޅގަނޑުްޤޞަބިލު ހުށަހެޅި މައިގަނޑު މަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި

 އެީކގައި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ވަރަށް . ހަމައެއާ ބިލު ހުށަހަޅަމުން ވެސް ތަޅުމުގައި ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ވިދާޅުވެދެްއވާފަ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ،. އެހެންކަމުންބިލަށް ދެއްވާފަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުަތއް މި ވަނީ އެ ނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގި

ށް ވެގެން އަންނަ ކަގާނޫނަ މި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް  ،އްލެއް ގެނެސްޙަމިއަށް އަވަސް  ،ބިލު ދިރާސާކޮށް އިތުރަށް މި

 ،ވިޔަސް ށް ކުރަންޖެހޭ ހިސާބުން ކަމަޓްއެއީ އިމްޕްލިމެން ؛ބައިތައްހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް ބިލުގައި ހިމެނެންޖެހޭ 

 ،ބެހޭ ޮގތުން ކަންކަން ކުރުމަީކ މުހިންމު ކަމެއް ކަުމގަިއ ދެކޭތީ ހުރި ކަންކަން ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި ިމކަމާ މިހެން
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 ބޮޑަށް ޝުކުރު   ވަރަށްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިއަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ މި ބަހުސްގައި ަބއިވެިރވި އެންމެހަ 

 ނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ގްރާސްރޫޓް ހިއުމަން  . ޖަޕާން ގްރާންޓް އެސިްސެޓންޓް ފ7.3ޯދެން އަުޅގަނޑު މި ފަށަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -{7.3}

ެގ ކްލާސްރޫމް  8މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްެގ އިމާރާތުގެ ދަުށން  ގެސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެްކޓު

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ައށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 2016ބުރި އިމާރާތުގެ  2

ެރއްވުމަށް އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ކުހުސްބަ M19/ML/2019/15ރިޕޯޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

އެްއވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންެނވުން އެދެން. 

 ގެންެދވޭނެ. ށްއަ، އެ ރިޕޯޓް ވެސް މިއަުދގެ ވޯޓުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިުނގަންނަވާ. އެހެންީވމާއެދިަވޑައި

 

 ށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަ 9

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ގުތުޮކޅަކަށްފަހު( )ވަމޭޒުން.  ވާލަެދއްވުން އެދެން އިދާރީލު ޖައްސަވޯޓުގެ ރަނގަބީ

 ލާނަން. އިވޯޓެްއ. ފުރަތަމަ ވޯަޓށް ދަންނަވަ 4ލަ ލަނީ ޖުމު ރޭ މި އަުޅގަނޑުމެން މިކޮށްލަެދއްވުން އެދެން. ޗެކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާްއޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުެރްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްރީލަންކާގެ ޮބޑުަވޒީރު ހިޒް ެއކްސެލެންސީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  އިންގެ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރަްއވަހަ ރައްޔިތުމިސްޓަރ ރަނިލް ވިކްރަމަސިން

އެރުވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަތުޢުދެްއވުމަށް ދަތަޤުރީރުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70         ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 70. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72 މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި

މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި . ސުމެއްމެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި 

ފާސްވެއްޖެ.  .70ލަ؛ . ޖުމ36ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ވު. ާފސ70ްވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ސުމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  އި ސްރީލަންކާެގ ބޮޑުވަޒީރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރަްއވަ  ،އެހެންކަމުން

 އެރުވުމަށް ފާސްެވއްޖެ. ވަތު ޢުށް ދަެދއްވުމަތަޤުރީރުކުރެއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައަހަރަށް ވަނަ  2019

 އިން ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ ބަޖެޓު ދިރާސާކުާރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިފާސްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް

  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފާސްކުެރްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 71. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ފާސްވެއްޖެ.  .71ލަ؛ . ޖުމ36ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 71. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް  2019 ،ވާފައިވާ އްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއޮފް ފިނޭންސްމިނިސްޓްރީ  ،އެހެންކަމުން

 އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަނުޑވެރިކަުމގަިއ  ،ޮތއްޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ،ރުކާރުގެ ފަރާތުންސަ

ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސަިއޑާ ެބހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަުތމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ްއވުންވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 70. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ފާސްވެއްޖެ.  .70ލަ؛ . ޖުމ36ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 70. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 ކޮމިޓީއާ ކޮމިޓީއާއި އެންަވޔަރަންމަންޓް އިޤްތިޞާދީ ،ކުރަނީ ފޮނުވުމަށްތު ގަސް ފާސްވުމާ ގުޅިގެން މި ބިލު އަޅުގަނޑު

 ން މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް. ދެ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ކޮމިޓީެއއް ހަދައިގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދަރުސަތުލް ޝައިްޚ  ،ެގ ދަށުންިހއުމަން ސެކިއުރިީޓ ޕްރޮޖެކްޓު ޓްސްރޫގްރާ ޖަޕާންސް ގްރާންޓް އެިސސްެޓންސް ފޯ

އަށް ނިމުނު މާލީ  2016ބުރި އިމާރާތުގެ  ކްާލސް ރޫމުގެ ދެ 8މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި އިމާރާތްކުރި 

މެދު އިއްޒަތްތެިރ އަހަރުގެ އޮިޑޓު ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފާސްކުރެްއވުމާ 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 71. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 72ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ސުމެއްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

  .ފާސްެވއްޖެ .71ލަ؛ . ޖުމ36ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 71ދަދު؛ . ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިވި ެމންބަރުންގެ އަސުމެއް

 

 ން މު ން ނި
 

 ން:ވުކެ ދެއް ކަވާހަ ސަތުންޔާރި

 ޖަހާއިރު. 9ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2019 ގަސްޓުއޯ  28ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 

 
 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيملاعلا ب  ر هلل حمدلاو
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