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  )މަސީޙް މުަޙއްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިީލުހގެ ރައީސް ޢަބްދުރި(

 

   ދުޢާ .1

 

  :ކަދެއްކެވުންވާހަ ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهالة والّسحیم، الحمد هللا والّصحمن الّربسم اهللا الّر

  .ފެށުނީ

  

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 23ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޟިުރވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  މި

 

 ން ލާނުކުރު ވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުދު .3

  

    :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. 3 ޑާ އައިޓަމްއެޖެން

  . 2014/03/22/އޖ: އެޖެންޑާ ނަންބަރު. އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން - 3.1

  

  .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ރިޔާސަުތން އަންގާ އެންގުން . 4 އިޓަމްޑާ އައެޖެން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަްބ ގައި  10:00 .މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް - 4.1

   .2މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި ގައި  11:15 .3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

  

  .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 5
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ކުން ުހށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަ. 5އައިޓަމް އެޖެންޑާ 

މެންބަރުން  2މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ، އެ  2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންނަރުންގެ ތެރެއިން  - 5.1

) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  4ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  އިލެކްޝަންސް، 2008/8ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމި

ގައި ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނަށް ވަނީ  2014ނޮވެމްބަރު  29މި ރިޕޯޓް . ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވައިދެއްވާނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ . ފޮނުވިފަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ . ރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ތުލުްސދޫ ދާއި

  .ފުރުަޞތު އަރުވަން

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ޤާމު ހުސްވެފައިވާތީވެ މެންބަރެއްގެ މަ 2މި ރިޕޯޓަކީ މި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  .`

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ، 2008/8މަޤާމަށް މެންބަރުން ަޢއްޔަންކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  2އެ 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ރައްޔިތުންގެ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  4

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރުމަށްފަުހ، އެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  171 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

 19ވަނަ ދައުރުގެ  3ގައި އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  2014ނޮވެމްބަރު  26ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ަޓކައި 

ބެހޭ ކޮމިޓީން ފޮނުވުމާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ  ވަނަ ޖަލްސާއިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައަްތކާ

ނޑު މި ހުށަހަޅާލަނީ މި މައްސަލަ، މިކަންތަްއތައް ދިރާސާކުރުމަށް ! އާދެ. ދިރާސާކޮށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަޅުގަ

ނޮވެމްބަރު  29ދިރާސާކޮށް  ޓަކައި މިނިވަން މުއައްސަސަާތކުގެ ކަންތައްތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީއްަށ ފޮނުވުމަްށަފހު އެ ނަންތައް 

! އާދެ . ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޓީން މިވަނީ މި މައްސަލަ ނިންމާފަ 17ގައި އެ ކޮމިޓީން  2014

ވަނަ  5އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އެ ޤާނޫނު، މި ދެންނެވި ޤާނޫނުގެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

ގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހުން ގައިގާ ހުންނަްނޖެހޭ ކަަމށް ަބޔާންކްޮށފައިވާ މާއްދާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު

ސިފަތައް ހުރިތޯ ބަލައި އަދި އެޕްލިކޭޝާން ފޯމާއެކު އަދި ކުށުގެ ރެކޯޑްސްތައް ވެސް ސާފުކުރުަމށްފަހު އަދި 

ނޑަ ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ އެކަން ސާފުކޮށް ިނންމެވުމާއެކީގައި އެ ކަ އެޅިފައިވާ ގޮތަށް އިންޓަރވިއުކޮށް އެ ކަ

ބޭބޭފުޅުން ަތޢުލީމީ ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނާއި، އަދި ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަންތީގެ ތަުޖރިބާ އާއި، 
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ނޑިތަކާއި، އަދި ޤާބިލުކަމާއި، ުހނަރާއި، ލީޑަރޝިޕް އަދި އިންޓަވިއު، ޕްރަޒެންޓޭޝަން  ނޑުދަ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ލަ

ނަޒާޙަތްތެރިކަމާމެދުގައި މާކްސް ދެވިގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ބޭފުޅުން އަދި ލިބިގެންވާ  އަދި

އަދި . ގަޮތށް ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތަށް މާކްްސތައް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެ 

މިގޮތުގެ ! އާދެ. ފުޅުންގެ ނަންތައް ވެސް މާކްސްތައް ވެސް މީގައި ހިމެނިފައިވާނެނަންތައް ުހށަހެޅިފައިވާ އެހެނެިހން ބޭ

ނޑު މިއަދު މި ރިޕޯޓް އިެލކްޝަންސް ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  މެންބަރެއްގެ މަޤާމު  2މަތިން އަޅުގަ

އްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ހުސްވެފައިވާތީ، އިސްވެ ދެންނެވިފަދައިން މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް މިނިވަން މުއަ

ގެ ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  171ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިާޢޔަތްކޮށްދެއްވުން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޝުކުރިއްޔާ . ދަށުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަާކ ބޭެހ ކޮިމޓީން މި ރިޕޯްޓ މި މަޖިލީހްަށ ުހަށހަޅައިފިން

  .ވި ފުރުޞަތައްދެއް

  

  : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މި ފުރުަޞތުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު

އެުކ ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރަށާއި ނާއިބު މުޤައްރިރަށާއި އަދި ޢިއްޒްަތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އަދި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރު ދަންވަން

މިނިޓުގެ ބަޙުސްގެ ވަގުތު  30މި އައިޓަމުގެ ދަށުން ޖުމްލަ . މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން 

މިނިޓު އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ނިސްަބްތނުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރށް  5އަކަށް ވެސް އޮންނަނީ ސިޔާސީ ކޮންމެ ޕާޓީ

ނޑު ފުރުޞަތު ުހޅުވާލަން . މިނިޓު 5ވެސް  ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ) ވަގުތުޮކޅަަކްށފަހު . (އަޅުގަ އަޅުގަ

  .ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

  

  :ވަާހކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު  އިރާގެދާ މެދުހެންވޭރު

މެންބަރަކު މަޤާމު  2އިލެކްޝަންސް ކޮިމޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް

މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުމަށް ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ފޮނުވި ނަންފުޅުތައް  2ހުސްވެފައިވާތީވެ، އެ ހުސްެވފައިވާ 

ނޑު ދެކޭ ގޮތް ދަންނަވާލާނަން ދި ޙަޤީޤަތުގައި މިކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑަްށ . ރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީން ފޮނުވި ރިޕޯޓާ މެދު އަޅުގަ

ޕީން ެފށުނީއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެން .ޑީ .އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އެމް. ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އޮޅުންއަރާފައި އޮތް ކަމެއް

ނޑުމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެމޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  އޭރުގައި ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައަކީ  2އަޅުގަ

މެންބަރަކު ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުަތކާ ިޚލަާފށް ވަކިކުިރ ވަކިކުރުްނ  2މެންބަރަކު، އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުގެ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާކަމެއް ނޫނޭ ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް އެ ވާހަަކ ދަ . އެއީ އަޅުގަ އްކަމުންދިޔައިން އެކަމާއި އަޅުގަ
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ޕީން އެކަނަްތކާއި އިޙްތިޖާޖުކުރަމުންދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންގެ .ޑީ .އެމް . ޕީން އިޙްތިޖާޖުކުރަމުންދިޔައިން .ޑީ .އެމް 

އިޙްސާސް ދަންނަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީން ބޭރުން އެކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެްތ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ މަޖިލިސްގެ ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން . ށް ދެކިގެންކަމަ . ދެން އަޅުގަ

އެއީ މަޖިލީހުން އެ ނަންފުޅު އޭރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ނިންމި ނިންމުމާއެކު ޙަޤީޤަތުގައި މިކޮޅަށް 

އް ކުރިއަށްގެންދިއުމްަށ މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ހަުށހަޅައިގެން އެކަނަްތއްތަ

ޕީން އިދިކޮޅު ހަދަމުން ދިއުމާއެކު މަޖިލިސްގެ ރައީސް ވެސް އެކަމަކީ .ޑީ.އަޅުގަނޑުމެން އެކަންތައްތައް އެމް

ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް ޤާނޫނުަތާކ ޚިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ 

. ންމަވާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް މަޖިލިސްގެ ރައީސް ވެސް ޤަބޫލުކުރައްވާ އެކަންތައްތައް ކުރިއަށް ނުގެންދަވާ ނި

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ ބޭފުޅުންގެ މުއްދަތް ހަމަވަެފއިވާތީވެ ނަންފުޅު އައިސްގެން މިކަންތައްތައް ކުރާތީެވ 

ޢިއްޒަތްތެިރ . ނަވަން ޝުކުރު ވެސް އަދާކޮށްލަން ބޭނުން ރައީސަށްއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެކަމާއި އުފާވާ ވާހަކަ ދަން

ނޑުމެން  ރައީސް، ޙަޤީޤަތަކީ ވެސް ުސޕްރީމް ކޯޓުން އޭރުގައި އެ ކުރި ކަމަކީ ނުވަތަ އެ ނިންމި ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

މި ނިންމުމެއް ކަމަށް އެންމެ ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އަދި ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަްށ ނިން

ދެން މިހާރު މި ލާ . ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޤަބޫލުކުރި ކުރުމެއް 

މެންބަރުންގެ ދޭތެރޭގައި ނުވަތަ ފަހުން ދިރާސާކުރި ކޮމިީޓން ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކޮށްަފއި ފޮނުވި މެންބަރުންނާއި 

ނޑަށް  ނޑުމެންގެ ކޮމިޓަީތކުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުޮކްށ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ ދަންނަވާލަން ކެރިދާނެ ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ . ދަންނަވާމުންދާ ވާހަކައެއް ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއް ޙަޤީޤަތުގައި ނުކޮށެއް މި އޮންނަނީ

ކޯޓުތަކަްށ ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުމެއް . ަތށް މާ ބޮޑު ބެލުމެއް ނެތްނަންފުޅެއް ފޮނުއްވީތީވެ އެ ަނންފުޅު ހަމަ އެ އޮތް ގޮ 

ނޑުމެންގެ ފްލޯރއާ ހިސާބަށް މި  ފޮނުވާލާފައި ފުލުސް އޮފީހަށް ފޮނުވާލަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ފޮނުވާލާފައި އެއަށްފަހު އަޅުގަ

މައެކަނި މިކަހަލަ ކަމަަކްށ ހަ. ޙަޤީޤަތުގައި އެ ނަންފުޅު އެއަށްވުރެ ފުރިހަަމކްޮށ ދިރާސާކުރެވެންޖެހޭނެ. އަންނަނީ 

ހަމައެކަނި އެހާވަރަށް . ކުރިމަތިލާންވެގެން ޕާޓީއެއްގައި އުޅޭ ފަރާތަަކށް ފުރުަޞތު ނުލިބޭތީ ޕާޓީން ވަކިވީމަ އެ ނިމުނީ

ފައި ކިހާވަރަކަށް ޕާޓީއެއްގައި އިންވޯލްވެފައި ނުވަތަ އެ ޕާޓީއަކާއި އެއްކޮށް މަސައްކަްތޮކށް . ބަލާލުމަކުން އަދި ނުނިމޭނޭ 

ނޑުމެންގެ މި ބުނާ އިންތިޚާބުތައް ހިންގައިދޭން، މިނިވަން އިންތިޚާބުތައް ިހންގައިދޭން  ހުރި ފަރާތްަތކެއްތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލާލަން އެބަޖެހޭ ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން . އަޅުގަނޑުމެން މި ލަނީ ކާިހވަރެއްގެ ބޭފުޅެއްތޯ އަޅުގަ އަޅުގަ

ޅެއް ކޮމިޓީގައި އިންނެވި ކަމުގައި ވިޔަސް އެބަ ބަލާލަންޖެހޭ މާދަމާ އެހެން ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފު

ނޑުމެންގެ މިނިވަން . އެބަ ބަލާލަންޖެހޭ. މަދަމާ އެހެން ސަރުކާރެއް މިތާ އޮވެދާނެ. ޕާޓީއެއްގައި ހުންނަޖެހިދާނެ އަޅުގަ

މިތަނަށް . ނގާ ތަންތަންތޯ އެބަ ބަލާލަންޖެހޭމުއައްސަސާތަކަކީ މިނިވަންކޮްށ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހި

މި ލާ ބޭފުޅުންނަކީ މިތަނުން މި ފާސްކުރާ ނަނަްތކަކީ އެފަަދ މިނިވަންކަމެއް ހުރި އިންޓަރގްރިޓީ ހުރި ބޭފުޅުްނތޯ އެބަ 
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ނޑުމެން ތެރެއިން ހަމައެކަނި ނަމެއް ފޮނުވާލާއިރްަށ ކުއްލިއަކަށް ކޮމިޓީ. ބަލާލަންޖެހޭ ގައި އިނދެފަިއ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  މީނަގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލައެއް ނެތޭ، ފުލުސް އޮފީހުގައި މައްސަލައެއް ނެތޭ ކިޔާލާފައި ބަހައްޓާފައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން  އަޅުގަނޑު އަދިވެސް . ފްލޯރއާ ިހސާބަްށ ގެނެއުމަކީ އެއްގޮތަކްަށ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީތަކުން މިހާރަށްވުރެ އެބަ ނަންފުޅުތަްއ ދިރާސާކުރުމުގައި އެ ހެޔޮ ތަކުރާުރޮކށް ދަންނަވާލާ ނީ އަޅުގަ

މިނިވަން މުއައްސަސާއަކަށްވީަކމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ހެޔޮ ފޮރިން ކޮންމެވެސް ދުނިޔެއްގެ އެހެން ޤައުމަކްަށ ފޮނުވާ 

އޭނާއާ ގުޅުން ހުރި . މި ބަލާ ބެލުމަށްވުރެ އިތުރަށް އެމްބެސެޑަރެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެބަ ބަލާލަންޖެހޭ މިހާރު

ނޑުމެންނަށް ބެލެނީ އެބަ ބަލަންޖެހޭ ހަމައެކަނި މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބަލާފަިއ . ކަންތައްތައް ކިހާވަރަަކށްތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީތަ. ދޫކޮށްލެވޭަކށް ެނތް ނޑު ތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަވާލާނީ އަޅުގަ ކުން މިހާރަށްވުެރ އެހެްނަކމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ލާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކްށ ލާ ފަާރތްތައް  ނޑުމެންގެ، އަޅުގަ ބޮޑަށް އެބަ މިފަދަ މަސައްަކްތކްޮށ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މި މިނިވަންކޮށް މި ޤައުމަށް ފުރިަހމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކަަތްށ 

ނޑު ދެކޭތީވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އިތުރު ބާރެއް ނުވަ ޝުކުރިއްޔާ . ތަ ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިދޭނީ އޭރުން ކަމަށް އަޅުގަ

  .ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  .ށްޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

މެންބަރެއްގެ މަޤާމު  2އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް! އާދެ

ނޑުމެންގެ މަޖި ލީހަށް ލިބިފައިވާ ަނންފުޅުަތކުގެ ތެރެއިން ނަންތެަކއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަްއ ހުސްވެފައިވާތީވެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ރިޕޯޓް ފޮނުއްވާފައި މިއޮތީ ކޮމިޓީެގ  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން އެކަން ކުރައްވައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފަރާތުން ދެންމެ ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާ ޛް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އެވަނީ އަޅުގަ

އަދި މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޕޯޓުން ހަމަ ފެންނަން ެއބައޮތް އެހެން އަހަރުތަެކކޭ . ރިޕޯޓް ުހށަހަޅުއްވައި ދެއްވާފަ

ބޭބޭފުޅުންގެ ވެސް އެއްގޮތަށް އަދި އެހެން ޒަމާނުތަކެކޭ ެވސް އެއްގޮތަށް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްަކްތކުރުމުގައި މި 

. މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނު، މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ 1.2. ގައި ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު 1.1ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އެއީ 

ނޑިތައް . ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް ފަންނީގެ ތަޖުރިބާ ނޑުދަ އެއީ . ޤާބިލުކަމާއި ހުނަރު. ހާސިލުކޮށްފައިވާ ލަ

ޖުމްލަ މި ަހތަރު ނުުކތާގެ މައްޗަށް . ޕްރެޒެންޓޭޝަން، ނަޒާޙަތްތެރިކަން ލީޑަރޝިޕްގެ އިތުރަށް އިންޓަރވިއު އަދި 
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މާކުސް ހިމެނޭހެން މާްކސް ދެއްވާގެން އެ މާކްސްތަުކގެ އަލީގައި އެ ބޭފުޅަކާ އިްނޓަރވިއު ކުރައްވައިގެން އަދި  100

. ހަމައަށް ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓް  ކަމާ ބެހޭ ފަާރތްތަކުން ހޯްއދަވަންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގޮތެއް  އެހެންވީމާ، މި ރިޕޯޓުގެ އަލީގައި އެ ބޭފުޅުން މާކްސް ދެއްވާފައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތް  ތެިރ ނިންމެވުމަށް ފޮނުއްވާފައި މިވާ ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންފުުޅތަކާއި މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ނިންމެވުންތަކާއި އަދި އޭގެ އިތުަރްށ ޕާޓަީތކަށް ިނންމެވުންތަކަްށ 

ނޑުމެން ޝުކުރު ދަންނަަވން ! އާދެ. ވެގެންދާނެ  ނޑުމެންގެ . މި ރިޕޯޓްަށ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަޅުގަ އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރަސްމީ ވިޕް ލައިނު ވެސް ުނކުންނާނެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ  އެހެންވީމާ، . ބައްދަލުވުމަށްފަހުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލެވެން އޮތީ ހަމަ މި ކުރެވެދިޔަ ބުރަ މަސައްކަތަށް އަޅުގަ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި. ޏަކު ނޫންމިނިވަން މުއައްސަސާތަަކށް ވަކި ސިވިލް ސަރވިސް އެކަން. ބަލައިގަންނަމޭ

އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ނޫނީ އަދި އެ ނޫން ދާއިރާއެއްގެ މަސައްކަތްތައް މިގަޮތްށ ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި 

އެ މަޖިލީހަށް މަޖިލީހުގެ . އަދި ކަންތައް އޮންނަންވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ގަޑީގައި ގިނަ އަދަދެއް އޮތް ބަޔަކާއި އަދި ވިސްނުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޤައުމަށް ބަދަލު އަންނަ ހަމަ މިންވަރަކުން 

އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި އެއްވެސް ތާކު މުއައްސަސާއެއް . ކުރިއަށް އަބަދު ވެސް ދާނެ

ނޑުމެން ނެތިާދ . ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ުނތިބޭ އުފެއްދުމަށަްފހު އެގޮތަކަށް ުނވަތަ އެތިބަ ބަޔަކު މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވާނީ މިއީ ހަމަ ދުވަހުގެ އިރުއަރައި އޮއްސި ދުވަސް . ދުވަސް ވެސް އަންނާނެ އެހެންވީމާ، އެގޮތުން އަޅުގަ

ޔާ އެމީހާގެ ބަދަލުގައި މީހަކު މީހަކު ހުސްވެއްޖެއް. ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަށް ހަމަ އަންނަ ބަދަލުތައް މިހިރަ އަންނަނީ

އެ ގޮތްގޮތުން މި ކުރެވޭ މަސައަްކތަށް ޮކމިޓީން ކުރައްވާ މަސައްކަތަްށ ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮމިޓީގެ . ލާންޖެހޭނެ

ޢިއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރު ފުނަޫދ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަކީ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާލަންޖެހޭ 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ މިފަ. ބޭފުޅެއް ދަ ކަންތައްތަްއ އެމަނިކުފާނު ޮކށްލައްވާލެއް ހަމަ ފުރިހަަމކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ނޑުމެން ގިނަ މެންބަރުން ޕީ  އެމްގެ މެންބަރުން .ޕީ .މެންބަރުންނަށް އިތުރަށް އެ މަނިކުފާނު ދެއްވުން އެއީ އަޅުގަ

އެ . ގެންދަވާ ގޮތް ބަރާބަރަށް އެ މަނިކުފާނު ދެއްވާނެ  އެ ކުރިއަށް. ތިއްބެވަނީ ހަމަ މި މަޢުލޫމަތުން ފޯވެފަ

  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާަނށް ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު ޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫއަރުވަނީ އަޅުގަ

  .ށްއިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ
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  :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންަށ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ޓަކަިއ ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .`

ނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ފޮނުވައިދެއްވީތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން މަޖިލީހަށް އަޅު ސަރުކާރަްށ . ގަ

. އަދި މި ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކޮށްެދްއވި ހުރިހާ ބުޭފޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން . ޝުކުރު ދަންނަވަން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުން މިދާ  އެއަށަްފހު އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދައުލަތް ހަމަ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހިރި އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަކީ އެއީ އަޅުގަ

ސީގައި ބުނާ މި ޤާނޫނުއަސާ. މަގުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ މުއައްސަސާތަކެއް

އުސޫލުން ބަލާއިރުގައި މި މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާވެގެންދާނީ އަދި މި ދައުލަތް ރަނގަޅު ގޮތުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ 

ޒިންމާގެ ދަށުން ހެިފހެއްޓިގެންދާނީ އެތަންތަަނށް ހޮވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެއީ ހަމައެކަނި ޕާޓީައށް ނިސްަބތްވާ ޕާޓީއަްށ 

ތަޖުރިބާ ހުރި ޢިލްމީ ާޤބިލު އަދި އެ މަސައްކަަތށް ެއކަށީގެންވާވަރުގެ ހަރުދަނާކަން . ނޫން ލޯޔަލް މީހުންަނށްވެގެނެއް

ނޑުމެންނަށް މިހާަރކު ނޫން މީގެ ުކރީގެ ދުވަސްތަކުގައި ވެސް . ލިބިފައިވާ މީހުންނަށްވެގެން ހިތާމައަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އަޅު  ނޑުމެންނަށް ަހންޑްރެޑް ޕަސެންޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހަމަ އަޅުގަ ގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ބުނާހާ ގޮތަކަށް އެެހން ިޢބާރާތަކުްނ ދަންނަވާނަމަ ކަންތައްަތއް ކުރާ ކަހަަލ ބޭުފޅުން ިމ 

ޤަބޫލުކުރެއްވިޔަސް . މަޤާމުތަަކށް ހޮވުމަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުުޅންނަށް އިސްކަންދެވޭ ކަން

މިގޮތަށް ކަންކަން ކުރާހާހިނދެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ގިނަ . ރެއްވިޔަސް މިކަން އޮތީ މިހެންނުކު

ވަރަށް ރަނގަޅަށް، ވަރަށް ރީިތޮކށް . މީހުން، ގިނަ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަކަށެއް ސީދާވެގެނެއް ނުދާނެ 

ނޑުމެންގެ ޢަމަލުތަްއ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާ ތިެބގެން ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ އެހެން ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ކަންތައް ހަމަ މަގަށް އެޅެން އަދިވެސް އެތަކެއް  މިދަންނަވާ ގޮތަށް ސީދާ ނުވާ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑު ވަކި. އަހަރު ނަގާ  ނޑުމެންނަށް އައިއްސަ ހުރި ނަންތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ ބޭފުޅަކްަށ  މިއަދު ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަ ބޭފުޅުންގެ . އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއްޗެއް ނުދަންނަވާނަން  ނޑަށް އެނގޭ އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ހަންޑްރެޑް ޕަސެންޓް ޔަޤީން މި ނަންތައް ދިރާސާކުރެއްވި . ނަންފުޅުތައް ވެސް މިތާނގައި އެބަހުރި

ނޑު . މިދެންނެވި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެން ކަން ބޭފުޅުން ކުރައްވާފައި މި އޮތީ އެއީ އަޅުގަ

. މާކްސްތަކަށް ބަލާއިރުގައި . ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރަނގަޅްަށ މިކަން ކުރައްވައިފިއްޔާ މިގޮތަކަށް ނޫން މިކަން އޮންނާނީކީ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން ްށ ބައެއް ކޮމިޝަންތަކަށް މެންބަރުން ހޮވަންވެގެން ބައެއް ކޮމިޓީތަކަ. މިކަން އެބަ އޮތް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން  އެބޭފުޅުން އިންޓަރވިއުކުރައްވާފައި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ސުމެއް މާކުސް ދެއްވިތަން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން . އެބައޮތް ބައެއް ބޭފުޅުން އެހެންވީމާ، ކިތަންމެ އަނެއްހެން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

. ކިތަންމެ ރީތިޮކްށ ޢިބާރާްތުކރައްވައި ވިދާޅުވިޔަސް ވެސް މިއީ އެއްގޮތަށް ވެސް ަޤބޫލުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނޫން
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ނޑު މި  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ތަޢުލީމާއި، ަތޖުރިބާ އާއި އަދި އެމީހާގެ ަހރުދަނާކަމާއި، އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެ ދައުލަތުގެ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑިެތ ދަންނަވަނީ އަޅުގަ

އިލެކްޝަންސްތައް ހިންގުމާއި އެކަންކަމުގެ ދޭތެރޭގައި އުފެދޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުުރމަށް މިކަންކަމުގެ ތަޖުރިބާއި 

ވެސް ދުނިޔެވީ ގޮތުން ވެސް އެކަމުގެ  ހުނަރާ އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން ސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން

އަޅުގަނޑު . ޤާބިލުކަން ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއ ހުރި ހަރުދަނާ މީހުން ިމަތންތަނަށް ލުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް

ނޑު އަމިއްލަ އިޙްސާސްކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ . އެއްވެސް ހާލެއްގައި ވަކި ބޭފުޅަކު ވަކި ޕާޓީއަކަށް ދަންނަވާ އެއްޗެއް   އަޅުގަ

މިގަޮތށް ކަންތައް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ  .އެއް މި ދަންނަވަނީ ވާހަކަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމު ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއަށް ވެްސ  ނޑުމެން އްަތތަކުން ދޫވެ އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައްސަލަަތއް އަޅުގަ

މިއީ އެއްގޮތަކަށް ެވސް ވަކި ބޭފުޅަަކށް ދަންނަވާ . ދި ފަހުން ވެސް ވަނީ ފެނިފަދާދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެން މިއަށްވުރެ . އަޅުގަނޑު ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް މި ދަންނަވަނީ . އެއްޗެއް ނޫން 

ނޑު ޤަބޫލު، އެހެންވީމާ. ތައް ެއބަ ކުރަންޖެހޭޒިންމާދާރުކޮށް މިކަހަަލ ކަންތައް  ކުރާ ގޮތުގަިއ މިއަދު ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ފުރިހަމަ މަންޒަރެއް  ހުށަެހޅިފައިވާ ނަންތަކުގެ ެތެރއިން ހަމައެކަނި މާކްސްަތކަްށ ބަލާބެލުމުން އަޅުގަ

ނޑަށް ވެސް އެނގޭތީ އަޅު . ނުފެނޭ ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެއީ ކުރީ ދުވަހު ވެސް މިދެންނެވި ގޮތަށް އަޅުގަ . ގަ

މި ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ އާއި . ނި މާކްސް އަށް ނުބައްލަވާށޭހަމައެކަ، އެހެންވީމާ

ުކރެއްވި ކަންކަން މަސައްކަތް ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގައި ކުރީގެ ސަރުކާުރތަކުގަާއއި އަދި މުއައްސަސާތަކުގައި  އެ ޤާބިލުކަމާއި

ޝުކުރިއްޔާ، . މުގެ ތެރޭގައި ހަރުދަނާ ބޭުފުޅން ހޮއްވަވާށޭވެސް ބައްލަވާފައި ރަނގަޅަށް ވިސްނާވަޑައިގެންފައި މިކަ

  .  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޕާޓީތަކުން އެދިވަޑައިގެންނެވި  ،މިހާހިސާބްަށ ދިޔައިރު އެދިވަޑައިގެންނެވި. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެއް ފުރުަޞުތ . ރުވާ ނިމުނީޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންންަށ ފުރުަޞތު އަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  -5.1އެހެްނކަމުން އެޖެންޑާ އައިޓަމް ! އާދެ. ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ 

 ،2008/8ރު ަޓކައި ޤާނޫނު ނަންބަ ކުރެއްވުމަށް މެންބަރުން ޢައްޔަން 2ވާތީ އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައި 2

މުކޮށް ިއޢުލާންކުރުމުން ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢާއް) ނ(ދާގެ ވަނަ މާއް 4އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންސްެގ ޤާނޫނުގެ 

ފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހްަށ ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަްއ އެކަމަށް އިޖާބަދެއްވި ބޭ

ގެ ބަޙުސް މަރުޙަލާ ކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ަކންތައަްތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާމިނިވަން މުއައްސަސާތަކު
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ނޑައަޅަން ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެްސ  1:30މި ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު . ނިމުނީ ކަމުގައި ކަ

  . ދަންނަވަން 

އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅުއްވި  އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓަރ -5.2އައިޓަމް  އެޖެންޑާ - 5.2

ކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިާރސާ ރަށް ލަފާުކރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓުވަނަ އަހަ 2015

 19ޖުމްލަ މި ރިޕޯޓަށް . ގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު 2014ނޮވެމްބަރު  28 މި ރިޕޯޓު. ރިޕޯޓު

 ުހށަަހޅުއްވައި ދެއްވާނީ ބަޖެޓު  މަޖިލީހަށް މި ރިޕޯޓު. ލިބިފައިޞްލާޙު ވަނީ  19އިޞްލާޙު، ވޯޓަށް އެހޭ 

. މަނިކު ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

  .  ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

  

   :ކަދެއްކެވުންވާހަވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު 

 .أجمعین وصحبھ آلھ وعلى اهللا رسول على والّسالم والّصالة هللا الحمد. الرحیم الرحمن اهللا بسم

ރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ ވަނަ އަހަރަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓް 2015. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް

އިއްވުމަށްފަހުގައި ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތްތައް އެހެން އަހަރަުތކެޭކ ވެސް އެއްގޮތަށް  ލީހަށް ުހށެަހޅިގެން ދިޔަ ބަޖެޓުމަޖި

ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި  ދީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން އުފެދޭ ބަޖެޓުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އާއި އިޤްތިޞާ

ނަ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިެގން ދިއުމާއެކު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ފިެށ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ޓައިމްލައިނެއް އޮން

ނޑައެޅި އަދި އެ މަސައްަކްތ ނިންމާނެ ސުންގަޑިއެއް ކަނޑައެޅި ނިމިގެން ދިޔައީ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ކަ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އާއި . ބޮޑަށް ލިބިގެންއެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ވަރަށް 

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ހަމަ ހުރިހާ ާޕޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާއި 

ނޑު ހަމަ ފަށަ އިގަންނަމުން ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެހީތެިރކަމެއް މި މަސައްކުަތގައި ލިބިގެންދިޔަކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަސްލުތަކަަކްށ އި މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކްަތަތކާ. ފާހަަގޮކށްލަން އެކުގައި އަޅުގަ

ވަނަ  2015ބަލާފައި ވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށެަހޅިފައިވާ 

އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހަުށހަޅުއްވާފައިވާ 

ގެނައުމަށް އެ  ޕީގެ މަޝްރޫޢުތަކްަށ ބަދަލު.އައި .އެސް .ގައި ހިމެނޭ ޕީވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2015

ޕީގެ މަޝްރޫޢުތައް އަލުން ރިވިޔު ކުރެއްވި ކަރުދާސްަތކާއި މިހެން ގޮސް .އައި .އެސް .ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޕީ ންމިނިސްޓްރީ

މި މަޢުލޫމުާތތަކާއި ގުޅުން ހުރި ނުުކާތތައް މި ރިޕޯޓުގައި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ހަމަ ޞަފްާޙ ނަންބަރަށް 

ނޑުމެން ވާނީ އެކުލަވާލެވިފަދަންދެން ފެންނާނެ ގޮތަށް ައޅު ކޮމިޓީގައި  ސައްކަތް ކުރުމުގައި ބަޖެޓުރަ މަމި ބު. ގަ

 ށްދެއްވި މަޢުލޫމަާތކީ މި ރިޕޯޓުމޭޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އެ ބޭފުޅުން އެއްކޮ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިދާރީ
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ނޑުމެންނަށް ދަންނަވަން ބޭނުން ކަމެއް ކޮށް ޚާއްޞަ. ފަށައިގަންނަމުން ވެސް ހަމަ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ައޅުގަ

ނޑަށް އަގުމަގު ނުކުރެވޭވަރުގެ  އްޔަތުން އެ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ހައިސިކޮ އަޅުގަ

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަުކގެ ވަޒީރުން . ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މަސައްކަތަަކށް

ކާއި އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަމަށް ދެއްވި ސަމާލުކަން ކޮމިޓީގެ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ހޭަދކުެރއްވި ވަގުތުތަ

މެންބަރުންނާއި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިނުގެން ނަމަވެސް މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަަކށް ހޮވިވަޑައިގެން 

ނޑު ހަމަ އުފަލާއެކު މި ރިޕޯޓަށް ތިއްބެވި މެންބަރުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެއް ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވާކަން އަ ޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާުފޮކށް ުނކުާތަތކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ  70ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ވާހަކަދައްކަމުން ދަންނަވާލާނަން 

ވި މި ދައުރުގައި ވަރަށް މުހިންމު އެއް ކަމެއް މިދެންނެ. ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ދައުރާޢިއްޒަތްެތރި 

އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ކަމަށް 

ބަޖެޓާއި  ނުކުތާގައި ދައުލަތުގެ އަހަރީ ވަނަ 4 ގައި ބަޔާންކުރާ ނުކާުތތަކުގައި އެބަ ހިމެނޭ) ށ(ބަޔާންކުރެވޭ ހިނދު، 

މި . ޒަތްތެރި މެންބަރަކްަށ މިއަށްވުރެ މުހިންމު އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ ޢިއް. ފާސްުކރުން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު

. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަްށ އަލިއަޅުވާލަން މިދެންނެވީ މީގެ މުހިންމުަކމާއި މުޤައްދިސްކަމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދައްކަން އެބަ ޖެހޭ

މާލުކަމަކީ އެ ބޭފުޅުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަޖެޓާއި މެދު މެންބަރުން ދެއްވި ސަ، އެހެންވީމާ. ންމެ މެންބަރަކަށްމެކޮ

ޓަކައި މި މަޖިލަީހށް ވަދެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކޮންމެ މެންބަރަކު ހަމަ އެ  ހިޔަލުގައި ހުވާކުރައްވައިގެން ރައްޔިތުންނަށް

ޖުމްލަ  ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހެއްދެވި ކަމަކީ ބަޖެޓުން ތިމަންނާގެ ދާއިރާ އަށް ހިންމު އަތްމަތީބޭފުޅެއްގެ އެންމެ މު

ހުންތައް ހްިތހަމަނުޖެ. ތެދެއްމެ ޚިޔާލު ތާަފތުވުންތަްއ އުޅޭނެ. ގޮތެއްގައި ޤައުމަށް ލިބިގެންދާނީ ކޮންކޮން ފައިދަާތކެއްތޯ

ނޑުމެންނަށް  ނަމަވެސް. ވެސް އުޅޭނެ ވަނީ އެ ހުރިހާ ކަމެއް ދުރުކޮށް ޚިޔާލާއި ހަމައަށް އެއްގޮތް ކުރެވޯޭތ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ޝައްެކއްއެކަން ޔަޤީނުން ވެސް ހާސިލް. ފަމަސައްކްަތތަކެއް ކުރެވި  އެއީ ސަބަބަކީ . ންނުކުރަ ކަާމމެދު އަޅުގަ

ފޮނުވަން  ހަމައަށް މި ރިޕޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ  ސޭހައިން މި މަސައްކަތް ނިންމާލައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާ ފަ

ނޑު ކޮމިޓީގެ މަ . ލިބިގެންދިޔަ ފުރުޞުަތކަމުގައި ވެގެން ދިއުން  ސައްކަތް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް އަޅުގަ

އެންމެ ފުރަތަމަ މުޤައްރިރު ހޮވުމުގެ މަސައްކަތަށް ފުަހގައި ދެން ސުންގަޑި . ފަށައިގަންނަމުން ދަންނަވާލިން 

ނޑައަޅާ ނިންމައި، އެ ސުންގަޑިއަޅުގަނޑުމެން  ނޑުމެން ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ ކަ ވުން ބޭއްވިގެން ބައްދަލު 18އާއެކު އަޅުގަ

ނޑުމެން ހޭދަވެގެން ކުރިއަށް  32ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި  18މި . ދިޔަ  ގަޑިއިރު އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރީ އަހަރަުތކުގެ ބައެއް ރިޕޯޓު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ގެންގޮސްފައި ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތެއް ތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުރީގެ އަލިއަޅުވާ ބަލާއިރު ބައެއް މި  ނިވަން މުއައްސަސަާތކާއެކު ހަމަ އެކީއެކައްޗަކަށް ކަހަލަ ގަޮތކަށް އަޅުގަ

ވަރަކަށް ގަޑިއިރުގެ ބައްދަލުވުންތައް ނުވަތަ  36ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި  ނަމަވެސް. ލުކޮށްފައި އެބަ ހުރިކޮމިޓަީތކުން ބައްދަ

ހުރީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ  ގަނޑުމެންނަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިަހކަށް ގަޑިއިރު ބައްދަލުވުންތައް މީގެ ކުރީގައި އަޅުސާޅީ
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ނޑުމެން  ނަމަވެސް. ގޮތުގައި ގެމަސައްކްަތތަކު ހަމައެކަނި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން އަޅުގަނޑުމެން  ،7އަޅުގަ

ނޑައެޅި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ. ބައްދަލުކުރީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުަމށް ބައްދަލުކުރަން ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން ކަ ންސް އަޅުގަ

ޑިޕާރޓްމަންޓް  ދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި،އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަ

ޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި، ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި، ޕްރޮސެކިއުއޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި، އެންޓި 

. ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ އާއި އަދި ލޯކަލް

ނޑުމެން ބައްދަލުކޮށްލުމަށް އެކަނި 9މި  ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްެތިރ  މުއައްސަސާ އާއި އަޅުގަ ވެސް އަޅުގަ

ނޑަކަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މިދެންނެވީ   18ޖުމްލަ ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން މި ދިޔައީ  32މެންބަރު ގާތްގަ

ނޑުމެން މި ހުރިހާ ަފރާތްތަާކއި ބައްދަލުކުރިނަމަ ޖުމްލަ . ބައްދަލުވުން ބާއްވައިގެން  ހަަކްށ  31އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ސިޓީ ފޮނުއްވީމު ކޮމިޓީގެ ފަރުާތން ނޑުމެންނާއި . ފަާރަތށް އަޅުގަ އަދި އެ ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ވިއްސަށްވުރެ އިތުރުވެގެންދިޔަ  ނަވާ ލިސްޓުރުމަށް އެދިވަޑައިގަންބައްދަލުކު އެ ހުރިހާ . ވެސް ގާތްގަ

ނޑަކަށް މި  ނޑުމެން ބައްދަލުކުރިނަމަ ގާތްގަ ވަރަކަށް  72ަހކަށް ގަޑިއިރު ނުވަތަ ފަސްދޮޅަފަާރްތތަކާއި އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާނެގަޑިއިރުގެ ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ވަގުތުގެ ގޮތުގަ މި މަސައްކަތަށް ހުރިހާ މެންބަރުން  ނަމަވެސް. އި އަޅުގަ

. ގެ ލީޑަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއި އަދި ޚިޔާލު އެއްގޮތްކޮށްލުަމށް ޕާޓީތަކު

ޑަރ މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޕީ ޕާރލަ.ޑީ .ާފހަގަކޮށްލަްނ އެމް  ތެރޭގައި ހަމަ ޚާއްޞަ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި މީގެއަޅުގަނޑު 

ނޑުމެންގެ  ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މަސައްކަތްޕުޅާއި އަދި އަޅުގަ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގެން ނޫޅުއްވާ ގަޑިތަކުގައި 

އޭގެ ފަރާތުން އަދި ކަންދިމާކުިރ .ޑީ .ހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމުގެ އިތުރުން އެމް ރިޔާޟް ދެއްވި އެهللا އޮނަރަބަލް ޢަބްދު

އޭގެ ޑެޕިޔުޓީ ލީޑަރު އޮނަރަބަލް .ޑީ .ގޮތުން މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައްރިރުގެ މަޤާމު ވެސް ފުރުއްވަމުން ގެންދެވީ އެމް 

ށް ވެސް ހަމަ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެ ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތްޕުޅަ .ޢަލީ މަޢުރޫފް

އަދި މުޅި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ކޮމްޕޮޒިޝަނަށް ބަލާއިރު މަޖިލީހުގެ ވެސް މި ވަގުތު މެންބަރުންގެ އަދަދުތަްއ . ދަންނަވަން 

ޕާޓީގެ  އެ . އެތުރިފައިވާ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މިއޮތީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ވަރަށް ބޮޑު  ގެ ފަރާތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުުފށި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑުމެންނަށް ދީފައިާވކަމީ ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރި ހުށަހެޅުމުގައި ފާހަގަކޮށްލަން  ޕޯޓުއެއްބާރުލުމަކާއި އެހީތެރިކަމެްއ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކޮމިޓީގެ ފަާރތުން ަމސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް ހޯދުަމށްއަދި މި ދެންނެވި އުސޫލުން . ބޭނުން ޓަކައި އަޅުގަ

މެން ަޓކައި ވެސް އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުަމށް 18ގަޑިއިރުގެ  32މިދެންނެވި 

އިދެއްވި ބަޖެޓާއި ވަ ަހމަޖައްސަވަނަ އަހަރަށް  2015އޭގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮްށ . ވާނެމަސައްކްަތތަކެއް ޮކށްފައި

ނޑުމެން ސިޓީން  31ޓަކައި މިދެންނެވި ޖުމްލަ  މުއައްސަސާތަކުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ހޯދުަމށް ފަރަާތކްަށ އަޅުގަ
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ނޑުމެންނާ ތެރެއިން ބައެއް ހުށަެހޅި އަދި އޭގެ ވާހަަކ ވްެސ  ފައިވާހަމައަށް މަޢުލޫމާތު ިހއްސާކޮށް ފަރާތްތަކުްނ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލެވުނީ. ނަވަން ދަން . އަދި ކޮމިޓީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބައްދަލުކުރި ފަރްާތތައް ކުރީގައި ވެސް އަޅުގަ

އޮފީހާއި އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  ގެތެރޭގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭގެ

ގޮތުން ދެއްވި ޕްރޮފެޝަނަލް ލަފާ ނުވަތަ އޮޕީނިއަން އަށް އަޅުގަނޑު ބެހޭ ން އަޅުގަނޑުމެންންަށ މި ބަޖެޓާއޮތޯިރޓީ

ޢިއްޒަތްތެިރ މި ވެގެން ދިޔަކަމަށް އީ މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށްއެ. އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން 

ނޑު ދަންނަވާލަން މާ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު އަޒީ.އޭގެ ގަވަރނަރ ޑރ.އެމް .ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެމް . މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ލިބުނު  ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ަހޔާތުގައި އަޅުގަ ހިއްސާކޮށްދެއްވި މަޢުލޫމާތަީކ މިހާތަަނށް އަޅުގަ

އި ބެހޭގޮތުން އަދި މިހާރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ޖޭގެ މާލިއްޔަތު ރެގިލޭޓްކުރުމާދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތާއި އަދި ދިވެހިރާއް

ނޑުމެން އަަޅން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށް ވަރަށް މުހިންމު ޢިލްީމ ވާހަކަ  ފުޅުތަކެއް ކަމުގައި ކުރިއަށް އަޅުގަ

އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ފާހަަގކުރި ބައެއް މަޢުލޫމާތު . ޖެހޭދަންނަވަން

ނޑުމެން ހަމަ މި ބަޖެޓުވެ  4.3އިން  9އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޞަފްޙާ ނަންބަރު . އެކުލަވާފައިވާނެ ރިޕޯޓު ސް އަޅުގަ

ނޑުމެންކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކށް ާފަހގަކުރެއް އަށް   .މިވަނީ ހާމަކޮށްފަ ވި ނުކުތާތައް އަޅުގަ

ގޮތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޖުމްލަ  އަދި އޭގެ ތެރޭގައި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަށް އަމާޒުކުރެވުނު ބައިަތކާ ެބހޭ

ޖުމްލަގޮތެއްގައި މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ . ގޮތެއްގައި ޞަފްޙާއެއް، ޕެރެގްރާފެއް މިއަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާނެ

ނޑުމެން އަރިސްކޮށްފައި ިމވަނީ  ގައި ދައުލަތުގެ  5.1ރިޕޯޓުގައި ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ ހަމައަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންންަށ ލިބިގެންދިޔަ ބަޖެޓު ވޮލިއުމްގެ . އާމްދަނީ  ގައި މި ހިމެނޭ  1އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިކަމަކީ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް . މި މަޢުލޫމާތުތަަކށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަދަލުތަކެއް ނާދެ. މަޢުލޫމުާތތައް

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގްރީން ޓެކްސްއަށް ބަޖެޓުގެ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އި ތުރުޮގތެއް ގޮތުގައި ކަ

. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނިކޮށް ބަދަލެއް އައިކަން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ދަލުވުންތަކްަށފަހު ސަރުކާރުން ަފުހން ސީގެ ބައް.ވައި .ޑޮލަރަށް އިޝާރާތް ކުރެިވފައި އޮތް ނަމަވެސް އީ  10އެއީ ކުރިން 

އެހެންވީމާ، މި ޖުމްލަ މަޢުލޫމާތު . ޑޮލަރަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަކަން  6ޢާއްމުކޮށް މީޑިޔާއަށް ހިއްސާުކރެއްވީ އެ އަދަދު 

ިމ  ފިޔަވައި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ނުަވތަ ގެންނަން

ނޑުމެން މިވަނީ ހަމަ އެ . މަރުޙަލާ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ނުވާ ކަމުގައި ދަންނަވަން  ނަމަވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ައޅުގަ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގެ  5.2އޭގެ އިތުރުން . އުސޫލުން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއެކު ހިއްސާޮކށްފަ

ނޑުމެން މިވަނީ މި ބަޖެޓު ރިޕޯޓުގައި ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނާ ހަމައަށް ގޮތުގައި އޮތް ޖުމްލަ ބައި ވެ  ސް އަޅުގަ

ޕީގެ މަސައްކަތްތަަކކީ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަން .އައި .އެސް.ދަންނަވާލަން އެބަ ޖެހޭ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ޕީ. އަރިސްކްޮށފަ

އެ ހުރިހާ ދާިއރާތަކެއްގެ ތަރައްޤީ ޚާއްޞަ . އްއެންމެބޮޑަށް އިސްވެގެން، އިްސކުރެވެން ޖެހިގެންދިޔަ އެއް ކަންތަ
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ޕީ މެދުވެރިވެ .އައި .އެސް.ގޮތެއްގައި ޢުމްރާނީ ތަރައްީޤގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ރާއްޖޭގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންެދން ޕީ

ޓުގެ ހަތަރު މި ބަޖެ 24.34އެހެންވީމާ، މިފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މުޅި ޖުމްލަ . ނުހިންގިގެން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ 

ނޑައެޅިފަ.އައި .އެސް .ބިލިއަން ރުފިޔާ މިވަނީ ޕީ  6.2ބައިކޮޅު އެއްބައި،  މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި . ޕީ އަށް ކަ

އަދި މީގެ ތެރެއިން ވެސް . ޕީ އަށް މިހާބޮޑު އަދަދެއް ކަނޑައެޅިގެންދިޔަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރު.އައި .އެސް .ވެސް ޕީ

ނޑަކަށް  ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސްގެ . ޕީ .އައި .އެސް .ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ މިދެންނެވި ދާއިރާތަކުގެ ޕީ 2.9ގޮތުގައި ގާތްގަ

ޕީ .އައި .އެސް .ރަށް މާލެ ފިޔަވައި ހިމެނޭގަޮތށް ހަމަ ޕީ 188ދާއިރާ ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ  85ރާއްޖޭގައި 

އް މެންބަރުން ޕާޓީތަކުގެ ހަމަ ވެރިންނާ ވެސް ނަމަވެސް މިއަށް ޢިއްޒަތެްތރި ބައެ. އެކުލަވާލެވިފައި އޮތް އޮތުމެއް

ވާހަކަދެއްކުމްަށފަހުގައި އަދި ވަކިވަކިން މެންބަރުންނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ދެެކވިދިޔަ ވާހަކަ އާއި އަދި 

ނޑައެޅިފައިވާ މި ޔުނިޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް  އިކޮނޮމިކް ޔޫތް ކައުންސިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ކަ

ފިނޭންސާއި އަދި ޚިދުމަތްތައް ދެއްވާ ބައެއް ވަޒީރުންނާ އެކުގައި ކުރެވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަލީގައި ވެސް ހަމަ 

ޕީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުށަެހޅުމުގެ ފުރުޞަތު ބަޖެޓު ކަރުދާސްތައް .އައި .އެސް .ކޮންމެ ވަކިވަކި މެންބަރަކްަށ ވެސް ޕީ 

އެކަންތައްތަަކްށ . އައުމުގެ ކުރިން ވެސް ލިބިގެން ދިޔަކަން ާފަހގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި މި މަޖިލީހަށް

އަދި މަޖިލީހުގެ މި ކޮމިޓީގައި . ބަދަލު ގެންނެވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ކުރެއްވި 

ނަތީޖާއަކަށް . އްވާފައިވޭހިމެނިވަޑައިގަންނެވި މެންބަރުން ވެސް އެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް ވަރަށް ފުިރހަމަކޮށް ކުރަ

ޕީގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ބަދަލު ނައި ނަމަވެސް ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި .އައި .އެސް.ވެގެންދިޔައީ މިދެންނެވި ޕީ 

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ  3.1ބިލިއަން  2.9ކުރިން އެކަަށއެޅިފައިވާ  . އަށް ޖަމްޕް ކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ޕީގެ މި މަޝްރޫޢުތައް، ޕަބްލިްކ .އައި .އެސް.ލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕީމާނައަކީ ދައު

ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުން ރައްޔިތުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް މެންަބރުންގެ މިދެންނެވި ވިންދާއި 

ވަނަ ނުކުާތގައި ބަޔާންކުރާ ހަމަތަކާއި  4ގެ ) ހ(މާއްދާގެ ވަނަ  70ފިކުރި ހުރި ގޮތަށް މިދެންނެވި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އުސޫލުތަަކށް މެންބަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޓަކައި ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ވަކި ކޮންސްޓިޓުެއންސީއަކަށް ބެލުމެއް ނެތި މި 

ސިއްޔަތުން އަދި ފުރުަޞތު ދެވޭތޯ ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުީރތީވެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ހައި

ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މިއަދު ވެރިކަން ކުރާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ އިސް މެންބަރެއްގެ 

ނޑު ހަމަ ޝުކުުރވެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް ޢަބްދު ޔާމީން هللا ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ

އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓަށް މި މަސައްކަތްުޕުޅ އެކުލަވާލެއްވި ފަރްާތަތަކށް . ވަން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝުކުރު ދަންނަ

ތާރީޚުގައި މި ލިޔެވިގެންދިޔަ މި ޞަފްޙާއެއް ދެން ބަދަލުކުރުމަށް ބަޔަކު ކޮންމެ . އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު ޝުކުރު

މިހާ އަތް ުފޅާޮކށް ގެންދަވާށޭ މިއޮތީއޭ . ނުދާނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުިރ ނަމަވެސް އެހާ ފަސޭހަކަަމކަށް މިަކންވެގެން 

ޕީގެ .އައި .އެސް .ރައްޔިތުންނަްށ ޓަކައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބަޖެޓެއް ުހަށެހޅިފައޭ ދަންނަވާ އުސޫލު މިދެްނނެވީ ޕީ 
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ފާޑެްއ ނަމަވެސް އެ ފެންނަ ގަޮތށް . ސެކްޝަންތަކުގައި ހިމެނޭކަމާމެދު ހަމަ އެއްވެސް މެންބަރަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ

އަދި ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ . ކިޔާލުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއް

ޚިޔާލުފާޅު ނުކުރާކަމުގެ ނަމަވެސް އެއީ އުނިކަމެއް . މިނިވަންކަމަށްވުރެ އިސް އެެހން ދެވަނަ ކަމެއް އޮވެގެންނުވާނެ

ބައެއް ަފހަރު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ . ހެންވީމާ، އެ މައްސަލަ އެގޮތަށް އެކި ދިމަދިމާލުން އަންނާނެ އެ. ކަމުގައި ވެގެންދާނެ 

ނުވަތަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި . ތެރޭގައި އެ ވާހަކަ ފާޅުނުކުރައްވާ މެންބަރަކު ޕޯޑިއަމެއްގައި ފާޅުކުރައްވަފާނެ

އަޅުގަނޑުމެން ޢާއްމުކޮށް ދަންނަވާހެން ޙަޤީޤަތް . ނާންނާނެ  ނަމަވެސް އެއަކުން ޙަޤީޤަތަކަށް ބަދަލެއް. ފާޅުކުރައްވަފާނެ

 މިކަމަށް އެއީ އެހެންވީމާ،  .ކަބީ ހުޝްބޫ އާ ނެހީ ސަކްތީ ކާގަޒްކި ޕޫލޯމޭ. ސަކްތީ ބަނާވަޓްޭކ އުސޫލޯމޭ މިޓް ނެހީ 

. ތައް ވެސް މެއެއީ ސިޔާސީ ހަޔާތުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ކަންތައްތައް އަންނަންޖެހޭ ކަންތައް . ވެސް އެބަ ދޭހަވޭ

ނޑަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަންޏާ މިއީ  ނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުގައި ހަމަ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްލެވޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް ވަރުގަދަ  ދިވެހިންނަށް ދިވެހިންގެ ފަްސގަ

އަދި އެ މަސައްކަތުގެ ކަރުދާސް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް، ރައްޔިތުންގެ . ޖެޓު މަސައްކަތޭބަޖެޓަށްވެގެން ދިޔަ ބަ

ނޑަށް މި ހުރެވުނީ ގައި ދައުލަުތގެ ޚަރަދުގެ ބައި ދެންމެ  5.2. މަޖިލީހުން ހަުށހެޅުމުގެ އެ ފިޔަވަޅު މަތީގައޭ އަޅުގަ

ޕީގެ މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދަށުން ބައިބަޔަްށ .އައި .އެސް .މިދެންނެވިހެން ހަމަ ަތފްީޞލުކޮށް ބަޔާންޮކށްދެވޭއިރުގައި ޕީ

ނޑައަޅާފައިވާނެ ނޑުމެން ކަ ވަނަ  12އޭގެ ތެރޭގައި . އެކިގަޮތށް ޚަރަދުކުރެވޭނެ ތަްފޞީލު ވެސް ޗާޓުތަކުގައި އުަޅގަ

ނެވި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މިދެން. ޞަފްޙާއަށް ދަންނަވާލަން ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލު ކަމަށް ޓަކައި

ނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުެގ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ބަލާ ނުކުތާތަކަށް އިންސައްތަ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރުމަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ . އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ފާަހގަކޮށްފަ މިގޮތުން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަޅުގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގައި ލިބެމުންދިޔަ ރިކަރެ ބިލިއަން  15އެއީ ، 15.753ންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރުމަށް ކަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި . އިންސައްތަކަން 75.7ރުފިޔާއަކީ މުޅި ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގެ  ރިކަރެންޓް ބޮޑުކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

ޞީލުޮކށް ިމ ރިޕޯޓުގައި އަލިއަޅުއްވާލެއްވީމާ އަދި މިކަން ވެގެންދާ ގޮތް ަތފް. މެންބަރުން ޒަމާނުއްސުރެ ދައްކަވާ

ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ތަސްވީރެއް ނުވަތަ އެބޭފުޅުްނނާ ހަމައަށް، ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ރައްޔިތުންގެ 

ނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓު ޮކމިޓީގެ ރިޕޯޓުގެ މައިގަނޑު  މަންދޫބުން ގެންދަވާނެ ރަނގަޅު ކަރުދާހެއްގެ ގޮތުގައި ައޅުގަ

ޞަފްޙާތައް ބަޖެޓު ފިޔަވައި ދެން ހުރި ކަރުދާސްތައް އެކަނި ވެސް ފުދިގެންދާނެކަން މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމަާތށް ަޓކަިއ 

ނޑުމެން މި މަސައްކަތް އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް އަޅާ ކިޔާ ބަލަމުން ދިޔައީ މީގައި . ދަންނަވާލަން  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކެޕިޓަލް ސެކްޓަރގެ ޚަރަދުތަކާ ެބހޭ މަޢުލޫމާތު ވެްސ . ހިސާަބށް ފޯުރޮކށްދެވޭތޯ އެއްވެސް ނުބައެއް ނުވާނެ ގޮތަށް މި

ނޑަށް ހިއްސާކުރެވިއްޖެ ޕީ  އެގޮތުން ނިންމާލުމުގެ ކުރިން . ޕީގެ ނުކާުތތަކުގެ މަތިން.އައި .އެސް .ދެންމެ އަޅުގަ

ޕާޓީތަކަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު  ޕީ .އައި .އެސް .ދަންނަވާލަން އެބަ ޖެހޭ މިދެންނެވި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި ޕީ 
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އަޅުގަނޑުމެން އެކަށައެޅިއިރުގައި ޕާޓީތަކުގެ ނިސްބަތުްނ، މެންބަރުންގެ ނިސްބަތުން ޕަސެންޓޭޖް އެކުލަވާލިއިރުގައި 

ނޑު އެބަ .އައި.އެސް .އެއީ މުޅި ޖުމްލަ ޓޯޓަލް ޕީ. 3.6%އޭ އަށް .ޑީ .އެމް  ޕީގެ ނަމުގައި އްޮތ އަދަދު ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ނޑަކަށް މީގެ، . މެންބަރަކު 5އޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ .ޑީ .އެމް . މިލިއަން ރުފިޔާ 224އެއީ . ހޭޖެ އެއީ ގާތްގަ

 އަށް  އަދި ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް . ގެ ރޭޝިޔޯއިން ބަޖެޓުއީ މި 3.6%މަޖިލީހުގެ އިންސައްތައިން ހިމެނޭ 

ޕީ އަށް .ޑީ .ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ނުވަތަ އެމް  އަން، ދިވެހިމިލި 490ބިލިއަން، ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީއަށް  1.7

ނޑައަޅަ މިލިއަން ރުފިޔާ 1200މާނައަކީ . ބިލިއަން 1.2 ނޑުމެން ކަ ތު ޕާޓީއަށް އަދާލަ. ފަނިންމާ އިމިވަނީ އަޅުގަ

ލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑަވެ  .އިރުގައި އަމިއްލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަަރކު އެބަ އިންނަވާ މިލިއަން އޮތް 41.9

ނޑައެޅިފަ 40.3މުޢާޒު ހިމެނޭ ދާއިރާއަށް  ބިލިއަން މީގެ  6.259ޖުމްލަ މިދެންނެވި އަދަދުން . މިލިއަން މިއޮތީ ކަ

އެއީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ސީދާ ޚަރަދު ކުރުމަށް . ވެސް ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ ޑޮމެސްޓިކް ބައި

ނޑު މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތުން ދަންނަވާ . ދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަދަލު އިޝާރާތްކޮށްިލ ބައަޅުގަ

މިލިއަން އަދި ޕްރޮގްރެސިވް  222އޭ އަށް .ޑީ .ހަމައަށް ދަތުރުކުރިިއރުގައި އެމް  ބިލިއަނާ 3.185ގައިވާނަމަ ހަމަ ކަމު

މިލިއަން، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަްށ  464 ރީ ޕާޓީއަށްހޫޖުމް. ބިލިއަން 1.4ލްޑިވްސްއަށް ޕާޓީ އޮފް މޯ

މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ  އީއަދާލަތު ޕާޓީ މިހެން ޖެހިފައި އިނެއް ކަމަކު މި. މިލިއަން  39މިލިއަން، އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  796

ތަކާއި އެކުގައި ލިޔެފައި ނަމަވެސް ޕާޓީތަކުގެ ނަން. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާގެ ދާއިރާ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްަލންޖެހޭ

ނޑުމެން ބަާހލި އީމި. މިއޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ސިފައިގައި ގެނެސްދެވޭއިރުގައި  ޮގތް އަޅުގަ

އަމިއްލަ . ހަމައަށް އަރިސްކޮށްލުމަްށ ޓަކައި ލެއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނާޞީފްމިކަންވެގެންދިޔަ ގޮތުގެ ތަ 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތު ގައި އަޅުގަ

ޑޮމެސްޓިކް އޭރިޔާއިން  ންޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މިދެންނެވި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އީމި. މިލިއަން  40.321ހަމަ 

ކުރިން އެއީ ޖުމްލަ ޓޯޓަލް . ދަންނަވާލީ ްށ މިމިންވަރު އެންމެފަހަ  ގެން ދިޔަޕީއަށް އެކަށައެޅި.އައި .އެސް .ޕީ

ތަކެއްވާކަން ދިމާލުގެ ވެސް އަދަދު 2ގައި މި އަދި ކޮމްބައިން މަސައްކަތެއްގެ ގޮތު. ޕީގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ.އައި .އެސް .ޕީ

ނޑުމެންވާނީ ހިމަމިއާއިއެކުގައި ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްގެ މަޢުލޫމާ. މިންވަރު 6.8% އެއީ. ނޯޓުކޮށްލަން އަދި . ނާފަުތ އަޅުގަ

ނިމޭއިރުގައި ހުންނާނެ މިންވަރު އަންގައިދޭ ޗާޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓުގައި  ޕީ އާއި އަަހރު.ޑީ .ނޮމިނަލް ޖީ 

ފްޙާ ޞަ، 19ރި މެންބަރުން ޕޭޖް ނަންބަރު މީގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ޭބނުން ޢިއްޒަތްތެ. ހިމެނިގެންވާނެ 

އާއިމެދުގައި ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވުން މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ ލަފަލްޑިވްސް ގައި މި ހިމެނޭ މޯ 19ނަންބަރު 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެ ނޑުމެން މިވަނީ ހިމެނި އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ  .ފަމަޢުލޫމާތު ވެސް އަޅުގަ

މަސައްކަތްތަްއ  މި! އާދެ. ކަން ދަންނަވާލަން މީގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮޕީނިއަން ވެސް ހިމެނިފައިވާ

ގޮތެއްގައި ޞަޚާއް. ވަރު ފަރާތްތައް ުހންނާނެ އަދާކުރަންޖެހޭ ބައި ޝުކުރު އިމުގަވު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމާލެ 
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ނޑަ  މި އެހެންވީމާ، . އީ ވާލުކުރެވިގެންދިޔަ ފުރަަތމަ ަފަހރު މިޙަތްތައް ކުރަން މި ބަޖެޓް ކޮމީިޓގެ މަސައްކަ ށްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާއިއެކު ދެން މި އެނގި މިދިޔައީ މިހާރު ވެސް މިއަށް ރިޔާސަތުްނ އަޅުގަ

ންޑޭޝަންަތކަށް ހުިރ ކޮމަރެ. ވަރަކަށް ވޯޓަށް އެހޭނޭ 19ނުވަތަ  18. ވަރަކަށް އިޞްލާޙު ލިބަިފއި އޮތް ކަމަށް 18

ނ  އި ބަލަ އަދިޑުމެން ވެސް ހަމަ އެކަންތައްތައް އަލުން އިތުރަށް އިޞްލާޙުތައް އެބަހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ގެ ކަންތައްތަކަީކ މުޅި ބަޖެޓު ނަމަވެސް އެ. ހަމަ ސަާމލުކަން ދީގެން ތިބި ވާަހކަ ދަންނަވާލަން  ަފހު ދިރާސާކުރުމަށް 

މަކީ ދަތިކަމެއް ކަމުގައި ހަމަ އްޔާ އެކަވެއްޖެ މަށް ހުރި ދިަތަތކެއް ކަމުގައިއުށް ގެންދިއަރިއުސޫލުތަކާއި އަދި ބަޖެޓް ކު

އެއީ ވަރަށް . ހުށަަހޅާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ ގައި ރިޕޯޓުރިޕޯޓު ގެކޮމިޓީ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިފައި މި ނަމަވެސް ބަދަލުނުކުރެވޭނޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް . އޮތީ ފުރިހަމަ މަސައްަކތެއް އަޅުގަ

 މި ، އެހެންވީމާ. ގައި އެކަކަްށ ވެސް ނުނިންމޭނެ އްނެ މަސައްަކތެއް އެއްވެސް ހިސާބެރިހަމައަށް ނިންމާލެވޭއެންމެ ފު

ނޑު ނިން  ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  މި މާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލާނަންމަޢުލޫމުާތތަކުގެ އަލީގައި އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެްޓ  2015މުޅި ކޮމިޓީގައި . ގޮތުގައިމެންބަރުންގެ ނަންތައް އެންމެ ފަހު މަސައްކަތެއްގެ 

ނޑު އިޝާރާތް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަކީ ކުރިން އްޔަތު ކޮމިޓީ އާއި އަދި ކުރި ފަދައިން މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ މާލިވެސް އަޅުގަ

ނޑުގެ އިތު. ދީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެއް ޞާއިޤުތި ުރން މުޤައްރިރުގެ ނައިބު މިކޮމިޓީގައި އަޅުގަ

 އީވާ މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ުއތުރު މަޢުޫރްފ، ގަލޮޅު ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މޫސާ، ކޮމަންޑޫ ޢަބްދުލަްޣފޫރު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށި، هللاޢަބްދު

 އަޙްމަދުމަނިކު، އޭދަފުށި އަމީތު މުޙައްމަދު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނާޝިދު، މަޑުއްވަރި ޙްމަދުއަ މެންބަރު

 މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް ެމންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ސަލީމް، ހިންނަވަރު އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

މެންބަރު ޤާސިްމ ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނަސީމް، މާމިގިލި ފައިޞަލް މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ޞާލިޙް، ާކށިދޫ

 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ޠާރިޤް، މަތިވެރި އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ

ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ހުވަދޫކުޑަ ، ޚަލީލްهللا ެމންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  މުޙައްމަދު، ޙުސައިން

ޢިއްޒަތްތެރި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ  ރަޝީދު، ރިޔާޟް މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ޢާމިރު، ވިލުފުށި އަޙްމަދު މެންބަރު

 ދާއިރާގެ  ދޮންމަނިކު، ގަމު ޙުސައިންމަނިކު މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ.ތ، ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ގައްދޫ ، ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދުޢިއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ  އިސްމާޢީލް، ފައްޔާޟް މެންބަރުެތރި ޢިއްޒަތް

 ފަޒާދު، ފޭދޫ ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފުވައްމުލަކު

 ހިތަދޫ އަދި  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މްދީދީ، މަރަދޫއިބްރާހީ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  މި. އަސްލަމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު

ހުރެ ބޭަރށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނު  ކަތްޕުޅުތަކާއިޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެދުވަހު މާލޭގައި ނުތިއްބެވީ އެކި މަސައް
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ށްދެއްވި މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި ވެސް ހަމަ ކޮމިީޓތަަކށް އެ ޕާޓަީތކުން ފޮނުއްވައިގެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮ

ނިވަޑައިގަންނަވާ ންނަށް ފެދަންނަވަމުން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްަށ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ތަކަށް ޝުކުރުހުރިހާ މަސައްކަތްުޕޅު 

ގެ މައްޗަށް މި ރިޕޯޓު ބަލައިގަނެ މި ރިޕޯޓު ލަފާ ބަދަލުގެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވެސް މި ބަޖެޓު މި ނިމި ދިޔަ ހެޔޮ

ނޑުގެ ވަރަށްބޮޑު އާދޭހެއް  އި ކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހަ ރިޕޯޓާއި އެއްގޮތަށް ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަ

ށާއި އަދި ަކށް ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްަވން ދެއްވި ފުރުޞަތަ މި ނަވަމުން މެންބަރުންނަށް ދަން

 علیكم السالمو. ންދަންނަވަމުން ވަކިވެލަ މިކަމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ުހރިހާ ފަާރތްަތަކްށ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު ޝުކުރު

  . وبركاتھ اهللا ورحمة

  

  :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި، އެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިަކށާއި، އެ

 ކަމާއިއެކު ޝުކުރު ެތރިޞްާހ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚުލާން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެހެ

 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްަކތް މި 18އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން . ދަންނަވަން 

ށް ގެންދެވި އަދަލުވުންތައް ކުރިނުަރސްމީ ބައް ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކާއި. ކުރެއްވީ ވަރަށް ޝާމިލު ގޮތެއްގައި

ނޑު ފާހަގަކުރަން އެންމެ މުހިންމު ! އާދެ. ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިކަން އަޅުގަ

ން ދެ. ރެއްވުންކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކު

، އެހެންވީމާ. ތް ކުރެއްވުންއޮންނަ ގޮތަްށ ވޯޓަށް އަހައިގެން މަސައްކަ ނުގެންނެވޭ ކަމަށްވަންޏާ ދެން އެއެއްބަސްވެވަޑައި 

މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ތާަފތު ސަުރކާރުގެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ލިބުނު  މި. ގޮތަށް މަސައްަކތް ކުރެއްވީމި

ނޑު ވެސް އެކަންކަން އެގޮތަށް ލިބިގެންދިޔާމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް . ފާހަގަކުރަން އެހީތެިރކަން އަޅުގަ

ކަން އަޅުގަނޑު ަރށް ހަލުއިކަމެއް ލިބިގެން އައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަ

ގަނޑުމެން ރައްޔުިތންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ މިދެންނެވި ހުރިާހ ކަމެއް ޖުމްލަކޮށް ަބލާއިރު އަޅު! އާދެ. ޤަބޫލުކުރަން

ފަރާތުން އެކުލަވާލާފައި އޮތް ތާވަލަށްވުރެން އަވަހަށް މި ރިޔާސަތުގެ މޭޒަށް ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓް ލިބުނުކަން 

ނޑުމެން ތާވަލުކޮށްފައި އޮންނާނީ . ބޮޑަށް ފާަހގަކުރަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އި ބަޖެޓް ޑިސެމްބަރގަ  14ކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުނީމާ މާތް. ވޯޓަށް އެހޭޮގތަށް ެގ އިރާދަފުޅާއިއެކު މިއަންނަ هللاއެކަމަކު އެއަށްވުރެން ކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނޑު އެބަ ބަލަންބަޖެޓް ވޯޓަށް އެޭހނެ ކަމަށް އަ އަޅުގަ  މި ، އެހެންވީމާ. ޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ޚާއްފުރު ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ގޮތެއްގައި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްޞަަޞތުގައި އަޅުގަ

ޕްގެ ދަށުން މި އެމަނިކުާފނުގެ ލީޑަރޝި. ދަންނަވަން  ކަމާއިއެކު ޝުކުރު ތެރިޞްއިޚުލާށް ވަރަްށ ސައިންމަނިކަޙު
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ނުރަސްމީ . ކުގެ މަތިންށް ގެންދެވީ ކުރިން ވެސް މިދެންނެވި ޑިމޮކްރެޓިކް ފުރިހަމަ އުސޫލުތައަމިކަންތައްތައް ކުރި

ނޑު ގާތުން މިކަން  ހުރި ބައްދަލުވުންތަކެްއ ކަމަށް ހަމަ ބައްދަލުވުންތައް އެއީ ވަރަށް ފައިދާ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަ

ހުރިހާ ވާހަކައެއް ހުރި  މި، އެހެންވީމާ. ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވުނުބަލަމުންދިޔަ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ހުިރާހ މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރުދަންނަވާލާފައި ދެން އަ ދަންނަވަމުން ދެން މި އެނބުރިލަނީ  ޅުގަ

މުގައި ދެން މިއޮތީ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ އު ށް ގެންދިއަމަރުޙަލާ ކުރި އެއީ މި! އާދެ. ދެން އޮތް މަރުޙަލާއަށް

 18ދެން . އީ އެއް އިޞްލާޙަކީ އުނި ކުރުމުގެ އިޞްލާޙެއް އެ . އިޞްލާޙެއް ލިބިފައި މިއޮންނަނީ  19ޖުމްލަ . މަރުޙަލާ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި  ގެންދާނެ ގޮތަކީ  އަޅުގަނޑު މިކަންތައް. އިޞްލާޙަކީ އެއީ އިތުރު ކުރުމުގެ އިޞްލާޙެއް  އަޅުގަ

ބަރެއްގެ ޕާޓީގެ އޮތް ލިސްޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ވަޑައިގެން ނެތިއްޔާ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ތާއީދު  އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީމާ. މަށްްށ ުފރުޞަތު އެރުވޭނެ އެ އިޞްލާޙު ހަުށހެޅުއްވުކަޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަ

 މި . ސް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއެއް ނޫންޙުދު ކުރެއްވުމުގެ މަރުޙަލާއަކީ ބަތާއީ އިއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވަ. އްވުމަށްކުރެ

ސް ކުރުމުގެ ޙު ބަ. ގެ މަރުޙަލާ ފަހިވެގެންދާނެ ސް ކުރުމުޙުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބަ މަރުޙަލާ ނިމުމުން ދެން

ފުރުޞަުތ  އެއީ އެއް. ގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެޓުމިނި 7ންބަރަކަށް މަރުޙަލާގައި ކޮންމެ ޢިއްޒަތްެތރި މެ

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ގެ ފުރުޞަތު ނިމެންޓުމިނި 7އެ ، އެހެންވީމާ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ 

. ވާހަކަ ދަންނަވާލާފައި ދެން އަޅުގަނޑު މި އެނބުރިލަނީ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާއަށް މި . ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ށް ހަމަޖިލީޓްެރޜަރީ ރައްޔިތުންގެ  ިމނިސްޓްރީ އޮފް، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް! އާދެ) ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(

ނިންމެވި ގޮތުގެ  އިބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވަ ،ޖެޓްވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަ 2015ހުށަެހޅުއްވި 

ގެ ދަށުން ހުށަެހޅިފައިވާ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  83އެގޮތުން ފުރަތަމަ ގަވާއިދުގެ . ރިޕޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު

އެއީ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ . އޮތީއިޞްލާޙު  1! އާދެ. އެރުވެނީ އިޞްލާޙަށް ފުރުަޞތު މި

ނޑު ދަންނަވަން މިއަމީންޢާއްމަ . ޅުއްވި އިޞްލާޙެއް ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެ  އިޞްލާޙު މަޖިލީހަްށ  ްށ އަޅުގަ

އަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި. އީ އަދި ވޯޓުގެ ގަޑިއެއް ނޫން މި. ކުރައްވާމަޢާފު ! އާދެ. ދެއްވުމަށްއިއިއްވަވަ

  .އިޞްލާޙު ހަުށހެޅުއްވުމަށް. ށްްތެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމައައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

  

  :އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

ރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓް 2015 -7.5. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އަންނަނިވި ގޮތަްށ ) ށ( ންޑޭޝަންތަކުގެހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ރެކޮމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް

  . ޝުކުރިއްޔާ . އުނިކުރުން) ށ. (ކުރުންއިޞްލާޙު
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނަންދުތާއީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޝުކުރިއްޔާ މަރަދޫ ދާއިރާގެ . ކުރައްވާ މެންބަރަކަށް އަޅުގަ

  . ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

  

  :ވާަހކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑު ތާއީދުވި އިހަުށހެޅުއް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތެތރި މެންބަރު އެ   . ކުރަންޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ ދަށުން )ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  83ބުރިލަނީ ގަވާއިދުގެ ނދެން އަޅުގަނޑު މި އެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

! ދެއާ. އިތުރު ުކރުމަށްއެއީ އިތުރު ކުރުމްަށ، ކަމެއް އިތުރު ކުރުމްަށ، ޢިބާރާތެއް . ހުށަެހޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް

. ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙުރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެއެގޮތުން ފުރަތަމަ މައްޗަންގޮ

ނޑު މި .ޑީ .ދެއްވުމަށް އެމް  އިއެ އިޞްލާޙު ހުށަހަުޅއްވަ! އާދެ، އަޅުގަނޑު އެ އިޞްލާޙަށް  ޕީގެ ފަާރތުން އަޅުގަ

  .އަށްهللا ޅި، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުނީ މައްޗަންގޮއަރުވަ ފުރުަޞތު މި

  

  :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 2015ޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ މައްޗަންގޮ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން   ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ 2015. ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު އަޅުގަ

ވާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަުޅއްވާ ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވާަފއިއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ރުންގެ ލިސްޓްގެ ދަށުން ސަބްސިޑީ ލިބޭގޮތް ޤީމީހުންނަށް ފަ ނުކުޅެދޭ. ކުރަންންޑޭޝަނަްތަކށް އަކުރެއް އިތުރުރެކޮމަ

  .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަޖައްސައިދިނުން 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ށް ފުރުޞަތު އަރުވަންއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމަމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢި

  

  :ޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާ

ނޑު ތާއީދުގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ހު    . ކުރަންށެަހޅުއްވުމަށް އަޅުގަ
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. އިޞްލާޙު ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާްތެތރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަމައްޗަންގޮ . ދެވަނަ އިޞްލާޙު 

  .އަށްهللا އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

  

  :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ވަނަ  2ދީގެ ބަރު ާމރިޔާ އަޙްމަދުދީޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންމައްޗަންގޮ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު   ން އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ވަނަ އަަހރަށް މިނިސްޓްރީ 2015. ލާނަންހުށަަހޅާއިޞްލާޙު އަޅުގަ

. ންޑޭޝަނަްތކަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރަންރެކޮމަ ފައިވާފައިވާ ބަޖެޓަށް ހުށަހަުޅއްވާޅާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުަށހަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ންނަށް ފަޤީުރންގެ ލިސްޓްގެ ދަށުްނ ސަބްސިޑީ ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުންއެކަނިވެރި މައި

  . ރައީސް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަންތާއީދު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢި. ކުރައްވާ މެންބަރަކަށް އަޅުގަ

  .ޞަތު އަރުވަންށް ފުރުއާޒިމަ

  

  :މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ވާހަކަދެއްކެވުން 

ނޑު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ހުށަެހޅުއްވި ހު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް ށަެހޅުއްވުމަށް އަޅުގަ

  . ކުރަންތާއީދު

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. ދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ހިތަދޫ މެ. ވަނަ އިޞްލާޙު 3

  . ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

  

  :ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން

ން ރައްޔިތުންގެ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީ ސްޓްރީވަނަ އަހަަރށް ިމނި 2015. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް

 -7.5. ންޑޭޝަންތަަކށް ައކުރެއް އިތުރުކުރުންޖެޓަށް ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ރެކޮމަމަޖިލީހަށް ުހަށހަޅުއްވާފައިވާ ބަ
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ނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށް މިބާވަތްތަކުން އިމްޕޯޓު ޑިޔީުޓ ނުނެގުމަށް ޝުކުރިއްޔާ  .ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ ހަ

  . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ށް ފުރުަޞތު އަރުވަންތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

  

  :ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ކުރަންނު އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުދެންމެ އެ ހުށަހެޅު

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް . ވަނަ އިޞްލާޙު 4. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  . މުޙައްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން 

  

  :ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން

ން އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ވަނަ އަހަަރށް މިނިސްޓްރީ 2015 -7.5. ކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝު

. ންޑޭޝަންތަކަށް އަކުރެއް އިތުުރކުރުންޖެޓަށް ުހށަހަުޅއްވާފައިވާ ރެކޮމަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ބަ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުްށ އަދި ތެލުގެ ބާވަ -7.5 . ގައި ނުހިމެނުމަށް ކުން ނެގޭ އިމްޕޯޓު ޑިޔުޓީން ނެގޭ އާމްދަނީ ބަޖެޓުތްތަ ހަ

  . ޝުކުރިއްޔާ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ . ކުރައްވާ ޢިއްޒަތެްތރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަންތާއީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ

  .އަށް ފުރުަޞތު އަރުވަން هللاދުޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބް

  

  :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ހުށަހެޅުަމްށ  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީގެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  . ކުރަންއަޅުގަނޑު ތާއީދު
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  :ކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

ށް ތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމައައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް. ވަނަ އިޞްލާޙު  5. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

  . ފުރުަޞތު އަރުވަން

  

  :އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

ން އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ަރށް މިނިސްޓްރީވަނަ އަހަ 2015 -7.5. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. ންޑޭޝަންތަކަށް އަކުރެއް އިތުުރކުރުންޖެޓަށް ުހށަހަުޅއްވާފައިވާ ރެކޮމަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަަހޅުއްވާފައިވާ ބަ

ސިޑީގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން މަސްވެރިންނަށް ެތލުގެ ސަބް

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުން 100

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ށް ފުރުަޞތު އަރުވަންތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މްެނބަރު

  

  :ވާަހކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑު ތާއީދުއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ުހަށހެޅުއްއަ   . ކުރަންވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ށް ތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމައައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް. ވަނަ އިޞްލާޙު  6. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

  . ތު އަރުވަންފުރުޞަ 

  

  :އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްކެވުން

ން ރައްޔިތުންގެ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީ ވަނަ އަހަަރށް ިމނިސްޓްރީ 2015. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ . ންތަކަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުންންޑޭޝަޖެޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރެކޮމަމަޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ބަ

ނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި  މިލިއަން ރުފިޔާ  75މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދަ

  .ޝުކުރިއްޔާ . ހަމަޖެއްސުން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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  .ށް ފުރުަޞތު އަރުވަންފަ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީމަރަދޫ ދާއި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މްެނބަރު

  

  :ވާަހކަދެއްކެވުން ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑު ތާއީދުއައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތެތރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ހުށެަހޅުއް   . ކުރަންވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

  :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

ށް ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް. ވަނަ އިޞްލާޙު  7. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

  .ފުރުަޞތު އަރުވަން

  

  : ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ  ން އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ 2015

ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން އަލަށް ަތޢާރުުފކުރަން ބޭނުންވާ ) ދ( .ންބަޖެޓަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރު

  . ންޓެކްްސތައް ޓެްކސް ނެގޭ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެކަށީެގންވާ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްަފހު ނޫނީ ތަޢާުރފުނުކުރު

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަށް ފުރުޞަުތ  هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  .އަރުވަން 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން هللاގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ގެ ުހށެަހޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ނާޝިދު އަޙްމަދުދާއިރާގެ މެންބަރު ކޮމަންޑޫ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް

  .ތާއީދުކުރަން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ށް ނާޝިދަ އަޙްމަދުވަނަ އިޞްލާޙު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  8. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި މެްނބަރު

  . ފުރުަޞތު އަރުވަން

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޝިދު އަޙްމަދުންބަރު ންޑޫ ދާއިރާގެ މެކޮމަ
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ވަނަ އަހަރަށް މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަަހޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް  2015

އް ކޮންމެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރެވިގެންދާގޮތުގެ ކުއަރޓަލީ ރިޕޯޓެ) ތ. (އަންނަނިވި ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން

  .މަހަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މަޖިލީހަށް ުހަށހަޅަންވާނެ 3

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ށް ފުރުަޞތު އަރުވަންޝަރީފަ  އިބްރާހީމް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މްެނބަރު

  

  :ފް ވާަހކަދެއްކެވުންޝަރީ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަރަދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރަންކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު    .އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ން މުޙައްމަދު ޙުސައި މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރި. ވަނަ އިޞްލާޙް 9. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ތޮއްޑޫ ! އާދެ. ހުށަަހޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ޖުމޫްހރީ ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު އެދިވަޑައިގަތީމާ ފުރުަޞތު އަރުވާނަން

  . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން

  

  :ވުންވާހަކަދެއްކެ ޙަސަން އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ

ރަށްރަށުގެ ަރށު . ވަނަ އަހަަރށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓަށް ރެކޮމަންޑޭޝަން އުިތރުކުރުން 2015! އާދެ

ކައުންސިލުތަކުގެ އޮފީސް ހިްނގުމާއި ކައުންސިލުތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތައް 

ނޑައަޅާ ވަނަ  82އިރު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ކަ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށްަރށުެގ އާބާދީ އާއި، ބިމާއި، ބަނދަރާއި އަދި ފަޅު ބޭނުންކުރާ ) ށ(އާއި ) ހ(މާއްދާގެ 

  . ސަރަޙައްދަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނޭ

  

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

ހަނިމާދޫ ! އާދެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުަޞތު އަރުވާނަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

  . އަށް ފުުރޞަތު އަރުވަން  ޝަހުދީ ޙުސައިން ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ
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ނޑު ތާއީދުކުރަން ! އާދެ   .  ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޙުސައިން މުޙައްމަދު  މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ މަތިެވރި. ވަނަ އިޞްލާޙު 10. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ޅުގަނޑު ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުރުަޞުތ އަ! އާދެ. ހުށަަހޅުއްވާ އިޞްލާޙު 

  . އަރުވަން 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަސަން އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ

، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ފިނޭންސް . ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަން އިތުރުކުރުން 2015

ޕީގެ ދަށުން ވަކި ރަށެއްގައި ހިންގުމަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް .އައި .އެސް.ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޕީ 

ފާސްޮކްށފައިވާ ފައިސާ އެހެން މަޝްރޫޢަަކށް ހޭދަކުރެވޭީނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން 

  . ފާސްކޮށްގެންނޭ

  

  :ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ

ށް ފުރުޞަތު އިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި މެްނބަރު

  .އަރުވަން 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރަން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތެްތރި މެންބަރު އެ ހަުށހެޅުއްވި އި! އާދެ   .ޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޙުސައިން މުޙައްމަދު  މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ މަތިެވރި. ވަނަ އިޞްލާޙު 11. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތޮއްޑޫ ދާއި ! ހުށަަހޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް ފުރުޞަތު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޢިްއޒަތްތެިރ، އާދެ

  . އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުުރޞަުތ އަރުވަން 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޙަސަން އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2015. ވަނަ އަހަރަށް ލާަފކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަން އިތުރުކުރުން 2015

ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލު  2014ތަކަށް އޮފީސް ހިންގުމާއި މުސާރައިގެ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޗުއަލް ބަޖެޓަށްވުރެ  2013ވަނަ އަހަރު ރިވައިޒް ބަޖެޓުގައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ނުވަތަ 

ޜަރީގައި އެދުމުން ކައުންސިލަށް ދޭ މަދުވެފައިވާނަމަ އެ ކައުންސިލަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ

  . ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި އޮފީސް ހިންގުމަށް ަދތިނުވާނޭ ގޮތުގެމަތީން ބަޖެޓު ކޮންޓިންޖެންސީން ފައިސާ ދޫކުރަންވާނޭ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ށް ފުރުޞަތު އިބްރާހީމަ ރުނިޒާ މޫސާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެޔޮދޫ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  .އަރުވަން 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

ނޑު ތާއީދުކުރަން ! އާދެ   .ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތެްތރި މެންބަރު އެ ހަުށހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހަނިމާދޫ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހަުށަހޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް،  މެންަބރުޢިއްޒަތްތެރި  އިރާގެދާ މަތިވެރި . ވަނަ އިޞްލާޙު 12

  . އަށް ފުުރޞަތު އަރުވަން  ޝަހުދީ ޙުސައިން ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހަުށހަޅުއްވާފައިވާ މި  މަތިވެރި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

އިޞްލާޙަކީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި އެެހނިހެން މުއައްސަސާތަކުގައި 

ވާ މަޤާމުތަާކއި، ޢައްޔަންކްޮށފައިވާ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެެރއިން އިންތިޚާބުވެފައިވާ މަޤާމުތަކާއި، ޢައްޔަންކޮށްފައި

މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މަޤާމުތަކުގަިއ ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި، އެލަވަންސް އާއި، 

ވަނަ އަހަރުގެ  2015ޢިނާޔްަތތަކުގެ ސަރވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އައުޓް ސޯސްކޮްށގެން 

އަދި މި ސަރވޭގައި ވަޒީފާތަކަށް ގިްނތިކުރުާމއި އެއް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ . މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުން 6 ފުރަތަމަ

އެއް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ އެއް ފެންވަރެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސާއި ޢިނާޔަތަްތކުގައި ފަރަޤު ހުިރ 

ސަރވޭ ރިޕޯޓު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ލިބުމުން އެ ރިޕޯޓާއި މެދުގައި . ވާނޭ ކަމަށްވާނަމަ ފަރަޤު ހުރިވަރު ބަޔާންކުރަން
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ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ނިންމާ ގޮތް ރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަްށ 

  . މުންމި ރިޕޯޓާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅު. ފޮނުއްވަންވާނޭ 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތެްތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުުރޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މްެނބަރު

  

  :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ތާއީދުކުރަންހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު! އާދެ   . ގެ އެ ހަުށހެުޅމަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރިދެން އޮތް އިޞްލާޙު  ޙުސައިން މުޙައްމަދު ހުށަހަުޅއްވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

އަށް  ޝަހުދީ ޙުސައިން ޒަތްތެރި މެންަބރުހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް) ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު. (ފުރުަޞތު އަރުވަން ކަމަށް

  . ފުރުަޞތު އަރުވަން

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް  ނޑުވެރިންނާއި، ދަ  40ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  2015ދަ

  . މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުން 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ށް ފުރުޞަތު ނަސީމަ ފައިޞަލް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކާށިދޫތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް، 

  . އަރުވަން 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަސީމް ފައިޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ަހނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތިރ ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން  ރުމެންބަޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދެންމެ މަތިވެރި! އާދެ

ނޑު ތާއީދުކުރަން ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު   . ޝުކުރިއްޔާ. އެ ުހށެަހޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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ޙުސައިން މުޙައްމަދު  މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަތިވެރިދެން އޮތް އިޞްލާޙު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  .އަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން ޝަހުދީ ޙުސައިން ަހނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުހުށަަހޅުއްވާ އިޞްލާޙަށް، 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

މިލިއަން ރުފިޔާ  50ރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަ 2015މަސްވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް 

  . ހަމަޖެއްސުން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ުފރުޞަތު އަރުވަން

  

  :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ތާއީދުކުރަން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ    . އެ ހުށަހެޅުއްވި ުހަށހެޅުމަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ށް ފުރުަޞުތ އަރުވަން ނަސީމަ ފައިޞަލް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކާށިދޫވަނަ އިޞްލާޙު،  15

  

  :ންވާހަކަދެއްކެވު ނަސީމް ފައިޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނަށް އިތުރުކުރަްނ  2015. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް

އޯތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ .ޖީ .އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ުހށަެހޅުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެން 

ބޭނުންވާ ފަރްާތަތަކށް ަތމްރީނާއި ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަަކށް ފަާރްތތަކާއި އަދި ޚާއްޞަ އެީހއަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ  5ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ކޮންޓެންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  2015އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 

  . ޝުކުރިއްޔާ . ހަމަޖެއްސުން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ުފރުޞަތު އަރުވަންތޮއްޑޫ ދާއިރާ

  

  :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން
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ނޑު ތާއީދުކުރަން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކާށިދޫ! އާދެ   . އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުމަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ށް ފުުރޞަތު އަރުވަންއިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫވަނަ އިޞްލާޙު،  16

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

ނޑު ހުަށަހޅާ އިޞްލާޙަކީ ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާ ދައުލަތުގެ ވަނަ އަހަރު ލަފާކު 2015އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން . ބަޖެޓުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނަށް އިތުުރކުރުން

ނޑުތަކަށް ފޭެތ ހަރަކާތްތެރި ޖަްމޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަަކްށ އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން  ސަރުކާރުން ބައްލަވާ މިންގަ

  . ޝުކުރިއްޔާ . މިލިއަން ރުފިޔާ ަހމަޖެއްސުން  15ދައުލަތުެގ ކޮންޓެންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު  2015

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތެްތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުުރޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މްެނބަރު

  

  :އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ނޑު ތާއީދުކުރަން މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ! އާދެ   .އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫވަނަ އިޞްލާޙު،  17. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

  .ށް ފުރުޞަތު އަރުވަންއިބްރާހީމަ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ

ވަނަ އަހަރު ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2015ވަނަ އިޞްލާޙަކީ  2އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އި. ބަޖެޓުގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް އިތުރުކުރުން

ރަށު ކައުންސިލު އަތޮޅު ކައުންސިލު ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ހިންގުމަށް ! އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލުަތކުން އާދެ

ކްޓެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހުށަަހޅާ ޕްރޮޖެކްޓަުތކުގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް އެއް ޕްރޮޖެ 

  . ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން



31 
 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތެްތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ފުުރޞަތު އަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މްެނބަރު

  

  :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ތާއީދުކުރަން ގެމެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫ! ދެއާ   .އެ ހުށަހެޅުަމށް އަޅުގަ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ . އެންމެ ފަހު އިޞްލާޙުވަނަ އިޞްލާޙު އަދި  18ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

  . ރުަޞތު އަރުވަންއަށް ފުهللا ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

  

  :ވާހަކަދެއްެކވުންهللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ވަނަ އަހަަރށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ  2015. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު . ަތކަށް އަކުރެއް އުިތރުކުރުންމަޖިލީހަށް ުހށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ ރެކޮމަންޑޭޝަން

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ . ހުށަަހޅަންވާނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވާ ގޮތަށޭ

  . ރައީސް

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުީމ އަށް ފުރުަޞުތ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

  . އަރުވަން 

  

  :މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވަާހކަެދއްކެވުން

ނޑު ތާއީދުކުރަން   . ޝުކުރިއްޔާ . ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުހަށހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

  

  :ހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން ވާ

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް . އިޞްލާޙު ހުަށހެޅިގެން އެ ދިޔައީ  19ޖުމްލަ ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު މި ހުުޅވާލަނީ ބަޖެޓުގެ ދެވަނަ މަރުޙަލާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އެއީ ބަޖެޓު ! އާދެ. މިހާރު އަޅުގަ
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކުރިން ދަންނަވާލި ފަދައިން މި މަރުޙަލާގައި ކޮންމެ . ގެ މަރުޙަލާރިޕޯޓަށް ބަޙުސްކުރުމު

އެހެންވީމާ، . އެއް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ. މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބޭނެ 7ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް ވެސް 

) ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު... (އަޅުގަނޑު ! އާދެ. ތް ފަށަން ކަމަށްއަޅުގަނޑު އެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި މަސައްކަ

އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކްަށ 

މިނިސްޓަރ . `) ވަގުތުކޮޅަަކްށފަހު(. ދަޢުވަތު އަރުވަން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓައި ދެއްވުމަށް

ވަނަ އަހަރަށް ލަާފކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  2015އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހަށހެޅުއްވި 

ނޑުމެން މި  ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ބަޙުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ ރިވެތި އުސޫލުތަާކއި އެއްގޮތަށް ބަޖެޓުގެ މަޖި. ފަށައިގަންނަނީ ލީހުގެ ގަވާއިދާއި އަދި އަޅުގަ

މަސައްކަތުގައި ބަޙުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޢިއްޒްަތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކީގައި 

އްަށ ގެންދިއުމުގައި މެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު މިހާތަނަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރި. ދަންނަވަން 

ނޑު ފުަރތަމަ ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  ދަންނަވަމުން، އަޅުގަ

މިނިޓުގެ  7މެންބަރަކަށް  މި ބަޙުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި. ޙުސައިންމަނިކަށް

  . ފުރުަޞތެއްގެ ގޮތުގައި

  

  :ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑުމެންނާ  2015. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް! އާދެ ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް އަޅުގަ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މި ފުރުަޞތަީކ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަކުމެ އެ . ހަމައަށް މިވަނީ ރިޕޯޓް ލިބިފަ

މެންބަރެއްގެ ދާއިރާ އާއި އަދި ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ކަންތަްއަތކާއި މެދުގައި ބަޙުސްކޮށްލައި އަދި ކަންތައަްތކަށް ބަދަުލ 

އިޞްލާޙުތަކޭ އެއްގޮތަށް ކޮންމެވެސް  ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ަކމުގައިވާނަމަ ދެންމެ ހުށަހެިޅގެން އެ ދިޔަ

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި . ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްގެ އަލީގައި ބަދަލެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ުކރައްވާ އެންމެ ފުަހ މަރުޙަލާ

އަޅުގަނޑު ހަމަ . މެންބަރަކު ދެކޭ ގޮތް ބަޖެާޓއި މެދުގައި ބުނެލަން އޮތް އެންމެ މުހިންމު ފުރުޞަތު ވެސް މެ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  2015ގޮތުން މި  ކަންދިމާކުރި

ނޑު އިތުރްަށ އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނެތް ކަމަްށ  މަސައްކަތްކުރަން ެޖހުނީމަ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުްނ އަޅުގަ

ނޑު ދޭން އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައް ނަމަވެސް. އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ޔިތުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް އަޅުގަ

އަދި މި ބަޖެޓު މިގަޮތށް ފާސްކުރުަމށް ޓަކައި އިުތރްަށ ވަކާލާތުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ . އެބަޖެހޭ

ނޑުމެ. ކޮންމެ ސާއަތެއްގެ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި މި އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ންނަށް އެންމެ ފަހުން ރޭގައި އަޅުގަ

އިވިގެންދިޔައީ މިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ޒަމާނެއްގައި ވެސް ހަނދާން ނައްތާނުލެވޭވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 
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. ފަރާތުން މި ބަޖެޓަށް ބަރޯސާކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރެއްވި

ނޑަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ކޮ  200ންމެ ޒުވާނަކަށް މަސައްކަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޒުވާނުންނަށް ގާތްގަ

މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ލޯނު އީެހ ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމުގައި 

ދަލުވުމުގެ ވާހަކައަށް ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުން ޚުދު ގެ ފަހުން ބޭއްވިގެންދިޔަ މި މުިހންމު ބައް 11ނޮވެމްބަރު . ވިދާޅުވި

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވެސް އަދި އެހެން ދާއިާރތަކުން ވެސް ިމ ލޯނު ދެނީ ކޮންއިރަކުތޯ، ލޯނަށް ވަނީ 

ގުތު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މިއޮތީ ދިވެހި ޒުވާނުންންަށ އެ ލޯނު ލިބޭނެ ވަ. ކިހިެނއްތޯ ސުވާލު ކުރަމުންދޭ

ރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރެއްވި ފަދައިން އެންމެ ކުދި ވިޔަފާރީގެ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ތިން . އައިސް ޖެހިފައޭ

ލައްކަ އަދި މެދުފަންތީގެ ިވޔަފާރިއަށް އަްށ ލައްކައާއި ހަމައަށް މޯގޭޖެއް ބެހެއްޓުމެއް ނެތި އެކަމަުކ އެ ކުރާ 

ންވަރުގެ މައްޗަށް މާކްސް ލިބޭ އުސޫލުން ހުށަހަޅާ މިންވަރަށް ވިޔަފާރި އަދި އޭގެ މަސައްކަތާއި އޭގެ ފައިދާވާ މި

ރަށެއް، . މާކްސް 50ސަބަބުން ވީހާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަދަ ކަމަަކށް ވެއްޖެއްޔާ 

ޤީގެ މަޝްރުޫޢތަަކށް ހިއްާސކުރާ ޤައުމު ތަރައް. މާކްސް 30އަތޮޅެއް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަކްަށ ކުރާނެ ފައިދާއަށް 

މާކްސް ލިބޭގޮތަށް ޒުވާނުންނަށް މި ޕްރޮޖެކްޓަްތކުން ފައިސާ ލިބޭނީ  100ޖުމްލަ . މާކްސް 20މިންވަރަށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ޒުވާނުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިން ނުވަތަ . އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދީގެން

މާނައަކީ ކުޑަކުޑަ . ށް ވުމަށް ޓަކައި ގެޓް ސެޓް ރެޑީ ގޯއަށް ރެޑީކުރެވުނު މި މުހިންމު ބަޖެޓުއެންޓޮޕްރޮނަރސްއަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ކުޑަކުޑަ ކޮމްޕޯނަންޓަކުން މުޅި ޤައުމަށް . ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަ

އެއީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން މި ރިޕޯޓަށް މެންބަރެއްގެ . މިޖެހެނީ ކުރާނެ އަސަރުގެ ވާހަކަ ފަްއޓައިގަންނަމުން ދަންނަވަން

ހައިސިއްޔަތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އަޅުގަނޑު ހަމަ އިޙިްތރާމާއިއެކު ދަންނަވަންޖެހޭ މި ޕަސަންޓަކީ ވަރަށް ވަރްަށ 

ބޭންކަކަށް ގްޮސިފ  މުހިންމު ކަމެކޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް މިއިން ކޮމަރޝަލް

ނޑައްތުކޮށްގެން ނޫނީ ލޯނެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނޯވޭ  ރަޙުނަކާއި ނުލައި އަދި އަމްދުން . ކަމަށް ވަނީވިއްޔާ އެތައް ޒަމާނެއް ކަ

. ނަމަވެސް މިއީ ތިން ލައްކަ، ފަސް ލައްކަ، އަށް ލައްކަ. އެއް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ވެސް ނުލިބޭ ހިސާބުގައި މިއޮތީ

 9އަހަރާއި  4. އި ސުން ޕަސަންޓާއި އަށް ޕަސަންޓާ ދޭތެރޭގެ ރޭޓެއް ޖައްސައި ދެވޭ މިންވަރަށްރަޙުނަކާއި ނުލަ

އެހެންވީމާ، މިފަދަ . މާނައަކީ މި ފުރުޞަތު ލިބިގެން މިދަނީ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް. އަހަރުން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ ކަމެއް ފުރޮޅިގެން އަންނަ ބަޖެޓަކަށް ވޯޓު ނުދީ ތިބުމަކީ އަޅު ގަ

ނޑިވަޅެއްގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން،  50%އަށް، ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ  50%ނިސްބަތް  އަށް އަރަމުންދާ ދަ

ވޯޓު  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބަޖެޓަށް. އެއްވެސް ބަޔަކު އެފަދަ ނުކައްސިޔާރު ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް

ނޑު ދަންނަވާލަން އެ ޕާޓީގެ .ޑީ .ނުދޭން މިހާރު ތްރީލައިން ވިޕް ނެރެފައި އޮތް އެމް  ޕީގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް އަޅުގަ

ތިމަންނާމެން ގޭގައި ަތންމަތަިތކުގައި ނުތިބެ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް، ައތުން ކުރާެނ . މެންބަރުންނަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާށޭ
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މި މަސައްކަތަށް ޓަަކއި ނަމަވެސް ތިމަންނަމެންނަށް ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދީ،  . ވަސް މި ނިމުނީއޭ ކަމެއް ނެތި ތިބުމުގެ ދު

ނޑުގެ ދާއިރާ، ވިލިމާލޭގެ، . އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން! އާދެ. ފާސްކޮށްދެއްވާ ތިމަންނަމެންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ  ވުނީއްސުރެ މަސައްަކްތ ކުރަމުން ދިޔައިން، އޭރުގެ ވަނަ އަހަުރ މަޖިލީަހށް ހޮ 2009ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ސަރުކާރުގައި ވެސް ދަންނަވަމުން ދިޔައިން ވިލިމާލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ބަނދަރު ަސރަޙައްދުގައި ހުރި ދަތިކަމުގެ 

ގެ އިތުރުން އަދި އޭ. އިރާދަކުރެވިއްޖެއްޔާ މިވަނީ މި ބަޖެޓުގައި މިފަހަރު ޙައްލެއް ލިބިފަهللا އެ މައްސަލައަށް . ވާހަކަ

ނޑުދޮށް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މިހާރު ވެސް ޓެންޑަރިންގގައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ވާހަަކ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިލިމާލޭގެ ގޮ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު އަދާކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން އެ މަސައްކަތް ެއކުލަވާލައި ކުނި ކޮށީގެ 

ދުގައި އެ އޮތް ސަރަޙައްދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި މިހާުރ ކުރައްވާފައި ޓެންޑަރިންގގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ސަރަޙައް

އަދި އޭގެ އިތުރުން . މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް 7.2އެ ވެސް . މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

ނޑުދޮށް ޙިމާޔްަތކުރުމުގެ އިތުރުން ހު ނޑުގެ މިދެންނެވިހެން ގޮ ޅަނުގ ބަނދަރު ފެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް، ވިލިމާލޭ ކުނިގޮ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ކުރެވިފައި މިއޮތީ  ވަރަކަށް  9ސަރަޙައްދާ ދިމާލުން އެ އޮންނަ އެބައި ވެސް މަސައްކަތަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި މަސައްކަތް ފެއްޓިެގން ކުރިއަށް ދިޔައީމަ ވިލިމާލޭގެ ވަށަ. މިލިއަން ރުފިޔާ  އިގެންވާ ތޮށިގަ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދައްޗެއް، ތުރާލެއްވެދާނެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިނގާނެ ގޮތަކަށް ކަންތަްއތައްވެ 

ނޑަށް އެބަ ފެނޭ ހަމަ . އިރާދަކުރެއްވެއްޖެއްޔާ މި މަސައްކަތް ނިމިގެން ދިޔައީމަ . ނިމިގެންދާނީ  އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަ

ހަމަ . އެފް ފްލެޓް ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ކީނަމަވެސް އެ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިްއބަވާ ތަނެއް .ޑީ .އެން .އި އެމްވިލިމާލޭގަ 

އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރިްނ އެތަނުގައި ތިއްބަވާ ރައްޔުިތންނަށް ވަރަށް ދަތިކަމަކަށް ވެގެންދިޔަ ފަސް، ހަ ބުރީގެ 

މަތީގައި ތިބޭ ފަރާްތތަަކށް އެލަވޭޓަރއެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގެ . ނީމައިމާރާތަކުން ކޮންމެ ަފހަރަކު ފައިބަން ޖެހު

ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިެފްނސާ ވާހަކަދައްކައިގެން ހަަމ . ވާހަކައަކީ، ހަާލކުވެަފއި މިހާރު އެލަވޭޓަރ ހުރީ

ނޑު އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކޮްށގެން މިއަްށ ފައިސާކޮޅެ.އައި .އެސް .ޕީ ްއ އުިތރުކޮށްެދވޭތޯ ދަންނަވައިގެން ޕީން އަޅުގަ

އަދި ވިލިމާލެއަކީ މާލޭގެ . މިކަން ވެސް ކުރެވި، ބަޖެޓު ޖެހިފައި އޮތަތީވެ އެއީ އުފާކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަން

ތުރު އި. އަވަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ، ވަކިން އޮތް ރަށެއް 6އަވަށަްތކުގެ ތެރެއިން އަދި މުޅި މާލެއޭ ކިޔޭއިރުގައި 

ނޑެއް، ދެން އިތުރްަށ ބޮޑު ކުރެވޭނެ ތަނެއް ެނތް ތަނެއް  އެހެންވީމާ، ވިލިމާލޭގައި އެންމެ ބާކީ އޮތް . ފަސްގަ

ނޑަކީ އެތަނުގައި ފްލެޓެއް އެޅޭ ދުވަހަކުން ވެސް، ފްލެޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ އެއްވެސް ބަޔަކު . ފަސްގަ

ރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގައި ވެސް ހަމަ އެ އަޑުއިވިއްޖެއްޔާމުން ވާހަކަދައްކާލާއިރު އަޅުގަނޑު މެންބަ

އެންމެފަހުން ޑޮކްޓަރ ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ވިލިމާލޭގައި . އެކަންތައް ޙައްލު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުަރން

ނޑު އެކަމާ އޮޅުންފިލު އެއީ ވިލިމާލޭގައި . ވޭތޯ މަސައްކަްތ ކުރިންފްލެޓްތަކެއް އެޅުމުގެ ވާހަކަ ހަމަ ދެއްކީމާ އަޅުގަ

އެއީ ވިލިމާލެއަކީ އިތުރަްށ ދެން ބޮޑުކުރެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ތަނަކަށްވާތީ، . ރައްޔިތުންނަްށ ލިބޭނެ ކަހަލަ ގޮތެއް
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މިވަނީ  އަހަރު 20، 19ވިލިމާލޭގެ ތާރީޚުން . ދަރިފަސްޮކޅުގެ ދެވަނަ ބައި މިހާރު ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި އެ ތައްޔާރުވަނީ

އެހެންވީމާ، އެ . ވަމުން އެދަނީ ތައްޔާރުވަމުން  21އަހަރު،  20އަހަރު،  19އެ ރަށަށް ވިހޭ ުކދިން މިހާރު . އެ ރަށަށް

އަދި . ކުދިން ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ވިިލމާލޭގެ ބިމުން ލިބިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ އެއީ ހަމަ ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުންމީދު

ނޑަކަށް މިާހރު އެންމެ ބާކީ އޮތް . ސް އެންމެ ބޮޑު އުންމީދަކަށްވެގެންދާނެވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންގެ ވެ އެހެންވީމާ، ގާތްގަ

އެހެންވީމާ، އެތަނުގައި . ބިންކޮޅަކީ ހަމަ ފްލެޓްކޮޅެއް އަޅާލެވޭނެވަރުގެ ހައެއްކަ ބިން އުޅޭނީ އެންމެ ގިނަ ވިޔަސް

ބައްޓަންކުރޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އިމާރާތް މި ކުރެވޭ ފްލެޓްތައް މިދެންނެވި އުސޫލުގެ މަތިން 

އަދި އެ ޕްރޮސެސް މީގައި ހިމަނައި ދެއްވީތީވެ ސަރުކާރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު ޝުުކރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުގެ 

  .ޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ޢިއް. އެންމެފަހު ބަަހކީ ވެސް ޢިއްަޒތްތެރި ހުިރހާ މެންބަރުން މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާށޭ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫއަޅުގަ

  .ށްނާޝިދަ އަޙްމަދު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ނާޝިދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނުޑ  2015. އްޒަތްތެިރ ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢި ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ކަ

ވެސް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރި ީމެހއްގެ ހައިސިއްޔަރުން ފާހަގަުކރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައް 

ނިވެރި މައިންނަށް އަދި ރާއްޖޭގެ މުޅި ޖުމްލަ ރައްޔިތުންނަށް ޒުވާނުންނާއި މުސްކުޅިންނަށް، އެކަ! އާދެ. ދަންނަވާލާނަން 

. އެކަހަލަ ކަންކަމަށް ހުަރހެއް ނާޅާނެ. ޕީންނާއި ހަމަ ހެޔޮގޮތް އެދޭނެ .ޑީ .އަންނަ ހުރިހާ ރަނގަޅު ކަންކަމަށް ޓަކައި އެމް 

ނދަގޫވާ ކަންތައަްތކެއް ހުރި ކަަމްށ އެހެންނަމަވެސް މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރުގައި ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އު

މުޅި ބަޖެޓަށް . ވަންޏާމުން އެކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އިޞްލާޙު ހުށަހަަޅއިގެން ވެސް ރަނގަޅު ކުރެވޭތޯ ބަލާނެ

ޢިއްޒަތްތެރި . ބަލާއިރުގައި އޭގައި ނޭދެވޭ ކަންތައަްތކެއް ހުރެއްޖެއްޔާމުން ފަހަރުގައި ވޯޓު ނުދީ ވެސް ދާންޖެހިދާނެ

ނޑު މަސައްކަތް ކުރިްނ ވަރަށް ބުރަކޮށް ރައީސް، އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަަކްށ . ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީގައި އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ފުރަތަމަ . އަޅުގަނޑު ބަލައިލާނީ ބަޖެޓު ދެން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮްށގެން މި އޮތީ އައިއްސައޭ

ނޑުމެން ޢަމަލެއް  179ގަވާއިދުގެ  ކަމަކަށް ފާހަގަޮކށްލަން ޖެހެީނ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމިަތން އަޅުގަ

ނޑު . ނުކުރަން މިހާރު މިތަނަށް ުހަށހަޅޭ ބިލަުތކަކީ ދެންމެ ކުރިން ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުަޅކު ވިދާޅުވިހެން ހަމަ ގަ

ގިނަ މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ ވާހާކަފުުޅ މިތަނުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ވަރަށް . ރަބަރެއްހެން ގޮސް ޖެހިފައި އަންނަ އެއްޗެހި

އެބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅތަކެއް ދައްކަވާފައި . ވަރަކަށް މިނިޓުއިރު ދެއްވި  15ކޮންމެ މެންބަރަކްަށ . ދެއްކެވި
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ނޑުމެންނެއް މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރިއިރަކު އެއީ ކޮން ވާހަކައެއްތޯ ބަލައި، އެ ދިރާސާކޮށް އެއިން  އޮންނާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގަޮތކަށް ބައެއް ފަރާތްތަކާ ބައްަދލުކޮށްގެން އެކަންތައް ކުރީ. އެއްކަމެއް ވެސް ނުކުރަން . އަޅުގަ

ދެންމެ ހުށަހެޅުނު އިލެކްޝަްނސް ކޮިމޝަނުގެ ޤާނޫނު، މެންބަރުން ހުށެަހޅުމުގެ ބަޔަށާއި އަދި ބައެއް ޤާނޫނުތައް ވެސް 

ހަމަ އެ ރެކޯޑަށް ޓަކަިއ . ގަވާއިދާ އެއްގޮތްަށ ދިރާސާނުކުރެވޭ ވާހަކަ މިދަންނަވަނީމި ފަަހކަށް އައިސް މި މަޖިލީހުގެ 

ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ކަންކަމަްށ . އަޅުގަނޑު މިހެން މި ވާހަަކ ދަންނަވާލީ 

ރާ މެންބަރަކަށްާވީތ އަޅުގަނޑު ދެން އަޅުގަނޑަކީ ކޮަމންޑޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކު. އަޅުގަނޑުމެން ބަލާފައިވާނީ 

އަޅުގަނޑު ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިން ޢިއްޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ . ދަންނަވާލާނަން 

ނޑުގެ ދާއިރާއަށް، އެއީ ދެ . ދާއިރާއަކުން ކޮންމެވެސް އެއް ޕްރޮޖެކްޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ މެންބަރަކު ބޭނުންވާ  އަޅުގަ

ނޑު ހުށަެހޅިންކޮމަންޑޫ އެއް . ލައްކަ ރުފިޔާ 5ހަުށހެޅީމާ ަބޖެޓު އައިއިރުގައި އިން ދިރާސާކުރުމަށް . ކޮށްލުމަށް އަޅުގަ

 18. ދެން އެކަން ރަނގަޅުކުރެވޭތޯ، ތަްނކޮޅެއް ބޮޑުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކޮްށ، އަެތނުން ހަމަ ގުޑާ ވެސް ނުލާ 

ނޑަކީ 32ބައްދަލުވުމުގައި  ޕީގެ ބަޔަށް .އައި .އެސް.ޕީ ބަޖެޓު، ޕީ.އައި .އެސް .ގޮސްގެން ޕީ . ގަޑިއިރު އުޅުނު މީހެއް އަޅުގަ

ނޑުގެ . އިޞްލާޙުތައް ުހށަހެޅިގެން އެންމެފަހުން އެކަން ނިމުނިއިރުގައި ވީގޮތަކީ ވަރަްށ ދެރަގޮތެއް އެއީ އަޅުގަ

ނޑައެޅިފައި އޮތް  އެކަމާ . ޔާ މަދުވީލައްކަ ރުފި 5މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މުޅި ދާއިރާއަށް  24ދާއިރާއަށް ކަ

ދެން ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް މީގެން އިޞްލާޙު ުކރެވޭތޯ ބެލިއިރުގައި މިހާރު . ލައްކަ ރުފިޔާ މަދުވީ 5އުޅުނީމަ ވީގޮތަކީ 

ޕީ ޕްރޮޖްޓްތަަކށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވެފައި އޮންނާނެ ގޮތަކީ .އައި .އެސް.އަސްލުގައި ޕީ 

މިލިއަން ރުފިޔާ މަދުވެފައި ދައުލަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން  40ކްޓްތަކުގެ ތެރެއަށް ޕީގެ ޕްރޮޖެ.އައި .އެސް .ޕީ

ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ގިނަވެފައި ހިލޭ ލޯނުގެ ގޮތުގައާއި އަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައާއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 

ނޑުމެ ޢިއްޒަތްެތިރ . ންނަށް އެކަން ނިންމާލެވިފައި އޮތީބައިތަކުން ކުޑަވެފައި ދައުލުަތގެ ބަޖެޓަށް ބުރަވާގޮަތްށ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރިއިރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލިން އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް ސަުރކާރުގެ ބައެއް  ރައީސް، އަޅުގަ

ށް ޔުނިވަރސިޓީ އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ބެލިން ޚާއްޞަކޮ. މުޞްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަަކށް އެއްޗެއް އިތުރުކޮށްދެވޭތޯ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި . ފަންސާހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުޮކށްދެވުނު. މިފަދަ ތަންތަނަށް އިތުރުކޮށްެދވޭތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލުގައި  އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ުހންނަން ޖެހޭނީ، މި ރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް ހުންނާނީ އަޅުގަ

ނޑަށް މިާހަތނަށް ދެންނެވެން އޮންނާނީ . އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް މަގުފަިހވެފައިވާ ގޮަތކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ހޭދަކުރަމު ކުށްވެރިއަުކ . އަޅުގނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް މި ހުރީ ތަންކޮޅެއް އެކޮޅުކޮޅުންނޭ އެއީ އަޅުގަ

ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވޭއިރުގައި  42ރިއަކު ޕްރެޮސކިއުޓް ކުރުަމށް ކުށްވެ. ހާސް ުރފިޔާ 42ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރުމަްށ 

ނޑުމެންނަށް މި ޚަރަދުކުރެވެީނ  ޔުނިވަރސިޓީ، މަތީ ަތޢުލީމު ދޭ ދަރިވަރަުކ ނިކުމެގެން އަްނނައިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް މި ހުރީ ކުޑޮަކށް އެކޮޅު. ތިރީހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ މިގޮތަްށ . ކޮޅުންއެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ޖެހޭނެ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖަލުގެ ފާރުތައް ވެސް އުސްކުރަން ޖެހޭނީ . ހުރެއްޖެއްޔާމުން އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މި ކޮޅު އެބަ ޖެހޭ އަނެއްކޮޅަށް އަނބުރާފައި . އަޅުގަނޑުމެން އެތެރެ ކުރާ ކުއްތާ ވެސް ގިނަ ކުރަންޖެހޭނީ

ނޑުމެން ބޮޑުކުރަންއަޅުގަނޑުމެން ތަުޢލީމަ  ބަޖެޓުގެ އެބަ އޮތް މިހާރު ދައުލަތުގެ މި . ށް ހަޭދކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ. އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޑިއުޓީ ނަގަން، ކަސްޓަމް ޑިއުޓީ  ބަޖެޓަށް . މިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެކޭ އަޅުގަ

ކަސްޓަމް ޑިއުޓީ ނެގުމަކީ އޭގެ ބޮޓަމް ލައިން . ގުމަކީފައިސާ ހޯދުަމށް ޓަަކއި އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޑިއުޓީ ނެ

ބޮޓަމް ޓެކްސް ނަގައިފިއްޔާމުން މިވާގޮތަކީ އީޭތގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރާ ފަާރުތން ފުރަތަމައިނުން ވެސް އޭގެ . ޓެކްސްއެއް

ފަރާތަށް  އެހެންވީމާ، އެ ގަންނަ. ނެގިޔަސް ނަގާނީ  20%ނެގިޔަސް،  15%ކޮސްޓް އޮފް ސޭްލސްގެ ގޮތުަގއި އޭތި 

ދެން އަނެއްކާ އޭނަ ގަންނައިރުގައި އެބަ ލާ . ނޫނީ ޑިއުޓީގެ މިންވަރު ލެވިފައި އަގު ކިޔެފަ 20%ފުރަތަމަ އެއިނީ އެ 

އެންމެ ފަސޭހައިން . އެހެންވީމާ، މިއީ އެއީ ވަރަށް ވިޔާނުދާ ޓެކްސްއެއް. ލީމަ އަނެއްކާ އޭތި އެބަ ބޮޑުވޭ . ޓީ .އެސް.ޖީ

ނޑުމެން މި ބުނާހެން ހިހޫ ތަުނން ނެގޭ ކަހަލަ އެއްޗެއް އެއީ ހޫިހތަނުން އެއްކަލަ އަޅު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްްސ . ގަ

ޕީގެ ސަރުކާރުން ވެސް ުހށަހަޅާފައި އެ އޮތް ގޮަތްށ އިންކަމް ޓެކްސްއެއް، އޭގެ .ޑީ .ނިޒާމު ފުރިހަމަ ކުރަންޏާމުން އެމް 

ނޑުމެންގެ އިޤްތިާޞދު ފުޅާވެގެންދާނެ އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން. ޓޮޕް ބޭންޑުން އެބަ ޖެހޭ ނަގަން އިންކަމް . އަޅުގަ

އެމީހުންނަށް ފައިދާއެއް . ބޮޑަށް ލިބޭ ފަރްާތތަކުން އިންކަމް ދަށްކުރުމަށް ަޓކައި އެމީހުން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ުކރާނެ

ސާލަކަްށ މި. ވެސްޓް ކުރާނީއި ރީއިން އެމީހުންގެ ފައިދާ ދަށްޮކްށފަ. އެމީހުން ރީއިންވެސްޓް ކުރާނީ. ވާކަމަކަށް ނުވާނެ

އޮސްޓްރޭލިޔާ ތަންތަނުގައި ވެސް ގެއެއް ގަނެގެން އުޅޭ މީހާ ވެސް ޓެކްސް ނަގައިފިއްޔާމުން، ނަގާތީވެ ވަކިވަރަކަށް 

އެހެންވީމާ، މި . އޭތި ލޯނު ދެއްކުމްަށަފހުގައި އަނެއްކާ އަނެއް ލޯނު ނަގައިގެން އަނެއް ގެ ގަނެ، ދެން އޮތް ގެ ނަގާނެ 

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ އިޤްތިޞާ ދީ ގޮތުން ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޏާމުން އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ިކޔަމު މިތަނުގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތަުކްނ މި ޑިއުޓީ ނަގަން މި . ވީހާ ވެސް ލޯ ެޓކްސްއެއްގައި  ދެން އަޅުގަ

ނޑާލާފައި . މީގައި އެބަ ކިޔާ ދެ ވާހަކައެއް. ންމެންނަށްއުޅެނީ އެއީ ސަބްސިޑީ އެބަ ލިބޭ ރައްޔިތު އެ ސަބްސިޑީ ކަ

އެހެނެއް ނޫން އެކަން . މީގައި އެބަ އުޅޭ ދެ ކަމެއް. ކާޑުގެ ބާވަތްަތކުން ޑިއުޓީ ނަގާ ވާހަކައާއި ދެ ވާހަކައެއް

ޑިއުޓީއެއް ނަގައިގެން  ދީފިއްޔާމުން ކާޑުގެ ބާވަތަްތކުން. ސަބްސިޑީ، ޓާގެޓް ސަބްސިޑީއެއް ދޭންވީ . އޮންނަން ވާނީ 

ނޑާލީމަ، . ނުވާނެ  އޯ އަށް ދޭ ބައި އެންސްޕަރ އަށް .ޓީ.މިލިއަން ރުފިޔާ ޗަންކުގެ ގޮތުގައި އެސް  185ސަބްސިޑީ ކަ

ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ނެގޭ އެއްޗެއް ނެގިފައި އެއަށް ޕްލަގް އިން ކުރެވިއްޖެއްޔާ މި . ދީގެން ޓާގެޓް ސަބްސިޑީއެއް ދޭންވީ 

. މިކަހަލަ ތަނެއްގައި ހުރެހެން މިހާ ޓެކްނިކަލް ވާހަކައެއް ކިޔައެއްނުދެވޭނެ . އުޅޭ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެއް ދޭތީގައި އެބަ 

ދެން އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ މާލިއްޔަތު . އެހެނެއް ނޫން އެކަން ހިނގާނީ . އެހެންނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުމެއް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ހުށަެހިޅފައި އެ އޮތީޤާނޫނާއި ދެން ވަރަށް ނުރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކެކޭ  އަދި ދައުލަތުގެ . އަޅުގަ

މި ބަޖެޓް ފުިރހަމަވެގެން . ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް މިފަދަ ބޮޑު ަބޖެޓެއް ތަނީްފޛުވެގެން ދިއުން
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ން މިކަންކަން ގެންދާނެ ކަމަށް ދާއިރުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީގެ

  .علیكم سالمو. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑްށ ޝުކުރިއްޔާ . އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން 

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

  . ބްރާހީމް ޙަސަނަށްއި

  

   :ވާހަކަދެއްކެވުން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަން

ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ަފހު މަރުޙަލާ ހިނގަމުން މި  2015! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ނޑު އެއްގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓު ވާހަަކއިގެ ތެ. ދަނީ ގެ ކެމްޕޭނެއް  2018ރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުކުރަން. ނުހިންގާނަމޭ ނޑުމެންގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން . ނަމަވެސް އަޅުގަ އަދި އަޅުގަ

ނޑު ދަން! އާދެ. ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދޭނަން ނަވާނީ އަޅުގަ

އަދި އެއްވެސް . ފަޤީރުންނާއި މުއްސަނދިން ަތފާތުނުކުރާ ތިަލފަތް ހަމަ ބަޖެޓަކަްށ މި ބަޖެޓް ހައްދަވައިދެއްވާށޭ

މި . ކުލައަކަްށ، އެއްވެސް ނަސްލަކަްށ، ދޮަނށް، ކަޅަށް ނުބަްއަލވާ ދިވެހި ދައުލަތުން މި ބަޖެޓު ތަްނފީުޛޮކށްދެއްވާށޭ

ލިބިގެންދާ މުޖުތަމަޢެއް ދިވެހި އުއްމަތުގައި ބިނާކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށް ދިވެހި ދައުލަތުްނ ބަޖެޓަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް 

މި ބަޖެޓަކީ މަސްތުާވތަެކތީގެ ވަބާ އާއި ނުރައްކަލުން މި މުޖުތަމުަޢ ސަލާމަްތކޮށްދޭެނ ބަޖެޓަަކްށ . ހައްދަވައިދެއްވާށޭ

ބަޖެޓަކީ ގޭންގު ކުށްަތކާއި، މާރާމާރީ އާއި، މީހުން މެރުމާއި  މި ! އާދެ. ދިވެހި ދައުލަތުން މި ބަޖެޓު ހައްދަވައިދެއްވާށޭ

މި ބާވަތުގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް މި ޤައުމަށް ހުށަެހޅޭ ލިބިގެންދާ ރަނުގެ ފުރުޞަތަކަްށ 

. ށްދެއްވާށޭކޮރަޕްޝަނާއި، ފަސާދަ އާއި އެންމެހައި ނުރައްކާތަކުން މި ބަޖެޓު ސަލާމަތްކޮ ! އާދެ. ހައްދަވައިދެއްވާށޭ

ނޑުމެންގެ ފޮތަްތކުގައި ލިޔެވިގެންދޭ ވަރަށް ބޮޑެިތ  އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްލާއިުރ އަޅުގަ

އެ އަދަދުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ޕާޓީތަކާއި ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެ . ބިލިއަން 24.3، 23.0. އަދަދުތައް

އެހެންވީމާ، . އްޔާމުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް ނިކަމެތި ދުވަްސތަކެއް ދެކޭނެކަން ޔަޤީން ފައިސާކޮޅު ބޭނުންކުރެވިއްޖެ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ 

މާދަމާ ޤިޔާމަށް ދުވަހުން . ބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ބައެއް އަދި ނައިބު ރައީސަކީ، ރައީސަކީ މަޖިލީހުގެ މިކަމަށް ޖަވާ

ސުބްޙަނަހޫ ަވތަޢާާލ هللا އަމާނާތްތަކެްއގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަދާކުރުމަށް . އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ

ނެދޭނަން، އަނެއް އަޅުގަނޑު ފަޅު ކޮ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ. އަމުރުކުރައްވާ ގަދަ އަމުރަކުން

ކަމެއް ކޮށްދޭނަން އެހެން ބުނެގެން މަޖިލީހަށް އައިސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ގޮތަކަށް މިކަްނކަން ކޮށްލާފައި 
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ނޑުމެން ހީކޮށްގެންނުވާނެ  ނޑު ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ދަންނަވާލާނަން. ސަލާމަތްވެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ . އަޅުގަ

ދޫނިސޫފާސޫފި އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ބޭނުން ތަނަކަށް ގޮސް، ކުިދކުދި ޖަނަވާރުތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ 

އެ ސޮރު މަރުވީމަ އެންމެ ފަހުން އެ ސޮރުގެ މަސްގަނޑު . ނަތީޖާ އަކީ ކޮބައިތޯ. ސޫފިތައް ކަމުން ގެންދާ މަންޒަރު

އެހެންވީމާ، ބާރު އޮތް . ހާަލތު ބަދަލުެވދާނެމާދަމާ ވެސް . މާދަމާ ވެސް ބާރު ގެއްލިދާނެ އަތުން . ކާލަނީ އެ ސޫފިަތކޭ

ނޑު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން  ޅެންވެރިޔަކު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މާދަމާ . ދުވަހު ނިކަމެތިން ނިކަމެތި ުނކުރުމަށް އަޅުގަ

ހި ޤައުމު ދިވެ. އައު ހެދުން ލިބުނަސް ދަރައިގެން މާ އުފަލެއް ދެން ނެތޭ. ވެސް ދިރި ތިބޭނޭ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން، ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިކަމަށް . ދަރަނިން ސަލާމަތްކޮށްދޭން ޖެހޭ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ވީތަނެއް  24.3އަޅުގަނޑުމެން މާދަމާ ދެ އަތް ފޮޅާލާފައި ނުކުންނައިރު . ވަރަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ

 62000އަޅުގަނޑުމެންނަށް . އެއްވެސް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތަކު ދެކޭނެ ކަމެއް ނޫން ނޭނގި ނިމިގެން ދިއުމަކީ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  4800އެކަމަކު . ރިފިޔާއަކުން ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭ ރުފިޔާ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ލިބޭއިރު އަޅުގަ

ރިއެރުން ދޭންޖެހޭ ދެވެން އޮތް އެންމެ މަތީ އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންަންށ މުސާރައިގެ ކު. އޯކޭ

އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ހުރާިހ މަޤާމުތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭުފުޅންގެ ހިތުގައި އޮންނާނީ ހަމަ . މިންވަރަކަށް

ބީޢަތް އޭގެ މައްޗަށް އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އިސްވެގެން އިންސާނީ ޠަ. ދިވެހި ޤައުމު ކުރިއެރުވުން . އެއް އަމާޒެއް 

އެހެންވީމާ، ހަނދާންކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިކަހަލަ ފުރުަޞތުތަކުގައި . ނިޔާކުރާ ގޮތުން އެ ކަންކަން ދަނީ ބަދަލުވެގެން 

ތިން ލައްކަ ފަންސާަހކަށް ހާސް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާއި ގުޅިފައިވާ މިކަހަލަ ފައިސާގެ ބޮޑު 

ނޑު މުޢާމަލާތެއް  ނންދާއިރު މެން ނިންމަމުއަޅުގަ ޑުމެންގެ އަތުން ލެވޭ ފާހަގައަކީ ަހރުދަނާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ އަޅުގަ

ނިންމާލަމުން . ޙައްޤުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ލެވޭ އެކަށީގެންާވ ރަނގަޅު ފާހަގައަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް

އެއްވެސް އަތެއް ވަނަނުދިނުމަށް އެންމެހައި ދަންނަވާނީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މި ބަޖެޓަށް ޚިޔާނަތުގެ  އަޅުގަނޑު

ނޑުމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާއި، ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހުން . ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން އެދޭނީ  އަޅުގަ

 ދިވެހި ޤައުމަށް މި ޒަޢާމަތުގައި މި ދައުރުގައި ވީހާ ވެސް ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ބިލުތައް

ބައްޓަންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް މިތަަނށް ވެއްދޭ ބިލުތައް އަސްލު ަތކުރާރުޮކްށ 

ނޑުބަލައިނުގަތުމަށް  ނޑުއަދި އެޖެންޑާކޮށްގެން އެ ބިލުތައް ނުގެނައުމަށް ވެސް . ދަންނަވަން  އަޅުގަ . ދަންނަވަން އަޅުގަ

ނޑުޚިލާފު ބިލުތައް އަނބުރައި މި ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލުމަށް ވެސް  އަދި މިހާރު ހުށަަހާޅފައިވާ ޤާނޫނާއި  އަޅުގަ

މެން މި ކަންކަމާއި ވަރަށް ބޮޑްަށ އަޅުގަނޑު . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ސަމާސާ ވާހަކައެއް ނޫން . ދަންނަވަން 

ދެއްވި . ގެ ޙައްޤުގައި ވިސްނައި ކެރިގެން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި، ދީނުގެ ޙައްޤުގައި، މި ވަޠަނު

  . ފުރުަޞތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ 
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި .މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތ އަޅުގަ

  . މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް

  

  :މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވަާހކަދެއްކެވުންގުރައިދޫ ދާއިރާގެ .ތ

ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަެހޅުއްވި ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން  2015. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ިޢއްޒްަތތެރި މެންބަރުން

. ފާްސކުރަން ދަންނަވާފައިވާނެ މި ބަޖެޓު ފޮނުއްވި ގޮތަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ނުގެނެސް އަކުރުން އަކުރަށް ބަޖެޓު

އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ިޢއްޒްަތތެރި މެންބަރުން

ނޑަދިޔައިރު އިތުރަށް  ށް ވިސްނުނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޖިލިސްގެ ގިނަ ޢިއްޒަތްެތިރ އަޅުގަ

ނޑުއަދިވެސް . ކަމުގައި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ  ކުރިން ުހށަހެޅި ގޮަތްށ ާތއީދުކުރައްވަން ދަންނަވަން އޮތީ  އަޅުގަ

މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ގެނައުމަށަްފުހ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ބަޖެޓު 

މަޖިލީހުން ފާްސކޮށްދެއްވައިފިނަމަ ރާއްޖޭގައި ވަނަ އަހަަރށް  2015ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ބަޖެޓު . ފާސްކުރަން

އަދި ހަމަ ބައެއްގެ . މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ހިސާަބކަށް ވެސް އުޖާލާކަން އައިސް ތަނަވަސްކަން އަންނާނެކަން ޔަޤީން

ރުން ވެސް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. ޖީބުތަަކށް ވެސް ބަރުވެގެންދާނެ

ވިދާޅުވާ ފަދައިން މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ދުވެލި ސްޕީޑް ވަރަށް ހަލުވި ވެގެންދާނެކަން، ވަރަށް 

. ހަމަ އެއާއިއެކު ޢުމްރާނީ ަތރައްޤީއާއި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ވެސް މަތިވެގެންދާނެ . ހަލުވިވެގެންދާނެ 

މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން އަދި އާމްދަނީ . އް ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިގެންދާނެ ވިޔަފާރީގެ އިތުރު ފުރުޞުަތތަ 

ނޑުކަން މިހެން އޮތުމާއިއެކު . އެތައް ގުނައަކަށް ިއތުރުވެގެން ވެސް ދާނެ ގޮވާލަން މި ބަޖެޓަށް ަމޖިލިސްގެ  އަޅުގަ

ނޑުންނަށް ވެސް އަދި ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތު. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ގޮވާލަން އެ ދާއިރާތަކުގެ  އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ރައްޔިތުން މެންބަރުންގެ ކިބައިން މަޖިލިސްގެ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގުަތމަށް

އަދި . ރީުފކުރަމުން ވާހަކަ ނިންމާލާނީ ބަޖެޓުގެ ފުރިހަމަ، ބަޖެޓުގެ ފުރިހަމަކަމަށް ހުށަެހޅުއްވި ފަރަާތށް ަތޢު  އަޅުގަނޑު

މިގޮތުން ގާދިއްފުށީގެ . ގެ ދާއިރާއަށް ބަޖެޓުން ލިބިފައިވާ ޢިނާޔަތްތަކަށް ުޝކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުހަމަ އެހެންމެ 

ގިރާ ސަރަޙައްދު ސަލާމަތްކުރުމާއި، ދިޔަމިނގިލީގެ ނަރުދަމާ އާއި އަދި ގުރައިދޫގެ ބަނދަރު ހިމެނިފައިވާކަން އުފަލާއި 

ނޑުއެއްކޮށް  ނޑުއެދެނީ  އަޅުަގނޑުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ފާަހގަކުރަން އަޅުގަ މެން އަޅުގަ

. ތާއަބަދަށް ލެއްވުން هللا އެންމެންނަކީ ވެސް ހެޔޮ ބަސް އަހައި އަދި ހެޔޮ ބަސް ޤަބޫލުކުރާ ބައެއްކަމުގައި މާތް 

  . ވަބަރަކާތުހޫهللا ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

  



41 
 

  :ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

ބަޖެޓުގެ ބަޙުސަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް މުހިންމުކަން . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

އެދެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް  އަޅުގަނޑުދެއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އެއްޗަކަށް، ބަޙުސަކަށްާވއިރުގައި 

ށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ުކރިއާއިލައި ހަނދާންކޮށް ދެންނެވުމަށް ފަާރްތތަަކށް ބަޙުސަ 

އެއީ ވަކި ވަގުތަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުން ވެސް ފުރުޞަަތށް . ކޮމިޓަީތކުގައި ތިއްބެވި ކަމުގައި ވިޔަސް 

ނޑައަޅުއްވައިގެން ކުރިއްަށ ގެންދަވާތީއެދިވަޑައިގެން އެބޭފުޅުން ބަޙުސްކުރައްވަން ވަކި ދުވަސްތަކެ  މިއީ މީގެ . އް ކަ

ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާރލަަމންޓްރީ ގްރޫޕްތަކުގެ އިސް . މާޒީގައި ވެސް މިކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތް

. ންހިންގުންތެރިންަނށް މިކަމުގައި ރިޔާސަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކީގައި އެދެ 

  . މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް އަޅުގަނޑު

  

  :މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްކެވުން

މިހާރު . ބޮޑު ބަޖެޓެއް ވަނަ އަހަރަށް ުހށެަހޅިފައި މިވަނީ ވަރަށް 2015! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުދެން . ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު 24މަޝްޙޫރުވެފައިވާ  މެން އެންމެ ބޮޑަށް މިތަނުން ވިސްނާ އެއް ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑަބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވެސް އަދި މަޖިލީހުގައި ވެސް  ނޑުށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި އަޅުގަ މެން ވިސްނަންޖެހޭ އަޅުގަ

ރަދުތައް އެކަށީގެން ނުވާވަރަށް ބޮޑުވެގެންދޭތޯ؟ އާމްދަނީ ހޯދަން ހުށަަހޅާފައި ހުރި ގްޮތތަަކކީ ކަމަކީ ދައުލަތުގެ ޚަ

ރަނގަޅު ގޮތަްތކެއްތޯ؟ ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢަުތކާއި އެހެނެިހން ކަންތަްއތަަކށް ުހަށހެޅިފައިވާ ުހށެަހޅުނަްތކަކީ ނުަވަތ 

ނޑުަބލާއިރުގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ރަނގަޅު ެއއްޗެއްތޯ؟ ދެން މިގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފަށާއިރުގަިއ  އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ބޭނުންވާ ގޮތުގެ މަތިން ދާއިރާއާ  މަޖިލިސްގެ އާދަކާދައާއި ވެސް އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަ

ނޑުގެ  ނޑު ކުރިއަށްދާނީ އަޅުގަ މި ! އާދެ. ށްމިނިޓުގެ ބޭނުންކުރުމަ 7ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލާފައި އަޅުގަ

މެން ކުރި އަޅުގަނޑުއަހަރަކީ އަދި މި ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅުއްވި ފުރަތަމަ ބަޖެޓަކީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުަތކުގައި 

! އާދެ . މަސައްކްަތތަކަށް ބަލާއިރު ބޭާކރުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އެއްޗެކޭ ދަންނަވަން މިޖެހެނީ 

އުންމީދުކުރަނީ އެހެން ފަހަުރފަހަުރ  އަޅުގަނޑު . ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިމެނިފައި އެބައޮތް 9ށް ރަށަ 5މަތިވެރި ދާއިރާގެ 

ސީއާ ޙަވާލުކޮށްފައޭ، މިހާރު ބިޑަށް ލަީނއޭ، މިހާރު މިކަން ކުރިައށް .ސީ .ޓީ .ވެގެންދިޔަ ގޮތަށް މިހާރު އެއޮތީ އެމް

ދަންނަވާލާނަން  އަޅުގަނޑު. ގެންދާނެ ކަމަށްގެންދަވަނީއޭ މިހެން ނުވެ މި ކަންކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރެވި

ނޑުހިމަންދޫ ބަނދަރުގެ ކަންތަކާއި މިހާރު .އއ ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން  އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ނުހެދި ތިން، ހަތަުރ އަހަރުވެފައި އޮތުމަްށަފހު . އެކި ގޮތްގޮތަްށ ޮކށްގެން ލިސްޓަށް އެރުވޭ

ނޑު އެހެންވީމާ، . ދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރު ފެށޭވަރަށް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ އެބައުޅޭއިރާ އުންމީދުކުރަީނ  އަޅުގަ
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ނޑައެޅިފައި ހުރި ފައިސާއިން މި މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ހިމަންޫދގައި މިސްކިތެއް ހެދުަމށް . މިހާރު ކަ

މާޅޮސް ނެރުފައިކަށި ނެތި ގިނަ .އއ. ތްކުރުމަށް ވެްސ ބަޖެޓުކުރެވިފައިވޭޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް އިމާރާ. ބަޖެޓުކުރެވިފައިވޭ

ނޑައެޅިފައިވޭ . ދުވަސްތަކެއް ވުމްަށފަހުގައި އެ މަސައްކަތަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ކަ

ލިސްޓަށް އަރާ ކޮންމެ އަހަރަުކ . ފެރިދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައަްކތް ވެސް މިއީ ގިނަ އަހަރުތަެކއް ވެފައިވާ މަޝްރޫޢެއް

އެހެންނަމަވެސް ދިރާސާކުރެއްވުމުގައި ސްޓަޑީ ހެއްދެވުމުގައި މިހެން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް ދެފޮޅުަވތް . ވެސް

އަދި ފެރިދޫގައި ހިނގަމުންދާ . ދޭތެރެއިން ގެއްލިގެން ދިއުމްަށފަހުަގއި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރު ފެށޭނެ

މަތިވެރީގެ ނަރުދަމާއަކީ ވެސް ގިނަ .އއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތެއް ފެށޭނެ ފެރިދޫ.އއ

. މަސައްކަެތކޭ ދެންނެވުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަންނޭނގެ . ދުވަސްވެފައިވާ މަސައްކަތެއް މިދެންނެވީ ނުފެށި

އްޙީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަދި ޞި. އެހެންނަމަވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރު ފެށޭނެ

ކްލާސް ރޫމުގެ އިމާރާތެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރު  5ބޮޑުފޮޅުދޫގައި .އއ. ހިނގާނެ

ނި ދެންނެވި ފަދައިން ހަމައެކަ އަޅުގަނޑު. މިކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ސަރުކާރަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ފެށޭނެ

އުއްމީދުކުރަނީ ތަންފީުޛކުރެވޭނެ  އަޅުގަނޑު . މުހިންމީ ޢަމަލު. ލިޔެފައި އޮންނަ ފޮޅުވްަތތަކެްއ ނޫން މީގައި މުހިންމީ

. ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ރެކޯޑު އަދަދު ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ކަމަށް 6ބަޖެޓުގައި މި ހިމެނިފައިވާ . ކަމަށް

ނޑުހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އާއި  މެންގެ ޠާރިޤް މި ހުންނަވާ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ޕްރެސް . ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތައް ނުދެއްވައި މި މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް

މަވެސް މި ކަންކަން ތަރައްޤީ ޢަމަީލ އެހެންނަ. ކޮންފަރެންސާއި ނޫްސ ބަޔާން ދެއްވުމަށް ފުދޭވަރަކަށް އެބޭފުޅާ މޮޅު

ނޑުސިފަ ގެންނަން މަސައްކަތް ުކރައްވާނެ ކަމަށް  ދެން މި ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ! އާދެ. އުންމީދުކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑުދަންނަވާލާއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް،  ނޑުކުރީގައި ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން  އަޅުގަ  24މެން މިއޮތީ އަޅުގަ

އެކަން . އަންދާޒާތަކެއް! އާދެ. ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޚިޔާލީ އެއްޗެއް ބަޖެޓަކީ . ލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ލިބިފަބި

ސިޔާސީ . މެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން އެބަ އިވޭ ރިފޯމްގެ ވާހަކައަޅުގަނޑު. ށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭއަޅުގަނޑަ

ނޑައިއްޔެ ވެސް . ޙު ވާހަކަ ވެސް އެބަ އިވޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިޞްލާ. އިޞްލާޙުތަކުގެ ވާހަކަ ށް ހީވަނީ އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް . މިތަނުގައި އިވިގެންދިޔަހެން ޝަރުީޢ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ވާހަކަ

ކޮން ކަމެއްތޯ މި ޒަމާނަކު ފައިސާއާއި ނުލައި . މެން މި ބަޖެޓު ރިފޯމްގެ ވާހަކަ ކީއްވެގެންތޯ ުނދައްކަނީ އަޅުގަނޑު

ނޑަމިދަންނަވާ އެއްޗެއް،  އަޅުގަނޑު. ބަޖެޓު ރިފޯމްގެ ވާހަކަ ކީއްވެގެންތޯއޭ ނުދައްކަނީ . ކުރެވޭނީ ކީ މިއީ މާލީ އަޅުގަ

ނޭނގެ ދެން ރަނގަޅަށް ދެންނެވޭނެ . ކަންކަމުގެ މާހިަރކަށް ނުވާތީެވ އެހެންވެ ކަންނޭނގެ ލާރި ވެސް ސޭވްވެފައި ނެތީ

ނޑުދަންނަވާ އެއްޗަކީ  މި  އަޅުގަނޑު . ކަމެއް  4މެން މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުިރން އާމްދަނީ މިއޮންނަނީ އަޅުގަ

މިއަންނަ . ޑިެފސިޓްވަމުން ދަނީ. އޭރު ވެސް އެއަކުން ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭ. ބިލިއަން ރުފިޔާގައޭ އިނގޭތޯ 6ބިލިއަން، 
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ބިލިއަންގެ އާމްދަނީ  19އްޗެހި ބަލައިފިއްޔާ ބޭރުން ދަރަންޏަށް ނަގާ އެ. ބިލިއަން  16އަހަރު އެއްގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ 

މާލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަ އެއްވެސް . އޮފީސްތަކެއް މާގިނަވެގެނެއް ނުދޭ . ދެކޮޅެއްނުޖެހޭ އިނގޭތޯ. އެބަވަދޭ

. ވަނީ މުވައްޒަފުން، އިތުރު މުވައްޒަފުން މިވަގުތު މިއިޏި ޒީރޯގައޭ މި ބާއް . މުވައްޒަފެއް އިތުރެއް ނުކުރައްވާނަމޭ

ނަމަވެސް ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތައް . މާގިނަ އޮފީސްަތކެއް ނާދޭ . މުވައްޒަފުންނެއް ގިނައެއްނުވޭ . މަސައްކަތެއް އިތުރެއްނުވޭ

ބިލިއަން ރުފިޔާ އޮފީސް ހިންގުަމށް ރިކަރަންްޓ  1ބޮޑުވަމުން ބޮޑުވަމުން ގޮސް މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެން ނޫސްތަކުގެ ކޮލަމް ކިޔައިފިއްޔާ . މަތްތައް ނުލިބިގެން ޝަކުާވކުރަނީޚިދު . ޚަރަދު އެބަ އިތުރުވޭ 

އެމް .އެފް.މިދެންނެވި ކޮމެންޓުތައް ކިުޔއްވައިފިއްޔާ ޚާއްޞަކޮށް ހަީވރު ނޫހުގެ ކޮމެންޓުތައް ކިަޔއިފިއްޔާ ދެން ދި 

އެހެންވީމާ، . ންޖެހޭ ކަންނޭނގެ މި ޭދތިޕްލަސްގެ ތިރީގެ ބައި ބަލައިފިއްޔާ މިހާރު ޤައުމު ހިްނަގވާ މީހުން ބަލަ

މިހެން ހުންނައިރުގައި އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ކީއްވެގެންތޯއޭ ކޮންމެވެސް . ބަލައިފިއްޔާ މީހުންގެ ޝަކުވާތައް ބައިވަރު

ނޑު ވަރަކަށް މި ޚަރަުދތައް ކުޑަކުރުަމށް، އާމްދަނީ ބޮޑުކުރުމްަށ އިތުރު ކަންކަން ހިންގުމަްށ ވާހަކަދައްކާއިރު އަ ޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޚަރަދުތަްއ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އާމްދަނީ އިތުރުކުރި ނަމަވެސް ޚަރަދުތައް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ދެން ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ފޯމިއުލަރ އެއް ކޮންމެހެން . ކޮންޓްރޯލުނުކޮށެއް މިކަަމށް ޙައްލެއް ނުހޯދޭނެ 

ނޑު އެހެން ވާހަކައެއް ވެސް ދަންނަވާލާނަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިނގޭތޯ ކިޔައިދޭކަށް ނޫން މިއުޅެނީކީ  . އަޅުގަ

ބިލިއަނަށް  32. ބިލިއަނަށް އަރާނެ 32! މިއަންނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މިންވަރު، ދަރަނީގެ މިންވަރު އާދެ

މިއީ . ބިލިއަން ރުފިޔާ 2.7ކުރަންޖެހޭ އަރާއިރުގައި މިއަންނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ދަރަނި އަދާކުރަން އެބަ ހޭދަ

އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަަކްށ ބޭރުން އެކަިތންތަނުން ދަރަންޏަށް ނަގައިގެން ހޯދާ އަދަދަށްވުރެ ބޮުޑ 

ނޑު މިދެންނެވިހެން މިހާރު މިކިާޔ ބޭސްލައިނާއި އަނެކައްޗަކާއި އަނެކައްޗަކާއި މިރޮނގުން . އަދަދެއް  ދެން އަޅުގަ

އެތެރެއަށް . ނޑަށް ނުދެންނެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެފްރިކާގެ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވި މައްސަލަ މި މައްސަލައަކީ އަޅުގަ

ބިލިއަން  1.3މީގެ ތެރެއިން އިންޓްރަސްޓް ޕޭމަންޓު އެކަނި . ވަންނަ އެއްޗަށްވުރެ ގިނައިން ބޭރަށް ދައްކަން ޖެހުން

ނޑު. ދައްކަން އެބަޖެހޭ ނޑު ވާހަކަ ކުރުކުރަން . ގެ ރަނގަބީލު ިތ ޖެއްސެވީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެ ޚަރަދުކުޑަ ކުރައްވަންވެގެން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު ކުޑަކޮށްލަން މިއޮތީ . އެބަޖެހޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސްޕްރީމް ކޯޓާއި އެންމެން ވެސް ކުޅެނީ، ކޮ. ހުށަެހޅިފަ ންމެ ދައުލަތެއް އަޔަސް ކުޅެނީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ދެންނެވި . ޚަރަދުކުޑަކުރަން ކީއްތޯވާނީ މި މަޖިލީހުގެ އަދަދު މަދުކުރިއްޔާ . އެންމެފަހުން ކުޅޭ ކަންަތކާއި

 ދެން މިއޮތީ. ކޮމެންޓުތަކަްށ ބަލާއިރުގައި މި މަޖިލީހަށްވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ ކޮމެންޓު އަމާޒުވާ ތަެނއް ނުހުންނާނެ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުން ޑިއުޓީ މި ނަގަނީ . ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން   10ވިދާޅުވަނީ ރައްޔިތުންގެ . ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރާއިރުގައި ހަ

އެ . ކިހިނެއްތޯ ލާނީ؟ މާދަމާ ފާސްކުރާނެ ކަންނޭނގެ. ރުފިޔާ 20ރުފިޔާ ނަގާފައި ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ލައިދެއްވާނަމޭ 
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. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އެ ކެޕޭސިޓީ އެބަހުިރތޯ؟ ނުވާނެ އެކަމެއް . ނެފާސްކުރާއިަރށް އެ ޢަމަލުކުރަނަްފށާ

  . ތެލުން ޑިއުޓީ ނުނަންގަވާ. ހެޔޮނުވާނެ ހަނޑޫ، ހަކުުރ، ފުުށން ޑިއުޓީ ނަގަން . ރައްޔިތުންނަށްވާނީ ގެއްލުން 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ސް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅުއްވި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޭނން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ  2015

ނޑުމެން ބަޙުސްކުރަމުން މިގެންދަނީ  ނޑުމެންގެ ހުސްވަގު . ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ . ތުކޮޅަށް ދާަނން މިހިސާބުން މަޖިލީހުގެ އަޅުގަ

ޕާރލަމެންޓްރީ ! އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާއި އެކީގައި ސިޔާސީ ޕާޓަީތކުގެ ހުރިހާ ހިންގުންެތރިންނަށް އާދެ

ގައި ބަޙުސަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް މިތަނަށް ވަޑައިގަތުމަްށ  11:00. ގުރޫޕުތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން 

  . މިހާހިސާބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުަކނޑާލާނަން . ށްދަންނަވައި ދިނުމަ

  

  ]އަށް 11:00އިން  10:30: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

  )ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ ހޮޅުޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްަމދުރި( 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑުމެން ޖަލްސާގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރި ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިވަނީ ހުސްވަގުތުކޮޅްަށފަހު އަޅުގަ އަށްދާއިރު އަޅުގަ

 2015މިނިސްޓަރ އޮފް ހެްލްތ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހަށހެޅުއްވި 

 ވަނަ އަހަރު ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާާސކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް

ނޑު . ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން އެހެްނކަމުން މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދެއްކުމަްށ ޓަކައި ފުރަތަމަ އަޅުގަ

  . އަށް ރިާފޢު هللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުރުަޞތެއް މި އަރުވަނީ 

  

  :ާވހަކަެދއްކެވުން ޢުރިފާهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރަށް ލާަފކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2015! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮްށ ުހށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯަޓށް 

ނޑު އަވަސްވެގަންނާނީ މި މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުވި އެއްޗެއް ދަންނަވާލާއިރުގަ އި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަ

ސްޕީޑެއްގައި ވަރަށް ފުރިހަމަޮކށް ނިންމަވައި ދެއްވީތީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ، 

. ްށ ުޝކުރު ދެންނެވުންޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލިމާލެވިލިނގިލި ދާއިރާގެ، 
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އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރެްއވި އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް 

އެންމެ ފުރިހަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހުށަހެޅުނު  2015! އާދެ. ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން

މި ބަޖެޓުގައި . އެއް ބަޖެޓުކަން މި ރިޕޯޓާއި އަދި ބަޖެޓުގެ ފޮތް ބަލައިލުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންވެ ކަށަވަރުވޭ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުަރންޖެހެނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ޚިލާފަށް މިއަހަރު ބަޖެޓުގައި  އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ރަދުތައް ކުޑަކުރެވިފައިވާކަން މިއީ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރިކަރަންޓް ޚަ

އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި މި . ފާހަަގކުރަންޖެހޭޓަކައި ސަރުކާރުން އެަކށަ އަޅުއްވާފައިވާ ވަރަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއްކަން 

ޕީ ނުވަތަ ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަްށ .އައި .އެސް .ށް ޕީއަހަރަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑު އަދަދަކަ

މީގެން އެނގި ޔަޤީންވެގެންދަނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ . ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަހަރެއް

އްޤީއަށް ޓަކައި އެބޭފުޅާގެ އިޤްތިޞާީދ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތަރަهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުންވަނީ . ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން މި ގެނެސްދެއްވާ ހެޔޮ ބަދަލު  މިއަދު އަޅުގަ

ޤައުމުގެ ހުރި އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރތައް އިތުަރށް ހަރުދަނާވެ ރަށްަރަށށް އަރައި ފޭބުމާއި، . ޤައުމަށް ތަރައްޤީ ލިބުން

އެކަމަށް . ށްރަށުގެ މަގުތަކާއި، ޞިއްޙީ ނިޒާމާއި، ތަޢުލީމީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ފުރިހަމަވެގެންދިއުން ރަ

ރިޢާޔަްތކޮްށ މި ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮތަަކށް ުހރިހާ ދާއިރާަތކަށް ވެްސ ވަރަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން 

ނޑުމެން ނިސްބަތްާވ މާލެއަށް ބަލައިލާއިރުގައި . ހަގަކުރަންޖެހޭޕީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބެހިފައިވާކަން ފާ .އައި .އެސް .ޕީ އަޅުގަ

އޭގެ . މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާަކން ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 707.8ޕީގެ ތެރެއިން .އައި .އެސް.ޖުމްލަ މާލެއަށް ޕީ

. މަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައި އެބަވޭ ތެރޭގައި މާލޭގައި އެންމެ ދަތިވެފައިވާ އެއް ކަމެއް ކަމުގައިވާ ބޯހިޔަވަހިކަ

މާލޭގެ މަގުތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީޮކށް މަގަުތކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބަޖެޓް 

ށް ހަމަ އެއާއެކު މާލޭގެ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި އިތުރު އިމާރާތެއް އެޅުމަ. އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން ވެސް ާފހަގަކުރަންޖެހޭ

ހަމަ އެއާއެކީގައި . ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ވެސް ފާހަަގކުރަންޖެހޭ 8ޓަކައި، 

ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަްށ ނުަވތަ އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ޞިއްޙީ ނިޒާމު 

އެޗް ހޮސްޕިޓަލް .އެމް .ޖީ .ހުރި އެންމެ މުހިންމު އެއް ހޮސްޕިޓަލް ކަމުގައިވާ އައި  ބައްޓަންވުމުގައި މި ރާއްޖޭގައި

ނޑު ގޮތެއްގައި މާލޭގައި . ހަރުދަނާކުރުމަްށ ޓަކައި ބަޖެުޓގައި ފައިސާއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މައިގަ

އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ މެންބަރުން އެކަމްަށ ޓަކައި މި ހުރި ގިނަ ކަްނތައްަތަކށް ިމ ބަޖެޓުގައި ރިޢާޔަތްޮކށްފަވާަކމީ 

ހަމަ އެއާއެކު މާލެއާއި ގުޅިގެން މޭލޭ ސަރަޙައްދުގައިވާ ވިލިމާލެ އާއި އަދި . ސަރުކާރަްށ ޝުުކރު އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

އެގޮތުން ވިލިމާލޭގެ . ހުޅުމާލެއަށް ވެސް ރަނގަުޅ އަދަދުތަކެއް ބަޖެޓުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާކަން ފާހަަގކުަރންޖެހޭ

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ހުޅަނގު ބަނދަރު އިތުރަްށ މަރާމާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާކަން 

ހަމަ . މިލިއަން ބަޖެޓުގައިވާކަން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ 44އަދި ހުޅުމާލޭގެ އެކިއެކި މަޝްރުޫޢަތކަްށ . ފާހަަގކުރަންޖެހޭ
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ނޑުމެ  ން ހުރިާހ ދިވިެހ ރައްޔިތުން އެކަަމކަށް ޓަކައި ަފޚްރުވެރިވާނެ މި ސަރުކާރަށް އަބަދުގެ އަބަދަށް އެއާއެކު އަޅުގަ

ޝުކުރު އަދާކުރާނެ ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ގުޅުލާމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން މާލެ އާއި ހުޅުލޭގެ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫޢު 

ިމ ހުިރހާ ކަަމކަށް ިރޢާޔަތްކުާރއިރުގައި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް . ވެސް މި ބަޖެޓުގައި އެކަށައެޅިފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

 8.8%ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ަރއްޔިތުންންަށ ފައިާދކުރުވަނިވި ބަޖެޓެކޭ

އެކު ތަޢުލީމީ ދާއިރްަށ ހަމަ އެއާ. ބިލިއަން ރުފިޔާ އެކަށައެޅިފައިވާަކން ވެސް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ 2.1މުޅި ބަޖެޓުގައި 

ނޑުމެން ޞިއްޙީ . ބިލިއަން ރުފިޔާ އެަކށައެޅިފަވާަކން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ 2.9އެއީ،  12%ބަޖެޓުގެ  ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަ

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އާސަންދަ އާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްޮގުތން ދެވޭ ވެލްފެއާރގެ އެހީތެރިކަން ދުވަސްވީ ކާފައިންނާއި 

ރުފިޔާ އާއި އެކަނިވެރި މައިންނާއި ނުކުޅުދުންތެރިކަން ހުރި ކުދިންނާއި އަދި އެހެނިހެްނ  5000ށް އެ ދެވޭ މާމައިންނަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި އެކަށައެޅިފަވާކަްނ ވެސް  3.1ގޮތްގޮތުން ެއހީތެރިކަން ދައުލަތުން ބޭުނންވާ ފަރާްތަތަކށް 

ނޑުމެން މި ސަރުކާރަށް ދިވެހި ުހރިހާ ރައްޔިތުން ޝުކުރު ޢިއްޒަތްެތިރ ރައީސް، މި. ފާހަަގކުރަންޖެހޭ އީ އަޅުގަ

މި ސަރުކާރުން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި ކުރަނީ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުގައި ރައްޔިތުންގެ . އަދާކުރަންޖެހޭ ސަބަބު

ނޑުމެން އެންމެން  ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި އެަކށައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން . ތަރައްޤީގައި އަޅުގަ

ނޑޫ، ަހކުރު، ފުށް ނުވަތަ ކާޑުގެ ބާވްަތތަުކްނ މި ނެގޭ އިމްޕޯޓް  ވެސް އެކަމަކަްށ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންގެންދާ ހަ

ޑިއުޓީއަކީ އަޅުގަނޑުމެންންަށ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަންއަރުވާނީ މިއަދު ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ ކާ 

ކުރަވިއްޔާ މި އިމްޕޯޓް ޓެކްސްއާ އެކީގައި ވެސް އަގުތައް ސަރުކާރުން ސަބްސިޑައިޒްކޮށްގެން އަގުގައި އިރާދަ

ހަމަ އެއާއެކީގައި ތެލުން މި ނެގޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާ ގުޅިގެން . ހެިފހެއްޓޭނެކަމުގެ ޔަޤީންވަނީ ސަރުކާރުން ވަނީ ދެއްވާފަ

ނޑު ގޮތެއްގައި . ވަނީ ސަރުކާރުން ދެއްވާފަތެލު އަގުތައް ވެސް މައްޗަށް ނުދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެހެންވީމާ، މައިގަ

ނޑުމެން ާފހަގަކުރަންޖެހޭ މި ހުރިާހ . މިކަންތައްތަކާއި ޢާއްމު ދިވެިހ ރައްޔިތަކާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުވާކަން އަޅުގަ

ހޫރިއްޔާއަށް މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަިދވެސް އެއްފަހަރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށާއި އަދި ރައީސުލްޖުމް

އަދި މި . އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހިސާބަށް މި ފޮނުވައި ދެއްވި ފުރިހަމަ ބަޖެޓަށް ޓަކައި އިންތިާހއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން 

  ....ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި އެންމެހައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެންމެހައި 

  

  :ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ    .އަށް ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ  ހަނިމާދޫމިހާރު އަޅުގަ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ
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ބުނުމުެގ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އެންމެ ފަހު ބަސް 2015މި ! އާދެ .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .`

ވަގުތުގައި ފަށައިގަތުމުގެ ުކރިން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އިއްޔެގައި މި މަޖިލިސްގެ ފްލޯރގައި މި 

ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ފާޅުކުރެއްވި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން އަޅުގަ

އް ވާހަކަތައް ިމތާނގައި މެންބަރަކު ދައްކަވާ އެ ވަރަށް ނޭދެވޭ އިލްޒާމުތަކެއް ޚިޔާލުތަކާ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލުާފ ބައެ

ނޑު އެންމެ ހަރުކަިށ ޢިބާރާތުން އެކަން ކުށްވެރިކުރަން ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރްަށ . އަޅުއްވާފައިވާތީ އަޅުގަ އަޅުގަ

ކުރެއްވި ޚިޔާލަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހި ލިބިފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދަށުން އެ މަނިކުފާނު ފާޅު

 2015! އާދެ. ރައްޔިތުންނަްށ އޮޅުންއަރާފައިވާ ގަޮތށް އިއްޔެ ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

ނޑުމެން ވިސްނާ އެއްޗެއް ދަންނަވާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި  މި ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަ

ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމްަށ އިސްކަންދެއްވާފައިވާ 

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަކުގެ . ބަޖެޓެއްކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން އަދި މި ބަޖެޓުގެ ޒަރިއްޢާއިން އަޅުގަ

ތު މިހާަރށްވުރެ ރަނގަޅު ހާަލތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަގު ފެންނަން އޮތީތީ އެކަން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަ

އަޅުގަނޑު އަތޮޅު ތެރެއަށް ނިސްބަްތވާ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން 

ނޑު ޝުކުރު އަ ދިވެހި ! އާދެ. ދާކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން އަތޮޅުތަކަށް ިމ ދެއްވާފައިވާ އިސް ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ  ނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓަކީ ތަންފީޛީ އަދި އަޅުގަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

އްޔިތުންގެ އަދި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތަަކކީ ދިވެހި ރަ. ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނުވާފަދަ ބަޖެޓަކަށްުވން

އެހެންވީމާ، . ލޯ މައްޗަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ފެނި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ ކުރާނެ ބަޖެޓަކަށްވުން

ނޑު ކުރިން އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ސާސީ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނާއި ނަރުދަމާއްަށ އިސްކަންދެއްވާފައިވާތަން ހިމަނުއްވާފައި މިހިރި އަ

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުތަކުގެ ރަްއޔިތުން މިހާރު ވެސް އެންމެ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބައޮތް އެހެންވީމާ، މި އަޅުގަ

ޒާމާއި އަދި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ކަމަށްާވތީ މިކަަމްށ ބޮޑަށް އުފުލަމުންދާ އެއް ަތކުލީފަީކ މިދެންނެވި ބޯފެނުގެ ނި

އަދި އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑު . އިސްކަންދެއްވާފައިވާތީ މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑުމެން ބަލައިލާއިރު އެމް  އިވާ ވަރަށް މުހިންމު އޭ ދެއްވާފަ.އެމް .ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ މި ބަޖެޓުގެ ރިޕޯޓުގައި އަޅުގަ

މިއީ . ލަފާުފުޅތަކަކާއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ލަފާފުޅުތަކެއް ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިމެނޭ

ނޑު ފާހަގަކުރަން މި ! އާދެ. ބަޖެޓް ތަނީްފޛުކުރަމުންދާއިރު ކޮންމެހެން ވެސް ބަލަންޖެހޭ ނުކުާތތަކެއް ކަަމށް އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓާ ބެހެ  2015ން ކުރިމައްޗަށް ހަުށހެޅި އެންމެފަހު ބަޙުސް ހިނގަމުންމިދާ ދައުލަތުގެ އަޅުގަނޑުމެ

ނޑުގެ ދާއިރާއަށް ހިމެނިަފއި ހުރި ކަންތައްތައް މިހާުރ  ނޑު އިތުރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޑުރާފްޓް ބަޖެޓު ލިބުނު ! އާދެ. އިރަށްވުރެ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅުވެފައި ހުރިކަން ފުރަތަމަ އަޅުގަ
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ނޑަކަށް ޖުމްލަ  ނޑުގެ ދާއިރާ، ހަނިމާދޫގެ ދާއިރާއަށް ބަޖެޓް ކުރެވިަފއި އެބަވޭ  41ގާތްގަ އަދި . މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަ

ރު ރިޢާޔަތްކުރެވިަފއިވާތީ މިކަމަށް މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކަކަށް މިހާ

ނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށާއި އަދި ޕީ ނޑު ޝުކުުރ .ޕީ.ޓަކައި އަޅުގަ އެމްގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެދޭ ކަންތައްތަެކއް އެއް އަހަރު ނޫނީ ދެ އަހަރު ތެރެއިން ފުދިގެން . ދަންނަވަން  ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި ކަންބޮޑުވުނަްތކުގެ . ނުގޮސްދާނެ  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަ ނަމަވެސް އަޅުގަ

ތެރޭގައި ހަނިމާދޫގައި އޮތް ނަރުދަމާގެ، ހަނިމާދޫގައި މިހާރު ގާއިމުކުރަމުންދާ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާއެކު ފެނުގެ ނިޒާމު 

ަނށް ނުެފިށފައި އޮތް މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ެފށޭެނކަމުގެ އުންމީދު ލިބިފައިވުމާއި އަދި ބެޖެޓުކުރެވި މިހާތަ

ނޑު ފާހަގަކުރާ ކަންތައްތައް ނާވާދޫގައި ފެނާއި .އަދި އޭގެ އިތުރަށް ހދ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވުމަކީ އާޅުގަ

އަދި އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑު . ނަރުދާމާގެ ނިޒާމު އަންނަ އަހަުރ ފައްޓައި ދެއްވުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައިވޭ

ނޑުގެ ދާއިރާގެ އެއް ރަށް ބަޖެޓުގެ ޕީ  ޕީގެ މަޝްރޫޢުތަކުން .އައި .އެސް.ކުރިން ބަޖެޓް ބަޙުސްގައި ފާހަގަކުރިއިރު އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކުރިން  ނޑު ދާއިރާގެ އެއް ރަށް ކަމުގައިވާ ހދ. މުޅިން މަޙުރޫމްވެފައިވާކަން އަޅުގަ . ފިނޭ.އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ނަމަވެ ސް އެ ރަށުގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުަމށް ޓަަކއި މިހާރު ބަޖެޓުގައި އިސްކަްނދެއްވާފައިވާކަން އަޅުގަ

އަދި މީގެ އިތުރަށް ފިނޭގެ އިތުރަށް ނާވާދޫ އާއި ހިރިމަރަދޫ އަދި ހަނިމާދޫގައި ވެސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް . ފާހަަގކުރަން

ލިބިގެންދާފަދަ ގޮތަކަްށ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކަންކަން ހިމެިނފައިވާކަން  ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާފަދަ، ަތރައްޤީ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ، މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުން ! އާދެ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ނޑު ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮްށލަންބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްަތކަަކްށ ބަޖެޓުގައި ރިޢާޔަތްކުރައްވަާފއިވާކަން އަ . ޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންވާ ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން، އާދެ! އާދެ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންވާ ! އަޅުގަ

ދަންނަވަންޖެހޭ މިހެން މި! އާދެ. ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން މިކަންކަންވެގެންދާތަން ދުށުމޭ

ސަބަބަކީ މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މިގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަތައަްތކެއް ނުފެށި އެކިއެިކ 

ސަބަބުތަކާއި ހެދި ދިގުލައިގެން ގޮސް އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ބަޖެަޓށް ވާސިލުަވމުން އައިއްސަ ހުރި ވަރްަށ 

މިގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ވެސް މިގޮތަށް ހުރި ބައެއް މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް އެއް . ބަހުރިގިނަ ކަންތައްތައް އެ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން މި ގަޮތްށ . އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ބަޖެޓަށް ވަސީލުވަމުން އައިއްސަ އެބަހުރި

ރި ުހރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް މި ސަރުކާރުން އަންނަ އަހަރު މިހިރަ ހުިރހާ މަޝްރޫޢަުތކެއް މިގޮތަށް ހުއްޓިފައި ހު

ނުޑ  2015! އާދެ. ތެރޭގައި މި މަސައްކްަތތައް ފައްޓަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަޙުސް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންވާ އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ މި ބަޖެޓުގެ ޒަރިއްޢާއިްނ މާލެ އާއި އަތޮޅުތަްއ  ކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަ

ަތާފތު ކުރުމެއް ނެތި އަދި ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތެއް ަތާފތުކުރުމެއް ނެތި މި ބަޖެޓުގައި މި ހިމެނިފައި ހުިރ 

ނޑު މި ! އާދެ. ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ަތްނފީޛުޮކށްދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑްަށ މި ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު އަޅުގަ
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ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި ބަޖެޓް ތަންފީުޛކޮށްދެއްވާއިރު ވަކިވެލުމުގެ ކުރިން ވެސް އަ ދިވެސް އެއްފަހަރު އަޅުގަ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ހަމަހަމަކޮށް ކޮންމެ ަތނަކުން ލިބޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ 

މުގައި ވިޔަސް ނޫނީ ސަރުކާރުގެ އެހެން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެންސްޕާއިން ލިބޭ ޚިދުމަތް ކަ

. ވުޒާރާއަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތެއް ވިޔަސް އެއްވެސް ަތފާތުުކރުމެއް ނެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް

  .ޝުކުރިއްޔާ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ށް ފުރުޞަތު އަރުވަންއަޙްމަދުމަނިކަ  ތުއަމީ މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރިމިހާ ހިސާބުން 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާއި ބަޖެޓަށް ފަުހ ބަސް ބުނަން މި ލިބުނު ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑު ވެސް އެން ނޑާއި ފުރުަޞތުގައި އަޅުގަ މެ ފުރަތަމަ ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ފިނޭންސް . އެކީގައި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ބޭުފުޅންނަށް އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނޑުމެންގެ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ  މިނިސްޓަރ ޖިޙާދަށް އަދި އަޅުގަ އަދި އަޅުގަ

ނޑު މި ބޭބޭުފޅުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކީ ޝުކުރު  ލީޑަރު އަޙްމަދު ނިޙާން ޙުސައިންމަނިކަށް އަޅުގަ

ޓަކައި  ހަމަ އެއާއެކީގައި މިފަދަ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ަތއްޔާރުކޮށްދެއްވި ކަމަށް. ދަންނަވަން 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން  ވާހަކަ ! އާދެ. ދިވެހި ސަރުކާަރށް ވެސް އަުޅގަ

އަދި ބަޖެޓުގެ . ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  24.34ދެއްކެވި ހުރިހާ ބޭުފޅުން ާފަހގަކުރެއްވި ފަދައިން މި ބަޖެޓަކީ 

ނޑު ވެސް އެންމެ ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ާފަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެހެން އަހަރުަތކާއި ޚިލާފަށް ީސާދ  ތެރެއިން އަޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގެ  6.3އަތޮޅުތަކަށް ސީދާ ރްަށތަަކށް އަމާޒުކުރެވިގެން ރަށްތަކުގެ ަތރައްޤީއަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން 

ަހތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި އަދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަަކްށ  އެއީ ބަޖެޓުގެ . ތެރެއިން ސީދާ ގޮތުގައި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ކަން

އިންސައްތަ ކަމުގައި  3.4ޕީގެ ނިސްބަތުން .ޑީ .ބަލާއިރުގައި މި ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ދަރަންޏަކީ ޖީ

ނޑަކަށް .ޑީ .ވީނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓަކީ ޖީ ނޑު  އިންސައްތަ ކަން 2.5ޕީގެ ނިސްބަތުން ގާްތގަ އަޅުގަ

މި ކުރިއެރުން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަަތަމ ވެސް ފެނިގެންދާކަން މިއީ . ވަރަށް އުފަލާއެކީގައި ފާހަގަކޮށްލަން

ދެން ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ . އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފަލާއެކީ ފާހަގަކޮްށލާ ކަމެއް

ޕީގެ ދަށުން އަތޮުޅަތއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ަޓކައި މި .އައި .އެސް.ގެ ތެރެއިން އަދި ޕީ އަތޮޅުތަކަށް ިމ ގެނެވޭ ތަރައްޤީ

ހުށަެހޅިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓަްތކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ދާއިރާއަށް ވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މި ބަޖެޓުގެ 
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ނޑުގެ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ވެސް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގައި ތެރެއި ން ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާކަން ނުވަތަ މި އަޅުގަ

މީގެ ތެރޭގައި . ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުިރއަށްދާނެ ކަން މިއީ ވަރަށް އުފަލާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ފާަހަގކޮށްލާ ކަމެއް

ނޑުގެ  ދާއިރާގެ ދެ ރަށް ކަމުގައި މަޑުއްވަރީއްަށ ބަލާ ކަމަށް ވާނަމަ މަޑުއްވަރީގެ އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން އަުޅގަ

ނޑި ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގު މި ބަޖެޓުގެ  ގޮނޑުދޮށް ޙިމަޔާތްކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު މި ކުރިއަށް ދާ މަޝްރޫޢު މެދުނުކެ

ނޑުމެންގެ. ތެރެއިން ަފހިވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަން ނޑުގެ ދާއިރާގެ މި ދެ ރަށުގެ ، އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް ވަރަށް ޒަމާންތަކެއްވަންދެން މި ދެ ރަށުން ކުރަމުން އައި އުންމީދެއް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މި ދެ 

ނޑަށް މަޢުލޫާމުތ ! އާދެ. ރަށުގައި ގާއިމުކުރުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފަލާއެކީގައި ފާަހގަކޮށްލަން އަޅުގަ

އަދި . ސީން އެބަ ދެއްވާ މިމަހުގެ ތެރޭގައި މި ދެ ރަށުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަްތ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް.އެސް .ބްލިޔު ޑަ.އެމް 

ހަމަ އެއާއެކީގައި  މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމްަށ ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި މި އަންނަ އަހަރަށް ފައިސާ 

. އެކަމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން . ން ބޭނުންވާ ކަމެއްހިމަނުއްވާފައިވާކަން މިއީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަ

އަދި މިހާރު . ހަމަ އެއާއެކީގައި  މަޑުއްވަރީގައި ބަނދަރު ހެދުމަށް ިމ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި އެބައޮތް

ނޑުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެ ދަނީ ނިމެމުން މަޑުއްވަރީގެ ފުޓްސަލް  ރީނާގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަދި ފުޓްސަލް އެ. ދަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން އޭގެ ! އާދެ. އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނުއްވާފައިވާކަން އަޅުގަ

އިތުރުން މީދޫ އަށް ބަލާއިރުގައި މީދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް މީދޫގެ މަގު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް 

ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިެވފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެގެންދޭ ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސް . ން ދިއުން ތަރައްޤީވެގެ

އަދި މިއީ ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުން އަދި ސްކޫލަށް ކުދިން ގެންދިއުމުގައި . ދުވަހު މަގުގެ ހާަލތު ގޯސްވެގެން ދިއުން 

ނޑު މި ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުގެ މި ބަޖެޓުގެ . ބޮޑު މައްސަލައެއް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަްށ ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް  އަޅުގަ

ތެރެއިން މި މައްސަލަ އަށް ޙައްލު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާމުން ލިބިގެންދާނެ މި އަންނަ އަހަރު މި ރަށުގެ މަގު ހެދުމުގެ 

ނޑު ފާހަގަކުރަންމަޝްރޫޢު މި ބަޖެޓުން މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން އަޅު ހަމަ . ގަ

އެއާއެކީގައި މަޑުއްވަރީ ފަދައިން މީދޫގައި ވެސް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާމުން މީދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވެސް މި މަހުގެ ެތރޭގައި ެފށިގެންދާނެ ކަމުގެ އުފާވެިރ . އެބަ ވޭ

ނޑްަށ ވަނީ ލިބިފަ ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން މީދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓި ޕަރޕަްސ ! އާދެ. ޚަބަރު އަޅުގަ ހަމަ އެއާއެކީގައި އަޅުގަ

ހޯލެއް ބިނާކުރުން ނުވަތަ ޤާިއމުކުރުމަކީ ވަރަށް ޒަމާންތަކެްއ ވަންދެން ސްކޫލުން ވެސް އަދި ބެލެނިވެރިން ކުރަމުންދިޔަ 

ނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާމު . އުންމީދެއް  ން އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަ

އޮފިޑް ލޯނުގެ އެހީގައި ދެ ވަނަ ފޭސްގެ ދަށުން މި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މީދޫގެ ފެން ! އާދެ. ފާހަަގކުރަން

ހަމަ އެއާއެކީގައި . ބަޖެޓު ކުރެވިފައި އެބަ ވޭ ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުމާއި ސްޓޯރޭޖް ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑު ވަރަށް  މީދޫގެ ނުކި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަ
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އެއާއެކީގައި  އަދި އޭގެ އިތުރުން މީދޫގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އަދި ހަމަ. އުފަލާއެކީގައި ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑު  މީދޫގެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް ަޓކައި މި ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައިވާކަން މިއީ އަޅުގަ

ނޑަކްަށ . ވަރަށް އުފަލާއެކީގައި ާފހަގަކޮށްާލ ކަްނކަން ވަރަކަށް މިލިއަން  70އެހެންކަމުން، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ގާތްގަ

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ! އާދެ. އޮތީ މި ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި މަސައްކަތް ެފށިގެންދާނެ . ބޭނުންވޭ، އަޅުގަ

ންތައްަތކެއް މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިދާރަކުރެއްވިއްޔާމުން މި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ގިނަ ކަ

ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ނުވަތަ އެ ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤީ ބިންގާ މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޅިގެންދާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި 

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށްލަން ނޑު ޖެހިލަ! އާދެ. ޚަބަރު އަޅުގަ ން މި ވާހަކަ އަށް ފަހުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރުގައި ނުވަތަ މި ބަޖެޓު  ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެން ިދޔަ  އޭގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު . ދިރާސާކުރަމުން ދިޔައިރުގައި އަޅުގަ

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މުހިންމު ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަ

ނޑުމެންނަށް ދީފައިވާ ލަފާ.އެމް.ކަމުގައިވާ އެމް  އަޅުގަނޑު ސަރުކާރްަށ ވެސް އިލްތިމާސްކުރަން . އޭ އިން އަޅުގަ

ކޮށް، އެއްގޮތަށް ބަެޖޓް ތަްނީފޛުކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މިފަދަ މުހިންމު ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކާއި އެއް

އެހެންނަމަވެސް . އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެކަން ކުރައްވާނީ ވެސް އެގޮތަށް. ދިއުން 

މީގެ ތެރޭގައި . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއަކްަށ ވެގެން އެބަ ދޭ ސަރުކާރަށް މިކަންކަމުގެ މަތީން ހަނުދމަކޮށްދިނުން

އޭ އިން ހަުށހަޅުއްވާފައިވާ .އެމް .އެމް! އާދެ. ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ ދެތިން ނުކުާތއެއް އެބަ ވޭ އަޅުގަނޑު 

ރެކޮމަންޑޭޝަންސަްތކުގެ ތެޭރގައި ނުވަތަ ލަފާފުުޅތަކުގެ ެތރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިނޭންސް ކުރުމަްށ 

އެއީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިތުރުވެގެން . ޢުތައް ނުފެއްޓުމަށްފައިސާ ލިބުމުން މަޝްރޫުޢތައް، ލިބުމުން މެނުވީ މަޝްރޫ 

ހަމަ އެއާއެކީގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެއްވުމަށް ޓަކައި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި . ދިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި

ބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރާވައި މެދު ރާސްތާގެ އާ

ހަމަ އެއާއެކީގައި ދައުލަތުގެ އޮނިގަނޑު ! އާދެ. އޭ އިން އެބަ ވޭ ލަފާދެއްވާފަ.އެމް.އެކަށައެޅުމަށް ވެސް އެމް

ކުޑަކުރުމަށް ަޓކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ވެސް މަދުވާން ޖެހޭަކން އަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި 

ނޑަށް ވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް އަޅުގަނޑު މެން މި އެކަށައަޅަާފއި އޮތް އިދާރީ ނުވަތަ ކައުންސިލުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗު ! އާދެ. އަންނަން ޖެހޭކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުޑަކުރާ ވާހަކަ ނުވަތަ މިަފދަ މުހިންމު ތަންތަނަށް މު ައއްސަސާތަަކށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ވަދެ މިތިބަ މުއައްސަސާ ވެސް  ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަދުކުރަން ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭަކން ހަމަ . ކަންމި މުއައްސަސާގެ މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަ
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ނޑު ފާހަގަޮކްށލަން ބޭނުންވޭ އެމް  އޭ އިން ުހށަހަޅުއްވާފައި އެބަ ވޭ ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން ފައިސާ .އެމް .އެއާއެކީ އަޅުގަ

ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ފޮރިންގ، މީގައި ޙައްލަކީ ފޮރިން ބޮންޑް ކުޑަ އިންޓްރަސްޓެއްގައި ވިއްކައިގެން ފައިސާ 

ހަމަ އެއާއެކު ! އާދެ. ންމު ލަފާުފުޅތަަކށް އަޅުގަނޑުމެން އިޙްތިރާމްކުރަން އެބަ ޖެހޭމިފަދަ މުހި! އާދެ. ހޯދުންކަން

ނޑުމެންގެ މެންބަރުން ވޯޓު  އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފަުހ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

މަ ގޮތެއްގައި ކޮމިޓީން ފާސްުކރެއްވި ބަޖެޓެއް މިހާތަަންށ މިހާ އިންޞާފުެވރިކަމާއި އެކީގައި ހަމަހަ. ދެއްވަން އެބަ ޖެހޭ

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ހުރިާހ މެންބަރުން ކަަހލަ ގޮތަކަށް  މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ އްަށ އައިސްފައި ނުވާކަން މިއީ އަޅުގަ

ނިވަން މެންބަރެއް އެމެއް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއެއް، އަދާލަތު ޕާީޓއެއް، މި.ޕީ .ޕީއެއް، ޕީ.ޑީ .އެމް . އިއްތިފާޤްވި ކަމެއް

ަތާފތުކުރުމެއް ނެތި ސަރުކާުރން މިއޮތީ ހަމަހަމަ ޮގތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރާިހ ރައްޔިތުންނަށް މީގެ މަންފާ ިލބޭނެ 

ނޑުމެން މެންބަރުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެީކ . ގަޮތށް މި ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނުއްވާފަ އެހެންކަމުން މިކަން އަޅުގަ

މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދީ މި މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު އިންނަވައިފި ކަމަށް ވާނަމަ އެކަން . އެބަ ޖެހޭ ބަލައިގަންނަން

ރައްޔިތުން އެ މެންބަރަކު . އަޅުގަނޑު ސިފަކުރާ ހިތް އީޮތ އެއީ އެ މެންބަރަކު ރައްޔިތުންނަށް ވާ ޚިޔާނާތެއްގެ ގޮތުގައި

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ . ހޭވޯޓު ނުދީފި ކަމަށް ވާނަމަ ސުވާލުކުރަން އެބަ ޖެ ހާިތމައާއެކީ ފާހަގަޮކށްލަން ޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑު . އިދިކޮޅު ޕާޓީން މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދިނުމަށް ތުރީ ލައިން ވިޕެއް ނެރުއްވާފައިވާކަން   .... އެހެންކަމުން އަޅުގަ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ފުރުަޞުތ އަރުވަންއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތެްތރި ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް 

  

   :ވާހަކަދެއްެކުވންއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު 

ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހި ސަރުކާރުްނ އެުކލަވާލާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  2015. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް! އާދެ

ނޑަށް މި ފުރުޞަތު ެދއްވި ކަމަ . ށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ބަޙުސްކުރެވެމުން މި ދަނީ ! އާދެ ވަނަ އަހަަރށް  2015އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަޙުސްކްޮށ މަޝްވަރާކުިރ  ދައުލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މި މަޖިލަީހށް ުހށަހެޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން އަޅުގަ

މި މަރުޙަލާގައި އެހެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވެސް . މަތީން ކޮމިޓީން ނިންމަވައި އެންމެ ފަހު މަރުޙަލާގޮތުގެ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ފުަރތަމަ ސަރުކާރުން މި  ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާަހގަކުރެވޭ އަޅުގަ ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައިން އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަަކްށ، އެކި ަރށްަރށަށް އަދި އެކި އަތޮުޅތަަކށް ބަޖެޓުގައި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލަީހށް ުހށަހެިޅއިރު 

ވަކި ޕާޓީއަކަްށ . ހިމަނާފައި ހުރި މަޝްޫރުޢަތއް ވެސް ހުރީ ހަމަ ހުރިާހ ދާއިރާއަކަށް ވަރަށް އިންޞާފުވެރިކޮށް

އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައާއި . ރަންބުރަވުމެއްނެތި ވަރަށް އިންޞާފުވެރިޮކށް ުހރި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު
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އަދި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަަކްށ ބިނާކޮށް ވަަރށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް މިހާރު އިތުރްަށ ގެނެސްފައިވާކަން 

ނޑުގެ ދާއިރާގެ . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ކާިއ ރަށުގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަ 3އަޅުގަނޑު ފުރަަތމަ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަ

ނޑު މާ ބޮޑު ވާހަކައެއް ނުދައްކަން ނޑު ކަންބޮޑުވި ދެ މަޝްރޫޢެއް އޭގެ ތެރޭގައި . ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަ ސަބަބަކީ އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް އެ ދެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން އެއް މަޝްރޫޢަކީ މާކުރަތުގެ ނަރުދަމާގެ . ނުހިމެނި އޮތުމުގެ ސަބަބުން

އެހެންނަމަވެސް . ވަނަ އަހަރު ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮތް އެއްޗެއް  2014ވަނަ އަހަރާއި  2013އެއީ . ނިޒާމު 

ނޑަށް އެކަންކަން ކޮންމެވެސް  2015 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރި ބަޖެޓުގައި އެ މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައި ނެތިގެން އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު އެހެ. ވަރަކަށް ސަރުކާރާއިއެކު ވަާހކަދައްކަން ފުރުޞަތު ހޯދަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވި ންވީމާ، އަޅުގަ

އޭގެ ތެރޭގައި . ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ އަށް މިހާރު މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް 

ޕީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު ހުޅުދުއްފާރުގެ ނެރު ފައިކަށި .އައި.އެސް.ހުޅުދުއްފާރުގެ، މި ޕީ

އެއީ ހުޅުދުއްފާރުގެ ނެރު ފައިކައްޓަކީ އެ ސަރަޙައްދު ނެރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތިލަވެ ސަުރކާަރށް އެިކ . ހިމެނޭ ހެދުން

އެހެންވީމާ، މިފަހަރު މި . ފަހަރުމަތީން ކައުންސިލު މެުދވެރިކޮށް ުހށަަހޅުއްވައި އެއަށް ގްޮތތަކެއް ނުނިމި އޮތް ކަެމއް

ނޑު ވަރަށް އުފަލާއެުކ ފާހަގަކުރަންނެރު ފައިކަށި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައް އޭގެ އިތުރުްނ . ކަތް ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން މި  2015އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު އެއީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ހުޅުދުއްފާރުގައި 

އަދި އޭގެ . ތެއް އިމާރާތްުކރުން އެބަ އޮތްމީގެ އިތުރުން ހުޅުއްދުއްފާރުގައި މިސްކި. ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައި އެބަ ވޭ 

ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމަކީ މިހާރު ވެސް މި . އިތުރުން ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމް ހުޅުދުއްފާރުގައި ޤާއިމްކުރުން ހިމެނިފައިވޭ

ހިނގާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކްަތަތއް ސަރުކާރުން ނިންމަވައި ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 

ވަނަ އަހަރު މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭެނ  2015ދެން އެހެންވީމާ، . ގައި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮތީގޮތު

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަްށ އުންމީދުކުރަން  ދެން އޭގެ އިތުރުން އުނގޫފާރަށް ަބލައިލާއިރުގައި އުނގޫފާރުގައި . ކަމަށް އަޅުގަ

އޭގެ ބާކީ ފައިސާ . އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތެއްވެސް ސްކޫލުގެ ދެ ކްލާސްޫރމާއި ލައިބްރަރީ 

ހަމަ އެހެންމެ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިންސެނިޑޭޓަރ ބެހެއްޓުމުގެ . ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް

ރުގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ އަދި އުނގޫފާ. މަސައްކަތް ވެސް އަލަށް ފާަށ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް

މީގެ އިތުރުން ޕޮލިސް ސްޭޓޝަންގެ ވެސް ނުނިމި ހުރި . މަސައްކަަތށް ވެސް ފައިސާ ހިމަނުއްވާފައި އެބަ އޮތް

އަދި މީގެ އިތުރުން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ . މަސައްކަަތށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައި އެބަ އޮތް

އެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ބަޔަކާއި . ޓުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ހިމަނުއްވާފަފެން ޕްލާންޓެއް ބެހެއް

ނޑު ފާހަގަކުރަން މީގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލުގެ ވެސް އަލަށް އެޅި އިމާރާތުގެ . ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރެވެމުންދާކަން އަޅުގަ

އަދި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ މަރުކަޒު . ފައި އެބަ އޮތްނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކަްށ ބޭނުންވާ ފައިސާ ހިމަނުއްވާ

އުނގޫފާރުގައި ހުރި، އެ އިމާރާތް ވެސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ހިމެނިފައި އޮތްކަން 
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ވަރަށް ގިނަ  މީގެ އިތުރުން އުނގޫފާރަކީ ރަުށން ބޭރު، ކައިރި އަތޮޅުނަްތުކންނާއި އެއްޗެހި. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކުރާ ރަަށަކށްވާތީވެ އެ ރަށުގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކްަށ ހެދުމަށް ަޓކައި އުނގޫފާރު މަގު ހެދުމުގެ 

މީގެ އިތުރުން ވޯޓަރ އެންޑް . މިއީ ވެސް ވަރަށް ުއފާކުރާ ކަމެއް. މަޝްރޫޢެއް ހިމަނުއްވާފައި އެބަ އޮތް

ނޑު ފާހަގަކުރަންރަށުގެ ޕްރޮޖެ 43ސެނިޓޭޝަންގެ  މީގެ . ކްޓްގެ ތެރޭގައި މި ަރށް ވެސް ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލި ފަދަިއން ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މިހާރު ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް ދެން . އިތުރުން މާކުރަތުގައި ކުރިން އަޅުގަ

ކިތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، އެއަށް ވެސް ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް މިސް

ނޑު ފަާހގަކޮށްލަން ނޑު އިތުރަްށ ! އާދެ. ބޭނުންވާ ފައިސާ މީގައި ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަ މިކަންކަމާއެއްކޮށް އަޅުގަ

ން މީގެ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޙަޤީޤުަތގައި ދެންމެ ބައެއް އެހެން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަަގކުރެއްވި ފަދައި

ތެރޭގައި މި ހުރި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކާއި ކަންތަްއތަކަށް ބަލާއިރުގައި އެހެން އަހަރުތަާކއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިާހ 

ސަރަޙައްދެއް ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބެލެހެއްޓިގެން، ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ހުިރހާ ރަށަކަށް ވެސް ޕްރޮޖެކްޓަްތކުގެ ލުއި 

އަޅުގަނޑު . ނެ ގޮތަކަށް މިފަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާހަަގކުރައްވާފައިވޭ ހުރިާހ ބޭފުޅުން ވެސްފަޭސހަކަން ރައްޔިތުންނށް ިލބޭ

އޭ އާއި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ކަާމ .އެމް.ވެސް ފާހަގަޮކށްލަން މި ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ޚާއްޞަކޮްށ އެމް

މީގެ . ޓެކްނިކަލް ލަފާތަްއ އެބަ ހުރި ހޯއްދަވާފަ ބެހޭ ބޭފުޅުންގެ ފަާރތްޕުޅުްނ މި ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އެބޭފުޅުން

ނޑު ވެސް  ތެރޭގައި ހުރި ލާަފތަކަށް ބަާލއިރު އެހެން ބައެއް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަުކރި ފަދައިން އަޅުގަ

ޖެކްޓްތައް ޕީ ޕްރޮ.އައި .އެސް.ފާހަަގޮކށްލަން ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޚާއްޞަ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް ނެތި ޕީ

ސަރުކާރުަތކުން ރާވަމުންދާތީވެ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް، ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފުތަކެއް ކުރެވެމުންދާތަްނ 

އެގޮތުން ޙަޤީޤުަތގައި ވަގުތީ ޙައްލު ގެނައުމަށް ޕްލޭނެއް ނެތި ުކރާ . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިފައިވޭ

އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އެއް ކަމެއް، . ލު ގެނައުމަށް ބޮޑަށް ކަންތަްއތައް ރޭވިފަކަންތައްތަކުގައި މިއޮންނަނީ ވަގުތީ ޙައް

މިސާލަކަށް ވަގުީތ ޙައްލު ގެނައުމުގެ ގޮތުން . އެއް ޕްރޮޖެކްޓެއް ތިން ހަތަރު ަފހަރަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ޮގތް އެބަވޭ

ބަނދަރެއްގެ ކަންތައްތައް ަދތިވީމަ ބަނދަރުގެ ސްކޫލަކަްށ ކްލާސް ރޫމެއް ދަތިވީމާ ކްލާްސ ރޫމެއް އަޅައިދިނުން ފަދަ، 

ކޮންމެވެސް ތަންޮކޅެއް ހަދާުލންފަދަ މިަކހަލަ އިސްރާުފަތެކއް ގޮތްަށ އަސްލުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމެހެްއޓެނި ގޮތް 

. ފަނޫން ގޮތްގޮތަށް ޚަރަުދތައްވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓަށް ވެސް އެބަ ހުރި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރު ބޮޑުވެ

ނޑު  އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ މިގަޮތށް ޕްލޭނެއް ނެތި މިކަހަލަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓައް ނުހިންގުމަށް ަލފާ އަރުވާފައިވާތީ އަޅުގަ

 200ދެން އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖެއަކީ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މާލެ ފިޔަވައި . އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން

އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު މިއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް . މި ކުރިއަށްދާ ޤައުމެއް ދިވެހިރާއްޖެއަކީވަރަކަށް ަރަށށް ބެހިގެން 

ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޚިދުމަތަްތކެއް ދީގެން ރައްޔިތުން ގެންގުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން މި ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމީ 

އަޅުގަނޑު . ން ގޮތަަކށް ރޭވުމްަށ ލަފާއަުރވާފައި އެބަ ވޭއެހެންވީމާ، މިކަން ކޮންމެވެސް އެހެ. ބަޖެޓު ބޮޑުވާ ކަމެއް 
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ރަުށގައި، މީހުން ދިރިއުޅޭއިރު ކޮންމެ ރަށެއްގައި ޞިއްޙީ  200ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ފާހަގަުކރަން ޙަޤީޤަތުގައި 

އެއީ ވަރަށް  މަރުކަޒާއި، ފެނުގެ ނިޒާމާއި، ހޮސްޕިޓަލާއި، އީޮފސަްތކާއި، ކޯޓާއި މި ހުރިާހ ކަމަަކށް ޚަރަދުކުރުމަކީ

އެހެންވީމާ، މީގެ ބަދަލުގައި މީގެ ކުރީގައި ވެސް ރައީސް މައުމޫންގެ . ބޮޑަށް ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދާ ކަމެއް 

ނޑުމެން  ސަރުކާރުގައި ގެންގުޅުނުފަދަ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ޙަޤީޤަތުގައި އެކުލަވާލަންވެއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރުމުގެ ސިޔާސަތަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ކުޑަވެ، އެހެންނަމަވެސް އެއްފަސް. ފާހަަގކުރަން

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަން . ގިނަ ބަޔަކަށް ރަނގަޅު ތަަރއްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިްނގަމުންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

އަދި ސަރުކާރުން ވެސް މިގޮތްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން،  އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ގޮތުެގމަތިން ބަޖެޓުތައް އެކުލަވާލައި 

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު . ރާއްވަވައިގެން ރަނގަޅަށް ގެންދެވުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ދެކެން

އޮތް ބަޖެޓެއް  ދަންނަވާލާނީ މި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ، ވަރްަށ ރަނގަޅު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޝާމިލުވާގޮތަށް

ކަމަށްާވތީވެ ހުރިހާ ޕާީޓތަަކށް ނިސްބަތްވާ ހުިރހާ ޢިއްޒްަތތެިރ މެންބަރުން ވެސް މި ބަޖެޓަށް މިހާރު މިއޮތް ގޮތަށް ވޯޓު 

ނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަަމްށ . ދެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަޅުގަ

  .ޓަކައި

  

  :ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

  .ށް ފުރުޞަތު އަރުވަންޝިޔާމަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ނައިފަރު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ނޑުމެން ވާ 2015! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ހަކަދައްކަމުން ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލި ގަޮތށް މި ބަޖެޓުގައި  ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ކުރީ ދުވަހުގެ ބަޙުސްގައި ވެސް އަޅުގަ ދާއިރުގައި އަޅުގަ

ބަޖެޓު އެކުލަވާލެއްވިއިރުގައި . އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފާަހގަކުރެވޭ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ަބޖެޓުގެ ހަމަހަމަކަން އިނގޭތޯ

ވަކި ކުލައަކަށް ނުބައްލަވާ ހުރިހާ . ގެ ހަަމހަމަކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ބައްލަވާފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަންދާއިރާތަކު

ދާއިރާއަކަށް ވެސް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބެހިގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަަކށް ބަޖެޓު ފަރުމާުކރައްވާފައިވާކަން އަޅުގަނޑު 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް هللا މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް ޢަބްދުއެކަމަށް ޓަކައި ! އާދެ. ފާހަަގކުރަން

ޕީން މި ބަޖެޓަށް ނޫނެކޭ .ޑީ.މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމް! އާދެ. ޝުކުރު އަދާކުރަން

އަޅުގަނޑުމެން މި . ކަމެއް  މިއީ ވަރަށް ވެސް ހިތާމަ ހުރި ! އާދެ. ބުނެފައި އެ ސްޓޭންޑް މަތީ ތިއްބަވާ ތަން

ސަރުކާރުން، މި އޯގާތެރި ސަރުކާރުން މިވަނީ ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި، ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމަްށ 

ޓަކައި، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު ކުރުމަްށ ޓަކައި، ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކޮށް ދެެމހެއްޓުމަށް ޓަަކިއ 
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ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އެބޭފުޅުން އެ . އްތަކެއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފަ ގިނަގުނަ ކަންތަ އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ދުޅަހެޔޮ . ދިވެހި ދަރިންގެ ތަޢުލީމަށް ނޫނެކޭ. ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަަކށް ނޫނެކޭ. ވިދާޅުވަނީ އަދުގެ ޒުވާނުންންަށ ނޫނެކޭ 

ޕީން އެ .ޑީ .މްލަކޮށް މުޅި ދިވެހި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އެމްޖު . އަމާން ވެއްޓަކަށް ނޫނެކޭ. އިޤްތިޞާދަކަށް ނޫނެކޭ

ވަރަށް . މި ބަޖެޓަކީ އަރަނި ބަޖެޓެއް ! އާދެ. ތިމަންނަމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ މި ޤައުމު ތަރައްޤީވާކަށް. ބުނަނީ ނޫނެކޭ 

ނޑުމެންގެ އިޤް. އިޤްތިޞާދީ ބަޖެޓެއް ނޑުމެންގެ މައްސަލަތައް ގުޅިފައި މި ހުރީ އަޅުގަ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ ތިޞާދާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ޢުްމރާނީ ތަރައްޤީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ގުޅިަފއި މި ހުރީ . އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓު ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ . އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދާ އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ! އާދެ. ޒިޓިވް އަސަރުކުރުވާނެ ބަޖެޓަކަށޭރައްޔިތެއްގެ ޖީބަށް މީގެ ޕޮ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އެކަށައެޅިފައިވާ  6.3ޕީ އަށް .އައި .އެސް.ޕީ . ވަރަށް ހަމަހަމަކަން މަތީ ބަހާލެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް

ނޑު ދެކެނީ މި  ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް ގިނަގުނަ މައްސަލަތަެކއް. ބަޖެޓެއް  ޙައްލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޝުކުރު މި ސަރުކާރަށް ދަންނަވަނީ ! އާދެ. ބަޖެޓުން ނޑުގެ ދާއިރާގެ ނަމުގައި އަޅުގަ ނޑު އަދި އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަ އް ދާއިރާގެ ހާލަތު ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނގިވަޑައިގެން ހުންނަވާ، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ! އާދެ. ވެސް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހާސިލުވެގެން އެބަ ދޭ އަޅުގަ

. ނަރުދަމާއަށް ޙައްލެއް ލިބިގެން އެބަ ދޭ މި ބަޖެޓުން! އާދެ. އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމެއް މިއަދު މިއޮތީ ނަރުދަމާ

ފެނުގެ . ންދާނީ ނައިފަރު ދާއިރާގައި ނަރުދަމާ އެޅިގެންދާނެ އަހަރަކަށްވަނަ އަހަރު ވެގެ 2015އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ   ށްއަމިހާރު ކުރި! އާދެ. ލިބޭ އުފާވެރިކަން އެބަނިޒާމު ގާއިމުވެގެންދާނެ ކަމްަށ މި ބަޖެޓުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންންަށ އެބަށްދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އައަމަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިދާ ބަނދަރުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް . ލިބޭ  ޅުގަ

ގެ ތެރެއިން ބަޖެޓު  އެކަންތައް ވެސް. ކޯޓެއްގެ ބޭނުން ނައިފަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެހާމެ ބޮޑަށް ބޭނުން 

ނޑު ފާހަގަކުރަން އިމާރާތެއް، އު ރޭޑް ކުރެވި އަދި އެކްސްޓެންޝަނެއް އަހޮސްޕިޓަލް އަޕްގް. ހާސިލުވެގެންދާކަން އަޅުގަ

މަކީ ނައިފަރުގެ އިތުރުން ކައިރި އެހެން ރަށްރަށުގެ އުބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅިގެން ދި 5 ،އިމާރާތެއްއު ޕިޓަލްގެ އަހޮސް

ނޑު ފާހަގަ ީކ މަދަރުސަތުލް އިފިްތތާޙަ. ކުރަންރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ރިވަރުން މިއަދު އަށްވުރެ ގިނަ ދަ 800. ބޮޑު ސްކޫލެއް . ނަ ދުވަސްވީ ސްކޫލް ވަނަ އަށް އެންމެ ގި 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސްކޫލުގެ ދަތިަކން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވަަރށް ރަނގަޅަްށ އިޙުސާސް . ކުރަމުންދާ ސްކޫލެއްތަޢުލީމު ޙާސިލު

ނޑުމެންންަށ މި ހާރު އަދި މި. އެޅިގެންދާނެ  ކްލާސް ރޫމެއް އަލަށް 10އިތުރު . ބަޖެޓުން އެބައިނގޭ ކުރެއްވޭކަން އަޅުގަ

ނައިފަރަކީ ! އާދެ. އްލުވެގެންދޭ ޙަބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެބަ  އްމަލު ކުރަމުންދާ އުނދަގޫ މި ޙަ މަދަރުސާގެ ޓީޗަރުން އެ ތަ

 އްޔިތުންނަށް ގެދޮރުގެ ދަތިކަންއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިބަޖެޓުން ނައިފަރުގެ ރަ. ގެދޮރުގެ ދަތިކަން އިންތިޙާއަްށ އޮތް ރަށެއް

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން ވެސް  އަށްވުރެ ގިނަ ހައުސިންގ ޔުނިޓް މި 200ހައުސިންގ ޔުނިޓް، . އްލުވެގެންދާނެ ޙަ
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މިސްކިތެއް އަލަށް އާބާދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި މިސްކިތެއް ނެތުމުގެ ދަތި ކަމަކީ ވެްސ . އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން

ރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަޢުދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި، ސަޢުދީ ސަރުކާރުން އެންމެ ފު! އާދެ. ވަރަށްބޮޑު ދަތި ކަމެއް

ފަރުގައި ކަން ވެސް އަޅުގަނޑު އެޅިގެންދަނީ ނައި މިސްކްިތ މި 1މިސްކިތުގެ ތެރެއިން  10ހަދިޔާކުރައްވާފައިވާ 

ނޑަށް ގްނަލް މަސައްކަތް ވަަރށް އަވަސް ފުރުަޞެތއްގައި ފެށޭނެ ކަމުގެ ފެހި ސި  އަދި އެ. ފާހަަގކުރަން ވެސް އަޅުގަ

ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ފުޓްސަްލ . ްށ ދަނީއަންނަށް ޓަކައި މިހާރު ވެސް ކުރިސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޒުވާނު. މިވަނީ ލިބިފަ

ބަޖެޓުްނ  ށްދާނެކަން މިއައް ވެސް މަޑުޖެހުމެއް ނެތި ކުރިކޮމްޕޯނަންޓްގެ އިތުރުން އެހެްނ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ މަސައްކަތްތަ 

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ހުރި ހުރިހާ ! އާދެ. ލިބޭ  ނަށް ޔަޤީންކަން އެބައަޅުގަނޑުމެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުގެ އްލު ލިބިގެންދާޙަސިފައެއްގައި ބަޖެޓުން ކޮންމެވެސް  މައްސަލަތަކަށް މި ނޑުގެ އިތުރުން އަޅުގަ ކަމީ މިއަދު އަޅުގަ

ރީގައި މިވާ ރަށްަތއް އަދި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް އެކަމަކަށް ދާއިރާގެ އިތުރުން ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ ކައި

އަހަރަކަށް ހޮވިފައި މިވާ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ބަޖެޓު  5އަދި  އީ މި! އާދެ. ޓަކައި ޝުކުރުވެރިވާނެ ކަމެއް 

ވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީ އެކުލަވާލުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އެމަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެއް 

ނޑުމެންނަށް  ބަޖެޓަކީ ވަކި  ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން މި. ފެންނަނީ ިމ ނުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ދަލީލެއް އަޅުގަ

ނޑަށް ލެވިގެން ޕްރިންޓް ކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން ވެސް  ކުލައަކަށް ބެލުމެއް ެނތި ުޚދު ކަރުދާސް ބޭރުހަންގަ

އެހެންކަމުން . ދޫ ކުލައެއް ނުވަތަ ޕިންކް ކުލައެއް ނޫން މިބަޖެޓުގެ ބޭރުގައި މިއޮތީކީނރީ. ންއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަ

ހުރި ބަޖެޓެއް  މިހާ ގުޅުން  މިވަރުގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންނާއަޅުގަނޑު މުޅި ބަޖެޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ދަންނަވާނީ 

ނޑު ޝުކުރުހިސާބަށް ގެނެސްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި އަދިވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނާ  އެއްފަހަރު މިއަދުގެ ަސރުކާރަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނީ މި   ބަޖެޓުގެ ޒަރީޢާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނށް އުފާ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

. ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ޓަަކއި ވަރަށްބޮޑަށް. މީދުގައިންލެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އުފާގަތި މުްސތަޤުބަ

  .علیكم السالمو

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ށް ފުރުޞަތު އަރުވަންޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ނޑު ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ  2015އަޅުގަ

ނޑު ވެސް މި  ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ެދިތން އެއްޗެއް ބުނެލަން ބޭނުންވާތީ އަޅުގަ

ޅިފައި މިާވ ބަޖެޓަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ވަނަ އަހަަރށް ހުށަހެ  2015! ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އާދެ. ފުރުަޞތަށް މި އެދުނީ
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ނޑު . މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިނިތުްނވުން ލިއްބައިދޭނެ ބަޖެޓެއްކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތް ަކމެއް ނޫން  އެހެން އަޅުގަ

 މި ދަންނަވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅަުތުކގައި ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ދުލުން ގޮވަމުން މިދަނީ 

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، . އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ނަރުދަމާ އަޅަންށޭ، ފެން އަޅަންށޭ، ސްޕޯޓްސް އެރީނާތައް އަޅަންށޭ

އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލާއިރުގައި ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލަނީ އެބައެއްގެ މުޙުތާދުތަްއ އޭގެ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި 

ނޑުމެން މިއަދު ކޮމިޓީ ! އާދެ. ރާ އެކަމެއްގޮސް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އެއްވެސް އިންޓަރފިއަރެންސެއް ނާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ދެތިން ބަހެއް ބުނެލަން ލިބިފައި މިއޮތް ފުރުޞަތުގައި  މަރުޙަލާ ނިމި ބަޖެޓުގެ ފައިނަލް މަރުޙަލާގައި އަޅުގަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ  ނޑު މުޅި ޤައުމަށް އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ހަމައެކަނި އަޅުގަ އަށް ޖެހިލުމުގެ ކުރީގައި އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި . އޭގެން ކުރާނެ ލާބަ އާއި މަންފާގެ ވާހަކަ ކުޑަކޮށް މި ފުރުޞަތުގައި އަލިއަޅުވާލަން ގަސްދުކުރަން

ނޑު އެތެރެކުރާ މައިގޭޓް ކަމަށްވާ  ނޑުމެން މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަން ބިސް ވަށިގަ އިބްރާހީމް ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑައެޅިފައިވުމީ އެއީ އަޅުގަ ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކަ

މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު އެޅުމަށް ހަމަޖިެހފައިވާ ބްރިޖުގެ މަޝްރަޫޢށް މި ބަޖެޓުގައި، . ފަޚުރިވެރިވާންޖެހޭ ކަމެއް

ނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއްމި ބަޖެޓުން ފަހިވެފަ ނޑުމެން މުޅި . އިވުމީ އެއީ އަޅުގަ އަދި އެކަމަކުން އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅަުތކުގައި މި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިވެހި އެންމެހައި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަްށ 

ނޑުމެންގެ މި މާލޭގަ އި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހުިރ ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ޓަކައި ސަލާންޖަހަމުން މިދާ އަދި އަޅުގަ

ޤަބޫލުނުކުރާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާތައް މަދުކަމާއިއެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެ މުއައްސަސާއެއްގެ 

ސައްކަްތަތކަށް މި އެޗް ރެނޮވޭޓް ކުރުމަށް ެފިށފައިވާ މަ.އެމް .ޖީ .ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ޚިދުމްަތ ލިބިގަންނަމުންދާ އައި

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށާއި އަދި މިޢިއްޒްަތތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި  ބަޖެޓުން ފަހިވެގެންދާ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަ

މެންބަރުންނަށް އެކަން ހަމަ ހަނދާންޮކށްލައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ފައިދާ ހުރި ބަޖެޓެއް 

ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިއީ  66ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގެ އިތުރުން . ކަމުގައި ދަންނަވަން 

ނޑުމެން ދުލުން އެ އަދަދެއް ކިޔާލާއިރު އެ ފިގަރގެ ތިން ހަތަރު އަކުރެއް . ވެސް ހިމެނިފައިވާ ކަންތަްއަތއް އަޅުގަ

ނޑުމެން . މީކީ ކުދިކުދި އަދަދެއް ނޫން. މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ  646ކިޔާލާއިރުގައި  މިއީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން އެ ތަރައްޤީގެ ވަރައިގައި އުދުހެން . ބޭނުންވެގެން މިއުޅޭ ތަރައްޤީއަކީ، ތަޙުޒީބަކީ، ތަމައްދުންއަކީ

ކަީކ ބޭނުންވާ، އެ މަންޒިލަކަށް ހާސިލުވާން ބޭނުންވާ، ވާސިލުވާން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސްތަ

ރަށެއްގެ  22ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަމަ މި އުސޫލުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބްަތކުރާއިރުގައި . މިކަންކަން

މިއީ ދިވެހިރައްޔިތުން . މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެ 351ގޮނޑުދޮށްތައް ޙިމާޔަތްުކރަން 

ނެވި ކަމުގައި ވިޔަސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެއްފަހަރާ ހުރިާހ އަޅުގަނޑު މިހެން ދެން. އުފާކުރާނެ ކަްނތައް

ކަމަކަށަްފހު ކަމެއް، ރަށަަކްށފަހު ަރށެއް، ޕްރޮޖެކްަޓކަށްފަުހ ޕްރޮޖެކްޓެއް މިއީ . ކަމެއްކޮށްލުމަކީ ނާދިރު ކަެމއް
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ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދިވެސް އަޅުގަ. ދުނިޔެވީ އާދަކާދައަކީ ވެސް. ގެންދެވޭނެ އުސޫލަކީ

ރާއްޖޭގައި . ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަ މިބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާނެ 105

ރަށެއްގައި އަލަށް، ހިންގޭ  23ބޭނުންކުރެވޭ ތެލުގެ އަދަދު މަދު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ަރްށރަށުގައި ހިްނގޭ ޕްރޮޖެކްޓް 

 496ރަށުގެ ބަނދަރު މަޝްރޫޢު  38ރަށެއްގައި އަލަށް ބަނދަރު ހަދަން ފެށުން އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދާ  23ޖެކްޓް ޕްރޮ

މިލިއަން ރުފިޔާ  795ބޯހިޔާވަހިަކން ފޯރުޮކށްދިނުމުގެ މަޝްރުޫޢތަކަްށ . މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ

ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި، ހއ އަދި  1985ޅުމާލޭގައި އެޅުމަށް ހަމަޖިެހފައިވާ ހު. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހިމެނިފައިވާނެ

ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރޭގައި .އައި.އެސް .ހައުސިންގ ޔުނިޓް ވެސް މި ޕީ 600ހދ އަތޮޅުގައި އިމާރާތް ކުރެވޭ 

ނޑުމެ. ހިމެނިފައިވާނެ ން ބޭނުމޭ ބޭނުމޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހިރީ މިއަދު މިދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދުލުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އުންމީދާއި ގުޅިފައިވާ ކަންތައަްތކަކީ ގޮވަމުން ކިޔަމުން . މިކަމޭ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވަނީ  މިއޭ އަޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވަނީ މި ބަޖެޓަކީ . އަޑުއުފުލަމުންދާ ކަންތައްތަކަީކ މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެންވީާމ އަޅުގަ

މި ބަޖެޓުން މުޅި ދިވެހި ޤައުމަްށ . މިއަދާ ޖެހެންދެން ދެކެފައި ނުވަާފދަ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޙުގައި 

ބިލިއަން ރުފިޔާ  24.3ހަމަގައިމު ވެސް މިއުޅެނީކީ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި މިއްޮތ . ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭނޭ

މު ވެސް މިއީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި އެިކ ހަމަގައި. މިއުޅެނީކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަކަށް ނޫން އިންވެސްޓް ކުރަން

ބެލް . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކަންކޮޅުތަކަށް މީގެ ނަފާ އާއި މަންފާ ކުރާނެ ކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން 

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ކުުރކޮްށލާފައި ފުރުޞަތު ދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ޝުކުރު . ވެސް ޖައްސަވައިފި  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

  .علیكم السالمو .ދަންނަވަމުން އިށީނދެލާނަން

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ުފރުޞަތު އަރުވަން

  

  :މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

އަހަރަށް ދައުލަތުން ލަާފުކރާ ބަޖެޓް ުހށެަހޅިފައިވާއިރު  ވަނަ  2015! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ނޑުމެންގެ ދާއިރާއަށް މިބަޖެޓު  އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްަތކާއި އަދި އަޅުގަ

އް ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފިނޭްންސ އިން އައިއިރު އެ އައިސްފައިވާ ގޮތަށް ވަަރށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެ

އަދި ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ . ގެންނަވާފައިވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ސަރުކާރަށް

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ އްަށ ވެސް މިހާރުން މިހާރަށް . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން އެއީ އަޅުގަ

 300ހަމައެގޮތަށް ނޭކުރެންދޫއަށް . ކްލާސްރޫމް މިހާރުވަނީ ހިމެނިފަ 10. އެބަހުރި ބޭނުންވެފައިވާ ކްލާސް ރޫމްތަކެއް
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މިލިއަން  10އަދި ކުމުންދޫގެ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ވެސް . މީހުންގެ ޖަލުގެ ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ މިހާރު ހިމެނިފަ

ނޑު ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ސަރުކާ. މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފަ ރަށާއި، ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ އެންމަެހއި އެެހންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ބަޖެޓު އެންމެ ފުރަތަމަ ިމކޮޅަށް އައިއްސަ ބަޖެޓް ަބޙުސްގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން . އަޑުއައްސަވައި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވީތީ އެންމެ ފުރަތަަމ ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވެސް އަދި . އްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބުންއުންމީދަކީ ރަ  އެހެންވީމާ، ދެން އަޅުގަ

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް އުންމީދު ކުރަނީ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވީ އެންމެ 

ިމ ޚިދުމަްތތައް ރަށްރަށުގައި ިތބެގެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ، އަދި މިކަންތައްތައް. އަވަހަކަްށ ތަންފީޛުވެގެން ދިއުން

ނޑު ބަލައިލާނަން. ހަމަޖެހިގެން ދިއުން އެގޮތުން . މީގެ އިތުރުން މި ބަޖުގައި ޖުމްލަކޮށް އައިސްފައިވާ ކަންކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން މިހާރު  އެގޮތުން. ސަބްސިޑީޒް ދިނުމުގައި ވަރަށްބޮޑު ބައެއް މިބަޖެޓުގައި އެބަ ހިމަނާފައިވޭ އަޅުގަ

ދައުލަތުން ސަބްސިޑީޒް ދެވޭ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ކަމެއް މިއީ ޙައްޤުވާ ފަރާްތތަކުެގ ތެރެއިްނ 

 އެއީ ދައުލަތަށް ވެގެންދާނެ ވަރަށްބޮޑު . އެދޭ ފަރާތްަތަކށް ހަމައެކަނި ސަބްސިޑީޒް ދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުން

ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު . ލުޔެއް ކަމުގައި، ބަޖެޓްަށ އަންނާނެ ވަރަށްބޮޑު ލުޔެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކްޮށލަން 

ރާއްޖޭގައި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އެބައުޅޭ ކޮންމެހެން ސަބްސިޑީއަށް ބޭނުންނުވާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ 

ނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް ޙައްޤުވާ ފަރާްތތަކުގެ . އުޅޭސަބްސިޑީޒް ލިބެމުންދާ މީހުން ވެސް އެބަ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ދެން . ތެރެއިން އެދޭ ފަާރތްތަކްަށ ލިބޭގޮތަްށ އޮތުމުން އެއީ ދައުލަތަްށ ލިބިގެންދާނެ ލުޔެއްކަން ާފހަގަކޮށްލަން

ދަނީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމް

އަދި ރައްޔިތުންނަްށ . އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެއީ ދައުލުަތގެ ބަޖެޓަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު މަންފާއެއްކަން ފާހަގަޮކްށލަން

އަދި ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ފައިސާއަކީ ސަބްސިޑީޒްގެ ގޮތުގައި ޚަރަދު ކުރެވޭނެ . ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ުކރެވިދާނެ ކަމެއް

އެގޮތުން ފަޤީރުންނަްށ ސަބްސިޑީޒް ދެވޭއިރު ޒަކާތުން ރަނގަޅު ފައިސާއެއްގެ މިންވަރެއް ލިބޭނަމަ އެ ފައިސާ . ފައިސާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް . ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަްށ ވެސް އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެގޮތުން . ޒަކާތަކީ އެއީ ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް . މުހިންމު ކަމުގައި އެއީ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވަން ވަރަށް 

. ފަރުޟެއް އަދާވުމުގެ އިތުރުން ޤައުމުގެ ބަޖެޓަށް އެ ލިބޭ ތަނަވަސްކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ މިހާރު ވެސް ބަޖެޓުގައި  ޕާޓީތަކުން ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައި އެބަވޭ  ދެން މީގެ އިތުރުން އަޅުގަ

ނޑު ފާަހގަކޮްށލަން . އާބާދީ އާއި ތަރައްޤީ އެއްފަްސކުރުމުގެ ވާހަކަ . ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްަކން އަޅުގަ

ހުރިާހ ޚިދުމްަތަތކެއް  އެއީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އުފެދިފައި މިއޮތްގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާަފުތ ކުދިކުދި އެިކ ަރށްަރށަށް

ނޑަށް ޤަބޫލެއް . ފޯރުޮކށްދިނުމަކީ މުސްތަޙީއްލު ކަމެއް އެއްވެސް ސަރުކާރަކަްށ ކުޅަދާނަވެގެންވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމްކުރުން ނޫނީ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު . ނުކުރެވޭ
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ނޑު ހިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ . ޒާމެއް ގާއިމްކުރުން ތަޢުލީމީ ނި ނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހިން ވެސް އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެގޮތުން . މިހާރު ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު، ބިމުގެ ގޮތުން ތަަނވަސް ތަންތަަނށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުން 

މެހެން ވަކި ތަނެއްގައި ނޫނީ ވަކި ރަށެއްގައި އުޅެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ ކޮން

ބޭނުންވަނީ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު، ތަޢުލީމީ ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް އޮތް، ނޫނީ ރަނގަޅު ޞިއްޙީ . ބޭނުންވުމެއް ނޫން 

ރައްޔިތުން  އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި. ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި އޮތް ަތނަކަށް ިހޖުރަކުަރން ބޭނުންވަނީ

ބޮޑެތި ރަށްރަށަށް ކުދި ރަށްރަށުން ރައްޔިތުން ހަމަ އަމިއްލައަށް ރުހުމުގައި ބަދަލުވެގެން ދާ ހޭލުންތެރި ކުރުވައިގެން 

ދެން ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަން . މަންޒަރު މިހާރު ފެންނާތީ އަޅުގަނޑު މިކަން ފާހަގަކޮށްލަން

ޕީގެ ޕްރޮގުރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށްގިނަ .އައި .އެސް .އި ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢަުތކެއް ޕީއޮތީ މި ބަޖެޓުގަ 

ޙަޤީޤަތުގައި ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަވެ މިފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ރާއްޖޭގެ އެކި . މަޝްރުޫޢތަކެއް ހިމެނެއޭ

ޚިދުމްަތތަކަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ، ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގިއްޖެނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފަޭސހައެއް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ދެން މީގެ އިތުރުން މި ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ަލފާކުރައްވާފައި އެބައޮްތ . ކުރިއެރުމެއްކަން އަޅުގަ

ދާނެ ޒެޑުގެ ދަށުން ރަނގަޅު ރިޒޯޓުތައް ގާއިމުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އަދި ރަނގަޅު އާމްދަނީ އެއް ލިބިގެން.އީ .އެސް

ނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަން ާޢއިލީ، ޢާއިލާއާ ރައްޓެހި ނޫނީ ެފމިލީ ޓޫރިޒަމޭ މިކިޔާ ޓޫރިޒަމެއް . ކަމަށް އެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ފާަހގަކޮްށަލން  ނޑުމެންނަށް އެބަ ބޭރުގެ މެދުއިރުމަތީގެ . ރާއްޖޭގައި މިހާރަށްވުރެ ފުޅާުކރުން އަޅުގަ އެއީ އަޅުގަ

ނޑު އެހެންނަމަވެސް . މެން ދަންނަ ފަރާތްތައް ވެސް އެބަހުރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވޭ ޤައުމުތަކުން ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، . އެ ރިޒޯޓުތަކުގައި ޢަމަލުތައް ކުރެވެމުންދާ ގޮތުން އެބޭފުޅުން އެހާ ހިްތހަމައެއް ނުޖެހޭ އަންނާކަށް

ރިޒަމްގެ ރިޒޯޓުތަކެއް ވެސް އިުތރަްށ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ވީާހ ވްެސ ފެމެލީއާ ރަށްޓެހި ގޮތަކަްށ އޮންނަ ޓޫ

އަދި މި . ގާއިމުކުރެއްވިއްޖެނަމަ މިއީ ދައުލަތަްށ އާމްދަނީ ލިބުމަށް އިތުރަށް ހުޅުވިގެންދާނެ މަގެއްކަން ާފހަގަކޮްށލަން

އެއްފަހަރު  އަދި އަދިވެސް. ބަޖެޓާއި ދޭތެރޭ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަދާލަތު ޕާޓީން ިހތްހަމަޖޭެހ ކަމުގައި ވެސް ދަންނަވާލަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއަށާއި އަދި ގިނަ ދާއިރާތަކަކަްށ ރަނގަޅު ބޭނުންތެރި ަމޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިފައިވާތީ 

ނޑުގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން   . ސަރުކާރަށާއި އަދި ކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ުޝުކރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  . ށް ފުރުޞަތު އަރުވަންރަޝީދަ މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރުޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މަ

  

  :ވާހަަކދެއްކެވުން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑަވެލި
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ވަނަ އަހަަރށް ލާަފކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެޭހ ގޮތުން އެންމެފަހު ބަްސ  2015! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ` 

ހާސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ހަމަ ކޮްނމެވެސް އެއްބަޔަކަށް ހަމަ  24ނޑުމެން ބުނަމުންދާއިރު މި އަޅުގަ

ނޑު އުންމީދުކުރަނީ  ޖުމްލަކޮށް މުޅި ބަޖެޓު ަބާހލާފައިވާ ގޮތާއި ދޭތެރޭގައި . ފައިދަާތކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 24މަޑަވެލި ދާއިރާއަށް ވެސް މީގެ ތެރެއިން މި ބަޖެޓުގެ މި . އަޅުގަނޑު ވެސް ހިތްަހމަޖޭެހ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން 

ނޑުމެން ހަމަ އުފާކުރާކަމެއް ޖުމްލަ ! އާދެ. ހާސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެިއން މިންވަރެއް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދާ ވާހަކަ ކާރުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދާ ސަރު. ގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ . އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދާ ވާހަކަ. ވާހަކަ މި ބަޖެޓުން ވެސް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ލިބޭ އެއްޗަކުްނ . ވަރަށްބޮޑު ޕަސަންޓޭޖެއް ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮތްތަން

އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ކޮންމެ ފަހަަރކު ވެސް ނިމިގެންދާއިރު . ހަކަ އަބަދު ވެްސ އެބަ ދައްކަންޚަރަދުކުރާ ވާ

ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތަަކްށ . ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް އޮންނަނީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު އެއްޗެއް ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެިހފަ 

އެހެންނަމަވެސް . ނީ ވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ޚިދުމްަތ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އެއްޗެއް ޚަރަދުކުރަންޖެހެ

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ދައުލަތުން މިހާބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ފައިސާ މުސާރަ 

މި ވެރިންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަްށ  !އާއި އެހެނިހެން ވެސް ކަންތައްތަަކށް ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރު މި ފަރްާތަތކުން އާދެ

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ބޮޑު . އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބެމުންދޭތޯ މިއީ މިއަދު ހަމަ އަޅުގަ

ށް މުސާރަތަކެއްގައި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި، ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނަށް މި ިތއްބަވައިގެން ރައްޔިތުންނަ

ނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް އަޅުގަނޑަށް . އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ޚިދުމަތެއް ކުރެވެމުންދޭތޯ މިއީ އަޅުގަ

ފެންނަނީ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިދާރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުހިންމު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ފަހަތު ފަަޔްށ 

މިކަމުން . ން ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް އެބަ ކުރޭ މިދެންނެވި ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތަަކށްނަމަވެސް ދައުލަތު. ބަރުވަމުންދާތަން

. މި ޚަރަދު ދައުލަތުން މިވަރަށް ކުރާކަމަށް ވެއްޖެއްޔާމުން ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުވާންޖެހޭ

ޕީ އަށް ޚަރަދުކުރަން .އައި .އެސް.ރުަތކާއި ޚިލާފަށް ޕީއަޅުގަނޑު އުފާކުރަން މި ބަެޖޓުގެ ވަރަށްބޮޑު ބައެއް އެހެން އަހަ

ނޑު ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވަން. ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާތީ ! އާދެ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް އަޅުގަ

ސްޓްރަކްޗަރ ޕީ އަށް މި ބަޖެޓުން ބޮޑު އެއްޗެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ދިނުމުގެ މާނައަކީ ޤައުމުގެ އިންފްރާ.އައި .އެސް .ޕީ

ނޑުމެން ލަފާކުރުން ނޑުމެން ހަމަ . ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންންަށ  މީގެ ކުރީގެ ބަޖެޓުތަކުން ލިބިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަަކށް ަބލާއިރު މި އަދަދުތަކެއް ޖަހާުލމަކުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑްަށ ފާހަގަކުެރވިގެންދިޔަ ޕީ  މީގެ ކުރީގައި . ނުފުދޭ ޕީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަަކށް .އައި .އެސް.ވެސް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް އަހަރު . ހަމަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ޖަހާލުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓު ނަްނތަކެއް ޖަހާލާފައި އަދަދުަތކެއް ޖަހާުލން

ނޑުމެން . ތެރެއިން ކިތައް ޕަސަންޓުތޯ ނިމިފަިއ ހުރީނިމިގެންދާއިރު ގިނަފަހަރަށް މި ޕްރޮޖެކްޓުަތކުގެ  މިއީ އަޅުގަ
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މި ބަޖެޓުގައި ޖަހާ ޕްރޮޖެކްޓުަތކުގެ ތެރެއިން ނުނިމި ނޫނީ އެ މަސައްކަތް . ދިރާސާކޮށްލިއިރުގައި ވަރަށްބޮޑު އެއްޗެއް 

ނޑުގެ. އެއްކޮށް ދޫކޮްށލާފައިާވތަން ާމޒީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެިނގެން އެބަދޭ އުންމީދަކީ މިގޮތްަށ މިކަންނުވެ  އަޅުގަ

ޕީ އަށް ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރެއިން ވީހާ ވެސް ގިނަ .އައި .އެސް .މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޕީ 

! ދެއާ. ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ރައްޔިތުންަންށ ފައިދާ ހުރި ގަޮތކަށް ކޮރަޕްޝަނުން މިންޖުވާ ގޮތަށް އެަކން ކުރިއަށް ގެންދިއުން

މި ބަޖެޓުން ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަކަސް މިވަރުގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން ުހށަހަޅާފައިވާއިރު އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްަތކާއި 

ނޑުމެން ހަމަ . ދޭތެރޭގައި ވެސް ސަރުކާރުން އެބަހުރި ވިސްނާފައި ބައެއް ކަންތައަްތކަށް އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ތެލާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ޓެްކްސ . އް ކަހަލަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި މީގައި ހިމަނާފަރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ބައެ

އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އެންމެ އަސާސީ . ނެގުމުގެ ވާހަކައަކީ މިއީ ރައްޔިތުން މިއަދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ވާހަކައެއް

މިއީ ރައްޔިތުން މިއަދު ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ . ވާހަކަ ކަންތައްތަކުން ޓެކްްސ ސަރުާކރުން ނަގަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ތެލާއި އަދި ކާޑުގެ ބާވަތަްތކުން ޓެކްސް ނެގީމާ ދެން ރައްޔިތުން އެންމެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އިތުރަށް . ކަމެއް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނީ ޤައުމުގެ ފުދުންތެ. ނިކަމެތިވެގެންދާތަން އަޅުގަ ރި މީހުންގެ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ނިކަމެތިން އިތުރަށް ނިކަެމތިވެގެންދަާތން. ފުދުންތެރިކަން އިތުރަށް ރަނގަޅުވެގެންދާތަން

ސަރުކާރަށް މި ގޮވާލަނީ ތެލާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ޓެކްސް ނެގުމަށް، ނެގުމަށް އިތުަރށް ދިާރސާކޮށް މިކަމާއި 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މީގައި ! އާދެ. ސްނާލުމަކީ ވަރަށް މުހިްނމު ކަމެއް ކަމަށްދޭތެރޭގައި ވަރަށް ފުްނކޮށް ވި

ސަރުކާރުން މީގެ ކުރީގައި ބަޖެޓު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުިވއިރުގައި އެކި ދާއިރާތަކަށް އަދި އެކި ރަށްތައް އެއްކޮްށ 

ނޑުމެންނަށް ެފނިގެންދިޔަ ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ވެސް ދެ އެގޮތު. ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން މަޙްރޫމުވެފައިވާތަން އަޅުގަ ން އަޅުގަ

ނޑުގެ ގޮވާލުމާއި އެކީގައި ސަރުކާރުން  ރަށެއް އެއްކޮށް އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރީގައި ނުޖަހާ އޮތް ޮއތުން އަޅުގަ

މާ، އެހެންވީ. އެއަޑު އައްސަވައި އިތުރު، މިހާރު އެ ދެ ރަަށްށ ވެސް އުިތރު ޕްރޮޖެކްޓަުތކެއް ބަޖެޓުގައި މިވަނީ ހިމަނާފަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއި އެކީގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން އެހެންނަމަވެސް . އެކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ގުޅުން ކުޑަކަން މިހާރު ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އަޅުގަ

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ! ސަރުކާރުގެ، އާދެ. ށްލަން ބޭނުންވޭގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ިމކަން ފާަހގަކޮއަޅު

ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވާފައި އޮްތ  20ނަޑެއްލާ ކައުންސިލަށް ފޮނުާވފައި އޮތް ސިޓީއެއްގައި، މި ނޮވެމްބަރު .ގދ އިން

... ރައްޔިތުން .ސިޓީއެއްގައި މި ބުނަނީ ޕްރީ ސްކޫލް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ތެރޭގައި ހިމަނައިދީފައި އޮންނަ ވާހަކަ

  . ޝުކުރިއްޔާ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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އެއަށްފަުހ . މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އަށް

ން އަޅުގަނޑު ދެ. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

އެހެންކަމުން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒްަތތެިރ . ފުރުަޞތު އަރުވާނީ މާމިނގިލި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޤާިސމް އިބްރާހީމަށް

  . މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަޮކޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ުފރުޞަތު އަރުވަން 

  

  :ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމައި  2015. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުުރަޞތު ލިބިގެން މިދާ  މަޖިލީހުގެ ފްލޯރއަށް ފޮނުވައިގެން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެ ނޑު ވެސް ވަރަްށ ވަގުތު އަޅުގަ ޓުގައި ފޭދޫ ދާއިރާއަށް ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކާއިމެދު އަޅުގަ

ބޮޑަށް ިހތްހަމަޖެިހ އަދި ދިވެހި ސަުރކާަރށް ހަމަ އިޚްލާޞެްތރިކަމާއިއެކު ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހަމަ ޝުކުުރ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އެކި . ދަންނަވަމޭ  އެކި ދާއިރާތަުކގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވައި ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ އެކަމަކުން ލާބަ އާއި މަންފާކުަރނިވި ކަންތައްތައް ބަޖެޓުގައި 

 ޕީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްުޓތަކުގެ ތެރޭގައި ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ.އައި .އެސް.އިސްކަންދީ، ޚާއްޞަޮކށް ޕީ

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ އަސާސީ ޚިދުމްަތތައް ކަމްަށާވ 

ސާފު ޯބފެނާއި، ނަރުދަމާ އާއި، ކަރަންޓާއި އަދި ސްކޫލްތައް އިމާރާތްކުރުމާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލްތަްއ 

ތައް ބިން ހިއްކުން، ބަނދަރު ެހދުން މިބާވަތުގެ ކަންތައަްތަކްށ އިސްކަންދެއްވައި ސިޔާސީ އިމާރާތްކުރުންފަދަ ކަންތައް 

ޕާޓީތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއި ޕާޓީތަކުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ޙަރަކާތްތެރިވި މެންބަރުންނާއި އަދި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ 

ސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަދި ސިޔާސީ މުޤައްރިރު މި ކަންކަމަށް ދެއްވި އިސްކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގައި މަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި . ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނަށް ވަރްަށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެއްކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވަން 

ންދިޔަ ތާރީޚުގައި މިާހތަަނށް ނިމިގެންދިޔަ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ސީދާ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް އަމާޒުވެގެ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  6.3އެގޮތުން . ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ކަމަށް 2015ބަޖެޓަކަށްވާނީ 

ޕީގެ ތެރޭގައި ިހމެނިގެން ދިޔައިރު ފޭދޫ ރައްޔިތުްނނަށް ވެސް ހިނިތުންވުމާއި، އުފާވެރިކަން މި ބަޖެޓުން .އައި .އެސް .ޕީ

ނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައާއި އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މިކަމަށް އައިސްފައިވާތީވެ ޚުދު އަޅު ނޑު އަޅުގަ ގަ

މަސައްކަތް ޮކށްދެއްވި މި ބަޖެޓު މިހާ ހިސާަބށް އައިއިރު މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުިރހާ 

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ އަޅު. ފަާރްތތަަކށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެއްކޮށް ޝުުކރު ދަންނަވަން ގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

މިއަދު އަޅުގަނޑު . އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަަރްށ ނިކަމިެތ ހާލެއްގައި އުޅެމުން މިއައީ  30ރައްޔިތުން ވޭތުވެދިޔަ 

ނޑްަށ  ވަރަށް އުފާކުރަން އެ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް މި މަޖިލީހުގައި ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ
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ނިސްބަތުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް . ފޭދޫއަކީ ބިމުގެ ގޮތުން ޖާގަ ކުޑަ ރަށަކަށްވެފައި އާބާދީ ބޮޑު ރަށެއް. ގެންދާތީވެލިބި 

އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުްނ ހުޅަނގު . އަތޮޅުތަކުގެ އެއް އަތޮޅުގެ އާބަދީއަށްވުރެ އެއް ރަށުގެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެއް އެ ރަށަކީ

ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަާރތުގެ ގޭގެއަށް ކޮންމެ އަހަރަކުހެން ރާޅު އަރައި ގޭގޭގެ . ރޭގައި މޫސުމުގައި ތިބެނީ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެ

ނޑުގޮވާންތައް ހަލާކުވެގެންދޭ . ތެރެއަށް ލޮނުގެ އަސަރުކޮށް ައދި ބައެއް ގޭގޭގެ ރައްޔިތުން ހައްދާފައިވާ ބައެއް ކަހަލަ ދަ

ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި  2014މްހޫރިއްޔާ ފޭދޫއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ރައީސުލްޖު 2015އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ هللا 

ދަތުރުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވޭ ފޭދޫ ރައްޔިތުންނަށް މި ދިމާވެފައިވާ އުނދަގުލުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްޮކްށ 

އެގޮތުގެ މަތިން . ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގްޮތތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ތިމަން މަނިކުފާނު މަސައްކްަތކުރައްވާނެ ވާހަކަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޭދޫގެ ބިން ޖާގައިގެ ގޮތުން ބޮޑުކޮށްދެއްވަން ވިދާޅުވި ވިދާޅުވުމަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

ނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި އެއްކޮށް  ޢަމަލީގޮތުން ފެނިގެންދާތީވެ އެކަމަށް ަޓކައި އަޅުގަ

އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ . ހެކްޓަަރށް ބޮޑުކުރެވޭނެ ކަމަށް 46މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ފޭދޫ ބިން . ޝުކުރު ދަންނަވަން 

އަދި ހަމަ އެއާއެކު މި ރަށަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން . ފައިސާ ހިމެނިފައިވޭ

ނޑު ދެން ނެވި ފަދައިން އާބާދީ ބޮޑު ބިމުގެ ގޮތުން ޖާގަ ކުޑަ ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވެފައި ކުީރގައި ވެސް އަޅުގަ

 އޭގެ ސަބަބުން . ރަށަަކށްެވފައި ފެނާއި، ނަރުދަމާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަްށ ބޮޑެތި ދަތިތައް ދިމާވާ ރަށެއް

ނޑުމެންގެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަ ށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކިއެކި ތަފާތު ބަލިމަޑުކަން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ފޭދޫއަށް މި ދިމާވެފައި ހުރި މި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުަމށް ފެނާއި، . ދިމާވަމުންދޭ 

ނޑު  ނަރުދަމާގެ ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ހިމެނިފައިވާތީވެ ހަމަ މިކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ފޭދޫ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ން ފޭދޫއްަށ، މި އުފާވެރި ޚަބަރު ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދޭއިރު އަދި މިކަ. ދެން މި ފުރުަޞތުގައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވައި ދެއްވީތީވެ ހަމަ އަދިވެސް އެއްފަަހރު ހަމަ ދިވެހި ސަރުކާރަށް 

ނޑު ޝުކުރު ދަްނނަވަން  ނޑުމެން . އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި އެއްކްޮށ އަޅުގަ ނަށް މިކަން ކޮްށދިނުމުގައި އަދި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ . އެހީތެރިވެދެއްވި ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން 

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނުން  2015ރައްޔިތުންނަށް  އަށް ކުރިމަތިލައިގެން ދާއިރު އަޅުގަ

މިކަމަށް ޓަކައި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރަން . ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް  މިއީ. އުފެއްދުން

އެގޮތުން . ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްީރނު ދެވެން އެބަޖެހޭ. ސްކޫލްތައް މަރާމާތުުކރެވެން އެބަޖެހޭ. އެބަޖެހޭ

ބާދީގެ ގޮތުން ބޮޑު ރަށަކަށްވެފައި ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ފޭދޫއަކީ ހަމަ ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން އާ

ބުރީގެ އިމާރާތެއް  4ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް ފޭޫދ ސްކޫލުގެ  2014. އިޙްސާސްކުރަމުންދާތާ އެތައް އަހަރުަތކެއް ވެއްޖެ 

ނޑު ކްލާސް ރޫމާއިއެކު އިމާރާތްކުރަން ބަޖެޓުގައި ހިމެނި އަދި މިހާތަަނށް އައިއިރު އެ 12 ކަން ނުވެ އޮތް ކަމަށް އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިހާރު ވެސް އަނެއްކާ ވެސް  2015އެހެންނަމަވެސް އެ ފައިސާ . ހިތާމަކުރަން
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ނޑު ހަމަ ުޝކުރު ދަންނަވަން ސަރުކާރަށް ނޑު ގޮވާލަން މި ފުރުޞަތުގައި . ހިމެނިފައިވާތީވެ އަޅުގަ އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2014ފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ަތުޢލީމަށް އިސްކަންދެއްވާ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު، ކަމަނާ 

ވަނަ އަހަރު ފޭދޫ ސްކޫލްގައި އިމާރާތް އަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އިސްކަންދެއްވާ،  2015ވެސް މި ފައިސާ ހިމެނިފައިވީތީވެ 

ނޑު މި ފު 2015 ުރޞަތުގައި އިލްތިމާސްކުރަްނ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކަން ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން . އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ތަންީފޛުކުރުމަށް ޓަަކއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލި 

ޖާބަދެއްވާ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ވަޒީރުންނާއި ދައުލަތުގެ ހުިރާހ މުއައްސަސަާތކުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ގޮވާލުމަށް އި

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް މިކަމަށް ފާރަވެރިވެ ބައްލަވާ މި ބޮޑު ބަޖެޓު ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަހަަލ 

ތުންނަށް މި ބަޖެޓުގެ ެތރޭގައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުވެ ރައްޔި

ނިންމާލެވޭގޮތަށް މަސައްކަްތ ކުރެވެމުންދާއިރު މިއަށް ާފރަވެރިވެ ބަލައި މިކަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީގޮތުްނ 

ރައީސާއި  މި ބަޖެޓުގެ ކަންތައް މިހާހިސާބަށް ދިޔައިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު. ކޮށްދެއްވާށޭ

ނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓު ނިންމުމަށް ޓަކައި އެންމެފަހު މަރުޙަލާއަށް  އަމީންޢާއްމު އަދި އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް ޓަކައި އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް މި  ދިޔައިރު އެބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ވެސް ފޭދޫ ދާއިރާގެ . މެހައި ބޭފުޅުންނަށް ުޝކުުރ ދަންނަވަންމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި އެން

ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ދައުލަތުން ބަހައްޓަވާ އޯގާތެރިކަމާއި ގާތް ކަމަށް ަޓކައި އަދި އެބޭފުޅުންގެ އިޙުސާސްތައް 

  ...ދެނެގަތުމަށް ޓަަކއި ކުރައްވާ މަސައްކަަތށް

  

  :ކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

  .ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން އާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މީދޫ އައްޑޫ 

ނޑު ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްލަން ބޭނުން ވަނީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަ

އެއީ ޙަޤީޤަތަކަށް އަންނަ އަހަރުވެގެންދާނެ ގޮތެއް    އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއަށް ހިމެނިފައިވާ ކަންކަންބަޖެޓުގައި 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކުަގއި ވެސް ބަޖެޓުގައި ގިނަ . ސަރުކާރުން އިންތިޒާމު ކޮށްދެއްވުން 

ނޑު ހަމަ . ކަން ނުވެ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔަކަން ކަންތައްތަކެއް ޖެހިގެން ގޮއްސަ، އެހެންނަމަވެސް އެކަން އެގޮތުން އަޅުގަ

ފާހަަގޮކށްލަން މީދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންކަމަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެ މިހާރު މަސައްކަތް ެފށިގެން ހިނގަމުންދާ 

އް އަދި ވެސް ރަށުގެ އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގެ އެއްވެސް މަންފާއެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓުގައި އެބަ އޮވޭ. ކަންކަން
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މިފަހަރު މަރަދޫ، ފެދޫގެ ނަރުދަމާ އާއި . ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ހަމައަކަށް މިކަންކަން ނުދާކަން މިއީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް

އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓުގައި އޮތް އެއްޗެއް ގޮތުގައި އޮވެ، އަހަރު . ފެން ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި މިވަނީ 

ދޭތެރޭ އެއްވެސް ކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް އެޅިގެން ނުދިއުމަކީ އެއީ ބަޖެޓުގައި މި އޮތުމުން ރައްޔިތުންނަށް ނިމިގެންދާއިރު އެއާ 

ނޑު ފަާހގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ  އެހެންވީމާ، . އޭގެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ވެގެންދާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި އަޅުގަ

ހިމެނިފައި ހުރި ކަމެއް ވިއްޔާ އަހަރު ނިމޭއިރު އެކަންކަން  އަޅުގަނޑު ހަމަ އިލްތިމާސޮްކށްލަން ބޭނުންވޭ ބަޖެޓުގައި

މީދޫގެ މިސްިކތަީކ ވެސް އެއީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބަޖެޓުގައި . ވެގެންދާނެ ގޮތެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން 

ނޑެއްގެ ތެރޭގައި . އޮތްމެ ގޮސް އެއްވެސް ޓެންޑަރ ކުރެވި، ޓެންޑަރ ކެންސަލްކޮށް އެތައް ބޮޑު ސިޔާސީ ކުޅިގަ

އެހެންވީމާ، އެކަން ވެސް މިއަހަރު ވެސް އަނެއްކާ ބަޖެޓަށް . މަސައްކަތެއް ނުކުރެިވ ނިމިގެން ގޮއްސަ ހުރި ކަމެއް

ނޑު އެދޭނެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދެން . ލެވިފައިވާއިރުގައި މިކަން ހިނގާ ދިއުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ވެސް އޮތްއިރު އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ބަޖެ ޓުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންކަން އަޅުގަ

ނޑުކޮށް އަދަދެއް . އެއީ ކޮން އަދަދެއްކަން ބަޖެޓުން ސާފުވާނެ ގޮތެއް ނެތުން ވަރަށް ބައިވަރު ރަށްތައް އެއްކޮށްާލފައި ގަ

ނޑުމެ ނޑުމެންނަށް ޖަހާފައި އިންނައިރުގައި ފަހުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަ ން މަޝްވަރާކުރަން ދާއިރުގައި އަޅުގަ

ދެން އައްޑޫއަކީ މިހާރު މިދިޔަ އަހަުރ . އުނދަގޫވޭ މިވެނި ރަށަކަށް މިވެނި ވަރެއް އެގޮތަށް ޖިެހފައި ބަޖެޓުގައި ނެތީތީ

ގެ ޖަނަރޭޓަރެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ދެ މެގަރވޯޓް . ވަރަށް ގިނައިން ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ރަށެއް

. އެހެންނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް އަދިވެސް ކުރިއަކަށްނުދޭ. އެތަނަށް ގެންގޮސްދޭނެ ވާހަަކ ވިދާޅުވެފައި އޮތީ

ނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް މަގު ހެދުމުގެ ކަންތައްތަަކްށ . މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކަން ހިނގާ ދިއުމަކީ އަޅުގަ

މަގުތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި ވެސް އެތަނުގައި ހުރެމެ، އެ މަސައްކަތް ކުރިައްށ  ގައި އައްޑޫގެބަލައިލާއިރު

މިފަހަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގައި އަދަދުތަކެއް ޖެހިަފއި އެބަ  .ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް އީނުދާކަން މި

މަރާމާތު ކުރުމަށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ ފަހަރު ވެސް މަގުތައް. ހުރި މަގު ހެދުމަށް

ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި ަފހުން އެ ފައިސާ ގެންގޮސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓަށްލާފައި އެއް ފަހަރު މަގުތައް 

 މަރާމާތުކުރުމްަށފަހުގައި ދެން އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ނުަދއްކަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް 

އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލުތަަކށް ނުޭދ . ނުގޮސް އެކަންތައްތައް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބޮލުގައި އެޅގެން ނިމިފައި މިވަނީ 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮްށަލން  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން . ބަޖެޓަކުން ކައުންސިލުން ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނެކަން އަޅުގަ

އްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ކައުންސިލުތަަކށް މިނިސްޓްރީތަކުްނ ކައުންސިލުތަކާ ޒިންމާކްޮށފަިއ ހުރި ކަންތަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެކޭ އެނދު  5000އައްޑޫ ސިޓީގައި . ދިނުމަކީ އެއީ އަޅުގަ

އައްޑޫ ސިޓީން ވޯޓު ހޯދުމަށް  އެއީ ނައިބު ރައީސް ވެސް. ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް

ނޑުމެންނަށް ފެންާނަކށެއް ނެތް. ވަޑައިގެން ވިދާޅުވެފައިވާ ވާހަކައެއް ނޑު މި . އެކަންކަން ބަޖެޓުން އަޅުގަ އަޅުގަ
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އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ . މަޖިލީހަށް ހުވާ ކުރި ދުވަހު އަޅުގަނޑު ވާނީ ސުވާލު ުހަށހަޅާފައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަށް

ސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބަކަށް މިތަަންށ އެޖެންޑާ ކުރެވިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަޑައިގެން އެ ހަމައަށް ވެ

އެހެންވީމާ، އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ވެސް މިއަހަރު ތެރޭގައި އައްޑޫ . ޖަވާބު ނުދެއްވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ވެފައިވާ ކަންތަްއތައް ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބެއް ވެސް އަދި ކުރާނެ ސިޓީގައި ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކުރަން ވިދާޅު

ކަމެއް ވެސް، ނޫނިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރު އެކަންކަން ރޭވިފައިވާކަން ވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ސާފު ނުވެ އޮވެ 

ނޑު ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަން ރާ ކަމަށް ވަންޏާ ޓޫރިޒަމް ރާއްޖޭގައި ފުޅާކު. މިއަހަރު ނިމިގެންދާކަން އަޅުގަ

ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިތަަކށް ފުރުަޞތުދޭން . އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިަތކަށް ފުރުޞަތުދޭން

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކައުންސިލުތައް މިހާރަްށވުރެ ބޮޑަށް ބާރުވެރިކުރުވައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ގެސްޓް 

ނޑުމެންނަށް މި ެފނުީނ . ްށ ބިން ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލްަށ ފުުރޞަތުދޭންހައުސް ވިޔަފާރިއަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ރެކޮމަންޑޭޝަންސްތަކުގެ ތެރޭގައި އަނެއްކާ ވެސް ކައުންސިލުތައް މިހާރު އޮތް ވަރަށްވުރެ ވެސް 

ކުާރ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި ދެން ތިބި ނިކަމެތިޮކްށ، ރައީސް އެކަިނ އެއީ ފުލް ޓައިމްކޮށް މަަސއްކަތް 

އަޅުގަނޑު ވާނީ . މީހުންނަކީ ޕާޓް ޓައިމް މީހުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެންދާތަން

ކުގައާއި ސަބަބަކީ އެތައް ބަޔަކު ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާތަ. މިހާރު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަާޅަފއި އެ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް

ނޑިގެން ކައުންސިލުތަކަްށ އިނިްތޚާބުވެ ވަޑައިގެން މި ތިއްބެވީ ފުލް ޓައިމް  އެހެނިހެން ވަޒީފާތަކުގައި ތިެބފައި ކެ

ނޑައެޅިގެން  3މަސައްކަތެއް ގޮތުގައި، ވަިކ މުސާރައަކަށް އެ  އެހެންވީމާ، ދައުރެއްގެ މެދުތެރެއިން . އަހަރަށް ކަ

. އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތާއީދެއް ނުކުރަން. ވަރަށް ބޭއިންސާފުން ކުރެވޭ ކަމެއް މިގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލުމަކީ މިއީ

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުްނނަށް ވެސް މި އިޞްލާޙަށް 

ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު . ފުޅުްނ ވޯޓު ދެއްވުމަށްވޯޓުދެއްވައި މި މާއްދާ ރެކޮމަންޑޭޝަންގެ ތެރެއިން އުނިކުުރމަށް ތި ބޭ 

ނޑު އަދިވެސް ދެ އިޞްލާޙު ލާފައިވާނެ  އެއީ މަސްވެރިންނަށް ތެލުގެ ސަބްސިޑީއެއްގެ ގޮތުގައި . ފާހަަގޮކށްލަން އަޅުގަ

ނޑުވެރިންނަށް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި  100 އެމްގައި .ޕީ .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ޕީ. މިލިއަން  75މިލިއަނާއި ދަ

ޕީގެ ވެރިކަމުގައި ހަމަ މި އިޞްލާޙު .ޑީ .ޕީގައި ތިއްބަވައިގެން އެމް .އާރު .ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުންނަކީ ޑީ 

މިއަދު ިތ ބުޭފޅުން ސަރުކާރުގަިއ  އެހެންވީމާ،. ދެއްވި ބޭުފޅުންކަން މި އިޞްލާޙަށް ވޯޓު ހުށަަހޅައިގެން ހަމަ

ނޑު އުންމީދު ކުރަނީ  ތިއްބަވާއިރު ވެސް ހަމަ މި އިޞްލާޙު . މިގޮތަށް އައުމުން ވޯޓު އަލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުވެރިންނަށް  10އެމްގެ ވަޢުދެއް މަސްވެރިންނަށް .ޕީ .މިއީ ޕީ  އެހެން . ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަކީ  8ހާސް، ދަ

ހުރިހާ މެްނބަރުން ވެސް  ކަމަށްވާއިރު މިއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަޖެޓުން ފެންނަން ނެތީމާ މި ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް

ދެން އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ އަނެއް ކަމުގައި މިއޮތީ . ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން 

ނޑޫ، ހަކުުރ، ުފށުން ޑިއުޓީ ނެގުމުގެ ކަންތައް  ނޑޫ، ހަކުުރ، ުފުށން ޓެކްސް، ޖީ. ހަ . ޓީ ނެގުމުގެ ކަންތައް.އެސް.ހަ
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ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޖަސްޓިފިކޭޝަެނއްގެ ގޮތުގައި މި ވިދާޅުވަނީ ބޭރު މީހުން މި އެއްޗެހި އަޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ބޭރު މީހުން ާކބޯ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާތީ ނުވަތަ ބޭރު މީހުން އެހެން ކަންކަން . ކައިބޮއެ އުޅޭތީއޭ

އަޅުގަނޑަކަށް . ރިއުޅޭތީވެ ދިވެހިންނަށްތޯއޭ އޭގެ އަދަބު ދެނީ ކުރާތީވެ އިރުކޮަޅކުން ބޭރު މީހުން ރާއްޖޭގައި ދި

ޓީ .އެސް .އެ ޑިއުޓީ މަޢުާފޮކށްދީ އަދި ޖީ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫެލއް ނުކުރެވޭ އެކަން އެގޮތަްށ ުކރެވިދާނެ ކަމަށް

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ން ޑިއުޓީ ނުނަގާފައި ނަގާފައި، ރަނު 25%ދެން ވީލް ބަރޯއަކުން . އެގޮތަށް ނުނެގުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އެއްވެސް ގޮތަކުން ބުއްދި  މި ޑިއުޓީ ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމު ކުރެވިފައި މިވަނީ އަޅުގަ

އެއްކަލަ . ޑިއުޓީ  0މުއްސަނދިން ރަނުގެ އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރާއިރުގައި ރަން ގެންނަން . ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށެއް ނޫނޭ

އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ އެއްގަޮތކަށް ެވްސ . ޑިއުޓީ  25%ކުނި އުކާލަން ގެންގުޅޭ ވީލް ބަރޯގަނޑުން  ރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި

ނޑު ދަންނަވާލަން  ނޑުމެންންަށ . މިކަން މިހެން ކުރާކަށް ތާއީުދ ނުކުރެވޭކަން އަޅުގަ މިހާރު ބަޖެޓު މިއޮތް ގޮތުން އަޅުގަ

މީގެން . އްސަނދިން ހައްތަހާ ބޮޑަށް ުމއްސަނދިވާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ ފަޤީރުން ހައްތާަހ ބޮޑަށް ފަޤީރުވެފައި މު

ރުފިޔާއަށް ލިބުނު ވޯުޓ  500ގައި ނުކުންނައިރުގައި އަނެއްކާ މިދިޔަ އަހަރު  2018މިވާގޮތަކީ ވޯޓު ގަންނަންވެގެން 

  ...ރުފިޔާއަށް ގަނެވޭނެ ގޮތަކަށް ރައްޔިުތން ފަީޤރު 200މިއަހަރު 

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  .ށް ފުރުޞަތު އަރުވަންއިބްރާހީމަ ޤާސިމް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މާމިގިލި

  

  :ވާހަކަދެއްކެުވން އިބްރާހީމް ޤާސިމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މާމިގިލި

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލާއިރު  2015. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ! އާދެ. `

 24.3ރުން ުހަށަހޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ މިފަހަރު ހުށަަހޅުއްވާފައިވާ ނުވަތަ ސަރުކާ އުލަތުންދަންނަވާލަން އޮތީ ދަ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ިހތްވާ ގޮތުގައި މި ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިްޓ ލޯނު ފައިސާ އާއި ! އާދެ. ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

ނޑަކަށް އަދި ޓްރެޜަރީ ބިލާއި މި ުހރިާހ ގޮތަކަށް ވިސްނީމަ ބަަލއިލާއި ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ  5ރުގައި ގާތްގަ

އަދި އޭގެ އިތުރަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް ބައިވަރު ޓެކްސްަތކެއް އިންޓްރޮޑިއުސް . މަތީގައި އުޅޭ ކަމަށް

ނޑު ކޮށްގެން ރައްޔިތުން އަތުން ވަރަށް ބައިވަރު ފައިސާ ނެގުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައި، ރޭިވަފއިވާކަން ވެސް އަޅު ގަ

ނޑުމެންނަށް . ފާހަަގޮކށްލަން ނޑުމެން ވިސްނާލައިގެން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެކަން އަޅުގަ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވެސް އަޅުގަ

އިޤްތިޞާދީ މަޙައްލަކަށް މި އޮތީ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ކުރިއެރުނަްތކަކަށް ހޯދަްނ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއިރު . އެބަ އެނގޭ 

! އާދެ. އެބަ ޖެހޭ ކިހާ ހިާސބެއްގައިތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ޓެކްސްތައް އިތުރުކުރުން ހުއްޓާލާނީއަޅުގަނޑުމެން ބަލާލަން 

އަދި ތާަފތު . މިހާރު ހުިރާހ ދިމާލަކުން ވެސް މި ފެންނަނީ ޕްރޮޑަްކޝަންގެ ކޮސްޓް މައްޗަށް ައރައިގެންދާތަން



70 
 

އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ކޮންމެވެސް އެއް ! އާދެ. ނަންނަމުގައި އަންނަ ގެސްޓުން އަތުން ޓެކްސް ނެގޭ މަންޒަރު 

ނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހޭނެ ސީޝެލްްސ އާއި އަދި މޮރިޝަސް އާއި މި ޤައުމުތަަކްށ ވެގެންދިޔަ  ހިސާބަކުން އަޅުގަ

 އެ ޤައުމުތައް ބޭންކްރަޕްޓްވެގެން ދިޔައީ ސަރުކާރަށް ނަގަން ދިމާކުރި ޓެކްސްތައް ގިނަވެގެން ގޮސް އެންމެ ! އާދެ. ގޮތް

އެހާހިސާބުން ދެން އަނެއްކާ ޖެހުނީ މުޅި . ފަހުްނ ކަންތައްތައް ނުކުރެވިެގން ޓުއަރިސްޓުން ނާންނަ ހިސާބަށް ދިޔައީ

އެފުންނާއި އެތައް މިތަނުން ސަލްވޭޖް ކޮށްގެން އެތަްއ .އެމް .ޤައުމު ބޭންކްރަޕްސީ އަށް ގޮސް ެއތައް ބައިވަރު އައި 

ފަހުން ކިރިޔާ މިހާރު އެ ހުރިހާ ޓެކްސްތަކާއި އެއްޗެހި ދަށްކޮށް ހެދުމަްށަފހު  ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްެގން އެންމެ

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު އެތައް ކުންުފިނަތކެއް ބޭންކްރަޕްޓްވެގެން ދިއުމަށްފަހު އެންމެ ފަހުން މިހާުރ 

. ތައް އަނެއްކާ ކުރިއަށް މި ދަނީ މަޑުމަޑުން އަނެއްކާ ވެސް އެ ޓެކްސްތައް ދަށްކޮށްގެްނ އެތާނގެ ވިޔަފާރި

ނޑުގެ ހިާތ  އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އެ ތަޖުރިބާ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވެގެންތޯއޭ މި މަސައްކަތް ކުރެެވނީ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަނީ ރަށްރަށުގެ އޮކިއުޕަންސީތައް ވެއްޓިގެން ދާތަން. ކުރެވޭ ސުވާލެއް  މިދިޔަ ! އާދެ. އަޅުގަ

ޑޮލަރަށް ބެޑް ޓެކްސް ވެސް ނަގާފައި ކުރީގައި ބެޑް  8ނޮވެމްބަރު މަހަކީ ބެޑް ޓެކްސް ވެސް އޮވެފައި، ! ދެމަސް އާ

ނޑާލެވިފައި އަނެއްކާ ބެޑް ޓެކްސް މިހާރު ފެބުރުއަރީ ތެރޭގައި އިންޓްރޮޑިއުސް ކޮށްފައި އަނެއްކާ ޖީ  ޓީ .އެސް.ޓެކްސް ކަ

އެހެންވީމާ، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި މަހުގައި ރާއްޖޭން . އަށް އިތުރުވެގެން ދިޔަ މަސް 12%އިން  8%ވެސް 

ނޑަށް ކަށަވަރު ދަށްވެގެން ދިޔަކަން ދެން މިއީ މީގެން . ލިބުނު އޮކިއުޕަންސީ ކުރީ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު އަޅުގަ

ދާއެއް ކަމަށް ވިޔަސް ޓީއެއް ނުވަތަ ބެޑް ޓެކްސް އަށް ވިޔަސް އަދި އެހެން ގޮތަކުން ލިބޭ ފައި.އެސް .ބަލައިލާއިރު ޖީ 

ނޑުމެން މައިކްރޯ ލެވެލްގައި ހިސާބުކޮށްލަން އެބަ  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބެނީ ފައިދާއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ  ނޑު ! އާދެ. ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ ދެން ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ވެގެން ދާތަން ފެނުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޤައުމު . ރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް ވެސް ވަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތަޞައްރަފް ފުދިގެންދާ ދިވެހި ރައްޔިތުންތަކެއް މި ޤައުމުގައި . ކުރިއަރައި ދިއުން  އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިގޮތަށް ބަލައިގެ ! އާދެ. ދިރިއުޅެމުންދާތަން ފެނިގެން ދިއުން  ން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވޯޓު ދޭނަން  އެހެންނަމަވެސް މީގައި . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ބަޖެޓަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާތައް އި މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ! އާދެ. އެބަ ހުރި އަޅުގަ

މިނިވަންކަމުގެ ބާބުން ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމްކުރާ ކަންަތއްތަކެއް ނުކުރެވި ދަނިކޮށް އެހެން ކަންތައްަތއް، ަތާފތު 

އެނޫން އެހެން ގޮތްގޮތަށް ސަްބސިޑީތަކާއި ނުވަތަ ސަބްސިޑީ ފިޔަވައި އަދި އެނޫން އެހެން ކަންތައްތައް ވެސް ބައިވަރު 

ނ ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ކުރުކްޮށ ދަްނނަވާކަމަށް ވަންޏާ ޤާނޫނަކުން . ޑައަޅާފައެބަ ހުރި ކަންތައްތައް ކުަރން ކަ އަޅުގަ

. ލާޒިމްކޮށްފައި އެބަ އޮތް ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތަށް ޮކންމެ ރަށެއްގެ ޕްރީސްކޫލު ހައްދަވައިދެއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް

އޭގެ ލީޑަރު މި މަޖިލީހަށް، .ޑީ .އީސް ނޫނިއްޔާ އެމް ރަ! އޭގެ އާދެ.ޑީ .އެމް ! އާދެ. އެކަމަކު އެ ޤާނޫނު އޮތީ އޮތް ތާނގައި
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މިދިޔަ މަޖިލީހަށް ުހށަަހޅުއްވައިގެން ފާސްކުރި ޤާނޫނެއް އޮންނާނެ ސަރުކާރަށް ލާޒިމްކޮށްފައި ޕްރީ ސްކޫުލ 

ނޑަކަށް. ހައްދަވައިދެއްވުމަށް  200 އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ޕްރީ ސްކޫލަށް އެދެމުން ދާއިރު ގާތްގަ

ވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ނިންމޭނެ މަސައަްކތެއް މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޕްރީ ސްކޫލު ހަދައިދިނުން، 

ނޑަކަށް  ނޑަށް ޔަޤީންކުރެވޭ ގޮތުގައި ގާތްގަ މިހާރު ހުިރ ތަންތަްނ ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި ކަަމށް ބަލާނަމަ އަޅުގަ

އެކަމަކު މިކަން ނުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މިދާ ދިއުމާމެދުގައި . ރުފިޔާއިން މިކަން ނިމޭނެ  ސަޭތކަ ފަންސަާހކަށް މިލިއަން

ނޑުމެންގެ ޅަދަރިންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމަީކ ކިިހނެތް ދޭން ގަސްދުކުރާ ކޮން . އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދޭ އަޅުގަ

ފާސްކުރެވިގެން ދާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހިއެއްނުވޭ  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް 24.3ގޮތަކަށް ވިސްނުން ހުރެގެންބާއޭ 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކެޕިޓަލް  6އެހެންނަމަވެސް ތާަފތު ޕްރޮޖެކްޓްތައް . އެއްވެސް ރަށަަކށް ޕްރީ ސްޫކލެއް އޮތްހެނެއް

ނޑުމެންނަށް މި ދެވެނީ ކިހާ ނޑުމެންގެ ތަޢުލީމަށް އަޅުގަ ވަރެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް މިތަނަްށ އަންނައިރު އަޅުގަ

ޑީ، ސަރުކާރުން ތާަފުތ ގޮތްޮގަތްށ .އެޗް .ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެޭހ އަނެއް ކަމަކީ ޕީ. އަޙަމިއްޔަތެއްބާއޭ 

އިޢުލާންކުރައްވާއިރު . އެބަ އިޢުލާންކުރައްވާ ތަޢުލީީމ ޕްރޮގްރާމްތައް ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ ލޯން ސްކީމުގެ ކަންތައްތައް

ނޑުމެންނަށް މި ލޯނެއް ވިޔަސް އަދި .އެޗް .އެކަމަކު ޕީ ޑީ އަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހަކަްށ އެއްގޮތަކަްށ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަޮކށްެލވޭ މިއީ ކީއްވެގެންތޯ . ސްކޮލަރޝިޕެއް ވިޔަސް ސަރުކާރުން ދޭން، ނުދެއްވާކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ތިބި މީހުންނަކީ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި، ކޮލެޖުތަކާއި  ބަލައިލެވޭއިރު މާދަމާގެ އަޅުގަ

އަދި އެނޫން ވެސް ދާއިރާތަުކގައި އަދި ރިސަރޗް ހެދުމާއި މިކަންކަން ކުރަން ތިއްބަވަނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި 

ނޑުމެން ޕީ. ޑީ ހޯލްޑަރުން ނުވަތަ ޕްޮރފެސަރުން.އެޗް .ވެސް ޕީ ހާސިލްކޮށްދޭން  ޑީއެއް.އެޗް .އެހެން ަކމަށް ވާއިރު އަޅުގަ

ކިޔަވައިނުދޭ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ތަޢުލީމީ މަތީ ދަރަޖައެއް ހާސިލްކޮށްފައި ހުރި 

ޤައުމުތަކުން އެ ތަުޖރިބާ ލިބިގެން ނުވަތަ އެ ތަޢުލީމް އުނގެނިގެން އައިސް ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކިހިނެއްތޯޭއ 

ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަޮކްށލާ ހިތް އޮތީ މި ބަޖެޓުން . މިކަންކަމަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. ދާނީއަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް

އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ނިކަމިެތޮކށް ފެންނަ ކަންތައަްތކެއްގެ ާވހަކަ މި ދަންނަވަނީ ޕްރީ ސްކޫލަށް ެއއްވެސް ޖާގައެއް 

ހިންގަން ޖެހޭ ކަނަްތއްތަކަށް ވަރަށް ބަލައިލުމެއް ! އޭގެ އިތުރަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކްނ އާދެ. ދީފައި ނެތްކަން

ނޑު ހިތާހިތާ . ނެތި ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް ިހތިފައި އްޮތތަން އަޅުގަނޑުމެންންަށ ެފނޭ މީގެ ވިސްނުމަކީ ކޮބައިބާއޭ އަޅުގަ

ނޑަށް އެބަ ލިބޭ! އާދެ. ސުވާލުކޮށްލެވޭ އައްސަސާތަކުގެ މާ އޭގެ ޖަވާބަކީ މިނިވަން މު! އާދެ. އޭގެ ޖަވާބު ވެސް އަޅުގަ

ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތްކަން، ެއ ތަްނތަން ދިރުވައި ކުރިއެރުވުމަކީ ބޭނުމެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް، މިގޮތަްށ 

ނޑުގެ ހިތަށް މި އަރަނީ މިއީ ރަނގަޅު ސުވާލެއް، މި ޖަވާބަކީ ރަނގަޅު . އަޅުގަނޑަށް މި ޖަވާބު ލިބެނީ  މިއީ އަޅުގަ

ކަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ގަދަބާރު އަޅާފައި، ބާރުއަޅާފައި އެބައޮވޭ ދެން ކޮންމެއަ. ޖަވާބެއްބާއޭ 

ނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރްަށ . މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ދަމަހައްޓައި ނަގަހައްޓަންޖޭެހނެ ކަމަށް ދެން އަޅުގަ
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ން މުއައްސަސާތަކަށް ދެއްވާފައި އޮތް ބަޖެުޓ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަދި ސަރުކާރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިނިވަ 

ވެސް ހިފަހައްޓަވައިގެން މަނިކުފާނު ތިބޭފުޅުން ތިެހްނ ގެންދަވާ ކަމަށްވަންޏާ ިކހިނެއްތޯ އެ މުއައްސަސާތައް 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެއްޗަކީ ހަމަ ގައިމު ވެސް ޗެކް . ރަނގަޅުކޮށް ކުރިއަށް ގެންާދނީ އެހެން ނުވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ޫފވެއްޓިގެން، ބޮއްސުންލައިގެން . ންޑް ބެލެންސްގެ ނިޒާމެއް ނޯންނާނެކަންއެ އަޅުގަ

އެކަމާ ބޭެހ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެލާނެ . ކޮރަޕްޝަނަށް އިންތިހާ ދަރަޖައަށް މަގަުފހިވެގެންދާނެ ކަން. ހިނގައިދާނެކަން

ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީއަކީ ހަމައެކަނި އެއްޗަކަށްވެގެން އެހެން . ނެތްކަން ހަމަ އެއްވެސް އެހެން މުއައްސަސާއެއް

މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ޗެްކ އެންޑް ބެލެންސްގެ މި އުސޫލުން މީހުންނަށް ލިބޭ ިނކަމެިތކަމާއި އަދި މީހުންނަށް ލިބޭ 

މަކީ އެއީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުން އެހިސާބަށް ދިއު. ދެރަ އާއި އެއްޗެއްސަށް ރިޢާޔަތްޮކށް އެއްޗެއް ބުނާނެ މީހަކު ނެތޭ

ނޑުމެން މިދަނީ . އެއަށްކިޔަނީ އެހެން ކޮންމެވެސް ނަމެއް ! އާދެ. ބޭރުވެގެން ދިއުން  . އެ ދިމާއަށް ބާވައޭ އަޅުގަ

  ...އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއް

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑަށް ލިސްޓުގައި އެންމެ ކުރިއަށް މި އުޅެނީ މިހާރު އަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ނޮޅިވަރަމްޅުގަ

 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ގެމަނަފުށިގެ ނަން އެއަށަްފހުަގއި މި އަންނަނީ ޢަީރފް ޙުސައިން މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި 

އަށް ވަޑައިގެން އިންނެވުމާއި އެކު އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ހޯލު ތެރެ. ގެ ނަން ޢުޘްމާނު ޖަމީލް

  .ށްޢަރީފަ  ޙުސައިން މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމްއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން 

  

  :ވާަހކަދެއްކެވުން ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމް

  .نا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین یدسالصالة والسالم على  .الحمد هللا رب العالمین .بسم اهللا الرحمن الرحیم

ނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަެހޅިފައި މިވާ ބަޖެޓު  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބަޖެުޓ . އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެުހމާއި އެކުގައި ބަލައިގަންނަންޖެހޭ

. ބެލީމާ އަޅުގަނޑްަށ ސާފުވާ އެއްކަމަކީ މި ސަރުކާރަކީ ހުްސ ބަސްތަކެއް ވިދާުޅވާ ސަރުކާރެއް ނޫންކަން  ރިޕޯޓަށް

އެއްޗަކީ ޢަމަލުން، ޢަމަލުކަން އެކި ގޮތްގޮތުން ދައްކަވައި ދެއްވާތޯ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސަރުކާރެއް 

ތުގައި ކާމިޔާބު ހިނިތުންވެލަނީ ވަޒަންދެކެ ލޯބިވާ ކެތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝައްކެއް ނެތް ގޮ . ކަން

ނޑު އެންމެ އުފާވަނީ މި ބަޖެޓު މި ކުޑަކުޑަ މުސްލިމް ޤައުމު ދަރާފައި މިވާ ބޮޑު . ޚިދުމަތްތެރިންގެ މައްޗަށް އަޅުގަ

ނޑަށް މި ބަޖެޓު ފެންނާ އަދި މި ޤައުމު . ތީދަރަނިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަޅާލެވުނު ބިސްމިއެއް ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުން އަރައިގަތުމަށް މިކުރާ ދަތުރުގައި ނުވެއްޓި ހިފަހައްޓާލެވޭ އަސައެއްގެ  ދަރަނީގެ ގޮތުން ވެއްޓިފައި މިވާ ފުންވަޅުގަ
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ނޑަށް މި ބަޖެޓު ފެންނަނީ ނޑަށް މި ބަޖެޓު ފެންނަީނ . ގޮތުގައި އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި އަޅުގަ

ތެޭރަގއި ރަށްރަށުގެ އަހުލުވެރިންނަްށ ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް ބަދުަލވެ ރަނގަޅު ރީތި ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންފަދަ އަތޮޅު

ޢިއްޒަތްތެރި . އުޅެވޭނެ ގޮތްތައް ަފހިވެގެންދާނެ ބިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުަތުކން ފުރާ ލެވިފައިވާ ހަދިޔާ ވައްޓެއްގެ ގޮތުގައި 

ބަޖެޓު މި ޢިއްޒަތްތެރި ޝަަރފުވެރި މަޖިލީހަށް ުހށަެހޅި، ހުށަހެޅި  ރައީސް، މާޒީވެދިޔަ އަހަރުތަުކގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ

މިއައިއަމުގައި ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ބަޖެޓަްށުވރެ ވަކިން ހިތްހަމަެޖހުމާއި . ފާސްކުރައްވަމުން މިއައީ 

ނޑު ހިތްފޮޅިގެންދަނީ އަންނަ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅު. އުފާވެރިކަމުގެ ނިޝާން ފެންނަން ހުރި ބަޖެޓެއް ނުވޭ  ގަ

ނޑިންމާ ފައިކަށްޓާއި ނޮޅިވަރަމްފަރުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށޭތީ  ނޑު ހިތްފުރިއަރަނީ . އަހަރު ނޮޅިވަރަމުގެ ކަ އަޅުގަ

ވަނީ އަޅުގަނޑު މަރިޔާދުވެ ހިތްގައިމު . އަންނަ އަހަރު ނޮޅިވަރަމާއި ނޮޅިވަރަމްފަރުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާތީ

އަދި ނޮޅިވަރަމާއި، ނޮޅިވަރަމް ހެލްތް . އަންނައަހަރު ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި އަލަށް މިސްކިތެއް ބިނާކުރަން ފެށޭތީ

ރަށުގެ ޒުވާނުން ކުޅެލާ ހަދާނެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ވެސް މި ބަޖެޓުގައި  2އަދި މި . ސެންޓަރަށް ބައެއް އިތުރުކުެރވޭތީ

ނޑަށް ޔަޤީން މި. ހިމެނިފައިވާތީ އަދި މި . ނޮޅީގައި ބަނާތު ޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް 2ސަރުކާރުން މި  އަޅުގަ

. ނޮޅި ވަކިވެ ވައިހުސްވިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް 2ސަރުކާރުން ގުޑުގުޑާގެ ސިނލުބާއި ފުޅި އާއި ސަދަބުން މި 

އެންމެހައި ރައްޔިތުންެގ  އަޅުގަނޑު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤަށް ޓަަކއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި 

ޙައްޤަށް ޓަކައި ރައްޔިތުންންަށ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަމެއް ކޮށްދެއްވަންޏާ މި ބަޖެޓަށް ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތުން 

. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ނިޙާޔަތަށް ޝުކުރުވެރިވަން. ވޯޓު ދެއްވާ ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި އާދޭހާއި އެކު ދަންނަވަން

  . ވަބަރަކާތުހޫهللا ލައިކުމް ވަރަޙްމަތުވައްސަލާމްޢަ

  

  )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(

 

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމީަތގައި ހުސްވަގުތުކޮޅަށް ދިއުމާއި ދޭތެޭރގައި ޢިއްޒަތްެތރި މެްނބަރަކަށް ާވހަކަފުޅު ދައްކަވާ ! އާދެ

ނޑު ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ެފށުމަށް ގަސްދުކުރަނީ ނިންމާލެވޭ ވަރަށް ގަޑީގެ ތަން ނުދޭތީ އެހެންކަމުން އަ  1:00ޅުގަ

  . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ވަޑައިގެންދެއްވި ުހރިހާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް. ޖަހާއިރުގައި 

  

  ]އަށް 13:03އިން  12:25: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

  )ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ ހޮޅުޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްަމދުރި( 
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  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ކުރިމަތީގައި . ` ނޑުމެން ޖަލްސާގެ މަސައްކަތާއިގެން ކުރިއަށްާދއިރު އަޅުގަ ހުސްވަގުތުކޮަޅްށަފހު އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ހުަށހެޅުއްވި ރިޕޯޓަްށ  2015މިއޮތީ 

 ގެމަނަފުށި ންކަމުން މިހާރު މި ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޓަކައި މި ފުުރޞަތު އަރުވަނީ އެހެ. ބަޙުސްކުރުން

  . މިނިޓުގެ ުފރުޞަތެއް 7ށް ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އެކަަށއަޅާލުމަށް ޓަކައި ފާސްކުރުމްަށ ޓަކައި ހުށަެހޅި ރިޕޯޓުގައި . އީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ވަރަށް އުންމީދީ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ނޑުމެން މި . ހުށަެހޅި ކަންތައަްތކަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ކީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ލިބެން ހުރި ދިމަދިމާއަށް ބަލާއިރުގައި އަމާޒާ ދިމާލަށް ވާސިލުވާ ހިނދު އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަ

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވިފައި މިއޮތީ ފަތުުރވެރިކަމުގެ  65%ޚާއްޞަކޮށް މުޅި ބަޖެޓުގެ 

ނޑުމެން ނަގާ ޓެކްސް އާއި ނެގޭ ކުލީގެ ގޮތުގަ. ދާއިރާއިން  އި ނެގޭ ފައިސާތަކާއި އަދި ފަތުވެރިކަމުގެ ެތރެއިން އަޅުގަ

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ައންނަ ފައިސާތަކެއް ގޮތުގައި 

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭުނންވާ އަނެއްކަމަކީ މި ބަޖެޓުގެ ެތރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ . ވެގެންދަނީ  ހަމަ އެއާއިއެކު އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަން . ނަށް ވެސް ހުރި ިޢނާޔަތްތަކާއި އެއްޗެހިތައް ވެސް ވަރަށްގިނަރައީސުން އެހެންނަމަެވސް އަޅުގަ

އެބަޖެހޭ މި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ެތރެއިން ޢިނާޔަތަްތކާއި މި ފަިއސާތައް ނަގައިގެން މި ބޭފުުޅން މި ކުރައްވަނީ ކޮންކަހަލަ 

މެންގެ ފަތުރުވެރިކަން ހަލާކުކޮށްލުމަށް ޓަކައި ފަުތވެރިކަން އަޅުގަނޑު. މަސައްކްަތތަކެްއތޯ ވެސް ކުރަންވެއްޖެ 

ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށްވެގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު ތެރެއިން އުންމީދުކުރާ 

ނޑުމެންގެ މި ދާއި. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ުހއްޓިގެންދިޔުން  ރާ އަށް ވިސްނާލިކަމުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ވިޔަސް މުޅި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަަކށް ވިސްނާލިަކމުގައި ވިޔަސް މުޅި މިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅުން ހުރިާހ 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ  ނުޑމެން އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުްނނަށް ދޭ އެލަވަންސްތަކާއި ައޅުގަ ކަމެއް ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ސްކޫލުަތކުގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އާއި މުިހރިހާ ކަންަތއްތަކަށް ބަލާއިރު މުވައްޒަފުން ގެ މުސާރަ އާއި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް  ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު . ވެސް ގުޅިފައި މިއޮތީ އަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ . އުންމީދުން ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެކޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހަުށެހޅިގެންދިޔަ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް  ހުދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުދެކޭފަދަ ތަރައްޤީ އާއި ދިމާލްަށ  ދާއިރާއަށް ވިސްނާލިކަމުގައި ވިޔަސް މީގެ އެތައް ދުވަހެއްކުރިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ވަރަށް އުންމީދީ ކުލަވަރު އުންމީދީ . ތަކެއްދިއުމަށް ޓަކައި މިސްރާބު ޖެހުމަށް ަޓކައި އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންންަށ . ކަންތައްތަކެއް އެގޮތުން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ހުރި ކަންތައްތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އާުފ ފާޤަތި މުސްތަޤުބަލަކްަށ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެމަނަފުށީގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް . ވަރަށް ގިނަ އޭގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

. ކަމެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެރަށުގެ ސްކޫލުގެ ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން 

އަދި ހަމަ . ކްލާސް ރޫމު އެޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައި 5އި މިއޮތީ މިސާލަކަށް ދަންނަވާކަމަށްވަންޏާ މި ބަޖެޓުގަ

އެއާއެއްކޮށް ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބާއި، ސައިންސް ލެބޯޓްރީ އާއި، ޓީޗަރުންގެ ރޫމާއި، ސިކް ރޫމާއި މިހެންގޮސް ވަރަށްގިނަ 

ބުން ޙަޤީޤަތުގައި ފުރަތަަމ މީގެ ސަބަ. ފެސިލިޓީޒްަތކެއް ޤާއިމްކޮށްިދނުމަށް ޓަކައި ވެްސ މިއޮތީ ހަމަޖެިހފަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު މަރުޙަލާ ފެށިގެން ދިޔައިރުގައި ބަޖެޓު ރިޕޯޓް އައިއިރުގައި އަޅުގަނޑު މެންނަކަށެއް ނުފެނުނު މި އަޅުގަ

ނޑު. އެހެންނަމަވެސް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ފެނިއްޖެ. ކަންތައްތަކެއް މެން ތަފާތު އެތައް ފަންސަވީސް އަޅުގަ

ނޑުތަފާތު މިނިސްްޓރީތަކާއިއެކު . މެން ބޭއްވީމު އަޅުގަނޑުދަލުވުމެއް ތާަފތު މިނިްސޓްރީއާ އެއްކޮށް ބައް މެންގެ އަޅުގަ

ނޑުރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކްޮށ  މެންގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައަްތކަކީ ކޮބައިތޯ މި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ މި ކަންތައްތައް މަގުފަހިކޮށްދިނުަމށް ޓަ ކައި އަޅުގަ

ނޑު އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ަޓކައި . ރިޕޯޓް އައިއިރުގައި މިއީ ވަަރށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހިެމނިގެންދިއުން  މެން އަޅުގަ

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި . ދަންނަވަން  ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަާމއިއެކު ޝުކުރު މެންނަށް އަޅުގަ

ނޑުހަމަ އެއާއެކު . މި ފެންނަނީ ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރި މަސައްަކތްތަކެއް މި ބަޖެޓުން ބަލާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް  އަޅުގަ

ތި އެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ނެ. ޕޮއިންޓަކީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ވެސް ގެމަނަފުށީގައި މިއަދު ޤާއިމްކުރެވިގެން އެބަދޭ 

ރަށުގެ ރައްޔިތުން ޚާއްޞަކޮށް މި ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުން އަންނަތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ، ވަރްަށ 

ހަމަ އެއާއެކު . އެ ކަންތައްތައް ވެސް އިރާދަކުެރއްވިއްޔާ މީގެ ތެރެއިން ޙައްލުވެގެންދާނެ . ގިނަ ދިަތތަކާއިއެކު

ގެއެއްގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ހުންނާަތ އެތައް ދުވަހެއް  4ފުށީގެ ސައިޓުގައި މެންގެ ސައިޓުގައި، ގެމަނައަޅުގަނޑު

 އަޅުގަނޑު މީގެ ސަބަބުން މިއަދު ބަޖެޓުގައި ހަމަ އެ ކަންތައްތައް ވެސް ޙައްލުވެގެންދާކަން . ވެގެންދިޔައީ 

މިއަހަރު . ކު ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއްހަމަ އެއާއެކު ހާބަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިއެ. ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވޭ 

އަދި ކުނި . ވެސް މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި ވެސް މި ގެމަނަފުށީގެ ހާަބރުގެ ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް ހިމެނިފައި އެބަހުރި

ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރެވުމާއި އަދި ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާއެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ 

. ޒުވާނުން އެތިބީ އެކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަްށ ިހްތހަމަޖެހިގެން. ވަރަށް ބޮޑު ހްިތަހމަޖެހުމެއްމެންނަށް ލިބޭ އަޅުގަނޑު

ޚާއްޞަކޮށް ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ތެރެއިން އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ަތފާތު ކުޅިވަރާއި، މުނިފިޫހފިލުވުމުގެ ކަންތައްަތކެއް 

. ސް ހަމަ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެރަށުގައި ޤާއިމްކުރެވިގެންދާނެ ފެނުގެ ނިޒާމު ވެ. މެންނަށް ޤާއިމްކުރެވިގެންދާނެ އަޅުގަނޑު

ނޑުއަދި . ބަޖެޓުގައި އެކަންތައް ހަމަޖެިހފައި އެބައޮތް ކޭވީގެ  315މެންނަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަޅުގަ

ނަރޭޓަރެއް ވެސް ޖަނަރޭޓަރެއް ވެސް އިހަކްަށ ދުވަހު ސަރުކާރުން އެ އޮތީ ގެމަނަފުއްޓަްށ، މުޅިން އައު ޖަ
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ނޑު އެރަށަށް އޭގެ ސަބަބުން . ފޮނުވައިދެއްވާފަ މެންގެ މި ވޭތުވެދިޔަ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ދިމާވި ވަރަށް އުނދަގޫތަކެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތަކުލީފުތަެކއް  އަދި . މެންނަށް ސަލާމަތްކުެރވިގެން އެ ދިޔައީ އަޅުގަ

ހެލްތު ސެންޓަރުގެ މަރާމާތުތަކާއި އެރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ހަމަ އެއާއެކު 

ނޑު އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ ކަންތައްތައް ވެސް . ދެކެން އަޅުގަނޑު މެންނަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި ޢަމަލީ އަޅުގަ

އަދި އެރަށުގެ . މެން އަންނާނީ ކުރަމުންއަޅުގަނޑުހޭ ހުރިާހ މަސަްއކަތެއް މަސައްކްަތތައް ފެއްޓުމަްށ ޓަަކއި ކުރަންޖެ

ނޑު ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތަކަކީ ެވސް  . މެންނަށް ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއްއަޅުގަ

ތައްަތއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި މެންނަށް އެންމެ ފަހުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގުޮތގައި ނަރުދަމާގެ ކަންއަޅުގަނޑު

ނޑުހަމަ އެއާއެކު . ޑިޒައިނިންގ މަރުޙަލާ މިހާރު އެވަނީ ނިމިފަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ދެއްވަދޫގެ ކުނި  އަޅުގަ

 ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ވެސް މި ބަޖެޓު ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެން އަންނަކަމާއި އެރަށުގެ މިސްކްިތ، ނުނިމި ހުރި މިސްކިތުގެ 

ނޑުމަސައްކަތް ވެސް މިއަހަރު ތެރޭގައި ފެއްޓިގެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  މެންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމާއި، އަޅުގަ

ހާބަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓު މަސައްކްަތ ވެސް ފެއްޓޭނެކަމާއި، ެފނުގެ ނިޒާމުގެ ކަންތައްތަކާއި އައިސް ޕްލާންޓެއް ވެސް 

އްޔިތުންނާއި މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ޢިއްޒަތްެތިރ އެރަށުގައި އެޅިގެންދާ ކަމަކީ އެރަށުގެ ރަ

ނޑުހަމަ އެއާއެކު . ރައީސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޔޫތް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަ

މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި  އަދި ހެލްތު ސެންޓަރުގެ. މެން މިއަންނަނީ ކުރަމުން އަޅުގަނޑު މަސައްކްަތތައް ވެސް 

ނޑުއާސަންދައިގެ ދަށުން  މެންނަށް މި ސަރުކާރުން ޯފރުކޮށްދޭ ބޭސްފިހާރައިގެ ިޚދުމަތްތައް ވްެސ އެރަށުގައި އަޅުގަ

މިއަދު . އެއީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޤާއިމްކުރެވިގެންދާނެ 

ރަށުގެ ޒުވާނުން ފުޓުބޯޅަ ކުޅެމުންދަނީ މި ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން މިހާުރ މަސައްކްަތކޮށް ނިންމަވަމުންދާ ފުޓުބޯޅަ އެ

ނޑެއްގައި ނޑުއެހެންވީމަ، . ދަ ވަރަށް އުފަލާއިއެކު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަކޮށް ޔޫތުގެ  އަޅުގަ

ށް މި ތިްނސަޭތކަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މި ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްަތކުގެ ޙަރަކާްތތަަކށް، ޒުވާނުންގެ ޙަރަކާްތަތކަ 

ނޑުހަމަ އެއާއެކު . ނަތީޖާ މިއަދު ވެސް އެދަނީ ފެންނަމުން ނޑުހުޅުދޫއްަށ ސްކޫްލ  އަޅުގަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ ކަ

ރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަމަށް ޙައްލު މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި އި. ހޯލުގެ ކަންތައްަތކަކީ ވެްސ އުނދަގޫތަކެއް އެބަހުރި 

އަދި ބޭރު ޮތިށ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ެވސް ބޭރު ޮތށި ވެސް މިހާުރ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގަޮތށް . ލިބިގެންދާނެ

ނޑުމެން ދިގު މުއްދަތަކަށް އަޅުަގނޑުކުޑަކޮށް މޮޑިފައިޮކށްފައި  މެންގެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނަށް މީގެ އުނދަގޫތަކެއް އަޅުގަ

ނޑުހުޅުދޫގެ މިސްކިތުެގ . ވާނެ ގޮތަަކށް މި ޑިޒައިންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތް މިއަންނަނީ ކުރަމުންނު ކަ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ކަންތައްތަަކށް ވެސް . މަސައްކަތް ވެސް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ 

ނޑުހުޅުދޫ ނަރުދަމާ އާއި، ސްކޫލުގެ . ނެ ޢަމަލީ މަސައްކްަތތަްއ ފެއްޓިގެންދާ ކްލާސް ރޫމާއި އަދި ފުޓުބޯަޅ  4ކަ

ނޑުގެ މަސައްކަތްަތއް ވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރެވިގެންދާނެ  މިހާރު ވެސް އެ މަސައްކަތްތައް ޢަމަލީ . ދަ
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ނޑުހަމަ އެއާއެކު . މަސައްކްަތތައް ވަނީ ފެއްޓެން ަފށާފަ ނޑޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  އަޅުގަ ކޮ

ނޑޭގެ  ނޑުވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތައް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ކޮ މެންނަށް މި ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ އަޅުގަ

މިއަދު އެ . ބަނދަރުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލު ހޯދުމަްށ ޓަކައި ސަރުކާުރ ތެރެއިން މި އަންނަނީ މަސައްަކތްކުރަމުން

އެ ރައްޔިތުން . އެއީ އުނދަގޫތަކެއް ުކރިމަތިވާތީ. ފޫޓު ނަމަވެސް އިތުރުުކރަން 50ނުންވޭ އިތުރު ރައްޔިތުން ބޭ

ނޑުބޭނުންވާ ގޮތަށް އެކަންތައް ުކރުމަށް ޓަކައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަދި . މެން މި އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންއަޅުގަ

ދި ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމާއި، ފުޓުބޯޅަ ހެްލތު ސެންޓަރުގެ ހުރި މަރާމާތުގެ ކަންތަްއތަކާއި އަ

ނޑުގައި ރަނގަޅު ލައިޓިންގ ސިސްޓަމެއް ހަރުކްޮށ ޒުވާނުންނަށް ފުޓުބޯޅަ ުކޅެވޭނެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް  ދަ

 މެން އަޅުގަނޑުޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މީގައި . ހޯދައިދިނުމަްށ ޓަކައި މި ސަރުކާރު މި އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ނޑުވިސްނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ޕޮއިންޓަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މިހާ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެވެމުންދާހިނދު  މެން އަޅުގަ

މެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް އަޅުގަނޑު . ދިގު މުއްދަތަކަށް މި ކަންތަްއތައް ކުރެވޭނެ ގްޮތތަކެއް ހޯަދން އެބަޖެހޭ

ފުށި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ އެ ދާއިރާގެ ނުހެދިފައި މިއަދު ގެމަނަ . ހޯދަން އެބަޖެހޭ

އެ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިޮކށްދީފައި މި މާވަށު އެއަރޕޯޓުގެ . އޮތް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަްތ ހަލުވިޮކށްދިނުން

ންތަްއތައް ހަލުވިވެގެން ދިއުމަކީ އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތެރެއިން މި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ކަ

ހަމަ ފަާހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި  އަޅުގަނޑު  .ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް 

ރިއަށް އޮތް ތާނގައި ސަރުކާރުން މިކަމާ ބެހޭ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ކުރެވެމުންދާކަމާއި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކު

ނޑުހަމަ އެއާއެކު . މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ މި އެއަރޕޯޓު ވެސް ޙަޤީޤަތަަކްށ ވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކޮށްލަްނ  އަޅުގަ

ނޑު . ބޭނުންވޭ މި ރަށްތަކުގެ ވަށަިއގެން ވަރަށް ރީތި ފަޅު ަރްށަތއް އެބަހުރި ކަނޑު އަޑީގެ ރީިތ މަންޒަރުތަކާއި، ގޮ

ނޑުއަޅުދޮށްތަކާއި  މެން ޢާއްމުކޮށް ޓޫރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ވިއްކަމުންދާ ހުރިހާ ގަ

ނޑުއެހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތުކގެ ތެރެއިން . ކަންތައްތަކެއް މި ދާއިރާގެ ަރްށތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަހުރި މެން އަޅުގަ

ނޑުއުންމީދުކުރަނީ ރިޒޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރެވި  ވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުަތްއ މެންގެ ޒުއަޅުގަ

ނޑުޒުވާނުން . ޤާއިމްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މެންގެ ދާއިރާގައި ވެސް އެތަކެއް ޒުވާނުންަތކެއް މިއަދު އެބަތިިބ އަޅުގަ

. ން އެަބތިބިއޭގެ ތެރެއިން ކިޔަވައިގެން ތިބި ކުދި. އެ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވަނީ ތަާފުތ ވަޒީފާތައް. ވަޒީފާއެއް ނުލިބިފަ

އެކައުންޓިންގ . މާސްޓަރސް ހަާދފައި ތިބި ކުިދން އެބަތިބި. މެންނަށް ޑިގްރީ ހަދާފައި ތިބި ކުދިން އެބަތިބިއަޅުގަނޑު

  ... މިކުދިން . ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ކުދިން އެބަތިބި

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ    .ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްމިހާރު އަޅުގަ
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  :ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

وعلى آلھ وصحبھ . والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین. الحمد هللا رب العالمین. بسم اهللا الرحمن الرحیم

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއެއް ނިންމަވާ  2015މި މަޖިލަީހްށ ހަުށހެޅިގެންދިޔަ ! އާދެ .ینأجمع

ނޑުމެންނަށް މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން މި ނިންމެވުމަށްފަހު މި މަޖިލީހަށް މި ފޮނުވާފައިވާ އަޅުގަ

ޤައުމީ ލެވަލްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަްތަތއް ފޯރުކޮށްދީ ދިވެހިރާއްޖެ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ

މި ބަޖެޓް . ތަރައްޤީގެ ދުވެލީގައި ވަރަށް ބާރު ދުވެއްޔެއްގައި ދިއުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާ ބަޖެޓެކޭ މި ބަޖެޓަކީ މިއީ 

އެއީ ބައެއް ކައުންސިލުތަކުން . އެބަހުރި ފާސްވުމުންދިޔައިރުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން ކަންތައްތަކެއް ކުރައްވާފައި

. އެހެންނަމަވެސް އެކަންބޮޑުވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ ޙަީޤޤީ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ނޫން. ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަުހރި

 ވަނަ އަހަަރށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް  2015އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި 

އެ ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކުގައި މިއޮތީ ދައުލަތުގެ . ހުށަަހޅާފައިވާ ބަޖެޓަށް ުހަށަހޅާފައި ހުރި ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކެއް އެއީ 

ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ މަގްސަދު އޭގެ ތެރޭގައި އޮވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 

ސިލުތަކުގެ އަދަދު މަދުކޮށް ަކއުންސިލުތަކުގެ ރައީސް ފިޔަވައި ދެން ތިބި މެންބަރުންނަކީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށް ކައުން 

ނޑައަޅައި އެ ފަރާތްތަަކްށ ދެވޭ ޢިނާޔަތްތަކީ ކައުންިސލުގެ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމަކަށް  ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން ކަމުގައި ކަ

ނޑައަޅާފަ ނޑައެޅިފައިވާ އެލަވަންސަކަށް ހެދުން ކަމަށް ކަ އި އޮންނަ އޮތުން ބައެއް ފަާރްތތަކުން ނުބައިކޮްށ ކަ

މިކަމުގައި އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ . ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއް. މާނަކުރެވިގެންދޭ 

ލީހަށް އިޞްލާޙު ގެނެސް އެ އިޞްލާޙުތައް މަޖި. އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ފުރަތަމަ ޖެހެނީ އިޞްލާޙު ގެންނަން 

ހުށަަހޅައި އެ މަޖިލީހުން އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން ނިންމަވާ އަދި ފްލޯއިން އޭތި ފާސްވެގެން ގޮސް މި 

އެހެންވީމާ، އަދި މި މާއްދާ ނުވަތަ މި . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤުކޮްށ ޝާއިޢުކުރީމަ އެައށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ

ހޮވިފައި ތިބި އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެއްވެސް  ރެކޮމަންޑޭޝަން މިގަޮތށް އުޮތމަކުން އަދި މިހާރު

ނޑަކަށް އަދިއެއް މި ބަޖެޓުގެ މި ރެކޮމަންޑޭޝަނަކުން ފެނިގެނެއް ނުދޭ  އެހެންވީމާ، . ކަމެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ްތ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ހޮވިފައި ތިބި ުހރިހާ ކައުންސިލަރުންނާއި މިހާރު މަސައްކަ

ހުރާިހ ކައުންސިލަރުންނަށް އޮތް ހިިނތުންވުމަކީ މީގެ ލާމަރުކަޒީ، އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމާރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 

ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްގެން އެ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި މި ބައި ހިމެނިގެން ނޫން ގޮތަަކށް އަދި ކައުންސިލުތަަކްށ އެއްވެސް 

އަންނަ ޖާގައެއް އޮތް ކަމަކަށް މި ރެކޮމަންޑޭޝަނުން ދައްކާފައެއް ނުވާތީވެ ކައުންސިލަރުންގެ ހިިނތުންވުމަްށ  ބަދަލެއް

ދެން . އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ މިކަމުގެ އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއް އަދި ކަންބޮޑުވުމެއް އަދި ހާސްކަމެއް ނެތް ވާަހކަ

ނޑު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އިދިކޮޅު ފަރާ  ތްަތކުން މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި އިދިކޮޅު ހަދަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު މައިގަ
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ނޑުލާއި، ހަކުރާ، ުފުށން ޑިއުޓީ ނަގާ ވާހަކަ ނޑު ދަންނަވާނީ . އެއް ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި މިއޮތީ ހަ އަޅުގަ

ން ބާވަަތށް ސަބްސިޑީ ދެއްވަމުންނޭ ޒާމާނުއްސުރެ ފެށިގެން ދިވެހި ދައުލަތުން ސަރުކާރުން އަސްލުގައި މި ދެންނެވި ތި

އެ ސަބްސިޑީ އެގޮތަށް ބޭނުންކުރަމުންގެންދަވާ ފަާރތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކިތަންމެ ޮބޑު މުއްސަންޖަކު ރާއްޖެއިން . ގެންދެވީ 

ްސ ބޭރު ބިދޭސީއެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ޓޫރިޒަމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ގެސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ވިޔަސް އަދި އެނޫން ގޮތަކަށް ވެ

ބިދޭސީއަކު މަސައްކަތުގެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އައިކަމުގައި ވިޔަސް އެމީހުން މި ސަބްސިޑީ ބޭނުންކުރަމުންދާކަމީ، 

ނަމަވެސް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ . އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔުިތންނަށް އެނގެންޖެހޭ ކަމެއް

ންނަމަވެސް މިކަމަށް ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުނު ހިސާބުން މިކަމަށް ދިވެހި އެހެ. ކަމަކީ މިކަން މިގޮތަށް ހިނގާކަން

ނޑުމެންނަށް އެނގެން އޮތް  ރައްޔިތުންނަްށ ލުޔެއް ލިބޭތޯ މަސައްކްަތތަކެއް ކުރަންޖެިހފައިވާ ކަން އެއީ އަޅުގަ

މަވެސް ކާޑުގެ މިދެންނެވި އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ އެއަށް ޑިއުޓީ ނެގި ކަމުގައި ވީނަ. ޙަޤީޤަތެއް

ނޑަށް  ބާވަތަްތކުން އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަގު ބޮޑުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް އޭގެ ތެރޭގައި އޮތް ކަމަަކށް އަޅުގަ

ނުފެންނާތީވެ އެއީ އަސްލު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ މަންފާއެއް، ދައުލަތަށް ިލބިގެންދާނެ މަންފާއެއް އަދި 

މި ބައި އޮޅުވާލައިގެން އެހެން . ނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް ކަަމށް ވެގެންދާނެދިވެހި ރައްޔިތުން

ފަާރްތތަކުން އިދިކޮޅު ފަރާްތަތކުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވާހަަކ ދައްކަން އުޅުއްވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މީގެ ޙަޤީޤީ ޢަމަީލ 

ނޑު މައިދާނުގައި މިކަންތައްތައް ުކރެވިގެންދާއިރުގައި ރަ  އްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެންދާނެކަން އަޅުގަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝުކުރުދަންނަވާ އަދި هللا ފާހަަގޮކށް ދިވިެހ ސަރުކާަރްށ ޝުކުރު ދަންނަވާ، ރައީްސ ޢަބްދު

ނޑު  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް އަދި މި ބަޖެޓުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުިރހާ ަފާރްތތަކަށް  ވެސް އަޅުގަ

އަދި މީގެ އިތުރަށް ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓުގައި ޙަޤީޤަތުގައި އެކުލެވިގެން މިދާ . ޝުކުރު ދަންނަވަން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުގެ ދުވެލި މިހާ ފުާޅ ގޮތެއްގައި ފާޅުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް 

ނޑައެޅިގެންދިޔައީ  ޔައިރުގައި ބަޖެޓް ދިވެހި ރުފިޔާއިން މި ގޮތަށް ބޮޑުވެގެންދާދިއުމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ދި . ކަ

ލާރިއަށް ޑޮލަރެއްގެ އަގު ބޮޑުކޮށް ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު  42ރުފިޔާ  15ލާރިއަށް،  15.42ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި 

. މުން ބޮޑުވުމުގެ ފުރުަޞތު ވެސް އެބައޮތްއެހެންވު. ވެއްޓިފައިވާ އަގު ވެއްޓުން މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން އެބަދޭ

 19ރުފިޔާ،  18އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޑޮލަރުގެ އަގު ކުރިން ބްލެކް މާކެޓްގައި 

ނޑަކަށް އެއްހަމައިގައި  15.42ރުފިޔާއަށް އަރާފައި ހުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިހާރު ޑޮލަރުގެ ރޭޓް މިއޮތީ  ގާތްގަ

ނޑު ފުރިހަމައަށް . މުން އެބަދޭ ލިބި ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަ އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލައި ވިސްނައިފި ކަމުގައި . ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމޭ އަދި ދާއިރާތަކަށް ކަ

އެ ހިނިތުންވުމަކީ އެއީ . ންވުމުގެ ހަމަ ފުރުޞަތު މީގެ ތެރޭގައި އެބައޮތޭވަނީނަމަ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ހިނިތު

ނޑުގެ ދާއިރާއަށް . ރައްޔިތުންނަްށ މި ބަޖެޓް ާހސިލުކޮްށ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަެމކޭ އެހެންވީމާ، މިގޮތުން ބަލާއިރު އަޅުގަ
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ނޑުގެ ދާއިރާ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ހަ ތަރު ަރށަށް މި ލިބިފައި ހުރި ފައިދާތަކާއި އެކަނި ވިސްނާލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑިތަކެއް މި ބަޖެޓުން  ނޑުދަ މަންފާތައް އަދި ކުރިއްަށ އޮތް ބަޖެޓުން ލިބެން ުހރި ާހސިލުކުރެވޭނެ ގިނަގުނަ ލަ

ނޑު ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލަން  އި މި ބަޖެޓުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންގެންދަވާއިރުގަ! އާދެ. ހިމަނާފައި އޮތް ކަން އަޅުގަ

އިދިކޮޅު ފަާރްތތަކުން ިކތަންމެ ވަރަކަށް ނުުރހުން ފާޅުކުެރއްވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ނުހުރުންވާ ނުރުހުންވުމަކީ 

ޙަޤީޤަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން އޮތް މަންފާއަކަށް ހުރަސްއެޅުަމށް ނޫން ގޮތަަކްށ . ޙަޤީޤީ ނުރުހުންވުމެއް ނޫން 

އެ ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓަށް ނޫނެކޭ ވިދާޅުވެއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ . ޅެއް ނުވާނެ އެބޭފުޅުން މި ބަޖެޓަށް ނޫނެކޭ ވިދާ

ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބުނެވެނީ އެ ދާއިރާތަކުގެ މީހުންގެ ހަމަ ބޮލުގައި ހަމަ ކޮޅުފައިންޖެހުން ކަހަލަ ކަމެއް ކުރަމުން އެ 

. ފައިންޖެހުން ކަމެއް ކުރަމުން އެ ގެންދަވަނީ ދާއިރާތަކަށް، ރަްށަތކަށް ލިބެން ހުންނަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޮކޅުން. ގެންދަނީ 

ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނޫނެކޭ ބުނުން ކަހަލަ ކަމެއް، ތިމަންނަ އެކަނި ނަމަވެސް ތިމަންނަ ބޭނުން ގޮތަކަޭށ 

އި އަޅުގަނޑު އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ސަބަބުތައް މިގޮތަށް ހުރުމާއެކީގަ. ރައްޔިތުންނަްށ ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓަކަށްވެގެންދާނެ

ނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ މަގްސަދުތައް  ދަންނަވާނީ މި ކަމުގައި އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަޅުގަ

ނޑަށް މި ބަޖެޓް ނޫނެކޭ ބުނެގެންނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެން މި . ހާސިލުނުވެދާނެ ގޮތަަކށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި އަޅުގަ

ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ! އާދެ. ސަބަބުތައް އެހާ ގިނަވެގެންދިޔައީ މިދެންނެވި ސަބަބުަތކާ ުހރެ  ބަޖެޓަށް އާނއެކޭ ބުނަންޖެހޭ

އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާއިރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓްގައި އަދި ނުހިމެނުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ގުނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައި އޮްތ ކަން އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ ލަބަޔާއި މަންފާ ހުރި ެއަތއް ގިނަ

ނޑުގެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްޮކްށ . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން ! އާދެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް އަޅުގަ

ނޑު ބަލައިލާނީ ކ ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ ވެސް ހަމަ  ތުލުސްދޫގައި.ކ. ތުލުސްދޫއަށް.ބަލާފިކަމުގައިވަނީނަމަ އަޅުގަ

އިރެއްގައި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮތަސް . ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނިއްޖެ ކަމުގައިވަނީނަމަ އެކަންތައްތަަކކީ އެއީ ނެތް ކަމެއް

ނޑު ދަންނަވާނީ . މި ބަޖެޓަށް މި އެއްޗެހި ނުލެވިފައި އޮތް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެކަމަކީ އެއީ ނެތް ަކމެއް  އަޅުގަ

  ...ންމަސައްކްަތތަކެއް ކޮށްގެ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެންމެ ރަނގަބީލު އެ ޖެހިގެން އެ . މިނިޓު ފުރުަޞތެއް 7ޢިއްޒަތްެތރި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް އެރެވެން އޮތީ 

ނޑު ފުރުޞަުތ ) ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު. (ވަރަށް ބޮޑަށް ަމޢާފަްށ އެދެން. މިނިޓު ހަމަވީމާ  7ދިޔައީ  މިހާރު އަޅުގަ

  . ސަލީމް އަޙްމަދު  މެންބަރު ޢިއްޒްަތތެރި ދާއިރާގެ އޭދަފުށި މިއަރުވަނީ

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ސަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށި
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ނޑުމެން ކުރިއަށް  2015! އާދެ .` ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ަކނޑައެޅި ބަޖެޓުގެ ދެވަނަ މަރުޙަލާ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާ. މިދަނީ ނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް ވާހަކަ ކުުރކޮްށލުމުގެ ގޮތުން މި ބަޖެޓަކީ މިާހތަނަްށ ދެން އަޅުގަ

ނޑަކީ . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވްެސ އެންމެ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ުހށެަހޅުނު ބަޖެޓު ކަަމށް މެިހން މިދެންނެވީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދި. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ވެސް މެންބަރެއް ރާސާކުރަމުންދިޔައިރުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މިދިޔަ އެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ

ނޑަށް  5 ނޑަކީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަ އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަ

. ޓު އެނގިގެންދިޔައީ އެންމެ ފަޭސހަކަމާ އެކީގައި އެންމެ އެކުވެރި ޖައްވެއްގައި ނިމިގެންދިޔަ ބަޖެޓަކީ ވެސް މި ބަޖެ

ނޑުމެންނަށް ދޭހަވެގެންދިޔައީ މި ބަޖެޓަކީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު މުޅި  އެހެންވީމާ، އެކަމުން ވެސް އަޅުގަ

މިއިން . ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުން ހިމެނޭ ގަޮތށް ަހމައެކަނި މިހާތަނަށް އެކުލަާވލެވުނު ބަޖެޓެއް 

ނޑުމެންގެ މި ޔާމީނަކީ ކަންކަން ުކރުމުގައި هللا އަދުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުދޭހަވެގެންދަނީ އަޅުގަ

މިކަހަލަ ބޭފުުޅންނަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ . ވަކި ކުލައަކަށް، ވަކި ިގންތިައކަށް ނުބައްލަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅެއް ކަން

ނޑުމެން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާނުވާނެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަންވީ އެ މަނިކުފާނާ އެކީގައި ވީހާ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިރާއަށް ބަލައިލާއިރުގައި ވެސް . ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގައި މި ޤައުމު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އަޅުގަ

ޒާމު އެގޮތުން ހިތާދޫގެ ފެނުގެ ނި. މިހާތަަނށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ުހަށހެިޅފައި ހުރީ މި ބަޖެޓުގައި

ސުކޫލްތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް . މާޅޮހުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އެބައޮތް. ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބައޮތް

ފެނުގެ ނިޒާމު . ހަމަ އެހެްނ ގޮސް އޭދަފުއްޓަށް ބަާލއިރުގައި އޭދަފުށީގެ ރިވަޓްމަންޓް ޖުެހން އެބައޮތް. އެބައޮތް

ނޑު ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. ދުން އެބައޮތްމަގު ހެ. ރަނގަޅުކުރަން އެބައޮތް ހޮސްޕިޓަލް . އެހެން މިހެން ގޮސް އަޅުގަ

ނޑުގެ . ސްކޫލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން އެބައޮތް. ރަނގަޅުކުރަން އެބައޮތް ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ މިހެން ގޮސް އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިރާއަށް، އޭދަފީުށ ދާއިރާއަށް މި ހާަތނަކަށް ަކނޑައެޅުނު އެންމެ ރަނގަޅު ތާރީޚުގައި ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ

އޭދަފުށި ދާއިރާއެއް ނޫން އަޅުގަނޑު ކުރިން މިދެންނެވިހެން މި ބަޖެޓަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންަންށ . ބަޖެޓޭ

ވެސް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި ހުަށހެިޅފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު 

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ބަޖެޓަށް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓު . ޤަބޫލުކުރާނެ

ނޑު ގޮވާލަން. ދޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތް ނޑުމެން ދަންނަވާލަން އޮތީ . އަދި ވޯޓު ދިނުމަށް އަޅުގަ ދެން އަޅުގަ

ނޑު ކުރިން ދެ ނޑުމެން މި މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި އަޅުގަ އަހަރު  5ންނެވިހެން މި އިޚްލާޞްތެިރކަންމަތީގައި އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަގައިމު ވެސް ސަލާންޖަހާ މީަހުކ ވެސް  ދެމިތިބެއްޖެނަމަ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގައި މި ގޮތަށް އަޅުގަ. ނިކަމެތި މީހަކު ވެސް ހުރުމަކީ ވަރަށް ނާދިރުކަމެއް . ނުހުންނާނެ

ތާރީޚުގައި ރަނގަޅު ވެރިން އައިމާ ޤައުމުތައް ރަނގަޅުވެފައި . އެ މަނިކުފާނާއެކީގައި މަސައްކްަތކޮށްފިއްޔާ މިހެންވާނީ

މިގޮތަށް ބަލައިލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު . ނިކަމެތިން ނެތް ކަން ވެްސ އެނގެން އެބަހުރި. ހުރިކަން އެނގެން އެބަހުރި
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އުމުރު ބުނު ަޢބްދުޢަޒީޒުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޒަކާތް ނަގައިގެން އެ ޒަކާތް . ހިލާނަން ތާރީޚުްނ ކުޑަކުޑަ މިސާލަަކށްޖެ

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިކޮށްލުމަށް ޓަކައި . ބަހަން ބެލިއިރުގައި އެ ބޭނުންކުރާނެ ހަމަ އެއްވެސް މީހަކު ނެތް

ނޑު . ވެސް ހިފާނެ މީހަުކ ނެތްއެ ދޭން ބުނީމާ ވިޔަފާރިކޮށްަލން  ނޑިވެރިޔަކު އެ ދަ ނޑުވެރިއަކަށް ދޭން ބުނީމާ ދަ ދަ

އެހެންވީމާ، މިއިން . ހެއްދުމަށް ޓަކައި ފައިސާޮކޅެއް ދޭން ބުނީމާ އެމީހާ ވެސް އެ ފައިސާ ބޭނުމެއް ނުވޭ

ޤައުމެއްގައި ރައްޔިތުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނގިގެން މިދަނީ ރަނގަޅު ވެރިޔަކު އަތުވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ އެ

ނޑުމެންންަށ މިއަދު ލިބިފައި މިއޮތީ . ތަރައްޤީވެގެންދާނެކަމީ ޝައްކެއް ހުރި ކަމެއް ނޫން އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  އެހާ . އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ކުރިއަށްގެންދެވޭ ފެންވަރުގެ މި ފެންވަރުގެ ވެރިއެކޭ އަޅުގަ

ކާ ތިމާގެ މަީހކަްށ ނުބައްލަވާ، ގާްތ މީަހކަްށ ނުބައްލަވާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއްގައި އެ އިޚްލާޞްތެިރ، އެހާމެ އަނެއް

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖޭެހ ކަމެއް . ގެންދަވަނީ ހަމަ އެ މިސާލު ދައްކަވަމުން ޢިއްޒަތްެތރި . އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން ! ބައްލަވާ. ނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަމިދޭތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއައީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ. ރައީސް

އެކަމަކު ޕާޓީން . މާ ކުރިއްސުރެ ކިޔަމުން އަތުވެއްޖެ ކޯޓުތައް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ، ޝަުރޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ

ން ހުރެއްޖެއްޔާ އެ އިޚްލްާޞތެރިކަ. މިއީ އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތީ. އަމިއްލައަށް ުހށަހެޅީމަ އެއަށް ދެކޮޅު ހަދަން ޖެހިއްޖެ

ނޑުމެން ޖެހޭނެ ބައިވެރިވާން  ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަފަޑިޔާރަކީ . މަނިކުފާނު އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތްުޕޅުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުޅިދައްކާ މީހަކަށްެވގެން ނުވާނެ  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ދެން ހުރި ކޯޓެއްގެ ޤާޟީ އަީކ . އެއީ އަޅުގަ

އެ ފެންވަރަށް ޤައުމު ދިޔައީމަ ދެނެއް އިންޞާފެއް . އި ބަހައްޓާ މީހަކަށްވެގެން ނުވާނެއަޅުގަނޑުމެން ތަނެއްގަ

ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ވާހަކަ . އަޅުގަނޑުމެންންަށ ޖެހޭނީ ބަދަލުތައް ގެންނަން . ނޯންނާނެ 

ނޑުމެން ވިސްނަމާއަޅުގަނޑު ދެއްކިއިރު އުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އައި ގޮތް ފު ކިހިނެއްތޯ، ކޮްނ . ރަަތމަ އަޅުގަ

މި މިސާލަށް ބަލައިލާއިރުގައި ވެސް އެބޭކަލަކީ އެއް ދުވަހަކު އުމަރު ބުނު ޙައްޠާބު . ޢާއިލާއަކުން، ކިހިނެއްތޯ އައީ

ޑު އިވެނީ އެކަލޭގެފާނު ރަށްރަްށ ބަލާލަން، ަރށުތެރެ މަދީނާ ބައްލަވަމުން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ކޮންމެއަކަސް އަ

އަންހެން ދަރިފުޅު ކައިރީގައި މި . މަންމައަކު މި ބުނަނީ މި ކިރުކޮޅު، މި ކިރަށް ފެން އަޅާަފއި ވިއްކާށޭ ދަރިފުޅާއޭ

ބުނީމަ . މަންމާއޭ އުމަރުގެފާނު އޮތީ ިތކަން މަނާކުރައްވާފައިނޫންތޯއޭ. ކީކޭތޯ އަންހެން ދަރިފުޅު މި ބުނަނީ . ބުނަނީ

. ދަރިފުޅު މި ބުނަނީ ކީޭކތޯއޭ . މަންމަ މި ބުނަނީ އުމަރުގެފާނެއް މިތާކު ެނތެއްނޫންތޯއޭ .ކީޭކތޯ މަންމަ މި ބުނަނީ 

. އުމަރުގެފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަތީ ގެއަށް. އުމަރުގެފާނުގެ ރަސްކަލާނގެ، އެ ކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާނޭ އެކަން 

ކޮންމެއަކަސް އުމަރުގެފާނުގެ . ޖާއާ ކައިވެނިކުރަން ބައްލަވާ، އަނެއް ދުވަހު އެ ާޢއިލާގެ ބޭފުޅަކު ހުިރތޯ ބެއްލެވީ އެ ކުއް

ހަމަ އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން . ދަރިކަލަކާއި ކައިވެނިބައްލަވައިގެން ލިބުނު ދަރިފުޅެއް މި އުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒަކީ

ނޑުމެންނަށްهللا ބަލައިލާއިރުގައި ޢަބްދު މައުމޫން . އެނގޭ  ޔާމީން އުފެދިފައި މިހިރީ ރަނގަޅު ޢާއިލާއަކުންކަން އަޅުގަ
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ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޢާއިލާއިން އެ ބޭފުޅަކީ މިހާތަަނށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ވެރިކަމެއް ކުރެއްވި 

  ....އެ ޢާއިލާ އަށް. އެއް ބޭފުޅާ 

  

   :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިނިޓުގެ ވަގުތު  7މެންބަރަކަށް ވެސް ދޭ ވަގުތު، މިހާރު ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެިރ . މިހާރުވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓަށް އެހުަމށް ވަަރށް ކައިރިވެފަ . ހަމަވެގެން އެ ދިޔައީ 

  . މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޖައަްސވައި ތައްޔާރަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވުމަށް ދަންނަވަން

  

  )ކޮޅަަކްށަފހުވަގުތު(

  

  .ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 6

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަަމްށ ގައި ދުވަހު 6.1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ - 6.1

ގެ  5.1އެއީ މިއަދު އެޖެންޑާ އައިޓަމް . ގުން އެބަ އޮތްމި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު ވޯޓު ނެ. ވޯޓަށް އެއްސެވުން

ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ދެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ ދެ މެންބަރުން 

) ނ(ދާގެ ވަނަ މާއް 4އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ، 2008/8ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާްނކުރުމުން އެކަމަްށ އިޖާބަދެއްވި ބޭފުޅުންގެ ެތރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް . ގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި 

ނޑުގެ ވައްަތ ފަރާުތން އެންމެ ަފހު ބަރީގެ ދެ ވަނަ ބަރީގައި ) ވަގުތުކޮަޅކަށްަފހު. (ޗެކްކޮށްލަދެއްވުން އެދެން އަޅުގަ

ވޯަޓްށ ) ަޅަކށަްފހުވަގުތުކޮ. (އެބަ ދައްކާ ށްއަދި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ތިއްބަވާފައިމެ ކާޑު ރީޑް ނުކުރާކަމަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަދިވެސް އެއްފަހަރު ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލުމަށް ހަނދުމަފުުޅކޮްށ . ދަންނަވާލަން ކަމަށް

ރުން މެންބަ 2މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ  2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން . އަރުވަން 

) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  4އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ، 2008/8ޢައްޔަނު ކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލަީހށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅަުތކުގެ ތެރެއިްނ 

ބުލްބުލާގެ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް އިލެކްޝަންސް /ވޭވަށް.މ. ރައްވާބުލްބުލާގެ، އަލްފާޟިލް، މަޢާފުކު/ވޭވަށް.މ
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވުމާމެދު ޢިއްޒްަތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު 

ލައެއް ދިމާވުމާއި ގުޅިގެން މި ވޯޓު މި ވޯޓިންގ ސިސްޓަމްގައި މައްސަ! އާދެ) ވަގުތުކޮޅަކަްށފަހު . (ދެއްވުން އެދެން 

ނޑައަޅަން . އަލުން ސިސްޓަމް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު މި ކުރިއަށް މިގެންދަނީ . ބާޠިލުވެއްޖެ ކަމުގައި ކަ

ނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ ޓެސްޓް ވޯޓަކަށް! އާދެ) ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( މި ޓެސްޓް ވޯޓުގެ ނަތީޖާއަކަށް . އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް ރީޑްވުންއޮންނާ ނޑު މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ . ނީ އެ ބޭނުން، އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

. މިހާރު މިދަންނަވާލަނީ ޓެސްޓް ވޯޓަކަށް. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލަދެއްވުން އެދެން 

ޢިއްޒަތްތެިރ ! އާދެ) ވަގުތުކޮޅަކަްށފަހު . (ދެއްވުން އެދެން  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު

) ވަގުތުކޮޅަަކށްފަހު ( .ޓެސްޓް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ފާްސވެއްޖެ. މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނަން ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ށްލެއްވުމަށް ަހނދުމަފުޅުޮކށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ކާޑުކޮުޅތައް އަލުން ޗެކްކޮ. މިހާރު ތައްޔާރުވެފައި މިވަނީ ! އާދެ

މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ  2އިލެކްޝަންސްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން . މިދަންނަވާލަނީ ވޯޓަށް. އަރުވަން 

ވަނަ  4އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ، 2008/8މެންބަރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ަޓކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު  2

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ) ނ(މާއްދާގެ 

ބުލްބުލާގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް އިލެކްޝަންގެ މެންބަރު ކަމަްށ ޢައްޔަން ކުރެއްވުމާއިމެދު /ވޭވަށް.މ

 . ތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ެފނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮ

  

  ]ވޯޓުދެއްވުން [

  :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

      :ހުށަެހޅުއްވި މެންބަރު

    :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

  

  85        :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

  71        :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  54        :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  16        :ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދުނުފެން

  00  : ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

      70         :ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު
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  36            :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

  70                 :ޖުމްލަ

  ސް ފާ                    :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހާޟިރުވެވަޑައިގެން . 85މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު . 54ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 71ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުގައި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. 16ންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެއްވި މެ

އެހެްނކަމުން،  .70ޖުމްލަ؛ . 36ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 70ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބުލްބުލާގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަކީލް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް /ށްވޭވަ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް މ

  . ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ

  

  )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުޮކށް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްޮކްށލަދެ. ވަނަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ 2މިއަދުގެ 

މެންބަރުން  2މެންބަރުންގެ މަޤާމު ހުސްވެފައިވާތީ އެ  2އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން . އަރުވަން 

) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  4އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ، 2008/8ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލަީހްށ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަނަްތކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭ އެންދެރި ގައިވާ ގޮތުގެމަތި

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމާއިމެދު ޢިއްޒްަތތެރި  7

  . ޓު ދެއްވުން އެދެންމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯ

  

  ]ވޯޓުދެއްވުން [

  :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

      :ހުށަެހޅުއްވި މެންބަރު

    :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު
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  85        :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

  71        :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  54        :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

  16        :ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް

  00  : ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

      70         :ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

  36            :ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު

  70                 :ޖުމްލަ

  ފާސް                     :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  

  :ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

ހާޟިރުވެވަޑައިގެން . 85މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު . 54ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 71ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯޓުގައި . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. 16ގެ އަދަދު؛ ދެއްވި މެންބަރުން

އެހެްނކަމުން،  .70ޖުމްލަ؛ . 36ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 70ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސުލައިމާން ޢައްޔަން  7ދެރި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ހުޅުމާލޭ ެއން

  . ކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ާފސްވެއްޖެ

  

  )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ ހިނދުކޮޅެއް އަރުވަން ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައި ގަންނަވަން އަޅުގަ

. މިއަދުގެ ބަޖެޓުގެ ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް މިގެންދަނީ . ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަްށ ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް

ވާހަކަފުޅު ދައްކަން ބޭނުނުްފޅުވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއްބެވީމަ އަޅުގަނޑު އެދިވަޑައިގަތީމާ އެ ފުރުޞަތު 

. އާއި ހަމައަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަްތކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން  2:30. އަރުވަމުން ގެންދާނަން 
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މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞުަތ . ބަޖެޓު ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް! އާދެ) ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(

  .އަށްهللا މިއަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުންهللا ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮ

ވަނަ އަހަަރށް ދައުލަތުްނ  2015! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. `

އެހެން . އް ނެތްލަފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަޙުސްގެ މި މަރުޙަލާގައި ދައްކާކަށް ޙަޤީަޤތުގައި މާގިނަ ވާހަކަަތކެ

ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ ދެންމެގައި މި ބަޙުސްގައި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް އެ 

އެހެން . ވިދާޅުވިހެން މި ބަޖެޓަކީ މި ފަހުގެ ތާރީޙުގައި އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެުޅނު އެންމެ ފުރިހަމަ ބަޖެޓު 

ގެ އެކި ދިމަދިމާލަށް ބަލާލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަަކްށ މިދަންނަވާލީ މިބަޖެޓު 

އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ . ވަރަށްބޮޑެތި ކުރިއެރުްނތައް ލިބޭގޮތަްށ މި ބަޖެޓު ފަރުމާކުަރއްވާފައި އޮއްވާ

އުމަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅެއްގެ ތަސައްވުރޭ މިއަދު މިފެންނަނީ އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި އެކީގައި ޤަ

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ދައްކައިދެނީ  ޔާމީން ޢަބްުދލްޤައްޔޫމަކީ ދިވެހި ޤައުމާއި هللا ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު. އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދެވަނައެއް ނެ އެކަން . ތް ލާމަސީލު ވެރިއެކޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ސާފުވެގެން އެބަދޭ  2015 މިނިޓަކީ މި ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކާލަން  7. ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ނޑުގެ . އެހެންވީމާ، މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކޭކަށް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ކުޑަ ަވގުތުކޮޅެއް ހަމައެކަނި އަޅުގަ

އްޔިތުންނަށް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިވުޭތވެދިޔަ ތާނގައި ތިބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާފަދަ ދާއިރާގެ ރަ

ހަމަ އެކި ރަށްރަަށށް ވަކިވަކިން ދަންނަވާލަން އެބަ . އުފާވެރި ކަމެއް މި ބަޖެޓުން ތިބޭފުޅުންަނށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނޭ

އިލާއިރު މާމެންދޫއަށް މިވަގުތު އެންމެބޮޑުވެފައިވާ އެއް މައްސަލައަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ މާމެންދޫއަށް ބަލަ. ބޭނުންވޭ 

ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ މި އޮތީ ބަޖެޓުން ހަމަޖެހިފައި . ފެނުގެ ނިޒާމް، ފާޚާނާ ނިޒާމްގެ ގާއިމް ކުރުމުގެ މައްސަލަ

އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވަނީ  ހަމަ އެއާއެކީގައި ދެން. ދެން ކޮންކަމަކާތޯ ފިކުރު ުކރައްވަންވީ . ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް

. ޢިއްޒަތްެތިރ ރައީސް، ދެން ކޮބައިތޯ މިއަށްވުރެ ވަކި އުފާވެރިކަމެއް. މިއޮތީ ބަޖެޓުން މިސްކިތް ލިބިފަ. މިސްކިތެއް

. ން ފެންނަ. ބަޖެޓުގައި މިއޮތީ ހިމަނާފަ. ގާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއް 

މިކަންކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ . އަނެއްކާ މިފަހަރު ބަޖެޓު ިމއީކީ ހިމަނާފައި ދޫކޮށްލާ ޮގަތކްަށ އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫން

ނޑުގެ ދާއިރާގެ މައި ރަށް. އަންނަ އަހަރު ތަންފީޛުވެގެްނދާނެ ފޮނަދޫއަށް ބަލައިލާއިރު . ފޮނަދޫ. ދެން އޮތީ އަޅުގަ

އެ އޮތް މާސިންގާ ބޮޑު މަގު އެންމެ ޗައިނާ ފެންވަރުގައި، . ވާ ކޮންކަމެއްތޯ ނެތީޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ބައްލަވާލައް

މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ  215. ޗައިނާގެ އެހެރަ ބޮޑެތި މަގަުތކަށްވުރެ ވެސް ފުިރހަމަކޮށް މިއޮތީ ހަދަން ަފށާފަ

ހެދުމުގެ ަމސައްކަތް މިޮއތީ ބަޖެޓުގައި  ހަމަ އެއާއެކީގައި ފޮނަދޫގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް. މިކަމަށް އެބަ ޚަރަދު ކުރޭ
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ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިއީ ނޫންތޯ . ފޮނަދޫގެ ފެނުގެ ިނޒާމް ގާއިމްކުރަން މިއޮތީ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ދެއްވާފަ. ހިމެނިފަ

ތޯ ރޭގައި ރައީސް ވިދާޅުވި ދެއް. އަދި ކޮބައިތޯ ސްޕޯްޓސް އެރީނާ. ދިވެހިރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން މިއުޅޭ ކަމަކީ

ބަޖެޓަށް ބަލާލީމަ . ހީނުކުރާ ފެންވަރަށް ފިޔަޖަާހލާފައި ދެވޭ ފެންވަރަށް ދިވެހި ޒުވާނުން ގެންގޮސް ދެއްވާނަމޭ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގޭ އެއީ ތޯޯތ ވަާހކަުފޅެއް ނޫން އެ ވިދާޅުވަނީކީ އިނގޭތޯ ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި . އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ރަން އަކުރުްނ ލިޔަންޖެހޭ އެމަނިކުފާނު އެ ކުރައްވާ މަސައްކަތް އެއީ އަޅު ގަ

ވަޢުދަކީ ދިވެހި އިޤުތިޞާދު  2އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭނުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ޚާއްޞަ . މަސައްކަތްޕުޅުތަެކކޭ

ންގެ ދައުރެއް އޮތް ހިއްސާއެއް ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުމާއި، ދިވެިހ ޒުވާނުންނަކީ ދިވެހި ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި އެބައި މީހު

ހަމަ އެއާއެކީގައި . އޮތް މުޖުތަމަޢުގެ ޒުވާނުންނަކީ ބަލައިގަންނަ ބަޔަކަށް ހަްއދަވައިދެއްވާނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު

މިކަންކަން މިބަޖަެޓށް ބަލާލީމަ ޢިއްޒްަތތެރި . ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތު ފަިހކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ދެއްވި އުާފެވރި ޚަބަރު 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްަތކުްނ މި ބަޖެޓާއި ދޭތެރޭގައި . އީސް ދެން އިތުރަްށ ސުާވލު އުފައްދާކްަށ ނުޖެހޭރަ

މިބަޖެޓުގައި މިހިރަ ކަންތައްތައް . ފާޑުވިދާޅުވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ބަޖެޓު ފުރިހަމަ ކަމުން

 90ވަނަ އަހަރު  2018އަހަރު ދޫކޮްށލިޔަސް  3މަ ދެން ބާކީ އޮތް ވަނަ އަހަރު ަތންީފުޛވެގެން ދިޔައި 2015

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިްލ  އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީ އުަޣލަބިއްޔަތަކުން އަޅުގަ

އްޖޭގެ ވަނަ ދައުރަކަށް ދިވެިހރާ 2ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވަޑައިގެން އަނެއްާކ ވެސް هللا ޢަބްދު

ނޑީގައި އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަން އެމް  ޕީގެ ޢިއްޒަތްތެރި .ޑީ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާ ގޮ

އެބޭފުޅުން ރަނގަޅުވާނީ ދެން . މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންވެވަޑައިގަންނަވާތީ އެކަމާއި ކަންބޮޑުވެގެން ދައްކާ ވާހަކަ އެއީ 

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަނޭ . އެބޭފުޅުންގެ ސިޔާސަތުވަނީ ފެއިލްވެފަ. ޔާ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ނޫޅުއްވިއް

މިއަދު މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ހަޅޭއްލަވައިގެން މާރާމާރީ ހިންގަން ބާރުއަޅައިގެން ރައްޔިތުން ވާވައްދައިގެން މިކުރާ 

. ގެ ސިޔާސަތަކީ ފެއިލްވެފައި އޮތް ސިޔާަސތެއް ޕީ .ޑީ .އެމް . މަސައްކަތެއް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައެއްނުގަންނާނެ 

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޔާސަތު ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެފި އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވަނީ . އަޅުގަ

ސުލްޙަވެރި،  ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށް ފުރުަޞުތ ދެއްވައިގެން، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގޮވައިގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނާއި އެކީގައި

އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭގައި މިއޮީތ ދިވެހި  1ވޭތުވެދިޔަ . އަމާންއޮމާން މުޖުތަމަޢެއް މި ޤައުމުގައި ބިނާކުރަން 

 2018ދިވެހިރައްޔިތުންވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަލައިގެންފައި . ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ސާބިތުކޮށް ދެއްވާފަ

ނޑުމެން މިތިބީ އެއަށްވުރެ އިތުރުޮކްށދޭން ވެސް ތައްޔާރަށް އިނގޭތޯ އަދި ބޭނުންފުޅިއްޔާ. އަށް ވެސް އެއީކީ . އަޅުގަ

ދިވެހި  ރައްޔިތުންގެ . އެއީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ރައީސް . ވަކި ކުލައެއްގެ ރައީސެއް ނޫން. ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ރައީސެއް ނޫން 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ އެއީ ތަޖުރިބާ  هللاއަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ ސަލީމް ވިދާޅުވެިހން ޢަބްދު. ރައީސް އިނގޭތޯ

އިންޞާފުވެރި . މުރާލި ބޭފުޅެއް. ހީވާގި ބޭފުޅެއް. ޤާބިލު ބޭފުޅެއް. ޢިލްމީ ބޭފުޅެއް. ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުެޅއް
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ބޭނުމެއް . ންވަނީ މި ހުރިހާ ކަމެއް އެއްކޮށްލީމަ ދެން ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް ކީއްކުރަްނތޯ އިތުރު ވެރިއަކު ބޭނު. ބޭފުޅެއް

ނޑު އެމް. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެމަނިކުފާނާ ެއކީގައި ކުރިއަށްދާން ތައްޔާރަށް. ނުވޭ އިނގޭތޯ ޕީގެ .ޑީ .އަޅުގަ

މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު . މެންބަރުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާށޭ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި

މި ބަޖެޓަށް . މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާށޭ ދިވެހި ހަރު ބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި. ހެން ބޭުފޅުންނަށް ޓަކައިދެއްވާށޭ ދިވެހި އަން

. މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާޭށ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ޓަކައި. ވޯޓު ދެއްވާށޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމަށް ޓަކައި

ނޑުވެރިކަމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާށޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ . ދަ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާށޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ޔަޤީން . ބޯފެނާއި، ނަރުދަމާ ޔަޤީން ުކރުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓްަށ ވޯޓު ދެއްވާށޭ އަޅުގަ

މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު . ގާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާށޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ އަދާލަތު. ކުރުމަށް ަޓކައި

މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާށޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެޔޮ . ދެއްވާށޭ ހުޅުމާލޭ އާއި މާލެއާއި ދޭތެރޭ މިއޮތް ދަމާލެވޭ ބުރިޖަށް ޓަކައި

އެދޭފަދަ ދިެވހި  މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާށޭ ދިވެހި ޤައުމަކީ، ދިވެިހ ޤައުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ިހތް. ހޯދުމަށް ަޓކައި

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާފަދަ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދާއަބަދު އެދިއެދި ތިބިފަަދ މުއްސަނދި އުފާވެރި ހިތްގައިމު ިހތްހަމަެޖހޭ 

. މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންނަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިޔާނާްތތެރިވާ ބޭފުޅުން. ޤައުމެއް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި

މިފެންވަރުގެ ބަޖެޓެއް މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި ނޯންނާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ޔިތުންނަށް ހަރާްމކޯރުވާ ބޭފުޅުންދިވެހި ރައް

ވަނަ އަހަރު ރައީސް މައުމޫނު ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިފަހުން މި  2008. އެއްވެސް ރައީސަކު މިތަނަށް ހުށަަހޅުއްވާފައެއް

ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ޔާމިނާ ދެންމެގައި އެ ވިދާޅުވިހެން . މަޖިލީހަށް ގެނައި އެންމެ ުފރިހަމަ ބަޖެޓު މިއީ

އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުން . ރައީސް މައުމޫނަކީ ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކީގައި ވެރިކަން ކޮށްދެއްވި ވެރިއެއް

ގެ ވެރިކަން މީހުން ވެރިން ދަރިވަރުވެވަޑައިގެން މިއަދު ވެރިކަމުގެ މަޤާމަށް ވަޑައިގެން އެ ދައްކަވަނީ ޤައުމު ޤައުމު

އޭގެ ހެއްކެއް ނޫންތޯ ޗައިނާ އެބަ ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަމެން . މުޅި، މުޅި ދުނިޔެ މިއޮތީ ބަލައިގަނެފަ. ކުރައްވާ ގޮތް

ހުޅުމާލޭ އާއި މާލެއާއި ދޭތެރޭގައި ބުރިޖަކީ ރައީސް . މިތިބީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އިންވެސްޓުކުރަން ތައްޔާރަށޭ

މިއަށްވުރެ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ކޮބައިތޯ ޢިއްޒަތްތެިރ . އެއީ ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ވަޢުދެކޭ. ނުގެ ވަޢުދެއްނޫނޭ މިހާރުޔާމި 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ބަޖެޓަށް މިއަދު ވޯޓު ނުދެއްވާނީ ނޫނީ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާ . ރައީސް

ދިވެހި . ހަރާމްކޯރުވާ މީހުންނޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިޔާންާތތެރިވާ މީހުންނޭ ދުވަހު ވޯޓު ނުދެއްވާނީ ދިވެހި ޤައުމަށް

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ . ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންންަށ އިޚްލާޞްތެރި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވާނޭ 

ނޑުގެ އިޚްލާޞްތެ. ވާހަކަކޮޅު މިހިސާބުން ނިންމާލަން ގަސްދުކުރަނީ ނޑުމެން ޕީ އަޅުގަ އެމްގެ .ޕީ .ރި ދުޢާއަކީ އަޅުގަ

ޔާމިނުގެ هللا ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔުިތންނަށް ގެނެސްދޭން މި އުޅޭ އުފާވެރިކަން ގެނައުމުގެ މަގުފަހިވެ ޢަބްދު

ވަނަ ދައުރަކަށް  2ވަނަ އަހަރު  2018އަދި . މިންވަރުކުރެއްވުންهللا ވެރިކަމުގައި ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާ ފާަޤިތކަން މާތް
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ވަރަށް ބޮޑަށް . ތަނަވަސްޮކށްދެއްވުންهللا މަނިކުފާނު ތަނަވަސް އަުޣަލބިއްޔަތުން އިންތިޚާބުވުމުގެ ެހޔޮ ފުރުަޞތު މާތްއެ

  .ވަބަރަކާތުހޫهللا ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު. ޝުކުރިއްޔާ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އަ) ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު. (ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މްެނބަރު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ުޅގަ

  . ށްޚަލީލަهللا މެންބަރު ަޢބްދުޢިއްޒަތްެތރި 

  

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުގެ ވާހަކައިގެން ކުރިއަށްދާނަން. ` . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝުކރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

ނޑަށް ހަމަ ތަަޞއްވުރުކުރެވިގެންދަނީ މިފަހުގެ ތާީރޚެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް އުފާ  ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރަށް ުހަށހެިޅފައި މިވާ ބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން  2015. ފާޤަތިކަމާއި އެކު ކުރިއަށްދާނެ މަންޒަރު 

ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢަުތކެއް މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާ ފެށިގެން އެންމެ ދެކުނަށް ބަލާލި

ނޑު އެންމެ އުފާކުރާކަމަކީ މި . ބަޖެޓެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާަހަގކޮށްލަން އެބަޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ހު ފުަރތަމަ ވެސް ވިާދޅުވީ ތިމަން މަނިކުފާނަކީ މި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަ ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް އެ މަންޒަރު . ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ރައީސޭ. ޤައުމުގެ ރައީސޭ މި ބަޖެޓަށް ބަލާލިކަމުގައި ވިޔަސް އަޅުގަ

ލާލިކަމުގައި ބަޖެޓުގެ ބޮލަކަށް ޖެހޭ ނިްސބަތް މިދެންނެވީ ޕާޓީތަކުގެ ބޮލަކަށް ޖެޭހ ނިސްބަތަށް ބަ. ފެނިގެން އެބަދޭ 

ނޑުމެންނަށް އެ މަންޒަރު ވަރަށް ސާފު ޕީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެވްރެޖުކްޮށ .ޑީ .އެމް. ވިޔަސް ވެސް އަޅުގަ

އެމްގެ .ޕީ.އެހެންނަމަވެސް ޕީ. މިލިއަން  52ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރެއިން .އައި .އެސް .ބޮލަކަށް ޖެހޭ ނިސްަބތަކީ ޕީ 

ނޑަކަށް މެންބަރަކަށް ޖެހިފައި މިވަ  މިއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަމްޒުކޮށް އެބަދޭ މި ޤައުމުގެ . މިލިއަން  41ނީ ގާތްގަ

މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ހަމައެކަނި އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީއަށް ހެޔޮގޮތް ހައްދަވައިދެއްވާ 

މާއަކަށް ވެސް ތަރައްޤީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ހަމަހަމަަކމާއި އެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދި. ބޭފުޅެއް ނޫންކަން

އަދި އޭގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނާއި ޚިޔާލު ތާަފތުވާ މެންބަރުންނަކީ އެއްކިބާ . މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަން

ރި ރައީސް، މި ޢިއްޒަތްތެ. ނުކުރާނެ މެންބަރުންތަކެއް ކަމަށް އެމަނުިކފާނު މިއިން ވެސް އެދަނީ ސާބިތުޮކށްދެމުން

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް  ނޑު ހަމަ އަޅުގަ މައުޟޫޢުގައި މާގިނަ ވާހަަކަތކެއް ދެއްކުމެއް ނެތި އަޅުގަ

މީގެ ކުރިން ބަޖެޓަށް ވާހަކަ ދެއްކިއިރުގައި އެ އުފާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ . އުފާވެރިކަން މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދޭން ބޭނުންވޭ 

ނުވަނީ މިއަދު މި ބަޖެޓު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެންމެފަުހ މަރުޙަލާގައި ވާއިރުގައި މި އުފާވެރިކަން  އަޅުގަނޑު ދައްކާފައި

ނޑު އެ ވާހަކަތަްއ ނުދައްކާ މިހުރީ ރްަށ އެއީ  2އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ . އިތުރަްށ ބޮޑުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަ
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އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނަ هللا ނިލަންދޫ އަށް .ފ. ރަށް 2މި  ދަރަނބޫދޫ.ނިލަންދޫ އާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ފ.ފ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ . އަހަރު ރަށުގެ ބަނދަރު ެހދިގެންދާނެ ކަމަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ގެ ތެރެއިން މިލިއަނު 55މިލިއަން ރުފިޔާ އަންނަ އަހަރަށް އެއީޮތ ޖުމްލަ ބަނދަރުގެ ބަޖެޓު، އެއީ  12ގާތްގަ

އަދި އޭގެ . މިލިއަން ރުފިޔާ އެ އޮތީ މިއަންނަ އަހަރުގައި މަސައްކަްތ ެފށުމަށް ަޓކައި އެކަށައެޅިގެން ގޮސްފަ 12

ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މިހާރު އެވަނީ މި ބަޖެޓުގެ  7އިތުރުން ކައުންސިލުގެ އިމާރާތުގެ ދަިތކަން ފިލުވާލުމަށް ޓަަކއި 

މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  6ފެނުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި . ތެރެއިން އެކުލަވާލެވިފަ

ނޑައެޅިފައިވާތަން އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން އަބަދު ވެސް އިންތިޒާރުކުރަމުންދޭ މަސް . ފާހަަގކުރެވިގެންދާނެ ކަ

ނުކަމުގައި ވިޔަސް ޢަމަލީ ސިފައެއް ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި ވެސް މި ވާހަކަތައް ދެކެވެ. މާރުކޭޓެއްގެ ވާހަކަ

ނޑުމެންނަށް هللا ނައިސް  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ މަންޒަރު އަޅުގަ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން ވެސް މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޓަކައި . ފެނިގެން މިދަނީ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މިއަންނަ އަހަރުގައި އެކަށައަޅުއްވާފައިވޭ އެ މަސް މާރުކޭޓު ނިންމުމުގެ  3ނޑަކަށް ގާތްގަ

ނޑުމެން އަބަދުއަދި އޭގެ އިތުރުން އެންމެ ޚާއްޞަކަމެއް މި ސަރުކާ. ގޮތުން ވެސް ވެސް  ރުގެ ހިތުގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް  އާއި ތަމްރީނު މިއީ މިއަދުގެ  ނުންގެ ތަރައްޤީޒުވާ. މި ބަޔާންކުރަނީ މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ  ވަރަށް ޚާއްޞަ ސްކީމެއްގެ ތެރެއިން . އިސްކަންދެއްވާ ކަމެއް ކަން އިއްޔެގައި ވެސް އަޅުގަ

ޔަކަށް ހެުދމަށް ޓަކައި ލޯނު ސްކީމެއް ޒުވާނުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ޒުވާނުންނަކީ އަމިއްލަ ފައިމަތީގައި ދެމިތިބޭ ބަ

އެވަނީ ތަޢާރުުފކުރެވި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ވެސް ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްކުރަްނ، ކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ފެހި 

ިރ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ މިކަމުން، ހަމަ މިކަމުގެ ތެރޭގައި ޝާމިލުވާކަން ޢިއްޒަތްތެ . ސިގްނަލް މި ސަރުކާރުން ދެއްވާފަ

ނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ހަމަ ވަރަށް އުފަާލއި އެކުގައި  ޒުވާނުންގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި . ރައީސް އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  2ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 

ނޑު ހަމަ ވަ ނޑު ދޭން ބޭނުންވާ ޖަހާފައިވާކަން މިއީ އަޅުގަ ރަްށ އުަފލާއި އެކު ނިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ هللا މިލިއަން ރުފިޔާ  24.3ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހަމައެކަނި މިދެންނެވި ކަންތައްތަކުން ވެސް . މެސެޖެއް

ނޑު ހަމަ ދޭން ބޭނުންވާ އުފާވެރި އޭގެ އިތުރުން އަޅު. ނިލަންދޫ އަށް އަމާޒުވެގެންދާނެ އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގަ

އަނެއް މެސެޖަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އަތޮުޅ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުަމްތތައް ފުާޅކުރުމުގެ ގޮތުން ވެްސ 

ނޑު ހަމަ . ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ކުރިއަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މި ބަޖެޓުގެ އުފާވެރިކަން ދަރަނބޫދޫ އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ދޭން ބޭނުންވޭ އަޅުގަ

އެ މަރާމާތު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން، ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން . ދަރަނބޫދޫ ނެރަކީ ވަރަށް ތިަލ ނެރެއް

އެހެން ނޫން ކަމަށް . ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ދިޔަ ބޮޑުވާ ވަގުތުަތކުގައި އެ ނެރަށް ދިމާކުރާ ދޯނިފަހަުރ މި ދިމާކުރަންޖެހެނީ
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ނޑުމެން ނިންމަންވީ . ފަރަށް އަރާ ވަރަށް ގިނަ ދޯނިފަހަރު. ވާނަމަ އެ ދޯންޏަކީ ފަރަށް ައރާނެ ދޯންޏެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ހިމަނައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ އެހެންވީމާ، އެކަން ވެސް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ަޓކައި ސަރުކާރުން މިވަނީ ބަޖެޓުގައި 

އަދި އޭގެ އިތުރުން ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އިމާރާތްކުރާ . މަސައްކަތް ފެށޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް ހަމަޖައްސައިދީފައި 

 މިސްކިްތތަކުގެ ތެރެއިން މިްސކިތެއް ވެސް އެ ަރށުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނަ އަހަރުގައި ހިމެނުމަށް ޓަކައި ލޯކަލް

ނޑު ވަރަށް އުފަާލއިއެކު ފާހަގަކުަރން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަންތައް ވެސް . ކޮމްޕޮނެންޓް ހިމެނިފައިާވކަން އެއީ އަޅުގަ

ދަރަނބޫދޫގައި އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ ސްކޫލުގެ . އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ

އެހެންވީމާ، އަދި އޭގެ . ކީ އިމާރާތުގެ ގުޮތން ދަތި ސްކޫލެއް ޢިއްޒަްތތެރި ރަީއސްސްކޫލަ. ތަނަވަސްކަން އިތުުރކުރުން

އިތުރުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އިޖްތިމާޢީ ކަންތަކަށާިއ، ަތޢުލީމީ ކަްނތަްއތަަކށް ވަރަށް އިސްކަންދެއްވާ 

ނޑު ހޮވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އެ ންމެ ބޮޑްަށ ވާހަކަދެކެވުނު އެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުންތަކަަކށްާވތީއާއި އެއްކޮށް އަޅުގަ

. ތިމަންނަމެންނަށް ްސކޫލުގައި، ސްކޫލް ތަނަވަސްކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި އައު އިމާރާތެއް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭށޭ

ސް، އެއް ޓީޗަރުންނާއި، ޕްރިންސިޕަލާއި މި ހުރިހާ އެންމެން މި ތިބެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. މިހިރީއޭ ޓީޗަރުން އުޅޭ ހާލު 

ނޑެއްގެ ތެރޭގައި އެތާނގައި  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދެ ކްލާސް ރޫމުގެ هللا އެހެންވީމާ، އެތަނުގައި ވެސް . ކޮޓަރިގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  5.5އިމާރާތަކާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން އޮފީސް ބްލޮކެއް ހިމެނޭ ގަޮތށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޖުމްލަ 

ނޑު އަތޮޅު ަތޢުލީމީ .ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ފ. ހަމަ އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރަން ޚަރަދުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މަރުކަޒާއި، އަތޮޅު ހޮސްޕިަޓލަކީ މުޅި އަތޮޅުގެ ރައްޔިުތންނަށް ނިސްބަތްވާ ތަނަަކްށވާތީއާއި އެއްކޮށް ތަޢުލީީމ 

ގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަ އަހަރު ކްލާސް ރޫމާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ތިން ލެބު 6މަރުކަޒުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލާއި، 

ނޑު އުފަލާއިއެކު ާފަހގަކުރަން މިއަދު ފ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފެށިގެންދާނެهللا ތެރޭގައި  އަތޮޅު .އެއާއެކު އަޅުގަ

ނޑު އެ  ހޮސްޕިޓަލަކީ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުްނ ވެސް ހަމަވެފައިވާ ހޮސްޕިޓަލެއްކަމުގެ އުފާ ރައްޔިތުންނަށް ދެންނެވުމަށް އަޅުގަ

އަދި އޭގެ އިތުރުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ސަރޖަރީ ހަދާ ޑޮކްޓަރެއްގެ ވާހަކަ ވެސް މިހާރު . ލިބިގަންނަން  އުފާ

އެ އުފާވެރިކަން ވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ އެ ޚިދުމަތްތަްއ . އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ދައްކަމުން

ދެއްވި . ންނަވަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ކުރުކޮްށލަންވެސް ރައްޔިތުންނާއި ހިސާބަށް ލިިބގެންދާނެ ވާހަކަ ދަ 

ތަޢާލާ هللا ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު. ފުރުަޞތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ނިންމާލަން

  . ވަބަރަކުާތހޫ

  

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިއަދުގެ ބަޙުސް ނިންމާލުމަށްފަހު ދެން ބަޖެޓުގެ ! އާދެ )ވަގުތުކޮޅަަކްށފަހު. (ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އަދި އޭގެ ފަހުގައި އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ވެސް . ބަޙުސްގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަސް
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ވޯޓު އެހުްނ  ގެ އިރާދަފުޅާއިއެކު އަންގާރަ ދުވަހު ބަޖެޓުގެهللاބަޖެޓުގެ ބަޙުސްގެ ވަގުތު ކުިރއަށް ގެންގޮސްފައި ާމތް 

މިއަދު ވިސްނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާވަލުކުރެވުނު . ވެސް އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން 

ނޑު ޤަބޫލުކުަރން  ޢިއްޒަތެްތރި މެންބަރުން މިހާތަަނށް  22! އާދެ. މިންވަރަށް ގެންދެވިއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަކަްށ މިއަ ނޑުމެން ކުރި މަސައަްކތްަށ ބަލާއިރު މިއަދު އެޖެންޑާ އައިޓަމުގައި ވާހަކަދައްކަވާފައިވަނީ ގާތްގަ ދަށް އަޅުގަ

މިވަގުތު ވެސް . އެހެން މައްސަލައެއް ވެސް އޮތުމާއިއެކު އެއީ އެކަށޭނަ އަދަދެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން

ވެސް ހިނގަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ ރަސްީމ ބައްދަލުވުންތަކާއި ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުންތައް 
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