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 ދުޢާ . 1

 

  :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:

ތުން ފުރަ ނަކަ .ވަސްވަަނ ދު 1140ޛުލްިޙއްޖާ  25 ދުަވސް. ހޯމަވީ  2019 ޯއގަސްޓު  26 މިއަަދކީމިއީ، 

މިއީ ރައްޔިތުްނެގ  .ންބައްދަލުވު ވަނަ ސް ސާޅީތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަނވާރަވަނަ ަރއްޔިތިންވަނަ ދުވަސް. މިއީ 

މި ޖަލްސާ އެހެންވީމަ ހިނގަމުންދާނީ ރައްޔިތުންގެ އްވޭ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިޞްލާުޙުކރެވި ބޭ

 ބެވީ ތިއް ެވވަަޑިއގެންރުޒިހާ ށް ސާއަޖަލް ވަގުތުމި ވާ ގޮުތގެ މަތީން. މަޖިލީހުގެ އިޞްލާޙުކުރެވުނު އާ ގަާވއިުދގައި 

ތަކީ އާ މި މަޢުލޫމާުތރުގަިއ މި ަވގުތު މެންބަރަކު ނެތް. އެއް މެންބަރަކު. ރަސްމީ ދަމުގަިއ ލާސަ .ބަރުންންމެ 48

 ވެސް އަޅުގަނޑު އިްއވާންޖެހޭ ވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ ދުވަހަކުވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި 40 ގަާވއިދުގެ

. ތަނުގައި ޭރ ިކޔާލަދޭނަން މި މާ، މިބޭފުުޅންނަށް އެހެންވީ ވަަނ މާއްާދގެ )ނ( އަުޅގަނުޑ ތި 40. މަޢުލޫމާތެއް

މަޖިލީހުގެ  ،ވަނީ ވަަނ ނަންބަރުގައި ޖަލްސާ ހާޒިރީ އިްއވުން ކަމަށް ބުނެފައި އެދެމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

 އެ  ،ތު ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދާއިވަގު ދުަވހު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި އެ އެ ،ޖަލްސާއެއް ފަށާއިރު

  ރަސްމީ ދަތުރުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު އިްއވުމަށޭ. ،ރުންނާއިއި ތިބި މެންބަދުވަހު ސަލާމުގަ

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/40/އޖައކީ، އެޖެންޑާގެ ރޭމި

 

 ގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހ5ު

 

 :ންވުކެ ދެއް ން ވާހަކަރިޔާސަތު

ން އެަބއޮތް މި މަޖިލީހަށް ސުޕްރީމް މަތީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޖޭ.އެސް.ީސގެ ލަފާގެ  ،މަސައްކަތަކީރަތަމަ މިރޭގެ ފު

 ،ތަނުގައި އިއްވުާމއި އެހެންވީާމ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީުފޅު މި .ކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުންގެ ނަންފުޅު ފޮނުއްވަވާފަ

މިހާރު އޮްތ  ވެސް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި މިކަމުގައި މަލުކުރުން.ޢަން އެކަމުަގއި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ

 ،ގޮސް  ގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް. ތަނަށް ފަނޑިޔާުރންގެ ނަންފުޅުތައް އިްއވުމަށްފަހުގައި އެ ނަންފުޅުތައް ދާނީ ކަމާ މި ،ގޮތަކީ

ދިނުމަށްފަހުގަިއ އެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހުގައި  ދުވަސް. ތިންދޭންޖެހޭ ސާފު  އެުކގައި މެންަބރުންނަށް އެބަ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓާ

އެހެންވީމާ، މި ތަރުތީބުން އަޅުގަނޑުމެްނ  ކުރުމަށްފަހުގައި ވޯޓަށް އަހާނީ.. ބަހުސްހުސަށް ގެންނާނީވޯޓަށް އެހުމަށް ބަ

 ތަށް.ބުާރސްފަތި ދުވަހުގެ ފަހަ ކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ ދެމިގެން އެބަދޭއްޔަންޢަ ދާއިރުަގއި ފަނޑިޔާރުން

. ބުރާސްފަތި ުދަވހަކީ ދައުރު ނިމޭ ުދވަސް ،މަނަ މި ަމޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ނުިނންމަވާ ،އިނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އަޅުގަނޑު ހިތުން ހުރިހާ މިހާރު ދުވަސް މި ދައުރުގައި ބޭނުންާވކަން ެއއީ  ހަތަރުއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ދެތިން

ިއްއޒަތްތެރި ތި  ،. ެއކަން އެހެންނަމަވެްސ ނިންމަވާނީސާފުެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ަކމެއް ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ެއއް މިންވަރަށް ތިބޭފުޅުން  އަުޅގަނޑާ ،ންޤީއަުޅގަނޑަށް ޔަ ،އަޅުގަނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން މެންބަރުން.

. ީޓއަށް ވަަޑއިގަތުންކަންވުމަށްފަހުަގއި ޗުއްމު ކަންކަން ކުެރއްންއެދިަވޑަިއގަންނަވާނީ މި މަިޖލީހުގައި ކުރާންހުރި މުހި

 . އިެދއްވުމަށްވަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ސިޓީފުޅު އިްއވަ  ،އެދެނީ އްމު އަރިހުން މިޢާރު އަމީންއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިހާ

 

 ވުން:އިްއވެ އިދާރީ މޭޒުން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެ. ހު ދަންނަވަމެލާމަށްފަވެދުން ސަ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް

ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުކަުމގެ މަޤާމަށް  ،ގެ ދަށުންވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 148ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަާސސީގެ 

އަްލއުސްތާޛާ ޢާިއޝާ ޝުޖޫން  ހަނދުވަރުގޭޮކކާ. މ ،އިީސނާ، ޑރ. ައޒުމިރަލްޑާ ޒާހިރާ  .ކުރުމަށްޓަަކއި މއްޔަންޢަ

މަޝްވަރާ ދެއްވާފަިއވާތީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ންފުޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަޅުގަނޑަށްމަދުގެ ނަމުޙައް

ކުރުމަށްޓަކައި އެބޭފުޅުްނގެ ނަންފުޅުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އްޔަންޢަސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުަކމުގެ މަޤާމަށް 

ގާނޫނު ނަންބަރު ވެ. އަދި ދަްނނަވަމެ .ވެ ގަަވއިދެްއވުން އެދެމެގޮތް އަން  މަިޖލީހުން ނިންމެވި އެ ،ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވައި 
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ުޖޑީޝަލް  ،ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން 17ގެ (ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަފނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު) 2010/13

ހުގެ ޔިތުްނގެ މަޖިލީއްރަ ،ންސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުްއވާފަިއވާ ނަންފުޅުތައް މި މާްއދާގެ )ރ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީ

 26. 1440ޛުލްޙިއްޖާ  25. ވެއިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެ  .ވެމަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މި ސިޓީއާއެކު ފޮނުވީމެ

  .ޞާލިޙްމް މުޙައްމަދު އިބްރާހީ .. ޚާދިމްކުމ2019ްއޯގަްސޓު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައށް ފޮނުވާފައިވަނީ ޝުައއިުބ  ،ފުޅުތައްިއވާ ނަންފޮނުއްވާފަ ކޮިމޝަނުން ސްޖުޑީޝަލް ސަރވިސަ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  !މާފުކުރަްއވާއާދެ! ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ) !ނޫްނ މަޑުކުރަްއވާ ؛ޙުސައިން ަޒކަރިްއޔާ

 ،6993 ނަންބަރު ާޔ، ދަފުތަރުން ަޒކަރިއް ވާ ނަންފުޅުތަަކކީ ޝުއައިބު ޙުަސއި ސިޓީފުޅުަގއިވާ ނަންފުޅުތަުކގެ އިތުރުން

ވޭސަިއޑް  ަވއިކަރަދޫ. ަޢލީ ސަމީރު މއ. ހދ.، . މުޙައްމަދު ނިާޔޒު، ގްީރންވިލ051494Aާއައި.ޑީ.ާކޑު ނަންބަރު 

. އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ސިޓީފުުޅގައި ަބާޔންކުރައްވާަފއިާވ ނަންފުޅުތަުކގެ އިތުރުން ފޮނުްއވާފަިއވާ 610

  ޝަރީ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވިއްޖެ.ދިރާސާކުރުމަށް ޖުޑީ އިމާ، ިމހާރު މި މައްސަލަ ބަލަންވީއެހެ ކީ.ނަންފުޅުތަކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ެއއީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ އިތު ރޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެބަ އިންނެވި. އެުކގައި މި އަޅުގަނޑުމެންނާ

މާލިއްޔަުތ  ގަިއ،މި ތަޅުމަށް ގެނެސްފަިއވާ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުމު  ން ދިރާސާކޮށްގޮތުން މާލިއްަޔތު ކޮމިޓީ ގުޅޭ ފައިސާއާ

ން ފޮނުއްވާފަިއވާ މިޓީގޮތުން ދިރާާސކުރި ކޮ ގުޅޭ އާއިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކޮމިޓީއާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓ ގުޅިގެން

ފަހުގައި އިްއވުމަށް. އެހެންވީމާ، އެ ރިޕޯޓް ތަނަށް ލިބިފަ ަވގުތު މި މެްނނަށް މިއަދު މިރިޕޯޓު އެބައޮތް އަުޅގަނޑު

އި މަޢުލޫމާތު ޭބފުޅާ މަޖިލީހުގަ އަުރވާީނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރއަށް އެ ތުޞައަޅުގަނޑު ފުރު

ގޮތުން ނުކުތާެއއް  ގުޅޭ ދިޔަ އިޖުރާައތާއިގަ. މިކަން ކުރުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދެންމެ މި ހިނދެއްވުމަށް

ވަަނ  17ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ފަނޑިާޔރުންގެ ގާނޫނުގެ  ސްފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު އެެދން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަ

މް ސުޕްރީރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފަނޑިޔާަރކަށް،  ؛ އިޖުރާއަތްތަކެއްޙަތް ވަރަށް ސަރީމަތިކޮށްފައި އެބައޮ ދާއިން މާއް

އެ ކޮމިޝަނުން  ދިނުމުގައިދޭ ލަފާ  ކުރުމުގައި ޖުޑިޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުންން އްޔަޢަށް ފަނޑިޔާރުން ކޯޓަ

. ެއ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހިމެނޭ މި އިްނޓަރވިުއކުރުން. ،ލާނުކުރުންޢުެތރޭގައި އިއޭގެ މަލުކުރާންވީ ގޮތް.ޢަ

ނިންމަވާފަިއ އެ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާުތން  އި ކުރަްއވަ ކޮމިޝަނުން ސްމަސައްކަތްތަްއ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަ
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.  ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވަވާފަވަނީ މި މަޖިލީހަށް އެ ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިއެރުވީމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ 

އެއީ ިމ  .ބެލެވެނީ އޮތީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަާވއިދު ިމހާރު މި

ަވަނ  200. އެހެންވީމާ، ގަާވއިދުެގ ީކ ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަެއއްެގ ގޮުތގަިއ ބަލައި މި ތާވަުލކުރެވުނީމައްސަލައަ

ފެނުމުގަިއ ައޅުގަނޑަށް ފެންނަ ،. އެހެންނަމަވެސްޖެހެނީ މަލުކުރާން މިޢައަޅުގަނޑުމެން  ،ގޮތުގެ މަތީންމާއްދާގަިއވާ 

ވާްނ ބޭފުޅުން ކުރަން އެ އަލުން އަނުބރާ ިމ މަސައްކަތަކީ ،ލާކަމެްއ ނެތްޢުއަ ން ދެކިަވޑަިއގަތުންޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ

ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފަނިޑޔާރުންގެ ގާނޫުނގެ ދަށުން  ކަމަކަށް.ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ މަސަްއކަެތއް 

މަޖިލީހުން އެ ން އަނބުރާ މި އަެނއްކާ އަލު ،ހަވާލުކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަތެއް އެ ކޮމިޝަނުން ކޮށް ނިންމާފައިވަނިކޮށް 

އެހެންވީމާ،   ނުވެދާނެ.ކަށްފެނުމުގައި ބުްއދިވެރި ރަނގަޅު މަަސއްކަތަ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ

ފޮނުވުނީ ގަާވއިުދގައި  ކޮމިޝަނަށް މި ރިޕޯޓް ނުވަތަ މި ނަންފުުޅތައް ސް ޖުޑީަޝލް ސަރވިސަ ،ދެކެނީ އަޅުގަނޑު މި

 ؛ވެސް  މަލުކުރައްާވއިރުަގއިޢަ ކޮމިޝަނުން ސްއެހެންވީމާ، ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސަ ހެން އޮންނާތީވެ.އެކަން ެއގޮތަށް އެ

 ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަާތއި އެ  ސްޖުޑީޝަލް ސަރވިސަެވސް  މަލުކުރައްވާއިުރގައިޢަޑިޝަރީ ކޮމިީޓން ޖު !މާފުކުރައްވާ

ސަލާމުަގއި  !ވަަޑއިގަންަނވާޅުގަނޑު ދެކެން. އާދެ! ެވދެވެސް ބައްަލވާނެ ކަމަްށ އަ ބޭފުޅުންގެ އިންތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑު މިހާރު މި   ނޫޅުްއވާ ބޭފުޅުން.ވެސް އަދި ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ނެތް ބައެއް ބޭފުޅުން މިއީ.

ން ދައުލަތުެގ ފަރާތު ،ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ،، މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުއަރުވަނީތުޞަފުރު

  .ށްމަމަިޖލީހުގެ ރުހުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގެ ރިޕޯޓު އިްއަވއިދެްއވު ،ށް އެދިއިތުރު ފައިސާއަ

  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު ވާހަކަެދއްެކުވން:

އިތުރަށް ބޭނުންވާ  ށްޖެޓަބަ ވަނަ އަހަރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  2019 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވާ ޮއފް ފިނޭންސުން  ރ، ފާސްކުރުމަށް މިނިސްޓައިފައިސާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންާވ ފައިާސ  2019. ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް އިން ދިރާސާކުރަްއވަ ކޮމިޓީ

ދައުލަތުެގ  ފޮނުވާފައިވާ މައްސަަލއިަގއި ހިމެނިފައިވާ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސްގެ ފަރާތުންމަޖިލީހުން ފާސްކުރު

 ރަދުތަކާޚައަދި އިތުރަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ،ގޮތުންނާއި ގުޅޭ  އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކަންކަމާ އާމްދަނީ

ުގޅޭ ބޭފުޅުން  ރީގެ ކަމާއި އެ މިނިްސޓްމް އަމީރާިއބްރާހީ ލްރ އޮްފ ފައިނޭންސް އަލްފާޟިގޮތުން މިނިސްޓަ ގުޅޭ

އަދި ކޮމިީޓގެ  ،ގޮތުން ކޮމިޓީގެ ެމންބަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަްއވައި  ގުޅޭ އެކަްނަކމާ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން

ހުނު ސަބަބު ކަމަށް ކުރަންޖެއިތުރު  . ބަޖެްޓ މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއިެއވެމެންބަރުން ކުރެއްވި ުސވާލުަތކަށް ޖަވާބުދެްއވި

 ،ހޭދަވެފައިާވއިރު 50%ގެ ލަ ބަޖެޓު ވަނަ ައހަރު ފާސްކުރި ޖުމު 2019ނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަ 2019

ދުވަހުެގ  ސަތޭކަގެ ތެރޭަގއި އާ ސަރުކާރުން ވަނަ އަހަރަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު 2019
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މި ކަންތައްތަްއ  ،ނެތުމުންހިމެނިފައި ތަކަށްވާ ފައިސާޢުރޫށާއި މަޝް ތަކަފަިއވާ ގިނަ ޕްރޮގުރާމުވައުުދގެ ދަށުން ރާވާ

ަވނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފަިއާވ ބަޖެޓްގެ އިތުރުން ފައިާސ  2019ގެންދިއުމަށްޓަަކއި އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ ކުރިއަށް މި

ދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ޚި ފޯރުޮކށްދޭ ރަްއޔިތުންނަށް ދުވެރިކޮށްބަޖެޓް މެ ،އިތުރުން އަދި މީގެ ެވ.އެޖެހިފައިވާތީހަމަޖައްސަން

ވަަނ  2019 ެގންދިއުމަށްޓަކައިނެތި ކުިރއަށް ، ސަރުކާރުން ފަާށފައިވާ ތަަރއްޤީެގ މަޝްރޫއުަތއް ހުއްޓުެމއްރަނގަޅުކޮށް

 .ވެވޭތީއެ ކުރެ އަންދާޒާ ނޭ ކަމަށްރަދު ހިނގާޚައަހަރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ބަޖެޓަށްުވރެ އިތުރަށް 

ރަދުތައް ކުރެވޭނީ އަދި ޚަ ން ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ ަމތީ އަސާސީާއއި ގާނޫނާނޫނުޤާމިގޮތުން 

 ރަދަކަށްޚަ ދެމެހެްއޓޭނީ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުެރވޭ ަފއިސާައކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވޭ ކަލް ޑިސިޕްލިންސްފި

އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ަބއިތަުކގެ ތެރޭަގއި  .ވެ އޮފް ފިނޭންސް ފާހަގަކުރަްއވާަފއިެވއެރ މަށް މިނިސްޓަކަ ންމުވު

އާމްަދނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި  ަގއިވަނަ އަހަރު ފާސްުކރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2019ބަިއަގއި  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ މި

ބިލިއަްނ ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް  24.056 ،ްނ ރުފިޔާބިިލއަ 23.3ދު ެއއީ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާާޒކޮށްފަިއވާ އަދަ

ހިލޭ އެހީ ލިޭބނެ ކަމަށް ލާފަކުރެވިފަިއވާ  ،އަންނަނީ މި އިތުުރުވން މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި މި  އަންދާޒާކުެރވެއޭ.

އަދި އިންިޑއާ  ިއ،މިލިއަން ރުފިޔާއާ 616.8މިންވަރު ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެިވފައިވާ އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ިހމަނާފައިވާ 

އަދި އިންޑިާއ ސަރުާކރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގިއ  ދީ ފަންޑުގެ ތެެރއިން އިނޭގތޯ.ޢޫއެއީ ސަ ؛ސަރުކާރުން

. އެއީ ހިލޭ އެހީގެ މިލިއަްނ ރުފިޔާ 716.8 އެއްކޮށް ލަޖުމު ެއކުއާމިލިއަން ރުފިޔާ ސަޭތކަފަިއވާ ްއވާހަމަޖައްސައިދެ

މިލިއަްނ  69.29ތަކަށް ލިބޭ ޢުިހލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި މަޝްރޫ، ލިއަން ރުފިާޔާއއިމި 647.51އިާސއިން ލިބޭ ގޮތުަގއި ފަ

ބަޖެޓަށް  .ބިިލއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުެވގެންާދ ގޮތުގެ ތަފްސީލު 1.7ރަދު ޚަދައުލަތުގެ  ރަުދ.ޚަދެން ދައުލަތުގެ  ރުފިޔާ.

 ންގުިޅގެން ސަރުކާރު ދުތަކާޢުދުވަހުގެ ވަ ތޭކަސަ -1 ؛ނޑު ަބއިތަކަކީ ރަދުތައް އިުތރުކުރާ މައިގަޚައިތުރުކުރާއިރު 

 ތިން ސަތޭކަރަދު ކަމަށްވާ ޚަފާކުރެވޭ ހިނގާނެ ކަމަށް ލަ ކަށްތުތަޞަރޝިޕް ފުރުލާނުކުރި ލޯނު އަދި ސްޮކލަޢުއި

މިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ  18.7އަލަށް އުފެދުނު ގާނޫނުތަކުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާަތކަށް ދިނުމަށް  -2މިލިއަން ރުފިޔާ. 

 ޙީއްޞި  -3 އިމުކުރުމަށް.ޤާސެންޓަރ  ޝަންދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިްލ އަދި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަްލ އާބިޓްރޭ

ސަރަހައްދެްއގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް  ފަސްތް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޭޖގެ ދުމަޚި ދާއިރާގެ

 ކަ ސަތޭއިްނޑިއާ ސަުރކާރުން ދެއްވާފަިއވާ  -4 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާތީ. 294.5ްށ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކއި އިތުރަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  94.5ތަކަށް ޕްރޮގުރާމު ގެތަކުޢުމިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިނާގ މަޝްރޫ ؛މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ

ން ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށްދޭ ފައިސާގެ ގޮތުަގިއ ެއސް.ެއމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭްނސް ކޯޕަރޭޝަނު -5. ހިމަނާފައި ވާތީ

ލިއަން މި 184.9ހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ސަބްިސީޑ ދިނުމަށް ދުމަތްތަކުގެ ައގު ޚި -6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވުން. 350

ވަިއެގ  އަދިއާއި، މިލިައން ރުފިޔާ 130ދޭ  ީއއަށް.އެސް.ެއއީ އެމް.ޑަބްލިއު ގައި ހިމެނިފައިވުން.ބަޖެޓު ރުފިޔާ މި

ވާ ސާ އްހިއަދި ސަރުކާުރ  ،މިލިއަން ރުފިޔާ  35ށް ދޭ ައގުހެޔޮކުރުމަްށ އައިލެްނޑް ޭއިވއޭޝަނަ ފަތުރުގެދަތުރު
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ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އާސަންދަ ކުންފުނި  -7މިލިއަްނ ރުފިޔާ.  24.4ކުންފުނިތަކަށް ކަރަންޓުގެ ައުގ ހެޔޮކުރުމަށް 

 150 ފަށައި، ަރއްޔިތުންނަށް ޚިުދމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވާ މަޝްރޫޢުަތއް އަލުން ފެށުމަށްފަހު، ހުްއޓިފައި މެދުވެރިކޮށް

ފުޅާކުރުމާ  ސަރުކާރުން ފަށާފަިއވާ ދަރިވަރުްނގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމު -8 ން.މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވު 

ޖެޓު ބަ -9ގައި ހިމެނިފައިވުން. ބަޖެޓު ރުފިޔާ މިލިއަން 81ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ  ގުިޅގެން، އިތުރަށް ޚަރަދުވާނެ 

ވަނަ  2019 ،މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވުން. ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓަށް ބަލައިލާއިރު 225ކޮންޓިންޖަންސީގެ ގޮުތގައި 

ން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް، މި އަދަދު އަބިލި ރުހަތަރޯލް ބެލެންސްގެ ފާސްކޮށްފައި ވަީނ އޮވަ ގެއަހަރު ބަޖެޓު

 986.4 ،ނިސްބަތަކީ އިުތރުވާ. ނެމިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުުރވެގެންދާ 4.9889އެކީގައި  ހުށަހެޅުމާފައިވާ ހުށަހަޅާ

 ވުރެ ށްއަ %61.3 އޮތް  ެއއީ ކުރިން  .%61.6 ގެޖީ.ޑީ.ޕީ ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ . އެއީ ނިސްބަތުންރުފިޔާ މިލިއަން

ފާހަގަކުެރްއވި  ގޮތުން މޯލްިޑވްސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީން ުގޅޭ އިތުުރވުމެއް. އަދި މި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ ގެ 0.3%

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިރު   2019ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން ލަފާކޮށްފައިވަނީ  ،ކަންކަމަށް ބަލާއިރު

ިޒޔާރަތްކުރި  ށްއައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެ ،އެހެންނަމަެވސް ަގއި. 5.4%

ާރއްޖޭަގިއ  ،ލަާރއްޖޭަގއި ޭރތަކުގެ ޖުމު އަދި ،އިތުުރވެފަިއވާކަްނ ފާހަގަކޮށް ށްއަ%14 ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު

ވެފަިއވާކަން. އެހެްނވީމާ، އިުތރު %15ވަނަ އަަހރާ އަޅާބަލާއިރު  2018ލަ ފަތުރުވެރިން ހޭދަކުރާ ރޭތަކުގެ ޖުމު

އެރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮްތ މައްަޗށް  ވުރެށް އަ %6 ުކރިއެރުން އިޤްތިޞާދީރޭަގއި ރުގެ ތެމި އަހަ ވަނީ ފާހަގަކުރަްއވާފައި 

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް، ޑީފްލޭޝަނެއްގައި ހުރުމަށްފަހު  ހުގައި އެވެރެޖުވަނަ އަަހރު ފުރަތަމަ ތިން މަ 2019ކަމަށް. ދެން 

ވަނަ  2019ަގއި، އަދި  %1.3ކޮށް އެވްރެޖުޓަރަގއި ރާއްޭޖެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ ދެވަނަ ކުއާ

 2018 ،އޭެގ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ  .ކަމަށް މަތިވާނެ %0.7ކޮށް ޖުއަހަރަށް ލަފާކުރެވެނީ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ެއވްރެ

ވަނަ އަހަރު ސަުރކާރުެގ ިސޔާސަތުތަކަށް ގެނެވިަފއިވާ ަބދަލުތަކުގެ ތެޭރގައި ކާުޑގެ ާބވަތްތަކަށް ސަބްިސޑީ އަލުން 

އެހެންވީމާ، އެކަްނ  ނިްނމުން. ރުކާރުންއަދި ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޔުނިޓުތަުކގެ އަުގ ހެޔޮކުރުމަށް ސަ ،މާއިދިނު

ގެ ިނޔަލަށް ރާއްޭޖެގ 2018ޮއގަސްޓް  22 ކަމަށް. އިުތރުވާނެ %0.7ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންފްލޭޝަނަށް ންޓުއިމްޕްލިމެ

ވަަނ  2019. އަދި އިން ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެމް.އެމް.އޭ  ށްމިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަ 602ހުރީ  ގައިރަސްމީ ރިޒާވް 

މަށް. ކަ މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު  558.21ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  ގައިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ރިޒާވް 

ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން  ،ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސްވަނަ އަހަރުގެ ސަޕްިލމެންޓަރީ ބަޖެޓުގައި ޑެފިސިޓް ފައިނޭން 2019

ފަދަ ތަކެތީެގ  ތަކުން ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޮންޑުވިޔަފާރި ބޭންކުއި، ށާކަމަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯަދއިގެން 986

ވަނަ އަހަުރގެ  2019 އަދި .ކަމަށް ވަކި މިންވަަރކަށް ިއ،ތަކަށް ބަލަަތކަށް އޮތް ރިސްކުކުރަނީ އެ ބޭންކުއިންވެސްޓު 

ކަމަށް ޑެިޕއުީޓ  ބަޖެޓަކީ މެނޭޖުކުރެޭވނެ ބަޖެޓެއް ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުށަަހޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް މި

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގިއ  އިމަޝްރޫޢުތަކާ ؛. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކޮމިޓީއަށް ދިން ލަފާކޮމިޓީއަށް ލަފާދެްއވާފަިއވޭ ނަރުގަވަރު
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 ،މިިލއަން ރުފިޔާގެ ތެެރއިން 730.6އި ހިމެނިފައިވާ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގަ  2019ބޭ  ފައިސާގެ ގޮތުަގއި ލި

މިލިއަން ރުފިާޔ  547.1މިހާތަނަށް އަންދާޒާކުރި  އަދި. ކަމަށް މިލިއަން ރުފިޔާ 190.5މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ 

. ލޯނު ދިމާާވނެ ދަތިތަކަށް ކަމަށްމަށް އުމަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަްށގެންދި މަކީމި ފަިއސާ ނުލިބު ށާިއ،ކަމަ ނުލިބިވާ

ވާލުކުރެވިފަިއވަނީ ހަހޯދުމަށް  ގޮތުން ާފހަގަކުރެޭވ ގޮުތގަިއ، ލޯނު ަފއިސާ  ދޫކުރުާމއި އަނބުރާ ރޝިޕާ ބެހޭސްކޮލަ

ފައިާސގެ ހިސާބުތަްއ ގެ ގޮުތގަިއ، ލޯނު . އެ އޮފީހުން ކުެރވުނު ޮއޑިޓުަތކުން ފާހަގަކުެރވުނުކަމަށް ބޭންަކކާ ދެ ރާއްޖޭގެ

ކަމަށް. އެހެންކަމުން، މި ފައިސާ  ކެއް ހުރިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގައި ވަރަށް ިގނަ މައްސަލަތަބެލެހެއްޓުމުގަްއޔާިއ، ފައި

ރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ލަފާދެއްވާފައި އެަބއޮތް. މާޒީގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި، ހަ ކަންަތއްތަްއ އިތުރަށް ކުރުުމގައިކަލެކްޓު

ވެސް  ހަރުދަނާކުރުމަށް ، އަނބުރާ ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމުއިންތިޒާމާއިދޫކުރުމުގެ  އެސް.އެމް.އީ ބޭންކުން ދޫކުރާ ލޯނުތައް

ކަމުން،  ދޫރާ ލޯނުތަކަކީ، ެއސް.އެމް.އީަތއް ތަރައްީޤކުރަން ދޭ ލޯނުތަކެއްމި ގޮތަށް  އަދި .ވޭލަފާއަރުވާފައި 

ޒްނަސް ސެންޓަރ އެސް.އެމް.އީ ތަރައްީޤކުރުމުެގ އެހީތެރިކަން، ިބޒްނަސް ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ބި

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ،ކުރުމަށް ލަފާއަރުވާފައިވޭ. މިގޮުތންކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން ހަރުދަނާ

ލޯނު  ވާ ފަރާތްތަކަށްފައި ވިނު ދޫކުރެލޯގެޓްސެޓް  ،މިކް މިނިސްޓްރީ އޮޑިޓެއްގެ ތެރޭގައި ިއކޮނޮ ،ވަނީފާހަގަކުރަްއވާފައި 

މިހާރު މަޢުލޫމާތު ށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަ، އެހެންނަމަވެސްކަމަށް.  ހެދިފައިނުވާ ންސްޖެލި ޑި އުޑި  ،ފަިއވާއިރު ދޫކުރެވި

ބަިއ ގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސް  ،ެއޅޭއިރު ފަރާތްތައް ކަނޑަ އް ދިނުމަށް ެއސް.އެްމ.އީ ބޭންކުން ލޯނުތަލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި

އިތުރުކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓަށް 2019ވޭ. ކުރައްވާަފއިސާއްހި ކުރައްވާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއާފުރިހަމަ

 ިއ،ނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސްއިން ޮފނުއްވާފަިއވާ މަްއސަލަިއގަމި މަށްބޭނުންވާ ފައިސާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރު

ކަމަށް  އިތުރަށް ލިބޭނެއިތުރުުކރަން އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީއަށް ލަ ޖުމުބަޖެޓުގައި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 2019

 ސަތޭކަ ތިން ބިލިއަން ހަތް އެއް ؛1.7ރުފިޔާާއއި އޮފީސްތަުކގެ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި މިލިއަން  718.8ކޮށްފަިއވާ އަންދާޒާ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  2019ގޮތަށް،  ރުފިޔާ ހިމެނޭ ހާސް ހަތްދިހަ ލަްއކަ ނުވަިދހަ އަށް މިލިއަން އެއް

 ހާސް ހަތްދިހަ  ލަްއކަ ނުވަދިހަ އަށް މިލިއަން އެއް ސަތޭަކ ތިން ހަތް ބިލިއަން ެއއް؛ ލަޖުމު އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ަވގުުތ  ވަަނ ބައްދަލުވުމުަގއި އެފަސްގައި އޮތް ކޮމިީޓގެ  2019ގަސްޓް އޯ   25ގޮތަށް،  ހުށަހެޅިފައިވާރުފިޔާގެ ބަޖެޓު 

 ވަނަ އަހަރު  2019. އަދި ން ވަނީ ފާސްކުރެވިފަޤުފާ ތިއްމެންބަރުންގެ އި  ނަވާރަހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 

ފާސްކުރުމަށް މިނިސްޓްީރ  އިމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ ރައްޔިތުންގެ

ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ނިންމެވި  އިޖެޓު ދިރާާސކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަ އޮފް ފިނޭންސްއިން ފޮނުވާަފިއވާ މަްއސަލަ ބަ

ޓުގެ މިނެ ހަތްދައްަކވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް މެދު ވާހަކަ ރިޕޯޓާ  ތަޅުމަށް ދިއުމަށްފަހު، މިމަޖިލީހުގެ 

 ފަނަރަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ވިހިވަގުތު ކޮމިީޓގައި ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި  ވަގުުތކޮެޅއް ދެއްވުމަށް، އެ 

ވަނަ  2019ކޮމަންޑޭޝަެނއްެގ ގޮުތަގއި. ނިންމުން. ގެ ރެ ބަޖެޓު ެއއީ މި ؛ ނިންމެވިލަބިއްޔަތުން ޣުމެންބަރުންގެ އަ



8 

 

ސަތޭަކ  ބިިލއަން ހަތް އެއްލަ ޖުމު ،އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުުރކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ފޮނުްއވާފަިއވާ

ވާ ހަޅާފައިއިން ހުށަބަޖެޓު، ކޮމިޓީފިޔާގެ ރު ހާސް ހަތްދިހަ  ލައްކަ ނުވަދިހަ އަށް މިލިއަން އެއް ތިން

ވަނަ ަބއްަދލުވުމުަގއި ހާޒިުރވެަވޑަިއގެްނ ފަސް ަގއި ބޭްއވި މި ކޮމިޓީގެ  2019ގަސްޓް އޯ  25ކޮމެންޑޭޝަނާއެުކ، ރެ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި ވީމާ، މެންބަރުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.  ަވޑަިއގެްނނެވިވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެ

ޓަަކއި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ ދެްއވުމަށްމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި ޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް މި ރިޕޯޓާފެނިވަ

 .ރައީސް ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ. އްޒަތްތެރި ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެއިވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ގެ ދަުށން، މި ރިޕޯޓު 98

 

  :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

އަރުވާނީ އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރަށް. ވަޒީުރ ރަތަމަ ފުރުޞަތު މިހާރު ފުނޑުގަެމންބަރު. އަޅުއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

ލިޔުން  ށް ބަޖެޓުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި އަދި ތި ބޭފުޅުންގެ ޕޯޓަލަޢުވަަޑއިގެން އެބަ އިންނެވި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަ

ތުރަށް ބޭނުްނވާ ހަރުެގ ބަޖެޓަށް އިވަނަ އަ 2019ފަިއވާ ވާއިން ެއކީަގއި ފޮނުްއވަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސް ،އެީކގައި 

އެީއ އެންމެ ފައިސާެގ ތަފްޞީލު ލިޔުން ެއކީަގއި ތި ބޭފުޅުްނގެ ޕޯޓަްލގަިއ މިހާރު ފެންނަން އޮންނާނެ، ފެންނަންވާނެ. 

ން ެގ ޕްރިންޓްއައުެޓއް ނަންަގވަވަނީ އެ ޑޮިކުއމަންޓް. އެހެންވީމާ، ެއއްެވްސ ހާލެއްގައި މި ޮޑކިއުމަންޓު  ފަހަތުގައި އެ

ޮފންޓުގެ ކުލަ މަުޑކަމުން ހަމަ ބޭނުންކުރަްއވާފައި ހުރި ން ގޮތުަގއި ދަންނަވަން. ެއއީ ކަމެއް ނޫއުޅުްއވުމަކީ ުބއްދިވެރި 

 ށް ިކޔާކަށް ނޭނެގ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ިއްއޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް.ކައެްއގޮތަ

 

 ުވން:ކެ ވާހަކަދެއް އަމީރުއިބްރާހީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

މަތުގެ މާތް ނަބިްއާޔ އްލަވާތާއި ސަާލމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ މި އުޞައަށް ޙަމްދުކުރަން. هللا `. މާތް 

ޢަލައިހި ވަަސއްލަމައަށާިއ އެކަލޭނގެފާނުގެ އާލުންނާއި އަޞްޙާބުންނަށް. ިއއްޒަތްތެިރ هللا ަޞއްލަ هللا މުޙައްމަދު ރަސޫލު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ލިޔުްނ  2019 ؛، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންރައީސް

ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބަޖެޓު  ،އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށްފަހު

ނޑުމެން ޖަވާބުއަރުވާަފއިވާނީ. ތަކަށް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް އަުޅގަކޮމިޓީގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެއްވި ުސވާލު

އެީއ ކުރީ ސަުރކާރުން މި  ؛ވަަނ އަހަރު މިހާރު ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު 2019އޭރު ައޅުގަނޑުމެން ފާހަަގކޮްށފައިވާނެ 

އޭުރގެ ބަޖެޓު ކޮމިީޓއަށް  ،ނއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެެޓއް. އޭރުެވސް އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބު

ކުރަން. އޭުރވެސް ައޅުގަނޑު މެންޓު ގެ ހައިިސއްޔަތުން ކޮއޭރު ހުށަހެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ،ވެހާޒިރު

މެންގެ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އާ ސަރުކާރުގެ ިސާޔސަތުތަކާއި ައޅުގަނޑު އޭރު ،ފާހަގަކުރިން

ނުކުރާ ވާހަކަ. އަދި އޭުރގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގަިއ ޓުރިފްލެކް އެންމެ ރަނގަޅަށް  ވަޢުދުތައް
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ނަމަ އިތުރަށް ފައިސާ ނޫން ،އާ މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑުމެން އާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި ،ފާހަގަކުރިން

 ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުެމން އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނޑު ތިންމައިގަ .ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅަންޖެހިދާނެ ކަމަށް

ޓަކައި. އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ކުރަން ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ހޯދަން މި ޖެހެނީ. އެއީ މި

ޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެްނ  އަދި މަށް ޓަކައިއިތުރުން އާ ސަރުާކރުގެ ވަޢުދުތައް ފުރިހަމަގޮތުަގއި ތަންފީޛު ކުރުމައަދި އޭގެ 

ިމހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ޚަރަދުކުރުމުގެ އުސޫލު ހިފެހެްއޓުމަށް ޓަކައި. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ދީ ފަންޑުން ޢޫސަ ،ރިޕޯޓުަގިއ ވެސް ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ަފދައިން ގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީތް ލޭ އެހީ ލިބިފައި އެބައޮހި

މިިލއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ލިބިފައި  100އިތުރުން މިލިއަން ޑޮލަރު. އަދި އޭގެ  40ށް ލިބޭ އެހީެގ މެންނަޅުގަނޑުއަ

ވަނަ އަހަރު މިހާރު ފާސްވެފައިާވ ބަޖެޓު  2019 އިންިޑއާ ސަރުކާރުްނ. އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެުޓ އޭރު އޮތްއެބަ

ޓަކައި އެހީއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެއިން ހޭދަކުރުމަށްވާ ހިލޭ ކުރެވިފައި މެްނނަށް ފޯކާސްޓްހުށަހެޅުނުއިރު އަޅުގަނޑު

ަޓކައި ައޅުގަނޑުމެން އިތުރަްށ ން. އެކަމަށްހޯދަގެނެސްގެން، މަޖިލީހުން އެއަށް ހުއްދަ ށްޖެހޭ މަޖިލީހައަޅުގަނޑުމެން އެބަ

އެސް.އެމް.އީ  ،ވޭހަަގކޮށްަލން ބޭނުންިއތުރުން އަޅުގަނޑު ފާއޭގެ ވާނީ. ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ިލޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދިނުމަށް ޓަކައި މިހާރުވެސް އިންިޑއާ ސަރުކާުރެގ  ގެ ތެރެއިން ކުދި އަދި މެދުކުބޭން

 ކު. އެކަމަތްފައި އެބައޮމިލިއަން ޑޮލަރު ލިބި 25އެސް.ބީ.ައއި ކްެރޑިޓް ފެސިިލޓީގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް 

އަންނަނީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން،  ބަޖެޓު ސްޕޭސް ލިބެން މި ،އަންނަނީ ޑުމެންނަށް އެ ޚަރަދުުކރެވެން މިގަނއަޅު

ވަނަ އަހަުރގެ  2019ލިިބގެން. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑމެން  ެއއްަޚރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

މަިއގަނޑުކޮްށ ތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ރުމަށް ޓަކައި މި އިއްޒަތްބޭނުންވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުބަޖެޓަށް އިތުރަށް 

ބަޖެޓު ކޮމިީޓެގ ރިޕޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ.  ތައްކުރާ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރާެނ ކަންތައްއަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓަށް އިތުރު

އެީއ  .ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް، ލޯނު ސްކީމު ރުންދަރިވަރުްނނަށް ސަރުކާ، ވޭއޭަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

އިތުރުން ލޯުނ ހިލޭ ިޑގްރީއަށް ކިެޔވުމާއި އަދި އޭގެ  ،އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ވަޢުދެއް

މެން ގަނޑުޔާ. އިތުރަށް އަޅު ުރފި މިލިއަން 350 ާގތްގަނޑަކަށް. މިއަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ސްކީމު

. އަިދ ަގއިމިލިއަން ރުފިޔާ. އެ އަުޅގަނޑުމެން ހިމަނާފައިވާނެ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 300އެބަ ބޭނުންވޭ 

އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ބަޖެޓު  ؛ނާސްތާގެ ޕްރޮގްރާމުހެނދުނުެގ އިތުރުން ސްކޫލްތަުކެގ ދަރިވަރުންގެ އޭގެ 

، އަޅުގަނޑުމެން ވެއަދި އޭގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާތީ ،ރުހީބު ލިބިޑަށް މި ޕްރޮގްރާމަށް ތަށްވުރެ ބޮހުށަހެޅިއިރަ

ކުރަން. އެހެންވީމާ، ން ފެށިގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމް ރޯލްއައުޓް މުރބޭނުންވީ ދެވަނަ ޓަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ިޞއްޙީ ުޅގަ އަ ،. ތިންވަނަ ކަމަކަށްމިލިއަން ރުިފޔާ 81ބޭނުްނޭވ އިތުރަށް އެބަ އަޅުގަނޑުމެން 

ޝަރީ ފެންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލް އްެދއްަގއި ޓާ ހަސަރަ 5ކުރުަމށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ރާްއޖޭގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީ

މިލިއަނަްށވުރެ އިތުރަްށ  800ކޮށްފަިއވަނީ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮސްޓް ޙަޤީޤަތުަގއި  ށް،ތަރައްޤީކުރުމަ
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ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސްބާކީ އޮތް މަސްތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ޑިސްޕާ ގެކޮށްފަިއވާނެ. ެއކަމަުކ މިއަހަރުކޮސްޓް

 މިލިއަްނ ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނާފައިވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން، މި ސަރުކާރު 294.5ބަލައިގެން 

ޖެހޭ ވަަރށް ދަށް ހާލަތެއްގައި. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އޮތީ ހަވާުލވިއިރު ިޞއްީޙ ދާއިރާގެ ފެންވަރު ވެރިކަމާ

ން ޑުބާތް ކުރުމަށް ޓަަކިއ އަދި ައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗގެ ހޮސްޕިޓަލަށް އޮނިޒާމު އިތުަރށް ތަރައްޤީއާސަންދަިއގެ 

ފެންވަރު މަތް އެންމެ އްދުތަކުަގއި ޞިއްީޙ ޚިދުހަދި ރާއްޭޖގެ އެކި ރަށްތަުކަގއި، ެއިކ ސަރަޓަަކއި އަކުރުމަށްކުޑަ

އެކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން  ،ަޝރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓާ 5ޖެހޭ ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަރަނގަޅަށް ދިނުމަށް

އެ ހޮސްޕިޓަްލގައި ުކރީގެ ސަރުކާރުން އާސަންދަ  ؛ްސޕިޓަލްވަނަ ކަމަކަށް ހުޅުމާލެ ހޮ 4 ންހިމަނާފައިވާނެ. ޭއގެއިތުރު

، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް އި، އޭރު ހުއްޓިަފއިވާ ަމޝްރޫޢުތައް އަލުން ފަށައިރިކޮށް ފަށަކުންފުނި މެދުވެ

ިޑާއ ވަނަ ކަމަކަށް އިން 5މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ.  150ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެންވާނެ 

މިލިއަން ރުިފޔާ ިމހާރު އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ކަ ތޭސަ ތް ލިބިފައި އޮހެން ސަރުކާރުން އަުޅގަނުޑ ކުރިްނ ފާހަގަކުރި

 ،އެހެން ކަންތައްަތކަށް ،ހުރި ކަންތައްތަުކގެ އިތުރަްށ އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ބޭނުންވޭ ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައި

މަްށ ނަ ކަވަ 6ބަޖެޓުގައި ހިަމނާފައިވާނެ.  މިލިއަން ރުފިޔާ މި 94.4އެބަ ބޭނުންވޭ  އަށްހަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރަން. އެ 

މިލިއަްނ  18.7މިކަމަށް  ؛މިހާރު އަލަށް ފާސްކުރި ގާނޫނުތަކުން އުފެދިފައިވާ މުައްއސަސާތަކަށް ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުން

މޯލްިޑވްސް ނޭޝަނަލް  ،އަލަށް އުފެދިފަިއާވ މުއައްސަސާތަުކގެ ތެޭރަގއި ގައި ހިމެނިފައިވާނެ.ރުފިޔާ ބަޖެޓު

ވެސް ފާހަގަކުރިހެން  ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ހަމަ އަޅުގަނުޑ ކުރިންއާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ، ބާ ކައުންސިލް

މަްށ ވުގެ ވިޔަފާރިަތއް ކުިރއެރުފަންތީ އެސް.އެމް.އީ ިޑވޮލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަްނގެ ތެެރއިން ކުދި އަދި މެދު

 ޮލސްގެ ގޮުތގައި އުދިނުމާިއ ރެވެނިފޯރުކޮށް ސަބްސިޑީ އަށްވަނަ ކަމަކަްށ، މިިލއަން ހިމެނިފައިވާނެ. އަދި  350ޓަކައި 

 މިގައި ހިމެނިފަިއވާނެ. މިލިއަްނ ރުފިޔާ ަބޖެޓު 189.4މިކަަމށް  ؛ސަރުކާރު ހިއްާސވާ ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ޫދކުރުން

އްކުމަށް  ލޮސްގެ ގޮުތގައި ދެއުރެވެނިތެރޭގައި އެމް.ޑަބްލިޔު.ެއސް.ީއގެ މީގެފްސީުލކޮށްލާނަން. އަޅުގަނޑު ކުޑަކޮށް ތަ

ބަޖެޓުގެ  ކެނޑުމަށްފަހުން އަޅާ ޑުކުންުފނިން ލިބެންޖެހޭ ޑިވިޑެން މިިލއަން ރުފިޔާ އެ 130 އެއްަބސްވެަފއިވާ ދައުލަތުން

ކޭޝް ޓްރާންސެކްޝަނެއް  އި އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި މީގަ ބައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ. ހޯދުން ވެސް މިބޭނުންވާ ޖާގަ

ން އަޅަިއގެން ކެނޑުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދު އަުޅގަނޑުމެްނ ޑު އްކި ނަމަވެސް ޑިިވޑެންނުހިނގާނެ. އެކަމަކު ަފއިސާ ނުދެ

 އެ މަްއޗަށް  އެކު ެއއްބަްސވެފަިއވާ ެއއްބަސްވުެމއްގެ ކުންުފންޏާ ކުރަން. މިއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެރެކޯޑްއެބަޖެހޭ 

 ،ވެްސ ރަނގަުޅކޮށް ިކއުޑިޓީލިކުންފުނީެގ  އެ ،ސަުރކާރުެގ ބޭނުމަކީ ކުންފުންޏަށް ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާެއއް. މި

އިތުރުްނ  މުސްތަޤުބަލުގައި ލިބޭނެ ގޮްތ ހެދުން. އަދި އޭގެ ޑްދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަިދ ނުދައްކާ ހުރި ިޑވިޑެން

 މިލިއަން 35ޓަަކއި ދައުލަތުން ދޭ ައގުހެޔޮ ކުރުމަށް 25%ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު  ންއިއައިލެންޭޑިވއޭޝަން ސާރވިސް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ވެްސ  24.4ޓަކައި ސަުރކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޭ ގެ ައގުހެޔޮ ކުރުމަށްކަރަންޓު  ،އާއި ރުފިޔާ
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ނުވާ މުހިންމު ޚަރަދުތައް  ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިއަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ހިނގާނެ ،އިތުރުންހިމެނިފައިވާނެ. މީގެ

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ.  މިލިއަން ރުފިޔާ މި  225ގެ ގޮތުަގިއ ސީކޮންޓިންޖެންހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓް 

ްނ މިލިއަ 986ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ކުރުަމށް ޓަކައި މިޑެފިސިޓް ފައިނޭންސް ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

މިއީ  ،ނޑުމެން ބަލަނީޅުގަ. އަތްރުފިޔާ ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްެގ ގޮތުގައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ގޮުތަގއި އެބައޮ

ކުރޭވޭެނ ކަމަށް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ރީޢާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިނޭންސްޛަގެ ބިލުީރ ޜަޓްރެ ން ކެޓުޑޮމެސްޓިކް މާ

ހިލޭ  ސަުރކާރުން އާއިންޑިކޮށްފައިވާނީ  އަޅުގަނޑުމެން ޑެފިިސޓް ފައިނޭންސް މިހާތަނަށް ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

މިލިއަން ޑޮލަުރގެ  150 ނަށްއަދި އިންިޑޔާ ސަރުކާރުން ައޅުގަނޑުމެން ،ޑޮލަރާއި ިމލިއަން  50ލިބުނު  އެހީގެ ގޮތުަގއި

. އަުޅގަނުޑ ވާނީ ވިްއކާފަ ން މިހާރުމިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރެަޜރީ ބިލު އަޅުގަނޑުމެ 100ޓްރެޜަރީ ބިލުގެ ތެރެއިން 

މިލިއަން ޑޮލަަރކީ  150މީގެ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ށް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

ދޭ އެްއޗަކަްށ   ސަރުކާރުންއާ ވެސް އިންޑި  ރިޓީަގއި އިންޓްރެސްޓް ޭޕމެންޓްސް އަދި ޕްރިންސިޕަލް ޕޭމެންޓްސްޗޯމެ

ތުަގއި ހީގެ ގޮހިލޭ އެ . އެކަަމކު މިއަންނަ އަހަރުންނާނީ ދަރަނީގެ ގޮުތގަިއ ރެކޯޑްވެފަގަިއ މިހާރު އޮ ރިޓީޗޯމެ ،ވާތީވެ 

 އަޅުގަނޑުމެން މި ؛މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ،އިތުރުްނ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭރެކޯޑްެވގެންދާނެ. އޭގެ 

އާއި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލުތަްއ ތާއަކު އެއްފަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ހަފު ން ކޮންމެއަންނަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތަފްސީލީ ހިސާބުތައް. ދެން  ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ މަޖިލީހަށްތްތެރި ިއްއޒަ އިންކުރަމުން. އެ ޢުޝާއި

ށް ޓަަކއި ލޯނު ުނދައްކާ ފަރާތްތަކުން ަފއިާސ ކުރުމަަތރައްޤީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް ެއޑިޔުކޭޝަްނ ލޯން ސްކީމު

ލީހުގެ ޒަތްތެރި ރައީސް ައދި އިއްޒަތްތެރި މަޖިތަކެއް ރޭިވގެންދާ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު އިއްޓަކައި އާ މެކޭނިޒަމުހޯދުމަށް

 ގޮތަްށ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ކުރިން އެމް.އެމް.އޭިއން ފާހަގަކޮށްފައިވާލޫމާތަށްޢުމަ

ކާުޑގެ ާބވަތްތަކަްށ  ؛އަހަރުަގއި ހުންާނނެ. އަުޅގަނޑުމެން ސަބްިސޑީޒް ކޮށް މިެއވްރެޖު 0.7ގާތްގަނޑަކަށް %

ނެގެޓިވް ޑީފްލޭޝަން  ނަށްަގއި އަުޅގަނޑުެމންރޓައެކު އޭގެ ފަސްޓް ކުއާމެން ސަބްސިޑީްޒ ދިނުމާއަޅުގަނޑު

އިތުރުވެފަިއވަނީ.  14ބަާލިއރު %އަޅާ ކުރީ އަހަރާ ސްބަތްފެނިގެންދިޔަ. މިހާރު ރާއްޖެައށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންެގ ނި 

އެކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވުމާއިުތރު 15ގެ އަދަދުތައް %ކޮށް ރާއްޭޖގައި ހޭދަާވ ރޭއެވްރެޖު ،އަދި ބެޑް ނައިޓްސް ވެސް

ގަނޑު ގޮތެްއަގއި ެއއީ ، މައިއެބަ ލަފާކުރެވޭ ާރއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ގްރޯތް ރޭޓް އިތުރުެވެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ ކަންތައްތަަކކީ. ވަރަށް 

 . ންމެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



12 

 

ގެންަދވާއިުރގައި އަިދ ށްއައިންނަާވނެ ތިބޭފުޅުން މި ބަހުސް ކުރި . މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު

ހުސްގެ ވަިކ އަރުވާނަން ތިބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއިގެ ވަކި ހިސާބަކުން. އަދި ބަށް ފުރުޞަތުއަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރަ

. އަުޅގަނޑު މިހާރު ިމ ލެވިފަ އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ  ށްގެ ވަުގތަވަނީ ބަހުސް  ، މިހާރު މިހިސާބަކުން. އެހެންވީމާ

ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަަޑިއގަންނަވާީނ  ށް.އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ޝަރީފަފުރުޞަތު

 ގެ ފުރުޞަތެއް. މިނެޓު 7

 

 :ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވންރަމަ

ޓަކައި ދައުލަތުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނޑު ހަމައެކަިނ ތެރި ަރއީސް. އަޅުގަކުރާ ކަމެއް. އިްއޒަތްކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ތާީއދުބިިލއަން ރުފިޔާ އިތުރު 1.7ބަޖެޓަށް 

ތަކުގެ މަްއޗަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ތަނަށް ހުށަހެޅުއްވި އަދަދު ކުރީކީ ނޫން. މިނިސްޓަރ ފިނޭންސް މިތާއީދު ފައިމިހެން ހުރެ

މިލިއަްނ ުރފިޔާއަކީ ހިލޭ ލިޭބ އެހީކަން  716 ،މިލިއަްނ ރުފިޔާެގ ތެރެއިން 1700 ފުންކޮށް ވިސްަނއިފިން. އާދެ!

ތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަ އަޅުގަނޑު އުފަާލއިެއުކ ފާހަގަކުރަން. ވެސް

، ސޮރީ. އަުޅގަނޑުމެން ރުިފޔާ ؛މިލިއަން ޑޮލަރު  986އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ މަްއސަލައެއް ވެސް އެބައޮތް. އެީއ 

ން މީގައި ައޅުގަނޑުމެ ،ނަމަވެސްިވއްަކިއެގން ހޯދަންޖެހޭތީ. އެހެންކެޓުން ަދއުލަަތށް ޓްރެޜަރީ ބިލު ޑޮމެސްޓިކް މާ

ރޯްލ ޓްވާނެ މިންވަރާއި، މީގެ ނިސްބަތުްނ ދައުލަތުގެ މުޅި އޯވަްޑައއުއުރަބަލަންޖެހެނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ކް

ްސ ފާހަގަކުރަން. މިލިއަން ުރފިޔާކަން ވެ 986ޑެފިސިޓަށް ކުރާނެ ައސަރަީކ ކޮބައިތޯ. އެ އަދަދަށް މި އިތުރުވަނީ 

 ލޫމާތުގެ އަލީަގއި ެއއްެޗއް ދަންނަވާޢުމަކުރި ކިެއކި މުއަްއސަސާަތކުން ސާފުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން އެ

ކުރާނެ މިންވަރު އެބަހުިރ ވް މިލިއަން ރުފިޔާ އޮްބޒާ 986ގެ ތެޭރގަިއ ބޭންކިންގ ސިސްޓަމު  ،ޖެހެނީނަމަ ދަންނަވަން

 ައހަރު ނިމޭއިރުގައި ކުީރަގއި ން މިޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތު ،ކަމަކީ ެއކު ފާހަގަކުެރވުނު އެއްއެއާ ކަމަށް. އެ ސްޕޭސް. ހަމަ

އަށް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ދަރަނި އަަރއިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު  61.6ނުވަތަ % 0.3 އަދަދަށްވުެރ %ތްބަޖެޓުގައި އޮ

ޓަކައި ކުރެްއވެްނ އަްށ ތިރިކުރުމަށް 60ދު %އަދަމި ،ގެ އަރިހުން އެދެން ޭބނުންއިްއޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ުނވާނެ އައުޓްއްކަތް ކުެރްއވުމަީކ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް. އަދި އެހެންމެ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ ކްަރއުޑް ހުރި މަސަ

ށް  މިގޮތައިތުރުންބިލު ވީާހވެްސ ބައްލަވަިއގެން ިވއްެކވުމަށް. އާދެ! އޭގެ ޓީ ުކރައްަވއިގެންން ފޭސްއައުޓްގޮތެްއގެ މަތީ

ދޭތެރޭަގއި ެވސް  ދިމާވާނެ އަެނއް މަްއސަލައަކާ އިމާދިޔަލައި އިތުރުެވގެންފައިސާގެ އަދަދު މިންވަރު، މަނީ ސަޕް

އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނާލަންޖެހޭ. އެއީ ފައިސާގެ ައގަށް އަުތވެދާނެ ބަދަލެއް. ދިެވހި ފައިސާގެ ައގު ވެއްިޓގެްނ 

 އާއަތްުޕޅުގައި އެބައޮތޭ އިންޑި  ބޭފުޅުންގެ ދެއްވާ އެ މް.އޭއިން ޔަޤީންކަން އެބަހިނގައިދާނެ ކަމަށް. އެމް.އެ 

މި ކަމުެގ ސަބަބުން ފައިާސއެްއ އަުތެވދާނެ ނެގެޓިްވ އަސަަރކުން  ،ެއކު ކުެރވިފަިއ ެއއްަބސްވުމެްއގެ ދަށުންސަރުކާރާ
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އަުޅގަނުޑ  ޏާ،ށްވަންތް. ެއހެންކަމަލިބޭނެ ވަސީލަ ގެމިލިއަްނ ޑޮަލރު 50ކުރުމަށް ޓަކަިއ ބޭނުންވާ ސަލާމަތް

 ،ރައްޔިތުންނަށް މިއިން އެްއވެސް ކަހަލަ ދަތިކަމެއް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރައްަވިއގެން ދިވެހި ކުރަން މިއިލްތިމާސް

 ނުގެެނސް މިހާރު ހުރި ލެވެްލގައިން ފައިާސގެ އަގަްށ ބަދަލުކޮށް ަފއިސާއަްށ އުިނަކމެއް ނާންނާނެ ގޮެތއްެގ މަތީޞަޚާއް

އެ މޭރުމުން  ކަްލ ޕޮލިސީސްކޮށްެދއްވުމަށް. ފިސް މަސައްކަތްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންހިފެހެއްޓުމަށް

ުއއްމީދެއްަގއި ތިބީ. އަުޅގަނޑު  ައހަރު ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނުއިުރަގއި ރަްއޔިތުން ވަރަށް ފޮނި އާދެ! މިގެންގުުޅްއވުމަށް. 

 ަގއި ހިމަނުްއވާފައިބަޖެޓު އިާރގަ ދާއި ބޮޑަށް އެދޭ އެ  އްޔިތުން ވަރަށްއިާރގެ ރަ ތްވާ ދާބަައޅުގަނޑު ިނސް ،ފާހަގަކޮށްލަން

ޔަޤީންކަން ދެއްވުން އެދެން.  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ އަރިހުން އެ .ހުރި ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްުވމަށް

.  އުއްމީދުތަެކއް ހުންނާނެދެނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް މިހާރު އިތުރު ފައިސާ ވެްސ މި

އަތޮުޅގެ  ކުާރ ރައްޔިތުްނގެ ުއއްމީދުތަކެްއ ހުންނާނެ. މަރަދޫގެ ބަނދަރު ހެދުން. އައްޑުއަޅުގަނޑުމެން ތަމްސީލު

އިތުރަށް  އިއަތޮުޅގަ ެބޑު ައއްޑު 8000ވުން.  ހުރި މަސަްއކަތް ފެށޭނެ ގޮތް ދީ ތަރައްީޤއަށް ޓަަކއި ކުރަންޞާތިޤްއި

ތަން އެބަފެނޭ. އަުޅގަނުޑ   ކުަލވަރުޖެހޭ، ެއކަން ފެށުމުގެސަރުކާުރގެ ވަޢުދެއް. އެހެންވީމާ ކީ މިކުރުމަތަރައްޤީ

ސިލުވެގެންދާނެ ކަމަށް. ހާގެ ތެރެއިން ވެސް ެއއިން ކޮންމެެވސް މިންވަރެއް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ބަޖެޓު ކުރަނީ މިއުއްމީދު

ޓަަކއި މަށްފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ކަންތައްތައް ކުރެްއވު ދި ައދި މެދުބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކު އާދެ! އަުޅގަނޑު އުފާކުރަން މި

 .ޮބޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ން. އަުޅގަނުޑ ވަރަށްމުވުމިލިއަން ރުިފޔާ ބަޖެަޓށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި  350

 ،ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތު މަދު ،ައޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅަކީ ަރއްިޔތުން ގިނަ، ުޒވާނުން ގިނަ ،ކުރަނީއަޅުގަނޑު ުއއްމީދު

، އެތަނުގެ ރިސޯޓްަތއް ވެސް ވަރަށް ނެތް. އަދި ހުރި ރިސޯޓެްއަގއި އް މުޅިން. އެހެްނވީމާވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ނެތް ތަނެ 

 އި،މިންވަރު މަދު. މިކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ސަުރކާރުން ރިޢާޔަތްކުަރއްވަ  ގެ ފުންވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ުމަވއްޒަ

ގެ ތެެރއިން އަދި އަންަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވެސް ޓަަކއި ފަހި ފުރުޞަތެއް މިދުމަށްހައުސް ހެގެސްޓް

ޔަސް ިމ ވެސް ހޯދިގެންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ރީތިކޮށް ވާހަކަދެްއކި

ވާަހކަ  އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާ ،ނަމަވާ ނުކުރެވޭ ކަމަށްސިލުހާ  ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް

ރައްޔިތުން ބަލަެއއް ނުގަންާނނެ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

 ރަންގެ ތެރެއިން ކުއާ ސަުރކާރެއް ައއިސްގެްނ ފުރަތަމަ އަހަރު ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓު ،އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން 

ކޮންަސލްޓެންޓުން ހޯދައިގެން އެކަން  ،ގެ ތެރެއިން ލާފައި ބިޑުކޮށްގެންއެިކއެކި ޕްރޮސެސްހުރި މަސައްކަތް ވެސް 

އަުޅގަނުޑގެ އެުދމަކީ މިހާރު ހުރި ބަޖެޓުގައި  ،ކީއަުޅގަނުޑގެ ިއލްތިމާސަ ،. ެއހެންނަމަވެސްކަންކުރުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ 

އް ކުރެްއވުން އަވަްސކޮށްގެްނ ތަން. ބިޑުެދްއވުއްެޓވުން. ޕްރޮސެސް އަވަސްކޮށްރޭގައި ފެއަހަރު ތެ ހުރި ކަންތައްތައް މި

އަްށ އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ތިބީ ތަރައްޤީ  ހުރި އެއްެޗހި ޓެންޑަރ އަވަްސކޮށްގެން. އާދެ! ައއްޑު ށް ލާންރަޓެންޑަ

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަރއްޔިތުްނެގ  ،ސަރުާކރުއަށް .ޕީ .ޑީއެމް މާ،އާ ސަރުކާރު އައި ނަށް.މީހުން . ަވޒީފާ ނެތިގެން އެކެތްމަދުވެފަ
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އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތުން ދިނީ ވަރަށް ފޮނި ުއއްމީދުގަިއ  އަްއޑު  އާޑި ނގޮ 7ގެ އި ަކުއންސިލުއާ ޑި ނގޮ 7މަޖިލިސް 

ގަނޑު ވަޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް އަޅު، މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ދިެވހި ސަރުކާރުން ވިސްނާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ

ހުރި ރިސޯސްަތކާއި ވަީސލަތްތަކުގެ ތެެރއިންކަން އަދި  ލިބިަފއިައޅުގަނޑަްށ އިނގޭ  ،ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އުއްމީދު

 ،ނީ. އެހެންނަމަވެސްވޭެގންދެމުންވެޑެލިވަރީ ކެޕޭސިޓީ ހުރި މިންވަރަކުންކަން ެއްއވެސް ސަރުާކރަކަށް ކަންކަން ކޮށްދެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޯސްކޮްށ ގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވެއްޖެ. އެމް.ޑަބްލިޔު.ެއސް.އީ  .އްވަން ބޭނުންއަދިވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަ 

 . އެ ބައި ވެސް އަދި އެމް.ޑަބްިލޔު.ެއސް.ީއގެ ހިއްސާ ކުރެވިފައި އޮތް ކަެމއް ެއއީ. ދިރާގު ހިއްސާ ވިްއކާލުން ެވސް

ވިްއޔާ ަރއްޔިތުްނގެ ބަެޖޓުން އަބަދުވެްސ ސަބްިސޑީ  ަވނީ އަބަދަށް ދަމަހައްޓާ ކަމަށް .އާރުކުރަންވީ. ައއި.އާރުބަކް

ދިރާުގގެ  ،ސިޑައިްޒޮކށްގެން ދެމެހެއްޓުމަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު މިހާރު އެ ކުންފުނިތައް ައގުކޮށްފައި ސަބް ކުރަންޖެހޭނީ.

 ވީާހވެސް ހިއްސާ ެވސް ގަނެވެން އޮްތ ވަރަކަްށ އަދި އެމް.ޑަބްލިުޔ.އެސް.ީއގެ ިހއްސާ ވެސް. ެއއީ ރަްއޔިތުންނަށް

، އެތަންތަން ސަރުކާރުެގ ަފއި ހުރި ތަންތަން. އެހެންވީމާހެޔޮއަުގަގއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އުފައްދާ

ން ަވގުތަކު ަރއްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތް ހެޔޮ އަުގގައި ފޯުރކޮށްދެވޭނެ ގޮެތްއގެ މަތީ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގަިއ އެ

ން ނުހިއްިކގެްނ ކޮށް މަރަދޫގެ ބިޞަ ާޚއް ،ސް. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެ

ނުެވގެން ރަްއޔިތުން ޝަުކވާ ކޮްނމެ އްލުޙަެސންޓަރުގެ މައްސަަލ  ކުރޭ. ހެލްތުރެާޔއި ުދވާލު ޝަކުވާ އެބަ އަޅުގަނޑަށް

އަުޅގަނޑަްށ  ،ކުރޭ. އެހެންނަމަވެސްދުވަހަކު ޝަުކވާހެދުން ލަސްެވގެން ރަްއޔިތުން ޮކންމެ ދުވަހަކު އާދޭ. ބަނދަރު

ހިސާބަށް ފާހަގަކުރެވޭ  މި ންނެވީދެ އަުޅގަނޑު މި ،ެވސް އެކުއެއްޗެހި އެނގުމާ ހުރި ދަތިތަކާ ދައުލަތުގެ ތެރޭަގއި

 އިން 50ބާކީ %ކަން.  50ކުެރވުނީ %ކުރެވުީނ ނުވަތަ ޔޫސް މިހާރުން މިހާރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ އަދި ޑެލިވަރ

 1.7މަޖިލީހުން ފުރިހަމަ ތާއީދާއި އަޣުލަބިއްޔަތުން މި ިއއްޒަތްތެިރ  ، މިއަޅުގަނޑު މިހާރު އަޅުގަނަޑށް ޔަޤީން

 . މި ފައިސާ އެބަޖެހޭ...ކަންބިލިއަން ރުފިޔާ ރައްޔިތުންނަްށ ޓަކައި ފާސްކޮށްެދއްވާނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާއިާރގެުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަ

 ށް. މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމަ

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ގަނުޑ އުފާކުރަނީ ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. މަރުޙަާބ އިްއޒަތްތެރި ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅު 

ަރއްޔިތުން ބޭުނންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުެރވޭ  ،ކުރެވި ކެނޑުމެއް ނެިތ ފުޅާމެދު ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް

މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ިއ،އެކަމަށް ބޭނުްނވާ ފައިާސ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވަ ިއ،ވަރަށް ދައުލަތުން ވިސްނަވަ 
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މިހާރު ޚަރަދުވެފަިއ  50ކައި. ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓް %ޓަެއކަމަށް  ،ކުރާތީ ސައްކަތްވުމަށް މަފާސްކުެރއް  ިއ،ފޮނުއްވަ

 ،ހަވާުލކޮށް ުގޅޭ ކުންފުނިތަކާ ަރއްޔިތުންނަށް ވަުޢދުވެފަިއވާ ކަންކަން ކަމާ، އޮތުމަކީ އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީއޮތް

ެއއީ ވަރަށް ބައިވަރު ކަމެްއ. ޕްރޮޖެކްޓް  ،އްހުރި އެއްޗެ  ގެ ގޮތުަގއި ދެވިަފއިެއޑްވާންސް ޕޭެމންޓު ،ސޮއިކުެރވި

ނުެބއްދޭނެކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިން އެކަން ފޫ 50ޓް ދޫކޮށްލަންޖެހޭއިރުަގއި ބާީކ %ނިމުނީމަ ބެލެންސް ޕޭމެން

ބޭނުންާވ އެކީަގއި ކުރަން  ބަޖެޓު މިއޮތްގޮތަށް ފާސްޮކށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އުަފލާ ްއވިފޮނު ، މިޔަޤީން. އެހެންވީމާ

ިމލިއަން ރުފިޔާ އެސް.އެމް.އީ  350 ތްތެރި މިނިސްޓަރިއްއޒަ ގޮުތގަިއ ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަން. ކަމެއްގެ 

ތަނަށް ފޮނުއްވީތީ އަޅުަގނޑު އެކަމަށް މަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ރާއްޖޭގެ  ލޯނުގެ ގޮތުަގއި މަނިކުފާނު މި

 މަރުަޙބާ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް..ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ކުރަްއވާނީ އަުޅގަނޑާތަބު ޚާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މު

 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ީޑގެ ގޮުތގައި ޭދން މީގައި ހިމަނުއްވާފަިއވާތީ މިލިއަން ރުފިޔާ ސަބްސި 189. ކުރައްވާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްފުމާ

ހިންގުން ބާުރ  ،މިލިއަން ރުފިޔާ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް 150އުފާކުަރން.  އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ

މިލިއަން  81ްތތެރި ރައީސް. ރަން. އިްއޒަޓަކައި އުފާކުވާތީ ައޅުގަނޑު އެކަަމށްކުރުމަށް ޓަކައި މީަގއި ހިމަނުއްވާަފއި

ރުފިޔާ ހެނދުނުގެ ނާސްާތ ދަރިވަނުންނަށް ދިނުމަށް މީގައި ހިމަނުްއވާފަިއވާތީ ެއއަށްވުރެ އުފާޭވ. ބަޖެޓުަގއި 

 ނގުމެްއ ނެތި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށްއެ އިދުރާލަ، މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ  225ކޮންޓިންޖެންސީގެ ގޮުތަގއި ހިމަނުއްވާފަިއވާ 

މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު އަދަދެއް.  މިލިއަން ރުފިޔާގެ ެތރެއަށް އެްއކުރެވުނީމާ 400އޮތް  ންޓަކައި ކުރިހޭދަކުރުމަށް

ވާމީ މިންގަނޑުން ބަާލއިރު އަިދވެސް ކުޑަ މިންަވރެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގު މިީއ ބައިަނލްއަ ،އެހެންނަމަވެސް

ިލއަން ުރފިޔާ ދެވެމުން ައިއއިރުަގއި މި 35އުދުހުމުެގ ކަންކަަމށް ކުރިން ްސ މީތި އިތުރުކުރަްނވީ. އެތެރޭެގ އަދިވެ

ައޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން.  ،ވާތީ މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދެްއވާފައި މީަގއިސަތޭކަ ތިރީސް މިހާރު 

 ވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ައގު ުއމެއް. ޖަޒީރާ ރަށްތަކެްއގައި ައޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޭޅއިރުަގއިޤައަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖަޒީރާ 

ޔިތުންނަްށ އްއަތްފޯރަންޖެހޭ. ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގެ ރަތިރިވާންޖެހޭ. ހެޔޮވާންޖެހޭ. 

އަުޅގަނުޑ  ،ވާތީމިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިމަނާފައި 24.4ޓަަކއި ީމގަިއ ކޮށްދޭ ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތުގެ އަުގ ހެޔޮކުރުމަށްފޯރު

އަލަށް އުފެދުނު ގާނޫނުތަކުން އުފެދިފައިވާ މުއައްސަސާަތކުގެ ހިންގުން ރަން. ފާކުރަން. ޝުކުުރކުއެކަމާ އު

ވާތީ އަދި އެއަްށވުރެ ވެްސ މިލިއަން ރުފިޔާ މީަގއި ހިމެނިފައި 18.7ކަށް ބޭނުންވާ އެ މުައއްަސސާތަ ންހަރުދަނާކުރަ
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އުފާކުރާ ހާލުގައި ައޅުަގނޑު މި ބަޖެޓުގެ ވާހަކަދެކެޭވ  މަކާހުރިހާ ކަ  އަޅުގަނޑު މި .އުފާކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ނގަޅުކުރުަމށްަޖލުގެ ކަންކަން ރަ ،ކަމެއް  އެދޭވަަރށް ބޮޑަށް މި ގަީޑގައި އަުޅގަނޑު 

 އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ކުޑަ ައދަދުގެ ފައިސާކޮޅު ެވސް ށްފިނޭންސަ

އެތަނުގެ  ،އެއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ޖަލުގައި މިހާރުވެސް ތިބެންޖެހޭ އަދަދުގެބޭފުޅުންނަށް ދިނުން.  އެ އިއަވަްސކޮށްދެްއވަ

ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް އެނގިަފއި އޮތީ.  ަމއްސަލަ ވަރަށް ދަށްއެނދުއަީށގެ މީހުްނ ތިބީ އިތުރަށް  50ވުރެ %ކެޕޭސިޓީއަށް 

މިވަރުެގ  ،ދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. މިަވރުގެ ހެޔޮ ބަޖެޓެއްލުކަމެއް ވެސް ސަމާ އެހެންވީމާ، މިކަމަށް

މި ބަޖެޓު  ،އިެދއްވަ ނުލާ ކުިރއަްށގެންގޮސްއިވަގުތު ގެއްުލވަ ހުރި ކަމަށްލާބަ ަރއްޔިތުންނަށް މިވަރުގެ ހެވާ ،ހެޔޮކަމެއް

 ،ވޯޓުދީ ،ތާއީދުކޮށްމި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ފުލްކޮށް  ދެްއީވތީ އަޅުގަނޑު ޝުކުރުކުރަން.އިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

ރަީއސް، ދެްއިވ ކަމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  އަުޅގަނުޑގެ ފުލް އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކުރުމުގައިފާސް

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ހަނިމާދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

 އަށް. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ބިލިއަން ރުފިޔާ މި  1.7އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ  ށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަ

އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް ަހމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ  ނުމަށް ޖިލީހުން ފާސްކޮށްދިމަ

 ،ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ،ދިނުމަށާއިހުށަހެޅުމެއް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ހަމަޖައްސައި

ގުރާމު ހިންގުމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމަށް ރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ޕުރޮ ދައަދި ،އެސް.އެމް.އީ ލޯނު ހަމަޖެއްސުމަށާއި

އިލާތަކަށް ޢާަފިއސާއަކީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއނގޭ ނާސްތާ ޕްރޮގުރާމު ހަަމޖެހިގެންދިޔައިމާ  މިފައިސާ ހުށަހެޅިފައިވާ 

ުރގެ ސަރުކާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިދަިރވަުރންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަެކްއ އަންނަމުންދާކަން  ،ދުޅަހެޔޮކަން ައއިސް

ަވއުދުގެ ނަތީޖާ ހަމަ ފަހިކޮށް ދައްކަމުންދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖެިއން ބޭރަށް ކިޔަވަން ކުދިން  .ވައުެދއް

ޓަކައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ދޭނެތީ އިތުރަށް އަުޅގަނުޑމެންއްޓަކައި މިހާރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުން އެކަން ފޫނުބެފޮނުވުމަށް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދަނީ. މިއީ ކުރަމުން މި މިކަން

އޮްތ ލާފަިއ އިާސފު ރާއްޖޭގެ ޞިއްީޙ ނިޒާމު މިހާރު އޮތް ހާލަތު. ހަމަ ރަނގަޅަށް އޮުޅވަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް

ނޑުމެން އަަރއިގަްނނަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ ެއއީ. މިހާލަތުން އަޅުގަ ރި ރައީސް ކަންވާރު އިްއޒަތްތެޅުވިއްަސކަށް ބޮ
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ރައީސް. މާލެއަށް ކޮންމެ ކަމަކަށް އައިސް ބޮޑެތި ަޚރަދުކުރަންޖެހުމަކީ ރައްޔިތުން ނުހަނު ތަކުލީފާ އެއްކޮށް 

ފެންވަރަކަށް ރަނގަޅު ަޓލު ހޮސްޕި 5ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، އިތުރު  އިހުސާސްކުރަމުންދާ

 އިން ލިބޭނެ އުފާވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅިފަެއއްފައިސާ ޚަރަދުކުރެިވގެން ރައްޔިތުންނަްށ މި މި ،ރެވިގެން ބަދަލުކު

 މި ،ކަންތަކަށް ވީ ހިނދު ފައިވާ ނެތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމކަންކަމަކީ ކޮންމެހެން މިހިނދުން މިހިނދަށް ކުރަންޖެހި 

ދެއްވަމުްނ  ދަނީ ވާކަމުގެ ފެހި ސިގުނަލު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެއިމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ހަމަޖެހިފަކަކަން

 ،ާވއިރުރުފިޔާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގައި ލިބިަފއިމިލިއަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ީމގެތެރެއިން ހަތް ސަތޭކައަްށވުރެ ިގނަ 

ފަިއސާ ހިލޭ  ަވނަ އަހަރު އެ 2020ސް ވިޔަ  ަހމަޖެހިފައިއްކަންބިލު ވި ަވގުތު އަދި ޓީ ބާކީ ފައިާސއަކީ ވެސް މި

ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ  އެހީގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަމުން އެ

ސް ފައިސާެއއް ޚަރަދުކުެރުވނުއިރުަގއި އަދި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ެއއްވެ  50ވަނަ މަސް. ބަޖެޓުގެ % 8މިއަހަރުގެ 

ވަނަ އަހަރަީކ  2019ކަމެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.  ކަން ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން އުފަލާއެުކ ފާހަގަކުރަްނޖެހޭނުކުރާޚަރަދު

ދައުލަތުގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ކޮރަޕްޝަން މަދުކޮށް ހިނގަމުންދާ އަހަރުކަން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

 ލިބުނު އެއްަޗކުން ކަްނކަން ،ނުވެ ުރގަިއ ދައުލަތް ދަރަނިވެރިހަުރގެ މިހާހިސާބަށް އަިއއިޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީާމ، އަ

 ވަނީ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ހަމަ ރައްޔިުތންނަށް އޮތް އުފާވެރި ޚަބަެރްއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި  ގޮސްފައި މިކުރަމުން

ނުމަށް ޓަކައި. ދިއިނުންވާ ކަންތައްތައް ފުއްދަގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުަރމުން މި

 ނެ ޓަކައި ބޭނުންވާކަންަތްއ ފުއްދުމަށް އިރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހަ، ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަނާއި ަފސާދަ މަދުކޮށް

 ލަހޭ. ދަނީ. ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުްނ އެބަ ވިދާޅުޭވ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ހިނގާލެްއ ވަރަށްކަންތައް ސަުރކާރުން ކުރަުމން

ވެސް ސަތޭކަ މިލިއަން  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިައދު ސްަކމެއް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާވަެރއްގެ ލަ ކޮންމެވެސް

 މަހުގެ ކުރިއަށް މި  ދިޔައީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި މި ޕްޮރޖެކްޓުގައި ޮސއިކުެރިވގެން އެ 2ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑެތި 

އެްއގެ ޕްރޮޖެކްުޓތަކުަގއި ސޮއިކުެރިވގެންދާނެ ގައި އެތައް ިބލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭފެށޭ މަހު އި މިއޮތް ދުވަސްތަުކގަ

 .އިނގޭތޯުއޅޭތާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހުގަިއ މިހާރު ާގތްގަނޑަކަްށ ދިހަވަރަކަްށ އަަހރު ެވއްޖެ 

ންހޮޅި ފެ ،މަގު ހެދުމާއި ،ނަރުދަމާ އެޅުމާއި ،ޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ބަނދަރު ހެދުމާއިވެސް  ދުވަހަކު

ވެފައި ނެތް. އެކަމަކު މަސަްއކަތް ެވސް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ފުރިހަމަ 50ކަެމއްގެ % މިއިން އެއްވެސް ،ލުމާ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ މަަސއްކަްތ  2019ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ 

އީ ރަްއޔިތުންނަށް އޮތް އުފާވެިރކަމުގެ ޚަަބރެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ންދާނެ ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ފެށިގެ

ވިދާޅުވާ ކުރޭތޯ ޔަޤީންކުރާނަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ފިޭނންސް މިނިސްޓަރު  އަޅުގަނޑުމެން އެކަން

 މަސަްއކަތްތައް ކުރެިވގެންދާނެކަމުެގ ހިފައިވާ ްއގަިއ ކުރަން ަބޖެޓުގައި ހަމަޖެކޮންމެ ރަށެްއގަިއ ެވސް ެއ ރަށެ ،ގޮތަށް

 ެވސް ބޭނުންވާ އުއްމީދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ހިުތގައި ހަމަ ފުންކޮށް އެބައޮތް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތަަރއްޤީައކީ އެންމެން
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، . ، ހދ. އޮތީ ތިލަުދންމަތީގައި. ހއދީެއއް ބޮޑު އާބާ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މާލެ ފިޔަވަިއ ރާއްޭޖގެ އެންމެ

އެއް ނުދަްއކާނަން. ވާހަކަ  ަކމެއް ފެށިފައި ނެތް އެތާކު ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ އެ ރިޒަމުގެ އެްއވެސްއަޓު .ށ

ަޔްސ ޔަރަނގަޅުވާނެ އިންނާނެ މީހަކު ނުލާ ކޯޓަށް ކައިވެންޏެއް ކުރަން ދި ރިޒަުމގެ ވާހަކަ ދެްއކުމަށްވުރެ މާއަޓު

ގައި ބޭރުން މީހުން . ިރޒަމް ފެށިފައި ނެީތ ހދއަަގއި ޓު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ ހދ

 ިރޒަމާ ގުޅިަފިއ އޮތީ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓާ އައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓު ގެންނާނެ އެއަރޕޯެޓއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން

ރިޒަުމގެ މަަސއްކަްތ އަގައި ރަނގަަޅށް ޓު .، ށ. ާއއި ހއ .ން ހދއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ އެައރޕޯޓު ތަރައްޤީެވގެ

ެއއްކޮށް މިހާރުެވސް  ަސރުކާރާ ގެންދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ތިްނ އަތޮުޅގެ މެންބަރުން މިފެށި

އް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ދަނީ އެއަރޕޯުޓ ތަރައްޤީކުެރވޭނެ ގޮތެއް. ސަރުކާރުން ވަރަށް ފެހި ިސގުނަލެދަްއކަމުންވާހަކަ

އެ މަަސއްަކްތ  .ތް އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ވަރަށް އަވަހަށް ފެިށގެންދާނެ ކަމަށްއެއަރޕޯުޓގެ މަސައްކަ .ވަނީދެއްވާފައި 

ވިދާޅުވަނީ. ުއއްމީދު އެަބއޮތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭފުޅުން  ސަރުކާރުގެ ތެޭރގައި ބާރަށް ހިނގަމުންދާ ކަމަށް އެ

އެްއކޮށް   ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި އުއްމީދާތިބީ ގަނުޑމެން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެން މިނީ އަޅު ވާންޖެހެނާއުއްމީދު

ަޓކައި މަސަްއކަތްކުރުމަށް ތަްއޔާރުެވގެން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގަިއ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމަށް

ކަމުެގ ނެކަންތައްތައް ކުެރިވގެންދާ އިން ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެހަރަކުއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި  ހުރި ރަށްތަކުގައި ެވސް މި

ހެދުމުގެ މަސައްކަްތ ފެހި ސިގުނަލު ވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދެއްވާފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަނިމާދޫގެ މަގު

 ސް ހަމަ ފެށިގެންދާނެ. މި އަދި އޭގެއިުތރަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވެ .ދަނީ އެމިހާރު ފެށިގެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ 

ހޮްސޕިޓަލުގެ ތެރޭަގއި ހަނިމާދޫ  5އި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހަނިމާދޫގަ ،ދެއްޢުސަރުކާރުގެ ވަ

އެްއޮކށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި  ބޮޑު އުއްމީދާ ސަރުކާުރގެ ވަރަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ވާހަަކއެއް

އަހަރުެގ ތެރޭގައި ވެސް ހަނިމާދޫގަިއ  ންދަވާ މިމަސައްކަތް ކުަރއްވަުމން އެބަ ގެ އިތުރަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރުއަދި ޭއގެ

ހޮސްޕިޓަލަށް  5އަހަރު ތެރޭގައި ވެގެންިދޔައިމާ މި  ހޮސްޕިޓަލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއކަްނ މި

، އި އާިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފިނޭ ،ދޫަގއި ހޮސްޕިަޓލެއް ެއޅިގެންދާނެވުރެ އަވަހަށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ހަނިމާ

ހަރުގެ އަ ދޫގެ ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ މަސައްކަްތ އެބަ ހިނގަމުންދޭ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިރަހިރިމަ ،ނައިވާޫދއާއި

ލާ ތެރޭގައި ބަެއއް ޙަމަރު ތެރޭގައި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިމ މަސައްކަތްތައް ވެސް ފެިށެގންދާނެ. ބިޑިންގ ޕްރޮސެްސގެ 

ޓަކައި ައޅުގަނުޑމެން ކުރާ އުއްމީދު ހަމަ ވަނީ. އެހެންީވމާ، އެކަމަށްހާރު ހިމެނިފައިމަސައްކަތްތައް މި ރަށްރަށުގެ 

ވާީތ  ރިޒަަމކީ މުޅި ާރއްޖެއަްށ ފެތުރެމުންދާ ކަމަކަށްއައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކާމިޔާބުެވެގންދާނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޓު

 ށް އުމުެގ އިޤްތިޞާދަޤަ ައކީ މި. ހދ .ދޫގެ އެއަރޕޯޓު ަހނިމާ އޮތީ ރިޒަމާ ގުޅިަފއިއަދެންެނވިހެން ޓުނޑު ކުރިން އަޅުގަ

ރާއްޭޖގައި ހުިރ އްދެއް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހަސަރަ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޭއގެ ނަފާ ލިބޭނެ

ުތަގިއ ގޮ އަރިޒަމަށް ެހޔޮޓުރަށްަތކުގެ ބޭނުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް . މި ަގއި .ށ ،. ،ހއ. ބޮޑެތި ރަށްތައް އޮތީ ހދ
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ސަރުކާރަްށ  ވެގެންދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންަކމުން، އަޅުގަނޑު ދު ދެގުނަޞާތިޤްރާއްޖޭގެ އި ،ނަމަ ކުރެިވއްޖެ

ރަްއިޔތުން ބޭނުންވޭ އިއްޒަތްތެރި  ކޮށްެއއްލަނީ ހަނިމާދޫގެ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ައވަސްކޮށްިދނުމަށް. ހަމައެއާަވއިގޮ

ަރށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް. ވަދިއުން. އެއީ ރަްއޔިތުން އް ކަނޑައެޅިގެން ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖެ އަހަރު ރައީސް، މި

ކަތް މަަސއް ،ތު އެއްކުެރވިލޫމާމަޢު އެ ންނަށް ފުޅުތެރޭގައި އެ ބޭ މަހުގެ ބަރުމްމިަޝނުން ޑިސެކޮއެހެންނަމަވެސް، ވޭޖް 

ުޓގައި މިނިމަމް އަހަރުގެ ބަޖެ އަހަރު ތެރޭަގއި މި ކުރެވޭ މިނު ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލެއް  ށޭނެފެ

އް ކަނޑައެިޅެގން އެ ފައިސާ ދޫކުެރވިގެްނ މަމް ވޭޖެނިވަނަ އަހަރު މި 2020ފައިސާ ހިަމނައިގެން  ށް ބޭނުންވާވޭޖަ

އެުކ ފިނޭންސް ދަބުވެިރކަމާއަބަދަލު ގެނެވޭެނ ކަމަކަށް. އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ހޭ ހެޔޮންޖެރައްޔިތުންެގ މުސާރައަްށ ގެްނނަ

ވަނަ އަހަރު ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ދަށް މުސާރަ  2020 ،މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅި  ،ހުން އެދެންމިނިސްޓަރު އަރި

ްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެދްއިވ ކަނޑައެިޅގެން އެކަން ހަމަޖެހިގެންދިއުން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރި

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަދުންމައްޗަށް ގެންދިއުމަްށ ތިރި ެމންބަރު. ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީނުކޮށް ުޓއަރިޒަމް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި  ފަދަ ކަމެއް އުންއިންނާެނ މީހެއް ނުލާ ކަިއވެންޏެއް ކުރަން ކޯޓަށް ދި ،މަސައްކަތްކުރުމަކީ 

ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ   ުކޅުދުއްފުށީއަރުވަނީހާރު މި ފުރުޞަތުމިމެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްީވ. އަޅުގަނޑު 

 ށް. މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު  ކުޅުދުއްފުށީ

ޓަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. ސަރުކާރުން ބަޖެ. الحمد هلل. م هللاسب

ގަިއ ދެއްޤްޞަމަރަށް މަތިވެރި މާތް ވަމި މަޖިލީހަށް ފޮނުވީ  ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް 1.7ޓަަކއި ރުކުރުމަށްއިތު

ކަށް ސްޓޫެޑންޓް ލޯނު. ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު މަރަތަމަ ކަހަތަރު ކަމެއް. ފުހަގަކޮށްލާނަން ތިންފާ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. 

 ޤައުމުން ހިދިވެ ،ަވގުތު ރާއްެޖއިްނ ބޭރުގައި  ށީގެ ގިނަ ދަރިވަރުްނތަކެއް މިފުުކޅުދުއް ،މުވަނީންއަޅުގަނޑަށް މުހި

ދު ގުޅިފައި ހުރީ މި ލޯނާ. ދޭ. އެ ދަރިވަރުންގެ ުއއްމީ ބޭރުގައި ދުނިޭޔގެ އެކި ިހސާބުތަކުަގއި ކިަޔވަމުން އެބަ 

 އެކަމަުކ، އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމެއް. މީއިވުފަރެވުނު ފައިާސަގއި މި ލޯނު ހިމެނިއެހެންކަމުން، ބަޖެޓަށް އިތުުރކު

ން ކައެ .ރެއް ހިމެނިފައިނުވާތީވަ ދަރި ނެއްަގއި ކުޅުދުއްފުީށގެމިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ދިން އެއްވެސް ލޯ  ،ތާމަކުރަނީހި

 ،.އެސް.ސީއުަޓަކއި އެމް.ޑަބްލިގު ހެޔޮކުރުމަށްއަ ެއއްކޮށް ޚިުދމަތުގެ ެއކު ފާހަގަުކރަން. ހަމައެއާޔާތާމަރަށް ހިވަ

ކުޅުުދއްފުށީަގއި  ،. އެކަމަކު، އަުޅގަނޑުމެްނެގ ރަށުގައި ސަްބސިޑަިއޒްކޮށްދޭން ހަމަޖެހިފަވޭށް އެަބއޮމޯލްޑިވިއަނަ



20 

 

 ،ންލަމިގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް ފެން ހިމެނޭ. މާއާއިއި ނަރުދަ ގަރޭތެ ގެއްން ދޭ ޚިދުމަތެ.އެސް.ސީއުއެމް.ޑަބްލި

އެްއކޮށް އާ ކަމެްއ. ހަމައެ . މިއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާޮއވޭޚިދުމަތް ނުދީ ނަގާ ފީއެްއ އެބަ

 އެހެން ގެއްޖޭފީއަކީ ރާ ނަރުަދމާގެ ޚިދުމަތުން ނަގާ ފީ. މި . އެއީވޭަބއޮއެ އްފުށިން އެކަނި ނަގާ ފީއެއްދުޅުކު

ތެރި ޔިތުން ދައްކަންޖެހޭ ފީއެްއ. އެހެންކަމުން، އިއްޒަތްއްދުއްފުީށގެ ރަޅުރަށްރަށުގައި ނަގާ ފީއެއް ޫނން. އެކަމަކު، ކު

ެލވޭނެ އިކަނޑަ  ،ނެ ގޮެތއްބައި އުނިކުރެވޭ  ރަްއޔިުތން އަތުން މިގެއަުޅގަނޑުމެން ،ވަޒީރަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަަވން

ދަތުރުތައް ވަނީ  ޓަށް ކުރާށްކުޅުދުއްފު ން ހދ.ނުމަށް. އަދި މޯލްޑިިވއަނުޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސައިދި ބަޖެގޮތެއް މި

 ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް އަދި ުކޅުދުއްފުށީ  އެއް ައގެްއގަިއ. އެހެންކަމުން، އެީއ ކުޅުުދއްފުށީ ހަނިމާދޫއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާ

ކުޅުދުއްފުީށގެ އެއަރޯޕޓަށް ކުރާ ދަތުރުތަުކގެ ައުގ  ،ވާތީ ވެސް ބޮޑު ައގަކަށް  ށްނަރުކުރާ ަރއްިޔތުންއެއަރޕޯޓުން ދަތު

ޓަލެއް ތަރައްީޤކުރުމަްށ ޕިހޮސް 5 .ންލަހަަގކޮށްފާ ކުްށ އިލްތިމާސްކުރަން. ނުހަނު ުއފަލާއެކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވިއަނަޔޮހެ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ އުފާކުރާ ކަމެއް. އެކަަމކު،  .އިވާތީށީގެ ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނިފަފުއަދި ކުޅުދުއް. ހަމަޖެހިފައިވާތީ ކައިޓަ

. ންއަދި ެއކަން ފާހަގަކޮށްލަ. ވާތީ  ކަމަށް ޓަލުގައި ދަށްޕިސްހޮ ދުއްފުށި ޅުމިހާރު ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކު ،ހިތާމަކުރަން

ތޮޅުަގއި. އެހެންކަމުން، އަ ރިޒަމް ނެތް ހދ.ޓުއަ ، ފުުރޞަތު މަދުގެފާކީ ަވޒީޅައަތޮ މަިތއުތުރުގެ ހދ. ،އްވާނެއެނގިލަ 

މި ދެންނެިވ  ،ސިލުވެހާމި ދެންނެވި ކަންތައްތައް  ރަްނ މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށްއަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކު

 ރައީސް.ސިލުވާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ހާތައް ދުޤްޞަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަ

 ށް. އިލްޔާސް ލަބީބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް 

ށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަކުރުސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރު `. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް.

ްށ އަދީ ކޮމިޓީ އެުކވެގެން މި ގެނައި ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަޞާތިޤްއި  ކޮމިޓީއާއިމާލިއްޔަތު ،ހުށަހެޅުމަށް

މި ީކ އެރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާލީޑަރާއި، ކޮމަންޑޫ ާދއި ގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕު .ތާއީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

އައީ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުގެ އޮފީސްޮކޅުަގއި ވަަރށް ބުރަކޮށް ދިރާސާކުރުމުގެ  ގޮތުން އަޅުގަނޑު މި ހޭ ބެޓާ ރިޕޯ ބަޖެޓް

 30.252ވަަނ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ  2019 .މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް

 ވަހުވަނަ ދު 17 ބަރުންނޮވެ ،ސަރުކާރުން އާ ،ދާއިރުންކުރަމުޒުގެ ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓް މިއަހަރު ތަންފީބިލިއަން ރުފިޔާ

 ތައްރަދުމި ޚަިބލިއަން ރުފިޔާ.  1.703ގެ ތެރޭަގއި އިތުރަށް ޚަރަުދާވނެ ކަމަށް ލަފާކުރޭ އަހަރު ވި ސަުރކާރުން މިލުހަވާ
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މަޖިލީހަށް މި އިއްޒަތްތެރި  ،ނިސްޓަރުސް މި ނޭންއިތުރުކުރުމަށް އިއްޒަތްތެިރ ފި ނުމުގައި މައިގަނޑު ތިން ބޭ

ގުިޅގެްނ ބޭރުގެ ެއކި ފަރާތްތަކުން  ލިބޭ މި ޑިމޮކްރެިޓކް ސަރުކާރު އައުމާށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ. އެއީ ިއތުރަށް އެބަހު

ގެްނ ޅިގު  ވުމާޅު ރަނގަ ،ން އިތުރަށް ހަރުދަނާވުމާއިގުލިބޭ. އަދި ސަރުކާރު ހިންދައުލަތަށް އެބަ ރު އާމްދަނީތުއި

 ،އްތަޢުދުވައްޖެ. ހަމައެާއއެކީ ސަރުކާުރގެ ގެން ހިނގަ ތައް މަގުފަހިވެބޭނެ ގޮތްމްދަނީ ލިއާދައުލަތަށް އިތުރު 

އް ހިނގަމުންދާއިުރ ކުރުމަށް ޓަކައި ބަޖެުޓގައި އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންވޭ. ހަމަެއއާއެީކ ދައުލަތެޒު ތަންފީ ތައްސިޔާސަތު

ްއާވ ޅުގެްނގު މަށް މި ސަރުކާރުން ހިފެހެއްޓުްއގެ ތެރޭަގއިގެ ކަންކަން ޑިސިޕްލިނެގެ މާލީ ކަންކަން ަބޖެޓުލަތުދައު

ނަށް މި ބަޖެޓުން ންގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެބޭނުމުގެ  އި އަނެއް ޓަކަޓުމަށްއްެއކަްނ ހިފެހެ ،ތެެރއިން އުސޫލުގެ

ާރއްޖޭގެ  ،ުރ ފާހަގަކުރެވުނުދިރާސާކުރަމުންދިޔައިއަުޅގަނޑުމެްނ  .ފާހަގަކުރެވުނީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

އަށް އްޖެރާއިތުރަްށ ޓުއަރިސްޓުން  8ވަރަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް % އަްނދާޒާކުރެވިަފއިވާއެއީ  14%އަރިޒަމް ޓު

 ރާއްެޖއަށް އައި ުޓއަރިސްޓުްނގެ އަދަދާ މަސްދުވަހު 7ކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ. ެއއީ މިދިޔަ  އަންނާނެ

 ލަކަށް ަޙއުހިތްގައިމު މާ ،ށް އަާމންރު ޓުއަރިސްޓުންނަާރއްޖެއަކީ މިހާ ،އެރުމެއް. ހަމައެާއއެކީ ރި ބަލާފައި އިތުރު ކުޅާއަ

ޖެ އަންނަ އްވާތީ ރާ ތަށް ހިނގާ ޤަުއމަކަށްދުނިޔެ ހިނގާ އުސޫލާ އެްއގޮ ،ންލުސޫޓިްކ އުރެއަކީ ޑިޮމކްޖެާރއް ،ވެފައި

މި އަށް. ހަމަ  15ބެޑް ނައިޓްސް އިތުުރވެފަިއވޭ % ދަކުރާހޭރާއްޖޭަގއި  ށް ައއިސްއަޓުއަރިސްޓުން ރާއްޖެ

 ިރޒަމް އެކި އައެްއގޮތަްށ، ރާއްޖޭެގ ޓު ރިޒަމް މިހާރުެގ ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނާއަދާެނ ރާއްޖޭގެ ޓު ޕަސެންޓުތައް އިތުުރވެގެން

ބޭނުންވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް،  ލަންޚާްއޞަކޮށް ައުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްއެކީަގއި.  ިދއުމާކަންކޮޅުތަކަށް ފުާޅވެގެން

ވަނީ އިޢުލާނުކުރައްވާަފއި، އެ މަސައްކަތް ކުަރއްވަމުން. އެ  އް މިހާރު ސަރުކާރުން ބެުޑގެ މަޝްރޫޢެ 4000އަްއޑޫަގއި 

ެއއްވެްސ  ށްށް ޔަީޤން. އަުޅގަނޑަދާނެކަން އަުޅގަނޑަމި އަދަދު އެތަްއ ގުނައަކުްނ އިތުުރވެެގން މަޝްރޫޢު ފެށުނީމާ

އެީކގައި އަުޅގަނޑު  ންެނވުމާއި ޝައްެކއް ނެތް. އިއްޒަތްތެިރ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް މިތާ ވަޑައިގެން

ރޕޯޓްއަކީ މިކަުމގައި ވަރަްށ ަތއް އިތުުރވެެގން ދާއިރުގަިއ ައއްޫޑގެ ެއއަ ނައިޓްސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ބެޑް

ތަން ިޑވެލޮޕްވާންޖެހޭ. ެއތަނުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތް ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ވަރަްށ  އިގަނޑު ެއއްމަ މުހިންމު އެއް

ށް ވަރަށް އީސައެނިގަވޑަިއގަންނަާވނެ. އަދި މި ިއއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި، މަޖިލީހުގެ ރަ ސާފުކޮށް

ރޕޯޓު އިތުރަްށ ގަނޑުމެން މިކަން ކުރަމުންދާއިރު އެއަސާފުކޮށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ. އަޅުގަނޑަށް ސާފު، ައޅު

ގޮތަށް  ކުރެވޭނެހާސް ބެޑަށް ކޭޓަރ އިމުކުރެވޭ ހަތަރުޤާ އިތުރަށް، ހާސް ބެޑަށް އަްއޑޫަގިއ ހަތަރުގޮސް ތަރައްޤީެވގެން

ޔާ އިތުރުެވގެްނ ބިލިއަން ރުފި 1.703ޖުމްލަ  އިމިކަމުގަ .ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާނެރޕޯޓު ބަދަލުެވގެންއެއަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބެލިން. ބެލިއިރު ައޅުގަ އްޚަަރދު ލިބެނީ ކިހިނެ ، މިކުރަނީ އަިއއިރު މި

 100 ސަުރކާރުން އާލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީެއްއ މި ސަރުކާރަށް ދެއްވައިފި. އިންޑިމި 616.8ރަބިއްޔާއިން ޢަދީ ޢޫސަ

 ،މިލިއަްނ ރުފިޔާ އިތުރަށް މި ސަރުކާރަށް ބޭުރގެ ފަރާްތތަކުން ލިބިއްޖެ. ދެން އޮތީ 716ލަ މުމިލިއަން ރުފިޔާ ދިފި. ޖު
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 ،އޮތީ ވާަފއިކުރަން ސަރުކާރުން ވިސްނަތޯ؟ އެ ފައިނޭންސްއް ކުރަނީ ކިހިނެރުފިޔާ ފައިނޭންސްމިލިއަން  986ބާކީ އޮތް 

ތަކުން ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަީނ. ޖޭގެ ޑޮމެސްޓިކް ބޭންކުޓްރެޜަރީ ބޮންޑު ވިއްަކއިގެން. އެ ބޮންޑު ވިއްކުމަށް މި ރާއް

 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިފިކަމުަގއި  986ތަުކގެ ތެރެއިން މި  ބޭންކުސްޓިކްޑޮމެ ،ކުަރއްާވފައިވޭއިން ފާހަގައެމް.އެމް.އޭ 

ން ދިރާސާކުރިއިުރަގިއ  ކޮމިޓީައޅުގަނޑުމެން ،ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް އަންނާނެ ދަތިތަކެއްކޮންމެވެްސ ވަެރްއގެ  ވަންޏާ

ެއ ފައިސާ ިމ  .ނީބަްއލަވަިއގަންނަ  ސަރުކާރުން ެއ ބޭފުޅުންއާ އިްނޑި އީމި ފައިސާ ވެސް މި  ،ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ

ހުިރ ތަުކގައި ވާތީ ރާއްޖޭގެ ޑޮމެސްޓިކް ބޭންކު ކަމަށް މެދުވެރިކޮށް. އަންނަ އައުެމއްްއ ގެ ބޭންކެއާ އަންނަނީ އިންޑި

އަދި އަުޅގަނަޑކަށް ެވްސ  .ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް ލަފައެއް ނުކުރެވޭ އެްއވެސް ބުރުލެްއ އަންނާނެ ށްއަފައިސާ

 ސަުރކާރުން، އާމިލިއަން ރުފިޔާ އިންޑި  980މި  ،ުނކުރެވޭ. އަދި ިއއްަޒތްތެރި ވަޒީުރ ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން ބޫލެއްގަ

ދައުލަތަށް ހިލޭ އެހީގެ ޮގތުގައި ދޭ ަފއިާސގެ ގޮުތަގއި  އަންނަ އަަހރުމި ބިލު، ޓްރެޜަރީ ބިލު ގަނެަފއިވާ ަފއިސާ ޓީ

އުމުތަކުްނ ދެކޭގޮަތީކ ޤަދޭތެރޭ ބޭރުގެ އެުކވެރި  އަދި މި ސަރުކާރާ .ކަމެއް ފާކުރާ ކަމަީކ އަުޅގަނޑު އު ދާބަދަލުވެގެން

ދިޔަ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަެވގެންކަމަށް  އެްއގޮތަށް ހިނަގމުންދާ ސަރުކާރެއް ހިނގަމުންާދ އުސޫލާ ،ރަނގަޅު އީމި

ކޮންކޮން ޔާ ޚަރަދުކުރަނީ އަން ރުފިބިލި 1.7 ލީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއިކަންތައްތައް. ދެން އަޅުގަނުޑމެން ބަލަ

ދެއްގައި ސަރުކާރުްނ ޤްޞަވަރަށް މާތް މަ ،ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކުަގއި ،ިލިއރުއިކަންތައްތަކަކަންތޯ؟ ބަލަ

ގުިޅގެން  ދާޢުދުވަހުގެ ވަ 100 ން،ކަމަށް ާފހަގަކުރެވުނު. ެއގޮތު ޚަރަދުކުރުމަށް އިތުރަށް ކުަރއްވާަފއިވާ ަފއިސާ

ހަމައަށް ިކަޔވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ހިލޭ  ފަސްޓް ޑިގްރީއާ ،ހަމައަށް އްޖޭަގއި ޑިގްީރއާރާ ،އިޢުލާނުކުރެްއވިކާރުން ސަރު

. ގެންދަނީ އެކަން ކުރައްވަމުން އިޢުލާނުކުރައްވާފައި މިހާރު އެކަންކަމަށް. ސަރުކާރުން  ކިެޔވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދެއްވާނެ

ތަކުން އަލަން އުފެދިގެްނ ގާނޫނުއެީކގައި ހަމަ އެއާ. ގެންދަނީތެރެއިން ހިމެނިޔާ މީގެމިލިއަން ރުފި 300އެއަށް މަދުވާ 

ާބ  ކަންތައް އެއްކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ވެފަިއވާ ވަޢުދުެގ ތެރެއިން ެއއީ ޚާއްަޞކޮށް ޖުިޑޝަރީ އިޞްލާޙު ،އައި 

 ންޓަރެއް އުފެދިގެން އައި. މި ސެބިޓްރޭޝަން ނެޝަނަލް އާމޯލްޑިވްސް އެީކަގއި އެއާހަމަ .އުފެދިގެން ައއި އްކައުންސިލެ

އިމުކުރުމަށްޓަކައި، ޤާކީަގއި ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު އެއާއެ މިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި ހަމަ 18ތަންތަން އިތުރުކުރެވުނު 

ން މިލިއަ 294އިމުކުރުމަްށ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަަރދުކުރަންޖެހޭ ޤާއްދުަގއި ޓާޝަީރ ހޮސްޕިޓަލެއް ހަފަސް ސަރަ

ބަޖެޓު  ގެމިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މި އަހަރު 100 ސަރުކާުރން ދެއްވި ހިލޭ އެހީގެ އާ. އިންޑިރުފިޔާ

ތެޭރގައި ހިމެނޭ ުހޅުދޫގަިއ ޑިޓޮްކސް ސެންޓަރު ޭއގެ. ތެރޭަގއި ހިމެިނގެންދޭމިލިައން ރުފިޔާ މީގެ 94.5ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ 

ފައިނޭންސް ޯކޕަރޭޝަންގެ ދަށުން އެއަށް  އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް.އެމް.ސް އެެއކީަގއިއެއާހަމަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވެސް

 ތް ށް އެބައޮމިހާރު އެ ބޭންކަ، އިރުމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 350ްއގެ ގޮުތގައި ކެޕިޓަލެ

. ކުރަްއވާފައި އެބަހުރިރިުކެއސްޓު އަށްބިލިއަން ރުފިޔާ  ެއއް ،ލްތަކަށް ބަލާއިރު ޒަ، ހުށަހަޅާފައި ހުރި ޕްރޮޕޯއިހުށަހަޅާފަ

 ށް ހުށަހަޅަންމިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން އެ ބޭންކަ 350އިތުރަށް އަހަރު  ޭއގެތެެރއިން މިއެހެންވީމަ، 
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މަސަްއކަްތ  ގެހޮސްޕިޓަލެއްއި ގައާސަންދަިއގެ ދަށު ަގއި އެބަހުރި އެީކގައި ހުޅުމާލޭއެއާ ހަމަ .ނިންމަވާފައިވަނީ

އެ ހޮްސޕިޓަލް ނިންމުމަށް އިތުރަށް  .ުކރީގެ ސަރުކާރުން މަަސއްކަތް ފައްޓާފައި ހުއްޓިފަ، ން ކާރުއިތުރުކުރުމަށް ސަރު

ަރއްިޔތުންނަށް ރަނގަޅު ޞިއްީޙ  ވެސް އީ. މިމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަުދކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިމަނާފައިވަނީ 150

ވާތީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް  އްަތކަށްއްވާ ކަންތަ ރަޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ކު

މަދުާވ ފައިސާ އިތުރުކުރުމަށް މި  މިލިއަން ރުފިޔާ ހެނދުުނގެ ނާސްތާ ޕްޮރގްރާމަށް 81ެއކީަގއި ެއއާ. ހަމަތާއީދުކުރަން

ޕްރޮގްރާމަށް  މި ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އިސްކޫލެއްގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ވޭ.ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ވަރަށް މުހިންމު  އީ މި ،ބަލާއިރު. މިހެންކަމަށް ދުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުންދާ ކަމެއްޢުހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ވެަފިއވާ ވަ

 ... މިަކމުގެ ބިިލއަން ރުފިޔާައކީ 1.7އަދި މި . ދެއްގައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއްޤްޞަމަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މިނިސްޓަރު  ،ގައި ދަންނަވާނަންއަރިހު އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްެތރި މިނިސްޓަރުރިޝުކު

 ފުރުޞަތު އެަބއޮތް. ިއއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު.   ،ނަމަ އެްއޗެއް ވިދާުޅވަން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ

 

  ދެއްެކުވން:ވާހަކަ އަމީރުމް އިބްރާހީމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް 

މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ެއއް ނޫން ޓްރެޜަރީ މާކެުޓަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ޑޮމެސްިޓކް މިލިއަން ރުފިޔާ  987ޙަޤީޤަތުގައި ، ޝަރީފް ފާހަގަކުރެްއވި

 130މި ގާތްގަނަޑކަށް  ،ފެނިވަަޑއިގަންަނާވނެ ނަމަ ރަނގަޅަށް ބައްަލވައިފި ތިބޭފުޅުން .ނީންނާން ވެސް ބަލަިއގަމާކެޓު

ޙަިޤޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ވާތީވެ  އަށް ެރވެނިއު ލޮސްގެ ގޮތުަގއިއެސް.ސީެއއީ އެމް.ަޑބްލިއު. ،މިލިއަން ރުފިޔާ

ޭއގެ މާނައަކީ ބަޖެްޓ .  ކޭޝް ޓްރާންސެްކޝަނެއްއްދާނެނުއެ އިޭއގަ  ،ކަނޑާފައި ވިޑެންސުންޑި ހުރި މިހާރު ލިބެން

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެޭރގަިއ  976އެެވސް ، އެހެންވީމާ .ދުމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަެތއްހޯސްޕޭސް 

ްށ ންކަިފޔާ ެއއީ އެސް.އެމް.ީއ ބޭމިލިއަން ރު 350އިތުރުން އޭގެ  ެނއް.އޭގައި ނުދާނެ ޭކޝް ޓްރާންސެކްޝަ .ހިމެނޭނެ

 މިިލއަން ރުފިޔާައކީ އޯލްރެޑީ އަުޅގަނޑުމެން ޕަބްލިކް ބޭންކު 350 .ލާ އިންޖެކްޝަން ސަުރކާރުން ،އަޅުގަނޑުމެން

. މިލިއަން ޑޮލާރސް އެސް.ބީ.އަިއގެ ލަިއންގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލިބިފައިން ފައިސާއެއް 25އެަކއުންޓުަގއި 

 506ޤީޤަތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ޙަ. ޜަރީ ބިލު ގަތުމަށްޑޮމެސްޓިކް މާކެޓަށް ޓްރެ ، ައޅުގަނޑުމެން ނުދާނަންއެހެންވީމާ

، އެކަންތަްއ . އެހެންވީމާޖެހޭނީންމިލިއަނެންހާ ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން ޓްރެޜަރީ މާކެޓުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ގަންނަ

މިހާރު ދައުލަުތގެ  ،އަށް  60%ުޅގަނޑުމެން ނި ތިރިކުރުމަށްޓަކައި، އަދަރަހަމަ އިތުރުން އޭގެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 

. އުމީ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގައި ނިސްބަތުން ހިފަހައްޓަންޤަގައި ދަރަިނ 60 %ވޭޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ގާނޫނުގަިއ އެބައޮ
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 ތެރިކަންއުމީ އުފެއްދުންޤަ ،ކީރ ބޮޑުކުރުން. އޭގެ މާނައަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަާމޒަކީ ަޙޤީޤަތުގައި ޭއގެ ޑިނޯމިނޭޓަ

ެއކްސްޕެންޝަނަކަށް ދިއުން.  ،ދީ އިުތރު ހަރަކާތްތަކެއް އުފެދިޞާތިޤްއި، އަުޅގަނޑުމެންގެ އިކޮނޮމިކްއިތުރުކޮށް 

ފުރުޞަތު. ދެން ގައި ހިފެެހއްޓުމުގެ  60ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރަނި %އިއެ

ވެްސ އެބަ ހިމެނޭ، މިހާރު ެޕކޭޖުަގއި  ިއޑްއެ ޓަލްޓޯާކރުގެ ސަރު އިންިޑޔާ ،ކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ

ގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެސިލިޓީއެއްކް ހެދުނު ސާވަނަ އަހަރު  2011 ،އެްއގެ ތެރެިއންކް ފެސިލިޓީސާ

އިތުރުން އޭގެ  .ސިލިޓީއަކަށްފެ ުސވެޕް  ސީރަންކަކްރެޑިޓް މިލިއަން ޑޮލަރު  200ްނކުރެވޭ ވެސް ސްޓެޕިމިހާރު އެބައިން

ާއއި އެމް.އެމް.އޭ ދެމެދު ކުރެވުުނ ޚާއްޞަ އެރޭންޖުމަންޓެއްގެ މިހާރު އާ ސަރުކާރުން އާރު.ބީ.ައއިއަޅުގަނޑުމެން 

ފޮރިން ، ރާއްޖޭގެ . އެެހންވީމާތްރިމަންޓެއް އެބައޮއެގްސުވެޕް  މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރަންސީ 400ތެރެއިން 

ށް އަދި ންނާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން ައޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަޅުމެއް ނާރިޒާވުން އެްއވެސް ލޮ ށްއެކްްސޗޭންޖަ

އު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ައޅުގަނޑުމެންެގ ފައިާސގެ ވެލި .އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންނަށް އަރުވަން

މިހާރު އާ  ،ޮކށްލަން ބޭނުންވޭއިުތރުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަ އޮތް. ޭއގެއެބަ ށްހިފެހެއްޓޭނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން އަޅުގަނޑަ

ގެންދާީތ ޕްރޮސެސް ކުިރއަށް ްށ ޓެންޑަރިންގސަރުކާރުން ައޅުގަނޑުމެން އޯޕަން އަދި ޓްރާންްސ ޕޭެރންޓު ގޮތަކަ

މިހާރު ވަރަށް ައގު ކުޑަކޮްށ ކުރީަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ައގު ބޮުޑކޮށް ކުެރވުނު މަސަްއކަތްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 70 ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އިގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ. ކުރީގަކުރެވޭކަން ައޅު

 މިލިައން ރުފިޔާއަށް ެއއީ ފެނާިއ ނަރުދަމާ އެއްކޮށް ކުރެވޭ 30ކުރެވުނު މަަސއްކަތް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ހުރި ހުރިހާ  ގެ ގޮުތގައި ހިމަނާފައި ޕްރޮޖެކްޓު .އެސް.ައއި.ޕީބަޖެޓުގެ ޕީ .ޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންކަންތައްތައް އަުޅގަނ

ތަކުެގ މި އަހަރު ތެރޭގައި ނެޝަނަލް ޓެންޑާރ ތްރޫކޮށް އަދި މި މިނިސްޓްރީކަންތައްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެްނނަށް 

. އަދި މި ނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ައުޅގަނޑު އަުރވަންޓެންޑަރިންގ ްތރޫކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުކރެވޭއިންޓާނަލް 

ބަޖެުޓ ޔޫޓިލަިއޒޭޝަންެގ އަދަދުތަްއ  ،ައޅުގަނޑުމެްނނަށް ޑިސްޕާސްމަންޓު މި މަަސއްކަތް ފެށުނީމާ ،އް ފެށިތަޕްރޮޖެކްޓު

 2.2ތްގަނޑަކަށް ގާތެރޭަގިއ ހިމެނޭ އޭގެ ،ތަން ފެނިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ދާއިތުރުވަމުން

 އީ އެ ؛ރވިސް އިނީެއއީ މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ެޑޓް ސަ .ސް ވެސްރވިސަ ޑެޓްޔާގެ ފިބިލިއަން ރު

މިހާރު ދާ އެއްޗެްއ. އިން އަުޅގަނޑުމެން ޕޭުކރަމުންކުން އަުޅގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްޝެޑިއުލަ

ެއކަމަކު ެއއީ ހަމަ . އިންރިވސްސަޓް ިމލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެ 600ނަޑކަށް ގާްތގަ އޮތީ، ކުރެވިފައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ްއގެ ޝެިޑއުލެއަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ދާން. އެއީ ރވިސިންއެްއކޮށް ޑެޓް ސަ އާރުފިޔާބިިލއަން  2.2 ށްހަމައަ ބަރާންޑިސެ

، ހަމަ އެހެންވީމާ ކޮށްލަން.ހަގަވެސް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފާގޮތުަގއި މިހާރު

ށް ވެސް އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކަްނ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަ ،އިއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި

ރިހާ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ހު 2019ަތކުގެ ޮގތުގައި ޓުއަުޅގަނޑުމެން ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކް .އަރުވަން
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ކުރިްނ  އެ ކަންތައްަތއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެކަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ،ކަންތައްތަެކއް ޓެންޑަރިންގ ްޕރޮސެސް ނިމި

އޭގެ ކުީރެގ  ،އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭއްތަކުަގއި ނުމުގެ ކަންތަލޯނު ދި، ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ފާހަގަކުރިހެން

އާ ސަރުކާރުން  ،ކާރުންކުދިންނަށް މިހާރު މި ސަރު 200ހުރި  ސަރުކާރުން ލޯނު ދޭން އެއްބަސްވެ، ނުދީ

ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު  ެވސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ، އެއީއަޅުގަނޑުމެން ދީފައިވާނެ. ެއހެންވީމާ

ައޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު  .ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަެކއް އެބަޕޭކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން ނެޝަނަލް 

ކުރުން. ުފންގެ ޕޭ ހާމަނައިޒްދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވަްއޒަ ،ވެސް ފާހަަގކޮށްފައިވާނެ  ގެ މެނިފެްސޓޯގައިދެއް އެމް.ޑީ.ޕީޢުވަ

ަކންތައްތައް އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ  ަގނޑުމެން އެބަކުރަން. އެ އެ މަސަްއކަތް ނެޝަނަލް ޕޭކޮމިޝަންގެ ތެރެއިން އަޅު 

ކުރާެނކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ ށް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ލެވޭވަރަ

 ތެރި ރައީސް. ވަގުތަށް ފާހަަގކޮށްލަން ހުރި ކަންތައްތައް. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތް އެއީ އަުޅގަނޑު މި. އަޅުގަނޑު ދެން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަުކެގ އެމް.އެްމ.އޭ ކޮމާޝަލް ބޭންކު ،ރވޭރީ ސަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ވަީޒރު. ތިބޭފުޅުން އެމް.އެމް.ޭއެގ މޮނިޓަ

 200 ،ޓްރެޜަރީ ބިލު ،ފަދަިއން އިއްޒަތްތެިރ ވަޒީރު އެ ވިދާުޅވާ ،ނަމަ ރވޭ ބައްލަވައިަލއްަވއިފިމޮނިޓަރީ ސަ

 ރ އިްނވެސްޓްމަންޓު ޕަްރއިެވޓް ސެކްޓަ ެއއީކީ ،އަނެންހާ ރުފިޔާގެ ބިލު ސަރުކާރުން ިވއްކިކަުމގައި ިވޔަސް ވެސް މިލި

ތަކުގެ މޮނިޓަރީ ސާރވޭއަކުން ބޭންކު  ،ރވޭއަކުން ވެސް ަކމަކަށް އެމް.އެމް.ޭއގެ މޮނިޓަރީ ސަ ނެ މިންވަރުކްރައުްޑައއުޓްވާ

 ދާއިާރގެ މަނަދޫަގއި ފަިއސާ އެބަހުްއޭޓ. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ތަކުވެސް ނުދަްއކާ. ވާހަކަައކީ ޭބންކު

އިއްޒަތްތެރި  ،ިއލްޔާސް ލަބީބް އާދެ، ؟ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެއް ކޮންބޭފުޅެއްތޯ ނެންގެވީ ށް.ހާރޫނަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 މެންބަރު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަބީބް އިްލޔާސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

މިލިއަން  ހަތްދިހަ ރުން މިދިޔަ ސަރުކާ ،ފާހަގަކުރަްއަވއިފި އިއްޒަތްތެރި ަވޒީރު. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ެއޅޭ ވާހަކަ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް  ތިރީސްމިހާރު  ،އަށް އެޅުނު ނަރުދަމާރުފިޔާ

، އެހެންވީމާ  .މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިންގި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގީ އެހެންނޭ ،ބޭނުންަވނީ ންއަޅުގަނޑު ގެންނަ

ކަމަށް  އިްއޒަތްތެރި ަވޒީަރށް އެކަމުގެ ލަފަެއއް އަުޅގަނޑުމެން އަރުވަންޖެހޭ އި،ން ބައްލަވަ ހުލީއެކަންތައް މި މަޖި

 ނައީ. ގެ ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަނޑު ގެހުއަޅުގަނޑު ދެކޭތީ މަޖިލީ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަންަކން ތިބޭފުޅާ ހާމަކުރެއްވުމުެގ ށް ގެންނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަން ނިޒާމީ ނުކުތާައކީ ސަމާލުކަމަ

އަުޅގަނޑު މިހާރު ިމ ނޫން. އެއީ ނިޒާމީ މަްއސަލަތައް ފާހަގަކުރުމަށް އޮންނަ މާްއދާއެއް.  ބޭނުމުގައި އޮންނަ މާއްާދއެއް

 އަރުވަނީ މަނަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް.ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ންހާރޫ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަނަދޫ

ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ިއތުރުކުރުމުގެ މައްސަަލއިަގއި  ައޅުގަނޑުޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ` 

ލިއިރުގައި ޭއގެން އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަްށ އިބަލަ .ލައިފިންއިން ފޮނުވާފަިއވާ ލިޔުން ބަލަފިނޭންސް މިނިސްޓްރި

ންގ ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓަްނ ކަލް ޑިސިޕްލި ސްސްޓިޓިއުޝަންތަކުން ކަނޑަައޅުއްވާަފިއވާ ފިފާހަގަކުރެވެނީ ދުނިޭޔގެ އިން 

ގެްނވާ މިންގަނޑެްއގައި ހިފަހައްޓަން ކުެރޭވ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަްށ ދަރަނި އެކަށީ ،ކުރާ މަސައްކަތް. ެއގޮތުން

އެކު ފާހަަގކުިރ އަހަރަށް ކަނޑައަާޅފައިވާ ބަޖެޓާނަ ވަ 2019އެކު ދައުލަތުން އެއާބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެޭވ. ހަމަ

ބަޖެޓުގެ ހަމަ ކަނޑައަޅާފަިއވާ މިންވަރުަގއި ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްުކރާކަން ވެސް  ދީ ކުރިއެުރންޞާތިޤްފަދައިން އި

ގެ ރުން ބޭރުމި ސަރުކާ، އެކު ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީއެއާ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވިަފިއވޭ. އަދި ހަމަ

 ުގޅުމުގެ ސަބަބުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ލިބިފައިވާ މިްނވަރު ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުތަކާބާއްވާ ގާތް  ެއކުއުމުތަކާޤަ

ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ  ދެއްްޤޞަހުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު މައިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި ،ބަލާއިރު އިތުރުވެަފއިާވކަން. އެގޮތުންއަޅާ

ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު  ނުކުރުން. ދެން އަނެއްގެްނ ނޫނީ ބޭނުންބަޖެޓުގެ ތެރެއަށް ވައްަދއި އެހީ މި ހިލޭ ،ކުރެވޭ ފާހަގަ

 އީ މި ،ބިިލއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއަށް އިތުުރކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ 1.7މި ހުށަހެޅުމަކީ  ،ފާހަގަކޮށްލާނީ

 ،ފާހަގަކޮށްލާނަން ހަމަ ަގނޑުކަމެކޭ. ެއގޮތުން އަޅު  ދާދެްއ ާއެވގެންއަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ވަރަށް ޮބޑު އުއްމީ

އަޅުގަނޑުމެން ކެމްޕޭނު ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް . މިލިއަްނ ރުފިޔާ 294ދާއިރާ ކުރިއެުރވުމަށް ހިމަނާފައިވާ ޞިއްޙީ 

ހިސާބަށް ެއކު އަހަުރގެ މިހާއާހަމައެ . ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ާދއިރާ ީހނަރުވެފަިއވާ މިންވަރު ،ކަމަކީ  ފާހަގަވި އެއް 

ދަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން. ދެން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ  ރު ސަުރކާރުން ކުެރވުުނ މަސައްކަތް މި އަިއއި

ރަމުން އައި ަމސައްކަތަށް ުލޔެއް ލިބޭނެކަްނ ކު ިދވެހި ުޒވާނުން ިވޔަފާރީގެ ފުރުޞަުތ ހޯދަން .އެސް.އެމް.އީ ލޯނު

މިލިއަން ޫދކުރަން  300ރޝިްޕގެ ގޮުތަގއި ެއކު ސްކޮލަެއއާދާކަްނ ހަމަންނަށް މި ހުށަހެޅުމުން ފާހަގަވެގެންއަޅުގަނޑުމެ

ކޮށްދޭން ކޮްށދެއްވާ މަސަްއކަތްތައް. ދެން ވުމަކީ މި ސަރުާކރުން ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އިތުރުހުށަހަޅާފައި

ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކުރުމަްށ  އިއިާރގަިއ ހިމެނޭ މާފަރުގެ ފެނާމަނަދޫ ދާ ،އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ެއކު ލަންދޫ އަދި މަނަދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ވެސް ހަމަ އެއާއިޢުލާނުކުރެވުނުތާ މިހާރު ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. ހަމަ

 .ދެއްވި ޔަޤީންކަންޓަރ މިނިސް ،ޖެހުމަކީލިބުނު ހިތްހަމަ ރޭ ވަނީ އިޢުލާުނކުރެވިފަ. އަުޅގަނޑަށް މި ކުރަންޑިަޒއިން



27 

 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަން.އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ފެށިގެންދާނެ  މިޕްރޮޖެކްެޓއް  އި.ޕީކުރެވިފައި ހުރި ހުރިހާ ޕީ.އެސް.އަ ބަޖެޓު

ޓުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަށް ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް މި ބަޖެ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 ޝުކުރިއްޔާ.ދެއްވި ފުުރޞަތަށް  ކަން.ބިގެންދާނެލި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ިދއްގަރު އަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު

 .ށްޙަސަނަ އިކްރާމް

 

  ްއކެވުްނ:ކަދެވާހަ ޙަސަން ިއކްރާމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ދިއްގަރު

 1.7 ކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. އާދެ! މިއަދު ފްލޯގަިއ ކުރެވެމުންދާ ބަހުސަ

އިތުުރކުުރމެއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ބަޖެަޓށް އިތުރުކުެރިވގެންދާ ބަހުސް. މިކަމަށް އަުޅގަނުޑ ވެްސ ބިލިއަން ރުފިޔާެގ 

ދާއިާރ ކުރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ންނަާވލަން މިކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ދަ

އަދި ދެ ރިސޯެޓއް ހެދުމުގެ އޮތީ ދެ ރިސޯެޓއް.  ކުރާ މިަވގުތު އޮޕަރޭޓް  މި ،ޮގތެއްަގއި ލައަތޮޅު ޖުމު ނުވަތަ މ.

 ހަމަ މަޖިލީހުގައި އިންނެވީމާ މި ނޑު މިނިސްޓަރުވެއްޖެ. އަޅުގަ ކުރަމުންގެންދާތާ ަވރަށް ގިނަ ދުވަސްމަސައްކަތް

ވަރަށް ގާތުން މި ދެ ރިސޯޓު ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް ހެދިގެންދާނެ ގޮތެއް ވުމަށް،  ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މިނިސްޓަރު

މިއަުދ  ކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްީރއާެއކު މަސައްކަތްކޮށްެދއްވުމަށް. އެީއ އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ރުަގއި ޑެފިސިޓް ަބޖެޓެއް ހުށަހެޅި އަދި އިތުރަށް ބަޖެޓު ބޮޑުކުރަމުންދާއިރުަގިއ އަހަ ށަހެޅިގެްނ، މިޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް ހު

ކުެރވޭނީ މިކަންކަން ރަނގަޅުން ރައްޔިތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަންބޮުޑވާނެކަން. ޤީއަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަ

ންނަްށ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކެއްގެ ެވސް ގަނޑުމެކުރެިވގެން. އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނީ އަޅު އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީ ިއތުރު

ފޯމެންސް އަދި އެންމެ އަތޮުޅެގ ޕާ ރާ ގޮތުަގއި މ.ކުކުރެިވގެްނ. އެގޮތުން ައޅުގަނޑު ގަޫބލުފޯމެންސް ރަނގަޅުޕާ

ވަންދެން  ުދވަސް އަޮތޅަކީ ވަރަށް މ.ޓުތައް ހެދިގެން. ސޯފޯމެންްސ ރަނގަޅުކުެރވޭނީ އިތުރު ރި ޕާރަނގަޅެއް ނޫން. 

 13 ވާ އަތޮެޅއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ިރސޯޓެްއގެ ގޮުތގައި ެދވިފައި ވެސްެއއް  ރަށެއް،ތިންށް ބަޔަކަ

ނަމަ އަޅުގަނުޑ ވަނީ. ވީމާ، ެއވެސް ހެދިފައި އޮތް ފަހު މިހާރު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މައްސަލަތަކެްއގެ ތެރޭގައި  އަހަރަށް

. ދެން އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނުޑ ލެއް ަރނގަޅުވާނޭއަތޮޅުން ލިބޭ ގެއާމްދަނީ އަުޅގަނޑުމެން ،ދަންނަވަނީ

ދުތަކުގެ ތެޭރަގިއ ވެފަިއވަނީ. އެ ވަޢު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، އަުޅގަނޑުމެން ވެިރކަމަށް ައއުމަށް ވަޢުދުތަކެއް

ކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ޔުމަދިހާވެސް ައވަހަކަށް ފެށިެގންްއކަތް ވެްސ ވީއެއަރޕޯޓުގެ މަސައެއަރޕޯެޓއް އެބަ ހިމެނޭ. 

ދިޔުމަީކ ެވސް ރައްޔިތުްނ ވަރަްށ ބޮޑަްށ ޓާއި މުލި ގުޅާލެިވގެންށްބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ ކަެމއް. ައދި ކޯްޒވޭައކުން ނާލާފު
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ  2020 ވަނަ އަހަރު ހެދޭ، 2019 ބިން ހިއްކުމަކީބޭނުންވާނެ ކަމެއް. އަދި ދިްއގަރުެގ 

ޝްރޫޢެއް ަކމުގައި ަރއީސް ވަނީ ވިދާުޅވެަފ. އެހެންވީމާ، އެކަން ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ މިނިސްޓަރުގެ ލިޔެިވގެންދާނެ މަ

ކަންަކން މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް  އެހެންވީމާ، މިސަމާލުކަމަށް އަުޅގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގައި ގެންނަން ބޭުނންވީ. 

 މިތާ އިންނެވީމާ  އަރިހުން އެދެން ބޭނުން، މިނިސްޓަރު ރުއަދި އަުޅގަނޑު ަހމަ މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަ  ،އި އުމާނަގެ

ލިބޭ ޖީ.އެސް.ީޓެގ މިންވަރު ަކއުންސިލުތަކަށް ވަރަށް ސާފުކޮްށ އެނގިގެންާދނެ ގޮތް ވުމަކީ އަުޅގަނުޑ  އަތޮޅުތަކުން

ތަކަށް ވެސް ށުގެ ަކއުންސިލުރަްށރަުމގައި އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އަދި ކުރާ ގޮތުަގއި ލޯހުުޅިވެގންދާނެ ކަމެއް ކަގަބޫލު

ލިބޭ  ރަށްރަށުން ،ވުން. އަދި އެކަންކަން ކުރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން ގޮތް ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް އެނިގެގންދާނެ

ދޫކުރެވޭ ލޯނުތަކުގެ   ޭބންކުންުތގައި މިހާރު އެސް.އެމް.އީގޮ ނޑަށް ހީވާޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރުކުރުމަށް. ެއގޮތުން އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ދިރުވި، އަދި މަސްދޯނިފަހަރު އިތުރުވެ، ސަބަބުން 

ރަްއޔިތުން  ؛ވޭ ޚަރަދު، އެ ފަިއސާ ރަށްރަުށގައި އިތުުރވުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވެ ތްގޮ  ފެކްޓްރީތައް ވެސް ެއޅޭނެ

ަޚރަދުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ޖީ.ެއސް.ޓީ ސަރުކާރަށް ެދއްކޭ  ކުރަްނ ރަށްރަށުގައި. އެހެންވީމާ،އިތުރަށްޖެހޭ ޚަރަދު އެބަ

މިންވަރު އިތުރުެވގެން އަންާނނެ. އެ ޖީ.އެސް.ޓީ ސަރުކާަރށް ދެއްކޭ މިންވަރު އިތުުރވުމުން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމަްށ 

މެ ރަށެްއގައި ެވްސ މީ ކޮންފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ިއކޮނޮ ނީ އިތުުރވެގެން އަންނާނެކަން އަުޅގަނޑު ލިބޭ އާމްދަ

ރަނގަޅަށް އެބަ ހިނގަންޖެހޭ ދިރުވެން. އެހެންވީމާ، މިކަންަކން ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ. 

ދުތަކަށް ރަްއޔިތުން ވާ ވަޢުެވފައި ތާއީދުކުރަން. އަދި އަުޅގަނޑުމެންދެން އަޅުގަނޑު ވެްސ ހަމަ ބަޖެޓަށް ފުރިހަމައަށް 

ކޮންމެހެން ވެސް އިތުރުކުރަންޖެހޭ އަދަދެއް. އެހެްނވީމާ، އަިދ  އީކުރާ ގޮތުަގއި މިށް އަޅުގަނޑު ަގބޫލުހިތްހަމަޖެހުމަ

ުތތަކަށް އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތިޔަ ގެންގުުޅއްވާ ިސޔާސަ މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން މިނިސްޓަރުހަމަ 

ސަރުކާރުގެ މި ތުންެގ ކުރިމަތީގައި ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން މިއަދު ރައްޔިފެންނަ  ފުށް ގެންގުުޅްއވާ ދެން ސަރުކާރު

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝކުރިއްޔާ.އިތުބާރު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅކަން ވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަން. 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ވިލިނގިލީވަނީ އަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ށް.ޙުސައިނަ ސަޢުދު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލި

ރުގެ ވަނަ އަހަރަށް މި ސަރުކާރުން، މި ސަރުކާ 2019 ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ކުރުމަށް ޓަކައި މި ގެނެވޭ އިޞްާލޙީ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ފާަހގަކޮށްެލވޭ ވަރަށް މުހިންމު ޒު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީ
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ޝިްޕެގ އަދި ސްކޮލަރ ،ެގ މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަްސކޮށްހުރި. ޭއގެތެރޭގައި ދަިރވަރުންކަންތައްތަެކއް އެބަ

މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ކަނޑަެއޅިފަިއވާކަމީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ެއކި ޔާ މިލިައން ރުފި 300 ކަށްފުރުޞަތުތަ

ކިޔާނެ ކަެމއްކަން ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ގިނަ ުޒވާނުްނ މަރުޙަބާ ކަންކޮޅުތަުކގަިއ މަތީ ތަޢުލީމަށް ހުޅުވިފަިއވާ

ކާރުްނ އް މީގެކުީރގެ ސަރުތަޢުލީމީ ސިޔާސަތަސަރުކާރުގެ ޚާއްަޞކޮށް އަދި  .ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަތީ  ،ގެނެވުނު ބަދަލެއް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްސކޮލަރޝިޕްެގ ފެންވަރު ނުވަތަ ކެަޓގަރީ މަތިކުރުމުގެ ސަބަބުން

ން. އެހެްނވީމާ، މި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަރާފަިއާވކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަ ތަޢުލީމުގެ ލޯނު ސްކީމަށް

ފާްސކުރެވުނު  ދި ހަމަެއއާެއކީަގއި އަަލށް އުފެދުނު،ންދާނެ ވަރަށް ބޮުޑ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އަދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެ

 ،ހުރި ކަނޑައެޅިފަ. ެއގޮތުންީމގައި އެބައް ވެސް ގާނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން އުފެޭދ އިދާރާތަކަށް ޚަރަދުވާނެ މިންވަރުތަކެ 

ައލަށް އުފެދޭ މުއައްސަސާތަކަކީ  ނުންވެސްޤީމަ ޔަތަކެއް. ހައޮތް، ފަިއސާ ޚަރަުދވާނެ ކަމަށް އެބަފިޔާ މިލިއަން ރު 18.7

އެކަން ންބަރުން ވެސް . އެހެްނ މެކަން ފާހަގަކުެރވޭންމު އިދާރާތަކެއްރާއްޖޭގެ މި ޑިމޮކްރެޓިކް ހަާޔތުގައި ވަރަށް މުހި

 ތައްހޮސްޕިޓަލް ޝަރީއްދެއްަގިއ ޓާހަސަރަފަސް ރާްއޖޭގެ  އިންޞިއްޙީ ދާއިރާމިހާރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާަފ. 

ައޅުގަނޑު ހަމަ މި  .ަޚރަދުކުރައްާވ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެބަ މިލިއަން ރުފިޔާ  294.5 ކުރުމަށް ޓަކައި ތަރައްޤީ

މި  ،ރުންޝަރީ ހޮްސޕިޓަލް ތަރައްޤީކުއްދެއްަގއި ޓާހަަސރަ ފަސްރާއްޖޭގެ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންފުރުޞަތުގައި 

ޖެހޭ ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ މިވަރަށް ހޭދަކުރައްވާއިރު ކަށްޕިޓަލްތަެއ ހޮސް ،އިގަ ގެ ތެރޭޕްރޮގްރާމު

ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުލަތުން ޚަރަދުތަކެއް ކަށް ޓީޒްތަފެސިލި އިުމކުރެވިަފއިވާ ހެލްތުޤާއަތޮޅު ފެންވަުރގައި  ންއަޅުގަނޑުމެ

ފެސިލިީޓޒްެގ ޚިދުމަތް ވަރަށް ދަުށ  ށް ައޅުގަނުޑ ނިސްބަތްާވ ދާއިރާެގ ހެލްތުޖެހޭ. ާޚއްަޞކޮކުރަްއވަން އެބަ

 ވާޭރވެހޭ. ެލވޭ ވަރެއްުނވޭ މިހާރު. ހަމައިދަރަޖައިގަިއވާކަްނ ފާހަގަކުެރޭވ. ހޮސްޕިޓަލްގަިއ ޕެޗް އަަޅިއގެން ހިފަހައްޓަ

ިމ  .އީސްދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވިފަ. އިްއޒަތްތެރި ރަަރއްޔިތުންނަށް މިހާރު ވަނީ ޚި އެާއއެކު މަތީ އިމާރާްތ ބާވެ،ހަމަ އަދި

 ގއ.  ތެރޭގައި ނަމަވެސްގެ އަހަރުގެ މި ތަރައްޤީގެ ޕްޮރގްރާމު މި ،ކުރަންބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަބޫލު

އިތުރަްށ  ެގ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތް މިއަށްވުރެ ރަނަގޅު ގޮތަކަށް ހަރުދަނާކުެރިވެގން މަސައްކަތްތަެކއްއަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

 މިިލއަން ރުފިޔާ ކުދި އަދި މެދު  350 ވެރިކޮށްމެދު ހަމައެއާެއކީަގއި އެސް.އެމް.އީ ބޭންކުޚަރަދުކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. 

ނިންމުމަކީ ހަމަ ނިންމިތިޞާދަށް ދޫޮކށްލަން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްކުުރމަށް މި ސަރުކާރުން ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ

ެލވޭ ވަރަްށ އިޓަކައި އަލަށް ހުޅުވަ އްވުމަށްރުދަނާކުރެތިޞާދު ހަދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚަރަށް އިޤްމިއީ ނުން ވެސް ޤީޔަ

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވަރަްށ  ،އްޔާއަށްޓަކައި ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިމިކަމަށް .ންވަރުގަދަ ދޮރެްއކަން ފާހަގަުކރަ

ުރގަދަެވގެންދާނެ ތިޞާދު ދުވެިލ އިތުރަށް ވަރާއްޖޭގެ އިޤްނުން ވެސް މި ދިވެހިޤީދަންނަވަން. ހަމަ ޔަ ބޮޑަށް ޝުކުރު

 މިިލއަން ޑޮލަރު  189.4 ހަމަެއއާެއކީަގއި ޚިދުމަތުގެ ައގުހެޮޔކުރުމަށް ސަބްސިޑީްޒގެ ގޮުތަގއިން ފާހަގަކުރަން. ކަމެއްކަ

ކުރުމަށް ހެޔޮ  ގެ ައގުަކރަންޓު ،ެއއާެއކީަގއި ައޅުގަނޑު މި ފުުރޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަންޚަރަދުކުރެވޭ. ދެން ހަމަ
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 މިލިއަން ރުފިާޔ އެބަ ހޭދަކުރަްއވާ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ފުރުޞަތުަގއި 24.4 ކުންފުނިަތކަށްސަރުކާރު ހިއްާސވާ 

، ސަުރކާރުެގ ގައި ޓަކައި ސޯލަރ ަޕވަރ ކުންފުނިތަކުރަންުޓގެ ައގުހެޔޮ ުކރުމަށްކައަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، 

ހަމައަށް ކުޑަވާެނ  ަރްއޔިތުންނާ ގެ އަގުކަރަންޓު ންިނތަކުސޯލަރ ހަރުކޮށްގެން ސަރުކާުރގެ ކުންފުަގއި އިމާރާތްތަކު

. ސާބިތުވެފަ ކަންތަްށ ނުހިނގާނެވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެކަން އެގޮ ގަބޫލުކުރެވޭ ގަބޫުލކުެރވުންތައް މިއަދު މިކަމަށް 

 އާ 30ނުވަތަ % 33% މިހާރުވެސް ސްޓެލްކޯ އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮްށ ރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ރަށްރަުށަގއި

ކަރަންޓު  .ޖީބަްށ ލުއިކަމެއް ނާދޭ ރަްއޔިތުންގެ ހަމައަށް ސޯލަރ ހަރުކޮށްފަިއ އެބަހުރި ރަށްރަށުގަިއ. އެ ރަށްރަށުގެ

ކުންފުނިތަކަށް މި ފައިސާ  ،ކަމެއް ނާދޭ. އެހެންވީމާ، މިގޮތުން ފާހަގަކުެރވޭ ގޮުތަގއިއެްއވެސް ކަހަލަ ުކޑަ ބިލަށް 

އް މެދުވެރިކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ގެތަކަށް ސޯލަރ ަހރުކުރެވޭނެ ލުއި ލޯނުތަެކްއ ގައި ކައުްނސިލުތަދޫކުރުމުގެ ބަދަލު

އްޔާ އެ ގެތަުކގެ ކަރަްނޓު ބިލު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ އްޖެ ށް ދޫކުެރވިކުރެވޭ ގޮތަޞްޚަލާ ން ދިގު މުއްދަތު ،ތަޢާރުފުކޮށް

ފުރުޞަތުަގއި  ައޅުގަނޑު މި ލުއިެވގެންދާނެ ކަމަށް ށްއަ އާމްދަނީ ،ކުޑަެވގެންދާނެ ކަމަށް އެ ޭގބިސީތަކަށް ލުއި

މި ރާއްޭޖގައި އަލަށް  މަ ޔަޤީނުްނ ވެސްމިއީ ހަ ؛އެއާެއީކގައި ދަިރވަރުންގެ ނާސްތާ ްޕރޮގްރާމުފާހަގަކުރަން. ދެން ހަމަ

ަދ ެއއް މަޝްރޫުޢ ޕްރޮގްރާމަކީ ދަިރވަރުންނަށް މި ސަރުކާރުން ހިންާގ އެްނމެ ވަރުގަ . ނާްސތާފެށިގެން ހިނގާ ކަމެއް

 ،އަހަރު ވަރަކަށް 10ނޑުމެންނަށް މި ދައްކާ ވާހަކަިއގެ ޙަޤީޤަތް ފެންނާނީ މީގެ  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަކަމަށް

ގެ ތެެރއިން ރަނަގޅު މިއަދު މިއަހަރު މި ސަރުކާރުން މި ފެށި އާ ޕްޮރގްރާމު .ރަކަށް އަހަރު ފަހުންވަ 12ނުވަތަ 

 ތަޢުލީމީ ނިޒާމުން  އް ބިނާވެގެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ރާއްޖޭގެދުޅަހެޔޮ ޖީލެ، ސިއްޙީ ނާދަރުހަ ،ނިއުޓްރިޝަން

ލާނެކަން ހަމަ ޔަޤީނުން އިން މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެްނވަރުަގއި ިވދަދަރިވަރު ،އިރުހާސިލުޮކށްގެން ނިމޭ ންނާސްތާ ޕްރޮގްރާމު

 އްޙީ ޖީލަކަށް މި ޞިރުދަނާ ހަރި ރަނގަޅު އުފެއްދުންތެ ނުކުރަން. ދިެވހި އްމެދު ޝައްކެ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެއކަމާ

 ނިއުޓްރިޝަން ރުދަނާހަން ރުފިާޔ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި ރަނަގޅު އަމިލި 81، މާއެހެންވީ .ދަނީ މަގުފަހިކުރަމުން

ޅުގަނުޑ އަ  .ސްއީޕްރޮގްރާމަކަށް ސަރުކާރުްނ ހޭދަކުރާ ކަމަކީ ެއއީ ހަމަ ވަަރށް އުފާކުރާ ކުރާ ކަެމއް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

 މިއަދާ ހަމައަށް ޢަމަލުކުރަމުން އިލިއެކުލަވަ މިއަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެން އަލަށް  ،ރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަންހަމަ މި ފު

ރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވާތީ ވިލިނގިްއޔަކީ ކުރީެގ ސަ ބަޖެަޓކަށް  ލިއި ކުީރގެ ސަުރކާރުން އެކުަލވައަންނަ ބަޖެޓަކީ

ވާތީ އެ ރަށަށް ލިބެންޖެހޭ ަތރައްޤީ އަދި ާޚއްޞަކޮށް އެ  ރަްއޔިތުްނނަށް އަނިޔާކޮށްފަިއވާ ރަށަކަށް  އެތަެކއް ،ވެއިހާނާތި

މުވެފައިާވ ރަށެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަން. އެހެންވީާމ، މިހާުރ ވަރަށް ބޮޑަްށ މަހުރޫ ންދާއިރާއަށް ލިބެންޖެހޭ ތަރައްޤީ 

ނެތްކަްނ ީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް އެްއވެސް މިންަވރަކަށް އަލިައޅުވާަފއިއްޖެޓުގައި ވިލިގިނީލގެ ތަރަދާ ބަޢަމަލުކުރަމުން

 ،ރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަންއަުޅގަނޑު މި ފު ގައިއެކީ  އި މިނިސްޓަރު އިންެނވުމާފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، މިާތނގަ

ލިނގިީލގެ ިހއްިކ އަދި ވި ިއ،ބްރިޖާެގ ކޫްއޑޫ އްާޔއިިވލިނގި ؛ިއ ހިމެނޭބޭނުންވޭ މި ސަރުކާުރގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެޭރގަ

ވިލިނގިީލގެ ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް  ،ށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއިމަމި ބިއިރު ބިން ތަރައްޤީކުރެވިފަިއވާ
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 ،މާރާތްތަާކއިއިއާ ޓަކައި އްވުމަށް ރުދަނާކުރެހަވިލިނގިލީގެ ތަޢުލީީމ ނިޒާމު  ،ތަރައްީޤކުުރމާއި ބޭނުންވާ ކޯްޒވޭ

ރުދަނާކޮށް މި މަޝްރޫޢު ހަ ،އާ ޢިމާރާތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެޅި ައޅަން ނިންމާފައިވާ  ގެޕިޓަލްގެ ހޮސްވިލިނގިލީ 

އްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާެއކީަގއި ކޮލަމާފުށީެގ ަކމެ ޮއތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ނިޒާމު  ގެންދެވޭނެކުރިއަށް 

ކޮލާމާފުށީެގ  އި،ބިން ހިއްކަ ތްލާ ދޭތެރޭގައި އޮޓާއި ކޮ ށްމާފުކޮލަ ،ިދއުމާއިބަނދަރު ތަރައްޤީކުރެވިގެން

 ތަރައްޤީެގ ދިއުމަކީ އެ ރަށުެގ ރައްޔިތުން ވެސް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު މި ސަރުކާރުގައި އެދެމުންދާގުހެދިގެންމަ

ދިއުަމކީ ރޭގައި ފެނިގެންުރ ތެއަހަ މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ކޮންމެވެސް އާ އުއްމީދުތަެކއް މި ،ވާތީ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަމަށް

 އްދާހަ ވިލިނގިލީަގއި އަލަށް އާބާުދވި ސަރަ .އީސްއިްއޒަްތތެރި ރަކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަން.  އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް  އަހަރު ވަމުން މި  ދިހަބާރުނުދެވި އޮންނަތާ މިހާރު ރުދަމާގެ ޚިދުމަތްއަދި ހިއްކިބިމުގެ ނަ

އުއްމީދުކުރަން.  ވެސް ތެރެއިން މި ކަމަށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ގެައހަރުގެ ބަޖެޓު އް މިއުއްމީދުތަކެ  އާ ވެސް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނގައްޖެ. މިހާރު ދޮޅުަގޑިއިރަށް ދެމިގެްނ ހި ުޅގަނޑުމެންެގ ބައްަދލުވުން ޖަލްސާއައްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އި  ޝުކުރިއްޔާ 

ާއ 10:45ކުރަނީ ގަސްތުެގންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓު ކުރެއް ނޫން. އަުޅަގނޑު އެހެންނަމަވެސް، އެިދވަަޑއި

ތްތެރި އިްއޒަ ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ގެންދަން. މިހާއްދަުލވުން ކުރިއަށް މިރޭގެ ބަ ހަމައަށް

 އަށް. ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

ން ރުފިާޔ އަބިލި  1.7ބަޖެޓަށް އިތުުރކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި މިވާ  .އީސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ރުކާރުން ދިނުމަށް ސައްޔިތުންނަށް ިޚދުމަތްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާީއދުކުރަން. ރަސަޕް

ދަރިވަރުންނަށް  .ްއޒަްތތެރި ރައީސްގުަނ މަސައްކަތައް ސަުރކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިގެންދަވާ ގިނަރަްއވަމުންކު

އެްސ.އެމް.އީ ބޭންކަށް ަފިއސާ ދިނުމަކީ ުޒވާނުންނަށާއި  ،ނުދިނުމާއިއެތެޭރގެ އުދުހުންތަކަށް ލޯ ،ހެނދުނު ނާސްތާއާއި

 189ނަ ފައިދާތަކެއް ޭއގެ ސަބަުބން ކުރަމުންދާނެ ކަމެއް. އެސް.އެމް.އީ ބޭންކަށް ގު ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު ގިނަ

ފަންތީގެ  ދި އަދި މެދު އްަޞކޮްށ ކުޚާ އި، ޒުވާނުންނާއަލަށް ވިޔަފާރި ފަށާ ،ދިއުމަކީ ރުފިޔާ އިތުރުވެގެން ންއަމިލި

ހަގަކުރަން. ައއިލޭންްޑ ެވސް ފާ އް ކަމުގައިވިޔަފާރިތައް ފަަށއިގަންނަ ަފރާތްތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮުޑ ހިތްހަމަޖެހުމެ

އެތެޭރގެ އުދުހުންތަްއ  ،ބަބުން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީންދާ ބަޖެޓުގެ ސައޭިވއޭޝަންެގ އެތެޭރގެ އުދުހުންތަކަށް މި ލިބެމު

ތުރުތައް ށުން އަެނއް ރަށަށް ކުާރ ދައެްއ ރަ ށްއިތުރަ ،ބަިއވެރިވެ  ުކގައި އިތުުރ ފަރާތަށް އެ ދަތުރުތަ ،އަގުހެޮޔވެ
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އަޅުގަނޑުގެ  .އީސް ރައިްއަޒތްތެރިވެގެންދާނެ ކަމަށް.  ތަެކއްއްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަމިކަމުގެ ސަބަބުން ރަ ،ގިނަވެ 

ޖެޓާ އި ހުރި ކަންތައްތައް ބައި ހިމެނިފަރު ބަޖެޓުގަވެސް މިފަހަ ވެސް ހޮޅުދޫ، މިލަދޫ އަދި މަގޫދޫގައި ަގއިދާއިރާ

ިމ  އަުޅގަނޑު އުފާކުރަން. ށްއެ ދެްއވާ ފެހި ިސގްނަލަ ށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުމަނެ ކަ ންދާމުގައެްއގޮތަށް ހިނ

ދޭންހުރި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިަފިއ އެބަހުރި. މި ކަންތައްތައް ބަޖެޓުގައި ސަރުކާރުން ރައްިޔތުންނަށް 

ރައްޔިތުންނަްށ  ،އްތަެކްއ ފަސޭހަވެ ކަންތަގިނަގުނަ ުނހަނުން އިިދއުމަކީ ރަްއޔިތުންނަށް މިރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން

 ން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެ ކަެމއް މަންާފތަކެއް ކުރާނެ ،ގިނަގުނަ ފައިދާތަެކއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުށީ ދާއިރާގެއަރުވަނީ ގެމަނަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަޙްމަދު ސަޢީދަށް. 

 

 ެކުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ވާހަކަދެއް

ނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުގެ މަރުޚަބާ އިްއޒަތްތެިރ މިނިސްޓަރު. އާދެ! އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

 ،ރައްޔިތުން އުފާކޮށް ދިވެހި ،ހުށަހެޅުމަކީޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހެޅިދައުލަތުގެ ބަޖެލިއަން ރުިފޔާ ބި 1.703 ފަރާތުން

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަފްސީލަށް  1.703 ދުކުރާ ކަމެކޭ. މި ހުށަހެޅިއީސް ފުރިހަމައަށް ތާވެ  އަޅުގަނޑުއަދި އެކަމަށް 

ލީމީ ދާއިރާއަށް. ޢު ދާއިާރއަާށއި އަދި ތަޙީއްޞިރަނީ ނީ މީގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުދަންއަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލާއިރު ފެނިގެ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ހެޔޮ  350 މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަށްއިތުރަށް މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަދި އޭގެ 

ވެސް މިނިސްޓަުރ  މެއްނޑު އެހެން ކަތެރޭގައި ހިމެނިގެން އެބަދޭ. އޭެގއިތުރަށް އަުޅގަެގ ޚަބަރު މި އިތުރުކުރާ ފައިސާ

މިހާރު  ،ވެފައި  އް އަތޮޅަށްއަތޮޅަކީ ާރއްޭޖގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑު އެ  ލާނަން. ހުވަދުއި ެއކީަގއި ދަންނަވަ  އިންނެވުމާ

ޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހުވަުދ އަތޮުޅގަިއ ވަރަްށ ދަށްކޮްށ ކުރިއަށްދަނީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ސަރުކާރުން ާރއް

ދޭ ޚިދުމަތް ގެއަތޮޅުގެ ފެރީ މިހާރު ހުވަދުވިސްނުމުަގއި ްސނާގެންދަން ވިކުރިއަށް  ،ރުދަނާކޮށްކުގެ ހިންގުން ހަކުންފުނިތަ

ތަކުގެ ފެރީ އޮތުން ލޯންޗު ނަމަވެސް ހުވަދު އަތޮޅުަގއި ސްޕީޑު ގޮތަކަށްނި މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް އަދި އެހެން ކުންފު

އިތުރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. އޭގެ ށްާވހަކަ މިނިސްޓަރަ އެ މާ،ހެންވީންމު ކަމެއްކަމުގަިއ ދެކެން. އެހިވަރަށް މު

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ތަރައްީޤގެ ގިަނ  ،ޓަށް ވީނަމަވެސް ޕޯ ރއަަޓކީ ގދ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އެޕޯރއެއަ ލުމާވަރު

ދިއުމަކީ ގެންހުޅުވި  އިތެރޭގަ ގެއަހަރު ޓް މި ޕޯރޓާ. އެހެންވީާމ، މި އެއަޕޯރއެއަ ލުވަނީ މާވަރުމަޝްރޫޢުތައް ގުޅިފައި 

ދަތިނުވެ ކުރިއަށްދާނެ ވާތީެވ، މިކަމަށް ބަޖެޓު  ރާގެ ރައްޔިުތން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަކަށްދާއި ށީގެމަނަފު

މިއަދު ހަވީުރ ނޫހުގަިއ  .ވެސް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ަހކަވާ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިެދއްވުަމށް ވަރަށް އެދޭ
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 ށްލާނަން. ސަރުކާރައިލާނަން. މިހާރު ނޫހުގައި އޮތް ޚަބަރަކަށް ައޅުގަނޑު ބަލައިގަނޑު ބަލައަޅު ވެސް  ށް ޚަބަރަކައޮތް

ބިލިއަން ރުފިާޔ  1 މީދީ ޚަބަރުތައް. މިއްފެންނަނީ ފޮނި އު ން ނިންމައިފި. މިން ރުފިޔާ ޭދން އޭ.ޑީ.ބީބިލިއަ 1 އިތުރު

ފަހަތުން މި ޚަބަރަށް ކުރުމަށް. އަދި އޭގެޖީ ތަރައްޤީރބަލް އެނައަނުއި އަދި ރިމަށާކުރުދެނީ މި ރާއްޖޭގެ ކުނި މެނޭޖު މި

ފަންތީގެ ވިޔާފާިރ  މެދު ،އާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ،ާއއި ދާއިރާޙީއްޞި އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލާއިރުގަިއ އަދި އިތުރަށް

ގަނޑުމެންނަށް ތުން މިއަދު އަޅު ރާފަ ގެ ޑީ.ބީމީދުތައް އޭ.އްފުޅާކުރުމަށް އިތުރު އެހީތަެކްއ ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ފޮނި އު 

މި  ަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ަގނޑު ދަންނަވާނީ ހެޔޮ ވެިރަކމެއްގެ ރީތި ސިފަތަެކކޭ ައޅުދީފައިވަނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅު

ހުރިހާ  އަހަުރގެ ަބޖެޓުގައި ހިމަނާފަިއވާ މި ،ދޭްނ ބޭނުންވަނީރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަން ގަނޑުމެން ދިވެހިއަޅުދަނީ. 

ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފައި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކއް  ،ާދއިރާެއއް ބެލުމެްއ ނެތި ،ރަށެއް ،ަވކި އަތޮޅެއް  ،މަޝްރޫޢުތައް

 ހަރުގެވެސް ިމއައި ށިގެންދާނެކަން. ެއގޮތުން އަުޅގަނޑު އެ ދާއިާރައކަށް ނިސްބަތްވާ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގަ މިއަހަރު ފެ

 ނޑުމެން އެޖެންޑާގަކަމަށް ޔަޤީންކަން އެބަޮއތް. އަޅު ދާނެ ފެށިގެން އިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްބަޖެޓު ތެރޭގައި ހިމެނިފަ

 300 ލޯނުގެ ވާހަކަ. މިއަދުދިޔައީ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ންރަމުކުވެސް ެއންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތުއި ގެ ކެމްޕޭނުގަ 19

ކުދިންނަށް  މިކަމަށް ބޭނުންވެފައިާވ ތިބި އެތައް ދިޔަދިުއމަކީރުވެގެންއިތުެގ ލޯނަށް ރިވަރުންން ރުފިޔާ ދަމިލިއަ

ދި އިތުރު އެަތއް އި އަގަން ިމއަހަރު ތެރޭރަންކުޤީމީދީ ޖަވާބެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ޔައްއަޅުގަނޑުމެން ދޭ އު 

 ޔުނިވާސިޓީަތކުަގއި  ،ލެޖުރާއްޭޖގެ ކޮ ،ތަކެއް މި ލޯނުެގ އެހީގައި ިކޔަވަން ާރއްޖެއިން ބޭރަށާއިންރިވަރުދަ

 ކަމަށް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ނެގެންދާކުރިއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި

  ދަށް.ޙީޙުސައިން ވަ

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ޙީބަރު ުޙސައިން ވަކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެން

އެހާމެ އުަފލާއެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން ހަމަ  ،ންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ވަރަްށ އުފާކުރަ

ދޭ އް ބަދަލުވެގެންދާއިރު ހެސަރުާކރެ ،އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން .މިނިސްޓަރަށްއިންނެވި  މިސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ،ވާތީވެސް އޮންނާނެ ބަޖެޓެއް ނޫން. އެހެންކަމަށް ުކރާވަރުޓް ބަޖެޓަކީ އެންމެ ފުރިހަމައަްށ ދެވޭ ސަުރކާރަށް ސަޕޯ

ގެ ބަޖެޓަށް އެހީތެރިުވމުގެ ގޮތުން ފޮނުވި ސަޕްލިެމންޓްރީ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް. އަޅުގަނަޑކީ  2019

މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  ގަނޑުވާީތ އަޅު  ކަށްގަިއ މަސަްއަކތްކުރި މީހަކޮމިޓީ  ވެސް އެ

 .. .އޮތީކީ ހުށަހަޅާފައި މި
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ރަށް އިތުޓަށް ވަނަ އަަހރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފާސްކުރި ބަޖެ 2019 ވަނީހުށަހަޅާފައި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ދެވުމަށް. އާދެ!. ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯއް

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަހީދު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:

އާދެ! ފާސްކޮށްފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. 

ކީ ވަރަށް ފުިރހަމަ ބަޖެޓެކޭ އިްއޒަތްތެރި އޮތް ބަޖެޓަ ްއސަ ހާރު ައއި އެހެންވީމާ، އެ ބަޖެޓަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ތަށްގޮ  ވަނީކީ ކުީރަގއި ބަެއއް ސަރުކާރުަތކުން ހުށަހަޅާޅާފައިހަބަޖެޓުަގއި ހުށަމި ރައީސް. އާދެ! 

އި ވަރަށް ޖެޓެއް ނޫން. މި ބަޖެޓުގަކުރުމަކަށް އޮތް ބަބޭނުން ށް ބަދަލުކުރުމަލޯންޗެއް ގަތުމަކަށް ނޫނީ ަގނޑުވަރު

ދެންމެ  ،ވަނީ. މިާސލަކަށް ދަންނަވާނަމަޅިފައިބަޖެޓު ހުށަހެ ތަފްސީލުކޮށް އެބައޮތް ކޮންޮކން ކަންތައްތަކަކަްށކަން މި

 ސަރުކާރުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ،ކުރުމަށްާއސަންދަ އަލުން ފުރިހަމަ ،ންފަދައި ވެސް އެ ވިދާޅުވި ްއޒަތްތެރި ވަޒީރުއި

މިފަދަ މިފަދަ ،މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެޑިުއކޭޝަން ކޯސްތަކަށް އިތުރަށް އެހީތެރިވުމަށް ،ުކރުމަށްޅުރަނގަ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމު

އިުރަގއި ބަޖެޓަށް ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވި ން އުފާވާ އަނެއްއި ކަންތައްތަކަށް. އަނެްއކާ މި

  ބޮޑު ބައެއް ުނވަތަ ގާްތގަނޑަކަށް ެއއްކޮށްހެން ެއއީ މިތެެރއިންއަން ރުފިޔާ. އޭގެިބލި 1.7އިތުރުެވގެން މިދަނީ 

ސަރުކާރުތަކުން ހޯއްދަވާަފއިާވ ހިލޭ އެހީކަން އަޅުގަނުޑ  ން،މަސަްއކަތުން އެކި ދިމަދިމާއި ސަރުކާރުން ކުރެްއވި

އަދިވެްސ  ިއ،ޒީރާނގައި މި އިްއަޒތްތެރި ވަވެސް ައޅުގަނޑު މިތާ ލޭ އެހީ ހޯއްދެވުމަށް ހަމަގައިމުފާހަގަކުރަން. އެ ހި

ރަ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ. އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރު ދު އެކުރައްވާ ބުޚު ސަރުކާރުގެ ުވޒާރާތަކުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މިފަދަ މުހިންމު ކަންތައް ބަޖެޓަށް  ،މިފަދަ ކަންތައްތައް  .އިންނެވީމާ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ވެސް ނޫން.  ން ބޭނުމެއްެނއްހެން ކޮންެމހެކި ދާއިާރެއއް ފާހަަގކޮށްލާކަށް އަވާއިުރަގއި އަޅުަގނޑު ވަ އިތުރުކޮށްފައި 

އޮތް ވާހަކަ ކަމެއް މިހާރުވެސް  ންމުހި ށުގައި ހަމަ މިފަދަ މުރަ ުޑެގ ދާއިރާގެ ެއއްއަުޅގަނ ،ނަމަވެސްއެހެން

 މާލެއިން އުތުުރގަިއ އެންމެ ޅުގަނުޑ ފޯކައިޫދ ސްކޫލަކީ ިއއްަޒތްތެރި ވަޒީރު. މިސާލަކަށް އަ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ރިވަރުން އެ ްސކޫލެްއގައި ކިަޔވަމުންދާ ސްކޫލް. ވަަނއަށް އެންެމ ގިނަ ދަ 7 ނޑަށް ހީވަނީ. ައޅުގަހިތްދަތި އެއް ސުކޫލް

ިއއްޒަތްތެރި  ،ކްލާްސރޫމް އިނގޭތޯ ނުވަ  އެންމެ ހުރީ އިކުދިން އެބަ ިކޔަާވ. ސްކޫުލގަ  457 ސުކޫލްގެ މިހާރުެވސް

ދަނީ ނުެވގެން ބަެއއް ކްލާސްަތއް ނަގަމުންރޫމް. މިހާރުވެސް ދެދަންފަޅިއަށް ވެްސ ކެތްކްލާސް ނުވަ ންމެ ވަޒީރު. އެ

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުެގ  ޔާ ޮކންމެވެސް ެގެއއްަގއި. އެހެންީވމާ،އް ެވއްޖެގޮިޅެއއްަގއި. ވިްއސާރަ ،ގަސްދަށުަގއި ،ރުގައި ބޭ

ކޮށްދެއްވުްނ ވަރަށް އެދެމޭ. އަުޅގަނޑު މެންނަށް މިކަންތައް ފުރިހަމަވާން އޮތިްއޔާ އަުޅގަނޑު ތެރެއިން ކިރިާޔވެސް
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މި ސަުރކާރުން  ،މިއީ ވަރަށް އަސާސީ ،ެއހެންނަމަވެސް މިކަހަލަ. އް އެބަހުރިދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަ

ގުޅުންހުރި  ހަމަ ިމއާ ،ގެާޒތު ގެ ތެޭރގަިއ ހަމަ މިކޮށްެދއްާވ ކަންަތއްތަކު ގައިމުވެްސ މި ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުަގއި ހަމަ

. ދެން ައޅުގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވީ އި،ވާތީ ިމނިސްޓަރަށް މިކަން ފާހަގަޮކށްލަ ށްކަމިކަހަލަ ކަމަ

 ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ،ފަދައިން ރިންވެްސ މެންބަރުން ވިދާޅުވިއަުޅގަނޑުމެން އުފާކުރަން މިތާ ކު ،ފާހަގަކުރަން

 ،ކުރިއެރުންއައި ދާއިރާއަްށ ލިބެމުން  ވާތީ، މި ކަމަށް  ެއްއ ވަސީލަތަކީ ޓުއަިރޒަމްގެ ާދިއރާފައިސާ ދައުލަތަށް ވަންނަ

ލިބުނު ކުރިއެރުން އަުޅގަނުޑ ވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަަގކުަރން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ  ތެރޭަގއި މި އަށެއްކަ މަސް

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ނަމަކުެރވިަފއި ނެތް  މަށްއް އެކަބޮުޑ މަސައްަކތްތަކެ ން މާ ނެތް އަދި މި ަސރުކާރަކުއްޝައްކެ 

 ން މި ކުރި މަސައްކަެތއްގެ ސަބަބުން ނޫނީ ގުޅުެމއްގެ ސަބަބުގުޅުން ބަދަހިކުރި  އުމުތަކާޤަސަރުކާރުން ބޭރުގެ  މި

ޑުމެން ނގަޅު އަިދެވހިރާއަޖެއަށް  ،އައީ. ދެްނ އަުޅގަނޑު ހަމަ އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކަންތައްތައް މި

ގަނޑުމެން ވާތީ، މިތާނގައި ކުރިން އަޅު  އެއް މަންފާެއއް ކުރާ ުޓައރިޒަމް ކަމަށްމާލިއްޔަތަށް އެންމެ ބޮޑު 

ރާއްޭޖގެ  ،ހެންދެއްެކވި ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަފޫރު ވިދާޅުވިކުރިން ވާހަކަ ވުރެނޑަށްއަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް އިތުރަށް ކުރިއެުރވޭކަށް މިހާުރ ނެތް. އަޅުގަނޑު އިހަށްރޭ  ކުރެިވެގން ނޫނީތަރައްޤީ  ޓްަތއްޕޯރއެއަ

ރު ކިޔުަގިއ ގަޑިއިދެ ދިޔަ. ލަގެޖް ލިބެނީ ފަިއ މާލެ އައި ގަޑީަގއި އެކަން ފާހަގަކުރެިވގެންރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ުއޅެލާ

ވީމާ، އަުޅގަނުޑ އިއްޒަތްތެރި ފައިނޭންސް ޔުަގއި ތިބެގެން. އެހެންޓެއް ކިނާ ލިބެނީ އެތައް މިނެޚާތިބެގެން. ފާ

ްޓ ޕޯރޖޭގެ އެއަދަށުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ރާއްހަމަ ކޮންމެވެސް ހިލޭ އެހީއެްއގެ  .ދަންނަވަން މިނިސްޓަރު އަރިހު

 އެާއއެކު މެންބަރުން ހަމަކުެރވެން އެބަޖެހޭ. ދެޓް ތަރައްޤީޕޯ ރާޚއްޞަކޮށް މާޭލގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަ ންއަދި ަވކި

އަުޅގަނޑުމެން މި އެދޭ ކުރިއެރުްނ  ެރވިގެން ނޫނީކުޓްތައް ަތރައްޤީޕޯރރާއްޭޖގެ ެއކިދާއިރާތަުކގެ ެއއަ ،ފަަދއިން ވިދާޅުވި

މެްއ ކަމިްއޔަތުއްށް އަހަަރށް ބޮޑަނާންނާނެ. އަިދ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުާކރަކީ ގެސްޓްަހއުސްތަކަށް ވަޓުއަރިޒަމަކަށް 

 ނޑުމެން ރާއްޖެތެޭރގެިއ ހިނގާީނ އަުޅގައް ވެސް އޭެގ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ގެސްޓްހައުސްތަ އިުރގަ ދޭ ސަރުކާރަކަށް ވީ

ވެސް ތަަރއްީޤކުރެިވގެންކަން ައޅުގަނޑު ަހމަ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީުރގެ  ހުރި އެއަރޕޯޓްަތއް  ރަށްރަށުަގއިއްޖޭގެރާ

 މި  ށްމެންނަިވަޔސް އަުޅގަނޑުކަމުަގއި އި އަދި އެެހން ރަށެއްގަ ސްވިޔަ މާދޫހަނި .ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަން

އްޖޭގެ ފެންނަނީ ރާ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް އަޅުގަނަޑށް މިއޮތް ކުރިއަުރވަން  އްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމްވަގުތު ރާ 

ސަޕްލިމަންޓްރީ  ،ންއުފާކުރަހަަމ ސް އެއަރޕޯޓުަތއް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން. އަދި ހަމައެާއއެުކ އަުޅގަނޑު މިހާރުވެ

އެއީ ވަރަށް މުހިންމު  .ޅުވިފައި އެަބޮއތްއުދުހުންތައް ލުއިކޮށް ައގުހެޔޮކުރުމަށްަޓކައި ބަެއއް ހުއެތެޭރގެ އި ޓުގަބަޖެ

ފެންނަ އެައރޕޯޓުތަކުގެ ފެންވަރަށް ބަާލިއރުގައި ާރއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް  ށް މިހާރުކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަ

ފަހަރު  ދަޫގ ކަމަކަްށ ވާެނ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ަހމަ އަދިވެްސ ެއއްއްީޤކުރުމަކީ ަވރަށް އުނއިތުރަށް ތަރަ

 ްށ،އްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަރާ ،ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ  ނޑުައުޅގަ އިންނެވީތީނިންމާލުމުގެ ކުރިން އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު 
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ިރޒަމް ސިނާޢަތު ފުޅާކުރެވޭނީ ުޓއަ ،ވާތީ ޒަމުން ކަމަށްރާއްޖޭގެ މާލިްއޔަތު އެންމެ ޮބޑު ފައިދާެއއް މި ލިބެނީ ޓުައރި

ކުެރވޭނީ އެހިސާބުން ލޮޕްވޮއެ ރަށްރަށް ޑި .ރު އިތުުރކޮށްގެން ނޫންކަންވޭވަދެްށ އްޔަހަމައެކަނި ރަށްރަށް ކު

 ،ކަށް ރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑު އެއަރޕޯޓުވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހެދިގެން. އަދި ނުވިތާތުރުކުރެދައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޅެްއ ފިޔަވަ ވަރަށް ައވަސް ގޮެތއްަގއި  އިލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ދިރާސާކުރައްވަ ޓު އޭގެ ހާއިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯ

 ުރ ދަންނަވަން. ވައްސަލާމްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު ޓަކައިއަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އެޅުމޭ

 ޢަލައިކުމް.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ބިލެތްދޫއެއަށްފަހު  .އަުރވާނަންންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު އިއްަޒތްތެރި ވަޒީރަށް ފުރުޞަތުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެޝު

 ވަޒީރު.ށް. އިއްޒަތްެތރި ޙަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން އަމީރުނޭންސް އިބްރާހީމް މިނިސްޓަރ އޮފް ފި

މިހާރު  ؛ރިފިކޭޝަނެއްކުޑަ ކްލެ ،ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީއީސް. ައޅުގަޒަތްތެރި ރަ ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ގާްތގަނަޑކަށް ދުއިަސއްަތ  ،ނާނެއިން ފެންސްޓެޓިސްޓިކްސް ލޮޕްމަންޓްސް ޕަބްލިޝްކުރާ ވޮ ކަލް ޑި ސްއަޅުގަނޑުމެން ފި

 ވާ ވެސް އަސްލު  އިނެ. އޭގަ އަުޅގަނޑުމެން ގަނެފައިވާ  .ތްއޮ އި އެބަކޮށްފައިބް ބިލު ސަބްސްކްރަމިލިޔަން ރުފިޔާ ޓްރެޜަރީ

ރީ ތަކުން އެްކޓިްވޮކށް އަޅުގަނޑުމެން ޓްރެޜައެިކއެކި ބޭންކުން ހުރި ަގއިގޮތަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ނިޒާމު

ރެން އިތުރަށް ވުމިންވަރަށްރަން ބޭނުންވާ ކު، ައޅުގަނޑުމެން ސަބްސްކްރައިބް މާކެޓުގައި ަބިއވެރި އެަބވޭ. އެހެންވީމާ

ނުނަގާ ްސކްރައިބް އެަބކުރެވޭ. ކުރީމަ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ ޙަޤީޤަތުގައި ެއ ސަބްސްކްރިޕްޝަން  އޯވަރ ސަބް

އި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ކިފައްވި ލުބިނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ ހުރި ޓްރެޜަރީއެގޮތަްށ އަޅުގަ ކަށް.ލާ އިމަޑުޖައްސަ

 ،ަމނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފާހަގަކުރި ފަދައިން ،ންވޭހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުއަޅުގަނޑު  ،އޭެގއިތުރުން

ބޭނުންވާ އިތުރު ފައިސާ ހުށަހެޅުމަްށ  ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓަށް 2019އިތުރށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން 

ކަލް ސްފި ގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުންވެސް އަޅު  ވަނީ ޙަޤީޤަުތގައި އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މި

ލަ އަދަދެްއގެ ވަނީ ޖުމުކުރީގެ ސަުރކާރުަތކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި .ޭބނުންވާތީވެ ހެއްޓުމަށްހިފެ ގޑިސިޕްލިން

މި  ތަން. އެކަމަކު ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ޖެޓުގެ ކަންތައްަތއް ހިމެނިގެން ކުރެވެމުންދާބޭނުން ގޮަތކަށް ބަ ތެރޭގައި

އެކަން  ވެއެހެން .ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށްއެ  އެްއކޮށް ޖިލީހުގެ އެޕްރޫވަލާއިްއޒަތްތެރި މަ ،އިސްށް އައިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަ

މި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮުޑ  ،އިތުރުން ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޭއގެ

ބެޑް ކެޕޭސިީޓ  ކަމުގެޮކށްފައިވާނެ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިނިފެސްޓޯގަިއވެސް ފާހަގައަުޅގަނޑުމެން މެ ،އަމާޒެއް 
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އްޖޭގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ހާރު ރާއިތުރުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުވެފަިއވާނެ. މި ބެޑް 65000ޓަކައި  އިތުރުކުރުމަށް

ދި މިހާރު ނެހެ ،ހެދި ތައްްއވިްއޔާ ޕްލޭންއަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުރެ. ބެޑްސް  47000ބެޑް ކެޕޭސިޓީ ހުރީ ގާތްގަނަޑކަށް 

އަދި އެެހނިހެން ގޮތްގޮތަށް ފަންޑްސް  ،އި ހުރި ރަށްތައް އަޅުގަނޑުމެން ނޭޝަނަލް ފަންޑްސް ކޮމްޕެނީގެ ތެރެއިންނާ

ބެޑްްސ  65000އަޅުަގނޑުމެން  އި،ޅުަގނޑުމެން ނިންމަށްތައް އަދި ހުރި ރަހެދި މިހާރު ނެ ހޯދިގެން އަ

އަޅުގަނުޑ ހަމަ  ،ފާހަގަކޮށްލަން. އޭެގއިތުރުންއަުޅގަނޑު ދޭނެ ވާހަކަ ހޯ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ށްނައަޅުގަނޑުމެން

 އޮްތ، އްރިރު ފާހަގަކޮށްފައިޤައިއްޒަތްތެރި ކޮމިީޓގެ މު ޅަމުންބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ޑިލިޖެންްސ ޑިުއ އްވެްސ ގޮތަކަށް އެ  އިޭއގަ ދެވުނުއިރުުނ ެއއީ ގެޓްސެޓް ލޯ ؛އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ކަންބޮުޑވުމެއް

ލޮޕްމަންޓް ނޭންސް ިޑވެެއސް.އެމް.ީއ ފައި ،ހަަކ. މިހާރު ައޅުގަނޑުމެން އެސް.އެމް.އީ ބޭްނކެްއގެ ތެރެއިން ވާ ވާހެދިފައިނު

ން ހަދައިގެލިޖެންސް ޑިއު ޑިލިބޭ ްއގެ ތެރެއިން އެ ކަންތައްތައް ކުރެވޭތީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު އެބަކޯޕަރޭޝަނެ

. ވޭ، ެއ ކަންތައްތައް ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންގެންިދއުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާއަށް އެ ކަންތައްަތއް ކުރި

 ކުރަީނކީ ޓުސްރީ ހޮސްޕިޓަލަށް އިންވެޝަޓާ 5ހަމައެކަނި  ،ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭފާ އަުޅގަނޑު ހަމަ އިތުރުންއަދި ޭއގެ

މަރުކަޒުތައް  ޙީއްވާނެ ވަރަްށ ގިނަ ޞި ހިމެނިފައިގައި ވެސްޓުޖެބަގެ ހަރުއަވަނަ  2019ން މެއަޅުގަނޑުނޫން. 

 ގޮތްގޮތުން ންތް ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިންނާިއ އަދި އެހެނިހެކައެ މަސައްމިހާރުވެްސ ޭރޑްކުރަން. ގްއަޕް

ވިއަްނެގ ލްޑިމޯ ،ހަގަކޮށްފައިވާނެ ތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ފާއި ން ބޭނުންވޭ. އޭގެ ލަށްކޮހަގަހަކަ އަުޅގަނޑު ފާކުރެވޭ ވާ

މިލިއަން ރުފިާޔ  35ވާނެ. އިމެނިފަ މިލިއަން އަުޅގަނޑުމެން ހި 24އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ައގު ކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި 

ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ްސޕެންސެއްޙަޤީޤަތުަގއި އެއީ ަވން އޯފް ޕޭމަންޓެއްގެ ެއކްއެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިމެނިފައިވާނެ. 

ބަްސވެފަިއވާނީ އެއް ިވއަނާލްޑިމިއަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ކުާރނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މޯ ހަމައެކަނި ން. އެއީ ލަކޮށްހަގަފާ

 ، އެކަން ޓަކައި. އެހެންވީމާ ންސީ ނެރެވިގެން އެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން އެ ކަންތައްތައް ކުރުަމށްމިއަންނަ އަހަރު އެފިޝެ

އަޅުގަނުޑ  .ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން .ވޭންގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުވެސް ައޅު

އު ސަރުކާރުްނ އަ މަސައްކަތް ގެހުއްޓިފައި ހުރި ޓަރމިނަލް ގައިޕޯޓު ރމިހާރުވެސް މާލޭގެ އެއަ ،ނުންވޭހަގަކޮށްލަން ބޭފާ

ައުއ  ގަނޑުމެންމިހާރު އަޅުިއގެން ކަ ންޑާ ވާހަކަދައްދި އޯެޕކް ފައައޮފިޑް  އި،ޑާން ދީ ފައަޅުގަނޑުމެން ސަޢޫ

ން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ިމ ލަަގކޮށްހަދަށުން ެއ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައިާވ ާވހަކަ އަުޅގަނޑު ފާ ކޮންޓްރެކްޓެްއގެ

އަށް މިހާުރ ރާއްޖެ ،ައއު ޓަރމިނަލް ލިބި ،އި އެ މަަސއްކަތް ނިމިގަ މަސްދުވަސް ތެރޭ 34 ށްތްގަނަޑކަބަލަނީ ގާ

އަން މިލި 3 އަޅުގަނޑުމެން ށްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ގާތްގަނަޑކަ ،ސްޓް އެރަިއވަލްސް އަރި ޓު އަން ލިމި 1.4އަންނަ 

ކަމެއް  މު ންހިވަރަށް މު ެހންހަގަކުރެއްވިހަމަ ތި ފާ ންއިތުރު . ޭއގެ ވޭނެރެއިތުރުކުްށ ޓުއަރިސްޓް އެަރއިވަލްްސއަ

 ާލއިރުއިއްދަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ފަތުރަހަސަރަ ޢަތް ރާއްޭޖެގ ހުރިހާނާސިފަތުުރެވރިކަމުގެ އުްސ އަދި ހަގެސްޓް
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ކާރުން ކުރަމުންދާ ވާހަކަ ރުން މި ސަމެއެ މަސަްއކަްތ ވެސް އަުޅގަނޑު ން.ތައް ަތރައްޤީކުރުެއއަރޕޯޓް ޑޮމެސްޓިކް

 ރި ރައީސް. އްާޔ އިްއޒަތްތެުނން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި ން ބޭލަހަގަކޮށްއަޅުގަނޑު ފާ

 

  ން:ވާހަކަދެްއެކވުރިޔާސަތުން 

ންބަރު މެއަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ތުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަވީޒރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރު

 ށް. އަޙްމަދު ޙަލީމަ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނު ހުށަހެޅުަސޕޯޓެއްެގ ގޮުތގަިއ  ބަޖެޓަށް ،ހެޅުނުނޑު ވެްސ މި ހުށަ! އަުޅގަޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެއްޝުކުރިއްާޔ އި 

ައޅުގަނޑު  ކަމުަގއި މު ކަމެއްންވަރަށް މުހިބިލިއަން ރުފިާޔގެ މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީުދކުރަން. މިއީ  1.7

ވަރަށް  ،ނަށްދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންރޭ އޮޅުންފިލުވާލަދޭން  އެކަމަކު އަުޅގަނޑު މިރި ރައީްސ، ދެކެން. އިއްޒަތްތެ

ތްތައް. އިިދކޮޭޅ އިދިކޮޅު ފަރާބައެއް އަުޅގަނޑުމެންނާ މަސައްކަތްކުރަމުން އެަބދޭ އޮުޅވާލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮޑަށް 

ްނ ޖިލީހުގައި ވެސް ވަރަށް ގިަނއިތައް. މި މަިއ އޮތް ފަރާތްފައި ސަރުކާރު ހިންގާގަ ެގ ކުރީމީ ،އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ

. ކަނަޑއެިޅގެން މިީއ ރުަގއި ހުސްވެއްޖޭއިވީ  2/1ބިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ  30 ،ށް އަުޑއިވުނު އަޅުގަނޑަށް ތަކުރާރުކޮ

ށް ޓަމި ބަޖެސަރުކާރުން  ލަނީ. އަުޅގަނޑުެމންއިހައްދަވަނީ ވަރަށް ޮބޑު ދޮެގއް. މި އޮޅުވަ  މިއް. ޅެރުފުވަރަށް ބޮޑު އިތު

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގިއ  .ސް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީއް ނޫންބަޖެޓު ހުސްވެގެނެ ކީމި ހުށަހެޅީ އިތުރު ފައިސާ

ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި އެބަހުރި އެކި ޒާްތޒާތަށް އެކިެއކި މަޝްރޫޢު ފަށަން ން އިންތިޚާބު ާކމިޔާބުކުރުމަށްރައީސް ޔާމީ

ޓުގައި ހިމެނިފަިއ ޖެއައު ސަުރކާރު ބޭނުންވީ ބަ ޑީ.ޕީގެ.އެމް، ައއު ސަރުކާރު  . އެހެންނަމަވެސް،އެިކއެކި ައގު ޖަހާފަ

އިރުަގއި ލިމު ކަންތައްތައް އިނގޭތޯ. އެ ކަންަތއްތައް ުކރަން. އެހެން ބެންއެއީ ަހމަ މުހި. ހުރި ކަންތައްތައް

ފިޔާ. މިލިއަން ރު 5 ގައި. އެބައޮތް ެއއަރޕޯޓެްއ އަޅަންޓުބަޖެމިސާލެއް ދައްކަފާނަން ހަމަ މިސާލަކަށް، އަުޅގަނުޑ މީގެ 

  އެޅޭނެ ެއްއވެސް ގޮތެއް. އެެހންނަމަވެސް، ެއ ރަށު މީހުންއްން ެއއަރޕޯޓެއަން ރުފިޔާއިލިމި 5 އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ

މިހާރު ެއއަރޕޯްޓ ! ބަލަ ،ރު ވިދާޅުވީންބަގެ މަޖިލީހުގެ މެުތންގެ ރަްއޔިހުމަޖިލީަރއްޔިތުންެގ ވަނަ  18 ގޮސް ގަިއ ކައިރީ 

ދިން ހަމަ . ތެދެއް، ހަމަ ރާސްލާފައި ވޯޓުން ވޯޓު ދޭންޖެހޭނޭޅުފުބޭ، ތި . އެހެންވީމާލާފަ ބަޖެޓުކޮށްއޮންނާނޭ އަޅާލަން

 ޅިވެސް. މު ނގޭނެ އެީއ ކޮން ރަށެއްކަންއެެގ ނަން ނުދެންނެވިޔަސް އްދާ ރަށެސީއެއަރޕޯޓަށް. އަުޅގަނޑު މިެހން 

ޔާއިން އެޅޭނެ މިލިއަން ރުފި 5 ަރއީސް، އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތަީކ ިއއްޒަތްތެރި ށިެވގެން.ތަން ދިޔައީ ިފޔާތޮ

އަނދުްނ  ،، މިހާރު މި ސަުރކާރުން ބޭނުންވީ ެއ ބޭފުޅުން ަމކަރުހަދަންވިޔަސްއެއަރޕޯެޓއް ނޯންނާނެ. އެެހންވީމާ

 ޓަަކއި މި ޕްރޮޖެކްެޓްއ ހިންގަން. އެކަމަށް އެ ފޮތުގައި ޖަހާފައި އޮެވއްޖެްއޔާބަޖެޓު ޕްރޮޖެކްެޓްއ  ،އަޅުވަްނވިަޔސް
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 ،ކުރެއްިވއްާޔ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފާވެިރކަމަކީދަިއރާއުޅެނީ.  ށަހަޅައިގެން މިފައިސާ ހު މިހާރު ރުކާރުންސަ

ށް މި ސަރުކާރުން އެ ބަޖެޓަ އަހަރު ވެންޏާ މިރެދުވަހަކު ވެސް ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ބަޖެޓަށް އެ ބަޖެޓާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކު

ގަނުޑގެ ދާއިރާައކީ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި މިދިޔަ އަޅު .ށް އުފާވޭ ރަވެސް ވަ ، އަޅުގަނޑުމާހެންވީޢަމަލުކުރާނެ. އެ

ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އުއްމީދެއް ލިބުނު . ެމއް ނެތްލުއިބޮޑު އަޅަ ތެރޭގައި ވެސް މާ ގެސާޅީހަކަށް، ފަންސާހަކަށް ައހަރު

ތަރައްީޤެގ  ވެސްރާއަކީ އެްއގޮތަކަށް ދިޔައީ. ބިލެތްދޫ ދާއިވަނަ އަހަރު. އެހެންނަމަވެސް، އެ ުއއްމީދު ފެނަށްވެ 2008

އަހަރު   ބޮޑު އުއްމީދެއް މިށް ައޅުގަނޑަށް ވަރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފައި އޮތް ތަނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް،

ނަރުދަމާގެ  ތެރޭގައި ފީއަީލގެމަޝްރޫޢުތަކެއް އެބަހުރި. އޭގެ ރަށުަގއި ވެސް  އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ތިން .ލިބޭއެބަ

ޓްވުުމެގ ބައެއް މެޓީރިއަލް ޝޯ ،މަސައްކަތް ވަނީ އަިދވެސް ނިމުމަކަށް ނުގޮސް މަވެސް އެހެންނައެ ،ސައްކަތް ފެށިމަ

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު.  ނެ ކަމަށް މިސަބަބުން. އަދި އަުޅގަނޑަްށ ވަރަށް ބޮޑު ުއއްމީދެއް ެއބައޮތް ބިން ހިއްކިގެންދާ

އިތުރަްށ ރޫޢު ފެށިދާނެ ކަމަށް. އަދި ޭއގެމަޝްއްކުމުެގ ލިބޭ ބިން ހިފެހި ސިގްނަލް އެބަ ންއަޅުގަނޑަށް ސަުރކާރު

ބިލެތްދޫގައި ވެްސ  ،އިތުރުންއަދި އޭގެ  މަގޫދޫަގއި ވެސް ބިން ހިއްކުާމއި، ނަރުދަމާއާިއ، ފެނުގެ ަމސައްކަތް އެބައޮތް.

އަުޅގަނޑު  ތް.ގެ ަމސައްކަތް އެބައޮނަރުދަމާ ދި ފެނާއިއަ .ތްއޮމަަސއްކަތް އެބައި، ބިން ހިއްކުމުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާ

 ެއ ދާއިާރގަިއ ށްދަދަކައަމި އުއްމީދުކުރަނީ މި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ ބިލެތްދޫއަށް ކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ެރކޯޑް 

 .ދިޔައީ ތެރޭަގއި ކުެރވިގެ އަަހރު 1ެރވި ހުރި މަސައްކަތް އަހަރު ނުކު 40މިދިޔަ  ެއއީ ކުެރވުނީ ކަމަށް.މަސައްކަތް

ައށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު ޔާ މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ިދވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް އަުޅގަނޑު ،މާއެހެންވީ

 ންބޮވަިއގެންފައި ފެ ޓަަކއިތަރައްީޤއަށް އި،ކަތާއްއްާވ ބުރަ މަސަޓަަކއި ތި ކުރަދަންނަވަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޒުވާން ިފނޭންސް މިނިސްޓަރާ އެކީގަިއ އްމީދުކުރަނީ އު  ގަނޑު މި، އަޅު. އެހެންވީމާންހުރި މިންވަރު

 ުއއްމީދަކީ މި ބަޖެޓް ، އަުޅގަނުޑެގ ވެސްހިނގައިދާނެ ަކމަށް. އެހެންވީމާ ގެންރެވި މި މަސައްކަތް ވަރަށް ރަނަގަޅށް ކު

 ،މުގެ ކުރީގައި ޔިތުންނަށް މިއަހަރު ނިމުތާނގައި އަވަހަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއް ކުިރއަށް އޮތް ،ށް ފާސްވެ ހައަވަ

ެއ  ،ސްގޮށް އަމަހަ ނާންގޮތުން އެ ރައްިޔތު ލީއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީަގއި މި ކަންކަްނ ޢަމަ ޚާއްޞަކޮށް މި

 އީ . އެތިބީ މާޔޫސްވެފަ ަރއްޔިުތން ދިއުން. އެހެންނޫނިއްޔާ މިހާރުވެސްތުގައި އުފެދިޔަޤީންކަން ހި  ޔިތުންނަށްރައް

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ިބލެތްދޫގައި ބަޖެޓުކުރެވިަފއި  ؛ތުގައި ެވސް ކަންކަން ނުފެށިޙަޤީޤަ ،ގެންދިޔަ ގޮތަކީ ވެ ކުރީަގއި 

ށިއްޖެ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުަގއި. ދޫގެ ނަރުދަމާ ފެތްބިލެ .ރި ރަީއސްފަހަރު އޮތް. އިއްޒަތްތެ މިދިޔަ އްނަރުދަމާއެ

. ދެން އެހެން  ކޯރެއް ކޮނެފަތީއިލިއިުރގައި އޮއްކަތް ބަަލިއލިން. ބަލައަޅުގަނޑު ވެސް ގޮސް އެ ނަރުދަމާގެ މަސަ

 އެ ބޭފުޅުން ،ްއވާގެންގުޅު  އް ނެތް. ދެން އަޅުގަނޑު ބަަލިއލިއިރުަގއި މިހާރު ސަރުކާރުންއެ ފަށްކޮ އެްއވެސް ކަެމއް

 ެއއީފައޭ ވަނީ ބިލެތްޫދގައި. މަސައްކަތް ނަރުދަމާ ނިމި 0.5%ފައި ހާއޮތް ޖަބަ ނަތީޖާ ބަލަމުންގެންދާ ފޮތުގައި އެ

، އަުޅގަނުޑގެ ުއއްމީދަީކ  އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން އެްއޗެއް ނެތް. އެހެންވީމާ އްރެހަމައެކަނި ކޯ
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ގުިޅގެން އަދި ސަރުކާރާ ގުިޅެގން އަވަހަށް މި މަސައްކަތް  ނާންއަުޅގަނޑުމެ އިންސް މިނިސްޓަރާއަޅުގަނޑުމެންގެ ފިނޭ

ންނަށް ވެސް މިހާރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެއްޖެކަުމެގ ތުދި އެ ދާއިާރގެ ރައްޔިސް އަވެށް ނަގެ ރަްއޔިތުންބިލެތްދޫ ،ކޮށް

ޒަތްތެރި އް މި ަދްއކާ ވާަހކައަީކ މިތަނުަގއި ަނއިފަރު ދާއިާރގެ އި އަުޅގަނޑު .ރި ރައީސްޒަތްތެސާސްވުން. ިއއްހުއި

ހަރު ނުދަނީސް ކުޅަ އެއްަބއި އަބައި ދެ ބަޖެޓް ވަރަކަށްރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ މިން މެންބަރު ޝިޔާމް ވަރަށް ބޮޑަށް 

އިތުރަށް އަލަށް އުފެދުނު މުއައްސަސާަތކަށް ބަޖެޓު އެބަ ހުސްވި ވާހަކަ ަދއްކާީތވެ ައުޅގަނޑު ސާފުކޮށްލަދިނީ. އަދި އޭގެ 

މިލިއަން ރުފިޔާ  350އޮތީ  މިހާރު މި ށް ދިންގެ ލޯނަކު މެްނގެ ކިަޔވާއަޅުގަނޑުެވސް ދިއަ ރަށްއިތުބޭނުންވޭ. އޭގެ 

އި ޓަކަމަތް ދިނުމަށްޙީ ޚިދުއް، އަދި ޞި ތް. އެހެންވީމާވެސް ެއބައޮ ށްލޯނަ ގެދި ެއސް.އެްމ.އީ ބޭންކު. އަފަށްކޮލޮކޭޓްއެ

ކައި ވަރަށް ޮބޑު ޚަރަދެއް ޓަމަތް އެހެން ރަށްރަށުގަިއ ވެސް ފެންވަުރ ރަނގަުޅކުރުަމށްދުއިތުރު ހޮސްޕިޓަލާއި އަދި އެ ޚި

ޖޭގެ ރައްޔިތުން އްރާހިކޭގޮުތގައި މިފަހަރު މި ދިވެދެއަުޅަގނޑު  ،މާއެހެންވީ. ފަިއސާ ލާފަ ށްތް މިއަކުރަން އެބައޮ

ނަށް ފެންނާނެކަމުގެ ންހި ރައްޔިތުވެތަން ދި ރެިވގެންދާކުސީދާ ސާފުކޮށް ޢަމަލު ށްނުދެކޭވަުރގެ ބަޖެޓަ ދުވަހަކު ވެސް

 ރި ރައީސް، ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެށްއުއްމީދުަގއި ައޅުގަނޑު ަވކިެވލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އެބަދޭ. އައަުރވަމުންދާ ފަހު ފުރުޞަތު އިބިލީހުގެ ކަިއވެންޏާ ދިމާ ރު. އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ

هللا ރު އަޙްމަދު ޢަބްދުންބަރި މެރާގެ އިްއޒަތްތެއިދާށު އަރުވަނީ ބާރަތުއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަ

 އަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދުބާރަ

ވަނަ އަހަުރ  2019އަދި މިދިޔަ  ންސް މިނިސްޓަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ފިނޭ

ކުރެވެމުންދާ ބަހުސްގައި އަޅުގަނުޑ  މި ގުިޅގެން ސަލައާމައް އޮތް ބަޖެޓަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުވާފައި

ައއު ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފުކުރުމަށް  ،ޅުކޮށް އަދިެވސް ކަންކަން އިތުރަށް ރަނގަ އިތުރަށް ލިބުނު އެހީއާއި ،ދަންނަވާނީ

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު ޓާ 5 ،އަުޅގަނޑު އުފާކުރަން  .ކަމެކޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޓަކައި މިކަމަކީ ބޭނުންތެރި މުހިންމު

ތަްއ އެއާއެކު ޚިދުމަތްނިފައިާވތީ. ހަމަމި އިތުރުކުރެވޭ ފައިސާގެ ތެޭރގައި ހިމެނޫނީ އެޅުން މި ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރޭަގއި 

ވަރަްށ ވެސް ހުމުގެ ބޮޑު ރޯގާއެއް ފެުތރި ޞިއްޙީ ގޮތުން  މިއަދު ،ފުޅާކުރެވެމުންދާއިރު ައޅުގަނުޑ ހަނދާނަން އާދޭ

ގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާގެ ރަށްަތކުަގއި މީހުން ތިބިކަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަްށ އަޅު ދަތި ހާލެއްގައި 

އޮތުމަީކ  ފައިގޮސްލެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހެދިފައި ަހމަޖެހިގެންއިނެ ނޫނީ ެވއްޖެްއޔާ އަޅަ ދެވޭޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ފަުރވާއެމަ

ެއއީ  ކީ ރިޒަމައަޓު  އިމަްސެވރިކަމާ .ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްަކމެއް ކަމުަގއި ދަންަނވަ އެއީ ބޭނުންތެރި މުހިންމު
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ންނަށް މިއަދު އިމާރާތްކުރުމުގެ  ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެބޮޑު މައިގަނޑު ދެ ސިނާޢަތް ރާއްޖޭގެ މައި އެންމެ

ޖެއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފުޅާކުެރވިއްޖެްއޔާ ދަުއލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ނޫނީ ވެއް ،ދާއިރާ ވެސް އިތުރަށް ތަރަްއޤީކޮށް

 އަށް މިހާރުވެސް އެންމެ ތިންަވނަ ގޮތުަގއި އެއީ ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ؛އިން އިތުރުަޓކައި އެރެވެނިއު އިތުރުކުރުމަށް

ދާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް އިަގއި ކުިރައރަ 5.4އިޤްތިާޞދީ ދުވެލި  .ޑު ެއއް އިްނޑަސްޓްރީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބޮ

ައޅުގަނޑުެގ  .އްވާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާފަިއވާތީ އަޅުގަނޑު އުާފކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްމިނިސްޓަރ ލަފާކުރަ

މިލިއަން ބަޖެޓުކުެރވިފަިއ  294ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު އެޅުމަށް ޓަކައި ށް ޓާއް ވެސް އެބައޮތް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަންބޮޑުވުމެ 

މަސައްކަތް ހަވާލުކުެރވޭއިުރ  ގެނެިވ ފަރާތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓުމިދެން ،މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވި 294އެބަވޭ. މި 

ން ެއީއ މުހިންމު ބޭނުންތެރިކަމެއް.  މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހަވާުލކުރުޤާބިލު ފަރާތްތަކަށް ،ކުރެވޭނެ އެކަީށގެްނވާ ކަންއެ

ންނަވަންޖެހޭ ސަބަބު ވެސް ކަެމްއ. އަުޅގަނޑު މިހެން މިދަ އަދި ދައުލަތަށް ލިބޭ ެގއްުލން ކުޑަކުެރވިގެންދާނެ

ނޑު ތަމްސީުލކުާރ އަުޅގަ .ޭރ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭހެން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި

ވަނަ އަހަރުގެ ފެށެްނވާިއރަށް ނިންމަންޖެހޭ ސްކޫލު  2019މި  ،އަހަރުލީމީ ޢުަގއި މިއަަހރު ތަބާރަށު ،ދާއިރާަގއި

ެވސް އަދި ެއ  ހަމައަށް ައއިއިރު  ހަވާލުކޮްށ ކުރަމުންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދާ ތް ބަަޔކާއިމާރާތެއްެގ މަސަްއކަ

ކަމެއް ޭނނގޭ. ހަމަ މިދެންނެވިހެން  ނިމޭނެ ވެސް ިއރަށްން ފަށަންވާވަމިއަންނަ އަހަރު ކިޔަ އިމާރާތް ނުނިމޭ. އަދި 

އަނެއްުދވަހު ނުކުރާެނ  ،ެއއްދުވަހު ުކރާނެ ،އްކަތް ފެށިަމސަ ،ހަވާުލކުރެވި  ޓަކައި ބަަޔކާނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

ޖެހެނީ ެއ  ރުން މިނެތް. ދެްނ ސަރުކާ ކަތްކުރާނެ ބަަޔކުިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހާރުވެސް އެ މަަސއް  ،ގޮތަކަށް ޮއވެ

ހެންވީމާ، ދައުލަތުްނ ވަޅުލާފަިއ ހުރި ހޮޅިތައް ަނގާ އުކާލުމަށްފަހުގަިއ އަނެްއކާެވސް މަސަްއކަތްކުަރން. އެއެޅި ނޫނީ 

މެއް ނޫން. ކަ ނޫން. ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ގޮތް ވުަމކީ ެއއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫުލުކރާ ހަމައެއް ޑަބަލް ޚަރަދު ދާ

 ،މަޝްރޫޢުތަކުގައި ،ނީޖެހުދަންނަވާލަން ރޭ  ކަމަށް މިފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލު  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު

ނެ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ކުެރވޭނެވަުރގެ ބަޔަކަށް އެކަން ކޮށްދެްއވުމަކީ ދާނު  ޑަބަލް ޚަރަދުޕްރޮޖެކްޓުތައް ހަވާލުކުެރވޭއިރު 

 ؛މިލިއަން ރުފިޔާ 189ސަބްސިޑީގެ ގޮުތަގއި ދިނުމަށް  .ކަމެކޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހިންމު އެއީ ބޭނުންތެރި މު

އީސް، ސަބްިސީޑގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން ހިމެނިފައިވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރަ މިދެންނެވި ފައިސާ އިތުރުުކރެވޭއިރު

ދިނުމުެގ ދައިހޯ .ތު މީހާއަށް ލިބުމުގެ ބޭނުމުގައިޭއގެ މަންފާ ރައްޔި ،ދެނީ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ދައުލަތުން ފައިސާ މި

 ެއއީ މުހިންމުދިޔުަމކީ ސަްބސިޑީ ެދވިގެންއިން މަންފާއެްއ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ބޭނުމުގައި. އެހެންވީމާ، ަރއްިޔތު މީހާއަށް އެ 

ފައިސާ  ޑީ ދިނީމާ އެކުންފުނިތަކަށް ސަބްސި ،ބޭނުންތެރިކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެން މިދަންނަވަނީ .ކަމެއް

ސަްބސިޑީ ދީގެން ނެރެން ބޭނުްނވާ  ނޫނީ އެހެން ގޮތަކަށް ޚަރަުދުކރެވުނީމާ ދެން އަސްލުއް ން ބޭނުމެކޮންމެވެސް އެހެ

. އެހެންވީމާ، ދު މިއޮންނަނީ ހާސިލުނުވެފަޤްޞައިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަ. އެވިފައޮންނަނީ ނުނެރެ ނަތީޖާ މި

 ،މިފަދަ ގޮްތގޮތަށް އިތުރަށް ލިބޭ އެހީއަދި  ،ދަނީ ެވގެްނ މި ގޮތުަގިއ ބަޖެޓުގެ ބޭނުމަކަށް ލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަބޫ
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ރަނގަޅު ނަތީޖާ  ިއން އެންމެކުރެވެންޖެހެނީ އެ ބޭނުންދިނުމަށް ޓަކައިފާސްކޮށް ރަްއޔިުތންނަށް ޚިދުމަތް ،އިތުރުކޮށް

 ގިނަ ވަނަ އަހަރުގެ 2020ގޮުތަގއި  ައުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާަމގަްށ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  އެ ،ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށް 

 ެކއްތައްުލކުރުމަށް ޓަކައި ައވަސް ފިަޔވަޅުޙަޓަކައި އަދި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި މިެދންނެވި ކަންކަން ހަމަޖެހުމަށް 

ޓަަކއި ފިނޭންސް މަށްއެްއކޮށް ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީާމ، އެކަ އެޅޭނެ ޕްރޮގުރާމުތަެކއް ހުރިކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިމދެންނެވި ކަހަލަ ކަންަތއްތަްއ އަދި ާޚއްޞަކޮްށ ޞިއްީޙ  ،ނަވަމުންމިނިސްޓަރަށް ޝުކުރު ދަން 

ދިުޔމަކީ ދައުލަތަށް ވެސް އަދި  އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެގެންލީމީ ނިޒާމުގެ ކަންތައްތައްޢުނިޒާމާއި ތަ

ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެިރ  ންދާނެބޮޑު ލުެޔއް ލިބިގެ މިހާރު ުހރި ބުރަތަކަށް ވަރަށްރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

. އެހެންަނމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެބަހުރި ވެސް ތަންކޮޅެއް ގިނަ ވާަހކަހުރި ައޅުގަނޑު ދައްކަްނ  .ރައީސް

ހަަކ ވެސް ހަމަވަނީހެން. އެެހންވީމާ، އަޅުގަނޑުެގ ވާ ވީމަ، ަވުގތުލެއް އިގަޑި ަބއްލަވަ މިހާރު  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން.  .ލާނީއިނިންމަ
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