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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާތްހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހައަ ވަނަ 2016

 ުދވަސް( )ހޯމަ 2016ބަރު ނޮެވން 14

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .ول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رسالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  27ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/7އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

އިން ފެުށިގެން ދައުލަުތެގ  2:30ންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މެންދުރުފަހު މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވު -4.1

 . 1ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި 
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 މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު.، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު  -5.1

)ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންަތކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުެގ  94/6ނަންބަރު 

)ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު(  94/6ނު ނަންބަރު ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ގާނޫ 

 އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިލު.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު  -5.2

އިޖުރާއަތުެގ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލުގެ ފުަރތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ގާނޫނު  )ޖިނާޢީ 2016/12ނަންބަރު 

 )ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. 2016/12ނަންބަރު 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ އަހަރަުށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓް. ބަޖެޓަުށް ފެުށުމުގެ ކުރިން މިއަދު ޯވޓަކަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް.  2017 -6.1

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ބަހުސް ކުރިއަުށްގެންިދއުމުަށް  2017އަޅުގަނޑު ޯވޓަކަުށް ދަންނަަވިއލާނީ، 

އާ ހަމައަުށް ކުރިއަުްށގެންދިއުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ 11:00ން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު  މި ރޭ ޓަކައި ހުސްަވގުތަުށް ވެސް ތަންދެމު

މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކާ މެދު ވޯޓު ދެއްވުމަުށް؛ މިގޮތަުށް ދަންަނވައިލާނީ. ވޯޓު ރަނގަބީލު 

މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީތަކަުށް އައި ބަެއއް ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު ހުޅަނގުކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން. ިއމްތިޔާޒު 

ޒޫގު ޙްމަދު މަރުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ފެލިދޫގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މުޙައްމަދު ފަލާޙް

ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ެގ ޕާލިމެއެމް.ޑީ.ޕީހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން 

ންޓްރީ ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ  2016 ބަރުޮނވެން 8އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން  ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް
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ޕެޓިޝަން ން ެއކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގެ ބަދަލުގައި އެ މުޙައްމަދު ފަލާޙްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ މާފަންނު ހުޅަނގުކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

ެގ އެމް.ޑީ.ޕީހަމަޖައްސަވައިދެްއުވން އެދިވަަޑއިގެން އިބްރާހީމް ނަޞީރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މުލަކުކޮމިޓީއަުށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  107ގެ ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުޕާލިމެ

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެގޮތުގެ މަތީ

ވަަނ  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2016 ބަރުނޮެވން 8އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

މާފަންނު ކޮމިޓީަގއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އިޖްތިމާޢީ  ން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން.ަގއިވާ ގޮުތގެ ަމތީ މާއްދާގެ )ހ(

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  މުލަކުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް މުޙައްމަދު ފަލާޙްދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ހުޅަނގު

ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ގެ ާޕލިމެއެމް.ޑީ.ޕީވައިދެްއވުން ެއދިވަަޑއިގެން ހަމަޖައްސައިބްރާހީމް ނަޞީރު މެންބަރު 

ން މަޖިލީހުގަިއ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮުތގެ މަތީ 107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 ބަރު ނޮވެން 8.ެއމް.އެސްައކުން ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސްހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެ

ން ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 107ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަުމން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުޅުދޫކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އިޤްތިޞާދީ  އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.

ޙްމަދު އައިލްހާމް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދަނގެތީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ޙައްމަދު ޝާހިދުމު

ްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ގެ ޕާލިމެޕީ.ޕީ.އެމްހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން 

ންޓްރީ ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީވަނަ މާއްދާގެ )ހ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ  2016 ބަރުޮނވެން 8ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

އިޤްތިޞާދީ  ކަން އެގޮތަުްށ ިއޢުލާންކުރަން.ން އެަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޮނަދޫކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ 

ެގ ޕީ.ޕީ.އެމްގެން ހަމަޖައްސަވައިެދއްުވން އެދިވަަޑއިޙްމަދު އަهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތިނަދޫ ދެކުނު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  107ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޕާލިމެ

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެގޮތުގެ މަތީ

ވަަނ  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2016 ބަރުންނޮވެ  8އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ތިނަދޫ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ އިޤްތިޞާދީ  ން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން.މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތީ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  މަަޑވެލިބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް  ގެޙިލްމީهللا ސަޢުދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުތުރު 

ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ގެ ޕާލިމެޕީ.ޕީ.އެމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ އެދިވަަޑއިގެން މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު މެންބަރު 

ން މަޖިލީހުގަިއ ުތގެ މަތީވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮ 107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 
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 ބަރު ނޮވެން 8ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.ެއމް.އެސްައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެ

ން ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 107ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަުމން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަހިބަދޫކޮމިީޓގައި ހިެމނިވަަޑއިގަންަނވާ މާލިއްޔަތު  ުށް އިޢުލާންކުރަްނ.އެކަން ެއގޮތަ

ސަޢުދު ޙުސައިން ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ވިލިނގިލީ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީއަުށް  އަޙްމަދު ޠާރިޤްގެ

ްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މެގެ ޕާލިޕީ.ޕީ.އެމްހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން 

ންޓްރީ ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ ގައި އަން 2016 ބަރުޮނވެން 8ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

މާލިއްޔަތު  ން ެއކަން ެއގޮތަުްށ އިޢުލާންކުރަން.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށްޙުސައިން ޝަހުދީދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ހަނިމާދޫކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ 

ެގ ޕީ.ޕީ.އެމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ އެދިަވޑަިއގެން އިބްރާހީމް ފަލާޙް ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު  އިނގުަރއިދޫ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  107ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޕާލިމެ

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެގޮތުގެ މަތީ

ވަަނ  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2016 ބަރުނޮެވން 8އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ފޭދޫ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  މާލިއްޔަތު ން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ

ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ގެމަނަފުުށީގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަުށް އިބްރާހީމްދީދީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ންޓްރީ ގްރޫޕުން ިސޓީ ފޮނުއްވާގެ ޕާލިމެޕީ.ޕީ.ެއމްހަމަޖައްސަވަިއދެއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޖަމީލް ޢުޘްމާން 

ން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީ 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން،  2016 ބަރުޮނވެން 8ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން ޕާލިމެ

 ން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ  ރައްޔިތުންގެ

ގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހިންނަވަރުކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މާލިއްޔަތު 

ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  ދާއިރާގެ އަލިުފުށީބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް 

 107ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ެގ ޕާިލމެއެމް.ޑީ.ޕީއެދިަވޑަިއގެން 

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީ

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  2016 ބަރުނޮވެން 8އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.ެއސްައކުން 

ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަްނ  )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ން އެކަން އެގޮަތުށް އިޢުލާންކުރަން.ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 107

ކަމަުށް. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެސް ކާޑުޮކުޅތައް ެޗކުކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ަހނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. ވޯޓަުށް 

 ދަންނަވައިލާނަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓަަކއި ުހސްަވގުތަުށް ވެްސ ތަންދެމުން ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ބަހުސް ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް  2017

އާ ހަމައަުށް ކުރިއަުްށގެންދިއުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ 11:00މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު  މި ރޭ 

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 30    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 10    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   40     އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ

 21      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 40        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 30ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 41އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 10

އެހެންކަމުން، މި ހުުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  .40. ޖުމްލަ؛ 21؛ . ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދ40ުއަދަދު؛ 

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް.  2017ގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަުްށގެްނދިއުމަުށް އަުޅގަނޑު މި ކުރިަމތިލަނީ. 6.1

 އަުށް ުފރުޞަތުއަރުވަން.هللاއީވާ ޢަބްދު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ވޯޓާ ގުޅިގެން މާދަމާގެ ބަހުސަުށް ކަނޑައަޅާފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުމީ، މި ނެގި 

ވީޯތޭއ؟ ނޫނީ މާދަން ވެސް ހަމަ ބަޖެޓަުށް އޮންނާނެތޯއޭ އަޅުގަނުޑމެން ކުރިން ޝެޑިއުލްކުރި އޮތް ޝެޑިއުލް ކެންސަލް

 ގޮތަުށް؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްެގ ތެރެިއން އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ކުރުްނ 

ެއއްެސީވ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަުށް ުމހިއްމު ވާހަކަެއއް އެއްެސވީމަ އެއަުށް ަޖވާބުދިނުން އެންމެ  މަނާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ

ރަނގަޅު ކަމަުށް ދެން އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރާތީާއ ެއއްޮކުށް ދަންނަވައިލާނަން. ބަޖެޓު ބަހުސަުށް ކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ 

ބަހުސް ކުރިއަުށްގެންދާނެ ވާަހކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  ޖުމުލަ ދެ ދުވަސް. އެހެންވީާމ، ޖުމުލަ ދެ ދުވަހު ބަޖެޓް

މަޢުލޫމާތަުށްޓަކައި ދަންނަވަން. ބަޖެޓް ބަހުސަުށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއި މި ވަނީ ާއއްމު ޮކމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން ކޮންމެ 

މިނެޓުގެ ފުރުޞަެތއް.  15ެއއީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ވެސް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ފުރުޞަތިއެރުވޭނީ އެއް ފުރުޞަތު.

އަދި ދެވަނަ މަރުޙަލާގައި ަބޖެޓް ރިޕޯޓް ލިބުމަުށްފަހު ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ވެސް އެއް ފުރުޞަުތ 

މިނެޓުގެ ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ. އެހެންވީާމ، އެގޮުތގެ މަތީން އަޅުގަނުޑ  7ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. އެ ފުރުޞަތުގައި 

އަދުގެ ފުރަތަމަ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަުށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިހާރު މި

هللا )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ރިފާޢަުށް.

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

 ،ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތަުށް ލަާފކުރާ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި 2017ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ނެ އަދި ބަޖެޓު ލެވޭބަލައިއެީކގައި މި ބަޖެުޓ  ކަމާރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ުފރިހަމަ އަދި ހަމައެާއއެުކ ދިވެހި ހުިރހާ

ުކ ދިރާސާކޮުށްލެވޭނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮުށްދެްއވީތީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މުނައްވަރަުށް ަވރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެ

ެދއްވި ކަމަުށް ޓަކަިއ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޮނުވައިއެާއއެކު މިފަދަ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ 

އެކު  މިކް ކައުންސިުލގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއަދި އިކޮނޮ ހޫރިއްާޔއަުާށއިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމް
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އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިކަމުގަިއ ވިޔަސް ބަޖެޓުގެ ކޮްނމެ ދިމާލަކަުށް ބަލައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން

ރުން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ ތަރައްޤީ. މިފަދަ ބަޖެޓެްއ މީދު. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެންނަނީ ކުރިއެފެންނަނީ އުއް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފަހުގެ ތާރީޚެްއގައި ފުރަތަމަ  ،ތައްޔާރުކޮުށްަފއިާވއިރުަގއި ީމަގއި އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ ކަމަކީ

މީދު. މިއީ މެންނަުށް އޮތް އުއްިމއީ އަުޅގަނޑު ފަހަރަުށް ފާސްކުރެވިގެންދާނެ އަރަނި ބަޖެޓަކަުށް މި ބަޖެޓު ވެގެންދާކަން. 

ލާއިރުަގިއ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަްނކޮޅުތަކަުށް ވެސް ތަަރއްޤީެގ މި ބަޖެޓަުށް ބަލައިއަޅުގަނޑުމެން އުާފވެރިކަން. 

 އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގައި ،ކަަމކީ ެއއާެއކު އަުޅަގނޑު އެންމެ އުފާކުރާ އެއްހަމަމަޝްރޫޢުތައް ލިޔެވިފަިއވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ. 

ކުރާނެ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި ޔާ ގެ އަލުން އިމާރާތްނަމަކަުށް ކި  ބޮލަުށް ެވއްޓެމުްނދާ "ފީރޯޒް ލޮޖު" ވީރާނާެވގެން

ތަނުގައި  ނުން ވެސް ވަރަުށް އުފާކުރާނެ ކަމެއް. އެގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ހަމަ ޔަޤީއޮތްކަން އެއީ އަޅުގަނޑާއި ައުޅގަނޑު 

ތަނަވަސްެވގެންދާނެ. ކައިރި ދިޔުމަކީ ވަރަުށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޒުވާނުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ގެން ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް އެޅި 

ލޫމާތު ހޯދަން ވެސް ފަސޭހަވާނެ. ހަމައެާއއެީކަގއި ޖެހިގެން ހުރި ގެތަކަުށް ަގއި ހުރެއްޖެ ކަމަުްށ ވަންޏާ މަޢުއްދުސަރަހަ

ތަނުަގއި ހުރި ސިމެންތިތައް ނެއްޓިގެން ޖެހިގެން ހުރި ދަނީ އެ ވަރަުށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ. މިއަދު އެ

ތަޅަމުންދާއިރުގައި  ތަން އުާފކުރާނަން އެ އަުޅގަނޑު ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާގޭޭގެގއަުށް ގެއްލުން ލިބެމުން. ހަމައެއާެއކީަގއި 

ވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އަިދ  ތެޔޮވަަޅަކުށްހަމަ އްދުން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނު ތެޔޮވަޅު އަުޅގަނޑުމެން ސަރަހަފެނު އެތަނުން

މީުދ ެވސް ުއއްލިބޭނެ އުފާވެރިކަމެްއކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮުށްލަން. ހަމައެއާެއކު ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ 

ދަނީ ހެންވޭރުކޮޅަުށް ބުރެއް ޖަހާލަންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ  ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާ. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އުއްމީދީ ގެ މަސައްކަތް ވަރަުށް ާބރަުށް ކުރިއަުށްދާ މަންޒަރު. އާއި ހުޅުމާލެ ގުުޅވައިދޭ ބްރިޖުލެމާ

ގުޅީފަުޅ، އޭިރާއގައި ދެން ހުރި ރަުށްތައް؛  މީދު، ގްރޭޓަރ މާލެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެން އޮތް ުއއްދަބަޖެޓުން މި ފެނިގެން

ހޭ ދިރާސާތަްއ ގުުޅވާލުމަުށް ޓަކައި ސަުރކާުރން އެ ވިސްނުން ގެްނގުުޅއްާވކަން. އެއާ ބެ ތިލަފުުށި، ވިލިގިނލި އަދި މާލެ 

ކުރުމަުށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ފައިސާ އެކަުަށއަޅުްއަވއި އެަކން މި ބަޖެޓުން މި އޮތީ ޔަޤީންކޮުށްދީފަ. އެހެންވީމާ، 

ސަރުކާރުން މި ފެންނަނީ. މިއަދުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުއއްމީދު ޙަޤީޤަތަކަުށް ވާތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ފުރިހަމަ އިޤްތިޞާދީ ިސޔާސަތާ ެއކީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިައދު މި ފެންނަނީ އުޖާލާކަން. 

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ކުރިއެރުމާއި ތަމައްުދން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބަޖެޓުން މި ފެންނަނީ މިކަމުަށް 

އޮތް ޔަޤީންކަން. ހަމައެާއއިެއުކ އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލަން ިމ ބަޖެޓުގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ުނތަނަވަސްާވ ކަންތަްއ ެވސް 

ހުރިކަން ހަމަ އެއީ ފާހަގަކޮުށްަލންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑަކަުްށ ވެސް އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫން ދިވެހިން އަތުން ެއއަރޕޯޓްެގ 

ޑޮލަރުގެ ޗާޖެއް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑަކަުށް ެވސް އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  25އި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޓެކްްސގެ ގޮުތގަ 

އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން، ަސރުކާރުން އެކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި، ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ައތުން މި ފައިސާ ނުނެގޭނެ 

ންދައާއި އެންސްާޕގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ވިސްނުމަކަުށް އެކަން ކުިރއަުށްެގންދަވާނެ ކަމަުށް. ހަމައެއާއިެއކު އާސަ
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ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެމުންދާ ފަސޭހަތައް އަދިވެސް އިތުރަުށް ފުިރހަމަކޮުށްދެވިގެންދާނެ ގޮތަކަުށް މިބަޖެޓު ނިމިގެން އަންނައިރު 

ރުންތަކެއް މިއަދު ލިބެމުން އޮތުން އެއީ ވަރަުށް ބޮޑު ުއއްީމދެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޞިއްީޙ ނިޒާމަުށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކުރިއެ

އަންނައިރުަގއި އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ަކއިރި މުސްތަޤުބަލުަގިއ ހުޅުމާލޭގައި އެ ހުުޅވިގެންދާ 

ުށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ފުރިހަމަެވގެންދާ ވަރަކަުށް، އަދި ހަމައެއާިއއެކު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް އިތުރަ

ފުރިހަމަވެގެންދާ ވަރަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރާއްޖެއިން ޭބރުން ބޭސްފަރުވާއަުށް ސަލާންޖަހަންޖެހޭ މިންވަރު، ނުވަތަ 

ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަެވގެންދާނެ. އެާއއިެއކު އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން، އެންސްާޕގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަުށް 

ަރުށް ދާން ކުރާ ހޭދަ ކުޑަެވގެންދާނެކަން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އެާއއިެއކު އަުޅގަނޑު ވެްސ ބޭސްފަރުވާއަުށް ާރއްޖެއިން ބޭ

އެ ބަޖެޓު ކޮންމެވެސް ވަރަކަުްށ އުނިވެފައި ހުރީމަ، ނުވަތަ ެއ ފައިސާ ދަުށްކޮުށްފައި ހުރީމަ އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ އަދި 

ޖެޓު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަުށް އާދޭހާ އެުކ އިތުރަުށް ވިސްނާލުން ސަުރާކރުގެ ނުވަަތ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ބަ

ހަމަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނަޑުށް މި ފެންނަނީ މާލޭގެ ތަރައްޤީއަުށް ވަރަުށް ފުރިހަމަައުށް މި ބަޖެޓުގައި ވިސްނުން 

ދު މާލޭގެ މަގުތައް ގެންގުުޅްއވާފައި އޮްތކަން. މާލޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮުޑވުަމކީ، މިއަ

މިހާރު މި އޮތް ހާލަތު. އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިއަދު ވެސް މާލޭގެ މަގުތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެްއ 

ފެުށިގެން ެއކަން ކުިރއަުށްދާ ަތން. ބަޖެޓުގައި ެއކަމަުށް ބޭނުންވާ މަދުވާ ފައިސާ ނުވަތަ އެަކން ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ަޓކަިއ 

ވާ ފައިސާ ލިޔެވިފައި ުހރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. ައއި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގައި ހެދެމުންދާ ރާއްޖޭގައި ބޭނުން

ބުރީގެ އިމާރާތް ފުރިހަމަކުރުަމުށް ޓަކަިއ ބޭނުންވާ ަފއިސާ  25އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެންމެ ުފރަތަމަ އަރަިއގެންދާނެ 

ނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ. ހަމައެއާިއއެކު ެއއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއި، އަިދ ބަޖެޓުގައި ލިޔެވިަފއިވާ ތަން އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެ ސިޓީއަކަުްށ ޓަަކއި ފަޚުރުވެިރވާ ޒުވާނުްނގެ ސިީޓއަުށް ބޭުނންވާ ފުރިހަމަކަން ވެްސ މި 

ރު ފެުށިގެންދާނީ ހުޅުމާލޭ ސިޓީގައި ެއޅެންފަުާށ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެަބއާދޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަހަ

ފްލެޓުތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތާ އެީކގައި. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓު؛ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދީ މި ަބޖެޓު އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަަތކާ އެީކަގއި ފާސްެވގެންދާެނ ކަމަުށް. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބަދުެވސް ވިދާޅުވާ ވާހަކަެއއް، ދިުރމެއް އޮތިއްޔާ އުއްމީދެއް ވާްނޖެހޭނޭ. އުއްމީދެއް އޮެވއްޖެ 

ކަމަުށް ވަންޏާ ދިރުމެއްވާންޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އަބަދުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން މި 

މަންޒަރުތަކެްއ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ވާހަކަދަްއކާފައި އެ ހިސާބުން ނިންމައިލާނެ ފެންނަނީ މިފަދަ 

ބޭފުޅެއް ނޫންކަން ިމއަދު މުިޅ ދިވެހި ަޤއުމު ޔަޤީންކޮުްށ، ެއކަން ެއ ބޭފުޅާއަުށް ކަުށަވަުރކޮުްށދީފި. ރާއްޖޭަގއި މިހާތަނުަށް 

ންވެސް، ުނވަތަ ސިާޔސީ ޕާީޓއެްއގެ ެއއްވުން ެވގެންދަނީ މިއަދުެގ ބޭއްވުނު އެންމެ ބޮޑު އެްއުވން ހަމަ ޔަޤީނު

 5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމއްޗަުށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އޮތް އިުތބާރު. އަދި އެާއއިެއކު ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން 

ދިަޔއީ މިހާތަނަުށް އަތޮޅުތެރޭަގއި ބޭްއވުުނ އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރ. އަތޮޅު ދުވާފަުރގައި ޭބއްުވނު ޖަލްސާ ވެގެން
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އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ އެްއުވމަުށް. މިހުރިހާ ކަމަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގި ހާމަވެގެންދަނީ މިއަދުގެ 

ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދޭތެޭރގައި ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އޮްތ އިތުބާރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން

އަހަރުދުވަހުެގ  3މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ިމއަދު މި ބަޖެޓަުށް އިތުބާުރކުރަންވީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ މިދިޔަ 

ތެރޭގައި ވެސް ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައިހުރި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ތަންފީޛުވެގެން އައި ތަން. ައޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓެއް ހަދަނީ 

ޖަހަިއގެން. އާމްދަނީއަުށް ބިނާކޮުްށ ކޮންމެ ގޮތެއް ިވޔަސް ަބޖެޓުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އަންދާޒީ ފިގަރތަެކއް 

ތަންފީޛުކުރެވޭނީ. އެ ލިބޭ އާްމދަނީއަކަުށް ބިނާކޮުށް އެންމެ ަރއްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންަތްއތައް މުހިއްމުކޮުށްގެން ިމއަދު 

މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަުށްދާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުންނަުްށ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤގެ

ބަލައިލާއިުރގައި ޒުވާނުންނަުށް މި ސަރުކާރުން ުޒވާނުންގެ ެމނިފެސްޓޯގެ ތެރެއިން ވަޢުދުވި ހުރިހާ ކަމެއް ތަންފީޛުކުރުމަުށް 

ޖެޓުަގއި ހުރިކަން އަުޅގަނޑުމެންނުަށް ޓަކައި މިއަހަރަުށް ބޭނުންާވ، ައންނަ އަހަރަުށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފައިސާެއއް ވެސް ބަ

މިލިއަނަުށް ވުރެ ގިނަ ފަިއސާ މި ބަޖެޓުގައި ވެސް އެކުަލވައިލާފަިއާވ  300ުޒވާނުންގެ ިމނިސްޓްރީއަުށް ދޭ. އެބަ ފެނިގެން

ވަނަ އަހަރު އެޅެންޖެހޭ ޓާރފް ދަނޑުތަކަުށް ފައިސާ  2017ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެަބފެނޭ. މި އަހަރުގެ؛ 

އިލާފައި އޮތް ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ. ޒުާވނުންނަުށް އެދޭންޖެހޭ ލޯން، އެންޓަރޕްރިނިއަރޝިޕަުށް ދެވޭ އެކުަލވަ

ލޯނަުށް ފައިސާ މި ބަޖެޓުގައި އެކުލަަވއިލާފައި އޮތް ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ކިޔަާވ 

ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން އެ ގެންގުޅުއްވާ ސިާޔސަތުގެ ތެރެއިްނ ކުދިންނަުށް ބޭނުންވާ މަތީ ތަޢުލީމު ޔަޤީން

ދޭންވާ ލޯން ފައިސާ މި ބަޖެުޓގައި އެކުަލަވއިލާފައި އޮތް ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ. ހުރިހާ ދާއިރާއަކަުށް ބަަލއިލި 

ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އުފާވެރި  ކަމުގައި ިވޔަސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މި ފެންނަނީ ބަޖެޓް ވަރަުށް އުފާވެރި

ބަޖެޓަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން އިދިކޮޅުހަދަންވީ ެއއްެވސް ސަބަބެއް އޮންނާނެ ކަމަކަުށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަނޑަަކުްށ 

މިއަދު ދިވެހި  ނުފެނޭ. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކަންކޮޅަކަުށް ބެލިކަމުަގއި ވިަޔްސ ތަރައްޤީ. މި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ.

ރައްޔިތުން، ދިވެހި ރަްއޔިތުން ސާބިތުކޮުށްދީފި ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ތަރައްޤީކަން. އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އެނިގގެން މި ދިަޔއީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަހަތަުށް މުޅި ިދވެހި ޤައުމު އަރަިއ، އެ ފޮޯޓ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދައްކާލި 

ގައި ކަމަުށް ިވޔަސް، އަތޮޅުތެރޭަގއި ކަމަުްށ ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު. ހިސާބުން. މާލޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތެޭރގެ ކޮންމެ ރަުށަކަުށް އެ ކުރަްއވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް އެ ދެްއވާ ތާއީުދ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ދޭތެރޭގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ އިތުރު ސުވާެލްއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޔަޤީންވެެގންދަނީ މިއަދު ރައީ

ނެތްކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިފަދަ ބަޖެޓުތައް ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަުށް ގެނެސްދެްއވާ ކަމަުށް ވަންޏާ 

ވަނަ އަހަރު  2017މި ބަޖެޓާ އެީކގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުިރއެރުމުަގިއ ނެތްކަން އެްއވެސް ހުރަހެއް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ވެގެންދާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންަނުށް އުފާވެރި އަހަރަކަުށް. ތަރަްއޤީ ޔަޤީންވާނެ އަހަރަކަުށް. ސިޔާސީ ކޯޅުންތައް މަދުކުރެވޭެނ 

މެންގެ ައސާސީ އަހަރަކަުށް. ހަމައެާއއެީކަގއި ހަމަޖެހުމާއި ތަމައްދުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮތް އަހަރަކަުށް. ައދި އަޅުގަނޑު
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ބޭނުންތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަކަުށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައުަށް ލިބިގެންދާނެ އަހަރަކަުށް. 

އަޅުގަނޑުގެ ުއއްމީދަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ހުރިހާ ބައިވެިރން ވެސް މި ބަޖެޓަުށް އެންމެ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކޮުށްދެްއވަިއ، 

ންނަުށް، ރައްޔިތުްނނަުށް މިފަދަ ފުރިހަމަކަމެއް ހޯދައިދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން އަޅުގަނޑުމެ

ވެސް މިކަމުަގއި ބަިއވެިރވެ، ީވހާވެސް ައވަހަކަުށް މި ބަޖެޓު ފާސްކޮުށް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤަުއމަުށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުްށ 

 ދިނުމަުށް މަސައްކަތްކޮުށްދެްއވުން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިްއޔާ. އަދަުށް ވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް ހޯދައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް. 

 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑަކަުށް މި ބަޖެޓަކީ އެ ވިދާުޅވާ ފަދަ ކަންތައްަތކެއް އޮްތ، އެ ވިދާުޅވާ ފަދަ 

ޑު ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް އޮތް ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިވަރުގެ ހަމަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް، މިއަުށްވުރެ ބޮ

ވަނަ އަހަރަުށް ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ހިާތމަޔާ އެކީަގއި ދަންނަވާލަން  2016ބަޖެޓެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 

ބޭނުންވަނީ، ހަމަަގއިމު ވެްސ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރެއއްަގއި، އަްއޑޫ ސިީޓަގއި އެ ބަޖެޓުގަިއ ހުރި ކަންތައްަތެކްއ 

ޓުަގއި ައއްޑޫ ސިޓީއަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާއިން ކުރީ ކޮންކަމެއް ކަެމއް ވެގެންނުދާކަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ބަޖެ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށެއް ނޭނެގ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކޮންެވންޝަން ސެންޓަރު ވެސް 

ނގާ. ކުރިއަުްށވުރެ ެވސް ބޮޑަުްށ މަރާމާތުކުރުމަުށް ފައިސާ ޖަހާފައި އޮްތއިރުަގއި މަރާމާތުކުރުމުގެ ެއްއވެސް ކަެމއް ނުހި

އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ައއްޑޫ ސިީޓގައި އަަޅއިދިނުމަުށް ވަޢުދުވެފަިއ  100ވީރާނާކޮުށްލުމަުށްފަހު މިދިޔަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުަގއި 

އޮވެމެ، އެތަން އެންމެ ފަހުން މިހާރު ގޮސް ކޮންވެްނޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދާ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކުަށް 

ވެގެްނގޮސް، އެތަނުގެ ބަޖެޓު ކުޑަެވގެްނގޮސް، މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަިއގެންިދޔައިމަ މިއީ ުއއްމީދުތަކެްއ ބަދަލު

ަރއީސް ބުނެޭވކަުށް ނެތް. މަގު ިއއްޒަތްތެރި އެކުެލވިގެްނވާ ބަޖެޓެކޭ އަްއޫޑ ސިޓީގެ ަރއްޔިތުންނަކަުށް ަހމަގައިމު ެވސް 

އޮތް ފޮތުަގިއ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމެއް ހިނގައިގެެނއް ނުދޭ. ފެނާއި  ހެދުމަުށް ވެސް މިދިޔަ އެތައް ފައިސާ ޖަހާފައި

ނަރުދަމާ؛ ތަކުރާރުކޮުށް މިނިސްޓަރު މި ތަނަުށް ވަޑަިއގެްނ ވިދާޅުވަމުްނގެންދެވި، މިދިަޔ އަހަރު ނިމުނުއިރުގައި ވެްސ 

ރު ެވސް ނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް އަްއޑޫ އަހަ 20146އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަުށް. އެކަެމއް ނުވޭ. އެހެންޮގސް، މިހާރު 

އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން  ަރީއސްއިްއޒަތްތެރި ސިޓީއަކަުށް ސާފު ބޯފެނެއް، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައެއް ުނވޭ. 

 ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރައުށް ޙަޤީޤަތުގައި އަލަުށް ފަުށާ އިބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުެރޭވއިރުގަ  26.7 ،ބޭނުންވަނީ
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 ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިނގޭތޯ ހަމަ އޮތީ ހަމައެކަނި  މިކިޔާފައި ިވޔަސް ޖަހާފައި މަޝްރޫޢެކޭ 

ރުފިޔާ ލައްކަ  5ކޮންމެ ރަުށަކަުށް  ،އް ހެދުމަުށް ކަމަުށް ވިދާޅުވެއި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެ މަރަދޫފޭދޫއާއި މީދޫގަ

 އޮތީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން އޮތީ. ެދން މި ކަުމގައި މި ކުރަން އޮްތ ކަމެއް އިނޑުގެ ދާއިާރގަ އެބައޮތް. އެއީ އަުޅގަ  އިޖަހާފަ

އި ަރއްޔިތުްނގެ ެއްއވެސް ތިބިިއރުގަ ޔިތުން އެތައް ކަމަކަުށް އެިދއެދިއިމާރާތެއް. ަރއް ބުރި ފަޔަރ 2މީދޫގައި ހަދަން އޮތް 

ރޯޑާ ރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރު ހަލާކުވެގެންގޮސް މިހާރު ލިންކުމަ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރިން ފާހަގަވެގެންދަނީ. އަެޑއް ނާހާކަން މިއި

އަުޅގަނޑު މިނިސްޓަރަުށް  އިޭއގެ ވީިޑއޯތަކަުށް ދާންދެން ކޮުށްފަ ،ގޮސް ތަން މަގު ވެސް ހަލާކުެވގެން ދިމާލުން ވެސް އެ

މިނިސްޓަރަުށް ވެްސ  ،ުށް ވެސްއަުޅގަނޑު ޓްވީްޓ ވެސް ކުރިން ރައްޔިތުންނަ އިފެންނަ ގޮތަުށް މިނިސްޓަރަުށް ޓެގްކޮުށްފަ

ކުަރްއވާކަުްށ . މިނިސްޓަުރ ަގވާއިދުން ްޓވީޓުއެނގޭ ަބއްލަާވކަްނ އެބަ ރޓަމިނިސްޓަރު ަގވާއިދުން ްޓވިފެންނަ ގޮތަުށް. 

ގޮތުން  ނޫން. މިދިޔަ އަހަރު އަުޅަގނޑުމެން މިކަމާ ބެހޭ މިއީ ނޭނގި އޮންނާނެ ކަެމއް  ،އެނގޭ. އެހެންކަމުން އެބަ

ެގ ވަނަ އަހަރު 2016އޮތީ  އި މިލިއަން ރުިފޔާއޭ ޖަހާފަ 5.4 ،ވީވިދާޅު ތަނަުށް ވަަޑއިގެން  މިނިސްޓަރު މި ކުރީމަސުވާލު

ގައި މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ އަދަދު ުކަޑވެގެނޭ އެކަން ނުުކރެވުނީ. އަދަދު ކުަޑެވގެންނޭ ބަޖެޓު

އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ،އޮތް އަދަދެއް. އަުޅަގނޑުމެނަކަުށް އިަޖއްސަާވފަ ެއ އަދަދަކީ ވެސް މިނިސްޓަރު ،ވިދާޅުިވއިރު

އެްއޗެްއ ވެްސ މި ަބޖެޓަކަުށް ެއއްެވސް  އިެވސް އަދި އެހެން މަރުޙަލާއެއްގަ  އި ޓީގަކޮމިމެންބަރުންނަކަުށް ބަޖެޓް 

ޓަރު އަމިއްލައަުށް ކުރާަކުށް ވެސް ނުލިބޭ. އެހެންވީާމ، މިނިސް އެއް ކަމެއް ،ކަނާޑަކުށް ވެސް ،އިތުރުކުރާކަުށް ވެސް 

 އެއަުށް ވުރެތަނަުށް ވަޑައިެގން ކްރިޓިސައިޒްކުެރްއވީ. އެައުށްފަހު މި އަހަރު  އޮތް އަދަދަކަުށް މި އިމިނިސްޓަރު ޖައްސަވާފަ

ރުފިާޔއެއް ވެސް ނެތް އިނގޭތޯ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަކަުށް. އި ޮއއްވާ ބައިވެސް ބޮޑަުށް އެ ބަނދަރު ހަލާކުވެފަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  2294.5ޭއގައި  ،ރުމަުށް ހޭދަކުރާ ޚަރަދަކަުށް ވެފައި އަކީ ލަފާފު 28.7% ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ

ނެތްކަން އަޅުގަނޑު އިރުފިޔާެއއް ވެސް ިހމަނާފަކޮުށްލަން ބައި ވާއިުރގައި މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރުގެ މި ކުޑަ މަސައްކަތްއިޖެހިފަ

ދޫެގ ބަނދަރު ވެސް އޮތީ. ެއކަމަކު ެއއިން ެއްއވެސް ކަމަކަުްށ ަރީއސް. ހަމަ އެ ހާލަތުަގއި މީިއއްޒަތްތެރި ފާހަގަކުރަން 

މީދޫ ރަުށް ގިރަމުންގޮްސ މިހާރު ނެތްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އިމީގައި އެންމެ ރުފިޔާެއއް ވެސް ޖަހާފަ

ޓުވަްނ ކަން ހުއް އޮތް ޯކގަން ގަބުރުސްތާނާ ހަމައަުށް ގިރާ ސަރަހައްދުން އަރަމުން އަންނައިރުަގއި މި އިމާޔަތްކުރެވިފަހި

ގ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަތަާކ ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޑިއވެމުން މި ދަނީ ހައުިސން ،ނުާވއިރުއެްއވެސް ކަމެއް ކުރެވިަފއި

ދޫގެ ފަރު ގޮއްވާލަން މަސައްކަްތުކރައްވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަ. އަްއޑޫ ސިޓީއަކީ މާ ރީތި މީހި ހޯދައިގެން އެްއޗެ

އްޞަކަމެއް މި ދެވެނީ ނޫން. އެތަނަުށް ޓޫރިސްޓުން ދާއިރު ޚާ އި މާ ރީތި މޫދުތަކެއް އޮތް ތަނެއްގޮނޑުތައްަތކަކާ 

ހަމަ ކަނަޑއެޅިގެން ބޮޑު ، ރައީސް. އެހެން މިކަން ޮއްއވާިއއްޒަތްެތރި  ުާށއި ފަރުތައް ބެލުމަުށްކްލިްނއަުާށއި ސްނޯޑަިއވިންއަ

ެޓއް ހަދާ އި އިސްމެހެަލހެރާގައި ރިސޯއެާއއެީކގަ އަދި ،އްލުމެއް ފަރުަތކަުށް ދެޭވނެކަން އެނގިހުރެމެގެ

ބައި ގުޅޭނެ އެއްެވސް  ގޮްއާވލީމަ އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ މި ދެ އިޓް ލާފަދާއިރުަގއި އެަތން ޑައިނަމައިވާހަކަދަްއކަމުން
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، މި ބުނަނީ  އިއެީކގަައދި އެއާ  ،ފަޅު މުޅިން ހަލާކުވެ  ،ހުރިހާ ދިރުމެއް ހަލާކުވެރަީއސް. ެއތަނުގައި އިްއޒަތްތެރި ގޮތެއް 

ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމަކީ އެކަުށީގެންވާ ކަމެކޭ.  ެޗްއސަުށްއޮތީ މުސްކުޅި ގެތަކާ ެއއް އެ އިގަ.އޭ ރިޕޯޓު .އައިހަމަ އީ

އޮތް ޯކގަްނގެ ގަބުުރސްތާނަުށް ކިހާވަރެްއގެ ެގއްލުމެއް ލިބޭނެތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ  އިމާޔަތްކުެރވިފައެހެންކަމަުށްވަންޏާ ހި

ގޮތުން ކުރާ އެހެންވީމާ، ސީދާ އަްއޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުްނގެ އަނިޔާދިނުމުގެ  ވެސް ވަރަކަުށް ިވސްނާލަިއފިންތޯ؟އް އެ

ފަރުތައް އިޓް ަލިއގެން މި ޤައުމުގައި ރައީސް، މިހާރު ކޮްނ ޒަމާނެއްތޯ ޑައިނަމަިއްއޒަތްތެރި ނީ. ކަންތައްތަުކގައި ބެެލވޭ

ޔާދަކުރަްއވަިއގެން މިނިސްޓަރު އަނެްއކާ މިކަން ޢި ނޫންތޯ މި ކަންަތއް ހުއްޓާލީ. ވެގެން މި ގޮތަުށް ނުޮގއްވާތާ. ކަމެއް 

ނޫނޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ  ވަން އިންނެވީމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މާކަ ރީއްޗެއްސަމިޓުތަުކގައި ާވހަކަދައްކަ ވަަޑއިގެން 

ތަން  ން ގޮއްވާކަުެށއް. އަޅުގަނޑެއް ނޭދެން އެތަ ދޭ އެްއ ނޭމީދޫ ރައްޔިތުންނެ ،މިހާރުން މިހާރަުށް ސަރުކާރަުށް ގޮވާލަން

އްޓާލަން މިހާރު މިހާރަުށް ހުވެސް އަހަން އެބަޖެހޭ. މިކަން  ގޮްއވާކަުެށއް. އެހެންވީމާ، ަސރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ައޑު

ރައީްސ. ވާރޭ ިއްއޒަތްތެރި ތަކަުށް ދާންޖެހެނީ ފެންަގނޑަުށް އެިރގެން ވަރަުށް ހާލުަގއި ޅުގަނޑު ގޮވާލަން. ކުދިން ސްކޫލުއަ

ަމގު ހަދަން  އެ ،ޯނވޭ. އެހެންނަމަވެސް ސްެދވޭނޭ ގޮެތއް ސައިކަުލގައި ވެ ްއޔާ ުކޑަކުދިން ޮގަވިއގެން ސްކޫލަުށްވެހިއްޖެ

އެންމެ ގަލެއް ވެސް މަގުމަތީަގިއ ނިމިގެން މި ދިޔައީ.  2016، 2015، 2014 އިޖަހާފަ އިގަވެސް މިހާރު ބަޖެޓު

ކޮންމެ ފަހަރަކު އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެންނަނީ ފޭދޫއާއި މާރަދޫފޭދޫގެ ގެތަުކގެ ތެޭރގަިއ  ބޭއްވިަފއެއް ނެތް. ފެން ބޮުޑވާ 

ދޭ ހިސާބަުށް ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ެވސް ދިޔަ. ބައެއް ަތކެތި ގަނެދިޔަ ބޮުޑވެގެްނގޮސް އެންމެ ފަހުން ސަރުކާރުން 

މި ބަޖެޓުގައި އަދިވެްސ ބައިރުފިޔާއެއް ވެސް ނެތް. ލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤީ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަކަުށް ޙައް ،އެހެންނަމަވެސް

ހަމަ މިއަންނަ އަހަރު ވެސް ިވއްސާރަ މޫސުމުަގއި ހަމަ ރައްޔިތުން އުޅެންޖެހޭނީ އެހެން. ޭގގޭތެރޭަގއި ދިޔަ ބޮުޑެވގެން، 

ްއވެސް ކަމަކަުށެއް މި ފެންބޮޑުވެގެްނ، މި ކަންކަން؛ އެތައް ތަކެތި ހަލާކުެވގެން ަވރަުށް ހާލުގައި. އެހެންވީމާ، މިއިން އެ

ބަޖެޓުގައި ެއއްވެސް އެްއޗެއް ލިޔެވިފައިނެްތކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ އެއްކޮުށް ފާހަގަުކރަން. އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނާއި 

ގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް އޮތްއިުރަގއި 2016ގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް، 2015ގެ ބަޖެޓުަގިއ ވެސް އޮވެަފއި، 2014ނަރުދަމާ 

ޑޫ ސިޓީއަުށް އެއިން ޚަރަދުކުރަން ިވސްނާފައި އޮތީ ކިާހވަރެއް ކަެމއް ެވސް، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރެގ ޙަޤީޤަތުގައި އައް

ފެނާއި ނަރުދަމާއަުށް ޚަރަދުކުރަން އޮތީ ކިހާވަރެއް ކަމެްއ ވެސް މިއިން އެްއވެސް ަތފްސީލެއް ވެސް މި ބަޖެޓުގައި 

 5000ައއި.ޓީ ޕާެކއް ހަދައިދިނުމަުށް ަރއީސް ޔާމީން ވަޢުދުެވ، ނެތްކަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލަން. 

ޓުއަރިސްޓު ބެޑު ހަދައިދިނުމަުްށ ރައީސް ޔާމީން ވަޢުުދވެފަިއޭވ. މިއިން އެްއވެސް ވަޢުދެއް ިމ ބަޖެޓު ތެރެއިން ފެންނަން 

އިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނެތްކަން އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ފާހަގަކޮުށްލަން. މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ހުރި

މިލިއަން ރުފިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެގކޮޅަުްށ  25މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަދުކުރެވޭ.  25ގެކޮޅަުށް ެވސް 

ޚަރަދުކުރާއިރު ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފެމިލީ ެއންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިްސ 

މިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ހުރި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން  22.6ސެންޓަރުތަކަުށް އޮތީ 
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ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް. ެއވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގެކޮުޅގެ، އެންމެ މީހެްއގެ ެގކޮޅުެގ ޚަރަދަުށް ވުެރ ކުަޑ. 

މިލިއަން ރުފިޔާ.  5.1ލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓއަުށް މި އޮތީ މިލިއަން ރުފިާޔ. ފެމި 18.6ކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާއަުށް މި އޮތީ 

ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑުެމން މި ދައްކަނީ ކުޑަކުދިންނަުށް އަނިޔާވާ ވާހަކަ. ކުަޑކުދިންނަުށް އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ. 

މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްގެން  އަންހެނުންނަުށް އަނިޔާކުރާ ވާަހކަ. މި ކަންކަން ހުއްޓުވަން އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކާ އެްއޗެހި

އުޅޭއިުރ، އެންމެ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓުގައި ެވސް މިކަން ތަންފީޛުކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާކަން އަްނގާލަދޭނެ ވަރުގެ 

ބަޖެޓެއް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަުށް ވެްސ ެއއްެވސް އަހަރަކު ދީފަެއއް ޯނވޭ. ކޮންެމ އަހަރަކު އަުޅގަނޑުމެން މި 

އެަބ ދައްކަން. މި އަަހރު ވެސް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަްނ އޮތޯރިޓީއަުށް ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮުތަގއި މި އޮތީ އެންމެ  ވާހަކަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިްނ  5ހާސް ރުފިާޔއަުށް ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވޭނީ؟ މި  50ހާސް ރުފިޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  50

ސްޓްރޭޓިވް ޮކސްޓުތަކުެގ ގޮުތގަިއ ހުރި ެއްއޗެހި. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ހާްސ ރުފިޔާ ނޫނީ ދެން މިހިރީ އެޑްމިނި 50

ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ސަރުކާރުން ހިމާޔަތްކޮުށްދޭން 

ގައި ހުރި ކުޑަކުިދންގެ ހިޔާއަުްށ ެވސް މި އޮީތ ބޭނުންވާވަރު މި ބަޖެުޓގައި ިމހިރަ އަދަދުތަކަުށް ބެލީމަ އެބަެފނޭ. ހުޅުމާލޭ

މިލިއަން ރުފިޔާ. ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރާކަުށް، ސޭފް ހައުސްތައް ހަދާކަުށް، މިއިން އެްއވެސް ކަމަކަުްށ  3.4

ިމ  ބަޖެޓުކުރެވިފަެއއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މި ބަޖެޓަކު ނެތް. އިހަކަުށްދުވަހަކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަޑުިއިވގެން

ުދވަސް އޮވެަފއި،  5މަހުގެ ުކޑަކުޑަ ކުްއޖެއް ސަރުކާުރގެ ބެލުމުގެ ދަުުށގައި އޮްއވާ އަތް ބިންދަިއގެންޮގސްގެން  5ދިޔައީ 

ނަން ވެސް ނުކިޔާ މަުރވުމަުށް ދާންދެން އޮވެފައި މަރުިވ ވާހަކަ. ވަޅުލަން ވީމަ ަނން ކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ މި ތަންތަނުަށް ހުރި ބަޖެޓަުށް ވުރެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އެހެންނަމަވެސް، އަިދވެސް ައޅުގަނ

ގަނުޑވަރަުށް އޮތް ބަޖެޓު ފަްސހަ ގުނައަުށް ބޮޑު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ކުޑަކުދިްނނާއި ނިކަމެތިންނަުށް އަޅާލަްނ 

ޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެނިގގެން އެބަދޭހެން. މިއީކީ ބޭނުންވާވަރު އަުޅގަނޑަުށް ީހަވނީ މި ބަޖެޓު ބަލައިލީމާ ައޅުަގނ

ބަލައިގަެނވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އިވެނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު 

ހަކަ. ައޅުގަނޑު ޮގވާލަްނ ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުރަންެވގެން ގޮސް ސަމިެޓއްަގއި ބަިއވެިރވެގެން އިންނަ ވާ

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރަުށް ވެސް މި ތަނަުށް ވަޑަިއގެން ޑިމާންުޑކުރަްއވާުށޭ. ކަމަނާ ުކޑަކުދިްނެގ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަްތކުރަން 

ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވަންޏާ މި ޮއތް ބޮޑު ބަޖެޓުން ކަމަނާއަުށް ޭބނުންވާވަުރގެ ބަޖެޓެްއ ދިނުމަުށް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް 

ަޑއިގެން ޑިމާންޑުކުަރއްވާުށޭ. ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓއަުށް ެވސް ައޅުގަނުޑ ޮގވާލަްނ، މި އަދަދަކީ ތި ބޭފުޅުން ވަ

ތަކުރާރުކޮުށް ތި ވިދާޅުވަނީއޭ މިކަމެއް ނުވާނޭ މިވަރަކުން. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ މިތަނަުށް ތި ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންަނވަހަރޭ. 

ްސޓު ދައްކަވާުށޭ. އަުޅގަނޑަުށް ެއނގޭ ދެއްިކޔަސް ވެސް މި މަޖިލީހުގައި މިތިބަ މެންބަރުންނަކީ ވަަޑއިގެން މި ވާހަކަ އެޓްލީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޭދޭ ޮގތަކަުށް މި ބަޖެޓުގައި ަބއިރުިފޔާެއއް ެވސް ެއއްތަނުން އަެނއް ތަނަުށް ޓްރާންސްފަރކުރާނެ 

ިއ ތިބި މީހުންގެ ޒިންމާއެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ތަނަުށް ބައެއް ނޫންކަން. އެހެންނަމަެވސް، ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުގަ
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ވަަޑއިގެން މިހެން އޮތް ވާހަަކ ރައްޔިތުންނަުށް ހާމަކޮުށްދިނުމަކީ. މިތަނަުށް ވަޑަިއގެން މި ާވހަކަތައް ދެއްކުމަީކ. ކޮންެމ 

އެބަ ދައްކާ. އެ ބޭފުޅުންނަުްށ  އަހަރަކު ވެސް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން ވެސް މި ތަނަުށް ނުގެންނަ ވާހަކަ ވެސް

ކަނޑައެިޅގެން ގާނޫނީ ގޮތުން، ގެވެުށި އަނިޔާ ހުއްުޓވުމުގެ ގާނޫނުަގއި އޮންނާނެ އެ ބޭފުޅުންނާ ޑިސްކަސްކޮުށްގެން ެއ 

އް ބޭފުޅުން އެކަންކަމަުށް ބޭނުންާވވަރުގެ އެކަުީށގެންވާ ބަޖެެޓއް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އެކަމަކު ކޮންމެ އަހަރެ

މި ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ؛ ހަމަ އެއްފަހަރު ވެސް ެއ މީހުން މިތަނުަށް ހާޒިރުކުރުމަުށް ވެސް ހަމަ ދެކޮޅުހަދާ. 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން މިދިޔަ އަހަރު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރިން އެ ބޭފުޅުްނ މި ތަނަުށް ގެނެްސގެން ެއ 

ންނަމަވެްސ، ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ބައްދަލުކުރަން ވެސް ބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓު ޑިސްކަްސުކރެވޭތޯ. އެހެ

އިންކާރު އެބަ ކުަރއްވާ. ދެްނ އަުޅގަނޑު ުސވާލުކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، އަންހެނުންގެ ޮކމިޓީތަކަުށް އިންތިޚާބުކޮުްށގެން 

ުޅގަނަޑކަުްށ މި ބަޖެޓުގެ ތެެރއަކުންނެްއ ހެދިފައިވާއިުރގަިއ އަންހެނުންެގ ކޮމިޓީތަކަުށް ދޭންހުރި އެްއެވސް ފައިާސއެްއ އަ

ނުފެނެއޭ. އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ޮކމިޓީއަުށް ޮގވާލަން، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކަުށް އޮތް ބަޖެޓަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، އެކަުީށގެންާވ 

. ދަްއކަން ހުރި ބަޖެޓެއް މީގެތެރޭަގއި ހިމެނިެގން މި ބަޖެޓު ފާސްކުރަން އަންނައިރުގައި އޮތުމަުށް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

ވާހަކަ ވަރަުށް ގިނަ. ރައްޔިތުްނ މިތިބެނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ނިކަމެތިވެފަ. ރައްޔިތުންގެ މުދަލާިއ ފައިސާއިން ކުރެވޭނުކުެރވޭ 

ކަމެއް ނޭނގޭ. ބަޖެޓަުށް ބަލަިއލީމާ އެބަ އެނގޭ ކޮންމެ އަހަރަކު ދަރަނި ބޮުޑވަމުން ބޮޑުވަުމންކަން މި ދަނީ. ނިސްބަތުން 

ތެރިކަން ވެސް ދަުަށުށްކަން ދަނީ. ބަޖެޓުން މި އަދަދުތައް މިހިރީ ފެންނަން. އެހެންވީމާ މިއަދު ތަރައްޤީއޭ އުފެއްދުން

ވިދާޅުވެަފއި ވާަހކަދެއްިކއަސް އެ ބުނާ ތަރައްޤީ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނަރުދަމާ ހަމަޖެހިފައޭ އޮތީ ބުނީމަ އެ ަރުށު މީހުންގެ ހިތަުށްއަރައިފާެނ  އުތުރުގެ ރަުށަކަުށް ގޮސްފައި ައއްޑޫ ސިޓީގެ ފެނާއި

ހަމަޖެހިފައޭ އޮތީ. ނޫން، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަޖެހިފައެއް ނޫން އޮތީކީއެްއ. މި ކަންކަން މިދަނީ ދާންވާ ގޮތަކަުށެއް 

ތިބީ އެތިބި ިނަކމެތިކަންމަތީގައި އިްއޒަތްތެރި  ނޫން. ތަނެއްގައި ގޮސްަފއި ވާހަކަތަކެއް ެދއްިކޔަކަސް ވެސް ަހމަ ރައްޔިތުން

ބިިލއަން ދެއްތޯ؟  3ބިލިއަނަުށް ވުރެ، މިިލއަން،  3ރައީސް. މި ބަޖެޓަުށް ބަލައިާލއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުފެނޭ 

ހުރި މަަސއްކަތްތަެކްއ  ބިިލއަނަުށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު ަވއްކަެމއް ކޮުށްަފއި އޮްތއިރުަގއި އެ ހޯދާކަުށް ކުެރވިފައި 3އާދެ! 

ައކީ ެޓކްްސއިން ލިބޭ އާމްދަނީ ކަމުަށް  64.1މި ބަޖެޓަކުން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ނުފެނޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. %

ބަޖެޓުގައި އޮްތއިރުަގއި ޓެކްްސ ދައްކާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ކަންތައްތައް ކުެރވޭ ތަން މި 

ންނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން. ހަމަގައިމު ވެސް ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުން ޓެކްސް ަދއްކަންޖެހޭ ބަޖެޓުން ނުފެ

ސަބަބެއް އަުޅގަނަޑކަުށް މި ބަޖެޓު ބަލައިލީމަ އެއްގޮަތކަުށްެވސް ނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލޭގައި ކޮންޖެސްޝަްނ 

ޓެކްސީބޯޑު އެބަ ދޫކުރޭ. މިީއ  400ނަާގއިުރގައި ަހމައެއާެއީކގައި އަނެްއކާ ބޮޑުވަނީއޭ ކިޔާަފއި ކޮންޖެްސޝަން ޗާޖެއް 

ޓެކްސީ އަެނއްކާ އެުރވީމާ ކޮންޖެސްޝަން ބޮޑެއް  400ކިހިނެއް ހަމަޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ 

ގާފައި، ދެން ެއއާެއކީަގއި ނޫންތޯ ވާނީ؟ ާއއްމު މަގުމަީތގަިއ ހިނގާ ހުރިހާ އެންމެްނ އަތުން ކޮންޖެސްޝަން ީފ ނަ
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ދެމުނު  ،ެވސް ލާރި ނަގާފައި މީހުން އަތުން އެ އި،ޝަން ބޮުޑކޮުށްފަސްޓެކްސީތަެކއް އެތައް ަބއިވަރު އަރުވާަފއި ކޮންޖެ

ެޓކްސްާއއި ޭއއްެޗކޭ މީްއޗެކޭ ިކޔާފައި ދެމުނު ހުރިހާ ތާކުން ރައްޔިތުން އަތުން ފޭރިގެްނ  އެއަރޕޯޓް؛ ހުރިހާ ތާކުން

 އިން ލިބޭ އެްއވެސް ކަހަލަ ފައިދާެއއް ނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ. މިޑުމެންނަުށް އަޅުގަނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަުށް. 

 

 އްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮ

ބިިލއަން ރުފިާޔގެ  26.7 ؛ވަނަ އަަހރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ބަެޖޓު 2017ރަީއސް. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

ލަން ދަންނަވާނީ، ދަންނަވާ އަޅުގަނޑުވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ެވސް ދެންނެވި ފަދައިން  2016 ހަމަބަޖެޓެއް. އަުޅގަނޑު 

މި ބަޖެޓުން  އަުޅގަނޑުމި ދަންނަވަނީ  އަޅުގަނޑުުއއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ  އީމި ބަޖެޓަކީ ހަމަ އުއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ. އެ  ،ބޭނުންވަނީ

ޔަ ސިލުކޮުށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާެއއް ަކމަުށް ދަންނަވަން. ނިމިގެންދިއްމީދުތަކެއް ުކރާތީ. އެކަމަކު ހާނި އުފޮވަރަުށް 

އެކަމަުްށ  ފާހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑުއްތަްއ ިވކަން ވަރަުށް ގިނަ ދާއިރާަތަކުށް ކަންތަ ބަޖެޓުން ވެސް ާޚއްޞަކޮުށް ާރއްޖޭގެ

 ައޅުގަނޑު ަތކުާރރުކޮުށް މި ވާހަކަ  .އެކު ފާހަގަކޮުށްލަންހަމަ ހިާތމަޔާ  އަުޅގަނޑު ޓަކައި ޝުކުުރވެރިވަން. އެހެްނނަމަވެސް،

އަހަުރ ފާއިތުެވގެންދިޔައިރު ވެސް  2 ؛ދޭތެރޭަގއި ބަޖެޓުަތކުން އެކަުީށގެންވާ  ްއޫޑ ދާއިރާއާންދާއިރު ެވސް ތޮދައްކަމު

ވަރަުށް ގިނަ  ،ްއޞަކޮުށް ބަނަދރުތަކާއި ކަްނކަމަުށް ވަރަުށް ދަތިކޮުށް ހުރެކަން. ޚާވާނުުީށގެންވާ ަޙއްލެއް ހޯދިފައި އެކަ

ވެސް ވަރަުށް ގިނަ ބާވަތްަތއް އެޫނން، މޭާވގެ ާބވަތްތަކާއި  އާއިވަރަުށް ބަރުކޮުށް. ތަރުކާރީ  ދޯނިފަހަރު ދަތުރުކުރަމުން އަންނަނީ

ރާއްޖޭަގއި އުފައްދާ ތަެނއް ތޮއްޫޑއަކީ. ރަސްޫދއަކީ މަސްެވރިކަމުގެ އެންމެ ވަުރގަދަ ެއްއ ރަުށްކަމުގައި ދެންނެވުަމީކ 

ޞަކޮުށް ފާހަގަކޮުށްލެވޭ ލު ވަރަުށް ބޮޑު. މިއިން ޚާއްމި ދެ ރަުށުގެ ވެސް ބަނދަރުގެ ހާ، ކުުށަކަުށް ނުވާނެ. އެހެނަސް

ކުޅަހުަގިއ އު  ،ކުަޅހަުށް ބަލައިލާއިރުއެކު ފާހަގަކުރަން. އުރެވިަފއިނެތްކަން ހިތާމަޔާ އެްއވެސް ކަމަކަުށް ބަޖެުޓގައި ރިޢާޔަތްކު

ރިކަާމ ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެހަމަ ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮުށް ެއކުލެިވގެން ހަމަ އެކަުީށގެންވާ މިންވަަރކަުށް ބަޖެޓުގައި ކަންކަން 

ކޮންމެ ަތނަކަުށް ވެސް މި ބަޖެޓުން ޭހދަކުރެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެީއ  ން. ރާއްޖޭގެ ކުުރ ދަންނަވައެކު ސަުރކާރަުށް ޝު

ގެ ސިޔާސަުތގަިއ އަޅުގަނޑު ،ލަން ބޭނުންވަނީދަންނަވާ އަުޅގަނޑު ، ުށް ލިބޭ ކުިރއެުރމެއް. އެހެންވީމާދިވެހިރާއްޖެއަ

ވޯޓުދޭނަން.  އަުޅގަނޑުމި ބަޖެޓަުށް ވެސް ، ޖެޓަކަުށް ވޯޓުނުދީ ހުރުެމއް. އެހެްނވީމާނެތް އެްއެވސް ބަ ވެސްއެްއގޮތަކަުށް 

ބަޖެޓުން އެކަުށީގެްނވާ މި މުސްތަޤުބަުލަގއި އެކީ ވަރަުށް ފޮނި ުއްއމީދުތަކަކާ ދެނީ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ޙައްޤުަގއި ވޯޓު

ވެރިން ވިދާުޅޭވ ަސރުކާރުގެ އިސް ފަހަރު ބައެއް ،ނުކުރަންގަބޫލެްއ  އަުޅގަނޑުޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަުމގެ ުއއްމީދުގައި. 
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މެންނަކަުށް ގަބޫލެއް އަޅުގަނޑު. ތެދުފުޅެއް. އެކަމަކު، ަރުށެއް މަޝްރޫޢެއް ނެތް ނޯންނާނޭއެްއވެސް  ،ޖަލްސާތަކުގައި 

މަކަުށް. ސްޕޯޓްްސ އެރީނާެއއް އޮތުަމކީ އެއީ ަޙޤީޤީ މަޝްރޫޢެއް ކަ ހަމަެއކަނި ފުޓްެސލް ދަނޑަކާއި ނުކުރެވޭ 

މެންނަުށް މާނަކުރެވިދާނެ. ވަރަުށް ބޮޑެތި ދަތިތައް އެކި ގޮތްގޮތުްނ އަުޅގަނޑުއެހެންނަމަވެސް، އެ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮުތަގއި 

މިހެން ހުރިއިރު ކުދިކުދި މަޝްރޫޢުތައް އެހެން  ،މާޔަތްކުރުންހިފާޚާނާ، ބަނދަރު، ކަނޑު ތޮުށި  ،ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު

، ހުރީ. އެހެންވީމާމި ަރސްދޫގައި ވަރަުށް ކުިދކުދި މަޝްރޫޢުތައް  ްއޑޫާއއިެވެގންދިޔައިރު ެވސް ތޮރު ފާއިތުއަހަ 2އާއްމުކޮުށް 

އަދި ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ ، ވާހަކަަދއްކަމުން ެވސް  ބަޖެޓު ކޮމިޓީއާ އަުޅގަނޑު މިހާރުވެސް ކުރަންއިޞްލާޙު ކަންކަން  އެ

ކުރަން ބަޖެޓު އިޞްލާޙުވެގެން ފާސްާވިއރު މިއަުށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ ދަނީ. އުއްމީދު މިވެސް ވާހަކަދައްކަުމން  ފަރާތްތަކާ

މެން ސީދާ ރަސްމީކޮުށް ައޅުަގނޑުދެކޭގޮުތަގއި ިއްއޒަްތތެރި ރައީސަީކ ެވސް  ައޅުގަނޑު ކަމަުށް.  ނެއަންނާ ޙައްލެއް

ލީ ފަހު މިއަުށް ޢަމަ  ެއްއސެވުމަުށްޑުރެވޭ ބަހުސްތައް އަ ސްކުހު މި މަޖިލީހުގައި ބަ ،ސް ޔަނުދެންނެވި ބައްދަލުކޮުށްފައި ެއއްެޗއް

 އަުޅގަނޑު ަމނިކުފާނަުށް ވެސް ، ުރގެ ޭބފުޅެއް ކަމަުށް. އެހެންވީމާތްކުެރވޭ ފެންވަޙައްެލއް ގެނެސްދޭން މަސައްކަގޮތުން 

ޓު ބަޖެ ،ުށް ފާހަގަކުރެވެނީއަުޅގަނޑަ ދެްއވުމަުށް. އަދިވެސް ލެްއ ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކޮުށްލަޙައްލަން މިއަުށް ދަންނަވާ

ކޮންމެވެސް  އެހެނިހެން ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާދަކުރެވެމުންދާއިރު އަސްލު ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާއި ހޭ

ބިލިަޔނުން ބައެއް މެންބަރުންގެ . ެއގޮތުްނ ވަރަުށް ހަމަ ބިލިޔަންމިންވަރަކަުށް ނަމަވެސް ތަފާުތކުރެވެމުންދާ ކަމަުށް

މެން މިހާ ކުަޑކުޑަ ކަމެްއަގއި މިހާ ގިނަފަހަރު ތަކުރާރުކޮުށް އެދޭއިރު ެވސް އަުޅގަނޑު ،ދާއިރާތަކަުށް ޚަރަދުކުރެވެމުންާދއިރު

. މިކަހަލަ ކަހައޮތީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާފާހަގަކޮުށްލަން. ދެން  އަުޅގަނޑު ނާންނަކަން  އެ ކަންކަމަުށް އެކަުީށގެންވާ  ޙައްލެއް

ެލއް އަންނަންޖެހޭނެ އްތަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑު އެެދވޭ ޙައްންތަިޚޔާނާތުގެ ކަ  ހޭދަެވގެންދާއިުރ ކޮރަޕްޝަނާއި ބޮޑު ބަޖެޓެއް

މިނިވަން މުއަްއސަާސތަކުގެ ބަޖެޓުތައް އަހަރުން  ،ގަބޫލުކުރަްނ. އެގޮތުން ބަޖެޓުަގއި ފާހަގަޮކުށްލެވޭ އަޅުގަނޑުކަމަުށް 

މެްނ އަުޅގަނޑުހަކަ ވެސް ހިއްސާކުިރ. އެ ވާ މެންނާއަުޅގަނޑުބޭފުޅުންގެ ކަންބޮުޑވުން  އަހަރަުށް ކުަޑވަމުންދާކަން. އެ 

ތްކުެރވޭނެ މާޙައުެލއް ެއކު މަސައްކަކަމާ މުސްތަޤިއްލުއެގޮތުން މިނިވަން ުމއައްސަާސތަކަުށް ، ވީމާ ން. އެހެވާނީ ދަންނަވާފަ

 ބޭފުޅުންނަުށް ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމުަށް  ދެކެން. އެ ފުރުޞަތު އެ އަުޅގަނޑުކަމެއް ކަމުގައި  އިމުކޮުށްދިނުމަކީ ލާޒިމްބަޖެޓުން ޤާ

ލެްއަގިއ ދެކޭޮގތުގައި އެްއވެސް ހާ އަޅުގަނޑުޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ތަފާތުކުރުމަކީ  ލަން.ޮގވާ އަުޅގަނޑުދިވެހި ދައުލަތަުށް 

 ،ވިަޔސް ކަމަުށް މެން އަންނަނީ ކޮންމެ ޕާޓީައކުން އައިައޅުގަނޑުސަރުކާރުން ކޮުްށެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން.  ،ދައުލަތުން

ެއގޮތުން ޚާްއޞަކޮުށް ، ލުކުރަން. ެއހެންވީމާތުން ތަމްސީިދވެހި ރައްޔި ،ސް ދިވެހި ަދއުލަތްިވޔަ ކަމަުށް ކޮންމެ ރަުށަކުން ައއި

ހުރިާހ  ންނާނީ ދައުލަތުން ބޭނުންވި ބޮޑެތިހަމަ ހު ައޅުގަނޑު ވޭތުވެިދޔަ ތަނަުށް ބަލާއިުރ  ،ދަންނަަވއިލާނަން އަޅުގަނޑު

އްޑޫ ާދއިރާގެ ތޮ ،ތަކުރާރުކޮުށް ދަންަނވަންޖެހެނީއެކު ހަމަ ތާމަޔާ ކަމެއްަގއި އެއްބާރުލުންދީފަ. ެއހެންނަމަވެސް، ހަމަ ހި

 ައޅުގަނޑު މެ. އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް ގޭނުށް އެއަޅުގަނޑަނުދާކަން. ޭއގެ ސިއްރު ން އެކަުީށގެްނވާ ގޮތަުށް ުކރިއަުށްކަންކަ

، މެންނަކީ. އެހެންވީމާ ައޅުގަނޑުއެްއ ދަންނަވާނީ އިޞްލާޙުކުރަން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ލޮބުވެތި ަރއްޔިުތން ފޮނުވާފައި ތިބި ބަ 
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 ޓެކުހާނެގޭ ން. ަރއްޔިތުން އަތުން އެހެން ދަންނަވާނަ ،ގޯހޭ މަނިުކފާނޭވަންޏާ  ކަމަުށް މެން ގޯްސކޮުށް ކަެމއް ދާއަޅުގަނޑު

ަދއުލަތުްނ  .ރަުށް ޮބޑު ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެހަލަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްވެގެންާދއިރު ވަކަދަންނަާވނީ މި އަުޅގަނޑުގޮތުން  ބެހޭ

؛ ތުގައި ހަމަ ފެންނަމުންވާކަުށް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ޙަޤީޤަ. އެީއކީ ެއއްވެސް މީހަކު ދެަބސްބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާ

އަރޕޯޓް ތަރައްީޤކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ވެްސ އެ ޔަ މަޝްރޫޢެއް.ވަރަުށް ބިގުޅައިެލވޭ ބްރިޖަކީ ވެސް  ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ

މަޝްރޫޢުތަކަީކ ަވރަުށް ބޮޑު ޚަރަދު ހިނގާނެ ާބވަުތގެ ބޮޑެތި  ޝްރޫޢެއް. ފާޚާނާގެ ނިޒާމާއި މިހަމަ އެހާމެ ބިޔަ މަ

އިމުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އުލަތަުށް. ފައިދާވާނެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް ޤާކްސް ވެސް ނެެގންޖެހޭނެ ދަޓެކަން. ކަން

 25ްއގެ އަތުން ުނވަތަ ފުރާ ކޮންެމ މީހެއްގެ އަތުން ނެގޭ ދިޔަ ފުރާ ކޮންމެ ދިެވއްސެ ން މިޓުގައި ހިމެނިގެޖެމި ބަ

މެން ިމ ައޅުގަނޑު ވެގެންދާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފުލޭވަރުގެ ބޮޑު ތަކުލީފަަކުށްހި ރަްއޔިތުންނަުށް ނޫވެޑޮލަރަކީ ދި

ރިގެން ޓިކެޓެއް ނުލިބިގެްނ ފުލަތު. ބޭރަުށް ނު މެންނަުށް އެނގެނީ ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތިންގެ ހާއަުޅގަނޑުދާއިރާތަކުަގއި ތިބޭއިރު 

މިއްަލ އަމެންގެ އަުޅގަނޑުމެން ދައުލަތުންނާއި އަިދ އަުޅގަނޑުބޭފުޅުންނަުށް  ނަ ަރއްޔިތުން އެބަތިބި. އެއުޅޭ ވަރަުށް ގި

އެއީ  ޖެހުމަކީޑޮލަރު ދައްކަން 100ޑޮލަރު،  50ޑޮލަރު،  25ޓަުށް މާ އަނެްއކާ ގޮސް ނުވަތަ ެއއަރޕޯއެީހވީޚަރަދުގައި 

ބާރާތުން ރަުށް ހަރުކަުށި އިވައަުޅގަނުޑ ޑޮލަރު ެނގުމުގެ ިސޔާސަތު  25މި ، ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ކުރެވޭނެ

ލަން. ެއއްބަިއވަންތަކަެމއް ނެތް ތަނެްއަގއި ކިތަންމެ އެ އަނބުރާ ގެންދިއުަމުށް ޮގވާ ކުރަން. އަދި ިދވެހި ަސރުކާރަުށްކުުށްވެރި

ކުމެ ދިރިއުެޅވޭނެ ނިަމގުތަކަުށް އެކު އެއްަބއިވަންތަކަމާ ، އް އެުކވެިރވެހިތްތަ. ބޮޑު ބަޖެޓެއް އޮތަސް ކުރާނެ ަފއިދާެއއް ނެތް

ދުނިޭޔެގ ވަރަުށް ިއންކަމް ލިބޭ ބޭރުގެ  ،މާޙައުލެއް ނެތް ތަނެްއގައި ަބޖެޓުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ވަރަުްށ ބިޔަ ބަޖެޓުތައް

ން އާއްމުވެ، ޤައުމުތަުކގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ހާލު ފަސާދައާއި ހަމަނުޖެހު ޤައުމުތައް އެބަހުރި. އެކަމަުކ، ތަޅާފޮޅުމާއި

އެތިބީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ތުންފަތްމަތީގައި. އެތައް މިލިޔަން ބައެއް މަރުވަމުންދާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ. 

ނދިކަން، ރަުނެގ އެކަމަކު އެ ޤައުމުތަުކގެ ަސރުކާރަުށް ލާރި ނުލިބެނީތޯ؟ ތެލާއި މުއްސަނދިކަން، ރަާނއި މުއްސަ

މުއްސަނދިކަމާއި ތެުލގެ މުްއސަނދިކަން ނެތީތޯ؟ އެހެންީވމާ، މިއަުށް ސަުރކާރާިއ ސިާޔސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވަރަުްށ 

މުހިއްމުކޮުށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ އަިމްއލަ ޒާތީޖެހުމުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ހަނާކޮުށްލުމަކީ 

ކޮުށްގެްނވާނެ ަކމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީއަާކއި ދިވެހި ސަރުކާރަުށް ިމ  އަޅުގަނޑުމެން

ދަނޑިވަުޅގައި އިލްތިމާސްކޮުށްަލން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ތަކުރާރުޮކުށް، ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި އެންމެން ެއއް ވާހަަކއެްއ 

ގެން މި ޤައުުމގައި މިހިރި ބޮޑެތި ަމއްސަަލތައް ޙައްލުކޮުްށ، މިކަންކަްނ ދައްކަިއގެން، އެންމެން ެއއްަގލަކަުށް އަރައި 

ކުރިއަުްށގެންދިއުން. ފަސާދައާިއ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި އޮްނނަ ދައުލަތެއްގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބޭނެ އެއްވެސް މަންފާެއްއ 

ންނަުށް ހެޮޔއެޭދ ކަމަުށް ވަންޏާ ސަުރކާރުން ނެތްކަން ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ޔަޤީންކަމާ އެުކ އަުރވަން. ދިވެހި ރައްޔިތު

ވެސް ގޮތްދޫކުރަްނވީ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް ގޮތްދޫކުރަންވީ. ފަރުދީ ގޮތުން ޒާތީ ގޮތުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮުށްފައި، 
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ިއ އަުށް ޓަކަ  2018ގައި ވާަދކުރަންވީ ެއންމެން ވެސް. އެއީކީ އެްއެވސް މައްސަލައެއް ނޫން. އެކަމަކު،  2018

 އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމު ފަނާކޮުށްލައިގެންނުވާނެ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާގެއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ޙުސައިން ޢަރީފަުށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފްނޮޅިވަރަމް ދާ

އިލީމަ ައޅުގަނޑަުށް ފެންނަނީ ފަގީރުން އިތުރަުށް ފޮތަުށް އަުޅަގނޑު ބަލަރަީއސް. މި ބަޖެޓު ިއއްޒަތްތެިރ `. 

ބަޖެޓް  . މިއިރުެވ، ރައްޔިތުންނަުށް ތަދުމަޑުކަމާއި ހައިހޫނުކަން އިތުަރުށް ގެނެސްދޭ ބަދުނަސީބު ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަ ފަގީ

ެގ އްޔާރުޮކުށްފައި އޮތް ޑްރެިކއުލާާރްއޖޭގެ ނިކަމެތިރައްޔިތުްނގެ ލޭނާރުތަކުން ލޭބޯން ތަ ،އަޅުގަނޑަުށް ސިފަވަނީ

ރައްޔިތުންނަުށް ފައިސާފޮއްެޗއް އިުތރަުށް ލިބޭނެ އެއްވެސް މަެގްއ  ނިކަމެތި އި. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.ދަތްޕިލައެއްގެ ގޮތުގަ 

ތަނެއް  ވަރަކަުށް މި ބަޖެޓުން ވިސްނާފައި އޮތް ކަުށް ނުފެނުނު. ވަޒީފާއެއް އުފެއްދޭޯތ އެއްެވސްމި ބަޖެޓަކުން އަޅުގަނޑަ

ފެނުގެ އަުގ  ،ކާުޑެގ އަގުބޮުޑކޮުށް ،އަޅުގަނޑަކަުެށއް ނުފެނޭ. ސިިވލް ސަރވިސްގެ ުމވަްއޒަފުންެގ އިތުރުގަޑި ކަނޑާލައި 

އަތާ ދިމާނުވެގެން އުޭޅއިރު،  އިަރއްޔިތުން އަަގޔާ، އިަކނޑާލަ ދަނުވިާތކަުށް ާއސަން ،ކަރަންޓުގެ ައގު ބޮުޑކޮުށް ،ބޮޑުކޮުށް

ނަމުގައި ބޮޑެތި ޓެކްސްތައް ަނގަިއ، ރައްޔިތުްނ އިތުރަުށް ދަރަނިވެރިކޮުށްާލ ގެ އަތުން އިތުރަުށް ތަފާތު ނަންރައްޔިތުން

ނަންޖަހާފައި އޮތްކަުމގަިއ  ގައިތު ފޮ މެ ރީތިކޮުށް މި ބަޖެޓްނަޑުށް މި ބަޖެޓް ފެންނަނީ. ކިތަންބަޖެޓެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

 އި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ވިޔަްސ އަުޅގަނޑަުްށ މި ފޮތް ފެންނަނީ ރައްޔިތުން އެހެލަްނ ތޫނުކޮުށްފައިާވ ފޭރާެއއްެގ ޮގތުގަ

ާޅ ބޮޑު ަފއިދާެއއް ނޯންނާނެ. މި ރާއްޖޭގެ ވެިރއަކަުށް ހުންެނވި ބޭފު ބުއްދިއާިއ ފިކުރު ނެތިްއޔާ ހެއްލުމަކުން ކުރާނެ މާ

މި ސިޔާސަުތގެ ސަބަބުން  ހޭއަރުަވއިލާނަމޭ"، ބެހިލަބަލާުށޭ ނިކަން "އާދެ،  ؛އެ ގެްނގުުޅއްވާ ޕާޓޭ ިސޔާަސތުގެ ސަބަބުން

ދަނީ ހިމުންވަމުން.  ްއމަތް މިވެފަ. ފަސާދައިގެ އޮީޑގެ ދަުށުވެ މި ދިވެހި އު ވަނީ ލޭަކރުނައިން ފޯ ދިވެހި އުއްމަތް މި

ން އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުަތކަުށް ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާަތކުން ޢިބުރަތް ލިބިގަންނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑމެ

 ،ދުވަހަކު  ދިޔަ ގޮަތކީ، ތޫނިްސގެ ރައްޔިތަކު ކޮންމެގައި ތޫނިސްަގއި ކަްނކަން ެވގެންބިދީންގެ ެވރިކަމުަޒއިނުލްޢާ، އެގޮތުން

މަުށް ޓަަކއި ނުކުންނަނީ މަގުމައްޗަުށް. ހަމަ ނިކުންނަތަނުން ފުލުހުން ދުވަހަކު ގާިޑޔަލެްއގަިއ އުނުގވިޔަފާރި ކުރު ކޮންމެ

ގާިޑޔަލާއި މުދާ ޖަހައިގަނެގެން ގެންދަނީ. މި ހާލެއްގައި އެަފކީރު އުޅެމުންގޮސް ދިރިއުޅުުމގެ މަތިން މާޔޫސްވެގެން ަގޔުަށް 

ައޅުގަނޑުމެން  .ދިޔައީ ންފާލުން ނެްއޓިގެ މުޅި ތޫނިސް .ިދޔައީހިާސބުން މުޅި ތޫނިސް ފުނޑިގެން ޕެޓްރޯލް އަަޅއި ރޫކޮުށްލާ

މިންވަރަުށް ގޯސްވެފަ. ިއއްޒަތްތެިރ  އޮތީ އެ ލަތު މިއަދު މިރާއްޭޖގެ ހާ ދިޔައީ. މިއަހާ އަރަބި ސްޕްރިންގ ފެުށިގެންމި އަޑު 
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ިއ އަދި ދަނޑުބިުމގަ ،ދަނޑުޮގވާން ކުރުަމުށާއި ،މަހަުށާއި ،ރައީސް. މިއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ފަރަުށާއި 

ައޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިްނގެ މީރުަވސްދުާވ ފަސްގަނުޑ.  ،ގޮސްފަިއވާ  އުޅެ ގަނޑުމެްނގެ ކާބަަފއިންފަސްގަނޑުޖެހި ައޅު

ރުގަދަ ބަެއއް. ިދެވހިންނަކީ ހިތްވަ އެބަދުވާ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދިވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ ކާބަފައިންގެ މީުރވަސް

 މި ދައުލަތުގެ ލަގަލުގައި ހިްތޕަވާފައި އިންނެވީ ނަފުސާނީ  ތެރި ރައީސް.ނބުރި މީހުން. އިއްޒަތްނބު އެމިއީ ބޯމަތީގައި ކު

ން ވެިރަކމާއި ނުބައިކަުމގެ ހިތިތަުށީގޮތުން ހަލާކުވެަފއި ހުރި، ޠަީބޢަތް ފާސިދުވެފައި ހުރި އަނިާޔވެރި ޒާލިެމއް. މި އަނިޔާ

ދަނީ ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭކަމުގެ ުށުގައި ނެތް. އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނިގެންހަމަ ބޯންނުޖެހޭ އެކަްއޗެއް ެވސް މި ދިވެހި އުޑުދަ

ގަިއ އޮފްޝޯ ޭބންކިންގ ަޓވަރެްއ ެއޅުމުެގ ލާމާތްތައް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޑރ. ވަޙީދު ވެރިކަުމަގއި ކ. ފުނަދޫއަ

ޑެންސް ވޯޓު ަނގާނެ ކަމަުށް ޕީ.ޭއ ވަޙީދުގެ ނޯކޮންފި  .ރ. ވަޙީދު ނުދެްއވުމުން ޑރބަަޔކު އެދުނު. އެ ުހއްދަ ޑ ހުއްދައަުށް

ކިޔާ ޕާީޓއަކުން އިްނޒާރުދިން ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ެވސް އެހިްނ. މިހާރު ނަސަންދުރަ ހުރި ބިމުގައި އެ ހަދަނީ ކަޅުފަިއސާ 

ދޮންނަ އޮފްޝޯ އެ ބޭންކިންގ ޓަވަރު. މިކަން އަޅުގަނުޑ ހިތަުށްއަރާ މި މަޖިލީހުގެ ކިތައް ބޭފުޅުންނަުށް ބާވައޭ 

ނިސްޓްރީން ދިނީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް ަހުއސިންގ މިބުރިއަުށް އިާމރާތް 25ރާއްޖޭަގއި ަޑއިގަންަނވަނީ. އަދި އެނިގވަ

 25ެއްޗގައި .އެމް.ޖީ.ރައްޔިތުން ިކޔާތީ އަުޅގަނޑު ވެސް އަހަން. މި ވާހަކަ އޮއްބާލުމަުށް ޓަަކއި ައއި ނަސަންދުރާއަުށޭ

ގޮތަުށް  ެތރޭގައި ަފއިސާ ަދއްކާ ގެއަހަރު 3ނުލާ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުން  ބިޑަކާ ، ބުރީގެ އިމާރާެތއް ކުރަން އިުޢލާންކޮުށް

އެްޗގެ .އެމް.ޖީ.މިލިޔަން ރުފިާޔ ދެއްކި. ައއި 640މިލިޔަން ޑޮލަރަުށް އެ ްޕރޮޖެކްޓް ފަުށައި، އަދި އެްޑާވންސަުށް  140

ތަން. އަދި މި ގޭމުގަިއ  ރާތްކުރަން ފެުށިބުީރގެ އިމާ 25އެކު ދެން ފެނުނީ ނަސަންދުރާ ހުރި ބިމުގައި  މަސައްކަތް ފެުށުމާ

ދުވަހަުށް ފަިއސާ އަހަރު 20ންސް އުސޫުލގެ ދަުުށން ބުރިއަުށް ކޮންޓެކްަޓރ ފައިނޭ 25ތަނުގައި  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ހުރި

ހުރި ހުރިހާ އިމާރާތްތަކެއް ެއ މިނިސްޓްރީ ވަުަށއިގެްނ ރާތެއް އަޅާ ވާހަކަ ަދއްކާފަިއ، ގޮތަުށް އިމާ ދައްކާ

 ރާ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ބުރީގެ ިއމާރާތް ހުޅުމާލެއަުށް ބަދަލުކު 25ންނާފަތިކުރުމަުށްފަހު މިއަދު އަުޑއިވެނީ އެ ސުތަޅާ

 ،ވާނަމަ ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަދެވިފަިއވޭތޯ؟ ސްރީލަންކާގެ މަސްވެރިންނަުށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑު ހުރަސްކޮުށް ޢަރަބި ކަނޑަުށް

ގުިޅގެން ހުޅުމާލެ ދެވަަނ ފިޔަވަހި ހިއްކުމަުށް ޓަަކއި  މެން ބަލަންޖެހޭ. އެއާގަނޑުއެ މައްސަލަ މި މަޖިލީހުން އަޅު

ާރއްޖޭެގ  ބަލަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެ މައްސަލަ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަ ވާއިން ލޯނު ލިބިފައިއެލް.އެމް.ބީ

ކަނޑު؛ މި ކަނޑު ހޯދަން ޑު ނުވަތަ އަުށްޑިގްީރ ދެމެދުގައި އޮންނަ ކަނޑު، މާމަލޭކަނ ތުރާކުނާއި މަލިކާ އުތުރުން ހއ.

އިން މި ފާއިތުވި ހުރިހާ ރައީސުން ތިއްބެވިއިރު ެވސް މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ. ނަމަވެސް، ެއްއވެސް ރައީަސކު އެ އިންޑިއާ 

ގެ ބާރުވެރިކަން ދިވެިހންނަުށް ލިބިފައި އޮތް ބާރުވެރިކަން ދޫކޮުށްނުލާ. މިހާރު އަޑުިއވެނީ މި ކަނޑު ،ކަނޑުގެ ބާރުވެިރކަން

މި މަޖިލީހުަށް  ކަމެއް އެބަޖެހޭ. މިކަހަލަ އެއްވެސް ވެސް މި މަޖިލީހުން ބަލަން އެހެން ބަޔަކަުށް ލިބުނު ވާހަކަ. މިކަން

ކައުންސިލަކަުށް ދީގެްނ  ކުރިޔަކުން ނުކުރެވޭ. މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ފާޑެއްގެ އިކޮޮނމިކްއެނިގގެން ނޫނީ 

ކަމާއި ިސޔާދަތަުށް އުނިކަން އަންނާނޭ ހުރިހާ ކަމެއް މި ދަނީ ކުރަމުން. މި ޒާތުގެ ކަންަތއްތައް ކޮުށްފަިއ ނިވަންރާއްޖޭގެ މި
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މި އިސްލާމީ ޤައުމުގެ ވަިލްއޔުލްއަމްރު މި ވިދާުޅވަނީ، ަމސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުާމއި ވަްއކަންކުރުމަކީ ކުުށެއް ނޫން 

ންމަނިކުފާނު ތަންފީޛުކުރަްއވާނަމޭ. އަުޅގަނުޑމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ކަމަުށް ގާނޫނެއްަގއި ލިޔާުށޭ. ެއކަން ވެސް ތިމަ

މުޚާޠަބުކުކޮުށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސްލާމީ ޤައުމުެގ ވަިލއްޔުްލއަމުރަކަުށް އަމުދުން ވިދާޅެްއ ނުވެވޭނެ. މިކަން ހަުރކަުށި 

ނގަމުންދިޔަ ުހރިހާ ނޫސްތަކެއް ހުއްޓާލަިއ، އިބާރާތުން އަުޅގަނޑު ކުުްށވެިރކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭގައި ހި

ބަންދުކޮުށް، ކިތަންމެވަަރކަުށް އޮޅުވާލަން އުޅުުނކަމުަގއި ިވޔަސް، ިތޔަ ބުރިޖާއި، ތުުލސްދޫއާިއ، ތ. ގުރައިޫދއާިއ، 

މާޅެންދޫާއއި، ، ކުޑަފަރީާއއި، ުކޑަހުވަދޫާއއި، ިހއްކަން ހަމަޖެހުނު ލޯނުތަކާއި، ނޮޅިވަރަމްާއއި، ނޮޅިވަރަންފަާރއި، މާފަރާއި

ތުލުސްދޫއާއި، ވެލިދޫާއއި، ިއންނަމާދޫއާއި، ކޮޅުފުުށްާޓއި، ލ.ގަމާއި، ުފވައްމުލަުކގެ ބަނަދރާއި ނަރުދަމާ ހެދުމަުށް ޑރ. 

ވަޙީދު ވެރިކަުމގައި ލިބުނު ލޯނުތައް ހުއްޓުވީ ހަމަ އޭރު މިތާ ހަމަ ތި ޕީ.އޭގެ ބޭފުޅުން ތިއްބަަވއިގެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން. 

ޝަރުޢީ  ،ރީ ނޫސްތަކުން ފެންނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުހރިހާ ގޯސްތަކެއް ހަދަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާއިމި އެހެ

 ތަްނތަނުގެ އިތުބާރު ިމއަދު މި މި، ިސފައިންކަމުަގއި ހަދައި ފުލުހުންނާއި ،މިނިވަން ުމއަްއސަސާތަކާއި  ،ނިޒާމުންނާއި

. ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށާއި ަދއުލަތުގެ ުހރިހާ މުއައްސަސާތަކަުާށއި ދީނީ ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި ގެއްލެމުން

ޚިލާފަުށް ކަންކަން  މަޖްބޫރުކުރުވައިގެން ޙަޤީޤަތާ ވެސް ނުވިާތކަުށް ވިޔަފާިރވެރިންނަުށް ،ވެސް ބިރުދައްކައި ޢިލްމުވެރިންނަުށް

ޚިލާފު ގޮތަކަުށް ރައްޔިތުންަނުށް އެްއޗެއް ވިސްނައިދޭން  ބޫރުކުރުަވިއެގން ކަންކަން ކޮުށްފައި ޙަޤީޤަތާ މަޖު ،ކުރުވަމުން

ކަލޯައުށް އިުރވައިހުދު ދަްއކަން ތިަޔ  ކަނު، ނަމަ ވަނީގޮތަުށް ދަންނަ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ިދވެހި މިސާލު ބަހެއްަގއި ވާ

ފަސާަދއިެގ ، ޚިޔާނާްތވެ މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ިދވެހި ދައުލަުތން އެތައް ބިިލޔަން ރުފިޔާެއްއގެ

ވަނީ ގެއްލިފަ. އަިދވެސް  ފެންމަތިވަނީ އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް. ނުވިތާކަުްށ  ތެރެއަުށް

ނުނިމޭނެ އިނގޭތޯ.  އްތައް އަދީބާ ހަމައިން ނިންމާނީ؟ވެްސ ގެއްިލއްޖެ. ކިހިނެއްޯތ މި ަކންތަ ބަޑިގުދަނުެގ ތަޅުދަނޑި

ނަމުން ނަމަވެސް އިސްލާމީ ދައުލަތެއް.  ،ވެސް ނުނިމޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ކަުމން ނުފެނުނަސްއެްއގޮތަކަުށް 

ބްރަތްތަކެއް ލިބިގަންނަން. ސްލާމީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ވެސް ޢިޖެހޭ އިމެއް. ވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އެބައިސްލާމީ ޤައު

ރު ފަތަހަކުރެއްވި ލަްޝކަރުގެ ކޮމާންޑަުރ، ފަހު މިޞް ކުރެއްވުމަުށްރު ފަތަހައެއް ހާދިާސއަކީ ުމސްލިމުން މިޞް، އެގޮތުން

عمرو بن العاص رضي هللا ރުގެ ގަވަރުނަަރކަުށް ހަމަޖައްސަވާފައި ހުންނެވީ އިސްލާމީ ޚިލާފަތުގެ ފަރާތުން މިޞްއަދި 

ފުޅުކުރެއްވީ އޭނާައީކ ޖެއްސެިވ. އެ ބޭފުޅާ ހީ ސްޓިއަން އަހުލުވެިރއެްއގެ ގަިއަގއިރުގެ ކްރިގެ ދަރިކަލުން މިޞްعنه

ގަންނަވާނެ ކަމަުށް. ކުރިމަތިލާން ޖެހިވަޑައިނު  އް ކުެރއްިވޔަސް ޭއގެ ނަތީޖާއާގަވަރުނަުރގެ ދަރިކަލުންނަުށް ާވތީ އެފަދަ ކަމެ

 ޚަލީފާ ޢުމަރުބުނުލް ެއއްޮކުށް ދަތުރުކޮުށްފައި ދިަޔއީ މަީދނާއަުށް. ުރގެ އަހުލުެވރިޔާ ފުރުޞަތު ލިބުމާނަމަވެސް، މިޞް

ަވގުތުން ޚަލީފާ ދިސާގެ ވާހަކަ ޚަލީާފައުށް ދެންނެވި. ހާއަންހުގެ އަރިހަުށް. އޭނާ އޭނާއަުށް ކުރިމަތިވި هللا ޠާބު ރަޟިޔަ ޚައް

ލިބުނު  މައްސަލަ ބައްލަަވއި މުރުގެ ދަރިކަލުން މަދީނާއަުށް ގެންނެވި. އަދިޢަ، މުރާއިަގވަރުނަރާއި ޢަ ގެފާނުގެއެކަލޭ 

މުރުގެ ދަރިކަލުންގެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުްނހިފައި ޢަ އޭނާ .ދެއްވިލުވެިރޔާއަުށް ފުރުޞަތުއަނިާޔގެ ބަދަލުހިފަން މިޞްރުގެ އަހު
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ވެްސ  މުރުގެ ަގއިކޮުޅަގއިަގވަރުނަރު ޢަ، ންހު އޭނާެގ ގާތު ވިދާުޅވަނީޢަهللا ިއގަިއ ޖެހި. ދެން ޚަލީފާ ޢުމަރު ރަޟިޔަގަ

މުރުގެ ދަރިކަލުން އީ ޢަޤު އޮތް ކަމަުށް. އެމުގެ ޙައްވުމަުށް. ަގވަރުނަރު ޢަމުރުގެ ގަިއކޮުޅގައި ެވސް ޖެހުޖެއްސެ

ރު މަވާތީވެ. ޢު ކަމަުށް ސަަބބުން މަޤާމުގެމުރުގެ ޢަމީސްތަކުންނަުށް އަނިޔާވެިރެވަވޑަިއގަންނަވަން ހިތްވަރު ޯހްއދެވީ 

އަންނަީނ ތުގެ ގޮތުން ވިދާުޅވި. މީސްތަކުން ދުނިޔެއަުށް ނުގެ ަގވަރުނަރަުށް އިންޒާާރއި ނަސޭހަގެފާޢަންހު އެކަލޭ هللا ރަޟިޔަ

ެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ގެފާނު މީސްތަކުން އަޅުވެިތކުރަްއވަނީހޭ. އިްއޒަތްންގެ ގޮތުަގއޭ. އެއަުްށފަހު ކަލޭމިނިވަނު

ދިވެހި  ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކއި ،ޝަރުޢީ ނިޒާމާއި ،އަދި މި މަޖިލީހާއި ،ރަްއޔިތުންނާއި ،ޖެހޭ ދިވެހި ޤައުމާއިއެބަ

ރުކާރުަގއި ތިއްބެވި އެންމެހާ މި ސަ ،އަދި މި ޕީ.ޕީ.އެމް ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރާއި  ،ސިފައިންނާއިދިވެހި  ،ފުލުހުންނާއި

ދެކޮޅަުށް އަޑުއުފުލަން.  ސާފާލާއި  ބޭއިން . ބާތިއެއްޮކޅަުށް އަރަން ވެސް ޙައްޤާއި އިންސާފާފުންގެ ޙައްޤަުށް ޓަކައި ްއޒަމުވަ

މެ ޖަރާސީމެއް. މި ގެ ައސްލަކީ ހަމަ އެންމެ މީހެއް. ހަމަ އެންވާ ހުރިހާ މުސީބާތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖެހިފައި މި

ޖެހޭ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ރައީސް މީހާ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ނައްތާލަން. އެއީ ހަމައެކަނި މިހާރު ހުންނެވި ޖަރާސީމު އެބަ

ދީނީ ހަމަތަކުގެ  ،ގެ ަމތީން ވެސްމަތީން ނައިބު ރައީސަުށް މި ޤައުމުގެ ވެރިކަން ހަވާުލކުރަްނ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ހަމަތަކު 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވެއްޖެ ކަމެއް. މިއީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރު. ެއއްވެްސ  ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ،ވެސް މަތީން

ވެްސ  އެމް.ޕީއަކަުށް ވެސް، ކޯޑިނޭަޓރުން ފެުށިގެން އެްއވެސް ިސޔާސީ މަޤާމެއްަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަުށް ވެސް ުކޑަ

ެގއްލުމެއް ުނވާެނ. މި ސަރުކާރުގެ ަދއުރު ދެިމއޮންނާނެ ދައުރު ހަމަވަންދެން. މިކަމަުށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވަރެއްެގ މިން

ވެސް ތާއީުދކުރަްއވަން އެބަޖެހޭ. މި ރައީސާ ހެދި އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އެންމެންނާ ދުޝްމަނުވެއްޖެ. ޚުދު ައޅުގަނޑުމެން 

ބޮޑު އަސްލު ކަމަުްށވާ ރަީއސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނާ ިމ  މި ގޮނޑިތައް އާދެވުުމގެ އެންމެ

ވަނީ މޫނު ކެނޑިފަ. މިއީ މިކަން ވާނެ ގޮތެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމންނަކަުށް ޒައިނުލްޢާބިދީން 

އެހެން ޤައުމުތަކުން ރަުށްވެހިކަން ހޯދައިގެްނ ވަަޑއިގެންެނވި ގޮތަކަުްށ، އަދި މި ރައީސް މީހާ ވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް 

ނުދެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ިމތާ އުޅެންޖެހޭނީ. ައޅުގަނުޑ ނައިބު ަރއީސް ޖިހާދަުށް ދަންނަވަން. މަނިކުފާނަުްށ 

އަވަހަުށް  މަޖުބޫރުކުރައްވާނޭ ައވަހަުށް ޕަްބލިކަުށް އަރާަވޑަިއގެން ވިދާޅުވާުށޭ ތިމަންމަނިކުފާނު ހަވާލުވާކަުށްނެތީމޭ. މަނިކުފާނު

އެހެން ވިދާުޅވާުށޭ. ގިނަގިނަިއން ވިދާޅުވާުށޭ. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ނައިބު ަރއީސާ މި ޤައުުމގެ ވެރިކަްނ 

ހަވާލުކުރަންޖެހޭނޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަުށް، ގާނޫނު އިމުގެ ތެެރއިން. ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ޝުކުރިްއޔާ. މި ަޤއުމަުްށ 

 .س الم عليكم ورحمة هللاوالއޮތް ޙައްލަކީ އެއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އޭދަފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 
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 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުުށި

ވަނަ އަހަރަުށް ަދއުލަތުން ހުުށަހަޅާ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން  2017ރައީސް. އާދެ! އްޔާ އިްއަޒތްތެރި ޝުކުރި `. 

 26.7ވަނަ އަހަރަުށް ދައުލަުތން ހުުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ  2017ލާނަން. ސް ކޮންމެވެްސ އެްއޗެއް ދަންނަަވއިއަޅުގަނޑު ވެ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  21.9ޮއތީ  އި ފޮތުން ދައްާކއިރު މިާއމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަުށް ޙަޤީޤަތުގަ ބިލިއަން ރުފިޔާ. ދައުލަތަުށް

ޑެފިސިޓްވާނެ ކަމަުްށ  ބިލިއަން ރުިފޔާއިން 4.8ޓު ވެސް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ އަދި މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެ

ުށް ައޅުގަނޑު ދާނެ ކަމަ ބިިލއަނާ ހަމައަުށް 4.5ހިސާބުތަކުން އެބަ ދަްއކާ. މި ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ޑެފިސިޓް  މި

އަންނަނީ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް އިންތިހާއަުްށ  ވަރަކަުށް އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް މި 10ލަފާކުރަން. ގާތްގަނަޑކަުށް މިދިޔަ 

ރިޔާސީ  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސްޗަުށް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ޙައްލުމައް

އަޅުގަނޑުމެން ދަތުރުކުރަްނ ގެ ތެރޭަގއި ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް ޙައްލުކޮުށްޭދނެކަން. އެހެންވީމާ، އެ މަގަުްށ އަހަރު 3ވަޢުދެއް 

ފެނުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭނެ ކަމަުށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަކީ ެއއް އަހަރު ވެްސ އެބަޖެހޭ. ނަމަވެސް އަދި މި ެފންނަ

ާޕލިމެންޓުން ފާސްކޮުށްދޭންޖެހޭ  ،ދާ އާމްދަނީެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ އަދަދު ހަމައަުށް ލިބިގެން

ކަމަުށް ވަންޏާ  ގެންދަނީ ފާސްކޮުށްދެމުން. ދެން މިގޮތަުށް މި ޑެފިސިޓް މައްޗަުށް ދާ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ޕާލިމެންޓުން މި

އްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެްސ، ރާ  .އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރުވެްސ މީގެ ައސަރު ވަރަުްށ ބޮޑަުްށ ކުރަން ފަުށައިފި

 17މިހާރު ޑޮލަރު މި ހިރީ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ެވސް، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ވުރެ ކުަޑކޮންނެއް ޑޮލަރު ގަންނާކަުށް ނުލިބޭ. އެހެްނވީމާ، ިމއީ އަިދ ތާރީޚުަގިއ  އަުށް 17. ާއ ެއ ދޭތެރޭަގއ18ިއާިއ 

ލިބޭ  ،ވަަރކަުށް ވީައޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް، . އެެހންވީމާމީ ސް ޑޮލަުރގެ އަުގ މިހާހިސާބަުށް ނުދާ ހިސާބެއްވެ

ވުރެ ޚަރަދު ބޮުޑވި ވަރަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ަދއުރުވަމުންދާ ފައިސާ ިއތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ޑޮލަުރގެ  އެްއޗަކަުށް

ހަމަ އެކަުށީގެްނވާ ކަމެއް. މިގޮތަުށް ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ހުރި ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު އަގު އަދިވެސް މަްއޗަުށް އެރުަމކީ 

ގެ ައގު ވެއްިޓގެންދާނެ. ޑޮަލރު ރުފިޔާއާ ދޭތެެރއަުށް 19ރުފިޔާާއއި  18ހަރު ލަފާކުރާ ގޮތުަގއި މިއަންަނ އަ

ތަކެީތގެ އަުގ އިންތިހާއަުށް ަމއްޗަުށްދާނެ. ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ވަރަުށް ބޮޑު ެގއްލުމެއް.  އީ ވަންޏާ މިއެހެންކަމަުށް

ިމއަހަރުން އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު ެވސް، އަދި ދިރިއުޅުުމގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ވެްސ މަްއޗަުށް ޖެހިގެންދާނެ. މިއީ 

މެން މިހާރު މިއަހަރަުށް ވެސް ަދއުލަތުގެ ަޚރަދުތައް ކުަޑކޮުށް، ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓް ުކޑަކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ. ދެން އަުޅގަނޑު

ކުަރއްަވއޭ ބޭފުޅާ ެއބަ މަސައްކަތްޕުޅު އެ ،ހުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަން އޮތީ

މަނިކުފާނު  ފަހުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި އެ ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓް ކުަޑކޮުށް، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުަމުށް ޓަކައި. އެންމެ

މަނިކުފާނުެގ  ުކރަން. އެއީ އެވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުމަނިކުާފނަުށް  ުށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަނޑު އެދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަ

 ދައުލަތުގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަުށް ޓަކައި އެ  ،ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަން. ޚާއްަޞކޮުށް
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ޑަުށް ފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް މި ވިދާޅުވަީނ މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅު ރަނގަޅު ކަމަުށް އަުޅގަނ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ ގައި ކުަޑވާންޖެހޭ. ެއްއގޮތަކަުށް މިވެނި ތަނަކަުްށ ކުަޑއޭ. ަޙޤީޤަތު ،ދައުލަތުގެ ޚަރަދުަތއް ުކޑައޭ 

ތަރައްީޤގެ  ،ޙަޤީޤަތުގައި ބުނާ ނަމަ ނުޖެހޭ. މައްޗަުށް ދާންޖެހޭނީއަނެއް އަހަރަުށް މައްޗަުށް ދާކަުށްބަޖެޓުތައް އެއް އަހަރުން 

ވެގެްނދާ ޚަރަދުތައް އިންތިހާއަުްށ ދައުލަތުގެ ވޭސްޓް މަޝްރޫޢުތައް. ރިކަރެންޓް ބަެޖޓަކީ ބޮުޑވެގެްނވާނެ އެްއޗެއް ނޫން. 

ލަުތގެ އުލިޔަްސ، ދަގެ ސަރުކާުރގެ އޮފީސްތަަކުށް ބަލައިބޮޑުެވގެންގޮްސ ދައުލަުތގެ ބަެޖޓު ބޮޑުެވގެންދަނީ. އަުޅގަނުޑމެން

 ލިކަމުަގއި ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ ބޭކާރު ގޮތުަގއި ވަރަުށް ިގނަ ޚަރަދުތަކެއް ކުރެިވގެންދާ ކުންފުނިތަކަުށް ބަލައި

ދޭ ެފނަކައަުށް ބަލައިލާއިުރަގއި ރާްއޖޭގެ ރަުށްރަުށުގެ ކަރަންޓު ، ލާއިރުަގއިބައެއް ކުްނފުނިތަކަުށް ބަލައި، ތަން. މިސާލަކަުށް

އިންތިހާއުަށް  ހުރެތޯ؟ . މި މަތިވާންޖެހެނީ ކޮން ސަބަބަކާރަންޓުގެ އަގު އެ ހުރީ މަތިވެފަމި ކުންފުނީގެ ކަ ކުންފުނި.

 މިސާލަކަުށް ފެނަކައަުށް ތެޔޮ އެޅުމުގައި މިހާރު މި  ރަޕްޝަނުގެ ކަންތައް ބޮުޑެވގެންދިޔައިމަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަ

ދޭދިނުން މިއީ ގޮަތކަުށް ދަންނަވާ ނަމަ އިޢުލާނުކުރުމެއް ނެތި އެހެން ، ގެންގުޅޭ އުސޫލުން ެއްއވެސް ބިޑުކުރުމެއް ނެތި

ވަރަކަުށް މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުންެވގެންދާ ކަމެއް.  200ގާތްގަނޑަކަުށް ފެނަކަިއގެ ބަޖެޓުން އަހަރެއްގެ މައްޗަުށް 

ަކއިން އެބަ ގެއްިލގެންދޭ. މިއީ މިލިއަން ރުފިާޔ ފެނަ 200އަޅުގަނޑުެގ ހިސާބުތަކުން ަދއްކާ ގޮތުަގއި ގާތްގަނޑަކަުށް 

ގެ އަދަެދއް. އެހެންވީމާ، ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރު ހޯދޭވަރުގެ ބޮޑު ަފއިސާގެ ހުރިހާ ރަުށަކަުށް ެއއް އަހަރުރާއްޖޭ

ދީފި  ރުޞަތުޅުުމގެ ފުތެޔޮއެކޮުށްގެން އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތްތަކަުށް ހުއްުޓޭވނެ ކަންތައްތައް. ބިޑު  ކަންތައްތަކަކީ މިހިރަ

މިލިއަން ރުފިޔާއިން އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުެގ  200ކަމަުށް ވަންޏާ ފެނަކައިްނ އަަހރެއްގެ ަމއްޗަުށް މި ލިޭބ 

ކުރަން ންޖެހޭ ކަމެްއ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުއަގު އިންތިހާއަުށް ކުަޑކުރެިވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ަސރުކާރުން ވިސްނަ

ަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަުށް. މިހެން ބޭކާރު ގޮތުގަިއ ދާ ފައިސާތައް ހުއްޓުވޭެނ ކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާހޫރިއްޔާ މިރައީސުލްޖުމް

ދަނީ މިކަހަލަ  33ެރއިން %ބަޖެޓު ތެ ގެުށް ބަލާއިރު އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗަ، ކަމަުށް. ހަމަ އެހެން ބަލާއިރު

ހަތަރު ގުނަ ވުރެ ތިން ލިބޭ އަގަުށް އެ ގަންނަ ައގު، ންނަ ތަކެތިޕްޝަުނގެ ގޮުތގައި. އެތަނަުށް ގަވޭސްުޓގެ ގޮުތގައި. ކަރަ

މަތީގައި މި ހުންނަނީ. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ނާޖަިއޒު ގޮތްޮގތަުށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކަންކަން ކުރަްނވެއްޖެ ކަމަުްށ 

ުރގައި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ ލާއިބަލައި ޖެހިގެންނުދާނެ. އާަސންދައަުށްން ދުވަހަކު ެވސް ދެކޮޅުވަންޏާ މި ބަޖެޓު

ަލއްކަ ރުފިޔާއަުްށ  3ލަްއކަ ރުފިާޔއަުށް ކުެރވޭ އޮަޕރޭޝަނެއް އަިމއްލަ މީހަކު ޮގސް ކުރާއިރު އާސަންަދއިން ުކރަންޏާ އެ  1

ކުަޑކުރެވޭެނ  ތަން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ނިޒާމެްއގެ ތެޭރގައި މިކަން ހިނގާ ކަމަުށް ވަންޏާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު  ބަދަވެގެންދާ

އެްއވެސް ނިޒާމެއް ނެތް. ހަމަ ދުވަހުން ދުވަހަުށް ދާނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްވަމުން. ދަުއލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުަޑކުރުމަކީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމއްޗަުްށ ލާޒިމު ކަމެއް. އަދި ދައުލަުތން ހިނގާ ޚަރަދުތައް ހިނގަމުންދަނީ އެންމެ އެކަުށީގެްނާވ 

ކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ައަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުމުަގއި މަނިކުފާނަުށް ލާޒިމު ގައިޯތ ބެއްެލވުމަކީ ެވސް އެ ގޮތެއް 

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ނާޖައިޒު ގޮްތގޮތުަގއި ކަންކުާރ  ގެ މެންބަރަކަުށް ވެސް ނުބައްލަވައިމަޖިލީހު
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 ޮގވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގައި ވެސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުމަުށް އަޅުގަނޑުމީހުންނާ ދޭތެރޭ އެ، މީހުން ހޯދައި

ރުގަިއ ހުރި ކުންފުނިތަކަުށް ބަލާއިން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކުަށް ބަލައިލާއިރުަގއި، ދެންފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެ

ގަިއ ދުވަހުގެ ތެރޭ  15އުޅެނީ ގާތްގަނޑަކަުށް  ވެސް މިނަުށް މިހާރުންއަުށް ަބލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެމިސާލަކަުށް އެމް.ޕީ.އެލް

ގައި ައއި ބޯޓެްއގެ މުދާ އަިދވެސް ނުބޭލޭ. މީެގ ކުީރގަިއ  1އްެސއް ނުބޭލެ. އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ބޯޓުފަހަރުން ެއއްޗެ 

ުށް ދާންޖެހުނީ؟ އިންތިހާއުަށް ދުވަހު މުދާ ބޭލޭ. ކީއްެވގެންތޯ މި ދަުށަ ނޫނީ އެ ،ބޯޓު އަންނަ ދުވަސް ނޫން ައނެއް ދުވަހު

ތަނަުށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  ރަޕްޝަނުގެ ކަންތައް އެތާނގައި ވެސް އޮތުމުގެ ސަބަބުން. އެތަނުގެ ވެރިން ވިދާުޅވަނީ އެކަ

 ،. އެހެންނަމަވެސްަފއި ހުރި ކަމަުށްދީއެހިން އެްއޗެއްސަުށް އޯޑަރުނެތިއްޔޭ. ނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑު ެވސް ައޑު

ކަުށް ކަންކަން ހިނގަމުންދާންވީ؟ ޤްތިޞާެދއްަގއި ކީްއވެގެންތޯ ވިޔަފާރިވެރިންނަުްށ އެވަުރގެ ދަތިވާނެ ގޮތަ ކުރިއަުށްދާ އި

ަބލައިލިޔަސް، އެްސ.ޓީ.ޯއއަުށް  ުށްހަމަ ކޮންެމ ކުންފުންޏަކާ ދިމާއަ އެކަން އެގޮތަުްށ ހިނގަިއގެްނނުވާނެ. ދެން

އީ. ގަންނަން ހޯދާ ތަކެތި އެ ލިބޭ އަގަުްށ ވުެރ އެަތއް ގުނަެއއް ބަލައިލާއިުރގައި ވެްސ އެސް.ީޓ.އޯެގ ޙަޤީޤަތަކީ ވެސް މި 

ދު މިނިސްޓަރު ޚާއްޞަކޮުށް ބަަލންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ިމއަބޮޑު ައގުަގއި ަތކެތި ގަންނަުމން މި ދަނީ. މިއީ ފިނޭންސް 

ންނަުށް މޮޑެލް ނަންބަރު މެސިސްޓަމުގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑު މިތާ އިނެދގެން މިޖީ ހުރި ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ެޓކްނޮލޮ

ޯތ ނުަބއި އަގު ެއއީ ރަނަގޅު ައގުތޯ، ލީމާ އޭެގ ައގު އެބަާއދޭ. ދެން ކީްއެވގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަުށްޖަހައި

 ހަވާލުވެފައި ތިބީ. މި ސިސްޓަމުގެ  ނގޭ ފެންވަރުގެ މީހުން ޤައުމު ހިންގަންއެއެކަން  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޭނގެންވީ؟

އްެޗއް ިލބެންހުރި އަގު  މިއީ ކަމަުށް. ިމވެނި މޮޑެލެއްގެ ިމވެނި އެ  ،ން އެ ބަަލއިލެވޭ ިމވެނި ެއއްެޗއްތެރެއިން މިތާ އިނދެ

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޒަމާނެއްަގއި އެފަދަ ގޮތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ރީއްޗަުށް ބަލަބަލާ ތިއްބާ ރޯމާދުވާލު ހަމަ 

ނީ ހުްއޓުވަން. ައޅުގަނޑު ިއއްޒަތްެތރި ރައީސަުށް ޮގވާލަން، ިމ ވަްއކަންކުެރވޭ ނިޒާމެއް ޮއވެެގންނުވާނެ. އެކަން ޖެހޭ

ކަންކަން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބައްަލވައި މި ކަންކަން ހުއްުޓވަން. ފާޑުކިޔާ ކޮންމެ މީހަކީ އެީއ ދުޝްމަނެއް ނޫން. އެީއ 

އިޚްލާޞްތެރިން. ކަމެއްެގ އިޚްލާޞްތެރިން. ކަމެއް ގޯްސކޮުށްކުރީމާ އެ ކަމެއް ދިޔައީ ގޯހުންނޭ ބުނާ މީހުންނަކީ ޙަޤީޤީ 

 .އެއީ ދުޝްމަނުން. އެއީ ޚިޔާނާތްތެރިން ،މަނިކުފާނު ތި ކުރެއްވީ ތިކަން ބަރާބަރަުށޭ ،ގޯސްކޮުްށކުރެްއވީމާ އެކަން ރަނގަޅޭ

އަުށް ވެސް އޮުޅާވލައިގެން ެނގެން އޮތް ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއެއީ ވަފާތެރިންނެއް ނޫން. ެއ މީހުންގެ 

ެވްސ އެފަދަ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި  ،އަުށް ގޮވާލަން އޮތީއަުޅގަނޑު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއް ެނގުން. އެހެންވީމާ،ފައިދާ

ދައުލަތުގެ ަޚރަދުތައް ކުޑަކުރުމާ ބެހޭ ގޮުތން އިސްލާމީ ތާރީޚަުށް ވެސް  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާުށޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 ބުނުލް  މަރުގައި މިއީ މަޝްހޫުރ ވާހަކަެއއް. ޢުއިސްލާމީ ތާރީޚަުށް ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑު ކުަޑކޮުށް ބަލައިލާަނން. 

ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ަބއްތީެގ ވާަހކަ. ތަކުރާރުކޮުްށ ައޅުގަނުޑ ެއ ވާހަކަ ދަންަނވައިފިން. އެހެންނަމަވެސް، މުއުމިނުންނަުްށ 

އެީކގަިއ  ުނގައި އަންަގވާފައި އޮތުމާތި ޤުރުއާކީރި ކަމަުށް ހަނދާންކޮުށްދިނުމަކީ އެއީ މުުއމިނުންނަުށް ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމެއް

 ،ުދވަހަކު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އެއް ބުނުލްމަރު އް ެއބަޖެހޭ ތަކުރާރުކޮުށްދޭން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢުއަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަތަ
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ކި ހިސާބަކުްނ އެ ބައްތި ވަ  އި އެ މަނިކުފާނު ބައްތި ދިއްލަވައިވާފަގެންނަ  ވައިފި.ެގންނަކު ަވޒީރުން ެގއަުށް އެއްެރޔަ

އެ މަނިކުފާނު  ވާުލކުރެްއވީ ކިިހނެއްތޯއޭ ތިވީ؟ވަޒީރުން ސު ،ލަްއވާފައި އެހެން ބަްއތިއެއް ދިއްެލވީމާ އެ ބޭފުޅުންނިންވައި

ުޅ ތިމަންނަ ކުރިން ުކރެއްވި މަަސއްކަތަކީ ަދއުލަތުެގ މަސައްކަތޭ. މިހާރު މި ކުރަްއވަނީ ތިމަންނަގެ އަމިއްލަފު ،ވިދާޅުވީ 

މަސައްކަތޭ. އެހެންވީާމ، މިހާރު ޚަރަދު ހިނގާނީ ތިމަންނަގެ އަމިއްލަފުޅު އަތުންނޭ. ެއހެންވީމާ، މިހިރީ ދައުލަތުގެ 

ގޮތް. އެކަޭލގެފާނު އެހެން  ކުޑަކުރުމަުށް ޓަަކއި އެިކއެކި ބޭފުޅުން އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ކަްނކަން ކޮުށްފައި ހުރި ތައްޚަރަދު

ލެްއ ދައުލަުތގެ އާަފލުތަކެއްގެ ތެެރއިން އާފަ ؛އެކަލޭގެފާުނގެ ތުއްޕުޅު ދަރިަކލުން އާފަލެއް ،ަގއިލައިލާއިރު އަކަުށް ބަހާދިސާ

. އަތުލުމާއެކު މަންމާފުުޅ ޒީޒު އެ އާފަލު ައތުލީޢަބްދުލްޢަ ބުނުލް މަރުޖެހި ތަނުން ޢުހަމަ  ފަރިއްކުުޅއްވަން އަނަގިއގައި

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު  ބުނުލް މަރުއެއީ ުކޑަުކއްޖެއް ނޫންތޯއޭ. ޢު؟ ތިހެން ތި ހެއްދެވީ މަންމާފުޅު ވިދާުޅވީ ީކއްެވގެންތޯއޭ  .ކޯފާވި

ުކއްޖަކަުށް ވިޔަސް ދައުލަތުގެ އެްއޗެްއގަިއ ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތޭ. ނިކަްނ . ުކޑައްސޭވިދާޅުިވ ެއއީ ދައުލަުތގެ ެއއްޗެ 

ބަލާއިރުަގއި ޢުމަރުގެފާނު،  ސްލާމީ ތާރީޚުންތަކަުށް އިހާދިސާ އެހެން  .ދިޔަ ގޮތްަލވާ ކަންހިނަގއިބައްއިވިސްނަވަ 

ފޮދެއް ލިބިވަޑައިުނގެން ެއކަލޭގެފަނު މާމުއިެއކީަގިއ އެކަލޭގެފާނު  ޖެހިވަަޑއިގަތުމާ އެކަޭލގެފާނަުށް އާލާސްކަންފުެޅއް

ހުއްދަ އޮތް ެއއްެޗއް. މިއީ އެކަޭލގެފާނަުށް ގާޫނނާއި ަގާވއިދުގެ ދަުށުން ބޭނުްނކުރުމުގެ  .ހުރި މާމުއި އި ދައުލަތުގެ ާޚޒާނާިއގަ

ެއއަުށް ހުއްދަ ހޯއްދެވީ. ހުއްދަ  އެއްކުރަްއަވއި ާޙބު ބޭކަލުންއަޞްއެހެންނަމަވެސް، އެ މަނިކުފާުނ ކަންކުރެްއވި ގޮތަީކ، 

ފަހުގައި އެކަން ުކރެއްވީ. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުެގ ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި މިހިރީ އެ މަނިކުފާނު ކަންތައްތަްއ އްދެވުމަުށްހޯ

ދެްނމެ ބައެްއ ބޭފުޅަކު ދެންނެވި  މެންނަުށްއަކަުށް ބަލައިލާއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުއެެހން ހާދިސާކުރަްއވާފައި ހުރި ގޮތް. 

 އެިކއެކި ޤައުމުތަކަުްށ ފޮނުވާފައި ތިބޭ ގަވަރުނަރުްނ އެ މީހުން ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަުށް ،ފަދައިން

ހިމުން ފުުށް  ،ހުންނަ ފުުށް އިފޮތީގެ ފޭރާން ނުލުމަުށް. ފުރާނާފަ ހިމަ ވުމަުށް. ުއއިނުއަހަުށް ސަވާރު އަންަގވާ ތުރުކީ 

މި ޒަމާނުގެ ގޮތުން ނަމަ ޭއގެ މާނަައީކ  .މިީއ ތަންތަނަުށް ފޮނުވާ ގަވަރުނަރުން ނިކަން ިވސްނަވާ!ވުމަުށް. އް ކުޅުނުފަރިއް

 އާދަިއގެ ާއއްމު މީހުންނާ ނާ ބަހުގެ މާނައަކީ އެހެންވީާމ، ތުރުކީ އަހަުށް ސަވާރުުނވުމޭ ބު ލިޔު ކާަރކަުށް ނާރާުށޭ،ޑަބް.އެމް.ބީ

ހިމަ  އެގޮތުން ެއ ހާދިސާގައި މިޞްރުަގއި ހުންނެވި ަގވަރުނަރު ުއއި ކުރަްއވަނީ. ހަމަަގއި އުޅުމަުށް އަުމރުއެއްފެންވަރު 

ެގ އެ ކަމުއެކަން ކުެރއްވީތީ  ނަަވއި ސުވާުލކުރަްއވަިއ،ގެން ިވކަމުގެ ޝަުކވާ ލިބިަވޑަިއގެންފޮތީގެ ފޭރާމެއް ބޭނުންކުރެއް

ތީގެ ފޭރާމެއް ލައްވާފައި ބަކަރިުހއިހައްޕަން ކިޔާ ގޯނި ފޮ އަުޅގަނޑުމެން މި ،އަދަބެްއގެ ގޮތުން އުއި ފަަލފޮތީގެ

 ގެ މުަވއްޒަފަކު ދައުލަތު .މިހިރީ އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ކަްނކަން ހިނގާފައި ހުރި ގޮތް !ލަްއވާފޮނުވައިލެްއވީ. ނިކަން ވިސްަނއި

ހިނގާތީ ަޝކުވާލިިބވަަޑއިގެން ގެންނެވީ.  އިތުރަުށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުާމއި މި ކަންކަން އޭނާއަުށް ލިބޭ މުސާރައަުށް ވުރެ 

ކުަރްއާވ އިތުރު މަސައްކަެތއް ނެތް.  ކޮން މަަސއްކަތެއްތޯ ކުރަްއވަނީ؟ މަރުގެފާނު ސުވާލުކުެރއްވީގެންނެވުމަުށްފަހުގަިއ ޢު

ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ގެންދަީނ  ކަުށް ވުރެ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ދައުަލތުން މި ލިބޭ އެއްޗަ ކުރަްއވާ އިތުރު ވިޔަފާިރއެއް

 ،ކުރަްއވަމުން. އެ ކަންކަމާ ދޭެތރޭގައި ސުވާުލކުރެްއވީމާ ހޯއްެދވި ގޮތެއް ބުަނއެއް ނުެދވުނު. އެކަޭލގެފާނު ހެއްދެވި ގޮތަކީ 
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ތުެގ އެ ަފއިސާ ަދއުލަ ބައިުކޅަ ެއއްބަިއ ނަންަގވައި  އިސާެގ ދެބަހައްޓާފައި އެ ފަ ބަލައިލިބިފައި ހުރި ފައިާސގެ ބަިއ 

އަިއސްފައޭ. ކޮަބއިތޯ  އެ ދުވަހުއޮތީ  ކޮރަްޕޝަން ގާނޫނު މި-! އެންޓިބައިތުލްމާލަުށް ލީ. ނިކަން ިވސްނާބައްލަވާ

ގޮތް އެއީ އެ މީހަކު  ދިތަނެއް ނުދޭ. އެ މީހަކު ފައިސާ ހޯ ކޮރަޕްޝަން ގާނޫނު ތަންދޭތޯ؟-ންޓިއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެ

ނީ ސަރުކާރަުށް ސާބިތުކޮުށްދޭން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖެހޭނެ އެއްޗެއް އެއީ. އެކަން ކިހިނެއްޯތ މިހާރު މި ޖެހެބުނެދޭން

 ޒުމާވެރިންނަކީ ވަރަުށް ހިތްވަާރއި ޢަ ތިބޭ ބުރަތް ލިބިގަންނަންޖެހެނީ ދައުލަތް ހިންގަންހާދިސާތަކުން ޢި އަޅުގަނޑުމެން މި

ލާރިެއއްެގ ކަމެއް. އެންމެ ލޯ ގައި ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރާ ގޮތް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ބެލިގެންދާންޖެހޭނެއެކީ 

ތޯ ކަންަތއްތަްއ އިއެންމެ އެކަުށީެގންވާ އަުގގަ ،ތޯއިރަނަގޅު ގޮތުގަ  ،ތޯއިުކރަނީ ޙައްޤު ގޮތުގަބޭނުން އެ ،ސްންވަރު ވިޔަމި

ލުކޮުށްދޭުށޭ. އްޙަ އްޔާއަކަުށް ހުންނަ ބޭފުޅަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ އެކަންކަންރައީސުލްޖުމްހޫރި ؟ކުރަްއވަނީ

އަުޅގަނޑުމެން ރަނގަޅަުށް ކަމެއް ކޮުްށދިނީމާ އޭގެ ބަދަލުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ލިބެންޖެހޭނީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކީރިތި ޤުުރއާނުަގިއ هللا . މާތްނުވާނެތިކަން ލިބިގެންކަުށް ޭއގެ ިނކަމެހެޔޮކަން. ޭއގެ ބަދަލުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަ

ْحَسانِ ކުަރއްވަނީ ވަޙީ ْحَسان   إَِلّا َهْل َجَزاء اْْلِ ބައްލަވާ މި ާއޔަތުގެ ާމނައަުށް. ހެޔޮކަމުގެ ބަދަުލގައި ނާނިކަން ިވސް  اْْلِ

ނީ އޭގެ ވެސް ކޮުށްދޭންޖެހެ މެ މީހަކުަށްހެޔޮކަމުގެ ބަދަލުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ކޮން ،ާވހަކައަކީ  ހެއްޔޭ؟ ހެޔޮކަމެއް ނޫނީ ވޭ

މިއަދު  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ަހރުބަހެއްގައި ޮއވޭ ެއކަަމކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ިދވެހިަބހުގައި،ބަދަލުގައި ހެޔޮކަެމއް. 

 ތެޔޮހަމެކޭ.  ހެޔޮކަމެްއގެ ބަދަލުަގއި ލިބެނީ ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ 

 މް ޝަރީފަުށް. އިބްރާހީ

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

 ..ތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ބަޖެޓަކީ.ޝޫކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ދެްއވުން އެދެން. ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގަިއ ނޮޅިވަރަްމ ދާއިާރގެ ލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮުށް

 އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަުށް ފުރުޞަތު

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ
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 ދެްއކެުވން:ރީފް ވާހަކަން ޢަނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައި

 އި އޮތީމާ، ެއއީ ބީ.އޯ.ސީ. ބޭންކު އޮފް ސިލޯނުގެއޭ ދެންނެވިފަޓަަކއި އަުޅގަނޑަުށް ބީ.އެމް.އެލް  އަޅުގަނޑު ޔައުިމއްާޔއަުށް

 .. ފުރުޞަތު. ވެގެން. ދެން މިކަން ދަންނަވާލަން ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފަުށް ވާހަކަފުޅު  ާރގެނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އަޅުގަނޑު މަރަދޫ ދާއި

 އަރުވަން. ކުރިއަުްށގެންދެވުމަުށް ފުރުޞަތު

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ވެސް ކޮންމެހެން  ނޑުއާދެ! މި ބަޖެޓަކީ ވަރަުށް އުްނމީދީ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅު އެބަޭވ. އާދެ! އަޅުގަ

 ގޮތް ކުރީ އަހަރުތަކަުށްރީ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓުތަކާ އަޅާބަާލއިރު މި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވިަފިއ އޮތް ދެބަހެއް ނުވަން. ކު

މިދީ ގޮތުން ުއއް ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ދާއިރާަތކަުށް ބަޖެޓް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ،ވުރެ ރަނަގޅު. އެހެންނަމަވެސް 

ބޮޑަުށް ޚަރަދު ކުރުމުަށް  އެްނމެ ަގއި ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕ ޕްރޮގްރާމަުށްސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚުކަމުަގއި ވިޔަ  ޓެއްބަޖެ

ރުކޮުށް ސަރުކާރުން ކުެރވިފަިއވާ ބަޖެޓުަގއި ބައެއް ދާއިރާަތކަުށް ެއްއވެސް އެްއޗެއް ނެތްކަން ފާހަަގކުެރޭވ. ތަކުރާއަމާޒު

އް ނުހިނގާ ދާއިރާެއއް ނެތޭ. މިީއ ސަރަަހއްދެްއގައި ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެ ދަނީ ރާއްޖޭގެ ެއއްވެސްވިދާޅުވަމުން

މި  ވަނަ ބަޖެޓް ފާސް 3 ގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި ނެތް،ކެރެނީ އަޅު ވާހަކަ ދަންނަވަން މި ކަނޑައެިޅގެން ދޮެގއް. މި

ންގިފައެއް. އެހެނެއް ނޫން، އުރުަގއި ެއއްވެްސ ކަހަލަ މަޝްރޫޢެއް ހިދަ  ،ގެ ުދވަްސވަރުަގއިކުރަނީ ރައީސް ޔާމީން

އަުޅގަނޑު މިކަމާ ހިތާމަުކރަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ  ސްކޫލެްއގަިއ ކްލާސްބަިރއެްއ އެޅޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ޭޖގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމަުށް އަސާީސަގިއ އެބައޮތް. ދިވެހިރާއްނަކީ ހަމަހަމަ ބައެްއ ކަމުަގއި ޤާނޫނުރައްޔިތުން

ންބަރުން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާތަކަުްށ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެ ވެސް އެ ކުރަނީ ފަހަރެއްަގއި އްޔަން މިޤަ މީހަކު

ކަމެއް. ރައީސް ޔާމީން  އަސާސީއާ ިޚލާފުެއޅިގެން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުކުރާކަުށް ނޫން. އެކަމަކީ ކަނޑައެކަނި ޚިދުމަތް

ހިތާމަ  އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ކުރަންމަނިކުފާނު ޢަޒުލް އެބަޖެހޭ އެ މިގޮތަުށް ކަންތައް ކުރަންޏާ މި މަޖިލީހުން 

އަުޅގަނޑު ނިސްބަްތާވ ދާއިރާައކީ މަސްވެިރ ދާއިާރއެއް. މަްސވެރި ާދއިރާެއއް.  ،އަތޮޅު މަަރދޫއަކީ ކުރަނީ އަްއޑު މި

 ރި ރައީސް ކޮބައިތޯ ލަދުހަޔާތް . ިއްއޒަތްތެރަްއޔިތުން ތިބި ދާއިރާެއއް ،ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރެިއން މީހުން ގިނަ

ިވދާޅުވޭ މިއީ ތަަރއްޤީއަުްށ ފަހި  ފުރައިލާފައި  ހަޔާތް. އަނގަކޮަބއިތޯ ލަދު؟ ން ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންގެވަސަރުކާރު ހިންގަ 

ޕްޝަުނގެ ރަކަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ ،ސަލީމް އިއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެގަ ،ބަޖެޓެކޭ. ނޫން
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ގިަވޑަެއއް ނުގަންަނވަޭއ ނިދެވހިރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތައް ހިންަގވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަުށް އެ ،ވާހަކަ. ނިކަން ބައްަލވާ

ގައި ގެންަނން ފެނަކައިން އޯޑަރުކުާރއިރު ދުވަުހގެ ތެރޭ 3ދުނިޔޭގައި ތަކެތި އުފައްދާ ުކންފުނިތަކުގެ ނަމެއް. އިންޖީނެއް 

ދުވަުހެގ  3އްތޯ . އެހެންނޫނީ ކިހިނެޢުލޫމާތު ދީގެން މާލެ ގެނެސްފަބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ބަޔަކާ މަ އެއިންޖީނު ހުންނަނީ 

އްކާ ވާަހކަެއއް އެްސ.ޓީ.ޯއ އޮންނަނީ ީކްއކުރަންތޯ؟ ވަރަުށް ގިނަ މީހުން ދަ އެސް.ޓީ.އޯ މި ؛ީކްއވެގެންތޯ  ތެރޭގައި ގެނެވޭނީ؟

އްޔާ ހެޔޮ ވި ކަމަުށް ވަނީ އެސް.ީޓ.އޯ ވެސް އޮންނަ ކަުށް ނެތިން. އެކަމަކު،ން ދަންނަވާލާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ެއހެއުަވއި

ސީ ހޯއްދަވަިއގެން މުދާ ގެނެވެންވާނެ. މުދާ ގެނެވެންވާނެ. މިއަދު ކުރާ ތަންތަނުން ސޯލް އެޖެންއަުގގައި މެނިފެކްޗަރ

ކުާރއިރު ެވސް ފެންނާނެ. އެކަަމކު ން ޫގގުލްތަނުގެ އިންޓަރނެޓުލާމެހިފަިއވާ ުދނިޔެއެއް. މުދާ އުފައްދާ ތަންދުނިޔެއަކީ ގުޅި

ވާތީ  އަޅުގަނަޑކީ ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކަުށް .ގެންނަނީ ދީގެން މިކޮުށް ގެންނަ މީހުންނަުށް ފުރުޞަތުމާލެއިން އެންމެ އަގުބޮޑު 

 40، %30ުކންފުނިތަކަުށް % ސަރުކާރުގެ ދައުލަތުން އެސް.ޓީ.އޯ ފަދަ ،އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ކެރިހުރެގެްނ މިދަންނަވަނީ

ގާ ގޮތަކީ. މިއީ ގެންނަނީ. މިއީ ކަރަޕްޝަން. މިއީ ކަރަޕްޝަން ހިނ އަގު ބޮުޑކޮުށް އެިކއެކި ޖަރީމާތައް ހިންގަިއގެން މި

ފިޔާގެ ބަޖެެޓްއ ބިލިއަން ރު 8ގޮތަީކ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ކިހިނެއްތޯ  ދާލަތަުށް ލިބޭ އެްއެޗއް ެގްއލިގެންދައު

ޭއގެ ަޙއްޤު މިންވަރު ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބޭނީ. އޭގެ ބޭނުްނ  ،ެއކަން ،ސް ވެސްކަމަުށް ިވޔަ ރިކުޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަުށް ޚަރަދު

ިމލިއަން ރުފިޔާ އޮންނައިރުަގިއ  8 ،ކުރާއިރުޓަލް އިންވެސްްޓމެންޓަުށް ޚަރަދުބިލިައން ރުފިޔާ ކެޕި 13ހަމަގޮތުގައި ހިފޭނީ. 

މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް ކުރާ  ؛ނަމުގައި  ގެއިންފްރާސްރަކްޗަރ ސްޓްާރއަުށް ޮއންނަނީ ހަމައެކަނި ސްޕޯއަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއި

 ގައި ެވސް މަރަދޫ ފްލެޓު އެޅިއިުރަގއި 250އަތޮުޅގައި  ޗައިނާ ސަުރކާރުގެ އެހީަގއި ައއްޑު !މަލާމާތެއް. ނިކަން ބައްލަވާ

ބިން ހިއްކި ދާއިރާތަކުގަިއ  އެކަމަކު ނެތިގެން ފްލެޓެއް ނާޅާ.އަޅާނެ ތަނެއް . ފްލެޓު ބިން ނެތިގެން އިނގޭތޯ ،ބިން ނެތިގެން

ދެން އޮތް . ބިން ފުރިފަ. ބިން ހިއްކާކަުށް. ބިން ފުރިފަ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއަުށް ނެތޭ ޓު އަޅަމުންދާއިރުަގއިފްލެ

ރާރުކޮުްށ ކަުށް ާވއިރު ަތކުރާއްޭޖގެ އެންމެ މަސްވެރި ރަުށަ ،ވެފައި  އަުޅގަނޑުމެްނނަކީ މަސްވެިރ ރަުށަކަުށް ،ކަމަކީ އަނެއް

ދަންނަވަމުން  ،ތަން ނެތިގެން ބަނދަރު ކުޑަެވގެން ައޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަމުން ހުރި ދޯނިފަހަރު ބަހައްޓާނެ އެރަުށުަގއި

ކާަރކަުށް ނޫން ވެސް ދެންނެވިން. އަުޅގަނޑު ކޮންމެހެން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރު . ކުރީ ސަރުކާރުތަުކގައިދަނީ މި

ެތރޭގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ގެއަހަރު 10ވޭތުދިޔަ  ކުން މިކަން ކުރެވިފަެއއް ނެތްރަ. އެއްެވސް ސަރުކާމިދަންނަވަނީ

ސާްސތަކަުށް އެްއވެސް ސަރުކާރަކަުށް ރައްޔިުތންގެ ޝުޢޫރުތަކާއި އިހު މިއީ ހިތާމަކުރި ކަމެއް. މިއީ ދެރަވަރު ކަމެއް. މިއީ

. އަޅުގަނޑު މިތާނގައި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަްނ ައޑުން ކުުށްއވެރިުކރަންކަމެއް. މިކަން އަުޅގަނޑު ހަރު ނުވިސްނާ

ގެ ވެިރކަމުަގއި ފާސްކުެރވުނު ފުރަތަމަ ރައީސް ޔާމީން، ގެންދަނީ. އެންމެ ފަހުން އިނދެގެން ތަކުރާރުކޮުށް ދަންަނވަމުން މި

. މުަށް ކުރުމާތުގެ ބަޖެޓުަގއި. ބަނދަރު މަރާވަނަ އަހަރު  2015މިލިއަން ރުިފާޔގެ ބަޖެޓެއް އޮތް. އެީއ  2ބަޖެޓުގައި 

އިންފްރާސްޓަރަްކޗަރަުށް ދަންނަވަމުންގެންދިޔައިން އެކަން  ސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެްނޑްނި ތަކުރާރުކޮުށް އަުޅގަނޑު މި

އްޔާ ދެން އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވަިއގެްނ ބަޖެޓުގައި އެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ ދެްއވާުށޭ. އެ އަހަރުގެ ފައްޓަަވއި
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ދިަޔއީ. އެްއގޮތަކަުށް ނެތި ުއވިގެން ވެސް އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ މި ހިނގާ އަހަރުމަވައިެދއްވާުޭށ. ހިތާމަޔާ ވެސް މިކަން ނިން

ަގއި ދައްަކވަނީ. ނުދޭ ވާހަކަ މިތާނމެންބަރެއް. ައޅުގަނުޑމެން ވޯޓުނުދިނީމާ ވޯޓު އިދިޮކޅު ޕާޓީގެ ،އަޅުގަނޑު ތެދެއް 

އްޤުަތކަުށް އަަރެއއް ނުގަެނވޭނެ ސަރުކާރަކަުށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަަރއެްއ ރައްޔިތުން ޙަ ނުދިނަސް ދިވެހިއަޅުގަނޑު ޯވޓު

ހަރު ވެސް ރައީސް އަ ނުގަނެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިީއ ވަރަުށް ދެރަ މައްސަލައެއް. މިއީ ވަރަުށް ދެރަ މައްސަލަެއއް. މި

ދެ މައްސަލައެއް ހުުށަހެޅިން. އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު އެހި ކޮންކަމެއްހޭ ހިމަން ބޭނުމީ؟އޮފީހުން އަޅުގަނޑުމެން ގާުތަގއި 

. އެއީ މަރަދޫގެ މި ދެކަން ކޮުށްދޭވާުށޭ ،ސްނަމަ ނުކުރެއްވިޔަ ނުދޭސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ތަން ދެންނެވިން އެހެން ކަންތައް

މަންދޫބަކު  ކުރުމަުށް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަުޅގަނޑާ ބައްދަލުކުރަންމަރަދޫގެ ބަނދަރު ފުޅާކޮުށް ބޮޑު ދެން ބިން ހިންކުމާއި

ކުރުމުަށް ްއ ނިންމަވާުށޭ. ބަނދަރު މަރާމާތުޝަރީފުއޭ މި ދޭިތންކުރެ ެއކަްއޗެ ،މަނިކުފާނު ވެްސ ވިދާުޅވި ފޮނުއްވި. އެ

ެގ ހިސާބުގައި ބަހައިގެން މި 2019، 2018ހަރެއްެގ ބަޖެޓުގައި، މިލިއަން ރުފިޔާއޭ. ދެން އަންނަ އަ 7.5ބޭނުންވަނީ 

ތައް ރިއޮރިޓީ އޭިރއާބޭފުޅުންނަުށް ތިހެން ވާންނެތިއްޔާ ޕް ތި ،މެނިދާނޭ. އަޅުގަނޑު ބުނެފިންބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ހި

މިލިއަން ރުފިޔާ  7.5ންމެ ރަނގަޭޅ ބަނދަރު ހައްދަވައިދެްއވިަޔސް. ވިއްޔާ އަޅުގަނޑަުށް އެ ކަމަުށް ވަނީ ހުރި

ރަކްޗަރ މިނިްސޓަރާ އަޅުގަނޑު ސުވާުލކުރިން. އިންފްރާސްޓްޔޭ. އާެއކޭ ވިދާުޅވީ. ހައުސިްނގ ކުރެވިދާނެ ނޫންހެއްޚަރަދު

ެއކަމަުކ ބަޖެޓު ނިމިގެން ައއިއިުރ ނެތް. މިއީ ަރއްޔިތުންނަުްށ ފޮނުވީމޭ. ވިދާޅުިވ ތިމަންނަ ޖަހާފައި ފޮނުވީމޭ. 

ނަގިއ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނަޑކީ މިތާއިނގޭތޯ ހަރާންކޯރުވުން. މިއީ އޮުޅވާލުން. މިކަން ބަލައެއް ުނގަނެޭވނެ 

އެކަމަކު މިއަދު މަޖުބޫރުވީ ވާހަކަދައްކަން. އަޅުގަނޑުމެން އަނަގ ހުރެގެން މިރާގަުށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް ނޫން. ނޫން. 

ނެތިގެނެއް ނޫނޭ މިތާނގަިއ ޒާތްޒާތުގެ ވާހަކަ ނުދައްާކ ތިބެނީ. ސަރުކާރަުށް، ސަރުކާރު ހިންގުމަުށް ފުރުޞަތު 

ގެ ޝުޢޫރުތަކަުށް އިުހސާސްތަކަުށް ބައްލަަވއިނުލަްއާވ މިފަދަ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަުށް ދިނުމަުށްޓަކައި. އެކަމަކު ަރްއޔިތުން

ކަންތައްތަްއ ކުރަން ފެުށީމާ ެއއްެޗއް ދަންނަވަންޖެހެނީ. މިާވހަކަ ދެންނެވުމަުށް ފަހު ބަޖެޓުގަިއ އަުޅގަނުޑ ކަންބޮުޑާވ 

ފިސިޓު ކުަޑވެ، އަރަިނ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި ވިދާުޅވޭ. ބައެއް ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލާނަން. ކޮންމެ އަަހރަކު ޑެ

ބިިލއަނުން ޮބޑުވަމުން މި ދަނީ. ިމކަމަކީ ުކރިއަުށް އޮތް މުސްތަޤުބަލުަގއި  5ބިލިއަނުން،  4އެކަމަކު އަހަރު ނިމޭއިުރަގއި 

. މި ޙައްލުކުރަންޖެހިފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންގެ ދަރީން ދަރަނިވެރިވެދާނެ ކަމެއް. މިއާ ދޭތެރޭ ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ

އޮތް ކަމެްއ. ތެދުފުޅެްއ، ރާއްޭޖގެ އުފެއްދުންތެރި އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރާއއި ޕްޮރޑަކްިޓވިޓީ އިުތރުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

މެްނ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭނެ. ެއކަމާ އަުޅގަނުޑ ދެބަސްވަނީީކ ނޫން. ެއއީ މުސްތަޤުބަލުެގ ޖީލުތަަކުށް މިއަދުެގ އަުޅގަނޑު

އެކަންކަން ކޮުްށގެން، އާމްދަީނ އިތުރުވެގެްނ، އަުޅގަނޑުމެްނ މި އުފައްދާ ދަރަނި ވެސް އެ މީހުންނަުށް ދެއްކޭނެ ފަދަ 

ގޮތަކަުށް އެކަން ކުރުމަުށް އަމާުޒކުރެވޭ ނަމަ. އެގޮތުން، ހުޅުމާލޭ ތަރައްޤީކުރުމާއި، އަދި ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުތަުކަގއި އެއަރޕޯުޓ 

ންކަމަުށް އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ރަނގަޅު ކަމެއް. ފަހަރެްއގަިއ ތަރައްޤީކުރުމާ، ެއކަ

ވެސް ރަނގަޅު ކަމަކަުށް ނުަރނގަޅު ކަމެކޭ ދަންނަވާނެ މީހެއް ނޫން އަޅުގަނޑަކީ. އެަކމަުށް ސަރުކާރަުށް އަޅުގަނޑު 
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ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓާއި، އަދި ކުރީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ބިލިއަން  8މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން އޮތީ މިހާރު މި ހިންގާ 

ބިލިއަން ރުފިޔާއަުށް ބަލާއިރު، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  5ހިންގައިގެން ސަރުކާރުން ދަަރނި އަދާކުރުމަުށް ޓަަކއި ދަްއކަންޖެހޭ 

ރަނީ، ބޭުރ ފައިާސ ބޭރު ފައިސާއިން ީމގެ ޮބޑު ބައެއް ަދއްކަންޖެހެނީ. ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަުށް އިލްތިމާސް މި ކު

ހޯއްދަވަިއގެން، ެއއީ ލޯނު ނަންގަަވއިގެން ކަމަުށް ިވޔަސް ެވސް، އަދި އެނޫން ގޮތަކަުށް ެވސް ބޭރު ފައިސާއިން އެކަމަުށް 

ޚަރަދުކުރުމަުށް މި ދެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަވައިެދއްވާުށޭ! އެެހންނޫނިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމެންޓުގެ ކަރަންޓު 

ރަުށް ބޮޑުތަން ޑެފިސިޓުވެ، ޑޮލަުރގެ އަގު މަތިވެ ރައްޔިތުންނަުށް ތަކެތީގެ ައގުޮބޑުެވގެން ހިނގައިދާނެ ވަރުަށް އެަކއުންޓު ވަ

ބޮޑަުށް. މި އަހަރު ވެސް އަދި މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ތަކެތި އަގުބޮުޑެވގެން ގޮސްފައިުނަވނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަސީބު 

ބަދުަނސީބުން. އަވަުށްޓެރި ޤައުމުތަުކގެ ފައިާސގެ އަގު ވެްއޓުމުގެ  ރަނގަޅުކަމުން ކަމުަގއި ިވަޔސް އެހެން ބައެއްގެ

ނަތީޖާއެއްެގ ގޮތުްނ ތަކެީތގެ އަގަުްށ ައއި ބަދަލުެގ ހެޔޮ ައސަރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިާޞދަުށް ކުރަމުން މި ދަނީ. ެއއީ 

ޖާއެއް ނޫން އިންފްލޭޝަން މައްޗުަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މޮޅުކަމަކުން، ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތު ހަރުދަނާކަމަކުން ނިކުތް ނަތީ

ނުގޮސް މި އޮތީ. އެކަްނކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ެދވަނަ ކަމަކަުްށ 

 އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމަކީ، އެންސްޕާގެ އަދަދު ކުަޑކުރަްއވާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަުށް ވަރަުށް ޝައްކު އަިދވެސް. އަުޅގަނޑު 

ވަރަުށް ޝަްއކު. އިންޝުއަރެްނސް ސްކީމެއް ާޤއިމުކުެރވިގެން މިހާރު މި ދޭ ލެވެލްގައި އެްނސްޕާގެ ކަންަތއްތައް ކުރިއަުްށ 

ގެންދެވިދާނެ ކަމަުށް. އެހެންކަަމުށްވަންޏާ ސަރުކާރުން މި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް އަުޅގަނުޑ ޮގވާލަން މިކަން ކުަރްއވާނެ 

ކުރަްއވާއިުރަގއި ނުވަތަ ކުރެްއވުމާ އެުކއެީކގައި މަިޖލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަުށް. ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ބަޖެޓު ފާސް

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުގެ ހައިސިްއޔަތުން މިފަދަ މުހިއްމު ސްކީމުތައް ކަުށަވަުރކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން 

ންަނުށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ުކޑަނުވެ ކުރިއަުށްދާނެ ގޮތެްއގެ މަތީން ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް ަރއްޔިތު

ކަންތައް ޭރވިފައި އޮތުމަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާލެ ތޮއްޖެހުންބޮޑުކަމުން؛ މި ޓެްކސް ނަގާެނގުމަކީ އަޅުގަނުޑ 

ުނދޭނަން. ކީއްެވގެންތޯ؟ ެއީއ  ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު އެކަމަުށް އިްނކާރުކުރާނަން. ައޅުގަނޑު އެކަމަކަުށް ވޯެޓއް

މާލެ ތޮއްޖެހުމަކީ ތެދެއް، ބޮޑު މައްސަލައެއް. މާލެ ތޮއްޖެުހމަކީ ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ އެަތއް ބަލިމަޑުކަމެއް އުފެދިގެން، 

ނުޖެހުން އިތުރުވަމުން، ފުޅާވަމުންދާ ކަމެއް. ކްރައިމް ރޭޓު މައްޗަުށް ދާން ދިމާވި ސަބަބެއް. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހިތްހަމަ

އުފެދެން ދިމާވި މައްސަލަެއއް. އެހެން ވާންޖެހުނީ ކީްއެވެގންތޯ؟ ވޭތުވެދިޔަ އެތަްއ އަަހރެއް ވަންދެން ރާއްޭޖގެ އެކި 

ދިމަދިމާއަުށް ވަޒީފާތައް ފެތުރިަފއިނެތުމާއި، ޚިދުމަތްތަުކގެ ފެންވަރު ކަނަޑއެޅޭ ސެންޓަރުަތއް ތަރައްޤީކުރެވިަފއެއް ނެތުން. 

ޅުމާލެ އެކަނި ތަރައްޤީކޮުށްގެން ައޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް މިހާރު މިގެންދާ ގޮތަުށް ކުރިއަުްށގެންދާ ނަމަ، މިއަދު ވެސް ހު

އެކަންކަން ތަކުރާުރވެ، އިތުަރުށް ފުޅާވެގެންދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތެދެއް، މާލެއަުށް ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމެއް އެއީ. ެއީއ 

ކުރުމަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ސަރުކާރަުށް. އެއީ ރަނގަޅު ކަެމއް ރަނގަޅު ފިޔަވަެޅއް. ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީ

ކަމުގައި ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ ރާއްޭޖގެ އުތުރާއި ދެކުުނގައި އެބަޖެހޭ ސެންޓްރަލައިޒް ިޑވެލޮޕްމެންޓު 
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ގޮތް ހޯދަން. އިތުރު ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރަން. ައވަސް  އުފައްދަން. އެތަންތާަގއި ަވޒީާފގެ ފުރުޞަތު ހޯދަން. ވަޒީފާ ލިބޭނެ

ފިޔަވަެޅއްގެ ގޮތުަގއި. އިމަރެޖންސީ މެޝަރއެއްގެ ގޮުތގަިއ އެކަން ކުރަންޖެހޭ. މާ ލަސްވެފައި މި އޮތީ ެއކަންކަްނ 

ގޮތުން ތަރައްީޤގެ ކުރުން. އަްއޑޫ، ހުވަދު އަތޮޅު، އަދި ފުވައްމުލަކު މި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ، ދެކުުނގެ ސަަރހައްދަކީ މި

ނާރެސްއެއް އުފެއްދިދާނެ ސަަރހައްދެއް. އެ ސަރަހައްުދގަިއ ކުރެވޭ ޚަރަދު މާ ކުަޑކަން ައޅުގަނޑަުށް ފާަހގަކުެރވޭ. ހަމަ 

އެފަދައިން އެންމެ އުތުރުގެ ައތޮޅުތަކުަގއި ވެސް އެފަދަ ތަރައްޤީގެ ނާރެހެއް ޤާއިމުކޮުްށ، ުޒވާނުންނަުށް އެ މީހުންގެ ރުަށާ 

ތިބެގެން ަވޒީފާ އަދާކޮުށް، އާމްދަނީގެ ވަސީލަތްަތްއ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް އަޅުގަނުޑމެން ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ވެސް ގާތުަގއި 

ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ތެދެއް، ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި ހިތިބޭސް ބޮއިގެން ވެސް ޤައުުމގެ ތަރައްޤީއަުށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ 

ންނަުށް ސަރުކާރުން ވިސްަނއިދޭންވީ ތަަރއްޤީގެ ހިތިބޭސް އަުޅގަނޑުމެން ބޯންީވ ކަންތައް ހުންނާނެ. އެހެންކަުމން، ރަްއޔިތު

ކޮންގޮތަކަުށްޯތ، ކޮން މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރަންތޯ. އެކަންކަެމއް ސަރުކާރަުށް ނުކުރެްއވޭ. ފޭލިވެފައި ވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި 

ގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ވިސްނުންތެރިކަން ރައީސް. އިންސާފާއި ޚިލާފަުށް ބަޖެޓުދާ ހިނދު، މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން

ނެތި، ބަދަލު ހިފުމާއި، ނަފުރަތާއި ރުިޅވެރިކަމުގެ ތެރޭން ައުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުަރމުންދާ ނަމަ، ކުރަން ވިސްާނ 

ވޭނެ. ތަނެއް ނުދެވޭނެ. ނަމަ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަަކުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަލައެއް ނުލެ

އެކަންކަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން  މި ދަނީ. އަޅުގަނޑު މިތާނގައި ހުރެގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި 

ހުންނާތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާިއރާގެ ރައްޔިތުންނަުށް އަދަބުދޭދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވަރަުށް ދެރަ ކަމެއް. މިީއ ސަރުކާރެއް ނަމަ، މިއީ ިއސްތިޢުފާދޭންޖެހޭ ކަމެއް. އޭެގ މާނައަކީ، ޤާނޫނުައސާސީާއ  މިއީ

ޚިލާފަުށް ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރައްވަނީ. އޭގެ މާނަައކީ ސަރުާކރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ރަްއޔިތުންނަުށް ވީ ވަޢުދު، ސޯޝަްލ 

ރަީއސް. ދެން ކޮންބަޖެޓެއްގެ ވާހަަކތޯ މި ދައްކަނީ؟ މި ބަޖެޓުގައި  އިއްޒަތްތެރި ކޮންޓްރެކްޓާ ސީދާ ކަނޑައެިޅެގން ޚިލާފުވީ

 އެބަހުރި މިދިޔަ އަހަުރގައި ެވސް ވަރަުށް ގިނަ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަންތައްތަްއ ހުުށަހަޅާފައި ެއބައޮތް. ެއކަމަކު އަުޅގަނޑަުށް 

ގޮތަުށް ބަލާއިރު  މިހިރަ ކުންފުނިތަކުން ޢަމަލުކުރާމިހާރު  އިމިއިން ރާއްޖޭގަ  ،ކެރޭވަރަުށް ކެރިހުރެގެން ދަންނަަވން

ުްށ ފަސޭހައިން ކުރެވެން އެ މި ޒަމާުނގައި އެކަންކަން ބަދަލު ވަރަ ،ރަޕްޝަން ޮބޑުކަމުން އިނގޭތޯ ވޭސްސްޓޭޖާއި ކަ

އްޒަތްތެިރ އި މުން ދުރުކުރަން އެބަޖެހޭނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުން މަޤާތަންތަ  އި ފެނަކަ ފަދަ. އެސް.ޓީ.ޯއއާއޮންނަނީ

އެ ބޭފުޅުންގެ ރަުށްޓެހި ، ރައީސް. ކީްއެވގެންތޯ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ނޭނގޭ އިންޖީނު ވިއްާކ ކުންފުނީގެ ނަމެއް. ކޮންމެވެސް

ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް. އެކަމަުކ  ކަމެއް. ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެދެނީ. އަޅުގަނޑަކަުށް ނޭނގޭ  ެއކަންކަން މި ބަޔަކަުށް

ކޮުށްކަން އެްއޗެތި ގަންނަނީ. ަކމަކީ އެ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ލިބޭ އަގުގެ އެތައް ގުނަ ބޮޑު އެނގޭ ،އެނގޭ ސަބަބަކީ 

ގޮތުން ެވސް ވަރަުށް ގިނަ ވާހަކަތަްއ  ކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އިހަުށްދުވަހު ވެސް މި ކާޑުގެ ވާހަަކއާ ބެހޭވޭސްޓު

އިްނ ވެސް އެބަ ވިދާުޅވޭ އެބަ ުށް ދެކެވޭ. އެސް.ޓީ.އޯ ކަމަ ދެކެވޭ. ކާޑު އަގުހެޮޔކޮުށް ލިބެންހުރި ތަންތަން ނޫން 

ފެންނާކަުށް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމާ ނެތް . ނުކުތް ނަތީޖާއެއް ހެޔޮުކރެވޭތޯ. މަސައްކަތްކުަރްއވަނީމަސައްކަތްކުަރއްވަމޭ ައގު
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ޔޮޮކުށް ލިބުމަުށްޓަކައި އެްސ.ޓީ.ޯއ ޑިޓީސް އަގުހެ އްޔިތުންނަުށް ހުރި ސްޓޭބަލް ކޮމޮވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ރަ  އިދޭތެރޭގަ

ހުރިހާ ކަމެއް.  ިވއްޔާ ދެން ޫދޮކުށްލަންވީނޫންތޯ . ުނކުރެވޭ ކަމަުށް ވަނީތޯލުކުރެވޭއްދުނީ. ުސވާލަކީ އެ މަްޤޞަދު ހާސިއުފެ

 ހަަގކުރެްއވިދެން އޮިޑޓަރ ެޖނެރަލް ވެސް ފާ ދު ދީގެން؛ކީއްކުރަންޯތ ސަރުކާުރގެ ބަެޖޓުން މި ކުންފުނިތަކަުށް ޚަރަ 

އަހަރުން އަހަރަުށް  ރިން. ފިނޭންސްގެ ޚާްއޞަ ބަޖެޓްލާނަން އަޅުގަނޑު ވާަހކަ ނިންމާލުމުގެ ކުވާހަކަެއއް ދަންނަަވއި

ވެސް ނޫން.  އެހެނެއް ،ސީ ބަޖެޓް ކަމަުށް. ނޫންގަނޑުމެން ހީކުރަނީ އެއީ ކޮންިޓންޖެންބޮޑުވަމުން މި ދަނީ. އަޅު

ން އަުޅގަނޑަުްށ ުށް އެކަްނަކން ވަމުންދާ ތަޑޮލޮޖީއާ ޚިލާފަތަމެ ނައި ހުންބޫލުކޮުށްފަ އުސޫލުތަާކއި ހަމަތަކާއި ދުނިޭޔގެ މީހުން ގަ

. އެކަމަކު އެކަމަުްށ ންވެސް ނުދަންނަވަން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ވާހަކައެއް ެއތަންތާކު އިފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު ފަހަރެއްގަ

 ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި މަގުފަހިވާ ގޮތަުށް އެކަންކަން ޮއތީ 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ަގއި ދެވަނަ ދަންފަޅި ފަުށާނެ ވާހަކަ 11:05ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަުށް ތަންދެން. 

 ވެސް ދަންނަވަން. 

 

 ] އަުށް  11:04އިްނ  10:33ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު )ރި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

`. ހުސްވަގުުތކޮޅަުށް މެދުކަނޑާލުމަުށްފަހު އަނެއްކާވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އައިގެން ުކރިއަުށްދާނަން. އަޅުގަނޑުމެްނ 

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް. އަުޅގަނޑު މި ދަންފަޅީގައި ފުރަތަމަ  2017ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ 

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ފުރުޞަތު

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީ ކާުށިދޫ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނަޑުށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްަތއް  2017ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި `. 

ވަނަ މާއްާދގައި އޮންނަނީ،  96ވި ފުުރޞަތަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ުޝކުިރއްޔާ. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ހާމަކުރުމަުށް ޓަކައި ެދއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް، ނުވަތަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ވެސް ފާސްކުެރވިދާނެ ކަމަުށް. 

ސާީސން ސަރުކާރަުށާއި އަުޅގަނޑުެމންގެ މައްޗަުށް ލާޒިމުކޮުށްަފއި ރައީސް. އެހެންަނމަވެސް، މުޅި ޤާނޫނުއައިްއޒަތްތެރި 

ވަނީ އިންސާުފވެރިކަާމއި ހަމަހަމަކަމާއެކު، ހުރިހާ ަރއްޔިތުްނގެ މަދުަގއި ތަފާތުކުރުެމއް ެނތި ދައުލަތުެގ ފޯރުންތެރިކަން 
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އް ހަމަޖައްސައިދިނުމަުށް. އަދި ވަކިްނ ހުރި މިންވަރަކުން ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދިނުމުަށް. އާދެ ކަންަތއްތަކެ 

ޚާއްޞަކޮުށް ަރއްޔިތުން އަާސސީ ބޭނުންތައް ހަމަޖައްސަިއދިނުމަުށް. މި ގޮތުން އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަީނ ތަރައްީޤެގ 

މަޝްރޫޢުތައް ވެސް ހިންގެންެޖހޭނީ ވަކި ބަޔަކަުށް އިސްކަންިދނުމަުށް ނެތި، އެ ބަޔަކަުށް ެއަކމެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން އޮތް 

މިންވަރު ބަލައިގެން ަވކި ަތރުތީބެއްގެ ދަުށުން ކަމަުށް. ައދި ހަމަ މިގޮތުން ރައްޔިތުން އެންމެ އެދޭ ކަންތައްތަކަުށް 

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި އިސްކަންދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ސަުރކާރަުކން ކަންތައްތަްއ ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް. 

ބިިލއަނަުށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ަޤއުމުގެ  8އް އަުޅގަނޑުމެން ފާްސޮކުށް، ޭއގެތެރެއިން ބިިލއަން ރުފިާޔގެ ބޮުޑ ބަޖެޓެ 26.7

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ހޭދަކުރާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ މި ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ގޮތް. އާދެ، 

ޅުގަނޑުމެނަުށް ޔަޤީންކަމާ ެއއްކޮުށް މި ލިބެނީ ރައްޔިތުްނގެ ފޮތުގައި އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ޮކންމެ އަދަދެއް ޖަހާފައި އޮތަސް އަ

އަތުން ލިބޭ ފައިސާއެއް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މަޝްރޫޢުތަކަުށް ފައިސާ ކަނޑައަާޅިއރު ވަކި ބަޔަކު ަވކި ސަބަބަކާ 

ހެން ދަންނަވަންޖެހުނީ ރަީއސް. މިއިްއޒަތްތެރި ހުރެ ބާކީނުކުރުމުގެ ހެޔޮ ިވސްނުން އަޅުގަނޑުމެން ގެްނގުޅެންޖެހޭ. 

އެބަހުރޭ އެތައް އަހަރުތަެކއް ަވންދެން ހަމަ އެއް ރަުށެއްގެ ެއއް ޕްރޮޖެކްޓެއް ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފަ. ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު 

ނުޖަހާ. އަނެއްކާ ވެސް އަެންއ އަހަރު ޖަހާފައި އެ ކަންަތްއތައް ނުހިނގާ. ައޅުގަނޑުމެްނ މީގައި ގަބޫލުކުރަންޖެހެނީ 

ނޑުމެން މި ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކުރުމުން ނުވަތަ ވަިކ ބަޔަކު ހިތުގައި ެޖއްސުމުން އަޅުގަނޑުމެނަުށް ހާސިލު މި އަޅުގަ

ރައީސް. ައޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން، އާބާދީ ބޮުޑ، ބިން ބޮޑު ރަުށްރަުށަުށް ގިަނ ިއްއޒަތްތެރި ކުރެވެނީ ކޮްނކަމެއްތޯ. 

ދި ރަުށްތަކުގެ ަރއްޔިުތން އުޅެންޖެހިފައި އޮތުމަކީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި އެ މީހުންެގ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހިދާނެ. ެއކަމަކު ކު

ކުުށެއް ނޫން. ެއއީ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުތަކުން ިސޔާސީ މަްޤޞަދެއްަގއި ނަމަެވސް މެނޭޖުުކރަން ނޭނގިގެން ނަަމވެސް 

އަހަުރގެ ބަޖެުޓަގއި ވެސް ވަރަުށް އަޅަިއގަނޭ  3 ަރއީސް. ވޭތުވެިދޔައިްއޒަތްތެރި އެކަންތަްއ ެއގޮތަުށް ާބއްވާަފިއ އޮތީ. 

ވަކި ރަުށްތަކަކަުށް ޚާްއޞަ ިގނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގާފައި، އަދި ހަމައެއާެއކު ވަކި ަރުށްތަކެއް ބަޖެޓް ފޮތުން ހަމަ 

ނޑުމެްނގެ އެްއކޮުށް ފޮހެވިގެްނގޮއްސަ ާވ ތަން. އާދެ، މިއީ އެްއވެްސ ހާލެއްގައި ގަބޫލުކުރެވޭނެ ަކމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ވަަނ ދަރަޖައެއް ނޯންނާނެ. ހއ. އިން ފެުށިގެން އަްއޑު އަތޮޅާ ދޭތެރޭގައި ެވސް މިއީ ދިވެހި  2ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި 

ރަީއސް. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ާކުށިދޫގައި ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުތަަކުށް ބަލާއިރު އެތައް އަހަރެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން. 

ނީ ކުރިއަުށްނުޮގއްސަ. އަުޅގަނޑުމެނަުށް ހަމަ ބަޖެޓް ފޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މަޝްރޫޢުތަކެއް ވަންދެން މަޝްރޫޢެއް ވަ

ފެނިގެންދޭ. މި އަހަރު ވެސް ހަމަ އެ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެނަުށް ބަޖެޓް ފޮތުގައި ވަނީ ޖެހިފަ. އަޅުގަނުޑގެ ުއއްމީދަކީ 

ގެ ނިޒާމު މިފަހަރު ހަމަޖެހިގެންދިއުން. ހަމައެާއއެުކ ސްކޫްލެގ ކާުށިދޫ ރަްއޔިތުން އެންމެ އެޭދ ފެނުގެ ނިޒާުމ، ނަރުދަމާ

ދަތިކަން އިންތިހާ ދަރަޖައަުށް ބޮޑުވެފައި އޮތީ. އެތައް އަހަުރތަކެއް ވަންދެން ވަރަުށް ދަތި ގޮތަކަުށް ްސކޫލުގެ ކަންތައްަތއް 

ޢުތައް ފެުށޭއިރު އެންމެ ލަސްވެގެން ކުރިއަުށްދަނީ. އެހެންވެ އަުޅަގނޑުގެ ުއއްމީދަކީ މި އަހަރު އަންނަ އަހަރުގެ މަޝްރޫ

އެާއއެކު ައުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންޭވ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަުރ މި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެގެންިދއުން. ހަމަ ވެސް
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ުރ ވެސް ދެކެިވގެން އައިސް މި އަހަގޫ ވަަރުށް ބޮޑު. އެގޮތުން މިހާރުވެސް ނެރެއްގެ ވާހަކަ އަބަދު ރަުށަުށް ވަނުމުގެ އުނދަ

މަވެގެންދާނެ ކަމަުށް. އަދި މި ވަނީ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުަރން މި ކަންތައްަތއް ވެސް ުފރިހަ އިޖެހިފަ އި ވެސް ފޮުތގަ

ގިނަ ކަންތައްތަެކއް  އިއޮތީ ޖެހިފަ. ފޮތުގަ އިއާދޭ. އެ ވެސް ފޮތުގަ ކު ޖަލެްއގެ ވާހަކަ ެވސް އަބަދުެވސް ދެެކވެމުންއެއާއެ ހަމަ

ކަމެއް ވެްއޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެއީ ލިބޭ ވެސް ނުޖަހާ  އިނޫން. ފޮތުގަ ދި ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއްއޮތަސް އެއީ އަ އިޖެހިފަ

ރިޒަމަުށް ވެސް ބަބަކީ ކާުށިދޫއަކީ ވެްސ މިހާރު ޓުއަދަންނަވާލަންޖެހުނު ސަރައީްސ. މިހެން އިްއޒަތްތެރި އުފަލަކީ. 

ތަކުގެ ސަބަބުން ރަުށުެގ ިވަޔފާރިއަުށް ވަރަުށް ގިނަ ހެޔޮ ައދި މި ބާވަތުގެ ގިނަ މަޝްޫރޢު ،ވާތީ  ހުޅުވިގެންދާ ރަުށަކަުށް

 ޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ގާފަރުގެ ނަމަވެސް އަރައީސް. އެތައް އަހަުރތަކަކަުށް ފަހު އިްއަޒތްތެރި އަސަރުތަެކއް ކުރާނެތީ. 

އަހަރުގެ  މި ،. އެހެންނަމަވެސްއެ މަސައްކަތް ކުރިއަުށްދާކަމީ ތުންނަުށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް،ބަނދަރު ހެދިގެންދާކަމީ ރައްޔި

 އޮތީ  އިއެްއވެސް ކަމެއް ނުފެނޭ. ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތައް ދިމާވެފަ  ޖެޓް ފޮތުން އަޅުގަނޑުމެނަުށް އާބަ

ގިނަ ުޒވާނުން ވަީނ ގޯްއޗަުށް އެދިފަ. އެހެންެވ  ވުރެ ުށްއަ 250ބިން ނެތުމުގެ ސަބަބުން. މިހާރުވެސް ގާްތގަނަޑކަުށް 

ނޑުމެނަުށް އެބަޖެހޭ ގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ަސރުކާރަުށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ރައްޔިތުންގެ ފަރާުތން އަޅުގައަޅު

ުއޅޭ ރަުށެއް. އެހެްނވީމާ،  ުޒވާނުން ވަރަުށް ގިަނއިން ރަުށުަގއިއްލެއް ލިބެން. ގާފަރަކީ މަްސވެރި ރަުށެއް. ކޮންމެވެސް ޙަ 

މިއާެއކު ފެނުގެ ތުަގއި ކުރަންޖެޭހ ކަމެއް. ހަމަގޮ ބޫލުކުރާވުމަކީ ައޅުގަނޑު ގަަތއް ފުރިހަމައެ ގޮތުން ވެސް އެ ކަންަތއް

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މިއީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެްއކަން ައޅުގަނޑު ނުދެންނެވިޔަސް ހަމަ އަުޅގަނޑަުްށ  ،ނިޒާމު

ާކކުތޯ ގަބޫލުކުރާީނ  ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި ން. އަދި ސަުރކާރަުށް ަވކިން ސާފުވާނެހެ ،ހީވަނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް

ކީ ބަލަންޖެހޭނެ ެއއްެޗއް ލުކުރާ މެންބަރު ހުންނަ ޕާޓީއައި އެ ާދއިރާ ަތމްސީސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްދިނުމުގަ

 ބަދަލުކުރާ  އެއް ކުލަ  އަުޅގަނޑުމެނަކީ ދުވާލަކު ރައީސްިއއްޒަތްެތރި އަުޅގަނޑުމެނަުށް އޮތް އިޙްތިރާމަކީ ކޮަބއިތޯ  ކަމަުށް؟

. އި އުޅެންޖެހެއޭއަޅުގަނޑުމެން ެވސް މަގުމަތީގަ  އަުޅގަނޑުމެނަުށް އޮތް އިތުބާރަކީ؟ކޮބައިތޯ  ބަޔަކަުށް ވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ؟

. އްކޮުށް ުއޅެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައްއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ އެ 

ރައްޔިތުން ވެިރއަކު އިންތިޚާބުުކރަނީ، ސަރުކާރަުށް ބާރުތަކެއް ެދނީ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަން. އެ ކަންތައްތަަކީކ 

ކޮންމެހެން މެންބަރުގެ ބޮލުގަިއ އަުޅވަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަެކްއ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. ައޅުގަނޑުމެްނ 

ންނުަށް އަމުރުވެގެްނވަނީ ވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، އިންސާފުވެރިކަާމ އެކު ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް. ދަންނަންޖެހޭނެ، ވެރި

މީސްތަކުންގެ މެދުަގއި ޙައްުޤން، އިންސާފުން ކަންތައްަތްއ ކުރުމަުށް. އެހެންވީމާ، މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ 

ާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ހިސާބެއްަގއި ެއްއވެސް ރަްއިޔތަކު ބާކީެވގެން ގޮްސގެންނު

މަޖިލީހުގައި ހުރެގެން ވާހަކަަދއްާކއިރު އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ވެިރއެްއގެ ަގއިަގއި ލަްއވާނެ ބޮޑު 

ނަވަންޖެހުނު ސަބަބަކީ، ނަސީބަކަުށް ވާނީ އަޅުގަނޑަުްށ ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތުންހެން. މިހެން ދަން

އިންސާނުންނަކީ ެއއްދުވަހު ެހޔޮވިސްނުން، އަެނއް ދުވަހު ުމޅިން އެހެން ކަހަލަ ިވސްނުމެްއގައި އުޅޭ ަބއެްއ. ދުނިޔޭަގއި 
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މީހަކަުށް ބާރެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މުޅިން ެވސް މި ފެންނަނީ ގިނަފަހަރަުށް ގޯސް ހެދިފައި ހުންނަ ތަްނ 

ތްތެރި ރައީސް. އަބަުދެވސް ހުވާކުރާނެ. ވަޢުދުވާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، އެކަންަތއްތައް މުޅިން މި ދަނީ. އަބަދުވެސް އިްއޒަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ހަނދާންނެތިގެންދާ ތަން. ނުވަތަ ވަކި ަބޔަކު ހަނދާނުން ޮފހެވިގެންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، 

ބޮޑެތި ބާރުތައް ލިބިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އޭގެ ޭނދެވޭ އަސަރު ކުރަމުންދާނީ  އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އިންތިހާއަުށް

ރައްޔިތުންނަުށް. އާޚިުރަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަުށް ހުންނަ ފަރާތަކަުށް، ނޫނީ ސަރުާކރަކަުށް ވެސް މި އޮންނަނީ 

ފަ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގޯސް ކަެމއް ކުރެވިގެން ބަނދުނާމުތަކެއް ބޮލުގައި ައޅަންޖެހި

ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ެއއްެވސް މީހަކަުށް އަނިޔާވެިރެވއްޖެ ނަމަ، އެއީ ފަހުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކެތްކުރެވޭެނވަުރެގ 

ންެގ ކަމަކަުށް ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުެމން ޤައުމެއް ހިްނގާއިުރ ބަލަން އެބަޖެހޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަކީ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެ

ރައްޔިތުންކަން. ރުހުމާ އެކު ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިިބގަންނަން އެބަޖެހޭ. ަވކި މީަހކަުށް އަނިާޔވެިރވުމަކުން، ވަިކ 

މީހަކަުށް ބިރުދައްކަިއގެން ކަންތައްތައް ކުރުމަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހާސިލުކުރެވޭނެ ކަެމއް އޮންނާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނުޑ 

. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް އޮންނާނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިންމާައކީ ޖަހައިހާ ގަބޫލެއް ނުކުރަން

ބެރަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ނެުށުެމއް ނޫން. ދިންހާ ެއއްެޗްއގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިފުމެއް ެވސް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

އުެޅވޭނެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުން. ެއކަން ޔަޤީންކޮުށްދިނުން. ސަރުކާރު  ޒިންމާއަކީ ރަްއޔިތުންނަުށް އުފާފާގަތިކަމުަގއި

އަޅުގަނޑުމެން ޖަވާބުދާރީކުރުަވންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނާ މެދު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާަތކުން ކަންތައްތައް ކުރާ ގޮތް ރަނގަޅުޯތ 

ލިފަިއވާ ޙައްޤުަތއް އަުޅގަނޑުމެން ހޯދައިދޭްނ ބަލާފައި ހަމަމަގަުށް ކަންތައްަތއް އަުޅވަން އެބަޖެހޭ. ރައްިޔތުންނަުށް ގެއް

އެބަޖެހޭ. އިންސާފުވެިރ ބަޖެޓެއްެގ ވާހަަކ ދެއްކުަމކީ ެއްއެވސް ހާލެއްަގއި އިދިކޮޅުހެދުމެްއ ނޫން. މީގެ ކުރިން ވެްސ 

ނޫނޭ. ކަންތައްަތއް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވެއްޖެ، އިޚުލާސްތެރިކަމަކީ ަދއްކާހާ ވާހަަކއަކަުށް އާދެ، އާެދ ކިޔުމެއް

ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވާ މީހަކު ގޯސްކަންތައްަތއް، ހިނގަމުްނދާ ނުބައި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނ 

މިއަދު މި ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ ޤައުމުގެ ަޙއްޤުަގއި. ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި. ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަުށް ެވސް ހެޔޮމަުގ 

ބޭނުުމގައި މި ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. ެއއްވެްސ ހާލެއްަގއި މިީއކީ ކޮންމެހެން ިއދިކޮޅުވުމަުށް ަޓކަިއ، ބަޔަކަުްށ  ދެއްކުމުގެ

އިދިކޮުޅވުމަުށް ހިތްވަރުދިނުމުެގ ގޮތުން ވެސް ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވާނީ ވޭތުވެިދަޔ 

ސް ސަރުކާރުން އާމްދަނީ ހޯދުމުަށް ޓަކައި ނުވަތަ އިތުރުކުރުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހެޅި ތިރީހަކަުށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެ

ނުވަދިހަވަރަކަުށް ޕަސެންޓް ގާޫނނުތަކަުށް ތާއީދުކޮުށްފަ. ޯވޓު ެވސް ދީފަ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވުމަކީ ކޮންމެ 

ރައްޔިތުންނަުށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް މަދުކުރުން. އަހަރަކު ވެސް ތަފާތު އެކި ނަންތަކުގައި ޓެްކސްތައް އިތުރުޮކުށް، 

ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެމުންދާ ލުއިތައް މަދުކުރުން. މި އަހަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފޮތުން މިފެންނަނީ އަނެއްކާވެްސ 

ާއއެކު ޮތއްޖެހޭތީ، މާލޭެގ އިތުރު ޓެްކސްތަކެްއ. ޭއގެތެޭރަގއި އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމެންޓް ާޗޖަސް ހިމެނިގެން މި ދަނީ. ހަމައެ

ސަރަހައްދު ތޮއްޖެހޭތީ އިތުރު ޓެކްސެއް ނެގުުމގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ދެެކވޭ. އަދި މުދަލުގެ ޑިޔުޓީން ވެސް އިތުުރ 
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ޓެކްސްތަެކއް ނަގާ ވާހަކަ ެއބަ ދައްކާ. މިގޮތަުށް އިތުރު ޓެކްސްތައް ަނގާއިރު ހިތާމަައކީ ސަރުކާރުގެ ުމވަްއޒަފުންެގ 

އިނާޔަތްތައް ކުޑަެވގެންދާތީ. އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަުށް ބަޖެޓުން ކަނޑައަާޅފައިވާ އަދަދު ކުަޑވެގެންދާތީ.  މުސާރަ ނުވަރަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންްސޕާ ނުވަތަ އާސަންދައިގެ ބަޖެޓު ކުޑަކުރުމުން އަނެއްާކވެްސ ރައްޔިތުން ބޭސްފަރުވާއަުްށ 

ޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ، ކޮންމެ ދިމާލަކަުށް ބެލިޔަސް ބޮޑެިތ ސަލާންޖަހަން ނޫންތޯ ޖެހޭނީ. އަބަދުވެްސ އަ 

ބަލިތަކުގަިއ، ދިގު މުއްދަުތެގ ބަލިތަކުގައި އެކަުީށގެންވާ ަފރުވާ ހޯދުމަުށް ޓަކައި އެކަމަުްށ ފައިސާ ނުލިބިގެން އެތައް 

ން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަބަދުވެްސ މަސައްކަތެްއކޮުށް ސަލާންޖަހަމުންދާ މަންޒަރު. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އާ ކަމެއް ނޫ

އެކި ގޮްތގޮތަުށް ފެންނަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓަުށް ގެންނަ ބަދަލަކުން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް، 

ހާލުަގިއ ޚާއްސަކޮުށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަމަުށް ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނަ ބަޖެޓެއް ކުަޑެވގެން ޮގސް ައނެއްކާ ރަްއޔިތުން 

ޖެހޭ ހިސާބަުށް ދިޔައިމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީތޯ މި ގެނެވެނީ، ހަމަޖެހުންތޯ ޤާއިމު މި ވަނީ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން 

ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮޑުވޭ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓު 

ަޞކޮުށް އަދި ހަޔަރ ެއޑިުޔޭކޝަން ދާއިރާގެ ބަޖެޓު ެވްސ ކުޑަކުރުމަކީ ނުހަނު ބޮޑަުށް ކުޑަކުރުމުން. ަވކިން ޚާއް

އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ީމެގއިތުރަުށް ހަމަ އަތޮުޅ ތަުކގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ 

ޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެްނ ބަޖެޓު ކުޑަވުމަކީ ވެސް ހަމަ ކުރީަގއި ވެސް މިދެންނެވި ޮގތަުށް އަ

ކަމެއް ކަނޑައި ަވއްަޓއިލާއިރު އެއިން ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރަުށް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ. އެހާވަރަުށް ވިސްނާަފިއ 

ހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުތަްއ ގެނެސްގެންުނވާނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ފާ

ކަމެއް، ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮޑެިތ އަދަދުތަކުން އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަުށް ޖަހާފައި، އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ 

އެ ފެނިގެންނުދޭ. ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެއްސުމަުށް ޓަކައި ނުވަތަ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އެގޮތަުށް 

ތައް ޖެހުމުން އަހަރު ނިމޭއިރު މުޅިންހެން ގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަންތަްއތައް ފެންނަނީ. މިސާލަކުަށް އަދަދު

ކުރިނާރާ.  3ކުރިއަރާނެ ކަމަުށް ބުނެފި ކަމަުށް ވަންޏާ ގާތްގަނޑަކަުށް މި އުޅެނީ % 7ނުވަތަ % 6އިޤްތިޞާދު %

ބިލިއަން ނުލިބޭ. ަދރަނި އެތައް ބިިލއަނެްއަގއި.  17ޏާ ބާވީހަކަުށް ބިލިއަން ލިބޭނެ ކަމަުށް ޖަހައިފި ކަމަުށް ވަން

ސަރަހައްދުަގއި ވެސް ދަރަނި އެންމެ ބޮޑުކޮުށް ނުވަތަ ނިސްބަތުން އެންމެ މައްޗަުށް އަރަމުންދާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގިއ 

ފެހެއްޓޭ ކަމަުްށ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެިވގެން މި ދަނީ ހަމަ މި ދިވެހި ޤައުމު. ދަރަންޏަކީ މައްޗަުްށ ނުގޮސް ހި

ވަންޏާ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަުްށ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭނެ 

އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ، ޤައުމަކުން ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢަުށް ވިޔަސް ޚަރަދުކުަރންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

. އަުޅަގނޑުމެންނާއި އަޅުގަނޑުމެންެގ ދަރިންގެ ދަރިން ސަލާމަތްނުވާ ހިސާބަުށް ޚަރަދުތައް ކުޅަދާނަވާ މިންވަރަުށް

ިއއްޒަތްތެިރ ކުރަންވެއްެޖއްޔާ ކޮން ޤައުެމްއތޯ އޮންނާނީ؟ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. 

 އަުޅގަނޑު ކެްއ ހުުށަހަޅާފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް. އާމްދަނީ އިތުރުކުރުަމުށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ކަންަތއްތަ
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ހިނާގ  .ކަންތައްތައް މިއީމެންނަުށް ފެނިފައި ހުރި ައޅުގަނޑު ނުންވޭ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުންހަމަ ފާހަގަކުރަން ބޭ

. މި ކަންތައްަތއް މެންނަުށް އާމްދަނީ އެަބ އިތުރުވޭައުޅގަނޑުކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް. މި ކަންތައްތައް ހުއްުޓވީމާ 

ވެްސ މިދިޔަ ދުަވސްތަުކގައި އެަތްއ  ފިލާވަޅުތަްއ ލިބިފައި ުހއްޓާ މެންނަުށް ނުލާހިކު ބޮޑެތިއަުޅގަނޑު ހުއްޓުވުމަުށް ަޓކަިއ 

ޓުވަން ކިހާވަަރކަުށް މި ކަންތައްތައް ހުއް ޓާމިލިޔަން މިލިޔަން، ބިލިޔަނުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިނގާފައި ހުއް

ބާވަތުގެ ކަންަތއްތައް ނުިހނގުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ކުެރއްވުުމގެ ނަތީޖާއަކީ އިތުރަުށް މިކޮުްށ؛ މަސައްކަތް މަސައްކަތް

ދަނީ އަނެއްކާވެސް  މެންނަުށް ހަމަ އަޑުއިިވގެން މިއަޅުގަނޑުފަހު ވެސް  އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑު ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލަކަުށް

 ސް ަދއްކާ ކަމަުށް ވަންޏާ ގޮގޮތަކަުށް. ދެން އެހެންވިްއކައިފި ކޮންމެވެސް  ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް

ކަމެްއ  ފަހަރު އެހާ ބޮޑު މެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އެއް ައޅުގަނޑު، އެހެްނވީމާހުއްޓުމެއް ނެތި މި ވާހަކަ ެދއްކިދާނެ. 

ރޭަގއި ސަރުކާރުގެ ެމންގެ ތެނޑުއަުޅގަކުރިމަތިވީމާ ދެން މުސްތަޤުަބލުގައި ކަމެްއ ނުހިނގާނެކަްނ ޔަޤީންކުރުން. 

ކަންތައްަތްއ  .އުޅެނީ އި ުމއައްަސސާތަކުަގއި މީހުން އެބަތިބި ނޫންތޯ. މީހުން ނެތިގެނެއް ނޫނެއް ޫނންތޯ މިވުޒާރާަތކުަގޔާ

މެން ގަނޑުއަޅުމެން ޔަޤީންކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ ހިތްހަމަޖެހުން އަުޅގަނޑު ވަންޏާ ރަން. އެހެންކަމަުށްމިކަން ޔަޤީންކު ،ކުރާކަުށް

މީަގއި ހަމަ  ައޅުގަނޑުދެން އެފަދަ ކަމެއް ނުހިނގާނެކަުމގެ.  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ރައްޔިތުންނަުށް ހޯދައިދޭން އެަބޖެހޭ

ޝްރޫޢުތައް ަސރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ދިވެިހ ކުންފުނިތަކަުށް ދޭން އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރުގެ މަ ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

އޮތީ ސަރުކާރު.  ވާދަކުރާ ބަޔަކަުށް މިހާރު ވެގެން މި ތަކާއަިމއްލަ ކުންފުނި ،ރު ވާދަކުރާ ބަޔަކަުށްމިހާ ދިވެހި ކުންފުނިތަކާ

 މަޝްރޫޢުތައް ދީފި ،ނގޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަުށް ނުވަަތ އޯޕަން ބިުޑގެ އުސޫލުން ކަްނތައްތައްއެ ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ އެބަ

ޤައުެމއް  ،މެން ތަރައްޤީެގ ވާހަކަދައްާކއިރުއަޅުގަނޑުތެރި ރައީސް. ކަމަުށް ވަންޏާ ޚަރަދު ވެސް ކުޑަެވގެންދާނެ އިްއޒަތް

ޤައުެމއްގެ ިވޔަފާރި  ،މެން އެ ވާހަކަ ދަްއކާ ކަމަުށް ވަންޏާ ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއަޅާ ކަމަުށް ވަންޏާއަުޅގަނޑުކުރިއަުރވަން 

ލަްނ ވާުށް ިވޔަފާރީގެ ދޮރުތައް ބޮޑުކޮުށް ހުޅު ފުނޑުފުނޑުވެގެންދާ ގޮތަުށް ަކންތައްތައް އޮެވގެން ނުވާނެ. ައމިއްލަ ފަރާތްތަކަ

ދީ މެން ބޭނުންވާ އިޤްތިޞާއަުޅގަނޑު މެންނަުށް ޤައުމުގެ ައޅުގަނޑު  ފިއްތާފައި ބައިިތއްބަިއގެން މީހުން އެބަޖެހޭ. އެ

 ގަނޑުއަޅު ހަމަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުެގ ވާހަކަދަްއކާއިރު  ައޅުގަނޑުކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ނީ ފަތުުރވެރިކަމުެގ އެންމެ ބޮޑަުްށ ވައްދަ އާމްދަނީެއއް ރާއްެޖއަުށް ާރްއޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

ހުރިހާ މެންބަރުން  ގެމެންއަުޅަގނޑު ،މެން ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސްއަޅުގަނޑުފަތުރުވެރިކަމުން. މިއީ  ސިނާޢަތުން.

ކިތައް  ކު ބޭރުވެގެންދަނީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ކޮންމެ އަހަރަ ގެްނދަނީ؟ަވރަކަުށްތޯ ރާއްޖެއިން ބޭރުވެވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމެްއ. ކިހާ

މެންގެ ތެރޭަގއި ހިފެހެއްޓެްނ ހުރި ހުރިހާ ފައިސާތަކެއް ައޅުގަނޑު ވަންޏާ ތޭކަ މިލިޔަން ޑޮލަރުތޯ؟ އެހެންކަމަުށްސަ

ކަުށްތޯ މި ވިސްނަނީ މީހުން ތަމްރީނުކޮުށް މީހުންނަުށް، މެން ހިފަހައްޓަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކިހާވަރައަޅުގަނޑު

މެންނަުށް ކިހާވަރަކަުށްތޯ މި ައޅުގަނޑުދިވެހިންނަުށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަތީ ަވޒީފާތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ވާހަކަ 

 ،ުށްލަން ބޭނުންވޭހަމަ ފާހަގަކޮ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަުށްތޯ؟ ައޅުަގނޑުދެއްކެނީ؟ އެކަންަތއް 
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ނުދެއްވި ނަމަވެސް ެއކަމަުށް އަދި އެ ބިލުތަކަުށް ޯވޓު ގޮސްފި.ހެޅިގެން މެންނަުށް މި މަޖިލީހުަށް ބިލުތަކެއް ވެސް ހުުށައަޅުގަނޑު

ނުދެއްވާ ޭބފުޅުން ވެސް ވާހަކަ ވެސް ަދއްަކވާފައި އެބަހުރި. މިއީ ޤަުއމީ ކަންތައްތައް މި ހުންނަނީ. ފައި ޯވޓުތާއީދުކޮުށް

ރަްއޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ކޮންމެ ކަމަކަުށް  ،މެން އެބަޖެހޭ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ ރަނގަޅު ކޮްނމެ ކަމަކަުށްނޑުއަޅުގަ

ޞިއްީޙ  ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.މެން އެބަޖެހޭ ެއކަމަކަުށް ވެްސ ވޯޓުދީ އެކަެމއް ާފސްކުރަން މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު

ަވގުތު  ،ބޮޑުކުރަން އެބަެޖހޭ. މީގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުްނގެ ޖީބުތަކަުށް ލުިއވެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅޮކުށް އިތުބާރު

މެން ކިތަންމެ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި އަޅުގަނޑުހަމަ ހިތާމަކުރަން  އަުޅގަނޑު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ސަލާމަތްވާނެ. 

ަނ ގެ އުއްމީދަކީ އަންއަޅުގަނޑު ރާރުވަމުންދާތީ. ކުރީގައި ވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަުށް އެކަންތައް ތަކު ؛ގާނޫނެއް މަޖިލީހަުށް

އިއްޒަތްތެިރ  ބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް ރަނގަުޅވެެގންދާނެ ކަމަުށް. މެންނަުށް މިއަުޅގަނޑުއެކު އަހަރުގެ މަސަްއކަތް ފެުށުމާ 

ދެންނެވި ގޮތަުްށ  ވެސް އް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރިންބޮޑު ތަފްސީލަކަުށް ދާކަުށް ޭބނުމެ ބަޖެުޓގެ މާ  އަުޅގަނޑު ރައީސް.

ޚާއްޞަކޮުށް އިޖްތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަމަުށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓު  ،އިންތިހާއަުށް ކަންބޮޑުވާ ކަންަތއްތަކެއް އެބަހުރި. ވަރަުށް ބޮޑަުށް

ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ  އަުޅަގނޑުހަމަ ވާ ަކމެއް. މިގޮތުން، މެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮޑު އަުޅގަނޑުކުޑަކުރުމަކީ 

ހަމަ އާސަންދަިއގެ ބަޖެޓު ކުޑަކުރެވިަފއިާވކަން ތަކުރާރުކޮުށް. ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަކަުށް މީަގއި  އެންސްޕާގެ

 މި ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާތީ 

އެންމެން ގުިޅގެން ގިަނ  ،ލުމަީކ؟ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިިއރުތްތަކަުށް އޮތް އަޅާން ުހރި ފަރާކޮބައިތޯ ނުުކޅެދުންތެރިކަ

މެން މި އަޅުގަނޑުމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެަބޖެހޭ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަުށް ތަފާތު ސެންޓަރުތަކުން 

ޅާކުރެވޭނެ މަގު ތަަނވަސްކޮުްށދޭން އެބަޖެހޭ. މި ދާއިރާއަުްށ މެންނަުށް އިތުރަުށް ފުއަޅުގަނޑުދެމުންދާ ތަޢުލީމާއި ކަންތައްތައް 

 ...ކޮން ޤައުމެްއގައިތޯ ދުިނޔޭގެ ތަރައްޤީ  ައބަދު؛މެންނަުށް އަޅުގަނޑުޚާއްޞަ ޓީޗަރުން އުަފއްދަން އެބަޖެހޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިލަންދޫރުވަީނ އަ ތު މިޞަގަނޑު މިހާރު ފުރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު 

 ޚަލީލަުށް.هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަުޅގަނޑު ުށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ތަުށް ޓަަކިއ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސަ`. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް. ދެއްިވ ފުރުޞަ

ހިސާބުންނޭ.  ރާއަުށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ބަޖެޓާފަުށާނީ ދާއި އަޅުަގނޑުހިތަުށްއަރަނީ މިއަދު  އަޅުގަނޑުއެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް 

 ނިލަންދޫާއއި ގެ ާދއިރާައކީ ނިލަންދޫ ދާިއރާ. ނިލަންދޫ ދާއިރާގައި ދެ ަރުށް އެބަޮއވޭ. ފ.ައޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ދަނީ ނިލަންދޫގައި އެންމެ މުހިއްމު  ންނަުށް ފެނިގެން މިމެައޅުގަނޑު ދަރަނބޫދޫ. އެ ދާއިާރގެ ރަުށަުށް ބަލާއިރުަގއި  ފ.
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 ،އްދުގައި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިުތންނަުށް ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައިއެ ސަަރހަކަމެއްގެ ގޮތުަގއި 

ޢު ބަޖެޓުގަިއ ނިލަންދޫގައި ެއއަރޕޯޓެްއ ެއޅުމުގެ މަޝްރޫ ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަން ޙަްއލުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ފ.

 2ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުންވޭ ފާއިތުވެދިޔަ  އަުޅގަނޑުެއކުަގއި ުއފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަން. އެއާ އަުޅގަނޑުހިމަނާފައިވާކަން 

ހަމަ  އަުޅގަނޑުެނތްކަން އެއީ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި މަޝްރޫޢެއް މި 2އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ މުހިއްމު 

ތެޭރަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަްނ ނިލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު. ނިލަންދޫއަކީ ފެން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ކަމެއް. ޭއގެ ފާހަގަކޮުށްލާ

އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  ިމއަންނަ ،ފެނުގެ ނިޒާުމ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ،ވެފައި ތަޣައްޔަރުވެަފއި އޮތް ރަުށަަކުށް

އެ ަކމަކީ ނިލަންދޫގެ ަރއްޔިތުން ެއދިއެދި ތިބި ކަެމއްކަން ވެސް ، މާފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީ އަުޅގަނޑުނެތްކަން ހިމެނިފައި

ގެ ސަރުކާރުން ވަރަުށް ގިަނ ދަރަނބޫދޫއަކީ ރައީސް ޔާމީން ެއކުަގއި ފ.ހަަގކޮުށްލަން ބޭނުން. ހަމައެއާފާ އަޅުގަނޑު

ކު ފާހަގަކުރަން. އެުށް އުފަލާ ވަރަ  އަުޅގަނޑުމަޝްރޫޢުތަކެއް އެ ރަުށުގެ ާއބާދީގެ ނިސްބަތުން ހިންގާފަިއވާ ރަުށެއްކަން 

ތިވެފަިއ އޮްތ ދަންނަަވއިލަން އޮީތ އެ ަރުށުގަިއ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ދަ އަުޅގަނޑުެއކުަގއި ފާހަގަކުރުމާ 

ފަހަރު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުއއްމީދުުކރަން އެ ރަުށަުށް އުޅަނދު އަުޅގަނޑުބަޖެޓު ނިމިގެންދާއިރުގައި  ރަުށަުށްއެ ، ރަުށެއް. އެހެންވީމާ

އެކު ފާަހގަކުރަނީ އުފަލާ  އަޅުަގނޑުވަދެނުކުމެވޭ ގޮތަުށް ނެރު ފުންުކރެވިގެންދާނެ އިންިތޒާމު ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަުށް. 

ުތން ޒުވާނުން ވަރަުށް ހިތްވަާރ ިވަޔސް ވެސް އެ ރަުުށގެ ރައްޔި ކަމުަގއި ދަރަނބޫދޫއަކީ އާބާދީގެ ޮގތުން ކުޑަ ރަުށެއް ފ.

ުކޅުމަުށް ޓަަކއި ޮކންމެވެސް ވަަރކަުށް ސަރުކާުރެގ އެްއެވލައި ކުިޅވަރު، ކަތުން ޒުވާުނން އެްއވެލުމަުށް ޓަަކއިއެކު ބުރަ މަަސއް

ނޫނީ  ،އެުކަގއި ުޒވާނުންގެ މަރުކަެޒއް ރުން ބައެއް ސްޕޮންސަރިޝޕްގެ އެހީތެރިކަމާއިތު އަދި އޭގެ ، އެހީތެރިކަމާއި

އުފަލާ އެކު  އަުޅގަނޑުގެންދާަކން ޔިތުން ިއސްނަގަިއގެން ކުިރއަުށް އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް އެޅުުމެގ މަސައްކަތް ަރއް

ލަ އީ. ޖުމުލަން ހުރި ވާހަކައަކީ އެދަންނަވާ އަޅުގަނޑުގުޭޅޮގތުން  އާލަ ގޮތެއްަގއި ދާއިރާ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ޖުމު

މު ކަންތައްތަކެއް ފާހަަގކުރެިވގެންދޭ. މެންނަުށް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މުހިއްައޅުގަނޑުމެން ބަލާިއރުގައި އަޅުގަނޑުބަޖެޓަުށް 

މެންނަުށް މި ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަުށް ވަަޑއިގަތުަމުށްފަހުގައި އަހަރުން އަހަރަުށް އަުޅގަނޑުއެގޮތުން 

 ނަުށް ފެނިގެން މިމެންައޅުގަނޑުނޫނިްއޔާ އުެފއްދުންތެރިކަމަުށް ކުރާ ޚަރަދުަތއް އިތުުރެވގެންދާ މަންޒަރު  ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

މެންނަުށް މި ފެންނަނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއފިއްޔާ އަޅުގަނޑުވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަުށް  2015ދަނީ. 

ވަަނ  2015ިބލިޔަން ރުފިޔާ  6ގާތްގަނޑަކަުށް  ފަހެއް ޕޮއިންޓް؛. ެއއީ ގާތްަގނޑަކަުށް މުޅި ބަޖެޓުެގ 26.2ގޮތުަގއި %

ބިލިޔަން ރުފިާޔ  8.5. އެއީ ުރވެގެްނގޮސްފައަުށް އިތު 35.7އަަހރުގައި އެ އަދަދު ވަނީ %ވަނަ  2016އަހަރުަގއި. 

 50މުޅި ބަޖެުޓގެ % ،އަުށް 50ވަނީ ގާްތގަނޑަކަުށް % ވަނަ އަހަރަުށް އަެނއްކާ ިމއަދު މި 2017ގޮސްފަ. ރެިވގެންޚަރަދުކު

ަގއި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް މި އަދާކުރަނީ ކެޕިޓަލް ޤައުމެްއގެ ަތރައްޤީ ރި ރައީސް.. އިްއޒަތްތެތުރުެވގެްނގޮސްފައަުށް އި

އެކްސްޕެންިޑޗަރއަުށް ކުރެވޭ ަޚރަދުތައް. ރާއްޖެއަުށް ޚާއްަޞޮކުށް ސުނާމީއަުށް ފަހުގައި ދިމާިވ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ 

މުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަުްށ ޤައު ޚިލާފަުށް ބޮޑުވުމުގެ ަސބަބުން އުފެއްދުންތެރިކަމަުށް މި  ރ އާދަޔާރިކަރަންޓް އެކްސްޕެންިޑޗަ
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ދިއުން. އުފެއްދުންތެރިކަމަުށް މި ޚަރަދުކުރެވެނީ ެއއީ ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންިޑޗަރއަުށް. ކެޕިޓަލް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ނުކުރެވި 

އި ވެްސ އެކްސްޕެންިޑޗަރއަުްށ ކުެރވޭ ޮކންމެ ޚަރަދަކީ އުފެއްދުންތެރިަކމަުށް ކުރެވޭ ޚަރަެދއްެގ ގޮުތަގިއ ކޮންމެ ޤައުމެްއގަ 

ގެ މި ތަޞައްވުުރގެ ތެރެއިން ސް ޔާމީން މެންނަުށް ފެނިެގން އެބަދޭ ރައީއަުޅގަނޑު، ނީ. އެހެންީވމާބަލައި މި ގަންނަ

. ހަމައެާއއެުކަގއި ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ، ކެޕިޓަލް އެްކސްޕެންޑިޗަރ އިުތރުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރެވެމުންާދ މަސައްކަތްތައް

ބޮޑުތަން ކުޑަކުރެވެމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދަނީ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގިއ ޚަރަދުތައް ވެސް ވަރަުށް 

ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތައް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިފިއްޔާ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޕަސަންޓޭޖުން ބަލައިފި ކަމުަށް 

އަުށް ދަުށްވެގެންދިޔަ ތަން  64.3އަހަުރގައި % ވަނަ 2016ގައި އޮްތއޮތުން، 73.8ވަނަ އަހަުރަގއި  2015ވަންޏާ 

އަުށް  50ގާތްގަނޑަކަުށް %، 50.7އަުށް އުްއމީދުކުރެވޭ ގޮތުން % 2017އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. 

 ދަުށްވެގެންދާނެ ކަމަުށް ވެސް މި އޮތީ ލަފާކުރެވިގެްނގޮސްފަ. ެއހެންވީމާ، މިކަންތައްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ 

. ހަރުދަނާވަމުންދާކަން .މައިކްރޯ އަދި މެކްރޯ ިއކޮނޮމީ ޕޮލިސީތަކުގެ ސަބަބުން ާރއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު ވަުރގަދަވަމުްނދާކަން

މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  ،އެްއކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންބަބުތަކެއް ހުރީމަ ދެއްތޯ؟ އެއާ މު ސަމުހިއް

އަދި ޭއގެއިތުރުން  އިޚަރަދުކުރުމަުށް އަންދާޒާކުރެވިފަިއވާ ިނސްބަތާ ،ދުކުެރވެމުންދާ ނިސްބަތްއެިކއެކި ބައިބަޔަުށް ޚަރަ

ކަމެއް ކަމަުށް  މުސްވަަރކަުށް ދަންނަވާލުމަކީ މުހިއްވަނަ އަހަރުަގއި ޚަރަދުކުރެވިފަިއވާ ނިސްބަތް ވެްސ ކޮންވެ 2016

ގޮތުން ދެވޭ ާއްއމު ޚިދުމަތަުށް އަޅުގަނޑުމެން  ުށް ސީދާރަްއޔިތުްނނަ އާއްމު ޚިދުމަތް؛، އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެގޮތުން

ވެސް އިތުރުެވގެންދާ މަންޒަރު.  ނިސްބަތް ބަލައިފިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންަނުށް ފެނިގެން މިދަނީ އާއްމު ޚިދުމަތުގެ

 މެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އޭގެއިތުރުން އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަުށް ކުެރވޭ ޚަރަދުތަްއ ވެސް އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ލީމަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ދަނީ. އެގޮތުްނ ތަޢު ފެންނަނީ އިތުރުވެގެންދާ މަންަޒރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެްނ މި

ވެްސ  އަހަރު ބިލިއަން ޚަރަދުކުެރވިފަިއވާއިުރގައި މި 3އަހަރު މިހިނގާ އަަހރު  ލީމަުށް ގާތްގަނޑަަކުށް މިދިޔަތަޢު، ބޭނުން

ފާހަަގކޮުށްލަންޖެހޭ.  ގޮތަުށް މިއަންނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމަާނފައިވާކަން ބިލިއަން ޚަރަދުކުރާ 3ުށް ހަމަ ގާތްގަނޑަކަ

އެްއ އަާމޒަކަުށް ދަތުރުކުރަމުންދިއުމަުށް އޮތީ ގާތްގަނޑަކަުށް ހަމަ  ޞިއްޙަތަުްށ ެވސް މި؛ ެއކު ިޞއްޙަތަުށް ވެސް ހަމައެއާ

ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވިގެން އެބަދޭ. އިޤްތިޞާދީ ަތރައްޤީާއއި އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މީގެ ކަންހިފާފައި

ދަނީ  ސް ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މިޚަރަދުތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލިޔަ ވަރުގަަދކުރުމަުށް ޓަަކއި ކުެރވޭ 

މިކަންކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، ދަނީ. ބޮޑުތަން އިތުުރވަމުްނދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެން މި ވަރަުށް

ފާހަގަކުރެވިގެންދާކަްނ  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ،ތަޞަްއވުރު ވަުރގަދަވަމުންދާކަންއި މުޅި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދުގެ ލާއިުރގަބަލައި

މަޝްރޫޢުތަކާއި  ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް އުމެއްގެ ތަރައްީޤގައި ކޮްނމެއުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަން. ދެން ޤަ

ކުރެވެީނ އާމްދަނީެގ ިލބޭ ނިސްބަތް އިތުރުކޮުްށގެން.  ޚިދުމަތްތަކާއި އަިދ ނޫނިއްާޔ އެހެންވެސް އެިކއެިކ ކަންތަްއ މި

 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިހާރު މި ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓަުށް ބަލާއިރުގައި އާމްދަނީގެ މަިއގަނޑު ބަެއއް ހިމެނިގެން މި
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ހޭ ޓެްކސް ވަުށާޖެރަނީ ޓެްކސް ނިޒާމެއް، އިމުކުރުމަުށް. އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަމެްއގެ ތެެރއިން ޓެކްސް ޤާ ސް ނިޒާދަނީ ޓެކް

އިމުކުރުމަުށް ޓަަކއި އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަލަން އެބަޖެހޭ އިންކަމް ޓެކްސް ތަޢާރުފުކުރެވޭނީ ކޮންގޮަތކަުށްތޯ؟ ނިޒާމެއް ޤާ

އޮތް ޑެފިސިޓް،  ގޮތުން ބަޖެޓުގައި މިހާރު މި ނަމަ އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުރެވޭވާ އިންކަމް ޓެކްސް ތަޢާރުފުކުރެިވއްޖެ ކަމަުށް

ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް؛ މިދެންނެވީ ޕްރައިމަރީ ، ޕްލަސްންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ އެއީ ަސރމިއަ ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް

ލަ ބަޖެޓުަށް . އެހެންނަމަވެސް، ޖުމުދަނީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި  އަުށް މިއަންނަސަރޕްލަސް

ވާނަމަ  އިންކަމް ޓެްކސް އަތުެވއްޖެ ކަމަުށް ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރޭވ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދާނެ

މުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާސާތަކެްއެގ އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް މުހިއްޕްލަސް ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތަގއި ފެނިގެންދާނެ. ސަރ

ޚާއްަޞ  ،މު ދާއިރާއެއްރެވޭ. ެއއާެއކުަގއި ވަރަުށް މުހިއްރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަުށް ގަބޫލުކުތެ

ރިޒަުމގެ ތެރެއިްނ ރާއްޖޭގެ ލޭނާރަކީ ޓުއަިރޒަމުގެ ާވހަކަ. ޓުއަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން އަަބދުވެސް އެބަ ދަްއކަން

ސިންގާ އިންެވސްޓުމަންޓުތައް ިވއްާކއިުރގައި ެއ ޑެތިފަހަރަުށް ބޮ ގިނަ ދޭ ވަރަުށްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަ

މިިލއަން  100ދަނީ ާގތްގަނޑަކަުށް  ނެިގގެން މި ގައި ވަރަުށް ކުޑަުކޑަ އަދަދެއްއިންވެސްޓުމަންޓުތަކުން ެނގޭ ފީގެ ގޮތު 

ފަހަރުަށް  ގިނަ ރު އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ވަރަުށްމިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންެވސްޓުމަންޓުތައް ިވއްކާެލވޭ މަންޒަ 50 ،ޑޮލަރުން

އޮންނަނީ  ިކގެންދާއިުރގައި ދައުލަަތުށް ލިބޭ އާމްދަނީ މި އްފެނިގެން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އިންވެސްޓުމަންޓުަތްއ ވި

ސް ނިޒާމެއްެގ ޮގތުން ކޮންމެވެ ވަރަުށް ކުޑަުކޑަ އެްއޗެްއގެ ޮގތުގައި. އެހެްނވީމާ، އެީއވެްސ އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ

ލަ ކަެމއް ކަމަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ޖުމު ތެރެއިން ޓޫރިޒަމަުށް އަސަރުުނކުރާނެ ގޮތެްއގެ މަތީން ހަމަ އެޑްރެްސކުރެވިދާނެ

ލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތުަށް ުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބަޖެޓަުށް އޭ ރިޕޯޓެއް ދެމުން އަޅުގަނ

 ުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ބޮޑަ ޓަކައި ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މަުށް. ޢަލީ ޢާޡި

 

 ކަދެއްކެވުްނ:ވާހަމަުށް ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މާލިއްޔަތު ގާނޫނުަގއި ބަޖެޓު ހުުށަހެޅުމަުށް ވަކި ދުވަހެއް ލިޔެފަިއ ޔާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

ދުތަކެއް ހާސިލުކުރުމަުށް ގިނަ ސަަބބުތަކާ ހުރެ ވަރަުށް ބައިވަރު މަޤްޞަ ުށް ޓަކައި. ވަރަުށްކަބޮޑު ބޭނުމަ  އެ އޮންނަނީ ވަރަުށް

އޮތުުމގެ ބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން އޮންނަ ުކރަންޖެހޭނެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުަގއި އެޓަކައި. ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު

ފަުހ  ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަން ވަގުތުަތކެއް ބޭނުންވާީތވެ ކަނޑައެިޅގެން ލިޔެފަިއވާ ވަގުެތއްކަން. އެ ދިރާސާކުރުމަުށް
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ގުޅުންހުރި  ރައްޔިތުންނާ، ގުޅުންހުރި ގޮސް މި ބަޖެޓާ ތުންނާ ހިސާބަުށްއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔި

އަހަރުެގ  ވާހަކަތައް އޮޅުންފިލުަވއިދޭން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމައަކީ މި ،މަޝްވަރާކޮުށް ވާހަކަަތކަުށް ކަންކަން ވެއްެޖއްޔާ އެ

ދުވަހަުށް ނޫންކަން އަޅުގަނުޑ  އެ އޮންނަ ،ޚިލާފަުށް ޙަޤީޤަތުގައި މާލިއްޔަތު ގާނޫނާވަނީ  ވެސް ހުުށަހެޅިފައި މި  ބަޖެޓު

މި މަޖިލީހަުށް ބަޖެޓު ހުުށަހެޅުމަކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް  . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ހަމަ ރެކޯޑަުށް ޓަކައި ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ

ގޮތުން މި  މާލިއްޔަތު ގާނޫނު ބުނާ ،ނޫން. މި މަޖިލީހަުށް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭުޒކޮުޅ މަތީގައި ބަޖެޓު ބޭްއވުމެއް

ގޮތް ހަދައިދިނުން.  ހިސާބަުށް ބަޖެޓު ލިބޭނޭ ޑުމެންނާމަޖިލީހަުށް ބަޖެޓު ހުުށަހެޅުމަކީ މި ތަޅުމަުށް ބަޖެޓު ހުުށަހެޅުން. އަޅުގަނ

 .ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ެރކޯޑަުށް ަޓކައި އަިދވެސް އެއްފަަހރު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށްލާނަން ފަހަރު އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަައކީ މި

ޚިލާފަުށްކަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ަވގު ރަީއސް  ވަނީ މާލިއްޔަތު ގާޫނނާ ުށަހެޅިފައި މިމިފަހަރު ބަޖެޓު ހު

ގާނޫނު އެންމެނަުށް އެްއވަރެކޭ ވާނީ. އެްއވަރަކަުްށ  ،ފަހަރަކު ވިދާޅުވަމުންދާނެ ޕޯޑިއަެމއް ހަމަ އަތުޖެހޭ ކޮންމެ 

ެޖއްޔާ އަުޅގަނޑު . އެހެންވެއްމެއް ގާނޫނަކު ނޯންނާނޭތަފާތުކުރުތަންފީޛުކުރަމުން ތިމަންނަ ގެންދާނަމޭ. ވަކި މީހަކަުށް 

 ވެސް ގާނޫުނގައި އެ ދޭތެރޭގައި ތަކާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބަޖެޓު ހުުށަހެޅި ފަރާތްވާލަން ބޭނުން، ދަންނަ ހަމަ މި ވަގުތު

ކި ގޮްތގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ދޭތެރޭ ތަފާތުކޮުށް އެ ކީއްވެގެންޯތއޭ ެއިކފަރާތްތަކާ ައޅަންޖެހޭނޭ.އުސޫލުން ހަމަ ފިޔަވަޅުއޮތް 

ުށް މި ވަގު ސަރުކާުރގެ ވަޒީރުން ކިތަންމެވަރަކަުށް މި މަޖިލީހުގެ އެކި ކޮމިޓީތަކަ ރައީސް.ކުރަމުންދަނީ؟ އިއްޒަތްތެރި 

ގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލުމަުށް ޓަކައި ކިތަންމެ ވާހަަކެއއް މި ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން ޮއޅުވާލުމު  އައިސް އަދި ީޓ.ވީަތކަުށް އަަރިއ،

ރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހު ނަމަވެސް އެކަން އަުޅަގނޑުމެން ހުއްޓުވުމަުށް ކުެރވެންކަުމގައި ވީނިޔަތުގައި ދަުްށކަމުންދިޔަ 

 ،ރަނގަެޅއް ،މި ބަޖެޓަީކ ފަހަރެއްަގއި ވެސް ަރއްޔިުތންނަުށް ހެވެއް ،ދާ ވާހަކައަކީ ކުރާނަން. އަުޅގަނޑުމެން ބުަނމުން

ތަނަުށް ވަަޑިއގެްނ  ޮގތަުށް އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. އެަކން އެ ވަޒީރު ބޭފުޅުން ޙަޤީަޤތުގައި މި ކުިރއެރުމެއް އޮތް ،ލާބައެއް

، ބޭުފޅުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިުތންނަުށް އޮޅުވާލުމަުށް ޓަަކއި ވެސް އެ ވާހަކަދަްއކާއިރު

ވީ  ޗެނަލްތައް ބޭުނންކޮުށްގެން މި ކަންތައްތަްއ ރައްޔިތުންގެ ލޮުލގައި އަނދުންއެޅުވުމަުށް ޓަަކއި ތަފާުތ ޓީ

ފަތުރަމުންގެންދެވޭތޯ މަސައްަކތްކުރަމުން މި ދަނީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހުުށަހެޅިފައި މިވާ ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ބަޖެޓެއް.   ރައްހޔިތުންގެ ޖީބަުށް ވަންނަ ކޮޅު ވަރަުށް ހިމަކޮުށް އޮތް ބަޖެޓެއް.  ނިކުންނަ ކޮޅު ވަރަުށް ފުޅާކޮުށް އޮތް

ރުފިާޔގެ ޚިދުމަތްތައް ކޮުށްދިނުމަުށް ފަހު  11ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކައަީކ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް 

ރުފިޔާ ަރއްޔިތުންގެ އަުތން ދަމައިގަންނަ ގޮތަުށް އޮތް ބަޖެޓެއް މި  ބަޖެޓަކީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި  25

އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހުުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ ބޭނުންވާ އާސަންދަ، ؟ ބަޖެޓު ރަނގަޅޭ ބުނާނީ

އެމް.ޑީ.ޕީން ތަޢާރުފުކުރި އާަސންދަ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްިޔތުން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭސްފަރުާވައުށް ބޭނުންވާ  އާސަންދަިއެގ 

ދިވެހި  ދައުލަތުން ހުުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ، މީގެކުރިން މާލޭގެ  ދެ ބައިކުޅަ ެއއްބައި ކަނަޑއިލާފައިވާ ބަޖެެޓއް.

ރައްޔިތުންނަުށް ކަރަންޓުގެ ަސބްސިޑީ ދެމުންދިޔަ. މި އޮތީ މި ބަޖެޓުން އުނިކުރެވިފަ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާފައި މި 
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ހެޅިފަ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާފައި ވާ ބަޖެޓަކީ މާލޭަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ  ފެންބިލު ބޮޑުވާ ގޮަތުށް އޮތީ ބަޖެޓު ހުުށަ

މި ވާ ބަޖެޓުަގއި ހަނޫޑ، ަހކުރު، ފުުށް؛ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުންނަުށް އަސާސީ ޭބނުންތަކަުށް ބޭނުންވާ ައސާސީ 

ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުުށުން މީގެުކރިން ދެމުންގެންދިޔަ  ސަބްސިޑީ މި ވަނީ ކަނޑައިލާފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި  

ކާރުން ހުުށަހަޅާފައިާވ ބަޖެޓުގައި މާލޭ އިންޓަރނޭަޝނަލް އެއަރޕޯޓު ބޭނުންކުާރ ކޮންމެ ދިވެހި ފަސިންޖަރެްއގެ ސަރު

ޑޮލަރު ނަގާ ގޮަތުށް މި ވަނީ ހުުށަހެޅިފަ. ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ބަޖެޓަކަުށް އާއެކޭ ބުނާނީ؟  25އަތުން 

ރަންޖެހޭ މިހާރު މި އޮތް ހުުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ީޓޗަރުންނަުށް މުސާރަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކު

ސަރވިްސގެ މުސާަރ  ބޮޑުކުރެވޭނެ ެއްއވެސް އަލިކަެމއް ފެންނާކަުށް ނެތް. މިހާރު މި ހުުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ސިވިލް

ދާއިާރަގއި  ޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ޞިއްޙީހަބަލާ ނުފެނޭ. މިހާރު ހުުށަ އިބޮޑުކުރާނެ ެއއްެވސް  ޕޮއިންެޓއް އަުޅގަނަޑކަުށް ބަލަ

ައދި އެހެނިހެންވެސް  ޓެކްނިކަލް ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ފަާރތްތަކުގެ ބަޖެޓު އެ ބޭފުޅުްނެގ  ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަުށް

ތްތެިރ ެއކިެއކި ބަލާ މި ބަޖެޓަކުން ނުފެނޭ. އިއްޒައިމުސާރަ ބޮޑުކުެރވޭނެ ެއއްެވްސ ތަންކޮޅެއް އަުޅގަނަޑކަުށް ަހމަ ބަލަ

ދަދަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެދުގނަ އިތުރު އަދަދެއް. އެހެން ުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ޮއތް އަޕްރޮޖެކްޓުތައް ހެދުމަުށް ޓަކައި މި ހު

ފަހަުރގައި  ؛ނަމަވާ ކަމަުށް މިސްކިެތއް އަޅަން ތިްނ މިލިޔަން، ހަތަރު މިލިޔަން ދާ  މިސާލަކަުށް ރަުެށއްަގއި، މިދަންނަވަނީ

ެވސް ނުވަތަ ރައްޔިތުން އަތުން ނަާގ ޓެކްސް ފައިސާއިން ކަމުަގިއ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އެ  ނުނަގައިގެންވެދާނެ ލޯ

. ދެން އަުޅަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަުށް ާއއެޭކ އިމި ބަޖެޓުގަ  އިމިލިޔަނަުށް އަާރފަ ދިހަ އަުށް މިލިޔަނަުށް އަރާފަ.ވަނީ  އަދަދު މި

ޅުގަނޑުމެން ބަބުން އަ. ހުުށަހަޅާފައި މިވާ ބަޖެޓުގެ ސައްޒަތްތެރި ރަީއސްބުނާނެ ގޮތެއް އަޅުގަނަޑކަުްށ ނުފެނޭ. އި

ހިސާބުަށް  ވަނަ ައހަރުގެ މެދުތެރެއާ 2017ދަގޫ ިހސާބަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ޤައުުމ ހިނގައިދާނެ. ނއުހީނުކުރާވަރުގެ ދަތި 

 އި ހިސާބުގައި ޑޮލަރެއް ގަންނަން؛ ޖުލަ ،ންމި ައންނަ އަހަރުގެ ޖޫ ،ގަންނަން ލިބޭނީއިރުަގއި މި ރާއްޖޭަގއި ޑޮަލރެއް ދާ

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން  ރުފިާޔއާ ދެމެދުގައި. 20 ރުފިާޔއާއި 19 އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ލިބެމުންދާނީ ގައިމާކެޓު ކުލެބް

ނޑުމެން ދެން ދަޫގެވގެްނދާނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ. ކިހނެއްތޯ އަުޅގަނމިފަދަ ބަޖެޓަކަުށް އާއެކޭ ބުނަން ޙަޤީޤަތުގައި އު

 . އަުޅަގނޑުމެން މި ބަޖެޓަުށް ނޫނެކޭިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އި ހަމަ އާެއކޭ ބުނާނީ؟މިފަދަ ބަޖެޓަކަުށް ހަމަ ހިނިއައިސްފަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރެގ  ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެްނ ދިމާލަުށް ބުނަމުން މިދަނީ،  ިވސްނަމުން މި ،ނަމަ ބުނެ ވޯޓުލައިފި

ގެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެްއ ދާއިރާ ހުގެ މެންބަރުންގެ ގިނަައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ،އެިކއެކި ކަންތައްަތއް

ވަރަކުަށް  ބޫލުުކރަންޖެހޭނެ ކިތަންމެއްޒަމތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ގަދަނީ. އި ބިރުދަްއަކމުން މި ވާހަކަ. ލާނެހުއްޓައި

 ހަނުހުންނަވަނީ  ގެ ރައީސް ބަހެއް ނުބުނެަމުށްޓަކައި މަޖިލީހުހަކަ ހުއްޓުވުދެއްކިކަުމގައި ވީނަމަެވްސ އެ ބިރުގެ ވާބިރު

ލުކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ އި އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ގަބޫންކަުމގަން ކުާރ ވައްކަުމގައި ަބއިވެިރވާޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު  ހާހުގެ އަހަރުތަުކގައި ދެ  ބަލިކަމުގައި ވަނީ ނޫންނަމަ، ރައީސް. ައޅުގަނޑުގެ ހަނދާން މާ

އަހަުރ  12ބުނާ މޮޅު އިކޮނޮމިސްޓު ވަޒީުރކަމުަގއި  . އެއީ އަުޅގަނުޑމެން މިހިސާބަކަުށް ދިޔަ ދަގޫ ނދަތިއުއާދަޔާ ޚިލާފު 
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ލަތުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ޮއެވގެން ކަންކޮުްށގެން ގޮސްފަިއވާ ހިސާބެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ްނ، ދިވެިހ ދައުމޮޑޭނެ ގޮތަކަުށް މޮޑެ

 .ކުރަންޖެހޭނެވެސް ބޭރު މުޅި ކެބިނެޓުން ކަމުން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއިހެޔޮފުޅު ގެރައީސް  މައުމޫން

އެހާ ނުބައި ީދފައި އޮތްއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ގެ މުއައްސަާސއެއް ހިންގަން އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތު  12

ެވސް މުޅިން ކެބިނެޓުން ބޭރުނުކޮުށް ކެބިނެޓުގެ އެހެން ވަޒީާފއެއް ެދއްވާަފއި މަޑުކުރަން  ލީމަދަނޑިވަޅަކަުށް ަވއްޓައި

 ކޮުށްފައި ބުނާ ަވގު ރައީސް ކަންަތއްތައް އެންގީމާ ބޮޑާހާކާަފއި ފިލަިއެގންދިޔައީ ސިްނގަޕޫރަުށް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި

 ގޯސް  މާ އަޅުގަނޑު ކުުށް ،ވިދާުޅވި އިެތރި ރައީސް. އޭުރގަބަޖެޓާ ދޭތެރޭ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. އިއްޒަތް .އޮތް ގޮތް

ަވޒީރުކަން  ވަނަ އަހަރު 2005ނޫންނަމަ  ގޯސް ގޮތުގައި އަުޅގަނޑު ހަނދާން މާ ބޫުލުކރާގައަޅުގަނޑު  ،ނޫންނަމަ

މަސްދަޅާކަުށް  ލާފަިއ، މިތަނުން އެތިކޮޅެއް ،އޮތީ އެަތނުން އެތިކޮޅެއް  ބަދަލުކުރުމާ އެއްކޮުށް ބުނަމުންދިޔައީ ތިމަންނައޭ މި

ހުންނަަވިއގެން  އި ސިްނގަޕޫރަުށް ވަަޑއިގެންކޮކްޓެއިެލއް ދީފައޭ. އެކަާމ ބޮޑާހާކާފަ އި، ނޫނީ ބަންދުކޮުށްފަ އިލާފަ

ކަނޑަެއޅިގެްނ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުްނނަުށް ގުަޅއި، މިނަ އަހަރު ދިޔައީ ވަ 2005 ،އަހަރު ދިޔައީ މަސައްކަތްކުރަމުން އެ

ތަކުރާރުކޮުށް ބުނަމުން. ސީދާ ވަގު ރައީސްެގ  ންވަނަ އަހަރަުށް ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުލާ 2005އަހަރުގެ،  އެ މެންބަރުން އެ

އަޅުގަނޑު ބުނާ ާވހަކައެއް ނޫން. ސޭޓު ހުުށަހެޅި ބަޖެޓު ފާސްކުރާނީ ސޭޓޭ.  ސޭޓު ހުުށަހެޅި؛،  ނަމަ ބަހުރުވައިން

ވަރަުްށ  ހުުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓެއް. މްޤާސިމް އިބްރާހީ، ނަމަ ންކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބަހުރުވައި  ތިމަންނަމެންނާ ބެހޭ

ގެންިދޔައީ އޭރުން ފެުށިގެން މިއަާދ  ކުރަމުންއި މަސައްކަތް.  އެހެންނަމަވެސް، އޭުރގަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް އޭރު ހުުށަހެޅުއްވީ

 ،އޮންނަ ސަރުކާރަކާ އިދިކޮޅަުށް އިެއއިރެްއގަ  ސް ނިމެންދެން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދެވީސާބަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި ހި

މިއަދު ނިކުމެވަަޑިއގެްނ  ފާސްނުވާ ގޮތްގޮތަުށް މަަސއްކަތްކުަރްއވަމުން ގެންދަވާފަިއ،ސީދާ ކަނޑައެިޅގެން ބަޖެޓު 

ދެއްކުމުގެ ވިސްނުުމގަިއ ެމއް ނެތް. ހަމަ ތަކުރާުރކޮުށް ބިރުކަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބިރުދައްަކން މަސައްކަތްކުަރްއވާނެ

 ކަމެއް ތި ދާއިރާއަކަުށް  . ެއވެނިކަމެއް ތި ދާއިރާއަކަުށް ނުކޮުށްެދވޭނޭ މިވެނި ،ްއކަވަމުން ގެންަދވަނީ. ބުނަނީވާހަކަދަ

ފަހަރުަގއި ަބއެއް  ،. މި ވާހަކަ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަުށް އަލަުށް ައިއސް އުޅޭނުކޮުށްދެވޭނޭ

އިއްޒަތްތެރި ގެންދާތީ. ހަކަތައް ތަކުރާރުކޮުށް ބުނަމުންއަުޅގަނޑުމެްނނާ މި ވާ ،ލުކޮުށްބޫބަރުން ތިބީތީވެ އެ ވާހަކަތައް  ގަމެން

ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ  ގޮތުގައި އެްއވެސް މެންބަރަުކ މިއަދު މިތާ ތެދުވެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ބޫުލކުރާ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ގަ

ހުރި. ޭއގެތެރެއިން ެއއް  ގޭތޯ. ަބިއވަރު ސަބަބުތަްއ އެބަނހަމަ އެްއވެސް ބޭނުމެއް ނެތް. ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުރި އި

ގެ މި ފްލޯގަިއ މި މަޖިލީހުރިން  ފެނިގެން އޮންނަ އުސޫަލކީ، ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކު  ބޫލުުކރާއަޅުގަނޑު ގަ، ސަބަބަކީ

  ،އަުށް ކަންަތއްތްކޮުށް ދާއިރާކުރަންޖެހޭ. ރިޢާޔަކޮމިޓީަގއި އެބަ ރިޢާޔަތް މި ތަޅުމުގައި ބަހުސްގައި ަދއްކާ ވާހަކަަތކަުށް

ހިމެނޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކޮމިޓީން. އެހެންނަމަވެސް،  ގައިރޫޢުތައް އެ ބަޖެޓުދާއިރާއަުށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި  މަޝް

ވަރަުށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް މިހާރު ވަނީ ނިމި ގޮއްަސ. ދެން  ެވއްޖެ. ކޮމިޓީަގއި ދުވަސް 5ހިތާމަޔަކީ މި ކޮމިޓީ ހިނގާތާ 

 އިމިތާނގަ، ދަލު ނުވެްސ އަްނނާނެ. އެހެންވީމާނުވާނެ. ބަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކޮުްށެގންއަންނާނެ ކަަމކަ ައކަުށް ބަދަލުއެ
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ދޭުށޭ އެއްެޗއް ލައިޭދުށޭ، އެވެނި އެްއޗެއް ަލއިމިވެނި  ގެ  ބަޖެޓަުށްސްގައި ައޅުގަނޑުމެންމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތެދުވެ  ބަހު

 ލީހުގެ ރައީސް. އެހެންނޫންނަމަ،މި މަޖި ،ބޫެލއް ނުކުރަން. އޭގެ މައްސަަލއަކީކަުށް އަޅުގަނޑު ގަކަމަ ބުނުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތް

ބޫލުކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ގަނުޑ ގަކަމަުށް އަޅު ކުރިންވެސް ދާ ރީތި އުސޫލުން ކަންކަމަުށް ހިނގައިގެންދާންޖެހޭނީ މީގެ މި

ކޮމިޓީގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ. ހޭ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ރަްނޖެބޫލުކުައޅުގަނޑުމެން އެބަ ގަ، ރައީސް. ދެވަނަ ސަބަބަކީ 

ނިހާން  ނެ.ބޫލުކުރަންޖެހޭއިްނނެވީ ނިހާން. އަޅުގަނޑުމެން ގަދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރަކަުށް މި 

އްބެިވ، އެ ކޮމިޓީަގއި ހޭ. އެތާ ތިޖެސުވާލުކުރަން ޤައްރިރަކަުށް އެތާ އިންނަވާކަުށް؟ އަުޅގަނޑުެމން މިއަދުލަދެނުގަނޭތޯ މު

ޤާބިުލ  ވި ބޭފުޅުންނަުށް ނިކަން ބައްލަަވއިލަްއވާ! ކޮްނކަހަލަ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުންނެއްތޯ، ތަޢުލީމީ ބޭފުޅުންނެއްތޯ،ތިއްބެ

ސް ޤާސިްމ ވީަނމަވެސް، ސިާޔސީ ގޮތުން ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެ ތޯ ތިއްބެވީ. ވިޔަާފރީގެ ގޮތުން ބެލިކަމުަގއިބޭފުޅުންނެއް

ފަދަ  މެން ފަދަ، އައްޑޫ އަސްލަމްމެންމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްމެން ފަދަ، އީވާމެން ފަދަ، ފަލާޙްއިބްރާހީމް ފަދަ، އިބްރާހީ

 ،އެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރކަން ފަދަ  ބޭފުޅުްނ ތިއްބަަވއިނިކޮުށް ކިހިނެއްތޯ ބޭބޭފުޅުން ތިއްބަވަނިކޮުްށ ކިިހނެއްތޯ، ފަޔާ 

 ސަރުާކރުން ވައްކަްނކުރަން ބޭނުން އޭގެ ބޭނުަނމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ން މި ކުަރނީ ކޮންބައެއްތޯ؟ރިރުކަނައިބު މުޤައް

ރަްއޔިތުންނަުށް  ހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިވަރުން ދައުލަތުގެ؛ގޮތަކަުށް ބަޖެޓު ފާސްކޮުށްގެން ކަންކަން ކުރުން. ދެން ކި

ސަބަބަކީ އިނގޭތޯ. ދަންނަވަންތޯ! އެ ކޮމިޓީެގ  ތިންވަނަ ފާސްކޮުށް ނިމޭނީ. ނުނިމޭނެ. ޖެޓެއްބޭނުންވާ ރަނގަޅު ބަ

އް ނުކުރާނެ. ނަމަވެްސ އެފަދަ ޓްވީޓެ  ކޮުށްފަ. ހިސާބު އަކުރު އެނގޭ ކަދުވަހު އޮންނާނެ ޓްވީޓެއްމުޤައްރިރު ދާދި މިދާުށް

 ،ރަނގަޅު ބަޖެޓެއްމި ޤައުމަުށް ނަމަެވސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ކިހިނެއްތޯއޭ  ހިސާބު އަކުރު އެނގޭ

 100 އިންނަނީ ޓްވީޓުކޮުށްފަމި ކޮމިޓީން. އޮ ރައްޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީެއއް، ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރާނީ 

ހިސާބު ައކުރުން ގުަނކުރަން އެނގުްނ މާ. ވާހަކަ. ެއއީ ކިަތކެއްޯތ ެއ ވަނީ؟ ހިނގާ ބަލައިލަކަުށް ޖެހި ފަހަރު ހަޔަ

ވީެޓއް، އެފަދަ މަޤާމެއްގައި އިންނެިވ ބޭފުޅަކު ނުކުރާނެ. އެބަވޭ ހަ ސަތޭކަ. އަޅުގަނޑު ވެްސ ނަމަވެސް އެފަދަ ޓް

ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ކުރިކެޓް ކުޅެލާ ުއޅުނިން. ފޮތްތައް ބަަލއިލާ ހެދިން. ދުނިޔޭަގއި އަދި މިހާތަނަުށް އެންމެ ގިނައިން 

ނުޑ ހަދާފައި އޮތީ ހަތަރު ސަތޭަކ ލަނޑު. ވެސްްޓއިންީޑޒްެގ މީހަކު ސްކޯެއއް ކޮުށްފަިއ އޮީތ، ނުވަތަ އެންމެ ގިނަ ލަ

ބްރިއަން ލާރާ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް. މިހާހިސާބަުށް ހެދިފައި އޮތީ ހަތަރު ސަތޭކަ ލަނޑު. 

ރެއް ނުދަންނަނީ. ނޭނގެނީ. އެްއގޮތަކީ ގަމާރީ. ތަނެއްދޮއެކަމަކު ސަތޭކަ ފަހަރު ހަޔަކަުށް ޖަހައިފިއްޔާ ހަ ސަތޭކަ އެބަވޭ. 

ިހސާބަުށް. އަުޅގަނޑުމެން އެބަ  ސްދޭނީ ރައްޔިތުންނާހުުށަހަޅާނީ؟ ގެނެކިހިނެއްތޯ ދެން ރައްޔިތުންނަުްށ ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް 

 ،ކަންތައްަތއް. އެހެްނވެގެން އަުޅގަނޑު ިމދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ މަޖިލީހަކު ނެތޭ ރަނގަޅު ބޫލުކުރަންޖެހޭ މިގަ

ދެން އޮީތ  ވެސް ނެތޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލާޞްތެރި ވިސްނުމެްއަގއި ކަންކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް. އެްއގޮތަކަުށް އިޚް

އެ ކަންަތއްތަުކަގިއ  ިއ،މެސީގެ ވާހަކަ ަދއްކާލަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑު ވެސް ފުޓްބޯޅައިަގއި ކުޑަކޮުްށ މިހެން އުޅެފަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަވުގ  ،އްކާލަންޖެހޭނެ. ދާދިމިދާކަުށްދުވަހު ޢަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވިއުޅެފައި ހުރީމަ މެސީގެ ވާހަކަ ދަ
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ހަމަ ޔަޤީން ޢަބްދުއްރަޙީމުަށް އެނގިަވޑައިުނގަންނަވާނެ  ކޮުްށފަ. ކިހިނެއްތޯ އެހެން ވާނީ؟ެއއްވަރު  ރައީސާއި މެސީއާ

 ކަނޑައެިޅގެން ޢަބްދުއްރަޙީމަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ގަންނައިުރގައި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ އެްއގޮތަުށް ގެންަދވަން.  .ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

ފަހަރަކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ލާފަިއ  ހަމަ ެއއްވެސް  .މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަން އެބަ ވިދާުޅވޭ

 ބޮޑަުށް ެއދެން. ކޮުށްލަދެއްވުން ވަރަުށްުނވޭ. ެއކަން ރަނގަޅު  ވިދާޅެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތުަގއި އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަނދާންވާهللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ވެސް. މެީސ  ކަމެއް ފައިން ޅެނީ ކަނާތު ހަރެްއގައި ވެސް މެސީ ކުޔަޤީން ހަމަ އެނގިަވޑަެއއްނުގަންަނވާނެ ފަ އަުށްهللاޢަބްދު

އި އަުޅގަނޑުމެންގެ ަވުގ ކިހިނެއްތޯ މެސީއާ ދެންވެސް އެނގިަވޑަެއއްނުަގންނަވާނެ.  ަކމެއް ފައިން ތުފުޓްބޯޅަ ކުޅެނީ ވާ

 ދެއްކީމަ ަރއީސް ގޮތެއް. ދެން އަޅުގަނޑު މެސީ ކުޅޭ ަފއިގެ ވާހަކަ ވާނެ ނޯންނާނެ އެހެން ރައީސާ އަރާ ހަމަކުރާނީ؟

ސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަުށް ހަމަ އަުޅގަނޑުގެ ފައިަގއި ހިފިޔަ ހިފާނީކީ ނޫން. ވަަޑއިގެން އަުޅގަނުޑގެ ފަިއަގއި

ެލވިފަިއވާ ބަޖެޓެކޭ. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ގެނެސްދޭ ގޮތަުްށ އެކުލަަވއިނޫނެކޭ. މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް ނިކަމެތިކަން 

 ގޮތަުށް  ރުފިޔާ ދަމައިގަންނަ 25ކުރުމަުށް ފަހު ރައްޔިތުން އަތުން ރުފިޔާ ޚަރަދު  11ގޮތަުށް  ދޭރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތެއް 

ނުކައި ތަރައްޤީ  ،ގޮތުަގއި ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ރައްޔިތުން އަްނނައުނު ނުލާ ބޫލުކުރާއޮތް ބަޖެޓެކޭ. މިއީ އަޅުގަނުޑ ގަ

ެއކޭ ބުނެެގން އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން ކަުށް އަޅުގަނޑުމެން އާޓެކޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބަޖެޓުތަގޮތަުށް އޮތް ބަޖެ ގެންނަ

ފާސްކުރުމަީކ  ގޮތަުށް އޮްއވާ އޮތް ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓް މި ބޫުލކުރާ ތިބި މީހުންގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ގަތަމްސީލުކުރަން 

ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ައބަދުވެސް ގަ ފެކޭ. އަުޅގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ކުެރވޭ ވަރަުށް ބޮޑު ބޭއިންސާ

. ކޮންމެ އޮންނާނީ ަވއްކަންކުެރވޭނެ ގޮތެއް ޮކންމެ ވިސްނުމެއް ،ކޮންމެ ކަމެއް  ،މިއަދު މި އޮތް ސަުރކާރަކީ ޮކންމެ ކަމެއް

ެގ ހެޔޮ ތަނެއް ސް. އެހެޔޮ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ވިޔަ ވިސްނުމަކީ ކިހިނެއްތޯ ތިމަންނަ ޖީބަުށް ގިނަ ލާރި ލިބޭނީ. އެ

އޮތީ ވައްކަންކުރުން.  ޝަނަކަުށް ވެފައި މިއޮތީ. މި ޤައުމުގައި ޕެ ޝަނަކަުށް ވެފައި މިމަސައްކަތުމީހާ ވިޔަސް. ެއއީ ޕެ

ކަންތައްތައް ރަނގަޅުނުކޮުްށ  މި ޤައުުމގެ މި، ވެފަ. އެހެންވީމާ މީހުން މެރުން. މީހުންނަުށް އަނިޔާކުރުން މަޖަލަކަުށް

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުނުކޮުށް ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަުށް ރަނގަޅު  ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް

ބޫލުނުކުރާތީވެ ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މި ބަޖެޓަުށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ބަޖެޓެއް ގެނަސްދެވޭނެ

ގޮތުަގިއ  ބޫުލކުރާމެން އަޅުގަނޑު ގައަޅުގަނޑު ކިތައްމެ ބިރެއް ދެއްކިޔަސް އަޅުގަނޑު ބުނަންޖެހޭނީ ހަމަ ނޫނެކޭ.
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 ގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާ ސްދިނުމަުށް އަޅު ތުންނަުށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ގެނެއެމް.ޑީ.ޕީން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ރައްޔި

ޅުގަނޑުމެން ނަމަ އަ ކުރާަރއްޤީ ގެނެސްދިނުމަުށް މަސައްަކތްެއއްކޮުށް އެންމެން އެުކވެގެން ަރއްޔިތުންނަުށް ތަ ،އެްއކޮުށް

 ެއކޭ ބުނާނަމޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަންތައްތަުކގައި އާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ބަހުސްގެ ތެޭރގަިއ  .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ވާހަކަދެްއކީމާ ިއއްޒަތްތެިރ  އޭަގއިއަުޅގަނޑު ދޭެތރެއަކުން ރުން ކުިރއަުށްަވޑަިއގަންނަާވއިރުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހަކަފުޅަުށް ކުަޑކޮުށް އުނދަގޫފުޅު މެންބަރުންގެ ވާ

ޮއވޭ. އެކަްނ ކުޑަކޮުްށ ހަނދުމަކޮުށް ބެހެއްޓެވުން ރަނަގޅު. ައޅުގަނުޑ ބުނަންޖެހޭ ގޮތެއް އެބަ  ހިނދު ނަންފުޅުގަންނަ

 ރިޔާޟަުށް.هللا އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަޅުގަނުޑ ގޮތުން  ވަނަ އަހަރަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ަބޖެޓާ ބެހޭ 2017ރައީސް. އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި `. 

ނަުށް ފަހި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަުށް ތައްޔާރުކޮުށްފަިއވާ ބަޖެޓެއް ނޫން ވާހަކަ. ންދަންނަވައިލާނީ، މިއީ ަރއްިޔތު

އަދި ވެރިކަުމގައި ތިިބ  ،ވާ ތަކެއް ހިމަނާފައިދަނީ، މިއީ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު އަޅުގަނޑަުށް މި ބަޖެޓް ތަޞައްވުުރެވގެން މި

އެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަުށް  ،ގޮތަުށް މިހާރުވެސް ކަންކަން ހިންގަމުންދާތީވެ މީހުންނަުށް އޭގެ ސަބަބުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގޭނެ

ކޮުްށ ޕްރޮޕޯޝެނޭޓުވަނީ ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއަުށް  ރާވާފަިއވާ ރޭވުންަތކެއް ކަމަުށް. އަދި މި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮުށްަފއި މި

އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ައުޑ  ނޫންކަން ވެސް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ަވކިން ޚާއްޞަކޮުށް

މި ސަރުކާރަުށް، ބަޖެޓް ތައްާޔރުކުރެްއވި ފަރާތަުށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަުށް ވެސް، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަުށް 

 5އޮފީހުން އެިދވަަޑއިގަންަނވަިއގެން އެ މަޢުލޫމާތު އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ  ވެސް، އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރަުށުން، ރަުށުގެ ކައުންސިލުން ލިޔުމުން ފޮނުއްވި މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް ހިއްސާކުރީމާ މިއިން ެއއްވެސް ވަރަކަުށް ަރއްޔިތުްނގެ 

ޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕއަުށް، އަުޑއަހާފައި ނެތްކަން ހިތާމަާޔއެކު ފާހަަގކުރަން. އަދި މި ބަ

 5ޚާއްޞަކޮުށް ތަރައްީޤގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ވާަހކަދެކެޭވއިރު، ދެެކވޭނެތީވެ އަލުން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ؛ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ 

ޅާފަިއވާ ޖުމުލަ އަދަދު އާބާދީއަުށް ރަުށް ހިމެނޭ ގޮތަުށް، އަދި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓަުށް ސަުރާކރުން ރާވާފައިާވ، ކަނަޑއަ

ނިސްބަތްވާ ގޮތަުށް އެއިން ަފއިދާވާންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާީތވެ ައޅުގަނުޑ އެދެން ޤާނޫނުއަސާީސގައި 

. ލާޒިމްކުރޭ ކޮންމެ ރަުށަކަުށް ެވސް އެ ރަުށެްއގެ މީހުންނަުށް ނަރުދަމާއާއި ސާފުބޯފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން

މިކަންކަމަުށް އިސްކަންދެްއވަިއެގން އަޅުގަނޑު ދާއިާރަގއި ވެްސ؛ އަުޅގަނޑު މިހާރު ހުުށަހަޅާފައިވާނެ ައޅުގަނޑު ދާއިރާެގ 
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އެންމެ ރަުށެއްަގއި ނަމަވެސް އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނަމަވެްސ ސަރުކާރުން ހިންގަަވއިދެްއުވމަުށް. އެކަން މިއަދު ވެްސ 

ވެސް ލިޔެަފއި އޮތީ ެއއްެވސް ގޮތަކަުށް ަރއްޔިތުން ނޭދޭ ކަންތައްތައް. ވަރަުށް ކުދިކުިދ އަޅުގަނޑު ތަކުރާުރކުރަން. މިހާރު

ލަްއކަ ރުފިާޔގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ޖަހައިލާފައި މުޅި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރަުށަކަުށް ޕްރޮޖެކްޓް ދޭ ކަމަުށް ފާހަގަކޮުށްފައި  5ކަންތައްތައް. 

ދިރާސާކުރާއިުރގައި މިހާރުެވސް ައޅުަގނޑު އެ ކޮމިީޓަގއި ހިމެނޭތީެވ  އޮތްކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރމުން، ބަޖެޓް ކޮމިޓީން

އެ ވާހަަކއަުށް އިޝާރާްތކޮުށްފައި އޮންނާނީ. އަުޅގަނޑު އުްއމީދުކުރަން ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި މިކަން އަލުން ރިވަިއޒްކޮުްށ 

ަކންތައްތަކަުށް ސަރުކާރުން ެއ  ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތަްއ؛ ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ިއސްކަންދޭ ރައްޔިތުން އެދޭ

ހަކަ ދަންނަވަން. އާެދ، މި އަުޑއައްަސަވއިގެން ކުިރއަުްށެގންދިއުމަުށް. އެހެންވީމާ، ެއކަމަުށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރާ ވާ

އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވާ މައްސަލަަތކެއް އެބަހުރި. ވަކިން ާޚއްޞަކޮުށް އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލު އެބަކުރަންޖެހޭ ގައި ބަޖެޓު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ާއބާދީއެއް މި އޮތީ ސިވިލް ަސރވިސް މުވަްއޒަފުންގެ ގޮތުަގިއ، ވަޒީާފއަދާކުރާ ފަރާތްތަކަުށް 

ުރފިޔާއަުށް ވުރެ މަދުން މުސާރަ  10000މީހުންނަކީ  98ބަލާއިރު. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ސިވިލް ސަރިވސް މީހުންގެ %

މިލިއަން މަދުކޮުށްފަ. އޭެގ  117އި މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ބަޖެޓުގައި މި އޮތީ ލިބޭ މީހުން. މިހެން މިކަން އޮތްއިުރގަ

މާނައަކީ ސިވިލް ސަރވިްސެގ މުވައްޒަފުްނގެ ކޮންމެެވސް ބަޔަކަުށް އެ މީހުން ެގއަުށް ގެްނދަން ލިބޭ އާމްދަނީ، ކޮންމެ 

ޔާ މަދުވާނޭ. މިއީ ކޮންމެވެސް މިލިއަން ރުފި 117މަހަކު ގެއަުށް ގެންދަން ލިބޭ އާމްދަނީ މުޅި އަހަރު ނިމޭއިރު 

ރައްޔިތުންތަކަކަުށް މަދުވާ ފަިއސާއެއް. މިއީ އަުޅގަނޑު ެއްއޮގތަކަުށްވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ 

އިންފްލޭޝަން މައްޗަުށް ގޮްސ ތަކެތީގެ އަުގ ބޮުޑވެ، ުކްއޔަުށް ހިފަންޖެހޭ ފްލެޓުތަކުގެ އަގު ަމއްޗަުށް ގޮްއސަ އޮްތ 

ނޑިވަެޅއްަގއި؛ އަދި ޚާްއޞަކޮުށް އާ ޓެކްސްތައް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ަސރުކާރުން ގެންގުޅެމުންދާއިުރަގއި ދަ

ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަުްށ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް. ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

ީޓއަުށް ކަނަޑއަުޅއްާވފައިވާ ފަިއސާގެ ގޮތުަގއި މިައހަރު މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ކުޑަެވގެން ދާއިުރަގއި ސޯޝަްލ ސެކިއުރި

މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އެބަވޭ. އޭގެ މާނައަކީ، މިއީ ކަންބޮުޑވާ ރަްއިޔތުމީހާއަުށް މަދުވާ ފައިސާއޭ.  543ބަޖެޓުގައި 

ގޮތްގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ މީހެއްގެ  އެހެންވެފަިއ، އަދި ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެފައި ޞިއްޙީ ގޮތުްނނާއި އެހެނިހެން

އަތުން ޚަރަދުކުރާ ކަމަުށް ވަްނޏާ އެީއ ެއ މީހެއްެގ ދިރިއުުޅމަުށް އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ ދެކެން. މިއަުދ މި އޮީތ 

ލިއަން މި މި 300އިލެކްޓްރިްކގެ ސަބްސިީޑއާިއ ފެނުގެ ސަބްސިީޑ ކަނަޑއިލާފަ. އަދި ފުްޑ ސަބްސިޑީްނ ގާްތގަނޑަކަުްށ 

އޮތީ މަދުކޮުށްފަ. މިހާވަރަުށް ަކންތައްތައް ހިނގަމުންދާއިުރގަިއ އައު ެޓކްސް ތަޢާރަފުކުރީމާ، އަދި އެ މީހާއަުށް މިއަހަރު 

ތެރޭގައި ލިބުނު ޯއވަރޓައިާމިއ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބިފައި ހުރި އިނާޔަތްތަކަުށް ބަލާިއރު އެ އަދަދު އަތަުށް ލިބޭ 

ން ރައްިޔތުމީހާގެ ދިރިއުޅުން ކިހިނެއްޯތ ފަހިވާނީ؟ އަުޅގަނޑަކަުްށ ެއއްވެްސ ގޮަތކަުށް ނުވިްސޭނ އެްއޗެއް މަުދވީމާ ދެ

މިކަންކަން ސަރުކާރުން ނިންމަވާނެ ގޮތެއް. މިހާހިސާބަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަުށް ބަލައިލިއިރު ވެސް މި 

ނީ. އެކަމަކު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި މިލިއަން ކަމަުްށ ޑެފިސިޓުވާ 300ބަޖެޓުގައި ވެސް އެބައޮްތ 
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ބިލިއަނަުށް އެބަ ޑެފިސިޓުވެގެންދޭ. އެހެްނވީމާ، ބަޖެޓުގައި މިޖަހާ އަދަދުތަކަީކ  4.5ރިވަިއޒްކޮުށްާލއިރުަގއި ގާްތގަނޑަކަުށް 

ރެވެނީ. މިީއ ހަމަ ޚިޔާލީ އަދަދުތަކެއް ކަމަުށް، މިއީ ރިއަލިްސޓިކް އެްއެޗއް ނޫންކަން ައޅުގަނޑުމެންަނުށް މި ފާހަގަކު

އިމްޕްލިމެންޓު ނުކުރެވޭކަން. ދައުލަތަުށް ހޯދާނެ ކަމަުށް ކަނޑައަޅާ އާމްދަނީތައް ނުލިޭބކަން. ޚަރަދުތައް ބޮޑުާވކަން. 

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ަކންބޮޑުވަނީ އެންމެ އާދަިއގެ ުމސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަުށް މިއިން އަސަރުކުރާނެތީ. މިއީ ބަޖެޓު 

އަލުން އިތުރަުށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަންކަންކަމުގައި ދެކެން. ހަމައެާއއެކު އަުޅގަނޑު ހަމަ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ދިރާސާކުރާއިރު 

ތާއީދެއް ނުކުރަްނ ެއއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޗާެޖއްެގ ގޮުތަގއި ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ އަތުްނ އެ ަފއިސާ ަނގާކަުށް މިފަދަ 

ވަމުންދާ ދަނޑިަވޅެއްަގއި. ހަމަެއއާެއކު ޓުއަިރަޒމް ދާއިރާއިން ވެްސ އަންނަ ދަނޑިވަެޅއްަގއި. މީހުންނަުށް އާމްދަނީ މަދު

ޓުއަރިސްޓުން އަތުން ެއއަރޯޕޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓު ޗާޖު ނަގާ ކަމަުށް ވަންޏާ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ގޮވާލަްނ 

.އޯސްތަާކއި އެޯސސިއޭޝަންތައް ާހޒިރުކޮުްށގެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ޓުއަިރޒަމް ިސނާޢަތުގައި އިސްކޮުށް ހަރަކާތްެތރިވާ އެން.ޖީ

އެ ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުންފުޅު މިކަމުގައި ހޯދަން. ހޯދާފައި މެނުވީ އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ކަމަަކުށް ކުއްިލއަކަުށް އަނެްއކާެވްސ 

ނާޢަތަުށް އޭގެ އަސަރު އިތުރު ޓެކްސެއް ަނގައިފިްއޔާ މިއިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރުވެސް ހީނަރުވެފަިއވާ ޓުއަިރަޒމް ސި

ކޮުށްފާނެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިގެންދަނީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް. 

ބުިރ އިާމރާތް، ފިނޭންސްގެ ޓްރެޜަީރ  25ޚާއްޞަކޮުށް ކޮންސްޓްރަކްަޝން ޕްރޮޖެކްޓު، ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި ހަދާ 

ޕްރޮޖެކްޓުތައް މި ދަނީ ދިވެހި ކުންފުންޏަކަުށް ނޫން. ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަުށް މި ހަވާލުވެގެންދަނީ. އަިދ  ބިލްޑިންގ. މިފަދަ

ތުހުމަތުކުރެވޭ، ބޮޑެތި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލުތައް މީގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމަުށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގޮތަުށް މިކަންކަން ވަިކވަިކ 

މިއީ މި ޤައުމުން ބޭރުަށްދާ ފައިސާ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި އިޤްތިޞާދީ ފަރާތްތަކަުށް ހަވާލުކުރެިވގެން މި ދަނީ. 

ސިޔާސަތެްއ ރަނގަޅަުށް ގެްނގުޅޭ ކަމަުށް ވަންޏާ، ޕްލޭެންއގެ ދަުށުން މިކަންކަން ކުރާ ކަމުގަިއވާ ނަމަ އަުޅގަނޑު 

ކުރުަވއި، ދިވެހި ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ދެކޭގޮުތގައި މިއީ ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ބާރުވެރި

ބުރީގެ އިމާރާތްތަްއ  25އިންޑަސްޓްީރގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން މިހާރު ހަމަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް އެބަހުރި 

މި  ހަދާލެވޭ ފެންވަރުގެ ފަރާތްތައް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ބޭރަުށް ނުފޮނުވައި އެތެޭރގައި ިހފެހެއްޓެން ހުރި ފައިސާ

ޤައުމުގެ އެތެރޭަގއި ހިފެހެއްުޓމަުށް ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ވާތީ އަޅުގަނޑު އެ ވާަހކަ ެވސް 

ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެާއއެްއޮކުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ޭބނުން، މި ބަޖެޓުގައި؛ ހުުށަހެިޅފައި މި އޮތް ބަޖެޓުަގއި މި 

ކުރާ އަދަދު ދަުށްވެފައި މިއަންނަ ައހަރަުށް. މިއީ ކަންބޮުޑވާ މައްަސލައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮތީ މަތީ ތަޢުލީމަުށް ޚަރަދު

މި ޤައުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަުށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ދައުލަތުން ހޭދަކުރާ ފައިސާ ދައުލަތަުށް ބޭނުންވާ 

ންތީގެ މީހުން ތަމްރީނުކުރަން. ސަރުކާރުގެ ަވޒީފާ އަާދކުރާ ކިަތއް ދާއިރާތަކަުށް މީހުން ތަމްރީނުކުރަން. ޕްރޮފެޝަނަލް ގި

ބިދޭސީ ޓީޗަރުންތޯ މި ޤައުމުގައި ތިބީ؟ ކިަތއް ބިދޭސީ ނަރުހުންތޯ މި ޤައުމުގައި ިތބީ؟ ކިތައް ބިދޭސީ ލެބޯޓްރީ 

ންތޯ ތިބީ؟ ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑުމެްނ ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުންތޯ މި ޤައުމުގައި ތިބީ؟ އެކައުންޓެންޓުްނގެ ޮގތުގައި ބިދޭސީ ކިަތއް މީހު
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ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު މި ާދއިރާތަކަުށް، ޕްރޮފެޝަނަލް ިގންތީގައި ތިިބ، ާޚއްޞަކޮުށް ސަރުކާރުެގ ަވޒީފާ އަާދކުާރ 

ފަރާތްތަކަުށް ދިވެހިން ނުއުފެއްދެންވީ؟ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ގޮވާލަން، މި ބަޖެޓަކުން އަުޅގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ އެކަހަަލ 

ރޮގްރާމެއް. އަުޅގަނޑަުށް ފެިނގެން މި ދަނީ މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަުށް ވެސް ަދއުލަތުން ހޭދަކުރާ އަދަދު ދަުށްެވގެންދާ ޕް

ތަން. އޭގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން އަނެްއކާވެސް ބިދޭސީންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަރޯސާވާންޖެެހނީ. އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ 

ނިންމާަފއި ކޮންމެ ކުއްޖަުކ އަިދ ކޮްނމެ ކުއްޖަުކ ވެްސ ބޭނުންވޭ  10ަނ ގޮތުން ގްރޭްޑ ދިރިއުޅުމުގެ ވިސްނުން ހުން

އެްގޒެކެިޓވް ެލވެލްގެ ޮޕޒިަޝނަކަުށް ދާން. އެ ކުދިންނަުށް ކިެޔވުމަުށް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަުށް އެ ފުރުޞަތުތަްއ 

މާ ެއއްކޮުށް ފުރުޞަތުީދގެން ސަރުކާުރގެ ދާއިރާަތކަުށް ތަނަވަސްވެަފއެއް ޯނވޭ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން އެބަޖެހޭ މި ވިސްނު

ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކޮުށްެގން ބިދޭސީން ރިޕްލޭސްކުރެވޭެނ ގޮެތއް، ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތިތަކުަގިއ 

ބޮޑު އެއް ެރވެިނއު ިމ  އެކަންތައް ހަމަޖެހެން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާެއއްކޮުށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން، މި ޤައުުމގެ ެއންމެ

ލިބޭ ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރ؛ ުޓއަރިޒަމް ސެކްޓަރަގއި އަުޅަގނޑުމެން އުފައްދާ ސުވާެލއް ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގައި ކިާހ 

ދިވެހިންނެއްތޯ ތިބީ. ޭއގެ ަމއިގަނޑު ނަފާ މި ލިބިގެންދަނީ ބިދޭސީ މީހުންނަުށް. ހަމަ މި ޤައުމުގައި ހިްނގާ ބޮޑު 

އެކު ބޮޑު ނަފާ ނުލިބިދާކަން އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ  ވިީޓއެްއަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންނަުށް ޭއގެ އެންމެއިކޮނޮމިކް އެްކޓި

ހުުށަހެޅުއްިވ ޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަތުގައި  ތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނުޑގެ ައޚް އިއްޒަ

ޖަހާފައި ބޭރުކޮުށްލީ. މި މަޖިލީހަުށް ބިލެއް. ހަމަ ބޮލައިލާ ހޯދައިދިނުމަުށް ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީަގއި ދިވެިހންނަުށް ފުރުޞަތުތައް

ނޫނުތައް ންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގާއެހެންވީމާ، މިއީ މި މަޖިލީހުެގ ވެސް އިޚްލާޞްތެިރކަން އޮްތ މިންވަރު. އެހެ

ންނަުށް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަްސވާނެ ގޮތްަތކަކަުށް. ހެދެން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރެގިއުލޭުޓކުރެވެން އަޅުގަނުޑމެން ދިވެހި

އިންކަމަކުން މީހެއްގެ އަމިއްލަ މިނިވަްނަކންމަތީ އެ ލިބޭ  އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދިވެިހން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ިދވެހިން އެ

ކަނި ސަބްސިޑީ ދިރިއުޅެވޭެނ، މީހުންނަުށް ސަލާންނުޖަހާ އުޅެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ގޮތް ތަޢާރަފްކުޮށްގެން. ހަމައެ

ކަނޑާލަިއގެން ޓާެގޓެޑް ސަްބސިޑީއޭ ކިޔާފައި ވަކި ަބޔަަކުށް ސަރުކާރުެގ، ސިޔާސީ ޮގތުން ސަރުކާރަުށް ތާއީދުކުާރ 

މުކޮުްށެގންނެއް ރައްޔިތުން އެ މީހުންގެ މިނިވަންކަންމަީތގައި ެއ ފަރާތްތަކަކަުށް ސަބްސިޑީ ލިޭބނެ ގޮތަކަުށް އިންތިޒާ

ނެ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ވެްސ މީހުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ލިބޭ 

ދިވެހިން ހަމަޖެއްސުމަުށް  100ސަރުކާރަުށް ޮގވާލަން، ަރއްޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ގޮތުަގއި %

ކޮުށްދެއްވާުށޭ. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން، ސަރުކާރުން މަސައްކަތްަތކެްއ އެބަ ކުަރއްވަންޖެހެއޭ. ެއަކން 

ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓި ހިއްާސ އޮެވގެން މި ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން މި ހިންގާ ޖަރީމާތައް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް 

ން ކޮމިޝަނުން ކަރަޕްޝަ-ކުުށްވެރިކުރަން. ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކެއް އެބަ ހިންގާ. އެކަންކަން މީޑިޔާއަުށް އެބަ ތިަލވޭ. އެންޓި 

ތަޙުޤީޤުކުރަމުން އެބަދޭ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރޭގައި ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވަނީ، ތިމަންނައަުށް ގާނޫނީ ބާރެއް 

ނެތޭ ކުންފުނިތައް ޮއޑިޓުކުރުުމގެ. ކޮންަބޔަކަުށްތޯ ދެން ގާޫނނީ ބާރު އޮތީ؟ މިީއ ހަމަ ީސދާ ވެރިކަުމގަިއ ތިބޭ މީހުން 



51 

 

ސަސް ހިންގުމަުށް ޓަކައި ހަދާ ކުންފުނިތަކެއް ނޫންތޯ؟ މި ކަންކަން ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ. މި މަޖިލީހުން ކޮރަޕްޓު ޕްރެކްޓި

އެކަމަުށް އިސްކަން އެބަ ދޭންެޖހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުަރން އެބަޖެހޭ ފިއުލް ސަޕްަލއިިއން ނަގާ ތެޮޔ ފެނަކައަުްށ މި 

ވަދެގެން ޭއގެ ބޮޑު ނަފާ ނަގަިއގެން. ވަރަުށް ފަުހން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ވިްއކަނީ އެ ދޭތެރެ މެދަުށް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު 

އެމް.ޕީ.އެްލގެ ޗީފް ެއގްެޒކެޓިވް އޮފިސަރ އާއްުމކޮުށް ޓީީވއަުށް ައރުއްަވއި ހިންގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަ ހިއްސާކުެރއްިވ. 

އި ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަެއްއ ނޫން. މިއީ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކޮންބައެއްތޯ މިކަްނކަން ބަލަނީ؟ މިއީ ހަމައެކަނި ސިވިލް ޯކޓުގަ

ޖަރީމާ. ދައުލަތުގެ ފައިސާއަުްށ ސީދާ ކުންފުނިތައް ބޭނުންކުޮށްގެން އެިކއެކި ޕޭޕަރ ކޮމްޕެނީ ނަންނަމުގައި ހަދައިގެން 

ނޑުމެން ތަޢުލީމަުށާިއ އްޙަތަުށާީއ އަުޅގަގެ ޞި ޖެހޭ. މި ފައިާސއަީކ އަޅުގަނޑުމެންޑެތި ޖަރީމާ. މިކަން ހުއްޓުވަންހިންގާ ބޮ

ކުރަންޖެހޭނެ ފައިސާ. މިއީކީ ރުުކރުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރަްއޔިުތންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތު

މީހެއްގެ އަމިއްލަ މުއްސަނދިކަން ހޯަދން ބަޖެޓުގައި ހަމަޖެހޭ ނުވަތަ  އެްއވެސް މީހެްއގެ އަިމއްލަ ދިރިއުޅުން ނުވަތަ އެ

 ފާރިތަކެއް ނޫން ކުންފުނިތަކުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން މި މަޖިލީހުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޮއޑިޓަރކުރާ ިވޔަ

އް އޮންނަ ކުންފުންނިތައް އްސާތަ ރިޓީ ހިަސރުކާރުގެ މެޖޯ ،ބާރު ދޭން. ކުންފުނިތައް ވެސް ުށް އެޖެނެރަލަ

ަހކަ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޤައުމު ޤައުމެއްގެ ގޮުތގައި ވާ ކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާއޮޑިޓު

އިްނސާފާއެކު ހިންގޭނީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިިނވަން  ،އެކު ކު މި ރައްޔިުތންނަުށް ހަމަހަމަކަމާއެ ދުލުވެރިކަމާޢަ

ެއއްކޮުށް  ހުްނ ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު މަސަައކަތްކޮުްށގެން. ވެރިކަުމގައި ތިބޭ މީ މުއައްސަސާަތކުން މިނިވަންަކމާ

ފެންނަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާުތވާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުްނ  ކޮުްށގެން. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މިވެރިކަން

 އްޔާ ފަނިޑޔާުރގެ ބޭނުންކޮުށްގެން މީހުންގެސަރުކާރުން ބޭނުންވެއްޖެ ފެންނަނީ  ދިމާކުރާ މިންވަރު. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި

ންޒަރު. ހަދާފައިވާ ަތއް ނަަގމުންދާ މަޓުއިންވެސްޓްމެން ،މީހުންގެ ިވޔަފާރިތައް އެ ،ދިރިއުޅުމަުށް ކޮުށްފައި ހުރި ޭހދަތައް

މީހަުކ  އެ ،އެކަންކަުމގެ ،ަނމަ ނުކުރާމަންޒަރު. ވަކި ގޮތަކަުށް ތާއީދު ތައް ހުްއޓުމަކަުށް ގެނެސް ބާތިލުކުރާއެގްރީމެންޓު

ތަކަުށް އަމުރުކުރާ މަންޒަރު. ތި އިންވެސްޓްމެންޓު ނުދީ ކޮުށްފައި ހުރި ބޮޑެބާތިލުކުރާ ހުއްދަ ކަުތގެ ހުއްދަކުރާ މަސައް

ކަމެއް ކޮންމެ މީހަކު  މުގައި ހުންނަ ބޭފުޅަކު ވިާދޅުވާހާޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާ މިކަންކަން ހުއްޓެން އެބަ

އުމުގެ ރަްއޔިތުން ދައްާކ ލިބޭ މުސާރައަކީ އެީއ ޤަ މީހުންނަުށް އެމުގައި ތިބޭ އެިކއެކި މަޤާއުމުގައި ޤަ ނުޖެހޭ. މިކުރާކަުށް

ފަނޑިޔާރުްނ މީހުންނަުށް ދޭ މުސާރަ. ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ އަިމއްލަ ފަިއސާއެއް ނޫން.  ޓެކްސް ފައިާސއިން އެ

ތަުކގެ ވެރިްނ ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ޢަދުލުވެރިވާންޖެހޭ. ކައުންސިލު-ދުލުވެރިވާންޖެހޭ. އެންޓިޢަ

އަޅުގަނޑުމެން ކިހިނެއްޯތ  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ވެރިވާންޖެހޭ. ވެސް ޢަދުލު ޢަދުލުވެރިވާންޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަުްށ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަުްށ ބާރުދީގެން ކަންކަން ކުރާނީ؟  މިފަދަ ބަޖެޓަކުން އަޅުގަނޑުެމން

ދޭންޖެހޭ. ހޯދައިމީހުންނަުށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންޝަލް ިއންޑިޕެންޑެންސް އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން  . އެފައިސާ ދޭންޖެހޭ

ފަހުން ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނަުށް  މި ،އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން
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ްއ ނުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން މި ދެަނއި ިއޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ާތއީގެުޓއަރިޒަމް ގާނޫނަުށް  ؛ގެނައި އޯޕަން ބިްޑގެ މި

ގެނައި  މި ޒަމް ގާނޫނަުށްއުމަުށް އާމްދަނީގެ ގޮުތގަިއ ލިބެން އޮންނަ ބޮޑު ފުރުޞަުތތަކެއް ގެއްިލގެން އެބަދޭ ުޓައރިޤަ

ަފޅުތައް ދޫކުރާ އުސޫލު ެއއީ  ރަުށްރަުާށއި ފަރާތްތަކަުށް ބޭނުން އަގެްއަގއި މި ޤައުމުގެއިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން. ބޭނުްނ 

ވަނަ  96އަސާސީގެ ެމއް. ައޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ޤާނޫނުއަޅުގަނޑުމެން މިހާރުން މިހާރުަށް ވެސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަ

ގޮތަުށް ކަން ކުރުމަުްށ  ކޮުށް ބަޖެޓަކީ މި މަޖިލީހުން ވަކިޮކުށްފައި އެބަޮއވޭ ވަރަުށް ޞަީރޙަމާއްދާގައި )ނ( ގައި ބަޔާން

. މިހާހިސާބަުށް މަޖިލީހުން ނިންމާ ނެ ކަމަުށްއަޅަންޖެހޭފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ިފޔަވަޅު  ޖެޓެއްކަން. އެއާ ޚިލާފުވާނިންމާ ބަ

ކަމަުށް މި ބުނަނީ.  މިލިއަން ޑެފިިސޓް އަންނަ 300ވެސް އި ބަޖެޓާ އެއްގޮަތކަުށް ނޫން ޢަމަލުކުރަނީ. މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގަ

 .. އި ނެތް ެއތައް މަސައްކަތްަތކެއް.ގައަން. ބަޖެޓުމިލި 4.5އަންނަނީ  މިހާހިސާބަުށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޘްމާނަުށް. ޖަމީލް ޢު

 

 ން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޘްމާމެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ 

ކުރަން. ުއއްމަތުަށް ރަކަ ވަތަޢާލާއަުށް ޙަމްދާ ޝުކުރުތަބާهللا ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަދަ ކީރިތިވަންތަ 

އަދި އިތުރު ން. މި ޞަާލވަތުަގއި އިތުރު އެކަޭލގެފާނުގެ މިުތރު އާލުންނާއި ވަހިބާއަުށް ޞަަލވާތް ކިޔަ އުކުެރްއވި ސާކަ

ކުރަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި އެންމެހާ މެންބަރުން. އަޞްޙާބުން ޝާމިލު

ކުރަނީ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން  ސް މިވަބަރަކާތުހޫ. އާދެ! މިައދު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުهللا ލައިކުމް ވަރަޙްމަތުއައްސަލާމް ޢަ

ގޮތުން. މި ބަޖެޓުެގ  ރަުށް ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާފައިވާ ބަެޖޓާ ބެހޭވަނަ އަހަ 2017ދަްއކަނީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓް.  ވާހަކަ މި

ްސގެ މަސަްއކަތްތައް ކުެރވެމުްނ ޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ތެރޭގައި ބަހުދާއިރު އަ މަޖިލީހުގައި ދަްއކަމުންވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި 

 ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެްނގެ .އެސް.އައި.ީޕއާ ބެހޭޚާއްޞަކޮުށް ޕީ ،ގޮތުަގއިމެންނަުށް ޭރަގއި މަޢުލޫމާތު ލިބުނު އެބަދޭ. ައޅުގަނޑު

ގެ މެންބަރުންގެ ވާހަކަތަކަުްށ ސް ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްަތއް ލަސްކުެރވިފަިއ އެހެރީ ެވސް ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުބަހު

އި ނޫީނ ައދި ޚާއްޞަކޮުްށ ުގޅުންހުރި އެިކއެކި ާދއިރާތަކަުށް ކަންތަްއތައް ހިމެނުމަުށްޓަކަ ،ޔަތްކޮުށް ދާއިރާަތކަުށްރިޢާ

ކުރުމުެގ ރަނގަުޅ ވިސްނުުމގަިއ ަކމުގައި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަްނ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިީޓގެ ލާޙު ކަންތައްތަްއ އިޞް

މަނިކަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ނިހާން ޙުސައިން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ،މުޤައްރިރު

މިޓީގައި ބޭްއވުުނ ގޮތުން ކޮ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ބަޖެޓާ ބެހޭ  އެކު ޝުުކރު ދަންނަވަން. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

މި ހުުށަހަޅާފައި ގޮތުން،  ވަޑިއގެންެގވި އިނގޭތޯ. ވިދާުޅވީ ިސޔާސަތާ ބެހޭ ގެ ގަވަރުނަރުގައި އެމް.އެމް.އޭ ތަކު ބައްދަލުވުން
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ސްތުކޮުށްފަިއވާ ތަަރއްޤީގެ ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަުށް ގަ 2017ކުރަނީ. އަުޅަގނޑު މި ރިފަރ 2.3ރުދާހުގެ ކަ އޮތް

ވަޒީފާގެ އިތުުރ  ،ގޮތުން މަންފާލިބި އެިކއެކި ދާއިރާތަކަުށް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ުށް އިޤްތިޞާދީމަޝްރޫޢުތަކަ

. ޮއޑިޓަރ ވިދާުޅވެފަ އޮތީ އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގަވރުނަރު އިތުރުެވގެންދާނެ ކަުމަގއި މިގޮެތއްަގއި ފުރުޞަތުތައް ެއކަުށީގެްނވާ 

ްނ ބޭފުޅު އެ ،ކުެރވެމުންދާ ވާހަކައާއި ތަކުގެ އޮިޑޓުލް ވިދާޅުވަނީ ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި ުމއައްސަސާަތކާިއ ކުންފުނިޖެނެރަ

ކުރެވެމުންދާ ވާހަކަ. ިމއީ ހަމަ ލައިްވކޮުށް ދެްއކެވި ވާހަކަފުުޅ ތަކަުށް ަވގުތުން އިމްޕްލިމެންޓުމެންޭޑޝަންހުުށަހަޅުއްވާ ރެކަ

ޖެހޭ މަކު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންމިއީ ވަރަުށް ރިއަިލސްޓިކް ބަޖެޓެކޭ. އަދި އެކަ ،ޅުވިިވދާ އިނގޭތޯ. އަދި ަގވަރުނަރު

ބިލިއަން ރުފިޔާއަީކ  21.9އޮްތ  މަސައްކަތްތައް ވަރަުށް ގިނައޭ. މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބަޖެޓުގެ އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި މި

ނީތައް ލިބިގެން އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ލިބޭ ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި ފަތުރުވެިރކަމުގެ ާދއިރާއިން ވަރަުށް ބޮޑެތި އާމްދަ 

ބޭރުން  ،ގޮތެްއގައި ފާހަަގކުރެްއވީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ބަޖެޓުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޚާްއޞަ މި

މި ލިބޭ ފައިސާތައް ސީދާ ގޮުތަގއި ނޫނީ  ،އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިާރއިން މި ލިބޭ އެހީތައް ،މި ލިބޭ ހިލޭ އެހީއާއި

ކުރުމަުށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ޤީންކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ ޔަޤީންލިބޭނެކަމުގެ ގެރެންޓީ ޔަ  ންނަ އާމްދަނީތަްއ އެދައުލަތަުށް ވަ

މެހެއްޓުމަުށް ކަން ދެވެރިމާއި ސުލްޙަުއމުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކައް އެބަޖެހޭ ގުިޅގެން މަސައްކަްތކުރަން. މި ޤަސިޔާސީ ޕާޓީތަ

މިލިއަން ރުފިާޔއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްފުުށުގެ ރަްއޔިތުންެގ  21ކުރަންޖެހޭ. މިދެންނެވި މަސައްކަތް

ތަކުަގއި ފަތުރުވެރިކަްނ އުމުމިއީ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭރު ޤަ ގުޅިހުންރި ފައިސާތައް އެކިެއކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާހުރިހާ ތަރައްޤީއާއި 

ޑުމެްނގެ ެއއްކަަލ ާދނީ އަޅުގަނއަސަރު ކުރަމުން ވަންޏާ މީގެ ކަމަުށް ދާޮގވަމުންުކރުމަުށްޓަކައި ބޮިއކޮޓް، ކޮުށްލުމަުށްޓައިހަލާކު

ރަުށްފުުށުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުްނނަުށް. އެހެންވީމާ، މިކަން ަޙއްލުކުރުމަުށް ޓަަކއި ޚާއްަޞޮކުށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން 

ން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ދާދި އިހަކަުށްުދވަހުަގއި އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ގުިޅގެން މަސަްއކަތްތަކެްއ ކުރަ 

 17.6ފަންޑުގެ ފަރާތުން ެއ ނެރުނު ރިޕޯޓުގަިއ އެ އޮތީ އަުޅގަނުޑމެން ކައިރި އަަވއްޓެރި ަޤއުމެއް ކަުމގަިއވާ ޗައިނާ 

އަހަރު  142ޑޮލަރު އެމެރިާކއާ ތަފާތު އަދަދެއް. ެއއީ  ބިިލޔަން 200ޓްރިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ކުރިއެރުެމއް ހޯދި ވާހަކަ. އެއީ 

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ދުިނޔޭަގއި ިއޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުގެ ގޮުތަގއި އޮތް އެމެރިކާ ަވއްޓައިލާފައި ދުނިޔޭގެ ަޤއުމެއް ފުރަތަމަ 

ުޅގަނޑުމެންގެ އަަވއްޓެިރ ފަހަރަުށް ޗައިނާ މި އައީ. ެއހެންވީމާ، މިއިން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެބަ އެނގޭ އެްއޗަީކ އަ

ޤައުމުތައް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއަރަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުެމން އެބަ ޖެހޭކަން. ާޚއްސަކޮުށް ރައީސް ޔާމީްނގެ ިސޔާސަތުގެ 

 ތެރެއިން އެިކއެކި ޚާރިޖީ، ދާިޚލީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަުށްޓަަކއި މި ގެްނގުެޅވޭ ިސޔާސަތުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނުަށް 

ފާހަގަކުރެވޭ މި ަޤއުމުތަކާ ޮއންނަ ގުޅުން ވަރަުށް ޮބޑަުށް ިއތުރުވެގެންދާކަން. ޭއގެ ސަބަުބން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުހަނު 

ބޮޑެތި އެހީތަކާއި މަންފާތައް ލިބެމުން އެބަދޭ. އޭގެ ހެްއެކއް ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ ގުުޅަވއިދޭ ބުރިޖަކީ. ޚާއްަޞކޮުށް 

ގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުން ކުޑަ ކަމަުށް ދައްކަފާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ރަީއސް ޔާމީން ދާދި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އަދަދުަތއް ައޅު

ްސކޮަލޝިޕް މި ލިބުނީ. އެހެންވީމާ،  300ސްކޮލަރޝިޕް،  300އިހަކަުށްދުވަުހގައި ސަޢޫީދއަުށް ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅުަގއި 
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ން ރަުށްފުުށުަގިއ ނުހެދި ހުރި ސްކޫލުތަކާިއ އެ އަދަދުަތއް އަެނއްކާ ބަޖެުޓ ތެރެއަުށް ލަިއގެން އަނެއްާކ އަުޅގަނޑުމެ

އިމާރާތްތަކާއި މި ކަންތައްަތކަުށް އަސަރުކުރަންެވއްޖެްއޔާ މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަލަތަެކއް. ެއހެންވީމާ، މި ލިބޭ އެހީތައް 

ޓު އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަޖެޓުގެ އެއް ފަރާތުން ކުރިއަުށްގެްނދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ޭރވުމަުށްފަހުގައި ބަޖެ

ގެންދަންޖެހޭނީ ސީދާ އަޅުގަނުޑމެންގެ މި ރަުށުގެ ރައްޔިތުންނަުށް؛ ގެމަނަފުުށީ ރައްޔިތުންނަުށް، ކަނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތުންނަުށް، 

ދެއްވަދޫ ަރއްޔިތުންނަުށް، ކޮނޑޭ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވެފަިއ ުހރި، އަބަުދވެސް ކުރަމުން އަްނނަ ޝަކުވާަތކުެގ ވާަހކަތައް 

އެ އެްއޗިހިތައް އަުޅގަނޑުމެން ފެންނަން އެބަޖެހޭ. މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާ ރައްޔިތުްނ، އަދި  އެބަހުރި.

އަޅުގަނޑަުށް އެނގިަފއި އޮތް ގޮތުން ގދ.ގެ އެކި ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންގެ މިއަދު އެބަ ޝަުކވާކުރޭ މާވަރުލު ެއއަރޕޯުޓެގ 

ެއއަރޕޯޓަކީ ބިން ހިްއކަިއެގން ތަރައްޤީކުރާ ެއއަރޕޯޓް.  4ޓެއް އެބައޮތް. އެ ެއއަރޕޯ 4ވާހަކަ. ތެދެންމެ ބަޖެޓުގެ ތެރެިއން 

ެއއަރޕޯެޓއް ބަޖެޓުގެ ބޭރުން އެބަ ކުިރއަުށްދޭ. އޭގެތެެރއިން މާވަރުލު ހިމެނިފައި މި އޮތީ. މިއީ ޚާއްޞަ ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ  4

ރޮޖެކްޓު ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓަުށް ލެިވގެންދާނެ ގޮތުަގއި ކުިރއަުށްދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެކަމަކު އަުޅގަނޑު އެދެީނ މި ޕް

ގޮތަކަުށް ވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެވޭ ސަމާލުކަން އިތުރުެވ، މި ޔަޤީންކަން އިތުރުެވގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، 

ވަަނ  2017ޭރގައި އަޅުގަނޑު އެދެން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސަުށް، މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ބަޖެޓުގެ ތެ

އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާނެ ގޮތަކަުށް ކުރިއަުްށެގންދިއުމަުށް. ތެދެއްމެ، ބިން ހިއްކާކަުށް ނެތް. މަސައްކަތުގެ 

އެ އޮތީ ނިމިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑމެންނަުށް މިކަން ކުރަން ވަރުަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އެބައޮތް.  20ގާތްގަނޑަކަުށް %

ބަޖެޓަުށް މީތި ލައިދެއްވާުށޭ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެްނެގ ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ ރައްިޔތުން އެ ކުރާ ޝަކުވާައކީ.  އެކަމަކު

ކަނޑުހުޅުދޫ ރަްއޔިތުން ކުރާ ޝަކުާވއަކީ. ދެްއވަދޫ ރަްއޔިުތން އެ ކުރާ ޝަުކވާައކީ. ކޮނޑޭ ރައްޔިތުން ކުރާ ަޝކުާވއަކީ. 

ެއއީ ދަތުރަީކ އިންޑިޔާ، ސްރީލަންާކއަުށް  އި މި ކުރާ ދަތުރު ދިގުވެފަިއ؛ކަމާލެއިން އަޅުގަނޑުމެން ރަުށަުށް ދިއުމަުށްޓަ

ފަސޭހަކަން މި ، އޮންނަނީ ވެފަ. އެހެންވީމާ މި ނަުށް އުނދަގޫ ތަކުލީފު ދަތުރަކަުށްވުރެ އަުޅގަނޑުމެން ދިއުމަުށް

ަކތުގައި އަުޅގަނޑު އެދެން ތި ޓަކައި މި ބަޖެޓު ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަަސއް ރައްޔިތުންނަުށް ހޯދައިދިނުމަުށް

ހިމަނައިދިނުން.  ގައި ާމވަރުލު ައޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ތެރޭ ން ވެސް ިމކަމަުށް ތަރުހީބުދެއްަވއި،އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރު

ތެރޭަގއި ކަމަކީ މަްސެވރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ  އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއްމައެއާެއކު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ހަ

ޞަކޮުށް ގއ، ާޚއް ،ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ާދއިރާައކީޯހދުމަުށް މަސައްކަތްކުރަން އެބަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއެރުން

އަުޅގަނޑު އުފާކުރަން މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އެްނ ، ތަރައްޤީކުރި އަތޮޅު. ެއހެންވީމާ މަސްެވރިކަންގދ.ައކީ މިއީ ރާއްޭޖގެ 

، ކުރެްއވުމުގެ މަސައްކަާތއިހިމެނިފައި އޮތްކަން. އަދި ފިޝްމީލް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމު  އްތަެކއްއާލާކުރުމަުށްޓަަކއި ކަންތަ

ތެރޭ ހިމެނިފައި  ގެމި ބަޖެޓު ކި ކަންތައްަތކެއް މި ްޕރޮޖެކްޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި؛ކަލްޗަރ މަޝްރޫޢުތަކަުށް އެކިއެ މެރިން

ޓަކައި މި ުކރާ މަސައްކަތްތަކާ އެްއކޮުށް، ތުރުވެރިަކން ތަރައްޤީކުރުމަުށްފަ ޖެހޭންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން އެބަހުރިކަން. އެހެ

އުމުތަކަުްށ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަުށްޓަކައި، މާކެުޓކުރުމަުށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން މިކުާރ ޚާއްސަކޮުށް ބޭރު ޤަ
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ތަރައްޤީކޮުށް ކުރިއެުރވުމަުށް ޖެހޭ ނާޢަތް ެވސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަެއއްކޮުށް ަމސްވެރިކަުމގެ ސި މަސައްކަތްތަކާ

މަސައްކަތްކުރަން. އަުޅގަނުޑމެން މަސްވެރިން އެ ަޝުކވާައކީ މަހުގެ ައގު ދަުށްަވނީ. މަހުގެ ައގު ދަުށްވީަމ 

ގެ އެކި ސަރުކާުރން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ބޭރު ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ވުެރ  އަުޅގަނުޑމެން ވިްއކާ އަގަުށް  ؛އުމުތަކަުށްވުރެ ބޭރު ޤަ ްއކާ، އަުޅގަނޑުމެން ިވއްކާ ައގަުށްވި ޤައުމުތަކަުށް

ރިން ވެސް ގަބޫުލކުރާ އަޅުގަނޑުމެން ގަންނަ އަގު ަމއްޗަުށް ނުޖެއްސޭނެ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ މަސްވެ

ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި  ޮއތެއް އް. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް އެބަކަމެ

ޕްރޮމޯޓުކުރުމަުށް ޓަކައި، އިތުރަުްށ އިތުރަުށް  ވެރިކަމުގެ މި ސިނާޢަތު ތެރެއަުށް އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ލެވިދާނެ މަސް ގެބަޖެޓު

ނޑުމެންނަުށް މީގެތެރެއަުށް ެލވިދާނެ. ައގު ހޯދުަމުށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ުކރެވޭ މަސަްއކަތަުށް އަޅުގަމާކެޓުކޮުށް ރަނަގޅު 

ވުރެ އިތުރު އާމްދަނީއެްއ  އޭގެ ނަތީޖާއަކަުށް އަންނާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއަުށް

 ސަރުކާުރން މަސައްކަތް އެބަ ކުރަްއވާ. ،ވުން. އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިއަުށްދެޭވނެ ގޮތަކަުށް

މަސައްކަްތުކރައްވާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއަުށް ބަލައިލިކަމުަގއި ިވޔަސް ދެއްވަޫދގައި އެ ހުރީ ައއިސް  ބަމިހާރުވެސް އެ

ޕްލާންޓް އަުޅގަނޑަުްށ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ގެމަނަފުުށީަގއި އަެންއ އައިސްޕްލާންޓެއް އަޅާ ނިންމާފައި އެހެރީ. 

އަތޮުޅަގިއ އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުވަދޫ  ުށްޓަކައި ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރވެމުންމަސްވެރިންގެ ދުވަުހގައި ހުޅުުވމަ

އެއްކޮުށް އޭަގިއ  ޕްލާންޓު ހެދުމާއެބަހުރި. އެކަމަކު މި އަިއސްޕްލާންޓް ހެދިފައި ތަފާތު އެކި ރަުށްރަުށުގައި ައއިސް

ޖެހޭ. ރެއަުށް އަޅުގަނޑުމެން ލާން އެބަތެ ގެޖެހޭ. ބަޖެޓުބަންޓަނަންސް ކަންތައް ކުރަން އެއަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މެއި 

ން ވެްސ ނަން އެބަޖެހޭ. ކޫއްޑޫކަންަތއްތައް ަމސްވެރިންނަުށް ައއިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮން އަބަދުވެސް މި

ގޮެތްއ  އަވަހަުށް ލިބޭނެ ކަމަުށް ވަންޏާ މަސް ވިްއކާފައި ލިބޭ ލާރިކޮޅު ތަްނކޮޅެއް އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ

މަ މަްސވެރިންނަުށް ފްތާއެއްހާ ދުވަހަުށް ލަްސެވގެންދިޔައިހަތަރު ދުވަހަުށް، ހަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތިންހަދައިދޭން

ޖެހެނީ ލިބޭ އާމްދަނީން ތެޔޮ ގަެނގެން ަތކުލީފުތަކެްއ އުފުލަންޖެހޭ. އެއީ މަްސެވރިން މި ގަންނަން، އުނދަގޫތަެކއް

އެ ފައިސާ ެވްސ ތަންކޮޅެއް އަވަހަުށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިގެން ، ކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާކަތްމަސައް

ނޫނިއްޔާ މަސްވެރިްނގެ ޝަުކާވތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނިމުމެއް ނުގެނެވޭނެ. ްސކޮލަޝިޕް ހޯދައިދޭއިރުަގއި ުޒވާނުންނުަށް 

އަުޅގަނޑު އެދެނީ، އަުޅަގނޑު އެދެނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ . އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެކު މިކަން ކުރެެވން އެބަޖެހޭ ހަމަހަމަކަމާ

ޝިޕްތަކެއް ހަދަން ރކުެރވޭ ފަދައިން ސްކޮލައެހެން ދާއިރާތަކަުށް ވެސް ޚާއްޞަ ޚާއްަސކޮުށް ހަމަ ،ދާއިރާގެ ުޒވާނުންނަުށް

މަ މި ރޝިޕް ދިޔައިކުން މާ ގިަނ ސްކޮލަވަކި ދިމާލަ ،އިނގޭތޯ. އެހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެން ވަކި އޭރިާޔއަުކން

ނުކުރެވޭ. އަްއޑޫ އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރެވިގެން އަންަނއިރު  ހަމަހަމަ އުސޫލުން މިކަން ކުރެވޭ ކަމަކަުށް ގަބޫެލއް

އަޮތޅާއި ދޫ ުހވަ ދަތުރުތައް ފެއްިޓފައި އެ އޮތީ އޮީތ ސީ ޕްލޭންގެ ގޮތުަގއި މިހާރު އެ އަޅުގަނޑަުށް ވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ

ރަުށްފުުށުގެ ރައްޔިތުންނަުްށ  ންނައިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ދަތުރުތައް ފެއްޓިގެން އަ އަތޮޅާ ދޭތެރޭ. އެހެންީވމާ، އަްއޑު
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ބޭުރން ނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެން ، ތެރޭ ހިމެނިގެން ވެސް ންާފކުރާނީ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެުޓގެ އި މައޭގެ ފައިދާާއއި ލާބަޔާ 

ތްތެރި ަރއީސް. މިހާރުވެސް ހުވަދޫ އަތޮޅުަގިއ މަނަިއގެން ރިޯސޓުތަކުގެ ގޮުތގައި ތަަރއްޤިކުެރވިގެން ިއއްޒަޕްރޮޖެކްޓެއް ހި

ޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްތަކާ ދުރުވީމާ އޭަގއި ޒުވާނުންނަުށް ހުރި. އެކަަމކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށާއި އަރިސޯޓުތައް އެބަ

ލާ ދޫކޮުށްފަިއ މާ ދުރު ހިސާބުތަކުަގއި ވެްސ . ޒުވާުނންނަުށް ޢާއިއުނދަގޫތަެކއް، ތަކުލީފުތަެކްއ އުފުލަން އެބަޖެހޭ

ެވސް ހީނަރުކަން އަންނަނީ. ރަުށުގެ ތަރައްޤީއަުށް ކުރާ މަސައްކަތްަތކުަގިއ  ގޮތަކީ ާޢއިލީ ގުޅުމަުށް މަސައްކަތްކުރީމަ ވާ

ހިތައް ައޅުގަނޑުމެްނ ކާއި މި އެއްޗެނޑު އެދެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފުޓުސަލް ދަނޑުތައަުޅގަ، ސް ބަިއވެރިނުެވވެނީ. އެހެންވީމާވެ

ލް ދަނޑުތަކުގައި ކުެޅޭވނީ އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުންަނުށް ފުރަތަމަ އެ ރަުށްތަކުގައި ތައްޔާރުކުރަމުންދާއިރު އެ ުފޓްސަ

ކުެރވޭނެ. ނު ތިބެވިގެން. އެ ުޒވާނުން މާލެައުށް އައިސް އެިކއެކި ވަޒީފާތަކަުށް ދާންވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އޭގެ ބޭނުމެއް

ކޮުށް ބަޖެޓަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާިއރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަްނ ސަރުކާރުން މި ކަންތައްތައް އެބަކުރޭ. ޚާއްޞަ މި 

 ،އަދި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ެވސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ،ގެމަނަފުުށީގައި އަުޅގަނޑު ދެންނެވިން ރައީސަުށް ،ބޭނުންވޭ

މިލިޔަން  9ުށީގައި ނަރުދަމާ ހިމަނަން. އުފާކުރަން. ގެމަނަފުުށީ ނަރުދަމާ ހިމެނުމަުށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމޭ ގެމަނަފު 

ވަަރުްށ  ލުމުގައިމި ސަރުކާރުން ބަޖެޓު އެކުލަަވއި، . އިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރަކު ވިދާޅުވިއޮތީ ހިމަނާފަ ރުފިޔާ މި

މި ކަންތައްތަކުަގއި ސަރުކާރުްނ  ،ވިދާުޅވި ވެސް ރާތްތަކުންމަސައްކަތްކުިރއޭ. އިދިޮކޅު ފަ ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު

ސީދާ ގުުޅްއވިއޭ. ރައީސް އޮީފހުން ސީދާ ގުުޅްއވިއޭ ާދއިރާައުށް ކޮން ކަންަތއްތަެކއްތޯ ހިމަނަން ބޭނުންވަނީ. އަދި ެއވަރުްނ 

ންަތއްތައް ކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު އެ ކަ ފީހުގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ފޮނުވައި ބައްދަލުކުރައްަވއި،ނުވެގެން ސީދާ ރައީސް އޮ

ހަމަޖައްސައިދިނޭ. މިއީ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތްކުރަްނވާ ގޮަތކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު 

ކޮުށް ސްކޫލު އިާމރާތުގެ ކަންތައްތައް ބަޖެުޓ ޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ތެރޭގައި އަިއއިރު ގެމަނަފުުށީގައި ޚާއްޞަ އަ ،ހިތާމަކުރަން

 މިގެންދާއިރުަގއި ގެމަނަފުުށީގެއޮތީކީ. އަުޅގަނޑު އެދެން މި ބަޖެޓު ނި ރިއަުްށގެންދެވޭނެ ުއސޫލަކުްނ ނޫން އަދި މިކު

ވޭތުވެިދޔަ އަހަުރގެ ވެްސ  ަސިއދިނުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ސްކޫލުގެ އިމާރާތް ކުރިއަުްށެގންދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައް

ިދޔަ.  ކުރެވޭ ހިސާބަުށްއިޢުލާންކުރެވި ބިޑް ިއވެލުވޭޓު  އް ކުރެވި އަުޅގަނޑުެމންނަުށްބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން މަސަްއކަތްތަކެ

އިޢުލާންކުރެވޭ ބިޑުަތކުގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރިއަުށްނުދާ ސަބަބު ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. 

ވަރެްއގެ ކުންފުނިތަކަުށް މިކަން މި ކުރެވެނީ. އަުޅގަނޑުމެން އޮންނަ އުސޫލުން ވަކި ކަހަލަ ކުންފުނިތަކަުށް ވަކި  މިހާރު މި

އެކި ކުދިކުިދ ހުރި އެކިރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާގަިއ އެބަ ރަުށްފުުށުގައި އެބަ ހުއްޓޭ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްފުުށުަގއި އަދި

ރެވޭ ސަބަބަކީ އެ މީހުންނުަށް ނުކު  ،ހުރި. އެ މީހުންނަުށް މަސައްކަތްނުކުރޭ ސަބަބަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުންފުނިތައް އެބަ

ތީ. ވަރަުށް ނުދެވޭސާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފައި ތްކުރެެވމުންދާއިރު އެްޑވާންސަުށްމަސައްކަ ންމި ބަޖެޓު

 މު ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ކުދި ކުންފުނިތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރާއިރު އެްޑވާންސްކޮުށް މުހިއް

ކުދި ކުންފުނިތައް  ވަރަުށްހަމަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި އެއް ެފންވިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ޔަޤީން، ލާރިކޮޅު ދެ
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ވަންޏާ އެއީ ހަަމ  ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެގޮތަުށް ހަމަޖައްަސއިދެިވއްޖެ ކަމަުށް، މަސައްކަތްކުރާނެކަން. އެހެންީވމާ

ދާނެ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، ގެަމނަފުުށީގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ވަރަުށް ރަނގަޅު ފާލެްއކަމުަގިއ ވެގެން

ވަުށާާފރު ނިމިގެން އަންނައިރުަގއި  ގެވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނިގެންދިޔަކަން. އެކަަމކު އަުޅގަނޑުެމން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ސް އޮންނަްނވާނެ. އެ ބަޖެޓަުށް ޕޮލިސް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންަގއި މަަސއްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ

ބޮޑު އެދުމެއް ގެމަނަފުުށީގެ ޕޮިލސް ސްޓޭޝަން ލެވޭނެ ގޮެތއް ވުމަކީ ހަމަ ގެމަނަފުުށީގެ ރަްއިޔތުންގެ ވަރަުށް  ،ސްޓޭޝަން

ންކަާމއި އަމަންއަމާ ،މަލިސް ސްޓޭޝަން ޤާއިމްކުރެިވެގންދިޔައިއަދި އަުޅަގނޑުމެން ރަުށްފުުށުގައި މި ޕޮ އެއީ. ގެމަނަފުުށީގައި

 ރަުށުގެ ތަރައްީޤއަުށް ،ގޮތުން ގުޅުން ބަދަހިވެ މަ ެއއީނޫންތޯ އަުޅގަނުޑމެން އިޖުތިމާޢީސުލްޙަވެރިކަން ޤާއިމްކުެރިވގެްނދިޔައި

. ހަމަ ފާހަގަޮކުށްލަން ބޭނުންވޭ ދެއްވަދޫގައި ޒުވާނުން ހިއްސާ އިތުރުެވގެްނދާނެ ސަބަބަކީޓަކައި ކުެރވޭ މަސައްކަުތގެ 

އޮތް. އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެކަަމކު ައޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނިފައި އެބަ ސް އެރީނާސްޕޯޓް

އަުޅގަނޑު އެދެން ދެްއވަދޫަގއި ވެްސ ، އޮތީ. އެހެްނވީމާ ނަރުދަމާ އަދި ކުރިއަުްށގެންދެޭވނެ ކަހަލަ ގޮަތކަުށް ނޫން މި

އިތުރަުށް މިހާރު މިސްކިތް އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރުެގ ން. އަދި ޭއގެތަުށް ކުރިއަުށް އޮތުނަރުދަމާ ކުރިއަުށްގެންދެވޭނެ ގޮ 

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ކުރިއަުްށދާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ެވސް ހަމަ ކުރިއަުށްގެންދެވޭނެ ގޮތަކަުށް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. 

ެގ މަސަްއކަތް އެަބއޮތް. އަދި ހެލްތު ޕޯޓްސް އެރީނާކަނޑުހުޅުދޫއަުށް ބަަލއިލާއިުރަގއި އަޅުގަނޑަުށް ފާހަަގކުރެވެީނ ސް

ގޮތެއް ވެސް ހަމަޖެހިފައި  މިހާރު ނުނިމި ހުރި އިމާރާތުގެ ސެކަންޑް ޭފސްގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަުށްދެޭވނެ ސެންޓަރުގައި

ކުރިއަރަިއގެން ނޫނިއްޔާ  ނަުށްއޮތް. ެއއީ ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅު ކަމެއް. ހެލްތު ސެންޓަރ އަޅުގަނޑުމެންއެބަ

އޮތް. އިދާ ނުލިބޭނެ. ސީ އެންބިޔުލާންސެްއ އެބަ ންނަުށް މި ސަރުާކރުން މި ކޮުށްދޭ ކަންަތއްތައް ޙަޤީޤީ ފައަޅުގަނޑުމެ

ލިކޮޕްޓަރު ވެސް ައއިސް ޕޭޝަންޓު ގެންދަނީ. އެކަމަކު ބައެްއ ލަތުގައި ހެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ ހަމަ އެމަޖެންސީ ހާ

ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހެލްތު ސެންޓަރުން ހަމަޖެހިގެން ނޫނިއްޔާ  ކަންލަތްތަކުގައި ރަުށުަގއި ތިބެެގން ވެސް މިހާ

ތައްތައް ކުރަން ަވގުތު އެަބ ނަގާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުއްލިައކަުްށ މި ލިބޭ ފަރުވާތަކާއި މި

މަ އަޅުގަނޑު ދިއުމަކީ ހަމެނިގެންހި  ވެސް ނަރުދަމާ އަުށްއެއާެއކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ކަނޑުހުޅުދޫހަމަ

ކަސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޮނޑޭައކީ ބިން ބޮުޑ އަުށް ބަލާއިރު ކޮނޑޭ އާާބދީ ކުޑަޔަ އެދުމެއް. ޮކނޑޭވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭ

ޯތ ކުރެވިދާނެ ރަުށެްއ އެއީ. އެ ރަުށުަގއި ީކއްވެރަުށްރަުށުން މީހުން ގެނެސް އާބާދުރަުށެއް ެއއީ. އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އެކި 

ުށެކޭ ިމއީ. މާލެ ސައިޒުގެ ރަ 4އަޅުގަނޑުމެން ކުދި ރަުށްރަުށުން މީހުން ގެނެސް އާބާދުނުކުރެވެްނވީ. މާލެ ވަރުގެ 

އެ ރަުުށގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފުލެޓުތައް ހެދިދާނެ. ބަނދަރު މިހާރު މަސައްކަތް ނިމެމުން އެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލު އިދާރާ ރަނގަޅު ބޮޑަުށް ބޭނުންވޭ އެ ރަުށު ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ވަރަުށް

ެވސް  10، 9، 8ކުެރވި އަދި ގުޭރޑް ުށް ސްކޫލު ެވސް ރަނގަޅު ފެްނވަރުއިތުރަފެންވަރަކަުށް ހެދިގެންދިއުން. އަދި ޭއގެ

 300މީހުންގެ އާބާދީތައް.  200ރި ހުބަެއްއ ރަުށްރަުށުގައި އެބަ ބެއް ނެތޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ނުއުފެއްދެންވީ ސަބަ
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އާބާދީ. ގެންނަންވީނޫންތޯ ކޮނޑޭއަުށް. ގެނެސް އަުޅގަނޑުމެން އާބާދުކުރަންވީނޫްނތޯ. އެ ރަުށުގެ ޒުވާނުން ހަމަ  ގެމީހުން

އިން ތެރެ ގެމިފަދަ ރަނގަޅު އެރޭންޖްމަންޓެއް، މަރުޙަބާ އެ ކިޔަީނ. އެހެންވީމާ ވެސް ހަމަ ނަުށްއެ ތިބީ އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ފައިދާކުެރިވގެންދާނެ.  މިކަން ކުރެވިއްޖެ ކަމަުށް ަވންޏާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މީގައި ޙަީޤޤަތުގައި

ކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ނަގާ ޓެކްސްތަުކގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު ރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ޚާއްޞަ

ފާހަަގުކރެއްވި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިްނކަމް ޓެކްސް ތަޢާރަފްކޮުށްގެން  ނަރުއެްމ.އެމް.ޭއގެ ަގވަރު ،ނަރުފާހަގަކުރެްއވި ގަވަރު

 ،ކަމަުށް ވަންޏާ . އިްނކަމް ޓެކްސް ނަގާގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިއަުށްނުގެންދެވޭނޭނޫނިއްޔާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއް 

ލާ މަަސއްކަތްުކރަން. އަބަދު ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދުރައި ނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން އެ ވިސްނުން ުހރި ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަ

މަކަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ ފުރޭނިގެން މި ކަންތައްަތއް ކުެރިވދާނެ ކަގެ ތެރެއިން އެްއޗެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިސޯޓުަތއް ތެރޭަގއި  ގެފަތުރުވެިރކަމުެގ އިންޑަސްޓްރީ  ބަލައިގެންނުވާނެ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.

ާރ ކު  ރނޭޝަަނލް ބޮޑެތި ޗެއިންތަކުންތަރައްޤީވެފައި މިހުރީ އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން މި ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން. އިންޓަ

 ން މާކެޓު ކުރުމަުށްޓަކައި ކުރާ މަސަްއކަތްތައް. އެކަމަކު މި އިންޑަސްޓްރީ މަސައްކަތްތައް. ބޭުރގެ އެކި ޤައުމުތަކުަގއި

އުމު ހިންގަން ިޚޔާލުކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުމެން ޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ހޯދައިގެން ޤަދު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތެެރިއން އައަބަ

ޖެހޭ. ން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ. އެހެން ދިމަިދމާއިން ވެސް ފައިސާ ލިބޭނެ ޮގތްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެނުވާނެބަލައިގެން

ތިބި އިންަޓރނޭޝަނަލް ބޮޑެތި ެޗއިންތަުކގަިއ މަސަްއކަތްކުރާއިުރ ޓޮްޕ ރޭަގއި އެބަގެ މި އިންޑަްސޓްރީ ތެއަޅުގަނޑުމެން

ިއންވެސްޓަރަުށް މި ކަންތައްަތއް  ރާުތން މީހަކު އަޅުގަނޑުމެންގެކުރާ މީހާގެ ފަންޓް ލެވެލްގައި ނޫނީ އިންވެސްޓު މެނޭޖުމަ

ގެަނއުމަުށްޓަކައި މި ާގނޫނުތައް ބައްޓަންކުެރިވގެން  ކުރުމަުށްޓަކައި ބެލެހެްއޓޭނެ ޮގތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން އިންތިާޒމުތައް

 3މިލިޔަން،  2އުުމން ދާންވީއޭ. ހުުށަހަޅާ ގާނޫނުތައް އެބަހުރި އިންވެސްޓުކުރާ މީހާ ވެސް ޤައަންނަނީ. ބައެއް ބޭފުޅުން 

. ުށްލާފަންނާ ހަވާލުކޮއިންވެސްްޓކޮުށްލާފައި ެވސް ދާންވީއޭ އިންެވސްޓްމަންޓް ދިވެހި މިލިޔަން ޑޮލަރު 10މިލިޔަން ނޫނީ 

ނުކުިރަޔސް އެހެނެއްނުވާނެ. ައޅުގަނުޑމެން ދިވެހިންނަުށް ފުރުޞަތު  ،އެހެނެއް ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުެމން ގަބޫލުކުރިޔަސް

ކުރާ ެއކިއެކި ޓޮޕް މެނޭޖުމަންޓުގަިއ ކޮުށް މިހާރު ހުރި ރިސޯޓުަގއި މަސައްކަތް ޓަކައި އަދި ޚާއްޞަ ހޯދައިދިނުމަުށް

ހުރި. އްކަްތކުާރ އެކި ރިސޯޓުތައް އެބަމަސަ 100ދިވެހި %ޅުން އެބަތިބި ހަމަ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފު

ސްޓްރީ ތެރެއިްނ މީހުން އޮތީ ހަމަ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ިއންޑަ ހިސާބަުށް ގޮސްަފއި މި ފުރުޞަތުތައް. މި މަސަްއކަްތ މި

ްސ ހަރަކު ޑިްގރީ ފެންވަރަުށް، މާސްޓަރކޮންމެ އަ ތަުކން ހަމަތަމްރީންކުރުމަުށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުން. ބަެއއް ރިސޯޓު

ކި ޔުިނވަރސިޓީތަކަުށް. ްޓތަކަުށް. އެިކއެކި ކޮލެޖުތަކަުށް. އެިކއެފޮނުޭވ ބޭރު އެކިެއކި އިންސްިޓޓިއުފެންވަރަުށް އެބަ ކުދިން 

އެކަުށީގެންވާ ކަންަތއްތަެކްއ  ކުދިންނަުށް މި ކުދިން އައިސް ރަނގަޅަުށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުާރއިރު އެ، އެހެންވީމާ

ކޮުށް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ގެ ތަނަވަސްކޮުށްޭދން އެބަޖެހޭ. ޚާއްޞަފޯރުކޮުށްދިނުމަުށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު

 ައޅުގަނޑު، ގެ. އެހެްނވީމާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެންގެ މާލޭގެ އާބާދީ މަދެްއ ނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާިއރާ
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އަވަހަުށް ނިންމޭނެ މަދިމާއިން ފައިސާތަކެއް ނަގާފަ ނަމަވެސް މި ފުލެޓުތައް އެދެން ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑުެމން އެކި ދި

ތިބި. ގެ ނަުމގަިއ ތިބި މީހުން އެބަކޮުށް މާލޭަގއި އެބަ ިތބި ދަފުތަރު ރަޖިސްޓްރީެކއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަުްށ. ޚާއްޞަ ގޮތްތަ

ްއެޗްއ ތިބި. އެ މީހުންނަުށް ރަުށުގައި ވެސް ގޯްއޗެއް އޮތީެއއް ނޫން. މާލޭގައި ގޯސް އެބަނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި ވެ އަޅުގަ

އީސް. އަުޅގަނޑުމެން އިްއޒަްތތެރި ރަ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭން ޖެހޭ މި މީހުންނަުށްއޮތީެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއބަ

. ެގއިން ހަމަ ނުކުމެލާއިރަުށް ލަކުޑި ގުދަންތަކާިއ ެއކިެއކި އުޅެނީ  ގެތަުކގަިއ ުއޅޭއިުރަގއި ނޭާވ ނުލެިވގެން މިމާލޭގައި 

އް ެއަބ ކެ އުނދަޫގތަކެއް، ތަކުލީފުތަޞިއްޙީ ގޮތުން ެވސް ވޯކުޝޮޕްތަާކއި މިކަންތައްަތކުެގ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

މަ ކަންތައްތައް ދިޔައި ކްޝޮޕްތަކާއި މިދިމާވޭ. އުފާކުރަން އިންޑަްސޓްރިއަލް އޭރިާޔއެއް ހަދަިއެގން މި ހުރިހާ ވޯ

ލާާއއެކު ާޕކުތަުކގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އުެޅވޭެނ ޑުމެންނަުށް ހަމަ ނޭވާ ލެވި، އަުޅގަނޑުމެން ކުދިްނނާއި ޢާއިއަޅުގަނ

އަކީ އަދި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލީގެ ގޮުތގައި މި ދައްކާ ފައިސާ . ެއކަމަކު އަުޅގަނޑުެމން ޖީބުން ޚަރަދުކޮުށްލައިގެން ކުވުން ގޮތް

ިއގެން އުެޅޭވ ދައްަކއިގެން އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަުށް ހިފަ 30000، 25000 ،20000. ެއއީކީ އުޅެވޭ ވަރެއް ނޫން

ބަލަން އެބަޖެހޭ މި ފުލެޓުތައް އަވަހުަށް ފެންވަރަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ނުދޭ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން 

ހުޅުމާލޭގައި މިހާރު ނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ެއބަޖެހޭ. އަުގަގއި ލިބޭ ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ 

ުށް، ެއހެން ދިމާއިން ފައިސާ ގެނެްސގެން ނަމަވެސް މި ފުލެޓުަތއް ކަފަުށާފައި ހުރި ތަންތަން ވެސް އަވަހަުށް ނިންމޭނެ ގޮތަ 

ކާލައިގެން ނިދާލައިގެން ތިބެގެން ނޫންތޯ ނިންމަންވީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ފުލެޓުތައް އަޅުގަނުޑމެން ހަމަޖެހިގެން 

ނުކުރަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަކަުށް، އަުޅގަނަޑކަުށް،  ދެން އެހެން ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންވާނީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއް

ތިބި. ނީ އަުޅގަނޑުމެން ރަުށުަގއި އެބަިތބި، ގެމަނަފުުށީަގއި އެބައް. ދޭންޖެހޭދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް ސަބްސިީޑޒެ އަޅުގަނޑުމެން

 ތިބި. ކޮނޑޭަގއި އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ެދކުނުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ޢަލީ ނިޒާރަުށް.  މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރު، ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަުށް ވާހަކަދައް  2017ަރއީސް. ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކު

އް ިބލިޔަން ރުފިޔާވަރު މަުދވިއެ  1ރެ ވު މިދިޔަ އަހަރަުށް .ސްކުރެވެމުންދާއިރު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ބޮޑު ބަޖެޓެކޭ ބަހު

. ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ތުަގއި މި ބަޖެޓު ފާހަގަކޮުށްލެވެނީގޮ ބިލިޔަން ދިވެހި ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެްއގެ 26.7ކަމަކު 

ތެރޭ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ގެއަހަރު  3ބަޖެޓު ހުުށަހެޅިފައި އޮެތއް ކަަމކު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަޖެޓު ފޮތުން ވެސް މިދިޔަ 
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ތަން. މި ބަޖެޓު  ރަނި ބޮޑުވަމުންދާދިޔަ ގޮތުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެިވެގންދަނީ ދައުލަތުގެ ދަފެނިގެން

ވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި އޮތެއް ކަމަކު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ނިމިގެންދާއިރު،  ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިެގން މި ދަނީ މި 

 ކޮުށްފައި ވާނެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓު ވެސް ފާހަގަނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ދަރަނިވަ 2017 ،އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު

. ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މި ހުުށަހެޅެނީ ރައްޔިތުންނަުށް އުއްމީދުތަކެއް ގެނެސްދިނުމަުށްޓަަކއި. މި ވަނީ

ރައްޔިތުންނަުށް އޭގެން އުާފ ގެނެސްދިނުމަުށްޓަކައި. ރަްއޔިތުންނަުށް ނުވެ ހުރި ކަންތައްތައް ކޮުށްދިނުމަުށްޓަކައި. 

 ލިބިގަންނަން އަޅުގަނޑުމެން ،ތެރެއިން މިދެންނެވި އުއްމީދުތައް ގެންނަކަުށް މި ބަޖެޓުއެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެ

 ުލެވވޭނެ ައކުރުތަކެްއ ފެނިގެްނގޮސްފަެއއް ނެތް. ފެނިގެްނދަނީ އިތުރު ޓެކްސްތަެކއްބޭނުންވާ އުފާތައް ހާސި

ތަން މި ބަޖެޓު  ކްސްތައް ފާހަގަކުރެިވގެންދާރަްއޔިތުްނގެ އަތުން ނެގޭ ޓެކްސްތަުކގެ ގޮތުަގއި މި ޓެ ،ތަޢާރަފްކުރެވިގެން

ދިވެހި ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި  ބިލިޔަނެއްހާ 22ފާހަގަކުރެިވގެން ޮގސްފައި އެަބޮއތް.  ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

ހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ އޮތް. ފާކަމަުށް މި ބަޖެޓު ފޮތުަގއި އެބަ ބިލިޔަން ރުފިޔާ ޓެްކސްގެ ގޮުތަގއި ިލބޭނެ 13ލިބެން އަންނައިރު 

ޓެްކްސތަކުގެ ތެޭރގަިއ އެަބ ހިމެނޭ ނަ އަހަަރުށް ތަޢާރަފްކުރެވޭ އާ ވަ 2017މިފަހަރު ތަޢާރަފްކުރެވޭ، މި އަހަރަުށް، 

އެއަރޕޯޓު މާލޭ  މިދެންނެވީއަތޮޅުތަކަުްށ މި ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިޓކެޓަުށް ެވްސ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

ގޮތަުްށ  ޑޮލަރު އަުޅަގނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ 25 އަޅުގަނޑުމެން ފުރައިފިއްޔާ  މެދުވެރިކޮުށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓު

މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެަބވޭ. އަދި މީެގއިތުރަުށް މާލޭަގއި ތޮއްޖެހިފައި ިމވާ ވެހިކަްލތައް ފުރިފައި އަުޅގަނޑުމެން 

ކީ މިއީ އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް ސަރުކާރަުށް ފެންނަ ރިސޯސްއެްއެގ ވެހިކަލްތައް ގިަނވުމައޮތް މާލޭގައި  ހިނގަން ދަތިވެފައި މި

އޮތީ. އަދި  މި ޅުގަނޑުމެްނގެ ވިސްނުްނ ގޮއްސަގޮތުަގއި ފެނިގެން މިއިން ވެސް ޓެކްސް ނަގާ ހިސާބަުށް އަ

ލިބޭނެ ގޮތުަށް އްލުުނކޮުށް އެ މީހުން މެދުވެރިކޮުށް ެވސް އާމްދަނީ ރުމީހުން ގިނަވީމަ އެ މައްސަލަ ޙަފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ބޭ

ނަގަްނ ފާސްކުރަން. ރެމިޓެންސް ޓެކްސެއްގެ ގޮުތަގއި ޓެކްސް ތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެއް ގެއަހަރު އަޅުގަނޑުމެން މި

ބޭރުމީހުންގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގަން އަުޅގަނޑުމެން ހިފާލިއިރު މި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ކޮންމެ 

ގެ ސޯސެްއގެ ގޮުތގައި ެއ ުްށ، ޯގސްެވގެން އެކަމެއް ބޮއްސުންާލއިރަުށް އަުޅގަނޑުމެން އާމްދަނީގޯެހއް ވާއިރަ ،ކަމެއް

ބޭނުންކުރާ ހިސާބަުށް އަުޅގަނުޑމެން މި ދަނީ. އަދި ފާހަގަކޮުށްަލންޖެހޭ މާލޭގައި މި ތޮއްޖެހިފަިއވާ ތޮއްޖެހުން ޙައްުލކުރުމުަށް 

ސަތޭކަ ޓެކްސީއަކަުށް ހުއްދަ އެބަ ދެވޭ. އަދި މީގެ  ގެންދަނީ ހަތަރުޓަކައި ނެގޭ ޓެކްެސއް ނޫން މިއީކީ. އެކަން ފާހަަގވެ

މި  .އި އެބައޮތްއަުށް ވިއްަކިއގެްނ ބާރަ މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަުށް މީގަފިޔާހާސް ރު  ކޮންމެ ޓެކްސީ ބޯޑެއް ތިރީސް

މި . ނަުށްުއފެދޭ އަޅުގަނޑުމެންމި ުސވާލު އެބަ  ސާ ހުރި މީހުން ޓެކްސީ ދުްއވާނެ. ކޮންތާކުތޯ ދުއްވާނީ؟ލިބޭނެ. ފައި

ސަޭތކަ ޓެކްސީ އަުޅގަނޑުމެން ުދއްވާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އާްމދަނީ ހޯދުމަުށް ޓަކައި މިކަން  ކުތޯ ހަތަރުމާލޭގެ ކޮންތާ

ިމ  ،އޮތީ. އަދި ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުާރ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެފނިގެން ޮގސްފައި މި

ބަޖެޓް ކުޑަ ކުރަން މަސައްކަތްކުެރވޭއިރު އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންނަުށް ލިޭބ  ؛އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތްކަމީ ބަޖެޓުގައި
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އަދި މިނޫން ވެސް އެތަކެއް  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަަރންޓު ބިލު ބޮޑުވެގެންދިޔައިރު ، ކޮޅު ކަނާޑލިއިރުސަބްިސޑީޒް ކާޑުގެ 

ގޮތުްނ  މާލީކުރިމަިތވެގެންާދއިރު  ނަުށް އުނަދގޫާވނެ މުސީބާތްތަކެއްކަންތައްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން

 ހާސް ރުފިޔާ ރައްޔިުތންނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރިމަތިވަމުންދާއިރު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގެޮކޅަުށް ދުވާލަކަުށް ހަތްދިހަ

ެއ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން  ،ބެޖެޓުަގއި އޮވެމެ  ހަތަރު މީހަކު އުޅޭ ެގޔަކަުށް ޚަރަުދކުރާނެ ކަމަުށްހާސް ރުފިޔާ ތިން ހަތްދިހަ

ނުދައްކާ ތިބުމަކީ އަުޅގަނޑުެމން ކަނޑައެިޅގެން ރަްއޔިތުންނަުށް ހަރާންކޯރުވުން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ަދއްކަން އެބަޖެހޭ. 

ސެއް ކަމަކު ކަްނ ްއޒަތްެތރި ރައީއި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމަކު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ކަަމކު

ުނވިސްޭނ  ވެސްުށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ފެންވަރުން. ައޅުގަނަޑކަުށް ހަމަ އެްއގޮތަކައުސޫލުން،  ކުރަންޖެހޭނީ ކަން ކުރަންޖެހޭ

ްނ ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް. ބޮޑު މުސާރަ ނަންަގވަިއގެ ކޮޅަުށް ދުވާލަކަުށް ހަތްދިހަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގެ 

ގެޔަކަުށް ކަރަންޓު  .ނުޖެހޭހަކަުށް ކަރަންޓު ބިލު ދަްއކާަކުށްއިންަނވާ ޮއފީ .ކާރު އެަބ ލިބޭ ލިބިވަޑިއގަންނަވާ. ސެކިއުރިޓީ 

ގެކޮޅަުްށ  ގެހާސް ރުފިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން އޮންނައިރު ހަތްދިހަ އްކާކަުށްބިލު ދަ

 އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް އޮތް ތަނެއް. ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ އައްޑޫ  އިުށް ނުފެނޭ މީގަޚަރަދުކުރަންޖެހުނީމާ އަޅުގަނުޑމެންނަކަ

ުށް މިލިޔަން އެަބއޮތް ފަންސާހަކަ އަުށްހިތަދޫ، އިުރ އަުޅގަނޑުެމންގެ ރަުށަުށްއިއަުށް މިފަހަރު ބަޖެޓް ހުުށަހެޅިގެން އަ ސިޓީ

ތުވެދިޔަ ތިން އަހަުރ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށަކަުްށ އިފާދިޔަ ތިން އަހަރު، ފާއިތުވެ. ުށަހެޅިފަ. އާ ކަމެއް ނޫން މީރުފިޔާ ހު

އެއް ނެތް. ފެނެއް ނެތް. ޅާެލވުނު ނަުރދާމާމަގެއް ނެތް. އަ އޮތް  ކުރެވިފަިއވާ އެްއވެްސ ކަމެއް ފެންނާކަުށް ނެތް. ހެދިފައި

އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ބިނާކުރެވުނު އާ ބިނާެއއް ނެްތ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަކަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މި ބަޖެޓުން ވެސް 

ބަޖެޓް ހުުށަހެޅިގެން ކިތަންމެ މޮޅު ވާހަކަެއއް  ،އަުށް ކުރެވޭ އާ ކަމެއް ނެތޭ. ފާހަަގކޮުށްލަންޖެހޭއަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ ، ރަުށަުށް

ކަމަކު ައޅުގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ސީރިއަސް އެތައް މައްސަލަތަެކއް އެބަހުރި. މި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުެގ  ދެއްކިެއއް

ިމ  ،މި ކަންތައްތައް ،އަުށް ދަނީ. އަދި ފާހަގަކޮުށްަލންޖެހޭޕްޝަންގެ ކަންތައްަތއް އިންތިހާމި ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަ މައްޗަުށް 

 އަުޅގަނޑުމެން، ދަނީ ފެއިލްވެ ތުހުމަތުތައް ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާއިރު އިތުރަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި 

މި ތުހުމަތުކުރާ ކަންކަން ބަލަން ތިބި މުއައްސަސާތައް އިތުރަުށް ޒިންމާދާރުކަން  ރައްޔިތުންނަުށް ައޅުގަނޑުމެން ވެޒިންމާދާރު

ިވއުަގއިގެ ތެެރއަުށް ލެިވގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ ެވސް  ގެރަޕްޝަންއެ ބޭފުޅުން ވެސް މިދެންނެވި ކަ، ކުޑަވެ 

ބަޖެޓް  .ން. މިއީ ބިރުވެރި ޚަބަރުތަކެއްތަ އިތުރަުށް މި ަކންކަމުގެ ތެރޭަގއި ެއ ބޭފުޅުން ޝާމިލުވެގެންދާ ނުނަންގަވަިއ،

ކޮރަްޕޝަނާއި މި ނާޖާއިޒު ފައިދާ  ،ބަޖެޓުަގއި މި ހިމެނޭ އަދަދުތައް މިހެން ޖަހާފައި އޮތެއް ކަމަކު ،މިހެން އޮތެއް ކަމަކު

އް ނޯންނާނެ. ުކރެވޭނެ ެއއްޗެ ރަްއޔިތުންނަުށް ބާކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ނަންގަވަންޏާސަރުކާރު ހިންަގވަން ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން 

ރަޕްޝަން ނުހިނގާ އެއްެވސް ތަނެއް ނެތް. ރައީސުން އް. އިވޭ އަޑުތަކަުށް ބަލާއިުރ ކަޔަޤީންކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ މިއީ

ފެުށިގެން އޮފީސްތަުކގެ ޑިރެކްޓަރުންާނއި  ތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއިން ފެުށިގެން ރަްއޔި ،ފެުށިގެން

ރަޕްޝަންެގ އެބަކުރޭ. ކަމަތުތައް ަރއްޔިުތން ނަވާީނ އާަދއިެގ ސެކްރެޓަީރއާ ހަމައަުށް ކަރަްޕޝަންގެ ތުހުންއަޅުގަނޑު ދަ
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މެއް ނޫން. ޝައްެކއް އޮްތ ކަ ،ަޝްއކެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. ތުހުމަތުތައް އެކަންެޏއް ނޫން .ޢަމަލުތައް އެބަ ހިންގާ

 ބުީނމާ އެ މައްސަލަ ނުބެލެންޏާ  ދިނީމޭ މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތަކުޮގސްުށް ދަބަެހއްަގއި ފައިސާ ގެންއަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ބަލަންޖެހޭ އިތުރު މައްސަލަެއއް މި ރާއްޖޭަގއި އޮތް ކަަމކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން.  ،ދެން ބެލޭނެ އިތުރު

ފަހުން އަނެްއކާ ފަިއސާ މަދުވީމާ ފުރަތަމަ ގެންދިޔަ  ،އަުށް ކަޅު ދަބަހެްއގަިއ މިލިަޔނުންމިދެންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

ދިނީމޭ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ބުނީމާ އެ ވާހަކަ ނުބެލެންޏާމު މި ރާއްޖޭގައި ބަލަންޖެހޭ އިތުރު މައްސަލައެއް ފައިސާ ގެންޮގސް

ޗަުށް މި ދައުލަުތގެ ކުންފުނިތަކުގެ މައް  ،އޮތް ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަޫބލެއް ނުކުރަން. މި ރާއްޖޭެގ ކުންފުނިތަކުގެ

 ،ބިލިޔަން ޑޮލަރު 3ންނަނީ. ހު ތަކަުށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ސިއްަސިއގެންދާވަުރވޭ އަދަދުތައް މިދަދުތުހުމަތުކުރެވޭ އަ

އަޅުގަނޑުމެްނެގ ފައިސާއިން، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ  ންގެ ދައުލަުތގެ ުކންފުނިތަކުންއަޅުގަނޑުމެ

މިއީ އާަދއިގެ ވާހަކަަތކެއް ނޫން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަުށް ހަަމ  ފައިސާއިން ަނގައިިފއޭ ބުނާިއރު

ޒު ގޮުތަގއި . ދައުލަުތގެ މުައްއސަސާތަކަުށް ސަޕްލަިއކުރެވެންެޖހޭ މުދާތައް ނާޖާއިކުރެވެނީއެވަުރގެ އަދަދުތަކަުށް މި ތުހުމަތު

އެއް ތަނެއްަގިއ  ދެއްކި ބޭފުާޅއާއި މި ބޭފުޅާއާ ފެންނަނީ އެ ވާހަކަ ކުރާ ވާހަކަ. އަދި އިރުކޮޅަކުން މިސަޕްލައިނުކޮުށް ބިލު

 ކޮބައިތޯ މީގައި ދަނީ.  ވާހަކަ ދައްަކއިގެން ފޮޓޯތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި މަޝްވަރާކުރަްއަވއިތިބެގެން 

އަުްށ ޗަކީ؟ އެހެންވީމާ، މި ދަރަޖަުށް މިއިން ބާކީވާނެ ެއއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަ ކޮަބއި ؟އިޚްލާޞްތެރިކަމަކީ

ކަންތައްތައް މި ހިނގާ ގޮތުން އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރި  ނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ދިޔައިމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ 

ގައި އަދަދުތަެކއް ޖަހާފައި ހަމައެކަނި ބަެޖޓު އެްއވެސް ތަނެއް ނެތް. އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު ދެެކވޭ ވާހަަކތަކެއް ނެތް.

ޅުގަނޑުމެންގެ ހިސާބު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފޮނުވައިގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ފާސްކުރިއެއް ަކމަކު މިއަކުން ރައްޔިތުންނަުްށ އަ

ން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަްއކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫްނ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަުށް ިވސްނައިގެިމއީ ކަމީ ނެ ފައިދާއެއް ނެތްކުރާ

މަީކ ވަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަުްށގެންދިއުމަގަުށް އަޅު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ ަހމަ، ުށް މަގަުށް ގެންދިޔުމަރާއްޖެ ހަމަ

 ފައި އޮތް ޒިންމާެއއް. ެއހެންނަމަވެސް، ފެނިގެން މިިއ އެޅިއަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮލުގަ

މަތުތައް ޑެތި ތުހުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމްއޗަުށް މި ބޮއަުޅގަނޑުމެްނެގ  ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައީްސގެ މައްޗަުށް 

ދިފާޢުގައި ތެދުވެަވޑަިއގެން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ކުރެޭވއިރު މީގެ އެްއވެސް މަްއސަލައެއް ނުބެލި

ުށް. މި ކަނުކުރައްވާ ކަމަ މެންބަރުން މި ދިފާޢުކުރަން ވާހަކަދައްާކއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ސާބިތުކޮުށެއް ނުދެވޭ މިކަން

މައްަސލަ ބަލަން ހުރި ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރެވޭނީ. ކުރެވޭނީ. މަތުބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ކުިރކަމަުށް ސާބިތުކޮުށްދޭުށޭ. ތުހު

މައްސަލަ ބެލީމާ އެކަްނ ބެލޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންެނވި އުސޫލުން މިކަން ދިަޔއިަމ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން 

ޖުޑިޝަރީ ވިޔަސް އަދި މިނޫން ވެސް  ،ސް ވެސްރައްޔިތުްނެގ މަޖިލި ،ދަނީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްަސސާތަކެއް  މި

ަތން އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަނީ.  އެޅިފަިއވާނޑިޖަހައިގެން ކަސްތޮޅު ަދގޮތަންތަނެއް އެ މީހުން އަމިއްލައަުްށ އަ ހުރިހާ

. ަރއްިޔތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެޅިފަ ންބަރުންެގ ކަސްތޮުޅގައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެ
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ްއ ެއ ހާލަތުގައި. ތަކެމިނިވަން ހުރިހާ މުައްއސަސާ .. ޖުޑިޝަރީ އެ ހާލަުތގައިއަތްަދުށުވެފަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

އަުޅގަނޑުމެންގެ އެްއވެްސ  ދަނީ ލިބި ލައްވާ މުސާރައިގެ ބޭނުމުަގއި ނޫން ގޮަތކަުށް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

 ދޭމިނިވަން މުއައްސަާސގެ ެއްއެވސް ބޭފުޅަކު މަސައްކަްތކުރާ ތަން އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެނެއް ުނދޭ. އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެންނު

 ންނަުށް ޓަކައި މައްސަލަަތއް ބަލައި،ރައްޔިތުންނަުށް ހުުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތަކަުށް ރައްޔިތު ،ރައްޔިތުންނަުށް ޖަވާބުދާރީވެ

ން. މި ރަޕްޝަން ކޮމިޝަކަ-ހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ އެންޓިނުދޭ. ޚާއްޞަ ގޮެތްއަގއި ފާްއވެސް މުައއްސަާސއެއް ެފނިގެންއެ

 ކަމަުށް ކޮންމެ މަްއސަލައެއް ަބއްަލވާނެ ، ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ކޮރަޕްޝަންގެ ޮބޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރަމުންދާއިރު  ރާއްޖޭަގއި

ްއ ލެވިގެން ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް ގެންނަ އެއްވެސް އެްއޗެރިޕޯެޓއް ނުފެނޭ. ބެއް .ވިދާޅުވަނީ

ނާޖާއިޒު ގޮތުަގއި ލާރި ަޖމާކުރެވުނީމާ އެ ވާހަކަ ެދއްކި  .ނުދޭ. ބޭންކަުށް ލާރި ޖަމާކުރެުވނުއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ފެނިގެން 

 ގިނަ ދުަވސް މިހާރު އަހަރަކަުށް ވުރެ އް ނެތިޝަރީޢަތެ ،ނުކުރެވި ފު އޮންނަނީ ޖަލުގައި. ޝަރީޢަތްބޭންކު މުވައްޒަ

ލާއިރު މި ުށް ބަމި ރާއްޖޭަގއި ސިާޔސީ މަސްރަޙަވެގެންދަނީ ޖަލުަގއި. މި ނޫން ވެސް އެަތއް މިކަހަލަ ކަންތަކެއް. 

އުލެްއ އޮތް ޤައުމެއް އޮތް ކަމަކަުްށ ުނރައްކާތެރި ސިާޔސީ މާޙަ ަވކި މިއަުށްވުރެ، ވަކި ހަލަބޮލި އޭޝިާޔގައި ިމއަުށްވުރެ

އަދި  .ޅުގަނޑަކަުށް ފާހަގަެއއް ނުުކރެވޭ. މި ރާއްޖޭގައި ތިބި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހުރިހާ ލީޑަރުންތަކެއްހެން ޖަލުގައިއަ

 ހިސާބަުށް ދިޔައިމާ  ކިރިޔާ. އެހެންވީމާ، މިއެ ތިްއބެވީ ހަމަ ކިރިޔަ ވިަޔސް މިހާރު ނިކުންނަން ތިބި ބައެއް ،ފަހަތަުށް ހުރި

ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން މި ކަމުގައި  .ޑުމެންގެ ރައްޔިތުން މި ަކމުގައި ިވސްނަންއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނ

 މި  ރިޢާޔަްތނުކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ކަންކަމަުށް އި،ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންކަމަުށް ުނވިްސނަ

އްކުރީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ވަގުތު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ވަގުތީ ފައިދާތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން މަސަ

ންތަކެްއ ަޤއުމަުށް ޓަކައި ތަަރއްޤީގެ ޕްލޭ ،ުކރެވޭނެ ެއއްެޗއް ނޯންނާނެ. ަޤއުމީ ވިސްނުުމގައި ޖީލުތަކަުށް ބާކީފަހަތަުށް އޮތް 

ންނަުށް ފެނިގެނެއް ތަނެއް ައޅުގަނޑުމެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެންގެ ިސޔާީސ ފަރާތްތަކުން ރާވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގެ

ދަނީ މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ ސިާޔސަތުތަކެއް. ފެނިގެންނުދޭ. އެއްފަްސކުރުމުގެ ިސާޔސަތޭ ވިދާުޅވާއިރު ައޅުގަނޑުެމންނަުށް މި 

ތަކަުށް ބަލައިލާއިރު ތަރައްީޤކުރެވޭނެ ތަންތަން އެބަހުރި. އަދި އުތުރުން ބައެއް ަރުށް، ހުވަދުއަތޮޅު ފަދަ ،އަްއޑޫ ފަދަ

ދަނީ މި ތަނަކީ މިއީ ތޮއްޖެހިފައި ހުރި އިޖުތިމާޢީ ބޮޑު ހާއްޔެްއގެ ގޮުތގައި. ކުުށް ގިަނ  މެންނަުށް ފެނިގެން މި އަޅުގަނޑު

ގޮތުަގއި މި ތަން ެވގެންދާއިރު ވެސް މިކަން ޙައްުލކުރުމަުށް ޓަކައި އިޚްލާޞްތެރި ވިސްނުމުަގއި މަސަްއކަތްކުާރ  ގެހާއްޔެއް 

އްާކއިރު މިކަން މެންނަުށް ފެނިގެނެއް ުނދޭ. ހަމައެކަނި އެއްފަްސކުރުުމގެ ވާަހކަ ދައެްއވެސް ިސޔާސީ ފަރާތެއް ައޅުގަނޑު

ކުާރ  ންޓްކުރުމަުށް މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފައިދާހުރި ގޮތެްއގައި ރަްއޔިތުންނަުށް ފަިއދާހުރި ގޮތެްއގައި މިކަންއިމްޕްލިމެ

އިރު އަްއޑޫ ސިޓީ ފަދަ ބަަލއިލާ ުށް ދިޔަ ވެރިކަމަުށްްނގެ ތިން އަހަރަުނދޭ. ރައީސް ޔާމީތަން އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެން

އެ ތަންާތ އެ ަވސީލަތްތައް ހުރި މިހާރުވެސް އެކަން ކުެރވޭ ތަންަތނަުށް ކުރެވިދާނެ ތަންތަނަުށް  ،ކުރެވިދާނެ ތަރައްޤީ

ކުެރިވގެންދިޔަ  އަުށްތަަރއްޤީެގ ގޮުތަގއި އަްއޑޫ ސިޓީ ބަލާއިރު ެއއްެވސް ކަެމއް، ެއއްވެްސ ކަމެްއ ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި 
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ނުދޭ. ހަމައެކަނި ފަސްއަޅާލުމަކީ ތަރައްޤީެއއް ނޫން. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަްއ ގެންތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނި

 .ކޮުށްދޭންޖެހޭާޤއިމުއްދުގައި ސަަރހަވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތްތައް އެ ންނަުށް ލިބެންޖެހޭ. އަދި މި ނޫންރައްޔިތު

ޒާތީ ވިސްނުމުގައި އަނިާޔވެރި  އިބާސް، ފެނިގެން މިދަނީ ޒާތީ ތަޢައްޞުމާެއއް. އެހެންނަމަވެއެއީ ސަރުކާުރގެ ޒިން

ތަން ައޅުގަނޑަުްށ  ުކރެވިގެންދާަކންތައްތައް ކުރާ ތަން. ތަފާތު ވިސްނުމުަގއި ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި އެ ިވސްނުން ހުރެގެން

އަުށް ހުޝާމަތުކޮުށްގެން ބަސް ވިދާޅުވާ ބޭބޭފުޅުން ތިބޭ އެ ބޭފުޅާ އެ ބޭފުޅާއަުށް ކުރިނީސްކޮުްށގެން، ފެނިގެންދަނީ. ހެޔޮއެދޭ

ތަން. އެީއކީ ޤައުމީ ިވސްނުމުގަިއ  ރަުށްރަުށަކީ ކުދި ރަުށްރަުށެއް ކަމަކު އެ ރަުށްރަުށަުށް ބޭކާުރ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ

ނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އަޅުގަނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފައިސާ ބޭުނންކުރުމެއް ނޫން. ޤައުމީ ވިްސނުމުގައި މިކަން ކުރާ 

އެއީ ޙައްލެއް ނޫން. އެ ޙައްލެއް ނޫންކަން ފެނިގެން މި  .މީހުން ގެންގުޅުމަކީ މިދަނީ ޙައްލެއް ނޫން ތޮއްޖައްސައިގެން

ދަނީ މާލޭގެ މިހާރުގެ ހާލަތު. މި ހާލަތު ނޫން ހާލަތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގެންދެވޭނީ ޤައުމީ ވިސްނުމުަގއި، އެންމެން އެްއ 

ްއގަިއ، އެ ވިސްުނން ހުރެގެން ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަިއގެން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަމެްއ ފެނިގެނެއް ނުދޭ. ވިސްނުމެ

އަޅުގަނޑުމެން ދެރަވެ ހިތާމަކުރަން. އައްޑޫ ފަދަ ތަނެއްގަިއ މިދެންނެވި ވަސީލަތްތައް މިހާރުވެސް ހުރި ތަނެއްގަިއ 

ހަރު ވެގެންިދއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޖީލެްއ އެްއވެސް އިޤްތިޞާދީ ހަރަާކތެއް ނުހިނގާ ތިން އަ

ނެތިދިއުން ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާނީ. މިހާރުވެސް ގަުމގެ ެއއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަަނލް ބޯޑު އަުޅވަިއގެން ދެވަނަ 

މެންނަުށް ދަޢުވަތުދީގެން ފަހަރަުށް ހުޅުވުމަުށް ޓަކައި ރައީސް ޔާމީން ވަަޑއިގަންަނވަން އެ ތައްޔާުރވަނީ. އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން ގެންދިޔަެއއް ަކމަކު، ދެވަނަ ފަހަރަުށް ހުޅުވިެއއް ކަމަކު ކޮބައިތޯ ޭއގައި އޮތް އުއްމީދަކީ؟ އެ ތަން ރައީސް 

މައުމޫން ހުޅުއްަވއިފި. ރައީްސ ވަޙީދު ހުޅުްއވައިފި. ަރއީސް ނަޝީދު ހުޅުއްަވއިފި. އަނެްއާކ ރައީސް ޔާމީން ހުޅުްއވަން 

ަޑއިގެންެނވިެއއް ކަމަކު އެާތ ކަމެއް ނުހިނގަންޏާ އެ ޕްލޭނެއް ނެތިއްޔާ އެ ުއއްމީދަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ނުދެވޭ. ވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ މި ޑިސެންބަރު މަހު ބަޔަކު އަިމއްލައަުްށ، އެ މީުހން އަމިއްލައަުށް ޝެިޑއުލް 

ގެން އެކަން ކުރަން ނިމި، ޓިކެޓް ގަެނގެން، މީހުން ޓިކެޓުގަެނގެން އެ ފްަލއިޓުން ފްލައިޓުތަކެއް އޮޕަރޭޓުކުރަން ުހއްދަހޯދައި

ފުރަން ތައްޔާރުވެަފއި ޮއއްާވ ކެންސަލްކުރެވުނީ. އެްއވެސް ހުއްޖަތެއް ނެތް. ެއއްެވސް ަކމެއް ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ 

ނޫން. އާދައިގެ މަދު ކަންތައްތަެކއް ކުރަންޖެހޭނީ. ކަންތައްތައް ނުކުެރވުމަކީ ެއައކީ އެކަން ކެންސަލްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް ާފހަގަކުރެިވގެންދޭ، ަބއެްއ ަކންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ. ުހންނާނެ ސްޓޭންޑަޑްތަެކއް 

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓުކުާރއިރު. އެހެންނަމަވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑު ޖަހައިގެން ތިބޭއިރު އެ 

ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުަމކީ ައއްޑޫ ރަްއޔިތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އެކަން ކުރަްނޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނެއް ނޫން. 

އެއީ ސަރުކާރުްނ، ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ނުުކރެވި، ެއއިން ވެސް އަިނާޔ 

ތި ރައްޔިތުންނަުށް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް ލިބިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ިނކަމެ

ނެތޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ރަީއސް ޔާމީނަކީ އަތޮޅުަތއް ތަރަްއޤީކުރުމަުށް ޓަކައި މާ ބޮޑު ޕްލޭންތަކެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން. 
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ސް އެރީނާއަުށް އެަބއޮތޭ އަުްށ ލައްކަ ރުފިޔާ ވިދާުޅާވއިުރ އެކަން ފާހަަގވެގެން މި ބޭބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކާއިރު ސްޕޯޓް 

ބަުށިކޯޓަކަުށޭ އޮީތ އަުށް ަލއްކަ ރުފިޔާ. އަންހެނުން ފުރަގަހަުށް ތިބެގެން ކުޅޭ ބަުިށކުޅެން އޮްތ އަުށް ލަްއކަ ރުފިޔާޭއ. ކިހާ 

ޝަނަރީން ބައްލަވާ އެރީާނެގ ދެރަކަމެއްތޯ މިއީ. މިއީ ސްޕޯްޓސް އެރީނާެއއްތޯ؟ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ މާނަ ބައްަލވާ. ޑިކް 

މާނަ. އެހެންވީމާ، މި ދަރަޖައަުށް ދިޔައިމާ އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ބޯހަލާކުވެފަ. އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް މި ދައްކަީނ 

ޕޯޓްސް ބޭކާރުވާ ހުވަފެންތަެކއް. މިދެންނެވި ކަންތައްތަަކކީ މިއީ ތަރަްއޤީއެއް ނޫން. ހަމަހޭވާން އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ. ސް

އެރީނާއޭ ވިދާުޅވެ، ފުޓްސަްލ ދަނޑެއް ހަދާފައި ާސޅީސް ައކަފޫޓު ހަމަނުވާ ުކޑަ ދަނެޑްއގަިއ ބޭރުަގއި ހަމަ ފެންސް 

ޖަހައިލާފައި މިއީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާއޭ. މިތަން ހުޅުވުމަުށް ޓަކައި މާލެއިން ހަތަރުފަސް ފްލެއިޓުން މިތަނުން ސިޔާސީ 

ގެން ތިބެ ކުޅުއްިވޔަކަސް ރައްޔިތުންނަުށް ހުވަފެން މި ދައްަކވަނީ. ތަރައްޤީއަކީ ަވޒީފާެގ މީހުން ވަޑައިގެން، ސޯޓު ލަްއވައި 

ފުރުޞަތު. ތަރައްޤީއަކީ އެ މީހާގެ ވަޒަުނގައި އެ މީހާ އުޅުްނ. ތަރައްޤީއަކީ އެ މީހާގެ ޢާިއލާއާ އެކު އެ މީހާއަުށް ަވގުތު 

ރަނިެވރިނުވެ މިނިވަންކަމާ އެކު އުެޅވޭއުޅުން. ެއއީ ތަރައްީޤއަީކ. ހޭދަވެވޭނެ ގޮތް. ތަރައްީޤއަކީ އެ މީހާ އަމިއްަލއަުށް ދަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ޕްލޭނެއް ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ފެނިގެން މި ދަނީ ކަރަންޓް ބިލު ނުދެއްކިގެން، ކުލި 

ދަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ނުދެއްކިގެްނ، ާކޑުކޮުޅ ައގު ޮބޑުެވގެން ނުަކއި ތިބޭ މަންޒަުރ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ފެނިގެން މި ދަނީ، ނުރަްއާކތެރި ހިސާބަކަުށް ައޅުގަނޑުެމންގެ ދައުލަތް ދަރަިނވެރިގެްނދާ ހިސާބަުށް އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ބަޖެޓާއި ޕްލޭންތައް ދާ ތަން. މިކަންތައްތަކަކީ ސީރިއަސްޮކުށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަުށް 

ވާހަކަދަްއކަިއގެން މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރިޢާޔަތްކޮުށް

މެންބަރުން މިއީ މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. ހަަމއެކަނި އަުޅގަނޑުމެންނުަށް 

ޅުެވ، މިދެންނެވިހެން ބަުށިކޯޓެއް އަާޅލީމާ އެއީ އުފަލެއް ކަުމަގިއ ހުޝާމަދުކޮުށްގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މޮޅޭ ވިދާ

ރައްޔިތުންނަުށް ދެއްކުމަކީ އެއީ ކަނޑައެިޅގެން ރަްއޔިތުންނަުށް އެ ދެއްކެނީ ނުބައި މަންޒަރުަތެކއް. އަދި ނުބައި މެސެޖުތަެކްއ 

 ީއސް.ދެކެނީ. ޙަޤީޤަތަުށް ވާހަކަ ދަްއކަން އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ  12:30އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހުސްަވގުތުކޮޅަުށް މެދުކަނޑާލުމަުށް މި ވަނީ، މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ގައި. މަޖިލީހުގެ 1:00އަޅުގަނޑުމެން ހުސްވަގުތުޮކޅަުްށ މެދުކަނޑައިލާނަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަުށްގެންދާނީ 

ވަރަުށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަޖެޓުގެ ބަހުސަުށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި އެަބއޮތް. ިއއްަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް 

އަދި ޕާޓީތަުކގެ ލީޑަރުންނަުށް ދަންނަވަން، ެއ ޕާޓީތަކަުށް ިނސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނަުށް މިކަްނ ހަނދާންކޮުށްދެއްަވއި، ެއ 

ވަގުތު ޖެހޭއިުރަގއި މަޖިލީހުެގ ހޯލުތެރެއަުށް ވަަޑިއގެން ިއންނެވުމަުށް. ހުސްަވގުތުކޮޅަުްށ  ބޭފުޅެއްގެ ަވގުތު ބަހުސްގެ

 މެދުކަނޑައިލާނަން.
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 ] އަުށް  13:02އިްނ  12:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަުށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އައިެގން ކުރިއަުށްދިއުމަުށް ފަުށާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން ހުސްަވގުތުޮކޅަ`. 

ވަނަ އަަހރަުށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަުށް. އަުޅގަނޑު މި ދަންފަީޅަގއި ފުރަތަމަ  ފުރުޞަތު މި  2017މި ގެންދަނީ 

 ުށް. ޙުސައިނަ އްމަދުމުޙަ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމުއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

ވަނަ އަހަރަުށް ދައުލަތުން ހުުށަހަޅުއްވާ ބަޖެޓު މިހާރު މި ވަނީ ހުުށަހެޅިފަ.  2017. އާދެ! الس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ސްޓަރު ވިދާުޅވީ، މި ބަޖެަޓކީ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަުށް އުފާވެރިކަްނ މި ބަޖެޓު ހުުށަހަޅުއްވަމުން ިއްއޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނި

ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި. އާދެ! ސަުރކާރުން ބަޖެޓު ެއކުލަަވއިލަްއވަިއ ނިންމަވާފައި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ ހަމައަުށް 

ބެއްެލވުމާއި، ުއފާވެރި ބަޖެޓަކަުށް ހެއްެދވުމަުށް  އައީމަ ދެން އެ ބަޖެޓަކީ ަރއްިޔތުންނަުށް އުފާވެރި ބަޖެޓެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ

ޓަކައި ގެންަނވަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނެވުުމގެ އިޚްތިޔާރު މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

ބަޖެޓަީކ  ރި ރަީއސް.ތްތެމަަސއްކަތް ކުރަްއވަން. އިްއޒައެ މިހާރު ތިޔަ ގެންދަވަީނ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއާ ަހވާލުކުަރއްަވިއގެން 

 ުގޅޭ ސިލުކުެރިވގެން. ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާވާނީ ކަންތައްތަކެއް ހާ ރައްޔިތުންނަުށް އުފާވެރިކަން ެގނެސްދޭ ބަޖެޓަކަުށް

ގެންދޭ. ގޮތަކަުށް ކަންތައްަތކެްއގެ ގޮުތަގއި އަތުރާލެވިަފއި ހުރެގެން. އެަކންކަމުގެ ތެރޭގައި ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައް ޝާމިލުވެ 

އުމުގައި ކުީރއްސުރެ ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން. ސަރުކާރު ރުކާުރގެ ވަޢުުދތައް ފުއްދުން. ޤައޭގެތެޭރގައި ސަ

އްޔިތުންނަުށް ކަންތައްތަްއ އައުމަުށްފަހު އުފެދިފައިވާ އަދި އުފެދެމުންދާ މައްސަލަތަކަުށް ޙައްލު ހޯދުން. ރަ

ެވްއޓެއް އުަފއްދައި، އެ ވެުިށ  ޖެ ބޭނުންވެފަިއވާ ތަރައްީޤެގ އިންޤިލާބު ގެނެވޭ ފަދަފަސޭހަކޮުށްދިނުން. އަދި ރާއްލުއި

ދަމަހައްޓައި، ެއވެުށީގެ ބޭނުްނކޮުށްގެން އެފަދަ އިންޤިލާބީ ތަރައްޤީެއއް ހާސިލުކުރަމުންެގންދިއުން. ބަޖެޓުގެ ުނވަަތ 

އެ އަސާސްތައް ުދޅަހެޮޔކަންމަތީ ބެހެއްޓުން. މިފަދަ އިޤްތިޞާދުގެ މުހިއްމު މަިއގަނޑު އަސާސްަތއް ހަރުދަނާކުރުން. އަދި 

މިފަދަ ކިތަންމެ ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އަދި ފަންނީ މަޤްޞަދުތަކެއް ރައްޔިތުންނަުށް ހާސިލުވާންޖެހޭ. އާދެ! އެ 

ބަޖެޓް ކޮމިޓީން  މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުެވގެން ަބޖެޓަކީ އުާފވެރި ބަޖެޓެއް ކަމުަގއިވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި މަޖިލީހުގެ

މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ގެންަދވާއިރު މިދެންނެވި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަުށް ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ބައްަލވަިއ، އެކަމާ ބެހޭ 

ގޮތުން ގެންނަވަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ބަޖެޓަުށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ހުރިކަމުަގއި ފެނިވަަޑއިަގންނަވާ ނަމަ، އެ ބަދަލުތައް 
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ނައުމަީކ މި މަޖިލީހުގެ އިޚުިތޔާރުަގއި އޮންނާނެ ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދެންމެ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާލީ ވަރަުްށ ގެ

ގިނަ ކަންތައްތަެކްއގެ ވާހަަކ. މިއީ އެއް އަހަރެްއގެ ބަޖެޓަުކން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ަސރުކާރެްއގެ އުމުރުަގއި ހިމެނޭ 

ހަރެްއގެ ބަޖެޓުން ވެސް މި ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރަމުން ގެންދަންޖެހޭ. އެހެން އެކަން އަހަރުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަ 5

ކުރެވޭ ކަމަުށް ވަނީ ވިްއޔާ ައމާޒު ދެކިގެން، ރޭވުމެއް ޮއެވެގން، މިސްރާބެއް ހިފައިގެން މަސައްކަތްކުެރވޭ ކަމަުށް ވަނީ 

ތެރެއިން ބޮޑު ބަެއއް ހާސިލުކުރެވިދާނެ. އަދި އެފަދައިްނ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރގައި މިދެންނެވި ކަންތައްތަުކެގ  5ވިްއޔާ 

ހާސިލުކުރެވިއްޖެ ކަމަުށް ވަީނ ވިްއޔާ އެ ބަޖެޓުތަަކކީ ރަްއޔިތުންނަުށް އުފާވެރިކަން ގެެނސްދޭ ބަޖެޓުތަކެއް ކަމުަގއި 

ން ހުރިހާ ރަުށެއްގެ ހުރިހާ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓު 1ވެގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަން އޮތީ މިހެން ކަމުަށް ވުމާ އެީކގައި 

އެންމެނަުށް އުފާވެރިކަން ާހސިލުކޮުށްނުދެވުމަކީ އެއީ އުިނކަމެއް ނޫން. ެއއީ އަދި ުކރެވޭނެ ެވސް ކަމެްއ ނޫން. 

އެހެންނަމަވެސް، ެއްއވެސް އަަހރެއްގެ ބަޖެޓުން ެއްއވެސް އުާފވެރިކަމެއް ހާސިުލކޮުށްނުދެވޭ ަބޔަކު ތިބެމުންދާ ކަމަުށް ވަނީ 

އަހަރެްއގެ މުްއދަތުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަެއއް ހިނގަމުންދާއިރުަގއި އުާފވެރިކަެމއް ގެނެސްނުެދވޭ ބައެއް ތިޭބ  5 ވިްއޔާ އަދި

ކަމަުށް ވަނީ ވިްއޔާ ެއއީ އުިނކަމެއް. އަދި ެއއީ މައްސަަލެއއް. މިފަދަ ކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ ލޮލުން ދެކެ، މަޖިލީހުގެ 

ން އެކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަކީ އިްއޒަތްތެރި ކަންފަތުން އަހައި، މަޖިލީހުގެ އަތު

ރައީސް ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުުކރަން މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް ަކމުގައި މަނިކުފާނު ދެެކވަަޑިއަގންނަވާނެ ކަމަުށް. އާދެ! ދެން 

ދަންނަވައިލާފައި އަުޅގަނުޑ އެނބުރިލާނީ އަޅުގަނުޑގެ  މިދެންނެވީ ޖުމުލަކޮުށް ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މިދެންނެވި އެއްެޗއް

ދާއިރާއާ ދިމާލަުށް. އާދެ! އަޅުަގނޑުގެ ާދއިރާެގ ކަންތައްަތކަުްށ ބަލައިލާއިުރގަިއ އެންމެ ޮބޑު ސުވާލެްއ އަުޅގަނޑަުްށ އޮީތ 

ުސވާލަކީ އޭެގ ޖަވާުބ  ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ އެންމެ ކުަޑ ރަުށާ ދޭތެރޭގައި. އާދެ! އެީއ ނޫމަރާއާ ބެހޭ ގޮތުން. ނޫަމރާގެ

ވަނަ އަހަރުެގ  2015ލިބުން މިހާރުވެސް ލަސްވެފައިވާ ސުވާެލއް. ނޫމަރާގެ ރައްިޔތުން އެދެނީ ކޮންގޮތެއްތޯ ބެްއލެވުމަުށް 

ތެރޭގައި ސަުރކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފަ. ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަކަުށް އަންަގވާފައި ވަނީ ނޫމަރާގެ 

ނީ ކޮންގޮެތްއތޯ ބެއްލެވުމަުށް. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދާ ހަމައަުށް ވެސް ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮެތއް އަދި ރައްޔިތުން އެދެ

ބެލިފައެއް ުނވޭ. ައޅުގަނޑަުށް އެނގިފަިއވާ ގޮުތގައި ހަމަޖައްސަވާފައި ވަނީ ަރއްޔިތުްނގެ ޯވޓަކުން ެއކަން ނިންމަވަން. އެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ނޫމަރާ ބާކީވެގެންދިއުން.  2016ތީޖާައކަުށްީވ ވޯޓު ނެގޭ ހިސާބަކަުށް އަދިެވސް ނުގެންދެވޭ. ނަ

ވަނަ އަހަރުެގ  2017ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ އެްއވެސް މަޝްރޫޢެއް ނޫމަރާގައި ހިންގޭ ގޮތް ނުވުން. އަދި މިއަންނަ އަހަރު، 

މަރާގެ ސުވާލަކީ ބޮޑު ުސވާލެއް. ބަޖެޓުގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި ނޫމަރާގެ ނަން އަމުދުން  ނުވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ނޫ

ރަުށް ކުޑަކަމުަގއި ިވޔަސް ައުޅގަނޑު އެދެނީ ވީހާ އަވަހަކަުްށ ނޫމަރާގެ ސުވާލު ޙައްލުކޮުްށދެއްވުން. އަދި އެ މީހުންގެ 

ކުރިމަގާ ދޭތެރޭގައި ބަޖެޓުން ލިބެންވާ ހިއްސާއެއް އެ މީހުންނަުށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން. އާދެ! ދެން 

ގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ ައޅުަގނޑުގެ ދާއިާރއަކީ އަިދވެްސ އަޅު

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ިހނގަމުންދާ ދާއިރާއެކޭ. ދާދި ފަހުން ކަނޑިތީމުގައި ހުޅުިވެގންދިޔަ ނަރުދަމާ. އަދި މިހާރު 
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ތް. ފޭޫދގެ މިްސކިތް. ފޭދޫަގއި އަޅާ ނިންމާފައި ހުރި ްސކޫލް. މިހެންގޮްސ ހެދެމުންދާ ބަނދަރު. ކަނޑިތީމުގެ މިސްކި

ބިލެތްފަހީގައި ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު. މިފަދަ ކަންތައްތަެކއް ހިނގާފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުެގ 

ންބަރުން ފަދައިން އަޅުގަނޑު ވެްސ ދާއިރާގެ ރަުށްރަުށަުށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންތައްަތކުގެ ވާހަަކ ވެސް އެހެން މެ

ދަންނަވާލަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އާދެ! ފޭދޫގެ ސްކޫލް ހެދިފައި ވަނީ ހޯލަކާ ނުލާ ކަމަުށް ވާތީވެ ެއ 

ސްކޫލަުށް ހޯލެއް ލިބޭތޯ މެދުެކނޑުމެއް ނެތި ކުރަމުްނގެންދާ މަސައްކަތަުށް އަދި ވަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން އެްއވެްސ އިޖާބަެއްއ 

ނުލިބި. ހަމަ އެފަދައިން ފޭދޫެގ ފަޅު ކުަޑެވގެން އެ ފަުޅ ޮބޑުކުރުމަުށް އެދި  އެ މީހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަުށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ އެްއވެސް ކަހަލަ އުއްމީދެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. އަދި މީެގއިތުރަުްށ  2017

ސާއަުށް ހޯލެއް ބޭނުންވެގެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްަކތަުށް އެތައް އަހަރެއް ެވއްޖެ. ކަނޑިތީމުަގއި ހުންނަ އަތޮޅު މަދަރު

 24އެކަމަކަުށް ވެްސ އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް އިޖާބަެއއް ލިބިަފއެއް ުނވޭ. ހަމަެއާއއެީކގައި ެއރަުށުގެ ިޞއްޙީ މަރުކަުޒ 

ނުގެ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ބޭުނންވެގެން އެ މީހުން ގެންދަނީ ގަިޑއިރަުށް ބަދަލުކުރުމަުށް، ޖާގަ އިތުރުކުރުމާއި އަދި އެރަުށަުށް ފެ

މަސައްކަތްކުރަމުން. އަދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަުކގެ ތެރެއިން ފޭދޫ މަރުކަޒަުށް ބޭނުންވާ ޖާގައިގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަުްށ 

ުށް ޙައްލެއް ނުލިބޭ. އިްއޒަތްތެިރ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާތާ ެއތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ. ބޭނުންެވފައިވާ ޖާަގއިގެ ަމއްސަލަައކަ

ވަނަ އަހަރަުށް އަމާޒުކޮުށް ދާއިރާއަުށް ބޭނުްނވާ ބޮޑެތި ކަންތައްަތއް ކަމުަގއި ތިންހަތަރު ކަމެއް ލިބޭތޯ  2017ރައީސް. 

މު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުަރމުން ގެންދިޔައިން. އޭގެތެޭރަގއި ވަނީ ބިލެތްފަހީގައި އަދި ގޮއިޫދގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާ

އަހަރު އޮތުމާ އެުކގައި ވެސް ފެުށިފައިނުވާ ނަރުދަމާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  2ޤާއިމުކުރުން. އަދި ފޭދޫގައި ބަޖެޓުގައި 

ފެއްޓޭތޯ ބެލުން. އަދި ފޭދޫގެ ބަނދަރު ކުޑަެވގެން ޮއޑިދޯނިފަހަރު ބެހެއްޓުމަުށް ދަތިވެފައިާވތީ އެ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުެގ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2017ގަެއއް ލިބޭތޯ ބެލުން. މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް މަސައްކަތަުށް ފުރުޞަތެއް، ޖާ

 8އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި، ވޭުތވެދިޔަ  8އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފައެްއ ނުވޭ. މީގެތެެރއިން ޮގއިދޫައކީ މި ހިނގާ 

ގަނޑުމެންަނުށް ވަރަުށް ގިނައިން އިވެމުންދާ އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ެއްއެވސް ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ލިބިފަިއނުވާ ރަުށެއް. އަޅު 

އަަހރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި ޮބޑު ަމޝްރޫޢެއް ނުހިނގާ އެްއވެްސ ރަުށެއް ނޯންނާނެކަމުގެ ވާހަަކ.  3ވާހަކަައކީ މި ހިނގާ 

އަހަރު ވޭތުެވގެން މި ދަނީ ގޮއިދޫައުށް ބޮޑު އެއްވެސް މަޝްރޫޢެްއ ނުލިބި. މި އަހަރު ވެސް  8އެހެންނަމަވެސް، މި 

ހާސް ރުފިޔާ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ފޭދޫގެ ނަރުދަމާގެ  32ލައްކަ  6ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި ޮގއިދޫއަުްށ އޮތް އަދަދަކީ 

މައްސަލައަކީ ވަރަުށް އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަުށް ދިމާވެފަިއ ޮއތް މައްސަލަެއއް. ައޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް އިޝާރާތްކޮުްށ 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި އޮެވގެން އެ ަރުށުގެ ނަރުދަމާގެ ސަރވޭކޮުްށ  2016އަހަރާއި،  2015ދަންނަވާލި ފަދައިން 

ވަނަ އަހަރު އަމަލީ މަސައްކަތް ފެުށޭނެ ކަމަުށް ކުރަމުންދިޔަ އުއްމީދުތައް މިހާރު  2017ޑިަޒއިންގެ މަސައްކަތް ނިމި، 

. ބަޖެޓުން ވަނީ އުިނވެފަ. ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ފޭޫދގެ ނަރުދަމާއެްއ ނެތް 2017ވަނީ ފެނަުށް ެވގެންޮގއްސަ. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ މި ކަންކަމަުށް ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ނަމަވެްސ، 
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މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވާހަަކ ފަުށަމުން އިޝާރާތްކޮުށްލި ފަދައިން ކުރެވޭ މަސައްކަުތެގ 

އިން، މަޖިލީހުގެ ތެރެިއން ކުރެވޭ މަސަްއކަތުގެ ެތރެއިން ޙައްލުތަެކއް ލިބިގެްނދިއުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ތެރެ

އަޅުގަނޑުގެ ގާތުަގއި މިތާ މިހާރު އިންނަވާ އަޅުގަނޑުގެ ިއއްޒަތްތެރި އަޚް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރ. އަތޮޅު ދުވާަފރުގައި ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުން ވިދާޅުވެަފއި ވަީނ، ރާއްޖެއަުްށ  ހަސަން މުފީދު މީގެ ދެތިން ރެއެއް ކުރިން

މި ވަނީ ތަރައްީޤގެ ޚަރީފު؛ ާރއްޖެ މި ވަނީ ތަރައްީޤގެ ޚަރީފު މޫސުމަކުން ބަހާރު މޫސުމަކަުށް ބަދަލުވެފައި ކަމަުށް. އާދެ! 

ގޮސް އެީއ ގަސްަތުކގެ ފަތްތައް ފައިބަިއގެން، ޚަރީފު މޫސުމުގެ މުުށުތެރޭގައި ވެ، ފިނި މޫސުމުގެ ޝިކާރައަކަުްށވެ

ގަސްަތއް އަލުން ދިރި  އައުމުން އެ ފަހު ބަހާރު މޫސުން ތަކަކަުށްެވ، ހިކިކަާމއި ހުސްކަން ލިބިފައި އޮތުމަުށްހުސްތަނޑު

ސްކޮެޅްއެގ ފެުށިގެން ުދވަ ދުވަހަކުން ނޫން. ބަހާރު ޫމސުން ާއރޯކަމާއި ާތޒާކަން ލިބެނީ އެއް  ގަސްތަުކގަިއ ފަތްލައި، އެ

ނަލަ އެ ިސފަކޮުށްދެއްވި ައއިމި ނަލަ ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުގެ ިއއްޒަތްތެރި އަޚް ދަންނަވާލަން މިއަުޅގަނޑު ތެރޭގައި. އާދެ! 

ރު މޫސުމުގެ ތެރޭގައި ތާާޒކަމާއި ފެހިކަްނ ބަހާ ހުރި ގަސްތަކަުށް ވެސް މި ރަބީޢުގެ ދިރުމުގެ ތެރެއިން ތާޒާކަން ނުލިބި

ރާއްޖޭގެ ޖަްއުވގަިއ، ރާއްޭޖގެ  ،ކުރަމޭ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއްމީދުމަުށް އަުޅގަނުޑ އުލިބިގެންދާނެ ކަ

އަޑުތަެކއް މަުޑކޮުށްލާފައި، ޮއއްބައިލާފައި ޭއގެ ކުިރއަުށް، ެއ އަޑުތަުކގެ ކުިރއަުށް އަރާ  ހުރި ހުރިހާ ފަޒާަގއި ހިފާފައި

ޒީލަކަންމަތީގަިއ، އެ ޒީލަކަންމަތީަގއި ދެމިހުންނާނެ ކަމުަށް އަޅުގަނުޑ  ގަދަވެަފއިވާ ތަރައްީޤގެ އަޑު މިހާރުވެސް އެހަރަ

އުއްމީދުކުރަމޭ. އެކަުމގެ ފަިއދާ، އެކަުމގެ ސަބަބުން ލިެބންވީ ހެޔޮ ނަތީޖާތައް އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންނުަށް 

والس الم عليكم ރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ. ލިބެމުންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަމޭ. އަުޅގަނޑަުށް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަ

 .ورحمة هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް.

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީ

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުާރ  2017 .الم على اشرف االنبياء والمرسلينالة والس  الص  . العالمين ب  الحمد هلل ر`. 

ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ވާހަކަދަްއކާަލން ގަސްތުކުރަން. އަުޅގަނޑުެމންގެ؛ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް 

ން ބޭުނންވަނީ ބަޖެޓަކީ ރަްއޔިތުން ަވރަުށް ބޮޑަުށް އިންތިޒާުރކުރާ ޮފނި އުއްމީދުތަކަާކ ުގޅިފަިއވާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަ

ވަނަ އަހަރަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ  2017އެްއޗަކަުށް ބަޖެޓް ވާންޖެހެއޭ ރައްޔިތުންގެ ފާގަިތކަމަުށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، 

ނެސްދޭ ބަޖެޓެއްތޯ މިއީ ުސވާލުއުފެިދފައިވާ ކަމެއް. އަުޅގަނުޑ ބަޖެޓަކީ އެފަދަ ުއއްމީދުތަކެްއ ރައްޔިތުންނަުށް ގެ
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ަހފުތާ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަުޅގަނޑުމެންެގ  2ފާހަގަކޮުށްލާނަން، މީގެ 

ުށުގެ ނަރުދަމާއާއި ފެނުެގ ދާއިރާ، ހދ. މަކުނުދޫއަުށް ަވޑަިއގެން ވަޢުދުތަެކއް ެވަވޑަިއގެންފައި ވަނީ. ެއގޮތުން އެ ރަ

ނިޒާމު އެންމެ ކުީރަގއި ނަރުަދމާއާއި ފެުނގެ ނިޒާމު ާޤއިމުުކރެވޭ ރަުށްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ހިމަނުއްަވއިދެްއވާނެކަމުެގ ޚަބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2015ވަނަ ައހަރާއި  2014ދެއްަވއި ވަޢުދުެވވަަޑިއގެންފަިއވޭ. ހަމަ އެގޮތަުށް އެ ރަުށުގަިއ، މަކުނުދޫގައި 

ްކލާސްރޫމްގެ މަޝްރޫޢު؛ އެ ަމޝްރޫޢު ވެސް އަންނަ އަހަރު ނިންމަވައިދެްއވާނެ ކަމަުށް  10ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ 

ވަޢުދުެވވަަޑއިގެންަފވޭ. މީގެއިުތރުން މަސް މާރުކޭޓެއް ވެސް ހައްދަވައިދެްއވާނެ ކަމަުށް ަވޢުދުވެވަަޑިއގެންފަިއވޭ. އެީއ 

ހިތާމައަކީ މި ބަޖެޓް ަދއުލަތުން ހުުށަހެޅުއްިވއިރު މި ަކންކަމުގެ ވާހަކަ ހިމެނިފައެްއ ވަނަ އަހަރު. އެހެންނަމަވެސް،  2017

ނުވޭ. މަކުނުދޫއަުށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވެަވޑަިއގެންފަިއާވ ވަޢުދުތައް ހިމެނިފައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުން 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ވެަވޑަިއގެްނފައިވާ ވަޢުދުތައް. އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނާ ސުވާލުކުރޭ ކޮބައިތޯ އެ މަޝްރޫޢުަތއް. ަރއީސުލް

އުއްމީދުކުރަން މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީން މި ބަޖެޓް ދިރާސާކުރަްއވާއިުރަގއި މި ކަންަކން ހިމަނުއްވައިދެްއވާނެ ކަމަުށް 

ވުމަކީ މިއަދު އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ އުއްމީދުކުރަން. ެއއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ައގު ހިފެހެއްޓެ

ދެކޭގޮުތގައި ބަޖެޓް ކޮމިޓީ ެމޖޯރިޓީ އެ އޮންނަންނީ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ އަތްޕުޅުަގއި. އެހެންވީމާ، އެ 

ކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކުަރއްވާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުަރން. ދެން ހަމަ އެ ގޮތަުށް ީމގެއިތުރުން އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ަގއި ހިމެނޭ ކުމުންދޫއުަށް ބަލައިލާއިރު، ކުމުންދޫަގއި އެްނމެ ބޮޑަުށް ބޭނުންވެފައި ވަނީ އެންމެ ބޮޑަުށް ބޭނުންވެފައިާވ ދާއިރާ

އެއް ކަމަކީ، ަކއުންސިލުގެ ިއދާރާއަުށް ބަެއއް އިތުުރކުރުން. މިހާރު ވަރަުށް ދަތި ގޮަތކަުށް ަކއުންސިލު ހިންގަމުންދަނީ. ެއ 

ހިއްސާކޮުށްފައި ވާނީ އެލް.ޖީ.އޭއާ. އެލް.ޖީ.އޭއިން ވެސް ވިދާުޅެވފައި ވަނީ ކުމުންދޫއަުށް ވަރަުްށ  ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން

ބޭނުންތެރި، އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އެ ކަންތައް ިހމެނޭ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓް އައިއިރު އެ ކަންތަްއ 

ޖެޓް ކޮމިޓީން އެ ކަންތައް ހިމަނުއްވައިދެްއވަިއ، ކައުންސިލު އިމާރާތަުްށ ހިމެނިފައެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ބަ

ވަނަ އަހަރާިއ  2014ބައެއް އިތުރުކުރުން ހިމަނުއްަވއިދެްއވަިއ، ބަޖެޓް ދެްއވާނެ ަކމަުށް. ދެން ހަމަ އެގޮތަުށް ކުމުންދޫގައި 

ންނަމަވެސް، މި އަހަރު ބަޖެޓް އައިއިރު ެއ ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައި އެބަވޭ އާރު.އޯ.ޕްލާންެޓއް ޤާިއމުކުރުން. އެހެ 15

ކަންތަކެއް ނެތް. އެއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ކުރީ އަހަރުތަކުަގިއ ހިމެނިފައި ހުންނަ މުހިއްމު 

އަުޅގަނުޑ  ވަނަ އަހަރުގަ ބަޖެޓުގައި ނެތުން އެއީ ވަރަުށް ދެރަ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި 2017މަޝްރޫޢުތައް އަލަުށް މި އަންނަ 

ފާހަގަކުރަން. އެއީ ކުމުންދޫައކީ ވެސް ފެނުގެ ތަޣައްޔަރުަކން ވަރަުށް ބޮޑު ރަުށެއް. އެ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ވެރިކަމަުށް ވަަޑިއގެންނެިވއިރު ވެސް ވެފައި އޮތް ވަޢުދެއް ެއއީ ކުމުންދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން އެއް އަހަރުެގ 

ވެސް، އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަޖެޓުގަިއ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކގައި ިހމެނިފައެއް ނުވޭ. ައޅުގަނޑު ތެރޭ. އެހެންނަމަ

އުއްމީދުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވަޢުދުތަކަުށް ެވސް ހުރިހާ، ޚާއްޞަކޮުށް ރައީސުލްުޖމްހުރިއްޔާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީެގ 

ންކަން ިއތުރުކޮުށްދެއްވުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ އުއްމީެދއް. ދެން މެންބަރުން ވިސްނަވައި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް މި ކަ
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އަޅުގަނޑުމެން ދާއިާރގައި ހިެމނޭ ނޭކުރެންދޫއަުށް ބަލާއިރު، ނޭކުރެންދޫއަުށް މި ފަހަރު ހިމެނިފައި މި އޮތީ ހަމައެކަިނ 

ން. ނޫނީ، ސްޕޯޓްސް އެރީނާެއްއ ލަސްކަ ރުފިޔާ. އެއީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމުކުރު 5އަލަުށް ފަުށާ ކަމެއްގެ ގޮތުން 

ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ އެހާ ފައިސާއަކުން. ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ވެސް އެނގޭ. ދެން މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓުގަިއ 

މީހުންގެ ޖަލެއް ބިާނކުރުން. އެއީ ނޭކުރެންދޫގެ ަރއްޔިތުްނނަުށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަެކއް  300ހިމެނިފައި އޮތް ޖަލު. ެއއީ 

އަހަރު ތެރޭ ވެސް.  2ނަވަސްެވ، ވަރަުށް އުފާވެިރކަމެއްގެ ގޮުތގައި ބަަލއިގަްތ ކަމެއް ެއއީ. މި ވޭުތވެިދޔަ ތަ

އެހެންނަމަވެސް، މި އަހަރު ބަޖެޓް އަިއއިރު ެއ މަޝްރޫޢު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައެްއ ނެތް. ެއއީ ރަްއޔިތުން އުާފވާ ކަެމްއ 

ރޫޢުތައް ެގއްލިގެްނދިއުން ެއއީ އުފާވާ ކަމެއް ނޫްނ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުީރެގ ނޫން. ބަޖެޓުން އެގޮތަުށް ކުއްިލއަކަުށް މަޝް

ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢުމަރު ނަޞީރު ވަރަުށް ބޮޑު އުއްމީދުތަކެއް ދެއްވާފައި އޮތީ ނޭކުރެންދޫގެ ރައްޔިތުންނަުށް. އެއީ ޖަލުެގ 

. އެ ކަންތައްަތްއ ވަރަުށް އަވަހަުށް ފެުށޭނެ ވާހަކަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެހެމުންދާ ވާހަކައާއި، އެ ޖަލުގެ މަޝްރޫޢު

ފެުށި، ބިން ސާފުކުރެވި، ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވިަފއި އެންމެ ފަހުން އެ ޖަލު ބިނާކުރެވޭ ހިސާބަުށް ދާއިރު ބަޖެޓުން އެކަންތައް 

ފަދަ ކަންތައްތަކަުްށ ފެންނަންނެތުން މިއީ ގަބޫލުުކރަން ދަތި ކަންތައްަތއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އުއްމީދުުކރަން މި

ރިޢާޔަތްކޮުށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބައްލަާވއިރު ރަްއޔިތުންނަުށް ުއއްމީދު ލިއްބައިދެިނވި މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނުއްވާނެ ކަމަުްށ 

އުއްމީދުކުރަން. ދެން ައޅުަގނޑު ހަމަ ބަލައިލާނަން މި ބަޖެޓަުށް ޖުމުލަ ގޮތެއްަގިއ ބަލައިލާއިރު އަުޅގަނޑުމެން 

ހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރޭ. އެގޮުތން، ސިވިލް ސަރވިސް މުަވްއޒަފުންނަުށް ދޭ އޯވަރޓައިމާ ފާހަގަކޮުށްލަންޖެ

މި ކަންތައްތައް އުނިކުެރވިފައި ބަޖެޓުގައި ވާތީ އެކަން ެއއީ ަވރަުށް ސީރިއަސް ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. 

މުހިއްމު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ އަސްލު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ފަރަގުކުރުެމއް އެއީ ބަޖެޓު ހިމެނިގެން އަންނައިރު ވަރަުށް 

ނެތި، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ، އުފާވެރި ގޮތަކަުށް ދިރިުއޅެވޭނެ ަމގު ަތނަވަސްވެަފއި އޮތުން. ބަޖެޓުްނ 

ރވިސް ުމވަްއޒަފުންގެ އޯ.ޓީ ކަނޑާލެިވ، ހަމަ ފެންނަން އޮތުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އޯ.ޓީ؛ ސިވިލް ސަ

އެގޮތަުށް ަތކެތީގެ ައގު ބޮުޑވެ، މުސާރަތައް ބޮޑުނުވުްނ؛ މިކަުމގެ ސަބަބުން ވަރަުށް ނޭދެވޭ ަނތީޖާތަކެއް ނިކުމެދާނެ ކަމަުށް 

ުށް ނިކަމެތިވުމުަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އަދި ކުލިތައް ޮބޑުެވ، ކުލިތައް ވެސް އިންތިހާއަުށް ބޮޑުވަމުންދާއިރު ރަްއޔިުތން އިތުރަ

މަގުފަހިވެގެންދާ ކަންތައްތަެކްއ އެބަހުރޭ. އެގޮތުން، މި ަކންތައްތަކަކީ މިހާރަުށް ވުރެ ބޮޑަުށް ވިސްަނަވއި، ސިވިްލ 

ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަުށް ެވސް މިހާރަުށްވުރެ ރަނގަޅު މުސާރައެއް ލިބޭނެ ގޮެތއް ކަނަޑއެޅުން ެއއީ މުހިއްމު ކަމެްއ 

ފާހަގަކުަރން. ހަމަ އެގޮތަުށް ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު ަވޒީފާ އަދާކުރާ ބައެްއގެ ގޮުތގައި ވެސް ހަމަ  ކަމުގައި އަުޅގަނޑު

ހާހެއްހާ  25ތިބެންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ދެން މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ 

ކުޅަ އެއް ަބއި މި ޚަރަދުވަނީ ސަރުކާރުން އުފައްަދވާފަިއވާ މުވަްއޒަފުންނަުށް ލިބޭ ޖުމުލަ މުސާރައިގެ ގާްތގަނޑަކަުށް ދެ ަބއި

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަުށް. ސަރުާކރުން ހަ ސަތޭކަ ހަތްދިހައެއްހާ ސިޔާސީ މަޤާމު އުފައްަދވާަފއިާވއިރު ިސވިލް ސަރވިްސ 

ޔާސީ މަޤާމުތަކަުށް. މިއީ މުވަްއޒަފުންނަުށް ލިބޭ ޖުމުލަ މުސާރައިގެ ގާތްގަނަޑކަުށް ދެ ބައިކުޅަ ެއއް ބައި އެބަ ޚަރަދުވޭ ސި
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ވެސް ޚަރަދު ކުަޑކުރަން ބަާލއިރު އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަރުކާރުން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް މިީއ 

ރައްޔިތުންގެ ފަރަގު ކުަޑކޮުށް، ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަޖެހޭ، އުފާެވރި ދިރިއުޅުމެއް ލިއްބައިދިނުަމުށް ޓަކައި. ދެން ހަމަ ެއގޮތަުްށ 

ގަނޑު ކުރިންެވސް މި ފާހަގަކުރި ގޮތަުށް، ރަުށްރަުުށގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ދާއިާރގައި ަމކުނުދޫގައި ްސކޫލު އިމާރާތް، އަޅު

ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމުތަެކއް ިއމާރާތްކުރަންޖެހިފައި ވަނީ. ޖާގަ ވަރަުށް ދަތިވެފައި ވަނީ. އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވެސް 

ރާއަުށް. މަކުނުދޫއަުށް ވަަޑއިގެން ބެއްެލވި ހުރިހާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވަަޑއިގެންެނވި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއި

ކްލާސްރޫމުތަކެއް މި އަހަރު ބަޖެޓަުށް އައިއިުރ ހިމެނިފައެއް ނެތް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އެޑިުޔކޭޝަްނ 

ުށުގައި ދަތިވާ ކަންތައްަތއް ކޮުށްދެްއވުްނ މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާއަކީ ހަަމއެކަނި ރަުށްރަުށަުށް ޒިޔާރަތްކުުރމެއް ނޫން. ރަުށްރަ

ވެސް އެއީ އެ ކަމަނާގެ ޒިްނމާއެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވާއިރު 

ަވނަ އަހަރު ހިމެނިފައި އޮތް  2015ވަނަ އަހަާރއި  2014މަކުނުދޫގެ އިތުުރކުރަންޖެހޭ ްކލާސްރޫމުތައް، އަދި މި 

ލާސްރޫމުތައް އިތުރުކޮުށްެދްއވާނެ ކަމަުށް. އެއީ ަތއުލީމީ ދާއިރާއަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ވަރަުށް ޚާއްަޞ ކް

އިސްކަމެްއ ދޭންޖެހޭ ދާއިާރއެއް. ެއ ދާއިރާ ތަަރއްޤީުކރެވޭނީ ފުދޭވަެރއްެގ ބަޖެޓެްއ ޮއވެގެން. ހަމަ ެއގޮތަުށް 

ކޫލުތަކުން ެވސް ޝަކުވާ ލިބެމުން އެބަދޭ އެ ބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓު ކުަޑވީމަ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޔުނިވަރިސޓީތަކުންނާއި ސް

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީްނ އަޅުގަނޑާ ހަމަ ަބއްދަލުކޮުށް ވާހަކަދަްއކަވާަފއި އެ ބޭފުޅުްނ ދެންނެވި، އެ ބޭފުޅުންނުަށް 

އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން މިފަދަ ތަޢުލީމީ  ލިބިފައި އޮތް ބަޖެޓު ކުޑަވީމާ ވަރަުށް ދަތިވާނޭ މިއަންނަ އަަހރަުށް. އެހެންވީމާ،

މުއައްސަސާަތކަުށް، އަދި ބަެއްއ ސްކޫލުތަުކގެ ޕްރިންސިޕަލުްނ ވެސް އެބަހުރޭ އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކޮުށްފައި ބަޖެުޓ 

ބަޖެޓު ކޮމިޓީން މިދިޔަ އަހަރުތަކަުށް ވުރެ ކުަޑީވމާ އެ ބަޖެޓު ބޮޑުކޮުށްދެއްވުން އެދި. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން 

މި ކަންކަމަުށް ވެސް ރިޢާޔަތްުކރައްވާނެ ކަމަުށް. ދެން އަުޅގަނޑު ބަލައިލާނަން ބަޖެޓުަގއި ހިެމނިފައިވާ އެހެން ދާއިރާައކަުށް. 

މިލިައނަުށް ކުޑަކުެރވިފަ. އަުޅގަނުޑ  100އެއީ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ާދއިރާ. ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާއަުްށ ބަޖެޓު މި ވަނީ 

މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ވަރަުށް ބޮޑު ަޝކުާވއަކަުށް ވެަފއޭ އޮންނަނީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުނުކުރެވުން.  ދަންނަވާނީ

ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ދަުށުން ފިޔަވަޅުނޭޅުން. ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުންތަކެްއ އޮތުން، ޢަދުލުއިންޞާފު 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިުމކުރުމުގެ ދާއިާރއަުށް މިއަުްށވުެރ ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާއިާރއިން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ބޮޑު ބަޖެޓެއް ލިބެން އެބަޖެހޭ އެ ބޭފުޅުންެގ މުސްތަޤިއްލުަކމާއި، ެއ ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްަތއް އިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރަން. 

ތައްަތއް ޮބއްސުްނލާފައިވާ މިްނވަރަކީ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުްށ ހިތާމަކުރަން ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ާދއިރާެގ ކަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވަނީ ޙާކިމާ ވަލީ ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ކައިވެނިތަކަުށް ެވސް ވަލީ ދޭންވާނީ ސީދާ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނޭ. 

ނދުނު ހޭލާއިރު އެގޮތަުށް މި އަންނަނީ ސާކިޔުލަރތަކާ އެއްޗެހި. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ކަންބޮޑުވުން އެބަޮއތް މާދަމާ ހެ

ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވައިފާނެ މި ޤައުުމގެ ވަލިްއޔުލްއަމްރަކީ ވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަުށް ވެސް. ެއ 

ބޭފުޅުން ނިންމެވީމަ އެގޮތަުށް އެ ނިމެނީ. އެހާެވސް ބާރުގަދަ ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ސުޕްރީމް ޯކޓު މި އޮންނަނީ. އޮންަނއިރު، 
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ބާރު ވަިކވެފަިއވާ ރިޔާސީ ނިޒާމުަގއި މިހާރުަށް  3ނަންޖެހޭ މިހާރަުށް ވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެްއގައި މި އަޅުގަނޑުމެން ވިސް

ވުރެ ރަނަގޅު އުސޫލުަތކެއް ަބއްޓަންކުެރވެން. މިހާރަުށް ވުެރ ރަނގަޅު ނިޒާމުތަެކއް ާޤއިމުކުރެވެން. ކުެރވޭނެ ގޮތަކަުްށ 

މުހިްއމު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން. ދެން ހަމަ  ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި ވެސް ިހމެނެއްވުން މިއީ ވަރަުށް

އެގޮތަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުްށލާނީ ސަރުކާރުން އާސަންދަ މިހާރަުށް ވުރެ ކުޑަކުަރއްވާ ޮގތަުށް ނިންމަވާފައި އެބައޮްތ 

ަތކެއް ވެސް އެބަހުރޭ. އެީއ މިއަންނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރަްއާވއިރު. އާސަންދަ ކުޑަކުަރްއވާިއރު ވިސްނަވަންޖެހޭ ކަންތައް

ރައްޔިތުންނަުށް މިހާރު އާސަންދައިގެ ނިޒާމުން ވަރަުށް ގިނަ ފަިއދާތަކެއް ރައްޔިތުންނަުށް ކުރަމުންދަނީ. އެގޮތުން، އަުޅގަނުޑ 

ުށް އުއްމީދުކުރަން ާއސަންދަ ކުޑަުކރެވުނު ނަމަވެސް ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ބޭސްތައް ރަނގަޅު އަުގަގއި، ރަްއޔިތުންނަ

އާސަންދަިއގެ ދަުށުން ލިބެންޖެހޭ ބޭސްތައް ލިިބގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަދި ރައްޔިތުންނަުށް ދަތިނުވާނެ 

ގޮތަކަުށް އެކަންތައްަތއް ހަމަޖެހިގެންދިއުން ވެްސ ެއއީ ައުޅގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުރާ ކަެމްއ. ދެން ނިންމާލަމުން ވެސް 

ޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާަގއި ައޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރި ކަންތައްަތްއ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބައްލަވާނެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަ 

ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީުދކުރަމޭ. އަދި އެ ކަންަތއްތައް އިތުރުކޮުށްދެްއވާނެ ކަމަުށް ުއއްމީދުކުރަމޭ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން 

އުޅޭ ަރއްިޔތުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަުަށކަުށް ވެސް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާީސ މި އެދެނީ އަާސސީ ޙައްޤުަތކަުްށ. ރައްޔިތުްނގެ؛ ދިރި

ޙައްޤުތަކެްއ އެަބވޭ. އެހެންވީާމ، އެ ަޙއްޤުތަްއ ހޯދައިދެްއުވމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި އެެދނީ. ފެނާއި، ސާފު ބޯފެނާއި 

ލީމަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، ކައުންިސުލ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮުށްދެއްވުމަުށް. ހަމަ އެގޮތަުށް ސްކޫލު އިމާރާތްތައް، ތަޢު

އިދާރާތަކަުށް ބޭނުންވާ ެއކަުށޭނަ ބަޖެޓު ހަމަޖައްސައިދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް މި ެއދެމުންދަނީ. އެއީ ރައްޔިތުްނގެ 

ނެ ކަމަުށް. އެދުމަކީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ބަޖެޓު ކޮމިޓީން މި ކަންތައްތަކަުްށ ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަކަަތކަުށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވައި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަުށް، ހުރިހާ 

ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ހަމަހަމަަކމާއި އިންސާފު ލިބެނިވި ގޮތަަކުށް ބަޖެޓުގެ ކަންތައްަތއް ެއކުަލވައިަލއްވާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު 

 ދުކުރަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ. އުއްމީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަުށް. 

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަލިފުުށީ

. އަބަދުެވސް ރަްއޔިތުން އުއްމީދުކުރާނެ އެ ާދއިރާައކަުށް 2017ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު 

ތެިރ ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ވެސް އެ އިްއޒަތްަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހު، ކޯްއޗެއްތޯ ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފައި އޮތީ. ެއގޮތުން
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މެންބަރެއްގެ ދާއިރާއަުށް ކޯްއެޗއްތޯ ހިމެނޭނީ ރައްޔިތުންނަުށް އުފާފާގަތިކަން ގެނެސްދިނުަމުށް ޓަކައި އިންތިޒާުރކުރަމުން 

 ،މީހާ ނިކަމެތިވެމައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި ރައްޔިތު އަންނަ ވަގުެތއް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑަުށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަނީ 

ފަދަ ގޮތަކަުށް ކަންތައްަތއް ބަްއޓަންެވެގން އަިއސްފައި އޮތް ތަން.  ންޖަހަން ދާންޖެހޭވެރިންެގ ފައިބުޑަުްށ ސަލާ

އުފާފާގަތިކަން ފެންނާނެ ގޮތަަކުށް ނޫން އަޅުގަނަޑކަުށް މި ބަޖެޓުން މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި ފެނިގެން މި ދިޔައީކީ. ާޚއްަޞ 

، ން އިންތިޒާރުކުރާނެ ަބޖެޓުގައި އޮތީ ޯކްއޗެއްޯތއާއި ާދއިރާގެ ަރއްޔިތު އަލިފުުށީ، އަޮތޅުެގ ރަްއޔިތުން ގޮތެްއގަިއ ރ.

 ،ލަން ބޭނުންނީ ކޮން ވާަހކަެއއްތޯ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާގުޅޭގޮތުން މިތާނގައި ދައްކަ އަޅުގަނޑު ބަޖެޓާ

ރަުށްރަުށުގެ ކައުންސިލުތަކުން  ،ގޮތަކަުށް ދިމާވެފައި އޮތީ. އެހެން މި ދެންނެވީ އަތޮޅަުށް މިފަހަރު ބަޖެޓުގައި ވަރަުށް ދެރަ ރ.

އަތޮޅު ަކއުންސިލަުށް ބަޖެޓު ފޮނުވަން އަންގާަފއި އޮތް ތާރީަޚުށް ރަުށްރަުށުން ފޮނުވި. އެހެންނަމަވެސް، އެލް.ޖީ.ޭއއަުށް އަތޮުޅ 

 މަުށްކަ ވުރެ ފަހުން ކައުންސިލުން އެ ބަޖެޓު ފޮނުވުނީ ފިނޭންސަުށް ބަޖެޓުގައި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމަނަން އޮންނަ މުއްދަތަުށް

އަތޮޅުގެ ެއއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތް އެންމެ ރުަށެއް ފިޔަވައި ބަޖެޓުަގއި އެ ފޮނުވި ޕްރޮޕޯޒަލްތަކަުށް ބަލައި  ވީތީ ރ.

 އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ހުސް ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނުަށް  ޖެހިފައެއް. އެހެނެއް ނޫން. ރ.

ެއްއޗެހިތަކެއް ހިމެނިފައި  ެގ މަސައްކަތުން އެ ާދއިރާތަުކަގއިއެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވީހިނދު، ައޅުގަނޑު ފިަޔވަިއ؛

ފަހަރު ވެސް ދިމާވެގެން މި ދިޔައީ. އެހެން  ދާއިރާއަުށް ވަރަުށް ހިތްދަތި ގޮތަކަުށް މި ބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަިލފުުށީއެ

ަލއްަކއެއްހާ ރުފިޔާ އެކަނި އާ  7ރަުށެއްގެ ކުނިގޮނޑަުށް  މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ވެސް ދެ  ،މި ދަންނަވަންޖެހުނީ

ޕޯޒަލެްއ އަހަރު ވެސް ހަމަ އެފަދަ ގޮތަކަުށް މި ދިމާވީ. ރަުށްރަުށުން ފޮނުވި އެްއވެސް ޕްރޮ މި ،ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ޮއވެފައި 

ގޮސް ނުހިމެނި އޮތީ. ދާންވީ ަވގުތަުށް ކޮންމެެވސް އެއް ހިސާބެްއގެ އިހުމާލުން ނު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ހަމައަުށް

. ހަމަ އެގޮތަުްށ އެލް.ޖީ.ޭއެގ ސްޓަރަުށް ސިޓީައކުން ދަންނަާވފަމިކަމަުށް ޙައްލެްއ ފެނޭތޯ އަުޅގަނޑު ވާނީ ފިނޭންސް މިނި 

ިވލިމާލެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ،. އަދި ބަޖެޓު ދިރާސާުކރައްވާ ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރުުށް ެވސް ސިޓީައކުން ަދންނަވާފަރައީސަ

މިކަމުަގއި ، މާވެފައި އޮތް ާވހަކަ. އެހެންވީމާނިހާނަުށް ވެސް އަުޅަގނޑު ވާނީ ސިޓީައކުން ދަންނަާވފައި މިހެން ދި މެންބަރު

ންނުަށް މެންބަރު 24ބަޖެޓު ދިރާސާކުރައްވާ ޮކމިޓީގެ  ފޯރުކޮުށްދެްއވުމަުށް. ހަމައެއާެއކު އެ ސިީޓގެ ޮކޕީ އެހީތެރިކަން

ުޅގަނޑު މި އުއްމީުދކުރަނީ އެ ދާއިރާތަކުން ފޮުނާވފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައް މި އަ، ެހންވީމާ. އެއަޅުގަނޑު ވާނީ ފޮުނވާފަ

ހުރި ވުޒާާރެއްއގެ އިހުމާލުން އެކަން ވެފައި ސަރުކާުރގެ ކޮންމެވެްސ އެކަމާ ގުޅުން ބަޖެޓު ތެރޭގަިއ ކޮންމެވެްސ ޮގތަކުން

އަޅުގަނޑަުށް މި ފެންނަނީ  .ނުން ހިމަނައިދެހެރޭއެންމެ ކުޑަމި އޮތީތީ އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނނަުށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު

ފާހަގަކުރައްވާ ފަދައިްނ  ކަމަކަުށް އޮތީ އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެބަލައިލާއިރު އަލިފުުށީގައި އާ  ޓަުށްއަލިފުުށް

ުކގެ ތެރެއިން ރި އެއްޗެހިތަބާވަތުގެ ކަމަކަުށް ރެންޑަމްކޮުށް އަތޮޅުތަކަުށް ބެހިފައި ހު މި .ކޯޓެއްފުޓްސަލް ދަނޑެއް ނޫނީ ބަުށި

ކަންތަްއ  ުކޑަކުޑަ މިންވަރެއް. ދެން ހިނގަމުންދާ ަކންތައްތައް އެބަދޭ ކުިރއަުށް. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެ ކަނޑައެޅިަފއި އޮތް

އަހަރު ތަކުރާރުކޮުްށ  2އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ރަނގަޅަުށް ގޮސް ނިންމައިެލޭވނެ ކަމަުށް. އަލިފުުށީ ދާއިރާިއން 
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ޚާއްޞަކޮުށް ައލިފުުށީގެ މަގު ބައްތިތައް އަަލުށް ހެދުނު މަގުތަކުަގއި ކަނު އަނދިރީގައި ތިބެންޖެހޭތީ އެ ންދިޔަ، އެދެމު

 ފަހަރު ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކުރީ ،ފަހަރު ވެސް ވުްނ އެދި ޕްރޮޕޯޒަލްަތއް ފޮނުވި މި ބައްތިތައް ހެދޭނެ ގޮެތއް

އެްއކޮުށް އޮންނަ  އަލިފުުށްޓާ އިުތރުން އެ އަތޮޅު ެއއް ފަޅުތެރޭ . އަދި ޭއގެ ވެފަފަހަރު ވެސް ވަނީ އެ ހިމެނޭނެ ގޮތް ނު

ޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަުްށ ން އަންނަ ރަުށެއް ފެުށުނިއްސުރެ. އެހެންނަމަވެސް، ރިސޯއެއްތިްނގިލި އެއީ ކައުންސިލުން ބޭނުންކުރަމު

ަރއްޔިތުންނަުށް ެއއްވެްސ ލާބަެއއް މަންފާއެްއ ޓަކައި ވަިކ ބަޔަކަުށް އެ ރަުްށ ދޫކޮުށްފައި އޮންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެ 

ނުކޮުށް. ަކއުންސިލުން ވަރަުށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުޭރ ަކއުްނސިލުގެ ބެލުމުެގ ދަުށަުށް ސިާނޢީ މަސައްކަތް ހިންާގ ރަުށެްއގެ 

 ،އްކަްތކުރާއެއްތިްނގިލި އަނބުރާ ައލުން ކައުންސިލަުށް ލިބޭތޯ. ެއއީ ަވޑާމުެގ މަސަ ަގއި އެ ރަުށް ހެދުމަުށް ަޓކައިގޮތު

ވެފައި މުޅި ރަުށް ވަުަށިއގެން ހަރުގެތައް އެޅިފައި ހުރުުމގެ ަސބަބުން އާއްމު ަރއްޔިތުންނަުށް  ފައިބަރު މަސައްކަްތކުރާ ރަުށަަކުށް

. އެހެންވެގެްނ ެއ މަސަްއކަތް ްއަކތްކުރާތީ. ރަުށް އޮތީ ފުރިފަހެޔޮވަރު ވަރަކަުްށ ދަތިކަން ާއދޭ ރަުށުތެރޭގަިއ ެއ މަސަ

އެކަންަތްއ ، ަކއުންސިލަުށް ހޯދަން. އެހެންވީމާ ކައި ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ އެއްތިްނގިލިކުރުމަުށް ޓަ

ދެްއަވއި ެއކަްނ އެކަމަުްށ އެއްބާރުލުން، ގުޅޭ ުވޒާރާތަކުަގއި ދަންނަވަން ގަނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް އެކަމާވޭތޯ ައޅު

ެއ ރަުށުަގއި ޒަމާނުްއސުރެ ހިނގަމުން އައި ތަމްރީނުދޭ ސެންޓަެރއް  ؛ޓީ.ސީ ކޮުށްދެއްވުމަުށް. ހަމަެއާއއިެއކު އާރު.ަވއި.ވީ.

ުށް އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަމުން ައއި ންގަމުން ައއިސް ޑިޕްލޮމާ ކޯހާ ހަމައަތަނުގައި އެްޑވާންސް ކޯސްތައް ހި ހުރި. އެ

ގައި ތަން ބޭކާުރ ގޮެތއް  ނުން ނުހިިފ އެއެދެވޭ ބޭ ،ތަނެއް ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މަޑުމަޑުން އެތަން ީވރާނާވެ

ައޅުވާ ހިސާބަުށް އެދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރުން ބަންދުކުރާ ދަރަޖައަުށް، ތަޅު

ީކ ތަނަ ެއ ވަޒީފާތަކަުށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަުށް ޓަކައި އެ، ަވޒީފާ އުފައްަދން ވަޢުދުވެފަ. އެހެންވީމާ 94000ވަނީ 

އެތަނުގެ ބޭނުން ިހއްޕަަވއިގެްނ ، ރީ އަހަރު ވެސް ވާނީ ދަންނަވާފަ. އެހެންވީމާބޭނުންތެރި ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ކު

އަތޮޅު ވާދޫ.  ެއއްކޮުށް އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލަން ރ.ދު ފުއްެދވުމަުށް ވެްސ މަސައްކަތްކޮުށްެދއްވަހަރޭ. ަހމައެއާއެ ވަޢު

އް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި ހިމެނުމަުށް ވަރަުށް ގިނަ ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރި ރަުށެއް. ވާދޫއަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓުތަ

ހެއްހާ ރުފިޔާ ެއކަނި. ހާ 37އޮތީ ރިޓެްނޝަން ފައިސާގެ ގޮުތގައި އޮތް  އަހަރު ވެސް މި އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަުށަުށް މި

 ،އެ ރުަށު ރައްޔިތުން އެދިފައި ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ފޮނުވި އެ ރަުށު ރައްޔިތުންނަުށް ޙައްޤުވާ މިންވަރެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއއީ

ރުދަމާގެ ވާހަކަ އޮތް. ގިާރ މިސްކިތެއްގެ ވާަހކަ އޮތް. ނައި ޖަހާފައި ހުރި އަޅުގަނޑަުށް އެނޭގ. ވެސް ލިސްޓުގަ  ހަމަގައިމު

ގެ ވަޙީުދގެ ސަުރކާރުަގއި އްަދކީ ރަުށް ގިރުުމގެ ސަބަބުން ުކރީން އެިދފައި އޮތް. މި ގިރާ ސަރަހަމާޔަތްކުރަސަރަހައްދު ހި

ތަނަުށް ވަޙީދު ަވޑަިއގެން ބައްަލވާފައި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނުއްވައިދޭނަމޭ ވިދާުޅވެފަިއ އޮތް ތަނެއް. އަދި އޭުރެގ  ވެސް އެ

އޭުރގެ އެ އަތޮޅު ަކއުންސިލުގެ ރަީއސް މިހާރު އަޅުގަނުޑގެ އަޚް ިއއްޒަތްތެރި  ސްޓަރު ވެސް އެތަނަުށް ަވޑަިއގެން،މިނި

ދެއްވުމަުށް އެހީތެިރވެދެްއާވނެ ކަމަުށް ވިދާުޅވެފައި އޮތް ިއގެން އެކަުމގަިއ ެއއްބާުރލުންރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވެސް ވަޑަ މެންބަ

ެއކު ެގ ބަޖެޓުގައި ެއވެސް ހިމެނިފައިނެތްަކން އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިިއން އެްއވެސް އަހަރެއް
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ލަުްށ އިތުރުކުެރވުނު ބަިއގެ ވަުށާ ން ފޮނުވާފައިޭވ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަާކއި، ދަނުޑގެ އައިތުރުން ާވދޫ. ޭއގެ ފާހަގަކުރަން

މާރާތެްއ އެޅުމަުށް ވެސް. ެގ ފެންސް ޖެހުމާއި، ލައިބްރަީރ އިފާރާއި، ިޞއްޙީ މަރުަކޒުެގ ވަުށާ ފާާރއި، ދަނޑު

އިާސކޮޅެްއ ެއ ރަުށަުށް އޮތުމަީކ ެއ ރަުށުެގ އެހެންނަމަވެސް، ިމއިން ެއްއެވސް ކަމެްއ ނުކުެރވި ހަމައެކަިނ ރިޓެންޝަން ފަ

 ޅުަގނޑު އެދެނީ މި ކަންތައްތަކާކަމެއް ނޫން. އަ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނާނެ ކަެމއް ނޫން. އެއީ އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ

ދިމާިވ  އެ ދާއިާރއަުށް އެ ،ދޭތެރޭގައި އިތުރަުށް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަްއވައި ކޮމިޓީން ވިްސނަވައި އެ ރަުށަުށް އެ ދިމާވި 

ކޮުށްދެްއވުން. ދެން އަޅުގަނޑު ދެން އޮންނަ ރަސްގަތީމަުށް ބަލައިލާއިރު، ެއ ރަުށުގައި ޖެޓީެއއް ހެދުމުގެ ގޮތްތައް ޙައްލު 

މަސައްކަތް މި ފަހަރު އެބައޮތް. އެއީ ދެން ައޅުގަނޑު އުފާުކރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ވެސް އެީއ 

ހަރަކު އެދެމުން އަންނަ ކަމެއް. އެްއވެސް އަހަަރކު އެކަން އަދި ވާ ގޮެތއް ނުވޭ. މި އަހަރުގެ ތަކުރާރުކޮުށް ހުރިހާ އަ

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އޮެވ، ކޮންޓްރެކްޓުކުރާ ހިސާބަުށް،  2015ބަޖެޓަކު ވެސް ނެތް. އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒެއް 

އުނިކުރެވި، އަދި މި ައހަރުގެ ބަޖެޓަކު ވެސް ނެތް.  ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުން 2016އިޢުލާންކުރެވޭ ހިސާބަުށް ދިޔަ ފަހުން 

އެހެންވީމާ، މިީއކީ އަުޅގަނަޑުށް އެ ރަުށުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެދެވޭ މިންވަރު ކަަމކަުށް ގަޫބލެއް ނުކުރެވޭ. ހަމަެއއާެއކު، 

އިދާރާެއއް އެ ރަުުށގަިއ  ކައުންސިލު އިދާރާ ެއ ދަނީ ިއމާރާތެއް ކުްއޔަުށް ހިފަިއގެން ިހންގަމުން. އެހެންވީމާ، ަކއުންސިލު

އިމާރާތްކުރެވޭނެ ގޮތް ވުމަކީ ެވސް އެ ރަުުށގެ ަރއްޔިތުން، ައދި އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަުށް ޮބޑަުށް އެދޭ ކަމެއް ކަމަުށް ވާީތ 

ހަމަ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރައްވާ ޭބފުޅުން އެކަމުަގއި ވިސްނަވާެނ ކަމަުށް؛ ވިސްަނއިދެްއވުމަުށް އެދި އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން. 

ތީ އަނގޮޅިތީމު. އަނގޮޅިތީމަުށް ބަލައިލާއިރު ވެްސ މި ފަހަރު ނެތް އެއްވެްސ ކަމެއް. ހަމަ ރިޓެންޝަން ދެން އޮ

ފައިސާކޮެޅއް ެއކަނި އާ ކަެމްއގެ ގޮުތގައި އޮތީ. އެ ރަުށު ރައްޔިތުން ެވސް ޕްރޮޕޯޒަލެއް ޮފނުވި ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަުށް 

އާއެކު، ފުްޓސަލް ދަނޑެއް ޤާއިމުކުެރވޭތޯ އެ ރަުށުގެ ރައްޔިތުން ވަީނ ސެންޓަެރއް ޤާއިމުޮކުށްދިނުމަުށް. ހަމައެ-އެދި. އީ

އަހަރު  2ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިފައި އުނިކުރެވުނު ތަެނއް. އަދި މިދިޔަ  2015އެދިފަ. އެ ރަުުށގެ ބަނދަރަކީ 

ންވަރު ސަރުކާރުން އެކަމާ ވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ރަުށުެގ ރައްޔިތުންނަުށް ޙައްޤުވާ މި

އިސްކަންދެްއަވއިގެން އެކަމަުްށ ވިސްނަަވިއގެން ކޮުށްދެްއވުަމކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ޮބޑަުށް އެދޭ ކަމެްއ. އަުޅގަނޑު 

 ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަލިފުުށީ ދާއިރާައކީ ވަރަުށް ނިކަމެތިކޮުށް ކަންތައްތައް ދިމާވަމުން އަންނަ ދާއިރާެއއް. އަުޅގަނޑު ކުރިން 

ފާހަގަކުރިހެން އިދިކޮުޅ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނުޑ ެއކަނި ހުރީތީ ސަރުކާރުން އެ ަތން ހަނދާންނައްތާލުމަކީ އެީއ 

ކޮުށްގެްނވާނެ ކަމެއް ކަމަކަުށް ައޅުގަނޑު ނުދެކެން. ސަރުކާރު މެންބަރަކަުށް ނުވިޔަސް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިޔަސް އަިދ 

ރުން ކަމުގަިއ ިވޔަސް ުހވާޮކުށްގެން ެއ ހުންނަވަނީ ރަްއިޔތު އެންމެންނަުށް އެްއވަރަކަުްށ ސަރުކާރުގެ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީ 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމުަށް. ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދިނީމާ ނުދޭ ވާހަކަ ދައްކަާވއިރު، އެ ބަޖެޓުގައި ެއއްެޗއް ހިމެނިފައި އޮވެއްޖެްއޔާ 

ތަަކުށްތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަގަިއމު ވެސް އަލިފުުށީ ދާއިރާއަުށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާނެ އެ ބަޖެޓަުށް ވޯޓުދެވޭނީ ކޮންގޮ

އަހަރު ތެރެއަކު އަުޅގަނޑުމެން އުފަލުން ބަޖެޓަުށް ވޯޓުދޭވަރުގެ ކަެމއް ހިމެނިފައެއް ނެތް. އެފަދަ  3އަހަރު،  2މިދިޔަ 
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ފާހަގަކުރި ގޮތަުށް އަުޅގަނޑަުްށ ކަންތައްތައް ހުރި ނަމަ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ވޯޓު ވެސް ލިޭބނެ. ދެން ކުރިން އަޅުގަނޑު 

ފެންނަނީ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުވެިތކަން. މުއްސަނދިްނގެ ގާތަުށް، ނޫނީ ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި ވުޒާރާަތކަުށް ދޮރުތަުކގަިއ 

، ޓަކިޖަހައިގެން ސަލާންޖަހައިެގން އާދޭސްކުރަން ކަންކަމުގަިއ ދާންޖެހޭނެ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ

 124.5އެގޮތަުށް ކާބޯތަކެތިން  ތަން. ހަމަ މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަނޑާލި 361.6ވަނަ އަހަުރގެ ސަބްިސޑީ ކަރަންޓުން  2016

ތަން. އޭރު އެއްެވސް މެންބަރަކު އެ ވާހަަކއެއް މިތާކު ނުދައްކަވާ. އެހެންނަމަވެސް،  މިލިޔަން މިދިޔަ އަހަރު ކަނޑާލި

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިތާނގައި އެ  ރަންުޓގެ ައގު ބޮޑުވީމާ ކަ، ކުއްލިައކަުށް ކާުޑގެ ައގު ބޮުޑވެ

އުޅެނީ  ދަންނަވަން މިއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިހާރު ވާނެ ގޮެތއް ނޫނޭ. . އެއީ ވެކަން ެވގެންވާހަކަ ދަްއަކވަމުން ގެންދެވި

ގޮތުަށް  ނގަޅަުށް. ރައްޔިތުންނަުށް ނިކަމެތިކަން އަންނާނެއޭަގއި އޮތީ ކޯއްެޗއްޯތ ރަ ޖެޓަުށް ވޯޓުދެއްާވއިރު ބައްލަވަހަރޭބަ

ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދްއވާއިރު ވޯޓުެދއްުވން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ައޅުގަނުޑ  ހުރި ކަންތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާފައި ެއގޮތް އެހެން ނުވާނެ 

ތަން.  ކުަޑެވގެން އަންނަ މިިލޔަން 523އެދޭ ވާހަކަ. ހަމައެާއއެުކ، ައުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ މިފަހަރު އާސަންދައިން 

މިހާރު ބަޖެޓަުށް ވޯޓުދެއްވާއިުރ އެ ނުވެދާނެ ބޮޑު އެްއޗަކަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ރައްޔިތުްނނަުށް ބޭސްފަރުވާ އެކަުށީގެްނާވ 

 ދެްއވާފައި ފަހުން  ގޮތެްއގައި އާސަންދައިން ނުކުެރވެން ފެުށީމަ ދެން އަޅުގަނޑުެމންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ވޯޓު

 ކަންެދއްކީމާ އެ ެއ ދާއިާރގެ ރަްއޔިުތ މެންބަރު ކައިރީ ިކޔަން ފެުށީމާ އެ ވާހަކަ ،ރަްއޔިތުން އައިސް  އެހެންވެގެންުނވާނޭ

ެއގޮތަުްށ  މާ ރީއްެޗއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، މިހާރު އެކަމާ ވިސްަނވަންވީ. އެއާ ދޭތެޭރގަިއ ގޮެތއް ހޯއްދަވަންވީ. ހަމަ

ތަން.  މިލިޔަން ރުފިޔާ ިމފަހަރު ކުޑަެވގެންދިޔަ 100ލަރޝިޕްތައް ިކަޔވާކުދިްނނަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ސްކޮ

ގޮތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މީހުންނަުށް  ވާ ކު ނޫން. މިހެން މިކަން ކުރީމާއަޅުގަނޑުމެން ތިބެންވީ ނޭނގުމެްއގެ ތެރެއަ

ކަެމއް  ގޮތަުށް ބަންދުުކރުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ހަނިވާ ވަޒީފާތައް ދޭން މަޖުބޫރުވަނީ. ކިަޔވާކުދިންނަުށް ކިެޔވުމުގެ ުފރުޞަތު

ފަދަ ތަންތަނުން ރާއްޖެ ވަކިުވމާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތްތަކުން  ފެންނަނީ މިހާރުވެސް ކޮމަންވެލްތުނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

މާއި އެ މަންޒަރު. ރިކަލިބެން އޮންނަ ސްކޮލަރޝިޕްތައް ވެސް އެތައް ެއްއޗެއް ހުއްޓިގެން ހިނަގއިދާނެކަމުގެ ބިރުވެ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ތަމްރީނަުށް އޮންނަ ބައިްނ  100އަނެްއކާ ބަެޖޓުން  ،މިފަދަ ގޮތަކަުށް ކަން އޮްތއިރު، އެހެންވީމާ

ކަމެއް ނޫން.  ިކޔަވާ ނިިމގެން ނިުކންނަ ކުދިންނަުށް އޭގެ އުފާެވރިކަން ލިބޭނެއެއީ ިދވެހި ރަްއޔިތުން، އުނިކުރުމަކީ 

 261ފަހު އަނެއްކާ މާޭލގަިއ ދުއްާވ އުޅަނދުފަހަރުން  މުޅި މާލެ ޮތއްޖެއްުސމަުށް ،ނޑު ފާހަަގކުރަންހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

ނަ ނިކަމެތިކަން. އެހެންވީމާ، އަންާއއްމު ރައްޔިތުްނގެ ޖީބަުށް  ގައި އޮތީމާ ެއ ލިބެނީ ހަމަމިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގަން ބަޖެޓު 

ބޫލުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ނަގަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ގަ ން ފީއުޅަނދުފަހަރު ؛އެއަުްށވުރެ ރަނގަޅު ގޮަތކަުށް

ން ފީ ނެގީމާ ރައްޔިތުންނަުށް ނިކަމެތިކަން މުޅި މާލެ ތޮއްޖައްސާފައި ެއއިނަގަންޖެހޭނީ އެކަުށީގެންވާ މިންވަރަކަުށް. 

 ުޑކުރިޔަސް. އޭރަުށް ހަމަގައިމު ޓީ ބޮކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ިޑއު އަންނާނީ. އުޅަނދުފަހަރުން އެއަުށްވުރެ ރަނގަުޅވާނެ

އް ހިންޭގވަރަުށް އާމްދަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެްކޓުތަ ވެސް އެ މަްއސަލަ ދިމަލެއް ުނވާނެ. އަޅުގަނޑު ވެސް އެދެނީ
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ގޭގޭ ދޮރުދޮުށަުށް ގޮސް ވެރިންގެ ާގތަުށް ގޮސް ސަލާންޖަހަންޖެހޭ  ،ވެސް ހޯދެން. އެހެންނަމަވެސް، ނިކަމެތިމީހާ ނިކަމެތިވެ

 3ންސީގެ ގޮތުަގއި ބޭރުމީހުންގެ އަތުން %މައެާއއެުކ، ރެމިޓެފަދަ ގޮތަކަުށް ނޫން އެކަން ބަްއޓަންވެފައި އޮންނަންވާނީ. ހަ

ދަނީ.  އެ  ސާސް ަރްއޔިތުން ކުރަމުންކަެމްއ. މިހާރު އޭެގ އިހު ބޮުޑވާ ނެގުމަކީ ވެސް ހަމަ ރަްއޔިތުމީހާގެ ޖީބަުށް ބާރު

 3އެ މީހުންގެ ޖީބުން ދާ %، 3މީސްމީހުންގެ މުވައްޒަުފންނަުށް ޖީބުން ދާ % ގޭޭގަގއި ގެންުގޅޭ މީސްމީހުން އެ

މީހާއަކަުށް ނޫން ޭއަގއި  މުސާރައިގެ ގޮުތގަިއ ބޮޑުކޮުށްޭދންޖެހުނީމާ ހަމަ ރައްޔިތުމީހާއަުށް އެ ނިކަމެތިކަން އަންނަނީ. ބޭރު

އުޅެނީ ރައްޔިތުމީހާއަުށް  ގަނޑު ދަންނަވަްނ މިޖެހެނީކީ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ބޮޑު ހިތްދަތިކަން އިހްސާސްކުރަން މި އެންމެ

ކަމެއް ނޫން.  ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުން ވެސް އުފާވާނެ ފާވާ ޖެޓް އަުއމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް އުގޮތަުށް ބަ ނިކަމެތިވާ

ބަރު ވެްސ ދޭތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިސްަނން. ދެންމެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން އެހެންވީމާ، އެކަމާ

ުމތަކަުށް ދުއިަސއްތަ މިލިޔަނަުށް މަޤާމުތައް ހުރި ވާހަކަ. އެ މަޤާ ސަތޭަކ ހަތްދިހައެއްހާ ސިޔާސީ  ހަ ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

 ،ވުރެ ގިނަ ަފއިސާ އެބަ ހޭދަވޭ. އެފަދަ ތަންތަނުން ުކޑަުކރަންވީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ުކރީގެ ސަރުކާުރަގއި ފެނުނު

 200ލިޔަނަުށް ވުރެ ުކޑަ އަދަެދްއ ހޭދަވީ އޭރު މުސާރައަުށް. ެއހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި  99މުތަކަުށް ސިޔާސީ މަޤާ

ކަމެއް ޫނން. އެ ަބއިތަކުން އުނިކޮުށް ަރއްޔިތުމީހާގެ ޖީބަުށް ުލއިވާެނ  ބޫުލކުރެވޭނެގަމިލިޔަނަުށް ވުރެ މަތީަގއި ހުރީމަ އެއީ 

މެ. ދެން  ެވސް ގޮތް ގޮތް. ާވންވާނެ ވިސްނަވަްނވާނެ އްޔާވެސް ސަރުކާެރއްަގއި ވެއްޖެ ގޮތްތަކަުށް ިވސްނުން އެއީ އަަބދު

ކަމެއް ނުވޭ.  ކަމެއް. އަުޅވެތިވުްނ ނޫން އެހެން އަޅުގަނޑަކަުށް ނޭނގެ ކަންތަްއތައް މިހެން ހުރީމާ މިއަުށް ކިޔަންވީ ކީކޭ

ގޮތަކީ. ދެން ޖެހޭނީ  ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ޖެހެނީ ނިކަމެތިމީހާ ނިކަމެތިވާން. އެއީެއއް ނޫން އެކަން ވާންވާ

ފާތުމައެްއގެ ފައުްނޑޭޝަނެްއގެ ޮދރުގައި ގޮސް ޓަކިޖަހަިއގެން  ،ކާސިމެއް  ،ިއބްރާހީމެއް ،ކޮންމެވެސް މުޙައްމަދެއް 

ހަަދން. އެހެން ެއކަން ކުރަން ުކރުވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކޮުށްދެްއާވުށޭ ކިަޔއި ސަލާންޖަހައި  އަޅުގަނޑަުށް މިކަން

ނުމަުށް ޓަކައި އަބަުދވެސް ރަްއޔިތުން ނިކަމެތިކޮުށްފައި ބޭތިއްބުން. ެއއީކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. ސަބަބަކީ ސިޔާސީ ބޭ

އުފަލުަގިއ  ،ގުޅޭ އެކަުީށގެންވާ އާމްދަނީއެއް ލިބި މަސައްކަތުން ކުރާ މަސައްކަތާ ރައްޔިތުންނަުށް ޖެހޭނެ އެ މީހުންގެ ހަލާލު

އެ މީހުންނުަށް މަގުތައް ފަހިކޮުށްދޭން. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭގެ އަނެްއކޮޅަުްށ  އުޅެވޭނެ ބަެއްއގެ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުން ބިނާކޮުށް

ވަރަކަުްށ  ސަލާންޖައްސަވަން ހެދިފައި ޮއތް ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑަުށް މީތި ސިފަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކޮންމެެވސް

ތަކާ ދޭތެޭރގައި ެވސް. އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް މީގައި އަޅުގަނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން މި ބަޖެޓުގައި ހުރި މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުން

 ވަނަ އަހަރު... 2017މި ފާހަގަކޮުށްފައި ހުރި ކަންތަްއތަކަުށް ބަލާއިރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުނަދޫ އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ލީ ސަލީމަުށް.ޢަ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

ހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމު ޖެ ވެސް މި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަލާންޖަހަންޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި `. 

އި ވީރާނާވެ ހަލާުކވަމުންދިޔަ އަދި ަޤއުމުގަ  ވެރިކަމެއް ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި، ަރއްޔިތުންނަުށް ހެޮޔގޮތުަގއި ހިންގައި،

އަހަރެއްހާ ދުަވހުގެ ދިގު މުއްދަތެއް ލިބި،  3ދިނުމުަށް ޓަކައި ޅުކޮުށް ަރއްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކަންތައްތައް ރަނގަ 

ވީރާާނެވގެންގޮްސ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަުްށ ޤައުމުގެ މިލްިކއްޔާތުަތްއ  ،ކަންތައްތަެކއް ބޮްއސުންލައި ކަންކަމެއް ނުކުެރވި 

ކެއް ހިންގި ޕާޓީައކުން ެވރިކަންކޮުށްފައި އޮތީމަ. އެ ވެިރކަމުގެ ތެޭރގައި ހަމަ ތިއްެބވި، މިކަހަލަ އެތައް ޖަރީމާތަ ،ވި ވިްއކާލެ

އެ ޕާޓީ ދިފާޢުކުަރއްާވ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ނިކުމެވަަޑއިގެްނ މި ވާަހކަތައް ދެއްކެވީާމ، ަރއްޔިތުންނަުްށ 

ައނާރާކަމުގައި ިވޔަސް، އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު؛ ދެއްކެވީމަ ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރަްއވާނެ. ހެޔޮއެދިގެން ދެއްެކވީމާ ެއއީ 

މިއަދު މި ތަނުގައި ވަރަުށް ރީިތކޮުށް ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ އެިދގެން ބަޖެޓު އައި ވަގުތު ވާހަަކދައްކަވާަފއި ދެން މި ހޯލުން 

ޅޭ ބައެއްގެ ފަހަތަުށް އަރައި، ނޫނިއްޔާ ދިވެހި ޤައުމުަގއި އޮތް ނިކުމެވަަޑއިގެން ދިވެހި ޤަުއމު ހަލާކުކޮުށްލަން އު

އެުކވެރިކަމާއި ެއއްަބއިވަންތަަކމާއި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަ؛ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މި ހޯދާ ޓުއަރިޒަމް 

ންކަމުގެ މައްޗަުށް. ހަމަޖެހުމުގެ ބިނާވެފައި މި އޮތީ އަމާންކަމާއި، ޞުލްޙަކަމާިއ، އަޅުގަނުޑމެންގެ ރީތި ވެއްޓާ މި ކަ

މައްޗަުށް. އެހެންވީމާ، އެކަން ފުނޑޭނެހާ ގޮތަުށް މި ޤައުމުަގއި ޖަރީމާ ހިންގާ ބަެއއްެގ ފަހަތަުށް އަރައި، ނޫިނއްޔާ ިމ 

 ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮުށް މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދާއި ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބެން އަންނަ އާމްދަނީ ހުއްޓުވޭނެ ބަެއއްގެ ފަހަތަުށް

އަރައި މަސަްއކަތްކުރަްއވަން ފެުށްޓެވީމަ މި ތަނުގައި ދައްކާ ާވހަކައާއި ތިމާގެ ޢަމަލަކާ ނުގުޭޅ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

ކަންކަމަކީ ވެސް ބަޖެޓުގެ ަމރުޙަލާގައި ދެ ފަރާތަކަުށް ތިބެގެން ބަހުސްކުރާއިުރގައި ހަމަ އިންސާފުން ރައްޔިތުންނުަށް 

ބަރަކުކަމަުށް ވަންޏާ ަދއްކާލަްނ މުހިއްމު ވާހަަކއެއް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުންނޭ، ހެޔޮމަގު ދަްއކަން އިންނަ މެން 

ބަޖެޓުގައި ނެތޭ، މިވެނި ކަމެއް ތިމަންނަމެން ބޭނުމޭ. މިހެން ކިޔަިއގެން ވާަހކަފުޅުދައްަކވާފައި މާދަމާ ވޯޓު އަންނައިރުަގިއ 

ބަޖެަޓކުން ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ފެިނގެންދިޔަީއ ބަލަ! ވޯެޓއް ނުދެްއވާ. ާމޒީަގއި ފެނިގެންދިޔަ ދެ 

ހަމަ އެ މަންޒަރު ދެއްތޯ. ހިާތމަހުރި ކަމެއް. ރަްއޔިތުން ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނުޑވެސް ޚުދު އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ 

އަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ އިދިކޮުޅގައި އެ ވޭުތވެދިޔަ ދެިތންއަހަރުގެ ތެރޭަގއި، ފަނާކުަރނިވި ދެތިން 

ރައްޔިތުންނާއި ަޤއުމާއި ޑިމޮްކރަސީއާިއ ރައްޔިތުްނގެ ކުރިެއރުމާއި ތަރައްޤީާއއި މި ކަންަކމުގެ މައްޗަުްށ ލިބުނު ކޮންމެ 

ތާ އިދިކޮުޅގަިއ ފުރުޞަތެއްަގއި ބަހުސްކޮުށްފަިއ ހުރި ވީިޑއޯތަްއ މިހާރުވެްސ ހުންނާނެ ފެންނަން. އަޅުަގނޑުމެން މި

ތިބިއިރުަގއި ވެސް މަސައްަކތްކުރީ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ސަރުކާރަކުްނ ގެނެސްފި ކަމަުށް ވަންޏާ 

އެއްބާރުލުންދީގެން އެ ކަންކަުމގެ ތެޭރގައި ވޯޓުަތއް ީދގެން ކުރިއަުށްދިއުމަުށް. ހުންނާނެ ެފންނަން، މި ދައްކާ ވާހަކަ 

ތަުކގައި ވެްސ ހުންނާނެ، އަދި މީޑިއާތަުކގަިއ ވެްސ ހުންނާނެ އަުޅގަނޑުމެން ދީފައި ހުިރ ބައްލަވާ! މަޖިލީހުގެ ިރކޯޑު
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ވޯޓު ފެންނަން. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަައކީ މި ތަނުގައި ސްކޫުލަގއި މިެވނި ކަމެއް ނެތް. މާ ބޮޑަުށް 

ނިވަރސިީޓގެ މީހުން ތިމަންނައާ ބައްދަލުކޮުށްފިއޭ އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިޓީއާ ުގޅުން އޮތް ތަން ދައްކަން، ިއސްލާމިކު ޔު

މި ވާހަކަ ދެްއކިއޭ. މިހެން ވިާދޅުވެ ވާހަކަދަްއކަަވއި ަރއްޔިތުްނނަުށް އަދުންއަުޅވާއިުރގައި ބަލަ! އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިީޓ 

އަކީ. ދެފުުށްދެގޮތްވުާމއި، ކުރިއަުށްދިއުމަުށް ޓަަކއި އޮތް ބަޖެޓަުށް  ވޯޓެއް ނުދެއްވާނެ. އެއީ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ

ރައްޔިތުންނަުށް ހަރާންކޯރުވުާމިއ، ރައްޔިތުްނގެ ގާތުަގއި ޮދގުހެދުމާއި، މަކަރުހެދުމުގެ ނަމޫނާ އެ ފެނިގެންދަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ 

ބޭނުން.  ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ މިގޮތަުށް ދެއްކުމަކީ ކަމުދާ ަކމެއް ނޫންކަން އަުޅގަނޑު ވަަރުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު އަހާލަން ބޭނުން، މި ބަޖެޓަުށް ބަހުސްކުރާއިރުަގއި މި ބަޖެޓުގައި ނޫނީ މިދިޔަ އަހަރު 

ބަޖެޓުގައި ވެސް ހަމަ މި ބަހުސްގެ ތެރޭގައި ހުންނާނެ ރިކޯޑު އަނެްއކާެވސް ހިނގާ ބައްލަވަމާ. ހަމަ މިހާރު އެ 

ވަމުންދިޔައީ ިމ ބަޖެޓުން ެއްއވެސް ަފއިދާެއއް ނުކުރާނޭ. ޭއގެ ކުީރ އަހަރު ވެްސ ބަޖެޓު ވާހަކަދަްއކަާވ ބޭފުޅުން ވިާދޅު 

 އަިއއިރުަގއި ވާހަކަަދއްކަމުްނދިޔައީ ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ައންނާނީ ކޮން ތަރައްޤީއެއްހޭ. ރައްޔިތުންނަުށް އަންނާނީ 

ވެްސ  ތުންނަުށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮްނމެ ރަުށަކަުށް އަރާލީމަފައިދާެއއްހޭ. ެއކަމަކު، ފަިއދާ އަިއކަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިކޮން

ނުހިނގާ  ތިން މަޝްރޫޢު، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ދެއްތޯ. ތަަރއްީޤގެ މަޝްރޫޢެއް، ދެ މަޝްރޫޢު

ާލއިރުަގއި އީސް. އަޅާބަކިޔާލަމާ ހިނގާބަލަ އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްެތރި ރައި މިހާރާ އަޅާ އޭރާލާފައި  އަތަުށް ރަުށެއް ނެތް. ހަމަ ދެ

ފަނާކުރަނިވި އަތުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ   ،ާލއިރުަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެއް އަތުން މި ފެންނަނީއަޅާިކޔައި

ޓަރު މި ދަންނަވަނީ. އެ އަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އި ހުރި އޮއްސްކުރާ ބޭފުޅުން އެ ދައްކަވާ ވާހަަކއިގަ އެ ބަހު ޗެއްތޯ؟އް ކޯ

ވެސް އެހެން  ސަރުކާރުން ކުރާނެ މަސައްކަެތއް ނެތިގެްނ، މަސައްކަތްކުރަން ތިބި މީހުން އިފެންނަނީ ރަުށްރަުށުގަ މި

 މަރުތޭލައާިއ،، އިމީހުންނުަށް މަސައްކަތްކުރާ އާލާތް ގެންގުޅުނު ކީހާ އެ ވެސް ނެތިގެން ރަުށެއްަގއި ތަނެއް މަރާމާތުކުރުން

ިއ މަތީގަރުޖަހަިއގެން، ދަމިލަަޖހައިގެން މަތާރަންފިލާދަ އިއި މި އެްއޗެހީގައާރުމާކަަރންޓު ބު .ަކއްާޓއި އިނގޭތޯވަޑާން

 އެންމެ ،އުފައްދަން ތިބެފޮނިކަނަޑން ޕާޓީއޭޕާޓީއޭ ިކޔަިއގެން ފިތުނަ ވައިކާްނ، އިކަމެއް ނެތިގެން ޮހޅުއަުށީގަ ބަހައްޓާފައި 

ޓަކަުށް ނޫނިއްޔާ އެހެން ކޮންމެވެސް ރަުށަކަުށް އަނބިދަރިން ފަހުން ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތިގެން ކައިީރގައި އޮންނަ ރިސޯ

ތަން އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން އެބަ ހުއްޓޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރުށްރަުށުގައި ތިބި މީހުންނުަށް  ދާންޖެހުނު އިދޫކޮުށްފަ

މަުކ، ވޭުތވެދިޔަ ދެތިްނ ލަތަުށް ޤައުމު ދިަޔއީ. އެކައެ ހާ ވެސް އެނގޭނެ އަުޅގަނޑު މި ދައްކަނީ ތެދު ވާހަކަކަްނ. މިއަދު

 ތޯ؟ލާިއރު މި ފެންނަނީ ކޮންކަމެއްލައިއަހަރެްއގެ ތެރޭގައި އަނެއް ައތުގައި އޮތް ތަަރއްޤީގެ ޒަމާނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަ

ދަނޑު ހަދަން މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮންޓްރެކްޓު ނަގަިއގެން. މިސްކިތްތަްއ އި ފުޓުބޯޅަދަނޑު ހަދާ މީހުން ފުޓުބޯޅަރަުށްރަުށުގަ

ރާމާތުކުރަން ތިބި މީހުން، ވަޑިން މިސްކިތްަތއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަްތކުރަނީ. ބަުށިކޯޓުތައް ހަދަން ބޭނުންވެފަިއ މަ

ހުރި ރަުށްރަުށުގައި އެ މަސަްއަކތަުށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ހުނަރު ހުރި މީހުން އެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރަނީ. ފަޅުތައް ުނވަދެިވ 

ތަންތަން އަލުން އަބުރާ އެ ފަސްތައް ނެިގ އެ ަފޅުތަްއ  ވަންދެން ހުރި އަހަރު ތަރުތިންހަ އި ފަސްއެޅިގެްނ ހިކިފަ
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ކަމެއް  ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންކުރުމުެގ މަސައްކަތުަގއި ހަމަ ހޭބޯނުލާ ރައްޔިތުން މަސައްކަތްކުރަނީ. މިހެންގޮސް ކިޔާނެ

ތުންނަުށް އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން ރަްއޔިތުްނ ލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ ރައްޔިނެތް. ބަލައި

ގިނައިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ  ތަން. ދެން އެންމެ މަސައްކަތްކޮުްށގެން ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅޭ

ންޯތ ނޫ އުމުުރން ދުވަސްވީ މިހުންނަުށް ދިން ފައިސާެއއްެގ ވާހަކަ. ެއކަންވެސް މި ސަރުާކަގއެއް ؛މުސްކުޅިންނަުށް ދިން

ކަމެކޭ ކިޔައިގެްނ  ެއކަުށީގެްނވާ ެއއްެޗއް މި ދެވެނީ. އެވެސް އޮުޅވާަލއިގެން މިއޮތްހާދުވަހު ތިމަންނަމެން ކުރި ބޮޑުކޮުށްގެން

ބަލާއިރު ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ގާނޫނެއް ފާސްކޮުށްެގން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކަެމްއ. ވަކި ަބޔަކު ކޮުށްގެން އުޭޅ 

އެ ހުރިހާ ، ނޫން މީކީެއއް. އެހެންވީމާ ވެސް ބުނާ ޒަމާނަކު އައި ކަމެއް އް އިނގޭޯތ. އަދި އެކީއެމީކަމެއް ނޫން 

ދަނީ އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރެވެމުން.  ވެސް މި މިހުރިހާ ކަމެއް ހުސްނުވާ  އާސަންދައާ، ާއސަންދައާއި  ،ޚިދުމަތްތަކަކާއި

ބޫލުކުރަްނ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަުށް ކޮންމެ ސް، އަޅުގަނޑުވެސް ގައެހެންނަމަވެ ހުރި ވަރަުށް ިގނަ ކަންކަން.އި އެބަބަޖެޓުގަ

ކަްނކަން ކޮުށްދޭ މެންބަރުންނުަށް ސަރުކާރަުށް  ވެސް އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ރައްޔިތަކު އެދޭހާ ކަމެއް ނުވާެނ. ސަރުކާރުން

ުރން ނުދޭ މީހަކާ ކޮންމެވެސް ވެސް އެބަ ކަންތައް ކޮުށްދޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ެއއްބާރުލުންދޭ މީހަކާއި ސަރުކާ

ވަރެްއގެ ކުޑަުކޑަ ތަފާތުތަެކއް އަތުވެދާނެ. އެ ތަފާތުތަްއ މިައންނަ ސަބަބަކީ، އެްއ ސަބަބަީކ ދަންނަވަންތޯ ިއއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނުގައި ރަްއޔިތުންނަުށް ހެޔޮއެދިގެން ކަމަުށް ވާހަކަދަްއކަާވފައި ދެން ސަރުކާރަުށް ނޫނީ 

އުލަތަުށް ލާރި، އާމްދަނީ ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް މަނާކުރަން، ހުއްޓުވަން ފޫަގޅަިއގެން، މަލިކު ފުލަުށް ފޫގަޅައިގެްނ ދަ

ދެ ފޫކޮޅުގެ ފަލަމަސްގަނޑު ފެންނަ ވަރަުށް ނިކުމެ މަގުމަތީގައި އޮޑާ ހިފައިގެން ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރަން ފެުށީމާ، ކޯރާޑި 

ކުރަން ފެުށީމަ އެހެން ގޮތަކަުށް ދަންނަވާ ނަމަ، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަްތކުރާ ހިފައިގެން ނިކުމެ މަސައްކަތް 

ހާލަތުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ ދެން ރައްޔިތުންނޭ، މިއްލަތޭ، ުއއްމަތޭ، ޤައުޭމ، ދީނޭ ކިޔަިއގެން ވަކާލާތުކުރުުމެގ 

ޤައުމު މިގޮތަުށް ކުރިއަުށްޮގސްގެން ދީން ވެސް އޮންނާނީ. މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތް. މި ޤައުމު މިގޮތަުށް އޮވެގެްނ، މި 

މިއްލަތު ވެސް އޮންނާނީ. އުންމަތް ވެސް އޮންނާނީ. ދިވެހި ވަންތަކަން ވެސް އޮންނާނީ. ެއކުވެރިކަން ވެސް އޮންނާނީ. 

އްގެ އަތްމައްޗަުްށ އަޚުވަންތަކަން ވެސް އޮންނާނީ. އިޤްތިޞާދު ވެސް އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، ބޭރަުށް ބަރޯސާވެ، ބޭރު ބައެ

ޤައުމު ދޫކޮުށްލުމަުށް މަސައްކަްތކުރަމުން ފޫގަޅަިއގެން ުއޅޭހާ ހިނދަކު މިކަމެއް، ރަްއޔިތުންނަުށް ވަކާލާތުކުރުުމގެ ޙައްެޤްއ 

ޙަޤީޤަތުގައި އެ މީހުންނަކަުށް ނުވެސް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަްނނަވަންތޯ؟ ތަނުގެ އެތެރޭގައި 

ހުރި ވަރަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނިކުމެވަޑަިއގެން ތިމަންމަނިކުފާނު މި ހުރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެްއެގ  ހާލަތު

ގޮތުަގއި ކުރިމަތިލާންުށޭ ބުނީމަ ތި އިނީ ކަރުބުރިކޮުށްލާ ހާލުގައި ނޫންތޯ އެއްފަރާތްކޮުށްފަ. އެ ހާލަތުގައި އޮްތ 

އްކަނީ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ނިކުމެ، މަނިކުފާނަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ތެރޭގެ ވާަހަކ މި ދަ

ނެތް. އަުޅގަނުޑ  ނިކުމެ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ަވކާލާތުކުރަން ފެުށީމަ އެ ބަަލއިަގންނަ ބަޔަކު މިއަދަކު ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

ުށް ބަލައިލީމަ މިިއން ޒަމާނަކު ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ މި ބަހުސްގެ ތެޭރގަިއ ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން، ަބޖެޓު ފޮތަ
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ނުފެންނަވަރުގެ ބޮޑެތި މަްޝރޫޢުތައް އެބަ ފެނޭ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެއީ ަރއްޔިތުްނ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. އެީއ 

ރާ ކަަމކީ ވެްސ ރައްޔިތުން އުާފކުރާ ކަމަކީ. ަރއްޔިތަކު ފޮުނވާފައި އިން މަންދޫބެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން އަުޅަގނޑު އުފާކު

އެއީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ިނޒާމު އޮތީ ވަރަުްށ ނިކަމެތި ހާލަތެްއގައި. ޚާއްަޞކޮުށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި ވަރަުށް ޮބަޑުށް ނިކަމެތިވެފައި އޮތީ. ލިބުނު އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ، ހޮސްިޕޓަލުތައް އަޮތޅުތަުކގައި ވެސް 

ނޭވެގެްނގޮސް. ޙަޤީޤަތަުށް މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަނގަޅަުށް ބަލައިފި މީހަކަުށް ހަމަ އޮތީ ވީރާ

އެކްސްރޭމެޝިން ވެސް ހުީރ ހަލާކުވެފަ. ދެން ޓެްސޓެްއ ހަދަން ހުރި މެޝިނެއް ެވސް ހަލާކުވެފަ. ކެމިކަލްކޮެޅްއ 

އްތަނުން އަނެއް ތަނަުށް އުަކއިލާފައި ސިޔާސީ މީހުން ލިބެނީއެއް ނޫން. ވަޒީފާަގއި ތިބި ތަޖުރިބާ ހުރި މީހުން ކަނޑައި އެ

ލައި، މި ހާލަތަުށް މުޅި ަޤއުމަުށް ގެންޮގއްަސއި އޮތީ ިޞއްޙީ ާދއިރާއަުށް ބަާލކަމުަގއި ވިޔަސް. އެހެންނަމަވެސް، ވޭުތވެދިަޔ 

ގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަުށް ދެތިން އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ އެ މީހުން އެ ފާޑުކީ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން އެއިން ކޮންމެ ތަނެއް

އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތާއި  އެއްޗެހި -ފަހިކޮުށްދީ، އެ ހުރިހާ މެޝިނަންތަކެއް ހިންގޭނެ ގޮތް ހަދައިދީ، މަރާމާތުކޮުށްދީ، ސީ

ެއ  ފުޅާކޮުށް، ކޮންމެ މީހަކަުށް އާަސންދައިގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮުށް، މިއަދު އެދަނީ ފަންސަވީސް ބުީރގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކެއް އަޅާ

ޚިދުމަތް ވެސް މި ބަޖެޓުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެަބ ފެނޭ. ެއއީ ނޫންތޯ ތަރައްީޤއަީކ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް، މުސްތަޤުބަލުގައި ިދވެހިރާއްޖެާއއި ދޭތެރޭގައި މި ސަރަހައްދުގެ މީހުން މި ރައީސްގެ ވެރިކަުމގަިއ، ޔާމީންގެ 

ިމ ސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަުކގެ ެތރޭގައި އެންމެ އުސް، އެންމެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލް  ވެރިކަމުަގއި ދަްއކަިއއުޅޭނީ

ވެސް ހުރީ ދިވެހިރާއްޭޖގައޭ. ެއއަުށް ދެން ތަރައްޤީއޭ ނުިކޔާ ޯކއްެޗއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ިކޔާީނ؟ ދެތިން އަހަރަކުން މީހަކު 

ބަހުސްކުރާ، މި ޖަދަލުކުރާ، މި ވަކާލާތުކުރާ ބަޖެޓު ފޮތުގެ  ގެނައި ތަރައްީޤގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އިނގޭތޯ. ހަމަ މި

ތެރެއިން ލާރި ޖަހައިގެްނ ކުރާ މަސަްއކަތް މި ދަްއަކނީ. ހަމަ މިގޮތަުށް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، މާދުރު ނޫން 

ހަމަ، އެންެމ މުސްތަޤުބަލެއްގަިއ މި އޮްތ ެއއަރޕޯޓުެގ މަސަްއކަތް ނިމުނީމަ ވެސް މި ސަރަހައްދުަގއި އޮތް އެންމެ ފުރި

ގިނަ މީހުންނަުށް ޚިދުމަތްދެވޭ، އެންމެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު، އެްނމެ ވަރުގަދަ ެއއަރޕޯޓް އޮތީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއޭ ބުނާނެ. ހަމަ 

މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ޖަހައިގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިކަންަކން މި ކުރަނީ. މި ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެ ހިތްގައިމު، 

ތް ރަނގަޅު ބްިރޖު ވެސް އޮތީ ހަމަ ބަޖެޓު ފޮތުގައި ޖަހަިއގެން. މަަސއްކަްތ ކޮުށްގެން މި ފަްސ އަހަުރ އެންމެ ޚިދުމަ

ތެރޭގައި ހަދާފައި އޮތް، މި ސަރަހައްދުަގއި އޮތް އެންމެ ރީތި ބްރިޖު އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގައޭ ބުނާނެ. ފަޚުުރވެރިވަީނ 

ދިވެހިންނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިައދު އިދިކޮޅުަގއި ހުރި އަނާރާ ދިވެހިންނެއް ނޫންތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަކީ ވެސް 

ނަޢީމަކީ ވެސް ެއއީ ދިެވްއސެކޭ. މިކަންކަާމ ފަޚުރުވެިރވާންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަތޮޅުަތކުަގއި އެިކ 

ތޮޅު ނިލަންދޫގައި ސަރަހައްދުތަކުަގއި ކުޅުުދއްުފުށީގައި އެއަރޕޯެޓއް، ުށ. ައތޮޅު ފުނަދޫގައި ެއއަރޕޯޓެްއ، ފ. އަ

އެއަރޕޯެޓއް، ގއ. ަގއި އަެނއް ެއއަރޕޯޓް މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި އެބަ އޮތޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކު ާރއްޖޭގެ 

ރައްޔިތުން ޝަްއކެއް ުނކުރާނެ ރައީސް ޔާމީން ނިކުމެަވޑަިއގެން ބަޖެޓު ފޮތުގައި ޖަހަިއެގން މިކަން ކުރާނަމޭ ބުނީމަ 



83 

 

ނުކުަރްއާވނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކުަރއްވާނެކަން އެނގޭނެ. ވެިރކަމުގެ ބާރާއި، ޖާހަތާއި، އާހަތާިއ،  އެކަމަކަުށް ޝަްއކެއް

އެތައް ގޮތަކުްނ ވެރިކަންކުރުުމގެ ޤާބިލިއްޔަުތކަން ރައީސް ޔާމީންގެ ެއބަހުރި. އެހެންވީމަތާ ރައްޔިތުންނަުށް 

ނގޭ ކަމެއް އެ ކުރަްއވަނީ. ކިތަްއ ަގއި ފައިދާވާނެކަން އެއުމަުށް ބޮޑު ވިސްނުމުއުނދަޫގވާނެކަން، އެހެންނަމަެވސް ޤަ

އޮތީ. އެންމެން ެވސް، ވެިރކަންކުރި އެންމެންެވސް ކުރަން ބޭނުމޭ. ކާކަުށްތޯ  ކަންތައްތައްތޯ އެގޮތަުށް ކުރަްއވާފައި އެ

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވީމާޓަކައި  ުއމަުށް ޓަކައި، ރައްޔިތުނަުށް ޓަަކއި، ދުރު މުސްތަޤުބަލަުށްކުރަން ކެރުނީ؟ އެކަމަކު ޤަ

ސާދާ ބަހުން ިދވެހި  ؛ހެނޑޭ ގޮރުެގ ކޮޅަުށް ،މަނިކުފާނު އެކަންކަން ެވސް އެކަންކަން އެ ކުެރއްީވ. އެހެންނަމަވެސް އެ

ސްނަިއ ބޮޑު ތަނަުށް ވި ،ވިްސނާ މީހަކަުށް މިކަންކަމުގެ ފައިާދއެއް ުނވިސްނޭނެ. އެހެންނަމަެވސް، ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ

ގެ ފައިދާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުއމީ ފެންވަރެއްަގއި ވިސްނާ ަބޔަކަުށް އެނގޭނެ މިކަންކަމުންގާ ބަޔަކަުށް، ޤަފިކުރު ހި

މިއަދު ވަކާލާތުކުާރކަުށްނުޖެހޭ ސްކޫލުަގއި ހުރި ކްލާސްރޫމެއްގެ ސީލިްނގެއް ނެތޭ ކިާޔފައި މި ބަޖެޓަުށް. މިއަދަކު 

ބައެއް ކަންކަމުގެ ވާހަކަ. ރަްއޔިތުން ައޅުގަނޑު ގާުތަގއި އެބަ އަހަޭއ ނުޖެހޭ އިނގޭޯތ. އަޅުގަނުޑގެ ވަކާލާތުކުާރކަުށް

ކަމަުށް ވިޔަްސ ޔަސް، ެއއީ ސްޫކލެއްގެ މަރާމާތުކަމަުށް ވިެއއީ ފަޅެއްގެ މަާރމާތު، ންކަމަކީއެކަމަކު ައޅުގަނޑަުށް އޮންނަ ޔަޤީ

މިހެން  ދާނެކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ންވެސް މި ބަޖެޓުަގއި އަދި ުސރުޚީ ނެތް ކަމަުށް ވިޔަްސ ެވސް އެކަްނކަން ެވގެ

ކުރާނެ. މިހާރުވެސް ކުރާ، ކޮުށްފައި ހުރި އެތައް ކަމެއް ޑުގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ގަޫބލުއަޅުގަނޑު ދެންނެވީމަ އަުޅގަނ

ިއ މެންނަުށް ތަނެްއގަ ވެސް ހުންނާނީ މި ބަޖެޓު ޮފތުގަިއ ނެތި ކޮުށްފަިއ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު

އްތަކަކީ ދިވެހިާރއްޖެއަުްށ ބަޖެޓު ފޮތުގައި ނެތިގެެނއް ކަންބޮުޑވުމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ކަންޮބޑުވާ ަކންތަމި ރެއް ޖަހަން މޮހޮ

ަކންކަން ހުރިތޯ. އެކަންކަން އުމުގެ ކުރިއެރުމަުށް ބޭނުންވާ މުޅި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދާއި މުޅި ޤަ، އުމަުށްމުޅި ޤަ

ޓުަގއި އުމީ ފެންވަރުަގއި ެވސް އެކަންކަން މި ބަޖެެގ ދާއިރާއަުށް ެވސް އަދި ުމޅި ޤަޑުލާއިުރގައި އަުޅގަނބަލައި

ތަނުަގއި  . މިބޭނުންވަނީ މިތަނުގަިއ ަވާކލާތުކުރެވިދާނެ ހުރި. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ދަންނަަވންފާހަގަކުރަްއވާފައި އެބަ

ދުވަހު އޮތްހާ ޙަޤީޤަތުގައި ަބޖެޓު ފޮތުން މި . އެކަމަކުއަނގަ އޮތީމަ އިދިކޮޅަުށް ވާހަކަެދއްކިދާނެ ޮކންމެ މީހަކަުށް ވެސް

އި އެބަ މި ބަޖެޓުގަ  ިއސް ދަރަނި ކުޑަކުރަން ހިފުނުތޯ؟ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން ހިފުނުތޯ؟ އެކަމަކުވެސް ތި ބުނާ މީހުނަުށް އަ

ދު ކުަޑކުރަން. މުޅި ނގޭނެ ޚަރަުދ ކުަޑކުރަްނ ހިފާފައި ހުރިކަން ރިކަރެްނޓް ޚަރަހުރި ކަނޑައެިޅގެން ބަަލއިލީމަ އެ

ން އަނެއް ކަމެކޭ ކިަޔއިގެ ،އަނެއް ކަމެކޭކުޑަކުރަން. ދެން ހަމަ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކޭ، ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަުދ 

އިޚްލާޞްތެރިކަން ކަމަުށް ަވންޏާ ދެން އަޅުގަނޑު ބުނާނެ ވާހަކަެއއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލަން. މިއީ

އުމު ވިއްކާލަން އުޅުަމކީ އެއީ އިޚްލާޞްތެރިކަން ކަމަުށް ވަންޏާ ދެން އަޅުގަނޑު ދައްކާެނ ޭރސިވިލާތަުށް ޤައިނގިރައީސް. 

، ލީމީ ދާއިރާއާއި ތަޢު، ވާހަކަެއއް ނެތް. ރަްއޔިތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ. ކުރިއަުށް ޭނރުވިފައި އޮތް ިޞއްޙީ ދާއިާރއާއި 

މަ މިއަުށް ހުރަްސއަޅަން ަބނދަރުތަކާ އެްއޗެހި ހެދިގެންިދޔައި، މަރައިދިަޔއިއަިމކަންކަން ކުރި  ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުތަކާިއ،

އުމަުށް ހެޮޔއެދޭ ބައެއް ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ެއއް އަުޅގަނޑަކަުށް ދެން ނޭނގޭ ޤަކުރާ ބަަވކާލާތުއުޅުމަކީ އެއީ ތަަރއްޤީ ކަމަުށް 
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އަކީ މި ލިބުނު ފުރުަޞތު، ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުގަިއ ހަކަ އަުޅގަނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަްނ ބޭނުންާވ ވާރައީސް. 

އުމަުށް ވެސް ބޭނުންވާ ކަންކަްނ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަުށް ވެސް، މުޅި ޤަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ބަޖެޓުގައި 

އީސް ވިދާުޅވެފަިއ އެބަ ހުއްޓޭ. އަުޅގަނޑު ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީ މަޑުން ތިއްބަވާުށޭ. ރަ

އަހަރު ނިމޭއިުރަގއި  ޔާ ެއކަންކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ފަސްހުރި ކަމެއް، ވަޢުދެްއވެފައި އޮތް ކަމަުށް ވަންޏާ އިރާދަކުެރްއވިއް 

ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް ގެނެްސދޭނަމޭ. އެކަން ބަޖެޓު ފޮތުން ފެންނަން ވެސް ހުންނާނެ އިނގޭތޯ. ނެތް ކަމެއް ކަމަުށް 

ިމ  ފަުޅގައި އޮތް ފަސްކޮެޅއް ެނގުން، ތު ފުރާޅުން ިޓނުގަނޑެްއ ނެތުން،އެީއ މިސްކި ،ކަްނކަމާ ދޭތެރޭަގއިވަންޏާ އެ

ބާވަތުގެ ކަންކަމަކީ މިއަދު ަސރުކާރަކުން ކޮންމެހެން ބަޖެޓު ފޮތުގައި ޖަހައިގެން ކުރާ ވަަރުށްވުރެ މާ ކުދިކުދި ކަންތައް. 

އެކަންކަން ބަޖެޓު ފޮތުގައި ފައި ހުރި އަސާސީ ބޮޑެތި ކަންކަން ކުރަން. މިއަދު ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވެ

ހުރި. ސަރުކާރަުށް މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާުރން ތި ވިޑަިއގަންނަވާ ަމގުން އެބަ

 ޢަަލއިކުމް. ވަަޑއިގަންަނވާުށޭ. ފަުށްފަުށުން ޝުކުރިއްާޔއޭ. ވައްސަލާމް

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަުށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

މީދީ ބަޖެޓެއް އަނދިރި، ރަްއިޔތުންނަުށް ނާއުއް، ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަކީ ކަޅު 2014ރަީއސް. ތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

ކަުށް މިލިައން ރުފިޔާ ބަޖެޓުަގއި ޖެހިފަިއ ރަކު ުކޅުދުއްފުުށްޓަުށް ވެސް ދުއިސައްތަ ތިރީހައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންމެ އަހަ

ކަެތއް ނުކުެރވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއަރޕޯޓެއް އަަޅއިދޭން ފުރަތަމަ އެތަނަކު އެއްެވސް މަސައް ،އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް

 ވެަފއި މި  އަހަރަުށް 2ގޮސް ސަރުކާރެއް ނިމެން މިހާރު އަނެއްކާވެސް ރު ތެރޭަގއި ބުނި ވަޢުދު ނުފުދިއަހަ 2ސަރުކާރުގެ 

މަސް ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ބުނެަފއި،  18 ވަނީ. ކުޅުުދއްފުުށި ހޮސްޕިޓަލު ޓަރޝަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަުށް ބަދަލުކުރަން

ވީ. އެހެްނވީމާ،  ތަން އެ އެޅި ހޮސްޕިޓަލެއް ފެންާނކަުށް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކަނޑު އަީޑަގއި ކަންޭނނގެ އެ

 ވެސް ހަމަ ވެދާނެ ގޮތެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަންތަން ނުފެންނަނީ ކަންނޭނގެ. އެއީ އެްއގަމުަގއި އުޅޭ މީހުންނަުށް އެ

ސް ކޮބައިތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރަުށުގައި ހިްއކާފައި އޮތް ބިމުަގއި އަޅަންޖެހޭ ބޮޑެތި އިމާރާްތތަކާއި ހަދަންޖެހޭ ވިޔަފާރީގެ ނާރެ

ރައީސް؟ މަނިކުފާނަުށް ފެނޭތޯ ކުޅުދުއްފުުށީން އެ ތަން؟ ޫނން، ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. މަގުހެުދމަުށް ޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކު 

އި ޖަހާފައި އޮންނައިރުަގއި އެ ެހދި މަގެއް ފެނޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ހަމަ ނެތް އިނގޭތޯ. މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގަ  40

މިއީ ކުޅުދުއްފުުީށގެ ހާލަތު. މި ކުޅުދުއްފުުށްޓަކީ މުޅި މާލެިއން އުތުރުގެ ތަރައްީޤގެ ނާރެސްކަމުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނ 
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މަ ފެންނާނެ. މިއީ އަޅުގަނޑު ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ނުކުރޭ، ދެކޭ ރަުށް އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމެއް ކުރާ ނަ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޖަހާފައި އޮތުމަކުންނެއް އޭގެ މަންފާެއއް ކުޅުދުއްފުުީށ  260000ނެތް ފެންނާކަުށް. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުގައި 

ސަުރކާރާ ދެކޮޅުވީމަ ތިމަންނަެގ  ރައްޔިތުންނަކަުށް ނުވޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަުށް ގިނަ މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ

ދާއިރާއަކަުށް ނެތޭ ެއއްެޗއް. އަުޅގަނުޑގެ އަެނއް އަޚް ހުންނެވި ފޫގަޅުްއަވއިގެން ހަމަ ވަރަުށް ަރނގަޅަުށް ތަްއޔާުރވެލަިއގެން. 

ުޅގަނުޑ ސަރުކާރާ ެއއްކޮުށް މަަސއްކަްތކުރަނީ އިނގޭތޯ. ީކއްެވގެންޯތ ކުޅުދުއްފުުީށގައި ނެތީ އެހެންވީމަ. އެހެންވީާމ، އަ

މިދަންނަވަނީ މި ސަރުކާރަކުން ނެތޭ ކުރެވޭ ކަމެއް ވެސް، ކުރެވިފައި އޮތް ކަެމއް ވެސް، ކުރެވޭނެ ކަެމއް ވެސް. ެއ 

 2016މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ބަޖެޓަކީ ނާއުއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ. އަޅުގަނޑު 

އްމީދީ ބަޖެޓޭ. ބަޖެޓް ނާއުއްމީދު ވަނީ، ބަޖެޓުގެ ސަބަުބން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ވަނަ އަހަރުަގއި ވެސް ބުނިން ނާއު

ަވނަ އަހަރު ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ  2016ތަރައްޤީ ނާންނާތީ. ރައްޔިތުމީހާއަުށް ލިބެންޖެހޭ ކުރިއެރުން ނުލިބޭތީ. ރާއްޖޭގައި 

ލިބުނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެނތް ލިބިފައެއް. އައްަސވާ ަވިކ  ސަބަބުން ކޮން ޢާއިލާއަކަުށްތޯ ދިރިއުޅުމުަގއި އުއްމީދުތަެކއް

ވަކިން ގޮސް ޢާއިލާތަުކގަިއ. މެދުފަންތީގެ ޢާއިލާތަކާއި އޭގެ ަދުށްފަންތީގެ ޢާއިލާތަކަުށް އެ ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމަުށް އެްއވެސް 

ސް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަީނ ކަހަލަ ތަރައްޤީއެްއ، ކުިރއެރުމެއް ލިބިފައި އޮތްތޯ؟ ނުލިބޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

މި ބަޖެޓަކީ ނާއުއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ. މި ބަޖެޓުގައިވާ ފަިއސާައކީ ރައްޔިތުން ޓެކްސް ދަްއަކއިގެން ހޯދާ ފައިސާ. ެއއީީކ 

އަުށް އެ ޔާމީންގެ މައިންބަފަިއންގެ މިލްކެއް ނޫން، މުދަލެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުންނަުށް ހަމަހަމަهللا ޢަބްދު

ފައިސާ ބަހަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ނުކުަރންޏާ ރައްޔިތުންނަުށް ބޮޑުކޮުށް އެ ދަނީ ބޭވަފާތެރިވަމުން. 

ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮުްށ ބިކަުކރަމުން އެ ދަނީ. ވާަހކަދައްާކިއރު ހީވާނެ، އާނ! މިީއ ތިމަންނާމެން އަމިއްލަ ފައިާސއޭ. 

ަފިއސާ. އެ ފަިއސާ ހަމަހަމަކަމާ އެކު ަރއްޔިތުންނަުށް ދޭންޖެހޭނެ. މި ސަރުކާރު އަީޑަގއި އެއީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ 

އޮެވގެން ބުނީ، ޖީ.އެމް.އާުރ ެއގްރިމަންޓަކީ ވިހޭއިރު ބާތިުލެވފައި އޮްތ ެއއްެޗކޭ. ހަތަރު ަސތޭކަ ސޯޅަ މިިލޔަން ރުފިާޔ 

ރާ ކޮންވާހަކަެއއްތޯ ދަްއކަން އޮީތ؟ ޖަވާބުދީބަލަ. އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން މިއަދު ދައްކަންޖެުހނީމާ ދެން ކޮން ޓީވީއަކަުށް އަ

ޑޮލަރު ނަގަން މި އޮތީ ބަޖެޓުގައި ޖަހާފަ.  25ރައީސް. ނޯންނާނެ ދައްކާނެ ވާހަކަެއއް. ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ އަތުން 

އި ިވޔަސް ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯަޓކުން ފުރިކަމުގައި ިވޔަސް، އިންޓަރޭނޝަނަލް އެއަރޕޯަޓކުން ފުރިކަމުގަ

މި ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭ ގޮތަުްށ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބަޖެޓުަގއި ަޖހާފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން ކުީރ ުއއްމީދުތޯ، 

. ނާއުއްމީދުތޯ ރަްއޔިތުން ނިންމަވާނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައުޅގަނޑު ނެތިން އެްއޗެއް ދަންނަވާކަުށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އަޅުގަނޑުމެން ބުނީ ކާުޑގެ ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމާ އެކު ެދން ކަނޑައިލާނީ އާސަންދައޭ. ނުވަ ސަތޭކަ މިލިޔަން ރުފިާޔ 

އާސަންދަ އުފަންީވއްސުރެ ަބޖެޓުގައި ޖަހާފައި އޮންނާނެ. މިއަދު އެ އޮތީ ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް މިލިޔަނުަށް 

ލާރި ދައްކަިއގެން ނޫނިްއޔާ ދެނެއް އާސަންދައިން ބޭހެްއ  50އަުށް %ބަދަލުކޮުށްފައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާއސަންދަ

ނުކުރެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މިއީ އަުޅގަނޑު ަދއްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. މިހިރީ ފޮތުގައި ިލޔެފައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 
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ކަނޑައިލާފަ. އެ ދިމާލަުށް  50އޮތީ % މި ލިޔުމުގެ މައްޗަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަނީ. ާއސަންދައިގެ ބަޖެޓް އެ

މި ދަނީ. ތި ބޭފުޅުން ހަނދާނެއް ނެތްތޯ ސަރުކާރަުށް ނިސްަބތްވާ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ އެްއޗެްއ. އާސަންދަ ނަންަގވަިއގެްނ 

ުށް ހަދަނީ މިއަދު އިނގޭތޯ. ކާކުޯތ ތަޓްރިވެންޑްރަމަުށް ވަަޑިއގެން ޗާލާ ބާޒާރުަގއި ވިޔަފާިރއޭ ކުރަނީ. އެ ޙަޤީޤަ

 50އާސަންދަިއގެ %ހަމަ އެހެން ވިދާޅުވި ޭބފުޅުން  ނޫން ގޮތަކަުށް؟ ރިވެންޑްރަމަުށް ދާން ބޭނުންާވނީ އެ މީހާ ބަލިވީމަޓް

ވަނަ އަހަރާިއ  2016ނީ. މި ވޭތުވެދިޔަ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަ .އްޒަތްތެރި ަރއީސް އެ ގެންދަނީކަނޑާލަިއގެން އި 

 ވެސް ނަގަން މިސަރުކާަރުށް އަނެއްކާ  ޅާއިރުަގއި ރައްޔިތުން އަުތން ބޮޑު އާމްދަނީއެއްވަނަ އަހަރަުށް ބަޖެޓް ހުުށަހަ 2017

ެއބަޖެހޭ ސަރުކާރަުށް ދައްކަން  ވަނަ އަހަރު ދެ ބިލިޔަން ރުފިޔާ ަރއްޔިތުން 2017އްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އޮތީ ނިންމާފައި އި 

 އޮތީ  އަުށްރަްއޔިތުމީހާއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނޫން އި އް އެީއ ުއއްމީދެ ،ނޫން . ިމއީތޯ  އުއްމީދަކީ؟ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

 ރުފިޔާ؟ 10000ރިންނަުށް ދޭން ބުނި އްޒަްތތެރި ރައީސް. ކޮބައިޯތވީ ވަޢުދުތައް؟ ކޮަބއިތޯ މަސްވެެއއް ނެތް އި ޗެއްތޯ އެއް ކޯ

 ހިނގާނެ ގޮަތކަުށް  ވަނީ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރު މިނެތޭ އި ރުިފޔާ؟ 10000ރިންނަުށް ދޭން ބުނި ކޮބައިތޯ ދަނުޑވެ

ސަތޭކަ މުވައްޒަފުން ތިބި ތަނެއް މިއަދު  ނުވަ .ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބައްަލވާ ެއމް.ޕީ.އެލްވާނުވާ އެނގެނީކީ ނޫން އި

އް ގުދަނަުށް ނަރެސަތޭކަ މުަވްއޒަފުންނަުށް ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ހަދަިއގެން ަވޒީފާދީފައި ބޯޓުން އަްނނަ ކޮންޓެއި އަުށާރަ

ނެ. މިއީ ރަނގަޅަުށް އެކަން ކުރެވެންޖެހޭ ުށްވުރެސްދުވަސް ފަހުން. ކޮނޑުގައި ބަސްތާ އުުފލިޔަސް މިއަމަ ވެއްދެނީ ެއއް

އަުޅގަނޑަުށް ނުެފނޭ މި ޤައުމުަގއި ސަރުކާެރއް  ސަރުކާރެއް ހިނގަނީތޯ؟ ކީޭކ ދެން މިއަުށް ކިޔާނީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް؟

މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި ުކޅުދުއްފުުށީަގއި އަޅަްނ  18އި ެވރިކަމަުށް އްޙީ ފަރުވާ ރަނގަޅުކުރަން ބުނިއިުރގަޞިހިނގާ ތަނެއް. 

ތަން ހުރި ހާލަތުގައި. ެއއްެވސް ބަދަލެއް ނާދޭ. ފޮނުވެަފިއ  އްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދިެވސް އެހެރީ އެ ސްޕިޓަލެއް އި ބުނި ހޮ

ޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ އްވާ މެންބަރުން ލަދުގަންނަންޖެހޭ އިސަނާކިޔަން މި ތަނުގައި ސަުރކާރަުށް ނިސްބަތް

އި އެކަން ަބއްަލވާ ކުޅުުދއްފުުށީ ަރއްޔިތުން ަކއިީރގަ! ައްއސަވައިކުރިމަތީގަިއ ފެންނަން އޮތް ަޙޤީޤަތެއް. ަވޑަިއގަންނަވާ

ވަަނ  16ވަނަ އަހަރު،  2015 .ުމޅި ހދ. އަތޮޅަުށް ބައްލަވާ ،ޓެއް ނޫން. ކުޅުދުއްފުުށްއްޒަތްތެރި ރަީއސްވިތޯ؟ ނުވޭ އި 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނެތް ުކރެވޭނެ ެއއްވެސް ކަމެއް ނެްތ އި ވަނަ އަހަރު ެއއިން އެްއވެސް ރަުެށއްަގއި 17އަހަރު، 

ކޮުށްފަެއއް ެވސް ނެތް. އަޅުގަނޑު މި ދައްަކނީ ފޮރުވައިގެން ަދއްކަންޖެހޭ ާވހަކައެއް ނޫން. ރަްއޔިތުންގެ  ،ފެންނާކަުށް ވެސް

ނގޭނެ ނުވާކަން. ދެން ބަޖެޓޭ ކިޔައިގެން ކޮން ންނަން އެހެރީ. ރައްޔިތުންނަުށް އެްއ ފެކުރިމަތީގައި ހުރިހާ އެްއޗެ

މީހުން. ހދ. އަތޮޅަކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖެގ  5ޓަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާބާދީ %ެއއްތޯ މި ދެކެވެނީ. ކުޅުދުއްފުުށްވާހަކަ

ވަނަ އަހަރު ވެްސ  2016ްއވެސް ކަެމއް. އަަހރު ވެސް ުނވޭ އެ  2015މީހުން. އެްއެވސް ކަމެއް ުނވޭ.  10އާބާދީގެ %

ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަ ދައްކަން މި ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިކަމެއް ނުވޭ އިހަމަ އެއްވެސް 

ެކއް ހޯދަން. އެ މީހުންގެ ދިރިުއޅުން ތަަރއްޤީވާނެ ގޮތްތަ ،ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ަޓކައި ކުރި މަުގގައި އުޖާލާކޮުށް

ވަނީއޭ. ރާއްޭޖގެ ފަންތީގެ ާއމްދަނީ ދަުށްުބނަނީ ރާއްޖޭގެ މެދު ަގއި އެ ރޭ ރިޕޯޓުން ނެލްޑް ބޭންކުންާނއި ައއި.އެމް.އެފުވޯ
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އިުރ، އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓަުށް ވޯޓުދޭންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ރައީސް އެހެންވީނިކަމެތިންނަުށް ނިކަމެތިކަން ލިބެނީއޭ. 

ބަޖެޓަކަުށް ނުދޭނަން ވޯޓެއް. މާދަމާ ވެސް  .ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓަކަުށް ނުދޭނަން ވޯޓެއްނާނެ އިނޯންަބއްަލވާ. ދައްކަވަ

ދޭނަން. ެއ ކަމެއް ކުރާކަުށް ުނކެރޭނެ. ން. އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓަުށް ވޯޓުބުނޭ އިންކަމް ެޓކްސް ތަޢާރުުފކުރާނަމޭ ސަރުކާރު

އެެއްއ ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުން.  ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންނަުށް ްއޓުަވއި،ހު މުްއސަނދިވުންމުްއސަނދީންގެ ބަޖެޓުގެ ބޭނުމަކީ 

ރުންނަުށް ލިބޭ އެތިކޮޅުތޯ ނަގަންވީ؟ އަދިވެސް ފަގީމި ބަޖެޓަކު ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ީކއްެވގެންތޯ އިންކަމް ޓެކްސް ނު

 ތްތެރި ރައީސް. ކޮންހާ ވާހަކައެއްތޯ މިތާ މިބާނާަފއި ގޮހޮރު ދަމައިގަިތއްޔާ މާ ރީތިވާނެ އިްއޒަކަރަުށް އަތް؟ އަތުލަންވީ

 ވާހަކަ މި ހާލު ނޭިގގެންތޯ މިތާ މިިބކައަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނެގ އުޅޭ ނިކަމެތި  ދައްކަވަނީ މިތާ މި ބޭފުޅުން؟

ނިސްބަތްވާނެ  ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ރާއްޖެތެރެއަުށް ނިސްބަތްވާ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަކީ ރާއްޖެތެރެއަުށް

 ނީ؟މި ބަޖެޓާ ުގޅިފައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރވު އިމީހުންގެ ތަރައްޤީއާ  މީހުން. އެ

ހުން މީ 30ދަންވަުރ  ވި ރިސޯަޓކީ؟ ކޮަބއިތޯ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަުށް އަިއ ތަރައްީޤއަކީ؟ކޮބައިތޯ ހދ. އަޮތޅުަގއި ހުޅު 

ނޫން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ެއއީ މަލާމާތެއް  އްަޝނަލް ވުމެުށް ދިއުމަކީ އަދި އިންޓަރނޭޑްރަމަގޮަވިއގެން ޓެރެވެން

ތަންތާ މީހުން ހިންގާ ގޮތަީކ. އަުޅގަނުޑ އީކީ ނޫން އިންޓަރނޭޝަންލަން ެއއަރޕޯޓް ދުނިޭޔގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ 

ލާރި  ދިމާކުރަނީ. އެ ަނަގން އެން އަނެްއކާވެްސ ޓެކްސްކޮންމެ މީހެްއގެ ައތުމިދަންނަވަނީ މާލޭގައި ސަިއަކލް ދުއްާވ 

ލާފައި ަރއްޔިތުން މިއަުދ އެްއެޗއް ކަނޑައިކާުޑގެ ގޮތުަގއި ލިބެމުން އައި ހުރިހާ އާްމދަނީއެއް ހުރިހާ  ކާކުތޯ ދަްއކަނީ؟

 . ިސވިލްވެސް ކުަޑީވއޭ ދަނީ ބޮޑު ައގުަގއި ކާޑު ަގންނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ޓީޗަރުްނގެ ުމސާރަ އެ

 މީ؟ . ދެން ޯކއްެޗއްތޯވެސް ުކޑަީވއޭ . ޭއގެއިތުރަުްށ ނަރުހުންގެ މުސާރަގެ މުސާަރ ވެސް ކުަޑވީއޭސަރވިްސގެ މީހުން

ގޮތަކަުށް. ކަންމަތީ ފިހާރައިން  ބައްަލވާ. އެީއ މުސާރަ އުނިކުރުން ނޫންބޭފުޅުން ހިސާބުޖައްސަަވއި އެހެން ގޮތަކަުށް ތި

ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް އުިނ އިލާގެ އާމްދަްއކަންޖެހުނީމާ، މުޅި ޢާ ރުިފޔާ 8ހަނޑޫ ކިލޯެއއް ގަނެފައި މަންމަ ގޮއްސަ 

 ގެ މުސާރަ އެ ނެގީމާ، ޓީޗަރު  6ލީމާ، ފޯނު ބިލުން %ުށް މާލެއިން ގުޅައިވަނީ. ރަުށުަގއި ހުންނަ ޓީޗަރު މީހާ ދަރިފުޅައެ 

ވެސް ިމ  ވަނަ އަހަރު 2017ދަްއކާ ވާހަަކއަކީ. އަެނއްާކވެސް  ން މިކުޑަވަީނ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެީއ އަުޅގަނޑުމެ

ބިިލއަން ރުފިޔާ ރައްޔިތުން އަތުން ނަގަން. ދަރިފުޅު ގޮަވިއގެން ސްކޫލަުށް ދަމުން އިންޓޯލަުށް  2ތައްޔާުރވަނީ އިތުރަުށް 

ުށް ގަންނަންޖެހުނީމާ، އެއީ ހަމަ ރުފިާޔއަ 8ރުފިާޔއަުށް ގަންނަ ޕެކެޓް  6ޖޫސް ޕެކެޓެއް ގަތީމާ، ޭއގެ ޑިއުޓީ ބޮުޑވީމާ، 

ހޯދާނެ  ާލރި ދައްކަން ހޯދާނީ؟ ލާރި އެނެގެނީ. ކޮންތާކުންތޯ އެ ެނގެނީ ހަމަ ސީދާ މުސާރައިން އެ ކަނޑައެިޅގެން އެ

ދައްކާ ާވހަކައަކީ. ދައުލަުތގެ ވިސްނުން  ވިސްނުމެއް ނުހުންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ އަޅުގަނޑުމެން މި ،މަގެއް

ަޓުށް އަންނަ ކުިރއެރުމެއް ނޫން. ގަން ިވސްނާފައި އޮތުމަކީ ެއއީ ބަޖެފައިސާ ނަަގއިގެން ސަރުކާރު ހިން  ޔިތުން އަތުންރައް

ން އިނގޭތޯ. ނަގައިެގން ލޯނު ދެއްކުސަރުކާުރގެ ވިސްނުން ހުރީ ލޯނު އުމަުށް ވެސް އަންނަ ކުރިއެުރމެއް ނޫން. އަދިވެސްޤަ

ނޫން ކޯްއޗެއްޯތ މިއަުްށ  ޔާނެ ތަރައްީޤއެކޭ. މިއީ ީދވާނާވުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެިމއަކަުށް ނުކި މިއީތޯ ތަރައްީޤއަކީ؟
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ދަނޑުވެރިކަން އާލާކުރަން.  އަުޅގަނޑުމެން ޖެހެނީ ރާއްޖޭގައި ، ނަމަ އަުޅގަނޑުމެން ތަރަްއޤީވާން ބޭނުންވާ ކިޔާނީ؟

ސަރުކާރާ ުގޅުންހުރި ކިތަްއ  .ޖަްއސަވާބުޒަތްތެރި ަރއީސް، ރައީސް ހިސާރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަން އާލާުކރަން. އިއް 

ދަނީ. އޭގެ ސަބަބުންނޭ ސަރަހައްދުަގއި ލޭނުައޅަމުން ލައިންގައި ރާއްޖޭގެނުންފުޅުންތޯ މިއަދު ނުކުމެ ލޯންގ ކުންފުނީގެ ބޭ

ިވއްކާލަންޖެހެނީ  ގޮްއސަ ިވއްކީމާ، އޮޑި ހުރިހާ ަކންނެއްޔެއް ނަަގއިގެން  މީހުން އެ  ނުދޭ. އެއަދު މަސްވެރިކަެމއް ކުރިއަަކުށްމި

ތަކުން ހުއްދަދީގެން ލޭނު ނާޅާޯތ؟ ކުންފުނި .ދައްާކ ވާހަަކއަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިީއ އަުޅގަނޑުމެން މި

ން މިއަދު މީހު ގެންދަނީ އިނގޭތޯ. ާރއްޖޭގެ ޮއޑިވެރިންާނއި މަސްެވރިންނާއި މިކަން ކަނޑައެިޅގެްނ އެނގޭނެ. އެއަޅަމުން

ެއއާ ދޭތެރޭަގިއ  ތޯ. އެކަމަކުގެންދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިނގޭ އި ވެސް ައޅަމުންފަޅުެތރޭގަ އަޅާކަން ރަުށްރަުށުގެލޭނު

ސަރުކާރު  ލާރި މި  އެ .އެޅޭނެ ފިޔަވަެޅއް ނެތް އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ފަހަތުގައި އޮތީ މި ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ މީހުން

އުމުގެ ތަކަކީ މި ޤަރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުމުންދާ ބޮޑެތި ކަލަތުގެ ތެރޭގައި މި ހިނގަދަނީ. ދައުވަންނަމުން ތެރެއަުށް

އޮތީ ބަނގުރޫޓުވެަފިއ  ވެސް ހިނގާފައި އޮތް ކަންތައްަތކެއް ޫނން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިފްކޯ އެ ހަޔާތުގައި ުދވަހަކު

ހިސާބުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާ ން މުއައްަސސާތައް ހުރީ ބަނގުރޫޓުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ހުރި ދައުލަތުގެ އެހެ

ދައްކަީނ  ދައްކަނީ އިންސާުފގެ ާވހަކަ. އަުޅގަނޑު މި މުޅި ދައުލަތުގައި ނެތް ލާރިެއއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި

ރައީްސ.  ރިގޮުތގެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ ކަންަތއްތައް ހުރި ދައްކަނީ ޝަރުޢީ ކަމުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން މިހަމަހަމަ

ވާހަކަ މީހުން ދައްކާނެ  ގެ އަނބިކަނބަލުންނަުށް ލާލޭ ސްކޫލް ދިނީމާ އެދިނީމާ ފަނޑިޔާރުއެމް ތިމަންނާއަުށް ހޯދައިޕީ.ޕީ.

ތެރި ރައީސް. ނުދައްކާ ތިބޭކަުށްނުޖެހޭ. ކާކު ދެކެތޯ ބިރުގަންނަނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ބިުރގަންނަނީ ހެއްދެވި ފަރާތުަށް އިްއޒަތް

ނާނެ. ބިރުގަންނާނެ ވެރިއެއް އުމުަގއި ޯނންޤަ ޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ބިރުގަންނަ ސަރުކާރެއް މިދެކެ އެކަނި ިއއް

ންނާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނުޑމެން މިދައްކަނީ އިންސާފުން ކަންތައް ކުރާުށޭ. އަުޅގަނުޑ މި ޤައުމުގައި ނުހު

މީހުންނުަށް  ހުރިހާ އެްއޗެްއ އެމީހުންނަުށް ޙައްުޤާވ މިންވަރަުށް އެ  މިމިދައްކަނީ ރަްއޔިތުންނަުށް ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮުްށ 

، ދޭުށޭ. އެކަންކަން ުނކޮުށް ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮުށް ިބކަޮކުށް ރައްޔިތުންެގ ގޮހޮރަުށް އަތްބާނައިގެން ކަންަތއް ކުރާީތވެއިހޯދަ

ސް، މިއަދު ކަރާީސނާއި ޑީސަލްގެ ައގު އެހެރީ ޖެެހނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އިްއަޒތްތެރި ރައީއަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ދައްކަން

ރުފިޔާ ކަރަންޓް  7ވުރެ ހެޔޮކޮުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަދު ކުޅުދުއްފުުށީގެ ރަްއޔިތުންގެ ފިާހރައިން  މިނަރަލް ވޯޓާއަުށް

 ޔުނިޓު 4ތަ ނުވަ 3ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނަން. ދައްކާނެ އިނގޭތޯ. ތެޔޮ ލީޓަރަކުން  ޓަކަުށް ނެގީމާ، އެޔުނި

ވެސް ތޯ ނަގާކަުށް. ހަމަ އެްއގޮތަކަުށް ނުޖެހޭ އިނގޭ ރުފިޔާ ަނަގންޖެހޭތޯ؟ 7ޔުނިޓަކަުށް  ކަރަންޓް އުފެއްޭދއިުރގައި ކަަރންޓު

ވާހަަކ  ނުކުރަންޏާ އެއަތުން ކަރަންޓަުށް ފައިސާ މަދު އަގުގައި ހުރެވެސް ރަްއޔިތުން ނުޖެހޭ ނަގާކަުށް. އެހެންނަމަވެސް މި

ނޫން.  ފިހާރަިއގެ ސޭުޓ އަތަކުން ނޫން. ުނވަތަ މުދަލުގެ ވެރިމީހާ އަތަކުން އެ ލާރި ނަގަނީކީ ކާނެ. އެރައްޔިތުން ދައް 

ޖެހެނީ.  ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަން މި ނަގަނީ. އެހެންވީމާ، އެލާރި އެ  މީހާ އަތުން އެއެންމެ ނިކަމެތި ރައްޔިތު

ދީ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ އިހަމަހަމަކަން ހޯދަ ،އިމުކޮުށްޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާރައްޔިތުން މެދުަގއި  ސަރުކާރަކުން ކުރަންޖެހޭނީ.
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އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން  ން؟ތަ ޖެހެނީ. މިއަދު ކޮަބއިތޯ އެތައް ފުއްދޭނެ މަގުތައް ތަަނވަސްކޮުށްދޭންއަސާސީ ބޭނުން

ނާފައި ސޭޓުެގ ކަރުގެ ހިފާފައި ގެްނގޮްސ ވެއްިޖއްޔާ ކުރަމުން އަންނަ ިވޔަފާރި ތެރެއަުށް އަތްބާދަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މި

ެއ  އި ކަންތައްަތއް ހިންގަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ؟އުމެްއގަރި ރައީސް. އެއީޯތ އިންސާުފެވރި ޤަޖަލަުށްލާ މަންޒަރު އިްއޒަތްތެ

މަންޒަރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ އި ގަިޑއިރު ތެރޭގަ  272އުމަކުން. އެބަ ފެނޭ. ވޭތުވެދިޔަ ޤަ މަންޒަރެއް ނުފެނޭތޯ މި

. އެކު ރަްއޔިތުންގެ ހަމަހަމަކަމާ .ކޮުށްތިޮކުށް. އިންސާފާ އެއް ކުރަންޖެހެނީ ރީންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަންފެ މި

ބާނާފައި ނީމާ، އޭނަެގ މުޅި މުދަލަުށް އަތްނުލިބުތާއީދު ނުކުރީމާ ނުވަތަ ތިމަންނާ ހިމެނޭ ޕާޓީއުަށް އެ ތިމަންނާއަުށް ތާއީދު

ނުޭވ  އުމުގައި ބޭނުމެއްމި ޤަ ޖެހެނީކީ. އެ މަންޒަރެއް ރަްއޔިތުން ބަލާކަުށްއިއްަޒތްތެރި ހިންގަން ލެއް ނޫންފޭރުމުގެ ޢަމަ

އުމު ބިނާކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ ބިނާކުރުމުަގއި އެއިެރއްަގިއ ޓަކަިއ މި ޤަ ރަްއޔިތުންނަުށް ގެުއމުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ޤަ

އޮތް ބާރުތައް ަވކިކުެރވިފައި އޮތް ނިޒާުމ  އުމުގައި މިނުންވޭ އެބަ. މި ޤައިންތިހާއަުށް ބޭއޮންނަ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިަކން 

އުމުގައި އަުަށގަންނަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބުނީ ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުެގ ޤަ މި

ނޫނުއަސާސީައުްށ މަ މި ޤާބެލެހެއްޓުން ކަމުަގއި ހެދީކަމަކީ ވިހާމަރުވާ  ކުރަންޖެހޭ މެންބަރުން ހަމައެކަނި

، ފަސާދަާއއި ،އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަސރުކާރުގެ ތެޭރަގއި އިންތިހާއަުށް ކޮރަޕްޝަނާއި ނެއް ނޫން އެިހތެނީޙުރުމަތްތެރިކޮުށް

ވާހަކަ ނުަދއްކާ  ާވހަކަ ދައްކާެނ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މާ ރަްއޔިތުން އެ ފޭރުމާއި ަވއްކަން އެކުެލިވެގންދިޔައި

ްއކަނީ ކަންތައްތަްއ ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ ދައްކަނީ ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ. އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަތިބޭކަުށް

ވާހަކަތަްއ ދައްކާނެ. ކޮން ކުރިއެރުމެއްޯތ  ކަންތައްތައް ނުވަންާޏ އަޅުގަނޑުމެން އެ ކުރަން. އެހެންނަމަެވސް އެރަނގަޅު

އަުޅގަނޑަުށް ބުނެދީބަލަ ރައްޔިތުންނަުށް އަިއއްަސ  ގެ ތެރޭގައި؟އަހަރު ންވީ ތި އައީ ަރއްޔިތަކަުށް މިސަުރކާރު އައިސް މި

އިލާއަކަުށް ލިބިފައި އޮތް ތަަރއްޤީެއއް. ނެތޭ ިއއްޒަތްތެިރ ލިބިފައި އޮތް މުއްސަނދިކަެމއް. ޢާއިާލއަކަުށް ޢާއޮތް ކުިރއެރުމެއް. 

ުށް އަޑަުްށ ހަކަ ދައްކާނެ. ވަރަގަނޑުމެން ެއ ވާ އަޅު ރައީސް. އެހެންވީމާ، ަދއްކާ ވާހަކަާއއި ބަހާިއ ޢަމަލާ ދިމާނުވަންޏާ 

ރުކޮުށް އެތަންތާ ތިއްެބވި ބޭފުޅުންެގ ނޭ ނިންމަނީ. ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހިސޯޝަުރޢީ ދާއިރާއިންބާރުލާފައި ވިދާުޅވާނެ، 

 އެބަޖެހޭ. އެ  ކުރަންބޭފުޅުން މިނިވަން ގެންދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ކަރުަގއި ވާޖަހަިއގެން ސަރުކާުރން ދަމަމުން މި

ވަނީ.  ބޭފުޅުންނަުށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ސަރުކާރުން ދޫކުރަން އެބަޖެހޭ. އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް އިންތިހާއަުށް ކުޑަކޮުށްފައި އެ

ާދއިރުަގއި ބަޖެޓެއް ާރްއޖޭގައި ފާްސވެގެން ވަީނ. މިވަރުގެ ޮބޑު ކޮރަޕްޝަުނގެ ބަޖެޓް ިއންތިހާއަުށް ކުޑަކޮުށްަފއި އެ-ންޓިއެ

ަކއި އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ވަރަުށް ބޮޑުކުރަން އިއްޒަތްތެިރ ޓަ އެ ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ފޫބެއްދުމަުށް އެބަޖެހޭ

ބޭފުޅުންނަުށް ފައިސާ  ގޮަތުށް އެ ބޭފުޅުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ކޮރަޕްޝަންެގ ބޭފުޅުން އެ-ރައީސް. އެންޓި

ހާެވސް ސަުރކާރުގެ ެތރެއިން ފެންނަމުންދާނީ ވަްއކަމާއި ފަސާދަާއއި ކޮރަޕްޝަނުެގ ދޫކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިްއޔާ ހައްތަ

ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ނުދެކޭވަުރގެ ބޮޑެިތ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކެއް މުޅި ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގިއ  ޢަމަލުތައް. ދުވަހަކު

އޭ ކިޔާ ކުންުފންޏެއް ހަދައިގެން ދައުލަތުން ރު.ސީ ދަނީ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެމް.އެމް.ޕީ.އާ ހިނަގމުން މި
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އްޔާ ވެއްޖެ  ކޮުްށފައި ަވއްކަެމއް !ވާަހކަ ިމ ބަޖެޓުގަިއ ނެތީ. ބަލަ ކީްއެވގެންތޯ އެ  ބިލިއަން ރުފިޔާތޯ ވަގަުްށ ކާީލ؟

ާސއިްނ ތުްނގެ ފައިސަރުކާރު ައޑީަގއި ޮއވެެގން ރައްޔި މި ،. އެހެންނަމަވެސް އެއްނު އެ ވާހަކަ މީގައި ލިޔެފައޮންނަންޖެހޭނެ

ދައްކަނީކީ އިްއޒަތްތެރި  ވާަހަކއެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މިއެތައް ބިިލއަން ރުފިޔާެއއް ަވގަުށް ނަގާަފއި ދެން ކޮން

މީދެއް އޮްތ ބަޖެޓެއް ނޫން. މި ބަޖެޓުެގ . މި ބަޖެަޓކީ ރައްޔިތުންނަުށް ުއއްރައީސް. މިީއކީ ގަބޫލުކުރާނެ ވާހަކަެއއް ނޫން

ަފއިދާެއއް ެވްސ ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެމެރިާކގެ ރަީއސަކު އަދި  ،އްޔިތުންނަުށް ވާެނ މަންފާއެއްސަބަބުން ރަ

ންނާނެ. ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަުށް އައީާމ ބަދަލުވުމަކުންނެއް މިކަހަލަ ައނިޔާވެރި ސަުރކާރަކަުށް ވާނެ އެްއވެސް މަންފާެއއް ނޯ

ރުބޭލް ަވއްތަރުގެ މީހެްއ  ،އް ނޯންނާނެ. ޓްރަމްޕަކީ ޔާމީން އެދެކޭ ަވއްތަުރގެން ާވނެ ފައިދާއެދިވެހި ސަރުކާރަކަުށް ެއއި

ްސ ކަުށް ވާނެ ފައިދާެއއް ނޯންނާނެ. އެމެރިކާގައި ކޮންމެ މީހަކު ހުރިކަމުގައި ވިޔަނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރަ

ކަމެއް ކުރަން  ރަނގަޅު ރަނަގޅަުށް ތެރިކަުމގެ ވާހަކަ. ބޭފުޅުން ދަްއކާނީ އިންސާފުގެ ވާހަކަ. ތެުދވެރިކަމުގެ ވާަހަކ. ވަފާ އެ

ކުރަންޖެހެނީ. ރު ިއންސާފު ޚިޔާރުބޭނުންވަންޏާ ސަރުކާރު ހަމަމަގަުށް އެޅެްނވީ. ސަރުކާރު މައިތިރިވާންވީ. ސަރުކާ

އްޔިތުން ނުކުެމ ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރަ ދިއުމަުށް މިކަމުން ކާމިޔާެބއް ނޯންނާނެ. މި ޤައުމުން އަނިޔާެވރިކަން ނެތިއަނިާޔވެރި

ރަތުަގއި ެއަކން ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ. މިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެގ ޙަޟްهللاމިއަދު އެބަޖެހޭ ދުޢާކުރަން. 

 ުށް އޮތް ބޮޑު ބިރެއް. ޢަފުއްދަވައިެދްއވުމަުށް. އަނިާޔވެިރންނަކީ އަބަދުވެސް އިންސާނީ މުޖުތަމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަުޑްއވަީރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަުށް. 

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ އެ ބަޖެޓުގެ  26އަހަަރުށް ލަފާކޮުށްފައިވާ  ވަނަ 2017ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ިލ އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެ ،ވެްސ ރައްޔިތުންާނ ގުޅުންހުރި ވަރަުށް ގިަނ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިއި ތެރޭގަ

ކޮންމެ އާދެ، ނުޑ ދަންނަވަން. ކަމަުށް އަޅުގަ ކޮުށްދެވޭ ގޮތަުށް ފަރުމާކޮުށްފަިއވާ ބަޖެޓެއްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަޞައްވުރު 

 ލެވެނީ އެ ގަނޑުމެންނަުށް ގިނަ ފަހަރަުށް ބަލައިއަހަރަކު ވެސް ބަޖެޓު ފޮތް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް އައުާމ އެކީަގއި އަޅު 

ންގެ އްތޯ. ސަބަބަކީ މެންބަރުކަންތައްތަކެފޮތުގައި ިހމެނިފައި ހުރީ ކޮން ގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓްމެންބަރެއްގެ ދާއިރާއަުށް ބަޖެޓު 

ލީހުގެ ރުން ޙަޤީޤަތުގައި މަޖިމީދާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުގޅިފައި ހުންނާނެ ދާއިރާތަކުގެ ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް. އަދި މެްނބައުއް

އެ ދާއިާރެއއް ތަރައްޤީކުރުމަުށް ޓަަކއި. އަދި ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ެއކުލެޭވ  ކުރަީނ ގިނަ ފަހަރަުށް ތެރޭގަިއ މަސައްކަްތ މި

ޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން، މި ފަހަރު ބަޖެޓު މަޖިލީހަުށް އައިއިުރގައި މަުޑއްވަރީ ދާއިރާއަުށް ެވސް ބަޖެޓުގަިއ ގޮތަުށް. އާދެ! އަ 
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މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިފައި އެބަހުރި. އޭގެތެރޭަގއި މަޑުްއވަރީ އަދި މީދޫއަުށް ހިމެނިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ބަލާއިރު މީދޫގައި 

ޝްރޫޢުތައް ކޮންޓިނިުއވާ ގޮތަުށް. އާ މަޝްރޫޢެއް ަބޖެޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފަެއްއ މުޅިން ވެސް މިހުރީ ހިނގަުމންދާ މަ

ނެތް. އަޅުގަނޑު ޝުކުރުކުަރން އަދި ސަރުކާރަުށް ޝުުކރު ދަންނަވަން ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް ބަޖެޓުގަިއ 

ޅިފައި ހުންނަ ވަރަުށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނުއްވައިެދއްވީީތވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުްނގެ އުއްމީދުތަކާ ގު

އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް އޮފީހަުށް ލިސްޓުތަކެއް ފޮނުވިން. އަދި ރައީސް އޮފީހަުށް ޮގސްގެން ސަރުކާރުގެ މިކަުމގައި 

ުށް އިސްކޮުްށއުޅުްއވާ ވަޒީރުންނާ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަޝްވަރާކުރިން. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ދެ ރަ

ކަމުގަިއވާ މަުޑއްވަީރ، މީދޫެގ ތެރޭން އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަުށް ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ކަމަީކ، މަޑުްއވަރީައކީ 

މީހުން ތޮއްޖެހިފައި އޮތް، ިބން ފުރިފައި އޮތް އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ވަރަުށް ގިނަ ަރުށެއް. އެ ރަުުށގެ މަަސއްކަތް 

ގެ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ދަތިހާލު ނުވަތަ ދިމާވެފައިވާ މަްއސަލަތަކަުށް ޙައްލު އަންނަން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި އެ ރަުށު 

އެބަޖެހޭ. މީގެތެރޭގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަުށް ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ، އެ ރަުށުގެ ލަފާފުރުމަުށް ކުރިމަތިވެފައިވާ 

ތް މުސްކުޅި ބަނދަރެއް އެ ރަުށުގައި އޮތީ. އެ ބަނދަރަީކ މައްސަލަތައް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަުށް ުދވަސްވެަފއި އޮ 

އެއީ މަރާމާތުކޮުްށގެން އަލުން ޭބނުންކުރެވޭ ވަރަުށް ވުރެ ުކޑަ ައދި ބޮޑުކުރުމުގެ ޖާގަ އެ ސަަރހައްދުގައި ނެތް ބަނދަރެއް. 

ކަނޑުަގއި ބާްއވަިއގެްނ  މިހާރު ރަުށަުށް އަރާފޭބުމުގައި ގިނަ ފަހަރަުށް ދިމާވާ ދައްޗަީކ ފެރީ ރަުށަުށް ގާތްނުކުރެވިެގން

ބޮއްކުރާފަހަރުަގއި މީހުން ރަުށުަށް ފައިބާ ހާލަތުގައި ރަުށުގެ ހާލަތު އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢަކީ ވޭތުވެދިަޔ 

ގެ ބަޖެޓުގައި މަޝްރޫޢު ހިމެނުނު. 2015އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމުަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުން ައއި މަޝްރޫޢެއް.  3

ދި ޓެންޑަރކުެރވި، އެހެންަނމަވެސް ކޮންޓްރެކްުޓގައި ޮސިއކުރުމާ ހަމައަުށް ދިޔައިރުަގއި ެއ މަޝްރޫޢު އޮތީ ހުއްޓުވިފަ. އަ

ގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެނުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ 17ވަނަ އަހަރު،  2016ގެ ބަޖެޓުަގއި މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައެއް ނެތް. މި 2016

ރިއްޔާއާ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ިގނަ ފަހަރު މަޝްވަރާކޮުށްފައި ޮއންނާނެ. އަޅުގަނޑު ދާއިާރެގ އެކި ފަރާތްތަާކއި ަރއީސުލްޖުމްހޫ

ރައްޔިތުންނަުށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، މި މަޝްރޫޢު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދިއުުމގެ އުއްމީދު އަިދވެސް އެަބއޮތޭ. 

މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރެވެމުން. އަުޅގަނޑު ވަރަުްށ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު އަޅުގަނޑު މިހާރުވެސް 

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްެވގެން އަންނައިރުަގއި މަުޑއްވަރީ ބަނދަރު ބަޖެޓުގައި  .އުއްމީދު އެބައޮތް

ނަވާލަން. އާދެ! ހިމެނިގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އޮތް ވާހަކަ އަުޅގަނޑު އެންެމހައި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަން

 50ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަޮކުށްލަން މަޑުއްވަރީގެ އެަބއޮތް ހައުސިންގ ޔުނިޓުަތކެއް އެޅުމަުްށ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ. 

 އެކީަގއި އެ ރަުށުގައި  ވުމާ ފްލެޓު އެޅުމަުށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބައޮތް. މަޑުްއވަރީައީކ ބިން ފުރިފައި އޮތް ރަުށަކުަށް 

މާާރތްކުރުން. އަދި ކިތަންމެ ކުަޑ ުށް ވެެގންދަނީ ރަުށުގައި ފްލެޓު އިދިރިއުޅުމަުށް ޓަކައި މިހާރު އޮތް އެއް ަޙއްލަކަ މީހުން

މާރާތްކޮުށްގެން މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަަލއަުށް ކޮންމެވެސް ވީނަަމވެސް އެ ރަުށުގެ ފްލެޓު އި ބިންކޮޅެއް އޮތްކަުމގައި

ދިއުމަކީ އެ ރަުުށގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ަމއްސަލައަުްށ ލެޓު އަދި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިގެންފް 50 ،ެވސްޙައްލެއް ލިބިދާނެ. އެހެންނަމަ
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ތަނުގައި ހުޅުމާލޭގެ ހިއްކިފަިއ  ކުރަނީ ކުރިއަުށް އޮތް އޮތް ޙައްލެއް ނޫން އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު އުއްީމދު މި

ޝަލް ހައުސިްނގގެ ތެޭރން ރައްޔިތުންނަުށް ފުރުޞަތު އެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭން ސޯ ،އޮތް ބިމުަގއި ފްލެޓު އެޅި 

ފްލެޓު އަަޅއިގެން  50ލިބިގެންދާއިރުަގއި ަމޑުްއވަީރގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އަދި ިމހާރު ޙައްލުވެަފއިނުވާ ުނވަަތ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފައިނުވާ ޙައްލު އަުޅގަނޑު އިްސވެދެންނެވި މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭން ލިބިގެންދާނެ ކަމުަށް. 

ފްލެޓު ހިމެނިފައި އޮތްއިރުަގއި އެުކއިޓީ ރެއިްޒކުރުމަުށް  50އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލަން މި ބަޖެޓުގައި  ،ހެންނަމަވެސްއެ

މިލިއަން ވަރަކަުށް ރުފިޔާ ހިމެނިފައި އޮތީ. މިއީ މިކަމަުށް އެކަުށީގެންވާ އަދަދެްއ  3މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  3.5ޓަކައި 

 މައްސަލަތަކަުށް ބަޖެޓުގެ ެތރޭން ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ނޫން. އާދެ! މިކަހަލަ މިހެންހުރި

ބޮުޑ  މީދޫއަކީ ވެސް މިހާރު ބިން ފުރެމުންދާ ރަުށެއް. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ވަރަުށް ހަމައެއާެއކު މީދޫގެ ރައްޔިތުން؛

ގައި މިހާރު އޮތް ބިމުން ގޯތި ލިބޭކަުށް ނެތް. މީގެ އެއް ރަުށެއް. މިހާރު ގޯތި ބޭނުންވެފައި ތިބި މީހުންނަުށް އެ ރުަށު 

ޖެހެނީ ރުަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުން. އެ ރަުށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު  ޙައްލަކަުށް ވާން މި

ޅެނީ ހުުށަހަޅައިގެން. އު ވެސް އަޅުގަނޑު މިުށް އަުޅގަނޑު ހުުށަހެޅިން. މިހާރުބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދިނުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރަ

މާރާތްކުރަން. ެއއީ ަރުށުގެ މިހާރު އޮްތ ބިންކޮޅުްނ ގަނޑު ބޭނުންޭވ އެރަުުށގެ ފްލެޓު އިހަމައެއާެއކީަގއި އޭެގއިތުރަުށް އަޅު

ވަރަުށް  މީހުންގެ އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުވާ ހަމަ އެ ،ރަުށުގެ ބިން ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމަުށް ބޭނުންވެފައި ތިބި މީހުންނަުށް

ން އެކަުށީގެްނވާވަރަުށް ބިްނ ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ އަުޅގަނޑުގެ ާދއިރާެގ ރަުށު

ތަރައްޤީއާ ގުޅުންހުރި މަޝްޫރޢުތައް މި ބަޖެޓުގެ ތެޭރގަިއ ަފހިވެގެންދާނެ ކަމަުށް. އަުޅގަނުޑ ސަރުކާރުެގ ަވޒީރުންނަުށް، 

ަލމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ތެރޭަގއި މި ކުރެވޭ މަސަްއކަތުގެ ތެޭރގަިއ މެންގެ ޕާއަދި އަުޅގަނޑު، އީ.ަވއި.ީސގެ އިސް ބޭފުޅުންަނުށް

ކަމަުށް އަުޅގަނޑު އުްއމީދުކުރަން. އާދެ! ހަމަެއއާެއކީަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަްނ  މި މައްސަލަތަކަުށް ަޙއްލެއް ލިބިގެންދާނެ

ގުޭޅގޮތުން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ  ަތކުގެ ިއތުރުން އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓާއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ާދއިރާއާ ގުޅުންހުރި މި ނުކުތާ

ވަރަުށް މުހިއްމު ނުކުތާތަެކއް ެއބަހުރި. ޚާއްޞަކޮުށް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޤްިތޞާދީ ތަޞައްވުރު ކުރިއަުްށ 

ންނަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤީ މަންޒަރު. ހަމައެކަނި ން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެރަހާލަދޭނެ ޙަޤީޤީ ތަސްވީރު. އެއިއޮތް އަހަރަުށް ކު

ލެވޭކަުށް ނޯންނާނެ. ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑުމެން ން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ައދި ފުއްދައިބަޖެޓުގައި ލިޔެަފއި އޮންނަ ެއއްަޗކު

ނަުށް އެ ހޭ އަޅުގަނޑުމެންއަދަދުތަކެއް ޖެހުމަުށްފަހުގައި އެކަްނކަން ވާން އެބަޖެ ،މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނުމަުށްފަހުގައި 

ޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ފޮތް ކުރެވޭނެ ކަންކަމަުށް ާވން އެބަޖެހޭ. އެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮންނަން އެބަ ތަންފީޛު

ގިނަ މަޝްރޫޢުތަުށް ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނިފައި އެބަހުރި. އޭގެތެރޭަގިއ  ލާއިުރގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ތަރައްޤީގެ ވަރަުށްބަލައި

މަޝްރޫޢެއް އަލަުށް ފަުށާ  293މަްޝރޫޢެއް ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައި އެބައޮތް. މީގެތެޭރގައި  7.4ގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރަްއވާނެ 2.9ލަ އޮތީ. މި މަޝްރޫޢުތަކަުށް ޖުމު ގޮތުަގއި ހިމެނިފައި މިމަޝްރޫޢުގެ 

ބިލިއަން ރުފިާޔ  5.1ކަުށް މަޝްރޫޢަ 411ހިނގަމުންދާ  ތުަރުށްދާޅުވަނީ. އަދި ޭއގެއިކަމަުށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ވި
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 ،ބޮޑު ހޭދަތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް ހިމެނިފައި އެބަހުރި. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަަރއްޤީގެ ަމޝްރޫޢަުށް ކުރާ ވަރަުށް

ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތަކަުށް  ތަަރއްޤީއާ  ،ހުންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމީ ތަަރއްީޤއާ ގުޅުން

ވާއިރު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރަން. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަުށް  ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ހޭދަތައް

މީަގިއ  ،އިންސައްަތ. އެހެންނަމަވެސް 51ގޮުތގައި ސަރުކާރުން މި ލަފާކުރައްވަނީ ގެ ބަލާއިރުަގއި ރިކަރަންޓު ޚަރަދު 

ޙަޤީޤީ ކަންބޮޑުވުމަކީ ކޮންމެ އަަހރެއްގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހަުށް އަންނައިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ،ކޮންސަރނަކީ ޙަޤީޤީ

މިސާލަކަުށް އޮންނަނީ ބޮޑުވެފަ.  ވުެރން އަހަރު ނިމިގެންދާއިރުގަިއ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު މި  އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަުށް

ަގއި ބަޖެުޓ  2016ރި ަބޖެޓުގައި އޭުރގަިއ ބަޖެޓު ޮކމިޓީއަުށް ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކު 2015 ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު،

ކޮންެމެވސް އެތައް އިންަސއްތަައކަުށް  50އޭުރގެ  ،ހުުށަހަޅުއްވަން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަަޑއިގެންެނވިއިރު ިވދާޅުވި

ވަނީ.  ތިވެގެން ގޮސްފައިވުެރ މަ އިންަސއްތައަުށްއެތައް  60 އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރުަގއި ލަފާކުރެވޭ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު

 އަހަރުގެ މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ބަޖެޓުގައި ރިކަރަްނޓު ޚަރަދު އަހަރު ނިމިގެންދާިއރުގައި އޮންނާނީ ކިހާވަަރކަުށް އަދި މި

އިންސަްއތައިަގއި ރިކަރަންޓު ޚަރަދު  51ވީނަމަވެްސ ޙަޤީޤަތުގައި  ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް އެ މަޢުލޫމާތު ނެތްކަމުގައި

ދެން އިތުުރ ތަނުން  ގޮުތގައި އެއީ ކުރިއެރުެމއް. ސަބަބަކީ ބާކީ އޮތް ބޫލުކުރާވާނަމަ ައޅުގަނޑު ގަ ކަމަުށް ޓިޖެހިފެހެއް

ވާތީވެ.  އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމީ ތަަރއްޤީއާ ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތަކަުށް ހޭދަކުރާނެ ކަމަުށް އިންސައްަތއިގެ ޮބޑު ބަެއއް 50

ހަމަެއއާެއކީަގއި ތިމާެވއްޓާ ގުޅުންހުިރ ، ކަމުެގ މައްސަަލ ޙައްލުކުރުމަުށްއާދެ! ފެނާއި ނަރުދަމާއަުށް، ބޯހިޔާވަހި

މަޝްރޫޢުތަކަުށް، އަދި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަުށް މި ދާއިރާތައް ކުރިއެރުވުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑު ހޭދަތަކެްއ 

 2.3ފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރެްއވުމަުށް ސަރުކާރުން ރާްއވަވާަފއި އެަބވޭ. ެއގޮތުން، ިމސާލަކަުށް ލަ

މިލިއަން ރުފިޔާ.  796ޚަރަދުކުރާ ގޮތަުށް. ފެނާއި ނަރުމާއަުށް  28ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ ޖުމުލަ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ %

ބައޮތް. މިީއ މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވޭނެ ސަރުކާރުން ބަޖެޓް ހިމަނުއްވާފައު އެ 603ބިން ހިއްކުމާއި މަގު ހެދުމުަށް 

އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި އުއްމީދީ ތަަޞއްވުެރއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން 

ފެނިގެން އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން ތަންފީޛުކުރާއިރުަގއި މި ހިމަނުއްވާފަިއވާ މަޝްރޫޢުތައް 

އި އޮތް ގޮަތުށް ކިހާވަރަކަުށްތޯ އަުޅގަނޑުމެަނުށް ތަންފީޛުކުރެިވގެންދާނީ. މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ބަޖެޓުން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ

މި ކުރާ ހޭދަތަކަުށް ބަލާއިުރަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ބަޖެުޓގެ ބޭުރން ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް އެބަ ކުިރއަުށްދޭ. ެއއީ ަޤއުމީ 

ާވއި ލާބަޔާ ގުުޅންހުރި މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ައޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީއާ ގުޅުންހުރި އަދި ަރއްޔިތުންެގ ހެ

އަންދާޒާކުރާ ބަޖެޓުގެ ބޭރުން އެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ޚަރަދުކުރެވޭ ކަމަުށް ވާނަމަ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރިމަތިވާނެ އިޤްތިޞާީދ 

ޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަން އެބަޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރުަށް ރައީސް. އެހެްނީވމާ، އަ އިއްޒަތްތެރިބައެއް މައްސަލަތަެކއް އެބަހުރި 

ގިނަ މަސައްކަތްަތކަުށް ފަހުަގއި، ވަރަުށް ގިނަ މަޝްވަރާަތކަކަުށް ފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕާއި ސަރުކާުރގެ 

ކޮމިޓީގައި، ބަޖެޓް  ވަޒީރުންނާ އަދި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މި ކުރެވޭ ވަރަުށް ގިަނ މަޝްވަރާތަކަކަުށް ފަހުގައި ިއޤްތިޞާދީ
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ކޮމިޓީގައި މި ކުެރވޭ މަޝްވަާރތަކަކަުށް ފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި އަންދާޒާކުރާ ގޮތަުށް ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ 

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އޭގެ ެހވާއި ލާބަ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޤްިތޞާދީ ކުރިއެރުމުން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެންދާނެ ކަމެއް. 

ރައީްސ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓް ފޮތް މި މަޖިލީހަުށް އަންނައިރުގައި  އިއްޒަތްތެރިމައެއާީކގައި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން ހަ

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިސްކަންދޭ ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ އާއްމު ދިރިުއޅުމުަގއި ހާލަތަުށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

ދަލެްއތޯ ބެލުން. މިސާލަކަުށް، އިންފްލޭޝަން އެއް އަހަރުން އަެނއް އަހަރަުށް ދަުށްވާ ކަމަުްށ އަންނާނީ ކިހާވަރެްއގެ ބަ

 2013ކޮންމެ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނުއްވާފައި އެބަޮއވޭ. މިާސލަކަުށް އަުޅގަނޑު މި ބަޖެޓް ފޮތް ބަލައިލިއިރުަގއި 

 2016އަދި  1ަގއި %2015ދަުށްެވގެންދިޔަ.  2.1ގަިއ %2014އިންފްލޭޝަން ހުރިއިރުަގއި  2.3ވަނަ އަހަުރގަިއ %

އަުށް ިއންފްލޭޝަން ދައްވެގެންދާނެ ަކމަުށް ލަފާ އެބަ ކުރައްވާ. މި  0.6ވަނަ ނިމޭއިރުަގއި ޮއގަސްޓް ަމހުގެ ނިޔަލަުށް %

އްދަން މި ގޮތަުށް ބަޖެޓުގައި ލަފާކުަރއްާވިއރުގައި މިއީ ކިހާ ިރއަލިސްޓިކް ސްޓެޓިސްޓިކްެސއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ސުވާލުއުފަ

ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާްއމު ހާލަތުން މި ބަދަލު ފެންނަން އެބަޖެހޭ. ތަކެތީގެ ކިހާވަރަކަުށް ދަުށްކުެރިވއްޖެތޯ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މާޭލގެ ގެތަްއ ބޮޑުައުގގައި ކުްއޔަުށް ހިފަިއގެންއުޭޅއިރު ގެތަުކގެ ކުލި ިކހާވަރަކަުށް ދަުށްކުެރވިއްޖެޯތ 

ގަނުޑމެން މި ފޯރުކޮުށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނުވަތަ ކަރަންޓުގެ ާކޑުެގ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް. އަޅު 

އަގުަތއް ކިހާވަރަކަުށް ދަުށްކުެރިވއްޖެތޯ. މި ސުވާލު އަޅުގަނުޑމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އިންފްލޭޝަން މިހާ ބޮޑު އަދަދަކުން 

ރައީސް. ެއ  އިއްޒަތްތެރިހާލަތުން އެ ތަފާތު ފެންނަންޖެހޭނެ ދަުށްވެގެންދާއިުރަގއި އަުޅގަނުޑމެންގެ އާއްމު އިޖުތިމާޢީ 

ތަފާތު ނުފެންނަ ކަމުަށް ވާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު އަޅުގަނޑުމެން މިނެކިރާ މިންގަނޑުގައި ކޮންމެެވސް 

އި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާ ފިކުރު ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަ

ހިންގަންޖެހޭނެ ކަންކަން. އާދެ، ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ ދަރި. 

އީސް. ރަ އިްއޒަތްތެރިމިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ބަޖެޓް ފޮތަުށް ބަލާއިރުގައި އަުޅގަނުޑގެ ބޮލުގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ރިއްސާ ަކމެއް. 

ވަނަ އަހަރު ނިމޭނެ ކަމުަށް ނިމޭއިރުގައި މުޅި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހުންނާނެ ކަމުަށް ލަފާ  2016މުޅި ދައުލަތުގެ ދަރަނި 

ަވނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރުަގއި  2015ވަަނ އަހަރަުށް މިއީ  2017ބިލިއަްނ ރުފިޔާގައި.  36.9މި ކުރެވެނީ 

ހަރު ނިމޭއިރުަގއި މުޅި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހުންނާނެ ކަމަުށް ލަފާ މި ވަނަ އަ 2017އިތުުރުވމެއް.  11ގާތްގަނޑަކަުށް %

ގެ އިތުުރވުމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން 13ބިލިއަން ރުފިާޔގައި. މިއީ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަާލއިރުަގއި % 41.6ކުރެވެނީ 

ތުރުެވގެްނ ހިނގައިދާނެ. އެއީ ބޮޑެތި ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ދަރަނި އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަުށް އިތުރުެވގެންދާނެ. އި

މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން ކުރިއަުށްގެންަދވާއިުރގައި ބޭުރގެ ބޭންކުތަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންަޝލް އިންސިޓިޓިއުޝަންތަކުްނ 

މަީކ މި ނެގޭ ލޯނުތަކަުށް ބަރޯސާވާ ކަމަުށް ވާނަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ދަރަނި އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަުށް އިތުރުެވގެންދިއު

އެކަުީށގެންވާ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން މަަސއްކަތްކުރަން އެބަޖެހޭ އެ ަދރަންޏަކީ އަހަރުން އަހަރުަށް 

އިން މިހެން އަަރިއގެންދާ ކަމަުށް ވާނަމަ، ީމގެ  20އިން އަިދ % 13އިްނ، % 11ބޮޑުތަނުން؛ މިސާލަކަުށް %
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އި ދަރަނި އިތުރުވެރުެވގެންދާދިއުން ކަންބޮުޑުވމަކަުށް ނުވާ ގިނަ ސަބަބަކީ، ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހުންނާނެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުގަ 

ގިނަ ފަހަރަުށް ނުވާ ސަބަބަކީ ދަރަނި އަދާކުރެވޭނެ ރަނަގޅު ޝެޑިއުެލއް އޮންނަ ކަމަުށް ާވނަމަ އެއީ ެވސް ޭއގެތެރެއިން 

އެީކަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބަޖެްޓ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަންބޮޑުުވން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުލއިކުެރވިެގންދާނެ. ހަމައެއާ

ބިލިއަން ރުިފޔާ ައންދާޒާކުރެވުުނއިރުަގއި މިހާުރ  3.4ވަނަ އަހަރުގައި  2016ޑެފިސިޓް. ބަޖެޓް ޑެފިސިޓަުށް ބަލާއިރުަގއި 

ވީމާ، ޑެފިސިޓް ބިލިއަން ރުފިޔާއަުށް ޑެފިިސޓް ބޮޑުެވގެންދާނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވޭ. އެހެން 4.3މި އަހަރު ނިމިގެންދާއިރުގައި 

އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަުށް ބޮޑުެވގެންދާދިއުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާްނޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން 

ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތުގައި ޑެފިސިޓް، ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ބޮޑުެވގެން މި ދަނީ ދައުލަތަުށް ލިބޭނެ އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީ 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަުށް އަުޅގަނޑުމެން މަޝްވަރާކުިރއިރުަގއި އޭރު ައޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް  2016އަލަިއޒްެވގެންނުދާތީވެ. ރި

ކޮމިޓީގަ އިން މީހެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ައޅުގަނޑު ފާަހގަކޮުްށލަން ބޭނުންވޭ، އޭރުަގއި ވެްސ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ވަރަުށް ބޮުޑ 

ވި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ުހުށަހަޅުއްވާ ަދއުލަތަުށް ލިބޭނެ ކަމަުށް އަންދާާޒކުރާ އާމްދަނީ ކޮންސާނަކަުށް ކަންބޮުޑވުމަކަުށް 

ކިހާވަރަކަުށް ިރއަލަިއޒްކުެރވިެގންދާނެތޯ، ޔަޤީންކަން ކިހާަވރަކަުށް ފޯރުކޮުށްދެއްވޭނޭތޯ. ޮކންމެ ފަހަރަކު ފިނޭންސް 

ންނަމަވެސް، އަހަރު ިނމިގެންދާއިރުަގއި ދައުލަތަުްށ މިނިސްޓަރު ވަޑަިއގެން އެ ަޔޤީންކަން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދެއްާވ. އެހެ

ލިބޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާކުރާ ފައިސާ ރިއަަލިއޒްނުވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަުށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ނުވަތަ 

އާމްދަނީ  ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް އިތުރުވެެވެގންދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. މި އަހަރަުށް ބަލާއިރުގައި

އިތުރުކުރުމަުށް ސަރުކާރުން ުހުށަހަޅާ ކަންކަމުގެ ތެޭރަގއި ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑަުށް ާފހަގަ މި ކޮުށްެލވެނީ ެއއަރޕޯްޓ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ އަތުން އެއަރޕޯްޓ 

ޑޮލަރު ައޅުގަނޑުމެން ނަާގކަމުގަިއ ވާނަމަ އެއީ އިތުުރ  25ަޓކަިއ ޗާޖެްއ ނެގެންޖެހޭނޭ ކަމަކަުށް.  ޑިވެލޮޕްކުރުމަުށް

ޓެކްސެއް މި ނެގެނީ. އެއީ ަޙޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ާއއްމު ދިވެހި ފަރުދުންގެ ޖީބުަށް އުފުލަންޖެހޭނެ ވަރަުށް ބޮޑު 

ނޑުމެންގެ ޓެކްްސގެ ނިޒާުމ ފުރިހަމަކުރުމަުށް ޓަކައި ރައީސް. އަުޅގަ ިއްއޒަތްތެރިބުރައަކަުށް ެވގެންދާނެ. 

މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި، ުނވަތަ މިއަދު ބަޖެޓުގައި އަންނަ އަހަރު އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށް ޓަަކއި ހުުށަހަޅާ ކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ 

ްނ ހިންގަވާ އަުޅގަނޑުމެންެގ އަންނަ އަހަރު އެއަރޕޯޓް ިޑަވލޮޕްމަންޓް ޗާޖު އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެ

ރަީއސް. އިންަކމް ޓެކްސް އަޅުގަނޑުމެން ތަޢާރަފުކުރަމާހިންގަވާ. އިންކަްމ  އިއްޒަތްތެރި ޓެކްސްގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރަމާ.

ޓެކްސް ައޅުގަނޑުމެން ތަޢާރަފުކުރަން އެބަޖެހޭ. އިންކަމް ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރެިވއްޖެ ަކމަުށް ވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ރޭގައި މި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަނާއި މި ހިނގާ ފަސާދައިގެ މަްއސަލަތައް ބެލުމަުށް އިތުރަުށް މަގުފަހިެވގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުެގ ތެ

އާމްދަނީ ބޭންކަުށް ޖަމާކުރާ ކަމަުށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު ޑިކްެލއަރކުރަންޖެހޭނެ އެއީ އަުޅގަނޑަުށް ކިހިނެއް، ކޮންގޮަތކަުށް 

. އަޅުގަނުޑގެ އިްނކަމް، ެއހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަޅުގަނުޑގެ މުސާރައިގެ އިތުރުން ވެްސ އަޅުގަނޑު ހޯދާ އާމްދަނީއެއްަކން

އަޅުގަނޑަުށް ފައިސާ ލިބޭ ކަމަުށް ވާނަމަ އެ ފައިސާ އަޅުގަނޑު ބޭންކަުށް ޖަމާކުރައްވާ ނަމަ، ުކރާ ކަމަުށް ވާނަމަ އަޅުގަނޑު 



96 

 

ކާ ކަމަުށް ވާނަމަ މީރާއަުށް އަުޅގަނޑު ޑިކްެލއަރކުރަންޖެހޭނެ އެ ިޑކްލެއަރކުރެވެންޖެހޭނެ. ީމރާއަުށް ައޅުގަނޑު ޓެްކސް ދައް 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ލިބޭ ފައިސާައކީ ކޮްނގޮތަކަުށް ައުޅގަނޑު ހޯދާ ފައިާސއެްއކަން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި 

ނުވީ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިންކަމް ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރަން. އިންކަމް ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރެިވގެން މެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ނުަވތަ އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް ނިާޒމުގެ ތެރޭގައި ެޓކްްސގެ ނިޒާމު ބެލެންސް އަޅުގަނޑުމެނަުށް 

ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ކިހާ އަދަދެއްގެ ޓެކްެސއް ތަޢާރަފުކޮުށްފިންތޯ؟ ގްރީން 

ނޑުމެން ތަޢާރަފުކޮުށްފިން. މިހެންގޮއްސަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ިވޔަފާރިތަކާ ުގޅުންހުރި ވަރަުށް ގިނަ އަދަެދްއެގ ޓެކްސް އަުޅގަ

ޓެކްސް އަުޅގަނޑުމެން ތަޢާރަފުކޮުށްފިން. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ޓެކްސެއް ތަޢާރަފުކުރެވިގެން ދިަޔއިރުަގއި މިއަދު 

ހިތްވަރުުހންނަންޖެހޭނެ އިންކަމް ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ހިތްވަރު.  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި

ހަމައެއާެއކީަގއި މިސާލަކަުށް ައޅުގަނޑަުށް އެބަފެނޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހަޅާ އާ ކަންތަތަުކގެ ތެރޭަގއި އެބަ 

މިލިއަން ރުފިޔާ. މިީއ  500ފީގެ ގޮުތަގއި  ހިމެނޭ އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ދަުށުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓަތަުކެގ އެކިުއޒިޝަން

އަޅުގަނޑުމެން އެސް.އީ.ޒެްޑެގ ގާނޫނު ފާސްކުރުމަުށްފަހުގަިއ މި މަޖިލީހަުށް އައި ކޮންެމ ބަޖެޓެއްަގއި ލިބޭނެ ކަމަުށް 

ފަިއސާތަެކއް  ސަރުކާރުން އަންދާާޒކުރި ފަިއސާއެއް. މިހާތަނަުށް ައއިއިުރަގއި އަންދާޒާކުރި ވަރަުށް ރިއަަލއިްޒކުރެވިފައި ހުރި

ނޫން ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަހަރު ބަޖެޓުަށް އާމްދަނީ، ސަރުކާރުން އާމްދަނީ 

ހޯދުމަުށް އަލަުށް ތަޢާރަފުކުރާ ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ ގޮުތަގއި މި ކޮްމޕޯނަންޓް ތަޢާރަފުވެގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ސުވާުލކޮުށްލަން 

، އަދަދަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަޖެޓަުށް ގެ ގޮތުގައި މިއެބައޮތްތޯ އެިކއުިޒޝަން ފީ ހާވަރެްއގެ ޔަޤީންަކމެއްކި ބޭނުންވޭ

ިމސާލަކަުށް ބިންވެިރކޮުށްދީގެން  ،ަކމުގެ. ހަމައެާއިއއެކީ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ މާލިއްޔަތަުށް ފައިާސ ެވއްދޭނެ

އިއިރު ވެސް އޭުރ ަގއި ބަޖެޓް މަޖިލީހަުށް އަ 2016މިލިއަން ުރފިޔާ.  500ރާ ކުކަމަުށް ސަރުކާރުން މި އަންދާޒާ ލިބޭނެ

ބިން  އްކާ ބިުމަގއި މި ހިއްކާ ބިމުންހި ކުެރވިފައި އޮްތ ބިންވެރިކޮުށްދީގެން ުނވަތަ ސަރުކާރުން މިވެސް އަންދާޒާ

މަެވސް ވިްއކަިއގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމުަގއި ވީނަގެދޮރުއަޅަން، ކަމުގައި ވީނަަމވެސްގެން އަދި ފްލެޓް އަޅަންވިްއކައި 

ފައިާވ ގޮތުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ނަމަ އަޅުގަނޑަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބި ވަނަ ައހަރަުށް ބަލާ ކަމަުށް  2017ކަމަުށް. ދެން 

 ުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެނެވޭނެ. ގެނެސްގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބިން ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ހިއްިކއްޖެ ކަމަ ބަންނަ ޑްރެޖަރ

އް ިލބިދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ވާނަމަ މި ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަުުށން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެކަުީށެގންވާ ވަެރްއގެ އާމްދަނީއެ 

 މެން ވަރަުށްައޅުގަނޑުބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ގަހުރި ކަންކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  މިހެން، ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ

ެއީކގައި ކިހާވަަރކަުށް އޮތްތޯ. ހަމައެއާ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންނީ ދައުލަތަުށް ލިބޭނެތޯ. ލިބޭނެއާމްދަ މި ބޮޑަުށް ޔަޤީންކުރަން އެބަޖެހޭ

ްނސް ިވއްަކިއގެން އާ ލައިސަ 400މިސާލަކަުށް ޓެކްސީ އަދި ޕިަކޕުގެ ޚިދުމަތް. ހުއްދަ ވިްއކުްނ. ހުއްދަ ިވއްަކިއގެން 

ފަރާތަކަުށް  400އިތުރަުށް  މާލޭގައި އި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިންސް ވިްއކާއިުރގަ އާ ލައިސަ 400އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް. 

ދީގެން ދެން އޭގެ ފަހަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިމަތިވެގެންދާނެ އިޖުތިމާޢީ ުނވަތަ ޕިކަޕް ދުއްވުުމގެ ހުއްދަކުރުމުގެ ޓެކްސީ



97 

 

އޮތް ވެހިކަލް  ސް މިހާރު މިން ލައިސަ 400ހުރެދާނެތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ހުރެދާނެ. އިތުރު  މައްސަލަތަކެއް ނު

  ..ވަރަކަުށްތޯ.ރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަުށް މެނޭޖުކުރެވެނީ ކިހާތެ ގެޕޮޕިއުލޭޝަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދަނީ  އަރުވަމުން މިފުރުޞަތުއަރުވަމުން، ރިާޔސަތުން ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން

އުސޫލުން. ދެން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޕާޓީތަކުން ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ އްޒަތްތެރި މެންަބރުން؛. އި ޕާޓީތަކަުށް

ެއއްވެްސ މެންބަރަުކ ަވގުތު އެމް.ޑީ.ޕީގެ  މި ،އަރުވަްނ އޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

ވެސް ވެދާނެ.  ެއީކގައި ފަހަރުަގިއ ކޮމިޓީތަކުަގއި ތައް ވެސް ހިނގާތީއާބައެްއ ކޮމިޓީ، ކުރާ މާލަމުގައި ނެތުުމންޖަލްސާ

 ތަނަުށް ަވޑަިއގެން ވެސް ދެްނނެވިން ޕާޓީތަުކގެ ހުރިހާ ެމންބަރުންނަުށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާފައި މިއަޅުގަނޑު ކުރިން 

އޮތީ ދެން މަޖިލީހުގެ  ުރވަން މިއައްކާ ވެސް ތަކުރާރުކޮުށް ފުރުޞަތުޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވުމަުށް. އަޅުގަނޑު އަނެ ހާ

 ައުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ،މާލަމުގައި ތިއްެބވި ޕާީޓގެ މެްނބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެްސ މެންވަރަކަުށް. އެގޮތުން 

ރު ތެރި މެންބައްޒަތްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް. ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފުުރޞަތު. އި އަރުވަނީ އުނގޫފާުރ ދާއިާރގެ އިއް 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ އަުރވަން އޮތީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިއް މަޑުކޮުށްލަްއވާތި! އާދެ، އަުޅަގނޑު ދެން ފުރުޞަތު

 އަރުވަން.ރަޝީދަުށް. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެތދުވީ ވަރަުށް ކެިރގެން. އެީއ  ބަޖެޓަުށް ވާހަކަަދއްކަން މި ސް. އަުޅގަނޑު މި ބޮޑަުްށ ޝުކުިރއްޔާ ަމޖިލިސް ރައީ ވަރަުށް

ބޫލެއް ނުކުރަން އެާހ ގޮތް އަުޅގަނުޑ ގަ ލާއިރުަގއި ބެހިފައި އޮތްބަޖެޓަުށް ބަލައި ސަބަބަކީ އަުޅގަނޑު މި

ބޫލުކުރާކަުްށ އެބަޮއތް. އަޅުގަނޑު ގަ ބަޖެޓެއް ބޮޑު ކަަމކަުށް. އަުޅގަނޑަކީ މާލޭގެ މެންބަރެއް. މާލެއަުށް ވަރަުށްސާފުވެރިއިން

ުކ ބަޖެޓު ކުަޑެވގެން އެެއއް ރަުށްރަުށުަގއި ވަރަުށް ހިތާމަޔާ ހުރިހާ އެއްޗެހި މާލެއަުށް އެޭޅއިރު ބަ ބޭނުމެއް ނޫން މި

ދިމާލަުށް ދިމައެކިއެކި ުކރާނަން ންބަރަކަުށް ހުރެގެން މަސައްކަތްއަޅުގަނޑު ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މެ، މަސައްކަތްކުރަން. އެހެްނވީމާ

ބަޖެޓުން މާލެއިން ެވސް ެއއްެޗއް އަުޅގަނޑަުށް ެވސް ދެވޭތޯ. ސަބަބަކީ މާލެައކީ  ހުރިހާ ދާއިރާތަކަުށް ެވސް މި ،ވެސް

ވަގުތަުށް އިތުރުަށް  މާލެ މި ،ކުީރމަޤީބޮޑަުށް ތަރައްޤީވެަފއި އޮތް ދާއިރާއެއް. މާލޭގައި އިތުރަުށް ތަރައް މިހާރު ވެސް ވަރަުށް

ން ބޮޑުވާނެ. އެއީ މާލެ ޖެހުތަން ތޮއް  ސް ެއކިެއކި ދާއިރާތަކުގެ ބޭފުޅުން މާލެއަުށް ވަަޑއިގެން މިކުރީމަ އަދިވެތަރައްޤީ

ބޮޑު  މު. އަޅުގަނޑުމެން މާލެއަުށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެބަދަލުަގއި ާދއިރާތައް ތަރައްީޤކުރުން މާ މުހިއް ކުރުމުގެތަރައްޤީ

އުޅެނީ. އެކަމަކު މިހާރު އަުޅގަނޑަުްށ  އްލެއް ނުފެނިގެން މިސް ޙަ ލް ހަުއސިންގ. ެއއަުށް އަިދވެމައްސަލައަކީ ސޯޝަ

އަހަރުގެ ނިމޭ ހިސާުބަގއި ނުވަަތ މިއަންނަ އަހަުރ  . މިހައުސިންގ އެބަހުރި ނިމިފަ 700 ގޮތުން އެނގިފަިއ އޮތް
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ންގ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ަހއުސި 15000ކުރީކޮުޅގައި އެ ލިބުން ަޙއްޤުވާ މީހުންނަުށް ދެވެން ފަުށާނެ. ދެން ވަރަުށް ައވަހަުށް 

. ދެން ބޮޑު ކުިރއެރުމެއް ކުރެވޭނެ. ެއއީ ވަރަުށްއުސިންގ ޯސޝަލް ހަުއސިންގ ބޭނުންހަ 15000ނިމެގެން އެ ަގއި 2018

ކުރުމުގަިއ ކަހަލަ ތަންތަން އަލުން ތަރައްޤީ ންޕާކުކުރުމުގެ ކަންތަުކަގއި ސަލްޓަމާލޭގެ މިހާރު މަގުތަކާ އެއްެޗހި ޑިވެލޮޕް

ބޮަޑުށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ެއކިއެިކ ކަްނކަން ލާަފއި ރަުްށރަުށުގައި ތިއްެބވި ލަކީ އިހަުށް ުކޑަކޮުށް މަޑުަޖއްސައިގެ ޚިޔާއަޅުގަނޑު

ޕާސްކުރެވޭ ގޮތެްއ  ެއއްދިމާލުން އަނެއް ދިމާލަުށް ޑުމެންނަުށް ވާހަކަަދއްަކއިގެންރަުށްރަުށުގެ ދާއިރާަތކަުށް މި އަޅުގަނ

އޮތީ  ޑުަގއި މިނގަނަުށް ދޭން. މިސާލަކަުށް އަޅުގަނޑު މާލެއާ ވަރަުށް ަކއިިރ ހިސާބުވެއްެޖއްޔާ ރަުށްރަުށުގެ ތިބި މީހުން

 ؛ފައިބާނެ ބަނދަރެއް ނެތިގެން ހުރި ވަަރުށް ހާލުގައި. ހިމަންދޫަގއި އަރާގިނަ ރަުށްރަުށުަގއި އެބަ ގެ ވަރަުށްއއ. އަތޮޅު. އއ. 

ކަމަީކ  ވިދާނެ މިކޮޅުން އެްއޗެހި ލިބެނިކޮުށް. އަނެއްރަނގަޅު ގޮުތަގއި ެއކަން ެވސް ކުރެ އެއަުްށވުރެ އެބައޮތް ފާލަމެއް.

ދަްއކަނީ ައުޅގަނޑުމެންގެ ޖަލުތައް ހުސްކުރާ ވާހަކަ. މީަގއި އެަބއޮތް އިތުރު ޖަލެއް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްެޓއް.  އަޅުގަނޑުމެން މި

ލުގައި ޖަލުަގއި ތިބި ބަދަ ކުރަނީ އެ ޖަލު ހެދުމުގެދަލުަގއި އަުޅގަނޑު ސަޖެސްޓުމީހުންގެ ޖަލެއް ހެދުން. އޭގެ ބަ 300

ުށް ން އިޞްލާޙުކޮުށްގެން މުޖުތަމަޢަމީހު ތަކެއް ރާަވިއގެން އެޮގތެއް އަުޅގަނޑުމެން ޕްރޮގްރާމު  ގެން، ނެރެވޭނެމީހުން ނެރެ

. އްލު އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ހޯދަންޖެހޭޙައްެލއް ނޫން. ޙަ ގެނައުން. ޖަލު ހަދަހަދާފައި ޖަލު މަރާމާތުކޮުށްގައި ޖަލަުށް ލުމަކީ

ގިަނ  ިވއްޔާ ކުުްށވެިރވެގެން ޖަލަުށް އެަބ ވަންނަންޖެހޭ. ވަރަުށް ވަނީ ެވއްޖެ ކަމަުށް އަހަރު 18އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުން 

 ފަހުން މާލޭގެ މަގުތައް ނުދެކޭ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ކުދިން. އެ އަހަރަުށް 18އުމުރުން  ،ކުދިން އެބަތިބި އެތައް ޒަމާަނކު

މީހުންގެ ޖާގަ އަނެްއކާ އިތުރުކުރަްނވީކީ ނޫން. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަނޑަުށް  300ންވީ. މީހުން ނެރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދަ

ތިބި މީހުން ނޫން އެހެން އެންމެން ދޫކޮުށްލެވޭ ގޮތަކަުްށ  ހަުށް މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކުުށްަތކުަގއިވަޢުދުެވވަަޑއިގެންެނވި ވަރަުށް އަވަ

ެދއްވާނެ ގޮތެއް ހައްދަވަިއގެން ނެރުްއވައި ފު ލިބޭނެހުރި މައްސަލަތަކަުށް މާ މީހުންގެ ލަިއގެން އެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން

އޮތީ  ބޮޑަުްށ ޝުކުރިްއޔާ. ސަބަބަކީ ެއީއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެންެމންގެ ދަރިން. ދެން މި ކަމަުށް. އެކަމަުށް ވަރަުށް

ތަްއ ލަ ޚިޔާެލއް. މާލޭގައި މިހާރު ޕާކުއްިމއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ އަމި ؛އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މާލޭގެ އަުޅގަނުޑގެ ނަޒަރުަގއި

މިސާލަކަުށް ބ.  ؛ފޭބޭނެ ގޮތް ނެތް ރަުށްރަުށްވަގުތަުށް ފުދިއްޖެ. ސަލްޓަންޕާކާއި އެހެން ތަންތަން ހުއްޓައިލާފައި އަަރއި މި

ކަމުން ން މަދުރުފަތުރު ކުދިންގެ ސްކޫލް؛ ރަުށުގެ މީހުތަނެއް. ދަތު އި އޮތްންދޫ. ފެހެންދޫއަކީ ވަރަުށް ހާލުގައަތޮޅު ފެހެ

ކުދިން ޮގވަިއގެން  ތިބެނީ ފެހެންދޫގައި ސްކޫލަުށް ެގންދާ. އެ ފަސް ކުދިން މިކޫލަުށް ގެންދަން، ެއންމެ ހަތަރުކުދިން ސް

ހަލަ ތަންތަނުގައި މިކަ، ވީމާދަތުރުކުރަން ވެސް އިހަުށްދުވަަހކު ލޯންޗެއް ލިބުނު ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ޚަބަރުން އެނގުނު. އެެހން

 ތަނުން ލާރި  ކުރުމުގައި ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅުވާނެ ގޮެތއް ބަނދަރުހެދުމުގައި ނޫނިއްޔާ ނަރުދަމާ ހެދުމުަށް މި ދަތުރުފަތުރު

. މާލެ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ނަގާފައި ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަުްށ ހީވަނީ އިންސާނިއްޔަތަުށް ެވސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްހެން

ން މަޖުބޫރުވަނީ. ގެ މިކަހަލަ ފެސިލިޓީޒްތައް ނެތީމަ މާލެއަުށް އަންނަޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވެސް ރާއްޖެތެރޭތޮއް

، ހާ ޚިދުމަތެއް ހޯދަން. އެހެންވީމާފަސޭހައެްއ ނުވާނެ އަމިއްލަ ރަުށް ދޫކުޮށްފައި މިތަނުން ހުރި އެްއވެސް މީހަކަުށް
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 ުކރުން. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށްފެސިލިޓީޒްތައް ލިބޭނެ ގޮތްގޮތަުށް ކަންކަން  މެން ވިސްނަިއގެން މިހާރުއްސުރެއަޅުގަނޑު

ޮއތީ. ވިލިނގިީލަގއި އެބަތިބި  ކުަޑ ެއއްެޗއް މި ފަަހރު ވަރަުށް އޮީތ ވިލިނގިލި. ވިލިނިގއްޔަުްށ ެވސް މި ކައިީރގަިއ މި

ބޮޑެތި ބަލީގެ މީހުންތައް އެބަތިބި. މާލެއުަށް  ސިސް ހަދާ މީހުން ވެސް އެބަތިބި. ވަރަުށްގިނަ މީހުން ޑަޔަލި ވަރަުށް

ްއޔާ އަްނނަންޖެހޭ މީހުން ތަޅުވަމުންފޮޅުވަމުން ިވއްސާރަެވއްޖެ ުދވަހު 4 ،ދުވަހު 3ންޖެހެނީ ހަފްތާއަކު މިއަންނަ

ބޮޑަުށް އެބަޖެހޭ. ސަބަބަކީ ވިލިނގިލީެގ  ންނަނީ. ިކރިޔާ ބައްެޔއް ވިަޔސް ވެސް އަންނަން ވަރަުށްއަ ގަދަަވއިަގއި މި

އަޅުގަނުޑގެ ުށް ގެންދެިވއްޖިއްޔާ ަރއްޔިތުންނަުށް މާ ލާބަ ބޮޑު. އް ކުިރއަލިޓީޒް ނެތީމަ. އެކަންތަހޮސްޕިޓަލްގައި އެފަދަ ފެސި

ވާހަކަައކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ަބޖެޓަުށް ބަލާފައި ބަޖެޓު ފާސްވުމުގެ ކުރީަގއި އެބަޖެހޭ މިިއން ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެްއ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ، ކުރެވެން ހުރި ދިމަދިމާލުން ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ކުރަން. ދެން އަނެއް ކަމަކީ

ޑޮލަރު ނަގާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން ެއއްެވްސ  25ދަތުރުކުރާ؛ މި ބަޖެޓުގައި އެބައޮތް ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން 

ތާުކ މީހަކު އެކަމަކާ ހާސްވާކަުށްނުޖެހޭނެ. މީތި ފާސްވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް އައިސްގެން މަޖިލީހުން ފާސްކުރިއްޔާ. މި

ނެތް އެ ފާސްކުރާނެ، ިދވެހިން އަތުން ނަގަން ފާސްކުރާނެ އެކަކު ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއީއ ނުވާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ތަނުަގއި އެްއވެސް ބޭފުަޅކު އެައކަުށް ވޯޓެްއ  އެކަމާ އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު ާހސްެވވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަެމއް ވެސް ނެތް. މި

ހާރު އެ ުއޅޭ ެއނަރޖީ ޑްރިންކުން މި ކުރަން ސިނގިރެޓު ނޫނިްއޔާ މިސަޖެސްޓު  ވެސްނުދޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑު އަދި 

ވުރެ ވެސް ބޮޑު އެްއޗެއް ަނގަން. ސަބަބަކީ މިކަހަލަ އެއްެޗއްަސީކ  ވަރަުށް ކޮުށްފަިއ އޮތްނަންގަވަން ސަޖެސްޓު

 ރި އެްއޗެހި ާއއްމު ރަްއޔިތުންހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ިޞއްޙަތަުށް ވަރަުށް ެގއްލުން ހުރި ެއއްޗެިހ. ޞިއްޙަތަުށް ގެއްލުން

ނޫނިއްޔާ  .ގޮސް ގެއްލުން ލިބުނީމާ އާސަންދައަުށް ބުރަ ބޮޑުވާނެވަރު މީހުން ބޮއިގެންބޭސްފަރުވާއަުށް އަމިއްަލއަުށް ނުދެވޭ

ން މީހު ވަރު ލިބޭ މީހުން. އެ އެންސްޕާއިން ދޭންޖެހޭ އެހީ ބޮޑުވާނެ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި މީގެ އަގު ބޮުޑވީމާ ދެން ބޯނީ އެ

ގެްނ އެބަ ބަލަންޖެހޭ ސިނގިރެޓު ބޮއި ޚަރަދުކޮުށްގެން. މިކަހަލަ ކަމަުކން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަތުން ދާންވާނީ އަމިއްަލއަުށް

ވިއްޔާ ވަރަުށް ބޮޑުތަްނ  ވެއްޖެ ކަމަުށް ވަނީބަލި މަދުގެ ސަބަބުންވާ ބަލިއްޔާއި ނޫނިއްޔާ ފިޒީ ޑްރިންކުޖެހޭ ބަލިބަ

ބޯ މީހުންނަުށް އާސަންދަ ނަުށް އެނގޭެނ އެކަހަލަ މީހުންނާއި، ސިނގިރެޓުއަޅުގަނޑުމެން ސާފުވެގެންދާނެ. ެއއީ އޭރުން 

ނުލިބެން. އެކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިަކހަލަ ކަންތަކެއް ކޮންޓްރޯެލްއ 

ސްނަން. ފަހަރެްއގައި ެވސް އަުޅގަނޑަުށް ލިބޭ އެްއޗެްއ އް ަނގަން ވިޑުމެން އެބަޖެހޭ އިންކަމް ޓެކްސެ ނުވާނެ. އަުޅގަނ

ނަ އޮން ދޭތެރެ މި ންދާކަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ަފގީރުންނާއި ުމއްަސނދިންނާއަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުމެްއ ނުވާނެ ބީެވގެ

ޖެޓަުށް ބަޖެހޭ. ބަރު ނިކަމެތިންނުަށް އެހީވާން އެ. ގެންނަން ެއބަޖެހޭ. ފަގީކައިިރކުރަން އެބަޖެހޭތަފާތު ބޮޑުކަމުން އޭތި 

އް ނަަގން އެބަޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ސެ އިންކަމް ޓެކް ،ިވއްޔާ ބަނދަރުތައް ހަާދުށާއި ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވަނީލާރި ހޯދަން 

އެ ނެގެން އެބަޖެހޭ. ، ނަގާ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާލޮޕިންގ ކަންޓްީރްޒގައި އްަގއި ވެސް ނަގާ ެއްއޗެއް. ިޑވެތަނެ

 ހިސާބުން ނެގޭނީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ.  ކަތް ފެުށިއްޔާ އަންނަ އަހަރާއްމިހާރުއްސުރެން މަސަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢަލީ މަޢުރޫފަުށް. 

 

 މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ

ދަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން  އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު ބަހުސްކުރަމުން މި

ދައްާކއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓަުށް ވާހަކަ ގޮތުން. ބެހޭ ވަނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓާ 2017އިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާފަ

އެކިެއކި ރައީސުން ސަުރާކރުތައް ހިންގިއިރު ބަޖެޓުތަްއ ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަނޑު  ،އެބަ ތާރީޚަުށް ބަލައިލަންޖެހޭ

. އޭގެ ފަހުން ރައީްސ ނުގެ ބަޖެޓެއް ވަނީ ހުުށަހެޅިފަމިލިޔަ 60ގެ ދައުުރަގއި ލޫމާތު ސާފުކޮުށްލިއިރު ރަީއސް މައުމޫންމަޢު

. އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި ބަޖެޓުތައް ހުުށަހެޅިފަ އެ ައދަދުތަކުން ހުރީ ،މިލިޔަން  12މިލިޔަން،  16 ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރގައި

ދެވިދާނެ. ބަލައިލަން މި ޖެހެނީ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ފޮނުވީމާ ފާސްކޮުށް

ޑެލިވަރީކޮުށްދިނުމުަގއި ނުވަތަ ނެ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓެއް ދެވިދާގެ އިއްިތފާޤުން ވެސް ފާސްކޮުށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ބަޖެޓެއްަގއި ހުރި ކަންަތއްތައް ކޮުށްދިނުމުގައި ަރއީްސގެ ޒިންމާ ވަރަުށް ބޮުޑ. ރާއްޭޖގައި ހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެްއެގ 

ރިއްޔާގެ ޤާބިލުކަެމއްގެ މަްއޗަުށް މި އޮންނަނީ މޮޅުކަމާއި، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއްގެ ހުނަރުވެިރކަމާއި، ަރއީސުލްޖުމްހޫ

އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ކޮުށްދޭ ކަމަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ، އި ާރއްޖޭގެ ތަަރއްޤީ. އެހެންވީމާބިނާވެފަ

މި ބަޖެޓަުށް ވެސް  ޑުމެންބަސް ބުނުން. އަުޅަގނޓު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން އާނނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުން ފޮުނވާ ބަޖެ

ހަރުގެ ތެޭރގަިއ ރައީްސ އަ 3ބަސް ބުނާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ބަަލއިލަން އެބަޖެހޭ ވޭުތވެދިޔަ އާނ

ވާލުެވގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޮޑެތި ބަޖެޓުތައް ފާސްކޮުށްދިނިން. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ނަޝީދާ ވެރިކަން ހަ

. އެހެންނަމަވެްސ، ައުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހެނީ ޖެޓުތައް ވަނީ ފާސްކޮުްށދެއްވާފައެ ފަރާތްތަކުްނ އެ ބަތިބިއިރު ވެސް 

ކަހަލަ ތަރައްޤީެއއްތޯ ގެެނވުނީ. ހަމައެކަނި ސަޅިަބއިސާ ކެނޑުން ހަުރގެ ތެރޭގައި ާރއްޖެއަުށް ކޮން އަ 3ރައީސް ނަޝީދުގެ 

ިއ، އިރު މެދުޖެހޭ ަވގުތުަގއާިއ، ގޮސްފަިއ ރެާޔއި ދުވާުލ އިުރއަރާ ަވގުތާމެ ރަުށަކަުށް ނޫން އެްއވެސް ކަމެްއ ނުވޭ. ކޮން

ނީ. ެއއިން ެއްއވެސް ކަމެއް ވެފައި ހުރީކީ ޫނން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ އިރުޮއއްސޭ ަވގުތުަގއި ފްލެޓް އަޅައިދޭން ބުނަ

ހަމަ ބޮޑެތި  ،ބޮޑެތި ބަޖެޓުތައް ދިނިންލަންޖެހޭ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރގައި ައޅުަގނޑުމެން ދައުލަތުން ވިސްނާ

އެއިން ވަނީ  އެމައުންޓް ޖަހާފައި ދިނިން ސަރުކާރުެގ ުވޒާރާތަްއ ހިންަގން. އެ ވުޒާރާަތކުަގއި ތިިބ މިނިސްޓަރުން

ތޯ އްތައް އިނގޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ވަރަުށް ަރނގަޅަުށް ސާުފވެ ސާބިުތވެފައި އޮތް ކަންތަ ޚިޔާނާތްތެރިވެފަ

ިމއީ އަދި ައޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި ބަޖެޓުތަެކއް ފާސްކޮުށްދިނަކަސް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް އެައކުން ، މިއީ. އެހެންވީމާ
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މަލުކުރަމުްނދިޔައީ ދަތިކަމާއި ވޭންދެނިވި ދުަވސްތަކުަގއި ތަޙައް އުފާވެރިކަެމއް ައއިސްފަެއއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން އެ

ޑުމެންނަުށް ކޮން ބަނދަރެއްތޯ ހެދުނީ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮްނ ނަރުދަމާއެއްތޯ އެޅުނީ؟ ކަންތައްތައް. އަުޅގަނ

ިޚޔާލާިއ  ދުނިޔޭގެ، ވާހަަކއެއް ދަްއކަިއގެން އްޤީކުެރވުނީ؟ ހަމައެކަނި ޑްރީމުއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮން ހޮސްޕިޓަލެއްތޯ ތަރަ

އެްއވެސް ކަމެއް ވެފަެއްއ ނެތް. އަުޅގަނޑުމެންނުަށް  ބޮޑެތި ވާހަކަަދއްަކއިގެން އެެހން ،ފޮލާގެ ތެރެއަުށް ވަދެގެން 

އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާެއްއ  200ތަން. ެއއީ ީކްއކުރަން ބާއްވާ އެްއޗެއްތޯ.  ފެނިގެންދިޔަ ސާކްސަމިެޓއް މިތާނގައި ބޭްއވި

ވެސް. އެތާނަގިއ  ހިތާމަކުރަން މިއަދު ން. އެކަމާއަންތަރީސްވެ ދެރަވި ބަޖެޓުން. އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާޚަރަދުކުރި 

އުޅެނީ އެ މުސީާބތުން ސަލާމަތްނުވެގެން. މިީއ  ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ެއޅީމާ މިއަދު ވެސް ިދވެހި ސަރުކާރަުށް މި

. އޮތީ ބުރަބޮުޑވެފަ ރައީސް ނަޝީދު ކޮުށްެދއްވާަފއި ހުރި ކަމަކީ. ޭއގެ ސަބަުބން ދިވެހި ދައުލަތަުށް މިއަދު ވެސް މި

މިހާރު އެތަން އެހެން ގޮތަކަުށް ބަދަލުކޮުށް ހޮސްޕިޓަލަކަުށް ބަދަލުކުރަން. އެހެންނޫނީ އެތާކުން  އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ

މިލިޔަްނ  300ނޫނީ  ،މިލިޔަން 200ެއީކގައި އެ ކޮރަްޕޝަނުގެ ތެރޭގައި އެ ދާެއއް ނުވޭ އިނގޭތޯ. ހަމައެއާއެްއވެސް ފައި

އް ކުރީމާ ރަްއޔިތުންނަުށް ބުދު ބަހައްޓާުާށއި މި ކަންަތއްތަ، ސަމިޓް ާބއްވާުާށއި  ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އަާޅުށާއި، ާސކް

ގެއްލުމާއި ފައިދާތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަދު ިވސްނަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެބަޖެހޭ  ލިބުނީ

ނުްނ ތޫނު، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ވާން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މިއަދު ވިސް ފުދުންތެރި ވިސްނުންތެރި ރަނގަޅު ބަޔަކަުށް

މިއަދު ތަޢުލީމީ ބައެއް. އެހެންވީމާ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ަސރުކާރު ވެއްިޓގެންދިަޔއީ. އަުޅަގނޑުމެން ކޮުށްދިން ބަޖެޓުގައި 

ިއ ދެއްވާފަަމނިކުފާނު އިސްތިޢުފާ ފާސްކޮުށްދިން ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންނަުށް ނުކޮުށްދިންކަމުން ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެގެން އެ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ، ންޑަނަުށް ވަަޑިއަގތީ. އެހެންވީމާއަމިއްލައަުށް ލަ

ބިލިޔަން  26ފަހަރު  އަދި މިބިލިޔަން ރުފިާޔއަާކއި  24ައާކއި، ބިިލޔަން ރުފިޔާ 16ތިން އަހަރު ބަޖެޓު ފާސްކޮުށްީދފިން. 

ޔިތުންގެ ހިނިތުންވުްނ އެީކގައި އެ ތިބީ ެއ ރައް ދެނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ަރއްޔިތުްނ އުފަލާއެއް މި ފާސްކޮުށްރުފިޔާ

ނގޭ މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއްއވެސް ރަްއޔިތެްއެގ ނީ މީގެ ސަބަބުން. އަޅުގަނޑަުށް އެދަ ހސާބަުށް ދެމިގެން މި އާ 2018

އެަތއް ްޕރޮޖެކްޓެއް ރާއްޭޖގަިއ އެބަދޭ  500އްެވގެންތޯ؟ ދެ ތުންފަތް ނުޖެހޭކަން. ހިނިތުންވެފައި ތިބިކަން. އެއީ ކީ 

ރަުށްތަކަކަުށް ބެލިަޔްސ  ،ހިނގަމުން މިއަދު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ޙަޤީޤަތް އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަކަުށް

 ،ން އެޅިފަިއ ނެތިްއޔާދުެވސް ލޮލަުށް މިުރސް ތަން. ިމއީ ހަމަގައިމު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ދާ

މީހަކަުށް ނުފެނިދާނެ. ހަމަ ްސ ފެންނާނެ އެއްެޗއް. ނޫނީ ަކނުނޫނީ ލޮލަުށް މިރުސް އެޅިފައި ނެތިއްޔާ ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެ

ކަންތަްއ.  ތަޢާލާ ދެއްވި ފަސް ިހއްސު ސަާލމަތުން ހުރި ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ ގަބޫލުކުރާނެ މިهللا  ،ހަމަ ހިއްސު ،ލޯ

 ގައި ތިއްބަަވިއގެން އެބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު އެ ،އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްާކއިރުއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާުރގައި ކަންތައްތައް ވެގެންިދޔަ ގޮުތގެ ވާަހަކ މިއަދު ނުދައްކަނީ ީކއްެވގެްނތޯ. ހަމައެކަނި ކޮރަޕްޝަން 

ވެފައި އެހެރީ އިނގޭތޯ. އެހެރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަުކގަިއ ތިހާއަުށް ޮކރަޕްޓުސަރުކާރުން އިންވީކީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫނޭ. އެ 
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ޒާާރއެްއގެ ވާލުކުރާ ވުއީސްެގ ތަފާތަކީ އަުޅގަނުޑމެން ހަމި ރަ ،. އެހެންނަމަވެްސ، ިމ ސަރުކާުރގެ ތަފާތަކީލިޔެފަ

 ބު އެބަދޭ. މާލިއްޔަުތގެ ގާނޫނާދަަޔކު ޚިޔާނާތްވީމާ އޭަނއަުށް އަކުންފުންޏެއްަގއި ހުންނަ އިސް ވެރި މިނިސްޓަރަކު ނޫނީ

މިނިސްޓަރެްއ  ،ވިޔަސް  އެއީ ަނއިބު ރައީްސަކމުގައި .މީހަކު ޖަލަުށް ވެސް އެބަ ލާ ޚިލާފަުށް އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮުށްފިއްޔާ އެ

. މިއީ ތަފާތު، އެހެންވީމާ ިވޔަސް. މަނިކުފާނުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތިމާގެ ބޭފުޅެއް ވިޔަސް އަދި އެ ކަމުގައި

އަުޅަގނޑު މި ބުނަނީ ރައީެސއްެގ ، ފަރާތުން އެބަ ފެނޭ. އެހެްނވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ތަފާތު މިއަދު މި ރައީްސގެ

ޤައުމީ ލޯބި ހުރެގެން ޤައުމަުށް ކަމެއް ކޮުށްދެވޭނީ.  އީްސގެ ޯއގާތެރިކަާމއި، ރައީސްަގއިސްމާޓްކަމާއި، ރަީއސެްއގެ ގަާޓއި، ރަ

ތެޭރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލާތު ޭއގެ އެކީަގއި ޔޫރަުޕގެ ިވސްނުމާ، ނުމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޔޫރަޕުގެ ވިސް 

ކަންތައް  ހުރެގެން ފޮނިބައިސާ ކެނޑިަޔކަސް މިކަމެއް ނުވާނެ. މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަމުން އެ ގެންދަނީ އެ

ސަުރކާރުން  ގެން އެބަޖެހޭ މިއަދު ރައީސް ޔާމީންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ހަމަ އެގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަ

ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެިކއެކި އަތޮޅުތަކަުާށއި އެިކއެކި ފައްޓަވާފަިއވާ އާ ޕްރޮޖެކްޓުަތްއ. ޭއގެ

ނޑުމެން މުޅި ރަްއޔިތުންނަުށް ރައްޔިތުންނަކަުށް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓެއް މި ހަދަނީ މުޅި ރައްޔިތުންނަުށް ަޓކައި. ައޅުގަ 

ދޭން. ެއގޮތުން މިއަދު މާެލއާއި ހުޅުލެއާ ދޭތެޭރގައި މި ެއޅޭ ބުރިޖަކީ އެްއގޮތަކަުްށވެްސ ޓަކައި އެބަޖެހޭ ކަންަތއްތަކެއް ކޮުށް

ތަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދޭ ކަމެއް ނޫން. މިއީ މުޅި ރާްއޖޭގެ އިންފްރަސްޓްރަްކޗަރ ޭޗންޖުކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި ނުވަ

މުޅި ރާއްޖޭގެ ލޭންޑްސްކޭޕް ަބދަލުކުރުމަުށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮުށްދެްއވާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އެނގޭ ބުރިޖެއް އެޅުނީމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އުފާވެރިކަން ލިބޭނެ މިންވަރު. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނޭގ 

ނަުށް ބުރިޖެއް އެޅުނީމަ ފަސޭހަވާެނ މިންވަރު. އާެދ، މިއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ިވސްނުމަކީ. މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން

މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ވިްސނުމަކީ. ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގެ ސަރުކާރުްނ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުްނ 

ހިނެއްތޯ ހެދީ؟ އެތަްއ ރަުށްތަކެއް ދީގެން ކުިދކުދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓްރާންސްޕޯުޓ ނިޒާމު ނޫނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ކި

ގަިޑއިރުން،  10ދޯނި، ބޮއްކުރާވަރު ދޯނި ރަްއޔިތުން ފަލިޖަހާފައި އިންޖީނު ހުއްޓޭ، ެއއް ރަުށުން އަނެއް ރަުށަުށް ދެވެނީ 

 21އި؟ ނުވަތަ ވަނަ ގަރުުނގަ  21ގަިޑއިރުން ދެވެނީ. މިއީ ޓްރާންސްޕޯޓު ނިޒާމެއްތޯ  2ގަިޑއިރުން،  6ގަިޑއިރުން،  5

ވަނަ ގަރުނުަގއި ދަތުރުފަތުރު އޮންނަންޖެހެނީ މިގޮތަުށްތޯ؟ އެހެނެއް ނޫން. މިއަދުގެ އިއްޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަީކ 

މި ބަޖެޓަުށް ބަލައިލީމާ އެބަ އެނގޭ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް. އުތުުރން ތުރާކުނުން ފެުށިގެންގޮސް މާލެއާ ހިސާބަުށް މަތިންދާބޯޓުން 

ގަޑިއިރުން ދިވެހި ރައްޔިތަކަުްށ  1ރުން ދަތުރުކުރެވޭ ގޮަތުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންަނުށް އެ ހަމަޖައްސައިދިނީ. ގަިޑއި 1

ަގޑިއިރަުށް ވުރެ ކުރުވާނެ ކޮންމެ ރައްޔިަތކު ަދތުރުކުރަންޖެހޭ ގޮތް އިނގޭތޯ.  1ނުދެވޭނެ ެއއްވެްސ ރަުށެްއ ނުހުންނާނެ. 

ޓު އަޅަނީ. ުށ. އަޮތޅުަގއި އެއަރޕޯޓު އަޅަނީ. ކުޅުުދއްފުުށީގައި ެއއަރޕޯޓު އަޅަނީ. ހަަމ އެހެންވީމާ، ނ. އަތޮުޅަގއި އެައރޕޯ

އެގޮތަުށް ގޮސް ހޯރަފުުށީަގއި ެއއަރޕޯޓު ައޅަނީ. ހަމަ އެހެންޮގސް ކ. އަޮތޅުަގއި އެއަރޕޯޓު އަޅަނީ. ހަމަ ެއގޮތަުށް ޮގސް 

ތަފާތަކީ. ސްޕީޑު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ.  ކީކޭތޯ ދަންނަވާނީ. މުޅި ރާއްޖެ އެއަރޕޯޓުން މި ގުޅުވާަލނީ. މިއީ
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އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ ަބރަވެލި ދުވެީލަގއި ދުާވކަުށް. ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ ބަަރވެލި ދުވެލި ދުވުން ުހއްޓުަވއިލާފައި 

ހަލުިވކުރުން.  މި ސަރުކާރު ގެނައީ. މި ސަރުކާރުގެ ިވސްނުމަކީ މިހާރު ރޮކެޓު ސްޕީޑަުށް ވުރެ ވެސް ބާރުގައި ދުވެލި

އެއީ އަލި ދަތުރުކުރާ ވަރަުށް ަދތުރުކުރާ ގޮތަުށް މިހާރު މި ސަރުކާރުގެ ިވސްނުން މިހިރީ. އައްޔާ އެއްވަރަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ދަތުރުތައް އަަވސްކޮުްށގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އުމުރާ ެއއްވަަރކަުށް މަސައްކަްތކުރެޭވކަުްށ ނެތް. ދުނިޔެ ތަރައްޤީވަމުން 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަުށް ބާރުމިނުަގއި. އެހެންވީމާ، އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ތަަރއްޤީވަމުން އަންނަ  މި ދަނީ

ޤައުމުތަކާ އެީކަގއި އަުޅގަނުޑމެން ފައިތިލަ ސާބިތުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން ސްޕީޑު އެބަ ބާރުކުރަންޖެހޭ. 

ތެރެއަުށް އަހުލުވެރިކުަރން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޒުވާން ޖީލަުށް ފުރުޞަތުދޭން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޒުވާނުން މީގެ

އެގޮތުން މިއަދު ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އަރިހުަގއި ތިބި ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރުންނަކީ ޒުވާނުން. އެއީ މުސްކުޅިންނަކަުްށ 

ކުރަންޖެހޭނެ ދުވަސްވީމަ ޠަބީޢީ ގޮތުން އެ ނުވާނެ މިކަމެއް އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު ިވޔަސް ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގަބޫލު

އަންނަ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް. އެއީ ކޮންމެ ކަމަކަުށް ވެސް އޮންނަ ނިޒާމެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ގުދުރަތީ 

ޒުވާނުންނަުށް ނިޒާމާއި ޠަބީޢީ ނިޒާމުގެ ބޭަރކުން އެްއވެސް މީހަކަުށް ދުިނޔެއަކު ނޫެޅވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 

ފުރުޞަތުދީފައި ދުވަްސވީ މުްސކުޅި ބޭފުޅުން އަރާމުކުރަްއވަން ގޭަގއި ިތއްބަވަްނވީ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަުށް މި ފުރުޞަުތ 

ދެއްވަްނވީ. ހަމަެއއާެއކީަގއި ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ޭބނުން، މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެިރވާ 

ޢަތަކީ ޓުއަިރޒަމުގެ ސިނާޢަތް އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓުއަރިޒަމަކީ ރާއްޭޖގެ އިންކަމް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިނާ

މި ލިބެނީ ޓޫރިޒަމަުށް. އެހެންވީމާ، ުޓއަރިޒަުމގެ ދާއިރާއަުށް ިމއަދު ރާއްޖޭގެ  80އިންޑަސްޓްރީ. ާރއްޖޭގެ މުޅި ބަޖެޓުގެ %

ގެ 2018ގެނައި ބަދަލާ އެީކަގއި އަންތަރީސްކުެރވުނު ތަރަްއޤީއެއް ފެނިގެންދާނެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

ކުރިން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއބަފެނޭ އެތައް ރިސޯޓުަތކެއް ެހދެމުންދާ ތަން. ދުނިޔޭގެ އެްނމެ މަތީ ފަންތީގެ ކުންފުނިތަްއ 

ފުޅުންނަުށް އެ ޔަޤީންކަމާއި އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮުށްދިނީމާ. އައިސް ިދވެހިރާއްޭޖގައި އިންެވސްޓު މި ކުރަނީ ީކއްެވގެންތޯ؟ އެ ބޭ

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަަބދުވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ވެސް ވާހަކަދަްއކަމުންދިޔައީ އެނބޫދޫފަޅުގައި ރިސޯޓުަތކެްއ 

ފުޅުކުރެްއވިްއޔާ ވުޖޫުދވެގެންދާެނ ހަދާ ވާހަކަ. މިހާރު އެ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަުރކާރުން ސޮިއކޮުށް ނިންމާފަ. އެކަން އިރާދަ

ޓެްއ ރިސޯޓެއް ފަންސާސް އެތައް ންގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެަތއް ރިސޯޓު އުފެދިގެރިސޯވަރަުށް ފުރިހަމަކޮުށް އެތާނގައި ދިހަ 

 ދެ ލާއިރު އަުޅގަނޑުމެން، ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މިއީ ަބލައި ރިޒަމުެގ ތާރީޚަުށްގެންދާނެ. މިއީ އަުޅގަނުޑމެން ޓުއައުފެދި

ަކ އަހަރުގެ ކުިރއެރުން މިހިރީ ސަތޭ ބައިކުޅަ އެއްަބއިގެ ކުރިއެރުެމކޭ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ސާޅީްސ އަހަރު ނުވަތަ އަުށް

. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެނެސްދެްއވާފަައހަރު ތެރޭގައި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސު 3ރިޒަުމގެ ދާއިާރއަުށް ޓުއަ

އިންިޑޔާ މީހުން  ،މީހުން ވިޔަސް އަދި ޔޫރަޕު، ްއ އެބަހުރި. އެއީ އަދި ިދވެހިން ވިޔަސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެ

ުއޅެނީ ބަވަނަވެފަިއވާ ދުނިެޔއެްއަގއި. އެހެންވީމާ، ދުނިޔެ ހިނާގ  ސްރީލަންކާ މީހުން ިވޔަސް އަުޅގަނޑުމެން މި ،ވިޔަސް 

ެއްއޮގތަުށް އަޅުގަނޑުމެން އުެޅގެން  އޮންނަ އުސޫލުަތކާ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކަްނތައްތައް ވެގެންދާނީ. ދުނިޭޔަގއި
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ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަރައްޤީެއއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، އިންކަމް ޓެކްސް ުނވަތަ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއއަރޕޯޓުން 

ުށް ޓަަކއި. ެޖހެނީ ތަރައްޤީވުމަ ނަގާ ޓެކްެސއް ވިަޔސް އަިދ ކޮންމެ ެއއްެޗއް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެން ނަގަން މި

ނަގައި އޮތީ؟ ނުނޫން. ދުނިޔޭގެ ކޮން ޤައުމެްއަގއިޯތ ޓެކްސް އެްއގޮތަކަުްށވެސް ޓެކްސް ެނގުމަކީ ގޯްސކަމެއް

 ތަެނއް ޖަވާހިރު އޮތް، އިތެލާ، އިރަނާ .ލަތްތަެކއް ނުވަަތ އާމްދަނީ ލިބޭނެގިނަ ވަސީ ދުރަތީ މާ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ގު

އުމަުށް. ޓެކްސް ނިޒާމަކުން ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަކްްސގެ ނިޒާމެއް އެބަ ބޭނުންވޭ މި ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރަނގަޅު ޓެ

ރައްޔިތުންނަުށް އުާފވެރިކަެމއް ނުގެނެސްދެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން ިމއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ. 

އެީކަގއި އިންަކމް ޓެކްސް ނެގުމަުށް. އިންކަމް  ުށް އަވަސްކަމާގޮވާލަން ލަސްނުކޮ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދިވެހި ސަރުކާރަުށް 

އެީކަގއި ެއއަރޕޯޓު ޗާޖެއް އެބަ ނަަގންޖެހޭ. އާދެ! ތަރައްޤީވެފަިއ ވެސް ނަގާ ެއއްެޗއް. ހަމައެއާ  ޓެކްސަކީ މުޅި ދުނިޭޔގައި

އުމުގެ ރައީްސގެ ތަފާތަކީ ޤަ ނޫނީ މި  ކުރޭ. ހަމައެކަނި މިސަރުކާރުގެ ތަފާތަކީ ވެސް އެކަން ހުރި ހުރިހާ އެއަރޕޯޓުތަކަކުން

ބިނާކޮުށްަފިއ އެތާނަގއި ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް އެއަރޕޯޓު މިލިއަން ޚަރަދުކޮުށްފައި  800ރޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނީ އެއަ 

ފަހު ޗާޖެއް ގޮތަަކުށް ތަރުތީބުކުރުމަުށް ޓާމިނަލާއި ރަންވޭާއއި އެތާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ލިބޭ އެތާނަގއި

އެީކގައި ައޅުގަނޑު ދަންަނވަން ބޭނުން ކަމެއް. ހަމަެއއާ  ގޮުތގައި ވަރަުށް ރަނަގޅު ނަގަން. ެއއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނަގަްނ މި ެޗއް ވިަޔސްޓެކްސެއް ިވޔަސް އަދި ޮކންމެ އެއްއަރޕޯަޓކުން ނެގޭ ޗާޖު ނުަވތަ އެ

ދައިދިނުމަުށް ޓަކައި މިސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން އެބަބުނޭ ލޯނު ނަގާ ރައްޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީ ހޯ

ކުޑަމިނުން ކުޑަކުޑަ އާދަިއގެ ކަޑަެއއް ހިންގާ  އުމަުކންތޯ ލޯނު ނުނަގާ ވިޔަފާރިކުަރނީ؟ އެންމެޤަވާހަކަ. ދުނިޔޭގެ ކޮން 

އަކު އިނގޭތޯ. ނުހުންނާނެ ވިޔަފާރި މީހަކު ލޯނުން ބޭރަކު މިއަދަކު މީހާ ވެސް މިއަދު ލޯނުގެ ތެރޭގައި ހުންނާނީ. އެްއވެސް

 އެކީަގއި ދާންޖެހޭ މީހެއް. އެހެންވީމާ، މިއަުދ މި ސަރުކާރުން ލޯނު އެ ލޯނާ ވިޔަފާރިކުރަން ދަންނަ ކޮންެމ މީހަކީ

އަުށް ނާރާ.  4ވެސް %ހުރިހާ ެއްއޗެއް ެއއްުކރީމަ ެއއީ ަލއިބޯާއ ެއކީަގއި. ިއން ދަުށުގައި.  4، %3، %2ނަގަނީ %

އެނގޭ މީހުން  އާޖުފާޖުލީމީ މީހުން ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދުނިޔޭގެ އަދު އެބަޖެހޭ ައޅުގަނޑުމެން ތަޢުއެހެންވީމާ، މި

 ކުިރއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަކަުށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއް  ރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހި ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނޫނިއްޔާމި އެްއޗެ

މިއަދު މި ބަޖެޓަުށް  ،ން. އާދެ! ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަަމ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންނުކުރަ

އަހަރުގެ  3ގެ ރައީސް ޔާމީންވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި މި ބަޖެޓަކަުށް ނޫން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނީ. 

ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަުށް ލިބުނު އިޤްތިޞާދީ ނަފާއަުށް އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން.  ސަރުކާރެއް ެވގެންދިޔައިރު އަޮތޅުތެރެއަުށާއި

 ދޭތެރޭގައި ކުރިއެރުމާއެކީގައި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދާނެ  އެ ބަޖެޓާ ަގއި ވެސް ބަޖެޓެއް އަންނާނެ.2018އަދި 

 އަބަދުވެްސ ބުނަމުން އެޤަތަކީ ަރއީސް ޔާީމން ލުކުރާ ޙަޤީވެސް އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން. ިމއަދު ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ގަބޫ 

. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިުތންނެއް ނުތިބޭނޭ ވަނަ ދަރަޖަިއގެ 2ވަނަ ދަރަޖައިެގ،  4ވަނަ ދަރަޖައިގެ،  3ދަނީ ތިމަންނަ ގާތުގައި 

އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ނޫނީ ރަުށަކަުށް ނިސްބަްތވާ ީމހެއް.  އަުޅގަނަޑކީ އަޮތޅަކަުށް  .އެްއވަނަ ދަރަޖަިއގެ ަރއްޔިތުން މިތިބީ
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ވަނަ ދަރަޖައިގެ ަރއްޔިތުްނގެ  1ބުނާތީ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވާ  މިއަދު އުފާވޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެހެން

ތެރޭގަިއ، އަތޮޅުތެޭރގެ، ރާްއޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުން ހިމެނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އުފާވާންެޖހޭ ކަމެއް މިއަދު އިނގޭތޯ 

އީސް. އެހެންީވމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ބަޖެޓަުށް ބަލައިލާއިރު ރާއްޖެތެރެާއއި މާލެއާ ތަފާތުކުރުމެއް ނެްތ އިްއޒަތްތެރި ރަ

އިނގޭތޯ. މާޭލގައި އޮތް ހަަލބޮލިކަން ފިލުވައިެދވޭނީ ޕާކުަތކާއި، މައިޒާންަތކާިއ، އިތުުރ ބީޗުތަކާ އެްއޗެހި ހެދިގެން. 

ފާވެިރކަމެއް ނުލިބޭނެ. މި ކަންތައްތައް ކުރަން އުުޅނު އެމް.ޑީ.ޕީ  ސަރުކާރުްނ އެހެންނޫނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުްނނަކަުށް އު

ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ރަީއސް ނަޝީދަުށް  މިކަން ނުކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، ަރއީސް ޔާމީން މިއަދު މިކަން ކުރާީތ 

. އެހެންނަމަެވސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާޭލގައި ބަޔަކު ކަންޮބޑުެވގެން އެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުާރނެ ކަމެއް ނޫން

ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަުށް އެނޭގނެ މިކަމުން ލިބޭ އުފާވެރިކަާމއި ހިތްމަޖެހުން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަުށް އެނގޭނެ، 

ކަން. މާލެއަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އައިސް މިތާ އުޅޭ ތަނަކަުށް ވާތީ، އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބޭ ފަސޭހަތަކާއި އުފާވެރި

ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ އެްއ ކަމަކީ، ހެލްތުގެ ިނޒާމަުށް، ނުވަތަ ޞިއްޙަތަުްށ މިއަންނަ 

ބުރިއަުށް އިމާރާތެއް އަޅާ ވާހަކަ ދަްއކަން.  25އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮން ރައީެސއްަގއިޯތ ގަޓުހުރީ  ބަދަލުތައް.

ބުރިއަުށް  12ބުރީގެ ވާހަކަ ދެއްީކކީ ވެސް ނޫން. މީހުން ހީކުރަނީ   25ގެ މި ރައީސް ނޫނީ ހަމައެކަނި މި ދިވެހިރާއްޖޭ

ވުރެ މައްޗަުށް ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ނޫނީ މާލޭގެ ބިމެއްގަިއ އިމާރާތެއްަގއި ނުވެސް ުކރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ސީދާ 

މާރާތްކުރެވޭނެ ގޮތަުށް މާލެ ފަރުމާކޮުށްފަ. އެ ބުރިއަުށް އި 25ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްެނންގެވުުމގެ މަތީން މި އޮތީ 

ބާރު މާލޭގެ ބިމުގެ ހުރިކަން ސާވޭކޮުްށގެން ދެނެގަތް ރައީަސކީ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެހެންވީމާ، 

ދިއުން  މިއަދު ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ުއފާކުރަންވީ މިފަދަ މޮޅު ރަީއސަކު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިުބނީތީ އެ ރައީސާ އެކީ 

އެއީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮަތކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު މި މާލަމުގައި ނެތީ އެ ބޭފުޅުން 

ދައްކާނެ ވާހަކަެއއް ނެތީމަކަްނ. އެހެންވީމާ، ެއ ބޭފުޅުންނަކަުށް ނެތް ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮުތން ދައްކާނެ ވާހަަކއެއް. ެއ 

ވޯޓުދޭ ބައެއް ނޫން. އަދި ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ވެސް ބަިއވެރިނުިވއްޔާ ަރނގަޅުވާނީ. އެހެންވީމާ، ެއ  ބޭފުޅުންނަކީ ބަޖެޓަުށް

ބޭފުޅުން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް ކަމަުށް އަުޅގަނެޑއް ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް ވެސް 

މަ. އެ ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓުަށް ވާހަކަ ނުދައްކާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތިރ އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން ހަމަ މާލަމުގަ ނެތީ

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަުށް. ޙުސައިން  ޝަހުދީ
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 އިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއެކވުން:ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ  މެންބަރު ޙުސަ

 26.8ވަނަ އަަހރަުށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު؛  2017ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ 

ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނުޑގެ އެހެން ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ މި އުއްމީީދ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން 

އަޚުންނެކޭ އެއްފަަދއިން އަުޅަގނޑު ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ދާިއރާއަުށް ބޭނުންވާ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް މި ބަޖެޓުގައި 

ނުހިމެނިވާކަން ވެސް ފާހަގަކޮުށްލަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން ހުރިހާ ކަމެއް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު 

ލިބިގެންނުދާނެކަން ވެސް އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވާލަން އުޅޭ ގިނަ ކަންތައްތަަކކީ 

އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރއަުށް، އަދި އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރއަުށް ނިްސބަތްވާ ރަުށްރަުށުެގ ރަްއޔިތުންެގ ވިންދާިއ އިހުސާާސ ވަރަުްށ 

ކަުށް ވާތީެވ، އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި މި ކަންކަން ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން ވާހަކަ ބޮޑަުށް ގުޅިފަިއވާ ކަންތައްަތކަ 

ދަންނަވާލަން. މިގޮތުން ހަނިމާދޫއަުށް ބަލައިލާއިރު ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަން އެއަރޕޯަޓކީ މީގެ ހަތަރުވަރަކަުށް އަހަރު 

ތާއަކު އެއް ފަހަރު އިންޑިާއގެ ތްރިވަނަންތަޕޫރަމަުށް ކުރިން އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ލަޤަބު ލިބި، އަދި މި އަހަރު މިހާރު ހަފް

ދަތުރުކުރަމުންދާ އެއަރޕޯެޓއް. ނަމަވެސް، މި ެއއަރޕޯުޓެގ ޙަޤީޤީ ސިފަ އަދިވެްސ މިހާތަނަުށް ނައިސް ހަމަ ކުރިން 

 ބޭނުންކުރަމުން އައި ޑޮމެްސޓިކު މި އެއަރޕޯޓު އަިދެވސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއައރޕޯޓެއްގެ ގޮުތގައި ނަންބޯޑު

ބަދަލުކުރެވިގެން ވަރަުށް ކުދިކުދި ބަދަލިތަކަކާ އެކު މިހާތަނަުށް މި އަންނަނީ. އަންނަނިއިރު ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ 

ޙަޤީޤަތަކީ ސަރަހައްދުގެ ފަތުުރވެރިކަމަުށް މިހާރުވެސް ބޭނުންުކރާ މައި ދޮރާއްޓަކީ ހަނިމާދޫ ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަުްށ 

ހާރުވެސް ހަނިމާދޫ ސަރަހައްދުގައި އަަބދުވެސް ދާއިމީކޮުށް ދެ ސަފާރީ ބަނދަރުކޮުށްފައި އޮންނާނެ. ވާކަން. މިގޮތުން މި

އަދި ހަނިމާދޫއަކީ އުތުުރގެ ެއންމެ ކާމިޔާބު ސިޓީހޮޓާ ވެްސ ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ ރަުށް. އަިދ އޭެގއިތުރަުށް ހއ. އަތޮޅުެގ 

ސް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުކަން ައޅުގަނުޑ ދޮނަކުޅިއާއި އަދި މި ނޫން، މަނަފަރާ، މި ރިސޯޓުތައް ވެ

ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ދަންނަވާލަން މި އުޅޭ ވާހަަކއަކީ، ފަންތިއާއި އަދި ެއކި ގިންީތެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއަުށް 

ނުޑމެންގެ މިހާރުގެ  ސަރުކާރުގެ ޒިޔާރަތްކުރާ މެހެމާނުން މި އެައރޕޯޓު ބޭނުންކުރަމުންދިއުމާ އެއްކޮުށް މި އެއަރޕޯޓު އަުޅގަ

ތަޞައްވުރާ އެްއގޮތަުށް ތަަރއްޤީެވގެންދިއުމަކީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ވަރަުށް ބޮޑު އެދުމެކޭ. އަުޅގަނޑު މި ވާަހކަ 

ދަންނަވައިލާއިރު އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުާކރުގެ ތެރެއިން މިއަދު ވެސް ުޓއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު މިގޮތަުްށ 

ތްކުރަމުން އެބަ ގެްނދަވާކަން. ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފައި ނެތްކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އިތުރު ގޮެތއް ހޯއްަދަވއިގެްނ މަސައްކަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ެއއަރޕޯުޓ ޑިވެލޮޕްކުރުުމގެ މަސަްއކަތް އެ މިނިސްޓްރީން އެ މިނިސްަޓރު ޚާއްސަ އަހަމިްއޔަތުކަމެްއ 

ންގެންަދވަނީ. މިކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަްލ ދެއްަވއިގެން އެ މަަސއްކަތް ުކރައްވަމު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެްއވާ އަހަިމއްޔަތުކަްނ ފާހަގަކޮުށް އަުޅގަނޑު ެއ މަނިކުފާނަުށް ޝުކުރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ލަން ބޭނުން.  އަޅުަގނޑުމެން ރަުށުގެ، ހަނިމާދޫގެ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ހަމަ މިއާއެއްކޮުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ

ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިާލއިރު ހަނިމާދޫގެ މިދިޔަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ހުރި ަބއެްއ ކަްނތައްތައް މި އަހަރު ނުހިމެނި 



107 

 

އޮތީ ނުހިމެނި.  ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުްށލަން. މިގޮތުން  ފެނުގެ ނިާޒމާއި އަދި ގޮނޑުދޮުށް ހިމާޔަތްކުރުން މި

އަޅުގަނޑު އެދެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި މިކަންކަާމ ވިސްނާަވޑަިއގެން މިކަންަކން ހިމަނައިދެއްވުމަުށް. އަދި 

ހަނިމާދޫގެ ބަނދަރުގެ ދަތިކަން ވަރަުށް ބޮޑަުށް މިހާރު މި ދަނީ ހަނިމާދޫއަކީ މިހާރު އެ ސަރަހައްދުަގއި ވަރަުށް ގިަނ 

ދުފަހަރެއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަނދަރެއް އޮންނަ ރަުށެއް. ހަމަެއއާެއއްކޮުްށ، ހަނިމާދޫ މިހާރު މި ދަނީ މަސްވެރިކަމުގެ އުޅަނ

މަސްވެރި  ރަުށަކަުށް ވެސް ބަދަލުވަމުން. ކުރިއާ ޚިލާފަުށް ފަސްވަރަކަުްށގަނޑެތި މިހާރުވެްސ ހަނިމާދޫގައި ވެސް މަހުަށްދާ 

ުށްތަާކއި އަދި ރިސޯޓުތަކާއި އަދި އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އޮވޭ. އެާއއެްއކޮުށް، އެ ސަަރހައްދުގެ ވަރަުށް ގިނަ ރަ

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރަުށް މިާހރު ބަނދަރު ފުރިގެން ބޭރުަގއި 

އްލެއް އަންނަންޖެހިފައި އޮތް ވެސް އުޅަނދުފަހަރު ބަހައްޓަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ހަނިމާދޫ ބަނދަރަކީ ވެސް އަވަސް ޙަ

ބަނދަރެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ހަމަމިއާއެކޮުށް  ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، އަޅުގަނޑުމެްނގެ  

ރަުށުގެ މުހިއްމު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ބަޖެޓުގައި މިހާރުވެސް ހިމެނި، އަދި ބައެްއ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސް 

 24ުށިގެން ކުރިއަުށްދާކަން ވެްސ އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. މިގޮތުން ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގެ ފެ

ކުލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތް ނިިމ، ހަމަ މި ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ކޮުށްދެްއަވއި، އަިދ އެ ސްކޫލް ފުރިހަމަކުރަން 

ރު ފެުށިގެން ކުރިއަުށް އެބަދޭ. އަދި އެާއެއްއކޮުށް ހަނިމާދޫގެ މަގުހެދުމުގެ ބޭނުންވާ ހޯލުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީކޮުށް މިހާ

މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފެުށުމުގެ މަރުޙަލާގައި. އެާއެއއްކޮުށް ހަނިމާދޫގެ ނަރުދަމާ ވެސް ފުރިހަމަކުރެވެމުންދާކަން 

ަތކުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ދަްއކާއިުރ، ާވ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ.  އާދެ! ނުވާ ކަންތައް

ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން  ދައްކަންޖެހޭތީ.  ހަމައެާއެއއްކޮުށް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރެގ ދެވަނަ ރަުެށއްެގ 

ލާއިރު އެ ރަުށުެގ ގޮތުަގއި، އާބާީދގެ ގޮތުން ދެަވނަ ރަުށެއްގެ ގޮުތގައި މި އޮންނަ ނައިވާދޫ. ނައިވާޫދއަުށް އަުޅގަނޑު ބަލައި

ރައްޔިތުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެ ރަުށުގެ ފެންފަުށަލައިގެ މައްސަަލއިަގއި ރަނގަޅު ނަރުދަމާގެ ިނޒާމެއް އެހެން މެންބަރުން އެ 

ވަކާލާތުކުަރްއވާ ފަދައިން ހަމަ އޮންނަން ބޭނުންވޭ. ނަމަެވސް، މިއަހަރުގެ  ބަޖެޓުން ިމދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޖާގަ 

ރުދަމާގެ މަސައްަކތަުށް ޖާގަ ނުލިބި މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަުށުގެ މިސްިކތުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ލިބިފައިވާ ނަ

ހިނގަމުން އެބަދޭ. ހަމަ އެއާެއއްކޮުށް ނަިއވާދޫަގއި ވެސް އެ ރަުށުގެ ރައްޔިތުން އެރަުށު ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގައި ނެރުމަތި 

ކްލީފު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުއފުލަމުންދޭ. ޚާއްޞަކޮުށް ގަަދ ދުވަސްވަެރްއގައި. އެ ރަުުށގެ ގަދަވުާމއި އަދި ަފޅުތެރެ ގަަދުވމުގެ ތަ

ފަޅުތެރެ މިހާރު އެ ރަުުށގެ ނެރު ކެނޑިފަިއ އޮންނަ ގޮުތން އެރަުށުެގ ބަނދަރުގެ ފަުޅ ބޭނުންކުރުމަކީ ވަރަުށް ބޮުޑ 

އެއް އެދުމެްއގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކުރެވިަފިއ  ތަކުލީފަކަުށް ވަނީ. އެހެންވީމާ، ނާވާއިދޫގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ހަމަ އެންމެ ބޮޑު

ލަ އްލުކޮުށްދެްއަވއި މި ފަޅުގެ ގަދަކަމުގެ މަްއސަނެރުމަތި، ނެރުގެ މައްސަލަ ޙަމިހާރުވެސް މި އޮންނަނީ މި ދެންނެވި  

އާއި އަިދ އި ފިނޭއާދޫާއއި އަިދ ހަނިމާދޫއެއާެއްއކޮުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން، ނާވައިޙައްލުކޮުށްދިނުން. ހަމަ

މަލްކުރަމުން އަންނަ ރަުށްރަުށަުށް. އަދި ހަމަ މި ވެްސ ހަމަ ތަޙައް މިހުރިހާ ރަުށަކީ ވެސް ކުީނގެ މަްއސަލަ ހިރިމަރަދޫއާ
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ވާތީެވ،  މަލްކުރަުމން އަންނަ ރަުށްރަުށަުށްވުމުގެ މައްަސލަ ވެސް ހަމަ ތަޙައްރަުށްރަުށަކީ ރަުށްގިރުމާއި ފެނުގެ ފެންފަުށަލަ ލޮނު

ވަނީ ހަމަ ރަނގަޅު ނަރުދަމާގެ ިނޒާމާިއ   ވެސް މި އެހެން ަރުށްރަުށެކޭ ެއއްފަދައިން މިހުރިހާ ރަުށެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ

ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ެއާއެއއްކޮުށް، ފިނޭގެ ޒުވާނުންނާިއ އި ވެސް ޭބނުންވެފަ އަދި ފެނުގެ ނިޒާމަުށް

ުށް މުހިއްމު ވަސީލަތްތަކަކަުށް ިއންތިޒާރުކުރަމުން އަންނާތީ، ކުޅޭނެ ވަރަހިރިމަރަދޫގެ ޒުވާނުން ކުޅިވަރު އަދި

ވަރަުށް އުފާވެިރ  އްލެއް ލިބިގެންދާނެނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުން އެކަމަުށް ޙަވަ 2017 ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަންނަ އަހަރުގެ

އި އަދި ހިރިމަރަދޫގެ ޒުވާނުްނ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފިނޭއާ ، އޮތް. އެހެންވީމާއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން އެބަމަންޒަރު 

ތަކާ  ދޭތެރޭގައި ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  ރޭގައި އަދި ހިމެނިފައިވާ މޝްރޫޢުވަރަުށް ބޮޑަުށް މި ބަޖެޓަުށް، މި އުއްމީދީ ބަޖެޓާ  ދޭތެ

މި  ދެރަުށުގެ މަސައްކަތް ހަމަ ައހަރުގެ ހަމަ ކުރީކޮޅު  ،ފޮނި އުއްމީދުކުރަމުންދާތީވެ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެން

އި ހުިރ އެާއއެްއކޮުށް، މި ަރުށްރަުށުގައި ދިާމވެފަގޮެތއް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. ހަމަެގންދެވޭނެ ކުިރއަުށް  ދެްއވައި އިފައްޓަވަ 

މަރުަކޒުަތކަުށް ބަލާއިރު ހަމަ ރާއްޖޭގެ  ޞިއްޙީވެސް ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ. މިގޮތުން  އްލުއެހެން މައްސަލަތަުކގެ ޙަ

ޤާއިމުކުރެވިފަ. ނަަމވެސް،  ތައް ވެސް ވަނީ ބޭސްފިހާރަިއ ން ކޮންމެ ރަުށެްއގައެހެން ރަުށްރަުށެކޭ ެއއްފަދަިއން މިއި

ވެްސ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މީގެތެރެިއން ފިނޭ އަދި ހިރިމަދޫ ފަދަ ރަުށްރަުށުގައި އެމްިބއުލާންްސގެ ދަތިކަން މިއަދު

ބިގެންދިުއން ބޭނުންވާތީވެ އަޅުގަނުޑ އްލެއް ލިވެސް ޙަ މަލްކުރަމުންދާތީވެ އަޅުަގނޑުމެން އަންނަ އަހަރު އެކަމުަށްތަޙައް

ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ 

ތަފާތު މައްސަލަތައް ދުޅަހެޔޮކަމާއި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ދިރިއުޅުމާއި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ހަމަ މި ކޮންމެ ރުަށެއްަގއި 

ހަނިމާދޫ ވެސް، ނައިވާދޫ ވެސް ފިނޭ ވެސް، އަދި ހިރިމަރަދޫގައި  ތަފްސީލުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެންނެވިދާނެ. .ހުރިއެބަ

ވެސް ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ތަފާތު ގިނަގުނަ ކުދި އަދި ބޮެޑތި މައްސަލަތެއް އެބަހުރި. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ 

ކާރު ވުޖޫދަުށް ައއި ހިާސބުން ފެުށިގެން މަސައްކަތްކުރަުމން މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން،މި ސަރު

ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ގުިޅފައިވާ މަގުން. އާދެ، މި މަގުން މަސައްކަތްކުރަމުންގެންާދއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ނޭވާގަިއ 

ހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ދައްކަނީ. ައޅުގަނޑުމެން އެ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، ހދ. އަތޮުޅގައި ފަތުުރވެރިކަމުެގ ވާ

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ހަމަ އަސަރާއެކު. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަތޮަޅކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅު. އާދެ، ކުރިން 

މިހާރު އެީއ ސިީޓއެްއގެ ދަރަޖަ އާބާދީގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ައތޮޅެއް ގޮތުަގއި މި އޮތީ އަްއޫޑ އަތޮޅު. އެހެންނަމަވެސް، 

ލިބިފައިވާ އަތޮަޅކަުށް ވާތީވެ ައޅުގަނޑު މިހާރު މިދަންނަވަނީ ހދ. އަތޮޅުގެ ވާހަކަ. ހދ. އަތޮޅު އެންމެބޮޑު އާބާދީ އޮތް 

އަތޮޅަުށް ާވއިރު އަދިވެސް ައމިއްލަވަންތަކަމުަގއި ރިސޯޓެްއ ނެތުމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަރިން، އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ނުންނާއި އަދި ބޭބޭއިންނާއި އަދި ކޮއްކޮމެންނާ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ފަތުރުވެރިކަމުެގ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ދާން މި ޅިޔަ

ޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮުޅތަކަުށް. މިގޮތުން، ައއްޑޫ އަޮތޅުން ފެުށިގެން، ގއ. އިން ފެުށިގެން، މިހެންގޮސް ހުރިހާ 

އަނބިދަރިންނާ ދުރުގައި ަތކްލީފީ ދުވަސްތަެކއް އަދާކުރަމުން. ދުވަސްަތކެްއ  އަތޮޅެްއަގއި ހދ.ގެ ަރއްޔިތުްނ މި ދަނީ
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ހޭދަކުރަމުން. އަދި އެ ފަރާްތތައް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ުއއްމީދުުކރޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަތޮުޅގަިއ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ިރސޯޓެްއ 

ދުވަަހކަުށް. މި ސަރުކާރުގެ އަމާެޒްއގެ ގޮުތގައި ފައްކާެވގެން ައއިސް އަނބިދަިރންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ 

ފާހަގަކުރެިވގެން މި ދަނީ މި އިންތިޒާރަުށް ނިމުމެއް ގެނެްސދިނުމަުށް. ޚާއްޞަކޮުށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން މިހާރުވެސް ވަރަުްށ؛ 

އް ައޅުްއވަމުން އަޅުގަނޑު މިދިޔަ ހަފުތާގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ނާގޯއްޓާ ޭދތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެ

ގެންދަވަން މަސަްއކަތްކުަރއްވާ ވާހަކަ. ެއާއއެްއކޮުށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިހާރުވެސް ވަނީ އިޢުލާންކުރެްއވި ރަުށްތަުކގެ 

ތެރޭގައި ހދ. އަތޮުޅގެ ެދ ރަުށެއް އިޢުލާންކުރަްއވާފަ. ނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު 

އަންނަނީ ދިގު މާީޒއެއް މިގޮތަުށް ރަުށްތަެކއް އިޢުލާންކުެރވި، މިގޮތަުށް ަރުށްތަކެއް ފަރާތްތަަކކަުށް ދެިވ،  ކަންބޮޑުވުމަކަުށް މި

އެކަމަުށް ޙައްލެއް ނަިއސް، ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެުށިގެންދާ ތަން ނުފެނި އަދި މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

މީދު އެ ފަރާތްަތކުގެ ނެތީތީ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ނެތީތީ. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު އަތޮޅުަގއި ރިސޯެޓއް ހުޅުިވގެްނދާނެކަމުގެ އުއް

ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މި ނޭވާަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަން، މިހާރެޭކ އެއްފަދައިން ސަުރކާރުން 

ުޅގެ ަރއްޔިތުންގެ މި ުއއްމީދު، މި ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ މަަސއްކަތް މިއަުށްވުރެ ވެސް ބާރުަލއްވާަފއި އަުޅގަނޑުމެންގެ އަތޮ

މުހުތާދު ހާސިލުކޮުށްދެއްވުމަުށް. އަޅުގަނޑު ޝަްއކެއް ނުކުރަން. ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުްނގެ ައޑު ސަރުކާރުން އަްއސަވާނެ. 

ބަލަން  އެ މަގުން މަސަްއކަތްކުރަްއވާ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ސަރުކާުރގެ މަަސއްކަތް ކާމިޔާބުެވގެންދާ ތަން އަުޅގަނޑުމެން

ތިބޭނަން. ހަމައެއާއެކު، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ރާއްޖެއަުށް ބަލާއިރު، އަދި ހދ. އަތޮޅެކޭ 

އެއްފަދައިްނ މުޅި ރާއްެޖއަުށް ބަލާއިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ަސރުކާރުގެ ސިޔާސަުތ ެއކުލެވިަފއި މި ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ތައް ީވހާވެސް ބޮޑަުށް އަުޑއަހަިއގެން، ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ަކއިިރން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުސޫލު. ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސް

މިދެންނެވި ބަހުގެ އަޅުގަނޑު ތި ބޭފުޅުންނަުށް ދަލީލެއްގެ ޮގތުގައި ދަްއކާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާުރގެ 

ަރއްިޔތުންގެ އަުޑއަހަިއގެން، ަރއްޔިުތންގެ ވިންދާއި ަރއްޔިތުްނގެ  މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން މި ދަނީ ވަރަުށް ވެސް ބޮޑަުށް

ކެކުޅުންތައް ައޑުއަަހއިގެން. ޭއގެ މިސާލަކީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މީގެ ކުރީަގއި ބޭްސގުަޅއެއް ަގންނަންޖެހުނުކަމުގައި ިވޔަްސ 

އި ވިަޔސް ހަމައެކަނި ދަތުރުކޮުށްފައި ހަމައެކަނި ދަތުރުކޮުށްފައި ދާންޖެހެނީ؛ އާސަންދައިން ބޭސްހޯދަންޖެހުނުކަމުގަ

ދާންޖެހޭނީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަ ރަުށަުށް. ހަމައެކަނި އެ ރަުށުގައި ހުންނަ އެއް ބޭސްފިހާރަ ނޫނީ ދެ ބޭސްފިހާރައިން 

ނޫނީ އާސަންދައިން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭނެ ބޭހުގެ މަގެއް ތަަނވަްސވެފަެއއް ނޯވޭ. ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުްނ 

އްޔިތުންެގ މި ދަތި ފިލުއްަވއިދެްއވުމަުށް ޓަަކއި ހަމަ ކޮްނމެ ރައްޔިތެްއ ދިރިއުޅޭ ސަުރކާރުން އާސަންދައިން ޭބސް ރަ

ލިބޭނެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮުށްެދއްވި. ކުރިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ާއސަންދައިން ފުރުޞަތު ޮއވޭ. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަުށުގެ ޞިއްޙީ މަރުަކޒުން، ައޅުގަނޑުމެން ރަުށުގެ ހެލްުތ ޖެހެނީ ބޭސް ގަންނަން. ނަމަވެސް، މި

އަހަެރއްގެ  5ޕޯސްޓުން ބޭސް ގަންނަން ލިބެން ހުންނާތީވެ އަޅުގަނޑުެމންނަުށް އެ ފަސޭހަ ލިބިގެންދޭ. ސަރުކާރަކަުށް 

ނުްނވެފައި ހުރި ކަންތައްތަެކއް އޭގެ އެންމެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބޭނުންވެފަިއވާ ތަަރއްީޤއެްއ، ވަރަުށް ބޭ
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މައްޗަކަުށް ހާސިެލއް ނުކުެރޭވނެ. ނަމަވެސް، މި ސަުރކާުރން މިހާރުވެސް ވަނީ ދެ އަަހރާއި ބައި ޑަބަލްކުަރއްވާފަ. 

ލާންސް ދެއަހަރާއި ބަިއގެ ތެރޭަގއި ާރއްޖޭަގއި އެަތއް ސަތޭކަ ބޭްސފިހާރައެއް ހުޅުްއވަިއ، އަދި ެއތައް ރަުށަކަުށް އެިބއު

ފޮނުއްވައިެދްއވަިއ، އަދި ޢުމްރާނީ ގޮތުން އެތައް ރަުށެއްެގ ތަރައްޤީގެ ބަނދަރު ވާހަކަދެއްކިކަުމގައި ވިޔަްސ، ފެނާއި 

ނަރުދަމާގެ ވާހަކަދެްއކިކަމުަގއި ވިޔަސް އެތައް ކަމެއް މި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފަހިކޮުށްދެއްވާފަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ 

މިކަންތައްަތކުގެ ނަތީޖާައކަުށް ވެގެން މި ައންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދާ ެއއްގޮތަުށް ކުރެވޭ ވެިރކަމެްއގަިއ  މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ

ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދިއުން. ރައްޔިތުން ިމއަދު އެ ފަސޭހަތައް އަމިއްަލައުށް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދިއުން. 

ންގެ ވިންދާ ެއްއގޮތަުށް ކުެރވޭ ވެިރކަމެްއގެ ނަތީޖާއަކަުށް ެވގެން މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންާނއި ރަްއޔިތު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން އިތުރު ދައުަރކަުށް ެވސް ެއ ސަރުކާރަުށް ބޭނުންެވގެންދިއުްނ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު 

ސް ަވޒީފާތަެކއް އުފެިދގެން އަންނާނެކަން. ޔަޤީންެވގެން އެބަދޭ ާރއްޖޭަގިއ ހިންގާ ބޮޑެތި މެަގ ޕްރޮޖެްކޓުތަކުން އެަތއްހާ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ޔަީޤންވެގެން އެބަދޭ، އަުޅގަނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގައި މިހާރު ކުެރވިފައި ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓުަތްއ 

އްކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން އޭގެ ފަހިގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް އައިމާ އެ އިތުރުެވގެންދާ އެތައް ވަޒީާފތަކާ އެ

ޤައުމަުށް އެތައް ހާސް ޑޮލަެރއް ވަެދ، އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމަުށް ރަނަގޅު އާމްދަީނއެއް ލިބި، އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ޤައުމުގެ ޤައުމީ ރިާޒވް ރަނގަުޅވެ، އަދި ައޅުގަނޑުމެންެގ ދިވެހިންގެ މުސްތަޤުބަލް ރަނގަޅުެވގެން އަންނާނެކަން. 

މަުށް މިއަްނނަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަާކއި މި ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް؛ މިސާލަކަުށް ބަލާ ނަމަ، މާލޭ އަޅުގަނޑުމެން ޤައު

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯްޓ ތަރައްޤީވެގެން އަންނައިރު އެކަުީށގެންވާ ަވޒީފާތަާކއި އަިދ އިތުރުެވގެންދާ ފައިސާތަކަީކ 

ނޫްނ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުންގެ ޖީބަުށް ވަދެގެންދާ  ހަމައެކަނި ެއ ސަރުކާރަކަުްށ ވަދެގެންދާ ަފއިސާތަެކއް

ފައިސާތަކެްއ. ސަރުކާރަުށް، ޭއގެ ރަނގަޅު ހެޔޮ ބަދަލު ސަރުކާރަުށް އޭަގއި ރަނގަޅު އިްނކަމެއް ލިބިގެންދިއުމުން ޭއގެ 

ންވީމާ، ސަރުކާރުން ިމ ފައިދާ މި ކުރަނީ ސަރުކާރަުށް. އޭެގ ފައިދާ މި ކުރަނީ ަރްއޔިތުންނަުށް. މާފުކުރައްވާތި! ެއހެ

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ މާދަމާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރީްނގެ ރަނަގޅު މުސްތަޤުބަލަކަުށް 

ޓަކައި ކުެރވެމުންދާ ވަރަުށް ިވސްނުންތެރި، އަދި ޙިކުމަތްތެރި، އަދި ރޭވުންތެރިކަމާ ެއކު ުކރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަެކއް. 

ގެ ދަލީލަކަުށް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ވަނީ ވަރަުށް ބޮޑަުްށ އޭ

ކޮންޓްރޯލްކުރެިވ، އަރަނި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. އަދި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ 

މިހާތަނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުުށަހެޅިގެން މި އައި ބަޖެޓުތަކަުށް ބަލާއިރު އާމްދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޙަޤީޤީ މަންޒަރުތައް 

ހޯދުމަުށް ހިމަނާފައިވާ ކަންތަުކ ތެރޭން އެންމެ ޙަޤީޤީ ގޮތެްއގައި ބަޖެެޓއް ހުުށަހެޅިފައިވާ ފަހަރަކީ މިފަހަރުކަން ބަޖެޓު 

ންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ، މި ބަޖެޓަީކ ދިރާސާކުރަްއވާ ވަރަުށް ގިނަ މާހިރުން އެބަ ގަބޫުލކުރަްއވާ. ެއހެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އުއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ދައްާކ 

ދުުށުމޭ. އަޅުގަނޑުމެްނ  ވާހަކަައކީ، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ބަޖެޓު ޭއގެ ޙަޤީޤީ ޮގތުގައި ތަންފީުޛެވގެން އަންނަ ތަން
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އެްއގޮތަކަުށް ވެސް ނޭދެމު، ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށެްއަގއި އެުޅމަުށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ކްލާސްޫރމެއް ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން 

ރަުށެއްަގއި އެޅުމަުށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ިޞއްޙީ މަރުކަުޒގެ ވަުށާާފރެއް، ެއކަން ނުނިމި އޮތުމަކަުށް. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، 

ބަޖެޓުގައި ެއކަންކަން ޖެހިފައި އޮންނަ ފަދައިން އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު އެ މަސައްކަތް ފެުށިފައި ހުންނަ ތަން ދެކެން. 

އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލުމަުށް ރަނގަބީލު ޖެހުމާ އެއްކޮުށް ައޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުން، އަުޅގަނުޑ 

 ފިނޭއާއި އަދި ހިރިމަރަދޫގައި ވަރަުށް  ،ނައިވާޫދއާއި  ،ނުޑގެ ދާއިާރގައި ހަނިމާދޫއާއި ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ައޅުގަ

ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ަޙއްލު ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާތީވެ އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކއިަގއި މި އިާޝރާތްކުރި މައްސަލަތައް ބަޖެޓު 

 ސިމަމް ދެއްވުމަުށް. ޝުކުިރްއޔާ. ފަހު އޭގެ ެމކް ކޮމިޓީން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ިދރާސާކުރެްއވުމަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ން ހުސްަވުގތުކޮޅަކަުށް މެދުކަނަޑއިލާނަން އަނެއްކާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑުމެ

 . އިގަ 3:35ރިއަުށްދާނީ ްނ ކުއިގެއަ މެންބަރުންނަުށް ހުސްވަގުތުކޮެޅއް އަުރވާނަން. އަުޅގަނޑު ެދން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

 

 ] އަުށް  15:34އިްނ  15:06ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު(

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެން `. ހުސްަވގުތުކޮަޅކަުްށ ފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަނެއްކާެވސް ކުިރއަުށްގެންދަން މި ފަުށަނީ. އަޅުގަނޑު

ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް. މި ދަންފަޅީގައި ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  2017ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ 

 އަޅުގަނޑު މި އަުރވަނީ ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަުށް. 

 

 ވުން:ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެ 

ވަނަ އަހަރުެގ  2017`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ ފެުށިެގން މި ދާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދަުއލަތުގެ 

ބަޖެޓު ބަހުސްގައި އަުޅގަނޑު ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހިލާނީ ދާއިރާގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާމުތަކަުށް ބަލައިލާނަން. 

ބޭނުން، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަރައްީޤގެ؛ އެހެނިހެން އެގޮތުން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުްށލަން 

އަހަރުތަކެކެކޭ ވެސް ެއްއގޮތަުްށ ސަރުކާރުން ވަރަުށް ބޮޑު ިއސްކަމެއް އަތޮޅުތެޭރގެ ތަރަްއޤީއަުށް ދެއްވާަފއި އޮތްކަން. 

ގެ ނަރުދަމާ ޤާއިމުުކރުމުގެ މަޝްރޫޢު މި އަހަރު އެގޮތުން، ވިލިނގިލީަގއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާއި، އަދި ވިލިނގިލީ 
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ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ީމގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ބަޖެޓުަގއި ހިމެނި، މަސައްކަތްތަކެއް 

. ޚާއްޞަކޮުްށ، ފާއިުތވެދިަޔ ކުރެވި، ިޑޒައިންކުެރިވގެންދިޔަ ބައެއް މަަސއްކަތްތަެކއް ނުހިމެނި އޮތްކަން ެވސް ފާހަގަކުރަން 

އަހަރުދުވަސް ތެޭރގައި ވިިލނގިލީގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވެ، ވިލިނގިލީގެ ަރއްޔިތުން ަސރުކާރަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް  2

ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ފާއިުތވެިދޔަ ދެ އަހަރުދުވަސް ތެޭރަގއި ހިނގަމުންދާކަން ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއގޮތުން، 

ންޓު ނެޓުވޯކް ތަރައްޤީކުެރއްވުުމގެ މަސައްކަާތއި، ޢިޔާދަުކރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި ކަރަްނޓު ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ކަރަ

މަސައްކަތް ވެސް ހަމަ ެއ ްޕރޮޖެކްޓުގެ މަަސއްކަތް ވެސް ވަރަުށް ބާރު ސްޕީުޑަގއި ކުިރއަުށް އެބަދޭ. ހަމަެއާއއެީކގަިއ 

ކްލާސްރޫުމ  12ލުކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި ދެ ދަންފަޅިއަުށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭން ސްކޫލުގެ ޖާަގއިގެ ދަތިކަން ޙައް

ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ެފުށިފައި، ކޮންޓްެރކްޓަރެގ މަަސއްކަތް އެކަުީށގެންވާ ގޮތަކަުްށ ނުކުރެވި އެ ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް 

ކްލާސްޫރމު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު  12މި ައހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް ުހއްޓިފަ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ހަމަ ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަުކރަން. މި މަޝްރޫޢު ނިމޭއިރު ވިލިނގިީލގެ އާ އަތޮޅު ތަުޢލީމީ މަރުކަޒަުށް ބޭނުންވެފައި 

އެއާއެީކގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަްނ، ހުރި ޖާގައިގެ ދަތިކަމަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރަން. ހަމަ

ވިލިނގިީލގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ވަރަުށް ބާރު ސްޕީޑުގައި މިހާރު ހަމަ ހިނގަމުންދާކަން. އަދި މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި 

ގެ ވެސް އެ މަޝްރޫޢުގެ ާބކީ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާކަން ފާަހގަކުރަން. ހަމަެއއާެއކީަގއި ިވލިނގިލީގެ ބަނދަރު ހެދުމު

މަޝްރޫޢު ވެސް މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެނި، މިހާރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެުށުމުަށް 

ޓަކައި ތަްއޔާރުވަމުންދާކަން ާފހަގަކުރަން. ެއގޮތުން، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން އެ މަސައްކަތް ފެުުށމަުށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ވެހިކަލް 

ންދެވި، އަދި އިތުރު ވެހިކަލް ގެންދިއުމުގެ މަަސއްކަތް ކުިރައުށް އެބަދޭ. ހަމައެއާއެީކަގއި މިހާރު ވަނީ ވިލިނގިއްޔަުށް ގެ 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން، އެެހނިހެން ރަުށްރަުށުގައި ވެސް ހަަމ ސަރުކާރުން އެިކއެކި އިދާރާ ތަރައްޤީކުރެްއވުމަުށް ޓަަކއި 

ުކރީއްސުރެ ވެސް އެކަން ނިމި، މިހާރު އިތުރު ތަރައްޤީ އެ  ފުޓްސަލް ދަނޑު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރޭން ވަރަުށް

ސަރަހައްދަުށް، ކުިޅވަރުގެ ަވސީލަތްތަކެއް ގެންނަންޖެހިފަިއވާކަން ފާހަގަކުރަން. ެއގޮތުްނ މިހާރު ބަޖެޓުގައި ސްޕޯޓްސް 

ގެ ުޒވާނުން މިހާރުވެސް މާ ކޮމްޕްލެކްސް، ސްޕޯޓްސް އެީރނާގެ ބިލްޑިންގ ހިމެނިފައިާވަކން ފާހަގަކުރަން. މިއީ ވިލިނިގލީ

ބޮޑަުށް ލަސްވެަފއި މި ބިލްޑިްނގ ނުވަަތ މި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ އިންތިޒާުރގަިއ ތިްއބަވާތާ ވަރަުްށ ގިނަ ުދވަްސ 

ވެއްޖެ. ހަމަެއާއއެީކގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭސްފިހާަރތައް ޤާއިުމކުރުމުގެ މަޝްރޫުޢގެ ތެރޭން ވިލިނގިލީަގއި ވެސް 

ސްފިހާރަ ޤާއިމުކުރެވި ނިމި، އެސް.ޓީ.ޯއގެ އާސަންަދއިެގ ތެރޭން ބޭސް ލިބުމުގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާކަން މި ބޭ

ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮުށްލަން. ހަމައެއާެއކީަގއި ކޮލަމާފުުށީގެ ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަުށް ބަލާިއރު، ކޮލަމާފުުށީގެ ވެސް ހަމަ 

ވި، އާސަންދަިއގެ ތެރޭން ބޭހުގެ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކުރަން. އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސްފިހާރަ ޤާއިމުކުރެ

މި ބޭސްފިހާރައަކީ ރާއްޖޭެގ ދެވަނައަުށް ހުުޅވިގެންިދޔަ ބޭސްިފހާރަކަން މި ފުރުޞަތުގައި ާފހަގަކުރަން. ހަމައެާއއެީކަގއި 

ޚިދުމަތް މިހާރު ވަނީ އެ ރަުށުގައި ާޤއިމުކުރެވިފަ. އަދި  ކޮލަމާފުުށީގެ ޒުވާނުންނަުށް ޭބނުންވާ ޒުވާނުްނގެ މަރުކަުޒގެ 
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އެާއއެީކގައި ފުޓްސަލް ދަނުޑ ތަރައްޤީކޮުށް މިހާރު ނިމުމަކާ ގާތްވެަފއިާވކަން ވެްސ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. 

ވާތީ، ސަުރކާރުން ެއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮލަމާފުުށްޓަކީ ވެސް ގއ. އަތޮުޅގައި އެކަހެރިކޮުށް ވަކިން އޮންނަ ަރުށަކަުށް 

ރަުށުގެ ތަރައްީޤއަުށް، އެ ރަުުށގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ތަަރްއޤީއަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ިއސްކަމެއް ދެއްާވކަން މި ފުރުޞަތުަގއި 

ފާހަގަކުރަން. ކޮލަމާފުުށީގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެންމެ ބޮޑަުށް ބޭނުންވެފައި އޮތް މަޝްރޫޢަކީ، ެއ ރަުށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ 

ުށް އެދެމުންދިޔަ ކަމަކީ ެވސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެިވގެންދިއުން. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ރައީްސގެ ޔާމީންެގ ބޮޑަ

ސަރުކާރުން ދެއްވާ އަހައްިމްއޔަތުކަމުގެ ތެރޭން މި އަހަުރ އެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެުށިގެން މިހާރު 

އެ ރަުށުެގ ފެނާއި ނަުރދަމާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް، ާއރު.އޯ ޕްލާންޓުގެ މަަސއްކަްތ  ކުރިއަުށްދާކަން ފާހަަގކުރަން. ެއގޮތުން،

ފެުށި، ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަުްށ މިހާރު އިޢުލާނުކުރެވި، އަިދ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް އެ ރަުށަުށް ވަނީ ގެންެދވިފަ. 

ޔައިމަ ހުވަދު އަތޮޅުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮލަާމފުުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރެވިގެންދި 

ޤާއިމުކުރެިވގެންދާ ެދވަނަ ރަުުށގެ ގޮތުަގއި އެ ރަުްށ ތާރީޚުެގ ތެރެއަުށް ވަެދގެންދާނެކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކުރަން. 

ގެ ޞިްއީޙ އެކަމަުށް ޓަކައި މިއަުދގެ ސަރުކާރަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮލަމާފުުށީ

ފަހަރެއްގެ މަތިން ތަރައްޤީޮކުށް، މިހާރު ވަނީ އެ ރަުށުެގ  3ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަުށް ޓަކައި ކޮލަމާފުުށީގެ ޞިއްޙީ މަރުަކޒު 

ރައްޔިތުން އެދޭ ފެންވަރަުށް ެއ ރަުށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަުޒގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްީޤކުރެވި، އެ ތަނަުށް ބޭނުންވާ 

އް ޤާއިމުކުރެވި، އިދާރީ ގޮތުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކުރިއަރައި ޮގއްސަ. ހަމައެާއއެީކގައި މި ފުރުޞަތުގަިއ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަ

ފާހަގަކޮުށްލަން، ކޮލަމާފުުށީގެ މަސްވެރިން އެންމެ ބޮޑަުށް އެދެމުންދިޔަ އެއް ކަމަކީ ެއ ރަުށުގައި އައިސްޕްލާންެޓއް 

ރު އެ ރަުށުަގއި ައއިސްޕްލާންޓު ޤާއިމުކޮުށް މިހާރު ނިންމާފައި ޤާއިމުކުރެިވގެންދިއުން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި އަހަ

ޓެސްޓިންގ މަރުޙަލާަގއި މިހާުރ ކުރިއަުށް އެ ގެންދަނީ. އެހެްނވީމާ، ރަުެށއްެގ ތަރައްީޤއަުށް، ދާއިރާގެ ތަަރއްޤީއަުްށ ޓަަކއި 

ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެްއ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވިލިނގިލީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަުށް ޓަަކއި 

ކޮުށްދެއްަވއިފި މިއަުދގެ ސަރުާކރުން. ހަމައެއާއެީކަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ކޮލަމާފުުށީގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢަކީ މީގެ 

އަހަރު ކުރިން ވެސް ބަޖެުޓގައި ހިމެނި މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރެވެމުންދާ މަޝްރޫޢެއް. މިހާރު އެ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަްތ  2

ޓުމަުށް ޓަކައި އީ.އައި.ޭއ ހެދުމުގެ މަސައްކަތަުށް ވަނީ އިޢުލާނުކުރެވިފަ. އަދި ޑިަޒއިންކޮުށް ނިމިފައި ވަނީ. ފެއް

އެހެންނަމަވެސް މި އަހަރު ބަޖެޓު އައިއިރު އެ މަޝްރޫޢު ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނި އޮތުމަކީ އެ ރަުށުގެ ަރއްޔިތުން ވަރަުްށ 

 ގޮތަުށް ދުކުރަން ބަޖެޓު ނިމިގެންދާއިރު މި މަޝްރޫޢު ހަމަ ކުރިއެކޭ ވެސް ެއއްމީއްއަުޅގަނޑު އުބޮޑަުށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. 

ލީެގ ނއެއާެއކީަގއި ވިިލގިކަމަުށް. ހަމަ ދާނެންމި ބަޖެޓު ތެރޭގައި ހިމެނިގެގޮތަުށް މި ބަޖެޓުގެ  މިއަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި ފެުށޭ

ހަވާލުކުރުމުެގ  ވި މަސައްކަތް ުކރާނެ ފަރާތަކާކުރެލްގެ އެކްސްޓެންޝަްނ އިމާރާތް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އިޢުލާނުހޮސްޕިޓަ

ގިލީެގ ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުްށ ބޮޑަުްށ ނރުގެ ބަޖެޓުަގއި ނުހިމެނި އޮުތމަކީ އެރަުށުެގ ވިލިހައަ މަރުޙަލާގައި ވަނިކޮުށް މި

ގަނޑު އެދެނީ ބަޖެޓު އަޅު  ،ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮުްށއަން. އެހެންކަުމން ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް މި



114 

 

 ރު މި ޕްރޮގްރާުމ ވެސް އޭގެތެޭރަގއި ހިމެނިގެްނދިއުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްޮރގްރާމުގެދާއިނިމިގެން

މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަްނ.  އްތައް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަންގިލީގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތަ ނތެރޭގައި ވިލި

ހަމައަުށް؛ އިތުރަުށް ބަޖެޓަުށް  ނިމުމަކާ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ޕްރޮގްރާމު، ފުރުޞަތު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ޅުގަނޑު މިއަ

ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓަކީ ިރއަލިސްިޓކް ަބޖެޓެއްކަން މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮުށްލަން. ިއއްޒަތްތެިރ  2017ލާއިރު ބަލައި

ކާރުގެ އެއާެއކީަގއި ސަރު އެބަ ކުަރއްވާ. ހަމަ ޚާއްޞަ މަސަައކަތްތަެކއް މި ބަޖެޓުގައިއާމްދަނީ އިތުރުކުރުަމުށް  އީސް.ރަ

ޓަކައި ވަރަުށް ބޮަޑުށް ބާރުއަޅުއްވާަފއި އޮތްކަްނ  ރާސްތާ ިވސްނުމުގައި ބަޖެޓުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަުށްވިސްނުމުަގއި، ދުރު

 އި ވަރަުށް ރަނަގޅު ސިާޔސަތުތަކެއް ރައީސް ޔާމީން މިޓަކަ ސަުރކާރުގެ އިސްރާފު ުކޑަކުރުމަުށް ،ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން

 ކުރުމަުށްވޭ ޚިދުމަުތގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު . ސަުރާކރުގެ އޮފީސްތައް ހިްނގެވުުމގައި އެ އޮފީސްތަކުން ދެ ކަުށަައޅުްއވާފަވަނީ އެ 

ކަތްތަެކއް ޚާއްޞަ މަސައް ވަރަުށްމި ވަނީ އަދި ެއ އޮފީސްތަކުގެ ރިކަރަންޓު ޚަަރދު ކުޑަކުރުމަުށް  ،ޓަކައި ބާރުއަުޅްއވައި 

ޓަވާަފއި މިވާ ކަންަތއްތަުކެގ މިއަހަރު ތަންފީޛުކުރަްއވަން ަފއް، . އެހެންކަމުންފައްޓަަވއި އެކަންކަން ތަންފީުޛކުރަން ފެުށިފަ

 ތް މިއަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓު ހުުށަހަޅުއްވާފައި އޮ ،ސަބަބުން މިއަންނަ އަހަރު އެކަންކަން ޢަމަލީ ގޮތުން ފެނި

ވަނަ އަހަރަުށް  2017ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ވެސް ހަަމ ގަބޫލުކުެރވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ގޮތަުށް ޚަރަދު ކުަޑެވގެންދާނެ

ަގއި ހިމެނިފައިވާ މިދެންނެވީ މި ބަޖެޓު ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ ިރއަލިސްިޓކް ބަޖެޓެކޭ އަުޅގަނޑު  26.7ހުުށަހެޅިފައިވާ 

ުށްޓަކައި ެއސް.އީ.ޒެްޑ ުކރުމައާމްދަނީ އިތުރު ުހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަުށް ބަލާއިރު،އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށް 

ކަމަުށް އެބައޮތް  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ ނެރެވޭނެ 1ތަކުން ންވެރިޮކުށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުންނާއި ބިޕްރޮގްރާމު

ވެސް  ފެނޭ. އަޅުގަނޑު ހަރަކާތްތެކުގެ ތެރޭގައި ެއބަކަަމުށް  ކުރެވޭނެތުރުބިލިއަން ރުފިޔާ އި 2ލަ މުޖު ވިސްނާފަ.

 ންޖަރުންގެ އަތުން ނެގޭ ޓެްކސް ދިވެހިން އަތުން ނެގޭނެޑުވަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ެއއަރޕޯޓުން ފުރާ ފަސިކަންބޮ

ވެްސ  ުޅގަނޑުބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި އަ ގައިކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުނުކުަރން. ދެން އެހެންވީމާ، އެކަމަުްށ ބަޖެޓު މަރުޙަލާ

 ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަމުަގއި އިންނާތީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އެކަމަުށް ޙައްެލއް ލިބޭތޯ ަމސައްކަތްކުރާނެ 

ތަުށް އާ ދިރުމެްއ ޓަކީ ދިވެހި މަްސވެރިކަމުެގ ސިނާޢަވަނަ އަހަރަުށް ކަނަޑއެޅިފަިއ އޮތް ބަޖެ 2017ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ގޮންޖެހުމަކީ  މަސްވެރިކަމަުށް ދިމާވެފައި އެންމެ ބޮޑު .މިކަމަުްށ އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ޭބނުންގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް. 

 އްލެއް ގެަނއުމަުށްދަތިކަަމުށް މިހާރު ޙަ ބޭނުމަުށް ބޭނުންކުރާ އެން ނުލިބުމުގެ މަްއސަލަ. އެން ލިބުމުގެމަސްވެރިން މަސް

ން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބައޮތް މީަގިއ މިލިއަ 45ކުރުމަުށްޓަކައި އިމު ގު އާލާކުރުމަުށްޓަަކއި ހެޗަރީއެއް ޤާޓަކައި ބޭން

އެކީަގއި އެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ގޮއްސިްއޔާ  އެންވެރިކަން އާލާކުެރވިގެން މަސްވެރިނަުށް ފަސޭހަަކމާ ހިމެނިފަ.

، ކައި ގެ އިޤްތިޞާުދ ހަރުދަނާކުރެއްވުމަުށްޓަކަެތއް. ދިވެހިރާއްޖޭ ކުެރވުީނ ވަރަުށް ކާމިޔާބު މަސައް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ

ދިއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ބޭރު ފައިާސ ހޯދުމަުށްޓަކައި މި އެން ލިބިގެންކަނޑުަގއި މަސް ދިވެހި މަސްވެރިންނަުށް މަސް

ޝްމީލް ވެސް ލިިބގެންާދނެ ވަރަުށް ބޮުޑ ކުރިއެރުެމއް. މަސްވެރިކަުމގައި ސިނާޢަތް ކުރިއެރުމަުށްޓަަކއި ފިއި ވެއްދުުމގަ
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ކޮުްށގެްނ ބާީކވާ ބައިަތއް ބޭނުން. އެހެންވީާމ، މަހުގެ އުެފއްދުންތަކުން ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުމަުށް ވެސް ވަނީ ބަޖެޓުކުެރވިފަ

އެމަުްށ  ،ފިޝްމީލް ޕްލާންޓް މެދުވެރިކޮުށް އޭގެން އިތުރު އުެފއްދުންތަކާއި ަގސް ކާނާާއއި އަދި މި ހެޗަރީއަުށް ބޭނުންވާ

ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޚާއްަޞ  ޝްީމލް ޕްލާންޓް މެދުވެރިކޮުށް އުެފއްދޭނެކަންވެސް ފި ބޭނުންވާ ކާނާ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއކިެއކި  ،ގެންދާކަމުގެ އަާމޒަކީ ެއއް ހެްއކަކީދެއްވަމުންއްމިްއޔަތެއް މަސްވެރިންނަުށް މިއަދު ސަރުކާރުން އަހަ

ސައްކަްތ ވަރަުށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަުށް އެބަދޭ. އޭގެތެޭރގަިއ ކުރުމުގެ މަޤާއިމުކަންކޮޅުތަުކގައި ައއިސްޕްލާްނޓް 

ވަދޫގައި ނިމެނީ. ދެއް އިުމޮކުށް އެކުރިން ދެންނެވި ގޮތަުށް އައިސްޕްލާންޓް ޤާ ޮކލަމާފުުށީގައި ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން

 އި. ގެމަނަފުުށީގަޤާއިމުކުރެވިފަ ވަނީ މި ލާންޓްރަުުށގައި އައިސްޕްއަތޮޅުގެ އެކި ރަުށްއައިސްޕްލާންޓް ޤާއިުމކުރެވިފަ. ހުވަދޫ 

އި ވެްސ ރާއްޖެތެރޭގައާއި ުއރުރުގެ ރަުށްރަުށުގަ ިއމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެަބދޭ. މެދުޕްލާންޓް ޤާވެސް ައއިސް

އެާއއެީކގަިއ މަސްވެރިން މަސް ބޭނުމަުްށ ނުވަތަ މަހަުށް ދުްއވުުމގަިއ ޤާއިމުކުރެވިފަ. ހަމަ ވަނީ ަތއް މިއައިސްޕްލާންޓު

ވަނީ އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮުްށ  ވާތީ ސަރުކާރުން މިއަދު މި ކަމަުށް ންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ ތެލަުށް ކުރާ ޚަރަދުއެ

 14 މިއީ  .ތެޔޮ ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް ހަަމޖައްސައިދެްއވާފަ. ފަމަސްވެރިންނަުށް ލުއި ައގުތަެކްއގައި ތެުލގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހި

 ރުފިޔާއަުށް ދަުށްކޮުށްދެްއވާފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 8 ަވނީ ތެޔޮ މިއަދު މިހުރި ރުފިާޔގެ ައުގގައި  15، ރުފިޔާއަުށް

ން ވަރަުށް ބޮޑު އާމްދަނީެއްއ ްއ އެސް.ޓީ.އޯގެ ތެުލގެ ިވޔަފާރީދިޔަ ވަރަުށް ބޮޑު އާމްދަނީއެުށް ޑައިެރކްޓް ލިބެމުންސަރުކާރަ

ވެރިންނަުށް މިއަދު ިދވެހި މަސް ،. އެހެންކަމުންނަުށްޓަަކއި ލުިއޮކުށްދެއްވާފަވަނީ ސަުރކާރުްނ މަސްވެރިން މިއަދު މި

ދިޔައީ ފާއިތުވެދިޔަ ކުރު މުއްދަތުެގ  ވާ ބޮޑެތި ކަންަތއްތަުކގެ ނަތީޖާއަކަުށް ެވގެން މިަފއި ފޯރުކޮުށްދެއްވާސަރުކާރުން 

ނު ދެވުުށް މި ގެނެސްދިަޔއީ. މަސްެވރިންނަރަނގަޅުެވގެންރުަގއި ަމސްވެރިކަން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހައަ ތެރޭގައި މި

މަހުެގ  ،މަހުގެ އުެފއްދުންތައް އިތުުރވެ ،ރުވެ ތުވަރު އިންުށް ނުކުންނަ މި ތެޭރގައި ަމސްވެރިން މަހަ ވްސްންޓިއިންސެ

ރިކަމުގެ ސިނާޢަތަުށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދެްއވާފައި އޮްތ މަްސވެ  ވަނީ އިތުުރވެފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓް މިޕޯއެކްސް

ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ފުރުޞަތުގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު  އްމިްއޔަތަުށް އަޅުގަނޑު މިއަހަ

ކުރެްއވުމަުށްޓަަކއި އިތުރަުށް ން ބޭނުންވޭ ަމސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތް ތަަރއްޤީމިއާއެކުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަހަމަ

ހުވަދޫ އަތޮޅަުށް ބަލައިލާއިރު، ހުވަދޫ އަޮތޅުެގ  އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަުށްކަމެއް.  މުންޖެހިފައި އެބައޮތް ވަރަުށް މުހިއްކުރަ

ކޮންމެ ރަުށަކީ މަސްވެރި ރަުށެްއ. ބޮޑެތި މަސްދޯނިފަހަރު، ޒަމާނީ ދޯނިފަހަރު މި ބޭނުންކުރަނީ. މިއިން ކޮންމެ ދޯންޏެއް 

ުށް ބޭރުގައި އަޅާަފިއ މިއަދުގެ ހާލަތަކީ މި ދޯނިފަހަރު މަހަުށް ފުރައިގެން މި ދަނީ މަސް ހޯދުމަުށްޓަކައި ކޮންމެ ރަުަށކާ ދިމާލަ

އޮންނަ ކަނދުފައްޗަކާ ދިމާއަުށް. މިގޮތުން ހުވަދޫ އަތޮޅު ވަުށާ މި ދޯނިފަހަރު ދުއްވަމުން ބުރުޖަހަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަން. 

އެހެންކަމުން، މިހާރު މަސްވެރިން މަހަުށް ދުއްވާ ދުއްވުުމގައި ތެލަުށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަުށް މަސްވެރިްނގެ 

ކަން އިތުުރކުރުމަުށްޓަކައި ފިޝިންގ ޒޯން ޤާިއމުކޮުށް މަސްވެރިން ެއއް ޒޯެނއްަގއި މަސްވެިރކަން ދަުްށ އުފެއްދުންތެރި

ދުވަސްވަރު މަްސވެރިކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމުުކރެވިގެންދިަޔއިމަ ހުރިހާ ދޯންޏެއް ވެސް އެ ވަގުަތުކ 
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ކަމުގެ މިހާރުވެސް އެން ކަނދުފައްާޗއި ނުވަތަ މަހުގެ ދަތުރުކުރަމުންދާނީ އެ ޒޯނަުށް ކަމަުށް ވާތީ، އެ ޒޯނަކީ މަސްވެރި

ފޭޑު ޒޯނެްއގެ ގޮުތގައި ޤާއިުމކުރެިވއްޖެއްޔާ އެ ސަރަހައްުދން މަސްވެރިންނަުށް ފަސޭހަކަމާ އެކީަގއި މަސްވެިރކަން ދަުށް 

ާއއެީކގަިއ ފިޝިންގ ދުވަސްވަުރ ކޮންމެެވސް ކަހަަލ އާމްދަނީެއއް ލިބިގެންދާނެ ަކމަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމައެ

އިންޑަސްޓްީރގައި މަްސވެިރން ބާނާ މަސް ގަތުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަުށްަޓކައި ނުވަތަ އެފިސެންީސ 

ރަނގަޅުކުރުމަުށްޓަަކއި، ކޫްއޑޫ ފަދަ ތަންތަނުގައި އޮޕަރޭޝަްނ ކުޑަކުރުމަުށް ޓަަކއި ކޮންމެ ަރުށަކަުށް، ކޮންމެ ބަނދަރަކުަށް 

ކޫއްޑޫ ފަދަ ތަނެއްަގއި މިފަދަ ޒޯނެއް ޤާއިމުކުރެިވއްޖެްއޔާ މަސްދޯނިފަހަރު މަސްވެރިކަން  ބޯޓެއް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި

ކޮުށްލައިގެން ކޫްއޑޫއަުށް ައއިސް މަސް ކިރާލުމަކީ ކޫއްޫޑގެ އޮަޕރޭޝަނަުށް ވެސް، ޫކއްޫޑގައި ަމސް ގަތުމަުށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ 

ން. ޭއގެ ސީދާ މަންފާ ސީާދ މަސްވެރިންނާިއ މަސްވެިރ ހޭދަތައް ވެްސ ކުަޑެވގެންދާނެ ކަމަުށް ކަމަުށް ފާހަަގކުރަ

ޢާއިލާތަކަުށް، މަްސވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަުށް ކުރާނެކަމުގައި މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދައުލަތުްނ 

ރުމަުށްޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ބިލިަޔން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ ޚަރަދު ުކޑަކުރުމުގެ ިސޔާސަތު ތަންފީުޛކު 26.7ހުުށަހަޅާފައި މި ވާ 

ބާރުއަޅަިއ، އަދި ހަމައެާއއެީކަގއި ރާއްޭޖގެ އެިކއެކި ސަރަަހްއދުތަކަުށް ރާއްޖެ ދުވަަހކު ެވްސ ނުދެކޭ ފަދަ ބޮޑެތި ބިޔަ 

މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުކުރަްއާވނެ ބަޖެޓެއްކަން ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓ 

-މާނީ ފެންވަރަުށް ތަރައްީޤެވެގންދާނެ ގޮތަުށް މީަގއި އެބަހުރި ހިމެނިގެން ގޮސްަފއި އެބަހުރި. ހަމައެާއއެީކގަިއ މާލެޒަ

ބުރީެގ އިމާރާތް މި ފުރުޞަތުގައި  25ހުޅުމާލެ ބުރިޖު މިއިން ތަންފީޛުކުރެިވގެންދާނެ. މާލޭގައި އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ 

. މިފަދަ ބިނާތަކަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮުށްގެން ހިންގާއިރު ކެޕިޓަލް ފާހަގަކޮުށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އިންވެސްޓްމަންްޓގެ ޚަރަދު ބޮޑުެވގެންދިޔަ ނަމަވެސް، މި ިއންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ފެންނަން ހުރި ކެޕިޓަލް ކަމުަށް ވާތީ 

ރުތަެކއް ކުރާނެ ކުިރއަުށް އޮތް މުސްތަޤްބަލުގައި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަުށް މީގެ ފުރިހަމަ އެދެވޭ ރަނގަޅު އަސަ

އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓަކީ ވަރަުށް އުއްމީދީ، ަރއްޔިތުންނާ ސީދާ ގޮތުން ގުޅުންހުރި ވަރަުށް ހަުރދަނާ ސިޔާސަތެްއގެ މައްޗަުްށ 

ދި ާއސަންދަިއގެ އެކުެލވިގެްނވާ ބަޖެޓެއްކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްނސްޕާއާއި އަ

ޚިދުމަތަުށް މިހާރު މި ބަޖެޓުގައި އަގު ުކޑަކުެރވިފައި ވާތީ އެކަަމުށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ބަަލއިލަންޖެހޭކަން މި ފުރުޞަތުގައި 

 ފާހަގަކުރަން. އެފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނީ ދުރާލައި ރޭވުންތެރިކަމާ އެކީ...

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ 

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހޯރަފުުށީ
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ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓަކީ އަުޅގަނޑުމެން  2017ލާނީ އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ ދަންނަވައި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ވަނަ އަހަރަުށް ދައުލަތުން  2017ބިލިޔަްނގެ ބަޖެޓެއް އަުޅގަނޑުމެން  26.7ހަމަ މާކްސްދޭ ނަމަ، އެކްސެލެންޓް ބަޖެޓެކޭ. 

ްނގެ ބައެްއ ދާއިުރަގިއ އަޅުގަނޑުމެހުސްކުރެވިގެންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން އެކަމާ އަުޅގަނޑުެމން ބަ

ކޮުށްދޭން ބަޖެޓުަގއި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަުްށ ހަރުކޮުށް ދައުލަތުން ރަްއޔިުތންނަުށް ޓަކައި ކޮުށްދޭ ކަންތަްއތަކެއް

ކަމަުށް ބައެއް  ދާއޭެގތެރެއިން ވަރަުށް ބޮޑު ބައެްއ އުނިވެގެން ،ކަމަުށް ހުުށަހަޅާފައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް ވަރަުށް ކުޑަ

ގެންދަާވ. އަޅުގަނޑު މިކަމާ ވަރަުށް އެބަ ގޮތަުށް ވާަހަކފުޅުދައްަކވަމުން  ބަރުން ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅޭއިްއޒަތްތެރި މެން

ލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަިއ ބިލިޔަން ރުފިޔާ ކެޕިޓަ 13.2ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2017. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހިތާމަކުރަން. 

އަކީ ަރއްޔިތުންނަުށް ރަނީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓަުށް. ެއއީ ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ދަކުމި ހޭ 60ވާއިުރގައި ޭއގެތެރެިއން %ހިމެނިފައި

އިްއޒަތްތެރި އިނގޭތޯ.  ުށްޓަކައި ދައުލަތުން ހިމަނާފައި އޮތް އަަދދެއްދިނުމަތްތައް އޭެގ އެންެމ ފުރިހަމަކޮުށްދެވޭ ޚިދުމަ

 27މު ޚިދުމަތްތަކަުށް %ެދވޭ ާއއްވާިއރު، ރައްޔިތުންނަުށް ހިމެނިފައި  13އިޤްތިޞާދީ ތަރަްއޤީއަުށް %. ރައީސް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި  ގެއަޅުގަނޑުމެން ަގނޑުމެން މިކަންކަމަުށް ފާޑުކިޔައި، ވާހަކަަދއްކާއަދި އަޅު  ،ހިމެނިފައިވާއިރު

ން ޑުމެއަުޅގަނ .އިްއޒަްތތެރި ރައީސްވާހަކަތައް ަދއްކަނީ އަުޅގަނުޑ ހިތުން ރައްޔިތުންނަުށް ކަންަކން އޮޅުވާލުމަުށްަޓކައި. 

އޮތް އަދަދަކީ  މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ދަރަނި ދެއްކުމަުށްޓަކައި މިގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، 

އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން  ؛އަޅުގަނޑުމެން ވޭތުވެދިަޔ ސަރުކާރެއްގެ ތެޭރގައި  ،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ތަކާއި ހަމަކޮުށް ހެދެންޖެހޭ އެގްރީމަންޓުިއ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެއަރޕޯުޓ އޭގެ އެންމެ ފުރިތެރޭގަ ގެއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު 

ންޓް އުމަުށް ގެްއލުންހުރި ގޮތަކަުށް އެގްރީމައްޔިތުންނަުށް، މުޅި ދައުލަތަުށް، ޤަނުބައިކޮުށް ރަރޯ، ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ނުބެލި

ހިނގައިިދޔައިރު އެންމެ ފަހުން  ތި ކަރަްޕޝަނުގެ މައްސަލަތަެކއްދިަޔިއރު އޭގެތެޭރގައި ބޮޑެފަރުމާކުރެވިގެން ހެދިގެން

ޖެހުމަކީ ދައުލަތަުްށ ފައިސާ ަދއްކަންޖެހުނީ. މި ފައިސާ ދަްއކަންޖެހުނު، ޕޫރު އާބިޓްޭރޝަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށްސިންގަ

ދައުލަތަކީ ަރއްޔިތުން ކަމަުްށ  ؛އަކީދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ަދއުލަތުން ،މިއީ ރަްއޔިތުންގެ އަތުން ފަިއސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަުށް

ވާތީެވ މި ފައިާސ ވެްސ އެަބ ދައްކަންޖެހޭ. ދަރަނީގެ ގޮތުަގިއ ފައިސާތަެކއް ަދއްކަންޖެހޭއިުރ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް 

ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި އޭރުެގ ަސރުކާރުތަކުން ައޅުގަނޑުމެން  ،އަުޅގަނޑު ހަމަ ބުެނލަން ބޭނުންވަނީ ،އޮތީ

ކަން ފަރުމާކުރެިވގެްނ، ނޫނޭ ކަން ެވސް ވިސްަނއިގެެނއްއުމަކަުްށ ެއްއގޮތަކަުށްޤަ ލަތަކަުށް، ަރއްޔިތުންނަކަުްށ،ދައު

އުމު ެގ މި ޤައަުޅގަނޑުމެން، ކަން ކުރެވިފަިއ ހުރީ. އެހެްނވީމާކަން  ދިޔައީ. ތަންތަން ކުްއޔަުށް ދެިވގެން މިހެދިގެން

ތްކުރުމަުށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަުދެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަ

ިއއްޒަތްތެިރ އަދާކުރަން.  ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ބުަރ މަސައްކަތަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ަވރަުށް އިޚްލާސްތެރިކަމާެއކު ުޝކުރު

ތީވެ އަުޅގަނޑުމެން ޓު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭއަޅުގަނޑު ެވސް ބަޖެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން؛ައޅުގަނޑުމެން މި . ރައީސް

ގޮތުން އަުޅގަނުޑމެންގެ ވެްސ ކޮންެމވެސް ވަެރއްެގ ކޮންސަރންތަެކއް ަބއެްއ ކަހަލަ ކަންތައްތަކަުްށ ހުރީމަ  ބެހޭ ބަޖެޓާ
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ރިހާ މިކަންކަން އިތުރަުށް ދިރާާސކުރުމަުށްޓަކަިއ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަުށްޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން މިކަންކަމާ ބެހޭ ހު

މިނިސްޓަރުން ގެނެވުނު. ައޅުގަނޑުމެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުރީމު. އެމް.އެމް.ޭއެގ  ހުރިހާ ވުޒާރާަތކުގެ

ގަވަރުނަރު ާހޒިރުކުރީމު. އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑުމެން ހާޒިރުކުރީމު. ީއ.ަވއި.ީސގެ ެޗައރ އަުޅގަނޑުމެން ހާޒިރުކޮުްށ 

ޢުލޫމާތު ނިސްޓަރު ވެްސ ހަމަ އަުޅގަނުޑމެން ހާޒިރުކޮުށް ވާހަކަެދއްކީމު. އެ ބޭފުޅުްނގެ މަވާހަކަދެްއކީމު. ޓުއަިރޒަމް މި

މާތުގެ ޓީން އެ ބޭފުޅުން އެ ދިން މަޢުލޫައޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ނިމިގެންދާއިރު ބަޖެޓު ކޮމި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއިން

ެނވިދާނެ ކަމަުށް ގަބޫުލޮކުށް އަޅުގަނޑުމެން އެކަްނކަން ލާޙުަތއް ގެމެންނަުށް ެވސް ބައެއް ކަހަލަ އިޞްއަލީަގއި ައޅުގަނޑު

ޖެޓުގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ ވަނަ އަަހރުގެ ބަ 2017ނަރުގެ ވާހަކައިން ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ސާފުކުރީމު. އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރު

ޓެއް ކަމަުށް އެމް.އެމް.އޭ ރަނގަޅު ބެލެންސް ބަޖެ ،އުމަުށް، ަދއުލަތަުށް، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރިވެސް މި ޤަ

ލުމުގައި އަުޅަގނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު އެކުލަަވއި ،ދަނީ. މިގޮތުންމުންގަވަރުނަރު ވިާދޅުވަ

ެމ ޤަތުގައި ވެސް މިކަމަުށް އެންލުމުަގއި މި އުުޅއްވި އެކިެއކި ބޭބޭފުޅުންނަކީ ޙަޤީގެ ތެރޭަގއި ބަޖެޓު އެކުލަަވއިމި ސަރުކާރު

މިކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އެހެންެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،އެންމެ ކުޅަދާނަ ،ބިލުޤާ

އިުރގައި ދާޓެއް ހެދިގެން އަުޅގަނޑުެމންނާ ހަމައަުށް އަިއސްގެން ެއ ބަޖެޓާ މެދު އަުޅގަނޑުމެްނ ބަހުސްކުރެިވގެންބަޖެ

ުހރި ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްަތކެްއ ލާގައި ބަޖެޓު ފާސްެވގެންދާއިރު ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާމަރުޙަނިމޭ  އަޅުގަނޑުމެން ނިމިގެން؛

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމީގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. މިހާރުވެސް ހުރި ކަންތައްތަކެއް މަދެއް ނޫން. 

މިއަދު މި  ހޯރަފުުށި، ތުރާުކނު، އުިލގަމުަގއި ގޮތަުށް؛ މު ހިެމނޭއަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގައި ހޯރަުފުށި، ތުރާކުނު، އުލިގަ

އެ ތިބީ ވަރަުށް  ތެރޭަގއި ކުރެވިަފއި ހުރި މަސައްކަްތތަކަުށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުންއަހަުރގެ  3ވޭތުވެިދޔަ 

ާލއިރު މުޅި ބަްތކޮުށް ވާހަކަދަްއކައިނިސްއިނގޭތޯ. މިެހން އަޅުގަނޑު ހަމަ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާއަުށް އެކަނި  ބޮޑަުށް އުފަލުން

މިއަދުގެ މި  ،ތް އޮތީލާނަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާހިދިވެހިރާއްޖެއަުށް ެވސް އަުޅގަނޑު ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް ހަމަ ބަލައި

ދިގު ޒަމާނުަގިއ  ުތވެދިަޔ މާޒީގެ އަހަރު ތެޭރގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މި ވޭ 3ސަރުކާރުން މި ވޭުތވެދިަޔ 

ތެރޭ ހިންގައިފިއޭ. ހިނގަމުން ގެ އަހަރު 3ތައް އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރު މި ނުކުެރވޭވަރު ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުކަތްމަސައް

އެބަ ދެއޭ. ރައްޔިތުން އެކަްނކަން ގަބޫލުކުރެއޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ވެސް ކޮްނމެވެސް ވަރަކަުށް ހިތާމަކުރާ 

އިމުކުރުމަުށްޓަކައި އަުޅގަނުޑ ޤާނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އަޅުގަނޑުގެ އެ ރަުށުގެ  ަގއިނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި އުިލގަމުައޅުގަ ؛ކަމެއް

މަޝްވަާރކުރެިވގެން އެ ިދޔަ ފުރުޞަތުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ވެްސ  އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރާ ބަޖެޓުގައި ޖެހުމަުށް

. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ ހަކަ ދަންނަވާފަކްޓުގެ ގޮުތގައި އުލިގަުމގެ ނަރުދަމާގެ ވާވާނީ އެންމެ އިސްކަންދޭ ޕްރޮޖެ

އިުމކުރުމަުށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު ހެދިގެންދާއިރުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އުިލގަމުަގއި ޤާހަމަ ހިތާމަކުރަން އެ 

ހޫރިއްާޔެގ އޮތުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ މިައދުގެ ރައީސުލްޖުމްނެތި އޮންނަ އެ ނިމިގެންދާއިުރގައި އެ

 އެކު އެދެން، ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ވަރަުށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އަރިހުން ވަރަުށް އިޚްލާސްތެރިަކމާ
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ިދއުމަުށް. ހަމަ އި ޖެހިގެން ފާސްވެގެންއުިލގަމުަގއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަމަ ބަޖެޓުގަ ދެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެއެކު އެ

މަރުކަޒުަގއި ލެބޯޓްރީއެްއ ތުރާކުނުގެ ިޞްއޙީ  ،ވެފައި ތުރާކުނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުަގއި އޮތް ރަުށް ކަމަުށް ،މިގޮތުން

ކުރުމަުށްޓަކަިއ އަުޅގަނުޑ ހަމަ މަސައްކަތް އެަބ ކުރަްނ. އަުޅގަނޑުމެން މި އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހަމަ އޭިތ ޤާއިމު

ެމއް ނެތް. ކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަ ުށް އުއްމީދުކޮުްށގެން އެ މަސައްކަތްޖަހާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ވަރަ

ނަމަ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ހަމަ އަނެއް ދެ ަރުށުގައި ހަމަ ވަރަުށް ގިނަ  ލަކޮުށް ދަންނަވާއެހެންނަމަވެސް، ޖުމު

 ،ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް. ތެރި ަރއީސްއިއްޒަތްމިހާރުވެސް ހަމަ ހިނގަމުން ކުރިއަުށް އެބަދޭ.  ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވެމުން

ދާއިރުަގިއ ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަުށް ެކވުމުަގިއ، ވާހަކަަދއްަކވަމުންހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވާަހކަފުޅުދެއް

ން ވަރަުށް ެއއިބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުންނަުށް  ވަނަ އަހަރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ފޮނުވި 2017ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމަުށްޓަަކއި 

ހުރިާހ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެބަ ދެެކވޭ.  ވާހަކަފުުޅ އެބަ ބައްޓަންކުރެޭވ. ބޮޑު ނާއުއްމީދުތަެކއް ލިބޭ ަކހަލަ ގޮތަކަުށް

ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަޖިލީހުން  ދައުލަތަުށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ،ބޭފުޅުން ވެސް ގަބޫލުކުރަްއާވނެ ފަދައިން

، ޖެހޭ. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެކަންކޮުށްޭދން އެބަ އްކަތްތަެކއް ވެސްމަސަ

އުމެއް ދެން ފަހަރެްއގަިއ ޮއވެދާނެ. ައޅުގަނޑަުްށ ލިބިފަިއ މެއް އަޅުގަނޑެްއ ނުދެކެން، މަދު ޤައުދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤަ 

އިްއޒަތްތެރި އިނގޭތޯ. އަރޕޯޓް ޓެކްސަކީ ަނގަންޖެހޭ ެއއްެޗއް ނަމަ އެ  ހުރި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ިމއީ ދޮަގކަުށް ނުވާ

ބިިލޔަން ޑޮލަުރގެ  1ކުަރއްވާތި! ވަރަުށް ޮބޑަުށް މާފު ބިލިޔަްނ، ސޮރީ. 1ބިިލޔަން ރުފިޔާެގ،  1އެއަރޕޯެޓއް  .ރައީސް

ހިނގަމުން އެ ދަނީ.  އް ހިނގަމުންދާއިރުަގއި ދައުލަތުން ހަމަ ލޯނުގެ ގޮުތގައި ެނގިގެން އެ މަޝްރޫޢުބޮޑު މަޝްރޫޢެ

ކަުށް ދައުލަތުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އެ މަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑުމެން ލަތަުށް އިންކަމް ލިބޭނެ ގޮތަދާއިރުަގއި ދައު

އޮތް ބޮޑު ބުރިޖު ވެސް އެޅެމުްނ  ގުޅޭ މި މާލެއާއާއި އޮތް ހުޅުމާލެ މި .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއެއްބާރުލުން ދޭން އެބަޖެހޭ. 

އަުޅގަނޑުމެން  .އުމަުށް، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފަސޭހައަކަުށްއި. ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށް، މުޅި ޤަނީ ހަމަ ލޯނުގެ އެީހގަމި ދަ

އުމަކީ ޤައަޅުގަނޑުމެންގެ މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހަމަ ތަރައްޤީއަުށް ބޭނުންވެފައި ވާތީ މިކަންކަން ވެސް މި ކުރެވެނީ. 

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު ތެރޭގައި މިއަންނަ ،އުމަކަުށް ވާހިނދުސާވެފައި އޮންނަ ޤަުށް ބޮޑަުށް ބަރޯފަތުރުވެރިންނަުށް ވަރަ

ައީކ މިއަުދެގ އެއަރޕޯުޓގެ ކެޕޭސިޓީ ހިނދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާނެ ކަމަުށް ބުނެފައިވާ ރަުެށއް ހެދިގެން 10އަހަރު ވެްސ 

ޖެހޭ. ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮުްށގެން ނޫނީ ބައެ ކެޕޭސިީޓ އިތުރުކުރަން އެ ވަރަުށް ކުަޑކުޑަ ކެޕޭސިީޓއެްއ. އަޅުގަނޑުމެން

މިއަދުގެ  ،ނުދޭ. އެހެންވުމުންގެ ތެރެއިން މަގުފަހިެވގެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ގޮތްތަެކއް ެއއަރޕޯޓު

ވެސް ުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ސިޔާސީ އެްއވެސް ވިސްނުެމއް ނެތި، އެްއގޮތަކަ ،ސަރުކާރުގެ 

އުމަުށް އާމްދަނީ ކޮުށްދޭ މަަސއްކަެތއްެގ ގޮުތގަިއ، ޤައުމަުށްޓަކަިއ، ަރއްޔިތުންނަުްށ ޓަކަިއ ސިޔާސީ ބެނިފިޓެްއ ހޯދުމަުށް ޤަ

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހޯދުމަުށްޓަކައި ކޮުށްދޭ މަސައްކަތެއްގެ ގޮުތަގއި އެއަރޕޯޓު ްޕރޮޖެކްޓް ވެސް ބޮޑުެވގެން އެ ދަނީ. 

ާލޙުކުރީމު، ބައެއް ގާނޫނުތަްއ އެ ގާނޫނު އިޞް، ލީހުން ގާނޫނެއް ފާސްކުރީމު، ގާނޫނެއް ހެދީމުއަޅުގަނޑުމެން މި މަޖި
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ބިްނވެރިކުުރމުގެ ގާނޫނެްއ އަުޅގަނޑުމެްނ  އިސްލާޙު ެވސް ކޮުްށގެން ހެދިގެންދިޔައީ. އަުޅގަނޑުމެން ިބން ހިއްކުމުަގއި،

ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ބުނަމުންދިޔައީ، ޅުގަނޑުމެންގެ އިދިޔައިރު ައޅުގަނޑުމެން މިތަނުން ވަރަުށް ގިނަ އަންހެދިގެ

 އުމުގައި އެިކއެިކ ކަންކަން، ނޭދެވޭ ކަންކަން ޤަ، އުމު ދެނެއް ނުލިބޭނޭ. ނޫންނަމަކިޔަމުންދިޔައީ ޤައުމު ވިްއކާލަނީއޭ. ޤަ

ެއ  ،ވަހު އެ ގާނޫނު ހެދީއަުޅގަނޑުމެން ެއކަމުން ެއ ދު ތައްަތކަުްށ؛ގުޅުން ނެތް ކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމް ދީނާ

ދީނުގެ  އޮތް ާމތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ިދޔައީ އަުޅގަނޑުމެން މިެރިއން މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންގާނޫނު ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެ

ދިގު މުއްދަަތކަުށް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް.  70ގޮތަުށް އެ ހިއްކޭ ިބމެއްގެ % ޚިލާފުނުވެވޭ އަސްލަާކއި އުސޫލަކި

އުމަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް ގިރިތަާކއި، ބިންަތކާ އޮެވގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤަ، ތެރޭަގއި ފަޅުތަކާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ

ވެސް ޭދންވީ. ދީގެން އަޅުގަނޑުމެން  ބައިުކޅަ ެއއްބައި އުުމގެ ދެއަުޅގަނޑުމެން އަދިވެސް ދޭްނވީ. ޤައަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ. 

ދީނުގެ އުސޫލުަތކާއި އަސްުލ  ނޑުމެންގެ ިމޮއތް މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމްައރާމުގައި އަުޅގަ ،ރައްޔިތުންނަުށް އުފަުލގައި 

ކޮުށްގެން މަަސއްކަތްކޮުްށގެްނ ގެން އެ ތަންތަނުަގއި އިްނވެސްޓު ގޮތަުށް ބޭުރގެ ިއންވެސްޓަރުން ައއިސް  ނުގެއްލޭ

ޅުގަނޑުމެން އަންނަން އޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޭގެ ަފއިާދ ލިބޭ ގޮތަކަުށް ެއކަންކަން ުނކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ތިބުމަކީ އަ

އަުޅގަނުޑ  ،މިގޮތުން .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޖީލުތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެވޭ އިހުމާލެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. 

ުްށ ލަކޮތެޭރަގއި ހަމަ އަޅުގަނޑަުށް ޖުމު ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މި މައިގަނޑު ވާހަކަަތކުގެވަރަުށް ގިނަ ވާހަކަދަްއކަން ެއބަ

ހުރިހާ ވާހަކައެއް ެވސް ދެްއކުނީ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރހިތް އޮތީ ބަޖެޓު ނިމިގެން 

އަންނައިރު އަިދވެސް އިތުރަުށް މިއަުށްވުރެ ބޮޑަުށް ރަްއޔިތުންނަުށް އިތުރު ފައިދާތަކެއް ވާނެ ޮގތަކަުށް ބަޖެޓު ބައްޓަންވެގެން 

ޚިދުމަތް  ސަރުކާރުން ަރއްޔިުތންނަުށް ޞިއްޙީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިައދުގެ .އިްއޒަތްތެރި ަރީއސްއައުން. 

ިމީއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބަ ހިނގާ.  255ުބރީގެ  25ނގަޅުކުރުމަުށްޓަަކއި ރަ

ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކިއ ތަރައްޤީއަކީ. ިމއީ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. މިއީ ަރއްޔިުތން އެދޭ ގޮތަކީ. 

ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މަސަްއކަތް މީގައި. އަުޅގަނޑުމެން  301، 200، 100ކުރަމުންގެންދާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުގައި 

މިލިޔަން  50މިިލޔަން ޑޮލަރު،  100މިއަދުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ަމުގމަތީގައި ދޭދޭ މީހުން ދެމެދުަގއި ވެސް ދެެކވެނީ 

ލަރުގެ ވާހަަކ. އަުޅގަނޑުމެްނ މީގެ ކުރީގެ ސާޅީހަކަުށް އަަހރު ކުރިއަުށް ބަލައިލާއިރު، ވިްއސަކަުށް އަހަރު، ތިރީހަކަުށް ޑޮ

ގެ ވާހަަކއެްއ. ރުފިޔާ 50000ރުފިާޔ،  10000 ދެކެވެނީ ެވސް އަހަރު، ދިހަވަރަކަުށް އަހަރު ކުރިއަުށް ބަލައިާލއިރު

އަރާ ހޮޓަލަކުން ެވސް އަދި ެދވޭ ރެސްޓޯރެންެޓްއގެ ތެޭރގައި ވެސް މި ދެެކވެނީ  މެންއެހެންނަމަވެސް، ިމއަދުގެ އަުޅގަނޑު

ނަ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އުމަުށް ކުރިއެރުން އަންލިޔަން ޑޮލަރެްއގެ ވާހަކަ. މިއީ ޤަމި 100 ،ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ. ނޫންނަމަ

ދަނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި  ހިސާބަުށް މި ދެެކވޭގައި . މި ވާހަކަތައް ައޅުގަނޑުމެން ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގަބޫލުކުރަނީ

ގެްނ، ަރއްޔިތުންނަުށް ޭއގެ ލާަބޔާއި ތައް ކުެރވިމެންޓުބޮޑެތި އިްނވެސްޓްމަންޓް ައއިސްގެްނ، ބޮޑެިތ އިްނވެްސޓް

ުޅގަނޑު ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކުރަނިވި ގޮަތކަުށް ކަްނަކން ދައުލަތުން ހިންގަމުންދާތީ. މަންފާ



121 

 

ދިޔައިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންެގ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ަބއެއް ިއއްޒަތްތެރި ބޭ ބަލައިލާނަން، 

 .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނުދައްކާ.  އޮތް އަދަދަުށް އެްއެވސް ބޭފުޅަކު އެ ވާހަކަެއއް މި ބަޖެޓުގައި ދަރަނި ދެއްކުމަުށްޓަކައި މި

ފައިސާ އެބަ ދައްކަންޖެހޭ. އެ ފައިސާ  ގޭ ލޯނުތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި ނެ އެއީ

އްކާނެ ގޮެތއް ދައުލަތުން އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އެ ކަންކަން ފަހިކުރަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ދަ

ނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ބަަލއިލާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއބަ ފެނިގެންދޭ، އެ ބޭފުޅުްނގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރަުށް އަުޅގަ 

އޭރުެގ ދެ އަހަުރ ބައި ތިްނ އަހަރު ނުާވ ސަރުކާެރއްެގ ެތރޭގަިއ މިނިސްޓްރީތަކެްއ ހިނގަމުންދިޔައިރު އޭުރގަިއ ނިކުތް 

ބިލިޔަެނއްހާ ރުފިޔާ ވީނުވީ ނޭނގި، ފެނަކާ ނުލާ ދިރުުނ  15 އޮޑިޓް ރިޕޯޓްަތކެްއގެ ތެޭރގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ވެސް

މިލިޔަން  16މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް އެބަ އުޅޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީގެ  15ގޮތް ވެސް ނޭނގޭ 

މިލިޔަން  210 މިލިޔަްނ ރުފިޔާއެއް އެބަުއޅޭ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި 550ރުފިޔާއެއް އެަބއުޅޭ. ފިޝަރީްޒ މިނިސްޓްރީގެ 

މިލިޔަން ރުފިޔާެއްއ  54މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް އެބައުޅޭ. އެިޑއުޭކޝަން  12ރުފިޔާއެއް އެބައުޅޭ. ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި 

އެބައުޅޭ. ޮއޑިޓް ރިޕޯޓަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން ހުރި މަންޒަރު މިއީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަމަކީ މިއީ 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަެއްއ އިމާވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިއީ. ނެ، އޭރުަގއި އެ އޮތް ސަރުކާރުން ޒިންޒިންމާވާންޖެހޭ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަަކދައްކަވަމުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާުރ.ސީގެ ލާރިެއްއގެ ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޔަ ސަރުކާރުތަުކަގއި ހިންގާފައި ހުިރކަން ދެންމެ ވެސް މި ިކޔާލި ލިސްޓުން މިއަުށްވުރެން މާ ބޮޑެތި ތަޖުރިާބތައް ވޭުތވެދި

ވެސް އެބަ އެނގޭ. ޖީ.އެމް.ާއރުގެ ބޮޑު ހާދިސާއއި މިނިސްޓްރީތަކުަގއި މިހިރަ ކަންތައްތަކާ މިހިރީ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް. 

ލާނަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން އަދި އެއަުްށވުެރން މާ ބޮޑު ވާހަަކއެއް އަުޅަގނޑު ދަންނަވައި

އަހަރުެގ ސަުރކާރެްއގެ ތެޭރގައި އެފް.ޕީ.ައއި.ޑީގެ ަމއްސަލަެއއް ވެސް ވަަރުށް ބޮޑަުށް ތިލަެވގެން އައި.  40ވޭތުވެިދޔަ 

ން، މި އެއަުްށވުރެން ބޮޑު، ދައުލަތުެގ ބޮޑު އެއަުށްވުރެން ބޮޑު ޚިާޔނާތެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދުގެ ސަރުކާރު

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮއެދޭ މިންވަރާއި، ދައުަލތުގެ ފައިސާައކަުށް، ދައުލަުތގެ އެްއޗަކަުްށ، ރައްޔިތުްނގެ 

ދައުލަަތްއ  ،އެ މީހަކަުށް އެ އަދަބު ލިބި ،ޔާ ޭއގެ މަްއޗަުށް ގާނޫނު ައއިސް ބާރުވެިރވެފައިސާައކަުށް ޚިޔާނާތްތެރިެވއްޖެއް

ންގެ ލޯމަތިްނ ކަން ައޅުގަނޑުމެން އެންމެގެ ރަީއސް ކުރާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިއަދު  އެ ފައިާސ ހޯދުމަުށް ޓަކައި

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެްނ  އިއޭުރގަ ފެނިގެން އެބަދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 އި އައިީޑގެ މައްސަަލއިގަ ގަނޑު ކުރިން ފާހަގަކުރި ެއފް.ޕީ.ޅުބުނާ އަ މި އިއެންމެންގެ ލޯމައްޗަުށް އެބަ ފެނިގެންދޭ. އޭރުގަ 

އަނެއްކާ އަެނއް ދުވަހު  .ދިޔައޭ ޮގވި އަޑު ެވސްއަޅަިއގެން ހިފައިގެންކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެން އަުޑެއހީމޭ ލާރި ފޮއްޓަކަުށް 

އަުޅގަނޑުމެން  ،ނޑުމެން އަޑުއެހީމުއަުޅގަ .ެއއީ އޭރުގެ ރަީއސް ؟މީހާ ވަޒީާފގައި. ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި ދެއްކެނީ އައިސް އެ

 ކަރަޕްޝަްނގެޮބޑެތި  އިަމއްސަަލއިގަ  ރިޕޯޓްތަކުްނ ދުުށީމު، ޖީ.އެމް.އާރުކަހަލަ  ބައެއް  ތްތަކުން ދުުށީމު، އަުޅގަނޑުެމންފޮ

ކަުށްނުކެރުނު. ކަން. އޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަުށް އެ ކަންކަން ބަލާކަުށް ނުކުޅެދުނު. އެ ކަންކަން ބަލާހިނގާަފއި ހުރި މައްސަލަތަކެއް
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މިއަދު ދައުލަުތގެ  ،ބޭފުޅާ ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ިމންވަރަކީ އެ ،ހުރި މިންވަރަކީއެކަމަކު މިއަުދގެ ރައީްސގެ ގަޓު

ވެފަިއ ތިބި މީހުން ގެންގޮްސ އެ ތިީބ ހިފާހައްޔަރުކޮުށްފަ. އެ ބޭބޭުފޅުން އަތުން އެ ލާރި ހޯދެން ފައިސާއިން ިޚޔާނާތްތެރި

ދާނެ ވާހަަކ ެއ ބުނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަތުން ލޯނުނަގަިއގެން ަކންކަން ކުރާ ވާހަކަ އިދިކޮޅު އޮތް ގޮަތކަުށް ހޯ

އިން އަދި އެއް ަދއުރު ދޭުށޭ. ތިމަންނަ  2018ފަރާތްތަކުން ދައްކާއިުރަގއި މިައދުގެ ރައީސް ކެިރގެން އެ ބުނަނީ ތިމަންނަ 

ވަނަ  2018ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އުމުރު ލަހައްޓަވައިހުިރއްޔާ هللا ގެންދާނީ. ނެގި ލޯނެއް އަދާކޮުށްފައޭ ތިަމންނަ ފައިބައި

އަހަރު ވެސް އިންތިޚާބު މިއަދުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށ ކާމިޔާބުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ކީްއެވގެންތޯ؟  ކުރެވެން ހުރި މަސަްއކަތެއް ައޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން.

ވަަނ  14ވަނަ އަހަުރ،  2015އައީ މި ފާުޑކިޔާ، އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މި ބުނާ މި ބަޖެޓުގެ ވާަހކަ. އަުޅގަނޑުމެން 

 ވަނަ އަހަރު...  17ވަނަ އަހަރު،  16އަހަރު، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ާދއިާރެގ  އަރުވަނީ ަވއިކަރަދޫ ވާހަކަފުޅު ނިމިއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް.އި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިދާއިރާގެ މެންވަިއކަރަދޫ 

ބިިލޔަން ރުފިޔާ.  26.7ވަނަ އަހަުރގެ ަދއުލަތުގެ ބަެޖޓަކީ  2017އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. `. 

ބަރު ޮނވެން 8ރަނި ބަޖެޓެއް. ބިިލޔަން ރުފިާޔގެ ދަ  4.8ިމއީ  ބިިލޔަން ރުފިޔާ. 21.9ނީ ލިބޭނެ ކަމަުށް ލަފާކޮުށްފައި ވަ 

ވިދާޅުވީ،  ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓު ހުުށަހަޅަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު 2017ދުވަހު  ވީ އަްނގާރަ 2016

ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ުއއްމީދުތަްއ  ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރު ިވދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ދަނީ މުޅިން ތަފާތު  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ،އެއް އަސާސް ކަމަުށް. ނަމަެވސްމު ޅިފަިއވާ އެންމެ މުހިއްއެއާ ގު 

 އެކު  ންނަ ޕްރޮޖެކްޓް އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ރައްޔިތުން އިންިތޒާރުަގއި ހިތްދަތިކަމާއޮ ގޮތަކަުށް. ބަޖެޓް ފޮތުގައި 

ގައި ވެސް ނުޖެހިގެންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ،ކަންުނވެ އިއެ އަހަުރގަ ،އިންތިޒާުރގައި ހުރެ

ޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ތިްނ ން އަނަްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލާއިދިޔައީ.  މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ފެނިގެން މި

 2017ނޑު އެދުނިން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަނީ ފުަރތަމަ ވައިކަރަދޫ. ވަިއކަރަދޫގެ އަޅުގަ ؛. މިއަދު ވަިއކަރަދޫގެރަުށަުށް

ރޫމްގެ މަޝްރޫޢު ވެސް. ކްާލސްވަނަ އަހަރުެގ  ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަުށް ނަރުދަމާ އަދި ފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ހަމަ 

އަހަރު  މި ،ވަނަ އަހަރު 2016އިރުަގއި މިއިން ެއއްވެސް ކަމެއް ހިމެނިފައި ނެތް. އި އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓް ފޮތް އަ
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ވަަނ  2016އިރު ހިމެނިފައެއް ނުވޭ. އިއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފޮތް އަ ހިމެނިފައިވޭ. ނަމަވެސް، މި ރޫމްސްކްލާ 9ވަިއކަރަދޫގެ 

ފޮްތ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2017 އަހަރު، އަހަރު ަވއިކަރަޫދގެ ނަރުދަމާ ހިމެނިފައިވޭ. ނަމަވެސް، މި މި ،އަހަރު

އިމުކުރުމުަށް ކަރަދޫަގއި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާމި އަހަރު ވައި ،ވަނަ ައހަރު 2016ނުވޭ. މި ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް ހިމެނިފައި އައިުރގައި

ނުވޭ. ދެން އަޅުގަނޑު މި ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް ހިމެނިފައެއް  އައިރުަގއި މަވެސް، މިައންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުހިމެނިފައިވޭ. ނަ

ވަނަ އަހަުރ  2017 ދޫ. އަުޅގަނުޑ އެުދނިންރާގެ އަނެްއ ރަުށް ކަމަުްށާވ ނެއްލައިފާހަގަކޮުށްލާނަން އަުޅގަނުޑގެ ދާއި

ފައިކަުށި ލުމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓް ފޮްތ އަދި ބަނދަރުގެ އި ފެނުެގ ނިޒާމު އާބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަުށް ނަރުދަމާ

ކުރުމަުށް ނެއްލައިޫދގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުވަނަ އަހަރު  2016ނުވޭ.  އިރުަގއި މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް ހިމެނިފައެއްއި އަ

އިުރގައި މި ޕްރޮޖެކްޓް ެވސް ހިމަނާފައެއް ނުވޭ. ދެން އިވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ފޮތް އަ  2017ނަމަވެސް ހިމެނިފައިވޭ. 

ވަނަ  2017. ކުރިނބި އަުށް ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅަގނޑު އެދުނިން ގެ އަނެއް ރަުށް ކަމަުށްވާ ކުރިނބީއަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާ

  ކުރުމަުށް.ވެސް ޤާއިމު އަދި ފެން ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމު .ކުރުަމުށްމަުށް ނަރުދަމާއި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުއަހަރުަގއި ހިމެނު

ނީބ އަހަރު ކުރި މި ،ވަނަ އަހަރު 2016ނުވޭ.  ވެސް މި ހިމެނިފައެއް އިރުަގއިއި އަ މިފަހަރު ބަޖެޓު، ވަނަ އަހަރު 2016

ބަޖެޓް ފޮްތ  ގެހަރުވަނަ އަ 2017ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައިވޭ. ނަމަވެސް  2016 ނިޒާމު ުކރިން ކުރާނެފެން ރައްކާ

މިއީތޯ ފިޭނންސް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވާ  ވެސް ކަމެއް ހިމެނިފައެްއ ނުވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިރުަގއި ިމއިން ެއއް އި އަ

އްޒަތްތެިރ އި އާާރސްތުކުެރވޭ ތަރައްީޤއަކީ؟ އި މިއީތޯ މުސްތަޤުބަލަުށް މަލަތުަށް އޭގެ މަތީގަ  ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދީ ބަޖެޓަކީ؟

މި  ަރއީސް.އްޒަތްތެރި އިައޅުގަނޑުމެން ގަބޫެލއް ނުކުަރން.  ؟ގޮަތކީ ރައްޔިތުން އެދޭ ؟ގޮތަކީ މިއީތޯ އެދޭ .ރައީސް

ކަމެއް. މިގޮތުން ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލާނަން. ރާއްޖޭެގ އްޔިތުންނަުށް ވީ އިތުރު ނިަކމެތިފަހުން ދިވެހި ރަ ސަރުކާރު ައއި

ވަނަ އަހަރު ސަުރކާރުން ހުުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން  2017ން. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުްށލަ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހީނަރުވަުމންދާކަން

އްޭޖގެ ވަނަ އަހަރު ރާ 2011އަދި  ،ވަނަ އަހަރު 2010ގެ ފޮތަުށް ބަލައިލާއިރުަގއި މި ދަނީ ބަޖެޓު ގަކުރެިވގެންފާހަ

ވަނަ އަހަރާ ހަމައުަށް  2012 ފާހަގަކޮުށްލަން. މިނެއްގައި ކުިރއަުށް ގޮސްފަިއވާ ކަަމުށް އަޅުގަނޑުއިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހަލުވި

އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އުފެއްދުންތެރިކަމާިއ  ؛އަުށް ގޮސްފަިއވޭ. ިމއަދު ޖީ.ޑީ.ޕީއިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ވަރަުށް ފުިރހަމަ

ޕީ ޖީ.ޑީ. ރިޔަލްމިހާރު އަހަރު  ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ އަދަދު އަަހރުގެ ތެރޭަގއި އިތުުރވާ މިންވަރު ބަޖެޓް ފޮތުން މި

 7.10ވަނަ އަހަރުގެ އިޤްިތޞާދީ ދުވެލި ވަނީ % 2010ވަނަ އަހަރަކީ ދާއިމީ ައގު. ިމގޮތުން  2003ކުާރއިރު އަންދާޒާ

. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުގައި ކުިރއަރާފަިއވާ މިންވަރު. ކުރިއަާރފަ 6.5ވަަނ އަހަރު ވަނީ % 2011. އަުށް ކުރި އަރާފަ

ވަނަ އަހަރާިއ  2011. މިއީ އަުށް ކުރިއަރާފަ 3.4އަހަރު މި އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ވަނީ %ވަނަ  2012އެހެންނަމަވެސް، 

ވަނަ އަހަރަުށް ބަލާއިރު އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި  2013ވަނަ އަހަރަުށް ބަލާއިރުގައި ވަރަުށް ބޮޑުތަން ދަުށް އަދަދެއް.  2010

ވަނަ  2015ަގއި.  4.5ުށްފައި ވަނީ %ަވނަ އަހަރަުށް ބަލާއިރު އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ލަފާކޮ 2014ަގއި.  3.7ވަނީ %

ވަނަ އަހަރަުްށ  2017 ،ަގއި. މިއަންނަ އަހަރު 2.8އަހަރަުށް ބަލާއިރު އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ލަފާކޮުށްފައި ވަނީ %
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ަގއި. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރިްނ ފާހަގަކުެރވުނު ދެ އަހަރަުްށ  3.4ނީ %އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ުއޅެ ލަފާކުރާއިރުަގއި

.ޑީ.ޕީ ވެރިކަެމއްަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ އެމްޑިއުޓީ؛ ، ުށް ބޮޑުތަން ދަުށް އަދަދެއް. ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުްށލާނަންބަލާއިރު ވަރަ

ބާަވތަކުން ޑިއުޓީ ނަގަން ނިންމާފައި މި ސަރުކާރުންވޭ. ކަރަންޓުގެ ބިލު އަގު ބޮޑުކޮުށްފަިއޭވ.  11ފުކޮުށްފަިއވާ ޑިއުޓީ މާ

. ިސިވލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންގެ ައގު ބޮުޑކޮުށްފި 100% ކާުޑގެ ާބވަތުން .ނީލާފައި ވަކަނަޑއި ކަރަންޓުގެ ސަްބސިޑީ 

ުށް ތަފްޞީލުކޮ  ގައި ހިމެނިފައިވޭ. މިކަން ވަރަުށްގޮތަުށް ބަޖެޓު އިތުރުަގޑީގެ ފައިސާ މިއަންަނ އަހަރުން ފެުށިގެން ނުދޭ

 2.9ުނވަދިަހ ެއއް މުަވއްޒަފުންނަުށް  ސަތޭކަ ހާސް އަުށް  ާބވީސް  ްއޒަތްތެރ ރަީއސް. އިއަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. 

ހާސް  ތޭީވސް ،ސަތޭކަ އަުށާރަ ުމވަްއޒަުފން އިތުރުވެ  މިއަންނަ އަހަރު ތިން ،އިރު ރުފިޔާ މި އަހަރު ހިމެނިފައިވީ ބިލިޔަން

ވަނީ.  މި ބަެޖޓުގަިއ ހިމެނިފައި މި ވަނީ. ބިިލޔަން ރުފިޔާ އިތުރުވެަފއި މި 2.7ދުއިސައްތަ ުނވަދިހަ މުވަްއޒަުފންނަުށް 

މިއީ ވަރަުށް ބޮޑުތަން ދަުށް އަަދދެއް. އަުޅގަނޑު ަތކުރާރުކޮުށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަުށް ސުވާލު ދެންނެވުމުން ދަންނަވަނީ، 

މުސާރައަކަުށް ބަދަލެއް ނާންާނނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަ މި ކުރަނީ ޖީބަުށް ލައިގެން ގެނެޭވ ެއއްެޗްއގެ 

ކޮޓަީރގެ އެޕާޓްމަންޓެްއގެ  2ޮކޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ުނވަތަ  3މިއަުދގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން  ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެންގެ

ހާސް  20ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެްއގެ މިއަުދ ބާޒާރުގެ އަަގކީ  2ކުލި ދައްކާލެވެނީ ހަތަރުފަސް މީހެއްގެ މުސާރައިން. 

ުށްލީމާ ވާ އަަދދު. އެހެންވީމާ، މިނިސްޓަުރ ިސވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރަ އެްއކޮ 4ރުފިޔާ. އެއީ 

ގެ ފަހުން އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ، ނުވަތަ އިތުރުަގޑި ހޯދުމަުށް 2ފާހަގަކޮުށްފަިއވޭ، މިއަންނަ ައހަރުން ފެުށިގެން 

ގެ ފަހުން ެއ 2 ނުތިބުމަުށް. ތަކުރާރުކޮުށް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވޭ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑު ފާހަގަ މި ުކރަނީ އޮފީހުގައި

ތިބޭތިބުމަކީ އޮފީސް ރީތިވެގެން އޮފީހުގައި ކޮންމެހެން ތިބެން ބޭނުންވެގެން ތިބޭތިބުމެއް ނޫނޭ. ގޭގައި ދަރިން ކައިީރަގިއ 

ޢާއިލާއާ ެއއްކޮުށް ތިބުން މާ އެ މީހުން ހިތްހަމަޖެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް ދެކޮޅުނުޖެހިގެން އޯވަރ ޓައިމަުށް ކޮންމެހެން 

ކުރަން މަޖުބޫރުވާތީވެ ތިބެން މަޖުބޫރުވަނީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މިއީ ައޅުގަނޑުމެންނަކަުްށ،  މަސައްކަތެއް 

މިއަދު ދިވެހިންނަކަުށް ތަޙައްަމލްކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން. ސިނިގރޭޓާއި އެނަރޖީ ޑްރިްނކުން 

ޮޑލަރު ނަގަން ނިންމާފައި ވަނީ ދިވެހިންގެ އަތުންނާ ެއއްކޮުށް.  25ނަގަން، ޑިއުޓީ ބޮުޑކޮުށްފައި ވަނީ. ެއައރޕޯޓް ޓެކްސް 

މިކަމުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލާނަން، ދެންމެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކޮުށްަލއިފި ޖީ.އެމް.އާުރ ޕްރޮޖެކްޓުެގ 

ޓް ހަވާލުކުރިއިރުަގިއ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަން ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން އެމް.ީޑ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި ޖީ.އެމް.އާުރ ޕްރޮޖެކް

ހަވާލުކުރެވިަފއި ވަނީ، އެއަރޯޕޓް ތަރައްޤީކުރުމަުށްފަހު އެ ބޭުފޅުން ސަރުކާރަުށް އިތުރު އާމްަދނީއެއް ދޭން. ީމގެ ބަދަލުަގއި 

ރުގެ އިސް ބޭފުޅުްނ ޖީ.އެމް.އާރު ބޭރުކޮުށްލުމުން ެއތައް މިލިއަން ޑޮލަެރއް ދަްއކަންޖެހި، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ސަރުކާ

ގުނައޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަނީ  3ވިދާޅުޭވ، ޖީ.އެމް.އާރު ބޭރުޮކުށްލުމުން އެއަރޕޯޓްގެ އާމްދަނީ 

އެއަރޕޯްޓގެ އާމްދަނީ ތިންގުަނ ވީއިުރަގއި ެއއަރޕޯޓް ތަަރްއޤީކުރަން ނަގާ ލޯނު ދަްއކަނީ ކޮންފަރާތަކުންތޯ. އަުޅގަނޑު 

ރަން، އެއަރޕޯޓުގެ ތަރައްޤީއަުށް ލޯނު ދައްކަން، އަދާކުރަންޖެހޭ އަދަދު ޖީ.އެމް.އާރުން ދޭ އަދަދުގެ ތިންގުނައަުށް ހަމަ ގަބޫލުކު
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ވުރެ، ހަތަރު ގުނައަުށް ވުރެ ޮބޑުވާނެ. އެހެްނވެއްޖެްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ޕްރޮޖެކްޓު، ޖީ.އެމް.އާރު 

ނަކުން ބޭރުކޮުށްލާފައި މި ވަނީ. މިއަދު ޤައުމު މި އަނދަވަޅަުށް ވެއްިޓގެންދާންޖެހުނު ޕްރޮޖެކްޓް މި ސަރުކާރުގެ ކޯިލޝަ

ސަބަބަކީ ވެސް މިއީ. އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން ވެހިކަލްތަކުން، ދެ ފުރޮޅު ލީ އުޅަނދުންނާއި ހަތަރު ފުރޮޅު ލީ 

. މިހެން ފައިސާ ނަގާ ކަމަުށް ވަންޏާ ޕާުކކުރުމުެގ އުޅަނދުން ފައިސާ ަނގަން ނިންމާފައިވާވުމަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލާނަން

ނިޒާމެއް ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް ުފރިހަމަކުރެވެންޖެހޭނެ. މިއަދު އާއްމު ގޮތެްއަގއި ަސއިކަލުން ނުވަތަ ކާަރކުން ސަރުކާރަުްށ 

އް ދައްކަން މި ޖެހެނީ. ދައްކާ ފީއަުށް ވުރެ ބޮޑު އަދަެދއް ދަްއކަންޖެހޭ ސްޓިާކއިން. ެއހެންވީމާ، އަެނއްާކވެސް އިތުރު ފީއެ

އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓު ލަފާކުރާއިރު ވެސް ސްޓިކާގެ އަދަދަުށް އެބަ ލަފާުކރޭ. ޕާކުކުރަނީ ރަނގަޅަުށްތޯ، 

ނޫންތޯ މާ ކުރިން ސަރުކާރަުށް އެނގިފައި މި ވަނީ. އަދި ކޮންމެތާކު ޕާކުކުރިކަމުަގއި ިވޔަސް ސްޓިކާ ޖަހާނެކަމުގެ 

ކުރެޭވ ޕޭމަންޓުމަތި ބަންދުކޮުށް، ޕާކު ، ނީ. އަނެްއކޮުޅން މަގު ބަންދުކޮުށްން އަުޅގަނޑަުްށ ގަބޫލު މި ކުރަނިޔަތެއް އޮތްކަ

ތައް ހުސްކޮުށް، މަގުތައް ނަގާަލއި، މަގުތައް ކޮނެ، ފުރިހަމަނުކޮުށް ދޫކޮުށްލީމާ ޕާކުކުރާނެ ތަނެއް ތަންތަން ބަންދުކޮުށް، މަގު

މަުށް މިކަމަުށް ލާރި ނަގާ ކަނުން ބޭރުން ޕާކުކުރީމާ މި ޖެހެނީ ސްޓިކާޖަހަން. ފަހުން ޒޯ ންނާނެ. ދެން އެންމެވެސް ނުހު

އިމުކުރެވުފަިއ އޮންނަންޖެހޭ ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު މި ކުރަނީ. ވަންޏާ ޕާކުކުރާނެ ރަނގަުޅ ނިޒާމެއް ޤާ

އި އެންމެ ފުރިހަމައުަށް ކުރާ ގޮުތގައި ަރއީސް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުގަކަނޑަިއފި. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު 50%އާސަންދައިން 

ފަހުން މިހާރު ސަރުކާރުގެ ިއސްވެރިން ނުވަަތ ސަރުކާުރެގ  ދެމުން އައި އެއް ޚިދުމަތް ެއއީ ާއސަންދަ ނިޒާމު. އެންމެ

ދަނީ. ނުވަތަ ރަުށްޓެއްސެްއ ެވއްޖެ ކަމަުްށ  މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ބަަޔކަުށް މި ޚިދުމަތް ވެްސ ލިބެމުން މި

މެދު ފަންތީގެ އަދި ކުދި ިވޔަފާރިެވރިންގެ ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުން  ،ނެ. އަދި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަންވަންޏާ ލިބިދާ

ހާސް ރުފިޔާއިން މައްޗަުްށ  90ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ނުވަތަ ތިން ރިޕޯޓު ހުުށަނޭޅިގެން މީރާއިން ،ނަގާ ޖީ.އެސް.ޓީ

ކީ ދަނީއަތިމަންނަ ިފހާރައިގެ ޖުމްލަ އާމު ވެސް ދިމާވީ ދުވަސްވީ މީހަކު. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މިފަހުން ޖޫރިމަނާކޮުށްލާ.އެބަ 

ހާސް ރުފިޔާ ޖޫރިމަނާ  90ުށަނާޅައިގެން ލައްކަ ރުފިޔާ ނާރައޭ. އެކަމަުކ ރިޕޯޓެއް ހު 1ސް އަހަރަުށް ބެއްޔަ 1

ޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން އިްއޒަތްތެރި ކޮުށްލިޔަސް އެވަރު ނާރާ. ދެން އަުޅގަނއުޅެނީ. ުމޅި ފިހާރައިގެ ައގު  ޖެހިގެން މިދައްކަން

ކަުށް އަހަރު ކުރިން ސަރުކާރު ނީ މީގެ ސާޅީހަވަ މި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަ ރައީސް، މި ސަރުކާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތުން

ުށް ކުރާ ގޮތަރުކާރު ބޭނުންަތކަުށް މަސައްކަތް ހިންގަމުން އައި ގޮތް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަުށްރަުުށގެ ރަްއޔިތުން ބަންދުކޮުށް، ސަ

ުކރުވަިއގެން މިކަން ކުރުން މާ ްއޔިތުން ލަްއވާ ހިލޭރަ ްނތައްރައްޔިތުން ބަންދުކޮުށް، ރަުށުެގ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންާވ ކަ

ކަން ޮއވޭ. ންޮއންނާނެކަމުގެ ޔަޤީވެްސ  ރަނގަޅު. އެީއ ބުރަ މަސަްއަކތުން ލިބޭ އާމްދަނީކޮޅު އޭރުްނ ޖީބުގަިއ ހަމަގައިމު

ތުަގއި ިމ ކުރާ ގޮ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުމީދުކަންތައް ވުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ުއއްޔިުތން އެދޭ ގޮތަުށް ރައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ވަރަުށް އާމްދަނީ ިލބޭނެ ޤައުމެއް. އިްއޒަތްތެރި އުެމްއ. ރާއްޖެައކީ ައޅުގަނޑުމެންނާ އެކަުީށގެންވާ ރާއްޖެއަކީ ުމއްސަނދި ޤަ

ެއއްފަދަިއން މަސްވެރިކަމަކީ ވެސް މި ާރއްޖޭަގއި ެއކަުށީގެްނވާ ގޮތަުށް  ޓުއަރިޒަެމކޭ ،އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުްށލާނަން ރައީސް.
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ކަންނެލީގެ މަްސވެރިކަމަުށް ޮބޑު  ،ޖެހިފައި އޮްތ މަސައްކަެތއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ މިގޮތުން ފާހަގަކޮުށްލަންތަރައްޤީކުރަން

އެހެންނަމަވެސް  ލޭނުއެޅުުމގެ ނަމުގަިއ، މޭލުން ބޭރުގައި 100ތަކެއް ބަލާއިރުަގއި ރާއްޖެއަުށް ހުއްަދދީފައިވާ އެަތއް ބޯޓު

ދިމާވެއޭ ދަތުރަކު  ަފއި މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެންނާލާސްވެރިން ހަމަ ލޮލުން ކަރުނައަޅައިމޭލުން މަ  50މޭލުން،  70

ބޯޓު. އެހެންވީމާ، މިގޮތަުށް ކަންނެލި ގެނެސް މާލޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި ހުންނަ ބޮޑެތި ފެކްޓްރީތަކުން  ދިހަބާރަ

ބޯޓުަތއް ނުވަަތ ކަންނެލި ލޭނުއަޅާ ބޯޓުތަްއ  އެ ،. އެހެންނަމަވެސ10ްުށްލުމުން އެ ފެކްޓްރީއަުްށ ލިބެނީ އެންމެ %ބޭރުކޮ

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް މި މަސައްކަތް ލިބިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް، މަސްވެރިންނަުށް  ،ނުދީހުއްދަ

މިއަދު ބޮޑުކަންނެލީގެ އަގު ހުރި  ރި ގޮތް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު މި ކުރަނީ.ހުއެްނމެ ފައިދާވެސް، ސަރުކާރަުށް ވެސް 

އިްނ  150ރުފިޔާ. ެއހެންނަމަވެސް، ރައީސް ނަީޝދުގެ ވެރިކަުމގައި  25ރުފިޔާ. ރިޖެކްޓް ކަންނެލި ހުރީ  35ރޭޓަކީ 

 17ރުފިޔާއަުށް،  16މިއަދު އުޅެނީ މައްޗަުށް އަަރއިގެންދިަޔ. މަސްވެރިކަމަުށް ބަލާއިރު، ކަނޑުމަހަުށް ބަލައިލާއިރު 

ރުފިޔާއަުށް ިކލޯ އަރަިއގެންދިޔަ. ިމއީ ހަމަ ޓުއަރިޒަމެކޭ ެއއްގޮތަުށް ޑޮލަރު  28ރުފިޔާއަުށް ކިޯލއެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި 

ރާއްޖެއަުށް އެތެެރއަުށް ވަންނާނެ މަގެއް މީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި ކަންތައް ފާހަގަ މި ކުރަީނ 

ޅުގަނޑުމެންނަުށް ދުވާލަކު ެއތައް ފަހަރަކު މާރުކޭޓުންނާއި ެއތަންމިތަނުން މަސްވެރިންނާ ދިމާވޭ. މިއަދު ބޮޑެތި ދޯނިތަްއ އަ

 10ލޯނުނަގައިގެން ލޯނު ނުދެްއކޭ ހާލުގައި ކަްނކަން ވަމުން މި ދަނީ. ފަސްޓަނު ކަންނެލި ބާނައިގެން އައިސް އެބަޖެހޭ 

ދުވަހަކީ ކަންނެލި ބުެރއް ޖަހަިއލެވޭހާ މުއްދަތު. ދެން މި ކަްނނެލި ކިރޭއިުރގައި މި ކިރެނީ  10ދުވަހު ކިޫޔަގއި އޮންނަން. 

ރުފިާޔައުށް ކިލޯެއއް. މިކުރާ މަަސއްކަުތގައި ެދކޮޅެއް ނުޖެހޭ. ސާޅީހަަކުށް، ތިރީހަކަުށް ހާސް ރުފިޔާ  40ރުިފޔާ ނުވަތަ  30

ލައްކަ ރުފިޔާއަުށް އަރާނެ  1ރުފިޔާ ނަމަވެސް މިއީ  100ނުަވތަ  އޮިޑވެރިޔާ އަުށް ލިބޭ ކަމަުށްވަންޏާ ރަނގަޅު ހެޔޮއަގުަގއި

އަދަދު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު މި ސަރުކާރުން އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ބޭނުންެވއްޖެ ަކމަުށް ވަންޏާ އިޚުލާޞްތެރިކަާމ 

ފައިވާ ބޯޓުަތކުގެ ހުއްދަ މަނާކުރަންޖެހޭ. އެކު މިކަން ކުރަންެވއްޖެއްޔާ މި ލޭނުއަޅާ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަުށް ހުއްދަދީ

އެއީ ރަްއޔިތުންނަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުާރ ގޮތުގައި ާރއްޖޭަގއި މިހާރު 

ސް މިނިސްޓްރީގައި ހިންގާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަުށް ބަލައިލާއިުރގައި ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ހޮސްޕިޓަލް އަޅާ އިމާރާތާއި، ފިނޭން

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯާނއި، ބްރިޖު ޕްރޮޖެކްޓުން ނަގާ  348އަޅާ އިމާރާތާިއ، ެއއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަުށް ނަގަން އެ ިކޔާ 

އަހަރަުްށ  20މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު ލޯނަުށް އެބަ އަރާ. އިންޓްރެސްޓާ އެކު  750މިލިއަން ޑޮލަުރގެ ލޯނާިއ، ޖުމުލަ  100

ހާސް ރުފިޔާ ބޮލަކަުްށ  40ލަްއަކ  1ނުން މައްޗަުށް އެބައަރާ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ކަންބޮޑުވުަމކީ ބަލާއިރު ބިލިއަ

ޖެހޭ ކަމަުށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ަލފާކޮުށްފައިވުން. އެއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ދަރީންގެ ދަރީންގެ ބޮުލގައި އެޅޭ ބޮލު ދަރަންޏެއް. 

މެން މުސްަތޤުބަލަުށް ވިސްނަންޖެހޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ތަަރއްޤީައކީ މިވަރު ބޮޑު ލޯނުަތއް ނަާގިއރުގައި އަުޅގަނޑު

ކޮންގްރިެޓއް ނޫން. ތަރައްޤީއަކީ މީހާ ތަރައްޤީކުރީމަ ލިބޭ އެއްެޗއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ 

ކަްނ ކުޑަެވ، ކޮްނގްރިޓް ތަރައްީޤ ތަޢުލީމަުށް ދެވޭ އަހަމިއްޔަތުަކން ކުޑަެވ، ބޭރުގެ ުނވަތަ މަތީ ތަޢުލީމަުށް ދެވޭ އިސް



127 

 

ކަމަުށް ބެލިގެން މުޅި ޤައުމު ެއއްކިާބވެ މި އޮންނަނީ މިކަމަުށް. އަުޅގަނޑެއް ގަބޫެލއް ނުކުަރން މިއީކީ ތަރައްޤީ ކަމަކަުށް. 

އެބަހުރި.  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ބަލައިލާއިުރގައި ރަްއޔިތުން އެދޭ ވަރަުށް ބައިވަރު ކަންކަން

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އުިވއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ،  125މިސާލަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އަޅާ 

އެ މަސައްކަތް ކުރިއަުށްުނގެްނގޮސް ކިަތއް ރަުށުަގއިތޯ ނަރުދަމާ އެޅޭނީ؟ މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ބަލައިލަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. 

މީ ެއކަްނތޯ ނުވަތަ މި ބުނާ އިމާރާތްޯތ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަްނޖެހޭ. ހުރިހާ ކަމެއް މާލޭގެ މިއަދު އެންމެ މުހިއް

ރަުށްވެހިންނަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން މި ތަނުަގއި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. ތޮއްޖެހޭ މި މާލެއަުށް މި ހުރިހާ 

އަޅުގަނޑު ގަޫބލެއް ނުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރު މިހެން ކަމެއް މިވަގުތުން މިަވގުތަުށް ބޭނުންވާ ކަމަކަުށް 

 ުށްމެތި ާހލުގައި. އެކަން ދަނެ ކުރިއަދެމިއޮވެއްޖެ ނަމަ ކުިރއަުށް ޮއތް ތަނުގައި ިދވެހިން އުޅެންެޖހޭނީ މިއަުށްވުރެ މާ ނިކަ

ދިނުމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވާލަން ވޯޓުގޮ ރައްޔިތުންނަުށް އަޅުގަނޑު  ބުގައި ދިވެހިއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންިތޚާ

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަ

 

 ދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާ ންމިލަ

ވަނަ އަހަރަުްށ  2017ދާ  ކުރަމުން މިދެ! މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާ

ގަނޑު ުފރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކުަގއި ައޅު ަފިއވާ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ބަޖެޓާކަނޑައެޅި

ފުރުޞަތަުށް  ފަހިކޮުށްދެއްވާަފއިވާ ،ދޭތެރޭ ބަހައްޓަވާ ޯއގާތެރިކަމާއި  ކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާމިއަދު މިސަރު ،އޮތީ

ޤަތެއް ނޫން. ިވދާޅުވުން އަޅުގަނޑު ކުުްށވެރިުކރަން. އެީއކީ ޙަޤީވިދާުޅވާ  ދެންމެ ވާަހކަދެއްެކވި ބޭފުޅު އެ ހަނިކަމަުށް ވިދާޅުވެ 

ންނަވާލަްނ ނުވެގެން ދެއްެކވޭ ވާަހކަ. އާދެ! ވާހަކަ ފަުށަމުން ެވސް އަުޅގަނޑު ދަޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ހިތަުށް ހަޖަމުހަމަ 

ގެ ތެރޭަގއި އާއްުމ ރަުށު   186ދާ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން މި ،މު ެއްއ ވާހަަކއަކީބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއް

ފަސޭހަ  އަހަރުން ނިންމާލުމަކީ އެީއކީ މާ 5އް ިއވާ ތަރައްީޤގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެކުރަން ބޭުނންވެފަލުސިރައްޔިތުން ހާ

މާީޒގެ ވެިދޔަ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ެއއް ޙަޤީޤަތަކީ. އަުޅގަނޑުމެން ގަ. އެަކމަކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމަކަުށް ނުވެހިނަގއިދާނޭ

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން  ންނަުށްބުމަކާއި، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޅަދަރީ ހާ ތިތަނުން އަޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދުކޮުށްގެން ތިބި ހުރި

ބޭފުޅުން އެގޮތަުށް ވިދާުޅވިޔަްސ  އަހަރަކުން އެ 5ކުރަމުން އަންނަހާ އައުމާއި، ރަީއސް ޔާމީންގެ ެއންމެ އުއްމީދު

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ  .ރައީސް ހިނގައިދާނެ. އެކަމަކު ވެސް ބައްަލވާ އިްއޒަތްތެރިފަސޭހަ ކަމަކުަށް ނުވެ ނިންމާލުމަކީ މާ 
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 ހަރަުށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު އެކުލަވައިލާފައި އޮތްއިުރގައި ެވސް، މީަގއިވަނަ އަ 2017 ،މި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓު

އި މިތަނަުށް ހުުށަހަޅާފައި އޮްތއޮތުްނ ލާފަ ފައި ނޫނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރާވައިލާރާަވއި އަޅުގަނޑުމެން މި

ީކގަިއ އިނގޭތޯ. މީަގިއ ވަރަުށް ފުރިހަމަކަމާ އެންމެ ބޭފުަޅކަުށް ވެސް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފެނިލައްވާނޭ ލެްއވި ކޮބައްލަަވއި

ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކެްއ ެޑލިވަރކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގަިއ ވަރަުށް ކަންަތއްތަެކއް ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮތެްއގަިއ ރަްއޔިތުންނަުށް 

ބޭފުޅުން  ހަކޮުށްދޭ. އެކަމަކު ދެރައީ މިކަން ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ އެެލވިފަިއވާ ބަޖެޓެއްަކން މިފޮތުން ދޭއެކުަލވައި

ހަމަ އެކަމަުށް  ،އޮތީ މި ފޮތް ނެރުްއަވވާފައި މި ތާއީދުކުރާހާ ކުަލއަުކން ނޫންވީމަބޭފުޅުން  ނޫނީ އެ  ،އެދޭހާ ގޮތަކަުށްހިތް

ލާއިުރގައި މުޅި މަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވައިހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނުޑ ފުރަތަ ވިދާުޅވާތީވެ ައޅުގަނޑު ެއކަމާފާޑު

ފަތި އޮތީ ކާފަގެ ތަސްބީހަ ގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖިޮއގްރަފިކަލީ އެތުރިފަިއ މިުށްފައި އޮްތއިުރަގއި މުޅި ބަޖެޓު ބަޖެޓް ބިނާކޮ

ންނަުށް ދަތުރުފަތުރުގައާއި ދިެވހިއޮތުން ެއއީ އްގެ ގޮތުަގއި ދިެވހިރާއްޖެ އޮތްއުކާެލވިފަިއވާ ޖަީޒރާ ރަުށްތަކެ ،ފަދައިން

ލަފާފުރުމުގެ ދަތިތައް އިހުސާސްކުރަމުން، ތަޙައްމަލުކުރަުމން އަންނައައުމެއް. އެކަން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި މިއަދު 

އޮތީ ވެސް ލަފާފުރުމުގެ  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ެއންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައި މި 2017ވާ  ެލވިފައި މިއެކުަލވައި

ޤައުމަުށް  އިރާެގ ވާހަަކ ނޫނަްސ މުޅި ޤައުމަުށް،އްލުކުރުމަުށް ަޓަކއި. އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެަކނި ދާޙަ ކަންދަތި

އަުޅގަނުޑ ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ ވާހަކަ ދައްކާލުމަކީ ހަމަ އެންމެ އެކަުށީެގންވާ ކަމެއް ނިސްބަތްކޮުށްފައި މި

އަޅުގަނޑުމެްނ  އުޅެނީ؟ . އަޅުގަނޑުމެން ކީއްތޯއޭ ކުރަން މިހިމެނިފައިވޭބަޖެޓުގެ  މުޅި 28.7%ދަންނަވާނީ ލަފާފުރުމުަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަިނ އޮޕޮޒިޝަނެްއަގއި ތިބެގެން  އުޅެނީ ހާސިލުކޮުށްދޭން؟ ރައްޔިތުންނަުށް ކޮންކަމެއްޯތޭއ މި

އަރާ ސުވާެލއް. އަމިއްަލ ޑު ހަމަ ހިތަުށްއޭ؟ އަުޅގަނދެްއކެވުންތޯކަމަކީ ވެރިކަމަުށް އައުުމގެ ރޫހުގައި ވާހަކަފުޅު ބޭނުންވާނެ

 ވާހަކަަތއް ކޮންއިރަކުން  ައރާ މިަރއީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަުށް ކޮުްށލަން ބޭނުންވޭ ިއއްޒަތްތެރި  ސުވާލު  ނަފްސާ ވެސް މި 

ންމެ ުކޑަުކއްޖާ ެވސް މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވިސްިނވަަޑއިގަންަނވާނީ. ހަމަގައިމު ބާވައޭ އެ

ފައި އެދެްއގައި ނިދާއި، ގަހެްއގެ ދަުުށަގއި ފަުށްޖެހިމަތީގައި ބޭރުގެ ަގސްދަުށެއްގަ ތަން، އެންމެ މުސްުކޅި މީހާ ވެސް ،ވެސް

ދެްއާވ ސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުން މިެއކުލަަވއިލާ ބަޖެޓުތަކާއި މި ގެނެސްޫބލެއް ނުކުރާނެ. ަރއީއޮންނަ ކާފަ ވެސް ިމއަދަކު ގަ

މިއީ  .ރަްއިޔތަކު މި ޤައުމަކު މިހާރު ނޫޅޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކުރާނެ އެްއވެސް ދިވެހިދޭތެރޭަގއި ޝަްއކު  ޤީއާތަރައް

ވަރަުށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވަިކ  ބޫލުކުރަންޖެހޭ. ކޮންމެ އަހަރަކު ތިމާމެން ހިތްއެދޭކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަ ޙަޤީޤަތް. މި

ބައްލަވާ އިްއޒަތްތެރި  ،ނަމަ އެފިގަރަތއް ނުހުރެ ހިނގައިދާނެ. މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ ެއއް ސްކޭެލއްަގއި ،އެއް ރޭންޖެއްަގއި

އަހަރު ބަޖެޓެއްގަިއ  ވަންޏާ މި އަުޅގަނޑުމެން ުށ. މިލަންދޫގައި މިދިޔަ އަހަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް އެޅި ކަމަުށް .ރައީސް

، ތަން ހިންގޭނެ ގޮތެއް. އެހެންވީމާ ވާނީ އިދާރީ ގޮތުން އެއަހަރު ބޭުނން ބޭނުމެއް ނުވާނެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް އަޅާކަުށް. މި

ައުޅގަނޑުމެން ވާަހކަެއއް ދަްއަކއިލާއިުރގައި ވިސްަނއިނުލާ  މިއެއްޗެހި ަނއިސް ހިނަގއިާދނެ. އަދި މިއީީކ ވެސް 

 .ަލއްވާ ސްަނވައިވަނީ ވި ތަކެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މުޅި ބަޖެޓުގެ އަެނއްކާ ދެން މިދޫކޮުށްލަންޖެހޭ ޕޮއިންޓު
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ވަނަ އަހަރުެގ  2017 އެަބއޮތް ހިމެނިފަ. މީ ކުޑަކުޑަ އަދަދެްއތޯ؟ 22.3%އިޖުތިމާޢީ ކަންތަްއތަކަުށް  ،އްޙީޞި

. ހުުށަހެޅިފަ 6.2%ކަމަުށް އެބައޮތް ޅާަފއި އޮތްއިުރގައި ބޯހިޔާވަހިޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ލަފާކުރާ ބަޖެަޓުށް އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑައަ

ކަންކަން  އުޅެނީ މި ހުުށަހެޅިފައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނުޑމެން މި 10.0%ޒާމަުށް ެއބައޮތް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނި

ްއޔާ މިއަދުެގ ލިވަރކޮުށްދެއްވާުށޭ. އެހެންވެއްޖެކުރަން. ރައްޔިތުން އެދިގޮވަނީ މިކަންކަން ތިމަންނަމެންނަުށް ޑެހާސިލު

މަުށް ޓަކަިއ ހިސާބަުށް މިކަންކަން ފޯރުކޮުށްދިނު ގެން ރައްޔިތުންނާބަދެްއވައި ކަންކަމަުށް އިޖާ ސަރުކާރުން މިކުރާ ކަމަކީ މި

ިއން ދައްކައިދޭނެ އިްއޒަތްތެރި ގޮތަުށްކަން ކަުށަވަރު. މި އޮންނަނީ މުޅި ރައްޔިތުން ޝާމިލުވާ ލާފައި މިމުޅި ބަޖެޓު އެކުލަވައި

ޭހ ެވސް ކިޔަންޖެ މެހެން ބޮޑު ސަމަރީއެއް. މިއީކީ ކޮންއެއްޗެހި ބަޔާންކޮުށްދެްއވާފަ ރައީސް މިހިރީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި

ކު ެވސް ދޭތެރޭގައި ވާހަކަަދއްަކވާއިރު ކޮންމެ ބޭފުޅަ ދޭހަވޭ. އެހެްނވީމާ، މިަކންކަމާ، ނގޭކަމެއް ނޫން. މިކަންކަމުން އެ

 އްަގއި ވެސްޤައުމީ ލެވަލެ ކިބައަުށް ނޫނަސް ހަމަެއކަިނ އެބަޖެހޭ ޤައުމީ ލެވަެލއްަގއި ިތމާގެ ބޮުޑވަިއއިނގިލި ކުރިން ފުއް

ހި ކިރާލަން. ހަމައެކަނި ފަުށުވި އެއްޗެ އާއި، ތިާމގެ ބުއްީދގެ ތަާރދުން އެބަޖެހޭ މިތިމާގެ ނަޒަރާިއ، ތިމާގެ ބުްއދި

ކުަލއިން މިހެން ވާހަަކއަކުން މަިއކެްއގައި ރަތް ނޫނީ މަޖިލިސް ފްލޯގައި ރީތި ،ޕޯިޑއަމްަގއި ހުރެގެން އިބާރާތްތަކަކުން

. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދެއްކުމަކުން ހަމައެކަިނ ދެއްކުމަކުން ނުފުދޭނެ މި ކަމެއް. ތަން އި ހުރި އޮންވެފަ، ދިއްލިފައި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ޒިންާމތަކެއް އޮންނާނެ. ޤައުމުގެ ދަރަނި ބޮޑުވާ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން ދައްކަވާއިުރަގއި، ޤައުުމެގ 

ަމއްަސލައެއް ނެެތއް ނޫން. ކަމެްއ  އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއި؛ ބިލިއަނޭ ކިާޔއިރުގަ  4.32ޑެފިސިޓް ބޮުޑެވގެން މި ދަނީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރިޓާންވާ ގޮތަުށް، އަޅުގަނޑުމެނަުށް ޕޭބެކްވާ ގޮތަުށް، ކަމެއްަގއި ޚަރަދުކުީރމަ ކޮބައިތޯ މައްސަލައަކީ؟ 

ކުން ނޫން. މިއަދު މި އަޅަމުންދާ މީގެ ކުީރގަިއ ކަންތައްަތއް ުކރެވިފައި ހުރީީކ، ދަރަިނވެރިެވފައި ޤައުމު އޮތީ އެހެންނަ

 1.5ބޮޑުސިންގާ ާއސިއާުނގެ ޤައުުމތަުށް ގޮންޖަހައިލާފައި މި އަަޅމުންދާ އެއަރޕޯޓް އެޅީމާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމަުށް 

މިލިއަން ޓޫރިްސޓުްނ  7މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންނަުށް ވުެރ މާ ބޮޑު އަދަދެްއ އިތުުރވެެގން އަންނާނެ. އަންނައިުރގަިއ 

ާރއިރުަގއި ކިތަްއ ޑޮަލރު އިތުުރވެގެން މުިޅ ޤައުުމެގ ޑިސްޓްރިިބއުޓްެވގެން އެްއޮކން ސްޕްރޭެވގެން ައޅެ މީތި ޓާގެޓުކު

، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްފެތުރިގެންދާނެތޯ. މިއީ ވެްސ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ެޑފިސިޓެއްެގ ވާހަަކ ދައްާކއިުރގައި 

ެގއެއް އަާޅއިރުގައި ކުރާ ޚަރަދު، ެގެއއް އަަޅން ޚަރަދުކޮުށްފައި އެ ގޭަގިއ ދައްކަވަންޖެހޭނީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން 

. އެކަަމކު އަޅުނޑުމެން ކުރާ އުއްމީދަކީ ގެއެއް އަަޅިއގެން ލަގްޒަރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނިދަން ނުލިބުނީމަ މައްސަލަެއއް 

ލިބެންޏާ އެހެރީ ބަރާބަރަުށް. ބަރާބަރު. އެހެރީ  އަުޅގަނޑުމެނަުށް ެއ ކޮޓަީރގައި ނިދަން، ކަމަުށް ވަްނޏާއި ނިދަން ކޮޓަރީގަ 

ހަމައެކަިނ  ،އެހެރީ. ެއކަމަކު، ުއއްމީދީ އިކުރެވެފަ ކުރި އުއްމީދު އެހެރީ ހާސިލުެވފަ. ޓަޗުބަރާބަރަުށް އެކަން ނިމިފަ. 

ންޏާ ކީކޭތޯ ބޭ ކަމަުށް ވަން ނުލިރން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ރިޓާއި ެއއިބޮޑު ޚަަރދުގަނޑެއް ކޮުށްފަ އިކޮުށްފަ  އުއްމީދެއް

ތިމާވެުށި ރަްއކާތެރިކުރުމަކީ ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވަރަުްށ  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ކިޔާނީ؟

ގައި ތިާމވެުށި ހަރުގެ ބަޖެޓު ވަނަ އަ 2017. ިމއީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް އަސާެސއް މުހިއްމު އެއް
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ތައް ެވސް. ބިން ހިްއކުމާއި ިފަގރލާނަން މި ދަންނަވައި . އަުޅަގނޑ7.3ުކަނަޑއެޅިފައި އެަބވޭ %ރައްކާތެރިކުރުމަުށް ވެސް 

އިމުކުރުމަުްށ ތަޢުލީމީ ވަސީލަތްތައް ޤާ ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއިނގޭތޯ.  އިކަނަޑއެޅިފަ 7.6މަގު ހެދުމަުށް ވެސް އެބައޮތް %

ލާވަުށާ ޖެހޭ ގޮތަކަުްށ  ،މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލާވަުާށ ެއނބުރި ކަނަޑއެޅިފަިއވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ދަްއކަނީ 3.7ޓަކައި %

ޖެހިގެން ހުިރހާ ކަމަކަުށް ރިޢާޔަތްކުެރވިގެން ގޮތަުށް ލާވަުށާ ގޮުތން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މުހުތާދެއް ފުދޭ ވީންގެ ދުނިޔަ އަޅުގަނޑުމެ

ފަހަރެްއަގއި ޓީ.ވީ ަބއްލަވަން ތިއްެބވި  ހެދިފައިވާ ބަޖެޓެއްގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު މި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދައްާކއިރު ވެސް

ކުރާނަން އިނގޭތޯ ެވސް ައޅުގަނޑު އަދި ހިއްސާ  ފާނެ ދާިއރާގެ ވާހަކަެއއް ނުދަްއކަޭއ. ާދއިރާގެ ވާހަކަ ހިތަުށްއަރައިބޭފުޅުން 

ަކނޑައެޅިފަިއވޭ. މިސްކިތްތައް  3.7ލަތް ޤާއިުމކުުރމަުށް ޓަކައި %ުޢލީމީ ވަސީ. ތައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަނޑަެއިޅފައިވޭ. ޤައުމީ ސަލާމަތާއި  0.9ކަނޑައެޅިަފއިވޭ. އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަުށް % 5.7ރާތްކުރުމަުށް %އިމާ

ރައީސް، މިވަރު ޮބޑު އިްއަޒތްތެރި ކަނަޑއެޅިފަިއވޭ. މިއީ ވެސް  3.4މަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި %ޙަޞުލް

ކަނަޑއެޅިަފއިޭވ.  3.3ލަތްތަަކުށް %އިދާރީ ވަސީގެ އެކަުީށގެންވާ އަދަދެއް. ބަޖެޓެއް ހުުށަހެޅިގެންދާއިރު މިއީ ހަމަ ފުދޭވަރެއް

ތަކަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މީީކ މި ޕަެސންޓޭޖު ގެމުިޅ ބަޖެޓުކަނޑައެޅިަފއިވޭ.  1.1ކަމަުށް ވެސް %ކަމާއި ދަނުޑވެރި މަސްވެރި

ވާހަަކެއްއ  އިގަނޑު ދަންނަވާނީ ފަހަރެއްގަ އަޅު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނޫން މި ދެކެވެނީކީ.  ކުޑަުކޑަ އަދަދެްއގެ ވާހަަކެއއް

އުޅޭ  ނޫނީ ތިމާ ހިތަުށްއަރާ ސޫރައެއް ފާޅުކޮުށްލުމަކުންނެއް އަދި ތިމާމެން ޤައުމަުށް ޓަކައި ކުރަން މި ،ދައްކާލުމަކުންނެއް 

 ކަމުގައި ނޫނީ ތިމާމެންގެ ޒިންމާ އަދާކުރެވުނީ ކަމަުށް ދެކުމަކީ އެއީކީ އަދި ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ،ކަމެއް

ނޫނީ ޮއޅެްއގެ ަކއިރިއަުށް ގޮސް ހުރެގެްނ  ،ުނވާނެ. ޖަޒުބާުތގައި ތިމާމީހާއަުށް މޫދެއްގެ ކަިއރިއަުށް ޮގސްގެން ގަބޫލުކުެރވިގެން

ގޮތުަގއި  ބޫލުކުރާގަ ނުވާނެ. ައޅުގަނޑު އެީއކީ މާ ރީތި ކަމަކަުށް ނީމަދައްކާ ވާަހކަައކުން އެޮކޅުކޮޅުން އަދި އޮޅަުށް ވެއްޓު

ވަނީ ހަމަ ވަރަުށް ފުރިހަމަކޮުށް. ބައެއް ބޭފުޅުން މި ކަމާ  މިމި ބަޖެޓު ހެދިފައި ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބިލިއަްނ  27.57ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓް ހުުށަހެޅިއިރުަގއި  ،ަގއި ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 2016ޝަކުާވކުރަްއވާއިުރަގއި މި ދިޔަ 

އަުްށ  17މިއީ  އި،ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުުށަހެޅިފަ 27.57 އިވަނަ އަހަރުގަ  2016. ވަަނ އަހަރޭ 2017 މިއީ އި،ހުުށަހެޅިފަ

 !ބައްަލވާ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްެވގެން ވާހަކަދަްއކަވަނީ.  ެވސް މައްސަަލއަަކުށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުުށަހެޅުނީމަ މިއީ 26.8

ޑިެއއް ނުބަންނާނެ. އުޭޅއިރުަގއި ކޮންމެ އަހަރަކު ގެެއއް ނާޅާނެ. ކޮންމެ އަހަރަކު އޮ އިކޮންމެ އަހަރަކު އިންސާނާ ދުނިޔޭގަ 

އިންސާނީ ބުއްދީެގ ، ނިދަން ވެސް ޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ރީތި އުސޫލަކުން އިމަހަުށް ފުރަން ވެސް ޖެހޭނެ. ގޭގަ 

ކުން މީހުން ގަބޫލުކުރާނެ ލަވެލަ، އްޔަަތކުންމީހުން ގަބޫލުކުރާ ހައިސި، މި ވަޒަންކުރާ ލެވަލުން އިލާފަތަރާދުން ކިރައި

ރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަޖެހޭ އާދަކުަރއްަވވަން. މި ކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ ވާހަކަދަްއކަން ހު

ޑުމެން މި ގެ ރަޙުމަތާ އެީކގައި އަޅުގަނهللاަނުށް އުއްމީދީ ބަޖެޓަކަުށް ވާނެަކން ކަުށަވަރު. ންމި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑުމެ

ިހ އެޅުނީމަ ޤައުމަުށް ވަންނަ އްޗެބްރިޖާ މި އެ އިޕޯޓާރުން ެއއަރސަރުކާރުން، މިހާރުވެސް ރަީއސް ޔާމީންގެ ސަރުކާ

ތެރޭގަިއ ޤައުމުގެ ހި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މި އެއްޗެއެތައް ގުަނއެއް ބޮުޑވެގެންދާެނ. މި ވުރެ އެތައް  ރެވެނިއު މިއަދަުށް
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ުށްތަުކގެ އަތިރިމަތީގައި އަުޅގަނޑުމެން ގްރަފިކަލީ ރީތި ރަޖިއޮވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  މި އިކާފަގެ ތަސްބީހަފަތިހެން އަތުާރލެވިފަ

ކަމެްއ  ބަޔަކަުށް ކޮންބަޔަކަުްށތޯ މީގެން ފަހިވާނީ؟ ުދވެ މި ހަދާ ހަމަ އާއްމު ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުްށ ނޫން ،ކުޅެ

އް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ސަބަބެ އިކުރެވޭނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މީގަ  ރަނގަޅުކުރުމަުށް ޓަަކއި ޚަރަެދއްކޮުްށގެން ކަމެއް

ުކޑަ ތަންޮކޅެްއ  ވުރެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ައހަރު އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަުށް .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްނެތް. 

އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދުގެ  ،ނޫން. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ކުޑަވުަމކީ އެީއކީ ވެސް މަްއސަލައެއް

 ުށ. ގެ ދާއިާރގެަގއިމު ވެްސ އަޅުގަނޑު ައދި އަޅުގަނޑު ހަމަރައްދުކުރާނަމޭ.  ސަރުކާރަުށް ހަމަ އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ވެސް މި އަންނަ އަހަރަުށް ހިމެނިފައިވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ަވރަުށް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި  އިފީވަުކގަ

 ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ލާނީންނަވައި އަުޅގަނޑު ދަ ފާހަގަކޮުށް އެކަމަުށް އުފާކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. ެއކަމަކު

އޭ ނަރުދޫ ިކޔާ ރަުށެއް އޮވެ އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަުށް ހިތާަމކުރާ ކަމެއް އެބައޮތޭ. އަުޅގަނޑުގެ ާދއިރާގަ ވެސް އަދި ެވްސ 

ގައި އަޅުގަނޑު ގަ މި ބަޖެޓުވެސް އަޅުގަނޑު ެވސް ބޭނުމޭ މި އަންނަ އަހަރު އިވެސް. ެއއީ ުށ. އަތޮޅު ނަރުދޫގަ

އަޅުގަނުޑ  ދަންނަވަންޖެހޭ ތާކު ދަންނަވާނަން. އެ ބޭފުޅުންނަުށް. އަޅުގަނޑު މަސައްކަްތކުރާނަން ؛ތާ ލަިއގެންމަސައްކަ

ކޮންމެ  ،ނުޖެހޭނަން ައޅުގަނޑަުށް ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ޒިންާމއަދާކުރުމަުށް ޓަަކއި ައޅުގަނުޑ ފަހެއް .ންކަން އަުރވަންޔަޤީ

 ގެްކލާސްރޫމް ސްކޫލް އިމާރާތު 4އަޅުގަނޑު ަމސައްކަތްކުރާނަން ހަމަ.  އެކީ ގެ ރަޙުމަތާهللاތަނަކަުށް ދާންޖެހުނަސް. 

ންކޮުށް އަރުވަން. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ ޔަޤީދަތިކަން ފިލުވުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު އެ މަސަްއކަތްކުާރނެ ވާހަކަ 

ހަމަެއކަނި ތިމާ  ،ދަްއލާއިރުަގއި ކައުޅޭ ވާހަަކއަކީ ަހމައެކަނި ބަޖެޓެްއގެ ވާހަ އްޔާ އަުޅގަނޑު ަދންނަވަން މިއެހެންވެއްޖެ 

ނުވާނޭ. މިއީ ޤައުމީ ލެަވލެއްަގއި ވާހަކަަތއް ބިނާކޮުށް،  ރަުށް ބަލައިލުމަކުންނެއް އަދި މި ކަމެއް 3ދާއިރާއަުށް ނިސްބަތްވާ 

ކުރަންޖެހޭނީ. ޤައުމީ ލެވަލެއްަގއި ވިސްނުން ބަހައްޓަިއގެން، ޤައުމީ ލެވަލެްއގައި މީހުންނަުށް މީތި ވިސްނަިއދޭން މަސައްކަތް

މިހާތަނަުށް އައިއިުރގައި ިދވެިހރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮުޑ ެއއް މައްސަލައަކަުށް ވެފަިއ އޮްތއޮުތމަކީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ދިވެހިރާއްޖެ އިންކަމް، ރެެވނިއު އިތުރުނުވާނޭ ގޮަތކަުށް ހަމައެކަނި ތިމާމެންގެ ސިޔާީސ 

ކުރުމަުށް ޓަަކއި ތިމާމެން ކަންތައްތައް ރޭވިަފއި ހުރިހުރުން، އަދި އޮތްއޮތުން މިއަދާ ހިސާބަުށް، އެ އޮތުން ކެރިއަރ ބިްލޑަޕް

އެީއއޭ މައްސަލަައކީ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ައޅުގަނުޑމެން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުަގއި މިއަދު ކަންތައްތަްއ 

މަުށް މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް ެއއިން ފައިދާުކރަނިވި ގޮތަކަުށް ކަންތައްތަްއ ބައްޓަންކުރަމުން މި ދާ ގޮތަކީ މިއަދު މުޅި ޤައު

ކުރުމަުށް ޓަކައި އެކުލަަވއިެލވޭ ބަޖެޓުތަކާއި، އެހެނިހެން ގަާވިއދުތަކާއި، ގާނޫނުތަާކއި، މިއަދު މިސާލަކަުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ 

ނި އިބާރާތްތަކުން ިމތާނގައި ފަުުށވި އިބާރާތުން އޮޕޮޒިޝަްނގަިއ ތިއްެބވި ބޭުފޅުން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާފަިއ ަވރަުށް ފޮ

ވާހަކަތައް އަމުނައިލާފައި ދާއިުރގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން މާދަމާ ނޫން އަނެއް ދުވަހުން ވިޔަްސ، އަދި އޭގެ އަެނއް ދުވަހުން 

އް ކަހަލަ ކަމެއް. ވިޔަސް މި ބަޖެޓަުށް ވޯުޓގަނޑެއް ވެސް ނުދެްއވާނެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި އަރަތެ

އެކަމަކު ބަޖެޓު މަރުޙަލާގައި ތިމާމެންގެ ވެސް ޑިމާންޑުތަްއ ހުރީ ޤައުމީ ލެވަލެއްަގއި ކޮނޑަުށްލައިގެން ކިރިޔާ ނުހިފޭ 
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ވަރަުށް. ކިހިނެއްތޯ މި ކަންަކން ކުރަނީ؟ ކޮންމެ ގޮެތއް ހަދާފައި ވެސް މިކަން ކުރަންޖެހޭ. ސަރުކާރުން މަޖުބޫރު އެަބ 

ރަނި ެވސް ވެެގންނުވޭ. ޒިންމާެއއް ވެސް ުއފުލައިގެންނުވޭ. ކިހިނެއްތޯ ިމ ކަންކަން ކުރަނީ؟ ނުވާެނ ކުރަްއވަވާ. ދަ

އެގޮަތކަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދުނިޔޭގައި އިންސާާނގެ ޒިންާމއަކީ ހަމައެކަނި ތިމާ ބަނޑުފުރާ ދެއިރު ބަނޑު މުއްތިކުރުން 

ންނާނީ ހަމަ އެގޮތުަގއި. އަނެާކއަުށް ހެވެއް ނޭދޭނެ. އެހެންވީމާ، ކަމަުށް ވަންޏާ ތިމާމެންގެ ވިސްނުމާއި ޚިޔާލު ހު

އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނެއް މިއަދަކު އެ ބޭފުޅުން އެ ދައްކަވާ ވާހަަކއަކަުށް ެއއްެވސް 

ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން މި ސަޕޯޓެއް ނުކުަރއްަވވާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން މި އުޅެނީ މި ޤައުމު ބިނާ

އުޅެނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ނެްކސްޓް ޖެނަރޭޝަނަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންގެ މި ރީތި އާދަކާދައާިއ، މި ވަހުދަތާިއ 

މިހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ އުއްީމދުގައި. މި ޤައުމު ދުވަހަކަުށް ުވރެ ދުވަހެއް ތަރައްޤީކުރުމަުށް 

ކައި. މި ޤައުމަކީ ެވސް ާއޝިޔާނުގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކެކޭ ެއއްފަދައިން ބޭސްފަރުާވެގ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބޭ ގޮތް ޓަ

ބުރީގެ ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ އިމާރާތެއް އަޅާ ވާހަކަ.  25ހެދުމަުށް ޓަކައި. އިރުކޮުޅކޮޅުްނ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ތެދުވެަފއި 

ވަނަ ބުރީގެ މަސަްއކަތް ނުކުރެވެްނވީ؟  25ރައުންޑު ފްޯލގެ ައުގގައި ކޮންޓްރެކްޓަރު ކީްއވެގެންހޭ ފަސްޓު ފްލޯ ނޫނީ ގް

ބަލަ އެ ބޭފުޅުން އެދަްއކަވާ ާވހަކައިގެ ެއްއވެސް އޮއްޓަެރއް ނެތެއް ނޫންތޯ. ުއޅޭ ުބއްދީގެ ތަރާދަުށް ލާފައި ައޅުގަނޑުމެްނ 

ަބއިވަރު . ަބއިވަރުކްސްފްޯލގައި ކޮުށްދެނީ؟ ޫޓމަޗް ވޯ  25ަކތެއް ކިރާލަން އެ ވާހަކަ. ކާކުތޯ ގްަރއުންޑު ފްލޯަގއި ކުރާ މަސައް 

މިކަހަލަ ބަދަލުތައް . ގުނަައކަުށް އަަރންޖެހެނީ އްމަސައްކަތްތައް އިތުރުެވގެންަދނީ. ތިމާގެ ހަރަކާތްތައް ެވްސ އެތަްއއެތަ

ހަދައިގެން ައޅުގަނޑުމެްނ  ބުރީގެ އިމާރާތެއް  25ވެސް އަންނާނެ. ކޮބައިތޯ މައްސަލައަކީ؟ އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ 

 ރެއްލިބޭނެ ފަޚު ވުމަކީ ިދވެހިންނަުށް ގޮތް ދޭވޭއެއްފަދަިއން ޚިދުމަތް އުމުތަކެކޭެއހެނިހެން ޤަދިވެހިރާއްޖޭަގއި އާިޝޔާނުގެ 

ފެހެއްޓިފައި ހުންނާނެ ނޫންތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޑޮލަރުތަކާއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ަފއިސާ މިތާނަގއި ހި

ެވސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އަޖައިުބެވ އަންތަރީސްވަމޭ ިއއްޒަތްތެިރ  ލަތެއް ނޫންތޯ. މިއީވަސީ

އުމީ ލެވަލެއްަގއި މިފަދަ ޤަދު ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި ކަނި ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ މަޤްޞަރައީސް. ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމައެ

ކަވާީތ އަުޅގަނުޑ ލަދުެވތިވަން. ައޅުގަނޑުމެންގެ ެވސް އޮންނާނެ ޒިންމާެއއް. ދައްފްލޯއެއްަގއި ތިެބގެން ވާހަކަ 

 .ދޭތެރޭަގއި ތަކަކާބޭފުޅުންގެ ވަރަުށް ފޮނި އުއްމީދު ހިސާބަުށް ފޮނުވާފައި ރައްޔިތުން މިތިބީ އެ ވެސް މި އަޅުގަނޑުމެން

ލެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަރަުްށ އުމީ ލެވަނޫން. މުޅި ޤަ ވެސްއަކު ބޭފުޅުންގެ ރަުށުގެ ޒިންމާ ހަމައެކަނި އެ

މިދަންނަވަނީ  . އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ބޮޑު އަާމނާތެއް ހަވާލުކޮުށްފަ ވަރަުށް ،ބޮުޑ ޒިންމާއެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް

ވާ  ވެސް ސަުރކާުރން ފޮނުވާފައި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައި މި ގައިމުއިްއޒަތްތެރި ރައީސޭ، އަުޅގަނޑު ހަމަ

އަުޅގަނޑަުށް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ޝުކުރު  ،ބަޖެޓަުށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަައުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

 އެކީަގއި... ގެ ރަޙްަމތާهللاދިވެހިރާއްޖެއަުށް  ދަންނަވަމުން އަދި މި ބަޖެޓަކީ

 



133 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުވަނީ އަ ތު މިޞަހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަުށް. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ 

ޑު ބަލާއިރު ހަޅުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓަުށް ވާހަކަދައްކަން އަުޅގަނމިހާރު ދައުލަތުން ހުުށަ ރަީއސް. އާދެ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މި ބަޖެޓަުްށ ބަހުސްކުރަން ކުރިމަތިލާ ޮކންމެ އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ  ،ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބަޖެޓުން ކިހާވަެރއްެގ  ވެްސ ބައްަލވާނީ ެއ މެންބަރެްއގެ ދާއިާރައުށް މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެްސ ފުރަތަމައިނުން

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ވެސް ފުރަތަމަ ޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކޮންެމ މި ތަރައްޤީެއއް ލިބޭނެތޯ. ެއއީ އަ

. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ކޮނޑުަގއި ެއޅިފަިއވާ ނެ ހުވަފެނަކީ ދެކެން ބޭނުންވާ

 ިއން ފެުށިގެން ައއްޫޑ ސިީޓއާ ހއ. !ފުކުރަްއވާމުޅި ާރއްޖޭގެ ހއ. ފެުށިގެން ހދ.އާ ަހމައަުށް؛ މާ ،މަސްއޫލިއްޔަެތއް

ދޭތެރޭގައި ވިސްނުން.  ތަކާ ދޭތެރޭގައި މުޅި ަބޖެޓާހަމައަުށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

އޮންނަނީ  ފަހަރަުށް ވެފައި މި ޖެހޭނީކީ. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަނޫން ވިސްނަން މީހާގެ ދާއިރާއަުށް އެކަންޏެއް ހަމައެކަނި އެ

ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ އެ މެންބަރެއްގެ ދާއިާރ އެއީ އެ މެންބަރެްއގެ ނިސްބަތުން އެ މެންބަރު ބޭނުންވާ 

ގޮތް ބޭނުން  ޑު ވެސް އެއަުޅަގނ ،ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމަުށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނެން ބޭނުންވާނެ މެންބަރަކަުށް. އެގޮތުން

ގެ 2016އިން ފެުށިގެން  2014 ،އަހަރު ައއްޑޫ ިސޓީގެ ތަރައްީޤއަުށް ބަާލއިރު 3ޭވތުވެދިޔަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އާެދ،

ހަމައަުށް އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ައއްޑޫ ސިީޓގެ ތަރަްއޤީއަުށް ޓަކައި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ  ގާ ައހަރާހިނ މި އާދެ،؛ ނިޔަލަުށް

 ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެކަުީށގެްނވާ ގޮެތއްަގއި ހިނގާފަެއއް ހިމެނުނު ތަރައްޤީެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުނު ވަރަުށް ބަޖެޓުގައި

ތަނަުށް ވަޑަިއގެންފައި ޖަވާބު  ވެސް މި ފަހަރަކު ނެތް. މީގައި އަޅުގަނޑުމެން އެކި ަވޒީރުންނާ ސުވާލުކުރީާމ ކޮންމެ

ވާހަކަ ނުދައްަކވާުށޭ.  ތްތެރި މެންބަރު ބަޖެޓަުށް ވޯޓެއް ނުދެއްަވއޭ. އެެހންވީމާ، ތިވެސް ވިދާޅުވާނީ ިއއްޒަ ދެއްވަމުން ފުރަތަމަ

ގަިއ ބޮޑު އެއްެޗއް ދަންނަވާކަުށް ނެތިން. ސަބަބަކީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަށް ޓެކްނިކަލީ އަޅުގަނޑު މާ މި  ،އަހަރު މި

 ފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގޮތުަގއި އެ ދިރާާސއަުށް ކުރާދަނީ. އަޅުގަނޑު ަގބޫލު މުން އެއަދިވެސް ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެވެ 

ނޫން.  އަނެއްާކވެސް ފުރުޞަތެއް ިލބޭނެ އެކަމަުށް ވާހަކަދައްކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އިކޮނޮމިސްޓެއް

ގިނަ ވާހަަކއެްއ  އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުަގއި ހުރި ެޓކްނިކަލް ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ޮގތުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަނޑު މާ

ނުދައްކާނަން. ފަހުން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ބަޖެޓު ރިޕޯޓު ލިުބނީމާ އެއަުށް ބަލާފައި އަުޅގަނޑަުށް ވެސް ފެނުނު އެްއޗެްއ 

އެކަމަުށް ދަންނަވާނަން. އެހެންނަމަވެސް، އަްއޑޫ ސިޓީގެ ަތރައްޤީއާ ބެހޭ ގޮތުން މިފަހަރު ބަޖެޓު ހަދަމުން އައިއިރު 

އަުށް ައޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ކޮްނކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ. އަުޅގަނުޑ ލިބުނު އަްއޑޫ ސިޓީގެ ތަަރއްޤީ ތުއަޅުގަނޑަުށް ފުރުޞަ
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ރައީސް އޮފީހަުށް ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އަޅުގަނޑަުށް ލިބުނު. އަޅުގަނުޑ  ؛ދެންނެވިން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ބަޖެޓު

ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ައޑުިއިވގެން  ހެދެން. އާދެ،ޓީަގއި ހޮސްޕިޓަްލ ދެންނެވިން އަުޅގަނުޑ ބޭނުމޭ ައއްޑޫ ސި

 ގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ައއްޑޫ ިސޓީަގއި ހިނގައްޖެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮްނޓްރެކްޓުަގއި ސޮިއކުރެްއވި ާވހަކަ. އެހެންވީމާ، ައޅު

ގަނޑު ސާފުކޮުށްލިން ބަެޖޓުގައި މިހާރު އޮތީ ހިތަދޫ ރީަޖނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަމުގައި. ދެން އަޅު ؛ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް

ކަމަުށް އެއީ. ނަމަކަުށް  ވިދާޅުާވ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކީ؟ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިާދޅުީވ އެއީ  އެއީޯތއޭ އެ

ގޮތުަގއި ެއ ހޮސްޕިޓަލް އެއީ އަްއޫޑގެ  ބޭނުންކުރައްވަނީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކަމަުށް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ޮގތެއްަގއި ިޑވެލޮޕްެވގެންދާނެ ޮހސްޕިޓަލެއް ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން. ިމއަދު މި  ރައްޔިތުންނަުށް ފައިާދވަނިވި

އަުޅގަނޑު ައއްޑޫ ސިީޓގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ދޭން އޮްތ ނަސޭހަތަކީ، އާެދ، ދަރުބާރުޭގގެ ސަރަހައްުދަގއި ހޮސްޕިޓަލް  ވަގުތު 

ގަނޑު ދަންނަވާނީ. ރަނގަުޅ. އައްޑޫ ސިީޓގެ އެްއވެސް ހައްދަވަން އެ ުއޅުްއވަނީ. ެއކަމަުށް ހުރަސްނާޅުއްވާުށޭ ައޅު 

ރައްޔިތަުކ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ދަރުބާުރގެ ވީރާނާވެގެްނ، ހަލާުކވެގެން، ނެތިގެްނދާކަުށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ. ެއީއ 

ވަސީލަތް ހަލާކުވެގެްނ އަްއޑޫ ސިޓީއަުށް ލިބިފައިވާ ަވރަުށް ބޮޑު ވަސީލަތެއް އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، އެ 

ނެތިގެންދާކަުށް، އަދި އެ ތަން ފަނާވެގެންދާކަުށް ވެސް ައްއޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންެނއް ނޭދޭނެ. އެހެންވީމާ، މިތާނގައި 

ހޮސްޕިޓަލް މިހާރު ހަދަން ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވެގެން އެަކން ކުރަްއވާއިރު އެކަން ކުރަްއވަނީ ކިހިނެއް ކަމެްއ، ޭއެގ 

ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑަކަުށް ވެސް ނޭނގެ. ެއކަްނ ކުރަްއވަން އެ ކުަރްއވާ މަސައްކަުތގައި އަްއޑޫ ސިީޓގެ ތަފްސީލެއް 

ރައްޔިތުން މިއަދު ނުކުެމވަަޑިއގެން ެއކަމާ ދެކޮޅުހައްަދވައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑަުށް ލަާފކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ހޮސްޕިޓަލް 

މި ދިަޔއީ. މި ތިން އަހަރު ެވސް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނި، އަދި ބޭރުން އެީހ  2016، 2015، 2014އަހަުރ؛  3ވޭތުވެިދޔަ 

ލިބި، ކުރެވެމުންދާ މަސައްަކތް އަނެއްކާ ވެސް ހުއްޓުމަަކުށް ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، ލިބޭތާ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ހޮސްޕިޓަލް ލިބިގަތުން އަޅުގަނޑަުށް ހީަވނީ އެއީ މުރުއްވަތްތެރިންގެ ސިފައެއްހެން އެއީ. އަުޅގަ

އެޅިޔަދޭްނވީ މިހާރު. އެތާނަގއި ހޮސްޕިޓަލް ބިނާކުރިޔަދޭްނވީ. ޭއގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނންވީ. ތަފާތު ޚިޔާލެްއ މިއީ. 

އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތް މިއީ. ދެން ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ބާކީ ހުރި ކަންަކމަުށް ވިސްނާއިރު އަޅުގަނުޑ  އެހެންނަމަވެސް،

ނެވިން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައއްޑޫ ސިީޓގެ މަގުަތްއ ހައްދަވައިެދއްވާުށޭ. ފެން ބޮުޑވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ، ވާޭރ ދެން

ވެހިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ވަރަުށް ގިނަ ޢާއިލާތައް ުއޅެންޖެހެނީ ވަރަުށް ނިކަމެތި ހާލުގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން 

އަުށް ވެސް ައއްޑޫ ސިީޓގެ  2016މި ހިނގާ ، 2015،  2014ހަރަުށް ބަލާއިރު، ވޭތުވެިދޔަ އަނެްއކާވެސް ތިްނ އަ

މަގުތައް ހަދަން ބަޖެޓަުށް ލެވުނު. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަިއސާއަުށް ވީ ގޮެތއް ެވސް ނޭނގެ. ހަމަ ކުރީގައި ެވސް 

ނުޑމެން އެއާ ދޭތެރޭަގއި ބުނާނެ ދެންނެވިހެން ވަޒީރާ ުސވާލުުކރީމަ ވިދާޅުވާނެ ބަޖެޓަުށް ވޯެޓއް ނުދެއްވަންެހއްޔޭ. އަުޅގަ

މާ ބޮޑު އެްއޗެއް ޯނވޭ. ރަނަގޅު، ބަޖެޓަކަުށް ޯވޓެއް ނުދެވޭ. ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދެވޭ. ސަބަުބތަކެއް ވެސް އެބަހުރޭ. ދެްނ 

ުށް އަނެއްާކވެސް ކޮންމެ ގޮތެއް ީވކަމުގައި ވިަޔސް ައއްޑޫ ސިީޓގެ މަގުތައް ހަދަން އަްއޑޫ ސިީޓގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުން. ވަރަ
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ގިނަ ރަްއޔިތުން ބޭނުން. ވިްއސާރަވެ މަގުމަީތގައި ފެން ބޮުޑވީމަ ކުަޑކުދިންނަުށް އޭެގ އުނދަގޫ ވަރަުށް ޮބޑުވޭ. ސްކޫލަުްށ 

ހިނގާފައިދާ ކުދިން މަދެްއ ނޫން. މުސްކުޅިވެރިްނ ހިނގާފަިއ މަގުމަތީަގއި ުއޅެންޖެހޭއުޅުްނ މަދެއް ނޫން. އާެދ، މާލޭެގ 

ައްއޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަުށް ެވސް ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަުށް މަގުމަތީގައި ހިނަގއި، ދުްއވާ އުެޅވެން ރައްޔިތުންނެކޭ ެއއްގޮތަުށް 

ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ައއްޫޑ ސިޓީގެ ރަުށްތަުކގެ މަގުތައް ވެސް ރަނގަޅު ފެްނވަރަކަުްށ 

ހަމަ އެއްވަަރކަުށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެން އަުޅގަނޑު  ހައްދަވައިެދއްވަން ސަުރކާރަުްށ ލާޒިމުވޭ. ޓެކްސް ަދއްކަނީ

ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ ނަރުދަމާއާއި ފެނުެގ؛ އާދެ، އަްއޑޫ ިސޓީގެ ވަރަުށް ގިނަ ސަރަހައްދަަކުށް ފެނުގެ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ. 

ުތގައި މުޅި ައއްޑޫ ިސޓީއަުށް ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓުގެ ތެރެިއން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮ

ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް، ނޫނިއްޔާމުން ސާފު ފެނުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެާއއެްއކޮުށް މުޅި އަްއޑޫ ސިީޓގެ ނަރުދަމާެގ 

ތު ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދެވެންޖެހޭނެ. މިއީ މި ވަގު

އަްއޑޫގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ވަރަުްށ މުހިއްމު ކަންތައްތަެކއްގެ ވާަހކަ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. ނަރުދަމާ، ފެން، މަގުތައް، 

. ައއްޑޫ އަުށްހޮސްޕިޓަލެއް ހެދުން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހެނީ އަްއޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއައރޕޯޓުގެ ވާހަކަ 

ލޮްޕވެގެންދާ ަތކަުށް މިއަދު ެއ އެއަރޕޯޓް ިޑވެއިރާދަކުެރްއވީތީ ވަރަުށް ނަސީބުވެރި ގޮهللا  އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯަޓކީ 

ވާލުވި ރައީސް ަގއި ވަކި ހިސާބަކުން ހަ 2012މުން، ވަނަ އަހަރުން ފެުށިގެން އޭރު އޮތް ވެރިކަ 2012އެއަރޕޯެޓއް. އާދެ، 

ދައުރުގައި ވެސް ައއްޑޫ ސިޓީ ގަމުގެ ެއއަރޕޯުޓ  މި ތިން  ،ގެ ވެރިކަން މިއަދު ރައީސް ޔާމީން، ވަޙީދުގެ ވެިރކަމުން

. އަުޅގަނޑު ވަރަުށް އުާފޭވ ޗަމްޕާ ޙުސައިން ޢަފީފް ޝެއަރހޯލްޑަރަކަުށް ވެަވޑަިއގެން މުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުެރވިފަހެދު

ުތގައި ިމއަދު އެ އަްއޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެައރޕޯޓް ހައްދަވަން މަސައްކަތް ފެއްޓެިވކަން. އެއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮ

ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެކަމަުށް ޓަަކިއ  ނިމުމުގެ އެްއ ސަބަބު ގެ އެކްސްޓެންޝަްނ ނިމިފައި އޮތްއެއަރޕޯޓު 

އަްއޑޫ ރައްޔިތުްނގެ ނަމުގައި ައލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަފީފަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރު އަދާކުރަން. ކޮންމެއަކަްސ 

ކުރާ ގޮުތގަިއ އައްޫޑަގއި އިންޓަރނޭޝަަނލް އެއަރޕޯޓެއް ހެދުމުން އޭެގ ފައިދާ ހަމައެކަނި ކުރާނީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ނޑު އަްއޑޫގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އެކަްނޏެއް ނޫން. ފުވައްމުލަކާއި ުމޅި ހުވަދޫއަުށް ވެސް ޭއގެ ފަިއދާކުރާނެ ކަމަުށް އަޅުގަ

ަޓރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓވެގެްނ ގެ ހަބަކަުށް އަްއޑޫ ސިީޓގެ އިންއްދު ެއއްކޮުށް ުޓއަރިޒަމު ގަބޫލުކުރަން. މި ތިން ސަރަހަ

އެތައް ބަޔަކަުށް ވަޒީފާ ލިބިގެން ކުިރއަުށްދާ މަންޒަރު ފެނުން އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެެނއް އެީއ  ،ޕްލޭނުގެ ޚިދުމަތްސީ

ވާހަަކ މިއީ ވަރަުށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަނޑު ކުީރަގއި ވެްސ މި ދެންނެވިހެން ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގެ

އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ސެންސިޓިވް ވާހަކަެއއް. ބަޖެޓަުށް ވޯޓު ޭދންޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ޯވޓު 

ގިނަ ދުވަހު  ވުރެ މާ އަުޅގަނޑަުށް .ބޮޑަުްށ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ނުދޭންޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަުށް މާ

ބަޖެޓަުށް ޯވޓު ދޭން ައންނަ ވަގުތު އިދިކޮޅު ޕާީޓގެ ، ވާފައި ތިަޔ އިންެނވީ. އެހެްނވީމާބަރުކަން ކުަރއް މިތާނގައި މެން

ނުދެނީ ކީްއވެގެްނކަން، ވޯޓު ދޭންޖެހެނީ ކީްއވެގެންކަން އަުޅގަނުޑ ގޮތުަގއި ހުރެގެން ބަޖެޓަުށް ވޯޓުއިދިކޮޅު މެންބަރެްއގެ 
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އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓުން އައްޑޫއަުށް އަުޅގަނޑު ހިމެނޭ ދާއިރާއަުށް ފައިދާއެއް  ނުޖެހޭނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ދަންނަވާކަުށް

 ނުދިނުމުން ެއކަމުން ދެރައެއް ަރއްޔިތުންނަުށް ލިބޭނެ ދި އެހެންނޫނަސް އަުޅގަނޑު ވޯޓުއަ ،ކަމަުށް ައޅުގަނޑަުށް ފެނި ކުރާނެ

އޮބްލިގޭޝަެނއް އެބައޮްތ.  ،ގޭޓްީރއެއް އެބައޮތް ޭއގައި ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަ ކަމުަށް ވަންޏާ އަޅުގަނުޑގެ މޯރަލް އޮބްލި

ފަހަރު  އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ައޅުގަނޑު މި، ގޭޝަނެއް އެަބއޮތް ބަޖެޓަުށް ވޯޓުދިނުމުގެ. އެހެންވީމާމޯރަލް އޮބްލި

ދޭނަން ޓަުށް ވޯޓުބަޖެމި އްޔާ ޖެމި ބަޖެޓު ފާސްކުރަން އަތުވެއް ، އަޅުގަނޑު އެިދގެން ހިމަނާފައި މިހިރަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އޮވެ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެީއ މުޅި ައއްޫޑ ސިީޓގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންެގ ފައިާދއަުށް ޓަަކއި އަޅުގަނޑު ކުރާ ކަެމއް އެއީ. 

 ގެ ތަރައްީޤއަުށް، ލިބެން އަންނަ ފައިދާައކަުށް ހުރަހެއްއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ިސާޔސީ ފިކުރު ތަފާތުވުން ެއއީ ަރއްޔިތުން

ކަމަުށް އެ މީހާ ެވގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މުޅި ައއްޑޫ ސިީޓގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް، މިކަުމގަިއ 

އަޅުގަނޑު މި ކަނޑަެއޅި ސިާޔސަތަުށް އަޅުގަނޑަުށް ތާއީދުކޮުްށދެއްވާުށޭ. އަޅުގަނޑު ފަހަރެއްަގއި ވެސް ސަުރކާރުން ކުރަްއާވ 

ވާހަކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީކީ. ސަރުކާރުން ވެސް ރަނގަޅު ަކމެއް ކުރަްއވާ ކަމަުށް ވަންޏާ  ހުރިހާ ކަމަކަުށް ތާއީދުކުރާ

އެކަމަކަުށް ާތއީދުކުރުން އެީއ އޮޕޮޒިޝަން މެންބަރަުކ ވެްސ ކުރަންނުޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫްނ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، 

ން ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު ޤާޫނނުއަސާސީން ީކކޭތޯ ބުނަނީ؟ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ބަެއއް ފަހަރަުށް މިދެންނެވިހެ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މަޖިލިސް މެންބަރަކު ވޯޓުދޭ ގޮަތކުން އެ މީހާއާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަެޅއް ެއޅިގެނެއް ުނވާނެ. އެ ފިަޔވަޅު 

ފަުށް. އަދި ސަރުކާރުން ވެސް އަޅައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެޅެީނ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ރޫހާ ޚިލާ

މަޖިލިސް މެންބަރަކު ވޯޓުދިްނ ގޮތަކުންނޭ ކިޔާަފއި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލިސް ޕަނިސްކޮުްށގެންނުވާނެ. ަރއްޔިތުންނަުށް 

ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަިއގެން ވެްސ ނުވާނެ. ަރއްޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދީ، ރައްިޔތުންނަުށް ދޭންޖެހޭ، ބަޖެޓް 

ގެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ވެސް އަދި ަތރައްޤީ ގެނެސްދިނުން ވެސް އެއީ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންކޮުށް

ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮުށް ސަރުކާަރކުން ގެނެސްދޭންޖެހޭނެ ޚިދުމަތްތަކެއް. ސަުރކާރަުށް ވޯޓުދެީނ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ަވކި 

. އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަކި ޕާީޓައކަުށް ނިސްބަތްނުވާ ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި ވަކި ޕާީޓެއއްގެ ީމހުންނެއް ނޫން

ވެސް، ުނވާ ރަްއޔިތުން ވެްސ ސަރުކާރަުށް ވޯޓުެދއްވާ އެބަ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަމެްއގަިއ، މިކަހަލަ ަވގުތެްއގަިއ 

ކިޔާފައި މުޅި އައްޑޫ ސިީޓގެ ރަްއޔިތުން  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުާކރަުށް އަޅުގަނޑު ޮގވައިލާނީ، ަވކި މީހަކު ވޯޓުނުދިނޭ

ޕަނިސްނުކުރައްވާުށޭ. ައޅުގަނުޑ މިސާލަކަުށް ވޯޓުދިނަސް، އަދި އެހެން މެންބަރަކު ވޯޓުނުދެއްިވކަމުަގއި ވިޔަްސ، އަްއޑޫ 

ތަރައްީޤ  ސިޓީއަުށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްަޓއިނުލަްއވާުށޭ. އަުޅގަނޑު ބޭނުން އައްޑޫ ސިޓީއަުށް

 ލިބެން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު. ޓެކްނިކަލް ކަމެއް ދިމާވެެގން އަޅުގަނޑުމެން ދިހަވަރަކަުށް މިނެޓަުށް މެދުކަނޑައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ނަވަން. ގައި އަނެްއކާެވސް ޖަލްސާ ކުރިއަުްށގެންދާނެ ވާހަކަ ަދން 5:00

 

 ] އަުށް  17:03އިްނ  16:50ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. ޓެކްިނކަލް މައްސަަލއަކާ ގުިޅގެން ދިހަވަަރކަުށް މިނެޓަުށް މެދުކަނޑާލުމަުށް ފަހު ޖަލްސާ ައއިގެން ކުރިއަުށްދާނަން. 

 ޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަުށް.އަ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ްތއިރުަގިއ ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓް އަުޅަގނޑު ކުރިމަތީަގއި އޮ 2017އާދެ،  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަުށް އުފާވެރިކަން ެގނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގަިއ 

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ާވހަކަ ކުރިއަުްށގެންދާއިުރގަިއ 

ލަން ފުރަަތމަ ބޭނުންވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާައުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރަމުން އަިއއިރުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށް

އަޅުގަނޑަުށް ސަރުކާރާ ގުިޅެގން ކުރެވުނު މަސައްކަތާިއ، މީގެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހާސިލުކުރެވުނު ކަންތައްަތުކެގ 

ގަނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރަމުން އައި އެއް ކަމަީކ، މައްޗަުށް އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ބަލައިލާނީ. އާދެ، އަޅު

 3އަހަރުދުވަުހެގ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މަސައްކަްތ މި ކުެރވުނީ  3ވެރިކަން ފެުިށގެން ައއިސް ާފއިތުވެމިދިަޔ 

ނޑު ބަލަމުން އައީ. ެއގޮތުން ރަުށަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރިއަުްށގެންދެވޭތޯ އަުޅގަ 

ސަރުކާރުން ވެސް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ގެންދިަޔއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ތެރޭަގިއ ވެސް ދާއިރާގެ އެއް ރަުށަުށް 

މެގަ ޕްރޮޖެކްޓެްއ ހިންގޭތޯ. ުފރަތަމަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި ަމޫގދޫގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު ިހންގި ނިމިގޮްސ، މިހާރު މި 

ވަނަ ދުވަހުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަުމން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގޫޫދގެ  22މަހުގެ 

 2016ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްާޔތު ކުރިއަުށްގެންެދވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އެއަުށްފަހުގައި 

ފައިގެން މަސަްއަކތްކުރަމުން އައީ ފީއަލީގެ ަނރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުެރވޭތޯ. ވަނަ އަހަރުަގއި އަުޅގަނޑުެމން އަމާޒުހި

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހިމަނައިގެން މަސައްކަތްކޮުށް މިއަދާ ހަމައަުށް އައިސް އަުޅގަނޑުމެން މި  2016

ން ޕްރޮސެސް ނިންމާލެވިފައި ވަނީ. ވަނީ ނަރުދަމާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެުށުމާ ހަމައަުށް ގެންދެވިފަ. ޓެންޑަރި

ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެްނ  2017އެހެންނަމަވެސް، އަިދވެސް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެުށި މި ވަގުތާ ހަމައަުށް އޮތީ. 
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 އަމާޒުހިފަިއގެން މަސައްކަްތކުަރމުން މި އައީ ބިލެތްދޫއަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ހިންގޭތޯ. ެއގޮތުން، ބިލެތްދޫގެ 

ނަރުދަމާއަކީ އަުޅގަނޑުމެން ައމާޒެއް ކަުމގައި ހަަދއިގެން ަމސައްކަތްކުރަމުން އައީ. އެހެްނކަމުން، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ނިމިގެން މި އަންނައިރުަގއި  2017އުފަލާއެކު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުން ވަނީ މި ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނުޑމެން 

ލެތްދޫަގއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަުށް ަޓކައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ަވނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާލެވިފަޭއ. ގެ ާވގިފުޅާ އެކު ބިهللا 

ވަނަ އަހަުރގައި ވެްސ  2016އާދެ، ބިލެތްދޫއަުށް ހުރި އެހެން މަޝްރޫޢުތަކަުށް އަުޅގަނޑު ަބލައިލާއިުރގައި މިދިޔަ އަހަރު، 

ތް ަޙއްުލކުރުމަުށް ޓަކަިއ ތަފާތު ގިނަުގނަ މަސައްކަތްަތއް ކުެރވިފަ. އަޅުގަނޑުމެން ވާެނ ބިލެތްދޫެގ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަ

މިލިއަނެއްހާ ރުފިާޔ   9ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް  2016އެގޮުތގެ މަތީން މިހާރު މިހާތަނަުށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 

ވިފަ. ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީން މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާލެވި، މިހާރު ވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެ 

މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދަނީ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެުށޭނެ ވަގުތަކަުށް ޓަކަިއ. އަދި އޭެގިއތުރުން ސްޕޯޓްސް އެރީނާ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ިހމަނާލެވިފައިާވކަން އަުޅގަނޑު  2ލަްއކަ ރުފިޔާއަާކއި ަކއުންސިލު ބަޖެަޓުށް ވެސް  9ކޮންސެޕްޓުގެ ދަުށުން 

ނުަށް އަުޅގަނޑުމެން ުށް  ޖެހިލާއިރުގައި ފީއަލީގައިމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަޮކުށްލަން. އެއަުށްފަހުގައި ައޅުގަނޑު ފީއަލީއަހަ

 ގަިއ ހިމަނާލެވިފައިވޭ. އަދި އަތޮޅު ަލއްކަ ބަޖެޓު  5މުކުރުމަުށް ަޓކއި ދަނޑެއް ާޤއި ލް ވަނަ އަހަރު ފުޓްސަ 2017

ކަްތކޮުށް މާރާތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެ މަސައްކްލާްސރޫމް ދެބުރި އި 6ކުަރއްވާތި! ރި ކްލާސްރޫެމއް، މާފުބު 6މަދަރުސާގެ 

ހުރެ މަސައްކަްތ  އެހެންނަމަވެްސ، ކޮްނޓެކްޓަރަުށް އޭުރަގއި ދިމާިވ ތަފާތު ދަތިތަކާ ؛ގެންގޮސްބަޔަކާ ހަވާުލކޮުށް ކުިރއަުށް 

މިލިޔަްނ  1.4ގަިއ މިއަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު ާކވެސްވަގުުތ ހުއްޓިފަިއ އޮތަްސ މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން އަެނއް މި

ގެންދަނީ. ފީއަލީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމަުށް ވެސް  ހިމަނާލައިގެން ބާކީ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑުެމން ކުރިއަުށް މި

ވަނީ  މިމިލިޔަން ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  9.8ވަނަ އަހަރުަގއި މިހާރު ބާކީ އޮންނަ ބައި ކަމުގަިއވާ  2017މި 

ާވއިުރގަިއ، މަގޫދޫަގއި އަޅުގަނޑުމެން އަލަުށް ފަުށާ އިމިލިޔަން ހިމަނާލެވިފަ 2.4ހިމަނާލެވިފަ. އަދި ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓަުށް 

އޮތީ ކުނިކޮއްޓެއް ޤާއިމުކުރުން ނުވަތަ ކުނި ރައްކާކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް  ގޮުތގައި މަިއަގނޑު ގޮތަުށް މި ގެމަޝްރޫޢެއް

ގޮުތގައި ނައްތާެލވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުނިޮކއްެޓއް އެޅުން. އަދި އޭެގއިތުރުން  ޅުކުނި ރަނގަ ،ޤާއިމުކޮުށް

 5ދަނޑެއް އެޅުމަުށް ަޓކައި  ލްވޭ. އަދި ފުޓްސަމިސްކިތުގެ ރިޓެންޝަން ފަިއސާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހިމަނާލެވިފައި

ގޮތަުށް ީފއަލީަގއި  ވޭ. މަޫގދުގައި ވެސް ހަމަ ކުރިން މި ފާހަގަކުރިލައްކަ ރުފިޔާ ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ހިމަނާލެވިފައި

ގެ މަަސއްކަްތކުރަމުން އަންނާތީވެ ެއ އިމާރާްތ ކްލާސްރޫމު 6 ގޮތަުށް ދެބުރި އިމާރާެތއް، ސްކޫލްަގއި ކުރަމުން މިއަންނަ 

ގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. މިާއއެުކ ަގއި ހިމަނާލާފައިވާކަން އަޅު މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަޖެޓު 2.2ންވާ ވެސް ނިންމާލުމަުށް ބޭނު

މިލިޔަން ރުފިޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހިމަނާލެވިފައިވޭ. އާެދ،  2.8 ުޓގައި މަގޫދޫއަުށް ާޚއްޞަކުެރވިފަިއވާ ކައުންސިލް ބަޖެ

އަުށް ގަިއ ހިމަނާލެވިފައި އޮތްކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ބަޖެޓާ ހަމަމިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަޖެޓު މިދެންނެވި ކަންތައްތައް

އައުުމގެ ކުރިން ާރއްޖޭެގ ެއިކއެކި ަވޒީރުންނާ ހަމައަުށް ޮގސްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ުކރެވުނު މަސަްއކަތުެގ ނަތީޖާ 
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 ގޮތް މިދަންނަވާލީ. މީގެެތރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވުނު އިތުރު މަސަްއކަތްތައް  އޮތްހަމައަުށް އައިއްސަ  މިހިސާބާ

ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދާއިާރެގ ވަގުަތކީ  މެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން. މިމު ކަފާހަގަކޮުށްލުމަކީ މުހިއް

ރައްޔިތުން އިންތިޒާުރކުރަމުން އަންނާނެ ވަގުތަކަުށް ވީހިނދު އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ ހަމަ އެ ވާހަކަ ވެސް ައޅުގަނޑު 

ައއިން.  އް ޖެހޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން އިންތިހާއަުްށ މަސައްކަތްކުރަމުންސް ހޯލެމޭ. ބިލެތްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕާޕަފާހަގަކޮުށްލާނަ

ހަމައަުްށ  ކުރެވޭޯތ އެ މަަސްއކަތް ވެްސ މިއަދާއިމާރާތްކުރުްނ، މުޅިން އަަލުށް އިމާރާތްމީގެއިތުރުން ފީއަީލގެ މިސްކިެތއް 

 ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  ؛ާޒރާއިްސލާމިކް މިނިސްޓަރު މެދުވެރިޮކުށް ވެސް އަދި އެިކއެކި ވު  ؛އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު

އައިން. ފީއަލީ ިޞއްޙީ މަރުކަުޒގެ އެްކސްޓެންޝަނެްއ  މެދުވެރިކޮުށްގެން ވެސް އެ ަމސައްކަތްަތއް އަުޅގަނޑު ކުރަމުން

ީޕގެ މި ޮބުޑ .ައއި.ސް.އެފަހަރުގެ ޕީ . އެހެންނަމަވެސް، މިން އައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހިމަނާލެވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރަމުން

 4އަދި އަޮތޅުތެރެއަުށް  ބިލިޔަން، 4ފްޓީކޮުށް ބަހާލެވިފަ. މާލޭ ސަރަހައްދަުށް އޮތީ ފިފްޓީ ފި ންޓް ބަހާލެވިފައި މިކޮމްޕޯނަ

ފަހަރު ިމއީ  ގޮުތގައި މި ބޫލުުކރާއޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ ފަހަރު ބަހާލެވިފައި މި ބިލިޔަން ޚާއްޞަކުެރިވގެން މި 

މްޕޯނަންޓެއް ހިއްސާކުަރންޖެހުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ހަމަ ކޮއްދަުށް މިވަރުގެ ބޮޑު މާލޭ ސަރަހަ

ބޫލުކުރަން ދާނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ޕާސަނަލީ ގަގޮތެްއގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަުށޭ މީެގ މަންފާ ކުރެިވގެން ލަޖުމު

ކާރަުށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއަގންނަވާ މަޖިލިސް މެންބަރުން އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވެސް އަދި ސަރު

ތައް އްވި ާދިއރާގެ ބަެއއް ޕްރޮޖެކްޓުލާ. އެ ޭބފުޅުން މަސައްކަތްކުރެ އް ދަތިތައް ުހރި ވާހަކަ ދަންނަވައިވެސް އެބަ ަބއެ

ކުރީަގއި  ،ލަން ބޭނުންއެގޮތަުްށ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮުށް ނުހިމެނި ހުރި ވާހަކަތައް އެަބ ފާހަގަކުރަްއވާ. ހަމަ

ހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރި ބަެއއް ކަންކަން ައޅުގަނޑަުށް ވެްސ ހިމަނާނުލެވިދިޔަކަން ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އެ

ކުރަނީ އަދިވެސް ބަޖެޓް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުެގ  މި މީދުއަޅުގަނޑުމެން އުއް

ރަްއޔިތުންނާ ސީދާ ުގޅުންހުރި މުހިންމު ކަންތައްތައް މި ބަޖެްޓ  ،ގޮތުން އަުޅގަނުޑމެން މި ފާހަގަކުރާ ފަދަ ގެ އެއްނަތީޖާ

މީދުކުރަން. އެހެންަނމަވެސް، ައޅުގަނޑު ކުރިން މަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އުއްނިމިގެން އަންނައިރު ހިމެނިގެންދާނެ ކަ

އަންނަނީ.  އަުށް ެވސް ތަރައްޤީގެ އިންޤިލާބީ އަަހރަކަުށް ވެގެން މިރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަހަވަަނ  2017މި ފާހަގަކުރިހެން 

އަންނަ އެްއ  ުނަވތަ އެންމެ ބޮޑަުށް ަރއްޔިތުން ޖަމާވެއުޅެމުންދިރިއުޅެމުން އަންނަ،  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ަރއްޔިުތން

ގެ އަންނަނީ މި ބަޖެޓު ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައް މި އްދަުށް ނިސްބަތްވާ ތަފާތު އެކި ބޮޑެތިމާލެއަކީ. މާލެ ސަރަހަ ތަން މި

އަންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް އެބަ  ތެރެއިން ހިމެނިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ ބަލަމުން މި

 ގައި ޖެޓުިމލިޔަން ރުފިޔާ މި ބަ 846އި ކުރުމަުށް ޓަކަޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީއެނގޭ އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިން

މީުދތަކާ ގުޅިަފއި އޮތް މަޝްރޫޢެއް. މި ބްރިޖުގެ ފަސޭހަކަްނ ހިމަނާލެވިފައި އެބަހުރި. ބްިރޖު މިއީ ރައްޔިތުްނގެ އުއް

ލިބިގެން އަންނާނީ ހަމަެއކަނި މާލޭ ރައްޔިތުންނަކަުްށ ނޫން. މާލެއަުށް އެކިެއކި ޚިދުމަްތތައް ހޯދުމަުށް ައއިސް އުޭޅ 

ގެ ެއިކއެކި ރަްއޔިތުންނަުށް މި ބްރިޖުގެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދާނެަކމީ އެއްެވސް ޝަްއކެއް އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކު 
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މު ދައުރެއް މި ބްރިޖުގެ އްކަމެއް ނޫން. މާލޭގެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތޮއްޖެހުމަުށް ނިމުމެއް ގެނައުމަުށް ޓަަކއި ވަރަުށް މުހި

ކުރުމަުށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ހިއްސާކުރަންޖެހޭ ބައި ހިއްސާ ޖުގައި ދިވެހިސަބަބުން ކުރަމުންދާނެ. އެހެންވީމަ، މި ބްރި

އަދި ހުޅުމާލޭގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަުށް  .ފާހަގަކޮުށްލަން މިލިޔަން މީގައި ޚާްއޞަކުރަްއވާކަން އަުޅގަނޑު 288

ޖެޓުގައި މިލިޔަން ރުފިޔާ މި ބަ 327އަމާޒުކުެރިވގެން މި ހަދަމުންދާ ޔޫތު ސިޓީ ކުރިއެރުވުމަުށް ޓަކައި 

ޚާއްސަކުެރވިފަިއވާކަން ފާހަގަޮކުށްލަން. މިއީ ވެސް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކުރާ ގޮތުގަިއ، ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް، ަވކި ރައްޔިެތްއ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މީގެ މަންފާކުރާނެ ކަންތައްތައް މިއީ. 

ވެގެން ހުޅުމާލެ ޔޫތު ސިޓީއެްއގެ ގޮުތގައި ކުރިއަރަިއގެން ދިަޔއިމަ އޭގެ މަންފާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީ

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަުށް ކުރާނެ. ޔަޤީނުން ވެސް ކުރާނެ. ހުޅުމާލޭގެ އެތައް ބަިއވަރު ފްލެޓުަތކެއް ައޅަމުން އެ އަންނަނީ. 

ަޓކާއި އަދި އެކިެއކި ޕްރައިެވޓު ޕާޓީތަާކ ހަވާލުކޮުށްގެން ހައުސިންގ ހައުސިން ޔުނި 15000ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓު މި ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮުށްގެންނާ އަދި އެިކއެކި ފަންޑުތައް މެދުވެިރކޮުށްެގން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެ ތަން 

ނަރުދަމާ  އެތާ ފެނާއި ، ޗެހި ހެދިތަރައްޤީކުރެވޭޯތ މަސަްއކަތްުކރަމުން. އެހެންވީމާ، ީމގެ ަމންފާ މި މަގުތަކާ އެއް 

ޤާއިމުކުރުމަުށް މި ހޭދަކުރެވޭހޭދަކުރުން ވެގެން އަންނާނީ ަވރަުށް ވެސް ބޮޑަުށް ރަްއޔިތުްނނަުށް މަންފާކުރަނިވި ކަމެއް  

 ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނޭގ، އަބަުދވެްސ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ

އާސަންދަިއގެ ނުވަަތ އެންސްާޕއަުށް ކުރާ ހޭދަ މި ބަޖެޓުަގއި ކުޑަވިަފިއވާ ވާަހކަ. ައޅުގަނުޑމެން ލޯންގު ޓާރމް ޕްލޭނެއް 

ހަދާ ކަމަުށް ވާނަމަ އެކަން ެއހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންަނމަވެސް، ުކއްލިައކަުށް މިހެން 

ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުމަކީ ވަރުަށް ބޮޑަުށް އެކަުށީގެންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ  އޭތި ކަނޑާލީމަ އޭގެ ެގއްލުން

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުއއްމީދުކުރަން ެއންސްޕާ، އާސަންަދއިގެ މި އޮތް ބަޖެޓުން މި މަދުވެފައި މި އޮތް އުނިކުރުމަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ 

މަވެްސ، ލޯންގް ޓާރމް ޕްލޭނަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްާނއިުރގަިއ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ަޙއްލެއް ހޯދަން. އެހެންނަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނަން. މާލޭގެ ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިމާރާތް މިއަދު މި ވަނީ ބާވެ ވަރަުށް 

ްތތަކެއް އަޅަން އެބަޖެހޭ. ާއ ބޮޑަުށް ވީާރވެފަ. ހަލާުކވެފަިއ އެ އޮތީ. އެތަން އާރާސްުތކުރަން އެބަޖެހޭ. ާއ އިމާރާ

ފެސިލިޓީސްތައް ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހަދަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުން ބަލހައްޓަމުން އަންނަ މިފަދަ އިމާރާތެއްގެ 

ސަބަބުން، ބޮޑު އިމާރާެތއް އަޅައި ޭއގެ ސަބަބުން މިހާރުވެސް ދިވެހިާރއްޖެއިން ބޭރުަގއި ބޭސްފަރުވާ ހޯދަމުންދާ 

ެގ އަދަދު މަދުކުެރވިދާނެ. އެ މަދުކުެރވޭކުރުމަީކ ދުރު މުސްތަޤްބަލަުށް ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ވަރަުްށ ރައްޔިތުން

މަންފާކުރަނިވި ކަމެއް ގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އެހެންވީމާ، މި އިމާރާތަުށް މިއަދު ކިތަންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް 

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގައި އެބައޮތް ހިމަނައިލާފަިއ މި އިމާރާތަުށް އެކަނި ވެސް. ބިލިޔަްނ ރުފިޔާ އަޅުގަ 1.2ކުރަންޖެހުނަސް 

އެހެންވީމާ، މިވަުރގެ އަދަދެއް ހިމަނައިލާފައި އޮތީމަ މިއީ ަހމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް. މީަގއި ކެންސަރަުށް ފަރުާވކުެރވޭ 

ރެވޭ ނިޒާުމ؛ މި ހުރިހާ ސެކްޓަރތަކެއް ނިޒާމާއި، ިކޑުނީއަުށް ބޭސްފަރުވާ ނިޒާމާއި، ހިތުގެ ބަިލތަކަުށް ފަރުވާކު
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އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  މި އިމާރާތް ނިމިގެން އަންނައިރު މީެގތެރެއިން ހިމެނިގެން ދާނެ. އަދި އޭގެއިތުރުން އަޅުގަނޑު 

ކާރަކީ ފާހަގަކޮުށްލާ އެންމެ މުހިއްމު އެއްަޗކީ އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދަްއކަމުން އަންނަން، މި ސަރު

އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރުުމގަިއ އެންމެ ވަރުގަަދއަުށް ަމސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ަސރުކާރެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު 

ފާހަގަކުރަން ހަމަ. ވަރަުށް ޮބަޑުށް  އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިމާަޔތްކުރުމަުށް ޓަކަިއ މި  ސަރުާކރުން މަސައްކަތްކުރަނީ. ޭއގެ 

މިލިޔަން މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިލާފައި އެބައޮތް. މިއީ އެތަްއ  230ގު ސަލްމާން މިސްކިތް އެންމެ ބޮޑު ހެއްކެއް ކިން

ބައިވަރު މާލޭަގއި ހުކުރު ދުވަސްދުވަހު ނަމާދުކުރެވޭނެ ތަނެއް ނެތިގެން ހުކުރުނަމާދު ނުކުރެވި، މަގުމަތީގައި ނަމާދުކުރަމުން 

ދުވަސްދުވަހު ވަރަުށް ދަތިކޮުށް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިީއ  މި އަންނަނީ ވަރަުށް ދަތިހާލުގައި. ޢީދު ދުވަސް ކަހަލަ

މިކަންކަމަުށް ޙައްލެއް އަންނާެނ މި ކިންގު ސަލްމާން މިސްކިތް ނިމިގެން އަންނައިރު އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، 

ގެ  ވާހަކަ. މިއީ  ހަމަ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ  ވާހަކައަކީ. އެހެންވީމާ، މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ އުފާވެރިަކމު

 ވެސް. ދެން އެއާއެްއކޮުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި  ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭ ވާހަކަތައް މިއިން ކޮންމެ ވާހަކައަކީ 

އަންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުުމގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ކުނި  ބެހެއްޓުމުެގ؛ އްރޭަޓރެއި އިންސިނެދަނީ ތިލަފުުށީގަ

އްލުުނކުރެވި ިދގު ޙަ؛ ގޮުތގައި ވަރަުށް ގެއިޖުތިމާޢީ ވަރަުށް ޮބޑު މައްސަލަެއއް  އޮތްނގޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި އެ

ޖަމާވާ ކުނިތައް  އިގޮުތގައި ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ ކުނީގެ މައްސަަލ. މާލޭގަ ގެެވގެންދިޔަ މަްއސަލައެއް  ދުވަސްތަެކއް

ޓަުްށ ވޭނީ ނޫން. އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެުށްލެ ދާލެވެީނކީ ނޫން. ނައްތައިއެްއޗެހި އަން ޮއެވގެން އެ އިެއއްތަނެްއގަ  އިތިލަފުުށީގަ

ކުރިއަުްށ ުށްހެން ހޯދައިގެން މުިޅ ދިވެހިާރއްޖެ ގާްތގަނޑަކަ އްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަމުން ނަފާ ިދވެހިރާ؛ އެިކއެކި ަމއްސަލަތައް 

މި ކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ންބޭ ބޮޑު ބަޔަކުއިން ލިމި ހިންގަނީ އެމި ގެންދެވެނީ. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް 

ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  އިތަނުގަ ތަނެއް. މި ތިމާވެްއޓެއް އޮތް ޑުމެންނަކީ ވަރަުށް ނާުޒކުައޅުގަނ، ފުރުޞަތުގައި. އެހެންވީމާ

 އިމި ބަޖެޓުގަ  މިލިޔަން 100ވެސް  ެއކު މި ކުިނ ނައްތާލެވޭ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ. މިކަމަުށް ރައްކާތެރިކަމާ

މިއީ އުފާވެރިކަމުގެ ބަޖެޓެއް ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ، އެހެންވީމާ ވޭ.އި ޚާއްސަކުެރވިފަ

ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރަނީ.  ގެހުރީމާ މި ބަޖެޓު މިއީ މޮޅު ބަޖެޓެއް ފައިހިމެނި އިވާހަކަައކީ. މިފަދަ ކަންކަން މީގަ

ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ އަތޮޅުތެރޭަގއި ދިިރއުޅުްއާވ  ގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އިޫޝއެއް  ދެން

އޮތް  ވަރަުށް . ާރއްޖޭަގއި އަދިވެސް އެބަ ރައްޔިތުންނަުށް މި ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމުތަެކްއ ނެތިގެންދިއުން

ކުެރވޭ އެބަ ޚާއްޞަ އިއުޅޭ ެއއަރޕޯޓުތަކެއް ނެތް. މި ބަޖެޓުގަމަދު އަތޮޅުތަކެއް އެބަ . ބަެއއް ބައިވަރު އަޮތޅުތައް

ެއއަރޯޕޓެއް ައޅަން. އަދި އަޅުގަނޑު  އި ެއއަރޕޯޓެއް ައޅަން. ފަރެސްމާތޮޑާގަ އިއެރަޕޯޓެއް އަަޅން. ފުނަދޫގަ އިކުޅުދުއްފުުށީގަ 

، ބަ އޮތް ހިމަނައިލެވިފަ. އެހެންވީމާމިލިޔަން އެ 171ެވސް  ެއއަރޕޯެޓއް އަޅަން އިއަތޮޅުގަ އެއަތޮަޅކަުށް ނިސްބަތްވާ ފ.

މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ިމ ދައްާކ ވާހަަކއަކީ. މިދެންނެވި ޒާތުެގ ބޮޑެތި ބިަޔ މަޝްރޫޢުތައް ުހރުމުގެ ނަތީޖާއަކަުްށ ެވގެްނ 

ސް. އެއީ އިމާރާތެްއ ވެ ންއިދާރާ އަޅަ ނޑު ބޭނުންވޭ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލުއަުޅގަ ؛އަންނަނީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ވަރަުށް
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. ައޅުގަނޑު ބޭނުން ޅޭތާ އެތައް ޒަމާންތަކެއް ވެެގންގޮއްސިކުްއޔަުށް ހިފައިގެްނ، ތަނެއް ހިފައިގެން އު  އިނެތި އެތާނގަ

އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ  ބޮޑެތި ެމގަ ޕްރޮޖެކްުޓތަކެއް މި ަބިއވަރުއެކަން ކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، މިދެންނެވި ޒާތުގެ 

 މިހިރަ ބައެއް ކުދިކުދި މަޝްރޫޢުތައް  އިގޮތުން އަޮތޅުތެރޭގެ ބައެއް ރަުށްރަުުށގަ ގެއްސަ އޮތީީތވެ ޭއގެ ނަތީޖާއެއްހިމެނިގެންގޮ

ޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަދި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ގަމިއީ ، އެހެންވީމާ  ޙަޤީޤަތުގައި. އި ޖެހިފަމިހިރީ މަޑުޖައްސާލަން

ހުޅުމާލޭގައި، މުޅި ހުޅުމާލޭަގއި އަުޅގަނޑު ކުރިން  މި ފާހަގަކުރި މަގުަތކާއި، ފެާނއި،  މުޅި ، އިމީގެއިތުރުން ހުޅުމާލޭގަ 

އަުޅގަނުޑ ުކރެވިފަިއވޭ. މިހާރު މިލިޔަން މި ބަޖެޓުގައި ާޚއްޞަ 327ހުރިހާ ކަމެއް ޤާއިމުކުރުމަުށް ޓަކައި  ނަރުދަމާއާއި މި

ބަޖެޓަުށް ފާޑުކިޔައި ެއކިެއކި ާޒތްޒާތުގެ ވާހަކަަތއް ފަތުރާ  ބޫލުކުރަން ބޭނުންވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންޖުމުލަކޮުށް ގަ

ފަދަ ކުރިއެރުންތަެކއް  ގިނަ ދުވަސްަތކުަގއި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ނުލިބޭިދގު ޒަމާންތަކަކީ،  ހެދިޔަސް ފާއިތުެވގެންދިޔަ

ބޫލުކުރަން ަރީއސް.  މިކަން ގަ އި އިްއޒަތްތެރިަވނީ ހޯދާފަ ެތރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން މިއަހަރުގެ  މިދިޔަ މަދު ތިން

ޒާތުގެ ހުރިހާ ވާހަަތކެއް ބަޖެޓު އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު މި ބަޖެޓަުށް ވޯޓުދޭނީތޯ  ދަތިވެގެން މިއަދު ބަަޔކު ނިުކމެގެން މި

ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ހަދަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އާދައްކައިޒާތުގެ ވާހަކަތަްއ މި  ނުދޭނީތޯ މި 

ޅުގަނޑުމެން ދަންނަ ކަމެްއ މިއީ. ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ ބަޖެުޓ ައއިސް ޖެހޭއިރަުށް ކޮންމެެވސް ބަހަނާތަކެއް ަނގަިއގެން އަ

ނެތޭ. މި  ވާހަކަތަްއ އިތިމަންނަމެން ދާއިރާގެ މިވެނި މަސައްކަތްތަެކއް ނުހިނގައޭ. މިވެނި މަސައްކަތެއް ހިމަާނލެވިފަ

ގޮުތގަިއ ވަކި ފަރާެތއް ިއސްތިސްނާކުުރމެއް ނެތި، ވަކި މެންބަރެްއ  ބޫލުކުރާ ޑު ގަމުން އަންނާނެ. މިީއ ައޅުގަނދައްކަ

ލެވިަފއިާވ މަތީ އެކުލަަވއިއިސްތިސްނާކުރުމެއް ނެތި، ަވކި ރައްޔިަތކު ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް ހަމަހަމަކަން

ވެްސ ހަމަ މިކަން އޮތީ މިގޮތަުށް. އެްއވެްސ   އަހަރު ތިން  ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ. ފާއިުތވެގެންދިޔަ  ގެބަޖެޓެއް

ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ރަުށަކަުށް ެވގެްނ ، އިލާފަކި ޕްރޮޖެކްޓުތައް މަޑުޖައްަސއިއެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރަކަުށް ވެގެންެނއް ވަ  އިހާލެއްގަ

ދައުލަތަކުންެނއް،  އްެވސް އިރެްއގައި އް އެ އެކިޔާފަ އެމް.ޑީ.ޕީ މެޖޯރިޓީ އޮތީތީއޭ  އިޕްރޮޖެކްޓު ނުހިންގަެއއް، އެ ާދއިރާެއއްގަ 

މި ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅި އެއްވެސް ބަޖެެޓއްަގއެއް އެގޮަތުށް އެކަން ކޮުށްފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަބަދުމެ 

ނަމެން، ނުލާހިކު ބޮޑަުށް އެކަން ެއބަ ފާހަގަކުރޭ. ތިމަން ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޑއިވެީނ މި ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވާ

ހަދަނީ. ނޫން. އެއީ  ކަނޑައެިޅގެން ދޮެގއް  އަުށް ނިސްބާވާތީ ތިމަންނަމެންނުަށް މިހެނޭ މިންނަމެން އެމް.ޑީ.ޕީތިމަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދަްއކަމުން އަންނަ 

ެފއްދުން ޒާުތެގ ވާހަަކ ދައްަކިއގެން ފިތުނަުކވެރިކަމާިއ ފަސާދަ އު އޮންނާނީ މި ވާހަކަ. އަބަދުމެ މި ބޭފުޅުންެގ ކަމަކަުށް

ބޭފުޅުން ނުދެއްވާ. ދެން ެއކަމަކު ހަމަ ރަުށްރަުށުގެ ތަރައްޤީާއިއ  މިދިަޔ ފަހަރުވެސް ބަޖެޓަުށް އެ، އަބަދުވެސް. އެހެންވީމާ

 އި ޒިުރކޮުށްފަހާޒިރުކުރާނެ. ނަުށް މިނިސްޓަރަކު ހާުދވަހު މިތަ ުދވަހު ެއއް މަޝްރޫޢުތަކާއި މިކަންކަމާ ުގޅޭގޮތުން ދެ

ނެތީ ީކްއވެތޯ ައހާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ކަމެއް  ކީްއވެގެންތޯ މި ރަުުށގެ ނަރުދަމާ، މި ރަުށުގެ ފެން، މިރަުށުގެ މިވެނި

ސައްކަތް މި ކުރަނީ ހުރަްސައޅަން މަ އިކަމެއްގަ ބޫލުކުރާހިތްއޮތީ މިހެން ރައްޔިތުންނަުށް މިހެން ކުރެވޭ ކޮންމެހަމަ ގަ
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ވަރަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ، ގައި. އެހެންީވމާމަސައްކަތްކުރަމުން  އަންނަ ބައެކޭ ޙަޤީޤަތު  ެވގެންދެކޮޅުހަދަން ތަރައްޤީއާ

ން މި ސަުރކާރުން ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ ކުރިއެރުމަުށް ަޓކަިއ މި ުކރަމުން އަންނަ މަސައްކަަތީކ ބޫުލކުރަގަ ބޮޑަުށް

ލައިގަންނަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާތަެކއް ކޮުށްގެން، މިއަުށް ޕްލޭންތަކެްއ އަޅުގަނޑުމެން ބަ

ކޮުށްގެން ތަަރއްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭތޯ އަބަދުވެްސ ޕްލޭންކޮުށްފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިމކަންކަމަުްށ 

އްފުުށީަގއި އެއަރޕޯެޓއް އަޅާ ވާހަަކ، ލައްކަ ޒަމާންެވއްޖެ، އެއީ ތެުދ ހުރަސްއަޅަން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ. ކުޅުދު 

ވާހަކަެއއް ދަްއކަމުން އަންނަތާ. އެހެންނަމަވެސް، ތަފާތު އެިކއެކި ދަތިތައް، ތަފާތު ެއކިެއިކ ކަންކަން ދިމާވެގެން މިއަދާ 

ަކުށީގެންވާ ރަނގަޅު އަދަެދއް ހަމައަުށް އެކަން ނުކުެރވި ދިޔައީ ދެއްތޯ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު މި އޮތީ އެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހިމަނައިލެިވފަ. އަުޅގަނޑުމެން އުއްމީދުކުަރނީ ފ. އަތޮުޅ ރަްއޔިތުންނަުށް ވެސް އެއަރޕޯުޓގެ ޚިދުމަްތ 

ކޮުްށ މިއަންނަ އަހަރުގައި އިރާަދކުރެއްިވއްޔާ އެ މަަސއްކަތް ފެުށިެގންގޮސް ދާދި އަވަހަުށް ނިމިގެން އަންނާނެ ކަމަުށް. މިއާއެއް

އެއަރޕޯްޓގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުން އައިމަ، މި ރާއްޖެއަކީ ފުރިހަމަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން ގުުޅވައިެލވިފަިއ  4މިދެންނެވި 

އޮތް ރާއްޖެެއްއގެ ގޮުތގައި ެވެގން އަންނާނެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ަމއިގަނޑު ގޮެތްއގައި އެއަރޕޯޓުަތއް އެ ހުރީ 

ވެއްޖިްއޔާ. އެހެންވީާމ، މިއީ ައޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ހެދި ނިމިފައި އެހެން

އުފާވެރިކަމާ އެކު ަދއްކަން ިމ އުޅޭ ވާހަކަައކީ. މި ވާހަަކއިގެ ތެޭރގައި އޮުޅވާލުމުގެ ަމޤްޞަދުގައި ަރއްޔިތުންނަުށް 

ނެ. އެ ވާހަކަތައް ައޑުއެހުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކޮުށްގެްނވާނެ އޮޅުވާލުމަުށް ޓަަކއި ތަފާތު އެކި ވާހަކަތައް މީހުން ގެންނާ

ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ އެިކއެކި ިފތުނަވެރިކަމާއި މިކަންކަމުން 

ރާތްތަކަުށް ވިއްކާަލިއގެން އޭރުަގއި ސަލާމަތްވެ ތިބެންޖެހޭ. ތި ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ އެއަރޕޯޓު ބޭރުގެ ފަ

ިމލިއަން ޑޮލަރަުށް ވުރެ މައްޗަުްށ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދިޔައީ ގާތްގަނޑަކަުށް އަަރއިގެން  200އެ ދިމާވި ދަތިކަން 

އަހަރުުދވަހު ތެރޭަގއި ެއ  1ގޮއްަސ މި އޮތީ. އަުޅގަނޑުެމން ދައްކަންޖެހޭ ފީ މިހާރު އަރައިގެްނގޮއްިސ. ައޅުގަނޑުމެްނ 

ފައިސާ ދައްކަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ކޮންބައެްއގެ ސަބަބުން ދިމާވި ކަމެއްތޯ؟ މިއަދު އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ. ބަޖެޓުގެ 

ކުރި ކަމެއްެގ ހަމަ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ނަގަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ހަމަ ސީދާ ބަޔަކު ވިސްނުމެއް ނެތި 

 ދަނީ. ނިކަމެތވެގެން މި  އަންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ނިކަމެތިވެގެން މި ުށް ެވގެން މިސަބަބުން އޭގެ ނަތީޖާއަކަ

ނުކޮުށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ ައޅުގަނޑުމެން ރު ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެ ަފއިސާ ޕޭކުރަން. ޕޭމިއަންނަ އަހަ .ދަނީ

ހާސް ޑޮލަުރ މި ދިވެހި ދައުލަްތ އެބަ  30ވަހަކަުށް ވުމަުށްފަހު ހިނގާ ކޮންމެ ދު އަހަރު  1ކޮންމެ ދުވަހަކަުށް 

މާ، އަޅުގަނޑު ވުމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަުކރާނީ. އެހެންވީހި ރައްޔިތުން ޖޫރިމަނާވަމުންދާޖޫރިމަނާވަމުންދޭ. އެ ދިވެ

ބަޔަުކ ލިބި މި ދިޔައީ، ނަުށް ހިތް އޮތީ މި ހުރިހާ އަނިޔާވެރިކަމަާކއި މި ހުރިހާ ނިކަމެތިކަމެއް ރައްޔިތުންހަމަ ގަބޫލުކުރާ

ވިސްނާލުމެއް ނެތި، ިވސްނާލުމެއް ނެތި ހަމަ އަމިއްލަ މަްނފާއަުށް ޓަަކއި އަިމއްލަ ޖީބަުށް ފައިސާތަކެްއ ހޯދުމަުށް ޓަކަިއ 

 ލަކޮުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަުށްނަތީޖާެއކޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ޖުމު ކުރި މަސައްކަުތގެ
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އޮތް ބަޖެޓަީކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަުށް އުފާވެިރކަން ގެނެސްދޭނެ ަބޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ  ހުުށަހެޅިފައި މި

ކި ދިމާލަކަުށް އެކަނި ބަލައިގެެނއް ޖެހޭނީކީ ހަމައެކަނި ވަގަނޑުމެން އުފާވެިރކަން ގެންަނންފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ. އަޅު 

މަތީަގއި ބަޖެޓު ގެެނވޭތޯ ބަލާނީ. ބަޖެޓު ވަރަުްށ ހަމަހަމަކަމާއި އިންާސފުވެރިކަންކަންޮކޅުތަކަުށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ނޫން.

އޮތީ.  ގެންޮގއްސަ މިކަުށް ހަމަހަމަކަންމަތީ ކުރިއަުށް ފުރިހަމައަުށް އަތުރާލެވިފައި މި އޮތީ. ހުރިހާ ނިޒާމުތަކެއް، ހުިރހާ ދިމާލަ

ގެ ލިޔަސް، މަްސވެރިކަމު ން އެިޑއުކޭޝަން ެސކްޓަރަުށް ބަލައިސް، އަުޅގަނޑުމެ ލިޔަގަނޑުމެންގެ ިޞއްޙީ ނިޒާަމުށް ބަލައިއަޅު

ދިޔައީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން ކުރާ ހޭދައާއި މި ހުރިހާ ކަންކަމަުށް ބަލާއިރު ނިޒާމު، މަސްވެރިންނަުށް

ުށީ އުމުުރެގ ދޮ ،މި ހުރި ކަންކަމާއިކުރެވިަފއި . އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ޚާއްޞަތިގެ ގޮުތގައި މީއުފާވެރިކަުމގެ ބަޖެޓެއް 

މައަުށް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު މި ހުރިހާ ކަންަކމެއް ވެސް މި ހުރީ ވަރަުށް ފުރިހަ ބޭފުޅުންނަުށް ޚާއްޞަކުރެވިަފިއވާ ކަންކަާމ،

ުށް، ޔަތްކޮކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ައޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރި ކަންކަމަުށް ރިޢާއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ުއއްމީދު ކުރަނީ.ގަބޫލު

ޔަތްކޮުށްގެން ރަްއޔިތުންނަުްށ ރުގައި މި ހުރިހާ ކަންކަމަުށް ރިޢާބަޖެޓު ފުރިހަމަވެގެން އަންނައި އެކަންކަުމގެ މައްޗަުށް ބަލަިއ،

ވުރެ ވެސް ރަނގަޅު ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް  އޮތުމަުށްއޮތް މިހާރަުށްވުރެ ވެސް އަދި މިހާރު މި

 ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ގެނެސްދޭނެ ކަމަުށް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

ނޫނީ ދިވެހި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުރަމުންދަނީ ދިވެހި ދައުލަތުން

 26.791ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ ބަހުސް. ާއދެ! މި ބަޖެޓަކީ  2017ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާފައިާވ ދިވެހި ދައުލަުތގެ 

އާމްދަނީެގ ގޮުތަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭނެ ކަމަުށް ލަފާކުރެވިފަިއ އޮތީ  ،ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓަކަުށް ވީހިނދު

ަލކޮުށް ފެުށުމުގެ ކުރިން ވެސް ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު އާެދ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޖުމު ބިލިއަން ރުފިޔާ. 24.876

ރަކުން ރައްޔިތުންަނުށް ޚިދުމަތްދިނުމުަށް ޓަކައި ބަޖެޓަކީ އެއިރެްއަގއި އޮްނނަ ސަރުކާމި ބަޖެޓަުށް ތާއީދުކުރަމޭ. އާދެ! 

ހަޅާނީ އެ ސަރުކާރުެގ އެ ސަރުކާަރކުން ބަޖެޓު ހުުށަަގނޑުމެން ކިޔާ ެއއްެޗއް. އާެދ، ެއކަުށެއެޅުމަުށް އަޅުއެކަުށަައޅާ

މަުށްފަހު. ަވރަުށް ގިނަ މަރުޙަލާތަކެްއގައި ންެނވުއިތުރު އެަތއް ކަމަކަުށް ިވސްނާވަަޑއިގެ އާއި އަިދވެސް އެޫނންމެނިފެސްޓޯ

ބަހުސްތަކާއި އަދި ޚިޔާލުަތއް ވެސް ހޯއްެދވުމަުށްފަހުގައި. ެއހެންކަމުން އެ އިރެްއގައި އޮްނނަ ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާ 

ރުކާރުން އެދޭ ކުަރން. އެއީ ސަޖެޓެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ބަ
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ުޅގަނޑު ެވސް މި ބަޖެޓަުށް ތާއީދުކުރަނީ. ވާތީވެ. ެއ އުސޫލުން އަޔިތުންނަުށް ލިބިގެންދާނީ އެހެންކަމަުށްޚިދުމަތް ރައް

ނގޭ މާީޒަގއި އެިކއެކި ސަުރކާރުތަކުން ހުުށަހެޅި ބަޖެޓަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ތަންކޮޅެއް އުނަދޫގ އަޅުގަނޑަުށް އެ

ައޅުގަނުޑގެ ވިސްނުމަކު އެކަެމއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ހަމަ  ،ކަން. އެހެންނަމަވެސްވާަފއި ހުރިރުގޮތްތަެކއް މެދުވެރިކު

ކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ވާހަކަ ފެުށުމުގައި ެވސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ހަމަ ރަުށް ބޮޑަުށް މި ބަޖެޓުަށް ސަޕޯޓުވަ

ކުރިކަުމގަިއ ިވޔަސް ެވސް ތިނަދޫގެ މެންބަރެްއެގ ދު. އަުޅގަނޑު ބަޖެޓަުށް ާތއީތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވާލަން ޭބނުން

 ،ހުރި. އާދެ! ތިނަދޫއަކީ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ބޮޑުވާ ކަންބޮޑުވުންަތކެއް އެބަހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ކަން

ހުވަދޫ އަތޮޅަުްށ  ގޮތެްއގައި މުޅި މުޅި ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ ރަްއޔިުތން އެ ރަުށަކުން ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ރަުށެއް. ޚާއްޞަ

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް  ،ދެނީ ތިނަދޫގައި. އެހެންކަމުން ނިސްބަތްވާ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް މި 

ދިނުމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހޯދުމަުށް ތިނަދޫއަުށް އަންނަ އަތޮޅުތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެކަުށީެގންވާ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް 

ޢަބްދުއްޞަމަދު  .ރނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ނޫނީ ޑމިހާރު ތިނަދޫެގ ރީޖަ ،އްކަތްތަެކއް ކުަރން. އެގޮތުންޖެހޭ މަސައެބަ

ޮކޓަރި ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ފަހަރު ސަރުކާރުގެ،  3ޓް ވެގެ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުންނަ ޕްރައިهللاޢަބްދު

ވަނަ އަހަރުެގ  2015ްއޔާުމން ހަނދާންވާ ގޮތުން ވެއްޖެ ޅުގަނޑުދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ޖެހިގެން މިހާތަނަުށް އައީ. އަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްވިއިރު އެ މަޝްރޫޢު  2016 ،ބަޖެޓުގައި ވެސް އެ މަޝްޫރޢު އޮތް. އެހެންނަމަވެސް

 ،މަވެސްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ފެންނާަކުށް ނެތް. އެހެންނަ  2017ނެތިގެންދިޔަ ގޮތަުށް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް 

ންސް މިނިސްޓަރާއި އޭރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ބިންގާއަުޅއްވާަފއި ހުރި މިއީ ޭއރުގެ ފިނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސަރުކާރަކީ އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި  ބިލްޑިންގެްއގެ

އަދި ެދ  ،ތިނަދޫގައި އާބާދީ ބޮޑު ރަުށެްއގައި  ،ހިނދު ދޫކޮުށްލާ ސަރުކާަރކަުށް ނުވާ ައޅާފައިވެއްެޖއްޔާ ހަމަެއކަނި ބިންގާ

ުށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް އަތޮޅަުށް ނިސްބަތްވާ ޚިދުމަތްތަކެއް އެތަނަކުން ދެވޭ ރީަޖނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އިމާރާތްކުރުމަ

ކަމެއް. އާދެ،  ވާ ވެސް ގަނޑު ލަުދވެތިދިޔުމަކީ އެީއ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެްއ. އަދި އަޅު ބިލްޑިންގ ނެިތވެ

ކުެރވެމުންދިޔަ ޙަީޤޤަތަކީ އަބަދު ެއއް އުސޫލަުކން، ެއއްގޮަތކަުށް، ެއއް އަކަްސ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ގަބޫލުކޮންމެ

ދުވަހުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެްނެގ މިންގަނޑެްއގައި ކަންަތއްތަްއ ނުވެދާނެކަން. އެގޮތުން ވޭުތވެދިޔަ ދެތިން އަހަރު

މިއަންަނ  ،ދޫގެ ތަރައްޤީއަުށް ަޓކައި ސަރުކާރުން ވަރަުށް ގިނަ ގުަނ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންެގވި. ެއހެންނަމަވެސްތިނަ

ތަކުގެ ތެެރއިން އެްނމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިމެނިފައި ރު ނުފެއްޓިފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓުއަހަރު އަުޅގަނޑަުށް ފެންނަނީ އަދި މިއަހަ

ޓެއް ތިނަދޫގެ ތަރައްޤީއަުށް ޓަަކއި މިއަންނަ ައހަރު ބަޖެޓުގައި ނެތްކަން. އޮތްކަން. އަދި އާ އެްއވެްސ ޕްރޮޖެކް

މި ސަުރކާރުްނ ވަރަުށް ގިަނގުނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ތިނަދޫއަުްށ ޓަަކިއ  ،އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން ،އެހެންނަމަވެސް

ތަެކއް ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓުބަިއވަރު  ކޮންމެ ރަުށެްއގައި އަދި ަވކި ރަުށަކަުށް ނިސްބަތްކޮުށް ،ކުރެވިފަިއވާކަން. އެހެންނަމަެވސް

 ތިރާމާއިޙްނުވާެނ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ައޅުގަނޑު ވަރަުށް  އަހަރަކު ހިންގުމަކީ ސަރުކާަރަކުށް ވެސް ފަސޭަހކަމަކަުށް
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 ނޫނިްއޔާ ވަކި  ،ަވކި މީހަަކުށް ޓަކައި  ،ކުރާ އުސޫެލއްިއ ެއކަން ބަލަިއގަންނަން. އާދެ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ގަޫބލުއެީކގަ

ކުރާ އުސޫލެއް ނޫން. މެންބަރަުށް ހިމެނުމަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލު ހިމެނި، ޕްރޮޖެކްޓް ނު ކުން ޕްރޮޖެކްޓުމީހަކު ނެތުމަ

ނީ ވަކި އުސޫަލކުންނެއް ނޫން. ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ާދންޖެހޭ ޔިތުންނަުށް ޓަކައި ދޭ ޚިދުމަތްތައްޓަކައި ނޫިނއްޔާމުން ރައް 

ުށް ވެއްޖެްއޔާ އެއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ެއއްގޮތް. އާދެ، ިއއްޒަތްތެިރ ކަމަ ތީން އެކަން ދާމަ ގެއުސޫލާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތު 

ކުާރ އް ނިންުމމަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުގޮތަުށް ކުއްލިުކއްލިއަުށް ކަންތަ މު ރައްޔިތުންނަުށް ދަތިވާ ރައީސް. ަރއްޔިތުންނަުށް، އާއް

ގޮތަކަުްށ  ރައްޔިތުންނަުށް ވީހާެވސް ލުއިފަސޭހަވާ ،ންކަމުންގޮތެއް ވެސް ނޫން. އެހެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު އެދޭ 

ގޮތެްއގަިއ ކާބޯަތކެތި ނުވަތަ ައސާސީ ޚިދުމަތުެގ  ކަެމއް. ާޚއްޞަ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް އެދޭ

ކަމެއް. ަތކެތި  ުށް އެދޭެގންދިއުމަކީ ައޅުގަނުޑ ވަރަުްށ ބޮޑަެގންދިއުމުގެ ކަންަތއް ކުިރއަުށް  ގޮތަކަުށް  ކަންތައްތަްއ ލުއި

ައގު ބޮުޑެވގެން ރައްޔިތުންނަުށް ގިަނގުނު ދަތިތަކެއް ކުރިމަިތވާކަްނ  ޮބޑުެވގެން ނޫނިްއޔާމުން ކަރަންޓުއަގު 

ްއޗެހީެގ ާކއެ ނޫނިއްޔާ ، ބިލު ުނދެއްކިއްެޖ ކަމަުށް ވެއްިޖއްޔާުމން ބަރުންނަުށް ދަންނަވަން. ކަރަންޓުއަޅުގަނޑުމެން މެން

ކުރަންޖެހޭ ދި މެންބަރުން އެކަން ތަޙައްމަލްމެންބަރުންނަުށް އަންނަ ކޯލުތައް ގިނަ. އަ ވެއްޖެްއޔާމައްސަލަެއއް ދިމާ

 ނޫނިްއޔާ، ކޮުށްއެއް ނޫން ެއކަންތަްއ ތަޙައްމަލްމެންބަރުންނަުށް ފަސޭހަ ،ކަންތައްތައް ވެސް އެހާ ގިނަ. އެހެންކަމުން

ސަރުކާރުން އެކަމެއް ނިންމާިއރު ވަރަުށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން  ،ސްއެކަންތަކަުށް ތާއީދުކޮުށް ކަންަތއް ކުރަން. އެހެންނަމަވެ

ގެ ކުރަްނޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ މެންބަރުންނާ ހިސާބަުށް އޭވާ ކަަމުށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުވިސްނާފައި ނިންމާފައި

އެންމެްނ އްޔާމުން މެންބަރުން ެއ ވާހަަކ ދައްކާނެ. ެއކަން އަުޅގަނޑުމެން ދަތިތައް އަންނަ ކަމަުށް ެވއްޖެ

ރައްޔިތުން އަތުން އެިކ ވައްތަރު ވައްތަުރގެ ޓެކްްސ ނެންގެވުމުގެ ބަދަލުގައި  ،ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުންގަބޫލު

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރަން އިްނކަމް ޓެކްްސ ނަގަން ފެއްޓުން. އޭރުން އިންކަމް ޓެކްސް ެނިގގެންދާނީ 

އެ އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ އަތުން އެ ޓެކްްސ  ،ުތރަުށް ލިބޭ މީހުންގެ އަތުން ކަމުަށް ވާތީވުރެ އާމްދަނީ އި ވަިކވަރަކަުށް

މު ރައްޔިތުްނނަުށް ވެސް އޭގެ ފައިދާތަކެއް ލިބެމުންދާނެތީވެ. އެހެންވީމާ، ފާޑުފާޑުގެ ނަން ކިޔާފައި އަދި އާއް، ނެގި

ކަހަލަ ވަރުގަދަ ެޓކްސެއް ަނގައިިފ  ނީ އިންކަމް ޓެކްސްައރަުމގެ ބަދަލުގައި ައޅުގަނޑު ހިތަުށްއާދަިއގެ ޓެކްސްަތއް ނެގު

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ލިިބގެންދާނެ ލުޔަކަުށްެވގެންދާނޭ. އާދެ،އްޔާމުން އާންމު ރައްޔިތުންނަުށް ކަމަުށް ެވއްޖެ

އް ނޭނިގ ގޮތެ ނޫިނއްޔާ ވާނުވާ ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ބަޖެޓަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދައްާކއިރު އިސްރާފު ޚަރަދު

ގެއްލެމުންދާ ފައިސާގެ ވާހަަކ. މަޖިލީހުގެ ވަރަުށް ގިނަ މެންބަރުން އެކި ވާހަކަތައް ެއކި ގޮތްގޮތަުށް ދައްަކއިފި. 

ދެކެވެމުންދާ ެއއް  ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަްނކޮޅުަގއި ރުވެސް ރަުށުތެރޭގައި، ނޫނިއްޔާއަުޅގަނޑަުްށ މިހާ ،އެހެންނަމަވެސް

ގެ ެއކިއެިކ މުއަްއސަސާތަުކން ފައިސާތައް އެކިެއކި މީްސމީހުންގެ ޖީބަުށް ލެވެމުންދާ ވާހަކަައކީ ވާުނވާ ނޭނގި ަދުއލަތު

ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ވަރަުށް ވިސްނަންޖެހޭ ވާހަކައެއް. ނޫނިްއޔާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބަލަންޖެހޭ ވާހަކައެއް. 

ުށް، ނޫނިްއޔާ ނުކަިސޔާރު ގޮތަކަުށް ފައިސާަތއް އެިކއެކި ކަންތައްަތއް ކޮުްށގެްނ އެކިެއކި މީހުންނަުށް ނުސީދާ ގޮތަކަ
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ލިބެމުންދާ ވާހަކަ. މަހަކު އެތައް ލައްކަ ރުފިޔާެއއް ަވކިަވކި ފަރުދުންގެ ޖީބަުށް ވަންނަމުންދާ ވާހަކަ. މިކަން އެބަޖެހޭ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ބަލައި ފިޔަވަުޅތަކެއް ައޅަން. އަދި ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަުށް ވެއްޖިއްޔާ މިކަން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ވެސް އަުޅަގނޑު ބޭނުން ދަންނަވާލަން 

މިކަން އެބަ ބައްލަވަންޖެހެއޭ. އާއްމު ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ނުސީދާ ގޮތަުށް ލާރިތައް ފޭދިގެންދާ ކަމަުށް 

ގެ އަސަރު އެ ުކންފުންޏަކަުށް ކުރާނެ. އެ ކުންފުންޏަކަުށް ކުރާ ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ކުންފުނީގެ ޚަރަުދ ވެއްެޖއްޔާ އޭ 

ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުނިންދޭ ޚިދުމަތް އަގު ބޮޑުެވެގން؛ އަގު ޮބޑުކުރަންޖެހެނީ. ެއހެންކަމަުށްވެއްޖެްއޔާ ާއއްމު 

ކޮރަޕްޝަން -ޑު ކަމަކަުށް. އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ބޭނުން އެންޓިރައްޔިތުންނަުށް އެކަން ެވގެންދާނީ ވަރަުށް ބޮ

ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަުށް ވެސް ަބދަލުގެނެސްގެން ުކއްލިައކަުށް މުއްސަނދިވާ މީހުން މުއްސަނދިވާ ގޮތް ބެލޭނެ ނިޒާމެްއ 

އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ީމގެ އި  ރައީސް. ޑުމެން ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރިހަމަޖައްސަން. މިއީ މިއަދަކު ައޅުގަނ

އްމު ރަްއޔިތުން އެ ސުާވލު އުފެއްދި. ކުއްިލއަކަުްށ ބައެއް އާގެ ެވސް ކަންތައްތައް ދިޔަ ގޮތުން އި ހުންނެވި މަޖިލީހުކުރީގަ 

. ވާ ވާަހކަ. މެންބަރުން ގެ ގަންނަ ވާހަކަ. މެންބަރުން ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތައް ފައްޓާ ވާހަކަބަރުން މުއްސަނދިމެން

ގާނޫނަުްށ  ،އެހެންވީމާ، އެ ކަމަުށް އަދިެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޙައްލެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، ގާނޫުނ ބަދަލުކޮުށްގެން

ބަދުނާމު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް  . މީގެއިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސްގެން ަނމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ

އްމު ރަްއޔިތުން ން ނޫންކަމުގައި ިވަޔސް އަދި އާ މުން، އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންޖެހޭ. ެއހެންކައެބަ އިހުސާްސކުރަ

ފައިސާ ުނގެންގުޅޭ މީހުން އާދަޔާ ޚިލާފަުށް ގެްނގުޭޅ  އިކަމުގައި ިވޔަސް ެވސް ުކއްލި ކުއްލިއަުށް ުމއްސަނދިވެ ކުރީގަ 

ކަންތައް  ގެބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަުށް ވާ މީހުންވިޔަފާރިނުުކރާ މީހުން މިއަދު ކުއްލިއަކަުށް މުއްސަނދި  އިމީހުން އިއްޔެގަ 

ފައިާސއެއްޯތ  ނޫނީ ކޮްނގޮތަކުން ވަންނަ ،އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއީ ކިހިނަކުން ލިބުުނ ފައިސާެއއްތޯއެބަ ބެލެންޖެހޭ އި

ކަްނ އެ .އްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އެކަްނ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަންއެބަ ބެލެންޖެހޭ އި

 އްޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރުކާރުން ވަރަުށް މަވެސް އެކަން އެަބ ކުރަންޖެހޭ. އިއަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަުށް ގެނެސްގެން ނަ

ފަިއސާ ލިބޭ އެަތްއ  ،އްމު ަރއްޔިތުންނަުށް ދިނުމަުށް ބަޖެޓުކުރެވި ކަންަތއްތައް ކުރެވެމުންާދއިރުގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އާ

އަިދވެްސ  އިތިބެގެން އެސް.ީއ.ެޒޑްގެ ގާނޫނަކާ ލާއެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ރޭގަނޑު ހޭިވސްނަންޖެހޭ.  ގޮތެއް ވެސް އެބަ

ވެްސ ފާސްކުރީމު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިތިބީ  ިބންވިއްކުުމގެ ގާނޫނެއްއެއަުށްފަހު އަުޅގަނޑުމެން 

ހީތެރިވެދޭން. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަުްށ ސަރުކާރުން އާމްދަނީ ހޯދުމުަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުގައި އެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދި ބިންިވއްަކިއެގން ވެސް  ،އަދި މިހާތަނަުށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން އެްސ.އީ.ޒެޑް ގާނޫނަުކން ވެސް

ނެތް.  ޑަކަުށް އެނގިފަެއއްއަުޅގަނ ެއއް ވަތްކަންވަރެްއެގ ފައިސާ ބޮޑު ފައިސާއެްއ ނޫނިއްޔާ ެއއްވެސް މާ ދައުލަތަުށް

ދުކުރަމޭ. ލަ ގޮތެއްގައި ހަމަ ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓުަށް ތާއީއަޅުގަނޑު ޖުމު ްއޒަތްތެރި ރައީސް،އާދެ، އި

ކީގަިއ އެ ން ފެންނަ ބަދަލުތަކާވަދިރާސާކުރަމުންދާއިރު ގެންނަ އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ދިރަސާކުރާ ކޮމިޓީން ބަޖެޓު
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 ގެވަރަުށް ގިނަ މެންބަރުން .އެބަހުިރ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްަތއް އިގޮތޭ. މީގަ ގެނައުމަކީ އަުޅގަނޑު އެންެމ އެދޭ 

 ،އްމު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތއް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސް، އެްއވެސް ތަނެްއަގއި. އާހިތްހަމަނުޖެހުންތައް

ނުދާނެ ންބޮޑުވުން ނެތިރާ އަދި ޭއެގ ކަެއްއވެްސ އެއްަޗކީ އެ ހުރިހާ އެންމެން އެއަުށް ތާއީދުކު ،އެްއވެސް ކަމެްއަގއި

ކޮމިޓީން ވެސް ދިރާސާކޮުށް  ޑު ބަލަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގޮތުން އަޅުގަނގެ ކަންތައްތައް. އެހެންކަމުން، ުއސޫލެއް

ެގ އަުޅގަނޑުމެންވަގުތު  ކަންބޮުޑވުންތަކަުްށ ޙައްލެއް އަންނާނެ ކަމަުށް. މި ނިމިގެން އަންނައިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ މި

ވަރަުށް  ،ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އިންނެުވމާ ވެސް އެކީަގއި އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާނީއިގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ފްލޯ

ގެ އެކީަގިއ މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮުށްލަދެއްވާުށޭ. އުސޫލެއް  ަވރަުށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާ ،އެީކަގއި ވިސްނުންތެރިކަމާ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު  2017އި ަތއްޔާުރކުރެވުނު އެންެމ ރަނގަޅު އެްއ ބަޖެޓަކީ ގޮތުން މިފަހަކަުށް ައއިސް ާރްއޖޭގަ

ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ފުރިހަމަ  ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އަިދވެސް ހަމަ އެ ބަޖެޓު

އަޅުގަނޑަީކ  ރި ރައީސް.އްޒަތްތެ އްމީދުކުރަން. އި މަުށް އަުޅަގނޑު އުްއޒަތްތެރި މުޤަްއރިރު ކޮުށްދެއްވާނެ ކައި ކަންތައްތައް

މެންބަރުކަމުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގަން ބޭނުންވާ މީހެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ނާޖާއިޒު ފައިދާތަެކއް ނަގާކަުށް. 

ބޭނުން އެކަމުން  އްޔާމު އަޅުގަނޑުލިބޭ ކަމަުށް ވެއްޖެ އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑާ ހުރެ ރައްޔިތަކަުށް ޭއގެ ގެއްލުެމއް 

 ައޅުގަނޑު ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ ކީމީހަ އަުށް ހުރަސްައޅާުށް ތަރައްޤީސަލާމަތްވާން. ސަލާމަތްވާން ޮއތީ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަ

ދޭން. އެއީ ައޅުގަނޑު އަދުން މިއަދަުށް ވެސް އިްސތިޢުފާއްޔާ އަުޅގަނޑު ބޭނުން މިދޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަމަުށް ވެއްޖެ ތިނަ

ައޅައިގެން އެތާ ހުންނާކަުށް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑާ ހުރެ ދުމަތް އަޅުގަނޑު އަތްރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ޚިބޭނުމެއް ނުވޭ 

ްއޔާ ހުރަސްތަކެއް އެޅޭ ކަމަުށް ެވއްޖެ އަުށްނޫނީ ތަރައްޤީ ްއޔާ ެވއްޖެ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަުށް އެ ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަުށް

ފާދޭނަން. އެދޭ ކަމަުްށ ެވއްޖެއްާޔ ައުޅގަނޑު އިސްތިޢުނީ ރަްއޔިތުްނ ނޫ ،އެކަން ަރއްޔިތުން އަުޅގަނޑަުްށ އެންގީމާ 

ވެސް އަުޅަގނޑު ދުނިޔޭގައި އުޅުނީމު. ކުރިން އުޅޭ މީހެއް ނޫން. މީގެ ގެންހަދައި ބޮއިއަޅުގަނޑަކީ މެންބަރަކަމުން ކައި

މަުށް ހޮވުނު ފަހުން ވެސް އަޅުގަނުޑ ކަލަެއއް ނެތް. އަޅުގަނޑު މެންބަރުއެހެންވީމާ، ެއއަކު އަުޅގަނުޑގެ އެއްެވސް މައްސަ

އިސްފި ކަމުަށް އަހަރާއި ބައިގެ ތެރޭަގއި ިތނަދޫއަުށް ނައަުޅގަނޑަުށް ބޭނުންވާ އެކަުީށގެންވާ ތަރައްޤީ ެދ  ،ދެންނެވިން

ނޑު ްއޔާ ތިނަދޫ ރައްޔިތުން އަޅުގަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ެވއްޖެދޭނެ ވާހަކަ. އެއީ އަވެއްިޖއްޔާ އަުޅގަނޑު އިސްތިުޢފާ

އަުށް ތަރައްޤީ ގެންނަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަުްށ އަޅުގަނޑު މަސައްކަްތކުރީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދިވެހި ނަދޫހޮވީ ތި

އެީކގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ  އަދި ދިވެހި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޙކުމަތްތެރި ސިޔާސަތާ ،ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުާމއެކީ

ލިބިފައި އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް، އަިދ މިހާތަނަުށް ވެސް ައދި މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް ރަުށަުށް އެކަުީށގެންާވ ތަރައްީޤެއއް 

އްޔާ އަުޅގަނުޑ ފަރާތަކާ ހުރެ ވެްސ ެއ ތަރައްޤީއަުށް ހުރަްސއެޅޭ ކަމަުށް ވެއްޖެ  ނޫނީ އަދި އެހެން ،އަޅުގަނޑާ ހުރެ

 އެދޭ ގޮަތކަުށް އެ  ަކއި ަރއްޔިތުންންނަުށް ޓަބޭނުމެއް ނުވޭ ހުރަްސއެޅިގެްނދާކަުށް. އަުޅގަނުޑ ބޭނުންވަނީ ހަމަ ރައްޔިތު

ގެންދިޔުމަުށް. އެހެންވީާމ، އެ އުސޫލުން އަުޅގަނޑު ހަމަ ަދންނަވާނީ އަުޅގަނޑު ހަަމ ކަންތައްތައް ކުރުމަުށް ކުރިއަުށް 
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 ސްވެ އަުށް ަޓކަިއ ވެްސ ހުރަސްއެޅޭ މީހަކަުށްތަރައްޤީއަުށް ަޓކައި އަދި އެހެން ސަރަހައްދުގެ ަރއްޔިތުްނެގ ތަރައްޤީ

ލަ ގޮތެއްގައި ހަމަ އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން އަދި ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެހެންީވމާ، ޖުމު ވާކަުށް

ެއީކގައި  ހިނުތުންވުމާ ،ެއީކަގއި އުފަލާ ފުރިހަމަ ވެފައި ހުރެޖެްއޔާބަޖެޓު މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންނައިރު އަދި އިތުރަުށް 

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. ރިއްޔާ އި ން. ޝުކުވޯޓުދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހޮޅުދޫ ާދއިރާގެ އި އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި 

 ޢަލީ މުޙައްމަދަުށް.

 

 

 ލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު ޢަހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ 

އްަޒތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެްނ ޝުކުރިއްޔާ އި ` 

ފް ފިނޭންސް ބަޖެޓެއް ހުުށަހެޅުއްވީތީ މިނިސްޓަރ އޮވަނަ އަހަަރުށް ތައްޔާރުކޮުށް މިހާ ރަނގަޅު ފުރިހަމަ  2017ކުރިމައްޗަުށް 

ެދއްވި ުހރިހާ މުވައްޒަފުންނަުށް ވަރަުްށ އެހީތެރިވެ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަޖެޓު އަދި ެއ މަނިކުފާނަުށް ޜަރީާއއިއެންޑް ޓްރެ

ގެ އި މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބަޖެޓުދައްކަންޖެހޭއިުރގަެވސް އަުޅގަނޑަުށް ވާހަކަ ޙަޤީޤަތުގައި ،ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން

 ތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަަވއިތަކަުށް އެކި ގޮތްގޮތުން ވަނީ ވަރަުށް ގިނަ ިއއްޒަހުރި އެކި ްޕރޮޖެކްޓު ،އެކި އެްނގަލަުށް

ތަންކޮެޅއް ކުުރކޮުށްލެވޭތޯ. ނަން އަޅުގަނޑު ވާހަަކކޮޅު ައޅުަގނޑު ބަލާ، . އެހެންކަމުންތަފްސީލު ވަނީ ހާމަުކރައްވާފަ އެކަމުގެ

ބަލާއިުރގަިއ ެއއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ލިއަންގެ ބަޖެޓެއް.ބި 26.8އޮތީ  ވަނަ އަހަރަުށް ކަނޑައެޅިަފއި މި 2017 އާދެ،

އަދި ، މީދުތަކެއް ގެނެސްދޭމިއީ ރައްޔިތުންނަުށް ގިނަގުނަ ުއއްތަންކޮޅެއް ކުޑަ އަދަެދއް. މި ބަޖެޓް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

އެހެންމެ ދި ހަމައަ ންދާނެ،ތައް ައޅުގަނޑުމެން ފެނިގެއެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްަގއި ތަރައްީޤގެ މަންޒަރުހަމަ

 ބަޖެޓު މިއީމި  އި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަން. އާދެ،ކަުމގަ ކުރަމުންދާނެ ބަޖެޓެއްހެޔޮ ކާިމޔާބު ރަްއިޔތުން ބޭނުންތަރައްޤީގެ 

ރުކާރުން ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވެނީ. މި ބަޖެޓް ސަ ދާ ބަޖެޓެއް ރެިވގެންކުތަްއޔާރުކުެރވޭ އަދި ކޮންޓްލޯލް ތަރައްޤީއަުށް

ޔާ އަރަނި ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި. ދާއިުރގައި ސަރޕްލަސް ނޫީނވިއް ވަނީ ބަެޖޓް ތަންފީޛުކޮުށް ނިމިގެން ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި

ޖެހޭ އެހެންމެ މިހާރު ކުރަންނެވީ ަވރަުށް ބޮޑަުށް ވިސްނަވާފަ. ހަމަ ގެން ޤީޤަތުގައި އަރަނި ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން މިޙަ

ހަމަ އެހެންމެ  .ފަހުގައިުށް ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ގެނެވުމަުށްބަލާފައި ވަރަުށް ގިނަ ކަްނކަމަ އަުށް ހޭދަތަކާއި ލިބޭ އާމްދަނީ

ޑު ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ބޮއެހެންމެ މިހާރު ކުރިއަުށްދާ ުކދިއަދި ހަމަ  ،ރައްޔިތުންނަުށް ދޭން ބޭނުންވާ އިތުރު ތަރައްޤީތަާކއި

މިހާތަނާ ހަމައަުށް ތަރައްޤީއަުށް ހުުށަހެޅުނު އެންމެ ބޮޑު ެއްއ  ،ހެއްަކކީ ގެންދާ  ގޮަތކަުށް. އަނެއް ކުރިއަުށް  ނެތި މެއްހުއްޓު
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 50ވުރެ ވެސް ބޮޑުކޮުށް.  ބައިކުޅަ ެއއްބަޔަުށް  ކެޕިޓަލް ޚަރަދަުށް މިއޮތީ ބަޖެޓުގެ ދެ ،މިއީ. އެހެން މިދަންނަވަނީ ބަޖެޓު

ދިއުމަކީ އެީއ ތުަގއި. ކެޕިަޓލް ޚަރަދުވެގެންގޮއިން ސައްތައަުށް ވުރެ ބޮޑު ެއއްެޗއް އެބަ ހޭދަެވގެންދޭ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ 

ކަމެއް ކަުމގައި ދަންަނވަން.  ަރއްޔިތުންނަުށް ލުއިަފސޭހަ އެކި ގޮތްގޮތުން ވާނެ ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އިުތރުވެ

މިއީ. އަދި  ެއއް ބަޖެޓު ދިޔަހުުށަހެޅިގެން  މިހާތަނަުށް މި މަޖިލީހަުށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަހަިއ އެްނމެ ބޮޑު އަދަދެއް 

ުށް ގިނަ ކުރުމަުށްޓަަކއި ވަރަދު. ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ވެސް ުކޑަދާއިރުަގއި ރިކަރަންްޓ ޚަރަެވގެން  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު މިހެން

ވެސް ކުަޑކުރެވުނު އެންމެ  ވަނީ. މިހާތަނާ ހަމައަުށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  ަގއި ހިމަނުއްވާފައިކަންތައްތަެކއް މި ބަޖެޓު

އަހަރަުށް  އެްއކޮުށް ކުރިއަުށް އޮތްއަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ މިއީ ވިސްނުންތެރިކަމާ  ،. އެހެްނކަމުންފަވެ ގެ ގޮތުަގއިބަޖެޓު

 ،ރަުށެއްގެ ބިންހިއްކުާމއި 14ރާއްޖޭގެ އެަތއް ހިސާބެއްަގއި  އި ހެދިފައި އޮތް ބަޖެޓެކޭ. އާދެ،ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ވިސްނާފަ

ތެޭރގައި ވަރަުށް އާދަޔާ ިޚލާފު ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް އެަބވޭ. އޭގެއެތައް މަޝްރޫޢެއް  117 ،އެތައް ބަނދަރަާކއި 90

ވާ  ދަމުން އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ބަޖެޓުގައި މިވީމާ، އެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަުށްއެހެން ކުރިއަުށްދާ. ވެސް އެބަ ހިނގާ.

 ،ެވގެންދާނެ. އެހެންކަމުންރު ތަންފީޛުވާ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަުށް އޮތް އަހަ ބިލިއަން މި 26.8

 ޓް ައުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަމޭ. އާދެ،އަޅުގަނޑަުށް ދެންނެވޭނީ ިމ ަބޖެޓަކީ އަުޅގަނޑަުްށ ވަރަުްށ ަކމުދާ ބަޖެޓެކޭ. މި ބަޖެ

ރުކާރުްނ ވުމަކީ ހަޤީޤަތުަގއި ަރްއޔިތުންނަުށްޓަކައި ސަީމގައި ހިމެނިފައި 38ޓުގެ %އިޖްތިމާޢީ ޚަރަދަކަުށް ބަލާއިރު މުޅި ބަޖެ

 ސް ވެސް މި ބަޖެޓަކީ ގޮތުން ބެލިޔައަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ،މުކަން. ދޭ އަހައްމިއްޔަތު. އެހެންކަމުންބަހައްޓާ މުހިއް

މުހިއްުމ މީދުތައް ފުރިހަމަކޮުށްދިނުމަުށްޓަކައި މިއަންނަ އަހަރަުށް ހުުށަހެޅިގެންދާ ވަރަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ރަްއޔިތުންގެ އުއް

 ވާހަަކއެއް މިީއ، ގެ ވާހަކަ ދައްާކިއރުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ެވސް ދައްކާން ބަޖެޓުގަނޑުމެ އަޅު  އެްއޗެކޭ. އާެދ،

ވެސް އި ހުރިހާ ފަހަރެއްގަތަންކޮޅު. އެހެންކަމުން،  ކުރަންޖެހޭ ކުރާ ހޭދައާއި ދިމާނުވާ ނަުށް ލިބޭ އެއްަޗކުންއަޅުގަނޑުމެން

ޖެހިގެްނ  މެންނަުށް ޖެހެނީ ދަރަނި ބޮލުއަޅައި،ޅުގަނޑުެވގެންޮގއްސަ. ައދި އަގައި ބަޖެޓް ަވނީ ޑެފިސިޓްގިނަ ފަހަރުތަކު

މި ބަޖެޓް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ބަޖެޓް  ،ކުރަން. އެހެންނަމަވެސްފަރއަންނަ އަހަރަުށް އެ ދަރަނި ޓްރާންސް

ރާއްޖޭެގ  ،ންނަމަވެސްގޮަތުށް. އެހެ އަކުން މި ބަޖެޓް ފުއްދާ ޮގތަުށް މިއަހަރަުށް ލިބޭ އާމްދަނީވަނީ އެ ކުރެވިފައި މިންޕްލޭ

 21.9 ގޮތަުށް. އާދެ، ގެންދާނެތި ކުރިއަުށް އުނިކަމެއް  ،ކައި ކުރަންޖެހޭ އެއްެވސް ކަމަކަުށް ހުރަހެއް ނެތިޓަ ރައްޔިތުންނަުށް

މިހާރު  ،ގެ އަދަދަކީ ޓު. އެހެންނަމަެވސް ބަޖެނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ބުނެފަވަ ވަނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި މި ބިލިއަން މި

ކަމަުށް  ކުެރވޭނެޚަރަދު. އެހެްނނަމަވެސް ބަޖެޓަުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 8.24އޮތީ  ގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ފެންނަން މި އަޅު

ދަނީ ހޯދުމަުށްޓަކައި މިހާރު އަުޅގަނޑުމެްނ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އާމު، ބިލިައން. އެހެންކަމުން 22ލަފާކުރެވިފައި ވަނީ 

. ެއއީ ވަރަުށް ގިނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަންޖެހެއޭގުނަ ކަންތައްަތކެްއ ކުުށް ގިނަ މިކުރާ ކަންތައްަތކުެގ އިތުރަ 

، ގެންދާ ވާހަކަ. އިންކަްމ ޓެކްސް. އެހެންނަމަވެސްފި އަުޅގަނޑުމެްނ އިތުރު ެޓކްސެްއ ތަޢާރަފުުކރަމުންވާހަކަދަްއކައި

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި އާމްދަނީ  .ނެކަުށް ދާއިުރަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ވިސްނާލަންޖެހޭއެކަހަލަ ޓެކްސަ
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 ތެރޭަގއި ުއޅޭއަދި ޭއގެ، އޮތް ެއއްވެސް ަވީސލަތަކަުށް ެއއްވެސް ހީނަރުކަމެއް ނައިސް އެ ަވސީލަތެއް ނުހުްއޓި ލިބެން މި

 ކަހަލަ ޓެކްެސއްކަހަލަ ގޮަތކަުށް ައުޅގަނޑުމެން އިތުުރ އާމްދަނީ ހޯދާއިރު މި ައކަުްށ ނުވާބަޔަކަުށް ބޮުޑ ބަރޑުން

ކުރުމާ ރޭގަިއ، ަބޖެޓަުށް އާމްދަނީ އިތުރުއަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިކަްނކަމާ ދޭތެ ،ކުރަންވާނީ. އެހެންކަުމންތަޢާރަފު

ގެންދާނެ. މެ އެކަްނކަމަުށް ވިސްނަމުންއެހެންއްތަެކއް ކުަރްއާވނެ. އަދި ހަމަދޭތެރޭގައި ސަުރކާރުން ވަރަުްށ ގިނަ ކަންތަ 

ބިލިއަން ހޯދުމަުށްޓަކައި އެބަހުރި ސަރުކާރުން  2 ،ވެސްޓަކައި  ކުރުމަުށްުށް އާމްދަނީ އިތުރުޖެޓަޤީޤަތުގައި މިހާރު މި ބަޙަ

ކަމަުށް ވަނީވިްއޔާ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ  ރޭވުންތަކެއް. ެއގޮތަުށް އެ އާމްދަނީ ލިބޭހުރި ރާވާފައި 

ގޮތުން. އެއީ މީގެ  ގިނަ ތަފްސީލުތަކެއް ބަޖެޓާ ބެހޭ ެނތިން މާކަުށްރަުށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓަކަުށޭ. އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާވަ

ންަނވައިފި. ޖެޓަުށް ވަރަުށް ތަފްީސލުކޮުށް ފީނާވަަޑއިގަކުރިން ވާހަކަދެްއެކވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ބަ

ގެ ދާއިާރއަުްށ ތުގައި އަުޅގަނޑު ހިސާބުން އަުޅގަނޑު ޖެހިލާނީ އަުޅގަނޑު ިނސްބަތްވާ ދާއިާރއަުށް. ހަޤީޤަ އަޅުގަނޑު މި

މަހަމައަުށް ހަދަން އުޅުނު ވެސް ބަޖެޓެއް އަންނައިރުަގއި ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ބަޖެޓް ބެލެންސްކޮުށް އެންމެންނަުށް ހަ ލާއިރުބަ

ތަުކގެ ސަބަބުންނާއި އަދި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ނާނެ ފެުށިފައި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓުވީނަަމވެސް ހުންކަމުގައި 

އެކި ތަންތަނަުްށ ޖެހިފައި ހުރި ދިމާވެފައި ުހރި ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން ހުންނާނެ ބައެއް ދިމަދިމާއަުްށ  ނާއި،ބުންސަބަ

ކުރެވޭނެ އެްއޗެއް ކަމަކަުްށ ބެލެންސް ވެސް  . އެހެންކަމުން ެއއީކީ ުދވަހަކުއަެނއްބައި ދިމާައުށް މަދުވެފައިތުރުވެަފއި 

ރަްއޔިތުންނަުށް އެކަމަުށް ބޮޑު ދަތިތަކެއް  ،ރިބާއަުށް ބަލާއިރުަގއި. އެހެންނަމަވެސްތަޖު އަޅުގަނޑު ނުދެކެން އަުޅގަނުޑގެ

ނޫނީ ލަފާފުރުމުގެ ވަރުަށް  ،ވާނަމަ ގެ ރަްއޔިތުން ބޮޑު ތަކުލީފެއްރަުށު އެ ،ރަުށަކަުށް ވިއްާޔ އެ ނޫނީ ،ނަމަ ކުރިމަތިވާ

ގޮތުން ވަރަުށް  ިވއްޔާ ތަޢުލީމީ ނޫނީ ؛ކަންތައްތަކަުށް ނަމަ، މިކަހަލަ ވާނޫނީ ފެން ތަޣައްޔަރުވެފައި ، ވާނަމަ ދަތި ބަޔަކަުށް

 ކަމަުށް  އަދި ައޅުގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރާ ކަމެއް ނާންނަ ވެ،ހާލަތު ދަުށް ިޞއްޙީ ްއޔާ، ނޫނީވަނިކަމަުށް  ދަތިކަމެއް އުޅޭ 

ލަކޮުްށ ޖުމު، މަވެސް. އެހެންނައެއީ ކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަނުޑމެން ދޭންޖެހޭޏާ އެކަލަ ކަންތައްަތކަުށް އިސްކަންވަން

 ކަމަކަުށް ވާނެ  ދިއުަމކީ ވަރަުށް ދަތިަރކަުށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަަޅިއގެންކޮންމެ މީހަކަުށް ވަކިވަ ،ބަލާއިރުަގއި ކޮންމެ ރަުށަކަުށް

ނީ ހޮޅުދޫ. ވަ ާލިއރުގައި ާދއިރާގެ އެންމެ ބޮުޑ ރަުށަކަުށް މިުށް ބަލައިދާއިާރއަ އާދެ،ކުރަްނ. ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ިމ  ،ކަަމކީ މު ދެ ކަމެއް. ެއއްމުހިއްޤީޤަުތގައި މި ަބޖެޓުން އެބަ ލިބޭ ރަުށުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ޙަގައި ހޮޅުދޫ

ން ތަކުރާުރވަމުން ތަކުރާރުވަމުން ދާ ވާހަަކއެްއ އަަހރެއް ވަންދެ ވެސް އެ ކަމެްއގެ ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮުށް އެތައްއި މަޖިލީހުގަ

ހިސާބުގަނުޑަގިއ  ސް ފެން ބޮޑުެވގެން އެކުޑަުކޑަ ވާރޭޮކޅެއް ވެހިލިކަމުގައި ވިޔަދާ ވާހަކަ. ހޮޅުދޫގެ މެދުގައި ފެން ބޮޑުވަުމން

ހަމަ  އޮތް. އަދި ންޖެހޭ. މިދިޔަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި ެވްސ ހިމެނިފައިއުޅޭ މީހުންނަުށް ވަރަުށް ގިނަ ތަކްލީފުތަކެއް އުފުލަ

، ހިމަނާފައި މި ޕްރޮޖެކްޓު ކުރުމަުށް ފަހުަގއި އެބައި ިރވަިއޒް ލުން އަނެްއކާވެްސ އެބައޮްތ އައަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ  މި

އެހެންމެ އެބައޮތް ކުިޅވަުރެގ މަގެންދާ ގޮތަުށް. އަދި ހަކުިރއަުށް މިދެންނެވީ ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމުގެ މަސަްއކަތް

 ގެންދާުށް ސައްކަތް ކުރިއަްޓސް އެރީާނެގ މަޅޭ ފަރާތްތަކަުށް އެބައޮތް ސްޕޯކު ވިްއޔާ ކުިޅވަރު ނޫނީ ،ޒުވާނުންނަުށްޓަަކއި



152 

 

އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީދެ ޕްރޮޖެކްޓުގޮތަުށް. އެހެންވީމާ، މި ދެ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އަލަުށް ހިންގޭ 

މިލަދޫ. އަޅުގަނޑު ވަރަުްށ  ،އެހެންމެ އާބާދީގެ ގޮތުން ދެވަނައަުށް އޮތް ރަުށްއޮތް ވަރަުށް މުހިްއމު އަދި ހަމަދާއިރާަގއި 

 ،ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ސަރުކާރަުށް. މިލަދޫގެ ހަލާކުވެފައި އޮތް ބަނދަރު ،ވަރަުށް އުފާކުރަން ،އުފާވޭ

ގައި ޕްރޮޖެކްެޓއްގެ ގޮތުން މި ބަޖެޓު ކުރުމަުށްޓަކައި އާރަނގަޅު ބޭނުންނުކުރެވޭ ހާލަތަުށް ގޮްއސަ އޮތް ބަނދަރު 

ކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެ ގެންަނން، ރަނގަޅު ، ތުްނ މިއަދު އެދޭރަުުށގެ ރަްއޔި ޤީޤަތުަގިއ އެއީ އެކަން. ޙަވާއިހިމެނިފަ

 ރަުުށގެ ލަފާފުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ަދތިތައް މި ބަނދަރު ހެދުމާ  އެ ،ކަންތައް. އެހެންކަމުންވ މު އެއްމުހިއް އެންމެ

އެހެންމެ އެ ރަުށުގައި ދި ހަމަގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ. އަ ކަމަުްށ އަޅު ދާނެޙައްލުެވގެންދާއިރު މި ބަނދަރު ހެދިގެންއެްއކޮުށް 

ިއ އިމުކުރުމަުށްަޓކަ ވިއްޔާ ކުިޅވަރާ ބެހޭ ކަންތައް ޤާ ޓްސް އެރީާނއެއް. ނޫނީއާ ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ގޮތުަގއި ެއބައޮތް ސްޕޯ

 ،. އެހެންކަމުންޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގެ ތެރެިއން ހިމަނާފަތެރެއިން މިކަން ކުެރވޭނެ ގޮތަުށް  ކުޅިވަރާ ބެހޭ ުވޒާާރގެ ބަޖެޓުގެ

ދެން އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ވެސް މިއީ ވަރަުށް ފަހި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދެެކމޭ.  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ރުަށުަށް

ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، ވަރަުށް ހިތާމަޔާ އެއްކޮުށް ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް އެަބއޮތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާަރީކ 

ވަަރުށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ކުިރައުށްގެންގޮސް ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތން މެދުގައި އިސްލާމް ދީނުގެ  ދީނީ ގޮތުން ކަންތައްތައް،

ކަންތައްތަްއ ހިތުަގއި އަުަށގަްނނުވަިއ، އަިދ ހަމައެހެންމެ ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް، އެކި ިހސާބުގަިއ ުއޅޭ ރަްއޔިތުންނަުށް 

ނަުށް ކުރެވޭކަހަލަ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަުްށ ޓަކައި ސަރުކާރުން ވަރަުށް އަޅުކަންކުރުމަުށް ޓަަކއި ފަސޭހަ ގޮތަކަުށް، އެ މީހުން

ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަުމންގެންދޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑުގެ ބޭނުމަކީ، އަދި ހަމަެއހެންމެ އަޅުގަނުޑގެ ާދއިރާެގ 

އެ ރަުުށގެ ރަްއޔިތުން ވަރަުށް ގިަނ މަގޫދޫގެ ަރއްޔިތުންެގ ބޭނުމަކީ އެ ރަުށުަގއި މިސްކިެތއް ިބނާވެގެންދިއުން. ެއއީ 

ދުވަހުއްސުރެ ކުރަމުން އަންަނ އުއްމީދެްއ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ެދކެނީ ސަރުކާރުން މިސްކިތްތައް ހެދުމަުށް ޓަކަިއ 

ވެސް ގާްތގަނޑަކަުށް އެބައޮްތ ތިން ސަތޭކައެއްހާ މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް ކަނޑައަުޅއްވާަފއި ހިނގަމުންދާ. އަދި 

އެހެންމެ މިހާރު އަލަުށް ފެުށޭ މިސްކިތްތައް ވެސް ެއބަހުރި. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން ހަމަ

ގެ އް އްމު ކަންތައްތަުކގެ އަހަމިްއޔަތެމިފަދަ ދީނީ ކަްނތައްތަކަުށް އެ ދެްއވާ މުހި ،ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި އެ ދެްއވާ މުހިއްމު

ދެން އަޅުގަނުޑ  ،ބޫލުކުރަްނ. އާދެގަކަމަުށް އަޅުގަނޑު  އް ލިބިގެންދާނެގޮތުން މިކަމަުށް ވެސް ކޮންމެވެސް ޙައްލެ 

ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާަގއި ހަމަ މިދެންނެވި ރަުށުގައި، މަގޫޫދގައި މަދު އާބާދީއެްއ، ކުޑަ އާބާީދއެއް. 

ކުދިންނަުށް  އުމުރުގެވެސް،  ކިަޔވާ ކުދިންނަުށް ަގއިސްކޫލު ،ތިބި ކުދި ދަރިންނަުށް ވެސް އިއެ ރަުުށގަ ،އެހެންނަމަވެސް

އެންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ދޫނުކުރާ ޕްރޮގްރާމުެގ  ގެ މި އޮންނަލީމު ލިބެންޖެހޭ. ހަމަ ސަރުކާރުއެ ކުދިންނަުށް ވެސް ަތޢު ،ވެސް

ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ރަުށުގަިއ  ،ދަުށުން ހުރިހާ ކުދިންނަުށް ވެސް އެްއގޮތަކަުށް ތަޢުލީމުދޭ އުސޫލުގެ ދަުށުން މިހާރު ވަނީ

އަޅުގަނޑު މި  ،ކަމަުށް ވިދާޅުވެފަ. އެހެންކަމުން ަގއި ކިަޔވައިދިނުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮުށްދެއްވާނެ 8ގްރޭޑް  މަގޫދޫަގއި

ޔާމީނަުށާއި، އަދި ހަމައެެހންމެ އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްަޓރަުށް ވަރަުށް ާޚއްޞަ ުޝކުރެްއ هللا ފުރުޞަތުގައި ަރއީްސ ޢަބްދު
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އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖެހޭނީ  ،ބޮޑު އެދުމެއް. އެހެންނޫންނަމަ ގެ ވަރަުށްދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. މިއީ ެއ ރަުށުގެ ރައްޔިތުން 

ގޮތް  ދާވެސް މަދުވެގެން ހާއެހެން ހުންނަ ކުދި އާބާދީ ހައްތަގޮތަކީ  ކުދި އާބާދީތަކުން އެހެން ދިމަދިމާއަުށް ދިއުމުން ވާ

މުހިއްމު ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނުޑ  އެއްކޮުށް މި ލިބުނު  މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިލިބުނު އުފަލާ ،. އެހެންނަމަވެސްދިމާވާނީ

ނިންމާފައި ކިޔަވަން ބޭނުން ހުރިހާ ކުދިންނަުށް އަުށަކަުށް ގޮސްގެން ކިެޔވޭނެ ވާހަކަ.  7ދަންނަވާނީ އެ ރަުށުގައި ގްޭރްޑ 

 ގާތްގަނޑަކަުށް މިއީ ހަފްތާއެއް ދެ ހަފްތާއެއް ކުީރގައި ؛މެންނަުށް ލިބުނު ވަރަުށް އުފާެވރިމިއީ އަުޅގަނޑު  ،އެހެންކަމުން

ހަމަޖެހިގެންދިޔަ ކަމެއް. އެހެންކަމުން މިކަމަުށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކުރީގައި ވެސް ދެންނެވިހެން މި 

ވެސް ހުރޭ މުޅިން ހުރިހާ  ޭއަގއި ،ބަޖެޓު ހުުށަހެޅިގެންދާއިރުގައި ބަޖެޓަކީ އުފާވެރި އުއްމީދީ ެއއްެޗއް. އެހެންނަމަވެސް

ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަްއޗަުށް  ،އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ،ލަ ކަންތައްތައް ހުރޭ. އެހެންަނމަވެސްކަހަ  އެންމެންނަުށް އުފާނުެވވޭނެ

ބިލިއަްނގެ މި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ  26.8ވަނަ އަހަރަުށް ހުުށަހެޅިފަިއވާ  2017 ،ހުުށަހެޅިފައިވާ މި ބަޖެޓަކީ

އަދި ހަމައެހެންމެ  ،ދެވޭނެތަރައްޤީގެ ަމގުަގއި ކުިރައުށް ،ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެްސ އުއްމީދުތަެކއް ގެނުަވއިދޭނެ

 ،ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބަޖެޓުން މި ކަނޑައެިޅގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިމި ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފަހި ދުވަސްތަކެއް އައިސް 

އަުޅގަނުޑ  ،ހެންކަމުން. އެއިބޭނުންކުރެިވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގަ  ،އެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ބޭނުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެުށޭނެ

ނަވަމުން ގޮތެއްަގއި ައޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަުށް ތާއީދުކުރަމޭ. އެހެންކަމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރު ދަން ލަ ދަންނަވާނީ ޖުމު

ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްާޔ ދެްއވި ފުރުޞަތަުްށ  ކަމުަގއި ަދންނަވަން. ވަރަުށް  ޫބލުކުރާ ބަޖެޓެއްގަމި ބަޖެޓަކީ އަުޅގަނުޑ 

 އީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން ސް ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަުށް. މިހާޝުކުރިއްޔާ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތަކުަގއި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެ

 . އިގަ  6:30ިއގެން ކުރިއަުށްދާނީ އަ ލާނަން. ދެން ޖަލްސާއިވެސް ހުްސވަގުުތކޮަޅުށް މެދުކަނޑަ އަނެއްކާ

 

 ] އަުށް  18:33އިްނ  17:44ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު )ރި

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފަުށަިއގަނެފައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ފެުށުމުގެ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން `. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް 

ދެއްެކވުމަުށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތުގެ ބަޖެޓަުށް ވާހަކަފުޅުދައުލަ ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކުރާ 2017ދަންނަވާލަން އޮތީ، 

އެރުިވއްޖެ. ރައްޔިތުްނެގ ތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއިްއޒަ 29އަދި މިއަދު ވެސް  ތް.ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަ

ެއކީަގއި ުޝކުރު ދަންނަވަން.  މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރން ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ބުރަ ަމސައްކަތަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 . އިގަ 9:00ވާ އަްނގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު  2016 ބަރުންނޮވެ 15ނާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއން

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




