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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 27ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/15އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  11:15މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮްތ.  -4.1

 . 3ކޮޓަރި 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވިފަިއވާ  128ގަާވއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  -4.2

ނޑަށް ައންގަވާަފއި ވާތީ، އެ ކޮމިީޓެގ  ނޑި ަކނޑަައޅުްއވައި އަުޅގަ މައްސަލަެއއް އެ ކޮމިޓީައކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަ
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ނޑި މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ  ތީން އިޢްލާންކުރަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެ މަ 128ސުންގަ

)މަސްުތވާތަކެްއޗާ ބެހޭ  2011/17ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

 . 2015ޮނވެންބަރު  26ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު؛ ސުންަގނިޑ، 

 

 .ހުށަހަޅާ ކަންކަން  މޭޒުން  މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ވަނަ އަހަރަްށ  2016ިއވާ ގޮުތގެ މަތީން (ގަ ހވަަނ މާއްދާގެ )96ނޫނުައސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ  -5.1

ޓް ހުށަހެޅުން. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީهللا ޢަބްދު ވަނަ  2016 ޖިހާދަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ށް މިނިސްޓަރ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވުމަ

ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިށީނދެވަޑަިއގެން އިންަނވައި ބަޖެޓް ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ޖިހާދަށް. هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޖިހާދުهللا މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ޢަބްދު

އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. އެކަލާނެގއީ، ބިްނ هللا سبحانه وتعالى ރަޙްމާންވަންތަ، ރަޙީމްވަންތަ . `

ނުޑގަިއ އަޅުއްަވއި، އެ ބިމުަގިއ އޭނާއަށް ޓަކައި ރިޒުުގ  އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއަޔތު އިންސާނާގެ ކޮ

ގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ، ަކުއއިތުރު މުޙައްމަދުގެ ފާނަށް ޯއާގވަންތް ރަސްކަލާނގެ. މި އުއްމަތު ތަނަވަސްކޮށްދެްއވި

ޞަލަވާއި ސަލާމް ލަްއވާށި! އެކަޭލގެފާނުންގެ އާލު އަޞްާޙބުން މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި ހިމަނުްއވާށި! އެ މާތް 

ތެއް ކަމުަގިއ ހެޔޮ މަގު އިންސާިނއްޔަަތށް އުނގަންނަަވއިދެްއިވ، ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަނަބިއްޔާއީ ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ 

الّسالم عليكم ورحمة هللا މެންބަރުން. ިއއްޒަތްތެރި  ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްފޮނުއްވުނު ސާހިބާ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ހުށަހަޅަނީ  .وبركاته ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ  2016އަުޅގަ

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް،  ،ލާފައި މި ވަނީއިދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. މި ބަޖެޓު އެކުލަވަ މިއީ ބަޖެޓް ބަޔާން. 

 ،އިގެ މަީތގައި. ެއއީހައުޖާލާ މުސްތަޤްަބލެއް ގެނެސްދިުމގެ ތަރައްީޤެގ ތަރަ ،ދިވެހި ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް އުފާވެރި

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯަގއިާވ هللا ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގެރާއްޖޭގެ މިއަދު

މަތީން ރަްއޔިތުންނަށް ރަށްވެހިކަމާއި ތަނަވަްސކަން ގެނެސްދިނުމަށް. ހަލުވި ދުެވއްެޔއްަގއި ރާއްެޖ  ގޮތުގެ
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ނިންމުމަށް.  މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމަށް. އަދި މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް ިދއުމަށް. ތަރައްީޤެގ އާއިކުރިއަރަ

މިހާރު ރާއްޖޭގެ  ،މު ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްއާއްދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ،ހަމައެހެންމެ

އްުލކޮށްދީ، ބަޖެުޓގައި ޙައިޤްތިޞާދަށް ދިމާވެފަިއވާ ުހރަސްތައް ގިރާކުރުމަށް. ަރްއޔިތުންނަށް ދިމާވެފަިއވާ ދަިތތައް 

މަޝްރޫޢުތަކުެގ ތެރެއިން އިޤްތިޞާދު ކުިރއެރުމުގެ ަމއި އިންޖީނަކީ ްޕރައިެވކްޓް ެސކްޓަރު ކަމަށް  ހިމަނާފައިވާ

ނޑު  ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓުގެ ަސބަބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން  ބޫލުުކރާގަހެދުމަށް. އަޅުގަ

ޓަކައި މި ސަރުކާރުން  އި އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ. އެަކމަށްލިބުމަށް މަގުފަހިވާނެ. ރައްޔިތުންނަށް ހިތްފަސޭހަކަމާ

މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތަށް މި ބަޖެޓުގެ ަސބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ކުިރއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ. ސަރުކާުރެގ 

ނަށް ފުދުންތެރިކަން އުމާއި ރައްޔިތުންޤަޒުމަކީ، އަާމޒަކީ މި ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުން. މި ބަޖެޓުގެ އެހީގައި ިދވެހި ޢަ

އުމު ވާސިލްވުން. ކޮންެމ ރައްޔިތެްއގެ މޫނުމައްޗަށް ޤަގެނެސްދިނުން. އުފާފާގަތިކަުމެގ ކުރިބޯށިތަކާ ހަމައަށް ދިވެހި 

ދުނިޭޔގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަކީ .ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ،ހިނިތުންވުން ގެނެސްދިނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ހުޅުވާެލވިފަިއވާ އިޤްިތޞާދެއް. ދުނިޭޔގެ އިޤްތިާޞދަށް އަންނަ ފުރޮޅުންތަކާއި  ކަށްއަންނަ ބަދަުލތަ އިޤްތިޞާދަށް

ކުރިމަތިވާ ައިޑގުޑަންތަްއ ައވަސް ގޮތެްއގަިއ އަސަރުފޯާރ ނާޒުކު އިޤްތިޞާދެއް. އެެހންކަމުން، މި ފުރުޞަތުގަިއ 

ނޑު ެދކެން. އްހިންގާލުމަކީ މުހި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބައެއް ބަދަލުތަކަށް ނަޒަރު މު ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ބަޖެޓުގެ އަާމޒުތައް ހާސިލްކުރެވޭނީ ދުނިޔޭގެ އިްޤތިޞާދަށް އަންނަ ފުރޮޅުންތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރާ  ،އެހެނީ

ނޑުމެންނަށް ފަހިވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފައިގެން.  ނޭދެވޭ އަސަރު ުކޑަކޮްށގެން. އަދި އަުޅގަ

ނުޑ މި ދަންނަވާލަނީ އަންނަ ައހަރު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ  އެހެންކަމުން، ދެން އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭެގ އިޤްތިޞާުދ  2015މަހު އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުން  ބަދަލުތައް. ހުސްވި އޮކްޓޫބަރު 

ވަަނ  2016ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ ދަްށ އަދަދެއް. އަދި  2014ަގއި. މިއީ  3.1% ،އި ވަނީލަފާކޮށްފަ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް

ގަިއ. މި އަންދާޒާތަކަކީ ކުރިން  3.8% ،އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުން ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވަނީ

ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ުދވެލި  ،ކަމަކީ  ކަަށވަުރވާނެތި  އްވުެރ ދަށް އަަދދުތަކެއް. އެހެންކަމުން، ޝަްއކެ ލަފާކުރި ވަރަށް

އުމުތަަކށް ދިމާވަމުންދާ އިޤްތިޞާދީ ޤަމި ވަގުތު މަޑުޖެހިފައިާވކަން. މީގެ މައިަގނޑު ސަބަބަކީ ުކރިއަރަމުން އަންނަ 

ދަާނއި، މައު ،ހީނަރުކަން. މީގެތެރޭަގއި ަޗިއނާގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަާރ މިންވަރު މަޑުޖެހިފައިވުން ިހމެނޭ. ތެލާއި

އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުާވ  ކްރެޑިޓާއި އުމުތަަކށް ދިމާވެފައިާވ އިޤްތިޞާދީ ދަތިތައް ހިމެނޭ. ޤަކާބޯތަކެތި އުަފއްދާ 

ވަރަށް ައންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ވެސް ދާން ފެށުން ވެސް ހިމެނޭ. މީގެއިތުރަށް ުދނިޔޭގެ ިސޔާސީ ޮއއި  މިންވަރު ދަށަށް

އުމުތަުކގެ އިްޤތިޞާދު ދުވެލި މަޑުޖެހުން ޤަކުިރއަރަމުން އަންނަ  ،. އުއްމީދީ ޚަބަރަކީ މިކަމުގެ ދައުެރއް އަާދކުރޭ

ވިޔަފާރިާއއި ފަތުުރވެރިކަމަްށ  ،ުއމުތަކުގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަުޅވަމުން އަންނަކަން. ިމގޮތުންޤަ ކުރިއަރާފަިއވާ  ،ނަމަވެސް

 2016އަހަރަށް ވުރެ ޮބޑަށް  2015ުއމުތަކުގެ އިޤްތިޞާދު ޤަވިލާތު  ،ުއމުތަކެއް ކަމަްށވާޤަ މު އްދިވެހިރާއްޖެއަށް މުހި
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މިކަމުގެ ފައިާދ  ،ވަނަ އަހަރު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާުރގައި ތެލުގެ އަގު ދަށަށް ގޮްސފައި ވާތީ

 ައގު ހުންނާނީ އެއް  ދިވެހި އިޤްތިޞާދަށް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން. އަދި ލަފާކުރެވޭ ގޮތުަގއި އަންނަ އަހަރު ވެސް ތެލުގެ

ނެޑއްަގއި ހިފެހެއްޓިފަ . އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ދުނިޭޔގެ އިޤްތިޞާީދ ދުެވއްޔަށް ިމ އަހަރާއި މި އަންނަ އަހަުރ މިންގަ

ވަނަ އަހަރު ހުންނާނެ ކަމަްށ  2015ިދވެހިރާއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުން  ،އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުެރވޭ ަމޑުޖެހުމާއެކު

ނޑުމެން ލަފާކުރި މިންވަރަށް 4.8%ކުރެވެނީ މިހާރު ލަފާ ނޑުމެން ލަފާކުރި ނިސްބަތެއް ނޫން. އަޅުގަ  ަގއި. މިއީ އަުޅގަ

ރާއްެޖއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަްތކުރާނެ ކަމަށް  ،ނޭރި އެއް ސަބަބަކީކުރިވުރެ މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު 

ނޑު ސަބަބަކީނުވުން. މިވާ މިންވަރަށް ޒިާޔރަތްކޮށްފައިލަފާކޮށްފައި އިްނ ދިވެިހރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ،ކަމުގެ މައިގަ

އުމުތަކުެގ އިޤްތިޞާދަށް ައިއސްފައިާވ ހީނަރުކަން. މި ައހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖެއަްށ ޤަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަްތކުރާ 

ފާހަގަކޮށްެލވޭ އުފާވެިރ  ،ން ފަތުރުެވރިން. ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސްއަމިލި 1.25ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  ޒިޔާރަތްކުރާނެ

ވަަނ  2016 ،އެހެންމެއިތުރު އަދަދެއްކަން. ައދި ހަމަ 4%އަޅާބަލާއިރު  ވަނަ އަހަރާ 2014މިއީ  ،އެއް ނަތީޖާއަކީ 

އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. މިއާއެުކ  ށްނައަމިލި 1.31 ،އިތުުރވެ  5.2%އަހަރު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްުކރާ ނިސްބަތް 

ައށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާުކރެވޭ. ދިވެހި އިޤްތިޞާދަށް  6.4%އްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު ވަނަ އަހަރު ރާ 2016

ވުރެ ލާދަިއގެ ރޭުޓ ނުވަތަ އިންފްލޭޝަން ރޭުޓ  ވޭުތވެދިޔަ އެަތއް އަހަރަކަށް ،އައިސްަފއިާވ ހެޔޮ ބަދަލުތަކަްށ ބަލާއިރު

ަގއި. މީެގ  1.4%އްޖޭގެ ލާދަ ހުރީ ހު ރާމަ ބަރުންތަން ދަށްވެފަ. މި އަހަރު ސެޕްޓެ މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު

ގުިޅގެން އިމްޕޯޓު  ގެ އަގު ދަްށވެފަިއވުމާދަނުޢުްއޗާއި މަކާބޯަތކެ ދުނިޭޔގެ ބާޒާުރގައި ަހކަތަާއއި ،ގައި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭ 

ަތއް އެއް އަންނަ އަހަރު ވެސް ާރއްޭޖގެ ބާޒާުރަގއި ައގު ،ަދށްވުން ހިމެނޭ. އެހެންކަމުން ،މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ލާދަ 

ނެޑއްަގއި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު  2015 ،މިންގަ

ނުވަަތ  .ން އެމެރިކާ ޑޮލަުރގައި އަމިލި 400ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިުރ ކަރަންްޓ އެަކއުޓް ދަރަނި ހުންނާނެ ަކމަށް ބެލެވެނީ 

ވުރެ  ވަނަ އަހަރު ކަރަންޓް އެކައުންޓް ދަރަނި ހުރި މިންވަރަށް 2014ގައި. މިއީ  11.8% ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން

ން އެމެިރކާ އަމިލި  428ވަނަ އަހަރު ކަރަންޓް އެަކއުންޓް ަދރަނި ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެެވނީ  2016މަތީ އަދަދެއް. 

ވަަނ އަހަރު ކަރަންޓް އެަކއުންްޓ  2016 ވަނަ އަހަރާއި 2015ގަިއ.  12.7%ނުވަތަ ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ނިސްބަތުން  .ޑޮލަރު

ރާއްޭޖަގއި ހިންގާ ތަރައްީޤގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން. މި  ،ޑެފިސިޓް މަތިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައި މި ވަނީ

 ން އެމެރިކާ އަމިލި 590ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވުަގއި ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ  2015ހިނގާ 

ން އެމެރިާކ ޑޮލަުރ އަމިލި 644 ޖަމައިަގއިވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދައުަލތުގެ ރަސްމީ  2016ޑޮލަރު. ނަމަވެސް، 

ދުވަުހގެ އިމްޕޯަޓށް ފުދޭ މިންވަރުގެ ޖަމާެއއް. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބަާލއިރު މަސް ތިންހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ. ިމއީ 

 ށް ފަހިވާ ނު އަހަރެްއ. ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރަިރއެރުންތަެކްއ ހާސިލްކުރެވުބޮޑެތި ކު ،ވަނަ އަހަރަކީ 2015މި ހިނގާ 

މިނިމަމް  ،ޓްރެޜަރީ ބިލުގެ އިންޓްރަސްްޓ ރޭޓު ކުޑަކުރުމާއި ،ގޮތަށް ގިނަގުނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނު އަހަރެްއ. މިގޮތުން
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ވިޔަފާިރކުރާ ފަރާތްތަާކއި  ،ކުަޑވުމަކީ  ރިުކއަރމަންޓް ދަށްކުުރން ހިމެނޭ. ޓްރެޜަރީ ބިލުގެ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓު  ވް ރިޒާ

 ،ރައްޔިތުންެގ މިސްރާބު ބޭންކުތަކަށް އަާމޒުވާެނ ކަމެއް. އަދި މިނިމަމް ރިޒާްވ ރިކުއަރމަންޓް ދަށްކުރުމުން

ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރަށް ލޯނު ދެވޭ  ،ދޭނެ އިތުރު ފައިސާ ބޭންކުތަކަށް ތަނަވަސްވާނެ. މީގެ ސަބަބުންރަށްޔިތުންނަށް ލޯނު

މު ރައްޔިތުންނަށް ފަހިވާނެ. ާއއް ފެށުމުގެ ފުރުޞަތު  އްކަްތތަންވަރު އިތުރުވާނެ. އަދި ިއޤްތިޞާދީ އިތުރު މަސައްމި

ިއ ޔާ އޭގެ ލާބަ އި،ޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިަކން ކުރިއަރަރާއް ،ރާއްޖޭގެ ވަޒީާފގެ ބާޒާރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަިއސް ،އެާއއެކު 

ތަކެްއ ން ވަނީ މުހިންމު ގިނަ ޕްރޮގްރާމުޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުމުވާނެ. ރާއްއާއްއުމަށް ޤަމަންފާ 

އަންނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ،. އޭގެތެެރއިން ބައެއް ކަންކަން މި ބަޖެޓުން ވެސް ފެންނާނެ. މިގޮތުންރާވާފަ

އެހެންކަމުްނ، ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކޮށް  ޒިޔާރަތްކުރާ އަހަރުގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަހަރެއް.

ުކރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުަގިއ  ،ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުން އިތުރު ހޭދަތަކެއް ކުރާނެ. އެާއއެކު 

 ވަަނ އަހަރަކީ ތަަރއްޤީގެ އުސް  2016ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުުރވެރިންގެ އަދަދު އިތުުރވާނެ ަކމަށް ބެލެވޭ. އަދި 

 ،ގެެނސްދޭނެ ބޮޑެތި ބިޔަ މަސްރޫޢުތަކެއްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަްތ ފެށޭނެ އަހަރެއް. މިގޮތުން އަށްކުންނުތަކަށް ރާއްޖެ

ރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޒަމާނީ ޞިރިއަށްދާނެ. އަިދ އިބްރާހީމް ނާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުހުޅުމާލެ ބްރިޖު-މާލެ

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ެއއާެއކުމަސައްކަތް ކުިރއަށްދާނެ. ހަމަ ޢުގެ ޢަމަލީފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުުމެގ މަޝްރޫ

ސްްޓ ވުރެ ދަްށ އިންޓްރެ އަށް  4%ޓުތައް ހެދުމަށް ސޯއްޭޖގަިއ ނުހެދި ހުރި ރިރާ ،އިޢުލާންކުރަްއވާފަިއވާ ފަދައިން 

ުއއްމީދަކީ  . ސަރުކާރުގެމަޖައްސާފަސަރުކާރުން ވަނީ ހަ ވްރިންގ ގެރެންޓީ ދިނުމަށްރޭޓުގައި ލޯނުހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ސޮ

ާރްއޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހުރި މަގުތައް ޭއގެ ތަންމިނަށް  ،ށް ދިމާވެަފއިވާ ދަތިތައް ފިުލވައިދީޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރަ

 ޕަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސްޕެޝަލް ޕާ ޓުތައް ހެދުމަށް އަންނަސޯޓަަކއި މިހާރު ނުހެދި ހުރި ރި ހުޅުވާލުން. އެކަމަށް

 ގެ ލޯުނ ލިބޭނެ މަގުތައް ފަހިވޭތޯ މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތްކުރެެވމުން. އަދި އަންނަ އަހަރު ،ވެހިކަލެްއގެ ތެރެއިން

ވްރިންގ ބޮްނޑުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފުރުަޞތުތައް މިކަމަށް ފަހިވާނެ. މި ކުރާ ސޮ ތުސްގަތެރޭގައި ސަުރކާރުން ވިްއކަްނ 

ތަކަށް ހޭދަކުރެވޭނެ. އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓު ެއއް މަޝްރޫޢުތަކަށް ނުވަތަބޮންޑުގެ ތެެރއިން ަކނަޑއެޅިަފއިާވ ބަ

މި  "އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފޯމޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ " ،ގެ ގޮތުންއިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމު

ނޑުމެްނގެ ުއއްމީދަކީ. އަޅު ވަނީ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވާފަނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިހާރު  މި ކަމުެގ  ،ގަ

ށް ނުކުތުން. އަދި ތައް ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރަންސްގެ ސަބަބުން އައު ޕްރޮޑަކްޓުސަބަބުން އިސްލާމިކް ފައިނޭ

ތަކަށް ިއސްލާމިކް ފައިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ލިބޭނެ މަގު ކުރަން ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓު އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

 ،އަކީ ވުން. ދިވެހިާރއްޖެ ން. ެދކުނު ޭއޝިާޔގެ އިސްލާމީ ފައިނޭންސްެގ މައި މަރުކަަޒކީ ިދވެހިރާއްޖެ ަކމަށްތަނަވަސްވު

ސްޓްރަކްޗަރ އިްނވެސްޓްމަްނޓް ބޭންކުގެ ފައުންޑަރ މެންބަރެއް. މިއީ ތަރައްޤީެގ މިހާރު އޭޝިއަން އިންފްރާ

ެހންކަމުން، ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ހޯދަން ހުޅުވުނު އިތުރު ދޮރެއް. އެ
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ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ  މީބަލެއްަގއި ފާސްކޮށްދެްއވުއަވަސް މުސްތަޤް ،ބެހޭ ބިލު ވުމާ ބޭންކުގެ މެންބަރަކަށް

ވަނަ އަހަުރ  2014ލަނީ ދެން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ .ރައީސް ިއްއޒަތްތެރި .ކަމެއް ހެޔޮ ނަތީޖާ އަވަހަށް ފެންނާނެ

 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ އެންމެ ފަހުގެ އަންދާޒާ 2015ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީއާިއ ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސާބުތަާކިއ 

ވަނަ އަހަރު  2014ބިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި  15.2ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީެގ ގޮތުަގއި ދައުލަތަށް ލިބިފައި ވަނީ  2014

ވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓަީކ  2014އެހެންަކމުން، . ބިލިއަން ުރފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ 16.5ދައުލަތުން 

ބިލިައްނ  24.3ވަނަ އަހަރަށް ތިޔަ ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ،  2015ބިލިއަން ރުފިޔާ.  1.4

މި ބަޖެުޓގަިއ  ބިލިއަން ރުފިޔާ. 21.3ނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނީ ރު ޚަރަުދވާވަނަ އަހަ 2015ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެްއ. ނަމަވެސް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ިލބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއީވ ނަމަވެސް، އެންމެ ފަހުގެ  21.5އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ަދއުލަތަްށ 

ބިިލއަން  17.7ވެނީ އަންދާޒާ ދަްއކާ ގޮތުން މިއަަހރު ނިމޭއިރު އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެ

ބިލިއަން ރުފިޔާަގއި ހުރި ނަމަވެސް، އަހަރު  1.3ރުފިޔާ. ހަމައެހެންމެ، ބަޖެޓް ފާސްކުރެްއވިއިރު ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 

ބިލިއަްނ ުރފިޔާގަިއ. މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ  3.6ނިމޭއިރު ޑެފިސިޓް ހުންާނނެ ކަމަށް މިހާރު އަންދާާޒކުރެވެނީ 

ނޑު މި ދަންނަވާލަނީ  .ރައީސް ިއއްޒަތްެތރި. 6.9%ނިސްބަތުން  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2016ދެން އަުޅގަ

 365މިލިއަން  457ިބލިއަން  27ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މުޅި ޖުމުލަ އަދަދަކީ،  2016ބަޖެޓް. 

ބިިލއަން  16.2ަކނޑަެއޅިފައި ވަނީ  ރުފިޔާ. މި ބަޖެުޓގަިއ ރިކަރަންޓު ޚަރަުދގެ ޮގތުގައި ޚަރަުދކުރަން 85ހާސް 

ޚަރަދުވާނީ، މުަވއްޒަފުްނެގ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަާކއި  31%. ޖުމުލަ ބަޖެޓުގެ 59%ރުފިޔާ. މިއީ ބަޖެޓުގެ 

އަދި އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  ޚަރަދުކުެރވޭނެ. 9%ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި ސަްބސިޑީއަށް ބަޖެުޓގެ  ޕެންޝަނަށް.

ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް.  ަކނަޑއަޅާަފއި ވާނީ، 41%ބަޖެޓުގެ  ޚަރަދުކުރެވޭނެ. 10%ދުމަތުގެ ޚަރަދަށް ބަޖެޓުގެ ތަކެއްާޗއި ޚި

ަލ އެއީ ޖުމުޚަރަދުކުރެވޭނީ ޕަބްލިކު ެސކްޓަރ އިްނވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމަށް.  80%ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ 

 22.8ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނީ  ށްހަރު ދައުލަތަވަނަ އަ 2016. އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 33%ބަޖެޓުގެ 

ން ރުފިޔާ. ޓެކްްސ އަބިލި 13.8ގޮުތަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެޭވ  ގެ ޓެކްސް ،ން ރުފިޔާ. ީމގެތެރޭަގއި ހިމެނެނީއަބިލި

 1.5ފާކުރެވޭ ބިލިޔަން ރުފިޔާ. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެ ކަމަށް ލަ 3.7ނޫން ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ 

އެކު ހުށަހަޅާފަިއވާ ަކންތައްތަކުން ލިބޭނެ ކަމަްށ  ން ރުފިޔާ. އަދި ަދއުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުުރކުރުމަށް މި ބަޖެޓާއަބިލި

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2016 ،ން ރުފިޔާ. މިދެންނެވުނު ޚަރަދާއި އާމްދަނީއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަބިލި 4ލަފާކުރެވޭ 

ވަނީ ބޭރުެގ  މި ޑެފިސިޓު ފޫބެްއދުމަށް ރާވާފައި. 6%ން ރުފިޔާ. މިއީ ޖީ.ޑީ.ޕީެގ އަބިލި 3.4ކީ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓަ

އްޒަތްތެިރ އިން ރުފިޔާއިން. އަމިލި 870ން ރުފިޔާއާއި އެތެޭރގެ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ އަބިލި 2.5ފަރާތްތަކުން ހޯދާ 

ތުަގއި ރާއްޖެ ތަަރއްޤީވުަމކީ މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްީޤވުން. ބޫލުކުާރ ގޮގަްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، މި ސަރުކާރުގެ އިރައީސް، 

 ގެލަ ޚަރަދުރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުަތކަްށ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އެ ތަރަްއޤީ ބެހިގެންދިއުން. އެހެންކަުމން، ބަޖެޓުގެ ޖުމު
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ލަ ަކނޑަައޅާފަިއވާނެ. މިއީ ޖުމުން ރުިފޔާ އަބިލި 9.5ތެރެއިން އަތޮޅުަތކުގެ ޚަރަދަާށއި މަޝްރޫޢުތަކަށް ސީދާ ގޮުތގައި 

ނަޑއެޅިފައި މި ޕީ.ެއސް.ައިއ.ޕީގެ ތިން. 36%ޚަރަދުގެ  ވަނީ ެވސް އަތޮޅުތަުކގެ ތަރައްީޤގެ  ބައިކުޅަ ދެަބއި ކަ

ނުޑ މިދަންނަވާލަނީ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިމަޝްރޫޢުތަކަށް.  އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން  2016ދެން އަުޅގަ

މި  ،އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ހޭދަކުރާނެ ގޮތުެގ މަޢުލޫމާތު. ޚަރަދުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އިޖުތިމާޢީ 

ހޭދަކުރެވޭނީ  16. %46%ތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް. ެއއީ ބަޖެޓުގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެވޭނީ އިޖް

ޚަރަދުކުެރވޭނެ.  29% ބަޖެުޓގެ ށްޚިދުމަތަ އްމުއާއިޤްތިޞާދީ ތަރައްީޤއަށް. އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ދެޭވ 

ޚަރަދުކުާރނީ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް. ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ަސއްަތއިން ސަްއތަ އިސްލާމީ ދައުލަެތއް. ިމ  9% ،މީގެއިތުރުން

ލަތައް މާޔަތްކުރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ މަހިބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ ރާއްޖޭގެ ދީނީ އަދި ޤައުމީ ވަހުދަތު ގަސަރުކާރު 

ފާޅުކުރަންޖެހޭ. މި ކަމަށް ޓަކައި އިސްލާމީ ތަޢުލީމް ލިބިފައިވާ ޚަރުދަނާ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާވާންޖެހޭ.  ،ފުޅާކޮށް

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ އެންމެ ޚާއްޞަ هللا އެހެންކަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނަށް އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ޓަކައި ޒަމާނީ ވަސީލަްތތަކާއެކު ާރއްޖޭަގއި އިސްލާމީ ރާއްޖޭގެ ދަރީން  ،އެއް ކަމަކީ 

ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ މިހާރު އުފައްދަވާފަިއވާ ޔުިނވަރސިީޓގެ  ،ާޤއިމުކުުރން. އެގޮތުން އެއްޔުނިވަރސިޓީ 

ަމއެހެންމެ، ރާއްޭޖގެ ތަފާތު ފަހަރު ބަޖެޓުގަިއ އިސްކަންދީފަިއވާނެ. ހަ މަޤްޞަދުތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް މި

ެލވުނު އިމަޝްޫރޢެއް ކުރިއަށްދާނެ. މީެގއިތުަރށް އިސްވެ ދަންނަވަ  45ކަންކޮޅުތަުކގައި މިްސކިތްތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ 

ާޤއިމުކުރެޭވ އިސްލާމިުކ ފައިޭނންސް ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ޝަރީޢާެގ ސާފު  ށްރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފަހަރަ

ތިމާޢީ އިޖް ގެމުޢާމަލާތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބޭނެ. ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނަކީ ޤައުމެއް މަގުން މާލީ

ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމާިއ  ،މު އަނެއް ޕްރޮގްާރމަކީއްތަރައްޤީގެ ތަރަހަ. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގެ މުހި

ހޭދަކުރަން ހަމަޖެހިފައި ަވނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް. މިއީ  12%ޖެޓުގެ ވަނަ އަހަުރގެ ބަ 2016ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުން. 

އިތުރު އަދަދެއް. އެ  8%ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދަށް ުވރެ  2015ން ރުފިޔާ. މިއީ އަބިލި 3.2

ސް ކުއްަޖކު ބާކީުނކުރުމުެގ އެްއވެ  ،ތަކެްއ ހިންގޭނެ. ޭއގެތެޭރގައި ބަޖެޓުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގަިއ ގިނަ ޕްޮރގްރާމު

ދަރިވަރުންަނށް  ،ހިމެނޭ. މީގެއިތުރަށް ަދސްވާރު ޕްރޮގްރާމު ،ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހިންޭގ ބީޓެކް ޕްރޮގްރާމާއި

މުދައްރިސުން ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ  ދާނެ.ކުިރއަށް ގޮތުގައިއެ ފަިއވާ ލޯނު ސްކީމުމިހާރުވެސް ހުޅުވާލެވި

އަށް މްރާނީ ތަރައްޤީޢުގެ ނީތިއްކުރެވޭނެ. ހަމައެހެންމެ، ތަޢުލީމީ މަޛުއި އާ ަޤއުމީ މަންހަޖު ތަންފީތަކާޕްރޮގްރާމު

ދާއިރާތަުކގެ ތެރެއިން ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު  ގެތިމާޢީ ތަރައްޤީ އިޖްހޭދަކުރެވޭނެ.  12%ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ 

ހަލުވި ދުެވއްެޔްއގަިއ ރާއްޭޖެގ ދެނީ އިްސކަން ންމި ސަރުކާރުީޙ ދާއިރާ. އްޞި ،ޚަރަދެއް ކުރާ އަނެްއ ދާއިާރއަކީ

އަށް. އްޙީ ދާއިރާޞި ުކރެވޭނީޚަރަދު 9%ބަޖެޓުގެ  ،ކުރަން. މިޮގތުންއިތުރަށް ތަރައްޤީ އިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއަުރވަ ޞި

އަހަާރ ވަނަ  2015މިއީ  ،ދޭ ޙަޤީޤތަކީމީދުތަކަށް ދިރުންއްން ރުިފޔާ. ރަްއޔިތުންެގ އު އަބިލި 2.5 ،މިއީ
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ން ރާއްޖޭަގއި ނޭޝަނަލް ކޮށްގެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު 2016އިތުުރ އަދަދެއް.  15%ބަލާއިރު އަޅާ

ކުރުމަށް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު  އްޙީޞިމާރާތްކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ފެށޭނެ. ސްޓިކް ސެންޓަެރއް އި ޑަިއގްނޯ

 ،ކުެރވޭނެ. މީެގއިތުރަށްފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ،ޓަކައި އިްނސާނީ ވަސީލަތްަތއް ބިނާކުރުމާއި

 ،ދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޤާއިމުކޮށްނދިނުމަށް ނޭޝަނަލް ކާޑިކު ސެންޓަރެއް އިންދިރާގާހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ

ާނޔަތްަތކާއި ުލއިތަުކގެ ދާއިާރ ެވސް އިތުންނަށް ެއކި ގޮްތގޮތުން ެދވޭ ޭދން ފެށޭނެ. ރައްޔިވަނަ އަހަރު ޚިދުމަތް 2016

ދާނެ. ން އެހީ ކުރިއަށްއިހުސްނުވާ އާސަންދަާއއި އެްނސްޕާއްޙީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ޓަަކިއ ޞި ،ފާހަގަކޮށްލާނަން. މިގޮތުން

 ރު ހެޔޮ އަގާއި،އޮންނާނެ. ދަތުރުފަތުއަގަށް ދީފަިއވާ ލުއިކަން ދެމި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތާއި ކާުޑެގ ބަވާތްތަކުގެ

ނުޑވެރިންނަށް ދެވޭ އެހީ ދެމެހެއްޓޭނެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ އި މަސްވެރިންނާއި ސް ރަށްވެހީންނަށް ދެވޭ ޚާއްަޞ ދަ

ސާންތެރި މަދަދު ޙްކަށް ދައުލަތުން ފޯުރކޮށްދޭ އިއަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަޚާއްަޞ އެހީ  އިރި ަމއިންނާނާޔަތާިއ ެއކަނިވެއި

ން ރުފިޔާ ހިަމނާފައިވާނެ. އަދި މި އެހީތަްއ އަބިލި 3.3މަށް މި ބަޖެޓުގަިއ އެކު ެދވޭނެ. މިފަދަ ކަންކަ ކަމާދީލަތި

ކުެރވޭނެ. ނާޔަތްތައް އަމާޒުއިެގ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް މި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންޞާފުެވރިކަން ގެނައުމަށް ޓަކައި އޭ

ރާތްކުރުމާިއ ގެދޮރު އިމާ ،ޓަކައި. މީގެއިތުރަށް އެކު ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ

ރަށް އަހަ 2015ން ރުފިޔާ ހޭދަކުރެވޭނެ. މިއީ މި ހިނގާ އަބިލި 3.6 ށްޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތަ

ނަޑއެޅުނު އަދަދަށް ވުރެ ދެ  އްޔަާތިއ ދިވެހީންގެ މަދަނި .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިވެސް އިތުރު އަދަދެއް.  ގުނައަށް ވުރެ ކަ

ވެސް ށް ތަކަޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމު ފުޅާކުރުމަށް ،ރަދުނާކޮށްހަރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު  ިއ،ރަށްވެހިކަން ކުރިއަުރވަ

މްރާނީ ތަރައްޤީއާއި އިޤްތިާޞދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަްށ ޢު  ،މި ބަޖެޓުގައި ޚާއްޞަ އިސްަކމެއް ދީފައިވާނެ. މިގޮތުން

 132% ށް ލަފާކުރެވޭ މިންވަރަށް ވުރެވާނެ ކަމައަހަރު ޚަރަދު 2015ކުރެވޭނެ. މިއީ ޔާ ޚަރަދު ން ރުފިއަބިލި 4.5

 މައްތިނީގެމަަސއްކަތް ފުާޅކުރުމުެގ ގޮތުން އެންމެ ޮބޑު ޚަރަެދްއ ކުރެވޭީނ ާއއްމު  ގެމު އިތުރު އަދަެދއް. ރަްށވެހިކަ

ނުޑވެރިކަމަށް  ،ށް ބަލާއިރުމަޝްރޫޢުތަކަށް. މީގެއިތުރަށް އިޤްތިޞާދީ މައިަގނޑު ދާއިާރތަކަ  147މަސްވެިރކަާމއި ދަ

ކުރުމުގެ އަހަރުގެ ގޮުތގަިއ ވަނަ އަަހރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާަރތް 2016ން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ. އަދި އަމިލި

ރޭަގިއ ތެން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާނެ. މީގެއަމިލި 174ައށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާ ،ާވތީ ފާހަގަކުރާ އަހަރު ކަމަށް

ކުރަން ސަރުކާރުން ކުާރ ހޭދަ ވެްސ ހިމެނޭނެ. ކުދިކުދި ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކާއި މެދު ފަންީތގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓު

 ،އެ ިވޔަާފރިތައް ތަރައްީޤކުރުމުގެ ަމސައްކަތްަތއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ،ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދީ 

ނޑުމެްނގެ  .ްއޒަތްެތރި ރައީސްއިރުފިޔާ އެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ. ން އަމިލި 298ވިޔަފާީރގެ ދާއިރާ އަށް  އަުޅގަ

 ،ދޭ ސަރުކާރެއް. މިގޮތުން އްމިއްޔަތެ އްނުންނަށް ޚާއްޞަ އަހައްސާކުރާ ުޒވާހި 35%ސަރުކާރަކީ ދިވެހި އަބާދީގެ 

ނަޑއަޅާަފއި 378 އަށްށް ޓަކައި ުޒވާނުންގެ މިނިސްޓްރީހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމަޒުވާނުން  ވާނެ. މިލިައން ރުފިޔާ ކަ

ން ރުފިާޔ އަމިލި 521ކުުރމަށް ނުވަތަ ޔޫތު ސިޓީ ތަރައްޤީ ،މީގެއިތުރަށް ހުޅުމާލޭގައި ބިާނކުރެވޭ ުޒވާނުންގެ ަނގަރު
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 157ހިމަނާފައިވާނެ. ކުޅިވަުރގެ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރށްރަށުގައި ކުިޅވަރުގެ އެރީާނތައް ޤާއިމުކުރުމުގެ 

ވާނުން ަބއިވެިރވުމަްށ މި ަބޖެޓަކީ އިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތުގައި ޒު ،މަޝްރޫޢެއް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެ. މީެގއިތުރަށް

މަދަދު ފަސޭހަ  ،ކުރަން ބޭނުންވާ ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިވާނެ ގެޓްސެޓްވިޔަފާރި ،ދޭނެ ބަޖެޓެއް. އެގޮތުންދަޢުވަތު

ވަަނ އަހަރު ވަނީ ޒުވާނުންގެ  2016ށް ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާނެ. އެހެންކަމާއެުކ، ތަކަފަދަ ލުއި ލޯނު ޕްރޮގްރާމު

ކުދި  ކުދި އާބާދީތައް .އަހަރަކަށް. ޝައްކެތް ނެތް ނިޔާމަ ،ތިގަޑު އަހަރަކަށް. ޒުވާނުންނަށް ފާތަރައްޤީގެ ބޮ

ނޑިންމަރަށްރަށުގައި ދިިރއުޅެމުންދިއުަމކީ ޒަމާނީ ތަރައްޤީ  އިން ުނަވދެވި އޮތް ހަމަެއކަނި ސަބަބު. އަށް އެ ަރށްރަށުން ކަ

ތަރައްޤީ  އިމާ ރަށްރަށް އުފައްދަ ،އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުގެ އަާމޒަކީ ގެޔާމީންهللا އެހެންކަމުން، ރައީސް ޢަބްދު

 އްދުތަކަށް މިހަމިފަދަ ރަށްރަށާއި ސަރަ .ހަރުތައް ބިނާކުރުންސަމަށް ޓަކައި ތަރައްީޤގެ ބޮޑެތި އެއްފަްސކުރުން. އެ ކަ

 ެލވިފައިއިވެސް އެކުަލވަ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ޚަރަުދތައް . އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުވަތަ ޓުން ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކުާރނެބެޖު

 އި ވާނީ މި އުސޫލުގެ މައްޗަްށ ބަލައިލެވިގެން. މި ސަރުާކރު އެދެނީ އަލަށް އުފެއްދޭ ހުޅުމާލޭ ޒުވާނުންގެ ނަގަރާ

ދިނުން. ޒަމާނީ ތަރައްޤީގެ މި ރައްޔިތުންގެ ޝައުޤުވެިރކަން  ކަށްރުތަހަސަވެސް އަލަށް ބިނާކުރެޭވ އެފަދަ އެނޫން

ނޑު މި .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއިންގެ ހިޔާވަހިކަްނ ލިބިގަތުން. ފަސޭހަ ވެއްޓާއި ބިނާތަކުން ރައްޔިތުތްހި  ދެން އަޅުގަ

ްސ.ައއި.ޕީ އެޕީ. ؛ެސކްޓަރ އިްނވެސްޓްމަންޓު ޕްރޮގްރާމް ވަަނ އަހަރުގެ ޕަބްލިކު 2016ދަންނަވާލަނީ 

ނޑު ައމާޒަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް ކުިރއަްށ ެލވިފަިއވާ ގޮތް. މި ޕްރޮގްރާމުއިއެކުަލވަ ގެ މަިއގަ

ން ރުފިޔާ އަބިލި 9.1ގެންދިއުން. ތަރައްޤީ ރައްިޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހެންކަމުން، މި ބަޖެޓު ތެރެއިން 

ނޑައެޅިަފއިވާނެ. ިމީއ ބަޖެޓުގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަޝްރޫޢުތަކަ ގަިއ ޚު ދިވެހި ތާރީިމއީ ، އެހެންކަމާއެކު. 33%ށް ކަ

ދަންނަވަނީ  ބޮޑު ޖާގައެއް ދެވުނު އަަހރު ކަމުގައި މި ކަށް އެްނމެތަގައި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުވެސް މިހާތަނަށް ބަޖެޓު

ލުމުަގިއ އިޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވަ ހަމަޖެހުމާ އެކު. ތްއަށް ޙަމްދުކުރާ ހާލު އުފަލާއި ހި هللاދީލަތިވަންތަ 

ނޑު  މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް ައވަހަށް ނިންމުން.  ،ކަމަކީ ކަމަކަށް އިްސކަންދީފައިވާނެ. އެއް 2މައިގަ

މަޖެހުން ހަތްހި ނަށްރައްޔިތުން ،އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ރައްޔިތުްނގެ އާއްމު ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ،ކަމަކީ  އަނެއް

 ،ދަށް ކުރިއެރުން ލިބިޞާތިކަމުގައި ހެދުން. އޭގެ ސަބަބުން އިޤް ގެނެސްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ މަޝްރޫޢުތަކެއް

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ. ސަރުކާރު ވަޢުދެއް ފުއްދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރައްޔިތުންނަށް އެ 

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކަްށ  2016ތަކަށް. ވާސިލްެވވުނީ ތަރައްީޤގެ ާއ ހަރުފަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ނޑަައޅާފައި 9.1ކަ ބިިލއަން  5.2ނީ ވަ ބިިލއަްނ ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ާއއްމު ބަޖެޓުން ހޭދަކުރަން ކަ

ބިލިއަން  1.2ތަކުން ފަންޑު ޓް ބިލިއަން ުރފިޔާ. ހިލޭ އެހީއާއި ޓްރަސް 2.7ރުފިޔާ. އަދި ބޭރުގެ ލޯނު އެީހގެ ގޮުތގައި 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި  2016ރުފިޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދެން މިދަންނަވާލަނީ 

ރޕޯޓް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެޞިމު ބޮޑެިތ މަޝްރޫޢުތައް. އިބްރާހީމް ނާއްހިމަނާފައިވާ މުހި
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ޗައިާނ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް  ،މަޝްރޫޢު. ާމލެއާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދުަގއި އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ެގ ހަުއސިންގ ޔުނިޓު  1985ށް ގެންދަންވާ އަގެ މަޝްރޫޢު. ރައްޔިތުން ގެދޮރުވެރިކުރުުމގެ ގޮތުްނ މިހާރު ކުރިބްރިޖު

ރޫޢު. ބަލިތައް ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ޒަމާނީ ފެންވަުރެގ ގެ މަޝްހާސް ހައުސިންގ ޔުނިޓު  މަޝްރޫޢާއި އަލަށްފަށާ ދޮޅު

ހޮސްޕިޓަްލގެ ހުސްބިމުގައި ބިާނކުރުމުެގ މަޝްރޫޢު. ށ. ފުނަދޫ ގެ ޤައުމީ ތަޙުލީލީ މަރުކަޒެއް އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް

ތުްނ ޤައުމަށް ދީ ގޮޞާތިއިޤް ،ރޕޯްޓ ހެދުމަށް ބިން ހިްއކުމުގެ މަޝްރޫޢު. މިދެންނެިވ ބިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަަކކީއެއަ

މެދުވެރިކޮށް  ދޭެނ މަޝްރޫޢުތަކެއް. ރައްޔިތުން އޭގެ މަންފާ ދެކޭނެ މަޝްރޫޢުތަކެއް. ބަޖެޓުއިއިތުރު ދޮރުތަކެއް ހުުޅވަ

ޕްރަިއވެޓް ޕާރޓްނަޝިޕް އުސޫުލންނާއި ސަރުކާރު ހިއްާސާވ  އިތުރަށް ޕަބްލިކު ކުގެމަޝްރޫޢުތަ ށްދާ މިއަކުރި

ށްދާނެ. ޭއގެތެރޭަގއި ހުޅުމާލޭެގ ދެވަަނ އަވަނަ އަހަރު ކުރި 2016ްސ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެްއ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ވެ

ބޮޑު ހޭދައެްއ  ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީން އެންމެ 2016މަޝްރޫޢު ހިމެނޭނެ. ިބޔަ ފިޔަވަހި އާރާސްުތކުރުމުގެ 

ިއގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް. އްލުކުރުމާއި ވަޙަވަނީ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން  ކުރަން ހަމަޖެހިފައި

ރަށެްއެގ  60ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާނެ. މީގެތެރެއިން  2.6މަޝްރޫޢުައކަށް  63މިކަމަށް ޓަކައި އަންނަ އަހަުރ 

ޢު ވެްސ ރޕޯޓް ތަަރއްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫމިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރާނެ. އަދި ހަނިމާދޫ އެއަ 783މަސައްކަތް  ގެބަނދަރު

 9 ،ބިލިއަން ރުފިާޔ ހޭދަކުރާނެ. އެގޮތުން 1.2ވަނަ ައހަރު ބިން ހިއްކުމަށާއި މަގުހެދުމަށް  2016ށްދާނެ. އަކުރި

ށްދާނެ. ަމގުހެދުމުގެ އޮަނވިހި މަޝްރޫޢެއް އަތޮޅުތެރޭެގ ެއކި ރަށްރަށުަގިއ އަރުުމގެ ަމސައްކަތް ކުރިކުރަށެއްގެ ބިްނ ބޮޑު

މަލީ މަސައްކަތާއި، މާލޭގެ ހުަޅނގު ފަރާތުގެ ތަރައްޤީކުެރވޭ ޢަތަްއ އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ށްދާނެ. މާލޭގެ މަގުއަކުރި

ނޑުދޮށުގެ މަަސއްކަތް  ށް. މީެގއިތުރަށް މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުެގ އަަދނީ ކުރި ގެން މިހާރު އެފެށިޒަމާނީ ހެދިގޮ

ލ. އަތޮޅުަގއި މިހާރު  ،ހަރު ފެށޭނެ. ހަމައެހެންމެއްދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަްނނަ އަހަބަނދަރު ސަރަ

ވަނަ އަހަރު ބިން  2016އަހަރު ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.  ގެ ބިަޔ މަޝްރޫޢު އަންނަށްދާ ލިންކްރޯޑު އަކުރި

 ރަެށްއގެ ިބން ބޮޑުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް 9 ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރާެނ. އެގޮތުން  1.2ހިއްކުމަށާއި މަުގ ހެދުމަށް 

ްށދާނެ. މާލޭގެ މަގުތައް އަލުން އަށްދާނެ. މަގުހެދުމުގެ ޮއނަވިހި މަޝްރޫޢެއް އަތޮޅުތެޭރގެ ެއކި ރަށްރަށުަގއި ކުރި އަކުރި

ލ. އަތޮޅުގައި މިހާރު  ،ށް. އަދި ހަމައެހެންމެއަދަނީ ކުރި މަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން މިހާރު އެޢަތަރައްޤީކުރުމުގެ 

ށް ގެންދިޔުމަށް އަމަޝްރޫޢުތައް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ. އެކި މަރުޙަލާތަކުަގއި ކުރިގެ ިބޔަ ށްދާ ލިންކް ރޯޑުއަކުރި

މިިލއަން  960މަޝްރޫޢުތަކަށް  ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓުގައި ހިމަނާފަިއވާނެ. މި 2016މަްޝރޫޢެއް  96ފެނާއި ނަރުދަމާގެ 

އޯޕެްކ ފަންޑް ފޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،ފަށާ މަޝްޫރޢުތަކުގެ ތެރޭަގއި ދާިއރާއިން އަލަށް ރުފިޔާ ހޭދަކުރެވޭނެ. މި

 ކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަށެްއަގއި ިހންގާ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކުނި މެނޭޖު 29އެހީަގއި  ގެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ނުވަަތ އޮިފޑް

ފެާނއި  ،ށްދާނެއަކޮްށ އައްޑޫ ިސޓީާއއި ފުަވއްމުލަކުަގއި ކުރިޞަކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނޭނެ. ވަކިން ޚާއްއިމުޤާ

ރަެށއްަގއި  49އްލުކުރުމަށް ޙަ ގަިއ ފެނަށް ޖެހުމުގެ މައްސަލަ ރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފާހަގަޮކށްލަން. އަދި ހޫނު މޫސުމުނަ
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ވަނަ  2016ޚާއްސަ މަޝްރޫޢުތަކެްއ ހިންގޭނެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރާއްޖޭގެ ތިާމވެށި ރަްއކާތެރިުކރުމުގެ ގޮތުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރާނެ. މީގެތެރޭަގއި  793ދާއިރާއަށް  ނާފައިވާނެ. މިަމޝްރޫޢެއް ހިމަ 60އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި 

ނޑުދޮުށގެ މައްސަލަ އެންެމ ނާޒުކުވެަފއިވާ ރަށްރަުށގެ ޮގނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް  މަޝްރޫޢެއް ހިމެނިފައިވާނެ.  34ގޮ

ކުރެވޭނެ. އިމު ޤާއަތޮޅުަގއި  އަދި ހުަވދު އްފުަވއްމުލަ ،ައއްޑޫ ސިޓީ އްދީ ނިޒާމުހަނައްތާލުމުެގ ސަރަ އޭގެތެޭރގައި ކުނި

 340 ށްޔާދަކުަރނިވި ހަކަތަ އުެފއްދުމާއި ުގޭޅގޮތުން މަޝްރޫޢުތަކަޢި މީގެއިތުރަށް ކަރަންޓަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށާއި، 

ޓް ެމގަޯވޓް ކަރަން 50މާޭލގައި ިއތުރު  ،ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުުކރާނެ. އެގޮތުން 2016މިލިއަން ރުފިޔާ 

ުކރުމަށް މާލެއާއި ހުޅުމާލެ ކަރަންޓް ވިއުަގއަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ. އަިދ އިމުޤާއުފެއްދޭނެ ނިޒާމެއް 

ކުރުން ވެސް ހިމެނޭ. އިމުޤާތައް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ތިމާެވއްޓާ ރަްއޓެހި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު

ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ކުޅުދުއްފުށި، ައްއޑޫ ސިީޓ އަދި ރ. ވަންޫދގަިއ އިމުޤާ  ނިޒާމު މީގެތެރޭަގއި ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ

 2016ކޮށް ވި ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުަތއް ވަރަށް ހަލުއިމުޤާށްދާނެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރށްރަށުގައި ުކޅިވަުރގެ އެރީނާަތއް އަކުރި

މަޝްރޫޢެްއ  157ލަ ގޮތަށް ޖުމު ޝްރޫޢުތައް ހިމެނޭށްާދނެ. މިގޮތުން މިހާރު ހިނގަމުންދާ މައަވަނަ އަހަރު ވެސް ކުރި

މިސްކިތްަތްއ  ،މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރާނެ. މީގެއިތުރަށް 233ށްދާނެ. މިކަމަށް އަކަންޮކޅުތަުކގަިއ ކުރި ރާއްޖޭގެ ެއކި

ޝްރޫޢުތަކަށް މަ ށްދާނެ. މިއަވަަނ އަހަރު ކުރި  2016މަޝްރޫޢެއް  126އެެހން ދާއިރާތަކަށް  ތިމާޢީބިނާކުރުމާއި، އިޖް

 113މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަން ނިންމާފައިވާނެ. އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ވަސީލަތްތައް ަތރައްޤީކުރުމަށް ހިންގޭ  573

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަުމގެ  396މަޝްރޫޢަކަށް  މިލިއަން  29މަޝްރޫޢަކަށް  13މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހޭދަކުރާނެ. ދަ

ނޑަެއޅިފަިއވާނެ. އި އޮތީ އަމާންކަމާއި ރައްކާތެިރކަން  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެިހ ޤައުމު މިއަދު މި ރުފިޔާ ކަ

 ކުރުމުގެއިމުޤާތާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ަޤއުމީ ސަލާމަ ،ކަށަވަރުކުރަންޖެހިފަިއވާ ހާލަތެއްަގއި. އެހެންކަމުން

ނަޑއަޅާފަިއވާނެ. މިލިއަްނ ރުފިޔާ ކަ 598 ޏަށްއްތިންމަ ދާއިރާގެ  ކުރުމަށް ޓަކައި މިވަސީލަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ

ނަޑއެޅިފަިއވާނެ. އާދެ! މި 311ތިންޏަށް އްތަާކއި އިދާރީ މައަދި ކައުންސިލު ލާަފއި އިބަޖެޓް އެކުލަވަ މިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

 މްރާނީ ކުިރއެރުމުގެ ޢުންމެ ބޭނުންވާ ރަްށވެހިަކމާއި، ފަދަ ތަަރއްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަކަްށ އެ ރާއްޖެ ، ވަނީ މި

ނުޑ މި  މަގުފަހިވާނެ ގޮަތކަށް. ރަްއިޔތުންގެ ުއއްމީދުތައް ހާސިލްާވނެ ގޮތަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެން އަުޅގަ

ކުރުމަށް މު ބަދަލުތަކާއި އާމުދަނީ އިތުރުއްގޮތުން ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅާ މުހިގުޅޭ  ންނަވާލަނީ ދައުލަތުގެ އާުމދަނީއާދަ

ނުގެނައުން. ޔާސަަތކީ ޓެކްސް ރޭޓަކަށް ބަދަލުގެ ސިބަޖެޓު ގޮތުން މިގުޅޭ ވާފަިއވާ ކަންތައްަތއް. އާްމދަނީއާރާ

 ،ކުރުން. އެގޮތުން ދަނީ އިތުރުގަިއ ހިފަިއގެން އާމު މިހާރު ހުިރ ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުން އެެދވޭ ގޮތެއް  ،އެހެންނަމަވެސް

މު އްގައި ހުށަހަޅާ މުހިބަޖެޓު ތުން މިކުރުުމގެ ގޮދަީނ އިތުރުބިންާގ ފުޅާކުރުމަްށ މަސައްކަްތކުރުން. އާމު ދަނީގެއާމު

މިލިއަްނ  400ބިންެވރިކުރުވުމުން  ،ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.5ޒޯންތަްއ ހަދައިގެން  ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކު ،ކަންތައްތަކަކީ 

މިލިއަން ރުފިާޔ،  462ޓްެގ ގޮުތގަިއ ތަރައްޤީކުރުމަށް ުކއްޔަށް ދޫކޮްށެގން ސޯރަށް ޓޫިރސްޓް ރި 10ޔާ، އިތުރު ރުފި
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ބޭރަށް ފޮނުވާ  ންުފން ރާއްޖެއިމިލިއަްނ ރުފިޔާ، ބިދޭސީ މުވައްޒަ 38ނެގޭ ޓެކުހުން  ްއކާ އިމާރާތާއި ފްލެޓުންވި

ށްފަހު އެ މިލިއަން ރުިފޔާ. ފަޅު ހިްއކުމަ 56ން ލިބޭ އެ ފީ  އި،ްނސް ފީއެްއ ނަގަ ޓެގެ ރެމ3ި%ފައިސާއިން 

ނުޑވެރިކަމާ  ބިލިއަން 1ުކްއޔަށް ދޫކޮްށގެން  ށްއިޤްތިޞާދީ މަސަްއކަތަ ެގ މަސަްއކަތްތަކަށް މަްސވެރިކަމު އިރުފިޔާ. ދަ

މިލިއަން  30ކޮށްގެން ލިބޭ ޢާެރެވނިއު ސްޓޭމްޕް ގާނޫނު މުރާޖަ މިލިއަން ރުފިާޔ. 25ރަށް ކުްއޔަށް ދޫކޮްށެގން  އިތުރު

ރުފިޔާ. ފަތުރުވެރިކަމަށް  މިލިައން 13.5ކޮށްގެން ޢާނިތަކުން ދައްކާ ބިމު ކުލި މުރާޖަރުފިޔާ. ސަރުކާރު ހިއްާސވާ ުކންފު

 ،ން ުރފިޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިލިއަ 462ން އުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީފަޅުތަކުން ދަ އިއަލަށް ދޫކުރި ރަށްރަށާ

ހިތްހެޔޮކަން ިވއްަކއިގެން ަތރައްޤީވާ ަޤއުމެއް. ިދވެހިންެގ  އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ދިެވހިރާއްޖެއަކީ އަމަންއަމާންކަމާ

ނޑުމެްނގެ މެދުގައި އޮްތ އަޅު  ،ާމލަކީ އަދި ބޭރަށް ވިއްކޭ ެއންމެ އަގުބޮޑު މުދަލަކީލްޑު އެއް ރައުސުބޮ އެންމެ ގަ

ނޑުމެން  2016 ،މަސަލަސްކަން. އެހެންކަމުންޙަސުލް ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުން ފޮނި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެން އަުޅގަ

ެގ އިތަރަހަ މު އްމު. އަދި މުހިއްމުވެފަިއ އޮތުން ނިހާޔަތަށް މުހިއިޤާން ލީ ހަމަޖެހުޚިާރއްޖޭަގއި ދާ ،އުއްމީދުކުާރއިރު

ރަސްތާގައި އިޤްތިޞާދަްށ  ކުރަންޖެހޭ. މެދުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްމަތީގައި ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާީދ ހާލަތު އިތު

އި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަްއ ޓަކަ ދުޅަހެޔޮ އިޤްތިޞާދެްއ ބިނާކުރަންޖެހޭ. މިކަމަށް ،ދިމާވާނެ ލޮޅުންތަކުން ސަލާމަތްވެ

 100ވަނަ އަހަރު ދައުލަުތން ޚަރަދުކުރާ ކޮންމެ  2015ކަމެއް.  ވެސް ކުރަންޖެހޭ ޖެއްސުމަކީ މިހާރުން މިހާރަށްދެކޮޅު

ހިންުގމުގެ އެިކއެކި ޚަރަދުތަކަށް.  އިދަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާ ރުފިޔާ ޚަރަދުވަމުން މި 72ރުފިޔާއަކުން 

މު މައްތިނި ބިނާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ކުޑަވޭ. އްއަންނަ ޤައުމަކަްށ އެންމެ މުހި ޤައުމުތަކަށް ތަރައްޤީވަމުން ،އެހެންކަމުން

ނޑުމެްނ ވުމާއެުކ، ަދއުލަތުގެ ހިްނގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަަކއި ދިވެިހ ދައުލަތުެގ ހިންުގމުގެ ނިޒާމު އަ ުޅގަ

 އި ަދއުލަތުގެ މުަވއްަޒފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާ ،ބަޖެހޭ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށްފަދަ ގޮތަކަށް ަބދަލުކުރަން އެ އްސޭޖެދެކޮޅު

ފެންވަރު މަތިކުރަން އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރުން ދަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑު ހޭދަެއއް ކުރަމުން. ރާއްޖޭގެ އާބާދީ 

ތަކުން ވަޒީފާ ލިބުމުގައި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުްނ ަދއުލަތުން މުސާރަ ލިބޭ މީހެއް. މިއީ ދައުލަ ،މީހަކުން އެކަކީ 8ކޮންމެ 

ވުރެ ގިނަ  ހާހަށް 40ދައުަލތުގެ ވަޒީާފގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި  ،ވެސް ވަރަށް މަތީ އަދަދެއް. މިގޮތުން ބަލާއިރު

ނޑަކަށް  ޓު ވަނަ އަހަރު ބަޖެ 2016ިބލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ. މިއީ  7މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުަގއި ގާްތގަ

 ލިބޭ ޚިދުމަތަކީ ރަްއޔިތުން އެކު ުމވަްއޒަުފންގެ ފަރާތުން ރަްއޔިތުންނަށްއެހެންކަމާ  .25%ނިސްބަތުން ގާތްަގނަޑކަށް 

އުފާވެިރ  ،ފެންވަރު ރަނަގޅު ޚިދުމަތަކަށް ވާންޖެހޭ. ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަންޖެހޭ. ރަނގަޅު ،ބަލައިގަންނަ

 ،ބޭނުމަކީ ފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ގަިޑ މަދުކޮށްފަ. މީގެ ދާދި އް ފެންނާނީ އޭރުން.މުޖުތަމަޢެ

އިލާަތކުަގއި ޢާ ިއ،ކުރިއަުރވަ ތެރެއިން އަމިއްލަ ނަފްސު ގެ ކަސްރަތު  އިތަމްރީާނ އަދި ކުޅިވަރާ  އިތަޢުލީމާ އިއަޅުކަމާ 

 ،ން. އަދި ޭއގެ ހެޔޮ ަބދަލު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދިނުުފންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހޯދައިވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް މުަވއްޒަ

ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ ޚިދުމަތެއް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދިނުން. ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަިއގެ 
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ނުޑގައި ހަމަހަމަކަން  ސާރައިގެ ޓަކައި މު ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިކަމަށް މުކަންއްމުހި ގެއިމުކުރުމުޤާ އޮނިގަ

މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ  ިއ،ޕޭރިވިޔު ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަ ،އިމުކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ފާސްކޮށްޤާ ހަމަހަމަކަން

 ،ނަމަ އިމުކުރުން އަވަސްކުރަން އެބަޖެހޭ. މި މަސައްކަތް ނުކުެރވިއްޖެޤާމުސާރައިގެ ހަމަހަމަކަން  ،ކޮށްޢާމުރާޖަ

މިފަދަ ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ  ،އެހެންމެށް ޮބޑު ބުަރއަކަށް ވެދާނެ. ހަމައުލަތަދަ ،މުސާރައިގެ ޚަރަދުަތއް ނުހިފެހެއްޓި

 ،މަސައްކަތުގެ ރޫހު އިތުރުވެ ،އިމުކުރެވިޤާދުަގއި މުސާރައިގެ ހަމަހަމަކަން ގޮތެްއގައި ެއކަށަެއޅުމަކީ މުަވއްޒަފުންގެ މެ

 އިނިތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސަބްސިޑީއާ އުފެއްދުންތެރި ނަތީޖާތަކެއް ފެންނާނެ ކަމެއް. ސަރުކާރުެގ ގިނަ ކުންފު

އެ ކުންފުނިތައް  ،ކުރެޭވ. މި ކުންފުނިތައް ހިންގުން ަރނގަޅުކޮށް  ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަްނގެ ގޮތުަގއި ބޮުޑ ހޭދައެއް

ދޭންޖެހޭ  ދިޔުމަކީ ނުވަތަ ދައުލަތުން އެ ކުންފުނިތަކަށްއިތުުރެވގެން  ޑުދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ޑިވިޑެންމެދުވެރިކޮށް 

 ،ކަމެއް. ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ކޯަޕރޭޓު އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކޮށް ސަޕޯޓު ކުޑަކުރުމަކީ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަށް ލުއިވާނެ

މަަސއްަކތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް  ބަޖެޓަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަުކރުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ފެންވަރުަގއި ވެސް

ބޮޑުވާ އަނެއް ލަން. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާުމަގއި މި ފުކަ ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް

ރަށެއްަގއި  108މަދު އާބާދީތަކެްއެގ މައްޗަށް އެތައް ރަށެްއަގއި މީހުން ދިރިއުޅުން. ރާއްޖޭގަިއ މިހާރުވެސް  ،ސަބަބަކީ

ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ  ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެހެނީ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އެބަދޭ. މި ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ދައުލަތުން

އިކޮނޮމީޒް އޮފް ްސކޭލް  ،ވެސް ދައުލަތަށް މުހިއްމު ފަރުދެއް. ނަމަވެސް، ރާއްޭޖގެ ާއބާދީ މިގޮތަށް ބެހިފައި އޮތުމުން

ބަޖެޓުން ، ނަމަ ަލއިފިއިވަވަނީ ކުދި އާބާދީތައް ުގޅު ގެއްލޭ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގެ ހިސާބުތަކުން ފާހަގަކުރެިވފައި

ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ މުހިއްމު  ،ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރަމުންދާ ޚަރަދުތަކުން އެތައް ފައިސާއެއް ސަލާމަތްކުެރވި

މާ  ،ވުރެ ކުދި އާބާދީ ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ މީހުން އަށް 500މަޝްރޫޢުތަކަށް އެ ފައިސާ ޭބނުންކުރެވޭނެކަން. އެހެނީ 

ރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ބިނާކުރެވޭ މިންވަރަްށ ޚަރަދު ސަލާމަތްކުރެވޭނެ. ޝައަހަރަކު ޓާ ،ނަމަ ރެވިއްޖެރަށްރަށަށް ބަދަލުކު

 ،އި ފަރުދީ ފެްނވަރުަގއި ގޮތްަތކެްއ ނިންމައިޔާުޅަގނޑުމެން ޤައުމީ ފެންވަުރގައް އެހެންކަމުން، މިއީ އަ

ުލވުން މަސައްކަތް ސިއަާމޒުަތކަށް ވާ އާ ތަަރއްޤީ ޢަމަލުކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އަންނަ އަހަރަކީ އދ.ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި

 .ިތޞާދީ ސިޔާސަތުެގ ތެރެއިންޭރވުންތެރި އިޤްސިލުކުރަންޖެހެނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހާއަމާޒުތައް ފަށަންޖެހޭ އަހަރު. މި 

ނޑުމެން ހޯ ދަންޖެހޭ. އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދައިގެން. އެހެންކަމުން، މި އަމާޒުތައް ޔަޤީންކުރެވޭނެ މަގުަތްއ އަޅުގަ

ސިލުކުރުުމގައި ެވސް ކާމިޔާބީތަެކއް ހޯދާފަިއވާ ހާައމާޒުތައް  ގެދާ ސާސްކަފުެގ ތަރައްޤީ  ދިވެހިރާއްޖެއަީކ ނިމިގެން މި

މަށް ކުރިމަތިވާ ސިޔާސީ، މި ސަރުކާރުގެ އަމާަޒކީ ޤައު  .ަރއީްސ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންޤައުމެއް. ިއއްޒަތްތެރި 

މަންފާއަށް ޓަކައި ަޤއުމަށް  ރައިގަތުން. ަރއްޔިތުްނގެ ހެާވއި އެކު އަ  ންެޖހުންތަކުން ހަލުވިކަމާދީ ގޮތިޞާތިމާޢީ، އިޤްއިޖް

ގޮުތަގއި ހިފުން. ސަރުކާރުން ރައްޔިުތންނަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް  ހުރި ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮލާބަ

ރުން. ޤައުމީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މި ހިނގާ ރިޔާސީ ފުއްދުން. ރައްޔިތުންގެ އާއްުމ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކު
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ތާއި ހާސް ޑޮލަރަށް އިތުުރކުރުން. ޤައުމުގެ ކަރާމާ 12 ،ދައުރު ނިމޭއިރު ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު

ދައުލަތުެގ ހިނގި  ވަަނ އަހަރު 2014 .ްސ، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންކުރުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީވެރިްއޒަތް މަތިއި

 2016އަދި  ،ފަހު އަންދާޒާ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ އެންމެ 2015ޚަރަދާއި، ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ހިސާބާއި 

ން. ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ތިޔަ އިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ އަޅުަގނޑު ލިބިގަންނަ

އެކު އާމްދަނީ އިތުރުކުރުަމށާއި، ޚަރަދު ުކޑަކުރުމަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކަށް މި  ބަޖެޓާއަޅުަގނޑު އެދެނީ މި 

ލަ ޚަރަދު އިތުރުނުވާނެ ގޮތަކަށް ވިސްނަަވއި ބަޖެޓު ދެއްވުން. އަދި ބަޖެޓުގެ ޖުމުއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ތާއީދުކޮށް

ވެން އޮތީ ތިޔަ އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުން މިހާތަނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ުކޑަުކރެ ،ފާސްކޮށްދެއްވުން. ހަމައެހެންމެ 

ެއ އިޞްލާޙެއް ގެންނަަވިއގެން  ،ވާނަމަ ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ބައެއް ާގނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ގެންނަވަިއގެން ކަމަށް

ަގއި ވެސް ތާދެއްވުން. އަިދ ކުރިއަށް އޮތް ވުރެ ުކޑަކުެރޭވނެ މަގުފަހިކޮށް ނަމަވެސް ދައުލަތަށް ޚަރަދުަތއް މިހާރަށް

ވަނަ އަހަރަށް  2016ލުމުގެ ކުރިން ދެއްުވން. މި ބަޔާން ނިންމާގާނޫނުތައް ފާސްކުރަްއާވއިރު މި ނުކުތާއަށް ސަމާލުކަން

ނޑަށް އެހީތެރިވެދެްއވި ހުރިހާ ފަރާތްތަަކށް ޝުކުރު ދެންނެވުަމކީ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ަތއްޔާުރުކރުމުގައި އަުޅގަ

ޔާމީން އަބްދުލްޤަްއޔޫމާިއ هللا އުފަެލއް. ާޚއްޞަކޮށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު އަޅުަގނޑަްށ ލިބޭ ވަރަްށ ޮބޑު

ނޑަްށ ދެްއވި ިއރުޝާދާއި ލަފާފުޅަށް ޓަަކއި  ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރންނާއި ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން އަުޅގަ

ުމގައި ވަރަށް ވުަރ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއވި ެއކު ުޝުކރު ދަންނަވަން. އަދި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ފަާރތްތަކަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެ ،ހީވާގި ުމވަްއޒަފުންގެ މަަސއްކަތް ފާހަަގކޮށް

ގަިއ ކަމު  ެވސް އަމަްނއަމާންކަމާއި ސުލްޙަމަސަލަްސކަމުގެ ހިާޔވައްެސއްއަކީ އަބަދުިދވެހިރާއްޖެ ،އަޅުަގނުޑގެ ދުޢާައކީ

ވުން. ޤައުމާއި ަރއްޔިތުންގެ އުޖާލާ ކުރިމަގަްށ  އަުޚވަންތަކަމުގައި ،އެއްަބއިވަންތަ  ،ލެއްވުން. ދިވެހިންނަކީ ެއކުެވރި

ެއކަމުަގއި  ،ލައްަވއިްއކަތުަގއި ބަރަކާތްކުރާ ބުރަ މަސަ ަޤއުމު އާާރސްތުުކރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މި  ޓަކައި މި

މަތީ އަބަުދ ތަޢުފީޤް ދެއްވުން. މި ލޮބުވެތި ވަޠަން ތިޔާިގކަމާއި މިނިވަންކަން ގެ މަދަދާއި ހެޔޮهللاންތަ އޯާގވަ

الّسالم و. އާމީން !ތާއަބަދަށް ހުޅުދާންކުރައްވާށި މި ދިވެހި އުަދރެހުގައި އިސްލާމީ ޙިދާޔަތުގެ ދަންމަރު !މަހައްޓަވާށިދަ

  .عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެްއވިކަަމށް ޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ވަ 2016

ނޑުގެ އަިމއްލަ  ،ޖިހާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންهللا ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު އަުޅގަ

ވާ ހޯމަ  2015 ބަރުންނޮވެ 16 ،. ބަޖެޓު ަބހުސްގެ މަރުޙަލާ ފެށޭނީއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގައިޔާނަމުގަ

 . ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ަގއި. ބަޖެޓު ކޮމިޓީ މިއަދު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެްއކުރެވޭނެ 9:00ދުވަހު ހެނދުނު 
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ެގ 6 އެޖެންޑާ އައިޓަމު ،ހުފަ ނިންމުމަށް 5އަދި  5.1 ންނާނެ. މިއަދު އެޖެންޑާ އައިަޓމުނައިބު މުޤައްރިރު ހޮވުން އޮ

ެގ 6 މުމަކަށް ައއީ. އެޖެންޑާ އަިއޓަމުމިހާރު ނި 5.1 ޖަހާއިރު. އެޖެންޑާ އައިަޓމު 11ގެންދާނީ މަސައްކަތް ކުިރއަށް

  .الّسالم عليكموޖަހާއިރު.  11ގެންދާނީ ކަތް ކުިރއަށްމަސައް

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  09:51ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު؛ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ، 6 ންދަްނ ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމުގެދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި .الّسالم عليكم

 ކަންކަން. 

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ( އަވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް ދުއް ަކނުޑގައި ުދއްވާ އުޅަނދު) 78/69ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ަގއި  2015 ބަރުންނޮވެ 10ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަބިލު އި

ވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް

 އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެ  ުކޑަހުވަދޫ ،ެދްއވާނީ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުަޤްއރިރުޅުއްވައިހުށަހަ

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުޢާމިރު. އި

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނުޑގައި ުދއްވާ ) 78/69ދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާ ްށ ( އަދުއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުފަހަރު އުޅަނދުކަ

ޓްރާންސްޕޯޓު  ؛އިޞްލާޙު ގެެނވިފަިއވާ އިްޞލާޙު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރެްއވުމުަގއި މިކަމާ ުގޅޭ ފަރާތްތައް

 ،ފަރާތައް ރި އެހެންއަދި ުގުޅންހު އިޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީއާ ؛އަދި ގުުޅންހުރި އެހެން އިމިނިސްޓްރީއާ

ބިލުގަިއ  ،ވާނެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އިމަޝްަވރާ މި ބިލުގައި ހިމަނާފަ އިއެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަދަ މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލާ 

މި ރިޕޯުޓ  ،ގެނެވިަފއިވާ ބަދަލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި އެނގެން ހުންނާނެ. އެހެންކަމުން ،އަޅުަގނޑުމެން ދިރާސާކުެރވި

 މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.  އަޅުަގނޑު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއިްއޒަްތތެރި ނައިބު މުޤައްރިރަށާ އިޝުކުރިއްާޔ. މި ފުރުޞަތުގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ިއއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރަށާ

ނަޑއެޅިފައިްއޒަތްތެރި އެހެން މެން  އި ބަރުްނނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޯޕޓުގެ ބަހުސަށް ކަ
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މިނެޓު  14އަށް ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 59މިނެޓު  28ށް ެއއީ. ޕީ.ޕީ.ެއމަގަިޑއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު.  1ލަ ޖުމު ،ވަނީ

ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ  18މިނެޓު  3އަށް .އޭ ިސކުންތު. އެމް.ޑީ 15މިނެޓު  7ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  3

 ރި މެންބަރަކު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ އެއްވެސް ިއއްޒަތްތެ

އެ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ނެތުމުން. ަގވާއިުދގެ އިއެދިަވޑަިއގެންފަ

ޙުސައިންމަނިކު  ނިހާން  އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  ،މަތީން ގޮތުގެ

ނޑުަގއި ދުއްވާ އުޅަ) 78/69ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ށް އިޞްލާޙު ( އަނދުަތއް ދުއްވުމާ ބެހޭ ގާނޫނުކަ

 ވަނަ ިކުޔން އިްއވަން.  3ގެނައުުމގެ ބިލުގެ 

ށް އިޞްލާޙު )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅުރަށްރަށާ ެބހޭ ގާނޫނު( އަ 98/20ގާނޫނު ނަންބަރު ، 6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{6.2}

ަގއި 2015 ބަރުނޮވެން 10މި ރިޕޯޓު ނިްނމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު.  ދިރާސާކުރައްވައި ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީންގެނައުުމގެ ބިލު އި

. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ނުވޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް

 އަޙްމަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެ  ުކޑަހުވަދޫ ،ނައިބު މުަޤްއރިރުެދްއވާނީ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީެގ ހުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުޢާމިރު. އި

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

އިޞްލާުޙ ށް )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅުރަށްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 98/20ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ވަނީ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީަގއި ިމ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ،ހުށަހެޅުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

މި ބިލު މި  ،. މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްަވރާކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީއަށް ފެނިފައި ވަނީމަޝްވަރާކުެރވިފަ

މި ބިލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ،ބިލެއް އައުން ރަނގަޅު ކަމަށް ފެންނާތީވެއިތުރު ފުރިހަމަ  ންވުރެ ގޮތަށް އޮތް

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވަނީ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯުޓ މި ،މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަށް. އެހެންކަމުން

ިއާވ އަދި މިއާ ގުޭޅގޮތުން ކުރެވިފަ އި،ސްޓާ. މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުން ހިމެނިފައިވާ ލިހުށަހެޅިފަ

މަސައްކަތްތައް ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް އެނގެން ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި  އެންމެހައި

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން.   މި ރިޕޯޓު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  އިމި ފުރުޞަތުގައި އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރަށާމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ކޮމިީޓ ނައިބު މުޤައްރިރަށާ އިްއޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ުޝުކރު ދަންނަވަން. މި 
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ނޑައެިޅފަ ށްރިޕޯޓަ  59މިނެޓު  28ށް ގެ ވަގުތު. ެއއީ. ީޕ.ޕީ.އެމަސްގަޑިއިރުގެ ބަހު 1ލަ ވަނީ ޖުމު އިބަހުސަށް ކަ

 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް  15މިނެޓު  7ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  29މިނެޓު  14އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ 

 3މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު 

ނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ާދިއރާގެ ގައްދޫއަރުވަނީ  އަުޅގަ

 ށް.ރަޝީދަ އަޙްމަދު

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙޣްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ްޞލާޙު މި ތަނަށް ހުށަހެޅި، ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އި

ބަހުސްކުރެިވގެންދިޔައިުރގަިއ ކުރި ބަހުސަށާއި އަދި އަުޅަގނޑުމެން ޭއގަިއ އިތުރަްށ ދެއްކި ވާހަކަތަކަްށ ެއއަށް އެ 

 ބަދަލުގެނެސްފައިނުވާތީ މި ރިޯޕޓް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ގެންދަން އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ށާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމާ ބެހޭ ގޮުތން ކުރީގައި އޮތް ބަހުްސގައި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފަޅުރަށްރަ

ނޑު ދެންނެވިން، މި ގާނޫނުގައި ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހުރި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އުާފކުރަން. އަދި ހަމަ މި ފު ނުޑ މިއަދު އަނބުރާ އެ ގެންދަވާތީވެ އަުޅގަ ރުޞަތުގައި ެވސް އަުޅގަ

އަހަރުދުވަސް  20އަނެއްާކވެސް ތަކުރާރުކޮށް ަދންނަވާލަން ބޭނުން، ފަޅުރަށްރަށް ވަރަށް ގިނަ މުއްދަތަކަށް ނަގައި، 

ނުޑ  ވާއިރު ވެސް އެ ރަށްރަށް ނަހަދައި ރިސޯޓުގެ ގޮުތގައި އެ ރަށްރަށް އެ މީހުން އަތުން ނުނެގި އޮތުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ރަށްރަށަށް ލިބެންާވ މެ އެ ދާއިރާތަކުަގއިާވ، އެ ފަޅުއި ވަރަށް ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމައެހެންދެކޭގޮުތގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ  ފައިދާއާއި އަދި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންވާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް މަންފާ ލިބިގެންނުދާކަން އަޅުގަ

ކޮށް ދަންނަަވިއލާނަން. ޅ. އަތޮޅު ހުދުފުށި ރިސޯޓަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް އަުޅަގނޑު ތަކުރާރު

ދީފައި އޮންނަތާ ވިއްަސކަށް ައހަރު ވެގެންދަނީ. އަދިވެސް ެއ ރަށް ހެދޭނެ ގޮތެއް ނުވޭ. އަދި އަތުލެވޭނެ ގޮތެއް ވެްސ 

އެކަން ވާ ގޮތެއް ުނވި، ޕީ.ޕީ.އެްމ  ނުވޭ. އަތުލަން އުެޅ ވެްސ ައތުލެވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ވެސް

ސަރުކާރުން ވެސް އެކަން ާވ ގޮތެއް ުނވި. އެހެންވުުމގެ ސަބަބުން މިއަދު ވެސް ހަމަ އޮޅުވެލިފުށި ަރއްޔިތުން ހަމަ 
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އަނގަ ަމއްޗަށް ނަްނގަަވއިެގން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބަވަނީ ހަމަ ކަރުހިކިަފއި، ވަޒީާފއެއް ެއއްެޗއް ލިބޭނެ 

. އެ ރަށް ނިމޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އަނެއްކާ ޭއެގއިތުރުން ދެން ހުރި ފިނޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ވެސް ދެމުންގެންދަނީ. ކަމަށް

އެއިން އެްއވެސް ރަެށއް ނުނިމޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅުރަްށތައް މީހުންނަށް ދެވޭ ކަމަށް 

ނަޑކަށް ހިެއްއނުވޭ ދިވެހިރާ އްޭޖގެ ރައްޔިުތންނަށް މިއިން ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާ ލިބޭނެ ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދަރީންގެ ދަިރންނަށް ދެމިއޮންނަ ގޮތަށް  ކަމަކަށް. އެހެން މި ދެންނެވީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

ވެްސ، ހާތަކެއް ވެްސ،  ހުންނަންޖެހޭ އެބަ އަތްނުލެޭވ ފަޅުރަށްތަކެއް ވެްސ، އަިދ ގިރިތަކެއް ވެސް، ފަޅުތަެކއް

ނުޑެގ  ނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ދެއްކެވި ވާަހކަފުޅަށް ހަމަ ތާއީދުކުރަމުން އަުޅގަ ގާަގނޑުތަެކއް ވެސް. އަުޅގަ

ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިްނ އަޅުަގނޑު އަދިވެސް ދަންަނވައިލާނީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަުޅރަށްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު ވަރަށް 

ނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިމ ވާ ރީތި ފަޅުރަށްތަްއ ޭއގެ  ފުންކޮށް ވިސްނަިއ އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ކަމަށް. އަދި ައުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަްށ ފުންކޮށް ވިސްަނއި، ެއއީ ރަށެްއ ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ފިނޮެޅްއ  ފުރިހަމަ ބޭނުންކުރުމަށް ދިނުމުގަިއ އަުޅގަ

ހަލެއް ަކމުގައި ވިޔަސްމ އަދި ާގަގނޑެއް ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ، ކަމުގައި ިވޔަސް، ގިރިެއއް ކަމުގައި ިވޔަސް

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަަޅށް ބަލައި ވިސްނާފައި ނޫނިްއޔާ އެ ފަޅުރަށްތައް މީހުންނަށް ދޫކޮށްގެން ތަރައްޤީކުރުމަީކ 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑު ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހެޔޮާވވަުރގެ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު  ގަ

ނޑުމެންނަށް  އެނިގގެންދިޔައީ ގާތްަގނޑަކަްށ ފަސްދޮޅަހަކަށް ރަށް މިހާރުވެސް ދެވި، ތަރައްޤީެވގެންދާނެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ކިތަންމެހާ ވެސް ރަނގަޅު ިގނަ ރަށްތަކެއް ތަަރއްޤީެވ، ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ެއއިން ިގނަ މަންފާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ފަޅުރަށްތަކާއި، ގިރިަތކާއި ހާތަކާއި ސިޓީެއްއގެ ޛަރީޢާއިްނ  ސް،ވަންޏާ. އެހެންނަމަވެ އަުޅގަ

އެކި މީސްމީހުންނަށް ދެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރެވޭ ކަމެއް ނޭނެގ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

ނޑު ފާހަަގކުރިން، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ވެސް ިއއްޒަ ތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ުހރި ފަޅުރަށްތައް، އަޅުަގނުޑމެން މި ދޫކޮށްލާ ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ދޫކޮށްލާއިުރ، 

ޚާއްޞަކޮށް މީހުން ދިރިއުޭޅ ރަށްރަށާ ގުޅިފަިއ ހުންނަ ފަޅުރަށްތައް، އެ ރަށްތަުކގެ ފަިއދާ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ެއ 
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ރަށްރަށުގައި ދިިރއުޅޭ ަރއްޔިުތންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެްއ، ޚާްއޞަކޮށް ެއ ރަށްރަށުެގ ަކއުންސިލުތަކަށް ޭއގެ އާމްދަނީްނ 

މޭ. ްނ ހިމެނުން ވަރަށް މުހިއްމި ގާނޫނު ތެެރއި ،ކޮންމެވެސް ޕަސަންެޓއް ނަމަެވސް ލިބޭނެ ގޮތެްއ ހަމަޖައްަސއިދިނުން

ގެ ގޮުތގައި ހުންނަ ރަށްތަްއ މުޅިން ހެން ހުރި ރަށްތައް، ފަޅުރަށްތަކު ންނަށް މިައޅުަގނޑުމެ ތެރި ރައީްސ.އިްއޒަތް

ޫނނީ އެއް ކުންފުންޏަކަށް އެހެން ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުަގއި މި ަރށްތަކަކީ މިއަދު މިސާލަކަްށ،  ،ެއއް ބަޔަކަށް  ،ދޫކޮށްލުން

ނޫީނ އެގްިރކަލްޗަރ މަަސއްކަްތ  ،ޓަަކއި ތިޞާދީ އެިކއެކި ސިނާޢީ މަސަްއކަްތތައް ކުރުމަށްމެން އިޤްއަޅުަގނޑު

ެއ ރަށްތަުކެގ  ،ނޫނީ ތަފާތު އަދި އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ދޫކޮށްލާ ަރށްތައް ވެސް  ،ކުރުމަށް ޓަކައި 

ބޭނެ ގޮެތްއ ނޫނީ ެއކި ކުންފުނިތަަކށް ދޫކޮށްލަިއގެން ބޮޑެތި ރަްށރަށުގެ ފައިދާ ލި ،އެކި ަބއިތަްއ ެއކި މީސްމީހުންނަށް

ވަންޏާ  ކަމެއް. މިހެން އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ބެލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު

ރޕޯޓް ެއއަ މެދުަގއި ެއ އޮންނަ މާވަރަލު ގައްދޫ ދާއިާރގެ ،ދާއިރާމިސާލަކަށް ގެމަނަފުށީ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގައި 

ދަނީ އެއަރޕޯޓެއް ހެދުމަށް ޓަކައި އެ ރަށް ދޫކޮށްފައި  ރެ ގިނަ ދުވަްސވެގެން މިވު ދުވަަހށްއަހަރު 5ހެދުމަށް ޓަކައި 

އްދުަގއި އޮްތ އެންމެ ބިން ަރނގަޅު ރަށް. އެްއ ބަޔަކަްށ އެ ރަށަީކ ެއއީ އެ ސަރަހަ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.އޮންނަތާ. 

ދަނީ.  ފާތަކެއް ަޙޤީޤަތުގައި ނުލިބި މިއެހެން ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަން

ނޑުމެންގެ މި ދާއިރާަގއި ގެމަަނފު ން ވެސް، އަދި ދެއްވަދޫ ރަްއޔިތު ،ރައްޔިތުން ވެސް ށީއަނެއްޮކޅުން ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތުން ވެސް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ދަތި ތަކުލީފުތަކާ ނޑޭ އަދި ކަ އެްއޗެހި އުފުލާއިރުަގއި  ކޮ

 3 ،ތެޭރގައި  ގެއަހަރުދުވަހު 3ަގއި މި ެއގްރީމެންޓު ؛ތެޭރގައި  ހުގެއަހަރުދުވަ 5ވަންޏާ  ކަމަށް ޤީޤަތުގައި ދަންނަވާޙަ

ތެޭރގައި ނިްނމަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ރަށެއް މިއީ. އެހެންނަމަވެސް،  ގެއަހަރުދުވަހު 2 ،ތެޭރގައި  ގެއަހަރުދުވަހު

ކިހާުދވަހަކަށްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ދޫކޮށްފައި ރަށް  ާދއިރު،އަހަރު ެވގެން 5އިތުރުކުރަމުން އިތުރުކުރަމުްނ ގޮސް 

މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ސީރިއަސްކޮށް ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި  ؟ބާއްވަްނވީ ެއއަރޕޯޓެއް ހެުދމަށް ޓަކައި

ލަންކާއަށް ނޫނީ އިންިޑއާއަްށ  ވުރެ، ިމއަދު ރަްއޔިތުން މާލެއިން ދާއިރާއަށް ދިއުމަށް ގެރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ދާއިރާ 

ރަދުކޮްށގެން ޫނނިއްޔާ އަމިއްލަ ރަށަށް ެދވޭ ޚަާހސް ރުފިޔާ  20 ،ހާސް ރުފިޔާ  10ުކޑަ.  ރަދުޚަދިއުން ވެްސ މާ 

މިފަދަ ރަށްރަށަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކަންތަްއތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި ބަޔަާކ ، ލަތެއްގަެއއް ނޫން ތިބީކީ. އެހެންވީމާހާ

އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް  އެ ރަށްތައް ނެގޭނެ އުސޫލެްއ މި ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ގެންނަން ،ކަމުަގއި ވިޔަސް  ހަވާލުކުރި

ނޑުމެން މުޅި  އަހަރުދުވަހަށް މަަސއްކަްތތަކުގެ ޕްޮރގްރެްސ ބެލުމަށް  3ނޫނީ  ،އަހަރުދުވަހަށް 5އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

ދަލުގަިއ އެ ކަންތައްތައް ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ކުރެވޭ ބަޔަާކ ލަން މިހެން ތިބުމުގެ ބައިހަމަެއކަނި ބަލަ، ޓަކައި

ާރއްޭޖގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށް  ؛ޖެހޭ. މި ރަށްތައްން އެބަހަވާލުކޮށްގެން މި ކަންތައްަތްއ ކުރެވޭނެ ަމގުފަހިކޮށްދޭ

އި ހުންނަ ރަށްތައް. ނޫނީ އަދި އެބަހުރި މިގޮތަށް. ޚާއްޞަކޮްށ އެގްރިކަްލޗަރ މަސައްކަތްުކރުމަށް ޓަކައި ހަވާލުކޮށްފަ

އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުުރމަށް ޓަކައި ހަވާލުކޮށްފައި ުހންނަ ރަށްތައް. އެ ރަށްރަށުަގއި މަސައްކަތްަތއް ނުކުރުމުގެ 
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ނޑު  ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތި ތަކުލީފުތަކެއް މި  ބޫލުކުރާ ގައަންނަނީ ލިބެމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގޮތުަގއި މި ގާނޫނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް އަންނައިުރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މިހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ދޫކޮށްލާ ރަށްތްައ 

ވެސް ނެގޭނެ ފަސޭހަ އުސޫލެއް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ މަސައްކަތް ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ. މަސައްކަތްކުރަން މި 

އުޅެނީކީ. ރަށްތައް ބޭނުންވެފައި ތިބި ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަ ތިބި.  ހަވާލުކުރަނީ. ރަށްތައް ގިނަެވގެނެއް ނޫން މި

ޓުތައް ނުހެދި، ނޫނިއްޔާ ފައްޓަން ބޭނުްނާވ ސޯއަހަރު ެވެގން ދާއިރު ރި 3 ،އަހަރު 2އެހެންވީމާ، ރަށްަތއް ނަަގއިެގން 

ްށ ލިބޭ ވަރަށް ނިކަމެތިކަމެްއ ސިނާޢީ އެކިެއކި މަސަްއކަތްތައް ނުކުރެވި ރަށްަތއް މިޮގތަށް އޮތުމަކީ ރައްޔިތުންނަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ) 98/20ވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ގައި މި 6.2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 ،ޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމައި ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ އިޞްލާ ( އަށްފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނު

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންަމވާފައި ވަނީ ބިލު ކުރިއަްށެގންދަން ފެނިވަޑައިުނގަންނަާވ ކަމަށް. މި ބިލު ެއގޮތަށް 

ަގއި ވޯޓު ަވގުުތގަިއ  1:30ށް ވެގެންދާނީ އެ ފޮނުއްވާފައި އޮތް ގޮތަ ވަނީ. ދެން މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ފޮނުއްވާފައި މި

ފިްއޔާ ބިލު މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ިނާޒމުން ބިލުގެ ހަޔާތް ނިމިގެންާދނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އިއެގޮތަށް ވޯޓަށް އަހަ

އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާެގ  ލާފައި، އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަސމާލުކަމަށް ދަންނަވަ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.އި

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން.  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް އަުޅގަ

މުދަލަކީ ރާއްޖޭެގ ފަޅުތަކާއި ބިންތައް. ރާއްޭޖގެ  ،ރައުުސލްމާލަކީލާނަން ސަބަބު. ާރއްޖޭަގއި ހުރި ޙަޤީޤީ އިދަންނަވަ

އަދި މުޅި ަޤއުމަށް  ،ޮގތުގައި  ަޙއްޤު ،ގޮތުަގއި ރައްޔިތުންެގ އަދަދު ދަނީ ިގނަވަމުން. މި ތަންތަނުގެ ބޭނުން ރީތި

، . އެހެްނވީމާއިއޮތް ތަނުގަ ވިއްޔާ މީގެ ނަީތޖާ ވަރަށް ހިތިވާނެ ކުރިއަށް ގޮތުގައި ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަނީ ފައިދާހުރި

ދާއިރާއެްއގައި ދިރާސާކޮްށގެން މެނުވީ އަޅުަގނޑަކަްށ  ފައި އޮތް ބިލަށް ވުރެ ރަނގަޅު ބިލެއް ފުޅާއިލާމިހާރު އެކުލަވަ

 ،ނުފެނޭ ފާސްކުރާކަށެއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިހާރުެވސް ރާއްޖޭަގއި ހުރި ފަޅުރަށްތަްއ އެގޮތްިމގޮތަށް ދެވެމުންދާއިރު 

ނޑުމެންނަށް މި އަޑުިއވެނީ.  އެ ތަންތަނަށް ލިބޭ ފައިސާ ވީނުީވއެއް ނޭނގިގެން ެގއްލިގެްނއުޅޭ ވާަހކަ އަުޅގަ

ާދއިރާެއއްަގއި ރަނގަޅަށް ދައުަލތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، މި ފަޅުރަށްތަކުން ކުރެވޭ ބޭނުމާ،  އެހެންވީމާ، ެއއަށްވުރެ ފުޅާ

ން ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން. ިއއްޒަތްތެިރ ހުމެއް ާޤއިމުކުރަން މި މަޖިލީޖެހޭ ބެލެހެްއޓޭނެ ނިޒާ މިކަންކަން އެބަ
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ރައީސް. މި ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތް މައްސަލައަކީ ވަރަށް ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. 

 އަތުެލވޭ ،ދެޭވގޮތާއި  ،ނުމުގެ ިނާޒމާއިއަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ރާއްޭޖގެ ފަޅުރަށްތައް ދި

އޮތް ގޮްތ މި ކަންކަން ރަނގަަޅށް ދިރާސާކޮށް ެއކަީށގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ. މިހާރު ކަންކަން  ،ގޮތާ

ނޑުމެން މި އެޭދ  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. ނިޒާމު ވެސް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ. މި ކަންކަން ރަނަގޅުކުެރވިގެްނ އަުޅގަ

މިތާަގއި ަވރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްކަާވއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ  .ޤައުމަށް ހޯދޭނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަރައްޤީ

ބޫުލުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބިންތަކަކީ މި ގަވަރަށް ކަންބޮުޑވާ މަްއސަލަެއއް ެވސް އެަބއޮތް. 

އޮތް ކަމެްއ. އޭެގ މުޅި ފައިާދ ލިބެން ވާީނ މުޅި ރާއްޭޖގެ އެންމެހައި  ންކަރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މެދުަގިއ ހަމަހަމަ

އެ ރަށް  ށޭލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް. ަވިކ ބަޔަކަށް ފަޅުރަެށއް އޮތީތީ އެ ރަށުެގ އެންމެ ަކއިރީ އޮްތ ރަށުގެ މީހުންނަ

މެއް. ފަޅުރަށް ނެތް، މިސާލަކަށް ިމއީ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަ ؟ލިބޭނީ. ދެން ދުރުގައި ތިޭބ މީހުންނަށް ކޯއްޗެއްތޯ

އައްޑޫ އަޮތޅު ކަަހލަ ރަށް މަދު، އާބާދީ ބޮޑު  ؟ކަހަލަ ރަށެއްަގއި ާކކުތޯ ހަދާނީ އް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފުަވއްމުލަ

ނޑުމެން ފަުޅރަށްތައް އެންމެން އެއް ފަެޅްއގައި ތިބޭ ރަށްރަށް ހުސް ެއ  ނީ؟ހަދާ ކިހިނެއްތޯ ށްތަންތަނަ މިގޮތަށް އަުޅގަ

މާލެ މިއީ ވެރިކަްނކުރާ ރަށް.  ؟ވިްއޔާ ބާކީ ތިިބ ރައްޔިތުންނަށް ޯކއްެޗއްތޯ ކަމަށް ވަނީ އްރަްއޔިތުންގެ އެްއޗެ  ރަށުގެ

ބައިކުޅަ އެއްަބއި މި ދިރިއުޅެނީ ހުޅުމާލެއާއި  މި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ުމޅި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އާާބދީގެ ތިން

ނަޑކަްށ ، އެހެންވީމާ ؟ައއްޑޫ އަތޮޅަށް ކޯްއޗެްއތޯ ؟. މި މީހުންނަށް ކޯްއެޗއްތޯއިމާލޭގަ ުނކުރެވޭ ަބެއއް  ބޫލެއްގައަުޅގަ

ތަން ލިބޭނީ.  ފަުޅގެ ތެރޭަގއި އޮންނަ ރަށުގެ މީހުންނަށޭ އެ ،ބޭފުޅުން ޕްރޮޕަރޭޓަރޝިޕް އެންމެ ކައިރީަގއި އޮންނަ

ނޑަކަށް  ގެ ަރއްޔިތުންަނކީ ގާނޫުނގެ ކުރިމަތީަގިއ ުނގަނެޭވ. އެއީ ާރއްޖޭ ބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. ބަަލއެއްގައެގޮތް އަުޅގަ

ހަމަހަމަ ބައެއް ކަމަށާއި، މުިޅ މި ޤައުމުގެ މިލްކުވެރިކަން ނިސްބަތްވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއންމެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑުމެން ވަކާލާުތކުރާއިރު، ހަމަ އެ ޭނވާަގއި އެއާ މި އިްއޒަތްތެރި  ވާދައްކަ ެއބަ ދިމާ އިދިޮކޅަށް ވާހަކަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑެގ އިމަޖިލީހުގަ . މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަުޅަގނޑަކީ ވަކި ރަެށއް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއް ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަ

ނޑުެގ ރަށުެގ  ނާޑ އެންމެ ކައިރީ ހުރި ހުރިހާ ބިމަކާއި ހުރިހާ އެްއެޗހި އެއީ އަުޅގަ ވިސްނުން މި ހުންނަނީ އަުޅގަ

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ެއގޮތަށް އެަކން ވެގެންނެއް މި ރާއްޭޖގެ އާއްމު މަޞްލަޙަތު ދެމިއެްއ  ،ރައްޔިތުންނަށޭ. ނޫން

ވާނީ ެއްއވަރަކަށް. މެއްގެ މިލްކުވެިރަކން އޮންނަންނޯންނާނެ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ބި

ނީ އެްއވަރަކަށް. މި ރާއްޖޭަގއި ަބޖެޓު ހުށަހެޅުއްވުމުގައި ވެސް  ވާތަށް ލިޭބ އާމްދަނީ ވެސް ލިބެންމި ރާއްޖޭގައި ދައުލަ

ތް އްދުތަކަށް އެްއވެްސ އެއްެޗއް ބަޖެޓުަގއި ނެހަކަމެއް ހުށަހެޅުނު. ބައެްއ ސަރަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވި 

މު ތަރައްޤީ އްއަދި މުހި ،ކުރި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް މުގައި ޕޮޒިިޓވް ޑިްސކްިރމިނޭޓުކައެކަީށގެންވާ ވަަރކަށެއް. ެއަކން

ނޑު  ވާނެބި ރައްޔިތުން ވެސް ބާީކކޮްށގެންކަމަށް ވިޔަސް ދެން ތި މަޝްރޫޢުތައް ވަކި ދިމާލަކަްށ ކުރި ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެއްފަރާތްޮކށްލަން. މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގަ ބޫލެއް ނުކުރަން. މި ބާީކކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އަުޅގަ
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ން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ނުކަމާއި، ތަަރއްޤީާއއި ތަމައްދު  ކުރިަމތީގައި ހަމަހަމަވެގެްނވާ ބަެއއް  ގެނޫނުރައްޔިތުންނަކީ ގާ

ފައިދާވާންޖެހޭނެ ކަމާއި، މުިޅ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށް ޝާމިލުވާންޖެހޭނެ 

އަތޮޅުަތކުަގއި ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނާއި އަިދ  ،ުކޑަކޮށް ގުއޮތް ފަރަ މަށްރާއްޭޖގަިއ މި އޮތް ހަމަހަމަކަ ކަމާއި، މިހާރު

ކުަޑކުރުމަށް ޓަކަިއ  ގުނެއް ުދވަހަށް ބޮޑުވަމުންާދ ފަރަމާލޭގައި ދިރިުއޅޭ ރަްއޔިތުންނާ މެދުގައި ެއއް ދުވަހުން އަ

ނޑައަ ދައުލަތުގެ ިސޔާސަތުަތއް ަކނޑައަޅަން  ަޅިއގެން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބިގެންއެބަޖެހޭ. މިގޮތަށް ިސޔާސަތުތައް ކަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގެ އެންމެ  ،ުކޑަކުެރޭވނީ ގުރައްޔިތުންގެ ފަރަ  ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖަގއި ހުރި ފަޅުރަށްތައް، އެއީ ައޅުގަ އަުޅގަ

ލުވެިރ ބޮޑު އެސެޓް. މި އެސެްޓގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުަގއި ކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޤާއިމުކުރެިވގެން. ޢަދް

 ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި ރަށްރަށުގެ ބޭނުން ހެޔޮ  .އިންސާފުވެރި ނިޒާމެއް ޤާއިުމކޮށްގެން

ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންެވގެން  ގޮތުަގއި ކޮްށގެން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ނޫން ގޮތަކަށެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

 ގޮތަށް ފާސްނުކުރުމަށް އެ ނިންމި ނީ އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކޮށް މިހާރު މި އޮތްއަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަ

ނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އަދި އެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  ނިންމުމަށް އަޅުގަ

 ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ދަންނަވަމޭ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ޝުކު ފަށްފަށުން ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ލް ނަސީމަށް.ޞަފައި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި 

ނޑު ވެސް ާތއީދުޝުކުރިއް އިޤްތިޞާީދ  !މާފުކުރައްވާ ؛ކުރަނީ މިހާރު އިޖްތިމާޢީޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ފޮނުއްވާފަިއ އޮތް ގޮތަށް އަލުން ދިރާސާކުރުމަްށފަހު މިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަްށ  ކޮމިޓީން

ނޑުމެންނަށް  އެބަޖެހޭ  އަަލށް ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން އަންނައިރު ވިސްނަންގެންދަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި ފަޅުރަށްތަކެްއ އެބަހުރި ގިނަ އަދަދަކަށް. ހުރިއިރު އެ ފަޅުރަށްތަކުެގ  ،އަތޮޅުތަުކގަިއ، އަުޅގަ

ނަށް ވެސް ކުރަްނ ޚާްއޞަކޮށް ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވޭ އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުން ؛ބޭނުން ނުވަތަ ފައިދާ

އެބަޖެހޭ. މިހެން ދަންނަވާއިރު އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުަތއް އެބަހުރި ފަޅުރަށްތައް ނެތް. މިހާރު 

ނޑު ށް ޓަކައި ޮބޑަށް ވުމަބަދުވެސް އެްއ ބަޔަކު ުމްއސަނދިގޮަތކަށް އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މައިގަ

ކަމަށް ވަންޏާ އިސްކަން މި ދެވެނީ އެ  ޓެއް އޮތްސޯފުރުޞަތު ދެވެނީ. މިސާލަކަށް ރި ވެނީ،މި ލެ އިފުރުޞަތު ހުޅުވަ

ޓަކަށް ފަޅުރަށްތައް ެވސް ދޭ އުސޫލު. ޭއގެ ބަދަލުގައި ކުީރަގއި ވެސް ަބެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ސޯރި
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ކަހަލަ ގޮަތކަށް ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ެއ އަތޮޅެްއގެ ތަަރއްޤީއަށް ޮބޑަށް ދޫކުރެވޭނެ ،ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ގޮތަށް

ނޑުގެ އު އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ޭއގެ ފަިއދާ އިތުރަށް ލިބިގެންދާނެހެން. ދެ މީދަކީ އަލަށް ބިލު އްން ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަ

 ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނިގެްނ  ތައްޔާރުކުެރިވގެން އަންނައިރު މި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރުޙަބާ ަގނޑު ވެސް އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީން މި ނިންމި ނިންމުމަށް ހަމަ މަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު

ނޑުމެން އެބަޖެހޭރެ ފުިރހަމަ ބިލެއް މިކަމާ ގުޅޭވުގޮތުަގއި މިއަށް ބޫުލކުރާގަދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު   ،ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މުޅި ރާއްޭޖގެ އިޤް  ،ތިޞާދު ބަރޯސާވެފައި މި އޮންނަނީނުވަތަ ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ހުށަހަޅަން. އެއީ އަުޅގަ

ފަތުރުވެރިކަުމގެ  ،ނަމަ ކަމަށް ަވނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިޭބ އާމްދަީނތައް ބިނާވެަފއި މި އޮންނަނީ އާއްުމކޮށް ބަލާ

ކުރާ ކަމަށް ތަކެއް އަުޅަގނޑުމެން ޑިވެލޮޕްއިތުރު ސިނާޢަތް އިއަުޅަގނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގަ އިންޑަސްޓްީރއަށް. އަދި

ނޑުމެން ، މު ވަސީލަތްތަެކއް ކަަމށް ވީހިނދުއްންނަށް ވަރަްށ މުހިނަމަވެސް މި ފަޅުރަށްަތކަކީ ައޅުަގނޑުމެ ނީވަ އަުޅގަ

ގޮތުގަިއ  ސް ފުރިހަމައަޅުަގނޑުމެންގެ ވާ މި ރިސޯ ،ރެ ބޮޑަށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްަނއިވުއެބަޖެހޭ މިއަށް

ނޑުމެްނގެ ހުބޭނުންހިފޭނެ ގޮތަކަށް އިންިތޒާމުތަކެްއ ހަމަޖަ ނޑުމެންނަށް އަުޑިއވިގެްނދަނީ އަުޅގަ ިރ އްސަން. ައޅުގަ

ކުރިންވެސް ބަެއއް ރައްަތއް ދޫކުެރވިފައި ހުރި ވާހަކަަތއް. ެއއީ  ކަހަލަ އަސާެސއް ނެތި މީގެ ފަޅުރަށްތައް އެްއވެސް

ހު ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް ދީފައި ކޮންމެވެސް ކަެމއް ުކރުމަށް ޓަކައި އަޅާިކޔުމަށްފަ އިކޮންމެވެސް ރަެށއްގަ  ،މިސާލަކަށް

މި ކަންތައްތަކަްށ ، ހުރެދާނެ މިސާލަކަށް މި ރަށްތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ނުލިބޭ ގޮތަކަށް. ެއހެންވީމާ

ފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ރިާޒވަްށ  އިތުރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ  ،ބޫލުކުރަން. އެީއ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށް ޓަަކއިގަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ބެހެއްޓެ އަުޅގަ

ބިންތަކެއް ނުވަތަ ހުރިހާ ރަްށތަކެއް ނުވަތަ ހުރިހާ ފަޅުތަެކއް ެއއްކޮށް ހުސްކޮށް ޫދކޮށްުލމަކީ ވެސް އެއީ ރަނގަޅު 

މީގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް ނިސްބަތެއް ިރާޒވެްއެގ ، ނުކުރަން. ެއހެންވީމާބޫލެއް ގަސިޔާސަތެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެްނ  ،ގޮތުަގއި ބެހެްއޓޭނެ އިންިތޒާމެއް ވެސް ގާނޫނެްއގެ ތެެރއިން އެބަ ޖެހޭ ވުޖޫުދވާން. ދެން ައނެއް ކަމަކީ  އަުޅގަ

، ބަްތވާ މެންބަރުން. އެހެންވީމާގެ ިގނަ މެންބަރުންނަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ދާއިރާތަކަށް ނިސްހުއްމުކޮށް މި މަޖިލީއާ

ނޑުމެން މިހާރުވެްސ ެވގެން އަލަށް ބިލު ވުޖޫދު ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ގޮވާލަން ައންނައިރު ދިވެހިރާއްޭޖގައި ައޅުގަ
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ނޑުމެން މި ވެިރކަންކުރާ މާލޭގައި ހުންނަ އަތޮޅުތެރޭެގ  ،އަތޮޅުތެރޭގެ ފިހާރަތަކަކީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ފުރަމާލޭގައި  އަުޅގަ

ވެްސ  ެވްސ މިއަދު އަތޮޅު ަކއުންސިލްތަކަށް ވެސް ުނވަތަ އަތޮޅުތެޭރގެ ރަްއޔިތުންނަކަށް އްކުގެ ފައިދާއެ ފިހާރަތަ

އެ ފަޅުރަށް  ،މި ފިހާރަތަކުގެ ބަދަލުަގއި ކޮންމެ އަޮތޅަކަށް ނަމަވެސް އެބަ ޖެހޭ ފަޅުރަށެއް ލިބި، ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ

އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަްށ  އިއަތޮޅުތެޭރގެ ރައްޔިތުން ހިއްކުމަށްފަހު މާލޭގަ އިތުރަށް ޑިވެލޮޕްކުެރވޭނެ ގޮެތއް ވާން. ެއއީ

ނޑު މި ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ ޭއގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ނަމަވެްސ ، ޑިވެލޮޕްކޮށްަފއި ހުރި ފިހާރަތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު އަތޮޅުތެރޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިފަދަ ވަސީލަތެއް ލިބިގެންދިއުަމކީ އަުޅގަ ހިތުން މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ  އިއިތުރަށް މިފަދަ ބިލެއް އަންނައިރުަގއި މިކަމާ ދޭތެރޭގަ، ދެކެން. އެހެންވީމާ ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްލުމަކީ އަުޅގަ

 ހިތުން މުހިއްމު ކަމެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނައީމަށް. 

 

 މާކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކޮމިޓީން  (ރަށާ ބެހޭ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅުަރށް) 98/20ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ނޑުގެ  ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމަވާފަިއ އޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ  ވެްސ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

އިތުރަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާ އެްއކޮށް މިކޮޅަްށ  ،މި ާގނޫނު އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެން ،ވެސް ހަމަ އުއްމީދަކީ

 އި މި ގާނޫނުގަ  އި،މިހާރުވެްސ ގާނުގަ  ،ޅިގެންދިއުން. ެއއީ މިހާރުވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ އެބަ ކުެރވޭ ހުށަހެ

ނޑު ދެކެނީ މިހާރުވެސް އެންޓި ޮކރަޕްޝަނުން ވަރަށް ބޮޑެތި  ހުރި ލޯޕްހޯލްތަކެއްގެ ބޭނުންުކރެވިގެން ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މައްސަލަތަކެއް ބަލާ އެފަަދ ، ގޮތުން. އެހެންވީމާ ޚަބަރުލިބެނީ ފަޅުރަށްތަކާ ބެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ކަންތައްތަކަކީ ހަމަ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެކަމުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިގެންދާެނ 

ނާޖާއިޒު ގޮެތއްަގިއ  ،ވިޔަސް  ކަުމގައި އަދި ކޮންމެ ބަަޔކު އެ ކަެމއް ކުރި ،ކަމެއް. ފަޅުރަށްތަކުން ނޭދެޭވ ގޮތުަގއި

ކަމެއް ނޫން. ދެން އަޅުަގނުޑ ދެވަނަ ޕޮއިންަޓކަށް ހަމަ  ނެގުަމީކ އެްއވެްސ ރަްއޔިތަކު ރުހޭ ެއއްއެްއވެސް ަފއިދާ

ރިޒަމް އަދި ތަޢާރުފުނުވެ އޮތް ހދ. އަތޮޅު. ހދ. އަތޮޅަކީ ހަމަ ދިވެހހިރާއްޖޭގެ ޓޫ ،އަލިއަުޅވާލަން ބޭނުންވަނީ

ރިޒަމަށް ދޫކުރެވިަފއިާވ ރަށްތަކެއް އެބަހުރި. ެއގޮތުން ުޅކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ެއ ޓޫހަމައެކަނި އަތޮ

ދާ މަކުނުދޫ ދާއިާރެގ މަކުނުދޫ ފަޅަކީ ވެްސ ފުދޭވަރަކަށް ޮބޑު ފަެޅއް. އަިދ  އަޅުަގނުޑ ތަމްސީލުކުރަމުން މި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ  ،ތުން ދިއްޕަރުފުށި އެއީ މަކުުނދޫ ފަޅުގައި ހިމެނިގެްނވޭ. އެގޮ ވެސް ފަޅުރަށްތަކެއް
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ނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ޓޫ އިމިއަހަރުގެ ކުީރކޮޅު އިޢުލާންުކރައްވާފަ  ރިސްުޓ ރިސޯުޓ ޤާއިމުކުރާ ރަެށއްެގ ގޮުތަގިއ. އަުޅގަ

މަކުނުދޫއަކީ ދުރުަގިއ  ިރސޯޓެއް ޤާއިމުކުެރިވގެންދިއުން. އަދި އިރައްޔިތުންގެ އުއްމީދަކީ ވީހާެވސް އަވަހަކަށް އެ ރަށުގަ 

ރިޒަމް ދާއިރާއިން ަފހިވެގެންދިއުން. ީމގެއިތުރުން ވާތީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ަވޒީފާގެ ފުރުަޞތުތައް ޓޫ އޮންނަ ރަށަކަށް

ނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލާނަން ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ  އިމިގޮތަށް ފަޅުރަށްތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެެނވޭ އިޞްާލޙުތަކުގަ  ،ހަމަ އަޅުގަ

ންމެ އިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަލިއަުޅވާލަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެްއ ހަމަ ދެ

 ،އެއީ  .އެބަހުރި. އެއީ މިހާރު ހުރި ލޫޕުހޯލްތައް ބެއްދުން ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަމާޒުކުރަންޖެހެނީ

ވެްސ ބައެއް ރަށްަތއް ދޫކުެރވިފަިއވާަކން އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަާޔ  ރުމެއް ނެތިމިހާރު ހަމަ އާއްމުކޮށް އިުޢލާނުކު

ނޑުގެ އުއްމީަދކީއެްއކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން. އެެހންވީމާ މި ގާނޫނަށް އިތުރު ުފރިހަމަކަމެއް ލިބިގެންދިއުން  ،. އަުޅގަ

 މުސްތަޤްބަލުގައި. ޝުކުިރއްޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މިރަށް. ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ނޑު އާ  ،ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ މި ބިލަކީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދެ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ހިމެނޭ ކޯލިޝަންގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ކޮމިޓީއަކުން އަލުން އިތުރަށް އިތުރު ބިލެއް މީގެ ފުރިހަމަ ބިލެއް  އިސަރުކާރުގަ 

ދާޅުވިހެްނ އޮތުމަށް ޓަކައި މި ބިލު މިއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ދެންމެ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ވި

ސްކުރުމަކުން މިއަކަްށ ހުވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި މި ބިލަށް އިތުރަްށ ބަ ،ލާފަިއވާ ބިލެއް. އެެހންވީމާއިފޮނުވަ

އަންނާނެ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުެމން ނުދެކެން މި ބިލު މި ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެންގެ 

ަވގުތު  ،އެކަން ހަމަ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވާލުމަށް، ަގއި ހިމެނޭ. އެހެންވީމާސަރުކާރު ކޯލިޝަން ތެރޭ

ކަމަށް ވާތީ މި  ކަމެއް ސް ވީހާވެސް އަވަަހކަށް ނިންމާލަދެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭހުސަލާމަތްކުރުމަށް މި ބިލުގެ ބަ

 ފަހަރު ހުށަހަޅާލަން.  އެއްއޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު އަދިެވސް  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުނ މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުކރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު.  ،އަށްهللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަ

ނޑު  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަފުޅރަށްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެންަނންޖެހޭ އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ހުރި ފަޅުރަށްތައް ރިސޯޓު  އިމިހާރު ދީފަ ،އުއްމީދުކުރަން އަނެްއކާެވސް ހަމަ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކީ ވިސްނަަވއި

ރިސޯުޓ ހެދޭނެ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަން. ހަމަ މިގޮތުން އަޅުަގނުޑ  އިވަންޏާ އެ ީމހުން އަތުން އަތުލަ ކަމަށް ނެހެދޭ

އޮންނަތާ  އިއަެނއްާކވެސް ތަކުރާރުކޮށްލުމަކީ އޮންނަ ކަެމއް. ޅ އަތޮޅު ހުދުފުށި ރިޯސޓެއް ހަދަން ދީފަ ،ފާހަގަކޮށްލަން

 . މި ރަްށ ައތުލައި މި ރަށް ހެދޭނެ މީހަކަށް ދޭން. އޭރުން ައޅުަގނޑު ދުވަސް ވެއްޖެ ވުރެ ގިނަ  ވިއްަސކަށް އަހަރަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުމީހިތުން   މި  ،ސަރުކާރަށް ވެސް އޭގެން ލިބޭ ފުރިހަމަ ފައިދާ ލިބޭނެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ިރހާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ އަޮތޅުގެ ހު އެހެން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، ޅ.އި ތަނުގަ

ނުޑމެންނަކަށް ޅ.އްއެހެރީ ހަމަ އެންމެ މީހަކަށް ގޮ ރަށްތަކެއް އަތޮޅުގެ ތަަރްއޤީގެ ތެރެއިން ދަތުރުފަތުރުެގ  ސަ. އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  ވެސް ަވކި މޮޅު ނިޒާމަކަށް ރަށަށް ވެސް އިތުރު ތަރައްޤީެއއް  4ގޮތްތަެކއް ނުވޭ. އަުޅގަ

ދަށަށް  ގެ. ވަޒީާފގެ ކަންތައްަތަކށް ވެސް އިތުރު ތަރައްީޤެއއް ނާދޭ. ހަމަ އެންމެ މީހެއްގެ ކޮންޓްރޯލް ނާދޭ

 މި ،ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ 3ސަ. އްއޮތީ ހުރިހާ ފަޅުރަށްތަކެއް ގޮ ގާތްަގނޑަކަށް އެ

ގޮތަށް ދޭ  ރައްޔިތުންަނށް އެއްެޗއް ލިބޭ ،ެއއް ރަށްރަށް ކައުންސިލަށްބަ ،ތަނުގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ

އެއީ ވަިކ  ،ވެސް. އެހެންނަމަވެސްއި ވާހަކަ. މީގެ ކުރީަގއި އެބަުހރި ބައެއް ރަށްރަށް ަކއުންިސލަށް ދޭން ނިންމާފަ

ދެވިދާނެ. މީެގ  ށްްއޔާ ސަރުކާރަނެ ޮގތަކަށް ދޭން ބޭނުންވެއްޖެގޮުތގައި ަރއްޔިތުން ަފއިދާވާ އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ެހޔޮ

މިހާރު އަނެއްކާ ކޮންމެވެސް  ،. އެހެންނަމަވެސްތީ ކުރެންދޫ ކައުންސިލަށް ދީފަވެސް އޮ ޅ. އަތޮޅު ޅޮހި އިކުރީގަ 

. ކުރެންދޫ ރަްއޔިތުންނަށް ލާފައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކަްށ ިވއްކަ  ،އޮތީ އަނެއްާކެވސް ސިޓީައކުން ނަމަެވސް މީހަކަށް އެ

ނޑެއް  ކޮޅެއް. ކުރެންދޫ ރައްޔިރތުންނަށް ކާށިެވސް ނުލިބޭ ދަރުކޮޅެއް  ވެސް ނުލިބޭ. ކުރެންދޫ ރައްޔިތުން އަރާނެ ާގގަ

ނޑު .އޮތީ ފުރިފަ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް ނެތް. ކުރެންދޫ އެ ވެސް ވިހެީއ  އަޅުަގނޑުމެން ވިހެއީ، އަޅުގަ

ރަށްތަކެްއ ގެ މުސްތަޤްބަލު ބިނާކުރާނެ ފަޅުދާއިރާގެ ރައްޔިތުން  ކުރެންދޫ ށް. ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުންނަކުރެންދޫއަށް

ނޑުމެންެގ  އެ މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ލިބެންޖެހޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ކާބަފަިއންގެ މުދާ. އަޅުގަ

ތި ކަހަލަ ނިޒާމެއް ނެ ވަކި ެއއްވެސް ؛ގޮތަށްގޮތް  އެ އި،ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ަބހަ ،ކާބަފައިންގެ މުދާ ބޭނުންހާ ޮގތަކަށް

ނޑުމެން މީގެ  .މެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަ ެވްސ ކޮށްގެްނވާނެދިނުމަކީ އެީއ ެއްއގޮތަކަށް ވަަރކަށް  100އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޯނންނާނެ 500ވަރަކަްށ އަހަރު ފަހުން،  200އަހަރު ފަހުން،  ފަޅުރަށެއް  ނގެކަންނޭ އަހަުރ ފަހުން އަޅުގަ

ނޑެއް ، ވެސް ވޭނެ ތަްށ އަުޅަގނޑަށް ތަަޞއްވަުރކުރެޭވ ގޮުތގަިއ އެ ރަށްރަަށކީ ދެ ވެްސ. ުހންނާނީ އެކި ގޮތްގޮ ާގގަ

ބަޖެހޭ ބައެއް ރަށްަރްށ ވެްސ. ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ އެ އެްއވެސް ރަެށއް ނެތް. ިވއްާކ ނިމިފައި ހުންނާނީ ހުރިހާ ރަށެއް
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ވެްސ  އްކެ. ހަމަ އެގޮތަށް ފަޅުރަށްތަވެސް ހިމާޔަތްކުރެވިފަރުތައް ކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި ބައެއް ފަރިޒަރވް 

ްސ ވެއެްއެޗއް ނެތް ދުވަހަކުން ބޭނުންކުރާނެ އެއްެޗއް އި ހުންނަންޖެހޭ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އަތުަގއި ފަކުރެވިހިމާޔަތް

ނޑުމެން އަުތގަިއ ހުރި ހުއަޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އޮންނަންޖެހޭ ދެން މާދަމާ  ހުސްކޮށްލީމާރިހާ ެއއްެޗއް ަކއި . އަުޅގަ

ކޮެޅއް ވެސް ނޯންނާނެ. މަސްކޮޅެއް ވެސް ނޯންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ކާށި ؟އްތޯކާން އޮންނާނީ ކޯއްޗެ 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

 މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ބި ؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީން މި ބިލު

ނޑުނުވާލުމަށް ނިންމިއަނބުރާ ފޮ  ،ނިންމުމެއް. މި ބިލު މަޖިލީހުގައި ުދކުރާއީރަށް ބޮޑަށް ތާވެސް ވަ ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

ށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް ވެްސ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންގެ ަވރަ ދިޔައިރުސްކުރެިވގެންހުގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގައި ބަ ބިލާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަންތެރޭަގއި އެންމެ ޚާއްޞަ ގޮެތއްހުރި. އޭގެ ބުނާ  ވަނަ މާއްދާގައި މި 1މި ބިލުގެ  ،ަގއި އަުޅގަ

ކާ އެކީަގއި ތަފްސީލު ރިޕޯޓަ ްއގެ ރަށުަގއި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެ، ނުކުރި ނަމަވެސް ރަށްރަށުގައި މުކޮށް އިޢުލާންއާއް

ވެސް ގަބޫލެްއ  އި އަޅުަގނޑުއޮތުން އެއީ އެންމެ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްގެ ގޮުތގަށްރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވެްނ އޮތްރަ

ރ ޕްރޮސެސިންެގ ކުރެވޭ އުސޫލުަތކަށް ބަލާއިރުަގިއ ޓެންޑަޕްރެކްޓިސްަގއި ޢަމަލު ބެްސޓް ޞަކޮށްއްޚާނުކުރަން. 

ޭދ ގޮތަށް ގާނޫުނގަިއ ލިޔެފަިއ ންމެ ނަފާވެރި ގޮތަކަށް ކުްއޔަށްކުެރިވގެން ރަށްތައް ދައުލަތަށް އެތެރެއިން ޓެންޑަރ

ނ މެ ރަނގަޅު އުސޫލުއޮތުން އެއީ އެން ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ހަމައެާއއެީކގައި ދެން އަލުން އަޅުގަ ޑުމެން ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،އާ އިޞްާލޙުތައް ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ދިރާސާކޮށް އިމި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ވިސްނަ  އަުޅގަ

އަންނައިރުަގއި ެއ ބިލެއްެގ ތެރޭަގއި ހިމެނެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ މުސްަތޤްބަލުގައި މިފަދަ ބިލެްއ މަޖިލީހަސް 

ކުެރވޭެނ ކުރާ މަސައްކަތް ރެިގއުލޭޓު ކޮށްެގން ދިބި ފަރާތްތައްއި ހުރި ރަށްތަކުގައި އިންވެސްޓު އެބަޖެހޭ ދޫކުރެވިފަ

ތެއް ނުކޮްށ ންވާ މަސަްއކަރަށްގައި އެަކށީގެ އަހަރު ވަންދެން އެ ވިހިތިރީސްނިޒާމެއްެވސް. ރަށެއް ކުްއޔަްށ ނަގައިގެން 

ދައުލަތަށް ވެސް ޭއގެ ސަބަބުން އެްއވެސް ފައިދާެއއް ކުރާނެ އެއީ އޮތުން އެއީ ގަބޫލުކުެރޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި އޮންނަ

ރަށެއް ކުްއޔަށް ދިނުމަށްފަހުގަިއ އެ އިްނވެސްޓްމެންޓެްއ  ަގއި އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭކަމެއް ނޫން. ހަމަެއއާެއކީ

ނެޑއް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ ވެސް ގާނޫުނގެ ތެރެއިން އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރެްއ  ފުރިހަމަ އޮނިގަ
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ނިޑވަޅުަގއި އެ އެ ރަށެއް ުކއްޔަށް ދެވުނު މީހެއްގެ އަތުން ރަށް  އި،ކުެރވޭ އިންވެްސޓްމެންޓެއް އުވާލަ ބަދަލުވެގެންދާ ދަ

 ބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ގައެއީ  ،ކަމަށް ވާނަމަ އޮންނަ އުސޫލެއްއަނބުރާ ނެގޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އޮންނަންޖެހޭ، ނުވަތަ 

ކުރަން ފިކުރު އިލުކުރާ ގޮތުަގއި ފުްނކޮށް ވިސްނަ ބޫގަތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ައޅުަގނޑު ކަން ނޫން. އެހެންވީމާ، މި

ނޑުމެން މަޖިލީހުގައި މި ފާޅުކުިރ ކަްނބޮޑުވުންތަްއ ސަރުކާރުްނ ައްއސަވާނެ ކަުމގެ ފެހި ިސގްނަލް އެބަޖެހޭ. އަދި އަުޅގަ

ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  ޓަކައި އުފާކުރާ އީ އަުޅަގނޑުމެން މިކަމަށްމިވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަދިޔުން 

ނިންމެވުމަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން މި ނިންމެވި ،މިރު ފާހަގަކުރެވި ފަދައިންޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ުދކުރާއީވެސް ތާ އަޅުަގނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާްއޒަތްތެއި

 

 އިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:އުތުރު ދާ ކުޅުދުއްފުށީ

ކަންކަމާ ބެޭހ  މި އި،ރަށްރަށް ކުއްޔަށް ިދނުމާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރުމާޅުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަ

ނުގަނެވޭ ކަންތައްަތކަށް ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ވެސް ަބލައިބިލުަގއި މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްަތކަކީ އި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ 

ަކއި ޓަ . ފަޅުރަށްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށްތީ މި ބަދަލުކުރަން ހުށަހެޅިފައޮ ވެގެން އަެނއްާކވެސް މި

ނޑުމެންނަށް ހަަމ  ،ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަެކއްތަރައްޤީގެ އުސޫލުން ބޭނުން ަރށްތަކެްއގެ ގޮުތަގއި ހެދުމަކީ އަުޅގަ

ވެސް ދެން  ފަޅެއް ގެޖެހޭވަރުމިއަދު ބާކީ އިސްޮކޅު  ،މިއަދު ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ވެސްހެންކޮންމެ

ނޑަ މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ފާސްކުރާނެ ެއްއޗެްއ އޮތް ތަނުން ނުލާ ނެތީމާ، ދެން ިއތުރަކަށް މިއިވިްއކަ ކަްށ ކަމަކަށް އަުޅގަ

އި ވެގެންާދއިރުގަ  އަހަރު 7 ،އަހަރު 6، އަހަރު 5ކުްށޔަްށ ދީފައި ހަދަން  ަރށް ރިސޯޓެއްހަމަ ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. ފަޅު

ވެސް އެ ރަށް ނެޭގ އުސޫލެއް ނޯވޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ސަރުކާރުގެ  ނުކުެރވުނީމާވެސް އެ ރަށް ތަރައްޤީ

 ،ހެންނަމަވެސްއުސޫލަކީ ނުހެދުނީމާ ނަގާ ުއސޫލެއް ނޫން. ނުރުހުނީމާ ނަގާ އުސޫެލއް. ނުހެދުނީމާ ރަށެއް ނުނެގޭ. އެ

ުކއްޔަށް ދޭ  ގެްނގުޅޭ ށް ނެގޭ. އެއީ މި ސަރުކާރުގައިމީހަކާ ދޭތެރޭގައި، އެ ރަ އެ ހިތްހަމަނުޖެހުނީމާ ސަރުކާރާ

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ަކންތައް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެްއ.  ރަށްތައް ނެގުމާ ބެހޭ ސިާޔަސތަކީ. މި ސިޔާސަުތގެ ދަށުްނނެއް އަުޅގަ

އަހަރު  10އަހަރު،  6އަަހރު،  5ދަނީ  އޮތް ވެސް ުކއްޔަށް ދީފައި އެ ރަށް 12 ،ރަށް 8ހެންޏާ ރުސަރުކާރުން 

 ،ރަށްތައް ތަރައްޤީކޮށްތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ، ފަޅުވެސް. ހަމަ އެްއވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ނެތް އިްއޒަ ވެގެންާދއިރު

އެކަން ކުެރވޭ މަންޒަރެްއ  ،ވީހިނދު ދިނުމަކީ ސަރުކާރެއްގެ ޒިންމާައކަށްގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަީޒފާ ހޯދައިރާއްޖޭ
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 ހިފާ ބަޔަކަށް ރަށްރަށް ބައިއަތު ފެންނަނީ ސަރުކާރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަބަދުެވްސ މި

ނޑަމުންމަރަށް އަނެްއާކވެސް ހަމަ އަރާ ޖޫރިއެ ރަށް ،ސްޔަދީގެން ނުހެދުނު ކަމުގައި ވި   ،ުކޑަކުރަމުން ،ނާ ކަ

ދަނީ.  ފެންނަމުން މި  ދާ މަންޒަރު އިއްޒަތްތެރި ރައީސްފަރާތްތަކަށް ދީގެން ރަމުން ގޮސް އެ ރަށްރަށް އެމަދުކު

ނޑުމެން އެަބޖެހޭ ބޭރު ގެ ފަރާތްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގައި ރިސޯޓް ތަަރއްޤީކުަރންޏާ އަޅުގަ

ން. ސަރުކާރުެގ ާބރު ނުހިނގާ ގޮތަށް ހަމަ ކަންކަން ބަދަލުކުރަ ަތއް ކުެރވޭެނ އުސޫލަކުން މިއިންވެސްޓްމަންޓު

ނޑުމެން މާއިެވގެންިދޔަގޮތަށް ނިޒާމު ބައްޓަން ނުކުެރވޭނެށް ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭަގއި ތަރައްޤީއެްއވެސް މީހަކަ ކަށް ނައަުޅގަ

ދީފަިއވާ  އެަތއް ރަށެއް ކުްށޔަށް 100 ؛އުމުަގިއ. އެތައް ަބއިވަރު ޤަހެދިގެން ައންނަ މަންޒަރެއް މި  ނުފެނޭ ރިސޯޓެއް

 ގައި މިއާ އަހަރެއް. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފެށެނީ ދަނީ. އަނެއްކާވެސް މި މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި 

 ގެންދާނީ. މީގެ ކުރީށް ދިނުމުގައި ކަންތައް ުކރިއަށްގެ ރަށްރަށް ކުްއޔަނިއން ކަންނޭރުގައި ޓީވީ މޯލްިޑވްސް ފަހަ

ތެރެއަށް ަލއިގެްނ  ްއގެތަނެ ރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑޭ ިކޔާނުވަތަ ޓޫ، އާރު.ސީ އެމް. ޕީ..އޮތީ ެއމް ސަ މިއްފަހަރުގައި ގޮ 

ތް ަރށުގެ ފައިސާ ވަދެފަެއއް ނެ 70، 60އޮތީ. ސަރުކާރަްށ ވަންނަްނޖެހޭ ފައިސާގެ  ހުރިހާ ކަމެއް ޮގއްސަ މި  މި

އާ  ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން މި ރަށްރަށް ފަހަރު އާ ދައުލަތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެހެންވީމާ، އަެނއްާކެވސް މި

ނަޑއަ ގޮތަކަށް ކުްއޔަށް  ތަނަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން ސަރުކާރުން މި ޅަން ކަްނނޭގެ މިދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ކަ

ދަނީ.  ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮެތއް ަސރުކާރުން ހޯދަމުން މި ،ަފއިސާ ނުަވދެ އުޅުްއވަނީ. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އެ

ތަނަށް އަންނާނީ. އައިްސަސ މި ބިލު ފާސްވެގެންދާނީ.  ގޮތް ފެނުނީމާ، މި ބިލު އަނެއްާކވެސް އެނބުރި މިއެ

ރައްޔިތުންެގ  ،ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއެއް ުކރާނެ ކަމަކަށް ،ވެސް އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ޮއެވގެނެއް އެހެންވީމާ، މި ބިލަކީ

ނަޑކަށް ދެންނެވޭކަްށ ނެތް. މަޤްޞަދު ގޯސް.  ކަމެއް ަޓކައި ހުށަހެޅިެގން ހިނގާ ތަރައްޤީއަށް ކަުމގަެއްއ އަުޅގަ

ދާ  ތަނުން ފެންނަމުން މި ވިސްނުން ގޯސް. ކަންަތއްަތއް ހިނގާ އުސޫލު ޯގސް. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ވާލަނީ ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ަކނޑާފައި ެގއަށް ފޮނު 3މީހާ، އަނެއްކާެވސް ގެނެސް ހަމަ  މަންޒަރަކީ. އިހަށްދުވަހު ލީ

ދާއިރުަގއި ސަރުކާުރެގ ނިޔަތާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ކަންކަން މިހެން ހިނގަމުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، މި

ބުނަނީ ނުހެދޭ  ދަނީ. އަބަދުވެސް ސަރުކާރުން މި މުން މިދެމެދުަގިއ ސުވާލު މިއަދު އުފެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ

 ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ. މިއީ މި  ތަނުން މި ނުރުހޭ މީހާގެ ރަށޭ. އެއީ މި ހަމައެކަނި ނެގޭނީ. އް ނުނެގޭނޭފަޅުރަށެ

 ނޫން  ވަމުންދަނީ. މިތައް ޤައުމުގެ މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތް. ަރއީސަށް ވެސް ހަމަ އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ މިހެންކަން ކަންަތއް

އިޤްތިޞާދު  ،ކުރަން ބޭނުންވަންޏާއިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު ،ގޮތަކަށް ކަމެްއވާ މަންޒަރެްއ ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް

މިކަން ހަމައަކަށް  ގެންވެސް ނުނެގި، ނުހެދޭ މީހާގެ ރަށް ނެގި ކުރިއަުރވަން ބޭނުންވަޏާ ނުރުހޭ މީހާގެ ރަށް

 ދެްއވި ފުުރޞަތަށް.  ުޝކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އެޅިގެންދާނީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން ޒަތްތެރި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއް ބަރު. އަޅުގަ

 ފާއަށް. ޠަޞްމެންބަރު މުޙައްމަދު މު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން: ތިމަރަފުށީ

 މި ،ރަނގަޅުކޮށް  ،ިއޞްލާޙުކޮށް ،ށްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް،. ފަޅުރަށްތަާކ ބެހޭ ގާޫނނު އަލުން މުރާޖަޢާކޮ

ކުރެވިފައިާވ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ުކޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޓަކައި މިހާރު ފަރުމާ ފޮނުވުމަށް ންމަޖިލީހު

ނޑު ތާމެންބަރު ހުށަހަޅާފަ ނޑުމެންގެ ކާބަފައިން  .އްޒަތްތެރި ރައީސްއިދުުކރަން. އީއިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ  އަޅުގަ

ިމކަހަލަ މައުދަންތަކެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްަފއި  ،ަފއި ދިޔައީީކ ރަނާއި ަޖވާހިރާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫކޮށް

އި އުފެދުނު ނުލަފާ ރާއްޖޭގަ  އި އަިނޔާވެިރކަން. މިޔާަގނޑުމެން ކާަބއިިފން ދޫކޮށްފައިދިޔައީ ކަރުނަާއިއ ހިތާމަދިޔައީ އަޅު

ނޫން  ޔާކަނި ައނިޔާވެރިކަާމއި ހިތާމަވެިރންތަކެއްގެ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމައެ ތާރުޚްދުމުޚުއަނިާޔވެރި 

ނުޑމެންގެ ކާބަފައިން ދޫކޮ ރަށްތަކަކީ ށްފަިއ ނުދޭ. ދެން ހުރީ މި ފަޅުރަށްތައް. މި ފަޅުއެްއވެސް ެއއްެޗއް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ކާބަފައިން ކަ އަޅުަގނޑުމެން ޒަމާނުއްސުެރ ފެށިގެން އަޅު  މީހުންގެ ދިރިުއޅުން  އެ ،ހަދައި އިބޮއިގަ

 ،ދަނީ ލަތް. ިމއަދު މި ރަށްތައް މިސީްއޗަކީ މި ވައަުތގައި ޮއތް އެ ގެމީހުން ތަނަވަސްކުރުމަށް ޓަަކއި ހަމަެއކަނި އެ

ގަިއ އަތޮޅު  ނޫނިއްޔާ ރަށްތައް ަޙއްުޤވެގެްނވާ ފަރާތްތަކަށް އެްއވެސް އެްއޗެއް ނުލިބި. ތ. ،މި ރަށްތަކުގެ ވެރިފަރާތަށް

ތެރޭން ބައެްއ ފަޅުތަުކގަިއ ިވއްސަކަށް ރަްށ އެބަހުރި. ިމ  ގެ ފަޅު  4ތެރޭން، މީހުން އުޅޭ  ގެފަޅު  4ފަުޅ.  4އޮންނަނީ 

ޭއގެން ަރއްޔިަތކަށް ބޮުޑ ލާރިއެއް ވެްސ ނުލިބި މި  ގަިއ،ނޫނިއްާޔ ޖުމްލަ ސާޅީހަކަށް ރަށް އޮްތއިރު  ،ވިއްަސކަށް ރަށް

އްބައި ދަނީ އެ ދަނީ. މި ރަށްތައް ދޫކޮށްލައިގެން ލިބޭ ފައިސާެއއް މި ރާތްތަކަށް ދެމުން އެރަށްތައް ހަމަ ހިތުހުރިހާ ފަ

ނޑަށް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަށް، އަނެއްަބއި ކޮ ރަްޕޝަނަށް، އަނެއްބައި އަެނކަަކށް ދަނީ. ދާއިރު ރައްޔިތުން ތިބެނީ ބަ

ތަށް ސަރުކާރަށް މި ބިލު ގޮ ުނވާއެއްރުގައި ިދއުޅި މި ބިލު އަލުން ފަރުމާކޮށްގެން ައންނައި ،އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން 

ކަމަށް ވާނަމަ އެ ރަށްރަުށގެ  ދާރަމުންރިޒަމަށް ދޫކުދޫކޮށްލާއިރުަގއި ނޫނިްއޔާ ޓޫ ލާށޭ. މި ރަށްތަްއ ދެންއިނުވިއްކަ 

ނޑު ިއ ތެރޭގަ  ގެތަކު ފަޅު ،ދިޔައީމެން މި ރަށްތައް ބަލަހައްޓަމުންރަށްވެހިންނަށް މިއިން އެއްެޗއް ލިބެންޖޭހެނެ. އަޅުގަ

ދިޔައީ ސަރުކާުރގެ ެއްއވެްސ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި. ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން މަންފާއެއް ހުރި ރަށްތައް ބަލަހައްޓަމުން

ނުޑ އަުޑއަހައިފިން ދެންމެ ފުވަްއމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރަުކ ން ނޫން އެްއވެސް ކަމެްއ ކޮށްފަނެގު އެްއ ނެތް. އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ތާީއދުކުރަން. އޭގެ ބަދަލެއް  .ހާރަތަުކގެ ވާހަކަ. ރަނގަޅު ވާަހކަެއއްވިދާޅުެވއްޖެ އަތޮޅު ފި ެގ އަުޅގަ

 ލިބެން އެބަޖެހޭ. އަދި މިއަދާ  ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑަްށ ކޮންމެ ފިހާރައަކަށް ރަށެއްގެ ގޮތުަގއި، އަތޮޅު ފިހާރަިއގެ ަބދަލެއް

ލަތެއް. އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ސީދާނެ އެއްވެސް ވަތް އާމްދަނީ ހޯހަމައަށް ދިޔައިރު ވެސް ާރއްޖެތެރޭގައި ނެ
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މަގުމަތިެވއްޖެ.  ،ލުގައި ހާެކއް ތިބީ ބިކަގޮސް މުޅި ަރްއޔިތުންގެ ދަރިންތަ ށްރާއްޖެތެރޭ ހަކުރާއި އޭތިމީއްަޗށް، ތެލަ

ވަޒީާފގެ  ،ތިނެ ވާންޖެހޭނީ ރާއްޖެތެރޭގަިއ ކުރާނެ މަަސއްކަެތއް ނެތިގެން. އާމްދަނީ ހޯދާނެ މަސައްކަތެއް  މިހެން

ރާއްޖެތެރޭަގއި ހުރި މުދާތައް ވިްއކާފައި ގެނެސް ހުރިހާ  ގެމީހުން ބިކަެވގެންދާތީވެ. ައޅުަގނޑުމެން  ފުރުޞަތެއް ނެތި އެ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ފައިސާެއއް މި ކަމަށް ވިސްނަން. ައޅުަގނޑުމެްނ  އަޅަނީ މާލެއަްށ. މީ ޙައްޤު ގޮެތއް ނޫން. އަުޅގަ

އޮތީ މާލެ އެކަނި  ން ކުރާހާ މަސައްކަތް ގެނެްސގެން ވޭތުެވދިޔަ ފަންސާހަކަށް އަހަރު ވަންދެކަށް މިރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތު

ނޑުމެން ރާއްޖެތެރޭ ރަ ންސާހަކަށް އަހަރު މީގެ ފަ ؛އްިޔތުން ތިބީ ހަމަ ކުރީ ޒަމާނުތަރައްޤީކޮށްފަ. އަދިވެސް ައުޅގަ

ނޑުމެން މިލުަގއި ތިބީ. އެްއވެސް ކަހަލަ ތަރައްޤީ ހާ ކުރީަގއި ތިބި  21ކަީނ އްދަ އެއް ތަހުޒީބެއް ލިބިފަެއއް ނެތް. ައޅުގަ

 ނަރުދަމާ ލާ ވާހަކަ. ކޮްނކަމެއްތޯ ކުެރވިފައި އޮތީ؟  ވަނަ ޤަރުނުގައި ފެާނއި ކަރަްނޓާއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  75ުދގެ ގަާވއި ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގައްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ،ންގޮތުގެ ަމތީ ވާއެ މާއްދާގެ )ށ(ގައި  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން

( ނޫނުގާބެހޭ  ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅުރަށްރަށާ) 98/20ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން.  3ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ށް އިއަ

ށް އިޞްލާޙު ( އަނޫނުގާއެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ) 2009/5ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{6.3}

 2015 ބަރުންނޮވެ 10ތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ގޮ ގެނައުުމގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ުކޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ  ،ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީެގ ނައިބު މުަޤްއރިރު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތުއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މިރު. އިޢާ

 

 ރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މިޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ަލ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ޖުމު ށް( އަނޫނުގާެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ) 2009/5ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއް

ިމ  ،ކަމަކު ަމއްޗަްށ މި ބިލު އެކުެލވިފަިއވީ މާއްދާގެ 36 ށް ެއކުލެވިފަިއވާ އިޞްލާޙެްއ.މާއްދާެއްއގެ މަްއޗަ 36

ގުޅޭ އެންމެހައި އިޞްލާޙުަތްއ  ްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާނޫނުގެ މާއްދަތަކަގާެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ  ބިލުގައި

ސާކުރިއިރުގައި މި ބިލު އިޤްތިޞާދީން ކޮމިޓީން ދިރާ ،މި އިޞްލާޙު ؛ނެ. އަދި މި އިޞްލާޙުތައް ދިރާސާބަޔާންެވގެންވާ

ގުޅުންހުރި އެިކއެކި މުައއްސަސާަތކުން  ވާ ކަންަތއްތަކާިއ އަދި މިކަމާމަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެންބަުރން ފާހަގަކުރަްއވާފައި 

އެަކންކަމުގެ ތެރޭން މި ބިލަށް ގެނެވޭނެ އިޞްލާޙުަތއް މި ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާނެ ވާހަަކ  ،މިކަމުގެ ޚިޔާލު ހޯދައި
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ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  86ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،ން. އެހެންކަމުންވެސް ދަންނަވަ

 ތަޅުމުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި މި ބިލު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އަޅުަގނޑު ހުަށހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އިްޤތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެން

ވަގުުތ މި ކޮމިީޓ  ގަިޑިއރުގެ ބަހުސް 1ނައިބު މުޤައްރިރަށާިއ ިއއްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ނަޑއެޅިފައި  ކުންތު. ސި 29 ޓުމިނެ 14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ  59ޓު މިނެ 28ވަނީ. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ރިޕޯޓަށް ކަ

ޓު. ވަކި މިނެ 3ކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސި 18ޓު މިނެ 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  15ޓު މިނެ 7ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

ލާ ނިމުނީ. ޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ބަހުސްގެ މަރުޙަމިނެ 3ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އި 

ަގވާއިުދގެ  ،ުނާވތީ. އެހެންކަމުންެމންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިންމާލީ އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި

ާރގެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއި ،ންގޮުތގެ ަމތީ އެ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ ވާ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  75

( ނޫނުގާއެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ) 2009/5ޫނނު ނަންބަރު ގާ ،މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާމޫސާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން.  3ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލގެ އަ

އޭިޝއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިްނވެސްޓްމެންޓުގެ ބޭންުކގެ މެންބަރަަކްށ  ،6.4މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ -{6.4}

 10ތުެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ގޮ ބެހޭ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ވުމާ ދިވެހިރާއްޖެ

ަގއި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ުނވޭ. މި  2015 ބަރުންނޮވެ

އިްއޒަތްތެރި  ުކޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ،ީޓގެ ނައިބު މުޤައްރިރުރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމި

 ން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމިރު. އިޢާ މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

 ފްރާްސޓްރަކްޗަރ އިްނވެސްޓްމެންޓްން އިންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އޭޝިއަ

 މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވާފައި ،ގޮތުން ބިލެއް ހުށަހެޅި ބެހޭ ބޭންކުގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިާރއްޖެވުމާ

 މިދެންނެވި . އެހެންއިވެސް މިހާތަނަށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ނުކުރާހާ އުފާވެރި މަސައްކަެތއްގެ ގޮތުގަ  ވަނީ ހަމަގައިމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް  ،ހުށަހަޅަމުން ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭބަޖެޓް  މިއަުދގެ ،ކަމަކީ

އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަން ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު  ،އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި

ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  ،މުން، މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުަގއި ކޮމިޓީގެ ވަކި މެންބަރެއް ނޫންކަމަށް. އެހެންކަ ބިލެއް

ނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންކަމުން، މިއަދު ރައްޔިތުންެގ  ވަރަށް ޝައުޤުވެިރކަމާެއކު މަސައްކަތްކޮށްަފއިާވކަން އަުޅގަ
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ޓަރު ވިދާުޅވެފަިއވާ ގޮތަްށ މިއަދުން މިއަދަށް މި ބިލު މަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅަމުން ފިނޭންސް މިނިސް

ނުޑމެންގެ އެންމެހައި ަރއްޔިުތންނަށް މިކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބޭނޭ ގޮތަށް މިކަން  ،ފާސްކޮށްދެއްަވއި އަުޅގަ

 ކަމެއް  އަދި ދެކޭނެ ،ެވސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގަޫބލުކޮށް ވެގެންިދއުމަކީ ހަމަަގއިމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ވީހާެވްސ  ،ވާތީވެ މި ބިލު ވީހާެވސް އަވަހަކަށް ފާސްކޮށް  ކަމަށް

ނޑު ވެސް ދެކޭ ުއއްމީދަކަށްއަވަހަކަށް ލިބޭނޭ ގޮތެްއގެ މަތީ މި ބިލު  ،ވާތީވެ  ން ކަންތައްތައް ެވގެންދިއުަމކީ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަަޅން. ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ަރއްޔިތު  ންެގ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އިޤް 

ކަމާއެުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ިމއަދު ނައިބު މުޤައްރިރަށާިއ ިއއްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރި 

ނޑުމެން އެކަމުެގ  ،ބިލު އެ ކޮމިޓީން ނިންމަވައި ތަޅުމަށް ފޮނުއްަވއި  4ތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ުދވަހެއް. މިއީ އިޤް އަުޅގަ

އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންނިންމުމުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ިމ ގެންދަނީ. މި ކޮމިީޓ ރިޕޯަޓށް އެްއ ަގޑިއިުރގެ ބަހުސް 

ނޑަ  ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ  29މިނެޓު  14ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  59މިނެޓު  28ވަނީ. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  އެޅިފައިކަ

މިނެޓު. ވަިކ  3ސިކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ޕާޓީއަށް 

ލަން. އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު ިމނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 3 ނަށްޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 މިރަށް. ޢާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

ހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް މާލީ ތަނަވަސްކަން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަުދގެ ސަުރާކރުން ދިވެ

ގެންދަވާ ބުރަ ްއވުމަށް ޓަކައި ކޮށްދެއްވަމުން ދެގެ ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިލޯނު ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި

ނުޑ ަވރަށް އިޚުލާޞްތެރި ުލގަިއ ހާޝުކުރު ދަންނަވަން. އަިދ ޝުކުރުދަންނަވާ  އެކު  ކަމާމަސައްކަތަށް އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ މީހުންގެ  އަޅުަގނުޑމެންގެ މި ،ރާއްޖޭގެ އިްނފްލޭޝަން ރޭޓާއި ައޅުަގނޑުމެންގެ މި، ނޑު ދަންނަވާނީއަޅުގަ 

ނޑުމެން ކޮންމެހެންމާލީ ތަނަވަސްކަން ބާރު ސްޕީޑުަގއި ގެންދަން ބޭނުން ކަމަށް  ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ ވަންޏާ އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ މީެގ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް  ދިއުްނ.ގޮތްތަކެއް ަކނަޑއެިޅގެންލޯނު ލިބޭނެ ފަސޭހަ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޭއގެ ޙަޤީޤީ  ،ވެގެންދާ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީަނގާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންްކކްރަޕްޓު ލޯނު  ،ދަންނަވައިލާފަިއވާނެ ައޅުގަ

ތަ ދޯނިފަހަރު ނުވަ ،ހެދުމަށް ނަާގ ލޯނުަގއި ލޯނު ނަގަިއގެން ގެދޮރު 11.5ކުރާއިުރގައި %ލްިކއުލޭޓުމާނައިގައި ކަ

ނޑުމެން އަހަރުުދވަހަށް  15އަހަރުދުވަހަށް ނުވަތަ  10ބަނގުރޫޓުެވގެންދަނީ  ބަނުމަށް ވެސް ނަގާ ލޯނުގައި އަޅުގަ
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ވުެރ  އަށް 100ވެސް އޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްކަްނޖެހޭ އަދަދު  ގެ ބަދަލުގައި ހަމަަގއިމު 11.5ލީމާ %އިބަހަ

ންނަ ގޮްތ. ކަމުގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކަްށ ކުރެވޭ. މިއީ މިކަން ރޭވިފައި އޮދާކަން ފާހަގައިތުުރވެެގން މައްޗަށް ޕަސަންޓު

ނުވަތަ ެއ  ،އެ ިވޔަފާރި ބަނގުރޫޓުވެ ،ނަމަ ވެސް ލޯނު ނުދެއްކިއްޖެ ހުރެ ދިމާވާ ކުޑަުކޑަ ސަބަބަކާ ،ދިމާވަނީ

އެ ، ނީ. އެހެންވީމާވަތި ކަންތަްއތަކެއް މިކަހަލަ ދަ ،އަިދ އެ ެގއެއް ވެސް ބޭންކަށް ނެގި ،ދޯންޏެއް ބޭންކަށް ނެގި

ޚާއްަޞކޮށް ވިޔަފާރި ނޫން އެހެން  ؛ކަންކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނު

 ން ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއްއޮތީ ސަރުކާރު ނުވަތަ ވިޔަފާިރ ކަންތައްތަކަށް ވެސް ނަގާ ލޯނުގައި މިހާރު އެ ،ބޭނުންތަކަށް

އެއް ދޭނެކަުމގެ އިޢުލާން ވްިރންތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ސަުރކާރުން ސޮ ހޯދާ ފަރާވުރެ ަދށްކޮށް ލޯނު އަށް 4. %ދެއްވާފަ

ނޑު ދަންނަވައިެލވޭތޯ މަސަްއކަތް މި  ގެދޮރު  ،ކުރާ ވާަހކަައކީ މިއަދު ވެސް ކުރެިވގެން ެއ ދިޔައީ. އަުޅގަ

ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑު  ،ކަށްއަ ންމެ ބޮޑު އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރއެޮއޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ވާހަކަ.  މާރާތްކުރުމާއިއި

ނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމު ކަމަށް  ެވސް ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކުރެޭވ އެންމެ ބޮޑު ބިނާއެއް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢަކަށް އަުޅގަ

ނުޑމެ، ދެ ސިނާޢަތު އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ އޮތީ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ންނަށް އެބަ ތަންކޮޅެއް ުލިއ މިކަމުަގއި އަުޅގަ

މިފަދަ ބޭންކުތަުކެގ ، ވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާކަމަށް ިދެވހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަިއ ރަްއޔިތުން  ގޮތްތަެކއް ވާންޖެހޭ

 ލުއިފަސޭހަ އިެވސް މިކަމުގަ  ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަަގއިމު ،މެންބަރު ޤައުމަކަށް މި ދިވެިހރާއްޖެ ެވގެން

މި ދެންނެވި ، އް ުލއި ގޮަތކަށް ޯލނު ލިބިގެންުނވަަތ ތަންކޮޅެ ،ބޭންކު ތަންޮކޅެްއ އިންޓްރަސްޓް ުކޑަ ؛ގޮތްތަެކއް

އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ  ؛ުނވަތަ އެކަން ،އިމުުކރެވިގެން ުނވަތަ އެ ޚިދުމަްތތައް ލިބޭޤާލަތްތަްއ ސީކަހަލަ ވަ

ްށ ރައްޔިތުންތަެކއް ތިބީތީވެ ެއކަމަށް ސަރުާކރުން ކުރައްވާ މަަސއްކަތަ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާުރކުރާ ެއތައް ބަިއވަރު

ދަންނަވައި ައދިވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ވީހާވެސް ލުއި ގޮތަކަްށ ތިރާމާ އެްއކޮށް ޝުކުރުއަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޙް

 ރިްއޔާ. އެކަން ކޮށްެދވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދެްއވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދޭ ކަމެކޭ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 3ގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 75ގަާވއިުދގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، 

 ން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީއެ މާއްދާގެ )ށ(  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން

މެންބަރަކަށް ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޭއޝިޔަން އިްނފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އިންެވސްްޓމަންޓް ބޭންކުގެ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ވޯޓަށް އެުހމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް  7 ން އިްއވަން. ެއޖެންޑާ އައިޓަމުޔުބެހޭ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކި ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާ

 . عليكموالس الم ގަިއ.  1:30ން މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދާނީ އެހުން. މި އައިޓަމުގެ ދަށު

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:44ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
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 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު؛ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ، 7 މުކަމަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަ ގެންދަން ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް ކުިރއަށް މި. عليكمالس الم 

މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(.  ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ

އަރުވަން. ބަެއްއ ދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލަ .ލަންތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާއިްއޒަ

ގެންފަިއ ކާަޑކީ އެއީ މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއަށް ވަދެަވޑައި  ާއއްމުކޮށް  ؛މެންބަރުން ކާުޑ ބޭނުންކުރަްއވާ އިްއޒަތްތެރި

އަނެއްހެން ކާޑު ޖައްސަވާ ގޮަތށް މި އޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީއަށް. ވޯޓަށް ެއކަނި އޮންަނ ގޮތަކަްށ ނޫން ހަމަޖެހިފައި 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ވިލިމާލޭ ،މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ންނަނީ. ވޯޓަށް ދަންނަވައިާލނަންއޮ

ނުޑގަ) 78/69ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މެންބަރު އަޙްމަދު ނި  އި ދުްއވާ ކަ

ވި ގޮތަށް ނިންމެށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ( އަބެހޭ ގާނޫނު އުޅަނދުތައް ދުްއވުމާ

 ދެްއވުން އެދެން.ށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަ ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 55ންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރ59ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 2ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރުކާުރގެ ފަރާތުން، އެހެންކަުމން، ސަ .55ލަ؛ . ޖުމ28ިވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ55ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 78/69ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ވިލިމާލޭ

ނުޑގަ ) ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ( އަ ބެހޭ ގާނޫނު ވުމާއި ދުއްވާ ުއޅަނދުތައް ދުއްކަ

 ގަިއ ބައިވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ނިންމެވި ގޮތަށް ވޯޓު 

 ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ،ދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާަނން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ( އަބެހޭ ގާނޫނު ރަށްރަށާދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަޅު) 98/20ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނިންމެވި ގޮތަށް ކަމަށް ނިންމަވަިއ އެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރަްއވަިއ  ބިލު ފާސްކުރެްއވުމަށް ފެނިަވޑައިުނގަންނަވާ

 ދެްއވުން އެދެން. ޓުމެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯ ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   57     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 57. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 1ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ަގއްދޫ 57ލަ؛ . ޖުމ29ުދު؛ . ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދ57ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އްޖޭެގ ދިވެހިރާ ) 98/20ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ

ކަމަށް ނިންމަވައި ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިުލ ފާސްކުރެއްވުމަށް ފެނިވަަޑިއނުގަންނަވާ ( އަ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ ގާނޫނު

އެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ޯވޓުގައި ަބއިވެިރަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ޔާްތ ނިމުމަކަށް އަީއކަމުގަިއ ހަބިުލގެ  ހުގެ ިނާޒމުގެ ތެރެއިންފާސްވެއްޖެ. ިމގޮތަށް ފާސްުވމާ ގުޅިގެން މަޖިލީ

 ށްފަުހ(ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލު. ަދންނަވައިލާނަން. ހުޅުހެންވޭރު  ގެ އޮތީ ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނުގެ އިޞްލާޙު ދެން ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން މި

ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ) 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު 

ށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި ( އަގާނޫނު

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 55    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ނުވޭ. ސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 3. ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 55އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، 55ލަ؛ . ޖުމ28ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ55ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ެއއްގަުމ ) 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަ

ގޮތަްށ މަޖިލީހުން  ްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވިއ ނިންމެވި( އަދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު

ވަނަ ާމއްދާގެ )މ(ގެ ދަށުން ބިލު އަނބުރާ  85މިގޮތަްށ ފާސްނުުވމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ  ފާހެއްނުވި.

 ށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާލަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ވޯޓަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ެއ ވޯޓަށް ދަންނަވާނަން. ުހޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ، އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލ ( އަދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނުއެްއގަމު ) 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ
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އަށް ފޮނުވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި ގެ )މ(ގެ ދަށުން އަނބުރާ ކޮމިޓީވަނަ މާއްދާ 85ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް.       ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 53. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 58މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، 55ލަ؛ . ޖުމ28ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ55ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ެއއްގަުމ ) 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޅުއްވާފަިއވާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަ

ވަނަ މާއްދާގެ )މ(ެގ  85ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ( އަދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު
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ކަމުަގއި  އަށް ފޮނުިވއްޖެްއޖެ. މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީއަށް ޮފނުވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެދަށުން އަނބުރާ ކޮމިޓީ

ނަޑއަޅަން.   ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނަން. ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ވަނަ ވޯޓު އަިދ އެންމެ 5މިއަދުގެ 

ބޭންުކެގ  ރާސްޓްރަްކޗަރ އިންވެސްޓުމަންޓްޭއޝިއަން އިންފް ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޚަލީލްهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިއް 

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުެރއްވުމާ މެުދ  ،ުވމާ ބެހޭ ބިލުދިވެހިރާއްޖެ މެންބަރަކަށް 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޚަލީލް.هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން 

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ކު ވި މެންބަރަވޯޓުދެއް. ނުފެންނަ ކަމަށް 57. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ރަކު ނެތްވޯޓުދެްއވި މެންބަންނުވާ ކަމަށް ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނު ނެތް.

. އެހެްނކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 57ލަ؛ . ޖުމ29ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  ވުމަށް. ފާސ57ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރާސްޓްރަްކޗަރ އޭިޝއަން އިންފް ،ިއވާހުށަހަޅުއްވާފަ ޚަލީލްهللا ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

މާ ބެހޭ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮަތްށ ވުދިވެހިރާއްޖެ ެމންބަރަކަށް ބޭންުކގެ  އިންވެސްޓުމަންޓް

 ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވަަޑއިގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮންނާނީ އެއް ނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާދަން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް 
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