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 (هللاއީވާ ޢަބްދު ރައީސްނައިބު  ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަސް ޅީކާއެ ގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19
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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللا لوسر الم علىالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުން. ރަސްމީ ސަލާމުގައި ިތއްބެވީ ދެ މެ .މެްނބަރުން ިއއްޒަތްތެރި 36 ބެވީތިއް ންވަަޑިއގެާހޒިރުވެ  ވަގުތުމި 

 ެވސް މެންބަރަކު ނެތް.އްަގއި ެއއްދަތުރުފުޅެ

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/41/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ހޭ ގަރާރު ޖެ މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަން . 6
 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ސައިން ޙުސާން ޙިކުރަންޖެހޭ ގަރާރެއް އެބައޮތް. އެއީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ތަޢާރުފުމިއަދު މަޖިލީހަށް 

 ތަކާ ޒާމުާވ ެއްއބަސްވުންތަުކގެ ދަށުން އަާދުކރަންޖެހޭ މާލީ އިލްތި އެކު ފަރާތްތަކާ  ދައުލަތުްނ އެކި ،ވާއި ހުށަހަޅުއްވާފަ
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ހުށަހަޅާ ގަރާުރގެ  އިަލއިކުރުމަްށ ޮގވައިމުޤާުނވާނެ ުއސޫލެްއ ބުރަ ށްދައުލަތަ ،ކޮށްޢާމެދު ގެންގުޭޅ ުއސޫލުތައް ުމރާޖަ

 ޔުން އަުޅގަނޑު މި ިއއްވީ.ތަމަ ކިގެ ފުރަގަރާރު އެފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. 

 

 ސުވާލު . 5

 

 :ންވުކެ އް ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަކު ކުަރއްާވ ސުވާލުން.  ފަށަނީ ސަރުކާުރެގ ަވޒީރަކާ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މަަސްއކަތް މި

ެއުކ ލީހުގެ ގަާވއިދު ފާސްކުރުމާއިްއޔެ އަުޅގަނޑުމެން މަޖި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

. މިހާރު މިނެޓު 15ކުޑަ ބަދަލެްއ އައިއްސި. ކުީރަގއި އޮންނަނީ  ށްކުރުމަށް ލިބިވަަޑއިގަްނނަވާ ވަގުތަވާލުސު

ސުވާލު ކުރެްއވުމަށް. ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  ވަޒީރާ މިނެޓު 20ލަ ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ ޖުމު

. ސިކުްނތު 45. މިހާރު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ ސިކުންތު 30ންނަވަނީ ގަިއ ލިބިވަޑަިއގަކުެރއްވުމަށް ކުރީ ސުވާލު

ވުމުގެ ކުރިން ކުެރއްވުމަށް ުފރުޞަތު އެރު ސުވާލު ށްމަޑުއްވަީރ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އާދަމް ަޝރީފަ

ންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޙަބާ ދަބޮޑަށް މަ އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ވަޒީަރށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަރަށް

 ކުެރއްވުން އެދެން. ސުވާލު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

ސުވާުލ  ބޮޑަްށ މަރުޙަބާ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ. ައޅުގަނުޑގެ ށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަދި ވަރަ

ކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅުްއވަމުން ވެްސ އަޅު ތްތެރި މިނިސްޓަރުދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އިްއޒަ ޖުލަިއ. މި 18ފޮނުވާފައިވަނީ 

ލުއިކަމެއް ލިބިފައިވަީނ.  ބޮޑު އަޅުގަނުޑގެ ސުވާލަށް ވަރަށް ،މަސައްކަތަށް މި ،ބޮޑަށް އުފާކުރަން ވަރަށްއަޅުގަނޑު 

ދަންނަވަން. އަދި މަނިކުފާނަށް ވެސް  ބޮޑަށް ޝުކުރު އެކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަަރށް

ކުރަނީ މަޑުްއވަރީަގއި ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ ނިޔާ ދަންނަވަން. އެއީ ައޅުގަނޑު ުސވާލު މި އަމާޒުހުބޮޑަށް ތަ ވަރަށް

 ެރވުނު ސޮއިކު އިގަިއ އިއްެޔގަ މިހާރު އެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އެގްރިމެންޓު  ،ވެފައި ށްކަމަ ށްމަޝްރޫޢަ

ޓަކަިއ އަުޅގަނުޑ ެއކަމަށް ާމ،އިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތިލަވެފައި އެބައޮތް. އެހެންވީއާކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީޑި 

 އަދި މަނިކުފާނަށް ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދަންނަވަމުން ބޮޑަށް ޝުކުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަަރށް

 ށްމަސައްކަތަ އެ ؟އަހަރުގެ ތެޭރގައި ފެށޭނެތޯ މަލީ މަސައްކަތް މިޢަބަނދަރުގެ  އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ މަުޑްއވަރީ

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކުެރިވފައިވޭތޯ. ވަރަށްބޭނުންވާ ފައިސާ ސެިކއޮ
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 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޗަރ މުޙައްަމދު އަސްލަމް. ިއްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރ އޮފް ޭނޝަނަލް އެންޑް ޕްލޭނިންގ އިންފްރާސްޓްރަކް؛ ވަޒީރު 

 މިނެޓް ސުާވލަށް ޖަވާބު އެރުްއވުމަށް.  7ިބވަަޑއިގަްނނަވާނީ ޖުމްލަ ވަޒީރު. ވަޒީރަށް ލި

 

 ރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންފްރާސްޓް އެންޑް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

ވަރަށް  ،ންބަރު ކުރެްއިވ ުސވާލުަގއި ވިދާުޅވިހެންޑުްއވަރީ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަ

 ނުހުއްޓި ކޮންމެ ދުވަަހކު ވެސްހަމަ އޮްތ ސުވާލެއް. ދެން ސަރުކާުރެގ މަސައްކަތްތަްއ  ކުރީަގއި ކުަރއްވާަފއި

ގޮއްސަ އޮތީ. ކަށް ީށގެންާވ މިންވަރަޕްރޮގްރެސް އެންމެ އެކަ ، މިހާތަނަށް އައިއިރު މީގެހިނގަމުންދޭ. އެހެންވީމާ

ސަރުކާރުން އަބަދުވެްސ ހުރިހާ ވުޒާރާތަކުން ވެްސ  ،ވަންޏާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޢުދެްއ ވެވަަޑިއގެންފި ކަމަށް

، އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެހެންވީމާ ގެންދަނީ. މިކަތްތަެކއް އަުޅގަނުޑމެން ކުރަމުންއޮްނނަ މަސައްކުރުމަށް އެކަމެއް ފުރިހަމަ

ތެރޭެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުންފަހަރު މަތި ބުގެ ކެންޕޭނުގެ ތެރޭގައި ައދި އެކިޚާ ކޮށް ރިޔާސީ އިންތިޞަޚާއް

ހުރި  ކުރައްވާަފއި ޮކށްދެއްވަން ވިދާުޅވެފައިބައްދަލު ޒިޔާރަްތތަކުަގއި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިުތންނާރަށްތަކަށް ކުރައްވާ 

 އެ  އިކުރުމުގެ ތެރޭގައި ަމޑުްއވަީރގަތަށް ކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ގޮ ވިދާުޅވެފަިއ ޮއތްކަންތައްތަްއ 

ްށ ވެވަަޑއިގެންަފއިާވތީ އެ މަސައްކަތް އެގޮތަކުރުމަށް ވަޢުދުގެ ބަނދަރަކަށް ބަނދަރު ބޮޑުފޫޓު 1200ވިދާޅުވިހެން 

މަސައްކަުތގެ  ން މިހާރު ވަނީ އެނޑުމެއަުޅގަ ފާހަަގކުރެްއވިހެން އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ވެސް އެ އި،ކުރުމަށް ނިންމަ

 65ލަްއކަ  6 މިލިއަން 68 ،ގެ ައގަކީލަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމު. މަސައްކަުތގެ ެއގްރިމެންޓުގައި ސޮިއކޮށްފައެގްރިމެންޓު 

ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި މަސަްއކަތް ެއކީަގއި ނިމިގެންދާނެ. ދެން މަސް 20ކަށް ހާސް ރުފިޔާ. މުއްދަތަކަށް ގާތްގަނޑަ

ަނާގ  ންލަ ކޮންނަހާރބަރ ބޭސިންގއެއް. ޖުމު ،ގެ ބަނދަރުފޫޓު 300 ފޫޓު 1200ހިމެނިފައިވަީނ  ގައިއްކަތު މަސަ

ިއ ްއގަުމގަމީޓަރު. އެ 411ލަ ދިގުމިނަކީ ތޮށީގެ ޖުމުމީޓަރަށް އަރާނެ. ބޭރުިކއުބިކް 73000ވެލީގެ އަދަދު 

ެއއީ  ،ެއްއގެ ގޮތުަގއިްކވޭމީޓަރު. ވޯ 566ތުަގއި އަދި ެއއްގަމު ޮތށީގެ ގޮ، މީޓަރު 135ރިވެޓްމެންޓެްއގެ ގޮތުަގއި 

ބައްތީެގ ބަނދަރު ،ެގ ގޮުތގައި ެއއް ހެދޭނެ. ހާރބަރ ލައިޓު ކްވޭ މީޓަުރގެ ވޯ އަކަ 2825ގުޅިގެން ެއއްގަުމގަިއ  ބަނދަރާ

ިއ މިހާރު ބަނދަރުތައް ހެދެމުންދާ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ގިނަ ބަނދަރުތަކުގައަދި  ،ބައްތި  29ގޮތުަގއި 

މީޓަރުގެ ރޭމްޕެއް ހެދިފައި  11x11މާ . އެހެންވީކުެރވޭ ގޮތަށް ރޭމްޕެްއ ހަދަންކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ކޮުޅވެްއޓި ގާތް

ރުގައި ބަނދަ ސްއީސް އަދި ނޭވިގޭަޝން ލައިޓްރިންގ ބޮމޫ 14ގޮތުަގއި  ގެއީސްރިންގ ބޮހުންނާނެ. މޫ

ގެ ތެޭރގަިއ މަަސއްކަުތގެ ސްކޯޕު ،ގެ ތެރޭަގއި ސްކޯޕުބަނދަރުގެ ،ހަރުކުރެވިގެންދާނެ. ައޅުގަނުޑ މިދަންނަވާލީ

ިމ  ގައިަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު 2019 ،ބެހޭ ގޮތުން ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި ދެން ބަޖެޓާހިމެނިގެންދާނެ މަސައްކަތްތައް. 

 އެބަ ބޭނުންވޭ. ، އަދި ހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު ލާރިމިލިއަން. ެއހެންވީމާ 15 ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑަެއޅިފައި ޮއތް އަދަދަކީ
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ވަަރކަށް މަސް  5އެީކގަިއ މިއަހަރުގެ ާބކީ އޮތީ އަިދ  މަސް ދެވިަފއި ޮއތުމާ 20ލަ މަަސއްކަތަްށ ޖުމު ،އެހެންނަމަވެސް

ޖެހޭނީ. ގެންދަންށް އަަމސައްކަތް ކުރި ގެން ގެ ތެރޭަގއި ހިމަނައިބާކީ ހުރި ފަިއސާ މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  ،ވާތީ ކަމަށް

ލަ ބަނދަރުގެ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖުމު .ރުްނގެ ސަމާލުކަމަށް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަންރި މެންބައިއްޒަތްތެދެން 

ރުފިާޔގެ މަަސއްކަްތ. ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިލިއަން  563ލަ މަސައްކަުތގެ ގޮތުަގއި ބަޖެުޓަގއި ހިމެނިފައިވަީނ ޖުމު

މިލިއަން ރުިފޔާއަްށވުެރ  600ލަ އަދަދު  ޖުމުކަތްތަކުގެ ހުރި މަސައް  ަގއި ސޮއިކުެރވިފައި މިހާތަނަށް ކޮންޓްރެކްޓު

ގަިއ ޓު ކޮންޓްެރކް ގައި ޮސއިކުެރވުނަސް އަހަުރގެ ތެރޭގައިކޮންޓްރެކްޓު  ،ގޮއްިސ. އެހެންނަމަވެސްމައްޗަށް އަަރއިގެން 

 ގައި ހިމަނާފައިކުރަނީ ބަޖެޓުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި އަންދާޒާ  ެއއްެވގެން ނުސްސޮއިކުެރވޭ އަދަދު އެީކގައި ޑިސްޕާ

ސްމެންޓް ދޭތެރޭގެ އަދަދަކަށް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ޑިސްޕާ އ80ާާއއި % 75ހުރި އަދަދުގެ ގާތްގަނަޑކަްށ %

ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމެއް.  ކީ ހަމަ ސީދާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މިންަވރާސްމެންޓަގެންދެވޭނެ. ދެން ޑިސްޕާށް އަކުރި

ްވވާީނ ސައްކަތުގެ ގޮުތގައި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އެޗީ ރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަ، އަުޅގަނޑުމެން މި ގަބޫލުކުއެހެންވީމާ

އް ނުބަލަްނ. ވާނެ ކަަމަކށް އަޅުގަނޑެވްއަށް މަސައްކަތް ެއޗީ  100އަށޭ. %80ގާތްގަނޑަކަށް %

 ވަރަށްނީ. ދެކެ ވްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މިަހމައަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް އެޗީ  އ80ާ% ،އެހެންނަމަވެސް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެްއވި މެންބަރު މަޑުއްވަރީ ވަނީ ުސާވލުއަރު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މި ؛ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު. އިތުރު ސުވާލު

 ށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މް ޝަރީފްގެ މެންބަރު އާދަމަޑުއްވަރީ ާދއިރާ

ތާގެ ތެރޭގައި ހަފުނިމިދިޔަ  މަނިކުފާނު  ،ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްެތރި މިނިސްޓަރު ވަރަށް

 ދަށުން. ތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އުފެއްދުމަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލގެމާލެ ،ކުރަްއވާފައި އެަބއޮތްލާންޢުއި

 1ކުރަން ން ނައިފަރަށް ދަތުރުމަޑުްއވަރީ ،އްޔާ ވެއްޖެ މަޑުއްވަީރ ދާއިރާއަށް ވިސްނައިފި ކަަމށް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މަކީ އަުޅގަނުޑ ހޫލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހުށަހަޅުްއވާފަިއ އޮތް މަފް ،މަކީހޫގިނަ ވަގުތު ނަގާ. މި މަފްގަިޑއިރަށްވުރެ 

ދާއިާރއަށް ފާހަގަކުެރވޭ  އެ ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް .. އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރއްމެހޫކުރާ މަފްވަރަށް ތާއީދު

އަުޅގަނޑު ދެން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް ބޮޑަްށ  ، ެވސްކަމުގައި ވިަޔސްާޚއްސަކޮށް އަތޮަޅށް ބެލި ،ގޮތުަގއި

ނަ ބަޔަކު ދިރިުއޅެންޖެހޭއިރު މުސްތަޤުބަލުގަިއ ގި  ކުރަންޖެހުމަކީ ދުރުން އެހާ ދުރަށް ދަތުރުފޯކަސްކުރާތީެވ މަޑުްއވަރީ

 .އޭގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ތަކުލީުފތަކެއް އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް..
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އެރުވުުމެގ ކުރިން އަުޅގަނޑު އިތުުރ ސުވާލު ކުެރއްވުމަށް އެހެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ވަޒީރަށް ފުރުޞަތު 

 ަވޒީރު ޖަވާބުދެްއުވން އެދެން.  ހުޅުވާލަން.

 

 ކެވުން:އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެއް އެންޑް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

ކަމުގައި ވިަޔސް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލު ފުރިހަމަ ނުވި

ކުރަްއވަނީ. މިދިޔަ ހުކުރު ކަން ސުާވލުކަމަކާ މެންބަރު ކޮންސް ވަަރކަށް ސާފުވެއްޖެ އިްއޒަތްތެރިއަޅުގަނޑަށް ކޮންމެވެ

 ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން ލްޝަޖޭގެ އެންމެންނަށް ވެސް ފެންނާނެ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕެދުވަހު އަޅުގަނޑު މުޅި ރާއް

 ލް ޝަކަން ނިންމާފައި ަބއެއް ފަރާތްތަކަްށ ސްޕެއެ ،ގަުކރެވުނުތެރޭގައި  ައޅުގަނޑަްށ ފާހަދިނިން. ދެން އޭގެހުށަހަޅާލަ

 ،ތަކުން ވެސް އަުޅގަނޑަށް ފެނުނީއާފައި ހުރިކަން. މީޑި ބެހޭ ގޮތުން ފުދޭވަަރކަށް ބޮޑެތި އޮޅުންތައް އަރާ  ޕްލޭނާ

ން އްޤީކުރަކަށް ތަރަރީޖަނަ 5 ،ކުރަންއްދަކަށް ބަާހލައިގެން ތަރައްޤީ ހަސަރަ 5އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްެޖ 

 އިންގަޝަލް ޕްލޭނޫން އިނގޭތޯ. ިދވެހިރާއްެޖ ތަރައްޤީކުރަން އަުޅގަނޑުެމން ސްޕެކުރާ ވާހަކަ. އެހެެނއްމަސައްކަތް

ަލއިްޓ ސެޓެ 6އި އަދި ސަބް ރީޖަނާ 9 ،އިމެއިްނ ރީޖަނާ 5 ،އި ހިމަނާފައި އޮތީ ސެންޓްރަލް އެއް ރީޖަނާ

އް އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ސަބް ރީޖަނެ. ، ރތަންތަން ރުބައިވަ ،ރްސގެ ގޮުތގައި. އެެހންވީމާކްލަސްޗަ

ކަންތައްތަކެްއކަްނ ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގެްނ ންތަކަށް ލިބޭނީ ކޮންތަކާއި ސަބް ރީޖަހިމެނިގެންދާނެ. ދެން ރީޖަން 

ކަށް ރީޖަނަ ންތަކުގައި. ދެން ސަބް ރީޖަނުއި ރީޖަންބޮޑު ތަފާތެއް ނުހުންނާނެ ސަބް ރީޖަނާ  ހުންނާނެ. މާ 

މެއް ފެއްޓޭ ހިސާބު. ަކމެއް ހުއްޓޭ ހިސާބެއް ނޫން. މިއީ ކަ ިދޔުމަށް އެްއވެސް ުހރަހެއް ވެސް ނެތް. މިއީކީއިކުރިއަރަ

ކޮށް ހަމަ ޞަޚާއް ، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްއެހެންވީމާ  ،ކުރަން ތުދެން އަޅުގަނޑު ގަސް

 ައޅުގަނޑު އެދެން .އް ބާއްވަންގޮތް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ސެޝަނެ ކަންކަން ހުރި ގޮތުންބެހޭ   ޕްލޭނާލްޝަސްޕެ

 ކޮށްދެްއވުމަށް. ގައި ެއަކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެސިިލޓޭޓްއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްޔާ ވަޒީރު. ަވޒީރު ެއދިވަަޑއިގެންެނވިހާ އަވަހަކަށް އިރާދަކުރެއް 

 هللا. ކޮށްދޭނަން. ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުތިޒާމު ތެރެއިން ތިކަންކަން އިން

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا  މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު
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 ބަނދަރުގެ ފައިކަީށގެ އިދޭ ހުސްތަންކޮޅެއް. އިންނާތީ މިހާރު ބަނދަރަށް ވަންނަ ނެރު ުރގެ ފަންޝުކުރިއްާޔ. ނޮޅިވަރަ

 ؟ތޯ ކައިރި މުސްތަުޤބަލެއްަގއިތްއްެލއް އެަބއޮޙަ ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ތިލަަވމުން. މިކަމަށް އެއްވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:އެންޑް ންގ ޕްލޭނިމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

ވިދާުޅާވ  ފަރުެގ އެ ންޮނޅިވަރަ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ކުެރްއވި ުސވާލުަގއި

ައޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އަންަނ  .ކަށްއެކަން ކުރުމަ .ރުގެ ބަެޖޓުގަިއ ނެތް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުއަހަ މި ށް،ކަންތަކަ

ދެމުން އަުޅގަނުޑ އެީކގަިއ މި ުސާވލަށް ޖަވާބު. ައދި ހަމަ އެއާ ންގެ ތެޭރގަިއ ހިމަނައިގެން އެކަން ކުރައަހަރުގެ ބަޖެޓު 

ބަނދަރުގެ ތޮށި  އި،ހަދަވާލަން އޮތް ވާހަކަެއއް އެބައޮތް. ބަނދަރުމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަ

ކަްނކަން  ، މިއި، ނެުރގެ ފަިއކަީށގެ ދިގުިމން ނިންމައިބޮޑު ހިލަިއގެ ަސއިޒު ނިންމަ  ިއ،ންމަންނަންވީ ގޮތް ނިހު

 ރަްއޔިތުން ރަށުގެ ،ގިަނއިން ދިމާވާ މަްއސަލައެއް  ކުރަނީ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން. އިންޖިނިއަރުން. އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް

އަޅުގަނޑު އިންޖިނިއަރުްނ  ށް އެބަ ފޮނުއްވާ. އެހެން އެކަން ކުީރމާސީދާ  ބަނދަރު ޑިޒައިންޮކށްފައި އަޅުގަނޑަ

، ރަށުގެ ރައްޔިތުންާނއި އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންވާނެ ސަބަބެއް ނެތް. އެހެންވީމާ

ެއީއ  ؛ންތޯ ބޭނުންވަނީކޮންކަހަލަ ބަނދަރެްއ ެގންނަ ،ނުންވަނީ ކިަތއް ދޯންޏަށްވެސް އަދި ައޅުގަނޑު ވެްސ ބޭ

، އެހެން ކުރާނީ އިންޖިނިއަރުން. އެހެންވީމާ. އިތުރު ޑީެޓއިްލ ސްޕެސިފައިކީކުރަންޖެހޭ އެްއޗައަޅުގަނޑު ޑިަފއިން

ބޮޑަށް އެދެން އިއްޒަތްތެިރ  ގަނޑު ވަރަށް ކުރަން އަޅު އްލުޙަމައްސަލަ  އެ .ނުކުރާތީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އެބަ އުނދަޫގވޭ

 . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ންިލބު ވެސް ެއއްބާރުުލން އަޅުގަނޑަށް މިކަުމގައިމެންބަރުންގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަން އަޙްމަދު.ޙަޝުކުރިއްޔަ ަވޒީރު. އިނގުރަިއދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު 

 

 ސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިނގުަރއިދޫ

ށް ރަސްމާދޫގެ ބަނދަރުވަނީ ފިނޭންސަ ،ުސާވލުކޮށްލަން ބޭނުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ވަޒީރާ

ަގއިތޯ؟ އިންނަމާދޫ، އްޚެަގއި ސޮިއކުެރވެނީ ކޮްނ ތާރީކޮންްޓރެކްޓު ފޮނުވިފައި ކަމަށް ައޅުގަނޑަްށ މައުލޫމާތު ލިބެނީ. އެ
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ަގއި ސޮއިކުެރވޭނީ ކިހާ މުއްދަތެއްގައިޯތ ގެ ކޮންޓްރެކްޓުމުދަމާގެ ނިޒާޮނޅަހުގެ ނަރުކިއިނގުަރއިދޫ، ފައިނު، 

 ދެއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ސާފުކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ލަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްއެންޑް ޕްލޭނިންގ ނޭޝަނަލް މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ބަނދަރާ ؛ައޅުގަނުޑ އަތުަގއި ނެތް ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްވި ުސވާުލގައި 

މަސައްކަެތއް. ެއކި މިންވަރަށް މަސައްކަތް ހުރީ.  59ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ެއބަވޭ  2019ބެހޭ ގޮތުން 

މަލީ ޢަމަޝްރޫޢެްއގެ  19ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން މިހާުރ  މަސަްއކަތްތައް. ޭއގެ ތި މަސަްއކަތްަތކާއި ކުދިތަންކޮޅެއް ޮބޑެ

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސޮިއޮކށްފައި އެބައޮތް. ދެން ެއީއ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް. ައޅުގަނޑު ކުރިން ުސވާލަކަށް 

 އު ބޮޑަށް ކޮންޓްރެކްޓް ވެލި  އޮތް އަދަދަްށވުރެ ވެސްބަޖެޓުގައި މިހާރު ލިބިފައި  ،ޖަވާބުދެމުން ދަންނަވައިފިން

 ،އަހަރު ގެންިދޔައީ ، އަޅުގަނުޑމެން މަސައްކަތް ތަރުތީބުކޮްށގެން މި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް. އެހެންވީމާސޮއިކުެރވިއްޖޭ

ަގއި ކުރީކޮޅު  އަހަރުގެ ހުރި މަސައްކަތްތަްއ މި މަަސއްކަތެްއ ކުރުމަށް ފައިސާ ބޮުޑކޮށް ިހމަނާފައި ބަޖެޓުގައި އެ

ގައި މިހާރު އެަބއުޅޭ އަިދ ހުރި ތަންތަން ފަހުކޮޅުގައި ކުރުމަށް. ޓެންަޑރ ފައިސާ ހިމެނިފައި މަދުން ،އިސްފަށައިގެން އަ 

ރަެށއްެގ  18ރ މަރުޙަލާއަްށ ފޮނުވުމަށް އެީއ އަދި ޓެންޑަ. ރަެށއްގެ މަަސއްކަތް. ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް 22

ތީ ޓެންޑަރަގއި. އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ެއކަން ވިދާޅުވި މަސައްކަތް އޮ މަސައްކަތް އެބައޮތް. ދެން ތި

 ނިމިގެންދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް. ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ

 

 ރާޢީ ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދު މެންބަރު މުޙައްމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ

 ؛ރަށް  2ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ދަންނަވާފައި އެަބއޮތް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ 

ްތ ފައި އޮކުރެވިއަހަރު ތެރޭގައި ފެށޭނެ ވާހަކަ އަދި ބަޖެޓު މަލީ މަސައްކަތް މިޢައާއި ނޭކުރެންދޫގެ ނަރުދަމާގެ ކުމުންދޫ

ދެން އަެނއް  ؟ދުވަހަކުތޯއޭމަްޝރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ޮކން 2މި  ،ގަނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީވާހަކަ. އަޅު

އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރާގެ މަކުނުޫދއަކީ ވަރަށް އަިއސޮލޭޓެޑްކޮްށ ށް ބެހިއިރު، ރީޖަންތަކަ ސަބް ރީޖަންތަކާއި  ،ސުވާލަކީ 
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އްލަކީ ކޮަބއިޯތ؟ ކިހިނެއްތޯ ރޭވިފައި އޮތީ ޙަރާތުން އޮތް ގެ ފަމިނިސްޓަރު ،ތަނަށް އޮތް ، އެ އޮންނަ ރަށެއް. އެހެްނވީމާ

 ުޝކުރިްއޔާ. ؟އެކަންތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު 

 

 އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:އެންޑް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

ބެހޭ  ރަށާ 2ބެހޭ ގޮތުން ކުރެއްވި ސުވާުލަގއި ސީދާ އެ  އާމަ ނަރުދަމާތެރި ރަީއސް. ފުރަތަ އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

ތަނުގަިއ ހުރެގެްނ އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ދަތި.  އެހެން ދަންނަަވން މި ،ގޮތުން މިވެިނ ދުވަހެްއަގޭއ ފެށޭނީ

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް އެ މަޢުލޫމާތު  އި،ފަސާފުކޮށްއެކަން  .މިނިސްޓްރީަގއި އެ މަޢުލޫމާތު ހުންނާނެ ،އެހެންނަމަވެސް

ސާފުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑު މިހިރީ ތައްޔާރަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން އަުޅގަނޑު ކޮށްދީފާނަން. ސްޕެޝަލް ޕްލޭނުގައި 

ސަްބ  ،ސް ވެ އެްއވެްސ ރީޖަނަކަށް ،ެވސް ކަށްސްޓަރަލަ ކްމަކުނުދޫ ހަމަ އެއްެވސް  ؛ތެެދއް ،ރާއްޖެ ބަހާލިއިރު

ދޭތެޭރގަިއ  އާގޮތުން. އެެހންވީމާ، މަކުނުދޫ ޅޭއުޝަން ލޭވެސް ނެތް ވަދެފައެއް. އެީއ ޖިޮއގްރަފިކް ައިއސޮ ރީޖަނަކަށް

ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޭޅ  ؛ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޚާއްަޞ ނަޒަރަކުން

 ނޫން. އޭގެ  ކަމެްއ ުކރާނެ ވާހަކަެއއް މަކު ޭއގެމާނައަކީ ހުރިާހ ރަށެއްަގއި ހުރިހާކައެނުކުރުން. އެްއވެސް ރަެށއް ބާކީ

 އްވާންޖެހޭ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ގެންނާނަމޭ. ހަމައެކަނި އެންމެ ރަށަކަށް ނޫނޭ އެެއއްރަށް އަނެއް ަރށަށް ބަރޯސާ ،މާނައަކީ

ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތަެކއް  ކީ.އެ އަޮތޅުގެ ރައްޔިތުން ދަތުރުކުރަންެޖހޭނީ ،ރަށެއްގެ ރަްއޔިތުން

 ،ވާނަމަ ށްއަޅުގަނޑުމެން ލާނަން. ރަްއިޔތުން އެކަމަށް ބަރޯާސވާންޖެހޭ. މާނައަކީ އިނގިޭރސި ބަހުން ދަންނަވާ ކަމަ

ޒަތްތެިރ އްއް އަުޅގަނޑުމެން ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އި އެލް ފެްކޓަރޕުކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ކޮންެމވެސް މިންވަެރއްގެ 

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުިއްއޒަތްތެރި ކުޑަުހވަޫދ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ގިަނ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ،ސުވާލަކީ  ކޮށްަލން ބޭނުންވާަވޒީރާ ބާ ވަޒީުރ. އަުޅގަނޑު ޙަޝުކުރިއްާޔ. މަރު

ބޮޑުކުރުމުގެ ރަށްތަކަށްތޯ  ތައްއިސްކަންދެނީ ބަނދަރު ންރަށްތަކުގައި އަދިެވސް ބަނދަރު ނެތް. އެހެންވީމާ، ސަރުާކރު
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މިނިސްޓަރުގެ ވާަހކަިއގަިއ  ،ކަމަކީ ތަކަށްތޯ؟ ދެން އަނެއްށްހުރި ރަ ނެހެދިނުވަތަ ެއްއގޮތަކަށްެވސް ބަނދަރު 

ަރނގަޅު ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އަދި އެީއ ަމއްސަލަިއގެ ވާހަކަ.  ދާޅުެވއްޖެ ިޑަޒއިނިންގެވި

ޖެކްުޓ ބަނދަރުގެ ޕްރޮ ،ފާހަގަކުރެވޭއެބަ ވެސް އެއްބާރުލުންދެން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން ފަރާތުން

ގޮތް ބެލޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ނެތުމުެގ  ޮކށްފައި ހުންނަކަތްމަަސއް ރކޮންޓްރެކްޓަ ގެ ނިމިގެންދާއިރުަގއި ބަނދަރު

ގޮތަކަށް ނޫން. މިކަމަށް ކިހާވަރެއްގެ  ގައިމުެވސް އެންމެ އެދެވޭދަނީކީ ހަމަސަބަބުން ބަނދަރުގެ މަސައްަކތް ނިމިގެން

 ވިސްނަވާތޯ؟  ންރީއްލެއް ގެނައުމަށް މިނިސްޓްޙަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:އެންޑް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

ކަމަކީ ައޅުގަނޑަށް ވެްސ ފާހަގަކުެރްއވި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި 

 ސް ުރ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިނގަމުންދާއިރު ޕްރޮޖެކްޓްެގ މިހާ ބައިވަކަމެއް. ސަުރކާރު އޮތް  ހަމަ ފާހަގަކުރެވިފައި

 އެން ޓްރީމިނިސް، އޮތީ މިާހރުމެނޭޖުމަންޓު ކެޕޭސިޓީ ސަރުކާރުގައި ެލކްވޭ އެބަ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ނިންމާފައި 

ކުރުމޭ. ޕްރޮޖެކްޓު ޓަރނިމޮ ސް ޕްރޮޖެކްޓް  ،މަސައްކަތްސަރުކާރުގެ ދައުަރކީ  .ވެސް ެއބަ ގެންދޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން

 ،ގޮތަކީ  ހިނގާކޮންޓްރެކްޓު ވެސް ކް ބިލްޑިންގ ވޯކްސް ައދި މެނޭޖުކުރުމެއް ނޫނޭ. އާއްމު އުސޫލުން ސިވިލް ވޯ

ދެން ހުންނަނީ  ،ންޓެްއ ހުރެފައިނޫނީ ކޮންސަލްޓަ އްިއޒުކުރާނެ އިންޖިނިއަރެ ސުޕަވަ ،ކޮންޓްރެކްޓަރަކު ހުރެފައި 

އެހެންވީމާ، ކްލައިންޓު ޑިފައިންކުރާނީ ްކލައިންޓު ބޭނުންވާ ކަންތައް.  ؛ ސަުރކާރު. ސަރުކާރުކްލައިންޓު. ކްަލއިންޓަކީ

ނިންމުވުމަީކ ޕްރޮޖެކްޓު މެނޭޖުކުރާ އިންޖިނިއަރ ކޮލިީޓއާިއ ަވގުތަށް ަމސައްކަތް  ،ހިފަހައްަޓއިދީ އްވަކި ސްޓޭްނޑަޑެ 

ގެންދަނީ.  ރުމަށް އަުޅގަނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން މިެއކަންކުމަގުން  ނޫނީ ކޮންސަލްޓެންޓުގެ ވާޖިެބއް. އެހެންވީމާ، އެ

. އެހެންވީމާ، ކެޕޭސިޓީ ލެުކވޭ ސިވިލް ސަރވިްސގެ ތެޭރގައި  ސަުރކާރުގެ  ،ގެންދާއިރުމިހާ ބައިވަރު މަަސއްކަތް ކުަރމުން

ނީ ބަނދަރުތަކަީކ ރަކުއްލެއް ހޯާދނަން. ދެން ބަނދަރުތައް ޑިޒައިންޙައަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއކަމަށް 

ބަދަލުވަމުންދޭ އެބަ މިހާރު  ފުރަތަމަ ބަނދަރު ހެދުނީ ހަމައެކަނި ރަށަށް ވަދެލަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެްނމެ

ވެްސ އަންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ށް ީކގަިއ ހުރިހާ ރަށެއްެގ ބަނދަރުތަކަބޭނުން. އެހެންވީމާ، އެާއއެ

 ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 .މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދުިއްއޒަތްތެރި ަވއިކަރަޫދ ދާއިރާގެ ަވޒީރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: މެންބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 ،ފަަދއިން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ،ރުދަލައިޫދގެ ބަނއްބާ ވަޒީރު. އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާެގ ނެޙަޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. މަރު

ވެިލވަދެ ޚިލާފަށް އަވަހަށް  . އާަދޔާފަަހރު އެ ފަޅު ފުންކުރެވިފަ ސަރުކާރު ވެސް ވަނީ އެއްއަހަރު މި މިހާރު މި އަދި

ރު ެއކު އެ ބަނދަޑިަޒއިނަކާ ފުރޭ ފަޅަކަށް ވާތީ. މިހާުރ އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުަގއި އާ

 ހިސާބެްއގައިތޯ؟ ލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު އެ މަސައްކަތް އޮތީ ކިހާއި. އަޅުގަނޑު ބަލަހުށަހެޅިފަކުރުމަށް ވަނީ ތުރާމާމަ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވަޒީރު.

 

 އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:އެންޑް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

އެ މަަސއްކަްތ  ވާނަމަކަމުގައި ނޫން ހަނދާން ބަލި، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހަނދާނަށް ައންނަނީ އްޔާ ޝުކުރި

 އޭ މިހާރު. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަނީ ޓެންޑަރ ސްޓޭޖުގަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ސަލީމް ދުމަޙްއަ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީަވޒީރު. ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

ބަނދަރު އެބައޮތް. އެހެންނަމަެވސް، ވަޒީރު ދެންމެ ވިދާުޅވި  އިއުިލގަމާއި ތުާރކުނުގަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ފަހަރު އެބަ ގަދަވޭ  ދެ ރަށުގެ ބަނަދރު ބައެއް މައްސަލަެއއް ކަމަށް. އެ ަގއި ވެދާނެ ިއންޖިނިއަރިންގެފަހަރު ،ގޮތަށް

 ސަރުކާުރގެ ، ފެންވަުރގެ ދައުލަުތގެފަހަރު އެކިެއކި ިގނަ ށްވުރެ. ދެން މިކަުމަގއި ހުރި މައްސަލަ ވަރަށްމާކަނޑަ

ނީ ވަނީ. ދެން އަނެއްާކެވސް ދެ ކައުންސިލުން ވަބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގެންފައި  ިދ އެއަ ޖެއްވެރިންނަށް ދެންނެވި

 ؟. މިކަމުގައި ަވޒީުރގެ ިވސްނުންފުޅު ހުރިގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަސްޓްރީމިނި

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ވަޒީރު.
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 އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:އެންޑް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

 ،ޚާއްަޞކޮށް އުުތރުގެ ބަެއއް ރަށްރަުށގައި  ،ހަގަކުރެްއވީސް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާ ަރއީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ޚިލާފަށް. އެހެންވީމާ،  ދެކުުނގެ ައތޮޅުތަކާ ،ކަށް އޮްނނަ އަތޮޅުތަެކއްއަތޮޅުތަަކކީ ވަރަށް އޯޕަން ސްޓްރަްކޗަރަތުރުގެ އު

 ރާޅުެގ އަސަރު އުތުރުގެ ރަށްރަށާކަނުޑގެ ބޮޑު ،ރުމާއިސަރުކު ތެރޭަގއި ހުންނަ ރަށްރަށަށް ވެސް ބާނީގެ އައަތޮޅު

. ދެން އަުޅގަނުޑ ޮގތުން އެބަހުރި މައްސަލަ ިދމާވެފަ އި ހުންނަހެދިފަ ހަމައަށް އާދެ. ދެން ބަނަދރުތައް

ތު ރައްޔިތަށޭ ށްުވރެ ބޮޑަށް މިގޮޔަހަމަ އިންޖިނިއަރުންގެ ލަފަ އޭބަނދަރު ޑިޒައިންކުރުމުަގއި އެބަުއޅެ ،އިފިންދަންނަވަ

މީގެކުރީގައި އެބަހުރި  . ދެންފޮނުވާފަ މީހުން ބޭނުންވަނީ ކިޔާފަިއ އެހެން ބަނދަރު ޑިޒައިްނކޮށްފައި އެބަހުރޭ

ގޮތެއް ނުދައްަކިއގެްނ  ވެސް އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެނޫން ދީލާލަށްއަޅުގަނޑުމެން ވަރަަކށް  މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް

ގޮތުން  އޮންނަލާ ޙަމަރުމި . އެހެންވީމާ، ޓެކްނިަކލް ޑިސިޝަންސް ނެގުުމގައި ފެށުންރަްނ ހަމަ އެގޮތަށް މަސަްއކަތްކު

ހުރޭ. ދެން ބަނދަރުތަކުގެ ވެސް ނު   އެބަ ދިާމވޭ. މިހެންވީމާ، ދެން އެކަުމގަިއ ޒިންމާވާނެ މީހަކުއެ މައްސަލަަތއް

ގިނަ  ވަރަށް ގޮެތއް. ްށ ދިމާވާމުކޮަގއި އާއްދަރުތަކުއެހެންނަމަވެްސ، ބަނ .ދެ ބަނދަރަކަށް ނޫންތި ވިދާޅުިވ  ؛ތެރޭގައި 

ލާން.  ފަރާުތގަިއ މަގަތު ާފލަމެއް ނޫނީ ީކވޯލެއް  ތެޭރގެ ދެެއދޭ ރަށުގެ ބަނދަރުެގ އެރަށްރަށުގެ ބަނދަރުެގ އެބަ 

 އެހެން ލީމާ، ކީވޯަލކީ ޭއެގޒާތުަގއި  .ޓެކްނިކަލްކޮށްލާނަން ުކޑަކޮްށ އިދަންނަވައެހެންވީމާ، އަސްލު ައޅުގަނޑު 

 ތެރޭގައި ވަރަްށ މުޅި ބަނދަރު ލީމާ ދެފަރާތުގެ މުޅި ބަނދަރު ތެރޭގައި ވަށަިއގެން ީކވޯލު .އްލެކްޓިވް ސްޓަރަްކޗަރެފްރި

 ސް ބައެއް ޔަމިވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިދެން ަތއް އުޭޅނީ. އެހެންވީމާ، ބަނދަރު ގަދަވާން ރިފްލެކްޓިވްކޮށް ވޭވް

 ޭބނުމުގައި ހިފާލަިއގެން ބަެއއް  ހަމަ ބަނދަރު އެްއގަމު ތޮށި ބޮޑުކުރާށޭ. އެހެން އެނީވަނުން ބޭ .ފަހަރު ގަބޫލުނުކުރަްއވާ

އަުޅގަނުޑ  .. އެހެންވީމާ، ަބނދަރު ޑިޒައިުނގައި އުޅޭ މައްސަލަެއއްހުރި ކަންތައްތަްއ ކުރެވިފަފަހަރު އެބަ

އިނގޭތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  ކަންތޯ ތިތަކަށްޮކންގޮ ،ނީއްލުކުެރވޭޙައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ބަލާނަން ކިހިނެއްތޯ 

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا މެންބަރު ޢަބްދުިއްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީުމ ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ށ. ،ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީބާ އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު. ައޅުގަނޑު ހަމަ ޙަތެރި ރަީއސް. މަރު އިްއޒަތްޝުކުރިއްޔާ

ފޭދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކިހާތާކު  އަދި ށ. ،މަލީ މަސައްކަތް ކިހާތާކު ފެށޭނެތޯއާއި ޢަގެ ބަނދަރުގެ ނޫމަރާ
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ހިސާބަކުތޯ؟ އިދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސަްއކަތް އޮތީ ކިހާގޮ ދި ށ.ފޭދޫގެ ނަރުދަމާ އަ އެއާއެކީަގއި ށ.ފެށޭނެތޯ؟ ހަމަ

 ދެން ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަަލއެްއ. ނެރުގެ މައްސަލަ. ދެން ހަމަ  އެއީ، ލެތްފަހީގެ ބަނދަރުބި އެއާެއކުަގއި ށ.ހަމަ

އްުލކުރެވޭެނ ޙަ ެއކަން ،މަގޮތަށް އޮތް ކަމަށް ވާނަ އޮތީ ސަރުކާރުން ހަމަ އެ ބަނަދރު ހަދާނެރުގެ މައްސަލަ މިހާރު 

 ން؟ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭގެނެރު ހަމަ އޮތްގޮތަށް ހަދައި ،ކިހާވަރެްއގެ ޔަޤީންކަމެއް މިިނސްޓްރީއަށް އެބައޮތްތޯ 

އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެިރ  އްލުޙަބޭނުންވަނީ  އީރައްޔިތުން ެވސް އެދެނީ އިތުރު ބަނދަރަކަށް ދާން. އެ ،ކަމަށް ވާނަމަ

ލެތްފަހީގައި ބި ށ. ،ދެއްޢުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަ ،ލަން ބޭނުން ފާހަގަކޮށްގަނޑު ހަމަ ހަމަ އަޅު. ދެންވަޒީރު

 އެއަރޕޯެޓއް އެޅުން. ޭއގެ ެއްއވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާކުެރވިދާނެތޯ؟

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

  އަސްލަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙައްމަދުޗަރ މުއިންފްރާސްްޓރަކްއެންޑް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

 މިހާރު ެރވިފަިއ،ސޮއިކު ަގއި ަރއީސް. ނޫމަރާަގއި އޮްތ ބަނދަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ާގނޫނުގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ  ގެޓަކައި ތިމާވެށީ ކުރަމުންދާ ަމސައްކަތަީކ ެއ މަސަްއކަތް ފެށުމަށްރ ކޮންޓްރެކްޓަ

ގެ ތެޭރަގއި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ހަމަ އަހަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. މި އްއިންޕެކްޓު އެސެސްމަންޓެ ލްޓަރަންމަންއެންަވޔަ

ކޮންސެޕްޓު  ،ހީގެ ވާހަކަ ދެއްތޯ ދެން އެްއސެވީ؟ ބިލެތްފަހީގައި އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީތްފަރަށުގައި ފަށާނެ. ދެން ބިލެ

 ނުވާފައޭ މިހާރު ވަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނާފޮ ރަށަށް އިއަޅުގަނޑުމެން ޑިަޒއިންކޮށް ކުރަހާފަ

ަކއުންސިލާ އެީކަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއއްަބސްވުމަކަށް އާދެވުނީމާ ޭއގެ ޓެންޑަރ މަސަްއކަތް ވެސް  ،ގައި އެކީ 

މަސައްކަެތއް  ވެސްއެއް ވާނީ އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮތް ކުރިއަށްދާނެ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާފައި

. ށް ވަންނާނޭޕްރޮސެސްނުކޮށް ނުބާއްވާަނމޭ. ޕްރޮސެސަ ،ގެ ތެރެއަށްޕްރޮސެސް މިއަހަރުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން

ހިސާބުން ފެށިގެން އެ މަސައްކަތް ދާނެ.  ކުރަން ިދޔައިމާ ދެން އެޓެންޑަރ ،ހިސާބަށް ގޮސް ޓެންޑަރާ އޭގެމާނަައކީ

ލާތަކެއް ކުރިއަށްދާނެ. ޙައެ އޮންނަ ހުރިހާ މަރު އި،ހަދައީ.އަިއ.އީ ދެން  ،ޓު ނިމިޓްރެކްކޮން ،ނިމި ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސް

ދެން  ެދވޭނެ.ކުރިއަށްގެން ށް އާދެުވނީމާއެއްބަްސވުމައަުޅގަނޑުެމންނަށް އެހެންވީމާ، ބިލެތްފަހި ވެސް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 ލެއް ނެތް. ދެންހުރިހާ ތަފްސީ ނޑަށް އެ ހަކަތައް ައޅުގަނަރުދަމާގެ ވާ  ؛؟ ނަުރދަމާގެ ވާހަކަ ެސވީއްކޮންރަށެކޭތޯ އެ 

ދެނީ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ރަށެއްގެ ވާހަަކ އަންނަ އެއްޗެހި މިދަންނަވާލަ ނަށްވަިކވަކި ރަށްރަށް އަުޅގަނޑަްށ ހަނދާ

ތްތެރި ރަީއސް، ކޮށް ދަތި. އިއްޒަފަންސާސް ނުވަ ރަށުގެ ވާހަަކ އެގޮތަށް ސިކުނޑީަގއި ބަހައްޓަިއގެން ދައްކަން ުކޑަ

 ކުރިއްާޔ. ޝު
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  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް އޭދަފުށީ

ސަުރކާރުން ވިިހ ކުރީ  ،ބޭނުންވަނީށް ދަންނަވާލަން އްޒަތްތެރި ވަޒީރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު އި 

ެއ  .ކޮށްފައެވަނީ ކެންސަލް ،އިމުކުރަން އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާގައި އެބައޮތް މާޅޮސް ޤާރަށެއްަގއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް 

ތޯ؟ ހިނގާނެ ނަމަވެސްން ގޮަތކު އެހެންތަނުގައި  ވިހި ރަށް. އެހެންވީމާ، މި ވިހި ރަށުގެ މަސައްކަތް ކުރިައށް އޮތް

 ،ތަނުގައި އޮންނާނީ؟ ދެން ައުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތީ  އޮތް މަަސއްަކތް ކިހިނެއްތޯ ކުރިއަށްމާޅޮުހގެ އެހެންވީމާ، 

މިހާރު އޮތީ  .ފަމަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގަިއ ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ޮބުޑބައެއް ނިންމާ .މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އޭދަފުށީ

 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެ. އެކަމަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ ސަތާރަ އެަކމަށް  ތާރުއެޅުން.ހަމައެކަނި

އެހެްނވީމާ، އެ މަސަްއކަތް އަިދވެސް  ށް.ަނވާރަ މިލިއަނަށް އެ މަސަްއކަތަ ،ހަވާލުކޮށްަފިއ އޮތީ އާއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

 ޔާ. ނެޯތ؟ ޝުކުރިއްކިހާތާކު ކުިރއަށްދާ ؟ނުހިނގާތީ ކިހިނެއްތޯ އެ މަަސއްކަތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:އެންޑް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

 އަުޅގަނޑު ދެން މަސަްއކަތް ތަންޮކޅެއް ލަސްކަމަށް ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އޭދަފުށީގެ ަމގުގެ މަަސްއކަތް

ން އެބަ ވިދާޅުވޭ ިމއަހަރުގެ ތެރޭަގިއ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ށްއަުޅަގނޑަ ؛އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ . ސް ގަބޫުލކުރަންވެ

ދަނީ ބަލަމުން. ދެން  ޑު މިބާރަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްދޭނަމޭ. ދެން އަޅުގަނހަމަ ތިމަންނަމެން ހުރިހާ މަސައްަކތްތައް 

ސުވާެލްއގެ ޖަވާުބގަިއ ކުރެްއވި ކުރިން މެންބަރަކު  ،ފިންޑު ދަންނަވައިމެނޭޖުކުރުމުގަިއ އަޅުގަނ ޕްރޮޖެކްޓްސް

އެހެންވީމާ، ެއކަމަްށ  .ފަހަރާ ގެންދާއިރު ބައިވަރު މަސައްކަތްަތއް އެއް ހާމިސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި އެބަހުއްޭޓ ދަތިތަކެއް 

މުަގއި ބާރަްށ އުކުރިއަްށގެންދިމެނޭޖުކޮްށގެން  ،ންއުއް ކުރިައށްގެންދިގަނޑުމެން ހޯދިެގންދާއިރު ޕްރޮޖެކްޓުތައްލެއް އަޅު ޙަ

ކަމުަގިއ ވެަފއި އޮތްކުރިއަށްދާނެ. ދެން ކުީރ ަސރުކާރުން ކޮށްފަިއ އޮތް މަަސއްކަތެްއ ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކެންސަލް

ޓަރެގ ނޫނީ ކޮންޓްެރކް ،ގައި އި ުއޅޭ ޮކންމެވެސް ލީގަލް ަމއްސަލަެއއް ވެފައި ވާީނ އެ ޕްރޮސެްސގަ ކެންސަލް ، ވާނަމަ
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ހުރި  އްަގއި. އެ މަަސއްކަތްތައް އަުޅގަނޑުމެން ނެތިން ނުކުރާކަށެއް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެހެންއެ މައްސަލަ

 މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން އެޓެންޑުކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 .ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  އިރާގެދާ އަލިފުށީ  ަވޒީރު.ޝުކުރިއްޔާ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

 3ުސވާލު އެބަކުރަން މިދިޔަ  މި އަުޅގަނޑުބާ ވަޒީރު އަދި ސްޓޭޓު. ޙަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރު

އެތާނގެ އެކްިސޑެންޓުތައް ހިނގާލެްއ ނެެރއްގެ ަމއްސަލަ ދިމާވެގެން  އިގަ. ރަސްގަތީމުކަމުަގއި ެވސް އިނގޭތޯވެރި

މަރާމާތުކުރަން ތަނެއް ެއއީ އިނގޭތޯ. އެ ބަނދަރު ވެސް ަކއުންސިލު ރަީއސްގެ ފައި ބުރިކޮށްލަންޖެހުނު  ؛ބޮޑުކަމުން

އެކަްނ  ވަންޏާ މަށްކަ ނެތް ރު ހަނދުމަފުޅު. ދެން މިނިސްޓައަހަަރކު ދަނީ ުނކުެރވި ކޮންމެ ،ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި

އަނގޮޅިތީމުެގ  ،ދެްއވުން. ދެން ދެަވނަ ސުވާލަކީ ދެްއވާފައި ތަންކޮެޅއް ަހލުވިކޮށްލަލަގޮސްފައި އޮތް ހިސާބެއް ަބްއލަވާ

ތީުމގެ ފެނާއި ކުރެވުނު ރަށެއް އަނގޮޅިފުރަތަމަ އިއުލާނު ހަާވލުވެަވޑަިއގެންނެވި ފަހުން އެންމެ ުވޒާރާ ،ރުަވޒީ ؛ވެރިކަމާ

ވެސް އެޯވޑުނުކުެރވި ލަްސވަމުންދާތީ އެކަން ޮކންހިސާބެއްގަިއ ދެްއވޭނެތޯ؟  ށް އަިއއިރުއިނގޭތޯ. މިހާތަނަ ނަރުދަމާ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ވަޒީރު. 

 

 ކަދެްއކެވުން:އްމަދު އަސްލަމް ވާހަންފްރާސްްޓރަކްޗަރ މުޙައިއެންޑް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް 

 18ރަްސގަީތމުގެ ޓެންޑަރކުރަްނ އޮތް  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ބަނދަރާ ބެހޭ ގޮތުން ުކރެއްިވ ސުވާުލަގއި

ށް އަދި ޓެންޑަރަ އިކޮންސެޕްޓު ޑިަޒިއން ހަދަ ؛ބައޮތް. ކޮންސެޕްޓު ިޑޒައިްނ ހަދާފައިރަށުގެ ތެރޭަގއި ރަްސގަތީމު އެ

ެއކަން އޮތީ. އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ އެކަން ައޅުގަނޑު ކޮށްދޭނަން. ދެން ފެނާރި ނަރުދަމާގެ  ސްހިސާބަށް ނުގޮ ވޭފޮނު

 ދަތި. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ތަނުގައި ހުރެގެން ސީދާ ޖަވާބެއް ދޭން ކުރެްއވި ސުވާލަށް އަުޅގަނޑަްށ މި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ
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ލީހުެގ އެކީ ތި ޭހދަކުރެއްިވ ަވގުތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިވަަޑއިެގން އަުޅގަނޑުމެންނާޒީރު. ޝުކުރިއްާޔ ވަ 

 ަޖވާބަްށ ކަނޑައެޅިަފއިވާ ަވގުތު މިައދު މި ހަމަވީ. އަޅުގަނޑުމެން އިނަމުގައި ައޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ސުވާލާ

މެން މިއަުދ އެޖެންާޑގެ މަސަްއކަތް ދަށުން އަުޅގަނޑު ައއު ގަާވއިދުގެ  ،ަފށަނީ މިހާރު މަސައްކަތް މި

މަޝްވަރާެއއް ކޮށްލުމަށް އެބަ ެދ  ޖެނެރަލާިއ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ލްސެަގނޑު ކައުންކުރިއަްށގެންދަންޖެހެނީ. އަޅު

 މިނެޓެއް ނަގަންޖެހޭ. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( 

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 7
 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންރިޔާސަ

 ބަހުސަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އީތިދާ ބަހުސް. އިބުއީތިދާފަށަނީ މިއަދުގެ އިބު މިމަސައްކަތް މިހާރު މެން ގަނޑުޅުއަ

 ބަހުސް ކުރިއަްށގެންދާނަން. އީތިދާބްރޭކަްށ ދަންދެން އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު އިބުގެ 10:30ގަިޑއިރެއް ހޭދަކުރާނަން. 

ކުަޑކުދިންެގ  ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ރޮޒައިނާ އާދަމްޒަތްތެރި މެންބަރު ރާގެ އިއް ައއްޫޑ މީދު ދާއި ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ  .ފަށަނީ ައޅުގަނުޑމެން މިހާރު މި ،ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމުެގ ބިލުގެ ބަހުސް

 4ވަނީ ކަނޑައެޅިފައި  ލަށް ޖުމުއޯަގސްޓުަގއި. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަ 21ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ިއއްާވފައި

 21މިނެާޓއި  20ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެާޓއި  24ގަިޑއިރާއި  2 ލިބޭނެގަިޑއިރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  12 މިނެޓާއި 16 ސިކުންތު. ޕީ.އެްނ.ސީއަށް 21ިމނެޓާއި  20ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މެންބަރަަކށް  ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންެމ އިއްޒަތްތެރިތު. ވަކިސިކުން 8މިނެޓާއި 

ލަ ލިބިވަޑައިގަންަނާވނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ގަިޑިއރު ޖުމު 4ތު. ސިކުން 3މިނެޓާއި  3ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ 

ޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލު ރައް ގަިޑއިރު. މި 1ލަ  ބަހުސަށް ހޭދަކުރާނީ ޖުމު އީތިދާއަޅުގަނޑުމެން މި އިބު

 ތެރި މެންބަރު.. ިއއްޒަތް އާދަމް ރޮޒައިނާެދްއވާނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިހުށަހަޅުއްވަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ކުރުުމގެ ބިލަީކ މިީއ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މި ރައްކާތެރި ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ކުަޑކުދިންެގ ޙައްޤުަތއްޝުކުރިއްާޔ 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅާފައިވާ އެއް މަސަްއކަތޭ.  މުހިންމު ން ކުރާނެ އެންމެމަޖިލީހު

މި ބިލުަގިއ  ާމއްދާ 121 ،ބާބުގެ މަްއޗަށް ބެހިފަިއވާ 21އަދި އެަބވޭ.  ޔަކަށް މި ބިުލ ބެހިގެންބިލުގައި ހަ ބަ 

ާއިއ ނޫނުއަސާސީޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ، ދުތަުކގެ ތެރޭގައި ޤްޞަބިލުގެ މައިގަނޑު މަމި . ހިމެނިފައިއެބަވޭ

ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް  ،ރިޢާޔަތްކޮށްކަށް ދާތަޢާހަވާމީ މުގު ބެހޭ ބައިނަލްއަ ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަކާ
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މި ބިލުގައި ދައުލަތާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ . ދަކީޤްޞައެއް މަ މައިގަނޑު އީމި ،ަށވަރުކޮށްިދނުންރައްކާތެރިކޮށްދީ ކަ

 އެހީތެރިކަމާއި ށް ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަޢީޒިންމާތައް ކަނޑަެއޅިފައި އެަބވޭ. އަދި އިޖުތިމާ

ކުދިން ގެންިދއުމާއި، ބެލުމުެގ ދަށަށް ކުޑަ ދި ދައުލަުތގެ ނުން އެަބވޭ. އަމަގުފަހިކޮށްދި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ނުލާ ފަރާތްތަކާއި އެ ކުދިންނާ އިބެޭހ އުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅިފައި ެއބަވޭ. ކުަޑކުދިންނަށް އަޅަ  ކުރުމާފޮސްޓަރކުޑަކުދިން 

މި ބިުލގެ ދަށުން ކަނަޑއެޅިަފއި އެަބވޭ.  އެޅޭނެ ގޮތްތައް ެވސް މި ބިލުގައިމެދު ފިޔަވަޅު  މެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ

ވަނީ އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަށް. މި ބިލުގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުެރވިފައި  18ކުޑަކުދިން ކަމުަގއި ބެލެވެނީ 

ނުލައި  ރުމަކާެއގޮތުން ކުޑަކުދިންނަްށ ލިބިދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް ތަފާތުކު .ކުޑަކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ ަޙްއޤުތައް

އި ިއރުޝާދު ދިނުމަކީ އެ ކުއްާޖެގ ޔާ އެީކގަިއ ެއކަށީގެްނވާ ލަފަެއއާ  އަދި ހަމަ. ންޖެހޭކަން ބަޔާންކުރެވިފައި އެަބވޭލިބިދޭ

މި ބިލުގެ އެންމެ މުހިންމު  އީ މި  ؛ކަނޑައެޅިަފއި އެބަވޭ. ތަފާތުނުކުރުންވެސް ބެލެނެވެރިންގެ ޒިންާމއެއް ަކމުގައި 

ރަށަކުން ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ އިލާައކުން ނުވަތަ ޢާމެދު އެ ކުއްޖަކު އައިްސފައިވާ  ކުއްަޖކާ ވެސްެއއް . އެްއއަސާސް

 ،ބޮޑުވުުމގެ ޙައްޤު ހެދި އިނުވާނެކަން ީމގައި ަބާޔންކޮށްފައި އެަބވޭ. ދިިރއުޅުމާ ށްގެންއެހެންވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކޮ 

 ،ހިމާޔަތް ލިބުމުގެ ޙައްޤު އަޅާލުމާއި  ،ކުރުމުގެ ޙައްޤުހާމަޔު ޢުރަކުދިންގެ  ،ދިނުންތަށް އިްސަކންޙަލަޞްކުއްޖާގެ މަ

އަިނޔާާއއި  ،ުކރުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިިދނުމުގެ ޙައްޤުޖިންސީ ގޯނާ ،ހިފުމާއިޭބނުން ޖިންސީ ގޮތުން ނާޖާއިޒު 

މުްނ  ކަންކަދި ސަގާފީ އަޢީނޭދެވޭ އިޖުތިމާ ،ނުލުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤުއިކުރުމާއި އަޅަގޯނާ

އަިމއްލަވަންތަކަްނ  ،އުމިއްޔަުތގެ ޙައްޤުޤަ ނަމާއި  ،އުފަންވުން ރަޖިސްޓްރީވުާމއި ،ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ަޙއްޤު

ލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ ޢުމަ ،ަމއިންބަފައިން އެނގުާމއި އެ މީހުންެގ އަޅާލުން ލިބުމުގެ ޙައްޤު  ،ދެމެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤު

ބިލިއްޔަތު ަތންދިން މިންވަރަކުން އަދި އެ ޤާމެ އެ ކުދިންގެ ށްރިަކމެއް ހުރި ކޮންމެ ކުއްޖަކަޅެދުންތެދި ނުކުއަ ،ޙައްޤު

ގައި ޢުމުޖުތަމަ، ތިޔާރާއި ޚްން އަމިއްލައަށް ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިންނާނެ ގޮތުގެ މަތީކުދިންގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެްއ ނާ

މަ އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުެމއް ުއޅުމުގެ ޙައްޤު ލިއްަބއިދޭ. ދުޅަހެޔޮ ރިހަފު ،ލިބި ބައިވެިރވުމުަގއި ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު

ެއކަށީގެްނވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު. އަދި އެކަށީގެްނާވ  ،ޞިއްޙަތެްއގައި ދެމިތިބުމުެގ ޙައްޤާއި

، އުނގެނުމުގެ ަޙއްޤު .ޙައްޤުތުމުެގ ލިބިގަ  ރައްކާތެރިކަން ޢީ އިޖުތިމާ ،ދިިރއުޅުމުގެފެްނވަރު ދެމެހެއްޓުމާއި  މިންވަރެއްަގއި

ބެހޭ  ލީމާއި، ތަރުބިއްޔަތާޢުލީމާއި، މެދުމަދަރުސީ ތަޢުމި މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާްއޖޭގައި ދިރިުއޅޭ ކުަޑކުދިންގެ ަފށާ ތަ

ިއ ކަމުގަ ކަމެއް ދައުލަތުގެ މައްަޗށް ލާޒިމު ،ދިނުމަީކ އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށާއިކަންކަން އުނގަންނައި

 ،ކުރުމުގެ ޙައްާޤއި މުދަލުން މުއާމަލާތް ،އެބަވޭ. ީމެގ އިތުރުން ކުަޑކުދިންނަށް މުދާ ހޯދައި ޑައަޅާަފއިކަނ

ސަގާފީ ހަރަކާތްތަުކގަިއ ބައިވެރިވުުމގެ ޙައްޤު. އަދި މައިންބަފައިންނާއި ގާތްތިމާެގ  ،ފިލުވުމާއިއަރާމުކުރުމާއި، މުނިފޫހި

ވަކިން ދިރިއުޅޭ ހާލަުތގަިއ  ކުއްާޖގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައާ އީޤު. މި މުގެ ޙައްދަުލކުރުބައް އާއިލާޢާމީހުންނާއި، 

ގޮތުްނ  ބަދަހިކުރުމުގެ ޙައްޤު. އަދި މި ބިލުގައިވާގަވާއިދުން ބައްދަލުކޮްށ ގުޅުން ަވކިން ދިރިއުޅޭ ފަރާތާ އާކުއްޖާ
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 ނުދެވޭނެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ދުކޮށް ޤުޢަކައިވެނި ަޑކުދިންނަށް އަހަރުން ދަށުގެ ކު 18އަހަރުނުވަީނސް،  18ކުޑަުކއްޖަކަށް 

ކަމަށް މި ބިލުގައި ކަނަޑއަޅާަފއި އެބަޭވ.  ުނވާ މަސައްކަތްަތއް ނުކުރެވޭނެލަްއވަިއ އެކަށީގެން ުކޑަުކއްޖަކުއެބަވޭ. 

ދިނުމަށް މްރީންގޮތުން ތަ ޅޭގު ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ ށްއެ ކުއްަޖކަ ،އަަހރުނުފުރޭ ކުއްޖަކު 16އުމުރުން  ،އެގޮތުން

އެަބވޭ.  ކަމެއް ކަމުގަިއ ކަނަޑއަޅާފައި  މެނުވީ ަވޒީފާެއއްަގއި ުނވަަތ މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް ެގންގުޅުމަކީ މަނާ

ެއުކ އެ ކުއްޖެްއގެ ރުހުމާ ،ނުފުރޭ ުކއްޖަކު އަހަރު 16ގާނޫނު ހުްއދަކުރާ ހާލަތުގަިއ އުމުރުން  ،އެހެންނަމަވެސް

ަބއިވެިރވުން މި ބިލަކުން މަނަލެއް ނުކުރޭ. އެީއ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް. އަިދ ކަުތގައި ކުރާ މަަސއްއިލާގެ ފަރާތުން ޢާ

އިާލގެ ފަރާތުން ކުާރ ޢާ ،ނަމަެވސް ވީެއކީަގއި މިފަދަ މަަސއްކަތްތަްއ ކުރުމަށް މި ބިލުން ފުރުޞަތު ދީފައިހަމަ އެއާ

ފަދަ  އެޅޭލީމު ުއނގެނުމަށް ހުރަސްޢުތަ ށްއަކީ ކުއްޖާ އެ މަަސއްކަތަ ،މަސައްކަތެްއަގއި ުކއްޖާ ބަިއެވރިވުމަށް ހުއްދަވާނީ 

 ޢީ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތަްށ ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ، ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ރޫހާނީ ނުވަތަ އިޖުތިމާ

މިގޮތަށް މި  .ުނވާނަމަ ކަުމގައި ތަރައްޤީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުވަތަ ެގއްލުމެއް ކުރިމަތިކުުރވަފާނެ ފަދަ މަސައްކަތެއް

ބިލުގައި ކަނޑަައޅާފައި އެަބވޭ. ބަނގުރަާލއި ދުންފަތުެގ އިސްތިއުމާލުކުރުާމއި ަމސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން 

 މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ޢީކަމަށް ކަނޑަައޅާފައި އެަބވޭ. އަދީ ޖިނާ ކުރުުމގެ ޙައްުޤ ކުިދންނަށް ލިބޭރައްކާތެރި

 ޢީކުޑަކުދިންނަކީ ކުށުެގ ޖިނާ ން ދަށުގެއަހަރު 15ުއމުރުން  ،ިއވޭ. ެއގޮތުންކަނޑައަޅާފަ  ބިުލަގއި ހާލަތްތައް ވެސް މި

އަދި ހަމަ  .ކަމަށް މި ބިލުގައި ކަނޑައަޅާފައި އެބަވޭ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެމަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުދިން 

މަލުތައް ކުރާ ޢަޚިލާފު  ނޫނާ ގެ ދަށުން ގާޭވ ނިޒާމެއް އިމުކުރެ ޤާ އެީކގަިއ ކުަޑކުދިންނަށް ޚާއްޞަކުެރވިގެން އެއާ 

ޅާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި އެބަޭވ. އެްއވެސް ުކއްޖަކަށް މަރުެގ ނާށް މި މާއްދާ ހުރަސްމަލުކުރުމަޢަމެދު  ކުޑަކުދިންނާ

ިއާވ ގެ އަދަބު ކަނަޑއެޅިފަައދި މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ އެްއވެސް ގާނޫނެްއގަިއ މަރު .ކަމަށް ނުވާނެއަދަބުދީގެން

އެ ކުށަށް ކުމް ޙުއެ ުކއްޖެްއގެ މައްޗަށް ޮކށްފައިވާ  ،ުކޑަުކއްޖެްއގެ މަްއަޗށް ސާބިތުވާ ހާލަތުަގއި ކުށެއް

ބަޔަށް ުވރެން ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް  ކަނޑައެޅިަފިއވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެްއގެ ހަަތރު ބައިކުޅަ ތިން

ޙައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި  ދޭކުަޑކުދިންނަށް ލިބި ،އިތުރުންގެޅާފައި އެަބވޭ. މީމި ބިލުގައި ކަނަޑއަ ،ކަމަށް ވާނެބަދަލުކުރަން

ކަމެއް. އަދި  އެންމެންގެ މައްޗަށް ވެސް ލާޒިމު އީމި ؛ނުކުރުންއަނިޔާރަހުމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އަބަދު ނުދިނުމާއި، 

 ގާނޫނާ ،އްޤުވާ ލިބިދިނުމުގެ ޙަވާ ކުދިންނަށް ފަރު އިހުމާލުވުމުގެ ޝިކާރަައކަށް  ،ކުރުާމއިކުރުާމއި، ގޯނާއަނިޔާ

 އަންނަ ންށް އުނިކަނުކުރުން. ކުޑަކުދިންގެ ަކރާމާތަނުކުރުމާއި ބަންދުން މެނުވީ ހައްޔަރުއެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ

ޙައްޤުތައް ކަުމގައި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މި  ވިފަިއވާމައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ލިބިދެ އީނުކުރުން. މިމުއްލޫމާތު އާޢުމަ

މަސްއޫިލއްޔަތުތަެކއް  ވެސް ކުަޑކުދިންގެ. ެއިޅފައި އެބަވޭ ބިލުގެ ތިންވަނަ ބާބުަގއި ުކޑަކުދިންގެ ޒިންމާ ކަނޑަ

ާވ ހުދޫދުގެ ބިލިްއޔަތު ތަްނދޭ މިންވަރަކުން މި ގާނޫނުަގއި ކަނޑައަޅާަފއިޤާއޮންނަކަން ފާހަގަކޮްށ، ުކއްާޖގެ އުމުރާއި 

 ،މައިންބަަފއިންނާއި ،މަސްއޫިލއްޔަތުަތެކއް ކަނޑައެޅިަފއި އެބަވޭ. ެއގޮތުންތެރެއިން ކޮންމެ ުކއްޖަކަށް ވެސް އޮތް 
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، ލާާގއި ިދރިއުޅުން ބައްޓަްނކުރުމާއިޚުއަ ،ންއެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީ އުނގަންނައިދޭ ަފރާތުގެ އިރުޝާދާ ިއ،އިލާއާޢާ

 ށް ގޮތަ ެއއްގޮްތވާ މީ ތަރުބިއްޔަތާދާއާއި އިސްލާޢަޤީިއސްލާމީ ، ދިނުމާއިށް އިސްކަންތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދުމަ

 ތައްމަލުޢަދެވޭ ކުށެްއ ކުރުމާއި ނޭ، ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުާމއި، އަމިއްލަ ނަފްސާއި އެހެން މީހުންނަށް އިހުތިރާމުކުރުމާ

 ނީހަތަރުވަނަ ބާބުގައި ަމއިގަނޑު ގޮެތއްަގއި މިވަ މީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންަތއްތަްއ. ؛ދުރުހެލިވުން ކުރުމުން

ކުއްޖާެގ  ،އިސްކަންދޭންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކޮށްށް ތަޙަލަޞްއޭގެެތރޭގައި ބެލެނެވެރިން ކުއްާޖގެ މަ .ވެރިންގެ ޒިންމާލެނެބެ

އަދި ކުއްާޖގެ  .ކަމަށް ބިލިއްޔަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ ބެލެނެވެރިންނަށްގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންާމއެއްޤާބަދަލުވަމުންދާ 

، މިގޮތަށް ވެކްސިން ދިނުމާިއ، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއގައި ބެެހއްޓުމާ ،ކޮށްދިނުމާއިޔަތްހިމާ ،ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކޮށް 

ބެލެނެވެރިންގެ ޒިންމާެގ ދަށުގައި އަދިވެސް އިތުުރ  އީމި ކަކީ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަތު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމާ ޙަލަޞްމަ

ން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުވުުމގެ ޙައްޤު އެީކގައި ފާހަގަކުެރވިފައި އެަބވޭ. ކުއްާޖެގ ފަރާތުކަންތައްތަާކއި 

އަދި ދަރިންނަށް ޚަރަދު . ކުދިންނަށް ޚަރަދު ދޭންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވިފަިއވޭލިބިފައިވޭ. ެބލެނެވެރިން ލެނެވެރިންނަށް ބެ

ގޮްތ މެއް އުެޅވޭނެ ކުދިންނަށް އެކަށީގެްނވާ ިދރިއުޅުއެފަދަ  ،ނަމަ އިން ނުކުޅެދޭދިނުމަށް މައިންބަފަ

ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއް ކަުމގައި ެވްސ ކަނޑައަޅާފައި އެަބވޭ. ުކްއޖާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިހަމަޖައްސަ

ބަލަހައްޓާ އެހެން  މައިންބަފައިން ޫނން ކުއްޖާ، އިތުރުންކަމަށާއި، އަދި ޭއގެ ގެއްލުމަށް ބެލެނެވެރިން ޒިންމާވާންޖެހޭނެ

ަވނީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާތަކުެގ  ގެން މި ކަނޑައެޅިަފއި އެަބވޭ. ފަސްވަނަ ބާބު އެކުލެވި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ވެސް 

އެ ނޫްނވެސް  ،އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި  އާއިހަދާމުޢާ، އް ހަދާއެޢާބައިނަލްއަުގވާމީ މު މައްޗަށް. މަިއގަނޑު ގޮތެްއަގއި 

ކުގެ ދަށުން ތަހަދާޢާވާމީ މުގުގުޅޭ ބައިނަްލއަ  ަރއްކާތެރިކުރުމާ އްޖެއިން ބަިއވެިރވެފަިއވާ ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތައްދިވެހިރާ

އަދި މައިންބަފައިންނަށް  .ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ެއބަވޭ ރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް އަދާކުރަންޖެހޭނެކުދައުލަތުން އަދާ

. ކަމަށް އެބަވޭ ކުރަންޖެހޭނެކަތް މާިއ އެ މީހުން ޒިންމާދާރުކުުރވުމަށް ދައުލަތުން މަސައް ދިނުއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމަީކ ވެސް ދައުލަތުގެ ޒިންާމއެްއގެ ގޮުތގައި ކަނޑައަޅާަފިއ ޚިދުމަތް ފޯ

ިއތުރު ވަގުތުޮކޅެއް ދިނުމަށް. ޅުގަނޑަށް އަދި ކުޑަ އަބިލުގެ ބޮުޑކަމުން ައޅުގަނޑު އެދެން ރިޔާސަތުްނ  އެބަވޭ.

ގުޭޅ ގޮތުން ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުުރވުމަކީ ެވސް ދައުލަތުެގ ޒިންމާެއްއގެ  ޒިންމާތަކާ، ތުތަާކއި ޙަލަޞްމަ ،ތަކާއި ޙައްޤު

އެަބވޭ. ހަްތވަނަ ބާބަީކ  ޒިންމާތައް ވެސް ކަނަޑއެިޅފައި ގެ ހަވަނަ ބާުބގަިއ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކު. ގޮތުަގއި އެބަވޭ

ނީ ދައުލަތުެގ އުފުލާ ގޮތުން އެންމެ އިްސ ޒިންމާ އަޅާ ބާބު. މި ބާުބން ބުނާއެންމެ އިސް ޒިންމާ އޮތް ަފރާތްކަނޑަ

މި ބިުލގެ  އްބެހޭ ކައުންސިލެ މާުކޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރު. އެަބވޭ އިބެހޭ ވަޒީުރކަމުަގއި ކަނޑައެޅިފަ  ކަމާ

އަދި ، ކަމުަގއި ވަިކކުރާނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ،ކޮށްްއޔަންޢަކައުންސިލަށް މެންބަރުން  އެ  .ދަށުން އުފައްދަން އެބަޮއވޭ

ިސޔާސަތުތައް  ،ަކއުްނސިލްގެ މަިއގަނޑު މަސްއޫިލްއޔަތުތަކުަގއި .ވާނީ މިނިސްޓަރަށް ކަމުގައިަޖވާބުދާރީ އެ ކައުންސިލް

ހަދާތައް ޢާވާ މުއެޅުމާއި ރާއްެޖއިން ބައިވަުރވެފައި ޔަވަޅު ފި ،ދޭްނޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްންއިސްކަ ގައިކަނޑައެޅުމު 
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ޚިދުމަތްތައް  ،އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ،އަދި ެއގޮތަށް އެ ކަްނކަން ކުރޭތޯ ބެލުމާއި ،ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭޒުތަންފީ

ދިނުން ކަނޑައެޅިަފއި އެަބއޮތް. އްަގއި މިނިސްޓަރަށް ލަފާމި ހުރިހާ ަކމެ ،ކުރަންޖެހޭ ަކންކަން ބަލައި މަށްރުރަނގަޅުކު

ރވިސްގެ ގޮުތަގއި އެްސޓަބްލިޝްމަންޓެއް އުފެއްދުން އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަ ޑްއިލް ޗަބާބުަގއި  ވަނަނުވަ

ވާނީ މިނިސްޓަރު މި ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ .ޖަވާބުދާރީވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްޔުނިޓުން  މި ޮއވޭ.އެބަ

 ،ރިވސްގެ ަމިއގަނޑު މަްސއޫލިއްޔަތުަތކަކީ ޓެކްޝަން ސަަޗއިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ްޕރޮ ކަމުގައި ކަނަޑއަޅާފައި އެަބޮއވޭ.

 ،ތު ހިމާޔަތްކުރުމާއިޙަލަޞްކުޑަކުދިްނގެ މަ ،އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައިވާ ުކޑަކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

 ގުޅޭ  ކަްނކަމާ ކުރުމާއި، މިހޭލުންތެރިކަން އިުތރު، ގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި ުގޅޭ ދިްނގެ ޙައްޤުަތކާކުޑަކު

ގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން. ދެން ިމ ކަންކަމަށް މަޖިލީހުން ެއކަށީގެްނވާ ގޮތުަގއި ފަިއސާ 

ލާަމރުކަޒީ ބަެއއް އުސޫލުަތއް  ،ަފއި އެަބވޭ. ދިހަވަނަ ބާބުަގއިދޫކުރަންވާނެކަން ެވސް މި ބިލުގައި ކަނޑައަޅާ

އެީކގައި ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ތަުކެގ ޒިންމާތަކަކީ ކޮބައިކަން ފާހަގަކުެރވިފައި އެަބއޮތް. އެއާ ަކއުންސިލު ،ކަނޑައަަޅއި

އުމީ ނިޒާމެއް ޤަދިނުމުގެ ކަން ފޯރުޮކށްއަޅާލުމާއި ރައްކާތެރި ށްކުަޑކުދިންނަ ،ކުރުމަށްޓަކައި، ނިޒާމު ކަނޑައެޅި ޢުދިފާ

މަިއގަނުޑ  އުމީ ނިޒާުމގެ އަސާސްަތއް ބިނާވެަފއިވާ ޤައެބަޭވ.  ފައިށްކަނޑައަޅަްނ މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް ލާޒިުމކޮ

ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންާވ ައޅާލުމާއި  ،ވަނަ ބާބުަގއި 12 .އަސާސްތައް ވެސް މި ބިލުގައި ކަނޑަެއޅިފައި އެބަހުރި

ބެލެވޭ  ށްމަކަ ންވާަކން ބޭނުއެއީ ދަުއލަތުގެ އަޅާލުމާއި ަރއްކާތެރި ؛ދޭތެރޭގައި އަމަލުުކރަންޖެހޭނެ ގޮތް ކުދިންނާ

ކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅިފައި އެަބއޮތް. އަިދ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓު ތޭރަވަނަ ބާބުގަިއ ކުޑަކުދިންނާ. ހާލަތުގައި

. އަދި މިފަދަ މައްސަލަތައް ވަނީ ކަނަޑއެޅިފަ ރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަްނޖެހޭ ފަރާތްތައް ވެސް މި ބިލުގައި މިކުރިޕޯޓު

ކުަޑކުދިންނަށް  ،ކަމާއި ލޫމާތު ސިއްރުކުރެވޭނެޢުރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތުގެ މަ ،ށް ލިބިދޭ ހިމާޔަތްތަކާއިރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކަ

ކީ އެިކ ތަންތަނުަގިއ ލައިނަިމގޮތުން ހެލްޕު. މި ބިލުަގއި އެބައޮތް ނެ ާވހަކަ ވެސް ދޭއްއް އުފެ ލައިނެހެލްޕު

މި  .ވެސް އެބަޮއވޭ ޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަމަށްން ހުންނަ ޝާއިޢުކޮށްގެން ުކޑަކުދިންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ގޮތަކަށް

 . ގާނޫނުން ލިއްަބއިދޭކަންކުރުމާއި ަވގުތީ އެސެސްމަންޓުެގ އަމުރު މިތަޙުޤީޤު  ،އޮތީ ވަނަ ބާުބގަިއ މި ސާދަބިލުގެ 

. ން އެބަލިބޭމި ބިލުގެ ދަށު އަދި ވަކި ހާލަތްތަުކގައި ަބެއއް ކަހަލަ ބާރުތައް ބޭނުންުކރުމުގެ ޙައްޤު ފުލުހުންނަށް

ނުކުެރވޭ މު ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންއްއާ ވަންޏާ ކަމަށް ލޫމާތު ލިބިއްޖެޢުކުޑަުކއްޖަކަށް އަނިާޔެއއް ލިބެމުންދާކަމުގެ މަ

ކޯޓުަތކުން ަވގުތީ  ދީފައިާވކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން.އެއް ބާރުތައް މި ބިލުގެ ަދށުން ފުލުހުންނަށް ލިއްބައިބަ

ެސސްމަންޓު އަމުރަކުން ލިބިޭދ ބާރުތައް މި ގާނޫނުަގއި އަމުރު ނެުރމުގެ ބާރާިއ، ަވގުތީ އެއެސެސްމަންޓު 

ެވސް ަކނޑައެޅިފަިއާވކަން ައޅުގަނުޑ  މަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްޢަކަނޑައެޅިަފއި އެބަވޭ. އަިދ ތަންތަނަށް ވަނުމުގެ ކުރިން 

ނުވަތަ  ންރވިސްއިޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްަޝން ސަ އީެއޅުްނ. މިބަކީ، ަވގުތުން ފިޔަވަޅުވަނަ ބާ 15ފާހަގަކޮށްލަން. 

އަޅާލުމާިއ  ،ހިންގާ ތަޙުޤީޤެްއަގއި އެ ތަޙުޤީޤަށް ނިސްބަްތވާ ުކޑަުކއްޖަކީ ންރިވސްއިމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ
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ުނވަަތ  ،ނަމަ ށް ބިާނޮކށް ގަބޫލުކުރެވޭކަމަށް އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަކެްއގެ މައްޗަ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވެަފއިވާ ކުއްޖެއް

އެފަދަ  ،ނަމަ ވަގުތު ހުރި ތަނުަގއި އެ ުކްއޖާ ބަހައްޓައިފި ވަތަ އެ ނުއެ ކުއްޖާ އެ ަވގުތު ދިރިއުޅެމުންދާ  ،އެ ކުއްަޖކީ

 ކަމަށް ެއކަށީގެްނވާ ސަބަބުތަކެްއގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ގަބޫލުކުެރވޭއް އޮތް ކުއްޖެ އިހުތިމާލު ހާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުގެ

ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  އެޅުމުގެ ގޮތުން ކުެރވޭނެ ކަންތައްތައްްއކާެތރިކަމަށްޓަކައި ވަގުތުން ފިަޔަވޅުރަ ގެޖާ އެ ކުއް ،ނަމަ

ނެރޭނެ ގޮތްތައް ވެސް މި ބިލުގައި ކަނޑައެޅިަފއި އެަބވޭ. ވިޝަން އަމުރުބާބެއް. ރައްކާތެރިކުރުުމގެ އަުމރު އަދި ސުޕަރ

 ،ދިނުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ސަރުކާުރގެ މަްއޗަށް ކަނަޑއެޅިފައި  މަތްޚިދު ރގެވް ެކއައެްއކޮށް އޯލްަޓނޭޓިއަދި ހަމަ އެއާ 

ރ އިމުކުރުމަށް ަސރުކާރުގެ މަްއޗަށް ލާޒިުމކޮށްފައި އެަބވޭ. އަދި މިފަދަ ކެއަޤާރ ެފސިލިޓީތައް ވް ެކއައަދި އޮލްޓަނޭޓި 

ފަހު ފިޔަަވޅެްއެގ  އެންމެލެޭވނީ  ިމފަދަ ތަންތަނަށް ކުދިން ފެސިލިޓީތަކުަގއި ބޭތިއްބޭނެ ޝަރުތުތަކަކީ ކޮބައިކަާމއި،

 މި ބިލުގެ މަިއގަނުޑ ެއއް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއިއެަބވޭ.  ފާހަގަކޮށްފައި  މި ބިުލގައި  ކަން ވެސް ަގއިގޮތު

 ށްކެއަރއަފޮސްޓަރޮގތްތައް މި ބިލުގައި ކަނަޑއަޅާަފއިާވކަން.  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކެއަރގެފޮސްޓަރ ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ

ންކަން ކުރާެނ ކަ މި ،ގެންގުޅެންޖެހޭނެ އުސޫލުތަާކއި ،ހަވާުލކުރުމުގެ ކުރިްނ ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކާއި ކުޖަކުއް

އެއާެއކީަގއި އިޖުތިމާޢީ  އަދި ހަމަޕްރޮސެސް މި ބިލުގައި ވަރަްށ ސާފުކޮށް ލިޔެވިަފއިާވކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. 

ެއކަން ކޮށްދޭނެ ނިޒާމު ވެސް ެއބަ  ،ނެ އުސޫލުތަްއ ކަނޑައެޅުމާއި ުގޅޭއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގެން

ިދ އޮވޭ. އަކުރަން ހަމަޖެހިފައި އެބައްޔަން ޢަ ސްމަނެއްޓްއޮްމބަމި ބިުލެގ ދަށުން ޗިލްޑްރެންސް ގަކުރެވިަފއިވޭ. ފާހަ

. އަިދ ކަމުގައި ފާހަގަކުެރވިފަިއވޭ ރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކުއްޔަންޢަމަޤާމަށް މީހަކު  ސްމަނުގެ ޓްއޮމްބަ ޗިލްޑްރެންސް

ހެންވީާމ، މައިަގނޑު ގޮތެްއގައި އަުޅގަނުޑ އެމަޤާމުގެ ޒިްނމާތައް މީގައި ފާހަގަކުެރވިފަިއ އެބަވޭ. ބޭފުޅެއްގެ  އެ

 ވެފައި، ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތްއ ކަވަރކޮށްފައި އޮތް ބިލެއް  ޑު ބިލެއް ކަމުަގއިލާނީ މި ބިލަކީ ވަަރށް ބޮއިދަންނަވަ

ލަށް އިތުރު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގިއ ވެސް މި ބި ، ވާތީެވ، މި ބިލު ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުެރއްވުމަްށފަހުކަމަށް

 މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އަދި .ޓަަކިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށްފުރިހަމަކަމެއް ގެނައުމަށް

 ވާނެކަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ށްދެއް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަގީން މި ބިލަށް ތާއީދުކޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ހިންނަވަރު ށް މި ހުޅުވާލަނީ.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ބަހުސަ

 .މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު

 

  ކަދެއްެކުވން:ހަވާ މަޙްމޫދު ޖީހާން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު
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 ކުރާ ގޮުތަގިއ ކޮންމެ ދައުލަތެއްގެ ވެސްއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ޒިންމާއެއް އަބަދުެވސް އޮންނަންވާނީ އެ ދައުލަެތއްގެ ުކޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަްއ އިސް އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެްއ، އެްނމެ 

ކޮންވެންޝަން އޮފް  ؛މުޢާހަދާ ބެހޭ އ.ދގެ ުކޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތކާދިވެހިރާއްޖެއިން އްޗަށްކަްނ. ރައްކާތެރިކުރުުމގެ މަ

އަދި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަުކގެ ތެރެއިން، ގާނޫނީ އޮިނގަނުޑެގ  ،ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްގައި ބަިއވެިރވެ

ލިތާ އިއެކުަލވަ 91/9 (ޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ ާގނޫނުކު )ޓަކައި ތެރެއިން ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ކަށަވަުރކުރުމަށް

އަދިވެްސ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ  ،ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރު 27ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި

އްޤުތަްއ ކުަޑކުދިންގެ ޙަ  މިހާހިސާބަށް އާދެވުނުއިރު ެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ިނޒާމުތައް ؛އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިޒާމުަތއް

ބިުލ ޤާ ،ލަތްތައްސީއިން އުފައްދަންޖެހޭ އިންސާނީ ވަޢާރީޛަ ރުކޮށްދިނުމަށް ނުކުޅެދިަފއިާވކަން. މި ނިޒާމުތަކުގެ ކަށަވ

، ކުރާނެޗައިްލޑް އިްސކޮށްގެން މަސަްއކަތް ދަ ބެސްޓް އިންޓްެރސްޓް އޮފް ؛ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތަުކގެ ނަޒަރުން ،މީހުން

ނުާވކަްނ ލަތް އަިދވެސް މި ާރއްޖޭަގއި އުެފއްދިފައިސީއިންސާނީ ވަ މަސައްކަތްކުރާނެ ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްުޤަގއި

ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ިމ  މި ،ހިއުމަން ރައިްޓްސ އެންޑް ޗެންޑަރ ކޮމިޓީންވެސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަގަިއމު

ރައީސް، މި ދާއިރާގަިއ ނީ އިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންނަށް ދޭހަވަން އަޅުގަކޮމިޓީން ކުރަމުންގެންދާ ވަރަށް މަސައްކަތްތަކު

ކުރަން އޮތް ރާސްތާ އަދިވެސް ވަރަްށ ޓަކައި ަކޑައްތުންގެ ޙައްޤުަތއް ކަށަވަުރކުރުމަށްކުރުމަށް ޓަަކއި، ުކޑަކުދިމަސައްކަތް

މެްނގެ އަުޅގަނޑު ،މި ދަނިޑވަުޅަގއި އެހެންކަމުން .ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސްވެސް އުނދަޫގވެފަިއ، ވަރަށް ވެސް ަދއްޗޭ. 

ްއގެ ސަުރކާރަށް ކުރި އިލްތިމާސެިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން ގު ގުިޅގެން ައދި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތކާ ރިޕޯޓަކާ މިޓީގެކޮ

، މި އިވަނިކޮްށ އަވަސްކޮށްެދްއވަތެރެއިން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލު ލެޖިސްލޭޓިވްގެ އެޖެންޑާަގއި ހިމަނާފައި

 ޝުކުރު ޓަކައި ސަުރކާރަށް ަކމަށް ހާ އަވަހަށް ފޮނުްއވިެވސް ެއކު މި މަޖިލީހަށް މި ކާެގ އިލްތިާމސަމަޖިލީހުގެ ރައީސް

މި  ފީަޗރއެއް މި ބިުލގައި އެބަޭވ.އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ާޚއްޞަ  އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންދަންނަވަން. 

ޗިލްޑްރެންސް  ،ްޑ ޕްރޮޓެކްޝަން ަކއުންސިލަކާއި ނިޒާެމއް އެބަ ހުަށހަޅާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއީ ަޗއިލް 3ބިލުން 

ެއއް އުެފއްދުމަށް އެަބ ސްޕްރޮޓެކްޝަން ސަރިވސަފެމިލީ ޗައިްލޑް އެންްޑ ާކއި އަދި ޕަރސަނަސް ޓްއޮމްބަ އޮން

ރުން. ކުޑަކުދިްނގެ ަޙއްޤުތަުކގެ ނިޒާމު މިހާރު އޮްތ ވަރަްށވުރެ ވަުރގަދަކު ،މްގެ ބޭނުމަކީެމކޭނިޒަ  3 ހުށަހަޅާ. މިއީ މި

މޮނިޓަރކުރުން. އަދި ފާރަެވރިވުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަްށ ވަރުގަަދކުރުން. މިކަން  އިތުރުން ވެސްއަދި މީގެ

އަޅުގަނޑު  ކަންކަމެއް ކުރަންޖެހޭ  ދެބިލުގައި ނެތް ،ކަމެއް  ކުރުމަށް ޓަކައި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެފުރިހަމަ

ޑޮމެސްޓިްކ ވަނަ އަހަރުގެ  2012ެއއީ  ؛އޮތޯރިޓީ ލީ ޕްރޮޓެކްޝަންކަމަީކ މިހާރުވެސް ފެމި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އެއް

އެީއ  .ފެއް ނޫންއަށް ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ސާ، އެފް.ޕީ.ޔޫ ވާ ވަޔަލެންސް ެއކްޓެްއގެ ދަށުން އުފެއްދިފައި

ހެންވީމާ، ެއކަން މި ގާނޫުނެގ ދަށުން. އެ މާދިަޔއިސަރވިސަސް އުފެދިގެންއެންޑް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސް ޗިލްޑްރެން

ސްމަން އެންމެ އެކަީށގެންވަނީ އެީއ ޓްބަމްޖެހޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް މި ިޗލްޑްރެންސް އޮްއވަންނޫނުން ސާފުކޮށްދެމި ގާ
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ން. އުދި ބީދައިން މިނިވަން މަޤާމެއްގެ ގޮތުަގއި ކަނަޑއެިޅގެންއެ ،ހަމަ މިނިވަން މުއައްަސސާތައް ގޮތަށްމުޅިންހެން 

ެރިވއްޖެ ނަމަ ކުއިން ކަށަވަރުޢާރީ ޛަން. އެހެންީވމާ، އެކަން މި ގާނޫނުގެ އުދިގޮތުަގއި ކަނޑައެިޅގެންމިނިވަން އޮފީހެއްގެ 

ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ  ހިތުން ފުދުނީ. އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ތިން މެކޭނިޒަމް އުފެއްދުުމެގ ބޭނުން

 އަހަރު ިމ ވަނަ 2018އެންމެ މުހިންމުކަން. ޔުނިސެފުން  ުކޑަކުދިންގެ އަޑަީކ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ،ވާހަކަދަްއކާއިރު 

ުކޑަކުދިން މި ބިާލ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަދި  ،ދިަޔއިުރ ކުަޑކުދިންގެ ގާުތގަިއ އަހާަފއިވޭ ބިލުގެ ދިރާސާކުރަމުން

އް ޔަ މަހު ބައެ މި ވޭތުވެދި ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެގ ހައިިސއްަޔތުން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  އެންޑް  ން ރައިޓްސްހިއުމަ

 .ކުދިންނާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކޮށް، އެ ކުދިން ބޭނުްނވަނީ ކޮންކަެމއްތޯ ސާފުކޮށްަފއިވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މި ގާނޫނު ވަަރށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭން. ކުޑަކުދިން ބޭނުންވަނީ މެންަޓލް ހެލްތަށް، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް 

ކުޑަކުދިން  .އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް މެދު ކުރެވޭ އާިއ ކުޑަކުދިންނާންަގއި ބުލީގޮތެއް  ޚާއްޞަ

 މި ގާނޫނީ އޮނިގަނުޑަގއި ދޭން. މި ސަމާލުކަމެއް ާޚއްޞަ ބޭނުންވޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް

މި ގާނޫނުގެ ދަށުްނ  ،ކުޑަކުދިން ބޭުނންވޭ ރައީސް.ްތތެރި ކުދިންނަނަކަށް ނުފުދޭ އިްއޒަ ތް މިންވަުރ އެވަގުުތ އެ އޮ

ން. އުދައުލަތުން އަހާނެ ނިޒާމު ވަރުގަދަެވގެންދި ،މުނިޒާ އެހޭނެ ނިޒާމު، އަހާނޭކުިދންގެ އަޑު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ

ދައުލަތުގެ  ،ށުންދާގެ ދަވަނަ މާއް 65މި ގާނޫނުގެ  ކުަރން.ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުމިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް

ކުދިންނަކީ  އެ "ލޯ ދަ ވިތްއިން ކޮންފްލިކްޓް އޮފް  ޗިލްޑްެރން"ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުދިންނާިއ އަދި ޚާއްޞަކޮށް 

ގެ، ސަރުާކރުގެ ކޮން މިނިސްޓްީރއެްއެގ އެއް މިނިސްޓްރީކޮްނ ނަބަލް ކުދިންގެ ގޮުތގަިއ ރެކޮގްަނއިްޒކޮށް، އެީއ ލްވަ

ގުތު ނެތުމުެގ ވަ  ތަށް ވެފައި މިދިންތޯ ސާފުކޮށް އެބަ ބަޔާންކުރަންޖެހޭ. މިކަން މިގޮ ކުންނަމެންޑޭޓުގެ ދަށުން އަ

ބަެއއް ކުދިންނަށް  ؛ން ބަެއއް ކުދިންގެމަސައްކަެތއް ނުވަތަ ކާުކގެ ޒިްނމާއެއްތޯ މީގެތެރެއިސަބަބުން ކާކު ކުރާނީ ކޮން

ނިޒާުމގެ ތެރެއިްނ ކަންކަން ވަރަށް ގިނަ  ،ސާފުނުވާތީވެ  ކީ ކުދިންެގ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެިރކުރުމަ އެމަކީ، ހިމާޔަތްދިނު

 65މާއްދާ  ،ޔަތްކޮށްޢާހުރި ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންކަުމން މިކަން މިއަދުެގ ހާލަތަށް ރިބޮއްސުންލާފައި އެބަ

ންކަމަކީ ސާފުކޮށް ކާކުގެ ޒިންމާއެްއަކން މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިަފިއވާ ކަ، ށްކަމަ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

 ،ޝަންޓޭަޗއިލްޑް އެކްސްޕްޮލއި ކިންެދއްހިމަނަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަ

ތެރޭަގއި މި ބިލު  ގެގަނޑުމެްނގެ އޮނިގަނޑުޅުނުވާކަން އަނެގުން ހިމަނާފައިމާންފާ ޑަކުދިްނގެ ނާޖައިޒުކު

ޝަނަކީ ކޯްއޗެްއކަން ޓޭނުވޭ. ެއހެންވީމާ، ަޗއިލް އެކްސްްޕލޮއި އެއް މިކަެމއް ހިމަނާފަ ،ދިޔައިރުހުށަހެޅިގެން

މި ބިލުން  މަށްކަ ކަމެއް ނެގުން އެއީ ކަނޑައެިޅގެން މަނާ މާންފާ ޑިފައިންކޮށްފަިއ، އަދި ކުޑަުކދިންގެ ނާޖައިޒު

ނޫނަކުން ނަމަވެސް. ޑަެއޅެންޖެހޭނެ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ެއއީ އަދި ެއހެން ގާޤޫބާތް ވެްސ ކަނޢު، އިކަނޑައަޅަ 

 މުރަކީ އު ބިލިޓީގެއޭޖް އޮފް ކްރިމިނަލް ލަޔަކުެށއް ކަމަށް ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ. މި ގާނޫނުަގއި މި ގާނޫނު އެއީ  ކުއެކަމަ

. 15ޅިފައިވާ ބިުލގަިއ ެއއީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެމި ވަގުުތ  މި، ނަމަވެސް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިްސ ބިލު. އެހެންއަހަރު 18
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ދެޭކ ކަމަްށ ޑަކުއްެޖއް ކަމަށް ން ކު ދަށު ގެއަހަރު 18. އްކުަރންޖެހޭނެ. ކުޑަކުއްޖަީކ ކުަޑކުްއޖެއެަލއިން އަޅުގަނޑު ހިތުން

އަހަރަށް.  18ލައިބިލިޓީ ވެސް ވާްނޖެހޭނީ ހަމަ  ކުާރ ގޮތުަގއި އޭޖް އޮފް ކްރިމިނަލްވަންޏާ އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ންސިލުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިތުުރން ޗައިލްްޑ ޕްރޮޓެކްޝަން ަކއުކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދި މީގެ  މި ،މުންއެހެންކަ

ހިާރއްޖޭަގއި އެކި ާދއިރާތަުކގައި ންޖެހޭ. ދިވެފުއްލަޢިއްޔާތަުކގެ އަޑު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުރާ މަދަނީ ޖަމުކުމަސައްކަތް

 މޯލްޑިވްސް ކަހަލަ ހެލްތު  ދައޮފް  ޓައިނީ ހާޓްސް ސް؛ން ހެލްތް އެން.ޖީ.އޯއެިކއެކި ޮގތްގޮތު ،ކުރާ މަސައްކަތް

 ...ސްއެން.ޖީ.އޯ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ިއްއޒަތްތެރި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

މި އެދުނީ އަުޅގަނޑު ވެސް މި ބިލުަގިއ  ތަކަށްފުރުޞަމިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު 

ވަނަ  12ބިލުގެ އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ މި  ,ެއގޮތުންޓަަކއި. ރަނގަޅުކޮށްލަންޖެހޭ ބައެްއ ަކންތައްތައް ފާހަަގކޮށްލުމަށް

ގައި ލުމުން، ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުން. މި މާއްދާިއނުައޅަ ،ގޯނާކުރުމާއި  ،ެއއީ އަނިާޔާއއި ؛މާއްދާގައި 

ކުއްޖާއަށް ހަވާުލވެ ހުރި މީހުންނަށް އަބަދުވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާީތވެ، މި މާއްާދ ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ގޮތުން މި 

ފަރާތުން ެވސް މިފަދަ ގުޅުމެއް ނެތް ީމހެއްގެ ، ަހާވލުވެ ނެތް އެްއވެސް ގޮތަކުން ުކއްޖާއާ، މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް

ދެން  ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ.ސްޕެސިފައިއްޤު ކުއްާޖއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްވުުމގެ ޙަ

ންސް މި ގާނޫނުަގއި ޗިްލޑްރެ ،އޮންނަނީ ބޭފުޅާގެ ަޝރުތު ތެރޭގަިއ މި ހޮވޭއިުރގަިއ އެ  އް ސްމަނެޓްއޮމްބަޗިލްޑްރެންސް 

ކަން ހުރި ކަންކަން އަދާކުރެވޭ ވަރުެގ ތަޢުލީމާއި ޤާބިލުމަސްއޫލިްއަޔތުތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ސްމަންގެޓްއޮމްބަ

މީހެްއގެ ހުންނަ ޤާބިލުކަމާއި ތަޢުލީމު  ށް ހީވަނީ އެައުޅގަނޑަކޮށް، ކަމުގަިއވުން. މިއަށްވުެރ ބޮޑަށް ސްޕެސިފިކު މީހެއް

މި ޒަމާނަކީ މިީއ  ،ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކުެރވިފައި އޮންނަންޖެހޭނެހެން.ސްޕެސިފައި

މިފަދަ ކުދިންނަކީ ވެސް ައއިޕެޑްަތކާއި  ،ވެފައި ވަރަށް ޮބޑަްށ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ަޒމާނަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ

ވަރަށް ގިނަ ފަަހރު މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ދިމާވޭ ފޭސްުބކް ުނވަތަ  ،ވާއިުރގައި  އެްއޗެހި ގެްނގުޭޅ ކުދިންނަށް

 ،ކުރާ ހާލަތްތައް. އެގޮތުންޕްލޮއިޓް ސްމެދުވެރިޮކށް ކުދިންނަށް އެކް ޢާރީޛަގެ ހަލަ ސޯޝަލް މީޑިއާއެހެންވެސް މިކަ

 ޞް މީހެއްގެ ޝަޚު  އެ ކީަގއިއަދި ހަމައެއާއެ  ،ވުމާއިުކރުދައުރު އެްއޗެހީަގއިކް ނަގަިއގެން ފޭސްބުކުދިންގެ ފޮޓޯ

މިީއ ހަމަ ބޮުޑވެެގންވާ ކުެށއްެގ ގޮތުަގއި ިމ   ކުރުން. ކަންކަން ލަ، މިކަހައިވާަހކަދައްކަ  ނާަލއިގެން ކުދިންއިއޮޅުވަ 

އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ވަރަްށ ގިނަ ން ަކންކަމަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބު ފާހަގަކުރަންޖެހޭކަ ގާނޫނުަގއި ފާހަގަކޮްށ، މި
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ިމގޮތަށް ފޭސްބުްކ  ،ނީވަ ވެފައި މި  ފުލުހުންގެ ތެރޭގަިއ ބެލޭ އެންމެ ގިނަ އެއް ަމއްސަލަައކަށްފަހަރު މިހާރު ހަމަ 

ފަހުން  ، އެންމެއިލަިއގެން މީހުން ވާހަކަދައްކަ އިއެއްޗެއްިހ އޮޅުވަ  ފަދަ އެއްޗެހި މެދުވެރިކޮށްގެްނ ކުދިންނަށް އުމުރާ

ކުދިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގޮސް އޭެގ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮުތން ވަރަށް ނޭދެޭވ ކަންކަން ކުޑަ

މިހާރަށްވުރެ ގޮތުން  ގުޅޭ މަލުތައް ހިނގަިއގެންދާކަން. ެއހެންވީމާ، ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ޢަބޭ ފަދަ ގެއްލުންތައް ލި

 ރަނގަޅު، ހަރުދަނާ އުސޫުލތަކެއް މި ބިލުަގއި އިތުރަްށ ހިމަނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އަދި

ގޮތެްއަގިއ  ޚާއްޞަ ؛ޙައްުޤތައްލިބިގެންވާ ކުދިންނަށް  އެ ށް،ކުދިންނަމި ބިލުގެ ތެރެއިން އެއާެއކީަގއި ހަމަ

ޑޮމެސްޓިކް  މަދަރުސާތަކުގެ ތެރެއިން ެއަކންކަން އަންަގއިދިނުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްހެން.

 ން ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އެ އި އެ ،ވެފައި މިާހރު އޮތްއިުރަގއި ެވސް ގާނޫނަކަށް ގޮސްވަޔަލަންސް އެކްެޓއް ނިމިގެން 

ނަސް އަޅުގަނޑުމެނނަކަށް ރެއވެއަޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން ްއކާތެިރކުރުމަށްކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ރަ

 ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރުމަށްންގޭ. އަދި މިވަރުގެ ބޮޑު ގާނޫނެއް ކުަޑކުދިންގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްނުހި ަގއިއަސްލު

ކުދިންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ.  އެލިބޭ ަޙއްުޤތަކަކީ ކޮަބއިކަން  ނަށްކުދިން ފާސްކުރީމާ، މި ގާނޫނުން އެ

 ،އި ޔާގަުގޅޭނެ ނަންބަރު ވެސް ސްކޫުލތަކުގެ ނޯޓިސްބޯޑުަތކު  ،ހެލްޕްލައިނެއްގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދައްކާއިރު ވެސް

ރުތައް އެބަ ހުންނަންޖެހޭ. ބައެ ަނން އަބަދު ފެންނާނެ ތަންތަނުގައިކުދިންނަށް އަބަދު  އެ ޔާ ދޮުށގަ ޓީނުކެން ،އި ޔާހޯލްގަ

ކަމަަކށް ހައިލައިޓްކޮށްފައި ކޮމިީޓެގ މަރުޙަލާގައި މި ގާނޫނު ބައްޓަންކުރެިވގެންދާއިުރަގއި ކަން އެހެންވީމާ، އެފަދަ

 އެ ،އިދިނުމާކުޑަކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައި މުހިންމު ކަމެކޭ.ދިޔުމަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް 

ކުދިންނަށް  މުޖުތަަމޢުގެ ތެރޭަގއި އެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސަކީ  ،މުހިންމު ކުދިން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ބޮުޑކުރުމުގެ

ކުދިން  އެ ދޭތެރޭގައި މިކަންކަމާ ،ަބއިކަމާއި ގޯސް ކަންަތއްތަކަކީ ކޮ ،ނުކުރެޭވނެ ކަންތަކާއި ،ކުރެވޭނެ ކަންތަކާއި 

މާރާމާރީ ހިންގުން ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި  ،ސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާޑުމެންނަށް މިވުން. އަޅުގަނހޭލުންތެރިކުރު

ެވގެން ކުރަްނ  އަހަރުފަނަރަސޯޅަ ނޫނީ  ،ކުދިން ބޮޑުެވގެން މިފަދަ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކަންކަން އެ ؛ބޭނުންކުރުން

ފަ. އެހެންވީމާ، މިހާރުން މިހާރަށް ލަްސވެ ބޮޑަށް އުޅުނަސް އޮންަނނީ މާދެން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން  ށުނީމާފެ

ން ހިންގަިއގެން ދުތައް ހަމަ ގަާވއިވެސް މި ބިލުގެ ތެރެއިން ައުޅގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސްކޫލުތަކުަގއި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމު

ގޮތުަގއި  ކުރުން އެއީ ކިަޔަވއިދިނުމުގެ ބަެއްއގެތުން ހޭލުންތެރިަކން އިތުރުގޮ ގުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް ނޭދެޭވ ކަންަކމާ

 ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެލވިގެން އެ މަސައްަކތް ކުރިއަށްދާން.އިއެކުަލވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ިޒޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 
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  ވާހަކަދެްއކެުވން: ދުޒިޔާ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

އަުޅގަނޑު ވަރަްށ  ވުމުން،ދެއްއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ މުހިންމު ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަ

ރާއްެޖއަށް ވަަރށް މުހިންމު، މިހާރު އޮތް  ދަންނަވަން. މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ިމއަދު ޝުކުރު ،އުފާކޮށް އެކަމާ

އަުޅގަނޑު ެވސް އެންމެ ދެކެން  ދުވަސް ެއއީ އަންނަ ެވެގން ގާނޫނަކަށް ބިލު  މުހިންމު ބިލެއް. މިހާލަތަށް ވަރަށް

މަޖިލީހުގެ ހަޔާތުގައި. އަޅުގަނުޑ އެހެންނަމަވެސް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު ންވާ އެއް ދުަވސް މި ނުބޭ

މެން މި ބިލުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ީތ. އަޅުގަނޑުކޮށްފައި އޮަގސްތުއެހެން ދިމާއަކަށް ޖެހިލަން އަޅުގަނޑު 

އަސަރުަތއް  އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ކުދިންނަށް ކުރާ ؛ންނޭދެވޭ ގޮތުން ކުދި ،ހިމަނައިފި. ކުއްޖާއަށް އިްސަކންދިނުމަށާއި

ަތއް ނަށް ކުރާ އަސަރުގުިޅގެން ކުދިން އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމާ ؛ހުއްޓުވުމަށާ. ައޅުގަނޑުގެ ިވސްނުމުގައި ނޭދޭވެ ގޮތުން

ޑުމެން އެަބ އަުޅގަނއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭ ަވށާޖެހޭ ޙައްލެއް މިކަމުަގއި ޯހދަން. ނީ ކަމަށް ވެއްޖެ ސީދާ ހުއްޓަ

ފުރިހަމަ  ވޭނެ ޮގތެއް ހޯދައިދޭން.ޮބޑުވެ ދި، ޓެްއގަިއ ހަމަ ނޭވާަލއިގެން އުފެށްކުދިންނަށް ސާުފ ތިމާވެ އެބޭނުންވޭ 

ހޯަދއިދޭން. މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާއިުރ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު  ން. ރަނގަުޅ ޞިއްޙީ ިނޒާމެއްތަޢުލީމެއް ހޯދައިދޭ

މުެގ އުގެންދި ށްތަނަކަށް އާބާދީ ޖަމާކޮށްގެން ގެންދާ އުސޫލަ ެއއް ،މީެގކުީރގައި  ،ހުންނަ ގޮތުންޕްލޭންތަްއ ސަރުކާރުގެ 

ަގިއ ގަސްތު ޭވ.ވެމާލުހުގޮތަަކށް އި މީަގއި ދެބޮޑުވަނީ.  ބޮޑަްށ ވެސް  ގެން ކުރާ ނޭެދވޭ އަސަރު މާސަބަބުން މީ

 ދަބު ގަިއވާ ކަންތައްަތކުަގއި އަގަސްތު  އިހުމާލުުވން. އަޅުގަނޑަށްއި ނޭނގެ ތިބެ އިހުމާލުވާލުވުމާއިހުމާވާލުއިހުމާ

ަފއި އޮތް ގޮުތަގއި ތަްނފީޒީ ބާރުތައް އަުޅގަނޑަށް ާފހަގަކުރެވި ،މިހާރުވެސް ކަނަޑއެޅިފަިއ ެއބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް

ކަން ސަލަތައް. މިކަންއުޅެނީ މިބާވަތުގެ ކަންތަކުަގއި މޮނިޓަރިންގ މައް ޖޭގައި ދިމާވެގެން މިމިއަދާ ހަމައަށް ރާއް

ވުރެ ގިަނ އެަކކަށް ،ން ކުދިން ބަލަހައްޓާ ބަލާ މަރުކަޒެއް މިހާރުވެސް އެބަހުރިސަރުކާރުގެ ދައުލަުތގެ ފަރާތު

އޮންނަނީ ކުދިން ބަހަްއޓާ ތަންތަނަށް. ކުދިން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަކަށް ނޫން.  ވެފައި މަރުކަޒުތައް. އެތަންތަން

ަދއްކަނީ ވާހަކަ، އްލަކާ ދިމާއަްށ ދިއުން. އަުޅަގނޑު މިކަންޙަ ސަރުކާރުެގ އަބަުދވެސް ވިްސނުން އޮންނަނީ އެ ަވގުތީ 

މިއީ  .ވެްސ މިަކންކަން ބަލާފައި ހުރީމަ ނޑު އަުޅގަ ގޮތުން މިކަމުަގއި ޢަމަލީ .އަޅުގަނޑަށް މިކަންކަން ފެނިަފއި ހުރީމަ

އަންނަނީ.  ރެވެމުން މިވެސް މިހާރުެވސް ޢަމަލުކުއި އްލުކުރުުމގައި ީމގެ ުކރީގަޙަ އެއީ ތަޅު  .އެންމެ ކުޑަ މިސާެލއް

 .ގެންޅުަވއިތަޅުހު ،ވަންނަންޖެހެނީ ތަޅުލައިގެން  .ތަނެއްގައި ތަޅުލެވިފަ ާނ ނޫން ހުރިހާޚާކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާގައި ފާ

ބޮޑުކޮްށގެންނެްއ އި ހުޅުވަިއގެން. ޖަލެްއގެ ގޮުތަގއި ކުދިން ގެންުގޅެގެން ަބލަހައްޓަ އްނަންޖެހެނީ ތަޅެނުކުން

ނުލަިއގެން އިބެެލނިވެރިން އަޅަ  ،ގެންވި ދައުލަތަށް މުޖުތަމަޢުގައި ުނގެންގުޅެ  އީމި؛ ުނވޭ މިަކންއަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއް

ގޮތް. މި ނިޒާމު ވެސް އެބަޖެހޭ ބަދަލުވާން. އަބަދު   ނަގަިއގެން ދައުލަތުން ވެސް ަބލާދޫކޮށްލާ ކުދިން ދައުލަތަށް

ދަރިން ލިބޭ ކުދިންނަށް   ބޮޑުކުރީމާ، ދެން އެން ތަރުބިއްޔަތުޮކށްގެންގެކޮށިކޮށްޓަށް ލައިގެން ކުދިްނ ގެންގުޅެ 

އްލަކަށް މީގައި ނުޮގސް އަުޅގަނަޑކަްށ ޙަލަ ޖުމުދާނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަްށ ފެންނަނީ  ހާލަށް އަނެއްާކވެސް ހަމަ އެ
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ށް ޖަމާކުރުން އާާބދީ އެއްތަނަކަ ކުރުވުާމއިތެެރއިން އެްއކަމެއް ގެދޮރުވެރި އްލުވާނެ ކަމަކަށް. އޭގެޙަނުފެނޭ މިކަން 

ރައްކަލުން މިސާލަކަށް ެއއް ދިމާއަަކށް ދުންފަތުގެ ނު ،ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްތާލުން. މިކަންކަން ކޮށްގެން ނޫނިްއޔާ

ން މިހާރު ކުއްޖަކު ޮގަވއިެގްނ މަތީގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި މާލޭގެ ަމގެއް  ޑުމެން ކުދިން ސަލާމަތްކުރަންއަޅުގަނ

ގޮތުން ކުއްޖަކު ޮގވަިއގެްނ  މާލޭގެ މަގުތައް މިހާރު އޮތް ؟ލުގައި ނުޖެހިެއ ނުރައްކަބެލެނިވެރިއަކަށް ދެވޭނެބާ 

ުނވޭ ސަލާމަތަކުން އާދެވޭނެހެނެއް. އްގަނޑަކަށް ިހއެއެްއކޮށް ގެރަށް ވަދެިފއްާޔ އަޅު  ނުކުންނައިރު ެއއިޭވ ައޑުތަކާ 

ފުރަތަމަ   ފެންނަނީނޑަށްގޯސް. އެހެންވީާމ، ައުޅގަ ހާލަތު އެހާ ޙީއްޞި . ވަނީ ޮތއްޖެހި ބާރުވެފަ މަގުމަތީގަިއ މި

ވެްސ އި ނުގައެހެން ތަންތަ އި،މަދިމާލަށް ފަތުރާލަކަމަކަށް މިއާ ގުިޅގެން އަންަނ އެހެން ބިލުތަކުަގއި ާރއްޖޭގެ އާބާދީ ދި

ލަ ނޫނިއްޔާ ޖުމުއެހެން ދިމާދިމާ ތަރައްޤީކޮްށގެން  ތެރޭގެތާ ލިބިގެން ދިރިއުޅޭ ފެންވަރަށް ރާއްޖެ ޙައްޞިތަޢުލީމާއި 

ކުދިން ގެްނގުޅޭ  މަރުަކޒުތައް ހަދައިގެން ،ތަޅުލައިގެންއްލެއް މިކަމުަގއި ފެންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ނުފެޭނ. ޙަ

ޑައެޅިގެްނ ވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ެއކަމާ ހަމަ ކަނކީ އަުޅގަނޑު ެއްއގޮަތކަށްވެސް ގަބޫލުކުރާ ނިޒާމެްއ ނޫންނިޒާމަ

ވާހަކަ  އެ އަޅުގަނޑު ންއަުޅގަނަޑށް ފެންނާތީ އެ ވާހަކަ ފާހަަގޮކށްލަ ކުރުން ުމޅިންހެން ދޫކޮށްލުންހެދޭތީ މަރުކަޒުދެކޮޅު

 ވެސް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.  ންގިނައި  މާދެއްކީ މި

 

 ރިޔާސަތުން ާވގަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތް

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ބެހޭ ބިެލއް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުްއވި  ކުރުމާރިތެަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކު

ބާ ދަންނަވަން. މި ޙަތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް މަރުއަްއޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް  ،ކަމަށްޓަކައި އަުޅގަނުޑ ވެސް 

ެރވެމުންދާ ކުުކރެވިގެން ބޭނުންނަށް ތައްޔާރު ގަިއ މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންތު ވެްސ ގަޫބލުކުރާ ގޮ ބިލަކީ އަުޅގަނޑު

ބޮޑަށް ވަރަށް ގިނަ ގާނޫނުަގިއ ވަރަށް  ،ސްނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެކަމަށް އަުޅގަ ގާނޫނަށްވުރެ ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް

ޙަލާގަިއ ކުރެވިަފއި ހުރުމާ އެކީަގއި ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ކޮމިޓީ މަރުބަރޭޓް އެލޮ ނުވަތަކަންތައްތައް ޝަރަޙަކުެރވިފަިއ 

ގާނޫނު މި ވެްސ  ވެސް ވަރަކަށް އުނދަޫގވާ ވަރަށްނުކޮށްފިއްޔާ ތަންފީުޒކުރަން ކޮންމެ މިއަށް އިތުރު މަަސއްކަތްތަެކއް 

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަުކރެވޭ. މިހެން ހުރި ބައެއް  ކުެރވިފައި ހުރިޓުައއުކުރެވިފައި ުނވަތަ ީޑޓެއިލްޝަރަޙަ

އަުޅގަނުޑ  ،ކަމަށް ވާނަމަ އްލުކުެރވޭނެ. ނުކުރެިވއްޖެޙަ މަރުޙަލާގައި  ޓީ ކޮމިމައްސަލަތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ންތަކެއް ހުންނާނެ. ޚާއްަޞ ގޮތެްއގަިއ ބަެއއް ކަންަތއް ންޖެހުކުރުމުގަިއ ގޮދެކޭގޮުތގައި ިމއީ ގާނޫނު ތަންފީޒު

ށްގެން ހިންގާ ނަހަމަ ޖަރީމާތަކާއި ކޮގޮތުެގ ސަބަބުން ކުދިން ކުރާ ނުަވތަ ކުދިންގެ ބޭނުން ހުންނަކޮށްފައި ތަރުޖަމާ
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ލަތައް ބިލު މިހާރު ކަހަަލ މައްސަ ބަެއއް ،ފަދަ މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވުން

މިއަދު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެންމެ  .ކަމަށް ައޅުގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އޮތް ންގޮތު އޮތް

އްޤުތަކުގެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެން ދައްާކއިރު ޙަ އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކުއްޖެްއގެ  ،ކަމަކީ ހިންމު އެއްމު

ުކއްޖާ  ތަކެއް އެވުޖޫދަށް ޭއނާ އައުުމގެ ކުރިން އަިދ އެެހން މަރުޙަލާ ،ްނ އަުޅަގނޑުމެންގެ ލޮލަށްކުއްޖާ އުފެދި ބޮުޑވެގެ

ވެްސ  ހިނގަމުންދާ ދުވަސްތަކަކީއެ ޑުގައި ނުވަތަ ދަރިފުޅު ުއފަންވުމުގެ ކުރިން ނބަ އެބަ ކަޑައްުތކުރޭ. މައިމީހާގެ

ވިސްނަންޖެހޭ ވަގުެތްއ ކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ންން ދިރިތިބީ މެނޑުދޭތެޭރަގއި އަުޅގަ ކުއްޖާގެ ަޙއްޤުތަކާ

ވިއްާޔ  ނޫނީ ،ންގެށިރާ ހިސާބުން ފެމަށް ޕްލޭންކުދުގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ވިހެއުމަށް ތައްޔާުރވުން ނުވަތަ ދަރިފުޅަކު ހޯ

ވާޖިބުތަެކްއ ާއއި އަިދ ފިރިމީހާ އަދާކުރަންޖެހޭ ަގއި މައިމީހާއިނީއްސުރެ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގޮތެްއގަިއ ބަލިވެ  ޞައްޚާ

އް އެބަހުރޭ. މައިމީހާ ދަރިފުޅުގެ މަންމަގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ދުރުހެލިވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެ

ގޮތުން ބަލާއިުރ  ޙީއްޞިހުރި ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި.   ގޮތުން ކަނޑައެިޅގެން މައިމީހާއަށް ގެއްުލންޙީއްޞިއެބަހުރޭ. 

އެ  ،ނަމަ ގެން އޭނާ އަދާކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް. އެކަްނތައްތައް ނުކޮށްފިގުޅި  ބަލިވެއިނުމާ

އިންސާީނ . ވަރުގެ ކަންތައްަތކެއް ެއބަހުރި މިއަދު ދުނިޔޭގެ ދިރާސާތަކުން ހޯއްދަވާފަބިދާނެކުއްޖާއަށް ގޮތުން ގެއްލުން ލި

ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ އަޅުގަނުޑމެން ދުރުހެލިވެއްޖެ ކަމަށް  ރި މިންވަރުން ބައެއްކުެރިވފައި ހުއިމުޤާވަސީލަތަށް މިއަދު 

ތެއްަގއި ހުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ޙައްޞިނުންވާ ފުރިހަމަ ފަންެވެގން އަންނައިރު ކުއްޖާއަށް ބޭ އުުކއްޖާ  އެ ،ވާނަމަ

ގަނޑުމެން އެބަ އިތުރަށް އި ބިލުަގއި އަޅުގޮތުގަ ކުރިމަތިވާނެ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދެކޭ

ޙައްޤުަތކަށް  ގެން ުކއްާޖގެ ަޙއްޤުތައް ދެެނގަންނާނެ ނުވަތަ އެލާއިން ފެށިޙަވިހެއުމުގެ ަމރު ،ހިމަނަންޖެހޭ

، ުކރެވޭނެ ގޮުތގެ މަްއޗަށް. ހަމަ އެާއއެީކގައި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މިފަދަ ބޮޑު ބިލެއް ޔަތްކޮށްގެން މަސަްއކަތްޢާރި

އް ނުޑ މިއަްށ ހަމަ ވަރަށް ބޮުޑ ފޯކަސެ އެީކގަިއ އަުޅގަ ުތމާއޮ ފުހާސަ 82 ފުހާ،ސަ 81  ގާްތގަނަޑކަށްދިގު  ވަރަށް

އި މުޅި ބިލުގަ ،ކަމަކީ  އެއްކުރިން. އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ވަހުގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްދީގެން ނިމިގެންދިޔަ ދެ ދު

ވެސް ހިމެނިފައެއް ނެތް. އި ހާެއއްގަ ފުއި އެންމެ ސަހާގަފުސަ 82 ބަސްއެ  "ދަރިފުޅަށް ބޭނުްނވާ ލޯބި"ވެސް 

 ފައި ކަށް ބޭނުންވާެނ ކަންތައްތައް ކަނަޑއަޅާހައިރާކީ އޮފް ނީޑްސްަގއި ނުވަތަ އިންސާނަ ލޯ. މާސްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަގިއ ގޮތެއް ބޭނުންވާނެ ކަމަކީ ލޯބި. އަދި ޚާއްޞަ ހުރި ފަލްސަފާތަކަށް ބަލާއިރު ދެވަނަ އެންމެ ބޮޑަށް އިންސާނަކަށް

 ކުރުމުަގއި އްޓަންއަދި މުޖުތަމަޢުގެ ލޯތްބަކީ އޭނަގެ މުިޅ ކުރިމަގު ބަ  ،އިލާގެ ޢާ  ،ޕަގެ ބައް ،ދަރިފުޅަށް މައިމީހާގެ މަންމަގެ

ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  ތިހާއަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާންޖިސްމާނީ ގޮތުން އޭނައަށް އި ،ނަފްސާނީ ގޮތުން ،ބީޢީ ގޮތުންޠަ

ދާއިރު މައިވަންަތކަމުގެ ލޯތްބާއި އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއިން އެ ދަރިފުޅަކަށް ކުރެިވގެންއަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު ފަރުމާ 

ބެހޭ މިކަހަލަ ބިލެއް  ގޮތުަގއި ކުޑަކުދިްނގެ ަޙއްުޤތަކާކޭ ކުރުމަީކ އަުޅގަނުޑ ދެން ކަަށވަރުޙައްޤުާވ ލޯބި ލިބޭކަ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ފިކުރު އިމެހެން ވެސް ވިސްނަ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކޮންކުރެިވގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަރުމާ
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 ނަށްކުދިން ،ނޑުމެންނަށްއެންމެ ބޮޑަށް ައުޅގަ ،ލާއިރުހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަ އުމުަގއި މިއަދުޤަ ގެ ންއަޅުގަނޑުމެ

 ހޭ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި ތަރުބިއްޔަތު އެ ށް ދޭންޖެކުއްާޖއަ ނޑުމެން އެސަލަައކީ ައޅުގައޮިޅގެންދާ އެންމެ ބޮޑު ެއއް މައްމަގު

ން. މުނެތުއިށަވަުރވެފައިފަގޮތް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅާށް ކަ ން ނުވަތަ އެކަން ކުރަްނވީނުމުކުއްޖަކަށް ނުދި

އެބަ  މިއަދު ސްވެހެންާކއިުރ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ހަމަ ކޮންމެއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއްގައި ވާހަކަަދއް

ށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ކުިދންގެ އަޚްލާޤަށް ކުއްާޖއަ ިއ،ކުރަންޖެހޭ ކުދިންގެ ތަރބިްއޔަތާފިކުރު އި ވިސްނަ

ކުރާނީ ެކއްގެ ތެެރއިން ކަަށވަރުފްރޭމްވޯނޑުމެން ކުރުމަށްަޓކައި އަޅުގަނީ ކިހިނެއްތޯ. އެ ޯލބި ލިބޭކަން ކަށަވަރުވޭދެއިހޯދަ

ކަމަށް  ރޭގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގަިއ މަސައްކަތް ކުެރވޭނެކަންކަމާ ދޭތެ  ކިހިނެއްތޯ. މި

 ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  މީދުކުރަން. ވަަރށްއްނޑު އު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު. هللا  ޢަބްދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ންމުހިކަންކަމަކީ ވަރަށް މު މި ،ދިނުމާދިންނަށް ކަމޭހިތުމާއި ރައްކާތެރިކަންޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުޑަކު

ކަމެއް. ސޭފްޓީ  އި ވަރަށް މުހިންމުބޮޑުކުރުމުގަ އި ކަމެއް. ސަލާމަތާއި ރައްކާެތރިކަމަކީ ކުޑަުކއްޖަކު ބަލަ

ހިން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ބައެްއ ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުެމން މިދޭތެރެއިން އަޑުއެޑްތަެކއް މެއިންޓެއިން ސްޓޭންޑަ

ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ. މާފުށީގައި މިދޭތެރެއަކުން  ،ހިނގަްއޖެ. މިސާލެއްގެ ގޮތުންދިމާވެގެން ހާދިސާތައް

ންމު ހިކުރުމަށް ވަރަށް މުެއއީ ކުއްޖަކު ރަނަގޅު ގޮތުަގއި ޮބޑު ،އުލު ޙަމަންމައަކާއި ބައްޕަައކު ުކއްޖަކު ގެންގުޅޭ މާ

އަޅުގަނޑުމެން  އިމުކުރެިވފައި ހުރިތޯ.ޤާުކއްޖާގެ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަން  ގައިުއލުޙަވާނެ. އެ މާ އުލަކަށްޙަމާ

އިމުކުެރވެން އެބަޖެހޭ. ޤާޑްތަެކއް ޓެންޑަ ގާނޫނުތަުކެގ ތެރެއިން ސް ދާއިރުަގއި މިފަދަގާނޫނުތައް ހަދަމުން

ކަުލަގއި ދަތުރުކުރާއިުރގައި ުނވަތަ ކުއްަޖކު ތަން. ސައި ވާގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެންދަނީ އެކަންކަން އެހެން ނުއަޅު

ސް. ޔައަދި ހޮޓަލަކަށް ދިޔަ ވެސް. ރުއި. ގެެއއްަގއި ގެްނގުޅޭ ނެތް ޑްތައް ެވސްސްޓެންޑަ ޓީ ކުރަންޖެހޭ ސޭފްޓްޓްރާންސްޕޯ

ސަލަަތއް  މައްއަންނަބެލެިނވެރިންގެ ފަރާުތން  ،ސަލަަތއްުކޑަުކދިންނަށް ދިމާވާ މައް .ޒަތްތެރި ރަީއސްއިއް 

 ކުރަނީމީދުއްގަނޑު އު . އަޅުވާނެކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް މި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދާން

 ،އިބެހޭ އެކްސްޕާޓް އޮޕީނިއަން ހޯދަ ދާއިރުގައި މިކަހަލަ ކަންކަމާމިހާރު މި ގާނޫނުތައް މި މަޖިލީހުން ހެދެމުން

 ،ތަމައްދުނާއި  ،އިއުމެއް. ތަހުޒީބާޤައުމުަތއް ގޮަތށް ތަހުޒީބުވެގެންދާ ޤަ ދުނިޔޭގެ އެހެން ރާއްޖެއަކީ ވެސް ހަމަ

މާނައަކީ  ؛ޑްެވސް ސަލާމަތީ ސްޓެންޑަ އިއުލުގަޙައަދި ސްކޫލް މާ ،ކާތެރި ދުޅަހެޔޮކަމާއި އަުޅގަނޑުމެން ކުޑަކުދިން ރައް
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ކަންކަްނ  އޮތީ. މި ވެސް ރަނގަޅަށްތޯ މަގުމަތި ،ރިތޯހު އިެރވިފަކުޑްަތއް ބަރާބަރަށް މެއިންޓެއިންސޭފްޓީ ސްޓެންޑަ

އެބަޖެހޭ.  ސޭފްތޯ ބަލަން މަންޓްސްންވަށަިއގެންވާ އެންަވޔަރަ ގެއިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. ކުޑަުކއްޖާޤާއަޅުގަނޑުމެން 

ގޮްސ ން ނިކުމެގެކުއްޖާ  ޮހޓަލުގައި ރޫމެްއަގއި ހުރެފައި އެ ،މިދެންނެވި ކުޑަުކއްޖާ މާފުށީގައި ދިމާވި މައްސަލަައކީ

ޮގވަިއގެްނ  ކުކުަޑކުއްޖަ ،ަމއްސަލަެއއް އޮތީކީ ނޫން. އެހެންނަމަެވސް ގެކަނޑަށް ފޭބީ. މައިމީހާ ނިދީގައި އޮތީ. މައިމީހާ

ޖެހޭނެ. ކަްނކަން ައުޅގަނޑުމެން ޔަޤީންކުރަން ވެސް މި ާރއިރުކަްށ އަބިލްޑިްނގައަދި ެވސް  ކުރާއިރުކިން ޗެ ހޮޓަލަކަށް

ކުދިންނަށް ސޭފްޓީ ސްޓެންޑަޑްތައް ބަރާބަރަްށ  ގައި އެމަންޓުންރަށައިގެްނވާ އެންަވޔަފްޓީ އަދި ވަކުޑަކުދިްނގެ ސޭ

ރަންޖެހޭނެ. މިކަހަލަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ މި ދިމާވަނީ ކީއްެވގެންޯތ އިމުކުޤާ ގަނޑުމެންޅުކުެރވިފައި ހުރިތޯ އައިންމެއިންޓެ

ވެސް ކުޑަކުދިން. ަވގުތުކޮުޅަގިއ  ގަނޑު ކޮންމެ މީހަކީއަޅުޖިލީހުން. ކުރަން އެބަޖެހޭ މި މަދިރާސާ އިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

ވެްސ  ވާއިރުވެސް ޖެހިދާނެ. އެހެންށް ވެސް ދުރަން ބެލެނިވެރިޔާ ގާތު  ،ގާުތަގއި ހުރީމައިމީހާގެ ކުޑަުކއްޖާ 

 ކުޑަކުދިންނަށް ދެން ؛ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ނގެކަންނޭ ޑްތައް ބަރާބަރަށް ެއޅިފައި ހުރިތޯ. އެއީސްޓެންޑަ

ކުރެވިފަިއ ކަންކަްނ މަނާއެކަެމއް ނޫން.  ެވސް ކޮށްގެްނވާނެއެީއކީ އެްއގޮތަކަށް  ،ދިންނަށް ައނިޔާކޮށްުކޑަކު ،ށްހާނިކަކޮ

ވެސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުެގ  ވެްސ މަނާަވމުން އަންނާނީއި ތާނގަ  ކުިރން އޮތްއަދި  .މިހާރުވެސް އޮތީ މި

ވެސް ވަރަްށ  ކަށް ބަލާއިރުޓް ނެޓްވޯ އުޅެނީ. ޓްރާންސްޕޯ ށް މިތައް ވަރަށް ދަށަކޮޑްޑަފްޓީ ސްޓެންއުމުަގއި ސޭޤަ

ަވކި ގާނޫެންއ  ،ވާއިދުތަެކއްބެހޭ ަވކި ގަ  ވެްސ ކުޑަކުދިންނާއި މިހުރި ހުރިހާ ކަންކަމުގަ .އުޅެނީ ދަށްކޮށް މި

 ޖެހޭ. މިއަދު އެ ންގަނޑުތަކަށް ބަލަން އެބަމިހޭ ންޖެބަލަވެސް  ކުރާއިރުޓްދާއިރު ކުަޑކުއްަޖކު ޓްރާންސްޕޯހެދިގެން

ދާ މީހާ ކިތަންމެ ބާރަށް ނޯވޭ. ދުއްާވފައި ސިސްޓަމެއްލީމާ، ެއއްެވސް އިންދަނީ މާލޭ މަގުމައްޗަށް ބަލަގެނިކަންކަން ފެ

ހާރު ހޯދަނީ ޖެހީމާ، ލާިރ ސަރުކާރަށް މިދުއްވަނީ. ބާރަށް ުދއްަވިއގެންނެއް ެއއްެވސް މައްސަަލއެްއ ނެތް. ސްޓިކާ

ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ،  ެއއްން އެއްވެސް އާމްދަނީހެއޮންނަނީ. އެ ގިފައި މިނނޑަށް އެމާނާކޮށްގެން އަޅުގަޖޫރި

ެއކަމަށްޓަކަިއ ެއއްެވސް  ؛އަނިާޔވަމުްނދާ އި ލާފަށް ބާރަށް ދުްއވަޔާ ޚިއެ  ،ގޮސްންކުރަމުކުރަމުން  ނާރައްޔިތުން ޖޫރިމަ

ީކ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކުޑަުކއްޖަކު ޮގވަިއގެްނ ތަކަޑްއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ސްެޓންޑަފިޔަވަެޅއް ެއޅިފައެ 

ކުރީމާ ނާމީހާ ހުއްޓުވާކަށް ފުލުހަކު ނުހުރޭ. ޖޫރިމަ ށް ދުއްވާެޑއް ނޯވޭ. ބާރަސްޓެންޑަޖެހޭ ހުންނަންދަތުރުކުރާއިރު 

 ނޫން އެކަން  ކުރަނީ. އެއީކީނާމަމިޝަނެއް ލިބޭތީ ޖޫރިން މިސާލެއްގެ ގޮުތގައި ެއްއޗެއް ލިބޭތީ ކޮއިފުލުހުންނަށް އެ

 ،ވެސް  އަޅާއިރު ރިސޯޓެއް ،ވެސް  އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަކީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކުަޑކުއްަޖކު ޮގަވއިގެން ހޮޓަލެއް ހަދާއިރު

 އަކު ޖެއްރާ ަނން އެބަޖެހޭ. މިއޮން އްޑެ ވެސް ސްޓެްނޑަ ްއ އަާޅއިރުެގއެ ،ވެސް އް ބިނާކުާރއިރު ގެސްޓްހައުސެ 

 ...ޑްސްޓެންޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޝީދު. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރައްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ރިޝުކު

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޒަތްތެރި އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ،ހަމަ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިފަދަ ފުރި

. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ާރއްޭޖެގ ދަންނަވަންކަމަނާއަށް ުޝކުރު  މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވީީތ އެ

ނުޑ ކަމަށް އަޅުގަ ބިލު  މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ބިލަކީ  ދުސްތޫރީ ހަޔާތުގައި ކުޑަކުިދންނާ ބެހޭ 

އެްއޗެްއގައި ހިމެނެންވާ ހުރިހާ  އެމަކަން ފެންނާނީ ނޫނީ އެއްޗެއް ފުރިހަމަކަން ފެންނާނީ ފުރިހަ ލެއްގެބިފާހަގަކުރަން. 

މާއްދާ އެްއކޮށް ވިދާުޅވާ ބޭފުަޅކަްށ  121 ވާއެްއޗެްއަގއި ހިމެނުމުން. މި ބިލުގެ ފުރިހަމަކަން މި ބިލުގައި  ބައެއް އެ

ކުޑަކުދިންެގ  ،ށް ބަލާއިރުގޮތަ މާތައް ފުރިހަމަވެފައި އޮތްމި ބިލުގައި ޒިން ،ިމދަންނަވަނީ ގަކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުފާހަ

 ކުރެވޭނެ ގޮތް. ދައުލަތް އެބަކުެރވޭ. މި ބިުލގަިއ އެބައޮތް ބެލެިނވެރިން ޒިންާމދާރު އޫލިއްޔަުތ ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަމަސް

ވޭނެ ގޮތް ފަހިވެަފއި ރެކުރު އެބަ ކުެރވޭ. މުޖުތަމަޢު ވެސް މި ބިުލގަިއ ޒިންާމދާރުމިނުން ޒިްނމާދާއެންމެ ުކޑަ ވެސް

ން އެހެންމެ އެންމެ ކުޑަމިނުެވސް ޒިންމާ އެބަކުެރވޭ. ހަމަ  ވަޒީރުރުބެހޭ މުއަްއސަސާގެ އިތު އެބައޮތް. ކަމާ

 15 ބިލުން މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގޮތް ަފހިވެފައި އެަބއޮތް.  ެދވޭ ހައިިސއްޔަތު ކައުންސިލަށް ވެސް އެޖެންެޓްއގެ

އިނގޭ.  އެބަމަސްއޫލިއްޔަތު އުުފލަންޖެހޭ ބައެއް ނޫންކަން ވެސް މި ބިލުން އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަކީ ކުށުގެ ޖިނާޢީ 

 ،ވެސް މި ބިލުްނ އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ. އޭގެ ބަަދލުގައި ކުއްޖާ ރަނގަޅުކޮށް  ކަންނުދެވޭނެ ކުޑަކުދިންނަށް މަރުގެ އަދަބު

އި ޖަކު ހިފަ ޚިލާފަށް ކުއް  ގާނޫނާމެއެހެންމަބިލު ވަރަށް ޮބޑަށް ބާުރ އެ ަބއަޅާ. ހަ އުަމށް މިށް އަނބުރާ ގެނަމުޖުތަމަޢަ

ިތޔަ  ،ބުކޮށްޠަމުޚާ ބިލުަގއި އެބަުބނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫނު ުކޑަކުދިންނާ ވެސް މި ނުދެވޭނެ ަކމަށްދަބުހައްޔަރުކޮށް އަ

ކަެމއް. ޅު ނގަވެސް ރައި ކިތަންެމހަިދއުމަކީ  ބިލު ވެގެން ުބނާ ފަދަ ކަމަށް ގާނޫނަކަށް މިކުދިންގެ ޒިންމާައކީ މިީއއޭ

މި  މަށްކުރުޮގތުގައި ބަްއޓަން ދިރިއުޅުން އެންމެ ހެޔޮ ،ހަރުދަނާކޮށް ،ޓަންކުރުންްނ ބައްއި ދިިރއުޅުޤާދިންގެ އަޚްލާކު

ވެްސ  ންކުރަޔަތާ އެްއގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންީމ ތަރުބިއްއާއި އިސްލާޤީދާޢަސްލާމީ ބިލުގައި ފަހިވެފައި އެަބއޮތް. އި

ޮކށްފައިވާ ގާނޫނީ ޒިންާމއެއް. މަތި ށް ބޮޑަްށ ބާރުއަޅާފައި އެަބއޮތް. މިއީ ކޮންމެ ކުއްޖަކާމި ބިލުގައި ވަރަ

ވެްސ  މެ ކުއްޖަކުފައިވާ ހުރިހާ ޒިންމާ މިއިން ކޮންމަތިކޮށް ވަނަ މާއްދާއިން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ 62 އަސާސީގެނޫނުޤާ

 ،ތްހަމަޖެހޭ ކަމަކީ ާލިޒމުކުރޭ. މި ބިލުެގ އަުޅގަނުޑ އެންމެ ހި ވެސް އެބަށްގޮުތގަިއ މިކުިދންގެ މަްއޗަ މި ބިލު ބުނާ

 ގެ ގާނޫނު އި،ގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިނގާތޯ ބަލަ ބުނާއަދި އޭނާގެ ޒިންމާ މުޅި ގާނޫނު  .އްޔަންކުާރތީޢަ ސްމަނެއްއޮމްބޮޓް

 ވެސް އެބައޮތް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ޓުމަށް ދެމެހެއްހުރޫ
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 މިރު. ޢާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ންމު ހިށް މުވެސް ވަރަ އިމުގަ ކުރިްއއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުކޑަކުދިންނާ ބެހޭ ހަރުދަނާ ގާނޫނެއް އޮތުމަކީ ހަމަޝު

ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ ގާނޫެނއް  ދިކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ގަބޫލުކުެރވޭ. އަ ކަމެއް

ކަމަްށ ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެ މަތިން  ހަދާތަކާޢާވާމީ މުގު ަބއިަނލްއަ ،ވަނީކޮށްފައި ތްޔަޢާކުރުމުަގއި އެންމެ ޮބޑަށް ރިވުޖޫދު

ކެން. ބިލުަގއި މައިގަނުޑ ގޮެތއްަގއި ވަރަްށ ވެސް ައޅުގަނޑު ނުދެ އި މެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގަ އަދި އެން އެއީ ،ވާނަމަ

އައިސް މި ދިމާވާ ގޮތުން މިހާރަކަށް ންނާ ގުޅޭގިނަ ވާހަކަތަެކއް ބަޔާންކޮށްަފއި އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކުޑަކުދި

ކުދިންގެ ކިަބއިން  އާ ނުގުޅޭ ކަންތައްތައް އެންެގ އުމުރުފުރާވެސް ެއކުދިއި ހަމަ އަސްލުގަ  ،ޤީޤީ މައްސަލައަކީޙަ

ތަެކއް. ވޭ ވާހަކަބަޔާންވެފައި ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފު ބަހުން  35ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ކުރަމުންދާކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން.

ޚާއްޞަ ަރއްކާތެިރކަން  ،ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއިލަތުގެ ފަރާތުން އުދައިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ޢާ

ކުދިންނަށް ފުރަިއގެ ޅަ ކުޑަކުދިްނނާއިއަދި  ިއ،ކުޑަދިންނާއި ޅަފުަރިއގެ ކުދިންނަށް ލިބިގެްނވާ ޙަްއޤެއް ކަމާލިބުމަކީ 

، އެްއވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކޮށް އެކަީށގެންނުވާ އިޤްތިޞާދީ ،ޖިންސީ ގޮތުން އަނިޔާކޮށް ،ކޮށްއެްއވެސް ގޮތަކުން އަިނޔާ

 ސިލުކުރުމަށް ހަމަ އެކަކު ހާއެއް އެ މީހުންގެ ފުށުން ނާޖާއިޒު މަންފާ ،ން ކުރުމުަގިއ ބައިވެިރކޮށްއިޖުތިމާޢީ ކަންކަ

 ޮއވޭޖެހޭ އެއް އިބާރާުތގައި އެބަ ވިސްނާލަންތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން. މީގެނުާވނޭކޮްށގެންވެސް މަސަްއކަތް

ކުރުުމގައި މި ކަމަީކ ުކއްޖަކު ތަުރބިއްޔަތުޙަޤީޤަތުގައި ުކޑަ ،ވާހަަކއަކީ  އުޅޭ މި ން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ"ގެންނުވާއެކަށީ "

އޮތީ.  މި ޮބުޑ ކަމަކަށް ވެަފއި  ކަމަކަށް ވުރެއެކަނި ކުެރވޭވަރު ނަށް މިއަދުވެސް ަމއިންބަފަިއން ހަމަގައިމު

ުއލަތާއި ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން. ވަނީ. ދަ ބަޔާންކޮށްފައި މި ނޫނުައސާސީަގއި މި ދެންނެވި އިބާރާތުންޤާއެހެންވެގެން 

ވެްސ  ޖެހޭ. ހަމަގައިމުބޫުލކުރަންގަވެސް އެބަ  އުުފލާ މިންވަރު، ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން މި ކަންކަމުގައި ޒިންމާއެހެންވީމާ

ްނވާ ހަމަ މާތްވެގެބެހޭ ގާނޫނެއް އެކުެލވިގެންާދއިރުަގއި  ގެ ަޙއްޤުތަކާ ކުޑަކުދިން ށްޑުެމންނައަުޅގަނ ،އެނގޭ އެްއޗަކީ

އަށް ކުއްޖާ ކުޑަ  ،މަިއންބަފައިންނަށް ؟ހަމަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ށް އޮްނނަކުރުމަ ކަންދީނުގަިއ އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިއިސްލާމް

އޮންަނން. އެހެންނަމަވެސް، ަބެއއް  ރެވިފައި ބަޔާންކުހަމަ  ވެްސ އެަބ ޖެހޭ ދެވެނީ ކިހާވަެރްއގެ އަދަބެއްޯތ. މިކަން

ންނަ އޮއިސްލާމްދީނުަގއި އިންސާނީ ަޙއްޤުތަުކެގ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ަބއެްއ ކަހަލަ ،ކަހަލަ ޙައްޤުތަާކއި

ހަމައެކަނި ކުއްޖާއަްށ  ހޭޖެބޫލުކުރަން ެއބަގަވިަޔސް އަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް އާދޭ. ކޮންމެޚިލާފުވާ ފަހަރުވެސް އެބަ މިންވަރާ

ފަރިތަކޮށް ކިޔާލަން އެނގޭ ތަޢުލީމެއް ނޫންކަން. އެ ކުއްޖަކާ  ،ތަޢުލީމީ ގޮތުން ރީތިކޮށް ލިޔެލާފައި ،ބޭނުންވަނީކީ މޮޅު

ބޫލު ިމ ގަވެސް ކުެރވޭނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް  އެކަީށގެންވާ މަސަްއކަތްތައް  ވާހަކަ، އެކަީށގެން ނުާވވަރުގެ

ކުރުމަށް ަޓކަިއ އެ ކުދިންނަށް ބޭކާރު މަަސއްކަުތގެ ތެރެއަްށ ނުވަނުމަށް ގޭތެޭރގަިއ ުކޑަކުިދން ތަރުބިއްޔަތު ،ކުރެވެނީ
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ލޯބިާވ  . އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަކީ ދަރިފުޅުދެކެހުރިއެބަ ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ނަށްމައިންބަފައިން

ބޭނުންނުވާ ކިތަންމެ ބައިވަުރ  ވެސް  ނާށި ބަންޑުން ޖަހާލަންއޮންނަޑުން އްމިންވަރުން އެ ކުއްޖާ ަލއްާވ އު

ރެވޭ އެންމެ ކުުރމަށް ޓަކައި ކުއެ ކުއްޖާ ތަރުތިއްބަތު ؟މައިންބަފައިންނެއް ވާކަން. ިމއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ

ެއ  ިއގެން އަންނައިުރގައިއަރަދޭ، ކުއްޖާ ފުރާވަރަށް އެާއއެުކ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އެބަރަނގަޅު ގޮތްތޯ. ހަމަ

ބޫލެްއ ގައާދޭ އެ ދަބަސް ހިފައިގެން. އަުޅގަނޑެއް އަށް އުފުލޭވަުރގެ ބޮުޑ ދަބަސް ނިކަމެތި މައިމީހާ އެބަކުއްޖާ

ދަރިން ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ދަރިން ލައްވާ އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރުެމއް  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ކުއެނުކުރަން. ހިތާމަޔާ

ނިންމުމާ  12، 11، 10އިން ފެށިގެން ގްޭރޑު  1، މި ކަންކަން އެ ދަބަހުގެ ބަރުދަން ގްރޭޑު ހެންވީމާނޫނޭ. އެ

 ވަންޏާ ނުކުރެވެނީ ކަމަށްސްހުސާ އި ސިކުނިޑއަށްޖާެގ ފޮްތތަކަށް އަންނަ ބަރުދަން އެ ކުއް ހިސާބަށް އަންނައިރުަގއި

ނިކުންނައިރުގައި ޭއނަ ހުންނާނީކީ މި ދެންނެވި  ޖްތަމަޢަށްނިމިގެން މު އިނުވޭ އެ ކުއްޖާ ކިަޔވަ ެއއްއަޅުގަނޑަކަށް ހި

ޑުމެން މިފަދަ ، މިހިރީ އަޅުގަނކުެރިވފައި ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ އުސޫތަކުެގ ތެރެއިން ތަރުބިއްޔަތުހަރުދަނާ ކަހަލުގެ 

ޤަތުަގއި ެވސް، ޤީޙަ ،. ދެން އަނެއް ކަމަކީކަންކަން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަމުންދާއިރުަގއި ހަމަގައިމު

 ސޯޝަލް މީިޑއާ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިމއަދު ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮުޑ އެއް ަމއްސަލަައކީ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި 

ޓަކައި ވެސް އަށް ޭއނަ ކާންދިނުމަށްުކއްޖާއްތުތުށް މިހާރު އެބަ އެނގޭ އެންމެ ވެފަިއވާ މިންވަރު. އަުޅަގނޑުމެންނައްމު އާ

ގޮްސ ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް އޭނައަށް އަށަގަންނުަވއިގެން  އިފޯނުގަ ،. އެ ފޯނު ދީގެން ފޯނުސުމާޓުއަށް މި ދެނީ އޭނަ

މަގަށް ިދއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮުޑވަނީ. ގޯސް ްއވާަގޅު ކަންތައް އޮ ރަނ ،ވަނީ ވެްސ. ނަތީޖާއަކަށް  ދަނީއާނައަށް ކާންދެމުން

ންނަންޖެހޭނީ ޖެހޭ ޙައްޤުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮކުރަންޫބލުގައެއާެއއްކޮްށ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބަ އަދި ހަމަ

 ފޮތުގެ ތެރެއިން  ، ފޯނުހިފައިގެން އެ  ކަން. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަުކގައި ސްމާޓު ފޯނުވަކި މިންގަނޑަކަށް

ން ޓީޗަރުްނގެ ފަރާތު މުންދާ ކުދިން ާވކަންކުރަ މިްސޔޫސް ނަމުަގއި ދުމުގެހެ ފިލާަވޅު ންފޯނުކަނޑާލަިއގެން 

ދެމެދުގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން  ށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. މި ހުންނަނީ ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނާއަޅުގަނޑުމެންނަ

މިފަދަ ގާނޫނެއް  ،އޮތީ ހިތްބޫލުކުރާގަ، އަޅުގަނޑު އެހެންީވމާ ކަންތައްތައް. ނެވިސްނަންޖެހޭވަރަށް ފުންކޮށް 

މި ަޤއުމަކީ ަސއްތައިްނ ސައްަތ  އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ުޑ ެއއް ބޭނުމަކަށް ވާނީޙަޤީޤަތުގައި ހެދުމުެގ އެންމެ މައިގަނ

އެކަީށގެްނވާ  އްޤުތައްކުަޑކުދިންނަީކ އެ ކުދިންނަށް ވެްސ ލިބެންވާ ޙަ  މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ވީތީެވ، އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޒާުތގެ  މުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭިއްސލާމީ މުޖަތަމަޢެއް ޤާއި ވަނިވި ބިނާކުރު  ،ގޮތަށް ރަްއކާތެރިވެަފއި އޮުތމާއި

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ނުކުރިޔަސް ޔަސްބޫުލކުރިގަ. ދެން އޮތީ ައޅުގަނޑުމެން ނެބިލަކަށް ވާންޖެހޭ މަކަށް މިފަދަބައްޓަންކުރަ

 ނަށްމެންއުފެދެމުން އަންނަކަން އަުޅގަނޑު ،ސްނާހާ ކުދިން އުފެދޭކަންބައިލާެގ ޢާ ނާހާ،ަބސް ރޭގަިއ މައިންބަފައިންގެ ތެ

. އަިދ ބާވަތުގެ ކަންކަމާ މެދު ގޮތްތަެކއް ކަނަޑއެޅިފަ ހުރި މިއެބަ އެނޭގ. ދީނުގައި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

، އެހެންވީމާ ހުރި އެނގެން.ނެ ކަމަށް އެބަތު ވިސްނުމުގެ ތަފާތު މީހުން އުފެދޭއިންސާނުންގެ ތެރޭަގއި ތަފާ ،އެފަދަ
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ަދއުލަތުގެ ެލވެްލގައި ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މައިންބަފައިންނަށް ފީއެއް  ،ައކީއުޭޅ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

އި ުކޑަކުދިން ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ތަނުގަ ދައްކަިއގެން ނަމަވެްސ، ކުޑަުކދިންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކޮްށެގން އެ

. ބައިވެރޭ ސްކްޫލަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތައްކުދިން ރބިހޭވިއަޤާއިމުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިސް

ކިތަންމެ މޮޅަށް  އުޅޭއިުރަގއި ތިމާގެ ދަރިމީހުން ަކިއރީގައި ކަށް މި ވަނީ ގޭިބސީތަކުަގއި ވަރަށް ަކއިރިއަނަތީޖާ

ހަމަ ތަެކއް ންނަ ގޭ ުކއްޖާގެ ފަރާތުން އިންފުލުއެްނސް ފޯރާނެ ގޮތްހުޖެހިގެްނ ނަަމވެސް  ތަރުބިއްޔަތުކުރަން އުޅުނު

ށް ތަންކޮޅެއް ނައުުލގަިއ ވެްސ ިމފަދަ ކުދިންޙަ، ސްކޫލު މާ. އެހެްނވީމާއޮތީ ވަރަށް ތަނަވަްސކަމާެއުކ ޤާއިމުކުެރވިފަ

ޫނނީ އެހެން ކަހަލަ ގޮތްތަކުން  ގވޮޭކޝަނަލް ޓްރެއިނިން ނގަޅަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަޢުލީމީ ގޮތުން ދަށްކުދިންނަށް ރަ

މު ކަމެއް ންިދއުމަކީ ޮކންމެހެން މުހިހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ދައުލަތުގެ ލެެވލްގައި ޤާއިުމވެގެން ނަމަވެސް މޮޅުކުރެވޭނެ

 .  ައޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިއްޔާ  ގޮތުަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ؛ދެވަނަ ފުރުޞަތު

 

 މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ ފޮނަދޫ ދާ

ހަމަ  ،ހުށަހެޅީތީވެބިލެއް ލައި، އަދި މިފަދަ އިބަލަ ވެސް ހަމަ މި ބިލު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު

 ހަމަ ފާހަގަކުރަން ވެސް  ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު  ކުރި މެންބަރަށް ޝުކުރުސަރުކާރަށާއި އަދި ބިލު ސްޕޮންސަރ

ނޑުެގ އަޅުގަ ،ކުަޑކުދިންނާ ބެހޭ ކަންތަކުަގއި އެންމެ އިްސކަމެއް ދީގެން އަުޅގަނޑުމެން ކުަރންޖެހޭ ކަމަކީ ،ބޭނުންވަނީ

. ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްެގ ކުޑަކުދިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މޭކަންކަން އިޞްލާުޙުކރު ރިނަޒަރުަގއި ތަޢުލީމީ ނިޒާމުަގިއ މިހު

ޒަރު. ާބވަތްތަުކގެ ކުށަތަކަާށއި އަދި ެއކިއެކި ރަނގަޅު ނޫން ކަންތަްއތައް ކުރަމުންދާ މަން ފާހަގަ އެބަ ކުރެވޭ އެިކއެކި

ދިސާއެްއ ހާއްސާކޮށްލާނަން. ހިހަމަ ދިމާވި ކަމެްއގެ  މު ކަންތައް. އަޅުގަނޑާންކުރުމަކީ ެއންމެ މުހިކުއްޖާ ތަރުބިްއޔަތު

ކުރާކަން، ސްޫކލުގައި ކުާރކަން ކޮންމެވެްސ މާލު އިސްތިޢުދުންފަތުގެ  ،އްސާކޮށްލާނަން. އަުޅގަނުޑ ދަންނަ ކުއްޖެއްހި

ެދ ހުންނަތާ  ލާފައިއިފޮނުވަދެން މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ގެއަްށ ންލަވަކި އެްއެޗއް އަްނގާއެނގިގެްނ ގޮތަކުން ްސކޫލަށް 

 ށްން ސްކޫލަމާލުކުރާކަޢުސްކޫލުގައި ދުންފަތުގެ ިއސްތިއަޅުގަނޑު ދަންނަން. ެއ  ކުއްޖެއް  ވެފައި ހުރި އަހަރު

ށް ކަދަރިވަރެއް ނުވަތަ އެ ކުއްެޖއް އެކަން ނުކުރާނެ މަގަ  ނަމަ ސްކޫލުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާ ށްކަމަ ވެއްޖެފާހަގަ

ހުރި. އެ  ޖެހިފައި އެބކުިދން އި ވަރަށް ގިނަ ގައި މަސްތުވާަތކެތީެގ ވަބަ .ދިއުމަކީ އެއީ ސްކޫުލެގ ޒިންމާއެއްތަޢުލީމު

ހަމައެކަިނ  .ބޫލުކުރަންގަކަމަށް އަޅުގަނޑު  ކަމެއްން ކުރެވިާދނެ ކީ ސްކޫލުގެ ނިޒާމުކަންތައް ރަނގަުޅކުރުމަ

 ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއިގަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑަ ވަގުުތކޮުޅގައި ބެލެނިވެރިާޔގެ ޒިންމާއަކަްށވުރެލިބޭ  ބެލެނިވެރިޔާއަށް ޭގަގއި
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ދާއިުރަގިއ ކުިރއަށްމިޓީ މަރުޙަލާގައި މާ، މި ބިލު ކޮވީއެހެންއޮތް. އެބަމިކަމުގައި ސްކޫލުގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮަޑށް 

 ބެހޭ ހުރި ކަންކަމާ ކުުރމުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކޮށްދިނުމަށް. ކުޑަކުދިންރިޢާޔަތްއަޅުގަނޑު އެދެން ހަމަ މި ކަންކަމަށް 

ކޮށްލަން. ކަން ފާހަގައެ ،ވާތީ  ކަމަކަށްއަޅުގަނޑު އެދޭ ުލމަކީއިގޮތުން ހަމަ ކޮންމެވެސް މިންވަރެްއގެ ކަމެއް އަިލއަުޅވަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އިއްޒަތްތެިރ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙްމޫދު. ދެވަނަ ފުރުޞަތަ ކަށްދެވަނަ ފުރުޞަތަ

 މިނެޓު.  3 ނީލިބިވަޑައިގަންަނވާ މެންބަރުންނަށް

 

 މަޙްމޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ން ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާ

ޓަކައި އިރު ދަންނަވާލި ާވހަކަ ފުރިހަމަކޮށްލުމަށްވިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ަވުގތު ހަމަ

 މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ޗައިލްޑް ،އެދުނީ. އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީމި ފުރުޞަތަކަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދެވިފައި ވަނީ ވަރަށް އްޔާތަކަށް ޖާގަޢިމަދަނީ ޖަމު ގައިން ކައުންސިލް ޤާިއމުކުރެވިގެންާދއިރު މި ކައުންސިލްޕްރޮޓެކްޝަ

ހަނި ދާއިރާއެއްަގއޭ. ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތަކަށް އެކި ދާއިރާަތކުން މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ 

 ސްޕޯޓުސް އެންޑް  ،ޢިއްޔާތަކާއި ކުދިންގެ ަޙއްުޤތަކަށް މަސައްކަްތކުރާ ޖަމުޑަ ގޮތެްއގައި ކު ލަވޭ. ޖުމުޢިއްޔާތައް އެބަ ޖަމު

އޮފް  ޢިއްޔާތަާކިއ އަދި ަޓއިނީ ހާޓްސްަމސައްކަތްކުާރ ޖަމު ކަށްކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތަ  އިންޛަރީޢާ ގެ ރިކުރިއޭޝަން 

، ވޭ. އެހެްނވީމާްއޔާތައް އެބަ ޢި ޖަމުރާކުފަދަ ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާއިން ކުަޑކުދިންގެ ަޙއްޤުތަކަށް މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް

ދާއިުރ އެޝްޓަބްލިޝްެވގެންަކއުންސިލް ޕްރޮޓެކްޝަން  ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަޗއިްލޑްގައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު 

 ައޑު ޢިއްޔާތަކުގެމަދަނީ ޖަމު ،އޮތުމަކީޢިއްޔާއަކަށް ތަމްސީުލކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށުން އެންމެ މަދަނީ ޖަމު މި ގާނޫނުގެ 

 އިން ޛަރީޢާގެ ކައުންސިލުމި އަށް ޢިއްޔާވުެރ ގިނަ މަދަނީ ޖަމު ޢިއްޔާއަށްއެއް ޖަމު ،ވެގެންދާ ކަމެއް. އެހެންީވމާހަނި

 ފެންނަ މި އިޞްލާޙު މި ގާނޫނަށް ގެނައުމަށް ،މު ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްންފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުމަކީ  ަވރަށް މުހި

 މުގެ އުނގެނު ނަށްއިތުރުންެވސް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ުކޑަކުދިންެގ، ކުޑަކުދިން ަހމަ އޭގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި

 ޙީިޞއް ،ގޮެތއްަގއި ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށާއި  ާޚއްޞަ ،ގޮެތއްަގއި ާޚްއޞަކަަށވަރުކުރުމުަގއި  ޙައްޤު

ގޮތްތަެކްއ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން  ވްލްޓަނޭޓިކުިދންނަށް އޯފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިފައިނުވާ ހެޔޮކަން އޭގެ އެންމެ ދުޅަ

ދިއުމަކީ ބޭރުން ހަމަޖެހިގެންގޮތުެގ  ސްޓްރީމްއޮންނަ މެއިންގެނުމުގެ ޙައްޤު މިހާރު ނހަމަޖެހި އެ ކުދިންނަށް ވެސް އު

އެންެމ  ަޙއްޤު ނުމުގެއުނގެ އޭެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައިއެއީ  ،ސީ ދައުރުރައަޅުގަނޑު ހިތުން ސްކޫލުގެ މަދް
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ދެ  ، މިނަރަބަލް ކުދިންނަށް ކަށަވަރުވެގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާލްކުަޑކުދިންގެ ތެރެއިން ވަފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ޝުކުރިްއޔާ  މި އަޅުގަނޑު ޓަަކއިރުމަށްފާހަގަކު ތައްކަން

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

، މިއަދުެގ ސް ިނމުނީ. އެހެންވީމާހު ބައީތިދާމި ބިލުގެ އިބު .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އި ގަ  10:30ަގީޑގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ބިލަށް ވޯޓުލެވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވޯޓު

ން ސުހުރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ފެށި ބަޖެޓުގެ ބަހުރި މަސައްކަތުން. އެއީ  މަސައްކަތް ފަށާނީ ނުނިމި  .މެދުކަނޑާލަނީ

 ޖަހާއިރު މަސައްކަތް ފަށާނީ.  11އަޅުގަނޑުމެން 

 

 {އަށް 11:03ްނ އި 10:29 :ޅުކޮތު ގުވަސްހު}

 (، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުސްރައީމަޖިލީުހގެ  ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާރި)

 

 ސައްކަތް ނިމި ހުރި މަ . ނ8ު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ތުންސަރިޔާ

 ށް ވަނަ އަހަރަ 2019. 8.1ންޑާ ައއިޓަމް އަޅުގަނޑުމެން ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުން މި ފަށަނީ. ެއއީ އެޖެ `.

ބޭނުންވާ ފައިސާ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށް މިނިސްޓަރ  އިތުރަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް 

ސް ހުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ބައްާވފައިވާ މައްސަލަ ދިރާާސކުާރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ފޮނު އިންފިނޭންސްއޮފް 

އަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެންދިއުން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުކުރިއަށް 

 އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެދު އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު !ރައްވާކުފުއަށް. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. ނޫން މާهللاޢަބްދު ޔަޢުޤޫބް

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރުކުރެްއވުމަށް މާލީ ވަޒީރު ބިލިޔަން ިއތު 1.7ވަނަ އަހަރު ވަެޖޓު ބަޖެޓަށް  2019ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީާއއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން މި ވަނީ ކަާމ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ަތޅު

ޓަކައި އެ ދެ ކޮމިޓީ . ެއކަމަށްމަޝްވަރާ ފުާޅ ދާއިރާެއއްަގއި ޯހއްދަވާފަ ،ލަފަާޔއި ،ބެހޭ މުޢައްސަސާތަކުެގ ރަޢުާޔއި

މި  އަުޅގަނޑު ދެންމެ .ނަވަން. އިއްޒަތްތްތެރި ރައީސްދަން އަށް އަުޅގަނޑު ޝުކުރު މިޓީގެން އުެފއްދުނު ބަޖެޓު ކޮއެުކވެ
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ކޮށް ަނންގަާވކަން އެ މަނިކުފާނުގެ މާލީ ވަޒީރު ަވރަށް ބޮޑަށް ޕޮޒިޓިވް ލަފާދެންނެވި ފަރާތްތަކުން އަރުާވފައިވާ 

އިވާ ލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދެވުމުެގ ޭއގެތެޭރގައި ުކރިން ދޫކޮށްފަވާހަކައިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނު. 

އެހެންމެ މޯލްޑިވިއަްނގެ ވަިއގެ ޚިދުަމތްތައް ައގުހެޔޮކުރަން މިހާރު ކަންކަން ހަރުދަނާކުރަްއވާނެ ަކމަށް ވިދާޅުެވއްޖެ. ހަމަ

ން އަމިއްލައަްށ ގައި މޯލްޑިވިއަނުލުދަގެ ބަރުފިާޔެގ ސަބްސިޑީައކީ ދާއިމީ ެއްއަޗކަށް ހެއްދެވުމު މިލިޔަން  35ދެއްވާ 

ދެއްވި އިރުޝާދަށް އަުޅަގނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  އަގުެހޔޮކުރަން މިނިސްޓަރުމެނޭޖުކޮށްގެން ކުރިމަގުަގއި ިޓކެޓު 

ން އަޅާ ކުރަން ސަރުކާރުވަުރގަދަ ،ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކޮށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާލީ ަވޒީރުގެ ވާހަކަފުޅުން 

 67 ހާހުން 47ކެޕޭސިޓީ  ތެޭރަގއި މިހާރު އޮތް ރާއްޖޭގެ ބެޑް ދޭ. ޭއގެހާމަވެގެން އެބަ ،ޔަަވޅުތައް އެނިގގެންއާ ފި

 ލުކުރަން. އަދިގަބޫސިޔާސަަތކީ އިޤްިތޞާދަށް ލިބޭނެ ދިރުމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިތުކުރައްވަން އެ ގެްނގުޅުްއވާ  ހާހަށް

ން އަނޭޝަަނލް އެއަރޕޯޓު ތިން މިލިކުރާ ވެލާނާ އިންޓަން ފަތުރުވެރިން ކޭަޓރއަމިލި 1.4 މިހާރު އެވްރެޖު ގޮތެްއަގއި

 މިނަލަކަށް ބަދަލުކުރައްަވން ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަށް ަތޢުރީފް ޙައްޤު މަސައްކަެތއްކޭޓަރކުރާެނ ޓާ ފަތުރުވެރިންނަށް

ރައްޤީކުރަން ގެންުގޅުްއާވ ރޕޯޓުަތއް އިތުރަށް ތަތެރޭގެ ޑޮމެސްޓިކު އެއައެހެންމެ، އެކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަން. ހަމަ

އަސަރު ކުރާެނ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މި ކަންކަމުން ެހޔޮ ސްނުންފުޅަކީ އިޤްތިޞާދަށް އޭގެ ވި

އި މިޝަން މި ސަރުކާރުަގއި އޮތް މިންވަރު. ޝަނާވިއި ހާރޫ އެނގެނީ ރާއްޭޖގެ އިޤްތިާޞދު ހަރުދަނާކުރުމުގެ

މިހާތަނަށް ލިބިފަިއވާ ހިލޭ އެހީއާިއ ލޯނުގެ ަފއިސާ.  ،ވޭ ަބޔަކީމި އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުުރކުރެ .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

ތަްށ ެއްއގޮ ކަމީ ބަޖެޓު ޑިސިޕްލިނާމި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެއްކޮށް ަބޖެޓަށް އިތުރުކުރަްއވާ  ފައިސާ މި

ެދެކން. އެީއ ވަރަްށ ރަނގަުޅ އަުޅގަނޑު  ވާ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއިގެންދިއުމަށް ސަރުކާުރން ކުރައް ކުރިއަށް 

މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތަްއ މި ދަނީ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެިވގެން  .ސިފައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޤީގެ ަމޝްރޫޢުތައް ބާރަށް ހިންގަން ދަން ކުރާ ހޭދަ. ރައްޔިުތންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަން ކުރާ ހޭދަ. ތަރައްއްފު

 ދޭން ތަޢުލީމީ ލޯނު ގިނަ އަަދދެއްގެ ދަިރވަރުންނަށް ، ޚިދުމަތް ފުާޅކޮށްޙީޖެހިފައިވާ މަސަްއކަތްތަްއ. މިއީ ިޞއްކުރަން

ެގ ެއއީ ވެސް ރަނގަޅު ކަެމއް ،ކަމީ ވެސްފަންތީގެ ވިޔަފާިރއަށް މަގުފަހިުކރަން ލޯނުދޫކުރާ މެދު ކުދި އަދި ކުރާ ހޭދަ.

އޭގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ ގެނެވޭނެ ކަންތައްތައް.  ތާވެސް ފަހުން ހަމަ ޤައުމަށްއްކުރަން. މިއީ ހަފާހަގަ   ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަށް

އަށް މި ސަރުކާރުން އަމާޒުކުރާ ަމގު އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ އަްއޑޫ ސިީޓގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަޝްރޫޢުތަކަށް މި ބަޖެޓުން އާ ދިރުމެއް  ހުރިޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން  ގިނަ ފަދަ ހެދުމާއި ހައުސިން 

ޒަމާީނ  ،މީުދކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލްއްކޮށް ައއްޫޑ ސިޓީގެ ރަްއޔިތުން އުޞަޚާއް ންކުރަން.ޤީ އަޅުގަނޑު ޔަ ލިބޭނެ ކަމަށް

ބަޖެޓް  މިޖެޓަކަށް މި ބަޖެޓް ވެެގންދާނެ ބަޖެޓަކަށް ޚިދުމަތް ލިބެން ފަށަން މަގުފަހިކުާރނެ ބަ ،އެކު ހުުޅވިޚިދުމަތްތަކާ

 ،ފަތުރުވެރިކަމާއި  ،ދުމަތާއިޚި ކަރަންޓުގެ ހަމައެހެންމެ އަްއޑޫ ސިޓީގެ  ންކުރަން.ޤީވެގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ޔަ

. ގަނޑު ދެކެންލިބޭނެ ކަމަށް މި ބަޖެޓް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅު ވެސް ދިރުން މަސްވެރިކަމާއި ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް
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 ން ގެންަނވާ ހެޮޔ ބަދަލުގެ ތެެރއިން ައއްޑޫ ސިޓީެގ ފަތުރުވެރިކަހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ބެްޑ ެކޕޭސިޓީއަށް މިނިސްޓަރ 

ވަޒީާފގެ ފުރުސަތު އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމަށް  ،ޕޯުޓގެ މަސަްއކަތް ފެށިރގަން އެއަ ، ޙަޤީޤީ މާނައިަގއި އި ކުރިއަރަ

މި ބަޖެޓަށް  ދުތަކަށް ދިރުންދޭނެ ކަމަކަށް މިއަދުޢުއަމާުޒވެފަިއވާ މި ސަރުކާރުގެ ވަ ިސޓީއަށްއައްޑޫ  އަޅުގަނޑު ދެކެން.

ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން ވަރަށް ބޮޑަްށ  ،ައއްޑޫ ސިީޓއަކީ ންކުރަން.ޤީެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަބަދަލުގެނެވޭ 

ކު ނިދާފައި އަނެއް ޔަމުގެ މާޔޫސްކަމުަގއި ކޮްނމެ ރެފާ ނެތު. ވަޒީއިހުމާލުވެފަިއވާ ރާއްޖެތެރޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ

ވަޒީފާ ނެތުމުގެ މާޔޫސްކަމުަގއި އަދި  އާބާދީެގ ބޮޑު ނިސްބަތެއް. ދުވަހު ހޭލާ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތަކީ އައްޑޫ ސިީޓގެ

 ،ނައިގައި އަލިވިލި ޤީ މާޙަޤީ ށްދުތަކަޢުކުރަީނ މި ސަރުކާރުގެ ވަމީދުއްނޫންވެސް ގިނަ ބަަޔކު އެަބތިބި. އަޅުގަނޑު އު މި

އިއްެޔގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އެހެންމެ،ހަމައަދި  ބަޖެޓް ވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ދިރުންދޭނެ ބަޖެޓަކަށް މި

އަްއޑޫގެ  ،ނޫސް ކޮންފަރެންސްއިން ެފނިގެންދިޔަ ޭއ.ޑީ.ީބގެ ރަީއްސ ވިދާުޅވި ެއއް ބިިލއަން ުރފިޔާގެ ތެެރއިން

ދެއްިވ  މީދުކުރަން.އްކުރުމަށްޓަކައި ބަެއްއ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުދުމަތް ފެންވަރު ރަނގަޅުކަރަންޓުގެ ޚި

ގެނެވުނު ބަދަލަކީ އަޅުަގނޑު އިންތިހާއަށް ތާއީދުކުާރ  ބަޖެޓަށް މި މި. ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންފުރުސަތަށް ވަ

  ޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.ރަށް ބޮ ތަށް ވަޞަ. ެދއްވި ފުރުކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަށް.هللاއަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުތުޞަ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

މި  ސަޕޯޓަކަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުއިތުރު  ބަޖެޓަށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ން އިއެ  ިއވާީތ އަުޅގަނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.މަޖިލީހަށް އެދިލައްވާފަ

ދުތައް ފުއްދަްނ ޢުވަފަިއވާ ކުރަން ވެ ދަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި މިއަުދގެ ސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަށް މި އެނިގގެން

 ވެސް ހިމެނޭ. މި ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީގަިއ އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާކަން. ެވސް މި ޙަޤީޤަތުގައި

 ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޙީއްޞި  އެގޮތުން ،ލާނަންއިިލއަޅުވަ އައަޅުގަނޑަށް ފާހަަގވި ކަްނކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

. ފާހަގަކުރަން ގަނޑުއިތުރަށް ހޯދާ ފައިސާގެ ތެޭރގައި ހިމެނިފަިއވާަކން އަޅު  ބަެޖޓް މިހާރުޔާމިލިއަން ރުފި 294.5

 ނިޒާމެްއ ޙީއްޞިބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ގައަޅުގަނޑު 

 އެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެހެން އެކު ނޑު ެއއާގަޅުއަ  ،އެހެންނަމަވެސް ޭއގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނެ. ،ތައާރަފްވެ

ތައް ވަކިުނކޮށް އަޮތޅު  މަރުަކުޒގެ ބަޖެޓުޙީއްޞިކޮށް ރަށްރަށުގައި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަުލގެ ދަށުން ޞަާޚއް ކަމެއް އެަބއޮތް.

 ޙީ އްޞި ރަށްތަުކގެ  ހެންމު އެއްއޮތުން އެީއ މިހާރު އެހެނިހެން ރަށްރަށް އާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދަށުން ެއކަން ުކރަން އޮންނަ
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. އެންމެ ކުޑަމިނުން ޮއންނަނީ  އެ ރަށްަރށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބޑު ތަކުލީފަކަށް ވެފައި މިމަރުކަޒުތަާކއި އަދި

ަވކިނުކޮށް  ބަޖެޓު އޮންަނނީ އެގޮތަށް ވެސް ނުލިބިފަިއ މި ރުފިޔާގެ ަތެކތި ދިހަބާރަ އެތަނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ައސާސީ

 މަރުކަޒުތަުކގެ ބަޖެޓް އަޮތުޅ ޙީއް، ޞިއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަން ސަބަބުން. އޮތުމުގެ

ނެތް  ރުކަޒަށް ކަނޑައަަޅއިދިުނމަށް. އެ މައްސަަލއެއް މަޙީއް ޞި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ވަިކކޮށް، ިމނިވަން ބަޖެޓެއް ކޮންމެ 

ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި އެތަންތަނުެގ ގަ، އަުޅގަނޑު އްޔާފިނޑަައޅަިއދީެއގޮތަށް ކަ ިވޔަސް، ދަދެއްކިތަންމެ ކުޑަ އަ

ފުރިހަމަކޮށް، މާ ައވަހަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް  ޮބޑަށް މާ ވެސް މިއަްށވުރެ މާ ުދމަތްޚިެވސް އަދި  ންސީއެފިޝެ

 ުކގެ ބަޖެޓް ަކޒުތަ މަރުޙީއްޞިރިހާ ހު ،ންއެދެފުުރސަތުގަިއ  އަޅުގަނޑު މި ،އެހެންވީމާ ބޫލުކުރަން.ގަޅުގަނޑު އަ

މަރުަކޒެއް އެންމެ  ޙީއްޞިހުރިހާ ރަށެއްގެ ހުރިާހ  ،ބޫލުުކރަންގަވެސް  އަުޅގަނޑުހަމަމިއާެއއްޮކށް  ވަކިކޮށްދިނުމަށް.

ިކ އެ ،އެހެންނަމަވެސް އެދެވޭ އެންމެ ރަނަގޅު ފެންވަރަށް އެންމެ ވަސީލަތް ފުރިހަމަ ފެންވަރަކަށް ނުގެނެޭވނެ.

، އޭގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ ހުރިހާ ދުމަތްދެވެންޏާޚި ޙީއްޞި ،ތައް ޤާއިމުކުރެވި ލްސްޕިޓަގަޅު ހޮއި ރަނސަރަހައްދުތަކުގަ 

ދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ލިބެން އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚިރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ. އެކަމަކު އެ 

. އިމުކުެރިވގެންޤާންސްޕޯޓް ިސސްޓަމެއް އި ރަނގަޅު ޓްރާބޫލުކުރާ ގޮުތގަ ގަ ގަނޑުއަޅު  ،ދެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް އޮތީ 

ރޭަގއި ގެމަނަފުށީ  ،. އެހެްނވީމާ، އެ ައތޮޅުގައި އަތޮޅަކީ މި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅު ުހވަދު ،ކޮށްޞަޚާއް

މިއޮންނަ މިހާރު  ؛އޮންނަނީ މިހާރު މި  ،ޢީދު ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަ

އެހެންވެ، ސަރުކާރުން އެބަޖެޭހ  ރިލަޔަބަލް ރަނަގޅު ސިސްޓަމެއް ނޫން. ވޭ،ެއހާ އެދެ ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމަކީ

ހަމަ ސްޕީޑް ފެރީ، ސްޕީޑް ބޯޓުގެ ނޫނީ ސްޕީޑް  ދީގެން ުހވަދު އަތޮުޅގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމު އިްސކަމެއް ޞަޚާއް

އޭގެއިތުރަްށ  ޓްރާންސްޕޯޓް ސިސްޓަމަށް ގެނެސްދެން. ޔޮ އެދެވޭ ބަދަލެއްނގަޅު ހެރަ، ބަދަލުކޮށްފެރީގެ ނިޒާމަށް 

ވާކަމީ ގައި ހިމަނާފައިބަޖެޓު މިލިއަން ރުފިޔާ މި 350ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެުރވުމަށް  އެސް.އެމް.އީ ކުދި އަދި މެދު

ންސް މިނިސްޓަރަށާއި އަދި ސަރުކާރަްށ ނޭެއކުއެީކަގއި ފިޑު ެއއާކަމެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާ

ކުާރ މަސްވެރިކަމަށް އިންެވސްޓު ކޮށްޞަޚާއް ،ފަންތީގެ ލޯނުތައް އެލޮކޭޓްެވގެްނ އަންނައިރު މެދު އަދި ކުދި  .ދަންނަވަން

ެގ ކަމުކޮށް މަސްވެރި ޞަ ޚާއްގެންދިއުން. އަދި  އިްސކަމެއް ދެިވގެން ެއކަން ކުރިއަށް ޞަފަރާތްތަކަށް އެ ދާއިރާއަށް ާޚއް

 ލަންޖެހޭ ކަމެއް.ތާނަގއި މި މަޖިލީހުން ފާސްވެެގންދާއިރު މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާ ބިލު ކުރިއަށް އޮތް

 ުކރާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުންއުޅަނދުތަކަށް އިންވެްސޓުކުާރ މަސްވެރިކަން ކުރިއެުރވޭނީ މަސްވެރިކަމަށް އިްނވެސްޓު

އިްނެވސްޓްމަންޓް ފަސޭހައިން ލިބިެގންދާނެ މަގެއް ތަނަވަްސވެފައި ، ލިބި ވެސް ލޯނު ުތންސް އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮވެ

ކުާރ ، މަސްވެިރކަމުެގ ދާއިރާގައި އިންވެްސޓުއެްއކޮށް މިލިއަނާ 350ޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ގައެއީ ައޅުގަނޑު  އޮތުމުން.

ދެން  ބޫުލކުރަން.ގައަޅުގަނޑު  ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ލިބުމުގެ އަދި ލޯނު ،ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

ކަމަށް  ކަމެއް ނޫން އެހާ އަވަހަށް ވާ ،ކުރުމަކީ ެއއީ ެއހާ ފަސޭހައިންއެީކގައި މަސްވެިރކަމުެގ އިންވެސްޓުއެކު އެއާ 
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 ށް ގެ ގްރޭސް ޕީރިައޑައެީއ ލޯނު ކީޕީރިއަޑަ ދާއިންވެްސޓްމަންޓަށް  ގެދާ ގްރޭްސ ޕީރިއަޑް، ލޯނުވާތީެވ، ެއކަމުަގއި 

ިއތުރަށް ނާސްތާ ޕްރޮގުރާމަށް . ދެން އޭގެމީދުކުރަންއްސް އަުޅގަނުޑ އުވެ  ވިސްނާނެ ކަމެއް ކަމަށްގެންދާއިރުހަމަޖެހި

ނާސްތާ ޕްރޮގުރާމަކީ ވަރަށް ރަނގަުޅ ޕްރޮގުރާމެއް ކަމަށް ހުރިހާ  .ތްމިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައި އެަބއޮ 81

 ެވސް ހިއްސާކޮށްަފއި އެބަހުރި. ނޑާްއވާ ގިަނ ފަރާތްތަކުން އަުޅގަޝަން ާދިއރާގައި މަަސއްކަްތކުރަގެ އެިޑއުކޭސްކޫލެއް 

އަޅުގަނޑު  ބޮޑެތި ގިނަ ސްކޫލްތަކަްށ އަުޅގަނުޑ ވަރަްށ ފަހުން ޒިޔާރަްތކުރިން. އަޅުގަނޑު މާލޭގައި ވަރަށް 

މަޢުލޫމާތުގެ  ބުނުއަޅުގަނޑަށް އެ ލި ބަދަލުކުރިން. ، ރިންކުމާތު ހިއްސާބައްަދލުކޮށް މަޢުލޫ އެތަންތާނގެ ވެރިންނާ

ެއއް  ،ސަރުކާރުްނ ކުރި ަކންތައްތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ެއއްކަން ، މިތެރެއިން ނާސްތާ ޕްޮރގުރާމަކީ 

ގޮތުން  މް މިހާރު ދާނާސްތާ ޕްރޮގުރާ ،އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތްކަން ހުރިހާ ސްކޫލެއްގެ ވެރިން ފާހަގަކުރި.

އަުޅގަނޑު އެިޑއުކޭޝަން  ން ދާކަން. އެހެންވީމާ،އިތަެކއް އެ ސް ވަެރްއގެ ިއސްރާފުފާހަގަކުެރވޭ ކޮްނމެވެއަޅުގަނޑަށް 

ންޓްކޮްށ މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް އެފިޝެ މް މިއަށްވުރެ އިފެކްިޓވްކޮށް،ނާސްތާ ޕްރޮގުރާ މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވަން.

 ދިރާސާކޮށް އަދި މިއަްށވުރެ  އަުޅގަނޑުމެންފިާލަވޅުގެ ތެރެއިން އެ ،ދިޔަ މަދު ދުަވސްތަކުގެ ތެެރއިންމި ،ބައްލަަވއި

 ހުވަދު އަތޮޅަކީ  .ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މިާއއެްއކޮށް އަދި. ރަނގަޅަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ޮގތެއް ހޯއްަދވަން

 އެ މުއްސަނދިކަން  އަތޮޅު.އެއް މެ ރިސޯސް އޮްތ އެންމެ މުއްސަނދި ެވސް މި ރާއްޖޭގައި އެން ޙަޤީޤަތުގައި

 ިރޒަމަކީ މިހާރު އެ އަތޮޅުގައި ވަރަށް އަޓު . ލިބޭނީ އެތަނަށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮްޕވެގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވަަރކަށް ރިސޯްޓ  11 ނޫނީ 10ގޮތުަގއި  ބޮޑަށް ކުިރއަރަމުން އަންނަ ެއއް ކަންަތއް. މިހާރުވެްސ އަުޅގަނޑަށް ީހވާ

ގައި އޮތް ކަމަށް ހަކަށް ރިސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ސްޓޭޖުބާވީ ރަށްއިތުއޭގެ ައދި އޮޕަރޭޝަންަގއި އެބައުޭޅ.

ުހވަދު އަތޮޅަށް އެބަ ބޭނުންވޭ  ،ޒަމް ކުރިއަރަމުން އަންނައިރުއަރިއެހެންވީމާ، ޓު އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ.

 ވެން އޮތީގަޅަށް ކުރެއެްނމެ ރަނޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަން ގަޕޯެޓއް. ައޅުގަނޑު ރރަނގަޅު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަ

ައޅުގަނޑު އަިމއްލަ  ޕޯޓުރެއއަ ރުލުވެްސ ޮކންމެވެސް ވަަރކަށް މާވަ އަުޅގަނޑު  ޕޯޓް ތަރައްީޤުކރެވިގެން.ރެއއަ ރުލުމާވަ

ޭޖގައި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ެއއް އްރާ ބޫލުކުާރ ގޮތުަގއިގަ. ބޭނުމަކަށް ކޮންމެވެސް ވަަރަކށް ދިރާސާކުރިން

އެހެންވީާމ،  ޕޯޓް.ރއެއަ ުރލުއެއީ މާވަ ޕޯްޓ ހަދަން އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ލޮކޭޝަންރއަނޭޝަނަލް އެއިންޓަރ

ޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރޕޯޓް ައވަހަށް ނިމިގެން އަދި އެ ެއއައަރއެ  ރުލުއަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން، މާވަ

ޒަާމއި ރިއަުހަވދު އަތޮޅުަގއި ޓު  ،. އޭގެ ސަަބބުން އޭގެ ނަތީޖާައކީތަން ބަލަން ދާޕޯަޓކަށް ބަދަލުެވގެންރއެއަ

ހުވަދު އަތޮުޅގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ިވޔަފާރިާއިއ  ،އި އަދި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް ކުިރއަރައި ގެސްޓުހައުސާ 

އެހެންވީމާ، މި  ރަން.ބޫލުކުގަ ޑު ގަނއަޅު މަށްވަޒީާފއާއި އަދި އެހެނިހެން ދިރިއުޅުމުގެ ހެޔޮ ބަދަލު ލިބިެގންދާނެ ކަ

  ޝުކުރިްއޔާ.. ދަްނނަވަން ެދއްީވތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  އަޅުގަނޑަށްތުޞަފުރު

 



40 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ތޮއްޑޫއަރުވަނީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ިމހާރު މި ފުރުސަތު

 . ޙަސަން ޝިޔާނަށް މެންބަރު

 

 ކަދެްއކެވުން:ރު ޙަސަން ޝިޔާން ވާހަތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ވަނަ އަހަރުެގ  2019މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ފަރާތުން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ޖެޓް ކޮިމޓީގެ ފަރާތުން ދިރާސާކުިރ ލާގައި ބަޙަކޮމިޓީ މަރުއި، ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ

 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ މި 1.7އިތުރުކުރާ ބަޖެޓަށް  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަައށް ތާއީދުކުރަންރިޕޯޓަ

ާފސްކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓެއް ކަމަށް  ވެސް މި މަޖިލީހުން އިތުރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވަގުތަށް އަުޅގަނޑުމެން ކޮްނމެހެން

ބާރު ސްޕީޑްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ގެސަރުކާރު ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިެއގޮތުން ބަލާއިރު އި ޅުގަނޑު ދެކެން.އަ

ދިަޔ ، އުކުޅަހުަގއި ހުޅުިވގެންއާދެ، އިްއެޔގައި  ލދިޔަމިދިޔަ ހަފުތާގައި އުުކޅަހުަގއި ހުޅުިވގެން ދިޔައީ ގެން މިފެނި

 ހުުޅަވއި،ސެންޓަރެއް  ތެރޭަގިއ މާސިންގާ ބޮުޑ ކޮްނވެްނޝަން ދުވަސް  24 ެއކީަގއި. ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރާ

ތޮްއޑޫ ދާއިާރަގއި މި މަހާސިންތާ ކުރިއަށް  ،ޖަޒީރާ އުކުޅަުހގައި  ވަނީ ވެސް އެ ދުނިޔޭގެ ަސއިންޓިސްޓުން ިމއަދު

މް ކޮށް ރައީސް އިބްރާހީޚާްއސަ ،އެކީ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަުދގެ ސަރުކާރުން ކަމާމިކަން ކާމިޔާބު މިހާރުވެސް އެބަދޭ.

ުޅގަނުޑގެ އަމިއްލަ ނަމުގަާޔިއ ށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް އަކޮޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެްއވަިއގެން  ޞާލިޙްމުޙައްމަދު 

އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން. އަދި ދާއިރާގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގިއ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ޝުކުރު

ކޮށް ޞަ ޚާއް ،ސަބަބުން މުޅި ދާއިރާއަށްގެ ޢު. މި މަޝްރޫއްޢެކީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫޢަޝްރޫމި މަ .ރައީސް

ށް ވަރަށް ބޮޑު ޢަރަފްކުރުމަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން ފަށާފައިާވ މަޝްރޫޢާަގއި ތަމި ރާއްޖޭރިޒަމް އަކޮންފަރެންސް ޓު

ސް، ިމ ހޭ ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީގަކޮށްލަންޖެބޮޑަށް ފާހަ ގޮތެްއގައި އެންމެ ޞަޚާއް ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިގެންދާނެ.

އެީކގައި ރަސްޫދގެ ގިާރ . ހަމައެއާ ކުރޭއެބަހޭދައެއް  ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ވަރަށް ބޮޑު ުރކާރުންކަމަށް އިންޑިއާ ސަ

ނެ ކަމަށް ބޮޑު އަަދދެއްގެ ހިލޭ އެހީ ދޭ ވަނީ ވަރަށް ވެސް އިންިޑއާ ސަުރާކރުން  ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށްަޓކައި

ރަުދގެ ތެރޭަގއި ޚަމިދެންނެވި ގޮތަށް ، ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރާ ބަިއަގއި އަންނަނީ މި ށެން މިމަސަްއކަތް ފެ އެ .ވިދާޅުވެފަ

ތައް ޢުއަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާަގއި މި މަޝްރޫ ،އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަންކަން ހިމެނުމަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން.

 ،. ހަމައޭަގިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީގެ ސަބަބުންަގއި ިހމެނުމުބަޖެޓު  ޮގތަށް މި ފައިސާ މިދެންނެވިއޮތީ ފެށެން މި

ވަނީ އިންޑިއާ  ވެސް މި ޢުެއކީަގއި ތޮއްޫޑގެ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫ ގޮތުން ބޮޑު ރަށެއް. ހަމައެއާތޮއްޑޫައކީ ބިމުގެ

ންނަނީ އައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށެން ވެސް ޢު މަޝްރޫ މި ،އެހެންކަމުން .ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެީހގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފަ

 އިތުރުކޮށްދީގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ށްބަޖެޓަފައިސާ  މި ރަދުކުރުމަށްޓަކައިޚަބަޖެޓުން  މިއަހަރުގެގޮތަށް  މިދެންނެވި



41 

 

 ،ދަނީ ން މިފެނިގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުގެ ސްޕީޑު ،ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގިއ ، ލިބޭންނަްށ ޑުމެއަދި އެހެންވެްސ ގޮތްގޮތުން ައޅުގަނ ކާރުންނާމިދެންނެވި ގޮތަށް އިންިޑއާ ސަރު

 ތައް ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަ ހިސާބަށް ތިލަވެގެން.ޓުްޕރޮޖެކް ގެފައިސާ މި ބަޖެޓަށް އިުތރުކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންލިބޭ 

އި ދުތަުކގެ ތެރޭގަ ޢުުދަވހުގެ ވަ 100ސަރުކާރުގެ   ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުެމން މިބޭނުންވަނީކޮށްލަން ފާހަގަ

ެވސް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  މިކަން ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަަކއި މު ކަމެއް އެއީ ނާސްތާ ޕްރޮގުރާމް.ން ހިމެނޭ ވަރަށް މުހި

 ންޖެހޭ އެްއޗެއްިލއަން ރުފިޔާ އެއީ ކޮންމެހެންވެސް ހިމަނަމި 81 އީއެ .ހިމެނުމަށް މި ބަޖެޓުގައި އެަބއޮތް ހިމަނާފަ

ސްކޫލްތަކުން  . ނާސްތާ ޕްރޮގުރާމުގެ ފައިދާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ.ބޫލުކުރަންގަވެސް  ކަމަށް އަޅުގަނޑު

ކޮށް ކުދިްނ ޞައްޚާ ؛މިހާރުވެސް ދަރިވަރުންގެ ތައުލީމަށް އަންނަ ކުރިއެރުންއެބަ ގޮތެްއަގއި މިކަމުން  ޞަޚާއް

. މިހާރު ސްކޫލުތަކުން ިލބޭ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރުގަިއ ކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަވޭސްކޫލަށް ދާހިތްވާލެއް ބޮޑު

ފާހަގަކޮށްލެވޭ. ކުދިން ިކަޔވާ ހިތުން ކުލާހަށް ައއިްސ  އެޓެންޑެންސް ވަރަށް ރަނަގޅުކަމަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ފަންތީގެ  ެދއް އެއީ ކުދި އަދި މެދުޢުސަރުކާރުގެ ވަ މި ،ށްމު ކަމަކަންެއކީަގއި އެންމެ މުހިހަމަެއއާ ޅޭ.ބައުމިކަމުގައި އެ

ިމލިއަން ރުފިޔާ މި އިތުރުކުރާ  300ބޭނުންވާ  އެސް.އެމް.ީއ ބޭންކަށް ،ެއޮގތުން ބަލާއިރު ވިޔަފާރިތަްއ ފުޅާކުރަން.

ށް އެިދއެދި ސާވެ މިކަމަޒަމަްށ ބަރޯއަރިކޮށް ލޯކަލް ޓު ޞަޚާއް ،ށްީރއަސްޓްމިއިންޑަކޮށް ޞަާޚއް  ،ބައިަގއި އިތުުރކުރުމަކީ

މިދެންނެވި ގޮތަށް  ؛. ހަމައެއާެއކީަގއި އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށްތިބި ޒުވާނުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖުހުމެއް

ގުޅުންހުިރ  ދި މިއާ އަޔަސްަހއުސް ވި ރ ސްޕޯޓްސް ިވަޔސް، އަދި ގެސްޓްސްކޫލް ވިޔަްސ، އަދި ވޯޓަ ގޑަިއވިން

ވެްސ ފަހި ގޮތެއްގައި އިންޓަެރސްޓް ކުޑަ ގޮެތްއގައި ލޯނު  ށްއް ކުރަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނައެހެން ވިޔަފާރިއެ 

 އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ލިބިގެންދާނެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމެްއގެ ޮގތުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

 ވާހަކަ  ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާރިޕޯޓަށް ހަމަ ވަރަށް ގޮތެއްަގއި މި ކޮމިޓީ ލަ ސް ހަމަ ޖުމުވެ  ޑުގަނއަޅު  ،އެހެންކަމުން

ދިަޔ ބޮުޑ އިުމވެގެންޤާ ކޮށް އުުކޅަހުަގއިޞަާޚއް ،ެއކީަގިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއިހަމައެއާ ދަންނަވާލަން.

ކޮށް ޞަ ޚާއް، ނުމަށްޓަކައި އަދުގެ ސަރުކާރުންނިންމައިދި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު މިހާ ފުރިހަމަ ގޮތެއްަގއި

ކޮށްެދްއވި ބުރަ   އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްދި އިްއޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައދިރާަތކުން އަވުޒާ

އި އަދި ާދއިރާެގ ރަްއޔިތުންގެ ނަުމގަިއ ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުުރ ޔާމަސައްކަތަށް އުކުޅަހު ަރއްިޔތުންގެ ނަމުގަ 

 . ތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާޞަ. ދެއްވި ފުރުންނަވަންދަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުފޭދޫ ރުވަނީ އަތުޞައްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްާޔ އި 

 މުޙައްމަދު ނިހާދަށް. 
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 އްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙަ

ހޯދުމަށްޓަކައި  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ  2019 ތެިރ ަރއީސް.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

 ،އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުން ކަނޑައެޅި  ށްއެކީަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމާ

ގެންދަނީ ހަދަމުންނެ ވަކާލާތުކޮށް ދޮގުށް ބުކަނޑަެއޅިފައިވާ ބަޖެޓް އެއްކޮށް ުހސްކޮށްލައިފި ކަމަ ހަރަށްވަނަ އ2019ަ

ައޅުގަނޑުމެން އައީ ވަރަށް ބަިއވަރު  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ލުަމށް ކަމުގައި ދަންނަވަން.އިއެއީ ަރއްޔިތުން ޮއޅުވަ 

 ،ވެސްއެހެންނަމަ ެމއް ހިމެނިގެން ައއި.ދުތަުކގެ ތެރޭގައި އެަތއް ކަޢުއަުޅގަނުޑމެންގެ ރިޔާސީ ވަ ދުތަކެްއ ެވގެން.ޢުވަ

ނެތުމުން އަޅުގަނޑުެމންނަށް އަދުގެ ސަުރކާރަށް ގެ ތެޭރގައި މިކަންަތއް ިހމެނިފައިވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު 2019

ރޭަގިއ ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކުގެ ތެ. ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރަން އިތުރުުކރަން ށްބަޖެޓަކަންތައްތައް ުކރުމަށްޓަކައި  މަޖުބޫރުވީ މި

އަދި ރިާޔސީ  .ބޭނުންކުރެވިފަ 50%ގެ ހަމަޖެހިފައި އޮތް ބަޖެޓު ރުއިރުަގއި މިހާއަ އަށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދާ

 ލީމާ އިގެ ތަފްސީލަށް ބަލަބަޖެޓު ދުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްަތއް ކުރާން ފަިއސާ ބޭނުންވެފައިާވކަން މިޢުވަ

 ދަނީ އަްއޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްީޤއަށް އަދު ކަށަވަރުެވގެންއަުޅގަނޑުމެންނަށް މި .ޒަތްތެރި ރައީސްިއއް  ސާފުވާން އެބައޮތް.

އަުޅގަނުޑމެންގެ ސިޓީގެ ތަރައްީޤއަށް  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް .ވެސް ބޭނުންވާ ފައިސާ މިާހރު މިހިރީ ހަމަޖެހިފައިކަން

ހިސާބުން  މާައުޅގަނޑުމެންެގ މަޖިލީހުން މިއަށް ރުހުން ދިނު ،ފާސްވެ ބަޖެޓު ފަށަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ިމހާރު މި

އޮތް ހުށަހެޅިފައި  މިހާރު ،ކުާރ ކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމުންކަމީ އެއީ އަޅުގަނޑު ޝަްއކުމަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ

ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިފަދަ ބަޖެޓެއް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު

ޓަކައި ކުާރ ސަރުކާުރގެ ރިޔާީސ ަވޢުދު ފުއްދުމަށް ،ގަނޑުމެންެގ ރިޔާސީ ވަުޢދުޅުއަ  ،އަުޅގަނޑުމެން ،ގެނެސް

ސަރުކާރުން  ،ކޮށްގެން މި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދީޑުމެން މަޖިލީހުން މިއަދު ރެޔާއި ދުވާލު މަސައްކަތްމަސައްކަުތގައި އަުޅގަނ

ޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މަ ސަްއކަތަށް މިކުރަން ބޭނުންވާ ކަންަތއްތަްއ ކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރާ މަ

ދަންނަވަން. ެދއްިވ  ޮބޑަށް ޝުކުރު  ައޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަށްށްމެންބަރުންނަށް އަދި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހުޅުމާލޭ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަ

 ށް. ޢަލީ ނިޔާޒަ

 

 މާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުޅު
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ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން  1.4ކުރުމަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރު 2019ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ގުޅޭ  އާުޅގަނޑު މިއަ، ކުރަން. އެހެންނަމަވެސްޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލއިަގއި ކޮމިޓީގެ ރި

އިން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެންނަން ބޭނުން ބައެއް ުކރުމުގައި އެ އޮތް ބަޖެޓު ތައްޔާރުށް އަހުރި އަދި ުކރި ގޮތުން ދައްކަން

ގެ ވަނަ އަހަރު 2019މި ވާހަަކިއގައި ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ކަންކަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ

ބިލިއަން  3.4ބޮޑު ިއސްކަމެއް ދީފައި އޮތީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް.   ބަޖެޓް ހުށަހެޅިއިރުގައި ވެސް އެންމެދައުލަތުގެ

  ގިނައިން ފަިއސާ އި ެއއް ދާއިާރއަަކށް އެންމެ. އެއީ މިހާތަނަށް ބަޖެޓެއްގަ ރުފިޔާ އޮތް ތަޢުލީމީ ދާއިރާައށް ހިމަނާފަ

ރުކާުރެގ އަމާޒު ރަނގަޅު. ސަރުކާުރެގ ވިސްނުން ވެސް ރަނގަޅު. އޮތް ދާއިރާ. ސަބަބެްއ ވެްސ ނެތިއެްއ ނޫން. ސަ

 އްެގ ގޮތުަގއި މީހުން ވެގެންދަނީއެއަދި ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ބަ ،ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ލިބިގެްނ ސިނކުޑިތައް ތަަރއްޤީވެ 

 ވެސް ބޭނުންވާ ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ އެންމެން އިނގޭތީ ެއކަމަށް އިްނވެސްޓުރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ލިބިގެްނކަން

ބިިލައން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން ވެސް  1.7ކުރި އަމާޒު ހިާފފައި ހުރިކަން ވެސް މި ަދުއލަތަށް އިތުރު ކަމެއް. އެގޮުތަގއި

މިލިއަން ރުފިާޔ ނާސްތާ  81ތަާނއި،  ރުކޮށްފަިއވާސްޫޓޑެންޓް ލޯަނށް އިތުމިިލއަން ރުފިޔާ  300 ،އެބަފެނޭ. ެއގޮތުން

ކަމީ ސަރުކާރުގެ އަާމޒު ތަޢުލީމަށް، ކުެރވުނު ފައިސާގެ ތެޭރގައި ެވސް ހިމެނިގެންދާއިތުރު އަނެއްކާ ޕްރޮގްރާމަށް އަލުން

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ދުމުގެ ބިްނގާ ެއޅުމަށްއުފެއްދުންތެރި ޒުާވނުންތަކެއް އުެފއް ،ތަކެއް އުެފއްދުމަށްތަޢުލީމީ ޒުވާނުން

ެގ ރިހަމަ ދަލީލެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހުށަހެޅުނު ލިޔުމުގެ އެބަވޭ ކަރަންޓު ުމގެ ފުކަ ހޭދަކުރާނެށްކަމަސައްކަތްތަ

ށް ދިނުމަށް ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކަ ކަށް،ކަރަންޓް އުފައްދާ ކުންފުނިތަ ،މިލިއަން ރުފިޔާ 24ަޓކައި އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް

އްލެއް ނޫން. ޙަސިޑީ ދީގެން އެކަން ކުުރމަކީ ދާއިމީ ގޮތުަގއި ސަބްއަުޅގަނޑު ދެކޭ  .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަނޑައަޅާފަ

ވާ މިންވަރު ކުަޑުކރުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވާނީ ތެލަށް ބަރޯސާ އްލަކަށްޙައްލެއް. ދާިއމީ ޙަ ވަގުތީ އީ އެ

އެބަޖެހޭ. ކުރުން ބޮޑުކުރަން ކުރާ އިންެވސްޓު ކުރަން އެބަޖެހޭ. އިންެވސްޓު ޚަރަދު ބޮޑުދަކުރަިނވި ހަކަަތއަށް ކުރާ ޔާއި

ތެލަށް ބަރޯސާވާ މިްނވަރު ކުޑަެވގެން ނޫިނއްޔާ އަބަދުެވސް އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު 

އްެލއް ޙަުކރުމަކީ އެއީ ާދއިމީ ބްސިަޑއިޒް ކުރުމަށް އެތައް މިިލއަްނ ރުފިޔާއެްއ ސަހެޔޮ އަންނައިރު ކަރަންްޓގެ އަގު

އޭ.ޑީ.ީބެގ ރައީސް ާރއްޖެ ަވޑަިއގެން ޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑު ިއއްޔެ އަުޑއެހިން ކަމަކަށް ައޅުގަނުޑ ނުދެކެން. އިއް 

ފިާޔެގ މިލިއަން ރު 120ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަހަރު 3އޮތް ށް އަކުރި .ދެްއވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް، ދެއްވި އިންޓަރވިއު 

މިލިއަން ޑޮލަރަކީ  10ދަކުރަިނވި، ޔާއަކީ އި މިލިއަން ރުފިޔާ 10ރެއިން ތެޭއގެ ،ުރަގއިއެހީއެއް ރާއްެޖއަށް ވާއި

ޓަކައި ދޭ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށްކުނިްނ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީއަކީ  60ކުރަިނވި ހަކަތައަށް ދޭ އެހީ ކަމަށާއި، ދަޔާއި

ގަނޑުމެންނަްށ އެހެންމެ އިއްޔެ އަޅު ހަމަޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަތްގަނޑުމެން ހިކީ އަޅު ބުނުމައެހީ ކަމަށް ބުނެފައިވާ

އަީކ  50%ގެ ނިސްބަތުން މީހުން އުަފއްދާ ކަރަންޓު  ހުީރ އެ ހެޑްލައިންތަކުން ފެނުނު ސްެޓލްކޯއިން އަމާޒު ހިފާފައި

ދާނެ ދާއިމީ ގޮތަކަްށ  ކަރަންްޓގެ ައގު ެހޔޮެވގެންދިޔުްނ ކަމަށް. މިނޫން ގޮތަކަށް ދަކުރަިނވި ހަކަަތއަށް ބަަދލުވެގެންޔާއި
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ޓަަކއި ކުަޑ ދަށްޢުވަގުތީ މަންފާއަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ވަ ،ންދާނެ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑަށް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސްވެގެ

އެީއކީ  ،ވެސްކުރެވިާދނެ. އެހެންނަމަމުއްދަތަކަށް، ކުރު މުއްދަތަަކށް ބަޖެޓުގައި އަބަދުވެސް ަޖހައިގެން ސަބްސިަޑއިޒް 

އުމަށް ހެޔޮނަތީޖާ ފެންނާނެ ކަންކަން ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤަ ،ކުރެިވއްޖެ ނަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޫން ޮގތަކަށް ޚަރަދު

އްޙީ ކަްނަކމަށް ޚަރަދުކޮށްފައި އޮްތވަރު ޞި ނަ އަހަުރގެ އޮރިޖިނަލް ބަޖެޓުގެ ެވސް ވަ 2019. ދެން އޮީތ ފާހަގަކުރަން

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަްއ ން ރުފިޔާ ޓާމިލިއަ 444ކުރެވުނު ބަިއަގއި ވެސް އިތުރުައށް ފިޔާބިލިއަން ރު 1.4ބޮޑު. 

 155އަދަދުތަކެއް ހިމަނާފައިވޭ.  ޓަކައި ހުރި ބައި ނިންމުމަށް ކުރުމަށާއި އަދި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނުނިމިއަޕްގްޭރޑް

މަށް ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިމުމަކަށް ގެނައު ފައްޓާފައި ހުރި އިމާރާތް މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނުނިމި

މި ބަޖެޓުގައި ވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިމާރާތްތައް ިނމުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އިާމރާތަކީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި 

ޖެހޭ. އެބަސް ަޓކައި ރަނަގޅު މެނޭޖްމެންޓެއް އޮންނަން ވެޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ،އެހެންނަމަވެސްމުހިންމު އެއްކަން. 

އިނގޭ. ާއސަންދަ  ކުރަމުންދަނީ އާސަންދަ ކުންފުނިންކަން އެބަހޮސްޕިޓަލް މެނޭޖުިމއަދު ވެސް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކުންފުނީގެ ދަށަށް  ޓަކައި ދައުލަތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް. އެހިންގުމަށް އުމީ ސިއްޙީ ނިޒާމުޤަކުންފުންޏަކީ 

ވިސްނާލަންޖެހޭ. އެއަްށވުެރ  މެންވާނެ ފަިއދާއަކީ ކޮަބއިތޯ އަޅުގަނޑު އުލަތަށް އިތުރަށްގޮސްގެްނ ދަހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް 

ންޖެހޭނެ ވިސްނުމެއް. އެކަމަްށ ރަނގަޅު މެނޭޖްމެންޓެއްގެ ތެރެއަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ގެނައުމުގެ ިވސްނުމަކީ އޮންނާ

އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ ަވކި ބޯެޑްއ  ،. އެހެންނަމަވެސް އޮތްކަންކުރެވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ެއވިސްނުންމަލުޢަ

ކުެރޭވ އިތުރު ،ވާނަމަ ކަމަށް ދިއްޖެެއއް ހުރެގެން ހިންގޭ ތަނަކަށް ުހޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހެަވކި ސީ.އީ.އޯ  ،އޮެވގެން

ޓަކަިއ ހަގަކުރަން. އެކަމަށްުޑ ފާ އަޅުގަނންކައެކު ރަްއޔިތުންނަށް ނުހަނު ފައިދާހުރި ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެންދާނެއިމާރާތާ

 ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓް މި  2020ކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ވަކާލާތު 

ޓަކައި ސަުރކާރުން ގެްނގުޭޅ . އަުޅގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވަނީ ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ރާއްޖެ ހިންގުމަށް އޮތީ ަކއިރިވެފަ

ތަކަްށ އަހަރުެގ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިުރގައި ވެސް ކައުންސިލު މި ،ބަޖެޓުން ފެންނަން. އެގޮތުން މިޔާސަތު ސި

މާއްދާގަިއ ވަނަ  42އާއި ވަނަ މާްއދާ 26މިލިއަން ރުފިޔާ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ  600ކުެރވިފަިއވަނީ ޞަޚާއް

 1.4އަދަދު އެަބއަރާ އެ  ،ވާނަމަ ފައިސާ ދޭ ކަމަށް ވަރަށް ރާ މިންތަކުން ދޭ ޚިދުމަްތތަކަށް ލާޒިމްކުކައުންސިލު

 600އޮތީ  ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދީފައި މި ،ކަމުގައި ވީނަަމވެސް. އެެހންނަމަވެސްބިލިއަން ރުފިޔާ މިއަހަރަށް ބެލި

ރުދާހުގައި، ޅި ކަށަހެކޮންފަރެންސްގައި ސަުރާކރަށް ހު ްނގެކައުންސިލު ގެދުަވހު އެމް.ޑީ.ޕީމިލިއަން ރުފިޔާ. އިހަކަށް

ކަލް ސް ޓަކައި ުނވަތަ ފިގޮތުން ަދއުލަތުގެ މާިލއްޔަތު ބެހުމަށް  ވާސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ޕްރެެޒންޓޭޝަންގައި 

ބުނާ މިންވަރަކީ ރަނގަޅު އަދަދެއް. ތަކަށް ދޭން ަގއި ަކއުންސިލުލަިއޒޭޝަންގެ ނަުމގައި ހިންގާ ޕްޮރގްރާމުރަޑީސެންޓް

ބިުމގެ  ،ކުލީގެ ގޮތުަގއި ،އަތޮޅުތަުކގެ ވަސީލަތްަތކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަންކަުމންއަދި އާިއ  5ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ %

ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ކަމަށް ސަރުާކރުން ވާ ފައިާސއެއް ޞަ ތަކަްށ ޚާއްއެއީ ކައުންސިލު 40ކުލީގެ ގޮތުަގއި ެނގޭ %
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އެ  ،ގެންދާނެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ ވެކަށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެއީ ރަނަގޅު ބަދަލަކޮށްދީފަޕްރެޒެންޓް

ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.8 ،ނަމަ ކުރިއެޕްލައި މިއަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ ފޯމިއުލާ ،ނަމަ ބޭނުންކޮށްފި ފޯމިއުލާ

ން ވިގެކުރެމާބަޖެޓް ފަރުލިބިގެންދަނީ. އެގޮތަްށ  ކުިރެއރުމެކޭ 200ތަކަށް އެބަ އިތުުރވޭ. މާނައަކީ %ކައުންސިލު

ތަުކގެ ކައުންސިލު ،ކުުރވުަމށް ޓަކައި ެދޭކ ރައްޔިތުން ބާުރވެރިައޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަ ވަނަ އަހަރު އަިއއްސި 2020

ޓަަކއި އެކަށޭނަ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި ވާ ކަންކަން ކުރުމަށްކޮށްފައިތަކަށް ިޚދުމަތް ދިނުމަށް ލާޒިމުގާނޫނުން ކައުންސިލު

އޮންަނ ނަ އަހަުރގެ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓް ކުިރއަށް ވަ 2020ނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ުޅގަ، އަހެންވީމާއަޅުގަނޑު ދެކެން. އެ

އެގޮތަްށ  ،ޚާއްސަކުެރވޭ މިންވަުރ ބަޖެޓުގަިއ ޖަހާފައި ށްތަކަަކއުންސިލުދައުރުަގއި ހުށަހަޅާއިުރގަިއ މިގޮތަށް 

ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ.  ރަށްވި ފުރުޞަތަްށ ވަ ަދންނަވަން. ދެއް ރިފްލެކްޓްވެފައި އޮންނާނެކަން ޔަޤީންކުރާނެ ވާހަަކ ެވސް

  ވަބަަރކާތުހޫ. هللاވައްސަލާްމއަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މުލަކު ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ރަށް. ޞީއިބްރާހީމް ނަ

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޞީރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަ ދާއިމުލަކު

ކުރުމަްށ ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ އިތުރު 2019ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ަފއިސާ ސް. މި ތެރި ރައީއެކު ގަބޫލުކުރަން. ިއއްަޒތްކުރުމަށް ައޅުގަނޑު އުފަލާެދްއވި އިތުރުއިސަރުކާރުން ހުށަހަޅުްއވަ

ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ުހށަހަޅާފައިާވއިރު ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރަްއވާފައި ަބއެއް ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑު ެވސް އިތުރު

ދިޔަކަމީ އަުޅގަނުޑ ކުރެިވގެންމިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު  300 ށް ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ީވ ވަޢުދުތަކަ 100ހައިލައިޓްކޮށްލާނަން. 

ލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުަތއް ކުރި އަދި ލޯނު އަދި ސްކޮލާންޢުއެީއ ސަރުކާރުން އި  .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ ރާ ކަެމއް.އުފާކު

ގިނަ  ވަރަށް .ވަނީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް މިލިައން ރުފިޔާ މި 300ލަފާކުރާ ަޚރަދުގެ ގޮުތަގއި  ގާނެ ކަމަށްހިނ

އެ  ،ޓަކައި ލޯނަށް އެދިފައިރަށް ކިެޔވުމަށް ރީ ފެްނވަވަތަ ޑިގްކުރުމަށް ޓަކަިއ ނުސިލުހާ ދަރިވަރުންތަކެއް ތަޢުލީމު 

ކުދިންނަށް އެ ފުރުޞަުތ  ގެ ތެރެއިން އެމި ބަޖެޓު  ،ފުރުޞަތު ނުލިބިވާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

ގެ  މި ބަޖެޓުނޑުމެންނަށްކުރާނެ ކަމެއް ޫނން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަކަމީ އަުޅަގނޑު ޝައްކު ދާނެތަނަވަސްެވގެން

 18.7ތަކަކުން އުފެދިފަިއވާ ިއދާރާތަކަށް ދިނުމަށް އަލަށް އުފެދުނު ގާނޫނު ،ތެރެއިން ފެންނަން އޮތް އަނެއް ކަމަކީ

މޯލްޑިވްްސ ނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަްނ  ،ފަދަ ވާކަން. ތެދުފުެޅއް، ާބ ކައުންސިލު ަގއިބަޖެޓު މިލިއަން ރުފިޔާ މި

ނުވާ އިދާރާތަެކއް. ިއއްޒަތްތެިރ ގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިބޭނުންވާނެ. މިއީ ކުރީ ފަދަ ތަންތަނަށް ބަޖެޓް ޓަރސެން
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ރީ ފެންވަރަްށ ޝަލެިވގެން ޓާއިއްދަކަށް ބަލަ ހަސަރަ 5ކުރުމަށް ަޓކައި ިދވެހިރާްއޖޭގައި އްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުޞި  .ރައީސް

ގަނޑު އުފާކުރާ ކަެމއް.  ހިމެނިފައިވުމީ އަޅުމިލިއަން ރުފިޔާ 294.5 ގައިބަޖެޓު ކުރުމަށް މިހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްޤީ

ވަނީ އިްއޒަތްތެރި  ހަމައަށް ެވސް ގޮްއސަ ސަރުކާރު އައިސް ަހވާލުވުމާ އްޙީ ހާލަތު މިޞިރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން މި

ވަނީ މާެލ ށް ރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުން ރައީސް ވަރަށް ދަށު ފެންވަރެްއގަިއ. ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގަތުމަ

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ލިޭބ  ،ގެ ތެެރއިންއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި ހުަށހެޅިގެންދާ ބަޖެޓު ،. ނަމަވެސްކުރަންޖެހިފަރުދަތު

 ރާ ކަމީ އަޅުގަނޑު އުފާކުއްދެްއގަިއ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްީޤކުރެިވެގންދާނެހަސަރަ 5ފައިސާގެ ތެެރއިން ދިވެހިާރްއޖޭގެ 

ގެ ބަޖެޓު މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ މި 100 ސަރުާކރުން ދެއްވާ އާ. އިންޑި އެކު އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއެއާ ކަމެއް. ހަމަ

އިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކަީމ މިއީ ވެސް އަުޅގަނޑު ުއފާކުރާ ކަމެއް. މިދާނެެވގެންތެރެއަށް އިތުރު

 އި ރާއްޖޭގެ އެންމެހަ ،ހުރި ެއޅިފައިއަުޅގަނޑުެމންގެ ދާއިރާތަކަށް ކަނޑަ ،ހުރި ނޑައެޅިަފއިއަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށަށް ކަ

މިލިއަްނ  100 ދިން  ސަރުާކރުންއާ އިންޑިތަކަްށ މި ބަޖެޓުން ހުރި ތަރައްޤީެގ ޕްރޮގްރާމު ކަންކަމަށް ކަނަޑއެޅިފައި 

ޔުން އެއީ އަުޅގަނޑު އެދޭ ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ ދިވެގެންބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ިއތުރު މިލިއަން ުރފިޔާ މި 94.5ރުފިޔާއިން 

 189.4ކުރުމުގެ ގޮތުން ސަބްސިޑީ ދިނުމާއި، ހެޔޮ  ައގު ގެ އެކު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޚިދުމަތު ންނަވާލަން. ހަމައެއާ ދަ

 އް އަގު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކާުޑގެ ާބވަތްތަ ،ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފައިވޭ. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން މިލިއަން ރުފިޔާ މި

ން ލިބެން ހުންނަ ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް . އަްއޑު އަތޮޅު ހިތަދޫވަނީ ފުއްދާފަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވީ ވަޢުދު މިހެޔޮ

ކަމީ އަުޅގަނޑު ން ހަމަ އެ އަުގގައި ލިބޭކިލޯއެްއގެ ައގަށް ލިބޭ މިންވަރު މިހާރު ހއ. ތުރާކުނުން ހއ. އިހަވަންދޫ

ކަމީ ައޅުގަނުޑ ދާބަބުްނ ލިބިގެންސަބްިސޑީްޒގެ ސަނަމަވެްސ މި ައގަށް  ންތެރެއިދުރާއްޖެކުރާ ކަެމއް. އަދި މެއުފާ

އެުކ ަދންނަވާ ކަމެއް. ހަމަެއއާ  ޓަަކއި ދިެވހި ސަރުކާރަށް ޝުކުރުަރއްޔިތުން ެއކަމށް ކުރާ ކަެމއް. ދިވެހިއުފާ

ގައި އާސަންަދ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްމި ބަޖެޓުގެ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން

މިލިއަން ރުިފާޔ  150ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި ށްއަފަހު ހުއްޓިފަިއވާ މަޝްރޫޢުތައް ކުރި  ފެށުމަށްރިކޮށް ކުންފުނި މެދުވެ

ހުޅުމާލެ  ،ކުރެިވގެންއިތުރުެވގެންދާކަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަލަްށ އާބާދު

ދިަޔކަމީ އެތަނުަގިއ މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެގެން 150 ހޮސްޕިޓަލަށް ތަނެއް. އެ  އެކު ތަރައްޤީ ކުެރވެމުންދާކާޕްލޭނަ

އަދި އެތަނަށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ގިނަ ރަްއިޔތުންތަކަކަށް ލުއިފަސޭހަތައް  ،ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނާއި 

 ؛ަރއީސް. ހެނދުނުގެ ނާސްތާޒަތްތެރި އެކު ިއއްއްގެ ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަްނ. ހަމައެއާލިބިގެންދާނެ ކަމެ

ދިއުމުަގއި ހެނދުނު ނާސްތާއެއް ކު ވެސް ްސކޫލަށް ދާޔަކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ ދަރި .ސަރުކާރުން ވީ ވަޢުެދއް ެއއީ

ދަރިވަރުްނ  ،ުކރެވިފަިއވާކަމީމިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު 81 ވަޢުދުގެ ތެރެއިން މި ބަޖެޓަށް  ސަރުކާރުން ދިނުން. އެ

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ލިބިގެންދާނެ ފުރުޞަތެއް ކަމުގަިއ ައޅުގަނުޑ ދެކެން. ސިލުހާއްޙަެތއްަގއި ތަުޢލީމު ޞިހެޔޮ ދުޅަ

ލިބޭނީ ކޮން  ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއަށް ލަން އެބަޖެހޭ މިއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ބަލަ
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ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި  އެއްއަތޮޅުަގއި އޮތް އެންމެ މުހިންމު މ.  ،ލާއިރުއިއާދެ! މ. އަތޮޅަށް ބަލަފުރުޞަތުތަކެއްތޯ. 

ރޕޯެޓއް ރޕޯޓްގެ މައްސަލަ. ސަުރާކރުގެ ބަޖެޓުަގއި އެަބއޮތް މ. އަތޮޅުަގއި ެއއައަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ އެއަ 

ބަޖެޓުގަިއ   ކަމަށް އެދާނެލާނެ ކޯްޒވޭ ހެދިެގންއިއެްއކޮށް މުލި ގުޅަ ޓާށްކު ނާލާފުއާއެ އެކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމައިމުޤާ

ގެ ތެރެއިން ވެސް ޕަެސންޓެއް މިދެންނެވި ކަންކަމަށް ބަޖެޓު މި ،އްމީދުކުރަނީއެބައޮތް. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ައޅުގަނޑު އު

ދާއިާރއަށް މަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުގެ ށްދާނެ ކައަމިދެންނެވި މަޝްރޫޢުތައް ބާރަށް ކުރި ،ކުެރވިއިތުރު

ކުރުމަްށ ދު މި އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމާޔަތްއްހަމ. އަތޮޅު ކޮުޅފުށްޓަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ގިރާ ސަރަ ،ލާއިރުއިބަލަ

އްދެއް ކަމުން ެއއީ ބޮޑު ހަަސރަކުެރވިފަިއވާ އްދަކީ ހިމާޔަތްހަ ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ ރަެށއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ސަރަ

އަޅުގަނޑުގެ ލޮލުން  ދުވަހު އެރަށަށް ކުރި ަދތުރުގައިތީ އަުޅގަނޑުމެން ދާދި އިހަކަށްވާ އްަދަކށްހަކުޅިެއއް ެއކުލެވޭ ސަރަ

ގެިހ ގަްސގަހާ ،ދުރަތީ ރީތިކަން ެގއްލިގުއްދުގެ ރީިތ ހަސަރަ އެ  ،އްދަްށ ވަދެހަސަރަ ކަނުޑގެ ލޮުނގަނޑު އެ ،ދުށިން

ރަށުގެ  އެވާނީ  މިހާރު ށްހޭ ފަރާތްތަކަބެ ޓަކައި ކަމާކަމަށް ގެނައުމަށްވަމުންދާ މަންޒަރު. މިކަން ސަމާލުމަރު

އްލެއް ނާންނަކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަްނ. ޙަ. އަދިވެސް އެދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފަ ކައުންސިލުން އެ

އެކު ނާލާފުށީެގ ފެނާިއ ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަަމއެއާ ިއވެލިއޭަޝންގެ މަރުޙަލާގަިއ އޮތް  ،ކުެރވިޓްއިވެިލއޭ

ަގއި މިަވުގތަށް އަދިވެސް ޓެންޑަރިންރާ ކަމެއް. ކަމީ އަޅުގަނޑު އުފާކުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންދާނެބަޖެޓު މި  ރުދަމާނަ

ކުރަން. އަދި މުލަކުެގ އްމީދުއޮތްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮްށ މިއަށް ބަޖެޓް ސަޕޯޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އު 

ޑު އެދޭ ކަމެއް މަކީ އަުޅގަނއުދި ށްއަޖެޓުން ސަޕޯޓް ލިބިގެން ކުރިބަ މި ށްޅަޅި އަތޮމު ،ކުެރވި އްދު ހިމާޔަތްހަގިރާ ސަރަ

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ކަމުގައި ދަންނަވަން. ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ގެދާއިރާ  އިނުގރައިދޫއަރުވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ 

 ށް. އަޙްމަދަ ޙަސަން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ޙަސަން މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ތުރުކުރުމަށް އިބަޖެޓަށް  ފާސްކުރި ންހުވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 2019ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަްށ  ށްކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ރިޕޯޓަ އަދި ބަޖެޓުއިޞްލާޙާއި  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފޮނުވި

އެީއ  ،ސަރުކާރުން ގެންދާއިރުގެ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެން  2019ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި 

ހުރޭ ދެ ލައްކަ ރުފިާޔއަށް  މިދިޔަ ވެރިކަުމގެ މަްއޗަށް ބިނާވެގެން ހެދިފައި އޮތް ަބޖެޓެއް ެއއީ. އެ ބަޖެޓުަގއި

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހެދުން. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަޖެޓު ހަދާފައި ރުފިޔާއަށް ޓާ ސަތޭކަ ފަންސާސްބަނދަރެއް ހެދުން. 
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ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރާ  ގެންދަނީ. މިއަދު ހަވާުލވެގެން ކުިރއަށް މި ތް ބަޖެޓަކަށް ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާފޮނުވާފައި އޮ

ަރއްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރި ުނވާނެކަުމގެ ފުރިހަމަ  ،އުމުަތކުން ޑިމޮކްރެިޓކް ސަރުކާެރްއ އުފެދިޤަދުނިޭޔގެ  ފައިސާައކީ

އުމުތަކުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ދީފައި ހުރި ޤަގެ ތަރައްޤީއަށް ދުނިޔޭގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  ޔަޤީންކަން ލިބުމުން މި 

ާއއި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ހިންގާނެ ޤާނޫނުއަާސސީ ،ކީ ޢަދުލުއިްނޞާފާއިކާރަސަރު ވަރަށް ބަިއވަރު ފަިއސާ އެބަުހރި. މި

 ،އިސާއަށް ިޚޔާނާތްތެރިނުވެމަތީްނ މި ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ ފަ ދުެވގެން ައއި ސަރުކާރެއް. ެއގޮތުގެޢުކަމަށް ވަ

 ،ޓެއް ކަމަށްނުވާފައި އޮތް ބަޖެފުރިހަމަކުރުމަށް ފޮ ،ކުުރމަށް މަތީން މިކަން ގާނޫނުތަކުަގިއވާ ގޮުތގެ ،ނުކޮށްވަްއކަން

ކަރަންޓު  ،މިލިއަން ރުފިޔާ 189އިތުރުކުރާ ފައިާސއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ. މީގެ ޚިދުމަތުގެ ގޮުތގައި 

މިލިއަން  35ރައްޔިތުންނަށް އެތެރޭގެ ވަިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ައގުހެޔޮކުރުމަށް  ،މިލިއަްނ ރުފިޔާ 24ކުރުމަށް އަގުހެޔޮ 

 381ލީމީ ދާއިރާއަށް ޢުތަ ،މިިލއަން ރުފިޔާ 350ފަްނތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޫދކުރާ ޯލނަށް  މެދުއަދި ކުިދ  ،ރުފިޔާ

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަށް އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް  .މިލިއަން ރުފިޔާ 445ޞިއްޙީ ދާިއރާއަށް  ،މިލިއަން ރުފިޔާ

ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ރައްޔިތު މީހާއަށް މި ބަޖެޓުން ފައިދާތައް  އަދު މިފެނިގެން މިއައިމާ ފެންނާނެ ކަންތައްތައް 

ވަނަ  2020ުތގައި މި ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު އަންނައިުރގައި ފުރިހަމަ ގޮ 2020އެބަކުރޭ. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތަގއި 

ތި ބަޖެޓަކަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގަިއ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ވާނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަށްުވރެ ވެސް ފާގަ

ފަހަރުން ކޮށް  ެއއްއެއީ ބައިވަުރ މަސައްކަތްތައް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަންކަމަީކ ހުރި ވަރަށް  ކުރަން

ޔަ ކަމަކީ ވޭތުވެދި ހުރިހާ  މި ،ޞިއްޙީ ދާއިާރއާ ،ލީމީ ދާއިރާާއއިޢުރާއްޖޭގެ ތަ ސައްކަތްތަކެއް ޫނން. މިނިންމޭނެ މަ

މި އިތުރުކުރެޭވ  ކަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުންއްލުުނވެ ޮއތް ކަޙަވެސް  އިރުވީ ސަޅީހަކަށް އަހަރު  ،ތިރީހަކަށް

 ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގަބޫލުކުރަން. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި އްލުެވގެންޙަކަންތައްަތއް  ފައިސާއިން އެ

ހުރި  ޓަންއްފަ އިހުިރހާ ރަށެއްގަ ،ދިޔުމުންކަންކަން އިތުރުވެގެން އިރުގައި މިލާބަމަޢުލޫމާތަށް ތަނަށް ދެއްވާފައި އޮތް 

އް ހިނގަމުންދާއިރު މިއަދު ކަމެ  ހުރިހާ ވިދާޅުވި. މި ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިނގައިގަންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު

މިހާރު ކުރިއަށްގެންދަން  ރެއްިވްއޔާފުޅުކުއިރާދަނިމޭއިރު އަހަރު  މި ،އިްއޒަތްތެރި ވަޒީަރކު މިތާ ވަޑަިއގެން ވިދާޅުވި 

ކަމަށް.  ވެގެންދާނެމިއަހަރު ނިމޭއިރު އިރާދަފުޅުކުރެްއވިްއާޔ ފުރިހަމަ 80ނިންމާފައި ހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ %

 ަތއް ދުޢުދުތައް އެބަހުރި. އެ ވަޢުސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަރަށް ަބއިވަރު ވަ މާ، ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް މިއެހެންވީ

އަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިރޔާީސ އިތުރުކުެރވޭ ފައިސާއަށް އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމަ ޓަކައިފުއްދުމަށް

ކަމެްއ  ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި ކޮށްެދްއވުމަށް ވިދާުޅވި އެަތއް 100 ،ދުތަެކއްޢުރު ވަހުރި ެއތައް ބަިއވަ އިންތިޚާބުަގއި ވެފައި

ހާލަތު އަބަދުެވްސ  އޮތް . ރަށްރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވެފައި ދެްއވާފަަވއިްނ ފުއްދަސަރުކާރު މިއަދު ވަނީ މި

ޖަޒީރާ ާރއްޖޭެގ  އި،ސްޓޯއެއް ަކނޑައަޅަ މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީން މެނިފެ އި،ރަްއޔިތުންގެ ހާުލ ބަލަ ،ދިރާސާކޮށް

ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  ރެްއވިްއޔާކެއް އިރާދަފުުޅކުިދޔުމަށް ިވސްނާފައި ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަގޮތުަގއި ކުރިއަށް
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އަޅުގަނުޑެގ  ،ދަްއކާއިުރ ދަންނަވާލަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ގަބޫލުކުރަނީ. އަޅުގަނޑު ެވސް ވާހަކަ ނެއްލުެވގެންދާޙަ

ބުަގއި. ރާ ހިސާސޮއިކު ،ހިސާބުގައި  އާމިހާރު އެބަހުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ކެއްގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަ ވަރަށް އިރާގަ ދާއި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް އިާރދަފުޅުކުރެއްިވއްޔާ ެފއްިޓގެންދާނެ.  އެ ރެްއވިްއޔާއިރާދަފުޅުކު އަހަރު މި

ޯއގާތެިރ  ؛ސަރުކާރު އުފާވެިރ ދުވަސްަތކެއް. މި ،ފާގަތި ،ކުރިއަށް އޮތީ ،ނަށްއޮތީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތން

ބަޖެޓު ފާްސކުރަނީ ަވއްކަންކުާރކަށް ނޫން.  . އުާފެވރިކަން މަތީގައިއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބީސަރުކާރެއް އައިމާ ރާ 

އިސާއަކީ އިރާދަފުުޅކުރެްއވިްއާޔ ސަރުކާރުން ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރާ ފަ ނޫން. މި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ކާލާަކށެއް

އެކީަގއި ތަނަވަސް ދިރިުއޅުމެއް ުއޅެވޭެނ  ކަމާއި ހިތްފަސޭހަޔާމަންފާ ،އިޔާދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިުތންނަށް ލާބަ

އިތުުރުކރާ ފައިސާއެއް ކަމުަގއި ދެކެން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްާޔ  ،ގޮތަށް އުފައްދާފައި

 ތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މާވަށު އަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި ރު ޑު މިހާއަުޅގަނ މެްނބަރު.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.ސަޢީދަ މުޙައްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ:މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

 ކުރާ ންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދިނުމަކީ އަބަދުވެސް ޕީ.ޕީ.އެމު

 ،ކަެމއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެއއްބާރުލުން އަބަދުވެސް ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުގައި ދޭނެ. ެއގޮތުން ކަމެއް. ޕީ.އެން.ސީ ކުރާ

ދީފައިވާނެކަން އަުޅގަނުޑ މަ ކުރެވުނު މަސައްކަތުަގއި އެއްބާރުުލންލާގައި ވެސް ހަހަބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީގެ މަރު

 ،ހުންނާނެއްޒަްތތެރި މާލީ ވަޒީުރގެ ވާހަކަުފޅުގަިއ ހަނދުމަފުޅުހުށަހަޅަމުން އި އެާއއެކު ބަޖެޓުފާހަގަކޮށްލަން. ހަމަ

ޝަްނ ޒަމްޕްއާމުދަނީ ވަންނާނެ ކޮން މުދަލުންކޮންސްޓްަރކްޝަނުެގ ސިނާޢަތަކީ މިއަދު އެސެޓު ނުވަތަ ހަރު ؛ވިދާޅުވި 

ވެހިރާއްޭޖގަިއ ޝަން ިއންޑަސްޓްރީ ދިެއާއއެކު ކޮންްސޓްރަކްހަމަ ،ބަދަލުވުމާއިބޭސްޑް އިންަޑސްޓްރީައކަށް ބަދަލުވި

ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބޭ ދެވަނަ ސިނާޢަތަށް ވެގެން އެންމެ  ،ކަމަށްފަހު އާމުދަނީ ލިބޭފަތުރުވެރި ،އާމްދަނީ ލިބޭ

ެވގެންދިަޔީއ ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ނޫން. ކޮްނސްޓްރަކްޝަންގެ ސިނާޢަްތ  މިކަން .ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ހިނގައްޖެ

ބޮޑު ބުރަދަނެއް އައިސް އާމްދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުެވގެންދާން  ތަ އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިާނޢަތަށް މިހާ ނުވަ

ނުގެ އިޤްތިޞާީދ އަށް ކުެރވުނު ބުރަ މަސައްކަތުން. ރައީސް ޔާމީ 2018އިން  2013ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައީ 

ސްޓްރަކްަޝްނ ީވމާ، މާލީ ވަޒީުރގެ ވާހަަކފުޅުގައި ކޮންމީގެ އަސްލަކީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންސިޔާސަތު 

ގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި ޭއެގ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ބޮުޑ ކުރިއެރުމެްއ ައއިސް އޮތް ާވހަކައާއި  އަށް މިހާއިންޑަސްޓްރީ 
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ހި ވާގައި ދިވެހަމަ މި ނޭ ،ކުރިމަގަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ައިއ ވާހަކަ ފާހަގަކުރީމާ އަުޅަގނޑު އެކަން ފާހަގަކޮށްލާަފއި

އަދި ކޮންސްޓްަރކްޝަން  މްރާނީ ތަރައްޤީާއއި ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ިޑވެލޮޕްަމންޓާޢު ،ސަރުކާރަށް އަުޅގަނުޑ ޮގވާަލން

 .މަށްއުނުލާ ކުިރއަށްގެންދި އިކަމެއް ހުްއޓަ މެ މަށް ޓަަކއި ުކރަންޖެހޭ ކޮންއުރުލެއް ނައިްސ ކުރިއަްށގެންދިސިނާޢަތަށް ބު

މިއަންނަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް  ދެން އިެއއާ ޖެހިގެން އައި ާވހަކައިގަ ޒަތްތެރި ރައީސް، އޭގެ ބޭނުމަކީ އިއް 

ައއުމަކީ ފަތުުރވެިރން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހޭދަކުރާ ނާޢަތަށް ކުިރއެރުން ައއިކުރިއެރުންތަެކއް ައއި ވާހަކަ. ފަތުވެރިކަމުގެ ސި

ވާހަކަ އެއީ ކުރިއެރުެމއް ކަަމށް އެްއވެސް ސަުރކާރަކަށް  މެއް ނޫން. އެ ރޭ ނުވަތަ ދުވާާލއި ޭރގަނުޑެގ އަދަދު އިތުުރވު

ތިބުމަށް އަންނަ ބަދަލަކީ ަގއި ައއިްއސަ ތިބޭމީހުން ދިވެހިރާއްޖޭ އެ ،ޓަފާޅިއް ެއއީ ފަތުުރވެރިންގެ ވަ .ވިދާޅެއް ުނެވވޭނެ

އަންނަނީ ދެ މައިގަނޑު ކުރިއެރުްނ އް. އެހެންނަމަވެސް، ފަތުރުވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ޮޗއިސެ މީހުންގެ  އެއެއީ 

ކަމަށް ބޭުނންވާ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ފަތުރުވެރި އި ެއްއ މަސައްކަަތކީ ދިވެހިާރއްޖޭގަ .މަސައްކަތެްއ ކޮްށގެން

ދާއިރާތަުކެގ  އޭގެތެޭރގައި ރާއްޭޖގަިއ އަތޮޅުތަކުގެ ،ވާމީ އެއަރޯޕޓުގު އޭގެތެޭރަގއި ބައިނަލްއަ .ވެލޮޕްކުެރިވގެންޑި

ޭއގެތެރޭަގއި ޑޮމެސްޓިކް ޓްރާންސްޕޯުޓގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރުން. ޓްރާްނސްޕޯޓު މައިގަނޑު ގޮެތއްަގިއ  ،އެއަރޕޯޓު 

އެއާއެުކ ހަމަ .ދަނީ ވެެގން މި ބޮޑު އިންވެސްޓުމަންޓަކަށް ންމެފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަްށ ބޭނުންވާ އެ

ފެނިގެންދާނެ  ދާކަންމުންންމެ ހާލަތެްއގަިއ ރަނގަުޅވަކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީ ފަތުރުވެރިކަން ރަނަގުޅވާ ކޮ

ގެ ކުިރއެރުމެްއ 50ވިދިވިދިގެން % ،ޖެހިޖެހިގެން ،އަށް ކޮންމެ އަހަރަކު 2018އިން  2013އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ހެޔޮ އަސަުރގެ ؛ކުރި އަސަރުގެއޮތުުމގެ ނަތީޖާ މިއަދު އިޤްތިޞާދަށް  އްސަކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާޢަތަށް އައި

މަސްވެރިކަުމގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަްށ  ،ުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންކަމަކީ. މިާއއެކު އަ ބޮޑު ެއއް އެންމެ

ވަކިްނ ޚާއްޞަކޮށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް  ،ގިނައިން މި މަޖިލީހުގައި ދެކެިވއްޖެ. އޭގެތެޭރގައި 

ލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅި. އަޅުގަނުޑ ގަާރރެއް ތިބޭފުޅުން މަޖި 5ިއގެ ތެެރއިން ގެ ވާހަކ19ަގެނެސްދިން އެޖެންޑާ 

ވެރިކަމަށް އަންނަ މިއާއެުކ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޯލިަޝނެއް ެއއްެވގެން އުފެދޭ ސަުރކާރެްއގައި 

 ންކުރުން. އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށްބޭނުސް ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ވާީނ ހަމަ މަޖިލި ޕާޓީން ކަންކުރުމުަގއި އެންމެ

ދަންނަވަނީ. އެއީ އަުޅގަނޑަްށ ލަފާކުރެޭވ  ގަރާރުެގ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި 5ހުށަހެޅުނު  ދިޔަީއ. އެ  މި ފެނިގެން

ަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްަތއް 19ގަރާުރގެ ތެެރއިން އެމް.ީޑ.ޕީގެ އެޖެންޑާ  ،ކުަރއްވާ ކަމަކީ ގޮތުަގއި ތިބޭފުޅުން ތި

ދަންނަވަނީ.  ކަމެކޭ ނޫްނ އަުޅގަނޑު މި ަކމެއް. ެއއީ ޯގސް ކަިއ ކުރާޓަންގެ ސަުރކާރުގެ ތެެރއަށް ެވއްދުމަށްކޯލިޝަ

މަސްވެިރކަމުެގ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އަިއއިުރގައި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް،  ކަމެޭކ. އެހެންނަމަވެސް، ރަނގަޅު

މަސްވެރިކަުމގެ  ެއއްފައިސާ ެރްއގެ ވަ ފައެްއ އިނގޭތޯ. ެއްއވެސްސިނާޢަތަކަށް ނެތް އެއްެވސް ބަޖެޓު އެލޮކޭޝަނެއް ހެދި

އި ދުވަްސވަރު އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއަރާ ކީއްެވގެންބާޭއ އަގަރާރު  5ނެތް. މި  ޓަަކއި ގެނެވިަފއެއްސިނާޢަތް ކުރިއެރުވުމަށް

ެޝޑިއުަލކަށް ބަޖެޓު  9. 9ޝެޑިއުްލ  ،ގޮތުަގއި ހުަށހަޅަން ބޭނުން ގެއެކަން ނުކުެރވުނީ؟ އަޅުގަނުޑ ހުށަހެޅުމެއް
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 ޮއވޭމިލިއަން ރުފިޔާެއއް އެބަ 225ގައި 9އޮީތ. އޮތްއިުރަގއި ގާްތގަނަޑކަްށ ޝެޑިއުލް ވިފައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ރޭ

 ޮގތުގައި. އަުޅގަނޑަށް ބޮޑަށް ަލފާކުރެވޭ ގޮުތަގއި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މީގެ ބޭނުމަކީ މި ގެ ންޖެންސީ ބަޖެޓެއްކޮންޓި

ގޮަތީކ  ޓަކައި އޭރު ެއއް ބަދަލުތަްއ ދިނުމަށްމިނިތަކަކަށް. ކުންފު ދަލުތަކެއް ދޭންފެށިން ައއިއިރު ބަސަރުކާރު ފެށިގެ

އޮްތ  ާބކީ މި ގޮުތގައި ގެއެއް ންޖެންސީބޭނުންކުރެވުނު ފައިސާ އަލުްނ އަނބުރާ ރިކަވަރކުރުން. ނުވަތަ ދެން ކޮންޓި

ގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަނުޑ ވޭ ފަިއސާތަކެއް ީމގެތެރެއިން ހޯދުން. މީހަތަރު މަހުގެ ތެރޭގަިއ ބޭނުންވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެ 

ތިބޭފުޅުން ތި ހުށަހެޅުއްިވ  އި،ގޮތަކީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތް ކުރިއަރުވަ  މި ހުށަހަޅާ

 . ތާއީދުކޮށް ސަޕޯޓުކޮށްދީފައަޅުގަނޑުމެންގެ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން ވާނެ ފުރިހަމައަށްހަމަ  ،އަުޅގަނޑުމެން ށްގަރާރުތަކަ

ވާތީ،  ގޮތުން އެއަްށ ބުަރދަނެއް ދިނީމަ ކަމަށް ، އެއަށް ބުރަަދނެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ލިބޭނީ މާލީއެހެންނަމަވެސް

ފާނެ އިނޫންތޯއޭ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް. ދެން ހިތްޕުޅަށް އަރަމިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަންވީ 100

ވޭނީ. ތެދުފުޅެއް. އެހެންނަމަެވސް، ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަްއ ރަަކށް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ކުރެ ބާއޭ ސަތޭަކވަކޮންކަމެއް

އެބަހުރި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި މިސާލަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ވަރަށް ހަމަ ފެމިލިއަރ 

ށަކީ މިހާރުވެސް އެންމެ މާވަ ، ގޭދޮށު ފެކްޓްރީގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއިދާއިރާެއއް އެއީ މާވަްށ. މާަވށުގެ މިސާލަކަށް

ޓަކައި ކަންކުރާ ސިނާޢަތެއް އޮތް ރަށެއް. މަހުން އަގު އެްއކުރުމަށް ،ގިނަ އަދަދަކަށް މަސް ޭބނުމަށްފަހު

، އްސަލަައކީވޭ މަނުދެއެކަން ުކރިއަށް ކަމުން.އޮތީ ބިމުގައި ތާށި އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކުިރއަށް ނުގޮސް މި

ެލިވއްޖެ ކަމަށް އިމަ މިފަދަ ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރުއްުސރެ އެކުަލވަނަވެއްޖެބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުަޑވުން. އެެހން

މިއާއެކު ވަރަށް ބޮޑަްށ މިރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް މިހާރުއްސުެރ ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންެދވިދާނެ. ހަމަ ،ވާނަމަ

ތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އެްއވެސް ކްިރޭއޓިވް ގޮެތއް އެކަަށއެޅިަފއި ބަޖެޓަށް އާމުދަނީ އި ،ށް ފާހަގަކުެރވުނުއަޅުގަނޑަ

ހިލޭ އެހީ ހޯދައިގެން އާމުދަނީ އިތުރުކުރުން. ދެން  ،ބިލު ވިއްކަިއެގންނާއިއޮތީ ޓީ ނެތްކަން. އޭގެތެރެއިން ހަމައެަކނި މި

ިމލިއަން ރުފިޔާެއއް ހޯދާފަިއ  23ސްޓިާކ ޖަހައިގެްނ  ،ނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނީ މީގެއިތުރަށް އާމުދަނީގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

ދިޔުމެއް ނޫން. ހޯުދމަކީ އާމުދަނީ ދައުލަތަކަށް ުކރިއަރަިއގެންދާ މިލިއަން ރުފިޔާ 23އޮތް ވާހަކަ. ސްޓިކާ ޖަހަިއެގން 

 ،ނުންމަ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭށް ހުރީވަަރކަ އެހެންނަމަވެސް، މިާއއެުކގައި އިމްޕޯޓު ޑިއުީޓގެ ވާހަކަ ކޮްނމެވެސް

 ިދވެހިރާއްޖެައކީ ފްރީ ޕޯޓަކަށް އި،ވުން ކުަޑކޮށްފައިމްޕޯޓު ިޑއުީޓއަށް ބަރޯސާ ،ހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ނަމަވެސްމިއަންނަ އަ

ްށ ޚާްއޞަކޮށް އިންޓަރނޭޝަނަލަ ؛އެީއ ައޅުގަނޑުމެންަނށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އިުތރު ކުރިއެރުންތަެކއް ،ވުން

އެކު ފްީރ ދެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވިޔަފާރީެގ ބަނދަރަށް ެގނެވޭނެ ކުިރއެރުމާ ،ގެެނވޭ ިޑވެޮލޕްމަންޓާއި އެއަރޕޯޓަށް މި

އޮތް ލޮކޭަޝނުގެ ގޮތުން ވަރަށް ޮބޑެތި  މިކޮށްފިްއޔާ ދިވެހިރާއްޖެދިެވހިރާއްޖެ ޑިވެލޮޕް ަގއިކޮންސެޕްޓު ގެޕޯޓެއް

 ،ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަމުން ދަންނަވާނީލަކޮށް އަުޅގަނޑު އަިދވެސް ހަމަ ޖުމު މާ،ެއހެންވީކުރިއެރުންތަެކއް ހޯދިދާނެ. 

ެއުކ ދޭނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޒިންމާދާރުކަމާސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން
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ދަނީ ރިކަރަންޓު  މި 48ިދވެސް %ހުސްިވއިރު ގާްތގަނޑަކަށް އަ 58. %އޮތީ ހުސްވެފަ މި 58ބަޖެޓުގައި މިހާރު %

  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމުަގއި ފާހަގަކުރަމުން އަުޅގަނޑު... ޚަރަދަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު ންމެއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އިހަވަންދޫއަރުވަނީ މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.ޝިފާޢަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

އެކަމާ  ،ރަީއސް. އާދެ، ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ިމ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ސުެރ އްކަމެއް. ވަރަށް ކުރީ  ންެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެނގޭ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރާއިރު މީެގކުރި ގުޅޭ

ވާހަކަައކީ ދެކެމުންދިަޔ ވާހަަކއެއް. ސަޕްލިމެންޓްރީ އަހަރު މަޖިލީހަށް އަްނނާނެ  ވެސް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެްއ މި

މައިގަނޑު  ،އައިއިުރގައި  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް 1.76ބަޖެޓެއް އަިއއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ 

ދި ހިލޭ އަ އާިއ،ދައުލަތަށް އިތުރަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމުދަނީ ،އޮންނަނީ ގޮތެްއގައި ސަރުކާރުން އެދިަފއި މި

 .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެހީގެ ގޮތުަގއި އިތުރަށް ލިުބނު ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުެގ ހުއްދައަކަްށ މި މަޖިލީހުން އެދިފަ

ކަލް ޑިސިޕްލިެންއ ސްބާ ދަންނަވަންޖެހޭ މިފަދަ ރިވެތި ފިޙަހަމަ ފަށްފަށުން މަރު ށްނީ ސަރުާކރަ ދަންނަވާއަޅުގަނޑު

ުކރައްވާ މަސަްއކަތަށް. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މެއިންޓެއިންކުރަން މިއަދު 

އެގޮތަްށ  ،ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައި އޮންނައިރުޚަރަދު ެއއްދައުލަުތގެ ެއއްވެސް ފަިއސާ ،ފާސްކޮށްގެން މެނުވީ

އިގަންނަންޖެހޭ މަންޒަރެއް. މީގެކުރިން ކުަރމުންދާ މަންޒަރަކީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަމަލުކުރަން މަސައްކަތްޢަ

 ،ނުން ގޮތަކަށްއޮންނަ ސަރުކާރަކުން ބޭބަޖެޓުގައި ހަމަ ައދަދެއް ޖަހާލީމާ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އެބަހުރި

ބޭނުންވަރަކަށް ޚަރަދުކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން އުފާކުަރނީ މި ސަރުކާރުން އެގޮތަށް 

ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭަގިއ  .ކަން ކުރުމުގެ ފިކުރު ނެތީމަ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެ

ހަމައަްށ  . އަހަރުގެ މެދާވަނީ ބޭނުންކުރެވިފަ ހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ފަންސާސް އިންަސއްަތ މިހާރު މިއަ މިހާތަނަށް މި

 ،ންކުރެވުމަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ބަޖެޓު ފާސްކޮށްއަިއއިރު ފަންސާސް އިންަސއްތަ ބޭނު

. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދަ ހެއްެކކޭކަމުގެ އަިލގަދު ހާސިލުކުރެވެމުންދާޤްޞަހަވާލުކުެރވުނު މަ ސަރުކާރާ

 ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ޚާްއޞަކޮށް ައތޮޅުތަކުގެ އި،އެހެންނަމަވެސް، އަިދވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ސަރަހަްއދުތަކެއްގަ 

މަސައްކަތްތަްއ ނުފެށިގެން ަރއްޔިތުންެގ އޮްތ ނުތަނަވަްސަކމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެންނަމުންދާ މަންޒަރެއް. 

އަހަރުެގ  މިއޮތް ދުަވސްތަުކގައި ަހމަ ސަރުކާރުގެ  ާބީކ މި ،ައޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަނީ ،ޑު އުއްމީދުކުރަނީނޅުގައަ
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ްސކުެރވިެގންދާނޭ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެިރ ޕްރޮޖެކްުޓތަކެއް ވެސް ޑިސްޕާ ރި ހުރިހާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހު

އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ އިތުރުވަމުންދާ  ،ދައިންފަ ވިދާުޅވި ދެއްވަމުން އިހުށަހަޅަފިނޭންސް މިނިސްަޓރު ބަޖެޓު  .ރައީސް

ގެ އިޤްތިާޞދީ ދުވެލި ެވސް ލަފާކުރި މިްނވަރަށްވުރެ ހަުލއިެވގެންދާނެ އުމު ޤައިން އެްމ.އެމް.އޭ  ،ވާއިރުމިކަމަށް ލަފާކޮށްފާ

މަށް އަުޅގަނަޑށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ެއގޮތުން ކަ އުއްމީދީ ކުިރއެރުމެއް ށްއުމަޤަކަމަށް ލަފާކޮށްފައި އޮތުމަީކ 

ހުރީ.  ތޯ ސަުރކާރުން ަޚރަދުކުރަން ވިސްނާފައި އްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެުޓ ކިހިނެހުށަހެޅިފައިާވ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ، 

ކުެރވެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދިނުމުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަބޮަޑށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ،ވެސް ޚަރަދުކުރަން ވިސްނާފައި އޮތްކަން. ެއގޮުތންން ބަޖެޓު ދުގައި ސަޕްލިމެންޓްރީޤްޞާމަ

 ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ޚާއްޞަކުރެވިފައި ސްކޮަލރޝިޕް، އެއީ މި  ދުތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޯނާއިޢުދުވަުހގެ ވަ 100

ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ހަމަ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް  އިއްޖޭގައޮްތަކން އެއީ ރާއި ބަޔަށް ވެފަ އޮތް އެއް

މި  ެއއްކޮްށ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތެޭރގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި ތަރައްޤީކުރުމަށްއެއާ ވެގެންދާނެ. ހަމަ

ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަށް އުފާެވރި މަންޒަރެއް. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އިސްކަންދީފައި އޮތްކަން އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

ކަންަތއްތަްއ  އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ދަށް ހާލަތެއްގައި. މި އޮތީ މާލެއާ  އަތޮޅުތެރޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަްތ އަދިވެސް މި

ދިއުމަކީ ެއއީ އަތޮޅުތެޭރގަިއ ކުރާ މަސަްއކަްތ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  ރަނގަޅުކުރުމަށް ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން

. ހަމަ  ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރުތަެކއްކަން އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް ޚާްއޞަކޮށްދި

ފައިސާ  ،ހުރި މަސައްކަތްތައް  ފަހު ނުނިމި ށްގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުްނ ފެއްޓުމަހޮސްޕިޓަލު އެްއކޮށް ހުޅުމާލެއެއާ 

ހުރި އިންވެސްުޓގެ ވެްސ  ކުރެވިަފއި ، އަލުން އަނބުރާ އެހެންވީމާ  .ހުރީ ޚަރަދުކުރެވުނު ވަރަށް ގަނުޑވެފައި

ހުރި  ފައްޓާފައި މި ސަރުކާރުން ެއއީ  އަދި . ކުރަމުންދާ މަްނޒަރުހިފަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްބޭނުން

ެއއީީކ  ، ވިޔަސް ކަމުަގއި ހުރި މަސައްކަތްތަެކއް ކުީރގެ ސަުރކާރުން ފެށިފައި ،ކަމުަގއި ނުިވޔަސް މަސައްކަތްތައް

 ،ެއ މަސައްކަތްަތއް ނިންމައި، ކޮންމެހެން ސަރުކާރަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން މި ސަރުކާރުން ގަބޫުލކޮށް

ރެސްުޓގައި ޓުިއ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދަިއދިނުމުގެ އިންޔާކަުތގެ ފުރިހަމަ ލާބަހުރި ޚަރަދާއި އެ މަސައް ކުރެވިފައި 

އެުކ އެއާހަމަކަމެއް.  އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އިސާ ހިމަނާފައި އޮތްކަމީފަެއ ގައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު

ދުތަުކެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނާސްތާ ޢުދުވަުހގެ ވަ 100މި ަސރުކާރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ލީމަ އެބަ އިރީ ބަޖެޓަށް ބަލަޓްމި ސަޕްލިމެންދާކަން އަުޅގަނުޑމެން ވަރަށް ކާމިޔާބުޮކށް ކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމު

ގްރާމު ިހންގުމަށް ނާސްތާ ޕްރޮ ، ުކަޑގޮތަކަށް ަޕއިލެްޓ ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ގޮތުަގއި އަހަރު ފާހަގަެވގެންދޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި މި 

ރާތުން މު ރައްޔިތުންގެ ފައް އާ  ފާހަގަކުރެްއވީ ރައީސް ނިންމާފައި އޮތްކަުމަގއި ވީނަމަެވސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ިއއްޒަތްެތިރ  ުކރިއަށް އެބަދޭ. ޕްރޮގުރާމް ހުރިހާ ސްކޫލެއްަގއި ނާސްތާ ގުޅިގެން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހީބާލިބުނު ތަރު

ވެިރކަްނ ޤުއެްއކޮށް ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދިއުމުގައި ަޝއު ކުރެވޭ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމާވެސް ފާހަގަ ށްއަުޅގަނޑަ .ރައީސް
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އެަތއް ތަނަކުން ރަނގަޅުެވގެން އިމު ވެސް ގަސްކޫލުތަުކގެ އެޓެްނޑެންސް ހަމަހިނގައްޖެ. ތަނަކުން އިތުރުެވގެން އެތައް

ތަކަްށ ންގެ ނަތީޖާލުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ދިވެހި ދަރީބަޤުހިނގައްޖެ. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮުތގައި ހަމަ ދުރު މުސްތަ 

 .ތްތެރި ރައީސްންނަށް ފެނިގެންދާނެ. އިްއޒައެ މަންޒަރުތައް އަޅުގަނޑުމެ .އަންނާނެ ވެސް މީގެން ހެޔޮ ބަދަލު

ިއ ބަލަ އޮންނަ ކޮންމެ ހިނދެއްަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންހުށަހަޅާފައި  ންދައުލަތުން ދައުލަތުެގ ފައިާސ ޚަރަދުކުރަ

ންާފ މަ އިޔާދަނީ ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ ލާބަދައުަލތުގެ ފައިސާ ރަްއޔިތުންގެ ފަިއސާ ޚަރަދުވެގެން ،ޔަޤީންކުރަން އެބަޖެހޭ

ގޮުތަގއި މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް.  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ މަކީ ލިބޭނެ ގޮތަށްތޯ. އެކަން ކަށަވަުރކުރުއެންމެ ފުރިހަމައަށް 

ެއއްކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާަދވެިރ  ހަމައަށް އަންނަ އަޑު އިވުމާ ލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު މަޖިލީހާ ސަޕް، އެހެންނަމަވެސް

ބަޖެޓް  ،ބިލިއަން ރުިފޔާ ހުްސެވގެން. އެހެންނަމަވެސް  32ދިޔަީއ ޑަްށ ސަރުކާރަށް ފާޑުިކޔަމުންފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮ

ބިލިއަން ރުފިޔާ  32މިުއޅެނީކީ ކޮންެމހެން  ،އެނގުނީ މިއަުޅގަނޑުމެންނަށް  ހަމައަށް އައިމާ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ނެތި  މަޖިލީހުގެ ބަހެއް މްދަނީއަށް ވެސްދައުލަތަށް އިތުަރށް ލިބޭ އާ ،ހުސްވެގެން ނޫންކަން. އެހެންނަމަވެސް

ޚަރަދުކުރަްނ  ވެސް ސެންޓެއްބައި ެއްއކޮށް ނޫނީ އިތުރަށް ލިޭބ  ބޭނުންކުރަން ބޭނުންނުވެގެންަކން. މި މަޖިލީހުގެ ބަހަކާ

ޔިތުންެގ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގަިއ ރައް  ،ވެސް އަުޅގަނަޑށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ގައިމުނުވާކަްނ. ހަމަމި ސަރުކާރުން ބޭނުން

 ހަމަ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ނެތް. އެއީ  ްއ ވެްސ އިތުރަށް ނަާގކަން ހުށަހެޅިފައެއްއަތުން ލޯ ބައިރުފިާޔއެ

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގަިއ ެއއްެވސް ކަން އަތުން އިތުރަްށ ފައިސާ ަނގާ ގެ ްސެވގެން ރައްޔިތުންކަމެއް. ބަޖެޓު ހު

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  .ފާހަގަކޮށްަލން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އަޅުގަނޑުނެތްކަްނ ވަރަކަށް ވިސްނާފައި

އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް  ،ވެސް ދެކެޭވއިރުަގއި ާވހަކަ ތުގެޢަުމގެ ސިނާމަސްވެރިކަ ދާއިުރގައި އިތުރުެވގެން

ތަރައްޤީކުރުމަްށ  ތްޢަޮއޑިދޯނިފަހަރު މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާ ،ދޯނިފަހަރު .ސަރުކާުރަގއި އެދެން ބޭނުން ،ގޮވާލަން

ވާށޭ. މީ މި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލަދެއް، ނެގެމުންދާ ޓެކްސްއޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން މިހާރު 

 ދުޞާތިޤްާރއްޖޭގެ އި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބއިނގޭ. ކަމެކޭ ކުރަން ޮކންމެހެން ވެސް މުހިންމުޤީތް ތަރައްޢަސިނާ

އްާޔ މަސްވެރިންގެ ޙައްުޤގައި ިމކަން ކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނުޑ އެހެންެވއްޖެ .ތުރުާވކަން އެބަ އިއަމްދަނީ .ކުރިއަރާކަން

ލާއިރު ވެްސ، އިއަށް ބަލަ އަުޅގަނުޑ ދާއިރާ ،ރަށް ބޮޑު އެދުެމއް. ިއްއޒަްތތެރި ރައީސްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެދޭ ވަ 

ސަްއކަތްަތއް މަޝްރޫޢުތައް ހަމަ ބާރަށް ހޭ ކަންތައްތަކުގެ މަތަރައްީޤއަށް ކުރަންޖެ އަސާސީ ޙަްއޤުތަކާއި ދާއިރާަގއި ހުރި

އެ މަޝްރޫޢުތަްއ  ،އުމޭ އަޅުގަނޑު މި ަދންނަވަނީދިބާރަން ހިނގަމުން. ހިނގަމުންދާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

 ައޅުގަނޑަށް ދާކަންށްން ބިޑުކުރުމާއި މިކަހަލަ ކަންތައްަތްއ ކުރިއަފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ން އޮތް ހިސާބު މިހާރު ގޮއްސަ

ގެ މަަސއްކަްތ ދަރު އަޕްގްޭރޑިންއިހަވަންދޫ ބަނ ،ދިޔައީ ައޑުިއިވގެން އި ގޮތެްއގަިއ ިއއްެޔގަ ޚާްއޞަ .އެބަ ފާހަަގވޭ ވެސް

 ްއގެއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ދެތިން ދުވަހެ ،އިނގޭ  ެއކު އަުޅަގނޑަށް އެބައެއާހަވާލުކުެރުވނު ވާހަކަ. ހަމަ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއާ

އެތައް ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން މޮޅަދޫ ބަނދަރަކީ  . މޮޅަދޫގެދާނެ ަހވާލުކުެރވިގެން ބަޔަކާ ެވސް ޫދގެ ބަނދަރުމޮޅަ ގައިތެރޭ
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މި ސަރުކާރުން ގެ ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްން ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެއް. އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ރައީސް ރައްޔިތު

އެކަމުެގ އުާފެވރި ޚަބަރު އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  ،ން ޙަޤީޤަތަކަްށ ހަދައިދޭނެފެވަެއ ހު ،މޮޅަދޫ ރައްޔިތުްނގެ އެ އުއްީމދު

ންދޫގެ ރައްޔިތުން ވެްސ ރައެކު މާއެއާ ތް ދެތިން ދުަވހެއްގެ ތެޭރގަިއ ރައްޔިތުންނަްށ ލިބިގެންދާނެ. ހަމައޮ ކުރިއަށް މި

ގިނަ  ރުކާރުން މާއިރާދަކުރެްއިވްއޔާ މި ސަ. ރޭބަކުކުރުމުގެ އުްއމީދު އެައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ،އުއްމީދުތަެކއް

 ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވެސް ބަަޔކާ  ންދޫ ރައްޔިުތން އަސާސީ ޙައްޤުތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެނާއިރަދުވަހެއްނުވެ މާ

 އްޖޭގެ ން ރާ އަދުގެ ސަރުކާރު. ޔަޤީްނކަން އަުޅގަނޑަށް އެަބއޮތްގެންދާނެ އެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަށްއެ  ،ހަވާލުކުރެވި 

ދޭ  ނުމަށްތަރައްޤީގެ ަމސައްކަތްަތއް ކޮށްދި އި،އިުމކޮށްދިނުމާޤާއި ހުރި އަސާސީ ވަސީލަތްަތއް ިކއެކި ރަށްރަށުގަ އެ

ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މި ބަޖެޓު  .ދަންނަވަން ގަނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރުޅުމިއްޔަތު ފާަހގަކޮށް ހަމަ އައްއަހަ  ،އިސްކަން

މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ުޅގަނުޑ ވެްސ ހަމަ ފުރިހަމައަށް އަ .އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްދޭނަން 

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . ދަންނަވާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެއއީ ކޮންތަނަކުންތޯ މައްަސލައެއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ސާފުނުވާ

 އިން މި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް. އުޅުްއވަނީ މެންބަރުން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހޯއްދަވައިގެން ތިއިްއޒަތްތެރި 

ނޫުނގައި ގާިމހާރު ޚަރަދުކުރަމުންދާ ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމުގެ ިލުޔމެއް. މާލިއްޔަތު ، ތަނަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތީ

ތޯ ބޭނުންވަނީ ނުވަތަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްތޯ ހުށަހަޅަން ރަން އިތުރުކުއިސާއެއީ ފަާާގޮތް.  މިކަން ކުރ އެބަވޭ

 ލޫމާތަށްޓަކައި ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލީ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިޢުބޭނުންވަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަ

 .ށްޝިޔާމަ އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ނައިފަރުއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު ބަރުމެން ދާއިރާގެ އިފަރުނަ

. އިިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނަޑށް މި ބަޖެޓު ފެނުނީ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ  ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ

އަށް ާދގެ )ބ(ވަނަ މާއް 32 މާލިއްޔަތު ގާނޫުނގެ، އިަލއްވާފަ އިމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އޮޅުވަ

ބިލިއަްނ  1.7 .މީ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ބަލަނީ .ވަނީލާފައި މި ބަޖެޓް ފޮުނވާފައި ަވއިއޮޅު

ައޅުަގނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުިރ . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އޮތީ ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން މި

ކޯާފވަނީ. އަުޅގަނޑު މިހެން މި  ެއކަމާ .ކަންބޮޑުވަނީ ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ެއކަމާ އިނގަބުނީމަ މިތާ ހުސްވެއްޖޭބަޖެޓު 

ދައުލަތް  .މި ހޭދަުކރަނީ ރިކަރެންޓަށް 60ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެުޓގަިއ ވެްސ % ބިިލއަން ުރފިޔާގެ 1.7ދަންނަވަނީ 

  ޚަރަދު ކުރީެގ ބަޖެޓުން އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރި ހިްނގުމުގެ އުލަތްހިންގުމަށްޓަކައި. ކީްއކުރަންތޯ؟ ކީްއެވގެންތޯ ދަ



56 

 

ނެތޭ ބަޖެޓުގައި  ،ދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑު މިހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި  ގަސްޓް މަހާއޯ ؟ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވެްނވީ 

ގަނޑުމެން އަޅު  .އީސްރި ރަލާރިއެއް. ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ދީދީ ބަޖެޓު ހުސްކޮށްފި. އިއްޒަތްތެ 

 570މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ޖަހާފަ. އެކަމަކު  50ންނާނީ ކޮންޕެންޭޒޝަންގެ ގޮތުަގއި އޮ ،ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި

 ހިސާބަށް ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި ދެވިފައި އެބައޮތް  އަުޅގަނޑު މިވާހަކަ ދަްއާކއިރު މިއަދާ، ހިސާބަށް މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަދާ

އެތަްއ އިތުރު ވެްސ ބަދަލުގެ ގޮުތގައި އަނެއްކާ  ،ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ައުޑއިވެނީ ކާ އި. އަެނއްގަރިކޯޑުތަކު 

ރައީސް ތި ވިދާުޅވާ ިމ  ،ެވސް މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަކު ނެތްއެކަމަކު އަނެްއކާ .ތަކެއް ދޭ ވާަހކަމިލިއަން ރުފިޔާ

ވެސް އި ކުރީގަ. މިލިއަން 225އެަބއޮތް އި ންސީގަކޮންޓެންޖެ ކަރުދާހަކު އެ ވާހަކަެއއް ނެތް. އެކަމަކު

ންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ވެްސ ކޮންޓިދީ ހުސްކުރީ. އަެނއްކާ  ންޖެންސީގައި ހުރި ަފިއސާ ގެނެސް ބަދަުލގެ ގޮތުަގއި ކޮންޓި

 އި ގެ ގޮތުގަަކށް ބަދަލުދިނުމުގުޅުންހުރި ފަރާތަ ކޮންމެވެސް މި ސަރުކާރަކާިމލިއަން  225ޖަހާ  ގޮތުަގއި މި

ކުރަީނ އަންދާޒާ އަޅުގަނޑުމެން ކަމަށް  ބަދަލުދެވިގެން މިގޮތަށް ގޮސް ހޭދަކުރާ ފައިސާ އަރާނެ ހުސްވަނީ. ގޮސްން ވިގެދެ

ބިލިއަން ރުފިޔާެގ  32ޓޯޓަލް އަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެއީ ގާްތގަނަޑކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ އެއް

 .ަރއީސްއިްއޒަތްތެރި . ދިނުމުގެ ގޮުތންދަލުބަަދއްކަނީ.  މެން މިގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑ4ުގާތްގަނޑަކަށް %

ކަމަށް  އޮތްހިސާބަށް  ދައްާކއިރު ިމއަދާވާަހކައަޅުގަނޑު ހިސާބަށް  ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ގޮުތަގއި ޚަަރދުކުރެވިފައި ިމއަދާ

 ؟ފާސްކުރީޔާތޯ  ރުފިބިލިއަން ގަނޑުމެން ދެއަޅު ؟ޗެއްތޯއް މީ ކޯދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ  .ުރފިޔާ ބިލިއަން ވަނީ ދެއެ ވިދާޅު 

ހުރި ތިމާގެ ޕާޓީ  ގާތްކަން އެ ފައިސާ ހާދަވަަރކަށޭ މި ފިއްތަނީ. އެކަމަކު ތިމާއާ ވީމާން ކޮށްދޭ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް

އްލަފުޅަށް ނީ ޖެނެރަލް އަމިރއެޓަ. ކަންތައްތައް އެބަކުރޭ ވަރަށް ބާރަށް އެ  މާމީހާއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފަިއސާ ދޭންވީ

މިއަށް ކިޔަނީ . ތަން މި ފެންނަނީ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ އެކީގައި މި  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާގެންވައި އިސްނަންގަ 

ވަްއކަން. އެ ނޫން އެްއވެސް ެއއްެޗްއ  ގޮތަށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވާ، ގޮތުަގއި ރީތި

ރައްޔިތުްނގެ ތަރައްީޤައށް ހުރި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުރި ން މި ުކރަނީ. އިާސއިން ވަްއކަންގެ ފަރަްއޔިތު. މިއަކަށް ނުިކޔޭނެ

ހިސާބަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާުރގައި ޖުލައި މަހާ .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްފައިސާއިން ަވއްކަން މި ުކރަނީ. 

ދަކޮށްފަ. ފިނޭންސް ބިިލއަން ރުފިޔާ ހޭ 4.2 ވަނަ އަހަރު އޮންނާނީ 2018ިއއިރުަގއި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ ގޮުތގައި އަ

ކުރީ ސަރުކާރަްށ  ،މިޓީއަށް ކަރުދާސް ހުޅަހަޅުއްވަމުން ަވރަށް ސިޔާސީ ވާހަކަތަެކއް ދައްަކވާފައިޓަރު ބަޖެޓް ކޮމިނިސް

ކާރަކަށް ޑެލިވަީރގެ ާވހަކަ ދައްަކަވއި ޖޯކުޖަްއސަާވަކން އަދި މި ސަރު ެސވި. ޑެލިވަީރގެ ވާހަކަ ަދއްަކވާފަިއ ޖޯކުޖެއް

ައޅާިކޔާފަ.   ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރާށްރީގެ ވާހަކަ ދަްއކާކަހަމައެއް ނުވޭ ޑެިލވަސަރުކާރު ުކފޫ ނުވޭ. އަދި މި

 ބަޖެޓު ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަްށ ަރއްޔިުތންނަކަށް ނުފެނޭ މި ސަރުކާރުން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިން ފެށިގެން  ލި އެންމެ ގާކޮޅެއް ވެްސ ނެތް. ހއ.އިްއލަސް ނައިފަރު ދާއިރާގައި ހިކަމެއް. ޔަޤީނުން ވެ ކޮށްދޭ

ލިއަން ރުފިޔާ ބި . ދެއިލި އެްއވެސް ާގކޮެޅއް އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް ނުފެނޭ ތަރައްޤީގެ ނަމުގައިހިސާބަށް ހިއްލަ އާއަްއޑޫ
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ށް. ރޮޖެކްޓުތަކަފިޔާގަިއ ޕްއަން ރުބިލި ދެ ،ކަމަށް ކިރިޔާ ސޮިއކުރެުވނީ ގަނޑުމެންނަށް މި އެނެގނީ އަދިއަޅު

ތަނަށް އެކި ނަންނަމުގަިއ  ދަޅައަށް މިދެއިރު ދެ. ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްަތއްމި ހުންނަނީ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަނމުގައި އާިއ ނުވަަތ ބަޖެޓަށް ިއތުރުކުރާ ފައިާސގެ ނަމުަގިއ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ  !ކުރަްއވާތި މާފު ؛ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ

ޔިތުންނަށް ކަމެްއ ރައް ގެންނަ ކަރުދާހުަގއި ދިވެހި ސް ބަޖެޓަށް އިތުރުުކރެވިދާނެ.ގެން ައނެއްކާ ވެދާސްތައް ފޮނުަވއި ކަރު

 ،އެހެންނަމަވެސް. ދޭނެބަޖެޓަކަށް ވޯޓުއެ ން އަޅުގަނޑުމެންެގ ޕާޓީކަމަްށ ވަންޏާ  އްޖެއޮވެކޮށްދޭން 

 ޓް ރައްޔިތުންނަށް ޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެނީ އަޅުަގނޑުމެން މި މަެއކު މި ސަރުކާރަށް މި ގޮވާލައިޚުލާޞްތެރިކަމާ

 އިބްރާހީމް  މިއީމަލުކުރަމުން މިދާ ބަޖެޓަކީ ޢަގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މިހާރު އަޅު. ކޮށްދޭށޭޒުތަންފީ

ރަްއވަިއގެން ބޭނުންވި ޮގތަކަށް ބަދަލުކު ންސަުރކާރުން އައި ޓްރާންސިަޝން ކޮމިޓީގެ ޞާލިޙް މުޙައްމަދު

ރ ހަޔަ، ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކު ނޯންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ރައީސް. ވާފައި އޮތް ބަޖެޓެކޭ މީގެނެސްދެއް 

. އެއްރައީސް ޔާމީްނގެ ސަރުކާރަކު ނޯންނާނެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ ،ެއއްއެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ަލްއވާ ެއ އިބައްލަވަޅުން ބޭފު ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތި 2019މި ބަޖެޓު ކަރުދާސްތައް  ،އެހެންނަމަވެސް

ން ުޅގަނޑަށް މި ފެނުނީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަ. ވަކިން އެލޮކޭޓްކޮށްަފއި ހުންނާނެ ފައިސާމިނިސްޓްރީތަކަށް ވަކި 

 12ށްފައި އޮންނާނީ ކޮއަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުގައި ައންދާޒާ .މިލިއަން 23 ަފއިންގެ ގޮތުަގއި ސްޓިކާ، ސްޓިކާގެ ގޮުތގައި 

. ކަމެއް ކަންބޮޑުވާ ހިސާބަށް ހޯދާފައި އޮތްއޮތުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން މިލިއަން ޖުލައި މަހާ 23އެކަމަކު ހޯދަން. ން މިލިއަ

ޕާކްކުރާނެ ތަނެއް ނުދައްކާ  ،ާޕކްކުރާނެ ޒޯނެއް ނުދަްއކާ ،ަފއިވިދާޅުވެއެބައޮތް ގެ ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ދާނެކަމީ ޝައްކެއް ެވްސ ރު ނިމޭއިރު މި އަދަދު ތިން ގުނައަށް އިތުުރވެެގންހައަ. ތިމަންނަމެން ސްޓިކާއެއް ނުޖަހާނަމޭ

 މި  ނީިއވެ  މިައޅުގަނޑުމެން .ދެނީ ސަބްސިޑީ ައއިލެންޑް ޭއވިޭއޝަނަށް މި ،ިރ ރައީސްިއއްޒަތްތެ. ކަމެްއ ނޫން އޮތް

 އިބްރާހީމްނެތޭ ރައީްސ  މަކުވެސް ލިޔު ިމއިން ެއއް . ގޮްއސަ އޮްތ ވާހަކަބޮުޑވެގެން  ކުންފުނިތަކުގެ މުސާރަ އިންިތހާއަށް

 .މުސާރައެްއގެ ވާހަަކއެއް އޮތް ކޮމިޝަންތަކުަގިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ ފައިއުފައްދާ  ޞާލިޙް މުޙައްމަދު

މުތައް އިންތިހާއަށް ގިނަ ޤާސިޔާސީ މަ.  ބޭބޭފުޅުންގެ މުސާރަ އިންތިހާއަށް ބޮޑު ވާހަކައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ މި

ންވީމާ ބަޖެޓް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެކަމަކު މި ރައްޔިތުންނަށް ކަްނތައްތަށް ކޮށްދޭ. ވެނީހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިވާ

މިތަނަށް ގެނެސްގެްނ  ަކމަށް ކަމެއް ތިމާ ރީ ،ބަދަލުޮކށްގެން ޯކޑުތައް ދަންނަވާހެން ބަޖެޓުގައި ހުރި އެިކއެކި

 ނީ ބަޖެޓު ހޭދަކުރަ ކޮށްފައޭސާއްހި ރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނާތިމަންނަމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ

ތެރި އިްއޒަތްައދަދުތަކެއް މީ. ދޭން އިތުރުކުރާ ބަދަލު. ކުރަން ގެނެސްގެން ވަްއކަން މިތަނަށް  ފައި،ބަަހއްޓާއިކިޔަ

މެން ަކންބޮޑުވާ ކަމެއް. ރަށްރަުށެގ ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީ އަުޅގަނޑު ުކރަމުން މިއިތުރު ށް ގެނެސްގެންމަޖިލީހަ

ހުިރ  ފައިވެން ަރްއޤީއަށް ކުރައުުމގެ ތަޤަ ،ނުވެ ިސޔާސީ ،ޒާތީނުވެ  ،ތީނުވެ ކަމެްއ. ޒާ ޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ރައް

ިދވެހިރާއްޖެ ، ރީފަންސަވީސް ބުީރގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އެހެ .ނޫންތޯވަްނވީކަންތައްތަުކގައި ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަ
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 ،ދިނުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ިޞއްޙީ ނިާޒމެއް ކުރުމަށް ދިވެހިސަލާމަތްކަމުން އަޅުވެތި 

އެތަނަށް  .ވެސް ގެ ހޮސްޕިޓަލެއްންނާނެ ހަ ފަންގިފިލާހު ަގއި ނައިފަރު ،ދިނުމަށްޓަކައިރުޮކށްތަކެއް ފޯޞިއްޙީ ޚިދުމަތް

 ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވީ ނޫންތޯ. އް ފޯރުކޮށްދެއްވަން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަ ންއެތަނު ،ިސޔާސީުނވެ ،ޒާތީނުވެ

އެތަްއ އިން ދައުލަތަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ ޢާރީޛަރޕޯޓް އެްކސްޕެންޝަންގެ ެއއަ ،ވިދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

ނީ އިތުރުވާ ވާހަކަ. ީރޗްެވގެން ލިބޭ އާމްދަ 14އިތުުރވެގެން %. ޓޫރިސްޓު އެރަިއވަލް ދާ ވާހަކަ ތުުރވެގެންގުނަެއއް އި

ޭއެގ  !ލަބަ .ރަން އެކަންަތއް ެއޑްމިޓްކުރެްއވީީތވެއަދާކު  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރުއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ

  އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާުރަގއި ދުރު ވިސްނުންތެރިކަމާއެީއ ރައީްސ ޔާމީން  .ކްރެޑިޓެްއ ނުނެގޭނެ މި ސަުރކާރަކަށް

ކުރުމުގެ ރމިލިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ކޭޓަ 7ނުކުރެވޭތީ ރތުރުވެރިންނަށް ކޭޓަިމލިއަން ފަ ރޕޯޓަށް އެއްއެީކގައި ެއއަ

 ؟ތޯބަަޔކަން ކޮންކުރަނީ ިމއަދު ޭއގެ މަންފާ އޭެގ ރާހަތު މި .ރޕޯޓް އެކްްސޕެންޑުކުރަްއވަން ފެއްެޓވީނިޔަތުގަިއ ެއއަ

ޕާޓީއެްއގަިއ  ކުރާ އާމްދަނީ ވަކިޖެނެރޭޓް ތަންތަނުން  މި ،ޖެނެރޭޓްކުރާ އާމްދަނީތަންތަނުން  މި. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް

އިްއޒަތްތެރި  .ކަްނތައްތައް ނުކުރާށޭ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ގޮތަށް ަބޖެޓް ބައްޓަންކޮށްގެން މި ތިބޭ ބަޔަކަށް ލިބޭ

އިރާއަށް ކައުްނސިލް ވަނަ އަހަރު އޮންނާނެ ނަިއފަރު ދާ 2019 ،އިފަރު ދާއިާރއަށް އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެނަ .ރައީސް

ން ެއީއ ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީ .ހައުސިްނގ ޔުނިެޓްއގެ ވާަހކަ 100ނައިފަުރ ދާއިރާއަށް  .ވާހަކަ  އިމާރާތެއްގެ 

އަުޅގަނުޑ  ،އަުޅަގނޑުމެން އެދުނީމޭ. ހުރި ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޕޯސްކުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން އަިއސް

.  ެއ ވާހަަކެއއް ނެތްެއކަމަކު. ަނއިފަރު ދާއިރާގެ ަމގުތަްއ ހަދަން، ދިަޔއޭއި ޖެހިގެންޓުގަ ބަޖެއެދުނީމޭ އިނީޝިއަްލ 

ހައުސިންގ  100. ހައުސިްނގ ޔުނިޓު 100ން މަސައްކަތްތައް ނިމިގެން ައއިއިރު ހަމަ އެކަނި ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީ

 އި ޑުމެންނަަކށް ނުފެނޭ އަދިވެސް އޭގަ ގަނައޅު ،އެހެްނނަމަވެސް .ވާލުކޮށްފި މީގެ ދެ މަސް ކުރިން ބަޔަކާހަ ޔނިޓު

ކުރީ  ،ކުރީ ސަރުކާރު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ހަރު ހުސްވަނީތަނެއް. އަ އެއްވެސް ސިފަެއއް ޖެހިގެންދާމަލީ ޢަ

ކާރަށް ޏާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުވަން ކަމަށް ކިާޔކިޔާ މި ފަސް އަހަރު ހުސްކުރަންވެއްޖެ ،ސަރުކާރު

ސުވާލު ިމ އަުޅގަނޑު  ސަުރކާރަށް ގެނެސްދެވުނު އިންސާފަކީ ކޮަބއިތޯގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،ނުގެނެސްދެވު

ެއއީ  ،ށްދިއްދޫ ިކޔާ ރަށް އެ ފަރާތްތަކަ .ދިްއދޫ ކިޔާ ރަށެއްއަތޮޅުަގއި އޮންނާނެ  ޅ. .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮށްލަނީ

ެގ ޕީ.ޕީ.ޕީ އެއީ ،ދެވިފަިއ އޮންނާނެ މަތުަގއިޤާރު މަނިކުފާނުގެ ޒަވަނަ އަހަ 2010އެކްިޓވިސްަޓކަްށ  އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ތެޭރަގއި އޭގެ. އަޅަން ހައުސިންގ ޔުނިޓު 500 އިރޝިޕްގެ ދަށުން އޮންނާނެ ދެވިފަޕާޓްނަޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް  .ދަށުން

އަތޮޅުގެ  . ބ.ޔުނިޓްހަުއސިންގ  100ންނާނެ ވަރަށް ވެސް އޮނަހިން ފަރަށް.ްނނާނެ ނައިއޮ ޔުނިޓު ހައުސިންގ 100

މީގެ މަހެއް  ،އަޑުިއވެނީ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް. އަޅަން ހަުއސިންގ ޔުނިޓު 500ކޮންމެވެސް ދެ ރަށަކަށް ވެްސ އޮންނާނެ 

އަތޮުޅގެ  އެ ކޮބައިތޯ ؟ތޯގޮަތުކންކޮން ،ޮކން އުސޫލަކުން. ކުރިން އެ ރަށް ތާޑް ޕާީޓއަކަށް ވިްއކާލި ވާހަކަ

 ،ސް އެހެންނަމަވެ؛ އެތައް ުދވަެހއް ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އިންތިޒާުރގައި ތިބެ  ؟ސަބަބުން ވީ މީގެރައްޔިތުންނަށް ވީ ެގއްލުން
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ނަސީބަކުން ިމ  .މިދިޔަ އަހަރުހަުއސިންގ ޔުނިޓް  100ޕްރޮޕޯސްކުރީ އަޅުގަނޑުމެން . މިކަންތައް ހާސިލުނުވެދިަޔއީ

، ނައިފަުރެގ އޭފެއްހެއްޓިމަގުތަްއ ހިނައިފަރުގެ  އެހެންނަމަވެސް .އޭން އޭތި ދޫކޮށްލީކޮމިޓީންސިޝަން ޓްރާ ދެންނެވީ

މް މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަނިއފަރު ދާއިރާއަށް ހުރި ކަންަތއްތައް އިބްރާހީ .ބިއްކުން ހިްއކުން ހިފެހެއްޓިއޭ 

 އެ ޮކޅުަގއިވާރޭ ވާށޭ. ިއްއޔެ ވެހުނުދެއް ކޮށްޒުތަންފީއެންމެ އަވަަހކަށް  ށް މި ޮގވާލަނީ މިހާރުން މިހާރަށް ވީޞާލިޙަ

މަގުތަކުަގއި ފެންބޮޑުވޭ.  ،ކޮެޅއް ވެހުނަސް ނީ. ކުޑަުކޑަ ވާރޭންނަވަނީ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން ގެތަކަށް ފެން ވަ

ކަންތައްތަްއ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި އުެޅޭވކަށް ނޯވޭވެއްސަށް އުނދަޫގ. ހިނގާބިގާ އެތަންތަނުގައި ުދއްވާ އެްއޗެ 

 މި ގޮތުގައި ޕާީޓގެ މީސްމީހުންނަށް ހޭދަކޮށްލަން  މަމެން ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރާ ފައިާސ ނަހަގަނޑުައޅުށޭ. އްލުކޮށްދެްއވާޙަ

ސަްބސިީޑގެ  ؟ކޮަބއިތޯ މަސްވެިރންގެ ވާހަކަ ށޭ.ަތނަށް ގެނެސްގެން މި ވާހަކަ ނުދައްކާ ބަޖެޓު ބައްޓަންކޮށްގެން މި

 އް އިއްޒަތްެތރި ރައީސްގެ އިސްނެންެގވުމާގެ ބޮޑު ބިލެމަސްވެިރން ؟ވާހަކަދެްއކިއިރު ކޮަބއިތޯ މަސްވެރިންގެ ވާހަކަ

މުޙައްމަދު  އބްރާހީމް ،ތަނުަގއި ކުރެވެމުން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް އް މިއެީކގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތަކެ 

ލައިފި. ތާނައްމަސްވެރިން ހަނދާންނައްތާލައިފި. ތަނަށް ބަޖެޓު ފޮނުވިއިުރގައި މަްސވެރިްނ ހަނދާން ޞާލިޙް މި

މަސްވެރިްނެގ  ،ރުމަށާއިމިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކު 40 އަޅުގަނޑު ޕްރޮޕޯސްކުރަން މި ބަޖެޓުގައި

 .ައުޅގަނޑު ހަމަ ޕްރޮޕޯސްކުރަން ،މިލިއަން ރުިފޔާ މަސްވެރިްނގެ ސަބްިސޑީައށް މި ބަޖެޓުގަިއ ޖަހަން 40ތަރައްޤީއަށް 

 8 ވެ،ތީ ޕާެކއް އަޅާހެންވޭުރކޮޅުަގއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް . ތްތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން. އިްއޒަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މި  8 ގެނެްސގެން ޖަހައިގެން އްރުމިލިއަން ރުފިޔާ އިންޑިާއއިން ހައެްއކަ ފެންފޯއް 8 .މިލިއަން ރުފިޔާ

ކޮބައިޯތ  ؟ޮކބައިތޯ ކުޅުދުއްފުށި ؟އްކޮބައިތޯ ފުވައްމުލަ ؟ސިޓީ  ޖަހާފަ. ކޮބައިތޯ އަްއޑޫތްގައި އެަބއޮޓުބަޖެ

ޖެހޭ ވަރަްށ ވާ ވާަހކަ މި ސަރުކާރުްނ ދައްާކއިރު އެބައެހެންވީާމ، އިންސާުފެވރި ؟ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮބޑެތި އާބާދީަތއް

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުަގއި މި ރަމަޟާންކުރަން.  ައޅުގަނޑުމެން ލޮލަށް ފެންނަ ގޮތަށްކަންަތއްތައް  އެރަނގަޅަށް 

ހުރި ކަދުރުތައް ޖަހާފަ. ކޮޓަރިއެްއގަިއ އެބަ އޮފީހުގެބެހޭ ތަކާ މު ޚިދުމަތްއްއާ ،ރީހެލަން ގެނައި ކަދުރުތައް އެބަހާ  މަހު

ިމއަދުން މިއަދަށް  ވާހަކަތަެކއް ނެތެއް ނޫންތޯ ެދއްކޭކަށް. ކަދުރުގެ ވާހަކަ ެވސް ަވކި މީހެއްގެ ބޮލަށް ޖަހައިގެން މި

 ގައި ންސިލުނޫނީ ވަކި ބޭފުޅަކު ފޮނުއްވަިއގެން ވިޔަސް މާލޭ ސިޓީ ކައު ،ކޮމިޓީއަކުން ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަވކި

 ފެންނާނެ ކަދުރު. ެއހެންވީމާ، ކަދުރުން ވެސް މި !މު ޚިދުމަތްތަާކ ބެހޭ ބައިގެ ަވކި ކޮޓަިރއެްއ ބައްލަވާއްމިދަންނަވާ އާ

ކީްއވެގެންތޯ  .ނީ. ެއއީ ަރއްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ކަދުރުމި ސަރުކާރުން ަވްއކަންކޮށްފައޭ އަުޅގަނޑު މިދަްނނަވަހަމަ އޮތީ 

އަޅުގަނޑުމެްނ . އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ؟ފައި ހުންނަންވީއުންސިލުގައި އަިދވެސް ބެހެއްޓިމާލެ ސިޓީ ކައެ ކަދުރު 

ން ިކޔަީނ އަުޅގަނޑުމެ ،ންމި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ަބއިވަރު ކަންތައްަތއްބޮޑުވާ ކަންބޮޑުވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ަކން

 ތް އޭަގއި އޮ ،މާއްާދގެ )ބ( ގަިއ ބުނާ ގޮތަށް ވަނަ 32 މާލިއްޔަތު ގާނޫުނގެ މިދަންނަާވ އީއެ .ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓޭ

. ސަޕްލިމެންޓްީރ އްއޮތީ ސީދާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެ ވާފައި މިތަނަށް ފޮނު ކުޑަުކޑަ ބަހެްއ ބޭނުންކޮށްެގން މި
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 އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކީ  ،ައޅުގަނޑުމެން އެހެންެވގެން މިދަންނަވަނީށް ލިބިފައި އޮތީ. ކަރުދާސްތަކެްއ ައޅުގަނޑުމެްނނަ

އެތައް މަްއސަލަތަެކްއ  ހުރި ގެަރއްޔިތުން މިއީ  . މި ސަުރކާރަކީންވީތިބެދެމި މުގައިރުޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރައް

 ކުއެކަމަ .ައއިއްސަ ޮއތް ސަރުކާރެއް ،ރަްއޔިުތންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނަމޭ ވިދާޅުވެ  ،ޙައްލުކޮށްދެްއވާނަމޭ

ގޮތުގައި  އްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަހަމަރަތަން.  ކުރަމުންދާރާންނަށް މިފެންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދުއްތުއަޅުގަނޑުމެ

ފެންނަނީ.  ތަން މި  ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ނިމިގެންދާ ބޭޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާއެއް ނުލިއްބޭނުންކޮށް، ރަ

ނަ ަވގުުތ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގި ޓަކައި ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރުދެްއވި ފުރުޞަތަށް . ރައީސްއިްއޒަތްތެރި

 ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުޓަކައި ކަމަށް ކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވެސް ދެްއވައިފި

 ލާނަން. އިދަންނަވަމުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 ށް.އާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ކަންތައް ބޮުޑެވގެން އުޅޭީނ  ައޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރަން އުޅުނީމާ އެ އެްއގޮތަށް  ނާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ގާނޫ

އަހަރު ބަޖެޓުގައި ޖަހާ  5ދިޔައީ މިދިޔަ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެނިގެންވަރަށް ކަންބޮޑު އެބަވޭ.  މެންއަޅުގަނޑު

 .ން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަލާ ނު ވެސްކާރޭރޮޅިގެންދާއިުރގަިއ މި މަޖިލީހަށް ކަންތައްތަްއ އެނޫން ގޮތްގޮަތށް ފު

ދިމާކޮށް، އެކި  ވެެގން އިންތިޚާބާނުވަތަ ނުވެސް ނެތް ކަންތައްތައް ތަޢާރަފު ،ވަކިކަެމއް އޮވެަފއި ތާކަށްކި ވަ ބަޖެޓުގައި 

، އެކަެމއް މާބައްދަލުކޮށްލާފަިއ މިވެނި ކަމެްއ ހަމަޖައްސަިއދޭށޭ ބުނީ ވަިކ ބޭފުޅަކާ ،ތަންތަނަށް ގޮސް

ގޮތަކަށް  ލާ ބޭނުންއިމަޖިލީހަށް ނުވެސް ައންގަ ކަން ސް ެއކަންމަޖެހިގެންދާއިރުގައި ބަޖެުޓގައި ނެތީހަ

ވާހަކަަދއްަކވާ ޭބފުޅުން ނުދައްކަވާީތ އަުޅގަނުޑ ކަންބޮޑުޭވ. ކަންބޮުޑެވގެން  ދިޔައިރުަގއި ެއ ވާހަކަ މިހާރުބަދަލުކުރަމުން

ޙް ބަޖެޓަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާތީވެ، ެއ ބަދަލުތައް މި މަޖިލީހަށް ލިއުޅެނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ މި

ކަންބޮޑުވަީނ  ުކރަން އުޅުނީމައެއްގޮތަށް މަަސއްކަތް ހުށަހެޅީމަ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެްނ ވަރަށް ކަނބޮުޑވާ ކަމެއް. ާގނޫނާ

އީސް. މި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅެއް ނެތް ތްތެރި ރަނުޖެހެއޭ އިްއޒަކީްއވެގެންތޯ ައޅުގަނޑު ހިތަްއއަރަނީ. ގާޮކޅު ހިއްލާކަށް

ލާފައި، ކުރެވިަފއި ހުރި އިައހަރު ދުވަހެއްގެ ސަރުކާރު ނިންމަ 5 ،ވާހަކަދައްކަވަނީ އަދު މިމި ބޭފުޅުން މި ،ކަންނޭނގެ

އްކަނީ. ދަ ދުވަސް ހަމަނުވެގެން އުޅޭ ސަރުކާރަކުން ނުކޮށްގެން އެ ވާހަކަ މި ބޭފުޅުންައހަރު 1 ،ކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަ

ާގކޮުޅ ހިއްލާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި ެވސް މަގުހެދުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ލިއިރުަގއި މި ބޭފުޅުން ވަޅުލާފައި ހުރި ހޮޅިތަކުން ލީކުވާތީވެ، އަެނއްކާ މި ލައިހަދަްނ ބަގޮސް، މަގުހަވާލުކޮށްގެން 

އިްއޒަތްތެރި  ން އެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިގަންނަން. ދެން ގާކޮޅު ހިއްލާނެ ގޮތެއްނަަގއިގެޖެހުނީ ހުރިހާ ހޮޅިތަކެއް 

ދިޔައީ ޔާމީންގެ ސަރުކާުރގެ ފުރަތަމަ ލާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއިދެން ބަލަ !ަބއްލަވާދެްއވަވިދާުޅވެ ރައީސް

ހުރި. އެމް.ޑީ.ޕީން ނިކުތީމޭ މަގުމައްޗަށް ހަނދާން އެބަ ޑުެމންކަމުގައި ިވޔަސް އަުޅގަނނެތްއަހަރު މި ބޭފުޅުން ހަނދާން

. އަހަރު މިއުޅެނީކީ  ެވގެން. އެްއވެްސ ކަމެްއ ނުެވގެނެްއ ނޫނޭ މިއެްއވެްސ ކަމެްއ ނު ިއރުވީ އަހަރު 1މުޒާހަރާކުރަން 

ވެސް އަުޅގަނުޑ  މުހަމަގައި ްޕރޮޖެކްޓް ވަނީ ހަވާލުކުެރވިފަ. 45 މިހާރު މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި

ރަށަށް ވެސް  މިދަނީ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއަްށ ހުރި ކަންތައްތައް ވަރަށް ާގތުން ބަލަމުން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ދެ

ދަނީ. އިއްޒަތްތެިރ ެއއްޗެހި ކުރަމުން ހަދަން އޮތް ދެ ބަނދަރު މިހާރު ވަނީ ހަވާލުކުެރވިފަ. ސަރވޭގެ މަަސއްކަތްަތކާ

 ނޭނގޭ މިންވަރަށް ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ ދައްަކވާއިުރަގއި އެންމެ ތަންދޮރު ނޭނގޭ މީހާއަށްއި ވާހަކަފުޅުތަނުގަ މި .ސްރައީ

 ގޮސް  ށްގޮތަ މަގުހެދުމަކީ ފުރަތަމައިނުން ދާޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްެކވީމަ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުާވން އެބަ

ނޫން. ފުރަތަމަ  އަޅަިއގަތުމެއް ހިލަ ގޮތަށް ގޮްސ ބޮޑު ތަމައިނުން ދާފުރަދުމަކީ ހެއޮްއސާލުމެއް ނޫން. ަބނދަރު ތާރު

ޖެހޭ. ކުރަންޖެހޭ އިތުރު މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރަްނޖެހޭ. މަސައްކަތްތައް މިހާރު ހަދަންޖެހޭ ސަރވޭތައް ވެސް ހަދަން

ތަނުަގިއ  އަްށ. އެހެންވީމާ، މިމަ ބާރަށް ކުރިިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ހަ ދަނީ ހުރީ ހަވާލުކުރެވިފަ. ެއ މަސައްކަތްތައް 

ދައްކަނީ ބަދަލުދޭ ވާހަކަ. ބަދަލުދޭ  ދެން މިދައްކާ ވާަހކަތަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ވާހަކަތަެކއް ނޫނޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ. 

ސީދާ  ؛ޓަރުވާހަކަ ދަްއކަން އަނގަހުުޅވަްނ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ބޭފުޅުން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެހެން. މިނިސް

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ސަަބބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ަހދައިގެންނިސްޓަރު ގޮސް ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރުގެ ޯކޓެްއގައި ޮދގުމި

ދިނުމުގެ ވާހަކަ މި ބޭފުޅުން ދައްވަނީ ދެން ބަދަލު މާއެތައް ފައިާސއެއް ދައްކަންެޖހޭ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔައި

ތި  މި ސަރުކާަރކުން، ޭބފުޅުންނަށް އެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ މި ކޮށްލެއްވީމަޅަށް މަުއލޫމާތު ސާފުކީއްކުރަންތޯ؟ ރަނގަ

ނުވޭ. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް އެ  މައްސަލަތަކުގައި ވެްސ ބަދަލުދީފައެއް ހުރިކޮށްފައި ބުނާ ކޯޓުން ޙުކުމް

އުޅެނީ  ބަަދލުދޭންޖެހިގެން މި ޓަކައި.ދިރާސާކުރުމަށް ކަންަތއްތައް  ހުރި އަލުން އެމައްސަލަތައް ފޮނުވިަފއި އެބަ 

އާބިޓްރޭޝަންގެ ަމއްސަލަތަުކަގއި ބޭރު ޤައުމުތަުކގައި މި ޭބފުޅުން ހާވާފައި ހުރި ހަޑީގެ މައްސަލަތައް ސާފުނުެވގެން 

މަށް ެގއްލުންާވ ، ޤައުއި ، ޤައުުމގެ ައގުަވއްޓާލަދައި ހަަގއި ދޮގުގަސްތު އިނގޭތޯ. މިނިސްޓަރުން ެވްސ ގޮސް ތަންތާނަގއި 

 ެއއްޗެހި ވެސް ަނގަންވީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މުޅި ފައިސާ މަލުކުރީމަ މުޢިއްޒުމެން ފަދަ ބޭފުޅުންގެ ގޭގެއާޢަށް ގޮތަ

މި  ،ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ .ވާނެ ނޫންތޯ ގައިމު. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ނުދެްއކުނަސް ީވވަެރއް  ންއެއި

ުއފައްދާ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ދޭތެރޭގައި ސުވާލު ތާގޮ ކުިރައށްދާ އްގެ ކަންތައްތައަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިރާފުރުޞަތުގައި 

ލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމުގައި ައޅުގަނުޑ ވެސް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޢު ބައެއް މަހަމަ އެބަ ތިއްބެވި. މިދެންނެވިހެން

ަގއި ކަތަްށ ދާއިުރަގއި ހަމަ ފާސްޓް ސްޕީޑު މަސައް ،ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ސްޯލކަމެއް އެަބ އުޭޅކަން. އެހެންނަމަވެސް
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ރަުށގައި ވެސް ަމގު  ންގެ ާދއިާރގެ ދެއެބަ މަސަްއކަތްތައް ހިނގަމުންދާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮްށލަން. އަުޅގަނޑުމެ

ިއ ެއާއއެީކގަގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަދި ހަމަލް ޕްރޮޖެކްޓްކޯސްޓަހެދެމުންދަނީ. ބަނދަރު ހެދެމުންދަނީ. 

އިތުރު ވިންގެއް ހެދުމުެގ  އިސެންޓަރުގަ ހުޅުމީދޫ ހެލްތު  ،ރުކަޒުގެ މަސައްކަާތއިތިާމޢީ މައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިޖު

މަގުހެދުމުގެ  ،ލާއިުރގައި އިއްކަތް ވެސް ކުރިއަްށ އެބަދޭ. ައއްޫޑ ސިީޓގެ ހަަމ އިތުރު މަަސއްކަތްތަކަްށ ަބލަމަސަ

މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުަމށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދިާމވާތީެވ، އެ އްސަލަތައް މަފެން އަބަދު ފްލަްޑުވމުގެ ތެރޭގައި 

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން .ސްހަމަ ކުރިއަށް އެބަދޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީ

ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ެވސް  ށް މިބަޖެޓަ ޓަކައި ފަިއސާ ހޯދަމުންދާކަންސަރުކާރުން ވީ ވަޢުދުތައް ުފއްދުމަށް

ޓަކައި ޚަރަދުކުރަމުންދާނެ ޢުދުތައް ފުއްދުަމށްވަ . އަދި އެ ފައިސާިވގެން އެބަދޭފާހަގަކުރެއިތުރު ފައިސާ ލިބިފައިާވކަން 

 ޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، އިއް ވެސް ޓުގައި ހުށަހެޅިފައިާވކަން ޖެގޮތްގޮުތގެ ކަންކަން މި ބަ

ދުތައް ކަންބޮޑުުނވާށޭ. މި ސަރުކާރުން ހަމަ ވަޢު ،ެވސް ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވަނީ ލަންއަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

 ވަނީ  ކުދިންނަށް ހިލޭ ެއކަން ުކރެވޭނެ ގޮްތ މިހާރުކިަޔވާ، ިޑގްރީއަށް ކުދިންނަށްފުއްދަމުންނޭ. ކޮލެޖަށް ކިަޔވާ 

ގެ އަުގ ދަނީ ދޫުކރަމުން. ހަމަ ޓިކެޓު އެސް.އެމް.އީ ލޯނުތައް ދަނީ ދެވެމުން. ސްތާނިމިފަ. ހެނދުނުގެ ނާ އިކަނޑައަޅަ 

 5މި ބޭފުޅުންނަށް  ؟ދައްކަވަނީ ވާހަކަތޯ މި ބޭފުޅުން މި ކަމެއް ނުާވ ޔޮވެފަ. އެހެންވީމާ، ކޮން އިންތިހާއަށް ެއވަނީ ހެ

 1ނީ އަދި އެވަަރށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކުރެވުނު ަވއްކަމަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑަށް ހީވަ އިދުވަހުގަ އަހަރު

މީހަކަށް ނުވެްސ ަވއްކަން ކުރިެލްއ ބޮޑުކަމުން  ނުހިންގޭ. ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ތަރަްއޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުން ވެސް އަދި އަހަރު

ކުރިހާ ވަްއކަން. ެއހެންވީމާ، މިއަދު މި ބޭފުޅުން މި ވާހަކަތައް މިހެން ދެއްކީމަ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އިނގޭ 

ރަމުންނޭ. ކު ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ ހަމަ ސަރުކާރުން މިދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްތަެކއް

 ދުވަސް އަހަރު 5ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދެމުންދާނަމޭ. މި  ށް އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި މަޖިލީހުން ސަރުކާރަ

ނުލާ ތަރައްީޤގެ  އެންމެ ރަނގަޅަށް، އެންމެ ފުރިހަމައަށް ވަްއކަމާ ވެގެންދާނީ ހަމަ ރާއްޭޖގެ ާތރީޚުގައި ވެސް

އޭތި  ބަހާ މީހާއާދުރުސަރުކާރަކަށޭ. ކަދުރުަތއް ނުބެހިގެން އުޅެނީ ފަހަރެއްަގއި ެވދާނެ ކަގެންދާ ކުރިއަށް މަޝްރޫޢުތައް 

 ޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.. ޝުކުރިއްިވގެން ުއޅެީނ ކަމަށްއަދި ހަވާލުނުކުރެ

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

މި . އަުޅގަނޑު މިހާރު ޮގތުގައި މަޝްހޫުރވެފައި އޮތީ މި  ކުމުންދާގާކޮޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 .ށްޢަބްދުއްލަޠީފަ ޔާސިރު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުށި އަރުވަނީ ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔާސިރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ
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ދައުލަތަްށ އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ިދވެހި ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން 

ކުރި މެންބަރެއްެގ ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުން ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްހޯދުމަށް

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހަމަ  ،ެބލިފައިވާނެ. ެއގޮތުން އިސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ެވސް ތަފާތު ކަންތައްތަެކއްހަ

ވަރަށް ސާފުކޮްށ  މެންގޮތް އަުޅގަނޑު ހޯދާ ، އެބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނިއިރުަގއި  1.7 ޅގަނޑުމެންއަ

މިލިއަން ރުފިާޔއަކީ މިހާރު ރިޔަލައިޒްވެަފއި ހުރި  716 ، ފާހަގަކޮށްލަންތެޭރގައި ައޅުގަނޑު ހަމަބަލާފައިވާނެ. ޭއގެ

ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނުޑ މިދައްކަނީ ފޯކާސްެޓޑް ވެލިުއސްއެްއ ނޫން. ގްރާންޓްަތއް ބޭރުގެ ގްރާންޓްަތއްކަން އަުޅަގނޑު 

މިލިއަން  986 ފާހަަގކޮްށލަން ބާކީ އެާއއެކީހަމަ ތަކެްއގެ ވާހަކަ. ޭއގެތެެރއިންރިޔަލައިްޒވެފައި ހުރި އެމަުއންޓު

ެރވޭނެ ކަމަށް. ދެން އަުޅގަނޑުމެްނ ކުކުެރވޭނެ ކަމަށް، ފައިނޭންސްއިން ެއކަން ޢާ ރީޛަގެ ލުލަފާކުރަނީ ޓީބި ންސަރުކާރު

ރޭޓަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް  ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖު އާދެ! ؛ފޮރިން ކަރަންސީއަށް ،ކަންތައް  ކޮންސަރންވި ެއއް

އެްއވެްސ  ،ވާފަިއވޭންަކން ދެއްޤީއިން ޔައާދެ! މާލިއްޔަތުން ރާްއޖޭގެ އެމެ.އެމް.އޭ .މަށްކަ  ސަބަބުން އަންނާނެމީގެ

ބޭފުުޅން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި  ޓަކައި އެ އެ ރިާޒވް ދެމެހެއްޓުމަށް އްޖޭގެބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް. ެއއީ ދިވެހިރާ 

ރުވެސް ސޮއިކުެރވިފަިއވާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އާދެ! އަޅުގަނުޑ ފޮރިން ކަރަންސީ ޕޮލިސީއެއް ވެސް މިހާ

މިލިއަން ހުސްވި ވާހަކަ ހަމަ  32ބަޖެޓު އިުރގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ  ވާހަކަދަްއކާމިއަދު މި ބަޖެޓުގެ

 14 އަޅުގަނޑުމެން ިހސާބަށް ޯއގަސްޓާ 15ޓަަކއި. މިއަދު ނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމަށްބޭފުޅުން ދައްކަ އެ

ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ޮކންމެ ބަޖެޓެއް އައިއިުރގަިއ  އި މިބިލިއަން ޚަރަދުކުރެވިފަ 15ލިއަން، އޯލްމޯސްޓް ބި

 ޓަކައި މިއަދު ރިކަަރންޓް ޚަރަދު. އެއީ މިއަދަކު އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެކަން ބަދަލުކުރުމަށް ގެ ބޮޑީވެސް ދައުލަތު

ތަާކިއ ސަރުާކރުން ނަގާފައިވާ ލޯނުކީ ފާއިުތވި ނަބިލިއަ 2.2އެާއެއކީަގއި މި ބަޖެޓުގެ ކުެރވެނީ. ހަމަސައްކަތްމަ

ާއދެ! ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ބަޖެޓު ޙަޤީޤަތަކީ.  އީކޮށްފައިާވ ަވއްކަންަތއް އަުޅގަނޑުމެން އަނބުާރ ދައްކަްނޖެހުން. މި

މިއަދު  ،ވިދާުޅވެފަިއވޭ. އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ިނސްޓަރުނޭންސް މިނެ ވާހަކަ ަވރަށް ސާފުކޮށް ފިެވގެންދާސްޑިސްޕާ

ފާހަގަކުަރއްާވ. އޭގެތެރޭަގއި މި ބަޖެޓުގައި ވެސް ބޮޑީ ހަމަ ރިކަރަންޓް  އެކިއެކި ގޮތްގޮތަށް ބޭފުޅުންބޭލީހުގައި މި މަޖި

ޅުން ހަަމ ރަނގަޅަށް ވިާދޅުނުވޭހެން. ބޭފު ކޮްނކަމެއްތޯ އިތުރަށް އޮތީ. އަދި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެ އި،ކަމާ ޚަރަދު

ފާސްކުިރ ާގނޫނުތަކުން ވެސް އިތުުރ  އިރުއައި  ުޅގަނޑުމެން މިހާހިސާބަށްއަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނުތަުކން، އަ

ނެޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ެސންޓަރ ވެސް އުފެދިގެންދިަޔަކން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން.  އި ބާ ަކއުންސިލާ ؛އިދާރާތައް

އެީކގަިއ އަުޅގަނޑު އާ ުޅގަނޑުމެން ދައުލަތުން އިތުރަށް ފަިއާސ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. އެ މިއީ ހަމަ އަ

ގެ ޑް ަގވަރނަންސްމަސަްއކަތް. އަދި ގު ން ކުރާ ޓަކައި ިދވެހި ސަރުކާރުހިފެހެއްޓުމަށް 12:40ކަލް ސްފާހަގަކޮށްލަން ފި

ބެސްޓް ޕްރެކްިޓސަސް ފޮލޯކުރުން. އެގޮތުން  އެކައުންޓިންގެ ައޅުގަނޑު ދެކެންކަމެއް ކަމުގައި  އެއްމުހިންމު އެންމެ 

ގޮަތކަްށ  ވަކި ،ކަމެއް  ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓެއް ފާސްކުރަނީ ވަކި ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން
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ންަނ ގައި ޖަހާފައި އޮރަށުމިވީހާ ތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ، ވެސް ޓަކައި. އެހެންނަމަކުރުމަށް

 ތާކަށް އެހެން އެހެންނަމަވެސް ނުފެންނާނެ. ކޮންމެވެސް އެހެން އި،ހާފަެވސް ބަޖެޓުގައި ޖަ އަހަރު 4ޕްރޮޖެކްޓް 

 ބަޖެޓު  ރާރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކު، ގޮސްކަންތައް ހުއްޓިގެން  އެއެހެންވީމާ، ގޮތަކަށް ބޭނުންކޮށްލެވިފަިއވާީނ. 

ޓަަކިއ ންތަްއ އެގޮތަށް ކުެރްއވުމަށްކަމެއް. ހަމައެއާެއކީަގއި ެއކަ ނުންކުރެުވމަކީ ވަރަށް މުހިންމުށް ބޭކުރާ ގޮތަފާސް

ުޅަގނޑު އުފަލާެއކީ ފާހަގަކުރާ ކުަރްއވާކަމީ ެވސް އަގެ ސަުރކާރުން މަަސއްކަތްދުމިއަ ،މަސައްކަތް ކުަރއްާވކަމީ ެވސް 

ނަށް ބޭފުޅުން  އެބަ ވިދާޅުވޭ ކޮންޓިޖެންސީ ބަޖެޓެއްގެ ވާހަަކ. އެޅުންއާދެ! މި މަޖިލީހުގަިއ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުކަމެއް. 

ކޮންޓިޖެންސީ ބަޖެަޓކީ  ،ކުރަްއވާއިުރަގއި ެވސްހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގިލަްއވަްނވާނެ މިހާ ދުވަހު މަޖިލީހުގަިއ މަސައްކަތް 

މިހާރު މި  ރިކަމުގަިއ ތިއްބެވުމަށްފަހުރު ވެއަހަ 5މިހާރު މިދިޔަ  ،އެބަ ވިދާުޅވޭކޮބައިކަން. އާދެ! އަދި ހަމައެާއއެީކގައި 

މަސްވެިރކަން ައށް އެނގޭނެ. ުމެގ ވާހަކަ. މަސްވެރިކަން ުކރިއަރުވާނެ ގޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ މަސްވެރިކަ ،ވިދާޅުވަނީ 

 ކުރިއަުރވާނެ ގޮތް ފިސާރި ަރނގަޅަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރީއސް، ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އެނގިަލއްވާނެ. ެއއީކީ 

ޓަަކއި ށް ކުރިއެރުމަށްކަ، މި މަޖިލީހުން މަސްވެރިން ކުރާ ގޮތަށް ުކރާނެ ކަމެއް ނޫން. މި ަސރުކާރުންޕީ.އެމު.ޕީ

މިލިއަން ހުށަހަޅުއްވާނެ. އަނެްއ  100ބޭފުޅަކު  އެއް ،ބޭފުޅުން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަްއވާނެ. އެ އޮތްކުރެވެން 

 ތައް ކަންތައް އެހެން އެ މަސައްކަތް ކުރަްއވާނެ ކަެމއް ނެތް. މެމިލިއަން ހުށަހަޅުއްވާނެ. ކޮން 40ބޭފުޅަކު 

. ހަމަެއއާއެީކަގއި ކއެބޭފުޅުން ރަނގަޅުވާނީ އިހަށް މަޑުކޮްށލަދެއްިވއްޔާދެން  ކަްނތައްތަކާ ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނެ. އެ

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ލް ޓާސްޕިޓަހޮ ރު ކުޅުދުއްފުށީއަހަ 5ފާހަގަކޮށްލަން ބަދަލުގެ ވާހަަކ ދައްކާއިުރގައި ފާއިުތވި 

ޙަޤީޤަތަކީ އެ ވަޢުދު އެއްވެސް މިންވަަރކަްށ  ،ންގެ ވަޢުދެއް. އެހެންނަމަވެސްބަދަލުކުރެވުމަކީ ރައީސް ާޔމީ

 ސް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާނިމްނުކުރެވި، ސަރުކާުރ ނިމިދިޔައީ ވެރިކަމުން ފައިބާވަަޑިއގަންނަވަންޖެހުނީ. ފުރިހަމަ

ތުންގެ ހޮސްޕިޓަލެްއ. ެއ އްުދގެ ހުރިހާ ރަްއޔިހަސަރަދުްއފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ އެ ލުކުރެވުުނއިރުަގއި ކުޅުހަވާ

ނުދާ ފެންވަރަށް ދަށަށް ޮގސްފަިއވާަކން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމައެއާެއީކގައި އެކަމުްނ ހޮސްޕިޓަލް ދަށަށް

ގެ ގޮތުަގއި ެވސް ބަދަލުއަނެއްކާބޭފުޅުން ވެސް  އެޖެހެނީ. މިއަދު  ޅެން މިއަުޅގަނޑުމެން އު މިއަދު ނުވެގެންސަލާމަތް

 އެ ހޮސްޕިޓަލް ކަށްއަނިމްސްރަްއޔިތުން ބޭނުމެއް ނުޭވ އިތުރަކަްށ  ގެ އަުޅގަނޑުމެން .ކުަރއްާވ އެަތއް ކަެމއްކްލައިމް

ރުފިާޔ  ގެމެޝިނެއް ގެނެސް ެދްއވި ވާހަަކ. އަދި އޭސީޓީ ރު އޭ ންނިމްސްއި ،ހަމަ އެަބ ދަންނަވާ ހަވާލުކުރާކަށް. ދެން

އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަެލއް  50ލާފަިއ އިއިނގޭތޯ. ވޯޑް ަތޅަދައްކަީނ  މި ސަރުކާރުން މި .ދައްކަނީ ވެސް އަޅުގަނޑު މި

އެީއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ގެނެސްދެްއވި  .މަސައްކަތް ްއވި ކުރެ އިއޭރުގަ  ،ކުރެްއވިއެނދަށް ބަދަލު  30މިއަދު 

ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިާވ  ،ބޭނުންވާ ގޮަތކީ. ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ގަނޑުމެން ނޫން އަޅު ެއއީކީ  .ތަރައްޤީއަކީ

ސްޕިޓަލްތައް ރީޖަނަލް ހޮ ޅުގަނޑުމެްނގެ އަ  ،ށްަކންތަކަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ެއންމެ މުހިންމު އެއް

ޓަށް. ވަނީ މި ޕްރޮޖެކްކުެރިވފައމިިލއަން ރުފިޔާ ފޯކަސް 800ކުެރޭވ މަސައްކަތް. ކުރުމަށްޓަަކއި ޤީތަރައް
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ފާސްކުރަނީ. މިކަމަކީ އެނގިލަްއވާނެ އެހެން ެއްއވެސް  މިލިއަން އަޅުގަނޑުމެން މި 294މިއަދު  ،އެހެންނަމަވެސް

މިއަދު މި ސަރުކާރުން  ،އަރުވަން އުތުރުގެ ަރއްޔިތުންަނށް. އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކަން ކަމެއް ށް ނުކުޅެދިފައި އޮތް ކަސަރުކާރަ

ކަމެއް ނޫން.   ކުރާއްކަމަށް. އެއީ އަުޅގަނޑު އެްއވެސް ޝައްކެ  ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާނެ ބޭފުޅުންަނށް ވެފަިއވާ ވަޢުދު އެ

އެއާެއީކގައި ހަމަ .ދިއުމަކީބަޖެޓް ހިމެނިގެންވެސް މިއަހަރަްށ ވެސް ެއއަށް އި އޭގެ ހެްއކެއް މި އިތުރުކުރާ ިއތުރުކުރުމުގަ

ވަަރށް ފުރިހަމަކޮށް އަދި ވަރަްށ  މިނިސްޓަރި ސްސްޓޫޑެންޓުންނަށް ދެޭވ ލޯނު ފިނޭން ،އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

ކުއްަޖކަށް ލޯނު  200ބޭުފޅުން  ސް އެވެއި ސަރުކާރުގަ  މދިޔަ ސަރުކާރުަގއި މިދިޔަ ،ސާފުކޮށް ވިދާުޅވެދެްއަވއިފި

 ކައި ކަންތައްަތއް ކުރުމަށްޓަ  ދެްއވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ައއިސް  ރުފިޔާ ނުަދއްކާ. މި އި ދެއްވާފަ

ދުތައް ވެސް ޢުމި ވަ ގެގަނުޑމެންކުރާނެ. އަދި އެއާެއކީަގއި އަޅު ވެސް އިތުރު ރުފިޔާ މުންކުރަން ޖެހެންޏާރުރުފިޔާ އިތު

މި  ،ގަނޑު ހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަންއަޅު  .ކަތެއް ކުރާނެޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްފުއްދުމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހުން ކުރަން

ވެސް އެ  ގެ ކުރިއެރުެމއް ގެނެސްދެްއވާނެކަން. އަިދ މި މަޖިލީހުންވަރު ނުދެކެވޭ ޖެއަށް ައޅުގަނޑުމެންރާއްދިވެހި

 މަސައްކަތް ކުަރއްވާނެ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 .ފީފަށްޢަޙަސަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފީފުޢަވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

  ރި...އާދެ، ިއްއޒަތްތެ ީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީއަރުވަނީ އިސްދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަރުޞަތުމިހާރު މި ފުައޅުގަނުޑ  !މާފުކުރަްއވާ !މާފުކުރައްވާ

 މީދަށް. ޙަ

 

 ހަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ޢަލީއިސްދޫ ދާއިާރގެ 

ވަަނ އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް  2019 ،ވާ ބަޖެޓަށްހުށަހެޅިފައި ެވސް އަދި މި އަުޅގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަިދ އެާއއެީކަގއި އަުޅގަނޑުމެން  .ުދކުާރ ވާހަކަ ދަންަނވާލަންއީތާ ދާހަށްށަހެޅިފައިާވ ކަރުހު ކުރުމަށްފައިސާ އިތުރު 

ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަީކ ިބލިއަ 1.7 ވާމިއަދު ހުށަހެޅިފައި ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ
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މި ބަޖެޓުގެ   ނުދެކެން.ޒާތުގެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑުތިބި މެންބަރުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  އިޤީޤަތުގައި މި މަޖިލީހުގަޙަ

ރަދުތައް ވަރަށް ގޮެތއްަގއި ބަޖެޓުގެ ޚަ ބަާލއިރުަގއި ވަަރށް ހާމަކަން ބޮޑު ށްގޮތަ ބެހިފައި އޮތް ތައްނަންޓްސްކޮމްޕޯ

މީގެ  ،ކަމަކީ ޖެހޭ އަނެއްތެރޭަގިއ އަޅުގަނޑުމެން މީގެ އުާފކުަރންބަޔާންުކރެވިފައި އެބަހުރި. ޭއގެ ގައިތަފްސީލުކޮށް މީ

ދާއިުރަގިއ ހުށަހެޅިގެން މު ގޮތެްއގަިއ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްއްިދވެހިރާއްޖޭަގއި އާ ،ކުރީގެ ހާލަތްތަކަށް ބަާލއިރުަގއި

އަދި އެކަމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ އިންތިހާއަށް  .ހުްނނަނީ ވަރަށް ަވގުތު ނުތަަނވަސްކޮށް ޮގއްސަ މި ކޮށްމުއްއާ

ނުދޭ. ނުދެވޭނެ ކަހަލަ ާހލަތެއް މެދުވެރިެވގެން ނޫނީ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެންނުލާ ކުރިއަށްޔާ އެ  ބޭނުންވެގެން

މިއަދުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާ އެީކަގއި އަދި  ވަނީހެޅިފައިހުށަ މި ބަޖެޓު ،އެހެންނަމަވެސް

ދިއުމަށް ކުިރއަށް؛ ކްޓްސް ހުއްޓުމަށް އެްއެވސް ކަހަލަމުން ގެންދާ ްޕރޮޖެނގަވަަޑިއގެން ަތރައްޤީގެ ހިވިސްނާ  އިދުރާލަ

ނޑު ވާތީވެ، ެއކަން އަޅުގަ ގެން ކަމަށް ޭރވިއި އެްއވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް ނާންނާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުރިއާލަ

 ދިކުެރިވފައި ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުމަކަށް ނައިސް އަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ައދި އެާއއެީކގައި ބަޖެޓުފާހަގަ

އުސޫެލއްގެ ެގންދެވޭނެ ކަހަލަ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ކުިރއަށް  ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަްޝރޫޢުތަކަށްކުރެވިފައި ހުންނަ ބަޖެޓު

އިތުރު ފައިސާ ހޯދުމަށް  ށްބަޖެޓަ ،މިނިސްޓަރު މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސްއަޅުގަނޑު ފިނޭން ،ފެންނާތީވެ ށްކަމަ މަތިން

ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ހުރި ކަންތަކަށް ބަލާއިރުަގިއ މި ުކރު ދަންނަވަން. އަދި އެާއއެީކަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހަށް ޝު

މީެގ ހުރިކަންތަކަށް ބަލާއިުރގައި ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުަގިއ ، ޤީޤަތަކީޙަ ޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަންއަޅުގަނޑު 

ލަ ބަޖެޓުގެ ޖުމު 40ެވސް %އި ވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގަ ޓަލް ިއންކެޕި ،ނަމަވެސްއޮތް  50% މެން އަދިއަޅުގަނޑު

ގާތްގަނޑަކަށް އިތުުރވާ  ށްލަ ބަޖެޓަަވނަ އަހަރުގެ މުޅި ޖުމު 2019ގޮްއސަ ެއބައޮތް. އަދި މިއީ ތެރެއިން ހިމެނިގެން

ުޅގަނެޑއް އަ ށްކަކަމަ ދަނީކުެރވިެގންނިސްބަތުން މާ ޮބޑު އަދަދުތަެކއް އިތުރު ީވމާ، މިއީ ކަމަށް 6ޕަސެންޓޭޖަކީ %

 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި ހުރިޓުކޮށްދޭންޖެހޭ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެއެީކގަިއ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުނުދެކެން. އަދި އެއާ 

 ދިނުމަށް އެމު ައސާސީ ޚިދުަމތްތައް ފޯރުކޮށްއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އާކަންތައްތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ރައް

ެވސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ާވކަންެއކުލެިވގެން ކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ފައިާސތަކެއްޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅު

ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި ގެމިލިއަން ުރފިޔާ މީ 300ޑެންޓްސް ލޯންސް ދިނުމަށްޓަކައި ން ސްޓޫބޭނުން. އަދި މިގޮތުގެ މަތީ

ބޭނުންވެފައިވާ ތިބި ކުދިންނަށް އަދި  ށް މަން އަދި ތަޢުލީއޮތްކަމީ މިއީ ސަރުކާރުން ައދި އެޑިއުކޭޝަން ސެްކޓަރު

ވާީތވެ،  ތްތަކެއް ކަމަށްގެންދާ މަސައްކަ އް ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި ކުރަމުންޔެއިލާތަކަށް ވަރަށް ބޮުޑ ލުޢާ

ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަދި ެއާއއެީކގަިއ  އަޅުގަނޑު ުޝކުރުށްންސް މިނިސްޓަރައަާށއި ައދި ފިނޭރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ

ުކަގއި ކަންތަ ގެ ފަރުވާޙީއްޞިގެންދަނީ ރަމުންކު އްލެރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑު ސްޓްރަގު ،މެން އެންމެ ބޮޑުއަޅުގަނޑު

 ވެސް ަރއްޔިތުންގެ ޖީބުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑުތަން އި ެވދިޔަ ޒަމާންތަކުގަ ފާއިތު ވާތީެވ، އަދި  ށްކަމަ

ސާބުގައި ފެްނވަރު ރާއްެޖތެރޭގެ ހި އި ނިޒާމުގަ ޙީއްޞި ،ކަމުގެ ކަންޙީއްޞިޮއންނަނީ  ޮގއްސަވެސް އިތުުރވެގެން 
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ހޮސްޕިޓަެލއް  ފަސްޝަރީ ެލވެލްގެ ން ސަުރކާރުން އިތުރު ޓާހޮސްޕިޓަލްތައް ެއގޮތުގެ މަތީދަށްކަމުން. އަދި 

ްއ ޓެމިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެ 800 ކުރުމަށްޓަަކއިތަުކގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅު ަމރުކަޒުޙީއްޞި މާއި،އިމުކުރުޤާ

ދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުން. އަދި އެ ޚި ގައިފުރުޞަތު ވާކަން ައޅުގަނޑު މިހަމަޖެއްސިފައި

މާ، އިދިޔަމިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖެހިގެން 294ގެ ތެރެިއން އިތުރު ކުރުމަށްޓަަކއި މި ަސޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުރަނގަޅު

ވާ މަޝްރޫޢުތައް ުހއްޓުމެއް ކުެރވިފައި ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ،ލިބޭ ޔަޤީންކަން  ނޑުމެން މިއަދު ަރއްޔިުތންނަށް އެބަގައަޅު

ވަރަށް ޮބޑު ަޔޤީންކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކަމުގެފޯރުކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ކުރެވިގެންދާނެޚިދުމަތް  ނެތި ރައްޔިތުންނަށް

ދިނުމުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމްތައް ފޯރުކޮށް މުކޮށްއްއެީކގައި ރަްއޔިތުންަނށް އާދޭ. ައދި މިއާބަމިއަދު ލިބިގެން އެ

 ވަސް މި ބަޖެުޓގަިއ ވަރަށް ޮބޑު އިސްކަެމއް ަހމަޖެއްސުމުގެ އްޒްތަ ސަރުކާުރގެ ކުންުފނިތަކަށް ދޭ ސަބްިޒޑީއުފެދިފައިާވ 

އޮްތ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ކުިރއަށް  ދާގެ ގޮުތަގއި ހަމަޖެހިގެންޒް ސަބްސިޑީ މިލިއަން ރުފިޔާ 189 ،ދީ

އޭެގ  ،ހެއްޓިމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ެއއް ހަމައެްއގައި ހިފެއްސްތަުކގައި ަރއްޔިތުންނަްށ ލިބެމުންދާ އާވަދު

ބަޖެޓުގެ ރީ އިތުުރން ސަޕްލިމެންޓްކަމަށް ވެްސ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. އަދި މީގެ  ކުެރވިގެްނދާނެރައްކާތެރިކަން ޔަޤީން

ދިނުމަށްޓަކަިއ ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްންތަްއ ފަށަމުޔަފާރިޭޖގެ ކުިދ ވިތެރެއިން ދިވެހިރާއް

ވާ ރަނގަޅު ފަިއސާެގ އެަކށީގެން އިތެރޭގަ ެވސް މީގެއި ރުމަްށޓަކަކުރުގެ ކެޕިޓަލް އިތުސް.އެމް.އީ ޭބންކުއުފައްދާފަިއވާ އެ

ނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ކުދި ވިޔަފާރިތަްއ ފަށަިއގަތުމަށް ދާދިއުމަކީ އަޅުގަމިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖެހިގެން 350 ނިސްބަތުން

ށް ުޒވާނުންަނށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ޮބުޑ ފުރުޞަތަކަށް ވާީތވެ، މި ުމކޮއްއާ ،ތައްޔާުރވެފަިއވާ ދިވެހި ުޒވާުނންނަށް

ވެސް އަުޅގަނޑު ގެންދާ މަަސއްކަތްތަކަށް ދިނުމަށްަޓކައި ކުރަްއވަމުންއިފުރުޞަތުގައި މި ަފއިސާެގ ތަނަވަސްކަން ހޯދަ

 ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީހަމަ ސާބަސް ދަންނަވަން. އަދި އެއާއެީކަގއި އަުޅގަނުޑ  ށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަހަމަ 

ކުރުމުެގ ކުރެިވފައި ހުންނަ ފައިސާ އެހެނިހެން ކަންކަމުަގއި ބޭނުންބަޖެޓު  ،ލުަތކަކީދިމާވީ އުސޫ ުމކޮށްއްއަޅުގަނޑުމެން އާ

ލާންޖެހިފައި އެބަހުރި. މާޔޫްސކަމަކާ ުކރިމަތިަވރަށް ބޮޑެތި ހާަލތްތަކުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ 

 ވަންޏާ  ކަމަށް ނޫން މާޒީއަަކށް ބަލައިފި ކުރު އި،ފާއިތުވި މާޒީގަ  ،ސް ޔަވި އިކަމުގަލިށް ބެއަދާއިރާ ގެ ޅުގަނޑުމެންއަ

ނަމަެވސް  އެޅިަފއި ހުރި. ިބންގާއެޅިފަބަހުރި ބިންގާ އެ އި ތަުކގަ ނަ ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓުވަރަށް ގި

ގެ ލެވެްލގަިއ ންތައް ފަށައިގަތުމަށްަޓކަިއ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި ރައީސުއެ ޕްރޮޖެކްޓު ،ކުރެިވގެންބަޖެޓު

އް އަހަރު އަނެ ންއަހަރު  ެއއްބިންގާ އެޅުމަށްފަހުގައިެގ ތަކު ރޮޖެކްޓުއެ ޕް ،ވަަޑއިގެން އެ އިމާރާތްތަކުެގ ބިންގާ

ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ.  ދާމަސައްކަތްަތއް ފެށިގެން ުކގެޕްރޮޖެކްޓްތަ އިއެތަްނތަނުގަ .ދަނީކުރެިވގެންކަޑައްތު 

 ޓާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެެއ ބަޖެ ،މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮންނަ ބަޖެޓް ، މިދިމާވަނީމު ގޮތެްއގަިއ އްމިހެން ވާން އާ

ެއ  ެނ،ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފަށައިގަލު މަ ޢަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ނޫސަރުކާރުން  ،ންމަތީ

ަރއްޔިތުން އެތަންތަނުގެ ޚިދުމަތް ލިބުމާ ހަމައަށް ނުދަނީ އިނގޭތޯ. ިމކަން އިތުރަްށ  އި،ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމަ
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ރު އިތުށް އަޝޯޓްފޯލްކުރުމަށްޓަކައި ޭބނުންވާ އިމުޤާތައް ންވާ ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ ހަމަމިދަ ންނުވެ މި ސަރުކާރުތަކުރާރު

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ރަނގަޅު ފިސްކަލް މަކީ އަުޅގަހުށަހެޅުހުށަހެޅި ށްމަޖިލީހަ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މި

ކާރަށާިއ ކުރަން. އަިދ އެކަމަށްޓަަކއި ސަރުގަހަ ގަނޑު ފާގޮތުަގިއ އަޅު  ތަެކްއގެގެ ތެެރއިން ުކރާ މަސައްކަތްއްޕްރިންސްޕަލެ

ައޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާަގއި މިހާރު ސަރުކާުރ  ،މީދަކީ އްއުނޑުެގ ގަޅުއަ ވަޒީރަށް އަުޅގަނުޑ ޝުކުުރ ދަންނަވަން. 

 މަރުކަޒުެގ ޚިދުމަތްތައް ޙީ އްޞި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޙީއްޞި  ،ަތކުގެ ތެެރއިންދުފަރާތުން ވެފައިާވ ވަޢު

ވަގުުތގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ގަނުޑ މިން އަޅުސާ ހިމަނާފައި ހުރިކަކުރުމަށްޓަަކއި ފައިރަނގަޅު

އެކީަގިއ  މާދިއުހަމަޖެހިގެންބަޖެޓް ސަޕްލިމެންޓްރީ  ،އަދި އަުޅގަނުޑ ރަްއޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ޔަޤީންކަަމކީ

ތެޭރަގއި ފައިސާ އޭގެ ،ޔަތްކޮށްޢާތަކަށް ރިތްހުރި މައްސަކ މަރުކަޒުތަކަށް ދިމާވެފައި  ޙީއްޞި ނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޅުގަ

އަދި ރައްޔިތުންންގެ ނަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް  ،ނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމަށާއިހަމަޖެހިފައި ހުރިކަން. މިއީ އަޅުގަ

 ކަމެއް. ދެްއވި ފުުރޞަތަށްޓަކައި ޝުކުރު ދަންަނވަން.  އަދާކުރަން ބޭނުންވާއަޅުގަނޑު ޝުކުރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަަކއްެކވުން:

ލާއިުރަގއި އިހުއްޓާލަނީ. ހުއްޓަމި ކެއުމަށް  ގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މެންދުރު

ރޭ މި މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެްއ އޮންނާނެ. އެ ަބއްދަލުވުމުަގއި ބަޖެޓުގެ މަަސއްކަުތެގ  މި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ދީދީ، އެީއ هللاޢަބްދު ޛް ވަނީ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްުއސްތާިވސަސް ކޮމިޝަނުންޖުޑިޝަލް ސަރ ،އިތުރުން

ރޭ  ގޮތުން މި އެކަމާ ގުޅޭއެހެންވީމާ، . ތަނަށް ފޮނުވާފަ ޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާުރ ވަކިކުރުމަށް އެދި މިސު

 .ވާނެދަލުބައް މަށްފަހު އަުޅގަނޑުމެންއުއަޅުގަނޑުމެން ގޮތެއް ނިންމުްނ އޮންނާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ކެ

 

 {އަށް 13:02ްނ އި 12:31 :ހުސްވަގުުތކޮޅު}

 ( ނަޝީދުމަދުއްޙަ ރައީސް، ރައީސް މު ގެހު މަޖިލީ ؛ވީނެންއި އިތުގަސަޔާރި)

 

 :ވުންދެްއކެ ހަކަރިޔާސަތުން ވާ

 ކުރަން އެދިފަިއވާގެންދަނީ ބަޖެޓުގެ ެއއަށް އިތުރު ައއްސަލާމް ޢަލައިުކމް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ކުިރއަށް މި `.

އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ހާރު މި ފުރުޞަތުގެ ބަުހސް. އަޅުގަނޑު މިޓުން ގެނެސްފައިވާ ރިޕޯޓީގޮތުން ކޮމި ުގޅޭ އާފައިސާ

 ށް. މް ނާޒިލަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މް ނާޒިލް ވާހަކަެދއްެކވުން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ
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ބިިލއަން ރުފިޔާެގ  1.7 ކުރެވޭއަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތަްއ ފުއްދުމަށް ބަޖެޓަށް އިތުރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ސް އަުޅގަނުޑ ވެ ެދއްވި ކަމަްށޓަކައި ސަރުކާރަާށއި އަދި މާލީ ވަޒީރަށްބަޖެޓް ސަރުކާރުގެ މާލީ ވަީޒރު ހުށަހަޅުއްވައި

ކަމެއް ކޮށްދޭން  ދުތައް ފުއްދުމަށް ކުރެވެން ުހރި ހުރިހާސަރުކާުރގެ ވަޢު  ،ރާތުންކުރު ދަންނަވަން. ސަރުކާުރގެ ފަޝު

 .ފުއްދާނެ ސަރުކާެރއްސަުރކާރަީކ ވަޢުދު ތިބީ ތައްޔާރަްށ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މި އަޅުގަނޑު މި

މިލިއަން  588 ރަުދެގ ގޮތުަގއިެބލުމުގައި ރިކަރަންޓު ހަގޮތުން ދިރާސާކޮށް ބެލި ބަޖެޓާ ބެހޭ މި އަޅުގަނޑުމެން

މިލިއަން  986މެސްިޓކް ފައިނޭންްސގެ ގޮުތަގއި އަދި ޑޮ ،ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.1 ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮތުަގއި ،އާއި ރުފިޔާ

ްނގެ ބޭފުޅުއެ  ،ސުވާުލކޮށްތެރޭަގިއ ްސ މި ބަޖެޓާ ދޭވެ އިން ރުފިޔާ. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ ތަފްސީލުކޮށް އެމް.އެމް.އޭ 

. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވެފަޅުނީ ވިދާ ވަ ބޭފުޅުން ްއ މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ނެތް ވާހަކަ އެބޮުޑވުމެއެްއވެސް ކަހަލަ ކަން

ްށ އަ 2019 ތެރެއިން ނޫނީ ގެވެސް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ، ހިތަދޫ ދެކުުނ ދާއިރާއަށް މި ބަޖެޓު އަޅުގަނޑު

ކަތުގެ ތެރެއިން ނަރުދަމާގެ ކަންތައް ނުނިމި ގެ މަސައްރުދަމާކަނޑައެޅިަފއި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭަގއި ފެނާއި ނަ

ކާރުން މިހާރު އެކަން ރުސަ ،ވެްސ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން އަޅުގަނޑު އޮތީމާ

ގަިއ ކީއެތަކާ ޑެްއަގއި މިފަދަ ބަޖެޓުވެސް ހަލުވި ސްޕީ  ގެންދާކަން. އަިދެވސް އަޅުގަނޑު އެދެނީ ެއއަށްވުރެމުންވައް ކުރަ

ކަންތައްތައް ވީހާވެސް  ފުރުޞަތު ދެވިގެންދާިއރު މިމެން  ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުން

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ ހިތަދޫ ބަނދަރަކީ މީގެ އަުޅގަ .މަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސްކަ އަވަހަކަށް މިކަން ނިމިގެންާދނެ

ގާތްކުރުމުެގ  އިތަނަށް ބޯޓުފަހަރާއި އޮޑިޯދނިފަހަރު ލަފައް. މިހާރު އެރެށް އަހަރު ކުރީަގިއ ހެދިފައިވާ ބަނދަކަފަންސަވީހަ

ވާަހކަ ތަކުރާރުކޮްށ  ނުކުެރވޭތީ މިަކއިރި ބަނދަރަށް ،ވަރަށް ދަތި އުނަދގޫތަެކއް ެއބައޮތް. ޚާއްަޞކޮށް ބަދަރު ިތލަވެ

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ގަައޅު . ަރއީސްއިްއޒަތްތެރި .ެވސް ވާީނ ދަންނަާވފަ އި އަޅުގަނޑު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގަ

އިތުރުކުރުމުގެ ތެރެއިން މިކަހަލަ  ށްމިފަދަ ބަޖެޓަ ،ސްޔަވި ނުމިއަހަރު ބަޖެޓަށް ކަނޑައެޅިަފއި ނެތް މަޝްރޫޢަކަށް 

ކަންތައްތަްއ  ތެރޭގައި މި ގެއަހަރު  މި ،ގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަންގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަޅު ކަމަށް އަޅު  ކަންތައް ކުރެވޭނެ

ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ  .ރި ރައީސްތެ މިނިސްޓްރީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށްދޭން. އިްއޒަތް ގ މަގުަތއް ޕްލޭނިންވޭނެކުރެ

ދުވަހުެގ މަސް 7 ވޭތުވެދިޔަ ،އިރުއޮތް  ކަނަޑއެޅިފައި 23ގެ %ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު 2019 ގައި ގާތްގަނޑަށްޕްރޮޖެކްޓު

ަގއި ރވަަނ ުކއާޓަ 4 ،ލަާފކުރެވޭ. އަދި ވަޒީުރ ވިާދޅުެވއްޖެ ކަމަށް ކުރެވިފަިއ ހުރިތެރޭގަިއ ކުަޑ އަދަދެްއ ބޭުނން

ކުދި  .ސްަގއި ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތައކެއް ނިމިގެންދާނެ ވާަހކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކެްކޓު

ދަކުެރްއވިްއޔާ . އިރާތައް ނުހިންގޭތީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭވިޔަފާރިާއއި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން ޕްރޮޖެކްޓު 

ގެްނގޮސް މިކަމަްށ ތަސައްލީެއއް ލިބޭނެ މަގު ަގއި މިަކން ކުރިއަށްރވަނަ ކުާއޓަ 4 ސަރުކާރުން  ގެއަޅުގަނޑުމެން

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ކަަމށް އަޅުގަ ރަނގަޅު ގޮްތތަކެއް މެދުވެރިކޮށްދޭނެވިޔަާފރިވެރިންނަށް  ،ކަމަށް ފަހިކޮށްދޭނެ
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ުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެްއވި ދު އީއަޅުގަނޑު ތާ ން މިބަޖެޓް ފާސްކޮށް ނިންމަގޮތަށް އޮތް  މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަޔުން ވާަހކަދެއްެކވުން:

އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ފީފަށް. ޢަން ޙަސަ

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ަޙސަން އަފީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

އިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި  ، މިވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓަށް 2019 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!

އަދަދު  މި .އްޒަްތތެރި ރައީސްބިިލއަން ރުފިޔާ. އި  1.7 ވާ އަދަދަކީރުކުރަން ދައުލަުތން ހުށަހަޅާފައިތުބަޖެޓަށް އި

ދި ޓުން ވެސް އަރިޕޯ މި ސަބަބެއް ކަމުަގއި  ވާ ެއއްއަދަދު މި މަޖިލީހުން ހުށަހަޅާފައި ، މިކުރުމަށްޓަަކއިއިތުރު

ޚާްއޞަ ޮގތެއްަގއި ސްކޫލް ކުދިންނަށް  ،ވަނީ ރިޔާސީ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިންޅުވެފައި އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ވެްސ ވިދާ

ބައި. އާދެ!  ކުރަންޖެހޭ ފަިއސާ. ެއއީ އެއް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ނާސްތާ ދިނުމަށް ެވފައިވާ ވަޢުދު ފުރިހަމަ ހެދުނުގެ

ކުދިންނަށް ވަރަްށ ަވުގތު ސްކޫލް މި ެހދުނުގެ ނާސްތާައކީ މި ބޫލުކުރެވެން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަ މިއަދު

އަިދ ޭއގެ ސަަބބުން ކުދިންނަށް ވަރަށް ގިނަ  ކުާރ،ރަްށ ބޮަޑށް ގަބޫލުވެސް ެއގޮތަށް ވަ ކުިދންއެ ންމު އަދި މިއަދު ހިމު

ރުން މި ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމަށް އިތުޭއގެ .ފައިދާތަކެއް ކުރަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެއްކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެްއ  ގެޢުދުއާދެ! ރިޔާސީ ވަ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ،ބޭނުންވާ އަނެއް ބޭނުމަކީ

 .ރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކޮށް ހިންުގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޓާޝަ 5އްދެއްަގއި ހަާރއްޖޭގެ ފަސް ަސރަ ،ވަޢުދެއް

ހަމަެއކަނި މާލޭެގ  ،އަށް ަބރޯސާވެފަުރވާ ޙީ ފަރުާވއަކީ އަުޅގަނުޑމެން ފުޅާކުރަންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް. އަދި ޞިއްޙީޞިއް

 ދައުލަތުން ،އަޅައި މަސަްއކަތްކުރަން. އާދެ! މިގޮތުންޖެހޭ ބާރުއައުން ކުަޑކުުރމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބައްދަށް ހަސަރަ

 އަުޅގަނޑު .ވަނީ ޝަރީ ހޮްސޕިޓަލް އެޅުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި މިއްދުަގއި ޓާހަމިހާރު ނިންމާފައިވާ ފަސް ސަރަ

އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް ކަްނތައްތަކެްއ ނިމެމުންދާއިރުގަިއ  މީގައި ކުޑަކޮްށ ެއއްެޗއް ަދންނަވާލަން ބޭނުން. އާދެ!

ޖެހޭ ހޮސްޕިޓަލެއް ކައިީރގައި އަނެއްާކވެސް އިތުރު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅީމާ ޭއގެ ސަބަބުން ދެން އަތޮޅުގެ ވިސްނާލަން އެބަ

ދުރު  ގެ ހޮސްޕިޓަލާވޭތޯ. އާދެ! އަތޮޅު އެއްނޫނިއްޔާ އެ މީހުންނަށް ފަސޭހަ ކުރޭތޯފައިދާއެހެން ރައްޔިތުންނަށް 

މު ކަމެއް ކަމުަގއި ންއްދުަގއި ތިބި ރަްއޔިުތންނަށް ވެސް ފައިާދވާ ތަނެްއގައި އެ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަކީ އެއީ މުހިސަރަހަ

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އްދުަގއި ޓާހަސަރަ 5މަޖެހިފައިވާ ދެކެން. އާދެ! ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް މިހާރު އެޅުމަށް ހައަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ،އެއާއެޮކށްމު ކަމެއް. އެކަމަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަން. ހަމަންވެސް މުހިޤާއިމުކުރުމަކީ 
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އަންނަިއރުގައި މި ދެންނެވި ގޮތަށް  ބަޖެޓުއަހަުރގެ  2020ގޮެތއްަގއި  ާޚއްޞަ ،ތާނަގއި އޮތްކުރިއަށް ބޭނުން، 

ވެސް  އްުދަގއި ތިބި މީހުންނަށްހަެގ ތެރޭގަިއ ދުރު ސަރައަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުން  ،ންތައް ހިނގާަފއިވާ ތަންަތނުގައި ކަ

ތަނެްއގަިއ ެވސް މިފަދަ އިން ނޫނީ އެ  ، މަރުކަޒުަތއް އަްޕގްރޭުޑކުެރވިޙީ އެ ތަންތަުނގަިއ ހުރި ޞިއް ،ފައިދާވާ ގޮތަށް

އެ ވާހަކަ ިމ  ،ވާީތވެދިއުަމީކ އެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިިބގެންދާނެ ވަރަށް ބޮުޑ ފަސޭހައަަކށް ހޮސްޕިޓަލެއް ެއޅިގެން

ލަ ޚަރަދެއްގެ މުޅި ޖުމު ،އްިވިއރުވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރެ 2019އާދެ!  .ދަންނަވާލީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އަށް އަަރއިގެްނ ން ރުފިޔާއަބިލި 33ެއކު މިހާރު މި އިތުރުކުރެވުނު އަދަދާ .ފިޔާން ރުއަިބލި 31ގޮތުަގއި މި އޮންނަނީ 

ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް ހިސާބުތަކުން އެބަ ދައްކާ ދައުލަތަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއާއެކު،ހަމަ މި ދަނީ.

 100ގޮުތގައި ޭދން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިތުރުެވގެންދާކަން. އާދެ! ޭއގެތެރޭަގއި އިްނޑިއާ ސަުރކާުރން ހިލޭ އެހީގެ 

 ަފިއސާ ޑޮލަރުގެ  ންއަމިލި 40ދީ ސަރުކާރުން ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާ އަދި ސަޢޫ ،ާއއިން ރުފިޔާއަމިލި

. އަުޅގަނުޑ ދޭބައެ ންއިތުރުވެގެ އަށްން ރުފިޔާ  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަމިލި 700ގާތްގަނަޑކަށް އިތުރުެވގެންދިަޔއީމަ 

މި ފައިސާ އިތުރުީވމާ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ނުގެނެސް އެ ފައިސާ  ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ   މިދަންނަވާލަން

ނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުއަާސސީ ިމހާރު ބައްޓަންކުެރވިފައި އޮތް ގޮތަކުން ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮތެްއ އަުޅގަ

ހުށަހެޅި  ފައިސާ އިތުރުކުރަން ވިދާުޅވީ. މި ބަޖެޓު ނޫނީފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަރަށް ރަނގަޅު ވާަހކަފުެޅއް  .ރައީސް

ޑިސިޕްލިން ހިފެހެއްޓުން. އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުެގ ކަލް ސްއެއް މަޤްޞަދަކީ ބަޖެޓްރީ ިޑސިލިޕްލިން ހިފެހެއްޓުން. ފި 

ކުރާ ބަޖެޓެްއގެ ތެރެއިން ެއީއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ،ޚަރަދުތަކާއި އަދި ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަކީ

 ،ހުށަހަޅައިގެން އިތުރު ޚަރަދެއް ކުރަންާޏ އެވެސް ަދއުލަތުގެ ފަރާތުްނ މަޖިލީހަށް ،ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާީތވެ

، ެއގޮތުން . އެހެންވީމާޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިެޔވިފައޮންނަނީ އަޅުގަނުޑމެންގެ  މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް މި

ޑެންސް އެސްޓްބަލިްޝކުރުމަކީ ެއއީ ެއޅިގެންދާ ހެޔޮ ފާެލްއ ޕްރެސީ  ،ޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު މިޮގތަށް މި ގެނެސްއިއް 

ށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮންަނ ބަޖެޓުގައި ވަކި ަކމަކަ ،އެހެންމެހަމަ .ލުކުރަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޫގަކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ވެސް ނޫން ިމ އޮންނަނީ. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މި އޮންނަނީ ވަކި ކަމަކަްށ  ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތަކަށްފައިސާ އެހެން ކަމަކަްށ 

ވެްސ  ، ެއއީިއސާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ އެކަަމކަށޭ. އެހެންވީމާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަން ބަޖެޓުަގއި ކަނަޑއަަޅއިފިްއޔާ ެއ ފަ

ޖެހޭ ާޏ ވެްސ މި ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް، ރުހުން އެބަފައިސާ ެއއް ކޯޑުން އަނެްއ ޯކޑަށް ބަދަލުކުރާ ކަމަްށ ވަން

ޖެހެނީ ލަންއި ދެން ބަލަބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމުގައި ިވސްނާފައިވާ ގޮެތއް. އަުޅގަނުޑމެން ހޯދަން. މިއީ ވެސް

ރުކޮށްފަިއވާ ބަޖެޓެްއ ނޫން. ތަްއޔާއަލަށް ައއި ސަުރކާރުން  ެއއީ ،ދިޔައިރު ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓ ފާސްެވގެން 2019

 ،ގޮސްފަިއވާއިރު ކުރީ ސަރުކާރުން ތައްޔާުރކޮްށފައި އޮތް ބަޖެޓެއް. އެ ބަޖެޓުގައި އެކި ކަްނކަމަށް ފައިސާ ކަނޑައެިޅގެން 

 ފައިސާގެ އަދަދު ވެސް ފަށަން ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ،ތައް ފަށަން ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ފަިއސާޕްރޮޖެކްޓު

އެ ކަންތައް ވެސް ކުރެވެްނ . ވެސް ޖެހޭ އެއް ކޯޑުން އަނެއް ކޯޑަށް ބަދަލުކުރަންނުޖެހޭ. އާދެ! މިހެންވީމާ، އެބަހަމައެއް
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ބަސް ބުނުމުން. އާދެ! އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނުޑ ނށް އާއަންނަނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެކަމަ

ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައި  2019 ނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތ. އަތޮުޅ މަށިފުށީގެ ބަ .ލާނަންއިދަންނަވަ

ން ހުރި މަސައްކަތް ފައި އޮތް އަދަދަކީ އެތާނަގއި ކުރަބަޖެޓުގައި ހިމަނި  ،ހުށަހެޅިފައި ،އޮތް. އެހެންނަމަވެސް އެބަ

 ށް އި ނިމިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، ބޭރު ތޮށި ލުމަލެވޭވަުރގެ މަސައްކަެތއް ނޫން. ބަނދަރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައިނިންމަ

، ވެސް ނުފުދޭަވރުގެ އަދަދެްއ. އެހެންވީމާ  ބޭނުންވާ ހިލަ ގެންނަން އެތަނަށް ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް އަދަދަކީ ހަމައެކަނި

ބަޖެޓު  އޮތީ ބައިކުޅަ އެއްަބއި އެތާނަގއި ުކރަން. މިހެން  ބޫރުވަނީ އެ މަސައްކަތުގެ ދެށް މަޖުދައުލަތަދެން 

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާނގައި ފާްސކުރާއިުރަގއި  ، ައޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު ކުރިއަށް އޮތްވީމާ. އެހެންފާސްކޮށްފަ

ކަމަށް ވަންޏާ އެ މަޝްރޫޢު  އަލަށް މަޝްރޫޢެއް ފަށާ ،ތްކޮށްމިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަ ،ސަރުކާރުަގއި ދަންނަވަން

ތެރޭަގއި ކުރެވެން ހުންނަ މަސައްކަތާއި އެްއވަރަކަށް ބަޖެޓުަގއި ފައިސާ ކަނޑައެިޅގެން މި  ގެރުފަށައިގެން އެ އަހަ

ދިރާސާކުރާއިުރ  ވެސް އެ ކަންތައް . އަދި މި މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީންމަށްއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅު

ައޅުގަނޑު މިހާރު  .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއެކަންކަމަށް ިވސްނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކުރަން

އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  ، މިހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުުކރަން 2019ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

 ެދްއވި ފުރުޞަތަށް.ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުރާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 

 

 ހަކަދެއްކެވުްނ:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވާ

ބިލިޔަން ރުފިޔާ އިތުުރކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް  1.7ބަޖެތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަުތގެ 

ގޮތުން އަޅުގަނޑު ެއްއޗެއް  ދަންނަާވލަން ބޭނުންވާ ސަބަބުތަެކްއ  ުގޅޭ އިން ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ ހުށަހެޅުމާފައިނޭންސް

އްވަން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންޭވ، ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުުކރަޅު ކުރިން އަ ހުރި. ޭއގެއެބަ

ުގޅިގެން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަްއވާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ރިޕޯޓުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް  ހުށަހެޅުއްވުމާ

އަދި ބަޖެޓަށް ފައިސާ  ،ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއިރުކުރާ އިތު ،ޖެހޭ ސަބަބާއިއެބަ އެނގޭ ބަޖެޓު އިތުރުކުރަން

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ލަތަށް ވެގެންދާނެ ގޮތާއިހާލަތުގެ މާލީ ކުރުމުން ދައުއިތުރު

 1.7 ޖެޓަށްބަ ގެ ދައުލަތު ވެްސ މި ަބޖެޓަށް ތާއީދުކުރާ ދަންނަވަން. އޮތް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ފެންނަން އެބަ

އާދެ! ައުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވެސް ން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަްށ އަޅުގަނޑުއަބިލި
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އިތުރަށް ފައިާސ ބޭނުންވާ  ދަނީ ހެޔޮ ވެރިކަެމއް ޤާއިުމަވމުން އަންނައިރުަގއި އެކަމުެގ ސިފަތައް. ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް 

ތަން. އިތުރަށް ލިބޭ  ކުަރމުންދާތްޖިލީހަށް އަިއސްގެން އެކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސަްއކަ މަރައްޔިތުްނގެ ،ނަމަ

ތަްނ  އާމްދަނީ ވެސް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ

 އެ  ،، އެއް ކޯޑުން އަނެއް ކޯޑަްށ ފައިސާ ބަދަލުކުރިޔަސްއިއެއާއެީކގައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ. ހަމަ

. ތަން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ކުރުމަށް ސަުރކާރުން އުޅޭހޯދައިގެން މަސަްއކަތްށް މަޖިލީހުން ހުއްދަކަމަ

ތަކަށް  ގޮދައުލަތުގެ މާލީ ކަންކަން ދެފުށް ފެންނަ ،އިތުރުންހުންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންކަން. އޭގެ މި 

އްމުކުަރއްާވ. އާ  ސަރުކާުރގެ ޚަރަދުތަްއ ހުރި ގޮތް އެބަ ،ރު ސަުރކާުރންފަހަ ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ަހފްތާއަކު އެއްކުރިއަށް 

އެކަމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ ކިހާވަރެއްތޯ ޚަރަދުކުރެވުނީ. ކިހާވަެރއްތޯ ބާކީ ހުރީ. ކިހިނެއްތޯ 

ބަޖެޓު  ނުދެކެން ޑުކަމަކަށް އަޅުގަނ، އިތުރު ުސވާލެއް ކުރާނެ އެްއވެސް ފުރުޞަތެއް މިހާރު އޮތް މާވަނީ. އެހެންވީ

ބިޑިްނގެ ގޮުތަގއި އުސޫުލތައް ތަޢާރުފުކުރުމާ ގުިޅގެްނ  ވްގޮތުން. އަެނއް ކޮޅުން ކޮމްޕެިޓޓި ބެހޭ ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ގޮތާ

ވެސް ރަނގަުޅ  އެއީ ،ވެސް ފެނިެގންދާތީ ެރވެުމންދާ މަންޒަރު ކުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މާ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ކަންކަން

 70ކުރިން  ،ވިދާޅުވި ފަދައިން ގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއގޮުތން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުައޅުގަނޑު ފާހަ ކަމަށްނިޝާނެއް 

އަދި  .ނަނީތަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެން އެޅެމުންދާނަށް އަމިލި 30ނަށް އެޅުނު ނަރުދަާމ މިހާރު އަމިލި

ވަރަްށ ރީތި މިސާލެއް ރާއްޖެއިން  ކަމުގެސަބަބުން ަޤއުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ހެޔޮ ަބދަލުތައް އަންނާނެ ހެޔޮވެރިކަެމއްގެ

ވެސް އިތުރުެވއްޖެ.  މިހާރު ފެނިގެންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަަވމުން މި ދަނީ. ބޭރުން ދޭ އެހީ

ފަތުރުވެިރކަން ެވއްޖެ.  ރޮނގުން މަތިވެއްޖެ. ފަތުވެިރކަން ަރނގަޅު އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާްމދަނީ ވެސް

ވެްސ  ހޭދަކުރާ ރޭތަކުގެ އަދަދުމިތާނގައި ވެރިން އަންނަ އަދަދު ގިނަވެއްޖެ. ފަތުރުވެރިން ެވއްޖެ. ފަތުރުރަނގަޅު

އަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަެކއް ދަނީމް ސަލާަމތްވަމުންދާތީ ދައުލަތުގެ އާިދވެހިރާއްޖެ އިތުރުެވއްޖެ. ކޮރަޕްޝަްނގެ ވަބާއިން 

ހެޔޮ ވެިރކަމެްއގެ ސަބަބުން  ،ކަންކަމަކީއަންނަކަން އަުޅގަނޑުމެންަނކަށް ފާހަގަކުެރވިއްޖެ. ިމ ހުރިހާ 

 1.7އާދެ! އިތުރުކުރެވޭ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްަލން. އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދާ މަންފާކަން 

 ދިރިއުޅުމުގެ  ،އޮތީ ބަލާއިރުގައި އެ ފައިސާ ބޮޑަށް ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި މިނުޑމެން ގައަޅު އަށް ން ރުފިޔާއަބިލި

 ާދއިރާގެ ޙީާއއި ޞިއްތަޢުލީމީ ދާއިރާ ،އިތުރުންއަގުހެޮޔކުރުމަށާއި ަރއްޔިތުންަނށް ފަސޭހަތައް ހޯދައިދިނުމަށް. އަދި ޭއގެ

އެްއގޮތަްށ  ަސރުކާރުގެ ވަޢުދާ ،ނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭންޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް. އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެ

ޖެހުނީ ކުީރ ން ރުިފޔާ އިުތރުކޮށްފައިާވކަން. އަިދ މިގޮަތށް އިތުރުކުރަންއަމިލި 300ޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ރސްކޮލަ

ގޮތުްނކަން  ެވސް ފޫބެއްދުމުގެ އެކަން ،ޝިޕަކަށް ފައިސާ ނުދީ އޮތުމުގެ ސަބަބުންރްސކޮލަ 200ސަރުކާރުން ދީފައިވާ 

އްދެްއގައި ފަސް ހަޖޭގެ ަފސް ސަރަޓަަކއި ާރއް ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށްޙީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވެގންދޭ. ޞިއް

ވޭ. އިުތރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައި އެބަ ންއަމިލި 294.5ޓަކައި ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް
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ވިޔަފާރިތަކަްށ ފަންތީގެ  މެދު ވޭ. އަދި ކުދި އަދިން ކަނޑައަާޅފައި އެބަ އަމިލި 150ށް ޕިޓަލައިތުރުން ހުޅުމާލެ ހޮސްއޭގެ 

ން. އަމިލި 35ޓަކައި . ަވއިެގ ދަތުރުގެ ައގުހެޮޔކުރުމަށްއޮްތ ކަނަޑައޅާފަން ރުފިޔާ އެބައަމިލި  350ޓަކައި ލޯނު ދިނުމަށް

ވޭ. އަދި ިމއާެއކީަގިއ އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން އެބަ ނޑަައޅާަފއި ން ކައަމިލި 24.4ކަރަންޓުގެ ައގުހެޔޮކޮށްދިނުމަށް 

ދަރިަވރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ  ،ިމ ސަރުކާރުގެ ވަޢުދެއް  ،ހަމަ ވަރަށް އުފަާލެއކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ،ބޭނުންވޭ

 81އިތުރަށް  ގެންއަމިލި 50 ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ުކރިންކުރިއަށް ޕްރޮގްރާމުއެ . ޕްރޮގްރާމު

ވޭ. ދަިރވަރުންގެ ނަސްތާ ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަްށ ނޑައަާޅފައި އެބަކައިތުރުކުރާ ފައިސާގެ ތެޭރގައި ރުފިޔާ ން އަމިލި

ވެސް ހަމަ އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް އެބަހުިރ  އިމިއަދުގެ ނޫސްތަކުގަ  .ނީދަސިފަކުރެިވގެންގޮތުަގއި  ގެކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެއް

އަޅުގަނޑަށް  ފީމު.ހޯދައި ުކރިވެސް  ބޮޑަށް ވުރެ މާމި ރޮނގުން އެހެން ބަެއއް ޤައުުމތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން .ފަލިޔެވި

ރީ ސްކޫލުތަުކގެ ދަރިވަުރންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ަގއި ޕްަރއިމަ 2020އަދި  މެލޭިޝއާަގއި އެނގިފަިއވާ ގޮތުަގއި

ވެމުންދާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެހެނިހެން މެއް މިގޮތަށް ކުރެމި ހުރިހާ ކަ ފަށަން އެ އުޅެީނ. އަދި ޕްރޮގްރާމު

ދޭ. ކާުޑގެ ާބަވތްތަކަށް ސަބްސިޑީ އެބަ ،ނުެއްއ ކުރޭ. ެއގޮތުންެއއް ވެސް ހަމަ ކުޑަ ސަބްސިޑީަތއް ރޮނގުތަކުން ދޭ 

ިދ ދޭ. އަސަބްސިީޑ އެބަ ކަރަންޓަށް ،ދޭ. ފެނަށްުރވާއަްށ ސަްބސިޑީ އެބަފަދޭ. ބޭސްވަިއގެ ދަތުރުތަކަްށ ސަބްސިީޑ އެބަ

ޓަކައި ޯއގާތެރި ސަުރކާރަކުްނ  ގޮތްތައް ހޯަދއިދިނުމަށްލުއިފަސޭހަ  ،މިއީ ރައްޔިތުްނގެ ދިރިުއޅުެގ އަގުެހޔޮކޮށް

ދާއިރުގައި . އާދެ! މި ކަންކަން މިހެން ހިނގަމުންލަންކަންކަން ަކމުގައި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް ގެންދާނެ ކުރަމުން

ޖެހޭނެ ވެސް ޤައުަމކީ ވެލްފެއަރ ސްޓޭޓެްއގެ ސިފަ ޖެހިގެންދާން ގެނޑުމެންން ބޭނުންވޭ، އަުޅގައަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ

މިސްރާބު ބަހައްޓަްނޖެހޭނެ ގޮތަކީ. އޭގެ ބަދަުލގަިއ  އިޫނން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދުރު ރާސްތާގަ އެއްޤައުމެއް ނޫންކަން. އެ 

އަޅުގަނުޑ  ކަންކުރެވޭެނ ގޮތްތަކަކަށްންތެރިކަން އިތުރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރުދީ ކެރިފޯރު ،އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންވީ 

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ގަނޑުމެންގެ ވޮލެޓުގެ ތަަނވަސްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖީބުގެ ތަނަވަސްކަން، ައޅު

 ދިގު މުއްދަތަކަށް  އާމްދަނީ ލިބުމުގެ ތަނަވަްސކަން އިތުރުކުރުމަށް އަުޅގަނުޑމެން އެބަ ،ނަށް ޚަރަދުކުރުމުގެރައްޔިތުން

ހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަްނނަވަން. ފަރުދުންގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުެވގެން ނޫނީ ވިސްނާއިުރގައި ވިސްނަންޖެ

އެދޭ ގޮތަކަށް ަބއްޓަމެއް ުނކުރެޭވނެ. އެާއއެުކަގއި، އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ ުކރިމަގު ައޅުގަނޑުމެން 

ކަމަށް ވާތީ،  50ތަނަށް ޚަރަދުވެފައި އޮތީ %އެުކަގިއ އަދި މިހާ ނާއަބިލި 7.1ުތރުކުރާ އި ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ފަންތީގެ  ޖެހޭ. ކުދި އަދި މެދުއަޅުގަނޑުމެންގެ ދުވެލި އެބަ ބާރުކުރަންޖެހޭ. މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި އަަވސްވާން އެބަ

ވެގެން ަޑށް. އެ ސްޕީޑު ބާރުސްޕީއެނބުރޭ ރުގެ ސޯބް ސަރުކާ ،ވިޔަފާރިތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާވެފައި މި އޮންނަނީ

ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކަށް އެކަުމގެ ައސަރު ހެޔޮ ގޮތުަގއި ކުރަމުންނެއް ނުދޭ.  ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި އަދި މެދު

ތަށް އެކަން ހަލުވިކުރަން. ެއގޮ ންއްކުދެިބލުތަކަށް ފައިސާ  .އަވަސްކުރަން ޖެހޭ ޑިސްޕާސްމަންޓްއަޅުގަނޑުމެން އެބަ

އިތުރުކުރެވޭ ބަޖެޓުގެ ފައިސާ ހެޔޮ ގޮތުަގއި ފެނިގެްނނެއް ނުދާނެ އެހާ އަވަހަކަށް. ށް ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެްނނަ ކުރެިވގެން
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ކުންފުނިތަކުގެ ޕާސްފޯަމންސް ބެލޭނެ ގޮތްތައް އެބަ އަޅުގަނޑު ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ. އެއީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުްނ  ދެ!އާ

ދަނީ. މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ސައްކަތްކުރަމުންވެސް މި މަ އެންމެންަކއި އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ޓައަވަްސކުރުމަށް

މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެްއ ބޮަޑށް މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގަިއ މިހާރަށްވުރެ  .ގެންދަނީމުންވެސް ަވކާލާތުކުރަ  މެންބަރުން

 5% އެ ރަށަށް ،އި މިެގންދާއިރުގަންގެ މަޝްރޫޢެއް ނިއަމިލި 30ށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ. މިސާލަކަ

ުބއިމުެގ ަކންތައް ހަމަޖެއްސުން ކަމަްށ ނޫނީ ކެއިން ،އެއީ ތަންތަން ކުްއޔަށް ހިފުން ،ނަމަވެސް ލިބޭނެ ގޮަތކަށް

ށް ވެސް ވާނަމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަީނ ބަޖެޓުގެ ބޭނުން މިހާރަށްވުރެ މާ ރަނގަޅަކަންކަން އެެހން އެ ،ވިޔަސް 

  ...ފެނޭހެން.  އާދެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ޮނޅިވަރަމް ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 هللا. މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެهللا އްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަނޮ

ވެސް ާތއީދުކުރަްނ  ައޅުގަނޑު އަށްން ރުފިޔާ އަބިލި 1.7 ބަޖެޓަށް އިތުުރކުރާ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޝުކުރިއްޔާ 

 އަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ބަހައްޓަވާ ގާތް ސަރުކާރު މެންބަރަކަށް ނުިވަކމުގައި ވިޔަްސ. ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާ

ާދއިރާަގއި  ގެޙްގެ ވެރިކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެންކުރަން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިުރ އަދާކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކު

ވޭތުވެިދޔަ ތިން ސަރުކާރުން ނުނިމި ހުރި ގެތަކެއް ނިންމައިދޭން މި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އަދި ބަޖެޓުަގއި 

ށް ކަންތައްތަކަށް ވަރަ ަޓަކއި އެޕީޑަށްރު ސްކުރުމަށް ސަުރކާރުން އެ ގެންަދވާ ބާ މި މަސައްކަތްވެސް ނުހިމެނެނީސް 

އިތުރަށް އަދި މި ބަޖެޓުގަިއ  ،ބޮޑަށް މިނިސްޓަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ެދން އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ

 ންވާ އަށް ބޭނު ކަންތައްތަކަާށއި އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާޙީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއް ،ނުހިމެނި ހުރި ކަންތައްތަކަށް

ދިނުމަށް. ވީމާ، މި އިށް ވެސް ބަޖެޓުގައި ކަންތައް ހިމަނަން ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދަކަންތައްތަކަށް ވެސް ައޅުގަނުޑމެންނަ

ގިނަ  ކަންތައްތަކަށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެން އަދި ަތޢުލީމީ ދާއިރާގައި ވަރަށް

 .ސް ވާނީ މި ކަންތައްތައް ދަންަނވާފަރި. އަުޅގަނޑުމެން ަރީއސް އަރިހުަގއި ވެބަހުގޮންޖެހުންތައް އެ ،ކަންތައްތައް 

 ންނަ ގޮަތށް ބަޖެޓުގައި ނެތީސް މާލޭއޮއަށް މާލެ ،ވެސް ، އެ ކަންަތއްތައް ުކރެވޭނެ ގޮތެއް ބަޖެޓު ތެރެއިން އެހެންވީމާ

ދިނުން އެދެްނ އިއި ނެަތސް ނިންމަޖެުޓގަދޭ ޮގތަށް އަތޮޅުތަުކގެ ކަންތައްަތއް ވެސް ބައިކަންތައްތަްއ ނިންމަ

 ފަރުގެ ބަނދަރުގެ ކަންތަކަށް ންއި ނޮިޅވަރަނޮޅިވަރަމާ ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ އަދިއަޅުގަ

ކަންތަްއތަކުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ހަަމ  ނދަރުގެމެން ބަެވސް ައޅުަގނޑު މިިދޔަ ސަރުކާުރގައި  .އްެލއްޙަވެސް އަަވސް 
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އެންމެން  ރަށަށް އަރާ  ،ހަމަ ހުިރހާ މެންބަރުންނާއި މިނިސްޓަރުންނާއި އެންމެން ަކއިީރގައި  .ދެންނެވިންސްއާދޭ

އެކަމަކު މާލޭަގއި ކަމެްއ  އި ނެޭތ.ގަ ގައި ނެތޭ. ބަޖެޓުހަމަ ބުނަނީ ބަޖެޓު އްލެއް.ޙަކަންތައްަތކަްށ  ކައިީރގައި މި

 ހަމަ  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. . ރުފިޔާ ނެރޭ ދިމާލެއްވެސް ޮކންމެ ކަމެއް ަގއި ޮއވޭބަޖެޓު މާކުރަންވީ

 ހަމަ ސްވެ ކޮށްލަންވީ. ެއގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްލަންވީ، އެކަން މިއަދު މިކަން  !ކުރަންވީމާ މާދަމާ ތިބެފައި އާނ

ދިވެހިރުކުގެ ނިޝާެނއް  ަފންލީ 11ހަމަ  ާކޑެއް.ވެސް އޮޭވ އައި.ޑީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަުތަގއި .ރައްޔިތުންނޭ ދިވެހި

އެކަމަުކ  ންނަ އައި.ީޑ ކާެޑއް.ޖަހާފައި އޮ ބުލްދީހަމަ އްއުލަތުޖަހާފައި ދަ ދިދަ ފަރާތަށް ދެ ދެ ،ޖަހާފައި

އެހެން އެއްެޗއް  .ކަމެއް ނެތް އެހެން ވެސް ބަޖެޓެއް ނެތް. ހެޔޮ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް ކުަރން

 މާލޭ މީހާއަށް ،ވެސްއަށް ހާ ޖެހެނީ ރާއްޖެތެރޭ މީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޯޓު. ެއއް ފާހަގަ މި މަވޯޓު ހޯދަންވީ ނެތް.

ކޮށްދެްއވާށޭ.  ކަންތައް ެވސް އެހެންވީމާ، ބަޖެުޓަގއި ހިމެނުނަސް ނުހިމެނުނަސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް.

ށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން މި ސަރުކާރުން ހަމަ ވަރަ ވެސް މި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެއްވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އިުބ ރައީސް ކޮށް ނޮިޅވަރަމް ދާއިާރައށް ރައީާސއި ނަޞަ. ާޚއް  ގާތްކަމަށްޓަަކއިދެމެދު ބަހައްޓާ އަޅުގަނޑުމެންނާ

  . ުޝކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުސަތަށް.ޝުުކރުވެރިވަން ބަހައްޓާ ގާތްކަމަށްޓަަކއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޑައިގެން ނެތް. ،ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު މެންބަރު. ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިޝުކު

  ޝަފީޤް.هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ޝަފީޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 ،އުސޫުލގެ ދަށުންއޮންނަ އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް އިުތރުވާ ފަިއސާ ައޅުގަނޑުމެން ޝުކުރިއްާޔ އި 

ިމ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން  32ގެ ދަށުން އަދި ާމލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 96އަސާސީގެ ޤާނޫނު

. އާދެ! މި މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންަކއި ފިނޭންސް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްޓަ

 ގޮެތއްަގިއ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންެގ އަތުން އެްއވެސް ެއއްެޗއް ޞަޚާއް ،ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓަށް މި

ޓަކައި އޮންނަ އުސޫުލެގ . އެކަމަށްރައްޔިތުންނަށް އިތުރު އެްއޗެއް މި ލިބެނީ ،އެހެންނަމަވެސް އިތުރަށް ނެގެނީކީ ނޫން.

ނޫންނަމަ ބަޖެޓަށް  ،ލިބޭ ކުިރެއރުމަކީ ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމެއް. މީގެ ސަބަބުންތެރެއިން ކުިރއަށް

ހުށަހެޅުމުަގއި ވަރަްށ އްވިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅު ،. އާދެ! މި ލިޔުމުގައިބިލިއަން ުރފިޔާ 1.7ވަނީ އިތުރު

. ވެސް ތެރެއަށް އާމްދަނީ އިތުރުވެފަިއވާ ގޮތްނޫންނަމަ މީގެ ރަދުވެގެންދާ ގޮތް.ޚައެބައޮތް މި ފައިސާ  ތަފްސީލުކޮށް

ލާނުކޮށްފައިވާ ލޯނު ޢުގުޅިގެން ސަުރކާުރން އި ދުތަކާޢުދުވަުހގެ ވަ  100 ،މިގޮތުން އަުޅގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަން
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ތެރެއިްނ ީމގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ީމގައި ިއތުރުކޮށްފައިވޭ. 300 ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ަކށްތުތަގެ ފުރުސަޕްރޝިސްކޮލަ

 ރަދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ.ޚަހުރި ލޯނުތަކަށް  ކުރިން ދީފައި ،މިލިއަނަކީ އަުޅގަނޑަްށ އިނގިފަިއ އޮންނަ ގޮތުން 200

ވެސް ނޫންނަމަ މިހާރު ،ތަކަށް ކުދިން ފޮނުވުމުގައި ރިޝޕްްސކޮލަ ،ބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ލޯނުތައްގައަޅުގަނޑު 

ތު ސަރުކާރުން ދިނުމުގައި ވަރަްށ ގިނަ ކުދިންތަެކްއގެ ިކޔަާވ ޞަރޝިޕްތައް ހަދަމުންދާ ކުދިންނަށް ލޯނުގެ ފުރުސްކޮލަ

ަނ ވަރަްށ ގި ،ެވސް ހިނގައިފި ަގއިޚުފަހުގެ ތާރީ ަވރަށް ކަމަކީ. ގުޅިަފއިާވ ކަމެްއ މި މީދާއްދަރިވަރުންގެ އު

އަުޅގަނޑު  މުންގެ ަޝކުވާ ގިނަެވއްޖެ.އްވަރަށް ބޮޑަށް އާ  ލަތަކެއް ޖެހިއްޖެ.މައްސަ ކުދިންތަކަކަށް ލޯނު ނުލިބިެގން

 މަށް ކަްނކަ ަފއިސާެގ ސަބަބުްނ މިގޮތަށް އަންނަ ބަދަލުތަުކގެ ސަބަބުން މި ދާމީދުކުރަނީ ބަޖެޓަށް އިތުުރވެގެންއްއު

 5ަފިއސާ ހިމަނާފައި އެބަވޭ.  ދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ބަޖެޓުގައިޚި ޙީއްޞި އާދެ!  އްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް.ޙަ

 ލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ މި 294.5އިތުރަށް  މަށްސަރަހައްދެްއގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްޤީކުރު

 ކަންތަްއތަކަކީ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ޙީއްޞި ،ކަމަށް ނޫންނަމަ ހިމަނާފައި އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ

 ގޮތެއްަގއި ރާއްޖެތެރޭެގ ޞަޚާއް  ،ދުމަތް ރާއްޖެތެރޭގައިޚި ރަށް ބޮޑަްށ ފެން ބޮވައިގެންަފއި، އެއެކަމަކަށްަޓކައި ވަ

ޖެހެނީ  އަދިެވސް ބޮޑުކަެމއް ޖެހިއްޖެއްާޔ މި ދުމަތެއް.ޚިއެކަީށގެންވާ ފެްނވަރަށް ނެތް  އް.ދުމަތެޚިރަށްތަކުގަިއ ނެތް 

ޖެހެނީ ރާއްޖެއިން  އައިސް ފަރުވާ ނުލިބިއްެޖްއޔާ މި މާލެ  ނޫންނަމަ މާލޭގައި ތިްއބަވާ ބޭފުޅުން އަންނަން. މާލެ

ވެސް  ރަހައްެދއްަގއި އެޅިގެންާދކަމީ ވަރަށްސަ 5 ،ހޮސްޕިޓަލެއް 5ބޭރަށްދާން. އޭގެ ބަދަލުގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ 

ރުވެސް ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިހާ 2019ތުގައި ައޅުގަނޑު ހަނދާންކޮށްލަން ޞަފުރު އުފާކުރާ ކަމެއް. މި

 ވެސް ައޅުގަނޑު މި ކަންަތއް. އެ ކަންަތއް ކުިރއަށްދާކަން ވެލިދޫއަށް ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުުމގެ ،ހިމެނިފައިވާނެ

. ފާހަގަކޮށްލަން ހަވާުލކޮށްގެން ުކރިއަށްދާކަން ެއ ހޮސްޕިޓަލް ކުރެހުމުގެ މަަސއްކަތް ބަަޔކާ ހަަގކުރަން.ތުގައި ފާޞަފުރު

ތެރޭަގިއ މީގެ ބަޖެޓުން އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ވާހަކަ މި 100އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދެްއވާ 

ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހިމެނިފައިާވކަން އުފަލާއެކު އަުޅގަނުޑ  އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ޅޮހީ ސްކޫލަށް އިތުރުވާ ދެ

ެއސް.އެްމ.އީ ލޯނަކީ ކުދި އަދި މެދު  ކަން ފާހަގަކުރަން.މިލިއަން ހިމަނާފައިވާ 350. އެސް.އެމް.އީ ލޯނަށް ފާހަގަކޮށްލަން

ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިާވ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނުޑ  މީދާއް ިވަޔފާރިކުރައްވާ ފަރާތްތަުކގެ އު ،ރިތަުކގެފަންތީގެ ވިޔަފާ

. އެ ފަރާތްތަކަށް ބޫލުކުރަންގަވެްސ  ންއަދި މި ލޯނު ިލބުމަށް އެދި އެަތއް ބަަޔކު ަމސައްކަތްކުރަމުންދާކަ ބޫލުކުރަން.ގަ

ގޮތުން  ުމގެކުރުޚިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮ. މީދުކުރަންއްއު އަޅުަގނޑުކަމަށް ނެ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ކަމުަގއި މިކަން ވެގެންދާ

ދަރިވަރުްނގެ ހެނދުނުެގ  ،އިތުރުން ހެނދުނުގެ ނާްސތާމިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް. އަދި އޭގެ  189.4ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް 

. ެވސް ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނާފައިވޭ މިލިއަން ރުފިޔާ 81ުގޅިގެން އެކަން ފުޅާކުރުމަށް އަންދާޒާުކރާ  ތާ ޕްރޮގުރާމާނާސް

ކަމާއެކު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގުރާމެއްގެ ގޮތުަގއި ގިނަ ބަޔަކު އެބަ އާދެ! މި ނާސްތާ ޕްރޮގުރާމަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު

ގެންދަނީ އެންމެ އެދެޭވ ހިންގަމުންއަރާ ސުާވލެއް، މި ޕްރޮގުރާމް އަޅުގަނޑު ހިތަށް ،ހެންނަމަވެސް. އެފާހަގަކުރެވޭ
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. ިމ ތެެރިއން އިޝްރާފަށް ކޮންމެވެްސ ަވރެއް އެބަ ހޭަދވެގެންދޭައޅުގަނޑު ައޑުއަާހ ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ މީގެ؟ ގޮތުަގއިތޯ

. ެވސް ދެެކވޭ ިއ ކުރާނެ ވާހަކަ މީެގ ފައިދާ ރަނަގޅު ގޮތެްއގަ ،ނަމަގޮަތކަށް ިހންގިއްޖެ ކަމަށް ވާ ޕްރޮގުރާމު އިތުރު

ބޭފުޅުން  އެ އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ޅޮހީގެ ސްކޫލުަގއި ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމު ،މީގެ އެއް މިސާލަކީ

ލުގައި އެ ދަިރވަރަކު ބޭނުްނާވ ހިތަކެއް ދިނުުމގެ ބަދަކޮށްފައި އެްއޗެދަރިވަރުންނަށް ޕެކެޓު ގެންދަވަނީ އެހެން ގޮތަކަށް.

 . ައޅުގަނޑުވަނީ ވެސް ުކޑަވާ ކަމަށް ރަދުޚައުސޫލުގެ ދަުށން ދިޔައިމާ  މި ްއޗެއް ކެވޭނެ ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ.އެ

 ންމީުދކުރާ ގޮތުަގއި މި އުސޫލުއްގަނޑު އު. އަޅުވެސް ހިއްސާކޮށްފަ ވާހަކަ އެޑިުއކޭަޝން މިނިސްޓަރާ ވާނީ މި

ރަދުކުރުމުެގ ޚަކަމަކަށް  ިއތުރު ،ުރ ފައިސާ ރަްއކާކުެރވިއިތު ،ނަމަންެދވިްއޖެ ކަމަށް ވާކަށް ގެރަނގަޅު ގޮތަ 

 ގޮެތއްަގއި ޞަޚާއް ،ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ ކަންަތއްތައް 2019މީދުކުރަނީ އްއަުޅގަނުޑ އު މަގުފަހިވެގެންދާނެ.

މަލީ ޢަޕިޓަލުގެ ވެލިދޫގެ ހޮސް ،ފޮްއދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ،ޅޮީހެގ ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ

 . ތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާޞަ. ދެއްވި ފުރުދިއުންތެއްަގއި ފެށިގެންޞަމަސައްކަތް ވީާހވެސް ައވަސް ފުރު

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

  ކޮށްލަދެްއވުްނ އެދެން.ވެސް ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުރިހާ މެންބަރުން 

 

 ންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަ . ވ10ޯ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޖެހެނީ ދެ ވޯޓެއްއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވޯޓު ަނގަން

ަތއް ޤުއްޙަަފިއވާ ުކޑަކުދިްނގެ ހުށަހަޅުއްވާއާދަމް ިއނާ މެންބަރު ޮރޒަިއއްޒަތްތެރި ޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެ އައް 

މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން  ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މް އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 73    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00  އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 73ންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ74ުހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

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

 ؛. ވޯުޓގެ ނަތީޖ37ާމަށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ ވު. ފާސ73ް. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް

 .ފާސްވެއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  24ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު  މިަދންނަވަނީ ދައުރު ދިުގކުރަން ހުށަހަޅާ ވޯޓު.އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް 

ހިނގާ ދައުރު ހަމަވާޭނ ވާހަަކ  މަހުެގ ނިޔަލަށް މަޖިލީހުގެ މި މި އޯަގސްޓު ،މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން

އުރެްއގެ ެތރޭގައި އަންނަ އެންމެ ފަހު . އަދި ކޮންމެ ަދއުރެްއގެ ނިންމާ ޖަލްސާ ބާއްވަްނވާނީ އެ ދަ ންދަންނަވަ

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ  24ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނުވަތަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

މު ން ވަރަށް މުހި  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު. 29ގަސްުޓ މަހުގެ މި ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ ބޭއްވޭނީ މި އޯ

ެގ 2019ބަރު ންސެޕްޓެ 5ހިނގާ ދައުރު  މަޖިލީހުގެ މި ،ކަކާއި މަަސއްކަތްތަެކއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާތީބިލުތަ

 .ން އެދެންެދއްވުމެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓު ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 75    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭ

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ނުފެންނަ ކަމަށް 72. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 75؛ ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

ންގެ އަދަުދ؛ . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯުޓދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުސުމެއްންގެ އަދަުދ؛ ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ފާްސވެއްޖެ. . 72ލަ؛ . ޖުމ37ު އަދަދު؛ މަށް ބޭނުންވާވު. ފާސ72ް ަބއިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވޯުޓގައިސުމެއް

ެގ 2019ބަރު ންސެޕްޓެ 5ހިނގާ ދައުރު  ގުިޅގެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި މި ެއވޯޓު ފާސްވުމާ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

އަިދ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ެނގި ވޯޓު އެ ބިލު ދެން  .ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިއްޖެ

 . ެވސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއިދިރާސާކު

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަޖެޓް  ފައިވާދައުލަތުގެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ފަށަނީ ކުރިން ބަހުސް ކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އަނެއްކާ މަސައްކަތް މި

 .ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް  ރިޕޯޓަށް.

 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ރަުދވާނެ ޚަ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ވަނަ އަހަރު 2019އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( 32މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ  އާިއ،ވަނަ މާއްދާ  96އަސާސީެގ ޫނނުޤާ ،ކަމަށް އަންދާޒާކުެރވޭތީ

ރުފިާޔެގ ބިިލއަން  1.7ާއދެ!  ؛ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި ހުށަހެޅުމަށް

ކުރާ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހަމަ އެކަމަށް ތާއީދުމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާތީ ށް ަފއިސާ ހޯދުމަ އެ .ރުމެއްއިތުރުކު

 ން ދިރާސާކުރެއްިވއިރު ދައުލަތުެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އެ ބެހޭ ގޮތުން ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީ އާމި މައްސަލަ. ލަންދަންނަވާ

 ،ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންޮބޑުުވންތައް އެބަހުރި. ެއގޮތުންބެހޭ  ލޫމާތާޢުކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެން ދެްއވި ބައެއް މަ

ބިލިއަން ރުިފޔާެގ  7.1 ހިމެނި، ބިލިއަން ޕީއެސް.ައއި.ީޕގެ ގޮުތަގއި 9.1ވަނަ އަހަރު  2016 ،އަހަރު 5ފާއިތުވެދިޔަ 

ގެ ވާހަކަިއގަިއ މިނިސްޓަރުގެ މަސައްކަތް ުކރެވިފަިއވާ ކަމަށް ފިނޭންސް 78ގާތްގަނަޑކަްށ % ،މަސައްކަތް

 5.8 އި،ބިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ޕީ.އެްސ.ައއި.ޕީގެ މަސައްކަތް ހިމަނަ 7.9ވަނަ އަހަރު  2017 ެއގޮތުން ފާހަގަކުރެްއވި.

ބިލިއަްނ  7.1ަވނަ އަހަރު  2018އަދި . 73ގާްތގަނަޑކަށް % .ކުރެވުުނ މިންވަރު ކަމަށްސިލުހާބިލިއަން އެީއ 

ކުެރވިފަިއވާ ކަމަށް ހިްއސާ ކަވަރު 95ގާތްގަނަޑކަށް % ،ބިލިއަން ރުފިޔާ  6.8 ،އި ިހމެނިޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ގޮުތގަ

އަުޅގަނުޑގެ ހުރި  ުދވަހު ފާހަގަކުަރްއާވފައިވޭ. ލޫމާތުަގިއ އެޢުފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް ދެްއވި މަ

ވަނަ އަހަރު  2019 އަހަރުގެ މި ،މަވެސްވަަނ މަސް. އެހެންނަ 8. ގަސްޓްއޯ  27ކަންބޮޑުވުމަކީ މިއަހަރު މިއަުދ މިއީ 

ށްވުެރ ގިަނ ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް ބިިލއަނަ 8ދައުލަތަށް ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ބަޖެޓުގަިއ ގާްތގަނަޑކަްށ 

ލިއަްނ ރުފިޔާެގ ބި 2 ،ާވނަމަ ލޫމާތު ރަނގަޅު ކަމަށްޢުުދވަހު ދެްއވި މަ ހިމެނިފައިވާއިރު ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރ އެ

މަލީ މަސައްކަތް ޢަގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެްއގެ  ،. ެއހެންނަމަވެސްފަެރވިކުގައި ޮސއިކުވަނީ މަޝްރޫޢުތަ އި މިމަސައްކަުތގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަްށ ފެނިފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހަމަ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ލަންދޫ ދާއިރާގެ ނިލަންދޫަގއި ވެސް ހަަމ ާދއިރާައކަށް ހިމެނޭ ނި އަުޅގަނުޑ އެ ،ދަނީ ފެންނަމުން. އެގޮތުން މި

ދުމަތް ހެދުމަށާއި އަދި ޚިތަކެއް. އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް ހެދުމަށާއި، ފެނުގެ ަމޝްރޫޢު ރިކުރެވިފައި އެބަހުބަޖެޓު

ބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ެވސް ބަެއްއ މެން އި ިއއްެޔގަ ،ރޕޯޓް ޕްރޮެޖކްޓަށް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންަވނީއެއަ

އި ޕްލޭނިންގ އެންްޑ ރާމިނިސްަޓރުން، ފިނޭންސް މިނިސްޓަ 3ލަތުގެ ހިމެނޭ އެންމެ ވަުރގަދަ ޢުދަ

އަބަދުވެސް  ގައިބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކު  ވެސް އެ އި، އަދި ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިްސޓަރާ

ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ށް އައް ކުރިއެ މަޝްރޫޢެ ،ވާނަމަ ަކމަށް ެއއްެޗއް ހިމެނިފައިވާ ބަޖެޓުަގއި ެއްއވެސް ،ފާހަގަކުރަްއވާ

 ހިސާބަށް ދިޔައިރުއަހަރުގެ މިހާ ،ގެންދަވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސްށް އަދައުލަތުން ސަރުކާރުން އެަމސައްކަތް ކުރި 

 ،ކުރަން. ެއގޮތުންއެކު ފާހަގަޔާހިތާމަވެސް ހަމަ މިދަންނަވާ މަސައްކަތްަތއް އަދި ނުފެށި ހުރިކަން އަޅުގަނޑު 

މަސައްކަެތއް އެބައޮތް ަހމަ  2ގައި ވެްސ ބޫދޫނދާއިާރއަކަްށ ހިމެނޭ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ދަރަ އަޅުގަނޑު އެ

ކުރުމުގެ މަސަްއކަތާިއ، ައދި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވަނަ ައހަރު ބަޖެޓުގައި ބަނދަރު މަާރމާތު 2019. ކުރެވިފަބަޖެޓު
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 ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް އުފާވެރި ޚަބަަރކީ ،ވެސް މަސައްކަތެްއ އަިދ ނުފެނޭ. ެއހެންނަމަވެސްތް. ިމއިން ެއއް މަސައްކަ

ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ގޮތުަގއި ެއއްވެސް ކަެމއް  ،ފާހަގަކުރޭއެބަ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން ވެސް 

ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ އްކަެތއް ނޫން ކަމަށާއި، ކޮށްލެވިަފިއވާނެ މަސައެއިން ެއއްވެސް ކަމަކީ ދޫ ،ނަމަ ހިމެނިފައިވާ

ޓަަކއި އަުދގެ ، އެކަމަށްގެންދަވާނެ ކަމަށް. އެހެންީވމާށް އައޮންނަ އުސޫލެްއގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ކުރިވެސް 

ގެ ނަމުަގިއ ތި ރައްޔިތުން ލޮބުވެ އިށް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ އެންމެހަލިޙަޞާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

ެގ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ވެސް ިމއަހަރު ކުރަނީ މިވަރަށް ޚާްއސަ ުޝކުރެއް ަދންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން ުއއްމީދު

އެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަުކގައި މިގޮތުން ފާހަގަކުެރޭވ ތެރޭގައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި ހަމަ 

ށްދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އައިރާތަކުަގއި ވެސް އެ މޭުރމުން ކުރިއް ވެސް އެހެން ދާމަސައްކަތްތަ

ެވސް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު އިއިރު އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިރާގަދައްކާ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ވާހަކަ

ގަިއ  2004ނިލަންދޫެގ ނަރުދަމާއަކީ  ،ކީން. ނަރުދަމާއަބޮޑުކަން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަ  ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ވަރަށް

 ފާހަަގކުރެުވނު  ނަރުދަމާއެއް. ެއއީ ޔުނިސެފްެގ އެހީގައި 4ކުެރވުނު އިމުޤާރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި 

 ލަ ވަރަށްނިލަންދޫަގއި މިހާރު ނަރުދަމާގެ މައްސަ ،ވަަރކަށް އަހަރު ކުރިން. އެހެންަނމަވެސް 19ނަރުދަމާތަކެއް. މީގެ 

. އެްއވެސް ކަހަލަ ބަޖެޓެްއ ނުލެިވފައިބޮޑަށް މިކަަމށް އޮންނަނީ ހަމަ އަޅަ ން ކޮންމެ ސަރުކާރަުކން ވެސް ވަރަށްބޮޑުެވގެ

، ައޅުަގނޑު އަދުގެ ސަުރކާރަށް ހަމަ އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ ކުރުމުގެ ކަންތައް މި، މަރާމާތުއެތަނަށް ނުދެވޭ. އެހެންވީމާ

 އާ ޓަކައި މިހާރު ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާވަނީ ހަމަ ފެނަކަވަލަން މިކަމަށްއެކު ދަންނައާދޭހާބޮޑަށް ހަމަ  ވަރަށް

އްލެއް ލިިބގެންދާނެ ގޮތް ހައްަދވައިެދއްވުަމކީ ޙަ. އަދި ފެނަަކިއގެ ތެރެއިން ނަަމވެސް މިަކމަށް ކުރެވިފަހަވާލު

 ،ކުެރވިއަހަރެްއގައި ބަޖެޓު 3ވެދިޔަ ކީ ފާއިތު ބޮޑު އެުދމެއް. ހަމަ އެގޮތުން ނިލަންދޫގެ ބަނދަރަ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް

ތޮށި ވަނަ ައހަރު އައިއިރު އެކަމަކު ބަޖެުޓގައި ބަނދަރުގެ އެްއގަމު 2018 ،ވަނަ އަހަުރގައި މަަސއްކަތް ފެށި 2014

 ،ތުންބޮޑަށް އެދެން ދައުލަ ތަނުގައި އަުޅގަނޑު ވަަރށް ށް ޮއތްއަ، ކުރިއެކަނި ހަމަ ނިންމާލެވިފައިަވނީ. އެހެންވީމާ

ބަނދަރުެގ  ނިލަންދޫގެ  އި،ްށ އޮތް އަހަރުގެ ތެޭރަގއި ހިމަނައަރުން މި ބަނދަރުގެ ަމސައްކަތް ވެްސ ހަމަ ކުރިސަރުކާ

ބުރި އިމާރާެތއް.  4ކީ ދެއްވާނެ ކަމަށް. ނިލަންދޫަގިއ ހަދަން ފެށިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލަގެްނގޮސް ށްއަމަސައްކަތް ކުރި 

ބޮޑަށް އެދެން މި  . އަޅުގަނޑު ވަރަށްލެވިފައިނުަވނީ ނިންމަށް އަދި ރި އެްއކޮަގއި ެއއް ބު 1ފޭސް  ،އެހެންނަމަވެސް

ގަިއ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހަަމ ނތާ ށް އޮތްއަމަސައްކަތްަތއް ވެސް ހަމަ ކުރިއެކްްސޓެންޝަންގެ  ހޮސްޕިޓަލްގެ 

ގެ ސެންޓަރު  ޅު އެޑިޔުކޭޝަންފ. އަތޮ ،އެފް.އޭ.އީ.ސީ ؛ ގެންދެވޭނެ ކަމަށް. ނިލަންދޫގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުށް އަކުރި

މަަސއްކަުތގައި ވެސް ައޅުގަނުޑ  އެެހންވެ ހަމަ އެގޮތުން އެށްދާ މަސައްކަެތއް. އަމަސައްކަތަކީ ވެސް މިގޮތަށް ކުރި

މަސައްކަްތ  މި ،މަސައްކަތަށް ހަމަ އިތުރު އެހީ ލިބި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މި ބޮޑަށް އެދެން މި ވަރަށް

ރަށުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ދެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިވާ ހަމަ  ގޮތެްއގައި ލަ. ޖުމުދިނުމަށްގެންގޮސްށް އަކުރި
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 3ހަމަ  ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން ވެސް އެ ،ކުރެވިފަިއވާ މަސައްކަތްަތއްބަޖެޓު

ޕްލޭނިންގ އެންްޑ  ،އިފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ަގކޮށްލާނަން.އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދިވެސް އިތުރަށް ފާހަ ؛މިނިސްޓަރުން

 ،ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަިއަގއި ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ހަމަ އެ ،އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ،އިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްަޓރާ

ންކަްނ ޅުގަނުޑގެ ޔަޤީހަމަ އަ .ކުރަންދެްއވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުގެްނގޮސްށްއަމަސައްކަތްތައް ކުރި ހަމަ މި 

ދަންނަވަން.  ޓަކައި އަިދވެސް އެއްފަހަރު ަހމަ އަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ުޝކުރު، ެއކަމަށްއެބައޮތް. އެހެންވީމާ

ައޅުގަނުޑގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލާނަން.  ،ންމު ުޝކުެރއް ދަންނަވަޞަށް ވަރަށް ޚާއްލިޙަޞާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 ޝުކުިރއްޔާ. .މްލަިއކުޢަ ވައްސަލާމް

 

 ިއގަތުން(މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެަވޑަ)ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. އަރުވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމައަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަްއމަދު ވިސާމް

ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާުރެގ  1.7ތުުރކުރަން  ބަޖެޓަށް އިވަނަ އަހަުރގެ 2019ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަރާތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާތީ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދު

 ؛ އާދެ،ކަަމކީ ައޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް އުާފކުރާ ެއއް ،ވާނަމަ ލާ ކަމަށްއިބަލަޖެޓަށް ބަ އަޅުގަނޑުމެން މި

މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި  295އާދެ!  ؛ުކރުމުގެ ގޮތުަގއިހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ 5ެދްއގައި އްހަސަރަ 5ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ

އްޙީ ޞި ތެޭރގެ އަތޮޅު ؛ އާދެ،ގެ ސަރުކާރުން ޔާމީން هللا އެބަވޭ. އަުޅގަނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ވޭުތވެދިޔަ ަރއީސް ަޢބްދު

 ،ނުވާކަން. އެހެންނަމަވެސްޑު ސަމާލުކަމެއް ދީަފއިބޮ ެގ ގޮަތށް މާކުރުމުހަރުދަނާކޮށް އަދި ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ނިޒާމު

އްޖޭގެ އެިކ އާދެ! ިދވެހިރާ ؛ކަމަކީ  އްެލއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަުދ މި އެއްބަްސެވވޭ ެއއްޙަމިކަމަށް އޮތް 

 ؛ން ގަުމގައި ވެސް ަމށް. އެގޮތުކުެރިވގެން ކައާދެ! ަރނގަޅު ފެންވަަރކަށް ހޮސްޕިަޓލްތައް ތަރައްޤީ ؛ސަރަހައްދުތަކުަގއި

ލ. އަދި ެއ ، ތ.  ؛ އާދެ!އާދެ! މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ؛ކުރުން ހިމެނިފައިވާީތވެޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ަތރައްޤީއާދެ! ޓާ

ާއދެ! މިކަމުގެ ސަބަބުން ލުިއތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަްށ  ؛ަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވެސްއްދުގެ ރަށްތަކު ހަސަރަ

 ؛ވާނަމަ ލާ ކަމަށްއިތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އަުޅގަނުޑމެން ބަލަހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ  ނީ. އާދެ! މިއަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަ

މަހުގެ  ބަރުންސެޕްޓެ ،ކުރޭ. އެޮގތުންއެބަ މަސައްކަތް  ން ވަރަށް ގާތުން އަުޅގަނޑުމެްނނާމިނިސްޓްރީ އާދެ! ހެލްތު

އަދި  .ން ބުނޭމިނިސްޓްރީ ހެލްތު  ްއ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްތަމި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޭނުންވާ އެކިއުޕްމެންޓުނިޔަލަށް 
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ިޅގެންދާނެ ކަމަށް ތެރޭގައި އެ ގެއަހަރު ުކރުމުގެ ގޮތުން އަދި އިތުރު ިއމާރާތްތައް ވެސް މިއެހެންމެ އިމާރާތް އިތުރުހަމަ

އާދެ! މާވަށު ާދއިާރެގ  ؛ިއރުގެ ވާހަކަ ދައްކާ! ފާހަގަކުރަްއވަންޖެހެނީ ބަޖެޓު. އާދެވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ މިނިސްޓަރު

ީދ ޞާތިޔާމީންެގ އިޤްهللا ަރއީސް ޢަބްދު ،ދެްއކެިވިއރު ވިދާުޅވިއާދެ! ސަޢީދު ވާހަކަފުޅު ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އާދެ! އޭރު  ؛އުޅެނީ މިނޫން ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިައދު ނެއް އެހެނީ. ސިޔާސަތު ކަމަށް ހާމަވަ

ތައް ތައް ހިންގާފަިއވާ ޮގތުން އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓުރުކާރުން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުޔާމީންގެ ސަهللا ރައީސް ޢަބްދު

އްދުންމަތީ ގަމުގެ މަގުަތކުަގއި ތާރުއެޅުން ހިމަނާފަިއ ާއދެ! ހަ ؛ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި  2019ވެގެން. ހިންގަން އުނދަގޫ 

ލައިން އަޅާަފއި ނެތް. އާދެ! ފެން ؛ދުމަތް ދިނުންަނރުދަމާ އެޅިއިުރ އިނގޭތޯ ެފނުގެ ޚި ،ންނަމަވެސްއެބައޮތް. އެހެ

މުގެ ަމގުތަުކގަިއ ނަމަވެސް ގަައޅުގަނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ މިހާރު ބަޖެޓުގައި އެފައިސާ އޮތް ކަމުަގއި ވީ  ،އެހެންނަމަވެސް

ތައް ވެްސ ޓުއޭުރގައި ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ޕްރޮޖެކް .ވަނީފައި ، ިމފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވެއެހެންވީމާ ؟އަޅާނީތާރު

އަދި އެިކއެކި އޭރުެގ  އި،ހިންގާފައިވަނީ އެންމެ އެދެޭވ ގޮތަކަށް ނޫން. އެކި ބޭފުުޅން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަންަގވަ 

 ؛ފެނިގެންދަނީ ށްނަވާ ގޮތަށް ހިންގާފައި އޮތީ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންްނބަރުންނަށް ފައިދާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެ

އޭުރގެ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ދެ،އާ ؛ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީއަކާއާދެ! ސަރުކާރު ނިސްބަތްާވ 

ބޭފުޅުން ގުޅުނު  އެ ކާތްވާ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރައާދެ! ސަރުކާރު ނިސްބަ ؛ގުޅެމުންދާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ސަލަތައް ަބލަންޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންނޫނީ އާދެ! މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުރި ބޭފުޅުންގެ މައް ؛ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ތްތެރި ދެވޭެނ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ގަޫބލެއް ނުކުރެވޭ. އިްއޒަ މުގައިކަ ދާން ބޭނުންވާ މިސްރާބަށް މިއަޅުގަނޑުމެން 

އްލެްއ ޙަ ެގ މައްސަލައަށް ވެސް ންމަތީ ގަމުގެ ކަރަންޓުއެކު ަހްއދުބަޖެޓާ އާދެ! މި ؛ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ .ރައީސް

އާދެ! އެްއ  ؛އިންޖީނުގެ އެބަހުރި އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއީ 3ވެސް މިހާރު އިލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އާދެ! ގަމުގަ 

ނީ ގަމު އެއް ދާްއލެއް ލިބިގެންޙަ ެގ މައްސަަލއަށް ޑުމެން މި ހިންގަނީ. ގަުމެގ ކަރަންޓުއިންޖީނުގެ އަުޅގަނ 3ރަށެއްަގއި 

އަށް. އާދެ! ހާގެ މައްސަލަތައް ިދމާވަނީ އިންތިވެސް ކަރަންޓުެލވިގެން. އާދެ! މިހާރުގުޅާ ނެޓްވޯކަކުން ކަރަންޓު

ގެ ގުޅާެލވިގެން ދެ! އެއް ނެޓްވޯަކުކން ކަރަންޓުއާ ؛މަލީ މަސައްކަތް ފެށިޢައެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ ތެރޭަގއި މިކަމުގެ 

އާދެ!  ؛ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި 2019ރަނީ. އާދެ! އްލެއް ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުޙަމިމައްސަލައަށް 

ުކ ކާރާއެ މިއަދު ސަރު ،. އެހެންނަމަވެސްވަނީ ނިންމާފަ އެޅުމަށް ޭއރު ހައުސިންގ ޔުނިޓު 200ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި 

 ،ންކަމުންކުރަމުން. އެހެއެޅުމަށް މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތް ހައުސިްނގ ޔުނިޓު 640އާދެ!  ؛ކުރެވުނު މަސަްއކަތުން

ގުޅިގެން ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރާއަށް ވެސް  ބަޖެޓާ މި  !އާދެ؛ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ

 ރިއްާޔ. ކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޝުކުމި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދު ،ންފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންކަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު. ޝުކުރިއް

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ކުރުމަށްބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ޝުކުރިއްޔާ

ތަޢުލީމަށް  ،އިން ފާހަގަވާ ކަމަކީކުރަން. ހަމަ މި ހުށަހެޅުމަށް ބަލާއިރުގައި މިއިވާ ހުށަހެޅުމަށް ހަމަ ތާއީދުހުށަހަޅާފަ

އަދި  .ކަމަށް ކުރެިވގެންދާއިުތރު މިލިއަން 294ޙީ ކަންކަމަށް އްޞިކުރަމުންދާކަން. އަދި މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު 300

ސަުރކާރުްނ  ކަންތައްަތކަށް ބަލާއިރުަގއި މި ކުެރވެމުންދާކަން. މިއް އިތުރުމިލިއަނެ 350އެސް.އެމް.އީ ލޯުނގަިއ 

ިވގެން އެބަދޭ. އަިދ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެ އްޙަތަށް އިްސަކންދޭ މިންވަރު ވަރަށްޞި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށާއި، 

ށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައިގަނޑު އެއް ގައި މިގޮތަރުކާރުން ފާހަގަކުރައްަވިއފި ބަޖެޓުސަ ކޮށް އަުޅގަނޑުމެން މިޞަޚާއް

ައޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުީރެގ ބަޖެޓުތައް ހުށަހަޅާއިރުަގިއ  .ކަލް ޑިސިޕްިލންގ ހިފެހެއްޓުން ކަމަށްސްސަބަބަކީ ފި

ސް ޖަހާފައި ޮއއްާވ ހަމަ ވާނުާވެއއް ނޭނިގ ކަމެއް ވެ ސް.އަިއ.ޕީގަިއ ބަނދަރެއް ނުވަަތ އެެހންޕީ.އެ ،ދަނީފެނިގެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމ  ،މަސަްއކަތް ނުހިނގާ ގެއްޭލ މަންޒަރު. އެހެންނަމަވެސް އެ  ،ގެންދާ މަންޒަރު. އެކަން ގެއްލި 

ފައިވާ ވަނީ ީޕ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ހިމަނާން ދެްއވާފައި ޔަޤީންކަ ވެސް  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ،ޔަޤީންކަންދެނީ ސަރުކާރުން

މި މަޖިލީހަށް އެކަން  ،ނަމަވާށް މުންދާނެ ކަމަށް. ބަދަލެއް އަންނަ ކަމަޮގތަށް ހިނގަ ތްތައް ހަމަ އޮޕްރޮޖެކްޓު

ހަމަޖެހޭ ތްބޮޑަްށ ހި ، އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށްންދާނެ ކަމަށް. އެެހންވީމާމުއަންަގއިގެްނ އެކަުމގެ ުހއްދަތައް ނަގަ

ދިކޮޅު ބައެއް މެންބަރުން ހަމަޖެހޭ ކަމެއް. އިތްބޮޑަށް ހި ގަނޑުމެން ވަރަށް، ެއއީ އަޅުކަމެއް. އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑު ފާަހގަކުރަން  ،ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް  ވަރަށް ބެހޭ ގޮތުން ބަޖެޓާ ފާހަގަކުރަްއވައިފި މި

 ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ސިޔާސީ ގޮތުން ިއދިކޮޅު މީހެއް ދާއިރާަގއި ހުރެގެންސަރުކާރަީކ ވަކި  މި، ބޭނުންވަނީ

 މާވަށު ދާއިރާއަށް ބަލާ ކަމަށް ،ދިޔައީ ސަރުކާެރއް ނޫން ކަމަށް. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ކުރާނެޙައްޤުތައް ބާކީ 

 ގަމުންވިފައި ހުރި ކަްނތައް ބަރާބަރަށް ހިނކުރެ މާވަުށ ދާއިާރގެ ރަްށތަކަށް އަންނަންޖެހޭ ތަރައްޤީަތއް ބަޖެޓު ،ވިޔަސް 

ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އެބަދޭ. ހަވާލު ަސއްކަތް ެވސް ހަމަ މިހާރު ބަޔަކާދޭ. ހިތަދޫ، ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭ އެޅުމުގެ މައެބަ

ޅުްނ ތާުރއެ ،ހެދުންދާއިރާއަްށ ބަލާއިރުަގއި ފޮނަދޫަގއި ެވސް މަގު ،އާދެ ! އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރށަށް ބަލާއިރުަގއި

ުކރީ ސަރުކާރުން ކަންކޮށްފައި  ،ންއެހެން މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައި ،މަވެސްބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ. އެހެްނނަ

ގެންިދޔުމުަގއި ށްއަކުރި  ،ނަމަެވސްަގއި ހިމެނި އޮންނަ ގޮުތގެ ސަބަބުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަސަްއކަތްަތއް ބަޖެޓު

ގުތަްއ ވައްކަންކޮށް މުޅި މަ އި،މުޅި މަގަށް ސިމެންތި އަޅަ  ވެސް ތާރުއެޅުމުގެ ނަމުގައިކަމެއް އެބަހުރޭ. ފޮނަދޫގައިދަތި

މަލީ ޢަފަހުން އްލުކޮށް ޭއގެޙަކަންތައްތައް  ނީ ފުރަތަމަ އެޖެހެ  ،ނަމަ ކުރާ ހަލާކުކޮށްފައި އޮތީ. އަުޅގަނުޑމެން މިކަން

ން ހަމަ ައޅުގަނުޑ ދާކަށްއަމަަސއްކަތް ކުރި  ގެން އެހަވާުލކޮށް އާމަސައްކަތް ފަށަން. ދެން ިމހާރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 
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ބޮޑަށް ބާކީކޮްށ  މާމެންދޫއަކީ މިދިޔަ ދިގު މާޒީގައި ވަރަށް ،ކޮށްޞަ ޚާއް ؛ރައްޔިތުންފާހަގަކުރަން. އަދި މާމެންދޫ 

ފުތަްއ މެދުަގއި ހުރި އިންޖީނުގެއަކީ ަރއްޔިތުްނނަށް އެކަމުގެ ތަކުލީކޮށް ރަށުޞަނުލާ އޮތް ރަށެއް. ާޚއްއިއަޅަ

މީހުން ނޫޅޭ  ، ޓަކައިކުުރމަށްން މިހާރު މާމެންދޫގެ އިންޖީނުގެ ބަދަލުސަރުކާރު . މި ނެއްތަ ކުރިމަތިވެގެންދާ

ކުރެވިފައި ކަމަށް ވެްސ ލާންޢުކުރާނެ ފަރާތްަތކެއް ހޯދުމަށް މިހާރު ވަނީ އިތްއިމާރާ ކުރުމަށް ޓަކައިސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލު

 ތަނެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި  ދަށްކޮށް އޮތްސް ޓުއަރިޒަމްގެ ކަންތައް ަވރަށްބޮޑަށްލ. އަތޮޅަކީ ވެ ފާހަގަކޮށްލަން. 

ކޮށް ޞަ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އަދި ޚާއް އިރޕޯޓްެގ މަރާމާތާަކއްދޫ ެއއަ ،ކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަންޞަޚާއް

ދޭ ކަމެއް. ެއކަން ކުރުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަަކދެކެިވގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރުމުގެ ަކންތައް ވެްސ ސަރުކާރި

ަކއްދޫަގއި  ،ރޕޯްޓ ބޭނުންކުރާއިރު އަންނަ ތަެންއގެ ޮގތުގަިއ ހަމަ ކައްޫދ ެއއައިތުރުން ހަމަ ފަތުރުވެރިންއަދި ޭއގެ 

 ުތގައި މިވެފަިއވާކަމީ އަުޅގަނުޑމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮބޮޑަށް ވީރާނާ އޮންނަ ބަނދަރު ވަރަށް

ލަ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ިމ ޖުމުއްލެއް ޯހދިގެންދާނެ. ޙަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން ެއކަމަށް 

ަކލް ޑިސިޕްލިންގ ހިފެހެއްޭޓ ސްކުރެވެްނވާނީ ފިބޭނުން ބަޖެޓުގެކުރަން. ެއއީ ބަޖެޓުގައި މިހިރަ ކަންތައްތަަކށް ތާއީދު

ގޮތުން މަޖިލީހަށް ވެސް  ޮއންނަ، ގާނޫނުގައި ންއޮންނަ ގަވާއިދުމަ ހަމަ ނަވާ  ގެންނަ ކަމަށްބަދަލެއް މަށްކަންކަ .ގޮތަށް

 ކުރާތީވެ ައޅުގަނުޑގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލާަނން. ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ ތާއީދު ށް، އެކަމަށް ކަމައެކަން އެނގުމަށްފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވާނަން ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުވަގުތު  . އާދެ! މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ލް ރަޝީދަށް.ޟުމެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

 

 ލް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ޟުފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަ

 އަްށވުރެ ގިނަ ފައިސާ މި  50%ޖެޓުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި ބަ

 ،ކުެރވުނުއިުރަގއިގެ ެއކްސްޕެންޑިޗަރގެ ޮގތުގައި ޚަރަދުިރކަަރންޓު 59. %ކުރެވިފަދުވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަ

ބިލިއަން ރުފިޔާެގ  1.7ޚަރަދު ކުރެވިފަިއވޭ. މިހެން މިކަން އޮއްވާ  47ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންިޑޗަރގެ ގޮތުަގއި %

ކަމުަގިއ ގެ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ ބުނިޕްލިމެންޓުޓަކައި. ސަ ފާސްުކރުމަށްށްައއީ އަޅުގަނޑުމެން އަތަ ޓެއް އަނެްއކާ މިބަޖެ

މިއީ  ،ގޮތަކަށް ީމތި ހާމަވެގެން އެބަދޭ. ލިެޔިކޔުންތަކުން ދައްކަނީ  ޙަޤީޤަތުަގއި މީގެ ިލޔެކިޔުންތަކުން ދެ ،ވިޔަސް 

ެވގެންދޭ. ލިެޔކިޔުންތަކުން ފާހަގަ  ކުރުެމއްގެ ގޮުތގައި ވެްސ މިޓް އިތުރުޖެސަޕްލިމެންޓް ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި އަދި ބަ

ކުެރވޭ އިތުރު ކުރެވޭ ފައިސާުކރެވޭ ފައިސާ. ބަޖެޓަށް އިތުރު ކަެމއް. ބަޖެޓަށް އިތުރު ދަކީ އެއްޤްޞަމަ ،އެހެންނަމަވެސް

ަފއިސާ ނެތުމާއި އަދި މަޝްރޫޢުތައް ގެ ގެ ވަޢުދުދުވަހު 100ތެޭރގައި މައިގަނޑު ސަބަބުތަކެއް ފާަހަގކޮށްފައިވޭ. މީގެ
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އިތުރުން ފަށާފައިާވ ކުރުމަށާއި ައދި އޭގެ ، އަދި ޚިދުމަތުގެ ެފންވަރު ރަނގަޅު އިިއސާ ނެތުމާޓަކައި ފަހިންގުމަށް

 ،މާއި ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރު ،ޕްރޮގުރާމާއި ގެބްރެކްފަސްޓު .ންއުގެންދިށްއަތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްަތއް ހުްއޓުމެއް ނެތި ކުރި

ޓްރެވަލިްނގެ ައގުހެޔޮކުރުްނ މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދޭ.  ،އަދި ފެނުގެ ައގުހެޔޮކުރުާމއި  ،ކާބޯތަކެތީގެ ައގު ހެޔޮކުރުން

ފަހަރު  ދެ އޮތީ. ލިޔެވިފައި މި ގޮތަކަށް ފަހަރު ދެ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ދެ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

މި މަސައްަކތް އެްއގޮތަކަށް ހިނގާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ.  ،ަކމުގައި ވިޔަސް އި އޮތްފަވިގޮތަކަށް ލިޔެ  ދެ

ތެރޭގެ ކަރަންާޓއި ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ އަގުތަްއ އަދި އަތޮޅު ޙަޤީޤަތުގައި ބްރެކްފަސްޓު ޕްރޮގުރާމާ ،މިހެން މިދެންނެވެނީ

ޚަރަދު  ގިހިން ކާބޯތަކެީތގެ އަގުހެޮޔކޮށް މާއިކަރަންޓުގެ އަގުހެޮޔކުރު ،ޓަކައިެއއްަގއި ފޯރުޮކށްދިނުމަށްއެއްހަމަ މާލެއާ

ޓަކައި މަސައްކަތްަތކެްއ ފާއިތުވެދިޔަ މަސްތަުކގެ ތެރޭަގއި ކާބޯތަކެީތގެ އަގު ހެޮޔުކރުމަށް ،ަފއިވޭ. މާނައަކީ ވެއިތުރު

އްކަްތތަކެއް ކޮށްަފއި އޮތް ވާހަކަ. ޓަކައި މަސަ ކަރަންުޓގެ އަުގހެޔޮކުރުމަށް، ކުރަންވެަފއި ޮއތް ވާހަކަ ސަރުކާރުން

ނުކުރޭ.  ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަކަށް މި އަސަރެއް އެކަމަކު މިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށެއް

ްއ ތަންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ. ކާބޯތަކެތީގެ ައގެވަހަށް ފައިސާ އިތުރަށް ދުވަހުން ދު ،ކުރާ އަސަރަކީރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް 

ބިލިއަްނ  7ުނވޭ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. އަދި ނުވިތާކަށް  ނުޭވ. ކަރަންޓުގެ އަގު ހެވެއްނުޭވ. ފެނުގެ ައގެއް ެހވެއްވެއްހެ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫުޢ  2އިރުަގއި ތް ވަނަ އަހަރުަގއި ޖަހާފައި އޮ 2019ރުފިޔާގެ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ ޕްޮރޖެކްޓު 

އަތޮުޅ  ވ. ،އް. އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިރާގެ ތަކެ ހިނގަނީ ވަރަށް މަދު މަސައްކަތް އިވުނުިއރުގައެވޯޑުކުރެ  ހާހިސާބަށްމި

 ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތަެކއް ވެސް މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެން އެބަދޭ. ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ގޮތުަގއި ފެނާއި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ

 ތަެކއްހިފައި އެބައޮތް. ެއކަމަކު މީގެ މަސައްކަތްއި އަދި ތިނަދޫގަިއ ވެސް ޖެޔާއި އަިދ ފެލިދޫގަޔާ މަސައްކަތް ފުލިދޫގަ

ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންަނކަށް ނުފެނޭ. ފަހަރެއްގައި ވެާދނެ އަޅުގަނޑު އިދިޮކޅު މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހުރީމާ މި  ހިނގާ

ދި ފިނޭންސް ކުރެވިފައި އަމަސައްކަތްތައް ބަޖެޓުމި  . ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ގޮުތަގއިހިނގަނީތޯްއޗެމަސައްކަތްތައް ނު

މި  ،ދަންނަވަނީދެންނެވުމުަގއި ލަފާދޭ ގޮތުގައި އަދި ދަންނަވާވެސް   މިނިސްޓަރުންތިބި  މިނިސްޓަރާއި އަދި ދެން

 .މުގެ މަސައްކަތްތަްއ އެަބ ހިނގާދުތަެނއް ނުފެނޭ. ފުލިދޫ ޖެޓީ ހެ މަސައްކަތްތަްއ ހިނގާނޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިނގާ

 ށް މަދުހެ ބަނދަރު ގެވެސް ސުލޯކޮށް ހިނގަނީ. އަދި ފެލިދޫ ނގަނީ. ވަރަށްއެކަމަކު ވަރަށް ސުލޯކޮށް ހި

ހުރި މަސައްކަތްަތކަށް ެވސް އަދި މަަސއްކަތްތައް  މި ނުނި ،ވާއިރު ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ތެޭރގަިއ ބަޖެޓުކުރެވިފައި 

ްސ ހޯލް ހެދުމުގެ މަސައްކަްތ ޕަޕާއަދި ފެލިޫދގެ މަލްޓި ،ންމުނުވާކަން އަުޅގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގަިއ ދަންނަވާލަފެށިފައި

ސް.އަިއ.ޕީެގ ޕީ.އެވެސް ނުފެށޭކަން މި ފުރުަޞތުގައި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ. ދެ ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާގެ 

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިއިުރަގއި އެްއވެސް މަސައްކަެތއް އަުޅގަނޑުމެންެގ  ޕްރޮޖެކްޓު އެވޯުޑކުރެވުުނއިުރގައި މި

ނުވާތީ ރަްއޔިތުން އެކަމާ ކަންބޮުޑވޭ. ައުޅގަނޑު ެއކަމާ ކަންބޮުޑވަން. މީގެކުީރގައި ސަުރކާރުތަުކގަިއ ށިފައިދާއިރާަގއި ފެ

ޓަަކއި އަދި ނުވިތާކަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތަރައްޤީގެ މަަސއްކަތްތައް ހަލުިވކުރުމަށް ،ގޮަތށް ންދިޔަކަންތައްތައް ވެގެ
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ކަށް ގޮންޖެހޭނެ ކަހަލަ މަގުތަކެއް ތަނަވަްސކުރާކަށް އަުޅގަނެޑއް ނެތިން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން އަިއ މަސައްކަތްތަ

ީމގަިއ  ،ުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި ހިންގުން. އަުޅގަނޑު އެދެނީއަ ތައްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ ޕްރޮޖެކްޓު ،އަޅުގަނޑު އެދެނީ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު  1.7އެދެނީ  ރަނގަޅަށް ފެށިގެންދިޔުން. އަދި އަުޅގަނޑުްއ ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާ ކަންތައްތަ 

ގެ ތެޭރގަިއ ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.7ން. އުގެންދިނާކަމާ ެއކީަގއި ކުިރއަށް މި މަސައްކަތްތަްއ ހަރުދަ ،ވިޔަސް ށް އެޑުކުިރ ކަމަ

ބިލު ޓީއަދި ޭއގެއިތުރުން  ،މިލިއަން  100ގެ އާމިލިއަން ރުފިޔާ މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދޭ. އަދި އިންޑި  618ދީގެ ޢޫސަ

އީ ީމގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ޙަޤީޤަތުަގިއ ބިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އެ 30ބިިލއަން ރުފިޔާ މި ހޯދަނީ.  1.7ވިްއކަިއގެން 

ލަ ގޮތެްއަގއި މި ލިއަން ޖުމުބި  32ވަނަ އަހަރަށް. އަދި  2019 އޮތީ ފާސްނުކުރާވަުރގެ ބަޖެޓެއް ާފސްކޮށްފައި މި

ކަ ނޫނީ ބަޖެޓެއްގެ ވާހަ ންޖެންސީއުޅެނީ ކޮންޓި ޓަށް އިތުރުވެގެންދޭ. ދަންނަވާލަން މިއިތުރުކުެރވޭ އަދަދުން އެބަ ބަޖެ

އެްއވެްސ މެންބަރަކު މިކަން ފާހަގަނުކުރާީތ  .ންޖެންސީގެ އަދަދެއްެގ ވާހަކަ މި ބަޖެުޓގަިއ ފާހަގަކޮްށފައި އެަބއޮތްކޮންޓި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،އި އެލޮކޭޓުކޮށްަފއި އޮްތއިރުަގއިންޖެންސީގެ ގޮތުގަ މިލިއަން ކޮންޓި 222 ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ކަމެއް. ކޮން ާދއިރާެއްއެގ ކޮން މަސައްކަތްަތކެްއކަން  ކޮށްަފއި އޮތް އެްއޗެއް ޮލކޭޓުކޮށްއެ ށްނޭނގޭ މިއީ ކޮންތާކަ

މެންނަށް އެނޭގ ިމއީ އަުޅގަނޑު .އުޅެނީ ފަިއސާ ދޭންކަމެއް މި ދިމާލަކަށް މިއުޅެނީ؟ ނޫނިއްޔާ ކޮން ނުހިނގައިގެން މި

އުފައްދަމުން އަުޅގަނުޑ ސުވާލު ށްނޑު ެއއައެްއޗެއް ނޫން. އެ އެނގޭީނ ސަރުކާރުގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް. އަޅުގަ

ދައްކަނީ ފައިސާ އެލޮކޭޓުކުރާ ވާހަކަ.  ލިޔެކިޔުމުން މި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ގޮތުަގއި މިހާތަނަށް ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ޅުގަނޑަށް މަ އައޮތީރުފިޔާ އެލޮކޭޓުކޮށްަފއި އޮތްއިުރަގއި ފައިސާ ނެތް ވާހަކަ މީގައި ޖަހާފައި ބިލިއަން  7އެކަމަކު 

ބިލިއަްނ ރުފިޔާގެ މަސަްއކަތްތަްއ އެޯވޑުކުެރވުނުއިުރގައި ިމ މަސައްކަތްތަެކއް ނުހިނަގއޭ.  2އުފެދޭ. ސުވާލު

ދަިނ އިންތިހާއަށް ނިކަމެިތވަމުން.  ގެ ރަްއޔިތުން މިމި މަސައްކަތްތަެކއް ނުހިނގާ. ދިެވހިރާއްޖޭ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަުކގައި ވެސް  އަުތގައި ފައިާސެއއް ނެތް. ކުދި އަދި މެދު ގެފާރިވެރިންޖީބުގައި ފައިސާެއއް ނެތް. ވިޔަ 

މިއީ  . ރައީސްނުވޭ އިްއޒަތްތެރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި ދައުެރއް ނެތް. ފައިސާ ފައިސާެއއް

 ބިލު ވިްއކަިއގެން ފައިސާ ހޯދާއިުރގައި ގޮތްގޮތުން ޓީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަަލއެއް. ބޭރުގެ އެީހގަާއއި އަދި އެެހން

މަށް ޓަކައި ޙަޤީޤަތުަގއި ފައިސާ ދައުރުވާން އެބަޖެހޭ. ފައިާސ އުގެންދިކަމާ އެކީަގއި ކުރިއަށް ވިޔަފާރިތައް ހަރުދަނާ

ކަމުގެ ހެއްެކްއ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތައް ނުގެންދެވޭ  އެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުން މިސަލަ ދައުރުނުވުމަކީ މައް

ދަނީ. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މިނިސްޓަރުން ވެސް އަދި އެހެން އިދާރާތަކުގެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަވެގެްނ މި

އޮފް ފައިނޭންސް ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓަރ  ސީ..އޭފަދައިން އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ޕީ ވެސް ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން

ބަރު ހިސާބުގަިއ ހިނގާނޭ. އަޅުގަނޑުމެްނ ންނޮވެޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ،ވަަޑއިގަންަނވާފައި ވިދާުޅވި

ގެން ފަންތީގެ ވިަޔފާރިތައް ފައިސާ ނުލިބި އަންނަންދެން މަޑުކުރަންވީތޯ؟ އެސް.އެމް.އީ ނޫީނ ކުދި އަދި މެދު ބަރުންނޮވެ

ނިކަމެތިކަން އިންތިހާއަށް ފަރާތްތަކަށް ނުދެއްކިގެން އަޅުގަނޑުމެން ާވ  އަދި ސަރުކާރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތައް އެ



89 

 

ބިލިއަން  1.7މި  ،އަުޅގަނުޑގެ އުއްމީދަަކށް ވަނީ ،މިދަނީ ވަމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ަރއްޔިތުން  ުގޅިގެން ނޫނިއްޔާ ސަރުކާރާ މި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އިތުރުވެގެން .ދޭނަންިމއަށް ވޯޓު އަުޅގަނޑު ؛ ޔާރުފި

ދެއްވާށޭ. ެއީއޭއ އިފާހަަގކޮށްފައި ހުރި މަަސއްކަތްތަްއ ނިންމަ އިޕީ.އެސް.އައި.ީޕގަ  ެދއްވާޭށ.އިއެދުންތަްއ ފުއްދަދޭއެ

ޓަަކއި ވަރަްށ ގެ ޖީބަށް ތިާޔގިކަމޭ. ެދްއވި ފުރުޞަތަށްބޭުފޅުން ދެނީ އެަރއްޔިުތން އަބަދުވެސް އެ .ރައްޔިތުންެގ އެދުމަކީ

 ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ކަދެއްެކުވން:ވާހަ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ 

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުްނެގ  2019 ،ބަޖެޓަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ތާއީދު އަޅުގަނޑުމެްނ  ހުށަހެޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުަރން.އޮތްމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި 

ދެންނެވިހެން އިތުރުކުެރވޭ ފައިާސއިން ކަނަޑއަޅާަފިއ މި ،ކަމަަކށް އެބަހުރި ބައިވަުރ. ެއއްމީގައި ސަބަބުތައް ރަންޖެހޭ ކު

ކަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ންމިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަ

ނާސްތާ  ގެސްކޫލު ކުދިން ،ވަންޏާ ދަންނަވާ ކަމަށް. މިސާަލަކށް ކަންކަން ދޫކޮށްެލެވން ނެތްއެކަންކަން ކޮށްނުދީ 

ޓަކައި އިތުރަށް ބޭނުްނާވ ފައިސާ ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ދޫކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ޕްރޮގުރާމު ފުރިހަމަކޮށް ހިންގުމަށް

ިމ  ،ަގއިމި ބަޖެޓު ށް. އެސް.އެމް.ީއ ޭބންކައަޅުގަނޑުމެން ެއކަމަށް ރުހުން ދޭންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

އިޤްތިޞާދު މިލިއަން ޑޮލަރަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  350 އޮތީ  އިތުރުކުެރވޭ ފައިާސގެ ތެޭރގައި ހިމެނިފައި މި

ންޓެއް ކަމުގައި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއެުރވުމުަގއި ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް ކުޅޭނެ ކޮންޕޯނަ

އަދި ހުރިހާ  ،ދެއް ޢުބޮޑު ވަ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ންާޏ މިވަ ކަމަށް މިސާލަކަްށ ދަންނަވާ .ޖެހޭބޫލުކުރަންގަ

ފަންތީގެ ިވޔާފަރިތަކަށް ހުރި  ކުދި އަދި މެދު ،ސަރުކާރެްއގަިއ ވެްސ ތަކުާރރުކޮށް ދައްަކވަމުން އަންނަ ވާހަކަެއއް

ފަހަރަށް   ގިނަލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދޭ ވާހަކަ. މިހާހިސާބަށް ިވޔަފާރިތަކަށް ފައިސާފުރުޞަތު ފުޅާކުރާ ވާހަކަ. 

މިއަދު  .ާލ ވާހަކައެްއގެ ގޮުތގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިވާހަކަ ދެެކވިފައި ހުރީ ހަމަ ދޫފަރިތަކޮށް ދައްކައެ

ތަން.  ރާތަން. ުކރަން މަސައްކަތްކު ފެންނަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން އެކަން ސަރުކާރަކުން ކުރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

މިހާހިސާބަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުން ެވއްޖެްއާޔ  ،ދިއެސް.އެމް.އީ ބޭންކެއް ިމއަދު އުފެ

ފަިއސާ ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރުމުެގ  ފަސްދޮޅަހަކަްށ މިލިއަން ރުފިޔާެގ ލޯނު ދޫުކރެވިފައި ވަނީ. މި ،ފަންސާހަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަލަށް  ،ންގޮސް  އެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުެވގެއެކުހުއްދަ މި މަޖިލީހުން ދިނުމާ
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ބޮޑު ކުިރއެރުމެއް މި  އަށް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ވަަރށްހައުސް ިވޔަފާރިއަންނަ ގެްސޓުތަރައްޤީވަމުން 

އެކަމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ސަރުކާރުން ހިންގުމުގެ ސަބަބުން ތަނަވަސްެވގެންދާނެ.  ފުޅާޮކށް ންއެސް.އެމް.އީ ބޭންކު

ދެވެނީ ހުޅުވާލަ ންށް ތެދުވުމުެގ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހުކައާދަިއގެ ާއއްމު ަރއްޔިތުންނަ ކިތަންމެ ދިވެހި  ފައިމައްޗަށް

ކުރިން ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަނީ. އަދި  ،ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކޭތީ ައޅުގަނޑު މިދެންނެވި

 ޒް  އަދި ައސާސީ ބޭނުންތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީއެއާެއކު ދިރިއުޅުމުގެ ައގުތައް ތިރިކުރުންހަމަ

ކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގަިއ ވާ އިތުރުކުެރވޭ ފައިާސގެ ތެޭރގައި ަފއިސާ ހިމެނިފައިަމށް އުމެދުނުކެނޑި ކުރިއަްށގެންދި

ގޮންޖެހުމެއް  ށްރިުއޅުމުގެ ހާލަތައްޒަތްތެރި ރައީްސ. އާއްމު އާަދއިގެ މީހާގެ ދިކަމެއް އި  ދޭންޖެހޭއެކަމަށް ެއއްބާރުލުން

ގެންދެވޭނެ ގޮތްތަެކއް މި މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން އޭަނގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ކުރިއަށް  ،ނުދީކުރިމަތިވިޔަ

 ެވސް ނޯންނާނެ. ކަށެއް ނޑުމެން ނުކޮށް ޫދޮކށްލެވޭއަުޅގަ .ނުވާނެތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ނުކޮށް ދޫކޮށްލެިވގެން

މެްނބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި މި ފައިސާގެ ތެޭރަގއި ބަދަލުދޭ ފައިސާ ހިމެނިފައި ހުރި ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ގިނަ  ވަރަށް

 މި ،އިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑު ހަމަ ޚާއްޞަކޮްށ ނައިފަރު ދާ

ސަރުކާރުްނ  ވުމަކަށް ބަދަލުދޭންޖެހިގެނެއް ެއއްެވސް އިެރއްަގއި ނޫޅެން. މިއެއްބަސް ކޮށްފައި ޮއތް ލުތިސަރުކާރަކުން ބާ

ދޭންޖެހިގެނެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ގެން ބަދަލުޮއވެ ލުކޮށްފައި ތިޚިލާފަށް ބާ އޮތް އެއްބަްސުވމަކަށް ގާނޫނާ ލުކޮށްފައިތިބާ

 ޚިލާފަށް މި  ޑުމެން ނޯންނާނެ ގާނޫނާނުވޭ. އަޅުގަނ ސާެއއް އިތުރުކުރާކަެށްއ އެއްގޮަތކަށްެވސް ބޭނުމެއްފައި

ލުކޮށްފައެއް. އެހެންނަމަވެސް، ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިޔާމު ތިކަމެްއ ބާ ސަރުކާރަކުން ެއއްެވސް

ބިލިއަން ޑޮލަރުެގ  1.3ދިޔަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުން އެބަޮއތް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ސަރުކާރުން ނިމި

ޚިލާފަށް އެއްބަސްވުން  ބޭފުޅުން ގާނޫނާ ނޫން. އެ . އަދި އެވަރުން ިނމުނީކީލުކޮށްފަތިޚިލާފަށް ބާ އްބަްސވުން ގާނޫނާއެ

ދެކޮޅަށް. ތިމަންނާމެން އެ   ދައުލަތާ ދެްއވާލުކޮށްފައި މިއަދު ކޯޓަށް ގޮސް ހަމަ އެބޭފުޅުން އަނެްއާކ ހެކިބަސް އެބަތިބާ

ޚިލާފަށޭ. ތިމަންނާއޭ  އްޔޫމް ވިދާުޅވެގެންނޭ ގާނޫނާޤަން ޢަބްދުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީލުކުރީ ރަީއސުލްތިއެއްބަްސވުން ބާ

 ދެކޮޅަށް އެބަ ދައުލަތާ އިވަޒީރުން މިއަދު ކޯުޓގަ ސަރުާކރުގެ ޝިޔާުމ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ  ފަ.ކުރީ ކިޔާ އެކަން

ނުވަަތ  ،މު އަުޅގަނޑުެމންނަށް ކިޔައިދެްއވާގޮތެއް. ޝިޔާ ވާނެ އެ ބަދަލު ނުދީ !ހެކިބަސްދޭ. ދެން ވިދާޅުވެ ބައްލަވާ

ލުކޮށްފައި ހުރި ތިިޚލާފަށް ބާ ގާނޫނާޕީ.ޕީ.އެމްގެ އިސްކޮްށ ތިިބ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކިަޔއިދެްއވާ 

 ހާދެްއަވއިފިއްާޔ ކިތަންމެނުދީ ވާނެ ގޮތެްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިކޔައިދަލު ފަރާތަށް ބައެއްބަްސވުމަކުން ގެއްލުން ިލބުނު

އުޅެނީ  ދޭންޖެހޭތީ. އަޅުގަނޑުމެން މި އެ ،އުޅެނީ އެކަމުން ސަލާމަތްނުވެގެން ވެސް ރަނގަޅު. އަުޅގަނޑުެމން މި

ނުދީ ންުފންޏަކަށް ޙައްޤުވާ ބަދަލުެއކަމަކު ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި ކު .ކަންބޮޑުެވގެން

ނުފެޭނ  ޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަކަށްއެބަ ޅުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކިަޔއިދޭންފުބޭ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ވެސް އެ

ގޮެތއް. އަދި އަމުދުން  ގޮތުން މީހެއްގެ ނިުގޅައިގެންަފއި އޮތް ަޙއްޤު ނުދީވާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާީސ ބުނާ
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ހަދަިއގެން ޖެހޭ ހާލަތުގައި އެކަކު މަކަރުންޖެހޭނެ. ދައުލަތަކަށެއް ދޭދޭ ވިޔަފާިރވެރިން ދެމެދުގައި މައްސަލަދައުލަތުން ދޭ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ބަލާއެބަގޮތް މުޅި ދުނިޔެ  ކުރާ ހަދައިގެެނއް ނޫޅެވޭނެ. މި ދައުލަތް ކަންތައްއުޅޭހެން ދައުލަތަކަށް މަކަރު

 އަދު ގާނޫނާވެސް ނޫން. މި ށްގެން ތިބީކީ ހަަމއެަކނި ދިވެހި ވިޔަފާިރވެރިންނެއް އުުމގައި އިންެވސްޓުކޮޤަރައީސް. މި 

 ،ދީޚިލާފަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ނިގުޅަިއގެްނފައި ހުރި ޙައްޤުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަދުލުވެރި ބަދަލު 

އިްނވެސްޓުކުރާނެ ވިޔަފާރިންެންއ  އިމުގައުޤަސަރުކާރަށް ނުދެިވއްޖެއްޔާ މާދަމާ މި  މި ،އިމުކޮށްޤާފު ސާއިން

 އުމެްއގެ އިޤްތިޞާދުޤަުނލާ  ނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިވޔަފާރިވެރިންެގ ފައިާސއާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުހޯދޭ

ނޫން ިއއްޒަތްތެިރ  ކަމެއް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަ ގޮތެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށެއް ފެންނާކަށެއް  ދާކުރިއަރަިއގެން

ރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާނެ ގޮތެއް ނައިފަރު ދާއި ބަދަލު ނުދީ ސް، ެއއީކީ. އެހެންވީމާ، އެރައީ

 ިއ،އޮްތ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ހަދަ ބޭފުުޅން ވެރިކަމުަގއި ތިއްަބަވއިގެްނ ހިތަށްއެރިހާ ގޮތަކަށް މި ކިޔައިދޭން އެބަޖެހޭ. އެ

ހޯދައިދޭންޖެހޭ. ފު ައޅުގަނޑުމެން ސާފަރާތްތަކަށް އިން މީހުން އެ ވީމާ އެއުމުގެ ރައްޔިތުން ެއކޮުޅކޮޅުން އެލުޤަ މި

އިމުކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެން ޤާފު ސާރައްޔިތުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވެރިކަން ދިނީ އިން ،ވެރިކަމަށް ައއީ އަޅުގަނޑުމެން 

ނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަދި މިއަްށވުެރ ދު ައޅުގަނޑުމެން ފުއްދަންޖެހޭޢުަޓކައި. އެ ވަދަކަށްޢުރައްޔިތުންނަށް ވީ ވަ

އިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. ޤާފު ސާވެސް އަުޅގަނޑުމެން އިން  ތަނަށް ހުށަހަޅަިއެގން ގަިއ ޖަހަިއގެން މިގިނަފައިސާ ބަޖެޓު 

ވެސް ނުކުެރވޭެނ  ނެތް. އަޅުަގނޑަކަށް އެނޫން ގޮތަކަށް ަވކާލާތެއް އެކަން ނުކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ދޫކޮށްލެވޭކަށް

ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  ފަހު ވާހަކަައކަށްއެންމެ  މުގައި މިތާނގަިއ އިނދެގެެންއ.ޤާތްތެރި ރަީއސް، ިމ މައިްއޒަ

ނޫން.  ކަމެއް ންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ ވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން މިތާ ދައްކަަވއިފި. އެއީ އަކީ ވެސް އާކޮންޓި ،ބޭނުން

ރުހުން މިތަނުން  އަށްފައިސާ ޖެޓުގެ ގޮުތގަިއ ފައިސާ ހިމަނައިގެން އެންޖެންސީގެ ބައަދި އަމުދުން މިހާރު ކޮންޓި

އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބައިވަރު ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކުރިން މިދެންނެވިހެން އެބަހުރި ކިތަންމެ 

 މީހުންނަށް ދީގެން މިގޮަތށް ގާތްބިޑުނުކޮށް ެއގޮތްލުކޮށްފަ. އެބަހުރި ކިތަންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ތިއެއްބަްސވުމެއް ބާ

އެބަހުރި  އިރަށްރަށުގަ ކެއް ާރްއޖެތެރޭ. ިކތަންމެ ކުލާސްރޫމްތަޮރޖެކްޓުގެ ަފއިސާކޮުޅ ކާލާފަ. މުޅި ޕްޕްރޮޖެކްޓު ހުއްޓިފަ

ންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ކޮންޓި ،ހުރި. ދެން ވިދާޅުވޭ އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފައިސާ އެްއކޮށް ބޭނުންކޮށްފައި ޕްރޮޖެކްޓު ނުނިމި

 !ގޮތެއް. ވިދާޅުވެަބއްލަވާ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިންމާނެނުދީ އެފައިސާ އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ހުއްދަ ގޮތުަގއި މި

ވަނީ އެތަން އަޅާތާ. މިއަދު އެތަްނ އަޅަން ބަޖެޓުކުރި ފައިސާ  ދެ އަހަރުދުވަސް ހާރުމިކެނދިކުޅުދޫގެ ްސކޫލުގެ ހޯލެްއ 

 ކަމަށް  ފަށާއެތަން  ނިމިފައި ހުރީ. މިއަދު އަނެއްކާ އިޢުލާނުކޮްށގެން އަުޅަގނޑުމެން އިއެްއކޮށް ދީ ނިންމައިފި. ނަގަ

އަޅުގަނޑުމެްނ  ،ން މި މަޖިލީހުން ނުކޮށްކަންކަ އަުޅގަނޑުެމން އަނެއްކާ ފައިސާ ލާން ެއބަޖެހޭ. މިއެތަނަށް ވަންޏާ 

 ގޮތެއް... ދައުލަތް ހިންގާނެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖާބިރު هللا ރު ޢަބްދުމެންބައިްއޒަްތތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޭގޭތީ ރާއްޖޭގެ ސަުރކާރުތަކަްށ ބަޖެޓެއް ވެސް ހަދަން މި ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިހާރު ދެން ޒަމާންވެއްޖެ 

ހޭދަވާނެ ވަރާިއ ލިބޭނެ އެްއޗެްއގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް އުެމްއގަިއ ޤަވަރަށް ހިތާމަކުރަން ައޅުގަނޑު. ބަޖެޓެއް ހެދުމަކީ އެ 

 ބަުދވެސް އަ. ައންޑަރ ބަޖެޓުގައި އަންނަނީ އޮޕަރޭޓުކުރަމުން ރާއްޖެ ަކމެއް. އަބަދުވެސް މި ކޮށް ކުރާކްނިކަލްވަރަށް ޓެ

ންވަނީ ދިހަވަރަކަްށ އުަމށް ބޭނުޤައަންނާނެ މިކަހަލަ ކަންކަން. އެއީ ބަޖެެޓއް ަތއްޔާރުކުާރއިުރ ހިސާބުޖަހައިގެން މި 

ވެްސ  އެްއޗެްއ ހޯދަން ،ޮގތަކީ ނެވާ އެހެންވީާމ،ދަްށކޮށް މި އޮޕަޭރޓުކުރަނީ.  ބިލިއަން ޑޮލަރު އަހަރެްއގެ ަމއްޗަށް. މާ

ބޭނުންވާ  ރަްއޔިތުންނަށްއުެމްއގެ ޤަބަޖެޓުކުރަންވާނީ އެ ނޭނގޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކުާރއިުރގަިއ 

ުކޑަކޮްށ  ވެސް ބަޖެޓު މާ އިމިހާރު ކުންފުންޏެއްގަ  ޓަަކއި ހޯދަންޖެހޭ އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް. ތަރުތީބުވުމަށްކަންކަން

ފަހަރަކު  ކޮންމެ ނުޖެހިދާނީއެހެންވީމާ، ދެކޮޅު ނޫންތޯ؟ވަންޏާ ދެން އިންކަމިންގ ވެސް ހަމަ ކުަޑާވނެ  ހަދައިފި ކަމަށް

ވެސް  ސްބަހު އިިމ މަޖިލީހުގަ ،ަޓކުން ަވއްދަިއގެްނ ސިޓީއެްއ ފޮނުވަިއގެންއްވެސް. އެހެންވީމާ، ދެން ނުަބއި ދޮރާ

ދައްކަނީ.  ބިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ނަގާ ވާހަކަ މި 1.4ނުކޮށް ވަޒީރަށް ޖަވާބުދާރީވުުމގެ ފުރުޞަތު އަނެއްކާ 

ދަްއކަނީ.  ޔާ ނަގާ ވާހަކަ މިބިލިއަން ރުފި  1.4ވެސް.  ަނަގން ޑޮލަރު ބިިލއަން 2 ،ެނތް އަޅުގަނޑުެގ މައްސަަލއެއް

 ދިނުން މައްސަަލއެއް  .ޓަކައި ލާިރ ބޭނުންވޭސް. ސަުރކާުރ ހިންގުމަށްޔަބިިލއަން ޑޮލަރު ނެގި  2ޅުގަނޑަށް ހެޔޮ އަ

މި ނޭނގޭ ކަށް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް އޮންނަންޖެހޭނޭ. އަޅުގަނޑަ  ތްތަކެއް އޮންަނން އެބަޖެހޭ. ކަންކަންއަނެތޭ. އިޖުރާ

ާވންޖެހޭނެތާ މި މަޖިލީހުގައި ެރސްޕޮންސިބަލްފިލްޒާ ކަެމއް.  ފާދޭ ބޭފުޅުން ލަފާދިނީ ކޮންގޮތަކަށްލަމަޖިލީހުގައި 

ވަޒީާރ  މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ،ވަންޏާ. މި މަޖިލީހަށް އައިްސގެން ޔުެއއް ދީފި ކަމަށްޢުނުބައިކޮށް ރަ

ވެްސ  އެންމެ ރުފިޔާއެއް ންތަނު  ށްފަހުގައި ނޫނިއްޔާ މިޅުގަނުޑމެން ދައްކާ ވާހަކަ އަުޑއެހުމަަވޒީރު އަ  ،ސުވާލުކޮށް 

ނޫުނއަސާީސގެ ކޮންތާކުތޯ ިލޔެފަިއ އޮތީ ސިީޓއެއް ފޮުނވާލަިއެގން ބަޖެޓުގައި ހުރި ޯކޑުތައް ޤާނުވާނެ. އޮޕަރޭޓްކޮްށގެން

ރަން އަބަދުެވސް ދައުލަތް ައޅުގަނޑު ތާއީުދކު ؟އުޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ އެކަން ކުރަންޖެހިގެްނ މި .ކަމަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ

 65މިހާރު މަޖިލީހުގެ  ،ކައި ރުފިާޔ ދޭން. ދައުލަތް ހިންގޭނީ ލާރި ހުރެގެންކަން. އެހެންނަމަވެސް ޓަށްހިންގުމަ

 މީކީ .ވަނީ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް މި ވެސް ހިތުހުރިހާ ބަހައްޓާފައި ަގާވިއދުއި  ކިޔަމެންބަރުން އެމް.ޑީ.ޕީގައި ތިްއބޭ

ވެސް  ޚިލާފަށް މިތަނުން އެންމެ ރުފިޔާއެއް ގަާވއިދާ ،ގަބޫލެއް ޫނންައޅުގަނޑު  .އޮންނަށްޖެހޭނެ ގޮތަކީ ނޫން މިކަން

ވަރަށް ގިނަ  ނޫންތޯ. ވެސް ބަލަން އެަބޖެހޭ ހުރި ބަޖެޓުން ކޮންކަމެއްތޯ ވީއި ދޭކަށެއް. ކުރިން މިހާރު ދެިވފަ

 ވެސް. ބަދަލުވެސް ދެންޏާ ން ބަދަލު  ޕާޓީއަކަށް ދިކަެމއް ހަރާން. ދެތިން ވީ ؟ވީ ލިސްޓުކިަޔއިފި. ކޮންކަމެއް
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ީކއްެވގެންތޯ ވަކި  .ނުވާނެއަެނއް ބަަޔކަށް ނުދީ ޮއެވެގން ،ބަަޔކަށް ދީފައި  ެއއް .އެއްމެނަށް އިްނސާފުވެރިކޮްށ ދޭންވާނީ

 ؟އުޅެނީ ން މިހަމަ އެކަނި ދެތިން ފަރާތަށްތޯ ގެއްުލވެގެ ؟ބަޔަކަށް ދީފައި އަެނއް ބަޔަަކށް ބަދަލު ލާރި ނުދިނީ

ސަރުކާރުތަުކަގިއ ތިބި މީހުންނަށްތޯ ލާރި  ،ބި ސަރުކާރުގެ ވަީޒރުންނަށާއިހިފަިއެގން ތިތުޢަެއކު ބައިރާސަރުކާ

 އި މި މަޖިލީހުގަ  ،މަޖިލީހުގެ ަކއުންސެލް ޖެނެރަލް ވިދާޅުވަނީ  މި ،ތަނަށް އައިމާ  އެ ލާރި ބަހަން މި ؟ބަހަންޖެހެނީ

ކަްށ މިއަދު މިހެން ވާންޖެހުނީ ކުރިން ުކރާ ގޮތެއް ނޫން. ކުއްިލއަ ނޭ. އެއީ ީމގެވޭބަހުސް ނުކޮށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނު

ބެހޭ ވާހަކަ ދައްކަންޏާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  އަރަނީ. މި މަޖިލީހުގައި ލާރިއާކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަނޑު ހިަތށް

 ؟ސް މިނިސްޓަރު މިއަދު. ކޮބައިތޯ ފިނޭންއެއަށް ޖެހޭނެ ޖަވާބުދާރީވާން މި މަޖިލީހަށް ނަށްވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންންއިންނަ

ސުވާލުކުރަން. ައޅުގަނަޑކީ ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަިއ އިންނަ މީހެއް ނޫން. އަދި  ބޭނުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއަޅުގަނޑު 

ގެ ކޮަބއިތޯ ައޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ މީހުން ؟މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި އިންނަ މީހެއް ނޫން. ކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުގެ ޙައްޤު

ހަނީ މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އަުޅގަނޑު. ީކއްެވގެންތޯ މިހެން މި އަ؟ އިތޯ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްޤުކޮބަ ؟ޙައްޤު

 އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ދާންޖެހެނީ މި މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ނިންމީމާ  ؟ކާކުތޯ މި ލަފާ ދިނީ ؟ޖެހުނީވާން

ަދއްކަނީ. މި މަޖިލީހުގެ ބާރު  ، ވާހަކަ މިޖެެހނީ. އެހެންވީމަަދއްކަންކަޑުމެން ވާހަތޯ؟ މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނށްކޮންތާކަ

ސަރުކާުރެގ  ،އިނީ އަުޑއަހަން މިދަނީ. އަޅުގަނޑު ފަރާތަކުން ބާުރގެ ބޭނުްނކޮށްގެން ހިތުހުރިހާ ގޮަތކަށް ހަދަމުން އޮތް

އެކަަމުކ  .ވެސް ދޭންޖެހޭނެ  ދޭންޖެހޭނެ. ލާރި ލާރި ؛ބަރާބަރަށް ލާރި ދޭން އިފަރާތުން ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން އަރަ

ހުރި ހުރިހާ ރިސޯސްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުރިާހ  ބަޖެޓަށް ވެސް ހަދަން އެބަ އިނގެންޖެހޭނުން. މި ރާއްޖެައށް ލިބެން

ކުރަީނ ކުރަނީ. މި ރާއްޖެ އޮޕަރޭޓްދަރަިނން މި ރާއްޖެ އޮޕަރޭޓް ،ކަމަށް ހަދާފައި އެްއޗެއްަސކީ އެއީ ނެތް އެްއޗެހި

ކުރަންޖެހޭ ޓުސޭޮގތަށް ކޮންޕެން އޮތް އިސަރުކާރުން ކުރިން އައި ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް ކޮށްފަ އޮތް ދަރަނިން. މިހާރު 

ވެސް ރަްއޔިތުްނނަށް އިނގޭ ބީދައިން ކަންަކން ކުރަންވީނުން. ކީްއވެގެންތޯ އީ އްޔާ އެ ކިޔަނީ. އެހެންެވްއޖެ ވާހަކަ މި

އަެނއް މީހާއަށް  ،ދެ މީހަަކށް ދީފައި ؟ބަޔަކަށޭ ނުބުނަންވީެއވެނި  ،ެއވެނި ،ެއވެނި ،މިެވނި ނީ،ކުރަންޖެހެޓްކޮންޕެންސޭ

ކިޔަނީ  އެ އުސޫލުން މި އޮަޕރޭޓްވަނީ. ެއއަށް ،ހާއަށް ުނދީހުރި މީއި، ދެން، ގާތް މީާހއަށް ީދފައިނުދީފަ

ވާ ިސސްޓަމު އޮޕަރޭޓްކުރުން. ޒީރޯ  ގެއްލިފައިިކޔަނީ ރިޝްވަތު ނެގުން. އެއަށް ކިަޔނީ ކަރާމާތް ވަްއކަންކުރުން. އެއަށް

ރިޝްވަތުދިން ގްރޫޕެްއ  ފައިގަިޑިއރު ތިބި ބަޔަކަށް އަންބާކިޔާ  24ދޭން މިތާ ޓޮލެރެންސޭ ކިާޔއިރުަގއި ިރޝްވަތު

ިއއްޒަތްތެރި  ؟ކޮރަޕްޝަުނގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ ގެލެެރންސްދެން ކޮން ޒީރޯ ޓޮ މަ،ގޮްސގެން ރާއްޖެ ހިންގަންފެށީ 

ފާއިުތެވދިޔަ ސަރުކާުރގެ. ދެން މި  މިހިރީ ަގއިޖޭމި ރާއް ީތގައި މަޓަރ ގެ އިްނޑިކޭން ކޮރަޕްޝަ ވަރަށް .ރައީސް

. އެއްެވސް މީހަކަށް ލާރިއެްއ ނުވޭ އަދި ބެލީމަތާ އިނގޭނީ އަޅުގަނޑަށް. އެްއޗެއް ފެންނަވަރެއް އޮތް ގޮތް  ސަރުކާރު

ބޭނުްނ  ގޮތެއް އަުޅގަނޑު ން ފުިރޔާއަށް ވީބިލިއަ 32 ބެހީ. މި ރާއްޖޭގެ ހަތަރު މީހަކަށް ލާރިނޫން. ހަމަ ދެތިން ދިނީކީ

ނެތީ  ކީްއވެގެންތޯ މިތާ ؟ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކައިރިން އަހަން. ކޮބައިތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް
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 ،ދޭނެބި މީހުންނަށް ސާފުކޮށްލަތި އިދިޮކޅަށް ެއއްެޗއް ބުނަން އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ މިތާނގައި ސަުރކާރާ ؟މިއަދު

 އިިދވެހިރާއްޭޖގަ ން އަިއސް،، ވަލު ދޮރާށިން ވަެދގެ ވެްސ މިތާ ނުބަިއންދާ ޓަރުދޭން ިމނިސްސުވާލެްއ ސާފުކޮށްލަ

ެތރޭގަިއ ހިނގި ޕްރޮޖެކްެޓއް ގެ ޖެހުނީ. މިދިޔަ ކުަޑ ދުވަްސކޮޅު  ބިލިއަްނ ރުފިޔާ ދޭން މި 1.4ވެްސ އަނެއްކާ 

ދެން . ާކރުން ދިން ހިލޭ އެހީ ސަރު އާެވސް އިންޑި އެއީ  ވާަހކަ؛ނޭ. އުކުަޅހުގައި ތަނެއް އެޅިއަޅުގަނޑަކަށް ނުފެ

ޓެއް ނުކުރަން. އެންމެ ކޮންޕެންސޭ ށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުންޏަ ؟ކަމެއް ކޮބައިތޯ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރި

މައުމޫނު ގޮވަިއގެން  ؟ ވެސް. ކޮަބއިތޯ އެ ލާރިނެގީ އަުޅގަނޑު އަތުން ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަންވެގެން ގިނަ ލާރި

ހެދި މައްސަލަިއަގއި މައުމޫުނ ޮގވަިއގެން މި ދާންޖެހުނީ  މަކަރާއި ހީލަތް  ޖެހުނީ ކޯޓަްށ ދާން. މިހާރު މި ށްއަޅުގަނޑަ

ަތއް އޮީތ ކަމެއް އަުޅގަނޑަކަށް ނޭނގެ. ކަން ބާރު އޮންނަ ފުލުސް އޮފީހަށް. ދެން އެތަނުން މައްސަލަ ބެލޭނެ އޭނާގެ

މަޖިލީހުގައި ޕާޓީެއއް  ރައްޔިުތންގެ ޔޯންނަށް ވީމަމިހާރު ފަސް މެންބަރު ވޭ.، ކަންކަން ބަދަލުމިހެން. އެހެންވީމާ

ކޯޓަށް  މް ރީދެން އަުޅގަނޑު ދާންޖެހޭނީ ސުޕް ؛ނީ. މީގެ ކުީރަގއި އެންމެ މެންބަރެއް. މީހުންގެ ޙައްޤުތައްކުރެވޭތަމްސީލު

ރާއްޖޭެގ ކަންކަން  ، އަުޅގަނުޑ ދާނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއހެންވީމާށްން. ދެން ކޮންތާކައޭތި ހިފައިގެން މާދަން ދާ

ގަުޅވާނީ ހަމަ އަޚުލާޤު ރަނގަޅު ކުން ކަންތައްަތއް ކުރަންވީ. މި ރާއްޖެ ރަނޔަ ކޮންމެެވސް އެއް ބީދަ ރަންޏާރަނގަޅުކު

ޖެހެނީ.  ށް ވާހަކަދައްކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއުޟޫޢަތައް އޮޕަރޭޓްެވގެން. އެިކއިރު ެއކި މަމިންގަނޑަކުން ސިސްޓަމު

ނެތި ބަޖެޓް އޮޕަރޭޓްކުރަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޖެހޭތީވެ، ބަޖެޓަށް ލާރި  ޓަރުކީ ފިނޭންސް މިނިސްމައުޟޫޢަމިއަދުގެ 

 ރުފިޔާ އަްއޑިހަބިލިއަްނ  1.4 .ކުރާ ވާހަަކއެްއ ނޫންަބދަލު ތެރޭަގއި ހުރި ކޯޑު ގެހޯދާ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ަބޖެޓު

ކޮމިީޓއަށް ޖަވާބުދާރީީވ  !އޯކޭ ؟ބައިތޯކޮށޭ މި އެދެނީ ސަރުކާރުން. ވެސް ފާސްކޮށްދޭމިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު އަެނއްކާ 

ނިންމާލަންވީ  އި ވެފަދެން ކޮމިޓީއަށް ަޖވާބުދާރީ އޮންނަނީކީ. ދައުލަުތގެ ބަެޖޓް ައއިމާ އެހެނެއް ނޫން  ؛ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު

 ؟ނޫންތޯ؟ ކާކަށްތޯ ބަދަލުދިނީ  އެބަޖެހޭންތަނަށް އަންނަ ވެސް މި ދިނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ؟ އެ ލިސްޓުލުދެން ބަދަ .ނޫންތޯ

މިލިއަްނ  200ކީްއވެގެންތޯ  ؟ކީއްެވގެންތޯ މިވެނި މީހަކަށް އެތައް ރަށް ދިނީ ؟މިލިއަްނ ދިނީ ކީްއވެގެންތޯ ާސޅީސް

އެއީތޯ މި ރާއްޭޖގަިއ  ؟ތިބި މީހުންނަށް ނުދޭންވީ ދެން އި،ދީފަ ީކްއވެގެންތޯ ގާތް މީހުންނަށް  ؟ދިނީ ރުފިޔާ އަނެކަކަށް

ވެެގން ވިޔަފާިރވެރިންގެ އަތުން ންސަރުކާރުަތއް ގެންނަ އަެންއކާ؟ ރި ރައީސް ކުރަންީވ ގޮަތކީ އިްއޒަތްތެކަންތައްތައް

މިހެންތޯ  ،ނެސް ލާރި ފޭރިގަނެގެން، ައޅުގަނޑުމެން އަތުން އެތައް ަބިއވަރު ލާރި ފޭރިގަނެގެން ސަރުކާރު ގެ

ަކންކަން ފޭރުމާއި، ވަްއކަންކުާރ  ޒަްތތެރި ރައީސް. މި ރާއްޭޖގެމީކީ ނޫން ކަންތައްކުރަންޖެހޭ ގޮތަީކ ިއއް ؟ހަދަންޖެހެނީ

  ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތޯ މިކަްނ ކުރާނީއްތިބެގެން ކިހިނެަގއި ވެރިކަމު މީހުން މި ރާއްޖޭގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮތުން.  ބެހޭ ކުރަނީ ބަޖެޓާބަހުސްމި އަދު އަޅުގަނޑުމެން ތެރި މެންބަރު މިއިްއޒަތް
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

މި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުބެހޭނެ އެޮގތަކަށެއް. ދައުލަުތގެ ކަންަތްއ  ؟ކާކަށް އަެނއްކާ ވަގު ލާިރގަނޑެއް ބަހަންެވގެންތޯ

 ...ވާހަކަ  ޚިލާފަށް މި ބަޖެޓުގެ ަގވާއިދާކޮށް.  ޓްރާންސްޕޭރަންޓު ކުރަންޖެހޭނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޣަނީޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުރެންދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމްކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެަޓށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 ތާއީދުކުރަން. ބަޖެޓުގައި މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގއި ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް، އަދި ކުދި އަދި މެދު 

އަދާކުރަން. މި  ވެްސ ވަރަްށ ޮބޑަށް ޝުކުރު އަުޅަގނޑު ެއކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީވެ ތަރައްީޤކުުރމަށް ފަންތީގެ ިވޔަފާރި 

ވަރަށް ޮބޑަށް  އަށްކުރެންދޫ އި،ވެފަ ާރއްޖޭެގ ގިނަ ސަރަހައްދުަތކަށް އުަދައރަމުންދިޔަ ހަފްތާއަކަށް ،ތާއަކީ ހުސްވި ހަފު

އްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހަސަރަމަށްޓަކައި ކުރެންދޫގެ ގިރާ ނޑު ެއކައަުޅގަ ،ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްުލން ވެފައިވާީތވެ އިއުދައަރަ 

ެއކަން އަވަްސކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުަގއި އެދެން. ވަރަށް ގިަނ  ިއ،މިހާރު ކަނޑައެޅިފަިއވާ ބަޖެޓު އިތުރުކޮށްދެްއވަ

ދެވެނީ އަޅުގަނޑު  ބަދަލުމިއަދު. ދޭ ވާހަކަބަދަލު ،އިދިކޮޅު ޭބފުޅުން ތަނުގައި ވިދާުޅވެއްޖެ ސަރުކާރާ ބޭފުޅުން މި 

ލަންވީ. އިްއޒަތްތެިރ އިބޭފުޅަުކ ކުރިކަމަކުންތޯ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަކޮން ،ކަމަކުންތޯ މި ސަުރކާރުން ކުރި ،ކުންތޯކުރިކަމަ

ޖެހިފައި ގައި މި ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހުރި އެއްވެސް ކަމަކުން ބަދަލުދޭންނުެއގޮތުން އަުޅގަނޑަްށ ފެންނަތަ .ރައީސް

 ގިނަުކޑަ ބަދަލެްއ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި  ،މެ. އެހެންކަމުން ނެތް ސްއަުޅގަނޑު ނުެދކެން. އަދި ުނވެމަކަށް ކަ އޮތް

ިމ  ،ކަމެއް. އެހެންކަމުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭއީ މި ،ތަކެއް ޚަރަދުކުރުންޯތ ރަނގަޅީފައިސާ

ދެްއިވ  . ނުދެކެންކަމަކަށް ައޅުގަނެޑއް ކީ މައްސަލަެއއްދިުއމައިތުރުކުެރވޭ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި އެކަން ހިމެނިގެން

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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 ބިިލއަނަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި 1.7ީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ބަޖެަޓށް މި އިތުރުކުރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ށް ފިނޭންސް ވަަރށް ތަފުސީލުކޮ ގޮތް މި ބަޖެުޓގެ ެތރެއަށް އިތުރުކުރާ  ،އިތުރުން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންމީގެ

ގޮތް  ގަނޑުމެން ބަޖެޓް ބޭނުންކުރަމުންދާމިހާރު އަޅު  .ރަށް ޓްރާންސްޕޭރެންުޓކޮށްން ފޮނުވާފައި އެަބހުރި ވަމިނިސްޓްރީ

ހެލްުތ  .ތެރެއިން ައޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭގޮތަށް މީގެ ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ވެސް

ުޑ ނަށް މުހިންމު ތިން ކަމެއް މީަގއި ައޅުގަނެއއީ ައޅުގަނޑުމެން .ެރއް ަކނޑައަޅާފައި އެަބއޮތްށް ަވކި މިންވަރަސެކްޓަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ޒުވާނުން އަލަން ިވޔަފާރި  އީމި. ިމލިއަން 350 ތްއަށް އެަބއޮދެން އެްސ.އެމް.އީ  .ދޭނަށްފާހަގަކޮށްލަ

އޮތް ރޝިޕްތަކަށް ެވސް ކަނަޑއެޅިފަިއ އެބަ  ސްކޮލައިުތރުންޭއގެ  .ކަމެއް ފަށާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަަރށް މުހިންމު

ވާދަވެރި ިސޔާީސ  ތަނުގަިއ އަުޅގަނުޑމެންނާ މި ، ފާހަގަކޮށްަލންއިތުރުންމީގެ ހަމަ ވަިކވަރެއް. އަދި އަުޅގަނޑު

 .ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް .ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ދޭ ވާހަކަައޅުގަނޑުމެން ބަދަލު ،ޕާޓީއެްއގެ ނައިބު ރައީސް ިވދާޅުވެއްޖެ

 ،ބޭނުން ދޭސާފުކޮށްލަގޮތުން. އަުޅަގނޑު  ފުޅުން ކަންތައްޮކށްފައި ހުރިޖެހެނީ އެ ބޭއަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުދޭން

އަުޅގަނޑުމެން  ށްމިހާރު ހިނގާ ނޫމަޑި މައްސަލައަ ؟ޖެހުނީ ކީއްވެގެްނތޯށް އަުޅގަނޑުމެްނ ބަދަލުދޭންޖީ.އެމް.އާރަ

މި އެއްޗެއްސަށް ވެްސ  ؛ޢުރޯލް މަޝްރޫ އިތުރުން ވިންބިްޒ ބޯޑަރ ކޮންޓްއަދި އޭގެ ؟ދޭންޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯބަދަލު

ގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު  ،ނޫނިއްާޔ ޭބރުގެ ހިނާގ މައްސަލަތަާކއިއެހެން ،ސަބަބަކީ .ގަނޑުމެންދޭންޖެހޭ އަޅުބަދަލު

ފައި ހުރި ކަންތައްަތކުން. ލާ ހިސާަބށް ގޮްއސި މި ބޭފުޅުން ޮކށްއިއިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރާންސެްކޝަންތައް ހުއްޓަ 

ދެްއކިދާނެ ކިތަންމެ ވާހަކަ އި ފުޅާކޮށްފަ އަނގަ .ހެނީނޑުމެން މި ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ކުަރންޖެައޅުގަ، އެހެންވީމާ

ރައްޔިތުްނ  ވެހިހުރި ކަންތައްަތއް ބަަލިއފިއްޔާ ދި  އެކަަމކު މި ބޭފުޅުންގެ ކަންަތއް ކޮށްަފއި .ވަރަކަށް ވެސް

ތަކަީކ ހުރި ކަންތައް ހިެމނިފައި ތެރޭގައި ގެ މި ބަޖެޓުދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ގޮތުަގއި .ތް ނެށްސަލާމަތްވާކަ

ިއވާ ބަޖެުޓެގ ފަތެރޭަގއި ެއޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީައށް ކަނަޑއަޅާވެްސ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޭއގެއަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން

ވެސް އަުޅގަނޑު ވެސް  ެއަކމަކު .ގްރާމު. ރައްޔިތުން ބަލަިއގެންފިމިހާރު ގެންދާ ނާސްތާ ޕްރޮ ،ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ

އިތުރުން އަޅުގަނޑު މީގެ .ރަނަގޅުކުރަްނޖެހޭ .ކަންތައްތައް ދާ ބައެއް  އި ެއބަހުރި އިސްރާފުކޮށްތެޭރގަ އޭގެ .ފާހަގަކޮށްލަން

އި ކޮށްފަ އޭެތރޭގައި ކޮންކަމެއްތޯ ދުވަސް މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ،މަކުނުދޫ ދާއިރާ  ؛ދާއިރާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ،ފާހަގަކޮށްލަން

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން  .ން. އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްފެ ވެސް ބޮނީ ނަޖިސްއި ތިން ރަށުގަ ؟ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އޮތީ

ލާފައި އިހަނދާންނައްތަ ފަސް އަހަރު ެތރޭގައި އެއީ ވެރިކަން ަވއްޓާުލމުގެ ކުރިން.  .އޮތީ އި ކޮށްލާފަ ކިރިޔާ ވެސް ކަެމއް

ެއ މަޝްރޫޢު ހަމަ ވެރިކަން  .ބޮޑު ޖަލެއް އަޅަން ގައި ރި ނޭކުރެންދޫއެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާުރ އިޢުލާނުކު. އޮތީ

ވަިކ ދިމާލަކަށް  ،އިތުރުން މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެުޓގެ ތެޭރގައި ަވކި ރަށަކަށްފައި ޮއތީ. އޭގެ ލުމަށްފަހު ހުއްޓިވައްޓާ

މުހިންމު  ބޭނުންކުރެިވގެންދާނީބަޖެޓް  .ކުެރިވގެންހުރީ ސެންޓްރެަލއިޒްއި ޓާެގޓްކޮށްފަ ނޫން މުޅި ރާއްޖެއަށް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ  ދެޭކގޮުތގަިއ މި އިތުރުާވ ބައިން ހަމަ އަުޅަގނޑުމެންނާ ، އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާ .ކަންތައްތަކަށް
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އަުޅގަނޑު ހަމަ  ،އިތުރުން އަންނާނެ. މީގެ މިތާތިބި މެންބަރުންގެ ވެސް ހަމަ ދާއިރާތަކަށް ކުރިއެުރން ލިބިގެން

ކޮންމެވެްސ  ގޮތަކަށް.  ސިއްރުހުރީ ވަރަށްއި މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން ބަޖެޓު ބޭނުންކޮށްފަ ،ބޭނުންވޭފާހަގަކޮށްލަން 

ފަ. އެކަމަުކ ދަނޑެއް، އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާއެްއ ޖަހާރޫމެްއ، ކޮންމެވެްސ ރަށަކަށް ލާފާނެ ބޯޅަކަށް ލާފާނެ ކްލާސްރަށަ

ވާލަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަ ،ވާހަކަ ދައްކާއިރު ނެތް. ދެން ބަދަލުދޭއެއް އެތަންތަނެއް ނިމިފަ

ރާއްޖޭަގއި ރަްއޔިތުންެގ  .ދޭންޖެހެނީބަދަލު ހުރީ ގޮތުންނޭ އަުޅގަނޑުމެންއި ތިބޭފުޅުން ކަންަތއްތައް ކޮށްފަ ވަނީ،ބޭނުން

ނޫނިއްޔާ ސަުރކާރުން ދޭންޖެހޭ އެހެން އި ައޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ބައެއް ކަންަތއްތައް ހުްއޓުވަން.ރާއްޖޭގެ ަޙއްޤުގަ 

އަދި  .ދުކުރަންހުރި ބަޖެޓަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީ ހުށަހަޅާފައިީވމާ، އަޅުގަނޑު ެވސް ބަދަލު މާ ބޮޑުވެގެން އާދޭ. 

ކެއް ތެރޭަގއި އެބަހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މަޝްރޫޢުތަ ގެރުއިތުރުން އަުޅގަނޑުމެންގެ  ދާއިރާއަށް މިއަހައޭގެ 

ކުުމންދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ  ،ރަށް ނޭކުރެންދޫފުރަތަމަ ފަހަ ،ތެޭރގަިއ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންއޭގެ .ފެށިފަ

ވެސް އެބަހުިރ  އިގަމަކުނުދޫ ،އިތުރުންނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު މި އަހަރު ފެށިގެންދާނެ. އޭގެ !ކުރައްވާތިމާފު .މަޝްރޫޢު

ްސ ތެރެއިން ވެ އިތުރުން މި އަްނނަ އަހަރުގައި އެިޑޔުކޭޝަން ސިސްޓަމު. ޭއގެ ސްލިްޕވޭެއއް އަޅަން އިބަޖެޓުކުރެވިފަ

ހެދިފަ. ވީމާ، އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުަރނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް،  މި ދެންނެވި ތިން ރަށަށް ބަޖެޓުތަކެއްއެބަހުރި ހަމަ 

އޮްތ ކުރިއަށް  ،މިންަވރު ލިބިގޮސް އްޤުފައިވާ މިންވަރުގެ ެތރެއިން އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާިއރާއަށް ވެސް ޙަހުށަހެޅި

ކަމަށް. ވަރަށް ޮބޑަށް ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ދާނެ ްށ ފާަގތި ދުވަސްތަަކކަށް ެވގެންދުވަސްތަކަީކ ރާއްޖެއަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .ޝާހިދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ފުނަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހިދުމުޙައްމަދު ޝާފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހަދަން  2019ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ 

އޮތް ސަުރކާަރށް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރަށް.  ރުއޭ ރު މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްަޔތު އޮތީ،ވަނަ އަހަރުކަްނ. އޭ 2018ފެށުނީ 

 ހަދަމުންދިޔައިރުގައި އޭގެ އަދަދުތައް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީމާ  ގެ ބަޖެޓުވަނަ ައހަރު 2019ފުޅުން އެ ބޭ

 ދެއް ޞަޤްގެ ފަހުޮކޅުގަިއ އޮންަނ ރިޔާީސ އިންިތޚާބު ކާމިޔާބުކުެރއްވުްނ ެއއީ އެ ބޭފުޅުންެގ މަ 2018އިނގޭ  އެބަ

ކުދި އަދަދުތައް އޮތް. އެކަީށގެންނުވާ ކުދި އެބަން ޑުމެންނަށް ފެންނަައޅުގަނ ކަމަށް ބަލައިގެން ބަޖެޓް ހެއްދެވިކަން

މިލިއަން،  ބަެއއް ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާއަށް އެއް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގިއ ހިމަނާފައިހުރިކަން އިނގޭ. އެގޮތަށްބޮޑެތި

  ބޭފުޅުންރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް އެ ޖަހަނީ ގިނަ ރަށް ކުދި އަދަދުތަްއ މި، މިވަރުެގ ކުދިމިލިއަން ހަދަން ދޮޅުބަނދަރު
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ކަމަށް ދަޅަދެއްކުމުގެ ގޮތުން. ދިވެހިންގެ ނަސީުބ  ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަން އޭުރ އޮތް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ

ރު އޮްތ ސަރުކާަރކަށް ސީ އިންތިޚާބު އޭވަަނ އަހަރު އޮތް ިރޔާ 2018އެުކގައި  މަތްފުޅާޙު ެގ ހެޔޮ ރަهللاރަނގަޅުކަމުން 

ހުރި  ބު ވަރަށް ރަނގަޅު. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، އާ ސަރުކާރުން ވެވަަޑިއގެންފައިއް ނުވި. ދިވެހިންގެ ނަސީކާމިޔާބެ

އޮތް ސަރުކާރަށް  ރުވަނަ އަހަރު އޮތް އިންިތޚާބު އޭ 2018 ،ރު ޮއތް މި ދެންނެވި ބަޖެޓަށްދުތަކުގެ މަްއޗަށް އޭޢުވަ

ހުރި  ހޭ. މި ދެންނެވި ކުދިކުދި އަދަދުތައް ޖަހާފައިޖެންބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ހެދި ބަޖެޓަށް ކަމަށް ބަލަިއގެން  މިޔާބުވާނެކާ

ހުރި ކަންކަމުގެ ބަދަުލގެ  އިތުރުްނ އޭރު އޮތް ސަުރކާރުން ކޮށްަފއިބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ފައިާސ ބޭނުންވޭ. އަދި އޭގެ 

 ހެލްތު ސެކްޓަރ ،އިތުރުންަބ އިނގޭ. ޭއގެްއ ދޭންޖެހޭކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެގޮތުަގއި ވެސް ެއއްޗެހިތަކެ 

ހާ އްބިލިއަނެ ގާްތގަނޑަކަށް  ދެ ށްވަނަ އަަހރު ވެސް އާސަންދައަ 2018އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ  ؛ވަރުގަަދކުރުމަށް

 ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ކްޓަރ ބަލިކަށިވީމާ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި އެަބއޮތް. އެއިން މި އެނގެނީ ާރއްޖޭެގ ހެލްތު ސެ

 ،ާރއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ނިޒާމު ވަުރަގދަކުރެިވގެން. އެހެންކަމުން ،ވާކަން. އެކަން ހުްއޓުވެން އޮތީމީހުންގެ އަދަދު އިތުރު 

 ކޮންމެހެން ފާސް ހޮސްޕިޓަލެއް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގައި އިތުރުކުެރވޭ ބަިއަގއި ހިމެނޭ. އެއީ

އިތުުރެވގެންދާ ބައި އެހެން ހޮސްޕިޓަލްތައް  ގޮތުގައިދައިގެ ބަޖެޓަށް ބޭކާރު ކަމެއް. މިދެންނެވި އާސަން ކުރަންޖެހޭ

އަދަދެއް  ވުރެން ަލފާކުރި ވަރަށް ކުރި ،އެޅުނީމާ މަދުވާނެ. ހަމަ ެއގޮތަށް ާއ ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތުގެ ތެެރއިން

ށްޓަަކއި ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަ ވެހިސްތާއަށް ބައެއް އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އެއީ ދިއިތުރުވާތީ ސްކޫލު ކުދިްނގެ ނާ

 ،ކަރުން ނާރު ނަންަގވައި  ،ރައްޔިތުން މިއަދު ގަޫބލުކުރޭ. ވަރަށް އަޑުހަރުކޮށް  ކަމަށް ެއންމެ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

އަރާ ހަޔާތުެގ ށްހިތަ ދެނީއޭ. އަުޅގަނޑުދެނީއޭ، ބަދަލުދެނީއޭ، ަބދަލުބަދަލު، ވިދާުޅވޭ މިނަން ހުޅުއްަވއިންއަނގަފުޅު ތަ

ނޫންތޯ ކުރައްވާނީ. ބޭފުޅުްނ ތަޢުރީފު އެ ށްމި ސަރުކާރަ ،ނަމަ ނޫންއެހެންނެތީބާަވއޭ.  ގެކަންފުޅެއް ވެސް މި ބޭފުޅުން 

ވާހަކަތައް ދިވެިހ ބޭފުޅުން އެ ދަްއކަވާ ދޮގު  އެ ،ގަްނނަވާހީފުޅުވެވަަޑއިމާފަރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް 

 ދުވާލު ގާނޫނުަތކާ އޭރުަގއި ހުރި ބަެއއް ެއގްރިމަންޓްތައް ކަނޑައެިޅގެން ރޯމާ !ރައްޔިތުންނަކަށް ހަމަ ނޭނގެޭއ. ބައްލަވާ

ބޮޑު  .ުގޅިަވޑަިއގަންނަވަނީ އެ ކޮމްޕެނީަތކާ ރު ެވއްޓުނީމާެދން މި ހައްދަވާ ގޮަތކީ ސަުރކާ އި،ލުކުރައްވަ ތިޚިލާފަށް ބާ

މަނިކުފާނު އޭތި ތިމަން ،އެޅޭެނ ކަމަށް ވަޑަިއގެން މި ވިދާޅުވަނީބަދަލުގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭ ފައިސާއިން ބައި ،ށްމުސާރައަ

ބޭފުޅުްނ  ހި ަސރުކާރުން ޖެހޭނީ ބަދަލުދޭށޭ. ކީއްކުރަންތޯ މިޚިލާފަށޭ. އެހެންވީމާ، ދިވެ ލުކުރީ ގާނޫނުތަކާތިބާ

ކަުމގެ ނެތްމިއީ ަހޔާތުގެ ކަންފުޅެއް  ؟ށް ިނކުމެަވޑަިއގެން އުުޅްއވަނީީކްއކުރަންތޯ މަގުމައްޗަ ؟ނުއޮރިޔާން ިނވާކުރަނީއު

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެން هللا . މި ބޭފުޅުން އަުޅަގނޑު ހިތުން ޖަވާބުދާރީކުރުަވންޖެހޭނެ. މިކަން އިންތިހާ

 އޮތް. އެ އެބަފައި ެރވިަހވާލުކު ބަަޔކާނަދޫަގއި ެއއަރޕޯެޓއް ެއޅުމުގެ މަސަްއކަތް ފު ގެރާ ދާއި ކުރާނަން. އަުޅގަނުޑގެ

. ެއައރޕޯޓް ހަވާލުކުރަން ފުރަތަމަ ންލިއިލަސްކަމުން އެކަން ނުނިމިގެން އަުޅގަނުޑ ކުޑަކުަޑކޮށް ބަލަ ލިމީހުންގެ ދުވެ

މިދެންނެވީ ސަރުކާރުގެ ކޮންމެެވސް ؛ ފައިސާއިން ހަވާލުކުަރއްވާ ފަރާތަށްސަރުކާރުން ދޭ  ،އެއްބަސްވެވުނީ  މީހުންނާ އެ
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ބޭފުޅުންނަށް  ޮގސް، މިއަދު އެބޭފުޅުންގެ ޕްރޮފިޓް ގެއްލި  އެ ދެްއވި ަފއިސާއިން އެ ޮގތަށް.  ބައި އެޅޭޅަފުޅަކަށް ބައިކު ބޭ

ޓް ނިންމާނެ ފައިސާ ވެސް މީަގިއ ޖެހޭ މިދެންނެވި އެއަރޕޯން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަވިގެ އެ އުޅެނީ އެކަން ނުކުރެ 

ޅު އަތޮ ލ. ؛ކުރެްއވިްއޔާ ކުރާނަން. އޭރުގައި ފުނަދޫގައި ެއިޅފައި އޮތް ތާރުއިރާދަهللا ހިމަނަން. އެކަން އަޅުގަނޑުެމން 

އެޅުުމެގ ތާރު ،ނާޅާ، ފެނުގެ މަސައްކަތް ނުކޮށް ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ވިާދޅުވެއްޖެ އެކަން ކުރެްއވި ޮގތް. ފެން

 ،ެއޅުމާހޮޅި ،ނެގުމާއިތާރު ؛ެޖހޭއެބަން އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ އަނެއްކާ އެ ތާރުތައް ނަގަން. އެކަމަށް ެވސް ސަބަބު

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ هللا  ކުއެަކމަބޭކާރު އެތައް ަފއިާސއެްއ އަނެްއކާެވސް ދިަޔއީ. އަނެއްާކ ތާރުއެޅުްނ ހިމަނަން. 

ކްލާސްރޫމް.  16ޕަސް ހޯލަކާއި ނަދޫގައި ެއޅިފައި ހުންނާނެ މަލްޓިޕާ އެކަން ކުރާނަން. ދެން އޮތީ ފު އަޅުގަނޑުމެން 

ބާރަ މިލިއަން ރުފިޔާ އަނެއްކާ މި ޖެހެނީ ދިހަ ،ށް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ެހދި ތަންތިރީހަކަޑަކަށް ގާތްގަނ

އްޔާ ެއކަން ވެްސ އިރާދަކުރެއްވި هللا ތެރޭަގިއ ޚަރަދުކޮށްގެން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަން.  އަހަރެއްހާ ދުވަސް

ޖެހޭ ހިމަނާފައި އޮތް އަދަދު ކުޑަކަމުން، އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ށްއަމާއުނގޫދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާއަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން. 

ފަށާނަން. ޅައިމަުގގެ ބަނދަރާިއ  އަހަރު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ މަޝްރޫޢު ވެސް މިهللا އެކަމަށް ވެސް ބަލަން. 

މަަސއްކަތް ވެސް އެ ޮބޑުކޮށް، އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ އެކަށީގެްނވާ އަދަދުތަކަށް هللا ލް ދަނޑުގެ މަސައްކަްތ ވެސް ފުޓްސަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ هللا ްއދު ހަ ދޫގެ ގިރާ ސަރަ، މާއުނގޫޅައިަމގު ؛އްދާހަގިރާ ސަރަ ފުނަދޫގެ. ންފަށާނައަހަރު  މި

ށް ކުރަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ސަރުކާރުން ފަށަިއަގންނާނެ. އެކަންކަން ެއގޮތަ އްކަތް ދާދި ައަވހަށް މިހެދުމުގެ މަސަ

 ން.ޖެހޭ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ިޒޔާދު ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ސަބަބެްއ އިތުރުކުރާ އިުތރުކުރުމަ ށްޓަބަޖެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކަމެއް. ެދކަމެއް މީަގއި އެބަ ފާހަގަކޮށްެލވޭ. ބަޖެޓަްށ  އުފާވާ ވަރަށް އަުޅގަނޑު އަިދ ނެތިއެއް ނޫން. މިީއ 

ރާ ތާއީުދ އަޅުގަނޑަށް ެއއަށް ކު ،ހުރެކަން މީގައި ވަަރށް ސާފު ބަހުން އޮތީމާ އިތުުރކުރުމަކީ ކޮން ސަބަބަކާއިތުރުކުރާ

ޓަކައި ސަރުާކރަށާއި މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ގެނެސްދިން ކަމަށް ،ފުރިހަމަކޮށްވަކިން ބޮުޑވޭ. މިފަދަ ގޮތަކަށް މިކަން އަދި 

ހޮސްޕިޓަލް  5ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ  1.7ވެސް ދަންނަަވން. އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓަށް މި އިތުރުކުރަނީ  ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ،އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް އަގުހެޔޮކުރުމަާށއި ،ލޯނަށާއި މަތީ ތަޢުލީމަށް ދޭ ،އި ގެ ނާސްތާއާދަރިވަރުން  ،ޅުމަށާއިއެ

ން އިބިލިއަން ރުފިޔާ. މިީއ މި 1.7ދިނުމަށް. މި ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން މި އިތުކުރަނީ  ލޯނު އެސް.އެމް.އީ
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ކަނަޑއަޅާފައި ހުިރ އަހަރު ކުރަން  މިގައި ތުގެ ބަޖެޓު އިތުރުން ަދއުލަގެކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް. މީ އަޅުގަނޑުމެން 

އިތުރަްށ ފައިސާ ބޭނުންވޭ. ެއވެްސ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ެވސް  ނިންމުމަށްއްތައް ކަންތަ

. ރުފިޔާމިލިއަން  1މަށް މިލިައން ރުފިޔާ. މަސްމާރުކޭޓެއް ެއޅު 2 ތީއެޅުމަށް އޮަވއިކަރަޫދގައި ަނރުދަމާ ،ލަކަށްސާމި

ލެވުން އެއީ ވުމަށްވުެރ ނުވުން ގާްތ އިނިންމަ ނަރުދަމާއެއް ންއިމިިލއަން ރުފިޔާ 2 ކަހަލަ ބޮޑު ރަެށްއގައި ވަިއކަރަދޫ

ީއ ބަޖެޓުަގއި ހުރި އެަވޢުދެއް  ގެމި ސަރުކާރު ،ުޅގަނޑުމެންނަށްއަ ނުލާ ހެދިފައި އޮތް ބަޖެޓަކަށްއިބަލަ ށް ތަކަމެއް. މިގޮ

ހެދުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ނުލާ ލައިރު ނިމޭއިރު ނިންމައިދޭނަމޭ. ނެއްލައިދޫގެ ބަނދަރު ހަމަ މިގޮތަށް ބަ އަހަ މި ،ތައް ކަންތައް

 އޮތީ އޮޑިދޯނިފަހަރުވެސް  ފަަހރު ފުންކޮށްފި. އަނެްއކާ މިައދު މިއަހަރު އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ެވސް ެއއް

 ވެސް މަރާމާތުކުރެވި، ވަރަށް ައވަހަށް އެ ބަނދަރު ،ންެދނީންކަޤީއުނދަޫގވަރަްށ. އަުޅގަނޑުމެން ޔަ އުޅެންނިކުމެވަދެ

ބަޖެޓުގައި ހުރި. ނެއްލައިދޫ  ،ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮްށދޭނަމޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް ކުރާ ކަންތައްަތއް

މަލީ މަސައްކަތް ޢަވަހަށް ަދނޑު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ވަރަްށ އަޅަސޮިއކުރެވިފަ. ފުޓްބޯ ވަނީ މިހާރުސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމް 

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު   އަުޅގަނުޑމެން މިންމުކުރަޒުފެށޭނެ. ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންަތއް ތަންފީ

 މި ުޅގަނޑުމެންނަށްއި އަަބޔަށް ދިޔަިއރުގަ އެއް ޅަބައިކު އުޅެނީ. ބަޖެުޓގެ ދެ މިނޫން ފަހަރުގަިއ ވެސް  އްހުސްވެގެނެ 

 މި  ގެންނަ އިތުރުކުރުމެއް  ދާނެތީނުނިމި ކަންތައްތައް ޖެޓުގެ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުކޮށްފަިއ ހުރި ފެންނަނީ މި ބަ

 ވެސް ވަރަށް ައވަހަށް  މަަސއްކަތް ޮއތް. ސްކޫލުގެއިތުރުކުރުމަކީ. ކުރިނބީަގިއ ވެސް ނަރުދަމާ އެބަ

ތާ ތެރޭަގިއ ހަފުމި  ،މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށްކްލާސްޫރމް މިހާރު  12 ގެ އިަކރަދޫ ސްކޫލްދާނެ. ވަ އިޢުލާނުކުރެިވގެން

ލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. ޒުވާނުންގެ މަރުަކޒު ވެސް ވަރަށް ައވަހަށް މަސައްކަްތ ޢުކުެރވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް މައެޯވޑް

 ދޭ ބަދަލު .ކުރޭ ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެބަ ޝަކުވާަތކެއްފެށޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރާ ވާހަކަ ދެްއކީމާ އި

ދީފަ. އަުޅގަނޑު  ލިއަންމި 40 އޮތްއެބަ ނޫންތާ. ޖީ.އެމް.ާއރަށް އެކަނި ވެސް ޏެއްވާހަކަ. ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެން އެކަން

ވަރެްއކަން އަުޅގަނޑަށް މިީއ ކިހާބިލިއަން.  1.7 އިތުރުކުރަން މި ކިޔަނީ ށްއަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓަ ،ކަމަކީ  ެނއްއުފާވާ އަ

މިދިޔަ ވެރިކަުމގަިއ އެްނމެ ބޭފުޅަކު ެއކަނި ޖީބަށްލި  ،ސަބަަބކީ ޑު އެންމެ އުފާވަނީ.ކުރެވޭތީ އަުޅަގނމިއަދު އަންދާޒާ 

 ،ހޮސްޕިޓަލް އެޅިފައި 5މި ބިލިއަނުން  1.7ބިލިއަން.  1.2ގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ. އޭރު ،ބިލިއަން 1.2

މި ހުރިހާ ކަމެއް  އި،ދެވިފަ ، އެްސ.އެމް.އީ ލޯނުގުެހޔޮވެފައި އުދުހުންތަކުގެ އަ  ތެރޭގެއެ ، ލޯނު ދީފައިންނަށްދަރިވަރު

 5އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ ރާއްޖޭގެ . ބިލިއަން އެްނމެ ބޭފުޅަކު 1.2އެބަވޭ ިމވަރުގެ ަފއިސާއިން. އެ 

 މެ ރުގަިއ ރާއްޖެ ދުށް އެންކުރިއި ވެިރކަން މިސްޓަކު އިކޮނޮވާހަކަ. އެ ބުނާ  އަޅާހޮސްޕިަޓލް  5އްދެްއގައި ހަސަރަ

ބިިލއަން ިއއްޒަތްތެިރ  1.5 ިޚޔާނާތަށް ވެސް އެންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ  ގައި ވެސްޒަމާން ކަމަށް ބުނާ ޒަމާނު ތަރައްޤީ

 ކަށްހުރިހާ ކަމައިތުރުން މި ހޮސްޕިޓަލް މި އަޅަނީ. ޭއގެ  5ބިލިއަން. އަުޅގަނޑުމެން  2.2ެގ ައގަކީ ރައީސް. ހޮސްޕިޓަލު

 މެން ބިލިއަން. އަޅުގަނޑު 1.7އެްއކޮށް   ނުނިންމާ ހުރި ހުރިހާ ކަންކަމަކާޭބފުޅުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި އެ
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ރު އެބަ އިނގޭ. މިއީ ހޮސްޕިޓަލެއް ނިންމާއިރު މިހާކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިސާބު  ،މިސްޓަކަށް ނުިވޔަސްއިކޮނޮ

ރީ. ހެން އެހުރި ހޮސްޕިޓަލް. މާލެއިން ފެންނައެ. ެއއީ 1.5 ކަުޓ، ެއއީ މި ކިޔަނީ.އަުޅގަނުޑމެން  ޚިޔާނާތުގެ އަދަދު 

އުޅެނީ. އަޅުގަނޑަްށ  ވަރަށް ރީތި. އެއީ ތެދުފުޅެއް، ވަރަށް ރީތި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޮސްޕިޓަލް ހަޑިވެގެނެއް ނޫން މި 

ެއވަރަށް ހުންނާތީ  ހަދާ އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަުރގެ ގެ ނަށްމިޖެހިގެން އެ އުސް އެ ހޮސްޕިޓަލާހަޑީ 

ވަރަށް ރީތި. އެކަމަކު އެ  ދީން ހަދައިދޭ މިސްކިތްޢޫންނަށް ވަރަށް ރީތި ސަމެގަނޑުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަޑީ. އަޅި 

އޭަނގެ ޅިޔަުނގެ ހޮޓާ ފެންނާތީ  . އެއަްށވުރެ އުސްރައީސް ޔާމީންގެ ގެ ައދިއެްއވަރަށް ފެންނަ  މިސްކިތާ

ނޫން  ެނއްޓަލް ހަޑިވެގެން، ހޮސްޕިނެއް ދައްކަނީ. ިމސްކިތް ހަޑިެވގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ހަޑިާވ ވާހަކަ މި

ސް ގެ ވާހަކަ. ަރއީޓަލުޕިއޮތީ ހޮސްޕިޓަލް، ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސް ވެސް ރީތި. ދެން މި އުޅެނީ. ްބރިޖު މި ގަނޑުމެންއަޅު

އެ  !ވާތިއް ފުކުރަމާ ؛ގޯްސވާނެ. އެ ހޮްސޕިޓަލް އޭ ބުެނފިއްޔާނިންމަނު އް. އޮތް ޮހސްޕިޓަލެޔާމީން ނިންމާފައި

 ިއ،ލާފައިބަޔަކަށް ވިްއކަ އިްނޑިއާ ،އެނދު 30 މަ ލެްއ ނިމުނީއެނުދގެ ހޮސްޕިޓަ 50އެހެން. ހޮސްޕިޓަލް ވެސް އޮތީ 

ހިސާބުން ހޮސްޕިޓަލްގެ ވާހަކަ  ހޮސްޕިޓަލް. އެ ކުޅުދުއްފުށީ ށްވާނެކްލިނިކަށްވުރެ ހާލު ދަރަށުގައި ހުރި  ންއަޅުގަނޑުމެ

އުޅެނީ. އެއަރޕޯޓް  މިއަުޅގަނޑު ކިޔަން  ، ެއއަރޕޯޓް. ރަީއސް ޔާމީން ނިންމާލަދިން އެއަރޕޯޓްގެ ވާހަކަަފއިބާއްވާ

ހުން ލަފާ މީ ،އަަޅިއފިން. ފުރާ އްމިނަލެޓާ އަޅުގަނޑުެމން އެތާރައީސް ޔާމީން ނިންމާފައި ދިޔަ ފަހުން 

ގޮާތިއ  އަށް ޓިކެްޓ ގެެނވޭނެލާނެ ތަނެއް ހަަދއިފި. ެޗކިން ހެދޭނެ ގޮތެްއ ހަދައިފި. ފުރަން ބޭނުންވާ މީހާށްބޯހިޔާވަހިކޮ

 މީހުން ދާދި ކުޅުދުއްފުށީތާރުގަނުޑ.  ިވއްކޭނެ ގޮތް އެތާނަގއި ހަދައިފި. ދެން ެއއަރޕޯޓުަގއި ހަމައެކަނި އޮތީ ޓިކެޓް

އެަތްއ އެތައްހުރި  އެ ެއއަރޕޯޓް. ެއގޮތަށް ިނންމާފައި ވާ ޓްރެކެްއގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރީޖެހެންދެން ދު ފަހަކާ

އޮީތ  އެއަރޕޯޓް އެ އުޅެނީ. ކުޅުުދއްފުށީ އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންވެގެން މިއަޅުގަނުޑމެންނަށް  ހުރީމާޖެކްޓެއް ޕްރޮ

 ނގަުޅާވނެ ކުޅުދުއްފުށީގައި ރަްނވޭރަ އެއަށްވުރެ މާ އޮްތ.އެބަ ްނވޭެއއްރަ ،އިއަޅަ މިނަލެއްޓާ ނިމިފައެއް ނޫންތޯ.

މިއީ މި ފާޑަްށ  ކުޑަވާނެ. ޚަރަދު ވެސް . ނަމަރިމިނަލް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކު ޓާ ލާަފއި، ހަނިމާދޫގެއިއަޅަ

 ،އޮތީ ޖެހެނީ. ދެން މިއެްއޗެހި އިތުުރުކރަން ށްދައުލަުތގެ ބަޖެޓަ ނަށްއަުޅގަނޑުމެން ކޮށްފަިއ ހުރީމާ ތައް ކަންތައް

ެއީއ  ިއ؛ކިޔާ ތިމަންނާގެ ރަށުގަރުލާފައި އެބަނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، އަުޅގަނުޑގެ އަްޚ ވަރަށް ބާ

ބޭފުޅާ އަމިއްލަ މެންަބރެއްގެ ގޮުތގައި މި މަޖިލީހަށް  އެ ،އްވި ނަސީަބކީލެއް. ނައިފަރު ރަްއޔިުތންނަށް މިއަދު ތެދުފުޅެ

. ދީން ހަދިޔާކުރި ދެ މިސްކިތުން އެއް މިސްކިތް ނައިފަރަށް ދެއްވީޢޫންސްފަރ ފީގެ ގޮތުަގއި ސަޓްރާ މާއައި

ގޮތަށް ހޮސްޕިޓަލެއް  ދިގު މުއްދަތަށް ލާރި ދޭ ލިޔާއިން ނެތި އެބަޖެޓުގައި .ދިނީލަހުރާއިން ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅާކަނު

އަހަރު  6ނިންމާލަން އިތުރު  ދަރެއްނބަ ށިފެ ،ދަރެއްނ. އެެވސް ބަޖެޓަކު ނެތް. ދެން ވަޙީދު ހެދި ބައިދިންޅަހަ

 . ވީ މި ބުނާވީ ންމިލިއަން. ނައިފަަރށް ކަންކަ 116ދަރެއް. ނިމުނުއިރު ނމިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަ 84ެއއީ  ގެން.ނަގައި 

. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަީނ ނުވަނީބޭނުންކަންކަން ކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޓްރާންސްފަރ ފީ. އެގޮތަށް  ސަބަބަށް، އެއީ
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ތުންަނށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުރަން. ެއހެންވީމާ، ކުަޑކޮށް ލަްސވާނެ. ރަްއޔި ،ގައި ިލޔެގެްނ، ެއ ފޮތުަގއި އޮްތ ގޮތަށް ފޮތު

އަހަރާ. އަޅުގަނޑުމެން މި  1އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ،ރު ވެރިކަންކޮށްފައި އޮތް ދައުރަކާއި އަހަ 7އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ 

ދަންނަވަނީ.  މި ންކުގެ ވާހަކަ. ކުރުނބީގެ ނަރުދަމާ ނެތޭ ައޅުގަނޑުމެއަހަރު ނުވެ އޮތް ކަންތައްތަ  37ދައްކަނީ 

 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ފެނުންނޭ. ހަދަނީ ނަޖިސްއި މީހުން ފެންވަރަ ވަިއކަރަދޫަގއި ނެތޭ. ނެއްލަިއދޫގައި ނެތޭ. އެ

އޮތީ މިތަނަށް ފެންނަން  ، އެ ތަަރއްޤީ އަިއއްސަ މިށިންދު ދައްކަނީ ނެތް ވާހަކަ. ތަަރްއޤީ ޒަމާނަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ލެވުނީ އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އި ރެވޭ ހަމަ އެއްތަނެއް ވެސް ެނތް. އެ ވެރިކަުމގައި ނިންމަރީޓް ެއކަނި. ބޭނުންކުކޮންކް

ޖެހިގެން ގިަނ ފަހަރު ނިމެނީ ެލވުނީ. ެއވެްސ މައްސަލައިންމަނިގަނޑު އެކަނި ޖަހާ ޑިގު  ރު ދޫވެީހގައިދަންވަ

. އަުޅަގނޑު އެތަނަށް ކުޅެންދާތީީކ ނޫން. މިއީ ކަން އޮތް މިްނވަރަކީ. އަުޅގަނޑު ވަރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނަން އޮތީމާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެެވސް އެްއޗެްއ ފެން ،ވޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް ކެތްކޮށްފިން އެއްެޗއް ނުބެނެ

ސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ރައީފަހަރު  ހޭތީ ބުނެލީ. އަދިވެސް އެއްނެލެންޖެބު

 ޞާލިްޙ މިސްޓަކާއިމިއަދު ރައްޔިތުންނަށް މި ފެންނަނީ އިކޮނޮނިންމާލަނީ.  އަޅުގަނޑު ،ދަންނަވަމުން ޝުކުރު

 ްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ރައީސަކާ ހުރި ތަފާތު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރި

 

 ން މު ން ނި
 

  :ންކަދެްއެކވުތުން ވާހަރިޔާސަ

 27ޖަލްސާ ނިމުނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނާނީ  ގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން 

 ކުރާ މާލަމުގައި. ރޭ މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މި ،ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ވާ އަްނގާރަ 2019 އޯގަްސޓު
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