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

 

 ޖަލްސާ ަވނަހަ ހަތްދިހަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ދުވަސް ްސފަތިރާުބ) 2019 ަބރުންޑިސެ 05

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

 . ފެށުނީ  މަޖިލިސް  .على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهم  الالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ އަހަރުެގ  1441ދުަވސް.  ަވނަނުަވނަކަތުން  ދޮށަދުަވސް.  ރާސްފަތިބުީވ  2019ންބަރު ޑިސެ 5 ދަކީ،އަމި

ަވނަ 76ނަާވރަަވނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ،މިތިބީއިށީނދެ އަޅުަގނޑުމެން ަވނަ ދުަވސް.  8 ެގމަހު ޚިރުރަބީޢުލްއާ

 އިްއޒަތްތެރި 4 ސަލާމުގައި. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 27ަވަޑއިެގން ިތއްބެީވ ހާޒިރުވެ ށް މަޖިލީހަމި ަވުގތު  .ގައިޖަލްސާ

 .ޭވ ކުމެންބަރައިްއޒަތްެތރި  އެއް އިަގފުޅުރަސްމީ ދަތުރުިދ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި އަ .އެބަ ތިއްބެިވ ންމެންބަރު

 

 އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . 2019/76މިއަދުެގ އެޖެންާޑއަކީ އޖ/

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ދެަވނަ  ން.އަޅުަގނޑުމެން ކުރާން މި އޮތީ ދެ މަސައްކަތެއް. އެއް މަސައްކަަތކީ، ބަޖެޓުެގ ބަހުސް ނިންމު  މިއަދު

ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ނިންމުން. އަޅުަގނޑު ށް ބަހުސްކޮށް އަދި އެ ރިޕޯޓު  މަސައްކަތަީކ، ލާމަރުކަޒީ ާގޫނނުެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަ

ޑު ދެޭކޮގތުަގއި ެގންދެޭވނެ ކަމަށް. އަޅުަގނކުރިއަށްެވސް މިއަދު އަުޅަގނޑުެމންނަށް މަސަްއކަތް  މި ދެ  މީދުކުރަންއުއް

   ޯވޓަށް ެއހޭނެ.ްއޔާ ދެ ކަމަށް ެވސްރާދަކުރެއްިވމެންދުރަށްފަހު އި

 

 ކަތް ނުނިމި ހުރި މަސައް .  5

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރި

ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް  ޖެޓުބަ، ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު 2020މަ މަސައްކަތަކީ، ފުރަތަ

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މި ބަހުސްަގއި  21ނަށް ޖުމުލަ ދިއުން. މިހާތަ ކުރިއަްށެގންބަުހސް ންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓުެގނި

 ހާރު މިމިއަުޅަގނޑު މި ަވނީ އަނެއްކާެވސް ބަހުސްެގ ަވުގތު ހުޅުަވިއލެިވފާ. މިހާރު  ބައިެވިރވރަވޑަިއަގންަނވައިފި.

 ބިރަށް.ޖާهللا ޢަބްދުދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ށިފުރުޞަތުއަރުަވނީ ކާ

 

 ކީމް ާވހަކަދެއްކެުވން:އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަދޫ ދާކުރެން

ގ. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކުރުުމެގ ތަމްރީން ުގޑް މޯނިން  `. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް.

ެޑއް ހަމަގައިމު ެވސް މި ބަޖެޓަކަްށ ެގ ސަރުކާރުތަކަށް ނުލިބި މި އޮތީ. އަުޅަގނއަހަރުދުަވހު  30ެވދިޔަ  މި ރާއްޖޭަގިއ ޭވތު 

ނަަވނީ، ދެކޮޅުނުޖެހޭ ބަޖެޓަކަށް ނުދޭނަން. މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެވސް އާދޭހާއެުކ މިދަން ޯވޓެއް 

ކުން ފާމްތަދޭ. އަޅުަގނޑު އިންޓަރނޭަޝނަލް ބޮޑެތި އޮޑިޓް  ނުދޭ. އެއްޮގަތކަށްެވސް ކަމަުކނުޯވޓުނުދެްއޗޭ. މި ބަޖެޓު ކަމަކު

ކަމުނުދާ ސަބަބަކީ، މި ބަޖެޓުން ހާިސލުކުރަންޖެހޭ އެްއެވސް ކަމެއް ދޭ. އެްއޮގަތކަށްެވްސ ކަމަކުނުެވސް ބަަލއިލައިފިން. 

އަށް ނޭންސް މިނިސްޓަރު މިތާނގައި ލާރި ބަހަނީ. ނޫމަޑިހަރުެގ ބަޖެޓަށް ީވ ޮގތެއް ނުެވއް ބުނޭ. ފައި ނެތް. މިދިޔަ ފަ

ނީ. މި އެއްޗެއްސަށް ޖަާވބުދާރީއެއް ުނއެްއިވ. ައޅުަގނޑުމެން ކުރި ސުާވލުތަކަްށ ލާރި ދި  ބަޔަކަށްނެއްލާރި ދިނީ. އަ

ެގ މެޖޯރިޓީ އެބައޮތް. ތަމްސީލުކުާރ ޕާޓީ ސަރުކާރުހުގައި މި ަވުގތު  މަޖިލީދާރީނުިވ. އޯކޭ. ދެން ރައްޔިތުންެގޖަާވބު

! ްއޔިތުންނޭޓެއް ނުޭދނަން. ރާއްޖޭެގ ރަޑެއް ޯވން އަޅުަގނހިތުހުރިހާ އެއްޗެއް ހެދޭނެ. އޮޮޕޒިޝަން ލީޑަރެްއެގ ހަިއސިްއަޔތު

ނާނޭ. ދިެވހިރާއްޖެ ރަނަގޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. ޓެއް އަންކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެ.  އޭދެކަމަކުނު  ދަންނަަވނީ މި ބަޖެޓުނޑު މިއަޅުަގ

ސް ކުރަްއާވ ންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީދިެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަމެއް ަރނަގޅުކުރަމުން މި ދަނީ، ސްެޓޕް ބައި ސްޓެޕް. ރަްއޔިތު

ދޭތެރޭގައި މި ާވ ުގޅުންތަްއ  ެވިރަވން. އަދި ރާއްޖެއާއި އިންިޑާއއާބުރަ މަސައްކަތަށް އަބަދުެވްސ އަޅުަގނޑު ޝުކުރު 

 އަޅުަގނޑަށް އެނެގން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނުޑެގ، އިންިޑއާެގ ހަިއކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރިން. މި ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު
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ށް ދެންނެިވން، އިްއޒަތްތެރި އެމްބެސެޑަރޭ! މަނިކުފާނަ މި ާވހަކަދައްކަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އޭނާ ާގތު އަުޅަގނޑު

 މް.އެމް މިސާލެއްެގ ޮގތުން، އެ؟ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވތޯ މި ރާއްޖެއަށް މި ެގންނަ ފަޑުއްކަ ކާެއއްެޗއްސާއި ނުަބއި މުދަލާ

، ެއޮގތަށް ސް. އެހެންީވމާތްރީ ޓަިއމް ؛ތްީރ ޓައިމްްސ މޯ އެކްސްޕެންިސްވ  ދާ ެގންނައިރުއެކްސްޕޯޓުން އަުޅަގނޑުމެން މު 

ކަލޭމެން   ،ިވދާުޅީވ  ރުޑަސެއެްމބެ  .ރާއްޖޭެގ މި ކުންފުނިތައް އުާވަލން އެބަޖެހޭ. ލޮސްާވ ކުންފުނިތައް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 މީހުން ާކލައިެގންކަން އިންޑިއާެވސް  މަލިކު ،ންަނާވނެަޑއިަގއެނިގވަ  ށްޑަރަސެހެްއޔޭ. އެމްބެނޫންެގންނަންީވއެްއޗެހި ނު

ދެ    .ކުދިން ދެ ދެެގން ލިބުނީނމީހަކާ އި އާ ދަރަެއއް. ައޅުަގނޑު އިންޑި ށްިއންޑިއާައކަ . އަުޅަގނެޑއް ނެތްއެ ތިބީ

ލަންޑަނުން  ށްއަނެަކކަ އި،އިީދފަވަ ން ބަޔޯ މެޑިސިން ޑޮކްޓަރުކަން ިކޔަރުއެކަަކށް ސިންަގޕޫ ؛ގައިރާއްޖޭމި  ކުދިން

އިންޑިއާ  ؟އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިނީ ހޭޗެއްއް ޑިާއއިން ކޯ ާވލުެވއްޖެ. އިންހަ  މިހާރު އެ މީުހން ކުންފިނިތަކާ  ިއ،ކިަޔވައިދީފަ

 އް އެއްޗެއެހެން މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާ ނޫން  ށައިފި.ން ފަ މިހާރު އޮޕަރޭޓުާވ ޮގތަށްރާ ިވޔަފާރިެވރިން ޯވމީހުން 

 ރާއްޭޖެގ ބަޖެޓު އޮޕަޭރޓުާވންޖެހެނީ ސީދާެގންޖެހޭ. އެނީވ ޮގތް އަުޅަގނޑުމެންނަށް  . މަލިަކށްންެޑއް ުނިވއަންޑަސްޓޭ

ޖެހޭ. ކުޑަ ސަރުކާރެްއ އަޅުަގނޑުމެން  ކުޑަކުަރން އެބަރަނި  ެގ ދަ. ބޭރުށްޮގތަ  ނެކުރެޭވރައްޔިތުންެގ ހެާވއި ލާބަޔަށް މަންފާ

ޖެހޭ ޖެހޭ. ހުރިހާ މު އަްއސަސާތައް ުކޑަކުރަން އެބަްނ އެބަމަޖިލިސް ކުޑަކުރަޖެހޭ. ަވީޒރުންެގ އޮޕަރޭޓުކުރަން އެބަ

 ަގއި ެޗއްތޯ މީއްއަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިރާއަށް ކޯ  ؟ރި ރައީސް. ެއކަންަކން ނުކޮށް ކިހިނެއްހޭ މި ބަޖެޓަށް ޯވޓުދޭނީއިްއޒަތްތެ

އަުޅަގނުޑ މަނިކުފާނަށް  ؛އިްއޒަތްތެރި މަނިކުާފނު ؟ެޗއްތޯ ހުރީއް އަށް ކޯކާށިދޫ !ިވދާުޅެވބައްލަާވ ،އަޅެ؟ ޖަހާފައި ހުރީ

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ،ައޅުަގނޑު  ؟ންީވކީއްެވެގންތޯ ނުޖަހަ ނެތް.؟ ހޭ ާވހަކަބެ ސިޓީއެއް ފޮނުިވން. ކޮބައިތޯ އެއަރޕޯޓާ

 އިބްރާހީމް ލޯބިާވ ބޭފުޅެއް ކު ައޅުަގނޑު ނުލާހި. . ައޅުަގނުޑ ނުދައްކަންތީއިދިކޮޅު ާވހަކަދަްއކާ މެންބަރު ސަރުކާރާ

ނީ ބައްދައިެގން ާގތްަގނޑަކަށް. ފްލައިޓުްނ ތިބެ ަރއީސް ނަޝީދާއި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ ނެއްކާލިޙަކީ. އަޞާ

ތާއީދުކުރާ މީހަކަށް އަޅުަގނުޑެގ ތާއީދު ނުެގއްލޭނެ. އެހެންނަމަެވސް، މި ބަޖެޓަށް ށް  ނަޝީދަފެންނަނީ އެޮގތަށް. ރައީސް  

ން އެބަޖެހޭ. މި ރާއްޭޖެގ ކުންފުނިތަކުެގ ތެެރއިން، އްސަކަން ހަމަޖަކަން. އަުޅަގނުޑެގ ދޭނަންނުއަޅުަގނޑަށް ޯވޓެއް 

އަުޅަގނޑު  ؟ތޯެވސް އަުޅަގނަޑކަށް ނުދިން. ކީއްެވެގން  . އެންމެ ލާރިއެއްށްކުންފުންޏަ  ނޑުެގއެންމެ ބޯޑު ެގއްލުްނީވ އަުޅަގ

ޚުދު  ؟އްެވެގންތޯމި ސުާވލު ކުރަން މި ޖެހުނީ ކީ ؛ސްތެރި ރައީއިއްޒަތް ؟ދެން ތިބި މީހުން ދޮންީވމަތޯ؟ ކަޅުީވމަތޯ

ޑިސްޓްރިބިއުުޓާވންީވ ހުރިހާ   އްހުރި ސިޓީތަ  ފޮނުާވފައިމި މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު    ،ރައީސަށް ެވސް އެނިގަވަޑއިަގންނަާވނެ

ރާއްޭޖެގ  ބަޖެޓަކީ މި މި .ިދެވހި ދަުއލަތަކަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އް ރައެދަުޑ ނޯންނާނެ މެންބަރުންނަށް. އަޅުަގނ

ރުފިޔާ ބަޖެުޓަގއި އޮްތއިރުަގއި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޭއެގތެރެއިން ބަރާބަރު ލިއަން  ބި  37ބަޖެޓެއް.    އޮތްހަލާކަށް ހަދާފައި  

ެވސް  މަނިކުފާނު ޯވުޓ ލިބެނީއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ؛ޯއކޭ .ރިކަރަންޓު ކޮސްޓްައީކ ިލއަން ރުފިޔާބި 28

. ންީވަވންޏާ އެކަން ކުރަްނަވ މި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަޒީފާދީެގން ކަމަށް ،އިުރަގއި ިވސްނާަވޑަިއަގންނަވާ 

ކުރަންޖެހިފަ. ރާއްޖޭެގ ޮކންމެ ރަށެއްަގއި ހޮސްޕިޓަލް އޮތީ އަލުން ރީްޕލޭން ދިެވިހރާއްޖެ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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 ން ލައިން އަޅަްނީވޓްރޭ އި . ރާއްޭޖަގްލ ކާރުން ުގޅަްނީވެގންނަންީވ. ކޭބަ ނެ. ފްލޯޓިން ހޮސްޕިޓަލްނުޖެހޭހުންނާކަށް

ކޮބައިހޭ ؟ ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް  ޒިންމާ އުފުލަނީ ތޯމަނާ މި ކުރަނީ. ރޭގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ. ކާކުރިމާލޭގައި. ޖޫ

 190ެގ ާރއްޖޭ ؟ިމ ދެނީ ކީްއކުރަންހޭ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް މެން ބަޖެޓުއަުޅަގނޑު ؟ކޮބައިހޭ ސަރުާކރު ؟ސެކިއުރިޓީ

ަވންާޏ   ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިޮގތަށް ދަނީ ކަމަށް  .ބަަދލުކުރާ އެ މީހުން ބޮޑެތި އާބާީދތަކަށް  .އުޅޭރަށުަގއި މީހުން އެބަ 

މި ރާއްޖެ ބޭންކުރަޕްޓުެވެގްނ މި ރާއްޖެއަކަށް ލެންޑިން އެޖެންސީތަކުން ލާރިއެއް ނުދޭނެ. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ 

  މީތި ނަާގ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. ފުރަތަމަ ނީ. އަދިެވސް އިންކަމް ޓެކްސްއާއި އޭތިަގއި ޖެހެލުހާބިކަ ނިކަމެތިެވެގންދަނީ.

ލާ ބައެއް ނޫން. އެހާ ރަނަގޅަށް ހިސާބު ބަލަހައްޓާ ބައެއް ނޫން. މުސާރަ   ންކަށްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ލިޭބ ލާރި ބޭ  ،ކަމަކީ

 100% އޮތީ، ތި ށްިވދާޅުީވ. އޯކޭ. މަިނކުފާނަ އެހެން ފާނުތާމަނިކު ދަރާފަ. ތީ ފިހާރައަށް ނީ ކަންމަންނައޮލިބޭއިރު މި 

ހެދީމަ  އްއެއްޗެއް ހަދަންީވ. ބޭނުންހާ އެއްޗެ ހާ މެޖޯރިޓީ ެވސް އެބައޮތް. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބޭނުން

ދާ ލިޔުނީ އަޅުަގނުޑ. އަުޅަގނޑު މާއްއެ    އިޤާނޫނުއަސާސީަގ  ދާކަން މިއަދު ހުރިހާ ރައީސުންނަށް ސާފުާވންޖެހޭނެ.  ޮގޅިއަށް

ތަނަށް އައިސްފަ. ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް މިހިރީ ޖާބިރު   ، މިއަދު އަޅުަގނޑު މިހިރީ މި އެ މާއްދާ ލިޔުނީ. އެހެންީވމާ

 އަުޅަގނޑު މިހިރީ ޕާޓީގެ  !ޫބލުކުރޭ އަުޅަގނޑު ޮހިވއްޖެކަންަގރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން  ރޭ!ބޫުލކުަގމިތަނަށް ހޮިވފަ. އެކަން 

މިތާ ރައްޔިތުްނެގ   ދާކަށް އްަވ  ޕާޓީއަށް މެންބަރުންނޫން  އަުޅަގނޑު ބޭނުެމއް ާޕޓީ ބޮޑުާވނެ.  މެންެގލީޑަރަކަށް. ައޅުަގނޑު

 ެގންޖެހޭނީ ހޮަވިއެގންނޭ. ައޅުަގނޑުމެންދައްމެންބަރުން ަވ ތަކުން. ރައީސް ިވދާުޅީވ، ޕާޓީއަށް ޓީެގ އެހެން ޕާމަޖިލީހު

އިއްޒަތްތެރި މި ފަހަރު. މި ބުނީނުން ނަާގނަމޭ.  ންޑީ.އާރު.ޕީކޮށް ނަާގނަން ލްފުކައުންސިލު . ންމީހުން ނަާގނަ ށްއަޕާޓީ

  ! ހަނދާންކުރާތި ްޝަވތު ނުދޭތި!ރި ަދއްކަނީ.ާވހަކަގައި މި ބަޖެޓު ޖަލްސާ !ދާންކުރާތިނހަ  ްޝަވތު ނުދޭތި!ރި؛ ރައީސް

 . އެ މީހުންތިބިެވސް އެބަަގއި  ކުރޭ. އަދި ކޯޓުތަކު ރުބޭ  ެވސް  އެ މީހުން  ނަާގ މީހުން މިތާނަގއި ެވސް އެބަތިބި.ރިޝްަވތު

ެވސް އެްއެވސް ވަޒީާފއެއް މި ޤައުުމަގިއ   ހުރި އެކަކަށް  ްށފައިކޮަވއްކަން   މާލިއްާޔއިން  އި،ރިްޝަވތު ނަާގފަ  !ެވސް ބޭރުކުރޭ

ކޮސްޓު މިހާ ހަިއ  ލްއޮޕަޭރޝަނަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް !ކުަޑކުރަމާ ކޮސްޓް ލްނާގ އޮޕަޭރޝަނަނުާވނެ. ހިއޮެވެގން

  ! ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނޭ ،ނުދޭނަން. އަޅުަގނުޑ މި ޮގާވލަނީއް ބަޖެޓަކަށް އަުޅަގނޑު ޯވޓެ 

ަރއްޔިތުންނަށް ާރއްޖޭެގ  .  ޮހީވތުންނޭ  ނޫނޭ. ރާއްޖޭެގ ަރއްޔި  ނެއް ތި ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީން  ޮހިވފައި  ިތޔަ ބޭފުޅުން  !ިވސްނަްއޗޭ

ާވނެ. ެއހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑު ހަނދާންކޮށްދިނީ. އިއްޒަތްތެރި  ނުެވސް ؛. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްށޭާވނުކޯރުންހަރާ

ައިދ  ދަާވނެކަން. ނަހައް، ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ެގއްލުންާވނެ ޮގތަކަށްަގނޑަށް ޔަޤީންިއެގން އަޅުއިންނަވަ  ރައީސް ތިތާ

 ،ނުެވސް ނެތް އެއްޗެއް އުަފއްދަިއެގން ،ނުރައްކާ ކޯިލޝަނެއް ހަދައިެގން ،ސަރުކާރު ތެރޭގައި އެކި ޕާޓީަތއް ހަދައިެގން

 ،ދަިއެގންއްިއސްލާމްދީނޭ ކިަޔއިެގްނ އުޅޭ ްގރޫޕެްއ ވަ  ތެޭރަގއި ސަރުކާރު ،ސަުރާކރު ުގިޅެގންލަާތއި  ދައުރާއްޖޭ ައޑީ

ކުޯތ އިކޮނޮމިސްޓަކަށް ހުރީ މި ންތޯ. ކާދަންީވނޫއްމީ ދަންނަ މީހުން ަވއިކޮނޮ މެއް ނެތެއްނޫންތޯ.ބޭނުތްޖަހަން ރާމި ސަކަ

ިރޒަމް އަމި ރާއްޖޭެގ ޓުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ؟ޮއޕަރޭޓުކުރަންނަށް  މިަވުރެގ ބަޖެޓެއް އަުޅަގނޑުމެން  އިރާއްޖޭެގ ސަރުކާުރގަ 
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، މިއިން މިޔަރުތައް ކަނީ. އެހެންީވމާނޫން.  މަސްެވރިކަމުން މަހެއް ބޭނޭ ަވރެއް .ފަނާެވެގން އިންޑަސްޓްރީ މި ދަނީ

 31ޑިެވލޮޕްަވީނކީ ނޫން.  ޖެޓު ބޮޑުެވެގން މި ދަނީ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަބަދު ބަ ،އެްއެވސް ކަމެއް ރަނަގޅުނުޮކށް

މި  ސީ ކޮންޓިންޖެން ، މީެގފަހަރު  އަނެއްކާ ދެން އަންނަ ؛އެ ފަހަރު .މިލިއަން 31 މި ފަހަރު ؛މިލިއަން 37 ،މިލިއަން

އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމާ ހިނާގށޭ. ލިބޭ ހުރި ިވޔަފާރިތަކުން  ިވސްނަމާ! ރައީސް. ހިންަގާވ އަންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި  ފަހަރު

. ބިލިއަން ޑޮލަުރެގ ކަންބޫލުކުރެޭވނެ އަުޅަގނޑަށް ެއކަން ެއނޭގަގއަޅުަގނޑަށް އެނޭގ އެކަން ުކރަން. މަނިކުފާނަށް 

ަދޫގކުރަނީ. ނއުޅެނީ. އު  ން ފޭރޭތީ ކަމެްއ ނުެވެގްނ މިޖޭަގއި އެބަހުރި. ސަުރކާރުތަކުއެސެޓު އަުޅަގނޑު އަުތަގިއ މި ރާއް

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ިރސޯޓުތައް ހިންަގން ފަށައިފި. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މަސްބޭނުން މަނާކޮށްފި. ދެން 

ންބަރުންނަށް  އްޔިތުން މަޖިލީހުެގ މެ މި ރަ ؛ޮގތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ބަޖެޓެްއގައި ާވހަކަަދްއކަންޖެހޭ

ށް ާވހަކަދަްއކާ ަލއްާވީނކީ ނޫްނ. މިއީ ބަޖެޓަ  ެޗއްަގއި ޗުުކޗުކުބަޖެުޓ ސްޕީ  ،ދޭންީވ. ބަޖެޓު ސްޕީޗޭ  ގ ޓްރެއިނިން  ފުރަތަމަ

. ަރއްޔިުތންެގ މަޖީލީހުަގއި ަވރަށް ޒަާމންީވ މެންބަރެއް އަުޅަގނަޑކީ މި؛ ބަޖެޓުަގއި ައޅުަގނޑު ާވހަކަަދއްކާތާ އީމި ޮގތް.

  ުޝކުރިްއޔާ. ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެރުުވމުެގ ކުރީަގިއ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކެޔޮދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ތެރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

އެކަން ށް ނޑައަުޅަގ .ޑަށް ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް މަސައްކަތެއްނަގސް ފަށައިަގތުމުެގ ކުރީަގއި އަޅު ހުޙަޤީޤަތުގައި ބަ

ިގނަ  މަޖީލީހަށް ަވރަށް މި ،މިތަނަށް ،ިއަގންނަާވނެ ިގަވޑަނން. އެލާނައިންނަވަ ދެުވނީ. އަުޅަގނޑު ދަނުކުރެިވ ކުިރއަށް 

 ،ބަންދުވެ  ޭގ ،ިއއްވި  ންނާއި އަދި އެިކ ޮގްތޮގތަށް ޙުކުމްހުަޖލުގައި ަހއްޔަުރކޮށްފަިއާވ މީ ،ބަންދުަގިއާވ ފަރާތްތަކުން

އް ޔެ ކުުށެގ އަދަބަށް ލު މީހުންެގ ފޮނުާވ. އެ  ނޑަށް ސިޓީަގޅު ިގނަ ފަރާތްތަކުން އަ އްލިފަިއާވ ަވަރށްކަން ގެ މިނިަވން

ަވރަށް ިގަނ ެވސް އި ރި މެންބަރުންެގ ައރިހުަގތެއްޒަތްއިނޑަށް ޔަޤީން ތި އަދި އަުޅަގ .އް ހޯދުމަށްޔެލު ،ދިނުމަށްއިހޯދަ

 އެ އިލާއެއް އަބަުދެވސް ޢާ ހަތަރުތިން ދެރި މެންބަރަކު ނުހުންނާނެ ތެތް ިއއްޒައެްއެވސް .ެގންދާނެއިލާތަކުން އެދެމުންޢާ

ބަދަލެއް ހޯދުމަށް  ،އްލެއްޙަ ށްެގން އެކަމުެގ ހިތާމައެއް ނުަވތަ އެކަމަމީހުންެގ ކޮންމެެވސް މީހަކު ޖަލުގައި ހުރެ

ށް ައިއ ނޑައަުޅަގ ، އަޅުަގނުޑ،ންކަމުންތުން ނުހުންނާނެ. އެހެއަޅުަގނޑުެގ ހި ކުނުކުރާ ެއްއެވސް މެންބަރަކަތްމަސައް

ުގޅޭ ޮގތުން އަުޅަގނޑު   ކޮމިޓީން މިކަމާއެ  އަށް މި މަޖިލީހުެގ. ދެން  ރައިޓްސް ކޮމިޓީ  ހިުއމަން  ،ސިޓީތައް އެުކަގއި ފޮނުީވ

އި ކުށްތަކުގަ   ދިކުޚިލާފުާވ ޮގތަށް ކުދި  ރުޖޫޢީ އިންސާުފެގ ހަމަތަކާއި އަސާސްަތކާ  ،ާއއިލީލީ ަފރުާވހުތަ ؛ކައިީރަގއި ބުނަނީ

ޚިލާފު ދިުގ މުއްަދތުެގ ޙުކުމްތަުކަގއި ޖަލުަގިއ  ޔާއަދި މަތިމައްޗަްށ ކޮށަފަިއާވ އާދަ ،ދިުގ މުއްދަތަށް ޖަލު ޙުކުމްތަާކއި

ނޑަށް ފޮނުާވފަިއާވ އަުޅަގށް، ދަެދއްެގ ގައިދީންތަެކއް މަނިކުފާނައެތައް އަހަރުތަކެއް ުޙކުމް ހޭދަކޮށްފައިާވ ިގނަ އަ

 ރޖެންޑަ ރައިޓްސް އެންޑް ަވނަ ދުަވހު ހިއުމަން 2019 އޮކްޓޯބަރު  9އް ސިޓީއެ  12ެގ މައްޗަށް ެއކުލެޭވ ޝަކުާވަތކު
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މި ކޮމިޓީެގ  ،ލަތަްއ ބެލުމަށްފަހުެއ މައްސަ ؛ކޮމިޓީްނ ިވދާުޅަވނީ ޮގތުން އެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުާވފަިއާވ ަމއްަސލައާ ުގޅޭ 

ންނަނީ ާގނޫނީ އަދި ނިޒާީމ ެދެވން އައިދަލެއް ހޯއްޙަސަަލތަކަށް  މައަރި ިދރާސާތަކުން ފާހަަގާވހޯދުންތަކުެގ މައްޗަށް ކު

މި ސިީޓ  ،ޓްބޭފުޅުން މި ރިޕޯ އެުކަގިއ އެ  ކުރެުވމާމަށް އެ ކޮމިީޓެގ މެންބަރުންނަށް ފާހަަގބަދަލުތަކެއް ެގެނސްެގން ކަ

ާވ އެްއެޗއް ދަންނަާވލަން.   މީގައި  ންނަށްބޭފުޅު  ހުރީ ތި  މި  . އަުޅަގނޑު ހިތުލައި ފުހާސަ  2  އީ އަޅުަގނޑަށް މި ފޮނުަވނީ. މި

ޖަލުތަާކިއ )  2013/14ނޫނު ނަންބަރު  ާގލްެގ ފުރުޞަތު ކަށަަވރުކޮށްދިނުން.  ޤުާވ ފަރާތްތަކަށް ަލސްނުކޮށް ޕެރޯޕެރޯލް ޙައް

ޕެރޯްލެގ  ،ންސަބަބު ނުުކރުމުެގކަތްެގ ދަށުން ާގއިމުކޮށްފަިއާވ ޕެރޯލް ބޯޑު އެަކށީެގންާވ ޮގތަށް މަަސއް(ޕެރޯލްެގ ާގނޫނު

ރެ ިގނަ މީހުން އިންތިޒާރުގައި ތިބިކަްނ ުވއަށް  200ުނުވމުން ފުރުޞަތު ޙައްޤުާވ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކަށަަވރުކޮށްދީފައި

ފުރުޞަތަށް އެދުމުެގ ޒިންމާ  ސާފުކޮށް އެ ،ހަމަާވކަން ެވސް ޕެރޯލްއަށް ޝަރުތު އިުތރުންއެކޮމިޓީއަށް ފާހަަގޭވ. މީެގ

މާތު   މަޢުލޫޙަ ޞައްއެކަމުެގ  ،ވެ ތިކުރަން ދަމަތިކޮށްފައިުވމުން ޕެރޯލް ަޙއްުޤާވކަން ޔަޤީން ށް ދީއަޖަލުގައި ހުންނަ ަގއި

 ؛ކޮމިޓީެގ ހުށަހެޅުން  .އެދެެވނީ ޖަލުަގއި ހުންނަ މީހާއަށް އެކަނި  ށްނުލިބި އެތައް ބަޔަކު ތިބިކަން ެވސް ފާހަަގކުެރޭވ. ޕެރޯލަ

ކުރުމަށް ޕެރޯްލެގ ފުރުޞަތު ކަށަަވރު ،ލާޙުތައް ެގނެސްޞްންނަނިިވ އި ީވމާ، ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލްެގ ާގނޫނަށް އަ -1

ަވނަ މާއްާދ  121 ެގއި ޕެރޯލްެގ ާގނޫނުކާ. ޖަލުތައޭކޮމިޓީއަށް ފެނެ އެ ރަށް ފެށުމަށް އްކަތްތަެކއް މިހާރުން މިހާމަސަ

 122 ާގނޫުނެގ ްލެގޖަލުތަކާއި ޕެރޯ ކޮމިީޓއަށް ފެނޭ. ޮގތް ބަދަލުކުރުަމށް އެ ޕެރޯލް ބޯޑު ެއކުލެިވފަިއާވ ،ޙުކޮށްއިސްލާ

ޕެރޯލް  އި،ެޕރޯލް ޙައްޤުާވ ފަރާތްތައް ދެެނަގތުމަކީ ޕެރޯލް ބޯުޑެގ ޒިންާމއެއް ކަމަށް ހަދަ ،ަވނަ މާއްދާ އިޞްލާުޙކޮށް

ްއޔަތު ލިއޫމަސް   ހައިކޮށްދިނުމުެގ އެންމެއެ ފުރުޞަތު ކަަށަވރު  ިއ،އްސަލަ ބަލަމަ   އެ  ިއ،ޙައްޤުާވ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ައންަގ

ޕެރޯލް ބޯޑުން ތަބާާވންޖެހޭ  ، ލާޙުކޮށް ޞްަވނަ މާއްދާ އި 123އި ޕެރޯލްެގ ާގނޫުނެގ ޕެރޯލް ބޯޑާ މަތިކުރުން. ޖަލުތަކާ

ޮގތަށް  ކުރާމުއްބޯޑުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓާއެކު އާ  ޒިރީ އެހާމު އުސޫލުތަުކެގ ތެރޭަގިއ ޕެރޯލް ބޯޑުެގ މެންބަރުންެގ އްއާ

 އެާއއެީކގައި ިހއުމަންހަމަތެއް ކަނޑަެއޅުން. ކުރާނޭ ފަރާޓުކުރިއަށްދާ ޮގތް ރިޕޯ ކަތްތައް ުޑެގ މަަސއް ބޯ ،ބަދަލުކުރުމާއި

ުވރެ ށް އަ 600ކްލެމެންސީ ބޯުޑެގ މަސަްއކަތްތައް އަަވްސކުރުން. ކްލެެމންސީ ބޯޑަށް  ،ބުނަނީ  ރައިޓްސް ކޮމިޓީން މި

އި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ކަމުަގ  2ރުމަށް ތިބެނީ އެންމެ  ކުތައް ދިރާސާމި މައްސަލަ  ،ނަމަެވސް  ީވިގނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި

 އެހެންީވމަ  އްކަތް ަލސްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިޭވ. ދެން ކޮމިޓީގެ ދިނުމަށް ކުރެޭވ މަސަ ފުދީ އަދަބު ުލއިކޮށް މާ ،ުވމުން

ަގނޑު ހަރުދަނާކުރުން. ީވމާ، ކްލެމެންސީ ބޯޑުެގ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންާވ އިދާރީ އޮނި -2 ؛ންހުށަހެޅު

 ،ޕްޮރްގރާމާއިއިޖުތިމާޢީ ފަރުާވއަށް ޙުކުމްކުރުމުެގ  ،ކުރުމުެގ ޕްޮރްގރާމާއިާވައށް ޙުކުމްއިޖުތިމާޢީ ފަރު ،އެޮގތުން

އަނެއްހެން ެވސް  އަުޅަގނޑު ؛ތަޢާރަުފކުރުން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަން ޕްރޮްގރާމުރޑަިއަވ ،ނިންެގ ނިޒާާމއިބާޭގޕްލީ

ބައެއް ފަހަރަށް   ،އިޖުތިމާީއ ފަރުވާއަކީ  ؛. އިޖުތިމާޢީ ފަރުާވކަމަކަށް ދަންނަާވކަށް ނެތިން  ބަސްަތކެއް އިޭވ  އަޑު   މުކޮށްއާއް

މި ބާަވތުެގ ުޙކުމް  ،ކާރު ދޮންނަްނ ނުަވތަ ހުރިހާ މަެގްއ ކުނިަކހަން 100ިމސާލަކަށް  ؛ކުރެޭވ މުޖުތަމަޢުަގއިޙުކުމް

ައދި ޝަރުއީ ނިޒާމުން ބޭރުްނ  ، ަމއްޗަށް ބިާނެވފަިއާވއިންސާފުެގ އަސާސްަތކުެގ ލީލީ ފަރުާވާއއި ރުޖޫޢީހުތަ އެބައާދޭ.
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 ، ޮގެތއްަގއި ުކދި ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނާއިޞަާޚއް  ،ުވުމެގ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެޭވ ނިޒާމުތައް ާގއިމުެވފަިއނުުވމަކީޙުލާޞްއި

ން އެހެންީވމަ، ކޮމިޓީ ެވ.ށް އޮތް ހުރަެހކެ ެގނައުމަށް ައނބުރާޢަކޮށް މުޖުތަމަޙުލާޞްލަ ޮގތެްއަގިއ ކުްށެވރިން އިޖުމު

 ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓެންސިްނގ  ،ރާމްކުރުމުެގ ޕްޮރްގީވމާ، އިޖުތިމާއީ ފަރުާވއަްށ ޙުކުމް ؛ަވނަ ހުށަހެޅުމަކީ  3ހުށަހަޅާ 

 ކުރުން.ޙުލާޞް އިޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ ާގނޫނުތައް ހިންުގމަށް ފުރުަޞތު ލިބޭނޭހެން  ޝަން ޕްޮރުގރާމުރަޑއިަވ ؛ރާމްޕްރޮްގ

ަވނަ  4ކޮމިޓީެގ  ޒްަގއި ާގިއމުކުރުން.ތައް ހިންާގނޭ ނިޒާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާއަދި މީެގ މި ޕްރޮުގރާމު

ްއ ެގ ިނޒާމެބާގެއިނިންީވ އެންމެ އަަވސް ފުރުޞަތެއްަގއި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުން ޕްލީ ،ކީޙަލާޞްއި

ފަރުާވ ލިބޭޭނ  ވާއަްށ ޙުކުމްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ަލސްނުކޮށްކެީތެގ މައްސަލަތަުކގައި ފަރު ގާއިމުކުރުން. މަސްތުާވތަ

އި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކުަގއި އެންމެ ިގނައީ ަމސްތުާވތަކެތި ބޭނުންކުރުމުެގ ޔާކުށުެގ ެވށީގަ   އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

 ،ކުށް މަދުކުރުމަާށއި ،ެވފައި ހުރި ކުށްތައް ކުރާ މީހުން ކަމަށްުގޅުން ާވަތކެތި ބޭނުންކުރުމާިއ މަސްތުޔާމައްސަލަތަކުގަ 

  ޢީ އަދި ޖިނާ .ެވކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަށް އެންމެ ބޭނުންެވފައިާވ އެއް ކަމަީކ ރީހެބިލިޓޭޝަން ފުރުޞަތުތައް ފަހިުވމެ

ބޮޑު އެއް އަސްލަކީ ެވްސ ންެމ ެގ އެިގަނުވމު ޒް އޮފެންޑާރޓް ދުލުެގ ނިޒާމުގައި ތަކުރާރުޮކށް ކުށްކުރާ މީހުން، ރިޕީޢަ

ަވނަ ހުށަހެޅުން.   5، ކޮމިޓީެގ  އެހެންީވމާ  .ެވފުރުޞަތު ނުލިބުމެ  ެގތަކަށް ތަހުލީލީ ފަރުާވމަސްތުާވތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތް

ިކ ސެންޓަރުތައް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ފަރުާވދެޭވ، ރާއްޭޖެގ އެޕްރައިަވަޓއިޒޭޝަން ުއސޫލުން ރީހެބިލިޓޭޝަން 

އްލު  ޙަީވާމ، ިއސްެވދެންނެުވނު ކަްނކަމުެގ ެތރެއިން މި މަޖިލީހުން  ސަރަހައްދުތަކުަގއި ގާއިމުކުރުުމެގ މަުގ ފަހިކުރުން.

 އް ެގނެސްެގްނ ފަރުާވ ހޯދޭނޭ ކަންކަމުގައިތަޙުލާޞްކޮށް ާގނޫނުތަކަށް ެގންނާންޖެހޭ އިޞަޚާއް  ؛ހޯދައިދެޭވނޭ ކަންކަމަށް

ކަށް އިްއޒަތްތެރި ޔަކުރެިވދާނޭ ޮގތުެގ ލަފަެދޭވނޭ ޮގތަށް އިންތިޒާމު ނިޒާމީ ބަދަލުތަކަށް ާވިގހުރި  ދެން  ،ކުރިއަށްދާނޭ ޮގާތއި

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖަލަކީ  ؛ހަަގކޮށްލަން ޭބނުންއަޅުަގނޑު ފާ  ން މި އެދެނީ.އަޅުަގނޑު ާގުތަގއި ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު މި ސިޓީ

ުކރާ ކިއްާލއަކަށް ެވފައި އޮތް ދާ މީހުން ރެކްރޫޓު ޓު ހަނުގރާމައަށްއެިކއެކި ޓެރަރިސް  ،ހަނުގރާަމއަށް އިއިދާއާ ޤައަލް

ން ތަ އެ ެވސް ހުރިހާ ބާަވެތްއެގ ކަްނކަން ެވސްހެން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޖަލަީކ ޑްރަުގެގ ިވޔަފާިރއާިއ އަދި ެއހެނިތަނެއް. 

އަޅުަގނޑު ؛ . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތޮއްޖެހިފައި އޮތް ތަނެއް. ަވރަށް ިގަނ މީހުން ތިބި ތަނެއް  ،މެދުެވރިެވެގން ހިނާގ

ފިލުވައިދޭކަށް އިތުުރ މާހިރެއް ބޭނުމެއް ނޫން.  ާވހަކަ އޮޅުން އަުޅަގނޑަށް މި ،ާވހަކަ ދަންނަާވކަށް ާގތުަގއި މި

ެއއްެވްސ  ެގތަނުަގއި. އަުޅަގނޑުމެން ފައިާވނީ އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ައޅުަގނޑުެގ ހަޔާުތެގ ބޮުޑ ބަެއއް ހޭދަކޮށްއެ

ނުަވތަ އަންހެނަކު ރޮމުން،  ؛ތިމަންނާެގ ދަރިފުޅު ުކ ރޮމުންޔައައިސް މަންމަ ،މިއަދަކު ބުނެޭވަކށެއް ނެތް ންބަރަކަށްމެ

 ވެއްޭޖ މިހާރު ޖަލުގައި އޮންނަތާ. އަހަރު 12ތިމަންނާެގ ފިރިމީހާ  ،ެގން އަިއސްދަރިފުޅު ޮގަވއި އަންހެނުން ރޮމުން ކުޑަ

އަެނއް ކަމެއް ނުެވއޭ. މި ާވހަކަތައް އަޅުަގނޑުމެންެގ ނުލިބެއޭ، އަނެއް ކަމެއް ނުެވއޭ،  އޭނާއަކަށް ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތެްއ  

ޭއެގްނ  ރުން ާގތުަގިއ ތަުކރާރުކޮށް ދެންނެީވމާތިަޔ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަ ،މީހުންެގ ަވީކލުންެގ ާގުތަގއި  އެ ،ރައްޔިތުން

 ފޯނުކޮށްލާފައި އޭނާެގ ައއި.ޑީ ނަންބަރު ފޮނުާވލުމެއް ބޭފުޅާއަށްހުންނަާވ  ކޮންމެހެނެއް ޖަލާއި ހަާވލުެވ  ،ކުރަްއާވންީވ ކަމަކީ 
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އެ  އި،ން ހަމަޖައްސަކުރުމުެގ އިންތިޒާެމއް އަުޅަގނޑުމެޙުލާ ޞްމިއީ ކުރަްއާވންީވ ކަމަކީ. މިކަން އި ނޫން އިނޭގތޯ.

  އަުޅަގނޑުމެން ެގންނާންީވ.އިންތިޒާމަށް ެއ މަަގށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ހުރިހާ ހިންުގމެއް، ސަރުކާުރެގ ހުރިހާ ހިންުގމެއް 

ޒް ހަާވުލެވަވޑަިއަގންނަާވަފިއ އަޅުަގނޑު ައޑުއެިހން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ ؛ތުަގއި ނުފެނުނުޙަޤީޤައަޅުަގނޑަކަެށއް  

ކުރަްނ ދުމީއްލާ ރޫލްސްއާ އެްއޮގތަށް ޖަލުެގ ކަންތައްތައް ެގންދިއުން އެއީ އަމާޒެއް ކަމަށް ިވދާުޅިވ ައޑު. އަުޅަގނޑު އުމަންޑޭ

ން ހުންނާނެކަން. އަޅުަގނޑު ޤީ އަުޅަގނޑަށް ޔަ  ްޒަގއި އެަބހުރި ކަމަށް.އޮފް ހޯމް އެފެއާ   ރީއެ އަާމޒު އަދި ެވްސ މިނިސްޓް

 ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށާިއ ެއ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން.ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 

ެލޭވ އިެއކުލަވަ ދެ ކޮމިޓީ އެއްެވ  އި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއާޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއާ  ،އަޅުަގނޑުެގ ނިންމުމަކީ

ތައް މި ޙުލާޞްއެ އި ،ކޮށްތައް ޑްރާްފޓުޙުލާޞްތައް ފާހަަގކޮށް، އެ އި ޙުލާޞްކުޑަކޮމިީޓއަކުން ާގނޫނަށް ެގްނނާންޖެހޭ އި

 ެގނެޭވ ބަދަލުތައް ންކަމަށް މިޑަށާއި އެހެން ކައަދި ޕެޯރލް ބޯ ށް ހުށަހަޅައިދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްދިނުން.ހަމަޖިލީ

 ،ފޯމުތައް ެވސް  ،އޭެގ ކަރުދާްސތައް ެވސް ،އޭެގ އުސޫލުތަާކއި ،ޭއެގ ަގާވއިދުތަާކއި ،ެގންދާނެ އިންތިޒާމުތައް ކުރިއަށް 

 ިއ،ތައްޔާރުކޮށްދީފަ  ހުރިހާ އެްއޗެއް އަުޅަގނޑުމެން  މި  ،ާކޑާއި  ، ިވޒިޓިްނގ ތަކާއި ްޓީވޓަރު އެަކއުންޓު  ، ނަންބަރުތަކާއިފޯނު

ކުރަްއަވއިެގން މި ބެހޭ ފަރާތުަގއި މި އެްއޗެތި މިޮގުތަގއި ތައްޔާރު   ހަާވލުކުރުން ނުަވތަ ކަމާ  ބެހޭ ފަރާތާ  ސަރުކާރުެގ ކަމާ

ރިޕޯޓް މި  ުކރައްާވށޭ އަުޅަގނޑުމެން ސާފުބަހުން ދެންނެުވން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު މިމަުގން މި ޮގތަށް މަސައްކަތް 

މި ސިީޓ މި ފޮނުަވނީ ޖުޑިޝަީރ ކޮިމޓީއާިއ އަދި ިހއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޓީ، ެދ ކޮމިޓީ އެުކަގިއ ؛  ޖުޑިޝަރީފޮނުަވނީ

އަރުަވނީ ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު   ނިންމުމަށް.މަޝްަވރާކޮށް ޮގތެއް

  ޤާސިމަށް.

 

 ުވން:ސައިން ޤާސިމް ާވހަކަދެްއކެކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙު

ސަރުކާރު ބޭނުންާވ ޮގތަްށ  މިއީ މި  ،ނަމަެވސް ވެއްޖެ. މި ސަރުކާރަށް އެްއ އަަހރު .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

ެޖ ލާމަރުކަޒީ ޮގތުން ާރއް  އޮތީ  ހަދާފައި މި  ކަން ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން. މި ބަޖެޓުހަދާފައި އޮތް ފުރަތަމަ ބަޖެޓު

ިމ   ފާހަަގކޮށްލަން.  އެންމެ ުފރިހަމައަށް ބާރުދީެގން ހަދާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަުމަގއި ެވސް އަޅުަގނޑު  ތަރައްޤީކުރެްއުވމަށް

ަމޖިލީހުެގ ބަޖެޓް ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރަށާއި އަދި އެ ކޮމިޓީެގ  ބަޖެޓުެގ މަސައްކަުތގައި ބުަރކޮށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްިވ

ތެިރ ޞްލާޚްބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު އި  އިތުރު ދެން މި ބަޖެޓާއެކު މަސައްކަތްކޮްށދެއްިވ ހުރިހާ  މެންބަރުންނަށާއި އަދި

މަރުކަޒީ ޮގތުން ބާރުތަްއ  ،ޮއތީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިވދާޅުަވނީ ރާްއޖެއަށް ތަރައްޤީނުެވފައި މި ޝުކުރެއް ދަންނަަވން.

އަިދ  ،ރާތަކަށްއަދި ާދއި ،އަތޮޅުަތކަށް ،ކިކޮށްަކޒީ ޮގތުން ބާރުތައް ަވކިވަ ރާއްޖެ ަތރައްޤީާވނީ ލާމަރު އެއްތަންކޮްށެގންނޭ.

ބަޖެޓުގައި ަކއުންސިލުތަކަށް ހަމަ  މި ،އަޅުަގނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ  .މަށްބާރުީދެގން ކަ އެ ތަކަށްކައުންސިލު

ުގނަ އަނެއްަބއި ކައުންސިލުތަކަްށ   3ަތކަށް  އުންސިލުބައެއް ކަ  ބޮޑުތަނުން ބާރު ދިނުމުެގ ނިަޔތުަގިއ ބަޖެޓު ދީފައި އެބައޮތް.
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މީހުންެގ  އެ ،ަތްއ ބާރުެވރިކޮށްބޭނުންފުޅުާވނީ ކައުންސިލު ،ބަޖެޓު ބޮޑުކޮށްެދްއާވފައި އޮތީ. މީެގ މާނަައކީދެުގނައަށް 

 އެބައޮތް. ދަރަނި .އްފުޅެތެދު ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މީހުންެގ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމޭ. އެ ،ތެދުެވ މަްއޗަށްއަމިއްލަ ފައި

 އިންތިޚާބުތަކާ  ،ތަނަކީ ދިޔަރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މީެގ ކު. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްމި ބަޖެޓުގައި ދަރަނިޭވ. 

 ލައި،ޖަހާ  ކަޑަ  ،އިޯރނު ދަމާލަ  ،އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންނުިވ ކަމަށް ިވޔަސް  ނޫނިއްޔާ  ،އިމާރާތްކުރުމުެގ ނިޔަތުަގއި ދިމާކޮށް  

ހަމަ މިހެންމެ  .އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ލާފައި ހުންނަ ތަންތަން.އިޖަހަ ހުރޭ ބައެއް ފަހަރު ކަޑަ އަދި ބަނދަރުގައި ެވސް

ުސެރ ންަވރަށް ކުރީ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ،ިއއްެޔއަކު ަދއްކާ ާވހަކައެއް ނޫން ،މިއިއްޔަކީ މިއަދަކު ؛ފެނާއި ނަރުދަމާ

ބައެއް ރަށްރަށަށް އެބަހުރި އިނޭގތޯ   ްއކަމުންދަނީ.ަގއި ދަމާެގ ާވހަކަ ރާއްޖޭެގ ރަށްަރށުމި ރާއްޖޭަގއި ފެނާއި ނަރުދަ  ެވސް

ފެނާއި ނަރުދަމާ   ގައިމު ެވސްހަމަ  ަގއިރަށުރަށް  ތަނެއް. އެ  ނޭނެގ މިހާރު ވީ   .  ބާޖުތަކުަގއި ެގންޮގސް ހޮޅިތަްއ ބަހައްޓާފަ

ެގ ބަނދަރު ހަދަންޖެހިފައި  ރަށްަތކުިގނަ ؛ތަކުެގ ބަނދަރުރަށް ެގ ާރއްޖޭ .އިްއަޒތްތެރި ރައީސްެއއް ނެތް. ާގއިމުކުެރިވފަ

ބަޖެޓުން އަުޅަގނޑުމެން  މި ރަށްަތކުަގއި ފެނާިއ ނަރުދަމާ ނެތް. 95%ފެނާިއ ނަރުދަމާ ިގނަ ަރށްތަކުަގއި ނެތް.  އޮތީ.

 ބަޖެޓުން މި  މި މިލިއަނުން 50މިލިއަނުން،  40މިލިައނުން،  100 އުޅެނީ މިކަހަލަ ބޮޑެތި ހޭދަތައް. ކުރަން މި

މް މުޙައްމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީ ދަރަނިާވނެކަން ަގޫބލުކުރަންޖެހޭ. ،މަސައްކަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ކުރާއިރު

މާ ާރއްޖޭެގ ެއއްެވްސ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަ ،ދުަވހުެގ ތެޭރގައި ިމކަހަލަ ަކންތައްތައްއަހަރު  3 ،ިވދާުޅަވނީ ޙްޞާލި

 އެ  ؛ދަރަނިއެ  ،ބަޖެޓުން. ެއހެންކަމުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަެކއް ކުރަންޖެހޭ މި ،އެހެންކަމަށްަވންޏާ ށް. ކަމަންނާނެނޭޅި ނޯ

ާވ ދަރަންޏަކީ އެއީ ަގބޫުލުކރެޭވ ދަރަންޏެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ބަލަިއެގން އަުޅަގނޑު މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުރަން 

 ކައުންސިލު  އިންތިޚާބު ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އޮތީ ކައުންސިލު އަށް މިރިކު ،އޮތީ . ދެން މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި ޕާީޓއަީކ މިއީ  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އިންތިޚާބަށް ެވްސ ތަްއޔާރުުވމުެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ބަޖެޓަީކ ހަމަ މި ބަޖެޓު

ާވ ފައިދާ، އަދި މިއަށް   މިޓުންށް މި ބަޖެތަކަކައުންސިލު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފުއްދާ ާޕޓީއެއް. އެ ަވޢުދު ،ަވޢުދުެވ

މު  ންއެހެންެވެގން ކުިރއަށް އޮތް ަކއުްނސިލު މިއީ ަވރަށް މުހި އަހުލުެވިރެވފައި ތިބި ބަޔަކު ެވސް ތިބީ މި ޕާޓީގައި.

 ،ހަަކއަކީ ންނަާވ ާވއެމް.ޑީ.ީޕއަށް. އެއީ މިދަ ،މިއީ މި ޕާޓީއަށް ؛އަޅުަގނޑު ދަންނަަވންކަުމގައި ެވސް  ކައުންސިލެއް 

ެވްސ މި މިހާރު މި ކުރަން އުޭޅ މަސައްކަތަށް އަހުލުެވިރެވފަިއ ތިބީ މި ޕާޓީެގ މެންބަރުން ކަމަށް. އަދި ނޑުމެންއަޅުަގ

ެވްސ  ، ައޅުަގނޑު އެެދނީ ހުރިހާ ރަށެއްެގ. އެހެންކަމުންކަންޕާޓީ ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ރަށްރަށުެގ ަކއުންސިލަރުން

ބަޖެޓުެގ ތެެރއިން އެ  ، ތިބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައިާވބަޖެޓު ިވދާޅުވެ މި ސް މަ މިހާރުން ފެށިެގން ެވކައުންސިލަރުން ހަ

ދެްނ  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިއުން.، ކުރިައށް ހިންޭގނެ ޮގތަކަށް އަަވހަށް މަސައްކަތްތައް ޭރިވެގންއި މަސައްކަތްތައް ާރަވ

ަގނޑުމެން އެަބ ބައިަވރު މަސައްކަތްަތކެްއ އަޅު އި  އިންތިޚާބު ނެުގމަށްޓަކަ  ރިއަްށ އޮތް ކައުންސިލުކު  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

ފައިދާ ީމެގން  ،ަހާވލުކުިރއެއް ކަމަކު ކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކިަތންމެ ރަނަގޅު ބަޖެޓެއް ހަދާަފއި އަދި ކައުންސިލާ

 އިެގން. ނޫނިއްޔާއަުޅަގނޑުމެން ހޯދަ ރަށްތަކުަގއިތަކެއް ރާއްޖޭެގ ންސިލުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނީ އަޅަުގނޑުމެންެގ ަކއު
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 އަުޅަގނޑު ހިތްބިރުަގނޭ.ތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން ފޭލްެވދާނެ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި  ކައުންސިލަށް ދޫކޮށްލާ ބަޖެޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް  

 ށް ޅުަގނޑައަ ،ކުރަން. އެހެންކަމުންމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުއަޅުަގނޑު މި ބަޖެޓަށް ހަ  . އެހެންެވ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ  އަދާކުރަމުން އަުޅަގނުޑެގ ާވހަކަ ނިންމާލަން. ށްޓަަކއި ޝުުކރުފުރުޞަތަދެއްިވ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ އަރުަވނީ ދުާވފަރު ދާއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މެންބަރަށް. 

 

 އިރާެގ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ރު ދާދުާވފަ

 މި ރާއްޖެއަށް  ގެ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަކީ ައޅުަގނޑުމެން ަވނަ އަހަރަށް ަލފާކުރެޭވ 2002 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ކުރެިވަފއިަވނީ ޞަ ޚާއް ފިޔާރު ބިިލއަން 10  ބަޖެޓުަގއިރުފިާޔެގ ބޮޑުބިލިއަން  37މީދުތަެކއް ެގނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް. އްއު

ެގ ޮގުތގައި ހިންުގމަްށ ލިޔެިވފައި، ޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ ޕްރޮޖެކްޓު ޕްރޮޖެކްޓު 911 ތަކަށް.ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕެގ ޕްރޮޖެކްޓު

 އަދި އޭެގ އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފެންނަނީ  ދޭ ްގރާންޓުެގ ތެރެއިން ިއތުރަށް ކައުންސިލުތަކަށްޭއެގ ،އިުރަގއި ލިޔެިވފައި އޮތް

 ،ބާރުތައް ދޫކޮށްލުމުެގ ސިޔާސަތުެގ ދަށުން ތަން. ނެތަެކއް ރަށްރަށުގައި ހިންިގެގންދާ އެތައް ޕްރޮޖެކްޓުއިތުރު 

ތަކަްށ ފެންނަނީ ކައުންސިލު  ނޑުމެންނަށް މިަގަވޢުދުެގ ދަށުން އަޅު ެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާރުތައް ދޫކޮށްލުމުެގ ސިޔާސަތު 

އަހަރަށް   4ފާއިތުިވ    ،ދުާވފަރަށް ބަލާއިރުއެޮގތުން    ތަން.  ެގންދާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ދެިވ  ުގރާންޓުތަުކެގ ޮގުތަގއި  ؛ބޮޑެތި

 އަދި 3.17ގައި  2018މިލިއަން ރުިފޔާ.  2.3ަވނަ އަހަުރ ދުާވފަރުެގ ަކއުންސިލަށް ިލބިފައިަވނީ  2017 ،ބަލާއިރު

ރު މިލިއަން ރުފިޔާ ުދާވފަ 15.67 .ނަ ބޮޑުުގ 5ަވނަ އަަހރު މީެގ  2020 .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 3.35ަގއި  2019

 އްލު ނުލިބި ޙަ ދުާވފަރުަގއި  އިފެންނަނީ ކައުންސިލުަގ ކައުންސިލަށް ލިބިެގން އެބަދޭ. އެާއއެުކގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

ަގނޑަްށ ިމލިއަން ރުފިޔާ އަޅު  15ޭވެނ ރަނަގުޅ ބަޖެޓެއްެގ ޮގުތަގިއ މި އްލު ހޯދައިދެޙަ ހުރި އެތައް ަމއްސަލަތަކަށް 

ެއއް ދަންފަޅިއަްށ  ސުޫކލުތައް ،ލީމީ ނިާޒމު ރަނަގޅުކުރުމަށްޢުހަމައެާއއެުކަގިއ ދުާވފަރުެގ ތަފާހަަގކުރެޭވ. 

ނަގމުންދާ އަހަރަކީ ެވސް މި ހި ،ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުކުރެިވފަިއާވކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ފާއިތުިވ

 ަވރަށް ޮބޑެތި ައޅާުލންތަކެއް ލިބިފަިއާވ އަހަެރއް.  ުސކޫލުތަކަށްޒާމު ރަނަގޅުކުރުމަށް   ނިީލމީޢުތަ  ،ދުާވފަރުެގ ުސކޫލުތަކަށް

 ކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ައޅުަގނޑު ުޝކުރު އަދާކުރަން.ޔުެއޑި ކޮށްޞައަދި ާޚއް ،އެކަމަށްޓަަކއި މިއަުދެގ ސަުރކާރަށް

 ،ފަރުެގ ޒުާވނުންނަށްދުާވފަރުެގ ުޒާވނުންނަށް. ާވދު މި ބަެޖޓު އެންމެ ބޮޑު އުފަެލއް ިލބެނީ .ރައީސްތްތެރި އިްއޒަ

މިލިއަން ރުިފޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިެގންދާކަީމ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު  8 މަރުކަޒަކަށް ޢީކޮށް އިޖުތިމާޞަޚާއް

ަވުގތު ން ހުސްުޒާވނު އްލު ލިބިެގންދާެނ ކަމެއް.ޙަބޮޑު މަްއސަލައަށް ުޒާވނުންނަށް ދިމާެވފައިާވ އެންމެ  ،ދިމާެވފައިވާ 
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  ތެއް.ޙަޤީޤަޅު ޮގތްތަކެއް ނެތިެގން ޯގޅިއެޅެމުންދާަކމީ ދުާވފަރުގައި މިއަދު ފެންނަން އޮތް ހޭދަކުރާނޭ ރަނަގ

މަސައްކަތަށް އިތުރު  އްލު ހޯދަން އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރާޙައެކުަގއި މިކަމަށް  ެގ ބަޖެޓާ 2020 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

އް ހުއްޓިފައި މި ަވނީ ބިން މީދެއްެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް އު އެއާެއކުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކަމެއް ލިބިެގންދާނެ. ހަމަފުރިހަމަ

ިމ  ،ކުރެިވފަިއޭވ. ހަމަެއއާެއކުަގއި މި ބަޖެޓަކީއަހަރު ެވސް ބަޖެޓު ޓަކަިއ މިހިއްކުމަށް ޕްރޮޖެކްޓަށް. ބިންހިއްކުމުެގ 

ެގ ބަޖެޓުން 2020.  ަވނީ ނިމުމެއް ެގނެިވފަ  މިއަދު މި  ށްބުނުމަކަމަށް ހެޔޮަވރު އަދަދު ނޫން ަކމަށް މި ފަރާތްތަކުން ބުނާ

 .ފުރިހަމަެވެގންދާނެކަމީ މިއަދު ދުާވފަރުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ަވރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ،މި ކަންތައް ހާސިލުެވެގން

އޮތުމަކީ ދުާވފަުރ  ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ދުާވފަރުެގ މަުގ ހެދުމަށް އަދަދެއް ކަނޑަނޭޅި 2019 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 .ދެ ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓެއް،  ދެ ސަރުކާރުން  ،ަވނަ ައހަރުެގ ބަޖެޓަކީ  2019  ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ަވރަށް ބޮޑު ދެރައެއް.

ޓަކައި ބިން ހިއްކުމުެގ ލިޙްެގ ލިބުނު ފުރުޞަތުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ދުާވފަރަށްޞާރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

. ޓުމަުގ ހެދުމުެގ ޕްރޮޖެކް،އިތުެވދިޔަ ސަރުކާރުން ހިންަގމުންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެީއ  ފާ  ،ކަމުަގއި ިވަޔސްމެނުނުހި  ކްޓުޕްރޮޖެ

އަނބުާރ  ،ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުން އުނިކުރެިވފަިއާވަކން. އަނެއްާކެވސް 2019 ހިތާމަޔަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓް ،ނަމަެވސް

މައްސަލަތަކަށް  ިގނަ ލަ . މިއާއެުކަގއި ދުާވފަރުަގއި ހުރި ޖުމުން ހިމަނާފަަވނީ އެކަ ެގ ބަޖެޓަށް އަޅުަގނޑުމެން މ2020ި

ގައި ަތފާތުކޮށް ފެންނާނެކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނޑަްށ  2020އަުޅަގނޑުމެން ެއދޭ ބަދަލުތަކެއް  ،ޙައްލު ލިބި

ރި މީހެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑަށް ކުއަޅުަގނަޑކީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތް .އެބައޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

އިުތެވދިޔަ އަހަރުތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ބައްދަުލކުރި ހުރިހާ މުއައްސަާސއަކުން ެވސް ފާ  ،މު އެއް ކަމަކީންފާހަަގިވ އެންމެ މުހި

 ފާހަަގކުރި. ންބަލާއިރު އެ މުައއްސަސާަތއް ހިންުގމަށް ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމަށް ރަނަގޅު ބަޖެޓެއް ލިބިފައިާވކައަޅާ

ކުރުމަށް ބޭނުންާވ އިތުުރ ހަމައެކަނި އެބޭފުޅުން އަޕްްގޭރޑު ،އިތުރު އަދަދަކަށް ިގނަ މުައއްސަސާތަކުން އެދިފަިއަވނީ

މި ަބޖެޓުެގ ސަބަބުން ހިންުގމަށް ެއއްެވްސ ދަތިތަކެއް ދިމާުނާވނެ  ؛ކަންކަމަށް. ހިންުގމަށް ެއއްެވްސ ދަތިކަމެއް ދިމާނުާވނެ

ހުރިހާ   މިއަންނަ އަހަރު މި ،ފެންނަނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއެހެންީވމާ،  . މުއައްސަސާތަުކން ފާހަަގކުރިކަމަށް ހުރިހާ

އަދި ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ރަނަގޅު   ،މަސައްކަްތތައް ރަނަގޅުކުެރިވ  ،އަަވްސެވ  މުއައްސަސާަތކުެގ މަސަްއކަތުެގ ސްޕީޑު

ަވނީ  އިންަކމް ޓެކްސް އިއްޔެ މި ؛ޑުމެން އުފާލާއެކު ފާހަަގކުރަންަގނދެޭވނެ ކަމަށް. އަޅުއުޖާލާ ދުަވސްތަކެއް ހޯދައި

އެއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވަރށް ބޮޑު ޮގންޖެހުމެއް އޮތް ސިޔާސަތެއް. ައޅުަގނޑުމެން އެ  އިންކަމް ޓެކްސް  .ފާސްކުރެިވފަ

. ްއ މި ރާއްޖެއަކު ނުނެޭގނޭކްސެ އިންކަމް ޓެ ،ސިޔާސަތު ިވއްކަމުންދިަޔއިރު ެވސް ަވރަށް ިގނަ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރި

ރީ މަހުން  ނަަވޖަ ެގއިރާދަކުެރްއިވްއޔާ މިއަންނަ އަހަރު ،ނުެވ އޮތް ކަެމއް ެވސްއިތުެވފިޔަ ދެ ދައުރުެގ މަަސއްކަތުން ފާ

، ފެށިެގން އެކަްނ އެދަނީ ަތންފީޒުެވެގން. ހަމައެާއއެުކަގިއ މި ބަޖެޓުަގިއ ޖެހިފައި ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ްއެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން މިއަންނަ އަހަރު ބޯނަސެ  .ޕީ.އާްރ،ީސެގ ެގއްލިަފއިާވ ަފއިސާތަުކެގ ާވހަކަ ެވސްމް.އެމް.އެ

 ،ޖެހިފައިާވތީ   ގައިމަޖިލީހުަގއި ތިބި ބައެއް މެންބަރުންެގ ެވސް މި ފައިސާ  މިއަދު ؛އަދި މަޖިލީހުެގ  .އެ ފައިސާ ހޯދިެގންދާނެ
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ކިބައިން ެއދެން. އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެިރ  ެގޖެހޭ އެއްެޗއް ހޯދުމަށް އިއްަޒތްތެރި ރައީސްން ހޯދަ އެ ފަރާތްތަކުން ެވސް

އެ ފައިާސަގއި ޖެހުނު މި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން    ،މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑަށް ައޑުިއުވނު  ،ރައީސަށް ދަންނަާވލަން ބޭނުން

އެންމެންނަށް އެނޭގނެ  އަުޅަގނޑުެމން ިއ،ނުކުރަްއަވން ލަސްުމންދާ ކަމަށް. އެހެންެވ އެކަަވދައްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހޯ

ެދއްުވމަށް ޮގތުަގއި ހައްަދވައި ެގމި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިުތން ބަލައިަގންނަ މަޖިލީހެއް ،މި މަޖިލީހަީކ ތާހިރު ،ޮގތް ހައްދަަވއި

 ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ޔާރި

ށް މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި   ދާިއރާެގ ެގމަނަފުށި ؛އަރުަވނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު  .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު

ށް  ުގިޅެގން މި ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަ އެރުުވމުެގ ކުރިން ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސެގ މައްސަަލއާފުރުޞަތު

ސްޓޯލެން  އެދުނީއެކަން އަޅުަގނޑުމެން ސާފުުކރަންެވެގން  ؛މިންަވަރކަށް ފައިާސ ލިބިފައިޭވތޯ ުނަވތަ ނުޭވތޯ  ްއެވސްއެ

އެ   ،ނުަވތަ ެގއްލިފަިއާވ ފައިސާ ހޯދާ ކޮމިޝަނަށް. އަދި އަޅުަގނޑު މި އުއްމީދުކުރަނީއެސެޓް ރިަކަވރީ ޕްރޮްގރާމުަގިއ،  

އެ ކޮމިޝަނަށް ދަޢުާވކުރަން ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ބަެއްއެގ  ،ޤުތައް އަަވހަށް ނިމިހިންަގމުން ެގންދާ ތަޙުޤީ ކޮމިޝަނުން

އަުޅަގނޑަށް ެވްސ   .ާހެވސް އަަވސް މުއްދަެތްއެގ ތެރޭަގއި ެގންޮގސް ނިންމޭނެ ކަމަށްކަންތައް ީވ  ރުމުެގމައްޗަށް ދަޢުާވކު

ެއީއ  ،މަތުކުރެިވފައިާވއިރުހުެގ މެންބަރުންނަށް ތުޖިލީހުމި މަ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ފާހަަގކުރަްއާވ ނުކުތާ ފާަހަގޭވ

ނަށް ނުަވތަ ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަްށ ެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންހުބަރުންނެއްކަން މި މަޖިލީކޮން މަން

މެންބަރުންނަށް. އެހެންީވމާ، މީަގިއ  87މަތު ެއ ރައްދުަވނީ ހުތު ،ިވްއޔާ ުނަގންނަާވ ކަމަްށ ަވނީސާފުެވަވޑައި

ެގއްލިފަިއާވ  ،ސާދާކޮށް ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ ހިތް ނުތަނަަވްސާވނެ މިކަން ސާފުނުެވ އޮތްހާ ހިނަދކު. އަުޅަގނޑު ސާފު

އަދި ފުލުސް  ،ތުެގ ފައިސާ ހޯދާ ކޮމިޝަންެގ ކިބައިން ަވރަށް ައދަބުެވރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު އެދެންދައުލަ

އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ފައިާސަގއި  ،އަރިހުން ެވސް އެދެން އުޓަރ ޖެނެރަލްއަިދ ޕްރޮސިކި ،އޮފީހުގައި ެވސް އެދެން

ދެހެރޭ. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުގައި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ އިއުުފލަ ޮގތުން ދަޢުާވ ފަރާތްތަކާ ުގޅޭ އިޖެހިފައިާވ އެންމެހަ

 ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ެވސް  ،ހަށް ެވސްފައިސާަގއި ޖެހިފައިާވ މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް ފުލުސް އޮފީ

މާތު ލިބިފައި އޮތް އެ ފައިސާ ހޯދާ ކޮމިޝަނަށް ެވސް އިނޭގނެ. އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫ ،ކޮމިޝަނަށް ެވސް އެއަދި 

 އެއީ ބޭުރގެ  ؛ެގންދިަޔ ހޯދުންތަކެއްޮގތުން ހޯދަމުން ން އެކަމާ ުގޅޭޓިކް ޕާޓީިދެވހި ރަްއޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެ ،ޮގތުަގއި

އިބު ަރއީސް އަޙްމަދު އަދީބުެގ ެދ ެގންދިޔަ ހޯދުންތަކެއް. ޚާއްަޞ ޮގތެްއަގއި ކުީރެގ ނަ  ުގިޅެގން ހޯދަމުންއިދާރާތަކަކާ

ފޮރިންސިކް ުގޅިެގން ެއ ތަކެތި ދެުވނީ  އަށް ލިބުމާޓިކް ޕާޓީެގ ލެޕްޓޮޕް ދިެވިހ ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެ ފޯނާއި އޭނާ
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 ދިެވހި ރަްއޔިތުންގެ   އިބާާޑރަ ނައޮތް ޮގތަށް ބަނ  ،ންުޓެގ ރިޕޯޓު އޮތް ޮގތަށް ެއކައުންޓެ  ފޮރިްނސިކް  .ށްއެަކއުންޓެްއެގ އަތަ

އިބު ަވނީ އެ ރިޕޯޓާއި އެ މަޢުލޫމާތު އޮތް ޮގތަށް ބަންޑާރަ ނަ .ހަާވލުކުރައްާވފަަވނީ ޕާަސން ެޗއަރ ޓިކް ޕާޓީެގޑިމޮކްރެ

 މީހުންެގ ނަންތަކުެގ ައޑީާކޑު  އޭަގއި ހުރީ މީސް ފެށިެގން  ހިސާުބން  . ކޮމިޝަނުން އެފައިސާ ހޯދާ ކޮމިޝަނާ ހަާވުލކޮށްފަ

ހާސް  73. އެ މަސައްކަތް ެވސް ާވނީ ނިމިފަ .ޤަތުަގިއ ނުޖެހޭނެން ެވސް ޙަޤީކޮށްލަޗެކު އިނަންބަރު ކުޑަކޮށް ބަލައިލަ

މި  ،އޭނާއަކީ ާކކުތޯ ،މާކުރެިވޖައިނިގރޭސި ބަހަށް ތަރު ،ަވކިން ލިޔެވި  . އެ ހުރިހާ ޓެކްސްޓުޓެކްސްޓު ޭއގައި ހިމެނޭ

ންބަރުންނެއްެގ ދިޔައީ ކާކަށްތޯ މުޅިން ސާފުޭވ. މަޖިލީހުެގ ކޮންކޮން ިއއްޒަތްތެރި މެ  މި ޓެކްސްޓު  ،ފޯން ނަންބަރަކީ ކާކުތޯ

އި ެޓކްސްއިން މި މުޢާމަލާތްތަާކ އިބު ަރއީސާ ކޮންކޮްނ މެންބަރުންނެއްތޯ ކުރީެގ ނަ ،ފޯނުކޯލްތަކަށްތޯ ޓެކްސްަތއް ިދޔައީ

ެވސް  ލޫމާތަކީ ަވރަްސ ސާފުކޮށް އެނިގ ހުރި މަޢުލޫމާތު. ފުލުހުންނަކަށްޮގތުން ާވަހކަ ދަްއކަނީ. މި އެންމެ މަޢުުގޅޭ 

. މި ާވހަކަ މި އޭ އެހެންީވމާ، ލަސްަވނީ  ނީއެކޭ.ތަޙުޤީޤުކުރަ  ނެ ޭވއް ނުވެ ، ިވދާޅެ ކަށް ެވސް ުނދެންނެޭވނެއަދި އެހެން ބަޔަ

 ދާއިރާގެ  ެގމަނަފުށީ ،އަރުަވނީހުރި މީހެއް. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ނިގދައްކަނީ މިކަން ަވރަށް ރަނަގޅަށް އެ

 ށް.ސަޢީދަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސަޢީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ެގދާއިރާ ެގމަނަފުށީ

ންުގމަށް ލިބޭ ފުރަތަމަ ބަޖެޓު.  ެގ ބަޖެޓަކީ ލާމަުރކަޒީ ުއސޫލުން ރާއްޖެ ހ2020ިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ލުްނ ލާމަރުކަޒީ އުސޫ ،އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އަބަުދެވްސ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މިސްރާބަކީ ، ދަންނަާވނީއަޅުަގނޑު

މުޅި   ،ެގ ބަޖެޓ2020ު  ،ދަނީ  ެއޮގތުްނ އަުޅަގނޑަށް ފާަހަގެވެގން މި.  އެ މިްސރާބުަގއި ހިފެހެއްޓުން  ،ރާއްޖެ ތަރައްޤީކޮށް 

 ތެރެމި ބަޖެޓަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އަތޮޅު  ،ލާއިރު ފެނިެގންދާ އަމާޒަކީއިެއައށް ފިކުރު ހިންަގ  ިއ،ކޮށް ިވސްނަޖެޓު އެއްބަ

އެ މަަގށް  ،އި ބޭނުންާވ ހުރިހާ ަވސީލަތްތަެކއް ަކއިރިން ލިބޭނެ އިންތިާޒމު ހަމަޖެހިެގންއެ އަޮތޅުގަ  ،ތަރައްޤީކޮށް

ދުަވހުެގ އަހަރު  ެއއް  ،ނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެން ެވސް ަގބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީޓެއް ކަމަށް. އެހެންއެތުރިފަިއާވ ބަޖެ  ،ތަރުތީބުެވ

ިގަނ  ،ނުދާނެ. އެހެންނަމަެވސްޑުމެންނަކަށް ފުރިހަމަެވެގންމި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެން ޭބނުންާވ ހުރިހާ ކަމެއް ައޅުަގނ

ެގމަނަފުށީ   ،ނަމަެވސް  .އަދު އަޅުަގނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއްބޮޑެތި ކަންތައްތައް މި ބަޖެޓުން ހާސިލުެވެގންދާކަމީ މި

ކުެރިވފަިއ އަޅަން ބަޖެޓު މާާރތެއްއިރޫމްެގ ކްލާސް ދިހަ އިސްކޫލަށް އަުޅަގނޑު ބަލައިާލއިރުަގއި ެގމަނަފުށީ ސްކޫްލގަ 

ރި ހުއިމާރާތްކުރަން  ތެރޭގައިލް ެއ ސްކޫލް ޖޯލުެގ ޖާބަ ުކޑަުވާމއި އަދި އިތުރަށް ސްކޫލް ހޯ ،އެހެންނަމަެވސްތް. އެބައޮ

 ިޑޒައިނަށް   ތްމިާހރު އެދިފައި އޮ  ނެ،މްެގ ބަދަލުަގއި އެތަނަށް ބޭނުންާވރޫކްލާސް  ދިހަޖާަގިއެގ ދަތިކަމަށް ބަލާއިުރަގިއ މި  

 ،މުންެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ކަމެއް. އެހެންކަެގމަަނފުށީދިއުން އެއީ ކުރެޭވނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެހިެގން މިކަން

އި ސޮިއކުރެިވަފއި އޮތް ަގންޓުމިހާރު ެއްގރިމެ  ނީ،އަިދެވސް އެއްފަހަުރ ދަންނަާވ ށްކޭޝަން މިިނސްޓަރަޔު އަޅުަގނޑު އެޑި

ދޫ ކައުންސިލު ޅުކަނޑުހުެގންަދާވޭށ.  އަށްރިމާރާތް ކުއިެގ  ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ޮގތަށް ެގނަފުށީ  ެގނަމަފުށީ  ،ކަމުަގއި ިވޔަސް 
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އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑު ބަޖެެޓއް  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ  ،ކަމުަގއި ިވަޔސްސާުފކޮްށ ހިމެނިފައި ނެތް އިދާރާ މި ބަޖެޓުަގއި

ހުރި މަސައްކަތް ެވސް އެ ބަޖެޓުެގ ތެރޭަގިއ  ައށް ކުރެެވންއެއީ ރަށުެގ ތަރައްޤީ ،މި ދެނީ ށްރަށު ކައުންސިލު ބަޖެޓަ

ިއާވ ބަޖެޓުން ފެށިެގން އްކަތް ަކއުންސިލަށް ކުެރިވފަގައި ަކއުންސިލު އިދާާރެގ މަސަ 2020ޮގތަށް އެ .ހިމެނުމަށް

ެގންެދިވދާެނ ހަމަ ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުަގއި ހިމިނެިގން ކުިރއަށް ؛ދިއުން ެއއީ ރަނަގޅު ަކމެއްެގ ޮގުތަގއި ކުރިއަށް

 ނަށްގައި އަޅުަގނޑުމެންމާރާތް ެވސް މި ަބޖެޓުއިަގއި ކޮނޑޭ ސްކޫލް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ޔަޤީްނކުރަން. ހަމައެއާއެކީ 

ކޮށްފައިާވ ފައިާސއިން ކޮނޭޑ ްގރާންޓު  އި ހަމަ ކޮނޭޑއަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓުަގ ،ކަމުގައި ިވަޔސްހިމެނިފައި ނެތް

 އަށްެއޮގތަށް ކޮނޑޭ ަކއުންސިލު އިދާރާ  ނެ.ަގއި ފެިށެގން ހިނަގމުންދާ  2020މަ  ހަ  ަވީސލަތްތައް  ސްކޫލަށް ބޭނުންާވ ހުރިހާ

ކުރިން  ޖެހޭނީ. އަޅުަގނުޑމެން ދެއްަވދޫ މީެގެގންދަންކުިރއަށް ންކޮށްޓަބައް ޅުަގނޑުމެންއަ ބަޖެޓުާވ ކުެރިވފައި ްގރާންޓު

ައއިސް ފުދޭަވަރކަށް ޮބޑަށް ރަްށިގރުމުެގ ަމއްސަލަ ދިމާަވމުން ިމ ފަހަކަށް ،ިވަޔސްނުދިޔަ ަކމުގައި ންމުއެހާ ބޮޑަށް ިގރަ

މާޔަތްކުރަން ހިއްދު ހަސަރަ ޓުގައި ދެްއަވދޫެގ ިގރާެގ ބަޖ2020ެއެީކަގއި ކު އެއެއާ ދަނީ. ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ން ީވހާެވސް ައަވހަކަށް ފެށޭނެ އިންތިޒާމު ކަމާ ުގޅޭ އިދާރާތްތަކުން ހަމަޖެހިެގންކަމި  .ނިފައި އެބައޮތްރޭ

ނެތި ދެްއަވޫދ ކަރަންޓު ެވްސ ިގަނ ަވުގުތަގއި  ަގއި ޖެހިފައި އޮތް ކަެމއް ަކމުގައި އަުޅަގނޑު ެދކެން. ައދި ރޭކުރަން

އަށް ފެނަކަ ޖެހުނީ އިންޖީނުތަކަށް ދިމާާވ މައްސަލަ މުޅިން ޙައްލުނުާވތީ. ީވމާ، އެ މައްސަލަރައްޔިތުން އުޅެން

ެގ 2020ކޯޕަރޭޝަނުން އަަވސް ޙައްެލްއ ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ކުރިން ައޅުަގނޑު ދެންނެިވހެން 

ޒީ ބަޖެޓަކަށް މުޅި ބަޖެޓު އެއްކޮށް ބައްޓަންކޮށްފައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި މަޖިލީހަށް  ލާމަރުކަ ،ބަޖެޓު

 ،ެއކުއެީކަގއި މި ބަޖެޓު ފާސްެވެއއާ   ހަމަ  އް.ން އެއީ ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ަގބޫލުުކރާ ަގބޫލުކުރުމެދެްއުވދެްއިވއިފޮނުަވ

ރައްޔިތުންނަްށ  އިށް މީެގ ފޮނުމީރުކަން ދިެވހި އެންމެހަޚާބު އަންނަންާވއިރަންސިލް އިންތިލޯކަލް ކައު  މިއަންނަ އަހަރުެގ

ރާއްޖޭެގ ެއއްެވްސ   ނަށްކުރަންޖެހޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންލިބިެގންދާނެ ޮގތަކަްށ ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުެގ ކަންތައްތަްއ ިއންތިޒާމު

  އިދާރާތަކަށް ެދިވފަިއާވއަދި އޭެގއިތުރަށް ަކއުްނސިލު ، ހިމެނިޒަމާނެއްަގއި ނެްތަވރުެގ ޮބޑު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެެޓއް

ތިބެ އެއީ އެކަން އެނިގ ؛ތައް ހިންޭގނެކަން ުމެގ ޕްރޮޖެކްޓުިޑެވލޮޕްކުރުރަށްރަށް  ؛ޕީ.ެއސް.ައިއ.ޕީެގ ްގރާންޓުން ެވސް

ރައްޔިތުންނަށް  އިމީރުކަން ދިެވހި އެންމެހަފޮނިމީެގ  ،މު ބަޖެޓު ފާސްެވންިމ މުހި ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

އަިދ   .ދިެވހި ރައްޔިުތން ދައްކައިދޭނެ ކަމަށްއަށް މިކަން  އިންތިޚާބުން އެމް.ޑީ.ޕީދިއުމުން މިއަންނަ ކައުންސިލު  ލިބިެގންދާ

އަްށ މިއަންނަ އަހަރުެގ ކައުންސިލު ިއންތިޚާބަކީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ދިެވހި ރައްޔިތުން އެމް.ީޑ.ޕީ ؛އިންތިޚާބު  މި ކައުންސިލު

 ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެއްިވ ފުރު . ކައުންސިލު އިންތިާޚބަކަށް ެވސް ެވެގންދާނެ ކަމަށް ދައިދޭނެހޯ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .  ށްޢަފީފަ ޙަސަން މެންބަރު ދާއިާރގެ  ިވލުފުށީއަރުަވނީ  ފުރުޞަތުމި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު  
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 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢަފީފު ަޙސަން މެންބަރު ދާއިރާެގ ށީިވލުފު

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ! ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާިލޙް ެވރިކަމާ ަހާވލުުވމަށްފަުހ 

ސާސީ ޕޮލިސީތަުކެގ ފައިާވ އަަގއި ހިމެނ19ިިޓކް ޕާޓީެގ އެޖެންޑާ  ޖަޒީރާ މެނިފެސްޓޯއާއި އަދި ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެ

ަވނަ އަހަރަށް ދައުލަތުެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ   2020  ،މިއަންނަ އަހަރު   ، ފުރަތަމަ ބަޖެޓަކީމައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅޭ

ރަދުގެ ން ރުިފޔާ. ެއއީ ހުަށހެޅި ބަޖެޓަށް މިހާރު ޚައަބިލި  37.8ލަ ޚަރަދަކީ  މި ބަޖެޓުެގ ޖުމު  .ބަޖެޓު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

 37.8ލަ ޚަރަދު  . އެެހންީވމާ، ޖުމުފަދެްއާވށްން ރުފިާޔ ަވނީ އިތުުރކޮއަސަތޭކަ މިލި  ތިން،  ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ަވނީޮގތުަގއި  

އަދި ދިެވހި  ޙްލިޞާރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ،ބަޖެޓަކީ މިއަށް އެބަ މަްއޗަށް އަރަިއެގންދޭ. އަދި ން ރުފިޔާއަބިލި

ޮގތުން ހުށަހެޅިފަިއާވ ޕްރޮްގރާމެްއ ހިންުގމުެގ    ،ިޓކް ޕާޓީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ަވޢުދުެވފައިާވ ޮގތަށްރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެ

މި ފަސް ބައިެގ  ؛ހެޔޮެވރިކަން  ،ޖަޒީރާ ދިރުއުޅުން ،ފަޚުރުެވރި ޢާއިލާ ،ތެރި ސަރުކާރުާގއޯ ،އިޤްތިޞާދު . ނޫބަޖެޓެއް

ދީ ދުެވލި ޞާތިރާއްޖޭެގ އިޤް ،ކޮށްދޭ ކަމަކީމި ދުން ޞާތިއިޤްނޫ . ލެިވފައޮތީ ބަހާ މައްޗަށް މި ބަޖެޓުެގ ޚަރަދުތައް މި

ްއެގ ޮގުތަގިއ ަގނޑެފުދުންތެރި މިން  .ދެނީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  އޯާގތެރި ސަުރކާރުން މި  އެުރުވްނ.އަދި ކުރި  ،ހަރުދަނާކޮށް

 ،އިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ޢާރުެވިރ ޚުތަކީ ފަދިެވހި ކޮންމެ ރައްޔި ؛އިލާޢާ ެވރިރުޚުފަރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

 ،ނީރަމްޒުކޮށްދެ އާދެ! މި ؛ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުންދިނުން. ރިއުޅުމެއް ުއޭޅ ރައްޔިތެއް ކަުމގައި ޔަޤީްނކޮށްދަރުެވރި ދިޤަ

މަރުކަޒީ ުޅަގނޑުމެން ހިންުގމަށް ލާޭއެގ އެްނމެ ފުރިހަމަ ޮގތުަގިއ އަ އަޅުަގނޑުމެން އުަފއްދާފައިާވ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލު

ތަކަާށއި އަިދ ރާއްޖޭެގ ިސޓީ ކައުންސިލު  ،ތަކަށާއި ުގޅިެގން ދިެވހިރާއްޭޖެގ އަތޮޅު ަކއުންސިލު  ދަލުތަކާާގނޫނަށް ެގންނަ ބަ

ޓަކައި ިމ  ެގންދިޔުމަށްށްއަފަރާތްތަކު ކުރިއަދި އެ ،ތަަކށް ދެޭވ ބާރާއި އިޚުތިޔާރު އިތުރުކޮށްރާއްޖޭެގ ރަށު ކައުންސިލު

ޢަދުލުއިންސާފު ކުރިއަުރަވްނ  ،ހެޔޮެވރިކަން ޔަޤީންކޮށްދެނީ .ްގރާންޓުޮލކް ބިލިައން ރުފިޔާެގ ބް  1.6ދޭ  ބަޖެޓުން ފޯރުކޮށް

ކުރުން. ކޮރަޕްޝަްނ ދެކޮޅަްށ މަސައްކަތް އިސްކަންދީފަިއާވކަން. އަިދ ކޮރަޕްޝަނާ ަގއި ސިޔާސަތުތަްއ ކަނަޑއެޅުމު

 ދިެވހި ،ކަމަކީ  5 މައިަގނޑު . އާދެ! މިދެންނެިވކުރުންާގއިމުަގއި ިދެވހިރާއްޖޭ ފަނިޑޔާރުެގއެއް ކުޑަކުރުން. ޢަދުލުެވރި

ަބއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދެވހި   5ަގއި ެވސް ިހމެނިފައިާވ މައިަގނޑު    19ން އެޖެންޑާ  ޕާޓީ   ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކު

އިޖުތިމާޢީ އަދި ދީނީ  ،ިޚދުމަތްމު އާދެ! ާއއް ؛ތަށް ބަލާއިރުަގއިެގ ބަޖެޓު ބަހާލެިވފައިާވ ޮގ2020 ،ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު

ންނަނީ  އޮ ން ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްްސ އަދާކުރުމަށް މިއަދި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ނުަވތަ އޭެގ ،ދަރަނީެގ ޚަރަދު ،ޚިދުމަތް

 ނީުޅަގނޑު މިހާރު ދަންނަާވލައައިނޭގތޯ.  އާމްދަނީެގ    އީ. އ14ެ. ައދި ހިލޭ އެހީެގ ޮގުތަގއި %ކަނޑަައޅާފަ  20ބަޖެޓުެގ %

. ތިމާެވށި ޮއތީ ކަށަަވރުކޮށްދީފަ މި 12ކުރަން ބަޖެޓުެގ %ފު އަދި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމު ޞާދިފާޢީ ޢަދުލުއިން .ޚަރަދު

ކުރުމާިއ ެގދޮރު އިމާރާތް .11ކުރުމަށް ބަޖެޓުެގ %، އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިަކން ގާއިމ5ުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި %ރައްކާތެރި

. ަރއްޔިތުންނަށް ެދޭވ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ރަނަގުޅ 8ކުރުމަށް ބަޖެުޓެގ %ތްތައް ތަރައްޤީުދމަޚި  ދާއަށް ެދޭވޖަމާޢަތުެގ ފައި
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. އަދި ތަޢުލީމީ 21ކުރުމަށް %ޚަރަދުށ  ދީ އަދި ސިނާޢީ ކުރިއެރުމަޞާތިއިޤް،  11ފެންަވރަކަށް ެގންދިޔުމަށް ބަެޖޓުެގ %

ރާއްޖޭެގ ރަސްމީ   ،ަވނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2020 ބަޖެޓު  . އާދެ! މިން ކަނޑައަޅާފަތީ މީެގއޮ  މި  12ކަންތައްތައްަތކަށް %

އުޅެީނ   . އާދެ! ބެލެްނސް އޮފް ޕޭމެންޓް މިހިފާފައޮތީ އަާމޒު  މިލިއަން ޑޮލަރަށްުވރެ މަްއޗަށް ެގންދިޔުމަށް މި  800ްވ  ރިޒާ

ޑުމެންެގ ނިމޭއިރުަގއި. އަުޅަގނ 2020ން އެބަދޭ ޑެފިސިޓްަގއި. ނަމަެވސް ެއ އަދަދު ނިސްބަތުން ުކަޑެވެގ

ބަޖެޓު   ލެުވނީ މިއިަގއި. އާދެ! މި ދަންނަަވ 7.5 އިތުރުެވެގން އެބަދޭ. ހިފެހެއްޓޭ %ައށް 7.5އުފެއްދުންތެރިކަން %

 ލެިވފައިާވއިމި ބަޖެޓު މި ބަހަ ،ލަނީލައިމައިަގނޑު ޮގެތްއގައި ބަހާލެިވފައިާވ ޮގތް. އާދެ! ދެން އަުޅަގނޑުމެން މި ބަ

 މިލިއަން   4108އްީޙ ދާއިރާއަްށ  ޞި ލަ ފައިސާެގ އަދަދު. އާދެ!  ކުރެޭވ ޖުމުޮގތްޮގތުން ޚަރަދު   ދާއިާރއަށް އެކި  5މައިަގނުޑ  

އްޙީ ދާއިާރެގ ރިަކރެންޓް ޚަރަދު. އާދެ! މެޑިކަްލ ޞިައކީ    86ޭއެގ %  ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅިަފއި އޮްތއިރު  4ނުަވތަ  

އަދި  .ތައް ކުެރޭވ ޚަރަދުއެހެނިހެން ރިކަރެންޓް ޚަަރދު ދިއަ  ،ފުންނަށް ހިނާގ ޚަރަދާއިާއއި ުމަވްއޒަ ސްބުލްކޮންސިއުމަ

މި  ؛މިލިއަން ރުފިާޔއަކީ ެކޕިޓަލް ޚަރަދު. އެއީ ކުޅުުދްއފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ގދ. ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް 566

ޒުތަުކެގ ފެންަވުރ ރުކައްޙީ މަޞި ރަުށެގ  ރަށްއެއް  އަދި ބަ   އި،ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުެގ ފެންަވރަށް ެގނައުމާ ހޮސްޕިޓަލްތައް ޓާ

ދީ އަދި ސިނާޢީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ  ޞާތިއޮތީ އިޤް އްޙީ ދާއިރާ. ދެން މި ޞިެލުވނީ އިކުރުން. އާދެ! މި ދަންނަަވރަނަގޅު

ރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަެތރޭގައި މި ހިމެނެނީ ެވލާނާ ބިިލައން ރުފިޔާއަށް. އާދެ! ޭއެގ 7.9ޚަރަދު އެބައުޭޅ 

، އާއި ިވލިނިގލިްއޔާނޫނިްއޔާ މާލެ ޓީ،ެގ ބިން ހިއްކުމާއި، ްގރޭަޓރ މާލެ ކަނެކްޓިިވކި ރަށްަރށުކުރުމާިއ، އެއްޤީތަރަ

 ން ބްރިޖުން ުގޅާލުމުެގ ޚަރަދު ެއއީ. ތަންތަ ، މިޓާށްތިލަފު ުގޅީަފޅާއި، ުގޅީަފޅާއި ިވލިނިގއްޔާ 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ދެޭވ ބޮޑު ބަޖެޓާއި، އަދި އެ   ތަކަށް މިކައުންސިލު  ،ބޭނުން  ންޑު ފާހަަގކޮށްލަންބަރު. އަޅުަގނޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

ކަންކަމުެގ ހުރި ބައެއް ުގޅުްނ  ، މިޚަރަދުެވެގންދާނެ ޮގތާިއ، ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނާިއ، ާގޫނނަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙާ  ބަޖެޓު

 ؛ރޭަވނަ މާއްދާ ލާޒިމްކު  100ނޫނުެގ  ރުކަޒީ ާގއަންނަ ލާމައިޞްލާޙުެވެގްނ    އި،ޑަށް ފާހަަގާވ. ލާމަރުަކޒީ ާގނޫނުގަ އަޅުަގނ

ިތޔާރު ެއަކއުންޓެއް ހުުޅުވމުެގ އިޚް  ަކއުްނސިލެއްެގ ނަމުަގއި ބޭންކު  ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ެވސް އެ  ،މާއްދާަގއި ބުނަނީ  އެ

ެއކައުންެޓއް  ކުބޭންށް ކަލައެކީަގއި ކޮންމެ ކައުްނސި ުކރުމާުގތަސްދީ ،ފެށީމާ ކުރަންމަލުޢަ . މި ާގނޫނަށް އޭލިބިެގންވެ 

ތަކުން ސަރުކާރުން ދޭ ަކއުްނސިލު ،ަވަނ މާއްދާ ބަޔާންކުރަނީ  79ްނާވނެ. ދެން ާގނޫނުެގ ހެދުމުެގ އިޚުތިޔާުރ ލިބިެގ

 ާއއި އަދި ބިމު 5 ބަޖެޓުެގ %ައކީ މިދެންނެިވހެންަފއިސާ އެ ،ޮގތުން. އެއީ  ުގޅޭ އާ އާއްމު ހިލޭ އެހީެގ ަފއިސާ

ެގ ދަށުން  މާއްދާެގ )ހ( މި ؛ޮގތުން ުގޅޭ ފައިސާ ޭބނުންކުރާ ޮގތާ އެ ުވނު ފައިސާ.ދެ ންެއކުލެިވެގ 40ކުލީެގ %

މި ާގނޫުނެގ ދަށުން ،  މަލުކުރަންީވ ޮގތްޢަތަކުން  ކުރުމުަގއި ކައުންސިލުތަކަށް ދެޭވ ހިލޭ ެއހީެގ ފައިސާ ބޭނުންކައުންސިލު

ަވނަ  1ެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 79މި ާގނޫުނެގ  ؛ނޭބުއެީކަގިއ އެބަދެން ހަމަ އެއާ . ާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނާވނޭހަދާ ަގ
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ބުނެުވނު ހިލޭ އެހީެގ ފަިއސާ ދިނުމުަގއި އާމްދަނީެގ ޮގުތަގއި ބަލާ މިންަވރުެގ ތެރޭަގއި   ،ނަންބަރުަގިއާވ ފައިސާެގ ތެޭރަގއި

ނެ ކަމަށް  ލިބޭ ކަމުންއިތުރުކުރަން ހުށަހަޅާ ކަންއެ އަހަރަކު އާމްދަނީ  ،އާއިނޑައެޅިަފއިާވ އާމްދަނީކަމަކަށް ކަ ަވކި

ފަަދ ތަންތަނުން ކުލީެގ ޮގުތަގއި ިލބޭ އާމްދަނީ ނުހިމެނޭނެއެެވ.   ބިމާިއ، ރަށްރަށާއި، ފަާޅއި، ފަރު  ،އާއި ފާކުރާ އާމްދަނީލަ

ގެ މާއްދާެގ )ހ(  އެބަބުނޭ. މިތެރޭަގއި ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް ަވރަށް ސާފުކޮށްޭއެގ މިހާރު ރަށްރަށަށް ލިބެމުންދާ ފައިސާ

ތަކަށް ދޫކުރަންާވީނ ާމްއދާަގއި ަބޔާންކުރާ އާމްދަނީ ކަުއންސިލު  އެ  ،އެހެން ބަާޔންކޮށްފައި ީވނަަމެވސްބަުރަގިއ  ނަން  ަވނ1ަ

)ރ( އެ އެްއޗަކަށް ކަނޑާފަެއެވ.    ،ނަމަ  ޗެއް ދޭން އޮތްދައުލަތަށް އިތުރު އެއް   ންއެްއެވސް ާގނޫނެްއެގ ދަށުން ަކއުންސިލު

އެީއ  ؛ޖެުޓެގ ޮގތުަގއި ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިާވ ބަޖެޓުަގިއާވ ފަިއސާެގ ބަަތކުކައުންސިލު  ،ބުނަނީ  މި  ގައި

ތަކަްށ އެ ަކއުންސިލު  އިމިހާރު ތިޔަ ބޭފުޅުން ތި ފާސްކުރައްާވ ަފއިސާ. އެ އަހަރުެގ ެތރޭަގއި ަދއުލަތުެގ ކޭޝްފްލޯއަްށ ބަލަ

ރަންީވ ކަންތައްަތެކއް ނޫން މީަގއި މި ބުނަނީ ެރްއ އަދި ދޫކުކުރަްނީވ މިންަވދޫ ،ތަކަށްދޫނުކުރާ ގޮ ދޫކުރަންާވނެެއެވ. 

ކަންަތއްތަްއ  ޭވނޭކުރެ. ޚަރަދުމި ފައިސާއިން ކުރަންީވ ކަންކަން ކަނަޑއަޅަންާވނޭ ؛ްނާވނެއޭ. ޫދުކރަންއިނޭގތޯ. ދޫކުރާ

ތަކުން ލުަގާވއިދުަގއި ކައުންސި  ލާއިާދެގ )ޅ(ެގ ދަށުން ެއކުލަވަ މާއް  . މިން ހެދޭ ަގާވއިދެްއަގއި ކަނަޑއަޅަްނާވނޭ)ޅ(ެގ ދަށު

ކުެރޭވނެ ފައިސާ ޚަރަދު  ުގިޅެގން އުެފދޭ އިދާރީ އަދި މާލީ ޒިންމާތަކާއި، އެ  އާމި ާގނޫނުެގ ދަށުން ދެޭވ ހިލޭ އެހީެގ ފައިސާ 

މަލުކުރަންީވ ޮގްތ ޢަޅުމުގައި ކުރި ޮގތުެގ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެސާ ޚަރަދުކަންތައްތަާކއި، އަދި އެފައި 

ެގ ތެރޭަގއި. ައޅުަގނޑު ހުދުވަ  30ޖެހެނީ ންއަދި މި ަގާވިއދުތައް ހަދާ ނެތް.އަދި  އެ ަގާވއިދު  .ޔާންކުރަންާވނޭބަ

ެގ ވަޒީުރންނަށް ެވސް ފާހަަގކޮށްދެޭވޯތ ަގނުޑ ސަރުކާރު ޅު އަިދ އަ  ،ުއޅެނީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާހަަގކޮށްދެޭވޯތ މި

 ުގޅިެގން ކަްނކަން ެވެގންދާނެ ކަމާ 2މި  ،މާދިނު ބަޖެޓު ެގނެޭވ އިޞްލާާޙއި ބޮޑު މި ލާމަރުަކޒީ ާގޫނނަށް ،އުޅެނީ މި

ހުޅުާވނެ އެަތްއ  ޓުއެަކއުން ަވނަ ދުަވހު ބޭންކު 1ތަޞައްުވެރްއ ހިތްތަކުގައި ބާްއަވާވށޭ. ޖަނަަވރީ  ޮގތުެގ ފުރިހަމަ

ނެ. ސަރުކާރުން ހުޅުާވ  އެަކއުންޓު  ލަކުން ބޭންކުކައުންސިލަކުން ނުަވތަ  މި ބިލު ތަސްދީުގކުރެޭވ ދުަވހު އެަތއް ކައުންސި

ޮގތް.   ެވސް ނިސްބަުތން ފައިސާ ޖަމާކުރަންޖެހޭނެ. އެެވސް ާގނޫނުަގއި އޮތް  ށްމިންަވރަކުން ެއ އެކައުންޓަ  އާމްދަނީ ލިބޭ

ނެތިއްާޔ އި އެނިގފަ ކުރިއަށް  ،ނެތިއްޔާ ނުަވތަ ކަނަޑއެޅިފައި ންީވ ޮގތްތައް އަންދާޒާކުެރިވފައި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ،  ދެން

އަޅުަގނޑު ޝުކުރުެވިރަވނީ ،  ފެނުމުަގއި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުަގއި ިޒންމާދާރުކަން ކުޑަާވނެ. އެހެންވެ ފެންނައަޅުަގނޑަށް  

އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާނޭ މައިަގނޑު ަގިއޑްލައިނެްއ ކައުންސިލުތަކަށް މި ަވުގތު  .އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހައުސް މެޖޯރިޓީ ލީޑަރަށް

ބަޖެޓާ އެީކަގއި ފާސްކުރެޭވ ެއކިެއކި އެހެްނ  !ބަހައްޓަާވތިހަނދުމަފުޅު ،ެވސްކަމެކޭ. އެހެންނަމަކީ ބޭނުންތެރިދިނުމަ

ަވނަ 2010ނޫން.    ަގއި ޢަމަލުކުރުން ލާިޒމު ކަމެއްޮގތު  ތައް ެއއީ ބަޖެޓާ އެީކަގއި މިހާރު މާލިއްޔަތު ާގނޫނު ބުނާލްޒަޕްރޮޕޯ

އެކީަގއި އިޞްލާުޙެގ  ބަޖެޓާ ؛ރުަގއި ެއކިެއކިބަޖެޓް ފާސްކުރެުވުނއި ރަނަގޅަށްއެބަހުރި  އަހަރު އަުޅަގނޑު ހަނދާން

އެެހން ސިޔާސަތުތަކަށް ެވސް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރާންޖެހޭ.   ،ޮގތުަގއި ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި ެއހެން އުސޫލުތައް ެވސް

 އެހެން ފާސްކުރާ އެކީަގއި ތަކަށް ބަޖެޓާއެހެންނަމަެވސް، މިހާރު މާލިއްޔަތު ާގނޫނަށް ެގނެުވނު ބަދަލުެގ ސަބަބުން އެ ޮގ
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މީެގ  ،މި ފޮނުވައިދެނީ ،ބަޖެޓް އެނެކްސްއަށް ޢަމަލުކުރާކަށްނުޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ

ން އެްއެވސް ފެނުމުަގއި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އެހެއަުޅަގނަޑށް ފެންނަ  .ނުޖެހުންކަމުަގއި ިވޔަސްންަގިއޑްލައިެނއް ޢަމަލުކުރާ

ތުްނ ޮގ ޅޭުގ މިކަމާ އި،ސިޔާސީ އެހެން އެްއެވސް ިވސްނުމަކަށް ަވަޑއިނުަގންަނވަ  ،ަގނެ ިވސްނުމަކަށް ަވަޑއިނު

އެއީ ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިްކ  ،އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕާޓީން ،އަުޅަގނޑު މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ިވސްނަާވަފއި

ލަްއަވންޖެހޭ. މީެގެތރެއަށް ެއްއެވސް ާބަވތެްއެގ ތުން ަވރަށް ފުންކޮްށ ިވސްަނާވޮގ ުގޅޭ  ޕާޓީން މި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާ 

ަވނީ   ލަތުެގ ފައިސާއޭ. މި ފައިސާެއއް ދެން ޮގސްއުއެކީަގއި މިއީ ދަ  ޒިންމާދާރުކަމާ  ،ސިޔާސީ ިވސްނުމެއް ނުެގންަނަވއި 

ބާރުެވިރކަމާއި އިޞްާލޙޭ. އެ އިޞްލާޙު ެގެނުވނީމާ  ނައިއޮތީ ައޅުަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ެގ މި ،ކިހިނެއްތޯާއއި

މު  ންޮގތުަގއި މުހި އަޅުަގނޑުމެްނެގ ހިތަށް އެ ތަޞައްުވރު ެގނައުން އަުޅަގނަޑށް ފެންނަ ެވެގންދާނެކަން. މިކަން މިހެން

 ދު ަވޙީދަށް.އްމަކަމެއް. ައޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

 

 އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ާވހަކަދެްއކެުވން:

ެގ ބަހުސް ނިންމާލުމުެގ ކުރީގައި ެވސް މި ބަޖެޓު`. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ަހމަ އަނެއްކާ 

ބަޖެޓަކީ މެންދުރުެގ ަގދަ ހޫނަށްފަހު ހަީވރުެގ މި  ރަީއސުލްޖުމްހުރިއްޔާެގ ަވޢުދުފުޅާ އެްއޮގތަށް    ،ދަންނަާވލަން ބޭނުންަވނީ

ަވރަށް ިގނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް  ،ަވރަށް އުފާެވރި  ،ސާްސކޮށްދޭނެހުފިނިކަމުެގ ހިތްަގއިމުކަން ރާްއޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އި

ކޮށްަފއި އޮތް އްޔާރުބޮޑު އެްއެވސް ރަށެއް ބާކީނުކޮށް ތަރާއްޭޖެގ ކުޑަ  ،އަދި ޚާއްޞަކޮށް ަވރަށް އިންސާފުެވރިކޮށް  ،ހިމެނޭ

އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ  ގައި އަޅުަގނުޑ ހިމެނޭ ހަމަ މި ބަޖެޓު .ދަންނަަވން ޖެޓެކޭ. އަޅުަގނޑު ޝުކުރުަވރަށް ފުރިހަމަ ބަ 

 ާވތީ. އަދިަވަރށް ިގނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމަނުއްވައިެދއްާވަފއި މާކުރަތަށް ެވސް ަވރަށް ،ޅުދުއްފާރާއި ހު ،އުނޫގފާރާއި 

ރީ ފެންަވރަށް ތަން ޓާޝަ އެ  ؛ސަރަހައްދުެގ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އުނޫގފާރުަގއި ހުރި ެގންަގނޑުމެޚާއްޞަކޮށް އަޅު

ކަމަށް ޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ގައި އެބައޮތް. އޭެގ މަަސއްކަތް ހިމަނުއްވައިެދއްާވަފިއާވކުރުން މި ބަޖެޓުޤީތަރައް

ހަމަ އެއާެއކީަގއި ައޅުަގނޑު   .ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްަދންނަަވ  ރުށާއި މި ސަރުކާރަށް ޝުކުޙައިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލި

ހިންުގމުަގއި ހަމަ ބަހުސް ނިންމާލުމުެގ ކުީރަގއި އަޅުަގނޑު ެވްސ   ބިިލއަން ރުފިޔާެގ ޮބޑު މި ބަޖެޓު  37.8ފާހަަގކޮށްލަން  

ދޭހަކޮށްދޭން   ،ށްދޭންކޮއްޖެ ސިފަޖަޒީރާ ރާ މެން ޖަޒީރާ ރާއްޖޭެގ މެނިފެސްޓޯގައިޑުއަޅުަގނ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން

ކުރުން. މިޮގތުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި އިންިގލާބީ ބަދަލުތަކެްއ ކަޒު ލާމަރު ،ބޭނުންކުރި އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސަތަކީ

ބުާވންޖެހޭ ބޮޑަށް ތަރުތީ  ަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަން ެވސް މި މަަގށް ިމއަްށުވރެބަޖެޓު  ،ެގނައުމަށް ތަްއޔާރުަވމުންދާއިރު 

ތާަވލުކުރުމުަގއި ލާަމރުކަޒީ ދާއިރާަތކުަގއި އާމްދަނީ ޚަރަދުތަކުެގ ޕްޮރްގރާމުތައް  މަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ދެކެްނ. ބަޖެޓުކަ

ަވިކަވކިން ފެންނަ ތާަވލެއް ިއތުރުކުރުން ަވރަށް ބޭނުންތެރިކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫުލކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އަދި 

ަގިއ ިގނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މި ބަޖެޓު ތަކަށް ހެދުމަށް މިހާޤަޤީޙަހޫރިއްާޔެގ ތަޞަްއުވރު  ރައީސުލްޖުމްހަމަ މިޮގތަށް
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ހަރުދަނާ އިންތިޒާމުތަކެއް ކުެރިވެގްނ  މި ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް ހިންުގމާއި ބީލަންުކރުމުގައި މިހާރަށްުވރެ ،ހިމަނާފައިާވއިރު

ރާ ާވހަަކ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކު ދަތިެވދާނެ ެގންދިއުންަގއި ކުރިއަށް މެނުީވ މި ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތު

ަރއްޔިތުްނެގ  ،މިޮގތުން ިމހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް ދަށުަގިއާވ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު ެވސް ދަންނަަވން.

ބީލަންކުރުުމެގ ހަރުދަނާ  ،ލައިއިޮގުތގައި އެކުަލވަ  ެގރީާވ މިނިަވން ޕްރޮިކއުމަންޓް ކޮމިަޝނެއްމަޖިލީހަށް ޖަާވބުދާ

 ،ހަމަޖައްސައިށް އެ ކޮމިޝަނުެގ އެހީތެރިކަން ކޮްނމެ ލާމަރުކަޒީ އިދާރާައކަށް ިލބޭނެ ޮގތަ ،ާގއިމުކޮށްެކއް އުސޫލުތަ

ްށ ެގންދިއުން ެއއީ ަވރަުކރަމުންމުއްަވިކަވކިން އާ   ،އެ އަހަރު ިހންުގނު މަޝްރޫޢުތަކުެގ ތަފުީސލު ޚަރަދު  ،އަހަރު ނިމުމުން

އާއްމުންނަށް ބަރަދު  މުަގއި ެވްސ އަޅުަގނޑު ދެކޭ ާވހަކަ ދަްނނަަވން. ސަބަބަކީ މަޝްރޫޢުތަކުެގ ޚަރަދުމުހިންމު ކަމެއް ކަ

މަޝްރޫޢުެގ ބަޖެޓު ނުަވތަ ، ރޫޢުެގ އެިކެއކި ބައިބަޔަށް ަވިކަވކިން ހިނާގފައި ހުރި ޚަރަދު އެނުގންމަޝް ،އެނުގން

އެެހންީވމާ، ދެން އަންނަ އަހަރު . ބޮޑުިވ ސަބަބު އެނުގން ަވރާިއ،ވި މި އަުގ ބޮޑު މަޝްރޫުޢ ނިން ުވރެބީލަމުެގ ައަގށް

އެފަދަ މަޝްރޫޢު  ،ނުާވ ޮގތަށް ހަމަޖެހޭ ޮގތް ުވމާއިެއޮގތަށް އިތުރު ބީލަން ކުރާއިރު އިމަޝްރޫޢުތައް ބަޖެޓު ކުރާއިރާ 

މި ސަރުކާރުެގ   .ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް  ުވން.ށް ލުއިެއކަމުެގ ސަބަބުްނ ދައުލަތަ  ،ހިންޭގނޭ އަުގ ރަްއޔިތުންނަށް ހާމަުވމާއި

ޭވުތެވދިޔަ ސަރުކާރުްނ  .ީއސްއިްއޒަތްތެރި ރަ .ަވްއކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ުހއްޓުުވން ،ދަކީ ޢުއެންމެ ބޮޑު ެއއް ަވ

. ނޫނަށް ެގަނއި އިޞްލާޙުާގކޮރަޕްޝަން ހިންަގން ބޭނުންކުރި އެންމެ ބޮޑު ަވސީލަަތކީ މާލިްއޔަތު  ،ކުރަންަވްއކަން

ބޭނުން ބަޔަކަށް ،  ބޮޑެތި ކަޓު ނެޭގ ޮގތަށް   ،ލަމައެއް ނެތި ހަމަެއއް  ،އަދި ެއްއެވސް ާވދަެވރި ކަމެއް  ،ނުލައި   ބިޑުކުރުމަކާ

އަުޅަގނޑުމެން ެއކަން  .އޮތީ ހަމަ ެއޮގތަށް ޢުތައް ހަާވލުކުެރޭވ ޮގތަށް ެގަނއި ިއޞްލާޙު ައދިެވސް އެ މަޝްރޫ

ކޮރަޕްޝަނުެގ ހިންަގމުން ައއި، ެއއާެއކު ނުހަނނު އަނދިރީަގއި ބޫލުކުރަން. ހަމަަގ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޖެހޭނެކުރަންބަދަލު

ށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ކުރާ ޚަރަދުެގ ތަފުސީލު ެވސް މި  ހާލިތަކެއްެގ ޮގުތަގއި ފާހަަގަވުމން އައި ސަރުކާރުެގ ކުންފުިނތަކަ

އަޅުަގނޑުމެން   .އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.  ޅުަގނޑު ދެކެންބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަކީ ނުހަނު  ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުަގއި ެވސް އަ

ޒުމް އާކުރަން ޢައެކީަގއި    ޓާއަުޅަގނޑުމެން މި ބަޖެ  .އިސްރާފު ކުޑަކުރަން  ،ޒުމް  އާކުރަން އެބަޖެހޭޢައެކީަގއި    މި ބަޖެޓާ 

ަގނޑުމެން އެީކަގިއ އަޅު  މި ބޮޑު ބަެޖޓާ .ފަހަށް ރައްކާކުރުުމެގ އާދަ އަަށަގންނުަވން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ،އެބަޖެހޭ

ދައުލަތުްނ  ،ކުރެިވތިލުތަކަކީ ެވސް ފަހުން ބާއެބަޖެހޭ މި ބަޖެޓުެގ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެން އުފައްދާ ޮކންޓްރެކްޓު

ތަަކކަށް ހަދަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ަވރަްށ ނުޖެހޭ ފަދަ ކޮންޓްރެކްޓުެވސް ބަދަލު ދޭންބިލިއަނުން އަނެއްކާ ނުންބިލިއަ

 ޓަަކއި. ރިްއޔާ އަުޅަގނަޑށް ދެއްިވ ފުރުޞަތށްބޮޑަށް  ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ބިލެތްދޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޙަލީމަ އަޙްމަދު
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 :އްކެުވންާވހަކަދެ ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ެގ 2020ކުރާ އޮތް ދައުލަތުެގ ލަފާ އާދެ އަުޅަގނޑު ެވސް ަދއުލަތުން ހުށަހެޅިފައި މި .ީއސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ،އެހެންުވމުެގ ސަބަބުން. ާވނީ މި ބަޖެޓަށް ަވރަށް ދިުގކޮށް ާވހަކަދައްާކފަ މީެގ ކުރީގައި އަުޅަގނޑު ،ބަލާއިރުބަޖެޓަށް 

އޮތީ. މި ބަޖެޓުެގ   ދާދި ެއްއޮގތަކަށް މި.  ނެތްެއއް  ިއއްސައަދަލުތަކެއް މި ބަޖެޓަށް ފަހުން  އިތުރު ބަ މާ ިގނަ ހެން  އްއަނެ

 ، ިމހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް އަންނައިރު  .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ަވރަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް  އީބިލިއަން. މ  37ލަ އަދަދަކީ  ޖުމު  ،އަދަދަކީ

 ،އޮތީ  ިވސްނުމަކަށް ެވފައި މި  ސަރުކާުރެގ ަވރަށް ބޮޑު  ،ާމޒުކުެރިވފައި ޮއތީމީެގ ބޮޑު ަބއެއް މި ބަޖެުޓެގ ބޮޑު ބަެއއް އަ

ކަމުަގއި ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި އަހަރު ހެދިފައި އޮތްަގކޮށްދިނުން. މި ބަޖެޓު އަޅުަގނޑު އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ

ިއއްޒަތްތެރި  .ލާފައިކަށް ެވސް އަލިއަޅުވަ މި ބަޖެޓުގައި އެބަުހރި މީެގ ދެ އަހަރު ފަހުން ނިމޭނެ މަޝްރޫޢުތަ ،ިވޔަސް 

. ައޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިާރއަށް ަވރަށް ިގނަ ުގނަ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަހުރި .ސްރައީ

ޖެހުނު  ން ނަންއޮ މިހެން .ަވރުެގ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް އެަބހުރިމިއިން ދުަވހަކު ެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިރާއަށް ނެތް 

އެންމެ އަސާސީ . ިއ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދާއިރާއަށް އަސާސީ ޚިދުމަތް ެވސް  ަވނީ ނުލިބިޭވުތެވދިޔަ ތަނުގަ  ،ސަބަބަކީ

 ން މިހިރަ ކަންކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ ާދިއރާ ދަންނަ ކަންކަމެއް ނޫ ،ފެނުެގ ނިޒާމެއް ، ނަރުދަމާެގ ނިޒާެމއް  ؛ކަންތައް

މި ފެށޭ އަހަރަކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ   ،މި އަހަރަކީ  ،ކީޖެހުމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހިތްހަމަ  ،ެވސް އެހެންނަމަ  .މީެގ ކުރީަގއި

މި . ކަުމަގިއ އަުޅަގނޑަްށ ފެނޭދާއިރާެގ ތާރީުޚަގިއ ެވސް ެއންމެ ިގނަ މުހިންމު މަސައްަކތްތައް ކުެރިވެގންދާ އަހަރު

އް މަޝްރޫޢެ އާ ެގ އްތަެކއް އެބަހުރި. ބިްނ ހިއްކުމުޮބޑެިތ ކަންތަ ލިޔަސް ަވރަށްއިބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ަމޫގދޫައށް ބަލަ

މަޝްރޫޢުެއއްެގ ޮގުތގައި އެބަ ފެށޭ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ  އަދި ފެނާިއ ނަރުދަމާ މުޅިން އާ. ފެށޭއެބަ

އި ހިމެނިފައި އެަބއޮތް. ހައުސިްނގ ޔުނިޓު އެޅުމުެގ މަަސއްކަތް ެވްސ މަޫގދޫގަ  105ތެރޭަގއި  ތަުކެގހައުސިންގ ޔުނިޓު

 ހާ ހެއްސަތޭކަ ފަންސާހެލްތު ސެންޓަރަކާއި، އަދި ޭއގެއިތުރުން ހަމަ  އާ ،އި ެވސް ބިން ހިއްކުމާއިަގއޭެގއިތުރުން ފީއަލީ

ބިލެތްޫދގައި ،  ލިޔަސްއިއަށް ބަލަާގއިމުކުެރޭވ. ބިލެތްދޫއެބަ  ނިޒާމު  ލިބޭ. ީމގެއިތުރުން އަދި ފެނުެގ  އެބަ  ހައުސިންގ ޔުނިޓު

އޮްތ  ކަންބިމުެގ ދަތިއަކީ ބިލެްތދޫ ،ލިޔަސްއިލަބިެލތްދޫއަށް ބަ. މަސައްކަތްތަެކއް އެބަހުރިންމު ބޮޑެތި ސް ަވރަށް މުހިެވ

އިތުރު އެ ރަުށގައި ބިން ހިއްާކއިރު  ،ރަށެއް. ބިން ހިއްކަން ެވސް ލިބިފައި އޮތީ ަވރަށް ކުޑަ ާޖަގއެއް. އެހެންނަމަެވސް

ބިލެތްދޫ  . މަކީ ަވރަްށ މުހިންމު ކަމެއްޓުެގ މަސަްއކަތް ކުރުިރެވޓްމަން. މުޅި ރަށުގައި ޖެހޭކުރަންމަސައްކަތްތަެކއް އެބަ 

، މި ސަުރކާރުެގ އަމާަޒކަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ބިލެތްދޫ އެެހންީވމާ. ެވްސ ަވރަށް ބޮޑަްށ ިގާރޮގސްެއއް ފަޅި މިހާރު އެ އޮތީ 

އްކަްތ ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އެއީ އްިވއްޔާ އެ މަސައި ިއރާދަކުރެ، މި ބަޖެޓުަގއޮތީ. އެހެންީވމާ ކުރުން ެވފައި މިހިމާޔަތް

ަބޖެޓެއް އޮތްކަުމަގިއ ިވޔަްސ  .ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ލިބޭ  ަވރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ބޮޑަށް ނުކުރެިވ. ބަޖެުޓަގއި ޭވުތެވދިޔަ ަތނުގައި މި އޮންނަނީ ަވރަށް  އެ ބަޖެޓުަގއި ހުރި މަސައްކަތްތައް ،ެވސް
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ބޫލުކުާރ ޮގތުގައި އިރާަދކުރެްއިވްއާޔ ަގެއއް ނެތް. އަޅުަގނޑު އެކަެމއް ހިނާގފަ ،އެހެންނަމަެވސް. ލާފައި އޮންނަނީއިޖަހަ

 އް ކެބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ިގނަ މަސައްކަތްތަ. ޚިލާފު ތަފާތު އަހަރަކަށް ދާނީ މުޅިން އެއާމި އަންނަ އަހަރު ެވެގން

ކުރުމަށް މި ދެޭވ ފައިސާ  ތަން ފެންނާނެ. އޭެގއިތުރަށް ރަށު ކައުންސިލުތައް ބާރުެވރި ެގންދާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުެރިވ

 ،ފީއަީލެގ ަކއުންސިލަށް  ،ލިކަމުަގއި ިވަޔސްއި. އަޅުަގނޑުމެންެގ ާދއިރާއަށް  ބަލަ ކުރެިވފަމިަވނީ ަވރަށް ބޮޑުތަނުން އިުތރު

 ،ާގތްކޮށް   ހާ ރުފިޔާ. މިހާރު ާގްތަގނޑަކަށް ދެ ުގނައާއްން މިލިއަނެލިބިފައި އޮންނަނީ ތި  ަގއި ކައުންސިލު އިދާާރއަށް ކުރީ 

ަވީނ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއަްށ   . ހަމަ އެޮގތަށް ބިލެތްދޫއަށް ެވސް މިމައްޗަށް ެދިވފަ  ުވރެމިލިއަނަށް ފަސް    އޮތީ  މިހާރު މި

ުސާވެލއް އެަބއޮތް.   ،ަގނޑުެގ ކުޑަ އުނދަުގލެއްައޅު  ،އެހެންަނމަެވސް.  އިތިން މިލިއަްނ ރުފިޔާެގ ބަދަލުގަ   ،އިތުރުކުެރިވފައި

އަުޅަގނޑަްށ   ،މިހާރު މަޫގދޫއަށް ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ އޮތީމާ  ،ކުީރަގއި ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ އޮެވަފއިމަޫގދޫަގއި މީެގ

ނެތް. ދެން އަޅުަގނޑު ެގ ކުިރއަކު އްސަ. މީއޮތީ އައި އުފެދޭ ކީްއެވެގންޯތ. އެކަމަކު އެ  ބަދަލު މިހާރު މިއެބަ ސުާވލު

ދެން   އީ މި  .ކަމުަގއި ިވޔަްސ ެވސް ުނެގނެުވނު ބަދަލުތަކެއް    ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި. ދެން    ކުާރނަންއެހެންނަމަެވސް މި ުސާވލު

 އެބަ ކުެރޭވ.  މީގެއިތުރުން ެވސް ަވރަށް ިގަނ ކަންތައްތައް  .އަޅުަގނޑަށް ުކޑަކޮށް އުނަދޫގާވ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އި ޔާ ފީއަލީަގެވސް  އެަބކުރެޭވ. ެއޮގތުން މިހާރުަގނުޑެގ ދާއިާރަގއި ަވރަށް ިގނަ ަމސައްކަތްތަެކއް  ކަ މެދުެވރިކޮށް އަޅު ފެނަ

ދެ އިންޖީނުެގ އެޅުމުެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށް އެބަދޭ.  ކުރުމަށްޓަަކއި މުޅިން އާރަނަގޅުކަރަންުޓެގ ނިޒާމު ދޫގައި ތްބިލެ

އޮފީސް އިމާރާތެްއެގ މަސައްކަތް ހިނަގމުން އެބަދޭ.   ،އި ެވސް އެޑްމިން ބްލޮކެއް އެޅުުމެގ މަސައްކަތް ށް މަޫގދޫގަ އޭެގއިތުރަ

ސަރުކާރު  ،ުއޅެނީ ހުސްެއކަިނ މި ބަޖެޓުަގއި ހުރި މަަސްއކަތުެގ އިތުރަށް ، އަުޅަގނޑު ދަންަނާވލަން މިއެހެންީވމާ

މަޝްރޫޢުތަކެއް ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ރާއްޭޖެގ ސް ަވރަށް ިގނަ ެވ ހިއްސާާވ ކުންފުނިތަުކެގ ތެރެިއން ލާފައި

ސަުރކާރުެގ   އެމް.ީޑ.ޕީެގ  ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގގަ ، ައޅުަގނޑު  ދޭ. އެހެންީވމާއެހެން ކަންކޮޅުތަުކަގއި ހިނަގުމން

ނޑުމެންނަށް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ. އަުޅަގނުޑ އަޅުަގ  އޮތް އެްނމެ  ބޮޑު އަާސސީ ޚިދުމަތުެގ ކަންތައް  ެވފައި މި  ަވޢުދަކަށް

ުވރެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހޭ ލިބޭ އެއްޗަކަށް   ،ބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި އަުޅަގނޑުެމންެގ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓެއް މި އޮންނަނީަގ

އިަގނޑު ޮގެތއްަގިއ މަ ،ކުންކުރީެގ ސަރުކާުރތައޮތީ  ޮގްއސަ މިކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުެވެގން .ޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުީވމަކުރަން

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި  އައި ަސރުކާރުތަކުން އެ ދުަވްސަވުރ ރާއްޖޭގައި ެއއްެވސް ަވަރކަށްއެމް.ޑީ.ޕީ ފިޔަަވއި 

. ކުރަންޖެހިފަަވނީ އެއްފަހަރާ އެކަންކަން  ނެތީމަ. މިއަދު މި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވނެ މުހިންމު ކަންކަން ކޮށްފައި

ބޫލުކުެރެވނީ ަގހެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަވއަަރނި ބަޖެޓެއް މި މަޖިލީހަށް އަންނާނެ ދު ންރުކާރުސަ، އެހެންީވމާ

އަދި ބޯފެނުެގ ނިޒާމު ރައްޔިތުންނަްށ . ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުނު ދުަވހަކުން އިނަިއެގ ނިޒާމު ރާއްޖޭގަ ޚާފާއަޅުަގނޑުމެންެގ 

ލެުވނު އި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުޅުަވކޮށް ފަސޭހައިން އުޅެޭވނެ މަެގއްއެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރު .ލިބުނު ދުަވހަކުން

އޮތް ޖެހިފައި  އަބަދުެވސް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން.  ނޫނިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަރަނި ބަޖެެޓްއ ނުހޯދޭނެއެހެން.  ދުަވހަކުން

 މިދިޔަ   .ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  .ޖެހިފަކުރަންދުޚަރަމެންެގ ބަޖެޓުެގ ބޮޑު ބައެއް  އެންމެ ައސާސީ ޚިދުމަތަށް އަޅުަގނޑު  ،ކަމަކީ
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 އާަދއިގެ  ،އިނީ ދެއްކިފައި މީހުންނަށް އެކަނި ހަމަ .އައީ ޮގަވމުން ކަމަށް ސަރުކާރެއް ތަރައްޤީެގ ބޮޑު މާ ސަރުކާރަކީ

 ފާލަން  ަޑކުޑަކު  ށްަވރަ  އިަގލެަވލް  ދުނިޭޔެގ  ،ިވަޔސް  ެއއްަޗކަށް  ބޮޑު  ަވރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ބުނަންޏާ  އަނެންހެން

 އެޅުމަށް  ބްރިޖެއް  ރީތި  މާ  އަުގހެޮޔޮކށް މާ  ބޮޑު  މާ  ެއައށްުވރެން ސަރުކާރުން  މި  ،އެހެްނނަމަެވސް  ބުރިޖެއް.  ކަހަލަ ބުރިއެއް

 ބްރިޖަކީ  .ނޫން ބަލައިެގނެއް  ަޗކަށްެއއް ޮބޑު މާ ދައްކަނީކީ މި ާވހަކަ   ބްރިޖުެގ އެ އަުޅަގނޑު ދެން އެބައޮތް. ހަމަޖެހިފައި

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،އެހެްނނަމަެވސް ެވސް. އެއީ ކަމެއް މުހިންމު .ނޫން ެވސް ެއއްތަރައްޤީ މުޅި ުޅަގނޑުމެންެގއަ އަދި

 ެގމިހާރު  އަދި  ެވސް  ރައީސް  ކުރީެގ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،އެހެންނަމެަވސް  .ކަމަށް  ތަރައްޤީ  ކޮންކްރީޓަކީ  ،އޮންނަނީ  މި  އިިވަފއި

 ަވރަށް އޮތީ މި ،އެހެންީވމާ .އެއީ  ެއއްެޗއް ާވ ިއންސާނުންނަށް  ،ިވދާުޅާވހެން ެވސް ރިއްޔާަރއީސުލްޖުމްހޫ ،ެވސް ރައީސް

  ކުދިން  ޮގތުން ތަޢުލީމީ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،އެހެންީވމާ .ތަޢުލީމަށް ކަނޑައަޅާަފއި ބަޖެޓެއް ބޮޑު ަވރަށް ،ޚަރަދެއް ބޮޑު

 ، އެހެންީވމާ  .ހުށަހެޅިފަ  ތެރެއިން  ެގބަޖެޓު  މި  އޮތީ  މި  ފުރުޞާތުތަކެއް  ިގނަ  ަވރަށް   ދެޭވނެ  ލީމަށްތަޢު  މަތީ  ކުރުމަށްޓަކައިބިނާ

  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހިލޭ ކަމަށް. ކަމެއް މުހިންމު މާ ުވރެބްރިޖަށް  އެ ދާނީެވެގން އެކަން ޮގުތގައި ބޫލުކުރާަގ އަޅުަގނޑު

 އަޅުަގނޑު   ެވސް  ސްކޫލަކީ  މެޑިކަލް  އުޅޭ  މި  އެޅެން  އިރާއްޖޭގަ   މިހާރު   މެންނަށްއަޅުަގނޑު  އަދި  .ކިޔެެވމުން  ޑިްގރީއަށް  ފުރަތަމަ

 ،އޮންނަނީ މި ެވފައި ައކަށްޝަުކާވ ރަށްތަުކެގ ެވސްއަބަދު އަޅުަގނޑުމެްނެގ ސްކޫލެއް. މުހިންމު ަވރަށް ޮގުތގައި ބޫލުކުރާަގ

 ތަނުަގއި  އޮތް ކުރިއަށް ޔާިވއްކުެރއް އިރާދަ ޮގތުގައި ލުކުރާބޫގަ  އަޅުަގނޑު ،އެހެންީވމާ ާވހަކަ. ނުލިބޭ  ޚިދުމަތް ޑޮކްޓަރުންެގ

 ކޮންމެެވސް  ފީއަލީެގ ުހންނާނީ އިހޮސްޕިޓަުލަގ ފީއަލީެގ ،އުފެދި ޑޮކްޓަރުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،މެދުެވރިެވ ސްކޫލު މި

 ެއއީ ކުއްޖެއް. ެގއެްއެގ ކޮންމެެވސް ެގބިލެތްދޫ ުހންނާނީ ޑޮްކޓަރަކަށް ސެންޓަރުަގއި  ހެލްތު ބިލެތްދޫެގ ކުއްޖެއް.

 އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާނީުއޅެމުން ފަހުންމީެގ ރަށްތަކުގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ  އްިވއްޔާއިާރދަކުރެ އަމާޒު ަގނޑުމެންެގއަޅު

 ޓަކައި ކުރުމަށްބިނާ  ޑޮކްޓަރުން  ދިެވހި  ،އެހެންީވމާ  ބޮޑުާވނެ.  ެވސް  އަޅާލުން  ޑޮކްޓަރުންެގ  ދިެވހި  ޑޮކްޓަރުން.  ދިެވހި  ޑޮކްޓަރުން.

 ،އެހެންީވމާ ސްކޫލެއް. މުހިންމު ަވރަށް ބަލާއިރުގައި ޖެޓަށްބަ މި ދެޭކޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ޢަކީމަޝްރޫ  ފަށާ މި ސަރުކާރުން

  ދަންނަަވން. ޝުކުރު ދައުލަތަށް ދިެވހި ބޮޑަށް ަވރަށް އަުޅަގނޑު ެވސް އެކަމަށްޓަަކއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ބަހުސް   ެގާވއިރަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުހުރީ ިއންޓޯލަން ދާންިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅަގނުޑ ލަފާކޮށް  ޝުކުރިއްާޔ  

ދާނީ ލާމަރުކަޒީ ބިލު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅިެގން  ކެްނ.މިހާރު އެޮގތަކަށް ނުދެ  ،އެހެންނަމަެވސް  .ނިންމޭނެ ކަމަށް

މިތަނުން  ރި މެންބަރުން ެއްއެވސް ހާލެްއަގިއ އޭެގ މާނައަކީ އިްއޒަްތތެ ،ޖަހާއިުރ. އެހެންނަމަެވސް 11

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ަވިއކަރަދޫއަރުަވނީ ނޫން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ށެކޭނިކުމެަވަޑއިަގންަނާވ

 .ށްޒިޔާދަ ޙުސައިން
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 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޙުސައިން ޒިޔާދުަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

އޮތް ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ޮބޑު ބަޖެޓެއް. ިމ  ހުށަހެޅިފަިއ މި އަށް 2020ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަުޑއަހަމުން   ބަޖެޓު ބަހުސްަގއި މިހާތަނަްށ އަުޅަގނޑުމެން  ،ބަޖެޓުަގއި ބޮޑީ ޯއާގތެރިކަން. ައޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު ބެލިއިރު 

އިުރަގިއ ެވސް ހަމަ އަންނަ އަހަމުންއަޑު އަުޅަގނޑުމެން  ބަޖެޓު ބަހުސްެގ ެދަވނަ ބުރު  .ެދަވނަ ބުރުއަީއ މީެގ  މި

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ެވސް އެއް ާވހަަކއެއް ަތކުރާރުކޮށް  ަލއިން ޫނނިއްޔާއޮތް  އަޅުަގނޑުެގ ުކރިމަތީގައި މި ާގތްަގނޑަކަށް

މެން  ަގނޑުއަޅު  ،ބޯފެން ނެތް ާވހަކަާއއި  ،ނަރުދަާމ ނެތް ާވހަކައާއި   ،ރަށުަގއި ފެން ނެތް ާވހަކައާއި.  ޖެހެނީ  ދައްކަން މި

ރަށް ސާފުކޮށް ަވ ،އޮތީ ބަޖެޓު ބޮޑުެވފަިއ މި ؟ޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯބަޖެޓު ބޮޑުާވން ؛ކަމެއް ޖެހޭ އެއްލަންއިބަލަ

 ން.ކޮްނކްރީޓް ބައި ؛އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ  ،އޮތީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނޭގ ބަޖެޓު ބޮޑުެވފަިއ މި

ސް ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ކަންކަން ެވކޮންމެހެން ުރަގއިއިއަުޅަގނޑުމެން ރަށްރަށުގައި މީހުން އުޅޭ ،ޖެހެނީބައި ބޮޑުާވން އެ

ބަޖެޓު ބޮުޑުވމަކީ އަުޅަގނޑު މާ ކަންބޮުޑާވ . އޮތް ސަބަބަކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓު ބޮުޑެވފައި މި ،އޮތުން  ނުކުރެިވ

ބަޖެޓުަގިއ   ،ކަންބޮޑުާވ ކަމަކީ   މީަގއި  އަުޅަގނޑު  ،އެހެންނަމަެވސް  ިގނަ ކަންކަން ކުރަންޏާ ބޮޑުާވންޖެހޭނެ..  ކަމެއް ނޫން

މި  ،މީދުކުރަނީއްކަމެއް. ައޅުަގނޑު އު ޖެހޭއަުޅަގނޑުެމން ިވސްނާލަންމީ . ޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުާވތީރިކަރެންޓު ޚަރަދު އާދަ

 ،ހުރިޖެޓަކީ މިއަށްުވރެން ދިރުންޅޭ ބަހުށަހެމެން  އަޅުަގނޑުްށ  ަވނަ އަހަރަ  2021ަވރުެގ ބޮޑު ބަޖެޓެްއެގ ނަތީޖާައކަށް ާވނީ  

ޮގތް. މި ބަޖެޓުގައި ރާއްޭޖގައި މީހުން  މީދުކުރާއްައޅުަގނޑު އު ކޮންކްރިޓް ބައި ުކޑަ ބަޖެޓަަކށް ާވނެ ކަމަށް. އެއީ

  މުން ެވސް. އެކަން ެވސް ަވރަށް ރީިތޮކށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަ ގައިމާލެ ނޫން އެހެން ރަށްރަށު ކަން އެބަ އިނޭގއުޅޭ

 ؛ރިޖުބް ،ބިލެތްދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ާވހަކައިން ެވސް ،އެބަދޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދެންމެ އިވިއްޖެ

ާވނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޤަތުގައި ެވްސ ބްރިޖަކީ ެވސް މުހިންމު ެއއްެޗއް. ބްިރޖު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މުހިންމުޙަޤީ

 ، އަތޮޅުން. އަުޅަގނޑު މި ދައްކަނީ އަޅުަގނަޑކީ ރާއްޭޖެގ އެންމެ ބޮޑު އެއްބޭނުންާވ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަން ެވެގ

 13ރަުށަގިއ ނަރުދަމާއެްއ ނެތް.    12ސާފު ބޯފެނެއް ނެތް.    އިރަށުގަ   12އި  އިރުގަ ރަުށަގިއ މީހުން އުޅޭ   13ހދ.އަތޮޅުެގ  

ެވިރކަމުަގއި ެގ  ށް ައއި އެމް.ޑީ.ޕީ  ެވރިކަމަަވނަ އަހަރު  2008އޮތީ    އެ ރަުށގައި  .އެއް ރަށުަގިއ އެބައޮތް  ރަށުން އެހެންީވމަ

މި . ހާލަތަކީ މީ ޔަސްލިއިދުންމައްޗަށް ބަލަ ތިލަ. ބޮޑުައތޮޅު ހދ. އީފައި އޮްތ ނަރުދަމާއެއް. މިއިޢުލާނުކޮށްެގން އަޅާ

ބްރިޖު  ،ންބްރިޖު ޯގސްެވެގ .މިކަންކަން ކުރެިވެގން ެޖހޭނީބްރިޖު އެޅެންދައްކަނީ ސާފު ބޯފެނާއި ނަުރދަމާެގ ާވހަކަ. 

 ކަންކަން ނުާވތީ. އަުޅަގނޑު ދާއިާރަގއި ހަމަ ތިން ރަށުގައި ެވސް އުޅެނީކީ. މި ހަޑިެވެގން ނޫން އަުޅަގނޑުެމން މި

 ، ބޯފެނާއި  ،ރަށްރަށުން އެ ދެއްކި ާވަހކަ. ނަރުދަމާއާއި ،ެދްއކި ، އެމި ހުރިހާ ދާއިރާެއއްަގއި ެވސް  ،އޮތީ ދައްކަން މި

 ައޅުަގނޑުމެން ފެށުނީއްސުރެ  އީބަނދަރު ފައިކަށީެގ ާވހަކަައކީ ެވސް މި .ޓާށްފައިކަ ަދރުބަނސްކޫލާއި، ބަނދަރާއި، 

ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  މި ނޫން ދުަވހެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެގނެސްދޭނެ. އެއް ާވހަކަ އަަހމުންދާބަޖެޓު ބަހުސްތަކުގައި ައޑު

 ،ދެޔާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބުނީމެ އާެއން އިެވެގްނ އަންނައިރު. މީގަ ޒު މި ބެޖެޓު ތަންފީ ،މި ބަލަނީ
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އްދަ ހޯދައިެގން ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ  ޒަމާނުއްސުރެން އަުޅަގނޑުމެްނ މާލޭ އޮފީސްތަކަށް ލިޔެެގން ހޯދަންޖެހޭ ހު

 ނިމުމަކަށް  މިހާރުއޮތީ  އެކަްނ މި .ކުރުމާކައުންސިލު އިދާރާ ފަންކާ ބަދަލު ،މިސްކިތު ޮބކި ބަދަުލކުރުމާއި ؛ކަމެއް

ނީ ބޮޑު އަދަދެއް. ައޅުަގނޑުމެން ަކއުންސިލުތަކަްށ މި ދެ ،ޖެހެނީީމގައި އަުޅަގނުޑމެން ިވސްނާލަން. އަިއއްސަ

 ،ތަކުން ހިންގާއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ރަުށގައި އުޅޭ ންސިލުތަކަށް އެކަީށެގްނާވ ްގރާންޓެްއ ދީފައި ަކއުްނސިލުކައު

މި  ،ކުރަންޖެހޭނީއިނެގންޖެހޭ މި މީހުން ޚަރަދު ،ިއނޭގ  މީހުންނަށް ެވސް އެބަރި ކުކައުންސިލުތަްއ އިންތިޚާބު

ްގރާންޓު  މި ދޭ  ،ބޫލުކުރަނީަގޖެހޭ. ައޅުަގނުޑ ން އެނިގަފއި އޮންނަކައުންސިލުތަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ޮގތް ކުރީ ބަިއަގއި

 ެގައޅުަގނޑުމެން ؛ރީެގ ބަޖެޓުތަުކަގިއ ީވ ޮގތަށް ކު ،ނޫންނަމަޖެހޭނެ. އެހެންންންނައޮެވސް ޚަރަދުކުެރޭވނެ ުއސޫލުތަކެއް 

ނޭދެޭވ ކަންތައްތަެކއް ެވސް ހުރުމަީކ   ދަނީ. ދާއިރު ހިނާގނެ ަވރަށް  ލިބިެގން މިޖެޓު  ރަށްރަށަށް އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރު ބަ

ކަ ެވސް. ާވހަ އެޅި އާސަންަދ ކުންފުނިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގފައި އެަބއޮތް ދުާވ ޓްރެކުއެކަީށެގންާވ ކަމެްއ. 

ނޑަެއޅިފަިއ ކުރެޭވނެ ޮގތްތަާކއި އުސޫލުތަެކއް ކަނުދިނުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުަގއި ޚަރަދު، މިކަހަލަ ކަމެއް ހިނިގޔައެހެންީވމާ

ލާަފއި ބަޖެޓު ހަދާލަން  އިއަުޅަގނޑު ެވސް ދާއިާރެގ ތިން ރަށަށް ުގޅަ ؛އޮތުމަކީ އަުޅަގނޑު އެދޭ ޮގތެްއ. ރިކަރެންޓު ޚަރަދު

މު ަގއިައކީ ރިކަރެންޓު ޚަރަދު. ދެން އެައކުންނެއް ހަމަ 90ެއ ބޭފުޅުން ފޮނުާވފައި އޮތް ބަޖެުޓަގިއ ެވސް % ،ފޮނުީވމާ

ފުން މުަވްއޒަ 39ހެކްޓަރު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާ ރަށެއް. ައށް ައކީ ކަރަދޫަވއި ؛ ަވިއކަރަދޫަގއި ެވސް އަުޅަގނޑު ރަށުެގ

 2.5ަވނީ   ހުރިހާ އެްއޗެއް ދީ ނިމޭއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބާކީ މިއިފުންެގ މުސާރައާއި އިނާޔަތާ މުަވއްޒަ .އެބަތިބި

 އީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެޭވަވރެއް ނުޭވ ޙަޤީޤަތުަގއި. މިއި، ކަ ކަރަންޓު ދައް ،މިލިއަން ރުފިޔާ. އޭެގން ރަށް ސާފުކޮށްފައި

 ،އަށް ބަދަލެއް ެގނެސްެގން ނަމަެވސް މިއުލާކަމެއް. މި ފޯ ޖެހޭދެން މި އަންނަ ބަޖެޓެއްގައި އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަން

ހެން ން އަޅުަގނޑުމެން މިނޫ  އް މިހާރު އޮތް އަދަދު ކުަޑެވެގނެ ؛ުރެގަވއެ ރަށަކަށް އެކަީށެގްނާވ  ،މިހެން ހުރި ރަށްރަށް ބެލި

ހަރު ބަޖެޓު  ކައުންސިލުން ހެދޭ ެއއްޗަަކށް މި އަންނަ އަ ،މި އަދަދަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،. އެހެންނަމަެވސްމި ބުނަނީ

. ރިކަރެންޓު  ކުރެޭވނެ މިންަވރަށް ބަލާފަހޭ ކައުންސިލުތަކުން. ކައުންސިލުތަކުން ބަޖެޓު ހަދާނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ޚަރަދުޖެާވން

ރަށުެގ އެލައިދޫަގއި އެބަހުރި އްނެ  ،ކުޑަކުެރޭވނެ ޮގްތޮގތް ެވސް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑު ާދއިރާެގ އެއް ރަުށަގއިޚަރަދު 

 އި . އެ މިސްކިތަކީ ކުރީަގ ލާފަށްިވ ހަކަތަ މިސްކިތަކުރަނިާޔއަކުން ިއޔާދަ.އީ.ޑީ ކިޔާ ޖަމުޢިއްއެން  ،ޔާއިންޢިއްޖަމުއަމިއްލަ  

 އީ ރުފިޔާ. މި 75އެ ދައްކަނީ  ށްމިއަދު އެ މިްސކިތަ. އް ނެތަ ައއި މުންއްކަހާސް ރުފިޔާ ކަރަންޓު ބިލަށް ދަ ިވހި

ދެން ،  މިކަން ކުރެވިއްޖެ ނަމަ  ށް ރައްކާކޮށްެގން ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަކުރެިވދާނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުެމންނަށް މި ލިބޭ

ަވރަށް ބޮުޑ ެއއްެޗއް. މިީއ އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ނުކުރެޭވަވރު ކަެމއް ނޫން.   އަުޅަގނޑުެމން ރައްކާކުެރޭވ  ކަށްއޮންނަ އަހަރަ

 ާވަހކަ. ނަރުދަމާ އެޭޅ. މިފަހަރު   އެއް    އޮތީއްކަންއަުޅަގނޑުމެން ާދިއރާަގިއ ހުރި ހުރިހާ ރަށެްއަގިއ ެވސް ދަ މައެހެން،  ހަ

އަންަނ   ބޯފެނުެގ ާވހަކަ. ިމއަންނަ ދައުރެްއަގިއ، މި  ،ފެނާއި  ،ކުރަނީ ނަރުދަމާާއއިއަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްމި ބަޖެޓުަގއި  

ށުަގިއ ރަށްރަ ންަގނޑުމެބާވައޭ އަޅު އްޔާ ދެން ކޮންކަމެއްނެ ޮގތަކަށް ވެއްޖެ ކާއަހަރު އަޅުަގނޑުމެން މި ާވހަކަ ނުދައް
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އޭެގްނ  ،ެވަފއި މިއަންނަ ބަޖެޓަކީ ދިރުން ހުރި ބަޖެޓަކަށް ކަންތައްަތއް.ކުރަން ހުރި  ޮއތީދެން ޙަޤީޤަތުގައި  ؟ކުރާނީ

 ކަމަށް އަޅުަގނޑު މި ނެިތޞާދީ ޮގތުން ލިބޭނެ ކުރިއެރުންތަކަށް ބަޖެޓު ފަރުމާެވެގން އަންނާއިޤަ ،އުފެއްދޭ ަވޒީފާތަކާއި 

  ޯއާގތެރިަކން ހުރި މިންަވރު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ަވރަށް ސާފު އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގއި ރަނީ. މި ބަޖެޓުދުކުމީއްއު

ޮއޭވ އޯާގތެރި ސަރުކާެރއް ީވމާ، އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް އެބަ ،ދިފާޢީ ކަންކަމަށް ކުރާ ަވރަށްދައުލަުތެގ . އިނޭގ

ތެރަޕީތަކަްށ.  ؛ުކދިންެގ ބެލެނިެވރިންެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ޭވންއެހީއަށް ބޭނުްނާވ  ޚަރަދުކޮށްފަ. މިއީ މި ރާއްޭޖަގިއ ޚާއްޞަ  

ހުރި. އެބަ ަވރަށް ޮބުޑ އަދަދެއް ޖަހާފައި މި ބަޖެޓުަގއި  ްއ ދިނުމުެގ ޮގތުަގއިޔެމަށް ޚާއްޞަކުެރިވެގން، ެއކަމަށް ލުމިކަ

 5އިތުރުން ރާއްޭޖެގ ިދ އޭގެ ންނާނެ ކަމަށް. އަީމެގ ސަބަބުން މިއަށް ހެޔޮ ަބދަލެއް އަ ،ކުރަނީމީދުއްއު  އަޅުަގނޑު

ޔެއް އާސަންަދއަށް ެވސް، ެއންސްޕާއަށް ެވސް އަންނާނެ. ެގ ސަބަބުން އިތުރު ލުޓަލުހޮސްޕިޝަރީ  އްދެްއަގއި ހަދާ ޓާހަސަރަ

 .އުމަށް. މާލެ ެގނަށްޓްރާންސްޕޯޓަ ޖެހިފައި ޙަޤީޤަތުގައި އޮތީ  މިރަން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކު ،ަވނީ ސަބަބަކަށް

ހަމައަށް    ހަމަ މިއަދާަގިއ ެވސް  ، ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުއަތޮޅުެގ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ ހޮސްޕިޓަލްތިން  އަޅުަގނޑުމެން  

އިތުުރެވ،   އިތުރުކުެރިވ، އިށީންނާނެ ޮގނޑި  މާލެ ފޮނުުވން. މިހާރު އެތަނަށް ޑޮކްޓަރުން  ،އޮތް ކަމަކީ   ެވސް ކުެރެވން މި

އް  ހޮސްޕިޓަލެއަދަދުން ބޮޑު އޮތް މިޖެޓުގައި ޖެހިފައި މިއަހަރުެގ ބަ މީދުކުރަނީ އްއަުޅަގނޑު އުކުރިއަރަމުންދަނީ. 

 ،މީދަކީއްންނާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު އު ހުތަށް ޮގރަްއޔިތުންނަށް އެހިސާބުގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އަތޮޅު  3 އަޅުަގނޑުމެން

ކޮްންކރީޓް ބައި، ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަހަުރގައި ަވނަ  2021 ކީމި ބަޖެޓަށްފަހު އަޅުަގނޑު ެދކެން ބޭނުންާވ ތަޞައްުވރަ 

ުވން. ދެއްިވ  އޮންނާނެ ބަޖެޓަކަށް އްާޞދަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެތިކުޑަެވ، އުެފއްދުންތެރިކަމާއި ވަޒީފާ ފުރުޞަތާއި އިޤް

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހެްނޭވރު   ،އަރުަވނީަވިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު  ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ

 ށް. ޙުސައިން ޝަހީމަމެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިރާެގ

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

ކަމުަގއި ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ބަޖެޓު. ބޮޑު ަސރުކާރުެގ މިލްކުެވރި  ެގ އާނޑުމެންއަުޅަގޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 .އުފެއްދުން ،ެގނައުން ކީ ބާރުެވރި ކައުްނސިލެއް މީދައްބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބޮޑު ބަޖެޓު. ބޭނުމަކީ، އު 37.8 ބަޖެޓު.

. ނެެގ ބަޖެޓެއް ފޮނުީވމާ ސުާވލުކުރާޔާ ން ރުފިބިލިއަ  37.8  ެގ ޮގުތަގއިްގރާންޓު  ،ުއފެދޭ ކަމަކީސުާވލު   .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ޚަރަދުކުރެޭވނެ އޮތް. ީކްއެވޯތ މި އަދަދުެގ ބަޖެޓެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތުގައި ެވސް އެބައެ ސުާވލު އަުޅަގނުޑެގ ހި

 އި ފައިސާ މާލީ ކަންކަމުަގިއ އަދި މާިލއްޔަތު ާގނޫނުގަ  ،ޤާނޫނުއަާސސީާއއި ،ޫނނާއިިދެވހިރާއްޖޭެގ ާގ ،ޮގތަާކއި
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ނެތީ. ރީތި އުސޫލުތައް މި ބަޖެޓުގައި ފަށުިވކޮށް ފެންނަންހަދާފައި ހުރި  ށްޚަރަދުކުރުމަ ،ބެލެހެއްޓުމާއި  ،ޅުާމއިެގންުގ

ލާން    ޖަލަށް  ެގނެސް  މަސް ފަހުން  6  ްގރާންޓެްއެގ ޮގުތަގއި ެއއްެޗއް ދީފައި އަުޅަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު ހަާވލުކުރި މީހުން

ހައްދަަވން   ޓުުނޭވ. އެހެްނީވމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ާވހަކަ ދައްކަންެޖހެނީ. މި ބަޖެ  ދާަނއެއްކަށް ކުޅައަޅުަގނޑަކަށް ހިތަ

 ،މްރީނާއިނޫނިއްޔާ އެކަށީެގްނާވ ތަ ؟ކިޔާފައި އަދަދެއް ޖަހާފައި ެގނައީަވުގތު ނެތީތޯ މިޮގތަށް ބަން  ށްނައުޅުްއިވ ބޭފުޅުން

މިއީ  ؟ނުީވތޯބޭނުން ުކރުަވންަކއިރި މިކަމާ ،އް ެގއްލިދާނެތީމަޤާމެއްލަ ތިބި ބަޔަކު އަމި ތަޖުރިބާ ލިބި ،ތަޢުލީމާއި

 ކު ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ޖަހާފަ. އެެވސް ރައްޔިތަ  ންއޮތް ުދާވފަރަށް ކުރައުފެދޭ ކަންކަން. އަނެްއކަމަކީ މީގައި އެބަސުާވލު

ކޮންމެެވސް ތަނަކުން    ޑު ެވސް ފޮނުީވ ހަމަާދިއރާއެއް. ައޅުަގނެގ  އްމެންބަރެ  އިން  ފޮނުާވފައިތަނަށް    ކޮށްފައި މިއިންތިޚާބު

އަޅުަގނުޑެގ ދާއިރާއަށް އިނީ ކިތައް  ،އުފައްދަން ބޭނުންތަނަށް. އަޅުަގނޑު ސުާވލު  ށްފައި މިބުކޮއިންތިޚާ ކުރައްޔިތަ

ްސ ންމެން ެވްސ ޓެކްދާއިާރެގ އެެގ ުނޭވ. ނުފެނޭ. އެކަމަުކ ައޅުަގނޑު ނެތް. ނެތް. ސާފެއް ؟ފްލެޓްތޯ މި ބަޖެޓުގައި

ކުން އެްއެވސް އަސަރެްއ ޔައިެގން މި ބަޖެޓު ހެދީ. މާލޭގައި، ހުޅުމާލޭަގިއ ފްލެޓް އެޅިޔަސް އަުޅަގނޑަްށ އެދައްކަނީ. އެ ލަ 

ހެްނޭވރު ދެކުނު ދާއިާރެގ ކިަތއް  ،ތަރަށް. އަޅުަގނޑުެގ ސުާވަލކީއި ދެނީ ދަފުފަލާއިުނކުރޭ. ބަހަ ނެތް. ހެޔޮ އަސަރެއް

އެ ދޭ މީހުންެގ ނަމެއް އަޅުަގނޑު  ؟އިނީ ކިތައް ފްލެޓްތޯޕްލެޓް ޙައްޤުެވފައި،  ގައި ފްލެޓުށްތޯ މި ބަޖެޓުރައްޔިތުންނަ

 ޑް، ިނކަމެތި، ބޯހިާޔަވހިަކން ޙައްޤު މީހުންެގ ތެޭރަގއިބޭނުމެއް ނެތް ބަލާކަށް. ާދއިާރަގިއ ދިރިއުޭޅ، ދާއިާރެގ ރެިޖސްޓެ

 ފްލެޓު   2  ތި ދާއިރާއަށް   .ފްެލޓު  2  އިނޭކަލެއަށް އެބަ  ،މޭބޭނު  ޑަށް އެނެގންއަުޅަގނ  ،ތިިބއްޔާ ަމއްސަލަެއއް ެނތޭ  400

 .ންީވ. ހިތްހަމަޖެހުނީ. އަޅުަގނޑަށް ޮގސް ާދއިރާ މީހުން ކުރާ ސުާވލަށް ަޖާވބުދެޭވނެޤީއެބަ އިނޭ. އެ އަޅުަގނޑަށް ޔަ 

އަޅާކަން ސާފުަވނީ.  ލެޓުޅުމާޭލަގިއ ފްުނޭވ. ހު ސާފެއްެއއް . އެ ފްލެޓު 2 ފަހަރު މި ޮއތޭއަޅުަގނޑުެގ ދާއިާރގައި އެބަ 

ޖަާވބެއް  ކަށްމި ސުާވލައަުޅަގނަޑށް ނަކަށް ާދއިރާެގ މީހުން ެމއް އަުޅަގނަޑކަށް ނޭނެގ.ކަ އެއީ ާކކަށް ދޭ އެްއެޗއް

 ހުެގނުދެޭވ. އެހެން، މިހާރުެވސް އަޅުަގނޑު މި އުޅެނީ ދެ ކުްއޖެއްެގ ކްލާސް ބަދަލުނުެވެގން. މިއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

ދާަވރުެގ ކަެމއް   ދިމާކޮށްލަން ނުކެރޭ ހިސާބަށްމޫނު  ފަހުން ރަްއޔިތުންނާ  ޮގްސ، އެންމެހާސްެވެގން  ބޯ   ަވދެެގންމެންބަރުން

ސްކޫލަށް. އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްަގިއ   ކުއްޖާ އަމީނިއްޔާޖެހިެގން ހުންނަ    ންޭވރު ކަލާފާނާނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ހެ

ހުރިހާ މީހުންނަށް   އަޅުަގނުޑ ޙައްލުކުރަން މިތާނގައި ިއނދެެގން މިކަން ދެން ނު ސްކޫަލށް.  ކުއްޖާ ކަލާފާޅޭއު

ިވްސނާލިޔަސް އެބަ އިނޭގ ެވފަިއ  ކުާވނެ. އެކަމަެވސް ނުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ކުއަުޅަގނަޑށް މިތާ ްއޔާކުރަންވެއްޖެފޯނު

 ،ެގ ލީޑަރު އެބަ ިވދާުޅޭވރީ ާޕޓީޖުމްހޫ ާގުތގައި ޅުަގނޑު. އަ ނާދޭ އޮތް ޮގތް. ެއކަމަކު ެވްސ މިއަކަށް ަޙއްލެއް މި

ރީ ބައްލަާވ ކަން ހުރި ޮގތް. ދެން ހައިރާންވެ ހިމިބަދަލުނުެވެގންނޭ.   މި އުޅެނީ ސްކޫލްތިމަންނަެގ ދަރިފުޅު ެވސް

ިދެވހިރާއްޖޭެގ  މި ،ސާއި ަރއީމަޖިލީހުެގ ިމ އިްއޒަތްތެރި  ،ންކޮށް އެނެގނީޤީައޅުަގނޑަްށ ޔަ ،އަންތަރީސްަވނީ

އުފެދޭ ކަެމއް ނޫން. ޝައްކު އީ ކަން. މިނެދެ ބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓެއް ނިންމާލަން ނޭނިގެގން ނޫޅޭ ،ރިއްޔާއާ ރައީސުލްޖުމްހޫ

މިކަން ަވރަށް  ށް ާވހަކަދެްއކީމާ، އަޅުަގނޑަށްޅުންއަރާ ޮގތަނުުގޅޭ މީހުން ަވދެ، މުޅި އެތި އޮ ދެން މީެގތެރެއަށް ކަމާ
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 ،ދައްކަމުން ތި ިވދާޅުވީ ދެންމެ ބަޖެޓުެގ ާވހަކަ .ޒަތްތެރި ރައީސްޮގތުގައި ފެނޭ. އިއް ެގ ސީރިއަސް މައްސަލަެއއް 

ޚަރަދުކުރުމުަގިއ ސަރުކާރުން، ދައުަލތުން ބަޖެޓު މި މައްޗަށް ެގނެޭވ އިޞްލާޙަކީ  އަށް މިޮގުތަގއި މި އްެގއެނެކްސެ 

ނުކުރެިވ ފައިސާ ބަދަލުރި ަގއި ހުބަޖެޓުކަމެއް ނޫނޭ. މިކަމުަގއި ތާށިެވ، ެއއް ޯކޑުން އަނެއް ޯކޑަށް  ލާޒިމު ރަންޢަމަލުކު

ކުރަން. އަުޅަގނުޑ ެވސް ބެލިއިުރަގިއ އަުޅަގނޑަްށ ތާށިއަރާފައި އޮންނާނެ ކަމެްއ ނޫނޭ. އަުޅަގނޑު އެ ބަްސކޮޅަްށ އިތުބާރު

އެްއ ާވ މައްސަލަ ތަކަށް ެވސް ހަމައެކަނި ކަންބޮޑުތްތަނަށް ފޮނުިވ ފަރާ  މި ބަޖެޓު ހައްދަާވފައި މި  .ންންނަނީ އެހެެވސް ފެ

ަވނީ. އެެހންީވމާ، އަުޅަގނޑަށް ަވރަށް ޅު ށް އޮތީ އެ މައްސަލަ. އެެހންީވމާ، އެ މަްއސަލަ ނެތް ކަމަށް ރައީސް ިވދާކަމަ

ބަޖެޓެއް ނަމަ، ފިޓް ބަޔަކު ހަދާ  ، ތަޖުރިބާ ހުރި، ތަޢުލީމީ ޮގތުން މިކަމަށްަވުގތު އޮެވެގން ،ސާފުކޮށް ދަންނަަވންޖެހޭ

. އަޅުަގނުޑ . އެ ހިމެނެންާވނޭނަންޖެހޭނޭތަފްޞީލު އޮން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ޮގތުގެ  ރާއިރުގައިޚަރަދު ކު އިޖެޓެއް ހަދަބަ

ްގރާންޓެްއެގ ޮގުތަގިއ   ،އަުޅަގނޑުމެން ދޫކޮށްާލފައި  މި ބަޖެޓު ހަދާފައި  .ހެން ދަންނަަވންޖެހެނީންެނިވދެެވސް    ހަމަ ކުރިން

އިބަލާ ކުޅޭ މީހުންނަށް ސްޕޮންސަރ ދިނުމަށް،  ންސަރ ދިނުމަށް، ބަކުޅޭ މީހުންނަށް ސްޕޮ  ފުޓްބޯޅަ  ،ބޮޑު އަދަދެއް ޖަހާފައި

މިކަހަލަ ކަންކަމަށް މުިޅ  މުބާރަތަށާއިބަލާ އުމަށް، ަބއިނަތްދޭނެ މީހުން ެގހަނީ ނަސޭދީ ންރޯދަ މަހަކު ބޭރު ކޮންމެ ހަމަ 

ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކިޔާނެ ކަެމްއ   ،މާބަޖެޓު ޚަރަދުކޮށްފައި މީެގން ތަރައްޤީެގ އެްއެވސް ކަމަކަށް ަކމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލީ

 .ތީ ނުބައިކޮންނޭއޮބޭފުޅުންނަށް ބަޖެޓު ދިނީމޭ. ބަޖެޓު ހުސްކޮށްފައި  ނެތް، ކަލޭމެންނަށް ބަޖެޓު ދިނީމޭ. ތި

 ެގ5އިންނަ % މި ކިޔާ ޭވރިޭއަޝންެގ ޮގުތގައި ،ެއއަށް އަދަދާއި ،ކޯޑާއި  ،ޚަރަދުކުރަންީވޮގާތއި ކުރަްނީވ ދިމާލާއި

ޚަރަުދުކރަން ދިނީމާ މިކަން ކުރަން ތިބި ބަޔަކު ެވސް ޖަުލެގ ތޭރިަތކުން ސަލާމްތްކުރެޭވނެ ކަމަށް   ެއީކގައި  ަސކާއެލަަވން

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ެވސް ކާމިޔާބު  ކުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށްއެ  ޖެޓާއަޅުަގނޑު ދެކެން. މި ބޮޑު ބަ 

ލާނެ ލައިއް ނުކުރަން ޚަރަދުެގ ތަފްޞީލުކުރަން ގައިޑްަލއިނެްއ، އެޓްލީސްޓް މި ބަލެބޫަގއަޅުަގނޑު ދެކެން. އަުޅަގނޑެްއ 

ނޫނިއްޔާ ެއކީަގއި  ކުަގއި ނޫން ޮގތަކަށް، ތާަވލަކާއެ  ކާއެްއޗައެއް ލިބޭނެ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ އެްއޗެއް ބަަޔކަށް އަިއޑިއާ 

ތި ދިނުން. އަޅުަގނޑު މި ބަޖެޓަށް ތަކަށް މީޮގ ނޫން  ގައިއެކީ   އުސޫލަކާކަށް ޚަރަދުކުރެޭވނެ ރީތި  ެވސް މި ދެންނެިވ ކޯޑުތަ

އަދި އެ އިޞްލާުޙެގ  ،ނުކުރެިވޚަރަދު ޓުލޮކުެވ، ބަޖެ ލާޙު މީގައި އޮތުމަކުން މި ބަޖެޓުޞްޯވޓުދޭނަން. އަޅުަގނޑު މި އި

ބެލުމުަގިއ ޑު ބެލިއަުޅަގނ ެއކުަގއި ިވދާުޅުވމާ މު ކަމެއް ނޫން ކަމުަގއި ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްޒިކުރުން ލާމައްޗަށް ޢަމަލު

ިއއްޒަތްތެިރ ން. ޝުކުރިއްާޔ،  ކުރާ ާވހަކަ ދަންަނވަ އަުޅަގނޑު އެ އިޞްލާަޙށް ތާއީދު  ،ނޑަށް އެހެން ފެންނާތީެވސް ައޅުަގ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . މި އިންޓޯލަށް މެދުކަނޑާލީ ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުޒޝުކުރިއްޔާ ިއއް
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 {އަށް 11:05އިްނ  10:30 }ހުސްަވުގުތކޮޅު:

 (هللاަމޖިލީހުެގ ަނއިބު ަރއީސް އީާވ ަޢބްދު؛ ޔާސަުތގައި ިއންެނީވ)ރި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުެގ ކޮމިީޓ ރިޕޯޓުެގ ބަހުސް މަރުޙަލާ.  2020ެގންދަނީ  މަސަްއކަތް މިހާރު ކުރިއަށް މި `. 

 .މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު އިްއޒަތްތެރި މުލަކު ދާއިރާެގ ،ން ކަަވދައް ާވހަކަފުޅު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މުލަކު

ނިންމާލުމުެގ ބިލިއަން ުރފިޔާެގ ބަޖެޓަށް  37 އަށް ލަފާކުރާ 2020 ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ެގ ންިމއީ އަޅުަގނޑުމެ .ފުުރޞަތު ހޯދާލީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެވސް އެްއޗެއް ދަންނަާވލަން މި ޮގތުން ައޅުަގނޑު 

ލިބޭ ދެަވނަ   ންރަްއޔިތުން ޮކންމެހެން ބޭނުންާވނެ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ،  ކެއްެވރިކަމެްއަގއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަތަ

ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވރިކަެމއް  .ީއސްތެރި ރައިްއޒަތް މެއްަގއި.ެވރިކަން، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެވރިކަ 

ަގއި. އެ ެވިރކަމުަގއި ބޯހިޔާަވހިކަން ަވނީ ިގނަ ރަްއޔިތުންތަކަކަށް ފޯރުކޮށްދީފަ.  2008 ޔައީދިރައްޔިތުންނަށް ލިބިެގން

ލާފަ. ހިލޭ ލިބޭ އިނީ ނައްތަަވ ޖެހުންސަލާން ށްފަންސޫރަަވނީ ެގނެސްދީފަ. ފޮތް ރުެގ ލުއިފަސޭހަކަންދަތުރުފަތު

ރައްޔިތުން އުފަލުން ބަލައިެގންފަ. އެހެން ކަންކަން ަވނީ ުހރި ުގޅުން  އަދި ކިެޔުވމާއިފަންސޫރުން ކުދިންެގ ކިޔެުވމާތްފޮ

ޔަ. ބިެގންދި، ބޭސްފަުރވާއަށް ކުރާ ޚަރަދު އެތައް ުގނަައކުން ރައްިޔތުންނަށް ހިލޭ ލި އިސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުން ނައްތާލަބޭސް

އަހަުރީވ ބޭފުޅުންނަށް  65 ،އަަހރުީވ ބަެއއް ފަރާތްތަކަށް ެވސް  65 އަދި ެއކަނިެވރި މައިންނާއި ޒަތްތެރި ރައީްސ،އިއް 

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ   އަްށ މި  2020  ންދައި. ހަމަ އެ ބީއީ ކީ އެއިނާޔަތް ލިބިެގންދިޔަ ސަރުކާެރއް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރަ

ޅުަގނޑު މީދީ ކަންތައްތަެކްއ ހިމެނިފައިާވކަން އައް، އުރަްއޔިތުންނަށް ަވރަްށ ފޮނި  ، ރައީސްޒަތްތެރިއިއް   ބަޖެޓުަގއި ެވސް

ެގ ދަށުން 19ފާހަަގކުރަން. ރައްޔިތުންެގ ުފދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެތައް މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިފައިޭވ. އެޖެންޑާ 

ތަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބަޖެޓުގައި ަވީނ ކަންތައް ިވ ިގނަން ަވޢުދުންނަށް ެގނެސްދޭތުއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔި

ާލއިުރ އިޑުެގ ދާއިރާެގ ަރއްތަުކެގ ތެރެއިްނ ބައެއް ކައުންސިލުތަށް ލިިބފައިާވ ބަޖެޓަށް ބަލަކުރެިވފަ. ައޅުަގނބަޖެޓު

 ތިން  ތީަފއި އޮނޑައަޅާަވނަ އަހަރު ކަ 2018 ސިލަށްމުލަކު ކަުއން ؛މުލަުކ ކައުންސިލަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ލިބޭ ފުރަތަމަ  ަގއިަވނަ އަހަރު ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ެވރިކަމު 2020ނަމަެވްސ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. 

 ކުރެިވފަ. މިއީމިލިއަނަށްުވރެ ިގނަ ރުފިޔާ ަވނީ ބަޖެޓު 8 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،ކައުންސިލަށް ބަޖެޓުން ެވސް މުލަކު 

މިލިއަނަށްުވރެ ބޮުޑ އަދަދެއް. ރައްޔިތުންނަށް ދިމާެވފަިއާވ  5 ބަޖެޓަށްުވރެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ހަރުގެ ަވނަ އަ 2018

ކުރެިވެގން، ކުިރއަށް ން އެ ކައުންސިލުްނ ބަޖެޓުޓަކައި ކައުންސިލުން އިްސނަަގިއެގކުދި ދަތިތައް ަޙއްލުކުރުަމށްކުދި
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ސަުރކާރަށް އަުޅަގނޑު ނިހާޔަތަްށ   ޓަަކއި އަުދެގަވނީ. އެކަމަށް  މި  އި ލިބިފަ ށްެގންދެޭވެނަވރުެގ ބަޖެެޓއް މުލަކު ކައުންސިލަ

 މިލިއަނެއްހާ ރުފިާޔ، 6ލިަޔސް އިލަ ކޮޅުފުށީެގ ބަޖެޓަށް ބަ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ހަމަެއާއއެކޮށްދަންނަަވން.  ޝުކުރު

މިލިއަެނއްާހ  3 އިަވނީލިބިފަޓަށް ށްަވނަ އަހަރު ކޮޅުފު 2018 ަވނީ އިތުރުެވފަ. ނަމަެވސް މި ރުފިޔާމިލިއަން  6.5

ލި އިބަލަބަޖެޓަށް ނާލާފުށީެގ  ްއކޮށްދިޔަ ތަން. ހަމަ އެއާއެފެނުނީ ދެުގނަ ެވެގން މި ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ރުފިޔާ. މި

 3 ަވނަ އަހަރު ަވނީ އެ ަކއުންސިލަށް 2018 ޮގއްސަ.ަވނީ އިތުރުެވެގން މިިލައން ރުފިޔާ މި 4.4 ކަމުަގިއ ިވޔަސް،

ރަށުެގ ކައުންސިލުްނ   ތިންިމއީ ައޅުަގނުޑެގ ދާއިާރެގ މިދެންނެިވ    .ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  އިތުުރެވފަ  ޔާހާ ރުފިލިއަނެއްމި

ޅުަގނޑަށް މީެގކުރިްނ އަ ؛ންކޮށް ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ރައްޔިތުންނަށް ނުެވފައި ހުރި ބައެއް ކަންަކންމިއަދު ަވރަށް ފު

 މިންަވުރ ެވސް ކައުންސިުލަގއި ނެތް ކުރާނެ ފައިސާެގލުއެ ބޮކި ބަދަ  ،ެގން އަނދައި  ެގ ބޮކިމިްސކިތެއް   ،އަުޑއިިވެގންދިޔަ

ފަދަ ފެންަވރު ެވސް ކައުންސިލެްއަގއި ނެތް ާވހަކަ.   އެ މަުގ ބައްތި ބަދަލުކޮށްލެޭވނެ  ،ބައްިތއެއް އަނަދިއެގންާވހަކަ. މަުގ

ެވްސ ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެުޓން މުލަކު ދާއިރާެގ އެއް  2020 އްޔާ އިރާދަކުރެްއވި  ،އެްއކޮށް ފާހަަގކުރަނީ އަޅުަގނޑު އުފަލާ

. ނުާވނޭރައްޔިތުންނަށް ފެނިެގން  ައނދާފައި ހުންނަ ތަނެއްއްކެތްއަިދ މިސްކިތެްއެގ ބޮ ބައްިތއެއްރަށެއްެގ ަމުގ

އޮތީ  ޓު މިސް، ބަޖެިއއްޒަތްެތރި ރައީ ،ެވސް އިސްނެުގމުން މިކަމުން ބެލެެހއްޓޭ ކަމަށް ާވނަމަ ކައުންސިލެްއެގ ކިރިޔާ 

އަދަދު ޖެހިެގްނ މި ކަންކަން ކުެރެވންޖެހޭނެ  ،ކުރެިވެގންހިާސބު، ނަގޅަށް ބެިލެގންއެ ަކއުންސިލަށް ހަާވލުކުެރިވަފ. ރަ

ކަމަށް އަުޅަގނޑު މި ދަންަވނީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިާރެގ ަރށްރަށަށް ދިމާެވފައިާވ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ދައްަޗކީ ިއްއޒަތްތެރި 

އެ ރަށްރަށުން ބޭރުާވ ކުނި ޮގސް އްކޮށް އެ ޓުތައް ހުރުމާރިސޯލަ. ަކއިރީަގއި ބައެއް ރަށްރަުށެގ  މައްސަ، ކުީނެގރައީސް

ނެެގމުންދާއިުރ،   10މި ލައްަވނީ ައޅުަގނޑުމެން ަކއިރީަގއި އޮންނަ ރިޯސޓުެގ ޮގނޑުދޮށަށް. ްގރީން ޓެްކސްެގ ޮގުތަގއި %

ސަރުކާރަކުން ެވސް ިވސްނާަފއެއް ނެތް. މި ސަރުކާރުން  އިތުިވ ރާކަށް ފާއިން މި ކަންކަން ޙައްލުކުްގރީން ޓެކްސް

ާދއިރާެގ ިގަނ   ،ތަެކއް. އަުޅަގނޑަށް އިނޭގެގްނދަާވ ޕްރޮްގރާމުިވސްނުންފުޅު ހުރެެގން އެބަ ކުރިއަށް   އެރެްއިވއްޔާ  އިރާދަކު

ަވަނ  2020 ރެިވްއޔާއިރާދަކު ކުރަން.މަޝްަވާރކުރެިވއްެޖ މިކަންކަން ޙައްލު ،ކައުންސިލުތަެކއް ެއއްެވ، ސައްލާކޮށް

ކަމަށް   ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ. ކުނީެގ މައްސަލަ ޙައްލުެވެގން މުޅިން ދާނެނާނެ. އަހަރުަގއި މިއަށް ބަދަލެއް އަން

 ސަރުކާރުންނާލާފުށްޓަށް މި  ،ެގ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު  2020ެގ ށީނާލާފު .ރި ރައީސް ތެކުރަނީ. ިއްއޒަތްމީދުއްއުއަޅުަގނޑު 

ސްކޫލަްށ ދެބުރި  ؛ދެބުރި ސްކޫލެއް .ނަންލާއިދަންނަވަ ނޑު ާވ ބަެއއް ކަްނކަން ައޅުަގކަނޑަައޅާފައިކައި މަށްޓަކޮށްދިނު

 އަދި އެ  ދަނީ.ޅަމުންސަލް ދަނޑު މިހާރު އަފުޓްއިމާރާތެއް އެބަ ލިބިެގންދޭ. އައުްޓޑޯ ޖިމްެގ ޚިދުމަތް ލިބެިގންދާނެ. 

މުލި ުގޅާލުމުގެ   ލާފުށިޔާ ނިމޭނެ. ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން އެބައޮތް. ނާރެއްިވއްއިރާދަކުރިން  ދިއުމުެގ ކު   2020  މަސައްކަތް

ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި އެބައޮތް. ިމީއ  2020އެަބއޮތް. އަދި ނާލާފުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ާގިއމުކުރަން  ކޯުޒޭވެއއް

ރަނަގޅު އަދަދުތަެކއް   ނެބަދަލުތަކެއް ެގނެްސދެޭވ   ފަދަހަމަޖެހޭހިތްަރއްޔިތުން     އިރާަދކުެރއްިވއްޔާ އެށްަރއްޔިަތކައްެގ  ރަށެ

ޮކޅުފުށީެގ ްސކޫލަށް  ،ލާއިރުއި ، މ.ޮކޅުފުށްޓަށް ބަލަރި ރައީސްތެްއޒަތްއި އްކޮށްއެއާއެ ނޑު ދެކެން. ހަމަމުގައި އަުޅަގކަ
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ސްކޫލުެގ އޮފީސް އިމާރާްތ ފުށީެގ އެޅިެގން އެބަދޭ. ކޮޅު އްލުުކރުމަށްޓަކައި ކްލާސްރޫމްތަކެއް ޙަދިމާެވފައިާވ ދަތިކަން 

ދަނީ. ކުރަމުންސަރޭވ  މަށްއްދު ހިމާޔަްތކުރުހަން ެއބަދޭ. ިގރާ ސަރަަގމުނހިަސއްކަތް  ނޑުެގ މައެޅިެގން އެބަދޭ. ފުޓްސަލް ދަ

ހާރު މި  ަވނީދާނެ. ކޮޅުފުށީެގ ަމުގތައް ހެދެމުންދާނެ. މަުގބައްތި ޖެހުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓުފެނުެގ ނިޒާމު ާގއިމުކުެރިވެގން

ެގ  90ދި އިތުރު . އަނީ ބަޔަކާ ހަާވލުކުރެިވފަަވ ކަްތ މިހާރުުމެގ މަސައްޅުއެ ޔުނިޓު ގ ހައުސިން  100. ކުރެިވފަލުހަާވ

ެގ. މުލަކަްށ  35ަވނީ. އަދި ާނލާފުށީގައި ކުރެިވފައި ެވސް ިމއަންނަ އަހަރުަގއި އެޅުމަށްޓަަކއި ބަޖެޓު އިކޮޅުފުށީގަ 

އަިދ ކްލާސްރޫމްެގ ދަތިކަްނ  އިމާރާތާދިމާެވފައިާވ އި ށްްސކޫލަ ، މުލަކުރި ަރއީސްތެޒަތްލާއިރު ިއއްއިބަލަ

ާޖަގިއެގ ދަތިކަްނ  މަރުކަޒަްށ ދިމާެވފަިއާވ ޙީ އްޞިމުލަކު ދާނެ. ބުީރެގ އިމާރާތެްއ ކުިރއަށް 3ލުކުރުމަށްޓަަކއި އްޙަ

 އެަބއޮތް. ޓަކައި ބަޖެޓުަގއިަމށްކުރުއްޤީުޒާވނުްނެގ މަރުކަޒު އިތުރަށް ތަރަ  ،އްލުކުރެިވެގންދާނެ. މުލަކު ޒުާވނުންނަށްޙަ

މަުގތައް ރަނަގުޅ ކުރެެވމުންދަނީ. މުލަކުެގ ޭވރމަސައްކަތް މިހާރު ސަ ކުރުމުެގހިމާޔަތް މުލަކުެގ ިގރާ ސަރަހައްދު

ނާއެްއ ޚާއުފައްދާނެ ކާރު ހުެގ ބާަވތްަތއް މި ބަޖެޓުގައި ެއކުލެިވެގންޭވ. މުލަކުގައި މަފެންަވރަކަށް ހެދުމަށް 

ޤީކުރުމަްށ އްޯގްއޗެއް ތަރަ  235އެޅުމަށްޓަަކއި  . އަދި މުލަުކަގއި ެގދޮރުމި ބަޖެުޓގައި އެަބއޮތް ށްަޓކައިމުކުރުމަގާއި

 މީދުތަކާ ުގޅިފަިއާވއްމީދުތައް. ަރއްިޔތުންެގ އުއްަރއްޔިތުންެގ އު  ެގޑުމެންނމިއީ އަުޅަގ  .ރި ަރއީސްތެހަމަޖެހިފައިޭވ. އިއްޒަތް

 ތަށް. ިވ ފުރުޞަޝުކުރިްއޔާ ދެއް  ބަޖެޓެއް.

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 ރި މެންރު ޙަސަން ލަތީފް. ތެދާއިާރެގ ިއއްޒަތް ހެންޭވރު ހުޅަނުގ

 

 ހެންޭވރު ހުޅަނުގ ދާއިާރެގ މެންރު ޙަސަން ލަތީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:

ބަޖެޓުގެ  ލަފާކުރާހަރަށް ަވަނ އަ 2020ރި ރަީއސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެޒަތްޝުކުރިއްޔާ އިއް 

. ލާމަރުކަޒުކުެރޭވ ބިޔަ ބޮޑު ބަޖެޓު ރަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް. މިއީ ބިޔަ ބޮޑު ބަޖެޓުއޮތީ ަވ ފައި މިޮގތުަގއި ލިބި

ރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން މި ތެ. އިއްޒަތްބިލިއަންެގ ބަޖެޓު 37. އޮތީ ލިބިފަ ނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މިއަޅުަގ

 ؛ންނަ ާވހަކަ ބަދުމެ ދައްކަމުން އައަުޅަގނޑުމެން އަ ،ޞަދަކީމަޤްންމު ހިާވ އެންމެ މު ބޭނުންލުކުރަންބަޖެޓުން ހާސި

 ،ލެޭވނެ ޮގތްތަްއ މި ބަޖެޓުަގއި ތަފްސީލުވެ އިޖެޓު ބަހަބަނޑުމެން މި ބޮޑު  ކައި ައޅުަގށްޓަކުުރމަކަޒު ކުރުން. ލާމަރުލާމަރުކަޒު

 ؛ކަންކަން އިފާހަަގުކރެއްިވ އެންމެހަދެއްކެިވ ބޭފުޅުން އެ ފުޅު ހަކަރިން ާވނުޑ ކުއެބަ ބަޔާްނޭވ. އަުޅަގނޑުމެްނ އަުޅަގ

ހާސިލުކުރެޭވނެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް. މި ބަޖެޓުން  ރަށެއްެގ ތަަރއްޤީއަށް ބޭނުންާވ ހުރިހާ ކަމެއް އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ  

 ނޑުމެން މިުޅަގހަމަ މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް އަ ބަޖެޓު، މިެވސް އެބަހުރި.  އެާއއެކު ކަްނބޮޑުުވންތަެކއްރި ހަމަތެއިްއޒަތް

 1.5ދެނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް.  ައޅުަގނޑުމެން މިމިއީ، ކައުންސިލުތަކަށް ކަމަށް  ރާއްޖޭަގއި އަލަށް ކުރެޭވ
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ދަނީ   އެ  ލުެވެގންއަދަދު ބަދަ  ން އެބަޖެޓު  މިލިއަނެްއހާ ރުފިޔާ ލިބެމުން އަންނަ ކައުންސިލުތަކަށް މި  2މިލިއަން ނުަވތަ  

ކަމެއް އެީއ  ަބދުެވސް އޮންނައަ .ރި ަރއީސްތެަދނީ. އިއްޒަތް . ބޮޑު އަދެއް އިރުެވެގން އެމިލިއަނަށް 8 ،މިލިއަން 6

ލާމަރުަކޒީ  ،ބާރުތަކަކާ ެއކީަގއި ޒިންމާދާރުކުރެޭވނެ ޮގތްތަެކއް ދައުލަތުްނ ކަނޑަެއޅިފައި ހުރުން. އެނިގަވޑއިަގންަނާވނެ

، ތަކަށް ންސިލުއަތޮޅު ކައު  ،ށްބާރުތަކެއް ރަށު ކައުންސިލުތަކަ   ަގއި އެތައް ބަިއަވރުެގ ތެރޭލާޙުތަކުންނަ އިސްެގ  ާގނޫނަށް މި

ތެޭރަގއި އެަތްއ މަޝްރޫޢެއް ހިންުގމުެގ ބާރު އެބަ ލިބިދޭ. އެ ހުރިހާ ކަމަކާ  ެގލިބިެގން އެބަދޭ. އޭސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް  

ކުރެޭވނެ ޮގތްތަާކއި އަިދ ރަދުފައިސާ ޚަ ،. މި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާނެބަޖެޓު ނޑުމެން މި ުގޅުަވނީ މިއަޅުަގ އިއެީކަގ

 ގެ ލާޙުޞްންނަ އި. ެއއީ ލާމަރުކަޒު ާގނޫނަށް ެގބަޔާްނކުރެިވފި ަވނީ ށް ހޯދޭނެ ޮގތްތައް ެވސް މިއާމްދަނީ އިތުރަ

ާގނޫނަށް އަދި ލާމަރުަކޒީ    ،ސްއި އަދަލު  ިވ ޮގތަށް ބަޖެޓަށް މި ބޮޑު ބަނެމިދެން  .ރައީސްިރ  ތެާވނީ. އިްއޒަތް  ނަތީޖާއަކަށް

ުޅަގނޑުމެންނަށް ަކއުންސިލުތަކަށް އެ ލިބޭ ފަިއސާ ޚަރަދުކުރާނެ ޮގތުެގ ައންދާޒާއެއް އަ ،ބޮޑު ބަދަލު އަންނައިރު

 މި ބަޖެޓުަގއި ެއކިެއކި  ،އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތަގއި  .ިރ ރައީސްތެކަމެއް. އިްއޒަތް ންމުހިމުިވސްނިފައި އޮތުމަކީ ަވރަށް 

ތަފްސީލުކޮށް ަބާޔންެވފައި އޮތުން ެއއީ ަވރަށް  ،ކުރާނެ މިންަވރުދި ޚަރަދުއާއި އަށް ލިބޭނެ އާްމދަނީސިލުތަކަކައުން

ކުރާނެ އަދި ޚަރަދު  އިީވމާ، ެއ ބަޖެޓަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ . ބަޖެޓް އަންދާާޒއަކަށް ެއއްކަމެއް. ބަޖެޓަކީ އަްނދާޒާ ންމުހިމު

ަދއުލަތަށް  ،ރި ރައީސްތެޒަތްނޫން. އިއް  ކަމެއް ލާޒިމުދިމާުވން ކޮންމެހެން  މަކީކަންކަ މި  ،ކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދުތަކާ

ކަމަށް   ކުރާނެޚަރަދު ންކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ ދައުލަތު ނުލިބުމަކީ އެކަށީެގންވާ  ކުރާ އާމްދަނީލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ

 ލަެއްއގެ ެއއީކީ ަމއްސަ  ،މަެވސްށް ެވސް ުނޭވ. އެހެންނަކައެްއޗަ  ކުރެޭވކޮންމެހެން ޚަރަދުޮގތްތަަކކީ  ކުރާނެ  ޚަރަދު  ގައިބަޖެޓު

 ެވސް އެކަން އޮތީ އެހެން. އަދި އޭެގ ސަބަބުން  އިޮގތުަގއި އެްއެވސް ަޤއުމެްއަގިއ ދެކިެއއް ނޫޅޭ. އަދި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގަ 

ނެއް ލަންޖެހޭ ތައެއް އުފު ިޒންމާެވސް އަދި ޚަރަދުުކރާ ކައުންސިލަރަކަށް ،ެވސް  ބަޖެޓު ހެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް

 ކުރާެނ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތްމެ. ބަޖެޓްަގއި ޚަރަދު ެވސް  ޮގތް. އަދި އޮންނާނެ ޮގތް  ނާދޭ. އެީއ ެއކަން އޮންނަ 

 ،ުޅަގނޑުމިދަންނަާވ ާވހަަކއަކީ އަ .ރި ަރއީސްތެކަމެްއ ނޫން. ިއއްޒަތް ނުކޮްށެގން އެީއކީ ކުްށެވރިާވނެ ޚަރަދު އަދަދެއް

 ، ޒިންމާދާރުކަމާއެކީ ފައިސާ ދޫކޮށްލެވޭއިރު  ތި އަދަދުެގބޮޑެ މިހާ ށް ކައުންސިލުތަކަންމުހި ށް ަވރަށް މުމެންނަަގނޑުޅުއަ

އާމްދަނީެގ ތަްފސީލުތައް އެނިގފައި އޮތުމަކީ ހޯދާނެ އެ  ،ނުަވތަ އާމްދަނީެއއް ހޯދަންޏާ ކުރާނެކަން ޚަރަދު ކައުންސިލުން

ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަކީ އަުޅަގނުޑ ށް އޮންނަ ެޓއިލްކޮީވމާ، ޑީކަމެއް. އެެހން ންމުހިަވރަށް މު

 ކަމެއް. އެކިއެކި ަކއުންސިލުތަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުެގ ތެރޭަގއި އެ   ންމު ހިހިތުން ަވރަށް މު 

ކެއް މިހާރު އެބަހުރި ފަހު އަދަދުތަބެލުމަށްތަކުން ކައުންސިލުތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ޮގތްތަކަށް އެ ކަުއންސިލު

ތަކުްނ ަކއުންސިލު ެވސް ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތްތައް އެއި ކުުރމުަގހަމަ އެއާެއކީަގއި ޚަރަދު .އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދީފަ

ިއެގްނ  ހިމަނައްެގ ޮގުތގައިޓުެގ އެނެކްސެ މި ލިޔުންތައް އެއީ މި ބަޖެ. ނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ފޯރުކޮށްދީފައަޅުަގ

ޮގތަށް އެކަން ނުކުީރމާ، ކައުންސިލުތަކުން އެކަްނ  ން މި ބަޖެޓު ފާސްކުރީމާ، ޭއެގ މާނަައކީ ޭއަގއި އޮތްޅުަގނޑުމެއަ
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މިއީކީ ކޮންމެހެން އެއަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ   .ރައީސްރި ތެކުރުމަށް ހަާވލުެވ ތިބި މީހުން ކުށްެވރިަވީނއެއް ނޫން. އިްއަޒތް

ެގ އަބަުދެވްސ ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ ންމުހިލުުކރެޭވތޯ ބެލުމަކީ މުމަށް ޢަެއއްޮގތަ މިއާ ،މަެވސްއެހެންނައެްއޗެއް ނޫން. 

އެީކަގިއ  ނޑު ަވަރށް ފަޚުރުެވރިކަމާކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކޮށް ެއކަން ކުރުން. އަުޅަގިވސްނުމެއް ެއއީ ފައިސާ ޚަަރދު

ރީއެްއަގއި ޮއޭވ ުލީވއިރު ކޮްނމެ މިނިސްޓްނޑުމެން ހަާވައޅުަގ  ސަރުކާރާ ؛ެގ ފުރަަތމަ ސަރުކާރުަގއިއެމް.ީޑ.ޕީ  ،ދަންނަަވން

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،. އެހެންނަމަެވސްކޮށްފަކުރަމުން ހުރީ ޚަރަދުއެަކއުންޓެއް. އެިކ މިނިސްޓްީރތަކުން އެިކ ޮގްތޮގތަށް ޢަމަލު 

އެަކއުންޓަށް ބަދަލުކުރުން. ްއ ކެނީ އެ ންމު ކަމެއް ަކމުގައި އަޅުަގނޑު ދެހިގައި ކުރެްއިވ އެންމެ މުފުރަތަމަ ސަރުކާރު

އެ ުއސޫލު  ،ކުރެޭވ ޮގތް ބަދަލުކޮށްޚަރަދު ންފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ޮއންނަ އެއް އެަކއުންޓަށް ދަުއލަތުެގ ބަޖެޓު

ށް ނޑުމެންނަކުރުމުެގ ބޭނުުމގައި. މިހާރު އަުޅަގބަދަލުކުރުން. އެީއ ޒިންމާދާުރކަމާ އެީކަގއި ދައުލަުތެގ ފަިއސާ ޚަރަދު

 އަދި މި ބަޖެޓު  ،އެކީަގއި ެއކަން ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ާގނޫނުެގ ތެރެއިން  ކަމާދަނީ އަނެއްކާެވސް ޒިންމާދާރު  މި  ެގންފެނި

 65ެގ ފައި އޮތް މަންޒަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އެކަްނ ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ރަްއޔިުތންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިފާސްކުރުމުެގ ތެރެ

ކުރެެވނީ ހަޤީޤަތުަގިއ   ަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  ދަލުތައް ނުެގނެޭވ ކަމަށްމި ބަ  ެމންނަށްއަޅުަގނޑު  ،މެންބަރުން ތިބެމެ

އެކީ ކުރުމުަގއި ޒިންމާދާރުކަމާފައިސާ ޚަަރދު  ރަނަގޅުކަމެއް ނޫން. ދައުލަުތެގ ފައިސާއަކީ ަރއްޔިތުްނެގ ފަިއސާ. ރައްޔިތުްނެގ

ަވންޏާ  ށްކަމަ އެާއެއއްޮގތަށް ކަންަކން ނުކުރެޭވ ،މަެވސްއެހެންނަ ؛އެކަން ކުެރޭވނެ ޮގތެްއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިމެ

ބަޖެޓް ފާސްވާއިރު ެއކިެއކި ކައުންިސލުތަކުން ބަޖެޓުގައިާވ ފައިސާ   ކަމެއް. އަޅުަގނޑު އެދެން މި  އެއީ ަވރަށް ހިތާމަހުރި

ބަޖެޓް ފާސްކުރަން.  ިއެގން މި ހިމަނަެގ އެނެކެްސެގ ޮގތުަގއިެދްއާވފަިއާވ ތަފްސީލު ެއއީ މި ބަޖެޓުކުރާނެ ޮގތުެގ ޚަރަދު

އޮތް އަދަދަކަށް ބަދަެލްއ  އި ދައުލަތުެގ ބަޖެުޓަގ  އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ އެ އެނެކްްސ ހިމެނުމަކުން

މަްށ ކަ ކަމެއް ކުރުން ޯގސް ކަމަށް ނުަވތަ މެއްކަ ނުޖެހޭމާ، ެއއީ ކޮންމެހެން ކުަރންީވމެ. އެެހން ެވސް ނުެވސް އާދޭ

 ރި ރަީއސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ތެއް ެވސް ނެތް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްބަބެޭވނެ ސަދެކެ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

 ސަނީފް. هللا ރި މެންބަރު. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުތެޒަތްޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 ކަދެއްެކުވން:ާވހަ ސަނީފްهللا  ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާަގއި ފުދޭަވރަަކށް ދިުގކޮށް ާވހަކަަދއްަކއިފިން.   ެގެވސް ބަޖެޓު  ނޑުރި ރަީއސް. އަުޅަގތެޔާ ިއއްޒަތްޝުކުރިއް

މިފަދަ ލަތުން ންމު ނުކުތާތަކެްއ ހުރީމާ، ދައުހިިމއަދު ެއހެންނަމަެވސް މީގައި ފާހަަގކޮްށލަންޖެހޭ މު ނޑުއަުޅަގ ،އެޮގތުން

އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ ، އިދިނުމާއަސާީސ ޙައްޤުތައް ފޯުރކޮށް އިންމު ބަޖެޓެއް ރައްޔިުތންނަށް އެންމެހަހިމު

މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރި އެންމެހައި   ،ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މިަވރުެގ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިެގންދާއިރު
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މެން ެވސް އަުޅަގނޑު  ން ަވނީ ކޮން ެގއްލުްނތަކެއްތޯމީެގ  ޖެހޭ.ލަން އިބަލައެބަ  ެވސް    ަގނޑުތައް ައޅުމަންފާތަކާއި ހުރި ފައިދާ

ދެއްމެ، ބިލިއަންެގ ބޮޑު ބަޖެޓެއްެގ ާވހަަކ. ތެ 37.8ެވސް ފާހަަގކުރަނީ  ލަންޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެން އެންމެންއިބަލަ އެބަ

މި އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓު  އެހެންނަމަެވސް،ބަޖެޓު. މެ ބޮޑު ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މިއަދާ ހަމައަށް އެކަަށއެޅުނު އެން

 ިމއަށްުވރެ ޮބޑުެވެގންދާނެ. އަހަރަކަްށުވރެ އަހަރެއް ދާނީ ބޮުޑަވމުން. އެީއ އަުޅަގނޑުމެންެގ ބޭނުންތައް  ،ކަނޑައެޭޅއިރު

ހޭދަކުރަން މި   ނަށްނޑުމެންމި ބަޖެޓުން އަުޅގަ  ،އަުޅަގނޑު ދަންަނަވން އޮތީ  ،ެވސް އިތުރުެވެގންދާނެތީެވ. ެއހެންީވއިރު

މުޅި ރާއްޖޭެގ ަވސީލަތްތައް ަތރުތީބުކޮށް ކަންތަްއ ކުެރެވން   ،ދާއިރާތަާކއި  ،އަުޅަގނޑުެމންެގ ރަށްތަާކއި  ،ނީ ކިހިނެއްތޯލިބެ

 ނޑުމެންެވސް ައޅުަގ  ހަމަގައިމު  ،ލާފައި އޮތްއިރު. އެޮގތުން ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކޮށްލެުވނު އިއޮތީ ކިހިނެއްތޯ ބަޖެޓު އެކުަލވަ 

ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރަީއސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ހިރާއްޖޭެގ ރަީއސްން ޮގތުގައި އަދި ދިެވމެންބަރު

އިންތިޚާބާ މަޖިލިސް  ިވިދެގން ރައްިޔތުންެގ    ެއއާ  ،ދުަމށް ޓަކައިއް. އެ ަވޢުދުތައް ފުަވޢުުދތަކެްއިވ  އިއެީކގަ   ަވަޑއިެގންެނުވމާ

ޓަކައި ދުމަށްއްފު  ެވސް ަވޢުުދތައްަވމުންދިޔައީމު. އެ  ަވޢުދުތަެކއް ނަމަެވސް ދިކުދިކުެވްސ  ންުގިޅެގން އަުޅަގނޑުމެ

 ،ެގތެެރއަްށ ފީނާފައި ހުރިކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ. އެޮގތުން މިއަުދެގ ބަޖެޓު ަވރަށް ބޮޑަށް އޭ ދިެވހިރާއްޖޭެގ

އްދަކަށް ބަހާލައިެގން ހަރަސަ  5ދިެވހިރާއްޖެ    ،ނުންާވ ބޭރުާކރުންސަ  ،މެންބަރުން ބޭނުންިވ ކަންތައްތަކާއި   ެގއަޅުަގނޑުމެން

 ދިެވހިާރއްޖެ ،ަވަރށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެަބހުރި. އެޮގތުންން ޮގތް ީމެގދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަަރއްޤީ ޕްޭލންކުރާނެ 

 ެގ ދާއިާރއަކީ ަގނޑު ުތން އަޅުެއޮގ ،ންަނއިރުލުުމެގ ކަންތައްަތއް ފަސް ދާއިރާއަށް އޮއިދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމަކުން ުގުޅަވ

ހަބެއްެގ ޮގތުގައި ފާހަަގކުރެޭވ ތަނެއް. އެތަނުގައި ރީޖަނަލް ހަބެއްެގ ޮގތުގައި މައި ސަރުކާރުްނ  ެވސް މީެގ ރީޖަނަލް

 ސް މިނޫންެވ  ިއ،ބޯހިޔާަވހިކަމާ،  އިތާޙަިޞއް  ،އިތަޢުލީމާ ؛ތެރޭަގއިހިމެނޭ ކަންތައްތަކުެގ    ތަރައްޤީކުރާ ތަންތަނުެގ ތެރޭަގއި

 ،ޔުނިަވރިސޓީެގ އިމާރާތްތަކެއް ކުެރިވ އިތިނަދޫަގ ،މެނޭކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން.  އެޮގތުންއްތައް ހިކަންތަ

 ނިޒާމު ޙީިޞއް  ،ެލިވުގޅާ  ންދަތުރުފަތުރު   ،އެޅި ދަތުރުފަތުރުން ުގޅާލުމުަގިއ ެއންމެ ފަހުެގ ޒަމާނީ ފެންަވުރެގ ޓާމިނަލެއް  

  ،ތަކެއް އެިޅެގންދާއިރު ލް ކަންކޮޅުަތކުަގިއ ރަނަގޅު ފެންަވރުެގ ހޮްސޕިޓަކިއެ  އްޖޭެގޓަަކއި ދިެވހިރާ ކުރުމަށްތަރައްޤީ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓު މިއަުދ ހަމަ ެއޮގތުންމެ  ؛އެިޅެގންދާއިރު ލެއްެވސް އެފަދަ ހޮސްޕިޓަ އިއަޅުަގނޑުމެން ދާއިރާގަ 

ށް ެވސް ފާހަަގކުެރޭވ. އެޮގތުން ކަމަ ށްތަޢުލީމަ ތާއިޙައްލިކަމުަގއި ިވޔަސް އެްނމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކުެރެވނީ ޞި އިބަލަ

ނައިލް ޖަސްޓިސް ެވޓަކައި ޖުއިމުކުރުަމށްާގޚާްއސަކޮށް އިންޞާފު    ،ިގނަ ކަންތައްތަެކއް ހުރިއިރު  އިދިެވހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓުގަ 

 ކަންމިކަމެއް. ންދިޔަ ކުރަމުިއމުކުރަންޖެހޭކަން އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން ަވކާލާތު ާގނިޒާމެއް ދިެވހިާރއްޖޭަގއި 

 އެ ޚިދުމަތްތައް   އިތެރޭގަ   ެގމި ބަޖެޓު  ،ެވސް ކަނަޑއެޅި   މިަކން  ކަށްޭވނެ ޮގތްަތކައިލެާރއްޖޭެގ އެކި ރަށްރަށަްށ ބަހަ ؛ެވސް

 ެވސް ޕޮލިޓެކްނިުކެގ ޚިދުމަތް  ހަމަަގއިމު  ،ާވހަކަ އަުޅަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން. އެޮގތުންހުރި    ދިނުމަށް ފަހިކުރެިވފައި  ެވސް

ެވސް ޓަކައި އެކި ތަންތަނުގައި މި ބާަވތުެގ ަކންތައް ހިންުގމަށް ،ޓަކައިހުން އުފެއްދުމަށްފަންނީ މީ އިގަ އްޖޭެވހިރާދި

ން އަޅުަގނޑުމެާވކަން  ެއކުެލިވެގން ެވސް  ތައް  ޮގތްނެ  ދެޭވ  ޚިދުަމތް  އެކި ރީޖަންތަކުަގއި މީެގ  ،ދިެވހިރާއްޖެ ބާހަލެިވެގންާދއިރު
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 ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަްށ ެގނެޭވ ބަދަލުތަކުެގ ތެރޭަގއި   ،ކުރެޭވ އެއް ކަމަކީފާހަަގ  ބޮޑަށް  ންމެއެ  ން ބަޖެޓުދެން މި    ބޫލުކުރަން.ަގ

ިވެގން ބަހާލެ  5އެއީ ަދއުލަތުެގ މުޅި ބަޖެޓުެގ %؛ ށް މި ދެޭވ ބަޖެޓުންސިލުތަކަ ރަށްތަކަށް، ޚާްއޞަކޮށް ކައުދިެވހިރާއްޖެ

ެއ  40%ތެެރއިން އެ ރަށަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއެްއެގ ނީ. އޭެގން މި ދަރާންޓެްއެގ ޮގުތގައި އެ ރަަށކަށް އެކުެލިވެގްގ

 ގެ ިވޔަްސ، އަލަށް މި ނިޒާމު ފާހަަގކުރެިވެގންދާއިރު، ބޭފުޅުންއްންމެޮގތެރަށަކަށް ލިބިެގން މި ދަނީ. ދޮން ކޮ

ލަުތެގ ދައު  ށްފާނޭ،ކޮން  ން މިކަ، ަކއުންސިލުތަކުއެ ބޭފުޅުން؛ މެއް ެވސް ީމެގތެރޭަގއިެވރިކަބިރު ުވންތަކަާކއި  ހިތްނުތަނަަވސް

ްނެގ ޑުމެުޅަގނލާކަށް ނޭނޭގނޭ، މިޮގތަކަށް ެވސް އަބޭފުޅުންނަށް ބަމި ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިެވދާނޭ، ނޫނިއްޔާ މި 

އެހެންނަމަެވސް،   ތަފާތުުވންތަކެއް ހުރެދާނެ. އެއީ ަމއްސަލަެއއް ެވްސ ނޫން.ތެރޭގައި ާވހަކަތަެކއް، ިޚާޔލު

ޑައެޅިަފއި އޮންނަ ތުގައި ކަނެވހި ދައުލަދި ކުރިންސުރެ ެވސް ، މީެގ ދެތިން އަހަރުކުރެުވނީަގނަށް ފާހައަޅުަގނޑުމެން

ރާ ެއކައުންޓަށް ޖަމާކުެރެވންޖެހޭނެ ށް ލިބޭ އާމްދަނީ މީާގނޫނުަގއި އޮންނަނީ، އެ ަރށަކަ ނުތަކުަގއި އޮންނަނީ، މާލީާގނޫ

ލަކަށް  ަކއުންސިންޓެއް އަނބުރާ މީރާއިން އެންނަ ޕަސަފައި އޮ ކަނަޑއެޅިކަމާއި، ޖަމާކުރުމަށްފަހު ެއ ރަށަކަށް 

ާސެގ އެްއެވްސ ށް ަވންނަ ފައިސް، ކަްނެވެގންދިޔަީއ، ދައުލަތުެގ މުައއްސަސާަތކަނެކަން. އެހެންނަމަެވޖަމާކުރެެވންޖެހޭ

އެ ުޅަގނޑު ކޮށް އަޚާއްޞަ؛ ބުރާ އެ ރަަށކަށް ނާންނަކަން ފާހަަގކުެރޭވ. އެޮގތުްނ، އަުޅަގނޑުމެންޓެއް އަނޕަސަން

ނަށް ރަށުން ލިބޭ އާމްދަނީ މީރާއަށް ޖަމާނުކުރުމަށް  ންލަކުން ނިންމީ، އަޅުަގނުޑމެްއަގއި އިން ަކއުްނސިކައުންސިލެ

 ނިންމައި، މިދިޔަ ތިންހަތަރު އަހަރު އެޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކޮށް، އެ ބަޖެޓު އަުޅަގނުޑމެން ބޭނުންކުރަމުންދިޔައީމު.

އޭރު ނުދިނީތީެވ. އެ ޙައްޤު އަުޅަގނޑުމެްނ ެޤއް  ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެިގންާވ ޙައްދިޔައީކުރަމުންން ބޭނުންއަޅުަގނޑުމެ

އެ ަކއުންސިލުތައް މާލީ ޮގތުން   ީވ،  އަްށ ހޯދައިަގތީމު. ެއޮގތުން، މަދު ކައުންސިަލކުން ޢަމަލުކުރުމުެގ ނަތީޖާއަކަށްއަމިއްލަ

ިމއީ ެވސް  ބަަދލުެވެގންދިއުން. ރަދުަގއި ހިންާގ ކައުންސިލުތަަކކަށްމިއްލަ ޚަަޑެވ، އަލަތުެގ ބަޖެޓަށް ބަރޯސާުވްނ ކުދައު

އެ ކައުންސިލުތަކުން މާީލ  ފައި ހުރި ކައުންސިލުތަކަކީ،ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އުެފދި ނޑުމެން ފާހަަގކުރާ ކަމެއް. ެއއީއަޅުަގ

ްއ ަގއި މިންަގނޑުތަކެެވްސ، މީމައެހެންނަ އް ނޫން.ބޭނުންކުރަން ނޭނޭގ ަކއުންިސލުތަކެފާ ންމަންފާ ލިބުނީމާ، އެ މަ

 ފުޅުންބޭޓަރިންގ ބޮޑީތަކުެގ ތެޭރަގއި އެ  އެ މޮނިންޖެހޭ.  އެޅެފުޅުން މޮނިޓަރކުރެޭވނެ ޮގތްަތކެއް ކަނޑަ ބޭހުންނަންޖެހޭ. އެ  

ހިންުގމަށްޓަކައި   ތް ދައުލަޖެހޭ. އެހެންީވމާ، ހަމަހަމަ އުސޫލުން ދިެވހިރާއްޖޭެގކުރާނެ ޮގތްތަކެްއ ެވސް ބެލެންފައިސާ ޚަރަދު

އަުޅަގނޑުމެންެގ ކުރިއަށް އޮތް މުސްތަޤްބަލަށް   އެހެންމެ، ؛ޚީ ީކ ަވރަށް އުއްމީދީ، ަވރަްށ ތާރީމި ކަނޑަެއޅިފައި އޮތް ބަޖެޓަ

ަގނުޑ ކަމަށް އަޅު ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ެގނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއްކަްނކަން ތަރުތީބުކުރުމަށް ،ޕްލޭންކުރެިވ

ަގއި މި ބަޖެޓު ؛ގައި ހުރި ކަންތައްަތއް ިދެވހި ސަރުކާރުން ތަންފީުޒކުާރނެކަން ެވސް މި ަބޖެޓު ،ން. އެހެންމެންނަާވލަދަ

 ްނކަމާއި އިތުބާުރ ެވސް އަުޅަގނޑުމެނަށް އޮތްޤީ ތަންފީުޒކޮށްދޭނެކަމުެގ ޔައަދި ކަންކަްނ ހުއްޓަސް ުނާވނެ. މި ކަންކަން

 އަުޅަގނޑު ެއއްެވސް އިޢުތިރާެޟއް މުަގއި ދިނުމިފަދަ ބަޖެޓަކަށް ޯވޓު، ީވމާ. އެހެންންނަަވންކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ދަ

 .ބަަރކާތުހޫަވهللا ަވރަޙްމަތު ޢަލައިކުމް ނަަވން. ަވއްސަލާމްދަން ޞަތަށް ުޝކުރުނެތް. ދެއްިވ ފުރު
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 ެކުވން:ާވހަކަދެއް  ރިޔާސަތުން

 ، މޭޒަށް މި ދަންނަާވލަނީ އަޅުަގނޑު މިހާރު އިދާރީ  ؛ންމެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި 

ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑިއެގންނެުވމުެގ ާޖަގ ައޅުަގނުޑ  ެވރިެވަވަޑިއެގންނެުވމަށްެގ ބަހުސްގައި ަބއި މި ބަޖެޓު ،ބަހުސަށް

 ްއާވފައި ކޮމިޓީއި އުޅު މިހާރު ދެން މި ބަންދުކުރަނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހަމަ ބޭރުަގ

ކަށް ޔަޯވޓާ ހަމަނަކަށް ދުަވހަކު މި ބަޖެޓް ންއަޅުަގނޑުމެ މަސައްކަުތގައި އުޅުްއާވފައި ަވޑަިއެގން އެިދަވޑަިއެގންެނީވމާ

ނުެގންދެޭވ. މިއަދު އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ އަުޅަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ޯވޓަށް އަހަން އެބަ ބޭނުންޭވ. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު 

ެގ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު މި މިނެޓު 10މުޅި މަޖިލީހަށް  .ެގ ފުރުޞަތު މި ދެނީ މިނެޓު 10ަގނޑު ނީ އަޅުދަންނަަވ މި

އެއަށްފަހު ަވަޑިއެގން  ނަަވްނ.ތެރޭގައި އެދިަވަޑިއަގން ެގމިނެޓު 10ަވންާޏ މިހާރު އެދިަވަޑިއަގންނަ ،ދެނީ

ނެ. އަުޅަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ބަޖެޓަށް ޯވޓަށް އަހަން. ނަާވުނަގން  އްއެދިަވޑަިއެގންނެިވޔަކަސް ދެެނއް ފުރުޞަތެއް ލިިބަވަޑއެ

 ދު. ސިން ޙަމީނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙް)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ސިން ޙަމީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙް

ދިރާސާކުރާ  ބަޖެޓު ،ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު 2020ށަހެޅިފައިާވ ހަށް ހުމަޖިލީ .އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ޮގތެއްަގއި މި ބަޖެޓަށް ެގނެސްފަިއާވ  . ޖުމުލަކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމަާވފައި މަޖިލީހަށް މިހާރު ަވނީ ހުށަހެޅިފަ

ން ަވީނ ބަެޖޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ  ،ކޮމިޓީން  މަޖިލީހުެގ  ،މިލިއަން ރުފިޔާެގ އިތުރުކުރުެމއް  366ާގްތަގނަޑކަށް    ،ކީބަދަލަ

ހަތްދިހަ މިލިއަން  ސަތޭކަ ހާސް އަށް  ތިރީސް ހަތް  ،ބަޖެޓްެގ ޖުމުލަ އަަދދަކީމިހާރު  ،އެ ބަދަލު ެގނެއްސަ. ެއޮގތުން 

 ރިހާތްތެރި ހުއިްއޒަ  ބިސަރުކާުރެގ ވުޒާރާތަުކަގއި ތި  ،ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެއް މިހާރު ަވނީ. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނުންޭވ

ލަތްތަުކގައި އަދި މަިޖލީހުެގ ކޮމިޓީތަކަށް ެގެނޭވ ހާުސާވލުުކރެޭވ  ެގ ފްލޯއަށް ެގެނިވމިނިސްޓަރުން ެވސް މަޖިލީހު

ެވސް   ަގއި ޖެހިފައިާވ ހުރިހާ ކަމެއްަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު  2019  ،ލަތްތަކުަގއި އެ ބޭފުޅުން އެބަހުރި ފާހަަގކޮށްދެއްާވފައި ހާ

ާޔ ހަމަ ހިތާމަ  މި ފުރުޞަތުގައި  ހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑު ކަމަށް. އެ   ެވެގންދާނެލެކްޓުޓަށް ރިފްެގ ބަޖެަވނަ އަހަރު   2020

 އަހަުރގައި ހިމަނާފަިއާވ  ަވނަ 2019. އަދި ންނެތްކަަބެއްއ ކަންތައްތަްއ އެ ޮގތަށް ދިާމެވފައި ،ފާހަަގކޮށްލަނީ ށްކޮއް އެ

މި ފުރުޞަތުގައި އެކަން ،  ނެތްކަން. އެހެންކަމުން ފެންނަން ބަޖެޓުންަވނަ އަހަރުެގ  2020ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްަތއް 

 ބައެއް ކަްނތައްތައް އަުޅަގނޑު ދާއިާރއާ ކޮމިޓީގައި ެވސް ޓު ލާގައި ެވސް އަދި ބަޖެޙަމަރު ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން. ބަޖެޓު

ެގ މަސައްކަތް  ބަޖެޓުކޮމިޓީން ދިރާސާކުރާ ޓުީވމާ، އަުޅަގނޑު ުއއްމީުދކުރީ ބަޖެެއހެންޮގތުން ފާހަަގކުރިން.  ބެހޭ

ކަމަށް.   ދޭތެރޭަގއި ރިޢާޔަތްކުރެިވެގންދާނެ  ދެެކުވނު ބަހުސްކުރެުވނު ކަންތައްތަކާ  މަރުޙަލާގައި  ބަޖެޓު  ކުރިއަްށެގންދަާވއިރު

 ހިމެނޭ އިތުރަށް އެްއެވްސ ަކމެއް ައޅުަގނޑުމެންފަށް ނޫނީ އޭގެ ޚިލާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ޮގތާ އެހެންނަމަެވސް، ބަޖެޓު 
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ަވރަްށ ިގނަ ، ކުރަން. ެއހެންނަމަެވސްއަިއސްފައިނުާވކަން މި ުފރުޞަތުަގިއ ފާހަަގ ށް އެްއެވސް ބަދަެލއް އަދާއިރާ

އަުޅަގނުޑ  ،އެހެންކަމުން. މިލިއަން ރުފިާޔެގ އިުތރުކުރުމެއް ަވނީ އިތުރުކުރެިވފަ 366 ސްައއިދަލުބަތަކަށް ދާއިރާ

 ، މި ހުށަހެޅިފައިާވ ބަޖެޓު ،ޞަތު ނުލިބުނުކަމުގައި ީވނަަމެވސްމި ފުރު އިރާއަށްއުއްމީދުކުރަނީ އަދި ައޅުަގނުޑެގ ދާ

ކަމަށް. އެީއ  ަގިއާވ ޮގތަށް ތަންފީުޒކުރެިވެގންދާނެަވނަ އަހަުރެގ ބަޖެްޓ ހުށަހެޅިފައިާވ ޮގތަށް ުނަވތަ ބަޖެޓު 2020

ޝަން މަރުޙަލާގައި ލިމެންޓޭިއމްޕް ީވމާ،. އެހެންޮގތެއްަގއި ރަނަގޅު ބަޖެޓެއް ޅުތަކަށް މި ަބޖެޓަކީ ޖުމުލަރާއްޖޭެގ ކަްނކޮ

މުކޮށް ފާހަަގކޮށްދީފައި ންަގިއ ަވރަްށ މުހިކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ބަޖެޓު  ތަށް ބަޖެޓް ފުރިހަމަެވެގންދާނެޮގ  މި އޮތް

ނަރުދަމާ    ފެނާއި ރަށެްއެގ  143މި ބަޖެޓުން އެބައޮތް ފެންނަން    ،ރަށް އޮްތއިރު  193ާގްތަގނަޑކަށް    އިރާއްޭޖަގ  މއެބަޮއޭވ

ެވިރކަމެއް ހިނގައްޖެ. ރައީސް  4 ؛އަަހރުދުަވހުެގ ތެރޭަގއި 4ފާއިތުެވިދޔަ  ،ކަމަށް. އެހެންކަމަށްާވނަމަ އޮންނާނެ

ޔާމީންެގ هللا ނިިމެގންދިޔަ ޢަބްދު ،އަދި ޑރ. ަވޙީދުެގ ެވިރކަމާއި ،ރައީްސ ނަޝީެގ ެވރިކަމާއި  ،މައުމޫންެގ ެވިރކަމާއި

ހެދިފައިަވނީ.  ޮގތުން ދޭހަާވ  ނަރުދަމާ މި ބަޖެޓުން އިށުަގިއ ފެނާރަ 50އެންމެ  ،ލާއިރުށް ބަލައިއަހަރަ 4، މި ެވރިކަމާ

ަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއ ޓުކަމަށް މި ބަޖެ  ކުެރޭވނެގާއިމު   ނަރުދަމާއިަގއި ފެނާެގ ބަޖެޓުަވނަ އަހަރު  2020ރަެށއްަގއި    143އެއީ  

ބަހުސް މަރުޙަލާަގއި ެވސް ފާހަަގުކރި   ،ހަރުެވސް ެއއްފަން އަދިން ބޭނުަގކޮށްލަައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހައެބައޮތް.  

ަގިއ ަވނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓު  2019ކުރުމަށް ަޓކަިއ  ރަބޫދޫެގ ބަދަނރު އަޕްްގޭރޑުނައޅުަގނުޑެގ ާދއިާރަގއި ހިމެނޭ ދަ  ،ފަދައިން

ަގއި ޖެޓުެގ  ބަ 2020 ،އޮތް އަަހރު މި ކުިރއަށް ؛މިިލއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އަދި މި ައހަރުެގ 1.5ެވސް 

 ުކރުމަށް. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ރު އަޕްްގރޭޑުދަނހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާެގ އަދަދެއް ހިމެނިފައި އެބައޮތް ބަ

ނުކުެރޭވ.   ލެއްަގބޫ  ށްކަމަށް އަޅުަގނޑަ  ކުރެޭވނެ އަދަެދއްޮގތުަގއި މި އަދަދަދީ އެއްެވސް ހާލަތެއްަގއި ބަނދަރެއް އަްޕްގޭރޑު

ރަށް ދަނބަ ރަބޫދޫެގނދަ ،ިވސްނައި ސަރުކާރުން މިކަމާ ،ިވޔަސް  ަގިއ ނުހިމެނުނުކަމުގައިބަޖެޓުދި ، އައެހެންކަމުން

ެގ ރަބޫދޫެގ ރައްޔިތުން ނދަ ާޚއްޞަކޮށް  ؛އްލުޮކށްދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ ދާއިރާެގ ަރއްޔިތުންޙަދިމާެވފައިާވ ަމއްސަލަ 

 ބަހުސް މަރުޙަލާަގއި ފާހަަގކުރި އިޖުތިމާޢީ   މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަަގކުރަން. އަދި ހަމަ ބެޖެޓު  ކަުމގައި  އެދުމެއް ބޮޑު  ށްަވރަ

މަރުކަޒެްއެގ ާވހަކަ ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީެގތެޭރަގއި ުނހިމެނުނު. އެހެންނަމަެވސް، މި ކަންކަމަށް ެވްސ ސަރުކާުރެގ 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން.   ެވސް ފުރުޞަތެއް ލިބިެގންދާނެރެއިން ނަމައްެގ ތެއަދި ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓެ  ،ތެރެއިން

 ގައި ެވސް ހިމެނިފައިާވ އާ ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު  2019 ،ަގއިަވނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓު 2020ނިލަންދޫއަށް ބަލައިލާއިރު 

 2019ޓްޯވްކެގ ާވހަކަ ެވސް ފެުނެގ ނެ  ތް. އަދިގައި ހިމެިނފައި އެަބއޮަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު  2020މިސްކިތެްއެގ ާވަހކަ 

އަުޅަގނޑުމެންެގ  އޮތް.އެބަ ަގއި ެވސް ހިމެނިފައިެގ ބަޖެޓުަވނަ އަހަރު 2020އަިދ އެކަން  ،ަވނަ އަހަރުަގއި ހިމެނި

ކޮންމެ  ޒުެވެގންދިއުން. ެއއީން. އެކަން ތަންފީ ނޫ ގައި ިހމެނުމެއްބަޖެޓު ،ކުރިން ެވސް ފާހަަގކުރި ފަދައިން ،އެދުމަކީ

ނުޭވ. އަުޅަގނޑު ހަަމ   މި ކަންކަން ތަންފީޒެއް  .ަގއި ހިމެނިެގން މި ދަނީނެްއ އަހަރަށް ބަޖެޓުއައަހަރުން  އެއް    ،އަހަރަކު

 ؛ތައް ތަކުެގ ކަންތައްތްަގިއ ފާހަަގކޮށްަފއިާވ އަާސީސ ޚިދުމައެންމެ ޮބޑަށް މި ބަެޖޓު،  ބަޖެޓް މަރުޙަލާަގއި ފާހަަގކުރި ފަދައިން
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ފޭސްތަަކކަށް   ކީ ނިިމދިޔަ ސަރުކާރުންލަޓައޭރުަގއި ެވސް އަުޅަގނޑު ާފހަަގކުރިން. ހޮސްޕި  ލްެގ ާވހަކަ ހޮސްޕިޓަނިލަންދޫެގ  

ްނޑް ފްލޯ އާދެ! ްގރައު ؛ބަހައިެގން ކުިރއަށްެގންދަން ަހމަޖެހިފައި އޮތް ހޮސްޕިޓަލެއް. އެހެންނަމަެވސް، ފުރަތަމަ ފޭސް

ގައި މި ކަމަށް އެްއެވސް ދިމާލަކުްނ ެގ ބަޖެޓު  2020އެ ހުރީ. ޮގތަށް  އަޅާފައި އެ ހުރި ނިންމައި ފުރަތަމަ ޝީޓު

ފެންނާކަށް ނެތް. އަދި ެވސް ފެންނާކަށް ނެތް. ހަމަ އެޮގތަށް ނިލަންދޫ ނަރުދަމާެގ މައްސަލައަކީ ަވރަށް ކުރިން 

 ށް ލަ ަވރަެގ މައްސަަވނަ އަހަރު. މިހާރު މި ނަރުދަމާ 2004 ،ނަރުދަމާެއއް އޮތް ނިލަންދޫގައި ާގއިމުކުެރިވފައި 

ސަރަހައްދުތަކުން   ަވރަށް ިގނައިން ރަށުެގ އެކި  .ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މި ނަރުދަމާަގއި ޖެހިފައިަވނީ  ޑުެވފަިއަވނީ. ަވރަށްބޮ

ެގ ތެރެއިން އްލެއް ލިބިފައެއް ނެތް. އަދި ބަޖެޓުޙަމިއަށް  ކު އެކަމަ .ެވސްމިހާރު ނަޖިސް ފެންތައް ހަމަ ފެންނަމުންދާނެ

ހަާވުލކުރެިވަފއިާވ  ަވނަ އަހަުރ ފެނަކައާ 2019ލަތަކީ ެވްސ ހާ ެގންނާކަށް ނެތް. ނިލަންދޫެގ ކަރަންޓު ކަން ފެެވސް މި

. މައްސަލަޖެހެން ދިމާިވ ހަާވުލކުރަންޖެހުނީ ޖެހިެގން ބޮޑަށް ަމއްސަލަށް ަވރަ ،ޮގތަކީ  ކުީރަގިއ މި ާވީމެގ . ކަރަންޓެއް

އިރު ެވްސ ެވެގންދާ ނިލަންދޫެގ ކަރަންޓަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އަހަރެއްތަކުން ޙަޤީޤަތުަގއި ސަރުާކރުެގ ުވޒާރާ ،ސަބަބަކީ

 ، ޙަޤީޤަތުގައި ލިބިފައެްއ ނެތް. އެހެންީވމާ، މިކަމުެގ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށްފައިސާ  އެ ބިލުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ 

ާވަހކަދައްަކިއެގން   ސަރުކާރާ  ހެދި  ކާޖެހުންތަނިލަންޫދަގއި ހުރީ. ަރއްޔިތުންނަށް ދިާމިވ ބޮޑެތި ޮގން  ޓުރައްޔިތުންެގ ކަރަން

އްލެްއ ލިބިފައެއްނުޭވ. އަުޅަގނުޑ ޙައެހެންނަމަެވސް، އަދި ެވސް މިކަމަށް ހަާވލުކުރެިވެގން މި ދިޔައީ.  ސަރުކާރާ

 ށްމަކަކަ މިއިން އެއްެވސް ،އިރު ކަންތަްއތަކެްއެގ ާވހަކަ ފާހަަގކުރާ އަސާސީ ަވރަށް ިގނަ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

 ،ުއއްމީދުކުރަނީމެން ހަމަ މި ފުރުޞަުތަގިއ މިކަން ފާހަަގކުރަން. ައުޅަގނޑު ނެތީމަ އަުޅަގނޑުފެންނަން ޖެޓް ތެރެއިންބަ

ަކމަށް. އެހެންީވމާ، އެކަހަލަ  ނެކުެރޭވނެ ޮގތްަތކެއް ހުންނާ މިކަން ،ގައި އަދި ނުހިމެނުނުކަމުގައި ިވޔަސް ބަޖެޓު

 ޚާއްޞަކޮށް އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރެިވެގންދާނެ؛ ދޫއަށް މި ދިމާާވސް ނިލަންފުރުޞަތެއްެގ ތެެރއިން ނަމަވެ 

ނިލަންދޫެގ ބަނދަރަކީ ެވސް ފާއިުތެވދިޔަ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދަން ފަށާފައި ަވރަށް ބޮޑު   ށްކަމަށް. ހަމަ އެޮގތަ

 މު ތޮށި ެއކަނި އަދި ްއަގުރެގ އެ އެހެންނަމަެވސް، މި ބަނދަ .ވޭ  ކޮށްފައިށްޤީޤަތުަގއި ބަނދަރަޚަރަދެއް ޙަ

ެގ ތެރެއިން ރީޓްޕްލޭނިންގ މިނިސް  ،ކޮމްޕްލީޓްކުރެިވފަިއަވނީ. އެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން

ކަމަށް. އެހެންނޫންކަމުގައިާވނަމަ ކުރީގައި ކުރި ޚަރަދު  އްލެއް ެގނެސްދެއްާވނެ ޙަެވސް މިކަން ބަލައި މި ކަމަށް 

 ިއ، ހިއްކާަފއި އޮތް ސަރަހައްދުން ެވލިަގނުޑ ބަނދަރު ތެރެއަށް ފައިބަ  ރު އެއްޮކޅުންބަނދަ  ެވސްރުންދާނެ. މިހާބަލްެވެގޑަ

ގައި އެކަން . އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުުކރަނީ މި ބަޖެޓުބެދިފަ ަވީނ ަވރަށް ބޮޑަށް އްބައި މިބަނދަރުެގ އެ

ބަލައި ނިލަންދޫެގ ބަނދަރު    މިކަން  ،ިވސްނައި  ސަރުކާުރން މިކަމަށްަގއި  އޮތް ތާނކުރިއަށް    ،ހިމެނިެގންނުދިޔަ ނަމަެވސް

ބަޖެޓު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި  ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑުެގ ދާއިާރއަށް މި ކުރެިވެގންދާނެ ކަމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި މިެވސް ރަނަގޅު 

އަުޅަގނޑު ުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ކަމަށް އަރަނަގޅު ބަޖެޓެއް  ،ކަމުގައި ިވޔަސްރުމެއް ުނލިބުނުއަދި އިތުރު ކުރިއެ
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 2020ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް  ލަކޮށް މިޖުމު ،ކުރަނީދޭނަން. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ބަޖެޓަށް ޯވޓު

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ. ޝުކުރިއްާޔ.ބޮ ެވެގްނދާނެ ކަމަށް. ަވރަށްޒު ަވނަ އަހަރުަގއި ތަންފީ

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ޔާސަތުންރި

 މިރު.ޢާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:މިރުޢާކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ބިލިއަން ރުފިާޔެގ  37ެގ ޮގތުގައި އަދަދެއް ަވނަ އަހަރަށް ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުެގ  2020ރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

އަދި ުކޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރުެގ  ކަމީ ަރްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްެގ ަހއިސިްއޔަތުންބަޖެޓު ފާސްެވެގންދާ

ކުރާ އުއްމީދު މުަގއިކަ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް މީެގ އުފާެވިރކަން ލިބިެގންދާނެ ަބޖެޓެއްހައިސިއްޔަތުން އަުޅަގނޑު 

ބަޖެޓަކުން ލިބެންާވ ޙަޤީޤީ   ،ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ަވރަކަށް ފާސްކުރި ނަމަެވސް އާދެ! މިބަޖެޓެއް. 

. އިމަދިޔަ ން އެކަންކަން ކުެރިވެގންޮގތުެގ މަތީ  ާވއްދާަގއި ަވނަ މާ  96ނޫނުއަސާސީެގ  ޤާ  ،ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ

އަހަރަށް ލަފާކުރާ   ކޮންމެ އަހަރެްއެގ ެވސް އެ  ،ްއދާަގއި ަވރަށް ސާފުބަހުން ބަޔާންކޮށްފައިވޭ ަވނަ މާ  96ނޫނުއަސާސީެގ  ޤާ

ހޭނެ ކަމަށް. ފިނޭންސް  ޚަރަދާއި، ލިބޭނެ ކަމަށް ލަާފކުރާ އާމްދަނީެގ ބަޖެެޓއް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅުއްަވންޖެ

އެްއޮގތަށް ފާްސކުރުމާއި، ެއއަށް އުިނއިތުރު ެގނައުުމެގ   ބަޖެޓު  ޅީމާ އެމިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެ

ށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ  ބާރު މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންާވ ކަމަށް ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ަބޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. މި

. އަދި މާދަމާ 87ހިފައި އޮތީ މިއަދު ބެދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާީރ ދާއިރާތައް  ،އެބާރު ލިބިފައިާވ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ

ދާއިރާތަްއ   ،ކުރެިވަފއި އޮްތއިރުަގއި. އެފަދަ ޮގަތކަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަން އިތުރުެވެގންދާނީ ކިތަްއ ދާއިރާ ކަމެއް ނޭނޭގ

ނީ ންނާހުން ބަުދެވސް އެ ާދއިރާެއއްެގ ަރއްިޔތުންެގ އަޑު ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި އުފުލަކުރުމަށް ޓަކައި އަތަމްސީލު

އަޅުަގނޑު   ،އެހެންކަމުންދާއިރާއެްއެގ މެންބަރަކު.    އެ  ،ންމަތީ  އެއްޮގްތާވ ޮގތުެގ  ހާަވނަ މާްއދާެގ ރޫ  75ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ާލއިރުަގއި އިދާއިރާއަކަްށ ބަލަ  ،ުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން އޮތީ ާދއިރާެގ ެމންބަރުެގ ހައިިސއްޔަތުން އަމިއަދު    ،ދަންނަާވނީ

މި  ،ހަމަޖެހޭ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. ހަމަ މި ނޭާވަގިއ އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަންތްއެހާ ހި އަށްުޑެގ ާދިއރާއަުޅަގނ އަޅުަގނޑަށް

ަގިއ ރެޭވނެ ޮގތަށް ބަޖެޓުނުާވ ަތންތަނަށް ބަޖެޓުގައި ކަންތައް ކުބަޖެޓުގައި އެްއެވސް ަވރަކަށް ކަންތައްތައް ކުރެިވަފއި

 ،އެހެންކަމުން  .ކުރާ ހާލުަގއި އުފާކުރާ ކަމެކޭތިރާމުހުއި  ށްހަމާއްާދެގ ރޫ  ަވނަ  75  ކަމީ ައޅުަގނޑު ހަމަ މިދެންނެިވލެިވފަިއާވ

ބޮުޑ  ޓަކައި ބަޖެުޓެގ ހަމަކޮށް ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޞަޚާއް ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް

ައޅުަގނޑު އަދުެގ ސަުރކާރަށް ަވރަށް ަޓއި ށްެއކު ފާހަަގކުރަްނ. އެކަމަާވކަން އަުޅަގނޑު އުފަލާއް ތަސައްުވރެ 

 ދަންނަަވނީ ކަމަށް  ންއަުޅަގނުޑ މިދެންނެިވ ުއސޫލު ދުމިއަ ،ޝުކުރު ދަންނަަވން. އެހެންނަެވސް  ެއކީކަމާތެރިޞްއިޚުލާ
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 ަގއިމުމަުކޑަހުަވދޫ ދާއިރާއަށް ހަ ން،ދިޔަ ބަހުސްގައި ެވސް އަޅުަގނޑު ދެންނެިވަވންޏާމު އަޅުަގނޑު ބަޖެޓު ހުށަހެޅިެގން

ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަމޭ. ބަޖެޓު  2020ެވސް ަވރަށް ނިކަމެތި ބަޖެޓެއްެގ ޮގތުަގއި މި 

ަވނަ އަހަރަްށ   2020ން ފާސްކުރާ  އަޅުަގނޑުމެ  މިހާރު،  ަވނަ އަހަރަށް  2020ނޫނިއްޔާ    ،އަހަރަށް  ހުށަހެޅުނުއިރުަގއި މި

އަުޅަގނުޑެގ   .މިލިއަން ރުފިޔާ  2.6ެގ ޮގުތަގއި ކުަޑހުަވދޫއަށް ހިމެނިފައިަވނީ  ޢު މަޝްރޫއަހަރުެގ އާ  ލަފާކުރާ ބަޖެޓުަގއި އެ

ަވނަ އަހަރަށް  2020މިލިއަން ރުފިޔާ. މިއީ  1.9ބޫދޫއަށް ހިމެނިފައިަވނީ ނމާއެ ،ަވނަ ރަށް ކަމަށްާވ 2ދާއިރާެގ 

 ،އެހެންނަމަެވސްަވރަށްުކަޑ އަދަދެކޭ.  އިުރގައިލާއިަވރު. ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މިއީ ނިސްބަުތން ބަލަތްޖެޓުގައި އޮބަ

 މިލިއަން ރުިފޔާ އިތުރުކޮްށދީފައިާވތީ އެކަމަށް ުޝކުރު 3.1ދެންނެުވމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ ައޅުަގނުޑމެން ދެންނެިވ

ްއ  ބަނދަރެއްދީހަ ދިޔައީ ކުޑަުހަވދޫގައި ސަރަ ން ރުފިޔާ އިތުރުޮކށްދީެގން މިމިލިއަ 3.1އެހެންނަމަެވސް  ދަންނަަވން.

ާވހަަކ ދައްކާތާ. އެންމެ އިްސކަމެްއެގ ޮގތުަގިއ  ވެއްޖެ މި ެއއީ އަޅުަގނޑު ތަކުރާރުކޮށް ދެތިން އަަހރު ،ކޮށްދިނުންގާއިމު

ަވނަ އަހަރުެގ  2019 ،ކުރެޭވ ކަމަކީެވްސ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގމިހާރު ،އެކަން ކޮށްެދއްާވށޭ. އެހެންަނމަެވސް

ަގިއާވ ޕްރީޓެންޑިން  ،ކުެރިވެގން ނުދޭ. އެހެންނަމަެވސް  އިއެްއެވސް ަވެރއްެގ ކަެމއް މީަގ  ،ހިމެނި  ބަޖެޓުަގއި ެވސް މިކަން

ކަމެކޭ.  ތާމަކުރާބޮޑަށް ހި ކަމީ މިއަދު ކުަޑހުަވދޫ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުން ަވރަށްކުރެިވފައި ނެތްބަޖެޓުގައި ބަޔާން ކަމަށް މި

ކުޑަުހަވދޫއަްށ  ،ެގ ޮގތުަގއި ކުޑަހުަވޫދއަށް ފާހަަގކުރެޭވ ކަމަކީމު ކަމެއްހިންަވުގތު އެންމެ މު ކުޑަހުަވދޫ ާދއިރާއަްށ މި

ަވނަ އަހަުރެގ  2019 ،ފާހަަގކޮށްލަންހަމަ  އަޅުަގނޑު ން މަތީ ، ެއޮގތުެގއްދީ ބަނދަރެއް ހެދުން. އެހެންީވމާހަސަރަ

ސްުކރެިވެގންާދއިރު ރަްއޔިތުންނަށް ފާ  ޖެޓުބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިާވ ކަންތަްއތަކުެގ ތެެރއިން އިްސެވ އަޅުަގނޑު މިދެންނެިވ ބަ

ފިަޔވައި އިތުރު  ެގބޫދޫނކަންތައްތަުކެގ ތެރެއިން ާމއެ . އެ އިަމއޭދިޔަމީރުކަން ލިބިެގންބަޖެޓުެގ ފޮނި އެ ،އުފާާވނީ

ނަްށ ނޑުމެންނެތީމާ އަޅުަގ، އަހަރު ނިމިެގންދާއިރު އެއްެވސް މަސަްއކަތެއް ފެށިފައިންީވމާމަސައްކަތެއް ފެނިފައި ނެތް. އެހެ

ބަޖެޓުގައި މިޖެހޭ އަދަދަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ފެށަޭވރުެގ އަދަެދއް ނޫންކަން.  ،އެބަ ަގބޫލުކުރަންޖެހޭ

ންކޮށްދެްއާވ ޤީުވޒާރާތަކުން ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ ޔަ  އި މާލީައޅުަގނޑުމެންނަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ  ،އެހެންނަމަެވސް

ަވަނ އަހަރުެގ ބަޖެުޓަގިއ ހިމެނިފައިާވ ކަންކަން ެވސް ކޮށްދެްއާވނެ   2019ެވސް    ހަމަގައިމު  ،ީރަގއިމި އަހަރު ނިމުމުެގ ކު

، އިަވނީ. އެހެންީވމާެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން އެހެން ިވދާޅުެވފަ ނުދޭ. ދެން މިހާރުއް ކަމަށް. އެތަން ފެނިެގނެ

ސަުރކާރަްށ  ެގމިއަދު  ކޮށް މިއަދު އަުޅަގނޑުޞަ އަދި ޚާއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން އެޮގތަށް އެކަން ެވެގންދާނެ

ޫބދޫެގ ސްކޫްލެގ އިމާރާުތެގ މަސައްކަތް ފެިށެގން ހަމަ ބާރު ނމާއެ ،ދަންނަަވން އެކު ޝުކުރުތެރިކަމާ ޞްަވރަށް އިޚުލާ

ަވންތަ ކުެރިވފަިއަވނީ ޖަޒީރާ  އަމާޒުބަޖެޓު ބޮޑަށްމި  ޔަށްދާތީ. ެއއާިއުގިޅެގން އަުޅަގނުޑ ދަންނަާވާލނީ މިހާރު  ސްޕީޑުަގއި ކުރި 

ތެރި ނިޔަތެއް ޞްއަުޅަގނުޑމެން އިޚުލާ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ،ާވނަމަ ަވނީ ކަމަށް ކަަމށް ކުރުމަށްރާއްޖެއެއް ގާއިމު

ޭވނެ ން ކުރެޭވ ކަންކަމަށް ިވސްނުމަށްުވރެން ކުޑަ ޚަރަދަކުން ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެދަކުބޮޑު ޚަރަ ،ަވންޏާމު އޮެވއްޖެ ކަމަށް

ކީ މިހާުރެވސް ކުޑަުހަވޫދެގ ހޮސްޕިޓަލަ، ެގ މައްޗަްށ ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ. މިހެން އަޅުަގނުޑ މިދެންނެިވ ކަމަކީއްޒާމެނި
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ޓަކައި ލިބެމުންދާ ތަނެއް. އެތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް  ތަކެއްރާއްޖެތެރޭެގ ނިސްަބތުން ރަނަގޅު ފެންަވރެއްެގ ޚިުދމަތް  އިނުގަ އެތަ

ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެްނ އިމާރާތް ރަނަގުޅކޮށްދިނުމަށް އަރިހުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެތާނެގ ނެްގރުމިނިސްޓައެިކއެކި ހެލްތު 

ެވްސ  އިުރަގަވނަ އަހަ 2019ޓަކައި އާ އިމާރާތެއް ެއޅުމަށް އިަވނީ އެތަުނަގ އިބަޖެޓުަގ ިއ،ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަަވ

ާވހަކަ ދަްއާކ  ދެން އެ .ނުދޭ އްމަސައްކަެތއް ފެށިެގނެ  އެތަުނެގ އެ ެވސްއި އިރުގަ އި . އަދި މިހާތަނަށް އަބަޖެޓުކުރެިވފަ

 ެވސް  ެވސް ތަރައްީޤެވެގންާދއިރުަގއި ކުޑަހުަވޫދއަށް  ކޮންމެ ަވުގތެްއަގއި ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއްެގ ާވހަކަ ދަްއކަނީ. ުކޑަހުަވދޫ

ލަތުެގ ޚަރަދުތަާކއި އުއަދު ދަމެން މި މު ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުންލިބިެގންދިުއމަކީ މުހިބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް 

ކުަޑ  ،ލަން ބޭނުންާވ ކަމަކީ ނުަވތަ ކޮށްަލން ބޭނުންާވ ސުާވލަކީއިއަުޅަގނޑު ބަލަ ންމިންަވރު ދަޢުލަތުެގ ކަންކަން އޮތް

 ،ރަނަގޅީ   ާވނަމަތޯއޭ  ށްކަމަ  ރަނަގޅުކުެރވިއްޖެޚިދުމަތް  ޕިޓަުލެގ  ޚަރަދަކުން އިމާރާތް ރަނަގޅުޮކށްލައިެގން އެތަުނެގ ހޮސް

، މިކަްނަކމުެގ މައްޗަށް އަުޅަގނޑުމެން އެހެންީވމާ ؟އެުޅންތޯއޭ އިބޮޑުސިްނާގ ހޮސްިޕޓަލެއް އެހެން ތަނެްއަގ ނޫނިއްޔާ

ެވސް  ނަށް ހަމަގައިމުެވސް ައޅުަގނުޑމެން އިލާއިުރަގއިބަލަ އިހުރި ބަޖެޓުަގ އިކައުންިސލަށް ދީފަ ޖެހޭނެ.ރިޢާޔަތްކުރަން

 އިކުދި އާބާދީތަކުެގ ބަޖެޓުގަ މާ ެއއަށްުވރެ  ެއއް.ޓަކަށް އެްއެވސް ތަފާތެއް ނެްތ އައިސްފަެގ ބަޖެނބޫދޫެގ ކައުންސިލު މާއެ

އިސްކަމެްއެގ ތަުކެގ ަކންކަން އެންމެ ކޮށް ޒުާވނުންަނށް ބޭނުންާވ ކުޅިަވރުޞަޚާއްެވސް ތަންކޮެޅއް ބޮޑުކޮށް އެަބހުރި. 

ޓަކަިއ ސަލް ދަނޑު އެޅުމަށްޓްއިރުަގއި ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ފުކަމުންދާޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ސިާޔސީ އެންމެން ާވހަކަދައް

ސާސް ހާސް ރުފިޔާ ންފަ  ކަލައް   ޓަަކއި ތިންއެޅުމަށްދަނޑު  ސަލް  ޓްމާއެނބޫދޫަގއި ފު  ،ބޮޑު އަދަދެއް ޖަހާފައި އޮތްއިުރަގއި 

، އަޅުަގނޑު ހަމަ މަށް. އެހެންީވމާކަ  ދަދެއްދާނެ އަބޫލެއް ނުކުރެޭވ އެއީ އެަކން ކުރެިވަގހުރީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް    ފަޖަހާ

 ،ާގތަށް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ޖަހާފައިާވީތެވ ނާބިލިޔަ 8ޮގުތަގއި  ެގ ބަޖެޓެއްޞަނުަވތަ ޚާއް ޮގާވލަނީ ކޮންޓިންޖެންސީ

 ، ރައްޔިތުންނަށް ،އެދެން މި ބަޖެޓު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ހާއެކުަގނޑު އާދޭފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުން އަޅު

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދިނުމަށްއިެވސް މިދެންނެިވ ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދަ ހުަވޫދ ދާއިރާއަށްކުޑަ ،ންނަށްޅުަގނޑުމެއަ

 ކޮށް ދަންނަާވލަން ހަމަ...ޞަމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށޭ. އަދި ޚާއް

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

ސް އިނޭގތޯ  ހުދެން ނިމުނީ ބަ؛ ސްކުރެއްުވމަކަށް ހުށް ބަބަޖެޓު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަދެން  ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ންނެުވން މި ބަންދުކުރެުވނީ. ހިސާބުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެ  ތިއްެބިވ ެމންބަރުން ނިމުނީމަ. މި އިފައެދިަވޑަިއެގން

ަމޑުްއަވރީ   ،ންެގ ކުރިއެރުުވމު ޝަފީޤަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު هللا ެވލިދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް. 

 

 މަޑުއްަވރީ ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:
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ައއިއިުރ އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ަވރަށް ޮބޑު ބަޖެޓެއް ދައުލަތުން ކަނަޑައޅައި މިހާހިސާބަށް ޝުކުރި

ހިސާބަށް. އަޅުަގނޑުމެންަނށް މި ފާހަަގކުރެިވެގންިދޔައީ  ފާސްކުރުމުެގ މަރުޙަލާއާ   ބަެޖޓުއައީ އަޅުަގނޑުމެން މި

 ،ްނާވަވރު ަމސައްކަެތއް ސަރުކާރުން ޮބޑު ބަޖެޓެއް އޮތްކަުމަގއި ިވޔަސްއަހަރަކީ ެއކަށީެގ  ނިމިެގންދިޔަ އަހަރަކީ ުނަވތަ މި

އަހަރު މިހާަވރުެގ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަނޑައަަޅއިެގްނ  ނަ، މިއަންކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް ނުކުރެިވ ނިމިެގންދިޔަ އަހަރެއް

ނުކޮށް މި ބަޖެޓު ޑެލިަވރކުރެޭވެނ ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަުކެގ ދުެވލި މިހާރަށްުވރެ ހަރުދަނާ ،މަސައްކަތްކުރަން ފަށާއިރު 

އެކަީށެގންާވ ޮގތަކަްށ  އްތަކެއްކަމަކަށް ނުފެނޭ. ސަރުކާރު ވަރަށް ސްލޯކަމަށް ފާހަަގކުރެޭވ. ރައްޔިތުން ބޭނުންިވ ކަންތަ

މިެގންދާ މި ނި  ،އެއާެއކީަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ އަނެއް ކަމަކީއަހަރަކު ނުޭވ. ހަމަ  ކުރިއަށް ެގންދެިވަފއެއް މި

 ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ އެއް ދުަވހުން އަނެއް ުދަވހަށް ޤައުމު ހީނަރުަވމުންދިޔަ  އަހަރަކީ އިޤްތިޞާދީ ޮގތުްނ ބަލައިފި

އްމުންެގ އާ  ،ދިއުުމެގ ަނތީޖާއެއް ޮގތުން  އިޤްިތޞާދީ ޮގތުން ެއއްދުަވހުން އަނެއް ދުަވހަށް ދަށަށް.  ޮގުތގައި  ެގތަެކއްދުަވސް

ސާސްތައް މީހުންނަށް އެބަ ކުރެޭވ. ިމއި ައޅުަގނޑުމެން ހުރުކަުމެގ އި ީގރުތަެކއް ކޮށްފަިއޭވ. ފަ ސަދިރިއުޅުމަށް ނޭދެޭވ އަ

ުގަމށް ރާާވއިރު އަުޅަގނޑުމެްނ ހިނ ،ތަނަށް މަސައްކަތްަތއް ރާަވއި އޮތް ން ކުރިއަށްއަޅަިއެގމިަވރުެގ ބަޖެޓެއް ކަނޑަ 

ޚަރަދުތަެކއް   ،ާފހަަގކުރެުވނު އެންމެ ބޮޑު އަނެްއ މައްސަލައަކީ   ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ ަކމެއް. ބަޖެޓުަގއި އަުޅަގނޑަށް

ާއ އެްއަވރަށް ފައިާސ ހޯދާނެ ޮގތްތަކެއް އެކަީށެގންާވ ޮގތަކަްށ ށެއް އެކުރުމަށް ކަނޑަައޅާފައި އޮތްިއރު އަުޅަގނޑުމެންނަކަ

ެގ ެއހީެގ މަްއޗަށް ަވރަްށ ބޮޑަށް ބޭރު  .އެ ފައިސާަތއް ހޯޭދނެ ޮގތަކަެށއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރޭިވފަެއއް ނެތް ިއ،ިވސްނަ

 އި ސާ ެގނެްސެގން ާރއްޖޭގަ ެގ ފައި ބޭރު  ،ެވސް  ބަރޯސާެވެގްނ އަުޅަގނޑުމެންަނށް ބަޖެޓު އެކުެލުވނުކަުމގައި ިވޔަސް 

 ތަނެއް ނުފެނޭ. އަދި މި ނިމިދިޔަ ތަނަށް ބަލާއިރު  އެކަީށެގންާވ އިންެވސްޓުމަންޓުތަކެއް ކުރެިވެގން ކަންަތއްތަްއ ކުރެވޭ 

ްނ އޮތް ސަރުކާރުަގއި ތިބި ަވޒީރު މިހާރު މި ،ތަނުަގިއ ެވސް މިހާރު މިތިބި މީހުން ތިބެެގންނެއް ިރއަށް އޮތްކު ،ެވސް

ކަމަށެްއ  އުއްމީދުަތކެއް ހާސިުލކުރެޭވނެ ަރއްިޔތުން ބޭނުންާވަވުރެގ ،ތަެކއް ކޮށްންނެއް އެކަީށެގންާވަވރު މަސައްކަތްތިބެެގ

އަދި އަންާދޒާ ބަޖެޓެްއެގ   ،ެވސް  ކަމުަގއި ިވޔަސްލާފައި އޮތްއި އެކުަލަވ  އްބަޖެޓެ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންީވމާ

އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިޤްތިޞާދީ  ،ެއއަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ޮގތްތަެކއް ރާއްަވއި ،ސް ެވސްއި ިވޔަކަުމަގޮގތުަގއި އޮތް

 ނިކުންނާނެނަތީޖާއެްއ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެކަީށެގންާވ  ރަނަގުޅ ނަފާއެްއ ލިބޭނެ ޮގތަކަށް މިކަން ުނކުރެިވްއޖެޮގތުން 

އުމުގައި ެވރިކަން ެއްއދުަވހުން އަނެއް ދުަވހަށް ެގ މި ޤައަޅުަގނޑުމެން  .ށް ނުފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަކަ

ޤައުމުަގއި ފަށަން ތައްޔާރުެވފައި ހުންނަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް   ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވެގންދަނީ  ބަދަލުަވމުންދާއިރު

 ތަން. ބަެއއް  ޓިެގންދާަވތަ ހުއްން ނުދާ ތަަވރަަކށް މަޑުޖެހިެގން  ކޮންމެެވސްެވރިކަން ބަދަލުާވ ހަމަ ކޮންެމ ފަހަރަކު

ެވްސ  އެއީ މުޅި ދާއިާރއަށް ،ޓަކައިއް ތަންތަނުގައި ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށްލަތްތަކުަގިއ ބައެހާ ފަހަރަށް ބައެއް

އާދޭ. ބައެއް އެަކން ހުއްޓޭތަން އެބަ މާއިން ފައިދާކުާރަވރުެގ ަމޝްރޫޢުތައް ރޭިވފައި ެވރިަކން ބަދަލުެވެގންދިޔައޭެގ

ެވްސ އިތުުރ   އެހިސާބަށް  ،ޓަކައި ަވރަށް ިގނަ މަަސއްކަްތތައް ކުެރިވފަިއ ހުއްިޓެގންދާިއރުއި ެއއަރޕޯޓު ެއޅުމަށްށްރަށުަގރަ
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މިކަހަލަ އެތައް މައްސަލަތަެކްއ ެވސް ނެތި އެބަ ތިބެންޖެހޭ.  އެއަރޕޯެޓއް އަންނާނެކަމުެގ އުއްމީދެއް

ަލިއެގން ކުރިއަށްދާއިރު އަުޅަގނޑަްށ އިނޑުމެން މި ޤައުމުަގއި އެކުަލަވ އަޅުަގިމަވރުެގ ބަޖެޓުތައް  ،ާދއިރުަގއިރިމަތިެވެގންކު

ުގޭޅ  ބޫލުކުެރޭވ ޮގތުން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ާގނޫނަކުްނ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މި ޤައުމުގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީއާަގ

ކަމުަގިއ ެވރިކަން ބަދަލުިވ .ެގންުގެޅން ނޑުމެންއަޅުަގ ކުެރޭވނޭ ޮގުތެގ ިވްސނުމެއްމަސައްކަތް ަވރުަގދަ ޕްލޭނެއް ޮއެވެގން

 ،ެގންދިއުުމަގއި ޮބޑެތި އިްނެވސްޓުމަންޓުތައް ޤައުުމެގ ތަރަްއޤީއަށް ބޭނުންާވ ބޮޑެތި މަޝްޫރޢުތައް ކުރިއަށް   ،ެވސް   ިވޔަސް

މަްށ ކަ ުކރެޭވނެ ޮގތެއް ނުާވ އެ މަސައްކަތް އި ތަންތަނުަގބޮޑެތި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ރާާވފައި ހުންނަ 

ވެއްެޖއްޔާ ެވރިކަން ބަދަުލާވ ޮކންމެ ފަހަރަކު އަޅުަގނޑުމެން ފަހަތަށް ސޮއްސާލަިއެގންދާނެ. ައޅުަގނޑުމެން ހީނުކުާރަވުރެގ 

، ޤައުީމ ެގންދޭ. އެހެންީވމާޤީއަށް އެބަ ކުރިމަތިވެ ބޮޑެތި ެގއްލުންަތއް މީެގ ސަަބބުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޤައުމުެގ ތަރައް

ބާރުެވރިކަެމއް   އެއަށް ާގނޫނީ  ،ލުަގއިަލއި ެއއަށް ބަރޯސާުވުމެގ ބަދައިއަުޅަގނޑުެމން ހަމައެކަނި އެކުަލަވއް  ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނެ

އެފަދަ ާގނޫނީ ނިޒާމެއް  ،ެގންދެޭވނެ ޮގުތެގ ޕްލޭނަކާއި ާގނަކުން އެފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ،ލިބޭނެ

ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ައޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރާަވުރެގ  ހަކުަވކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ދު ނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ނެތްއަޅުަގ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި  ނުދާނެ. މި އް ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިެގނެ

 ކުރީެގ ސަރުކާރުން ހަރަކުެވރިކަން ބަދަލުާވ ކޮންމެ ފަ  ،އެބަ އެނގޭ  ކަމެއް. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ިވސްނަންޖެހޭ

ދެން އަލަށް ފަށައިަގންނައިރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުެވސް މި  .ފަށާފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް ހުއްިޓެގންދާކަން ކުރަން

. ަބޔަކާެއކު ެއްގރިމެންޓުކުރަން ލަން.އިަވޓަކައި ޕްލޭންކުރަން. ކުރެހުންތައް ރާއަހަރު އެކަމަށް ތިންހަތަރު ،ފެންނަނީ

މަސައްކަތެްއ ކޮށްލަން ބަލާއިރު ދެން އޮންނަނީ އަނެއްކާެވސް ރިޔާީސ  .ތަން ތައް ދުަވހެއް ޭވތުެވެގންދާންޮގސް އެމިހެ

، އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ދެން ނޯޭވ އަނެއްާކެވސް އިތުރު ކަމެއް ކުެރޭވކަށް. އެެހންީވމާ ،އިންތިޚާބު އައިސްފަ. އެހެްނީވމާ

އެ ޕްލޭނަކީ ާގނޫނީ ބާރުެވރިކަން ލިބިެގން ހިނާގ އެއްޗެްއެގ   ،ށް ރާަވިއެގންއް ރަނަގޅަބަލަންޖެހޭ ޤައުމީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭނެ

ފަހަރަކު  އެ ކަންތައްތައް ކޮންމެ ،މަްޝރޫޢުތައް ފަށަން ރޭިވފައި ތިޑެރާއްޭޖެގ ެއިކ ހިސާބުތަކުަގއި ބޮ .ޮގތުަގއި ހަދަން

ަގއި މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ުޅަގނޑު ދެކޭޮގތުޮގތަށް އެކަންކަން އޮތުމަކީ އަ  ެވރިކަމެއް އަންަނއިރު ހުއްޓޭ

، ައޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަން ންީވމާ އެހެ .ނަތީޖާ ނެރުމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ކުރިމަިތާވ ކަެމއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ދެްއިވ ކަމަްށ   ކަަމށް. ފުރުޞަތު  ކުަރްއާވނެތަނުަގއި ިމކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮްށެގން ސަރުާކރުން މަސައްކަތް  އޮތް  ށްކުރިއަ

  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. .ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. އެއަށްފަހު އަުޅަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ާގނޫުނ ޝަފީޤްهللا ތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު ެވލިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

 ެވލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕޯޓު ފަށާނަން. އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ބިުލެގ ކޮމިީޓ ރި
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 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަފީޤްهللا ެވލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ބޮުޑ ބަޖެޓު  ާރއްޖޭެގ ތާރީުޚަގިއ ެވްސ އެންމެ ،ބިިލއަން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓެއް 37ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ފާޅުކުރަްއވައި އަދި ކޮިމޓީ މަރުޙަލާ ނިމިެގން އެއަށް  ންބަރުން ޚިޔާލުމެ ،ސްކޮށްހުކަމަށް ބައެ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

 މި  އިތުރުެވެގން ރަްއޔިތުންެގ ތަރައްީޤައށް ޓަކައި މިހާރު ބަޖެޓު ފާސްކުރާ ހިސާބަށް އައިސްފަމިލިއަން އި  366އިތުރަށް  

 ލީމާ އިއް ބޭފުޅުންެގ ާވހަކަތައް ައޑުއަހަ ކަދަްއކާއިރު އަުޅަގނޑު ބައެ ޮގތުން ާވހަެގ  ފަހު މީހެއް  ސްެގ އެންމެހުއޮތީ. ބަޖެޓު ބަ

ބައެއް ކަންކަން ރަނަގޅަްށ   ާވއްާވފައިާވ މަސައްކަތް އަދި ބަޖެޓުަގއި ކުރަ  އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން އެ ބޭފުޅުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީން

 ،ޓަކައި ހޯދުމަށްނޑައަޅާފައި އެބައޮތް. ފައިސާިވދާޅުެވަފއި ނެތްކަން. ފައިާސ ހޯދާނެ ޮގތް ބަޖެޓުަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް ކަ

ތާރީޚީ މަސައްކަތެއް.  އީދިޔަ ރެިވެގން އެެވްސ މި މަޖިލީހުން ކު ޓަކައި އިްއޔެރައްޔިތުންެގ ކަންކަން ހާސިުލކޮށްދިނުމަށް

ބަޖެޓަށް  ،ތުރަށްއިއެއީ ރަްއޔިތުންނަށް އޮތީ.  ުވުމެގ މަުގމަތީަގއި އެ ކަށްާގނޫނަ، އިންކަމް ޓެކްސް ބިލެއް ފާްސކުރެިވ

މި ބަޖެޓަީކ   ،ބަޖެޓު ފާސްެވެގންދާއިރު  ،އިތުރަށް ހޯދޭ ފައިސާ. ައުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ  ައށްުތެގ އާމްދަނީދައުލަ  ،އިތުރަށް

ެގ ތާރީޚުަގއި ެވސް ނުލިބޭ ރާއްޖޭ  ،ޮގތުަގއި ަވނީ ރަށްތަކަށް ނުލިބޭ އަދަދަށް ެގތާރީޚީ ޮގތުން ފާހަަގކުެރޭވ ަބޖެޓެއް

ޑުމެން ނއަޅުަގނޫނު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރާ ާވހަކަ ނީ. ލާމަރުކަޒީ ާގޑު އަދަދެއްެގ ފަިއސާ ރަށްތަކަށް މި ލިބެއަދަދަށް ބޮ

ިއ ގަ ެއކީ މިނިަވްނކަމާ އިއެާއއެީކަގއި ފުރިހަމަ މާނައިގަ  .ނީދަ މަސަްއކަތް މަޖިލީހުގައި ކުެރެވމުން މި އެ ކަނީ.މި ދައް

 4ބައެއް ރަށްތަކަށް  .ަވނީ ރަށްތަކަށް ަވިކަވކިންބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އިސާ މިއުންސިލުތައް ހިންުގމަށް ލިިބދޭނެ ފަކަ

 ،ތަކުެގ ފެނާއިށްނުޑެގ ދާއިރާެގ ރަަގއަޅު ،ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ެވސް އެބަލިބޭ އިތުރަށް. މިއީ އުފާކުރާ ުގނަ

އަށް ބޭނުންާވ ދެ ެގ ާދިއރާެގ ފޮއްދޫ ޑު ނަގޅުއަ .ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިފަ ރާިއ މިަކހަލަ ކަންކަން ހުރީބަނދަ ،ނަރުދަމާއާއި

 ދަިނކޮށް އަުޅަގނޑު އެކަން ސަާމލުކަމަށް ެގނައިން. ެއއީ އެ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި މިކަން ކުިރއަށް  ާވހަކަރޫމުެގކްލާސް

މަރުޙަލާ ނިމިެގން   ާވތީ. ކޮމިޓީ  ޑަށް އެދެމުންދިޔަ ކަމަކަށްބޮދި ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ާވރަްށ  ރަށު ސްކޫލުެގ ފަރާތުން އަ

ކްލާސްރޫމް ބޭނުންާވތީ،  4 އެތަނަށް ؛ތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ެވލިދޫގައި ހުންނައަ .ނ. ަވނީ ހިމެނިފަ އެކަން ރުއިއައި 

އެކަން ނުހިމެނި އޮތީމަ   މާ،ެގ ބައެއް ރަްއިޔތުން އެކަން ސަމާލުކަމަށް ެގނައިށުޕްރިންސިޕަލް އަދި ރަ  ،ީޓޗަރުން  ެގސްކޫލް

ށް މަެވސް ކޮމިޓީެގ ސަމާލުކަ  އެކަންރީން ނުހިމަނުއްާވ އޮތީމަެވސް ފިނޭންސް މިނިސްޓް ނުން ފޮނުއްީވމަކޭޝަޔު އެޑި

ދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީެގ ބޭފުޅުންނަށް . ކޮމިީޓެގ ބޭފުޅުންނަށް އަެވސް ަވނީ ހިމަނުއްާވފަ  ނޑު ެގަނއިން. އެކަންއަޅުަގ

ންބޮުޑާވ ާކއިރު އަޅުަގނޑު ަވރަށް ކަދައްތަށް ޝުުކރުެވރިކަމާެއކު ާވހަކަެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ަދންނަަވން. ހަމަ މިޮގ

. ތްމިލިއަން ހިމަނާފައި އެބައޮ  ދިހަ  ޖެޓުގައިބަދަނީ    އަހަރު ނިމިެގން މި  ،ެވލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް  .ެވލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް ؛ކަންތައް

ކަެތއް ނުފެށޭ. މަަސއް  އަިދެވސް އެ  ،ނަމަެވސްއެހެންަވނީ.  މިނިސްޓަރު ިވދާޅުެވަފއި  ކަމަށް ހެލްތު  ހަރުެގ ފަހުކޮޅު ފެށޭނެއަ

ަވނީ ނިމިފައޭ. އަޅުަގނޑު   މޭ. ކުރެުހންާވނަޓައްަވަރށް އަަވހަށް ފަ  ،ަވޑަިއެގން ޖަާވބުދެއްަވމުން ިވދާުޅީވޒިރުެވހާމަޖިލީހުން  
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ދިއުން. އަަވހަކަްށ ފެށިެގން މަަސއްކަތް ީވހާެވސް  އެ މީދަކީއްެގ އު ައޅުަގނޑު .ުވން ާފހަަގކުރަންެވސް އެކަންބޮޑު  މިއަދު

މީހެއްެގ ޮގތުްނ  އެންމެ ފަހު އިސްގަ ހުއެކަމަކީ ެވލިދޫ ަރއްޔިތުންެގ ަވރަށް ބޮުޑ ކަންބޮުޑުވމެއް. އާދެ! ބަޖެޓު ބަ

ކަންކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަ އައުން. އެކަންކަމަކީ ހަމަެއކަނި ޓުގައި ހިމަނާފައިާވ ބަޖެ ،ޅުަގނޑު ެއދެނީާވހަކަދަްއކާއިރު އަ 

ޔިތުންނަށް އެކަްނކަމުެގ ރައް، ޮގތެއްަގއި ކުރެވި  ެއކަންަކން ޢަމަލީ ،ެގ ބަދަުލަގއި އްއަަދދުތަކެ ހުގައި ލިޔެަފއި ހުރިކަރުދާ

މީދު ބަޖެޓެއް. އްަވރަށް އު  އީމި   .އޮތީ ަވރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންނަށް  ޔުން. މި ބަޖެޓުަގއި މިދިެގންބިފަސޭހަ ލި

ލީހުން ން. މި މަޖިޔުދިޮގުތަގއި ެވެގން  ެގހަެރއްަވނަ އަހަރަކި ރަްއޔިތުންނަށް އުފާފާަގތި އަ  2020  ކުރަނީމީދުއްަގނޑު އު އަޅު

ބޮޑަށް   ަވރަށް  ދިއުން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށްރައްޔިތުންެގ ދިރިުއޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލު އައިސްެގން  ންފާސްކުރާ ބަޖެޓުެގ ސަބަބު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ   2020  ައޅުަގނޑުމެން ނަާގ ޯވޓުަގއި މިއަދު  1:30އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު  ޝުކުރި

 ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް ޯވޓަށް އެހުން އޮންނާނެ. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން   .6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ންުގުމެގ އިދާީރ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހި) 2010/7 ނު ނަންބަރުއްކަތް. ާގނޫފަށަނީ ކޮމިޓީ މަސަ މިހާރު މި

ޓް މަޖިލީހަށް  ޓް. މި ރިޕޯެގަނއުުމގއެ ބިުލ، ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ިރޕޯލާޙުޞްށް އި( އަާގނޫނު

 . އިްއޒަތްރި މެންބަރު. ނިޔާޒް މެންބަރު ޢަލި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ،އްރިރުޤަެދްއާވނީ ކޮމިޓީެގ މުއިޅުއްަވހުށަހަ

 

 ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލި ނިޔާޒު ާވހަކަެދއްެކުވން:

ޓް ހުށަހެޅުމުެގ ކުީރަގިއ ރޭަގިއ ހުޅުމާލޭަގިއ ހިންިގ ބިުރެވިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! އަުޅަގނުޑ މި ރިޕޯ

ށް ުސަވރުޭގެގ ާދއިމީ ްއޔަމާިމިގ ގއ. ސިމް ޙަސަން، ކަނީރުމާގޭ ޤާ އި ނިާޔިވ ހިތާމަެވރި ހާދިސާަގ ،އަދި ލާއިންސާނީ

އިލާއަށް ކެްތތެރިކަން ދެއްުވން ެވސް އެެދން. އަޅުަގނޑު ސަުރކާރުެގ ޢާނިޢުމަތް ދެއްުވން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި 

ެވރި ހާދިސާއެއް ނުަވތަ ފަދަ ހިތާމަސަރަހައްދަކީ މިހާރު ދެަވނަ ފަހަރަށް ހަމަ މި އެ ،އިދާރާތަކަށް ދަންނަަވން ބޭނުން

 ެއއީ. ައނދިރި ސަރަހައްދެއް ށްަވރަ ،އޮންނަނީ ތަނެއް. ސަބަބަކަށް ެވަފއި މި އަދި ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް ހިންިގ

ތަކުރާރުކޮށް އެތަން އަލިކުރުަމށާއި އަދި އަނދިިރކޮށް ހުންނަ ތަންތަނާ ދޭތެރޭގައި ޚާްއޞަ ސެކިއުރިީޓެއއް ދިނުމަށް 
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އެ ރަްއޔިތުންެގ މަންދޫބެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން  ،ޔިުތންެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު ަސރުކާރުަގއިރައް  ގައި ދިރިއުޅޭހުޅުމާލޭ

އްކަތަށް. ެއކަންކަން ފުރިހަމަުވމަށްޓަކަިއ ނަމަެވސް މިހާތަނަށް ކޮށްދެއްާވ މަސަ އެހެން ؛އެދެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

ޖޭެގ ދިެވހިާރއް)  2010/7ޓް. ާލމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ ާގނޫނު ނަންަބރު  ރިޕޯ  މިޓީން ހުށަހަޅާކަތްތައް ިގަނ. ކޮކުރަންޖެހޭ މަސައް

ނިންމެިވ  އި ެގނައުުމެގ ބިލު، ދިރާސާކުރަްއަވލާޙު ޞްށް އި( އައިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ  އިދާރީ ދާއިރާަތއްދިެވިހރާއްޖޭެގ) 2010/7 ާގޫނނު ނަންބަރު؛ ރަފްޢާޓް. ތަޮގތުެގ ރިޕޯ

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ   ،ެގްނދެީވކަތް ކުރިއަށް ދިރާސާކުެރްއުވމުެގ މަަސއް  ލާުޙ ެގނައުުމެގ ބިލުޞްަވނަ އި...ށް  ( އަާގނޫނު

ޭޖެގ ދިެވހިރާއް) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު ަވނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ލާމަރުަކީޒ ކޮމިޓީންނޭ.  120 ަގާވއިދުގެ 

ދިރާސާކުރެއްުވމަްށ   ލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލުޞްަވނަ އި...  ށް  ( އައިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު

 58ަވަނ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  19 ،ަވނަ ދުަވހު ޭބއްވި  2019 ޮއކްޓޯބަރު 28 ،އެ ބިލު ކޮމިީޓއަށް ފޮނުާވފަިއަވނީ

ޭޖެގ އިދާރީ ދިެވހިރާއް) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު  ަބރުން.. ކޮމިީޓަގިއ ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ މެންެވސާަގއެަވނަ ޖަލް

ކުރެްއިވ ކޮމިޓީަގއި ެގނައުމުެގ ބިލު ދިރާސާއިޞްލާޙު ށް( އަދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު

އުނޫގފާުރ  ،ޔާޒްދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނި ހުޅުމާލޭ .ނޭންބަރުންޑަިއަގންނަަވނީ ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މެހިމެނިަވ

 މާފަންނު ހުޅަނުގ ،އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޅީމައްޗަްނޮގ ،ދުޙީދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވ

ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ  ،ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ، ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

 ، ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން މަޑަެވލީ ،އިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަހްމަދު ޝިޔާމްނަ ،ޙިސާން ޙުސައިން

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒު. ކޮމިޓީން ބިލުގެ  ،ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު

ޖޭެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިެވހިރާއް) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު ެގންދެިވ ޮގތް. އްކަތް ކުރިއަށް މަސަ

 އޮކްޓޯބަރު  30ިއޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ޮގތުން ޮކމިޓީެގ ފުރަތަމަ ބައްދަުލުވން ބާއްާވަފއިަވނީ ްށ ( އަހިންުގމުެގ ާގނޫނު

ކުަރއްާވެނ ކަތްަތއް ތާަވލުދެުވމަށްަޓކައި މަސައްެގންޓީެގ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްަވނަ ދުަވހު. ބައްދަލުުވމުަގއި ކޮމި 2019

 ކޮމިޓީެގ ންުތެގ މަތީޮގ ާވަވނަ މާއްާދަގއި 153 ކުރުމަްށފަހު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގމެދު މަޝްަވރާ ޮގތަކާ

ާވ  2019ނޮެވންބަރު  14 ،ސުންަގޑިއަކީ ފޮނުާވނެ ށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސަ  ،މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް

ނީ ޖެނެރަލް ރޮގތުން މަޝްަވރާކުެރއްުވމަށްޓަކައި އެޓަ  ުގޅޭ  އަދި ބިލާ  .ބުރާސްފަތި ދުަވހު ކަމުަގއި ނިންމަން ކަނޑައެޅުނު

އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،  މިނިސްޓްރީ ޮއފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ  ،ޒްއޮފީސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ

ްވސް ޕޮލިްސ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިިވލް ޭއިވޭއޝަން، މޯލްޑި ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، މިނިސްޓްރީ އޮފްމިނި

ޮކމިޝަން، ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ިދެވހިރާއްޭޖެގ ުގޅުްނ ޕްރައިެވޓް ލިމިޓެޑް، އުރީޫދ   ސްއިެލކްޝަން  ސަރިވސް،

ޮގތުްނ   އަދި ބިލާ ުގޅޭ  ބައްދަލުކުރުމަށް ކަނަޑެއޅުނު.  އާންމެިވ  ފޯ  މޯލްޑިްވސް، ޓްރާންސްޕޭރެންީސ މޯލްޑިްވސް އަދި ހޯޕް

 ،ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވްސއަށާއި  ،ދުމަށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށާއިލިޔުމުން ޚިޔާލު ހޯ
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ން  ދެންނެުވމަށް ކޮމިޓީކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ސިޓީއަުކން-އެންޓި ،މަންޓް ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންސީއާއި ރަންއެންަވޔަ

މުންެގ ޚިޔާުލ އްޮގތުން އާ  ުގޅޭ  ބިލާ ބައްދަުލުވމުަގއި  ަވނަ ުދަވހު ބެއްެލިވ ޮކމިޓީެގ  2019ބަުރ  އޮކްޓޯ  30އަދި    ނިންމެިވ.

ެގ ނިޔަލަށް ިޚޔާލު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ހުުޅާވލުމަށް   2019ނޮެވންބަރު    10ން  އި  2019ބަުރ  އޮކްޓޯ  31  ހޯދުމަށްޓަކައި

މެދުަގއި   ަވިކަވކި މާއްދާތަކާ،  އިން ދިރާސާކުރުމުަގއި ބިލުެގ ހުރިހާ މާއްދާެއއް ަވިކަވކިން ކިުޔއްވަ ން ނިންމި. ކޮމިޓީޓީކޮމި

ެރއްުވުމަގިއ ކުޙުލާޞްކުަރއްާވަފއިޭވ. އަދި ބިލު އިޙުލާޞްބިލު އި އި،ެގ މެދުަގިއ މަޝްަވރާކުަރްއަވކޮމިޓީެގ މެންބަރުން

ކޮމިޓީއަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްާވފަިއާވ  ،ީޓއަށް ހާޒިރުެވަވަޑިއެގން ހިއްާސކުރެްއިވ މަޢުލޫމާތަށާއިކޮމި ންުގޅޭ ފަރާތްތަކު ކަމާ

 ބިލާ  ޔަތްކުރަްއާވފަިއާވނެ.ޢާބަރުން ފާހަަގުކރައްާވަފއިާވ ިޚޔާލުފުޅުތަކަށް ރިމަޖިލީހުެގ ތަޅުމުގައި މެން ،ތަކަށާއިކޮމެންޓު

ކޮމިިޓއަށް ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުން  ،ފާޅުކުރަްއާވަފއިާވ ޚިޔާލުފުޅުތަކަާށއި ޮގތުން މަޖިލީހުެގ ތަޅުުމަގިއ މެންބަރުން ުގޅޭ

ކޮމިީޓެގ މެންބަރުން  ،ކެިވ ާވހަކަފުޅުތަުކެގ އިުތރުންކޮމިޓީަގއި މެންބަރުން ދެއް ،ތަަކށާއިހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ކޮމެންޓު

ނޮެވންބަރު   28  ،ން ިނންމާފައިަވނީސައްކަްތ ކޮމިޓީތަކާެއކު ބިލު ދިރާާސުކރުމުެގ މަޙުލާޞްހުށަހަޅުއްާވފައި ފާްސކުރެްއިވ އި

 17ލަ ކޮމިީޓެގ ޖުމުމި ދިރާސާކުރެްއުވމުެގ މަަސްއކަތުަގއި  .މުަގއިަވނަ ބައްދަުލުވ 35ކޮމިޓީެގ  ،ގައި ޭބްއުވނު 2019

މިނެޓު  40 ަގިޑއިރާއި 22 ައދި މި މަސައްކަތުގައި ކޮމިީޓެގ މެންބަރުން ާގތްަގނޑަކަށް  ބައްދަލުުވން ބޭއްިވަފއިޭވ.

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން   ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް)  2010/7ާގނޫނުެގ ނަންބަރު   ؛ކޮމިީޓެގ ނިންމުން  ހޭދަކޮށްފައިޭވ.

 ،ޮގތުން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންެގ ެމދުގައި މަްޝަވރާކުރުމަށްފަހު ުގޅޭ  ެގނައުުމެގ ބިލާޙުލާޞް ށް އި (އަހިންުގމުެގ ާގނޫނު

ން ބިލަށް ެގންނެިވ ކޮމިޓީ އި،ދިރާާސކުރަްއވަ  ބިލުަގިއ ބޭއްިވ މި ކޮމިޓީެގ ބައްދަުލުވމުގައި  2019ނޮެވންބަރު  28

ަގއި ން ފާސްކޮްށފައިަވނީ. ީވމާ، މި ރިޕޯޓު ޤުމެްނބަރުންެގ ިއއްތިފާ  ާހޒިރުެވަވަޑިއެގން ތިއްެބިވ  ތަކާެއކު ކޮމިޓީއަށްޙުލާޞްއި

( ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންުގމުެގ ާގނޫނު)  2010/7ާގނޫުނ ނަންބަރު    ،ން ފާސްކުރެއްވި ކޮމިޓީ

ށް މި އިއްޒަތްތެރި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްުވން ން ހުށަހެޅި ޮގތަ ެގނައުުމެގ ިބލު ކޮމިޓީޙުލާޞްށް އިއަ

ހުށަހަޅަން.  ން ިރޕޯޓް އަުޅަގނޑުމަތީަވނަ ާމއްދާެގ )ރ( ަގިއާވ ޮގތުެގ  99ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ަގާވއިދުެގ  ،އެދި

ެއ  ؛ެގނައުމުެގ ބިލުޙުލާޞްއި އަށް    2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު   ،ން ދިރާސާކުރައްާވފަިއާވކޮމިޓީ  ؛އަދި ޖަދުަވލުތައް ެވސް

ދެތިން   އަުޅަގނޑުދެ،  އާ  ެގ ޖަުދަވލު އެެކއްެގ ޮގުތަގިއ ހިމަނާފައިާވނެ.ތަކާއެުކ މި ރިޕޯޓުޙު ލާޞްއި  ބިލަށް ެގންނަާވފަިއާވ

 މު ޮގތެްއަގިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އްއާދެ! ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް އައުމަށްފަހުަގއި އާ .ށްާވހަކަެއއް ބުނެލަން ބޭނުން ޮކމިޓީ ރިޕޯޓަ

މުންެގ ތެޭރަގިއ ެވސް އަދި މި ބިލާ މެދު އެިކެއކި ފޯރަމްތަކުަގއި ާވހަކަދެްއކި އްއާ   ހަތަރު ކަމެްއ އެބައޮތް.ރިމަތިިވ ދެތިންކު

ނިމުމަށްފަހު   ރިޕޯޓު ؛ކަމެއް ައޅުަގނޑު ފާހަަގޮކށްލާނަން. އަދި އެކަންކަމަށް މިދިޔަ 4އައި މައިަގނޑު  ންފަރާތްތަކު

ތައް ެވސް ހުށަހެޅިފަިއާވކަން ޙު ލާޞްުގޅޭ ެއކިެއކި އި މަްޝަވރާކޮށް، ެއކަމާ ޞަތުގައިކުރަން ލިބުނު ފުރުމަޝްަވރާ

ތަކެއް ކަުމަގިއ ޙުލާޞް ެވސް ބަލައިަގްނނަ އިންނޑުމެން ކޮމިޓީތަކަކީ އަޅުަގޙުލާޞްއަޅުަގނޑަށް އެނޭގ. އަދި ެއ އި

އް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޙެ ލާޞްޚިލާފު އި  އަސާސީއާައކީ ޤާނޫނު  33%ކުރާ  ޞައަންހެނުންނަށް ޚާއް  ،ދެކެން. އެޮގތުން
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އަށް  މަ އެ މާއްދާެގ )ހ(ހަ ،ޔަތްކުރާއިރުަގއިޢާރި އަށް ަވނަ މާއްދާ )ހ( 17އަސާީސެގ ޤާނޫނު ،ދެކޭ. އެހެންނަމަެވސް

ންކޮށްަފިއ ޤީން ޔަން. އެކަޤީއޮތްކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޔަ  ަވނަ މާއްާދެގ )ށ( ަގއި   17ނުޖެހޭ ހާލަތްތަކެއް  ޔަތްކުރަންޢާރި

 ،ޚިލާފު އެއްެވސް ކަމެއް  އަސާީސއާ ، ޤާނޫނުއެހެންީވމާ ެވސް. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ދިރާސާކުރަން ފެށީ

 ،ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެވސް  ،ންކަން އަޅުަގނޑު ދެންޤީކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަބިލުަގއި ނުާވނެ  މާއްދާެއއް މި  އެްއެވސް

އަންހެނުންނަށް ކޯާޓއެްއ  ،އަދި ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް. ދެން މިކަުމަގއި އޮްތ އަެނއް ކަންބޮުޑުވމަކީ 

ަގިއ ޙު ލާޞްބިލަށް ެގެނިވފައި އޮތް ަމއިަގނޑު ެއއް އިއަިދ މި  ،ބުންއަދި ިމ ބިލުެގ ސަބަ ،ހަމަޖައްސާއިރުަގއި

އެެވސް ކޯޓާެއްއެގ ޮގުތގައި ،  ާވތީ   ކަމަށް  ންސީދާ ރައްޔިތުންެގ ޯވޓު  ެވސް  ޖެހޭނީކައުންސިލެްއެގ ރަީއސް އިންިތޚާބުކުރަން

މެންބަރުންެގ ހިމެނޭ   3  ،ްއ އޮްނނާތީކުާރ ސްލޮޓެޞަޚާއް  އަދި އަންހެނުންނަށް  ،ނުަވތަ ަވކި ސްލޮެޓްއެގ ޮގތަށް ޮއެވފައި

 އޮންނަނީ އެންމެ ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ދެކެޭވ ާވހަކަ  ލެެވން މިކުރިމަތި  މީހުންނަށް މުކޮށްއްކައުންސިލެްއަގއި ދެން އާ

. އޮތް ހުށަހެޅިފައި އެބަޙުލާޞްއްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އި ޙަެއކަަމށް  އަދި އެކަުމެގ ކަންޮބޑުުވން ެވސް އެަބއޮތް. އެބައޮތް.

 5އަދި  ،މެންަބރުންނަށް އިތުރުެވ 5މެންބަރުންެގ ަކއުނސިލުެގ އަދަދު  3އެޮގތުން މިހާރު މި ާގނޫނުގައި އޮތް 

ކޮންމެެވސް ަވެރއްެގ   ،ދާނެއްލެއް ލިބިެގންޙަކީ މިއަށް  ޙަލާޞްމެންބަރުންނަށް އިތުރުުވމުެގ އި  7މެންބަރުންެގ ކައުންސިލު  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝަކުާވ  ކަންބޮޑުެވަވަޑއިަގންަނާވ ފަރާތްތަކުން  ކަމަށް މިކަމާއްޙެލާ ޞްއްލެއް ލިބިެގންދާނެ އިޙަ

 ގެ ށް އަުޅަގނޑުމެންޙަލާޞްއަދި އެ އި ، އެޮގތަށް ހުށަހެޅިޙުލާޞްއެ އި ،ހުށަހަޅާފައިާވތީ ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތްތަކުން

ކުރުުވމަށް އަުޅަގނޑުމެން ޖަާވުބދާރީ ަކއުންސިލު ؛އާދެ! ދެަވަނ ކަމަކަށް އީދުކުރާ ާވހަކަ ެވސް ދަންނަަވން.ން ތާކޮމިޓީ

އެްއެވްސ  މެދު އޮޅުންއަރާ ޮގތަށް އެބަހުރި ާވަހކަތަކެއް ދެެކިވފަ. މި ާގނޫނުގައި ހިމަނާފައި އޮތް ބައެއް މާއްދާތަކާ

ެވްސ ނުަވތަ ކޮމިީޓެގ އެއް  ،މާނަ ައޅުަގނޑުމެން ެގނެސްފައި  ުވުމެގކުރުހާލެއްަގިއ ަކއުންސިލަރުން ޖަާވބުދާރީ

ހިންުގުމެގ ބާރުެގ ތެރެއަށް ނުަވތަ ަކއުންސިލު  ކައުންސިލު ލާއެއްަގއި އެޮގތް އަުޅަގނޑުމެންެގ ިވސްނުމަކު ނެތް.ޙަމަރު

ކުުރުވަމށްޓަކައި ކޮންެމެވސް ރޯލެއް ދާރީޖަާވބު ،އެހެންނަމަެވސް ހިންުގމުެގ ތެރެއަށް ރަްއޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ަވނުމަކަށް.

ލާގައި ހިއްާސކުރެްއިވ ޙަކޮމިޓީެގ މަރު ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކުން އަދި އަުޅަގނޑުމެންނާ މިކަމުެގ ޖެހޭނެ ކަމަށްއޮންނަން

ދުަވުހެގ ތަޖުރިބާ ކައުންސިލުތައް އަހަރު 8އެލް.ޖީ.އޭަގއި އެބަހުރި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިނޭގ.ތުތަކުން އެބަ މަޢުލޫމާ

އެޅުމުަގިއ ކިއެިކ ހާލަތްތަކުަގއި ަކއުންސިލަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔަވޅު އަދި އެ  .ުކރުމުގައިމޮނިޓަރކޮށް އަދި ރެިގއުލޭޓު

އިން އެލް.ޖީ.އޭ  ެރިވފައި އޮތް ކަމަކަށްއެންމެ ރަނަގޅަށް ެއކަން ކުމިހާތަނަށް  ،ެވސް. އޭެގ ތަޖުރިބާއަށް ބަާލއިރުަގއި

ްނެގ ާވޖިބުަތއް އަދާނުކުރާ ހާލަތްތަކުަގިއ ކައުންސިލަރު ،އެހެްނީވމާ، އެކަމަށް އިތުރު ޮގތްތަެކއް ނުކުރޭ. ެވސް ަގބޫލެއް

އަދި  ،ިގންޑެޑް ލޮކަކަށް ޮގްސެގްނ ކައުންސިލު ނުހި ކަންކުރަންާވނެ ޮގތެއް އޮންަނންޖެހޭނެ ކަމަށް އެލް.ޖީ.އޭއިން ދެކޭ.

އުމަށް އޮތުަމކަށް ނިމުމެއް ެގނަޚިދުމަތްތައް ނުދެިވ އޮންނަ ރަށްެވހި ރައްޔިތުންނަށް ދުަވހުން ދުަވހަށް ދޭންޖެހޭ 

އެލް.ޖީ.ޭއެގ މަޝްަވރާެގ ،  އެލް.ޖީ.ޭއއިން ބޭނުންޭވ. އެހެންީވމާ، އެކަމަށްަޓކައި އަުޅަގނުޑމެންެގ ިވސްނުމުަގއި އޭރު ހުރީ
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އަމިއްަލއަްށ  ،ކުރާ ކަމެއް އެްއެވސް ޮގތަކަށް އިނިިޝޭއޓު ،ަވރަކަށް ެގ މަޖިލީހުން އެއްެވސްއެއީކީ ރަްއޔިތުން މންމަތީ

 ފިޔަަވޅުތައް ެވސް  ،ާލނުކުރެިވޢުމުކޮްށ އިއްއާ ،ހާލަތު އައިސް އަިއސްފިކަން ަގބޫލުކުެރިވ އެ .ކުރާ ކަމެްއ ެވްސ ނޫން

  ށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިުތންެގ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަނަށް ެވސް ރައްޔިތުން ހިސާުބންއަދި އެ ،ކުރެވި ގެޒެޓު 

ޖެހޭނީ ކޮން ދެން އެކަމުގައި ބަސްބުނަން ،ވެއްޖެއްޔާ  ޭގ ކަމަށްއެކަންކަން ނުހިން ،ކައުންސިލަރުން އަރަިއަގނެ

ފަރާތްތަކަށް އެކަން ރައްޔިތުން ޯވޓުދިން  ،ޭއެގ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ  ެއއީ އުފެދިފަިއ އޮތް ސުާވލެއް. ،ފަރާތްތަކެއްތޯ

ތެރޭގައި އެ ފުރުޞަތު  ޢުެގކުދި މުޖުތަމަ ކުދި ،ތައްޢުމުޖުތަމައަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ދީެގން އެކަން ކުރުން. އެހެންނަމަެވސް

ންޓް ކޮންފިެޑންސް ނުަވތަ އިމްޕީޗްމެހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ކައުންސިލަރުންެގ ނޯ ،ާވނަމަ އެޮގތަށް ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް

 ތް ޤީޤަޙަ އެ އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަގޫބލުކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. ކަމީނުޖެހޭނެންަގންޕްރޮސެސް ހި

ކޯޓުތަކަްށ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ދެން އޮތީ އެކަންކަން ކުރުމުެގ އިޚްތިޔާުރ ކޯޓުތަކަށް ދޫކޮށްލާނީތޯ .ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

 ، ެއްގެޒކެޓިވް އަނެއްކާ މިއީ އެްގެޒކެިޓްވ ފަންކްޝަނެއް. އެހެންީވމާ ޮގތް ެވސް އެބަފެނޭ. ދޫކޮށްލީމަ ކަންކަން ާވ

އަސާީސަގއި ނިމޭ ހިސާބަކީ ކޯޓުަތކެްއ ކަމަށް ޤާނޫނު ސް ފަންކްޝަނެއްެގ އިމްޕީޗްމަްނޓް އެންމެ ފަހުން ގޮ 

 ،އޮތީ އޮތް ކަމަކަށް. އެކަންކަން ކުރުމަށް އެންމެ ަފހުން އައިސް ޖެހިފައި ރުުވއެ ތަޞައް މެންނަކަށް ނުފެނުނު.ޅުަގނޑުއަ

ދި އަުޅަގނޑުމެންނާ އެއީ އަ .ތަނެއްަގއިޯތ ބަލާއިރުަގއި މި މަޖިލިސްއެންމެ ިގނަ ަރއްޔިތުްނެގ ަމންދޫބުން ތިބީ ކޮން

ކޮންމެ ދުަވހަކު ރައްޔިތުން އެއް ތަނަށް  އަސާސީަގއިޤާނޫނު ،ދޭތެރޭގައި ހިތްނުތަނަަވސްކަްނ ބަޔަކު އޮތް ނަމަެވސް

ރައްޔިތުްނެގ ކަންކަން ނުނިންމޭ ހާލަތްތަކުގައި ޮގްތ ނިންމަން ތިބީ ރައްޔިތުންެގ ަރއްޔިތުން ަސއްލާޮކށް،  ،އެްއެވ

ކަމަްށ އެފަދަ ހާލަތެއް ައއިސްފި  ،ހާލަތުަގއި އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުެމން ދުށީ އެ ތެރި މެންބަރުން.މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތް

ކޮށްފަިއ   ބައި  3އަދި އެތަނުަގއި ތިބި ބޯޑުެގ ެމންބަރުންެގ    ،ން އެކަން ަގބޫުލކޮށްވެއްެޖއްޔާ ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

އެފަދަ މައްސަަލއެްއ  ،ަގބޫލުުކރެިވ ތުން އެފަދަ ހާލަތެއް އަތުެވއްޖެކަންލަބިްއޔަޣުބައިެގ އަ 2ބައި ކޮށްފައި  3 ؛ބައި  2

 ާވނަމަ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރޯލު އެކަުމަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  އަޅުަގނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އައިސްފި ކަމަށް

ކަުއންސިލަރުންެގ ޒިންމާތަކާިއ  ޮގތުަގއި ެއއީބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭަވރަށް ބޮޑަްށ ޚިޔާލު ތަފާތު.  ،އެހެންނަމަެވސް

އިތުރު ބާރުތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް  އަދި  .އްޔަތުަތކަށް ައޅުަގނުޑމެން އަރަިއަގންނަނީމަސްއޫލި

ެއ  ،އެހެންނަމަެވސް ަކމުެގ ާވަހކަ ެވސް ދެެކިވަފއި އެބައޮތް.އަުޅަގނޑުމެން ޑިްކޓޭޓަރޝިޕެއް ހިންަގްނ އުޅޭ  ،ޖަމާކޮށް

ކައުންސިލަރުން ނުަވތަ  ހެޔޮ ނިޔަުތަގއި ،. އަޅުަގނޑުެމންެގ ނިޔަތަކީނަން އަޅުަގނޑުމެން އެޭޅކަްށ ބޭނުމެއް ނޫން

އިޚްތިޞާޞް  ދުަވހަށް.އަހަރު 5 .ދުަވހަކަށް ނޫންއަހަރު 3ދަނީކީ  ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުކުާރއިރުަގއި މިހާރު މި

އުންސިލަރުންނަށް ލިބޭ ން ެވސް ކަލަތްތަކުެގ ބާުރެވރިކަސީވަ  ދަލާއިއިޚްތިާޞޞްަގިއ ހުރި ހުރިހާ މު ،ކަނޑައެޅި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް އެ    ،ހާލަތްތަކުަގއި ޒިންމާދާރުކުެރޭވނެ ޮގތްތަކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެކޭތީ

ތަނުަގިއ އެ ާމއްާދ  މިއް އެަބއޮތް ޙެ ލާޞްއަުޅަގނޑަށް އެނޭގ އި ،މާއްދާ އެޮގތަށް އޮންނަން ފެނުނީ. އެހެންނަމަެވސް
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ކަެމއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެއަްށ  އެެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ އެްއެވްސ މައްސަލަެއއް އޮތް ާވލުމަށް.އު ، ތް ޮގތުންއޮ

ަގއި ދޭތެރޭ  ައޅުަގނޑުމެން މި ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން މި ބިލާ  ،ންކަަމކީޤީނަށް ދޭ ޔަތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑު ދިެވިހ ރައްޔިތުން

އަަޅއިެގްނ   ައއިސް މެޖޯރިޓީ ހޯދާނެ ކަމަކަށް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑަށް މިއަދު ރީދޫ ޓައީދެކިފައި އޮތީކީ ަވކި ޕާީޓއެްއެގ ބަޔަކު  

ރަތް ޓައީ އަަޅއިެގން. މި ާގނޫުނ ގައި މިހިރީ ތު ަގސް ނޑުައޅުގަ  ،ސް. އެހެންނަމަެވސްރިޕޯޓް ހުށަހެޅުނީ އައިސް މި

މެޖޯރިޓީ   ރ ސުޕަ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ނެ.ނޯންނާ އެއްކަށް ބަލާފަޔަ ން އެއްެވސް ކުލަދިރާސާކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެ

ެވސް.   އަހަަރށް ދަންމާލުމުެގ ބާރު  2ކައުންސިަލރުންެގ ދައުުރ އިތުރު    ބޭނުންކޮށްެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެަބއޮތް

ބާރު ެވްސ ކުރަން މަސައްކަތްކުރުުމެގ ޙުލާޞްމި އި  ެގނައުމުެގ ބާރު،ޙުލާޞްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް، މި ބިލަށް އި

 އިންތިޚާބު. ެގއޮތީ ޯލކަލް ކައުންސިލު  އެްއަގއި ެވސް. ކުރިއަށް މިލާޙަީމެގ ފަހުެގ މަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައޮތް

ސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރަން ެވ  ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންަނށް މެޖޯރިޓީ ލިބުނީމާ   ެގމަހު  އެޕްރީލު  އި،އެޕްރީލު މަހު ފަށަ

 ،ަވކި ޕާޓީއަކަށް ބެލުމެއް ނެތިައޅުަގނޑުމެން މިދެކެނީ މިހާރު މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  ،ނަމަެވސްތިބެޭވނެ. އެހެން

ރަށްރަުށެގ މުްއސަނދިކަން ރަށްރަށަށް ލިބޭނެ ޮގތަށް މި ާގނޫނު ފަރުމާކުރުމަށް   ،ތުަގއި ެވސް ރަްއޔިތުން ބާރުެވރިކުރާޙަޤީޤަ

މި ރިޕޯޓުެގ   ،މި ބިލުެގ ސަބަބުން  ،ކަށް ައުޅަގނޑުމެން ބަލާފައިާވނެ ަވނަ ކަމަ  4  ކޮށްފައިާވނެ.ޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް އަ

ލާނުކޮށްފައި ޢުއޮތް ލޯކަލް ަކއުންސިލު އިންިތޚާބު މިހާރު އިކުިރއަށް    ،ސަބަބުން  ސަބަބުން ނުަވތަ މި ފާސްކުރެޭވ ާގނޫނުެގ

އެކަމަށްޓަކައި   ހުރިހާ ބާރެއް އިލެްކޝަންސް ކޮމިަޝނަށް ދިނުމަށް.  ން ޮގތަކަށް މި ާގނޫނުއޮތް ތާރީޚުަގއި ބޭްއޭވނެ ފަދަ

ކޮމިޝަނާެއުކ  ސްތަަކކީ ިއލެކްޝަންޙުލާޞްތަކެްއ ހުށަހެޅިފައިާވ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން. އެ އިޙުލާޞްއި

ބުތަާކ ޚާމު އިންތިއްއާ   ،އެބަހުރި ބަެއއް ާމއްދާތައް  މިސާލަކަށް ؛އިމަޝްަވރާކުެރިވެގން އެހެން ެއއްެވްސ ާގނޫނަކަްށ ނުބަލަ

 .އިރުައސްލު އޮރިޖިނަްލ ާގނޫނުަގއި އަުޅަގނޑުމެްނނާ ހިސާބަށް ލިބުނު ،ބެހޭ ާގނޫނަށް ރިފަރކޮށްފަިއ ހުރި

 އި،ލަ ކޮމިޝަުނެގ އަތްަމއްޗަށް ދޫކޮށް ސްަވުގތު އިެލކްޝަން ކަންކަމަކީ މި އެ ،ކަން ަބދަލުކޮށްއެކަން ،ސްއެހެންނަމަެވ

އެ ާގނޫނުތައް ބަދަލުކޮށްެގން އަނެއްކާ އިެލކްޝަން  ،ނަމަނޫން އެހެން ؛ނާރާަވުގތަށް އިލެްކޝަނަށް ބުރޫ މިަވުގތުން މި

ހިސާބަށް މި  އާ 4 ެއޕްރީލު ނަަކށް އެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭމެންއެނުބރި އައިްސ އަުޅަގނޑު ،ާވނަމަ ބާއްާވ ކަމަށް

މި ބިލުަގިއާވނެކަން އަުޅަގނުޑ  ،ތަކެއް މި ާގނޫނުަގއިޙު ލާޞްމާ، އެފަދަ އި. އެހެންީވާގނޫނުތައް ފާސްކުރުަމކަށް

ނަށް ެގނެޭވ މި ާގނޫއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނުޑމެން  ،ފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅަގނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަަވން

 ރަށަށް ލިބިެގންދާނެ.   އްސަނދިކަން އެްއެގ މުއެ ރަށެ  ތުަގއި ެވސްޙަޤީޤައަދި ހަމަ    ،ތަކާެއކު ރައްޔިތުން ާބރުެވރިވެ ޙުލާޞްއި

އެޮގތުން އަޅުަގނުޑ  ެއއްކޮށް ފާަހަގކުަރންޖެހޭ ބައެއް ފަރާތްތައް ެއބަތިބި. އަޅުަގނޑު މިކަމުަގއި ޝުކުުރެވރިކަމާ

ްލ ލޯކަ  ޮކށް ޕޮލިސީ ސެކްޓްރީ،ބަ، ަވކިން ޚާއްފުންެގ އެންމެހަިއ މުަވްއޒަހު ރައީސް އޮފީުހެގ ޕޮލިސީ އޮފީ  ،ފާހަަގކޮށްލަން

ެގ ޖަޒީރާ ދިރިުއޅުން   19ކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕެގ އެޖެްނޑާ  ޞައަދި ަވކިން ޚާއް  ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީ،

 ދެްއިވ ފުރުަޞތަށް ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުިރއްާޔ.  ކޮށް ރަީއސް ނަޝީދަށް.ޞަ ަވކިްނ ޚާއް  ،ންމެހައި މެންބަރުންނާއިކޮމިޓީެގ އެ
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ހަމަޖެހިލައިެގން   .ބަލެއްޤުހި ރައްޔިތުންނަށް ކުިރއެރުން. ިދެވހި ރަްއޔިތުންނަށް ފާަގތި ުމސްތަިދެވ  އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ   .ށުަގއި ތާހިރުކަންމަތީަގއި ދިރިއުެޅޭވނެ ޮގތްތަެކއް ހޯަދއިދިނުންމީހެއްެގ އަިމއްލަ ރަ  އެ   ،ދިރިއުޅެޭވނެ 

ެއްއެވސް ކަމަކީ އެންމެ  ؛މި އަންދާާޒުކރި ކަންކަން ނުލިބުނު ނަމަެވސް މި ބިލުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަުޅަގނޑުމެން

ލާތަކަށް ޙަބޮޑު މަސައްކަތެއް ކުރާިއރުަގއި ެއކިެއކި މަރުކޮށް މިފަދަ  ޞައަދި ަވކިން ޚާއް  ފުރިހަމަކޮށް އޮންނަ ކަމެއް ނޫން.

މަުގން. އެހެންީވމާ، އެ މަުގން   ެވސް އެރީހު ގައި ކަންކަން ހިނާގފައިބެހިެގން ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރޭ. ދުނިޔޭ

އުލަތެްއގައި ޔުނިޓަރީ ދަ އީމި ަވުގތަްށ ބަލާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ،. އެހެންނަމަެވސްއަޅުަގނޑުމެން ެވސް ދާނީ

 ާގނޫނުން ރަށްރަށް ހިންޭގނެ ޮގތް މި ،އެންމެ ފުޅާ މިނެއްގައި މާލީ ބާރުެވިރކަން ެވސް ލިބި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން

 ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.  ކަމީ ައޅުަގނޑު އެްއެވސް ަވރަކަްށ ޝަްއކުކުރާ ކަމެއް ނޫން.ންދާނެފަހިެވެގ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ިރ ޒަތްތެމި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފުޅުދަްއކަަވްނ ެއދިަވަޑއިަގންަނާވ ިއއް  ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ދަްއކަާވ ކޮންމެެވސް އެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަދި ާވހަކަފުޅު މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންނެުވން އެދެން.

ކޮމިީޓއަށް އަދި މި ބިލު ހުށަހެޅި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވްސ އަދި ސަރުކާރަށް ެވސް އަދި  ،ޅުަގނޑުެގ ފަރާތުންއަ

އޮތް  އި މިފައެއީ އަންހެުނންނަށް ކަނޑައަޅާ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަާވަލދިނުން އެދެން. ަވަރށް އަށް ެވސް 19އެޖެންޑާ 

ދިޔައިމާ އަުޅަގނޑުެގ ބިލު ނިމިެގން ައިއއިުރ ެވސް ހަމަ ެއޮގުތގައި ހިެމނިެގން އަދި ،ކޯޓާ ހުށަހެޅުްއީވީތއާއި  33%

 ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނަން ،ނަމަ ަގނޑަށް ބަހުސްކުރެޭވއަޅު ފަރާތުން ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަާވލަދިނުން އެދެން.

  ޢު މުޅި މުޖުތަމަ ކުރުީވމާ،ެވސް ބާރުެވރިމާލީ ޮގތުން  ،ކުރުުވން، އަންހެނުން ސިޔާސީ ޮގތުން ެވސްބާރުެވރި އަންހެނުން

އިޤްތިޞާދީ  .އިޖުތިމާޢީ ޮގތުންނާއި ،ުމ ފަރުދުންނަށް ެވސްއްއާ  ،އިލާތަކަށް ެވސް، ޢާމުޅި ޤައުމަށް ެވސް  ،ެވސް

 އިތުރު ތަނަަވސްކަަމކާއި އުޖާލާކަމެއް ައއުން ނޫން ކަމެްއ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނުާވނެ. މާލީ ޮގތުންނާ .ޮގތުންނާއި

ތިމަރަފުށީ  ާވހަކަ ފާަހަގކޮށްަލދެއްުވން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ، ާވހަކަފުޅުދަްއަކާވ ކޮންމެެވސް އެހެންީވމާ

 ރިޔާޟް.هللا ރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާޟް ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ްއޒަތްތެރި ނައިބު ރައީްސެގ ފަރާތްޕުޅުން އާދެ! މަޖިލީހުެގ އިރައީސް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި.مكي  لع لَسالما`. 

ސައްކަްތކުރެްއިވ ހުިރހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑ ަގިއ މަ 19މި ކޮމިޓީއަށް އަދި ސަރުާކރަށާއި އަިދ އެޖެންޑާ 

މު ބިލެއް ހުށަހެޅުއްީވީތ، އަދި ޮކމިޓީެގ ބޭފުޅުން ަވރަށް ިގަނ ންމިހާ މުހިދަންނަަވން.  ތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ޞްއިޚްލާ

އިްއޒަތްތެރި   ބޫލުކުރަން.މު ބިލެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ަގންަހއްދަާވފައި ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ މުހި  އިސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއަވމަ
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މައްޗަށް ބާރުތައް ދޫކޮށްފަިއާވ ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނުޑ އަތް  ،މާނައިަގއި ރައްޔިތުްނެގ މައްޗަށް   ޙަޤީޤީމި ބިލަކީ    .ރައީސް

ރަްއިޔތުންެގ ކަންކަްނ ރަްއޔިތުން  ،ެގ ަވޢުދެއް ޞީލިޙްރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު  ،ކާރުންަގބޫލުކުރަން. ސަރު 

އެ މީހެްއެގ  ،ދިރިއުޅުެމއް ބިނާކޮްށެގން ރަށުަގއިިގ ޔާ އް އުެޅޭވ، ތިމެ ދިރިއުޅު ތާހިރު، ނަކީއެ މީހުން އަދި ،މުމަށްނިން

ސެންޓްރަލީ ަގަވރމަންޓް އޮތް  ،ެއކުަގއި ކުރަންާވނެކަމުެގ ަވޢުދާދިރިއުޅޭ ރަށުގައި ުއޅެޭވނެ ޮގތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމު

ދޫކޮށްލައްާވކަން އެއީ ހަމަ ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއުކ ިވެގން ަކއުންސިލުތަކަށް ސެންޓްރަލަިއޒްުކރެބާރުތަކެއް ޑީ

ހުރިހާ  މި ކޮމިީޓެގ ލޮބުެވތި ަރްއޔިތުންެގ ނަމުަގއި މި ފުުރޞަތުަގއި  އިއަުޅަގނުޑ ދާއިާރެގ އެންމެހަ ،ބަލައިަގނެ

ހުެގ ހުރިހާ ލިޙަށާއި އަދި މި މަޖިލީޞާދު ރައީސް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަ ،ށް ރައީސަ ،އަދި ސަުރާކރަށް ،ބޭފުޅުންނަށާއި

އަުޅަގނުޑ  ،އެއް ކަމަކީ  ކުމު ޔުނީންދަންނަަވން. މިއީ ބިލުެގ އެންމެ މުހި އްބޭފުޅުންނަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެ

 ޮބުޑ ކޯޓާ. ައޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުެގ ަވރަށް 33ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި ދެންމެ ރިޔާސަތުން ެވސް ފާަހަގކުރެްއިވހެން %

އަންހެނުން. އެ ީމހުންނަށް އެ ފުރުޞަތުތަްއ  ؛ަކނބަލުންކަށް ދެބައިކޮށްފައި ެއއް ބަަޔކީ ާގތްަގނޑަ  ،އާބާދީއެްއގެ 

ެވސް އަދި ސަރުކާުރެގ އި އިމު ެވސް ަކއުންސިލުތަުކގަ ަގހަމަިމއަދަކު  .ނުކުރެޭވ އްންޓެޕްރެޒެ ރެ . އެ މީހުންލިބެންޖެހޭ

ތް. އެހެްނީވމާ، އެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ްޕރެޒެންޓޭޝަނެއް ނެ މީހުންނަށް ެއ ރެެވސް އެ އިއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގަ 

ޚިލާުފާވ ޢަމަލެއް ކަމުަގިއ އަުޅަގނުޑ ަގބޫެލއް  ަވަނ މާއްދާއާ 17ޮގތުަގިއ ޤާނޫނުއަސީސީެގ  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

މެއް. ކުރާ ކައިން ެވސް އެންކަރޭޖު ންޔޫ.އެ  ،ންތްތަކުާވމީ ޖަމާޢަުގމި ކަމަކީ މިހާރު ބައިނަލްއަ  ،ނުކުރަން. އެހެން މިދެންނެީވ

 ؛ިވމެން އެމްޕަަވރމަންޓަކީ ެއީއ ކޮންމެހެންެވސް އެއަށް ާތއީދުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުެމން ރަށު ކައުންސިލުތަކުަގއި

ކަނޑައަޅާަފިއ  ޤައުެމއްަގއި ކޯާޓ ސިސްޓަމު 43 ެވސްދުނިޔޭގައި އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ ޮގތުަގއި މިހާރު

 އަދި  ،މީހުންެގ ިވސްނުމާއި ޚިޔާލާއެ  އި،ަތކުގަ ޒްނުން އަދި ޖެންޑަރ އިޝޫންހެްނ އައެބައޮތް. ެއއީ އޭެގ ސަބަބު

ރަށްރަށުެގ ހިންުގމުަގއި އެ ީމހުންެގ ިވސްނުން ލިބިެގންދޭ. މި ރާއްޖެއަކީ ެވސް އަުޅަގނޑު އަދި ިގނަ ަޤއުމުތަކުަގއި 

ަގއި ބާރުެވިރކޮށް ތަނުރިހެނުން އެ ތަންސޮަސއިޓީެއއް. ފި  މޭލް ޑޮމިނޭެޓޑް  އޮންނަނީ  ުކަގއި މިއަދިެވސް ސިޔާސީ ކަންތައްތަ 

ފެންނަނީ. އެހެންީވމާ، ކޯޓާ ިސސްޓަމެއް ކަނޑަނާަޅެއއް އަންެހނުންނަށް އެ ފުރުޞަތުތަކެްއ   އުޅޭ މަންޒަރު މި  ،އުޅޭ ތަން

ައޅުަގނުޑ   .ނީަވަތޢާރުފުކޮށްފައިެވސް މިކަން    ހުރި ޤައުމުތަކުަގއިއެހެންީވމާ، ދުނިޔޭަގއި މި ކަންކަން ކޮށްަފއި  .  ނުލިބޭނެ

އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މަޖިލީހުަގިއ ކޯޓާ ސިސްޓަމް ކަނޑަެއޅިެގން    އަލަށްދިެވހިރާއްޖޭަގއި    ،ދެކޭޮގުތަގއި ިދެވހިރާއްޖޭަގއި

އަށް ެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ މަ ޑިޮމކްަރސީދިއުމަކީ ެއއީ ހަނިމިެގން  ެގން މި ކަމަށް ތާއީދުކުެރިވ  ،މިއަދު ބަހުސްކުރެިވެގން

ެއއާެއކުަގއި މި ބިުލަގިއ ަވރަށް   ހަމަ  .ޤައުމަށް ކުެރޭވ ހަމަ ހެޔޮ ފާެލއް ކަުމަގިއ އަުޅަގނުޑ ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

 ޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ އަ .ެވސް އެބައޮތް ތަކެއްބޮޑެތި މަސްޢޫލިއްޔަތު .މު ބާރުތަކެއް އެބަޮއތްންމުހި

 އަުޅަގނޑުމެންެގ ރައްޓެހި  ،ެވސް އެަބއޮތް. ރަްއޔިތުންެގ ކަންކަން ިނންމަން އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ   ލިއްޔަތުަތކެއްއޫމަސް

އަދު އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މި ؟އެ ފުރުޞަތު ދިނުންތޯ ށްހަާވލުކުރުންތޯ ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުެގ ތިމާެގ މީހާއަ  އާމީހާ
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ރަްއޔިތުންނަށް   ،އެކަމެއް ކުރެޭވނެ އެ ރަށެއްެގ ރަށުެގ ރައްޔިުތންެގ މައްޗަށް  ، ޤާބިލުނޫނިއްޔާ އެ ކަމަށް ؛ޖެހޭނިންމަން

ރައްޔިތުްނ   ެގެއީއ އަޅުަގނޑުމެން   ،ބަޔަކުތޯ ޢައްޔަންކުރާނީ  ނެ ކުރެޭވފަސޭހަ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދެޭވނެ ކަންކަން އިންތިޒާމު

 ،ޓަަކއި ކައުންސިލެްއ ހޮާވއިރުަގއި ަރއްިޔތުންެގ ެވިރކަން ކުރުމަށްޔިތުންެގ ަމއްޗަށްނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންީވާމ، ރައް 

ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  ކޮށްމުންުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުގައި ިމއީ ަވރަށް މުހިއެ ަކއުންސިލަކަށް ދޭ ބާރުަތްއ ދިނުމުގައި އަ

އޮްތ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް ބުން މީގައި އެބަމި ބިލެުގ ސަބަ ،ހަމައެއާެއކުަގއި އަުޅަގނޑު ަދންނަާވލަން ބޭނުން

 ޮގުތަގިއ ަކއުންސިލުތަކާ  . އަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ ެވްސ ަވރަްށ ބޮޑަށް ފާހަަގުކރައްާވފަ މަސައްކަތްކުާރ ކޮމިީޓެގ ދައުރު 

ރި ަގިއ ިވޔަފާރިކުރަން ހުއެ ރަށްަރށު .ލިއްޔަަތކަށް ާވންާވނީ ިވޔަފާރިކުރުމެއް ނޫންއޫއަދި ކޮމިޓީތަުކެގ އެންމެ ބޮުޑ މަސް

ެގންދިުއްނ އެ ތަންތަނަކީ އިޤްތިޞާދު އެ ރަށެއްަގއި ނުަވތަ ަކއުންސިލެއްަގއި ކުިރއަށް  ،ފުރުޞަތުތައް ދީގެން  މީހުންނަށް

 ކަމަށް ދެކެން. މުންމުހި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ؛ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،. އެހެންނަމަެވސްޖެހުނީމަޑާލަންފަށް އެދެން މެދުކަނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވރަށް ބޮޑަށް މާ

ލަކޮށް ކަނޑައެޅިަފއިަވީނ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓެއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއެއް ޖުމުޖުމްހޫރީ   .އަޅުަގނޑު ސަމާލުކަމަށް ެގްނނަން ބޭނުން

 އެދިަވަޑއިަގންަނާވީތ ސިކުންތު. އެހެންީވމާ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ޕާޓީެގ އެހެން މެންބަރުން ެވސް 5މިނެޓާއި  5

 ަގނޑު ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ެގނައީ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅު

 

 ރިޔާޟް ާވހަކަެދއްެކުވން:هللا ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ހަމަ އަޅުަގނުޑ .  އެދިަވަޑިއެގންފަިއ އޮތީމަ އަުޅަގނޑު ހަމަ އަަވސްކޮށްލާނަން  ފަރާތަކުންއެހެްނ  އާދެ! އަުޅަގނޑު ޕާީޓެގ  

މި ފާސްކުރެިވެގން އަުޅަގނޑު . އަޅުަގނުޑ ހަމަ މިއަށް ތާއީދުކުރަން. ބިލެއްމު ން  މި ބިލަކީ ަވރަށް މުހިދެކޭޮގުތގައި

ެއ މީހުންނަށް  .ރަށްރަުށެގ ަރްއޔިތުން އެދެނީ ެއ މީހުންނަށް ތަރައްޤީ ،އަުޅަގނޑުމެންެގ ކައުންސިލު ދެކޭޮގުތގައި

މަށް އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. ދެއްިވ ެގން ހާސިލުކުރެޭވނެ ކަމީ އްދިއުްނ. އެ ކަންތައްތަފުރުޞަތުތައް ފަހިެވެގން

 ުޝކުރިއްޔާ. ފުރުޞަތަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްެތރި ޝުކުރެއް ދަންނަަވން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު އިރާެގދާ މަހިބަދޫ
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ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅަގނުޑ މި ޮކމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ާވހަކަދަްއކާިއރު ފުރަތަމަ ފާހަަގކޮށްލަްނ 

ިއާވތީ އޭަނެގ ލާފައިޤާސިމް ޙަސަން ރޭެގ ަވުގެތްއގައި މަރަ  ،އދ. މާމިިގލީ ެޓކްސީ ޑްަރއިަވެރއް ކަމަްށާވ ،ބޭނުންަވނީ

އަށް ކެތްތެރިކަން މިންަވރުކޮށްދެްއުވން. ިއއްޒަތްތެރި އަދި އެ ޢާއިލާ  ،ކުރުންންަވރުމިނިޢުމަށް  ފުރާނައަށް ސުަވރުޭގެގ ދާއިމީ  

ދެްއިވ އަހަރު ދިެވހިާރއްޖޭެގ ތަރައްޤީ ެގނެސް ފަސްއިތުެވދިަޔ ފާ ،ހަމަެއއާެއކު ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ .ރައީސް

އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެްމެގ . ލާފަ ޔާމީން ނުޙައްޤުން ަވނީ ޖަލަށްهللا ޔާ ަރއީސް ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ރަްއޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންެގ ަސމާލުކަމަށާއި އަދި އެ ބޭފުޅާ   ،ލާފައިާވތީ  އަދި އިދިކޮޅު ހަަމއެކަނި ލީޑަުރ ޖަލަށް

ާވދަކުރި ރިޔާސީ  ޙާލިޞާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްަމދު ،ަގކޮށްލަންޖެހެނީމީގައި ފާހަ. ދޫކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވަލން

މަތު  ހުއްެގ ތުމަރެ  މޭޓުޑިޑޭުޓެގ ރަނިންގ ވާދަކުރި ރިޔާސީ ކެން  ޙާރައީސް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލި  .ކެނޑިޑޭޓު ޖަލުަގއި

  ލިޙާ ޞާމާ، އިިދކޮޅަށް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު  . އެހެންީވާވކުރަން ަވނީ ފޮނުާވފަޢުށް ދަިކއުޓަރ ޖެނެރަލައަޅުާވަފއި ޕްރޮސި

ަރއްޔިތުްނެގ   .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް  .އަދަބުތައް ދޭން ފަށާފަ  ،އޮތީ ހަންމުށިން ޖަހާފައި  ާވދަކުރި ރިާޔސީ ކެނޑިޑޭޓަށް މި

ޓޯލްސް ތަން މި ބިލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެ އަށް ހަދާކުރީެގ އެޓޯލްްސ މިނިސްޓްރީ ،މަޖިލީހަކީ

 ،ލާނެއިފޮނުާވފައި ދުަވސްކޮޅަކުްނ ސިޓީއަކުން އަންގަ  .ތަންތަނަށް ފޮނުވަނީ މިނިސްޓްރީން ކަތީބުންނާއި އަތޮޅުެވރިން

މާލެ  ،މަތީގައި. އެޓޯލްސްއިން ސިޓީއެއް އައިސްިފއޭހާސްކަން ތިބޭނީ ނާއިއޭނާެގ އަންހެނުންނާއި ދަރިން. މާލެ އަންނާށޭ

ލާފައި އިެނއް ަބޔަކު ހުންނާނީ އަުރވަ އަ. . ެއއް ބަަޔކު ތިޭބނީ ޖަލު ޮގީޅގައިއޭްއ ނޭނެގޮގތެ  ޖެހިއްޖޭ. ާވޖައްސާލަން

 ،ކުރާ ކަމަކީ މިހާރު މި ބިލުަގއި    .ކޮށްފަަވކި   . އަނބިދަރިންނާލާފައިއެހެން ރަށަކަށް ފޮނުވަ ންނާީނ  އޮނުަވތަ އަެނއް ބަަޔކު  

ކެއް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުރިހާ ބާރުތަ ،ކުރާ ކަމަކީ މިއިން ތެރެުކެގ މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙުތަ

 ަގއި 19އެޖެންާޑ    .އޮތީ  މި  19އެޖެންޑާ  ޅުން  ޖަމާކުރުމުެގ މަސައްކަތް. މިއީީކ ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ދިނުމެްއ ނޫން. އެްއކޮ

އެ މީހުންނަށް  .އްޤުތައް ހޯދައިދޭނަމޭއަދި ރަްއޔިތުންނަށް އެ މީހުންެގ ޙަ  .ބުނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބާުރެވރިކުރާނަމޭ މި

ފައި ޅާފާސްކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ތާއީދުކޮށް މިހާރު ހުށަހަމި އަނެއްކޮޅުން ބިލު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާއިރު  . ބަޖެޓު ދޭނަމޭ

  ލީހުން ރައްޔިތުންެގ މަޖި އަށް ލިބުނީމާމެންބަރުން ކޮންމެެވްސ ޮގތަކުން އެމް.ޑީ.ޕީ  65ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ،އޮތީ

އޮތީ   ބާރުަތއް މުށުތެރެއަށް ަލމުން އައިސް މިހާރު މި  ،އެހެންީވމާ މިދެްނނެީވ  .ރުންކުއިންތިޚާބުކުރާ ަކއުންސިލަރުން ަވކި

ަރއްޔިތުްނ  ،މަހުގައި ބާްއާވ ރީލުޕު. މިއަންނަ އެެގ ތެރޭަގއި އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ ުއފައްދާފަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ބިލު   މެންބަރުންެގ މުށުތެރެއަށް ލެިވފައި މި 65އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ސިލަރުްނ އެ ބޭފުޅުން ތިބެންޖެހޭނީއިންތިޚާބުކުރާ ކައުން

ފޮތުަގއި  ެގ19 އެޖެންޑާ ،މި ފޮތުަގއި  ،ެގ ދަށުނ19ްންޑާ ެއޖެ ؟. މިއީތޯ ބާރުތައް ދޭ ޮގތަކީ ރަްއޔިތުންނަށްމަފާސްކުރީ

އަތޮެޅްއެގ ނުަވތަ ެއ  އެ  40ުހަވފެންތައް ދައްކާަފއި އެބައޮތް. %މުން ރައްިޔތުންނަށް ަވރަށް ިގނަ ލުބެއަޅުަގނޑު ބަލާ

ބުނެފައި އޮތީ  ށްނެ ކަމަުކރާސާ އްހިިލބޭ އާމްދަނީން އެ ރަށަކަްށ ނުަވތަ އެ އަތޮަޅކާ ިފޔަަވއި ެޓކްސް  ރަށެއްެގ

އަތޮުޅ  އަރި  ،އްޖެ ނަމަލިބި 40. ައރިއަތޮޅުެގ ރިސޯޓުތަުކެގ ބިމު ކުލީެގ ޮގުތގައި ލިޭބ %ލާފައިރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވަ 
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އަޮތޅުެގ ރައްޔިތުންނަކަށް އުނދަުގެލއް ނުާވނެ. އެކަމަކު މި ޤައުމަކީ ޔުނިޓަރީ ދައުލަތަކަށް ެވފަިއ   އަރިކަށް  ތަރައްޤީކުރާ

 ؟ރަށްަތކުން ކޯެޗއްތޯ މިހާރު ލިބޭނީއަތޮުޅަގއި މިހާރު ެއްއެވސް ރިސޯޓެއް ނެތީމާ އެ އަތޮުޅެގ ރަްއޔިތުންނަށް އެ ފަޅު)ށ(  

ޚާއްަޞކޮށް  ،އަތޮޅާ ، ވ.މާލެ އަތޮާޅއި، އަތޮާޅއި ބ.، އަތޮޅާއި އަރި ؛ން ާވނެދެޮކޅުނުޖެހެ އެހެންީވމާ، ދައްކާ ާވހަކަ

 40%ޤީކޮށްފައި ހުރި އަތޮޅުތަުކެގ ރެންޓު އެ އަތޮޅެްއގައި އެ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ތަރައް ތައްއަތޮޅު ފަދަ ރިސޯޓު ރ.

އަތޮޅާއި ފުަވްއމުލަކަށް ދޭނެ ފައިސާ ނެތް    ުނާވނެ ދިެވހި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުަގއި ށ.އިެގންދައްކަ ހަާވލުކޮށްފައި ދެން ާވހަކަ

ރައްޔިތުންނަށް .  ދައްކަަވީނކީ ހަމަޖެހޭ ާވހަކަެއއް ނޫންމިހާރު ތި .ާވހަކަ. އެހެްނީވމާ، ހަމަޖެހޭ ާވހަކަ ދަްއކަންާވނީ

އެ ރަެށއްެގ ފަޅުތެރޭ އުޭޅ  އިފޫުޓގަ  ސަތޭކަސް ފަނުަވތަ  މީޓަރު  50ެއ ރަށުން ފުރިެގން  ނަށްަރއްޔިތުން .އޮޅުާވލަނީ

ލިބޭ   ން ޅުމިހާރުެވސް މަހިބަދޫެގ ފަ ؟އޮތީ މި  ނެއް ނޫންތޯ. އެހެ ކޭރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ އެއްޗެރަށުެގ  އީ އެއެ ލަނޑާކޮޅު

މާލަން މި ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ީވމަ ައޅުަގނޑު ނިންމަހިބަދޫެގ ަކއުންސިަލށް ލިބޭ އެއްޗެއް. ަވުގތުކޮޅު ެވސް ކުޑަ  ،އެްއޗަކީ

.ޕީން ާޚއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ  ފައި،ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަުކެގ ިއންތިޚާބަށް މިހާރު މި ހުށަހަޅާ  ،އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ   .ރައީސް

އަްށ ޑީ.ޕީއެމް..ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ބިެލއް  ރައްޔިތުންނަށް ެވފަިއާވ ަވޢުދުތަކާ ތް ބިލަކީ އެ ޭބފުޅުންހުށަހަޅާފައި އޮ

އަށް ެގނައީ. ަވނަ އަހަރު ެވރިކަން ިލބުނީމާ އަތޮޅު ރަްއޔިތުންެގ ބަޖެޓުަގިއ ހުރި ފައިާސކޮޅު ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީ  2008

ެގ ދުެގ ެވރިކަމުެގ ތެޭރގައި ރައީސް ޔާމީންެގ ެވރިކަުމެގ ކުރީކޮޅު ޙީަވ .ރފަހުން ޑ އީ ނޫންތޯ ހެދި ޮގތަކީ. އެންމެމި

ރު ޒަމާނުއްސުރެން ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާކޮޅު ޞިޮތޅު ރައްޔިތުންެގ ފައިސާަތއް ރަީއސް ނާއަ ،ތެރޭގައި ފައިާސކޮޅު

ންސް މިނިސްޓްރީން ެގނައީ ރައްޔިތުްނެގ ފިނޭ ނީމާކަމުގައި. ލާރި ހޯދާނެ ޮގތެއް ނެތުދޭންޖެހުނީ ަވޙީދުެގ ެވރި

ރައްޔިތުން ބާރުެވރިކުާރ  ،ށް ޚިދުމަތްކުރާ ާވހަކަދެން ކިހިނެއްތޯ ރައްޔިތުންނަ .އި ހުރި ފައިސާކޮޅު ެވސްގަ އެަކއުންޓު

ށް ކުރީ ޕްރޮިވންސް އޮފީސްތަެކއް ހަދައިެގން އިތުރު ލޭޔަރުަތކެްއ ލާފައި ރައްޔިތުންނަ ެހދީ އިއޭރުގަ  ؟ާވހަކަ ދަްއކަނީ

ނީ ރައްޔިތުންެގ އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީން މި ެގންނަ  ނުަވތަ  މިހާރު އެ ޕްރޮިވންސް ނުަވތަ ޕްރޮިވންސް އޮފީސް .  ޖެއްސުން

 މަޖިލީހުެގ ތެރެއަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިާރެގ ކެނދިކުޅުދޫ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެނދިކުޅުދޫ

އޮތް ބުރަ މަސަްއކަތަްއ  ކޮމިޓީން ކޮށްފަިއ މިށް ނޫނަާގލާމަރުަކޒީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނުޑ ެވސް

 ،ަވުގތު އިންނެވި  މިަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާުކރަން އަދި ހަމައެއާއެކު ަރްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަުތގައި 

ކޮމިޓީެގ   ،އަްށ ޝުކުރު އަާދކުރަންއިބު ރަީއސްެގ ފަރާތުން ެވްސ އަުޅަގނުޑ ކޮމިޓީރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ިއްއޒަތްތެރި ނަ
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މީަގއި ދެތިން ކަމެއް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭުނން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް  .. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްށްމަސައްކަތަ

 ުގޅޭ  ދިނުމާއަްނހެން ބޭފުޅުންނަށް ކައުންސިލުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް  ނޫނުންާގ  33%  ، ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންއަޅުަގނޑު

ނެތުމަކީ ެވްސ ެއކަށީެގްނާވ ކަެމއް ިމ ޚިޔާލު މިޮގތަްށ ހުރުމުގައި. މެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިޮގތުން ފުރިހަމަ އެން

ދެ ޚިޔާލަށް ެވްސ  .ެދ ޚިޔާލު އެބަުއޅޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޑުެގ ދާއިާރަގއި އެަބއުޅޭ. ޚިޔާލު ތަފާތުުވންތަކެްއ އަުޅަގނ

އަުޅަގނުޑެގ އަމިއްަލ  ،ަގނޑު މިަތނުގައި ިމ ހަމަ ހާމަކޮށްލަން ބޭނުންކުރަން. އަޅު ތިރާމުހު އަޅުަގނޑު ހަމަ ފުރިހަމަ އި

އަުޅަގނޑު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ަވރަށް ބޮަޑްށ   .ލާޙެއްކުރުުމަގއި މި އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅު އިޞްަގބޫލުކުރާ

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި   . ރައީސް ބަިއަވރު އެބަހުރިތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. ައޅުަގނޑު އެހެން ތާއީދުކުރާ ސަބަބުތައް އިްއޒަތްތެރި

 ެގންނަން އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ ކުރަން ެވެގންޓިކް ެވިރަކމެއް ތަރައްޤީސީއެއް ައދި ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެރެމަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކް

އި ފިރިހެން އަޅުަގނޑަށް ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއަހަރު ަވރަަކށް ދިހަމަސައްކަުތގައި މިދިޔަ ދިުގ ޒަމާނުގައި މިދިޔަ 

ބޮޑަށް އަންހެން ބޭފުޅުން ސިޔާސީ މައިދާނުަގއި މާ ބުރަކޮށް ހަރަކާތްތެރިިވ މަންޒަރު ފެންނަން   ުވރެން މާބޭފުޅުންނަށް

މު ދައުރެއް ންއެންމެ މުހި  އިގަ ޓީމު  ކެމްޕޭނު  ރި. ޚުދު އަޅުަގނޑު ާވަދކުރި ކޮންމެ އިންތިޚާބެްއަގއި ެވސް އަުޅަގނޑުއެބަހު

އެ ސަބަބަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން   .ންހެން ބޭފުޅުންބުރަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދިަޔއީ އަ   ،އީ އަދާކުރަމުންދިޔަ

 ބުނާނެ ފުރުޞަތުބަސް  އިހަމައިގަ ހަމަ  ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާ  ،އިދާނުަގިއ ައޅުަގނޑުމެންނާ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ސިޔާީސ މަ

ނޫނުން ޚާއްޞަ އުސޫެލއްެގ ތެެރއިްނ ާގއޮތީ    ެވން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހޯދައިދެއަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އެ ފުރުޞަތު

އަށް ބަލާ ކަމަށް އާބާދީ  ރަެށއްެގއެޮގތަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ ތާއީދުކުރަން. ައޅުަގނޑު    ،ކަމަށް ަވންޏާ

 ާގތްަގނޑަކަށް އަންހެްނ ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަެވސް، ބައިުކޅަ ެއއްބަޔަކީ  ރަށެއްެގ އާބާދީެގ ދެ  ،ަވންޏާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އޮްތ ހަނި ފުރުޞަތުެގ ސަބަބުން  ދެިވފައިސިާޔސީ މައިާދނުގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ހަރަކާތްތެރިާވން  ޒަމާނުއްސުރެ

ިވފައި ތިބީ ަވރަށް ހިސާބުަގއި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް އާދެބަސް ބުނާ    އިެވސް ސިޔާސީ މައިދާނުގަ   ރުއިމިހާހިސާބަށް އައި

ކަުމަގއި ިވޔަްސ ކަށް އެ ބޭފުޅުން ެގންނަން މިދެންނެިވ ސަބަބުތަކަށް ިވސްނިޔަައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެއް ހަމަ.  ކުޑަކޮށް

ޕޮލިސީ  ،ޅާ ހިސާބުަގއިސިާޔސަތު ކަނޑައަ ،އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ާވއިރުަގއިބައިކުޅަ އެއްަބއި  ދެެވސް. އާބާދީެގ 

، ސިޔާީސ ތަރައްޤީމި ެގންނަން އުޅޭ ްސ ބުނުމުެގ ފުުރޞަތު އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ނުދީ އަުޅަގނޑުމެން ލެަވލްަގއި ބަ

 ކޮށްދޭންހަމަހަމަ ޙައްޤުތައް ކަށަަވރު  ،އް ބިނާކުރަން ައޅުަގނޑުމެްނ މިކުރާ މަސައްކަތް ިޓކް މުޖުތަމަޢެރެޑިމޮކް، ތަހުޒީބު

ބާރު ސްޕީޑަށް  އޮތްދެެވން ޑު ަގބޫލުކުަރނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިައށްމިކުރާ މަސައްކަތުަގއި އަުޅަގނ ނޑުމެންއަޅުަގ

ފުރުޞަތު  ބުނާނެހަމަކޮށް ބަސްމިދެންނެިވ ޮގަތށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ،އޮންނަނީޅިަފއޭ އެ .ހުރަސްތަކެއް ހުންނާނޭ

 .އިޞްލާޙަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަންއެ  އި އަުޅަގނޑު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން  ޓަކައެ ސަބަބަށްްއޔާ.  ނުދެވިއްޖެހޯދައި

ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް ެވސް އަުޅަގނުޑ ޚިޔާލު ތަފާތުާވ ބޭފުޅުންެގ  ،ކުރިްނ ދެންނެިވހެންހަމަ އަޅުަގނޑު އަދި 

 އަދި ާޚއްޞަކޮށް ،ެގ ރަށްރަުށެގ ރައްޔިތުންއަުޅަގނުޑެގ ދާއިރާ  ،ދެަވނަ ކަަމަކށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  .ކުރަންތިރާމުހުއި
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ަވކި މަޤާމެއްެގ  ހޮުވމުގައި ަކއުންސިލުެގ ަރއީސް  ،ފާހަަގުކރައްވާ  ސިޔާސީ ކަންކަުމގައި އިްސޮކށް އުޅުްއާވ ބޭފުޅުން

ޖެހުމަކީ ލާންަވކިން އޭނައަްށ ޯވޓުލާން އެ މަޤާމަށް ޯވޓު  ،ޮގތުަގއި ކައުންސިުލެގ ަރއީސަްށ އަންނަ މީހާ އިންތިޚާބަށް ާވަދކޮށް

ިވދާުޅަވނީ ބައެއް ބޭފުޅުން  .ެއންމެ ރަނަގޅު ޮގެތއް ނޫން ަކމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ިވާދޅުޭވ އަދި ،އޮޅުންތަެކއް އަރާނެ

ނޫނުަގއި ޮއތުން އެއީ އެންމެ ރަނަގުޅ ާގއެންމެ ިގނަ ޯވޓު ލިބޭ މީހާ އެއީ އެ ރަށު ކައުންސިުލެގ ަރއީސްެގ ޮގުތގައި 

 އަޅުަގނޑު އަިމއްލަ .ުކރަންތިރާމުހު އަޅުަގނޑު އިޔާލު ތަފާތުުވމަށްއި ެވްސ ދެ ފަރާތުެގ ޚިޮގތަކީ. ހަމަ މިކަމުަގ

ަވކި މަޤާމެްއެގ ޮގތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ޯވޓުާލއިރުަގއި ކަށް  ކައުްނސިލުެގ ަރއީސަ   ،ަގޫބލުކުރަނީ  ހައިސިއްޔަތުން އަުޅަގނޑު

ލުން ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ކަން އެނިގހުރެ ޯވޓުށްކައުންސިލުެގ ަރީއސްެގ މަޤާމައަށް މި ޯވޓުލަނީ ހަމަ ސީދާ  ތިމަންނާ މީނާ

އިްއޒަތްތެރި . މި ެގންނަން ބޭނުންާވ ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގންނަން ފަސޭހަާވނެ ޮގތެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކެނީ

 ،ކަމަށް ެގންނަން އުޭޅ މީހާއަކީރައީސް އަުޅަގނުޑމެން ކައުންސިލުެގ  ،ރައީސް. އޭރުން ސީދާ ޯވޓުުލމުގައި އެ މީހާއަކީ 

 އަށް ފަސޭހަާވނެޮގެތއް ނިންމަން ޯވޓުލާ ރައްޔިތު މީހާ  އި،މު އަދާކުރެޭވަވރުެގ ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްކަން ކިރައެއީ އެ މަޤާ

ދުކުރަން. ޓަކައި ައޅުަގނޑު އެ ިއޞްލާޙަށް ެވސް ތާއީއެ ަސބަބަށް. ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ

 އި ކުރާ މަސަްއކަތުގަ   ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ެގންނަން އަުޅަގނޑު މި  ،ންނަާވލަން އޮތީައކަށް ދައަޅުަގނޑު އެންމެ ފަހު ާވަހކަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަްށ   ،ޚިޔާލު ތަފާތުުވން އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނެޑއް ަގބޫެލއް ނުކުރަން

ނޫން  އްއެ އެ އޭ.ެވެގން މަސައްކަތްކުރަނީ ނަންިޔތުންެގ މަޖިލީހުން ޑިކްޓޭޓަރޝިޕެއް ެގންރައް ؛ެވސް ކުރަން ހިތާމަ

ިޒންމާތައް ދައުލަތުެގ ކޮންމެ . ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް އޮޭވ ކީމަސައްކަތަރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ 

ކަްށ މިސާލަ ؛ކަުމގައި ިވޔަސް ެވސްކުރިތިޚާބުއަދި އެއީ ަރްއޔިތުން އިން ،މުއައްސަާސއެްއެގ ކޮންމެ ެވިރޔަކު ެވސް

ޓަަކއި އެ ސަބަބުތަކަށް .ެއބައޮތް ށްެވސް މި މަޖިލީހަ ބާރު ކުރުުމގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޕީޗު

ރައްޔިތުން  ހަމަ ނައާ. އޭޮގތަކަށް ެއކަން ުކރެޭވ ޮގތަކަށް ނޫން އޮންނަީނކީރާހާ އެކަމަކު ހިތަށްއަ .ދީފައި އޮންނަނީ

 މުގެ ކުރުކުރުމަށް ޓަކައި އޭނަ ަޖާވބުދާރީއޭަނ ޒިންމާދާރުކަމާެއކު އަދާކުރާކަން ކަށަަވރު   ލިްއޔަތުއޫހަާވލުކުރާ މަޤާމުެގ މަސް

 ކައުންސިލަރުން  ހުންނޫނުތަުކަގއި ލިެޔިވަފއި އޮްތ ާވހަަކެއއް ެއއީ. އެެހންީވމާ، ައޅުަގނޑު ދެންނެީވ މަޖިލީާގޮގތުން 

ރުދަނާ ހަ ،ކުެރޭވނެ  ޮގތްތަެކއްކީ ކައުްނސިލަރުން ެވސް ަޖާވބުދާރީކުރާެށކޭ ނޫން. އަުޅަގނުޑ މިދަންނަާވ ާވހަަކއަަވކި

 މި  ނޫނުާގއެއީ ހަމައެކަނި ލާމަރުކަޒީ    މި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަން މަސައްކަތްކުރުން،  ކަނަޑެއޅުންނޫނުަގއި  ާގޮގތްތަެކއް  

 ން...މަޖިލީހުެގ މުށުެގ ތެރޭގައި ބާްއަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެކންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި . މިނެޓު 1ރީ ޕާޓީއަށް ބާކީ އޮތީ ހޫބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޖުމް ަވރަށް

 ސައިން. ޙުމެންބަރު ޢަލީ 



57 

 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މެންބަރު ޢަލީ ހުސައިންކެންދޫ ދާއިރާެގ 

 ،ދަްއކާލަން ބޭނުންީވާވހަކަނަމަެވސް ހަަމ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު ހަމަ އެންމެ މިނެޓަކަށް 

ެވރިން ނުަވތަ އަންހެނުންނަށް ރާއްޭޖެގ ރަށްރަށުަގއި ތިބޭ އަންހެން  މި  ،ބަދަލުެގ ތެރެއިން  ވޭ ެގނެލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް މި  

އިއްޒަތްތެރި ން.  ކުރާ ާވހަަކ ދަންނަާވލަަޓކައި ައޅުަގނޑު އުފާ ެއކަމަށްއިމާދިޔަ ފުރުޞަތެއް މި ާގނޫުނން ފަހިެވެގންޞަޚާއް

ރަެށްއެގ  ތިބޭ މީހުންެގ ތެރެއިން އަބަދުެވސް އެާދއިމަށް ދެމި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައިނޭގ ރަށެްއގައި

ކުަގއި. ތަފިރިހެނުންެގ ިގނަ މީހުން އުޅެނީ ރިސޯޓުބާކީ  ތިބޭ މީހުންނަކީ އަންހެނުން.  ރަެށްއަގއި ދެމި  އެ  66ާގތްަގނޑަކަށް %

މުަގއި ރަށުގައި ިގނައިން ތިބޭ ، ރަށުެގ ކަންކަން ނިންމުއެހެންީވމާ ކުރަން. މަސައްކަތް އި ރަށްރަށުަގނޫނީ އެހެން ބޭރު

ެވސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ސިޔާސީ ބަޔަކަށް މިކަހަލަ ރަނަގޅު ުފރުޞަތު ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ ކޮންމެހެން

މީހުން  އެއަދި  ،ންހެުނންނާއި އަންހެނުންެގ ދައުެރްއ އޮތުމަކީރަށުެގ ކަންަތއްތައް ނިންމުމުަގއި އަ ،އި ޔާކަންތަކުގަ 

ރަށުެގ  ،މީހުންނަކީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ކަންތަްއތައް ނިންމުމުގައި އެ ،ށް ނެރެއަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ކުރި

އިްސެވ ހަރަކާތްތެރިާވ  ،އި ަގނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ބަރާބަރަށް ފޯރުކޮށްދިނުމު ރަށުން ރައްޔިތުން ،ކަންތައްތައް ެގންދިޔުމުަގއި

ސްެނުގމަކީ އިނުަވތަ އަުޅަގނޑުމެންނަްށ މި އިސްެނުގނު ،ޓަކަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެެވން ެފށިބަޔަކަށް ހެދުމަށް

ިދެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށަކުން   ،ބޫލުކުރަނީަގަވރަށް ރަނަގޅު ކަެމއްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ައދި އަޅުަގނޑު  

 އަދި ރަނަގޅު ބޭފުޅުން، ރަނަގޅު އަންހެން  ،މި ބަދަލު ބަލައިަގނެ  ،ސް އަދި ރަުށަގއި ދިިރއުޅޭ ުހރިހާ ރައްޔިތުން ެވސް ެވ

 ތަކުން ލިބޭ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ރަށްތަކުެގ ކައުންސިލު އި،ބޭފުޅުން ރަށްރަށުެގ ަކއުންސިލަށް ކުރިމަތިލަ

 އްސަލާމްވަ ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.    މަތްތަކެއް ލިބޭނެ ޮގތް މެދުެވރިުވން. ަވރަށް ޚިދުޚިދުމަތަށްުވރެ މާ ބޮޑު ތަނަކުން ރަނަގޅު

 ލައިކުމް.ޢަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. މިނެޓު 36ަވނީ ދެްއކުމަށް ހަމަޖެހިފައިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ާވހަކަ

ނިމިއްޖެ. ޕީ.އެން.ސީއަްށ   ޓުމިނެ   5ށް ކަނޑަެއޅިފަިއާވ  މިނެޓް އެ ނިމުނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަ  5ޑައެޅިފަިއާވ  ރީ ޕާޓީއަށް ކަނހޫޖުމް

ދެން އެދިަވޑަިއެގންފަިއަވނީ އެމް.ީޑ.ީޕެގ އެބައޮތް.  މިނެޓު 3ީކ އޮތް އަށް ބާއެބައޮތް. އެމް.ޑީ.ޕީ  މިނެޓު 4ބާކީ އޮތް 

 1އަުޅަގނޑުމެން  ،ޓަކައި ދަންނަާވލީމަޢުލޫމާތަށް ،ރެއް. އެހެންީވމާޕީ.އެން.ސީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ރުންނާއިމެންބަ

 . ޝުކުރިއްާޔ. ިއރުެގންދާށް އަޖަހާއިރު އަނެއްކާ މި ކޮމިޓީ ިރޕޯޓްެގ ބަހުސް ކުރި

 

 {އަށް 13:07އިްނ  12:28 ހުސްަވުގުތކޮޅު:}
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 (، ރަީއސް ުމޙަްއމަދު ނަީޝދުަރއީސް ަމޖިލީހުެގ؛ ުތގައި ިއންެނީވ)ރިޔާސަ

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ޔާސަތުން ާވރި

 ެގ ބަހުސް. ޒީ ާގނޫނުެގ ރިޕޯޓުމި ފަށަނީ ލާމަރުކަޒީ  ބަހުސް، ލާމަރުކަެވސް  އަޅުަގނޑުމެން އަލުން އަނބުރާ  `.  

ަވުގުތ  ، މިހަމައިން. އެހެންީވމާ ކުރަނީ މިއަުދެގ ޯވުޓެގ ަގޑިޖެހުމާތުެގ ބަހުސް ނިންމަން އަޅުަގނޑު ަގސްރިޕޯޓު

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއެގން  4 ؛މަަޑެވލި ދާއިާރެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު  ،ން ތިްއބެީވިއެގފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަ 

 ށް. ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޙުސައިން ފިރުޝާނަ  ަމަޑެވލީ  ،ރުަވނީއަބަ ތިއްެބިވ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއެ

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން:ޝާންމަޑަެވލި ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރު

އަދާކޮށްލަން  އަޅުަގނުޑ ހަމަ ޝުކުރުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ެވސް 

ސަރުކާރުން ށް ތަުކގައި އަންހެނުންެގ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަަކއުންސިލު ،ތަކަށް ބާރުދީކައުންސިލު

ކުުރުވމަށް މަސައްކަތްތަެކއް މި ބިލުން  ރުްނ އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތައް އިތުރަށް ބާރުެވރިތުއިހުށަހެޅުއްީވތީ. ޭއެގ

ރަށްރަުށެގ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްށރަށުެގ ތަރައްޤީއަާދކޮށްލަން.  ެވެގންދާތީ އެކަމަށް ަސރުކާރަށް ޝުކުރުަގފާހަ

. ރަށެއްެގ ަކއުންސިލާ  ކުރުން ުގޅިަފއިަވނީ އެކުިރމަުގ ބައްޓަން  . އެރަށެްއެގރަށެްއެގ ކައުންސިލާ  ކަންކަން ުގޅިފަިއަވނީ އެ

އިތުރަށް  ަގއި މި އުފެދިފަިއާވ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުނމި ޭވުތެވިދޔަ ތާ ،ކުރާ ބިލަކީ ބަހުސ މިމިއަދު އަުޅަގނޑުމެން 

ޅިފައިާވ ބިެލއް. އެޮގތުން ހަަމ ހުށަހެއެުކ ަތއް ބާރުެވރިކުުރުވމަށް ނުހަނު ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަކަކާ ކައުންސިލު ،ހަރުދަނާކޮށް

. އިްއޒަތްތެރި ނެކް ްގާރންޓުން ރަށްރަށުެގ ިގނަ ކަްނަކން ކުރެޭވތަކަށް ދެޭވ ބްލޮަކުއންސިލު ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

ުރ އުރަށްރަުށެގ ކަްނކަން ނިންމުމުަގއި އަންހެނުންެގ ދަ  ،ކަަމކީ  ސިލުާވ އަނެއް ހާރައީސް. މި ބިލުން އަުޅަގނުޑމެންނަށް  

 ،މްރާނީ ޮގތުންޢު ޮގތުންނާއި، އިޖުތިމާޢީދިުޔމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަްނހެނުންނަށް ކަނޑައެޅިެގން 33ދިޔުން. %ހިމެނިެގން

އެހެންމެ، އަދި ހަމަދީ ޮގތުން ރަށުެގ ތަރައްީޤަގއި އަންހެުނންެގ ބަިއެވިރުވން އޮންނަ ކަމެއް. ޞާތިއަދި އިޤް

ކުރުުވމަށް އަދި އިޖުތިމާޢީ ޮގތުން އަންހެނުން ބާރުެވރި .ދިުޔންއް ބާރުެވިރެވެގންތައަންހެނުންެގ ކޮމިޓީ އްކޮށް،އެ ހަމައެއާ

ަގއި ނދިޔަ ތާޭވތުެވެގން .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަމެއް. ންޖެހޭ އަޅުއްާވކަމީ ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަބާރު މި ބިލު

ތަރައްީޤ ރަށްރަށުެގ  އިއަޅަ ންނަށް ފިޔަަވޅުލަރު، ކައުންސިއި ަތއް ހުއްޓުވަ ކައުންސިލު ،ަވނީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި

ން. ަރއީސް ޔާމީންެގ ެވިރކަމުަގއި އެތައް ަބިއަވރު ަކއުންސިލަރުންނެއް ހަްއޔަރުކޮށް، އެތަްއ ބަިއަވުރ ތަ ހުއްޓުާވލި

. ތަން ކޮށްލިފުނޑުފުނޑު ދިޔައީ ލާމަރުަކޒީ ނިޒާމު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން ،ޮކށްކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑު 

އަތްޖަހަން   ށްއެކަމަ  ،ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަކީ، މި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަކީ  މި ؛އެކު ފާހަަގކުރަންޔާއަޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދު ހިތާމަ

ރަށްރަުށގެ  އެކަމަށް ތާއީދުޮކށްެގން. އަދި އެ ބީކުރިއިރު މިޭބފުޅުން ތިސަސްޕެންޑުތިއްބެިވ ބޭފުޅުން. ަކއުންސިަލރުން 
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ބަސް ބުެނެގން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ނށް އާމިތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ިތއްބެީވ އެކަމަ  ،ތައް ުހއްުޓވިއިރު ރައްޤީެގ ޕްރޮޖެްކޓުތަ

ަވނަ 2018  އި،. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަރްއޔިތުން ޯވޓުލަ ށްކުރަނީ މިދެންނެިވ ކަންކަން ހިްނިގ ެވިރޔާެގ ސަލާމަތަޖުމިއަދު އިހުތިޖާ

ށްރަށުެގ ތަރައްޤީ ރަ  ،ކުރުމަށް. ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ެގނައި ބިލަކީނަގޅުކަންކަން ރަ  ލީ މިއަހަރު ެވރިކަން ބަދަލުކޮށް

ރައްޔިތުން  ބުގައި ިދެވހިޚާއޮތް އިްނތި ށް މިއަޙަޤީޤަުތގައި ެވސް ކުރި ުކރެޭވނެ ބިލެއް. މިދެންނެިވ މަަގށް ރަނަގޅު 

ށް މަކުރުބު ކާމިޔާބު ޚާއިންތި ،ިވ ބޭފުޅުންަގިއ މިތިއްބެ ތިއްެބިވ ބޭުފޅުން ރައީސް ޔާމީންެގ ފަހަްތޕުޅު މި ،ިވސްނަންވީ 

ހައްޔަރުކޮށް،   އިކައުްނސިލަރުން ހިފަ  ިއ،ައޅަތަކަށް ފިޔަަވޅުކުރާ ކަމަކީ އޭރު ކައުންސިލު  ތާއީދު ހޯދުމަށް މި ރައްޔިތުންެގ  

 އްުޓާވފައި ހަމަ އެމެއް ހުހުރި ހުރިހާ ކަ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކުރާން ިއ،ތައް ހުއްުޓަވރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީެގ ޕްރޮޖެްކޓު

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަްށ ެވސް ދެރަ. މިއަދު ރައީސް މަސައްކަތެއް.  ޮކށްދިނުމަށް ކުރާބު ކާމިޔާބުޚާމީހާއަށް އިންތި

  ، ހަމަ އިންސާފުން މުޅި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަެވެގންދާ ޝަރީޢަތެއް ނިންމުމަށްފަހު ހަމަ ޖަލުޮގޅީގައި.  އޮތީ  ޔާމީނަކީ  

މިދެންނެިވ އަނިޔާެވިރ  ،ން މިއަދު އުފާަވނީއަޅުަގނޑުމެ ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީިޅއެްއގައި އޮތީ. އޮތް ޮގ

ދިޔުމަީކ ަތަކށް މި ބާރު ދެިވެގންކައުންސިލު  .ތަކަށް މި ބާރު ދެޭވތީައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ކައުންސިލު  ،ެވރިޔާ ބަލިކޮށް 

ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިއަދުެގ ބިލަށް ތައް ހުއްޓުަވން. ބޭފުޅުން ތިބީ ކައުންސިލު . މިމެއްބޭފުޅުން ބަލިާވނެ ކަ ހަމަ މި 

އޭުރ  ެއއީ. ބޮުޑ އެއް ސަބަަބކީ ކުރާ އެންމެމިައދު ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދު  ،ކުރަނީ އަޅުަގނޑު ތާއީދު

ަރއީސް ދެްއާވނެ.  ބޭފުޅުން ެވސް މި ބިލަށް ޯވޓު  ޖެހެނީ. މި  ށް މި ދިޔަ ާވހަކަތައް މިއަދު އަނެއްޮކޅަމިބޭފުޅުން ދައްކަަވމުން

ކުިރ، ތަކަށް. ަރީއސް ޔާމީން ހައްޔަރުޔާމީން ހިފެހެއްޓި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން މި ދޫކޮށްލަނީ ކައުންސިލު

އަށް ަރއީްސ ޔާމީން ެއޅި އްޤީރަށްރަުށެގ ތަރަ ދެީނ މިނިަވންކަން.     ކައުންސިލަުރންނަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކުރިސަސްޕެންޑު

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.   ހަދަނީ. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް  ކުރެޭވނެ ޮގތް އަުޅަގނޑުމެްނ މިތަރަްއޤީ  ިއ،ހުރަސްތައް ނައްތާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވޖަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ އިދޫއަރުަވނީ އިނުގރަ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 . ށްން އަޙްމަދަސަމެންބަރު ޙަ

 

 އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިދެއްީވތީ އެ  އިސަރުކާރުން ކޮމިޓީން ނިންމަ ނުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫ

ކުރެްއިވ ހުރިހާ އަދި ރައީސް އޮފީހުެގ ޕޮލިސީ ކޮމިޓީަގިއ މަސައްކަތް ،ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއިކުރި  ކޮމިޓީގައި މަސަްއކަތް

ޚިޔާުލ   ންެގ މަޖިލީހުން ހުޅުާވލި ަވުގުތަގއި ފާޅުކޮށް ރަްއޔިތު  އަދި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމަށް ޚިޔާލު   ،ބޭފުޅުންނަށް

ރާއްޖޭަގއި  މި ޭވތުެވދިޔަ ތަނުގައި މިދަންނަަވން.  ން ޝުކުރުށުފަށްފަނަށް ިދެވހިރާއްޖޭެގ ހުރިާހ ރައްޔިތުން ،ދެއްީވތީ
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ނީ. އަސްލު ާގނޫނީ ކުެށއް ތި ކުރެެވ އަސްލު ާގނޫނީ ،ކަށްތި ބޭފުޅުންެގ ދާއިރާތަމިއީ ؛ ޓަކައި ބަދަލުކުރުމަށްހިންުގން

ން. ތި ބޭފުޅުން އޮންނާނެ ާގނޫނު ފާސްކުރީ ތި ބޭުފޅު ،ންދަންަނަވ ތެރިކަމާއެކީޞްނީ. އިޚްލާ ކުށެއް ތި ކުރެެވ

މިޮގތަށް ތަޢާރަފުކުީރ ހިންަގިއ،    ންނިޒާމު  ލާމަރުކަޒީ   އިދިެވހިާރއްޖޭގަ ީވމާ،  ން. އެހެކަމަށް  ޭޔނެަރއީސް ުނކި  ،ކަނޑައަޅާަފއި

 ދޭބިޮގތުން ލި ާގނޫނީރަްށތަކަށް  ރާއްޖޭެގިދެވހިަފލްސަފާއަކީ . އެހެންީވމާ، މި ޕާީޓެގ ންމޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިްކ ޕާޓީ 

ފަހަރަކު    ދަދެއް ދެން އަންނަބޮޑު އަ   ެވސް  ުވރެއަށް   33%އަދި ރާއްޖޭެގ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް އެ އޮންނަ    ލިބިބާރުތައް  

 ، ނިޒާމުތްއޮ  އާއި ިދެވހިރާއްޖޭެގ މިޤީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަރައް  ،ދިއުން. އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީކަނޑައެިޅެގން

ލްޑިވިއަން ފާއަކީ މޯސަެވސް ފަލްޓަކައި އަބަދު ރަްއޔިތުްނނަށް ެގނައުމަށް  ާވ ނިޒާމު ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުަތކުެގމާލެއަށް ތޮއްޖެހިފައި

. އިރާދަފުޅުކުރެްއިވްއޔާ މި ާގނޫނު ފާސްެވެގންާދއިރުަގިއ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަްށ ފިކުރެއް ެގޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 

އި ބާރެއް އެ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިެގންދޭ. އެހެންނަމަެވސް، ބާރަކާިއ ހުރި ހުރިހާ މުދަލަކާ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބިފައި

 ތުގައި ހެޔޮޮގ ެއންމެ ރަނަގޅު ،އެއްޗިހި ކަނަޑއެޅި  ތަކާޙުދޫދު ތަންފީޒުކުރެޭވނެ ޮގތްަތކާއި ެވރިކަމެއް ދޭއިުރގައި އެ

އެބަދޭ.  ފަހިެވެގން ްއިވއްޔާ ިމ ބިލުންއިރާދަފުޅުކުރެ ާގނޫނުން ަރއްޔިތުންނަށް ޯފރުކޮށްދިނުމުެގ މާނަ މިއެ ޮގތުަގއި 

 އެ ،އްކަތްތޮއްޖެހިފައި ހުންނަ މަސަ ޒާރާތަުކަގއިމި ރާއްޖޭެގ މާލޭގައި ވު  ،އުޅެނީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންެވެގން މި

 އެ ރަަށުކން ލިބޭ ހުރިހާ މަންފާއެއް  ،ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ންއެ ރަށަކު ،ރަށެއްެގ ކައުންސިލުަތކަށް ާބރުެވރިކަންދީ

އަތޮޅުަތކަްށ އެީކަގއި ަވރަށް ޮބޑު ކުރިއެރުެމއް  މި ޮގތަށް މި ާގނޫނު ފާސްުވމާ އްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް.ރަ

ތަމައްދުން ލިބިެގންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމަށް މިއަދު ނިމިެގންދާއިރުގައި   އިއާޤީތަރައް  އަތޮޅުތަކަށް   ދިލިބިެގންދާނެ. އަ

ބަލެއް  ދިެވހިރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތުްނނަށް ފާަގތި މުސްތަޤު ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާަބކީއިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ ޭބއްޭވ

 ރަްއޔިތުންގެ  ަޞކޮށްޚާއް ،ރަށަށް ހޮޭވ ރައީަސކީ ލިބިެގންާދނެ. އަދި ަގއިހޮާވ ަރއްޔިތުންެގ ތެރޭ  އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ

އަހަރުެގ ދައުރެއް ލިބުމަކީ  5 މަށް ބުތިކުދިން  ހޯދާފައި ތިބޭ ތަޢުލީމު ،ކިޔަަވއި ،ބިލުޤާެލިވެގން ރަނަގުޅ މެދުގައި ޯވޓު

ެވްސ އަުޅަގނޑަށް ީހަވނީ ޔާމީން  ަގއިމި ަކއުންސިލު އަންަނއިރު ،އެީއ އެންމެ ފުރިހަމަ ެއއް ަކންތައް. ައޅުަގނޑުމެން

 ލިބޭނެ ކަމަކަށް ން ލާބައެއްތިަޔކު  ،ބޮޑު ކަމެއް ކުރާ ކަަމކުންނެްއ އަދި މާ އޮންނާނީ ޖަލުގައިހެން. އެހެންީވމާ، ތިޔަ

ރާއްޖޭެގ އަތޮޅުތަކަްށ  ،އަބަދުެވސް ރާއްޭޖެގ ރަްއޔިތުންނަށް ،ކުރަނީ މި ނޑު ނުދެކެން. އަުޅަގނޑުމެން ަވކާލާތުއަޅުަގ

، ެގންނަން. އެހެންީވމާ  މަށްއެ ބާުރެވިރކަ  އްކައުންސިލުތަ   ،އެ ބާރުތައް އަތޮޅުަތކަށް ދޫކޮށްލައި   .ޓަކައިތަރައްޤީ ެގަނއުމަށް

ރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫ  ރާދަފުޅުކުެރްއިވްއޔާއިއެނޭގ    ަގިއ ތި ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަމި ބިލުން ފާސްެވެގންދާއިރު 

ިއ ގަ 19އެޖެންޑާ    ފަހުސަރުކާރަށް ޮހިވަވޑަިއަގތުމަށް  ،  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކެމްޕޭންަގއި ެވފަިއާވ ަވޢުދެއް އެއީ 

ެއ  ،އެ މީހުންެގ ފުދުންތެރިކަމާއި ،ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަްށ ބާރުެވރިކަމާއި  ،ންފީޒުޮކށްހުރި ކަންތައްތައް ތަ

އެީކަގިއ  ެގ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާރަސްކަނލާނ ކަމަށް. މާތް ޖެހޭ ފައިސާެގ އަދަދު އިތުުރކޮށްދޭނެކައުންސިލުތަކަށް ލިބެން

ެނ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރާ  ޖޭެގއްމީ ދިެވހިރާ ޯވޓަށް އެހިެގންދާކަށްލަސިލުޭވ. މިއަދު މި ބިހާމިއަދު މިކަން  
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ޮގުތަގއި   ރަށްތައް އޮތްަގިއ ރާްއޖޭެގ  ނުކުރަން. ިމައދުެގ ޭވުތެވދިޔަ ތާރީޚު   ކަުމަގއި އަުޅަގނޑު ހިުތަގއި ަޝއްެކއް  ކަމެއް

ުނޭވ. އަުޅަގނޑުމެން   ްއޔިތަކަށް ޮއޅިފައެއްެއއްެވްސ ރަ  ންޔުެގންދި ދާެގންކުރަމުންއްމަލްހަޔިތުްނ ތަަރއްއަދި މިއަދު ރާއްޭޖެގ  

އަތޮޅުތަކުެގ  ،ޒިންމާދާރު މަޖިލީހެއްަގއި ތިބޭއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ފިުކރާއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ޚިޔާލު ބިނާކުރަންޖެހޭނީ

އެ ފިކުރަްށ  ،ނުމަށް ފާހަަގކުރަން. އެ ިވސްރަށްަތކުެގ ަރއްިޔތުންނާ އެކުަގއިކަން އުފަލާއެީކ އަޅުަގނޑުމެން ތަކުެގދާއިރާ

 ،ނުކުރެވޭ   އަޅުަގނޑަކަށް ޝައްެކއް  .ހަމައެކަނި ަވކާލާތުކުރާ ޕާޓީައީކ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ކުރެެވން ހުރިހާ އާއި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށްޤީއްެގ ތަރަޖޭއްރާމި ާގނޫނު ފާސްެވެގންދާއިރު އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ މި 

އެ ރަްއޔިތުން ފުދުންތެރިކަންމަތީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ލިބޭނެ.   ،މެއް އިރާދަފުުޅކުރެްއިވއްޔާ ެއ ކައުންސިލުތަކުން ލިިބެގންކަ

ެވސް  ކަށްނުަވތަ ޞިްއޙީ މަރުކަޒެއް އަޅާ ެވސް ކަށްަވންޏާ ސްކޫލް އިމާރާތެއް އަޅާ ކަމަށް ވެއްޖެ ޮގތުން މިހާރު އޮތް

ކޮމިޓީއެއް އުފެއްިދެގން   ބިޑު  ،ކުެރިވެގންޑުޅުކުރެްއިވްއޔާ ބިހޭނެ. އެ ކައުންސިލަކުން އިރާަދކުފުނުޖެއެދޭކަށް  ްއަގއިވުޒާާރއެ

ތަްއ ށްރަ އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ އެކީަގއި ލަތުެގ ފަިއސާ ެއންމެ ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓިެގން ޒިންމާދާރުކަމާއުދިެވހި ދަ

ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން މި ފާސްކުރުމާެއީކ   ކަމެއް   ަޝއްެކއް އުފެދޭނެކަމީ ައޅުަގނޑު ހިތުަގއި ެއްއެވސްދާނެެވެގންޤީތަރައް

 ރިޢާޔަތް.. މީަގއި ހުރި ކަންތައްަތކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ާދއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތުއަރުަވނީ ަމޑުްއަވރީ

 ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޑުއްަވރީ)ަވުގުތކޮޅަަކށްފަހު( ފަށް. އާދަމް ޝަރީ

 

 ާދއިރާެގ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްަވރީ

ާގނޫނަށް މި ެގނެޭވ އިޞްލާުޙަގިއ   ުގމުެގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ ުއސޫލުން ހިން

ކަމުަގއި   ދިޔަދައްކަމުން  އެބަހުރި. ެއހެންނަމަެވސް، މި ާވހަކަތައް މިހެން  ޑުުވންތަެކއްބޮންންެގ ަވރަށް ބޮޑެތި ކައަޅުަގނޑުމެ

ެގ ނޫނުއަސާސީޤާންނަނީ އަފެށިެގން ެވރިކަުމެގ ބާރުތައް  ،ައޅުަގނޑުމެން ހަނދާނަށް އެބަ ެގންނަންޖެހޭ  ،ެވސް ިވޔަސް

 ،ކިބައިްނކަން. ރަްއޔިތުންެގ ކިަބއިން ެވިރކަމުެގ ާބރުތައް ފެށިެގން އަންނައިރު   ެގންޮގތުން ރައްޔިތު  ަވނަ މާއްާދަގއި ބުނާ  4

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިަފއި   އެ ޝަރަފު  ،އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ ާބރުތައް ަވކި ދިމާލަކުން ކޮންްޓރޯލްކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި

މަޖިލީހުން އެއްެވސް ަވރަކަްށ ކައުންސިލުތަކަްށ ނުފޫުޒ ަގނޑުމެން ދެކެން. ޅު ކަުމގައި އަ ކަމެއްމު ންމަކީ މުހިއޮތު

 ވާ  މި ބިުލގައި ؛އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ،ޫނން. އެހެންނަމަެވސް  މެއްކަ  ފޯރުުވމަކީ ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިަގެނޭވނެ

 މު ކަމެއް.ންމުހި ށްޮގތުަގއި ަވރަފުރުޞަތުތަކެއް އޮތުމަކީ އަުޅަގނޑު ދެކޭ ޮގތުން ރާއްޖޭެގ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ 

ެގ ާރއްޖޭެގ ތަުހޒީބާއި ތަަމއްދުން ،އިޖުތިމާޢީ ައދާލަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ެގޖޭ ޮގުތަގިއ ދިެވހިރާއް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ
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 ،އެހެންީވމާ  ؛، އަޅުަގނޑުމެންއެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރު ެވރިންނަކީ ރައްޖޭެގ ހީާވިގ އަްނހެން ކަނބަލުން. އެހެންީވމާ

 އޮތުމަީކ ންހެނުންނަށް ޚާއްަޞ ސްލޮޓެއް ނުަވަތ ަވކި އަަދދެއް ކަނަޑއަޅާފައިޮގތެްއގައި އަ އްޞަމެން ޚާއަޅުަގނޑު

އެ މީހުންނަށް ޙައްޤު މަޤާމު   ،ތަނުގައި ެވސް އަންހެނުންެގ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާއި  އޮތްއަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް 

ގައި ައޅުަގނޑުމެން ދިނުމުއިފުރުޞަތުތައް ހޯދަ  ށް ބޭނުންާވ ފުރިހަމައެީކގައި އަންހެނުންނަ ހަމަ އެއާއަދި ށް،ދިނުމަ

 ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް ،ބޫުލކުރަންަގއަުޅަގނޑުމެން  .ކަމެއް ން ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާޕީ.އެން.ސީ ،ޕީ.ޕީ.އެމް

އެީކަގއި އާމަ އެއަދި ހަ ،ކުެރެވނީއަުޅަގނޑުމެން ދަރިން ރަނަގޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ،ފިރިހެނުންނަށް ހަމަޖެހިެގން ތިބެެވނީ

ދަނީ އަުޅަގނޑުމެންެގ  ބިނާެވެގްނ މިަގޅު މުޖުތަމަޢެއް  ަރނެގ ަޤއުމުަގއިނޑުމެންއަޅުަގ ،ބޫުލކުރަންަގއަޅުަގނޑުމެން 

ން އެ ބޭފުޅު ،އަންހެނުންެގ ހުރި އޯާގތެިރކަމާއި ،ސާިބތުކަމާއި ، އަންހެނުންެގކަމާއި ުރަގދަރާއްޖޭެގ އަންހެނުންެގ ހިތްަވ

 ށް ފާހަަގކުރާ ކަމެްއ އެހެންނަމަެވސް ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ަވރަށް ޮބޑަ .ތް މަސައްކަތުންކުރަްއާވ މަަސއްކަުތެގ މިންނެ

ދަނީ ެވރިަކމުެގ ނިޒާމު ަވރަށް ޮބޑަށް  ށް ރާއްޖޭގައި ިމައދު ފެނިެގން މިނަައޅުަގނޑުމެން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ތަން  ދާކަތްކުރަމުންއްބަިއގައި މަސަ ެގ އެއްެގ ނިޒާމުެވރިކަމު ،ފެނޭށް އެބަނަންއަޅުަގނޑުމެ . ތަން ދާނިަވމުންހުމަސް

ދަީނ ކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންަވރަށް ރީތި ،ދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީކުރަމުންމަސައްކަތް ،ނަނީފެން

ތަން.   ދާލަމާނީ ނިޒާމެއްެގ ސިފަތައް ެވރިަވމުންަވރަްށ ބޮޑަށް ބަރު  ،މަސްސުނިެވފައި   ،ެވރިކަމުެގ ނިޒާމު މުއްސަނދިެވފައި

ހުރިހާ އިޚުތިޔާރުތަާކއި ބާރުތަކެްއ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް  ،ކަންބޮޑުާވ އަެނއް ކަމަކީ އެީކަގއި އަުޅަގނޑުެމންހަމަ އެއާ

ށް ނަޅުަގނޑުމެންތަުކެގ ތެރެއިން  އަ ދާ ކަންތައްންސަރުކާުރން ކުރަމު  ،ކަމުަގއި ިވޔަސް ެވސްށް ދޭން ނިންމިނަރައްޔިތުން

ދިަޔއީ ރަށުެގ ބޫލުކުެރިވެގންަގށް ނަޅުަގނޑުމެންކުރިން އަމީގެ  .ފެންނަނީ އޭެގ މުޅިން ތަފާތު އެހެން ސިފައެއް

އެކަމަކު  .ކަމަށް ެގ ފުރުޞަތު ިލބިެގންދާނެއް ކުރުމުތަށް ކަންތައްނައެ މީހުން ލިބުނީމާ، ބާރުެވިރކަން ތަކަށްލުސިކައުން

ބިްނ   ށެއްެގއެ ރަ  ން،ކަުއންސިލު  އްެގރަށެކުޑަމިނުން  ެއންމެ    ،ދިޔައީށް ނޫސްތަކުން ފެނިެގންނަންއަުޅަގނޑުމެ  އިއިްއޔެގަ 

ޝިޕެްއެގ ސިފަ އެކަން ެވސް މަރުކަޒީ ޮގތެްއގައި ހަަމ ޑިކްޓޭޓަރ .ން ނެތްކަންދެެވތުފުރުޞަެވސް ދޫކޮށްލުމަށް 

 . ތަން  ދާކުރަމުންހުރިހާ ކަމެއް ކޮންޓްރޯލް  ،މުން އައިސްެގންނަ ،ކުރަމުންމާލެއަށް ހުރިހާ ބާރުތައް ބާރުެވރި  ،ޖައްސަމުން

ނެތަސް  ،ތަސްާގނޫނުތައް އޮ .ކުރިމަތިަވނީ ނޫން މި މައްސަލަ މި އް އެާގނޫނުތައް ނެތުނީމަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބާރުެވރިކަން  އެ ސިލުަތކަށް މިހާރުަކއުން ެގށުމެއް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ެވއްެޖއްޔާ ރަށްރައަޅުަގނޑުމެންެގ އިޚުލާޞްތެިރކަ

އަިދެވސް މި ސަުރކާރުން ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް  ،ދަނީމި ފެނިެގންނަށް އަުޅަގނޑުމެން ،ޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސްއެބަ ދޭން

ކަމެއް  ނަށް ބަލައިަގނެޭވކަން ކުރުމަކީ އެއީ ައޅުަގނުޑމެންއެކަން  .ތަން ދާކަްތތައް ކުރެެވމުންއްމަރުކަޒީ ޮގތެްއަގއި މަސަ

 ،ޖެހޭންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ިވސްނަަކއުންސިލުތަުކެގ ބާރުެވރިކަން ިއތުރުކުރަމުން  .ތެރި ރައީސްނޫން. އިއްޒަތް

އުލެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަނެ މާކުރެޭވތޯ އެ ީމހުންނަށް މަސައްކަތްއްއެީކަގިއ ކިހިނެ އެ ބާރުެވިރކަން އިތުުރކުރުމާ

ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއެްއ  ،އަުޅަގނުޑެގ ކަންބޮުޑުވމަކީ ،ކަމަށް ާވނަމަ އް ދާއުފެއްދޭނީ. މިހާރު މިދާ މިސްރާބުން ކަންތައްތަ
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ބޭނުންާވ އޭނަެގ އަމިއްލަ ފިކުރުެގ ެއއްެޗއް  ަކުއންސިލަރަކު، ކުރަހަމަ ރަށެއްެގ ަކއުންސިލަ ،ތަނުގައި އޮެވެގން މި

 އީ . މިދޭއެބަ ފަހިެވެގން ރުހާ ކޮށްލުުމެގ ފުރުޞަތު މިމުގައި ިވޔަސް  ެވްސ އަނެއްކާ މިތަނުން އޭނަ ަވކިބުނިކަ

ކަންތައްތައް  މީދުކުރަން މި ނޫން ޮގތަކަށް މިއްަގނޑުމެްނ އު. އަޅު ކަންޮބޑުާވ ކަެމއްަވރަށް އަޅުަގނޑުމެން 

 ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ހެޔޮ ެވރިކަމެއް ،ަކއުންިސލުތަކުެގ ެވރިންނަށް ބާރުެވިރކަން ލިބިެގން ،ކުރެިވެގންބައްޓަން

ްއޔާ މި ނޫން ޮގތަކަށް މި ަކންކަން ދާނެ ކަމަށް ެވއްޖެ  .ދާނެ ަކމަށްޭވނެ ިނޒާމެއް ާގއިމުކުެރިވެގންކައުންސިލުތަކުން ކުރެ

  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި   .ކަމަކަށްއް  ކަމެ  ބޫލެއް ނުކުރެޭވ އެއީ ރަނަގޅު މިސްރާބަކަށް ދާަގއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  

އަުޅަގނޑުމެންނަްށ   ،ދިޔަކަމުަގއި ިވޔަސް ނޫނުތަާކއި ަގާވއިދުތައް ހަދަމުންެގ ތެރެއިން ަވރަށް ރަނަގޅު ާގހުމި މަޖިލީ  ،ދަނީ

  ...ދަނީ ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން ކުރާ ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއިން ަވރަށް ބޮޑެތި ފެނިެގން މި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އުނޫގފާރު ،އަރުަވނީ  ފުރުޞަތުމެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ާރއްޖޭެގ ަވރަށް ިގަނ   ،ތަކަކީރީރު ޤުތަ ެގމެންބަރުިއއްޒަތްތެރި   ދާއިާރެގ އުނޫގފާރު ؛ކުރަްއާވ ޭބފުޅުންއިހުތިޖާޖު  .ށްަވޙީދަ

ަވރަށް ޮބޑަށް އެދެން.   ންަގއި ިތްއބެުވއިހުތިޖާޖުިއލައްަވއިެގން  ރީރުތަެކއް. އެހެންީވމާ ުކޑަކޮށް ަބއްލަވަ ޤުމީހުން އަޑުއަހާ ތަ

 .  މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިާރެގ އުނޫގފާރު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ަވޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އުނޫގފާރު

މި މަޖިލީހުަގިއ  ކޮށްލަން،އަުޅަގނުޑ އެްނމެ ފުރަތަމައިނުން ެވސް ފާަހަގ ރައީސް. އްޒަްތތެރި` ޝުކުިރއްާޔ އި 

ިގނަ ދުަވހު  ުވރެދުަވހަށްއަުޅަގނޑުެމން ާގތްަގނޑަކަށް އަށެްއކަ ަމސް ، ާވދަެވިރ ބައެއް ބޭފުޅުންހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ

 އެކި ފަރާތްތަާކ ދާއިރާެގ ުމއައްސަސާަތކާިއ، މި ކުރި މަސައްކަތުން ާރއްޖޭެގ ކައުންސިލަރުންނާިއ، ސަުރކާރުެގ 

ހަމަ  ިއ،އެްއެވސް ަވރަކަށް ނުބައްަލަވ އި، ނުކިޔުްއވަ ެއއްެވސް ަވަރކަށް ރާފްޓުޑްލި އިކޮްށެގން މި އެކުލަވަ މަޝްަވރާ

އަުޅަގނުޑ މިޮގތުން  .ކުރަންަކނޑައެިޅެގން ދޮުގ ާވހަަކ ދަްއކާތީ ެއކަން އަުޅަގނުޑ ކުްށެވރި ،ކަނޑައެިޅެގން ޮދުގ ާވހަކަ

ށް ނަާގ ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރި އެޅުމުެގ ބާރު މަޖިލީހަދޭތެރޭަގއި ފިޔަަވޅު   ކައުންސިލަރުންނާ ؛މަ ކަމެއްފާހަަގކޮށްލަން ފުރަތަ

މަޖިލީހަށް އެ ބާރު   .ކަންަބއްލަާވަފއި ނެތް  .ނެތްކަން  ކިޔުްއާވފައިމީތި  ބޭފުޅުން  ކަމުން ެވސް އެބަ އިނޣޭ މި  . އެ ރައީސް

މިދިަޔ ސަރުކާރުން އެންމެ ތިން  ،ކީއޮތް ޮގަތކަށެއް ނޫނޭ އިޞްާލޙު އޮތީކީ. ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކުރި ކަމަ

ރުންެގ ކައުންސިލަ ހަ ސަޓެކަޭވ ރާއްޖޭެގ ތެރޭަގއި އެލް.ޖީ.ޭއެގ ބޯޑުން މެދުެވރިކޮށް އިއްޒަްތތެރި ރައީސް އެބަެގ ރުއަހަ

އެލް.ޖީ.އޭެގ ބޯޑު މެދުެވިރކޮށް. އަުޅަގނޑުމެން އެ ސަބަބަށްޓަަކއި  އި،ކޮށްފަަކއުންސިލަުރން ސަސްޕެންޑު 106ތެރެއިން. 

ން އަުޅަގނޑުމެން ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ ،އަނެއް ކަމަކީކުރި ކަެމއް މީ.   ނުދޭންެވެގންށް އެފަދަ ބާރެއްއެލް.ޖީ.ޭއެގ ބޯޑަ



64 

 

މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން.  11އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  ،ނިންމި ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ުވރެން އަދި ކުރިން އޮްތަވރަށް  . އަުޅަގނޑުމެންެގ ަވޢުދެއްއަުޅަގނޑުެމންއެއީ  ކަމަށް    ކުަރންޖެހޭކައުންސިލަރުން ޒިންމާދާރު

މާ ޮބޑެތި އިޚުިތޔާރުތަކެްއ ދީފަިއ  ،މާ ޮބޑު ބަޖެޓެއް ދީަފއި ުވރެުކރިއަށް އޮްތަވރަށް  ،ދަށް ދައުރު ބޮުޑކޮށްފައި

އްދެއް ދޭން ހަމީޓަރުެގ ސަރަ އަށް ސަތޭކަކޮންމެ ރަށެއްެގ ފަރުަގިއ ަވށައިެގން  ؛ޞް ޞާތިޚްކައއުންސިލުެގ އި

 ންއެްއޮގތަށް ަކއުންސިލަރު ާގނޫނުެގ ރޫހާ  ،ަރއްޔިތުން ޭބނުންާވ ޮގތަށް ،ުވނީވެ ނަށް އިއްތިފާޤުމެންންއެ ،ންމާއިރުަގއި ނި

ްށ އެންމެ ބޮޑަކޮމިޓީަގިއ މަށް މިކަ  ،އަދި ައޅުަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން. ޖެހޭނެ ކަމަށްންކުރުޭވނެ މަެގއް ޮއންނަޒިންމާދާރު

، ެއ އެހެންީވމާ ޝިޔާމް ެގ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު އޮންރަބަލް، ޕީ.ޕީ.އެމްމެންބަރުޒަތްތެރި އް އި އިރާެގދާ ނައިފަރު ްއީވކުރެ ަވކާލާތު

އެއީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،ކުރެޭވނެ ޮގތަށް ލުންއެީކގައި ހަމައެކަނި ަކއުންިސލު ޒިންމާދާރު އެންމެ ބޭފުޅުންެގ ިވސްނުމާ

 އަށް އެ ބާރު ދިނީމާެއލް.ޖީ.އޭަވނުމެއް ނޫން. ާޒމުެގ ތެރެއަށްއެްއެވސް ހާެލއްަގއި މަޖިލީހުން ލާމަރުކަޒީ ނި .ިވސްނުމަކީ

ސިޔާސީ މީހުން ބޭނުންާވ ޮގތަށް ރައްޔިތުން  ،ޮގތުަގއި އެ ބާރު ބޭނުންކޮށް އި ނަހަމައަލީަގތަޖުރިބާެގ މިދިޔަ ތަނުެގ 

ުޅަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އަ ،މުެގ ފުރުޞަތު ނުިދނުމަށްޓަކައި. އަެނއް ކަަމކީޅުކު ބުކުރާ ަކއުންސިލަރުްނނާޚާއިންތި

ކަނޑަެއޅިެގން   .ޮގތަށް ނޫން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް  ެއޅޭނެުގމަށް ކައުންސިލަރުންނަށް ފިޔަަވޅުމަޖިލީހުެގ އިސް  ،އޮންނާނީ

އެއްޮގތަށް ަރއްޔިތުންނަށް  އަދި ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ ޫރހާ ،ކަމުަގއި ާވނަމަކަމެއް ކައުްނސިލަރަކު ކުރާ ޚިލާފު ާގނޫނާ

އަށް ރިޓީ އޮތޯ  ލޯކަލް ަގަވމަންޓް  ،ާވނަމައްޖެ ކަމަށް  ނިކަމަށް ފެ  އިހުމާލުާވކުރުމުަގއި ކަނަޑއެިޅެގން ތަކުރާރުކޮށް  މަތްޚިދު

ހިންާގ ، އަދި އިންުކއަރީެއްއ ހިންުގމަށްފަހުގައި .އެކަމުަގއި އިންުކއަރީެއއް ހިންުގމުެގ ،ނޑުމެން ދިނީ ބާރުއަޅުަގ

ލާއަކަށް  ޙަފުރަތަމަ މަރުފަހުަގިއ ކުރުމަށްޢުމުކޮށް ެގެޒޓުގައި ާޝއިއްރިޕޯޓެއް އާ އެންކުއަީރެގ މަްއޗަށް އެކުެލޭވ 

އެކަމަކު ެއަކން ެވސް ކުރެޭވނީ މަޖިލީހުގެ  .ން މަސް ނުާވ ޮގތަށްތިރު ކުރުމުެގ ބާއަޅުަގނޑުމެން ދިނީ ސަސްޕެންޑު

ަކއުންސިލަރުްނ   ،ށް  ެވސް އެނޭގނެ އަުޅަގނޑުމެންކުަޑކުއްޖަކަ  ،ކަންކަން ކިޔާލި މީހަކަށް  އެކީަގއޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި މި  ރުހުމާ

އެޅުން އެއީ ދައުލަުތެގ އެންމެ މަތީ ފިޔަަވޅުއަދި ަކއުްނސިލަރުންނަށް ، ދިނުމަށްޓަކައިނުކުިރޔަ ޮގތަކަށް ަވކި ހިތުހުރިހާ

އީ އަުޅަގނޑުމެން ދަުރ ދިނުން އެޤަ އެ ހައިބަާތއި ށްޙަޤީޤަތުަގއި ަކއުންިސލުތަކަ ؛ކަމެްއެގ ޮގތުަގއި  ތްތު އޮޙަލަޞްމަ

ދޭތީ  ހިއްސާ 33އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް % ،ކައުންސިުލގައި ަވކި ޖިންސެއްގެ  ،ކުރި ކަމަކީ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ

ާދިއރާެގ މެންބަރު އަދި ޚާްއޞަޮކށް އެކަން އެ ފާހަަގކުެރއްީވ.  ކަމެކޭ ކިޔާަފއި މާމިިގލީ ޚިލާފު އެއީ ޤާނޫނުައސާސީއާ 

އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ނޫޅެން މި މަޖިލީހުގައި އަންހެނުންެގ  ؛މި މަޖިލީހުގައި ެވސް ،ލަންއަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ީލޑަރު  ،އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކޮށްަލން ،މަށް ދެކޮޅަކަެށއް. އެހެންނަމަެވސް ަވކި އަދަދެްއ ކަނަަޑެއޅުސާއްހި

ކި އިުރަގއި ެވސް މި މަޖިލީހުަގއި އަންހެނުންނަށް ވަ ރެުވނުކުޙު ެވސް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާ  އިޤާސިމް އިބްރާހީމަކީ ކުރީގަ 

  މިކަމާ  މެކުނި ރުކޮށްލެއްިވ ބޭފުޅާ. އަނެްއކާ އެ ބޭފުޅާއިންސައްަތކެއް ދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަން އެޖެންޑާއިން ބޭ

 ...ފުޅާއެ ބޭ ،އްަކާވއިރުދަެދއްަވއި ާވަހކަަހާވލާ އާަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 17ޤާނޫނުއަސާީސެގ  ،ދެކޮޅަށް
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޒަތްތެރި އިއް ުއތުރު ދާއިރާެގ  ަގޮލޅު ،އަރުަވނީ ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 . މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ އުތުރު ަގލޮޅު އަށް.هللاމެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

 

  ާވހަކަދެްއެކުވން: هللا އީާވ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ މެންަބރު

 .ކުަރއްާވ ކަމެްއ ކުރެްއުވން ރަނަގުޅާވނީ ަވޑަިއެގން ތިިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކެރެންޏާ ކައިިރއަށް ޝުކުރިއްާޔ 

ކީ ެވސް އަންހެނުން  ބާރުެވރިކުރުން.  ޢަޟޫއުައޅުަގނުޑެގ މަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް    .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ެވހިރާއްޖޭެގ އަންހެނުން ދި ،ދީެގން 33ރުކަޒީ ާގނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ެގނައި ބަދަލުން އަންހެނުންނަށް %ލާމަ

ކުރުމަށް  ހެނުން ބާރުެވރިބުނުމުަގިއ އަންދިެވހިރާއްޖޭަގއި ބަސް  ،ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމުގައި  ،ސިޔާސީ ހަޔާތުަގއި

ދިެވހި ޤައުމަށް ެވްސ   އީމި  ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑު ދަންަނާވނީ  ށްއިޞްލާޙަެގެނއްސަ އޮތް    ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް

 ،ކުރުާވއިރުހެނުން ބާރުެވރިއަން  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްބަދަލެކޭ.  ނިެޔއަށް ެވސް ކޮންމެހެން މުހިންމުާވއަދި މުޅި ދު

 ،ނުޭވ ނޫންހެްއޔޭކޮންމެހެން ކޯޓާެއއް ބޭނުމެއްެވެގން އަުޅަގނޑުމެން ޯކޓާެއްއ ކަނޑަެއޅީ  ބާރުެވރިކުުރަވންއަންހެނުން

 ކީއްކުރާ ކޯާޓއެއް  .ހެއްޔޭއާދެޭވ ނޫންއެހެން މީހުންނަށް ެވސް  ، ެވސްޖީހާނަން ،ީއވާއަްށ ެވސް ،ެވސް އަށްދީދީމާރިޔާ

ތުންެގ މަޖިލީހަށް ޮކންމެހެން ދެތިން އަންހެން މެންބަރުން ރައްޔި  ،ެގ ާވހަކަައކީއަޅުަގނޑުމެން  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ؟ހެއްޔޭ

ާތކަށް އަންހެނަކަްށ  ،ކުން ފަހަރަކު ޯބޑަކަށްނުަވތަ ހާލަ ،ީވމާ ނުަވަތ ކެބިނެަޓށް ދެތިން އަންހެނުން ލެުވނީމާބުޚާއިންތި

ންނަށް އޮތް ފުރުޞަތު ހަމަހަމައެކޭ ނޫން. އަޅުަގނޑު އޭެގ މާނަައކީ ައންހެނު  ،މަޤާމަކަށް އާދެުވނީމާ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް

ިއއްޒަތްތެރި ބު ީވއްސުރެން ުމޅި މަޖިލީހަށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އަދި އަްށ ޚާަވނަ މަޖިލީހަށް އިންތިސަތާރަށް މިތަނަ

ނުޭވ. ބުޚާމި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އިންތި  އަންހެނުން  އަށްބު ދިޔައިުރ  ޚާދިިވެގން ތިން އިންތިިވންބަރުން އިންތިޚާބުނުޭވ.  މެ

އަންެހނުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް  ،ތެރި ރައީސް އެންމެ ބޮޑަށް ހެކިެވަވޑަިއަގންަނާވނީިއއްޒަތް  .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި 

ެވްސ އަުޅަގނޑުމެން ގައިމުހަމަ .ނަށް ުވރެން އަންހެނުން ދެރަީވމަކާ ނޫންެވސް ފިރިހެނުން ަގއިމުހަމަ ނުަވނީކީއިންތިޙާބު

ނޫން.  އެއްބުާވ އަންހެނުން ދެރަީވމަޚާުވރެން މިތަނަށް އިންތިތެރި މެންބަރުންނަށްަވށާލަިއެގން މިތިބަ ފިރިހެން އިްއޒަތް

  ރިހެނުންނާ ައންހެނުންނަށް ފި ،އެ ފުރުޞަތު ނޯްނނާތީެވ. ފުރުޞަތު ދިނީމާ ެވނީނުެވރަީއސް. އިންތިޚާބު އިްއޒަތްތެރި

އަދި މާޭލ  ، ިވޔަސްއި ކައުންސިުލތަކުގަ އަދި ،ަގއި ިވޔަސްއެީކގައި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ިވޔަސް އަދި ކެބިނެޓު

ެއއް ހަމައެއްަގިއ  ،ކުރަން ކަމުގައި ިވޔަސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްރާއްޖޭެގ މަުގަމތީގައި އިހުތިޖާޖު ،މަުގމަތީަގއި 

؛ އަުޅަގނޑުމެން .މުިޅ ދިެވހިރާއްޖެ ހެކިާވނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ލެޭވ ކަމަށްއިހިފަހައްޓަ

ައޅުަގނޑުމެން އަންހެނުންނާއި ެއއް ދަންނަަވނީކީއެއް ހާެލއްަގއި ެވސް މި  ، އަުޅަގނޑުމެންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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، އެއް ހަމަހަމަިއެގ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަކީ ،ކޭ ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ބުނަނީޔެމީ އެއްކަހަލަ ބަ ފިރިހެނުންނާ

 ައޅުަގނޑު މި  .. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނޭހަމައިެގ ފުހަމައިެގ މީހުންނޭ. އެއް ހަމަ. އެއް ހަމަމީހުންނޭ

ެވެގން ައޅުަގނޑު ފުރުޞަެތއް ހޯދީ. ލާމަރުކަީޒ ާގޫނނުގައި މި ެގނެޭވ ބަދަލަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން ،އިޞްލާޙަށް

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

 . ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ  ދެކުނު ންޭވރުހެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ާވހަަކދެއްކެުވން: ޙުސައިން ޝަހީމްހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު 

ށް ( އަނޫނުާގދިެވހިރާއްޭޖެގ ލާމަރުކަޒީ ) 2010/7 ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް

މި ސަރުކާރަކީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ަފއިާވ މަސަްއކަތަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން.ކުރައްާވ ންެގަނއުމަށް ކޮމިޓީލާޙުއިޞް

އްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މި ރާ .ކުރުމަށް އައި ސަރުކާރުބާރުެވރި ށް،އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން ހިންުގމަ

 ،ކައުންސިލުތަކަށް  ،ތޮުޅތަކަށްއަ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ،ދިެވހިާރްއޖޭެގ އަތޮޅުތައް ބާރުެވިރޮކށް ،ނިންމަާވފައިަވނީ

ކުރުމަށް. ، ަކުއންސިލުތައް ބާރުެވރި އެ ބޭފުޅުްނެގ އަމިއްލަ ތަަރްއޤީ ހިންުގމުެގ ފުރުޞަތުދީ  ށް ެއ ރަށްތަކަ  ،ކައުންސިލުތަކަށް 

ދަނީ ކައުންސިލުތަކަށް. އެ  ޮބޑު ބަެޖޓު މިފަހަރު ލިބިެގން މި  ފާސްކުރާ އެންމެމިހާތަނަށް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި 

ުކރުމަކީ މިއަދު މި ރާއްޭޖެގ ޑު ބަެޖޓު ބޭނުންކޮށްެގން އެ ބޭުފޅުންެގ ދާއިރާަތއް ތަަރއްޤީބޮ ންސިލުތަކުން ކައު

މޯްލޑިިވއަން ޑޮމޮކްރެޓިކް ޕާީޓެގ   ،ރުެވިރަވނީފަޚު  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަާމޒު. އަުޅަގނޑު އުފާަވނީ

ޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިފަދަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މްހޫރިއްޔާ އަލްފާ މިއަުދެގ ރައީސުލްޖު ،ޑިޑޭޓު ރިޔާސީ ކެން 

 ށް،ކުރުމަރަށްތައް ތަރައްޤީ ،ކުރުމަށްތަަރއްޤީތައް މިފަދަ ބޮޑު ބަޖެޓަކުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އަތޮޅު ިއ،ފާސްކުރަްއަވ

 ،ރިކަން ދީކައުންިސލަރުންނަށް ބާރުެވ ،ސްެގނެލާމަރުކަޒީ ާގޫނނަށް ބަދަލު ،ރުމަށްކުރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުން ތަަރއްޤީދިެވހި

   ...ޮގތެްއގައި އަންހެނުން ބާރުެވރިކުރުމަށް އްޞައަދި ޚާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ުކޑަހުަވދޫއަރުަވނީ އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ށް.  ޢާމިރަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރުޢާމި އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ދޫކުޑަހުަވ
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ންުގމުެގ ާގނޫަނކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހި

ދާއިރުަގއި ންނަމުންއެކިއެކި ަބދަލުތައް ެގ ށްނޫނެއް. އާެދ މި ާގނޫނަާގިގނަ ބަދަލުތަކެއް މިހާރު ެގނެސްފައިާވ 

ްނ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލު ،ކަމަކީ ޖެހޭނެ އެއްެވްސ އެންމެ ބޮޑަށް ިވސްނާލަން ގައިމުމައަޅުަގނޑުމެން ހަ

ޙަޤީޤީ ލާމަރުކަޒީ އެ ބާބުެގ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް    ބާބެއް ހިމަނައި،  ަވނަ ބާބުެގ ޮގތުަގއިައށްހިންުގމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ާދއިރުަގިއ ދު ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މި ނިޒާމު ާގއިމުކުެރިވެގންކޮށް މިއައަދި ޚާއްޞަ   .ދާނެ ޮގަތކަށް ސިފަާވންެޖހޭ ާގނޫނެއްެވެގން

ަގޫބލުކުރަން. އަުޅަގނޑު މިހެން އަުޅަގނޑު  ޕާޓި ޑިމޮކްރެސީއަށް ކަމަށްމަލްޓި ޖެހޭނީންފުރުޞަތެއް އޮްނނައެންމެ ބޮޑު 

މިދިޔަ އެތައް ަބއިަވުރ ަދށުން  އެމް.ޑީ.އޭެގ    ،ން އެ ޕާޓީެއއްެގ ނަމުަގއި ޕާީޓއެއް އުފައްަދއިއަުޅަގނޑުމެ   ،ދަންނަާވ ކަމަކީމި

ިމ  ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން ިސޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ެގންނަ ،. އެހެންނަމަެވސްކޮށްފަމިޔާބުާވނީ ކާ ންޭއއި.ޮގނޑިތަެކއް އެމް.ޑީ

ފުރުޞަތު ކުޑަާވ  ބޮޑު ދެ ޕާޓީއަށް ނޫނިއްޔާ ދުެވސް އޮންނަުވމަށް އަބަރަކާތްތެރިދިެވހިރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ޮގުތން ހަ

 ހަމަގައިމު ެވސް ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ،ކަހަލަ ޮގތަކަށް މިކަން މި އޮންނަނީ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ

ދާންޖެހޭނެ  ށް  ކަރެފަރެންޑަމަމަ  ހަ  ،ޔިުތން ބޭނުންާވ ޮގތަށް މިކަން ކުެރެވނީ ކަމަށް ަވންޏާމުންއެކު ަރއްއެންމެ އުފާެވިރކަމާ

ޔިތުންެގ ޚިޔާލު މިކަުމގައި ަވރަށް ފުޅާ ާދއިރާެއްއަގއި ހޯދަިއެގން ނޫނިއްޔާމުން ބޫލުކުެރޭވ. ރައް ަގއަުޅަގނޑަށް ކަމަށް 

ާވ ާވނު  ؛ދާ އިޞްލާޙުތައްހަދަމުން ،ިމޮގތަށް ހަދަމުންއެޮގތްއްކޮށް، ތަުޅަވމުން، ތަޅުަވމުން، ތަުޅަވމުން، މިހާރު މި އެ

ޮގތަށް މިހާރު ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު   ޚިލާފުާވ  ތަކާޤާނޫނުއަސާސީެގ މައިަގނޑު މަފްހޫމު  ނުެވ.  ށް ކަނޫނަާގ  ،އެ ާގނޫނު  ،ނޭނިގ

ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުަކީޒ ހިތާމަ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ   މިއީ ދާކަމީެގންވެ ބައްޓަން

ަވނަ ބާުބަގިއ ދީފަިއޭވ. އަށްއަސާީސެގ އި ަކނޑައަޅާފަިއ ޤާނޫނުބާެބއްެގ ޮގުތގަ ޤީ ާބރުެވރިކަން އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ޙަޤީ

ނުދޭ ފަރާތްތަކަށް   ،ދީފައިދަނީ ރުހޭ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރު  ކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިިސޔާސީ ބޭނުމަށްޓަ  ،އެހެންނަމަެވސް

ަވރަކަށް ކިތަންމެ  ،ަގނޑު ދަންނަާވނީ، އަޅުމާތަން. އެހެންީވ  ކުެރިވެގންދާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ޮގތްޮގތަށް ކަންތައްތައް

ޕާޓީ  އަދި މަލްޓި .ޖެހޭނޭންތެރިކަެމއް އޮްނނަޞްލާޚުެގ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނު ބަދަލުކުރިޔަސް މުޅި ދައުލަތު

 ،ދަންަނާވނީ  ދާނީ. އަޅުަގނޑުމިކަން ެވެގން   ޖެހޭނެ ޮގތަކަށޭންތެޭރަގއި އޮންނަ ފުރިހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް މީެގ  ށްސީއަޑިމޮކްރެ

ަވރަށް ފުޅާ  ްއިޔތުންެގ ޚިޔާލުރަ ،ެއކު އަދުެގ ސަރުކާރަށް ޮގާވލަނީކަމާހަމަ އަދިެވސް އެއް ފަހަރު އިޚުލާޞްތެރި

އެްއަގއި ފުޅާ ދާއިރާ  ތަުކަގއި ލިބިފައި ހުރި ކަންަތއްތަްއ ަވރަށްަރއްޔިތުްނެގ ޚިޔާލު މިހާރު ކައުންސިލު ،ދާއިރާެއއްަގއި

ބައްޓަްނކުރެޭވެނ  މިކަން ރަްއޔިތުންެގ ާގތުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްެގ ތެެރއަށްރަްއޔިތުންނަށް،  ހޯދައި،

 ޝުުކރިއްޔާ. ޮގތަކަށް ާގނޫނު ބައްޓަންކުރުަމށް އަޅުަގނޑު ޮގާވލަން.

 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ  ،ަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން 3ެގ ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( 87ލީހުެގ ަގާވިއދުެގ މަޖިރައްޔިތުންެގ 

ާގނޫުނ  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒްރާހުޅުމާލެ ދާއި ،ސަުރކާރުެގ ަފރާތުން ،ތީންމަ ޮގތުެގ

ށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ( އަމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު ދިެވހިރާްއޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާ)  2010/7ނަންބަރު  

މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް   ނުަވތަ  ތަކު މި ބިލު ބަލައިަގތުމަށްަވނަ ކިޔުން މި ިއްއުވނީ. އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ އިާސހި 3ބިލުެގ  

 ރުކަޒީ ާގނޫނުެގ ޯވޓު.ލާމަޯވޓަށް އެހޭނެ. އަުޅަގނޑުެމން ފުރަތަމަ ޯވޓަށް އަހާނީ ބަޖެޓުެގ ޯވޓު. ެއއަށްފަހު 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 ށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަ 7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޯވުޓެގ ަވުގުތގައި ިމހާރު މި ތިބީ. އަޅުަގނޑު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އިްއޒަތްތެރި މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ ފުރަތަމަ އޮތީ ބަޖެޓު ރިޕޯޓަށް އޮތް އިޞްލާޙެއް. އަުޅަގނޑު  ؛ފުރަތަމަ މި އަހަނީ

 ދެްއުވމަށް.އިއަރިހުން އެދެން، އެ އިޞްލާޙު ހުަށހަޅުއްވަ ެގ ޢާޡިމްމެންބަރު ޢަލީ 

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު

ކައުންސިލުތަކުން ފޮނުާވފަިއާވ،  ، ރައީސް. ބަޖެޓަށް އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

އަދި ަކއުންސިލުތަކުން  ،ޓު އެކްސްޕެްނިޑޗަރޖެއާއި ބަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ރެެވނިއު ަވަނ އަހަ 2020ކައުންސިލުތަުކެގ 

ެގ ޮގތުަގިއ 6ލޫމާތު ޖަދުަވލު ޢު ަވލުތައް މި ރިޕޯޓުެގ މަލޫމާތު ހިމަނައިެގން ތައްޔާރުކޮށްފަިއާވ ތާޢުފައިާވ އިތުރު މަފޮނުާވ

 ކަުމަގއި ހަމަޖެއްސުން. 7ެއއީ ޖަދުަވލު  6އިތުރުކޮށް، މި ރިޕޯޓުަގއި މިހާރު އޮތް ޖަދުަވލު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ؛ޯވޓުދެްއުވން  އިަގްނނަާވ ޮގތަކަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި އިޞްލާޙަށް ފެނިަވޑަ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު.ލިބެންދެން. ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އި އް އަޅުަގނޑު މަޑުކުރަންޖެހޭ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދެ

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު

 ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނުޑ ތާއީދުކުރަން. ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ހެންޭވރު ދެކުނު ާދއިރާެގ  ،  އިހުށަހަޅުއްވަ   މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް  ިއއްޒަްތތެރި  މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ

 އިޞްލާޙަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން.ާތއީދުކުރަްއާވފަިއާވ ޮގތަށް، ފަިއާވ ާވއީދުކުރައް ތާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ މެދުހެންޭވރު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޝަހީމް ޙުސައިން މެްނބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ހެންޭވރު ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    ބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެން

 79    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 71     މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   72     ެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބައި 

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ހެންޭވރު ދެކުނު ާދއިރާެގ  ،  އިހުށަހަޅުއްވަ   މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމްިއއްޒަްތތެރި  މެދުހެންޭވރު ދާއިރާެގ  

ހާޒިުރެވ . 87؛ ލަ އަދަދުމަޖިލީހުެގ ޖުމުބަޖެޓުެގ އިޞްލާޙުެގ ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.  ،ތާއީދުކުރަްއާވފަިއާވ ން ޝަހީމްޙުސައި

 މެންބަރަކު ޯވޓުދެްއިވ.   1މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް    71ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއީވ  . 79؛ ތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ފާްސާވން . 72 ؛ޯވޓުަގއި ަބއިެވރި ަވަޑއިެގންެނިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ  ކު ނެތް.ނުދެްއާވ ެމންބަރަަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު

 ފާސްެވއްޖެ. އެހެންީވމާ، މި އިޞްލާޙު ާފސްވެއްޖެ.. 37؛ ބޭނުންަވނީ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮގތަށް މަޖިލީހުން   ނިންމި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް  ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި 2020

 ދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.މެ ެގންނެިވ އިޞްލާޙާއެކު ފާްސުކރުމާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 79    ދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ އަ 

 77    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   78     ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި 

 40      ންާވ އަދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނު

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމި ޮގތަށް މަޖިލީހުން   2020

ހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ . 87؛ ލަ އަދަދުޖުމު މަޖިލީހުެގޯވޓުެގ ނަތީޖާ.  މެދު ނެުގނު އިޞްލާޙާެއކު ފާސްުކރުމާ ެގނެިވ

. ަވކި މެންބަރަކު ނެތް  މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ  77ފެްނނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްީވ  . 79؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

މެންބަރުންެގ   ނެތް. ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިެވ ަވަޑއިެގންެނިވ  ެވސް  މެންބަރަކުނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ  ދޭން ބޭނުންޮގތަކަށް ޯވޓު  

ިއއްޒަތްެތިރ . މި ބަޖެޓު ފާސްވެއްޖެފާސްވެއްޖެ. އެހެންީވމާ، . 40؛ ާވ އަދަދަކީބޭނުން މަށްފާްސުވ. 78 ؛އަދަދަކީ

ކުރިއިރުަގއި ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަުޅަގނޑު ދެންމެ ނަތީޖާ ިއޢުލާނު ؛މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ަވނަ އަހަރުެގ  2020ތަކުރާރުޮކށް ދަންނަވައިދީފާނަން. ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  . އަދި އ1ެއަދަދު 

 ދޭކަށް ފެނިަވަޑެއއް ނުަގންނަާވ. ޖެޓަށް ޯވޓުބަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދިނުމަށް އެ އިޞްލާޙު އިޅައޮތް. ކޮންމެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޯވޓު އެބަ 11ލާމަރުކަޒީ ބިލުެގ ޯވޓަށް އަުޅަގނޑު މި ދަނީ. 

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ގައްދޫ އަރިހުން އަޅުަގނޑު ެއދޭނަން. ފުރަތަމަ  ެގހުށަހެޅުއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ހުށަހަޅުއްާވ ިއޞްލާޙު. ޒާހިރު އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޒާހިރު އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ގައްދޫ

( ިދެވހިރާއްޖޭެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު) 2010/7ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ. ާގނޫނު

 2010/7! ފުކުަރއްާވމާ ؛ޮގުތެގ ނިންމެިވ އިމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއުުމެގ ބިލު މުޅި ނަެގށް އިޞްލާޙު އަ

ދިޔަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު. ބުނެިވއަށް  (  ުގމުެގ ާގނޫނުދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިން)

ަކއުންސިުލެގ ތެޭރަގިއ،  ސިލުެގ އުމުުރެގަވނަ މާއްާދެގ )ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. ަކއުން 15ނޫނުެގ ާގ

އިލެކްޝަންްސ  ންއޮތޯރިޓީދުަވުހެގ ތެރޭގައި ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް  ސާދައެކަން  ،ރެއްެގ މަޤާމު ހުސްވެއްެޖ ނަމަބަމެން

 ޯތރިޓީން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އަންާގ ތާރީޚުން ފެށިެގން ކޮމިޝަނަށް އަންަގންާވެނއެެވ. އަދި ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮ

ދުަވުހެގ ެތރޭގައި އެ މެންބަރެްއެގ ބަދަލުގައި ކައުންސިލަށް މެންބަަރކު އިންތިޚާބުކުރަްނާވނެެއެވ.  60 ލަސްެވެގން

ބަރަކަށް، މެންބަރުކަމުަގިއ އިލެްކޝަނަކުން އިންތިޚާބުެވފަިއާވ މެންބައި  ،މެންބަރެއްެގ މަާޤމު ހުސްވެއްޖެ ނަމަ  ކައުންސިުލެގ

 ހަމަަވންދެންނެެވ. ޝުކުރިއްާޔ. ހިނަގމުންދާ ދައުރު ެގކައުންސިލު ހުރެޭވނީ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކުވން:    

ްށ ޑަާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދެއް ލިބުމުން އަުޅަގނގައްދޫ ދާއިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ޯވޓަށް އެހޭނެ.

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ޢަލީ ނިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލޭ

 ދެންމެ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަްށ އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

( ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު ިދެވހިރާއްޖޭެގ ިއދާރީ ދާއިރާތައް) 2010/7 ރުންބަޝުކުރިއްާޔ. ާގނޫނު ނަ

 ޓަށް ަގއްދޫ ދާއިރާެގނިންމެިވ ޮގތުެގ ރިޕޯ  އިެގނައުމުެގ ބިުލ، މުޅި ބިލު މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ލާޙު ޞްށް އިއަ
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ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒު ޅުމާލޭ ހު ،އިަވހުށަހަޅުއްއަޙްމަދު ޒާހިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ދެްއުވން އެދެން. އިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުޮގތުން އިްއޒަތްރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަ ލާޙާ ުގޅޭޞްކުރަްއާވފަިއާވ އި ދުއީތާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ދު ޒާހިރުއަްޙމަގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 76    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   76     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 39      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

  ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ގައްދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހަޅުއްަވއި، ހުޅުމާލޭ ދާއިާރެގ  ؛ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ އިޞްލާަޙށް

ކުރަްއާވފަިއާވ ިއޞްލާޙަށް ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  ދުއީތާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

 މެންބަރުން. 76 ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއީވ. 79 ؛ކީދަދަެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަ ޒިރު ޚާ . 87؛ ދަކީޖުމްލަ އަދަ

ަވޑަިއަގީތ ެނތް. ޯވުޓަގިއ ބަިއެވެވސް  މެންބަރަކު  ނުދެއްާވ  ނުފެންނަކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު

ލާމަރުކަީޒ ކަށްފަހު( )ަވުގތުކޮޅަ ލާޙު ފާސްެވއްޖެ. ޞްީވާމ، މި އި ޯވުޓ. 39 ނީމަށް ބޭނުންަވުވ. ފާސް މެންބަރުން 76

ޓަށް ތޮއްޑޫ ާދއިރާެގ ާގނޫނަށް ެގެނޭވ އިޞްލާުޙެގ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަްނ ޝިޔާން އިޞްލާޙު ހުށަހެުޅމުެގ ފުރުޞަތު ތޮްއޑޫ ާދއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ުރަވން. އަޅުަގނޑު އަ
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 ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެުވން:

ކުރުން. ރަށު ލާޙުޞްޮގަތށް އި ަވނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ 22ބުނެިވދިޔަ ބިުލެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ލު އެކުެލިވެގންާވީނ އަސާީސަގިއާވ އިދާރީ ދާއިރާަތކުެގ ރަށު ަކއުންސިނޫނުޤާ -)ހ(ޮގތް.  ާވކައުންސިލުތައް އެކުެލިވެގން 

މެންބަރުންނަށްުވރެ ކުޑަ އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށު   3000ކުރެޭވ މެންބަރަކު މައްޗަށޭ. މިޮގތުން  ރަށުން އިންތިޚާބު  އެ

މެންބަރުންނަށުްވރެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުެގ  3000ކައުންސިލު މެންބަރުންނޭ.  5ުކރާނީ ްއަގއި އިންތިޚާބުކައުންސިލެ

ަވނަ މާއްާދެގ  4ަވނަ މާއްދާެގ  56މި ާގނޫނުަގއި  -މެންބަރުންެގ މަްއޗަށޭ. )ށ( 7ކުރާނީ ންތިޚާބުއި ކައުންސިލު

އަންހެން ަކއުންސިލަރުން  2މަްއޗަްށ އެކުެލޭވ ކައުންސިލުަތކުަގއި ަކއުންސިލަރުންެގ  5ޞަދު ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއ ޤްމަ

އަންހެން މެންބަރުން   3ޗަށް އެކެލެޭވ ކައުްނސިލުތަކުަގއި މެންބަރުންެގ މައް ކައުންސިލު 7. އަދި ޖެހޭނޭންނަހިމަ

 ހިމަނަންޖެހޭނޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދަކަށް. އީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ަވުގތު ހުޅުާވލަނީ  ޝުކުރިއްޔާ

 ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ކާށި

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ބާ  ޙަކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން. އަދި މަރުދުއީތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ހުށަހެޅި މާތް ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނުޑ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާ

މަނިކުފާނަށް. ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް  އުކަން އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ އެ ން މާ ކަނބަލުދަންނަަވން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ައންހެން

 . ހޫަވބަރަކާތުهللا ަވރަޙްމަތު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެގަނުއމުެގ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުން  އިޞްލާޙުާގނޫނަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ލާމަރުކަޒީ ، ޝުކުރިއްޔާ 

ކާށިދޫ ާދއިރާެގ   ،ޓަށް ތޮއްޑޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އިޞްލާޙަށް ރިޕޯ ޮގތުެގ  ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޮގތުްނ އިއް ުގޅޭދާ އީމެންބަރު ކުރައްާވފަިއާވ ތާ އިްއޒަތްތެރި

ކުރުމުެގ ކުރީަގއި ދަންނަާވލަްނ އިޢުލާނު  ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާދެންމެ  ުޑ  ނ)ަވުގުތޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅަގދެްއުވން އެދެން.  ޯވޓު

ަވރަށް ޮބޑު  އިޖެހިއްޖެހެން. އިއްޔެގަ އްައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ކޮިމއުނިޭކޝަން ކުދިންނަށް ނިދި ؛ދުނުއިއްެޔގައި ހެ .ބޭނުން

ށް ދުާވ ނީ ދެކުނު އޭޝިއާަގއި ހުރި އެންމެ ބާރަދިއްޖެ. އެއީ އަުޅަގނަޑށް ދެންނެުވޯގހެއް ހެ  އިއޮޅުމެއް ައޅުަގނޑަށް އަރަ
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ސިކުންތުންނޭ. އެއަްށުވރެ ބޮޑު ޯގހެއް އިންސާަނކަްށ ނުހެދޭނެ. ޙަސަން ސާޢިދުގެ   49  ޓުމިނެ  10ފައި އޮންނަނީ  ެވދު  މީހާ

 ިސކުންތުން. 10.49ދުެވފަިއަވނީ  މީޓަރު އޭނާ 100 ޢިދުެގ ައސްލު ަވުގަތކީ،، ސާކީަގޑިއަ އަސްލު 

 

 ]ުވންޯވޓުދެއް [

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 76    ދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނު

   76     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 39      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ތީޖާ:ޯވޓުެގ ނަ

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތޮއްޑޫ  ،ޓަށްރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާުޙ ެގނައުމުެގ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދި

ްއާވފަިއާވ އިޞްލާާޙ ދުކުރައީޖާބިރު ތާهللا ކާށިދޫ ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު  ،ދާއިރާެގ މެންބަރު ހުށަހަޅުްއަވއި

. 79 ؛އަދަދަކީ   ޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގހާ. 87 ؛ލަ ައދަދަކީޮގތުން ެނުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ މުޅި ޖުމު  ުގޅޭ

ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ . އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ޯވޓުދެއްިވ 76ކަމަށް  ފެންނަ

ޯވުޓ.  39 މެންބަރުން. ފާސުްވމަށް ބޭނުންަވނީ 76ަވަޑއިަގތީ ވެ ޯވޓުގައި ބަިއެވރި ްއާވ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް.ނުދެޯވޓު

ގައްޫދ ، ބިލަށް އަރުަވނީމި ފުރުޞަތު ރުއަޅުަގނޑު މިހާ)ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( ޙު ފާސްވެއްޖެ. ީވމާ، މި އިޞްލާއެހެން

 މަށް. ޝުކުރިއްާޔ. ްއުވ އެިދަވަޑއިަގްނނަާވ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވން

 

 ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:
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ުކރުން. ކައުންސިލުެގ އުމުުރެގ ޮގތަށް އިޞްލާޙު  ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިިވ 39ނުެގ ޝުކުރިއްާޔ. ބުނެިވދިޔަ ާގނޫ 

ދުަވސް ތެޭރގައި ލޯކަލް ަގަވރންމަންޓް  14އެކަން  ،ަނމަ މު ހުސްވެއްޖެޤާބަރެއްެގ މަތެރޭގައި ަކއުންސިުލެގ މެން

ން އިލެކްޝަންްސ ަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންަގްނާވނެެއެވ. އަދި ލޯކަލް ގަ އޮތޯރިޓީ

ބަރެއްެގ ބަދަލުގައި ކައުންސިަލްށ ދުަވހުެގ ތެޭރގައި އެ މެން 60ކޮމިޝަނަށް އަންާގ ތާރީޚުން ފެށިެގން ލަސްެވެގން 

ބައި އިލެކްޝަނަކުްނ  ،ނަމަ މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރަނާްވނެެއެވ. ކައުންސިުލެގ މެންބަރެއްެގ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ

ކަމުގައި ހުރެޭވނީ ކައުންސިލުެގ ހިނަގމުްނދާ ދައުރު ހަމަަވންދެންނޭ.  ކުރެިވަފއިާވ މެންބަަރކަށް މެންބަރުންތިޚާބުއި

 އްާޔ. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނޫޅޭތީެވ އިނޭގޯތ ކަމަށް ހީިވއެްއ ަކމަކު ހަމަ  ަސލައެއް އުޅޭޓެކްނިކަލް ަމއް ށްފަހަރަ ބަެއއް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ސް ައދި ކުއްލި ހައިރާންކަމެއްޔަނުކުރަްއަވނީ. ތިބޭފުޅުންނަްށ އެހެން ހީެވލެްއިވއިދާރީ މޭޒުން އެކަން ފާަހަގ

ެވސް  އިދާރީ މޭޒުން ފާހަަގކުރަްއާވނެ ކިރިޔާ ،ސް ެވސްޔަ ެއަކން އެހާބޮޑަށް ފާހަަގކުރެއްވި  ،ލިބިަވޑަިއަގތަސް ެވސް

ލަނީ ަގއްދޫ އިނަމަ. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ހުޅުަވ  ިމކަމުަގއި އޮޅުމެއް އަރަިއެގންދާޒައްެރއްެގ މިންަވރަށް ެވސް  

ދާއިރާގެ   ހުޅުމާލޭ  ުގތުޮކޅަކަށްފަހު(ަވ)  ދު ދިނުމުެގ ފުރުޞަތު.އީހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާ  ރި މެންބަރުތެދާއިރާެގ ިއއްޒަތް

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

 

 ާވހަކަެދއްެކުވން: ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް

 އެ އިޞްލާޙަށް ައޅުަގނޑު ތާީއދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ގައްދޫ   ،ިއޞްލާޙުެގ ބިލު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިާވ ޮގތުެގ ރިޕޯޓަށްމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނެޭވ  ލާ

 ހުޅުމާލޭ ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް  ،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހަުޅއްަވއި

 މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.   ޮގތުން އިްއޒަތްތެރި  ޙާ ުގޅޭތާއީދުކުރަްއާވފަިއާވ ިއޞްލާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:
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 ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޢަލީ ނިޔާޒް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 74    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެ

   74     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

    38      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ށް ިއޞްލާުޙ ( އަނޫނުާގެގ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ދިެވހިރާއްޖޭ) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު 

ގައްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ށްރިޕޯޓަޮގތެުގ  ެގނަމުެގ ބިލު ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި

ޮގތުން  ތާއީދުކުރަްއާވފައިާވ އިޞްލާޙާ ުގޅޭ ޒްހުޅުމާލޭ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާ ،ޒާހިރު ހުށަހަޅުއްަވއި 

މެންބަރުްނ   74މެންބަރުން. ފެންނަ ކަމަށް    79ޒިުރެވ ތިއްެބީވ  ހާ. 87؛ ލަ އަދަދުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހެުގ ޖުމުުގނު ޯވޓު ނެ

ސް ނެތް. ޯވުޓަގިއ ވެ   މެްނބަރަކު  ޯވޓުނުދެްއާވޯވޓުދެްއވައިފި. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަްށ  

 ، މި އިޞްލާޙު ފާސްެވއްޖެ.ޯވުޓ. އެހެްނީވމާ 38ބޭނުންަވނީ  ށްފާސްުވމަ ބަރުން.މެން  74ބައިެވިރެވަވޑަިއަގތީ 

އަރުަވނީ ބިލަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ށް. ޅުމަހުށަހެއިބްރާހީމް ނާޒިލް ހުށަހަޅުއްަވން އެދިަވަޑިއަގންނަާވ އިޞްާލޙު 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް ާވހަކަެދއްެކުވން:

ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ) 2010/7 ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ކުރައްަވއި ނިންމެިވ ޮގތުެގ ރިޕޯޓަްށ ސާމުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާ ެގެގނައުމުށް ިއޞްލާޙު( އަހިންުގމުެގ ާގނޫނު

 ،ަގއި ރަޖިސްޓްރީކުެރިވފަިއާވ އާބާދީެގ އަދަދަކީސިޓީ -2ަވނަ މާއްާދެގ )ހ(ެގ  41އަޅުަގނޑު އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅަން. 
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މި ާގނޫުނެގ ދަށުން  އި،ަކއުންސިލުެގ މޭަޔރާ ،ހާސް މީހުންނާ ދެމެދު އަދަދެއް ނަމަ 60ހާސް މީހުންނާއި  30

 ޮގނޑި. ުޝކުރިްއޔާ.  13 ؛ޮގތަށް ލާޒިމުކުރާ ައންހެން މެންބަރުން ހިމެނޭ ންކުރައިންތިޚާބު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 އިނާ އާދަމް ާވަހކަދެއްެކުވން:ޒައަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮ

  ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކޮށްލަން.  ދެކުނުހިތަދޫ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނޫން. ؛ ލާމަރުކަޒީ ާގޫނނުެގ އިޞްލާުޙެގ ބިލަށް މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީެގ ދިރާސާކުެރއްިވ ނިންމި ޮގތުގެ  ޝުކުރިއްާޔ. 

އްޒަތްތެރި އި   އެއީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  ؛ ބިލަށް ހުަށހެޅުނު އިޞްލާޙުނު އިޞްލާުޙެގބިލަށް ެގނެުވެގ  ރުކަޒީ ާގނޫނު ލާމަ

ޮގތުްނ  އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްާވަފއިާވ އިޞްލާޙާ ުގޅޭ ،މެންބަރު ނާޒިލް ހުށަހަޅުއްވައި

 ދެން. ދެއްުވން އެޯވޓު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވަޑއިަގންަނާވ ޮގތަކަށް

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ނާޒިލްހީމް އިބްރާހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 އިނާ އާދަމް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒަ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 79    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ތިބި ހާޒިރުެވ 

 76    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   76     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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    39      ދަދު:ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަ

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރެގ   ،ޮގތުން  ރިޕޯާޓ ުގޅޭ   ދިރާސާ  ެގލާމަރުކަީޒ ޮކމިޓީ  ،ށްެގނަމުެގ ބިލަލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު 

އިނާ އާދަމް ރޮޒައިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ައްއޑޫ މީދޫ ދާ ،ށަހަޅުއްަވއި ނާޒިލް ހުއިބްރާހީމް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މެންބަރުންެގ ިޒރުެވ ތިއްެބިވ  ހާ. 87 ؛ކީލަ އަދަދަނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ.  މަޖިލީހުެގ ޖުމު  ިއޞްލާޙަށް  ތާއީދުކުރަްއާވފަިއާވ

 ޯވޓުނުދެްއާވށް ނެތް. ަވކި ޮގތަކަ .76 ؛ދަދަކީޯވޓުދެއްިވ މެންަބރުންެގ އަ މެންބަރުން. ފެންނަ ކަމަށް 79 ؛އަދަދަކީ

. 76 ؛ެވސް ނެތް. ޯވޓުަގއި ބަިއެވރި މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ  ބަިއެވަވޑައިުނަގންނަާވ މެންބަރަކުމެންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުަގއި  

ޑު މިހާރު ިމ އަޅުަގނ)ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(  . ީވމާ، މި އިޞްާލޙު ފާސްވެއްޖެ.39 ން ބޭނުންަވނީއެހެންީވމާ، ފާްސާވ

އަރުަވނީ ގައްދޫ ާދިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާލމަޒުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ބިލު މަޖިލީހުެގ ފުރުޞަތު

 ޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު. ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓަށް އި

 

 ން:ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ާވހަކަދެއްެކުވ

ަވަނ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ަކުއންސިލުެގ އުމުރުެގ ތެރޭަގއި  45ނުެގ ބުނެިވދިޔަ ާގނޫ

މަންޓް އޮތޯރިޓީްނ ރތެރޭގައި ޯލކަލް ަގަވުހެގ ދުަވ 14އެަކން ، ނަމަ ކައުންސިުލެގ މެންބަރެއްެގ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ

މަންޓް އޮތޯރިޓީން އިެލްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންާގ ރަގަވ  ެވ. އަދި ލޯކަލްއެ ޝަނަށް ައންނަަގންާވނެމިއިލެކްޝަންސް ކޮ

ަވހުެގ ތެޭރަގިއ އެ މެންބަރެއްެގ ބަދަުލަގއި ަކއުންސިލަށް މެންބަރަކު ދު  60ތާރީޚުން ފެށިެގން ލަސްެވެގން 

ޚާބުކުެރިވފަިއާވ ކްަޝނަކުން އިންތިއިލެ ަބއި  ،ނަމަ  މު ހުސްވެއްޖެޤާންބަރެްއެގ މައެެވ. ަކުއންސިލްެގ މެއިންތިޚާބުކުރަންާވނެ 

 ެގ ހިނަގމުންދާ ދައުރު ހަމަަވންދެންނެެވ. ޝުކުރިއްާޔ.ލު ކަމުަގއި ހުރެޭވނީ ކައުންސިމެންބަރުބަރަކަށް މެން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުާވލަން. މެންބަރުންެގ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމަށް ައޅު   ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

 ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ހީމް މުޢިއްޒު ާވހަަކދެއްކެުވން:ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު އިބްރާ

 ދުކުރަން. ތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީއިްއޒަތް ގައްދޫ ދާއިާރެގ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ޮގތުން  ުގޅޭ ޮގތުެގ ރިޕޯޓާ މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ،ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާުޙ ެގނައުމުެގ ބިލަށް

 ްއާވފަިއާވ އިޞްލާޙާ ހެންޭވރު އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރަ  ،ގައްދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ުހށަހަޅުއްަވއި

  މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި ޮގތުން ުގޅޭ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒުހެންޭވރު އުތުރު ދާއިާރެގ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 76    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ދު: މަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަ

   76     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 39      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

   

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގއްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި   ،ޮގުތެގ ރިޕޯޓަށް   ނިންމިލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާުޙ ެގނައުުމެގ ބިލު ކޮމިޓީްނ ދިރާސާކޮށް  

ހެންޭވރު އުތުުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު  ،މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހަޅުއްަވއި

ރުެވ ތިއްެބިވ ހާޒި. 87؛ ކީލަ އަދަދަ ޮގތުން ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު ުގޅޭ ތާއީދުކުރަްއާވފަިއާވ އިޞްލާޙާ

ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު . 76؛ ކީފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 79؛ ކީމެންބަރުންެގ އަދަދަ

ފާސްުވމަްށ . 76؛ ކީނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް. ޯވޓުގައި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ
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ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(  މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ.  ،  ީވމާ. 39؛ ކީދަބޭނުންާވ އަދަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު   ތުން ގައްދޫ ާދއިރާެގޮގ  ުގޅޭ  ރިޕޯޓާ  ގެ ޮގތު   ނިންމެިވ  އިދިރާސާކުރަްއަވ  ންލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ  ،ބިލަށް

 ަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރުަވން. ހުށަހެޅުއްުވމުެގ ފުުރޞަތު އަޅުޅުއްާވ ިއޞްލާޙުއަޙްމަދު ޒާހިރު ހުށަހަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަިނިވ ޮގަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. މި މާއްާދެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ   41ބުނެިވދިޔަ ާގނޫުނެގ  

ޚާބުކުރުމުގައި ަވކި ރަށަކަށް ުނަވތަ އިާދރީ ދާއިރާއަކަށް ސިޓީެއއްެގ ޓީ ަކއުންސިލަްށ މެންބަރުން އިންތިސި ،ފަދައިން

ލާފަިއާވ އިަވކި ރަށްތަކެްއެގ ޮގުތަގއި ހިނަގމުން އައި ރަށްތަކެއް އެުކެވެގން ެއކުލަވަ ޮގތުން ަވކި  ރީދަރަޖަ ދީފައިަވނީ އިދާ

އެ ސިީޓަގއި   ،އަޅާ މެންބަރުންެގ އަދަދަކީއަދި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ކަނޑަ  ،ެވފައި  ށްރަށެްއެގ ޮގުތަގއި ކަމަ  އްއެ

 ..ެއއް ނިސްބަތްާވ ިސޓީ ކައުންސިލަށް.އެ ސިޓީ ،މަނަ ިގނަ އަދަދެއް ކުރިން ހިމެނުނު ރަށްތަކުެގ ައދަދަށްުވރެ

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 ރަނަގޅު މާއްދާެއއް  ކުންޔަެވެވނީ އަދި މުޅިޅުއަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ތިޔަ ިވދާ ؛އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

 ލާޙު އަންނަނިިވ ޮގތަށް ޞްެގ ޮގުތގައި ހުށަހެޅިފަިއާވ އި ަވނަ މާއްާދެގ )ހ( 45ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ  ހެން.ނޫން

 އިޞްލާޙުކުރުން. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 .ަވނަ މާއްދާ 41. މިއީ 45ނިމިއްޖެ އިނޭގތޯ   މާއްދާއެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ މާއްދާ.   41ދެންމެ އަުޅަގނޑުމެން ޯވޓަށް މި އެހީ  ނޫްނ،  ަވނަ މާއްދާ.    41ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ޯވޓަށް މި އެހީ  

 41މެން ދެންމެ މި ޯވޓަށް އެހީ ްއޔާ. އަުޅަގނޑުކަމަށް ބެއްލެިވ ބުއްދިެވިރާވނީ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަާވ ޮގތް ރަނަގޅު

 ަވނަ މާއްދާ. 45އަޅުަގނޑުމެން މި އެދެނީ  ނަ މާއްދާ. މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރިހުަގއި ހުށަހެޅުމަށްަވ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ސިޓީ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިްނތިޚާބުކުރުމުަގއި ަވކި ރަަށކަށް   ދައިންއާދެ! މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ފަ

ޮގތުން ަވކިަވކި ރަށްތަެކްއެގ ޮގުތަގއި ހިނަގމުން ައއި   ނުަވތަ އިދާރީ ާދއިރާއަކަްށ ިސޓީއެްއެގ ދަރަޖަ ދީފަިއަވނީ ިއދާރީ
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ެގ ދަށުން ކަނޑަައޅާ އަދި މި މާއްާދެގ )ހ(  ،ެވފައި   ށްކަމަ  ފައިާވ ެއއް ރަށުެގ ޮގުތަގއި އިލާރަށްތަކެއް ެއކުލެިވެގން އެކުަލވަ 

 ..އެ ިސޓީގައި ކުރިން ހިމެނި. ،މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނީ. މިހާރު    ކަމަށް  ތިޔަ ިވދާޅުިވ އެްއޗަށް އަުޅަގނޑުމެން ޯވޓަށް އަހައިފި  . އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު،  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ކުިރައށްެގންދަާވ! ކުިރއަށްެގންދަާވ! ؛ށް އަހައި ނިމުނީ. މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވންީވއިޞްލާޙަށް ޯވޓަ  ތިޔަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު ާވހަކަދެއްެކުވން:

 ިގނަ އަދަދެއް  އަދަދަށްުވރެކުެގ އެ ސިޓީަގއި ކުރިން ހިމެނުނު ރަށްތަ ،ެގ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މެްނބަރުންެގ އަދަދަކީ)ހ(

އިދާރީ ދާއިާރއަށް   އެ ިސޓީެއއް ނިސްބަްތާވ ސިޓީ ަކއުންސިލަށް މެންބަުރން އިންތިޚާބުކުރަންާވީނ އެ ަރށް ނުަވތަ  ،ނަމަ

 ޮގތުން ަވކި ަރށްތަކެްއެގ ޮގުތަގިއ ހިންުގމަށް ކަނޑަައޅާފައި އޮތް ކޮންމެ  ސިޓީއެްއެގ ދަރަޖަ ދިނުމުެގ ކުރިން އިދާރީ

 ކަށް މަދުެވެގން ެއއް މެންބަރު އިންތިޚާބުކުރެޭވ ޮގތަށެެވ. ޝުކުރިއްޔާ.ރަށަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮގތުން  ުގޅޭ ޮގތުެގ ރިޕޯޓާ ލާމަރުކަީޒ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ،ނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލުާގލާމަރުކަޒީ 

 މީދޫ ދާއިރާެގ ؛ހަޅުއްާވފަިއާވ އިްޞލާޙަށް ތާއީދުކުރަްއާވ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުގައްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަ

 .ުކރައްަވއިފި. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދު

 

 ާވަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާރާެގ މެންބަރު އިމީދޫ ދާއަްއޑޫ 

ހުށަހެޅުމަށް  . އަުޅަގނޑު ގައްދޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ އެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަްއޑޫ މީދޫ އިނޭގތޯ

 ދުކުރަން. ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ލަކަްށ މިސާ ؛ނޫންތޯ. ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކަށް ކިޔާ ނަންތައް އައްޫޑ މީދޫއޭ ދެންމެ ިވފާޅުީވމެއް ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ހުަވޫދގައި ،ގދ. ަގއި މި އޮންނަނީއެއީ  ،މުލަށް. ފުވައްމުލަށް ެއއީ ޏ. މުލަށް. ހަަވރު ތިނަދޫ މުލަކު. އެީއ މ.ބޮލި

ެގަނއުމުެގ ބިުލ ލާމަކަޒީ ާގނޫަނށް އިޞްލާޙު)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އަކީ މީދޫ. . މީދޫ ގައި. އޮންނަނީ ވ މަސް ތިނަދޫ 

 ،ގައްދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި  ،ޮގތުން  ުގޅޭ   ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓާމަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް
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ރި މެންބަރުންނަށް ޮގތުން އިްއޒަތްތެ ުގޅޭ  އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއާވަފއިާވ އިޞްލާޙާ 

 ތުަގިއ ދ. މީދޫއަކީ ކިލެެގ މީދޫ.ޤަޙަޤީއްުވން އެދެން. ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ގައްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަްޙމަދު ޒާހިރު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 79    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ތިބި  ހާޒިރުެވ

 75    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   75     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 38      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ،ޮގތުން ުގޅޭ ންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓާނިން ދިރާސާކޮށް ލާމަރުަކީޒ ކޮމިޓީ ،ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާުޙ ެގނައުުމެގ ބިލު

އްާވފަިއާވ ކުރައަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދު ،އި ަވގައްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއް

؛ ކީ ހާޒިުރެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމުޮގތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.    ުގޅޭ  އިޞްލާޙާ

ނުފެންނަ ކަމަށް  މެންބަރަކު ނެތް.    އްާވދެ ނުޯވޓު  ަވކި ޮގތަކަށް. 75؛ ކީ. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދ79ަ

. ޯވޓު 38ނީ މަށް ބޭނުންާވުވފާސް .މެންބަރުން 75ަވަޑއިަގތީ ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރެވޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ެވސް ނެތް. 

ދާއިާރެގ  ަގއްދޫނީ އަރުަވރު މި ފުުރޞަތުހާނޑު މިއަުޅަގ ާފސްވެއްޖެ. )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ، މިއެހެންީވމާ

ކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ސާން ދިރާެގ ކޮމިޓީހުމަޖިލީ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގަނުއމުެގ ބިލު

( އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ެދަވނަ ޯވޓަށް އެހުމުެގ ކުރީަގއި )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު.  ރިޕޯޓަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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ކުރާނަްނ ަވުގތު ބޭނުން އަުޅަގނޑު މި ޭވ. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(އެއް އެބަ ބޭނުންެގ ުކޑަ މުތާލިޢާފައިާވ ޮގތުހިނާގމިކަން 

  މެދު ކުރުމާނިމެންދެން މިޖަލްސެާގ ަވުގތު އިތުރު އިމިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ޯވޓަށް ެއހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އަހަ

އަުޅަގނޑު ހަމަ  )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.ފެނިަވޑަިއަގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ެވލަަވރު   ،އަށް ކިޔަނީއެ މީދޫ  ، ކިލެެގ މީދޫ. ކިލެެގ މީދޫ  ށް ކިޔަނީއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫއަ  ނިލަންދެ ؛އަުރާވނަންސާފުކޮށް

ނޑުމެން އަުޅަގ ،ލެެގ ޮގުތގައި ފަހުްނ ކޮލިލެުވނީމާނާެގ ދަިރކަލުން މީދޫ ކިށައަސްުލ ޙަޤީޤަތުަގިއ ސާމިޔާ ފާ ؛ދައިތަެގ

 ކިލެެގ މީދޫ ކިޔަމުން ިމ އަންނަނީ.  ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫއަށް

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 79    ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ 

 75    ށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   75     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 38      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޓުެގ ނަތީޖާ:ޯވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނިމެންދެން މި ޖަލްސާެގ ަވުގތު އިތުރުކުރުމާ ުގޅޭ އިހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަްށ އަހަ މިއަދުެގ ޖަލްސާަގއި ޯވޓަށް ެއހުމަށް

ފެންނަ . 79؛ ންެގ އަދަދުހާޒިުރެވ ތިއްބެިވ މެންބަރު. 87އަދަދަކީ ލަ ޮގތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު

ަވިކ   ޯވޓުދެްއިވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނެތް.ނުފެްނނަ ކަމަށް  ޯވޓުދެްއވައިފި.  މެންބަރުންިއއްޒަތްތެރި  75ކަމަށް 

 ؛މެންބަރުންެގ އަދަދަކީ  ިއްއަޒތްތެރި  ަވޑަިއެގންނެިވމެންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުަގއި ބައިެވރި  ިއއްޒަތްެތރި  ނުދެްއާވ  ޮގތަކަށް ޯވޓު

އާދެ!  )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު( ަވުގތު އިތުރުކުރުމަށް ފާސްެވްއޖެ. ީވމާ،ފާސްެވއްޖެ. . 38؛ ބޭނުންަވނީ މަށް. ފާސްުވ75

 4ެވްސ ޯވޓަްށ އެިހއްޖެ.  ަގއްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުެގ ދެ އިޞްލާޙަށް  !ކުރަްއާވތިފުަވރަށް ބޮޑަްށ މާ
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ުހށަހަޅަން ދިން ފުރުޞަތުަގއި  41ެވއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެން  ެވސް ދި ފާސްޯވޓަށް ެއހިއްޖެ. އަ ެވސް އިޞްލާޙަށް

. ެއހެންނަމަެވސް، ިއއްޒަތްތެިރ ހުށަހަުޅއްީވ 41 ށްަވުގތަ ޅަންވީ ހުށަހަ 45ުހށަހަޅުއްުވނީ.  45 ށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

 ،އަރުަވނީޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަ ަވނީ ރަނަގޅަށް. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(މެންބަރު ޔައުމިއްޔާަގއި ިވދާުޅެވފައި 

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމާ ުގޅޭ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު އިދާރީ ދާއިރާތައް  ،ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މަޑަެވލީ

 މަޑަެވލީ ދާއިާރެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު.   .ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމުެގއިޞްލާޙު ެގ ބިލަށް ހުށަހަޅުއްާވެގނައުމު 

 

 ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ާވހަކަދެްއެކުވން: ެވލީމަޑަ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ) 2010/7ބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާގނޫނު ނަން

ށަހަޅާ އިޞްލާޙު. ދެން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ރިޕޯޓަށް އަޅުަގނޑު ހު  ިއޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު( އަށްހިންުގމުެގ ާގނޫނު

 ،ކަތްކުރާ ށް މަސައްއަ  ތަރައްޤީ  އަންހެންނުންެގ ؛އު.ޑީ.ސީ ލިޑަބް  އީލާނަން. މިއިމެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަަވ

ަވނަ މާއްދާެގ ޮގުތަގއި އިތުރުކުާރ   5-56މަސަްއކަތްކުރާ އެ ދިމާލަށް އަންނަ އިޞްލާޙެއް. ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ    އި ކޮމިޓީަގ

 ަގއި ސިޓީ  ،ނަމައި ސިީޓއެްއަގ -1ަވނަ ނަންބަރު އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ދެ)ނ(ެގ  މާއްދާެގ

 6 ނަމަ އަދަދެއްދެމެދުެގ  ނާ ހާސް މީހުން ތިރީސް އިނާހާސް މީހުން ދިހަދަދަކީ ރަޖިސްޓްރީކުރެިވފަިއާވ އާބާދީެއއްެގ އަ

ހާސް މީހުންނާއި   ތިރީސްރީުކރެިވފަިއާވ އާބާދީެގ އަދަދަީކ ސިޓީގައި ރަޖިސްޓް ،ނަމަ އިގަ މެންބަރުން. ސިޓީއެއް

ރަިޖސްޓްރީކުރެިވަފއިާވ އާބާީދެގ  އިމެންބަރުން. ސިޓީަގ ދިހަ  ،ދެމެދުެގ އަދަދެއް ނަމަ ނާހާސް މީހުންފަސްދޮޅަސް 

 ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި އްޔާމެންބަރުން. ޝުކުރި  އަށާރަނަމަ، އަދަދކީ ހަށްުވރެ މަތިހާ ، ފަސްދޮޅަސްއަދަދަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުމުެގ   މަަޑެވލީ  ،އަރުަވނީއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު 

 ފުރުޞަތު. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ޣުނީ ާވހަކަދެއްކެުވން:މެންބަރު ޢަބްދުލްމު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ

  މެންބަރު ެއ ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ތާއީުދކުރަން.ދާއިާރެގ  މަޑަެވލީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި، ިތނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރެއްިވ  ެވލީޑަމަ

 ޮގތުން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވްނ އެދެން.  ުގޅޭ އިޞްލާޙާ
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 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މަޑަެވލި ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 މުޣުނީ ޢަބްދުލްތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 76    ން މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދި

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރު

   76     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 39      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ، ުގޅިރިޕޯޓާތުެގ  ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ ނިންމި ޮގ  ،ޮގތުން ހުށަހެޅުނު ބިލު  ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙު ެގނައުމާ ުގޅޭ

ހުށަހަޅުއްަވިއ، އަދި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙެއް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ެވލީޑަމަ

ާހޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ  .87 ؛ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހެުގ ޖުމުށް ތާއީދުކޮށް ެނުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. އެ އިޞްލާޙަ

ަވކި ޮގަތކަްށ  މެންބަރަކު ނެތް.ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް  76ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއީވ . 79 ؛ކީއަދަދަ

 ޯވޓު.  39  މަށް ބޭނުންަވނީ. ފާްސުވމެންބަރުން  76  ަވޑަިއެގންނެީވވެ ނެތް. ޯވުޓަގިއ ބަިއެވރިެވްސ  ނުދެްއާވ މެންބަރަކު  ޯވޓު

ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލަްށ ހު( )ަވުގުތކޮޅަަކށްފަ .މާ، މި އިްޞލާޙު ފާސްވެއްޖެީވޖެ. ފާސްވެއް

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން   މަޑަެވލީ ،ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓާ ުގޅި

 ަގނޑު އަުރަވން. ހުށަހަޅުއްަވން އެިދަވަޑއިަގންަނާވ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއުވމުެގ ފުރުޞަތު އަޅު

 

 މަޑަެވލި ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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( ދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނުއި) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. ާގނޫނު ނަންބަުރ 

 ޮގތުަގއި އިތުރުކުާރ ަވނަ މާއްދާެގ 5-56ނުެގ ށް އިޞްލާޙު ެގނައުުމެގ ިބލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު. ބުނެިވދިޔަ ާގނޫއަ

އަްނހެނުންެގ ތަރައްޤީއަްށ މަސަްއަކތްކުރާ ކޮމިީޓެގ މެންބަރެްއެގ  -މާއްދާެގ )އ( އަންނަިވ ޮގތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. )އ(

ެއެވ. ލޯކަލް އަންަގންާވނެ ައށްއޮތޯރިޓީ ތެރޭގައި ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް ހުެގދުަވ ސާދައެކަން  ،ނަމަ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ

ތެރޭަގއި ހުެގ  ދުަވފަސދޮޅަސް  ޓީން އިެލްކޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންާގ ތާރީޚުން ފެށިެގން ލަސްެވެގން  އޮތޯރި  ަގަވރމަންޓް

އެ މެންބަރެއްެގ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކު އިންތިާޚބުކުރަންާވނެެއެވ. ނަމަެވްސ، ކޮމިޓީެގ މެންބަރެްއެގ މަޤާމު 

ހުސްިވ ޮގނިޑއަށް   ،ނަމަ  ުވރެ ކުރު ުމއްދަތެއް ާބކީ ޮއތްދުަވްސ ނުަވތަ ެއައށްއަހަރު އެއްީޓެގ އުމުރު ކޮމި  ،ހުސްވިއިރު 

އިލެކްޝަނުން ިއންތިޚާބުކުރެިވފަިއާވ މެންބަރަަކށް މެންބަރުކަމުަގއި ހުރެޭވނީ ުނާވނެެއެވ. ބައި މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކޮށްެގން

 ިރއްޔާ.ހިނަގމުންދާ ދައުރު ހަމަަވންދެނެެވ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަުޅަގނުޑ  ފުރުޞަތު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަށް ާތއީދުުކރުމުެގ ޝުކުރިއްާޔ. މަަޑެވލީ

 ލަން. ތިނަދޫ އުތުރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުާވ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ 

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ދާއިާރެގ  މަޑަެވލީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްާވަފއިާވ   ،ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި  މަޑަެވލީ

 ރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވްނ އެދެން. ޮގތުން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަ ޞްލާޙާ ުގޅޭއި

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މަޑަެވލި ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 79    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 76    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ދު: މެންަބރުންެގ އަދަަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ 

   76     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 39      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކޮމިޓީްނ   އި،މަރާސާކޮށް ނިންއިޞްލާޙު ެގަނއުމުެގ ބިލު ދި  ށްލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަ ؛ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޑަެވލީމަ

އެއީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  ؛ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު މަޑަެވލީ ،ހުށަހެޅި ރިޕޯޓަށް

ާހޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ . 87 ؛ޮގތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. އަދަދު  ުގޅޭ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްަވއި

ަވކި ޮގތަކަށް   ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް.މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް  77. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްީވ 79 :ދަދުއަ

މަށް . ފާްސުވމެންބަރުން 77 ަވަޑިއެގންނެީވވެ ނެތް. ޯވުޓގައި ަބިއެވރިެވސް މެންބަރަކު އިްއޒަތްތރި ޯވޓު ނުދެްއާވ 

ސިކުންތު  27ރީސެޓް ކޮށްލުމަށް ޓަކައި އެބަ  ސިސްޓަމު ޖެ.ފާސްވެއްޯވޓު. ީވމާ، މި އިޞްލާޙު  39 ބޭނުންަވނީ

( )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހުހައްޓަާވ!  އްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މައިކުތައް ުކޑަކޮށް ތިރިކޮށް ބަ އި  ންޖެހޭ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(ހޭދަކުރަ

ާވ! ދިުގ މާފުކުަރއް؛ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ. މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވނީ ދިުގ އިޞްލާޙެއް ދެން މި ަވނީ ތަންކޮޅެއް

މަޑަެވލީ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު  ،އަރުަވނީއަުޅަގނުޑ އަނެއްާކެވސް މި ފުރުޞަތު  އިޞްލާޙެއް ނޫން.

 .މަށްދިރާސާކޮށް ނިމުނު ޮގތުެގ ރިޯޕޓަށް ހުށަހަޅުއްަވން ބޭނުންފުޅުަވަޑއިަގންަނާވ އިޞްލާޙު ހުަށހަޅުއްަވއިދެްއުވ

 

 މަޑަެވލީ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ިއޞްލާުޙ ށް  ( އަދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު) 2010/7 ؛ނަންބަރު  ާގނޫނު

ޮގުތަގިއ އިތުުރކުރާ ައކުރު  ަވނަ މާއްާދެގ )ޅ(ގެ  59ެގނައުުމެގ ބިލަށް ހުށަހަޅާ ިއޞްލާޙު. ބުނެިވދިަޔ ާގނޫުނެގ 

 ،ަވނަ ނަންބަރާއިހަތަރު ،ަވނަ ނަންބަރާއިތިންމި މާއްދާެގ )ހ(ެގ  -)ޅ( 59އަންނަނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާުޙުކރުން. 

ރުމަށް ބާްއާވ ކުބުއޮތޯރިީޓެގ ޯބޑަށް އިންތިޚާ  ރމަންޓްަވލަރުން ލޯަކލް ަގަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ކައުންސިފަސް

 އިންތިޚާބު ބާއްާވނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކުން އެ ޮކމިޝަނުންނޭ. މިޮގތުން ބާއްާވ ފުރަތަމަ
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 ތިރީސްތާރީޚުން ފެށިެގން ާވުކރާ ހު މެންބަރުން ފުރަތަމަ އިންތިޚާބު މި ާގނޫނުެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކުެރޭވ ަކއުންސިލުެގ

 ދުަވސް ތެރޭަގއި ބާްއަވންާވެނެއެވ. 

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

 އީދުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު.ށް ތާޙަ ލާޞްއި  އަރުަވނީތުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަ

   ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ާވހަކަދެއްކެުވން:

 އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން.ށް ޙަލާޞް ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ އި ލީމަޑަެވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތިނަދޫ އުތުރު ާދއިރާެގ   ،އި ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވ  މަޑަެވލީދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު.  އާ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް ޮގތުން    ުގޅޭ  ޙާލާޞްތާއީދުކުރައްާވަފއިާވ އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  

 ދެްއުވން އެދެން.ޯވޓު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާންދާއިާރެގ  މަޑަެވލީ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 އަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރުރު ދާއިރާެގ ތިނަދޫ އުތު ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މެންބަރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ 

 78    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 77    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނު

   77     ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި 
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 39      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ  މަޑަެވލީ ،ންމާފައިާވ ރިޕޯޓަށްން ދިރާސާކޮށް ނިކޮމިޓީ ެގނައުމުެގ ބިލު ޙުލާޞްލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އި 

ތިނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ   ިއ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއން ފިރުޝާން ހުށަހަޅުއްަވ

އްެބިވ ހާޒިރުެވ ތި. 87؛ ކީލަ އަދަދަ ހުެގ ޖުމުމަޖިލީ ޮގތުން ނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ.  ުގޅޭ ޙާލާޞްތާއީދުކުރަްއާވފަިއާވ އި

ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް.  .މެންބަރުން 77 ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްީވ. 78؛ ކީމެންބަރުންެގ އަދަދަ

ީނ މަށް ބޭނުންަވުވފާސް . 77؛ ކީނެތް. ޯވުޓަގއި ަބއިެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަެވސް  މެންބަރަކު    ނުދެްއާވަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު

ށް ޯވޓަށް އެހުމުެގ ޙަލާޞްއަުޅަގނުޑ ދެން ޮއތް އި  ފާސްެވއްޖެ. )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު(  ޙުލާޞްމި އި   ޯވުޓ. އެހެްނީވމާ،  39

ުކޑަފަރީ ކައުންސިލުން އަުޅަގނަޑްށ  ؛ކުރީަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ އަރިހުަގއި ދަންނަާވލަން އެބައޮތް

މެދު އަުޅަގނޑުމެން މި  ަވއްކަން ިގނަެވެގން ެއކަމާ ރަުށގައި އެ ،ިސޓީެއއް ފޮނުާވފައި އެަބއޮތް އިކަންބޮޑުެވަލއްވަ 

 ،ލާމަރުކަޒީ ބިލު ފާްސުވމުން  ،ިވސްނުމެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް. އަޅުަގނޑު ުކޑަފަރީ ަކއުންސިލަށް ދަންނަަވން އޮތީ  މަޖިލީހުގައި

 ހެއްޓުމަށް ބަޔަކު ެގންުގޅުމަށް.ކައުންސިލުން އަމިއްލައަށް ރަށުެގ އަމަން ބެލެ  ،ދެއޭއެ ބިލު އެބަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ފުރުޞަތު

ޖަާވބުދޭނެ ބިލެއްެގ ޮގތުަގިއ  ، އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި ބިލު މިއީ ހަމަ ތިޔަ ިވދާޅުާވ ހުރިހާ އުނދަޫގތަކަކަށް އެހެންީވމާ

ުގޅޭ  އަުޅަގނޑު އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ ކުޑަފަރީ ކައުްނސިލުެގ މި ސިޓީ ކަމާ ،އެހެންނަމަެވސްއަޅުަގނޑު މި ދެކެނީ. 

هللا އަރުަވނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޓީއަށް ފޮނުާވނަން. ކޮމި

އެހެންީވމާ، އިްއޒަތްތެިރ  އް.ޙެލާޞްެގްނފައިަވނީ ަވރަށް ިދުގ އިޖެހިަވޑައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވން  ސަނީފަށް.

  ައޅުަގނޑު ައރުަވން.އްުވމުެގ ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުޙުލާޞްއި ށްމެންބަރަ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސަނީފް هللاޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ދެކުނުތިނަދޫ 

ްށ ( އަިދެވހިރާއްޖޭެގ އިާދރީ ދާއިރާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ ާގނޫނު) 2010/7`. ާގނޫނު ނަންބަރު 

ބުެނިވދިޔަ ާގނޫުނ އެްއޮގތަށް.  ން ދިރާސާކުރެިވފަިއާވ ނިންމުމާޓީ ެގަނއުމުެގ ިބލު މުޅި މަޖިލީހުން ކޮމިޙުލާޞްަވަނ އ8ި

ކައުންސިލަރުންެގ ާވޖިުބ  ކުުރން.ޙުލާޞްއަްނނަނިިވ ޮގތަށް އި ،ޙުލާޞްަވނަ އި 8ަވނަ މާއްދާައށް  62ނަންބަރު 

އި  މަސްއޫިލއްޔަތާ ެގ ުނަވަތ މޭޔަރެއްެގއެއްެވސް ކައުންސިލަެރއް ނުަވތަ ރައީެސއް -)ހ( 62އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުން. 

ނުަވތަ ިއހުމާލުާވނަމަ ނުަވތަ ކައުންިސލުެގ ބާރާއި ަވސީލަތްތަުކެގ  ،ނަމައަދާނުކުރެޭވ އެކަީށެގްނާވ ޮގެތްއަގއި ާވޖިބު 

ޚިލާފަްށ ކައުންސިލަެރއްެގ ޢަމަލުތައް  ނުަވތަ ކައުންސިލަރުްނެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑާ ،ބޭނުން ނަހަމަ ޮގތުަގއި ހިފާނަމަ
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 ،މެދު މެދު ނުަވތަ ރައީސުންނާ ދަ ކައުންސިލަރުންނާން އެފަމި މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގުތެގ މަތީ ،ބަހައްޓާނަމަ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި  -)ށ( އެެވ.މަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބެގންވެ ބާރު ލޯކަލް ަގަވރ އެޅުުމެގމެދު ފިޔަަވޅު މޭޔަރުންނާ

މަންޓް ލޯކަލް ަގަވރ  ކަމުެގ ަމޢުލޫމާތުކުރާ ރައީަސުކ ނުަވތަ މޭޔަރަކު  ނުަވތަ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދަ ކަމެއް ކައުންސިލަރަކު

އޮތޯިރޓީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަނޑައަުޅްއާވފަިއާވ ވަޒީުރެގ  މަންޓްލޯކަލް ަގަވރ ،ނަމަ އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބއްޖެ

އިންުކއަީރއެްއ  ޮގތް ދިރާާސކޮށް ބެލުމަށް  ކަން އޮތްްތތަކާއި ސަބަބުަތއް ދެެނަގތުމަށްޓަކައި ޙަޤީޤަެއކު ެއކަމެްއެގ  ޔާހުއްދަ

މި   ،މި މާއްދާެގ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ އިންކުއަރީ ހެދުމަށްފަހު -)ނ( .ްނ ހަދަންާވނޭމަންޓް އޮތޯރިޓީލޯކަލް ަގަވރ

  ...މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުާރ ފަދަ ކަމެއް ނުަވތަ

 

 ސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާ

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު   ނުާވނެ. ދެންެވްސ އުނަދޫގކުރަްއަވިއެގންޮގތަކަށް ޖެހިެގން އިން އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު އެއް 

ކޭ ދެން އަޅުަގނޑަށް ކީ  !އަޅުަގނޑު ބުނަނީ ކީއްެވެގންތޯ ބައެއް ބޭފުޅުން އައްަސާވ ކޭތަން މަދަރުސާއެ  ާގތުަގއި މި

ޖެިހެގން އިން ތިނަދޫ އަނެއް  އް ހުށަހަޅުއްަވން.ޙެލާޞްއެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އެ އުުޅއްަވނީ އި  ؟ދެންނެޭވނީ

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ދެކުނު ދާއިރެާގ  !. އެެހން ނުހައްދަާވކުރަްއަވނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ އުނދަޫގ އެ

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސަނީފް هللاޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު  ނުދެކުތިނަދޫ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަ ކަެމްއ  މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ ބަޔާންކުރާ އިްނކުއަީރއެއް ެހދުމަށްފަހު -)ނ(

ކަީށެގންާވ ސަބަބުެގ ފާނެ ކަމަށް ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް އެއިނުަވތަ ކަންތައްތަެކއް ހިނާގ ކަމަށް ނުަވތަ ހިނަގ

 މި އަށްޓީ މަންޓް އޮތޯރިއެ ފާހަަގކުރެުވނު ކަމެއް ރަނަގޅުކުރުމަށް ލޯކަލް ަގަވރ ،ނަމަ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފެނިއްޖެ

ަކއުންސިލަރަކަްށ ނުަވތަ ރައީސަކަށް ނުަވތަ  ންމި މާއްދާެގ )ނ( ގައިާވ ޮގތު -)ރ( ކައުންސިލުން އަންަގްނާވނެެއެވ.

މަސްއޫލިއްޔަާތއި ާވޖިބުތަްއ  ގެ ަކއުންސިލު ،ނުކޮށްޙުލާޞްކަްނކަން އި ެވސް އެ ންެއންުގމުކުރުމަށް ރަކަށް ރަނަގޅު މޭޔަ

މަ ާގނޫނީ އިމުން ބޭރުން ނަހަ  ލަތްަތކުެގ ބޭނުންސީކާއި ަވނުަވތަ ކައުންސިލަރުްނެގ ބާރުތަ ،އަދާނުކޮށް އިހުމާލުާވނަމަ

 ،ހައްޓާނަމަމަލުތައް ބަޢަލާފަށް ކައުންސިލަރުްނެގ ޚި ނުަވތަ ަކއުންސިލުެގ ސުލޫކީ މިންަގނޑާ ،ޮގތުަގއި ހިފާނަމަ

އެންުގމަށް ކައުންސިލަރުންެގ ުނަވަތ  ކުރުމަށްޙުލާޞްަތކުަގއި އެކަްނކަން އިއިންކުއަރީ ރިޕޯުޓަގއި ފާހަަގުކރެުވނު ކަންތައް

 ބަސް ރިޕޯޓެްއެގ ސިަފއިަގއި   ެގޮގތުން ކައުންސިލު   ުގޅޭ  ެއކަންަކމާ  ،ޮގާތއި  ކަންކަން ކުރި ރައީސުންެގ ނުަވތަ ޭމޔަރުންެގ  

ފަދަ ރިޕޯެޓއްެގ  މި މާއްދާގައި )ރ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ -)ބ( ލަްނާވނެެއެވ.އިްނ އެކުަލަވންޓް އޮތޯރިޓީމަލޯކަލް ަގަވރ

ކަންކަމަށް ޝާިމލުާވ ަކއުންސިލަރުން ނުަވތަ  ަގއި މިުދަވހަށްުވރެ ިދުގ ނޫން މުއްަދތެއްމަސް 3މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
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ކުރުމުެގ ބާރު ލޯަކލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިީޓއަށް ަވުގތީ ޮގތުން އެްއކިބާ  ންމަސްއޫިލއްޔަތު  ރައީސުން ނުަވަތ މޭޔަރުން މަާޤމުެގ

އެ  ،ޔަަވެޅއްެގ މަޢުލޫމާތުފި ކޮންމެ ެގ ދަށުން ކައުްނސިލަރުންނާ މެދު އަޅާމި މާްއދާގައި )ބ( -)ޅ( ލިބިެގންެވއެެވ.

ކުރަްނާވނެެއެވ. ޢުން ޝާއިމަންޓް އޮތޯިރޓީަގިއ ލޯކަލް ަގަވރިދެވހި ސަރުކާުރެގ ގެޒެޓު   ،ފިޔަަވެޅއް އެޅި ސަބަބު ަބޔާްނކޮށް

 ، ކޯރަމް ހަމަނުާވނަމަފިޔަަވެޅްއެގ ސަބަބުން ކައުްނސިލްެގމެދު ައާޅ    މި މާއްާދެގ )ބ( ެގ ދަުށން ކައުންސިލަރުންނާ  -)ކ(

ރަށު  ތައްއިންތިޒާމު ކެނޑުމެއް ނެތި ލިބޭނޭމެދުއެ ކައުންސިެލއްެގ ރަްށެވހިަކމުެގ ޚިދުމަތް އެ ކައުންސިލަރަކުން 

 ން ކައުންސިލާމަތީ  ޝްަވރާެގއަތޮޅު ކައުންސިލަރުްނެގ މަ  އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްާވ އަތޮުޅެގ  ،ކައުންސިލެއް ނަމަ

 ، ނަމަ   ެއ އަތޮޅެއް ނުަވތަ އެ ސިޓީެއްއ ނުަވތަ ކައުންސިލެއްއަދި  ހަާވލުކުރި ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖައްސަންާވނެެއެވ.

ހަާވލުކުރެިވފަިއާވ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މިކަން  ން ކަުއންސިލާމަޝްަވާރެގ މަތީ ެގލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 ރުންއުންސިލަކަ  ަގއިްއެގ ޮގތު ސެކްޓޯރިއަލް ްގރާންޓް ނުަވތަ ކޮންޑިޝަނަލް ްގރާންޓެ  -)އ( .ސަަވންާވނޭހަމަޖައް

ސަރުކާރުން ހިންާގ ަވކި ޕްރޮޖެކްެޓއް ނުަވތަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިންުގމަށް ކައުންސިލުން އިހުމާލުާވ ކަމަށް  މެދުެވރިކޮށް

އެކަން ބެލުމަށް ލޯކަލް ަގަވރމަންްޓ އޮތޯރިޓީއަށް ކުިރއަްށެގންދާ  ،އަކުން ފާހަަގކުެރިވއެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންާގ އިދާރާ 

ތަކެްއެގ އެ ޕްރޮޖެކްޓެްއ ނުަވތަ އެޕްރޮޖެކްޓު ،އިދާރާއަކަށް ައންގައިފިނަމަ ،އެފަދަ ކަމެއް ފާހަަގކުރެވި  ންއިންކުއަރީ

ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ދިއުުމެގ ބާުރ އެ އިދާާރއަކަށް ލިިބެގންެވެއެވ.ެގންކުރިއަށް  ހަާވުލކޮށް މަސައްކަތް މެނޭޖަރަކާ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދާއިރާެގ ދެކުނު ދެކުނު އަރުަވނީ ތިނަދޫ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އާ

ށް ތާއީދުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު. ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޙަލާޞްިވ އިދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއް

 ބަރު.މެން

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ާވހަކަދެއްކެުވން:

 އެ ހުށަހެޅި  ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،އަުޅަގނުޑެގ އަޚް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

 ށް އަުޅަގނޑު ާތއީދުުކރަން. ޙަލާޞްއި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ،ޖެހިެގން އިންނަ ޮގނޑީަގއި އިނެދެގން  ،ތާއީދު ބަލައިެގންފިން. އެހެންނަމަެވސް  ދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އާ

ތިނަދޫ ދެކުނު  ،އަރުަވނީ  މި ފުރުޞަތުަގނޑު މިހާރުުނަގނެޭވ. އަޅުޑެސްުކގައި އިންނަަވއިެގން ުއނދަޫގކުރުން ބަލައެއް
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ތިނަދޫ ުއތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްާވަފއިާވ  ިއ،ހުށަހަޅުއްަވދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މަށް.ދެްއުވޮގތުން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު ުގޅޭ ޙާލާޞްއި

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  ސަނީފް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދެކުނު ތިނަދޫ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ނީ ޢަބްދުލްމުޣު ބަރުމެން ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    އަދަދު:މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ 

 78    ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު: ހާޒިރުެވ

 75    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   75     ންބަރުންެގ އަދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެ

 38      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިާވ ރިޕޯޓަށް ެގނައުުމެގ ބިލު ކޮމިޓީޙު ލާޞްލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް އި

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްާވފަިއާވ   ިއ،ހަޅުއްަވހުށަ  ސަނީފްهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ޯވޓުަގއި  މެންބަރުން. 78 ތިއްެބވީ ަވޑަިއެގން ޒިރުެވހާ ހަށް ޮގތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީ ުގޅޭ ޙާލާޞްއި

ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓުނުެދއްާވ މެންބަރަކު   މެންަބރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދްއިވ މެންބަރަކު  75ބައިެވިރެވަވޑަިއަގތީ  

ޯވޓު. އެހެންީވމާ،   38ންަވނީ  ފާސްުވމަށް ބޭނު   ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން.  75ަވަޑއިެގންެނީވ  ެވސް ނެތް. ޯވުޓަގއި ަބއިެވިރވެ 

ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެިރ  އަރުަވނީ މަޑަެވލީފުރުޞަތުމި  އަޅުަގނޑު މިހާރު  ފާސްވެއްޖެ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(ޙުލާޞްމި އި

 އް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ޙެލާޞްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއަވނީ ރިޕޯަޓށް އި މެންބަރަށް.
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 ފިރުޝާން ާވހަކަދެްއެކުވން: ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރެގ މަޑަެވލީ

( ާގނޫނު  އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންުގމުެގ)  2010/7ރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ާގނޫނު ނަންބަ

ަވނަ މާއްދާ އަންނަިނިވ ޮގތަށް  77ބުނެިވދިަޔ ބިލުެގ  .ޙުލާ ޞްހުށަހަޅާ އި ެގަނއުމުެގ ބިަލށް އަުޅަގނޑުޙުލާޞްށް އި އަ

ލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑަްށ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ލޯކަ  59ަވނަ މާްއދާ. ބުނެިވދިޔަ ާގނޫނުެގ    77  ކުރުން.ޙުލާޞްއި

 ބުުކރާ މެންބަރުން އަދި މި ާގނޫުނެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކުެރޭވ ކަުއންސިލުެގ މެންބަރުން ހުާވކުރާ ކުރާ އަދި އިންތިޚާއްޔަންޢަ

ރާ އަދި ކުއްޔަންޢަކޮށް އަދި އިންތިޚާބުކޮށް ނިންމަންާވނޭ. އެފަދައިން ްއޔަންޢަތެރޭގައި  ުހގެ ދުަވ 30ތާރީޚުން ފެށިެގން 

މަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ޢަ ލުމާެއކު މި ާގނޫނަށް އިއެުކލަަވ އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރުން ހިމެނޭ ޮގތުން ބޯޑު އަލުން

 ޝުކުިރއްޔާ. ލާފަިއާވ ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑު އުުވީނއޭ.އިއެކުަލަވ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ  ކުރުމުެގ ފުރުޞަތު.އްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުލަނީ އިއިމިހާރު މި ހުޅުަވ  އަޅުަގނޑު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ ާވހަކަދެއްކެުވން:

 ން. އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަޑަެވލީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތިނަދޫ އުތުުރ  އި،ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވަ  ދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މަޑަެވލީއާ

ަގންނަާވ ތުން އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިަވޑައި ޮގ  ުގޅޭ  ޙާލާޞްދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރަްއާވފަިއާވ އި

 ދެްއުވން އެދެން.ޮގތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ދާއިާރެގ މަޑަެވލީ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ  މެންބަރު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 78    ެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރު

 76    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 01 ދު: ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަ

   76     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 39      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއީދުކުރައްާވަފއިާވ   އި،ހުށަހަޅުއްަވ  ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަޑަެވލީ

މެންބަރުން.  78ތިއްެބީވ  ހާޒިުރެވ. 87 ؛ލަ އަދަދަކީމުމަޖިލީހުެގ ޖުެގ ނަތީޖާ. ޮގތުން ނެުގުނ ޯވޓު ުގޅޭ ޙާލާޞްއި

އެްއ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ  މެންބަރުން. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ    76  ދެއްީވފެންނަ ކަމަށް ޯވޓު

ޯވޓު.  39ތެރި މެންބަރުން. ފާސްުވމަށް ބޭނުންަވނީ ިއއްޒަތް 76 ަގތީޯވުޓަގއި ބަިއެވރިެވަވަޑއި  މެންބަރު އެބައިންނެިވ.

)ބ( ަގިއ  ފާސްިވ އިޞްލާޙުގެ މި ދެންމެ  ،ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު( ހު ފާްސވެއްެޖ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަޙުލާޞްީވމާ، މި އި

ދިުގ ނޫން މުއްދަތަކަްށ   ުވރެދުަވހަށް މަސް  3ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ރިޕޯޓުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ  މި މާއްާދެގ )ރ( ަގއި   ؛ަވނީ  އެ

ލިއްޔަތުްނ ަވުގތީ ޮގތުން އޫީއސުން ނުަވތަ މޭޔަރުން މަޤާމުެގ މަސްަކުއންސިލަރުން ނުަވތަ ރައެ ކަްނކަމުަގއި ޝާމިލުިވ  

 ،އިޞްލާަޙކީމި ެގނެުވނު  ށް ނަެވއެެވ. އަުޅަގނޑުމެންއަށް ލިިބެގންކުރުމުެގ ބާރު ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީއެްއކިބާ

ކުެރޭވީތެވ ެއއީ ރަނަގޅު ޮގތެއް ނޫން ކަމަށް. އެހެންީވމާ، ކައުންސިލުެގ މެންބަރުން ަވކި  ބައެއް ބޭފުޅުން ިވދާޅުިވ މަޖިީލހަށް

އަުޑއައްަސާވފައި މި ިއޞްލާޙު މި   .އެ ބަސް ަވރަށް ފަހު ަވުގތެްއަގއި ެވސް ތި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން އައްުޑއެއްެސިވ

ލޯކަްލ  ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއަގތީ ،ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއަގތީ ެގންނެީވ.

އަދިެވސް ކައުންސިލަރަށް ފުރުޞަެތއް   ،ކުރުމަށްޢާޮގުތން މުޠާލި  ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ޮގތެްއ ނިންމީމާ އަދި އެކަމާ ުގޅޭ 

 މަޖިލީހަށް އޮތުމަށް. ދެން އެހެންނަމަެވސް، ބަެއްއ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ދިނުމުެގ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ޖާަގެއއް މި

ެވްސ އެްއޗެއްޯތ ެއއްޮގަތކަށްމި ބިުލަގިއ އޮީތ ކޮން  ،ކުރަމުން މި ައއި މަސަްއަކތް އޮިޅަވަޑއިެގންަފއި އޮތުމާއި

އުޅުުނ ަކއުންސިލަރުންނަށް ެގނެސްދޭން  ަގއިއަޅުަގނޑުމެން ކުރީ  ،ކަންކަމުެގ ސަބަބުން  މި އެންމެ  ،އެނިގަވަޑއިނުަގތުާމއި

ކުރާކަށް ނޫން ބިލުަގިއ މި މަޖިލީހުން ކައުންސިލަރުން ަވކި  ،ޙަޤީޤަތަކީ  .ެގނެިވއޮތީ ނު  އިތުރު ސަލާމަތްތެރިކަން މިހާރު މި
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 .ކުެރޭވ ޮގތަށް އޮތޯރިޓީން ަވކިލޯކަލް ަގަވރމަންޓް    ،ކުާރ ޮގތަށް. ކުރީަގއި ެވސް ޮއންނަނީ އެލް.ޖީ.އޭއިން ަވކިހުށަހެޅުނީކީ

ކުރަން ނިންމުނީމާ އަދި އިތުރަށް މި ތަނުަގއި މަންޓް އޮތޯރިޓީން ަވކިލޯކަލް ަގަވރ ،ޙެްއެގ ޮގުތގައި ެގެނުވނީއިޞްލާ

އެކަމާ ުގޅޭ ޮގތުން ބަހުސެއް ކުރުމުެގ ޖާަގ ކައުންސިލުތަކަްށ ދިނުމަށް. ދެން އެހެންނަމަެވސް، މި ކަމެއް އެޮގތަކަްށ 

. ނޫނު ފާސްކުރެިވފަާގކުރެޭވ ޮގތަށް އަނެއްާކެވސް އަށް ކައުންސިލަުރން ަވކިއެލް.ޖީ.އޭ ،އޮތީ މިހާރު މި  .ދިޔަމެެވނު

ތަްއ އިރާރީ ދާއިދާދިެވިހރާއްޖޭެގ ) 72010/7ނޫނު ނަންބަރު ާގ ޮގތުން. ުގޅޭ ކުުރމާަސސްޕެންޑު !ފުކުރައްާވމާ

މުނު ޮގތުެގ ރިޕޯުޓ ކޮށް ނިސާބިލު، ކޮމިޓީން ދިރާ ކުރުމުެގ  ޙު އިޞްލާ ށްނޫނަާގ  ،ޮގތުން  ުގޅޭ  ނު(އާނޫާގކުރުމުެގ  މަރުކަޒުލާ

މި އިޞްލާޙު   .ފަހު އިޞްލާޙު މިއީ އެންމެ .ެގ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުަވނަ މާއްާދެގ )ނ( 93ަގާވއިދުެގ 

 .ަވޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުތްތެރި އިްއޒަ ާދއިރާގެ  އުނޫގފާރުދެްއާވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅުއްަވއި

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ަވޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އުނޫގފާރު

މާއްދާެއއް އިތުރުކޮްށ އަންނަިނިވ ޮގތަށް  ަވނަ މާއްދާެގ ޮގތުަގއި އިތުރުކުާރ މާއްދާެގ ފަހަތަށް    2-56ބުނެިވދިޔަ ޤާނޫނުެގ  

ޮގތުްނ   ޢީޠަބީަތ  ަވދުރަތީ ޮގތުން ނުުގ  -)ހ(  3-756 ބޭނުންުކރުން.  ޞްޞާތިޚްެގ އިތަރުތީބުކުރުން. ކައުްނސިލުނަންބަރު  

 ޞް ޞާތިޚްއި  ަވކި ކައުންސިލެްއެގ  ތައްއްދުހަތަންތަން ފިޔަަވިއ ެއހެނިހެން ސަރަޓަކައި ަރއްކާތެިރކުރަންޖެހޭ  ދެމެހެއްޓުމަށް

ުނާވ ކަންކަން އިތުުރ ކަނަޑއަޅާފައި ކަމުަގއިނޫނަކުްނ މަނާ ކަމެއް ާގަގއި އެ ތަންތަނު ،ކަމުގައި ކަނަޑއެޅިފައި ިވޔަސް 

ދާއިރާެއއްަގއި   ެއްއެވސް ފަރާތަކުން ފުޅާ  -ކާ ނުލާ ކުރުުމެގ ޙައްުޤ ދިެވހި ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް ިލބިެގންެވއެެވ. )ށ(ޔަހުއްދަ

އެ ކަމަށް ހުއްދަ ހޯދުމާއި އެތަނުން ެއކަށީެގްނާވ   ، ބޭނުންކުރާ ނަމަޞް ޞާތިޚްކުރެޭވ ިވޔަފާރި ބޭނުމަކަށް ކަުއންސިލުެގ އި

 ނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެެވ. ާގތަކުން ނެުގަމކަށް މި އެއް ަކއުންސިލުފީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ތާއީދުކުރުމުެގ ފުރުޞަުތ އަޅުަގނޑު ހުޅުާވލަން އިްޞލާޙަށް އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އަލިފުށީ

 އުނޫގފާރު ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްިވ ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުަރން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަލިފުށީ،  އި އުނޫގާފރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވ  ޝުކުރިއްޔާ. މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  އަލިފުށީ

ޮގތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންނަާވ  އްިވ އިޞްލާޙާ ުގޅޭތާއީދުކުރެމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ 
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 ން އެއީ ކުޑަފަރީ .ާވހަކަެއއް ދަންނަާވަލންޖެހޭ އެބަ ައޅުަގނޑު މި ޯވޓު ނެެގމުންދާއިރުަގއިޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. 

 ،ބައޮތް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިަގނުޑ ދެންމެ މިތާ ދަންނަވައިފިން. ދެންނެީވމާ އަުޅަގނޑަްށ އެ ރާ ާވހަކަ އަޅު ކުަވްއކަން

މިހާރު ހުންނެީވ މާލޭަގއޭ.   ،އެހާ ކަންބޮެޑްއ ނުެވއޭ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުރައްޔިތުން އެކަމަކާ    ން މިހާރު ކުޑަފަރީމަނަދޫ

ކުޑަފަރީ  .ުޅަގނޑަށް ހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ޮގތަށް މިދެންނެީވއަ .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ނޫން

މިހާރު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުންނީެވ މާލޭަގއޭ. އެހެްނީވމާ، ކުަޑ   .ރައްޔިތުން ަވރަށް ކަންބޮުޑޭވ ަވްއކަމުެގ ކަންތަުކަގއި 

 ލުޔެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިްއޖެ ކަމަށް ަވނީ. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

  ަވޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ އުނޫގފާރު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އަލިފުށީ ތާއީދުކުރެްއިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 77    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   77     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 39      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް             ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަށް  (ނޫނުާގ  ުއސޫލުން ހިންުގމުެގމަރުކަޒީތައް ލާިއރާރީ ދާއިދާދިެވހިރާއްޖޭެގ ) 2010/7ާގނޫނު ނަންބަރު 

ަވނަ މާއްދާެގ 2-56  ނޫނުެގ، ާގޮގތުެގ ރިޕޯޓާ ުގުޅަވއި ންމެިވ  ކޮށް ނި ސާކޮމިޓީން ދިރާލާަމރުކަޒީ  ެގަނއުމުެގ ބިލު،  ޙުއިޞްލާ

، އަލިފުށީ ދާއިރާެގ އިއުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު ހުށަހަޅުއްވަ  ،ޮގތުަގއި އިތުުރކުރުމަށް

މަޖިލީހުެގ  .ޮގތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްާވފަިއާވ އިޞްލާޙާ ުގޅޭ



97 

 

؛ ކީފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 78؛ ކީހާޒިުރެވ ތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީދަދަލަ އަޖުމު

ނެތް. ޯވުޓަގއި ެވސް މެންަބރަކު  ނުދެއްާވ. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓ77ު

 އެހެންީވމާ، މި އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ.ޯވޓު.  39ނީ މަށް ބޭނުންަވުވފާސް. މެންބަރުން 77ީވ  ަވޑަިއެގންނެ ބައިެވިރވެ 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުަގނޑު މި އަހަނީ

ލުން ހިންުގުމެގ ސޫމަރުކަޒީ އުތައް ލާއިރާރީ ދާއިދާެވހިރާްއޖޭެގ ދި) 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ާގ ،ހުށާހަޅުއްވާ  ނިޔާޒް

ށް މަޖިލީހުން ެގންނެިވ ޮގތަ ކޮށް ނިންމިސާމަރުކަޒީ ޮކމިޓީން ދިރާެގނައުމުެގ ބިލު، ލާޙު އިޞްލާ އަށް (ނޫނުާގ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަްށ ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.  އިޞްލާޙުތަކާެއކު ފާސްކުރުމާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  ނިޔާޒް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅުމާލެ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 78    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 76    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   76     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 39      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް             ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 2010/7ނޫނު ނަންބަރު ާގ ،ހަޅުއްާވހުށަ މެންަބރު ޢަލީ ނިޔާޒްިއއްޒަތްތެރި ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

މަރުކަޒީ ެގނައުުމެގ ބިލު، ލާުޙ އިޞްލާ އަށް   (ނޫނުާގލުން ހިންުގމުެގ  ސޫމަރުކަީޒ އު ަތއް ލާއިރާރީ ދާ އިދާދިެވހިރާއްޖޭެގ  )

ޮގތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.    ުގޅޭ  ޖިލީހުން ެގންނެިވ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމާށް މަޮގތަ  ކޮށް ނިންމި ސާކޮމިޓީން ދިރާ

ފެންނަ ަކމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ . 78؛ ކީ ހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަުރންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމު

މަށް  ުވމެންބަރަކު ނެތް. ފާސް ެދއްާވނުޮގތަކަށް ޯވޓުނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި . 76؛ ކީއަދަދަ
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 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

މާލުމުެގ ކުރީަގިއ ތިޔަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު މިއަދުެގ ޖަލްސާ ނިން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން ިތ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  ށްތަމެންބަރުން މި ބިލުެގ މަސައްކަތުަގއި ތި ކުރެްއިވ މަަސްއކަ

ތި ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު  ލިްސކަމާއެކު ޚާައށް ޝުކުރުެވިރާވނެ. އަދި އަުޅަގނުޑެގ ހިތުެގ ދާއިރާެގ ަރއްޔިތުން އިންތިހާ

ކުރު ދަންނަަވން. ޝު  ،އަށް ަވރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަަވންދަންނަަވން. އަުޅަގނޑު މިކަުމގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ައދި އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރެއިްނ   ،ބިލުެގ ާގތްަގނަޑކަށް ކޮންމެ މާއްދާއަީކ ެވސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެވްސ ބައްަލާވފައި

މި ބިލަށް ެގނެިވަފއި ހުރި ިޚޔާލުތަކާ ެއްއޮގތަށް މި ބިލު  ،މަށްފަހުްއުވމަޝްަވާރކުރެަގއި އެކީ  ަވރަށް ިގނަ ބޭފުޅުންނާ

އޮފީުހގައި މި މަަސއްކަްތކުރެިވ ެއ އޮފީހުެގ ޕޮލިސީ ކޮމިޓީެގ  ގެ ދިަޔއީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަރުމާކުރެިވެގން މި

ދިނެތި މަސައްކަތްކޮށްދެްއިވ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަަވން. އެ ބޭފުޅުން މިކަމުގައި އަވަ 

 ޓިކު ޕާީޓެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެއަދި ިދެވހި  .އެކުަގއި މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނާ

ލުމުަގއި ނިހާޔަތަށް އިދައުަލތުެގ ަވޒީރުން ެވސް ބިލު އެކުަލަވ. އެުކގައި ެވސް އެ ބޭފުޅުްނ މަސައްކަތްކޮށްެދއްިވ

އި ަވރަށް ބޮޑަށް ާޚއްަޞ ޮގތެްއގައި ސީދާ ކަމާ ުގޭޅ ަވޒީރުންެގ މަަސއްކަތްޕުޅުަތއް މިކަމުަގ .މަސައްކަތްކޮށްެދއްިވ

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގޭވ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުެގ މަސައްކަްތތަކަށް އެ މިނިސްޓަރަށް ެވސް އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް 

އަށް ދާން ނިންމާފަިއ ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަުޅަގނުޑމެންނަށް އަދި މިއަދު ުޗއްީޓއަށް ދެޭވކަށް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެްނ ޗުއްޓީ 

ާވ ހޮނިހިރު  2019ބަރު ންިޑސެ 7ަވނަ ދުަވހު. ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  7 މަހުން ބަރުންަވނީ ޑިސެ މި

  ދުަވހު.
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