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 9:06 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ އަށްއަ ވަނަ 2016

 ދުވަސް( )އަންގާރަ  2016ބަރު ނޮެވން 15

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ށުނީފެ މަޖިލިސް .ى رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم علالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/8އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

އަށް ފަސް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ.  2016/18/50އިން  2016/18/46ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާައށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި 5ސާއިން ވަނަ ޖަލ1ްވަނަ އަހަރުެގ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  2016އެއީ  

ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްާލޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ، 

 ކެއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަ

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ރިޔާސަުތން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް  2017މިއަދު ވެސް ވޯޓަކަްށ ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. ެއއީ  -4.1

ވާހަކަދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގެން ޖަލްސާގައި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަގުުތ 

އިތުރުކުރުމާ މެދު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުމަށް ަދންނަވައިލާ ވޯޓެއް. އެޖެންޑާ 

 އަުޅގަނޑު އެ ވޯޓަށް ދަންނަަވއިާލނަން. އަށް ގޮއްސަ 5އައިޓަމް 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2017ގައި  10:00މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.2

ރުފަހު މެންދު. 2ގައި ސުލޫކު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:00. 1ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 . 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައި ަޤއުމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީ، 2:00

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ންނަވާލި ފަދައިން، ރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަުހސް ކުރިއަްށގެންދެވުން. ކުރިްނވެސް ދަވަނަ އަހަ 2017 -5.1

އިން ފެިށެގން އިތުރުކުރުމަށް، ވާހަަކއަީކ  2:30މެންދުރުފަހު ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ބަހުސް  2017

އެދިަވޑަިއގެން ޖަލްސާގައި ިތއްބެވި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެންދެން އިތުރުކުރުމަށް ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަްށފަހު( . އޮންނާނެ

 . ކަމަށް ންށްއަރުވަން. ވޯަޓށް ދަންނަވާލަކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަްށ ހަނދުމަފުޅުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަޖެޓަށް ވާަހކަދަްއކަވަން އެދިވަަޑިއގެން ޖަލްސާަގއި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް  ދައުލަތުގ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 2017

ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުުކރުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 25    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރު

   25     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 25        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ . ހާޒ85ިމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. ވަިކ ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަށް 25. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 26އަދަދު؛ 

ގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުން

ެގ 5.1އެހެންަކމުން، މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .25. ޖުމްލަ؛ 13. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 25

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދެވުން. ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2017 މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަށްދާަނން.

ރުްނނަށް އަދިވެްސ ފުރުޞަތު ުހޅުވައިެލވިފަިއވާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ލިސްޓު ތަރުތީބުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަ

އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ  ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.

 .ޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށްއިއް 

 

 ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަށް އެއްޗެްއ  2017. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް`. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ 

ިބލިއަނުގެ ބަޖެޓެްއގެ ވާހަކަދަްއާކއިރުަގއި މި ބަޖެޓުގެ ޚަރަުދ  26ދަންނަވާ ނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ޑު ވާހަކަާއއި، ޚަރަދު ކުޑަުކރާ ވާހަކަ، އަދި މި ބަޖެޓުގަިއ ހުރި ރަނގަޅު ކަންތަކަށް ވުރެ މި ބަޖެޓުގައި ހުރި ގޯސް ބޮ

ކަންތަކުގެ ވާހަކަ އިދިޮކޅު ފަރާތަތްކުން ދައްކާއިުރގަިއ، މި ބަޖެޓުގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަަކއިގެ މަްއޗަށް 
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އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބޭނުމަކީ. އެއީ މިއަދު ރާއްޖެ ަތރައްޤީވަމުން މި ދާ މިންވަރަށް  ބިނާކޮށް އެްއޗެއް ދެންނެވުން

ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައއިއްސަ ހުރި ުކރިއެރުންތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން  2016ބަލާއިރުަގއި، 

މި ބަޖެޓުގައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންތައތަކަށް ބަލާއިރުަގއި  ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ފަހަރުގައި 

ދަށްެވގެންދިޔަކަން ެއއީ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ޙަޤީޤަތެއް.  11ރިކަރަންޓް ޚަރަދު %

ލަުތެގ ހަރުމުދާ ނުވިއްކާ، އާމްދަނީ އަދި އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އެކުަލވައިލާފައި ހުރި ކަންތަްއތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ދައު

އިތުރުކުެރވޭނެ އެހެން ވަސީަލތްތައް ޤާއިމުކުެރވިފަިއވާކަްނ އެއީ ވެްސ މި ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ބަލައިާލއިރުަގއި ފެންނަ 

 މުހިއްމު ކަމެއް. އަޅުގަނޑުެމން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ސަރުކާގެ ބަޖެޓަށް، މި ސަރުކާރުން މި ގެންނަ ދައުލަތުގެ

އަހަރުދުވަހުގެ ވެރިކަެމއްގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި،  3ބަޖެޓަށް ފާޑުކިޔަމުންދާއިުރގައި ޢަމަލީ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް 

އަދި ސަރުކާރެއް ހިންގަން ލިުބނީމަ ކަންތައްތައް ެވގެންދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ެވސް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާލަންޖެހޭނެ. 

ރޭަގއި ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ޑެފިސިޓްެވގެންދާ މިންވަރު. ބަލާއިރުަގއި ޑެފިސިްޓވެގެންާދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެ

ބިލިއަނޭ ބައެއް ބޭފުޅުން  4ވަނަ އަހަރު ޑެފިސިޓްެވގެންދާނެ މިންވަރަށް ބަލާއިރުގައި  2016މިންވަރު މި އަހަރު، 

ބިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ޑެފިސިޓްެވގެންނުދާނެ.  3.1މަށް ވަންޏާ ވިދާޅުިވޔަސް، އަުޅގަނުޑގެ ެއސްޓިމޭޓަށް ދާއިރު، ބަލާ ކަ

އަދިވެސް އެ ކުަޑކުރުމުގެ ާޖގަ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ދެން ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ ފާއިުތވެދިޔަ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިުރަގިއ 

 40ބިލިއަޭނ،  32ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުޭވ  އަހަރުެގ ވެރިކަމުަގއި ޑެފިސިޓްެވގެންދިަޔ މިންވަރު. ބަެއއް 3ރައީސް ޔަމީްނގެ 

ބިލިއަނޭ، ތިރީހޭ. ެއ މީހަކު ހިތަށްއެރި ވަރަކަށް. އެހެންަނމަވެސް، އަުޅގަނުޑގެ ހިސާުބތަކުން ދައްާކ ގޮތުން ަރއީސް 

ށް ޔަމީންގެ މި ތިން އަހަރުެގ ވެރިކަމުަގއި އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންކުރި ބަޖެޓުން ޑެފިސިޓްެވގެންދާނެ ޖުމުލަ އަދަދަކަ

ިބލިއަން ވެގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، ދަރަނީގެ ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ޓަކައި  9.1ނުވަތަ  9.3ވެގެންދާނީ 

ހުރި ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، މި ަބޖެޓުން ލިބެމުންދިޔަ ކުރިއެރުންތަކަށް އަުޅގަނޑު ބަލާ ކަަމށް ވެއްެޖއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން 

ތު ހުޅުލެއާއި މާލެއާ ދޭތެރޭން ައރަމުންދާ ބްރިޖުގެ ވާހަކަ. އިރުއޮއްޭސއިރު އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ އިރުއަރާ ވަގު

ބަލައިލަންޖެހެނީ ރަސްފަންނާ ދިމާލުން ހަދާފައި އޮތް ބޮޑު ބީޗެއް. އަދި ހަމަ ހާބަރަށް ދާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެކުނު ފަރާތުން 

ްނދާ ތަން ފެންނާނެ. ހަމައެކަނި މާލެއިން ފެންނަ މަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ އިްނޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެްއ ހިކިކެ

ކަންތައްތަެކއް ވާހަކަ މި ަދްއކަނީ. އެހެންވީާމ، މިއަދު ބަެޖޓް ޑެފިސިްޓވެގެންދާ މިްނވަަރށް ބަލާއިރުަގއި ވަރަށް ކުޑަ 

އުލަތުން އަުޅގަނޑު ކުރިްނ މިންވަރެއް ދަނީ. ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެތައް ބިލައަެނއް އިތުރުކޮށްެދްއވައިފި. އެއީ ދަ

ދެންނެވިހެން އެއަރޕޯޓް ވިއްަކއެއް ނުލާ. ދިރާގުގެ ހިއްސާ ވިްއކަެއއް ނުލާ. އެއްވެސް ުކންފުންޏެއް ވިއްކަެއއް ނުލާ. 

އަދި ކޮބައިތޯ؟ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަރުމުދަލެއް ވެސް ނުވިްއކާ. އެްއވެސް ފަޅެއް ވެސް ނުިވްއކާ. އެްއވެސް ރަެށއް ވެސް 

. އެހެންނަމަވެްސ، މި ދެންނެވި ތަރައްޤީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ހުޅުމާލެއަށް ބަލައިލައިފި ކަމަށް ނުވިއްކާ 

ވަންޏާ، ކުީރގެ ހުޅުމާޭލގެ ަސިއޒުން ބަލަންޏާ އެތައް ގުަނއެއް ބޮޑު ސަރަހައްެދއް މި އޮތީ ހިްއކާފަ. އެތަން ޑިވެލޮްޕކުރަމުން 
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ހަދާ އަށް ވުރެ ިގނަ ރަށްރަށުގަިއ ބަނދަރު 40ިނންމައިފި.  ރަށެްއގެ ބިްނ ހިއްަކއި 5ދިވެހިރާއްޭޖގެ  .އެ ގެންދަނީ

ޕޯޓް އި ނަރުދަމާ ހަދައި ނިމިގެން ހިގައްޖެތޯ؟ ެއއަރކިތައް ރަށުގަ ވަންޏާ ނިމިއްޖެ. ނަރުދަމާއަށް ބަލައިފި ކަމަށް

ންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ވަރުގެ ފަސި ޓުއަރިސްޓުންނަށް،މިލިއަން  6މަޝްރޫޢަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ އަހަރަކު 

ަބއްލަވާ. އެމް.ޑީ.ޕީން ނުކުމެ  ދަނީ. އެހެންވީާމ، މި ރަނގަޅު ކަންތަކަށްފެިށގެން ކުރިއަށް އެއަރޕޯެޓއްގެ މަޝްރޫޢު

. އަހަރުަގއި މި ބުނި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމެއް ކޮށްދިނީމޭ ޤައުމަށް 3ބުނެބަލަ ނިކަން، ތިމަންނަމެންގެ 

އަޅެ، އެންމެ ކަމެއް ކޮށްދިނީމޭ ބުނެބަލަ. މިތާ ތިބެ ދޮގުހަދާފައި ދެވިދާނެ. އަުޅގަނުޑމެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ވާހަކަނުދައްކަީނ، އަުޅގަނޑުެމން ބޭނުމެއް ނުވޭ ޙަޤީޤަުތަގއި މި ތަނުަގއި އަިއއްސަ ެއ ވާހަކަ ަދއްާކކަށް. އެކަމަކު 

އެބަޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީން ަގނެފައި ހުރި ގަނޑު، އެ މީހުން ހާވަފައި ހުރި ހަޑީގެ ވާހަކަ  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން

މިތާ ދައްކާލަން އެބަޖެހޭ. އާމިރު، އެބަޖެހޭ އެ ވާަހކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކަން. އަުޅގަނުޑމެން އެ ވާހަކަ ނުދެއްކީމަ ިމ 

.ީޕ.އާރު.ސީއަށް ވުރެ ބޮޑު ިޚޔާނާތެއް ވެަފއި އޮތީ ނަޝީދުެގ މީހުން މި ދައްކަނީ އެމް.އެމް.ީޕ.އާރު.ީސގެ ވާަހކަ. އެމް.އެމް

ވެރިކަމުންނޭ. ބަލަ! ޑެފިސިޓުެގ ވާހަކަ ދައްކަންޏާ، ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދައްކަްނ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  4.7މިންވަރަކީ  އޮތީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިަކން ނިމުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރެާއއި ބޭރުގެ ދަރަނީގެ

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މިކަން ގަބޫލުުކރައްވާނެ. އަދި އޭރުަގއި ތިިބ އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ 

އެނގޭނެ. މިއީ ައޅުގަނޑު ަހދައިގެން ދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަން ނިމުނުއިރު 

ބިލިއަނަށް އަރާފައި އޮތީ. ތަަރއްޤީގެ ކޮން މަޝްރޫޢެއް ކޮންަތނެއްަގއިތޯ ހިނގީ؟ ވިލުފުށީ  26ވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަނި އޮތީ ދި

ދާއިރާަގއި ގާބުރިެއއް ވެސް ާބއްވާަފއި ނެތް. އަޅެ، ެއކަކު ވެސް ބުނެބަލަ ނިކަން ތެުދެވ ވިލުފުށީަގއި ިމވެނި ކަމެްއ 

ޝްރޫޢެއް ހިންގިއޭ. ބުރުީނގައި ިމވެނި މަޝްރޫޢެއް ހިންގިއޭ. ނޯންނާނެ ހިންގާފަެއއް. ކުރިއޭ. މަޑިފުށީަގއި މިވެނި މަ

ސުނާމީގައި ހިނގަމުންދިޔަ ަމޝްރޫޢުތަކަކީ ެއއީ، މަޑިފުީށގައި ސުނާީމގެ ކާރިާސގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަށް 

ގެ އެީހގައި ކުރިއަްށގެްނދިޔަ މަޝްރޫޢެއް ކުިރއަށްދިޔަ. ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އޭ.ޑީ.ީބގެ އެހީަގއި ލިުބނު ލޯނު

ވިލުފުށީަގއި މަސްމާރުކޭޓެއް ކުރިއަށްދިޔަ ބޭުރގެ ޖަމާޢަތަކުން ދިން އެހީއަކުން. ބުރުނީގައި ބުރޫނާއީ ސަުރކާރުން 

އަށްދިޔަ. މި މަޖިލީހުަގއި ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ަފރާތްތަކަށް ދިން މިސްކިތުގެ ެތރެއިން މިސްކިތެްއގެ މަަސއްކަތް ކުރި

ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ. އެ މިްސކިތުގެ 

އޭނަާއ އެހެރަ ގޮނޑިއަށް ގެނެްސގެން ކިތައް ފަހަރަށް މަސައްކަތް އަުޅގަނޑު މިތާ ކުރުވީ އޭުރަގއި ހުރި މަޖީދު 

އިމާރާތުގެ ދެ ފަރާތުގައި ދެ ފެންޑާ ހަދައި މަރާމާތުކޮށް ނިންމާލަން  ވީ ބުރުނީަގއި ހުރިގެންތޯ؟ މަސައްކަތްުކރެއްސުވާލުކޮށް 

ޕްލޭންކުރީ. އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ ެއކަމެއް ނުވާނޭ އެހެނެއް. މިސްކިތެއް ައޅާށޭ ޖެހޭނީ. މަޖުބޫރުކޮށްގެން އެ ކަންތަްއ 

ދަީކ، މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދޭ ތަރައްޤީއަކީ މިއީ. މި ބަޖެޓު ތެރެއިން ކުރާ ކުރީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އޮތް އުއްމީ

ޚަރަދުތައް؛ ނަރުދަމާއާިއ، ބޯފެނާއި، ކުނިކޮްށޓާ، މިހެންގޮްސ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. ތަަރްއޤީގެ އެަތއް މަޝްރޫޢުތަކެްއ 
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ނަށް ފެނިގެންދަނީ ކުރިން ނުލިބޭ އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް މިއަދު ކުރިއަށް މި ދަނީ. ހަމަ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނުޑމެން

ރުފިޔާ އެ އަދަދު ބޮުޑކުރަން  2300އަހަުރގެ މީހަކަށް  65ލިބެމުންދާ ތަން. ބަލަ! އޭރުގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކޮންމެ 

 5000ކޮންމެ މީހަކަށް  އަަހރުގެ 65އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅީމަ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ނުކެރުނޭ އެައށް ވޯޓުދޭކަށް. މިއަދު 

ރުފިޔާ އެބަދޭ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަެށއްަގއި މިައދު ބޭސްފިހާރަ މި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައި އެބަހުރި. 

ސީއެންބިއުލެންސް ހުރިހާ އަޮތޅުތަކެްއގެ ހުރިހާ ރަށްތަކެްއަގއި މިހާރު ލިބެން އެބަހުރި. ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ތަންތަނުެގ 

އިތުރުެވގެންިހނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، މި ހުިރހާ ކަންތައްތަެކއް ކޮށްފައި ިމވަރު އަދަެދއް ޑެފިސިުޓވީމަ،  ފެސިލިޓީޒްތައް

އަޅުގަނޑުމެން މިއަށް ފާޑުިކާޔއިރުަގއި އަިމއްލައަށް އެހެންީވމަ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ، އަމިއްލައަށް ވެރިކަުމގެ އެ 

ނުންކުރެވުނީ ސިޔާސީ ެއއްަޗކަށޭ. އެ މީހުްނ އަމިއްލައަށް އެ މީހުންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރަން ލިބުނު މީހުންނަށް ބަޖެޓު ބޭ

އަހަރުދުވަހު ތެރޭަގއި ދިަޔއީ. އަދި ކޮަބއިތޯ؟ ދިޔައިުރަގިއ  3ކުރެވޭ ކަމެއް ވެސް ނޭނގި މުޅި ދައުލަތް ދަރުަވއިލާފައި 

ރުކާރުން އެ މީހުންގެ އޭރުގެ ދަރަނިަތއް އެ މީހުންގެ ދަރަނިތައް ވެސް އަދާކުރީ ރަީއސް ވަޙީުދގެ ވެިރކަމުންނާއި މި ސަ

ވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ. ބަޖެޓުަގިއ ވަކި؛ ރަނގަޅަށްތަ މާއްާދ  97އަދާކުރީ. ދެން އެ ވިދާޅުވަީނ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

. ބަޖެޓުގަިއ ވަކި ކަމަކަށް ކަނޑައަަޅއިިފ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޚަރަދެކޭ ކުރަންވާނީ. އެނޫން އެހެން 96މިދެންނެވުނީ؟ 

ރަދެއް ކޮށްގެންނުވާނޭ. ބަލަ! މި މީހުން ހަމައިގައި ތިބެންނުޖެހޭނޭ ބުނާ މީހުން ގަބޫލުކޮށްބަލަ ނިކަން. އަޅުގަނޑުމެން ޚަ

މިލިއަްނ  950މިލިއަން ރުފިޔާއޭ. ޚަރަދުކުރި  231ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ސާކު ސަމިޓަށް ޖެހީ  2010މި މަޖިލީހުން 

މެން ނުދަްއކަން މި ތިބެނީ މި ކަންކަން ނޭނގޭީތކީ ނޫނޭ. ބަޖެޓުަގއި ނުޖަހާ ރުފިޔާ. ބަލަ! މި ވާހަަކ ައޅުގަނޑު

ވަނަ އަހަރުެގ  2011މިލިއަން ރުފިޔާ އެމް.ީޑ.ޕީން  700ރަށެްއގެ ބިންހިއްކަން  4ކަންތައްތައް ކުރާ ވާހަކަ ބުނާއިރު، 

ޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަކަށް، އެމް.އެން.ބީ.ސީ ކިާޔ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެއްވި. ކޮންާވހަކައެއް މި ދައްކަނީ؟ ބަޖެޓުަގއި ނުޖަހާ ޔު

 ނޫނީ ،ތެރެއިން ގެންޖެންސީ ބަޖެޓުތަނަށް ބަޖެޓުގައި ނުޖަހާ ކޮންޓިމިއެތަންތަނަކާއި ޔުޓިލިީޓޒް މިހެން ނަމުގައި ހުރި 

ފައިސާ  މިލިއަނުން ހުރީ 40މިލިއަން،  30 ،މިލިއަން 60ތެރެއިން  ގެިފނޭންސް ބަޖެޓު ،ތެރެއިންޚާއްޞަ ބަޖެޓުގެ 

ގޮތް. އެހެންވީމާ،  ނުކުރޭ. އެހެްނީވމާ، މިއީ އޭުރގައި ކަންކަން ވެގެންދިޔަ ނުުކރޭ. މިކަމެއް ދޫކޮށްފައި ހުރީ. މިކަމެއް

ތަނަށް އައިސް ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ލޮނުވެލި ނުހިކޭ ކުދިން މި ންއަދި ފައި  ،މިއަދު މިކުދިން އަރާ މިތާނގައި އަލަށް އައި ކުދިން

މި ކުދިން އައިސް މިތާނގައި މީހަކު ބުނިއްޔާ ބުނި އެއްޗެއް ބުނެފައި ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ނުދަންނަ ޅަ ޓެއްބަޖެ ،ތާރީޚެއް

ދައްކަނީ ބަޖެޓު  ދައްކަނީ ކޮންވާހަކަެއއްކަން. މި ދަނިއްޔޭ އަޅެ. ެއކަމަށް ވެއްެޖތާ ވިސްނަން މި މީހުން. ތިމަންނަމެން މި

 ކޮރަޕްަޝނުގެ ވާަހކަ ދަްއކާއިުރަގއި މި ،އޮތީ ދަްއަކނީ. ދެން މި ެގ ވާހަަކ މިހުިރ އެްއޗެހީ އިިއ ޚަރަދުކޮށްފަފޮތުގަޔާ

. މި އޮތީ ނެރެފައި އޮތް ރިޕޯޓު މި .އޮތީ ޖީ.ެއމް.އާރު މައްސަލަިއަގއި އޮތީ ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރެފައި އޮތް ރިޕޯޓު މި

 ،ިދޔައީ  . އޭރުބަިއވަރު ކަންަތއްތަކެްއ ކޮށްފަ ޮއތީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އެަތއް ލާއިުރގައި މިރިޕޯޓު ބަލައި

ހަމައެކަނި ެއއަރޕޯޓުެގ  .ބިލިއަން އެބަ ަވްއދާ 1އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ދިޔައީ ދަރަމުން. މިއަދު އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި 
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 ިމިލައުނނ   1، މިލިއަނުން 2އަހަރަކު  ،އޭރުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ދިޔައީ މަހަކުބިިލއަން އެބަ ވައްދާ.  1އިދާއަށް ފަ

މާލިްއޔަތު ؟ ކަެމއް ކޮންކަެމއްތޯ ދުވަހު މަޖިލީހުން ކުރީ ރަނގަޅު އެހެންވީމާ، އެ  ަދނީ؛ ދަރަމުންދިޔައީ. މިއަދު މި

ތަނުން  ގެނެްސގެން ޖީ.އެމް.އާރު އަތުން އެއަރޯޕޓު ވަިކކުރި މަްއސަލަ، ވަިކުކރި ދުވަހަކީ އެީއ މިގާނޫނަށް އިޞްލާޙު 

ކުރުމަްށ  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެކަން 17ޭއރުގައި  ،ޅު މަސައްކަތެއް. އެހެންކަމުންމު ރަނގަކުރި ވަރަށް މުހިއް

ޓަކައި ވޯޓުދިން އެންމެންގެ ނަން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖެހޭނެ ކޮންމެެވސް ޮފތެއްަގއި ނަމަެވސް ލިޔެަފއި 

މު މަސައްކަތްތަކެއް . އެއީ މި ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއްަވންޖެހޭމީހުންނެއް ނުލިޔާނެ. އެ ބާއް ރައްކާކޮށްަފއި ބާއްވަން. މި

 ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތެރެާވން  ،ކުރީތީެވ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ މޫނުމަތި ުދވަހު ެއކަން ކޮށްދިން ބައެއް. އެ

ކަެމއް. މިއަދު ކޮބައިތޯ؟ އެތަން  މުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރި ވަރަށް މުހިއްހުރި މައި ދޮރާށި ސަލާމަތްކުެރވުނީ. ެއއީ ަރއްޔިތު

ކުރަމުން. މިއަދު ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއަކަށް ނީ އެތައް ތަރައްޤީދަ މި މެންދަނީ ތަރައްޤީކުރަމުން. އަޅުގަނޑު މި މެންއަޅުގަނޑު

އެތަނަށް އަންނަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެންނާނެ. އިތުރު ރަންވޭއެއް އެތާނގަިއ ކޮންމެ، ތަނަށް އަރާ  ފެންނާނެ އެ

ފިޔަގަނޑު  ޕައިލެޓުން ވިސްނަންޖެހޭނީ އެއް. ފަރާތުން ދެ ބޯޓު ޖައްސާނެ ނުވެ އެޅިގެންދާނެ. ދެ ދަކުރެްއިވއްޔާ ލަހެއްއިރާ

ދެންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް،  އެއީ ޖާގައިެގ ދަތިކަން އޮތް މިންވަރުން މި ގައި ޖެހޭތޯ ނުޖެހޭތޯ. އަނެއް ބޯޓުގެ ފިަޔގަނޑު 

ހުރިހާ  ރަނގަޅަށް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެީވ ޖާގަިއގެ ދަތިކަާމއި މި އޮތް އެންމެކުެރެވން  ކުރާީނ ެއކަން އެކަން

ގެންދަނީ.  ތަން ފެންނަނީ. އެއަރޕޯޓުގެ ޮބޑު ސަރަހަްއދެއް ހިއްކަމުން އެ ކަންތައްތަެކއް ޙައްލުކުރަމުން ޑިވެލޮޕްކުރަމުންދާ

ވާހަކަތައް އޮުޅވާލަންެވގެްނ  ތަނަށް އަންނައިރުގައި މި އް މިބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަާކއި ކަންތައްތަ  އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ މިހާ

ތަނުގައި ެއކި ވައްތަުރގެ ޓެކްްސ  ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދައްކަން މި ވިޔަސް އެއީ ޙަޤީޤަތެއް ކަމަށް ބަޔަކު ދެއްކި

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުން، ށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނަގާއިުރގައި އިންކަމް ޓެކްްސގެ ވާހަކަ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ

މި  .ވެސް ނުދޭނެ ވޯޓެއް ރައްޔިތުންނޭ ތަނަށް ގެނެސްފިއްޔާ ވޯޓެއް ނުދޭނެ. އެކަކު ވެސް އެ ޓެކްސް ނަަގން މި އެކަކު

ވެސް ނުދޭނެ ވޯޓެއް. ައޅުގަނޑު ެވސް ޚުދު ނުދޭނެ  މީހުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން ދައްކާ ވާހަކަެއއް އެއީ. ެއކަކު

ައކަށް ވޯޓެްއ. ނުވެސް ދޭނަން ވޯޓެއް. ނުޖެހޭ ދޭކަށް ވެސް. އިންކަމް ޓެކްސް ގެންަނ ވާހަކަ މިތާ އެބަ ދައްކާ. މި އެ

ވެސް ދައްކާނީ. މާދަމާ ވެސް ރައީސް ޔާމީން ފޮނުއްވަަބލަ، މި ސަރުކާރު ފޮނުއްވަބަލަ  ހާންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ހަްއތަނުވާ ކަ

ނުދޭނެ ވޯޓެއް.  ެވސް . ެއކަކުތަނަށް. ދެކޮޅަށް ވާހަކަަދއްކާނީ ތަނަށް، ގާނޫނެއް މި އިންކަމް ޓެކްސް ަނގަން ބިލެްއ މި

ދުވަހަކު ުނވަދެއޭ.  ން އެންމެތާ އެތެެރއިން. ަބލަ! މި ތަނަށް ކޯރަމް ހަމަކޮށްލަފިލާ ރައްާކވާނެ މި ންޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ދާ މަންޒަރު  ން ދެން ހުންނަ މީހާ ވެސް ގޮަވއިގެން ބޭރަށްލާފައި މިތާ ދެ މީހުން މަދުވީމަ ވެސް ނިކުމެގެދޮރު ހުޅުވައި

ދައްކަނީ. މި މީހުންނަށް އާރާއި ބާރު  ފެންނަނީ. މިއީ މި މީހުންގެ ޒިންމާދާރުކަން ހުރިވަރު. މިވަރު ބައެއްގެ ވާހަކަ މި

ންގެ މަޖިލީހުގަިއ މިތާ ކިަތްއ ތާރު ވާަހކަދައްާކއިރު އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންތައްތައް ކުރާ ާވހަކަ، ޚުދުމުޚްލިބުނީމަ ކަ

. ިމއަދު މިތާ ތިބި ބޭތިއްބިއޭވަންދެްނ  ގަޑިއިރު ކޮށްެގން މިތާ ދެބަރުންތޯ މި ހުރިހާ ދޮރުތައް ތަޅުލަިއގެން، ހިސޯރު މެން
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ގޯނާެއއް  ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުން ތިބިއިރު 60، 50ވަަރކަށް މީހުންނޭ މި މީހުންގެ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ  11

މި މީހުން އައްސާފައި މިތާ ބައިތިއްބާނީ މި މީހުންގެ ނުލަފާކަމުން ވެސް.  ،ރަމޭ. އަޅުގަނޑުމެން ނުފަލާ ބަޔަކު ނަމަނުކު

އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން އެކަަހލަ ކަމެއް ނުކުރަމޭ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ ކުޑަކުޑަ ބާރެއް ލިބޭއިރަށް މި މީހުން ބާރުތައް 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ، ދަްއާކއިރުަގއިނީ. މީހުން ގާޫނނީ ވެރިކަމެްއގެ ވާހަކަ ދައްކަ ހަކަ މިބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ގޮތުެގ ވާ 

ޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. މިއަދު ކުރާ މަން ވެރިކަމެއް ސާީސގައި މިއަދު ގާނޫނީ ނޫނުއައީ ޤާދިޔަފެނިގެން

ޤާޟީ ގެންޮގސް ހަރުުކރީ ކޮންގާނޫނެްއގެ ދަށުންތޯ؟ هللا ޔާމީން ހައްޔަރުކުރީ ކޮން ގާނޫނެްއގެ ދަށުންތޯ؟ ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ގަޑިއިުރ  24ގެ ދަށުންތޯ؟ ޑރ. ޖަމީލް ގެންގޮސް ފަސް ފަހަރަށް ކުރީ ކޮން ގާނޫނެއްޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރު

ރުކޮށްފައި ހުރި ިދވެހި ދައުލަތުން ހައްޔަ ނަކުން، ކޮންތަނެއްގެ އަމުރުންތޯ؟ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައިގާނޫހައްޔަރުކުރީ ކޮން 

ކޮށްފައި އޮންނާނީ ގާނޫނުަގއިާވ ނަށް ޙުކުމްމީހުން ނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަުށން. އަދި އެންމެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނާކޮ

މީހުންނަށް އަންނަންޖެހޭ ޙުކުމް. ނަޝީދަށް ކުރި ޙުކުމަީކ ެއއީ އަލަށް ގެނައި ގާނޫނަކުންނެްއ ނޫން.  މަތީން އެ ގޮތުގެ 

 12 ؟2012އް. މީނަ މިކަން ކޮށްގެން އުޅެނީ؛ ނޫން. ވަނަ އަހަރު ހެދި ގާނޫނެ 90އެއީ  90/10ގާނޫނު.  މި 90/11

ވަަނ އަހަރުގެ ގާނޫނު. އެހެންވީމާ، އެ ގާނޫނުަގއި ބުނޭ މީހަކު  90ދަްއކަނީ  ގައި ކަމަށް ވަނީ މީނަ މިކަްނ ކުރީ. މި

ލުން. އެހެންވީމާ، މިއަދު ގާނޫނީ ކުރުން، ފޮރުވުން، ގެއްުލަވއިތައް ުކރަންޖެހޭ ގޮތް. ކިޑްނެޕުހައްޔަރުކޮށްފިްއޔާ ކަން

މި މީހުން ، ތުރުކުރަމުންވެރިކަމެްއ މިތާނގައި ހިްނގަމުން ދައުލަތަށް ލިބެން ހުރި ެއތައް ބަިއވަރު އާމްދަނީތަކެއް އި

ގެންނަ ކުރިއެރުންަތއް މިއަދު  ށް މިާރްއޖެއިން ބޭރުގައި ޮގވަމުންދާއިުރގައި ވެސް ިދވެހިރާއްެޖއަ ކުރަން ާރއްޖެާއއިބޮއިކޮޓު

ތުން ބެލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިީއ އަޅުގަނޑުމެން މިނަންވީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަން އަޚްލާޤީ ގޮ

 ށް މި ދަނީ ތަރައްޤީވަމުން. ދިވެހިރާއްޖެއަ މީހުން ކުރަންވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. ެއއަށްވުރެ ބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖެ މިމި 

މި ފެށޭ އަހަރު  ްއޔާ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީއެްއޗެްއ ދަންނަާވ ކަމަށް ެވއްޖެ އަންނަނީ ކުރިއެރުންަތއް ލިބެމުން. ބަޖެޓަށް

ަކންތައްތަކެްއ ެވގެންދާނޭ. މި ަބޖެޓުގައި އެބަހުރި، ނަރުދަމާ  މީދީ އަހަރަކަށޭ. މި ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން އާ ވެގެންދާނީ އުއް

ހުރި. މިހާރުވެސް ދޫކުރަމުންގެންދާ އެއްވެސް ސަްބސިީޑއަކަްށ އަސާސީ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަ ހުރި. ބައެބަހުރި. ބޯފެން އެ

ބަެއއް ތަންތަނަށް ދީފައި ހުރި ބަޖެޓުތަކުގެ  ،ބަެއއް މިނިސްޓްރީތަކަށް ގެންނާކަށެއް މިއަކު ެނތް. އާދެ،ބަދަލު

ސް މިނިސްޓަރު މަޝްވަރާދީފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފިނޭން ،ވެސްހުރި. އެހެންނަމަތަކަށް ބަދަލު ައއިްއސަ އެބައެމައުންޓު

މިާހރު ފޯރުކުރަމުންދާ އެްއވެސް  ދާުޅވެފަިއ އޮތީ ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަިއ،ލަފާދީފައި އޮތީ، ވަުޢދުވެފައި އޮތީ، ވި، އޮތީ

ން ފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ބަޖެޓުނުޖެހެއޭ. ދެން މި ބޭ ގެންނާނަމޭ. އެ ބަދަލު ގެންނާކަށްސަބްސިޑީައކަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ނު

ހަރު މިސްކިތެއް ނާޅާނެ. އަ މިދިޔަ އަހަރު މިސްކިތެްއ ރަށެއްަގއި އަަޅއިފިްއޔާ މި ކުޑަވީ ކީްއވެހޭ ައއިޓަމުތައް؟

ދާނެ.  އްޔާ ވެސް ދަށަށް. އެހެންވެްއޖެއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގައި ނޯންނާނެއެ އެަމއުންްޓ  އެހެންވެއްެޖއްޔާ

ލަން ދެއްކީމަ މިއީ ހައިރާންާވވަުރެގ ކަމެއް. މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމުން ވާަހކަ ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާ ގޭ ބަޔަކު މިމިވަރު ނޭނ
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މީހުން މި  މީހުން މިދިޔަ ތިން އަހަރު ކުރިހާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަްނވީ. އޭރުން ދެން މި މި ،ކުރަންވީ ކަމަކީ 

އްަކއި، މީހުން ކުރި ެއއްެވސް ކަމެްއގެ ވާހަކަ ނުދަ ށް. މިނގައިދާނެ ެގއަމީހުން ހި ދޮރަކުންނެއް ނުވަންނާނެ މިތާަކށް. އެ

ަތނުގައި ދެްއކީމަ އެ މަްއސަލަ  މީހަުކ ކުރި ކަމެްއގެ ވާހަކަ މި ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ދެ މި ސަރުކާރުން މި އައި

ބެލުމަށްފަހު އެ ކަންކަމަްށ  ކަންަކން ތަޙުޤީޤުކޮށްލަން ވެސް އަންަގންކެރުނު ހަމައެކަނި ވެރިޔަީކ ރައީސް ޔާމީނޭ. އެ

އެ ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވާ މީހުން ތިބީ މިއަދު ވެސް ޖަލުގައޭ. އެކަން ކުރާކަށް ނުކެރުނޭ އެއްވެސް  ،މަތުކުރެވޭ މީހުންތުހު

ދުެގ ނުކެރުނޭ. ނަޝީމައްސަލަިއގައި ވެސް ރައީްސ މައުމޫނަކަށް ވެސް އެކަން ކުރާކަށް ވެރިޔަކަށް. އެފް.ބީ.ައއި.ީޑގެ

ނުކެރުނޭ. ފިޔަަވއި ިއތުރު ކަމެއް ބަލާކަށްވެރިކަމުަގއި ހިނގާފައި ހުރި ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ެވސް ެއންމެ މައްސަލައެއް 

 ،މިހާރުވެސް އޭރުގެ އޮިޑޓް ރިޕޯޓުތައް ބަލައިލަބަލަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ތިލަފުށީގައި އޭރުަގއި ހުރި

ގަިއ. ެއއީ ހަމަެއކަނި މަްއސަލައެއް  ލި ކޮރަޕްޝަނުގެއި ކޮންމެވެސް ުދވަހަކަށް ޖަލަށްކު ދެ އަހަރާއެމް.ޑީައކަށް ހުރި ބޭފުޅަ

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުަގއި ހިނގި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތެެރއިން އެއީ ިހނގި އެންމެ ކުޑަ ކަންތައް އޭުރގައި. އޭުރގައި ހުރި އެންެމ 

ޕީ.ޖީން ފޮނުވަބަލަ ކޯޓަށް ކިހިނެއްޯތ  ނިކަން ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށްލާފައި  ކުޑަ ކަންތައް އެއީ. ދެން ހުރި ބޮޑެތި ކަންތައްަތއް

ބައިކޮށްފައި ެއއްބައި މީހުން މިައދު ތިބެންޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް  ވަނީ. އޭުރގެ ަވޒީރުންނަށް ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ

ހަކަތައް މިހެން ދައްކާއިރުަގއި މިއަށް މީހުން މިއަދު ނުކުމެ މި ވާ މި ، ްއޔާ ޖަލުގައި ިތބޭނީ. އެހެންވީމާއެކަން ކޮށްފި

ދު ްނވީ. މިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާރައްދެއް ނޫން ދޭންވީކީ. ިމައށް ކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮުތގެ ވާހަކަ ަދއްކަ

 ބެހޭ  ޤީޤަތެއް. މިައދު މި ބަޖެޓު ރެކަމެންޑޭޝަނުގެ ގޮުތގައި މި ބަޖެޓާރަނގަޅުެވގެންދާކަން ެއއީ ދުނިޔެ ގަބޫލުކުރާ ޙަ

ގޮތުން އެމް.އެމް.އޭގެ ަގވަރުަނރު ދީފައި އޮތް ލަފާގައި ބުނެަފއި އޮތީ މިއީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާ 

 ގޮތަށް ފާސްކޮށްލަމާ.  މި އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުހެްނވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ހު

 މޫސާމަނިކަށް. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އަމާޒުކޮށް ވާހަކަތަކެއް ދަްއކަމުންދާއިރުަގިއ  ،ދިމާކޮށް ޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ޕީއާޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ކަަހލަ ހައިސިއްޔަތެއް މިއަދު ައޅުގަނުޑގެ ކިބަިއަގއި ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓަށް  ރައްދުދިނުމުގެ އެްއވެސް

ގޮތް  ނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކުާރ ކަމެއް ބަޖެޓު އޮތްެގ ދާއިރާއިން ވެސް އަުޅގަނޑަްށ ޤާވާހަކަދެްއކުމަކީ އަޅުގަނޑު

ރާއްޖޭެގ  ،ްނގަމުންގެންދާ ގިަނ މަޝްރޫޢުތަކާއިދިވެިހ ސަރުކާރުން މިއަދު ހުޅުާމލޭގައި ހި ،ބަލައިލުމަކީ. ެއގޮތުން
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ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާައށް އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުްނ  ،ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ ކަންތައްަތއް އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ. އެހެންވުމުން

ުނވާނެ އިރާ ތަރައްޤީދާ، ދަްއކައިޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލައިގެން ެއއްެވސް ވާހަކަެއއް  ،ކަމަށް ބުނެ އެކަމަކީ ގޯްސކޮށް ހިނގާ ކަމެއް 

އަުޅގަނޑު އެ ވާހަކަެއއް ، ަޟމީރު ތަނެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ  ގޮތަކަށް އެްއވެސް ވާހަަކއެްއ ބުނުމަކަށް އަުޅގަނޑުގެ 

ައޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށްެދއްވާީތވެ.  ،ނުދައްކާނަން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ސަރުކާރަށް އައްަސރިބަހާއި ސާބަހޭ

. އަދި ހުޅުލެ ހިމެނޭ ޖޭަގއި މިއަދު ހިނގަމުންދާ އެންމެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދަނީ ހުޅުމާލޭގައިދިވެހިރާއް

ލަްނ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާ ލަން. އެހެންނަމަވެްސ،ގަނޑު އެކަމަށް ުޝކުރު ދަންނަވާައޅު ، ސަރަހައްދުަގއި. އެހެންވީމާ

ނުލިބިގެން އުޅޭ ކަމެއް އެަބއޮތް. ސަރުކާރުން ވަރަށް ބާރު ބުސަރުކާަރށް ސިޓީ ލިޔެގެން ޖަވާއެބައޮތް ވާހަަކެއއް. 

ެވސް އެންެމ  ދަނީ މާލޭގައި ޕާކުަތއް ހަދަމުން. ަޒމާންވީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިންގެ ާޕކު ސްޕީޑެްއގައި ިމއަދު މި

ސަިއކަލަކީ ދިިރއުޅޭ ، ިލޔެފިން ައޅުގަނޑުގުިޅގެން  ބަދަލުކޮށްަލއްަވއިފި. މިކަމާ ފަހުން އެދިޔަ ގޮތަްށ ސަިއކަުލ ޕާކަކަށް

އެްއޗަކަށް ނުވާީތވެ ައޅުގަނުޑމެންގެ މަސްވެރިންގެ ޕާކު ިމޮގތަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށްފަހު ސައިކަލުތަކެއް ޕާުކކުރީމަ ވަރަށް 

، މީހުން ނުކުމެލައި ަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެދެރަކަމެކޭ. އެހެން ނަހައްދަާވށޭ. މިއީ މަސްވެރިންގެ ޕާުކެގ ގޮތު

ދިމާލުން  ނުލިބޭ. ދެން އޮތީ ކުޑަހެންވޭރާއެހެންނަމަވެސް، އަދި ޭއގެ ޖަވާބެއް  ފިނިކޮށްލަން އޮތް ތަނެކޭ.ވައި

އްދު. އެތަން ވެްސ ހަމަ އަނެްއކާ ިއ ުކޑަކުިދން ނުކުމެ އުޅޭ ސަރަހަހެންވޭރުކޮުޅގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުސްުކޅިވެރިންނާ

ާލ އިން އުކާލާ ވެލި ައޅައިފި. ެއއީ ާބވެފައި ހުރި ސައިކަާލއި، ކާރާިއ، ލޮރީާއއި، ގޭގެ ޕާކަކަށް ސަރުކާރުން ބަދަލުކުަރއްަވއި

ގުޅިގެން ސިޓީެއއް ފޮނުވަިއގެން ވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ.  ކެްއގެ ގޮތުަގއި ެވއްޖެ. މިކަމާޕާކަކަށް. މިވެސް ވަރަށް ރީތި ޕާ

ވިއްޔާ ދެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުގެ  ށް ވަނީމިއީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަުކގެ ތެރެއިން ފެންނަ ކަމެއް ަކމަ

ގޮތަށް ވާހަަކދެއްކީމަ ވާނެ ގޮތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސަތަށް ވާހަކަެދއްީކމަ ވީހެން އަޅުގަނޑަށް ވާނީ.  ސިޔާސަތު އޮތް

 ،ދަށަށް ގޮސްލޭޝަން ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އިންފް ށް ނެތިން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު މިއަދު އެ ޮގޅިއަްށ އަރާކަ

އެީއ ަވކި ސަރުކާަރުކން ކުރި ކަމަކުން ނޫން. އެީއ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ  .ޕީ މަްއޗަށް ޖެހިފަިއ ވަނީކީއަދި ޖީ.ޑީ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ،އެީކގައި  ާޚއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ޝުކުުރެވރިކަމާ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ުކރި ކަމެއް.

 ގަނޑުމެން ަތޢާރަފްކުރި ޓެކްްސގެ ނިޒާުމގެ ސަބަބުން ނުސީދާކޮށް ނެގެމުްނދިޔަ އެަތއް ފަިއސާެއއް ސީދާ ސަރުކާރުން ައޅު

ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ޕީ ސަރުކާރުގެ ތެޭރގައި. އެކަމާގޮތުަގއި ސަރުކާރަށް ެނގޭނެ ޮގތް ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ އެމް.ޑީ.

ިރއެރުމެއް ލިިބެގންދިޔަ. މިއަދު ކޮންމެ މީހަުކ ކިތަންމެ ބޮޑަށް އެ ވާހަކަ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަވރަށް ބޮޑު ކު މި

ތުތަުކގެ ތެރެއަށް މި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދެްއކިޔަސް ަޙޤީޤަތަކީ އެއީ ސަުރކާރުން މި މަޖިލީހަށް ގެނައި މި ދެންނެވި ސިޔާސަ

ތީޖާއަކަްށ ވެގެންދިަޔއީ އިންފްލޭޝަން އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ކުެރއްިވ މަސައްކަުތގެ ނަ މަޖިލީހުގެ

އަދި ޖީ.ޑީ.ޕީ ވަރުގަަދެވގެންދިއުން. އާދެ، ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް ތަޢާރަފްކުރީ.  ށްދިއުމާއި،ދަށަ

. ލިބިގެން ައއި އެީކގައި އޭުރގައި އެމް.ޑީ.ީޕއަކަށް މި މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިްއޔަތެއް ނެތްތަޢާރަފްކުރުމަށްފަހުގައި އެއާ  އަދި
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ނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން މެން އަލަށް މި އުފެިދގެންދިަޔ ޤާކުރިއެރުމުެގ ތެރޭަގއި އޭރު ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑު 

ވަރަށް ގިނަ ުމއައްަސސާތަެކްއ ހެދިގެންދިޔަ. މި މުއަްއސަާސތަކަށް ދައުލަތުގެ މާިލއްާޔއިްނ ފައިސާ ދިނުމުގަިއ މުސާރަ 

ންނަވާނެ ކަންތައްަތްއ ރުަގއި ޑީ.އާރު.ޕީަގއި ތިއްެބވި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަކަނޑައެޅުުމގައި އޭ

އޭރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަްށ  ގެންދިަޔއީ ކުރަމުންގެންދިޔައީ ޙަޤީޤަތާ ެއއްގޮަތކަށް ނޫން. މުސާރަތަކާ އެްއޗެހި ބޮޑުކުރަމުން

. އަޅުގަނުޑ ިރވައިްސކުރަންޖެހިފަ އޮތީ އޭތި ހަދަމުންދިޔައީ. މިއަދު މި އެްއޗެހި ނޭވައިނުލެޭވވަުރގެ ބޮޑެތި މުސާރަތަކާ

ވަރަށް ޝުކުރުވެިރވަން ރަީއސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަދަލުކުރައްަވއި އެ ކަންކަން ކުރަްއވާތީ. އޭރުަގިއ 

އަނެްއ  ،ބަަޔކު ެއއްހުން ފިޔާތޮށި ެވސް ވީ މީ ޑީ.އާރު.ީޕގައި ިތއްބެވި މީހުން މިއަދު އެ ކަންކަން ކުރެްއވުމަށްފަހުގައި އެ

ރީނދޫ ހުމަށް . ބަަޔކު ރީނދޫވެފަ . ެއއްތިބީ މުޅިން އެހެން ގޮެތއް ވެފަ ބަޔަކު ލޮނުމެދު ތޮއްޓަށް ބަދަުލވެގެން މިހާރު އެ

ނެތް. ޙަޤީޤަތަކީ  އެ ވާހަކަތަކެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދެއްކޭކަެށއް ،ވެފައި ތިިބ މީހުން. އެހެންވީމާބަދަލުވެފައި އެހެން

ގެ ފަނޑިޔާރުެގއާިއ، ދައުލަތު ިވޔަސް، މިދެންނެވި ގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ގޮަތަކށް ވާހަކަދެްއކި ކަުމގައި

، ސަޭތކަ ގުނަ މުސާރަަތއް ހުރި އަދަދުގެ ގައި ާއއްުމކޮށް އޭރު  ނޑަެއޅިގެންދިަޔއީމުއައްސަސާަތކާއި މުސާރަަތްއ ކަ

ަތ ުގަނއ ސަރވިްސގެ  ފަިއސާ ދެމުންދިޔައީ. ސިވިލް ގެންދިަޔއީ. ުނކުރާ މަސަްއަކތާ އެްއވަރަށްވެަަށް ބޮުޑޔުދިއަސއ 

ވަރަށް.  ނާޔަތްތަާކއި މުސާރަތައް ބޮޑުކޮްށގެންދިޔައީ ސަރުކާރަށް ނޭވާނުލެވޭރައަށް ވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް އިމުސާ

އިދިކޮޅު  މިއަދު އަދި، ިވޔަސް ދިޔާކަމުން ކަމަށްނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިޔައީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުގެ ހިްނގުމުގެ ދޯ

ގެން ފޮްސ ހިފަހައްޓައިނުލެވި  ުޅގަނޑުނެންނަށް ފައިނުވަތަ ެއއްކޮުޅ މެންބަރުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވާހަކަެދއްކިަޔސް އަ

ކުން ވެްސ ބަޔަކަށް ދައުލަުތގެ ވެިރކަން އޮތުމަކީ ެއއީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަ ކިސަރުކާރު ތިރިެވގެންދިޔައީ. އާދެ، ވަ 

ަމލުކުރަމުން މި ގެންދަނީ. މެދަށް ހުއްޓިފައި ހުރި މީހެއްގެ . އަުޅގަނޑު މިއަދު އެކަން ތަޙައްދުއްތުރާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ކޮންމެެވސް ވަރަކަްށ  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަިއދާނުގައި މި . އަުޅގަނަޑކީ ެވސްލާނަންސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިހައި

ކައި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ންނަށް ޓަށް މި ފެނުނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުއި ހުރި މީހެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަމަސައްކަތްކުެރވިފަ

ާރއްޖޭެގ ސަރުކާރުން ދިމާނުވާކަން. މިއަދުގެ  އްކުމަށްފަހުގައި ަބހާއި ޢަމަލާޅު ވާހަކަަތކެއް ިސޔާީސ ގޮތުން ދެރަނގަ

ވިްއާޔ  ކަމަށް ވަނީ އްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދވާނެ ކަމެއްވެހިރާންދާ ޮކންމެ މަސައްކަތަކީ ދިތަރައްޤީއަށް ކުރަމުންގެ

ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވެން އޮތް ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން ކޮށްދިނުމަށްފަހުގައި  އަޅުގަނޑުގެ ބުއްދި ގަބޫުލކުަރނީ އެކަމަކީ

 އިންފްލޭޝަން ދަށަށް  ،ޑަިއގަްނނަވާނެގިވަ ނަ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ެވެގންދާންވެއްޖެ. އެނދެވަމުޅިން ސޮޔާސީ ތަޅާފޮޅުމަކީ 

ޑެފިސިްޓ  ން ވަގުތަށް ބަޖެޓަށްގޮތެްއވިޔަސް އެއީ ަވގުތުއުމާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ބޮޑުެވގެންދިއުމަކީ އެއީ ކޮންމެ ދި

ްނ އަދި އެހެ ،ކުރެވޭ އެްއޗަކީ ރަީއސް ާޔމީނަށް ވެސްލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި އިްނވެްސޓުވިޔަސް ކެޕިޓަ ދެއްކިކަުމގައި

ސަުރކާރެްއގެ ، އެހެންވީމާއިގެން ނުެއއް ެދވޭނެ. އެްއޗެހި ހިފަ ރައީސަކު ވަަޑިއގަތަސް ކޮނުޑޖަހައިގެން ތި އޮތް ބްރިޖާ

އީ ިއންވެސްޓުކުރާ އެްއެޗއް އެ ގޮުތަގއި ސަރުކާރުން  ްއޔާ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންުޓގެސަތު ރަނަގޅަށް އޮތި ސިޔާ
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އިްނވެސްޓްމަންޓެްއ. އެައށް ފާޑުކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. އެއީ ވިޔަފާރި ނުދަންނަ މީހުން. ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުެރވިަފއިވާ 

މެން ހަމަ އެއްެޗއް ނީ. ތިމަންނާނަށްތޯ ވިޔަފާރި އެނިގގެން މި އުޅެކިތައް މީހުންސިޔާސީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ުއޅޭ 

ދިމާލަށް ވެްސ  ހިލާއިރުގައި ކޮމްމެ ސަރކާރަކާޑުމެން ޖެެރއަށް އަުޅގަނއޮތީމަ ކިޔައިަނގަނީ. ދެން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ ތެ

އަހަރުގެ ވެރިކަން ިނމިގެންދިޔައިުރގަިއ ޝިޕިންގ ކުންފުނި ވިްއކާލެިވގެންދިަޔ  30ބައިވަރު ެއއްޗެހި ކިޔާ. އާދެ، 

ހުރިހާ ވާހަކަތައް ވާހަކަާއއި، އެފް.ޕީ.ައއި.ީޑގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަަކއާިއ، ެއއަރމޯލްޑިވްސް ވިްއކާލި ވާަހކަާއއި، މި 

ގެ އެމްޑީޕީ ވެރިކަން އަިއސްގެން ރައީސް ނަޝީދު އެކަންކަން ބަލާނެ 2008އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ދެއްކީ ޙަޤީޤަތުގައި 

ކަމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކަންަކން ނުބެލި. އެހެންވީމާ، އެަކން ބޮޑު ވާހަކަައކަށް ެވގެންިދޔައީ. އެ ސަރުކާރުން ކުިރ 

. ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރީތިކޮށް އޮތް ސަރުކާރެްއގެ ގޮުތަގއި ދެން ައއި ސަރުކާރުން ބަލަިއގަތީ. އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް

މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮަލރު މަހެއްގެ މަްއޗަށް ނުވަތަ  80އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރާ ިދމާލަށް ވާހަކަދައްކަމުްނގެންދިަޔއީ 

ޖީ.އެމް.އާރަށް ވިްއކާލި ކަމަށް. އަދި ިވއްކާިލއިރުަގއި ިދވެހި  އަހަރެްއގެ މަްއޗަށް ލިބިލިބި ފައިދާ އޮތް އެއަރޕޯެޓއް

ރައްޔިތުން ރަހުނުކޮށްފައި ައުޅގަނޑުމެންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގޭ ގޮތަށް، އަުޅގަނޑުމެންެގ ބޮލުން ފައިސާ ނެގޭ ގޮތަްށ 

ންގެންިދޔަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރަގއި. ވިްއކާލުމަށްފަހުގައި އެކަުމގެ ޮކރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުަގއި އަުޅވަމު

ހަމައެއާެއކީަގއި ފެން ކުންފުނި ވިްއކާލައި، ކޭބަލް އެންޑް ަވޔަލެސްއަކީ އިނގިޭރސި ދައުަލތުގެ ބާރުގެ ދަށުަގއި އޮންނަ 

ރިޓީ ހިއްާސ ކުންފުންޏަކަށް ވާީތވެ ކޭބަލް ެއންޑް ަވޔަލެސްއަށް ފައިދާ ީދެގން، ފައިދާކުރުމަށް ަޓކައި ދިރާގުަގއި އޮތް މެޖޯ

ވިްއކާލަދިނީ ކޮރަޕްޝަނަށް ަފހިވާ ގޮތަްށ ކަމަށް ބުނެ، ެއ ވާހަކަ ެދއްކުނު. އަދި ހަމަެއާއއެީކގަިއ ެއކަން ެވގެން ވެސް 

ދިޔައީ ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަލަަހއްޓަިއގެން ހުއްޓާ. ކޭބަލް އެްނޑް ވަޔަލެންްސއިން ަވގުތުން ބަހުރެއިންގެ ކުންފުންޏަކަށް 

ކާލުމަށްފަހުގަިއ އެ މީހުން ެއއިން ފައިދާ ނަގައިފި. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދިރާގުަގއި އޮތް ައޅުގަނޑުމެންެގ އެ ހިއްސާ ިވއް

މައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް މިތާނގައި ސިޔާީސ  3މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ނެތިގެންދިަޔއީ. ފެން ކުންފުނި ވިްއކާލީ. މި 

ާޚްއޞަކޮށް އަުޅގަނާޑ ދިމާލަށް ތިލަފުށީގެ ވާހަަކ ވެްސ މީހުން ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަަކތައް ދައްކަމުްނގެންދިޔަ. 

ގޮވަމުްނގެންދިޔަ. ދެންމެވެްސ ކުޑަުކޑަކޮށް އެ ވާހަކަ އަުތވެއްޖެހެން އަުޅގަނޑަށް ހީަވނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއިްނ 

ހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެްއވެސް ކަމެއް ޖެހިގެން ައިއ ސަރުކާރަކުން ބަލައި ތަޙްޤީޤުކުރި ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، ދިވެ

ދެކެނީ އަުޅގަނޑުމެން ސިާޔސީ ގޮތުން މިތާ ދަްއކާ ވާހަކައަީކ މި ދައުލަތުެގ ފައިާސާއއި ލާރީގެ ވާހަކަ މި ަދއްކަީނ 

އަޅުގަނޑުމެން ޖޯކަކަށް ދައްާކ ވާހަކައެއް ކަމަށް. ދަންނަަވންތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބިއިރު، މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ 

ޫޔއެސް ޑޮލަރު މީހެއްެގ އަތުން ަނގާ  25ރޭަގއި މި މަިޖލީހުގެ ިއއްޔެ ވަރަށް ބާރުލާަފއި ގޮވަމުންދިޔަ ރައްޔިތުންެގ ތެ

ޑޮލަރު ނެގިްއޔާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކާަބފައިން ކޮނޑަށް ގޯނިލަިއގެން ެގނެސްގެން ހެދި އެއަރޕޯޓެއް.  25ވާހަކަ. ކީއްޯތވާނީ 

މިލިޔަން ޑޮލަރު ދަރަންޏަށް ނަގައިގެން އެކަން  800އުލަތުން، ސަރުކާރުން މިއަދު އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުުރމަށް ޓަކައި ދަ

ޑޮލަރު ދިނުމަކީ ައޅުގަނަޑަކށް އެްއވެސް ަމއްސަލަެއއް  25ކުރާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ުފރާ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން 
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އި. އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ީޑ.ޕީ ނޫން. ހަމަ ދޭންވީ އެ ލާރި. ދޭންވީ އަވަހަށް އެ ދަރަނި އަދާކޮށް ނިންމުމަށް ޓަކަ

ސަރުކާރުަގއި ޖީ.އެމް.އާރް ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް އެ ލާރި ދޭންެވެގން މިތަނުގައި ވަކާލާުތކުރިން ައޅުގަނޑު. އޭރު ީކއްެވގެންތޯ 

 އެ ވާހަކަ ެއގޮތަށް ނުދެއްކުނީ؟ އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކާކުތޯ ބަލަނީ؟ ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން

އަހަރުދުވަސް ތެރޭަގއި މިތާ ތިބި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރައްވާ އެންމެންަނށް އެނގޭނެ. ސްރީލަންކަން 

އެއަރަލއިންސަށާއި އަދި އެިމރޭޓްސް ެއއަރލައިނަާށއި ދެްނ ހުރި ެއއަރލައިންތަކަށް ްސރީލަންކާއާ ހަމައަށް ދަތުރެއް 

މިއަދު އެކަމަކު ބައްލަވާ. މެގަ މޯލްޑިްވސް ފަރާތުން ކުރި އިޢުލާނަކާ ޫޔއެސް ޑޮލަުރ ނަގަމުންގެންދިޔަ.  500ކޮށްލަން 

ޑޮލަރަށް އެ އޮީތ  130ގުިޅގެން، ހަމަ ތެލުގެ އަގު ެވސް އެްއވަރަކަށް، އެހެން ހަރަދުތައް ވެސް ެއއްވަަރކަށް ހުއްޓާ 

ން ުކަޑވެގެން ިމއަދު ެއއްވެްސ މީހަކު ޓިކެޓުގެ ައގު ެވއްޓިފަ. އަޅުަގނޑު މިތަނުގެ އެ ވާހަކަދެްއީކމަ އަޅުގަނޑުގެ ބުރަދަ

އެކަމާ އަަޅއިނުލި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް މައްސަަލއެއް ޫނން އެއީކީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެައރޕޯޓް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

. އަޅުގަނުޑ ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭނެ 25ޓަކައި ސަުރކާރުން ކުރާ ތަަރްއޤީއަށް ސަޕޯޓްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރަކު 

އެއަށް ވޯޓުދޭނަން ހަމަޔަޤީނުން ވެސް. އަުޅގަނޑު ގޮވާލަްނ، އެވަުރގެ ދަތިކަމެއް ސަުރާކރު ބޮލުގައި އެޅުމަށް ޓަަކއި 

އެކަން ނުކުރަހަރޭ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭން މިއަދު ބޭރަށް ދާ މީހުން، އެފޯޑްކުރެވޭ މީހުން ބޭރަށް ދަނީ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ 

ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ ދެން ގޮސް ފައިބާފައި ދެން ކަނޑާ ޓިކެޓާއި، ދެން  25އެ މީހުންނަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ފޯންކޯލަށް ކިތައް ސަތޭކަ ޑޮލަރުތޯ އަުޅގަނޑުމެން ދޭންޖެހެނީ. އެ ވާހަކަ ރަނގަުޅވާނީ ނުދެްއކިްއާޔ 

ތެޭރގައި ވާހަކަދަްއކަނީ މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބަަވއިގެން ވަރަށް ބޮޑެިތ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ސިޔާސީ ބޮޑެތި ވާހަކަަތއް ހަިއބަތު ބޮޑުކޮށް ނިކުމެ ދަްއކާއިުރ، ތިމާމެންގެ ހާލަތު އެބަ ބަަލންޖެހޭ. ދެން އޮތީ، އަުޅގަނުޑ 

އަޅުގަނޑަށް މިހުރެވެނީ ކޮން ފަރާތެއްގައި  ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ވިޔަސް، އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނގެ

ކަމެއް. ކޮންމެގޮެތްއވިޔަސް ޮކންމެވެސް ެއއް ފަރާތެްއގައި މި ހުންނަނީ ދެން. ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިްނ، 

ޑީަގއި ކަންަތއްތައް މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު ވާހަަކއަކީ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރު ބަދަލުެވެގންދިޔަ ބޮ

ހިނގައިދިޔަ ގޮތް. ޭއގެ ފަހުން މިއަދު މި ދައްާކ ވާަހކަައކީ، ަރއީސް ޔާމީން ރާއްޖޭެގ ރަށްތައް ވިްއކާ ވާހަކަާއިއ، 

ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު ދަރުަވިއލާ ވާހަކަާއއި، މި ކަންކަްނ ކުރާއިރުަގއި މި ރާއްޖޭަގިއ ހިނގަމުންދާ ތަރައްޤީތައް 

ލަން އެބަޖެހޭ. އަނދިރިވެގެން ތިބެގެން ކަމަކުނުދާނެ. އަޅުގަނޑު ކުރިން މި ދެންނެވި ދެ މައްސަލަ؛ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

އެފް.ޕީ.ައއި.ޑީ.ގެ މައްސަލަާއިއ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ހިނގައިދިޔަ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އެްއވެސް ތަޙްޤީޤެއް ކުެރވި، 

ވައި ެއްއވެސް ކަމެއް ފެންނަން ނެތް ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، ސިޔާސީ މަސްދުވަހަށް ޖަލަށް ލީ މީހަކު ފިޔަ 2އެ ވިދާުޅވި 

މީހުންނަށް ޖޯކަކަށް ވެގެން މި ދަނީ. އެއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ޖޯކެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެމް.ީޑ.ޕީެގ 

އަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ ސަރުކާރު ަވއްޓާލުމަށްފަހު ދެން އައި ސަރުކާުރގައި ޓޫިރަޒމް މިނިސްޓަރު ވެސް، އަދި މި

ފެނޭ އޭރުގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ވެސް، އޭުރގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވެސް، އޭުރގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ވެސް މިއަދު 
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ތިބީ ރީނދޫ ކުލައިގެ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ބޮކްސާއަށް ދަންެދކަށް ލަިއގެން ތިބީ. އެހެންވީާމ، އޭރުަގއި ިދވެހި ސިފައިން 

ންގހަދަން އޮތް ގިރިުފށި ވިްއކާލަިއ، ެއއާ ޖެހިގެން އޮތް ރާާޅއަޅާފުށި ިވއްކާަލއި، މާލޭގެ ރައްޔިތުން ދަތުރުދާްނ ޓްރެއިނި

އޮތް ކުޑަބަޮޑސް ިވއްކާލަިއ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް އޭގެން ފައިސާތަެކއް ނަގައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށްފަހުގައި ދެން 

މަ ުކއްލިއަކަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ފެނުނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚިޔާނާުތގެ ވާަހކަ. މި ސަރުކާރަށް ބަދަލުެވގެން ައއި

އެކަމަުކ، މިއަދު އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރް.ސީގެ ނަންބޯޑް ބަދަލުކޮށްެގން މިތިބީ ކޮންބައެއްތޯ؟ އަުޅަގނޑުމެން. އެއީ އެމް.ޫޔ.ޯއއަށް 

ެވސް ފޮހެވުނީ. ދެން މިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ ވާހަކަ ނުވަތަ  އޭތި ބަދަލުވީ. އެހެންވީމާ، ެއ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަ

އެހެން މީހެއްގެ ވާހަކަ މިތާ ދެއްކުމުގެ މާނަައކީ ކޮބައިތޯ؟ ައޅުގަނޑުމެން ކީކޭތޯ ިކޔަންވީ މިކަމާ ގުޅިގެން. މިއީ ދިވެހި 

މް ދީނުގަިއ، އަދި އަޅުގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީަގއި ހިނަގއި ކަންތައްަތއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ މާތްެވގެންވާ އިސްލާ

އަމިއްލަ އުސޫލުތަާކއި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ުއސޫލުތަަކކީ ެވސް މީހަކު ވަްއކަމެއް ކޮށް، ޚިޔާނާެތއް ކޮށް ކަެމއް 

ވެއްެޖއްޔާ އެ މީހާާއ ދޭތެރޭަގއި އިންސާުފގެ ަމގުން ެއކަްނ ބެލުން. އެހެނެއް ނޫން. ރަީއސް ޔާމީނާ ދޭތެރޭަގއި ޒާތީ 

މެއް އޮތީމަ އެ މީހާ ކިހިލިޖަހާލައިގެން ގެނެސް އޭނަ ކުިރ ހުރިހާ ވައްކަމެއް ހުރިހާ ަކމެއް ގޯްސކޮށް، ރަނަގޅުކޮްށ ކަ

އޭނަ ފޮހެލީ ރީތިކޮށް. ސިާޔީސ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާުތވީމަ ަކލެއޭ ަވގަީކ. ެއއީީކ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ އުސޫެލއް ނޫން 

ރެވޭތީ ކަންނޭނގެ ައޅުގަނޑު މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުއްޓި ހުންނަން މި ޖެހެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ަގބޫލުނުކު

އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުތީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ޚިދުމަތްކުރަން. ެއއީ ަވކި މީހަކަްށ 

ނާޒިމާިއ، އޭރުެގ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު  ޚިދުމަތްކުރާކަށް ނޫން. މިދެންނެވީ ފާޅުަގއި. އޭރުެގ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޖަމީލާއި،

ރިޔާޟާ، މި މީސްމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މި ރާއްޖޭެގ هللا އަދީބާ، ދެން އޭުރގެ ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދު

މިދެންނެވި ތަންތަން، ފަޅުތަކާ އެއްޗެހި ވިްއކައި ހުރިހާ ަކމެއް ކޮށް ލާރި ނެގީ. އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުަގއި 

ކަމެއް ނޫން. ރައީސް ަވޙީދުގެ ވެރިކަުމގައި ހިނގާަފއި އޮތް ކަމެއް. ެއކަންކަން ކުރި މީހުން ފޮހެސާފުކުރުމަށްފަހުގަިއ  ހިނގި

މިހާރު އެތިބީ މަތާރަންފިލާމަތީގައި އެ މީހުން ބައިތިއްބާފައި އޮފްކޮށްފައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަބޫލުކުރެވޭ ވާހަަކެއއް. 

އެނެގން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭ ކޮންމެ މީހަކު ބަނދަރެއް، ފަެޅއް، އަނެްއކަްއެޗްއ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން 

ނުހެދިގެން މި ވާހަކަދައްކަނީ. ދައުލަތުގެ ލާރީގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މި ތަނަށް ކަރަށް ނާރުނަގައި ހުރިހާ ވާހަކަެއްއ 

ުޅގަނޑުމެންނަށް ކީދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ދެކެވިދާނެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކޮންމެ އެއްެޗއް ވެސް އަ

މިއަދު ވެސް ސަުރކާރުން ކުަރންވީ ކަމަީކ، ސަރުކާރުން މި ަތނުގައި ތިބި ކިތައް މެންބަރުްނނަށްތޯ އެނިގވަަޑއިގަންަނވަނީ 

ބުަގއި މި އުޅެނީކީ. ޙަޤީޤަތަކީ، މިއަދު އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ގޮސްގެެނއް ނޫން ރާއްޖޭގެ ޑޮލަރުގެ ކަންތައް މި ހިސާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޑޮލަރު ލިބޭ މީހުން ނެރެ ބްލެކް މާކެޓަށް ވިއްކަނީ. އެ ވިްއކަން ބޭނުން މި ކުރަނީ ހަމަ ސީދާ 

ބަނގްލަދޭޝްގެ ަރއްޔިތުން ޭބނުންކޮށްގެން ެއކަން ކުރަނީ. ިމކަން ސަރުކާރަކަށް ވެސް ނުޯހދޭ. އެއީ ސަރުކާުރގެ ތެރޭަގއި 

ންކަމަށް ާވގިވެިރވާ ބަަޔކު ޭއގެތެރޭަގއި ތިބޭތީ ެއކަްނ ނުކުރެވެނީ. އެހެންނޫނިްއޔާ މި ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޑޮލަރު މި ކަ



15 

 

. އެކަމަުކ، 15.42އެމް.އެމް.ޭއެއއް އެބަހުރޭ. ބޭްނކުތައް އެބަހުރޭ. ީކއްެވގެންތޯ މި އަުގ؛ ޑޮލަުރގެ އަސްލު މޫނުމަތީ އަަގކީ 

ލާފަ. އޮތީ ކިއުދަމައި . އެރުފިޔާ އަށް ވެސް ޑޮލަރު ލިެބއޭ 18 ބުނަނީ ނޑުމެން މިބޮޑުކޮށް އަުޅގަ މިތާނގައި ފާޅު

ާޚއްޞަކޮށް މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ،އެކަމަކު އިނގޭޯތ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރެއިން 

އަށް ރުފިޔާ  30ފަިއގެްނ ބަންގާޅީން ތޯ އެނގެނީ މި މާލޭގަިއ ކިތައް ގެ ުކއްޔަށް ހިމެންބަރުންނަށް ކިތައް މީހުންނަށް

ޑި ިވްއކަިއގެން ކިަތއް ިވޔަފާރި މިތާ އެބަ ހިނގާތޯ. މިއީ ރާއްޭޖގެ ނއަށް ގޮދަރުފިޔާ 30ުދާވަލަކށ  ، އެނދު ިވއްަކއިގެން 

އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ދެްނ ސަރުކާރުން މި ގެންނަނީ  މިކަންކަން ބެލުމަށް؛ރައްޔިތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންަކން. 

ރިއްާޔައށް އެކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނާވތީ އެކަން ކުރަނީ. ސަބްސިޑީ ބަދަލު. ސަރުކާރަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫސިޑީތަކަށް ސަބް

ން ތިބޭ މީހުން މި މި ދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންނަށް. ދިނީމަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގެދޮރު ކުއްަޔށް ހިފައިގެ

އެ މީހުން ސަބްސިީޑެގ ލާރީގައި ކަރަންޓު ވެސް  ،ތުންނަށް މި ތަންތަން ދީފައިލަދޭޝްެގ ަރއްޔިދެންނެވި ބަނގް

ކަންކަްނ  ބޭނުންކުރަނީ. ފެން ވެސް ބޭނުންކުރަނީ. ކޮންމެ މީހަކު ހަނޑޫ ކިލޯެއއް ެވސް މީގެން ކަީނ. އެހެންވީމާ، މި

އެންފޯސްކުާރ އެނޫން ގޮެތއް ނެތް. އެއީ ލޯ  .ކުރުންމިއަދު އޮތީ މި ކަންކަން ބަންދު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަަކއި ސަުރކާރަށް

 1ރިއްޔާއަށް އެކަމުަގއި އެހީތެރިކަެމއް ނުޭވ. ފިލައިގެްނއުޅޭ ބަްނގާޅީންެގ ތަކުން ސަރުކާރުން ރަީއސުލްޖުމްހޫފަރާތް

ލް މީޑިއަްމގެ ައޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ ސްމޯ ގެ އަތްމަތީަގއި ާރއްޖޭގެ ސްމޯލް؛ުއޅޭ. އެ މީހުންލައްކަެއއްހާ މީހުން މިތާ އެބަ 

. އެހެންވީމާ، މިކަން މި ހިނގަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންެގ އި ވިޔަފާީރގެ ބޮޑުބައި އޮތީ އެ މީހުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގަ

ފަހަރުގެ  ގެންދާ ކަންތަކުގެ ތެރޭަގއި މިތަނުގައި މި ވާހަކަދައްކަނީ، ސަރުކާުރން މިހާރު ހިންގަމުން ތެރޭ ބައެއް މީހުން މި 

ގޮތް ުކޑަކޮްށ  މީހުންނަށް ކަންކަން ކުރެވޭ ިއ،ސަންދައިން ބަެއްއ ކެނޑިއްޖޭ. ތަންތަނުަގއި ދަްއކާ ވާހަަކއާގައި އާބަޖެޓު

ލޭޓަރު ލީމަ އެނގޭނެ. އާސަންަދއިން ބައެއް އުނިކުރަން ސަރުާކރަށް ޖެހުނު ސަބަބު ހިސާބުކޮށް އަމިއްލައަށް ކަލްިކއުބަލައި

ގެންދިޔައީ ހިތުގެ ބަލިތަުކެގ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުން އާސަންދައަށް ެއންމެ ހިފައިގެން އިނީމަ އެނގޭނީ.  ރާއްޖޭގައި

މައްސަލަިއގައި ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެންނަށް އެނުގނު. ކެންސަރުގެ ބަލިތަކާއި ހިތުގެ ބަލިތަކަށް. އޭގެތެެރއިން 

ަވކި  ،ލްގައި އުފެދުނު ވަކި ބަެއްއގެ ސަބަބުންހޮސްޕިޓަ ،އެްޗގައި އުފެުދނު.ޖީއެމް.ހިތުގެ ބަލިތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު އައި

ވެއްެޖއްޔާ އެ މީހުން ބޭރަށް ގޮސް އެ މީހުންނަށް އެއިްނ އެހީވެއްޖެ. އެހެން  500ގެ ސަބަބުން ދޭ ސެންޓަރެއްޚިދުމަތް

މި ރާއްޖޭެގ ދެން މިހާރު ސަރުކާރަށް އަމިއްލައަށް ގެންދިޔަ ހޭދަ އެ މީހުންނަށް ކުރަމުން، ޑޮލަރާއި ވިްއކަމުން ގެންދިޔަ 

 ކަންޭނނގެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ަގއި ެއ ވާަހކަ ޖަހަންވީ. އެހެންެވގެން އި ކުެރވެންޏާ ީކކުރަންތޯ ބަޖެޓުހޮސްޕިޓަލެއްގަ 

އެކަމާ ގުިޅގެން ކަމަށް. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑު  އަޅުގަނޑުގެ ހިސާބުަތއް ދަްއަކނީ އާސަންދަ އުނިކުެރވިފައި ވަނީ

 މީހަކަށް ލާރި ލިބޭ  ،ގޮތަށް އެތަންތާ ތިބޭ މީހުންނަށް ްއާކވެސް އިތުރަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުަފހިވާބޫލެއް ނޫން އަނެގަ

ގުނަ ެއބަ ކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ެއ  5ތަނުން ހިތުގެ މައްސަލަެއއް ކުަރންޏާ ލިބޭ އަގުގެ  ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މި

ކަންކަމުގެ ތެޭރގައި އެބަ  ކެންސަުރގެ މައްސަަލއާއި މި  ،ހުނީމަ ޖެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަމު. ތިމާެގ މީހުންނަށް ކަންކަން



16 

 

ބަޖެޓް ސަރުކާރުްނ  ،އްތޯ. އެެހންވީމާނުޖެހޭ ދެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އެހެންެވއްޖެއްޔާރަދުތައް އުޅެން. ދާ ޚަ

ތާ ތިބެ ބޭނުންހާ ވާހަކައެްއ ލަން އެންމެ ރަނގަޅޭ މި މަ އޭތި ބަލައިރިއްޔާ އެ އެްއެޗއް ކޮންޓްރޯލްކުރެވުނީރައީސުލްޖުމްހޫ

ތަނުަގއި ވަރަްށ  އުޅެނީ މިހެން. އެކަަމކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގަިއ މި ނުދައްކާ. ކަރަންޓު ސަބްިސޑީ ވެސް ެވގެން މި

ފުޅާކޮށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ބަނދަރެއް ނުހެދޭ ބުނާއިރުގައި ގާމަތީ ރަށެއްަގއި ބަނދަރު ހެދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން 

ހޭ ކަމެއް ނުވަތަ ކުާރ ކުންފުންޏަކުން ކުރާ ކަެމއްެގ ބުރަދަން ކާކަށްތޯ އެނގެނީ. އެކަމަުކ ދަންނަވަން އޮީތ ކުރަންޖެ

ައއިސް މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި މި ރާއްޖެއަކީ ަވރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި އޮތް  ކޮންމެ ވެރިޔަކު ވެސް މި ރާއްޖެއަށް

ުރކާރުން މި ގެންދަނީ މަސައްކަްތކުރަމުން ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް. ތަނެއް. އާބާުދކޮށް ތަރައްީޤުކރުމަށްޓަކައި ސަ

އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ގޮުތން ކިތަންމެ ޚިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް 

ންނެއް ނޫން. ހަމަ އިޚްލާސްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ދަންނަވަން. ދިވެހި ސަރުކާުރން މިއަދު ގެންދަނީ ސިޔާސީ ގޮތު

ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ރައީސް ޔާމީން އެބަ ގެންދަވާ. އެއީ ކޮންމެ ރައީސަކު ހުއްަޓސް އަޅުގަނޑު ބުނާނަން މި 

ވާހަކަ. ެއކަމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ޝުކުރުވެރިވަން. އަުޅގަނޑު ނެތިން އެކަުމގެ މެދުެވރިޔަކަށް، ހުރަހަކަށް ާވކަށެއް. 

ނުންވަނީ ރާއްެޖއަށް ތަރައްޤީާއއި ކުިރއެރުން. އަޅުގަނޑު މި ރާއްޖޭގެ ަބޖެޓަށް ވޯޓުދީގެން ައޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ބޭ

އެމް.ޑީ.ޕީ މި ހިސާބަށް ބޭުރ؛ އަިދވެސް ވޯޓު ދޭނަން. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ވެްސ ވޯޓުދޭނަން. ތަރައްީޤއާއި 

އްެވސް ކަމެްއ ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު ނުކުތީ ރައްޔިތުންނަްށ ކުރިއެރުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑު މި ރާއްޖޭގައި ނުކުރާނެ އެ 

ޚިދުމަތްކުރަން. ވަކި މީހެއްގެ ފަހަތަށް އަރައިގެން ވަކި ފިުކރެއްަގއި ބޮލާފޮށާއަޅަިއގެން ުއޅުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ 

ްމ.އެމް.ޕީ.އާރުީސގެ ނަންބޯުޑ ކަމެއް ނޫން. އަދިވެްސ ކުރިްނ މި ދަންނަވާލި ގޮތަށް ރައީްސ ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާތި، އެ

 .والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته. އެމް.ޔޫ.އޯ ބަދަލުކޮށްެދއްވާތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

  އިލްހާމް އަޙްމަދަށް.

 

 ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ އަހަރު ދަުއލަތުން ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މި މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅިގެންދާއިުރ  2017ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް، ، ވަރަށް ވަުރގަދަ ބަހުސްތަކެްއ މި ދަނީ ކުރިއަށް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އަިމއްލަ ޭގގޭ ކަންކަން ވެސް ުނހިނގައޭ. އަިމއްލަ ދިރިއުޅޭ ޭގގެ ކަންތައް ވެސް ނުހިނގާ. 

އަމިއްލަ ެއއްބަނޑުެއއްބަފާ މީހާ ވެސް ނުކުރޭ. އަމިއްލަ ދަރި ވެސް އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތަކެއް ނުކުރޭ. 
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ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކާއިރު، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެތރޭގައި ާދއިރާއަށް ބޭނުްނވާ ، އެހެންވީމާ

ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށްޓަަކއި ެއންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް، ެއންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައް ނުކުެރވިގެންިދއުމަކީ ެއީއ 

ޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަނޑު މި ދައްކަީނ އަބަދުވެސް ދައުލަތަށް ލިބޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންެވ އެއީ ގަބޫުލކުރަން

އާމްދަނީ މަދު ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ައޅުގަނުޑމެން ދައުލަތުގައި ބޭރަށް ަދއްަކންޖެހޭ ފައިސާ ގިނަ ވާަހކަ. 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އެތެރޭގެ ދަރަނި އޮތް ވާހަކަ. ެއހެންވެއްޖެ ނަމަ، 

ހާސިލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ހަމައެާއއެކު އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ތިެބގެން ބައެްއ 

ން ބޭނުންވާ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވެ މިިނަވން މުއައްސަސާތަކަާށއި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެ ބޭފުޅު

ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭށޭ. ރަންޮކޅާ، މި ކިހިނެއްތޯ ފޯުރކޮށްދޭނީ؟ ލިބޭ އާމްދަނީން ލިބޭވަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގޭ. 

ނުލިބޭ އެއްޗަކުން ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދޭނީ؟ އެހެންވީމާ، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މޮޅު ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. ދެންމެ 

ރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ދެންމެ އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ވަނީ ދިރާގު ހިްއާސ ހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ވިްއކާފަ. އަުޅގަނޑުމެން ވަނީ ފެން ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިްއާކފަ. ޖީ.އެމް.އާރަށް އެއަރޕޯޓު ދީފައި އަޅުގަނޑުމެން ވަނީ. 

މެ ބޮޑަްށ ވަކާލާުތކޮށް ހިތްމަނުޖެހިގެން މިތާގައި ހަޭޅއްަލވަމުންދިޔަ މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މިީއ ައޅުަގނޑުމެން އޭރު އެން

މައްސަލައަކީ. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއާ ގުޅިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޢިޔާދަނުކުރެވޭ ގެއްލުންތަެކއް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ރެއް މި ދައުލަތުން، މި ސަރުކާރުން، ރައީސް އެތައް މިލިޔަން ޑޮލަ 200ވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ. މިއަދު ރައީސް ޔާމީން 

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން، ަރއީސް ޔާމީން އިންނެވި ދުވަްސކޮެޅްއގައި ަދއްކަން މި ޖެހެނީ ޖީ.އެމް.އާރަށް ފައިސާ. އެ ަފއިސާ 

ޔަތްކޮށް ދައްކަންޖެހުމަކީ ރައީސް ޔާީމންގެ ކުށަކަށް ވެގެންުނވާނެތާ. މިއީނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. މީގެ ޙަޤީޤަތަށް ރިޢާ

ވާހަކަދަްއކަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކެރެންޖެހޭނެ. ރައީސް ޔާމީން މި ފައިސާ ނުދައްކަވާ ީކއްތޯ ކުރާނީ؟ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިދޮރާށި ޭބރު ބައެްއގެ އަތްަމއްޗަށް ދޫޮކށްގެން ތިބެވޭތޯ؟ މިއީ ވެްސ ސުވާލެއް. އެހެންވީމާ، ިމ 

ކަދަްއކަންޖެހޭނީ. އެކަމަުކ ޖީ.އެމް.އާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ޙަޤީޤަތާ އެކު ކުރިމަތިލަިއގެްނ ވާހަ

ރައީސް ޔާމީން އެ ފައިސާ ޮކބައިތޯއޭ ީމގެތެރޭަގއި ިކޔަިއެގން ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނަޑށް ފެނޭ ތިމާ އަމިއްލަ މާޒީާއ 

ކޮންބައެއްތޯ. ރަންކޮާޅ، އޭުރވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިތާ  ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށްލަން. ޖީ.އެމް.އާރަށް ެއއަރޕޯޓު ދިނީ

އަުޑގަދަކުރީމު. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ތެރެއިން އެތައް ބަަޔކު މުޒާަހރާކުރަމުންދިޔައިން ހެޔޮނުވާނޭ ތި ނުދެއްވާށޭ. ހެޔޮނުވާނޭ 

ދާއަަކށް ނުވަތަ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ނުދެއްވާށޭ. މަދު ބައެްއގެ މާލީ މަންފާއަށް، މަދު ބައެއްގެ ތިމާ އަމިއްލަ ޖީބަށް ލިބޭ ފައި

ލާފަ. ޭއގައި ައގު ނުކުރެވޭ، އަދަދު ނުކުެރޭވވަުރގެ ގެއްލުން ިދވެހި ލޮބުވެތި ޖީ.އެމް.އާރަށް ެއއަރޕޯުޓ ވިްއކައި ވަނީ

ޅާ، މި ޑޮަލރެއްގެ ވާހަަކ. ރަންކޮ 25ޙަޤީޤަތަކީ. ދެން ވިދާޅުވަނީ  ނޫންތޯ ށް މިއަދު ފޯރަމުން މި ދަނީ. އެއީރައްޔިތުންނަ

އެއަރޕޯޓު ދިނުމަށްޓަކައި ވާހަކަެދއްެކިވ  ންގެ ތެެރއިން ޭއރު ޖީ.އެމް.އާރަށްނޫންތޯ އޭުރަގއި އަޅުގަނޑުމެޖިލީހުގައެއްމަ

އުމެްއގަިއ ވެްސ ން، ދޭންޖެހޭނޭ ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ޤަޑޮލަރު ުނަވތަ އެއަްށވުރެ ޮބޑު އަދަދެއް ޭދންވެގެ 25ބޭބޭފުޅުން އެ 
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ާރއިރު ޓެކްސެއް ނެގުމަކީ ެއއީ އޮންނަ ކަމެއް ކިޔާފައި ވާަހކަދެއްކީ. ިމއަދު އެ ބޭފުޅުން އަނގައިން އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކު

ކޮންމެވެސް ެއކަްއޗެއް ިކޔަން ދަސްކުރަންޖެހޭ. ކޮންމެވެްސ  ކައެއް މި ދައްކަނީ. އެހެން ކަމަކުނުދާނެ.މުޅިން އެހެން ވާހަ

ްއވެސް ކަމަކުނުދާނެ. ނޫނިއްޔާ ދެން ޖެހޭނީ ބޭސް ކާންޖެހޭނީ. އެނޫން އެ . އެހެންނޫނީނެއެަކއްެޗއް ިކޔަން ދަސްކުރަންެޖހޭ

އޭރު  .! އެހެންޏާކާންދީގެން އޭނަ މައިތިރިކުރަންޖެހޭނީ. އާނ އް ނޯންނާނެ. ޖުއްލާބު ނަމަވެސްގޮތެއް ނޯންނާނެ. ޗޮއިސެ 

ލައަކަށް އެަބވޭ. ނޫން. ހުނީމަ މައްސަންޖެެއއްބަްސވި. މިއަދު އެ ނަގަ ޑޮލަރު، މިއަްށވުރެ ބޮޑު ައދަދެއް ނަގަން ވެސް  25

ިވޔަސް، މިތާ ކަމުގައި ވިޔަްސ، ސިންގަޕޫރަށް ބެލިކަމުގައި ަގއި، ޑުާބއީ އުމެއް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި، އަަވއްޓެރި ޤަ

ެޓކްސް ނުވަަތ  އުމުތައް ަބއްލަވާ. އިންޓަރނެޓުން ވަރަށް އީޒީކޮށް ސާރްޗކޮށްލެވޭނެ. ަހމަ އެއަރޕޯޓްކައިރީ އަަވއްޓެރި ޤަ 

ނަމަ ޓެކްސެއް ނަގާ. މިއީ ދުނިޔޭެގ  ކަމަށް ވަނީ ތަރައްޤީކުރަމުންދާ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަންޏާ، ތަރައްޤީކޮްށފައިވާ

ދިވެހި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުްނނަށް މީގެ ތަކުލީފު ލިބެނީ  ،ހުރިހާ ތަނަކުން ވެސް ކުރަުމންދާ ކަމެއް. ދެން ުސވާލަކީ 

ހަކަ. ކިަތއް ހާސް މީހުންތޯ ނޑުމެން އަުޑއެހިން ސްރީލަންކަން ެއައރލައިނަށް ލިބޭ މާލީ ފައިދާގެ ވާކިހާވަރަކަށްތޯ. އަުޅގަ

އެކު މި ދަންނަވަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން  ތިރާމާެއ ދަނީ. ޑިއު ރެސްެޕކްޓް. ިއޙްންޑް ތެޭރ ފުރަިއގެން ވީކެ

ބޭފުޅުން ތެރެއިން ީޓވީ  ޑޮލަރު. ތިޔަ 25ޖެހޭނެ އެޯފޑްކުރެވެންވާހަކަ މި ދަންނަަވނީ. އެހެންވީމާ، އޭނައަށް ދިވެހިންގެ 

ންޑަށް ފުރަިއގެން ޑޮލަރު ދެއްެކވޭނެތީ ވީކެ 25. ބައްލަވަން ތިއްަބވާނެ އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަދެއްކީމަ ހިތްޕުޅާނުވާ ބޭފުޅުން

ވަޑަިއގަންނަވަނީ. ންަނވާ ޭބބޭފުޅުން ފުރާފަރުާވއަކަށް ޫނން ސިލޯނަށް ވަަޑއިގަސިލޯނަށް އިުރިއރުކޮޅުން. ބޭސް ވަަޑއިގަެނވެނީ

ޖެހޭނެ. ތިމާ ދިވެއްސަކަްށ ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ވެސް ަނަގންޖެހޭނެ. އެައށްޑޮލަރު ނަގަން 25މިއީ ރިއަލިޓީައކީ. އެހެންވީާމ، 

ކީ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ވީތީ، ތިމާ ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކުރާތީ، ތިމާގެ ޒިންމާއެއް އޮންާނނެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ކަމަ

ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހިލޭ ުޅގަނޑުމެން އާސަންދަ ދޭން ެއބައުމެއް ބައްަލވާ. އޭަނ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންކުރީ. އަ ރިހާ ޤަހު

ޖެހޭ. ން ބުިރޖުގެ ޚިދުމަތް ދޭން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭން އެބަސްކޫލު ނުވަތަ ތަޢުލީމް ނިާޒމު

ޖެހޭ. ރަންކޮޅާ، އެކަމަކު އޭަނގެ ޒިންމާައކީ މެން ދޭން އެބަޖެހޭ. ސަބްސިޑީ ދޭން އެބަޚިދުމަތެއް އަުޅގަނޑުއަސީސީ ހުރިހާ 

މެދުަގއި  ނޫންތޯ. ބަލަ! މިއާ ޖެހޭނެތީ. އޭަނގެ ިޒންމާއެއް އޮންނަންކޮބައިތޯ އޭނަ މި ގައުުމގެ ރައްޔިތަކަްށ ވީ

ދިވެއްސަކަށް ވީތީ، ތިމަންނަ ޖަރުމަނު މީހަކަށް ވީތީ، ތިމަންނަ  ސުވާލުކުރަންޖެނޭ ނޫންތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާ. ތިމަންނަ

ސްވީޒަލޭްނޑް މީހަކަށް ވީީތ އޭނަގެ ޒިންމާެއއް އޮންނާނެ. އެހެންވެ ދުނިޭޔގެ ެޓކްސް ިނޒާމެއް އަންނަން މި ޖެހުނީ. 

ދެން ކާޑު އަގުބޮޑުިވ  ގަނީ؟މް ޓެކްސް ވެސް ނަގަްނވީ. ނަގަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ދުނިޔޭގެ ކޮން ޤައުމެްއގައިތޯ ނުނައިންކަ

ަކއިރި އިްނޑިޔާއަށް ބައްަލވާ ތި ބޭފުޅުން. ޓްރިވެންޑްރަމްަގއި މިހާރުވެސް ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުން ޓީވީ ވާހަކަ ދައްކަނީ. 

ބައްލަވަން ތިއްަބވާނެ. ކިާހވަަރކަށްތޯ ހަނޑޫ ކިލޯެއއްގެ އަގު ލިބެނީ؟ ޓެކްސަށް ކިހާވަރެއް ނަންގަވާތޯ. ަކއިރީ ތި އޮްތ 

ސިލޯނު. އިރުއިުރކޮޅުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދަތުރުކުރާ ސިލޯނުގައި ކިހާވަރަކަްށ ނަގާޯތ. 

ހަނޑޫ ކިލޯގެ ައގު ކިހާވަރަކަްށތޯ. އާދަިއގެ އެންމެ ނިކަމެތި ހަނޑޫ ކިލޯގެ ައގު އުޅެނީ ކިާހވަރަކަށްތޯ. މިއީ ުސވާލަީކ. 
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ސަބްސިޑީ ކަނޑާލި ވާހަަކއާ، މި ވާހަކަތައް ދެްއކޭކަށް ނެތް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ  އެހެންވީމާ، ޓެކްްސގެ ވާހަަކާއއި

ބޭނުންވަނީ، ރެކޯޑަށް ޓަަކއި ނޯޓުކޮށްލައްވާަފއި ބާްއވާ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވަން 

ރައީސް ޔާމީން ެވސް ަވކިވަރަކަށް ވެިރކަންކުަރއްވާނީ.  ތިއްބަވާތި. މި ޤައުުމގައި އެެހން ސަރުކާރުތަެކއް ވެސް އަްނނާނެ.

އަހަރު ފަހުން ނަމަވެސް  15އަހަރު ފަހުން،  10ރަނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް ެއއީ. ެއހެން ސަރުކާރުތައް ވެސް އަްނނާނެ. މީގެ 

ބެހޭ ގާނޫނަކަށް އަންނާނެ އެހެން ސަރުކާރުަތްއ. އަިއއްސަ ވެސް ކާުޑ ސަްބސީޑީއަށް ބަދަެލއް ނުގަންަނާވނެ. އަބުރާ 

ޗޭންޖެއް ނުގެންނަވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކާ ކަރަްނޓް ސަބްސިޑީައކަށް ވެސް ޭޗންޖެއް ނުގެންނަވާނެ. މިއީ 

ރިއަލިޓީައކީ. ނުގެންނަވާނެ. ނޯޓުކޮށްލާފައި ބާއްވާ ތާރީޚާ ެއްއކޮށް. މިކަން ކުރާނެ މީހަކު، ހިތްވަރާ އެއްކޮށް ރަީއސަށް 

ިއގެން ިމކަން ނުކޮށް ތިބީ. ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުން ވެްސ މިކަން ކުރަން ބޭނުންފުޅުވި ކެރިވަަޑއިުނގަންނަވަ

ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ގުިޅގެން ނަމަވެސް. އެކަން ނުކުރެވި އޮތީ. ވަޙީދު ސަރުކާރުން ވެސް އެކަން ކުރަން ބޭނުންފުޅުވި. 

ތީ. އަުޅގަނޑުމެން ަމޖިލީހުގައި ތިބީމު. އެމް.ޑީ.ީޕ ކޮންމެވެސް ސަބަބަާކ ގުިޅެގން ނަމަވެސް، އެކަން ނުުކރެވި އޮ

ސަރުކާރުން ވެސް މިކަން ކުަރން ބޭނުންވި. އެކަމަކު ކޮންެމވެސް ސަބަބަކާ ގުިޅގެން ނަމަވެސް ެއކަން ނުކުރެވި އޮތީ. 

ރަްއވާނެ. އަދިެވްސ ރައީސް ޔާމީނަކީ ކެިރވަަޑއިގަްނނަވާ ޓަފް ބޭފުެޅއް. ެއކަން ުކރެއްވީ. މިއީ ިރޔަލިޓީައކީ. އަދިވެސް ކު

ަގއި ވޯޓާ ކުިރމަތިލާންޖެހެނީ. ކުރިމަތިލާއިރު އެ މަނިކުފާނު މި ޤައުމުގެ  2018ކުރަްއވާނެ. ބަލަ! އެ މަނިކުފާނޭ 

އިޤްތިޞާދަށް، ބަޖެޓާ ބެހޭ ވާހަކަދަްއކާއިުރ މިއީ މުހިއްުމ ވާހަަކއެްއ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. ިމ ޤައުމުެގ 

ޑްވާ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ސިޖުޖަހައިފި. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުިރޔަސް ނުކުރިޔަސް ެއކަން ކުރަްއވާނެ. އިޤްތިޞާދަށް ބްލީ

އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އެ ރިަޔލިޓީއާ ެއއްކޮށް ކުރިމަތިލާން. މިއީ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ބަެއއް 

ދާނެ. އެކަމަކު ިމ ދައުލަތަށް ެގއްލުންވާ ކަންަތއްތައް، ބްލީޑްާވ ދިމަދިމާގަިއ މީހުންނަށް މި ވާހަކަ އަޑުއަަހން އުނދަޫގވެ

ސިލްޖަހަމުންގެންދަވާނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުަޑޮކށް ހިތަށް ނުތަނަވަސްކަން އަންނާނެ. އެއާެއއްކޮްށ 

ސް ަނގަްނޖެހޭނެ. ފުރަންޏާ، ލަންކާއަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އެއާއެްއކޮށް ދިރިއުޅެންޖެހޭނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މި ޓެކްސް ވެ

ދަންޏާ ޖެހޭނީ ޓެކްސް ދައްކަން. އެހެންނޫނިއްޔާ ޭގަގިއ ތިއްބަވާނީ. މިއީ ރިޔަލިީޓައކީ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަދެން 

އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތް ވެސް. ހުސްނުވާ އާސަންދަ ވެސް ެއބަދެން. ނުދެންތޯ؟ އެބަދެއޭ ސަރުކާރުން. އޭނައަށް ޓެކްްސ 

ޑޮލަރު.  25ޑޮލަރު ދެނީ ދައުލަތުން. ބަލިވާ މީހާއަށް ދޭނީ ދައުލަތުން އެ  25ނީ، އޭނައަށް ދައްކަންޖެހޭ ތި ވިދާޅުވާ ދޭ

އަޅުގަނޑުމެން އެތެރޭގެ އުދުުހންތަކުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން މި ދައްކަނީކީ. އެތެޭރގެ އުދުހުންތަކަށް ވެސް ނަގަންޖެހެންޏާ 

ނެ ކަމަށް. ޓެކްސް ނުނަގާ ޤައުމެއް ދުނިޭޔގައި ިކާޔބަލަ. އަޅުގަނޑުމެން ކުީރގަިއ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ނަަގންޖެހޭ

. މާީޒގެ ތެރޭަގއި އެ ކަްނކަން ދިޔައީ. އަުޅގަނޑުމެްނ ޒަމާނޭ ޗަލާ ގަޔާ މާޒީވެ، އެހެންވެ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަނީ، ވޯ

ބްރިޖުގެ ވާހަކަ އެބަ ދައްކަމު. އެންމެ ެއކަށީގެްނާވ  ބޭނުންވޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ. އަރާމު ދިރިއުޅުން ބޭނުންވޭ. އަުޅަގނޑުމެން

ތަޢުލީމުގެ ވާހަކަ އެބަ ދައްަކމު. އީޒީކޮށް، ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ ވާހަކަ ދައްކަމު. އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ކުރިއަށް 
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ގެ ވާހަކަ އެބަ ަދއްކަމު. ނެރެގެން ކަންކަން ކުެރވޭނެަކމުގެ ވާހަކަ އެބަ ދައްކަން. ުކޑަކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކު

ވަޒީފާ ދިނުމުަގއި ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ ވާހަކަ އެަބ ދައްކަން. ިމ ހުރިހާ ެއއްެޗްއ ބޭނުންވޭ. މި ހުރިހާ ކަެމއް 

ލިބެމުން އެބަދޭ. އެކަމަކު ެޓކްސް ނުނަގަން. އޭގެތެެރއިްނ އަންނަ ކަންތައްަތއް. އެހެްނވީމާ، މި ކަންކަން މިހެން 

ކޮށް އަންނަނީ ނަމަ މީގެތެރޭ ހުންނާނެ ހަމަ އެާއއެުކއެީކގައި އަންނަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް. ެއއީ ެޓކްސާިއ ހުރިހާ ފުރިހަމަ

ކަމެއް މީގެތެރޭަގއި އިންކްޫލްޑވެގެން. ދުނިޭޔގެ ތަރައްޤީ ޤަުއމުތަކުގައި ނަގަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންދާނީ. ދުނިޔޭގެ 

ބައްލަވާ ތި ވިދާުޅވާހެން އެެމރިކާާއއި އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން އެންެމ ތަރައްޤީ ޤައުމެްއަގއި ވިދާޅުވެ 

ގަދައަށް ދައްަކިއއުޅެނީ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި. ވިދާުޅވެބައްަލާވ! މި ބުނާ ކަންތައް ނުހިނގާތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން 

ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ވެްސ ކުރެއްވި މޮޅު ކަމެއް ެއީއ  ތެރޭ ލޯހުޅުވަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން؛ ރައީސް

ޓެކްސްނެގުން. ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އޭުރވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބުނީމު، ހެޔޮނުވާނޭ ރަންކޮޅާއޭ ތިޔާ ދެކޮޅުނުހަދާށޭ. ޓެކްސަީކ 

ކުރަމުން ދަނީ. ފްލައި ން މިކުރަމުލަތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ބްރީތުއެއީ ނަގަންޖެހޭ އެްއޗެކޭ. ެޓްކސް ނެގުނީތީ މިއަދު ދައު

ދުނިޔޭގެ ކޮން ުކރަންޖެހޭނެ. ދިމާ ބަލާފައި އަދިވެސް ޓެކްސްދަނީ. ޓެކްސް ނަގަންޖެހޭނެ. ޓެކްސް ނެގޭނެ ދިމަ އެ

 އެްއގަިއ އޭނަ އޮންނާނީ ނަގާފަ.އުމަކަށްތޯ ފަތުރުވެރިޔާ ވަްނނައިރު ޓެކްސް ނުކޮށް ވައްަދނީ. ކޮންމެވެސް ސިފަޤަ

 ގެ ްއގައި ނަާގފައި އޮންނާނީ. މިއެއް ނޫންޯތ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، މިައދު އަޅުގަނޑުމެން ނަރުދަމާކޮންމެވެސް ސިފައެ 

ފެނޭ، ، ނަރުދަމާއޭ ބުނެލާނީވާހަކަ ދަްއކަން ބޭނުންވޭ. ކޮްނމެ މަޖިލިސް މެންބަރަކު ވެސް އަނގަ ފުާޅކޮށްފައި ރަންކޮޅާ 

ވެސް ަފހިކުރަންޖެހޭނެ. މިއެއް ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. އެކަން ކުރުމަށް  ލިބޭނެ މަގު . ބުނާއިރު ރަންކޮޅާ،ލް ދަނޑޭފުޓްސަ

އަހަރު  25ތުވެދިޔަ ދޭން. ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްީޤގެ ްޕލޭނަކީ ވޭމެން މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ އެއްބާރުލުންޓަކައި ައޅުގަނޑު

. ހިނާގ ީސރިއަސްކޮށް ލޯ ހުުޅަވއިގެްނ ފެންނަމުންދަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީމި އުމު ނުދެކޭވަުރގެ ތަރައްޤީ ތެރޭގައި މި ޤަ 

 ލްމު ނިމޭއިރު ތި ބޭފުޅުން ބުނާނީ މި ފި ،އެކު ބައްލަވަންޖެހެނީ ތިބެ މި މަންޒަރު ބަލަމާ. ލޯ ހުޅުވަިއގެން ކެތްތެރިކަމާ

ޑުއެހީމު. ގެ ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެން އަ ދާުޅވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކެްއ އެބައޮތް. މި ބްރިޖު ޔެސް ޔާމީނޭ. މިީއ ޙަޤީޤަތަީކ. ވި

އުެޅއޭ މި އަޅަން ،ައިއސް ރަންކޮޅާ އަުޅގަނޑުމެން އަުޑއެހިންައޑުއަހަމުން ،އަުޑއަހަމުން ،ޒަމާނުއްސުރެ އަުޑއަހަމުން

. މިއެއް އެބުނާ އަެނކަްއޗަކާ އެްއޗެހި ވައްަޓއިލާފަ ލާފައި އެްއކަލަ ޑްރިޖަރާއި އެއްކަލަރަންކޮޅާ، އެ އޮތީ ަވއްޓައިބުނިއިރު 

ކަންކަން ކުރުމަށް ަޓކަިއ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ެއއްބާރުލުންދޭން. އެހެންވީމާ،  ކީ. އެހެންވީމާ، މިނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަ

ހިނގާށޭ. ރައީްސ އެކު މި ފިލްމު ބަލަން ތިބެމާ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ިވސްނުންތެރިކަމާ

އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން  ދެން ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ. ބަލަ! ރަްއވާނެ.ޔާމީން ތަރައްޤީ ގެންނަވާނެ. މަސައްކަތްޕުޅުަތއް ކު

އަޅުގަނޑު މަޖިލިސް މެންބަރުންނެއް ނޫން އޭރު. ، އްލަަވއިހަޅޭރައީސް މައުމޫން ސަރުކާުރގައި ވެސް ހަމަ މިތާ ތެރެއިން 

ަޔްސ އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. ެއއީ އެ ވާހަކަައކީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އައަޅުގަނޑުމެން އަުޑއެހީމޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ. 

ހުއްޓުމެއް ނެތް ވާހަކަތައް. އެ ހުސްނުވާ އާސަންދަިއގެ މިސާލުން ދާ ކަމެއް. އެކަންކަން ނުހުއްޓުވޭނެ. ދެން އޮތީ އެހެން 
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 މީހުންގެ ނުފޫޒު  އެހެން ސަުރކާރެއް އަޔަްސ މަޖިލިސް މެންބަރުން އެ !އުމުަގއި ައއުން. ރަންކޮޅާސަރުކާރެއް މި ޤަ 

ނޯންނާނެ  ތީ؟ތޯ އެކަން ހުއްޓިފައި އޮގައިއުމެއް ކޮން ޤަ  ޖެހުން ނުހުއްޓުވޭނެ. މުޅި ދުނިޔޭގެންކޮށްގެން އެ ަސކަރާތްޖަހާބޭނު

ހުއްޓުވިފަެއއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ތި ބޭފުޅުން ތި ވިސްނަވަނީ ގޯސް ފިލްމުގައޭ. ރަނގަޅު ފިލްމަށް 

ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ވާށޭ. ައޅުގަނޑުމެން ކޮންެމ މީހަކު ވެސް މިރުޖޫޢަވާށޭ. ރަނގަޅު ފިލްމު ބައްލަ

މަތް ލިބެންޖެހޭ ވާހަކަ. ޚިދު ތުގެ ވާހަަކ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތުގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނުޑމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަ

ކީަގއި އުެޅވޭނެ ނިޒާމެއް ވެްސ އެކުއެ ޖެހޭ މިއާ އެބަ އަުޅގަނުޑމެން؛ އަށްޖެހޭ މިއެހެންކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަނޑުެމން އެބަ

މިއަދު އަޅުގަނޑު ަވގުތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުެގ  ،އިމުކުރަން. އަުޅގަނޑު ހަމައެާއއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންޤާ

ބޭފުޅުްނެގ  އިރު އެދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުން އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާ 

އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ އޮމަޫދެގ  .ެއއްކޮށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މީދުތަާކއި ކަންތަެކއް ވެްސ އޮންނާނެތީއާއުއް

هللا ތި ބޭފުޅުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ ެއއް ދާއިރާކަމުަގިއވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު އިންޝާ ،ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ކު ޒުވާްނ އިމުކުރެވިެގންދާނެ. ހަމައެއާއެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާ، ހަމައެއާއެކު ނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ. އަން މި

ންކަން ވެސް އަުޅގަނޑު އަރުވަން. ލަތުން އެަކން ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީްލ ދަނޑު އެޅުމަށް ޓަަކއި ދައުއެ ބޭނުންވާ ފުޓްސަ

 ކުރަމުންދާ އދ.ބޮޑަށް ތަޙައްމަލް ބޭފުޅުން އެންމެ އެ ،ށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީމަންދޫ ރައްޔިތުންނަ ހަމައެއާެއކު އދ.

ވަނީ. ހަމައެާއއެކު އެކަން ވެސް ކުރިއަށްދާނެ. ހިމެނިފައިމަންދޫގެ ޖެޓީގެ މަަސއްކަތް ވެސް ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓގަިއ 

ދެއްވާނެ. އްކަތް ވެސް ަސރުކާރުން ނިންމަވައިމަސަ ލް ދަނޑު އެޅުމުގެމަންދޫގައި ފުޓްސަ ހަމައެއާެއކު ފެށޭ އަހަރުގައި އދ.

ތިޔަ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ، އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންާވ ންވަނީ، ދެން ހަމައެއާއެކު ދަނގެތީ ަރއްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނު

އެހެންވީމާ، ފެނުގެ ނީ. އަިދެވސް ދަ ކަމަކީ ފެނުގެ ނިޒާމު ވާހަކަ ދެއްެކވި. މިހާރު ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެއް

ުށގެ ުޒވާނުން . އަދި ކުރިއަށްދާނެ. ހަމައެާއއެކު އެ ރަވަނީ ޖެހިފަ އިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި މިނިޒާމު ޤާ

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނުޑ  ންަކން އެކުރިއަށްދާނެކަމުގެ ޔަޤީލް ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް. އެކަންަތއް ެވސް ބޭނުންވަނީ ފުޓްސަ

ސް ކަންތައްތަްއ މަޝްވަރާކުެރިވގެން ރަނގަުޅ މަޝްރޫޢުަގއި މިހާރު ހުރި ޚައްސާ ން. ހަމަެއއާެއކު ބަނަދރުގެއަރުވަ

ންކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ އަރުވަން. ިދގުރަށު ސް ސަރުކާރުން ކޮްށދޭނެކަމުގެ ޔަޤީއުސޫލުން ެއކަން ކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ވެ

އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުން  ގެބޭފުޅުން  އެ ،ހުިރ. އެހެންނަމަވެސް ތަެކއް އެބަވަަރށް ބައިވަރު ކަންރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުްނވާ 

އެއްކޮށް  ކަމުގަިއވާ ރަށުގެ މިހާރުވެސް ތިލަވަމުންދާ، ތިލަވެފައިވާ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ސަރުކާރާ

ންކަން އް ސަރުކާރުްނ ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންތަކަ ތެރޭަގއި އެ ގެ . އެހެްނީވމާ، މިއަންނަ އަހަރުވާހަކަދެެކވި، ނިމިފަ

ލް ދަނޑު އެޅުމުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ފުޓްސަ ވާ؛އަރުވަން. ހަމައެާއއެކު ިދގުރަުށގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން

ދިގުރަުށ  ،ންވަނީމަސައްކަތް ވެސް ކުިރއަށްދާނެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން. ދިގުރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނު

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވި ކަމަކީ ސްކޫލް ނިޒާމުަގއި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނުޑ 
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އޮންނާނީ ސަރުކާާރ  ވާަހކަ ދަްއކާަކށް ނެތިން. އެބޭފުޅުން އެހާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިހާރު އެކަން އެ މިތާނގައި

ސީދާ އަުޅގަނޑު މެދުވެިރވެގެން ސަރުާކރާ ވާހަކަދައްަކިއގެން އޮންނާނީ ދިއްދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ  ވާހަކަދަްއކަިއގެން،

އަޅުގަނޑު ކަން ދަންނަާވކަްށ  ؛ސްކޫލު ިނޒާމުަގއި ހުރި އެންމެ ނިކަމެތި ކަންތައް ، ާވހަކަކަންތަކުެގ  މުއެންމެ މުހިއް

ްނވީމާ، ެދން އޮތީ ދިއްޫދގެ ބަނދަރުގެ ަމއްސަލަ ނުވަތަ ލަފާފުރުމުގެ . އެހެތައް ވެސް ވާނީ ޙައްލުކޮށްދީފަނެތިން. އެކަން

ގެންދަމުން އެ މަސަްއކަތްޕުުޅތަކެއް ކުިރއަށް މައްސަލަ. ެއކަންތައް ވެސް ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި މިހާރު ސަރުކާރުން 

ދަންނަވަން. އަދި ދައުލަތުގެ  ގެންދާނެ ވާހަކަސަުރކާުރން ކުރިއަށްބޭފުޅުން،  ވަަޑއިގަންަނވަނީ. އެކަންަތއް ވެސް އެ

ެވސް ެއކަން އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ވާަހކަ ނިންމާލަމުން އަޅުގަނުޑ  ފަހަރު ބަޖެޓުގައި މި

އަުޅގަނޑުމެން ތަރައްީޤގެ މި ކުާރ މަސައްކަުތގަިއ، ަރއީސް ާޔމީން ތަރައްޤީއަށް މި ކުާރ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އުމުރުގައި ހޭދަކޮށްފިއޭ ހިތާމަޔާއި ވޭނުަގއި،  ކަންފަތެއް ނުދެއްވާށޭ. ތި ބޭފުޅުން މުޅިތި ބޭފުޅުން ބީރު ުތގައިމަސައްކަ

. އެ ޖާގަ ދެން ބައްީތގައި ުއޅެންޖެހުނު މީހެއް. އެ ޒަމާން ހިނގައްޖެއޭއަުޅގަނޑަކީ ެވސް ކުޑައިރު ފުޅި ބައްތީަގއި.ފުޅި

ެދވޭެނ . އަުޅގަނޑުމެން ދާނީ ތަރައްޤީައއިގެން ކުރިއަށްނުވާނެ ތީގެ ޒަމާނަށް ގޮްސގެނެއްބައްއަޅުގަނޑުމެން ފުޅި. ނުދެއްވާށޭ

އަުރވަން ޑު ޔަޤީްނކަންަގއި ަރއީްސ ޔާމީން ހޮަވއިދެްއވައިިފއްޔާ އަޅުގަނ 2018ގޮތެއް އަުޅގަނޑުމެން ާރވަްނޖެހޭނެ. 

މަނިކުފާނު ވަޑައިުނގަންނަވާނެ.  ދެއްވާަފއި ނޫނީ އެކޮށްބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަބޭނުން ދިވެހި ރައްޔިތުން މި 

ރަށް . ވަރަށް ވަވަރަށް ުކޑަުކޑަ މުއްދަތެކޭ، ރައީސް  އަހަރަީކ ޭއގެ ޒާތަށް ަބލާއިރު 3އަަހރު،  3މިހާރުވެސް ވޭުތވެދިޔަ 

ރުތޯ. ކިތައް ފެނުގެ ކިަތްއ ބަނދަ ،ތި ބޭފުޅުން ނޯޓުކުރައްވާ. ފޮތެއްަގއި ނޯޓުކުރަްއވާ ކުޑަުކޑަ މުއްދަތެއް. އެކަމަކު

ގޮސް ތި ބްރިޖު، އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ނަން އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެްއތޯ. މިހެންނިޒާމުތޯ. ކިތައް ރަށުަގއި ބޭނުންވާ 

ދަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ  ނިންމަމުން އެ ބަިއވަރު މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގައިހުސްކޮށް، ކަން ހުސްކޮށް ކިޔަންޏާ އެތައް 

ެގ ރައީްސ ޔާމީން. މި ކުޑަ ުމއްދަތުެގ ތެރޭަގއި. ެއހެންވީމާ، މިއީ ައހަރު ތެރޭގެ ވާހަކަ 3ދިޔަ ވެރިކަމުަގއި. ވޭުތވެ

 ަދއްަކާވނެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް. މާ ވާހަކަޕޯިޑއަމަަކށް އަރައިިފއްޔާ  ިގނަ ވާހަކަެއއް؛ ދެން މަނިކުފާނު މާ ތަފާތަކީ އެ

ކުރައްވާނެ. ކަން ކުރަްއވާނެ. ޭއެގ ބޭފުޅެއް ރައީސް ޔާމީނަކީ.  ކަން ގިނައިން ެއއްކަލަ ޝޯގެ ބަިއ ކުޑަވާނެ. އެކަަމކު

ަތއުފީޤުދެއްުވން. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނުޑ هللا ައޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ަމސައްކަުތގައި هللا އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިންޝާ 

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ވާހަކަ ނިންމާލަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީއަރުވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިކުރިއްޔާ އިޝު

 އަޙްމަދުދީދީއަށް. މާރިޔާ މެންބަރު
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 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 ،ދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ ހުށަހަޅައި ވަނަ އަހަރަށް ަބޖެޓް 2017އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

މު އެއް އަސާސް ކަމަށް. ހަމައެހެންމެ، ބަޖެޓަކީ ުގޅިފަިއވާ އެންމެ މުހިއް ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާ

ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބަޖެޓަކީ ކޮބައިތޯ ވިދާުޅވަމުން  މުންްއވަސުވާލަކަށް ަޖވާބުދެ 5 ފައްދަަވއި،ކޮބައިހޭ ވިދާުޅވެ ސުވާލުތަެކއް އު

ބަޖެޓް ރަމްޒުކޮްށދެނީ ސަރުކާރުގެ ތަަޞއްވަުރކަމާއި ރަްއޔިތުންގެ އުއްމީދުަތއް ކަމަށް. ައޅުގަނޑު ހަމަ  ،ވިދާޅުވަނީ 

ވެސް ރަމްޒުކޮށްދެނީޭއ  ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުާކރުން ބަޖެޓް ނުވަތަ އެ ނޫން ކަމެއް ،މި ސަރުކާރުން ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

ކެތިފުނޯސް ދަނީ ޏާ ރައްޔިތުންނަށް މި ފެނިގެންވިދާޅުވީމަ މި ސަރުކާރުން ޙަޤީޤަތުގައި ުއއްމީދޭ ބުނެފި ކަމަށް ވަން

ތަރައްީޤއެްއ ރޫޢަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ހެންނޭ. ކޮންމެ ތަރައްޤީއޭ ވިދާުޅވާ މަޝް ލައިގަންނަ ކަހަލަ ަކމެއްބަދުރުވަ 

ބިލު ބޮޑުެވގެންދާކަން.  ،ްއވުމަށް ޓަކައި އެ ުކރައްވާ ޚަރަުދގެ އެަތއް ގުަނއެއް އެތައް ބިލިޔަނަކުން ޚަރަދު ޮބޑުވެ ގެނެސްދެ

 ،ވާއިރުސަރުކާރުން ކޮށްދެްއވާ ކަންަތއްތަކަކީ ަރއްޔިތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާއިން ރަްއޔިތުންގެ އަުތން ދާ ޚަރަދު ކަމަށް 

މަތުކުރަމުންދާ ކަންތަކަށް މަށް ތުހުކަ . އަދި ރައްޔިތުން ަވއްކަންކުރާން އެހާމެ ބޮޑުކޮރަޕްޝަ .އިސްރާފު އެންމެހާ ބޮޑު

ަގއިމު ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ހަމަދާކަމީ ނެތި މި ކަންކަން ހިނގައި ގޮަތކަށް ައާޅލުމެއް ވެސް ެއްއވެސް

ރައްޔިތުްނެގ  ނީ ސަރުކާރުގެ ތަަޞއްވުރު ކަާމއި،ކުރާ ކަމެއް. އާދެ، ބަޖެޓު ރަމުޒުކޮށްދެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިތާމަ

ވެސް ދިމާނުވާ ކަމަށް ހަމަ ްއވުާރއި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދާ އެްއގޮތަަކށްސަރުކާރުގެ ތަޞަ ،ާވއިރު އުއްމީދުތައް ކަމަށް

އިރު ވަޢުދުތަކެއް އިއެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އަ ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ  ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ދަންނަވަން މި

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގަިއ މަސްވެރިން މިއަދު  ،ހާސް ރުފިޔާ ދެއްވާނަމޭ ވިދާޅުިވއިރު ހިފައިގެން ައއީ. މަސްވެރިންަނށް ދިހަ

 މިއަދު ތިރީސް ،ކަންނެލި ކިލޯއަކަށް ލިބުނުއިރުރުފިޔާ އެ މީުހންނަށް ބޮޑު ސަތޭކަ ވިހި ނަށްށް ިދޔަ މީހުންބޮޑުކަންނެއްޔަ

އެތައް ފީފާެއްއ  .އެ މީހުންގެ ޚަރަދުތައް އެހާ ބޮޑު އެތައް އުދަނގޫތަާކއި ދަތިތަކާ، ދަނީ. އަދި އެވެސްލިބެމުން ރުފިޔާ

ޙަޤީޤަުތގަިއ ، ދިމާވާ ކަމަކީސްކޮޅު ލިބޭވަރު ވަނީ. ައއިްސ އަންދަިއގެން އެ މީހުން ބޭރަށް ގޮްސގެން އެ މީހުންނަށް މަ

ން މާ ކުދިކުދި އެއަްށވުރެ ،ހާސް ރުފިޔާ ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދޭނަމޭ ވިދާޅުވެ  ހަދިމަސްކޮޅު ވެސް  ހިފާ ،މަސްކޮޅުލިބޭ 

ވެސް ރިަތކާއި މިނޫންހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތެއް ނުވޭ. ާރއްޖޭގެ ފަޅުތަާކއި، ގި އަދިެވްސ އެ ދިހަ އަުގގައި ވިްއކާލަިއ،

އެމާ ބެހޭ  ގޮްތ ުނވެގެްނ މި ދައްކަނީ  ތަންތަން ވިްއކަމުންދާ މިންަވރުން މިއަދު ރާއްޭޖގެ މަސްެވރިންނަށް އެން ލިބޭ

އުޅެނީ މަސް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ކައިބޮއި ، އުޅެނީ ދަންނަވަން މި ފާމެއް ހަދާ ވާހަކަ. ވާހަކަ. ފިޝް ފާމެއް ހަދާ

ްއެގ ފިޝްފާމެ، މާލެއަތޮުޅގައި ވެސް މިހާރު ދިރިއެއް ފަޅެއް ވެސް ނެތް އެންކޮޅެއް ަނގާލަންދާނެ. އެހެންވީމާ ،ވާއިރު 

ގޮތް  ިވއްކުން ުހއްޓާަލއްވާަފއި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންަނށް ކައިޮބއިގެްނ އުެޅވޭ މުދާވާހަކަ ނުދަްއކަަވއި މި ާރއްޭޖގެ ހަރު

މީލް ޕްލާންޓެއްގެ ވާހަަކ ދަނީ ފިޝް ހާސް ރުފިާޔގެ ވިާދޅުވިއިރު ފެންނަމުން މި ެދއްވާށޭ. ދަނުޑވެރިންނަށް އަށްހައްދަވައި

އިރު މިއަދު އިހާސް ވަޒީފާ އުފެދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެގެން ސަުރކާރު ވުޖޫދަށް އަ ހަތަރު . ނުވަދިހަދައްކަމުންދާ ވާހަކަ
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ުޒވާނުންނާއި އެިކ މީހުން އެކި ތަންތަނަށް ހިނގަމުން  ،ގޮަތކަްށ ރައްޔިތުްނގެ ވަޒީފާ ނެިތގެން  ވެސް ނެތް އެްއވެސް 

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އެ އޮތް ވަރުން  ،ާދުޅވަމުން ވަޑަިއގެްނއިރުސަލާންޖަހަމުންދަނީ. ހުސްނުވާ އާސަންދައެްއގެ ވާހަކަ ވި

ދަނީ އެ  ފެނިގެން މި ސަލާންޖަހަމުންދިޔައިރު މިއަދުއްމު ރައްޔިތުން އެކި މީހުން ގާތަށް އާސަންދަ ނުލިބިގެން އާ  ވެސް

. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުެގ ވެސް ދެގުނަ ާއސަންދަ މަދުކޮށްލައިގެން ގެންދަވާ ަތން ދިޔަ އަހަރު އޮތް ބަޖެޓަށް ވުރެމި

ނގޭ ކަމެްއ. ަކނޑައެިޅގެން އެގުޅުމެއް ނެތްކަން އެއީ ހަމަ ވަރަށް  ުޅވެފައި، ަރއްޔިތުންގެ ުއއްމީދާތަޞައްވުރޭ ވިދާ

ގެ ތަޅުދަނޑި ލިބޭެނ ފްލެޓުެއކީަގއި  އަލަތު ކަިއވެންޏާ ،ޝަހަރުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ެހދިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާުޅާވއިރު

 . ެއިއން އެކަކަށް ވެސް ފްލެޓެއްގެކުރީއަހަރު ތެރޭގައި ކިތައް މީހުންތޯ އަލަތު ކައިވެނި 3މިދިޔަ  ،ވިދާޅުިވއިރުކަމަށް 

އަދި ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ވެސް އެަތއް މިލިޔަނަކުން ފައިސާ އެންެމ  .އުފުދޭ ކަމެއްތަޅުދަނޑި ލިބުނުތޯ ެއއީ ުސާވލު

ހާސް ރުފިޔާ މަހަކު  ތިރީްސ ފަސް ގޮތުަގއި ގެޓުރެން، ދައްކަންޖެހޭއިރު އި ފުރަތަމައިނުން އެޑްވާންްސެގ ގޮތުގަ 

އެހެން ވިދާުޅވާއިުރ ހަމަ  ރުފިޔާ ދައްކަންޖެެހއޭ،ހާސް  މަހަކު ތިރީސް ަފސް ޓަކައިނުވަތަ އެ ަގތުމަށް، ޖެހުމަކީދައްކަން

ކަހަލަ. ތެދެއްމެ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ބިރިންޖިކޮޅެއް ކާލަިއގެްނ އެެވސް ނުލިބިގެންހެއްޭޔ މީހާ މަރުވި ބުނާކަލިޔާ

 . އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިަވަޑއިނުގެންފާނެ ތިރީސް ފަސްރުފިާޔ ދުވާލަކަށް ޚަރަދުކުރޭ ހާސް ގެކޮޅަށް ހަތްދިހަ

ނިވަޑައިގެންފާނެ. އްމު މީހަކަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވާނެހެން އެ ބޭފުުޅންނަށް  ފެރުފިޔާ މަހަކު ދައްކާލުމަކީ އާ  ހާސް

ގެ . ަހނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް، ތެލު އުޅެނީ އިރު ަކިއގެން މި. އެއްއެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުންގެ ހާލަތު ހުރީ އެހެނެއް ނޫން

އެނޫން ގޮަތކަށް  ަބއެއްތޯ ނިކަމެތިްނނަކީ ބަލައި،ސަބްސިޑީ ކަނޑާިލއިރު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ރޭވުންތެރި ގޮެތއްަގއި ކޮން

ދަނީ.  ަލއްވާަފއި މި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން މިލުގައި ފުރަތަމައިނުން ެވސް ކަނޑައިެރވޭތޯ ބެއްލެވުުމގެ ބަދައެކަން ކު

ންޓުގެ ބިލުތައް ކަރަ އިމާލޭެގ ގޭގެާޔއި އަދި ރަށްރަށުގެ ގޭޭގގަ  ،ވާއިރު ކަނޑާލަްއވާފައި ސަބްސިޑީ ވެސް  ކަރަންޓުގެ

އަނދިރީަގިއ ނުވަތަ ކަނު، ދައްކައިދިނުަމށްބިލުތައް  ޖަހަމުންވެސް ސަލާންއްކާ ހުން ގާތު އަނެޖެހިގެން ެއކި މީނުދެއްކި ފުނި

ިއ އެ ގަންނަވާ ރަސްފަންނާ ވިދާޅުވެ ދަނީ. ވީމާ، ތަރައްޤީއޭ  ގޮތެއް ރައްޔިތުންނަށް ނެތިގެން މިއަދު އެ ތިބުން ނޫން އެހެން

ތެެރއިްނ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަްއވައިފި ގޮތެްއގައި މީގެވާއިރު ާއދައިގެ މި ހުރިހާ ތަނެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަ  ،ބްރިޖާހުޅުމާލެ 

ވިދާުޅވާ ތަަރއްޤީގެ ްޕރޮޖެކްޓެއް ހިންަގވައިފި ކަމަްށ  އެ ؛ހިންެގވިއަެނއްކާ ޕްރޮޖެކްެޓއް  ،ކަމަށް ވަންޏާ ޭއގެ ބިލު ބޮޑުވެ 

ދަށް ފެންވަުރގަިއ މި ، ވަރަށްހުންނަ ފެންޖެހިފައި ކުރިން އޭެގ މަރާމާތުތަްއ ފަށަންވަންޏާ އެ ޕްރޮޖެްކޓް ހުުޅވާލުމުގެ 

ސަރުކާރުްނ މާލޭގެ ަބޖެޓޭ ވިދާުޅވެގެން  ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން ބޭުނންވޭ އަދުކަން ކުެރްއވެމުންދަނީ. އަުޅގަނޑު މި ކަން

ޓޭ ބަޖެ ގެ ިމލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް މާލޭގެ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ 727ލާއިރު ފައި އޮންނަ ަކންކަމަށް ބަލައިހުށަހަޅުއްވާ މި

ވެސް މާލޭގެ ބަޖެޓޭ ިވދާޅުވެފައި ދެން މި ލިޔުްއވަނީ  . ހަމަ އެންމެ ފުރތަމައިނުންދާޅުވެަފއި ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތްވި

މިހެން  ކަ. ފޮރިންސިުކގެ؛މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަށް ކަންކަން ކުރަްއވާ ާވހަކަ. އިމާރާތްތައް ައޅުްއވާ ވާހަ

އި ތިބެނީ ހަމައެކަނި ކުްށވެރިންނެއް ނޫން. މާލޭގައި ީމހުން ބޭނުންވޭ ބޯހިޔާވަހިކަން ދައްަކވަނީ. ާމލޭގަ ވިދާޅުވަމުން މި
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ކަމެްއ ކުރަން.  ެވސް. މާލޭގެ މީހުން ބޭނުންވޭ އެތައް ަބިއވަރު ކުޅެންލިބެން. މާލޭަގއި މީހުްނ ބޭނުންވޭ ކުިޅވަރު ވެސް 

ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުުމގެ  ،ން ލިިބގެންވާ ަޙްއޤުޤާޫނނުއަސާސީއީ ަރއްޔިތުންނަށް މި މަސްލަސްކަމޭ.އެކަމަުކ ސުލްޙަ

 49ކަންކަން ނިގުޅަިއގަތުމަށްޓަަކއި ސުލްޙަމަސްލަސްކަމޭ ވިދާޅުވެަފއި  މި ،ެއްއވެުއޅުމުގެ ޙައްޤު، މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު

މެާރގެ ޓީވީ ކެ. ސީ.ސީ.ިމ އޮންނަނީ ފުލުހުންނަށް ޖަހައިލާފަމިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  50ގާްތގަނަޑކަށް  ،މިލިއަން

އްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ެއކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓަށް ޖައްސަވާަފއި އޮންަނއިރު އި  8ކޭ ވިދާޅުވެ ނެޓްވޯ

ެއކަމުގެ އެ މަްއސަލަ ، ދާއިރުފުޓޭޖުން އެހެން ބުނަމުން  ެމރާގެކަމަށް ސީ.ސީޓީވީ ކެ ނގޭނެޑރ. އަފްރާޝީމްގެ ގާތިލު އެ 

ރިޟްވާން ެގއްިލގެން  ކަމަކަށް ނުވޭ. ނޫސްވެރިޔާ ހުރި  ގެ ފުޭޓޖްކެމެރާ ސީ.ސީޓީވީ ލިއިރު ެވސްސާބިތުކުރަން ބަލައި

އްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަުކ ހިފޭ ކަމަކަށް ނުވި. ރާވެސް ސީ.ސީޓީވީ ކެމެރާގެ ފުޓޭޖު ހުއްޓަސް އޭތި ބޭނުން ލާއިރުހޯދަން ބަލައި

ކުރެވިގެން މި ފިލްމުެގ ކަމަށް ތުހުމަތު މު ކުޅުއްވިފިލްފަނޑިޔާރު، ސުޕްރީމްގެ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު އޮރިޔާން 

 ކަމަށް ރާއްޭޖގެ ކޯޓުަތކުން ނިންމަވާފައި  ނުކުރެވޭކަމަށް ގަބޫލު ވީިޑއޯ ފުޓޭޖަކީ ެއވިޑެންސް ،އެވިްނޑަންސަށް ބަލާއިރު

ކަމަށް  ފުގެ ކަެމއްވެސް ހަމަ ކޮރަޕްޝަން ނުަވތަ އިސްރާ މިލިއަން ސީީސޓީވީ ކެމެރާއޭ ވިދާުޅެވގެން މިއީ  8ވަނީ. ވީމާ 

ކަމަށް ބަލާއިރު ކޮންމެހެން ތަންތާނގައި  ނުގަންނައްޭޖގެ ކޯޓުތަކުން ީވޑިއޯ ެއވިޑެްނސް ބަލައި. ރާރަނގަޅު އެނގޭވަރަށް 

ޓްްސ ންކަން ުކރައްވަނީ. މާލޭގެ ސްޕޯސީސީޓީވީ ކެމެރާގެ ބޭނުމެއް ެނތް ގޮތުގައި އެކަ ންމީހުންނަށް ފާރަލާ

މިލިއަން ރުފިޔާ  8މި ސީސީީޓވީ ކެމެާރއޭ ިވދާޅުވެގެްނ ، މިިލައން ރުފިޔާ ޖައްަސވާފަިއ އޮްތިއރު 10ކޮމްޕްލެކްސްައކަށް 

 ،ބޫލުނުކުރާ ގައީ ކޯޓުތަކަށް އެ  ؛ގޮތުގައި ައދި ބޭނުމެއް ނެތް، ގޮތަށް މިތާނގެ ކެމެރާތައް ބޭނުންޖެހޭ ވަގުުތގައި ނުހިފޭ

ވެްސ  މިލިއަން ރުފިާޔ އިސްރާުފކޮށްލުމަކީ ހަމަގައިމު 8 ،ރު ގޮތަްށ ހުންނަ އެްއޗަކަށް އެވަ ގޮތަށް ހެކި  ހެކިބަސް

ފިޔާ މުޅި މާލޭގެ މިލިއަން ރު 727 !ކަމެްއ ނޫން. ބައްލަވާ މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ކަމުދާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

ިލއަން މި 80 .ށްމިލިއަން ގާްތގަނޑަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއަ 50 ،އަށް ޖައްަސވާަފއި އޮްތއިރުޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

އޭގެ ފަހުން ފިނޭންްސ  ވެސް މި ދެ ފަރާތަށް. ދެން މިލިއަން އެންމެ ފުރަތަމައިނުން 130ށް. އެއީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފަ

ބޮޑު ިބޔަ މާލޭަގިއ  ރާއްޭޖގައި މި އޮތް ދެން ބީކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މި މިލިއަން ނެންގެވީމާ 132ބިލްޑިންގަށް 

މިިލއަންވަރު ޖަހާފައި  260ެއީކގަިއ  ެގ ޚިދުމަތްތަކަށް މުޅިތޯ ަބްއލަވައިަލއްވާ. ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް ރަން އޮީތ ކިހާވަެރއްކު

މާ މަދު ލާރިކޮޅެއް  ސިފައިންނަށް ދާވަރަށް، ފުލުހުންނަށާއި ،އިމާރާތާއިތަނަކަށް ބަލާއިރު ސަރުކާރުގެ  ހުރިހާ މި ،އޮތްއިރު 

ވަަޑއިގަންަނވާ ަސރުކާރުން ދެކި ވިދާުޅވާ، ސަރުކާރުން އެ ން. އެހެންވީމާ،ކުރައޮންނަނީ އައި.ޖީ.އެމް.ެއަޗށް ޚަރަދު މި

 ވަރަށް ތަފާތު ދެ  އީ ގޮތް އެ ުއޅެން ބޭނުންވާ  ،ޚިދުމަތްތައް ،ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއްތަޞައްވުާރއި ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން 

 އިގެން ރައްޔިތުންނާ ވާހަކަަދއްަކވައި ވަޑަ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް މިހާރަކު ނުފެނޭ ސަރުކާރުގެ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު 

ފެންނަނީ  ތަނެއް. ހައްތަހާވެސް މި ލަްއވާންވަނީ ކޮންކަމެއްޯތ އޮޅުންފިލުަވއިރަްއޔިތުން ބޭނު ރުން ދޮރަށް ހިންގަވައިދޮ

ން ވިދާުޅވެ، ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ނުކުމެަވޑަިއގެން ތިމަންނަމެންނަށޭ އެނގޭނީ. ތިމަންނަމެންގެ ތަޞައްުވރެއް އެބައޮތޭ އެހެ
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ތަން. ރާއްޖޭެގ އެންެމ  ދާބްސިީޑ ކަނޑާަލއި، މިހުރިހާ ކަމެއް ކުަރްއވަމުންސަ މިދަންނަވާހެން އާސަންދަ ކަނޑާލައި،

ބޭފުޅުްނ  އެ ގެ އާމްދަނީސަރުާކރު ިތ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ؛ ޖީ.އެސް.ޓީއާންމު ރައްޔިތު މީހާ ވެސް 

 ،ޖީ.ެއސް.ޓީ ކަމަށް ވިދާޅުާވއިރު ދިޔައީ މެ ބޮޑު އަަދދަކަށް އިތުރުެވގެންއެން ވުރެ ވެސް ވަރަށް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ

ެއްއޗެއް ފިހާރަައކަށް  މިދެންނެވިހެން މީހުން ގާތަށް ސަލާންޖަހާ މީހާ ވެސް އެންމެ އާދައިގެން ،މީހާއެންމެ އާދަިއގެ 

 ންމެ އެންމެ މުއްސަނދި މަހުޖަނު ވެސް މިޖީ.އެސް.ޓީ. ހަމައެހެ 6ވެްސ ދައްކަނީ % ސް އޭނަގަންނަންދިޔަޔަ

އް ެވސް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ނެތް. ރައްޔިތުން ބިކަހާލުގައި ދެން އިންސާފުވެރި ޓެކްސެގެ ޖީ.އެސް.ޓީ.  6ދައްކަނީ %

ގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ައޅުތަނެއް. މާލޭގެ މެދު ތަނުން ކުރާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މި ޖެއްސުން ނޫން އެހެން

ކަމަށް  އޮތީ ޕާކިންގ ބުރި އެ 3 ،ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެތާ ހައްދަވާ ވާހަކަ ވިދާުޅވާއިރު  10ދާއިރާގެ ިޒކުރާ މިސްކިތް 

 ރާއްޭޖގައި މި ،ވިދާޅުވަނީ  މިޖެއް ނަންަގވަްނވީމަ ޔިރތުން އަތުން ކޮންޖެްސޝަން ޗާމާލޭގެ ރައް ވިދާޅުވެފަ. ަބއްަލވާ!

ބުރީގެ ޕާެކއް  3 ތެރޭގައިރަށުގެ މެދު، . ވިދާޅުވެފައި ދައްަކންޖެހެއޭމާ، ކޮްނޖެސްޝަން ޗާޖެއް އެބަ އިބޯވަީނއޭ. އެހެންވީބަ

 3ގޮތަށް  ރަށު މެދު ތޮއްޖެހޭ ނެތް. ވާ. މިކަހަލަ ރޭވުންތެރިކަމެއް ވިސްނައިަބއްލަހެއްދެވީމަ ދެން އެތަން ތޮއްޖެހޭނެވަރު 

އުމަށްޓަކައި ވިދާުޅވަމުން ޤަ ،ވިދާޅުވަނީ. އާދެ ދީނަށްޓަަކއި ވާ ވާހަކަ އެބުރީގެ ޕާކެއް ަހއްދަވާަފއި މިސްކިތެއް އަުޅއް

އި ނަމާދުުކރާ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާނެ އް ހެދީމާ އިންޖީނުގެ ައޑު މިސްކިތުގަ ންެނވި ބޭފުޅުން ޕާކިންގ ސްޕޭސެވަަޑއިގެ

 އިރެްއގައި މިސްކިަތއް އަރުްއަވއި، އެްއވެސް ވެސް މި ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅުން ވިސްނާލުމެއް ނެތް. ހަމަގައިމު ވަރަށް

ަތްއ އަދި ޤުރުއާން ކިަޔވާއިރު ެވސް އިތުރު އަޑު ،ބޭނުންވާއެކީަގއި ނަމާދުކޮށްލަން ތިބެން  މިސްކިތުަގއި މަޑުމަތިރިކަމާ

އަރާ. ކޮންޖެސްޝަން ެވސް ހިތަށް ނުވަނީބާއޭ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަގައިމުގޮތަށް ތިއްބަވަން ބޭނުންފުޅު ނީވޭ އެގޮތަށް ވަށާަލއި

އްފަްސކުރުމުެގ ސިޔާސަތޭ ވިާދޅުެވ، ރާްއޖޭގެ އެތަންމިތަނުން މީހުން ަވނީ. އެކަމަކު އެޗާޖް ނަންގަވަްނވީމަ ބައިބޯ 

ތޮއްޖެހުމުގެ ވާހަކަެއްއ ޖެހޭނެ މާލެއަށް ވާއިުރަގއި ދެން އަނެއްާކވެސް ހުޅުމާލެއަށް ލައްާވ ވާހަކަ ވިދާޅު  ގެންނަަވއި

ކަމަށް  ހިސާުބން އެއީ އެއްފަްސކުރުމުގެ ިސޔާސަތަކީ އިޤްތިޞާދީ ކުިރއެުރމަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޯވޭ. އެދައްކަވާަފއެްއ 

ދަނީ. ވީމާ، ެއއް ވާހަަކާއއި އަެންއ ފެންނަމުން ތަން މި ބަދަލުވާވާހަކަތައް އެނޫން ގޮތަކަށް  އެ ،ކުއްލިައކަށް ވިދާުޅވެ 

 ،ކަމަށް ވިދާުޅވެ ިއ ޕިކަްޕގެ ޚިދުމަތް އިުތރުކުރަްއވާނެެޓްކސީއާ، ުޅާވއިރުވިދާވާހަކަެއއް ދިމާެއއް ުނވޭ. އަިދ ތޮއްޖެހޭ 

އަެނއްާކވެްސ  ަފއިނިޒާމެއް ގެންނަވަީނއޭ ވިދާުޅވެ އެތައް ުހއްދައެްއ ހަރުދަނާކަމަށް ެވސް ވިދާުޅވޭ.  އޭގެ ައގު ބޮުޑވާނެ

ޤީޤަތުގައި އެއްފަްސކުރުމުގެ ސިޔާސަޭތ އްޖޭގައި ޙައްވަމުން ގެންދަަވނީ. ރާގޮތަށް ކަންތައްަތއް އިންތިޒާމުކުރަ  ބައިބޯވާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ހުސްކޮށްަފއި  ،އުޅެނީ ާރްއޖޭގެ ރީތި ރަށްތައް ރާއްޖޭގެ މީހުންނަށް މިހާރު ވިސްނޭ އެ ބުނީމަ މި

 އަނެއްާކވެސް އެ  ވަަޑއިގަންަނވާ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ވިދާޅުެވގެްނ އެ ،ބިންވެިރކުރުމޭސް އަނެއްާކވެ

އްޖޭގެ މީހުންނަށް މިއަދު އެީއ ރާ ކަންދިރިއުޅޭ ރަށްަތއް ވެސް ވިްއކާލަން ެގ ރަށްރަށުގައިމީހުން މީހުން އަރާމުގައި އެ

އަޮތޅުން ވެްސ ގިރިފަޅު އެކަހަލަ އެްއވެސް އެްއެޗއް ފެންނަން  ކަމެއް. އެއީ މިދަންނަވާހެން މާލެ ވެސް ނެތް ޝައްެކއް
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ކޮންމެވެސް މީހުން  ތިބޭ ރަށްތައް ެއއްފަސްކުރުމުެގ ސިޔާސަތޭ ިކޔާފައި އެމީހުން  އެ ،ދާއިރު އްކަމުންގޮތަށް ވި  ނެތް

ލާނެކަމީ މިއަދު ޝަްއކުވާ ކަެމއް ނޫން. އަދި މިދެންނެވިހެން ީމހުންގެ ރަށްތައް ވެސް ިވއްަކއި  އެ ރަށަކަށް ބަދަލުކޮށްލައި،

މު ކަމެއް މިގޮތަށް ނެންގެވީމަ އަނެްއކާވެސް ާއއް މިހުރިހާ ޝަން ޗާުޖ،ހުރިހާ ެއއްެޗއް ކޮންޖެސް މި ،ޕިކަޕް ޓެކްސީ، 

ވެސް އެނޫން ކުލިތައް  ޓެކްސީ ކުރީމަވަންޏާ.  ކަމަށް މީހާގެ ޖީބަށް ބުރަބޮޑުވާނެ މިއިން އެްއވެސް އެްއޗަކަށް އަަރއިފި

 މު މީހާގެ އަތުން އެ ެޗއް ބޮުޑީވމަ އާއްއްކަންޖެހޭ އެއް ރުކާަރށް ދަމީހުންނަކަށް ވެސް ސަ އެ ، ވެސް ބޮޑުަތއް ވަމުންދާއިރު

ކަމެއް  އޮތް ވެސް ހިގައިދާނެކަމީ އެއީ ޝަްއކެއް ނުނަގަެއއް ނުގެންދެޭވނެ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް އެަކންތައް ފައިސާ

 ނުޖެހޭނެ ށްއެބް އިނީޝިޯއއޭ، އެްއެވސް އެްއޗެއް ަދއްާކކައަދި ކޮންޓްެރކްޓް  ،ޓް ިދވެހިންނަށޭ ބުނެނޫން. ދިވެހިންގެ ެއއަރޕޯ

އާބިޓްޭރޝަންގެ ގޮތަްށ ޖީ.އެމް.އާަރްށ  މަ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރަކުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް ރޫޅާލީކަމަށް ވިދާުޅވެ ޖީ.އެމް.އާރު

 ބޫރުވީމަ ދިވެހި ސަރުކާރުން މިމިހެން މަޖުބޫރުވީ. ިދވެިހ ސަރުކާރަށް ްއކަން ދިވެިހ ސަުރކާރަށް މި މަޖުފައިސާ ދަ

ނިއުޔޯްކގެ އާބިޓްރޭޝަްނ  . ތެދެއް ނުދަްއކަަވއި ހުންނެވިދާނެ. އެކަމަކު އެއް ނުދައްކާނަމޭފައިސާ  ވިދާޅުވަނީ މި

ކުރެވުނީމާ ގެ ޮގތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ދަްއކަްނޖެހޭ ދަރަނި، ދަރަންޏެއްށް ޭބފުޅުން ޖީ.އެމް.އާރަ އެ ؛ޑޮލަުރގެސެންޓަރުގަިއ 

ރާއްޖެއަށް ދޭ މެއް. ދަރަނި ލޯނު އެއްޗެހި ކަ ވެސް ނެތް ްއޗަށް އަރާނެކަމީ އެއީ ަޝއްެކއްރާއްޖޭަގއި ޑެޓް ރޭޝިއޯ މަ

ެއ  ،ވިދާޅުވެ  މިއަދު މި ރާއްޖޭަގިއ ބަޖެޓުން އުއްމީދުތަކެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް. ވީމާ، މީހުން އެކަންކަމާ ބަލަންޖެހޭނެ 

 ސަލާންޖަހަިއ،މީހުންގެ ާގތަށް ގޮސް  ދަނީ ރާއްޖޭގެ މީހުންނަކީނޑުމެންަނށް މި ފެނިގެންއުންމީދުތައް ައޅުގަ

ފަގީރުކަންމަތީަގއި ދެމިތިބެންޖެހޭނެ ބައެްއގެ ގޮތަށް ދެިކވަަޑިއގެންނަަވއިގެން ގެްނގުޅުްއވާ ސިޔާސަތުތަެކއް ތަންފީޒުކޮށްޭދ 

 ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަން މިގޮތަށް މިކަން ކުރައްވާތީ. އަުޅގަނޑު އަެނއްާކެވސް ސަރުކާރު ގާުތގައި މިއަދު  ބަޖެޓެއް

އިއިރު ދެްއިކ ސަރުާކރު ވުޖޫދަށް އަ ގެބޭފުޅުން އެ ދޭށޭ.އިވަޢުދުތައް ފުއްދަ  އެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަތް، އެދެނީ މިވެސް 

ންަނވާށޭ. ރަްއޔިތުން ތިބީ މިއަދު ވަރަށް ބިކަހާލުަގއޭ. ސަބްސިޑީތައް ކެނޑިއްެޖއޭ. ވާހަކަތަަކއިގެން ކުރިއަށް ވަަޑއިގަ

އެ ފައިާސ  ދާއިރުވަރަކަށް ފައިާސ ނަގަމުން ރައްޔިތުން އަތުން އެތައް ،ކަމެއް އާސަންދަ ކަނޑާލައިިފއޭ. މިނޫން ހުރިހާ

 ބަދަލުގައި އެ މީހުންނަށް ލިބޭނެ އެއްެޗއް މިއަދަކު ނެތޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:
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حبه وعلى آله وص والمرسلين. نبياءاألالم على أشرف الة والس  والص   .العالمين رب   هلل الحمد .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ވަނަ ައހަރަށް ދައުލަތުން ކަނޑައަޅުްއވާފަިއވާ ބަޖެޓުގެ މައްޗަށް ބަުހސްކުރާއިުރގައި އެއް ބަަޔކަށް  2017އާދެ!  .أجمعين

ޖަހައި މި ބަޖެޓު ސިފަވެގެން މި ދަނީ ލޭބޯ ޑްރެކިއުާލއެްއގެ ގޮުތަގއި. އަނެއް ބަަޔކަށް މި ބަޖެޓު ސިފަވެގެން މި ދަނީ ފިޔަ

އުދުހޭ ދޫންޏެއް ފަދަ ބަޖެޓަަކށް. މި ދެ ގޮތަށް މި މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކުރެިވގެންދާއިުރަގއި ައޅުގަނޑުެގ ސިކުނޑިްނ 

ވިސްނައިާލއިރު އަުޅގަނޑަށް ިމ ފެންނަނީ، މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލިއިރުަގއި މި ބަޖެޓުގައި ކުީރަގއި ހިމެނިފައި ހުރި ބައެއް 

އި އަެނއްާކވެސް މިއަހަރަށް ބަޖެޓުކުރެވިގެންދާ ތަން. މިދިޔަ އަހަރަށް ބަޖެޓުކުރެވުނު ފައިސާ ކަންތައްތައް ނުވެހުރެފަ

އެވެސް އަދަދެްއގެ ގޮުތަގއި މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ވަރަށް ޮބޑު ގޮެތއްަގއި ފެންނަން އޮތް. އަނެއްކާ މި އަހަރު ވެސް 

ަގއި ތަފާތު އެތަްއ ފަހަރެއްގެ މަތީން އަޅުގަނޑު ދެންެނވި އެބައޮތް. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރައށް ނިސްބަތްކޮށް ބަލައިލާއިރު 

ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތަުކގެ ތެރޭން ހުރާެގ ބިމަކީ ެއީއ ވަރަށް މުހިއްމު ބިމެކޭ. އެަކމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ 

ައއިއިުރަގއި ެއ ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓު  2016ަގއި އެއްބަްސެވވުނު. ައދި ބަޖެޓު ވެސް ކުެރވުނު. ނަމަވެސް، 2015

ބަޖެޓުގައި އެްއގޮތަކަްށވެސް ޭއގެ ައކުރެއް ވެސް ފެންނަންނެތުމުން އެކަމާ ސުވާުލކުރީމާ ެއކަމުގައި އަުޅގަނޑަށް އެންމެ 

މަތިން ލިބިގެންދިޔަ ޖަވާބަކީ، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގައި ާމ ލަސްތަކެއް ނުވެ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެ ބައި ހިމެނިގެން 

ކަމަށް. އިންތިާޒރުކުރިން. އިންތިޒާުރކުރުމަށްފަހުގައި އަނެއްާކވެސް މި ބަޖެޓާ ދިމާލަށް އަޅުގަނޑު މިސްރާބު  ނިމިގެންދާނެ

މި ޖެހީ. ބަޖެޓުގެ މައްޗަްށ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކުރިން ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ަވގުތު ައޅުގަނުޑ ވެސް ާދއިރާެގ މެންބަރުގެ 

ރުގެ މަޝްރޫޢު ހިމަނައިދިނުމަށް އެދި އަޅުގަނޑު، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕީ.ީޖ ހައިސިއްޔަތުން ހުާރގެ ބިމާއި ހުރާގެ ބަނދަ

ގްރޫޕަށް އެ ފޮނުވަންޖެހޭ ަތނަށް ފޮނުވުން. އަދި އެކަްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮީފހަށް ވެސް ފޮނުވިކަން ވެސް 

ކުރެްއ ވެސް ފެންނާކަށް ނެތް. މި ދެނަހުރިން. ނަމަވެސް އެކަން ނުހިމެނި ބަޖެޓު ފޮތް އެކުލެިވގެންާވއިރު ެވސް ޭއގެ އަ 

ވަނަ އަހަރަށް  2017ސަބަބާ ހުރެ އަޅުގަނޑު އަެންއކާވެސް ަރސްމީ ހައިސިްއޔަތަުކން މިކަން ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ޓަކައި 

ަގއި ސިީޓއެްއ  2016ނޮވެްނބަރު  9ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ިދރާސާކުރަްއވާ ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރަށް އަޅުގަނޑު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވިން. މި އޮތީ އަޅުގަނުޑ ފޮނުވި ސިޓީ. މި ސިޓީގަިއ އަޅުގަނޑު ބަޔާންކޮށްަފއި މި އޮތީ، ފޮނު

ބަޖެޓުގައި ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމާއި ހުރާގެ ބަނދަރު ހިމަނައިދިނުމަށް އެދި. އަދި އޭގެ ދެވަނަ ސިޓީއެއް ވެސް އަުޅގަނުޑ 

ަގއި. އަުޅގަނޑު  2016ނޮވެންބަރު  9މަޖިލީހުގެ ރަީއސަށް. އެވެސް ހަމަ ފޮނުވިން، އަނެއްާކވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ 

އުއްމީދުކުރަނީ، ހުާރގަިއ ެއކަީށގެންވާ ޮބޑު މަޝްރޫޢެއް ހިނގާފައިުނވާތީާއއި، އަދި ހުރާގެ ރައްޔިތުންެގ ކުރިފުޅުމަތީަގއި 

ހުިރ ހާޒިރެއްަގއި ހުރާގެ ބިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި ނައިބު ރައީސް އަޅުގަނޑު ވެސް އެތާ

ހިއްކައިދޭނެކަުމގެ ޔަޤީްނކަން ދެއްވި. މި ސަބަބާ ހުރެ އަޅުގަނޑު މަސަްއކަތްތަެކއް ކޮށް މި ނިންމީ. އަުޅގަނުޑ 

ވަަނ އަހަރުގައި ނިމިގެންދާއިުރގަިއ ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު  2017އުއްމީދުކުރަނީ އަނެްއާކވެސް މިކަން މި ބަޖެޓު 

ދާނެ ކަމަށް؛ ހުރާގެ ބަނދަރު. އާދެ! ތުލުސްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބައި އަލަށް ފަށާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ހިމެނިގެން
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ގޮތުަގއި އެބައޮތް. ދެން ހުރީ މުޅިން ވެސް ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ބަށިކޯޓަކުން ނުަވަތ 

ޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުަގއި އެަބއި ކިތަންމެ ވަަރކަށް ހިމަނާފައި އޮްތކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ފުޓްސަލް ދަނޑަކުން އަލަށް ަފށާ މަ

އެ ބައިަތއް ހިނގާފަެއއް ނުެވޭއ. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ބަޖެޓަށް ބަލައިލީމާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަކީ މި ޤައުމުެގ 

އެްއވެސް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ބައެްއގެ ގޮުތގައި ވަރަށް ދެރަ ހަމައެކަނި ހުރި ވުޒާރާ. ދެން ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކކީ 

ނިކަމެތި ގޮތަކަށް މި ބަޖެޓުން ބަލާފައި އޮތްކަން ައޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ާޚއްޞަ ގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ، 

ބާުރެގ  3ބާރު. ެއ  3މި އޮތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތުން މި ދައުލަުތގައި 

ތެރޭގައި ވެިރކަންހިންގާ ފަރާތާއި، ގާނޫނުހަދާ ފަރާތާއި، އަދި ޙުކުމްތައް، ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ފަރާތެއް 

ބާރެއް ގޮަތށް ކަނޑައަޅާފައި އެަބއޮތް. ނަމަވެސް މި ބަޖެޓުންނާއި އަދި މި ބަޖެޓުގައި ކަނޑަައޅަިއ  3އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮށްފައި އޮތް ގޮތުންނާިއ، އަދި މި ބަޖެޓަށް ތައްޔާރުުވމުގެ ގޮތުން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާއިާރއިން މި ބަޔާން

އޮތީ ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެކަީށެގންވާ ބަޖެޓަކީ ކޮބައިކަްނ ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ. ނަމަވެސް، ޢަދުލުއިންޞާުފ 

އްސާރަ އަދި މަލާމާތްުކރުމުގެ ޒާތަކަށް މި އޮތީ ވިދާުޅވެފައި، ނުދެވޭނޭ ތި ބަޖެޓެއް. ޤާއިމުކުރުމުގެ މިދެންނެވި ބާަރށް ފުރަ

ދެވޭނެ ެއއްެވސް މަެގއް ވެްސ ނެތޭ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެުދނަސް ތިކަން ކުެރވޭނެ ގޮެތްއ ނެތޭ. އެންމެ ފަހުން ގޮސް 

އި އެ ބޭބޭފުޅުންގެ މުސާަރއާިއ، އިނާޔަތްތަާކއި، މިފަަދ ބަޖެޓު ނިމިގެންދިޔައިުރގަިއ، ަބޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނިގެންދިޔަިއރުގަ

ޒާތުގެ ކަންަތއްތައް ކުރުމުގެ ުފރުޞަތުތައް ހަނިވެގެންދިޔަ ގޮަތށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ފެނިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަނުޑ 

ޖައްސަން މަސައްކަްތކުރުމަކީ ބިކަކޮށް ހާލުަގއި  ދަންނަވާނީ، މިފަދަ ގޮތްގޮތަްށ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާ 

ދައުލަތުގެ އުިނކަމެކޭ. ދަޢުލަތުގަ ހުރި އުނި ސިފައެކޭ އެީއ. އެ ދާއިރާއާ ދޭތެޭރގައި ދެކޭ ިނކަމެތިކަމެކޭ ެއއީ. އެހެންވީާމ، 

 3ތީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމައެަކނި އޮތީ ވެރިކަން ހިންގުުމގެ ބާރެއް ނޫނޭ މި ޤައުމުގައި ޮއތީއެއް. މި ޤައުުމގައި އޮ

ބާރުގެ ތެރެއިން މުިޅ ޤައުމު އެއް ބާަރކުން އަެނއް ބާރަކަްށ ފާރަލާ އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރަނީ. ިމކަްނ 

ބާރު ވެސް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް. ނަމަވެްސ  3ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ބައެއްގެ ގޮުތގައި މި 

ންކަން ބަޔާންވެ ކަްނކަން ަވމުންދާ ގޮތުގެ މަްއޗަށް ބަލާިއރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނީ، ކަ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނީ ބޭފުޅުްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަްނގައިީދފައިވާ އެންގުންަތކެްއ އެަބއޮވޭ. ފަހު ޒަމާނުގެ؛ ދީނުަގިއ 

ى هللا عليه صل  ރަސޫލާ ުޅގަނޑުމެން ައޑުއަހަމު. ީކރިތި ބަޔާންެވގެންވާ ފަހު ޒަމާންކަްނ ބަޔާންކުރާ ޒަމާނެްއގެ ވާހަަކ އަ

ްއ ޒަމާނެ .حراممن أم حالل أمن  المال بما أخذ ءعلى الن اس زمان ال يبالي المرليأتين  ޙަދީޡްކުރަްއވާފައި އެަބޮއތް،  موسل  

ގެ ސުވާލަކީ މިއީ ނެއް. އަޅުގަނޑު ތޯ ނުބަލައި އެއްކުރާ ޒަމާދާ ހޯދައި އެއްކުރުމުަގއި ހަލާލުތޯ ހަރާން މީހުން މު  އަންނާނެއޭ

 ޙަދީޘްކުރަްއވާފަިއވޭ مهللا عليه وسل   ىصل  ރަސޫލާ  ވެސް އިތުރު އެހެން ޙަދީޘެއްަކއި ކީރިތިއާދެ، އަނެްއކާ  އެ ޒަމާންތޯއޭ؟

 عليه هللا ىصل   رسول هللاقال ހުރައިރާ ރިވާކުަރއްވަީނ؛ ޙަދީެޘއް. ައބޫ ދާއޫދު ރިވާކުަރއްވާަފއިވާއި އާބޫމީިޒއާއެއީ ތިރް

. ވަރަްށ ރަނގަޅަށް އަުޑެއއްސެވީަމ دوال ءأذا تّخذ الفيކުަރއްވަީނ؛ ދީޘްޙަ مى هللا عليه وسل  صل  ކީރިިތ ރަސޫލާ  .موسل  
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އާއްުމ  ،އާއްމު ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން  ،މީތީގެ މާނައާއި މި ކަންތައްަތއް އެނގޭނީ. މީެގ މާނައަކީ 

ތިމާމެން ؛ ތިމާމެންގެވާުލވާ މީހުން އެާއ ހަ ުޤގަިއ ެއިކ ފަރާތްތަކުން އަންނަ އިނާޔަތްތައްރައްޔިތުންެގ ޙައް

ލާމާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމުގެ އަޒަމާނު އޮތީ ފަހު ހިސާބުން އެ ބޭނުންކުރަންފެށުމުން އެޓަަކއި މުއްސަނދިވުމަށް

، ލަތުގެ ބިމާއިގޮތުަގިއ ދިވެހި ދައުނަކުރެވިގެންދާ މި އަުޅގަނޑަށް މާ. دوال ءأذا تّخذ الفيކަންތައްތަެކއް ފެންނަންށޭ. 

ކަެމއް ެއީއ މި ޒާތުގެ ހުރިހާ  ،ތަާކއިހާ، ގިިރގިރިތަާކއި ،ލަުތގެ ފަޅުފަޅުތަާކއިދިވެހި ދައު ،ަުލަތުގެ ރަށްަތކާއި ިދެވިހ ަދއ

ންސެއް ކަމަށް އޮތް ލައިސަ ކަންކަންކުރަންލަތުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ތިބި ބަޔަކު އެ ބޭބޭފުޅުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ދައު

ހަދާ ގާނޫނު ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤެްއކަން އެނގެންޖެހޭތީވެ މުޅި، ދެކިގެން މަސައްކަްތކުރަމުންދާިއރުގައި މިއީ ަބއެްއގެ

އެކަން ހަމަޖެހޭ އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުން ކަންކަްނ  ،ނޫނުތަކެއް ފާސްކޮށްނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ގާގާ، މަޖިލީހެއް އޮވެ

ކާ ނުލައި ހިތުހުރި ގޮަތކަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ިބޑަ  އޮތީ. ނަމަވެްސ ައޅުގަނޑުެމނަށް މި  އިކުރުމަށް މަސައްކަްތކޮށްފަ

 މި ކަންތައްތައް ކުރި ކަންތައްަތއް. ައޅުގަނޑުމެން ކޮރަޕްޝަނޭ މި  ،ތައް ދޫކޮށްހާ، ފަޅުފަޅުތައް ދޫކޮށް ،ރަށްތައް ދޫކޮށް

ކިޔަީނ ފަސާދައަށް. ފަސާދަ ހިްނގުމުގެ ތެޭރގަިއ މަޤާމުގެ ބޭނުްނ  މި ނޑުމެން ކޮރަޕްޝަނޭއަުޅގަ ކިޔަނީ ޯކްއޗަކަށްތޯ؟

 ،ލަތެްއގެދައުނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. ންމި ޒާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެ ،ނުފޫުޒ ހިންގައި ،ނަހަމަގޮތުގައި ހިފައި

ނޫނާިއ ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުން ގާކޮށްދޭން ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއަކީ އެީއ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރަްއޔިުތންނަށް

ނުވޭ. ައޅުގަނޑުމެްނގެ  ގިަނ ދުވަެހއް މާ ދުވަހު؛ގަާވއިދުތަުކގެ ތެެރއިން. ައޅުަގނޑުމެނަށް ފެނިގެންދިޔަ ދާދި މިދާކަށް

ންބަރު. ބޭރުގެ ނަމުން މެިއއްޒަތްެތރި ާދއިރާގެ  ފުށީއޭދަ ،މެންބަރެއްެގ ގޮުތގައި ހުންެނވި އަޙްމަދު ސަލީމް އިްއޒަތްތެރި 

ތައް ިދވެހި ސަރުކާުރެގ އެ ަޙއްޤު ،ނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުަތކެއް އޭަނއަށް ގާ .ރެޑްޭވވް ސަލީމް ،ނަމަ

އެޅީ. ތް ގޮސް އެންމެ ފަހުން ެއ ޙައްޤު މަތީަގއި އަހޯދަމުން ެބހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ އިދާރާަތކުން ކަމާތެރެއިން، 

ެއ ތާއީދު އަނބުރާ  ،އި ވަިކ މީހަކަށް ތާއީުދނުކޮށްތުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ޓީ.ީވައށް އަރަގާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވި ޝަރުއަތް ނަ

އޭނަ ެއވަނީ އެ މަޖުބޫރީ ހާލަތުގެ ލަތުގައި ށް އޭނައަށް މަޖުބޫރުވެގެންދިޔަ ހާގެނެސް ވަކި މީހަކަށް ތާއީދުކުރުމަ

ވެްސ ޙައްޤުތައް އަނެއްކާ  ހުރިހާ އަތްެއޅި އިލަތުގެ ބޭނުންކުރުމާ އެކީގަ ރީ ހާބޫއެ މަޖު ،ލަތުގައިބޭނުންކުރަންޖެހިފަ. އެ ހާ

މެންބަރު ޤާސިމް ިއއްޒަތްތެރި ގިލީ ދާއިާރގެ ނލިބިގެންދިޔަ. ައޅުގަނޑު ދަްނނަވާނީ ދެންހުރީ އަުޅގަނޑުެމންގެ މާމި

ބޭުނންވާ މީހެއްެގ ޙައްޤުމަީތގައި  ގޮތަކީ؟ ންޖެހޭނެކުރަ މީތޯ މިަކން މި ޖައްސަނީ؟ ތޯއި ހާލެއްގަ  އިބްރާހީމް. ކޮންފަދަ

 އި ތިމާމެން ހެޔޮކަމުންދޭ އެއްެޗްއގެ ގޮުތގައި ހަދާފަ ،ގޮތުަގއި މުންދޭ އެއްެޗއްގެެއއީ ތިމާމެން ރަނގަޅަށް ރުހު، އަތްއަޅާަފއި

 ފާރަލަމުން އެބަ  .ދުަތއްަގވާއި ،ނޫނުތައް ގާ އެބަޖެހޭ އަރަިއގަންނައިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެ ަޙއްޤުތަކުެގ މަްއޗަށް

ޙިލްމީއަށް ވެސް ހަމަ އެފަދައިން އެ هللا މެންބަރު ސަޢުދުިއއްޒަތްެތރި ގެންދޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތިަނދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ 

ގޮތަކީ ސަރުކާރުން ބުނާ  އޮތީ އަތުަލއިގެންފަ. އޭނައަށް މިހާރު ހަމައެކަނި އޮތް ޙައްޤުތައް ދީފައި އެ ޙައްޤުަތއް އެ

މިއީ ޙައްޤުތަުކގެ މަތީަގއި  މިއީ ޙައްޤުތަްއ ދިނުންތޯ؟ އޭނަ ޢަމަލުކުރީމާ ޭއނައަށް އެ ަޙއްޤުތައް ލިބޭނެ. ގޮތަކަށް
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 މި ކިޔަީނއޭ އަތްއެޅުން. މިއަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ މި ޒާުތގެ ކަންަތއްތައް ުނކުރާށޭ. މި ޒާުތގެ ަކންތައް ކުރީމައޭ 

ލުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ތުގެ ޢަމަބޭނުންކޮށްެގން މި ޒާމަޤާމާއި ނުފޫޒުގެ 

ބަލާއިުރަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހައްދެއް ނެތް ބަޖެޓެއް ވިސްަނއިގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭަގއި މި ބަޖެޓުދިވެހި

ކޮންކަމަާކ  ،ފެންނާކަށް ނެތް. މިއީ ކީއްކުރަން އި ެއއްވެސް ާބވަތެްއގެ ތަފުޞީލެއްއި އޮތްއިުރަގއި އެ ބަޖެޓުގަކަނޑައަޅާފަ 

މި ދީ،  އޭނައަށް ،ދީ ގުޭޅގޮތުން އޮތް ބަޖެޓެއްކަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގޭކަެށއް ނެތް. ހިތަށްއެރީމާ މީނައަށް

ެވސް  ކަމެއް ަކއިީރގައި އުޅޭ ބަޔަކަށް މި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޓަކައި އޮތް ެއއްެޗއް ނޫން ،ގޮތަށް ބަހާލައި

އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ  ،އަުޅގަނޑުެމން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭކަެށއް ނެތް އެ ބަޖެޓަކުން

ހެޔޮ މަސައްކަެތްއގެ  އަޅުގަނޑުމެން ކުރަނީ ރަނގަޅު ،އްޔާ އަުޅގަނުޑމެންކުާރކަމުގައި ވެއްޖެ ޙައްޤުަގއި މަސައްކަތްަތކެއް 

ތައް ތަޢާރަފުކޮށްގެްނ ބަޖެޓުން ކިތަންމެ ރީކޮށް ތަކަށް އަުޅގަނޑުެމން ބަޖެޓުއެބަޖެހޭ. މިނޫން ގޮ ންބޫލުކުރަގޮތުަގއި ގަ

އޮތަސް  އިކިތަންމެ މޮޅު ކަރުދާހެއްގަ  އި،ީރތި ކަރުދާހެއްގަ ކިތަންމެ  ،ގަނެޑއް ލާފައިކިތަންމެ ރީތި ބޭރު، ގެނެސް

 އި އްޤުތައް ލިބިގެންދިޔަމައޭ. އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ބާރުލާފަވާނީ އެ ޙަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓް ބަޖެޓަކަށް

ހުސްނުވާ އާސަންދަެއއްގެ ވާަހކަ. އާސަްނދަ ފުރަތަމަ ލިބިގެންދިޔައީ. ކުރަމުންދިޔައިން  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްތަެކއް 

ނުވާ އާސަންދައެއް އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުމާއި އުފާވެރިކަން ެގނެސްދިނުމަށް ޓަކައި ހުސް އިއެއަށްފަހުގަ 

ްއާޔ ވެއްޖެ ކުރާ ބޭސްތަކުގެ ތެރޭަގއި ތަންކޮޅެއް އަގުޮބޑުެވއްޖެ ބޭހެއް. ނަމަވެސް އާސަންދައިން މި ކަވަރތަޢާރަފުކުރީމު

މުގަިއ އެ ބޭހެއް އާސަންދައިގެ ތެރެައކު ނުހިމެނޭ. މި ރާއްޖެއިން ނުކުރެޭވވަރުގެ ބޭސްފަރުާވެއއް ކުރަން ދާންޖެހިއްޖެ ކަ

 އަށް ޖާ ނުކުރެވޭ. އިހަކަށްުދވަހު ތުއްތުުކއްޖަކު ވަރަށް ހާލުދެރަވެ، ނިަކމެތިވާ ހާލުގައި އެ ކުއްނަމަ އެ ކަމެއް ވެސް  ވަނީ

އިން މިންވަރު ެވސް ނުލިބޭ ކަމަށް މީޑިޔާެއއްވެސް ޒައްެރއްގެ  ންށް އާސަންދައިއަށް އެދުނީމަ ވެސް އެ ކުއްާޖއައާސަންދަ

ކޮަބއިތޯ އިންސާނިްއޔަތަށް އޮްތ  މްދަރުދީ؟ ކޮބައިތޯ ޯއގާތެރިކަން؟މާއި ޙަ. ކޮބައިތޯ ރަހުންދިޔަ ޅުެވގެއަޅުގަނޑުމެނަށް ފާ

ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ބަޖެޓެއްގެ މަްއޗަށް ެއްއ  އެހެންވީމާ، ުނވަތަ ަކރާމާތް؟، އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު

ގެންދާއިރު އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ އާސަންދައަްށ ވާހަަކދައްކަމުން ޒާަތއް ބަޔަކު ހުސްނުާވ އާސަންަދއެްއގެ ނަމުަގއި މި

އެ ަބޖެޓް ހުސްނުވާނެ. އެހެންވީމަ ވަންޏާ  އެ ބަޖެޓުން އެއްެޗއް ދޫނުކުރާ ކަމުަގއިއި އިންނަ ބަޖެޓު، ކަނޑައަޅާފަ 

ަގއި ެވއްޖެއްޔާ ެއއަށް ސްނުވާކަމުކަންނޭނގެ ައސްލު ެއއަށް އެ ކިޔަނީ ހުސްނުވާ އާސަންަދއޭ. އެއީ ބަޖެޓުން އެްއޗެއް ހު

ނުވާނެތާ. އެހެްނވީމާ، ިމ ޒާތަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އަދި  ވަންޏާ ހުހެއް ސްނުވާ ެއއްެޗކޭ. ަބޔަކަށް ނުދޭ ކަމަށްދާނެ ހުކީ

ެއ ، ހުސްނުވާ އާސަންދަައކުން ނަމެއް ދިނުމަކުންނެއް ހޭދަނުކުރާ ބަޖެޓެއްަގއި ދުވަހަކު ވެސް ުހހެއްނުވާނެ. އެހެްނވީމާ

ދަންނަވާީނ،  ޒާތަށް ހުސްނުާވ އާސަންަދއިެގ ނަން ބޭނުންކުރުމަކީ ެއއީ ަރއްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާލުެމއް. އާދެ، ައޅުގަނޑު

ބޭންކިންގ ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ބަލައިލަމާ  ވެހިރާއްޖޭގައި ޭބންކިންގ ނިޒާމު؛ވެސް ހަމަ ދަންނަވާނީ ދިއަޅުގަނޑު އަނެްއކާ

ަރނގަޅަށް. ައޅުގަނޑުމެނަށް މި ކުރެވެނީ ކިާހވަރެްއގެ ކަމެއްތޯ. ކިހާވަރެްއގެ ކަންަތއްތަެކއްތޯ  ހިނގާ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް
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ދީނީ ގޮތުން ކިހާވަރެްއގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަ އި އެިޅެގން މި ދަނީ. ބައްލަވައިލަްއާވ. އަޅުގަނޑުމެން ބޮލުގަ

އޮީތ ިއންތިހާ ދަރަޖައަށް ފެތުރިފަ.  ޑުމެންގެ ޤައުުމގަިއ މިއަނިާޔވެރިކަމެއްތޯ ިމއީ. ރިާބގެ މުޢާމަލާތްތައް ައޅުގަނ

 ގެ ތަކުން އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ރިބާގެ މުޢާމަލާތްކުރަމުން ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި ބޭންކުއަ

އް ިއވޭ. ންފަތަކަށް ނުއެކަ ފެންނަ ލޮލަކަށް ނުވެއް ފެނޭ. އިވޭ  ،އޮތީ ބަލަހައްޓަިއގެން. ނަމަވެސް  މި މަޖިލިސް މި

 ފަހަރު ޒިޭނކުރުމަށް  36އެންމެ ދިރުހަމެއްގެ މިންވަރު ވެސް ިރބާގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކޮށްފި މީހާއަކީ  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ى هللا صل  ރަސޫލާ . މިީއ ކީރިތި الخطيئة في سّت وثالثين زنيّةمن أشّد عند هللا ربادرهم ل ނުބަިއ ބޮޑު ފާފަެއކޭ. ވުރެ

. އެންމެ ދިރުހަމެއްގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މި ނޫން މިއީ ދީޘެއް. މިއީ ައޅުގަނޑުގެ ަބހެއްޙަދީްޘކުރަްއވާފަިއވާ ޙަ معليه وسل  

 ިއ ކިތައް މިލިއަން ރުިފޔާތޯ؟ ކިތައް މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުތޯކިތަްއ ރުފިޔާއާ  ،ދަންނަވަނީ. އެކަމަުކ ކިތަްއ ދިރުހަމާއި

 ،ބާގެ މުޢާމަލާތުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަކީ ކިތަންމެ ރީތިނެގިގެން މި ދިޔައީ. ހަމަ ރި

ނުކަުމަގއި ވީނަމަެވސް މި ބަޖެޓުެގ ކިތަންމެ ސާފު ބަޖެޓެއްކަން ބަޔަކު މީހުން އަރައި އަދި ވާހަކަދަްއކަން އުޅު

ފުޓްސަލް ދަނޑަކުން ވާކަމެއް ނޫނޭ. ޒުވާނުން، ޒުވާނުންެގ  އަޅައިލާނޫނޭ.  ކަމެއް ލާ ބަށިކޯޓަކުން ވާފޮނިމީރުކަމަކީ އަޅައި

ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ޓަަކއި ޒުވާނުންނަށް ދަޅަެއއް ނޫން ަދއްކަންޖެހޭނީ. ުޒވާނުންނަކަށް ވަޒީާފއެއް ނުލިބޭ މެންބަރުެގ 

 ކައިިރއަކަށް ޮގސް އާދޭްސކޮށްގެން އެ މެންބަރުން އެ މަސަްއކަތް...

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  30ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން 

 

 ] އަށް  11:00އިްނ  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްަވގުތުކޮޅަށް ފަހު މި ދަންފަޅީގެ މަސައްަކތައިގެން ކުިރއަށްދިޔުމަށް ފަށައިގަންނާނަން. އަުޅގަނޑުމެްނ `. 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް. މި ދަންފަޅީގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  2017ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ 

 ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް. އަޅުގަނޑު މި އަުރވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަ



33 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ އެްއޗެއް މި  2017ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން ފައިނޭންސް  ފުރުޞަތުގައި

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުީވ، ބަޖެޓަީކ ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަުލގެ މަލަތައް ޭއގެ މަތީަގއި އާރާސްތުުކރެވޭނެ ތަރަހަކަމުަގއި. ބަޖެްޓ 

އި، ރަްއޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ެއއާ ގުޅިފަިއާވަކން. އަދި އޭގެއިތުރުން ބަޖެޓް ރަމްޒުކޮށްދެނީ ސަރުކާރުގެ ތަޞައްވުުރކަމާ

ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެނީ އެަކކު ވެސް ބާކީނުކޮށް ރައްޔިުތންގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިޮކށްދީ، ތަރައްޤީކޮށްދިނުންކަން. 

ދިރުމެއް ނެތް ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި. މިއީ  އަޅުގަނޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް މި ބަޖެޓުން ފެންނަނީ މިއީ އެްއވެސް

ހަމަހަމަކަމާއި، އިންސާފު ނެްތ ބަޖެޓެއްެގ ގޮުތަގއި. މި ބަެޖޓުން ފެންނަނީ އިޤްތިޞާދު މަޑުޖެހިފައިވާ ތަން. ތަަރއްީޤގެ 

ގެންދަނީ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، އާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ނުލިބޭކަން. މި ބަޖެޓުން ފެނި

ރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތު ބޭުރގެ ަވކި ބައެްއގެ މުށުތެރެއަށް ވަްނނަ ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓާ 

ދޭތެރޭގައި ކަންބޮުޑވާ ކަންަތްއ. އެކަކު ވެސް ބާކީުނކޮށް ރައްޔިތުންގެ ދިިރއުޅުން ބާއްަޖެވރިކުރާނެ ވާހަކަ ފިނޭންސް 

ގަިއ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ހާލަުތ އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ފުރަތަމަ ދަންނަވައިލާނަން. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުާވއިރު 

ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅުނު ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި ހަމަެއކަނި ހިމަނާފައި އޮތީ ސްޕޯްޓސް އެރީނާެއްއގައި ޚަރަުދކުާރ  2017

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ވެްސ  16، 15، 14ފެށިގެން  ލަްއކަ ރުފިާޔގެ ވާަހކަ. ިމއީ ރައީްސ ޔާމީންގެ ވެރިކަން  9

ވަނަ އަހަރު މި މަސައްކަތް ކޮްށ  2017ހިމެނިފައި އޮތް މަސައްކަތެއް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ 

މިލިއަން  1.6ތް ރައީސް ޔާމީނަށް ނިންމައިލެޭވނެ ކަމަށް. މި އަހަރު، މި ހިނގާ އަހަރުަގއި އެ ސްޕޯޓްސް ެއރީނާއަށް އޮ

މިލިައން ރުފިޔާއެއް ޖަހާފައި އޮތް. މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިްނ  3ރުފިޔާގެ އިތުރަށް ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ިޑވެލޮޕްކުރުމަށް 

ވަނަ އަހަރު  17އެތަނުގެ ބިންގާ ވެސް އެިޅގެންދިޔަ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު. އެހެންނަމަވެސް، ކުިރއަށް މި އޮތް 

ޓް މި ވަނީ ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފަ. މާނައަކީ ދާއިރާގައި ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ޑިެވލޮޕްކުރުމަށް، ތަރައްޤީކުރުމަްށ އެ ޕްރޮޖެކް

އެްއވެސް ފައިާސއެއް ިމއަންނަ އަހަރު ޚަރަދުކުރަން ނެތްކަމުގައި. ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ސަުރކާރަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބަެއއް 

ބަޖެުޓގައި ނެތް ނަަމވެސް ެއކަމާ ކަންބޮުޑެވވަަޑިއނުގަންނަވާށޭ. ރަީއސް ޔާމީން  ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވަމުން ިވދާޅުވި،

ކަންތައްތަްއ ކޮށްދެްއވާނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެން ެއކަމެއް ުނވާނެ. ބަޖެޓުަގއި ުނޖަހާ ދައުލަތުގެ މާލިްއޔަތުން 

ފު ކަމެއް. އެ ކުރަނީ ަވއްކަން. އެ ކުރަނީ ިޚޔާނާތް. އެްއވެސް ޚަރަެދއް ނުކުެރވޭނެ. ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ގާނޫނާ ޚިލާ

އެ ވަނީ ޚިޔާނާތް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ނުޖަހައި، ދާއިރާތަކަށް ކަންތައް ޮކށްދޭ ވާހަކަ ވިދާޅުވާ ކަމަށް 

ން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަންޏާ އެީއ ވަރަށް ޮބޑު މަްއސަލައެއް. ެއއީ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް މިއަދު ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހު

ބަޖެޓުން ފާހަގަކުރެވޭ އަނެއް ަކމަކީ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވެފައިާވކަން. ޭއގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ، ކުރަންޖެޭހ 

ޓަްށ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ 2017ޚަރަދުތަކަށް ކުރާ ހޭދަ މަދުވެެގންދިއުން. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތައް މަޑުޖެހުން. ދައުލަތުގެ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ. މިއީ މި  21.9ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހަާޅފައިާވއިރުަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައި މި އޮތީ  26.7
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ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ އަލަށް މި  21ހިނގާ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ެވސް މަދު އަދަދެއް. މި 

ހިމަނައިގެން. އަުޅގަނަޑކަށް މި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަކަށެއް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ޭއގެއިތުރުްނ  ބިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް 2ހޯދާ 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން ޕީ.އެސް.އައި.ީޕަގއި ހިމަނާފައި އޮތް އަދަދު ވެސް އާމްދަނީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ިމ އަހަރު ޚަރަދުކުރާނެ ކަމަށް  7.9ށް މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މި ވަީނ ދަށްކޮށްފަ. ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަ 

ޚަރަދުކުރާނެ ކަމަްށ މި އޮތީ ޑޮމެސްޓިްކ ބަޖެޓުން. މާނައަކީ ދައުލަތަށް ލިޭބ  55ޖަހާފައި އޮތްއިރު، ޭއގެތެރެިއން %

ތަނެއް އަުޅގަނޑަކަްށ  ެއކަން އެެހން ވާ .އެހީއަކުންެނއް ނޫނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަނީންނޭ މިކަން ކުރާނީ. ލޯނާއިއާމް

 15.8މި ބަޖެޓަކުންނެއް ނުފެނޭ. ައސްލު އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ަސރުކާރަށް ލިބޭނެ ކަމަށް މި ަބޖެޓުން މި ދައްކަނީ 

 ބިލިޔަން ރުފިޔާ.  16.8ބިލިޔަން ރުފިޔާ އެންމެ ގިނަިވޔަސް. ދައުލަުތގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ލޯނު އަދާކުރުމަށް ެއބަދޭ 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮްށލަދެއްވުން އެދެން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ފުރުޞަތު އަލުްނ އަުޅގަނޑުމެން ފައްޓާ

ފަށް އެދެމުން އިހަށް އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ިމކަމަށް މާ ކެމެރާ ސިްސޓަމުގައި މަްއސަލަެއއް ދިމާވެެގން މި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރުން ފެށިގެން ވެސް އަނެްއކާެވްސ  ކޮޅަކަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ކަނޑައިލާނަން އިރުއަދި މެދު

ިއގަންނަވާނެ. ވަރަށް ބޮޑަްށ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑަ 15އަޅުގަނޑުމެން މިނެޓު ގުނާނަން. 

 ލަންޖެހުނީނޑާާވއިރުަގއި ބަހުސް މެދުކަ ުޓގެ ބަހުސަކީ މުހިއްމު ބަހުސަކަށްފަށް އެދެން މިދިޔަ ަވގުތުކޮަޅކަށް ޓަަކއި. ބަޖެމާ

ވާތީވެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލުން ޮކންޓިނިއުކުރެްއވުމަށް ައޅުގަނޑު  ކަމަށް ަމއްސަލަައކުން ެޓކްނިކަލް އަޅުގަނޑުމެންގެ

 އަރުވަން. ތުފުރުޞަ

 

 މަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައް ހިންނަވަރު

ގޮތުން އަުޅގަނުޑ  ބެހޭ ބަޖެޓާ ގެންގުުޅްއވާ ުއސޫލަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

 ގޮތުން މި ބަޖެޓަކީ  ބެހޭ ފަށަމުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވި ވާހަަކައކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓާ ،ދެންނެވި ވާހަކަައކީ

އެކަކު ވެސް  ިމއ  ، އިތުރަށް ގެ އަދި ސަރުކާރުގެ ތަޞައްވުުރ ދައްކުަވއިދޭ ބަޖެޓެއް ކަމު ،ރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދުކަމުަގއި 

ކޮށްދޭނެ ަބޖެޓެއްކަމުަގއި ވިދާުޅވިޔަްސ ން ބާއްަޖވެރިބާކީނުކޮށް ެއްއވެސް ަރއްޔިަތކު ބާކީނުކޮްށ ރައްޔިތުްނގެ ިދރިއުޅު

ިމއީ  ،ުޓން ނުފެންނަ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ ދެންނެވީއަޅުގަނޑަށް ެއކަން މި ބަޖެ

މި ބަޖެޓުން އެްއވެސް ދިރުމެއް ނެތް ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި. މިއީ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުން ނެއްޓިފަިއ އޮތް ބަޖެޓެކޭ. 

ދު ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކަިއ އްޖޭގެ އިޤްތިޞާތަން. ސަރުކާރަށް ރާ ދު މަޑުޖެހިފައިވާފެނިގެންދަނީ އިޤްތިޞާ

އިތުރު މަޝްރޫޢުތަކަށް  ،ކުރެވޭ މަސައްކަެތއް މި ބަޖެޓަކުންނެއް ނުފެނޭ. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުމަކަށް އަިއސް
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ގެ ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތު ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ހޯދޭނެ ޮގތެއް މި ބަޖެޓަކުންނެއް ނުފެނޭ. މި ބަޖެޓުން ފެނިގެންދަނީ ރާއްޖޭ

 ،މަޢުލޫމާތުބެހޭ  ން ހިންގާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކާބޭރުގެ ވަކި ަބއެްއގެ މުށުތެރެއަށް ވަންނަ މަންޒަރު. އަދި ސަރުކާރު

މަޢުލޫމާތު ނުދެއްވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.  ހާމަވަނީ.ބައެއް މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުަރންޖެހިފައިވާކަން މި ބަޖެޓުން 

ެއކަކު ެވސް ބާކީނުކޮށް ަރއްޔިތުްނގެ ިދރިއުޅުން ބާއްަޖވެރިކުރާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމާ އަުޅގަނޑު ވެްސ  ތެރި ރައީްސ.ޒަތްއިއް 

ފުރަތަމަ ބަލައިލީ އަޅުގަނޑުެގ ދާއިރާއަށް މި ބަޖެޓުން އޮތީ ކޯއްެޗއްތޯ. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން އަޅުގަނުޑެގ 

ަލއްކަ ރުިފޔާ ެއކަންޏޭ. މިއީ ރަީއސް ޔާމީން މި  9އަކަށް ކަނޑަައޅާފައި އޮްތ ދާއިރާއަށް އޮތީ ސްޕޯޓްްސ ެއރީނާ

ވަަނ  2017އޮތް  ބަޖެޓުަގއި ެވސް ހިމަނާފައި އޮތް އެއްޗެއް. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ުކރިއަށް މި 4ހުށަހެޅުއްވި 

ބިލިޔަން ރުފިާޔއާިއ،  1.6ސް އެރީާނައށް އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ސްޕޯޓް  އަހަރު އެ މަަސއްކަތް ނިިމެގންދާނެކަމުގައި. މި

 އޮތް އަހަރު ތެރޭގައި  ކުރިައށް މި  ،މިލިޔަން ރުފިޔާ އޮތް ނަމަވެސް 3.7ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ތަރައްީޤުކރުމަށް ޓަކައި 

ން. ގު. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާީނ އެ މަސަްއކަތް ނުހިނވަނީ އުިނކޮށްފަ ޞިއްޙީ މަރުކަުޒ ތަރައްޤީކުުރމަށް އޮތް ބައި މި

ނުޑ މި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ މިއަންނަ އަހަރު ނެތްކަން އަުޅގަ . އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަށްއަޅާަފއި ހުރީބިންގާ

ހަތަރު އަހަރަށް ދާއިރު އަޅުަގނޑުގެ ދާއިާރއަށް ތަރައްޤީެގ  ،ތިން އަހަރު ފުރި ގެ ވެރިކަމަށްފާހަގަކުރަން. ރައީސް ޔާމީން

 ،ާބކީނުކޮށް މި ބަޖެޓަކީ ެއކަކު ވެސް  ދުކުރެވިަފއެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ،ން ރުފިޔާ ވެްސ ޚަރަމިލިޔަ 4މަޝްރޫޢުތަކަށް 

އަޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަޅުގަނުޑގެ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ގެނެސްޭދ ބަޖެޓެކޭ 

ާއދެ، އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނުޑމެން އަތޮޅުގައި އޮތް އަނެްއ  ތަނުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްެކވި. ވެސް މިކުރިން

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޖަހާފައި އޮތީމާ އެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރއަށް  50ނައިފަރަށް  ،ރަށް

ވާތީ  ތަރައްޤީެއއް ކަމުަގއި މިލިޔަްނ އޮތީމާ އެީއ ދެން އަތޮޅަްށ ިލބޭ 50ަނއިފަރަށް  ،ލަްއކަ ރުފިާޔ އޮްތ ނަމަެވސް 9

ބަޖެޓުން ފާހަަގވާ އަެނއް ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ  ންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެކަމަށް ޝުކުރު ދަ

ދައުލަތަށް  ،ދު ކުރިއަރުވައި ށްވެފައިާވ ވާހަކަ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ ދައުލަަތށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަ ،އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ

 ވަނަ އަހަރު، މި 2016ދަނީ. މި  ނުދާަކން މިއިން ފާހަގަެވގެންޅު މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރިވގެންނީ ހޯދުމަށް ރަނގައާމްދަ

ނެ ކަމަށް. ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭ 21އޮތީ  ިމައންނަ އަހަރު މި ،ބިލިޔަން ރުފިާޔ ލިބޭނެ ކަމަށް އޮްތއިރު 22.8އަހަރު 

ބިލިޔަން  22އަހަރު  . މިހާތަނަށް އައިއިުރަގއި މިގައިކީ އާ އެލިޔަން ރުފިޔާބި 2ހޯދަން ޖަހާފައި އޮތް މިއީ އިތުރަށް 

ކުިރއަށް އޮތް އަހަރު ، އެެހންވީމާބިިލޔަން ރުފިޔާ.  18 ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު މި އަންދާޒާކުަރނީ ،ރުފިޔާ އޮތް ނަމަވެސް 

ެއއްެޗއް ދަުއލަތަށް ވަންނާނެ ކަމަކަށެއް. ވުރެ ބޮޑު  ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް 18 ވެސް އަުޅގަނަޑކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

ޑުޖައްސަންޖެހިފަ. ވަނީ މަ އާދެ، ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުުމގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީައށް ޓަކައި ކުރާ މަޝްރޫޢުތައް މި

 އަހަރު މިވަނަ  2014ބިލިޔަން ރުފިޔާ އޮތް ނަމަވެސް  9އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  . މިނޫނިއްޔާ އާ މަޝްރޫޢުތައް ނުފެށިފަ

ޚަރަދުކުރާނީ ޑޮމެސްިޓކް  އި މި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުަތކަށްއެުކގަ އަށް މަދުކޮށްފަ. އަދި ހަމައެއާ ބިލިޔަން ރުފިޔާ  7އޮތީ 
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 ބިލިޔަން ުރފިޔާ ޚަރަދުކުރާނީ ޑޮމެސްިޓކް ބަޖެޓުންނޭ. އެހެންނަމަވެސް، 4.3ކީ މާނައަކަުމގައި އެބަޮއތް.  55ބަޖެޓުން %

 ރިކަރަންޓް ޚަރަާދއިފައިސާ ޮޑމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުެރވެން ހުރި ތަނެއް ނުފެނޭ. ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑަކަެށއް މި 

އަސްލު ލިބޭނެ ކަމަށް މި ފެންނަނީ ޓެކްސްގެ  ،ބިލިަޔން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާއިުރގައި ިލބޭނެ ކަމަށް 16.8ލޯނު ދެއްކުމަށް 

ން ރުފިޔާ. ބިލިޔަ 1.7އޮތް  ގޮތުަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް މި  ގެޓު ކުލީ ސޯރި، ރުފިޔާއާއިބިލިޔަން  17ގޮތުަގއި މި ލިބޭ 

ލޯނު ވެސް ނުދެއްކޭ. ދެްނ  ކާފައި؛ރިކަަރންޓް ޚަރަދާއި ލޯނު ދައް، އެހެންވީމާޔަން ރުފިާޔއޭ ލިބޭނީ. ބިލި 15.8ކީ މާނައަ

ޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ފައިސާއެއް މި ބަޖެޓުގައި ނެތްަކން އަ ،އިތުރަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރާނެ ޚަރަދެއް

މިލިޔަން ރުފިާޔ  800. މި ބަެޖޓުގައި ޖެހުންނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ ޑޮމެްސޓިކް މާކެޓުން ލޯުނގެ ގޮތުަގއި ފައިސާ ނަގަން

ަނގާނެ ކަަމށް އޮތް ނަމަވެސް މި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައި ބަެޖޓުގެ ހުރި އެހެން ޚަރަދުތައް  ބިލުގެ ގޮުތގައިޓީ

ބިލިއަްނ ރުފިޔާ ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން އެބަ ނަގަންޖެހޭ. ޕެންޝަން  4.5ން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އަނެއްާކވެސް ކުރަ

ފަންޑު ހުސްވުމަކަށް ދަނީ. ބޭންކުތަކުަގއި އާއްމު ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ދޫކުރަން ހުރި ފައިސާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރުމަށް 

ނަތީޖާއަކަށްވެެގން މިދަނީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އެއްުދވަހުން އަނެއް ދުވަހަްށ ޓަކައި ނަަގއި ހުސްވަމުން މި ދަނީ. މީގެ 

ބިިލއަން އެއީ.  36.9ބިލިއަން ުރފިޔާ؛  36ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރުަގއި  2016ބޮޑުވަމުން، ޮބޑުވަމުން، ބޮުޑަވމުންދާކަން. 

ކުރާ ގޮތުްނ ދައުލަތުގެ މުޅި ދަރަނީގެ ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑު އަންދާޒާ  2017ބިލިއަން ރުފިާޔއަށް އަާރއިރުަގއި  37

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ރާއްޖޭެގ  47ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމޭއިރުގައި  44ޖުމުލަ 

. އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި ެދގުނަ ެވގެންދާ ވާހަކަ 5ދަރަނި އަރާނެ. މީގެ މާނައަީކ ދައުލަތުގެ ދަރަނި ރަީއސް ާޔމީންގެ 

މި ތަނުގައި މީގެ ކުރިން މިއަދު ވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅަކު ިވދާޅުވި، އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް އަިއއިރު ރާއްޖޭގެ ދައުލަުތގެ 

ބިލިއަން ރުފިޔާއޭ. ނޫން، އެއީ ދޮގެއް. އަުޅގަނޑުމެން، އެމް.ީޑ.ޕީ ވެރިކަމަށް އަިއއިުރަގިއ  4.3ބިލިއަން؛  4ދަރަނި އޮތީ 

ބިލިއަނާ ހިސާަބށް އަުޅގަނޑުމެން ވެރިކަމުން  11އިްނޓު ކޮންމެވެްސ ބިލިއަނެްއަގިއ ހުރީ. ޕޮ 10ދައުލަތުގެ ދަރަނި 

ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ދަރަނި ހުރި ކަމަށް ވިދާުޅވި. އެީއ  26ފައިބަިއގެން ައއިއިުރަގއި، އެ ވެރިކަން ނިމިގެންިދޔައިުރގަިއ 

ބިލިއަން  26ަގއި ރައީސް ޔާމިނު ވެިރކަަމށް އައިއިުރަގއި އަހަރުދުވަުހގެ ދަރަންޏާ އެކީ 2ވެސް ދޮެގއް. ޑރ. ވަޙީދުގެ 

ދައުލަތަށް ލިބޭ  ގެކަމަކީ ރާއްޖޭ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ކަމެއް ގެރުފިޔާގެ ދަރަނި އޮވެދާނެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން

ުރގަިއ ވެރިކަމަށް އަިއއިސަބަބުން އަުޅގަނުޑމެން  އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކިއ ޓެކްސްގެ ިނޒާމު ތަޢާރަފުކުރީ. އޭގެ

ބިލިއަން ރުފިޔާ އޭރު ސަރުކާރަށް ލިބެނީ.  6. ހުގެ ތެރޭަގއި ދެގުނަ ވެެގންދިޔަދުވައަހަރު 3ލިބުނު އާމްދަނީ 

އިތުރުެވގެންދިޔަ. ިމއީ  ައން ރުފިޔާއަށް ދައުލަތުގެ ެރެވނިއުބިލި  12އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިުރގައި  3އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ަރއްޔިުތންނަށް ހިނިތުންވުން ލިބެނީ  ،މިތަނުަގއި ިއއްޔެ ވާހަކަެދއްެކވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ވިދާުޅވި ކަމެއް.  އުފާކުރާ

ވެސް ެއބަ ލިބޭ. މިއަދު މި ސަރުކާރު  ނޭ. އެކަން ކުރީ ައޅުގަނުޑމެން. އެ އުފާ މިއަދުންޓެކްސްގެ ިނޒާމު ތަޢާރަފުވެގެ 

 ކަމެއް. އަުޅގަނޑު މިއަދު  ން ެއއީ އުނދަގޫ ފައިވާތީ. އާެދ، ޓެކްސްެނގުއޮތީ މި ޓެކްސްެގ ނިޒާމު ތަޢާރަފުކޮށް ދެމި މި
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ެޓކްސް ނިޒާމު ތަޢާރުފުކުރަްނެވގެން ައޅުގަނޑުމެން ކުރި ަމސައްކަތް. އަުޅގަނުޑ ެއއްދުަވހު  ކުރަންވެސް އެބަ ހަނދާން

ކްސް ނަންަގވާށޭ. އީސޭ ޓެ ވަކިން ަރއީސް ނަޝީާދ ބައްދަލުކުރިން. އެކަނި. އަުޅަގނޑު ރައީސަްށ ދެންނެވިން ރަ

ނުޑ އަޅުގަ އަންނާނޭ.ބަެއއް ވިޔަފާިރވެިރން ރުޅި، ވިދާޅުވީދައުލަތުގެ ބަޖެޓެއް ހަމައެއްނުޖެހޭނޭ. ރައީސް  އެހެންނޫނިއްޔާ

ވެްސ  ންަސރުކާރު ެވއްޓިދާނެކަ ފަހަރުގައި އަުޅގަނުޑގެ ކަން. ައޅުގަނޑަށް އެނެގއޭތި ދެންނެވިން އަޅުގަނޑަށް އެނެގއޭ

 ށްޭދންށޭ އަޅުގަނޑުމެން ައއިސް ނަގަން ފެށީމާ. އެހެންނަމަވެސް، ަރއްޔިތުންނަށް ކޮްށދޭންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮ ޓެކްސް

 ،ިރކަރަންޓު ޚަރަދު ދަށްވެފައިވެސް އުފާވޭ.  ކުރަންވާނޭ. ައޅުގަނޑުމެން ެއކަންކުރިން. ެއކަމާ މިއަދު އެކަން .މިތިބީ

ރުމަށް ޓަކައި މި . ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ދަށްކުބައެއް ބޭފުޅުންދެްއެކވި ގައި ވާހަކަތަނު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު މަތިވާ ވާހަކަ މި

އި ސޯޝަލް ނުކުެރވޭ. މުަވއްޒަފުްނނަށް ދޭ މުސާރައާ އަުޅގަނޑަށް އެއަށް ތާއީދެއް .ޓާފައި އޮތް ދިމާ ގޯސްސަރުކާރުން ފައް

ން. އެހެންނަމަެވސް، ރިކަރަންޓު ޚަރަދުކުރުން ނޫ ގޮތެއް ރަނަގޅު  ލިއަން ުރފިޔާ މަދުކުރީމަ އެއީބި 1ރިޓީން ސެކިއު

ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ފެށުން ރަނގަޅު ނޫންތާއީދުކުަރން. އެކަމަކު އެ ފެށި މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑު

ހުރިހާ ޚަރަދަކީ  ކެޕިޓަލް ،ވާހަކަ ވިދާޅުާވިއރު ލް ޚަރަދަށް ކުރާ ޚަރަދު އިތުރުވިމި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. ކެޕިޓަ

ކުރެވެނީ ގާތްގަނޑަކަށް  ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް . ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މި ބަޖެޓުން މި އްމަޝްރޫޢެތަރައްޤީގެ 

 ބިިލއަން ރުފިޔާ...  29

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ އު

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އަހަރަށް ފާސްކުރުމަށް ޓަަކިއ  ވަނަ 2017އުމީ ބަޖެޓު ތްެތރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤައާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަ

ތީން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމައިގެްނ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބަހުްސަގިއ މަ ނޫނުއަސާސީަގއިާވ ގޮތުގެ ޤާ

ގައި ހިމެނޭ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު ،ފަދައިން ކުރަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަވާލަން ގަސްތުއަޅުގަނޑު 

ވެްސ  އަހަރަކު ސަުރކާރުެގ މުައއްސަާސތަކުން ކޮންމެ ،ަތކުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުައއްސަސާކަންތައްތަްއ ތަންފީޒު

ގޮުތގަިއ ބަޖެޓު  އެުކ މަަސއްކަތްކުރަމުންދާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ  ވަރަށް ހީާވގިކަމާ 

ރިހާ އެއްޗެްއ ހު މި ،ފައިާސއާއި ޚަރަދުކުެރވޭ  ،ކިޔަނީ އާމްދަނީ ލިބޭ އެކިއެކި ގޮްތތަކާއި އަޅުގަނޑުމެން މި

އޮންނަނީ ބަޖެޓޭ ބުނީމާ އެއީ  ަލއިގެން. އެހެންނަމަެވސް، އާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ބޮޑަށް އެނިގވަަޑއިގެންަފއި މިއެކުަލވައި

މީހުން މާނަކުރަނީ ވެސް ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ  ކަމަށް. އާއްމު ގޮތެްއަގއި ޚަރަުދގެ ބައިަތއް އެ  ހަމަ ޚަރަދުގެ ބައިތައް އެކަނި
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 މީހުންނަށް އެނގޭ މިންވަެރްއގެ މަްއޗަށް މަންޓު ޕްޮރގުރާމު ނުވަތަ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް އެއިންވެސްޓު

ޚިލާފަށް ތަންކޮޅެއް  ގެ ބަިއގައި އެހެން އަހަރުތަކާއަހަރު މިދެންނެވި ބައިގައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  މި ،. އެގޮތުން ބަލާއިރުބަލާފަ

ލީމާ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ޕަބްލިްކ ބަލައިނައިގެން ކުިރއަށްގެންެދވޭތޯ ބަޖެޓު ފޮތްތަކަށް ބޮޑު އިތުރު ބައިތަކެއް ހިމަ

ްމރާނީ ތަރައްޤީ ނުވަތަ ެއކިއެކި ދައުލަތުން ހިންގާ ޢުސެކްޓަރ އިްނވެސްޓުމަންޓު ްޕރޮގުރާމު ނުވަތަ ޕީ.އެްސ.ައއި.ޕީއަކީ 

އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބޭނުމަީކ  ،ޕްރޮގުރާމުތަާކއިގެ ތަކުމަޝްރޫޢު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ުކރިއަށްގެންދާ ެއކިެއކި

ދުވަހަށް  ގިނަ ،ކުރެވޭ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްަގއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ބޭނުމަށް މި  ،ރަށްތަކާއި ިއ،ރައްޔިތުންނާ

އަހަރުެގ މި  . މިގޮތުން މިބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ކުެރވޭ ކަންތައްތައް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

މަޝްރޫޢުތަކުގައި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ އިްސކަމެއް ދެއްަވިއގެން ކަންތައްަތއް ކުރެްއވުމަށް މަގުފަހިވާނެ 

އަހަރު ވަީނ ކުރިން  އަށް ކުާރ ހޭދަ މިދުގެ ނިސްބަުތން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ލަ ޚަރަަތއްތަްއ ހިމަނައިެގން. ޖުމުގޮތަށް ކަން

ެދއްަވއިގެްނ އިތުރުކުަރްއވާފަ.  ގަނޑު ދަންނަވާލި ފަދައިްނ އެހެން އަހަރުތަާކއި ޚިލާފަށް ތަންކޮޅެއް ޮބޑު އިްސކަމެއްއަޅު

 ނެތް. މި ކަންކޮޅުަތުކގައި އިތުރުކުރުްނކަމާ މެދު ެއއްވެްސ ޝަްއކެއް  މްރާނީ ތަރަްއޤީ ރާއްޖޭގެ އެކިމީގެ ބޭނުމަކީ ޢު

ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާފަިއވާކަން  8 ލަގޮތުަގއި ޖުމު ރު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެލާއި އަހަރުގެ މި ބަޖެޓަށް ބަލައި

 50އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އޭގެެތރޭގައި މި ހިމެނެނީ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީއާއި ހިލޭ އެީހގެ ފަިއސާގެ ތެރޭން ޚަރަދުކުރާ %

ހިމެނޭ ގޮތުން. އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި ހިސާބުތަކަށް  50އާިއ، އަދި ރާއްޖޭގެ ޑޮމެްސޓިކް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ %

ބިލިއަން ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕއަށް ޚަރަދުކުރެވުމުގެ މާނަައކީ މި އަހަރު ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ ޖުމުލަ  8ބަލައިލާއިރު، 

ލާއިރު މި ހިސާބުތަކަށް މިކަމަށް ހޭދަކުރާ ވާހަަކ. އެހެްނވީމާ، ިމގޮުތން ބަ 29.8ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ގާްތަގނޑަކަށް % 26.8

ބަލައިލީމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ވަރަށް ބޮޑު އިްސކަމެއް މި ބަޖެޓުގައި ސަުރކާރުން ދެްއވާފަިއވާކަން ޕީ.އެސް.އައި.ީޕެގ 

ަލ ޕްރޮގްރާމުތައް ާރއްޖޭގެ އެިކ ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ހިންަގވަން. ާއދެ، މީގެތެޭރގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ޕްރޮގްރާމުަތކުގެ ޖުމު

ޕޮޮރގްރާމު. މިއީ ވަަރށް ބޮޑު އިތުުރވުމެއް. ވަރަށް  704ވެސް ބަޖެޓު ފޮތުަގއި ފެންނަން އެބައޮތް. އެ ގާްތގަނަޑކަްށ 

ވަަރކަށް ޕްރޮގްރާމު ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ގޮުތަގިއ  960އަހަރަށް ބަލައިލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް  3ބޮޑު އިތުރުވުމެއް. ވޭުތވެދިޔަ 

ޕްޮރގްރާމަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއަްށ  704ހެންނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ ެތރޭގެ ެއިކވަރުެގ ޖުމުލަ ހިންގިފައިވޭ. އެ

މަޝްރޫޢާއި  293ޚާއްޞަކޮށްފަިއވާކަްނ އަުޅގަނޑު އުފަާލއެކު ފާހަަގކޮށްލަން. މީގެތެރޭަގއި މި ހިމެނެނީ އަަލށް ފަށާ 

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްރޫޢު.  411ހިނގަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރާުމތަކުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ 

ފާހަގަކުރަން، ހިނގަމުންދާ ަމޝްރޫޢުތައް މިދެންނެވީ، ވޭުތެވދިޔަ އަހަރު ުނވަތަ މި އަހަރު ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

އްވާަފއިާވކަން ތެރޭން ވެސް ނުނިމި ހުރި ކަންތައް ވެސް ނިންމެވުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަެމއް މި ޕްރޮގްރާމުަގއި ދެ

ފާހަގަކުރަން. އާދެ، މި ޕްރޮްގރާމުގައި އެހެން ދާއިރާަތކުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، 

އަޅުގަނޑު ވެސް އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާ؛ އުނގޫފާރު ދާއިރާައށް ޚާއްޞަކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް ކޮންމެވެްސ 
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ރަށް؛ އާދެ، ހުޅުދުއްފާރު، އުނގޫފާރު،  3ގަސްުތކުރަން. އުނގޫފާރު ދާއިރާަގިއ މި ހިމެނޭ  ވަރަކަށް ދަންނަވާލަން

ރަށުގައި ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިފައިވާ ކަންަތއްތަކަށް ބަލާއިރު ީމގެތެރޭަގއި ވެސް މި ހިމެނެނީ  3މާކުރަތު، މި 

ޭވތުވެދިޔަ އަހަުރގައި ފެށިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑު ކުރިން ދަންނަވާިލ ފަދައިން މިއަހަރާއި އަދި 

ނުނިމި ހުރި ކަންތައް ހަމަ ނިންމުމާ އެއްކޮށް އަލަށް ކުެރެވން ހުރި ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން މިހިރީ ހިމަނާލެވިފަ. 

ންނަ އަހަރާ ެއއްކޮށް ނިންމުމަށް ހުޅުދުއްފާރަށް ބަލައިލާއިރު މި އަހަރުގެ ތެޭރގައި ވެސް ކުރެެވމުންދާ މަސައްކަތް ހަމަ އަ

ވަރަށް ބޮޑު ބާރެއް ބަޖެޓުގަިއ ލާފައި އެބައޮތް. އޭގެތެޭރގަިއ އެ ރަށުގެ ކުނިކޮށި އެއްކޮްށ ނިންމުމުގެ ބައި ބަޖެޓުގައި 

ސައްކަތް ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ނަުރދަމާއާއި ފެނުގެ ނިޒާމަކީ އެ ަރށުގައި މި އަހަރު މަ

އަލަށް ފެށިގެން ކުރިއަށް ހިނގާ ކަމެއް. ެއކަން ވެސް އެްއކޮށް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ިނންމާލުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމަނާފަ. ައދި މީގެތެރޭން ހުޅުދުއްފާރުގެ ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކި، ތިލަވެ ދުްއވާ 

 އުނދަގޫވާީތވެ މި  ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރަށް ވަދެނިކުތުމަށްސަބަބުން، ޚާއްޞަކޮށް ނެރުމަތީގައި  އެްއޗެއްސަށް ދަތިވުުމގެ

ގޮތް  ބޯޓުފަހަރަށް ވަދެނިކުމެވޭ ސަރުކާުރން ވަނީ މިދެންނެވި ސަރަހައްދު ފުންކޮށްދެއްވާފަިއ،އަހަރުގެ ތެރޭަގއި 

ނެރު ފައިކަށި ޖަހަިއދީ މަރާމާތުކޮށްދިނުމުގެ ބައި  ،ޤީކޮށްތަަރއްހައްދަވައިެދއްވާފަ. އޭެގއިތުރުން އެ ރަށުގެ ނެރު ފައިކަށި 

އެއާެއއްކޮްށ  އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން އަުޅގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން. ދެން އަދި ހަމަ 

ގަމުންދާ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ހިނ ހުޅުދުއްފާރުގައި އަޅުްއަވއިދެްއަވމުންދާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި

ހުރި މަސައްކަތްތައް  ުއނގޫފާރުަގއި ވެސް ކުނިކޮީށެގ ނުނިމި ،ާލއިރު. މީގެއިތުރުން އުނގޫފާރަށް ބަލައިފާހަގަކޮށްލަން

. ރރަށުގައި ސަުރކާރުން ޑ ކޮށް ނިންމާލުމުގެ ބައި އަްނނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި އެބައޮތް. ީމގެތެރޭން އެ 

އިމުކޮށްދެްއވާ އިސްލާމިކް ެސންޓަރުގެ ބިނާ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ގައި ޤާ ގެ ހަނދާނުއަފްރާޝީމް

ފައިސާ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނުްއވާފައި އެބައޮތް. އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ އިސްލާމިްކ ސެންޓަރުގެ މަަސއްކަްތ 

މުިޅ ، ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެމަށް. ހަމައެއާެއއްކޮށް އުނގޫފާރަކީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

 ޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕްރައިެވޓްއެ ރަށުގެ ރީ ގަމުންދާ ރަށެއް.ެލވިފަިއވާ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއް ހިންސަރަހައްދަށް ހުޅުވައި

ގެ ބަޖެޓުގައި 2017ނުންވާ ފަިއސާ ވެސް ރޫމުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާުރން ނިންމަވައި، އެ ރޫމުތައް އެޅުމަށް ޓަކައި ބޭ

 ،ފައިސާ ވެސް ހިމެނިއިމުކުރުމަށް ބޭުނންވާ ހަމައެއާެއއްކޮށް ފެުނގެ ނިޒާމު ޤާހިމެނިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. އަދި 

ނގޫފާރަީކ ންނަވާލަން. އުކުރިއަށްދާނެ ވާަހކަ ދަ ،އެ މަސަްއކަތް ވެސް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަންނަ އަހަރުގެ ެތރޭގައި ފެށި

ގޮތުން ފަށާފައިވާ ރަށެްއ. އެ ރަށުގެ މިދެންނެވި ޕްރޮޖެކްޓު  އަަޅއިގެން މަުގތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ސް ތާރުވެމިހާރު

 ،ލާއިރުއިހަމަ އެއާއެްއކޮށް މާކުރަތަށް ބަލަ ވަރަށް ެއކަށީގެްނވާ ގޮެތއްަގިއ ކުރިއަށްދާ ވާހަކަ ދަންަނާވލަން. ދެން

ޓަކައި ޭބނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުަގއި ހިަމނުއްވާފަިއާވކަން ފާހަގަކުރަން. ކަތް ނިމުމަށްރުދަމާ ނިޒާުމގެ މަސައްމާކުރަތުގައި ނަ

އަހަރުގެ ކުރިއަްށ  ވާުލކުރުމުގެ މަަސއްކަތް މިހަ ަކތް ބަޔަކާއެ މަސައް ، ކުރެވި އިޢުލާންމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަްތ ނަރުދަ
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އަހަރުެގ  ށް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. މިހެން މިދެންނެވީ މި މަސައްކަތަކީ މިކަމަ އޮތް ދުވަސްތަުކަގއި ކުރެިވގެްނދާނެ

ހިސާބަްށ ކި މަރުޙަލާތަކުަގއި ުކރެވިގެްނގޮސް މިހާއެ  ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުގައި ވެސް އަދި ،ބަޖެޓުގައި ވެސް ބަޖެޓުކުެރވި

ވާހަަކއެއް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މާކުރަތުގެ ގެންދެވިފަިއވާ މަސަްއކަތެއް. މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު އިތުރު 

 ،ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ލަސްވެގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން މީގެ ޝަކުވާަތއް ކުރާކަން އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ކަހަަލ  ގިނަ އިދާރީ މަސައްކަެތއް ކުރަންޖެހޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމުފަދަ އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓަާކ ެއއްޗެހި ހަަދއިެގން ވަރަށް

ގޮތަށް  ކަމަށް ބުނާ އަހަރު މަސައްކަތް ނުފެށުމަކީ އެކަށީގެްނވާ ކަމެއް. މިދެންނެވި މަޝްރޫޢުތަކުގައި މަސަްއކަތް ފަށާނެ

.އަިއ.އޭ ވެސް އަދި އީ، މަސަްއކަތްތަެކއް ކޮށްރަށަށް ގޮސް ެއކަށީގެްނވާ  ،ޓީމުަތކެއް ގޮސް  ސަރވޭތަެކއް ހައްަދވާ

ވާލުކުރުމާ ހަމައަށް މަސައްކަތް ވަނީ ޮގއްސަ. ން ނިމި، ބަޔަކާ ހަސައްކަތްތަުކގެ ބައި މުޅިމިހާރު އިދާރީ މަ ނިންމައި،

ން ެއކަށީގެްނވާ ވާހަކަ އަުޅގަނުޑ އި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ަބޔަކާ ަހވާލުކުރުގޮތުގަ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ

ކުރެވިފައި އޮތް ރައްޔިތުން އަހަރު ބަޖެޓު  މިތުަގިއ ދެވަނައަށް ހަމަ އެއާއެްއކޮށް މާކުރަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ދެން

ނަ އަހަުރ، އޭރު ރައީސް މައުމޫންގެ ވަ 2007މާކުރަތުގެ ބަނދަރަކީ  ،އެންމެ އިންތިޒާރުކުރާ އަނެްއ މަޝްރޫޢަކީ

މީ ބަނދަރުތަކުެގ ގޮތުން އޭރު ޤައު ވާުލކުރެވިފައި އޮތް މަޝްރޫޢެއް. އެ މަޝްރޫޢު ކަންދިމާވިސަރުކާރުން ބަޔަކާ ހަ

ންފުނިން މަސައްކަްތ . އެ ކުބަނދަެރއް އެްއ ކުންފުންޏަކާ ހަވާުލކުރި 7 ނަމުގައި ސަުރކާރުން ތަރައްީޤކުރަން ނިންމި

ވަނަ އަހަރު މާކުރަުތެގ  2009ގޮތުން  ގޮސް ކަންދިމާވި ފަހު އަނެއް ބަނދަެރއް ހަދަމުން ޮގސް އެއް ބަނދަރަަކށްފަށައިގެން

ކުންފުނިން އެ ރަށަްށ ދިޔައީ. އޭުރ ަސރުކާރު އޮީތ ބަދަލުވެފަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ ތެރޭން އެ  ހެދުމަށް އެބަނދަރު

މަސައްކަތް ކުެރިވގެންދިޔައީ. ެއހެންނަމަވެސް ހިތާމައަކީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އެ މަސަްއަކތް ނިންމަވާލިއިރު މާކުރަތުެގ 

ލާފައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހަމަ ހިލައި، ސައްކަތް އެްއކޮށް ނުނިންމާމަ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ

 ގައިވެލި ފައިބާ ދިމަދިމާ ހުރިހާ ސަރަހަްއދުގައި އެްއގަމު ތޮއްެޓއް ނުަޖހާ.ތީ. ެއއްގަމު ތޮީށގެ ފައިބަިއގެން ޮގއްސަ އޮ

އްދެއް. އަުޅގަނޑު ެއއް ނުންވެފައި އޮތް ސަރަހަބޮޑަށް ބޭ ގޮތަށް ހުރީ. އެހެންވީމާ، މަރާމާތަށް ވަރަށް ހުރި .ވެލި ފައިބާ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެ ރަުށގައި ހުންނަ ހަރުގެއިން މިހާރު ގޮވާ ބަެއއް އިޢުލާންތަކުަގއި ވާހަކަެއއް ފާހަަގކޮށްލަން ެވސް ބޭނުންވޭ. 

ލުމަށް ަޓކައި ޮގާވ އެބަ ޮގވާ އެ ރަށަށް މަސް ވިްއކަންދާ ދޯނިފަހަރު މަސް ވިްއކަންދާ ވާހަަކ ރަްއޔިތުންނަށް އަންގާ

ވާހަކަިއަގއި، ސީާޣގައި އެ މީހުން މިބުނަނީ، ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުން އިންޖަހާފައި ރައީސް ނަޝީދު 

ނިންމަވައިދެްއވާފައި އޮތް ބަނދަރަށް މަސް ވިއްކާ އުޅަނދެްއ އަިއއްސިޭއ. މިއީ މީގެ އިާބރާތަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ރީިތ 

ސް، ބަނދަރު އޮތް ހާލަތު މިދެންނެވީ. އަުޅގަނޑު ަރއްޔިތުްނނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އަުޑއަހާލަން. އެހެންނަމަވެ

މިއަދު، ރަީއސް މައުމޫންގެ ިއންޖައްސަަވއިދެްއވާފައި، އަދި ރައީސް މައުމޫން ަބޔަކާ ަހވާުލކުރެްއވި ބަނދަރު، އެމް.ޑީ.ީޕ 

އީސް ޔާމީްނގެ ސަރުކާރުން އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ހިލައިލާފައި ޮއތް ބަނދަރު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރަ 

ވަނަ އަހަރު ނިްނމަވައިދެްއވާނެ. އެ ބަނދަރު  2017ތަރައްޤީކޮށްދެްއވާނެ. އެ ބަނަދރުގެ މަސައްކަތް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ 
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މިއާެއއްކޮްށ ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު އުފަލާ ެއކު ފާހަގަކުަރން. އަދި ހަމަ 

ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަްކަޗރ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭުނންވާ ފުޓުސަލް ދަނާޑއި، ބަިށޯކޓާއި، މިނޫންެވސް މިދެންނެވި 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަގއި ހިމެނޭ ކުޅިވަރު ކޯޓުަތއް ހެދުމުެގ މަސައްކަތް ވެސް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި 

މާކުރަތުަގިއ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ެވސް އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮްށލަން. ދެން ހަމަ މިއާއެްއކޮށް  ހިމެނިފައި އެބަހުރި

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ފާހަގަޮކށްލަން، ރައްޔިތުން އިންތިާޒރުކުރާ މިއަށްވުރެ މާ ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. މި 

ނުމަށް ޓަަކއި ކުރެވެން އޮތް މަސައްކަްތ އަޅުގަނޑު މި ގެންދަނީ އިންތިޒާރުކުރާ ކަންަތއްތައް ަބޖެޓުގައި ހިމަނައިދި

ކުރަމުން. އޭގެތެޭރގައި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، އުނގޫފާރުގެ ސްކޫލަކީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޖާގަ ކުޑަވެަފއިވާ ްސކޫލެއް. 

އެންމެ ، ކަނދޮޅުދޫގެ ރަްއޔިތުންން ގެ ސުނާީމއާ ުގޅިގ2004ެމިހެން މިދެންނެވީ، އެ ރަށުަގއި ހުރި ކްލާސްރޫމުތަަކކީ 

. މި ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށް، ގާތްގަނޑަކަށް ތިން ހާހެއްހާ ކަނދޮޅުދޫ ރައްޔިތުން އުނގޫފާރުަގއި ދިރިއުޅުނު

ހުރި ވަގުތީ ކްލާސްރޫމްތަކެްއގައި އުނގޫފާރުަގއި މިހާުރ  ދިރިއުޅުނު މުއްދަތުަގއި ސަރުކާރުން ހައްދަވައިެދއްވާަފއި

އިދެމުން އެ ދަނީ ގިނައިން. އެހެންވީމާ، މިކަްނ އެކަށީގެންނެއް ުނވޭ. މިކަމުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކިަޔވަ

ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހިފައި ވަނީ. ފާރުތައް ފަޅަިއގެްނގޮސް، ތަޅުންގަނޑު ފަަޅިއގެންގޮްސ، މިކަހަލަ ވަރަށް ނިކަމެތި 

މާ، ސްކޫލުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރުުކރެއްވި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހާލަތެއްގައި ހުރި ކްލާސްރޫމްަތކެްއގައި. އެހެންވީ

އުނގޫފާުރގެ އިތުރު ކްލާސްރޫްމތަކެއް ހިމެނޭތޯ މަސައްކަތްކުެރއްވުމަށް. އެހެްނވީމާ، މި މަސައްކަތްތަްއ؛ މިގޮތަށް ކުެރވުުނ 

މި މަސައްކަތްތައް ހިމެނިފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެްސ، މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ެވސް ބަޖެޓު މަޖިލީހާ ހަމައަށް އައިިއރު 

އަޅުގަނޑު ުއއްމީދު އެބަކުރަްނ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ މަރުޙަލާގައި ޮކންމެވެސް ވަެރއްގެ ަޙއްލެްއ 

ނުންވަނީ، އުނގޫފާރު ހެލްތު މައެއާެއްއކޮށް އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭގެނެިވ، ކްލާސްރޫމް އުނގޫފާުރގައި އެޅޭނެ ކަމަށް. ހަ

މިހާރު ސެންޓަރަކީ ވެސް ދާދި ފަހުން ދެބުރިއަށް އިމާރާތްކޮށް މުޅި ސަރަހައްދުން ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ ތަނެއް. އެތަނުަގއި 

 މަށް ގޮިޅއެއް އެބަހުރޭ ެބހެއްޓު ޓުއަށް އެރުމަށްޓަަކއި ލިފްދެވަނަ ފްލޯ ، މައްޗަްށ އެރުމަށްޓަކައި  ންލިފްޓު ގޮތުން ހުރި

މީހުން ދަމާފައި ކަހަލަ ގެންާދ ބަލި ރެޗަރަގއިސްޓް ،މީހުންން ބަލިނެތުމުގެ ސަބަބު ލިފްޓު، . އެހެންނަމަވެސްހަދާފަ

 ތަން އޮތުމާ ފެންވަރުަގއި މި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، މި  ގޮތަކަށް އެތަނުން މައްޗަްށ ައރުވަންޖެހޭ ނިކަމެތި ހާލަތެއްަގއި ތަން

ބެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ބޭނުންވާ  ފްޓު ކުރާ މަރުޙަލާަގއި ލިށް ހަމަ އެދެން ބަޖެޓް ިދރާސާޑައެްއކޮށް ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ބޮ 

ވޭތޯ  ަގއި ހިމެނޭނެ އިތުރު ގޮތެއްދަންނަވަނީ. މި ފައިސާކޮޅު ބަޖެޓު މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ފަިއާސގެ ވާހަކަ މި

ށް ބޭނުންާވ ކަންތަްއތަތަކަށް ބަލާއިރު، ސްކޫްލެގ ެވސް އިތުރަ ފާރާއި މާކުރަުތގައި ޅުދުއްހުބައްލަވާލަދެްއވުން. ދެން ހަމަ 

ޅުދުއްފާރަކީ ވެސް ުސނާމީގައި ކަނދޮޅުޫދގެ ވަރަްށ ހު. ރ މިހިރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރައްީޤކުރަންެވފައިންފާރްސްޓަރަކްޗަ

ހުރި  މުކޮށްދީފައިއިމީހުންނަށްޓަކައި ޤާ މީހުން ތިބި ދުވަސްވަރު އެ ތަނުަގއި އެތަނެއް. އެ ގިނަ ރައްޔިތުން ގެްނގުޅުނު

ގެންދަނީ. ހޯލުގެ އިމާރާތުގެ ދަތިކަން އެހާމެ  ތަނުގަިއ ކުރިއަށް މި ގޮތަކަށް މި ވަގުތީ ކްލާސްރޫމްަތކަކާ ެއކު ޖާގަ ދަތި
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. އެ ްސކޫލުން ގައި ވަރަށް އުނދަގޫ ަދތި ހާލެއް ،ޓިޝަން ޖަހައިގެން އެކަަހލަ ގޮތަކަށް. މިހާރު ކިޔަަވއިދެނީ ހޯލުަގއި ޕާބޮޑު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ  2017ގެންދެވި ބޮޑަށް އެޑިއުކޭޝަުނގައި ެއދި ދަންނަވަމުންހިންގާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް  ވެސް

އިުމކޮށްދެއްވުމަށް. އެހެންވީމާ، ަވުގތީ ކްލާސްރޫމް؛ މާފުކުރަްއވާ! ކިަޔވައިދޭނެ ކްލާސްރޫމް ޤާރަށުގެ ހޯލު އިމާރާތާއި  އެ

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ  ކަމާ ،ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ެއކި ފޯރަމްތަކުަގއި ދަްއަކމުން އި މިއަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ 

ލާގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަރުޙަ މީުދކުރަނީ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާއަުޅގަނޑު އުއް ގެންދާ ވާހަކަ ަދންނަވަން.ހިއްސާކުރަމުން

ކަމަށް. އާދެ! ދެން  ށް ވެސް ގެނެސްދެއްވާނެއް މިކަމަތެރޭަގިއ އެކަށީގެްނވާ ހެޔޮ އިޞްލާޙެ ބަދަލެއް ގެންނެވުމުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ  2016 ؛އަހަރުގެ  މި ،މިހެން ދައްާކއިރުހުރިހާ ވާހަކަ  މި ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ

ގޮތެްއގައި ައޅުގަނޑު  ިދއުން ވަރަށް ހިތާމަވެރިގޮަތކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ކަމެއް އެހެން އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއަށް ހިމަނާފައިވާ

ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް އުނގޫފާރުގެ ަރއްޔިތުން ހިތާމަވެރި ގޮެތއްަގއި ބަލަިއގަންނަ  ،އަދި ދާއިާރގެ ރަްއިޔތުން ވެސް ،ފާހަގަކޮށް

 ހާލެއްަގއި ެއއްެވސް ޕާޓީެއއްގެ ކަމެއް ވެސް ހިނގާފަިއވާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ބޭނުންވޭ ާފހަގަކޮށްލަން. މިއީ ެއއްެވސް  ދެރަ

ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އަުޅގަނުޑ  ކަމެއް ވަކި އިސްބޭފުޅަަކކަށް ަވކި ބާުރވެރިކަމެއް އޮތަީތވެ، ހިންިގގެްނވާނެ

ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްީރއެއް ަގއި ުއނގޫފާރުަގއި ތަރައްޤީ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު 2016 ،އުޅޭނީ ދަންނަވާލަން މި

ކުރުމުމަށް ބަޖެޓުގަިއ މީހުންގެ ޮގފި ޤާއިމު އިމުކޮށްފަިއވާ އެ ީރެގ ފަރާތުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ޤާކަމަށްވާ ޖެންޑާ މިނިސްޓް

ހިމަނާފައިވޭ. މިދެންނެވި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ގޮފި ތަރައްޤީކުރުމަްށޓަކައި ބިން ކަނޑައަަޅއި، ެއ  ވަނަ އަހަރު 2016

، ތަްނ އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސްއެއެްއކޮށް މިހާރުވެސް  ބިންގާަތކާ ހުރި ބިންގާއަަޅއި، ކުރަން ފަށާަފއިބިމުގައި ތަރައްޤީ

ށް އް ހިންގުމަތޮޅު ފޮނަދޫގައި އެަކހަލަ މަޝްރޫޢެތެރޭގައި މިދެންނެވި މަޝްރޫޢުގައި ހުރި ފައިސާ ވަނީ ލ. އައަހަރުގެ މެދު

މުޅިން ޚިލާފަށް  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އާ 96ށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް އިނގޭތޯ. ާޤނޫނުއަސާސީގެ . މިއީ ވަރަބަދަލުކުރައްވާފަ

ފާސްކުރާ ބަޖެޓް  ބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނަ މާއްދާަގއި މި 96އަސާީސގެ އް. ޤާނޫނުކަމެ ކުރަްއވާފަިއވާ

 ނުވާނޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ އަްށވުރެ ިއތުރަކަށް ވެްސ ޚަރަދުކޮްށގެންކުރަންވާނީ ފާސްކުރި ޭބނުމަކަށޭ. އަދި އެބޭނުން

ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް ތަކުރާރު ކަމެއް މިފަދަ .އެކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަންކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ހިތާމަޔާ 

ންނަށް ސަރުކާރުގެ މަޝްޫރޢުތަކުން ކޮންޓްރެކްޓަރު ،އެއާއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭކުރަން. ދެން ހަމައަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް

ދާކަން ަސރުކާރަށް ލިބެންވާ ޖީ.އެސް.ޓީެގ ތެރެއިން އުނިވަމުން ސާގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ބައެއްމި ފައި ދޭ ފައިސާ؛

ަސރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކޮްނޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކުާރއިރު  ،އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވިފަިއ އެބައޮތް. މިދެންނެވީ 

އެ ހިމަނާފައިވާ ޖީ.އެސް.ީޓގެ ގޮތުަގއި މީރާއަށް  ސްނައިގެން ެއ މީހުން ހިމެނިކަމުގައި ވިޔަޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަ

ނުދާކަން ވަރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރޭ. ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުންނަ ވަސީލަތްތައް މިހާ ދައްކަމުން

ގޮތަށް އޮތުމަކީ  މަދުއިރު މިދެންނެވި ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެްއވެސް ަވސީަލތަކުން ލިބެންވާ ފައިސާ ސަރުކާރަށް ނުލިބޭ
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ކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ ކަެމއް. މިދެންނެިވ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ފާހަގަ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބުމަށް ހުރަސްއެޅޭ

 ..ރެކަމެންޑޭޝަނެއްގެ ގޮުތގަިއ ހިމަނައިދެއްވުމަށް. ކުރާ މަރުޙަލާގައި ބަޖެޓް ދިރާސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރިޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 ޝާހިދަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ައޅުވެިތކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކާ ބެހޭ ،ކޮށް ބިކަ ،ރައްޔިތުން ނިކަމެިތކޮށް ،ދަތިކޮށް`. ރައްޔިތުްނގެ އަތްަމތި

ގޮތުން އެްއޗެއް ބުނަން ރައްިޔތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް އެއީ ދަތިކަމެއް. ހިތްދަތިކަމެއް. އެއީ ަރއްޔިތުްނެގ 

ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނ  ،އޮތް ބަޖެޓަކަށް އެއްެޗއް ބުނުންއަތުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އެއްެޗހި ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައި 

މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި  ،ދަންނަވަންޖެހެނީ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުންނަށް ދަތިކަމަކަށް ވާތީ. ދަިތކަމެްއ ކަމުަގއި މި

ައޅުގަނުޑގެ ހިތަށް  ގޮތުން ދެކެވެމުންދާ ވާހަަކތަކުަގއި ބަޖެޓާ ބެހޭ ށްއެ ަމއުޟޫޢަ، އިވެމުންދާ ައޑުތަކަށް ބަާލއިރު 

ހަކަތައް ދަްއކަވަން ޖެހިލުންވެވަަޑއިގަންަނވާކަން. ވާ ދަނީ މެންބަރުންނަށް ތެދުވެރިކަމާ އެކީަގއި އެ ކުރެވެމުން މިތަޞައްވަރު 

ކަމުގައި އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ  ޞަދެއްިއގަނޑު މަޤްމި ހުށަހެޅިފައިވާ މުޅި ބަޖެޓުގެ މަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ހެދުން. މިީއ އުިނކޮށް، ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހަނިކޮށް ގޮަތކަށް ނަަގއި،ެއްއޗެްއ ނެގެން އޮްތ  އަތުން ނެގެން އޮތް

 .ރި ރަީއސްޒަތްތެިއއް ކުރަން ހުށަހަޅާފައި ަބޖެޓެއް.ވަްއކަން، އަުޅވަންނދުންއަ ،ޮއޅުވާލަން ،ދަޅަދަްއކަން ،ގޮތްދައްކަން 

ބިލިއަްނ  26 އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ ވިސްނޭތޯ؟ ރެވެނީ ީކއްކަންކު ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެްއ ފާސްކުރާއިރު މި 26

ކޮންމެ ދިވެހި  ،ކުރެވޭ ކަމަކީ  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރާއިރު މި 26ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ވަނަ އަހަރުެގ  2017ރުފިޔާ.  328 ހާސް ރުފިޔާގެ ދަރަނި އެޅުވުން. ެއއީ ދުވާލަކަށް 20ލަްއކަ  1ރައްޔިތެްއގެ ބޮލުަގއި 

ގަިޑއިރުެގ ތެރޭަގއި އިްއޒަތްތެިރ  24އިރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އުދަރެހުން ތޮޅިލައި، ގޮްސ ހުޅަނގަްށ އޮްއސިގެންާދއިރު 

ރުިފޔާެގ ދަރަނި. އެީއ އަުޅގަނޑުމެން  13ރައީސް، ދިވެހިރާއްެޖއަށް އުަފން ކޮންމެ ރަްއޔިތެްއގެ ބޮުލަގއި މި އަުޅވަނީ 

އާއި މި ސަރުކާރާ ހުރި ގުުޅން މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ައންނަންވެގެން ކުރި ކެމްޕޭނަށް  13މަތީގައި މި ވާ ބަޖެޓު. ކުރި

 2017ައކީ މި ސަރުކާރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ުގިޅފައި އޮތް އަދަދެއް.  13ހަމަގައިމު ވެސް ދިވެހި ރަްއިޔތުން ފަރިތަވާނެ. 

ރުފިާޔގެ  13ަގޑިއިަރކު  24ހި ކޮންމެ ރައްޔިެތްއގެ ބޮލުަގއި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަނަ އަހަރު މި ފާސްކުރާ ބަޖެޓަކީ ދިވެ

ދަރަނި އަޅުވާ ބަޖެެޓއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާުރގެ ވިސްނުން މި އޮތީ މި ީޖލާއި އަންނަން އޮްތ ޖީލުތައް 

ބަޖެޓު ފޮތަށް ބަލައިލީމަ ވަރަށް ސާފުކޮްށ  ދަރައި، ދަރުަވއި، ިވއްކާލުން. ދަރަނިން ބޯނުހިކިގެން އުޅެންޖެހޭ މަންޒަރު މި
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ވަނަ އަހަރު މި އޮތީ  2015ފެންނަން އެބައޮތް. ނިކަން ެދކެވަަޑިއގަންނަވާ! ދަރަީނގެ ިޚދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް 

 26ވަނަ އަހަރު އެ އަދަދު % 2018. 21ވަނަ އަހަރު މި އޮތީ % 2017ވަނަ އަހަރު މިއަންނަ  2016. 11ބަޖެޓުގެ %

ވަނަ އަހަރު  2019އަށް ދޭ. މި ބުނެވޭ ވާހަަކއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  34ވަނަ އަހަރު އެ އަދަދު % 2019ށް ދޭ. އަ

ލާރި ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް.  34ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނަ ބަޖެުޓގެ ކޮންމެ ރުފިޔާއަކުން 

މިހިރީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑމެންގެ މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ސަމާލުވާން އެބަޖެހޭ. ބޭރުގެ  އެ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖަހާފައި

ވަނަ އަހަރު އެ  2015ދަރަނި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފިތްކަނޑަިއގެންދާވަރަށް މަްއޗަށް މި ދަނީ. 

އަށް އެ އަދަުދ  23އަހަރު، މިއަންނަ އަހަރު % ވަނަ 2017ގައި.  17ވަނަ އަހަރު % 2016ގަިއ.  19އަދަދު އޮތީ %

އަށް. ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ނިސްބަުތން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަނި،  25ވަނަ އަހަރު % 19އަށް.  24ވަނަ އަހަރު % 18އެބަދޭ. 

ނެ. ބޭރުގެ ދަރަނި އަރަިއގެންދާ މިންވަރު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ މި މޭރުމުން ދައްކަންފެށީމަ ސުވާލުއުފެދިދާ

ކީްއވެގެންހޭ ހެންވޭރު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންބަރު ތެދުވެ ދަރަނީގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ؟ ބަޖެަޓށް ޚަރަދުތައް ކުރަން ފައިާސ 

ހޯދަންޖެހޭނެ ނޫންހޭ. ޖަވާބު ވަރަށް ކުރު، ވަރަށް ސާފު. ބަެޖޓުގައި މި ވާ ކޮންމެ ބިލިޔަނަީކ، ކޮންމެ މިލިޔަނަކީ، ކޮންމެ 

ރުފިޔާައީކ، ކޮންމެ ލާރިއަކީ ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން، އެންމެ އާދަިއގެ ސަތޭކައަީކ، ކޮންމެ 

ފަރުދާ ހަމައިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ޙައްޤެއް. ކޮންމެ މީހަކު އޭަގއި ހިއްސާވާ ފައިާސއެއް. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ މި މޭރުމުން 

ނީެއްއ މި ލިބެނީ ރައްޔިތުން އަުތން ނަގާ ޓެކްްސއިން. އެކި މި ދައްކަންޖެހެނީ. ސަރުކާުރގެ އެންމެ ބޮުޑ އާމްދަ

ނަންނަމުގައި ޓެކްސްނަގަނީ. މީގެ ކުރިން ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކަމުން އަުޅގަނޑު ދެންނެވިން، ދެކޮޅުން ޓެކްްސ 

ިޑއުޓީ  ނަގަމުންގެންދާ ވާހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން ޓެކްްސގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް

ކަނޑާލުމަށްފަހު މި ސަރުކާރުން މިހާރު މި ވަނީ އަނެއްކާެވސް ޓެކްސާއި ޑިއުޓީ އެުކގަިއ ތަޢާރަފްކޮށްފަ. އިސްރާފުގެ 

ގަންީދ هللا މަގުން މި ކަންތައްަތއް ކުރަުމންގެންދާ ތަން އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ. އެ ކަންތައްަތއް ހުއްުޓވަން މާތް

ވަެދ ތިބި އަުޅގަނޑުމެން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނެ. މި ހުވާކޮށްގެްނ މި ތަނަށް 

ބަޖެޓުން އެކަނިވެސް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އާ ގޮތްގޮތަށް ޓެްކސްނެގުމުގެ ވާހަކަެއއް އެަބއޮތް ފެންނަން. ހިތާމައަކީ ދެކެޭވ 

ރަށްރަުށަގިއ ހަދާ ވާހަކަ. ށް މި ިއވެނީ ރަށްރަށުެގ ބަނދަރުންނަވާހަކަ ހަނދާންނުހުންނަކަން. އެްއ ދުވަހު އަުޅގަނޑުމެ

އްދަްށ މާލޭ ސަރަހަ، ައޑު މި އިވެނީ ކުރާ ވާހަކަ. އަނެްއ ދުވަހު ދެން އަނެްއ ރަށެއްަގއި ވިދާުޅވާ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމު

ސާލަންވީއޭ. މަ ތޮއްޖައްނަ ދަންނަވާމި ބަޖެޓުގެ އިބާރާތުން ނަމަ،  ؛ތަން މި ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެްއވެ

ކީ ތޮްއޖެހުމުގެ ޓެކްސް. މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ހަމަޖެހިގެން ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ އެއް ޓެކްސަ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ްނ އުޅެވޭނެ މަންޒަރެްއ، ޖާގަެއއް. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ އެ ޖާގަ. ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަުކގެ ރައްޔިތުއި ނޭވާލަ

ބޭނުމެއްނުވޭ މާލޭ ސަރަހައްަދށް އަިއސް މާލޭެގ ރަްއޔިތުން މިއަދު މި އުޅެމުްނގެންދާ ހިތްދަތިކަމުގެ ތެޭރގަިއ އުޭޅކަށް. 

އަތޮޅުތަުކގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އެ ޚިދުމަތްތައް އެ ތަންތަނުން ލިބޭނެ ގޮތް. އޭގެ ބަދަލުަގއި ސަރުކާރުން 
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އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންަދވަީނ، މިއީ ައޅުގަނުޑގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. ރަނީ، ވިާދޅުވަމުންން އެ ގެްނދަވަމަސައްކަތްކުަރއްވަމު

ދެން މި ހުށަހަޅުއްވަނީ ޮތއްޖެހުމުގެ ޓެްކސް ގެންދަވަނީ މާލޭ ސަރަހައްދަށް ރާއްޖޭެގ އެންެމން ބަދަލުވުމަށް. ވިދާޅުވަމުން 

އެ ނަން ކިޔަން. ތޮއް ޓެކްސް ނަގާނީ. ނަގަިއގެން  ސްއަށްކުރަނީ މި ޓެކްައޅުގަނޑު ގަސްތު ؛ ނަގަން. އާދެ! ތޮއް ޓެކްސް

ގެންދަނީ.  ލުމަށް މި ސަރުކާރުން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން މިން ވެސް ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ފެލައިއެ ޓެކްްސއި

. ޭއގައި ބުނެފަިއ އޮތްންގެ ެއއަރޕޯޓުން އަލުން ޓެކްސްނަގާ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުަގއި އެބަ އަުޅގަނޑުމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ރައްޔިތެްއގެ އަތުން.ޑޮލަރު. ދިވެހި ކޮންމެ  25ެއއަރޕޯޓް ިޑވެޕޮލްމަންޓް ޗާޖުގެ ގޮުތގައި އެްއެޗއް ނަގާ ވާހަކަ.  ،މި ވަނީ

އޮތީ. މި ާވހަކަ އޮތްއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ  ނަގާ ވާހަކަ މިކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން ޓެްކސް އެއަރޕޯުޓގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ

ންކުރަންޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން މިހާރުެވސް ރާއްޖޭގެ ެއއަރޕޯޓުން ފުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން ހަނދާ

އިތުރަށް ޑޮލަރު ނަގަމުންގެންދޭ. އޭގެ  12 ދިވެހި ކޮންމެ ަރއްޔިެތއްގެ އަތުންޑޮލަރު،  25ގޮުތގައި  ސަރވިސް ޗާުޖގެ

ިމކަމުން ލިބޭނީ ގެއްލުން. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިކަމުން  މަށްމި ނަަގނީ. ރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަ ޑޮލަރު 25އަނެއްާކ 

ަވޒީފާ ެއއީ މި ސަރުކާރު ވަޢުދުވަމުން  95000 އްޒަތްެތރި ރައީސް.އަތްމަތި ދާނީ ދަތިވަމުން. ނިކަމެތިވަމުން. އި ،ލިބޭނީ

އެކު ފާހަަގކުރަން  ޝުުކރުވެރިކަމާަވޒީފާ އެބަ ުއފައްދަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު  52އައި ކަމެއް. ޭއގެ މާނައަީކ ދުވާލަކު 

. އުފާވެރިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ސަުރކާރުން ވަޒީފާ އުފެއްެދވުމުަގއި ގެންގުުޅްއވާ އެއް ކަމެއް އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރއަށް 

އީ މަޤާމެއް އެ  328އެަތއް މަޤާމެްއގެ ތެރެއިން  600އެއީ ިސޔާސީ މަޤާމުތަުކގެ ެތރެއިން މިހާރު އުފައްަދވާފައި އޮތް 

. އެ އޮފީސް ހުރީ ހެންވޭރު އުތުރުގައި. އެީއ ހެންވޭރު އުތުރަށް ލިބުނު ތައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މަޤާމު

ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމުަގއި  ކަމުަގއި ބަލަިއގަެނ އަޅުގަނޑުމެން އިްއޒަތްތެިރ ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ  ޝަރަފެއް

މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި  219ޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ިސޔާސީ ހުރިހާ މަޤާމުތަކަކަށް އިއް ،ދެމިތިބެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

އިދާާރއެްއގެ މުޅި  11ާއއި އިނާޔަްތތަކަށް. އޭގެ މާނަ ދަންނަވާަލފާނަން. އޭގެ މާނައަކީ ސަުރކާރުގެ އެބައޮތް މުސާރަ

. ުޖޑިަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަާނއި، ތްތަކަށްވައޭ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ މުސާަރއާއި އިނާޔަބަޖެޓު އެބަ ޚަރަދުކުރައް 

ބެހޭ  ވަޒީާފއާކަރަޕްޝަްނ ކޮމިޝަނާއި، -ން ރައިްޓސް ކޮިމޝަނާއި، އެންޓިސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަާނއި، ހިއުމަ

ގެ އޮފީހާިއ، ގެ އޮފީހާިއ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްޔުނަލާިއ، އިންފޮޭމޝަން ކޮމިޝަނަރޓްރައިބިޔުނަލާިއ، ޓެކްސް އެީޕލް ޓްރައިބި

މިލިޔަން ރުފިޔާ. އެ ޚަރަދު  219އާއި، ިއސްލާމިކް ޔުނިވަރސިީޓގެ މުޅި ބަޖެޓު އެއްކޮށްލީމަ އަރަނީ ންޑަރ މިނިސްޓްރީޖެ

މިީއ އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން  މީހުންނަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އެ ކުަރއްވަނީ ސިޔާސީ މަާޤމުތަކުގަިއ ތިބި 

ިއ ޓީގެ ބަދަުލގަލައިފި. ހަނޫޑ، ހަކުރު، ފުށުގެ ިޑއުކަނޑާ 50އާސަންަދއިގެ % ނިކަމެތިކުރަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް.

. ސަުރކާރުން ވަީނ ކަނޑައިލާފަ. ފެނާއި ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތުން ސަބްސިޑީ ސަބްސިޑީ މި ވަނީ ކަނަޑއިލާފަ

ޝަރުތު ފުރިހަމަވީ މިއަދު  ސަބްސިީޑގެ އިާނޔަތަށްފުށަކީ ބިދޭސީން ކާެއއްެޗކޭ.  މުންގެންދަނީ ހަނޑުލާއި، ހަކުރާއިބުނަ

. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މުޅި ރާއްޖޭަގއި، ުމިޅ ވަނީ އެންސްޕާއިން އިޢުލާންކުރަްއވާފަ މީހުން ކަމަށް މިހާރު އެ 70



46 

 

އެުކ  އިން އެހީެދއްވަން. އަުޅަގނޑު ޝުކުުރވެރިކަމާޝަރުތު ފުރިހަމަވެގެން އެްނސްޕާ މީހުން 70ރާއްޖޭަގއި ތިބީ 

ވެސް ިދެވހިރާއްޖޭގެ މިއަުދގެ ސަުރކާރަށް ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ ބަެއއް  ހަމަގައިމު ހަަގކޮށްލަން ބޭނުން.ވަޅުަގއި ފާމިދަނޑި

ކަނޑާެލއްވި. ަލގުޒަީރ ޓީ ީޓ ކަނޑާލަްއވާފަިއވޭ. ރަނުގެ ިޑއުސާމާނު އެނގިަވޑަިއގަންނަާވ. އެނިގވަަޑއިގެން އެއިން ިޑޔު

 ގޮތުަގއި ސަުރކާރުން ދެެކވަަޑިއގަންނަވަނީ ގިނަ އަދަދެްއގެ ޑު ގަބޫލުކުރާ ޓީ ކަނޑާލަްއވާފަިއ ވަނީ. އަުޅގަނޔޮޓުެގ ިޑއު

ހުރީ ރަނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ގެންދަނީ ލަގުޒަރީ ޔޮުޓގައޭ. މުޅި ހަށިގަނުޑގައި އަޅާަފއިރައްޔިތުން މިހާރު ދިރިއުޅެމުން 

ައުޅގަނޑުމެން މާލޭގެ ަރއްޔިތުްނ އްތޯ އެ ކުރަނީ؟ ުރކާރުން ކޮންކަމެނުލާ މިއަުދގެ ސަސެނިޓަރީ ނެޕްކިނުން ިޑއުޓީ ަކނޑައި

ެއކު ފާހަގަުކރަން ރަސްފަންނު ހައްދަވައިެދއްވީތީ. ދެއިރު ދެދަަޅއަށް ެހންވޭރު އާޓިފިޝަލް ީބޗަށް،  ޝުކުރުވެިރކަމާ

އަށް ގިރާލަިއގެްނ ޅަމުން އެ ގެންދަނީ. އެތަނުން ކަނޑުޮއޅިފަރާތަށް އަ ހެދިގޮނޑުދޮށަށް އަރާ ވެލި ނަަގއިގެްނގޮސް ހުޅަނގު

ކޮންމެ ދުވަހަކު ދިޔަ ނަމަވެސް މާލޭ ރައްޔިތުން މޫދަށް އެރުމަށްޓަކައި އެ ސަރަހައްދު ތާާޒޮކށްދެއްވުމަށް ހެންވޭރުން ވެިލ 

ގެންދަވާތީ އަުޅގަނޑުމެން އެަކން ފާހަގަކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ސަރަހައްުދގަިއ ދުވުމަށް އަޅާަފއިާވ ޓްރެުކ 

ދަޔާ ޚިލާފް ޓްރެކެއް. ހަމަގައިމު ވެސް އެ ޓްރެކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަމެއް ސާފުކޮށްދެްއވައިފި. ެއީއ އެއީ އާ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ދުަވމުންގެންދާ ހަލުވި ސްޕީުޑ. ުފއްލާ ސްޕީޭޑ ވިދާުޅެވ ވާހަަކފުޅުދެއްެކވިޔަސް ެއއަށްވުެރ 

އެތާ ހަރުލައެއް ނޯވޭ. ތިންހަތަރު ފަހަރު މިހާރު އެތަން ހެދި ފަހުން  ހަލުވިކޮށް ދުވާ ކަމަށް ފެންނަނީ. އެއީ ޓްރެކު

ބަދަލުކޮށްފި. ދެގޮތުން ކުރެ ެއއް ގޮތެއް. ެއއް ގޮތަކީ އެއީ ައޅާއެތި ދެރަީއ، ުނވަތަ ުދވާ ީމހުން ބާރީ ދުވާލެއް. އަުޅގަނުޑ 

. މާލޭގެ ިއސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ގަބޫލުކުރާހިތްވަނީ ދުވާ މީހުން ބާރިއްޔޭ ދުވާެލއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެ ތަނުަގއި ތަށިމުށިޖައްސަަވިއ، އެ ތަުނގައި ވާރޭޮކޅެއް ވެހިްއޖެ ނަމަ، ހިނގާފައިދާ މީހާ މަޑުމަޑުން ކަްއސާލަިއގެންގޮްސ 

ވެރިކަމާ ެއކު ރީއްޗަށް އޮޯށވެލަިއގެން އޮުތމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު އެ ވަނީ ތަނަވަސްކޮށްދެްއވާފަ. މިއީ ޝުކުރު

އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުާރ ަކންތައްތައް. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އެ ތަުނގަިއ ޖެހި މުށި އެީއ ސަންގުމަރުމަރުހިލަ. 

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންގެ ެއ ސަރަހައްދު ހެއްެދވި ފަހުން ނަމާދުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ސަޖިދަކުރާލެްއ 

މުށިތައް ހީކުރިވަރަށް ވުރެ މާ އަވަހަށް ހަލާކުވެގެންދިޔަ. އެހެްނވީމާ، އެކަމަކު ވެސް އެއަްށ  ގިނަވުުމގެ ސަބަބުން އެ

ނުބައްލަވަިއ، ައވަސް ގޮަތކަށް އެ ބަދަލުކޮށްދެއްވަމުްނގެންދަާވތީ އެކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާލޭގެ 

މަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަނަވަްސކޮށްދެއްވާަފއި އޮްތ ދާއިރާ އެ އޮތީ. ފަތާ ސަރަހައްދު؛ މާލޭގެ މި އޮތްހާ އެންމެން ފެތު

އެ ސަރަހައްދަށް އެ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ކޮށްދެްއާވ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ހިތުގެ ފުންމިނުން 

ޖަޒީރާ ަޤއުމުތަކުގެ  ޝުކުރުދަންނަވަންޖެހޭނެ. މާލޭގެ ރަްއޔިތުން ދިވެހިާރއްޖެ އެއޮިސސްގެ ޗެއަރމަނަކަްށ، ކުދި

ޗެއަރމަނަކަށް ވުމާ އެީކގަިއ އެންމެ ތުއްތުކުއްާޖއާ ހަމައިން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަާކއި ދުނިޔޭގެ ކަނޑުަތކަށް މިހާރު 

އަންނަމުންދާ ތަޣައްޔަރުކަން ިއހުސާސްކުރެވޭ ގޮތަށް އެކަން ިއންތިޒާމުކޮށްދެއްވާަފއި ވަނީ. މާލޭ ރައްޔިތުން މޫދަށް އެެރާލ 

ތް ކުޑަބަޑޮސް މި ވަނީ ޓޫރިޒަމަށް ޑިވެލޮޕްކުރަްއާވފަ. ފޭދޫފިނޮޅު މި ވަނީ ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރައްވަން ބީލަމަްށ ހަދަން އޮ



47 

 

ލުމެއް ނެތި ވިއްކާލަން ަގްސތުކުރަްއވާފަ. ފަތާފެންގަނޑު މި އޮތީ މި ދެންނެވި ފަދައިން މޫދަށް އެރޭ ކުދިންނަށް 

ވަމުންދާ މިންވަރު އިހުސާްސކުރެޭވ ގޮތަށް. ނަޖިސް އަރަނީ. ކުނިބުނި ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލު، ތަޣައްޔަރު 

އެތަނަށް ެއއްވެފަ. އެ ތަނަްށ ފުންމާލަންކެރެނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އިހުސާސްުކރައްވާ ިމކަމުަގއި ސަރުކާުރެގ 

ނެ ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތައް މިހާރު ވިސްނުންފުޅު މިހިރީ އެންމެ ތުއްތުކުއްޖާ މާލޭގެ މޫދަށް އެރޭއިރު ވެސް އިހުސާްސކުރެވޭ 

އޮތީ މިހާރު މިހާލުގައިކަން. އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުުރއަދާކުރަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ސަުރކާރުގެ ދުރު ިވސްނުންފުޅަށް. 

 ވަްއކަމާއި، ފަސާދަާއއި، އަުޅވެތިކަމުން ައޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ ހަލާކުވާން ކައިިރވެފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މާލޭގެ 

މެންބަރަކަށް ހުރެގެން ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަނޑު މިއަުދގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެދޭ ެއްއ ކަމެއް އެބައޮތް. ކަުޅވަކަރު 

ން ކާރަކުްނ އެ މިސްކިތް ވަނީ މާލޭމިސްކިތް ދޫކޮށްލަދެއްވާށޭ. ެއީއ ހެންވޭރު އުތުރުގައި ހުރި މިސްކިތެއް. ކުީރގެ ސަރު

އަނެއްކާވެސް އެ ނަތާ ދުވަސްގަނޑެއް ުވމަށް ފަހު، ައނބުރާ އެ މިސްކިތް މާލޭގަިއ ހުންބޭރަށް ގެންދަވާފަ. އަލުން 

ނޫރަްއދީން ބަންޑާރައިން ހެއްދެިވ  ދަ ކަެމްއތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ވަނީ ނޭނގިފަ. ކޮންފަ މިމިހާރު ތަެނއް  މިސްކިތް ވީ

ެދއްިވއްޔާ. އާދެ، ވާނީ ެއ މިސްކިތް އެާތ ބަހައްޓައިއްތޯ އުޅެީނ. ކީ މިސްކިތަކާއި ާރއްޖޭެގ ސަރުާކރުން އަޅަިއގަެނގެން މި

ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިާޔވެރިކަާމިއ  އަުޅވެތިކަމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ބުނާނީ ނޫނެކޭ. ،ފަސާދައާއި  ،ވަްއކަމާއި 

 ،ހިނދު ށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ދިވެހި ރައްިޔތުން ބުނާނީ ނޫނެކޭ. ރޯމާދުވާލު ދައުލަތް ފެންފޮދަކާނުލާ ބޯލުމަހީލަތްތެރި

އެކަމަށް ވެސް ިދވެހިން ބުނާނީ ނޫނެކޭ. މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ބުނާނީ ނޫނެކޭ. އަޅުގަނޑަކީ ފަޚުރުވެރި ހެންވޭރު އުތުރު 

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބު. ައޅުގަނޑަކީ އެ މީހުންގެ ވަކީލު. އަުޅގަނޑަކީ ހެްނވޭރު އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއްޔިތުްނ 

 އްަވވާފައި ހުރި މެންބަރު. ހެންވޭރު އުތުރުން މި ބަޖެޓަށް ބުނަނީ ކަނޑައެިޅގެން ނޫނެކޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .ށްއިބްރާހީމަ މޫސާ ނިޒާރު

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ބަހުސްެގ  2017އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  `. 

ލަތެްއގެ ތެޭރަގއި ާޔތުގަިއ ދައުޤައުެމއްެގ ހަ ވެސް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ގަސްުތކުރަން. އާދެ،ވަގުުތަގއި ައޅުގަނޑު 

 މީދު އާކުެރވިގެްނދާނެ އެއް ކަމަކީ އެ ބަަޔކަށް ރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ އުއްދާއިރުަގއި އެ ޤަުއމެއްަގއި ދިދިރިއުޅެމުން

ނުވަތަ އެ ދަނޑިވަޅު.  ،ފެންނަ ވަގުތު  ނަ ސަރުކާަރކުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓު ެރއްަގއި އޮންދިނުމަށް ޓަކައި އެއިޚިދުމަތްތައް 

ގޮތުން ވާހަކަަދއްކަްނ  ުޅގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތެްއގައި އަ ލައަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ޖުމު، ނަމަވެސް
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. އަުޅގަނޑަީކ ޖެހެނީ އެހާ އުއްމީދީ ވާހަކައެއް ނޫނޭ މި ފަހަރަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވާލަން މި ލިބޭ ކޮންމެ 

ައށް ސަރުކާރުން މި ގެންނަ ޅަށް އުފަން ރަްއޔިތެްއ. ކެޔޮދޫ ދާއިރާ އަުޅގަނޑު ަތމްސީލުކުރަނީ. ކެޔޮދޫ ދާއިރާއަތޮ ވ.

ެގ ތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ކެޔޮދޫ ދާއިރާނެވީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިުރގަިއ، މި ދެންބަޖެޓު

 5 އިސް.ނުވަތަ ނަ ، ނުގެނެވިހުންަނނީ އަބަދުވެްސ ސަމާލުކަން  ންތައްތަކަށް މިމު ކަރައްޔިތުންނަށް ހުންނަ މުހިއް 

ލަތުެގ ބަޖެޓް އަށް ަދއުބިލިޔަން ރުިފޔާ 26.6ން މިހާރު ދިހަބާރަ ބިލިޔަނު ،ބިލިޔަނުން 6 ،ބިލިޔަނުން

ންނާ ދޭތެޭރގަިއ އުޅޭ ަރއްޔިތުއަުޅގަނުޑމެން ކަހަލަ ރަށްތަކުަގއި ދިރި  ،ދާއިރުގަިއ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ނަންބަރުޖެހިގެން

ދެްއވާ ސަމާލުކަން މި ދަނީ ދުވަހެއް ކުރީެގ ސަރުކާރުތަކުން ެވސް  ވަކި މި ަސރުކާރެއް ނޫން. މީގެ ސަރުކާރުތަކުން؛

ދުވަހަކަށް ކުަޑވަމުންނޭ. އާދެ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު އަބަުދވެސް ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް، ދިވެިހ 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ައސާސީ  ނުއަސާީސގެ ދަށުންރައްޔިތަުކ ކޮންމެ ތަނެްއަގއި ދިރިއުޅުނުކަމުަގއި ވިަޔސް ެވސް ޤާނޫ

. އަބަދު ބޮޑެތި ބިޔަ ރަށްތަކުގައި ދިރިުއޅޭ ގިނަ ޖެހޭނޭއްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު އޮންނަންޙަ

ބޮޑު ބަެއއް ހަދިޔާކުރާ ގޮތަށް ގެްނގުޅޭ ވިސްނުމަކީ އެއީ އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ  ރައްޔިތުންނަށް ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގެ

ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނުޑ  އެްއވެސް މީހަކު ގަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއްެވސް ހާލެއްަގއި އެ އަތޮޅުތަުކަގއި ދިރިއުޅުްއވާ

އޮތީ މިހެން. މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދޭހަވާ  ސްބަެހއް ދަންނަވަނީީކ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިަކން މިކުޑައިމީ

ންނަށް ހަވާލުވެފަިއވާ ބޮޑު އެ ބޭފުޅު  ،ވެރިކަްނކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ،ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަްނނަ ސަރުކާރުތަކުން

 ؛ދުލުވެރިކަމަށްދޭންޖެހޭ އެއް ކަމެއް ކަމުގަިއވާ ޢައެންމެ މުހިއްމުކޮށް ސަމާލުކަން ލިއްޔަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭމަސްއޫ

އޮންނަންޖެހޭ ވިސްނުން އެ ބޭފުޅުންގެ ސިކުނޑިފުޅުްނ  ކޮށްދިނުމަށް މިުކގައި ަރއްިޔތުންނަށް ވެރިކަންއެރިކަމާ ޢަދުލުވެ

ެއއްކިާބވަނީހެން. މިކަން ރަނގަޅުކޮށްގެން ނޫނިްއޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެޭރަގިއ  ވަރަކަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް 

އެ މީހުންނަށް އަބަދުވެސް  ރައްޔިތުން ެއއްފަރާތަށް އަރުަވއި، ޅޭމިދެންނެވި ގޮތަށް މަދު އާބާދީތަކުގައި ދިރިއު  ،ދިރިއުޅޭ

ގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ފަހަރު މިކަން ހުްއޓުވޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެ. އާދެ! އެހެންީވމާ، މި ؛ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ބާީކާވ ގޮތް

އާބާދީތަކުަގއި ދިރުއުޭޅ ައޅުގަނޑުމެން ފަދަ  ،ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީލަ ގޮެތްއަގއި އަުޅގަގޮތުން ވެސް ޖުމު

ބިލިޔަން  26.6 ،ދަންނަވައިފިން ކުރިންވެސް އަުޅގަނޑު ހާ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. އާދެ،މި ބަޖެޓަކީ އެ ރައްޔިތުންނަށް 

ން ރުފިާޔއަީކ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކަްށ ވަރަކަްށ ބިލިޔަ 13.2މީގެތެެރއިން  .އޮތީ ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް މި އަހަރު މި

އްދުތަުކގަިއ އަބަުދވެސް ހިންގަމުން ރާއްޖޭެގ ެއކި ސަރަހަ  ކަނޑައެޅިަފިއވާ ބަޖެޓެއް. ތަަރއްޤީެގ ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތައް 

ގެ ތެރެއިްނ ދިވެހި ރައްޔިތުން ،އެބަދޭ. އާދެ، މިކަން އަުޅގަނޑުމެން ވެސް އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން. ކޮންމެވެސް ބަޔަކަށް 

މު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ އްކޮންމެވެސް ބަަޔކަށް މީގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނެ. ކެޔޮދޫ ދާއިރާަގއި ހުރި މުހި

އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މީގެކުީރގެ ސަރުާކރުތަކުަގއި ވެސް ދަންނަވަމުން  ،ކަމަކީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ އެއް 

 ،ސުންނާފަތިވެ  ،ހަލާކުވެެކޔޮދޫގެ ބަނަދރު  ދާއިާރގެ ށް ައހަރު ކުރީގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ކެޔޮދޫވަރަކަ 12މީގެ  ،މި އައީ
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އޮތުމުގެ  ވިނުކުރެިއ ެއއްެވސް ވަރަަކށް މަރާމާތުތެޭރގަ ގެވަރަކަްށ އަހަރު  12އަދި މިހާހިސާބަށް އައިުރަގިއ ވެްސ 

. ެކޔޮދޫައކީ މިހާރު ންނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ގޮސްފަވަނީ އެ ބަނދަރު ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ބޭނު ސަބަބުން މިއަދު މި

ފަތުރުވެރިކަުމގެ އި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަެށއް. އާެދ، މިހާރުގެ ރަށްރަށުގައި ތަަރއްޤީވަމުންދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާގަ 

ތައް އެ މީހުން ޓުދި ވަރަށް ގިނަ ިއންވެސްޓްމަންއަ ށް ގިނަ ރައްޔިތުން ޝާމިލުވެ އުޅޭ.ސިނާޢަތުގައި ކެޔޮޫދގެ ވެސް ަވރަ

އްމު ދިިރއުޅުމުގެ ހާލަތު ެއއްުދވަހުން މުން. މީގެ ސަބަބުން ކެޔޮދޫގެ އާދަނީ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކުރަ އެ

ނުދާ ފަހިކޮށްދެމުންދަނީ. ސަރުކާރުތަކުން ސީދާ  ައދި ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި ތަނަަވސްވަމުން މި ،ދުވަހަށް ރަނގަުޅވެ  އަނެއް

އަްށ ކަތުން މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި، ަރއްޔިތުން އަމިއްލަގެ ތެރެއިން ނަމަެވސް ރައްޔިތުްނގެ އަިމއްލަ މަސައް ފުރުޞަތު

ހިފުމަށް އެ މީހުން ވާ ފުރުޞަުތގެ ބޭނުންބިފައިތުން ލިބާރުވެރިވެ އެ މީހުންގެ އަތްމަތި ތަނަވަސްކުރުމަށް ގުދުރަީތ ގޮ

ތާމަޔަކީ ސަރުކާރުތަުކން އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް އޮްތ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ެއ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގަިއ ވެސް ހި

ނުދޭކަން. ސަރުކާރުަތުކން މިފަދަ ރަށްރަށުގައި ދިިރުއޅޭ ކުެރވޭނެ މަުގ ތަނަަވސްކޮށްމީހުންނަށް ފަސޭހައިން މި ކަންކަން 

ޔަޤީނުން ވެސް އެ ތަންތާ ދިރިއުޭޅ ހަމަނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީގެްނވާ ޮގތަށް ޚިދުމަތްތައް ތަނަވަސްކޮްށދެމުންދާ 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި އެ މީހުންނަށް ތަނަވަސްކަން އެތައް ގުަނއަކަށް ވަރަށް އަަވސް ސްޕީޑެްއގަިއ 

 ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު  ،ފަހަރު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ގެންދާނެ. އާދެ،ކުރިއަރައި 

 އުނދަގުލުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާށޭ. އާދެ! ތިން ވާ ވެފައި މިކެޔޮދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާ، ބޭނުންވަނީއިލްތިމާސްކުރަން 

ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން  ގެދުަވހުވަރަކަްށ އަހަރު 11ރަކަްށ ނޫނީ ވަދިހަހާސް މީހުން އާބާދީގައި ހުރި ރަށްތައް މިދިޔަ 

ސަތޭކަ  ހަން، ސާޅީސް މިލިޔަނުން ގޮސް ފަސްށް ވިހި މިލިޔަނުން، ތިރީސް މިލިޔަނުބަލައިލިއިުރގައި އެ އާބާދީތަކަ 

 ،މީހުން ދިރިއުޅޭއޮތް އިންސާފަކީ ހާހެއްހާ އި މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ އާބާދީތަކަށް ބަޖެޓުކޮށްގެން ޚަރަދުކޮށްފައި އެބަހުރި. މީގަ

ައތޮޅު ކެޔޮދޫ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ  އަތޮުޅގެ ނޫނިއްޔާ ވ. ނުވަތަ ހާހެއްހާ މީހުންނާ ކައިރި ކުރާ އާބާދީއެއް ދިރިުއޅޭ ވ.

ަލއްކަ  ހަމަ އެންމެ އެއް ،އިނޭގތޯކަށް ހިމެނޭ މަޝްރޫޢަދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިކަހަަލ ައހަރު 12ރައްޔިތުންނަށް މިދިޔަ 

ދޮގަކަށް ނުވާނެހެން. ހަމަ  ނެތޭ ދެންނެވުމަކީ މިއީެވސް އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ  އެންމެ ރުފިޔާއެއް ؟ރުފިޔާ ކީއްކުރަންތޯ

މިލިޔަން ނޫނީ ެއްއ  600ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ އަހަރު 10އަަކށް ހާސް މީހުންގެ އާބާދީ މިއީ މީގެ ހަމަ އޮތް ވަރަކީ. ތިން

ފޮއްޗެއް ވެސް އަކަށް ޚަރަދުކުރާެނ އެންމެ ލާރިހާސް މީހުން އުޅޭ އާބާދީ  ެއއް ،ބިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާިއރުގައި 

ތްތެރި ރައީސް މިކަްނ ްއޒަމިކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާނީ؟ އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ އި . ކިހިނެްއތޯސަރުކާރަކަށް ނެތް

ލަމައެއް ނެތް ގޮތެްއގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ . ެއހެންވީމާ، މިކަހަލަ ހަމައެއް ނުކުރަްއވާނެހެންގަބޫލުފުޅު

މަކީ ެއއީ މިދެންނެވި ތަންތާނގައި ދިރިުއޅޭ ރަްއޔިތުްނ މި ކަންކަ ،މުއްސަނދިކަން ސަރުކާރުތަކުްނ ބަހާ ކަމަށް ވަންޏާ

ައށް ދިމާވެފައިވާ މިވާ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަިއ ޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖެގަބޫލުކުރާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. އަ

ެއ  ،ން އެ އަންނަ ބަޔަކުނެތުން. އެއިރެްއގެ ސަރުާކރަކުއެކަށީގެްނވާ ގާނޫނެއް ހެދިފައި ބެހޭ ގޮތުން ޤައުމުގެ ތަރައްީޤއާ
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ަވގުތަކު  ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް އެ މީހުންގެ ސިކުނިޑއަށް އެ ޤައުމު ފޮތިފޮތިކޮށްލައި،މީހުން ހިތުގައި އެ އޮންނަ ގޮތަކަށް 

ރި ފޮއްޗަކުން އެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކޮށްލަނީ. ލާކޮށްފައި އަުތގައި ޖެހުނު ލާރި ަކންތައްތައް ކުރަހާލައި،އައި ގޮތަށް ޗާޓު 

އެ މީހުންެގ ނަމުެގ ަރއްޔިތުްނ ދަރުވާލަިއެގން ވެސް  ،ލާރި ހޯދަިއގެން ށްނެތިއްޔާ ބޭުރގެ ަޤއުމުތަކަށް ގޮސް ދަރަންޏަ

ޤައުުމގެ ޙައްުޤގަިއ  ޓަކައި ކަންތައްަތއް ކުރަމުންދަނީ. މިއީކީ ކުރިއަށް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ބޮޑު ޝަރަފެއް ޖެހުމަށް

ވެސް ނޫން. ީމގެ ސަަބބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު  ނޫން. ކުރަން ހެޔޮާވވަރުެގ ަކމެއްކުރަންާވވަރުގެ ކަންތައްތަެކއް 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރަީނގެ  ަގއިދަނީ. ބައްލަވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު މިހާ ކުޑަ އިޤްތިޞާދެއް އޮތް ަޤއުމެއް  ދަރަމުން މި

ރުކާރުތަކުން ކޮންމެ ސަރުާކރެއް އަޔަސް ވެސް ކަންކަްނ ނިސްބަތް އެހެރީ އަޅުގަނޑުމެްނނަށް އަތްނުފޯރާ ހިސާބުގައި. ސަ

ކުރަނީ މިހެން. އެކަމަކު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި މަޖިލީހުން ވެސް ވިސްނާަވޑަިއގެން މި ކަމަށް 

ތީ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ ރަނގަޅު ޙައްެލއް ެއބަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްޤީގެ މުސްތަޤުބަލު އޮ ،ޙައްލެއް 

ަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންެމ ސަރުކާރަކަށް އެ މީހުން  ؛މިކަން އަުޅގަނުޑމެން ރާވަން އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރުން ،ވަޒަންކޮށް 

ހުރިހާ ގޮތަކަށް ޤައުުމގައި ހުރި މަދު މިދެންނެވި ކަހަލަ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަްނތައްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ތުހި

އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މާދަމާ އަންނަ ސަރުކާރަކުްނ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަްށ  ގެންނެއް ުނވާނެ. މިހެންަކމަށްވަންޏާއޮވެ 

ނުވެއްޖެ ކަމަށް ހިތްޕުޅާހަމަ ދެން ވަޑަިއގަންނަވާ ަރއީެސްއގެޖު، ބޮޑު ބްރިމިފެންނަ މާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އެ ައޅާ 

އްބެވީ މާލޭގެ އެ ބޭފުޅަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ކުލަިއގެ ިގނަ ބޭފުޅުން ތި މަށް ވަންޏާ އެއީނުގޮްސފި ކަނޫނިއްޔާ ކަމު، ވަންޏާ

ހުޅަނގު ފަރާތަށް ވެސް  މައްޗަށް ނަގާ ޅުގަނޑުމެންގެ ބޯވެސް އަ ހުޅުނގު ފަރާތުގައި ކަމުަގއި ވަންޏާ އެ ބްރިޖު

 !ަބއްލަވާ .ވާ ބޭފުޅުްނގެ ޚިޔާުލފުޅު ހުރި ގޮތަކީފާނެ. މިއީ ައޅުގަނުޑމެންގެ ޤައުމުގެ ވެރިންނަށް ަވޑަިއގަންނަގެންދަަވއި

 ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންއަޅުގަ .ތިބީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ އެ އޮތް ބޮޑު ެއއަރޕޯޓަށް ވީ ގޮްތ. ކިހިނެއްތޯ މިއަދު މި

ވިސްނާވަަޑއިުނގެން  އެތައް ބިލިޔަން ރުފިޔާެއްއގެ ދަރަނި ބޮލުގައި އަަޅއިގެން ަސރުކާރަކަށް ަވޑަިއގަންނެވި ބޭުފޅުންނަށް

ރަްއިޔތުންނަށް ޚަރަދުކުރަން ހުންނަ އެތައް ބިިލޔަން ރުފިޔާެއއް  .ކުރެވުނު ކަެމއްގެ ސަބަބުން. މިކަހަލަ އެތައް ކަެމއް

ސަރުކާރުތަކަށް ވަަޑއިގަންަނާވ ބައެްއ ބޭފުޅުން މިދެންނެިވ ގޮތަށް ވިސްނުންތެރިކަމެްއ ނެތި މަސައްކަތްކުެރްއވުމުގެ 

އެ ބޭފުޅުން ކުރިމަތީގައި އެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރާނެ ރަނގަުޅ  ،ނެތީމައިެމއް  ގެގާނޫނާއި ަގާވއިދު ާއެދ،؛ ސަބަބުން

ޖެހެނީ. އަދި  ރައްޔިތުން މި ކަމުގެ ތަކުލީފު ވެސް ތަަޙއްމަލްކުރަން މިނެތީމަ ދިވެހި ގާނޫނީ ޗާެޓއް ކުރެިހފައި، ޗާޓެއް 

ދަނީ. މިއީ  ވެގެން މިދުމަތްތަކުން އެ މީހުން މަހުރޫމުޔިތުންނަށް ލިބެންވާ ޚިޚާއްޞަކޮށް މަދު އާބާދީތައް ިދރިއުޅޭ ރައް 

ލަ ގޮތެއްަގއި މި ބޭނުންވަނީ ޖުމު އަުޅގަނޑު ވާަހކަ ދައްކާލަން ހެޔޮާވަވރުގެ ކަމެއް ނޫން. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން

 ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަަތކަށް ދޫާއއި ެކޔޮދޫއާ ނޭ ރަކީބަޖެޓަށް. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި ހިމެ

ުޅގަނުޑ އަ ،އަނެއް ކަމަކީ ނުދޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރިން ވެސް ފާހަގަކޮށްފިން. މި ބަޖެޓަކުން ޙައްލެއް ހޯދައި

ރައްޔިތުންނަށް  ވޭ.ވެސް ބޭނުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުަމށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ،ރާއްޖޭަގއިދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ 



51 

 

ތަނަވަސްކަމާއި މުްއސަނދިކަްނ ހޯދައިދޭން އަޅުގަނޑުމެން ެވސް ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު މި ތަނަވަސްކަމާއި މުްއސަނދިކަން 

ރެވެީނ އެ ކުކަކުން ވަޒަންކުރާ އެްއޗެއް ކަމަށް ވަްނޏާ އަދި އެކަން މާރާތްތައެއީ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެން އިމާރާތްކުރާ އި

ށް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ އިނގޭތޯ އެތައް ބިިލއަން ރުފިޔާެއއް ހަމަެއކަނި ރަނގަޅަކަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރތަކަށް ޚަރަދުކުެރވެމުންދާ ތަން. ދަރަންޏަށް ވެސް އެ ކަންތައްތައް، ދަރަނި ެވްސ 

ނޑުމެންގެ އިންސާނީ ަވސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުާމއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުަގއި އަޅަިއގެން. ކޮަބއިތޯ އަުޅގަ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ސިކުނީޑގައި މުއްސަނދިކަން ހޯދައިދިނުމާއި، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަކީ މި ޒަމާނުގެ 

ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ، ޒަމާނަްށ ފެތޭ މުވާޠިނުންނަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާ، މި 

ކުރާ ހޭދަތައް މިއަދުގެ ބަޖެޓުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ުކޑަެވފައި އޮތް ތަން. މި ދެކަން 

އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަހަމަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރީތި އިމާރާތްތައް ވެސް ބޭުނންވޭ. ބޮޑެތި އިމާރާތްތައް 

އޮންނަން ބޭނުންވޭ. ރީތިކޮށް ވެސް އޮންނަން ބޭނުންވޭ.  ހިނގާ މަގުތައް ތަނަވަްސކޮށް ،ވޭ. އަޅުގަނޑުމެން އުޭޅނެބޭނުން

ޖެހޭ ޔަކަްށ ެވސް އަުޅގަނޑުމެން އެބައެ ަމގުތަުކަގއި ހިނގަން ތިިބ ރަްއޔިތުންނަކީ ހަމައިަގއި ތިޭބ ބަ ،އެހެންނަމަވެސް

 ހުންތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ ކަހަލަ ޤާބިލު ރީނު ލިބިފައި ތިބި، މި ޒަމާނުގެ ގޮންޖެމީހުންނަކީ ތަޢުލީމާއި ތަމް ހަދަން. އެ

 ،ހޭދައާއިލަތްތަކަށް ކުރާ ތަޢުލީމީ ަވސީ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޖެހޭ އިތުރުކުރަން. ހޭ ހޭދަ އަޅުގަނޑުމެން އެބަންޖެރައްޔިތުން މި ޒަމާނުގެ މީހުންނަށް ހެދުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނުޑމެން ކުރަ

އާދެ! މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަްނތައްތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާއިރުަގއި ބަޖެޓުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރު 

ދޭންޖެހޭ.  ކަންކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ސަމާލުކަން އެބަ އެހާ ފުރިހަމައެއް ނޫނޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ. މި

ކުެރވޭ ގޮުތގައި އަޅުގަނުޑމެން މިކަންކަން އެބަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި ޞިއްީޙ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުއާދެ! އެހެންވީމާ، 

ވުރެ  ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެްސ އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ގޮުތަގއި ކުރީ އަހަރުތަކަށްނޑުމެން ަބލައިލިދާއިރާއަށް އަުޅގަ

ޚާްއޞަކޮށް ބަެއއް ާދއިރާތަކަށް. ަމދުކަން ފާހަގަކުެރވޭ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހޭދަތައް  ންހުރިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަ

ދެޭވ ބަލިތަކަށް  ްޗަގއި މިހާރުދޭ ބައެއް ހިތުގެލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ާރއްޖޭަގއި ައިއ.ޖީ.އެމް.އެއަޅުގަނޑަށް މަޢު

ގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ެއކަންކަމުަގއި ވެސް ެއކަށީގެންުނވާ ބޮޑެތި ވެސް ައޅުކަންތައްތަކަށް ަބލާއިރު  ޚިދުމަތްތަކުގެ

އް ބޭުފޅުން އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލޫމާތު ލިބިވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ބައެ އެކަުމގެ މަޢުޚަރަދުތަކެއް އެކަމަށް ހިނގަމުްނދާކަން. 

 ވެފައި ތިބި ިހތުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުން. އެޓްރެއިނިންގހިއްސާކުރި ގޮތުން ެވއްޖެްއޔާ ރާއްޖޭަގއި އެބަތިބި ޕްރޮފެޝަަނލް 

ނުވަތަ ހިތުގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުގަިއ  ،ކުރާ މަސައްކަތްބޭބޭފުޅުން ބޭނުންކޮށްގެން މިހާރު އައި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގައި ކެތަޮލގްަގއި 

 ގެ ޓްރެއިނިންގއެއް އެދުަވހުއަހަރު 1ހަކަމާެއކު ކުރެވިދާނެ. ބޭުފޅުންނަށް ވަރަށް ފަސޭ ކުރާ މަސައްކަތްަތއް އެ

ބޭފުޅުންނަށް އެ ހެދުމަށްފަހުގައި ހަމަ ބޭރުގެ އެހެން ޮޑކްޓަުރންނެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން އެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ދިނުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރު ވަރަށް ތަފާތު. ބޭރުގެ  ،ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މަސަްއަކތް ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ
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އަހަރަށް އެަތއް މިލިއަން ޑޮލަރަކަށް އެތަން ކުްއޔަްށދީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެިހ  10ންމެވެސް ކުންފުންޏަކަށް ކޮ

ލޫމާތު މިއީ މިކަުމގެ މަޢުގޮތަށް މިހާރުވެސް އެކަން ޭރވިފަިއ އޮީތ.  ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޮޑު ބުރައެއް އުފުލޭ

ތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން ލޫމާތު. މިކަހަލަ ކަންމެންނާ ހިްއސާކުރާ މަޢުއަޅުގަނޑު ލިބިވަޑަިއގެން ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން

އަުޅގަނުޑގެ  ތައް ރަނގަޅެއް ުނކުރެވޭނެ. އާެދ،ކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްރަނގަޅު

 ވ. ،ފަހަރު މާސްކުރަން އަދިވެސް ެއއްއަުޅގަނޑު ސަރުކާރަށް އިލްތި ،ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ވެސް ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ކޮށްދިނުމަށް. އާދެ! ހަރުގެ ބަޖެޓުން ޙައްލުކެޔޮދޫގެ ބަނދަރުގެ މައްސަލަ މިއަހަރު ބަޖެޓުން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް. މިއަންނަ އަ

ކުރަްއވާފަިއ ރާތްއިގެ ތެރޭަގއި މިކަމަށް އިޝާދެކެވުނު ވާހަކަ  އަުޅގަނޑާ ބައްދަލުވެއިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް 

 ން. ކެޔޮދޫގެ ލުވެގެންިދއުމީދަކީ މިކަން ޙައްކޮށްދޭނެ ކަމަށް. އުއްއޮތީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން މިއަންނަ އަހަރު ޙައްލު

މީދެއް. އަދި ރަކީޫދގެ ރަްއޔިުތންނަށް ވެސް އެ ަރއްޔިތުންަނށް ދިމާވެފައި ހުރި މިކަހަލަ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮުޑ ުއއް 

 އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ކަނޑައެޅުަމކީ އަުޅގަނޑުގެ ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮްށދިނުމަށްބޮޑެތި 

މަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ އުމުގެ ވެރިކަ ޤަ ކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އާެދ، ައޅުގަނޑު ގަބޫލު

ދިނުމަށް ވިސްނުން އެުކަގއި ޚިދުމަތް ތެރޭގައި ެވސް އިންސާުފވެރިކޮށް، ހަމަހަމަކަމާއުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންާނ ދޭޤަ

 ...ށް ވަންޏާ ައުޅގަނޑުމެން ކަހަލަބަހައްޓައިފި ކަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި  އިރާގެދާ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ނަޝީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ފަށަމުން ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެްއ ޝުކުރިއްޔާ 

އޮތް ހދ. ަރއްޔިތުންަނށް ވެސް އެންމެ ބޮުޑވާ އެްއ  ކުޅުުދއްފުށީ އްޔިތުންނަށް ވެސް އަދިރަ  ުކޅުދުއްފުށީ، މައްސަލައަކީ 

ތަރައްޤީވެ  ހަެރއް ވަންދެން ޓުއަިރޒަމް ސިނާޢަތް ހިނގައިމައްސަލަިއގެ ވާހަކަ. ެއީއ ރާއްޖޭގައި އެަތއް އަ

ން އަންނަ ެއކަމު ،ަޅކަްށ ވާތީުނވާ އަތޮޓެްއ އުފަންވެފައިއަތޮޅަކީ ރިސޯ ދުވަސްވަމުންދާއިރު އަދިެވްސ ހދ.

ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް އަޮތޅުގެ އެހެން ރަްއޔިތުންނެކޭ  ވާހަކަ. ކުޅުުދއްފުށީޗާއި ިމ ބާވަތުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި ދައް

ކުރަން ބޭނުންވާ ބަެއއް. އި ތިބެގެން މަސައްކަތްކައިރީގަ  ޓުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ރަށާއެްއގޮތަށް ރިސޯޓެއް ޮއވެ، ިރސޯ

އަތޮޅުަގއި ރިސޯޓެއް  އަދަށް ވެސް އެއެިކއެކި ަސބަބުތަކާ ހުރެ އަދި، އެއީ އިސްތިސްާނއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ލަތްތައް ބާދީ މުރާލި، ާއމްދަނީ ހޯދޭނެ ވަސީނެތުމުގެ ދަތި އެބަ ވަރަށް ބޮަޑށް ފާހަގަވޭ. އާބާދީ ުޒވާން، ާއބާދީ ހީވާގި، އާ
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ސޯޓެއް ނެތީމަ ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ހުރި ރިޯސޓުތަކަށް ގޮްސގެން އާމްދަނީ ކައިީރަގިއ ރި ،މަދު. އެހެންކަމުން

ރަށާ ކައިރީަގިއ  ،ކުރޭ. އެހެްނނަމަވެސްގިަނ ބަޔަކު މަސައްކަތްއްފުށީގެ ވެސް ކުޅުދުމަސައްކަތްކުެރވޭތޯ މިހާރު ހޯދައިގެން

ބަހުސްެގ ތެރޭަގއި އޮތް. މީހުންނަށް ެއބަ އެއަތޮުޅަގިއ ރިސޯޓެއް ނެތުުމގެ ހިްތދަތިކަން  ތަނެއް ނެތުމުގެ؛

ަތކުަގއި ރިސޯޓުަތއް ހުރި ދާއިރާތަކުގެ މެންބަރުން މިދެންނެވީ އަތޮޅު، ދިޔައިުރގައި ިމހާރުވެސް ރަށްރަށުަގއިވާހަކަދެެކވެމުން

ރަށާ ކައިރީަގއި  ،އަތޮޅުަގިއ ރިސޯޓު އެބަ ހުއްޓޭ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ބަެއްއ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ވާހަކަދެްއކެިވއިރު

ިއ ރަށާ ކައިީރގަިއ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ގޮއްސަ އޭ އޮތޭ. ކޮންމެ މީހަކު ވެްސ ބޭނުންވެމަ އަންނަ ހިތްހަމަނުޖެހުން އެބަނެތީ

އާދެވޭ ގޮތަށްވުން. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ހާލަތު ތަފާތޭ. އަޅުގަނޑުެމން މި އުޅެނީ މުޅި އަތޮުޅަގިއ 

އަދި ނެިތެގންނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަބަދުވެސް އަންނަ ިއޝޫައކަށް ވެފައި، އަބަދުެވސް ދިމާވާ  ވެސް ރިސޯެޓއް

މައްސަލައަކަށް ވެފައި ބަޖެޓުެގ ވާހަކަ އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި އުފުލުމަށް ދާއިރާެގ 

ނޑު މި ވާހަކަ ފުރަތަމަ ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަންނަ އެދުން އެހެން އޮތީމަ ައޅުގަ 

ކުޑަމުރައިދޫ ިވޔަސް، ާނގޯށި ވިޔަްސ، ހޮނޑާފުށި ވިޔަސް ިމއީ އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮްށފައި ހުރި ތަންތަން. ނާގޯށި 

ންތަން ނަހަދައިގެން ނަގަްނ އެއީ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަށް. ުކޑަމުރައިދޫާއއި ހޮނޑާފުށި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް. ސަރުކާރުން އެ ތަ 

ވެސް މަަސއްކަތްކުރި. އެހެްނނަމަވެސް، މަްއސަލަތައް ކޯުޓގަިއ ތާށިވެފަިއ ހުރީ. އިަހަކށްދުވަހަކު އަލުްނ އަެނއްކާ 

އިޢުލާންކުރަްއވައިފި ުމއިރި ެވސް ރިސޯޓެްއ ގޮތަްށ ހަދަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަްށ ހީވަނީ ުކޅުދުއްފުށްޓާިއ ހދ. 

ސޯެޓއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ ޙައްުލކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮންެމވެސް އެހެން ވިްސނުމަކަށް ދާން އެބަޖެހޭހެން. އަތޮޅުެގ ރި

ރިސޯޓްތައް ދޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްެގން ނަމަވެސް. މިދެންނެވި އެ އަތޮޅަށް ޚާއްޞަ އުސޫލުތަެކްއ 

އް އަވަސް ސްީޕޑެްއގައި ރިސޯެޓއް އުފަންކޮށްޭދން އެބަ ޖެހޭހެން. އަޅުގަނުޑ ޤާއިމުކޮށްގެން ނަމަވެްސ، އެ ައތޮޅަށް ތަންކޮޅެ

ވެސް ގަބޫުލކުރަން، ދީފައި ހުރި ރަށްރަށް ނަގާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ރަށްރަށް ދީފައި ހުރި މީހުން ކޯޓަށް ދާނެ. ކޯޓުގެ 

ަމއްސަތަްއ ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ މައްސަލަތައް އެހާ ައވަހަށް ނުނިމޭއިރުގައި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ތާިށވެފައި 

އަންނަނީ ހަމަ އަނެއްާކވެްސ ރިސޯޓެއް ނެހެދި އަންނަ ލަސްވުން. ދެން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރިސޯެޓްއ 

އުފަންކުރުމަށް ޓަކައި ާޚއްަޞ މަސައްކަތްތަެކއް ސަރުކާުރެގ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ކޮްށދެއްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

 2ލުކުރަން. އަދި ުއއްމީދުކުަރން. އެހެން ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މިއަހަރު އެހާ އުއްީމދު ކުޑަ އަހަރެއް ނޫން. ގަބޫ

އަހަރެއްހާ ދުވަުހގެ ތެޭރގައި މާ ބޮޑު މަސަްއކަތެއް ނުހިނގި ނަމަވެސް، މިހާރު އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަްތ 

މަލީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު މީހުންނަށް ފެންނަ ހިސާބުގައި ވާން ފަށައިފި. އެކަމަށް ޓަކައި ފެށިގެން އެބަ ކުރިއަށްދޭ. ޢަ

އަޅުގަނޑު ޝުކުުރވެިރވަން. ައދި އެއީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ަކމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަީކ 

ސްޕީުޑގައި މަގުހެދުމުެގ މަސައްކަތް ގޮސް ނިމޭނެ  ނުހުއްޓި މިދާ ސްޕީޑުގައި، ައދި މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ރަނގަޅު

ވަަރކަށް މަގު ހެދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާއިުރގައި މި ަމގުތައް ނެހެދި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކުޅުުދއްފުީށ  14ގޮތްވުން. 
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ންބޮޑުވުުމގެ ސަބަބުްނ ކަހަލަ ރަށްރަށުގައި ވަރަށް ބޮެޑތި މައްސަލަތައް ދިމާވޭ. މީހުން ވެއްޓި އަނިާޔވުމާިއ، މަގުތަުކގެ ފެ

ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތް ވުމާއި، ައޑިގުނޑަްނ ހުރުމާއި، ވަޅުަތއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ެއ ަވޅުގަނޑުތަކަށް ވެއްޭޓ މީހުންނަށް 

ލިބޭ އަނިޔާާއއި، މިކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފެނިފައި ހުރީމަ. އަދި އެ މަގުތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ 

އި ހުރީމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެބަ އިހުސާްސކުރެޭވ، މާލޭަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ބޮުޑވަމުން ދަތުރުކޮށްފަ

އަިއއިރުަގއި މާލެ އޮތް ހާލަތުަގއި މިހާރު ކުޅުދުއްފުށި އެ އޮތީ. ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި އެހެން ކަންކަން އޭރު އޮތް މާލެާއ 

އް ނެހެދި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެ އަންނަ އުދާސް ވަރަށް ބޮޑު. އަދި ެއކަމުެގ އެއް ނިސްބަތެްއަގއި އޮތްއިުރަގއި މަގުތަ

ތަކުލީފު ވަރަށް ބޮޑު. އެހެްނވީމާ، އެކަމަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް މަގުތަްއ ހެދެން ފެށިފައި އޮތީމަ. 

ހަމައެާއއިެއކު އެއަރޕޯްޓގެ މަޝްރޫޢަކީ  އެހެންނަމަވެސް، ނުހުއްޓި ުކރިއަށްދިޔުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެދޭއެދުމެއް. އަދި

ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރަްއަވިއ، އަދި ރަީއސްގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވެސް ދެތިން ފަހަރަކަށް ޔަޤީންކަށަވަުރކަން ދެްއވާފައި 

ށޭނީ އެއަރޕޯްޓގެ އޮތް ކަެމއް. ައޅުގަނޑުމެން ުއްއމީދުކުރަނީ، މަގުހެދުމުގެ ކަންތައް ވަކި ހިސާބަށް ކުރިއަށްާދއިަރށް ދެން ފެ

މަސައްކަތް ކަމަށް. އަދި މި ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ުޒވާނުންގެ ަމރުކަޒަކަށް ފުރުޞަތު ދެްއވާފައި އޮތީމަ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

 200ހާސް ރަޖިސްޓްރީަގއި ހަމަނުވެ  10ހާހެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީަގއި،  10އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. 

ން ކަންނޭނެގ ތިބީ. އަރާފައިބާ މީހުންނާ އެކު ވަރަށް ބޮޑު އާބާދީެއއް ކުޅުުދއްފުށްޓަކީ. އެކަމަުކ ވަރަކަށް މީހު

ކުޅުދުއްފުށީަގއި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ވަަރށް ކުޑަ. އެހެްނވީމާ، ުޒވާނުްނގެ މަރުކަެޒއް އައުމަކީ އެީއ 

އަިދ ޒުވާނުންގެ އުއްމީދެއް. އެަކން މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ، ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީެދއް. ވަަރށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ 

ހަގަކުރަން. އަދި ބަޖެޓް ެއކު ައޅުގަނުޑ ފާއެކަްނ ުޝކުރުވެރިކަާމ ހިމަނުއްވައިެދއްވާަފއި އޮތުމުން އަުޅގަނޑު 

ދެއްވުމަށް ން ހިމަނައިމުގެ ތެރޭަގއި ެވސް މިކަެއއްެސވުސެވިެއއް  ގުޅުއްަވއިޔައިރު ަރީއސް އޮފީހުން މުންދިއެކުަލވައިލަ

 ،ެއކު ފާހަގަކޮށް ަގނޑު ެއކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުވެރިކަމާ ދެއްވާަފއި އޮތީމަ އަޅު އެކަން ިހމަނައި؛ ދަންނަވާފައި އޮތީމަ

ންނަވާލަން ފަހު އަޅުގަނުޑ ދެން އާއްމުކޮށް ދެތިން އެްއޗެއް ބަޖެޓަށް ދަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ރަުށގެ ވާހަަކއަށް އެ

ބަޖެޓުގައި އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ  ނަގާ ވާހަކަ މި ޗާޖު، ފީ ނަގާ ވާހަކައާއި ،ާއއި . ޓެކްސްނަގާ ވާހަކަބޭނުން

ހުރިހާ  ނުވަތަ ޗާޖުތޯ؟، ތޯުނވަތަ ފީ، ެޓކްސްތޯ އި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގެނެވެނީވިސްނާލަންޖެހޭ އެކިެއކި ނަްނނަމުގަ

 ތަފާތުތައް ބޮޑަްށ މި ވާީތ ވަރަށް އްސަށް ިކއެކި ނަންނަމުަގއި ނަާގ ެއއްޗެ އެޓަކައި ނީ ހޯުދމަށްއެްއޗަކީ ވެްސ އާމްދަ

ހަރު ގާނޫނުަގއި ފަ ފަހަރު ގާނޫުނަގއި ލިެޔގެން އެބަ ެޓކްސް ަނާގ. ބައެއް . ބައެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޅިފަިއ ެއބަހުރި

ވެސް  ފަހަރު އަދި ގަވާއިދަށް ވުރެ ގާ. ބައެއްއެބަ ނަ ްނ ފީފަހަރު ގަވާއިުދގައި ލިެޔގެ އެބަ ނަގާ. ބައެއް  ލިޔެގެން ފީ

ހަީކ ވިސްނިފަިއ އޮންނަ ގޮުތގައި ެޓކު ހަދާ އުސޫލެްއގެ ދަުށން ވެސް އެބަ ކަންކަމަށް ފީ ނަގާ. އަުޅގަނޑަށް އިތުރުން

އް. އެއީ މީހަކު ަދއުލަަތށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުަގއި ނަގާ ެއއްޗެ  ،ހަމައެކަނި އާމްދަނީ ސަރުކާރަށް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުަގއި

އޭެގ ނިސްަބތުން ނުވަތަ އެކަމަކަށް ަޓކަިއ ނަގާ އަެގއް. ެއއީ ެޓކުހެއް. ކަމެއް ކުރުމުން ުނވަތަ މުޢާމަލާތެއް ކުރުމުން 
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ބައްދަލު  ނަގާ ޚިދުމަތަކާ ީފއަކީ އެ ދޭ ޚިދުަމތަކަށް ނަގާ އެްއޗެއް. އެ އަކީ. ފީދައުަލތް ހިންގުމަށް، އޭތި ދަނީ ސަރުކާރަށް

ނަމުގަިއ އެ ޚިދުމަތަކަށް ނަގާ އަެގއް. ެއކިެއކި ނަން ޓަކައިށްނެ. ޗާޖަކީ ވެސް ޚިދުމަތެއް ދޭ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭއެްއޗަ

ޓެކުހަަކށް ނުވާ ހުރިހާ އެއްޗަކީ ފީ ކަމަށް ބަލައިގެން އުސޫލުތަކުެގ  އަޅުގަނޑުމެން ނަގާއިުރގައި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ފީއެޭކ؛

މެން ފީ ނަގަނީ. ގާނޫުނގަިއ ލިެޔގެން ގަނީ. ަގާވއިދުތަުކގެ ދަުށން ވެސް އަުޅގަނޑުދަށުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފީ ނަ

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ،ބުނެފައިވަނަ ާމއްދާަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް އެަބއޮޭވ  97ނޫނުއަާސސީގެ ވެސް ފީ ަނގަނީ. ޤާ

ން ެއއްެޗއް ނުނެގޭނޭ. ެވސް ރަްއޔިތުންެގ އަތުވެްސ ގޮތެްއަގއި އެނޫން ، ފާސްކޮށްގެން ނޫނީ ޓެކުެހއްގެ ގޮތުަގއި ވިޔަސް 

ވަނީ ރައްޔިތުްނގެ  ބޫުލކުރެވޭ ގޮުތަގއި އެއަޅުގަނޑަށް ގަފާސްކުރުން ކަމަށް  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން، އެހެންވީމާ

ުނވަަތ  ނެތިްއޔާ،ފައިެއއް ނެގިދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްން ފާސްކުރީމަ. ގާނޫނުަގއި އެ ފީމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކު

ެދއްަގިއ ނުވަތަ ަގވާއި ގަވާއިަދކުން އެ ފީ ނެިގދާނެތޯ، ަވންޏާ ގާނޫނުަގއި އެ ފީ ނަގާނެ ކަަމށް ވިސްނާފައި ނެތް ކަމަށް

ންނެވިހެން ގާނޫނުގައި މިއީ ވެސް ހަމަ ސުވާލުތަެކއް. ދެން މިދެ ވެސް ނެތް ކަމެްއގައި އުސޫަލކުން ފީ  ނެގިދާނެތޯ؟

ެގ ވާނަމަ މައްސަލައެއް ނެތް. އެއީ ަރއްޔިތުން ނުަވތަ ޓެކުހުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތް ކަމަށްފީގެ ވާަހކަ  ކަނޑައެިޅގެން

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނުގައި ފީގެ ވާހަކަ  ަރއްޔިތުންގެ ،. އެހެންނަމަވެސްމަޖިލީހުން ފާސްކުރާ އެއްަޗަކށް ވާތީ

ނުވަތަ އުސޫލަކުން ފީ  ހަދާ ގަާވިއދަކުން، ެތްއ ދީފައި ނެތިސްކަުމގެ އިޝާރާެއއަށް ފީެއއް ނެގިދާނެ ބަޔާންކޮށް ނެތީސް

އީދެއް ނުކުެރވޭ  . އަުޅގަނަޑަކށް ވެސް ތާެއއްނުކުތާމެން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާ ނެގިދާނެތޯ އެއީ ައޅުގަނޑު

ގޮތަްށ  ރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ބޫުލކުރަނީ މިހާށް. އަުޅަގނޑު ވެސް ގަޖެއް ަނގާކަޑޮލަރު އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޗާ 25

ރޕޯޓުން ރާއްެޖއިން ވާނީ އިބްާރހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަ އޭގެ ނަތީޖާައކަށް ،ވާނަމަ އެކަން ކުަރއްވާ ކަމަށް

ެވސް މިއީ  . އަޅުގަނޑުމެންޑޮލަރު ަދއްކަންޖެހުން 25ޔަސް އެ ބޭރަށް ފުރިޔަސް ރާއްެޖއިްނ އެތެރެއަްށ ފުރި

ކި ހިސާބުތަކަށް ދާން އަދި ާރްއޖޭގެ އެ ،ރޕޯޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ވެސްލް އެއައިންޓަރނޭޝަނަ

 ޑޮލަރު ަނގަންޖެހޭ ކަމަށް 25ކޮށް ދާއިރާއަށް ދާން ވެސް. އެކަމަކު އެއިން ޮކންމެ ދަތުރަކު މިދެންނެވިހެން ވެސް. ޚާއްޞަ 

މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް. އަމާޒުކޮށްފައި އޮތީ ކުރަނީ ދިވެހިންނާއި ބޭރު އެ ބޮޑު ޚަަރދެއް. އަދި އެކަން ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް

ދީ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް. އޮތީ ރާއްޖެައށް ފަތުރުވެރިން އޭގެ އިޤްތިޞާ ކުރުމަށް. އަދި އަމާޒުކޮށްފައިއިތުރުއާމްދަނީ 

 ،ވާނަމަ ޮކށްފައި ނެތް ކަމަށްން އިސްތިސްނާ ނާކޮްށފައެއް. ިދވެހިއެައކުންނެއް ނެތް ދިވެހިން އިސްތިސް ،އެހެންނަމަވެސް

 ސީ މިހާރު މިއޮތް .ޑީ.އ  ، ގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންވީމާއެއީ ދިވެހިްނގެ އަތުން ވެސް ނެގޭނެ ޓެކުހެްއގެ ގޮުތގައި ައޅު

ރުގައި އެބަ ން ފުރާއިއެައރޕޯޓުވެސް ތަށް ނެގުމަކީ އެއީ އެހާ ާތއީދުކުރެވޭ ކަެމއް ނޫން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިހާރުގޮ

ކީ ުސާވލަ ، ވެސް. އެހެންވީމާ  ޓެކުހެއް ނެގޭ ދިވެހިންގެ އަތުން ވެސް، ބިދޭސީންގެ އަތުން ެވސް. ދެ މިންގަނޑެއްގައި ނަމަ

މިހާރު ނަގަމުންދާ  އަށް އެ އެްއޗެހި އިތުުރވެެގންދަނީތޯ؟ 25އެއީ އެއަށް ގެނެވޭ ބަދަލެްއަގއި އެންމެ މަތީ މިންގަނޑެއްަގއި 

ޑޮލަެރއްތޯ؟ މި  25ނުވަތަ މިހާރު އޮތް ޓެކްސްގެ އިތުރުްނ ނަގާ  އަށް ބަދަުލވަނީތޯ؟ 25ގޮތެއްަގއި މަ ޓެކްސް ހަމަހަ
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. އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރެގ ތެރޭގައި ބަޔާްނކޮށްލާފައި އޮުތމުންގެ ވާހަކަ ބަޖެޓު އެރާފެއްަގއި އެހާ ސާފެއް ނުވޭ ކުރު ޕްރެގެ 

، ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ތަެކއްގެ ަރއްިޔތުންނަށް ވެސް މި ދަނޑިވަޅަކީ ވަރަށްރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަދި ރާްއޖޭގެ ގިނަ ދާއިރާ

ގިނަ މީހުންގެ އާމްދަނީއަކީ ަވކި ެއއް ހަމައަުކން ލިބެމުންދާ އާމްދަނީއެއް.  .އަސަރުތަެކއް އާމްދަނީއަށް ކުރާ ދަނޑިވަޅެއް

ނުވަތަ ޑިސްޕޯޒަަބލް އިންކަމޭ މިކިޔާ އިންކަްމ  އްއިންކަމެ އެ އާމްދަނީއަކީ އިތުރުވަމުންާދ އާމްދަނީއެއް ނޫން. ފިކްސްޑް 

ެއއީ ކަރަންުޓގެ ައގަށް ައންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ކަަމްށ ؛ ތައްޮއއްާވ މިދެންނެވި ކަހަލަ ޚަރަދު . އެހެންވަރަށް ލިމިޓް

ގެން ކަމަްށ ގުޅި ންނަ ބަދަލާައގަށް އަ ތެުލގެ  ގަންނަ، ގުޅިގެން ކަމަށް ވިަޔސް ާކޑުގެ ައގަށް އަންަނ ބަދަލާ، ސް ވިޔަ

ހަމަގައިމު ވެސް  ؛ިލބޭ މީހުންވަިކ ވަަރކަށް  އާމްދަނީއަްށ ކުޭރ. އާމްދަނީ އް އޭަނގެބޮުޑ ޕްރެަޝރެ ވިޔަސް ވަރަށް

ނިސްބަުތން ކުޑަ އާމްދަނީެއއް. އެ ހުންނަނީ އެކިއެިކ ބައިބަޔަްށ އަޅުގަނޑުގެ ާދއިާރގެ ރަްއިޔތުންގެ އާމްދަނީއަކީ 

ަވކި ދިމަދިމާލުން މިކަހަލަ ބޮޑެތި ބުރަތައް އައިމަ އެ މީހުންނަށް ވަރަށް ޮބޑު އުނަދގުލަާކިއ  ކަނޑައަޅާފަ. އެހެން ހުއްޓާ 

ތަކްލީފަކަށް މިކަން ވޭ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ހަމަ އެ ތަްކލީފު ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް ވަަރށް ގިނަ އެހެން ދާއިރާތަުކެގ 

ިތ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންާގއިރުަގއި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ރައްޔިތުން ވެސް. ައޅުގަނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރަން، ޮބޑެ

ހިންގާއިރުަގއި ދަރަނި ނަގަިއެގން އެކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެތެެރއިން ޭއގެ ައުގ ލިބޭނެ ގޮތެއް، ކޮންމެެވސް 

ަވތަ ހައިވޭ ހެދީމަ ހައިޭވެގ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ. ބައެއް ަޤއުމުތަކުަގއި މިސާލަަކށް ތި ބްރިޖު އައުމުން، ނު

ޓޮލްއެއް ނަިއގެން ޭއގެ ޚަރަދު ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ހޯދޭތޯ ބަލާ. ވަކި ކަހަލަ؛ ެއއަރޕޯޓެްއ ތަރައްޤީކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ، 

ރު އެއަރޕޯޓް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ަޓކައި ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖެއް ަނގަިއގެން ޭއގެން އެ ޚަރަދު ަހމަޖެއްސޭތޯ ބަލާ. އަދި މިހާ

ކީ ެވސް އެ މަގު ބޭނުންކުާރ ގެ ވާހަކަ ވެސް. އެހެންވީމާ، ޯރޑް ެޓކްސަ އް ކްސެ ރޯޑް ޓެ އިޝަން ފީ ިކޔާފަސްއެބައޮތް ކޮންޖެ

ލަތްތަުކގައި ެއ އެކަަމކު އެހެންވާ ާހލަތްތަކުގަިއ، އެ ގޮތަށް ެޓކުހެއް ނަގާ ހާކަމަށް ވަންޏާ ނެގޭ އެްއޗަކަްށ ވެދާނެ. 

ޓެކްސްަތްއ  ޫނން. އެހެން ނަގާ  ލަތުގެ މައި ަބޖެޓަށް ވަދެގެން ގޮސްަފއެއް ދައު ދުމަށް ޓަކައި ފައިސާ ހުންނަނީ އާމްދަނީ ހޯ

ވަކިން ބަހަްއޓާފަ. ހަމައެކަނި އެ ކަމަކަށްަޓކައި ޚަރަދުކުރުމަްށޓަކައި. އެހެންވީމާ، ުސވާލަކީ  އިކޮށްފަ މާކު އިޔަރހުންނަނީ 

ޕޯްޓ ެއއީ އެއަރޕޯޓުން ނަގާ ފީައކީ ނީ. ެއއަރްށ މި ަވކިވަިކކުެރވޭކިހާވަރަކަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި ދެންނެވި ގޮތަ

ނުވަތަ ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ނަގާ ފީެއއްކަން. ެއ  ،ުނވަތަ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި  ،ހިންގުމަށް ޓަކައި

ިށއިރު ވެްސ. ގްރީން ެޓކްްސ ގޮތަށް ައއި ގްރީން ެޓކްސް ނަގަން ފެމި ޚަރަދުކުރެވޭނީ އެ ކަމަކަށްކަން. ހަމަ މި ސުވާލު

ކަމަށް ޓަކައިޯތއޭ އެ އެ، ވާަނމަޓަކައި ކަމަށް ރާއްޖޭަގއި އަާލކޮްށ ދިރުވުމަށްރަށްޓެހި އާދަތައް  ޓާށްމި ނަގަނީ ތިމާވެ

ދެކެވޭ ވާަހކަެއއް. މިއަދު  ކުރުމުގެ ވާަހކައަކީ ކުރިން ވެސް މިތާނަގއި މާކު ރެވޭނީ. އެހެްނވީމާ، ެޓކްސް ިއޔަރޚަރަދުކު

ޝަން ފީގެ ވާހަކަދައްކާިއރުގައި އެހެން މައްސަލަެއްއ ސްސް އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ތަކުރާރުކޮށްލަން ބޭނުން. ކޮންޖެވެ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ކާރެއް 

ދި ުދއްާވ އެހެން ެއއްެޗއް އެތެރެކުރިަޔސް ެއއްވަަރކަށް ފީދަްއކަމުންދާ އަ ،ސަިއކަލެއް އެތެރެކުރިޔަސް  ،އެތެރެކުރިޔަސް 
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. އްއެ ކުރަން ކަމަށް ވިޔަްސ، އެންމެން ދައްކަނީ ހަމަސްިޓކާ އާ  ،އަހަރީ ފީ ިވޔަސް  ،ބައެއް. ރަޖިސްޓްީރކުރަން ވިަޔސް

މާލޭގެ މަގުަތއް ؛ ޝަކުާވެއއްއަންނަ  ހަމަަގއިމު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއިން ،އެކަމަކު އަބަދުެވސް އަންނަ ޝަކުާވއަކީ 

ކާރު މަރާމަުތކުރަންޖެހޭ ވަރު ބޮޑޭ. ޑަން އެބަހުއްޓޭ. ނންނަ ގޮތަކަށް ނޫނޭ ތިމަންމެންގެ މަގުަތއް ހުންނަނީކީ. ައޑިގުހު

ަފއޭ. ވާވަރު ބޮޑޭ. ޓެކްީސކުަރން ގެންނަ ކާރު ވެސް އަބަދު އޮންނަނީ ހަލާކުވެފައޭ. ސައިކަލުތައް ވެސް ހަލާކުވެޑެމޭޖު

މަގުތައް ނުހެދޭ ރަށްރަށުގަިއ  ،މަގުތައް ހުންނަނީ ނެހެދިއޭ. އެހެންވީމާ، ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި  ،އެހެންނޫންހޭ ވާނީ

އެްއ ކިހިނެއްެހއްޭޔ އެްއ ހަމައަކުން ބަލަނީ.  ާމލޭގެ މަގުަތކުަގއި ުދއްވަްނ ެގންނަ އުޅަނދާ ،ދުއްވަން ގެންނަ އުޅަދާއި 

ޝަން ފީއެއް. ުސވާލަީކ މީެގ ސް ރު މި އަންނަނީ މާލެއަށް ޚާްއޞަވެގެން އަންނަ ކޮންޖެކުން ފީ ނަގަނީ. މިހާހަމަޔަ

އްސަްށ ހެދޭ ރަށްރަށަށް ގެންނަ އެއްޗެ ަމގު ނު ،ކުދި ރަށްރަށުގައި ނަށް،ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ތިބި މީހުން

ެއއް  ،ކަިއގެން ލިބެންވާނެ ލުެޔއް. ެއއް ޮގތަކަށް ފީ ދައްއެްއވެސް ލުެޔއް ލިބޭނެތޯ. ެއ ލުޔަކީ ައޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތަގއި 

ތްތައް ތަފާތު ނިސްބަތަކުން ފީ ދައްަކިއގެން ގެނެސް ާރއްޖޭގެ އެިކ ހިސާުބތަކުަގއި ދުްއާވއިރުަގއި ަމގުތަާކއި ލިބޭ ޚިދުމަ

ގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ގޮތުން ވެސް އަޅު  ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ފާހަގަވާންޖެހޭ. ސަްބސިޑީއާ ބެހޭކަމަށް ވަންޏާ އެ 

ެއކިެއކި ފައިދާަތއް ، ިމ އިވެނީ ސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަބަުދވެބޭނުން. އެކިެއކި ނަންނަމުަގިއ ސަބްސިޑީ ެދވޭއިުރގަިއ 

 އެިކއެކި ފިކުރާ ގުުޅަވއިގެން  ޓަކައި މި ބޭނުންކުރެޭވ ވާހަކަ. އެިކއެކި މީހުންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ދެވޭ ވާހަަކ.ނެގުމަށް

އަުޅގަނޑުމެން އެންމެނަްށ  ،އެއް އުސޫލަކުން ނެހެއްޔޭ ނާދެވޭ ވާހަކަ. އަުޅގަނުޑގެ ވާަހކައަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޯން

 .ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަދާކަށް ކަން މިެއ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން  އި،އެއްބަްސެވވޭ ހާމަކަން ބޮޑު އުސޫލެއް ކަނަޑއަޅާފަ 

ނުކުރަްނ  ގެެޓޑް ސަބްސިީޑއަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއްގަނޑު ެވސް ޓާައޅު ދިނުމުގެ ވަކި ގާޫނނެއް؛ ސަބްސިޑީ

ިއޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތަކީ އެއްގޮްތ ހުންނަންޖެހޭނީކީ. އަޅުގަނޑު ދެކެނީ  ހިއި ަކމަކަށް ހުރިހާ އެއްޗެއެންމެނަށް އެއް ހަމަެއްއގަ

ގޮތަށް  ތުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ދެލަގޮތް ހާ . ދެލަތުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެއްގޮތަށް ކަންަތއް ކުރުންކަންހާ

އާއި އާމްދަނީ މަދުން ލިބޭ މީހާއާ ދޭތެރޭގަިއ އެ ތަފާުތ މާ، އާމްދަނީ ގިަނއިން ލިބޭ މީހާކަންތައް ކުރުްނކަން. އެހެންވީ 

 އަންނަންޖެހޭނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

ދެއްވުމަށް ލީހުގެ ރިާޔސަތަށް ެއއްބާރުލުންއަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މަޖިهللاމެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ަގއި ނުދަްއަކންނުންހުރި އެްއވެސް ވާހަކަެއއް މިތައަޅުގަނޑު އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރާ ގުޅު

މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ހުރީމާ. އެހެންވީމާ، އިޢުލާންކުރީ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ދޭ އުޫސލުން މި ނަންގަާވއިދުން ފުރުޞަތު

ިރޔާސަުތން  ދެްއވާ. ައޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އެއްބާރުލުންއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މަޖި ފްލޯގައި ނެތުމުން؛
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 ރަން. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު؛އް ނުކުެވސް ސުވާެލއް ކުާރކަށް އަުޅަގނޑު ގަސްތެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެއއް

 ލަޠީފް މުޙައްމަދަށް.ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާ 

 

 ކަދެްއކެވުން:ލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހައްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަގަށްގޮުތގައި ދައުލަުތގެ ޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދެކޭޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ިއއް 

 ..ގުޅިަފއިވާ ެއއްެޗއް. ޓަކީ ރަްއޔިުތންގެ ުއއްމީދުތަކާބަޖެ ދަންމަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަލިކޮށްދޭ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ކަދެްއކެވުން:ލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

 ...ތައްޔާރުކުެރވިފައި ިދއުމަށްސަތު ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުިރއަށްގެންއިޤްތިޞާދީ ސިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބޭނުންކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުަގއި ފުރުޞަތު

 

 ކަދެްއކެވުން:ލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހައްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ހާމަކޮށްޭދ ކަމެއް. ިވސްނުމުގެ ސިޔާސަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށްހިތްތަވާ!ރުމަތްތެރިކޮއްވާ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިަދށް ޙުލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އެއްބާރުުލންދެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖި

މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަްށ އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ!އިްއޒަތްތެރި 

 ތަވާ.ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތް

 

 ކެވުން:ކަދެއް ލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީްނކުރަން. ައޅުގަނުޑގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންާވ ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭނީ މި ދޭނެ އިޙަޤީޤަތަކަށް ހަދަ

ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން. މި ބަޖެުޓގެ ސަބަބުން ދިއްޫދގެ ތަރައްީޤައށް އެތައް މަސަްއކަތެއް ކުެރިވގެންދާނެކަމާ މެދު ޝަްއކެއް 
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ގަިއ މިހާރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަްތ؛ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ަމގު ހެުދމާއި، ފެންހޮޅި ލުމާއި، އޮޑި ނެތް. އަުޅގަނޑުެގ ދާއިރާ 

އެހެލާ ތަނެއް ހެދުމާއި، ގަބުރުސްތާނާ، އެހެންގޮސް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރެިވގެންދާނީ މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން. 

ުމޅި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް  ،ރަްއޔިތުންން ދިއްދޫގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ބަޖެޓުގެ ސަަބބު

ނެތް. ދައުަލތުން މިފަދަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  މެދު ޝައްކެއް ކުރާނެކަމާ ވެސް ފައިދާތަާކއި މަންފާތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ.

ޙަޤީޤަތެއް ހާމަެވގެްނ  ،އްވެ ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަކަށް ޙަޤީޤަތެ ،ކުރިަމގަށްހުށަހެޅިގެންދާއިރު ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ 

ބަިއވަރު މަސައްކަތްަތއް މިހާރުވެްސ  ިދއްދޫގައި ކުރަމުންދާ އެަތއް ވެގެންދާނީ މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން. ނުވަތަ ޙަޤީޤަތަކަށް

ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ކުރަމުން. ެއ މަސަްއކަތަށް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ސަރުކާރުން ދޭތީވެ އަުޅގަނުޑ  ދަނީ އެ

ތަނުަގއި މި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތް ދަންނަވަން. ހަމައެާއއިެއކު ކުރިއަށްކުރުޝު

އަށް އަެނއްާކވެސް އިތުރު ަކންތައްތަކެއް ކުރެިވގެންދާނެ. ވަނަ އަހަރު ިދއްދޫގެ ތަަރްއޤީ 2017 ،އޮތް މަުގގައި  ކުރިއަށް

އެްއކޮށް އަަލށް އިމާރާތްކުރާ ހިސާބުގަިއ އެއާ އަދި ހަމަ ،ކުޅިވަރު އެރީނާ ބިނާކުރެވި  ،ެއޅިހަމައެއާިއއެކު ފާލަމެއް 

ލީމާށާިއ އެއާެއއްކޮށް ތަޢު މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން. އަދި ހަމަވެސް ކުރެިވގެންދާނީ  ކަންކަން މި ފެންހޮޅިލުމާ،، މަގުހެދުމާއި

ޖެޓުގެ ސަބަބުން. މިއީ ިދއްޫދ ރައްޔިތުްނގެ ުއއްމީދުތަކާއި ވިގެންދާނެ މި ބަ ޞިއްޙަތަށް ެވސް ގިނަ ކަންަތއްތަކެްއ ކުރެ 

އަބަދު  .ހުވަފެންތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ވެެގންދާނެ ބަޖެޓެއް. އަޅުގަނޑު ައބަދުވެސް ދަންނަވަނީ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދޭން

އެުކ  އުފަލާ ޅުގަނޑު ނުހަނުެވސް ހުންނަނީ ަސރުކާރަށް ެއއްބާރުލުންދޭން. ސަރުކާރުން ކޮށްދޭ ކަންަތއްތައް އަ ވިސްނުން

ކަންތައްަތކެްއ އެބަހުރި  ބަޖެޓުަގއި ގިނަ ދަންަނވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވެސް މި ުފރުޞަތުގައި  ގަބޫލުކުރާ ވާހަކަ

 ،އް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރން އަޅުގަނޑުގެ ކަންތައްތަ ާދއިރާއަށް ކޮށްދޭން ހަމަޖެހިފަދައުލަތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ނުވަތަ ައޅުގަނުޑގެ ާދއިރާއަްށ ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ަކންތައްތައް ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަީޤންކަން އަުޅގަނޑަށް އެބައޮތް. 

ަގއި ވަނަ އަހަރު 2014ވަނަ އަަހރާއި  2013ވަނަ އަހަރު އަދި  2015ވަނަ އަހަރާއި ނިމިގެންދިޔަ  2016ނިމިގެންދިޔަ 

ގޮތުަގއި އެވްރެުޖކޮށް  ވާ ތަރައްޤީ ގެނެސްދިން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާވެސް ބަޖެޓުން ދިއްދޫއަށް ބޭނުން

 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގެ ދިއްދޫއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑަށް ފުރިހަމަވެގެންދިޔަ. 

ޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެއް. ރަށްރަށުެގ މަކީ އަހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބިގެންިދއު

 ބަޖެޓުގައި ޖެހި އެތައް އްކާ. އަތޮޅު ަކއުންސިލުން ވެސް އެބަ ދަ މީހުން ޖެހި އެއްެޗއް ނުލިބޭ ވާހަކަ ކައުންސިލުތަކުން އެ

ަތކުން ވެސް ބަޖެޓުަގއި ޖެހި ސަރުކާުރގެ ކުންފުނި ،ވެސް ެއބަ ދައްކާ. ސަރުކާުރގެ އޮފީްސތަކުން ކަމެއް ނުލިބޭ ވާހަކަ

ތަނެއް އަުޅގަނޑަކަްށ  ވެސް އެބަ ަދއްކާ. އެަކމަކު ލިބޭ އެއްެޗްއގެ ވާހަކަ ދައްކާ ކަެމއް ނުލިބޭ ވާހަކަަތކެއް އެތައް

އަެޑއްނީވޭ. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރައށް ސަރުކާރު ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭ 

ހިމަނާފައި  ވެްސ ބަޖެޓުަގއި ކަމެއް މިފަހަރު  ރަށް ހަމަޖެހިގެނޭދަނީ. އަޅުގަނޑު ވެސް ބަޖެުޓގަިއ އެދުނު ހުރިހާބަރާބަ

އެްއގޮތަށް އެ  ތާވަލާެއއްކޮށް ަބޖެޓުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކަންކަމަށް ކަނަޑއެޅިަފއި ޮއންނަ އެބަހުރި. ހަމައެއާ
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ާދއިރާއަށް ޖުކޮށް ދަންަނވާނީ ައޅުގަނުޑގެ ފެނޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު އެވްރެ ވެސް އެބަ ތަން މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ

ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ  ވަނަ ައހަރު 2017ވަނަ އަހަރާއި  2016 ،ވަނަ އަހަރާއި  2015 އި،ވަނަ އަހަރާ 2014ބަޖެޓުން 

ދާއިާރައށާއި އަދި ާރއްޖޭގެ ހުރިާހ  ކަމަށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުަރން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެނީ އަުޅގަނުޑގެ

އުއްމީދުތަެކއް ހާސިލުކުރުމަށް  ،މުސްތަޤުބަލު ބިނާކުރުމަށް ،ރައްޔިތުންނަށް މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ކުރިމަގު އަލިވެ

 ން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ބަޖެޓުވެގެންދިއުފުރިހަމަވެގެންދާނެ ބަޖެޓަކަށް މި 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

މިނެޓުގެ  15ގެންދަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް އަރުވަމުން މި

ން އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނެ ވަގުތު ނެތުމާ އެީކަގއި މަޖިލިސް މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތެއް. ދެ

 .އިގެން ުކރިއަށްދާނަންހުގެ ޖަލްސާ އަަގއި މަޖިލ1:00ީމެދުކަނޑައިލާނަން 

 

 ] އަށް  13:01އިްނ  12:24ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު  ހުސްަވގުތުޮކޅަށް ަފހު މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަަތިއގެން ކުިރއަށްދާނަން. މި ދަންފަޅީގައި `.

 އަށް. هللاއަޅުގަނޑު މި އަުރވަނީ ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

އެއް ގާްތގަނޑަކަށް ިމ އަހަރު ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެއް ޝަކުވާ  3ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވޭުތވެދިޔަ 

ކުރީ ރައީސް ޔާމީން ބަޖެޓު ހުށަހަޅަމުންގެންދިޔައިރު. ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިދާޅުވިހެން، ހުށަހަާޅ 

ކަްށ އާމްދަނީގެ އަދަދުތަަކކާއި އަހަރު ނިމޭއިރު ލިބޭ އާމްދަނީއަކާ ެއއްގޮަތކަށްވެސް ބައްދަލެއް ުނވޭ. އަހަރު ނިމޭއިރު އަހަރަ

ފަހު އަހަރަކު ޑެފިސިޓު ބޮޑުވަމުންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަގައިމު ވެސް އެކަމަކު ރަީއސް ޔާމީންގެ ތިން އަހަރުގައި 

ވެސް ހުށަހެޅުްއވި ބަޖެޓުަގއި ވެސް ކަަށވަރުވާ އާމްދަނީެއްއ އެބައޮތް. ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮެތއްަގއި ދައުލަތަށް ވަންނާނެ 

. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރަގއި އެމް.ޑީ.ީޕން ތަޢާރުފުކުރި ޓެކްްސގެ ިނޒާމުން ވަންނަ އާމްދަނީތައް. އާމްދަނީއެއް އެބައޮތް

އަންނަ އަހަރަށް ބަަލއިލާއިރު ވެސް ިބޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ެޓްކސްއިން ދެ ބިިލއަން، ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީން ހަތަރު ބިލިއަން، 

ްއގަިއ ދައުލަތަށް ވަންނާނެ އާްމދަނީއަކަށް އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޖީ.އެސް.ޓީން ދެ ބިިލއަން ަކމުގައި ވިަޔސް ކަަށވަރު ގޮތެ 
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ސަރުކާރުން ތަޢާރުފުކުރި ޓެކްސްގެ ނިޒާމުން ވަންނަ އާމްދަނީ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން އޭރުަގއި ވެސް ޓެްކސްތަްއ 

ންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ތަޢާރުފުކުރަމުން އަޅުގަނޑުެމން ދެންނެވިން، ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން އިްސަކމެއް ދޭ

ފުއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮްށގެން، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްަދނީ އިތުރުކޮށްގެން ދައުލަތަށް ވަންނަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމޭ. 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެ މީަހކު ިވޔަފާރިކުރަން އުޅެންޏާ، ދެ ވިޔަފާރިެއއް ފުޅާކުރަން ޭބނުމިއްޔާ ސަރުކާރުން އެއަްށ 

މާލީ ގޮތުން  ،ގޮތުން ވިޔަސް  ގާނޫނީ ،ދެވެންހުރި ހުރިހާ ލުއިފަސޭހަކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ނިޒާމީ ގޮތުން ވިޔަސް ކޮށް

ގެ ރިޕޯޓުން 2016ފެންނަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ  އަހަރު އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ތިންވިޔަސް. އޭގެ ބަދަުލގައި ވޭުތވެދިޔަ 

ވެްސ  ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ވިޔަފާރިކުރުުމގެ ލުއިފަސޭހަކަން ދުވަހަކު ،ކާ ގޮުތގައި ޑުއިން ބިޒްނަސް އިންެޑކްްސއިން ދައް

ދަރަޖަ ދަށަށް ގޮސްފިއޭ ދައްކަނީ. ވިޔަފާިރއެއް ހުުޅުވން، ވިޔަފާރިެއއް ފުޅާކުރުން،  4ދަށަށް ނުދާ ދަރަޖައަށް ގޮސްފިއޭ. 

ލަ ހުރިހާ ގޮތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ިމކަހަ ،ކްރެޑިޓު ހޯދުން ،ހުއްދަ ހޯދުން، ކޯޓުތަކުގެ މުާޢމަލާތްތައް

ަރއްޔިތުންގެ އާމްދަނީ  ،ހޯދަން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުުރޞަތުތައް ހަނިވަމުންދާ ކަމަށް ދައްކަނީ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަކައަކީ 

ކިޔަނީ ފަހަރަުކ  ދެން މި ،އަޅާަފއި މީހުން ވިޔަާފރިކުރުމުގައި ސަރުކާރުން އެެޅން އޮތް ހުރިހާ ހުރަހެއް އިތުރުކުރުމަށް އެ 

ނަަގއިގެން ަދއުލަތަށް އްގައި ަރއްޔިތުން އަތުން ޓެކްސްފަހަރަކު ނަމެ ،ފަހަރަކު ނަމެއްގައި  ،ފަހަރަކު އަހަރަކު ،އަހަރަކު

ޝަން ޓެކްްސ ސްދައްކަނީ. މިސާލަކަށް ައންނައަހަރަށް ޖަހާފައި އޮތް މާލޭ ކޮންޖެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރާ ވާހަކަ މި

 ،އެތައް މިިލއަން ނަާގއިރު ދުިއސައްތަ ޔާަފއި މާލޭ ޮތއްޖެހެނީއޭ ކި ؛ޝަން ޓެކްސްސްމާލޭ ޮކންޖެ ތްތެރި ރައީްސ.އިްއޒަ

ވޭތުވެދިަޔ  އުެޅން މަޖުބޫރުކޮށްފި.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންނަށް މާލޭަގއި ދިރި .މާލޭގައި ދިރިުއޅެން މަޖުބޫރުކޮށްފި

ރައްޤީެގ ރަށްތަަކށް ހުރި ހުރިހާ ތަ ،ރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެްއ ގެނެސް މާލެއަށް ބައްކޮށްަފއިއަހަރުގަިއ ހުރިހާ ތަ ތިން

މާލޭަގއި ދިރިއުޅޭ މާލޭގައި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތޮއްޖެހެން  ،އަޅާފައިމަޝްރޫޢުތަކަށް ހުރަސް

މާލޭ ތޮއްޖެހިއްޖޭ ިކޔާފައި ނަގާ ެޓކްެސއް. ހަމަ  މަޖުބޫރުކުރުވާފައި ދެން ރައްިޔތުން އަތުން އަނެްއކާވެސް ިމ ނަގަނީ

އޮތީ ެއއަރޕޯޓު  ޓެކްެސއްގެ ގޮތުަގއި އަނެްއކާވެސް މި އާނީ އިތުރުކުރަންށޭ ކިޔާފައި ދެން ދައުލަތަށް އާމްދަ ،އެހެން

ން އަހަރު ޝަސެޖީ.އެމް.އާރުގެ ކޮން ؛ބޮުޑ އިންވެސްޓުމަންޓު އެންމެ ންދިވެިހރާއްޖެއަށް ވަ .ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓެކްސް

ބިލިއަން ވަންނަން އޮތް  45ނުގޮްސ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ރަްއިޔތުން އަތުން ެއއްެވސް ހޭދަެއއް  ،ބިލިއަން  45ތެރޭގައި 

ކިޔަނީ އެއަރޕޯޓު ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޓެކްސެއް އާމްދަނީ  ޖީ.އެމް.އާރުގެ އިންވެސްޓުމަްނޓު ބޭރުކޮށްލާފައި ދެން މި 

ޓެކްސްތައް ތަޢާރުފުކުރަމުން  ނަގަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ަރއްޔިތުން އަތުން މިއިތުރުކުރަންށޭ ކިޔާަފއި އަނެްއކާ

ފުވެރި ޓެްކސަކަށް. ަރއްޔިތުންނަށް ނުއުފުލޭވަުރގެ ޓެކްސް ވާންޖެހޭނޭ އިންސާ ،ވެސް ދެންނެވިން އަޅުގަނޑުމެން އޭރުަގއި

ރަްއޔިތުން އެ ޓެކްސް ދައްކާނޭ. އެކަމަުކ،  ވާީތވެ ކަމަކަށް ތަކުލީފަކަށް ޓެކްްސވެގެންުނާވނޭ. ޓެކްސް ދެއްކުަމކީ މަޖުބޫރު

އެހެނެއްކަމަކު ޓެކްސްެދއްކުން އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް ނުއުފުލޭވަރުގެ ތަކުލީފަކަށް ވެގެންުނވާޭނ އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވީ. 

ރާތުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެްއކޮޅުން ސަުރކާރުން ރަްއިޔތުން އަތުން ޓެްކސެއް ަނގަްނޏާ އެ ެޓކްސްއިްނ ދައުލަތުެގ ފަ
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ރައްޔިތުންނަށް އެހެން ފުރުޞަތެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭނޭ އަޅުގަނޑުމެން ބުނީ. ރައްޔިތުންަނށް ލުއިފަސޭހަ ފޯރުކޮށްދީފައޭ 

ޓެކްސެއް ަނގަންޖެހޭނީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ހުށަހަޅަމުން އަޅުގަނޑުމެން އާސަންދަ 

ން. ޖީ.އެސް.ޓީ ހުށަހެޅުމުން އަޅުގަނޑުމެން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލިން. ޑަބަލް ޓެކްސޭޝަނާ ދުރަށްދިޔައިން. ތަޢާރަފްކުރި

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ްޕރޮގްރާމެއް އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅީ ޓެކްސް ނަގާފަ. އެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ 

ރިުއޅޭ އެންމެ ނިކަެމތި މީހާ ވެސް، އެންމެ ނިކަމެތި މީހާ ވެސް ޤަދަރުވެިރކަާމ ޕްރޮގްރާމަކީ ޤައުުމގަިއ، މުޖުތަމަޢުގައި ދި

އެީކގަިއ، ޤަދަރުވެރިކަމާ އެީކގައި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި ދިރިއުޅެވޭނެ ޮކޅަށް ހުރެވޭެނކަން ކަށަވަުރކޮށްދޭން ދޭ 

ކުޑަކުރަންށޭ ކިޔާފައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރައްކާތެރިކަެމއް. އަންނަ އަަހރަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ، ޚަރަދު 

އަންނަ އަހަރު މި ފެންނަނީ އެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެިރކަމުެގ ދާގަނޑު އެ ިނކަމެތި މީހާގެ ފޫބުޑުން، ފައިބުޑުން ލުހެލާ 

ޔާަފިއ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ލޫޓުވައިލާ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ޚަރަދު ކުޑަކުރަންށޭ ކި

މިލިޔަން އޮތިްއޔާ އަންނަ  8.2ސަބްސިޑީތަްއ ކަނަޑއިލާއިުރ ތަކެއްާޗއި ޚިދުމަުތގެ އަގަްށ އޮތް ސަބްިސޑީ މި އަހަރު 

މިިލޔަން މިައހަރު އޮތިއްޔާ އަންނަ އަހަރު ސުމަކަށް އެބަ ގެންދޭ. ފެން  140އަހަރު ސުމަކަށް އެބަ ގެންދޭ. ކަރަންޓު 

މިލިޔަނަށް އެބަ ގެންދޭ.  140މިލިޔަން މި ހިނގާ ައހަރު އޮތިއްޔާ އަންނަ އަހަރު  300ތި އެބަ ސުމަކަށް ގެންދޭ. ކާބޯތަކެ 

އެަތއް މިލިޔަނެއް އޮތިްއޔާ، އަންނަ އަހަރު އެބަ ދެ  900ދެ ބައިކުޅަ އެއްަބޔަށް އެބަ ކުޑަކޮށްލާ. އާސަންދަ މިހާރު 

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  ބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އާސަންަދ އެބަ ކުޑަކޮށްލާ. އަދި މީެގއިތުރުން

ކުޑަކުރަންށޭ ކިޔާފަިއ ޚަރަދު ކަނޑަން އެނގުނީ އަނެްއކާެވސް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން. ފަހަރަކަށް ފަހު އަހަރެްއ، 

ބަޖެުޓ  ފަހަރަކަށް ފަހު އަހަރެއް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު އެބަ ކުޑަކުރޭ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްްޑރެން ސަރވިސަސްގެ

އެބަ ުކޑަކުރޭ. ފެމިލީ ޕްރޮޓެްކޝަން އޮތޯރިީޓގެ ބަޖެޓު އެަބ ކުަޑކުރޭ. ެއކަމަކު، މި ހިނގާ އަހަރު ވެްސ ސިާޔީސ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ މި ހިނގާ އަހަރު ވެސް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް. އޭގެތެރެއިްނ  229ސިޔާސީ މަޤާމު،  600މަޤާމުތަކަށް؛ 

ިސޔާސީ މަޤާމު. މި ދައްކަީނީކ  354ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ައތްގާތްކޮށްލަން ެއކަނި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުަގއި

 600ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ަމންދޫބުންގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. މި ދައްކަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންކުަރއްވާ 

ރަދު ކުޑަކުރާ ވާހަަކ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މާލީ ސިޔާސީ މަޤާމު މިހާރު ސަރުކާރުަގއި އެބަތިބި. ދެން މި ދައްކަނީ ޚަ

ވަޒީރު ބަޖެޓު ހުށަހަޅުްއވަމުން ވިދާޅުިވ، ބަޖެޓުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަްއކުަވއިދޭނޭ ސަރުކާުރގެ ތަޞަްއވުާރއި ސަރުކާުރެގ 

ގެ 2017މި ބަޖެޓުން  ތަސްވީރާ. ސަރުކާުރގެ މަޤްަޞދު ދައްކުަވއިދޭނޭ. ވަރަށް ބޮޑު ތެދުފުޅެއް. މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑަށް

ޔާމީންގެ މަޤްޞަދު އެބަ ފެނޭ. މަޤްޞަދަކީ އަޅުވެިތކަމުަގިއ هللا ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރައީސް ޢަބްދު

ނިކަމެތިކުރުަވއިގެން ވެރިކަްނކުރުން. އެންމެ ދަށުދަރަޖައިެގ ވެރިކަންކުރުން. ރަްއޔިތުން ގަސްުތގައި ސަލާންޖަހަން 

هللا ފެމުސްވެރިުކރުވަިއ، ނިކަމެތިކުުރވަިއގެން، އޮބަހައްަޓއިގެން ކުރާ ވެރިަކންކުރުން ރައީސް ޢަބްދު ، މަޖުބޫރުކުރުވައި

هللا ޔާމީންގެ މަޤްޞަދަކީ. އެ މަޤްޞަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަނީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ރައީސް ޢަބްދު
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ވަނަ އަހަރުަގއި ވެިރކަމާ  2013ހޫރީ ދުވަސް މި ހޭދަކުރީ. ޔާމީނާ އެްއކޮށް އަުޅގަނޑުެމން މިހާރު ތިންވަނަ ޖުމް

ޔާމީން ެއ ަވޑަިއގަްނނަވަނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަންނަމުން. هللا ހަވާލުެވވަަޑއިގެން ަރއީސް ަޢބްދު

ރާމާތް ގެއްލުަވއިލަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ގާނޫނުތަކަށް ގޮންޖަހަމުން. މުޅި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމުގެ ކަ

މުޅި ޖުމްހޫރިއްޔާ ފުނޑާލަމުން. މުޅި ދައުލަތް ގަޑުަބޑުކުރަުމން. ވެރިކަމާ ަހވާލުެވވަަޑިއެގން ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަން 

ނޫސްވެރިކަން ފަނާކޮށްަލއިފި. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާީސ ޕާޓީަތކާއި، މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަްއ ނެތިދާ ހިސާބަށް ގެންގޮސްފި. 

ޔާމީންގެ ގޮނޑިޮކއްކޮތަަކކަށް ަހދައި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ هللا ހިރާއްޖޭގެ މިިނވަން މުއަްއސަސާތަކަކީ ަރއީސް ޢަބްދުދިވެ

މަންދޫބުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވަކާލާތުކުރާ ަބއެްއެގ ބަދަލުގައި ހަމައެކަނި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް، ހަމައެކަިނ 

މުަގއި ވަކާލާތުކުރަން ތެދުވާ ޣައްާދރުންނަށް، ޚާއިނުންނަށް ހަދައިފި. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަަކީކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކާއި ަރއްިޔތުންގެ މުދަލާއި، ރައްޔިތުްނގެ ދިރިއުޅުމަށް އަރަިއގަންނަ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޔާީސ 

ިއގެން ދިވެހިާރްއޖޭގައި ދުވަހަކު ވެސް ޚިޔާނާްތތެރިނުވާވަރަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވަސީލަތަކަށް ހަދައިފި. ވެިރކަމާ ހަވާލުވެަވޑަ

ޔާމީން ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެިރވެއްޖެ. ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ގޮތަށް ަރއްޔިުތންގެ މުދަލުން، ރައްޔިތުްނގެ އިސްވެހުންަނވައި ސީދާ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޖީބަށް ަފއިސާ ވަންނަ 

އާމްދަނީއަށް ޚިޔާނާތްތެރިެވއްޖެ. ގަލޮޅު ދެކުނުގެ މީހުން، ަގލޮޅު ދެކުނުގެ ރައްޔިތުން އެ މީހުން ތަމްސީލުކުރަންވެގެން 

ރިޟްވާން އެއީ هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވި މަންދޫބު ސިޔާސީ ހަސަދަވެރިކަމެއްަގއި ގެންޮގސް ޖަލަށް ލާފައި، ޢަބްދު

ައހަރު ތުއްތުކުއްެޖއްެގ މަންމަ ނާޞިރާ، ހުސްކޮށްފަިއ އޮްތ  4ދައުލަތުގެ ހަނދާނުަގއި ވެސް ނެތް މީހަކަށް ހަދައިފި. 

އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައި ދިވެހި އަންހެނުންނަކީ، ދިވެިހ އަންހެނުންނަީކ  5ކޯކުފުޅިެއއް އެއްަލއިލީޭއ ކިާޔފައި ގެްނގޮސް 

ނެތް ގޮަތށް ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރަްއވައި ާވހަކަފުޅުދައްަކވައިފި. ތިާމވެށި އެްއވެސް ޤަދަރެްއ 

ހިމާޔަތްކުރަންވެގެން ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފުނޑަމުންގޮސް ަވގުތީ އަވާމެންދުރު 

ފަޅުތަކާއި، ިދވެހި ރަްއޔިުތންގެ މިލްކިްއޔާތެއް ކަމަށްާވ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ދަްއކަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަށްތަާކއި، 

ރަށްތަކާއި ފަޅުތަްއ ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ެއއްެވސް ބާރުވެިރކަމެއް ނެތި، ބެލެިނވެރިކަމެްއ ނެތި ވިްއކަމުން އެ ދަނީ. 

ވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ އަސާސަކާ ޚިލާފަށް ކޮންމެ ހާލަތެއްަގއި ވެސް މަރަށް މަރޭ ވިދާޅު

. އެބަ ަގންބާލާ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިނދަޖައްސައިލާދިވެހި ރައްޔިތަކު ކިރިޔާ ެފންމައްޗަށް ބޯ ހިއްލައިާލއިރަށް 

ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް ރައީސް ޔާމީނާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭނީ ހަމަގައިމު  27މި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

އުތުރުެގ ވޯާޓ ުނލައޭ. ހަމަަގއިމު ވެްސ ގަލޮުޅ ދެކުނުގެ ވޯޓާ ނުލައޭ. ވެިރކަާމ ހަވާލުެވވަަޑިއގެންނެިވއިރު  ވެސް ގަލޮޅު

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ރީތި ނަމަކީ ތަަރއްީޤގެ އެންމެ މުހިއްމު އަސާްސަކން. އެކަމަުކ، މުޅި ދުނިެޔއާ 

ގެ ައވަށްޓެިރ ޤައުމުތަކާއި ރަހުމަތްތެރި ޖެ. ފެށުނީއްސުެރ އަޅުގަނޑުމެންފަސާދަވެއްޖެ. މުޅި ދުނިޔެާއ ފަސާދަވެއް

ޢިއްޔާތަކުގެ މަދަދުވެިރކަްނ ދިވެހިންގެ ކިަބއިން ނިގުަޅއިގަެނއްޖެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ޖަމު
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ާވމީ ޤައުމެއް ނެތް. އަމިއްލަ ނަލްއަޤް ބައި ،ޢިއްޔާއެއް ކުރާނެ މާލީ އިދާރާއެއް، މާލީ ޖަމުމިހާރު ތާއީދުކުރާނެ އިތުބާރު

އްލޭޭނކަން ަކށަވަރު. ދޯހަޅި އިޤްތިޞާީދ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ތާއީދު ގެއްެލނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ގެ

ސް. ސަދަެވރި ނޭއްގާނީ ސިޔާސީ ވާދަެވރިކަމުން މުޅި ޤައުމު ދަރުވާލައިފި އިްއޒަތްތެރި ރައީސިޔާސަތުތަކުންނާއި ހަ

 ލާލު ޔާމީނަކަށް ހަهللا ހާރު ރައީސް ޢަބްދުބިލިޔަން ރުފިޔާއަކަށް މި 27މި  ،އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ، އެހެންވީމާ

ކަމެއް ނެތޭ މި  ލާލުޔާމީނަކަށް ހަهللا ަކށް ރައީސް ޢަބްދުކުރާރައްޔިުތންގެ މައްޗަށް ވެިރކަން ކަމެއް ނެތޭ. ދިވެހި

ގުޅިލާފަިއ ތިބޭ ބަެއްއ. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ަޤއުމު  ކީ އަބަދުެވސް ދުނިޔެއާވެހިންނަދި ދަންނަވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ގުޅިލާފަިއ ވިޔަސް ފަޚުރުވެރިކަމާ ެއކީަގއި މުޅި ދުނިޔެއާއ މީހުން ކިތަންމެ މަދުކަމުގައި ،ވިަޔސް ކިތަންމެ ކުޑަކަމުަގއި

ޅިަފިއ ގު މީ ިވޔަފާރީގައި މުޅި ދުނިެޔއާވާގަާޔއި ަބއިނަލްއަޤް. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާމަލާތްތަކުތިބޭ ބައެއް

އަރަބިްއޔާ ެއކަިނ ޅުން ަޗއިނާ އަނެއްޮކޅުން ސަޢޫދީ ވާމީ ގުޅުމޭ ިކޔާފައި ިދވެހިންނަށް އެްއކޮތިބޭ ބައެއް. ަބއިނަލްއަޤް 

މެން ބޭނުމީ މުޅި ދުނިޔެ. އަދި އެ ދެއްކިަޔކަސް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފުދޭނެ. ދިވެހިން ބޭނުމީ މުޅި ދުނިޔެ. އަުޅގަނޑު

ދީނުގެ އެންމެ  ިއސްލާމް ،މާޔަތްކުރަންށޭ ވިދާުޅާވިއރުދީން ހި ކުރީ އިސްލާމްންތަކުން އަުޅގަނޑުމެން މަޙުރޫމުގުޅު

 ޯއގާެތރިކަމާއި، ރަހުމާިއ، އިންސާިނއްޔަތުކަާމއި، ޢަދާލަތުގެ ޒައްެރއްގެ މިނަށް ެވސް، ޒައްެރއްގެ  އަސާސްތައް ކަމުަގިއވާ

މިނަށް ވެސް މި ވެރިޔާގެ ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައުޅގަނޑުމެން ބޭނުމީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހާލަތަށް އިޙްތިރާމް 

ކުރާނެ ވެރިެއއް. އަުޅގަނޑުެމން ބޭނުމީ އޯގާތެރި ވެރިއެއް. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމީ އޯގާތެރިކަމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާކަމަްށ 

ވެިރއެއް. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމީ، އިންސާނީ ކަރާމާތަކީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެސް ޒިންމާ ބަލައި، ެއ ޒިންމާ އުފުލާ 

ކަމަށް ބަލައި، އުފަލުަގއި އެ ޒިންމާ އުފުލާނެވަރުގެ ވެރިެއްއ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ާދ ބިރަކާިއ ލިބެމުންދާ ފައިާސއަކުން މިހާރު ފަހަރެްއގައި މެންބަރުން ވެސް މިހާރު ފަހަރުގަިއ ހީވެދާނެ، ަދއްކަމުން

ހީވެދާނެ މި ތިއްބެވީ ވަރަްށ ދާއިމީ ބާރެއްގައޭ. އެކަމަުކ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރަީއސް ނަޝީދު، މަނިކުފާނަށް 

ވެރިކަމެއް ނުކުެރވޭނޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ަރއީސް ނަޝީދު އަބަދުެވސް ވިދާޅުާވނެ އޮބަހައްަޓއިގެން ިފއްތަިއގެން ކުރާ 

އޮބަހައްޓަިއގެން ިފއްތަިއގެން ކުރާ ވެިރކަމެއް ުނކުރެވޭނޭ ވިދާޅުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވާހަކަައކީ އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ 

ދިވެހި ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުެމންގެ ހުރި ހިތްވަރަކުން؛ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް ކަހަލަ ވަފާތެރި 

ތްވަރުގަދަ މީހުން ތިބޭކަުމަގއި ވަންޏާމުން އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހިްތވަރާ ެއކު، އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤަދަރާ ހި

އެކު އަުޅގަނޑުމެން ައޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަްނ ހޯދާނަން. ރައީސް ނަޝީދު އަބަުދވެސް ވިދާުޅވާނެ، ފިތުރަތުެގ 

ކުރެްއިވއްޔާ އެ ފިތުރަުތގެ އުސޫލުން އަުޅގަނޑުމެން ައޅުގަނޑުމެންގެ މިިނވަންކަން އުސޫލަކީ ފަަޅއި ފޯދިގެންދިއުމޭ. އިރާދަ

ޔާމީްނގެ އަނިާޔވެރިކަާމއި ޚިޔާނާތްެތރިކަމުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ هللا ހޯދާނަން. އެ އަނިޔާވެރި ކަަމށް؛ ރައީސް ޢަބްދު

 އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްވާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އިބްރާހީމް ރިޟާއަށް.

 

 ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:

އާެދ، ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބަޖެޓަކީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންނަށް  ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.`. 

ވަރަށް ބޮޑު ލާބަޔާއި މަންފާ އޭގެތެެރއިން ހާސިލުވެގެންދާެނ ގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުން އެކުަލވާލައި މި އިްއޒަތްތެރި 

އީދުކުރާ ވާހަކަ ުފރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓެކޭ. އެހެންކަމުން، މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ތާ

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުެމން ރަނގަޅު ސިކުނޑިއަކުްނ  3އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވޭތުވެދިޔަ 

ށް ވާނަމަ، ވިސްނައިލާަފއި، ދެ ލޮލަށް ހަމައަށް ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކު ެވސް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަަކށް ބަލައިލައިފި ކަމަ

އަހަުރެގ  3ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ނުހިނގާ ހަމަ އެންމެ ރަށެއް ވެސް ނެތޭ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވިދާނެ. ވޭތުވެިދޔަ 

އަހަުރެގ  3ތެރޭގައި ތަފާތު ިބޔަ ބޮޑެިތ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާފަިއވާކަން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފަލާ އެުކ ފާހަގަކުރަން. މި 

ހުގައި އަުޅގަނޑު މަަސއްކަތްކުިރއިުރގައި އަުޅގަނޑަށް ފެިނގެންދިޔަ ހަމަގައިމު ެވސް ދައުލަުތގެ ވަނަ މަޖިލީ 17ކުރީަގއި 

ބަޖެޓް ހިމެނިގެންދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެްސ އަުޅގަނުޑެގ 

 3މަޝްރޫޢެއް ހިމެނިފައިނުވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެ  ރަށުން ކުރެ ެއްއެވސް ރަށެްއގައި ެއއްވެސް  3ދާއިރާގެ 

އަހަރު ވެްސ ބަޖެޓް ފޮތުގަިއ އޮތް. ޢަމަލީ ސިފަެއއް ނައި.  3ކްލާސްރޫމެްއ  4އަހަރު ތެރޭަގއި ގުރައިޫދގެ ްސކޫލުަގއި 

ރާވަަޑއިގެންފިކަުމގައި ވާނަމަ، އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާގެ ރަށްަތކަށް އަ 

އަހަުރގެ ެތރޭގަިއ ރައީްސ ޔާމީންެގ ސަުރކާރުން ކޮށްދެްއވި ކަންތައްަތްއ ފެންނަން ހުންނާނެ. ގުޅީގެ  3މި ވޭތުވެިދޔަ 

ކާުރ ބަނދަރުގައި ބޭރުގެ ބޮޑުހިލަ ޖަހައިދީފައި އެ އޮތީ. ައޅުގަނަޑށް ގުީޅގެ ރަްއޔިތުން ވިދާުޅވި ގޮތުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރު

އޮތްއިރު ރަީއސް ނަޝީދު ެއ ރަށަށް ވަޑަިއގެން ވިދާުޅީވ ޖެހިގެން އަންނަ ހުޅަނގު އައުުމގެ ކުރިން އެ ހިލަތަށް 

އަހަރު ވެގެްނގޮސް ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުން އަމިއްލައަށް އިސްތިޢުފާދެްއވާފަިއ  3ޖަހައިދޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، 

ކަށް ރާއްޖެއާ ހަމައަކަށް ައންނާނެ ގޮތެއް ނުވި. ަރއީސް ޔާމީންގެ ވެިރކަމުގެ ފުރަތަމަ ވަަޑއިގެންެނވިއިރު ވެސް އެ ހިލަތަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުހިލަ އައިސް ުގޅީގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުގައި ެއ  100އަހަރުގެ ތެރޭަގއި، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ 

 3. އަޅުގަނުޑގެ ރަށުަގއި، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ޖަހާލަދިނީ. ކޮންމެ ރަށެއްގަިއ އާސަންދައިގެ ބޭސްފިހާރަެއްއ އެބަހުރި

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި  3ރަށުން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް ބަލިވެއްޖެ ކަުމގައި ވާނަމަ، ޭއރުގަިއ، ރައީސް ނަޝީުދގެ ެވރިކަމުގެ 

ފައިގެން. ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެން ދާންޖެހެނީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަންދާއިުރގައި ދާްނޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންާވ ބޭސް ހި

. މިއަދު އަމިއްަލއަށް ގަނެގެން ދާންޖެހެނީ، ބެންޑޭޖު ވެސް ގަނެގެންހަލާކުވެއްޖެ ކަމުގަިއ ވާނަމަ، އެ ތަނުަގއި ޮއޅާނެ 
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އެހެރީ އާސަންދަިއެގ  އެކަންކަން އެ އޮތީ ޙައްލުކޮްށދެއްވާފައި ަރއީސް ޔާމީން.

ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް އެބަހުރި  24އަިއޑީާކޑު ހިފައިގެން ދިއުމުން ބޭސް އެބަ ލިބޭ. ގަންނާކަށްނުޖެހޭ.  ބޭސްފިހާރައެއް.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަުށގައި ޞިއްޙީ މަރުަކޒުން. ހަމައެާއއެުކ، ލެބޯޓްރީ އެބަހުރި. އެިކއެކި ެޓސްޓުތައް ކުެރވެން އެބަހުރި. 

ްއވައިފި. ގިރާ ސަަރހައްދުގެ މަސަްއކަތް މި އަހަުރ އެ ނިންމައިލެްއވީ މާފުށީގެ. ތަފާތު އެކިެއކި ަވޒީފާތައް އުަފއްދަަވއިދެ

ގުރައިޫދގެ ބަނދަރުގެ އެްއގަުމތޮށި ނިންމައި، ބޭރުތޮށީަގއި ޮބޑުހިލަޖަހަމުން އެ ދަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ަރއީސް 

ކަހަލަ ކިތަންމެ ރަށެއްގައި ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް ބިން ޔާމީންގެ ވެރިކަުމގައި އެ މަިނކުފާނު ކޮށްދެއްވާ ކަންތައްަތކޭ. މި

ހިއްކުމާއި، ނަރުދަމާއާިއ، ފެނާ އަދި އެނޫންވެސް ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައް އެ މަނިކުފާނު އެ ދަނީ ކުރައްވަމުން. އެ 

އެހެންވީމާ، ތަފާތު ވާހަކަތަްއ ކަންކަން އެގޮތަށް ފެންނާތީވެ ހަޖަމުނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއް ވާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ކަަށވަރު. 

ދައްކާނެ. ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާަހކަ ދައްކާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މަދަނައިގެ ނަުމގައި ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭން 

އްޔިުތ ބަޔަކު ފެށި ތަން. އެކަމަކު ެއ މަދަނައިގައި ބަިއވެރިާވކަމުަގއި ވާނަމަ ފުރަތަމަ މި ޖެހެނީ އެއްކަލަ ނިކަމެތި ރަ

ރުފިޔާ ކޮންމެވެސް ތާކުން ހޯދަން.  2000މީހާ ނުވަތަ އެ ވިދާުޅވާ ގޮަތށް ދެރަނިކަމެތި މީހާ ފުރަތަމަ މި ޖެހެނީ 

ރުފިާޔ  2000އަޅުގަނޑުެގ އަިމއްލަ ޖީބުން ހުންނާނެ ކިތަންމެ ބަޔަކަށް ެއ ލާރި ދީފަ. ޭއގަިއ ފުރަތަމަ ބައިވެިރެވވެނީ 

ނޫން. ހުސްނުވާ އާސަންދަ އެ އޮތީ ރައީސް ޔާމީން ތަޢާރުފުކޮށްދެއްވާފަ. މިއަދު ނުޖެހޭ  ދީގެން. އެކަމަކު މިއަދު އެހެނެއް

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާކަށް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖެއިްނ ފަރުވާ ލިބެން ނެތް ކޮންމެ ބައްޔަކަށް ާރއްޖެއިން ބޭރުން 

އިންނާއި އާސަންދަ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ އެ ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ފަރުވާ ހާސިލުކުރަމުން. އެންސްޕާގެ ތެރެ

ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު ގިނަގުނަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ 

ވެގެންދާ ތަެނއް.  ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް ނުފެނުނު ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި މި ކަންތައްަތކެއް މިގޮތަށް

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ބިލެއް ފާސްކުރާކަށް އެނގިގެން އެ ފާސްކުރުުމގެ ކުރިައށް އެއަރޕޯުޓގައި އޮތް ބޯުޑ  17

ބަދަލުކުރައްވާަފއި ބޯޑަްށ ައއު ބަޔަކު ަލއިގެްނ ޖީ.އެމް.އާރަްށ އެއަރޕޯްޓ ިވއްކާލީ. ދިގު ުމްއދަތަކަށް ެއއަރޕޯޓް ބަަޔކަށް 

ޅުގަނޑުމެން ރައްޔިުތން މިއަދު ވެސް މި އުޅެނީ އެ އަނދަވަޅުން ސަލާމަތްނުެވގެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރު ދިނީ. އަ

އެބަޭވ މިއަދު ތަފާތު ގޮތްގޮުތން ލާރި ހޯދައިގެން ވެްސ ޖީ.އެމް.އާުރގެ ފަރާތްތަކަށް ލާިރ ހޯދައިދޭން. މިއީ ކޮންަބޔަކު 

ބަބުން ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް އުފުލަންޖެހުނު ތަކްލީފެއްތޯ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުރި ކަމެއްތޯ؟ މިއީ ކޮން ބައެއްގެ ސަ

ހަމަ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން، އެ މަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަުތގެ ދޯހަޅިަކމުން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނ 

ދިނުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މި ވަީނ  އުފުލަންޖެހުނު ވަރަށް ބޮޑު ުބރައެކޭ ިމއީ. ޖީ.އެމް.އާރަށް ެއއަރޕޯޓް

ކޯޓުތަކުން ނިންމިނިންމުމާ ގުޅިގެން ލާރި ދައްކަންޖެހިފަ. ހަމައެއާއެުކގައި ޢަދްލުއިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ވާހަކަ 

ވަަނ  12ޤާޟީ ހައްޔަރުކުރީ ކޮން އުސޫލެްއގެ ދަށުންތޯ؟ ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ هللا ދައްކާއިުރަގއި ޢަބްދު

މާއްދާގައި ބުނެފައި އޮންނާެނ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފަނޑިޔާރަކު ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެންނަ ހާލަތުގައި މެނުވީ އެ 
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ޤާޟީ ހައްޔަރުކުީރ ކޮންކޯޓެްއގެ އަމުަރކަށްތޯ؟ هللا މީހަކު ހައްޔަރުކުެރވޭނީ އެއަްށވުރެ މަތީ ކޯޓެްއގެ އަމުަރކަށޭ. ޢަބްދު

ދުވަސް ގިރިފުީށގައި ަބހައްޓާފައި، ހައްޔަުރކޮށްފަިއ  25ދުވަސް ނުވަަތ  28ެގ ކުށަކީ؟ ކީްއވެގެންތޯ؟ ކޮބައިތޯ އޭނަ

ބެހެއްޓީ. އޭަނގެ ކުަށކީ ކޮަބިއތޯ؟ އެްއވެސް ކުށެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ ެއ ފަރާތުން އޭރު ބޭނުންވާ 

ކުރަނީ. ކޯުޓތަކުަގއި ތަުޅއަޅުވަނީ. މިީއ ކަންތައްތައް ކޯޓުތެރެއިން ނުކުރެވުނީމާ ކޯުޓގެ ފަނިޑޔާރުން ހައްޔަރު

ކޮން  މަންޒަރުތައް. މިައދު އެހެންތޯ؟ ކޮން ފަނޑިޔާރަކުތޯ ހައްޔަރުކުރީ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޙަޤީޤީ

ންނަށް ކުރާ ފަނޑިޔާރުން އެ ބޭފުޅުްއ. ޝަރީޢަތް އެ ކުރަނީ ޝަރީޢަތްކަމެ ނުކުރޭ އެފަދަ އެއްވެސް ޓެްއގައިތޯ ތަުޅއެޅުވީ؟ކޯ

ބޭފުޅުން  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެންމެ އިްނސާފުވެރި ގޮެތއްގެ މަތީން. ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ގާނޫނުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެ

ވެސް ަރއީްސ  ހަމަގައިމު ؛ގެންދަަވނީ. އެ ޝަރީޢަތަކަށް ބާރުޯފރުވައި ނުޫފޒުފޯރުަވއި ފަރާތެއް ޝަރީޢަތްތައް ކުރަމުން

އަުޅގަނޑަްށ  ކަެމއް ދައުލަތުގެ އެްއވެސް ފަރާތަކުްނނެއް އެފަދަ ެއއްެވސް ނުފޫެޒއް ފޯރުވާ ޔާމީނެއް ނުކުރަްއވާ. އަދި

ޤާޟީ ޭގަގއި هللا އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޙަޤީޤީ މަންޒަރުތަކެއް މި ދެންނެީވ. ޢަބްދު އެނގިފަެއއް ނެތް.

ޤާޟީެގ هللا ާކއިރު، އެ ގޭަގއި ެވސް ތިއްބޭ ޢަބްދުއިންނަވަނިކޮށް އެރޭ ދަންވަރު ވަގަށް ެނގީ. އަންހެނުންގެ ާވހަކަދައް

އަނބިކަނބަލުން ވެސް އިންެނވި. އަދި އެނޫން އަންހެނުން ވެސް ތިބި. އަދި އެ މަނިކުާފނުގެ ތުއްޕުޅު ދަރިން ވެސް 

ނިާޔ ތިބި. ކީްއެވގެންތޯ، ކޮަބއިތޯ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު ނަފްސާނީ ެގއްލުން؟ ކޮބައިޯތ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު އަ

ހައްޔަރުކޮްށގެން ގެންދިަޔއިރު؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ޝަރީޢަތުގެ ވާަހކަތާއި، ޯކޓުތަުކގެ ވާހަކަަތކާިއ، 

ޤާޟީން ހިފައި ހައްޔަރުކުރާ ވާހަކަތައް ެއއީ ދަްއކާކަށް ާމ ރީތި ވާހަކަތަެކއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު؛ 

ޮގތުގައި މި ބަޖެުޓގެ ސަބަބުްނ ވެސް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުެމއް  އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ

ލިބިގެންދާނެ. ލާބަޔާއި މަންފާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ރާއްޭޖގެ ެއތަންމިތަނުގައި ެއއަރޕޯޓުތައް އެޅިގެންދާނެ. ރާއްޭޖގެ ެއކި 

ުށަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު ޤާއިމުކުރެިވގެންދާނެ. އަިދ ރަށްރަށުގައި ބިން ހިްއކިގެންާދނެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަ

އެނޫންވެސް ތަފާތު ގިނަގުނަ ވަޒީފާތަްއ އުފެދިގެންދާނެ. ައދި އެނޫންވެސް ތަފާތު ޚިދުަމތްތައް މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން 

ސް ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް. ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެ 

އަޅުގަނޑުމެން އުފަލާއެކު މި ބަޖެޓު ބަލައިގަނެ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިއަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. 

 . ޝުކުރިއްޔާ. والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته. އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކު

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަށް. 
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  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަށް މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުން މި  2017ރަޑައިްސެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސްޓީލިންގ ޕެ

އަހަރު  3ައހަރު ފާއިތުވެއްޖެ.  2އަހަރު ފާއިތުެވއްޖެ.  1ދަނީ. ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިްސގެ ވެިރކަން އައުމަށްފަހުަގއި 

އެކިއެކި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް  ފާއިތުެވގެން މި އޮތް ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަސްވެިރން މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން

މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަާވިއރުގައި ައޑުައއްަސވަން ތިއްބަާވނެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިްސގެ ވެރިާޔ 

ުރފިޔާ އެބަ ދޭޯތއޭ މި ބަޖެޓުން؟ އެބަ ުސވާލުކުރޭ މަްސވެރިްނ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއ  10000ވަޢުދުެވވަަޑއިގަްތ 

ރުފިޔާ ކޮބައިތޯ؟ ހަމަެއއާެއކުަގއި ރާއްޭޖގެ ކަންޮކޅުތަުކގައި ިތއްބެވި ދަނުޑވެރިން އެބަ ސުވާލުކުރޭ މި ސްޓީލިންގ  10000

 8000ޕެރަޑައިްސގެ ވެރިޔާ އަރިުހގަިއ ކޮބައިތޯއޭ ސްޓީލިންގ ޕެރަަޑއިސްގެ ވެރިޔާ ތިމަންނަމެންނަށް އޭރުގައި ވަޢުުދވި 

ލުކުރަމުން ގެންދޭ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނާއި މަަސްއކަތުގެ މައިދާނަށް ނުކުންނަްނ ރުފިޔާ؟ ދަނޑުވެރިން އެބަ ސުވާ

ތިބިހާ ފަރާތްތަކުން އެބަ ސުވާލުކުރޭ ކޮބައިތޯއޭ ތިމަންނަމެންނަށް މި ސްޓީލިންގ ޕެރަޑަިއސްގެ ވެރިޔާ ވަޢުދުެވވަަޑއިގެން 

ފާހަގަކުރެްއވީ ވަޒީފާ ެދއްވާ ގޮތް. ހުސް ސިޔާީސ  އެهللا ވަޒީފާ. ދެންމެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 94000

މަޤާމުތައް. ހުސް ކޯޑިނޭޓަރުންނަށް އެ ވަޒީފާަތއް މި ބަހާލީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުެފއްދުންތެރިކަމެއް ނެތް. ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

ހުންނަކަށް އެ ފުރުޞަތެއް މަސައްކަތު މައިދާނަށް ނުކުންަނން ތިބި މީހުންނަށް، ދަރިވަރުންނަށް، ކިަޔވަިއގެން ނިކުންނަ މީ 

ަވޒީާފ  500ަވޒީފާެއއް ނެތް. އެހެން މެންބަރަކު ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން، ކޮންމެ ދުވާލަކު އިތުރު  94000ނެތް. 

އުފައްދަިއގެން ނޫނިއްޔާ އެ ަވޢުދު ފުއްދޭކަށް ނެތް. އެހެންީވމާ، މިއީ މި ސްޓީލިންގ ޕެރަަޑއިސްގެ ވެރިާޔއަށް ކޮށްެދވޭނެ 

ން. ެއ ޝަުކވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނ އެބަ ކުރަމުންދޭ. އަލަތު ަކއިވެނިކުރަމުންދާ މީހުން އެބަ ކަމެއް ނޫ

ސުވާލުކުރޭ ސްޓީލިްނގ ޕެަރޑައިްސގެ ވެރިޔާ މީގެ ކުރިްނ ވެަވޑަިއގެން ފުލެޓުތައް ކޮބައިތޯ އެ ތަުޅގަނޑި އަލަތު 

ތް. މިައދު ވެސް މި ފެންނަނީ މި މާލޭސިޓީއަށް ބަލައިލިކަުމގަިއ ކަިއވެންޏާ އެުކގައި ދޭނެ ަކމަށް ވަޢުދުވެަވޑަިއގަ

ވީނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުން ގާކޮށީަގޔާއި ކުރީގެ ޢަރަިބއްާޔގައި އަޅައިދިން ފުލެޓު. އެ ފުލެޓުތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

މިނިމި އޮްއވާ ވެރިކަން ވައްޓާލީ. ސަރުކާރުން އަަޅއިދިން ފުލެޓުތަކެއް. އަުޅގަނޑުމެން ސަރުާކރުން އެ ފުލެޓުތައް ނި

އެހެންވީމާ، މިއަުދވެސް މި މާލެއިން ވެސް ފެންނަން މި ޮއތީ އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ރައްޔިތުންނަށް ޯއގާތެރި، 

ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަިހކަން ކަށަވަުރކޮށްދޭ ފުލެޓު ދޮންބެގެ ިވސްނުމާއި، ފުލެޓު ދޮްނބެގެ ސަރުކާރުން ހޯދައިދިްނ 

ލެޓުތައް. ެއވެސް ނާއިންސާފު ގޮތަކަށް ބަހަމުންދާ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަދި އަތްނުފޯރާވަުރގެ ފީައކާ ފު

އެުކގަިއ، ުކއްަޔކާ އެުކގަިއ ޫދކުރާ ތަން މި ފެންނަނީ. ކޮްނމެ ޢާއިލާއަކަްށ ސްޓީލިންގ ެޕރަޑައިްސގެ ވެރިާޔ ވިދާުޅވި 

އި ދެްއވާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަެރއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތަކު ަބލިވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުީރގަ 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން މި ޖެހެނީ. އެ މީހުންނަށް އާސަންދަ؛ އަނެއްާކވެސް ހަމަ އެްއކަލަ ައޅުގަނޑުމެންގެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

މެން އުފާވަން ައޅުގަނޑުމެންގެ ބަހެއް މި ސަުރކާރަްށ ސަރުކާރު މި އާސަންދަ މި ބަސް ތަޢާރަފްކުރީ. އަުޅގަނޑު 
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ނިސްބަތްވާ މީހުން ބޭނުންކުރަން މަޖުބޫރުވެފައިވާތީެވ. އާަސންދަ ތަޢާރަފްކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަނެްއކާވެްސ 

އި ވެސް އާސަންަދއަށް ރައްޔިތުން ޝަުކވާކުރަނީ ާއަސންދައިން ފަރުވާއެއް ނުލިބޭ ަކމަށް. ބަޖެޓު؛ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގަ

އެ ވަނީ ކުަޑކޮށްފަ. އާސަންދައަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ފައިާސ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ވެސް ކުޑަކޮށްފައި ވަީނ، ޓެކްްސ 

ނެގުން ެއއަށްވުެރ ބޮުޑކޮށްފަ. މިއީ ސްޓީލިްނގ ޕެރަަޑިއސްގެ ވެރިާޔ ރާއްޭޖގެ ަރްއޔިތުންނަށް ވެރިކަްނކުރަން 

ތް. ތެޮޔ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ވިދާުޅވި. އަނެއް ވަޢުދު ސްޓީލިްނގ ޕެަރޑައިްސގެ ވެރިޔާ ވެިރކަމަށް ގަސްތުކުަރއްވާަފއިާވ ގޮ

ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރިން. އެހެންނަމަވެސް، ތެޔޮ ވެސް ހޯދަިއނުދެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަކަށް. ހަމައެއާެއކުަގިއ 

މަަސއްކަތްކުރާ މަަސއްކަތްތެރިންަނށް ދޭނެ ކަމަށް ސްޓީލިންގ ރިސޯޓުތަކުގެ ިހއްސާ ުޒވާުނންނަށް، ރިސޯޓުތަކުަގއި 

ޕެރަޑައިްސގެ ވެރިޔާ ީމގެ ކުީރގައި ވަޢުދުެވަވޑަިއގެންފަިއވޭ. މިއިން ކަމެއް ވެސް ކުރަްއވާަފއެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ 

ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މިއީ ަވްއކަމުގެ ސަރުކާެރއް. މި ވެިރކަމަށް މި ވަޑަިއގަތީ އެްއެވސް

އަހަރު ސްޓީލިންގ ޕެރަޑަިއސްއަށް ފުރިގެންދިޔައިުރަގއި  3ރައްޔިތުންނަށް ވެަވޑަިއގެން ަވޢުދުތަކެއް ފުއްދާކަށެއް ނޫން. 

ީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އެ އޮތީ އެްއކޮށް ފެންތަށްޓަކާ ނުލައި ދިރުވައިލާފައި، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ތޯތޯ ވާހަކަެއއް ނޫނެއް ނޫންތޯ. ސަރުކާރުން އިޢުތިރާފުެވަވޑަިއގެންފަިއވާ ކަންކަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ސްޓީލިްނގ 

ޕެރަޑައިްސގެ ވެރިޔާ ވެރިކަމަްށ ވަަޑިއގަތުމަށްފަހުގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ދިރިއުުޅމުގެ ހާލަތަށް އަިއ ެއއްެވްސ 

ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް އައި އެްއެވސް ހެޔޮ ބަދަލެއް އައީކީ ނޫން.  ހެޔޮ ބަދަލެއް އޮތީކީ

ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އިތުުރވީ ަބއި ސެންެޓއް ވެސް އޮތީކީ ޫނން. ބައި ސެންެޓއް ވެސް ިދެވހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތެްއގެ ޖީބަށް 

ވެިރޔާ ވެިރކަމަށް ވަޑަިއގަތުމަށްފަހުގަިއ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައުގ އިތުރުވެަފއެއް ނުވޭ ސްޓީލިްނގ ޕެރަޑައިްސގެ 

ބޮޑުނުވާ އެްއވެސް މުދަެލއް އޮތީކީެއއް ނޫން. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނަށް ައގު ޮބޑުެވގެންނުދާ ެއއްެވސް މުދަލެއް، 

ތުރުވި ފަިއސާފޮއްެޗއް އޮތީީކއެއް ނޫން. އެްއޗެްއ، ޚިދުމަތެއް އޮތީީކއެްއ ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުންގެ ޖީބަށް އި

ޓެކްސްނެގުން އިންތިހާއަށް ބޮޑުކުރަމުންދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ފައިސާފޮއްޗެއް އިތުުރީވއެއް ނޫން 

ސަބަބުން.  ސްޓީލިންގ ޕެރަަޑއިްސގެ ވެިރޔާ ވެިރކަމަށް ަވޑަިއގަތުމަށްފަހުގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދައުލަަތށް ހިންގަވާ ގޮުތގެ

ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުން އިއްަޒތްތެރި ރައީސް؛ ހަނޑޫ، ހަުކރު މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަިއަގރުނުގެ ތެރޭގައި ނުކުާރވަުރގެ 

ޮބޑުކޮށްަލއިފި ްސޓީލިންގ ޕެރަޑަިއސްގެ ވެރިޔާ  100ކަމެއް ކޮްށގެން މި އުުޅްއަވނީ. ހަނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުްނ %

އި. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ ޖީބަށް ބައި ސެންޓެއް އިތުުރކުރުމެއް ނެތި. އިްއޒަތްތެރި ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގަތުމަށްފަހުގަ 

ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ކަންބޮުޑވާ ކަންތައްތައް. ފެން ައގުބޮުޑޮކށްފި. ކަރަންޓު އަގުޮބޑުކޮށްފި، 

ސް އިތުުރކުރުމެއް ނެތި. ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިްސގެ ވެރިޔާ ވެރިކަމަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިެތއްގެ ޖީބަށް ބައި ސެންޓެއް ވެ

އަހަރާ ކުރިމަތިލައިގެންދާއިުރަގއި. ެއންމެ ބޮޑު ރެވެނިއުެއއްގެ ޮގތުގައި މިހާރު ބެލެވޭ ކަހަލަ  3ވަަޑއިގަތުމަށްފަހު 

ކަަމށް ވަަޑއިގަތުމަށްފަހު ދިވެހި ސައިކަލްތަާކއި ދުްއވާތަކެީތެގ ސްޓިކާޖެހުން. ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިްސގެ ވެިރޔާ ވެރި
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ދައުލަތަށް ރެވެނިއު ަވއްދަން އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮތް ކަމަށް މިހާރު ދެކިގެން އުޅެނީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިދެންނެވިހެން 

 ސްޓިކާޖެހުމާއި ޓޯކުރުން. ފޫުޓފީތާ އަޅާފަިއ، ރޮގުން ކިރިާޔ ކައްަސއިލާފަިއ؛ ފޫޓުފީތާ އަޅާފައި ވެސް ސްޓިާކއެއް 

ދާ ގޮތަށް އެބަ ަމގުފަހިކުރޭ. އަެނއްކާ މިހާުރ ރުފިޔާ ްސޓީލިންގ ޕެރަޑަިއސްގެ ވެރިާޔގެ ޖީބަށް  750 ޖައްސާފައި

މިިލއަން  261ޝަން ފީއެކޭ ކިޔާަފއި އަެނއްކާ އިތުރު ބޮޑު ޫޖރިމަނާއެއް ެއ ނަގަނީ. އެ ފީގެ ދަށުން ސްކޮންޖެ

ަޑއިސްގެ ވެރިޔާ ވެިރކަމަށް ކުަރއްާވފައި އޮތީ ސްޓީލިންގ ޕެރަނަގަން ގަސްތުދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އަތުން 

ކުރަްއވާ ގޮތް ިނކަން ބައްަލވާ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ ންގެވުމަށް މި ބޭުފޅާ މަސައްކަތް ވަަޑއިގަތުމަށްފަހުަގއި. ިދވެހި ދައުލަތް ހި

ިއސްގެ ވެިރޔާ ސްީޓލިންގ ޕެރަޑަ ،ޑޮލަރު އިތުުރކޮށްލައި 25އަނެްއކާ  އެއަރޕޯަޓކުން ފުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން

. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ ޖީބަށް ބައި ސެންެޓއް ތީ މި ބަޖެޓުަގއި ހިަމނުއްވާފައޮ ވެރިކަމަށް ވަޑަިއގަތުމަށްފަހުަގއި މި

. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނަގަނީ ދަނީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޑަބަލް ޓެކްސް؛ވެސް އިތުރުކުރުެމއް ނެތި މިކަން ކުރަްއވަމުން

ކުރީާމ ކާރުން ޓެްކސްގެ ިނޒާމު ތަޢާރަފުނަގަނީ. ޑަބަލް ޓެްކސް ނަގަނީ. ިމއީ މީގެ ކުީރގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރު  ތައް ޓެކްސް

ޓެކްްސ ނަގާީތވެ. މިއަދު ޑަބަލް ޓެކްްސ  ން. ކޯޓަްށ މައްސަަލ ހުށަހެޅުއްވީ،ކޯޓަށް ަވޑަިއގަންނަވަން އުުޅްއވި ބޭފުޅު

ޑައިްސގެ ވެރިޔާ ވެިރކަމަށް ގެންދަނީ ސްޓީލިންގ ޕެރަ  ަނގަމުން މިުކގައި ޓެކްސްއެ ނަގަނީ. އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓއާ

ނާދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލެއް ،ވަަޑއިގަތުމަށްފަހުަގއި. އެހެންނަމަވެސް

ނާދޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަީނ  ގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލެއްލަިއގެން ޓެްކސް ނަގަިއގެން ެވސް ދިރިއުުޅމުއްޔިތުން ފެލައިރަ

ހުރި ގޮނޑީަގއި މި އަޅުގަނޑުގެ ފަހަތުގައި މި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހުރިހުރި . އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަމި ވާހަކަ

 ކަނޑުމަތީގައި ތިއްބާ އެ  ޑައިްސގެ ވެިރޔާ މީގެ ކުރީަގއި އިންނަވާަފއި ވިދާޅުވި ބަސްފުެޅއް. މަސްވެިރންސްޓީލިންގ ޕެރަ

ޑައިްސގެ ވެރިާޔ ގެންނުވާނެ ކަމަށް. ސްޓީލިންގ ޕެރަމީހުން ބޭނުންކުރާ ފޯނުތަކަށް ޓެކްސް ނުނަގާނެ ކަމަށް. އެ ނަގައި 

ުއޅެނީ. މަސްވެރިންެގ  މިއަދު މަސްވެރިން ސުވާުލކޮށްލަބައްލަވާ ީކއްތޯ ކުރަްއަވއިގެން ފަހުގައިގަތުމަށްވެރިކަމަށް ވަަޑއި 

މަލާ ދުވަހަކު ކަންތައްތައް ވެސް ކުރަމުްނދަނީ. ބަހާއި ޢަ އް ަނގަިއގެން މިހާރު އެ ން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ެޓކްސެތުއަ

ދިމާނުވާނެ. ސިކުނޑީަގއި އެނބުރެނީ އެންމެ ކަމެއް އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވަްއކަން. ބޮޑު ވަްއކަން މުޅި ސިކުނޑީަގިއ 

މަސްވެރިންނަށް  ،ޑަިއސްެގ ވެރިޔާ ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގަުތމަށްފަހުގައިންގ ޕެރަޒަތްތެރި ރަީއސް، ސްޓީލިއެނބުރެނީ. އިއް 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރު އޮްތއިުރގައި މަްސވެރިންގެ މަސް ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ވިއްކުުމގެ ައގު ެއތައް ގުނަައކުން ބޮޑުކޮށްދިން. 

 ކޮށްަލއިފި ްނގެ ކުންފުނި މިފްކޯ ބަނގުރޫޓުމަސްވެރިގެން އެ ުއޅެނީ. ން ބާނާ މަހަްށ ފައިސާ ނުދެްއކެވި މިއަދު މަސްވެރި

ފަހު ވެރިކަން  ބޮޑު ިއޮކނަމިސްޓް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ،ޑައިްސގެ ވެިރޔާމިލިއަނަށް. ސްޓީލިންގ ޕެރަ 300

. ބައި ސެންޓު ވެސް ޖީބަށް ބައި ސެންޓު ވެސް އިތުރުނުވޭހިންގަވާ ގޮތް ނިކަން ބައްލަވާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިެތއްގެ 

 ކުރި، އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ފަޚުރުވެިރކަމާއެުކަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތަޢާރަފުނުވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. އަދި ހަމައެއާ އިތުރު

ން ރައްޔިތު މީހާ މުްއސަނދިވާ ސިޔާސަތު. މިހާުރ ގެހައުސްގެ ސިޔާސަތު. ރަުށގައި ތިބެ. ެގސްޓްއެކު މިދަންނަވަނީ
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 ކުދިކުދި ވިޔަފާރިތައް ހަލާުކކޮށްލުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަްއވަމުންދާ ހައުްސގެގެސްޓް، އެ ސިާޔސަތާއި ހައުްސގެގެސްޓް

ހައުސް ކުރިއެުރވުމަށް ޓަަކއި ކިޔާަފއި އިތުރު ެޓްކސެއް ތަޢާރަފުކޮށްފި. ގެސްޓް  ގްރީން ޓެކްސޭފެންނަނީ.  ތަން މި

ކަމެއް ެވސް  ދި އިތުރު ޓެކްެސއް. އަދި މި ޓެކްްސ ދަނީ ކޮންތާކަށްއެްއވެސް ކަމެއް ސަުރކާރުން ކޮށްދެއްވުެމއް ނެތި އަ

ްއގެ ގޮތުަގއި ަނގާފައި ިމދެންނެވިހެން ގްރީން ޓެކްްސެގ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ނގެީނއެއް ނޫން. ގްރީން ެޓކްސެއެ

ހާ މުއްސަނދިވެ އެފަދަ ކުރި ރައްޔިތު މީއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ތަޢާރަފުމިކަން ކުރާ އެއްގޮެތއް ވެްސ ދައްކާނީއެ

ވަރު ދުވަުހ މުޅި ދުނިޔެއިންދޭ އެންމެ ރަނގަޅު، އެންމެ ފެންގެ ގޮުތގައި ހުޅުމާޭލގައި އިހަށްސިޔާސަތުެގ ނަތީޖާއެއް 

ކާމިޔާބުކަްނ  ގެކުިރ ސިޔާސަތެއް ނާމު ެއ ހޯދައިގަތީ. އެމް.ޑީ.ޕީން ތަޢާރަފުކަށް ލިބޭ އިރަނގަޅު ގެސްޓްހަުއސަ

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ  ފާހަގަކުރަނީ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް.އެކު މި  ވެރިކަމާއަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރު

ވާނެ. އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް. ެއ ދެއްވާަފއި ކިންގ ރސްޕީޗެއް، ތަޤުރީެރއް މާޓިން ލޫތަ ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ވަރުގަދަ 

ޓަަކިއ ހުވަފެނެއް ދެޭކކަމުެގ ޑްރީމް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޭޖގެ  އުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ކުިރައށް އޮތް މުސްތަޤުބަލަށްޤަ

ންނަށް ޑްރީމެއް އެފަދަ އޮންނަން. ންޭވ ދަރީކޮންމެ މަަޔކާއި ަބފައެއް ބޭނު ،ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ ވެްސ ޭބނުންވޭ

ބައްލަވާ! ައޅުގަނޑުމެްނގެ  މިއަދު ނިކަން ުހވަފެނެއް ދެކެން.  ބަލަށް ޓަކައި ޑްރީމެއް އޮންނަން.އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤު

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ މި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ހިއްާސއެއް ލިބޭނެ ކޮންމެވެސް ދުވަހެއް. ބޭނުމެްއ ދަރިންނަށް

 ިނކަން ބައްލަވާ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ަދރިންނާ ހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި ުޅގަނޑުމެްނގެ ދަިރންނަށް ޓަކައި؟ އެކަމަކުނުވާނެތޯ އަ

ފަ. ލާނޫން، މިލްުކކުރަްއވާފަ. ބިމެއް އޮތިްއޔާ ވިްއކައިލާފަ. ފަޅެއް އޮިތއްޔާ ިވއްކައިމި ރާއްޖޭގައި ިރސޯޓެއް އޮތީީކއެއް 

ޓް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ައއު. ވިްއކާ ހުސްކޮށްލައިފި. ސޯލްޑްައުއޓްއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑްރީމެއް ނެތް. ސޯލްޑްޑްރީމެ

ކުރުުމގެ ޑްރީމެއް ޑްރީމް ރ ކިންގ އެ ވިދާުޅވާ ފަދަންގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި ާމޓިން ލޫތަނޑުމެ ޓަކައި، އަުޅގަދަރިންނަށް

އުމުގެ ބިންތަުކގެ، ރިޯސޓުތަުކގެ، ފަޅުަތކުގެ ނެތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤަ ނުވާ ފުރުޞަތު ވެސް ނެތީ. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުމެއް

ނުވާނެތޯ. ހުވަފެްނ  މުގެ ުހވަފެން ދެކެން ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްމުއްސަނދިކަމުގެ ިހއްސާެއއް ދަރިންނަށް ޓަކައި އޮތު

ޑައިްސގެ ވެރިާޔ ! މި ސްޓީލިންގ ޕެރަދެކުމުގެ ދޮރު ވެސް ބަންދު. ސޯލްޑް އަުއޓް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނިކަން ބައްަލވާ

ތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ އް ުނކުރަްއވަމުކުރަްއާވފައިވާ ގޮތް. ިފކުރެަގސްތު އުމު ހިންަގވަންޤަ  ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަތުމަށްފަހު

ރިސޯޓުތަުކެގ  ،ރަށްތަކާއި  ،ފަޅުތަކާއި  ،ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭތޯ ދަރިންނަށް ޓަކައި މި ރާއްޖޭގެ ބިންތަކާއި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްސގެ ވެރިާޔ ަޑއިނުވޭޯތ. ްސޓީލިންގ ޕެރަ މީދު އޮންނަން ެވސް ބޭނުންފުޅެއްއުއްމުއްސަނދިކަމުގެ ިހއްސާެއއް އޮތުމުގެ 

. ސޯލްްޑ ައއުޓް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ފަމީދު ވެްސ ެއވަނީ ސޯްލޑް ައއުޓް ކޮށްލާކަމަށް ވަަޑއިގަތުމަށްފަހު ިމ ުއއްވެރި

 ބިލިއަނުގެ ވަްއކަމެއް 3ްނ ނަވަނީ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީދަން އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ަކންތައްތަކުގެ ވާހަކަ މި

ކުރަނީ ަރއްޔިތުން ުސވާލުެވރިޔާ ވެިރކަމަށް ަވޑަިއގަތުމަްށފަހުގައި ކުަރްއވައިފި. ާރއްޭޖގެ  ަޑއިްސގެސްޓީލިންގ ޕެރަ

ކުރަނީ ކޮަބއިހޭ ިމ ގެ އުތުރާއި ެދކުނުން އެ ުސވާލުކޮބައިތޯ މި ފަިއސާ. މި ފަިއސާ ކޮބައިޯތއޭ. މުޅި މާެލއިންނާއި ރާއްޖޭ 
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ޮގތެއް ވެސް ނޭނގެ. މި ބައި ެސންޓެއް ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ވި ަޑިއސްގެ ވެިރޔާ މިއަށް ހެއްދެފައިސާ. ސްޓީލިންގ ޕެރަ

ފުރިހަމަ ޒިންާމ ، ފައެއްުނވޭ. މިކަުމެގ ޒިންމާތިޖޫރީައށް ަވއްދާ، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަކަްށ ައނބުރާ ހޯދައިދީފައި

 117ޑުިއވުނީ ފެނަކައިން ފަހުން އަނެއްކާ އަ އެންމެ ޖެހިވަަޑިއގަންނަވާނެ.ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިްސގެ ވެިރޔާ ނަންގަވަން

ކުރަީނ ކޮބައިހޭ މި ފައިސާ. ބައި . ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އެ ުސވާލުމިލިއަނުގެ ަވއްކަމެއް ކުރެްއިވކަން. ބޮޑު ޚިޔާނެއް

، ޙުކުމަތްތެރި . ސްޓީލިްނގ ޕެރަޑައިްސގެ ވެރިޔާގެ މޮޅުނެތް، ތިޖޫރީއަށް ވައްދާަފއެއްދީފައި އް ވެސް އަބުރާ ހޯދައިސެންޓެ

 ެވސް ދެންނެވި ފަދައިން މިފްކޯ ްއލަވާ. ހަމައެާއއެުކގައި ކުރިން ހިންގަވާ ގޮތް ނިކަން ބަުއމު ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ޤަ މޮޅު

ަޑއިްސގެ ވެރިާޔގެ ެވރިކަމުގައި ދައުލަތް ހިންަގވާ އެ ޮއތީ ބަނގުރޫޓުކޮށްުލވާފަ. ސްޓީިލންގ ޕެރަ މިލިއަނުން 300 އެ އޮތީ 

ޓަކާ ތެއް ނޭނގޭ. ދިރުވަމުންދަނީ ފެންތަށްނުހަދާ ގޮރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއަށް ހަދާގެ ގޮތް ބައްލަވާ. އަޅުގަނޑުމެން

 ނުލާ ދިރުވަމުން. އިރުއަރާ ޮއއްސޭ ކޮންމެ ދުވަަހކީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ަވގު ެޗކު، ވަުގ ވިޔަފާރި، ަވއްކަން، ަވގު.

އިރުއަރާ ޮއއްޭސ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މިކަހަލަ  . ދިވެހިރާއްޖޭަގއިައޑުިއިވގެންދާ ދިެވހިރާއްޖޭގައި މިއެއް ނޫންތޯ ބަސްތަކަކީ 

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ަވގު ިވޔަފާރި މީގެ ކުރީަގއި ކުިރ  800ދަނީ.  ޙަޤީޤަތްތަކެއް ހާމަވެގެންދާ ުދވަހަކަށް ެވގެން މި

ރު ވައްޓާލުމަށްފަހުގައި ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާ ކުރީ.މަަސއްކަތްސަރުކާރުން  ގެމައްސަލަެއއް ބެލުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ

މިލިޔަން ދެްއކުމަށްފަހުގަިއ ެއ މައްސަލަ އަނބުރާ  117ވެސް ކުރެްއވި ކަމަކީ، އެ ތަުޙޤީޤު ހިންގުން ހުއްުޓވައިެލއްީވ. 

ޔަތުްނ ގެނައީ. ސްޓީލިންގ ޕެަރޑަިއސްގެ ވެރިާޔގެ ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަތުމަށްފަހުަގއި، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ މާލިއް

 ޖީ.އެމް.އާރު؛ތައްަތއް. ދައްކަިއގެން، އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު މައްސަަލއެއް އަނބުރާ ގެންނެވުމަށް ޓަކައި ކުރެްއވި ކަން

އޭ.ސީ.ސީން ތަޙުޤީޤުކޮށްަފއި ވެސް ބުނަނީ އެީއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ަފއިދާވެިނވި ކޮންޓްެރކްޓެކޭ ިމ 

 250ވަނީ ޖީ.އެމް.އާރަށް  ގައި ެވްސ ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ. މިއަދު އެތާއީދުކުރާ އޭ.ސީ.ސީ ރިޕޯޓުރު ސަރުކާރަށް މިހާ

ގެ މޮުޅ ކަމަށް ިޔތުންގެ ޖީބުން ދަްއކަންޖެހިފަ. ޮވއިޑް އެބް އިނީޝިޯއެއއްެގ އެ މަފްހޫމުމިލިޔަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައް 

ސްީޓލިންގ ޕެރަޑައިްސގެ ވެރިޔާ މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ިމ  .ރުމިންވަ ވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތން ގަންބައިލާޓަކައި ދި 

ނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ވެރިޔާ ނަންަގވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުަރނީ. ކޮމަންވެލްތުން ވަކިެވެގންދަ

ން. ވަްއކަންކުރަީނ ސް އޮީތކީެއއް ނޫަވއްކަުމގެ ކަންތަްއތައް ބެލޭނެ ގޮތެއް ވެ .ޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްަލއިގެންދަނީޑިމޮކްރެ

 .. މުޅި ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ދަވާލަނީިބޑަކާނުލާ ވިްއކަނީމެ ދުވަހަކު. ފަޅުތައް ިވއްކަނީ. އޮްއސޭ ކޮން އިރުއަަރއި

ެގ ދަނީ. މި ބާވަތު ސްޓީލިންގ ޕެރަޑައިްސގެ ވެިރޔާގެ ޖީބަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ދާ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

 .... މިއީ ޣައްދާރުން މި ބާވަތުގެތާރު ވެރިކަންމުޚްޚުދުވެރިކަމަކީ ސީދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



73 

 

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 އަށް.މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު

 

 މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު އިރާގެދާ ތިމަރަފުށި

ޕްރޮޖެކްެޓްއ  8އަށް ައޅުގަނުޑެގ ދާއިރާ ވަނަ އަހަރަށް 2015ތްތެރި ރައީްސ، ްއޒަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި

މަންޫޑެގ ވޭރާތަކާއި، ުބރި އިމާ 2ކްާލސްރޫމްގެ  6 ަގއިވޭމަންޑޫ ސަރުކާރުން ބަޖެޓުކޮްށފައިވޭ. އޭގެތޭޭރގައި ތ. ފައިރާވާ

ފަދަ މި އިފެން ޕްލާންޓަކާ ިއ،ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަްލގެ އިތުރު އެކްސްޓަންޝަަނކާމާޔަތްކުރުމާއި، ނަުރދަމާއާއި، ގޮނޑު ހި

އްެވސް މަސައްކަެތްއ އިން އެ އަާދ ހަމައަށް ދިޔައިރު އަދި މިކޮށްފައިވޭ. ނަމަވެސް، މި މަސައްކަތްތަެކއް ރާަވއި ބިޑު 

އެީރ ަރއީސް ޔާމީންގެ ފަހަށްޕުޅަށް  އަުޅގަނޑު ،ދަންނަވާަލން ބޭނުން. އަުޅގަނޑު ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ުނވޭކުރެވިފައި

 ،ެއއަށް އިތުބާރުކޮށްފައި  ،ާވތީވެ ބޭފުޅަކަށްޖައްސަވައިގެން ހުންނެވި  އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއް ކަމަށް ބެޖު  އެ މަނިކުފާނަކީ

އަުޅގަނުޑ ރައީްސ  .އަށް އިތުބާރުކޮށް ަގބޫލުކުރެިވގެން އަުޅގަނޑަށް ާއދެވުނީކުފާނު ދައްަކވަމުން ައއި ވާަހކައެ މަނި

ރާއްޭޖގެ ެއއްެވސް މެންބަރަކު ވެރިޔަާކ މެދުގަިއ  ޕުޅަށް އެރީ ވަަރށް ބޮޑު ެއގްރިމަންޓެއް ކުރެިވގެން. މިޔާމީން ފަހަތް

ގުރައިދޫ  ގްރިމަންޓް ގެްނގޮސް ދިން ހެއްކަކީ ތ.އެގްރިމަންޓެއް ކޮށްފަެއއް ުނވޭ އަުޅގަނޑު ިފޔަަވއި. އަުޅގަނޑު ކުރި އެ 

އަށް ެއއްެވސް އިއިރު އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު. ނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށް އަ

ކުރުމަށް ން ރަނގަޅު ާދއިރާތަކަށް ދިރިއުޅުކަމެއް ކުެރވިފަެއއް ނުވޭ. ެއްއވެސް ކަެމއް ކުެރވިފަެއއް ނުވޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ 

އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން  ،ގޮތުން ފުއްދުންތެރި ބަޔަކަށްވެ  ދިރުއުޅުުމގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅކޮށް އިްޤތިޞާދީއެ މީހުންގެ  ،ޓަކައި 

ަރއީސް ޔާމީން އެދުނު ހުރިހާ ކަމެްއ  ކުރުމަށް ަޓކައި އަުޅގަނޑުމެންބިނާ އުލެއް ރަނަގޅު މާޙަ، ފުދިގެންވާ ަބޔަކަްށވެ

ފާސްކޮށްދިނިން. . ތައް ެދއްވާަފިއަވނީ. އޭގެތެޭރަގއި ބިންހިބަކުރުމުގެ ގާނޫނު އަުޅގަނޑުމެން ތާއީދުކުރިންވޯޓު ،ކޮށްދީ

ރާއްޖޭގެ ފަޅުަތއް، ގިރިަތއް ިބޑަކާ ނުލާ ވިްއކޭނޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކޮށްިދނިން. އެސް.އީ.ެޒޑްކިޔާ ބިލެްއ 

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން ގާނޫނު ފާސްކުރަން އަޅުގަ ލްކުކުރެވޭ ގޮތަށްގެ ބިންތައް މިއަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްދިނިން. ރާއްޖޭ

ރުގެ ދިަހއެއް ނޫިނއްާޔ ފަނަރަ ބިލިޔަން ޑޮލަ ،ން އައީދިން ވިސްނުމަކީ، ސަުރކާުރން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބުނެދެމު

ދި މިހާތަނަށް ައއި ެއްއވެސް ެއްއޗެއް ނެތް. ަރބިއްޔާއިން. އައިންވެސްޓްމަންެޓއް ރާއްެޖއަްށ ވަންނާނެ ކަމަށް ސަޢޫދީ ޢަ

ވާހަކަ ފިަޔވަިއ ެއއްެވސް ެއްއޗެއް އަެޑއް ީނވޭ. ދެން ވިދާުޅވީ ރާއްޭޖގެ ފަޅުތަާކއި، ބިންަތއް، ރަށްތަާކއި، ފަޅުތަކާިއ، 

ާޤއިމުކުރާނަމޭ. މަނިކުފާނަށް ދެއްވާށޭ. ރަނގަޅު އިޤްތިޞާދެއް ނުާލ ވިްއކުމުގެ ހުއްދަ ތިމަން ހާހަލާ، ގިރިތައް ބިަޑކާ

ަޗއިނާަގއި  ؛. ދެން ވިދާުޅވީ ެއސް.އީ.ޒެޑް ން. އެ ގާނޫނު ވެްސ ފާސްކޮށްދިނިންނިއަޅުގަނޑުމެން ެއއަށް ވެްސ ވޯޓުދި

ނިން. އަދި މިއަދާ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ކަށަވަުރކޮށްދިނީ. އަޅުގަނޑު އެެވސް ފާސްކޮށްދި އުފައްދާފަިއވާ ކަހަލަ އިޤްތިާޞދެއް

އެކަމަކު ވިާދޅުވަމުން ައއީ އިްނވެސްޓަރުްނ  އެންމެ އިންެވސްޓެއް ވެސް ައއިސްަފއެއް ުނވޭ ރާއްެޖއަކަށް.ން ހަމައަށް އެއި
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މި އެނގުނީ ާރއްޖޭގެ ށް އަުޅގަނޑުމެންނަ ބެލިއިރު  ހާ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން ލާނެ ކަމަށް. މި ހުރިއޮއްަސއި

 ވޭމަންޫޑާއއި ތ. ާޚއްޞަކޮށް ތ. ،އަތޮޅު ރަްއޔިތުން ތ.. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެއްއެވސް އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް ނެތްަކން

އިހުސާސްކުރަމުންދާ  އެ މީހުން، ހިތްދަތިކަމާއި  ،ދާ އަިނާޔވެރިކަމާއި  ތިމަރަފުށީގެ ރައްޔިތުން ިމއަދު އިހުސާސްކުރަމުން އެ 

ކި ހުވަފެންތަކުގައި ދެއް މި ސަރުާކރުންދަތިތައް އެ މީހުންނަށް މި ކުރިމަތިވެގެން މި އައީ ޙަީޤޤަތުގައި މިއަދުގެ 

ފަށް އެދެން. ރައީސް އިން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް މާރަްއޔިތުން ކިބަ ގެއަުޅގަނޑު ޖެހުމުގެ ސަބަުބން.  މެންއަޅުގަނޑު

ފަށް އެދެން. ބޮޑަށް ރަްއޔިތުްނގެ ކިބައިން މާޖެހިގެން މިފަދަ ޕާޓީއަކަށް ވަދެވުނީތީ. އަުޅގަނޑު ވަރަށް  އިޔާމީންގެ ދަޅަިއގަ

އެކު މި  ހެޮޔ ހިތެއްަގިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،ހެޔޮއެދޭ ށްއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކޮށްގެން ައީއ ރައީސް ޔާމީނަކީ މި ޤައުމަ 

އެ މަނިކުފާނުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތް  ،ނަމަވެސްތްކޮށްެދއްވާނެ ބޭފުޅެއް ަކމަށް. ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަ

ށި ހުރިހާ ވެްސ އެ މަނިކުފާުނ ކުރަން ފެ ؛ދިމާކުރުން ދިަޔއީ ިސޔާސީ މީހުްނނާނގިގެންއެ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިންވަރު

ވަނަ އަހަރު ނޫން އެއްެޗއް އެ މަނިކުފާނުގެ  2018މި ހުރިހާ އިޤްތިޞާދީ ބިލުތަކެއް އަުޅގަނޑު ފާސްކޮްށދިނީމަ  ކަމަކީ

މީހުން  އެ ޔާސީ އެންމެން ބޮލުގައި ތަޅައި،ވެ ސިެއއް ހިފައިގެން ތެދުއި ނެތް. ނަތީޖާއަކަށް ވީ ބޮޑު މުޅޯސިކުނޑިފުުޅގަ

މިއީ  .އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް ަވއްޓާލުން ށް ރާއްޖެ ބޮޑުސިންގާ އަނދަަވޅަކަށް ަވްއޓާލައި،ގެންގޮސް ހަްއޔަރުކޮ

 ،ޅުންެއ މަނިކުފާނުގެ ގާތް ބޭފު ،ދެން ކުރެްއވި ކަމަކީ. ެއ މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުރި ގޮތެްއ ނޫން

ްނކުރާނެ ތަޅުދަނޑިެއއް ެދއްީވ. ުކންފުނިތަކަށް ލައްވާފައި ަވއްކަ ،ބޭފުޅުން ސަރުކާުރގެ މަޤާމުތަކަށް ލަްއވާފައި  ގަބޫލުކުެރވޭ

ދެޭވ ދަރަނި  ޖެޓަކީ ކަނޑައެިޅގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށްިމ ބަ ،އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ބަޖެޓަކީ  .ރަީއސްއިްއޒަތްތެރި 

ވުރެ  ބައިކުޅަ އެއްަބޔަށް ދެ ،ބިލިއަން 13މިލިއަން.  27އް. މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ދިނިން ނަގަންދެވޭ ހުއްދައެ 

ރު، މި އަަހރުގެ މި ކުއާޓަރގަިއ، އެންެމ ބިލިއަން. މިދިޔަ އަހަ 26ދެނީ  މި ޮއތީ. އަނެއްކާ ވެފައި އެބޮޑަށް ދަރަނިވެރި

 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަންނާނެ 2މިލިއަން ރުފިޔާ. ެއއީ  215އި އޮތީ ފަހު އޮކްޓޯބަރުަގއި ދައުލަތުެގ ރެވެނިއުއަށް ލިބިފަ

ވީ. ގެ ކާބޯތަކެތި ައގު ބޮޑުކުެރއް ރައްޔިތުން  ،ކޮްށގެން ތިބި ައދަދެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ދެން ކުރެްއވި ކަމަކީ ންދާޒާކަމަށް އަ

ިކޔާ އެްއޗެއް އަރަމުންދާނެވަރު  މި ޝަނޭޤައުމުގެ އިންފްލޭ ލިބެމުން މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް ކަނޑާލީ. އެހެްނވީމާ، މި

މިއަދުގެ ކުޑަުކއްޖާއަށް ެވސް އެނގޭނެ. އެހެންވީމާ، ރަީއސް ޔާމީނަކީ އޭނަގެ އިހްލާޞްތެރިކަެމްއ  މެްނގެދެން އަޅުގަނޑު

މަނިކުފާނުގެ  ދަނީ އެ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން މިއަދު ދެކެމުންދާ އަނިޔާވެރިަކމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި 

މަޤާމުތައް ދެއްވަިއ، ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް  މަނިކުފާނަށް ތަން. އެ އޮޔާދާމި ޤައުމު އިޚްލާޞްތރިކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން 

ނުިވ ބޭފުޅަކަށް ދެން ކިހިނެއްތޯ ތިމާގެ އަިމއްލަ ބަފަޔަށް އިޚްލާޞްތެރި، ބޭބެބޮޑުބަކަށް ވެރިކަން ަލއިދެްއވި ތަ ދެއްަވއި،

ނުެވވޭނެ. ށް ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިެއއް ނުެވވުުނ ބޭފުޅަކައިޚްލާޞްތެރިއިޚްލާޞްތެިރެވވޭނީ؟  ނަށްރައްޔިތުން

ސާރިދޯޅިއެއް ކަމަށް. މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަހުުރަވ  ބުނީ މުސްކުޅި ކުއްާތއެއް ކަމަށް.ދިމާލަށް  ލަ ބަފަޔާއަމިއް

އަރިހުަގއި ތިބޭނީ. އެހެންީވމާ، މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑަށް  ގެނެއްތޯ މަނިކުފާނު ގޮތޭ މަނިކުފާނު. އަޅުގަނޑުމެން ކިހި ހުރި
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ނިޑ ކުރައްވާ ކަމަކީ ވެރިކަުމގެ ގޮ އުމަކަށް ކޮށްދެވޭނެ ެއއްެވސް ނޯންނާނެކަން. ދެން މިޤަ  މަނިކުފާނަށް މި އެނގޭ އެ

. ށް ވިްއކައިލާފައޮތީ އިންޑިާއއަ ނޑު އެކަ އި ތުރާކުާނ ދޭތެރޭ އޮތްކަށަވަރުކުރަން ކުަރްއވާ މަސައްކަތްތަްއ. މަލިކާ

ގައި އެއްެވްސ މަސައްކަތްތެއް ނުކުެރވޭނެ. އިންޑިާއގެ ހުއްދަެއއް ނެތި  .ށ، . ހދ ހއ. ، ޕްރޮޖެކްޓޭއައިެހވަން 

ިޅގެން ދަަޅއެއް. މީހުންނަށް ދައްަކނީ ކަނޑައެ . ގެށ ،. ހދ،. އެްއވެސް މަަސއަކަެތއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ހއ

ނިންމައިިފއޭ.  ތި ވިްއކާލައިމީުދގައި ނުހުންނާށޭ. އުއް ފުށީ މެންބަރަށް ގޮވާލަްނ ތިހޯރަ ،ނޑު ހޯރަފުށީ މީހުންނަށް އަޅުގަ

. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް އެ ހުވަފެން ތިއްބެވީ ތިއަކުން ވާނެ އެްއވެސް ކަެމއް ނެތޭ. ތިއީ ހަމަ ކޮސް ހީފުޅެއްަގއޭ ތި

ޑި ކަަށވަރުކޮށްަފިއ ނއަހަރުގެ ގޮ 5ކަމަކީ މި  ރައީސް ާޔމީން ކުރާކަމަކީ،  ވެސް ރާހާނުދައްކާށޭ. މިރާއްޖޭަގއި މިކު

، ކުރުމަށްޓަަކއިކަށަވަރުފަށަންވާނީ. ޮގނޑި ކަތްކުރަން މަސައްކުރަން ދެން ނޑި ކަށަވަރުވަނަ އަހަރުގެ ގޮ  2018ދެން 

 ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި  އެ  ދެްއވާދެްއވަ، ކޮށްލާކަމެއް ކޮށްލަ އިރަށް ބުނާއެއްލާ  ދޭތެރެއިން އިންޑިާއއިން ދޭތެރެ

 ނުކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮއެިދގެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ހާލެްއަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު މަނިކުފާނަކީ އެްއވެސް

ން ތަފާތުވެއްޖެ ބޭފުޅާއާ އިދިކޮޅަށް ިސާޔސީ ވިސްނު ކަުމގައި ގަބޫލުނުކުރަން. މިބޭފުޅެއް އެކު މަސަްއކަތްކޮށްެދވޭނެ 

 އެީމހާ ގެންގޮސް ޖަލަށްލައި،  ގާނޫުނގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން އެ އިޝަރީޢަތާ  ،މީހެއްގެ ޙުކުމަކީ ޝަރީޢަތް ެމދުވެރިކޮށް

 މީހާގެ ނަފްސަށް އަރަިއގަތުން. ދާދި އެ ،ުމދަލަށް އަރަިއގަނެމީހަކު  އެ ުދަވސް ދުއްވާަލއި، މީހާގެ މީހާ ގެންގޮސް އެ

ގެން އެހެްނ މި މަނިކުފާނު  ފެކްޝަނުން ވަކިވެ  .ރެޑްވޭވް ސަލީމް. އަދި އަެޑއް އަހާލީ ،ދިޔަ މިސާލެއްފަހުން ފެނިގެން

ދުއްވާލަން ނިންމީ. ދުވަސް  މަންޓެްއގެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންެވސްޓް 50އަެޑއް އަހާލީ. އޭނަގެ  ފެކްޝަނަކަށް އަިއއްިސއޭ.

ރާއްޭޖގެ  މި ،ކޫ ޖަހަން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން އުޅޭ ވާަހކަައކީކަ ހަތަރު ފައިބޫރުވީ އާއެކޭ ިކޔާސަލީމަށް މަޖު

ނެ ދެއްވާަކމެއް ހެޔޮހިތުން ކޮށް ެވސް ހީފުޅުނުކުރައްވާށޭ ަރއީސް ޔާމީަނކީ ރައްޔިތުންނަށް ެއއްެވސްޔިތުން ެއއްގޮަތކަށްރައް

ނެތް. އެހެންވީާމ، ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔވެރިކަްނ  ވެސް ހިެތއްއެ މަނިކުފާނުގެ  ބޭފުޅެއް ނޫން. ނުވެސް ކޮށްދެވޭނެ. އެ

ގުުނ ނފަހުން އަޅުގަނޑަށް އެ ހަމަެއކަނި ދާދި ތ. އަތޮޅު؛ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން.  ނޫން އެއްެޗއް ދެވޭނެ

 އީްސ މައުމޫންމީން އަރިހުަގއި ރަހިލަ ަރއީސް ޔާގެ ބޮޑުމިލިއަން ރުިފޔާ  59ތިމަރަފުށީގަިއ ފެންބޮޑުެވގެން  ،އެްއޗަކީ 

ފަހުން  ެވސް ާއއެކޭ ވިދާޅުވެަފއި އެންމެ ހިލަކޮޅު ޖަހަންޮބޑު އެ  ހޯއްދަވައިެދއްވި  ކޮށްގަެނގެން ަރއްިޔތުންނަށްއި އާދޭސް ރޮ

 ،ކޮށްޮސއިެއގްރީމެންޓެްއގައި  ،އިމުކޮށްތިމަރަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމެއް ޤާ ވެސް ނުޮކށްދެވުނު.  ވީގޮަތކީ އެކަން

ހާލުަގއި.  ވެސް އޮތީ އެ ވެސް ޖައްސާަފއެއް ުނވޭ. ވޭަމންޑޫ ކޮށް ަހދާފައި އަދި މިހާތަނަށް އުދަލިއި ޮސއި.ޫޔެއއްގަ އޯ.އެމް

ދައްކަނީ. މިހާތަނަށް ނެތް އެއްވެސް ކަމެްއ  ކިޔަނީ ކުިރައށް އޮންނަ ފިލްމުގެ ވާހަކަ. ިއޝްތިހާރު މި ހައްތަހާވެސް މި

ވާހަކަ. ކޮންތަނަކުތޯ ޕްރޮޖެކްޓުަތްއ  ތައް ހިްނގާމުޅި ރާއްޭޖގަިއ ޕްރޮޖެކްޓު ދެންމެ ބޭފުޅަުކ ވިދާުޅވެއްޖެ ތް. ވެފަެއއް ނެ

އެ ާކކުތޯ  އް މިއީ. ކޮންތަަނކުތޯ ޕްރޮޖެްކޓުތައް ހިންގަނީ؟ރާއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭ މީހެ ވެސް ިމއީ މި އަުޅގަނޑު ހިންގަނީ؟

ތަުކގަިއ ގަންނާނެ ފައިސާ ުހރެއްޖެއްޔާ އެމް.އޯ.ޔޫ ގަލަން ތޯ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން. ކަރުދާާހއިޕްރޮޖެކްޓް ދެކުނީ؟ ކޮބައި
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ކުރުން ނޫން ެވސް ކަމެއް ނުކުރޭ. އެމް.އޯ.ޫޔތަކުަގއި ސޮއި ނޫން ެއއް  ކުރުންސޮއިކުެރވިދާނެ. އެމް.ޯއ.ޔޫތަުކގައި ޮސއި

ިއްއޒަތްތެރި އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ  .ބައްަލވާށޭއް ނުކުރޭ. ެއހެންވީމާ، ވިދާުޅވެއެްއވެސް ކަމެ 

ސަރަހައްދަށް ވެސް  ތި  ހެވަންެއއް ނުހެދޭނޭ. އިންޑިާއގެ ހުއްދައެއް ނެތި އީ ހުވަފެނެކޭ. ނުކުރެވޭނޭ. ައއިމެންބަރަށް ތި

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ިމދަންނަވަނީ މި މަނިކުފާނަކީ އޮތީ ވިއްކަިއލާފަ . މަލިކު ކަނޑު އެއޮތީ ވިއްކައިލާަފއޭ ނޭރޭނޭ. އެ

އެުކ ރައްޔިތުންނަށް ވެރިކަންކޮށްެދއްވަން ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން.  މަނިކުފާނަކީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މި ،ލެްއގައި އެްއވެސް ހާ

އިލާއަްށ ޢާ މަިނކުފާނުގެ އަމިއްލަ  މަނިކުފާނު އަމިްއލަ ޖީބަށް ބޮޑުކުރަން. އެ ުކރައްވަނީ އެކަތްޕުޅުމި މަނިކުފާނު މަސައް

ކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫެލއް  ސް ހާލެްއަގއި ރަްއޔިުތންނަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުެޅއްކުަރއްާވ ބޭފުޅެއް. އެްއވެއްކަތްމަސަ

ެވްސ ށްދީފިއްޔާ ރާއްެޖއަށް އަނެްއކާތަކުރާރުކޮށް މިދަންނަވަނީ މި ބަޖެޓް ފާސްކޮ ،ނުކުރަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މިދަންނަވަނީ

ދޭތެރޭ ބިލިޔަނާ  15ނޫނިއްޔާ  13ަޑކަށް ގާްތގަނ ،ބިިލއަން  15ދާނެ. މިދިޔަ އަހަރު ރަށް ދަރަނިެވގެންއިތު

. އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވަނީބިލިއަަނށް  28 ނޫނީ 25 އެ އަރަނީ ބިލިއަނާ އެްއކޮށް 13އިތުރަށް މި ދަރަވިވެިރވެފައި އޮތީ. 

ިމ  ންމެއަުޅގަނޑު ށަވަރު.ވާނެކަން ކަވެރި ބިލިއަން ރުިފޔާާއ ހަމައަށް ދަރަނި 100 ރާއްޖެ އަހަރު ނިމޭއިރުަގއި މި 5މި 

ގެ ތާރީޚުަގއި ރާއްޖޭ ބިިލއަން ުރފިޔާ. މި 75ދެނީ މި ބަޖެޓާ އެްއކޮށް  ފިއްޔާ. ަބއްަލވާ ައޅުގަނޑުމެން މިސްކޮށްދީބަޖެޓް ފާ

ބިލިއަން ޔޫ.އެސް  75އެްއވެސް ވެރިައކަްށ ނުދޭވަރެއް އަުޅގަނޑުމެން މި ފާސްކޮށްދިނީ. މި ބަޖެޓާ އެއްކޮށް  ވެރިކަމަށް

ށް ދޭ ބަޖެޓާ އެއްކޮށް. އަ 2017 މި ދެނީއަޅުގަނޑުމެން  ގެ ބަޖެޓެއް ބިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު  5ދެވެނީ.  ޑޮލަރު މި

ާއމްދަނީ އިތުރުކުރާނެ ެއްއވެްސ މަގެްއ ނެތް ހުުޅވިފައެްއ. ަރއީސް ނަޝީުދގެ ސަުރކާރުން  މެއްތޯ ވެފަިއ ހުރީ؟ކޮންކަ

 ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ދެމެހެއްޓެނީ ސަރުކާރު މިދު މިއަ، ޓެކްސް ނަގަން ފެށީމާ ެޓކްސްނަގަން ނިންމާފައި، ޓެކްސް ނެގީތީ

ވީމާ، ވެސް ނޯްނނާނެ ދެމިއެއް. އެހެންނަމަ މިއަދު ސަރުކާރެއް  އެ ޓެކްސް ނުނެންގެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވިެހން.

ތް ދައްކާފައެއް. ފައިސާ ވެސް ނެ ެވސް ނެތް. އެންމެ ގޮތެއް ހަމަ އެންމެ މަގެއް ދައުލަތުގެ ރެވެނިއު އިތުރުކުެރވޭނެ

 އިތުރުވާނެ އެްއވެސް ގޮތެއް ނެތް. އެްއވެސް އިްނވެސްޓަެރއް ައއީކީ ނޫން. ެއްއވެސް ިއންވެސްޓަރެއް ނާދޭ. ވިދާުޅވި 

ން އަންނާނެ ވާހަކަ. ެއސް.އީ.ެޒޑުން މިތައް ބިލިއަުނން އަންނާނެ ވާހަކަ. މިއިްނ ިބލިއަ 15ޢަރަބިއްޔާއިން  ދީސަޢޫ

މަނިކުފާނު މިދެންނެވިހެން  މަނިކުފާުނ މި ގާނޫނުތައް ފާސްކޮށްފައި އެ އެ އަންނާނީ؟ނާދޭ. ކިހިެނއްތޯ  އެްއވެސް މީހަކު

 ޖަލަށް  .ކަމަށް ކޮންމެ މީހަކީ ހައްޔަރުކުަރންޖެހޭ މީހެއް ސިޔާސަތާ ދެޮކޅު މަނިކުފާނުގެ ކުރީ އެ މަނިކުފާނު ގަސްތު އެ

އް ހުރެގެން ނީ. އިޚްލާޞްތެރިކަމެކިހިނެއްތޯ ޤައުމެއް ހިންގޭ . އެހެންވީމާ،ކަމަށް ޖެހޭނައްތާލަން ކަމަށް. ލާންޖެހޭ މީހެއް

މެްނ ލަ ިވޔަާފރިއޭ ފެއްެޓވީ. އަުޅގަނޑުއްމަނިކުފާނުގެ އަމި މަނިކުފާނު ނެތޭ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް. އެ  ނީ. އެޤައުމު ހިންގޭ

ން ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފީމޭ. މިލިއަ 1ަކއުންޓަށް މަނިކުފާނުގެ އެންތޯ ވިދާޅުވީ، ތިމަންނޫހުރިހާ މެންބަރުން ކުރިމަތީގައި 

 އުމެްއެގ ވެރިައކަށް ނުދެވޭނެ އޭނާގެ ! މިއީ ވެިރއެކޭ. ޤަ މިލިައން ޑޮލަރު ދެއްިވއޭ. ަބއްލަވާ  5ދީ ޕްރިންސް ސަޢޫ

 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނަސް އެއީ އޭަނގެ އެްއޗެއް  100 ،ޫނން މިލިއަނެއް 10، ނޫން މިލިައނެއް 5ވެރިކަމުަގއި ހުއްޓާ 
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މާ ދެން އެ ވެރިެއްއ ރަޖައަށް ދިޔައިދަ ނޫނޭ. އެއީ ދައުލަތުގެ ަޚޒާނާައށް ވަންނަންޖެހޭ އެއްޗެކޭ. އެހެންވީމާ، ވެިރއެއް މި

 ،ތިޔަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި ޮގވާލަނީމީދުކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު އުއް ކަމަށް  ވާނެ ކައިރިން ކަމެއް

ނާށޭ. އަުޅގަނޑުމެންނާ ެއްއކޮޅަށް އައިްސ މިވެރިކަްނ އަުޅގަނޑުމެން ހިނގާށޭ ަރއީްސ އަޅުގަނޑުމެންނާ ެއއްކޮޅަްށ ައން

އެއްކޮްށ  މެންނާއަުޅގަނޑު މެން ެއއްކޮޅަށް އަަރިއ،ހިނގާށޭ. އަޅުގަނޑު ފަށަމާ ޒިންމާދާރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ޔާމީން

ރަޝީދަކަށް  ނުަދއްަކއްޗޭ. އެންެމންނަކީ ރިޔާޟްވާހަކަ ނުކުެރވޭ.ވެސް  ކަމެއްެއއް މަސައްކަތް ފަށައިިއގެން ނޫނިއްޔާ 

ވާހަކަެދއްކީ. ކޮން  ފައިލައްކަ ލީޓަރު ވަގަށް ނަގާ 1ުކރެ  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން .ޖެހޭނެނުވާނެ. ލަދުގަންނަންވެސް 

ރި ންނޭ ލާދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ިދވެހިވަނީ ުދވާލަކަށް.  ަލއްކަ ލީޓަރު ެތޔޮ ަވގަށް ަނާގފައި 1ަދއްކަނީ.  ވާހަކަެއއް ތި

 .. ރިޔާޟެއް ނޫނޭ. ހީވަނީތަ ތިމާ.هللا ދުމިއީ ޢަބްދައްކަނީ. ކޮބާ ހަޔާތް ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ގަވާިއދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަށް މަޖިލީހު .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ސަލައެްއަގއި މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ނިާޒމީ މައް ދަންނަވަން

 ށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލައަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މި ފުރުޞަތު

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާ

އަޚް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޞްޠަފާގެ ވާހަކަފުޅުގަިއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އަޅުަގނޑުގެ 

އައިެހވަން ނުހެދޭނެ ކަމަށް އެ ބުނާބުނުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނެ ވާހަކަެއއް ނޫން. މި ސަރުކާރުން، ިދވެިހ 

ން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް އެއްގޮަތކަށްވެސް ފޭލިެވގެންދާ ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދައުލަތު

ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ބްރިޖު ވެސް ހެދިގެންދާ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ފެންނަނީ ދެންހުރި ބޮޑެތި 

 ވީމާ، އަުޅގަނުޑ އެްއގޮތަކަްށވެސް...މަޝްރޫޢުތައް ވެސް ފެށިގެންާދ ތަން. އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ؛ އިށީނދެަވޑަިއގަްނނަވާ! އިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! 

ޑަިއގަންނަވާ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިށީނދެވަ
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އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ނިޒާީމ މައްސަލައެްއގައި އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ްއކެުވން:ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިތާ ާވހަކަދައްކާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ަބސްމަގު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ާސފުވޭ. މި ދިވެހި ދައުލަތް ިމ 

 ދަނީ ސިންގާއަކު ބަކަރި ބޮެލްއ ކާލާހެން...
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަޑަިއގަންނަވާ! އިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ! އިްއޒަތްތެރި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ޫނން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއށީނދެ

މެންބަރު، އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮމާންކަމާ އެކީ ކުރިއަްށގެންދެވޭތޯ ިރާޔސަތުން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. 

ޔާ އެ ެމންބަރަކާ މެދުގައި ަގާވއިދުން އިްއޒަތްތެރި ެއްއވެސް މެންބަަރކު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައް ކުރަްއވައިިފއް

ކަންތައްތައް ކުރަން އޮތް ގޮަތށް އަޅުގަނޑު ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެއީ އެންމެ ފަހު ގޮތަކީ ނަން ިއއްވުން ކަމަށް 

ބަރުން ވާނަމަ އެކަން ވެސް ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އޮމާންކޮށް ގެންދަަވން އިްއޒަތްތެރި މެން

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ މަސައްކަތްކުރަްނވާނެ. އަުޅގަނޑުެމނަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން 

އަމާުޒވެގެން އަންނަ ރަްއޔިތުްނގެ މަންދޫބުން ކަމަށް ވާއިރުަގއި މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާތަކުގައި ަޢމަލުކުރެވެންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ 

ށް. އެނޫން އެްއވެސް ގޮތަކަްށ މަޖިލިސް ކުރިއަްށގެންދާކަށް އަުޅގަނުޑ މި ގޮނީޑަގއި އިނެދގެން ގަާވއިދާ އެްއގޮތަ

ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ ކޮމަންޫޑ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ނާޝިދަށް.

 

 ކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓގެ ގޮތުަގއި ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅާފަިއާވ  2017ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ަދއުލަތުެގ 

ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ ބަހުްސަގއި ބަިއެވރިވެ، އަުޅގަނުޑގެ ނަޒަުރގަިއ ބަޖެޓު މިސްރާބު ހުރި ގޮތާ 

ނޑަށް ފާހަަގޮކށްލެވޭ ބަެއއް މުހިއްމު ކަްނތައްތަކާިއ ނުކުތާތަްއ ފާހަގަޮކށްލުމުގައި މި ފުރުޞަތުެގ މެދުގައި އަުޅގަ

އަހަރަށް ބަލާއިރު ވެސް ާރއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެިލ ވަީނ  3ބޭނުންކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވޭތުވެިދޔަ 
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ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓ  2016ރެ ދަށަށް ޮގއްސަ. ިމގޮތުން، އަންދާޒާކުެރވިފަިއވާ މިންވަރަްށ ވުރެ، ައސްލު މިންވަރަށް ވު 

އަްށ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރެވިފަ. ނަަމވެސް، މިހާުރ  6.5ހުށަހެޅުނުއިރުގަިއ ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާދީ ދުވެލި %

އަދި މިއަންނަ  ަގއި.3.5ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޙަޤީޤީ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހުންނާނީ % 2016ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި 

ަގއި ކަމަށް. ފުންކޮށް ިވސްނާލަންޖެހޭ  3.9އަހަރު އިޤްތިޞާދީ ުދވެލި ހުްނނާނެ ކަމަށް މިހާރު އަންދާާޒުކރެވިފައި ވަނީ %

ކަންކަމަކީ، ދުނިޭޔގެ ބާޒާުރަގއި ތެލާއި ކާބޯަތކެތީގެ އަގުަތއް ތިރިވަމުންދާއިުރގައި ާރްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދުން މި ހެޔޮ 

ތީޖާ ފެންނަމުންނުދާކަން. ދެރަ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަރަންޓާިއ ފެނުގެ ބިލު ދަނީ މަްއޗަށް. ބަދަލުގެ ފޮނި ނަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން އަތުން ނެގޭ ެޓކްސްތައް ދަީނ އިތުރުވަމުން. ާރއްޖޭގެ އެެތރެއާއި ބޭުރގެ ދަރަނި ދަނީ 

ތެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަންަކމާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ބޮޑުވަމުން. މިއީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެންނަން އޮންނަ ޙަޤީޤަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެބަޖެހޭ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ބަުހސްކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިްޤތިޞާދުގެ މިސްރާބު މިހުރީ 

ވަަނ  2015އިރާއަށް ކޮންދިމާލަކަށްތޯ ވިސްނައި ފިުކރުކުރަން. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދގެ މައިނާރުކަމުަގިއވާ ޓުއަރިަޒމް ދާ

ވަނަ އަހަރު މިހާރު ވަނީ ުކޑަކޮށް ަމއްޗަށް ޖެހިލާފަ. އެހެންނަމަވެސް،   2016އަހަރު ވަރަށް ޮބޑު ހީނަރުކަމެއް އަިއ. އަދި 

މީގެ ސަބަބެއް ކަމަށް ދެ ަސބަބެއް އެބަބުނޭ. އެއް ސަބަަބީކ، ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ައިއ ހީނަރުކަން. އެއީ ޔޫރަޕާއި 

މަޝްރަޙުގައި ައއި ހީނަރުކަން. ދެވަނަ ކަމަކީ، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙުަގިއ އުފެދިފައިވާ ހަލަބޮލިކަމާއި،  ޗައިާނގެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މެުދގަިއވާ ިޚޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ބޮޑުކަން. މިކަމުގެ އަސަރު ާރއްޖޭގެ ުޓއަިރޒަމް އިންަޑސްޓްރީއަށް ވަރަްށ 

ނަށް އެބަފެނޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެއް މޭޒެއްެގ ބޮޑަށް ކުރަމުންދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެން

ދޮށުގައި ތިބެގެން ވާހަކަދަްއަކއި، ައޅުގަނޑުމެންގެ ފޮނި ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކަަމށް ވަންޏާ، އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް 

ސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި ެއއްކޮށް މަަސއްކަްތކުރަންޖެހޭނެ ހުށަހަޅާފައި އޮތްކަުމގަިއ ވަްނޏާމު އެ ބަޖެޓުަގއި ހުރި ކަްނކަން ހާ

ދަނޑިވަެޅއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންގެ ފަރާތުން ަވކާލާތުކުރުަމށް ޓަކަިއ މި މަޖިލީހުގައި 

ދު ކުރިއަރަމުން މި ދާ އިންތިޚާބުކުރެވިަފއިވާ މަންދޫެބއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން އަުޅގަނޑު އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ނާުޒކު އިްޤތިޞާ

ގޮތާިއ، އަދި ގޮންޖެހުންތަކާ މެދުގައި ބަހުސްކޮށް މިފަދަ މަްއސަލަތަކަށް އެކަީށގެންވާ ަޙއްެލއް ހޯދުމަށް ކުރި ކަންތައްތަކަކީ 

ްނ ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރު 2017ކޮބައިތޯ ބަލަން. ކުރިމަގު ރާްސތާކުރެވިފައި ހުރީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ވިސްނައި ފިކުުރކުރަން. 

ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ މި  1ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް ވުރެ ކުޑަކަމުަގއި އެބަ ވިދާޅުވޭ  16ހުށަހެޅި ބަޖެޓު، 

ވަނަ އަހަރު  2016. ެއކަމު ޙަޤީޤަތަކީ އެެއއް ނޫން. އެީއ ައޅުގަނޑަކަށް ނުދެްނނެވޭނެ، 26.7އަހަރަށް ހުށަހެޅުނީ 

ބިިލއަން ރުފިޔާ  1ގެ ަބޖެޓެއް ހުށަހެޅުނީމަ އެއީ ކުޑަ އަދަދެކޭ، 26.7އް. މިއަހަރު ބިިލއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެ 27ހުށަހެޅީ 

 ؛އަހަުރގެ ހުރި އިޤްތިޞާދީ ލަނޑުދަނޑިތައް ާހސިލުނުވެިވގެން މި ކުޑަ އަދަެދކޭ. ނަތީޖާއަކީ އެއީ ބަޖެޓުގައި ހާސިލުކުރަން

ބިލިއަން ރުފިާޔގެ  23ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. އެހެންވީމާ،  ކަމަށް ިމހާރު ބިިލއަން ރުފިޔާ 23ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  މި

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ އެއީ ޭއގެ  26ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަކީ. އެހެންވީމާ،  2016ބަޖެޓެއް މި 
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ވަނަ އަހަރަްށ  2017ބޫލުކުރަން. ުކޑަ ބަޖެޓެކޭ ޓެކްނިކަީލ އެހެން ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ ވުރެ ކުރީ އަހަރަށް

ން ބޭނުންނަމަށް ސިލުކުރަައޅުގަނޑުމެން އަސްުލގައި ވެސް ހާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމަާނފައިވާ ުއއްމީދީ ކަންތައްަތއް

ގަބޫލުކުރައްވާ ނަމަ، އެންމެ ބޭފުޅުން ވެސް ގަބޫލުކުރަްއވާ އެއް ކަމަކީ،  ބޫލުކުރަން ެއބަޖެހޭ ޙަޤީޤަތްއަޅުގަނޑުމެން ގަ

ނޑުމެންގެ މެދުަގއި މި އޮތް ސިޔާސީ ބައިބަިއވުމާއި ދެޮކޅުވެރިކަން ނައްތާލުމަށް ކުެރެވންހުރީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްޯތ އަޅުގަ

ބެލުން. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި އަދި ދައުލަުތގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެއް ގުިޅގެން ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެްއ 

ުމ ވެސް ދެކެން. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަޑުޖެހިފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ކުރިމަުގގައި މިހާރަށް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަގައި

ވުރެ ބާރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގައި އިތުރު އިްނވެސްޓަރުން ޝައުުޤވެިރވާނެ 

ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި، އަންނާނެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ކަންތައްތަެކއް ކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ނޭދެޭވ ހުރިހާ 

ހުރިހާ ބޭޑް ހެޑްލައިނެއް ައޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަުރ އަޅުގަނޑުމެން ކްިރއޭޓުކުިރން. ކިހިނެއްތޯ މި ތަނަށް 

ހުެގ އިންވެސްޓަރުން އަންނާނީ؟ ައޅުގަނމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ތިިބ ރައީސލްޖުމްހޫރިއްއަށް ފެިނގެން، ަރއްޔިތުން މަޖިލީ

މެންބަރުން ވެސް އެދިގެން، ފަނޑިޔާރުންގެ ކިަބއިގެން އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގަ ތިބި ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ގޯސް 

މީހުން ކަމުގައި ވާނަމަ، ަވގުން ކަމުަގއި ވާނަމަ ދެން ކާކުތޯ މި ތަނަށް އަންނާނީ؟ އެހެންީވމާ، މީގެތެރޭަގއި ކޮންމެވެްސ 

މިަކން ރަނގަޅުވާނީ. އެހެްނވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިއަދު އޮތް ވަރަށް ޮބޑު  ރަނގަޅު ބަޔަކު އުެޅގެން

. ައޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްަލން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެންެގ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބަލިމަޑުކަމެއް. މިކަން އެބަޖެހޭ ފިލުވައިލަން. 

އްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް މާލީ ޞިއްޙަތު އެކަށީގެްނވާ ހާލަތެއްަގއި ބަހައްޓަިއ، ރާ

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މަނިޓަރީ އަދި ފިސްކަލް ސިޔާސަތަށް އެބަޖެހޭ މަޢުނަވީ ބަދަލުތަެކއް ގެންނަން. އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ބޭރު ފައިސާއަްށ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާ ދަރަނި އެބަޖެހޭ ކުޑަކުރަ

ބަރޯސާކުރަންޖެހޭ މިންވަރު އެަބޖެހޭ ކޮންޓްރޯލްކުރެވެން. ބޮޑެތި ޢުމްރާނީ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުން އަބަދޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ 

މެންޓުކުރެވޭ ރާވަމުންދާއިރުަގއި މިފަދަ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓުތައް އިމްޕްލިމެންޓުކުރެޭވއިރުަގއި އެބަޖެހޭ ބަލަން. މި އިމްޕްލި

ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކީ އެންމެ އެކަީށެގންވާ ގޮުތގަިއ، އެންމެ އެކަީށެގންވާ ައުގގައި ކުރެވޭ މަަސއްަކތްތަކެއްތޯ. މިހާރު ރާއްޖޭެގ 

 2ބުރީގެ  25އިޤްތިޞާދު ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި އިްނވެސްޓުކުެރވެމުންދާއިުރ އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްްޓ، ބްރިުޖ މަޝްރޫޢު، 

ލެ ޕްރޮޖެކްޓު އަދި ޕޯޓް ރީލޮކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް، މިހިރީ މުހިއްމު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކަމުަގއި އަޅުގަނުޑ އިމާރާތް، ހުޅުމާ

ެއތައް މިލިއަން ޑޮލަރަކަށް އެ  300ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިސާލަކަށް ބްރިޖް މަޝްރޫޢު؛ ބަރިޖުގެ މަޝްރޫޢު 

ދެނަހުރީ. ކާކުތޯ ގަބޫުލކުރަނީ؟ ބްރިޖުގެ ކޮންސެޕްޓު ހެދީ ަޗއިނާ ހިނގަނީ. އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު އަުގަގއިތޯ، ާކކުތޯ 

މީހުން. ބްރިޖަށް ފައިނޭންސް ހޯދައިދިނީ ޗައިނާ މީހުން. ބްރިޖުގެ ފީޒިބިލިޓީ ހެދީ ޗައިނާ މީހުން. ބްރިޖު ހަދަނީ ޗައިނާ 

އްޔާ ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންވީމާ، ިމ މީހުން. ދެން ބްރިޖުގައި ހިނގާނީ އަުޅގަނޑުމެން. ެއއީ ަޗއިނާ މީހުންނަށް ނުވެއްޖެ

ކޮންމެ ކަމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ައުގގަިއ ކުެރވޭ ކަެމއްތޯ އެބަޖެހޭ ބަލަން. އަދި އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް އުފަލުން މި 
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. ވާހަކަދަްއކާއިރު އަދި ނޭނގޭ އެ ބްރިޖުން އަޅުގަނޑުމެން ްކރޮސްކުރާ މީހަކު ދައްކަންޖެހޭނީ ކިހާވަރެްއގެ ޓޯލްފީެއއްކަން

ުރފިޔާއެއް ކަމެއް. އަދި މިީއ އަޅުގަނޑުމެން ފީޒިބިލިޓީ ހަދާފައި އޮތްއިުތގައި އަދި  50ރުފިޔާ ކަމެްއ،  25

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ަކމެއް. އެ ބަރިޖުން ހުރަސްކުރުމަށް ޓަކައި ކިހާވަެރއް މީހަކު ދައްކަންޖެހޭތޯ. މިއީ 

ބުީރގެ އިމާރާތްތަކެްއ  25ހަަކއެއް. އެހެންވީމާ، މިހަރަ ކަންަތއްތަްއ؛ އަޅުގަނޑުމެން ެއކަކު ވެސް ައދި ނުވެސް ަދއްކާ ވާ

ބުީރގެ އިމާރާެތއްގެ އޭގެ ފުޓްޕްރިންޓޫެގ  25ބުރީގެ އިމާރާތެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ؟  25އެބަހެދޭ. 

ކަމަކު އަުޅގަނޑުމެން ރުފިާޔއަށް. އެ  1500ރުފިޔާ. ކޮސްޓްަރކްޝަން ކޮސްޓު އުޅެނީ  8500ސްކެއަރފީޓަކަްށ އެބަޖެހޭ 

 10އިމާރާތް އެބަހެދޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު އޭރަށް  6ބުީރެގ  10ރުފިާޔއަށް ހަދައިފިްއާޔ އެ ފުޓްޕްރިންޓުެގ  1500

ބުރީގެ އެްއ  25ބުރި ެއބަލިބޭ. އެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވަނީ  60އިމާރާތް ެވއްޖެްއޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  6ބުރީގެ 

ިއމާރާތްތޯ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްްސ  6ބުީރގެ  10އިމާރާތްތޯ، 

ނަގަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދޭންވާ ބައެއް ަކހަލަ ސަބްސިޑީތަކާ އެްއޗެހި ކަނޑާލައިގެން މި ލިބޭ ލާރިން 

ނގަޅު ގޮތުަގއި ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހޭދަކުރަން މި ޖެހެނީ އެންމެ ރަ

މި ކަންކަމަކަށް ހޭދަކުރާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ިވސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނުޑމެންގެ ބަޖެޓުގައި މި ފަހަރު 

މިލިއަން  19ދަދެއް ކަނަޑއެޅިފަ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއަށް ެއބައޮތް ކޮމަންޑޫގެ ކޯސްޓަލް ްޕރޮޓެކްޝަނަށް އަ

ރުފިޔާ. މި އަދަދަކީ މިދިޔަ އަަހރު ވެސް ޖަހާފައި އޮތް އަދަެދއް. އަެނއްކާ މި އަހަރު ވެސް ޖަހާފައި އެބައޮތް. ައޅުގަނުޑ 

ނގައި އުއްމީދުކުރަން މި އަހަރު ވެްސ އެކަން ހިނގާނެ ކަމަށް. ދެްނ އަުޅގަނޑުމެން މިދިޔަ އަހަުރ އަުޅގަނޑުމެން މިތާ

ބިލިއަށް ރުފިޔާ ކަނޑައެިޅގެްނ  9ވަރަށް ގަދައަށް ވާހަކަދެްއކީމު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފަލާ އެުކގައި އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގައި ވާހަކަދެްއކީމު. ެއއީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުަތއް 

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  3ހަރު ނިމިގެން އައިުރގައި މިއަދު މި ވަނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް ހޭދަކުރެވުނީ ގިނަކަމުން. އެކަމަކު އަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ މަދުވެފައި އަސްުލ  3ބަޖެޓުގެ ދަރަންޏަށް ބަލާއިރުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއަށް ބަޖެޓުގައި 

އަދި އެއަށްވުރެ ވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.  ބަޖެޓުގައި ޝޯޓްފޯލް އުޅެންާޏމުން ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް

ބިލިއަން ރުފިޔާ މިއީ ވެސް ޙަޤީޤަެތއް  8ޙަޤީޤަތުގައި އޭތި ހޭދަކުރި ނަަމ. އެހެންވީމާ، މި އަހަުރގެ މިހާރު ޖަހާފައި އޮތް 

ެޓްކޝަންގެ މަސަްއކަތްތަްއ މި މިލިައން ރުފިޔާގެ ކޯސްޓަލް ޕްރޮ 19ކަމުގަިއ ެވގެން ކޮމަންޑޫއަށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮތް 

އަހަރު ހިނގާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ފޯަކއިދޫއަީކ ކުރީގެ ދެތިން އަހަރުަގއި އެ ރަށުގެ ބަނދަރުހެދުމަށް އޮތް 

ޖަހާިއރު އޮންނަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ  2ޖަހާފަ. މި އަހަރަކު ނެތް އެއްވެސް ެއއްެޗއް. އަުޅގަނޑު ަވރަށް އެދެން މިއަދު 

އްދަލުވުމުަގއި މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރާއިުރގަިއ އަލުން ޯފކައިދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫޢު ިމއަށް ހިމަނައިދިނުމަށް. ދެން ބަ

ހަމައެއާެއއްކޮށް މަރޮށްޓަކަށް އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް. މަރޮށީ ބަނދަރަކީ ވެސް ސުނާމީަގިއ ވަރަށް ބޮޑު ެގއްލުންތަެކއް 

ން އަހަރަކު ބަނދަރު ެހދުމަށް ބަޖެޓުކުރެވިފަ. މި އަަހރަކު ެއްއވެސް އެްއޗެްއ ނެތް. ވެފައި އޮތް ބަނދަރެއް. ކުީރެގ ދެތި
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އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭގައި ެޓްކސްނެގިގެން އަދި ސަބްިސޑީތަކާ އެއްޗިހި ކަނޑާެލިވގެންދާއިުރގައި މި ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅޭ 

ށް ހަމަހަމަ އުސޫލުތަކަކުން ބެހިގެން، ހުރިހާ ދާއިރާއެއް މަޝްރޫޢުތައް ހުރިހާ އެންމެންނަށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިުތންނަ

ތަރައްޤީއަށާ ެއއްކޮށް ދެމިގެްނދާނެ ގޮތެއް ކަމަށް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ އަުޅގަނޑު ަގއިމު ވެސް އެދޭ ކަމެއް. ދެން މި 

ހައުސިްނގ  50ސް އުސޫލުން ފަހަރު އަދި އެބައޮތް ވަރަށް ޚާއްޞަ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ކޮމަްނޑޫއަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭން 

ޕްރޮޖެކްޓް ކަނޑަައޅާފައި ބަެޖޓުގައި. ިމއީ ދެން ވަރަށް ުއފާކުރާ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ބަޖެޓުަގިއ 

ކަނޑައެޅިަފިއވާ ުއސޫލުން މިކަން ހިނގަމުންދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ފަހަރެއްަގއި ވެސް ިމއީ ބަޖެުޓގަިއ 

އޮތް ނޮމިނަލް އަދަދެއް ކަމުގައި އަުޅގަނެޑއް ހިއެއް ނުކުރަން. މިއީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެްއގޮތަކަށް ބަޖެޓުަގިއ  ޖަހާފައި

ޖަހާފައި އޭެގ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ސްޓޭޖުަގއި ެއކަން ުނވެގެންިދއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަކުރާނެ ކަެމއް. 

ހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް ުއސޫލުން މިކަން ހިނގަމުންދާނެ ވަނަ އަަހރަށް ހުށަ 2017ސަރުކާރުން 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ހަމަ މި ދަނޑިވަޅުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ފޯކައިދޫަގއި އިމާރާތްކުރުމަްށ 

ކްާލސްރޫމް ވާހަކަެއއް އޮތް. މި  8ދެ ބުރީގެ އިމާރާތާިއ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި މިދިޔަ އަަހރު ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާފަިއާވ 

ފަހަރަކު އެއެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ބައި ވެސް ހިމަނައިދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. 

އަހަރުން އަހަރަށް ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު ާރއްޖޭގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު މި ވަނީ  2017

ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މާލީ  . އަދި ސަރުކާރުން ަބޖެޓުކޮށްފައި، ބަޖެޓް ފޮތުަގއި ހާމަކޮށްފައިވާ ދަރަނީގެ އަދަުދތަކާއި،ބޮޑުވެފަ

އިދާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ މާލީ ހާލަތު ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކާ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރިކަން އަުޅގަނޑު ެއަބ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުގައި ައންދާޒާކޮށްފަިއވާއިުރގައި މި  4.3ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓަކީ  2016ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ފާ

ބޫލުކުރެވޭ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް ށް ގަބިލިއަނަށް ބޮުޑެވގެން އަންނާނެ ކަމަ 5.6އަދަދު މި އަހަރު ނިމޭއިރުގަިއ 

ބަޖެޓް  ،ދަށުން ޚަރަދުކުރުމަށް އަސްލު ކަނޑައަޅާަފިއވާ އަދަދު ޚަރަދުކުރެިވގެންދިޔަ ނަމަޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ  ،ނުކުތާއަކީ 

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ރާްއޖޭގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ަޤއުމީ  2016. ންދާނެކަންބޮުޑވެގެ ޓްގެ އަސްލު އަދަދު މިައށްވުރެޑެފިސި

ވަނަ އަހަރު  2020ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. އަދި އަރަިއގެންާދނެ އަށް  13އުފައްދުންތެރިކަމުގެ ިނސްބަތުން %

 ޑް އި ވޯލްރާނެ ކަމަށް އައި.އެމް.އެފާ އަ 120އަންނައިރުަގއި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ިނސްބަތުން ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ ނިސްބަތް %

 ހިާރއްޖޭގެ ވޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުންނަނީ ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ދިވެއޮ ބޭންކުން ލަފާކޮށްފައި އެބަ

މިއަދުގެ ެއއްެވސް ފަރާތަކުން  ،ލަތެްއގަިއވާ އިްޤތިޞާދެއް ކަމަށް ވާއިުރަގއިއަދި ނާޒުކު ހާކުޑަ  އިޤްތިޞާދީ ނިސްބަތަކީ

 ނުކުރޭ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެޅޭ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ފިޔަވަެޅއްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތައް އަރަިއގެން ޝައްެކއް

 ލަތުެގ ޚަރަދުތައް ަވކި މިންގަނެޑއްގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ވަނީއުދަ ،ނޫނު ފާސްކޮށްޑުމެްނގެ މާލީ ގާއެބަދޭ. އަުޅގަނ

ގޮަތކަށެްއ  ވާ ގާނޫނުަގއިބެހޭ  ަކލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ެއކްޓާަދއުލަތުެގ ފިސް، ނޫނުމާލީ ގާކަނޑައެޅިފަ. ނަމަވެސް ިމ 

ވަަނ  2014ގޮތުން  ވާއެްކޓުގައި  ކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީފިސް. ރާއްޭޖގެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ކަންަތްއތަކެއް ނުކުެރވޭ
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މިއީ. މި  16، 15، 2014ގަިއ.  60އަހަރުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުެމންގެ ދަރަނީގެ ނިސްބަތް ހިފަހައްޓަންޖެހެނީ %

ގަިއ ހިފަހައްޓަން. 60އަހަރު ނިމޭއިރުަގއި ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރު އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރަނީގެ މިްނގަނޑު %

؛ ނޫނުގެއަދި ހަމަ މި ގާެއބަވޭ. އަރާނެ ކަމަށް އަށް  120އަންނައިުރގައި % 2020ގައި. 73މިހާރު އެ އަދަދު އެހެރީ %

ކަލް ފިސްލަތުގެ މެދުރާސްތާއާއި ރު ދައުއަހަރަކު އެއް ފަހަނޫނުަގއިވާ ކޮންމެ މާލީ ފިސްކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ގާ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި  ނެ ަބޔާނެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި އެ ބަޔާންޖީ އަންގައިދޭޓެސްޓްރެ

މި ބުނާ ބަޔާން ޝާއިޢުކުރި ތަނެއް. މިީއ  ކުރަންވާނެ ކަމަށް ބުެނފައި އެބައޮތް. އަުޅގަނޑަކަެށްއ ނުފެނުނުޢުޝާއި

ނުަގއި ވަރަށް މުހިްއމު މާއްދާއެއް އެަބއޮތް. އެީއ ގާނޫނުަގއި ކަނަޑއެޅިފައި ޮއްއ އެއްެޗއް. ދެން ހަމަ މިދެންނެވި ގާނޫ

ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓު ކިޔާ އެްއޗެއް. ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ިވދިގެން އަންނަ އަހަރަކު ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން 

ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓުގެ ގޮތުަގއި ބަޔާނެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންާވނޭ. މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން

ފޮނުވާނީ މިނިސްޓަރޭ. އެކަން ކުރާނީ ވިިދގެން އަންނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ އަހަރީ ބަޖެޓް މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ 

މި  ދުވަހާއި، އެ ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރުމާ ދޭތެރޭގަެއވެ. މި ބުނާ ރިޕޯޓް ކޮބައިތޯ؟ މި ބުނާ ރިޕޯޓް ކޮބައިތޯ؟ އެހެންވީމާ،

ރިޕޯޓް ކީްއވެގެންތޯ ައޅުގަނުޑމެންނާއި ހަމައަށް ނައީ. ގާޫނނުގައި ލިޔެަފއި އޮތް އެްއޗެްއ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނާ 

އެްއގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ގާނޫނު އެބަ ޖެހޭހެން ބަދަލުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ޓު ހުށަހަޅާއިރުގައި އެ ބަޖެޓަީކ ވަރަށް އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް ަކމުގަިއވޭ. ނަމަވެސް، އަހަރު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބަޖެ

ނިމޭއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުރާ ރޯސް ާގޑަން، ޓޯްނ ގާޑަންައކަށް ބަދަލުނުވާނެ ޮގތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން 

ލީހާިއ، ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާަތކާިއ، ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެްނ ބައްޓަންކޮށް، އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެން؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

 މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކޭ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  2017ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅގަނޑުމެން

އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް. ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް އެ މެންބަރެއްގެ ދާއިާރއާ ގުޅުންހުިރ 

ނަމަވެސް، ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބަހުސްތަކެއް މި މަޖިލީހުގައި އިްއޔެއިން ފެިށގެން ކުެރވެމުން މި ދަނީ. އެހެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް ފަހަރުތަކުަގއި މި ފެންނަނީ ޒާތީ ގޮތުން، ސިޔާސީ ގޮތުން ބަެއއް ކަންކަމުަގއި މި މަޖިލީހުގެ 

ފްލޯ ބޭނުންކުރަން ދިމާކުރާ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑު ވަރަށް އިުޚލާސްތެރިކަމާ އެީކގައި ދަންނަަވން. އަޅުގަނޑު މި މަޤާމުގައި 

ބަހުސްަގއި ކަނޑައެޅިަފިއވާ މައުޟޫޢުތަުކގެ ބޭރުންދަންޏާ އެކަން ހަނދާންކޮށްދޭނަން. އަދި ެއއަށްވުރެ  އިދެގެން ބަޖެޓުގެ 

ކުރިޔަށް ަގވާއިުދގެ އޮތް ގޮތުން ގެންދަންޖެހިއްޖެއްޔާ އެކަން ެވސް ގެންދާނަން. އެއީ ހަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 
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ވެ މެންބަރުން މިކަމަށް ސަމާލުވެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މިހާުރ ޙައްޤުަގއި އަޅުގަނޑު ކުރާ ަކމަކަށް ވާތީ 

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަށް.

 

 ސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙު

 2017ރައީސް. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ދައުލަތް ހިންގުމަށް ޓަކައި  އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ަބޖެޓާ ގުިޅގެން ައޅުގަނޑު މިައދު ވާހަކަދަްއކަން ފެށުމުގެ ކުިރން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމެްއގެ 

އަދި ަދއުލަތުގެ މައްޗަްށ، ދައުލަތް ހިންގަްނ ، ގޮތުަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން މި ސަރުާކރުގެ މަްއޗަށް

ތިބި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެްނ ހަނދާންނައްތައިލާފައި އޮތް ކަމެއް އެބަޮއވޭ. ތަކުރާރުކޮށް 

އަހަރު ފާސްކޮށްފަިއ  ވަނަ 2014އަޅުގަނޑު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ަބޖެޓް ސްޕީޗުގައި ެވސް މި ވާހަކަ ފާހަގަކުރަމުން މި ދަނީ. 

ވަނަ ައހަރުގެ ފަހުން އެކުލަވައިލެޭވ  2014އޮތް ގާނޫނެްއގައި އެަބޮއވޭ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުަލވައިލަންޖެހޭނޭ. 

ކޮންމެ ބަޖެޓެއް ެއކުލަަވއިެލެވންޖެހޭނީ މިދެންނެވި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުަލވައިުލމަށް ފަހު، އެ ޕްލޭންަގިއވާ 

ތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ަޓކައޭ. އަދި މިދެންނެވި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ެއކުލަަވއިލުމަށް ޓަކައި ވާދަވެރި ިސޔާސީ ކަން

ފަރާތްތަކާއި، އަދި އެހެނިހެން ވެސް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާިއ، ރައްޔިތުންނާއި، ަކއުންސިުލތަކާ ވާހަކަދަްއކަިއގެން މުޅި 

ިވ، ވާހަކަދެެކިވގެން މިފަދަ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަަވއިލަންޖެހޭނޭ. ޤައުމު ހިމެނޭ ގޮތަށް ބަހުސްކުރެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިއަދާ ހިސާބަށް އައިއިުރ ވެސް މިފަދަ ޤައުމީ ތަރަްއޤީގެ ޕްލޭނެއް ެއކުލަަވއިލުމުެގ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް   2016ރެވިގެންދިަޔއީ. ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓް ފާސްކު 2015ވާހަކަ ވެސް ނުދައްކާ. އެހެންަނމަވެސް، 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުަރން އައިއިރު ވެސް އަދި މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް މިދެންނެވި  2017ފާސްކުރެިވގެންދިޔައީ. 

ގެންޖެހޭ މީގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ ވާހަކަެއއް ނާދޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުްނނަށް އެބަ އެނ

އަހަރު ފަހުން ވެސް ިދވެހިރާއްޖެ އޮންނާނީ  10އަހަރު ފަހުން، ޫނނީ މީގެ  30އަހަރު ފަހުން، ުނވަތަ މީގެ  15

ކިހިނެއްކަން. ކުދި ރަށްރަށުގަިއ ޚާއްޞަކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ އެ މީހުންގެ ރަށަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ، 

ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނީ ކޮންދުވަހަކުންކަން. ޤައުުމގެ ތަރަްއޤީ ބިނާވެގެންދަނީ، ޤައުުމ އެ މީހުން ބޭނުންވާ އަސާީސ 

ކުރިއަރަިއގެންދަނީ އަދި މުްސތަޤުބަލުގައި ަޤއުމު އޮންނާނީ ކިހިނަކުންކަން ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ، މި ޤައުުމގަިއ އުޭޅ ކޮންމެ 

އުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެުކލަވައިަލއިގެން. އެހެްނވީމާ، ރައްޔިތަކަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ. އެކަން އެނގޭނީ މިދެންނެވި ޤަ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓް އެކުލަަވއިލުމުގެ ކުިރން އަލުން އަނެްއާކވެސް ކުރަްނޖެހޭ ކަމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު 

ލާ މިގޮތަށް މި ބަޖެޓް ދަންނަވާނީ ޤައުމީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމޭ. ެއތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުަލވަިއނު

ފާސްކުރަމުންގެންދިއުމަކީ ައުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ިމ މަޖިލީހުން ކުރިޔަސް ހަމަ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވެމުންދާ 

ކަމެކޭ. މި ބަޖެޓަށް ފުރަތަމަ ވެސް ނަޒަރު ހިންގައިލާއިުރ އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ، މި ބަޖެޓަކީ 
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ކަެމއް ނެތް ބަޖެޓެއް. އިންސާފޭ ައޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ އިންސާފަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ނުވަަތ އިންސާފުވެރި

އެ ޤައުމެްއގައި އުފެދިފަިއވާ ޯކޓަކުން ހަމައެކަނި ހޯދައިދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް ނޫން. ޤައުމުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޤައުމުެގ 

ންސާފު ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު ިސޔާީސ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ެވސް އި

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި ވެސް އިންސާުފވެރިކަން އޮްނނަންޖެހޭނެ. އިންސާފުވެރިކަމޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ 

އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން ޓެކްސް އެަބ ދައްާކ. ޤައުމުަގއި ދިރިއުޭޅ ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ ވެްސ ފާސްކުރާ ގާނޫނުތަކާ 

ޖީ.އެސް.ޓީ އެބަ ދައްކާ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރައށް އަންނަ ކޮންމެ ޓުއަރިސްޓަކު  6ކިހާދޫގައި ހުންނަ މީހާ ވެސް %

ސިްއޔަތުން އިމްޕޯޓް ެޓކްސް އެބަ ދަްއކާ. އެހެްނވީމާ، ރައްޔިތެްއގެ ހައި  25ޕީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ެއބަ ދައްކާ. % 12ވެސް %

ރައްޔިތެްއގެ ޒިންމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އެބަ ަނގާ. އެހެްނީވމާ، ރައްޔިތުންނަށް ޙައްުޤ 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭއިރުގައި އަދި ޚާއްޞަކޮށް، ަވކިން ާޚއްޞަޮކށް ބަޖެޓު ހެދެމުންދާއިރުގައި މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުެރވެންޖެހޭނެ 

ކުރަނީ. ޓެކްސް ދައްކަންވީމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު އެއްފަދަވާ ފަދައިން، އެއްވަުރވާ ފަދައިން، ބަޖެްޓ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

އެކުަލވައިެލވޭއިުރގައި ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ވެސް ގާޫނނުގެ ކުރިމަތީަގއި ގާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާތައް ލިބިދިނުމުގަިއ 

 2އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި،  1ޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން، ކުދި ރަށްރަުށަގއި ހަމަހަމަ މީހަކަށް ހަދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އަ

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން ެއކަން. 

ޖެުޓ ހެދިގެންދާއިރު، ޚާއްަޞޮކށް އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ހަމަޔަކީ، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބަ

ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުަތުކން ކޮންމެ އަތޮޅަކަށް ވެސް ކޮންމެ ރަށެއްގެ ަރއްޔިެތއްެގ ބޮލަކަށްވާ ނިސްބަތުން ެއ 

ންމ އެލޮކޭޓުކުެރވެންޖެހޭނޭ. ެއ ފަިއސާ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރަށް އެިކއުމިލޭޓުކުރެވެންޖެހޭނޭ. މިޮގތަށް އެިކއުމިލޭޓުކުރަމު

ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިއިން  4އެްއކުރަމުން ގޮސް ދެ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ތިން އަހަރުުދވަހުގެ ތެރޭަގއި، ުނވަތަ 

ރަށެއްަގއި ބޮޑު ޕްރޮޖެކްެޓއް، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ވިޔަސް އަދި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް ނަމަވެސް، ނުވަތަ ސާފު 

ސް ޤާއިމުކޮށްދެވެންޖެހޭނެ. މިކަން މިގޮތަށް ނުވާ ކަމަށް ވާނަމަ، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮްށ ބޯފެން ލިބޭނޭ ނިޒާމެއް ވިޔަ

އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގަިއ ހިމެނޭ ކުދި ރަށްތަކަށް ިމ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ދުވަހެއް، މި އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ދުވަހެްއ 

ންސާފުވެިރކަމުގެ ހަމަ ުކލަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަީކ އި

ދަނީ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެމުން  އަުޅގަނޑުމެން ދަތުރުކުރަމުން މި ބަޖެޓެކޭ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ފެންނަން ނެތް

 ؛ފެށިގެން އަހަރަކުން ދަނީ ވަށާޖެހިފައިވާ ދަރަނީގެ ދުނިޔެެއއްަގއި. ދަރަނީގެ ދުނިޔެ ފެށެނީ މި ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓުން. މި

ނަތީޖާައކަށް ެވގެންދަނީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ،ވަނީ ދަނީ ދަރަނި ބޮޑުވަމުން. ނަތީޖާއަކަށް އެއް އަހަރުން އަެނއް އަހަރަށް މި

ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ެގއްލުްނ އިންތިހާއަށް ވުން. ސަުރާކރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ަނގާ އަިމއްލަ ިވޔަފާރިވެރިންނާއި އަދި 

މީސްމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުލިބި  އެ  ،މަަސއްކަތްކޮށްދޭ އެހެން މީސްމީހުން ،މީސްތަކުން އެހެނިހެން

މަްސ، ެއްއ އަހަރު، ދެ އަހަރު ހޭދަކުަރންޖެހިފައިވޭ. މީގެ ނަތީޖާއަަކށް ވެގެންދަނީ މި ދަންނަވާ  11މަސް،  9
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ކު އަނެަކކުެގ ންޖެހޭ މީހުންނަށް ފައިސާ ނުދެވުން. މިގޮތަށް އެކަމީހުން ފައިސާ ދޭ އެ ،ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގާ މީހުން

ރަނީެގ ޤައުމު މި އޮންނަނީ ވަށާޖެހިފައިވާ ދަ ގޮސް މުޅިދަރަމުން ، ދަރަމުން ،ދަރަމުން ،ދަރަމުންމައްޗަށް ދަރަިއ، 

ނީ ރައްޔިތުންނަށް ޖައްސާފައިާވ . މި ދުނިޔެ މި ވަށާޖެހިފައިވާ ދަރަނީގެ ދުނިޔެ އިތުރަށް ބަނަކުރަދުނިޔެއަކަށް ބަދަލުވެފަ

އަުޅގަނޑު މި ދައްކަނީ މާލޭގެ އަދި މާޭލގައި އުޅެންޖެހިފައިވާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނ  ،ލުން. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަަވނީހާ

 އަށް  2500ދައްކަންޖެހިފައިވާ ބޮޑު ކުލީގެ ވާހަކަ. މި ޤައުމުަގއި ކޮންމެ އަހަރަކު ަކއިވެނިކުެރވޭ އަދަދަށް ބަލާއިރުގައި 

ވުރެ ގިނަ މީހުން މާލެައްށ  ޢާއިލާއަށް  400ތަނަށް ހިޖުރަކުރޭ އެބަ  ވުރެ ގިނަ ަކިއވެނިކުރެޭވ ހަމައެކަނި މާޭލގައި. މި

 ވުރެ ގިނަ ފްލެޓް ތިން  ހާހަށް އްދުގައި އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި ތިންމަވެސް، ޙަޤީޤަތަކީ މި މާލޭ ސަރަހަހިޖުރަކުރޭ. އެހެންނަ

ވުެރ ގިނަ ފްލެޓް އެޅިގެން ނޫިނއްޔާ މާލޭގެ ުކއްަޔކަށް ެއްއެވސް ހެޔޮ ބަދަލެއް ނާންނާނެ.  ށްސަތޭކައަހާސް ފަސް 

އުޅެނީ އަުޅގަނޑުމެން  ލެއްަގއިތޯ ރަްއޔިުތން މިހުން. ކިހާ ހާލުގައި ަރއްޔިތުން ުއޅެންޖެހާ ދަނީ ެވގެން މި ނަތީޖާއަކަށް

ށް މި ސަރުކާރަށް ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ރައްޔިތުން ރައީސް ޔާމީނަވަޒަންކޮށްާލއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ 

ވަނަ އަހަރު ކޯޓުަތއް އަިދ މެދުވެރިކޮށްގެން ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ރައްޔިތުްނ  2013ކަމެއްކަން. ކޮށްދިނީ ކޮން

ން. މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ވެރިކަން ދިން. ހަމަ އެގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯިރޓީ ވެސް ރަީއސް ޔާމީނަށް ދި

މި ސަުރކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ަޢއްޔަންކުރުުމގެ ުފރުޞަތު ދިން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ށްކަޮގތަ ބޭނުން ޔާމީންވެސް ަރއީސް 

ކްްސ އެބަ ދަްއކާ. ގްރީން ޓެްކސް ދައްކާ. އިމްޕޯޓް ޓެ  12ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާ. ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ % 6ރައްޔިތުން %

ބިލިޔަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  75އަހަރު ގާްތގަނޑަކަށް  30އެބަ ދައްާކ. ފާއިތުވެދިޔަ  25% ކޮށްއެވްރެޖު

ަގއި ހިމެނޭ ރަށްރަށަށް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާ . އެހެންނަމަވެސް،މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވިއްޖެ ފާސްކުރެިވއްޖެ.

 ؛ކަމެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިަލން އެބަޖެހޭ. ކުޑަރިކިލުންށްވީ ކޮރަށަ 6އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ 

ާމރާތުގެ މަސަްއކަތް އެބަ ކުެރޭވ ނަމަެވސް، ތިން ކްާލސްރޫމެްއގެ އިޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްެޓއް ައދި ހިންގިފައެއް ނެތް. 

ދޫގެ ބަނދަުރ މިވަރޭ. ކެންބިލޔަން ރުފިޔާއިން ކުޑަިރކިލަށް ލިބުނީ  75ކަންނޭނގެ. ެއއީ ައޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ 

ހިނަގއްޖެ. ަކމަދޫއަށް ހަމައެކަނި ލިބުނީ ންމަންޖެހޭ ތާރީޚު ފަހަނައަޅައިމިހާުރވެސް އެ ނިބައޮތް. ލާފައި އެހާވައި

ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްުޓަގއި ަކމަދޫއަށް ލިބުނީ ހަމައެކަނި  ،ބަޖެޓުންބިލިޔަްނ ރުފިޔާގެ  75. ެއއްއިންޖީނުގެ

 5ީމގެ  ،ވާ ކަމަކީ ކިހާޫދއަކަްށ އެްއވެސް ކަމެއް ުނވޭ. ކިހާޫދއަށް މި ވާހަަކ އަުޅަގނޑު މި ދައްކަނީ. ގެ އިންޖީނުގެެއއް

ދީ ސަރުކާުރގެ އެހީަގއި ދިން މިސްކިެތއް. ޢޫސަފަނަށް ވެސް ހަމަ އަހަރު ކުރިން ފަށާފައި ހުރީ މިސްކިެތއް. ދޮން 8އަހަރު، 

ދުވަހުގެ އަހަރު 5ން އަދި މިހާތަނަށް މި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުއިތުރު އެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. ދަރަވަންދޫގެ 

ެއކީަގއި ފާަހގަކޮށް  . އަުޅގަނޑު އެަކން އުފަލާމާާރތް ކުރެިވއްޖެގަިއ، މި ތިން އަހަރުދުވަުހގެ ތެޭރގައި އިންޖީނުޭގގެ އިތެރޭ

ކުިރއެރުންަތކެއް ލިބުނު. އެހެންނަމަވެސް،  ރުަކޒަށްޞިއްޙީ މައެކަމަށް ޝުކުރު ެވސް ދަންނަވަން. އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 

އަތޮޅު  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ރާއްޖޭގައި މާލެ ފިޔަވައި ސަރުކާަރށް ފައިދާ ހޯދައިދޭ ހަމައެކަނި އެއަރޕޯެޓއް އޮތީ ބ.
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ނެތޭ. އެ ރަށުގައި ފެނުގެ އެ ރަށުގައި ނަރުދަމާެއއް  ؟ދަންނަވަންތޯދަރަވަންދޫގަިއ. އެހެންނަމަވެްސ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އަހަރު މަތިން ދެވުނުއިރުަގއި ވެްސ  3ބިލިޔަން ރުފިޔާ  75ނިޒާމެއް ނެތޭ. ފެނުަގއި ދުަވނީ ހަމަ ޗަކަ ަވސް. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަްށ މި ލިބުނީ ކޯއްެޗއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން ސުވާލުކުރަނީ މިހެންވެގެން. ދެން އަުޅގަނޑުމެން 

ވާުލކުރީމާ މަތިން ބަޖެޓު ހަދައި ސަރުކާރާ ހަ އަހަރު 3ބިިލޔަން ރުފިާޔ  75 ؛ލިބުނީއްޔިތުންނަށް ބަލައިލަންޖެހޭ ރަ

ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބުނީ ކޯއްެޗއްތޯ. ކާުޑގެ ސަބްސިޑީ ކަނަޑއިލެވުނީ. ކަރަންުޓގެ ައގު ބޮުޑވީ. ތަކެތީގެ ައގު އިންތިހާއަށް 

އް ނަގަން ުނވަތަ ފީެއއް ެޓްކސެ ގެ 25ން ދަތުކުރާ ީމހުންގެ އަތުން %ބޮޑުެވގެންދިޔައީ. މިހާރު އުޅުްއވަނީ ެއއަރޕޯޓު

ެއއްވެސް ފީެއއް ނެގެންޖެހޭނީ ގޮތުަގއި  ގެލޮޕްމަންޓް ފީއެއްގޮތުަގއި އެ އެއަރޕޯަޓކުން ޑިވެ  ނަގަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ކުަގއި އެކަން ކުރާ ގޮތް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ . އެއީ ދުނިޭޔގެ ތަރައްީޤވެަފއިވާ ަޤއުމުތައެއަރޕޯެޓއް ިޑވެލޮޕްކޮށް ނިންމާފަ

 ށް ފީއެއް ނެގުމަީކ،އަުޅގަނޑު ގަބޫުލުކރާ އިންސާފު އެއީ. ެއއީ ތަރަްއޤީނުކޮށް ތަރައްޤީކުރާށޭ ކިޔާަފއި ެއގޮތަހަމަ އެއީ. 

އެކޭ މި ކިޔެނީ ގޮތުން ފީ އަދި ގާޫނނީ ،އަުޅގަނޑުމެން އިނގިރޭސި ބަހުްނ މި ކިޔަނީ ވެސް ފީއޭ، ފީއެއް ނަގަންޖެހޭނީ

ކޮެށއް ނުޕްލޮފީެއކޭ ކިޔާަފއި ނުނެގޭނެ ިޑވެ، ދޭ ޚިދުމަތަކަށް ދޭ އަެގއްގެ ގޮުތަގއި. އެހެްނވީމާ ،ވެސް ކުރާ ޚިދުމަތަކަށް 

ލޮްޕކުރާށެކޭ އަދަދަށް ފީ ނެގޭނީ. އެހެންވީމާ، ޑިވެލޮްޕކުރި ޚަރަދު ހޯދަން އެ އެ ފީެއއް ނުނެގޭނެ. ޑިވެލޮްޕޮކށްފައި އެ ޑިވެ

ގޮތުން އިތުރު ދެތިން ކަމެއް  ބެހޭ  ކަށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓާ އި ފީެއއް ނުނެގޭނެ. އެ ވެގެންދާނީ ހަމަ ޓެކްސްއަކިޔާފަ

އުޅެނީކީ މާލޭަގއެއް ނޫން.  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނން. އަޅުގަނޑުމެން މި ދިރިއުޅެނީ ޖަޒީރާ ޤައުމެްއގައި. މި 

އުޅެނީ މާލޭގައެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އެބަ ފެނޭ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްިޔތުން މި

 ،މި އަންނަނީ މާލެއަށް. ސަުރކާރުން ދައްަކވާ ވާހަަކއެއް  39ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށާއި އަދި ލޯނުެގ ގޮތުަގއި ެނގޭ ފައިާސގެ %

ވެސް ސަުރކާރަށް އެއްބާރުލުމެއް ނުދެއޭ. ކަށްދާއިރާގެ ެމންބަރު އެއްގޮތަ  ދަްއަކވާ ބަހަނާއެއް ެއއީ ،ެއއީދައްކަވާ ޢުޒުެރއް 

ގިނަ މެންބަރުންނަކީ  މާލެއިން ހޮވިފަިއވާ ،އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ މާލޭގެ ިގނަ މެންބަރުން، އެހެންނަމަވެސް

. ނޫން ުޑވަނީކީލެައށް؛ އަުޅގަނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް އެކަމާ ކަންބޮއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނިސްބަްތވާ މެންބަރުން. އެކަމަކު މާ

އުޅެނީ. އެކަން ކުރަންވީ. އެހެންނަމަވެސް،  ސަދަވެރިެވގެނެއް ނޫން މިނުވަތަ އަޅުގަނޑު އެކަމަކާ ޖެލަސްެވގެން ނުވަތަ ހަ

ވަނީ. މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ، މާލޭގެ ބަޔާންކޮށްދޭން ބޭނުން ޅުނުޖެހޭ ވާހަކަކަން އަުޅގަނޑު ސަރުކާރުން މި ދައްކަނީ ދެކޮ

ސަރުކާރުން އެ ބޭނުންވާ ގޮތަްށ  ،ބަތްވާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރަށްދާއިރާއަށް ނިސް

އްދަށް ބޭނުންާވ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މާލެ ސަރަހައަދި ދޭންޖެހޭ ބަެއއް ވެސް  .އެއްބާރުލުންދޭ ަބއެއް ވެްސ ނޫން

ތަރައްޤީކުރަްނވީމާ  މުން. އެހެންނަމަވެްސ، ރަށްރަށްެއކު އަންނަ ލުވިކަމާދަނީ ައންނަމުން. ވަރަށް ހަ ހުރިހާ ތަރައްޤީއެއް މި

މެންނަށް ލިބިފައި އޮންނަ އަޅުގަނޑު  އުޅެނީ؟ އަބަދުވެސް ދަްއކާނެ މެންބަރު. މެންބަރު ކޮންކަމެއްބާ ނުކޮށްދީގެން މި

. ެއއީ ބަެޖޓަށް ވޯޓު ދިނުމާއި ނުދިނުންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ޕްރަިއވެްޓ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ޙައްެޤއް ، އަސާެސއް

ރުިފޔާ  100އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޙައްޤުވަނީ  ،އަުޅގަނޑު ކުރުކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމައުޅޭ ަމއްސަލަައކީ  ޖެހިގެން މި
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ާރގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއި ،ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަޙއްޤުާވއިރުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް 100މިސާލަކަށް. މިސާލަކަށް، 

ތޯ އަޅުގަނުޑ ލާށޭ. ކިހިނެއްނީ އޭ ޢަލީ ޙުސައިނޭ މިއަށް ވޯޓުރައްޔިތުންނަށް މި ދެނީ ދޮޅު ރުފިޔާ. ދީފައި މި ބުނަ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙައްޤު މިންވަރު މި ބަޖެޓަުކން ނުލިބޭ. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން އަުޅގަނުޑެގ  ވޯޓުލާނީ؟

ވުރެ ގިނަ ރުފިާޔ  މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް 80ޖެހޭ މިންވަރު ބަލާއިުރ އި.ީޕ ބޮލަކަށްލާއިރު ޕީ.ެއސް.އަހިސާބުތަކަށް ބަ

ނުވަތަ ހަތަރު މިލިޔަްނ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއަށް ލިބެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގާތްގަނޑަކަށް ިތނެއް 

އެ ތަންތަން ނާޅާށެކޭ ނޫން އޮތް ޕްރޮޖެކްޓުތަކެްއ. އި ކޯޓު ނުވަތަ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ކިޔާފައޮތީ. ެއވެސް ބަށި  މި ރުފިޔާއޭ

ނުދީ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. ެއ ތަންތަން ވެސް އަޅަްނވީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު 

މެން ވިސްނާލަން ނުލިބި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވޯޓު ެދވޭކަށް ނޯންނާނެ. ދަަރނި އިންތިހާއަށް ބޮުޑެވގެންދާިއރު އަުޅގަނޑު

އެބަޖެހޭ މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުާރނީ ކޮން މަންފާއެއްތޯ؟ ައޅުަގނޑުމެން އުފެއްދުންތެރިކަްނ 

އިތުރުެވގެންދާނެތޯ؟ އުފެއްދުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑު ވެސް ެއއްބަްސަވން ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ނުވަތަ 

ދު ކުަޑކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހިންގުުމގެ ޚަރަދު ކުަޑކުރުމުގެ ނަމުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ޒަމާނުއްސުެރ ހިންގުމުގެ ޚަރަ

މީހުންކަމުގައި ސަރުކާރުން  70ދެމުން އައި ކާޑުގެ ސަބްސިޑީ ކަނޑައިލާފައި ހަމައެކަނި ސަްބސިޑީ ޙައްޤުވާ މީހުންނަކީ 

އް ނުކުެރވޭނެ. ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ނިންމެވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމެއް ގަބޫލެ

ސިޔާސީ ަވޒީފާތަުކގައި ތިބި ީމހުންގެ އަދަދު މަދުކުރަންވީ. ަޤއުމުަގއި އިސްރާުފވަމުންދާ ިއސްރާފުކުރުންތައް ނެތިކުރަންވީ. 

ފިޔާއަށް ވިްއކަިއެގން އެ ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ރު 12ރުފިޔާއަށް ިވއްކާ ތެޔޮ ލީަޓރެއް  6އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ 

އަނެއްާކވެސް ކަރަންޓު ބިުލގެ ގޮތުަގއި އެ ފަިއސާ، އެ ަފއިދާ ހޯދަމުންދާ ތަން. އެއެއްނޫން ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކުރާ 

ންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. ގޮތަކީ. ރިކަރަންޓު ޚަރަދުކުަޑުކރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތަކީ މުޅިން އެހެން ގޮަތކަށް ކުރަ

ަރއްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ހާުލގަިއ  ންަނށް އެހީތެރިކަން ފޯުރވައިދޭ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ުނވަތަ ަރއްޔިތު

ނެތް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން  ކަމެއް ތިބި މީހުން އިތުރަށް ހާލުގަިއ ޖައްސާފައި ރިކަރަންޓު ޚަަރދު ކުޑަކުރާނެ

އަހަރަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ބޮލުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް އުފަްނވާން  ވެސް ެއއްއަހަރުން އަނެއް އަހަރަކު ކޮންމެ މިދަނީ

ތަން. މި ދަރަނި އެޅުވަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ  ތިބި ކުދިންގެ ބޮލުގައި ވެސް އިތުރަށް ދަރަނިތަކެއް އެޅުވަުމންދާ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއަށް މީގެ ސަބަބުން އިތުރު ކުރިއެރުމެއް އެބަ އާދެތޯ.  ،ރަށަށް ބަލަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ބަޖެޓުގަިއ އަހަރު  ބައެއް ،ފަހަރު ބައެއްތަެނއް ނުފެނޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ  ށް އެކައަޅުގަނޑުމެންނަ

ވަނަ އަހަރު  2015 ،ނަމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ  ެދއްކީމާ ޖަހާލަފާނެ ފަޅެއްގެ ވާހަކަ. ިމސާލަކަށްއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަ

ވަަނ  17. ނެތް ވާހަކަެއއް އެ އިވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގަ 16 .ކިހާދޫގެ ފަޅުގެ ވާހަކަ އޮތް އިއަތޮޅު ދޮންފަނާ ބަޖެޓުގައި ބ.

އްކޮށް އަުޅގަނުޑ އެ ކަމެއް ނޭނގޭ. ހަމައެއާ ކޮންތަނަކަށް ދިަޔއީ ،ކޮންގޮެތއް ނެތް. ވީ ވާހަކަެއއް އެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި

ކަމެއް.  މެދު ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނެ ފަހު އެ ބަޖެޓަކީ ެއއާ އަހަރެްއގެ ތެޭރގައި ބަޖެޓު ފާސްކުރުަމށް .ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން
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ފަހު އެ ބަޖެޓަްށ  މަތީން. މިނިސްޓްރީއެްއގެ މެންޑޭުޓ ބަދަލުވުމަށް ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރެވެންޖެހޭނީ ގާނޫނުަގއިާވ ގޮުތގެ

 ފަހު އެ ބަޖެޓަށް އެ އިޞްލާޙު ގެނެވެންޖެހޭނެ. އެނޫން  އަންނަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރު އޮފީހެއްގެ ނަން ބަދަލުވުަމށްބަދަލު

ލަ ގޮތެއްަގއި ައޅުގަނޑު ދަނީ. ޖުމު ޚިލާފަށް ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރެވެމުން އެ ގޮތަކަށް ހިންާގކަމުަގއި ވާނަަމ އެއީ ގާނޫނާ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ  ،އަސާސީ ޙައްޤުަތކަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުްނގެ  ،ވަނީނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން ބޭނުން

އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކުދި ރަށްރަށުަގިއ  ން.ންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ބެހިގެންދިއުއަސާސީ ޙައްޤެކޭ ެއއީ ބަޖެޓު އެންމެ

ތަކެްއ ވަންކަން ހޯދައިދިނުން. ފައިސާމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ މިނި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެ

 އިޖުތިމާޢީ މިނިވަންކަން ރައްޔިތުންނަށް... ،ސް ައޅުގަނޑު މިެދންނެވި އިޤްތިޞާދީޚަރަދުކުރިޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގުރައިދޫ ދާއި އަރުވަނީ ތ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް. ޙުސަ

 

 އިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސަ ތ.

ވެސް މިނިްސޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ކުިރއަްށ  އަހަރަކު ގޮތުން ކޮންމެ ނޫނުއަސާސީ ބުނާ` ޝުކުިރއްޔާ ރައީސް. ޤާ

. ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަ ަވނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ިމހާރު މި 2017 ،ށަހަޅުްއވަންޖެހޭ. ެއގޮތުންއޮތް އަހަުރގެ ބަޖެޓު ހު

އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި ަބޖެޓަކީ ވަރަށް ބިާނކުރެނިވި ބަޖެޓެއް. އަދި މި ބަޖެަޓކީ ރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަށް އިތުުރ 

އުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ަތރައްޤީގެ ުދވެލި ދަްއކުަވއިދޭ . މި ަބޖެޓަކީ ޤަނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއްތަނަވަސްކަމާއި އިތުރު ާފގަތިަކން ގެ

ިމ  ެމ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވެސް އަދި ތަަރއްޤީ ެއކުލެވިފަިއވާ ބަޖެެޓއް ،މެ. މި ބަޖެަޓކީ ުއއްމީދު ެވސް ބަޖެޓެއް

މެ. އަުޅގަނޑު ދެން  ވެސް ޖެެޓއް ބަޖެޓަކީ ޚާއްޞަކޮްށ ރާއްޖެެތރޭގެ ތަރައްީޤަގއި ބޮޑު ިހްއސާއެްއ ެއކުލެވިފަިއވާ ބަ

 މި ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ގޮތުން ހިމެނިފައިވާ ގޮތް. ވޭުތވެދިޔަ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އް . ފުރިހަމަ ބަނދަރެގިީލގަިއ ކުރެވިަފއިާވ ހުރި ބަެއއް ަމސައްކަތްނދިޔަމި ލާނީ ތ.އަހަރުަގއި ައޅުގަނޑު ދަްނނަވައި 3

. ސްކޫލުގެ އިމުކުެރވިފަިއ އެަބޮއތް. އެކަމަުކ ބަެއއް މަރާމާތް މިހާރު އެބަހުރިދުވަްސވަރުން ފެިށގެން އައިްސ ޤާ ކުރީ

ކަމެއް ފުރިހަމަކުެރވިއްޖެ.  ކުރެވިއްޖެ. ޞިއްޙީ މަރުަކޒު ފުރިހަމަކުެރވިއްޖެ. އަދި ްސކޫލުެގ ހުރިހާއިމާރާތް ފުރިހަމަ

އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ިމއަންނަ އަހަރު ނަރުދަމާ ހުޅުިވގެންދާނެ. ނަރުދަމާެގ  .ދަނީ ހިނގަމުން ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިހާރު

ހުރިހާ ކަމަކަށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި  ދަނީ ކުރެވެމުން. އަދި މި ޚިދުމަތް ލިބެންފަށާނެ. މިސްކިތުގެ އިމާރާތް މިހާރު

ދެން  .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،އަދާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ައޅުަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު 

ބޮުޑ  އޮތީ އަުޅގަނޑު ާދއިރާގެ ގުަރއިދޫގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ގުަރއިދޫގައި މިހާރުވެސް ވަރަށް
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ޮބޑު ސަރަހަދެްއެގ  އްޖޭގެ އެންމެއް ހިނގަމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހުޅުމާޭލގެ ބިންހިއްކުން ިފޔަަވއި ރާ މަޝްރޫޢެ

ބައިކުޅަ  ގެ ބިން ހިއްކެމުން އެބަދޭ. ތިންެސކްޓަރު 45ގުަރއިދޫަގއި  ،ބިން މިހާރު ހިކެމުންދަނީ ގުރައިދޫަގއޭ. ެއގޮތުން

 ހިކި  ވެސް  އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީަގއި ގުަރއިދޫެގ ބިން އެއްަބއި މިހާރު ނުހިކި އޮތީ. އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުެރވޭ ގޮުތަގއި މި

ޚާއްަޞކޮށް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ޚާއްަޞ  ،އަޅުގަނޑު މިކަމަށް ޓަަކއި ވެސް ރައީސަށް  ނިމޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ެވްސ  ިހއްކަމުންދާ ސަރަހައްދުެގ ތޮށިލުން. އެކަމަށް ؛ގިރާ ސަރަހައްުދގެޝުކުރެއް އަދާކުރަން. ދެން ޮއތީ ގުރައިޫދގެ 

ޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އަަހރުގެ މާރި މި .ޓީ.ީސ.ސީއާއެމް، ވަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުުކރެވި ވަނީ ބަޖެޓު ކަނޑައެޅިފަިއ. މިހާރު

ނަމަެވްސ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ސައްކަތް ނުފެށި އޮތް ކަމުގައި ވީވަނީ. އަދި މަ މަސައްކަތް ހަވާލުކުެރވިފައި

އިމުކުރުން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޤާ ެވސް ކުެރވިގެްނދާނޭ. ދެން އެއާއެކު އޮީތ ރީތި ފެނުގެ ނިޒާމުމަސައްކަތް 

ލިބިފައި އޮތް ގޮތުްނ  ބަރުއެ މަަސއްކަތް ވެސް ބަޔަކާ ހަވާލުކުެރވިފަ. އަޅުގަނޑަށް ޚަ ަވނީ މަންޓުން މިހާރުންއެންަވޔަރަ

ހާުރ ހަރު ތެރޭގައި އެ މަސައްކަުތގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ގުރައިދޫއާ ހަމައަށް ދާނެ. އެާއއެކު ގުރައިޫދގައި މިއަ ވިްއޔާ މި

އިމުކުެރވިފަިއވޭ. އަިދ ނުވެއް ހުޅުވޭ. އެހެންނަމަެވސް، ހުޅުވުމުގެ މަގުމަީތގަިއ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބްާރންޗެއް ޤާ

އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެޭވ  ،އެތެރޭގެ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ނިމި ،ިއމާރާތުގެ ނަންބޯޑު ހަރުކުރެވި ،އޮތީ. އިމާރާތްކުރެވި މިހާރު

މަސް ެތރޭގައި މި ބޭންުކގެ ބްރާންުޗެގ  ބަރުދުވަުހގެ ތެޭރގައި ނޫނިއްޔާ ޑިސެންވަަރކަށް  15ރިއަށް އޮތް ގޮތުން ިވއްޔާ ކު

އަޅުގަނޑު ގުރައިޫދެގ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ޚާއްޞަ  ،ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނެ. އެހެންކަމުން

ކަެމއް ނުކުރެވޭ ާވހަކަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  ވިދާުޅޭވ އެްއވެސް ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަން. ދެްނ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ

ފެއްޓެިވއިރު އެ މަސައްކަުތެގ  ަގއި މަސައްކަތް ރައީސް މައުމޫން 1978ހަމައަށް ޖެހިލާއިރު އަޅުގަނޑަކީ  އ1978ާ

. ސަްއކަތް ވަނީ ފެނިފަރިން އެ މަވާތީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ކައި ހިސާބުން ފެށިގެން ވަރަށް ަކއިރިން ފެނުނު މީހަކަށް

ހިސާބަށް އައިއިރު  މި ،ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުވޭ ކަންނޭނގެ މިހާރުވެސް ރާއްޖެ އޮތީ ؛އޭރު ރާއްޖެ އޮތް ހާލަތު

ނާ ހުރި އެއްވެސް . ފާޚާއިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ދަންނަވަންތޯހާލަތުގައޭ.  ހިސާބުގައި ެވސް ރާއްޖެ އޮތީ މި އެ ،ރާއްޖެ އޮތީ

އޮތީ. ބަނދަރަށް  އެފަދަ ހާލަތެއްަގއި ރާއްޖެ .ސް ނެތް. އަތިރިމަްއަޗށް ވަޅު ޖަހަިއގެން ބޮޑުކަމުދާްނޖެހެނީ ވެސްރަށެއް ވެ

އެ ީކްއވެގެންތޯ؟ ެއްއވެްސ   .ރަށްރަށުން ބުނަނީ ނުފައިބާށޭ، ޖެހެނީފައިބަން ގޮއްސ އަުޅގަނޑުެމން މަސައްކަތްކުރަން

ވަނަ އެްއޗަށް، އެންމެ ފަހުން ކަނދެއްގެ މަތީަގިއ  4އް ނޯވޭ. ފަލިޖަހާފައި ރަށެއްަގއި ލަފާފުރެވޭކަށް ޯނވޭ. ބަނދަރެ

އަޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށަށް ފަިއބަންޖެހެނީ. މިއަދު އެހެންތޯ؟ މިއަދު ބޭރު ބަނދަރަށް ވުރެ ެއތެރެ ބަނދަރެއްަގއި ދުްއވާލެްއ 

އިްނ  1978ގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިނގަމުން އެބަދޭ. ބާރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ތަރައްޤީކުެރވިއްޖޭ. ތަރައްޤީ

އިން ފެށިގެްނ  2008އާ ހަަމއަށް އަިއއިރު ާރއްޖޭަގއި ޮޑކްޓަރެްއ ނެތް ރަށެއް ވެްސ ނުހުންނާނެ.  2008ފެށިގެން 

ސަރުކާުރ އާ ދޭތެޭރގައި ޮޑކްޓަރުންގެ ކަންަތއްތައް ވެސް ރާއްޖޭން ފިލައިގެންދިަޔއީ. އެއަށްފަހުން އަުޅގަނޑުމެން މި 2012

އައިސް މިހާރު ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ވެސް ޑޮކްޓަރުން ާޤއިމުުކރެވި، ިޞއްޙީ މަރުކަޒުަތކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުެރވި، 
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އެ މަރުަކޒުތަކަށް ޑޮކްޓަރުން ލެއްިވ، ބޭސްފިހާރަ ހުޅުިވ، ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ހަމަ އެްނމެ ފެންވަރު ރަނގަުޅ ެއްއ 

ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ކެރޭނެ. ޮކންމެއަކަސް، ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް، ބަެއއް ރަށްރަށް ދާއިރާއަކީ ޞިއްޙީ ާދއިރާއޭ 

ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ވެސް އަުޅގަނޑަށް ދެވިފައި އެބަހުރި. ބަެއއް ބޭފުުޅން ވިދާޅުވެދާނެ އަުޅގަނަޑީކ  100

ގައި ވެްސ  2018ރުއްސެިވއްޔާ هللا ދަކުރެްއވިްއޔާ ގައި ވެސް އަޅުގަނޑު މި އުެޅނީ. އިރާ 2016ގެ މީހެކޭ. އަދި 1986

ގައި މަސަްއކަތްކުރި މީހުންނާ އެއްވަރަށް ައޅުގަނޑު  86އަޅުގަނޑު އުޅޭނަން ދުނިޭޔގައި ހުރިްއޔާ. ހަމަ 

ގައި ޮއތް ފެންވަރަކަށް ނޫނޭ މިއަދު  1978މަސައްކަތްކުރާނަން. ކޮންމެައަކސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ެއއްަޗކީ، 

އަހަުރގައި ނުކުެރވޭހާ މަސައްކަްތ  35އަހަރުތެރޭގައި އެދިޔަ  3ިއން ފެށިގެން މިދިޔަ  2013އްޖެ މި އޮތީކީ. ރާ

އަޅުގަނޑުގެ ލޯމަތިން ފެނިއްޖެ. ވަރަށް ބާރު ދުވެލީަގއި، ަވރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ާރއްޖެ ތަރައްޤީވަމުން މި ދަނީ. 

ރު ސްޕީޑުގައި ތަރައްޤީވަމުން މި ދަނީ. ެއހެންކަމަށްވުމާއެކު ައޅުގަނޑު ރާއްޖެތެރެއާ ެއއްކޮށް މާލެ ެވސް ހަމަ އެހާ ބާ

ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ަރީއސް ޔާމީނާ ދިމާއަށް ނުރުހޭ ޮކންމެ ފަހަރަކު ހަޑިއެްއޗެހި ޮގުވމުގެ ބަދަލުަގއި ައޅުގަނޑުމެން 

ޅުގަނޑުމެން އެންމެން ތިބެންވީ ރައީސް ހޯދަިއދެމާ ހިނގާށޭ. އަ 2018އެންމެން އެކަްއޗެއް ިކޔަމާހިނގާށޭ. ރައީސަށް 

ފަހަތްޕުޅުގައި. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބޭފުޅުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރައީސާ ދިމާއަށް ހިތަށްއެރިހާ އެއްެޗއް ޮގވުމުެގ 

ހިނގާށޭ.  ބަދަލުގައި، ތިމާ ޖުނުބުވެރިާވ ހާލުގައި ރައީސް ޔާމީން ފެންވަރަންޖެހޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުން ހުއްޓައިލަމާ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަަމ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކު ޮގވާލަން އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް، އަދި 

އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު ައޅުގަނޑުމެންގެ ދެކޮުޅވެރިން ވެސް ބައިވެިރވެ ޤައުމު ތަރައްީޤކުުރމުގެ މަސައްކަުތގައި އަތާިއ 

 ން ނޫން. މަގުމައްޗަކުން ވެިރކަމެއް ގަނޑުމެން ބަލިކުރަންވީ އިްނތިޚާބުން. މަގުމައްޗަކުއަތުކުރި އޮޅާލަމާ ހިނގާށޭ! ައޅު

ވައްަޓއެއް ނުެލވޭނެ ދެނެއް. ެއކަމެއް ނުވާނެ. އެ ދުަވސް ދިަޔއީ. އެ ފުރުޞަތު ދިޔައީ. ފުލުހުންނެއް ވެސް ފުރުޞަތެއް 

 ގަނޑަށް ވަރަށް ސާުފކޮށް އެނގޭތީ ައޅުގަނޑު މިނުދޭނެ. ސިފައިންނެއް ވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނެ. އެހެންވީމާ، އަޅު

ވާހަކަ މިދަންނަވަނީ. އަުޅގަނުޑ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިހިރީ ރައީސް ޔާމީނާ އެްއކޮށް. އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ މީހުން ވެސް 

ކޮށްފިން ސައްކަތް ކަ. އަުޅގަނޑު ވަރަްށ މަތިބީ ރައީސް ޔާމީނާ ެއއްކޮށް. ދެން އޮތީ އަުޅގަނޑު ދާއިާރގެ ގާދިއްފުށީ ވާހަ

އަހަރު  ކުރިން. މިހަރު ވެސް ައޅުގަނޑު މަސައްކަތްގާދިއްފުށީެގ ނަރުދަމާ މަސަްއކަތް ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނޭތޯ. މިދިޔަ އަ

ުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ކަމުގައި ވީނަަމވެސް އަޔާ ެއަކން ނުހިމެނި އޮތްއަދި އިރާދަކުެރއްިވއްވެސް މަަސއްކަތްކުރިން. ެއކަމަކު 

ބޮޑު ގޮންޖެހުން.  ގެ ވެރިކަުމގައި އެކަން ވެސް ފުރިހަމަވެގެންދާޭނ. އެއީ އަުޅގަނޑަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެންރައީސް ޔާމީ

ބޭފުޅުން ކެތްތެރިކަމާއެކު ތިއްަބވާށޭ! އަުޅގަނުޑ  ތިށީ ރައްިޔތުންނަށް ވެސް ގޮވާލަން، އަޅުގަނޑު ގާިދއްފު

 ގިލީ ނކޮްށގެން ދިޔަމިއަޅުގަނޑު ވަރަށް މަސައްކަތްމަސައްކަތް ކޮްށދޭނަމޭ. ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުގައި މި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ތި

ގިނަ  އޮތީ ކާމިޔާބުވެފަ. އެއަށްވުރެ މާ މީސް ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން އެކަން ވެސް އެهللاއިމުކުރެވުނީ. ނަރުދަމާ ވެސް ޤާ

ެއއްކޮްށ  ލީ ރަްއޔިުތން ވެސް ސަުރކާރާގިނިދޔަމި ،ރަށްރަށް އެބަހުރި. މާ ބައިބޯ ަރށްރަށް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް
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އެކު. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން  ވަރަށް ޯއގާތެިރކަމާ ،އެކު މިހާރު އެތިބީ ވަރަށް ކިޔަމަންތެރިކަމާ

އިދިކޮުޅ  ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްދެއްވުމަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑ 2017އެަކއްެޗއް ކިަޔިއގެން 

ދެއްވާށޭ! ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  މި ބަޖެޓަށް ޯވޓުބޭފުޅުންނަށް ވެސް ދަންނަވަްނ އޮތީ، 

ސް ދަްއކަްނ އޮތީ ހަމަ އެއް ވާަހކަެއއް. ދިުގކޮށް ދެއްިކޔަސް ކުރުކޮށް ދެއްިކޔަ، ލާނީއަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައި

ގޮތުން  ބެހޭ އެެހންވީމާ، ބަޖެޓާ ން ފޮނިކޮށް ކިތަންމެ ވަރަކަްށ ވެްސ ވާހަކަެދއްކިދާނެ.ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި ލަިއގެ

ތާނަގއި އަުޅގަނުޑ  ން. ކުރިއަށް އޮތްނިންމާލުބަޖެޓު  ބަޖެޓަށް ވާހަކަަދއްަކއި ކޮންމެހެން ހަޑިހުތުރު އެއްޗެހިތަކެއް ނުކިޔާ

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وަވސްކޮށްދެްއވުން. އެދެނީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް ހެޔޮ މަގު ތަނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙްބަރު މުޙައްމަދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެން

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވޭތުވެިދަޔ  2017ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވުމަށް އޮތް ސަރުކާރުން ޚިޔާނާތްތެރި ވަރަްށ ރާއްޖޭގެ ިމއަދުގެ މި ނުވާ ތުްނގެ ފަިއާސއަށް ޚިޔާނާތްތެރިތާނގައި ަރއްޔި

ލަން އެވަރުން ނުފުދިގެން އަތްބާނާ ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ީޖބަށް  ،ފަހު

ދިޔަ އަށެްއކަ އަހަުރދުވަހު ތެރޭގައި ރާއްޖޭަގއި ވޭތުވެ، ންސަރުކާރުވޭުތވެދިޔަ  ވޭތުވެިދޔަ ތާނގައިބޭނުންވަނީ، 

ދަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މިއަދުގެ ބަޖެޓުން މި ފެނިގެން ތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން، އާސަންދަ؛ޔަ އިޖުރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދި

އޯގާތެރި ވެިރކަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރި އާސަންދައިގެ ބޭސްފަރުާވގެ ނިޒާމު މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި 

ުޅގަނޑުމެންނަށް ޢިބުރަތްތަކެއް ހާސިލުވެއްޖެ. ފިލާަވޅުތަެކއް އަ  ަތން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދާޖެޓުން ނިގުޅަިއގަނެގެންބަ

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް ެގންނަ މީސްމީހުން ރާއްޖޭގެ  .ހާސިލުވެއްޖެ. ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ވިސްނަންޖެހިއްޖެ

ކުރަންެވއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި އޮޅުންފިލުަވއި ދަސްވަނީ ިކހާވަރަކަށްތޯ ށް ޚިޔާނާތްތެރި ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާއަ

ައޅުގަނޑަށް މި ބަެޖޓުން ފެނިގެންދަނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ކުުޅއްވާަފއި އޮންނާެނ ފިލްމެއް. ފަތިސްހަނދުވަރު  ރައީސް.

ދަނީ. ންލު ބޮޑުކޮށް އަޅުގަނޑަށް މިައދުގެ މި ބަޖެޓު ފެނިގެވުރެ ވެސް ހާ  ކިޔާ ފިލްމެއް. އެ ފަތިސްހަނދުވަރު ފިލްމަށް

ލްމުގައި ވެސް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ބަެއއް މަންޒަރުތައް އިްއޒަތްތެރި އެ ފި

 ތެރި ރައީސް.ަދނީ. އިްއޒަތްދަށު ދަރަޖައިގައި މި ފެނިގެންރައީސް ކުުޅްއވާފައި އެބަހުރި. އެއަްށވުރެ ވެސް 

ބޮޑެތި  އޮތްއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުނޑުމެން އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގައި ައޅުގަ
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ަވއިގެްނ މުޒާހަރާތަކެއް އިދިކޮޅު ިތއްެބވި ބޭފުޅުން، މިއަދު ވެރިކަުމގައި ހުންނެިވ ރައީސް ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަ

ގެ ރައްޔިތުން ހަނާވަނީ، ޑޮލަެރއް ނަގަން އުޅެންފެށީމާ ރާއްޖޭ 25 ؛އެއަރޕޯޓު ގެންދެވި. ޖީ.އެމް.އާރު ކުރަްއވަމުން

 ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޭއރު ހުންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިކުމެ މާލޭ މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާފަނާވަނީއޭ ކިޔާަފއި ނު

 ަކމެއް ނޭނގެއޭ. އެހެންނަމަވެސް ގައި މިއަދު ވެސް ވިދާުޅވެއްޖެ ތިަމން މިހިރީ ކޮން ދިމާލެއް އެްއކޮށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނެގ  ނެ މިކަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ

އި. ލުގަން ތިބީ ވަރަށް ވެސް ހާބޭފުޅުން ދިމާކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތު ޑޮލަރު ނަގަން އެ 25ޖީބުން 

ދަނީ ކުރަމުން. ފާއިތުވެދިަޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިފަދަ ަކންތައްތައް އެބޭފުޅުން މިއަދު އެ  .އިލަތެއްގަ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާ

ހަނދާނެއް ނެތް. ދެން  ބޭުފޅުން ބޭފުޅުްނ ދެއްކި ވާހަކަ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ކުިރ މުޒާހަރާތައް ވެސް، އެ ތާނގައި އެ

އި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް، މާޭލގެ ރައްޔިތުންނަށް ާޚއްޞަކޮްށ މާލޭގަ  ަދއްކާލުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އޮތީ މާލޭގެ ވާހަކަ 

މާލޭެގ  ،އިްއޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް މިތާ ވާހަކަދައްކަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ  ލެޓުތަކެއް ހަދަމުންދިޔަ ވާހަކަ.ފް

ރެްއަގއި ފްލެޓެއް ނަހަދައޭ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓެއް ނެހެދެއޭ. ރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް މީހުންނަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާ

ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓުތައް ހެދުމަށްފަހު ދާދި އިހަކަށްދުވަހު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ިދޔައީ ެދވިގެން. އެހެންވީމާ، 

ވާތީ އަުޅގަނުޑ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާުރގެ އޭުރގެ ަރއީސަށް ހަމަ ޝުކުުރ  އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި އެަކން ކޮށްދީފައި

ލަމާ ހިންގަވާ މި ބަޖެޓުގައި ުޒވާނުންނަށް ކިހާވަރެްއގެ ފައިދާއެްއޯތ ން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ބަލައިންނަވާލަދަ

އެްއޗެހި ހަދައިދޭނެ ވާހަކަ.  ނުންނަށް ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަކާއި ފުޓްސަލް ދަނޑުތަކާއެބައޮްތ ޒުވާ ބަޖެޓުގައި ކުރަނީ. މި

ވާލުވަމުން ވިދާުޅީވ ވަގު ަރއީސް ާރއްޖޭެގ ެވރިކަމާ ހަ ދިޔައީ މިއަުދގެ ަރއީސް، މި ގެން މިއަޅުގަނޑުމެނަށް އަުޑިއވި

ސިންގާ ސަހަރެއް ބިނާކުރާނަމޭ. ުޒވާނުްނެގ . ހުޅުމާލޭަގއި ުޒވާނުންގެ ޮބޑުރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށޭ ހުރިހާ ކަމެއް އޮތީ

ބޯޑު ބުނަނީ ދެ ސްކޭޓު ލާަފއި މިފައި އެތެރޭަގއި ޕާކެއް ހަދައިމަގު ބައްަދއިލާ 4އެކޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަށައިގެން ސިޓީ

ވާލުވަމުން ވިދާުޅވީ ގެ ސިޓީއޭ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރު ެވރިކަމާ ހަިމީއ ޒުވާނުން  ތަން ހަދައިލާފައި ދުއްވާ

ފުޅުްނގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޮޑެިތ ބޭ އެކު ިދވެހި ކޮންމެ ޒުވާނަކަށް ފްލެެޓއް ދޭނެ ވާހަކަ. މިއަދު އެ އަލަތު ކަިއވެންޏާ

ތަނަށް  މީހުންނަށް ދެއްކުމަށް ޓަކައި ޒުވާނުން އެ ގެންޖަލްސާ ބާއްވަިއ، ބޮޑެތި ޖަްލސާ ބާއްަވއި ީޓވީއަށް ނަަގއި 

 ހަމައަށް އެންމެ  އަދަށް ވެސް މިއަދާ ބުނަނީ މިއީއޭ ޒުވާނުންަނށް އޮތް ކަމަކީ. އަދި ގެންޮގއްސަ ރެޑްބުލް ދީފައި އެ

ރައީސް، މިހާތަނަށް ނެތް ޔާތް ފެށި ޒުވާނަކަށް އެންމެ ފްލެޓެއް ވެސް އިއްޒަތްތެިރ ނަކަށް ެވސް އަލަށް ޒަވާީޖ ހަޒުވާ

މިއީ  .ްއ ނެްތ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ިލޔެވިަފއެ . އަދި މި ބަޖެޓުން ެވސް ެއކަހަލަ ކަމެއް ލިބިފަ

ވާލުވާްނ އި މިހުންނެވި ރައީސް ވެރިކަމާ ހަމިައދުގެ ވެރިކަމުގަ  !ވިސްނާލަްއވާ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

މީހުން ކަނޑުމަތީގައި ިދވެހި  އި ުދވާލު އެ ދިވެހި ލޭނާރޭ. ރެޔާާރއްޭޖގެ މަްސވެރިންނަކީ  ،އަިއއިރުަގއި ވިދާުޅވި

އޭ. އެހެންީވމާ، އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރަނީމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި، ދިވެިހ ލޭނާރު ދެ
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ރުފިާޔ ދޭންޖެހޭނޭ. ދަނޑުވެރިކަން ހަަމ  10000ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭނޭ. ބެޔަސް ނުބެޔަސް  10000ސް ފުރިޔަސް ނުފުރިޔަ

 ވީމާ، އެވެސް ވޭތުވެިދޔަ ތާނގެރުފިާޔ ދޭނަމޭ ވިދާޅުވި. އެހެން 8000އެފަދައިން. ދަނޑުވެރިންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށް 

އަުޅގަނޑުމެނަށް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވެސް ނޫން.  އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި އޮތީކީ ވަނަ 2017ޖެޓުގައި އޮީތކީ ނޫން. އަދި ބަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހިމެނިފައިވާ  6.7ދަނީ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޭނގި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީަގއި  ފެނިގެން މި

ޔާތުގައި ނުހިނާގވަރު ކަމެއް ވާން މިއުޅެީނީކ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރާއްޖޭގެ ހަނެއް ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން ނޭނގެ ކިހި

 މެންނަށްއަދި އަުޅގަނޑުދަްއކަނީ.  ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެްއ މިއަުދގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައި އޮތް ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި

ކޮންގޮަތކަށް ، ކަމެއް ކިހިނެއްތްތެރިވީ. ނެގީ ޔާނާޭބފުޅުން ޚި އެ ކޮރަޕްޝަނުގައިކަމެއް ެވސް އެ  ގޭ ކިހާވަރެއްނޭނ

މިލިއަން ޑޮލަރު  1އެކައުންޓަށް  ބޭފުޅާގެ މިއަދުގެ ވެރިކަުމގައި ހުންނެވި ރައީސް ޔާމީން އެ . އިްއޒަތްތރި ރައީސް.ކަމެއް

 ވި ބޭފުޅާ އެ ދޮެގއް ބުނޭ. އަދި މިއަާދ ހަމައަށް މިއަދު ވެރިކަުމގައި ހުންނެހަކަ އެ ޖަމާކުރި ަފރާތަކުން އެބަޖަމާކުރި ވާ

ުނވޭ. އެހެންހުރި ފައިސާތައް ދިވެހި ަރއްޔިތުްނެގ  ވެސް ވިދާޅެއް ވެސް ނުކުަރއްވާ. ތިމަންނަ އެކައުންޓަށް ނުވަެދއެކޭ

ވަންޏާ ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ވެރިކަުމގައި ހުްނނެވި ބޭފުޅަކު އެ ަފއިސާ ެދްއވަންޖެހޭނެހެން. އެހެންވީމާ،  ކަމަށް ފައިސާ

ގޭ ގޮތަށް ނޭނ ދަނީ. މިގޮތަށް ގޮތް ބޭފުޅުން ބޭނުކުރަމުން މި ފަިއސާ މިކަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ދައުލަުތގެ ތަމިކަހަލަ ގޮ

ބިލިައން ރުފިޔާ ދީފައި އޮތުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ  8ބިލިއަން ރުފިޔާ،  7ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް 

މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑެއް ވޯޓެއް ނުދޭނަން. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާއިން  ،ސަބަބެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ެދން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަުދ  ރި ަރއީސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބަހެއް ނުބުނާނެ އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެނމި ބަޖެޓަކަށް އާ

ބޮޑެިތ ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ، ބޮޑުކަމުްނނާއި ރާއްޭޖގެ ަތރައްޤީ އަންނަލެއް  ،ދަނީ ބަޖެޓުެގ ބޮޑުކަމުންނާއި  އަުޑއިިވގެން މި

އެތައް ޕްރޮޖެކްޓެްއ  500ވިދާޅުވި  ދުވަހުދަނީ ދާދި އިހަކަށް ކަމުންނާއި، އަުޅގަނޑަށް ފެނިގެން މިހިންގަމުން ދާލެއް ބޮޑެތި

ސްގަނެޑްއ ވަނީ. މީހަކު ފަ ސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް މިހާރު މިބަ ހިނގައޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އުދަިލވަެޅއް ޖަހާލިޔައެ

ކޮންމެ  ނަށް ކޮށްޭދންޖެހޭ ކަންތައްތަކޭ.ވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް މިޖަހާލިޔަ

ޑުިއިވގެން ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އައޮަތސް ރާއްޖޭގެ ބަނދަރުތައް ހަދައިދޭންޖެހޭނެ. ލަފާފުރޭ ގޮތް ހަދައިސަރުކާރެއް 

ތަނުގެ އެްއވެސް ބަނދަރެްއ  އެންމެ ބޮޑު ސިޓީެއއްގެ ގޮތުަގއި ައއްޑޫ ސިީޓ، އެ  ވައި ރާއްޭޖގައި އޮތްހިނގައްޖެ މާލެ ފިޔަ

 ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި  މިއީ ހިތާމަހުރި ތް ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހެދުމަށް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ނެ

މަހަމަކަމާ ހަ ޖެހޭ ބަިއވަރު ަކންކަން ހުއްޓާ،ފުޅުންެގ ދާއިރާަތކުަގއި ކުރަންބޭބޭ އެ ،ރާއްޖޭަގއި އިިދކޮޅަށް ތިބި މީހުންގެ

ދަނީ.  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަ ދަްއކަމުން އެ  ްއޖޭގެ ބަޖެޓު ބެހިފައި ނެތް ަކމަށްން ރާއެއް އުސޫެލއްެގ މަތީ

ކޭ. މި ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުަގއި މިހިރީ މިއީ ވަގު ސަުރކާރެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ވަެގކޭ. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ުފރުޞަތަށް.

 



95 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު އަރުވަނީ އިސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 ށް. އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީއިާރގެ މެއިސްދޫ ދާ

ވަަނ  2017 .ألحمد هلل على نعمه الغزار الّصالة والّسالم على رسوله األبرار وعلى اله وأصحابه أجمعين `.

އި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ކަމަށްޓަކަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓަށް ވާހަކަދަްއކާލަން އަުޅގަނޑަށް ފުރުޞަތެއް ދެްއވި

ތެރޭަގއި  ގެއަހަރު  2ލަންޖެހޭ ވޭުތވެދިޔަ ްއކާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ބަލައިދަބަޖެަޓށް ވާހަކަޝުކުރު އަދާކުރަން. މި 

އްޔޫމުގެ ވެރިކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާއަްށ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަهللا ދުއަޅުގަނޑުމެންގެ އަުދގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބް

ިރވަނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާންނަން. އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެރެވިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ަބލައިލާފައި އަުޅގަނޑު ކުރިއަށް ކު

ކިލޯވޯުޓގެ އާ  360ތަނަށް  ވަިނކޮށް އެއެަތއް އަޅުގަނޑުެމންގެ ދާއިރާގެ އިސްޫދގައި ަދށްވެފައި  ކަރަންޓު ހާލަތު

ަކމަށްޓަކައި. އަދި ައޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެިރވަނީ ވޭތުވެިދަޔ  ންޓް ޔަޤީންކޮށްެދއްވި ކަރަ ޖަނަރޭޓަރެއް ގެްނގޮސްދެްއވައި 

ރުގެ ފެށޭ އަހަ ،ބުރި އިމާރާތް ނިމި 2ރޫމް ކްލާސް 8ހުރި  ނުދެވިފައިރައީސެްއގެ ކަމެއްަގއި ހަދައި 2 ،ވެރިކަމެްއަގއި 2

ައޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެިރވަނީ އަުޅގަނޑުމެްނ  ކަމަށްޓަކައި. ތަޢުލީމަށް އެ ކްލާސްރޫމް ނުވަތަ އެ އިމާރާތް ނިމޭ

ޑުމެންނަްށ ރައްޔިތުން ގޮަވިއގެންދާނެ ާއ އެމްބިއުލާންެސއް ދެްއވާފަިއވާތީވެ. ައޅުނޑުމެން ޝުކުުރވެރިވަީނ އަުޅގަނ

ކުުރވެިރވަީނ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދަރިންތަކަށް ަވޒީފާ ދެއްވާީތވެ. އަދި ައޅުގަނޑުމެން ޝު ތަނުން އެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުަވއި

 ތަެކއްެގ ކުދިންނަށް ވަޒީފާެދއްަވއިއިލާޢާ  އެތައްއިންޖީނުގޭ ަތކަްށ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ތެރެިއން އެތައް  އިގެފެނަކަ

ދެއްވާތީ. އަުޅގަނޑުމެން ޝުުކރުވެރިވަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޓަކައި ފުރުޞަތުތައް ޯހއްދަަވއި ކުރުމަށް ދުންތެރިކަން އިތުރުފުއް

ޓަކަިއ ެއްއގަމާއި ކަނުޑަގއި ދަނުޑވެރިކަން ކުރެވޭނެ  ންނަށް ުފްއދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދެްއވުަމށްދާއިރާގެ ަރއްޔިތު

ދިނިްއާޔ ޅައިކޮށި އަ  30ދެްއަވމުން ފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ަފއްޓަަވއިއަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ އެއީ ހުއި ؛އުސޫލު

ކަމަށްަޓކައި. އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުުރވެިރވަނީ  ދާތުރުކޮށްެދއްވަމުންކޮށި އި 30ަގއި ައނެއް ޖެހިގެން އަންނަ މަހު

އަހަރުގެ ތެޭރގައި އަދި ނުނިމުނުކަމުގައި  2ވޭތުވެިދޔަ  އޮތް ދެ ރަށުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ބަނދަރު ނުހެދި

އި އޮތީތީެވ. އަުޅގަނޑުމެން ފައިސާ ވެސް ޖަހާފަ ވެސް އަންނަން އޮތް އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި އެ ސް އަދި ނިންމަންވިޔަ

ޔަ އަހަރު ތެރޭަގއި ރޫމްގެ ދަތިކަން  އެތަެކްއ އަހަރެއް ވަންދެން އޮވެަފއި ހަމަ މިދިޝުކުރުވެިރވަނީ ދަނބިދޫގެ ްކލާސް

ރާދަކުެރްއވިްއޔާ އި ތެރޭގައި ބުިރ އިމާރާތެްއ ހެދިެގން ނިމިގެން އަންނަ އަހަރުެގ  2އި ސްޓާފް ރޫެމއްެގ ކްލާސްރޫމާ  5

އި ވެްސ ތަކަށް ވަންނާނެތީެވ. އަުޅގަނޑުމެން ޝުކުުރވެިރވަނީ ދަނބިދޫގަތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަން އެ ރޫމު ކުދިން

ެދްއވަމުން ކުރަްއވައި ހުުޅވައިމަރުކަުޒގެ ާޖގަ އިުތރު ޞިއްޙީ، އެމްބިއުލާންެސއް ލިބިއަދި އާ  ،ފިހާރައެއް ހުޅުވި ބޭސް
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ޓަކައި ފަށަން އޮތް ޕްރޮގްރާމުތައް؛ އެއީ ފުޓްސަލް  ނުންަނށްގެންދަވާީތވެ. އަުޅގަނޑުމެްނ ޝުކުރުވެިރވަނީ ޒުވާ

ސް ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި އޮތީތީވެ. ައޅުގަނޑުމެން ޝުކުރުވެިރވަީނ ދަނޑުކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ބަށިކޯޓިތައް ކަމުަގއި ވިޔަ 

ނިމުމަކާ  މާރާތްކުރެވެމުންވެސް އެ މިސްކިތް ވެސް އި ޖެހިފައި އޮތް ވަގުތު އެަކންނުންމައިބާދޫގައި މިސްކިެތއްގެ ބޭ 

ވެްސ މިސްކިެތއް ނެތި އޮްއވާ އެ މިސްކިްތ ިއ ގަކަލައިދޫ  ،ދާތީވެ. ައޅުގަނޑުމެން ުޝކުރުވެިރވަނީގާތަށް ދަތުރުކުރަމުން

މުންދާތީވެ. އަޅުގަނުޑ ޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގެ ތެރޭަގއި ހައްދަވައިެދއްވާނެ ވެސް ފެށޭ އަހަރު

ކުރިން ލިބިފައި  އި،ިލބޭ ކަންކަމާެގންދާނެ. ކަމެއް ލިބޭއިރުަގއި ވެސް އިތުރުވެ  ބަަޔކަށް ނިޢުމަތް ވާވެރި ދަންނަވާނީ ޝުކުރު

ފާނެތީެވ، ށް އެހެން ބަޔަކަށް ކަމެއް ހިނގައިތިމާމެންނަށްވުރެ ބޮޑަ އި، މިކަންކަމާ ޭދތެރޭގައި ވާަހކަނުދައްަކއި،އޮތް ކަންކަމާ

ކޮށްެދއްވަމުްނގެންދަވާތީ އެކަމަށް ހަސަދަވެރިެވގެން ނުވަަތ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެ ވާހަަކ ، ީތވެކޮށްދެވިފަިއ އޮތީ

ދައްކަވަމުންދާތީ އަުޅގަނޑު ަކންބޮޑުވޭ. ެއއްެވސް ރަށެއްަގިއ އަބަދަކު ބަނދަރެއް ނުހަދާނެ. ބަނދަރު ނުހަދާ ރަށްރަށް 

މަރުކަޒު ބޮޑުކުރެވިަފއި ހުންނަ ރަށްރަށް ހުންނާނެ. އަދި ކުޑަކޮށް  ހުންނާނެ. ހެދިފައި ހުންނަ ރަށްރަށް ހުންނާނެ. ޞިއްޙީ

ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ރަށްރަށް ހުންނާނެ. ކޮށް ނިމިފައި ހުންނަ ކަންތައްތަްއ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ތި ވިދާުޅވާ ހަމަހަމަ 

ރަށެއްަގއި، އެ ތަނަކަށް އެ  އުސޫލަކުން އެކަމެއް ނުދާނެ. އެއީ އުސޫެލއްގެ ގޮތަށް ަބލާއިރު ެއއީ ހަމަހަމަކަން. އެ 

ވަގުެތްއގައި ބޭނުްނވެގެން ހުރި ކަންތައްަތއް، ބޭނުްނވެފައި ުހރި ކަންތައްަތއް ކުރަމުންދާ ަކމަށް ވަންޏާ ެއއީ ހަމަހަމަކަން 

ހަކަެއްއ އެއީ. ދެން ައޅުގަނޑު ނުދަްއކާނަން އައި.އެމް.އެްފގެ ވާހަަކއެްއ، ވޯލްޑް ބޭްނކުގެ ވާހަކަ، ޑަބްލިޔު.ެއޗް.ޯއގެ ވާ

އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާކަށްނުޖެހޭ. ދައުލަތުން ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވަން ފައިސާ ހޯދަނީ ކިހނެއްކަން، ނުވަތަ ހޯދަންޖެހެނީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޫން. ެއކަން އަުޅގަނޑު ހޯދާކަށްނުޖެޭހ. އަުޅގަނޑު ބޭނުްނވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް 

ޚިދުމަްތތައް ދަނީ ދަށަށްތޯ ނޫނީ ަމއްޗަށްތޯ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ބޭނުންވާ އެްއޗަކީ.  ކޮށްދެއްވަމުްނގެންދަވާ

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓުކުރާއިރުަގއި އެ ބަޖެޓަށް އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓުދީގެންތޯ ހޮވޭނީ، 

މެްނ ވޯޓުދޭންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭން ނުދީތޯ ހޮވޭނީ. ވޯޓުދީގެން ހޮޭވ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑު

އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނުޑމެން މިއަދު އަޑުއަހައިފީމު މަސްވެރިންގެ ވާހަކަ ެވސް. 

ސިޑީެއއް ދޭން އަޅުގަނޑުމެން މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ސަބް  100އަޅުގަނޑު މީގެ ކުީރގައި އޮތް ވެރިކަމެްއަގއި މަސްވެރިންނަށް 

ހުރިހާ އެންމެން ވޯޓުލީއިުރގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު ނުލައްވާ. އެކަމަކު މިއަދު މަްސވެރިންނަށް އެ ބޭފުޅުންނަްށ 

ވުރެ ހެޮޔއެދޭ ބަެއއް މަްސެވރިންނަށް ނެތިގެން ކަމަށް ާވހަކަ އެ ަދއްަކވަނީ. ދެން ެބޔަސް، ނުބެަޔސް ެއ ދެްއވަން 

ދާޅުިވ ލާރީެގ ވާހަަކ. ައޅުަގނޑު ސްޓްރެޓެޖީ ޕްޮރގްރާމެްއ ކެމްޕޭން ތެރޭ ެއކުލަވާިލ ޮކމިޓީގެ ތެރޭަގއި އެ ފަރާުތގަިއ ވި

އެކަމާ ނުބެހޭ މީހެއް؛ އެހެންނަމަވެސް، އެ ަވގުތު ައޅުގަނޑަށް ވަދެ އިނދެވުނީމަ އެ ަތނުން ބޭފުޅެއްގެ އަރިހުަގއި 

ރުފިާޔއޭ ބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަެއއް  10000ޔަސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ބެޔަސް، ނުބެ

ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުންނާނީ އެއީ މަހަށް ފުރިޔަސް، ނުފުރިޔަސް އޭތި ލިބޭނޭ. އެހެންވެ ތި ބޭފުޅުން ވިހެން 
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އް ނުދޭ. އެއީ ކެމްޕޭނެއް ކުރާއިުރަގިއ ވިދާޅުެވއްޖެްއޔާ މިހެން ވާނޭ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ހަމައަކަށް އެ ވާހަކައެ 

ވަޢުދުތަކަާކއި ކޮށްދޭނެ ކަްނތައްތަކާ އެްއޗެހި ެއކުލަަވިއލާ ރާވައިލާ ކޮމިޓީެއއް އޮންނާނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ހަދާފައި  އަމިއްލަފުޅަކަށް ނޫން އެ ވިދާުޅވަނީކީ. ރިސަރޗްތަެކއް ހައްަދވާފައި މިއީ ވާނެ ކަެމއްތޯ، ުނވާނެ ކަމެއްތޯ ބަަލއި

ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އޭތި ެގންނަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަސައްކަތްކުެރއްވި ބޭފުޅުންނަީކ ފަހަރުގައި ވެދާނެ ެއކަހަަލ 

ކަންތައްތަުކގައި އެހާ ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅުންނަށް ނުވެވެސް ދާނެ. ހަމައެކަނި މޮޅު ވާހަކައެއް ބުނެލުމުގެ ގޮތުން ކޮށްލާ 

ވެދާނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ަރއްޔިތުްނނާ ވަރަށް ގާތުަގއި އަުޅގަނުޑމެން މެންބަރުންނާ އެކީ އުޅޭ  ކަމަކަށް ެވސް

ބަޔަކަށް ވާތީވެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިހުސާސްކުރެވޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިއްަބވާ ބަެއއް ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުންފުޅު 

ނެވިން، ތިހެން ވިދާޅުނުވާށޭ. ތިހެން ނުލިޔުްއވާށޭ. އަުޅގަނޑު ެއާހ ހުންނަ ހިސާބުން. އެނގޭތީވެ އަޅުގަނޑު ދެން

ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެނެއް ނޫނޭ. ވިދާޅުވެދެްއވާޭށ، މަހަށް ފުރާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް މަސްވެރިކަން ނޯންނަ 

 1500ާޔގެ އެލަވަންެސއް ނޫނީ ރުފި 1000ދުވަސްވަުރ އެަބއިމީހުން ކަިއެގންބޮއިގެން އުެޅވޭނެ ގޮތެއް، ނުވަތަ މީހަކަށް 

ރުފިޔާއޭ ބުީނމާ އޭތި ވިސްނިގެން ބަެއއް  10000ރުފިޔާގެ އެަލވަންސެއް ެދއްާވނަމޭ. އެކަމަކު ބެޔަސް، ނުެބޔަސް 

މީހުންނަށް ދަނީ، މާތްކަލާކޯއޭ! ތިމަންނަމެންނަށް މިއޮތީ ކަމަކާ ލައްަވއިލާފައޭ މި އޮތީ. މަހަށް މިއަދު ނުފުރިޔަސް ހެވޭ. 

ރުފިޔާ ލިބޭނޭ. އެއީކީ ނޫން. ދެން އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އަުޅގަނޑު ާގތުގަިއ، މި ވަކި އުސޫލެްއެގ  10000މެންނަށް އަހަރެ

ދަށުންނޭ ދާނީ. މީގައި އޮންނާނީ ސްކީމެއް އޮންނާނޭ. އޭަގއި ބަިއވެރިެވގެން މިހެންމިހެންނޭ ދާނީ. އަޅުގަނޑު ބުީނ 

ްނވީ ނޫންތޯއޭ. ދެން ވިދާޅުވި، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކިހިނެއްހޭ މިކަހަލަ އެހެންވިްއޔާ ތިކަން ވެސް ސާފުކޮށްދެއްވަ

ވަގުުތކޮެޅއްަގއި ސާފުކޮށްދޭނީ. ފަހުން މި އެއްޗެހި ސާފުކޮށްދޭނީއޭ. ދެން ނަތީޖާއަކަށްވީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ބަެއއް 

ީތވެ އެ ސްކީުމަގއި ބަިއވެިރވާން ބޭނުންނުވީ. ނުލިބޭ 10000މީހުން އެގޮތަށް ގަބޫުލކޮށްގެން ތިބީ. އެހެން ބެޔަސް ނުބެަޔސް 

ދެން ވީ ބަޔަކު ވީމާ އެ މީހުންނަށް އޭގެ ފައިދާތަެކއް ވެސް ކުރަމުން ވެސް އެބަދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޖުމުލަ ގޮތެްއަގއި 

ނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ، އަދި އެ ކަންަތއްތަްއ އެހެން އޮތްަކމުގައި ވިަޔސް އެހެނިހެން ޮގތްގޮތުން ައޅުގަ

ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތްަތއް މެދުެވރިވަމުން އެބަދެއޭ. ކޮަބއިތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާފަާއއި މާމައަށް ެއ އިތުރުކުިރ ފައިސާ. 

އަދި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވި، އެ ަފިއސާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުުމެގ 

ައށް ވެސް އެ ބަދަލުވެދާނޭ. އަޅުގަނޑަށް ގެރެންޓީޮއވޭ ެއ  7500ކަން އިތުރުވާވަަރކުން އިޤްތިޞާދީ ފުއްދުންތެރި

މަނިކުފާނު އެހެން ވިދާުޅވެއްެޖއްޔާ އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުާވނެކަން އެ ާޓގެޓަށް ވާސިުލވާން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން 

އަށް ބަދަލުވުމަކީ ވަރަްށ ގާުތގަިއ  7500ރުފިޔާ  5000ަލ އަދި މިދެންނެވި ކަންަތއްތައް އޮތްކަމުަގއި ވިޔަްސ، އެްއކަ

އޮތް ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ނުކަްއކާ؛ ތަރައްީޤގެ ކަްނތައްތައް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ހިނާގ 

ަކއްަކިއގެން ތިބޭނީ. އެްއވެސް ކަެމއް ނުކުރަމާ. ޭގސް ސިލިންޑަރު ވެސް ނުގެްނނަމާ. އޭރުން ދަރުކޮޅު ހޮވާލައިގެން 

އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާ ކަރަްނޓުގެ އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުަރމާ. އޭރުން އަުޅގަނޑުމެން ަވޅަށް ދާނި ލައިގެން ތިބޭނީ. 
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އަޅުގަނޑުމެން ހިނގާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔަވީ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަށް ނުދަމާ. މިސާލަކަށް ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީެގ 

އި މި ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަށް ނުދަމާ. އޭރުން މޯބައިލް ބޭނުންކުރާކަށްނުޖެހޭނެ. ފަހަރުގައި ތެރެއިން އައިސްފަ 

ވަނަ ގަރުނު. މިހާރު މި  21ޓޯކީގަނެޑއް ވެސް ބޭނުންކުަރންޖެހޭނީ. އެ ހިސާބަށް ދާންވީތޯ އަޅުގަނޑުމެން. ދުނިޔެ މިއީ 

ސުން މި އޮތީ އައިސްފަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ކިތަންމެ ދައްކައިދެނީ ތަޢުލީމާއި ސަިއންސްގެ އެންމެ ބަހާރު މޫ

ކުޑަުކޑަ ޤައުމެއް ކަުމގައި ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް އައިސް ހުރި ހޭލުންތެރި، ދުނިޔޭގެ ކަންތައްަތއް 

ން ޤައުމުތަކާ އެއްވަރަްށ، ދެނެވަޑަިއގެން ހުރި މާލިމީއެއް ކަމުގައި ވަންޏާ، ވެިރއެއް ކަަމށް ވަންޏާ، ބޭނުންފުޅުވާނެދޯ އެހެ

އެއް ސަފުަގއި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށްލެވޭ ހިސާބަށް ދާން. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މަސައްކަތްުކރާ ކަމުގައި ވަންޏާ އަންނާނެ 

ބޮުޑކުރީއޭ. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާެޅއް ނުޭވ  100ބަދަލުތަކެއް. ދެން ކާުޑގެ ސަްބސިޑީގެ ވާހަކަ ަދއްކަނީ. ސަްބސިޑީ %

ަވކި ބަޔަކަށް ޙައްުޤވާ އެްއޗެއް ކަމާިއ، އެ ޙައްުޤވާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް އެބައޮތް ކަމާިއ، ކާފަާއއި  އެއީ

މާމަގެ އެަކއުންޓަށް ަފއިސާ ަޖމާވާ ގޮތަްށ އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ޖަމާވާ ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން، އެ ފޯމު އެީއ 

. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފޯމަށް ތަންކޮޅެއް ލުއި ގޮތެއް ފުރޭނެ ގޮތްތަެކްއ ވަރަށް އުނދަގޫ ފޯމެއްކަްނ ފުރަން

ރާވައިެދއްަވއިފިްއޔާ ރަްއޔިތުން އޭަގއި ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ. ކާުޑގެ ވާހަކަަތއް ދަްއކާއިުރގައި ަރއީސް އަލްއުސްާތްޛ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި ހިފެހެއްޓިަފއި އޮްތ  މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެރިކަމުން ފެށިގެން އަންނިގެ ވެިރކަމާ ހަމައަށް

ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ލާރިކޮޅަކަށް ޑޮލަރު ގަންނަން  80ލާރިއަށް ނުަވތަ  82ރުފިޔާ  12ކަމެއް ކަމަކީ. ދެން އޭރުގައި 

އަްށ،  16، އަށް 15ރުފިޔާއަށް ޑޮލަރު ަހދައިދޭން ބުނި މީހުން ވެރިކަމަށް އަރާ  10އެބަ ލިބޭ. ފަހުން ކިހިނެއްތޯ ވީ؟ 

އަށް ޑޮލަރު ވައްޓާލީމަ ހަމަ ލިބޭނެތޯ ހަމަ އެ ައގުަގއި ގަންނަން. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ރުފިާޔގެ ައގު ިމ  19އަށް،  17

ރުފިޔާއާ މި އޮތީ ެއއްވަުރވެފަ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތަްށ  8ރުފިޔާާއއި މިހާރުގެ  4އޮތީ ވެްއޓިފަ. އެހެންވެ އޭުރގައި 

މާ ބޮޑު ތަފާތެއް. ެއއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ކުރަންޏާ އެަބޖެހޭ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކަށް  ބަލާއިރުަގއި މީގައި ނެތް

މިކަން ޖައްސައިގެން މިކަން ޙައްޤުވާ ބަޔަކަށް މިކަން ދޭން. އޭރުން ކަންނޭނގެ އެންމެ ބޮޑު ލުއި ކަމެއް އަންނާނީ. މުޅި 

ލިބޭ ގޮތަށް އޮންނަ ޤައުމެއް އަުޅަގނޑު ނުދަންނަން ދުނިޔޭގައި  އެންމެންނަށް އައި.ޑީާކޑު ދަްއކާލީމަ ހުރިހާ އެއްެޗއް

އޮންނަ ކަމެއް. ައއި.ީޑކާޑު ަދއްކާލީމަ. މިއަްށވުރެ ގިނަ ަސބްސިޑީ އޮންނަ ަޤއުމެއް އަުޅގަނޑު ނުދަންނަން އަިދއެއް. 

އްޔިތުންެގ ފަރާތުން ވެްސ މެލޭޝިޔާ ތަންތާނގައި ވެސް އެއީ ހަމަ ރަސްކަްނކުރާ ޤައުެމއް. ެއއީ ބޭްސކުރަންދާ މީހާ ރަ

ކޮންމެވެސް ވަެރއް ދައްަކއިެގން އެ މީހުން ބޭސްކުރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ވާ ހަމަ އެްއެވސް އެްއޗެއް ދަްއކައިނުލާ ހަމަ 

އައި.ޑީކާޑު ަދއްކާލީމަ؛ ދުަވސްކޮޅަކުން ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި ހީވަނީ އަިއ.ޑީާކުޑ ދައްކާލީމަ އެއްތަނުން އަެނއް 

ދަތުރުކުރަން ފުލައިޓު ިޓކެޓު ވެސް ލިބޭނެ ކަންނޭނގެ. އެ ހިސާބަށް މި ަޤއުމު މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ  ތަނަށް

ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ އެބަޖެހޭ ކޮްނމެވެސް ހޭދަެއއް ކުރަން. ައޅުގަނުޑ ގަބޫެލއް ނުކުރަްނ 

ައއި.ޑީ ާކޑު ދައްކާލީމަ ކުރެވެންޖެހޭ ބައެްއ ކަމުގައި. ައޅުގަނޑުމެންެގ  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ބޭސްފަރުވާކުރަން
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ތެރޭ އެބަތިބި ައއި.ީޑކާޑު ަދއްަކއިގެން ބޭްސކުރަން ބޭނުންނުވާ އެތައް މުއްސަނދި ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ނުޖެހޭނެ. 

ކަހަލަ މުއްސަނދި ބޭފުޅުން ނުވެސް ކުރައްވާ. އެއީ ބޭކާރު ލާރިެއއް އެ ދަީނ އެހެންކަމުގައި ވަންޏާ. ގިނަ ބޭފުޅުން، އެ

އެ ބޭފުޅުން ބޭސް ނުވެސް ކުަރއްވާ ަބއެއް ފަހަރު އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ވެސް. އެ ބޭފުޅުްނ 

ޓަކައި ކޮށްޭދ  ހަމަ ބޭރަށް ވަޑަިއގަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ އެއްަޗކީ، ެއއީ ރައްޔިތުންނަށް

ވެރިކަމެއް ވެއްޖެްއޔާ ރައްޔިުތން ތެރޭ އެކަން ޙައްޤުވާ ބަޔަކު ތިބޭނޭ. މުއްސަނދިންގެ އަތުން އަތުލައިގެން ދެން ތިބި 

މީހުންނަށް، އެ ޙައްޤުވާ ބަޔަަކށް ދޭންވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ އޭރުގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުްނ. އެއީ ސަރުކާުރގެ ވާޖިބެއް. 

ންމާެއއް ެއއީ. އެކަން ވެރިޔަކަްށ ވާޖިުބވާނެ ކުރަްއވަން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިދެންނެިވ ސަރުކާރުގެ ޒި

ނުވަތަ ދެން އަންނަ އަހަރަކު ކޮންމެވެސް  ންގޮތަށް ކާުޑގެ ބާވަތްތައް ެއކަީށގެންވޭ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ދެން އަންނަ ދައުރަކު

ުނވަތަ ސަރުކާރަށް ، މަންފާކުރާތީވެމިހާ ަފއި މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް މިހާގޮތް ބައްލަވާކަހަލަ ސަރުކާރަށް އިންކަމް ަވންނަ 

ޏާ އެކަން ދަތިވާ މިވެނި ކަންަތއްތައް ކަނޑާލަން. ވެރިަޔކަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންރައްިޔތުންނަށް  މިހާ މަންފާ ލިބޭތީވެމިހާ

 އަބަދަށް ދެމިއޮންނަނިކަަމކީ ތާ ނޑުމެން ކުރާ ެއްއވެސްއަުޅގަ އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިގެންނުވާނެ، ކުރަްއވާނެ. އެހެންވީމާ 

މަ ކަމުގަެއއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަ ގޮތަށް، ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކީ އެޮގތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ގޮތަށް، ދެމެހެއްޓެނިވި

ނެ. އެއީ ހަމަ ވެރިންނަށް، ެއ ނަގާ ދުވަހެްއ ައއިސްފައި ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ކަނޑާލަފާއެކަީށގެންވޭ އިންކަމް ޓެްކސް 

ފައިސާ ، ފެނިވަަޑއިގަތީމަ ކުރަްއވާނެ. ހަމަ މިދެންނެވިހެންއިރެްއގައި ކަންަތއްތައް ކުަރްއވަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް 

އަށް ެވސް ބަދަލުވުމަކީ ގާތުަގއި އޮތް  7500ާއއި މާމަގެ ލާރިކޮޅު ވެސް އެއްކަލަ ކާފަަހމަ ގޮްތވެ ވެސް ވެސް އިތުުރވާ

 ވާހަކަައކީ ؛ ެއ ލާރި ހިފައިގެން ދަނީ ދަރު ަގންނާކަށް، ކާށި ގަންނާކަްށ،  މެއް. މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެން ކާފައާިއ މާމައާކަ

ދަނީ. ުނވަތަ ގޭސް ގަންނަން  ހި ގަންނަން.އެްއޗެ ކާށި ހޮވާކަށް ނުދޭ. އެ މީހުން ދަނީ އެ ލާރި ހިފަިއގެން ާކއްާޓއި ދަރާ

މެނުވީ ނިޢުމަތްތައް  ޝުކުރުެވރިވެގެން. ނިޢުމަތްތަކަށް ނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްމިއީ އަުޅގަނޑުެމން، އެހެންވީމާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިކހާ ގިނަގުނަ ނިޢުމަތްތަކެއްޯތ هللا އިތުރެއް ުނވާނެ. ނިޢުމަތްތައް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮަތކަށެއް ނުާދނެ. 

ފެދުމުން ފެށިގެން ދުނިޔެއަށް އައިްސގެން މަރުވަންދެްނ މި ދެއްވަނީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ މައިންބަފައިންގެ ބަނޑުން އު

ِه اَل تُْحُصوَهاއެކަލާނގެ ނިޢުމަތް އިތުރުކޮްށދެއްވި.  މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ވަގުތެްއ، އެ މީާހެގ  ۗ   َوإِن تَعُدُّوا نِْعَمَت اللَـّ

ެދއްވި ނިޢުމަތްތައް ގުނާ އަދަދެއް هللا ޔަސް އުމުރުގެ ދުވަސްަތއް ވެސް އެ މީހާއަށް ދެއްވި ނިޢުމަތް ގުނަންހުރިކަމުގައި ވި 

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ  ަވޙީކުރެްއވީ هللا ނުކުރެވޭނެ. ެއކަމަކު  ގެ އަޅުަތުކންގެ ތެރެއިން ޝުކުރުކުާރ هللاތިމަން َوقَِليٌل ِم 

މެއް. ކާކަށްތޯ މީހުންނަކީ މަދު ބައެކޭ. ދެން އިންސާނަކަށް ކޮންކަެމއްތޯ ކޮްށދެވޭނީ އަނެއް އިންސާނަކު ުޝކުރުވެިރވާ ކަ

ކޮށްދެވޭނީ؟ އަނބިމީހާއަށް ޮކށްދެވޭތޯ ފިރިމީހާއަށް ޝުކުުރވެރިވާ ކަމެއް. ފިރިމީހާއަށް ކޮށްދެއްވޭތޯ އަނބިމީހާއަށް 

ޝުކުރުވެިރވާ ކަމެއް. ަރީއސަކަށް ކޮށްދެވޭތޯ ރަްއޔިތުްނ ޝުކުރުވެިރވާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ. 

ެގ އިންސާނުންގެ ދިިރއުޅުމުެގ ހާލަތު އަންނާނީ، ެއއް ަބއި ހާަލތަކީ ކެތްތެިރވާންޖެހޭ ހާލަތު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން
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އަނެއްބައި ކަންތައްތަަކކީ އަުޅގަނޑުމެން ދޫދޭންޖެހޭ ހާލަތު. އަނެއްބައި ކަންތައްތަަކކީ ެއކިއެކި ހާލަތްތައް ދިމާވާނެ. 

ނަށް ޓަކައި މާފުކުރަންޖެހޭ ހާލަތު. މި ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެްސ އަނެއްބައި ކަންަތއްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން އަނެކަކުން

އަށް ުޝކުރުވެިރވުން. ރަނގަޅު ކަމެއް ވިޔަސް ުޝކުރުވެިރވާްނވީ. هللا އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮންނަންޖެހޭ އެއް ކަެމއް ެއއީ 

ިއ ެއއްބާރުލުންދޭންވީ. ދެރަކަމެއް ިވޔަސް ުޝކުރުެވރި ވާންީވ. އަެނއްާކއަށް ެދރަކަމެއް ވީމަ ވެްސ ެއކަމަށް ޓަކަ

ثِْم َواْلعُْدَوانِ ވާިގވެިރވާންވީ. އެހެންވީާމ،  ިމ އާޔަްތ މިހެން މިއޮންނަނީ  َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِر  َوالتَّْقَوى َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اْْلِ

އަމިއްލަ ކޮންމެ ބޭފުަޅކު  އަޅުގަނޑުމެން ސަމާސާކުރާކަެށއް ނޫން. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ރައްޔިތުންނަށް ގޮަވއިލާނީ 

ވެސް އަމިއްލަ ސިކުނޑިފުޅުން ވިސްނަވާށޭ، މީހުން ދައްކާހާ ވާހަކަައކަށް ސިކުނޑި ދޫކޮށްުނލާށޭ. މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން 

ގިނަވާނީ ައޑާއި ވަހުމާއި ޝައްކަށް ތަބާވާ މީހުން. ކަންކަން ހޯދައި ބަލައިގެން އެއަށް ތަާބވާ މީހުންނަކީ މަދު ބައެއް. 

ންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ިމ ނަސޭހަތް ގަބޫލުކުރައްވާެނ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު އެދެްނ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. އެހެ

الم عليكم ورحمة هللا س  الوއަޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ޝުކުރުއަާދކުަރން. 

 .وبركاته
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޯުނ ވަްނ ފެށުމުގެ ކުީރގަިއ މޮބައިލްދަްއކައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު މެންބަރު.ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކު

ފަހަރަށް  ސައިލެންޓް މޯޑަށް ލެްއވުން ވަރަށް އެދެން. ރިްނގުނުވާ ޮގތަށް އެކަންޏެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ބަެއއް

އަރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން އާއްުމކޮށް  ކުތަކަށްފަހަރު މައި ެއއްވައިބްރޭްޓވާ ައޑު ވެސް ވަރަށް ގަދައަށް ބަ

ކަމަށް ވާތީވެ  ކަމެއް ނޫން ގޮތަށް ހިނގައިިދއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު  ވާތެރި މެންބަރުންނަށް އުނދަގޫފުޅުހުރިހާ އިއްޒަތް

ެގ މެންބަރަކަށް ވެސް ބަޖެޓު ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރިމިކަން ހަނދާންކޮށްދޭން. އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތުދެމުން މި ގެންދަނީ 

އޮތީ ވަރަށް  މިނެޓު ކަމަށް ާވއިރުަގއި ެދން އަުޅގަނޑުމެން ހުސްަވގުުތކޮޅަށް ދާން މި 15ލާގަިއ މި މަރުޙަބަހުސްގެ 

އަނެްއ  ަގއި 3:30ދެން އަރުވާނެ ވަގުެތއް ނެތުމާ އެކީަގިއ ޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު. އިތުރު ިއއްއިކައިީރގަ

 ލާނަން. ޖަލްސާ މެދުކަނޑައި ިއގެން ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ދަންފަޅިއަ

 

 ] އަށް  15:30އިްނ  14:53ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު(

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަ  2017އަށްދާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަުމން މި ގެންދަނީ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަާތއިގެން ކުރި `. 

އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ފާސްކުރައްވާފައި 

ބަހުސަށް ެއދިވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ހުރިހާ ވަނީ މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ެތރެއިން ބަޖެޓުގެ 

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމެންދެކަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަްށެގންދިއުމަށް. އަުޅގަނޑުމެން 

ފުރުޞަތުއަރުވަމުން؛ ފުރުޞަަތށް އެދިވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެން ހާޒިުރވެިތއްބެިވ 

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމެންދެކަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެިރ 

ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުަގއި އަދި ވާހަކަުފޅުދެއްެކވުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގައި ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެްނ 

ޅުން ފުރުޞަތުޖެހޭއިރުގައި ަވޑަިއގެން ތިއްބެވުމަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. ދެން، ރައްޔިތުންެގ ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފު

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެްއގޮތަްށ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުަޞތު މި ދެނީ ޕާޓީއަކަށް ފަހު 

އޮންނަ އުސޫލުން ކަމަށް ވާީތވެ، މި ގަާވއިދާ ެއކީ ކުިރއަށްދާނަން.  ޕާޓީއަކަށް އެ އޮންނަ، އެދިަވަޑއިގަންަނވަން ފުރުޞަތު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަންފަޅި ނިުމނުއިރުަގއި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި ވަނީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފަރާތުން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

 މް ނަޞީރަށް ފުރުޞަތު.މި އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް. ުމލަކު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ިމ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން  2017ަރއީސް. `. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ޗެއް ދަންނަވާލުމަށް މި ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑު ވެސް މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ކޮންމެވެސް އެއް 

ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ބަޖެޓްގެ ބައެއް މާއްާދތަކަށް ބަލައިލީމާ މި ފެންނަނީ 

 ޤައުމުގެ ކަންކަން ކުރިމަގަށް ަބއްޓަންކޮށް، ސަރުކާރަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް މިކަންކަން ރާވައި ހިނގަމުންދާ ތަން. އަޅުގަނޑު

ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ؛ މުލަކު ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ކަންކަން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ެއ 

ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިްއވާލުމުގެ ނިޔަތުަގިއ 

ފަށަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ނަޒަުރހިންގައިލާއިރު މި ބަޖެުޓގަިއ އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަތައް މި 

ދާއިރާއަށް ހުރި ބަެއއް ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ގިަނއިން އެބަހުރި ސްޕޯޓްސް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިުމކުރާ 

އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގައި ވެްސ އަދި ރާއްޭޖގެ އެހެނިހެްނ ވާހަކަ. އާދެ، ފުޓްސަލް ދަނުޑތައް އަާޅ ވާހަަކ. އަުޅގަނޑަްށ 

ދާއިރާތަކުަގއި ވެސް މި ދަނުޑތައް ައޅަމުންގޮސް މި ދަނޑުަތކަށް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ދޭްނޖެހޭ ޕޭމަންޓުތައް ދިނުމުގައި 

ވެގެންދާއިުރގަިއ ލަސްވެގެންާދކަން އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭ. މަސް، ދެަމސް ެވ؛ އާެދ، ހަތަރުފަސް މަހަށް ބަދަލު

ދަނޑުތަކަށް މަސަްއކަތްކޮށްފަިއ ހުންނަ ފައިސާތައް މި ދެްނނެވި ކުންފުނިތަކަށް ނުލިބިދިުއމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ރައްޔިތުން އިތުރަށް ނިކަމެިތވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. މިހާރު މި އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރއަްށ 
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އި ހުރި ދަނޑުތަކަށް ފައިސާ ނުލިިބގެން އެ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ަޝުކވާތައް ކުރާކަށް އަުޅގަނޑަށް ތަންތަނުން އަޅާފަ

އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން، ިމ ކަންކަން ސަުރކާރުން ީވ   އެކި ފަރާތްތަުކގެ ަޝކުވާަތއް އަޅުގަނޑަށް ލިބެމުން އެބަދޭ.

ނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާަލން. އަުޅގަނޑު ނިސްބަްތވާ އެންމެ ައވަހަކަށް ޙައްުލކޮށްދެްއވުމަށް. ޚާއްަޞކޮށް ފި

ރަށުގެ ތެެރއިން މި ބަޖެޓަށް މި ފަހަރު ކަންކަން ހިމެނިފައިވާ މިންވަުރ އަޅުގަނޑު ހާމަކޮށްލާނަން.  3މުލަކު ދާއިރާގެ 

ޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބަޖެޓުަގއި މ. ކޮޅުފުށްޓަށް އާ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި މި އޮތީ ސްޕޯ 

ތްތެރި ަރއީސް. މިއީ ކޮޅުފުީށގެ ރަްއޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވި ކަމެއް ނޫންކަން ައޅުގަނޑު ިމ އްޒައި  ޤާއިމުކުރުން.

ވަނަ އަހަުރ ސުނާމީއަށް ފަހުގައި އެ ރަށުގެ ސްކޫުލގެ ކްލާސްރޫމުތަްއ  2004ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ޮކޅުފުށީގައި 

ހަލާކުވެފަ. ފާރުތައް ކަނޑަކަނަޑިއގެން އެ ިކޔަާވކުދީންގެ ބޮލަށް ވެއްޓޭ ފަދަ ހާލެއްގައި. މިދިޔަ މަހުގައި  މި ވަނީ، އާދެ

ކްލާސްރޫމް އެ ސްޫކލަށް ހިމަނައިދެއްވާނެ ކަމަށް  3ވެސް އެ ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކައި 

ވަނީ ވަޢުދުވެފަ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު، ކޮޅުފުށީެގ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި  2017މި އަހަރު، 

ކްލާސްރޫމުެގ ާވހަކަ ނެތުމަކީ މިދެންނެވިހެން ކޮޅުފުށީގެ ތަޢުލީމަށް ސަުރކާުރން އަހައްމިްއޔަތު ނުދޭކަުމގެ  3މިދެންނެވި 

ނީ ތަޣައްޔަުރވެފަ. ހަމަ ސުނާމީއަށް ފަހުގައި ވަ ފެން ހެއްކެއް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެކީ ދަންނަވަން. ކޮޅުފުށީގެ

ބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް  ކަމާ ،ކައުންސިލުންނާއި ޓަކައި ކޮޅުފުށީގެ  މުގެ ޚިދުމަތް އެ ރަށަށް ދިނުމަށްފެނު

. އަޅުގަނުޑ . މި ބަޖެޓުގައި އެ ވާހަކަ ނެތުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑު ިހތާމަކުރާ ކަމެއްރުަގއި ވަނީ ދަންނަވާފަސަރުކާ

ކަންކަން މި ބަޖެޓުގައި މި  ،ސަރުކާރަށް ދަންނަވަން، މި ަބޖެޓު ދިރާސާކުރަްއވާ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަށް ވެސް ދަންނަވަން 

ބައްތިތައް އެ ރަުށަގިއ ކޮޅުފުށީގެ ަމގުތަުކގައި ޖަހަންޖެހޭ  ؛މަގުތަާކއިދެއްވުމަށް. އަދި ހަމަެއއާެއކު ކޮޅުފުީށގެ ހިމަނައި

ެވސް ދަންނަވަން.  ގައިޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެްއ ކަމުއަ ގެ ތެރެއިން ހިމަނައިދިނުމަކީމަކީ، މި ބަޖެޓުޖެހިގެންދިއު

އްޒަތްތެރި ރައީސް، ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަުކރަނީ އިއެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމެއްގެ ގޮ

ިމ ސަރުކާރު ރަީއސް ކަމަށް  ،ން ރައީސް ކަމަށް ވަަޑއިގެން މި ސަރުކާރު ،ން ައއި އެއް ަކން ކަމަށްވާމުއުއްމީދުކުރަ

އަދުގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ކުެރްއވި ދަތުރުފުޅުތަާކއި އަދި ބަެއއް މިނިސްޓަރުން  ،ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާން ވަނަ ންވަަޑއިގަ

އަޅައިދޭ ވާަހކަ. މިކަން މި  ގެ 100އެއް ވަޢުދު  ރައްޔިތުންނަށް ވެފަިއ އޮތް ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅުތަކުަގއި ޮކޅުފުށީގެ

ޒުވާން  .މަކީ އަޅުގަނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ސަރުކާުރެގ އެްއ ވަޢުދެްއ މިއީގޮތަކަްށ ފެންނަން ނެތު ސްބަޖެޓުގައި އެްއވެ

އެތަްއ އިދެވޭނެކަމުގެ ފޮނި ވަޢުދު ދައްކަމުން ސަރުކާރުން މި އައީ . މިއަދު ޮކޅުފުށީގެ ދެމަފިރިޔަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަެމއް ހޯދަ

ތިބުމަށް ދަތިތަކާ އެ ަކިއވެނީަގއި ދެމި ،ކަިއވެންޏެއް ކޮށް ނެވި ބޯހިާޔވަހިކަން ބޭނުންވެފަ.ޒުވާނުންނެއް އެތިބީ މިދެން

ނާލާފުށި. އިއްޒަތްތެިރ  ހަމައެާއއެކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ މ. .ންބޯހިޔާވަހިކަން ނެިތގެ. މިދެންނެވި ކުރިމަތިވެފަ

 ންމެ ޮބޑަށް ރަްއޔިތުން ކަންބޮުޑވާ ެއއް ކަމެްއ ެއއީ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަމުގެ ވާަހކަ. މިއަދު މި ާރއްޖޭަގއި އެ ރައީސް.

ޑު ީމގެ އެހެން ޖަލްސާތަކުަގއި ވެސް ދެއްވާފަ. އަުޅގަނއިުމޮކށްން ނާލާފުށީަގއި ވަީނ ބަނދަރެއް ޤާއަހަރުގެ ބަޖެޓު
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ދަްއކަވަމުން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރިން މިދެންނެިވ އި ވާހަކަިއއްޒަތްތެރޮ މަޖިލީހުގަ  ާޚއްޞަކޮްށ މި ،މުންދަްއކަވާހަކަ

މަްއޗަށް ކީ ވެސް ހުޅަނގުާޚއްޞަކޮށް މުލަކު ދާއިާރގައި ަހދަމުންދާއިރުގައި މި ކޮންމެ ބަނދަރަ ،އަތޮޅުގައި  ބަނދަރުތައް މ.

ނުލާ. އެ ބަނދަރު  ޓެއްއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ބޭރުތޮށްހެދިގެންދާ ބަނދަރެއް ކަމަށް. މި އެއްވެސް ބަނދަރެްއގަިއ 

 .އާދޭ ގަމަށްބަނދަރުގެ ތެރެއިން ލާފައި އެއް  އްޔާ ކަނުޑން ނަގާ ރާޅުވޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތް. ގަދަވެއްޖެ ބޭނުންކުރެ

މިދެންނެވި ފަރާތްތަކުން ޒިޔާރަތްކޮށް މިކަން ދެނެަގތީމާ. އަޅުގަނޑު ސަުރކާރަށް ކުރެވޭނީ އެ ތަނަކަށް ސާސްމިކަން އިހު

ން. ެދއްވަކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް ހިމަނުްއވައި ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ދަށުންމި ބަޖެޓުގައި  ތޮށިނާލާފުށީގެ ބަނދަރުގެ ބޭރު، ގޮވާލަން

އުޅެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ެއ ންވަރު ފުންކޮށްދެއްަވއި، ބަނދަރަށް ވަދެނިުކމެތިލަވެފަިއވާ މި ހަމައެއާެއކު، އެ ބަނދަރުތެރެ

ގައި މިދަންނަވާހެން ވެސް އަދި އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުތެރޭގައި ނަމަ ގެށް މި އަހަރުބަނދަރުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަ

ާކރުން ހައްދަވާ ބަނދަރުތަކަކީ މެއް ލިބޭނެ ކަމަށް. ހަމައެއާެއކު ރަށްރަށުގެ ސަރުއެ ރައްޔިތުންނަށް ުލއިފަސޭހަކަ ޖެހިގެން

ގެްނ ވަރަކަށް ފޫޓު ވަށައި  15އެ ބަނދަރުން ފެށިގެން ދި އަ  ބައްތިަތއް ޖަހަިއ، ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް ޗާލޫކޮށްއި

ނަމަވެސް، ނާލާފުށީެގ ްއ ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެހެންަތކެްއ އަތުާރލެވިފަިއވާ ބަނދަރުތަކެރީތި ގާ ،ގާތަެކއް

 . ބޭރު ތޮށްެޓއް ނެތް.ތްެއއް ނެްއޒަތްތެރި ަރީއސް މިދެންނެވި ކަންތައްަތކާ ޚިލާފަށް ބަނދަރުގައި ބައްތި ބަނދަރަކީ އި

ވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ނދަރެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ދިވެފައިވާ ބަންނެވި ކަންތައްތަކުން މަޙްރޫމުމިދެ

ރައްޔިތެކޭ ހަމަ އެއްފަދައިން.  ހދ. އާެދ،؛ ރައްޔިތެކޭނާލާފުށީ  .ދަނީ މުޅި ރައްޔިތުން ޝާމިލުވާ ގޮތަށް ދައްކަމުން މި

އެ މަނިކުފާނު ދެްއވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ބަޖެޓު ހުށަހަޅައި، ްއޒަތްތެރި މިނސްޓަރުއި

ހުރި މަތީގައި ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާކަންޓުަގއި ރާއްޭޖގެ ެއްއވެސް ރަްއޔިތަކު އިސްިތސްނާނުކޮށް، ހަމަހަމަމި ބަޖެ ،ވިދާޅުވި 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި  ،ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. މަންާފ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ނަމަެވސްގޮތެްއގަިއ މި ބަޖެޓުން ފައިާދ 

ކުަރްއވާފައި ބަިއކުޅަ ެއއްބައި މަަސއްކަތް މިދަންނަވާހެން ވަކި ަކންތައްތަކެްއގެ ދެ ،އެކަހެިރކޮށްފެންނަނީ ވަކި ބަޔަކު 

ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީަގިއ  ފުށީގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުގެ މަސައްކަތްތަން. ނާލާ ދޫކޮށްލާފަިއވާ ތޭ ކަމެއްގެ ޮގތުގައިއީ ހަނދާންނެއެ

މި އަހަުރގެ ތެރޭަގިއ އްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނާާލފުށީގައި ހަމަެއއާެއކު އި ކަމެއް.  މަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް އެދޭހިމެނިގެންދިއު

 ،ރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަންއްދު ސަލާމަތްކުރުން. އަޅުގަނޑު ސަުރކާ ަފއި ެވއްޖެ އެ ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހަގޮސްކުރެިވގެން

ހަމައެއާއެުކ  ހިމެނިގެންދިޔަތީ. އަދި މުލަކު ދާއިރާަގއި ،އްުޤގައި އެފަދަ ބޮޑު ތޮށްޓެއް ނާލާފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައެފަދަ 

ިހލަތައް ގެްނގޮސް އަޅާަފއި ޮއތީ އެ ރަުށގެ ޒުވާނުން ކުޭޅ  ޓަކައިމިެދންނެވި ތޮށި ޖެހުމަށް، އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ

ވައްތަުރގެ އޮްއގަލުން ފުރިފަ.  ވަނީ ހިލަޔާއި ތަފާތު މި ތޮށި ޖަހާ ނިމުމަށްފަހުގައި ބޯޅަދަނޑު ތެރެދަނޑު ތެރެއަށް. ބޯޅަ

މުންދިޔަ ކަޔާއި ެއ ޒުވާނުންނަށް ލިބެހަރުގެ މަތިން ލިބެމުންދިޔަ ހާނީއްއެކިފަ އެތާ ފުޓުބޯޅަކުޅެމުންދާ ޒުާވނުންނާ

. ައޅުގަނޑު މި ބަެޖޓު މިއަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓަގއި ނާލާފުށީަގއި މިދެންނެވި ަނވެފަގެއްލުންތަްއ އިންތިހާއަްށ ވަީނ ގި

ފެންނަނީ ނާލާފުށީ ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބަލާއިރުގައި އަުޅގަނަޑށް ތްތޯ ކަންކަމަށް އަލިއަުޅވާފައި އޮ 
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ލަދެއްވާޭށ ތީ އަުޅގަނަޑށް މިކަން ބަދަލުކޮށްައޅުގަނޑު ސަރުކާަރށް ދަންނަވަން އޮ .ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުން، އިމުކުރުންޤާ

ބޯޅަ . އެ ދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު ފުރާނައި ައދި އެ ޒުވާނުންނަށް ފުޓުދަނޑު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދަންނާލާފުށީގެ ފުޓުބޯޅަ

ކައިީރގަިއ މިހާރު ނާލާފުށީގެ  ؛ނާލާފުށީަގއި އަުޅގަނޑުށް. ހަމައެާއއެުކ ކުޅެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދަނޑު ބިނާކުރުމަ

. ަކއިރީަގއި ޭބރުގެ ބަެއއް ފަތުުރވެރިން ައިއސް އެ ރަށްރަުށގަިއ ވެްސ ވަނީ ފެށިފަ ތަކުެގ މަސައްކަތްަތއް މިރިސޯޓު

މު ނަރުދަމާއަކީ ވަރަށް މުހިއް، މިގޮތުން ގެސްޓްހައުްސާއއި މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ކުރަން ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވޭ.

ެއ  ،ްއޒަތްތެރި ަރއީސްދަނީ އިިމ  ޖޭގެ އެިކެއކި ކަންޮކޅުތަުކގައިަތރައްޤީެވގެން ާރއްެގސްޓްހައުސް  .ވަސީލަތެއް

ނާލާފުށީގެ ކުރިމަގާ މިދަންނަވާހެްނ  ،ާނލާފުށީގެ ޒުވާނުންާނއި ،މިގޮތުންރައްޔިތުންގެ ސީދާ ޖީބަށް ފައިސާ ވަންނަމުން.  

ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ނިޒާމު އެ  ވާތީ، ރުދަމާ ކަމަށްނަ ަވސީލަތަކީ  ވާނެ އެއްގެސްޓްހައުސް ތަަރއްޤީކުރުމަްށ ބޭނުން

ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން.  ރަށުގެ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީެގ ޕްޮރޖެކްޓެއްެގ ދަށުން މިއަންނަ އަހަރު

 .އްޒަތްތެރި ަރއީސްއަތޮޅު މުލަކަށް. އި  ރަށް މ.ންވަނީ އަުޅގަނުޑގެ ެވސް އުފަންއަޅުގަނޑު އޭގެ ފަހުން ބަލައިަލން ބޭނު

ައއި ނަރުަދމާގެ ކުޑަ ނަމަެވސް ފެށުމުގެ  މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިުތން އެތައް އަހަެރއް ވަންދެން އިންތިޒާރުކުރަމުން

އަށް ބޭނުންވާ ހޮޅިތައް ހިފައިގެން ކަމެއް. އާދެ، ނަރުދަމާ އިޝާރާތެއް މިއަދު މުލަކަށް ެވގެންދިޔަކަމީ އަުޅގަނޑު އުފާުކރާ

ރުދަމާ އިތުރަށް ބާރަށް ޓަަކއި ސަރުކާރަށް ިމ ނަވަދެފަ. އެކަމަށް މުލަކުގެ ަބނދަރަށް ދޯންޏެއްވަނީ  ދު މިމިއަ

އަހަރު ވަންދެން ރައްޔިުތން ކުރަމުންދިޔަ އިންތިޒާރު  6އަހަރު ވަންދެްނ،  5ގެންދިއުމަށް އަުޅގަނުޑ ގޮވާލަން. ކުރިއަށް 

ނުދިއުމުން އަުޅގަނުޑމެން ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ަސއްކަތް ކުރިއަށްބާއްވާފައި މަ އަނެއްކާ ހޮޅިތަެކއް ގެްނޮގސް

ަކންކަން މިގޮތަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި މި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް  ހިތްދަތިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ މި

ބިގެންދާނެ ގޮތަށް މިއަންނަ ތުގައި ލި ފުރިހަމަކޮށް، މުލަކުގެ ރައްޔިުތންނަށް މި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮ

 ދެއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ސަރުކާަރށް ދަންނަވަން. މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މުލަކަށް މިއަހަރު މުޅިންހެން ނިންމަވައި

ސަރުކާރަށް  ވާކަމީ އަުޅަގނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ެއކަމަށް ޓަކައި މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައި 20 އޮތް ނަރުދަމާއަށް

މުލަުކެގ އެއާެއއްކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި  ދަންނަވަން. ހަމަ ޝުކުރު

މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެ ވާހަކަތައް ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމައަށް ހިއްސާކޮށްލުމަށް ޓަކައި ރައީާސ ގޮނޑުދޮށް ހި

ގެ ރައްޔިތުްނގެ އެންެމ އަޅުގަނޑުމެން ރަށު ،. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ރަީއސް އަރިހުަގއިބައްދަލުކުރިން މިދިޔަ އަހަރު

 ،. ރައީސް އަުޅގަނޑު ކައިީރަގއި ދެންނެވިްއސަލަތައް ކަމަށްސަލަާއއި ކުނީގެ މަކަންބޮޑުވުމަކީ ރަްށގިރުމުގެ މައް ބޮޑު

މިއަންނަ އަހަުރގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓުަގއި ުނވަތަ  ،ންނަމަވެސްއެކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މުަލކުަގއި ކުިރއަށްދާނެ ކަމަށް. ެއހެ

ނުވާތީ އަޅުގަނޑު ިހތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކަންކަން ހިމެނިފައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ ދަށުން ވެސް މި

ހުން މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ މި ިއއްޒތްތެރި މަިޖލީއަށް .ޕީގެ ބަޖެޓަށް، ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީހަމައެއާެއއްކޮށް ޕީ.އެސް.އައި

ރަށްގިރުުމގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުެރވޭނެ ފަދަ  ލަުކގެ ކުީނގެ މަްއސަލައާއި އާދެ،މު ްއގައި މިދެންނެިވ ދެ ްޕރޮޖެކްޓު؛ވަގުތެ 
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އެއާއެއްކޮށް މުލަުކގެ  ހަމަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. ކަ މަކީ އަުޅގަނޑު އެދޭ ޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިއުބަޖެ

ކައުންސިލުން  . ރަށުރަށު އޮފީހުން އެދިވަޑަިއގެންފަމަށް ވަނީ ީޕ.އެސް.ައއި.ީޕގައި ހިމަނައިދިނު  ރަށު އޮފީހުގެ ވާހަކަ

އި އި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައެއްކޮށް؛ ސަރުާކރާ . އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއެދިަވޑަިއގެންފަ

މުލަކުގެ އޮފީހަކީ، ުމލަކު ކައުންސިަލކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  ؛މީދުކުެރވިެގންދިޔައުއްކިފަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ މި ވާހަކަަތއް ދެއް

ވެސް ވަިއ  އަރާ. ކިރިޔާވެސް ާރެޅއް ހުރިއްޔާ އެތަނަށް ރާޅު ެއބަ ގޮނޑުދޮށާ ވަރަށް ކައިީރގަިއާވ އޮފީހެއް. ކިރިޔާ

ސްތެރެއަްށ ދަނީ އޮފީ ގޮނޑުދޮށުގައި އޮންނަ ހުރިހާ ވެްއޔެއް މި ރަށު ،އެކަީށގެންވާ ގޮތަށް ރަށަށް ޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ

ހުރިހާ މަރާމާތެއް ވެސް ހުރީ  ،ޓަކައި މިހާރު ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަްއ ހުރި ހިސާބަށް ބަލާއިރުވަންނަމުން. މިކަމަށް

ޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕ  ދަލުކުރެވި،މެދުތެރެއަްށ ބަ ކަމަށް ާވތީ މިދަންނަވާހެން ރަށު އޮފީސް ވެސް ރަށުގެ ރޭގައިރަށުގެ މެދުތެ

މީދު މިދެންނެވި ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާަފއި ވަނީ. ރިއަށް ގެންދެވޭނެކަުމެގ ފޮނި އުއްގެ ދަށުން ެއކަންަކން ކުޕްރޮޖެކްޓު

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި މި ވާހަކަ ނެތްކަން އަުޅގަނުޑ  2017ލާއިުރަގއި މަވެސް މި ބަޖެޓު އަުޅގަނޑު ބަލައިނަ

ށްެދއްވާނެ ަކމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ިމކަންކަން ޙައްލުކޮ، ވިސްނަަވއިށް ސަރުާކރުން އިތުރަށް ން. މިކަމަފާހަގަކުރަ

ނުންވާ ގިނަ ކަންކަން ާޚއްޞަކޮްށ މުލަކު ދާއިރާއަްށ ރަްއޔިުތން ބޭ ،ލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ދާއިާރއަށްޖުމު

. މިދެންނެވި ވާަހކަތައް އަުޅަގނޑު ސަރުކާރާ ހިްއސާކޮށްލަން ،ވާތީ ކަަމކަށް  އެދޭ މަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް މިއަދުހިމެނިގެންދިއު

ެދއްވާނެ ކަމަށް، ތެރެއިން މިކަންކަން ހިމަނުއްވައި ކޮމިޓީގެ ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ މަޝްވަރާ

ުޅގަނޑުމެން މި ބިނާކުރަން މި ގަސްތުކުރާ ކޮށް އައެާއއެއް  ޚާއްޞަކޮށް މުޤައްރިރަށް މި ވާހަކަ އަޑުިއއްވަން. އަދި ހަމަ

ކުރާ އެންމެހައި ދާއިރާތަކުން ސަރުކާރަށް ލުއި ލިބެން ްނމެހައި ޚިދުމަތްތައް ދޭން ގަސްތުއެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންާނއި،

ކަމުގައި ވާތީ ެއ މުންއުމުގެ ކަންކަން ބައްަޓންކުރުނެވިހެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރަނިވި ގޮަތކަށް ޤައަންނާނީ މިދެން

 ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް ތިބި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. ދެން އޮތް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފުުރޞަތުގައި 

ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އިނުގރައިދޫއި އަދި ލަޠީފާ މުޙައްމަދު ންޙުސައި މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ  ފަރެސްމާތޮޑާ

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅުދޫއަރުވަނީ  ެއކީަގއި ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިގެ ޢިޒުނަޔާ ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު

 ށް.ޝާހިދަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ދެއްެކވުްނ:ވާހަކަ ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ
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ނޫނުއަސާސީން ިދވެހި ދައުލަތަށް ލާޒިމުކުރޭ ކޮންމެ ރައީސް. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި

ތެިރ އަދި މި ިއއްޒަތް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި،އަހަރެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓު މި 

އެދުނީ  މަތީން މި ކުެރވޭ ަބހުސްގައި އަުޅގަނޑު ވެސް ިމއަދު ފުރުޞަތަކަށް މި . އެގޮުތގެނިންމުން މަޖިލީހުން ގޮތެއް

 ވެސް ޝަްއކެއް  މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުެގ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްލުމަށް. އާދެ! ކުޑަ

ެވގެންދާނެ. މި ބަޖެޓުން ވަރަށް ގިނަ  ޓެހި ބަޖެޓަކަށްަރށް، ގާތް ނެތް. މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނާ ވަރަށް 

ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑު އެ ދާިއރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ހުޅުޫދ ކަންތައްތަެކއް ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ. 

 . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ގަކޮްށލަންދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތައް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިާވކަން އަޅުގަނޑު ފާހަ

ޭބރުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ  ބަޖެުޓގެ، އެހެންނަމަވެސްބަޖެޓަކީ ސަރުކާރުން އަންާދޒާކޮށް ހުށަހަޅާ ބަޖެެޓއް. 

އަުޅގަނޑު އެ ާދއިރާައކަށް ނިސްބަތްވާ އަްއޑޫ  ،ކަންތައްތަްއވާކަން ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ސަބަބަކީ

ގިނަ ކަންތައްަތއް ވަީނ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ނުލާ ަވރަށް 2016 ،އަހަރު އާދެ! މި ދިޔަ އަހަރު؛ސިޓީގެ ހުޅުދޫަގއި މި

 ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް  ،. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަންފެށިފަ

ގައި. އަދި ހަމައެހެންމެ ދަނީ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއް  މަސައްކަތް .ޓަކައި މަސް ފެކްޓްރީއެއް ަވނީ ޤާއިމުކުރަން ފެށީފަ

ަޙއްލުވެގެން އެ ދިޔައީ އެމް.ޕީ.އެްލެގ  ންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އުނދަޫގވެފައި، ަދތިވެފަިއވާ މައްސަލަެއއްމީދޫގެ ރައްޔިތުހުޅުދޫ

ގެ އަމާަޒކީ ރަްއޔިތުންނަށް ގެ މި ސަރުކާރު އިމުކުރުން. އަޅުގަނޑުމެންސިީޓގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާފަރާތުން އައްޑޫ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި  2016 ،ފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންލުއި

ނަ . ައދި މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ގިދަނީ ކުިރއަށްތައް ގިނަ ަކންތައްަވރަށް ގިނަ ރަށްތަުކގެ  ސިީޓގެ ހިމެނިގެން އަްއޑޫ

ކަންތައްތައް ނިމިފަ. އެގޮތުން، ހުޅުދޫ އަދި މީދޫގެ ފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑު ަބއެއް ނިމި، ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ެގޔަކަްށ 

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެިނގެން ނަރުދަމާގެ މަސަްއކަތް  2017ފެން ލެވިފައި މިހާރު އެ ވަނީ. އަދި ހަމައެހެންމެ 

ުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމަެއާއެއކު މި ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ދަނީ ބާރަށް ކުރިއަށްކަން އަ

އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އުފަލަކީ ައއްޑޫ ރަްއޔިތުންގެ ުއއްމީދު އެއާ ގުޅިފަިއވާ ައއްޑޫ ހޮްސޕިޓަލް އިއްޔެ ވަނީ ބަޔަކާ 

ގަނޑުމެން ވަރަށް ބާރުާލފައި މިތާތިބެ އެބަ ބުނަން، މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްެޓއް. އަޅު  161ހަވާލުކުރެވިފަ. ިމއީ 

އަްއޑޫއަށް ކަެމއް ނުެވއޭ. ައއްޑޫ ސިީޓގެ ެއއްެވސް ކަމެްއ ނެތޭ. އައްޑޫ ސިީޓގައި ެވސް ކަން އެބަހިނގާ. ހއ. 

ގާ ހަަމ ތުރާކުނުގަިއ ެވސް ކަން އެބަ ހިނގާ. ފުަވއްމުލަކުަގއި ވެސް އެބަ ހިނގާ. ުހވަދޫަގއި ވެސް އެބަ ހިނގާ. ނުހިނ

އެއްތަނެއް ވެސް ނެތް. ކުރީ ރެއެްއގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ވިދާުޅވެއްެޖ، ރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ރަށެއްގައިހެން ޕްރޮޖެކްުޓ 

އެބަ ހިނގައޭ. އަުޅގަނޑު ހަަމ ޔަޤީންކަމާ އެކު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް، މި ކަންތައްތައް ދާއިުރަގއި މި 

ނީ ކޮންދިމާލެއްގައިތޯ ބަލާއިރު ައޅުގަނޑަށް ވެސް ހަމަ ހޯދާ ނުފެންނަ ހިސާބުގައި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިނގަ

ގިނަެވގެންޮގސް މި ހުންނަނީ. އަްއޑޫގެ ަރއްޔިތުްނގެ ުއއްމީދަކީ މި ސަރުކާރު. މި ސަރުކާރުން އަްއޑޫ ރަްއޔިތުންނަށް 



107 

 

އްތޯ ނުކޮށްދެނީ. ފްލެޓު އަޅައިދީފި. ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓައިފި. ފެން ޓަކައި ނުކޮށްދޭ ހަމަ އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތް. ކޮންކަމެ

ދީފި. ނަރުދަމާ ދެމުންދަނީ. މަގުތައް ހެދެމުންދަނީ. ފްލައިޓް ޖައްސަން ހުއްދަދީފި. އެއަރޕޯޓް އަޅައިފި. ެއއަރޓެކްީސ 

ުނވެގެން މި އުޅެނީ؟ އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ދީފި. ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަނީ. ނެރު ކޮށްނަނީ. ނެރު ގޮްށވަީނ. ދެން ކޮންކަމެއްތޯ

މިތާ ތިއްބެވި ަބެއއް ައއްޫޑައށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ މި ދައްާކ ވާހަަކ ދެކޮެޅއް 

ދައްކާނެ  ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މި ވާަހކަ ނުދައްކާ މަޑުން މި ހުންނަނީ ކޮންމެހެން ވާހަކަދައްކަން ނޭނގިގެެނއް ނޫން. ނޫނީ

ައުޅަގނުޑ ، އަދި ނުޖެހޭތީ މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ސް ނެތިގެެނއް ނޫން. އަޅުގަނޑާވާހަކަެއއް ވެ

އޮުޅވާލުން އަުޅގަނޑު އެބަޖެހޭ ހާމަކޮށްދޭން. ްއޑޫ ރައްޔިތުންަނށް މި އޮޅުވާލިވަގުތު. އަ ަަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއީ މިގ

އިއްޒަތްތެިރ  އެނިގގެްނދަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ނގޭަކން އަޅުގަނޑަށް މިރައްޔިތުންނަށް. މިކަން އެއްޫޑގެ ނގޭ އަ އެ މިކަން އެބަ

ަވޑަިއގެން މުިޅ  ަނއިުބ ރައީސުން 2އަުޅގަނޑުމެންެގ ޕާޓީގެ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ  އަށްޭރގައި އަްއޑޫ ސިޓީ !ރައީސް. ބައްަލވާ

ދާއިާރއަކަްށ  ދަނީ. އަޅުގަނޑު އެ ށް ސޮއިކުރަމުން މިެއމަޕީ.ޕީ.ކުރަްއވާފަިއ ެއ ވަަޑއިގެންެނވީ މިއަދު. އަްއޑޫ ފަތަހަ

 ން ޮކން ކައުންސިލެއް ާބްއވަންތޯ؟ދަނީ ސޮއިކުރަމުން. ދެ ވުރެ ގިނަ މީހުން މި އަށް 500ނިސްބަތްވާ ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ 

މީހުން،  500ން އަށް އަުޅގަނޑު ދީފިދު ވެސް އެ ހުންނެވި ކައުންސިލަރަށް. އައްންސިލް އަުޅގަނޑު ދީފިން މިހާރުކައު

ން މިހާރުގެ މޭޔަުރ . އަޅުގަނޑު ައޑުއަަހއިފިން ނޫހަކުއޮތީ ަކއުންސިލު ލިބިފަ ށް ސޮއިކުރީމަ އެމީހުން ޕީ.ޕީ.އެމަ 1000

ދިނުމަށްޓަކަިއ، ކޮންކަމެއް ހާސިލުކޮށް ނީއޭ. ކީއްކުރަންތޯ ކުރިމަތިލަނީ؟ވަނަ ދައުރަކަށް ތިމަންނަ ކުރިމަތިލަ 3 ވިދާޅުެވއްޖޭ

. އެކަމަކު ީވ ކަމެްއ ހަރާން. ދަނީ ދައުރު ހަމަެވގެން މި 3 ؟އަހަރުީވއިރު 3ކުރިމަތިލައިގެން  އްތޯ ކޮށްދެވުނީކޮންކަމެ

އަތޮޅު ކަށް ާލނެ ކަމެއް ނެތް. ައއްޑު ނެތް. ފަހަތަށް ކުރިމަތިލާ. ކުރިއަލާނެ ކަމެއް އަނެއްާކވެސް ކުރިމަތިލަނީއޭ. ކުރިމަތި

ސަރުކާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދު އެބައޮތް. ަޔޤީންކަން އެބައޮތް. އަުޅގަނުޑ  ކޮށް. މިއެއް އްޔިތުން ތިބީ މި ސަރުކާރާރަ

ފޮހެލާނަން. ފޮހެލާފައި މިހާރުވެސް އޮންނާނީ.  އަތޮޅުން އަުޅގަނޑުެމން އެމް.ޑީ.ޕީ ބުނަނީ ވަރަށް ކެރިހުރެގެން އައްޑު މި

މީހާ އެއް ނެތް. ހުޅުދޫގައި އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމް.  އެ ،ައސްލު މީހާ ށް.ޕީ.ޕީ.އެމައެންމެން ތިބީ ، ހުޅުދޫ ރައްޔިތުން ށްޕީ.ޕީ.އެމަ

 ުޝކުރިއްޔާ. އަްއޑޫަގއި އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ގިލީއަރުވަނީ މާމި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ހީމަޤާސިމް އިބްރާ

 

 ސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކުވން:މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާ
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އެުކ ބޮޑަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ  އާދެ! `. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަނޑަށް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ ވަރަށް 

ވާފަިއވާ ބަޖެޓަީކ ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅުއް 2017ޝުކުރުދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރެިވގެންދާނެ ބަޖެޓެއްކަްނ މީ

ކުރެއްވި ބުރަ މަސަްއކަތަްށ  މި  ދަންނަވާލަން. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ެދއްވާަފއިވާތީ ސަުރާކރަށް ފުރަތަމަ ޝުކުރުއަންަގވައި

ފާހަގަކޮށް ދަންަނވާލަން ެވސް އެީކގައި އިތުރު ވާހަކަތަެކއް ހަމަ މިއާ ، . އެހެންނަމަވެސްދަންނަވާލަން ފަށްފަށުން ޝުކުރު

ެއްއވެސް މެންބަރަކު  ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަެދކެވެން. މީގައި އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ެވސް ހުންނާނެ އަބަދުވެސް ތަފާތު

 ،ކުރުމަށް ރައްޔިތުންންވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުނަ ބަޔަކަށް ބޭނުނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ ތެރެއިން ގި

ކަންތައްތަެކްއ  ހުރިހާ ،ވާނެ. އެހެންނަމަވެސްއަދި ސަރުކާރުން ވެސް ބޭނުންފުޅުއަދި މެންބަރުން ވެސް އެދެމުންދާނެ. 

އޮތީ ފުރަތަމައިނުން ވެްސ ހިތްއަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާ، ބޫލުކުރާ ހިނދުއެއްފަހަރާ ކޮށްނުދެވޭެނކަން އަޅުގަނޑު ގަ

އެކު ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚުާލސްތެރިކަމާ  މަްއސަލަ އަޅުގަނޑުމެން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ

ތް ކަޕޮލިސް ިއމާރާތެއް ހެދުމުގެ މަސައް ްއގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް މާމިގިލީަގއިކޮންމެ އަހަރެ ،އަހަރު  5ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު 

އެކު ފާހަގަކޮށްލަން. ތްކަން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާ އަހަރު އެ ނެ މުން އަންނަނީ. އެކަމަކު މިކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓު ކުރަ

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ  ބަޖެޓުަގއި ިހމެނިފައިނެތްކަން. އަުޅގަނުޑ މި އައީ  ވަނަ އަހަުރ މި 2017އަހަރޭ މިދެންނެވީ  މި

އެ. ހަމައެހެންމެ ފެންފުށީގެ  ކޮަބއިތޯ އި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުގައިފަދަންނަވާ ވާހަކައެ ކޮމިޓީގައި ވެސް 

ހިނގާ. އެއީ ކުީރގެ  މިހާރު ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ،ނާގެ ފެންހޮޅިއެއް ެވސް ނެތް. އެހެންނަމަވެސްނަރުދަމާއާއި ފާޚާ

ގިނަ ވާހަކަތަކެްއ ދަންނަވާކަށް ނެތް. ކޮންމެ  ކަ ދެން މާެއކީަގއި ދާއިާރގެ ވާހަ އި އޮތް ބަނދަރެއްގެ. ެދން އެއާކޮނެފަ

ވަނީ ވަރަްށ  އްޙީ މަރުަކޒުމާމިގިލީގެ ޞި، އެީކަގއި ދަންނަވާލަންހަމައެއާ މަސައްކަތް ހުންނާނެ.  ތަނެއްަގއި ވެސް ަބއިވަރު 

އެހެންމެ ފެންފުށްޓާއި ހަމަ  ބޮޑަްށ ބޭނުން. އަުޅގަނޑު ވަރަށް ންކަންތައްަތްއ މީގަިއ ހިމެނިގެންދިއު އެ  ވެފަ.ނިކަމެތި

ނަ ގި ދާއިރާއަކީ ވަރަށް ކުނިކޮށްެޓްއގެ ާވހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އެ މާމިގިލީގައި

ދެ ރަށަކީ.  ކުރާ ރަށެއް އެގިނަ ބޭރުމީހުން ޒިާޔރަތް ވާތީ ވަރަށް ތަކެއް އޮތް ދާއިރާައކަށްދިރިއުޭޅ؛ ރިޯސޓުޓުއަރިސްޓުން 

 ާލއިރު މި ބަޖެޓުގަިއ އަޅުގަނޑު ބަލައި ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ދެން މި އެ، ހެންވީމާއެ

ކޮށް ޖުޑިަޝރީއަށް ސަރުކާރުތަކުން ވަރަށް ޚާއްޞަ ، ބާރު އޮތްއިރު 3ދައުލަުތގެ ، ފެންނަނީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް

 6 ،އަހަރު  5ީމގެ  ،އަބަދުވެްސ އަޅުގަނޑު ދަްއކަމުން ައއި ާވހަކައެއް  ޒަރު.ނެތި ޫދކޮށްލާފައި އޮންނަ މަން އަޅާލުމެއް

ށް ތް ސަރުކާރުން ހަމަ އެްއގޮތަަކށްވެސް ޖުޑިޝަީރ ކުިރއައޭރު އޮ  ؛ސަުރކާރުންވެސް. އަހަރު ކުިރން 7އަހަރު ކުރިން، 

 ުނކުރެވި ެމއްެގ ޢަދުލުއިންޞާފު ރަނގަޅުޖުޑިޝަީރ ަތރައްޤީނުކުރެިވ ޤައުނުދޭ ވާހަކަ. ވާހަކަ. ުޖޑިޝަރީއަށް ަބޖެޓު ނާރާ

. ކޮންމެވެސް ގޮްތގޮތުން ދައްާކ ވާހަކަ ައޑުއަހަން. ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް އެއީ ދާ ވާހަކަ ރަްއޔިތުންގެ ތެެރިއންނާއި އެކި

ފަރާތަކަށް  2 ންދާއިރު ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތެއް. އެއީ ކޮންަފރާތެއް ކަމެއް؛ތް ނިމިގެއެއްބަަޔކު ހިތްހަމަނުޖެހޭނެ ޝަރީޢަ
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އި ހުރި ފަރާތަށް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަޙއްޤުގަ  ؛ތެއް. ކޮންމެވެސް އެކަކު ޢަ ރީހަމަޔަކަށް ނުނިމޭނެ ޝަ

ވަނަ އަހަރަްށ  2015ރުފިޔާ  މިލިއަން  467.7ުޖޑިޝަރީއަށް ެދއްާވފައި އޮންނަ ، ހިތްއޮތީ. ދަންަނވާލަން އޮތީގަބޫލުކުރާ

ފަހުން  ދާދި ،ކުރި ބަޖެޓުވަނަ އަހަރަްށ؛ އާދެ! މިއަހަރަށް ރިވަިއސް 2016ައނެއްކާ  ވޭ.ކުރެވިފައި އެަބއޮ ޚަރަދު

ނގޭ ކޮށްފައި ހުރީމަ އަޅުގަނޑަށް އެ ކުރީ. ެއއީ ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ފިޭނންސް މިނިސްޓަރުކަންއިހަކަށްދުވަހު ރިަވއިސް 

ހުރި ޚަރަދަށް  ހިނގާފައި ަގއި ުދވަހުމަސް 9އި ޔަ ދުަވސްތަަކށް ބަލާފަކުރަނީ ީކއްކަން. ވޭތުވެދި  ރިވައިްސކުރަން މި

ނެ ކަމަށް ަބލާފައި މި ރިވައިސްކުރަނީ. އެވަރު ހިނގާ ،ދުވަހަށް ލަފާކުރާ އަދަދެއްމަސް 3ބަލާފައި ކުރިއަށް އޮތް 

ެއއްވަރަްށ  ވަނަ އަހަރު އެްކޗުައލް ހިނގި ޚަރަދާ 2000، މިލިައން 467އާދޭ  ވެސް އެބައެގޮތަށް ެބއްެލވިިއރު ، އެހެންވީމާ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް  2017ފެންނަނީ  މި ކުއްލިައކަށް ،އަހަރު ވެސް ޚަރަދު ހިނގާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މި

ވަނަ އަހަރަށް ވެްސ  2018އެހެންމެ ކޮށް. ދެން ހަމަމިލިއަން ރުފިާޔ މަދު 100. މިލިއަނަށް 367ތަން  ދިޔަވެއްިޓގެން

ށް މިލިއަންަގއި. އެެހންވީމާ، ޖުޑިޝަރީ ކުރިއަ 367ވެގެން. ހަމަ ރަށް ވެސް މަދުަވނަ އަހަ 2019ދަނީ މަދުވެގެން.  މި

ނުދާތީ އެކަން ކުެރިވގެންބާރު ވަކިކުެރވިފަިއވާ ދައުލަެތއްަގއި  3ތަނަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަން ނުވަތަ އެ އަރަމުންދާ

ވެސް ހުރުމާ އެކީަގއި ގާނޫނުތަކަށް  ވަން. އެއީ އަުޅގަނޑު ޖުޑީޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަްނގައިއަޅުގަނޑު ވަރަށް ދެރަ

ާދއިރާ  އެ، ކަމާއިދާއިރާ ތަަރއްޤީކުރަްނޖެހޭނެ  ވެްސ އެގޮތަށް ބަލާއިރު  ވާޤާނޫުނއަސާީސަގއި، ލާއިރުބަލައި

ބުނެދީފައި  ސާުފކޮށް އިރެްއގެ އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ކުރަންޖެހޭނެކަން ވަރަށް ކުރުމަށް ޚަރަދުތައް ަސރުކާރަކުން، އެތަރައްޤީ

ދިަޔއީ ވަރަށް ނިަކމެތި ގޮތަކަށް ޖުިޑޝަރީއަށް.  ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި މި ،. އެހެންނަމަވެސް އެބައޮތް

ފެންނަނީ.  ތަން މި ދާންކުެރވިގެހޭ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރަންޖެބަދުވެސް އަތްިދއްކުރަން، އާދޭސް ސަރުކާރަށް އަ

 ކަމަށް ފެނުނީ އެހެން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ލާއިުރ ވެސް މިމުވައްސަސާަތކަށް ބަލައި މިނިވަން އެއާއިެއކުދެން ހަމަ

ރުކާރު ބައިވެިރާވ ސަ ،ތަންތަނުން ހިންގާ ގެކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން. ދައުލަތުން ހިންގާ ނުވަތަ ސަރުކާރު-ވަންޏާ އެންޓި

ހިންގައިފިްއޔާ އެކަން ބަލަން  ިވޔަސް ގުޅިގެންތްތަކާ ންތައްތައް އަިމއްލަ ފަރާއްޤު ކަޙަހިންގާ ނު ކުންފުނިތަކަށް ދާންދެން

ެވސް މިދިޔައީ ުކޑަެވގެން. ހަމަ  ކޮމިަޝނަށް ލިބިފައި އޮތް ބަޖެޓު އެކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަން. -ތަނަކީ އެންޓި އޮންނަ

ނީ ކުަޑެވގެން ދަ ވެސް މިމުއަްއސަސާތަކުްނ  ހުރިހާ އިްނޑިޕެންޑެންޓް، ލާއިރު ހުރިހާ ތަނަކުން ވެސްއިމިގޮތަށް ބަލަ

ޓު. މިއީ ވަރަށް ނިކަމެތިކަމެއް. މިއީ ދައުލަތެއްަގއި އަމިއްލަ މިނިވަން މުއައްަސސާތައް ބާރުކުރެިވގެން މެނުވީ ބަޖެ

ތަނެއްަގއި ހަމަޖެހުމާއި އަޅުގަނޑުމެން ކިޔާ ޑިމޮކްރަސީއާ ދިމާއަކަށް ދަތުރެއް ނުކުރެޭވނެ. އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ 

ބޭފުޅުްނނަށް ލިބިގެން ނޫން ގޮަތކަށް ނުވާނެ. އަެނއްކޮޅުން ބަޖެޓު ާފސްކުރީމަ އެ ފާްސކުރާ ބަޖެޓް  އިންޑިޕެންޑެންސް އެ

ވެސް މި އޮންނަނީ މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކަށް ވިޔަސް ހިފެހެއްޓިފައި، ދައުލަުތގެ މިނިސްްޓރީތަކުގެ ބަޖެެޓކޭ ެއްއގޮތަށް. 

ޔާ އެ ލިޭބނީ. އެހެންނަމަވެސް، އިްނޑިޕެންޑެންޓް މުއައްސަސާަތކަްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދެއްވި ފައިސާެއއް ދެްއވިއް 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތްާވ ޮގތުގައި އެ ތަެނއްެގ ބަޖެޓް ފާސްވުމާ ގުޅިގެްނ ބަޖެޓުގެ އެ އަދަދު ހޯދުމަށް ދެން އިތުރަްށ 
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އެަބޖެހޭ. އެހެންނޫނީ މި ވާ ގޮަތކީ  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް އާދޭސްނުކޮށް ެއކަން ކުެރވޭނެ ިނޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން ދާން

ބަޖެޓު ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ. ފައިސާއެއް ނުލިބޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް. ލިބޭ ތަނެއް ނާދޭ. ދެން ނުލިބިގެން ކަމެއް ނުކުރެވޭ. 

އްސަސާ. މުއަ  2އެއީ ފުލުހުން ކަމަށް ވިަޔސް، އެީއ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކަމަްށ ވިަޔސް. މިީއ ޤައުމުެގ އެްނމެ މުހިއްމު 

ޤައުމުގެ ސަލާމަތްކަމާއި އަމާްނކަން ދަމަހައްޓައިދީ ނެގެހެއްުޓމަށާއި، ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ކުިރމައްޗަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް 

ޓަކައި ތަޙްޤީކުރަން އޮތް ުމައއްސަސާ ފުލުހުންގެ މުއަްއަސސާއަކީ. ދެން މި ދެ މުއަްއސަސާ ވެސް ހަމަ މި ގޮތަށް. 

ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާހިތްވަނީ ިމއީ ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ، ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ  މިހެން ކަންތައްތައް ވީމަ

ދާއިރާތައް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުެމންގެ ވިސްނުމަށް ގެންނަން، 

ޓް މުައއްސަސާތަކަށް ެދއްާވ ފައިސާ އެ ބަޖެޓް ފާސްވުމާ ގުިޅގެްނ މިއަދުގެ ސަުރކާރުަގއި ދަންނަވާލަން، އިންޑިޕެންޑެން

އެ ތަނަކަށް ދޫކުރަްއވާ ގޮތަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މާ ބޮޑު ކޮންޓްރޯލްތަކެއް ނުާބއްވާ ދެއްވާ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސުން 

ްފލޯ ހުންނަ ގޮތަކުންކަން އެކަން ރަނގަޅުވާނެ. އަުޅގަނޑު ެވސް ދެން އެނގޭ މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް ދައުލަުތގެ ކޭޝް

ހިނގާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ަދންނަވަން މި އުޅެނީ ެއއްފަހަރާ ބަޖެޓެއް ނުނަގާނެ ެދއްތޯ. ޮކންމެވެސް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ 

އުސޫލުތަތަކާއި ގަާވއިދުތަެކއްެގ ތެރެއިން ކޮންމެ މަހަކަށް ވެސް ހިނގާ ޚަރަދުތަކެއް އެ ބޭފުޅުން ނަންގަވާނީ. ދެން 

އަޅުގަނޑު ޚާއްަޞކޮށް ފާހަގަޮކށްލަން މި އޮތީ މި ބައްޓަމަށް ދާ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ކުރިއަށްތޯ ދާނީ 

ވަނަ އަހަރަށް  2015ފަހަތަށްތޯ ދާނީ، އަޅުގަނޑުެގ ސުވާލުަގއި ތަަރއްޤީވުުމގެ ބަަދލުގައި ފަހަށް ދާ ތަން މި ފެްނނަނީ. 

 26.7ބިިލއަން؛ ގާތްގަނަޑކަށް  27އަހަރު ކުަޑެވގެންދާއިރު، ދައުލަތުގެ އިންކަމް  2017މިލިއަން ރުފިޔާ  100ވުރެ 

ބިލިއަނަށް އަަރއިގެންާދއިރު މި ވާ ގޮެތއް ައޅުގަނަޑކަށް ނޭނގޭ. މި ހިާސބެއް ައޅުގަނޑަކަށް ނޭނގުނު  27ބިލިއަން، 

އަުޅގަނޑު ޮކންމެހެން އެހެން ވާހަކައެްއ  ޖަހާކަށް އިނގޭތޯ. ައޅުގަނަޑކަށް ނޭނގުނު މި އެްއކުރާކަެށއް ވެްސ. ދެން

ދައްކާކަށް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ދައުލަތުން ރަްއޔިތުންނަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަށް ައޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަްނ 

ން މަސައްކަތް މި ކުރެވެނީ. ެއހެންނަމަވެސް، ތަނެްއގަިއ ޢަދުލުއިންޞާފު ތަރައްޤީކުެރިވެގން މެނުވީ ައޅުގަނޑުމެ

ކުރިއަކަެށއް ނުގެންދެވޭނެ. ަތނުގެ އަމަންއަމާންކަމެއް ވެްސ ނުބެލެހެއްޓޭނެ. އަދި އެހެން ކަމެއް ވެސް ނުކުރެވޭނެ. 

އެހެންވީމާ، ެއކަން ކުރިއަުރވަްނޖެހިފައި އޮތް މިންވަރު އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ޝަރީޢަތްކުރާ ކޯޓުތަުކގެ 

އަސާސީަގިއވާ ގޮތުން ޝަީރޢަތްކުރުމަށް ކޯޓުތައް އޮންނަްނޖެހޭނީ ގިނަ މީހުން ވަދެވޭ، ޝަރީޢަތް އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނު

ގިނަ މީހުންނަށް އަޑުިއވޭ ގޮަތށް ކަމަށް ވާއިރު ަބއްލަަވއިަލއްާވ، ޝަރުޢީ ދާއިާރގައި ިމހިރަ ޖުޑިޝަލް އިމާރާތުގަިއ 

ނިދައިނޫޅޭނެ އެވަުރެގ ކޮޓަރިެއްއގައި. ެއ ތަނަށް މިހިރަ ކޯޓުތަކުަގއި ހުރި ކުިދކުދި ކޮޓަރި. އާަދއިެގ މީހަކު ވެްސ 

މީހުންނަކަެށއް އިނގޭތޯ. ފަނިޑޔާރު އިންަނވާފަިއ، ސެކެޓްރީ އިންނެވީމަ ދެން ހަތަރުފަސް މީހުންނަށް ވުރެން  4ނުވަދެވޭ 

ލުކުރާ ގޮުތގައި މިެއްއ ހަމަގައިމު ވެސް ނުވަެދވޭނެ ިގނައެއްކޮެށއް. މީތޯ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ ހާލަތަކީ؟ އަޅުގަނޑު ގަބޫ

ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނެ ހިސާބަކީ. މިއަދަށް ބަލައިލާއިރު ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ިއމާރާތެއް ނެތް. ހައި ކޯޓުެގ 
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އިމާރާތެއް ނެތް. ދުނިޭޔގެ ޮކން ދައުލަތެްއގައިޯތ މިނިވަން މުއައްސަާސ؛ މި ދެންނެީވ ޖުޑިޝަރީަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓާިއ 

އަދި އެނޫންވެސް އެހެން ލޯވަރ ކޯޓުަތްއ ވެްސ ރަނގަޅަްށ ހެދިފައިނެތީ. މިއީ ދުނިޭޔގެ ަޤއުމުެގ  އަދި ހައި ކޯޓް

ރައްޔިތުން ޕްރަިއޑެއް ކަމަށް، އުފަލެއް ކަމަށް ެދކޭ ކަންަތއްަތއް. އެަބއިމީހުން އުފާފާޅުކުރާ ކަންތައްތައް. ެއކަމަކު މިއަުދ 

އޭގެ އަނެްއޮކޅަށް އަުޅގަނޑުމެނަށް މި ފެންނަނީ. މީގެ ކުރީަގއި ރިޔާސީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެހެނެއް ނޫން.

ގަނުޑވަރޭ ކިަޔއިގެން އަުޅަގނޑުމެން އުޅުނު އިމާރާތެްއަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު 

ެއއް ނޫން. އެކަމަކު އެއީ މަސައްކަތްކުރަމުންގެންަދވާ ތަން. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެ އިމާރާތް ގޯސް ވާހަކަ

ކަނޑައެިޅގެން ަދއުލަތުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ހުންނަވަން ޑިަޒއިންކޮށްގެން ހަދާފައި ހުިރ 

ތަނެއް. އެއީ ސުޕްރީމް ކޯެޓްއ ނުވަތަ ހައި ކޯޓް ހިންގަްނ ހަދާފައި ހުރި ތަނެއް ނޫން. އެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. 

ބިލިއަނަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ބަޖެޓް އަރައިގެންާދއިރު  27ންވީމާ، ެއކަމަކު މިހާހިސާބަށް ދާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެހެ

ވެސް ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނުން އޮއްސަމުން ފައިާސގެ އެހީަތއް ވަމުންދާއިރު ވެސް މި ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުވޭ. 

ނޑު ވަރަށް ދެރަވަން މި ވާހަކަ ދަންނަވަން މި ހިާސބަށް ދިޔައިމަ. ދެވުުނކަމުަގއި އެ ބިންކޮެޅއް ެވސް ނުދެވުނު. އަުޅގަ

ވީނަމަވެްސ، ދީފައި އޮތްކަުމަގއި ވިަޔސް އެކަެމއް ނުެވއް ެއނގޭ. މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކެިޕޓަލް ސިޓީ މާލޭގައި މި ކަމެއް 

މިލިއަން ރުފިޔާ މަދުވެގެންދާ  100. އެހެންވީމާ، ނުކުރެވޭ. މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު އެބަދަްއކަން ކޮންމެ އަހަަރކު ވެސް

ވަރަށް އަހަރަށް ވެސް އޮތީ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ދެރަވެަފއި  2019ވަނަ އަހަރު،  2018ވަނަ އަހަރު،  2017ގޮތަށް 

މިހިރީ ޖުޑިޝަރީ ކުރިއަށް އަރަިއގެންނުދާތީ. އަބަދުެވްސ އެންމެންގެ އަާމޒު ހުރޭ. އެހެން އެކަން ވާނީ ވެްސ. 

ރީޢަތްކުރާއިރު ކޮންމެެވްސ އެއް ފަރާތަކަށް ނިމިގެންދާީނ. ކާމިޔާބުވާނީ ޝަރީޢަތް. ެއއީ ޙައްުޤގައި ހުރި ފަރާތަށް ޝަ

ކާމިޔާބުވާނީ. އެހެްއވެއްެޖއްޔާ އަނެއް ފަރާތަށް ެއކަމުގެ ހިތްަދތިކަން ޮއވޭ. ދެން މި ކަންކަން މިހެން ހުރީމަ ދެން ޝަރުޢީ 

އެކަމަކު ޖުޑިޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި  ،ދެންނެވީ ފަނޑިޔާރަކަށް ނޫޅެވުނަސް ވެސް މި އި އަުޅގަނޑަށްދާއިރާގަ 

ކަށް އި ހުރީ. ކިހާވަރަކޮން ަކންތައްތަކެްއކަން ތަރައްޤީކުރަްނޖެހިފަ އިއެނގޭ އެތަނުގަ  ހުރީމަ އަޅުގަނޑަށް އެބަ އިއުޅެވިފަ 

، . އެހެންވީމާރާތަކަކުްނކަންާދއި ކޮން ކަހަލަ، ދޭންޖެހޭކަންޓްރެއިނިންގރަކަކަށް މީހުންނަށް ކިހާވަ  ކަން.ކޮން ކަންތައްތަެކއް

ިމލިއަން ރުފިޔާ އެ ބޭފުޅުންނަްށ  100ދަންނަވާލަން އޮތީ މި  އެކު ސަުރކާރަށް ތެރިކަމާއަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞް

ަކކަށް ވެސް ކުރިއަރަމުންދާއިުރ ބަޖެޓް ހުރިހާ މުއައްސަސާތަ ލަުތގެޖެޓް ފަހަތަށް ނުގެންދަވާށޭ. ދައުއިރުރުކޮށްދެްއވާށޭ. ބަ

ނެވި ގޮތަށް އެކަން އޮުތމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ައޅުގަނަޑށް ފެންނަނީ. ދެން މިއަދު ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަްށ މި ދެން

ނޫން.  ތަން. މާ ބޮޑު އެއްޗެއް ބަލައިލިޔަސް އަުޅގަނޑުމެނަްށ އެބަފެނޭ ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް އިތުުރެވގެން އައި

 މެންބަރުންނާއި  85ލީހުެގ މިތިބަ ަރއްޔިތުންގެ މަޖި ،ކުޑަ އެްއޗެއް. އެހެންނަމަވެސް ުވރެ ޑިޝަރީއަށް އޮތް ވަރަށްޖު

 އި. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވަްއޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކަށްމިތިބަ  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިމާރާތުގައި

އެހެންމެ އަޅުގަނުޑ ން އޮތް ފަރާތަކީ އެީއ. ދެން ހަމަމައްސަލަތައް ަޙއްލުުކރަ ކޯޓުތައް ހުރެގެން އެބަދޭ. މީހުންގެ
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މައްސަލަތައް  ހަލުިވުކރަން އެބަޖެހޭ. ،ފުޅާކޮށްވެސް މަސައްކަތް  ދަންނަވާލަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ

އިރު ވަރަށް ބޮޑު ިނކަމެތިކަމެއް ެއ އަހަރު ވެގެންދާ  5 ،އަހަރު 3 ،އަހަރު 7 ،އަހަރު 6 ،އަހަރު 10ހުށަހަޅައިގެން 

ޔާތުން މީހުންގެ ވުރެ އިތުރަށް މީހުންގެ ހަ ލިބިގެންދަނީ. ވަގުތަކީ ފަިއސާ. އެހެންވީމާ، އެ ަވގުތު ނުަވތަ ފައިސާއަށް

ބާރަށް  ެއކު ކުިރއަށް އިްނސާފުވެރިކަމާ ،އެކު  އުމުރުން ލިބިގެންދާ ވަރަށް ައގުބޮޑު އެްއޗެއް. ޝަރީޢަތްތައް ޢަދުލުވެރިކަމާ

އި އޮތްކަން. ކޮންމެ ސަރުކާރެްއގެ ވެސް ބޮލުގަ  ގެންގޮސް ނިންމުމުގެ މުހިްއމުކަން އަޅުގަނޑަށް ކަަށވަުރ އެބަ

ކަން ސްަތށިފުޅުގައި އަުޅވާފައި އޮތް ވާ ގޮތުން މި ކަންތައް ސަރުކާރު ހިންަގވަން ހުރި ވެރިެއއްގެ އިޤާނޫނުއަސާސީަގއި

ނޫން.  އުޅެނީ އެކަން ނުކުރެވޭ ވާހަަކއެއް ދަންނަވަން މި ބަފެނޭ. އަޅުގަނޑުނޑުމެނަށް އެޤާނޫނުއަސާސީން އަޅުގަ

ގޮުތަގއި މި ބެޖެޓަށް މިހެން ވެގެންދިަޔއިމަ އަޅުގަނޑަށް ކަަށވަރު މިީއ  އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރާ ،އެހެންނަމަވެސް

އޮތީ.  ކަަމށް އަޅުގަނޑު ދެކޭހިތް ނޫން އޮތް ކަމެއް އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަަވިއގެން ހިނާގފަ

 އި ކޮމިޓީގަ  ޓީގެ މުޤައްރިަރށާއި އަދި ބަޖެޓުކަން ރަނގަޅުކޮށްެދއްވުަމށް ބަޖެޓް ކޮމިވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލީ. މިއެހެން

 ހަކަން އެ ވާމުެއކު ދަންނަވާލަ ތެރިކަމާންސް މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށާއި ފިނޭ

ދެން  .މިހާރު އައްސަސާަތކުގެ ވާހަކަ ަބއްލަަވއިލަްއވާން މު. ދެން މިއާއެްއކޮށް ހަމަ އެހެނިހެލާނީދެން އަޅުގަނޑު ނިންމައި

ތަނަށް  ގެ ަގވަރުނަރު މިވާހަދެެކވުނު ސެންޓްރަލް ޭބންކު މިތާނގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އޮތީ 

ނޫްނ  ބޫލުނުކުރަނީކީއިންކަމް ޓެކްސް ެނގުމުެގ މުހިއްމުކަން. އަުޅގަނޑު ެވސް ގަެދއްެކވިިއރު ވަަޑއިގެން ވާހަކަފުޅު

ރަ ގޮތަށް އި ކަންތައްތައް މިހިިމއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަ  ،. އެހެންނަމަވެސްއިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމުގެ މުހިއްމުކަން

އެކަން ދިމާވެދާެނ ގޮތެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު  ،މައިފީިވއްޔާބަލާއިރު މިއަދު އިންކަމް ޓެްކސް ނަގަން ފާސްކޮށް ނިން

ން މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރަން އަންނަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުނަން. އެއީ ރާއްޖެއަށް އިްނވެސްޓުލާދަންނަވައިއަންނާތީ ހަމަ  ހިތަށް

އެްއޗެއް. އެާއއެީކަގއި އަިދ އިންވެސްުޓކުރުމަށް ހުރި ޝައުޤުވެިރކަން ހަމަ ވަގުތުން ވެއްިޓގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު 

އެކުއިމިލޭޓެޑް ޑެފިސިޓު  ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑުމެްނ މިހާރު މި ފާސްކުރަމުންގެންދާ ޑެފިސިޓު ބަޖެޓުތަުކން

 ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ވަރަށް  ސް ތިމިންވަރު ައޅުގަނުޑ ނުދެންނެވިޔަ  ގޮސްަފއި އޮތް އަރަިއގެން

މާދަމާގެ އިޤްތިާޞދު ބިނާކުރަން ބޭނުންވާއިރު  ހާ ކަންތައްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމާއި،ހުރި . އެޮގއްސަ ިއގެންބޮޑު އެްއޗެއް އަރަ 

އިންވެސްޓުކުރަން އަންނަ މީހުން  ހެންމިދެންނެވި ގޮތަށް އެ ެނގެިޓވް އިންެޕކްޓު ެއގޮތަށް އަުތެވއްޖެއްޔާ މިދެންނެވި

 މެދުގައި ގޮތަކާޖެހިގެން ހިނަގއްޖެއްޔާ ދެން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ލިބިދާނެ އިންކަމް ޓެްކސް ނަގާތީ މަޑު ،މަޑުޖެހިއްޖެއްޔާ

ލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހެންމެ މިތާނގައި އަުޅގަނުޑމެން ނިޖެހޭނެ. ހަމައެވެސް ވިސްނާލަން

. ގެންދަވާ ވާހަކަތަންތަން ވިްއކާލަމުން ލިއަނަށްމި 50 ،މިލިއަަނށް 100މިހާރު  ،ިވދާޅުވި އިރު ޚަލީލްވާހަކަފުޅުދެްއކެވި 

އިން ދައުލަތަށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުލިބޭ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއއީ ަރނގަޅު ވާހަކަުފޅެއް ާބވައޭ. އެކަމަކު އެ

 ބޭ ފައިދާއެ ކުންފުންޏަށް ލި، ިވއްކާލެވޭ ހިނދުއެއީ ކުންފުނިތަކަށް ހުންނަ ރަށްރަށް ނުވަތަ އެސެޓެއް ކަމަށް ވިޔަސް 
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އެބަ ެޓކްެސއް ނަގާ.  ވަދެގެން އަންނާނެ. އަުތވެްއޖެއްޔާ ައޅުގަނޑުމެން ބިޒްަނސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ިކޔަިއގެން

މިލިއަން ޑޮލަރަްށ މީހަކު ރަށެްއ ިވއްކާަލއިފިއްާޔ ެއ  100 ،ގެ ެޓކްސެއް. އެެހންވީމާ، ރަށެްއ ވިއްކާަލިއގެނ15ްއެއީ %

ގެންދާކަށް. އެހެންވީމާ، ްއޗެްއ ނޫން ޖީބަށް ޖަހާލައިގެން ކުަޑކުަޑ އެ ން އަންނާނެ. އެއީ ބެލެންޝީޓަށް ވަެދގެ ކުންފުނީގެ

އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނާލުން ވަރަށް ރަނގަޭޅ.  ،ބޭނުްނވަނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

އެހެންނަމަވެސް،  ުއސްކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ކަންނޭނގެ.ދެން އެހެންނަމަވެސް، އެހެން އިތުރު ޓެކްސެއް އިންޓްރޮޑި

 ނުލިބިެއއްލާރި  ނުލާށޭ ރައްޔިުތންނަށް. އެއީ އޮުޅވާލުމެއް ކަަމށޭ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެްއގޮަތކަށްވެސް އެޮއޅުަވއިއެގޮތަށް 

ޓެކްސް ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް  15ހުންނަ ރަށްރަށް ވިއްކާަލއިފިްއޔާ ެއ ވިްއކާލި އެްއޗަކުން % ކުންފުނިތަކަށްނޫނޭ. 

ވެސް ގަބޫލުކުރޭ. އަޅުގަނޑަށް  ޓެކްސްގެ ނަމުަގއި އަުޅގަނޑުެމން ކުންފުނިތަކުން ދަށްކަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

ޔަޤީން އަޅުގަނޑުމެން އިއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެވަުރގެ ޅަެއއްެޗއް ނަހަދައްާވނެކަން. އަޅުގަނޑު ވަރަްށ 

މަނިކުާފނު މިހާރު އެ ގެންގުޅުްއވާ ިސޔާސަތުގެ ތެޭރގައި ބޭރުމީހުން  ންކުރަން އެކަހަލަ ކަންތަްއތައް ކުރެްއވުމުަގއި އެޔަޤީ

ވަތުގެ ބާ ވެސް ރާއްޖެައށް އިންވެސްޓުކުރުުމގެ ޝައުުޤވެރިކަން މިހުރީ މި  މިއަދުގެ މި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން

ކަމަށް ފެންނާތީ. އޭގެތެޭރަގއި އިްނކަމް ޓެކްާސއި އަދި މިދެންނެވިހެން ރީޒަނަބަލް  އޮތް  މަދުކަމެއްގެ އެްޑވާންޓޭޖު

ޚިލާފަށް އެބައިބައި މީގެތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން  އެއާ، ނޫންއެހެނެއް ހެއްޓިފައި ހުރީމަ. ލެވަލެްއގައި ޓެްކސްގެ މިންވަރު ހިފެ

ވާހަކަ  ބަނަވެގެންދާނެކަން އަުޅގަނޑަްށ ވިސްނޭތީ ހަމަ އެ ގެނެސްފިއްޔާ ދެން އަުޅގަނުޑމެންގެ މާދަމާގެ މުސްތަޤުބަލު

ވާަހކަ ދެއްކެވީމާ. ދެން އަުޅގަނޑު  ބޭފުޅުން މި 2މި  ،ދަންަނާވލީ ގެ ވާހަކަިއަގއި މިއަދުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅުގަނޑު 

ލީލަކީ ކާުކކަްނ ޚަ ޑރ. ގެ އަުޅގަނޑުމެން ،ލީލަކީރު ޚަައތޮޅުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ވާހަކަ ދެންނެީވ ފ. މި

ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މްގެ މިއަުދގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްމަނިކުފާނަކީ ޕީ.ޕީ.އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގެނީކީ ނޫން. އެ

މިއީ މެ. އެހެންވީމާ،  ެވސް އްރިރުއިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީގައި ވެސް މުޤަ ބޭުފޅާއަކީ ވަރަށް އެނގޭ. އަނެއްޮކޅުން އެ

 ަކައކަށް ވެދާނެކަުމގެ ފިކުުރވެިރކަން އަުޅގަނުޑގެ ހިތުަގއި ހުރީމާ ހަމަ ދަންނަވާލީ. މި ކިހާހިސާބަކުން އަިއ ވާހަ

ރިވެދާނެ ކަންތައްތަކެއް ހުރީތީ. އަދި ެއ އުމަށް މެދުވެނެގެޓިވް ުނވަތަ ނިކަމެތިކަން ޤަ ކަންތައްތަކުން އަުތވެދާނެ

ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ޮބޑަްށ  ވާލުމަށް އަުޅގަނޑު މިވިދާުޅވުމަކީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ނޫންކަން ހަމަ ދަންނަވިދާޅުވި 

އުމަށް ދުވަހެއް ުދވަހަަކށް ތަށް. އަުޅގަނޑު އެދެނީ ިދވެހި ޤަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަނޑަށް ދެްއވި ފުުރޞަ

 ލައިކުމް. ޢަ ކުެރއްވުން. ވަްއސަލާމްމިންވަރުهللا ޖަވެރި ދުަވސްތަެކްއ އުޖާލާ ބާއް

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 މެންބަރުއަުރވަނީ ގަމު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ށް. ިއސްމާޢީލަ ފައްޔާޟް
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 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ްއކާެވސް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަނެ

ނިންމާފައިާވ ވާހަކަ. އެއަކަށް ެއއްެވސް  އަޅުގަނޑުމެން ދައްކައިވެސް  އަހަރުދުވަހު އޮތް ވާހަކައަކީ ވޭުތވެދިަޔ ދެ މި

ޖީ.ޑީ.ޕީ ގްރޯެތއް ނާންނާނޭ  ،މެން ދެންނެވިން ެވސް އަުޅގަނޑު އަހަރުނެތް ިއނގޭތޯ. ވޭުތވެދިޔަ ދެ  ބަދަލެއް ައއިސްފަެއއް

ހިލޭ އެހީާއއި ލޯނުތަކަްށ ޖަހާފައި ހުރި އަދަދުތަެކްއ  .ވިދާޅުާވ ގޮަތކަށެއް. ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އާމްދަނީއެްއ ނުލިބޭނޭ އެ

އެގޮތަށް.  ޔައީ ހަމަވެގެންދި ެއއް ނުކުރެވޭނޭ. ކަން 50ނުލިބޭނޭ. ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ޮގތުގައި ޖަހާފައި ހުރި ކަންކަމުން %

 އޮތީ ހަމަ އެކަހަލަ ދޯހަޅި ބަޖެޓެއް. މި  ވެސް ހަމަ ހުށަހެޅިފައި މި އެކަން އެހެންވެފައި އޮްއވާ ައނެއްކާެވސް މިއަދު

ބަިއކުޅަ  ބިިލއަނުން އެތަނުން ދެ ކަނޑަައޅާފަިއވާ ދެއާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް ، ގޮތުަގއި ގެފަހަރު އަލަށް ރެވެނިއު 

ޓެްކސުން ނަގާ އެްއޗެހިން ެއއީ  ޅު. ސިނގިރޭޓުންނާިއ ތޮއް ރަނގަ  .ނޫން ަބޔަީކ ޔަޤީނުންވެްސ ިލބޭނެ އެްއޗެއް  އެއް

ވެސް؟  އޮތްހާ ދުވަހު ން ކޯްއޗެއްތޯ ިލބުނީ މި. އެސް.އީ.ޒެޑުއެ ލިބޭނެ، އެްއޗަކަށް ވާތީވެ މަޖުބޫރުކޮށް މީހުން ދޭންޖެހޭނެ 

ސް ތެރޭގައި ަހޑިހުތުރުކޮށް ފާސްޮކށްފައިވާ ގާނޫނަކަށް ވާީތވެ މިތާ މަޖިލި ންގަދަބާރު. އޮތީ ޖަހާފަ އަނެއްާކވެްސ މި

ގޮތްދޫނުކުރާންެވގެން ބަޖެޓުަގިއ ޖަހާލީމާ ލިބޭ އުފަލެއް ހޯދުމަށް ޖަހަމުން އަންނަނީ. ބިން ވިްއކަިއގެން ލިބޭނެ ކަމަްށ 

ުނުކރަން. އެހެންވީމާ، އާމްދަނީ  ގަބޫލެއް ކަެމއް ަކމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ވާނެ މިލިއަން އެީއކީ 500ޖަހާފައި އޮތް 

އަލަށް އާްމދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ބޮޑު ބަޔަކީ ލިބޭނެ  ،ބައެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ބޮޑު

ޖެޓެއް ނޫން އެކީ ހެދިފައި އޮތް ބަ ކަމާއެްއޗެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ެއްއެވސް ގޮތަކަށް އިޤްތިޞާދީ ަނަޒރަކުން ވިސްނުންތެރި

ކުޑަކޮށްފައި އޮތީ  ޚަރަދު ކުޑަކޮށްފައި އެބައޮްތ. ޚަރަދު ،ކުޑަކުރުމުގެ ވާހަަކ. ރަނގަޅު މިއީކީ. ދެން އޮތީ ޚަރަދު

މިކަހަލަ ގޮަތކަށް  ،އެަލވަންސްަތއް ކުޑަކޮށް  ،މުސާަރ ކުޑަކޮށް ، ާއސަންދަ ކަނޑާލައި  ،ލައި ކަނޑާސަބްސިޑީތައް 

ގިނަ މެންބަރުން ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން ރިކަރަންުޓ  ؛ުޅގަނޑުމެން ވެސް އޮތީ. އަ ޚަރަދުކުޑަކޮށްފައި މި

މީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގުޅިފައި ހުރި ކަންތައްަތްއ ރަން. އެކަމަކު މީަގއި އެންމެ މުހިއްޚަރަދު ވީވަރަކުން ކުަޑކު

ވުެރ އެަތއް  ްއ ހަދަން އެ ކުަޑުކރާ ޚަރަދުތަކަށްގެ ބިލްޑިންގެސް މިނިސްޓްރީ ބުީރގެ ފިނޭން 25 ކުޑަކުރުންތޯ؟ ޚަރަދު

ގުނައަކުން އިތުރު އަދަެދއް ަޚރަދުކުރުންތޯ؟ މިއީ އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 

ހަމައެކަނި އިމާރާތް ހެދުމަށް  ؛އިމާރާތެްއ ހެދުމަށްބުރީގެ  25އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ  އި،ބުީރގެ އިމާރާތެއް ހަދަންށާ 25

ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން ާއސަންދައިން ިމ  4ާވހަކަ ނުދައްކާ.  ގެ އިނގޭތޯ. އިުކއިޕްމަންޓު

ހުރިހާ އެއްަޗކުން އަނެްއކާ  މިިލއަނެއްހާ ރުފިޔާ. މުވަްއޒަފުންގެ މުސާަރއިންނާއި އެަލވަންސުންނާއި މި  500ކަނޑާލަނީ 

ވުެރ އިތުރަށް މި ކަނޑާލަނީ. މިއީތޯ ކުރަންވީ ކަމަކީ؟ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބިލްޑިންގ  މިލިއަނަށް 500އް އަނެ

އެޅުންތޯ ނޫނީ ރައްޔިތުންެގ ޖީބަށް ވަންނަ އެއްޗެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ލުއިފަސޭހައެއް ކަނޑާލަްނވީތޯ؟ މިއީ 
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ރަދުކޮށްގެން ިބލިއަން ރުފިޔާ ޚަ 4 ބުތަަކކީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ބައަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ސަ

ދެްނ  .އް ބަދަލުވެއްޖެގެ ފަހުން ހުޅުމާލެއަށް ބިލްޑިން ދެން މިހާރު ފައިސާ ލޯނަށް ލިބުނު ؛އިމާރާތް މާލޭގައި މި ހަދާ ދެ

 ޚަރަދުކޮށްގެން ރާއްޭޖގެ ތިންރުފިާޔ ބިލިއަން  4ކަެމއް. ެއ  ކަމެއް  ވެސް ކިހިނެއްވާ  އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ އެއީ

ހާސް  10އަދި އިތުރު  ،ހަދާފައި ރަނގަޅު ފެންވަުރގެ ތިން ހޮސްޕިޓަލް ރީޖަނެއްގައި މުޅި މި އޭިޝާޔ ރީޖަނުގެ

މީ ފިނޭންސް ވަގުތު މުހިއް ރުން؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިހައުސިންގ ޔުނިޓު އެބަހެދޭ. ކޮބައިތޯ ޕްރިއޮރަަޓއިްޒކު

އަތޮޅު  ިއ ލ.ނުވަތަ އަްއޑޫ އަތޮުޅގަާޔއި ކުޅުދުއްފުށީަގޔާ ގތޯ؟ައއި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގެ ބިލްޑިން  ،ތޯގލްޑިން ބިމިނިސްޓްރީގެ 

ނޫީނ ބުރީގެ އިމާރާތްތޯ،  25މީ އެ ރުންތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މުހިއްއި ހޮސްޕިޓަލު ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގައި ހުގަމުގަ 

ހައުިސންގ ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ަރއްކާތެރިކަން ލިބުންތޯ؟ މިއީ  އިލާއަށްހާސް ޢާ 10ނޫނީ ނަށް ހާސް ރައްޔިތުން 10

އިކޮނޮމިސްުޓގެ ބަޖެޓަށް ތާއީދުުނކުރެޭވ ަސބަބުތަކަކީ. އެްއވެސް ގޮތަކަްށ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓަށް ފެށުނީއްސުރެ

ޝާމިލުކުުރވާފަެއއް ނެތް. ދެން ޖީ.އެމް.އާރަށް ނޫނިްއޔާ ޕްރެކްޓިކަލީ ކަންތައްަތއް ވާ ގޮތަށް މިއަކު  ،އިކޮނޮމިކް ތިޔަީރއެއް 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުަގއި ވެސް އެހާ ފައިދާކުރަނިިވ  ؟ނަގަނީ. ދަންނަވަންތޯ އެއަރޕޯޓު ދިން މައްސަލަ ހަމަ އިރުރުކޮޅާ މި

ނަގޅުކުެރވުނު އްތައް ރައިން ަބއެއް ަކންތަ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނެތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ިދވެހި ސަރުކާުރން ހަދާފައެއް

ފަހު ވެސް ކުރެވޭނެ ކަންތައް. ޖީ.އެމް.އާރަށް އަުޅގަނޑުމެން  އަރާނެ. އެއީ ދެން ކޮންމެ ކޮންޓްރެކްޓަކަށްނަމައޭ ހިތަށް

މިލިޔަން ޑޮލަރުން، އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ލާރިން އެ ތަން ތަރައްޤީކުރަން. އެ ތަަރއްޤީކުރުާމ  500 އެއަރޕޯޓު ހަވާުލކުރީ

ބިލިޔަްނ  1.5ޑޮލަރު ބޭރުމީހުންގެ އަތުން ަނގަިއގެން އެ މީހުން އެ ކަވަުރކުރަން. މިައދު ކިހިނެއްތޯ؟  25 އެކު އެ

ބިލިޔަން  1.5ބިލިޔަްނ ޑޮލަރު ހޭދަ ިމ ކުރަނީ. އެ  1.5މިލިޔަްނ ޑޮލަުރން ހެދެން އޮތް ެއއަރޕޯޓް  500ޑޮލަރު، 

ގެ މުިޅ ބަޖެޓު އެްއކޮށް. އެއަްށވުރެ ވެސް ގިނައިން. އެ ފަިއސާ ޑޮލަރަކީ ދިވެހި ރުފިާޔއިން ަބލައިފިއްޔާ ެއއް އަހަރު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ދިެވހި ރައްޔިތުން، ރާއްޖެތެޭރގެ ަކންކޮޅުތަުކގައި ތިބި ރަްއޔިތުންގެ ހުރިހާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ރިހާ ބަނދަރެއް، ހުރިހާ ސްކޫލެއް، ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ފުއްދައިެލވޭވަުރގެ ެއއްެޗއް ެއއީ. ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް. ހު

މިސްކިތެއް، މި ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމެން އޮތް އެްއެޗއް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޯހިޔާވަިހަކމުގެ އޮތް ޑިމާންޑު އެްއކޮށް 

އެހެެންއ  ފުއްދާލެވޭވަުރގެ ފަިއސާ މިއީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ލާރިން ކުރެވެން އޮތް ކަންަތއްތައް މިއީ. އެހެންނަމަވެސް،

ނޫން މި ކަންކަން މި ވީކީ. އެހެންވީމާ، ވިސްނުންތެރިކަްނ ހުރިވަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއިން އެބަ ސާުފވޭ. ޚަރަދު 

ކުޑަކުރުުމގެ ގޮތުން އާސަންދަ މި ކަނޑާލަނީ. މިހާރުވެސް ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ކިރިޔާ ވެސް ރައްކާތެރިކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ 

ން އެ ލިބޭ އެތިކޮޅު. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ތަޢާރަފުކުރި އާސަންަދ، ހުސްނުވާ އާސަންަދއަކަށް މި ފެންނަނީ އާސަންދައި

ހަދައިގެން، މިހާރު ބައިސަންަދއަކަށް ހަދަިއގެން މިހާރު އެއަްށވުރެ ެވސް ުކޑަ މި ވަނީ. މިާހރުވެސް އާސަންދައޭ ިކޔާފަިއ 

މަތެއް ނުލިބޭ، ގުޅުންހުރި މެންބަރުންެގ ކަންކަން ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހި ރައްޔިތުްނނަކަށް މާ ބޮޑު ޚިދު

ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ބޭރަކުންނެއް. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޚިދުމަތެކޭ ކިޔާފައި ހަތަރު މަސް، ފަސް 
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ދިވެހިރާއްެޖއިން ކުރެވޭ ކަމެކޭ ކިޔާަފއި  މަހުން ޑޮކްޓަރު އެޕޮއިންޓްަމންޓް ލިބޭ ކަންކަން މީހާ މަރުވެގެންާދއިރުަގއި

އެައކަށް ރަްއޔިތަކަެށއް ފައިާދއެއް ނުލިބޭ. ބޭރަށް ެދވޭެނ ގޮތެްއ ނެތް. ެއއީީކ ނޫން އެކަން ކުރަންވާ ގޮތަކީ. 

ްނ ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ ޚިދުމަތެއް ވެސް އެ ލިބޭ ޚިދުމަތް ލިބެންވާއިރަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ަވންޏާމު އާސަންދައިގެ ބޭނު

ރައްޔިތުންނަށް ހިފެންޖެހޭނެ. އެކަންެވސް ނުވެ ޮއއްާވ، އަެނއްާކވެސް އިތުރަށް މި އާސަންދަ މި ކުޑަކޮށްލަނީ. ދިވެހި 

ރައްޔިތުން މިއަދު ކުރާ ސުާވލަކީ، އަެނއްާކވެސް ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީގެ ބިލްޑިންގހޭ، ތިމަންނާމެންގެ ބޭސްފަރުވާގެ 

ވެއްޖެްއޔާ ބޭސް ސިޓީއަށް ސަލާންޖެހޭ. މިއަދު އާސަންދައާއި ބައިސަންަދއާ އޮންނާތީެވ ކަންތައްތައްހޭ މުހިއްމީ. ކުރިން 

ބޭސް ސިޓީެއއް ހިފަިއގެންދިަޔއިމަ ެއއަށް ލާރިެއއް އެްއޗެްއ، އެހީެއއް ވާނެ މީހަކު ެވސް ނެތް. އެ ފުރުޞަތު ވެސް 

ރި ގޮތް މި ސަުރކާރަށް ެއނގޭވަރު އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ގެއްލިދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އެދުންތައް ހު

ބުީރގެ އިމާރާެތއް  25ފެނިގެން މިދަނީ. އަޅުގަނޑުެމންގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކަށް މިއަދަކު ބްރިޖެއް ބޭނުމެއް ޫނން. 

އްޔިތުން ބޭނުްނވެގެން ބޭނުމެއް ނޫން. އެއީކީ ނޫން ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކޭ ތަރައްީޤައކީ އިނގޭތޯ. ެއއަކަށް ނޫން ިދވެހި ރަ

 5000ރުފިޔާ ދޭ ވާހަކަ ހަރުކޮށް މި ދައްކަނީ. ނުލިބޭ. ގިނަ މީހުންނަކަށް އެ  5000އުޅެނީކީ. ދުވަްސވީ މީހުންނަށް 

ރުފިޔާގަނެޑއް ނުލިބޭ އިނގޭޯތ. އެ ލިބެްނވާ ބަަޔކަށް ލިިބދާނެ. އިޤްތިޞާދާ މެދު ވަަރށް ބޮޑެތި ކަންޮބޑުވުންތަެކްއ 

އެބަހުރި. ައުޅގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ސީާދ މި ދަނީ ބޮޑު ވަުޅގަނެޑއް ތެރެއަށް ެވއްޓެމުން. ެއކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ސާބިތުެވއޭ ޑޮަލރުގެ ރޭޓު އެ ހުރި ހިސާބުން. ދިވެހި ވިޔަފާރިަޔކަށް ޓީ.ީޓއެްއ، އެލް.ީސއެއް ހެދޭނެ ގޮެތްއ 

ށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާން ތިން ސަތޭކަ ޑޮލަރުގަނޑު ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ ނެތޭ މިއަދު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތަކަށް ބޭރަ

އިނގޭތޯ. އިޤްތިޞާދީ ތަރައްީޤން ދައްކައިދެނީ، އިޤްތިޞާދު ތަރައްޤީވާ ނަމަ އެ ކަންކަން ެއގޮތަކަށް ނާންނާނެ އިނގޭތޯ. 

އް ނުާވނެ. މިއިން ދައްކުަވއިދެީނ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮރިންގ އިންވެސްޓްމަންޓް އަންނަ ނަމަ، އެ ކަންކަން ެއގޮތަކަށެ 

ކޮބައިތޯ. މިއިން ދައްުކވައިދެނީ ދޯހަޅި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަކާއި، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން 

ނަނީ. މިއަދު މި ޤައުމުގައި އިންެވްސޓުކުރާ ދިވެހިން ވެސް ނެތީ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މީހުން ވެސް މި ޤައުމަށް ނާން

ޤާޟީއަކު ބޭނުންެވގެން ނުވަަތ އާއްމު ރައްޔިތަކު ޤާީޟއަަކށް ފައިސާ ދީގެން ދެމަފިރިންގެ ނުގަބޫލުަގއި އެ މީހުން 

ވަރިކުެރވޭ ހިސާބަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ކަންކަން ދިަޔިއމާ ދެން ކީކޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ؟ ކޮން ފޮރިންގ 

ށް އަންނާނީ؟ އިޤްތިޞާދުގެ ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތް މި ޮއތީ ފެންނަން. އަޅުގަނޑުމެން އިންވެސްޓްމަންެޓއްތޯ މި ތަނަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި ވިޔަފާިރވެރިން ވެސް މިއަދު ބިރުން ތިބެ، ސަރުކާރުން އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރިަތއް ނަގައިފާނެތީ 

ނޑިގެންދާއިރުަގއި އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރިތައް ެވސް ދާނީ ބިރުން ތިބޭ ތިބުން ޙަޤީޤަތުގައި އާޚިރަތުގައި މުޅި އިޤްތިޞާދު ފު

ހަލާކުވެގެން. ިމއަދު މި ކަންަކން އޮތް ގޮތް މި އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން. މުޅި ޤަުއމުގައި އެންމެ މަތިން ފެށިގެން 

ތައް. ކޯޓުތަުކގެ ތެރޭަގިއ އެންމެ ތިރީ ލެވަލަށް މި އޮތީ ކޮރަޕްޝަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މި އޮތީ އެަކން

މި އޮތީ ެއ ކަންތައް. ސަރުާކރު ތެރޭގަިއ މި އޮތީ އެ ކަންތައްތައް. ޕްަރިއވެޓް ކުންފުނިަތކުގެ ތެޭރގަިއ ެވސް ެއގޮތަްށ 
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 ކަންތައްތައް ިމއަދު އިނގޭތޯ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަައކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފެންބޯލާހެން ބޭނުންވާ ކަމަކަށް މުޅި ޤައުމު 

އަހަރު ކުރެވުނު ކަމަކީ އެީއ.  3ތެރޭގައި ހިނގާފައި މި އޮތީ. މި ސަރުކާރަށް އެންމެ ކާމިޔާބުކަމާ އެއްކޮށް މިދިޔަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ލޭގެ ތެރެއަށް ކޮރަޕްޝަން ވަްއދައި ނިންމާލުން. ކޮރަޕްޝަނާ ނުލައި ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް 

ރަށް އެންމެ ކާމިޔާބުކަމާ އެއްކޮށް ކުރެވުުނ، ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓަކީ. އާދެ، އަުޅގަނުޑ ނޫޅެވޭވަރު ކޮށްލުން. ެއއީ މި ސަރުކާ

އަހަރު ކުރިން  2ކުރިން ދެންނެވިހެން ދައްކާނެ މާ ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ޙަޤީޤަތުަގއެއް ނެތް. މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތުން މީގެ 

ވަނަ ގަރުުނގައި ބޭުރގެ ޕާލިމަންޓޭރިއަނެްއ  18ތް ވާހަކައަީކ، ވެސް އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކާ ނިމިފައި އޮތީ. ދަންނަވާލަން އޮ

ބުނެފައި އޮތް ވާަހކަެއއް ޮއވޭ. ޤައުމެްއގައި އަނިާޔވެރިކަމާއި ނުބައިނުލަފާކަން އަށަގަެނ، ފެތުރުމަށް ހަމައެކަނި ބޭނުންވަީނ 

ނަށް މިއަދު މި ރާއްޖެއިން މި ފެންނަނީ ހެޔޮލަފާ މީހުން އަނގައިން ުނބުނެ، ކަމެއް ުނކޮށް މަޑުން ިތބުމޭ. އަުޅގަނޑުމެން

އެކަންތައް. ބިރުން ތިބެ ނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވެގެން ނަމަވެސް ހިތުހުރިހާ ގޮތަށް މި ޤައުމުގެ ކަންކަްނ 

އަނގައިން ކޮށް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަޅުަތކާއި، ރަށްތަާކއި، މުދަލާއި، ފައިސާާއއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ފޭރިގަނެގެންދާއިރު 

ނުބުނެ ތިބޭ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ހިތާމަޔަކީ އެީއ. އެހެންނަމަވެސް، ިމ މަޖިލިސް ތެރެއިން މިއަދު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ ބަދަލުތަކެއް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ފެްނނަމުން އެބަދޭ. އެ އުއްމީދު އާލާ އެބަވޭ. މިހާހިސާބަށް 

ނެވި ނުބައިނުލަފާކަން ޤައުުމގައި ފެތުރިފައި އޮްތވަރު އެންމެ ސާުފކޮށް ފެންނަން އޮތް ތަނަީކ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދެން

އެްއ ތަނަކަށް ބަލައިަލއިފިްއޔާމުން މި މަޖިލިސް. ކޮރަޕްޝަާނއި ފަސާދަާއއި ނުަބއިނުލަފާކަން އެންމެ ބޮޑަްށ ފެތުރިފައި، 

ޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން އައިސް ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤު ނިގުޅަިއގަނެ ދިވެހި ރައް 

އެދިޔައީ. މިތަނުން އެ ނުަބއި ވަސް ދުވާ އިނގޭތޯ. އެ ހިާސބުގައި ކަންކަން މި ޤައުމުަގއި މި އޮތީ. އަުޅގަނޑު ދާއިާރގެ 

ކުރާ މުންޑޫ، މިދިޔަ ދެ އަހަރު، ތިން ކަންކަމަށް ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ މުންޫޑ، ައޅުގަނޑު ރިޕްރެޒެންޓު 

އަހަރު ީވއިރު ެއއްެވސް ަކމެއް ޖަހާފައެއް ނެތް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޮއޅިަވަޑއިގެން ނަމަެވސް މުންޑޫ 

 ވަނީން ޖަހާފަ. މުންޑޫ މީހުން ބޭނުންލައްކަ ރުފިޔާއެއް ބަށިކޯެޓއް އަޅަ 5ބާތިލުކޮށްލެވުނީތީ ކަންނޭނގެ މި ފަހަރު އެބައޮތް 

 ތިންވަނަ ބަޖެޓް، ،ފަހަރު ބަށިކޯޓެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މުންޑޫ މީހުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި މިއީ ތިންަވނަ

މުންޫޑަގިއ ހުރި ހަމައެކަނި މިސްކިތުެގ ވަށާފާރު ނާރާނާލަދީބަލާށޭ.  ؛މިސްކިތުގެ އާދޭސްކޮށްފައި މިދަންނަވަނީ ހުކުރު

ނުޖެހޭ ލިޔަން ޚަރަދުކުރާކަށްމި 100. ޒިކުރާ މިސްކިތަށް އެްއވެސް ޚަރަެދއް ކޮށްަފއެއްނެތޭ  ސުނާމީއަށް ފަހު އެ ތަނަކަށް 

ގައި ކަެމއް ހޭ. ކީއްވެތޯ އެކަން ނުކުރެވެނީ؟ ގަމު އިނގޭތޯ. ާރއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުގެ މީހުން ވެސް ނަމާދުކުރަން އެބަޖެ

އެ ތަނުގެ ަކއުންސިލުން  ،އަހަރުވެ އުޅޭނެ ގޯތި ނުދީ އަށެއްކަ ނުކޮށްދޭތާގައި ބޮޑު ބިން އޮތް ތަނެއްަގއި އެތާގެ ރަްއޔިތުން

އަމިއްލައަށް އެ ގޯތި ދިނުމަށް ނިންމީމާ އެކަން ހުއްޓުވައިފި. އަމިއްލައަށް ވެސް ކަެމއް ކުިރޔަނުދީ މި ތިބެނީ. ސަރުކާރުން 

ގޮތަީކ  ނުމަށް މި ތިބެނީ. ކަންކަން ހުރިކަމެއް ނުކޮށްދޭއިުރގައި އަމިއްަލއަށް ވެސް ފުދުންތެރިކަން ހޯދަން ކަމެއް ވިޔަނުދި

ހެދި. އާދެ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  ޓަކައި މިއީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓަކަށް ވޯޓުދެވޭކަެށއް ނެތް މި ސަބަބުތަކަށް
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. ކޯޓުތަކުން އެ ދަންޑަހެލާއި ދެހާޖީންނަކާއެއް ނޫނޭ ،ކޯޓުތަކުން ފޭރިގަެނގެން ދިވެހި ދައުލަތް ހަވާލުކުރީ ބޮޑުަތކުުރފާނާއި

 ދަނީ މި ޤައުމު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލައި  ިއނގޭތޯ. އެ މީހުން އެ ަކޅުއުނބުށޭމާހަވާލުކުރީ އަނދިރިއަނދިރިންނާއި ވިަޔޒޯރާއި 

ާރބަކަށް. އަރަިއގެން މި ޤައުމު . މި މީހުން އަރާތިބީ ޕޯޗްގީޒު ގުސުންނާފަތިކުރަމުން. ކަޅުއޮށްފުންމިއެއް ނޫން ދުއްވަނީ

ލްބަކަރާތުލް ބަރުބަރީއެްއ ގޮތަކުން ޢަބު ކޮންެމވެސް ،ތާކުން ށްލަމުން މި ދަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންެމވެސްފުނޑުފުނޑުކޮ

 އެބަ ހޯދަންޖެހޭ މި ރަންނަމާޅި ކަސްތޮޅުއަަޅއި ކަނޑުފައްތަްނ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ބަޖެޓަށް ައޅުގަނޑު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަުތން ހުށަހަޅައިފައިވާ  2017އާދެ،  .الّسالم عليكم`. 

ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް  ކޮށްގެން ވާަހަކދެއްކިޓްވިސްޓު ގޮތުން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް  ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ބަޖެޓާ ބެހޭ

ލާކަްށ ޅުަވއިަނކަށް މިއަދު ޙަޤީޤަތެއް އޮނުލެވޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޙަޤީޤަތެއް އޮޅުަވެއއް

ފެންނަން.  ލިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އެެހރީ އެ މަންޒަރުތައް ގެން ަބލައިފުރުޞަތެއް ނެތް. ލޯމައްޗަށް މަތިމަތިން އައިނުއަަޅއި

ކާރުން ރަދުތައް ސަރުންދައަށް ފުރިހަމައަށް ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަެއއް ނުކުރޭ. އާސަަދއިގެ ޚައާސަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އެއީ ނިކަމެތި  .ންދާނެ. އޭގެ ޙައްުޤވެރިންނަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން ސަރުކާރުން މަސައްކަްތ އެ ކުރަނީގެކުރަމުން

 ،ރެންސް ނަގަމުންތަނުން އިންޝުއަ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އެއްގޮަތކަށްެވސް އަޅުގަނޑުމެން މި

ގޮތުަގއި ެއީއ  ބޫލުކުރާން އާސަންދަ ނަގާކަށްނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނުޑ ގަޔަފާރިވެރިދައުލަތުން އެހެނިހެން ބޮޑެތި ވި

ނުކުރުމަށް ޓަަކިއ ސަރުކާރުން ދަނީ ހަރުދަނާ ތް އެއްެޗްއ ކަމަށް ވާތީވެ ޭއގެ ޚަރަދުަތއް އިސްރާފުނިކަމެތިންނަށް އޮ

ބުީރގެ އިމާރާތެްއ  25ްޗގަިއ ތަނުަގއި އެަބ ދެެކވޭ ައއިޖީއެްމއެ މި އަޅަމުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފިޔަވަޅުތަެކއް

އަޅަމުންދާ ވާހަކަ. އެއީ ހަމަެއަކނި ތޮށިގަނޑެއް ނޫން އިނގޭތޯ. އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް ދޮޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއގައި ބޭިތއްބުމަށް 

 ޓަކައި ިދވެހި ސަރުކާރުން ިދވެހި މި ޤައުމުެގ ފަސްގަނުޑން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޭބސްފަރުވާ ޚިދުމަތް ލިބިދެވޭނެ

މެ ވަުރގަދަ އްދުން ލިބޭނެ އެންތަނުން ެއންމެ ފުރިހަމަ؛ މި ސަރަހަކުރަމުންގެންާދ އިމާރާތެއް. އެ ގޮތަށް ތަރައްޤީ 

ަތއް ހަދަން ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހެނީ އާދައިގެ ކުދިކުދި ޓެސްޓުދާނެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެބޭސްފަރުވާ ލިބިގެން

ތިޒާރުކުރަންޖެހޭ އެ ތަޙުލީލުގެ ރިޒަލްޓްސް ލިބެންދެން. އެހެންނަމަވެސް، މި އިމާރާތުެގ އިން ދުވަހެްއަގއިފޮނުވަން. އެތައް 

އެކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުރިހާ ކަމެއް ިދވެހިރާއްޖެއިން އެއްުދވަސް ތެޭރގަިއ ލިބެމުންދާނެ.  ޚިދުމަތް ލިބެން ފެށުމާ
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މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނާ ތަރައްޤީއަކީ. މިއީ ރިއްޔާގެ ތަޞަްއވުރަީކ. އީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީުސލްޖުމްހޫމި

ގަިއ ހިމަނައިގެން ކުިރއަްށެގންދާ މަސައްކަތްތަެކއް ނޫން. ދޭކަށް ބަެޖޓު އެްއގޮތަކަްށވެސް ިދވެހި ރައްިޔތުންނަށް ދެރައެއް

ންދާއިރު އަުޅގަނޑު ގެއް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ަދއްކަމުންމިއީ އުފާވެރިކަން ިދވެހިންނަށް ހުރި ކަންކަން. އާދެ، ާވހަކަތަ

ގެ އަުޅގަނޑުމެންެގ ަދރަނި މިއަދު އަާދކޮށް ނިންމައިފި. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން .ެއމް.އާރުޖީ، ބޭނުންވޭދަންނަވާލަން 

ކަމެއް. ޝުުކރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ.  ޝުކުރު މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަށްއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާ

 ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އަުޅގަނޑު މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދަްއާކކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.  ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި

 ގައި އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓްސް ނަރުދަމާ ފިޔޯރީ، ފަރެސްމާތޮޑާއަހަރުަގއި ވެ  2ވޭުތވެިދޔަ އަޅުގަނޑު ދާއިާރގައި 

ޔޯރީގަިއ ފި ،އެގޮތަށް ރަތަފަންދޫ ހަމަެއކީ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން.  މަޔާކަން އަޅުގަނޑު ހިތާމި އަހަރު ހުށަހެޅުނުއިރު ނެތް

ކަމެއް. އަދި މީެގ ޝަުކާވ  ވެްސ ައޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރާ  ދޭ. މިހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ސަރަަހއްދެްއ ގިރަމުން އެބަ

ތްތެރި ރަީއސް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އުފުލާފަ. އިއްޒަ މިނިސްޓަރުންގެ އަރިހަށް އަޅުގަނޑު ވާނީ ،މިނިސްޓްރީތަކަށް

ގައި އެްއވެސް ަމސައްކަެތއް ނެތް. އަުޅގަނުޑ ތް ެއކަނި ހިމަނާފަ. ރަތަފަންދޫކުިޅވަރުގެ އެީރނާގެ މަސަްއކަ ގައި އޮތީފިޔޯރީ

ވައިދިނުމަށް. ގައި ހިމަނުއް ނިސްބަތެއް ރަތަފަންދޫގެ ބަޖެޓު ކޮންމެެވސް އި މި ދަނީ މިހާރުވެސް އާދޭސްުކރަމުން ސަރުކާރުގަ

ރިއްާޔ ގޮތުން މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ ބޫލުކުރާފަހު އަޅުގަނޑު ގަ އަޅުގަނޑު މި ހުރިހާ ޝަކުވާެއއް ދޫކޮށްލުމަށް

ގޮުތގަިއ  ޫނން މުސްތަޤުބަލެއްގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި ވެސް ތަރައްޤީ އެންމެ ފުރިހަމަ ވިސްނަމުންގެންދަވަނީ ދުރު

 ދުރު  ؟އަދި ކީކުރަންތޯެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް ގެކުރިން އެްއވެސް ރައީަސކު، . މީގެނެވޭނެ ގޮތަށް

 މިއަދު އަުޅގަނޑު ފަޚުުރވެރިކަމާ ،ނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި ވެސް އެްއވެސް ކަެމއް ކުަރއްވާަފއި ނެތް ދާއިރާއަކަށް ވެފައި 

ކަން. ހިމަނުްއވާފައި އޮތް ވުރެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް މި ދާއިާރގައި މިލިޔަން ރުފިާޔއަށް 147އެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ 

ހިންގައިގެން މުސްތަޤުބަލުގަިއ  ގޮތް. ސަުރކާރުން ބޭނުންަވނީ ބިޔަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުަތއް ުހރި މިއީ ސަރުކާުރގެ ވިސްނުން

ޓް ެއޅިެގންދިއުމަކީ މި ސަރަހައްދަށް ރޕޯދާއިރާާއއި މުޅި ރާއްެޖއަށް ޭއގެ ތަރައްީޤ ހޯދައިދިނުން. އެެހންކަމުން، މި ެއއަ

ވަނީ މިއީ . އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންިދއުންކުރިބޯށި ހުޅުވިގެންބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ އްދަށް ޓޫރިޒަމާއި، މި ސަރަހަ

 ކްޓުތަކަށްފާ ލިބިގެންދާނެވަރުގެ ޕްރޮޖެހާސް ޒުވާނުންގެ ަވޒީ އެތައް އްުދގެއެ ސަރަހަ، ދާިއރާގެ ؛ހާސް ޒުވާނުންގެ  އެތައް

 ޭދ. އެހެންކަމުން، ކުރިން މިުޅަގނޑުމެންނަށް ފަހިވެގެން އެބަވެގެން މި ދަނީ. އެތައް ވަސީލަތްތަެކއް އަމި ޕްރޮޖެކްޓު 

ގެ ސަބަބުން ުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ނުހިމެނުނު ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް އަދެންނެވި ބައެއް ކަްނކަން ބަޖެޓު

ޓަށް ތާއީދުކުރާނީ. ފުރުޞަތު އޮތަތީވެ އަުޅގަނުޑ މި ބަޖެ ކަމުގެއެކަންކަްނ ވެސް ފަހިވެގެންދާނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ރިއްޔާގެ ތަަޞްއވުރަށް އަުޅގަނޑުމެން ތާއީދުކޮްށގެން މި ތިބެނީ މި ސަބަބަށް ޓަކައި. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ިމއަދު ގޮަތކަށް ވާހަކަދެްއިކ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  ކުރަޭމ. ކޮންމެއީދުފުރިހަމައަށް މި ބަޖެޓަށް ތާއަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް 

 ލެޭވކަށް ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ޙަޤީޤަތްތަކެއް އޮުޅަވއި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާރގެ އިްއޒަތްތެިރ `. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރި ދާއި

 މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

އެނޭގ  އްވީތީ. އާދެ، ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސްށް ފުރުޞަތުދެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑަ

ލަާފކުރާ އާމްދަނީގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް  ،އަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީތަކެްއެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން. ުކރިބަޖެޓަކީ އަންދާޒާތަެކއް

ޚިލާފަށް މި އަހަރު،  ކުރީ މިދިޔަ ދެތިން އަހަރާ . ދެންމައްޗަށް ެއކުލެިވގެންވާ ކަމެްއކަން ކުރަން ރާވާ ކަންަތއްތަކެްއގެ

އެކަަމށް ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅިފަިއާވ  ،މަސައްކަތްކޮށްކުރުމަށް ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ކުޑައަ 2017

ދުަވސްކޮޅެއް ނުވަތަ ދުވަސްަތކެްއ  ބަޖެޓަކަށް ވާތީ ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އާދެ، އަުޅގަނޑު ވެސް މިތާ އުޅޭތާ 

ކަމަށް ވިދާޅުެވ  ރާސްތާގެ ބަޖެޓެއްމިދިޔަ ދުވަސްތަކުަގއި ފެންނަމުންދަނީ މެދު ،ވެއްޖެ. އަުޅގަނޑަށް ފެންނަމުންދަނީ

ތަެކއް. މީގެން އަުޅގަނޑަށް ދޭހަވަނީ ށް ވިދާުޅވެ ހުށަހަޅުއްވާ ބަޖެޓުބަޖެޓެއް ކަމަ ހުށަހަޅުއްވާ ބަޖެޓުތަކެއް. ޕްޮރގްރާމު

 ،ންކޮށްއޮންނަނީ ކަންތައްތަކެއް އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ޕްލޭ ނުވަތަ އަުޅގަނޑަށް ލަފާކުރެިވފައި މި

މިސާލަކަށް މި އަހަރުގެ  ،ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ އޭގެަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމަށް. އެހެން ،ރާވައި 

ށް ހުށަހެޅިފައިާވ ބަޖެޓަށް އަ 2017މި ދެންނެވީ  ،މި އަހަރު ،ހުރޭއެބައި ވެސް ބަޖެޓް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިާލއިރުގަ 

ތަކެއް މިގޮތަށް ކޮލަމު 2019، 2018، 2017ށް ބަލައިާލއިރު ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެބަ ފެނޭ ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެން  މި ދެންނެވީ ،މީގައިތަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  ހަދާފައި އަދަދުތަކެއް ޖަހާފައި ހުންނަ 

ށް މި ފާސްކުރި ބަޖެޓް އަ 2016އޮންނަނީ މިސާލަކަށް  މި ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހީކުެރވިފައި  ވިސްނުން ކޮށީ 

ގެ ބަެޖޓު ޕްލޭންކޮށް، ތައްޔާުރކުރަން  2017ނުވަތަ ނިުމމުގެ ކުރީަގއި  ދިއުމަށްފަހުގައިއެކު ނިމިގެން މި އަހަރު ނިމުމާ

ނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ެއިކ ފަރާތްތަކުން؛ ކަމާ ބެހޭ އޮފީސްތަކުންނާއި އަދި ކަމާ ބެހޭ މި

ކުރަމުންގެންދާއިުރގައި މި ކުރިން މިދެންނެވި މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ ކަަމށް. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާ 

ަވނަ އަހަރު ކަންތައްތަެކއް ކުރުާމއި ނުވަތަ ވަކި ޚަރަދުތަެކއް  2017ވަނަ އަހަރަށް ާފސްކުރެވޭ ބަޖެުޓގައި  2016ނަމަ، 

ެއަކންކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް  ދާއިރުގައި ގެ ބަެޖޓު ހުށަހެޅެމުން 2017، ޅިފަިއ ހުންނަ ކަމަށް ވާނަމަކުރަން ކަނަޑއެ

ތުގައި ހެދެމުންދާނީ. ޙަޤީޤަ ޭއގެ މައްޗަށް ވެސް ބިނާކޮްށގެންަކން ނުވަަތ ެއކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ،ރިޢާޔަތްކުރެވި 

ނޫނިއްާޔ  ،. ޚަރަދަށް ބެލިޔަސް އަދި އާމްދަނީއަށް ބެލިޔަސްމިހެން އަރާއަޅުގަނޑު ހިތަށް މިކަން މިހެންބާ ހިނގަނީ؟

ލަފާކުރެވޭ ގޮުތަގއި ެވއްެޖއްޔާ ފެށިފަިއވާ މަޝްރޫޢުތައް ސް މިގޮތަށްތޯއޭ ހިނގަމުންަދނީ؟ ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބެލިޔަ 
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ލާނަން. އާދެ! ރި ަރީއސް ދަންނަވައިބު ިއއްޒަތްތެއެގޮތަށް ިދއުން ެއކަށީގެްނވޭ. އަުޅގަނޑު މި ުސވާލުކޮށްިލ ސަބަ

އަަހރު ފޮނުވާފައި އޮތް ބަޖެުޓގެ  ކޮންމެވެްސވަރަކަށް މިދިޔަ ެދތިން އަހަރުގެ ބަޖެޓު ެވސް އަޅުގަނޑު ބަލައިލިން. މި

ހިނގައްޖެ. ސަރުކާރުން  މިހާރު ފާއިތުވެ ؛އަހަރަށްވަނަ  2015ހިސާބުތައް ވެސް ބަލައިލިން. ބަލައިލިއިރު މިސާލަކަށް 

ހުރި ހިމެނޭ އަޅުގަނޑާ ގުޅުންޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ބަޖެ ،އަދި މި މަޖިލީހުން ނުއްވަިއ،ފޮ

ހިމެންދޫގެ ބަނދަރު ހެދުން  ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެއްވި ބަޖެުޓގައި އއ. 2015ކަމެއް އަުޅގަނޑު މި ދަންނަާވލަނީ. އާދެ! 

މިދެންނެވީ އަލަށް ފަށާ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުންނަނީ. އަލަށް ފަށާ، ހިނގަމުންދާ،  އެބަ ޮއވޭ. އަދި އޭީތގެ ސްޭޓޓަސް؛

އަދި މި މަޖިލީހުން  ރުކާރުން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި،ވަނަ އަހަރު ދިވެިހ ސަ 2015ިމގޮަތށް.  ،ނިމިގެން ރިޓެންޝަން

ދެްއިވ މެންބަރުން. މިތާގައި ވެސް ބަޖެޓަށް ވޯޓު މި މަޖިލީހުގައި މިހާރުވެސް އެބަތިބި އެގޮުތަގިއ  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

. ދެން ރު ޓެންޑަރިންގ، މިގޮތަށް ޖަހާފަހިމެންދޫ ބަނދަ އޮންނަނީ އއ. އެބަ ތިއްެބވި ބަެއއް މެންބަރުން. އޭަގއި މި

ފާކުރެވުީނ ައޅުގަނޑަށް މި ލަރުވާ ދުވަްސވަރެއް ކަމަށް ވާީތވެ، ބަސް ކުރިއަމެންނަށް އެއްކަލަ މިހާރު ދިވެހިއަޅުގަނޑު

ދެން ދަނީ. އެހެންވީމާ،  އޮީތ ޓެންޑަރކޮށްފަޭއ ނުވަތަ ޓެްނޑަރ ޕްރޮސެސްޭއ ހިނގަމުން މި މީގެ މާނައަކީ މިހާރު މި

 ހަދާފައި ަވކި އަދަދަކަްށ ފައިސާ ވެސް ޖަހާފައި މިތަނުން އެޕްރޫވްކޮށް މިގޮތަށް މި އޮތީ އެތެެރެވފައޭ. ގާތްގަނޑަކަށް މި

ތަނުން  އާދެ! މި ހިނގާ އަހަރަށް ބަޖެޓު އައިްސގެން މި ؛ވަނަ އަހަރަށް  2016ސް، އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެ

ނުވަތަ  ،ވެަފއި ހުންނަ ކަންކަން. ދެން ބައެއް ފަހަރަށް މިހެން ދޫދިަޔއިުރގައި މިދެްނނެވި ބަނދަރެއް ނެތްފާސްވެގެން

ނިއިތުރު އަިއސްފައި ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހެން ހުންނަ ކަންކަން މިތަނުން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އު

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ވަކި  2016އާދެ!  ؛މި އަހަރުގެ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިތާ ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް

އަުޅގަނުޑ ، ނެތިގެންިދޔައީ. އެހެންވީމާހިސާބުން އެ  ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. އާދެ! އެހެންީވމަ އެ ހިސާބަކުން ނިންމީ އޮތް

 އަޅުގަނުޑމެން މި ކިޔަނީ ކޮންގޮތަކުން ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓެކޭ  ، ރާސްތާގެ ބަޖެޓެކޭ މެދު އީމި ؛މިދަންނަވަނީ މީގެ ގުޅުން

އި މާޅޮހުގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމާ ވަނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓުގައި އޮތް އއ. 2015ބާވައޭ. ހަމަ މިދެންނެވި އަހަރުގަިއ، 

ފެރިދޫ  އއ.އި އޮތް، ވަނަ އަހަރަކު ނެތް. އަދި މިދެންނެވި އަހަރުތަކުގަ  2016. ޓުކުރެވިފަމަރާމާތުކުރުމަށް ވެސް ބަޖެ

މަންޓް ންބެހޭ ވުޒާރާ، އެްނވަރަ ކަމާ ވެސް. ައދި މި އަހަރު ސަރުކާރުގެ މަތިވެރި ަނރުދަމާގެ މަސައްކަތް އާއި އއ.ނަރުދަމާ

ކުރުމަށް ބޭްއވި ޅުންނާ ހަވާލުކުރަްއަވއި، އަިދ އެގްރީމެންޓު ޓްރީ ވަރަށް ހެޔޮފުޅު. ޑިަޒއިންކުރަްއވަން ވެސް ބޭފު މިނިސް

އަުޅގަނޑު ވެސް ަބއިވެިރވުމުގެ ޝަރަފު ލިބުނު.  ގެ ެއގްރީމަންޓް ހަވާުލކުރުމަށް،ބޮޑު ރަސްމިއްޔާުތގައި ޑިަޒިއންކުރުމު

 ތޯއޭ މިކަން މި ދަނީ؟ުރެގ ބަޖެޓުގައި ނެތް. އެހެްނީވމާ، މިދެންނެވީ ކިހިނެއްކިިހނެއްއަހަ އެހެންނަމަވެސް، މި

ކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަންނަވާ ވާހަަކއެއް ޫނން މިއީ. އެއީ ބަޖެޓުގެ ރަނގަޅު ވާހައެްއގޮތަކަްށވެސް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން 

 ލާނީ ކަމާގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި ހިމެންދޫގެ ބަނދަރާ ބެހޭ . ދެންމިދެންނެވީ، އެނގެމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ 

 ،ބޭފުޅުްނ ދެްއވަނީ އަުޅގަނުޑ މަޝްވަރާކޮށްީފމޭ. އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު އެ ބޭފުޅުންނާ  ގުޅުންހުރި ބަެއއް
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ދެން  ކަމުގެ. ހިމެންދޫގެ ބަނދަރު.ކުރެްއިވއްޔާ ފެށޭނޭ. އެހެންވީމާ، އުއްމީދުަގއޭ އަުޅަގނޑު މި ހުރީ ފެށޭނެއިރާދަ

އި ކަްނކަން ބަޖެޓުަގއި ެނތޭ. މިކަހަލަ ބައެއް ކަްނކަން މިދެންނެވި ކުރިން ހިމެނިެގން އަ ގެއެހެންނަމަވެސް އަެނއް ދެ ރަށު

މްދަނީގެ ަބއިން ވެސް. އަހަރުގެ ބަޖެޓު ދިރާާސކުރާިއރު އާ 3އަހަރުެގ، ފާއިުތވެދިަޔ  3ބޭފުޅުން މި  ފެންނާނެ ތި

ބަިއކުޅަ އެއްަބޔަށް  ކުންފުނިތަުކގެ އާމްދަނީ ލަފާކޮށްފަިއ ހުންނަ ގޮތަށް ބޮޑު ބަދަލުތަެކއް ައއިސް ދެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން

. ނެދިއުން. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ެވސް ފާހަގަކުެރވޭގެ އާމްދަނީ ބައެއް ފަހަރު ނާރައިބައެއް ކުންފުނިތަކު  މަދުވުން،

 ނޫން. ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ކޮންމެެހން ދެން އަޅުގަނޑު އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް 

ކަންކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލަމުންގެންދާނެ.  މަސައްކަތް ހިނަގމުން އެ ދަނީ. އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ މިހާރުވެސް

ތަނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެިވއްޖެ ެއއަރޕޯޓު ިޑވެލޮޕްމެންޓް ޗާޖެއްގެ ވާހަކަ. އަދި ޖީ.އެމް.އާރުގެ ވާހަކަ ވެްސ  މި

ތުގައި ޖީ.އެމް.އާރަށް ކުީރގެ ސަރުކާރަކުން މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ެއއަރޕޯޓު ހިންގަން ގޮ ދެކެވިއްޖެ. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ

ގޮތަށް އެކަމާ އިދިކޮޅުހެދީ ހަމައެކަނި ބޭރު  ން، އަުޅގަނޑުމެން އަދި އަޅުގަނޑު ވެސް އޭގެތެރޭ ހިމެނޭލުކުރީމާ ދިވެހީހަވާ

ކުރަން. ނު ހޭ ސަބަބު އޮތް ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއްހަދަންޖެދީގެނެއް ނޫން. އެހެން އިދިކޮޅު ތަން ބަޔަކަށް އެ

ކުންފުންޏަކާ. އާދެ! ހުރިހާ  މިތިބީ ބޭރުގެ ދެ  ކަން ައޅުގަނޑުމެން ހަވާލުކޮށްގެން ސަލާތުގެ ކަން މިހާރުވެސް ރާއްޭޖގެ މުވާ 

އް. އަނެއް ކުންފުންޏަކީ ކުންުފންޏެ 100ސަލާތީ ކަންކަން ކުރަނީ ޭބރުގެ ދެ ކުންފުނިން. އެއް ކުްނފުންޏަކީ ބޭރުގެ %މުވާ

ެއއަރޕޯުޓ  ،ކަމަކީ ބޭރުގެ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރ އޮތް ކުންފުންޏެއް. އޭރު އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއުުފލި އެއް

 . ކޯޓަށް އިންިދޔަޑޮލަރު ނެގުން. ކޯޓަށް ވެސް  25ތަރައްޤީކުރާށޭ ިކޔަިއގެން ެއައރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޗާޖުގެ ގޮތުަގއި 

 ަވއިގޮތަށް ހަމަޖައްސަ  އެންމެ ފަހުން ސަރުކާރުން ލިބޭ އާމްދަނީ ތެރެއަށް އެަބއި ދޭ، ގެން މިކަން ހުއްުޓާވލައިވެސް ގޮސް 

 ބޮޑުވާ ވާހަަކއެއް މެން އަތުން ކަންކަން ކުރެްއވި. ދެން މިހާރު މި އިވެނީ އަނެްއކާެވސް މި ނަގާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު މި

ވި އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މިތާނގައި ތިއްބެ 

އެބަ ވިދާުޅވޭ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ އަތަކުން ނުނަގާނަމޭ. ީކއްެވގެންތޯ ނުނަގަންވީ؟ ވިދާުޅވެބައްަލވާ! ކޮން ބޭސިްސއެްއ 

ސްލަކީ. ގިަނ ތަންތާނގައި ކިޔަނީ ވެސް ކޮން ހަމަޔަކުންތޯ؟ ެއއަރޕޯްޓ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަތުްނ ނަގާ ފީެއއް އަ

އެހެން. ެއއަރޕޯޓް ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާ ފީ. އެހެންކަމަްށވެއްެޖއްޔާ އެއަރޕޯޓުން ދަތުރުކުރާ މީހުން އަތުން؛ މި މަޖިލީހުގަިއ 

ނަކީ މިދިޔަ ތިއްބެވި މެންބަރުން މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ފެންނަން މިތިބި ބައެއް މެންބަރުންނަށް ބެލިޔަސް ގިނަ މެންބަރުން

މަހު ވެސް ބޭރަށް ދަތުރުކުެރްއވި ބޭފުޅުން. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ ގިނަ ބޭފުޅުން ދަތުރުކުރާނީ ެވސް ބިޒްނަސް ކުލާހުަގއިހެން. 

ޑޮލަރު ނުދޭންވީ؟ އެންމެ ރަނގަޅު. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެީހގަިއ، އާސަންަދއިގެ އެީހގައި ދަތުރުކުަރއްވާ  25ކީްއވެގެންތޯ 

ންގެ އާަދއިގެ ަރްއޔިތުންގެ އަތުން އިސްތިސްާނެއއް ދެވިދާނެ. އެކަމަުކ، އާސަްނދައިން ނޫންތޯ ޓިކެޓު ނަގާނީ. އަޅުގަނޑުމެ

އެހެންވީމާ، ކޮބައިތޯ މީގެ ހަަމޔަކީ؟ ދެން ބަލަްނވީ ބޭރުގެ ުޓއަރިސްޓުންގެ އަތުން ލާރި ނަަގން. ކިހާވަރަކަށް ނަަގިއގެންތޯ 

ޖެއިން ބޭރުން މި ރާއްޖެ އަންނަ ޓުއަިރސްޓުން އަތުން ކިހާވަަރކަށް ޓެކްްސ ޓުއަރިޒަމް އިނދަޖައްސާލެވޭީނ؟ ރާއް
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ނަގަިއގެންތޯއޭ މި ކަމަށް ހީނަރުކަމެއް އަންނާނީ؟ އަޅުގަނުޑމެން އެބަ ނަގަން ގްރީން ޓެކްސް، ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި 

ހިނގާ އެންމެ މުހިއްމު ވިޔަފާިރ  އެނޫންވެސް އެިކއެކި ޓެްކސްތައް މި ތަޢާރަފްކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެންމެ ރަނގަޅަށް

ރާއްޖޭަގއި އޮްތ، ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ކަންަތއް އެއަށް ހީނަރުކަމެއް އަތުވެދާެނތޯ ވެސް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ 

ބޮޑަށް  ނޫންތޯ. އެހެންވެ މި ދެންނެވީ. އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮެޑއް ނުވަން ކާުޑގެ އަގު ދެގުަނއަށް ބޮޑުވީމަ. މިތާނގައި މާ

ކަންބޮޑުެވގެނެއް ނޫޅޭ. ދެން ިވދާޅުވީ ަޙއްޤުވެރިންނަށް، ދެންމެއަކު ވެސް ވިދާުޅވި ަޙއްޤުެވރިންނަށް ލިބޭނޭ. ޙައްޤުވެރިްނ 

ޢާއިލާ. ދެން ނޫހުަގއި  70މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފި. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާތޯ؟ ާރއްޖޭަގއި ާކޑުގެ ސަްބސިޑީ ަޙއްޤުާވ ތިީބ 

ވެސް މިހިރީ އިނގޭތޯ. ެއއް ބޭފުޅަކު މި ލިޔުްއވަނީ ކުރިން ދެ ހާހެއްހާ ފަގީރުން ތިބި ކަމަށް ވިޔަްސ  ހުރި ކޮމެންޓުތައް

ވެސް މިހާރު ފަގީރުން ނެތުނީތާއޭ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުަތކުގެ ސަބަބުން. ފަހަރެއްަގއި ވެދާނެ އެހެން ކަމަށް ވެސް. 

ެމންނާ ދިމާއަށް. މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ދިމާއަށް އަންނަނީ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މީގެ ޮބޑުބައި އަންނަނީ އަުޅގަނޑު

ކަމަށޭ ހީކުރީ.  ހެއްޔޭ. އެައށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން 70މަޖިލިސްަގއި ތިބީ އެންމެ  ،އެއީ ެއކަކު ލިުޔއްވާަފއި އެބަޮއވޭ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަުކގެ  ،ކީ މިކަން މިވާ ގޮތަ، އެހެންވީމާއޮތީ.  ތިރުން ގޮތަށް ގައި ތިބި މެންބަރުންނޭ ފަގީމަޖިލިސް

ބޭފުޅުން، ކައުންސިަލރުން އައިސް އޮފީސްަތކަށް  ވާ ގޮތަކީ ރަށްރަށުގެ ޭބކަލުން، މި ،ވާހަކަ ވެސް މި ދަްއކަންޖެހެނީ

ނޫންހޭ ވާނީ. މިކަން ވެސް ެއޅެީނ  ވަަޑއިގަތީމަ މި ބުނަނީ ކޮަބއިހެއްޔޭ މެންބަރު މީހާ އިނގޭތޯ. މެންބަރު މީހާ އުޅެގެން

އަޅުގަނޑު ހިތްހަމަނުޖެހެނީކީ  އްޔާ ޝުކުރިްއޔާ ަރއީސް. އެކަމާޅުގަނޑުމެންގެ ބޮުލގައި. އެެހންނަމަވެސް، ކަެމއް ކޮށްފި އަ

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ައުޅގަނޑުމެން ވެސް ކިޔާނަން.  .ނޫން. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ކިޔާނަން ޝުކުރިްއޔާ ސަރުާކރު

ުކ، ޙަޤީޤަތުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ތަަރއްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގުމާިއ ވަނީ. އެކަމަ އެހެންނަމަވެސް، މިހެންނޭ މި

ގުޅުމެއްތޯ؟ ކޮން ގާނޫނީ އޮތީ ކޮން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަާސސީ

ގެ މަސަްއކަތުެގ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހު ށް ަބއްަލވާ.ހައިސިއްޔަެތއްތޯ އޮތީ؟ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތުގެ ދާއިރާއަ

ތެޭރަގއި ަޖވާބުދާރީކުރުވުން. ދެން އޭގެ ސަރުކާރު ންވާ ގާނޫނުަތްއ ހެދުމާއިދާއިރާއަީކ ބޭނުންވާ، ޤައުމު ހިންގުމަށް ބޭނު

މަވެސް، ތަރައްީޤގެ ކަމަކީ މިއޭ. އެހެންނަ ނަމަވެސް، މި ދެންނެވީސަނާކިޔުން ވެސް ހިމެނޭ ކަންނޭނގެ މިހާރު. އެހެން

ނޑު މި ވާހަކަ އަޅުގަ، މެންބަރުން. އެހެންވީމާމަޖިލިސް  ޖެހެނީ ކަމުގައި ޒިންާމވާން މި މަޝްރޫޢު ނުހިންގުނީމާ މި 

ބޮެޑއް ނުވަމޭ. ކަން ދިޔައިމަގުނައަށް ބޮުޑެވގެން ލީ. އަުޅގަނޑުމެން ކާުޑގެ ކަންތައްަތއް ދެވެސް މި ދަންނަވާ

ހޭ ފީ ނެގުމަށް އެަބ ދަތުރުކުރެވޭ ފެްނވަރުގެ މީހުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުާރއިރު ނަގަންޖެއެހެންނަމަވެސް، ާރއްޖޭގެ 

ކުރަންޖެހޭ. އިންކަްމ ޓެކްްސގެ ބިލެްއ ފާހެއް ނުުކރަން. މިހާރު އެބަ ވިާދޅުވޭ ާފސްކުރާނަމޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ އިޢުތިރާޟް

ދިކޮުޅހެދީމު އެއަށް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ސަރުކާރަކުން ފޮނުްއިވ ވޯޓުދޭނަން. އެހެންނަމަވެސް، ކުރިން އަުޅގަނޑުމެން އި

ވެސް އޮންނާނެ މިތާނގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ސަރުކާރުގަިއ ޓެކްސް ެނގުމުގެ ބިެލއް. މިހާރު އިންކަމް

ެނވ  ، ކޮށްލީ. އެެހންވީމާގެން އޭތި ބޭރުހަދައިެއއާ އިދިޮކޅުމި ތިބި މީހުން މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން  . މިހާރު ިމ ެދނ 
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އޮތީ ހުރިހާ  މިހާރު މި ،ލަން އޮތީއަޅުގަނޑު ދެން ދަންނަވާއެހެންނަމަވެސް ހީވަނީ ޚިޔާުލ ބަދަލުވަމުންދާހެން. އާދެ، 

ބޮޑު އަދަދެއް  ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް ފުދޭވަރެްއގެ .ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ޚިޔާލުފާޅުުކރައްވާ ެއއްކަލަ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް

ބިލިޔަނޭ އަުޅަގނޑު ހަނދާންވަނީ. ފުދޭވަރެްއ ރަނގަޅު އަދަދެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ  8.2 .އެބައޮތް

 6އަކީ ޮބޑު  40ބައިކުޅަ އެއްަބއި ޫނނިއްޔާ % ބައްލަަވއިލެްއވިްއޔާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މީގެ ގާތްގަނަޑށް ދެ

ބައިކުޅަ އެއްަބއި އެ ިދޔައީ.  މަޝްރޫެޢއް. ެދން މައްސަލައެއް ނެތް. ދެ 4ރެިއން ވެސް ތެއަދި ޭއގެމަޝްރޫޢެއް. 

ުއފައްދާ ކިހިނެއްހޭ ތަރައްޤީެގ ދެން އެބަ ސުވާލު ބިލިަޔން ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ އަދަދެއް.  4އަދިވެސް އެބައޮތް 

އް. އާބާދީގެ ނިސްަބތަކުން ނުހިންގޭނެ. ބޮލަކަށް މިއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެ  މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން.

 3އަހަރު،  2އަހަރު،  1ޖެހޭ އަދަދަކުން ނުހިންގޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ވަިކ ހިސާބުތަކެއް، ަވކި ރަށްތަެކއް 

ގައި އެބަުއޅޭ އަހަރުވާއިރު ކަެމއް ނުހިންގޭ ކަަމށް ވެއްޖެްއޔާ އޭ  10އަހަރު، މިހެން ގުނަމުންގޮސް  5އަހަރު،  4އަހަރު، 

ދެއްތޯ ކުޑަުކޑަ މައްސަލަެއއް. އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ގޮތުން ެއހެންވަންޏާ އެބައުޅޭ ުކޑަކުޑަ މައްސަލަެއއް. މިތާ ތިއްބެިވ 

މެންބަރުންނަށް ބަލައިލާއިރު ައޅުގަނޑަށް ހިެޔއްުނވޭ ދެންމެ މި ދެއްކި ިދވެހިންގެ އެއަރޕޯުޓގެ ވާހަކަ، ފުރަތަމަ ހެދުނުއިރު 

ބޭފުޅެއް ހުރި ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. ހުޅުލޭ ެއއަރޕޯޓު ފުރަތަމަ ހެދުނުއިރުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ދަުރ  ހަނދާންހުރި

ގެންނަންޖެހުނު. އުފަން ބޮލުން ގެންނަންޖެހުނީ. އެއްކަލަ އަޅުަގނޑުމެން ކުދި ރަށްތަކުން ވެސް ހަމަ ދަރު ގެންނަންޖެހުނު. 

ރަންހޭ ހީފުޅުވެދާނެ. އެއީ ތާރު ކައްކަން. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ ދަރު އެއަރޕޯޓު ހަދާއިރު ދަރު ގެންނަނީ ކީއްކު

ގެންނަންޖެހުނު. އަދި އޭގެ ުކރިން އަޅުގަނޑު ތަންކޮޅެއް ިތ ބޭފުޅުންނަށް ވުރެ ދުވަސްީވމަ ކަންނޭނގެ މި ވާހަކަަތްއ 

ކަމުގައި މާލޭ ބިނާކުރިއިރުަގިއ މިދެއްކެނީ. އޭގެ ކުރިން މާލެ ބިނާކުރިއިރުަގއި؛ އާދެ! ިއބްރާހީމް ނާޞިރުގެ ވެރި

ހަނދާންހުންނާނެ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން އުވަ ގެންނަންޖެހުނު. ބޮލަކަށް މިތައް ކަނޑި ނުވަތަ މިތައް ފައުލާ ުއަވ 

ގެންނަންޖެހުނު. ބައްލަވާ! ެއްއކަލަ ހަމަ ކޮންމެ ބޮލަކަށް ެއބަޖެހެއޭ. އެްއކަލަ ކުދި ރަށްަރށުން އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ 

އި ވެސް ބަެއއް މީސްމީހުންނަށް އެ ނުގެނެއްސިްއޔާ ރަުށން ބޭރަށް ނުދެވި، ލަކުޑި ސިޓީ ނުލިބި މިހެން ތިބެންޖެހުނު. ރަށުގަ

އެހެންނަމަވެސް، ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އައިމާ އާބާދީގެ ނިސްބަތެއް ނޯވޭ. މި ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ އާބާދީއަށް 

މިލިއަްނ  15މީހުން ތިބި ރަށަކަށް ވެސް  700ސް ރުފިާޔ. ެއހެންވީމާ، ހާ 24ބައިކޮށްލައިިފއްޔާ އެބަޖެހޭ ބޮލަކަށް 

އަހަރު ާވއިރު އެްއވެސް އެްއޗެްއ ނުލިބޭންވީ؟  12ައހަރު،  10އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ އަހަރަުކ ނުދެވުނަސް ީކއްެވގެންހޭ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަނެއް ބެލް ޖަހަންއުޅޭތީ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ޝުކުރިއްާޔ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަުހ(

 އަށް.هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަާލއިރުަގއި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑު  2017`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، 

ދެކޭގޮުތގައި އިންސާުފވެރި ބަެޖޓެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު އެހެން މިދެންނެވީ ައޅުގަނޑުމެން ީޕ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެްކޓުތަްއ 

ތަކަްށވެސް އިންސާުފވެރިެއއް ބަލައިލިޔަސް، ރިކަރެންޓް ަޚރަދަށް ބަލައިލިޔަސް ބަޖެޓު ބެހިގެންގޮސްފަިއވާ ގޮތް އެްއގޮ

އަހަރުދުވަހަށް ބަލައިލާއިުރަގިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ިއޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމުގެ  5ނޫން. އާދެ، ވޭތުވެިދޔަ 

ވަނަ އަހަުރ  2017މިންގަނޑު މި އޮތް ޖީ.ޑީ.ޕީ ދަށަށް ދަމުންދާ ތަން. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ފޯާކސްޓުކުރޭ 

ކަމަށް. އާދެ! ިމ މިންގަނޑަކީ ަޤއުމެްއގެ އިްޤތިޞާދު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ކުރިއަރާނެޯތ، ނާރާނެތޯ  މައްޗަށް ދާނެ

ވަތަ އިޤްތިޞާދީ ފުއްދުްނތެރިކަމުގެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ިރޔަލް ޖީ.ޑީ.ީޕ ނު އް މިންގަނޑު. އާދެ! ީކއްވެތޯއަންަގއިދޭ އެ 

އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ސަރުކާުރގެ  ންަވރަށް ކުރިއަށްނުދަނީ؟ނުންވާ މިކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ވަރަށް ައޅުގަނޑުމެން ބޭ

 ދުވަހަށް އަހަރު 3ަބއްޓަންުކރެވިފަިއވާކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ވޭތުވެިދޔަ  ސިޔާސަތުތައް އިންެވސްޓްމަންޓް އަންނާނެ ގޮތަށް

ަޤއުމަކަށް އިންވެސްޓްމަންެޓއް ނާންނާނެ  ސްތަކެއް ާރއްޖެއަކަށް ައއިސްފަެއއް ނުވޭ. ެއްއވެބަލާއިރުަގއި އިްނވެސްޓްމަންޓު 

މެދުފަންތީގެ  ،ސިޔާސީ ުނވަތަ ޕޮލިޓިކަލް ސްޓެބިލިޓީ ނެތިއްޔާ. ބޮޑު ވިޔަފާރިވެިރެއއް ިވޔަސް އެ ޤައުމެްއަގއި

އެ  ޔަްސ އެ ޤައުމެއްަގއި އިންވެްސޓުުކރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެވިޔަފާިރވެރިެއއް ވިޔަސް އަދި ފަހުން އާދައިގެ މީހެއް ވި

އަަހރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާީސ  3ދިޔައީ ވޭުތވެދިޔަ  ސްޓެބިލިޓީ ނެތިއްާޔ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ަގއިޤައުމު

ވެސް އަޅުގަނޑަކަްށ  ދިޔަ ތަން. އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް އޮތް ަތނުގައި ަވރަށް ހަލަބޮލިކޮށް ،މަޝްރަހު ވަރަށް ހޫނުކޮށް

ކަށް. ައޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުގައި މި ދެކޭ ގޮތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަކުރިއަރައި،  މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ނުފެނޭ

ގޮެތއްިވޔަސް ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބަލައިލީމަ ފެންނަން އާދެ، މި ބަޖެޓަކީ ކޮންމެ

ކަށް ނުފެނޭ މި ތައް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑައިންފްރާސްޓްރަްކޗަރގެ ްޕރޮޖެކްޓުހުންނާނެ ބޮޑެތި ބިލްޑިންގތަާކއި 

އް. ެއއީ މި ބަޖެޓުގެ އެކަީށގެްނވާ އަދަދެްއ ޤައުމުގެ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންާވ ހިއުމަން ރިސޯސްއަށް އިްނެވސްޓުކުރެވޭ ތަނެ 

އަދި އެހެނިހެން  ،ސް ެއއީ ީޓޗަރުން ތަމްރީނުކުރަން ވިޔަްސ، ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރަން ަކމަށް ވިޔަ .ނެތް ކަނޑައެޅިަފއެއް

އަށް ވެހިާރއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އާބާދީދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިޔަސް. ބެލިބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރަން 

. ެޗއް ބޭރުކުރަމުންދާ ޤައުެމއްވަރަށް ބޮޑު އެއް  ސައްކަތްކުާރ ބިދޭސީން މި ރާއްޖެއިންބަލާއިރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަ 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީކީ ކަމަށް ވަންޏާ ޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ޮގތުން ފުއްދުންތެރިކަން ގެންނަން ބޭނުންވާ އަޅުގަނ

އި.ޖީ.އެމް.އެްޗެގ އަ  ،ނޫން. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ  ބުރީގެ އިމާރާތްތަކަށް އެކަނި އިްނވެސްުޓކުރާަކށް 25މެހެން ކޮން

 ،ކަމުަގއި ވަންޏާ ކޮބައިތޯ މި ބަޖެޓުގައި ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރަންތޮށިގަނޑެއް ނޫންނޑެއް ޫނނޭ. އެ ކީ ތޮށިގައެ ބިލްޑިންގަ

 ނެތް މި ބަޖެޓަކުން ފެންނާކަށް  ؟ދޭނެ މީހުންްއކަތްކޮށްދޭނެ ނުވަތަ ޚިދުމަތްނަރުހުން ތަމްރީނުކުރަން އެ ތޮށިގަނުޑގައި މަސަ
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ދެ އަހަރަކުން ، އަހަރަކުން  1ނެ ޑޮކްޓަރުންނެއް ނަރުހުންނެއް ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ތޮށިގަނޑުގެ މަަސއްކަްތކުރާއި. ނެތް

ވަންޏާ މި ބަޖެޓުަގިއ  ކުރެވޭނީ. އެ ތޮށިގަނުޑގައި މަަސއްކަްތކުރާނެ ީމހުން ތާމްރީނުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށްނޫން ތަމްރީނު

މަޑުތޯ އަތްލީާމ  ،ބޮޑަށް ހަރުތޯށް މި ބަޖެޓަކީ ވަރަ .އެބަޖެހޭ ހިމެނިފައި އޮންނަން. އެއީ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާ ެއއްަޗކީ

ންޓަށް ލޮޕްމަިޑވެ ހިއުމަން ރިސޯސް ނަވާބަރުވާ ނުވަަތ ބައްޓަންކުެރިވފައި އޮތް ބަޖެެޓކޭ. ައޅުަގނޑު މިދަން

ރާއްޖޭަގިއ ދިވެހި އްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީމިއީކީ. އި ކަށް ބައްޓަންުކރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫންއިންވެސްުޓކުރާ

އެންމެ ބޮޑު އެްއ  . ހުރިހާ ވެިރންގެ ވެސްަވކި ވެިރއެއް ނޫން ؛ހުރިހާ ވެރިން ވެސްކޮށްފައި ތިބި ވެރިކަން މިހާހިސާބަށް

އްތޯ ކޮން އަހަރު ފަުހން އޮންނާނީ ކިހިނެ 500، އަަހރު ފަހުން 100 ،އަހަރު ފަހުން 50މި ަޤއުމު މައްސަލައަކީ 

ިރސޯސަށް ެއއްގޮަތކަށްެވސް ިއންވެސްޓުކުރާ ތަެނއް ނުފެނޭ.  ގަނޑުމެންގެ މި ިހއުމަންައޅު  ތަޞައްވަަރކަށްތޯ ބަލަިއ،

 ާރްއޖެތެރޭގެ ރަށްތަކުަގއި ހެލްތުވެސް އަަހރުގެ ވެިރކަމުަގއި  30 ގެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ މައުމޫން

އަތްލެވޭ ކަހަަލ ، މަޑުތޯ ،ފެންނަން ހުންނަ ހަރުތޯ ްސކޫލްތައް ބިނާކުރުމާ، މި ކަންކަމުަގއި، ސެންޓަރު އެޅުމާއި

މި  ،އަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި އިކޮނޮމީ ނަތީޖާއަކަށް ީވ މިއަދުިދއުން. އެްއޗެއްސަށް އިންވެސްުޓކުެރވިގެން

ށް އެ . އަޅުގަނޑުމެންނަސާެގ އެންމެ ބޮޑު އެއްޗެއް ޑްެރއިންެވގެން ނުވަތަ ބޭރުވެގެްނދިއުންއިޤްތިޞާދަށް ލިބޭ ފައި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީުނކުރާނެ ފައިސާ ވެސް ލިބުނު. ބަިއވަރު. ވެސް ނު ކިަތންމެހާވެހުނުއިރު ަފއިސާ ލިބު

ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރާނެ ފައިސާ ވެސް ލިބުނު. އެކައުންޓެްނޓުން ތަމްރީނުކުރާނެ ފައިސާ ވެސް ލިބުނު. އެހެންނަމަވެސް، 

ކުރެވިަފއެއް. އެހެްނވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ްސޓުަކށް ނެތް އެ ފައިސާ އިންވެނިސްބަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަ

 ރަީއސް.ްއޒަތްތެރި އި ޚަރަދުުކރަނީ. ތަކަށްއަތްެލވޭ ކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓު، ހަރުތޯ މަޑުތޯއަުޅގަނޑުމެން ލިބޭ ފައިސާ އަިދވެސް 

 ެގންދެވޭނެ ގޮތަށް. އިނގޭރިސި  ނޑިބޭނުމަކީ މޭޒުގެ ދަށުން ފައިސާބޮ މީގެ މަިއގަނޑު ؟މީގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ކޮަބިއތޯ

. ގިނަ ގޮތެއް އިން ފައިސާގަނެޑްއ ދަމައިގަންނާނެފަހު އެ ބަހުން ބުނަންޏާ ޓްރާންސެކްޝަން. ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމާލުމަށް

ނެ. މާރާތެއް އެޅުނީމަ ގިނަ ފައިސާތަކެއް ދަމަިއގަެނވޭސާތަެކއް ދަމައިގަެނވޭނެ. ުއސް އިފްލެޓްތަކެއް އެޅުނީމަ ގިނަ ަފއި

ްނގެ އިްޤތިޞާދު ކަމަށް މި ބަލަނީ. މި އެހެންވީމާ، މޭޒުދަށުން މި ެގންދާ ފައިސާ އިތުރުކުރި ވަެރއް ެއއީ ައޅުގަނޑުމެ

 ،ބަލައިލިޔަސް ނިކަން އެއަރޕޯްޓެގ ޕްރޮޖެކްޓަށް ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ބަލަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން. ބައްލަވާއެްއގޮތަކަށް 

ރާއްޖެތެރޭެގ  އަދި ،ބަލައިލިޔަސް ނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޖެކްޓަށްފި ،ބަލައިލިޔަސް ޓަށް އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ ޕްރޮޖެކް

ޓަރ އިްނވެސްޓްމެންޓް ސެކް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބަަލއިލިަޔސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕަބްލިކު އެހެން ރަށެއްގެ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ

ތަނުގައި ވާހަކަފުުޅދެއްކެިވ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި  . ދެންމެ މިދޭނުހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ހުރިހާ ރަށަކަށް ބެހިގެން ޕްރޮގްރާމު

ިއ ގަން ޤައުމުތަކު ުދނިޔޭގެ އެހެ ،ފޯމިުއލާއަކުން އާބާީދގެ ނިސްބަތަކުން ނުބެހޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް ،މެންބަރުން ވިދާޅުެވއްޖެ

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޓަރ އިންވެްސޓްމެންޓް ގޮތަކީ ކޮްނމެ ރަށަކަށް އެކަށީގެްނވާ ގޮތަަކށް ޕަބްލިކް ސެކް ވެސް ެއކަން ކުރާ

ފަހަރު ކުރެންދޫއަކަށް ނެތް އެްއވެސް އާ  ސް މިގެ ދާއިާރއަށް ހަމައެކަިނ ބަލައިލިޔަކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދޭ. ައުޅގަނޑު 
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ތަކަކީ ކްޓުކަ ރުފިާޔގެ ުފޓްސަލް ދަނޑެއް އޮތީ. ދެން ހުރި ހުރިހާ ޕްރޮޖެަލއް 5ޕްރޮޖެކްޓެއް. ޮއޅުވެލިފުީށގައި އެކަނި 

މި ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް  ން ފައިސާ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޝަންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ރިެޓންވެސް ހަމަ ކުރީަގއި ހިނގަމުން އަ

. އަިދ ލަްއވާބަޖެޓުގަިއ ހުރި ބައިވަުރ ލީކުތަެކއް ަބއްދަން. ހަދާންނައްތައިވަްނޏާ އެބަޖެހޭ މި  ކުޑަކުރަން ބޭނުންކަުމގައި 

ނެ އަޅަިއގެން ގެންދާބޮނޑީގެ ވާހަަކ. ނުވަތަ އެ ފައިސާަތއް އަދި ގޯިނގޯންޏަށް އެންވެލޮޕް ނުވަތަ ފައިސާން ދާ ދަށުމޭޒު

ަލއްވާ ާއަސންދަ. އާސަންދައިގެ ބަޖެޓު ކުޑަކުެރވިފައި އޮތަސް އަދި ލަވައިވެސް ތިއްބަވާނެ. ނިކަން ބައް ބޭފުޅުން

އިރުގަިއ ވަރަށް މަދު ހޮސްޕިޓަލުތަކަާކ  ދަ ެއންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނުއާސަން ލީކު ެއހާ ބޮޑު. މީގައިއޭގެތެެރއިން ބޭރަށްދާ 

 ވިހިތިރީސް މީހުންނާ.ގާތްގަނޑަކަށް ިޑއާގެ ކުރެވިަފއި އެބަހުރި އިންއެކީ ެއގްރީމެންޓުކުެރވިފައި ހުރީ. މިހާރު އެގްރީމެންޓު

ތަންތަނަށް ގެންގޮސްގެްނ  މީހުން ހޯދައިގެން އެތަނުގައި އައިްސގެން  މީހުން މި މިއިން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކީ އެޖެންޓެއް. އެ

ެއ  ކުރަނީ. ކިހިނެއްތޯ މި ބަޖެޓުން ފޫބައްދާނީ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް ަބލައިފިއްޔާ ފެނަަކއިންޚަރަދު

. ބޮޑު އެހާ ަަގު ބޮޑުކޮށް. ެއވެސް ހަމަ ލީކޭޖެއް. އެމް.ޕީ.އެލަށް ބަލަިއލިޔަސް ލީކޭޖުއ 12%، 10% އްކަނީތެޔޮވި 

 ކަމަށް  ބޮޑު. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުގެ މި ބަޖެޓު ޑޭފިސިޓް ކުޑަކުރަން ބޭނުން އެސް.ޓީ.އޯއަށް ބަލައިލިޔަސް އެހާ ލީކޭޖު

އުެމއް ތަރަްއޤީވެގެެނއް ނުދާނެ ހަމައެކަނި ޒަްތތެރި ރައީސް. ޤަތައް ފޫބައްދަން. ިއއްބަޖެޓުގެ ލީކޭޖުވަންޏާ އެބަޖެހޭ މި 

ަތކަކީ ރިެޓންޝަން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ރުަގއި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުލާއިބަލައި ފަހަރު މި ބަޖެޓަށް ރީތި ބަޖެޓެއް އޮތަސް. މި

ތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެިތ ކްޓުތަކެއް. ދެން ހުރި ޕްރޮޖެދު ރަށެއްގައި ހުރީ އާ ޕްރޮޖެކްޓުވަރަށް މަހުރީ. ޕްރޮޖެކްޓަތަކަށް 

ތައް. ޕޯރާޓއި މިހެންހުރި ޕްރޮޖެކްޓުރެއއަތި އިމާރާތްތަކާއި ޮބޑެ  ދަންނަވާހެން އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެމި ،ފޮތިތަކެއް ނަގާފައި 

އުމު މިއަދު އެހެން މިސްރާބަކަށް އަޅުގަނޑުމެްނ އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނީ މި ޤަ

ތައް ފޫބައްދަން. ރު ހުރި ލީކޭޖުމެން އެބަޖެހޭ މިހާވަންޏާ ައޅުގަނޑު ކަމުގައިން ބޭނުންވާތަރައްޤީގެ މިސްރާބަކަށް ގެންދަ 

ތިޞާދީ މިންގަނޑު ދަށަށް ދާނެކަން. ުރގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އިޤްލާއިބަލައި އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެަޓށް

އާސަންދަ ކުަޑެވގެން  އޮްތ ެއްއޗަކީ، ވެސް ފެންނަން މި ގައިމުއެީއ ހަމައިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑު ފޭރާން ދަށަށް ދާނެ. 

 ޮގއްސަ އޮތް ވެގެން ތަން. ައޅުގަނުޑމެން އެޑިުއކޭޝަންގެ ާދއިރާައށް އިންވެސްޓްމެންޓަށް ބަލާިއރުގައި ކުޑަ  އްސަ އޮތްގޮ

ވަނީ. އަިދވެްސ  ވެސް މިހާރު ހައެއްކަ އަހަރު ލާއިުރގައި ކުރެންދޫގެ ފަޅު ހަދަންފެށިތާއަުޅގަނޑު ާދއިރާއަށް ަބލައި ތަން.

ަވނީ. އަދިެވސް ނުނިމޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ާއ  އަހަރުފެށިތާ ވެސް ެދ  ނުނިމޭ. ގިރާ ސަރަހައްުދ ހަދަން

އަބަުދވެސް ކުރީަގއި ހުރި ެއްއޗެްއގެ ތެޭރގަިއ  ،ވާންޏާ އަުޅގަނޑުމެން މި އިިކއުމިލޭޓެޑް ނުފެށޭ ކަމަށްތަކެއް ޕްރޮޖެކްޓު

ކުރެވޭނީ އެ ސަރުކާރަކުން ލިބޭ އެއްަޗކުން. ށް ޚަރަދުބޫލުކުރަން ސަުރކާރަކައުޅެންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު ގަނޑުމެން އަޅުގަ

އްޗަކީ އަުޅގަނުޑމެން މި ޚަރަދުކުރަނީ ކޮންމެ ނުލިބޭ އެއްޗަކުން ޚަރަދެއް ުނކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ އެ

އްަގިއ މަހަމަ ގޮތެވެސް ރަްއޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް ހަގޮތަކުން 

ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  2015ވެސް  ދާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެންދޫގެ ނަރުދަމާރައްޔިތުންނަށް ބެހިގެން
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ވަނަ އަހަރު ހަމައެކަނި  2015ދެއްވި. އެހެންނަމަވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓުަގއި މެްނ ޕްރޮޖެކްޓުކޮށްޔާމީން އަޅުގަނޑުهللا ޢަބްދު

އި ވެސް ނެތް ފެންނާކަށް. އަދި މިއަންނަ އަހަރުގަ އަހަރަކު ވަނަ އަހަރު ފެނުނު. މި  2016ސައްކަްތކޮށްފައި ޑިަޒއިންގެ މަ

އަިދ  ނަރުދަމާ،ކަމަކަށް ލަަފއެއް ުނކުރެވޭ. އަުޅގަނުޑ ާވނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ކުރެންދޫގެ ފެނާއި  ވެސް ފެންނާނެ

 ޖެޓް ކޮމިޓީން މިކަމަށް ވިސްނަވައިމީދުކުރަން ބަށްފަ. އަުޅަގނޑު އުއްއަށް ރިކްއެސްުޓކޮއޮޅުވެލިފުީށގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ

. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސޮލިއުޝަން އޮުޅވެލިފުށީގެ ެފނާއި ނަރުދަމާއަށް ޙައްެލއް ގެނެސްދެްއވާނެ ކަމަށްކުރެންދޫއާއި 

ނެ ލާރި. އެަބލިބޭ ނަރުދަމާ އަޅާ ރަށްތައް ިވއްކީމަ ވެސްާދއިރާަގއި ހުރި ހަމައެކަނި ފަޅުއެބަހުރި. އަުޅގަނޑުމެންގެ 

 ޑިންނބޮިއގެ ައޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އަންޑަރ ދަ ޓޭބަލް، ފައިސާއިން ތި ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަހަމައެކަނި މާބިންހުރާ

ކަމެއް. ކުރެންޫދ  ލެވޭނެ. އެހާވެސް ފަސޭހައިން ކޮށްެލވެން އޮތްއިުޅވެލިފުށީެގ ނަރުދަމާ ވެސް އަޅައޮވެސް ހަމައެކަނި 

ލެވޭނެ. އިވެސް ކުރެްނދޫގެ ނަރުދަމާ އަޅަ  ށް ުކއްޔަްށ ދީެގން ލިބޭ ލާރިންރަށްރަށުން ވެސް ރަށްރައިީރގައި ހުރި ކަ

އެކަެމއް  . އެކަން ކުރަްނ ބޭނުން ނެތިއްޔާއެހެންނަމަވެސް ެއކަން ކުރަްނ ބޭނުމިއްޔާ ސަރުކާރުން ެއަކމެއް ކުރެވޭނީ

ވަންޏާ ރައްޔިތުްނ  ކަމަށް ގޮތަށް ތަންފީޒުކޮްށފި އޮތް އަޅުގަނޑުމެން މި މި ބަޖެޓް ނުކުރެވޭނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 .ޕީ.އެލް،އެމް، އި.އެމް.އެޗާ ައއި، ފެނަކަާއއި ،އާސަންދަާއއިވަރަށް ބިކަހާލުަގއި ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު އެހެން މިދެންނެވީ 

ގޮތަށް  ގެންދާނުކޮށް މިހާރު އެ ހިނގަމުންބަދަލު ންގެ ކޯޕަރޭިޓްވ ޕޮލިސީބޭފުޅު އޯ ކަހަލަ ކުންފުނިތަކުން އެ.ޓީ.އެސް

 ،ވަންޏާ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ެވގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު އެހެން މިދެންނެވީ ކަމަށް ގެންޮގއްސި

 ،އާދެ! އަޅުގަނޑު ސަުރާކރަށް ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަންގޮތެްއަގއި ބޭނުމެއް ުނކުރެޭވނެ.  ސަރުކާރުން އެދޭ ަފއިސާ ހަމަ 

ސާފުވެރި އިންހަމަހަމަ، ލިބެންޖެހޭ  ންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމުން އެކޮށް ރައްިޔތުންނަށް ޕަބްލިކު އިމި ބަޖެޓް ރިވައިޒް

މި ބަޖެޓް އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަނީ . އާދެ! ައޅުގަނޑުގޮތަކަށް މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ީރއެލޮކޭޓުކޮށްެދއްވަން

ކޮށްަފއިވާ ފަިއސާ ކޮމިޓީން މި ރަށްރަށަށް އެލޮކޭޓުަބޖެޓް  ،ބަޖެޓް އަލުން ދިރާސާކޮށްގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށް މި  ހެޔޮ

އަުޅގަނޑަށް ޚަބަުރ  ،އެހެންނަމަވެސްކަމަށް.  ކޮށްދޭނެއި ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ީރއެޮލކޭޓުނަށް ވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަ ންއެންމެ

 މީގެން އެންމެ އަކުރެއް ެވސް ނުވާނެ .ގޮތަށް އޮތް ވެސް މިދާނީ ހަމަ މިހާރު ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓް ފާސްވެގެން ލިބިފައި އޮތް

އަުޅގަނޑުެގ މީދާ އެކީގައި އަުޅގަނޑު ުއއް ، ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބައެްއ މެންބަރުން ވިދާޅުވަނީ. އެހެންނަމަވެސް

 . ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ފަށާނެ  5:30ކުެރއްިވއްޔާ . އިރާދަހިސާބުން ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަުރވަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ންނަވަން.ވާހަކަ ދަ
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 ] އަށް  17:30އިްނ  16:57ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު )ރި

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

އަިއގެން ކުރިއަށްދާނަން.  ފަހު އަނެއްކާެވސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުަޑަވގުތުކޮޅަކަްށ މެދުކަނޑާލުމަށް`. 

މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި  .ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް 2017ގެންދަނީ  ކުރަމުން މިއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް

މިަކންކަމުގައި ދެްއވާ ެއއްބާރުލުމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ގެރައްޔިތުންމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އަދި 

ިއްއޒަތްތެިރ  އަރުވަނީ އިނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ ފުރުޞަތު މިފުރަތަމަ ފަހަރު  އެީކގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މި

 މް ފަލާޙަށް. މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީއިނގުރަ 

ތުެގ ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަ 2017ދަނީ  ކުރަމުން މި. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އުެމއްެގ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުްނގެ ވަރަށް އި ެވސް އެ ޤައުމެްއގަ. ކޮންމެ ޤަނެތް ބަޖެޓަށް. އެްއވެސް ަޝއްެކއް

 16، 15 ،2014މިއަުދގެ ސަރުކާރުން  ،ެއގޮތުން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  ގުޅިފަިއވާ ެއއްެޗއް. ހަމަ ުއއްމީދުތަކާ ގިނަ

އަހަރުަގއި ވެސް ދައުަލތުގެ ބަޖެޓު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކަކުން ބަޖެޓު ހަދައި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފަ. އެްއވެްސ  3 މި

ޅުދެއްެކވި ވަރަށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޭއގެެތރޭން ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅގަނުޑ ޝައްެކއް ނެތް. މިތާނަގއި ާވހަކަފު

، 2014ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުކާރާ އިިދކޮޅު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިދިޔަ 

ވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް ކަޅު ބަޖެޓުތަކެްއގެ  ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓު 2017އަހަރު އަދި ކުރިއަށް އޮތް  3 މި، 16، 15

ގޮތުަގއި. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަެއްއ ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުްނގެ ާދއިރާތަުކގެ ކުެރވެންހުރި ބަެއްއ މަސައްކަތްަތއް ދައުލަުތގެ 

ދަންނަވާލަން ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ވާހަކަ މިތާނގައި ވަރަށް ހާމަކަން ބޮުޑ ގޮތެްއގައި ފާހަގަކޮށްެދއްަވިއފި. އަޅުގަނޑު 

އޮތީ، އެހެންނަމަވެސް ދައުލަަތށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން މި މަޖިލީހުގައި އެދިފައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމުގަިއ 

އިދިކޮޅު އެމް.ޑީ.ޕީާއއި އަިދެވސް ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ބަެއްއ މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކަންަތއް ކުރަްއވާފައި 

ވެހި ރައްޔިތުްނނަކަށް އޮޅުަވެއއް ނުލެވޭނޭ. އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަްނޖެހޭ، އެ ބޭފުޅުން ދައުލަތަށް ހުރި ގޮތް ދި

އާމްދަނީ ލިބޭނެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހުރަސްއަޅުއްވާަފއި އެ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް އޮުޅވައިލުަމީކ 

. ހަމަ އަޅުގަނޑެޭކ އެއްފަދައިން، ައޅުގަނޑަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަްށ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ

ހީވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަްނނޭނގެ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަުމގައި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންާނ 

ވެސް ަޝއްެކއް ނެތް. ހަމަގައިމު ވެސް ދިވެހި ދޭތެރޭގައި، އަދި ދައުލަތާ ދޭެތރޭގައި ކަންތައްތައް ހިނގައިިދޔަ ގޮތް. އެއް 
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ރައްޔިތެްއގެ ހަިއސިްއޔަތުން ައޅުގަނަޑކަށެއް ަރއީސް ނަޝީުދގެ ވެިރކަމުަގއި މި ޤައުުމގެ ަތރައްޤީއަށް ަޓކައި ކުރެވުނީ 

ން، އިދިކޮުޅ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކަމެއް ައޅުގަނަޑކަށް ސާފެއް ނުވޭ. އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއއްވެސް މެންބަަރކަށެއް، ނޫިނއްޔާ މިއަުދގެ ަސރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިތާނގައި ވަާކލާތުކުރި އެްއވެސް ބޭފުޅަކަްށ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރަގއި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިން ެއްއވެސް ކަެމއް ފާހަގަކޮށްެދވިފަެއއް ނެތް. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ 

ޕީ ސަރުކާުރގައި އެ ސަރުކާރުން އޭރުގެ އަހަރުތަުކގައި ދައުލަތުން ފާސްކުރި ބަެޖޓުތައް ބޭސްގުަޅެއއްހެން އޭރުގެ އެމް.ޑީ.

ރައީސަށް އަދި ޭއގެ ަވޒީރުންނަށް ތިބި ބޭފުޅުން ދިރުވާލީހެން. ހަމަގައިމު ވެސް ިދވެހި ަރްއޔިތުންނަށްޓަކައި ަގއިމު ެވސް 

އެްއވެސް ކަމެއް ކޮށްދީަފއި ނެތް. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ ބަެއއް  އަތޮޅުތެރޭގެ އެްއވެސް ަރއްޔިަތކަށް

އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ބަޖެޓުތަކުގަިއ ޖަހާފައި މިހިރަ އަދަދުތައް 

ން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކަށް ެއބަ ޒިޔާރަތްކުރަްއވަންޖެހޭހެން. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކުަގއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބައްަލަވއިލަްއވަ 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މާލޭ ތިއްބަވަިއގެން، މާލޭަގއި ބޮޑެތި ގޭޭގގައި އަރާުމގަިއ ތިއްބެވިކަމުަގއި ިވޔަްސ 

ޭބފުޅުންނަށް އާއްމުކޮށް ީޓީވެގ  ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް މި ަސރުކާރުން އެ ކުރާ ޚަރަދުތަކަކީ ފެންނާނެ އެއްެޗއް ނޫން. އެ

ޛަރީޢާއިން ވެސް މި ބެލެނީ މި ސަރުކާރާ ދެކޮުޅ ރާ ީޓީވން ދައްކާ މަންޒަރުަތއް. އެ ޓީވީައކީ ރަެށއްެގ ބަނދަރުހަދާ 

ކަމަށް ވަންޏާމު އެ ބަނދަރު އޮންނަ ތަނަށް ހިލަގަނޑެއް ނޫނިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެހެން އެްއެޗއް ކޮއްޕާލަިއގެން ނަމަވެްސ 

ކަންތައް ފޮުރވާ ޓީީވއެްއ. އެެހންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަކަށް މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްަތކުަގއި މި ކުރާ ކަންތައްަތކެއް އެ

ވަނަ  2014ފެންނާނެހެންނެއް އަޅުގަނަޑަކށް ހިއެއްނުޭވ. ެއއްެވސް ަޝއްެކއް ނެތް. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 

އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ  3މި ؛ 16، 15، 14ނިމުމަކާ ހަމައަށްދާއިރު  އަހަރުން ފެށިގެން، އަދި މިއަަހރު

ރައްޔިތުން ހެްއވާލާ ފަދަ، ިހނިއަންނަ ފަދަ ގިނަ ކަންަތްއތަކެއް ަރއްޔިތުންނަށް ކޮށްެދްއވައިފި. ާރއްޖޭެގ ެއއްެވސް 

 300ވިޔަްސ،  2000ވިަޔސް،  1500އަދި ، ސަރަހައްދެްއގައި ފަސް ސަތޭކައިން ހިމެނޭ އާބާދީއެއް ކަމަށް ވިޔަސް

މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީއެއް ަކމަށް ވިޔަސް އެތަެކއްއެަތކެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓު ނުހިނގާ އެްއވެސް ރަށެްއ 

ށް މިތާނގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ އިދިޮކޅު ެއއްެވސް މެންބަރަކަށެއް، މި ސަުރކާރާ އިިދކޮޅު ެއްއވެސް މެންބަރަކަ

ނުދެއްކޭނެ. ެއއްވެސް ަޝއްެކއް ނެތް. އަޅުގަނަޑކީ ރ. އަތޮަޅށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން ދަންނަވާލަން. 

ހާްސ  25ވަނަ އަތޮޅު.  3ރަށް ހިމެނޭއިރު، ރ. ައތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާބާީދގެ  15ރ. އަތޮޅުަގއި ހަމަަގއިމު ވެްސ 

މިލިއަން ރުފިާޔއަްށ  800، 700ރ. އަތޮުޅގައި މިހާރުވެސް ަރއީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން  ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީެއއް.

ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް އެަބ ހިންގާ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންެމ އަތޮޅެްއގައި ހިނގާ މަޝްޫރޢުތައް ހަމައެކަނި އަުޅގަނުޑ 

ންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ފާހަގަކުރަްއަވއިފި މި އަހަުރެގ މިދަންނަވާލީ. ދެން މިތާ ވާހަަކފުޅުދެއްެކވި ބަެއއް އިްއޒަތްތެިރ މެ

ބުރީެގ  25ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ، ނޫނިއްޔާ ބަޖެޓުން ބޭރުން ނަމަވެސް މާލޭގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ައިއ.ޖީ.އެމް.އެްޗގެ 

ޅޭ ބްރިޖާ، މި އެްއެޗއްސަީކ ބުީރގެ އިމާރާތަާކއި، މާލެއާއި ހުޅުލެއާ ދޭތެރޭ މި އު  25އިމާރާތަކާިއ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 
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އެްއވެސް ބޭނުމެއް ނެތް ެއްއޗެހިކަމުަގއި. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން 

ގެ އަހަރުތަުކގައިހެން. އެ ބޭފުޅުންނަށް މި 1960މިތިބަލެއް ފަހަތްކަމުން. އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އެބޭފުޅުން އެ އުޅުްއވަނީ 

ންނަނީ ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ބޮޑެތި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގޭއިރުަގއި ެވސް ެއއީ ތާުކންތާކުނުޖެހޭ، ބޭނުމެއް ނެތް ފެ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ގޮުތގައި. އަުޅގަނޑު ހަނދާންހުރޭ ގައިމު ެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޅަފަުތަގއި، ައޅުގަނޑުމެން ކުޑައިުރ 

އަހަުރގައި ާރއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުން އޭރުގެ ސަރުކާރުތަުކގައި އެދެނީ ވަރަށް ކުދިކުިދ  18އަހަުރ، ނޫނިއްޔާ  20އުމުރުން 

ކަންތައް. ާއއްމުކޮށް އެދޭ ކަްނތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނީ، ރަށެއްގެ ގަބުރުސްތާނު ވަށާާފރު ރޭނުން. ރަށު އޮފީހެއްެގ 

ން. ނޫނިއްޔާ މިސްކިތަށް ިހމެނޭ މެންބަރު ހޯދައިދިނުން، ވަށާފާރު ރޭނުން. ނޫނިއްާޔ މިސްކިތެްއގެ ފަންކާ ބަދަލުކޮށްިދނު

މިކަހަލަ ކުދިކުދި ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަމަކީ ރައީސް ޔާމީން 

އިގަންަނވާ ތިމަންނަމެން މި ވެރިކަމާ ހަވާުލވެަވޑަިއގެންނެިވ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިއަދު އެނިގވަޑަ 

ރައީސް ކައިީރގައި ދަންނަވާީނ ކުދިކުދި ކަންތަކު ނޫންކަން. މި ރައީސަކީ ބޮޑެތި މިލިއަން، މިލިއަން، މިލިއަން ރުފިޔާގެ 

ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގޭވަރުެގ، ެއ ފައިސާ ހޯދައިގެން ކަންަކން ކުރެވޭވަުރގެ ރައީެސއްަކން. އެކަން އެ މަނިކުފާނު 

ަވއިފި. މިއަދު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަބއްލަވާ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުތަުކަގއި ގިނަ ރަށްރަށުން އެދެނީ އެ ދައްކައިެދއް

ރަށްރަށުގައި އެއަރޕޯޓް ައޅައިޭދން. މިއީ މި ރާއްޖެ ތަަރއްޤީވަުމން އަންނަ މިންވަރު އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް 

ބޭފުޅުންނަށް މި ކަންކަން ހަޖަމެއް ނުކުރެވޭ. އެ ބޭފުޅުންނަކަށް މި ކަންކަމެއް  މިތާ ތިބި އިނދިކޮޅު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބައެއް

މީކީ ގަބޫލުކުރެޭވވަރު ކަންކަަމކަށް ނުވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ބައްލަވާ! މި ރާއްޖޭގެ ހިންގި އެންމެ ނުބައި އެންމެ 

ދިން މައްސަލަ. އިދިކޮުޅ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް މިީއ  ނުބައި އެންމެ ކޮރަޕްޝަން ޮބޑު ޢަމަލަށް ވާނެ ޖީ.އެމް.އާަރށް އެއަރޕޯޓް 

ވަރަށް ކަމުދާ، ވަރަށް މޮޅު ިވޔަފާރިއަކަށް ެވގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އޭުރގެ ަރއީްސ 

ވަޑުވާަފއި އެ ޑީލް ބޭފުޅުން ސަލާްނގަލާންޮކށް ހިނފުޅު 2ނަޝީދު ޖީ.އެމް.އާރްގެ ޗެއާަމނާއި އެ ކުންފުނީގެ ވެރިމީހާއާ އެ 

ނިންމާފައި ކަންތައްތައް ކުރެްއވި ގޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއަސށް ވެސް މި ކަންކަން އޮޅިަވޑަެއއްނުގަންނަވާނެ. މިއަުދ 

ވަނަ އަހަުރ  2018އެމް.ޑީ.ޕީން ވަިކކޮށްފައި ހުންނެވިކަމުަގއި ިވޔަސް، މަނިކުާފނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެނިޑޑޭޓަކަށް 

މަނިކުފާނަކީ އެ ޕާޓީަގއި އެންމެ ނަާގކިޔާ  އ ރު ، ިވޔަސް  އިފަވީމާ މަނިކުފާނު ގަދަކަމުން އެ ޕާޓީން ބޭރުކޮށްފަ އިޢުލާނުކޮށް

ބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮްށ ޑު ގަގޮތް އަޅުގަނ މި ކަންކަން ދިޔަ  ނަށްއެއް ބޭފުޅާ. އެހެންވީާމ، މަނިކުފާ

މީނަށް ސެލިއުޓް ނުނަގަންވީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ރައީސް ޔާ . އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެްއެވސް ޝައްކެއް ނެތް

މިލިއަން ޑޮލަރު ިދވެހި  271ޓީ.ވީތަުކގެ ތިރީ ބާ ބައްލަވާ. އަރަމުން އެ ަދނީ ޖީ.އެމް.އާރަށް ދައްކަންޖެޭހ  ؟ކަމަކާތޯކޮން

ނޫންތޯ ރައީސަކީ.  ރައީަސީކ. މިއީޮކށްފިއޭ. މިއީ ނޫންތޯ ދައްަކއި ޚަލާޞްލަތުން އެ ދަރަނި މިއަދުެގ ނިޔަލަށް ދައު

ިނއްޔާ ަރއީސަީކ ކެިރގެން މި ނޫ ަރއީސްތޯ؟ ލަތް ބަނޑުއަޅާަލއިގެން ފިލިއި ދައުއަހަރު ވެިރކަްނކޮށްފަ 3ރައީސަކީ 

މި ޤައުމަިއގެން މި ޤައުމަށް ބޭރުެގ ނުފޫޒާއި މި ހުރިހާ ކަމަކުން  ،މި ޤައުމު މިނިވަންކޮށްދީ ،ލަތް މިނިވަންކޮށްދީދައު
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މީނަށް ތޯ. ރައީސް ޔާނޫން ރައީސަކީ ރައީސް ޔާީމން އެ ؟މަތްކޮށްގެން މި ރައްޔިތުން ގޮވަިއގެން ކުރިއަށްދާ ރައީްސތޯސަލާ

ނުލެވޭ. ިއއްޒަތްތެިރ  ދެއްިކޔަސް ދުްއވަެއއް އިމި ޤައުމުގައި އޮތް ތާއީެދއް ެއމް.ޑީ.ޕީ ކިތަންމެ ވާހަަކއެއް ިމ މަޖިލީހުގަ

ލަތުެގ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދަްއކަން ވަރަށް ކުުރ ަވނަހަރުގެ ދައު 2017ނަވާނީ ދަން މިނެޓަކީ އަޅުަގނޑު 15 ރައީސް.

ަވގުތު  ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  ،ވަގުުތކޮެޅއް. ދައްކަންޖެހޭ ވާަހކަ ވަރަށް ގިނަ. އެހެންނަމަެވސް

ޖެހޭއިރުަގއި އަުޅގަނަޑީކ އި ަވގުތުރުގަ ީވއި 5.30 ޖަހާއިރު މަޖިލީހަށް އައި ގޮތަށް 9އިރު. ހެދުނު ވީ  5.30މި ލިބުނީ 

ހާ ަކއިރިކުރާ އުމުުރގެ މީހެއް. ގަިއގެ ހަކަތަ ވެސް ުހންނާނެ މިންވަރު ހަމަ އިއްަޒތްތެރި ރައީސަށް ރަނގަޅަށް 40

ދު ތިއްބަވާީނ އަޅުގަނޑު ދާިއރާގެ ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުން މިއަ ގަންަނވާނެ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.އިއެނިގވަޑަ 

ވާހައެއްޯތ  ކަހަލަކޮން ދައްކަނީ އިގޮތުން އަޅުގަނޑު މިތާނގަ ހޭ ބެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ 2017ލަތުގެ އި ދައުމި ގަޑީގަ 

ކުރައްަވިއފި މެންބަރު ކޮންއިރަކުތޯއޭ ސްމާދޫގެ ެއތައް ބޭފުޅަކު މެސެޖުވެސް އަުޅަގނޑު ދާއިރާގެ ރަބައްލަވަން. މިހާރު

އަުޅގަނުޑގެ  ،ން އަރަނީ ިކޔާފަ. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތީވާހަކަފުޅުދަްއކަވަ

ޕޯެޓްއގެ ކަންތައް. އަުޅގަނޑު މީެގ މަކީ ައޅުގަނޑު ދާއިާރގެ އެއަރދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުން އެދުނު އެންމެ ބޮޑު ކަ

ރަެށއްގެ ރަްއޔިތުން ވިޔަސް އާއްުމކޮށް މިއަދު އެދޭ ކަންތައްތަކުެގ  ،ސްދާިއރާގެ ރައްޔިތުން ިވޔަ ،ވާނެއިކުރިން ދަންނަވާފަ

ތަނަްށ  ރކޮްށގެން އެނޫނިއްޔާމުން ކޮންމެ ވެސް ެއއަރޓެްކސީެއއް ެއއްެޗއް ޗާޓަޕޯެޓްއ އެޅުން. އެއަރ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ

ފަހުން. ދިވެހި  ފެށީ މި ސަރުކާ ައއިދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ެހދުން. މިވަރުގެ ބޮޑެތި ކަންަތއްތައް މި އެދެން 

ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ މި ސަރުކާރަށްކަން މި ކަންތައްަތއް ކޮށްދެވޭނީ. ައޅުގަނޑު ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ލޮބުވެތި 

ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާ އެއްކޮްށ ދިވެހި هللاއަުޅގަނޑުެމން ދާއިރާއަށް  ،ރައްޔިތުންނަށް ައޅުގަނުޑ ަދންނަވާލަން އޮތީ

. އޭރަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އޭޕޯޓް ައޅަން ނިންމާފަނުއަރީ މަހު ފައިނުގައި އެއަރޖެގެ ން ވަނީ ފެށޭ އަހަރުސަރުކާރު

 ،ބައްަލވާ  އަތޮޅަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޕޯޓޭ އިނގޭތޯ. މިއީ ނޫންތޯ ތަރައްޤީއަކީ. ރ.ެއއަރ 2 އިއަތޮޅުގަ ވަނީ ރ. މި

އެހެންވީމާ،  ކިތައް ިރސޯޓް ހެދޭނެތޯ؟ފަޅުަރށް ހިމެނޭ އަތޮޅެއް.  92ނޭނގެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވޑަިއގެްނނެވި ކަމެއް

 ؛ޕޯެޓއް އޮންނާނެ. ހަމަ ވިދިގެންއި އެއަރއިފުުރގަ އިޕޯޓް ހަދަން މި ޖެހުނީ. އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅުގަ ެއއަރ 2އި މި އަތޮޅުގަ 

 2އި ބޮުޑ އަތޮޅެއް. މި އަޮތޅުގަ  .އަތޮެޅއްއަތޮޅަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ ދިގު  ރ.

ނޫން. އެހެންވީމާ،  ޕޯޓަށް އެދެންޖެހޭ ސަބަބެއްެއއަރ 2ންމެހެން ޕޯޓް އޮތުމަކީ އެހެން ައތޮޅުގެ ރަްއޔިތުން ކޮއެއަރ

ކޭ. ހަމަ ލާނީ މިއީ އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް އޮތް އުފާވެރި ޚަބަރެތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިއިްއޒަތް

ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެދުނު  5ހިމެނޭ  އިގައި ައޅުގަނޑު ދާއިާރގަވަނަ އަަހރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓު 2017އެާއއެްއކޮށް 

ވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދާއިާރގެ ރަްއޔިުތންނަށް އަޅުގަނޑު މި ލިބުނު އިވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް ހިމެނިފަ

 ދިކޮޅު އިްއޒަތްތެރި މެންަބރުން ދައްަކވާ ވާަހކަފުޅު ތިއި ، މި މަޖިލީހުގެ ދަްއކަވާ  ،ތަކީފުރުޞަތުގައި ދޭން އޮތް ނަޭސހަ

ނޫނިއްޔާ އެ ވާހަކަތަކާ ުސވާލު ވެސް ނޫފައްދަްއޗޭ. މި  އިވިސްނާފަ  އެްއޗެްއސަށް ބޫލުފުޅުނުކުރައްަވްއޗޭ. އެފުޅުން ގަބޭ
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ނޫންތޯ ހުސްނުވާ  ނުލާނެ. ރަީއސް ޔާމީން އް ކަނަޑެއއްއާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތެ  ،ސަރުކާރަކުން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަްއވަންޖެހޭ ސް ޔާމީނަކީ މި ދައުރައީ ،އާސަންދަ ދެއްވީ. އެހެންނަމަެވސް

. ަރއްވާނެނުކު ެއ ފައިސާެއއް ިއސްރާފުވާ ޮގތަކަށް ޚަރަދެއް ގަންނަާވ ަރއީސެއް. ަރއީސް ޔާމީންގޮތް އެނގިަވޑައި 

ެގ ސަރުކާރުން ހޭދަކުރައްވާނީ ސް ޔާމީންމި ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ރައީ ދިެވހި ރައްޔިތުން؛ އާމްދަނީލަތަށް ލިބޭ ދައު

ެވސް  އަޅުގަނޑު ގޮތަށް، އެކަން ކުރަން އޮތް އެންމެ ަރނގަޅު ގޮުތަގއި. މިތާ ބައެްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރި

ލަތަކުން ަދއު ނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް މި މަޖިލީހުން އިންޝުއަރެންސް ދީފައި އަދި ވަކިންހެކޮންމެ ގޮުތަގއި ބޫލުކުރާގަ

ފަރާތްތައް ވަރަށް ބޮޑެތި  ނުޖެހޭ އިތުރު އިންޝުއަރެންސެއް ދޭކަށެއް. މި ގޮތަށް ތިބި ހިލޭ އިންޝުއަރެންސް ދޭންޖެހޭ

ހި. މި ސަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކަނޑާލަންޖެހޭ އެްއޗެއްތެޭރގައި އެބަ ހިމެނޭ. މި އެްއޗެ މުއްސަނދިން ވެސް އޭގެ

ހުރި ކަންތައްތައް  ގޮތުަގއި ދިވެހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ދެންވެސް ކޮށްދޭން ބޫލުކުރާގައެްއޗިހި ކަނޑަިއގެން ައޅުގަނޑު 

ނުކުރާނެ މުސްކުޅިންނަށް  ސަްއަކތެއްއެާއއެްއކޮށް ދަންނަވާލަން އޮތީ މި ސަރުކާރަކުންނެއް މަހަމައިތުރަށް ފުރިހަކޮށްދެވޭނީ. 

ރުފިޔާ  2300އަހަރުވީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ ދޭންޖެހޭނީ  65ނޫނުަގއި ބުނަނީ ރުފިޔާ އުނިކުރާކަްށ. އެއީ ގާ 5000ދޭ 

ވީ. އެ އަދަދު ެއ ރައީްސ ެއ ބަދަލުކޮށްދެއް އަށް  5000ރަީއސް ޔާމީން ނޫންތޯ ެއ އަދަުދ  ،ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް 

 ެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާމު ެވސް އެރުވިދާނެ އަދަދެކޭ. އެެހންވީމާ ރައީސް ޔާމީން އެއްެޗްއ ވިދާޅުއަށް  7000އެއީ  ޅުވީވިދާ

މިއަދަކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނެއް އެކަމާ ުސވާލެއް ޫނފައްދާނެ. އެކަމާ ރަީއސް ޔަީމން ވިދާޅުވާ އެްއޗަކާ ުސވާލު 

ރަްއޔިތުން  16000އަހަރީ ޖަލްސާއަށް  5ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ؛ރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީނޫްނތޯ މި ސަ ކަމުގެ ހެއްކެއްނެނޫފައްދާ

އަތޮޅު  ބޭއްވުމަށް ރ. އިވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ އަތޮޅުތަކުގަ  5! ހަމައެާއއެްއކޮށް ބައްލަވާ މާވީ. ދެން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްޖަ

 އްވުނު ޖަލްސާެއްއގައިތޯ؟ބޭ އި ނީ ކޮން ސަރަަހއްދެްއގަަރއްޔިތުން ޖަާމކުރެވުއަށެއްކަ ހާސް  ބޭްއވުނު ޖަލްސާ. އިދުވާފަރުގަ 

 ހާސް މީހުން  ފަސްނީ ހަތަރުަރއީސް ނަޝީދު ގޮވާލީމަ ވެސް އަންނަ  އިނާރު ނަގާފަ  ން ރައީަސކަށްތޯ މިކަން ކުެރވުނީ؟ކޮ

މެ ވާހަކަފުޅެްއ އިނދިކޮޅު އެމް.ީޑ.ޕީ ބަެއއް މެންބަރުން ކިތަން އިެވސް. އެެހންވީމާ، މިއީ މިތާނގަ  އިނޫންތޯ މާލޭގަ

ޔާމީނަކީ މި  ދެއްކެިވކަމުަގއި ވިޔަސް ިދވެިހ ރައްޔިތުން މިއަދު ަރއީސް ާޔމީނަށް ކުރައްވާ ާތއީދު. އެހެންވީމާ، ރަީއސް

ިދވެހި ނަުއގެ ހުްނާގނުގައި ހުންނަަވިއގެން މި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެޭވވަުރގެ  ،ލަތް ސަލާމަތްކޮްށގެންދިވެހި ދައު

ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކިތަންމެ ހަޑިހުތުރު އި އިކުފާނު ދައްކަަވއިދެްއަވއިފި. އެ މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގަމަނި ރައީސެްއކަން އެ

ނޫން.  ބޫލުކުރައްވާނެ ކަެމއްރަްއޔިތަކު ގަ ިވޔަސް މިއަދު އެ ވާހަކަަތކަކީ ދިވެހި އެްއވެސް  އިވާހަކަތަެކއް ދެއްިކކަމުގަ 

އިތުރު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، ށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ސާފުިދކޮޅު ފަރާތްތަކައެކަން ގަބޫލުުނކުރާނެކަން އި

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަކީ ެވސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މި  2017ލަތުގެ މިއަދުގެ މި ވާހަކަަތކެއް ނުދަްއކާ ދިެވހި ދައުދިގު 

މައަށް މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނާޑއި ައޅުގަނޑުެގ ފުރިހަ ،ކަމުަގއި ދަންނަވަމުން އޮތް ބަޖެޓެއް އިސަރުކާރުން ތައްޔާރުކޮށްފަ 
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ދަންނަވަމުން އަުޅަގނޑު ެވސް ައޅުގަނޑަށް މި  އިމި ސަުރކާރުގަ  އި ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުންަނށް ތާއީދުކުރާކަުމގަ

 .تهوبركا هللا عليكم ورحمةمالس  الوދަންނަވަމުން ވަިކވެލާނަން.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ުޝކުރު

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް.

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ދެންމެ ވާަހކަތައް އަުޑއަހާލަންހުރީމަ ދައްކަން  އިއިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މަޖިލިސްތެރޭގަ .ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް

ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަކަްށ  ނޫން ދައްކަން މި އޮންނަ ވާހަކަެއއް އިކަނޑައަޅާފަ 

ރާކަށް އަުޅގަނޑެްއ ނެތިން. އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެިރ ނަމަ. އެހެންނަމަވެސް، އެަކން ކު ވަނީ  އިކަމުގަދޭންޖެހިއްޖެޖަވާބު

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވެސް މި  2011ވަނަ އަަހރުން ފެށިގެން  2009ރައީސަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ްއ ފައެ ގޮތް އޮޅި ދިޔަ. އެހެންވީމާ، ކަންތައްަތއް ހިނގައިުއޅުނޭ އިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ހަމަ ބޮޑު ބަެއއް ާރއްޖޭގަ 

އެހެން އިްއޒަތްތެިރ  އިތަނުގަ ުނވަތަ މަނިކުފާނު ދައްކަވާ ވާހަަކއަކުން ނުވަތަ މި  ،ންނާނެ. އަޅުގަނޑު ދަްއކާ ާވހަކައަކުންނޯ

ވެސް ބޮޑު. އިްއޒަތްތެރި  މިއަދު ާއއްމު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ަވރަށް ނޫން، މެންބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަަކއަުކންނެއް

ެވސް އެ އަދި ވެގެންދިަޔއިރު އަހަރު 5ަވއްޓާލެިވ  ރު އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާުރ ނިމި،ދިަޔއިެވގެން ހަރުއަ 5 ރައީސް.

ެއވެނި ކަމެއް. ދެން  ،ަގނެވޭ. އެ ސަރުކާރުގެ މިވެނި ކަމެއްނު ސަރުކާރުގެ ވާަހކައަކުން ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް އަރައެއް

ވެސް އެމް.ީޑ.ޕީ  އިބަޖެޓާ ުގޅޭގޮތުްނ އަސްލުގަ  .ޖެޓް އަންނައިރުވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ބަ ަގއި،ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިާލއިރު ވެސް ސަުރކާރު އޮފީސްތަުކެގ  2017ޖެހޭ. އެއީ ހަމަެއކަނި ަދއްކަން ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ

 14ބިލިައން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަން  23 ،ިބލިއަން ރުފިޔާއެއް  14ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  23 ޚަރަދުގެ؛ އެއީ ޖުމުލަ

ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ީޕން ކުރެވުނު މަސަްއކަތުން.  3ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ މި ހޯދައިދެނީ މި ދެންނެވި 

ނީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ .ފެށުމުންއާދެ، ޓެްކސް ނިޒާމަށް ގެެނުވނު ބަދަލުތަކުގެ ތެރެއިން. ެޓްކސް ނަގަން

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މިއަދުގެ ދައުލަުތެގ  40. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރު ދެމިއޮތް ނަމަ، 60މިއީ އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު %

އާމްދަނީ އިތުރުެވގެންދިަޔއީހޭ. އިންކަމް ޓެކްސް ވެސް ެނގޭެނ. އަދި ޓެކްސް ބޭސް ފުާޅެވެގންދިޔަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު 

މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިކަން ާވނެކަމުގެ ެއއްވެސް ަޝއްެކްއ ނެތް. އަޅުގަނޑު ހަމައެކަިނ  އިޤްތިޞާދު ފުޅާެވގެންދިޔަ

ދައްކާ ވާހަަކެއއް ނޫން. ތި ބޭފުޅުން ފޮނުއްވި ފޮތުގަިއ މި އޮތީ އެ ވާހަކަ ސާުފވާން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް 

އިިސްސއޭ މިކީ ބޮޑު އިޤްތިޞާދީ ވަނަ އަހަރުގެ ގްލޯބަްލ ފައިނޭންޝަލް ކްރަ 2008އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، 
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ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު. އެކަމުން  2008ހަމަނުޖެހުންގަނޑުގެ ތެރޭަގއި މެދަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާުރ އުފެދިގެން އަީއ 

ފޯލްުޑގައި އިނގޭތޯ.  8.7ވަނަ އަހަރަށް ޖީ.ޑީ.ޕީ ގްޯރތު  2011ވަނަ އަހަރުން  2010އަރަިއގަނެވުނު ވާހަކަ މި އޮީތ 

ޑިޖިޓުން މަީތގަިއ މިއަދަދު އޮންނާނެ ކަމަށް.  2ަނ އަހަރުން ފެށިެގން އަުޅގަނޑުމެން ލަފާކޮށްފަިއ އޮތީ ވަ 2012

އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު ވެސް؛ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ  5އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފޮތުން ފެންނަން މި އޮތީ މި 

ަގިއ 2015އަށް އެރި. އެހެންނަމަވެސް،  6ަގއި % 2014. 4.7% ވަނަ އަހަރު 2013ަގއި.  2.5ވަނަ އަހަރު % 2012

އިްނސައްތައަށް ތިިރވެފަ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޖީ.ޑީ.ޕީ ގްރޯތު މިދެންނެވި ދުވަްސވަރު ގެެނވުުނ  2.8މިހާރު މި ވަނީ %

ރައްވާ ވެރިކަުމަގއި މިންވަރާ ގާތްކުރާ ވަރަށް ެވސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްިތޞާދީ މާހިރުން؛ އާދެ! އިކޮނޮމިސްޓުން ކު

މިކަން ނުކުރެވިގެންދަނީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ެވރިކަންކުރުމުގެ ވަށްޓަފާީޅަގިއ މައްސަލަތަކުންނޭ. ވެރިކަން 

ރަނގަޅަށް ނުކުެރއްވޭީތއޭ. އިްޤތިޞާދު ރަނގަޅަށް ހަރުދަނާނުކުރެވޭީތއޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. އާމްދަނީއަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ރު އަދި ަވކިން ޚާްއޞަކޮށް ސަރުކާުރގެ، ަދއުލަުތގެ މާލީ ބަޔާނަށް ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއި

ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް، މި ރާއްޖެ ހަމައަކަށްއަުޅވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އާމްދަނީން ޓެކްސްނެގުން. 

ޒަތްތެރި ަރީއސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ އިތުަރށް އެތައް އިތުރު ބޭނުންތަެކއް އިންކަމް ޓެކްްސ ހަމައެކަނި މި ނަގަނީ ިއއް

ވާތީވެ. ޭއގެތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަްނ، ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި މިހާރު އާްއމުވެފައިާވ ވާހަަކެއއް މިީއ 

މްދަނީ ރަނގަޅަށް ޑިްސކްލޯޒްކުރަްނ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަައކީ. އާްމދަނީން ޓެކްސް ނަގަންފެށުމުން ކޮންމެ މީހެއްގެ އާ

ފެށުމުން ދައުލަތަށް، ސަރުކާރަށް، އެންމެނަށް ވެސް އެނިގގެންދާނެ ކޮރަޕްޝަންގެ މިންވަރު. ަވގު ފައިާސއާއި ވަުގ 

 ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާނެ. އެހެންަނމަވެސް، އެކަންކަމަށް ބޮޑު ހުްއޓުމެއް އަންނާނެ. އެހެްނވީމާ، ކުޑަ މިންވަަރކުން ނަމަވެސް

މިކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި ހަމަެއހެންމެ ސަރުކާރުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އޮންނައިރު ވަރަށް 

މުހިއްމު އެއްކަެމއް މިއީ ބަޖެެޓއް ހެދިގެން ސަރުކާރުން ޚަަރދުތައް ކުރުން. އަދި ޓެްކސް ނަގާއިރު އާމްދަނީގައި މި ވާ 

ުނވަތަ ވެލްތު ިޑސްޓިބިއުޝަނަށް ރަނަގޅަށް އެޑްރެްސކުރެވުން. ިމކަމަށް  ފަރަގު، މިިކޔާ އިންކަމް ީއކުއަލިޓީ

އެޑްރެްސކުރެްއވުމަށް ވެސް އޮތް ހަމައެކަނި އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްގޮތަކީ ެޓކްްސގެ ެތރެއިން އާމްދަނީގެ ޓެކްްސ. 

އަުޅަގނޑު ދެކެން. ހަމަ ޔަޤީނުން  އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުން ކުިރއަށް އޮތް ތަނުަގއި މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާނެ ކަމަށް

ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާެރްއގައި އާމްދަނީ ވެސް އިތުުރެވގެންދާނެ. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ، އިތުރަށް 

ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޓެކްސްގެ ބޭރުން އަދި މިނަގާ ޖޫރިމަނާ، ފީތައް ދޫކޮށްލާފައި ސަރުކާރުން ވިޔަފާރިކޮްށގެ

އެތައް ކުންފުންޏެއް ސަރުކާުރ ހިއްސާވާ އެަބއޮތް. ައޅުގަނުޑމެންނަށް ބަޖެޓް ފޮތުން މި  100ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭޖެހުން. 

ފެންނަނީ ޑިވިޑެންުޑގެ ގޮުތގައި ދޭން ބުނާ އެްއެޗއް ެވސް ުނލިބޭ ތަން. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީްނ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ފޮތުގެ އަދަދު 

މިލިއަން ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު  7ެއމް.ޓީ.ސީ.ސީން މިދިޔަ އަހަރު ދެއްކި ކަމަށް ވަނީ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން.

މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރަކު  7ދަންނަވާނީ ސޯމިލު އެހެރަ ކޮށި ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑަށް ުކއްޔަށް ދިންކަމުގައި ވިޔަސް 
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މިލިއަްނ  10ނގަމުން މި ދަނީ. އެސް.ޓީ.އޯެގ ވާހަަކ؛ ހޯދައިދޭނަމޭ އިނގޭތޯ. ދެން މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުންފުނިތަްއ ހި

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ ަފއިސާެއއް ވެސް ުނއެއް ެދވުނު. މިފްޯކ  2016ދޭނަމޭ ބުނި. މި އަހަރަކު؛ ިމދެންނެވީ 

ންނާތީ ެއ ދަރަނިވެރިވީމާ އެސް.ޓީ.އޯާއ ހަވާލުކުރަނީ ެއސް.ޓީ.ޯއއަށް ޑޮލަރު ލިބޭތީއޯ. އަދި އެސް.ޓީ.އޯއިްނ ތެޔޮ ގެ

މީހުންނަށް ތެޔޮ  އަގުހެޔޮކޮްށ ދޭން. ކޮބައިތޯ އެހެން މަްސވެރިކަން ކުރާ ވިޔަފާރިަތއް؟ ކޮންވާހަަކއެއްތޯ. ވިޔަފާީރގެ 

ހަމަތަކަކުން ހިސާބު ދިމާވާ ގޮތަށް ދެކެވޭ ވާހަކަަތކެއް ނޫްނ މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެސް.ޓީ.އޯަގއި ައޅުގަނުޑެގ 

ލެއް ެވސް އަޅަންުއޅުނު. ެއވެސް ޑޮލަރު ހޯދަން. ޑޮލަރު ހޯދަން ހޮޓަލެއް ނޫން އަޅަްނވީ. ޑޮލަުރ ހަމަ ހަނދާނުގައި ހޮޓަ

ރެގިއުލޭުޓކުރަންވީ. ޑޮލަރު ލިޭބނެ ގޮތްތައް ާރވަންޖެހެނީ. ޑޮަލރު ލިބުމަށް ފަހު ޑޮލަރު ރަނަގޅަށް ސަރުކާރަށް ބޭނުންާވ، 

.އޭއިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހެނީ. ޑޮލަުރ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ބޭުނންވާ ޑޮލަރު އެމް.އެމް

ހޯދަން ހުރިހާ ވިޔަފާރިވެރިަތކެއް ސަރުކާުރގެ ަވިކވަކި ކުންފުނިތަކުން ކުރުމެއް ެވސް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން 

ިކގެން ޓުއަރިޒަްމގައި އާއްމު އެމް.ޓީ.ޑީ.ީސއަށް ބަލާއިރު ުއއްމީދުން އަލާވާ ކުންފުންޏެއް. އެއީ ާއއްމުންނަށް ހިއްސާ ވި

ހިއްސާ ެއކުލެވޭ ގޮތަށް އުފެދިގެންދިޔަ ކުންފުންޏެއް. މިހާުރ އެ ކުންފުނި ަބގުރޫޓްވަމުން އެ ދަނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ފެންނަނީ އެ ތަނާ ހަވާލުކޮށްަފއިވާ ރަށްތަށް ވެސް ަނގައި ެއހެން މީސްމީހުންނަށް ދިނުމާއި، އާއްމުްނގެ ހިއްާސ، ާއއްމުން

ދެކޭގޮތަކީ ކޮަބއިކަެމއް ވެސް ބެލުމެއް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުންފުނިތައް ހިނގަމުން މި ދަނީ ވަރަށް ދޯހަޅިކޮށް. 

ރަނގަޅަށް ބެލުމެްއ ނެތި. ައުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަން މި ބަެޖޓުން ފެނިގެން މި ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޚަރަދަށް 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކޮށްަފިއ  2.5އަށް ކަންބޮުޑވޭ، ާޚއްޞަކޮްށ ހެލްތު ސެކްޓަރއިން ބަލައިލާއިރު ައޅުގަނޑު އިންިތހާ

އޮތްއޮތުމަށް ބަލާއިރު. އޭގެތެެރއިން އާސަންދަ ހަމަ މުޅިން ނެތް ސަންދައަކަށް ވެގެންދާ ގޮަތށް މި ވަނީ، ގާތްގަނޑަކަްށ 

ލާނަން. ގެ ދާއިރާއިން ދަންނަަވއިޑު ހަމަ އަުޅގަނޑު މިލިއަން ރުިފޔާ އުިނޮކށްލުމުން. އަދި މީގެތެރެއިން އަޅުގަނ 595

، އުނިކޮށްފައި މިލިއަން ރުފިޔާ  18އަްއޑޫ ހިތަދޫގައި ހުންނާނެ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް. އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަޖެޓުން 

 ،މަޢުލޫމާތު ލިބުނީ އިތުރަށް ފުާޅކުރަން ކުރަްއވާ ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑަށް އްޙީ ޚިދުމަތްގަނޑަކަށް ނޭނގެ ޞިދެން އަޅު

ބަޖެޓް  ސުވާލު އަޅުގަނޑު އެ ނގައި ހުރި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަުރގައިއެތާ ގައި ހޮސްޕިޓަެލއް އަޅުްއވަނީއޯމިހާރު އައްޑޫ 

ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ ވިާދޅުވީ. ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ވަރަށް ެއއީ ކޮށްފިން މިއަދު.  ކޮމިޓީގައި 

އެ ކޮްނެވންޝަން ސެންޓަރ އަަޅިއގެްނ ދެކޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ައއްުޑއަށް އައި ތަރައްޤީ ައިއއްސަ އޮތީ ބޭކާރު ޚަރަ

ވަނަ އަހަރު އެތާނަގިއ ސާކް ސަމިޓު ބޭއްވީމައޭ. އެ ސާކް ސަމިޓުގެ ސަބަބުން.  2010އެތާނަގއި އެ ދުވަސްކޮުޅ، 

ގޭތޯ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ަހމަ ދަންނަވާނީ އީ.ސީ މިހާރު އަދި އެއީ ައއްޑު އަޮތޅަށް ލިބިގެންދިޔަ ފަޚުރެއް އިނ

ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ އައްޑޫ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަ މަލާމާތަކަށް، ޖެއްސުމަކަށް. އަދި ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ތަންތަނަކީ 

ކުެރވިގެްނ، އެތަުނގެ ވަަށިއގެންާވ އެއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތން ފެށުނީއްސުރެން ސުމަކުން ފެށިގެން ރަނގަޅަށް ޕްލޭން

ސަރަހައްދާ އެކު ރަނގަޅަށް ލޮކޭޓުކުރެިވގެން ރަނގަޅަށް ކުރެވެންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. ަވކި ގޮތަކަށް ހަދާފައި ހުރި 
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އިމާރާތެއް؛ އާނ، އެ ފާރު ތަޅައިލާފައި މި ފާރު ތަަޅއިާލފައި ކުރާ ކަންަތއްތަެކއް ޫނން މި ޒަމާނުގެ ހަސްފަތާލު 

ކުރުމަކީ. އެހެންކަމުން، މި ކަންކަުމގަިއ ސަރުކާރުން މި ގެންުގޅުްއވަނީ ކޮްނކަހަލަ އުސޫލުތަެކއް ކަެމއް ސާެފއް އިމާރާތް

ނުވޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަްއޑޫެގ ވާހަަކ ފެށުނީމާ ދެން އެ ވާހަކަަދއްކާަފއި ެއހެން ވާހަކަެއއް ދަްއކާނަން. 

މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މިސްކިތެއް ހިތަދޫގައި އަޅަން އޮތް.  3ބަޖެޓު އައިއިރު  ވަނަ އަހަރުގެ 2015އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، 

އަްއޑު އަތޮޅު ހިތަދޫއަކީ، އަްއޑޫ ހިތަދޫއަކީ މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ މިހާރުވެސް އުޅޭ ތަން. އަދި މި ވީ 

ތަޫދގައި. އަމިއްަލ މީސްމީހުން ހިސާބަށް ސަރުކާރުެގ އެންމެ، އެންމެ މިސްކިެތއް ެވސް ބިނާކުރެވިފަެއއް ނެތް ހި

ބިނާކޮށްފައި ހުރި މިސްކިތްތަްއ ހުންނާނީ މިހާރުވެސް ބައްލަވާ އިނގޭތޯ. ހިތަދޫގައި ނުުހންނާނެ ސަރުކާރުން ބިނާކުރި 

މިލިޔަން ރުފިޔާއަކަށް މި  3މިލިަޔން ރުފިޔާގައި ދެންނެވިން،  3އެންމެ މިސްކިތެއް ވެސް. ައޅުގަނޑު އެ ދުވަހު 

ވަނަ އަހަރުެގ  2015މިލިޔަން ރުފިޔާއަށޭ ެއންމެ މަދުވެގެން މިކަން ކުރެވޭނީ.  30މިސްކިެތއް ނޭޅޭނޭ.  ޒަމާނުގައި

ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކުރަްއވާ ގޮތަށް ހިމެނުއްވީ.  2015މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ އަހަރު ޚަރަދުކުރައްވާ ގޮަތށް،  15ބަޖެޓުގައި 

ން އެއްވެްސ ގޮތަކަށް ނެތީ. އަޅުގަނޑު ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ކަންބޮެޑއް އަިއއިރު ެއއްކޮށް ދިަޔއީ. މިހާރު އަމުދު 2016

ބުިރ  10މިލިޔަން ަޚރަދުކުރެއްިވޔަސް.  115ވެސް ުނވޭ. އަދި ޝަުކާވއެްއ ވެްސ ނެތް، ަބއްޕާފުޅު ިމސްކިތަށް 

މި ދެންނެވީ  ބުިރއަށް ެއޅުްއވިަޔްސ އަުޅގަނުޑގެ އެްއވެްސ ަޝކުާވއެްއ ނެތް. 25ބުިރއަށް،  20ކީއްކުރަންތޯ؟ 

މައްޗަންޮގޅި ބާމިސްކިތުގެ ވާަހކަ. އެްއވެސް ޝަުކވާެއއް ނެތް. އަޅުގަނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ، އެހެން ތަންތަނަށް، އެހެން 

ރަށްރަށަށް ކުރަން އޮތް، މިސްކިތް އަޅަން އޮތް ޚަރަދުން މިކަން ކުރަްއވާތީ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނީ 

ނުންވެއޭ އަްއޑޫ ހިތަދޫގައި އަޅަން މި މިސްކިތް. މަގާ ގުޭޅގޮތުްނ އަޅުގަނޑު ސުވާލު ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭ

މިލިަޔން ރުފިޔާ އަްއޫޑގެ މަގުަތްއ ހަދަން ބަޖެޓުކޮށްފައިވާއިުރ  23ދަންނަވައިފިން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު 

ނަށް. މާނަޔަކީ އެއް ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު މި ހެދެނީ މިލިޔަ 7މީޓަރުގެ މަގު ހެދީ  500އެމް.އާރު.ީޑ.ސީން އެންމެ ފަހުން 

 23މިލިޔަން. ދެން ަމގުގެ ފެްނވަރު އޮންނާނެ.  23މިލިޔަން ރުިފޔާއަށް. ސިލޯނު މީހުން އައިސްފައި ަމގު ެއޅިއިރު  14

ން އަޅާ ފެންވަރަްށ މިލިޔަނުން ހަމައެކަނި އެއް ިކލޯމީޓަރުގެ މަގު ސިލޯނު މީހުން އެޅި ފެންވަރަށް ނުވަތަ އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ

ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު އެބަ ބޭނުންވޭ ހަމައެކަނި ހިތަދޫއަށް.  45އަޅާކަުމގައި ވާނަަމވެސް ދެ ކިލޯމީޓަރެއް ހަމައެއް ނުވޭ. 

ކިޯލމީޓަރުގެ މަގު އެބަ ބޭނުންވޭ. ދެން މަގުތައް ހަދާ ނިންމާނެ  31އަޅުގަނޑު މަޢުލޫމާތު ދެންމެގައި ރިަވއިްސކޮށްލިން. 

ނގެނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުަގއި އެިޅ މަގުތައް އެ އޮތީ ފެންނާށޭ. ށް ނުެއއް އެނގޭ. ައޅުގަނޑަށް އެގަނޑަކަގޮތެއް ައޅު

ތި ބޭފުޅުން ގޮސް، ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭފުޅުން ވެސް އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގޮސް ބައްލަވާށޭ. ދެން އެ އޮތީ އެކަން ހުއްޓިފަ. 

ލައިލާއިރު، ެފނާއި، ނަރުދަމާގެ ފެށުނު މަޝްރޫޢު އެ އޮތީ ހުއްޓިފަ. ެދން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފެނާއި ނަރުދަމާއަށް ބަ

މިހާރުވެސް އަެނއްކާ ކޮންމެ ައހަރަކު ކޮންމެވެސް ެއއް ވާހަަކއެއް ބަޖެޓު ފޮތުން ފެނޭ. އެެހންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ނުވޭ. ދެން ދަމުވޮށި ބޭކަލުން އެ ގެންގުޅުްއިވ މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްަޗކާއި ކުެރވޭ ކަމަކާ ދިމައެއް 
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އަލަބުރިއަށް މި ބަޖެޓު ވެސް ެވގެންދާ ތަން ފެނިގެން މި ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ބިލިޔަނަށް.  4މާފައި ބިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުަރން ނިން 9މި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ؛ ޖުމުލަ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް ބަލައިލެޭވއިރު 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނުއްވާފަިއވާއިުރ،  118ވަނަ އަހަުރ ޚަރަދުކުރަން  2016ހަމައެކަނި މުޅި އަްއޑޫއަށް ިނސްބަތްކޮށް 

 55ެވސް ޚަަރދެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންކަމުން، މިހާރު މި ހިމަނުއްވާ  10ވެްސ ޚަރަދެްއ ނުކުރެވޭ. % 10މިއިން %

އަުޅގަނުޑ ދާދި  ޅުގަނަޑކަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ނޭނގެ މިކަން ކުިރއަްށގެންދަާވނެ ގޮތެއް.މިލިޔަން ރުފިޔާއިން އަ

ފަހުން ދިޔައިރު އަުޅގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ ހިތަދޫގެ އާރު.އެފް ސަރަހައްދުން ފެށިގެން އަބޫހެރެޔާ ހިސާބަށް މުޅި ެއ 

މިލިޔަްނ  55އަޅަން. އަދި ީމގަިއ ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތގަިއ  ސަރަހައްދު މިހާރު އެ އޮތީ ފުލުހުން ފުލުސް އެކަޑަީމއެއް 

އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއީ އަްއޑޫަގއި އޮތް އެންމެ ޕްރައިމް  ޚަރަދުކުރައްވާ ވާހަކަ ލިޔުްއާވފައި އެބައޮތް.

ޖޭގައި ބިންތައް މަެދއް ނޫން. ޮޕލިސް އެަކޑަމީ އަުޅއްވަން ާރއް  އަުޅއްވަްނވީ؟އެއް ޮލކޭޝަން. ދެން ޕޮލިސް އެކަޑަީމއެއްތޯ 

އަްއޑޫައކީ ނިސްބަތުން، އަްސލުގައި އާބާީދގެ ނިސްބަތުން ބިން ކުޑަ ތަނެއް. އެ ތަނުަގިއ އަދި އޮތް އެންމެ ޕްރައިމް 

ލޮކޭޝަން. އާނ، ޕޮލިސް ެއކަޑަމީެއއް އަުޅްއވަންވީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ރަނަގޅު ސަރުކާރެްއކަމުގައި ވީނަމަީހ 

ހޮޓާތައް އަޅުްއވާނީ. ހޮޓާތައް އެޅުއްވީމާ ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީާއއި މި ހުރިހާ ޓެކްސެއް ލިބިގެންދާނެ. ޓެކްސް ބޭސް އެތާނަގއި 

ފުޅާކުރަްއވާ ވާހަކަދަްއކާއިރު ޓެކްސް ބޭސް ފުަޅެވގެންދަނީ އޭރުންނޭ. އޭރުންނޭ ަދއުލަތުެގ އާމްދަނީ އިތުުރވެގެްނ މި 

އަުޅގަނޑަށް މި ފެްނނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓުތައް ވަރަށް ދަނީ. އެހެންކަމުން، މިހިރަ ަކންތައްތައް 

ބޮޑުތަނުން އުނިކޮށްފައި އެަބވޭ. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ހަމަ އަުޅގަނޑު ހިމެނޭ ދާއިރާގެ ްސކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓުތައް ވެސް ހަމަ 

ނަން ސްކޫލުތަކާ ގުޅޭ ވާހަކަދެކެވުނީމާ އެއް ވާހަަކއެއް. ވަނީ އުނިކުެރވިފަ. އޭގެތެެރއިން އަުޅގަނޑު އަދި ހަމަ ދަންނަަވއިލާ

އަްއޑޫ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ްސޫކލް ކިޔާ މަދަރުސާެއއް. އަުޅގަނޑު ވެސް އެ ތަނެްއގައި މަަސްއކަތްކުރި މަދަރުސާެއއް. ހަމަ 

ެމއް އެތަުނގަިއ ސަރުކާރުން އެ ވަނީ ސާފުޮކށް ފޭރިގަނެފަ. ކޮން ތަނަުކން، ކޮން ބަޖެޓަކުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކަ

އިމާރާތްކުރަނީ އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނގެ. އަުޅގަނޑަށް ލިބުނު ަމޢުލޫމާތަކީ މަޖިލީހުގެ  ރައީސް މަސީޙްގެ އަނބިކަނބަލުްނގެ 

ކުންފުންޏަކުންނޭ މަސައްކަތްުކރަނީ. ދެން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެްއ ސާފެއް ނުވޭ. ކިހިނެއް ކުާރ ކޮންކަމެއް ކަމެއް ނޭނގެ. 

ވާީނ ހަމަ ފޭރިގަނެފައިާވ ތަނެކޭ އެއީ. ދެން ފޭރިގެން ނަމަވެްސ ރަނގަޅަށް ކަމެއް ކުރެިވއްޖެްއާޔ އަޅުގަނޑު ދަންނަ

ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެްސ، މި ދައްކަނީ ކިަޔވައިދޭ ވާހަކަ. ތުއްތުދަރިންނަށް ކޮން ނަމޫނާއެއްތޯ ކޯްއޗެއްތޯ ކިަޔވައިދޭން 

ތެރެއިްނ، ބިނާއެއްގެ ތެރެއިން ޯކއްެޗއް ކިަޔވައިދޭ ވާަހކަެއއްތޯ؟  މި އުޅެނީ؟ ފުރަތަމަ ފޭރިގަނެފައިވާ ބިންގަެލއްގެ

އެހެންކަމުން، ެއޑިުއކޭޝަން މިނިސްޓަރު އެ ުއޅުްއވަނީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ތަޢުލީމީ ކަންަކން ކުރިއަރުާވކަށް ނޫންހެން. 

އަޅުގަނޑު ކުރުކޮށްލާނަން. އިއްޒަތްތެިރ  މުޅިން އެހެން ކަމެއްގައިހެން ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ އުުޅއްަވނީ. ދެން އެ ވާހަކަ

ރައީސް. ބަޖެޓު މި އޮތީ ބަޖެަޓކަށް ނުވެ. ބަޖެޓު މި އޮތީ ަރްއޔިތުންގެ އެަތއް އުއްމީދުތަެކއް ހަލާކުވާ ގޮތަށް. ސަރުކާރެއް 

އުއްމީދެއް ކުރޭ. އޮތީމާ އަދި އިދިޮކޅު މީހުންކަމުގައި ވިަޔސް، ެއއްޮކޅު މީހުންކަމުގައި ވިަޔސް ކޮންމެ ރަްއިޔތަކު ވެސް 
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ތިމަންނާމެންނަށް މިއިން ވާނެ ފައިދާތަކަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ތިމަންނާމެންނަށް މިއިން ވާނެ ނަފާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ ތިމަންނާމެންނަށް 

މިއިން ލިބޭނެ ކުރިއެރުަމކީ ޮކބައިތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ. އެހެން ބަލައިލާއިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަ ސީާދ 

ޖެޓެކޭ. މިީއ ހަމަ ީސދާ ސުމެއްެގ ބަޖެޓެކޭ. އަުޅަގނޑަކަށް މި ބަޖެޓަކަށް ވޯޓުެދވޭކަށް ނެތޭ. ޝުކުިރއްޔާ ހޮޅި ބަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 އަށް. هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރަށް ލަާފކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް އަުޅގަނޑު ވެްސ  2017`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، 

ރުފިާޔެގ މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވައިާލއިރު؛ އާދެ، މިލިޔަން  26.6ހަމަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ޭބނުން. 

ބަޖެޓަކީ ޤައުމެއްގެ ތަރައްީޤެގ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ އަސާްސަކމުގައި ާވއިރު ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ މަގު ދައްކައިދޭ އެންމެ 

ވެސް މި ބަޖެޓު  ނަީނ ހަމަގައިމުމެ. ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީ ފެންމަތިވެގެން އަން ވެސް އަލިގަދަ ދަންމަރު

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ ، ގަބޫުލކުރަން. ާއދެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފުރިހަމަވެގެން. މިއީ އެފަދަ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް

 ން އެދޭަރއްޔިތު ،އުއްމީދުކުރަނީ ތަރައްީޤއަށް. ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ރަްއޔިތަުކ ވެސް އެދެނީ ޤައުމަށް ރަނަގޅު ގޮްތވެ

ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ދަހިވެތި  ސިލުވާން. އަުޅގަނޑަކީ ެވސް ހަމަގައިމުތަރައްޤީ ހާ

ތަރައްޤީއަށް. އަޅުގަނޑު ދަހިވެިތވަނީ  ގެ ދާއިރާާއއި މި ދިވެހި ޤައުމުގެއަޅުގަނޑު ދަހިވެިތަވނީ އަޅުގަނޑު  މީހެއް.

އަުޅގަނުޑ ލަތު ރަނގަުޅވެގެންިދއުމަށް. ވެިތވަނީ ިއހަވަންދޫގެ ތަޢުލީމީ ހާށް. އަުޅގަނޑު ދަހިއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ތަަރއްޤީއަ 

ދަހިވެތިވަނީ މާރަންދޫގެ ތަރައްޤީއަށް. މާރަންދޫގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެގެންިދއުމަށް. މުޅި ދާއިރާގެ ކޮންމެ ކަމަކަށް 

ރަށަށް ބަލާއިުރ  3މީހެއް. އާދެ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރަގިއ ހިމެނޭ  މިދެންނެވި އުސޫލުން އަޅުގަނޑަކީ ވަރަށް ދަހިވެިތވާ

ވަަނ އަހަރަށް ވިސްނައިބަލާއިރު  2014ަވނަ އަހަރު، އަދި  2015ަވނަ އަހަރާއި އަދި  2016މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި 

ރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ދާއިރާއަށް މިއަުދގެ ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް ވެފައި ހުރިކަން އަުޅގަނޑު މި ފު

ޔާމީންގެ ސަރުކާރު هللا ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ރަށް ހއ. އިހަވަންދޫއަށް މިއަދުގެ މި ސަރުކާރުން، ރައީސް ޢަބްދު

އަހަރުދުވަހަށް ބަލާއިުރ ވޭުތވެދިޔަ މާީޒަގއި އެްއވެސް ަރއީސެްއގެ ކިބައިން ނުފެންަނ  3އައި ފަހުން މި ވޭތުވެިދޔަ 

މިއަދު މި ރައީސްގެ ކިބައިން އިހަވަންޫދއަށް ހަމަގައިމު ވެސް ފެނިފައި ނުވަތަ ައއިސްފައި އޮތުމަކީ އިހަވަންޫދ ތަރައްޤީ 

ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިއަދުގެ ަސރުކާރަށް، ރައީސް ޔާމީނަށް ހަމަގައިމު ވެސް ސެިލއުޓުކުރާ ކަމެއް. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން 
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އި އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރާގެ އިހަވަންދޫއަށް ބެިލަކމުގައި ވިޔަސް ވަރަށް ގިނަ އެދެމުންދިޔައީ ވޭތުވެދިޔަ ާތރީޚުތަކުގަ 

ކަންތައްތަެކއް ހުރީ ފުރިހަމަނުވެ. މިއަދު މި ސަރުކާރު ައިއ ފަހުން ފެނުގެ ނިޒާމު ނިންމިއްޖެ. ނަރުދަމާގެ މަސައްކަްތ 

ބުރީގެ ކްލާސްރޫމެްއ  3ޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ިއތުރު ދަނީ ކުރިއަށް. ބޭންުކގެ މަސަްއކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. ތަޢުލީމީ ހާލަތު ރަނގަ

ދަނީ ކުރިއަށް. ޞިއްޙީ ާދއިރާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ބޮުޑކުރެިވއްޖެ. ޒުވާނުންނަށް ކުިޅވަރުުކޅޭނެ 

ަގއި ިވޔަްސ ވަސީލަތްތަްއ، ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް ޤާއިުމކުރެވި ނިމިއްޖެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބެލިކަމު

ވަނަ  2017އިހަވަންދޫަގއި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަށްާދކަށް އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އުފަލާ ެއކު ފާހަގަކުރަން. 

އަހަރު ބަޖެޓުަގއި ެވސް އިހަަވންދޫއަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ުހރި ހިނދު، އިހަވަންޫދގެ ގިނަ ރައްޔިތުން އެދެމުން އަންނަ، 

ރަމުން އަންނަ ވަރަށް ގިނަ ތަރައްޤީގެ މަްޝރޫޢުތަކެއް ހިމެނިފައިވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ނުވަތަ ހާސިލުކު

އެގޮތުން، ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މިސްކިތެއް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ ވެސް އަޅުގަނުޑ 

ރުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ަޓަކއި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން އުފާކުރާ ކަެމއް. ހަމައެހެްނމެ އިހަވަންދޫ ބަނދަ

ޙައްލުެވގެންދާދިއުން މިއީވެްސ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފަޚުރުވެިރކަމާ އެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ 

ކުރަްއވާ ކޮމިީޓގައި ިތއްބެިވ ކަމަކީ، ައޅުގަނޑު މިއަދުގެ ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި އަދި މި ބަޖެޓު ދިރާސާ

ރަށް؛ ާމރަންދޫ، މޮޅަދޫ، ޚާއްަޞކޮްށ  2ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ައޅުގަނޑުގެ އާދޭހަކީ، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ އަެނއް 

ީދެގ މޮޅަދޫ މި ބަޖެޓު ފޮތުން ފެންނަންނެތުން މިއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ހަމަެއއާެއކު މާރަންދޫއަކީ ެވސް އާބާ

މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށަކަށް ވާހިނދު، ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހާލަތު ވަރަށް  1000ގޮތުން ކުޑަ ރަށެއް ނޫން. 

ދަށްކޮށް އޮތުމުން މިކަމަށް ޙައްލެއް އައުަމކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމަކަށް ވާހިނދު، ޚާއްޞަކޮށް މާރަންދޫަގިއ 

މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނި، އެަކމަށް އަލިމަގެއް ފެނިގެންދިއުަމކީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތައް

އެދޭ ކަމަކަށް ވާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމން ބަޖެޓެއްގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އެކި ފަރާތްތަކުން، ސިޔާީސ 

ފާތު ވާހަަކތައް މި ފްލޯަގއި ދަްއކަމުންދާިއރު އަުޅގަނޑު ވެސް ހިތަށް އެިކއެކި ބޭނުންތަުކގައި އުުޅްއވާ ފަރާތްތައް ެއކި ތަ

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ ިސޔާސީ  2017ވަރަށް ގިނަ އެްއޗެހިތަކެއް އާޭދ. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންަނވާަލން އޮތީ، 

ގަނޑުމެން ަވރަށް ގިނަފަހަރު މި ވާހަކަތައް ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. މިއީ ތަރައްީޤައށް އަމާޒުކޮްށ، ތަރައްީޤގެ ބަެޖޓެކޭ. އާދެ! އަޅު 

މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ދައްކަުމން އެބަދޭ. ބަޖެޓަކީ އެްއވެސް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ، ދެއުޅިެއއްުނވާ ބަޖެޓެކޭ. އާދެ، ތަަރއްޤީގެ 

ޑުމެން މި އެދެީނ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނިފަިއވާއިރު، ައޅުގަނޑުމެން މިއެދޭ ކަންތައްަތއް ައޅުގަނ

އަޅުގަނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ޮކންކަމެއް ބާަވއޭ؟ އަމިއްލަ ޖީަބށް ލާރި ވަންނާނެ ގޮތެއް މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ނެތީމަ ކަމަށް 

ވެސް ވެދާނެ މި ބޭފުޅުންނަްށ މި އުނދަޫގވަނީ. އަުޅގަނުޑ ހިތަށް އާދޭ ަޤއުމު ތަރައްީޤވެ، ަޤއުމު ކުރިއަަރއިދިއުމަީކ 

ސް މިއަދު ކޮްނމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ބޭނުްނވާނެ ކަމެއް. މުޅި ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެިކއެކި ހިސާބުތަކަްށ ހަމަގައިމު ވެ

ބަލައިލިކަމުަގއި ވިޔަްސ މިައދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ، މި މާލެއަށް ބެލިކަމުަގއި ވިަޔސް 
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ދާ މަންޒަރު. ބުރިޖު އެިޅގެންދާ މަންޒަރު. މިހެންގޮްސ ބުީރގެ އިމާރާެތއް ހެދިގެން 25އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ އިމާރާތެއް، 

ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު މަޝްރޫޢެްއ ކުރިއަށްދާ މަންޒަރު. އިބްާރހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ބޮުޑެވގެންދާ 

މި ބުނާބުނުމަކީ މަންޒަރު. މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެގެންދާދިއުަމކީ އެްއވެސް ާތކުންތާކުނުޖެހޭ ބޭކާރު ޚަރަދުތަކެއް ކަމަށް 

އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮުޑ ޖޯކަކަށް. އާދެ، މިހެން މި ދަންނަވަންޖެހެނީ، އަޅުގަނޑުެމން ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް 

މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ބޭނުންވަނީ ކޮންަކމެއް ކަމެއް ައޅުގަނޑަށް ހަމަގައިމު ވެސް އޮޅިއްޖެ މިހާރު. 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަށްތަކަށް ލިބިފައި ހުރި  3ރައްީޤއޭ ކިަޔިއގެން ވާހަކަދަްއކާއިުރ، މިއަދާ ހަމައަށް މިވީ ދާއިރާތަކުގެ ތަ

ކުރިއެރުމާއި ައއިސްފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލައި ވިސްނާަލއިފި ކޮންމެ މީހަކަށް މޭގައި ައތްއަޅާލީމާ އެބަ އެނގެންޖެހޭ 

ތުން ވޭތުވެިދޔަ އެހެން ަރއީސުންނަށް ނުކުެރވޭ އެތައް ަކމެއް މި ރައީސް ކުަރއްވާަފއި ކަންނޭނގެ މިއަުދގެ ސަުރކާރުގެ ފަރާ

ހުރި މަންޒަރު ހަމަގައިމު ވެސް ފެންނަމުން މި ދަނީ. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ރައީސް ފަހަތުގައި މި 

ން ވެސް، އަދި ބަެއއް ޕޯިޑއަމުތަކުަގއި ތިއްބަވާިތއްބެވުުމގައި ވެސް ަބއެއް ިސޔާސީ ފަރާތްތަކުން ަމގުމަތިން ދިމާވެގެ

ވެސް އެބަ ދަންނަާވ، މުހަްއމާއޭ ހަމަ ރައީްސ ޔާމީން ިވދާޅުވާހާ ގޮތަކަށް، ރައީްސ ާޔމީން ބުނާ ހުރިހާ ގޮތަކަށް 

ންނަނީ ވޯޓުދެްއވަމުންދޯއޭ ތި ދަނީ. ެދން ބައެއް ބޭފުޅުން ސިފަކުރޭ މާލޫދު ޕާޓީއެްއގެ ގޮތުަގއި. އާެދ! އަުޅގަނޑު ހިތަށް އަ

މާލޫދު ޕާޓީއެއްކަމުަގއި ވިޔަްސ، ނަގާކިޔާނެ ބަޔަކު ތިބެގެްނ ކަންނޭނގެ އެ ޕާޓީއެއް ނުަވތަ އެ މާލޫދު ޕާޓީއެއް ވެްސ 

ވުޖޫދުަގއި އޮންނާނީ. ދެން ިތްއބެވި އެހެން ޕާޓީަތކުަގއި ިތއްެބވި ލީޑަރުންނަށް ަނގާކިޔަން ެވސް ނޭނގޭ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު 

ނީ. އަދި އެ ލީޑަރުންގެ ފަހަތްޕުޅުގަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ރާގުަގއި ކިޔަން ވެސް ނޭނގޭީތ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ

ކަންނޭނގެ އެ ވާހަކަ އެ ދަްނނަވަނީ. އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ ރައީސް ޔާމީނާ އެްއކޮށް މި މާލޫދު ޕާޓީކަމުގައި ިވޔަސް ެއ 

ާޔރަށް. މި ބަޖެޓު ހަމަގައިމު ެވސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ބޭފުޅާ ދައްަކވާ މަގުން މި ަޤއުމަިއގެން ކުރިއަށްދާން ަތއް

މިދެންނެވި އުސޫލުގެ މަތީން ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ގިނަ އުފާވެރި އެތައް ކަންތައްަތކެއް މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ާވކަމީ އަޅުގަނޑު 

ވަންިދއްޕޮަޅށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންެގ ހަމަގައިމު ވެސް އުފާކުރާ ކަމެްއ. އާދެ! އަދި އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން، އިހަ

އުއްމީދުތައް ވަރަށް ގިނަ. ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ އުއްމީދުތަކެއް އެބަހުރި. އަދި ެއ 

ދާ ވަނަ ައހަރު ނިމުމުގެ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް، މުޅި އަތޮޅުގެ ަރއްިޔތުންނަށް މަންފާއާއި ފައި 2017އުއްމީދުތަކަށް 

ވަނަ އަހަރު ެވގެންދާނެކަމީ އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް އުފާކުރާ ކަމެއް. ެއގޮތުން،  2017ލިބިގެންދާ އެތައް ކަމެއް 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަިއހެވަންގެ މަޝްރޫޢު އިހަވަންދިއްޕޮޅުަގއި ފެށިގެންދާދިއުމަކީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާާއއި، މުޅި 

މެއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ހއ.ގެ ރަްއޔިތުން އުފާކުރާ ކަ

ހަމައެާއއެުކ  އެތަްއއެތައް ަފއިދާތަެކއް، އެަތއް މަންފާތަކެއް މި ޕްރޮޖެްކޓުގެ ސަބަބުން ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ.

ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފަކީ ވެސް ބޮުޑ  .ންދޫ، ހއެއއަރޕޯެޓއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިހަވަ  އިހަވަންދިއްޕޮުޅަގއި

ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނުޑ  ވަނަ އަހަރު އަންނާެނކަމާ 2017އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ هللا އެކަމަށް ނިމުމެއް ވެސް  .ތަކުލީފެއް
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ވަނަ  2017އޮތީ  ޫބލުކުރާހިތްެވސް ގަ ައޅުގަނުޑގެ ާދއިރާެގ ަރއްޔިތުން ހަމަަގއިމު ،ޝައްެކއް ނުކުރަން. އެހެންކަުމން

 ވޯަޓކާ  ގެ ވެރިކަން ދެންވަނަ އަހަުރގެ ރައީސް ާޔމީން 2018އަދި ކުިރއަށް  ،ހުރި ކަންތައްތަކާއި  އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި މި

ކުަރއްވާ މަަސއްކަތަށް އިަހވަންދޫ ދާއިރާެގ  ހަމައަށް ދާންވާއިރު މި ޤައުުމ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ަރީއސް ޔާމީން އެ

ވެސް އުފާކުރާ ކަމެްއ. އަުޅގަނުޑ  ަކމީ އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުސް ަރއީސް ޔާމީނަށް ސެލިއުުޓކުރާވެ މަގައިމުރައްޔިތުން ހަ

ންދިއުމަށް ޓަަކއި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެން މި ދިވެހި ޤައުމު ތަރައްޤީގެ ަމގަށް ގެ ،ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ

ގޮތުއި ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތް. ވޭތުވެިދަޔ  ބޫލުކުރާ ައޅުގަނޑު ގަތިއްެބވުމަކީ  ގެ ފަހަތުަގއި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ެވސްޔާމީން

ހުްނގާނުަގއި ިހއްޕަަވއިގެން ދަތުުރކުރެްއވި ޭބފުޅުންގެ ކަންތައްަތއް ވެސް  ުނވަަތ މި ނައުގެމާޒީަގއި މި ޤައުުމގައި 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރި ލިޔުންތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގާުތން ވެސް ފެނިއްޖެ. ފޮތްތަކުގައި ލިޔެފައި ހު

ގެ އި ރަންއަކުރުން ރައީސް ޔާމީންބޫުލުކރާހިތް އޮތީ ދިވެހި ތާރީޚުގަ ެވސް ގަ ޮގއްސަ ވަނީ. ައޅުަގނޑު ހަމަގައިމުއެނިގގެން

އިރު ވެސް ދާނެ. މި ރާއްޖެއަށް މި ަފހުގެ ތާރީޚުަގއި ދުށް ހުރިހާ ރައީސުންނަށް ބަލާވެސް ލިެޔިވގެން ނަން ހަމަގައިމު

ފަދަ ރައީެސއް. މިކަްނ ކޮްނމެ ރައްޔިތަކުެމ، ުކޑަުކއްޖަކު  ވެސް މި ަޤއުމު ފަޚުރުވެިރވާ  ރައީސް ޔާމީނަކީ ހަމަަގއިމު

އެކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ  ރައީސް ޔާމީނާ  ،ބޫލުކުރާނެ. އެހެންކަމުންވިޔަސް ގަ ވިޔަްސ، މުސްކުިޅއަކު ކަމުގައި ކަމުގައި

ޤައުމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުާފނު މި  ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ަޝއްެކއް ނުކުރަން. އެ ބަވާެނަކމާރައްޔިތުން ވެސް ިތއް

ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އަިދވެސް ެއއްފަހަރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަނުޑ ކުރަްއވަމުން

ރާ ކޮންމެ ފު ޑޮލަރު އެއަރޕޯޓުން މި 25 ލާނަން.އިއަުޅގަނުޑގެ އެދުމެއް އަނެއްާކވެސް ހަމަ ދަންނަވަ، އޮތީދަންނަވާލަން 

އަުޅގަނޑު ހިތަށް  ،ވާތީ ކަމަަކށް ވެސް އަުޅގަނަޑށް ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ެނގުން މިއީ ހަމަގައިމުމީހެއްގެ އަތުން ނަގާ

އަންނައިރު  ަވރެއްެގ ލުޔެްއ މި ބަޖެޓު ދިާރސާކޮށް ނިމިގެން ނަގާ ެޓކްސް ކޮންމެވެސް އަތުން މި  ގެއަންނަނީ ދިވެހިން

ވާތީ އެ  ކަމަކަށް ވެސް ައުޅގަނޑު އެދޭ ކަެމއް. އަދި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ވެސް އެދޭ އައުމަކީ ހަމަަގއިމު

ްއ ވަރުގެ ރަީއސެއި ހަމަަގއިމުވެސް ރަީއސް ޔާމީންޔާތުގައަުޅގަނުޑގެ ހަ، ލާނީދަންނަވައިފާހަގަކޮށްލަމުން ވާހަކަ ހަމަ 

 ވެސް މިވަުރގެ ރައީެސއް ނުދެގެން. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.  ގައިމުވެސް ހަމަ ނުދެކެން. ދެކެދެކެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފުވައްމުަލކު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދަށް. 

 

 ވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފު
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އަިދ  އިއްަވއިދެްއަވއިވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު މި މަޖިލީހަށް  2017އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ބޫލުކުާރ އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަ ންނަވަން. އަދި ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ މިނސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަށް އަުޅގަނޑު ޝުކުރު ދަ

އި މަންފާއަށް ނުވަތަ މުޅި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލާބަޔާ މުޅި ަދއުލަތަށް  ،ވަނަ އަހަރުެގ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ 2017ގޮތުަގއި 

ވަިކވަިކ  ،ފަދައިން ޓަކައި ހެދިފައިވާ ބަޖެޓެއް. މިއީ ދެންމެ އަޅުގަނުޑގެ އަޚް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްވި

ދައުލަތުގެ ަޙއްުޤގަިއ  ،ލަކޮށް ޤައުމުގެ ޙަްއޤުގައި މިއީ ޖުމު، އެހެންނަމަވެސް ންނަށް ފައިދާއެއް ނެތި ހިނގައިދާނެ. ފަރު

ލާފަިއވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް. އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ މިދަންނަވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަުކަގިއ އެކުަލވައި

ލްޑް ބޭންކުގެ ތަފާތު ރިޕޯޓުތަކުން ދައުލަތު ދަރަނި ބޮޑުވަމުންދާ އައި.އެމް.އެާފއި ވޯގެންދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނި

ވަނަ އަހަުރެގ  2017 ،ނަމަވެސްފާހަގަކުރަމުންދިޔަ.  ވަމުންދާކަންދައުލަުތގެ ރިަކރަންޓު ޚަރަދު ބޮޑު، އިވާހަކަތަކާ 

ދަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު  މި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅޭއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވެމުން

 ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީއަްށ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 60%ތަން. އަދި އެާއއެްއކޮށް ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ  ދަށްކުރެވިފަިއވާ

ވުެރ  ށްއަ 950ގައި އެނގޭ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި ކަްނކޮޅުތަކު  . އަދި ައޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު ފޮތް ކިޔާލީމަ އެބަޒަރުންމަ

ކަމުގަިއ  ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓު ހިނގަމުންދާކަމީ އަުޅގަނޑުމެން އުފާކުާރ ކަމެއް. ެއއީ ޤައުމަށް ައންނަ ހެޔޮ ބަދަލެއް

ކަމަކީ  ޭހދަކުރަން ނިންމާފައިވާ 38%އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން. އަިދ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ގޮުތގައި މި ބަޖެޓުގެ 

އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގަިއ  ،ފާރާންވެ ވީރާނާވެ ހަލާުކެވގެންދާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ

ގެންދާ ބުރަ މަސައްކަްތަކން އަޅުގަނޑުމެނަށް ޔަޤީން. މަށް ރައީސް ޔާމީން ކުރަްއވަމުންހިތްހަމަޖެހިގެން ފަސޭހަކަމާއެކު އުޅު

ގޮތުން ަޤއުމު  ނީ އިޤްތިޞާދީ ތަަރއްޤީއަްށ. އިޤްތިޞާދީވަ މި  ހޭދަކުރުމަށް ނިންމާފައި 27%މި ބަޖެޓުގެ  ؟އަދި ކޮބައިތޯ 

އަުޅގަނޑުެމންގެ މިނިވަންކަމާިއ، ައޅުގަނުޑމެން ދީނާއި، އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތުތައް ދެމެހެއްޓޭނެ.  ،ނަމަ ފުދުންތެރިވާ

މެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ކަމިނިވަންޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެހެން އަ ،އެހެންކަމުން

ަވނީ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓު ފޮތް ކިޔައިލީމާ އެހެން އަހަރުތަާކ  22%ވެސް  މި ބަޖެޓުގައި

 ޚިލާފަށް މި އަހަރު އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ނުދެއްކި ހުރި ބިލު ދައްކަން އެްނމެ ލާރިއެއް ވެސް ހިމަނާފައި

 ގެ ވެރިކަމުގެ މި ވޭުތވެިދޔަ ދެ ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކޮންމެ ނެތް. އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމީން

ފަހަރަކު ވެސް ނުދެއްކި ހުރި ދައުލަތުގެ ބިލުތައް ެދއްކުމަށް ޓަކައި ބޮޑު އަދަދެްއގެ ފައިާސ ހިމެނިގެންދިޔަ މަންޒަރު. 

 ؟ކޮށްަފއިާވ މަންޒަރު. ދަންނަވަންތޯޚަލާޞްއީ އެ ހުރިހާ ފައިސާތަކެއް ދިޔަ ގެން މިމިއަދު އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނި

މިލިއަން ޑޮލަރު މިއަދު ރައީސް ޔާމީން  271ޖީ.އެމް.އާރަށް ދަްއކަން އިހަްށދުވަހު އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމއްަޗށް ޙުކުމްކުރި 

މަނިކުފާނު އެ  އިވާ ދަރަނިތައް އަާދކުރުމަށް އެދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޮލުަގިއ އެޅިފަ ،މިހެންކަމުންދައްކަަވއިފި. 

މަނިކފާނަށް ޙައްޤު މަސައްކަތްތަކެއް.  ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ މަސަްއަކތްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޝުކުރު އެ

ވާތީ  އަރަނިވެފައިފަހަރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްަރއިމަރީ ެބލެންސް ނުވަތަ މި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް މި
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ލާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަރަނި ބަލައި ްލޑް ބޭންުކގެ ރިޯޕޓުތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ައއި.ެއމް.އެފާއި ވޯއަޅުގަނޑު އުާފކުރަން. 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުރިއަށް އޮތް ބަޖެޓުތަކުގަިއ  ،އެބަޖެހޭ ވަކި މިންގަނޑެްއަގއި ހިފަހައްޓަން. އެހެންކަމުން 

 ދާ ލެންސްތައް ވެސް ސަރޕްލަްސވެގެންދެން ހުންނަ ބެ ،ނަށް ފެނިގެންދާނީ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސްގެ އިތުރުންއަޅުގަނޑުމެން

 1.1މިފަހަރުގެ ބަޖެޓުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ދާ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ ނުވަތަ އަރަިނވެރިެވގެން  ތަން.

. ިރކަރަންޓު ޚަރަދުގައި ައޅުގަނޑު ކުރިްނ 1.7%ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން  ބިލިއަން ރުފިޔާ އަރަނިެވގެންދާނެ ތަން. އެއީ

މެދު އަުޅގަނޑުމެން  ަދށްކުރެވިފަިއވާކަމީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤައުމުެގ މުސްތަުޤބަލާ 11%ދެންނެވިފަދައިން 

އަދި  ،ގެ ފަރާތުން ވެސްގިނަ މެންބަރުން ބަހުސްކުރާ ވަރަށް ތަނުގައި ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

އެ ބޭފުޅުން  ؟ދާދި ދެންމެއަކު ބަހުސްކުރެއްިވ ބޭފުޅަކު ވެސް ވިދާޅުވި ަސރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަކަ. ދަންނަވަންތޯ

ސަރުކާރުެގ ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަކަ ދަްއަކން. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮްށ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސޯމިުލގެ  ނެލަދުވެތިވާންޖެހޭ

ވިދާުޅުވމަކީ ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއް.  ރުިފޔާ ދައްކާނަމޭ 7000ތިމަންނާ  ްއކާފައި ތިމަންނާއަށް ކުއްޔަށް ދިނަސްވާހަކަ ދަ

 ގޮސް އެ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ބަނގުރޫޓުެވގެން  ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުަގއި ކީްއވެގެންތޯ؟ އެ

ިއ އްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ދިވެހިރާގޮތުަގއި އަ ގެތަނަކީ ގެއްލުްނވާ ތަނެއް

ުޓއަރިޒަމް ގޮތަށް އުފެއްެދވި  އްާސވާަރއްޔިތުްނގެ ހިމަންފާއަށް ޓަކައި ކުީރގެ ަސރުކާރުން އުފެއްެދވި ޓުއަިރޒަުމގެ، 

ރޫޫޓވެގެންދިޔަ ތަން. އެހެންވީާމ، ޕަރޭޝަނުްނ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ބަނގުޑިވެލޮޕްމެންޓު ކޯ

 10000ދައުލަތުން  އަރަނިވެިރވެގެން އެމް.ޓީ.ީސ.ސީންސަރުކާުރގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ދަނީ.  ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުކުރެވި އޮތް ސް ެއއީ އެރުފިޔާ ދެއްކިޔަ 7000ކީއްކުރަންޯތ، 

ބަޖެޓުަގއި ހުށަހެޅިފަިއވާ ކަންތަކަްށ.  ފަހަރުގެ ލަްނޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިުތރުކުރުމަށް މިގަނޑުމެން ބަލައިދެން އަޅު 

މިފަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ ދައުަލތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްަތކަށް އަުޅގަނުޑ ސަޕޯޓުކުރަން. 

ލަން ބޭނުންވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަުކަގއި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ، އެހެންނަމަވެސް

ިދޔަކަީމ ދިޔައިުރ ެވސް ތަންފީޒުނުކުރެވިއެ ކަންތައްަތއް އަހަރު ނިިމގެން ،ކަންތައްތަެކއް ފެނިގެންދިަޔއޭ. އެހެންނަމަވެސް

ޤައުމު ތަރައްޤީކުެރއްވުމަށް ެއ  ސް ޔާމީންވާލަން ބޭނުންވަނީ، ރައީއަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ދަންނަ

ކުރަްއވަން. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މަސައްކަތްަވޒީުރން ވެސް އެބަޖެހޭ  ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ މަސަްއކަތާ އެއް ސްޕީެޑއްަގއި

ހަށް ފޮނުވަން ހުށަހަޅުއްވާއިރު ަދއުލަތުގެ ާއމްދަނީ އިތުރަށް ނުވަތަ އަލަށް ނަގަން ފަށާ ކަންތައްތަކުގެ ބިލު މި މަޖިލީ

އެބަޖެހޭ. އަހަރު ނިމޭއިރު ވެސް އެފަދަ ބިލުތައް މަޖިލީހަށް ނާންނަކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އާޚިރު ނަތީޖާައކީ 

ޖެކްޓުތަްއ ކަހަލަ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގައި ހުންނަ ޕްރޮ ޮގސް ކޮްނމެވެސްބުރޫއަރަިއގެންޚިދުމަތްތަކަށް  ރައްޔިތުންނަށް ދޭ

 މެދު ވާހަކަދައްާކއިރު ވަރަށް  ޖެހޭތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިެގންދިޔައީ، ނުވަތަ މި ބަޖެޓާހުއްޓާލަންނަމަވެސް 

ބޭފުޅުން ކޮންމެ  އާދެ! މި މަ ވަރަށް ހައިރާްނވޭ. ކީްއވެތޯ؟އަޅުގަނޑު ހަ. ދަަރނިވެރިވަީނއޭ، ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި 
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ކަމެއް ހިމެނުމަށް. އިރުކޮަޅކުން  މިވެނި ،އެވެނި  ރާެގ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީަގއިޅެއްގެ ާދއިބޭފު ވެސް ވިދާުޅވޭ އެ ބޭފުޅަކު

ވެސް  އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުއެ ޕީ.ެއސް. ،ނަމަވެސްއެހެން ަނަގއިގެން ެއަކން ނުކުރެވޭނޭ ދަރަނިވެރިެވޭއ.ލޯނު ، ބުނާނެ

 ރާނީ؟ލަނިއްޔޭ. މިކަން ކިހިނެއްތޯ ކުއިވަްނޏާ ރައްޔިތުން  ފެލަ ކަމަށް އް ނަގަިއގެން އެކަން ކުރާޓެކްސެ ހިންގަންޖެހޭ.

 ،ެވސް ނަގާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ޓެކްސް ެވސް ނަގާނެ. ލޯނު ވަންޏާ ކަމަށް ދޭވިޔަސް ަރއްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތްގޮތެއް ކޮންމެ

ވާީނ ގޮތަަކށްތޯ. އަުޅގަނޑު ދަންނަލޯނު ދަްއކާނީ ކޮން  އެ ލޯނު ނަާގ މީހާ ނުވަތަ ޯލނުނަގާއިރު އެބަޖެހޭ ވިސްނަްނ އެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދު ސަުރކާރުަގއި ނުވަތަ ަރއީސް ޔާީމންގެ ސަރުކާުރގައި ޔާމީން ނަންގަވާ ކޮންމެ ލޯނަކީ ވެްސ 

އުމު ން ނަގާ ޯލނުތަކެއް. ކޮންމެހެން ޤަދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުތަާކއި އަިދ އެކަން ކުރާނެ އުސޫލުތަެކއްެގ މައްޗަށް ބިނާވެގެ

ުތންގެ ބޮލުަގއި ވަރަށް ޮބޑެިތ އިލްޒާމުތަެކއް ައޅުވާަފއި ނުވަތަ ދަރަނިތަކެއް އަުޅވާފަިއ ަރއްޔި ،ދަރަނިވެރިކޮށްލާފައި

ޓަަކއި  އި މަންފާއަށްރައްޤީކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާުއމު ތަނިކުާފނު އެ އުުޅްއވަނީ. ދިވެހި ޤަ މަ ފިއްލަވާކަށް ނޫނޭ އެ

ތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ީއ މިއަދު ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަކުރަްއވަނީ. މިތަެކއް ކޮށްދިނުމަށޭ މަސައްކަތްމަސައްކަތް

ލަރު ހިމެނުނީމާ، ޑޮ 25ްއގެ ގޮުތަގއި ނުވަތަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްަމންޓް ޓެކްސެ ދިޔައީ މިފެނިގެން

އެއްވެސް ލާބަެއްއ  މަންޒަުރ. ދަންނަވަންތޯ ބޭރުގެ ބަޔަކު ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަށް އެކަމަށް ފާޑުވިދާުޅވި

ޚިލާފަށް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސާއ  ޑޮލަރު ގާނޫނާ 25ނެތް ބަަޔކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާެއއް ، މަންފާއެއް

މުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭަގިއ ބޭފުޅުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނީ އި ދިޔައިރު އެކަމަށް ބުނީ އާއެކޭ. އެޚިލާފަށް ނަގަމުން

މަްށވަންާޏ ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން. އެހެންކަ އަާސސީ ބުނާނީ ޤާނޫނުޓެކްސެއް ެނގޭ

ގޮތް  ބުނަނީ ތި  މި  ޑޮލަރު ނަގަން އުުޅނީމަ 25ގެން ކޮށް އި ހިމަނައިގެން ގާނޫނު އިޞްލާޙުގައަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު

ގޮތަކަށް ުނވަތަ  ން ެއްއވެސް ގާނޫނީ ހުދޫދެއްގެ ތެެރއިން ނޫންޅުންނަށް ރަނގަޅު ޖީ.އެމް.އާރުނުދެއޭ. އެ ބޭފުކަމަކު

ދަންނަވާނީ ތިއަށްވުރެ  ރު ރަނގަޅު. އަޅުަގނޑުބޭފުޅުންނަށް އޭ ސް އެޑޮލަރު ނެގިޔަ 25ދޫދުގެ ބޭރުން އެ ގާނޫނީ ހު

، ންވާ ވާހަކައަކީ އުމަށް ތެދުވެިރވާޭށ. އަޅުގަނޑު ދެން ދަންނަވާލަން ބޭނުޤަބޮޑަށް ޤައުމަށް އިޚްލާޞްެތރިވާށޭ. 

 އަުޅގަނުޑ މިހާރުވެްސ ވަރަށް ފަޚުުރވެރިވެިރކަމާ  ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ އެަބފެނެއޭ. .ެއސް.އައި.ޕީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ ޕީ

ން. ފޯއްމުލަކު ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ދަނީ އެޅެމު ފޯއްމުލަުކގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މިހާރު އެ ،އެކު ދަންނަވަން 

 ކުެރވޭ. ގިރާ ސަރަހައްދުގެ ތޮށިލުމަށް  ވޭ. ބޮޑެތި މަގުަތއް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެބަބަކުރެ އެ

 ދާނެނަ އަހަރު އެކަުމގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަން. هللا ވަނީ ކުރެވިފަ ޓަކައި ިޑޒައިން މިހާރު އެ

ަތއް މަަސއްކަތްތަަރއްޤީކުރުމުގެ ސްޓޭިޑއަމްތައް  ރީނާތައް ޤާިއމުކުރުމާއިޓްސް އެސްޕޯކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުަރން. 

ިއ ތަރައްޤީއަކީ ދުނިޔޭަގއި ހުރިހާ ޤައުމެއްގަ ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،އެބަކުެރވޭ. އެހެންނަމަެވސް ވެސް

ވެސް ތަރައްޤީ ބޭނުންވާނެ. މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެްނ  އްމުލަކުގެ ަރއްޔިުތންހަމަ ފުވަވެސް ނިމިފައިވާ ެއއްެޗއް ނޫނޭ. 

 ދަންނަވަނީ. އާދެ! ފުވައްމުލަުކގެ ކުރެވޭނޭ އަޅުގަނޑު މިޅުގނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީ ހާސިލުބޭނުންވާ މިންވަރަށް އަ
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ށަށް ބޭނުންވާ އަވަ 3ގެ ވެސް ހާލަތު ތަފާތު. އަވަށު  3ައަވށް.  3އި ވެސް އެަބއޮތް އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ މެދު ދާއިރާގަ 

ހާލަތުަގިއ އުމުގެ ބަޖެުޓ ދަރަނިވެގެންދާ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޤަ، އެހެންނަމަވެސްކަންތައްތައް ވެސް ތަފާތު. 

އަޅުގަނޑަށް  ،އެހެންނަމަވެސްކުރަން. ކަންތައްަތްއ ވެސް ޤުރުބާން ެއއްއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތަރައްޤީގެ ބަ

 ލިސްޓުތަކެއް ކިޔަމުންދާ ޝޮޕިންގ ލިސްޓެއްހެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބަިއަވރު ފެންނަމުންދަނީ އަޅުގަނޑުމެްނ ބޮޑު

މަންޒަރު. އަުޅގަނޑު ނެތިން އެފަދަ ލިސްޓެއް ިކޔާކަށް. ައޅުގަނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މިއަދު އަޅުގަނުޑ 

ގެ .ޕީގެ ފަރާުތން ވާހަކަދަްއކަވަމުން ޖޭ.ޕީއިްނ ފެނިގެންދިޔަ ޖޭމިައދު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ރައީސް  ؟އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވި ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަްށ ވަަޑއިގަތީ ކޯޓުންނޭ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވަންތޯ

 އިުޅގަނޑުމެންނާޔާމީން ކޯޓަކުން ނޫން ވަަޑިއގަީތކީ. ރަީއސް ޔާމީން ވަަޑގަތީ ަރއްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ ވޯޓު ހޯއްަދވަިއގެން. އަ

ހުރި ތަފާތަކީ ކީްއވެތޯއޭ ިރޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކެންސަލްކޮށް ދެވަނަ ބުރުަގއި އަލުްނ  ބޭފުޅުންނާ އެ

އީސް ޔާމީނަށް ލިބުނު ވޯޓާއި އޭރު ޖޭ.ޕީން ވާދަކުރެްއވި ޖޭ.ޕީެގ ނުވަތަ ރަ  ށް.ޕީ.އެމަޕީ؟ ދަންނަވަންތޯފަށަންޖެހުނީ. 

ކޮށްލާފަިއ ޅުންނަށް ހީވި ކަހަލަ އެ އިންތިޚާބު ކެންސަލްބޭފު ވޯޓު ތަފާތެއް ހުރީމާ، އެ  2000ނަޑކަށް ގާްތގަ ލީޑަރުގެ ވޯޓާ

 ން ކޯޓުން ކުރި އޮތީ. ޖޭ.ޕީ ބޭނުންވެގެން ޖޭ.ޕީ ކަމަށް. ޖޭ.ޕީ އޭގެ ައޑީަގއި ވޯޓު ލިބިދާނެ 2000އަލުން ފަށައިގެން އެ 

 ން. ދެވަނަ ބުރަށް ގޮއްސަ ދިޔައީ ދެވަނަ ބުރަށް ދާސައްކަތްުކރަމުންކަންތައްތަެކއް އެއީ. އޭުރވެްސ އަޅުގަނޑުމެން މަ

 ގަނޑުެމންގެ މި ސަރުކާރަކީ ސައްޙަ. މިއަދުގެ އަޅު .ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް އަިއ ގޮތަށްވެސް ައއީ ހަމަ އެމް އަޅުގަނޑުމެން

ރާއްޭޖގެ .ޕީ ވެސް ދިވެހިންނަވާނީ ެއމް.ޑީއަޅުގަނޑު ދަ ދާިއރުހަލާލު ސަރުކާރެއް ނޫނޭ ޮގވަމުން، ސަރުކާރެއް ނޫނޭ

. 25ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ުފރަތަމަ ބުރުގައި ލިބުނީ % ަގއި ައއި ޮގތަށޭ އަޅުގަނޑުމެން ވެިރކަމަށް އައީ. އެ 2008ވެރިކަމަށް 

ޝަން. އެ ބޭފުޅުން ފެސް ހެދީ ވެސް ހެދީ ކޯލީ  . ދެވަނަ ބުުރގައި ައޅުގަނޑުމެނ25ްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ލިުބނީ %

ބޭފުޅުންނަށް  ދަނީ. އެ ކުރަމުން މިއަހަރު ފުރެންދެން ހަމަ ވެރިކަން 3ވެސް ހަމަ މެން އިރުކޮަޅކުން އަޅުަގނޑު ޝަން.ކޯލި

ކޮންމެ މީހަކު ޖަލަށްލާ ވާހަަކ  ކުރިމަތިލާ ގައި 2018ކަދައްކާނެ ކަެމއް ނެތް. ގުނީމާ ދެން އެ ވާހަނކުރަން ނޭވެރިކަން

ރިމަތިލައްވާެނކަން ަގއި ކު 2018އެންމެ ފުރަތަމަ  ޤީޤަެތއް ނޫނޭ.ެއއީ ޙަ، ވަނީދަންަނާވލަން ބޭނުންކާއިރު އަުޅގަނޑު ދައް

ގޮނީޑގައި ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓަން.  އިންނެވީ ތި މިހާރުވެސް ތި ޔަ ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރެްއވީ ތިއިޢުލާން

ލައިގެން ޤީޤަތާ ކުރިމަތިޙަނުދައްކަާވށޭ. ވާހަކަ ލާފު ދަްނނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ަޙޤީޤަތާ ޚިއަުޅގަނޑު  ،އެހެންކަމުން

ވުރެ ފަހި މާދަމާއަކަށް އަުޅގަނޑު އެދެން.  ފާގަތި އަދަށްވެސް މަސައްކަތްކުރާށޭ. ދިވެހި ޤައުމަށް ުއފާ ހުރިހާ އެންމެން

 . والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި ރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އަށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 މްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ދެްއިވ  ވަނަ އަހަަރށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މަރުޙަލާގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑަށް ތި 2017`. 

 ހިނގާ  މި ،އަހަރުވަނަ  2016ެވގެންނާނީ ވެސް ައވަސް ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ

އަހަރު އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާއަށް ކަނޑަެއޅި ބަޖެޓުން ކުެރވުނު ކަންތައްތައް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސަށާއި އަދި މި ިއއްޒަތްތެރި 

ނަށް ެވސް ެއަކން ހާމަކޮށްދޭން. އިްއޒަތްތެރި އަދި އަުޅގަނުޑގެ ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުން .މަކޮށްދޭންމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހާ

ވެސް އި އަހަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގަ  އަަހރު ފުރުނީ މި  50ައހަރު، މިނިވަންކަމަށް  50މި ވޭތުވެދިޔަ ރައީސް. 

ކުރިްނ  50މި  ،ރުވެސް އްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން އައީ. އޭސް ހަމަ ރަވެ އި ހަމަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގަ 

ވެސް ރައްޔިތުްނގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކެއް ހުރި. ރައްޔިތުން ބޭނުން އޭރުވެސް ނަރުދަމާ. އޭރުެވސް ރައްޔިތުން ބޭނުން ފެން. 

 ްސކޫލްތައް. ރަނގަޅު ޞިއްޙީ  ފެންވަރުގެރުވެސް ރަނގަޅު ހަދަން. ރައްޔިތުން ބޭނުން އޭ ރައްޔިތުން ބޭނުން މަގުތައް

ކުރަން ވެސް އެނގޭ. ުދނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގިއ ރުފަތުރުނިޒާމު ބޭނުން. ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ދަތު

ފަހަރު. އެހެންނަމަވެސް ވެސް އާޭދ ބޯޓު އަތޮޅު ގަމަށް ކޮންމެ އަްއޑު ކަން ޭއރުވެސް އެނގޭ.ބޯޓު އުދުއްސާމަތިންދާ

ގަނޑުމެން ދަތުރުކުރީ ހަފްތާއަކުން މާލެ އަންނަނީ ބަރުަބރީ ބޯޓުގައި. އަުޅގަނޑުމެންަނށް އެކަމެއް ުނވި. އޭރުަގއި އަޅު

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިން ވެސް ތިބި. މިކަމެއް ނުވި. މިއަދަކު ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަރުދަމާ ބޭނުންވީ. ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކަންވީ. އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރްއޔިތުންގެ ޭގޭގގެ ކޮޓަރިަތކަށް  ފެން ބޭނުންވީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަހަރު މި ވީ. ރަށް އޮތީ ފުރި ތޮއްޖެހިފަ. ހުރިހާ ވެރިންގެ ަކއިރިން އަުޅގަނޑުމެން އާދޭސްކުރިން. އަންަނ  50ރާޅުޖަހާތާ 

ިއ ބިން ހިއްަކއިދީބަލާށޭ. ިމ ރަށުަގއި ފެން ބޮުޑވެއްެޖއްާޔ ކޮންމެ ވެިރއެްއގެ ފަހަތުން ައޅުގަނޑުމެން ުދވިން. މި ރަުށގަ

ރަށު ރައްޔިތުން ޤަޟާޙާޖަތަށް ގޮސްފިއްޔާ އެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ހުންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ަވށައިގެން އެނބުިރއެނބުރިއޭ. 

މަތުގައި މި ހުންނެވި ރައީސް ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެނީއޭ. މިކަމެއް ނުވި. އެހެންނަމަވެްސ، މިައދުގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޒަޢާ

މިލިޔަން  170ހެކްޓަުރގެ ބޮޑު ިބމެއް އެ އޮތީ  50އަހަރު ފުރުނުއިރު  3ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމްގެ ވެިރކަމަށް هللا ޢަބްދު

ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ިހއްަކިއ ރިވެޓްމެންޓުޖަހައި އެ ނިންމަނީ. ފެން އަޅަިއ، ޭގގެއަށް ެފންއިސްކުރު ލާފަިއ ހުރީ މި 

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހުރި ެއއްޗެހި މިއީ. ތިމަންނާމެންގެ ަބޖެޓުގައި ހުރި ެއއްެޗއްެސއް  2016ރު ތެރޭގައި. މި އަހަ

ނުކުރެވެޭއ. ނުކުެރވެއޭ. ބަޖެުޓ ކޮބައިެހއްޔޭ. އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ ކުރި ކަންތައް. މި އަހަރު ކުރި ކަންތައް. އަދި 

ޓު އެބަ އޮތެްއ ނޫންތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވާފަ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިާރގެ މިނެ 15އަންނަ އަހަރު އޮތީ ބާކީ. 

ބައެއް ަމގުތައް އެހެރީ ތާރުއެިޅފަ. ބަނދަރުމައްޗަށް ވެސް ތާުރއަޅާފައި އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުެމންގެ ދާއިާރގައި ސަުރކާރުެގ 
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ޙީ މަރުކަޒު އިތުރަްށ ތަރައްޤީވެފަ. ޕެރަމެޑިކް ވުޒާރާަތކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ވެސް ރަނގަުޅވެއްެޖ. ޞިއް

އެމްބިޔުލާސް އެ ތަުނގައި ދަުތރު އެބަކުރޭ. އާސަންދަ ފާމަސީ އެތާ ހުޅުވިަފއި އެބަހުރި. ިމއީ ނޫންތޯ ހެޔޮ ވެރިކަްނކުރާ 

ރި. ފޭދޫަގއި ބޮުޑ ގޮތަކީ. ިމއީ ނޫންތޯ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަކީ. ުޒވާނުންނަށް ޓަަކއި ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް އެޅިަފއި އެބަހު

ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ލައިޓުޖެހިފައި ހުރީ. އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓު އެ ހުޅުވެނީ. ހަދާ 

ފުލައިްޓ  3މީހުން މިހާރު ޓިކެޓު ގަނެފި.  600ނިމިފައި އެ އޮތީ. މި ޑިސެްނބަރު މަހުގައި ހަމަ ިޓކެޓި ވިްއކާ މިހާރު 

އަށް މިހާރު ސަރުކާރުން އޮތީ ހުއްދަދެއްވާފަ. މަތިންދާބޯޓު ސީދާ އައްޑޫން  1ޑިސެންބަރު  މިހާރު ފުލްވެއްޖެ.

ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރު މި ފަަށނީ. އަްއޑު އަތޮުޅގަިއ ހޮސްޕިޓަލް، ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަެލއްެގ ވާހަަކ ސަރުކާރުން ެދއްީކ. 

ހަވާލުކޮށްފަ. ކޮންކަމެއް ނުވެގެން މި އުޅެނީ؟ ކޯއްެޗއް އިްއޔެ ވަނީ އެލިޔާ ކޮންސްޓްަރކްޝަނާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްަކތް 

ދޭންވީ؟ ކޮން ސަރުކާރަކަށް ީވ؟ މި ސަރުކާރަށް ނޫންތޯ ވީ. މިއީ ކޮށްދިން ކަންތައް. އަންނަ އަހަރަށް ކުރެވެން ހުރި 

މަވެސް، ބަެއއް މީހުންނަށް ކަންތައްތައް މި ދަންނަވަނީ. ފޭދޫއަށް ނަރުދަމާ އެބައޮތް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގަިއ. އެހެންނަ

މިއެއް ނުފެނޭ. އެހެންނުވާނީ، ބަޖެޓުގައި މި ހުންނަނީ ތަފާތު ކޯޑުތައް. މި ހުންނަ ތަނެއް ޭނނގޭ ވިްއޔާ އެ މީހުންނަކަށް. 

ނުފެންނާނެއްނު. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އޮތް ތަން. އަުޅގަނޑު ިވއްޔާ މެންބަރަކަށް މިހިރީ. ފޭދޫގައި ސްޕޯސްޓްސް އެރީނާެއއް 

هللا އެބަ އޮތް ާޤއިމުކުރުމަށް. ެއތާގައި ނެޓްބޯްލ، ބަށިބޯލް، ވޮލީބޯލް، ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުަތއް ހެދޭނެ އެާތގައި 

ަޓކަިއ  ކުރުމަށްޓަަކއި، ެއ ނިޒާމު ޤާއިމު އްލުކުރުމަށްމަ ފޭދޫގައި ފެންބޮުޑވާ މަްއަސލަ ޙައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. އަދި ހަ

ނޫންތޯ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވެގެްނ އުޭޅ ކަންތައްތަަކކީ. އިްއޒަތްތެިރ  . މިއީ ހުރިޖެޓުގައި ަފއިސާ ހިމެނިފަިއ އެބަބަ

ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، މިާތގައި އެިކއެކި ތަފާތު މެންބަރުން މިއަދު ހެނދުނު އިރުއެީރއްުސރެ، ިއއްެޔއްސުރެ ސަުރކާރަށް 

ސަުރކާރެއް ނެތޭ. މިއީ ވިޔާނުދާ ސަުރކާރެކޭ.  މިކަންތައްަތއް ކުރަނީ. ތިމަންނާމެންގެ ސަުރކާރުވަުރގެ ޮގަވއި ވަގަށް 

އަުޅގަނުޑގެ  މިދެންނެވި ަކންތައްތައް ކުރަން އަުޅގަނޑު ދެންމެ ނީ؟ބަލަގަ! ރަްއޔިތުން ީކއްކުރަްނތޯ ސަރުކާރު ގެންނަ

ިތ ޑުގެ ބޮކިފަ އަހަރު ފުރިގެން ފާޑުފާ 50އަހަރު މިނިވަންކަމަށް  އަހަރު، މި 50ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ގެަނއީ. ޭވތުވެދިޔަ 

هللا މާލީ. ބަލަގަ! މި ރަށްރަށުގައި ޢަބްދުމި ނިން ހަރަކާތާއި އަނެއް ހަރަކާތަކާ ބާއްަވއި ފުނަލައިގެން އަުޅގަނޑުމެން 

ވެސް ބޭނުން. މިކަމެއް ުނެވ އުޅެނީ؟ ނޫން. ކުރިން މިކަންތަްއ ބޭނުންވެެގން  އަހަުރގައިހޭ މި 3 ޔާމީންގެ ވެިރކަމުގެ

ަގއި ެވްސ ނތާ ެއކު. ކުރިއަށް އޮތް ސަުރކާރާއްޔާ މި ގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ތިބީ އިރާދަުކރެއްވި ައޅު، އެހެްނވީމާއޮތީ. 

އުޅެނީ.  ނޫން މި އުޅެނީ. އެހެން ކަމެއް ބޭުނންވެގެެނއް އެކު. މިކަްނކަން ބޭނުންވެގެން ރަްއޔިތުން މި ތިބެނީ ސަރުކާރާ

ދަމާ ބޭނުންވެގެން، ފެން ބޭނުންވެގެން، ބަނދަރު ހަދަްނ ނަރު ،ބޭނުންވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ަތރައްޤީ 

ބޭނުންވެގެން، ބޭރު ތޮށިލާން ބޭނުންވެގެން، ފަޅު ކޮންނަން ބޭނުންވެގެން، ބިން ހިއްކަން ބޭނުންވެގެން، ސްކޫލު އިމާރާތް 

ރިޒަމް ރަނގަޅުކުރަްނ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުކުަރން ޓުއަ ،އަޅަން ބޭނުންވެގެން، މި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަދައްާކއިރު

ވާހަކަދަްއކާއިރު ބަޖެުޓގަިއ ަނރުދަމާ ނެތޭ، ފެން ނެތޭ. ބަޖެޓުގައި ޮއވޭ ދެ ކަެމއް. ބަޖެޓުގައި ޮއވެއޭ ބަޖެޓުްނ 
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ޚަރަުދކުރާނެ ފައިސާ ހޯދުމާ. ފަިއސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އާމްދަނީ  ،ހޭ ގޮތާއި އަިދ ބަޖެޓަށް ރެވެނިއު ޚަރަދުކުރަންޖެ

ލަގަ! އާމްދަނީ ބަ ހީވަނީ. ތިމަންނާމެން ދުނިޔެ؛ ެވްއޓެނީހެންހަޅައިފިއްޔާ ބޮލަށް ުއޑުށް ބިލެއް ހުށަހޯދުމަށްޓަކައި މިތަނަ

 އުމުޤައުމު ދަރަނީއޭ. މި ބުނޭ، ޤަތޯއޭ ޚަރަދު އިތުރުުކރާނީ. އަނެއްކޮޅުން އެބަ ނުހޯދާ، ރެވެނިއު އިތުރުނުކޮްށ ކިހިނެއް

ނޫންހެްއޔޭ ިމ  އުމުގެ ަދރަނި ބޮޑުވަނީޭއ. ބަލަގަ! ދަރަނި ބޮޑުވާނެއޭ. ޤަ ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަރައި ހުްސވެއްޖޭ. ވިކެނީ 

ކަން ކޮށްެދްއވަންޏާ ހުރިހާ މީހުން ވެސް އެއެއީ ރަީއސް  އެއްފަހަރާ؛ .އަހަރުަގއި މިކަމެއް ނުކުރެއޭ 50ޔަ ވޭތުވެދި 

ކަމާ. ެއމް.ޑީ.ޕީން ވެސް ބޭނުންވާނެ. އެއްނު. އަުޅގަނޑުމެން އުފާެވއޭ . އިދިކޮޅު މީހުން ވެސް ބޭނުންވާނެއްނުބޭނުންވާނެ

ން ވެސް ޭބނުންވާނެ. މިހާރު ކޮށްދެއްވާ އަކުން ބޭނުންވާނެ. ޕީ.ޕީ.އެމުހުރިހާ ޕާޓީ .ޕީން ވެސް ބޭނުންވާނެ. ެއހެންޖޭ

 އުމު ތަރައްޤީކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމި ބޭނުންވަނީ އެއްފަހަރާ މުޅި ޤަ ވެސް ސަރުކާރެއް އޮތީމަ އެންމެން

ނެ. ހުރިހާ ަރށަށް ފެން އަުޅއްަވއިދެްއވާނެ. ދަންނަވާނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ުފރުޞަތުދެއްވާށޭ. ހުރިހާ ރަށެއް ތަރައްޤީކޮށްދެްއވާ

 މަނިކުފާނު އެ ދަނީ ކުރަްއވަމުން. ބަލަ! އަޅުގަނުޑމެންނަށް މި ފެނުނީ މިއަދު  ދެްއވާނެ. ެއކަން އެނަރުދަމާ އަޅުއްަވއި

ވެރިކަމުަގއި  އެއްބުރު ސަުރކާރު، އަނެއް ާރއްޖޭގެ ސަުރކާރުެއއްކަލަ އެ ވިދާުޅވާ  ށް މިަކން ވީ؟ވެސް؛ ކޮން ސަރުކާަރކަ

އޮތްތާ އޮްތ  އުމުގެ އާމްދަނީއެއް ުނއުފެްއދި، ރައްޔިތުންނަށް މުސާރަ ނުދެވިގެން މިގެން އެ މީހުންނަށް މި ޤަތިބެ

ަލއިފި. އެ ފަީޅގައި އޮތް ފެން ކުންފުނި ވިއްކާަލއިފި. މިއަުދ އެއރޕޯެޓއް ިވއްކާަލއިފި. މި ފަރާތުގައި އޮތް ދިާރގު ިވއްކާ

. އިސްތިުޢފާދީފައެއް ނުދޭ ބިރުންނެއް. ފިޔާ އެއްަފހަރާ ގަނޑުކޮށް ދީފަބިލިޔަން ރު 3.8ޮއތީ  އެ  ،އެއަރޕޯޓަށް  އެ ދެްއކީ

 މިލިޔަްނ ޑޮލަރު އެއް  51މިލިޔަން ޑޮލަުރ،  250މުސާަރ ދޭނެ.  ނަށްބަލަގަ! މި މަހު ެވސް ސަުރކާރު މުަވއްޒަފުން

ނިމުނީއެއްނު. ނަމަ،  އޮތީ ދައްކާފައި ޖީ.އެމް.އާރަށް. މި މީހުންގެ ސަރުކާރެއް މިތާ އޮތް ފަހަރާ ގަނޑުކޮށް އެ

 މި ލާރި ދައްކާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން. ބައްލަވާ! މުދިމުންނަށް މުސާރަ  ން، ދަިރން ވިްއކާލަންޖެހޭނީއަޅުގަނޑުމެން އަނބި

 3.8 ދައްކަނީ. މި މީހުންނަށް ކިހިނެއްތޯ މުންކޮޅުގެ ުމސާރަ ކަނޑާލި ބައެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މިގެން މުދިނުދެވި

ތޯ. އަނަގގެޅިދާނެ. އަނގަތެޅިދާެނ ނެ ގޮތް މި މީހުންނަށް ފެންނާނީ. އެނގޭނީ ކިހިނެއްބިލިޔަން ރުފިޔާ އެއްފަހަރާ ދައްކާ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެއއްފަހަރާ އެހެރީ ނޫސްތަުކގަިއ هللا ޤަތް. ޢަބްދުމިތާގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް. އެކަމަކު ިމއީ ޙަޤީ

ހޭ ލާރި ނުދެއްކޭނޭ. ކިހިނެއްމި ލާރި  ދެން ކީކޭ ބުނާނީ؟. މިއަދު ހަދަނީެއއް ނޫން. އެހެރީ ޖަހާފަ. އަޅުގަނޑު ޮދގުފަޖަހާ

ހެްއޔޭ. ކޮަބއިހޭ އިންޖިނިއަރުން. އަޅާނީ ކިހިނެއްގޮަތށް. ބުރިޖު  . ހަމަ އެްއކަލަ ބުރިޖުގެ ވާހަކަ ިދޔަކޮންތާކުންހޭ ހޯދާނީ

ކޮންތާކުންހޭ ރުފިޔާ ހޯދާނީ. މިހާރު ބުރިޖު އެޅީމަ އެ ވާހަކަ ހުއްޓާލައިފި. ޖީ.އެމް.އާުރގެ ާވހަކަ ވެސް ދެނެއް ނުދައްކާނެ. 

ރު ގަހަށް ވަހަކު ކުންނާ. މިއީ ޢަމަލުކުރާ ސަރުކާރެއް. ަރީއސް ނަޝީދު ގޮތަށް ކޮންމެ ހުކުރު ދުއޮތީ ފައިސާ ދަްއކާފަ މި

ގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކިއ ދެްއވާ ަރއީސެއް ނޫން މިތާ މިހިރީ. މަސައްކަތްކުަރްއވާ ރަީއސެއް. ާރއްޖޭއަރާ ޮއެވގެން ޚިޠާބު

ޖަހަންދެން މަސައްކަތްކުރަްއވާ ރައީެސއް މިއީ. ޭބކާރު އަނގަތަުޅްއވާ ރައީެސއް  2، 1ގޮސް ރޭަގނޑު ހެނދުނުން ފެށިގެން

، ނަކަށް ނެތް ވަގުތެއް. އެހެންވީމާމަނިކުފާ ދައްކާނީ ައޅުގަނޑުމެން. އެ މަނިކުފާނު ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ނޫން. އެ
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ބޭފުޅުންެގ ދާއިރާަގއި ވެސް ބަނދަރު ެވސް ހެދޭނޭ. ނަރުދަމާ ވެްސ  ތި .އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މައިިތރިވެގެން ތިބޭށޭ

އުމުަގއި މިކަން ކުރަްއވާނެ. ވަކި ރަށެއް ނެތް. ައޅުގަނުޑ ލު ެވސް އަޅާނެ. މުޅި ޤަނެ. އިސްކޫއެޅޭނެ. ބޭރު ތޮށި ވެސް ލާ

، ހިޮގާވނީ. މަދުވެގެން. އެހެންވީމާވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާ. ފައިޞަލް ސަރުކާރަށް އެްއޗިބަޖެޓު ބަލައިލިއިރު ކާށިދޫަގިއ 

ބަލަގަ! މިބޭފުޅުން އެބަ ބުނެއޭ ފެނާއި  ؛އަނެއްޮކޅުންފުރުޞަތުދީގެން ތިބެންވީ.  . މިކަްނ އެބަވޭ.މިކަން އެބަވޭ އިނގޭތޯ

ޑޮލަރު ނަގަނީއޭ.  25ނަރުދަމާ އަޅާށޭ. އަނެއްކޮޅުން އެބަ ބުނޭ ޓުއަރިސްޓުން ނާންނާށޭ. ޓެކްސް ނަގަނީއޭ. އެއަރޕޯޓުން 

ގިނައިްނ  ނެފިްއޔާޓަކަށް ގޮސް ިގނައިން ގަގަެނވިްއކުމުގެ ުއސޫލު. ސްޕަމާ އޮްނނަ އުސޫލަކީ  އުމެއް ހިންގުުމގަިއ މިޤަ

ދެން ކާކު އެްއޗެހި  ަނއިން ނެގޭނެ.ރައްޔިތުން ގިނައިން ބޭނުންވަންޏާ ރައްޔިތުން އަތުން ގި، ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ

އިނގޭތޯ. ިވޔަފާރި އޮންނާނީ. ބޭރުން ހިލޭ ލިބެނީއެއް ނޫން. އެހެންނޫނިްއޔާ  އޮންނަނީ ވިޔަފާރި އުމެއްަގއިދޭނީ؟ ޤަ

ކާލަން. އެހެންނޫނިއްޔާ ޖެހޭނީ ރަށެއް ވިއްާކލަން. އެހެންނޫނިއްޔާ ޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ވިޔަފާރިެއއް ޖެހޭނީ ފަޅެއް ވިއް

ން ހުސްނުވާ އާސަންދަ ރައްޔިތު ާޔއަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވަނީ.ރުފި 7000 ،ރުފިޔާއިން 5000އުފައްދަން. ރައްޔިތުން 

ހިލޭ  ރައްޔިތުން ހިލޭ ފެން ބޭނުންވަނީ. ހިލޭ ނަރުދަމާ ބޭނުންވަނީ. ވަނީ.ތަޢުލީމު ބޭނުން ރައްޔިތުން ހިލޭ ބޭނުންވަނީ.

ށް، އޮިޑއަކަށް ލާރި ަދއްކާކަށްނުެޖހޭ. މިހެން ބޭރު ޤައުމެއްގަިއ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވަނީ. ބަނދަރަށް ވަންނަ ދޯންޏަކަ

ނެ. ަގިޑ ށް ބޯޓެއް ވަދެފިްއޔާ ެއއަށް ޗާޖުކުރާމަީތގައި ފުަލއިޓެްއ ބާއްަވއިފިްއޔާ ެއއަށް ޗާުޖކުރާނެ. ބަނދަރަގޮސް ރަންވޭ

ގަިޑއަކު ވަކި ވަރަކަށް ލާރި ަދއްކަންޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަޅުތެރޭގައި ހަމަ އަޅާަލިއގެން  ހަމަވާންވާއިރަށް ލާރި ނަގާނެ.

މީހުްނ ފުށާ ވެސް ބޭރު އި، ހަކުރާއިނުޖެހޭ. މިތާނގައި ހަނޑުލާބޯޓުފަހަރު ވެސް ލާރި ދައްކާކަށްއެ ތިބެނީ ބޭރު އަންނަ 

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ެއކި ގޮްތގޮތަށް ބޭރުން ލޯނު ނަގަިއެގންނާއި އެދި އެތެރޭން ެޓކްްސ ނަގަިއގެން ައޅުގަނޑުމެން 

ވެސް ދެކޮޅު  މީހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިލޭ ކާންދޭންޖެހެނީ. އެއާނަ ހަނޑުލާއި، ހަކުރާ، ފުށް ބޭރުގަނެފައި ހުން

ންނަ އެްއޗެއް ވެއްެޖއްޔާ އެ ެއއްެޗްއ ދީފައި އަުޅަގނޑުމެން ގަނެފައި ހުދަނީ. ބަލަގަ! ސަބްސިީޑޒް އަޅުގަނޑުމެން މި ހަ

މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭނީ އެގޮތަށް. އޭގެ  އެ، ގޮތް މީރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ  އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ

ާލކަށްނުޖެހޭނެ. ންނަށާއި އަންނަހާ ބަޔަކަށް ބަހައިބިދޭސީ ޙައްޤުވެރިންނަށް. މި ތަނަްށ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށާއި 

އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް މިއީ ދެރަވަރު، އެހެންވީމާ . އިގަނއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ވަކާލާތުކުރަނީ އެގޮތަށް މިތާ

މި  . އަޅުގަނޑުމެންހޭނެވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްަނންޖެ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން

އައި ވާހަަކއަކީ ތަރައްީޤއަށް  އަުޅގަނޑުމެން ބުނަމުން އައީ؟ އިރު ައޅުގަނޑުމެން ީކކޭތޯ ބުނަމުންސަރުކާރު ވުޖޫދަށް ައއި

ކުރާ މީހުންނަށް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ެއކޭ ބުނާށޭ. އިސްލާމްދީނަށް އާ ެއކޭ ބުނާށޭ. ހުޅުޖެހުމަށް ނޫނެކޭ ބުނާށޭ. އިސްލާމްއާ

ެއކޭ ބުނާށޭ. އިޤްތިޞާދު ފުނޑާލުމަށް ޫނނެކޭ ބުނާށޭ. މިއީ ނޫންޯތ ށޭ. އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރަން އާނެކޭ ބުނާނޫ

ށޭ. މަގުމަތި އެޭކ ބުނާށޭ. ފަނާކުރަނިވި ދިރިއުޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނާަކައކީ. ރިވެތި ދިރިއުޅުމަށް އާ އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަ

ން ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އައީ ދައްކަމު ތި ނާމާންކުރުމަށް ނޫނެކޭ ބުނާށޭ. މި ވާހަކައެކޭ ބުނާށޭ. މަގުމައަމާންކުރުމަށް އާ
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ޔާމީން هللا އިހަށްދުވަހު. އެހެންވީާމ، ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ީމގެތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެން ޢަބްދު

 ހަވާލުިވއިރު އޭރު، އެ  ަތއް އެ މަނިކުފާނު ެވރިކަމާގު. މާލޭގެ މަ" ރިޕޯެޓއް މިހާރުވެސް ދެިވއްޖޭޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް "އޭ

ރަނގަުޅ ، އޮތީ ރަނގަޅު މިނެއްަގއިއަމާން. ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު  100ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނުަވރާ ބަލާފައި %

ދެމިގެންމިދާ  ތައް،ކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުާރއި ެދކުނަށް މި ދާ ތަރައްޤީގެ ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުގޮތުަގއި

މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ރާއްޖޭެގ . ަގއި މި ދަނީތައް؛ ރޮކެޓް ސްޕީޑުމަޝްރޫޢު

ބިިލޔަން ދިވެިހ  3.8މިލިޔަން ޑޮލަރު،  251ރަނގަޅުކަން އިޤްތިޞާދު. ައނެއްކާ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ 

ގަނޑުކޮށް ބޭރު ކުްނފުންޏަކަށް ދިން ވާހަކަ. އެީއ  3/1ފުރަތަމަ އަހަރުގައި ބަޖެޓުަގއި  ރުފިޔާ، ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުަގއި 

މި ދައްކަީނ  އޮތީ ދީފައި އެ ލާރި ވެސް ގަނޑުކޮށް. އެކަަމކު އަުޅގަނޑުމެން ބާތެއް. އެމި ޤައުމަށް ޖެއްސި މުސީނަޝީދު 

ކުރައްވަނީ. ޔާމީން ވެރިކަންهللا ގޮތަށޭ ޢަބްދު ކުވެގެންދާޖެހި ޤައުމު ހަލާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާާދިއ ރާއްޖެ ބަނޑަށް ކީކޭތޯ؟

 !ގޮތަކަށް. ބަލަގަ ޢަމަލުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އެހެންއެހެންނަމަވެްސ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފައިސާެއއް ަނގައިިފއޭ. 

ފަހަރާ ގަނޑުކޮްށ  ދަ ީވމައޭ ެއއްއެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ެވސް ަސއިޮކޓަރީގައި ތިބެގެން މި ވާހަކަ ެއބަ ދައްަކއޭ. ހާދަހާ ވަުރގަ

ސިއްރުން ކޮޓަީރެގ ރުއެ ބޭފުޅުން ސިއް ނު.އެބަޖެހޭ މިހާ ގިނަ ލާރި ދެވޭނި. މިކަން ރައްޔިތުންނަށް އަންަގން

 10އެބަިއވޭ. އަިދ އެބަ ވިދާުޅވޭ އޭެގ % ދައްކަނީ. އަުޅގަނުޑމެންނަށް އަޑު ިމ ވާހަކަ  ނޭދޮރުލައްޕައިގެްނ ތިބެގެން

 10ދެއްކި ފައިސާގެ % މިއަދުށް ރަ. ޖީ.އެމް.އާވަރަށް އުފަލޭ، އެހެންވީމާލިބޭނޭ.  ނަށް އިންތިޚާބަށް ތިމަންނާމެން

ޔާމީނެއް ޫނޭޅ . ލިބިގެން ވެސް ޔާމީނާ ވާަދއެްއ ނުކުރެވޭނޭ 10ެއ %ފައި އޮތީ. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ޑީލްހަދާ

ވަނީ އެ މައްސަލަތައް ޙައްުލކުރަން. ަދުކރަނީ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވާދަކުާރކަށް. ޤައުުމގައި ހުރި މައްސަލަަތކާ އެމް.ޑީ.ޕީއާ

އެ މައްސަލަތަކާ ވާދަކޮށްފައި އެ މައްސަލަތައް ަޙއްލުކޮށްދެްއވީމަ ރައްޔިތުން ވޯޓުައޅާނީ ާޔމީނަށް. މަސްވެރި ރަށްރަށުގަިއ 

މުން. ދަނީ ކޮންނަ ރިހާ ރަށެއްަގއި އެއޮޑިފަހަރު ބީހެނީ ފަރުމައްޗަށް. ނެރު ފުންނުކޮށް އޮތީ. ބަނދަރު ނުކޮނެ އޮތީ. ހު

ުދވަހުން. މިއީ ޙަޤީޤަތް. މިީއ  12އަހަރުްނ ހިއްކާ ރަށް ހިްއކާލީ  12 ދަނީ. ބަލަގަ! މުން އެއި ކޮންނަހުރިހާ ރަށެއްގަ

ިމ  ރާްއޖޭގެ އުތުާރއި ދެކުނުން މިހާރު މިއަދު މި ބަޖެޓުގައި  ހުރި ކަންތައްަތއް. އަޅުގަނޑުމެން ލޯކުރިމަތީ ފެނިފައި

ރަުށގަިއ  185ޖަނަރޭޓަރުތަްއ ބަހައްޓަން ފައިސާ. ރާއްޭޖގެ ސަތޭކަ  އެަތއް ރަށެްއގައި ފޮތުގައި ވެސް އެަބއޮތް

 ރުކާރަކުން އެކަން ވީތޯ؟އެބަޖެހޭ. ކަރަންޓުގެ ޚިުދމަތް ދޭން އެބަޖެހޭ. އެްއވެސް ސަ ރައްޔިތުންނަށް އެނާޖީ ފޯރުކޮްށދޭން

ައޅުގަނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރަކީ ޚިދުމަތްތެރި އްޒަތްެތރި ރައީސް، އި ، އެހެންވީމާ ފަ.އޮތީ އެކަްނ ކޮށް މި ސަރުކާރުން އެ

ސަރުކާރެއް. ނަމޫނާ ސަުރކާެރއް. އޯގާތެރި ސަރުކާެރއް. ތަުޢލީމާއި ޞިއްޙަތަށް ލޯިބކުރަްއާވ ސަރުކާރެއް. ައޅުގަނޑުގެ 

ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުެވއްޖެ  ފަރާތަށް ބަލައިާލއިރު ައުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ދެންމެ ހަމަ ވާތް

އާސަންދައާއި އެންސްޕާއިން ާރއްޖޭގެ  ތެއް މިހާރު އެ ތަނުން ނުލިބެނީ؟ެއޗްގެ ވާހަކަ. ޮކން ޚިދުމަ.އެމް.ޖީ.އައި

ގެންދަވަީނ ޚިދުމަތް ކުރިންވެސް ދެްއވަމުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންވާ ޚިދުމަތް ބަރާބަރަށް ދެއްވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ
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ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ޚިދުމަތެއް ވެއްޖެްއޔާ ރާއްޖެއިން ބޭަރށް ފޮނުވަނީ. މިހާރު ރާއްޖެއިން ލިބޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ޚިދުމަތް އިތުރުެވގެން ެއ ދަނީ. ހިތުގެ ޑިޕާްޓމަންޓެއް އެތާ ހެދި އެ ތަނުްނ އެ ޚިދުމަތް ލިބެންޏާ ދެން  ،ރަނގަޅުވެ 

އުނިކުރެވިަފއި ދެްއތޯ. ރާއްޖެއިން ބޭްސކުރަން  ވީމާ، އެ ަފއިާސ ހުންނާނީވަންެޖހެނީ. އެހެންކީއްކުރަންތޯ ބޭރަްށ ފޮނު

ރިއަށް އޮތް ނުކުރެވޭ މީހުންނަށް ރާްއޖެއިން ބޭރަށް ކުން ބޭސްކޮށްފައި ާރއްޖެއިން ބޭސްބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއި 

ަގއި ވެސް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ފޮނުވޭނެ. އެހެންވީމާ،  2018ގައި ވެސް ފޮނުވޭނެ. އަދި  2017. އަހަރު ވެސް ފޮނުވޭނީ

އަުޅގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު  ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަމެއް މީހުންނަށް އޮޅުވަން ކޮންމެހެން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރާނެ

ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތައް  ދަންނަވަން. މަނިކުފާނަކީ ވެސް މި ޤައުމަށް ވަރަށް ދެއްެވވީތީވެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ޝުކުރު

ކޮށްދެއްވާަފއިާވ ބޭފުޅެއް. އަުޅގަނޑުމެން ެއ ޚިދުމަތުގެ އަުގވަޒަންކުރަން. މަނިކުފާނަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ވަރަްށ 

 ބޮޑެތި ވަޢުދުތައް ވީ ބޭފުޅެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ޢިޒުނަޔާ  މެންބަރު. މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަށް. އެީކގައި އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު

އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަށް  ؛ބަޖެޓްވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2017. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. `

އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ  ނަވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ވެސް ަދން ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ އެންމެ ފުރަތަމަ

ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެން  ވެަވޑަިއގަންަނވާ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓަކުން އެންމެއިްއޒަތްތެރި  މެންބަރުން ވެސް އެބަ އިއްތިފާޤު 

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އެ ބޭފުޅުން އިންތިޒާރުކުރަމުންގެންާދ  ،ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން

 2017ޅުގަނޑުެގ ާވހަކަ ފެށުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ވެސް އަ މެުދކަން. އެހެންކަމުން، އެންމެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ޓަކައި  28.5ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނުޑގެ ާދއިރާއަށް 

ގައި މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވއި އެކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން. އޭގެތެރޭގައި ައޅުގަނުޑގެ ދާއިރާ 

ބާރަށުގައި ފެނާއި ، ވާނަމަ ބާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލައިފި ކަަމށް ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކުގެ ތެރޭަގއި ދިމާވެފައިވާ އެންމެ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާކަން އަުޅގަނޑު އުފަާލއެކު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި  14.1ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ރަށު ޖެޓީގެ ރިޓެންޝަނަށް އަށް ލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާާއއި، އަދި އޭެގއިތުރުން އަުޅގަނޑުމެންެގ އޭެގއިތުރުން ބާ

ޒުވާނުްނގެ އުއްމީދުތަކާ ގުޅިަފއިވާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ތަރަްއޤީކުރުމަށް ނުވަ ލައްކަ ރުފިާޔ ހިމެނިފައިވާކަން އަުޅގަނޑު 

ހަމައެއާއެކު، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ އެހެްނ ރަށްތަކަށް ބަލައިލާކަމުގަިއ  މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން. އަދި
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މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް، އަިދ  8.5ވާނަމަ، އުތީމުގެ ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި 

ޓަަކއި ފަްސ ލައްކަ ރުފިާޔގެ އިތުރުން،  އުތީމުގެ ޒުވާނުްނގެ ުއއްމީދުަތކާ ުގޅިފަިއވާ ސްޕޯޓްސް އެީރނާ ޤާއިމުކުރުމަށް

އުތީމުގެ ބަނދަރާއި އަދި އުތީުމގެ ސްކޫލް އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން އަުޅގަނޑު 

ށް ވެފަިއާވ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ހަމަެއއާެއކު، ތަކަންޫދގައި މިހާރު ތަަކންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ޮބޑު ކޮންސަރނަކަ

ތަކަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ލެބޯޓްރީ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި ވަނީ އަށް ލައްކަ ރުފިޔާ މި އަހަރު 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މިއަދު ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ  2017

އް އެބައޮތް. ައުޅގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީލައިނުން މައްސަލައެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު އެުކލަވާލަމުންދިޔަ ދުވަްސވަރު ައޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް އާ 

ެއންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވި ެއއް މަޝްރޫޢު މި ބަޖެޓު ފޮތް  މަޝްރޫޢެއް ހިމެނުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު

ތައްޔާުރވެގެން އަިއއިރު ނެތްަކން އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ ެއކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ 

ނޑު އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމައި ތަޅުމަށް އަންނައިރު އަޅުގަ

ބޭނުންވި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރެގ މުރައިދޫގެ ނަރުދަމާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް 

އުއްމީދުކުެރވޭ. އަދި އެ އުފާެވރި ޚަބަރު ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ މުަރއިދޫގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންނަށް ައޅުގަނުޑ މި 

އަރުވަން ބޭުނން. އަދި ހަމައެާއއެކު، އަުޅަގނޑު ހަމަ ދާއިރާއަށް ނަޒަުރ ހިންގައިލާކަުމގައި ވާނަމަ،  ފުރުޞަތުގައި

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމގޮތަްށ މި ވާހަަކ ދައްކާލަން ޮބޑަްށ މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ އަުޅގަނުޑމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 

ޓަކީ ހަމައެކަނި ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ގުޭޅ ވާހަކަތައް މި ިއއްޒަތްެތިރ އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބަޖެ

ންނަށް ހަމައެކަނި ލިބޭ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިުތންގެ ސިޓިންރޫމްތަކާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެ

ދާ ދާއިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ވާީތވެ ބޭކާރު އިތުރު ވާހަކަތައް ނުދައްކާ ައޅުގަނޑު ހަމަ ސީ ކަމުގައިފުރުޞަތު

އިރާގެ ަރއްިޔތުން ގަބޫލުކުރޭ. އިްއޒަތްތެރި ކަުމަގއި ައޅުގަނުޑގެ ދާ ކަންފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލުަމކީ އެންމެ މުނާސަބު  މި

ވާ މުދައްރިސުންނާއި ކަމުގައި ވާނަމަ، ބާރަށުގެ ހުރިހާ ބެލެނިވެރިންނާއި ކިޔަ ނުޑގެ ރަށަށް ބާރަށަށް ބަލައިލިއަުޅގަ ރައީސް.

ބޮޑު ކޮންސަރނަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތީ ބާރަށު  އަދި  އޭެގއިތުރުން އަުޅގަނުޑމެންގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އެންމެ

އްޒަތްތެިރ މެންބަރުން އަުޅގަނޑުެގ ކޮީލގުންނަށް ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ވަަރށް ގިނަ އި ސްކޫލްގެ ާޖގަިއގެ މަްއސަލަ. އަޅުގަ

ގެންދިަޔ މަސައްކަތެއް. ޭއގެއިތުރުްނ ށް ބުރަޮކށް މަސައްކަތްކުރަމުންަކމަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަ މި ،ގަންަނވާނެނިގވަަޑއިއެ

ރެއްެގ ކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ މި މަޝްރޫޢު ހިންގައިގަތުމަށް ޓަކައި ދެ ފަހަވާނީ މި މަޝްރޫޢު އިމްޕްލިމެންޓުއަޅުގަނޑު 

މި ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު  ،މިއަދުގެ އަުޅަގނޑުމެން މި ބަހުސަށް . އެހެންނަމަވެސް،މަތިން އިޢުލާނުކުރެވިފަ

ވީ ތަނެއް އަުޅގަނޑަކަށް ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ  އަޅުގަނޑަށް މި ބަޖެޓު ފޮތް ހޯދާހޯދާ އެ މަޝްރޫޢު

އަދި އެކަުމގެ ޔަޤީންކަްނ  ،ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް ނިމިގެން އަންނައިރު  ކުރަނީ އުއްމީދު މި



154 

 

ތެރެއިން ހިމެނިގެން  ގެ ަބޖެޓުގެ 2017މި މަޝްރޫޢު އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ އަުޅގަނޑުމެން  .އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި އޮތީ

ހިސާބުން  ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. މައިގަނޑު ގޮެތއްަގިއ ދާއިރާގައި ހުރި ބޮޑެތި ކަންތައްތައް އެއިމްޕްލިމެންޓު

ޖެހެނީ  ނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ނަޒަރު ހިންގާލަން މިހަމަޖެހިގެންދާ

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް އަުއމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރަށްތަުކގެ ހާލަތު ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބަކީ މިއަުދ 

 އްޒަތްތެރި ަރއީސް.ބޫުލކުރަން. އި ޖެހޭނެ ަކމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަނގެންޑުމެން ކޮންމެ ރަްއޔިަތކަށް ެވސް އެއަޅުގަނ

ވަަނ އަހަރު ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާދަކުރުމަށް ަޓކަިއ  2014އަޅުގަނޑުމެން 

، ތަކާއި، ީޓވީތަާކއިރިޖުރަށުގެ ޭގޭގގެ ބޭރުަގއި ާބ ފްއަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ރަށް ކެމްޕޭންކުރަމުންދިޔައިރު 

މީ ކިހިނެއްާވ ، ހުރީ ހަލާކުވެގެން ބޭރުަގއި. އަުޅގަނޑުެމން އޭރު ދެންނެވިން ރައްޔިތުން އަރިހުގައި އައިްސއަލަމާރިތަކާ

 . އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންކުން ކަރަންޓު އެބަ ަކޑަިއގެންދެއޭވިާދޅުވި ކޮންމެ ަގޑިއިރަ ދެންެނވީމަ  ކަމެއްތޯއޭ؟

ގަިޑއިރު ކަރަންުޓ ޔަޤީން ސިޔާސަުތގެ ދަށުން  24އެކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އުަފލާ

އެީކަގިއ  ވަގުތަށް ަރއްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރަށް ކޮށްދެވިފައިކަން. ުއއްމީދާ މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު ވާނީ މި

ްއޔާ އަުޅގަނޑު ދާއިރާގެ ދެ ރަަށކަށް ާއ ބަޖެުޓގެ ތެރޭަގއި އިރާދަކުެރްއވި ގެނަ އަހަރުވަ 2017 ،ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

އިރު އަުޅގަނޑު ލާ މަ މި ކަރަންުޓގެ ވާަހކަ ދަންނަވައިހަ ންދާނެކަމުގެ ުއފާވެރި ޚަބަރު. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.އިންޖީނު ލިބިގެ

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ތަކަންދޫގެ ރައްޔިތުން މިއަުދ  ،ބޭނުންމު ކަމެއްެގ ގޮތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން ހަމަ ވަރަށް މުހިއް

 ވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކަށް އިންޖީނުގެައކަށް ބޭނުންވެގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން

އްމީުދތަކާ ގުޅިަފއިވާ އިންޖީނުގެ ންގެ އުވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ަތކަންދޫގެ ރަްއޔިތު 2017ވާތީވެ އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ 

ތަކަންދޫގެ ަރއްޔިތުން މިހާރު މިދަންނަވާ އިންޖީނުގެ ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ޖެހިގެން  އެޅިގެންދާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެންެގ ަގއި އަުޅގަދަނީ އިންޖީނުގެއިން ބޭުރވާ ހުރިހާ ދުމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތު ހުރި ގޭތެރެއަށް މި

އްމަލްކުރަން ވަރަްށ އުނދަޫގވާނެ. އެހެްނވީމާ، އީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި ކަންތަްއތައް ތަޙަްއޒަތްތެރި ރަމިއަދުގެ އި

އަކީ ތިޔަ ހުރިހާ ލޮބުވެިތ  2017 ،އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ައޅުގަނޑުމެންެގ  އިކުރީގަ ؛އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންނާއި ބޭރުން .ޅިަފއިވާ އަހަރެކޭރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަކާ ގު

ޖެޓުގައި ޖަހާފައި އޮްތ ބޮަޑށް ކަންބޮޑުެވވަަޑއި ނުގަންަނާވށޭ ބަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަުކރައްަވއިފި ރަްއޔިތުން އެހާއި

ޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ބަޖެޓުގެ ދިރާސާއަކުން އް އެްއޗަކަށް. އެ ވަރަށް ތެދު ވާަހކަެއއް އި

އަުޅގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އަުޅގަނޑުމެންެގ  ހާ މަސައްަކތެއް މި ކުރަންޖެހެނީ،އަޅުގަނޑުމެން ހުރި

ށް ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެން ތަޅުމަށް ގެންނައިުރ ލާފައި ިދރާސާކޮްއ ފެންވަެރްއގަިއ ބަހާލަން. ބަހައިވާދަވެރިންނާ އެ

ްއޒަތްތެިރ ށް ބަރުާވ ބަެއއް ކަންަތއްތައް އިއައި ހުންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޅި އެައކަށް ޯވޓެއް ނާދޭ. އެހެންީވމާ، ޭއގަ

ކުރަންޖެހޭނެ ދުނިޔޭެގ ގަބޫލު .ރައީސް. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދޭ މީހުންގެ ކަންަތއްތަްއ ހިނގާނީ ތަންކޮޅެްއ ލަހުން
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 ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން މި ްއކަތްކޮްށ ސަރުކާރުން ނަގަަހއްޓަިއ،މާ، ައުޅގަނޑުމެން މި މަސަހަމަ މިއީ. އެހެންވީ

ލަ ސައްކަތްކުރަނީ. ެއއްބަޔަކު ަސރުކާރަށް ޮގވަނީ ަވގަށް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރ ދިފާޢުކުރާ މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަ

ނީ ބަޖެޓުގައި ކަމެއް ނުހިމެނުނު އްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަބެންޖެހޭނެތާ އި މަންފާތަކެއް ލި

އިތުުރާވ  ހިވާ ކަންތައްތައް. ެއއީ ޕޮއިންޓުކަމުގައި ވިނަމަ ވެސް ބަެއްއ ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހުންނާނެ ފަ 

ންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވާ ވާހަަކ. ެއހެ ިއގަންނަަވެއއް ނޫންތޯ މިކަންތައް އިންނާނެ ނޫންތޯ ރަީއސް. އެނގިަވޑަ

 އިންއެއީ އަުޅގަނޑުމެން ސަުރކާރު ހިންގަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ  އޮންނާނެ އެ ޕްލަސް ޕޮއިންޓު.

ކޮންމެވެސް ދޭތެރެއަކުްނ ނާއިރަށް އީސޭ މިވެނި ކަމެއް ވަރަްށ މުހިއްމޭ ދާއިރާއަށް ބުއަޅުގަނޑު ރައީސަށް ގުޅާފައި ރަ

ދަންނަވަން ބޭނުންވަީނ މާ، މެންނަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓަކީ މީަގއި.  އެހެންވީއެއީ އަުޅގަނޑު ން އެ ކަމެއް ކޮްށލާނެ.ލާރި ހޯދައިގެ

. ކަންަތއްތައް އަހަރު ތެރޭަގއި ހުންނާނެ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރަގިއ ވަރަށް ގިނަ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއެގޮތުން އި

މިއަކު ނުހުންނާނެ އެ ކަންތައްތަކެއް އޮތީ ބަޖެޓް.  މި 2016އޮތީ  އްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއެހެންނަމަވެސް، އި 

އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ މުރަިއދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ޒުވާުނންނަށް ޓަކައި ލެވެލްކޮށް މި ނިންމާލީ. ބަޖެޓް ފޮތަކު ނެތޭ 

 ލައްކަ ރުފިޔާ  . އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ މި ބަޖެޓަކު ނޯންނާނެ ޖަހާފައި ހަތްއެއްނުކޮށް ނިންމާފަ ރައީސް. އެކަަމކު އެއޮތީ

އޮތީ ކޮށް ނިންމާފައެްއ  ބުޑުތައް ަނގާކަށް ޯނންނާނެ މި ބަޖެޓަކު ޖަހާފައެއް. އެއްޔިތުްނގެ ގޯީތަގއި ހުރި  ރުއްތަކަންދޫ ރަ

ނަމަވެްސ، އި ނެތްކަމުގައި ވީހެޅިގެން އަންނައިރު މީގަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ދާއިރާެގ ރައްޔިތުން މިއަދު ބަޖެޓު ހުށަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް ގޮތަކަށް ެވސް ނާއުއްމީުދވާކަށްނުޖެހޭ އިއެއް 

 2ބައޮތް ާބކީ އަދި ޕުޅުގައި މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއެީކަގއި ަރއީސް ާޔމީންގެ ފަހަތް ސާބިތުކަމާ

އަހަރު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ ުއއްމީދުތައް އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ 

ހާސިލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، ކުރިއަށް އޮތީ ލޯކަލް ަކުއސިންލު އިންތިޚާބު. އަުޅގަނުޑމެން ދާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ލުކުރާ މީހުންނާއި އެންމެން ހޮވަން. މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑު އުފާުކާރ މެން ޕާޓީ ތަމްސީއަުޅގަނޑު  ދާއިރާަގއި ތިއްބަވާ

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނގަޅަށް މަަސއްކަްތކުރަމުންދަނީ އިކަމަކީ ައޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ ހުރިހާ ކައުންސިލުތަްއ ވަރަްށ ރަ

 ،އެހެންނަމަވެސް، މީެގކުރިންަކއުްނސިލަރުން ވެސް އެބަ ތިއްބޭ.  ންގެ ފިކުރާއި ޚިޔާލު ތަފާތުވާމީގެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެ

އްޤީ. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން މިއަދު ަރްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ ތަރަގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި އިއަޅު

ައޅުގަނޑަށް ލިބޭ އުާފވެރިކަމަީކ  ،ހިތްވަރަކީ  އަށް ެފންބޮވަިއގަނެފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑަށް ލިބޭރައްޔިތުން ތިބީ ތަރައްޤީ

އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ެވސް ައޅުގަނޑާ ގުިޅގެން ވަރަށް ގިނަ ަމސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުަރއްާވ 

ގެތެެރއިން އަދި އޭ .ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ުޝކުރު ަދންނަވަން

އްޒަތްެތރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެްސ ށް އަންނަން މަސައްކަތްކުރަމުްނގެންދާ އި ކުރިއަށް އަންނަން ތިއްެބވި ަކއުންސިލުތަކަ

ރައީސް ޔާމީނާ އެކަނި ކުާރ މަސައްކަތަކުން ނޫންކަން.  އިތަރަްއޤީ ހާސިލުކުރެވޭނީ މެންބަރާ ،ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ
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ހުރިހާ އިން ކަުއންސިލުތަކަށް އަންނަ ާދއިރާ .ަރއީސް ޔާމީނާ ގުިޅގެންކަން އިނީ މިއަުދ އަުޅގަނޑާ ތަރައްޤީ ހާސިލުކުެރވޭ

ރަންވާ ގޮްތ ނުދީފިއްޔާ ެދން ކަންތައް ކުމެންބަރުން ގަބޫލުކުރަންޖެހެނީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބާރުލުން ްއޒަތްތެރިއި

ައތުގައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަެވސް، ެއކަން ވާެނއެކޭ ނޫން  އަުޅގަނޑުމެން ެއ ފޯމިއުލާއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ. 

ރުބާންވެގެން ގުދު ބިންދައިގެންނެއް ނޫނޭ އަުޅގަނުޑމެން އެކަނި ޤު، އަޅުގަނޑު މިަދންނަވާ ވާހަަކއަކީ .މިދަންނަވަނީ

ލެވަލްަގއި ތިއްަބވާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ މަސަްއކަތް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަށުްނ ރަށުތަރައްޤީ ހޯދަންޖެހޭނީ. 

ޓަކަިއ މަސަްއކަްތކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ޖެއްސުމަށްްނގެ ސީދާ އުއްމީދުތަުކގަިއ ކުލަ ބޭބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތު

އެހެންވީމާ، ހަމައެާއއެކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް އުއްމީދުކުރަމުންގެންދާނީ އެ 

ދިމާވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް. ދެންމެ މީގެ ުކރިން ވާހަކަދެްއކެވި އަުޅގަނުޑމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ބޭފުޅުންނަށް

އައި.ބީ ފާހަގަކުެރްއވި ފަދަިއން، ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އެއްފަހަރާ ނިމެން. އއްޒަތްެތރި ރައީސް. މީގެ ކުރިން 

ެއއް ނުލިބިފައި ތިބި. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދަކު އެހެނެއް ނޫން. ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާގެ ަރއްިޔތުން ޕެނަޑޯލް ގުޅަ

ދާއިރާެއއްަގއި އެބަހުރި މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިަފއި އާސަންދަ ބޭސްފިހާރަ. އަތޮޅު ވެރިކަންކުާރ ރަށް، ދިއްދޫއަކަށް ނުޖެހޭނެ 

ދާކަށްނުޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިދަންނަވާ  ރުފިޔާ ކުލި ދަްއކަިއގެން ދޯނި ހިފައިގެން ބޭސްސިޓީ ނަގަން 200މިހާރަކު 

ވާހަކަައކީ އެ ފުރިހަމަވީކީ ނޫން އއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ޖެހެނީ ދެން އެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި 

ނީ އެކަން މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންނަމަެވސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިަކމުގައި ބޭސްފިހާރަ އަޅައިދީިފއެއްނު. ދެން ޖެހޭ

އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން. އެީއ އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ހަމަ މީގެ ކުރިން އަުޅގަނޑުެމންގެ؛ ބަެއއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ވާަދވެރިން ދެންމެވެްސ 

ފަހަރަކު ވާހަކައެއް ދަްއާކއިރު މި ދައްކަނީ ޓެކްސް ނިޒާމު ގެނައީ ތިމަންނަމެންނޭ.  ވާހަކަދަްއކަމުން ފާހަގަކުރި، ކޮންމެ

 ތެރި ރައީސް ިތއީރަނގަޅު. އެ ބޭފުޅުްނގެ ވެިރކަމުގައި ިދވެހިރާއްޖެއަށް ެޓްކސް ތަޢާރަފުވީ. އެހެންނަމަެވސް އިްއޒަތް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރާއި ، މަވެސް. ެއހެންނަެވސް އިންނެވި ބޭފުޅެއް ތިއީވަނަ މަޖިލީހުގައި  17ކުރީ 

ވަނަ މަޖިލީހުަގއި  17 ކުރުމަްށ، ޓެކްްސ ނިޒާމު ާޤއިމުކުރުަމށް،ޓެކްސް ބިލުތަްއ ފާސް !ބަލަ ،ކުރިއާ ހުރި ތަފާތަކީ 

އް ނެތޭ އޭަރކު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްިވޭއ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ވޯާޓއެކީ، މެޖޯރިޓީއެ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމސައްކަތުން ޓެްކސް ނިޒާުމ  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ހިތްވަރާއި ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ރުހުމާއި ،އެހެންނަމަވެސް

އިތުރަްށ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަުޅގަނުޑމެން މި ކުރާ މަސަްއކަތުަގިއ  އައީ. ައއިްސގެން ދެން އަޅުަގނޑުމެން މިދަންނަވަނީ

 އްބާރުލުންދޭށޭ އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުކޮށްދޭނަމޭ. ލިބޭ އާމްދަނީއަކަށޭ ޚަރަދުވަނީ. އަޅުގަނޑު މިއަދުތި ބޭފުޅުން އެ

ދެކޮޅަށް މަސައްކަތެއް  އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމާ، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގޮވާލަންއުސް ހުރިހާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި ފުންނާބު 

ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އިންކަމްއަމާންދިނުމަށް. އަމާންދިނުމަށް.  ،ކުރާ ނަމަ

އަންނަ އަހަރު. އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވަނީ މި ސަރުކާރުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން މިބޭނުން
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 ،ޅުގަނޑު މިއަުދ ގޮވާލަން. އެހެންނަމަވެސް ައމާންދިނުމަށް އަ ،ކަމުަގއި ވާނަމަމިކަމާ ދެކޮޅުހައްދަވާ ިވޔަފާރިވެރިން ތިބި

ެދވެންޖެހޭ އެބަ.  ،ަރްއޔިތުންނަށް އޮންނަންޖެހޭ ސަބްސިޑީތަެކއް ކުރާއިރުަގއިޑުމެން އިންކަމް ެޓްކސް ތަޢާރަފުއަޅުގަނ

ބައެއް ތަކުން މި ލިބެމުންދަނީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ހޮޓާރެސްޓޯރެންޓު، އަޅުގނޑު ެއއަށް ތާއީުދކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

އެފަދަ ފަރާތްތައް ، އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ ފަރާތްތަކުން މިކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭތީއޭ މިކަން ނުކުރެވިގެން މި

ނިކުމެދެއްވާށޭ. އެހެްނވީމާ، ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައިޢަތުހިފަިއގެން މި ޤައުމު ތަަރއްޤީ، ކަމުގައި ވަންޏާ އަމާންދީތިބޭ

އި އަުޅގަނޑުެމން މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާއިރު ދެންމެ ައޅުގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ވާހަކަެއްއ ލަ ގޮތެއްގަ ޖުމު

 ،ޖެހުނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ހުރިހާ މައްސަލައެއް މި ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް މަުޑކުީރމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެންމެ

ގުދު ބިންދަިއެގން މި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް  އުޅޭ ވާހަަކއަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން މި

ެއކީަގއި، ވަަރށް އިންސާފުންނޭ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް އަތޮޅުތެޭރގަިއ  ވަރަްށ ޯއގާތެރިކަމާ ،އެކީަގއި ހަމަހަމަކަމާ

ެއގޮތަށް ހަދާިއރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު  އަޅުގަނޑުމެން ،ހަމައަށް މި ބަހާލަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަްއޑުއާތުރާކުނުން 

ވެސް،  ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދޭ މައްސަލައަކީ ިމއީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިއަދު ކޮންމެހެން

ގެ ރައްޔިތުން ދާއިރާ ދަންނަވަން. އއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ވެސް އެނގެންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ކޮންމެހެން

 ،ައޅުގަނޑު ވެސް ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުންަނށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،މީދެްއަގއި މި ތިބީ. އެހެންނަމަވެސްއުއް ވަރަށް ފޮނި

ރަށް ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ކައުންސިުލތަކުަގއި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު ދާިއރާގެ ކައުންސިލުަތކަށް ވަ

، 1.6މުރައިދޫ ކައުންސިލަށް ، 2.4އޮތް. އެގޮތުްނ ބާރަށު ކައުންސިލަށް ބަޖެޓެއް ހަމަ އެކުލަވައިެލވިފައި އެބަފުރިހަމަ 

 ،އޮތް. އެހެންކަމުންއި އެބަވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެިނފަ 2017މިލިއަން ރުފިޔާ  1.9އުތީަމށް  އަްށ، 1.7ތަކަންދޫއަށް 

 ނޑުމެން މި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްަގއި މުޅި ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ގުިޅގެންއަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަ

ކުރުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަށް ލާޒިުމވާ ކަމެްއ ކަމުގަިއ އަުޅގަނޑު ހަމަ މި މި ތަރައްޤީ ހޯދަން މަސައްކަތް 

ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް  ،ތިން. އެހެންނަމަވެސްގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދަންނަވާކަށް ނެ ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މާ 

 ކަމުގައި ާވތީ އެ ވާހަކަަތއް ދަންނަވާލަންންޖެހޭ އިތުރު ވާހަކަތަެކއް ހުރިނިމިގެން ދެން ލިބޭ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ދަްއކަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރު އަުޅަގނޑަށް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަޓކައި ވަރަށް ތްތެރި ަރއީސްއްޒައި  ،ކުރަމުން އިޢުލާނުބޭނުން ވާހަކަ 

 .والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވެްސ ލާނަން. ދެން ޖަލްސާ އަނެއްކާ ބުން ހުސްވަުގތުކޮޅަށް މެދުކަނަޑއިހިސާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

ފުރުޞަތަށް  ބޭފުޅުންގެގައި. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަޑައިގެން ތި  7:30ގެންދަން ފަށާނަން ކުރިއަށް 
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ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނުލަްއވާ ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ވަރަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ފުރުޞަތުނަންގަަވއި

 ލާނަން.މެދުކަނޑައި

 ] އަށް  19:30އިްނ  18:50ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

`. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަށްދިއުމަށް ަފށައިގަންނާނަން. އަުޅގަނޑު ުފރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ރަޝީދަ މުޙައްމަދު ޢާޒުމު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަޑަވެލި

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލި

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ަބޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނުޑ  2017`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

އަްށ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  2017ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި.  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ިމއީ ެވސް ހަމަ ވަރަށް އުއްީމދީ

ފޮނުއްވާފައި އޮތް ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތް އެއީ. ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްެޖއަްށ 

ޓެްއގެ ގޮުތގައި ފާަހގަެވގެން މި ދަނީ. ލިބޭ އާމްދަނީއެްއގެ މަްއޗަށް ިރޢާޔަތްކޮށްފައި ޚަރަދުތަެކއް ެއަކށައަޅާފައި އޮތް ބަޖެ

މި ބަޖެޓުގައި ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ިއސްކަމެއް ދީފައި އޮތް ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުެރވިގެން އެބަދޭ. 

ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގިއ  ހަމައެއާެއކު ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ގޮތްގޮތް ފަހިުކރުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މަަސއްަކތްތަކެއް،

އާމްދަނީ ލިބެން ހުރި ދިމަދިމާތައް ފާހަގަކޮށް، އެ ދިމަދިމާތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯކަސްކޮށްަފއި އޮތް ބަޖެޓެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ވެސް ފާހަގަކުެރިވގެން އެބަދޭ. މީގެތެރޭގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް އާމްދަނީ ލިބިގެން މެނުވީ 

ޑުމެންނަކަށް ނެތް ޚަރަދުކުރެވޭކަށް ބަޖެޓަށް. ައުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ަރއްިޔތުން ވެސް މިއަދު ބޭނުންވާ އަޅުގަނ

ތަރައްޤީގެ ކަންތައްަތއް ހާސިުލކުރަން ޙަޤީޤަތުގަިއ ދައުލަތަްށ ލިބޭ އާމްދަނީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި މި 

ބޭ އެންމެ ބޮޑު އާްމދަނީއެްއގެ ގޮުތގައި ޙަޤީޤަުތަގއި ލިބެނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އޮންނަނީ ވެފަ. މިގޮތުން ދަުއލަތަށް ލި

ޓެކްސްގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އާމްަދނީ. އޭގެތެޭރގައި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީއާއި އަދި ބީ.ޕީ.ޓީގެ ގޮތުަގއި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ މިދެންނެވި ެޓކްސްތަްއ  ވަރަށް މުހިއްމު ރޯލެްއ އަާދުކރަމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ަދންނަވާލަން

ލިބުމުގައި އޭގެ ނުލިބޭނެ ޮގތްގޮތަށް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަުކން، ޚާއްޞަކޮްށ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ިމއަދު 

 ޢަމަލުކުރަމުންދާކަމީ މީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ުޓއަރިސްޓުްނ ނައުމަށް، ނޫނީ ިދވެހިރާއްެޖ ބޮއިކޮުޓކުރުމަށް ޓަަކއި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކެނޑިނޭޅި 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ މީގެތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ހެއްކެއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ދައުަލތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑު 
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ީޖ.އެސް.ީޓގެ ފަރާތުން ދައުލަތަްށ ލިބޭ ޓެކްްސގެ ގޮުތގަިއ ލިބޭ އާމްދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ބައެއް ިހއްސާ މި ކުރަނީ ޓީ.

މި ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްުކރަމުން މި ގެންދަނީ މިދެންނެވި އާމްދަނީ ވެސް ަދއުލަތަށް ލިބުން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި. 

ދަނީ ހުއްޓުވާލުުމގެ ބޭނުަމކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ، ަދއުލަތަށް ލިބޭ މި އާމް

މިއަދު ބޭނުންވާ ތަރައްީޤ ހުްއޓުވާލުމަށް މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވެގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ 

އަދުގެ ސަުރކާރުން ތިަޔ ބޭނުންވަނީ، އެހެންނަމަވެސް ތި މަސައްކަތް ކިތަންމެވަރަކަށް ކުރަން ބޭނުންވިކަުމގައި ވިަޔސް މި

ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ގޮންަޖހާލުމަށްފަހުގައި ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ ކަންތައްތަްއ ކުރުމަިއގެްނ 

ކުރިއަށްދާނެކަން މިއަދު މި ަވނީ ކަށަވަރުެވގެްނގޮއްސަ. ިމައދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަޑުއިިވގެންދިަޔއީ ޖީ.އެމް.އާރަްށ 

މިލިއަްނ ޑޮަލރުގެ ޕޭމަންޓެއް ަދއްަކއި ޚަާލޞްކުރި ައޑު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިއވިގެން މި ިދޔައީ. މީެގ  271އޮތް ދަރާ 

ކުރީަގއި އޮތް ސަުރކާރަކުން ަވރަށް ނަހަމަ ގޮތުގައި ކޮށްަފއި އޮތް ެއގްރިމެންޓަކުން ދިވެހި ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހުނު މި 

އްކާ ޚަލާޞްކޮށްފަ. އެެހންކަމުން، މި ސަރުކާރާ ދޭތެޭރގައި ަރއްޔިތުން ޙަޤީޤަުތގައި ފައިސާގެ އަދަދު މިހާރު މި ަވނީ ދަ

ވެސް ވަރަށް ފޮނު ުއއްމީދުތަކެއް ކުރަމުން މި ދަނީ. މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ވަރަށް ޮފނި އުއްމީދުތަކެއް ކުރަމުން މި 

. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުިރހާ ސަރަހައްދެްއގަިއ، ހުރިހާ ދަނީ. އޭެގ ޙަޤީޤީ ފައިދާ ވެްސ މިއަދު ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެމުން އެބަދޭ

ސަރަހައްދެްއގައި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް މި ދަނީ ކުރިއަށް. ކުރީގައި ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މީެގ 

ގެން އަޅުގަނޑުމެން ވަނަ އަހަުރން ފެށި 2005ވަނަ ައހަރު، ނޫނީ  2008ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރުތަެކއް ކުިރއަށް ޖެހިލާއިރު 

އެ ހިސާބަށް ނަޒަރު ހިންަގއިލާއިރުަގއި އޭރު ިދވެހިން ބުނަމުންދިޔައީ، ރާއްޖެތެރޭގެ ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން 

ބުނަމުންދިޔައީ ޕެނަޑޯލް ގުޅަެއއް ތިމަންނަމެންނަށް ހޯދައިދޭށޭ. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޭުރަގއި ކަންތައްތައް އޮތް ގޮތް. 

ހެންނަމަވެސް، މިހާރު މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތަީކ މިއަދު ިދވެހިން ބޭނުންވެގެން އުޅެނީީކ ހަމައެަކނި ޕެނަޑޯލް ގުަޅެއއް ނޫން. އެ

މިއަދު ދިވެހިން ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ ތަރައްީޤގެ ބޮޑެތި ިބަޔ މަޝްރޫޢުތައް. ެއއަރޕޯޓްގެ މަޝްރޫޢާއި، ބިންހިއްކުމާިއ، 

އުޅެނީ. ިދވެހިންގެ ިޚޔާލަށް  ބިޔަ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުަތއް ދިވެހިން ބޭނުންެވގެން މި  އަދި މަގުަތއް ހެދުމުގެ ބޮޑެތި 

ޭއގެ ސަބަބަީކ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ކޮންމެ . އޭގެ ސަަބބަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަންނަނީ މިދެންނެވި ކަހަލަ ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތައް

ން. ެއއީ އޭގެ ސަބަބަކީ. ހައްދުގަިއ މިއަދު ކުރަމުންިދއުމިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެކި ަސރަވިަޔސް  ގޮތެއް

ހަމަ ތަކުާރރުކޮށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން ހަމަ މިދެންނެވި  ،އެހެންނަމަވެސް

ންދާކަން. އަުޅގަނޑު މަސައްކަތްތަްއ ހުއްުޓވުމަށް ަޓކައި، ހުއްުޓވާލުމަށް ޓަކަިއ ަތފާތު އެތައް މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަމު

 ،ވެސް މިދެންނެވި ގޮތަށްމަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ނުދޭނަމޭ އަުޅގަނޑުމެން. އެަކން ކާމިޔާބުވިޔަކަ، ބޭނުންވަނީދަންނަވާލަން 

 ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ތެރެިއން ބޭނުންވާ ކަންަތއް ުކރުމުގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ

ގެންދާނަމޭ. ހީތެރިކަން އަުޅގަނޑުމެން ދެމުންއެ ކާރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއިގާނޫނުތައް ހެދުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ސަރު

ރޕޯްޓ ޖެޓް ފޮތުގައި ެއއަިމއަދު އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަަގކޮށްފައި އެބައޮްތ ބަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ
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އަުޅގަނުޑ  ،ޮޑލަރުގެ މަގުން ަނގާ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް 25ޮގތަށް. ކޮންމެ ބޮލަކަށް  ެޖއް ނަގާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޗާ

ހުއްޓޭ. އެއީ ދިވެހިންެގ  ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ވެސް މިކަމުގައި ެއބަ މީގައި، ބޭނުންވަނީދަންނަވާލަން 

ގިނަ ފަރާތްތަކެްއގެ ަކންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރި ވާަހކަ  ވަރަށްަރއްޔިތުްނެގ  ދިވެހިއަތުން މި ޓެކްސް މިާހވަރަށް ނެގުމުަގއި 

ޖަކީ ފުރުޞަތުަގއި ހަމަ ެއައރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޗާ މި ،އެހެންނަމަވެސް ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ. 

ްއގެ ގޮުތގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ޖެޕްކުުރމުގައި ހަމަ ނަގަމުންދާ ޗާަތއް ިޑވެލޮގެ ހަމަ ގިނަ ޤައުމުތަުކގައި އެއަރޕޯޓުދުނިޔޭ

ނޑު ދެކެން. ދެން ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ ހޭރާއްޖޭަގއި ވެސް ެއކަން ކުރަންޖެ، ގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާފާހަ

ބޭނެ ތެރޭގައި ލިބަޖެޓުގެ  ވުރެ ގިނަ ފައިސާ މި ބިލިއަން ޑޮލަރަށް 2 އާދެ! މި އާ ކަންތައްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި؛

ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ދައުލަތަށް މިދެންނެވި އާމްދަނީ ލިބިގެން މެނުވީ  ؛އެކަން ، އެހެންވީމާދާޒާކޮށްފައި ވަނީ. ކަމަށް އަން

މިކަންތައްަތއް ކުރުމުަގއި  ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރިއަްށދާނެ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ށް ދޭންޖެހޭ ކަމަވަރަށް ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން ވެސްތެރެއިން ވެސް އަޤަތުގައި މަޖިލީހުގެ ހަޤީ

ކުާރ ޑްރިންކްސް ނޫނީ ފިޒީ ޑްރިންްކސްއިން ނަގަން ަގސްތު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މީގެެތރޭގައި ސިނގިރެޓާއި އެނަރޖީ

އްޙީ ގޮތުން މިފަދަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތަްއ ން. ޞިއްގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކޮށްލަމު ކަމެމުހިއް ޓެކްސް ނެގުމަކީ ެއއީ ެވސް ަވރަށް

މު އިތުަރށް ޓެކްސް ނެގުަމކީ މުހިއް ނޭދެވޭ ޕްރޮޑަކްޓްަތކުން ޙަޤީަޤތުގައި ަދއުލަތަށް ޓެކްސް ނެެގންޖެހޭ. މިއަށްވުރެ ވެސް 

ަކއި ކުރުމަށް ޓަނީ އިތުރުވޭ. ދެން ހަމައެއާެއކު ދައުލަތަށް ާއމްދަކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ެވސް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން އިންކަމް  ެތރޭގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް މީގެހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް މުހިއްމު އެތައް ކަެމއް އެބަހުރި. 

، ޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ ދޭތެޭރގައި. މުްއސަނދިންގެ އަތުން އިންކަމްޓެްކސް ނެގެން ޓެކްސް ނެގުމާ

ނުަގއި ނެގުުމގެ ޕްލޭންތައް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް. ތަ ށް އޮތްގޮވާލަން އިންކަމް ޓެކްސް ކުިރއަ އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ވެސް

ރޮޖެކްޓުަތއް އް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޚަރަުދގެ ޮގތުގައި ނޫނީ ޕްބައެ  ލަ ގޮތެްއަގއި ބަޖެޓުގެ ޮބޑުމި ބަޖެޓަކީ ޖުމު

އްޔާ ެވއްޖެ ކަމުގައިއަޅުގަނޑުމެން ދާއިާރއަްށ ބަލައިލާ އޮތް ބަޖެޓެއް. މިޮގތުންނާފައި މަށް ޓަކައި ިހމަކުރިއަްށގެންދިއު

ތެޭރގައި މަަޑވެީލެގ ޕްލޭންކޮށްފައި އެަބއޮތް. ޭއގެ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ދާއިރާއަށް ވެސް ބޮޑެތި ޚަަރދުތަކެއް ކުރުމަށް މި

ގެންދާ ގޮތަށް އަހަުރ ވެސް ކުރިއަށް  މި ޒްވޭ ޕްރޮޖެކްޓުވެލި، ހޯެޑއްޫދ ކޯމިދިޔަ އަހަރުގެ ވެސް ބަޖެުޓގައި އޮތް މަޑަ

މެވެސް ވަރަކަށް މަަސއްކަްތ ވެސް ކޮންިމާހރު ، ހަމަޖެހިފައި އެބައޮތް. އެއީ މިހާރު ވެސް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ

ށް އެބަދޭ. ރު ކުރިއަމިހާެވސް  އީ.އައި.ޭއގެ ޕްރޮޖެކްޓުހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ށް ކުރިއަްށގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ުކރިއަ

އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގެ ތެރޭަގއި ެއ ޕްރޮޖެކްޓް ވެސް ފެށިގެން ، މަސަްއކަތްތައް ވެސް. އެހެންވީމާ އީ.ައއި.ޭއގެ

ެއ ކީ ވެސް ޙަޤީޤަތެއް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ޕްރޮޖެކްޓަ ކުރަނީ. ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު މި

އޮތީ. ދެން ހޯޑެއްދޫގެ ޕްރޮޖެކްޓުަގިއ  ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދާނެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުަގއި މި ،މިގެންދާނެޕްރޮޖެކްޓަކީ ވެސް ނި

ލާއިުރގައި. ހޯެޑއްދޫެގ ތެރޭގައި މުޅި ދާއިރާއަށް ވިސްނައިދޭ ތަކެއް ވެސް އެބަހުރި މި ބަޖެޓާ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުން 
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އަހަރު ެތރޭގައި ހަމަ ައޅުގަނޑުމެން ދަްއކަމުންދިޔަ ވާހަަކއެއް. މިހާރު  3ތުވެިދޔަ ބަނދަރުގެ މައްސަލަައކީ ޙަޤީަޤތުގައި ވޭ

 ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ބަނދަރެއްރަކީ މިހާރުން މިހާރަށް މަރާމާތުދަނީ ހަމަ އެގޮތަށް. ހޯޑެއްޫދގެ ބަނދަ ވެސް ދައްކަމުން މި

ދަނީ ހަމަ  ކަންބޮުޑވުންތަްއ އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު މި ގެ ށް ފާހަަގކުރަން. ރަްއޔިުތންބޮޑަ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ވެްސ ވަރަށް 

ބޫލުކުރަްނ ގަވެސް  އަޅުގަނޑު އަކުން،ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީސަރުކާރާ އެކަންަތއްތައް ހިްއސާ

މެ ފުރަތަމަ އެކު ކަންތައްތަްއ ކުެރވިެގންދާނީ. އެންހަމަހަމަކަމާ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީެގ ތެރެއިން 

ބޫުލކުރަން. ތްތަކަށް ކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ގަކުރަންޖެހޭނީ ެއންމެ ބޮޑެތި ނީޑްސް ހުންނަ ފަރާރިއޮރަޓަިއޒްޕް

ހަމަ އަުޅގަނޑު އަިދވެސް މި ބަޖެޓުގެ ތެޭރަގއި މި ދެންނެވި ޕްރޮޖެކްޓް؛ ޯހޑެއްދޫ ބަޖެޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ނޫނީ ރައްޔިތުންގެ ފަާރތުން އަޅުގަނޑު އެދެން މި ، މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި މަކީ ވަރަށް މަސައްކަތް ހިމަނައިދިނު

. ނަޑެއްލާައށް ބަލައިލާއިރުގައި ނަެޑއްލާައކީ ވެސް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓު މި ބަޖެޓް ތެރެއަށް ހިމަނައިދެއްވުމަށް

ހެންވީމާ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މި ބަޖެޓު ތެރޭގަިއ އެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ނަށެއް.

ހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑު ވާނީ އެދިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެން އެ ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި 

ނަ ެއއަރޕޯޓްތަެކއް ހިމަނައިދެއްވުމަށް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، މި ބަޖެޓު ތެރޭގައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ކޮމްޕޯނަންޓުގައި ގި

ޑިވެލޮޕްކުރުމަށް ަޓކަިއ އެަބއޮްތ ބަޖެޓުކުރެފިވަ. ެއގޮތުން ހުަވދު އަތޮުޅގަިއ ނޫނީ ގދ.ގަިއ އެއަރޕޯެޓއް ތަަރއްޤީކުރުމަށް 

ވެސް އެަބއޮތް މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ. އަޅުގަނޑުމެްނ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް، 

އި ެއއަރޕޯޓެއް އެޅިގެންިދއުމަކީ. އެއީ ގދ. ައށް ލިބޭ ކުރިއެރުެމއް ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން. ފަރެސްމާތޮޑާގަ

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއާއެްއޮކށް މިހާރު އޮތް އެއަރޕޯޓާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ. މިހާރު 

ެއއަރޕޯޓަކީ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ، މިހާރު އަިމްއލަ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުގެ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓާ ދޭތެރޭަގއި. ކާޑެއްދޫ 

ފަރާތުން ކުއްޔަށް ދީގެްނ، ޫނނީ ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްގެްނ ކުރިއަށްދާ ރަށެއް ނޫނީ ެއއަރޕޯޓެއް. އެހެންނަމަވެސް، 

ތުން ފްލައިޓް ޖެްއސޭނެ ފެންވަރެއް މިއަދު ެއ މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ މި ދެންނެވި ެއއަރޕޯްޓގައި ޙަޤީޤަުތގައި ސަލާމަތީ ގޮ

އެއަރޕޯްޓގައި ނެތް. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރަށް އަޅުގަނުޑ ގޮވާލަން، މި ކަމާ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުން ފުންކޮށް 

މި  ވިސްނާަވޑަިއގެން މި ކަަމކީ، ކާޑެއްދޫ ެއއަރޕޯޓަކީ ހަމަެއަކނި ވަކި ަބއެްއގެ މަންފާތަެކްއ ލިބެންޖެހޭ ތަނެއް ނޫން.

އެއަރޕޯަޓކީ މަަޑވެލި ދާއިާރގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަކާ ގުޅިފަިއވާ އެއަރޕޯެޓއްކަން ެވސް އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. 

އެހެންކަމުން، މި އެއަރޕޯްޓަގއި މިހާރު މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަ ލިބުމުގައި ވެސް ދަތިަތކެއް ކުރިމަިތވަމުން މި ދަނީ. 

ރުން މި އެއަރޕޯޓް ބެލެހެއްެޓިވއިރުަގއި މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަ ލިބުމުގައި އެްއވެސް މަްއސަލަެއއް މީގެ ކުރީަގއި ސަރުކާ

އަންަނވާއިރަްށ  10ކުރިމައްެޗއް ނުވޭ. އެހެންނަަމވެސް، މިހާރު އަުޅގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގަިއ މަހުގެ 

އެބައާޭދ. މީގެ ސަބަބުން މި އެއަރޯޕޓް ދާއިރާަގއި ުއޅޭ ުޒވާނުން ނޫނީ އޭގެ ފަހުން މުސާރަ ލިބޭ ފަހަރުފަހަރު ވެސް 

ގިނައިން މި އުޅެނީ އެއަރޕޯްޓގައި. އެހެންވީާމ، އެ ުޒވާނުްނގެ އަތުން އިތުރު ަފއިސާތަެކއް ޚަރަދުެވގެންދާ ތަން ިމ 
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އިންޓަރެސްޓް ވެްސ  ފެންނަނީ ދިހައަކަށް މުސާރަ ނުލިބުމުނީމަ ދެން މިވާ ގޮތަކީ ނަގާފައި އޮންނަ ލޯނަށް ވެސް

ފައިސާ ވެސް ހޯދަންޖެހިފައި މި އޮންނަނީ އިންޓްރެސްޓާ އެއްކޮށް. އެހެްނވީމާ، އަރަމުންދަނީ. އެހެން މީސްމީހުންގެ އަތުން 

ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިމަތިވަމުން އެބަޭދ މި ދެންނެވި އެއަރޕޯޓްެގ 

އް މިގޮތަށް އޮތީމަ. އެހެންވީމާ، އަދިވެސް ެއްއ ފަހަރު އަޅުގަނޑު ސަރުކާަރށް ގޮވާލަން، މި އެއަރޕޯޓް ކަންތައްތަ

ހިންގަމުންދަނީ އެގްރީމެންޓުކުރެވިފަިއވާ އެގްރީމެންޓާ ެއއްގޮަތށްތޯ، ނޫންނަމަ މި އެއަރޕޯޓް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނެގުމަށް 

ޅި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި. ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މި ބަޖެޓާ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ވެސް ގޮވާލަން. ެއއީ މު

މިީއ  ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ހަމަ ކުރިންެވސް ފާހަގަކުރި ގޮތަށްހަމަ  ގައި ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު 

ދާިއރާގައި ހުރި ގިނަ ކަންތައްަތއް  ،ނަމަވެސްނެތް ރެއިން އަދި ބަޖެޓުަގއި ޖެހިފައި އުއްމީދީ ބަޖެޓެއްކަން. މި ބަޖެޓުގެ ތެ

ހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކޮށްގެން މި ތިބީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދާއިރާަގއި 

ބޫުލކުރަން. ގަ ގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންމި ބަޖެޓު ތެރެއިން ާފސްެވގެންދާނެ ކަމަށް، މިއަންނަ އަހަރު ފާސްވެ  ވެސް

އް. ެއއީ މަަޑވެީލގައި ބަޖެޓުގަިއ އޮތް ވަރަށް މުިހއްމު ކަމެ ،ެއއް ކަެމއް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ އަދި 

ވެސް މަޑަވެީލގެ އެްއގޮތަކަށް  ،އިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބައޮތް. ޒަމާނުއްސުރެނަރުދަމާ ޤާ

ސް ޙަޤީޤަތުަގިއ އެކްސްޕެކްެޓއް ނުކުރޭ ެއއްވެސް ސަުރކާރަކުން ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ރައްޔިތުން ވެ

ފާނެ ކަމަށް ވެސް. އެހެންަނމަވެސް، ިމއަދުެގ ސަރުކާރުްނ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެއކަން ވެސް ންދިއުމުަގއި ބެޖެުޓގަިއ ހިމަނަގެ

ސައްކަތް ވެސް ހަމަ ފެށިގެންދާނެ. އޭގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ޙަޤީޤަތަކަށް އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ ނަރުދަމާގެ ޢަމަލީ މަ

ލަ ގޮތެއްގައި އަުޅގަނޑު އެރުންތަކެއް އަންނާނެ. ދެން ޖުމުރައްޔިތުންނަށް، މަަޑވެލީގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ުކރި

ހޯެޑއްޫދ  ،ކުރާ މަޑަވެލި ގަ މިގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ފާހަ ގެ ދަންނަވާނީ މަޑަވެލި ދާއިާރގައި އެންމެ މުހިއްމު މަޝްރޫޢެއް

ކޯްޒވޭެގ މަސައްކަްތ އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ިމ ސަރުކާރުން ކޮށް ނިންމާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޕޯޓަުރްނ 

 ،ކިތަންމެ ވާހަކަެއއް ދެއްކި ކަމަށް ވިަޔސް މާޔޫސްވާންޖެހޭ އެްއވެސް ސަބަބެއް ނެތް. އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކުން

ނޑަށް ގެްނޮގސް މި ސަރުކާރުން ނިންމާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ައޅުގަނޑުމެން މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްޔާ އަޅުގައިރާދަކުރެްއިވއް

މިއީ ހަމަ އުއްމީުދެގ  ،ލަ ގޮތެްއގަިއ ހަމަ އަުޅގަނުޑ ައދިވެސް އެއްފަހަރު ފާހަަގކޮށްލަނީއެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ޖުމު

 އިން ޒަމާނެއްަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަރުާކރަކުން، މިއިން ޒަމާނެްއަގއި ބަޖެޓެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓަކީ މި

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ވަރުގެ ބަޖެެޓއްގެ ގޮތުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްަލން. އަޅުގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަުރކާރަކުން ހުށަނާޅާ

ތުަގއި ައޅުގަނުޑ ތިން ގެނެވުނު ބަޖެޓެއްގެ ގޮމަ ކަންތައް ބެލެންސްވާ ގޮެތއްގެ އާއި ކުރާ ޚަރަުދތަކާ މި ދެލިބޭ އާމްދަނީ

 ދެްއވި... ފާހަގަކޮށްލާފައި،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަ

 .އަޙްމަދަށްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުތިނަދޫ ދެކުނު ދާއި

ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ ުއއްމީދީ ބަޖެޓެއް. އަސްލާ ެއއްގޮތަްށ  ވަނަ އަހަރަށް 2017ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ހާރު ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަކީ ރާއްޖެއަށް މި 2017ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެެޓްއ. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ 

ކުރިމަތިވެފަިއވާ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ހުރަސްތައް ގިާރކޮށް، ދުޅަހެޔޮ އިޤްތިޞާދެއް ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ 

ބަޖެޓެއް. އަދި ރާއްޖެ ފަދަ ަޤއުމަކަށް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީާއއި ރަށްވެހިކަމަށް މަގުަފހިކުރުމުގެ މުހިއްމު ބަޖެޓެއް. 

އިލާފައި ވަނީ މެދުރާސްތާގައި ދައުލަތުގެ ަޚރަދުކުޑަކޮށް، ލިބޭ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ދެކޮޅުޖައްސަިއ، ބަޖެޓު އެކުލަވަ 

ވަނަ އަހަރަްށ  2017ބިލިއަން ުރފިޔާއަށް  26.8އަމާޒު ޔަޤީންކޮށްދޭނެ ބަޖެޓެްއގެ ގޮުތަގއި. މުޅި ޖުމުލަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ލަާފކޮށް  21.9ނިގެން މި ދަނީ އާމްދަނީގެ ގޮުތގަިއ ލަފާކޮށްފައިާވއިރު، އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެ

މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް. އަދި  303.7އަންދާޒާކުެރވިފަިއވާ ތަން. އަދި މީގެތެރެއިން 

ލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ބިލިައން ރުފިޔާ ލަފާކުރެވިފައިވާ ތަން. މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލައި 22.2ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް 

މި ދަނީ އިސްކަންދީފަިއވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީާއއި، ރަްށވެހިަކމާއި، ދިރިުއޅުމުގެ ފެްނވަުރ 

 ރަނގަޅުކުރުމާިއ، އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި މަތިކޮށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުމާިއ، ދަުއލަތުގެ ޑެފިސިޓު ކުަޑކުރުމަށް.

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއީ އަްސލު ޔަޤީންކޮށްދޭ ބަޖެޓެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނުޑމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެއް 

ކަމަކީ، ދައުލަތަށް ނުލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ދައުލަތުން ރައްޔިުތންނަށް ކަންތައްތަކެއް ނުކޮށްދެވޭނެކަން. މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

ލަަތށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުެރވިފައި މި ވަނީ ެއކިެއކި ކަންަތއްތަކުން ދައުލަތަށް އާމްދަީނ މިިލއަން ރުފިޔާ ދައު 21.9

ބަެއއް އެަބވޭ. ެއއީ ޓެކްްސގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ އާމްދަނީާއއި،  4ލިބޭނެ ކަމަށް ޔަޤީންކޮށްގެން. އާމްދަނީ ބެހިފައިވާ މައިގަނޑު 

ދަނީ އިތުުރކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އާ ކަންތަްއތަކާއި، ލިބޭ އާމްދަނީ އަދި ޓެކްސް ނޫން ގޮުތގައި ލިބޭ އާމްދަނީއާިއ، އާމް

ޓްރަސްޓު ފަންޑުތަކުންނާއި ިހލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ އާމްދަނީން ކަމަށް ބެލިފައި މި ވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ވަނަ އަހަުރ  2013ދަނީގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލައިާލއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އާމް

ވަނަ އަހަރު  2014ބިިލއަން ރުފިޔާ.  15އަހަރު މި ވަނީ  2014ބިިލއަން ރުފިޔާ.  12ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި މި ވަނީ 

ބިލިއަްނ  18ގަިއ މި ވަނީ  2016ބިލިއަން ރުފިޔާ.  17ވަނަ އަހަރު މި ވަނީ  2015ބިލިއަްނ ރުފިޔާ.  15މިވަނީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް. އާދެ!  22ވަނަ އަހަރު ަދއުލަތަށް ލަާފކޮށްފައި މި ވަނީ  2017ނަ އަހަރު، ރުފިޔާ. މިއަން

ޕޯޓު މްދައުލަތަށް ބަލާފައި މި ވަނީ އި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ކަމަީކ، ޓެކްްސގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ އާމްދަނީ

ބިލިއަން ރުިފާޔ  2.4ބިލިއަން ރުފިޔާާއއި، ޖީ.އެސް.ޓީން  4.3.ެއސް.ޓީން ބިލިއަން ރުފިާޔއާިއ، ޓީ.ޖީ 2.5ޑިއުޓީން 
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ބިލިއަން ރުފިޔާ ޓެކްްސެގ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ ކަމަށް ބަލާފައި މި ވަނީ. ޓެކްސް ނޫްނ  14.1ލިބޭނެ ކަމަށް. މުޅި ޖުމުލަ 

ލިބޭނެ ކަމަްށ. އެއީ ސަރުކާރު ިހއްސާާވ ބިލިއަން ރުފިޔާ  4.9ގޮތުަގއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ކަނަޑއަޅާަފއި މި ވަނީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ މީގެތެޭރގަިއ  1.7ބިލިއަން ރުފިޔާާއއި، ިރސޯޓުަތކުގެ ބިމު ކުލިން ލިބޭނެ  1.6ކުންފުނިތަކުގެ ފައިާދއިން 

ތަކެްއ، ހިމެނޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އާ ކަންތައްތަކެްއ، އާ ވިސްނުން

އާ އުއްމީދުތަެކއް ހޯދައިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ތަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލްނ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި މި ވަނީ.  566ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ، އެއަރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޗާޖުން 

 25ިފޔާ ލިބޭއިުރ އަުޅގަނޑު ވެސް އުއްމީދުުކރަނީ ދިވެހިންގެ އަތުން ނެނގޭ އަދަދު ޭއގެތެރެއިން، މިލިއަން ރު 566

ޑޮލަރު  25ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން، ޭއގެތެެރިއން ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި އުިނާވނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ދިވެހިންގެ އަތުން 

ބަިއ ދިެވހިންގެ އަތުން ަނގަިއ، ބޭރުީމހުންނަށް، ބިދޭސީ މީހުންނާއި ނެގުމުގެ ބަދަުލގަިއ ޭއގެތެރެިއން ދެ ބައިުކޅަ ެއއް

ދިވެހިން ތަފާތުކޮށް ގިންތިކުުރމަށް. އަދި މީގެއިތުރަށް މި އެައރޕޯޓު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާަޖކީ ިދގު މުއްދަތަކަށް ެނިގގެންދާނެ 

ުރގަިއ ެއއަރޯޕޓު ޑިވެލޮްޕކުރަން ބޭނުންވާ އެްއޗެއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން. ެއއަރޕޯުޓ ޑިވެލޮްޕކުރާއި

ޓްރަސްޓެޑް ފަންޑުގެ ތެެރއިން މި އަދަދު ވަދެގެންދާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، މިއީ ައޅުގަނޑުމެން 

ލިބޭ އެއްޗަކުން، ކުރަންޖެހޭ އެއް ކަންތައްތަްއަކން އާމްދަނީ ހޯދަން. އަޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ސަރުކާރަށް ނު

ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ އިތުރުނުވާ މިންވަރަކުން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތަެކއް ނުކޮށްދެވޭނެކަން. ޭއގެތެރެއިން 

މިލިއަން ރުފިާޔ  500އަޅުގަނޑުމެން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވިސްނާަފއިވާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޯޒނުން 

ގަކޮށްފަވާއިުރ، މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ލަފާކޮށްފައިާވ؛ މިއީ ހަމަ ލަފާކުރުމެއްގެ ލިބޭނެކަން ފާހަ

ގޮތުން މިއަދަދު ވެސް މި ބަެޖޓުގެ ތެެރއަށް މި އަންނަނީ. އަދި ޭއެގއިތުރުން ބިންވެރިކަްނ ކޮށްދީގެން ލިބޭ އާމްދަނީެގ 

ނީ ވެސް މިއަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފައި މި ވަ 500ގޮތުަގއި 

ފެނިގެން މި ދިޔައީ ބިންހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓު ޖެހުމާއި، މި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ބިޔަ 

 240ލަން ބޭނުންޭވ، ހުޅުމާލެއިން ހިއްކި ޕްރޮޖެކްޓުތައް މަސައްކަތް ކުަރމުންދިޔަ ތަން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް

ހެކްޓަރ  54ހެކްޓަރުގެ ބިން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެތެރެއިން އާމްދަނީ ލިބިދާނެ ވަސީލަތެއް މިއީ. ިތނަދޫގައި ހިްއކި 

 ބިން، އާމްދަނީ ލިބިދާނެ ވަސީލަތެއް މިއީ. ހަމަ ރަނަގޅު ނިންމުންތަކެއް މި ބަޖެޓު ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ޕޯޓު މްރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އިޕޯޓު ޑިއުޓީ ބޮޑުކުމްރުން އިމި ދަނީ. އަދި މީގެއިތު އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި މި ބެލިގެން

އެބަ ދައްކާ. އަުޅގަނޑުމެްނ  ޑިއުޓީ ބޮޑު މި ކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެބަ ޙަޤީޤަތާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ

ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ފިޒީ ޑްރިންކާއި ސިނގިރޭޓުން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަްނ ޕޯޓު ޑިއުޓީ ބޮޑުމްއި

ޞިއްޙަތަށް ބަލައިލިކަުމގަިއ ވިޔަްސ އަުޅގަނޑުމެން ކުރުްނ އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ އެއް ަކންތައް. މިއީ ހަމަ ރަނަގޅު 

ޅުގަނުޑމެންނަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ނިންމުންތަކެއް މި ބަޖެޓު ތެރެއިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަ
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ޝަން ޗާޖެއްގެ ސްދަނީ ކޮންޖެ ދަނީ. ދެން އޭގެއިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފެނިގެން މި

ިމއީ އަސްލު ބަޖެޓެކޭ. ޙަޤީޤީ  ،މިލިއަން ރުފިާޔ މީގެތެރެއިން ދާތަން. މިހެންވެ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ 273ގޮތުަގއި 

ތެޭރަގއި ރާއްޭޖެގ  ގެއަހަރު 2ދިޔަީއ ވޭުތވެދިަޔ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ބަޖެޓެކޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތަފާތު

ތަން. މީގެތެރެއިން ބޮޑެތި ބިަޔ  ކަންޮކޅުތަުކގައި ތަރައްީޤގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ އެކި

ަޗއިނާ މޯލްޑިްވސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖު. އެއީ ގާްތގަނަޑކަށް  ،ތެރެއިން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ގެޝްރޫޢުމަ

ރު ިއންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުެގ ނާޞި ދައްކަނީ. އިބްރާހީމް މިލިއަން ރުފިާޔގެ ބޮޑު ިބޔަ ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ވާަހކަ މި 288

މިލިއަން ރުިފާޔ  210 ،ސަލްމާން މިްސކިތް ދައްަކނީ. ކިންގ ޓެއްެގ ވާހަަކ މިމިލިއަން ރުިފޔާގެ ޕްޮރޖެކް 846

މިލިއަން މި ބަޖެޓުގެ ެތރެއިން ހިމެނިފައިވާކަން މިއީ  50ދައްަކނީ. އަދި މާލޭގެ މަގު ހެދުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ވާހަކަ މި

ދަނީ ތަރައްޤީެގ ެއކި  މެންނަށް ފެނިގެްނ މިއުމު ެއީކގަިއ އަުޅގަނޑުޤަ މުޅި  ކަމެއް. އެުކ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ފަލާއު

ތަން. ޙަޤީަޤތުގަިއ ވެްސ މި ސަރުކާަރކީ  މަޝްރޫޢުތައް އެިކ ކަންޮކޅުަތކުަގއި އެކި ގިންތިއަްށ ބަހާލެވިގެްނ ކުިރއަށްދާ

ރާ ސަުރކާރެްއ. އި މަންފާއަށް މަސައްކަތްކު. ރަްއޔިތުންނަށް ހެވާ ލާބަޔާތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގާ ސަރުކާެރއް

އާރޯ ގިނަކުރާ، ފަހި އަމާން މަންޒިލަށް އޮޑި ހެޔޮކުރާ، ވެށި ދިވެިހ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވެރިކަމެއް މިއީ ޕްރޮޖެކްޓު

ހެޔޮ ފާލަށް މިންވަރުކުާރ، ެވށި ނަޔާ ޖަްއެވއް މިތާ ާޤއިމުކުރާ. މިީއ އަސްެލއް ނޫންތޯ؟ ޙަޤީޤީ ވާހަަކ މި ދަްއކަނީ. 

އް މި ދައްަކނީ. ޤައުމު މި އެދޭ ތަރައްޤީ ރައީސް ޔާމީން މި ގެންދަވަނީ ހަވަނަ ގިޔަރުަގއި މެކުހަްށ ތަފާތު ވާހަކަތަކެ

ޖަހަމުން. އަޅުގަނޑުމެން ތިަނދޫން މި ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ެވސް ރައީސް ޔާމީން ގެންެދވީ މި ދެ އަހަރު ތެރޭަގއި ހަވަނަ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަނޑުމެން ތިނަދޫަގއި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ގިއަުރގައި މެކުހަށް ޖަހާފަ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އާދެ، 

ވޭތުވެިދޔަ ދެ އަހަުރގައި ިދޔައީ ހަވަނަ ިގޔަރުަގއި. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން، ަރއީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާުލވެ ތިނަދޫއަްށ 

 ތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތް ކުރަމުންދާތަން.ޚާއްޞަ އަަހއްމިއްޔަުތކަމެއް ެދއްަވއިގެން މިއަދު އެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢު

އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ިލސްޓު ވަރަށް ިދގު. ތަަރއްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް މިހާރުވެްސ 

މް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ދިގު. ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ަޙޤީޤަތަކީ، މިއަދު މި ވަނީ ތިނަޫދގައި އެ

އަންދާލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ެވސް ނިންމައިލާފަ. އެމް.ޑީ.ޕީން ޤައުމު ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ތެރެައށް ފޮނުވަމުންދާއިރު ރައީސް 

ވަނަ އަހަރު އެމް.ީޑ.ޕީން ވެރިކަން ަހވާލުީވއިރު  2008ޔާމީން މި ދަނީ ޤައުމު ތަރަްއޤީކުރަމުން. ދެން މި ފެންނަނީ 

މޫން ަފއްޓަވާަފއި ހުރި މަސައްކަތެްއ ަކއުންސިުލ އިމާރާތް. މިެވސް މި ވެރިަކމުގައި މި ދަނީ ނިންމަމުން. ރައީސް މައު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެޭވ އެއް ކަމަކީ، ރައީސް ޔާީމނަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅެްއކަން. މިއަދު 

ތްތަކާއި ތަންތަން އުސް އިމާރާތްތަުކެގ ގޮތުަގއި އަރަމުންދާ ތަން. ޤައުމުގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަކުން މި ފެންނަނީ މިސްކި

މިއަދު ބަލަމާހިނގާ ތިނަދޫގައި މި އަޅަމުންދާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު. އެ އޮތް ދަނީ ނިމެމުން. ނިންމަމުން އެ ދަނީ. 

މަޝްރޫޢުތަކެއް، ސްޕޯޓްްސ  އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާހިނގާ ރައީސް ޔާމީން ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި މިއަދު ތަރައްޤީގެ އެަތއް



166 

 

އެރީނާތަކެއް ާޤއިމުކުރަްއވަމުންދާއިރު ތިނަދޫގައި ެވސް މިއަދު މި ވަނީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ތެރެއިން އިންޑޯ ކޮމްޕްލެްކްސ 

. ޤާއިމުކޮށް ނިމުމުގެ ަމގުމަތީަގއި. މިެވސް މިީއ ރައީްސ ޔާީމންގެ ވެރިކަމުަގއި ތިނަޫދގައި ތަރައްޤީކުރަމުންދާ ެއއް ތަން

އަދި ޭއގެއިތުރުން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މި އަހަރު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އުފާވެިރކަމާިއ 

ހިނިތުންވުން ގެނެސްދިން އެްއ ކަމަކީ ތިނަދޫ ެދކުނު ދާިއރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ތިނަދޫގައި އައުްޓޑޯ ޖިމެްއ، 

ޔާމީން މި ވަނީ ފަހިކޮށްދެއްވާފަ. އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ މިއަންނަ އަހަރަކީ ެއކަން  ކަސްރަތުކުެރވޭނެ މަގެއް ަރީއސް

ހާސިލުކުރާނެ އަހަރެއް. ތަޢުީލމަށް ދެއްވާ އަހައްމިްއޔަތުގެ ަދށުން ރައީސް ޔާމީން ތިނަދޫެގ ތަރައްޤީއަށް މި ކޮށްދެްއވި، 

ކްލާސްރޫުމެގ  12ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ  ޚާއްޞަ އަަހއްމިއްޔަުތކަމެއް ދެއްަވއިގެން ކޮށްދެްއވި އެއް ކަމަކީ

 6އިމާރާތް މިއަދު ެއ ވަނީ ނިިމފަ. އަދި ޭއެގއިތުރުން އަުޅގަނޑުގެ ާދއިރާއަްށ ނިސްބަތްވާ ިތނަދޫ އަބޫބަކުރު ްސކޫލުގެ 

ކައި މިހާރު މި ބުރި އިމާރާތް ވެސް އެ ދަނީ ނިމެމުން. ތިނަދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަ 3ކްލާސްރޫމުގެ 

ވަނީ ބަޔަާކ ހަވާލުކުެރވިފަ. ިތނަދޫގެ ބަރާސިލް ސަރަހައްުދެގ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުުމގެ މަސައްކަތް މިހާރު އެ ވަނީ 

ނިމިފަ. ތިނަދޫގައި ކުނި އަންާދ މެޝިން ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މިހާރު  މަސައްކަތް އެ ދަނީ ކުރިއަށް. ގދ. ތިނަދޫ ބިން 

މަންޓުޖެހުމުެގ މަސައްކަތް މިހާރު ބާރު ސްޕީޑުަގއި ހަވަނަ ގިޔަުރގައި އެ ަދނީ މެކުހަށް ޖަހަމުން. މިއީ ހިއްކުމުގެ ރިވެޓް

ޙަޤީޤަތް. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އަސްލު ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން ނުދައްކަން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް. މިއީ އަސްލު ވާހަކަ. 

ނަށް މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާއިރު ައޅުގަނޑުމެން

މި ކަންތައްތައް ނުކުެރވޭނެ ކަމަށް ދެއްކުމަށް ޓަަކއި ަޤއުމުަގއި ހަލަބޮލިކަން އިތުރުޮކށް، ޤައުމު ފަސާދަކުރުމަށް 

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު. މިީއ މިއަދު ޙަޤީޤަތް. އާދެ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ބަަލއިގަންަނނީ ތިނަދޫ ރައްެވއްެސއްގެ ގޮތުގައި. ތިނަދޫއަށް ހެޮޔއެދޭ، ރަްއޔިތުންނަށް ހެވާިއ، ލާބަާޔިއ 

ވާ. ބަިއގަރުނު މަންފާ ހޯދައިދޭނެ ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަްއވާ ަރއީސެްއެގ ގޮތުަގއި. އެކަން ަރއްޔިތުން ޔަޤީންކޮށްދެއް 

ވެގެންދިަޔއިރު ތިނަޫދއަށް ނުުކރެވި ހުރި ހުރިހާ ކަެމއް ޖަހާލި ވިުދވަރެްއގެ ތެެރއިން، ޖަހާލި ވިުދވަރެްއގެ ތެެރއިން އަިލ 

ދަތުރުކުރާ ހަލުވިމިނުގައި ކޮްށ ނިންމައިލާ ތަން މި ފެންނަނީ. މިއީ ނޫންތޯ އަސްލަކީ. މިއީ ނޫންތޯ އަސްލަކީ. ދިވެހި 

ައކަށް ތިަޔވަރު ކުޅަދާނަ ޤާބިލު މީހަކު ނެތޭ ބުނަންޖެހެނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރީމަ. އެ ސަބަބުތައް ތިނަޫދގައި ނައުގެ މާލިމީ

ވަށަިއގެން ފެންނަމުންދަނީ ރައީސް ޔާމީން ެނވިކަުމގަިއ ޮއޑިފަހަރަށް ނާރާނެ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ރަނގަުޅ މަންޒިލަށް 

ކީ ތަރައްީޤގެ މަްނޒިލް. މި ޮއީޑގެ ފަުޅވެރިން ިމއަދު ބުނަމުންދަނީ ކީކޭތޯ؟ މި އަމާންކަމާ ެއކު ދަތުރުކުރާނެ. އެ މަންޒިލަ

އޮިޑއާއި މަާހވުމުން އަދު ބަަޔކު ހިތްދަތިވާވަރުްނ، މި އޮިޑ ދުއްާވ ކެޮޔޅުބޭ މަްއޗަށް ަހސަދަވެރިވުން ވަނީ. ަބޔަުކ 

ޅުބޭއަށް ހަމަ ނުދޭނަމޭ މި ބުނަނީ. ނަގާ ިރޔަލުން އުޅުނަސް ރަށުތެޭރގައި ކެޮޔޅު މި އޮޑިން ބޭލުމަށް، ައޔަކަ ަބދަލެއް ކެޔޮ 

ކުނބަށް ތިރިކޮށް، ލަފާ ހާޑަށް ދަމާ ބެދެން، ޖަހާ ރާޅާއި ަނގާ ބާނިން ސަލާމަތް މި ޮއޑި ކުރާނެއޭ. އެނގޭެނއޭ ކުރަން. 

ހޯދައިގެން ދަތުރު  ލަފާކޮށްފައި ބަލައިލިޔަސް، ަލފާކޮށްފައި ބަލާ ވިސްނައި، ަފރާ ގިރިއާ ރަށާއި ނެރާ ގަހާާއއި މުރިނގު
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ސީދާ އެނގޭެނއޭ ކުރަން. ިމީއ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިައދުގެ ރައީްސގެ ިޙކުމަތްތެރި ިވސްނުންތަކަކީ. ިއްއޒަތްތެރި 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަނަޑއަޅާފަިއވާއިުރ  342ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއިން ގދ. އަޮތޅަށް 

ފާކުރަންެޖހޭ ގދ. އަތޮޅުގައި އިތުރު ެއއަރޕޯޓެއް ޤާއިމުކުެރވި، އިތުުރ ކަންތައްތަކެއް ކުެރވިގެންާދ އަޅުގަނޑު ވެސް އު

ތަން އެއީ އަުޅގަނޑު އުފަލާ އެކު ގަބޫުލކުރާ ކަމެއް. އޭގެެތރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ފަރެސްމާތޮާޑ 

ވެްސ އަޅަންޖެހޭ. އަދި ކޮނޑޭގެ ެއއަރޕޯޓު؛ ދިޔަދޫގެ އެއަރޕޯުޓ  އެއަރޕޯޓު ެވސް އަޅަންޖެހޭ. އަދި މާވަރުލު އެއަރޕޯޓު

ވެސް އަޅަންޖެހޭ. ހަމަ އޭގެތެރެއިން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތަކީ، ގދ. ކާެޑއްދޫ އެއަރޯޕްޓ 

ދަލުެވފައި އޮްތ ެއއަރޕޯޓް މިއަުދ މި ވަނީ ވަރަށް ދަށު ހާލަތަށް ވެއްޓިފަ. އަުޅގަނޑުމެން ީމގެ ކުރިން ރަންގަނަޑކަށް ބަ

ރާ އެަތއް މުަވއްޒަފުންެގ މަސަްއކަތްކު ތާނަގއިހަންގަނޑަކަށް ބަދަލުެވއްޖޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ައުޅގަނޑުމެން އެ

ވާލުކޮށްފައި ެއވާ ފަރާތުން އެކަން ރަނގަޅުކޮށް އެތަްނ ރަށް އަުޅގަނޑު މިއަދު މި ގޮވާލަނީ އެ ހަ. ސަރުކާއާދޭހެއް

 ...ތެެރއިން އެހެން ވިސްނުަމކަށްނުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އޭގެލޮޕްވެޑި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާވަށު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 އަޙްމަދު އަޒުހާން ފަހުމީއަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ރު އަްޙމަދު އަޒުހާން ފަހުމީމާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު  2017`. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، 

އްމީދުތަކާިއ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންެޖހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް އެބަހުރި. ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް އު 

އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ެއއްަޗކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. ހަމައެާއެއކު، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަކީ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ކުެރވޭ ޚަރަދާ 

ވަނަ އަަހރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި  2017ނުބައްދަލު އެްއޗަކަށް ވެސް ެވގެންނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ެއގޮތުން 

ކީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ބަޖެޓެްއަކން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މި އޮތް ބަޖެޓަ

އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ރަށްރަށުގައި ހިނގާ ޕްރޮޖެކްޓުަތަކށް ބުރޫނާރާ ގޮތަށް މި ބަޖެޓު 

ޓު ތެރެއިން އަަލށް ފެށޭ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެސް ފެންނަން އެބަހުރި. އަޅުގަނޑު ބައްޓަންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަަގުކރަން. މި ބަޖެ

ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަކީ ވަރަްށ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ. މިފަދަ ބަޖެޓެއް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވި ކަމަށް 

ޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ޓަކައި އަުދގެ ސަރުކާރަށާއި ައދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް އި

ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ުއއްމީދީ ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓް އުއްމީދީ ބަޖެޓަކަށް މި ވަނީ މި ބަޖެޓުެގ  26.7ރައީސް. މި ބަޖެޓަކީ 

ބުރީެގ  25އަދި ، ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަޒމާނީ އެއަރޕޯޓުތަާކއި، މިސްިކތްތަކާއި، ނަރުދަމާތަކާއި، ބަނދަރުތަކާއި
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އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ އިމާރާާތއި، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސާލަން ގޮސް ތިބޭނެ ޕާކުތަކާއި، ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ ދޭތެރޭގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަްށ  2017އެޅޭ ބްރިޖު ފަދަ ކަންކަން މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފެންނަން ހުރުމުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ންގައިާލއިރު މި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަން މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ބަޖެޓެްއކަްނ ނަޒަރުހި

 2016އަކީ ރިކަރަންޓު ހަރަދު. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ މި ހިނގާ އަހަރާ،  51ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން، މުޅި ބަޖެޓުގެ %

ައކީ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ  60ން ރުފިޔާ ކުޑަ ައދަދެއް. އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ %ބިލިޔަ 2.2ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވުރެ 

ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ  26.7ޕްރޮޖެކްޓުކަން ވެސް ފާހަގަކޮްށލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓެއް. ބަނދަރުތަކާއި، ކަންތައްތައް ފުއްަދއިދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ހު

ނަރުދަމާތަކާއި، ހޮސްޕިޓަލްތަާކއި، ްސކޫލުތައް އަަޅއިދެްއވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެެޓއް. މަގުަތކާއި ާޕކުތައް ހަަދއިދެްއވުމަށް 

އްވާަފއިާވ ބަޖެޓެއް. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިާވ ަބޖެޓެއް. ރަްއޔިތުންެގ ބޯހިޔާަވހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހަޅު

ހައުސިންގ ލޯނުތަާކއި ސްޫޓަޑންޓް ލޯނުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާަފއިވާ ބަޖެެޓއް. އަދި ދިވެހި 

ދަރިންނަށް ހިލޭ ތަޢުލީމާއި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާފަިއވާ ބަެޖޓެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ވެސް، ބަޖެުޓގެ ބޭުނމަކީ އެްއވެސް ރަްއޔިތެއް ާބކީނުކޮށް ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅުން ބާަޖވެރިކުރުމާިއ، ތަރައްީޤކުރުން އެހެންނަމަ

ކަމުގަިއވީ ހިނދު، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާއަށް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތުން ކަންބޮުޑވުންތަެކްއ 

ާދއިރާގެ ޮބޑު ޕްރޮެޖކްޓެްއގެ ގޮތުަގއި ހިމަނައިިދނުމަށް، ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގައި  އަޅުގަނޑުެގ އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުގެ

ހިމަނައިދިނުމަށް އެދުނު އެއްެވސް ޕްރޮޖެކްޓެއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިނެތްކަން ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަގަކުރަން. 

ހަންދޫ އަދި ހިތަދޫގެ ުފޓްސަލް ދަނޑުތައް. އެކަމަްށ އަލަށް ފަށަން ބަޖެޓުކުރެވިފަިއ މި އޮތީ މާވަށު ނަރުދަމާާއއި، ކުނަ

ވަނަ އަހަރުން  2014ޓަކައި ސަުރކާރަށް އަުޅގަނުޑ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މާވަށު ނަރުދަމާއަކީ 

ފަިއ އެަބއޮތް. މިލިޔަން ރުފިޔާ ނަރުދަމާައށް ބަޖެޓުކުރެވި 13ފެށިގެން ބަޖެޓުކުރެވެމުން އަްނނަ މަޝްރޫޢެއް. މި އަހަރު 

މިހާރު މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސަރޭވ ވެސް ވަނީ ނިމިފަ. އަޅުގަނޑުގެ ުއއްމީދަކީ، އަދި އަުޅގަނޑުގެ އާދޭހަކީ މި މަޝްރޫޢު 

ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓް އަންނައިރު މި  2018މި އަހަރު ތެރޭ ނޫނީ މި އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ފައްޓަަވއިދެްއވަިއ، 

ރޫޢެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމަނައިނުދެްއވުން. އަދި ލ. ހިތަދޫއަށް ައޅުަގނޑު ބަލައިލާއިރު ހިމެނިފަިއ މަޝްރޫޢަކީ އަލަށް ފަށާ މަޝް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2014މިހިރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކީ ހިތަދޫ ބަނދަރާއި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް. ހިތަދޫ ބަނދަރަކީ 

ސްކޫުލގައި ކްލާސްރޫުމގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި ވާީތ ބަޖެޓްކުރެވެމުން އަންނަ މަޝްރޫޢެއް. އަދި މި ވަގުތު ހިތަދޫގެ 

ކްލާސްރޫމް ބަޖެޓުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާވަށު ބަނދަރުެގ  4އަޅުގަނޑު ހިތަދޫ ސްކޫލަށް 

ބޭރުތޮށި ލުމަކީ މި ، މަޝްރޫޢު މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށީގެ ބައެއް ވެއްޓިަފއި ވާތީ

ވަގުތަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މި ބަޖެޓް ތެރެއިން އެ ފެންނަން ނެތުމުން އެކަމާ ވެްސ 

 75އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހިނގާ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %
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އި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރެގ ރަށަށް ސާފު ބޯފެނާ

ވެސް ދެ ރަށަކަށް ސާފުބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަަވއިދެްއވުމަކީ ައޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އަުޅގަނުޑގެ 

ބޯފެން ނުވަތަ ނަރުދަމާ އެޅިފައިނުވާކަން ފާހަގަޮކށްލަން. އަދި ކުނަހަންދޫއާއި ދާއިރާގެ ެއއްެވސް ރަށެއްަގއި މި ވަގުތު ސާފު 

ހިތަދޫ، މި ދެރަށުގެ ރައްޔިތުން މި ވަގުތު ދެކެމުންދާ ހުވަފެނަކީ އެ ދެރަށް ގުުޅވައިދޭނެ ޯކްޒވޭެއއް ހެދުން. އެހެންކަމުން، 

ށްދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު އެ ދެރަށުގެ ަރއްިޔތުންގެ ނަމުގައި މި ކޯްޒވޭ ަބޖެޓުކޮ

އަބަދުވެސް ފާޑުިކޔާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެވެސް ބަހަނާއެްއ ދައްކައި ވާހަކަތަެކއް ދައްާކނެ. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑު 

ގެން. ސަުރކާރުން ހުށަހަޅާ ދެކޭގޮުތގައި މި ބޭފުޅުން އެގޮަތށް އެ ވާހަކަދަްއކަނީ ބަޖެޓް ފުރިހަމަކަމުން ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދޭންވެ

ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް ތަރަްއޤީއާއި ކުިރއެރުން ލިބޭނެ ބަޖެޓަކަށް ވާތީ އެ ހަޖަމުކުރަން ދަތިވުމުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަށް ތާއީދުުކރަން. އަދި ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން.

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ  2017ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުަރމުން މި ގެންދަނީ 

ބަޖެޓަށް. ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ިމހާހިސާބަށް އައިއިުރަގއި އެިދަވޑަިއގެންނެވި ގިނަ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު 

ނާކުރަިނވި ޚިޔާލުފުޅުތަެކއް ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ފާޅުކުރައްވާފަ. އަުޅގަނުޑ ވަނީ ދެވިފަ. ވަރަށް ބި

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަދިވެްސ އިތުރު މެންބަރުންތައް ތިބުމާ އެުކގައި މި ރޭ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ 

ޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާސްކުރައްވާފަިއވާ ގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެންދެކަށް މި މަ

ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ. ައޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން 

 ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހި   2017އާދެ، `. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ޝުކުރިްއޔާ. 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަުޅގަނޑުެމންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީތީވެ އިްއޒަތްތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް 

ނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން، ސިޔާސީ ބަޖެޓަކަށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ ރައްޔިތުްނގެ ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެ

މަޖިލީހުގައި ހަމަ ސިޔާސީ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތަށް ގެންދާނެގެންދިއުމެއް. އަުޅގަނޑު ުފރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން 

މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވާަފއިވާ ބަެއއް ޚިޔާލުފުޅުތަަކކީ ބޭނުން، މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބައެއް 

ބަޖެޓުގެ ެއްއވެސް މިންގަނޑަުކން މިންކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަެކްއ ނޫން. މި ބަޖެޓު ެއކުލަަވއިާލފައި އޮްތ ެއކުލަަވއިލުމުަގއި 

ސާފުކޮްށ  އެންމެ ،ެއންމެ ސާދާތް އޮމިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ެއއްވެސް ޒަމާނެްއގައި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހަކަށް ފޮނުއްވާފައި 
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ރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ އެއް ބަޖެޓަކީ މިއީ. ށް ދިވެހިންގެ މާދަމާގެ ތަޞައްވުއަދި ދިވެހިންނަފެންނަން އޮތް، 

ފުރަތަމަ ވެސް ހިއްަޕވާފައި ބަޖެޓުގެ ވާަހކަ ފައްޓަމުްނ ވެސް ބަޖެޓު އަމާުޒކަމުަގިއ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނން

ިއތުރުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ރަށްވެހިކަމަްށ އިޝާރާތްކޮށްފަ. އަދި އޭގެ  އޮތް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއިއެބަ

ަދއުލަތުެގ  ،ފުރުޞަތުތަްއ އިތުރުކުރުމާއިފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުާމއި، ިދވެހިން އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި މަތިކޮށް ވަޒީާފގެ 

ދައުލަތުގެ ޑެފިސިުޓގެ ވާހަަކ  ޖެހޭ.ކުޑަކޮށް މަޑުޖައްސާލަން އެބަ ކުތާ ހަމައަށް ގޮސްވަަނ ނު 4ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުން. 

އަންނަނީ. މި ވާހަކަ މި ތަރުތީބުން މި ބަސް މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކޮންެމ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ގޮުތަގއި  ގެދައުލަތެއް  އުލަތްލެންޝީޓު، ދިވެހި ދަ ގޭބީސީެއްއގައި އެނިގވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ބަހެއް. ދިވެހި ދަުއލަތުގެ ބެ

ގޮތުގެ ވާހަކަ އެީއ  އޮވެ ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދޭނެ

ގެެއއްެގ، ކުޑަުކޑަ  ވާނަމަޑަމިނުން މިންކުރާކަމުަގިއ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ދަްއކަވަންެޖހޭ ވާހަކަެއއް. އެ ަފއިސާ އެްނމެ ކު

ބައި އެއީ  ދެ ގެ ގެބީސީައކަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދާއެ ެގއެްއގެ ގޭބީީސއަށް ލިބޭ އެއްަޗކާއި އެ ެގެއއް ،ގެ މިސާލުންެއއް ގޭބީސީ

 ،ރުފިޔާ ލިބޭކަމުގައި ވާނަމަ  1000. އެ ގެައކަށް ޑަިއގަންނަވާނެ ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތެއްގޭގެ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް އެނގިވަ 

ރުފިޔާ ެއ ހޯއްަދވަނީ ދަރަންޏަށް. ނުވަތަ ކޮންމެެވސް  1000ކަމުގައި ވާނަމަ އްޖެރުފިޔާ ޚަރަުދކުރަން ޖެހި 2000

ލަތު ވަޒަންކޮށްލެއްވީމަ އެުކގައި. ެއ ހާ ދިމާލަކުން ލިބިގެން. ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ފަރާތެއްގެ އެހީތެރިކަމާ

ނަށް ބަޖެޓުތަކަށް މިއައި ޑެފިިސޓް ކުޑަކުރުުމގެ ވާހަކަެދކެވިަފއި އުުމގެ މިހާތަަޑއިގަންަނވާނެ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައެނިގވަ

ރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ެވގެންކަން. ައޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ފައްޓަމުްނ ދަންނަވާލަނީ އިއްޒަތްތެއޮތީ ކިހިނެއް މި

ނުވަތަ ތިލަފަްތ  ،މި ކިޔާއުމުގެ ސަރޕްލަސްއޭ ޤައުމުަގއި ޑެފިސިޓް ެއއްހަމަކުރެވިފައި އޮތް އަުޅގަނޑުެމން ޤަ

ޖެހޭ. ރެްއ ކުިރންނޭ ދަންނަވާލަން އެބަހަމަކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެްއ ާރއްޖެ ދެކެފަިއ ވަނީ ީމގެ ގާތްަގނޑަކަށް އެތައް އަހަ

އާ. މަ. އޭގެ ފަހުން އަުޅގަނޑުެމން ޤައުމު ލައިގަތީ ސުނާމީކަމުގައި ާވނަރު އަުޅގަނުޑގެ ހަނދާން ބަލިނޫންވަނަ އަހަ 2003

އަިދ  ،ަލފާފުރުމުގެ ދަތިތަކާއި ހުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ބަނދަރާއިލުޖެވަަރށް ގިނަ ރަށްތަކަށް ހާ ސުނާމީގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ބަޖެޓު ވަރަށް ޮބޑަށް  ުލގައިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ަދއުަލތުގެޔިތުންނަށް ގޯިތގެދޮރު ެގއްލުމާ، ވަރަށް ޮބޑަށް ހާރައް

ދާއިރު އަހަރެްއގެ ފަހުން، އަިދ މި ވާހަކަދައްކަމުން މެން މިތިބީ އޭގެ އެަތއް ޖެހުނު. މިއަދު އަުޅަގނޑުފުޅާވާން

ނޫނުައސާސީަގއި ދިވެހިން އެްއވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަތް ފެހި ޤާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޭއގެ ފަހުން

ޑޮމޮކްރެޓިކް އާ  ވޭ. އަދި އެާއއެުކއެކީޒަމާނެއްަގއި ދެކެަފއިނުވާ ފަަދ އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިަވންކަން އެކުެލވިގެން 

މުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމަށް ވުޖޫދުކުރަންޖެހުނު ނޫނުއަސާސީގެ ނިޒާޤާލެވުނު މި ފެހި ވެއްަޓކަށް ހުޅުަވއި

ދަނީގެ އެތަެކއް މިނިވަން މުައއްސަސާތަްއ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ރާއްޖެ ފުޅާކޮށްލީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލިބެމުންދާ އާމްއެތަކެއް 

ޚަރަދުެގ ގޮުތގަިއ އެ މީހުންގެ މުސާރައިެގ ގޮުތގަިއ ދޭންޖެހުން. ސަބަބަކީ މި  އަދަދެއް ިރކަަރންޓުގެ ތެރެއިން ބޮޑު

 10ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުުމގެ މައިގަނޑު އަާމޒު ނިމިގެންދަނީ ވޭތުވެދިޔަ 
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 300ދިއުން. %ސަބަބަކީ މިދެންނެވި ރިކަރެްނޓް ފުޅާެވގެން އަރަން މި ޖެހުނުއަށް  300%އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޑެފިސިޓް 

ިދުއން. ބަޖެޓެއްގެ ނިސްބަތުން މިވަރު ވާހަަކއެއް ދައުލަަތކަށް ިވސްނިވަަޑއިގެން ސަރުކާަރކުން އަށް ރިކަރެންޓް ފުޅާވެގެން

. ބަޖެޓުަގއި މިހިރަ ހަމަތަކުގެ މަްއޗަްށ އް މީަގއި ކުަރްއވާފަދިރާސާތަކެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާނީ ވަރަށް ބޮޑެތި 

ވާއިުރގަިއ ބިލިޔަަނށް ސެޓުކުރަްއވާފައި  21.9ުޑމެން އެބަ ފެނޭ ދައުލަތުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީ އަުޅގަނ ،ބަލާކަމުގައި ވާނަމަ

ހިލޭ ، ކަމަށާއި ލިބޭނެ 9ކުން %ކަމަށާއި، އާމްދަނި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތަ ލިބޭނެ 22ޓެކްސް ނޫން ގޮތުގައި %

ްއގެ ނިޒާަމކަށް ދިވެހިާރއްޖެ . ެރގްރެިސވް ެޓކްސ64ެގޮތުަގިއ %އަދި ެޓކްްސގެ ، 5% އެހީއާިއ އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން 

ުމ ރާއްޭޖގަިއ އޮތް އެންމެ މުހިއް، ވާނަމަކަމުގަިއ ކޮުޅން ބަދަލުގެންނަން ޖެހިއްޖެއިުރއިރު ،އިރުއިރުޮކޅުން

އް. އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރާނެ ޙަޤީޤަތެ ކަމީސިނާޢަތަށް އަސަރުތައްުކރާނެިއވާ ފަތުރުވެރިަކމުގެ ސިނާޢާތްކަމުގަ

ގޮތްތަެކއް ރޭވޭތޯ. ެއވެްސ  އެހެން ގޮތްގޮތުން ޓެކްެސއް ހޯދޭނެފަތުރުވެރިކަމުން ޓެކްސްކުރުްނ ހުއްޓާލުމަށްފަހުގައި 

ޒަތްތެރި ަބއެްއ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަުމން ވަރަށް ތަފާތު ިޚޔާލުތައް . ީމގެތެރޭަގއި އިއް 9ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ %

، އިތުރުން އެއަރޕޯުޓގެ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޗާޖުގެ ވާހަކަާއއިސްޝަން، އަދި ޭއގެކޮންޖެމާލޭގެ ޖީންެނވި. އޭގެތެޭރގައި މިއަށް ގެ

ޓަކަިއ  ަގއި ވާނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ިޞއްޙަތަށްރަސްމީ ސިފައެއްގައި ބަަލއިފިކަމު އުމުގައި މިހާރުއަޅުގަނޑުމެން ޤަ

ލަންޖެހޭ މިންވަރަްށ ސަރުކާރުން ޕޮލިސީެއއް އެކުަލވައި ޓަަކއި  ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ މިންގަނޑަށް

ނުން ވަރަށް ބޭނުންކުރަމުން މި ދަނީ. ނޫކަށިފުރައިގެ ޒުވާ ވެހިރާއްޖޭަގއި ފިޒީ ޑްރިންްކސްއާއި އަދި އެނާޖީ ޑްރިންކު ދި

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  ފަސޭހައިން މި ދަޅުތައް މި ބޯލަނީ މީގެ ގެއްލުން ރަނަގޅު ފެންވަރަކަށް ނުވިސްނި ތިބެ. ކަމާ

ހުއްޓުވުމަށް ކުާރ  ކުރުންހޭ. ހަމަ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވަްނ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެ

އި ުކރައްވަންޖެހޭ ކަެމއް. ެޓކްސް ޮބޑުކުރުމަކުން ހުްސއެކަނި ހުްއުޓމަކަށް ނާންނާނެ. އަުޅގަނޑު އެއްހަމަެއްއގަ މަސައްކަތާ

މި  ކަމުގައި ވާނަމަ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް. ނަމަވެްސ، ގަންނަން ދަތިވެއްޖެވެސް ގަބޫލުކުރަން

ސް ން ސީރިއަގޮތު ޑްރިންކްސްއިން ެޓކްސް ެނުގމާ ބެހޭ ވުރެ ބޮޑަށް މިދެންނެވި ަކށްކަމަކީ. ހުސްެއކަނި ޓެކްސަ 

ޖެހޭ. ރަނގަުޅ ެއއް ނުކުާތކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ާފހަގަކުރަން. އަދި ެއއަރޕޯުޓ ިއ ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނަން އެބަސިފައެްއގަ

އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވަްނ  ޤައުމެއްގައި ނޫނީ؛ޓް ޗާޖުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ވެްސ، ވަރަށް މަދު ޑިވެލޮޕްމަން

އުމުތަުކގައި ެވސް ފަރިތަ ބޭފުޅެއް. އެފަދަ ބައެއް ޤަދަތި. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ިއްއޒަތްތެރި މަނިކުފާނަކީ ދުބާއީ ވަރަށް 

 ންޓް ޗާޖު ނަގަމުންދާނެ. ރާއްޖެއަކީ ެއއާ ޑިވެލޮޕްމަދާއިރުަގއި އެައރޕޯޓު އޭރިޔާަތއް ތަރައްޤީކުެރވެމުން އެއަރޕޯުޓގެ ވަކި

މީ ަވއިެގ . އަުޅގަނުޑމެންގެ ބައިނަލްއަްޤވާކިޭޔވަރުގެ ަޤއުމެއް ފަިއސާގޮތުން ބަލަންޏާއެއް ހަމަެއއްަގއި ސުމަކުން ުސމެކޭ 

ާއއި ޖީ.ެއމް.އާރުން ހަވާލުވުމަށްފަހުގަިއ ބަދަރު، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓ، އެމް.އެސް.ސީ.އެލް

ގެންދަނީ އެއަރޕޯުޓ ތަރައްޤީކުރުުމެގ މަސައްކަތް ިމ ސަރުކާރުްނ  ން އަުޅގަނޑުމެން މިފުރަތަމަ އަހަރުއްސުރެ ފެށިގެ 

ކުރި އަދަދު. ސަބަބަކަްށ .އެމް.އާރަްށ ދައްކަންޖެހޭ އާބިޓްރޭޝަނުން ޙުކުމްކުރަމުން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ދެއްީކ ޖީ
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ފައިްނގެ ގޮުތގަިއ. ޑޮލަރު ދައްކަްނޖެހޭ އޭގެ  30000އިން ވީ މި އަދަދު ނުދައްކާ ދެން ިހނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ިދވެހިރާްއޖެ

ދަރަންޏެއްގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ބޮލުަގއި އެޅުމަށް ދިވެހި ދައުަލތުގެ ރައްޔިތުން މިކަމުން ، އެހެންވީމާ

ސަުރކާަރށް.  ދަންނަވަން ޝުކުރު ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީން މި ކޮށްދެްއވި ބުރަ ަމސައްކަތަށްަޓކައި އަުޅގަނޑު

ދަންނަވަން. ާއއި އަދި އެމް.ެއސް.ސީ.އެލްގެ ިހންގުންތެރިންނަށް އައްސަރިަބހާއި ސާބަސް މް.ެއސް.ސީ.އެލްއަދި އެ

ލަ ޚަރަދު ކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއި ނީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ޖުމުމިދެންެނވި ޖުމްލަ އާމްދަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ލަ ހި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ޖުމުކީ ދިވެބިލިޔަނަ 21.9ަވއިލާނަން. ން. ައޅުގަނޑު ދަންނަބިލިޔަ 22.2މި ވަނީ 

. މި އަދަދުން އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިފިކަމުަގއި ާވނަމަ، ބަޖެޓު ފައިނޭންސްގެ 22.2އަދަދު. އަދި ޚަަރދަކީ  އަންދާޒާކުރާ

ކޭ މިންވަރަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޑެފިސިޓް ކުޑަކުެރވިފައި އޮތް ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވޭުތެވދިޔަ ޒަމާނެއްަގއި ވެސް ނުދެ

ވަަނ  2014މިލިއަން ދިވެހި ރުިފޔާ. އަުޅގަނޑު ފިގަރޒްތައް ަދންނަވައިލާނަން.  3.4ބަޖެޓަކީ މިއީ ކަމުގައި ދަންނަަވން. 

 3ހާސް  4އެއީ  .ބިލިއަން 4.3، 2016ބިލިއަން.  4.1، 2015ބިލިއަން ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް.  3.1އަހަރު 

މިލިއަން. އަޅުގަނޑުމެން އަމާުޒހިފާފައި މިހިރީ ބެލެންޝީޓް  304މިލިއަން. އަޅުގަނުޑމެން ތިރިއަށް މި އައީ  4ސަތޭކަ 

ގައި ގެންދިއުމަްށ  2018ރީތިވެފައި އޮތް، ިދވެހިރާއްޖޭެގ އަރަންޏާއި ދަރަނި ެއްއވަރުެވ، އަރަިނވެފައި އޮތް ބަޖެޓަކަްށ 

ވަނަ ައހަރުވެ ަވޑަިއގެންނެވި ވަޢުދު އަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަށް މި ެގންދަނީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  2013ރައީސް ޔާމީން 

ގޮތުަގއި މި މޭރުމުން އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައް ގެންގޮްއސި ކަމަށް ވާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ މިއަދެއް ނޫން، 

މެންބަރުން، އަދި ޚާއްޞަކޮށް އިިދކޮުޅ  85ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާދަމާ އުޖާލާވެގެންދާނެ. ފަހަރުގައި މަޖިލީހުގައި 

މެންބަރުންތައް ވަރަށް ބޮޑެތި ޝަކުވާ ކުރަްއވާނެ. ޕްރޮޖެކްްޓ ނެތް ވާހަކަާއއި ޕްރޮޖެކްޓް ނުހިނގާ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު ިމ 

 3މުން. އަޅުގަނޑުމެން ވޭުތވެދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓް އެބަދޭ ހިނގަ 560ވަގުތު ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއކިއެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި 

އަހަރަށް އަަޅއިފި ކަމަށް ާވނަމަ، މުޅި ދައުލަތުގެ ތެޭރގައި ަރއްޔިތުްނގެ ސީދާ ުގޅުންހުރި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ 

ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި  2014ަބއި  1ަބއިުކޅަ  4އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރގްރާމަްށ މުޅި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބަޖެުޓެގ 

އަްށ އަމާޒުކުރި ބަޖެޓުަގއި ތިން  2016ާއއި  2015އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި. އަދި ޖެހިގެން  2015ބަޖެޓުގައި. 

ބައިކުޅަ އެއްަބއި މުޅި ބަޖެޓުެގ އަުޅގަނޑުމެން އެލޮކޭުޓކޮށްފައި އޮތީ ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ ިއންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާްމ، 

މި ވަނީ ާހސިލުކުރެވިފަ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެކުލްކުރުމަށް ހުރި ކެޕޭސިޓީ،  ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕއަށް. އެ މަަސްއކަތުގެ ބޮޑު ަބެއއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަަސއްކަތްތެިރންނާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި އިންޑަސްޓްީރގައި ހިމެނޭ ަފރާތްތަކުގެ މަަސއްކަތާ އެކު 

ސް ހިާސބެއްަގއި، ާރއްޖޭގެ އެްއވެސް ހާސިލުވެވުނު މިންވަަރކީ ވޭުތވެދިޔަ ތިރީސް، ސާޅީހަކަށް ައހަރު ރާއްޖޭގެ ެއއްވެ 

ތާކު ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގޭ މިންވަރަށް ހިންގިފަިއ މި ވަނީ. ާރއްޖޭަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގިއ 

މިދިޔަ  ވަނީ ވަަރކަށް ރަށް މިދިޔަ ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައި. އެކަމު ައޅުގަނޑުމެން މި 10ނިމިފައި އޮތީ ފުރަމާލެއާ އެކުގައި 

އަހަރު  5. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެިރކަމުގެ ހިމަނާފަ 40 ަގއި ސްޓޮކު . އިތުރަށްނިންމާފަ 10 އަހަރު ތެޭރގައި އެކަނި 3
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ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނިންމުމުގެ  75ނިމޭއިރުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ، ސާފު ބޯފެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ %

 ލަ ގޮތެއްގައި ބަޖެުޓގެ ސްކޯޕާއި ބަޖެޓުގެ ވިސްނުމާ ޖުމު. މިއީ ނޫންތޯ މެކުހަށް ޖަހާފަ ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދު މި

ލޫމާތަކީ. ރައްޔިތުން ބޮލަކަްށ އަުޅގަނޑުމެން ަނގަންވީ މަޢުމެދުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެްއގެ ހަިއސިްއޔަތުން 

މާލުމަށް ަގއި ރައީސް ަމއުމޫންގެ ވެރިކަން ނިން 2008ނޫްނ.  ވާހަަކއެއް ރި މިންވަރުގެ ވާހަަކއަކީ ިދވެހިންނަށް އާދެ

 ލައެއް އެއީ. ެއ ލަވައެއް ދެނެއް ނުިވއްކޭނެ.ޔަކު ބޭނުން ކުރި ޖުމުލަތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމުކުރި ބަގެންނަވަން މަސައްކަތް 

ާޖއާއި އަންނަން އޮތް ފަރާތްތަާކ ރާއްޖެއަކު ނެތް. ޙަޤީޤަތް އެނިގއްޖެ. މިއަދު ވިހޭ ކުއް އެ ބެރަކަށް ނަށާނެ ބަޔަކު ދެން

މި ދެއްކި ވާހަކަ ެދއްިކ  ެއމް.ޑީ.ޕީން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެރި އަދަދުގެ ވާަހކަ ދެއްކީ ،އެްއޗެހި ދެރި ވާހަކަާއއި 

ބަބުްނ މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަިއއްސަ ނުޙައްޤު ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮބޑު މުދާގަނެޑއް ބަޔަކަށް ދިނުމުގެ ސަ

ނިކުތް ނަތީޖާގެ ވާހަކަ ދެންމެ މި ދެއްކީ. ތިެނއް، ހަތަރު ބިލިއަން ދިވެހި ރުިފޔާ އެންމެ ދުަވހެއްަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ 

 މިލިއަން ޮޑލަރު. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބޭބޭފުޅުން އެ ނަނާ ހުވަފެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނުދެއްެކވިްއޔާ  271އެ ެގއްލުނީ. 

ންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިެތއް، މިއަދު ވިހޭ ކުއްާޖ ޔިތަކު ނުހުކުަރއްވާނެ އެްއވެސް ަރއްއެ ވާހަކަ ގަބޫލުރަނގަޅީ. 

ބޭފުޅުން އެ ދައްކަވަނީ ަކނޑައެިޅގެން ސިޔާސީ ބޭނުމެްއގައި. އަދި އެނިގވަަޑިއގެްނ  ދަރަނިވެރިވާނެ މިންވަރު ވާހަަކ އެ

ހެއްދެވުމުގެ ބޭނުުމގައި. ވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅުކަނޑައެިޅެގން ދި ބަަވއިއެނގިަވަޑއިގެން ިތއްވެސް ނޫން. ނުވަތަ 

އާދެ! ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ވާހަކަަދއްަކަވމުން ދާއިރާގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކަންދިމާކުރި 

ހިސާބަށް ގޮއްަސ. ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގައި މިހާރު  ޖެޓުގެ މިޖެހޭ ބައެބަ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ވާހަކަ ދަްއކާލަން ހަމަގޮތުން 

އޮތް. މުޅި ގްރޭޓަރ މާލެައކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މާލޭގަިއ މީަގއި އެބަ މު ކަންތައްތަެކއްމުހިއްމީދުކުރާ އަޅުގަނޑު ުއއްވެސް 

ލިާމލެއަކީ ވަކިން އޮންނަ ރަަށކަށް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަން އަންަނންޖެހޭ ކަމެއް. ނަމަވެސް ވި

ވާތީެވ، އަތޮޅެްއގެ އެހެން ަރށެއްގެ ހުރިހާ ސިފަަތއް ޠަބީީޢ ގޮތުން އެ ރަށަށް ލިިބގެންޭވ. ވަިކ ގޮނޑުދޮށެއް، ަވކި 

 ލީމާއިތަޢު ،ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި ،ލަފާފުރުމުން ފެއްޓިގެން ރަށުގެ މަގުަތކާއި ހަމަ އޮތް. އެހެންވުުމގެ ސަބަބުން އެބަ  ވެއްެޓއް

އްެޓއްަގއި ހުންނަ ގޮތަށް މި ހުންނަނީ. ދަތި ވަރަށް ގިނަ ވެ  ެވސް ކަންތައްަތްއ ވަކި ރަެށއްެގ، ަވކިއަދި އެނޫން

ކުރުމުގައި ފެރީ ޓާމިނަްލ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ދަތުރުފަުތރު ކަންތައްތައް އާ ސަުރކާރުން ޙައްލުކޮށްދެްއވި. ވިލިމާލެއާއި

މަކީ އަުޅގަނޑު އުާފކުރާ ކަމެއް. އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދައްކާލަން ބޭނުން. އަދި ގެންދިއުގައި އޮންނަ ކުނި ބާޖު ނެތިދޮށު

ކަމީ ެއއީ އަުޅަގނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް. އަދި އުވާލަދެްއވި އިމުކުރި ޑިޓޮކް ސެންޓަރުއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުން ޤާ ވިލިމާލޭގައި

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްަޝންގެ އިތުރުން ޚާއްޞަ ވަކި ، އިމަރާމާތުކުރުމާސަރަހައްދު  ވިލިމާލޭގައި ހުޅަނގު ގޮނުޑދޮށް

ވަަނ  2017ގައި ކުރިއަށްދާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި ސްޕީޑު އްކަތް މިހާރު ބާރުބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސަ

ބަދަލު ހިމެނިފައިވާކަީމ މު އެއް ލެއަށް ގެނެވެންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްއަހަރަށް ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ބަޖެޓުގައި އަދި މިހާތަނަށް ވިލިމާ

އަދި މާލެ ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީން ހިންގި  ،ނަމަވެސްއަޅުގަނޑު އުާފކުރާ ކަމެއް. ާމލޭގެ ސިޓީ ަކއުންސިލަކުން ިހންގި 
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އޮތް ކަމެއް ނޫން.  ހުންނަންޖެހޭކަމީ ޝައްެކއް ދޭނެ މަުރކަޒެއް  ނަމަވެސް ވިލިމާލޭަގއި އާބާދީގައި ޚިދުމަތްތައް

ށް ފޫުޓގެ ޮގޅިެއްއގެ ިވއްސަކަވިލިމާލޭ ްބރާންޗު ހުންނަނީ ވިއްަސކަށްއޮފް މާލޭ ިސޓީ ކައުންސިުލގެ ޓް ސެކްރެޓޭރިއެ

ސޯޓެއް ހިްނިގ ރި ލީަގއިވަރަށް ކުރީ ޒަމާނުގައި ވިލިމާލޭަގއި ރިސޯޓެއް ހިންގި ޒަމާނުަގއި، ވިލިނގިއެއީ ތެރޭގައި. 

ތް ވިިލގިނލީެގ ސަުރކާރަކަށް ެފނިވަަޑއެއްުނގަުތވެިދޔަ ެއްއވެސް ރޫމެްއގެ ޖާަގ އެކަނި. އެހެންވީމާ، ވޭޒަމާނުގަިއ ގެްސޓް

އިމުކުރަން ނުވަތަ އިމާރާތެއް އަޅަން. އާ ސަރުކާރުަގއި ދަންނަވަިއގެން މަށް ޓަކައި ސެންޓަރެއް ޤާދިނުޚިދުމަތް އާބާދީ

ގަނޑު . އަޅުމެނިފައިުމކުރުން ހިޤާންޓަރު ވަނީ އަލަށް ފެށޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުަގއި ވިލިމާޭލގެ ކޮމިއުނިޓީ ސެ މިއަދު މި

ިމނިސްޓްރީ އޮފް ހަުއސިންގ  ،އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި މަސައްކަތާެއކު އަުޅގަނޑަްށ އެބަ އޮތް ދަންނަވާެލވެން އުފާކުރަން

އީ ން ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް އަދަދު ނެތް ނަމަވެސް މިރާސްޓްރަްކޗަރއި އެންޑް އިންފް

 ލު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓު މަރުޙަލާއާގެ ތަފްސީވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް. އަޅުގަނޑު މި ޚަބަރު

ކުރާ ގޮތުަގއި މިއީ ާރއްޖޭގެ މިއަުދގެ އިްއޒަތްތެރި ން. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުއެކު ަރއްޔިތުންނަށް ހިއްާސެއއް ނުކުރާނަ

ޕެއިން މަނިކުފާނު މިކަން ރަސްމީ ކެމް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަރަށް ޚާއްަޞ މަސައްކަތެއް. އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން

މީދުުކރަނީ. އަދި އެުދވަހަކުން މިައށްވުރެ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮްށ ލޯންޗުަގއި އިޢުލާނުކުަރއްވާެނ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އުއް

އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަދި  ހިނގާނެކަމީ ެއއްވެްސ ޝަްއެކއް ންކުރާނެ ފެންވަރަށް މިކަލިމާލޭ ރައްޔިތުން މިކަން ަގބޫލުވި

ގެ މަސަްއކަތް ހަމަ މި ބަޖެޓުގައި އަޅުގަނޑަށް އެބަ ފެނޭ ވިލިމާލޭގެ ުޒވާނުންނަށް ޓަކައި ވިލިމާޭލގެ ސްޕޯްޓސް ސެންޓަރު

ައޅުގަނޑު ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގިއ  ކަމަށް ޓަކައި ވެސްތަން. އެ ކުރުމަށް ޓަކައި އަދަދެއް ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާއިތުރަށް ތަރައްޤީ

ެއކު އަުޅގަނޑުމެން  ދުވަހު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާނޫން އިހަށް ދަންނަވަން. ހަމަ އިއްޔެ މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރު ޔޫތު

ތަުކގެ ތެރެއަށް ަޗއިނާ އެމްބަސީން ދެްއވި ހިލޭ ކުިދކުދި މަގުތަުކަގއި ހެދޭ ޕާކު ސޮއި މި ކުރީ މުޅި މާޭލގެ ަބންދުކުރެވޭ

އްޔާ މަހެއްހާ ދުވަުހެގ މަސަްއކަތް އިރާަދކުރެވި ވިލިމާލޭަގއި ުކޑަކުދިންގެ ާޕކެްއ، ނަމޫނާ ޕާކެއް އެޅުުމގެ ެއުކގައި  ހީއާއެ

ނގޭ އަދިވެްސ ބައިވަރު ކަންތައްަތއް ބޭނުން. ހަކަ. އަުޅގަނޑަށް އެވިލިނގިީލގެ ވާ ތެރޭގައި ނިމެނޭ. މިއީ ހުްސެއކަނި

ބަޖެޓާ  ،ެހން ދަންނަވާލަން އޮތީވެސް ހިނގާނެ. މިއާއެުކއެކު ގެ މަސައްކަތްތައްން. ފްލެޓުމެން ފްލެޓް ވެސް ބޭނުއަޅުގަނޑު

ބެހޭ ގޮތުން، މި ބަޖެޓުގެ ތަޞައްވުރު ިދވެހި ރައްޔިތުންަނށް އޮޅުވާލުމަށް މި ތަޅުން ބޭނުންކޮށްގެން ބަެއއް ފަރާތްތަކުން 

ޑު އާާބދީއަކީ، ޚާއްަޞކޮށް ދިވެހިާރްއޖެއަކީ ދުނިޭޔގެ ނިސްބަތުން ދައްކާ ވާހަކަ ިދވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ތެޭރގައި މިއަދުގެ ބޮ

ަލއްވާ. ހަަމ ކުޑަކޮްށ ޖައްސަަލވައިވެސް އިންޓަރނެޓަށް ފަރިތަ އާބާދީއެްއ. އަދި އެ އެކްެސްސ އޮތް އާބާީދއެއް. ވަރަށް 

www.budget.gov.mv  ެމުކޮްށ މީގެ ފޮތެއް ރަްއޔިތުންެގ ބަޖެުޓގެ ހުރިހާ ތަފްޞީލެއް. އާއް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނ

ނުޖެހޭނެ. ނަމަވެސް މި ަބޖެޓު އެީކއެަކއްަޗކަށް ހުރިހާ ްނ ނޫނިއްޔާ ަރއްޔިެތްއގެ އަތަކުމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ އަތު

ނެތީ މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ިމ ށް ބަޖެޓުގެ ހުރިހާ ތަފްޞީލެއް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާކުރުކޮންާނއި ފޮނިކޮ ،ތަފްޞީލެއް

ދަންނަވާލަނީ. މި ތަނުގައި ދެެކވޭ ސިާޔސީ ވާހަަކއަށް ބަރޯާސވުމުގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަނޑު ަދންނަވައިލާނަން އަުޅގަނުޑެގ 

http://www.budget.gov.mv/
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ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެވްސ، އަދި ޖުމުލަކޮށް މުޅި ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި ދިވެިހ 

ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެްއވުމަށް ފޮނުްއވި ބަޖެުޓ ބައްލަަވއިލަްއވާށޭ. ތެެދއްމެ،  2017ރުން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ސަރުކާ

ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ދާއިރާަތއް އެިދވަަޑއިގެންެނވިހާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތް. އެއީ ޠަބީޢަުތގައި ވެްސ 

ންސާނަކު އޭނަެގ އެންެމ ފަހު ނޭވަޔާ ހަމައަށް އެްއޗެހި ބޭނުންވުމަކުން ެއކަހެރިއެްއ އެކަން އޮންނާނެ ގޮތް. އެްއެވސް އި

ނުވާނެ. އެއީ ކޮންމެފަދަ އެްއޗެއް ނަމަވެސް ހެޮޔ، އަބަދުެވސް އެ ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީާމ، ދާއިރާތަކަށް އެ ބޭނުންާވ 

ސް ބަލަިއގަންނާނެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ސަުރކާރު ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ މެންބަުރން ދައްކަވާނެ. އެކަން ސަުރކާރުން ވެ

ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަުރގެ ހަިއސިްއޔަތުން ައޅުގަނުޑ ބަލައިގަންނަން. އަދި މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓެގ 

ތައްަތއް މުޤައްރިރުގެ ހައިިސއްޔަތުން ެވސް އަުޅގަނޑު ބަލަިއގަންނަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެވވުނު މިންވަރަކުން އެ ކަން

އިތުރުކޮށްދެވޭތޯ މިއަާދއި، ިއއްެޔއާއި ޭއގެ ކުރިން ދުވަްސތަކުަގއި ވެސް މިދިޔައީ ބަެޖޓު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންަތްއ 

ކުރިއަށް. އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާހިތް އޮތީ މި ބަޖެޓުގެ ައމާޒަކީ ދަރަނިން ފިލާފައި ޮއތް، އަދި ކޮންމެ ބޭންެކއްެގ 

ޭބއްވީމަ ލޯނެއް ދޭ ފެންވަުރގެ ެބލެންސްޝީޓެއް ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޮންނަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  ކުރިމައްޗަށް ގޮސްފައި ވެސް

މިސްރާބުހިފި ބަޖެޓޭ މިއީ. މިއީކީ އާދަިއގެ ކުޑަުކޑަ ވާހަކަެއއް ނޫން. އެކަމަކު މި ވާހަކަ ދެނެވަަޑއިނުގަންަނވާނެ އެްއވެްސ 

ންކުން ލޯނެއް ވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ނެނގޭނީ އެ ބޭންކުގައި ެއ ރައްޔިތަކު ނުހުންނާނެ. އާއްުމ ބޭންކަށް ގޮސް ބޭ

މީހެއްގެ އެަކއުންޓެއް ޮއެވެގން. ނުވަތަ އޮތްކަމުގައި ވާަނމަ، ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް އެ އެަކއުންޓު ރޯލްކޮށްގެން، 

ިވސްނައިދެވޭތޯ މަަސއްކަތް ިމ  އެަކއުންޓަށް ދަްއކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނެތުމުން. އެހެންވީމާ، އެހާ ކުަޑކުޑަ މިްނވަރަކުން

އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި هللا ކުރީ. މި ބަޖެޓުގެ މި އުއްމީުދ އާވެގެންދާނެ މިއަދަށް ވުރެ ބޮޑަށް މާދަމާއިން. 

ރަން. ބަޖެޓު ފާސްކުރާނަން. އަދި ފާސްކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކގެ ވެސް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކު

އަދު މި ބަޖެޓުެގ އަރުތަ ައޅުގަނޑުމެން ިދވެހި އެންމެާހ ރައްޔިތުންނަށް ލިބގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އޮތް ވާހަކަ 

 ވަޠަޢާލާ ބަރަކާތްލެްއުވން އެދި ދުޢާކުރަން. هللا ދަންނަވަމުން އެ މަސައްކަުތަގއި 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސާތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ިއއްެޔާއއި މިއަދު ވެސް ިއއްޒަތްތެރި  2017މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 37މެންބަރުން ބަހުސްކުރެއްވި. މިއަދުގެ މިހާހިސާބަށް  29ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ބަހުސްކުރައްވާަފއިވޭ. އެގޮތުން ިއއްޔެ 

ޓަަކިއ އަުޅގަނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  މެންބަރުން ބަހުސްކުރައްވާފަިއވޭ. ަރއްޔިތުންނަށް

ކުރަްއވަމުންގެންދަާވ ބުރަ ަމސައްކަތަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެީކަގއި ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަިދ މި ފުރުޞަތުަގއި 
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ެވސް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ  ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި ސްޓާފުން ކުަރްއވަމުންގެންދަވާ މަަސއްކަތަށް

ދަންނަވަން. މިހާހިސާބަށް އަިއއިރުަގއި މި ބަޖެުޓގައި ބަހުްސކުރަން އެިދވަދަިއގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގައި ިތއްެބވި ހުރިހާ 

ވާ ބުދަދުވަުހ  2016ނޮެވންބަރު  16މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ގަިއ. 9.00ނދުނު ހެ

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




