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 9:27 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 16:30: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނައަށް ވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުވަސް( )ބުރާްސފަތި 2017 ބަރުނޮވެން 16

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ށުނީފެ މަޖިލިސް .على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله المالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  22 ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/3/8އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އެްނގުން އަންގާިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ަގއި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ގަިއ  11:30. 3ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮޓަރި، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  11:15. 2ގައި ޕެޓިޝަން ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  10:30. 1

 . 1ބަޖެޓު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ  107ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަެއްއ ބަދަލުތައް. ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  -4.2

މަތީން މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅުމުން އެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 

ރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަްނާގފަ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީތަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓް

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އިޢުލާންކުރަން. ކޮމިޓިތަކަށް އައި ބަދަލު މިއަދުގެ މި ޖަލްސާގެ  107އައި ބަދަލު ަގވާއިުދގެ 

ސަރުކާރުގެ  -2ބަދަލު.  6އާއްމު ކޮމިޓީ؛  -1ލުތަކަކީ؛ ޔައުމިްއޔާަގއި ހިމަނާނެކަމުގަިއ ދަންނަވަން. އައި ބަދަ

 1އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ؛  -4ބަދަލު.  2މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ؛  -3ބަދަލު.  1މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނަވރު ބަލާ ކޮމިޓީ؛ 

 ބަދަލު. 2އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ؛  -6ބަދަލު.  1އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ؛  -5ބަދަލު. 

 

 ސް އިބްތިދާޢީ ބަހު . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ފެށުމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން 2018 -5.1

އަށް، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއަށް ކަނަޑއެޅިަފއި މި ވަނީ ބޭނުންވަނީ، ާއއްމު ކޮމިީޓގެ ަލފާގެ މަތީން ބަޖެޓު ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ

މިނެޓުގެ ެއއް ފުރުޞަތު. އަދި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން  15ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް 

އަޅުގަނޑު މިހާރު  ޞަތު.މިނެޓުގެ އެއް ފުރު 7ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގަިއ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް 

ބަޖެޓު ބަހުސަށް ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާެގ 

 . ތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށްއިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކުދާއިރާގެ މެންބަުރ  ހުޅުހެންވޭރު

ރައީސް. އަުޅގަނޑުގެ ވާހަކަ ފެށުމުގެކުީރގައި ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކައެއް އަުޅގަނުޑ  ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި. `

ވަނަ އަހަުރގެ 2012ބުކޮށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. ޠަޚާމު ހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އަދި ަމޖިލީ

ކަމެއް އަިމއްލައަށް ޯކޓެްއ  ިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާުޒެވގެންދިޔަވަނަ އަހަުރގެ ތެރޭގަ 2010ފުކުރަްއވާތި! އާދެ! މާ ؛ތެރޭގައި 

ތަނުަގިއ ހުރި ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަްށ  މަގުމަތީގައި ހަދަިއގެން ބަޔަުކ އުޅުނު ވާހަކަ. އޭގެތެޭރަގއި އަޅުގަނޑު ވެސް އެ
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 ކަމަކީ ވަކި  . އެހެންނަމަވެސް، އެގެންދިޔަ ވާހަކަަތކެއްދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަްއަކމުންއަޅުގަނޑަށް އަާމޒުކޮށް އޭުރެގ އި

ސް ލިއޮތީ އެނގެން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖި ކަމެއް ކަުމގެ ހެއްާކއި ދަލީލު މިއަދު މި ބަޔަކު ރާަވިއގެން ަވކި ޕާޓީައުކން ހިންގާ

ހަދައިގެން  ކުނޫޒު ކިޔާ ތަނެއްަގއި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހެއް އި،ވަޑަިއގަންނަވަ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިކުމެގެން .އޮތީ މި

ހިނގަނީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްެގ  ފަހަރު ކީކޭބާއޭ ބުނާނީ. އެހެންވީމާ، ކަންކަން މި ބަޖެޓު ބަހުސްކުރަމުންގެންދިޔަިއމާ ދެން މި

ކަމެއް  އެރީމާ ނުވަތަ ސަރުކާރުން އެކުރަން ހިތަށް ނޫން. އިދިކޮޅަށް ތިބޭ ބަޔަކު އޭރަކު ކަމެއް މައްޗަށް ބިނާވެގެެނއް

އޮތީ މަގުމައްަޗކު ނޫން. މީހެއްގެ ޯގއްެޗއްެގ  ދަނީ. އެހެންީވމާ، މިއަދު މިއިކަމެއް އެގޮތަށް ހިނގަ  އެރީމާ އެށްކުރަން ހިތަ

ލާނަން. އާދެ! އިއަުޅަގނޑު ނިންމަލާފައި އިވާހަަކ ދެން ދަންނަވަ ތެރޭގައި އިތުރު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއް ހަދާފަ. އެ

ބިލިއަން ރުފިޔާ. ވަރަށް ުއއްމީދީ ބަޖެޓެއް. އަުޅގަނުޑެގ  27.9ބަޖެޓަކީ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ދައުލަތުގެ  2018

ވަގުތު ހިންގަމުންގެންދާ އެންމެ ބޮޑެތި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންގެންދާ  ދާއިރާއަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުްނ މި

ން ޤުއިއްތިފާ ަވގުތު ޢުތަެކްއ މިދާއިރާ. އާދެ! ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ. ރާއްޭޖގެ ތަަރއްޤީެގ އެންމެ ބޮޑެތި މަޝްރޫ

ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ހުންނައިުރގައި ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގިއ  ގެދާއިރާަގއި މެންބަރެއް ހިންގަމުންގެންދާ މި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ައދި ސަރުކާރު ހިންގަވަން ިތްއބެވި ބޭފުޅުންނަށާއި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކޮްށގެން އެ  ،އޮތީ ކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި މަިއގަނުޑ އަމާަޒކަށް ވެފައި މި ޝު

ން ބޭނުންވާ ދާއިރާއަށް ދާ އަދި ބުރިޖު ހުރަސްކޮށް އެއި، ންވާ ހުރިހާ މީހުންނަށް މަރުޙަބާކިޔަތަންތަނަށް އަންނަން ބޭނު

ދާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކަށް  މުގެ ތެރޭަގއި ނިމިގެން މިއުދިދާގެންފުޅާވެގެން ުގޅާލެވި  މާލެ އި،މީހުންނަށް މަރުޙަބާކިޔަ

ކަމަކާ ޝަކުާވކުރާކަްށ  ކަމެއް ނުވެގެން އެ ކިޔާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެއްެވސްގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއިން މަރުޙަބާއަޅު

ުދވަސް ވޭުތވެދިޔަ ހަތަރުވަރަކަށް އަހަރުޖުމްހޫރިއްޔާ ސަރުކާރުަގއި އެްއވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާކަށް ނެތީމު. ަރީއސުލް

ވުރެ ުދވެލި  ގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރާ ވަރަށް ކުރަމުން މިހުރިހާ ދާިއރާތަކަށް މަސައްކަތް ތެރޭގައި ާރއްޖޭގެ

ބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީގަތުމުން ަރއްޔިތުން ެދއްވާ ަތރުމަނިކުފާނު ވަަޑއި ކަން މިއަދު ާރއްޖޭގެ ަކންކޮޅުތަކަށް އެބާރުކޮށް

 ،ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އަމިއްލައަށް ިވސްނި ފަހުމްވެގެންދޭ. އާދެ! ބަޖެޓަކުން އެންމެ 

ކަމަށް އޮތް ހުރަސްތަކަކަށް ސަރުކާރުން ގެނެސްދެއްވާ ކުރިއެރުން. އާދެ! ެއގޮތުން އުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާެތރިޤަ

ވެސް މިރާއްޭޖގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ސަލާމަތީ  އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އި މިބަލާއިރުގަ 

ވާކަްނ ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަނޑައަޅާފައި  އިމުކުރުމަށްޤާއިސާއާއި އަދި އަމަންއަމާންަކން ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަ

ތުންނަށް ދުަޅހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯދައިދިނުމަކީ ބަޖެޓެއް ޮއވެ ސަުރކާރަކުން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ހަަމއެާއއެީކގައި ރައްޔި

މިއަދުގެ މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނުޑމެން ބަލައިލުމުން ޞިއްޙީ  ،ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ހިނދު ކުރަންޖެހޭނެ

ނުދެންނެވިެއއް ކަމަކު އިންތިހާއަްށ  ންދާއިރާ ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާަފއިާވ މިންތައް އަދަދު

އަޅާބަލާއިުރަގއި ރާއްޭޖގެ  އި ހުރި އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތަކާބޮޑުެވގެންދޭ. އެއީ ވޭުތވެދިަޔ މާޒީގައި ާރއްޖޭަގއި ހިނގާފަ 
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 އި ށްނުލަވެސް ބޭކާރުކޮ ލާރިއެއްގަިއ ދައުލަތަށް ލިބޭ އެންމެ ލޯތަރައްޤީއަށް ލިބޭ ފައިސާަގއި އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 

ނުވަތަ ާރއްޖޭަގއި ެއކި ، ންދާ ފައިސާ ސަރުކާރުން މާލޭަގއިޞިއްޙީ ދާއިާރއަށް މިހާތަނަށް ބޭރަށް ޚަރަދުކުރަމުންގެ

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތައް ސިާޔސަތުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޓާ އަތޮޅުތަުކގައި ހިފެހެއްޓޭތޯ ބެލުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ކުިރއަށްގެންަދން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ހަމަ  ން މިހާރަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއަދި މިހާރު ،އްޤީޮކށްެއކަންކަން ތަރަ ިއ،އަޅަ

ވާކަްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ޚާްއޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ޅުބޮުޑ ގޮތެްއަގއި ހޭދަކޮށްފައި ކަނޑައެިޅގެން ވަރަށް ފާ

 ،ނުންވަނީކަމެއް ބަޖެުޓން ހާސިލުކުރަން ބޭ ނޑުމެންގެ ދެވަނައެކަން ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ލީމުެގ ފުޅާކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޢުންނަށް ދެވޭ ތަވާއިުރގަިއ ައޅުގަނޑުމެްނެގ ދަރީބޭނުން ށް ލީމާއި ތަރައްޤީއަޢުތަ

އަހަރުގެ  ށް ސަރުކާރުން މިލީމީ ދާއިރާތަކަޢުވެސް ތަހެންރސިޓީަތކާއި އަދި އެ އިތުރުވުން. ެއގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ޔުނިވަ

ެވސް ކިޔަވަންދާ ކުދިންނަށް ިލބޭނެ ލޯނުތަކާއި މިހެންގޮސް  ބޭރަށް އެކަމަށް ،ވެސް ބޮޑު އަދަދެްއ ހޭދަކޮށް ބަޖެޓުން

އެކި  ،ލާަފިއވޭ. އަދި ސްކޫލުތަުކގެ ކްާލސްރޫމުތައް ހެދުމާއިއިތައްތަެކްއެގ މައްޗަށް އަލިއަުޅވަގިނަ ކަން ވަރަށް

ލިބޭނެ  ގައި ހަރަކާތްތެިރަވމުންދާ މުވައްޒަފުންނާއި އަިދ މުސާރަ ލިބެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މުސާރަދަންފަޅިތަކު

ވަްނޓުންގެ މުސާރަ ެވސް ބޮުޑެވގެންދާނެ ގޮތަށް މި ބަޖެޓު އަިދ ޚާއްޞަކޮށް ިސވިލް ސާ  ،އުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއެޅި 

 ވެސް އެ ގައިމުގެ ވެރިކަން ެނގެހެްއޓުމަކީ ހަމަޖެހުމާއި ގާނޫނުވާކަން ފާހަަގކުރެވޭ. ަރއްޔިތުންގެ ހަމައި ބައްޓަންކުރެވިފަ 

ގޮސް ޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތައް ހަލާުކވެ ތަނެއްަގއި ބަޖެޓަކުން ހާސިުލުކރަން ބޭނުންވާނެ ކަންތައްަތއް. އަުޅގަނޑުމެންެގ އި

ރާއްޖޭގެ އާއްމު ަރއްޔިތުްނގެ  ،ކުެރވި ގިނަ ކަްނޮކޅުތަކުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި އެިކެއކި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް

ދުަވސް ތެރޭގައި މި ިއއްޒަތްތެިރ ވެފައި ޮއްއވާ ވޭުތެވދިޔަ ހަތަރުވަރަކަށް އަހަރުމެދުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ހާސްަކން އިތުރު

ަގއި ގާނޫނު ވެެގންދިޔައީ ރާއްޖޭ މަޖިލީހާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަކޮށް އިްސވެ ކުރެވުނު މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއަކަށް

ހުންނަަވއިެގން ކުރަްއވަމުންގެންދިޔަ ަމސައްކަުތގެ ކުިރއެރުން ކަމަްށ އިްސވެ ންހެއްޓުމަށް ޓަަކއި ަރއީްސ ޔާމީނެގެ

ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ހަމަޖެހުމާއި ގާނޫނުގެ ވެރިކަްނ  އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެގޮަތށް ބަލާއިރުަގއި މި

ގާނޫނު ތަންފީޛުކުާރ  ،ާއިއ އަދިވެސް އެހެން ދާއިރާަތކަށްކައި މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްނެގެހެއްޓުމަށް ޓަ

ވާކަން ފާަހގަކުެރވޭ. އަދަދަށް ަފއިސާ ކަނަޑއަޅާފައި  ކުރާ ދާއިރާތަކަްށ ބޭނުންވާރާތަކަށާިއ އަދި ޖިނާޢީ ތަޙުޤީޤުދާއި

ވަން މުއައްސަސާތައް ނުއަސާސީަގއި ކަނަޑއެޅިފަިއާވ މިނިނޫޤާ މަށްހަމައެއާެއކީަގއި ރައްޔިތުްނގެ ކަންކަމަށް ފާރަވެރިވު

ފަރާތްތަކުްނ އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަށް  ޓަކައި ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުގައި ކަނަޑއެޅިފަިއވާ އަދަދުތަކަކީ އެހިންގުމަށް

ެއްއގައި ރެ ފުޅާ ާދއިރާވު އެެހންނަމަވެސް، އެހެން އަހަރުތަަކށް ؛ހިތްހަމަނުޖެހޭ އަދަދުތަކެއް ަކމަށް ވީކަމުަގއި ވިަޔސް

އެފަަދ ފަރާތްތަކުގެ އިމާރާތްތަކާިއ ދަތުރުފަތުރާއި ކަންކަމަށް ފާަރވެރިެވ ބެލޭނެ އުސޫލުަތކުން  ށްކަންކަންކުެރވޭނެ ގޮތަ

އެކު ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ުދނިޔޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ސަސާަތކަށް ފައިސާ ކަނަޑއަޅާފަިއވާކަން ުއފަލާމިދެންނެވި މުއައް

ެއއްެވސް ފަހަރެއްގައި ަރއްޔިތުންނަށް  ވެސް ޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ިމތިބަ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކުންއަ
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އޮޅުންފިލުަވއިދޭ ެއއްެޗއް ނޫން. މުޅި ދުނިޔޭގެ ައގުތަކަށް ައންނަ ބަދަލުތަކަކީ އަުޅގަނޑުެމން ވެސް މުޅިން އިމްޕޯޓަށް 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ނަިއސްނުދާނެ އެްއެޗއްަކން ރާއްޖޭގެ އެްއކޮޅު މީހުން ބަރޯސާވެގެން ތިބޭ ަޤއުމަކަށް ވާއިުރގަިއ 

ވެސް، އިދިކޮޅު މީހުން ެވސް، ސަރުކާރާ އިދިޮކޅަށް، އެްއކޮަޅށް ވާހަކަދެްއކި ކަމުަގއި ވިަޔސް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެްއޗެއް. 

މަށްފަހުގައި ަދއުަލތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްްސއާިއ ވިޔަފާިރވެރިންނަކީ ެއ މީހުންނަށް ލިބޭ އެްއޗެްއ ެއ މީހުން ފައިދާ ލު

އެހެން ބާވަތްތައް ލުމަށްފަހުގައި އޭަގއި ނަފާއެއް އޮންނާނެ ގޮތަށް ކުރެވެމެންދާ އެްއޗަކަްށ ވާތީވެ ވިޔަފާރި އުސޫލުްނ 

ިކއެކި ކަްނކަމުަގއި އެކަން ކުރެވެމުންދާއިުރަގއި ތަކެތީގެ ައގު ބޮޑުެވގެން އެކަާމ ގުޅިގެން އެިކއެކި މުޒާހަރާަތކާއި އެ

ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ  2016އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވާހަަކދައްކަމުންދާއިރުަގއި ވޭުތވެދިަޔ އަހަރު ވެސް؛ އާދެ، 

އުފުލިގެްނގޮސްފަިއވާކަްނ، އިންަސއްތަ  2.6އިޤްތިޞާދަށް އަދި ބަދަލުތަުކގެ ތެރޭަގއި މުޅި ދުިނޔޭެގ އިންފްލޭޝަން 

ވާނަމަ ރައްޔިތުންނަށް  ން އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަނުކުރަނީ ކީއްވެެގންބާއޭ. އެހެން އެކަން އޮންނަ ކަމަށްއުފުލިގެންޮގސްފަިއވާކަ

ވަނަ އަަހރަށް ހަނދު ބަލައިގެން އަންނައިރުަގއި ފުރަތަމަ ދުނިޔޭގަިއ  2017ވަރަށް ބޮޑަށް ެއކަން އެނިގެގންދާނެ. އަދި 

އަހަުރ ވަނަ  2017ތަކަށް ބަލައި މިދިޔަ އިރުމަތީގެ ހާލަތްެމދު ،އިކުރަމުން ހިނގާ ކަންތައްތަކާ ،ހުރި ހަނގުރާމަތަކާއި

ައށް މަތިވެގެން. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ދުނިޔޭގެ މަިއގަނުޑ  3.7މިދަނީ މުޅި ދުނިޭޔގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް % ހިނގައި

ނިއުޓްރަލް ގޮތަށް ވިސްނުނު  ކަމަށްވޭ. ބަެއއް ބޭފުުޅންނަށް އަދި އެކަން ކާބަން ވަނީ ތެލަށް ހަކަތަ އަމާުޒވެގެން މި

ނުދާހާ ހިނދެއްަގއި އިރުގެ ހަކަތައިން ިއންސާނާއަށް ލިބޭ ހަމައެކަނި ވެގެންމުޅި އެތި ާކބަން ނިއުޓްރަލް .ވިޔަސް ކަމުގައި

ްށ އަނދިރިކަން ފިަޔވައި އެހެން ކަމެއް ނެތް. މި ދެންނެވީ ަގިއގެ ހަންގަނޑަށް ލިބޭ ކަންތަްއތައް ފިަޔވައި މުޅި ދުނިޔެއަ

ތެޔޮ އުފަްއދާ ޤައުމުތަކާއި ެތޔޮ ަނގާ  ވާއިުރަގިއ މެދުއިރުމަތީގައި  ލަތްތައް ކަމަށްމި ބޭނުންކުރެވެނީ ތެލުގެ ަވސީ

ޅުން ބޭފު ގެންދާއިރުަގއި ދުނިޔޭގެ ތެލަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް ވެސް އެއި ދެބަޔަށް ތަޅައި ފަނާކުރަމުންޤައުމުތަކުަގއި ދެބަ

 3ނިޔޭގައި %ވަނީ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު މުޅި ދު ވަނަ އަހަުރ މި 2017ަބލާއިރު  ލަންޖެހޭ. އެގޮތުންވިސްނާ

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ ކުޑަކުޑަ ޤައުަމކަށް އޭެގ ލޮޅުން އަންނާނެ ކަމެއް.  . އެއީ ހަމަަގއިމުއުފުލިގެންޮގސްފަ

ކީަގއި ައުޅގަނޑުމެންނަކީ ޓުއަިރޒަމަށް އެ އެއާއެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޭޖގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު އުފުލިގެންދާނެ. ހަމަ

ާވއިރުަގއި ރާއްޭޖގެ އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކުން ސިޔާސީ ވާހަކަ ެދއްކުމުގެ ބަދަުލގަިއ ހަމައެކަނި  ބަރޯސާވެގެން ތިބޭ ަބޔަކަށް

ނިޔޭަގއި ޮގްސ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހަޅޭއްަލަވއިލުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި ދު އްކާލައިއެކަމަށް ބަރޯސާެވގެން ތިބެ އެ ވާހަކަ ދަ

ގެންދާ ދަޅައިގެ ސަބަބުން އި ދަްއކަމުންކަމަށް ގޮވަ ރާއްޖެއަކީ ނާމާން ތަނެއް ،ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ނައުމަށް ގޮވައި 

ލުކުރާ ކޮންމެ އިންސާަނކު ބޫގަ ހަމަ ޙަޤީޤަތަށް ،ވެސް ކޮންމެ މީހަކު ނުދާނެކަން އެއީ ހަމަނުއުުފލިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 

 2017ނީ ވަ ކުރާނެ އެްއޗެއް. ެއގޮތުން ރާއްޭޖގެ ކާބޯަތކެްއޗާއި މުދަލުގެ ައގުތައް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވެސް މިބޫލުވެސް ގަ

 . އެ ތަެކއްަޗކީ ސަރުކާރުން ައދި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ހިފެހެއްޓި ކަމުަގއިވަނަ އަހަރު އުފުލިގެންޮގސްފަ

ާއއްުމ ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި އުެފދިފައިވާ ިވޔަފާރީގެ ެއކިެއކި  ،އިތުރުންވިޔަސް ސަުރކާރުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
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މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނެެގމުންދާ ޓެކްސްތަކާއި މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާކޮށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ކާބޯތަކެްއޗާިއ 

ހެންނަމަވެސް، ސަރުާކރުގެ މިއަުދގެ ސިޔާސަެތްއެގ ބޫުލކުރަންޖެހޭ. އެލިގެންދާނެކަން ގައެހެން ތަކެތީގެ ައގުތައް ވެސް އުފު

ިގނަ މީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހެދުން. ޭއަގއި މި  ،ނީ ވީހާެވސް ބޮޑަށް ިވޔަފާރި ފުޅާކޮށް ވަ ގޮތުަގއި މި

ޚިދުމަތަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ،ޚިދުމަތުގެ ައގު ބޮުޑވަމުްނދާ ،ވަަރށް،އޮންނަނީ ދެކޮޅު. ެއއް ގޮތަކީ ތަކެތީގެ އަގު ޮބޑުވަމުންދާ

ވަނީ ރާއްޖޭގެ މަސަްއކަތުެގ  އެްއޗެއް ހޯދުން. އެހެންކަމަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އޮތް ގޮންޖެހުމަކަށް

ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރާެނ މީހުން މަދުވެފައިވުން. އެހެންވުމުެގ ސަބަބުން ބޭުރން މީހުން އެތެރެކޮށްގެން 

 ނުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަލުވެރިށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އަހު އެކަްނކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ގަާވއިދުަތކަ މަސައްކަތްކުރަްނވުމުން

އަދި މި ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ،ފަހަރަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީން ވަގަށް ކުރާ މަސައްކަުތގެ އަގު ބޮުޑވުމާއި 

ރުފިޔާއަށް ކުރަން އޮންނަ  150ކިޔުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި މީހާ މަރުޙަބާފަރާތްތަކުން  ތެރޭގައި ތިބި ބައެއް ވިޔަފާރިުކރާ

 ރުފިޔާއަށް ކުރުމުން ދިވެހި މީހާއަށް ލިބެންވާ ފައިާސގެ ތަފާތުތަކެއް އެބައުޅޭ. މި 75މަސައްކަތް ފިލަިއގެން އުޅޭ ީމހާ 

ވެރިން އެކަނި ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނޫން. ކަމަކީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ ވިޔަފާރި

ވާނަމަ މިހާރުވެސް ަރއްޔިުތންނަށް ލިބެމުންދާ ފައިސާގެ  މުޅި ޤައުމު އަުތގުޅާަލއިގެްނ މި މަސައްކަތް ކޮށްފި ކަމަށް 

ގެންދާނެ. ވުރެ ބޮޑު މުސާރަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްަޓރުގައި އިތުުރކުރެވި  އިތުރުން މިހާރު ލިބޭ އަދަދަށް 

ހާސް،  އާއްމުކޮށް ިދވެްއސެްއގެ މުާސރަ މި ހުންނަނީ ފަސް ؛އެއީ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ފިލަިއގެން މަސައްކަްތކުރާ މީހުން

ހާސް ފަްސ  އެއް ،ހާސް ރުފިޔާއަށް މީހުން އަމިްއލައަށް ވަެދގެން ދެ ހާސް ރުފިޔާއަށް ހުންނަ ތަންތަނުގައި އެ ހަ

ފަހަރު މަސައްކަތުގެ ފުރުޞަުތ  ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ ދިވެހި މީހާއަށް ބައެއްސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް މަސައްކަތް 

ސް ގޮެތއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. އެއީ މުސްތަޤުބަލުަގއި ކަމަކީ ަވރަށް ސީރިއަ ގެއްިލގެންދިއުން. މި

ހަމަ މި ވާހަކަ ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ހިނގަމުންދާއިރުގަިއ  މިއިން ވަރަށް ބޮޑު ނުބައެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ އަޅުގަނޑު

އާއްމުކޮށް މުޅި ރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލީ. ެއވްރެޖުކޮށް ރާއްޭޖގައި ފިލަިއގެން އުޅޭ މީހުންެގ 

ގޮސް އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ފިލައިގެން އަދިދަނީ.  އަދަދު ދުވާލެއްގެ މަްއޗަށް ފިލަމުންދާ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުަވމުން މި 

ަގއި ރާއްޖޭަގިއ ާއްއމުކޮށް ބާޒާރު ،އެިކއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިނގާ ތަންތަނުގައި މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ

ހުން މަޑުމަޑުން ޓުތައް ހަދާ މީހުންނާއި އަދި ދިވެހިންގެ ގޮތުަގއި ގްޫރޕުތައް ހަދައިގެން މަސަްއކަތްުކރަމުންދާ މީރިސޯ

 ،ރަްއޔިތުންނާއި ،ފަހަތަށް ޖެހިލައި އެހެން މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުން. މިއީ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރާއި 

މަޖިލިސްތަުކގައި  ،އަދި އިދިކޮޅު ިސޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިފަދަ ތަންތަނުގައި

ޓަރެއް ނެތް ވާހަކައެްއ ށްގެ ައޑުިއވުނަ ނުދޭން ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހުގައި މިކަހަލަ ހަރުދަނާ ނުވަތަ އަދި އޮއައިސް ރަްއޔިތުން

ނުދިނުމަށް ޓަކައި މިތާ ކޮންމެ ވުނަވިޔަސް މައްސަަލއެްއ ނެތް. މި ދައްކާ ވާހަކަތަްއ ރައްޔިތުންނަށް އަޑުއި  ކަމުގައި

ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ  ،ގައި ވެސް މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އުނދަގޫކުރަންހަޭޅއްލެވުަމީކ ފަހަރެއްވާދުވަހަކު ހަޅޭއްލަ
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ރިޔާސަތުަގއި ތިބޭ އަުޅގަނުޑމެންގެ ސްޓާފުންނަށް އުނދަޫގކުރަން ކުރެވޭ ކަެމއް ނޫން. އެއީ ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެން މި 

އި މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ ޓަކަސަލަތަކަށް ޙަްއލު ހޯދުމަށްތިޞާދީ މައްިއޤް، ދެންނެވި ކަހަލަ އިޖުތިމާޢީ

ބޮޑުކޮށް ދަންނަވަން.  ކަމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަަރށް ފާޅު ވާހަކަދަްއކަިއގެން އެ ވާހަކަަތއް ައޑުިއވިދާނެތީ ކުރާ ކަެމއް 

ފަދަ ކަންކަމަްށ ލަނީ ކަނޑައެިޅގެން މިމި ދަންނަވާެއކީަގއި ރާއްޭޖގެ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށް  ށް އާދޭހާވަރަ، އެހެންވީމާ

ކުެޅ ތަނުގައި ނާޗަރަންގީ  މި ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރި އަޑުަތއް ފޯރުކުރުމުަގއި ހުރަހަކަށްވެ ،ރައްޔިތުންނަށް

އްދެއް ގެންގުޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އެދޭ ވާހަކަ. އާދެ، މި ބަޖެޓުން އްލެވުުމގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަހަޅޭ

ނަރުދަމާގެ ކަންކަން. އާދެ،  އި ފެނާއި މި ފެންނަނީ އިތުރު އުއްމީދީ ކަމެއް. ގިނަ ައދަދެއްގެ ރަށްތަކެްއގަ  އަނެއްާކވެސް

ކަމަށް. އެ ކަންކަމަްށ  ެގންދާނެރަމުންގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރު ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނަ ައހަ 2018ކުރިއަށް އޮތް 

ރަން ކު ލަ ޮގތެއްަގއި ގިނަ އަދަެދއްގެ ރަށްަތކުަގއި މި މަސަްއކަތްރި. ޖުމުސާ ކަނޑައެޅިަފއި އެބަހުޓަކައި ބަޖެުޓގައި ފައި

ދުވަސް ތެޭރގައި ހަުލވި އަހަރު 4ވޭތުވެދިަޔ  ނޫނުއަސާސީަގއި ަކނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މި މަސައްކަތްއެބަޖެހޭ. ޤާ

ކްޓުތަްއ ވޭ. ބައެއް ޕްރޮޖެސްޕީޑުަގއި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ިހންގާފަިއވާކަން ފާހަގަކުރެ 

މަަސއްކަތްަތއް ކުރަމުން އެބަދޭ. މިފަދަ  ،ގޮސްފަިއާވއިރުަގއި ައނެއްބައި ޕްރޮޖެކްޓުަތކަށް ފަިއސާ ކަނަޑއެޅިނިމިގެން

 މި ދެންނެވި ގޮތަށް ބޭރު ފަރާތްތަކުން މިށް ނުކުންނާނެ ފުރުޞަތު ނެތި، މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ިދވެހި ކުންފުނިތަކަ

އެީކގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. އާދެ، ކަރަންޓަކީ ރާއްޭޖގެ  ޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ހިތާމަޔާންނަންޖެހޭކަމުގެ ހެކި އަތަނަށް އަ

ވަގުތު ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ އެްއޗެއް. އެކަން ރަްއޔިތުން ެވސް ގަބޫލުކުރޭ. ނަމަވެސް،  ަގޑިއިުރ މި 24ހުރިހާ ރަށެއްގައި 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް  2018ެގންދިއުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުަގއި އަށްގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ކަަރންޓު

ސަރުކާރުން ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަދުތަކަކީ އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ވެްސ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ 

ވަގުތު އުފެދިފަިއާވ  ށް ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގައި މިއް ކަމަކެ ގޮތެްއގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަދުތަ

ގެންދާ މަސައްކަތްތަަކކީ ކުންފުނިތަކުން ކުަރމުން ފެނަކަ ނުވަތަ އެހެްނވެސް މިަފދަ ހަކަތައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އުފެދިފައިވާ

ކަމަށް މި ބަޖެޓުގައި  ންދާނެ މަސަްއކަތެއްއެ މަސައްކަތްތަުކގެ ައގު ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިގަެނވޭ ފެންވަރަށް ކުރެިވގެ

ން ޫބލުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ިމފަދަ ކަންތައްތަކަކީ މިކަގަޖަހާފައި ހުރި ފައިސާގެ އަދަދުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ރުކޮށްދިނުމުން ށް ފޯުޑގައި ަރއްޔިތުްނނާ ހަމައައެީކގައި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ސްޕީ ތެރިކަމާލާޞް ކުރަން ތިބޭ ބައެްއގެ އިޚް

ްނ ވާތީ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަާއއި އެހެ ކަމަށް މީހުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ލިބޭނެ ކަމެއް އެ ޚިދުމަތް އެ

އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެަބ  ވިޔަސް އެ ފަރާތްތަކުން ބޮުޑކުރިކަުމގައި ޔަތްތަކާނާއި

ހަމައެއާެއކީަގއި މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ރަްއޔިުތންނަށް އާންމުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭިއރުގައި ސަރުކާރަށް މި ޚަބަުރ  ސަމާލުވާންޖެހޭ.

ގެނެސްދޭން ތިބޭ އަޅުގަނޑުެމންގެ ކައުންސިލްތަަކކީ ވަރަްށ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު 

އިދިކޮޅަށް ތިބި ފަރާތްތަކުން ވިސްނަމުން މި ދަނީ ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ  ހިތާމަޔާ އެކީ ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ ސަރުކާރާ
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ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި އޮތް ުޔނިޓަރީ ދައުލަތެްއގެ ސިފަ މުިޅން ގެއްުލވައިަލއި، ެފޑަރަލް ދައުލަތެްއގައި އޮންނަ ުއސޫލުން 

ިވއްޔާ އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ އިދިކޮޅު  ކޮންމެ ތަނެއްަގއި އޮންނަ ަކުއންސިލެއް އިދިޮކޅު ޚިޔާުލގައި ތިބޭ ކަމަށް ވަނީ

ކައުންސިލެްއގެ ގޮުތގައި އޮްނނަން. އިދިކޮޅު ވެގެންާދއިރުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ދޭން އޮްނނަ ޚިދުމަތަށް ހުރަހަކަށް އެ 

ރި ބައެްއ މީހުން ވެގެން އެބަދޭ. ސަރުކާރުން އެ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ދޭންހު

ބިންތަކާއި، މިކަހަލަ ތަންތަނުގެ މައްޗަށް އަތްގަދަކޮްށގެން ތިބޭ އުސޫލުތައް އެބަ ޤާއިމުކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ 

ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަރއްިޔތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ 

ކަމެއް ކަމަަކށް ވާއިުރގަިއ، ތަނެްއގައި އޮްނނަ ކައުންސިލަކުން އެ ރަށް ހިސޯރުކޮށްގެން ަރއްޔިތުންނަށް  ލާޒިމުކޮށްދީފައިވާ

ޚިދުމަތްނުދީ ބޭއްވޭނެ އެްއެވސް ގޮތެއް ޮއެވގެންނުވާނޭ. އެކަންކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސ ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. 

ނީ ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހަލާކުކޮށް، ރައްޔިތުންނަްށ ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފު ކަމެކޭ. މިފަދަ ކަންކަން ހިންގަ

އޮތް ތަރައްީޤއަށް ހުރަްސއެޅުަމށްޓަކައި ަބޔަކު ކުރާ ކަމެއް ަކމުގައި ނޫނީ ެވގެންނުދާނެ. ާއދެ! ދެން އޮތީ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ގެންިދޔައީ ކުޅުދުއްފުށީަގއި އެއަރޕޯެޓްއ ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން. އިތުރު ާވހަކައެއް ނެތި އަޅުގަނޑުމެން އިްއޔެަގއި މި ދެކި

ކަމަށް  ކުރަމުން ނިންމާނެ ،ކަމަށް ރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުެރވިދާނެއާެއކީަގއި ިއތުރު ފަސް، ހަ އެއައެޅި، އަދި ހަމައެ

ުޅގަނޑުމެން ެވސް އަ އިބޯހިޔާވަިހކަމަށް ރޭގަ އިެއީކގައި އޮތީމަ. ހަމައެއާޖަހާފަ އިރައީސް ޔާމީންގެ މި އުއްމީދީ ބަޖެޓުގަ

ށިގެންދާނެ މި އަހަރު. މި މަަސއްކަްތތައް ފެ އިެއކީގަ ޔާުރވެގެން ތިބީ އަށް ހާސް ފްލެޓުގެ މަސަްއކަތް ފެށުމަށް. ހަމައެއާތައް

 އި އެްއވެސް އެހެން ތަނެްއގަ ،ދަންނަވާލަްނ އޮތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް  އިއެީކގަ އެހެންވީމާ،  ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ

ބަޖެޓަށް ކެރިގެން މި  ތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވާށޭ. ވަަޑއިގަްނނަވައި ނެތޭ. މި ކަމެއް ސް ހިންަގވާނެޖިލިމަ ރައްޔިތުންގެ

ބަހުސްކޮށްލަން  އިތަނުގަ މި އިއެީކގަ ިއ އަޅުގަނޑުމެންނާތިބޭފުޅުންގެ ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގަ  ވާހަކަދަްއކަަވއި

ފަރާތްތަކަކީ ހުރަހަކަްށ  ިއދިކޮޅު އިރިއެރުާމއި ތަރައްޤީ ލިބެމުންދާ ކަމެއްގަ ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ކު

ގޮތުން އަުޅގަނޑުގެ ދުާޢއަކީ މި ބަޖެޓުްނ  ބެހޭ ނެތް. މި ބަޖެޓާ ުކާވއެއްވެގެންުނވާނެ. އަޅުގަނޑުެގ ެއއްވެްސ ޝަ

ރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެްނ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަީއސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވަން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ހު

ޔިތުންނަށް ލިބިފަިއވާ ރައް ިދެވހިތެރޭަގއި  ދުވަސް ބުން. ވޭތުވެިދޔަ ހަަތރު އަހަރުބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބާ ަރއްޔިުތންނަށް ލި

ުޅގަނޑުމެން އަ އިއެީކގަ ދަންނަވަން. ކެތްތެިރކަމާ ޝުކުރު އިެއކީގަ  ރުމަށް ވަަރށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާާއއި ކުިރއެތަރައްޤީ

ިއ ވެސް ކުރިއަށްދާނެކަުމގެ އެީކގަ  ެއއްބާރުލުންދީގެން މި ބަޖެޓާ ސަރުކާރަށް ާއއިަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ހައި،އަުޑއަ

ގޮތް  ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮهللا ންކަން ދެމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. އަުޅގަނުޑގެ ދުޢާއަީކ މާތްޔަޤީ

 ކުރެްއވުން...މިންވަރު

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ
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 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް. ޙުސައިނަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކަނޑިތީމު

އޮތީ  މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް، .وبركاته ورحمة هللا  الم عليكمس  ال. حيمحمن الر  بسم هللا الر  

 ގެ ތެރެއިންތަކުޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ެވރިކަމުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅިގެން އަންނަ ބަޖެޓުهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

އޮތީ.  އަޅުގަނޑުެމންނަށް ހުށަހެޅިފައި މި  ބަޖެޓު އާދެ، ފަސްވަނަ؛ 2018، 2017، 2016، 2015، 2014ތިންވަނަ؛ 

އެްއޗެްއ ޓަމުން ގެންނަ މިސްރާބު އަންަގއިދޭ އި ެއ ޤައުެމއްެގ ވެިރކަމުން ނަގައި ހިފަހަށްއުމަކަށް ތަރައްީޤ ގެަނއުމުގަ ޤަ

މި ހަތަރު ބަޖެޓަށް  .އުމެްއގެ ކުރިއެރުމުގެ ސްޓޯރީ ނުވަތަ ވާހަކައެ ޤަ ، އުމެްއގެ ތަރައްޤީބަޖެޓަކީ. ބަޖެޓަކީ އެ ޤަ

ނޑުމެންނަށް ލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ތަރައްޤީގެ ސްޓޯރީ ނުވަތަ ވާހަކަ އެނެގންވާނެ. އަޅުގަބަލައި

އި. ތަކުގައް ހިމެނިފައިވަނީ މިފަދަ ބަޖެޓުއާއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުމުގެ ުއއްމީދުތަލިބެމުންދާ ތަރައްޤީ

އަހަރަށް  އަދި މި އަންނަ  އަހަރު މި ،ދީ ދުވެލި ހިފެހެއްޓެމުން އަދި ކުރިއަރަމުންމެންގެ ޤައުުމގެ އިްޤތިޞާއަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރުްނ  ުއއްމީދު ލިއްބައިދެމުން ބަޖެޓެއް ައއިަކމީދާނެކަމުގެ ވަނަ އަހަރަށް ުވރެ ކުރިއަށ2017ް ވުރެ،

އަިރޒަްމ ގެންދާ ޓުހިއްސާކުރަމުން 20% އިަދށް ސީދާ ގޮތެއްގަ ނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާިއ އަޅުގައެީކގަކަމެއް. ހަމައެއާ  ޙައްޤު

އި ގޮެތއްގަ  ދާެއ މަސައްކަތްަތއް ެއއަްށވުރެ ވެސް ފުާޅވެގެން މަލީ މަސަްއަކތްތައް ކުަރއްވަމުން އަދިފުޅާކުރުމުގެ ޢަ

 ،ކަމެއް. އާދެ ކުރުން އެންމެ ޙައްޤުުއއްމީދު އާ މީ އަޅުގަނޑުމެންގެކަމަށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަމުންދާކަ ގެންދަވާނެކުރިއަށް 

 ،ކަމަށް ރަނގަޅުވާނެ ވުރެ އުމީ ރިޒާްވ މި އަންނަ އަހަރު މިހާރަށް ަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ މިގޮތަށް ދަންނަވާއިރު

ބަޖެޓުން ކަމަށް މި  މި އަންނަ އަހަރު ރަނގަުޅވާނެ ވުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ވެސް މި އަހަރަށް

އް. އާދެ!  ބަޖެަޓކީ ެއއް އަހަރުދުވަހަކުން އެ ޖެހުން ލިއްބައިދޭންވާޭނ ކަންތައްތަ ދައްކާކަމީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިތްހަމަ

ނެ އެްއެޗއް ނޫން. އްލުކުރެވޭއެ ޤައުެމްއގެ ހުރިހާ މައްސަލަތައް ޙަ، އްލުކުރެވޭނެޤައުމެްއގެ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ޙަ

ތައް ވެސް ހުންނާނެ. ެއ ްއލުނުކުރެވޭ ބަިއވަރު މައްަސލަަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ޙަކީއެ  އެހެންކަމަށްވުމާ

ނަމަ  ދާކަމުގައި ވަނީމައްސަލަތަކުގެ ަޙއްލުތައް ިމފަދަ ބަޖެޓުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައންނަމުން

ލާއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެވސް ާއ ދަންނަވައި ދެ! ައޅުގަނުޑ މި ާވހަކަޖެހެންވާނެ. އާއަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަ

އަތޮޅު ފުނަދޫަގއި  އުއްމީދުތަެކއް މި އަހަުރގެ ބަޖެޓުން އެބަ ފެނޭ. އަުޅގަނޑުމެްނނަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަތޮުޅަކމުގަިއވާ ށ.

ތިބި ބައެއް. އަުޅގަނުޑ ރޕޯުޓގެ ެއއްެވސް  ފަސޭހައެއް ނުލިބޭ ހިސާބުގެ ދުރުަގއި ކަމަކު ެއ އެއަ ރޕޯެޓއް ހެދުނެއްއެއަ

އެކީަގއި  ރަށަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވުރެ ފުނަދޫ ދުރު. އެހެންކަމަށްވުމާ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ފަސް ؛ހިމެނޭ ދާއިރާ

އެންމެ ގިނަވެެގން ސާޅީހަކަށް މިނެޓުން ދެވޭ ނުވަތަ ފަންސަވީހަކަށް މިނެޓުން،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތިރީހަކަށް މިނެޓުން
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ހަމައަށް  އަންނަ އަހަރުގެ ޮއގަސްޓު މަހާމި  އިރޕޯޓް. އެތާނގައެއީ ކުޅުދުއްފުށީ ެއއަ؛ ރޕޯޓެއް ހެދިއަހިސާބުގައި އެ 

އި ބިނާކުރުމާ ގުޅިގެްނ  ރޕޯޓު ެއތާނގަދާޅުވެަފއިާވ ގޮތުން ނަމަ އެ އެއަިއއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވި ،ބިނާކުރެވި

 ރުތައް ހިއްކަިއ،ތައް ނުވަތަ ފަދެވޭ ހިާސބުގައި ހުރި ބޮޑެތި ފަޅުއި މިނެޓުގެ ތެރޭގަ ށްކައެ އެއަރޕޯޓުން ވިއްސަ 

ކަުމެގ އުއްމީދަީކ ެއއީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ވެްސ އަިރޒަމްގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނޭޓު އި އެތަންތަނުގަ

ވީ މި ހިނގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ އަުޅގަނޑު މި ދެންނެ ،ހިތްހަމަޖެހޭ އުއްމީދެއް. މި ދައުރަށް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަިތލީ

ީކގައި. އަުޅގަނޑުމެންގެ އެ މަިތލީ މި ދެންނެވި ތަޞައްވުރާ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާ ކުރި

ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތް ހެކްޓަރުގެ  ހާސް ތިން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުަގއިވާ ެއއްދާއިރާަގއިާވ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިރާ 

ޅަސް ހެކްޓަރުގެ ދޮސަޭތކަ ފަސް ފަާރއި، ބިލެތްފަހީގަިއވާ ހަތްހާސް ފަސްދޮޅަސް ތިން ހެކްޓަރުގެ ގޮނާ ދެ، ފުށި ފަރާއި

ހާސް  14މަކުނުދޫގެ  ސާބުގަިއވާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ސަރަހައްދޭ ކީދާނެ ހިސާުބގަިއވާފަޅާއި، އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ ހި

 އި ތޭކަ ސާޅީސް ހަ ހެކްޓަރުގެ ފަާޅއި، މިކަހަލަ ބޮޑެތި ތަންތަނުގަސަ ހަ ދޫގެ ަފޅުަގއިވާަވއިކަރަމުަރއި، ހެކްޓަރުގެ ފަޅާއި

އެ ބިމުަގއި ުޓއަރިސްޓު ރިސޯޓުަތާކިއ  މަހާޖައްރާފާ ފަދަ ވަސީލަތް ބޭނުންކުަރއްަވއިގެން ބިން ިހއްަކއި، މިހާރު އެ ގެންެނވި

މަސަްއކަްތ ފެށުމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ަގއި ޓުއަިރޒަމްގެތަންތާނ އަދި އެ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮޑަްކޓު އުފަްއދަވަިއ،

. އެ ުއއްމީދު ޙަޤީޤަތަކަށް ވެދާނޭކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ންދިަޔއިމުލިބިގެންދާނޭ ފަސޭހައިގެ ުއއްމީދު އަުޅގަނޑުމެން ކުރަމު

ނުޑ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ އި، މިފަދަ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުނުކަމާެއކީގަ  ފެންނަމުން އެބަދޭ. އެހެންކަމަށްވުމާމި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

ށް އެއްފަހަރާ އަންނަ މެންނަޗެއް ނޫން. މޫސުމަކީ އެން މެނަށް އެއް ފަހަރާ ލިބޭނެ އެއް އުފާކުރަން. އާދެ! ތަރައްީޤއަކީ އެން

ކުދި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ ކުދި  ބަހާރު މޫސުމަކީ ،ހޫނު މޫސުމަކީ ެވސް ،ރީފު މޫސުމަީކ ެވސްއެްއޗެއް. ޚަ

ތަންތާނގަިއ ެއކި  އުމުަތއް އެ އި ހުރެދާނެ ބައެްއ ޤަދުނިޔޭގަ އަންނަ ކަންކަން. އެއްފަހަާރ  އުމުތަކަށް ެއކީޤަ

ައކީ ެއކަހަލަ ތަަރއްޤީ، އެހެންނަމަވެސް ކޮށް މޫސިން އަންނަ.ތަފާތު .އްދުތަކަށް ެއކި ފަހަރުމަތިން މޫސުން އަންނަސަރަހަ

ަވގުުތެގ  ށާއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަަރއްހަްއދުތަކަށް އައުމުަގއިމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަ. ތަރައްޤީގެ މޫސުނޫން ކަމެއް

 ،އެކީަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިވެމުން މިދާ ފަދައިން ން ތަފާތުތަކެއް އިހުާސްސކުރަންޖެހިދާނެ. އެހެންކަމަށްވުމާގޮތު

ިމ  .މި މޫސުން ބަހާރެކޭ ައއި ،ބަހާރެކޭ މީ، ދާ ލަަވއިަގިއވާ ފަދައިންްނ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އިވެމުންބައެއް ފަރާތްތަކު

އެއް ދަރަަޖއަކަށް ަނއުމަީކ  ،ެއއް މިނަކަށް ،ފަހަރާ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކަށް ޖޭގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް އެކީ ެއއްބަހާރު މޫސުން ރާއް

ލިކަްނ ކަމުގެ އުއްމީުދގެ އަހުރިހާ ތަނަކަށް ވެސް ފެތުރިގެންދާނެއެ ބަހާރު މޫސުން  ،އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

ވާެނ ރު އަުޅގަނޑުމެންގަިއގައި ހުންނަންތިބުުމގެ ހިތްވަ އިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަކަމުގައި ވަނީ ިވއްޔާ ސާބިުތކަންމަތީގަ

 އްދުގެ ބައެއް ވާހަކައަށް ޚާްއޞަނަވާއިރު ައޅުގަނޑު ހިމެނޭ ސަރަހަައޅުގަނޑު ދެކެން. އާދެ! މިހެން ދަން މުގައިކަ

 އުޅޭ  އިރަށްތަކެއްގަ ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އާބާީދގެ ގޮތުން މާ ބޮޑެތި އާބާދީތަކެއް  .ބަޖެހޭން އެގޮތެްއގައި ބަލައިލަ

 ،ދާއިރުޑުމެްނގެ ަބޖެޓުގެ ޖާގަ ފުރެމުންވަރަށް ބޮޑެތި ޕްރޮެޖކްޓުތަކުން އަުޅގަނބައެއް ނޫން. އެހެންކަމަްށވުމާ އެީކގައި 
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، ރޕޯާޓއިއަން ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަގުޮބޑު އެއައް ހާސް މިލިއެ  ،ބުރީެގ އިމާރާތްތަކާއި 25ބޮޑެތި ފާލަންތަކާއި 

މިކަހަލަ ކިތަންމެ ބައިވަުރ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކުްނ މިކަހަލަ، ރޕޯަޓކާއިއެތައް ގިނަ އެއަ ވެސްއަދި ެއއަށްވުެރ ައގުހެޔޮ ނަމަ 

ކުދި ރަށްރަށް ފަހަތަށް ދި މީހުން، ކުދިގައި  އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ ކުދިކުއަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގެ ޖާަގ ފުރެމުންދާއިރު

ވުމަކީ ެވސް މައްސަލަެއއް ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. އަދި އެެހން ދާކަންބާކީވަމުން، ޖެހެމުން

ޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ރަނގަޅުކޮށްލަން ވިދިިވގެން އެތައް އަހަރަކު ެއގޮތަްށ އެކަން ދިމާވާ ،ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ކަމަށް ައޅުގަނޑު ދަންަނވަން. އާދެ!  ވާނެތެުދވެރި ިހތަކުން އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި ގަބޫލުކޮށްލަން ކަމެއް އޮތްކަމުަގއި

ެއްއވެސް ފަރާތަކަށް އަޅުގަނުޑ  ؛ބޮޑު ްޕރޮޖެކްޓެއް ނުލިބޭ ވާހަކަ  އަށްޮގއިދޫ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ށ.ޔަ އަށް އަހަރުވޭތުވެދި 

ވަނަ އަަހރު އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެންނާ  9އެހެްނނަމަވެސް، މިހާރު . ނަވާކަން ދެންނެވި ބަހެއް ނޫން ެއއީދެރަ ބަހެއް ދަން

މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަވާ ހަމަ އެްއވެސް ޕްރޮޖެްކޓެްއ  1މި ކުރިމަތިލަނީ އެ ރަށަށް ހަމަ ބޮޑު އެްއވެސް ޕްރޮޖެކްެޓއް ުނލިބި. 

ވެދާނެ. އެެހން ދިމާވި ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކެތްތެރިކަމާ އެީކގައި ނުލިބި މި ދަނީ. އާދެ! އެެވސް ދެން އެހެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުެރވެން ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރަންވާނެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. 

މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާފައި އޮތް ރަށެއް. ވަރަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގަިއވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑިތީަމކީ ވަރަށް ގިނަ

ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާ ރަށެއް. ވަރަށް ައގުބޮޑު ބަނދަރެއް މިހާރު ހެނދެމުންދާ ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސް، 

މަށް ކައިީރގަިއވާ އެހެން ރަށްރަށާއި އެ ރަށާ ގާތްގަނޑަކަށް ެވސް ނިސްބަތުން އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތަެކއް ނާންނަ ކަ

ވަނީ ވިްއޔާ މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްޤީވަމުންދާދިއުމުގެ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނުކަމުގައި ވިޔަސް އެ މީހުން އެ ވާހަކަ 

ނުދައްކަެއއް ނުތިބޭނެ. އާދެ! ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްެލވޭތޯ މި ުއޅޭ ނުކުތާައކީ، ލަހުން ނަމަެވސް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމަައްށ 

އްތައް ވިިދވިދިގެން އެަތއް އަހަރެއް ުނެވ އަންނާނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ެވސް އަންނަންޖެހޭ ކަންތަ

ދުަވސް ވަންދެން ކަރަްނޓަށް ޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހުގަިއ މިއަދު އެ ރަުށގެ ަރއްޔިތުން  51ބޭނުން ބޮޑު ކަމެކޭ. ބިލެތްފަހި 

ކުންފުންޏެއްެގ ތެރެއިން، ފެނަަކއިގެ ތެެރިއން އެ ރަށުގެ އިންޖީނުެގއަްށ އުފާކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން؛ އާދެ! 

އާ އިންޖީނެއް ލިބި، ެއ މީހުންގެ ކަރަންުޓގެ ހިތާމަވެިރ ަފސާނާ ނިމިގެންދާނެކަމުގެ ފޮިނ ުއއްމީދު އެ މީހުން ދަނީ 

އެ އޮްތ ގޮތަށް. އެ ރަުށގެ  ކުރަމުން. ނޫމަރާގެ ވާަހކަ ެދން އަުޅގަނޑު ދަްއކާނެ ކަެމއް. ނޫމަރާ އަިދވެސް އޮތީ

މުސްތަޤުބަލާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ކަނޑައެއް ނޭޅޭ. އެކަމަކީ ައޅުަގނޑު އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެ ކަމަކީ އެތަްއ 

ަވނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު،  2015ފަހަރެއްގެ މަތީން ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަނޑު ެގނެސްފައިވާ ކަމެއް. 

ޓޫބަރުހާތާަގއި އެ ރަށުެގ ރައްޔިތުން އެދެނީ ކޮން ގޮެތއްތޯ ބައްަލވަިއ، އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުން އެ އޮކް

މީހުންގެ ރަށަށް، ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެ މީހުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮްނ 

ވަީނ ނިންމަވާފަ. އެކަން އަދިވެްސ ބެލިފައެްއ ުނވޭ. ނުބެލި އޮތުމާ ުގޅިގެން ކޮންތައްތަެކއްތޯ ބެއްެލވުމަށް ސަރުކާރުން 

މި އަހަރު ވެްސ، މިދިޔަ އަަހރު ވެްސ، އަދި ޭއގެ ކުީރ ައހަރު ވެސް ތަަރއްޤީގެ ބަޖެޓުްނ އަުޅގަނޑުމެންެގ ނޫމަރާއަށް 
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ންސިުލ އިދާރާ ހިނގާ. އެހެންވީމާ، އުއެްއވެސް ކަެމއް ލިބިފައެއް ެނތް. މަދަރުސާ ހިނގާ، ޞިއްީޙ މަރުކަޒު ހިނގާ، ކަ 

ޚިލާފަށް ދެންނެވޭ ވާހަކައަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ތަރައްޤީެގ  ވާނީ ޙަޤީޤަތާ ދެންނެވުން ބަޖެޓުން އެއްޗެއް ނުލިބެއޭ

ޑު ލަތު ނިމުމަކަށް ގެެނސްދެއްވާެނ ކަމަށް އަޅުގަނވީ. މި ހާ އަހަުރ މި 3ބަޖެޓުން ނޫމަރާ ބާކީވެފަިއ ޮއންނަތާ މިހާރު 

އެީކަގއި ކަމެއް އެ ރަށުގެ  ޝުޢޫަރކާއަތޮޅު ފޭދޫ. އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނގެ ކޮންކަހަލަ  އުއްމީދުކުރަން. އާދެ! ދެން ޮއތީ ށ.

އެކުގައި ކަމެްއ،  ޝުޢޫރާއެުކގައި ކަމެްއ، ހިތާމައިެގ  ޝުޢޫރާ. ނާއުއްމީދުގެ ހަކަ އަުޅގަނޑަށް ދެންނެޭވނީވާ

 ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ ދެންނެވޭނީ  ކޮންކަހަލަ ޝުޢޫރާ އެކުަގއި ކަމެއް އެ ރަށުގެ މެްއ.ކަހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ޝުޢޫރާ އެކުގައި 

ޖެޓުން ސަރޭވކޮށް، އަަހރުގެ ބަ 2މި ދެ އަހަުރގެ ަބޖެޓުގައި އޮެވގެން އެ  2016، 2015އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ. 

ޖެޓުން ެގއްލުނީ. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ވަނަ އަހަރު ފޭޫދގެ ަނރުދަމާ ދައުލަތުގެ ބަ 2017ނިމުމަށްފަހުގައި  ޑިަޒއިންކޮށް

ދިަޔއިން.  ނާޑއި ރަށުެގ މަސްއޫލުވެރިަޔކާގައި އަުޅގަ 2016ބަރު ޮނވެން 23ން. މިނިސްޓަުރ އަރިހަށް މަސައްކަތްކުރި

ށް ރީަގއި އަުޅަގނޑުމެން މިނިސްޓަރު އަރިހަފެބުރުވަ 19ސައްކަތްކުިރން. ތޯ ޮއޅުންފިލުވުމަށް މަގޮސް އެކަން ވީ ކިހިނެއް

ުޗގަިއ މާރި 23ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވައިެދއްވުމަށް ދެންނެވިން.  2018ގޮތުން ސުވާލުކުރިން.  ދިޔައިން. އެކަމާ ބެހޭ

ނެތް.  ށް ޖަވާބެއް ލިބިފައެއްއެ ސިޓީއަ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ސިޓީެއއް ފޮނުވިން. ައދި އަދަށްދަށް ވެސް

 އެަކމަކު އެ ބޭފުޅަކު ަކއުންސިލަށް؛ މިހާރު ކައުންސިލުގެ ރަީއސަަކށް އެ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ަގއި ައޅުގަނާޑއިއެޕްރީލް 12

ގޮތުން ވާަހކަދައްަކިއ  އިންތިޚާބުވުމުެގ ކުީރގައި އަުޅގަނޑުމެން މިނިސްޓަރު އަިރހަށް ދިޔައިން. ގޮސް މިކަާމ ބެހޭ

އަހަރުގެ  ގަސްުޓގަިއ، މިއޮ 7އްވުމަށް އެދި ދެންނެވިން. ދެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ ފޭދޫގެ ނަރުދަމާ ހިމަނުއްވައި 2018

ތިޚާބުވުމަށްފަހުގައި އެ ގަސްުޓގައި އަުޅގަނޑުމެން މިނިސްޓަރު އަރިހަށް ގޮސް، މިހާރުގެ ކައުންސިލުގެ ަރއީްސ އިންއޮ  7

ވަނަ  2018 ަގއިއްއެީކގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ކުިރ ޒިޔާރަތެ  ގެ ަބއެްއ ބޭފުޅުންނާިއ އަުޅގަނާޑއި އަދިެވސް ރަށުރައީސާ

އިތުރަށް ލޯކަްލ ގަނޑުމެން ދެންނެވިން. އަދި އޭގެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ފޭދޫގެ ނަރުދަމާ ހިމަނުއްވައިދެްއވުމަށް އެދި އަޅު 

ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ކެްމޕޭނުގެ ދުވަްސވަުރގައި ސަުރާކރުގެ ަވޒީރަުކ، ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ނައިބު ރައީަސކު އެ ރަށަްށ 

ވަނަ އަހަރަށް އެޮގތަށް ދިމާވިކަމުގައި ިވޔަްސ  2017ރަށުގެ ރަްއޔިުތންގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަަވއިެގން  ވަަޑއިގެން އެ

ަފއި ވަނީ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އޮންނާނެ ކަމަށާިއ، އެކަން ހަމަޖައްސަވާ 2018ވަނަ އަހަރު ފޭދޫގެ ަނރުދަމާ  2018

 2018ސައްކަްތކުރަްއވާ ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާުޅވެދެްއިވ. އެހެންނަމަވެސް، ވާުލކުރަްއވަިއގެން މައެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ީސއާ ހަ

އޮތީ. ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ކުރިފުުޅމަތީގައި ތި އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އަުޅގަނުޑގެ ކުރިމަތީަގއި މި

ވަަނ  2018ބަލާ ވެސް ބަަލއިފިން. އަުޅގަނޑު ބަލާ ނޑުައުޅގަ އޮތީ. ބައްަލަވއިލަްއވާ!މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި ތި 

. ފޭދޫގެ ނަރުދަމާ ނުފެނުނުއިރު އެކަން ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ން ފޭދޫގެ ނަރުދަމާއެއް ނުފެނުނުއަހަރުގެ ބަޖެޓަކު

ވުެރ  . ފޭދޫއަށްކަމަކަށް ވަނީ އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި ޙަޤީޤަތް ކޮންމެހެން އެ މީހުންނަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭތީީކ ވެސް ނޫން

ަވނަ އަހަރު ނަރުދަމާ ލުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާފަިއވޭ.  2017ރަށް  7އާބާދީގެ ގޮތުން މަދު، މީހުން މަދު 
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އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ގޮސް މިނިސްޓަރަށް ދެންނެވިންން އަޅުގަނޑުމެން އެ ރަށްތަުކގެ ނަންތައް ފާހަގަކޮްށގެ

ހުރެތޯ ފޭދޫގެ ނަރުދަމާ މަތާރަންފިލާމަތީގަިއ ކީްއވެތޯ، ކޮން ސަބަބަކާ  .ބަޔާންކޮށްދެްއވާށޭ، ވިދާޅުވެެދއްވާށޭ

ރަށެއް،  7ރަށްތަކުގެ ނަންތައް މިތާ ދަންނަވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން.  ރަށް؛ އަުޅގަނޑު އެ 7ގައި މި ލުމަށްފަހުބާވާ

ނު. އާދެ! ކޮންމެހެން ޖަވާބެްއ ޖެހުނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޭއގެ ޖަވާެބއް ނުލިބުރަށެއް ިހމެނެން 7ފަދަ މިދެންނެވި 

ވަެރްއެގ  ދެއްވާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑގެ ވާހަަކއަކީ ކަްނކަމުގައި ކޮންެމވެސް

ބޫލުކުރެވޭތީ ފޭދޫގެ މީހުންގެ އްވާެނ ކަމަށް، އޮންނާނެ ކަމަށް ގަގެްނގުޅު  ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އިންސާފަކާޢަދުލަކާއި، 

މިކަމާ ގުިޅގެން ނުތަނަވަސްކަމެއް މި އޮތީ އެ މީހުންނަށްވާ ދަތީގެ އިތުރަށް. އާދެ! ކޮންމެއަކަސް މި މޭރުމުން  ތެރޭގައި

ވާހަކަ މިދިޔަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ދެްއިކން. އެއީ ސަުރކާރުން ބަޖެޓު ހައްދަވާ ުއސޫލަކުން ބަޖެޓު 

. އުސޫލެްއެގ ގޮުތން ބަލާއިރު ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ މި ތަނަށް ހުށަހެޅެނީ ހެއްދެވުމަށްފަހުގަިއ ހުށަހެޅޭ ތަނަކީ މިއީ

މިހެން ހުންނަ ކަންތައްތައް މި މަޖިލީހުން ބެލެވި، މި މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބެލެވި، އަދި ޕާޓީގެ ސަމާލުކަމަށް 

ގައި ކަމަްށ މި ތަނަށް މި ހުށަހެޅެނީ. އައިސް މިކަހަލަ ކަންތައްަތްއ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުކުރުމުގެ ބޭނުމު

އެހެންނަމަވެސް، މިދިޔަ އަހަުރގެ ބެޖެޓު ކޮމިޓީގެ ތެޭރގައި ެވސް އަދި މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ދެކެވުނު ހުރިހާ ވާހަކަތަކަށް 

. އާދެ! ފަހުގައި ވެސް މައްސަލަ ހަމަ އޮތް ގޮތަށް އޮތީ. އާދެ! ދެން އެ ހިސާބުން އެ ވާހަކަތަްއ ދޫކޮށްލަމާ ހިންގަވާ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުއްމީދުެގ ކުަލވަރު އެަބ ފެނެއޭ. ައޅުގަނުޑ އެދެމޭ ިމ 

އުއްމީދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ވުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ ގޮުތަގއި ބަހާރު މޫސުމެއް އަިއއްސަ. 

އް. ތަރައްޤީގެ ބަހާރު މޫސުމެއް. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބައެްއކަމުަގއި ވުމުގެ ގޮތުްނ ކުރިއެރުމުގެ ބަހާރު މޫސުމެ

ބަހާރު މޫސުމެއް. ކުރިއަށްދިުއމުގެ ބަހާރު މޫސުމެއް. އާދެ! އައި މި މޫސުން ބަހާރެކޭ މީ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ އެ 

ދަމަހައްޓާށޭ. އަނެއް ަބއި ބޭުފޅުން ވިދާުޅވަނީ، މިދެންނެިވ ބަހާރު މޫސުން މި އޮތީ އަިއއްސައޭ. މި ބަހާރު މޫސުން 

ބަހާރު މޫސުން އަންނަނީއޭ. މިހާރު މި އޮތީ ފެށިފައޭ. އެ ބަހާރު މޫސުމުގެ ފިނިކަމާއި، އެ ބަހާރު މޫސުމުގެ ތާޒާކަމާއި، 

ތަރުފަސް އަހަރަކު ހިފަހައްޓައިލީާމ އެ ބަހާރު މޫސުމުގެ އާރޯކަާމއި، އެ ބަހާރު މޫސުމުގެ ފެހިކަން ފުރިހަމަވެގެންދާނީ އަދި ހަ

 .الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس  އެހާއިރުންނޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަީނ 

 ށް.ޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލް هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ހިނގަމުންދާ އަހަރެކޭ ވެްސ . و بركاتهتعالى الم عليكم و رحمة هللا الس  `. 

މުހިންމު، ވަރަށް  ވަނަ އަހަަރށް ވެސް ހުށަހެިޅގެން މި ަދނީ ވަރަށް 2018އެއްފަދައިން އަންނަން އޮްތ އަހަރަށް 

ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަން. ބަޖެޓަށް ޖުމުލަކޮށް އަޅުގަނޑު ބަަލއިލާއިުރގަިއ 

އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ފަރުދީ ވަރަށް ގިނަ ޒިންމާތަކެއް ނޫނިއްޔާ ފަރުދުންނާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ 

ދިޔައިރުަގއި ަރއީސް ޔާމީްނގެ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން  4 ށްދޭ ަބޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި. ާފއިތުވެދިޔަކަންތައްތަެކއް ހާސިލުކޮ

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުގައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގައި ތަރައްީޤގެ ވަރަށް ގިަނ 

ން އެހެން މަރުޙަލާއަކަށް އްޭޖގެ ރައްޔިތުްނެގ ދިރިއުޅުން އެ ތަރައްީޤގެ ެތރެއިމަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަން ޭބނުންވާ، ރާ

ގައި މުގެ ބޭނުުމގައި ހުށަަހޅުއްވާަފިއވާ ބަޖެޓުތަކެްއގެ ޮގތުގައި. ިމއަދު މި ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ހިނގަމުންދާއިރުގެންދިއު

 ގެ ދުތައް ުކޑަކުރުން މިއީ މައިގަނޑު އެއް އަސާެސއް މިދެންނެވީ ދިރިއުޅުުމގެ ޚަރަ ،ލާއިރުއަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓަށް ބަލައި

އިތުރުން ބޮޑަްށ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. އޭގެ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަން މިއީ ވަރަށް

 މީގެ ،ެގ ތާރީޚުަގއިރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ާފހަގަކުރެޭވ ގޮތުން ހަމަ އެހެްނ އަހަރުތަކެޭކ ެވސް އެްއގޮތަްށ ރާއްޖޭ

މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެބަ ފެނިގެންދޭ ޢުކުރީގެ ތާރީޚުަގއި ނެތް ފަދައިން 

ބިިލއަން ރުފިާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިީއ  7.1ވަރަށް ބޮޑެިތ އަދަދުތަަކކުން އަދަދުތައް ހިމަނާފައިާވ ތަން. އެގޮތުން 

ޔިތުންނަްށ ރައް މަނާފައި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް. މިދެންނެވީވަނީ ހި ިބލިއަން ރުފިޔާ އެ 7.1ދެއް ނޫން. ކުޑަ އަދަ

އިގަނޑު ގޮތެްއގައި ވޯލްޑް އެއީ މަ  .ނޫނިއްޔާ އަގުހެޔޮކަން ގެނަުއމުގެ އިތުރުން ވެސް ،ފަސޭހަކަންދިރިއުޅުމުަގއި ލުއި

މްރާނީ ަގއި ދެވޭ ަފއިސާައކީ ޢުވިދާުޅވާ ވާހަަކފުޅެއް ެއއީ ސަބްިސޑީގެ ގޮތު ައއި.އެމް.އެފް ފަދަ ތަންތަނުން ވެސް ، ބޭންކު

ހުރަސްއެޅިގެންދާ ކަމެކޭ.  ނޫނިއްޔާ ކެޕިޓަްލ ޚަރަދުތަކަށް، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް މި ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ތަރައްޤީާއއި

ދަނީ  އިުރގަިއ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މިލާސްނުން މިއަދު އަުޅގަނޑުެމން ބަލައިސަރުކާުރގެ ވި ،އެހެންނަމަވެސް

ދިނުން، ރައްޔިތުްނގެ ދިރިުއޅުން ފަސޭހަކުރުން، ައގުހެޔޮކުރުމަީކ މަވެްސ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްއެގޮތަށް އެކަން އޮތް ނަ

ގަނޑުމެންނަށް ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަންޒަރު އަޅު  ފަުރދުންނާމުހިންމު ކަމެއް ގޮތުގައި ެދިކވަަޑއިގެން އެކަން ސީދާ 

ޮގތެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެތެރެއިން ފާހަގަކުެރިވގެން  ޚާއްޞަ ނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ދަ މިކަމުން ފެނިގެން މި

ކީ ދަރިން. ދަރިްނ އެބަދޭ ރަްއޔިތުންގެ އުންމީދަީކ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދަރިން. މަޔަކާިއ ބަފަެއއްެގ އެންމެ ބޮުޑ އުންމީދަ

ޓަކަިއ އް އަދާުކރާނެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްއުމު ބިނާކުރުމުގެ މުހިންމު ދައުރެމަށް ޓަަކއި، ދަރިންނަކީ ޤަތަރުބިއްޔަތުކުރު

ހިސާބުން ބަދަލުތައް. އެ ބަދަލުތައް އެހާ ށް ގެެނވުނުރުކާރުގެ ތެެރއިން ކަިރިކއުލަމައަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ މި ސަ

ގަިއ ފެނިގެން އެބަދޭ. ބަޖެޓު ސްޕީޗު ލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްބަޖެޓަށް ބަލައި  ންނަށް މިއަހަރުގެނިމުނީ ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެ

އަހަރާ ހަމައަށް ވެްސ  ދަނީ، މިހާރު މި އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ވިާދޅުވި ފަދައިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ބޮނޑި ޑަުކަޑ ކުދިން ބޮޑެތި ފޮތްއި ކުދަނީ މިއަދުވެސް ސްކޫލް ކުދިން ދާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި
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ހިފައިގެންދާއިުރގައި އެކުދިންަނށް ވެސް ޞިއްޙީ ގޮތުން ެއތައް ެގއްލުން ލިބޭ ބުރަދަނެއްގައި ފޮތް އުފުލާ މަންޒަުރ 

ކުރަްއވާ  އެއްކޮށް މި މަނިކުފާނުގެ ަވީޒރުންނާ ދަނީ. ރައީސް ޔާމީްނގެ ަސރުކާރުން އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ދަނީ އެކަމަށް ވެސް ލުއި ޙައްެލއް ގެަނއުމުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކުަރއްވާ  އްކަތުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެނިގެން މިމަސަ

އެުކަގިއ  ިއތުރުން ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ ެވސް ވަރަށް ލުިއކަމާކުރުާމއި އަދި އޭގެ ތަން. އެގޮތުން ްސކޫލްތައް ިޑޖިޓަލައިޒް

ތަން  ކުރަމުންދާސިކުނޑި ހުޅުވާލުުމެގ މަސައްކަތްެއކުދިންގެ ، ގެ ގޮތުަގއި ހަދައި ކުދިން ޓެބްލެޓެއް ހިފައިގެން ސްކޫލްދާ 

މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ަމސައްކަތްކޮށްަފއި އޮތް ތަން  ހުޅުަވއިލުމަށް މަސައްކަްތކުރެްއވުަމށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން؛

ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވިގެންޭދ  އިތުރުން އިްއޒަްތތެރިމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. އޭގެ އަޅުގަނޑު

ތެރޭަގއި ހިމަނާފައިާވކަން. ެއގޮތުން ރާއްޭޖގެ އެިކއެކި ސައްކަތްަތކެްއ މީގެކުރުމަށް ަޓކައި ވެްސ މަޓުއަރިޒަމް ތަަރއްޤީ

ކައި ހިްނގަމުންދާ އެިކއެިކ ކުރުމަށް ޓަޓުއަރިޒަމް ތަަރއްޤީ؛ ދިމަދިމާތަކުގައި މިހާރު ކުަރްއވަމުންދާ ތަރައްޤީެގ ެއކިެއކި

ދައުލަތަށް  ފަޅެއް ހިއްަކއި، 20ދަނީ ރާއްޖޭގެ  މަޝްރޫޢުގެ އިތުރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން މި

އިތުރު އާމްަދނީ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްތަކެއް ނޫނިްއޔާ ޕްލޭންތަެކްއ  ؛އާމްދަނީ ހޯދޭނެ

ތަރައްީޤގެ ދުވެލި ހުރި މިންވަރު އިއްޒަތްތެިރ ދަނީ. ރާއްޖޭގެ  ފަިއވާ މަންޒަރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިކުރެވި

ދެނީ އެތަނަކަށް ކުރެޭވ  އުމެްއގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑަށް ވަޒަންކޮްށ މިސް، އެންމެ ބޮޑަށް ވަަޒންކޮށްދޭ؛ ޤަރައީ

ތަުކަގއި ނޫނިއްާޔ ދަނީ ފާއިުތވެިދޔަ އަހަރު ގަނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެިވގެން މި. އިމްޕޯޓަށް ބަލާއިުރގައި އަޅު އިމްޕޯޓުން

ީރ އޭގެ ކު 27.5%ލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެްނ އެބަދޭ ވަނަ އަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައި 2017

މިއިން  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ން އެބަދޭ. އި ބަލާއިރު އިތުުރވެފަިއާވ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެނިގެއަހަރާ

މްރާނީ ތަރައްޤީގަިއ ގޮތެްއގައި ޢު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ ރާއްޖެައކީ އުފެއްުދންތެރިކަން، ޚާއްޞަ

ހާ ތަަނވަސްކަާމއެކު މަަސއްކަތްކުރާ ަޤއުމެއް ނޫން. ނޫނީ އުފައްދާ އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އުފެއްދުުމގައި އެ

ކުރެވޭ ނިސްބަތުން ށް ނުހުރޭ. އެހެންވީމާ، އިމްޕޯޓުއުމުން ލިބޭކަރަށް މަދު އެްއޗެއް ނޫނިްއޔާ މި ޤަނޫން. ވަ އުމެއްޤަ

މިންވަރު.  ދާ އުމު ތަރައްޤީެގ ދުވެލީގައިކާރުގެ ޕޮލިސީ ުހންނަ ގޮތުން ޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނިގގެންދޭ ސަރު

ކީ ިސވިލް އަ 50%ންގެ ގާްތގަނޑަކަށް ބޮޑު ބަޔަކީ، ގާްތގަނޑަކަށް ދައުަލތުގެ މުވަްއޒަފު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުން، ަދއުލަތުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ. ދައުަލތުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް، މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން މިދެންނެވި 

ކަމެއް ދީަފއިާވކަން ަހއްމިއްޔަތު ވަރަށް މުހިންމު އަ ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަުފންގެ މުސާރަ ބޮުޑކުރުމަށް ޓަަކއި ވެސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުެރިވގެްނ އެބަދޭ. ސިވިލް ސަރވިްސ މުވައްޒަފުްނގެ ވަރަށް ިދގު 

ލިބިގެންދިއުމަކީ އެަތްއ އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަންނާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު މި ބަޖެޓު ތެރެއިން هللا އިންތިޒާރެްއގެ ނިމުން 

ކަންތަކަށް ބަލާއިރުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  އިލާތަކަށް އެކަމުގެ އުާފވެިރކަން ލިބޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިޢާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ ވަރަށް އުންމީދީ ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި. އެާއެއއްކޮށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނ 
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ޅެއް ޚިޔާލު ތަފާތުކޮށް އުޅުްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބައެއް ވާހަކަަތއް އަުޅގަނުޑ އަުޅގަނޑުމެންނާ ތަންކޮ ،ބޭނުންވޭ

ކުރެވެމުންދާއިުރަގިއ  ަކތްތައްގޮެތއްަގއި މަޖިލީހުގެ މަސައް ޚާއްޞަ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ކޮންމެ ދުވަހަކީ

މިހާ ރަނގަަޅށް މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް  ފެންނަނީ ވަރަށް ނުރަނގަޅު މަންޒަރުަތކެއް. ސަުރކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

އޭގެތެޭރގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ކަތްތަެކއް ކުރާ ތަން. އަދި ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތަކަށް ވެްސ ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަަކއި މަަސއް

މިކަހަލަ  ތުރު ވާހަަކތައް މިތާ ދެއްކުމާ،ހު ،ގޮތެްއގައި ެއކިެއކި ނަންތައް ގޮވުާމއި ޚާއްޞަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ސް ތެރެއިން ތަން މަޖިލި މިކަހަލަ އެތައް ކަމެއް ކުެރވެމުްނދާ، ވަގަށް ގޮވުމާ މިދެންނެވީ ހަމަ ސާފު ބަހުން ދަންނަވަންޏާ 

 .ޖެހޭކަމެއް ައޅުގަނޑުމެން ދޭން އެބަަވރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލު  ން ެއބަދޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެ

އަހަރު ކުރިން މި ރާއްޖޭގައި އޮތް. މި ރާއްޖޭގައި އޮްތއިރުަގއި ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަެކްއ  3ެމއް މީގެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަ އެ

ތައް، މި ކުންފުނިތަްއ ކޯޕަރޭޝަންތަެކއް ހެދިގެންދިޔަ. މި ކޯޕަޭރޝަން ލްތުހެދިގެންދިޔަ. އަދި ހަމަެއއާެއކުަގއި ހެ

ކަކީ ކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑަްށ . ޭއގެ ބޭނުންތަދިޔައީ ކަރުދާސް ކުންފުނިތަކެއްގެ ގޮުތގައިހެދިގެން

ގެ ގޮުތގައި ދިޔަ ަފިއސާތައް ފޮރުވުމުގެ ބޭނުުމގައި ދައްކާ ވާަހކަތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ޭއގެތެެރިއން ލީކޭޖު

ެވސް  ށްން ދައުލަުތގެ ވެރިންނާ ދިމާއައިތުރުޭއގެ ތެރޭގައި ެވސް އަދިއަޅުގަނޑަށް ސިފަކުެރވިގެންަދނީ މިއަދު މަޖިލިސް

ޮގތުގައި. ހަމައެާއއެުކގަިއ ދެންމެއަކު އަޅުގަނޑު މީެގކުރިްނ  ގެ ސަބަެބއްހުތުރު އެކިެއކި ނަންނަމުން ޮގވާޮގވުން 

ީޓއަްށ ގެ ކުިރއެރުމެއް ެބޑް ކެޕޭސ12.5ިނަމުންދާކަން. %ދަންނަވާލިން ޓުއަރިޒަމަށް ެވސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް އަން

ދުނިޭޔގެ އެިކއެިކ  ންނަވާލިން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ގޮތެްއގަިއ ައއިްއސަާވކަން އަުޅގަނުޑ ހަމަ މީގެކުިރން ދަ ޚާއްޞަ

އަށް ޝަން ސެިޓސްފެކްޝަން އިންޑެްކސްފަހުން އުފެދިގެްނދިޔަ ޑެސްޓިނޭ ޚާްއޞަ ގޮެތްއގައި ދާދި، އިދާރާތަކުން

ކުން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުެރވިގެންދަނީ ވަރަށް ގިނަ ދާއިާރތައަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިރު ައޅުގަނ

މާ ކުރިއެރުން މާ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފަިއވާ ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި ާރއްޖެ ފާހަގަކުރެވިަފއިާވކަން. ޚާއްަޞ  ވުރެ

ރާއްޖެައކީ ނުރައްކާތެިރ  ،ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ެނތޭ ގޮތެްއގައި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަުކން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ

ޓޫރިސްޓުން ނާންނާށޭ ބޭރުގެ ތަންތަނުަގއި ޮގވަމުންދާއިރުަގއި ވެސް އެ  އިންެޑްކސްގެ ސޭފްޓީ ސްކޯ މި ވަީނ  ،ޤައުމެކޭ

އަކުން. އެާއ ދިހަްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެީއ އި  9.4. ދުނިޔޭގެ އެހެން އެްއވެސް ަޤއުމަކަށް އަތުނުޖެހޭ ހިސާބު މަތީގައި

. 8.9%އަށް ވެްސ ލިބިފައި މި ވަީނ އޮސްްޓރިއާ. އޮސްޓްރިއާ  ގޮތުަގއި ވެސް ިމއޮތީޤައުމެްއގެ  އެންމެ ގާްތކުރެވޭ 

ަކއިދޭ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަމއި ލޭނާރު؛ އާމްދަނީ ިދވެހި ރައީސް. މިކަމުން އެބަ ދައް ްއޒަތްތެރިއި

ގެންދަާވ ޓަކައި ކުރަްއވަމުން ގެންިދއުމަށްތެރި ގޮތުަގއި ކުިރއަށްމައިލޭނާރު ސަލާމަތް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އެންމެ 

ްނ ބައެއް ފަރާތްތަކު ،މަސައްކަތްތައް. ބޭުރގެ އެިކއެކި ދިމަދިމާތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ަނން ކިލަނބުކޮށްލުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް 

ގެ ގޮތުަގއި ދޭ. ފަހު ވާހަކައެއް ގަކުެރިވގެން މީެގތެރެއިން އެބަ ފާހަުނވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރާ މަސައްކަތްަތއް ކާމިޔާބު

ރަށް ބަލާއިރުގައި ބޭރުގެ އާމްދަނީ ނޫނިއްާޔ ރާއްޖެއަކީ މިހާ ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކައަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ގެ މައްޗަށް. ައޅުގަނޑު ޔޫ.ެއސް ޮޑލަރު އޮތީ ބޭރުން ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރާއިުރގައި މަިއގަނޑު ގޮތެްއގައި ިބނާވެފައި މި

ހިތަށްއަރަނީ ދުނިޔެ މިހާރު މި ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ވެސް ިދއުމަކީ 

ަޑވާނެ ގޮާތިއ ރޭގައި ޚަރަދުކު ަދއުލަތުގެ ތެ ހުށަހެޅުގެންދާއިުރގައި  ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ބަޖެޓެއް

ކުރުމުގައި ލުއިފަސޭަހވާނެ ގޮތްތައް ހެދުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްގެ މު ފަރުދުންނަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓުއްއާ

ެއގޮތުން ބަލާއިުރގައި ދުިނޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަްނނަ އެއް ޤައުެމއްގެ ކަރަންސީ ބޫލުކުެރވޭ. ގަގޮތުަގއި ައޅުގަނޑަށް 

އަްށ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންކުރެޭވ ވެގެން މިދަނީ ޓްރޭނިންގ ގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ިމދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. ޔުއާންޔުއާން 

އެއްފެްނވަރުގެ ކަރަންސީއަކަށް ރާއްޭޖގަިއ  އަރަނީ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރާއެއް ކަރަންީސގެ ގޮުތގައި. ައޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަށް

ޞަ ގޮެތއްަގއި ްއޔާ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ނޫނިްއޔާ ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ޚާއްން ބޭނުންކުެރވޭ މިންވަުރ އިތުރުެވއްޖެޔުއާ

އަިދ  .އެތެރެކުރުމަށް ެވސް ލުއިފަސޭހަތަކެއް އައުމަކީ ވަރަްށ އެކަީށގެންވާ ކަެމކޭއެތެރެކުރާ؛ ާރއްޖެއަށް މުދާ ެއތެރެކުރާ

ޖެހުމަށް އެކްސްޗޭންޖުކުރަންޖެހޭ، ލުކުރަންޖެހޭބަދަނޫނިއްޔާ ، ޗޭންޖުކުރަން ލުގެ އަގު ހެޮޔވުމުަގއި ެވސް ކަރަންސީމުދަ

ދިއުަމކީ ަވރަށް އެކަށީގެްނވާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަގު ހެޔޮެވގެންއަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ެވސް 

ވަން. ޚާއްަޞ ނައެާއއެކު އެ ވާަހކަ ދަންނަވާަލމުން އަޅުގަނޑަށް ެދއްވި ފުުރޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑށް ޝުކުރު ދަން

ޔާމީނަށް ވަރަްށ هللا މަށް ރަީއސް ޢަބްދުފަިއވާތީ ެއކަުނވާުއއްމީދުތަކެއް ގެ ގޮތެްއގައި މި ބަޖެޓުަގއި އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާއަށް 

ރަްއޤީއަށް، ކުރިމަގަށް ބަޖެުޓ ާއއްމު ގޮެތްއގަިއ މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަ މުން،ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަ

 ން. ޝުުކރިއްޔާ.ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލާނަ އެ ަކމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ަލއްވާަފއިވާތީ އެކުަލވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެއޭދަފުށީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ 

 ސަލީމަށް. އަޙްމަދު

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ައޙްމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ

ވަނަ އަހރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން  2018އްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އި `. ޝުކުިރއްޔާ 

ން ކޮންމެވެސް އަޅުގަނޑު ވެސް ެއްއޗެއް ދަްނނަވާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި ެދކޭތީ ައޅުގަނޑު ވެސް ަބޖެޓާ ބެހޭ ގޮތު

ން ރުފިޔާ. ބިލިއަ 28އަހަރުގެ ޖުމުލައަކީ ގާތްގަނޑަކަށް  މި ބަޖެޓުގެ މި ޒަތްތެރި ރައީސް.އް އް ދަންނަަވއިލާނަން. އިއެްއޗެ

 2.5ޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު ނެއްހާ ރުފިޔާ. އެހެންނަމަެވސް، ބަބިލިއަ  22އޮތީ  އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ގާތްަގނޑަކަށް މި

އޮތް ގޮތުން އަުޅގަނޑު  ުޅގަނޑުމެންނަށް މި ދައްކަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިާހރު މިން ރުފިޔާ ކަމަށް މި ބަޖެޓުން އަމިލިއަ

 1.5ަމއްޗަށް ދިއުން އެަކށީގެންވޭ. އެއީ މިދިަޔ އަހަރު ހުށަހެޅި ބަޖެޓުން ވެސް  މިއަށްވުރެލާފާކުރާ ގޮތުަގއި ޑެފިިސޓު 
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. އެ ބަޖެޓު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރިއިުރގަިއ އަހަރު އަންދާޒާ އެބަ ކުރެވޭ ރުފިޔާ ޑެފިސިޓުވާނެ ކަމަށް މި ންބިލިއަ

ތަރައްީޤވަމުން  ؛ބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓަކީށް އަުޅގަނުޑމެން ގަމި ވަރަށް ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު ހިނގައިދާނެ ކަމަކަ

އިމީ ގޮތެްއގައި ބަޖެުޓ އަންނަ ޤައުމުތަކުަގއި ބަޖެޓު ޑެފިސިޓުވުމަކީ އެހާ ބޮޑު މަްއސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދާ

ދިޔައީ  ވަރަކަށް އަހަރު މި 12ދިއުމަކީ ެއއީ މައްސަލަެއއް. ގާްތގަނޑަކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވޭތުވެިދޔަ ވަމުންޑެފިސިޓު

ދިއުމަކީ ެއއީ ދަތަކަށް ބަޖެޓު ޑެފިސިޓުެވގެންބަޖެޓު ޑެފިސިޓުކޮށް ހަމަހަމަ ބަޖެޓެއް ނުގެެނވި. އެހެްނވީމާ، އެހާ ދިގު ުމއް

ބަދުވެސް ލިބޭ ޤައުމަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތުކރަންޖެހޭނީ އަ

ޖެހޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން. އަުޅގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގައި ބަޖެޓު އެްއޗަކުން ދެކޮޅު

މިހާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިޔަިއމަ މިއީ މައްސަލަެއއް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ، ޑެފިސިޓުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއ  ،ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ހަމަހަމަ ބަޖެޓަކަށް ދާން. އެހެންނޫނިއްޔާ، ަދއުލަތުގެ ދަރަނި އިތުރުވެ

އަނެއްހެްނ  ،އް. އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބެނީ ވަރަށް ނާޒުކުދަރަނި އަތްނުފޯރާ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ ހަމަ އެކަށީގެްނވާ ަކމެ

ނަމަ އިޤްތިޞާދެއްގެ ެތރޭގައި. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ެއންމެ ބޮޑު ބަޔަކީ ޓުއަިރޒަމް. ޓުއަރިޒަމަށް އަންނަ ނޭެދވޭ  ބުނާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ، އަްށ ދަށްވެގެން ހިނގައިދާނެ. ެއހެންވީމާގެ އެ އާމްދަނީ އިންތިހާއަސަރަކުން ހަމަ އަުޅގނޑުެމން

 ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ހިސާބަށް ހިނގައިދާނެއޮބިނޯންނަ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބަޖެޓުަގއި އެބަހުރި ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް. ޭއގެތެެރއިން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ހަަމ 

ކުރުމަށްޓަަކިއ ކަން. އަދި ކަރަންޓުގެ ައގު ހެޔޮގުެހޔޮ ކުރުމަށްޓަކަިއ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ކަނަޑެއޅިފައި ހުރިކާޑުގެ އަ

ވާީތ  ހުރި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ދާ ރައްޔިތުންނަށް އަމާުޒކޮށގެންބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި ހުރިކަން. މިއީ ހަމަ ސީ

ކުރުމަށްަޓކައި ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިާވ ގެދޮރުވެިރކަން އިތުރު. އޭެގއިތުރުން އެކަމަށް ައޅުގަނުޑ ޝުކުުރ ދަންނަވަން

ބޮޑު އެއްެޗްއ  ާލއިރު ަބޖެޓަކުން މާށް ބަލައިފައިސާއަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަޅުގަނޑު ދާއިރާއަ

 އިމުކުރުމަށް އޮންނަކަން ބަޖެޓުން އެބަ ޤާޒާމު ރަށެްއަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނި 57 ،ފެންނާކަށެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަން އަުޅގަނުޑގެ  ،ްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެނގޭކަްށ ނެތް. އެހެންކަމުންނގޭ. ތަފްސީލު ރަށްަތކެއެ

ދެ ރަށުގަިއ  މު ދެ ރަށަށް ވާތީ، އެމުހިން  ފެނުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންޖެހިފައި އޮތް ދާއިރާގެ ހިތާދޫއާއި މާޅޮހަކީ ނަރުދަމާއާއި

ރަށަކީ މި ސަރުކާރުން  އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ިމ ދެ މަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަ ާދނެމި ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެިވގެން

 ހެނެއްރަށް. އެ 2ދިޔަ ނަމަ ހަމަ އެްއވެސް މަޝްރޫޢެއް ނުހިނގައި  އިރުަގއި ގާްތަގނޑަކަށް ދަންނަވާތަނަށް އައިމިހާ

ސަރުކާރުން މި ވޭުތވެދިޔަ ކަމަށްވާ އޭަދފުށްޓަށް ގިނަގުނަ ޚަރަދުތަެކްއ  ެއންމެ ބޮޑު ރަށްއަުޅގަނޑު ދާއިާރގެ  ،ނޫން

 ންމުންމެ މުހި. ެއކަމަށްޓަކައި ސަުރކާރަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މީގައި އެއަހަރުތަކުަގއި ހުރީ ކޮށްފަ

ކުާރއިރުަގއި އެ ގެ ބަޖެޓެއް އަުޅގަނޑުމެން ހުށަަހޅައިގެން ފާސްބިލިއަން ރުފިޔާ  28ވާންޖެހޭ ކަމަކީ ގާްތގަނޑަކަށް ކަމަށް 

 28ވެގެންދާނެ ގޮތް މި ބެލެހެއްޓުން. އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ ފިނޭންސް މިނިސްަޓރުގެ އެބަހުރި ާބވަޭއ މި ބަޖެޓު ޚަރަދު
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ތެރެއިން ވަންޏާ މީގެ ކަމަށް ތްބިލުކަން. ނޫނީ ހިތްވަރު. އެހެން ނެރުފިޔާ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ޚަރަދުކުރުުމގެ ޤާ ބިލިއަން

ދިއުމުެގ ފުރުަޞތު ވަރަށް ޮބޑު. އިްއޒަތްތެރި ވަރަށް ގިނަ ަފއިސާތަެކްއ ވޭސްުޓެވގެންއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެްއާކެވސް 

ށް ބަާލއިރު ހަޤީޤަތުގައި ދިވެހި ދައުަލތަށް މި ލިބެނީ ހަމަ ވަރައާމްދަނީއާ އަޅާ އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ލިބޭ .ރައީސް

ޤީޤަތުގައި ހަމަ ޙަ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ބިލިއަނެއްހާ ރުިފޔާގެ އާމްދަނީައކީ މި 22ރަނގަޅު އާމްދަނީެއއް. ގާްތަގނޑަކަށް 

ވަރަކަްށ  10އިރުަގއި އާމްދަނީ ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް އާމްދަނީެއއް. މި ސަރުކާުރ އައި  ވަުރގެން އުެޅވޭ ހިތްހަމަޖެހިލައިގެ

ބިިލއަނަށް. ބޮލަކަށް ޖެހޭ އަދަދު  22ދިޔައީ  ންނަމަވެސް މިހާރު އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން މިބިލިއަން ރުފިޔާގައި. އެހެ

ދިޔައީ.  ޑޮލަަރށް ބަދަލުވެގެން މި 1000އިރުަގއި މިހާރު ބޮލަކަށްޖެހޭ އަދަދު ހުރި، 5000، 4000ގާތްގަނޑަކަށް 

އޮތީ  ނގޭ. ައދި ބަޖެޓުން އެކަން މިސް އެބަ އެވެ ނަށްއެންމެން ދާކަން އަޅުގަނޑުމެންއަދަދު މަތިވެގެން އެހެންވީމާ، 

ސުވާަލކީ މި ފައިާސގެ  ،ޤީޤަތުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ފާލެއް. އެހެންނަމަވެސްރަށް ރަނގަޅަށް ސާުފވާން. މިއީ ޙަވަ

ށް މި މު ފަރުދުންނަނޑުމެންގެ ާއއްައޅުގަ ،ސަބަބުން ބޮލަކަށްޖެހޭ ނިސްބަތުގެ އަދަދުން އަުޅގަނޑުމެްނެގ ރައްޔިތުންނަށް

ތޯ؟ ގެންދޭތަރައްޤީ އާދޭތޯ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. އެ ރަްއޔިތު މީހާގެ ޖީބަށް ވަްނނަ ފައިސާ އިތުުރވެ

ކަމެއް. އެހެން ނޫނިއްޔާ ބޮލަކަށްޖެހޭ އަދަދު އިތުރުވުމަުކންނެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭެނ  މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ

ވެސް ކުރަން އެބަޖެހޭ. މިީއ  ނެތް. ބޮލަކަށްޖެހޭ އަދަދު އިތުުރވާ ވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ މަންފާ އެްއވެސް ަފއިދާއެއް 

ވެސް  ރި ރައީސް. މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުގައިކަމެއް. އިއްޒަތްތެ  ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ

ނެ. ތަށް އެކަން ހިނގައިދާން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮވަރަށް ގިނަ ރަނގަޅު މަޝްރޫޢުތައް އެބަހުރި. ދެ

ވެސް ގަބޫުލކުރަން.  ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ. ައޅުގަނޑު  ހުރިހާ ވާ ޮކންމެ ރަށެއްަގއިއެއީ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން

އަޅުގަނޑުމެންެގ ހަމަ ވެސް  ުޅގަނޑުމެން. އަވަނީ ކޮށްދީފަސަރުކާރަށް އެކަން ީވވަރަކުން މިހާތަނަށް  ،އެހެންނަމަވެސް

ިއ ދުވަހުގެ ތެޭރގައަހަރު 4 ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް މި މަޝްރޫޢުތައް ގެންދަން ފުދޭވަރަކަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް މިދިޔަ 

ނޫން.  ނުވުމަކީ ެއއީ މެންބަރުގެ މައްސަލައެއް  ެވސްހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކާމިޔާބު އެ ،ވެސް ކުރިން. އެހެންނަމަވެސް 

ރިހާ ރަށެއް އިރުަގއި ހުއި ސަޭތކަ އެަތއް ރަށެއް އޮންނައެއީ ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ަމްއސަލައެއް ވެސް ނޫން. ރާއްޭޖގަ

ކަމެއް ނޫން. އަދި ކިތަންމެ  ވާނެ އެއީ ެއއްވެސް މީހަކަށް ުކޅަދާނަުދވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުމަކީ އަހަރު 5އެއްފަހަރާ 

އަދި ބަޖެުޓ  ،ވެސް ކޮންމެ އަަހރަކު ކުެރވޭނީކީ މަސައްަކތްކުރުމުގައި ކަމަ ފުރަތަމަ ަކމަކު.ލިބުނެއް ބޮޑު އާމްދަނީެއއް 

ެވސް މިންވަރަކަށް. އެއަްށވުެރ ސް މަސަްއކަތް ވެސް ކުެރވޭނީ ކޮންމެބޮޑު އަދަދަކަށް ކަނޑައެިޅކަމުަގއި ވިޔަ ކިތަންމެ 

ބަނދަރު  200ގަނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ހެދެންޏާ އަޅު މި ބަނދަރު 40އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިސާލަކަށް  ކެޕޭސިޓީ ނެތިއްޔާ

ނުހިންގޭނެ. އެ ކެޕޭސިީޓއެއް އަދި ރާއްެޖއަކު ނެތް.  އެ އަހަރު ތެޭރގައި ބަނދަރުެގ މަސައްކަތެއް 200ސް އެ ހެދިޔަ

މިއީ  ،ބަބަކީކަމެއް. މިހެން އަޅުގަނޑު މިަދންނަވަންޖެހޭ ސަ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އެހެންވީމާ، މިއީ

ބޭފުޅެއްގެ ާދއިރާގެ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ކުރާނެ ކަންަތއްތައް  ވާނެ އެ  ހަމަ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންނަށް މައްސަލައަކަށް
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 ،ނެތުން. އެއީ އަދި ރައްޔިތުން ވެސް އެ މެންބަރަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޝަކުވާަތއް ކުރާނެ މަްއސަލައެއް. އެހެންނަމަވެސް

ހުރިހާ  ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެއަހަރު 5ރިން ދެންނެވި ފަދައިން ސް ހަމަ ކުމެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަންއަޅުގަނޑުމެން ކިތަ

ވެސް ވިްސނަންޖެހޭނެ ތިމަންނަމެންނަށް  ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން އްކަތެއް ކުރުމަކީ އެއީ ކުަޅދާންވެގެްނވާމަސަ

ާދނެކަން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ައޅުގނޑުމެންގެ އާމްދަނީ ދާނީ ކުރެިވގެންކަން އަދި ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަކުގައި މިކަން

 ކަންަކން ކުެރިވގެން އެއްަޞކޮށް ކުދި ރަށްތަަކށް އަމާޒުދިޔަވަަރކަށް ޚާބަޖެޓު ެވސް ދާނީ މަތިވަމުން.  އިތުރުވަމުން. ދެން

ޚަރަދުތައް ކުުރމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ  ދައުލަތުގެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއންމީދުކުރަން.  ހިނގާނެ

ފަންތިއެއްގެ ވެރިން ވެސް ަވރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ. އެއީ ދައުލަތުގެ ފައިާސއަކީ ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. މި 

ބެއް. އެކަަމކަށް ކުރުމަކީ އެކަމާ ަހވާލުެވ ތިބި އެންމެންެގ މަްއަޗށް އޮތް ވާޖިމެ އެކަީށގެންާވ ޮގތުގަިއ ޚަރަދުފައިސާ އެން

ތިބޭ މީހުންގެ ވަރަށް ބޮޑު  މަކާ ހަވާލުެވގެން ޚަރަެދއްތޯ ބެލުމަކީ އެފަދަ މަޤާ ކުރާ ޚަރަދަކީ އެންމެ އެކަީށގެންވާ

ެވސް އެއީ މީހެްއގެ އަމިއްލަ ފަިއސާއެއް ނޫން. އެއީ ިދވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާެއއް. އެްއގޮތަކަށް  ލިއްޔަެތއް.މަސްއޫ

 އެިކއެކި ރަސްރަްސކަލުން ، ލާިއރުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ވިްސނަންޖެހޭނެ އެކިއެކި ޚަލީފާއިން ރީޚަށް ބަލައިތާއިސްލާމީ 

ފާނުގެ ޚަލީފާކަމުަގއި ގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން، ުޢމަރުގެގޮތުން ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރި ގޮތްަތއް. އަޅު  ފައިސާއާ ބެހޭ

ޒާނާއިން ުކަޑ މާމުއިކޮޅެއް ނަގަްނވެގެްނ ގުުތަގއި ދައުލަތުގެ ޚަވަ ދިޔަވެގެންއެކަޭލގެފާނުގެ އާލާްސކަންފުޅު ބޮޑު

ަރއްިޔތުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެކަމުެގ ޮގތަކަށް ދަންނަވާނަމަ،  އެނޫން ،ބޭކަލުންނަށްއެކަޭލގެފާނަށް ޖެހުނީ އަްޞޙާބު

 އި ެއކަލޭގެފާނަށް އޮތް ބާރެއް. އެހުއްދައަކަށް އެިދވަަޑއިގަންަނަވން. އާލާސްކަންފުޅު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެންދިޔަ ަވގުުތގަ

ވެސް އެކަޭލގެފާނު ކުރުމުގައި ކުޑަ މާމުއިކޮޅު ބޭނުން . އެހެންނަމަެވސް އެރު އޮތީ ދެއްވާފަބާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙައްޤު. އެ

ން ވެރި ިމއީ ރައްޔިތުން އެއްކޮްށ ރަްއޔިުތންގެ ެއއްބަްސވުން ހޯދި. ެއހެންވީމާ، ދައުލަތުެގ ޚަރަދުތައް ކުރުުމގައި

ހާދިސާއެއް.  މަރުގެފާނުގެއީ ެވްސ ޢުމި ؛ފުން، އެިކއެކި ފަރާތްތައް ކަމެއް. ދެން ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަ ވިސްނަންޖެހޭ

ކުރަން. ކަމަްށ އަުޅގަނޑު އުންމީދުމި ހާދިސާއިން ވެްސ ކޮންމެެވސް ޢިބްރަތެއް ލިބޭނެ  ލާނަން.އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއި

ެއ ޝަކުވާ ައއީ. އެ ަޝކުާވ  މަރުގެފާނަށްބުމާ އެކީަގއި ޢުޅެއް ތަނަވަްސކަން ލިފަކު ތަންކޮއެއީ ދައުލަުތގެ މުަވއްޒަ

ރަީނ ކު އޭނަ ،ކުރަނީ ކޮން މަސައްކަެތއްތޯ މަ އެކަޭލގެފާނު މައްސަލަ ބެއްލެވި. މައްސަލަ ބެއްެލވުމަށްފަހުގައި އޭނައައި

 ކަމަށް އެ ބެލުމަށްފަހު، ނުލިބޭނެ ެއއް ލިބޭނެތޯއެވަުރގެ އާމްދަނީ ކުރާ މަސައްކަތުން ޭއނަ ކޮންކަހަލަ ވިޔަފާިރއެއްޯތ،

ވެްސ  ދުވަހު އޮތީ އެ ަބއިކުޅަ ެއއްބައި ދައުލަތުގެ މާލިްއޔާއަށް ެނގުނު. މި އަުތގައި ހުރި ަފއިސާގެ ދެގެ ވާތީ އޭނާ 

ކޮރަޕްޝަން -. އެހެންވީމާ، މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެވަުރގެ އެންޓިކޮރަޕްޝަްނގެ ގާނޫނު އުފެދިފަ-އެންޓި

އިްއޒަތްތެިރ ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝނުގެ ގާނޫނަށް މި ބަދަލުަތއް ެއބަޖެހޭ ގެންނަން. -ގާނޫނެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީާމ، އެންޓި

ވެްސ  އިގައިކިބަތަނަށް ޢައްޔަންކުރާ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑުމެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންނާިއ އެކި ތަން .ރައީސް

ކަމެއް ކޮށްފައި ެއއީ  އެީކގައި އެކަންކުރަން. ކޮންމެ ނުންެތރިކަމާޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ވަރަށް ވިސް އެބަޖެހޭ ދައުލަތުގެ
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ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އޮެވގެންނުވާނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބޮުލަގއި އަޅުވާ ގޮތަށް އެކަން

ގެ ިއސްތަށިފުޅުަގއި. އެޅެނީ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ެވސް އެކަެމއް ގޮސް މި ހުގައިކަމެއް ކުރުމަށްފަ ދިޔައީ ކޮންމެ ފެނިގެން މި

އެކީަގއި ހުވަެއއް  ހަވާލުކުރަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކި މީސްމީހުންނާއި އެކިވަުރގެ އެކި މަސަްއކަްތތައް މި ންކަންކަ

އުމުަތކަށް ޤަމަރުގެފާނު އެިކއެކި ޢުކުރުމަށް. ން އެކަންކަން އިޚްލާޞްތެިރަކމާ އެކީަގއި ވެގެ  ކޮށްގެން ނޫނީ އަހުދެއް

ބޭކަލުން އުުޅްއވުމަށް.  އެއްފެްނވަރުަގއި އެ ރަްއޔިތުންނާ ،ބޭކަލުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާ ގަވަރުނަރުން ޢައްޔަްނކުރާއިުރަގއި އެ

ޒަމާނުަގއި ބުނާނަމަ  ނުވުމަށް އަންަގވާ. އެއީ މިތުރުކީ އަަހށް ސަވާރު ،ނަމަ ގޮތުން އޭގެތެެރއިން ެއ ޒަމާނުަގއި ުބނާ

 ުނވުމަށްކަށް ސަވާރުތަވާތީ، އެފަދަ އަސް ެއއްޗެހި. އެއީ ތަްނކޮޅެްއ ފެންަވރު މަތީ އަހަކަށްކަހަލަ ބީ.އެމް.ޑަބްލިޔު ކާރު 

ނައިގެން ބޭނުންކުރާ ފުށް ވެސް އަންގަާވ. އަދި ފުރާ ހިމަ ފޮތީގެ ހެދުން ނުލުމަށްއި އެކަޭލގެފާނު އަންަގވާ. އަދި އު

އެއްހަމައިަގއި އުޅުމުެގ  ތުގައި ވެރިންނަށް ރައްޔިުތންނާވެސް އަންގަވާ. މިކަން މި އަންގަވަނީ ޙަޤީޤަ ކުރުމަށްނުބޭނުން

އި ހެދުންތަކެއް ލުމުގެ ސަބަބުން އު މޮޅެތި ރަށް ފޮނުވި ގަވަރުނަަރކު މާޞްަގއި. މިގޮތުން ެއއްފަހަރަކު މިވިސްނުންފުޅު

މަރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނު ޢުުމން މަރުގެފާނަށް ލިބިވަޑަިއގަތުޢުބުން އެކަމުގެ ަޝުކވާ މުގެ ސަބަހިމަ ފޮތީގެ ހެދުންތަކެއް ލު

ެއކަން ސާބިތުވީމާ ހެއްެދވި ގޮތަީކ  އި،ސުވާލުކޮށް ެއކަންކަން ހިނގީ ކޮންގޮަތކުންތޯ ބަލަ ސް އެކަޭލގެފާނާ ގެންނެވި. ގެނެ

ތެރި ހުއިަހއްޕަން ފޮނުވާލީ. އިްއޒަތްއި ަގވަރުނަރު ބަކަރިއް ަލްއވާފަފޮތީގެ ހެދުމެކިޔާ ގޯނި ފަލަ އަުޅގަނޑުމެން މިއި އު

ގޮތް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު މިސާލުތަްއ  މިހިރީ އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ކަްނކަން ހިނގާފައި ހުރި .ރައީސް

. ވާހަކަ ންލާނައިކަ ނިންމަކީަގއި އަުޅގަނުޑގެ ވާހައެ  އިވުމާ ގެ އަޑުމަވެސް، ައޅުގަނުޑގެ ރަނގަބީލު އެބަހުރި. އެހެންނަ

 ؛އި ެފން ނޫނީ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުވެސް އަުޅގަނުޑގެ ހަމަ އާދޭހަކީ ައޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ މާޅޮހާއި ހިތާދޫގަ  މުން ނިންމާލަ

ން. އަދި މި ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވި އުއިމުވެގެންދިޤާަވނަ އަހަރު  2018އެއް ނިޒާމެއް ކޮންމެވެސް  ކުރެ މި ދެ ނިޒާމުން

ާލނީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި އިގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމަޓަކައި ފިނޭންސް މިިނސްޓަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅު  ކަމަށް

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

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

 )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2018ގެންދަނީ  މަށް ފަށަިއގަްނނާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މިއުދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށްދި` މި

ވެސް ިއްއޒަތްތެރި ގިަނ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  . ކުރީ ދަންފަޅީގައިވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓު

ވެސް ފުރުޞަތު  މި ބަހުސްގެ މި މަުރޙަލާގައި ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ،އެރުވިަފއިވޭ. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ

އަށްފަުހ ދެވަނަ މަރުޙަލާަގއި ކޮންމެ މު ކޮމިޓީން ކަނޑަައޅާފައިާވ ގޮްތ ެއއީ. އެއްމިެނޓު. އާ  15ވަޑަިއގަންަނވާނީ ލިބި

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު. އަުޅގަނުޑ  7އާދެ! ރިޕޯޓު މަރުޙަލާަގއި ލިބިަވޑަިއގަންނަވާެނ  ؛ެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް

 ޢުޘްމާނަށް.  ޖަމީލް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީއަރުވަނީ  ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފުށި ދާއިރާ

 ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުގައި ބަޖެޓު މިގެ 2018ޑުމެންނަށް މި ބަހުސްކުރެވޭ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަނ

ހިލޭ އެހީެގ  ލާއިރުއިއަދަދުތަކަށް އަުޅގަނޑުެމން ބަލަ ބިލިއަން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓުގެ ެއިކއެކި 27.9އޮތީ 

ނޫން އެހެން  ޓެކްސް ،ބިލިއަން ރުިފާޔއާއި  16.3ޓެކްްސގެ ގޮތުަގއި  ،ބިލިއަން ރުިފާޔ ލިބޭނެ ކަމަށާއި 24.4ގޮތުަގއި 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް  858ފަންޑުތަކާއި އަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި  ،ބިލިއަން ރުފިޔާާއއި 5.2ގޮތްގޮތަށް 

 ައުޅގަނޑުމެން އަޅާބަާލއިރު ވޭތުެވދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި މި  ވޭ. ޭވތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާބަޖެޓުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި 

ފަހުން އަުޅގަނުޑމެން ފާސްކުރި ސަޕްލިމެންޓްރީ  އަދި އެންމެ ފަ.ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނަޑއެޅި 24.8 ހިނގާ އަހަރު އޮތީ މި

ލަ ގޮތެްއގައި ބަލާއިރު ވޭުތވެދިަޔ ބަޖެޓެއް. އެހެންވީމާ، މުޅި ޖުމު ގެ ލިއަން ރުިފޔާބި 27.3ޖެޓާ އެކު ގާްތގަނޑަކަށް ެއއީ ބަ

އޮތީ  އަހަރު މި  އުޅެނީ. މި އަޅާބަލާއިރު ގާތްގަނަޑކަށް ހަމަ އެއް އަދަދުތަކެއް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓާ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މި

ިމ  .ގެ ބަެޖޓު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްޔާ ބިލިއަން ރުފި 27.3އޮތީ  ބިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި މިހިނގާ އަހަރުަގއި މި 27.9

ލްމީ ފެންވަރެއްަގއި ޢިގައި މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ލާިއރުއިއި އަުޅގަނުޑމެން ފުންކޮށް ވިސްނަދޭތެރޭގަ ބަޖެޓާ

އްޖޭގެ ރާއްޖޭަގއި ރާ ގޮުތގައި މި ވާހަކަތަެކއް ދައްކަންޖެހޭ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރން. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ

 ،އަހަރުދުވަހު ރާއްޖޭގެ ތަަރއްީޤގެ ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ރައީްސ ޔާމީން ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

މަނިކުފާނުގެ  ލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަމަކީ އެއިބަޖެޓުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ އަހަރުގެ ޚާއްޞަކޮށް މި

 .ތީ ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށްއޮ މިއި ރާއި ތިންވަނަ އަހަރު އަމާުޒކޮށްފަވަނަ އަހަ ދެ ،ފުރަތަމަ އަހަރު

މަނިކުފާނު ނޫނީ  ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތާީރޚުގައި އަދި ނެތް ފެންވަރެއްެގ ތަރައްޤީގެ ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތަކަށް އެ

 ،ކޮށްާލއިރުއަުޅގަނޑުމެން ފޯކަސް ށްއަހަރުގެ ބަޖެޓަ . މިއޮތީ އެތެރޭަގއި ކުަރއްވާަފއި  ހަތަރު އަހަރުދުަވހުގެވޭތުވެިދޔަ ތިން

ވެްސ  އިރުއިލާ ތަކަށް އަޅުގަނޑު ބަލަޚީޚާްއޞަކޮށް އަރިމަތީ ސުރު ،ލާއިރުއިއް ަވކިަވކިން އަުޅގަނޑުމެން ބަލައެކި އަދަދުތަ

ަރއްޔިތުްނގެ ސީދާ ޖީބުތަކަށް ލުއިފަސޭހަ އެބަ އެނގޭ މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީަޤތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ބަޖެޓެްއަކން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބޮުޑ  ން ައޅުަގނޑަށް އެބަ އެނގޭ. މީަގއި ައޅުގަނޑުމެން ލިބޭ އެންމެކައޮތް ބަޖެޓެއް  އިލިބޭނެ ގޮތްގޮތަށް ަބއްޓަންކުެރވިފަ
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އަންނަ ސިވިްލ ާދއިރާަގއި އަދި ާޚއްޞަކޮށް މުިޅ ރާއްޖޭަގއި ވެސް މަަސއްކަްތކުރަމުން މި ގެ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑު 

ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަށް ލިބިގެން އަންނަ ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އޭގެތެޭރގައި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ސިވިްލ 

މިލިއަން ރުފިޔާއިން މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން.  234ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަ އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި 

 1000ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަށް ގޯތިގެދޮުރގެ ބޯހިޔާވަިހކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި  އަދި ހަމައެހެންމެ

ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް އެޅުމަްށ ޓަކަިއ މަޝްރޫޢެއް ހިމެނިފަިއ އެބަވޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ިމހާރުވެސް ައޑުިއވެމުންދަނީ 

ޓަވަރު އިމާރާތްކުރުމުެގ  25ބުރީެގ  14ނުމަށް ޓަކައި މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮްށދި 80000ސަރުކާރުން 

ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެްނ  މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި ަދންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ

ތައް ގެނަޔަސް ެއ ބަނދަރުތައް ހެދިޔަސް، ހޮސްޕިޓަލްތައް ބިނާކުރިޔަސް، ައދި ރަށްރަށުގައި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢު

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުްނ، އެ ަރށުގެ ުޒވާނުން އެ ރަުށގައި ތިބޭނެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

ކަންތައްތަެކއް ބަްއޓަންކުރެިވެގން ނޫނިއްޔަކާ ތަަރްއގީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ަފއިދާއެއް ރަްއިޔތުންނަކަށް ނުފެންނާނެ. ވަރަށް 

ށުަގއި މަގުަތއް ހަދާފައި އެބަހުރި. އެ ަމގުަތކުަގއި ހިނގާނެ ބަަޔކު ނެްތ ކަމަށް ވަންޏާ ކިހިނެއްތޯ ގިނަ ރަށްރަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ޒުވާނުންަނށް ނޫނިއްޔާ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮން ފައިދާއެއްތޯ އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމާޒު ހިތްޕަވާފައި ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު ޚާްއޞަކޮްށ އުފާވޭ ޙަޤީޤަތުަގއި މި އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ރައީ

ބުރީގެ އިމާރާތަށް  25މިިލއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި ޚަރަދުކުަރން އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި މި ަހދައިދޭ  118ހެލްތު ސެކްޓަރއަށް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ؛  އި.ބޭނުންވާ ެއކިެއކި މެޝިނަރީްޒތަކާއި އެިކއެކި ސާމާނުތައް ެގނައުމަށް ޓަކަ 

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް ފެންނަން ހުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުާރ 

ރި ސްރީލަންކާއަްށ ރިސޯޓް ހެދޭވަރުގެ ޚަރަދުތަެކއް އިންިޑއާ، އަވަށްޓެ 3މެޑިކަލް ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރުގައި އަހަަރކު 

ޚަރަދުކުރަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ޚިދުމަތްތައް ައޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއިން ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ މި ދެންނެވި 

ރިސޯޓްތައް ައޅުގަނޑުމެންެގ ދާއިރާތަކުަގއި ޤާއިުމކުރެިވގެންދާނެ. ހަމައެއާެއކު އުާފވާ ކަމެްއ، އަެނއް ކަމަީކ 

ންފްރާސްްޓރަކްޗަރ ިޑވެލޮޕްކުރުމަށް ޓަކައި ރައީސްގެ ބަޖެޓުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާފައި އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންގެ އި

ެއއަރޯޕޓެއްެގ ވާހަަކ އެަބއޮތް. ޭއގެެތރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް؛  4އޭގެތެޭރގަިއ އަުޅގަނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ 

ވޭ އަުޅގަނޑުެމންގެ ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިުތން، ޚާއްޞަކޮށް ގއ. އަިދ އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން ބޭނުން

ގދ.ގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިުތން ބޭނުންވެގެން އަންނަ ކަމެއް މިއީ މާވަރަލުގައި އެއަރޯޕޓް އެޅުމުގެ ކަންތައްަތއް. އަދި 

އް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަްއ މިނިސްޓަރ ޒަމީރުގެ ވާހަަކފުޅުގައި ފާހަގަކުެރްއވި، ހުަވދު އަތޮޅުގައި އެއަރޕޯޓެ 

ކުރިއަްށގެންދާނެ ކަމަށް މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މާވަރަލުގެ ެއއަރޕޯޓާއެކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއަްށ 

ތަްއ އެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެން އެ ދިޔައީއޭ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާަގއި ވޭުތވެދިޔަ އަހަރު އެބަހުރި އައިސްޕްލާންޓު

ޤާއިމުކޮށްފައި އެބަހުރި. ހޮްސޕިޓަލުތައް ބިނާކޮށްފައި އެބަުހރި. ހަމައެއާެއކު ސްކޫލަށް ޭބނުންވާ ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް 
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ލް ދަނޑުތަކާއި އަދި ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރުގެ ެއކިއެިކ . ޒުާވނުންނަށް ބޭނުންވާ ފުޓްސަރިޤާއިމުކުރެވިަފއި އެބަހު

މުކުެރވިފައި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ުޒާވނުންނަށް ދާއިރާގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ކަންތައްތަެކއް ޤާއި

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނެތޭ ައޅުގަނޑުމެންެގ މި ުޒވާނުންނަށް މުސްތަޤްބަލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކޭކަށް. އެހެންވީމާ، 

ޑުމެންނަްށ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ެއންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިްނޑަސްޓްީރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްީޤކުރުމޭ. ސަރުކާރުން އެއަރޯޕޓް؛ މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް 

ންނައިރު އެ ހަތް މިލިއަން އެއަރޕޯޓް ހަތް މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިހާރު ކުރަމުން އެ އަންނަނީ. އަ

ފަސިންޖަރުން ރާއްޖޭގެ އެިކެއކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބައިަބއިެވގެން، ނޫނިއްޔާ ާރއްޖޭގެ އެިކއެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ެދވޭނެ 

ގޮތްތަެކއް، އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ނޫނިއްޔާ ލޯކަލް ޑޮމެސްޓިކް ެއއަރޕޯޓްތަކެްއ ބިނާކޮށްގެން ނޫނިއްާޔ 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންަނކަށް ފައިދާެއއް ނުކުރާނެ. އަުޅގަނޑަށް އެނގޭ އަުޅގަނުޑެގ ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް

ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވޭ،  ދާއިރާގެ؛ ގެމަނަފުށީ ދާއިާރގެ ކަނޑުހުޅުދޫަގއި ގެމަނަފުށި، ދެއްވަދޫ އަދި ކޮނޑޭަގއި

ދުވަުހެގ އަހަރު 3. ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ސަރުކާރުަގއި ވޭތުވެިދޔަ ރަންޒުވާނުން ބޭނުން އެބަވޭ ދާއިާރގައި މަސަްއކަތްކު

ޓްތަކެއް ބިނާކުރެވޭނެ އެ ހިސާބުގައި ޓުއަިރޒަްމ ރިސޯ، ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފިން އެ ރަށްރަށުަގއި 

 އޮތް ެއންމެ ރީތި ސަރަހައްދު. ހުވަދު  ގޮތްތަެކއް ހެދުމަށްޓަކައި. އެ ސަރަހައްދަކީ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް ރާއްޭޖގައި މިހާރު

 ،ށް ބަލައިލިކަމުގައި ވިޔަސް ންނަށް ޑަިއވިްނއަ އަތޮޅަކީ އެންމެ ބޮޑު ސަރަަހއްދު އެއީ. އެ ސަރަހައްދުަގިއ އަޅުގަނޑުމެ

ނެ. ދެއް ާރއްޖޭަގއި ނޯންނާރީތި ސަރަހައް އިލިކަުމގައި ވިަޔސް ެއއަށްވުރެކަނޑުައޑީެގ އެިކއެިކ ކަންތަްއތަކަށް ބަލަ

އްސަލަައީކ ވެްސ މި ޖައްސާ މަ ންއިންެވސްޓަރު ،ތައް. އެހެންނަމަވެސްފަޅުރަށްތައް އެބަހުރި އެހާ ރީތި ފަޅުރަށް

 ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އި ިކހިނެއްހޭ ފަސިންޖަރުން. އެކަމަކު ހަދާފަތިމަންނަމެންނަށް ރިސޯޓްތައް ހެދިދާނޭ

ގދ. ދާއިރާތަކުަގއި؛ އެހެންެވގެން ، ޕޯޓަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި ރެއއަ ރަލުދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަީކ، މާވަ

މި ވާހަކަތައް ތަކުރާރުކޮްށ  ވެސް ގދ. ދާއިރާެގ މެންބަރު ގައްދޫ ރަޝީދު ވެސްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަބަދު

ވުރެ  ތަކަށްށް އެހެން ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުމެންނަެގ މުހިއްމުކަްނ އަުޅގަނޑު. ޙަޤީަޤތުގައި ާމވަރަލުދައްކާ ސަބަބަީކ މިއީ

ައއިސްޕްލާންޓުތަްއ ، އިމުކުރެވިފައިަގއި ވޭުތެވދިޔަ އަހަރު ބަނދަރު ޤާގެމަނަފުށީ ،މު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާަގއިމުހިން

ގެ ރައްޔިތުން އަދި އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް އެ ރަށު އިއިމުކުރެިވފައަދި ބޭންިކންގ ޚިދުމަތްތައް ޤާ، އިމުކުރެވިަފއިޤާ

ރުދަމާއަކީ އެ އިމުކުރުން. ނަަރީއސް، ެއ ރަށުަގއި ނަރުދަމާ ޤާ  މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންާވ އެްއ ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި

ކަންތައް. ފެން ތަޣައްޔަުރަވމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ،  އިމުކުރުމަްށ ޓަކައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ރަށުގައި މިހާރު ޤާ

 ،ގައި ހިމެނިފައިއްތައް ނިންމުމަށް ޓަަކއި ބަޖެޓުގައި ގެމަނަފުށީގެ ނަރުދަމާެގ ކަންތަމި ބަޖެޓުފާކުރަން އަޅުގަނޑު އު

 ތެރިކަމާއެކު ުޝކުރުޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް ިއޚްލާޞްރައީސް ދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި ހަމަ އަޅުގަނޑު ރާއްޭޖގެ ަރީއސުލް

ތޮށި ނުހެދި އޮތް ހަމައެކަނި އެްއަގމު، ތެެރއިން މިހާރު ބަނދަރު ނުހެދި އޮތް ރަުށގެ 4ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. ެއއީ ދަިއރާގެ 
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ގެ ތެރޭަގއި ހިމަނާފަިއ ންވާ ކަންތައްަތއް ވެސް މި ބަޖެޓުބަނދަރަކީ ކަނޑުހުޅުދޫގެ ބަނދަރު. ކަނޑުހުޅުޫދގެ ބަނދަރަށް ބޭނު

 ުޅގަނުޑ މިހާރު ހެދެމުންދާ ހެލްތުއަ ެއކުއެއާމަނޑު އުފާކުރާ ކަމެްއ. އަދި ހައެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، ެއއީ ހަމަ އަޅުގަ

މެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްަތއް ހަމަ ކޮންޓިނިއުކޮށް ކުރިއަށްދާެނ ގޮތާއި އަދި ޔޫތުން މިހާރު އެން

އްވަޫދގަިއ ކަނޑުހުޅުޫދަގއި ވެސް އަދި ދެ ،ގެމަަނފުށީގައި ެވސް ،ެވސް ގެނޑޭ ކޮ؛ ލް ދަނޑުގެ މަސައްކަްތތައްފުޓްސަ

އެހަރަ  އިދެްއވަދޫަގއި ިއމާރާތްކުރަން ފަށާފަ ،މި އޮތީ. ހަމައެާއއެކު އަުޅގަނޑު އުފާކުރަން  އިކުރިއަށްދާނެ ގޮަތކަށް ރޭވިފަ 

މިީއ  ދަތުރުފަތުރުގެ މައްސަލައަކީގޮތަކަށް ބައްޓަްނކުރެިވގެން އަންނާތީ.  މިސްކިތަތްކުގެ މަސަްއކަތް ުކރިއަށްދާނެ

ދެްއވަދޫއަކީ މުިޅ  ؛އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ. ދެއްވަޫދގެ ރައްޔިތުންނަްށ ވެސް އްޒަތްތެރި ރަީއސްޙަޤީޤަތުގައި އި 

 މުޅިން ވަކި ހިސާބެްއގައި ، ކަުމގައި ިވަޔސް އަތޮޅުަގއި ވަކިން އޮންނަ ރަެށއް. އަުޅގަނޑު ާދއިރާއަށް ިނސްބަތްވާ ރަެށއް

އްލުކުރުމަކީ އްސަލަަތއް ޙަ ރަެށއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، ދަތުރުފަތުުރގެ މަސް ކައިީރަގއި ެއްއވެ، ވާތީ  ދުރުގައި އޮނަން ރަށަކަށް 

ދެއްވަޫދއަށް ވެސް ހަމަ މުހިއްމު އެއް ކަމެއް. މިހާރު ކޫއްޫޑއަށް ދާން އެބަޖެހޭ، ތިނަދޫއަށް ވެސް ދާން އެބަޖެހޭ. 

ތުރު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކުރާ ދަތުރުގެ ދިގުމިނަކީ ވަރަށް ގިނަ ދަ އެހެންވީމާ، ޫކއްުޑއަށް ދިުއމަށްޓަކައި 

ޗެްއ. އެެހންވީމާ، ޚާއްަޞކޮށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮްޕެވގެން މު އެއްނަށް ަވގުތަކީ ަވރަށް މުހިންއަޅުގަނޑުމެން

ޕޯޓްަތކާެއކު ައޅުގަނޑުމެންގެ މާލޭަގއި ދިރިުއޅޭ ރައްީގވަމުން އަންނައިުރަގިއ އެއަރޕޯޓް ތައަންނައިރުަގއި، ެއއަރ

ގޮުތގަިއ އަޅުގަނޑު ދާއިާރގެ ވަަރްށ  ނަށް ހަމަ ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން އަންނާނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާރައްޔިތުން

ތުގައި ާރއްޖޭަގއި ބޯހިާޔވަހިަކން ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ގައި އެބަތިބި. އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފާކުރަން ޙަީޤޤަގިނަ ބަޔަކު މާލޭ

ީކ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަ ؛ މާލޭގައި  ހިމެނިފައިވާަކން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަހަރުމިލިއަން ުރފިޔާ މި  580ސަރުކާރުން 

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މާެލ ވެސް ހަމަ މާލެއަށް ނިސްަބތްވާ މެންބަރެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އި

ރަށްފުުށގަިއ ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިތުން. މާލެ  ގެއަުޅގަނޑުމެންކުރި ބަަޔީކ މު މަސައްކަތެއް ންކުރުމުަގއި އެންމެ މުހިތަރައްޤީ

މަްސވެރިން. މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ  ނޑުމެްނގެ ރަށްފުށުަގއި ދިރިުއޅޭމު މަސައްކަތަކީ އަުޅގަތަރައްޤީކުރުމުގެ އެންމެ މުހިން

ހުރިހާ  ހިރަ މި އިތަަކށް ޖަމާކޮށްގެން އެ އާމްދަނީން މާލޭގަވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ރާއްޖޭގެ ބޭންކުއާމްދަނީ. މަސް

މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންެގ  ؛ރީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންގެއި މި ހިހެދިފަ ެވސް ހުރިހާ އިމާރާތްތަކެއްގެތަެކއް ވެްސ، 

އަންނަން ކުށްޔަށް ދަްއކަިއގެން އުޅެންޖެހެނީ. ޖޭގެ އެަތއް ބަަޔކު މާލޭަގއި އުޭޅއިުރގައި ވަރަށް ބޮޑު އަދަދުތަކެއް ރާއް

ނޫނިއްޔާ ދަރިންނަށް ކިޔަަވއިދިނުމަށް ޓަކައި ނޫނީ  ،ށް މެޑިކަލް ކަންތައްތަަތކުަގއިމި އަންނަނީ. ޚާއްޞަކޮބޫރުވެގެން މަޖު

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާތަކުަގއި ެއއަރޕޯޓުަތްއ  އަންނަން މި ޖެހެނީ. ށްޓަކައިވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަ

ދިަޔއިމާ މިއީ ނަށް ގެސްޓްަހުއސް ފެސިލިޓީޒްތަކާ އެްއޗެހި ޤާއިމުކުރިވގެންޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންރަށްރަށާ ގު، އިމުކުރެވި ޤާ

 4ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެްނ އަންނާނެ ކަމެއް. އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން މި އަންނަނީ ރައީސްގެ މި 

ބުރީގެ އިމާރާތްތަްއ  10އެބަހުރި  ސްެވސް އިއްޒަތްތެރި ރައީ ހައުސްަގއި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ގެްސޓްގެ ތެރޭދުވަހުއަހަރު
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ރިއެުރވުމަށް ޓަަކިއ ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމްދީން ކު ގައި އެަބހުރިއި އެބަހުރި. ެގސްޓްހައުސް. ބަޖެޓު އިމުކުރެވިފަ ޤާ

ކަން ދިފާޢުކޮށް ކުިރއެރުވުމަށް ަޓކައި ިމ ކުރެޭވ މަސައްކަުތގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމެްއގެ ގޮތުަގިއ އިސްލާމްދީނުގެ؛ މި 

އެނގޭ.  ތައް ބިނާކުރުުމގެ ަމސައްކަތްަތއް ވަރަށް އިސްަކންދީގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްދާކަން އެބަތްމިސްކި

އެބައޮތް. ެއީއ  އިގައި ބަޔާންކޮށްފަމިސްކިތެްއގެ ވާހަކަ ބަޖެޓު 2ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ދިހަ ބުރީގެ ގެތެެރއިން އަޅުގައޭ

ވޭ އިއްޒަތްތެރި އެާއއެކު ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންލާ ކަމެއް. ދެން ހަމަފާހަގަކޮށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާއެކު

ކަަރންޓާއި ކާުޑގެ ސަބްިސޑީްޒެގ  ،ކުނި ަނއްތާލުމާއި، ތަކާއިއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ެފނާ

. ން ރުފިޔާ ބަޔާންކޮށްފައި އެަބއޮތްމިލިއަ 276ގެ ގޮތުަގއި ޚާްއޞަކޮށް ކަރަްނޓާއި ކާުޑގެ ސަބްސިީޑޒް؛ ގޮތުަގއި

ނިކަމެތި ަރްއޔިތުންނަށް، ނިކަމެތި ރަްއޔިުތންނަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަކީ  ޒް ެބހިގެންދާއިރުަގއިއެހެންވީމާ، މި ސަްބސިޑީ

ުކަގއި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މިހެން ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ހަމަ ސިޔާސީ ކަންތައްތަ

އެޅޭ ބައެއް މީހުން އެބަތިބި، ހަމަ ވިޔަފާރިވެރިން އެބަތިބި، ސިޔާސީ ކަންތައްތަުކގައި ރައީސްކަމަށް ވިއްދާަފއި ތިބި 

މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަނުޑމެންގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަްށ  300ބޭފުޅުން އެބަތިބި. އެކަމަކު އިއްޔެ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން 

މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުކުރަންޖެހުނުއިރުގައި މި  300ްނސްޕާގެ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ އާސަންދައާިއ، އެ

ބޭފުޅުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހުނު ފައިސާ ދައްކާފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ ިވޔަފާރިވެރިންެގ 

އިސާއަކީ ިމއީ ރަްއޔިތުންގެ ފަިއސާ މީ. މި ފައިސާއިން އަޅުގަނޑުމެން އަތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބެންހުރި، މި ފަ

ބިނާ މި ކުރަނީ، ރަުށގައި ހޮްސޕިޓަލްތައް ޤާއިމުކުރަީނ، ބަނަދރުތައް މި ޤާއިުމކުރަނީ، އަދި ބޭނުންވާ އެހެން ޚިދުމަތްތައް 

އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ކޮނޭޑގައި  ޤާއިމުކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، ިމއާެއކު ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ބަނދަރާއެކު ތަރައްޤީ އަންނަ ނިސްބަތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. 

ކޮނޑޭައކީ މީގެ ކުރިން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެްސ، ވޭުތވެދިޔަ ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވެސް ހަމަ 

މަސްދޯނި  3ކަހެރިކޮށްފައި އޮތް ރަށެއް ެއއީ. އެކަމަކު އެ ބަނދަރާ ގުިޅެގން ޒުވާނުން، ކޮނޑޭގެ ުޒވާުނން ވެސް މިހާރު އެ

އެ ރަށަށް ގެންޮގއްސި. އެހެންީވމާ، މި ދަންނަވަން ުއޅޭ ވާހަަކއަކީ، ފުރުޞަތު ދިނީމައޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް، ޒުވާނުންނަށް 

ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު ، ފުރުޞަތު މި ލިބެނީ، އެހެންވީމާ

ކަމެއް ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ލޯނުގެ ކަންތައްތަކާިއ، މި ކަންތައްތަކަށް ފޯކަސްކުރުން. އަދި ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު 

ަތކުަގއި، މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމާއި، މި އުފާކުރަން، ޚާއްަޞކޮށް ުޒާވނުންނަށް ބޭނުންވޭ ޓްރެއިންގެ ކަންތައް

ކަންތައްތަުކގަިއ ވަރަްށ ބޮޑު އަދަދެއް ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ޚިޔާލެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ެވސް ކޮށްލަން ރަނގަޅު ކަމެއް އިއް 

ޒުވާނުންނަށް މި ދޭން ލޯނުތަްއ ދިނުމުގެ ބަދަލުަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަށްޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ީކއްތޯވާީނ 

މިސާލަކަށް އޮޑިދޯނިފަހަރު ސީދާ ދެވޭނެ ގޮތެއް. މިދެންނެވީ ދިގު މުއްދަތެްއގައި ޯލނު ދައްކާ ގޮތަށް ނަމަވެސް. 
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ަގއި ވަަރށް ގިނަ ޒުވާނުން އެބަތިބި ަމސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތުެގ ތެެރއަށް ވަންނަން ބޭނުންވެފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ 

ތިބި ޒުވާނުން އެބަތިބި. ހަމައެއާެއކު ލޯނުތައް ހޯދައިގެން ެވސް މި ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ދަތިވެ، އުނދަޫގވެފަިއ 

މައިލާފައި އިންޖީނު އެޅުމަށްޓަަކއި ވެްސ ހަމަ ދަތިތަކެއް ދިމާވެަފއި ތިބި ބޭފުޅުން އެބަތިބި. އަދި އޮޑިފޯނިފަހަރު ނިން

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ތިބި ބޭފުޅުން އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، މި ލޯނުގެ ތެރެއިން ވެސް، ޚާއްޞަކޮށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

އޭރިއާެއއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނުޑ  މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފޯކަސްކޮށްލުން ހަމަ ރަނގަޅު

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތަްއތަކުަގއި؛ ައޅުގަނޑު އުފާކުަރން ރައީސް ރައީސް ޔާމީންގެ 

ވޭތުވެިދޔަ ތިން އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގައި ެއކަނި ވެސް އެބަހުރި އައިސްޕްލާންޓު ދެ ޕްލާންޓު 

ދެްއވަދޫގައި އިތުރު ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުޮކށްފައި އެބަހުރި. ހަމައެއާެއކު ، ބަހުރި. ގެމަނަފުށީގައި ެއއް ްޕލާންޓު ޤާއިމުކޮށްފައިއެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެަތއް ަބއިވަރު ދޯނިފަހަރު ކައިރި ރަށްރަށުންނާއި ދުރުން އަިއސް، އައިްސ 

ިމހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ުކޑަ  ށްރަުށގަިއ ކިއޫޖެހިގެން ތިބޭ ތަން. ެގމަނަފުށީގެ އައިސްޕްލާންޓުހޯދުމަށްޓަކައި އެ ރަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެމަނަފުށީގެ އަިއސްޕްލާންޓަށް މިހާރު ބޭނުންވޭ އިތުރު ކެޕޭސިޓީ ބޭނުންވޭ. ގެމަނަފުށީގެ މަސްވެރިން 

ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އިތުރަށް ވިސްނާލަން ރަނގަުޅ ، ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެްއ އެއީ. އެހެންވީމާ

ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ކަނޑުހުޅުޫދއަްށ ވެސް، ދެްއވަދޫއަށް ވެސް ހަމަ މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް 

އި ެފނާ އެީއ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ެއއް ކަމަކީ އެ ރަުށގެ ނަރުދަމާ އިނގޭތޯ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ނަރުދަމާއާ 

ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑަށް ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަާވ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނުޑގެ 

ދާއިރާަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުެމންގެ ހުރިހާ ޒުވާނުން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އެްއ ކަމަކީ، މިދެންނެވި ގޮތަްށ 

ޓް ާޤއިމުކުރުން. ެއއަރޕޯޓާއެކު ކުރިން އަުޅގަނޑު ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޓައރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުީވ، އެއަރޕޯ

ގދ.ަގއި ދެ އެއަރޕޯެޓއް ޤާއިުމކުރެިވގެން އަންނާނެ ވާހަކަ. ެއހެންވީމާ، ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިޭނންސްގެ އުސޫލުން ނަމަވެްސ 

ޖެހޭ ގދ. އަށް. މުޅި އަޮތޅަށް ބަލާއިުރގައި ެއއީ އެންމެ ބިޔަ ސަރަހައްދު. އެހެންވީމާ، އިތުރު ެއއަރޕޯޓެއް އަންނަން އެބަ

މިލިއަން ފަސިންޖަރުން ބެހިގެންދާއިރުަގއި ހުވަދު އަތޮޅަށް އަންނަންޖެހޭނެ މީެގ  7އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ މި 

ފަރެްސ ދާއިާރގެ މެންބަރު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ވަރަށް ބޮޑު ަބއެްއ ޙަޤީޤަތުަގއި. އެހެްނވީމާ، އެއީ ޙަޤީޤަުތގައި

ޙުސައިން ވެސް އެ ފާހަގަކުަރއްވާ ޕޮއިންަޓކީ. އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ދާއިރާގައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގައްދޫ ދާއިރާެގ 

ކޮށް ދައްކަންޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދު އެ ކުރަްއވާ މަސައްކަތަކީ ވެސް އެއީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ތަކުރާރު

ސަބަބަކީ ެވސް މުޅި ފަތުރުެވރިކަމުގެ ސިނާޢަތުަގއި ނޫނިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޖީބަށް ުލއި ގޮެތއް ވާ ތަނެްއ ނުފެނޭ. 

ހިއްސާކުރަނީ ފަތުވެރިކަން ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ފަތުވެރިކަމުެގ  25މިސާލަކަށް އިންޑަސްޓްރީަގިއ %

ަޑއިެރކްޓުކޮށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ ބެނެފިޓަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަެކއް. ހަމައެާއއެުކ ސިނާޢަތުގެ ތެރެއިން އިން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަތުވެރިކަމުގެ އިްނޑަސްޓްީރގަިއ 
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ސްޓްހަުއސް، ެގސްޓު ވިޔަފާރިތަާކއި، ޚާއްޞަ ގެސްޓްޝޮްޕެގ ތަރައްޤީެވގެން އަންނަ ރިޯސޓުތަކުގެ ތެެރއިން ގެ

ވިޔަފާރިތަާކއި، ަޑިއވިންގެ ިވަޔފާރިތަކާއި، މި ސިނާޢަތުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ވަރަށް ގިނަ ޒުވާނުްނ 

އޮތީ، އެންމެ މަދުެވގެން ދެ އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، މި ރިޯސޓުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ދާއިރާަގއި ކުރިއަްށގެންދެވެން 

އެއަރޕޯޓް ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރަހައްދަށް އައިްސގެން. ެއހެންވީމާ، މާވަރަލުގެ ެއއަރޯޕޓް އެޅުމަކީ ހަމަ އުފަލެއް. 

ހަމައެއާެއކުަގއި އިތުރު ެއއަރޕޯޓެއް ވެސް ހަމަ އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. އެހެން މިދަންނަވާ 

ޑޫ އިންޓަރނޭޝަަނލް އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ވެގެން ސީދާ ޔޫރަޕުން ޑަިއރެކްޓް ފްލައިޓު އަންަނއިރުަގިއ ކަމަކީ، އައް 

ކުރުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ އިނގޭތޯ މިދެންނެވި ޕްލޭންގައި ެއއްކަލަ ފަސިްނޖަރުން ޓްރާންސްފަރސީ

ސަލައެއް. ޔޫރަޕުން މިއަންނަ ރެ ގިނަެވްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިއީ މައްވު މިނެޓަށް 50މިނެޓު،  40ތަކުން. ރޕޯޓުއެއަ

 މީހުންގެ ޗުއްޓީަގއި  އަންނަނީ. އެ ދުވަހުގެ މުއްދަތައް މި 5ދުވަހަށް ނޫނީ  7ޖަރުން މިއަންނަނީ ބަރާބަރު ފަސިން

ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، މިީއ  ކަމަށް ވަންޏާ މަސަްއކަތެއް  ވާ  ދުވަސް ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ދަތުރުފަތުރަށް ދެ

ފަހުން  ފަހުން ޑަބްލިއު.ޓީ.ޯއަގއި އެންމެ ޙަޤީޤަތުގައި އިްނވެސްޓަރުން ދައްކާ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެންމެ

 ން ނެރެފައި ހުރި ރިޕޯޓުތަކާއި ކު ހަމަެއާއއެކު އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެބަ ވޯލްޑް ބޭން ،ނެރުނު ރިޕޯޓުތަކާއި

މަށް ކަ ލިދިރާސާ ރިޕޯޓުތައް ރަނގަޅަށް ބަލައިއަުޅގަނޑުމެން  އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި، އަދި

ތިޞާީދ ގޮތުން ވަނަ އަހަރު އަްނނައިރުަގއި އޭޝިާއގެ މި ސަަރހައްދަކީ އިޤް 2025ނގޭ ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ 

ތިޞާދީ ގޮތުްނ . އަސްކަރީ ގޮތުން ބެލިޔަސް، އިޤްއްދުސް އެންމެ ބާރުގަދަ ސަރަހަމިހާރުވެއްދު. މެ ބާރު ގަދަ ސަރަހައެން

އަންނަނީ. އެހެންވީމާ،  އަންނަނީ ހަމަ ހީނުކުރާވަރުގެ ބާރު ސްޕީޑެއްަގއި ކުރިއަަރމުން މި  ބެލިޔަސް. ޗައިނާ، އިްނޑިާއ، މި

ގޮތުން ކުިރއަރަިއެގން އަންނައިރުަގއި ދުނިޭޔެގ  ޞާދީތިއަުޅގަނޑުމެން މިހާވަރަށް އިޤްކީްއވެތޯ ަޗއިނާ ނޫނީ އިންޑިާއގައި 

ން ބައްރުތަކަށް ހެއެއުމުަތކަށް ނޫނީ ޤަ ޝަން މިއީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރަަހްއދު ފަހަނައަޅާ ޔޫރަޕުގެއެންމެ ބޮޑެތި ޕޮޕިއުލޭ

މާކެޓް  މިޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުމެއް ނެތް. ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަ މުގެފަތުރުވެރިން ދިއު

ކުެރވެއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ފަތުރުވެިރންނަށް މީގެ ހެޔޮ އަސަރުތަެކްއ ކުރާނެ. އަދި ހަމައެާއއެުކ  އެގޮތަށް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިސޯޓުތަކަށް މީގެ ހެޔޮ އަސަރުތައް ކުރާނެ. މުޅި އިންޑަސްޓްރީއަށް ބަލާއިުރ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

އްޔާަތއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޢި ށް ގިނަ ޒުވާުނން ބޭނުންވޭ ކްލަބު ޖަމުމިއަދު އަޅުގަނުޑމެންގެ ވަރަ ،ބޭނުންވޭ

ކުރަން ޭބނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓު ގެ ކޮމިޓީ ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތްކުރަން ބޭނުންވޭ. އަންހެނުންފަންކްޝަން

ން ރާވާ ެއކިެއިކ ޢިއްޔާތަކުހިންމު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކުލަބު ޖަމު ށް މުމަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަ

މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮްށ  ޅުން. އަުޅގަނުޑ އުފާކުރަން ޫޔތުގޮތްތަެކއް ކަނޑައެ  ނެކުރެވޭހަރަކާތްތަކަށް ެއއަށް ފައިނޭްނސް

ވާނުންނަށް، ޒުވާނުްނގެ ކުލަބުތަކަށް، ހުިރ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒު ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަެކއް މިފަހަރު ބަޖެޓުގައި ވެސް އެބަ

ރަްށރަށަށް ބޭނުންވާ އިޖުތިމާޢީ ަކންތައްތަކަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާުމ ރައީސް ހަމަޖައްަސވާފަިއ  ،ޚާއްޞަކޮށް ކޮމިޓީތަކަށް
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މި  ،ހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުރުގޮަތކަށް ދަންނަަވންޏާ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖެއަށް މިއަދު އެންމެ  ،ބަޖެޓަކީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ަބޖެޓެކޭ. ރައްޔިތުްނގެ ބަޖެޓެކޭ މިދަންނަވަނީ

ޚާއްޞަކޮްށ  . އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ؛ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެފަިއވާ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ މައްސަލަތަކަްށ ޙައްލު އަންނަނީ

ޖެ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލު ގެެނިވއް . ދަތުރުފަތުރާއި ބޯހިާޔވަހިކަމަށްލު އަންނަނީދަތުރުފަތުރުގެ މައްސަލަތަކަްށ ޙައް

ން ދެން ހުރި މައްސަލަތަަކށް ޙައްލު އަންނާނެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެްނ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑަށް ަޔޤީ

ިޑއުކޭޝަްނގެ ދާއިރާއަްށ ށް ވަންޏާ މިއަދު އެއުޅޭ މައްސަލަތަކަކީ މިއީ. ައޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަ

ރަްށރަށުން ނިކުންނަ ކުދިން ޖީ.ސީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން މުޅި  ،ނގޭވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެ ކުރާއިރުފޯކަސް

އެބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނުވޭ. އެއިން ކަށް ދާކަށް ބޭނުމެއްބަ ހޯދާ. ދެން އިތުރު ޑީޓެއިލަދުނިޔެއިން އެްއވަނަ އެ

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ގެންނެވި ބަދަލުތަކާެއކު މިއަދު ަރށްފުށުގައި ދިރިުއޅޭ ުޒވާނުން، ައހަރު 4ސާބިތުކޮށްދޭ ރައީްސގެ 

މިލިއަން ކުދިންނާ  2މިިލއަން  1ނުތަކުަގއި ބަިއވެރިެވގެން ވަރުގެ އެިކއެކި އިމްތިހާދިރިއުޅޭ ކުދިން ދުނިޔޭގެ ެފން

ނގޭ ށް ސާފުކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވުީނމަކަން. އެއީ ވަރަވަނަ ހޯދާނީ  1ވާދަކޮްށގެން 

 ލިކަމުަގއި ވިޔަސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ...އިށް ބަލަހެލްތު ސެކްަޓރަ، . އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ދާިއރާއަކުން ވެސްކަމެއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާއަރުވަނީ  ންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ށް.ލަޠީފަ މުޙައްމަދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ފަރެސްމާތޮޑާ

ން ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ބަޖެޓަކީ ިމއީ އަށް ސަުރކާރު 2018އަުޅގަނޑުމެން އާދެ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް ީމގެތެޭރ އެކުެލިވގެންވާ ކަމެއް. މި ެމންގެ ޅަދަރީންނަށް ވަރަށް އުފާ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ އަުޅގަނޑު

ގަިއ ލިކަމު ތަމަ ބޭރުގެ ބަނޑޭރިގަނޑަށް ބަަލއިލިކަމުަގއި ވާނަމަ އެންމެ ފުރަޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަީރން ބަލައިބަޖެ

ވީނަމަވެސް މި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހުވަފެންތަުކަގއި ޙަޤީޤީ ުކލަޖެހެމުން އަންނަކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. 

ާވއިުރގަިއ ފިާޔގެ ފައިާސ އަންދާާޒކޮށްފައިބިިލއަން ރު 27.9ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  2018އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

 ސީދާ ދިވެހި ރައްޔިތުްނނާ ގުޅިގެން ކުިރއަށްގެންދާަކން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މީގެތެރޭަގއި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް

އި މަންފާއަށް ްނގެ ކުިރއެރުމާއި ލާބަޔާ މީދުތަެކއް ހާސިލުކުރުވާެނ ބަޖެޓެއް. ރައްޔިތުބޭނުން. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އުއް

އެގޮތަށް މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ  ހެދިފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ހަމަ

 މި ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެއންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް މި ން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަ

އޮތީ އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ކަށް މިދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ނުވަތަ ކަންބޮޑުވުމަ ،އޮތީ
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ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ަމއްސަލަ. ިމ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯަދިއދިނުމަށް ޓަކައި އެިކއެކި ަސރުކާރުތަކުން ވަރަށް ގިނަ 

ގޮތެްއަގއި ރައީސް ާޔމީންގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުެގ  މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފަިއވޭ. ޚާއްޞަ

 80މިދެންނެވި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްލު ދިވެހިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ރޭގައި ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން

ބާއްވަްނއުޅުނު ިއވެންޓު ކެންސަލްވީކަމުަގއި ވީނަމަެވްސ  ޓަކައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ނަށްހާސް ރައްޔިތުން

ކަްނ ވެްސ އެަބ ކުރަްއވާ. ިމއިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެމުން ިމ މާދަން ރޭ ނޫނީ ޖެހިގެން އަްނނަ ރޭވެސް އެ

ދަނީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކަށް ފާހަަގކުަރމުން މި ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ބޯހިޔާވަހިކަން 

ތަކެއް ދިރިުއޅެމުން، އެތައް ޢާއިލާތަެކއް މެްނ އެއް ފަންގިފިލާގެ ދަށުގައި އެތައް ރަްއޔިތުންއަޅުގަނޑުފޯރުކޮށްދިނުން. 

ދިރިއުޅެމުންދާއިރު ޭއގެތެރެއިްނ ދިމާވާ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑެތި. ިޞއްީޙ މައްސަލަތައް އެހާ ބޮޑެތި. 

މެންެގ ޑުައޅުގަނމެންެގ ޖީބަށާއި، އަުޅގަނޑުއެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ގޮަތށް ޙައްލުތަކެއް ގެެނވިއްޖެ ަކމުގައި ވާނަމަ 

މެންގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ރަނގަޅުުކރެވޭނެ ކަމަށް މި ސަުރކާރުން ދެކޭތީވެ މި އަހަރު ބަޖެޓުަގއި ައޅުގަނޑުޞިއްޙަތަށާިއ، 

ފާހަގަކުރަން. ިމ ދެންނެވި ސަބަބަށް ޓަކައި  އަޅުގަނޑުމިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮށްފައިާވކަން އުފަލާެއީކ  580ވެސް 

ރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދެން މި އަންނަ އަނެއް ކަންތައްަތކަކީ، އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަށް ފު

މެން ސިޔާީސ ވެރިްނ ނޫނީ  މިނިސްޓްރީތަކުަގއި ނޫނީ އޮފީސްތަުކގައި އިްސވެިރން ކުރަްއވާ މަަސއްކަތްތަުކެގ އަޅުގަނޑު

ްއޒަފުން ކުރައްވަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ނަތީޖާ އެންމެ ބޮޑަށް ހާސިލުވެގެންދަނީ އޭގެ ދަށުން އިދާރީ މުވަ

މެންގެ ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މި ައންނަނީ ފާހަގަކުރަމުން. މި ދަންނަވަނީ ސިވިލް ސަރވަންޓުްނގެ އަޅުގަނޑުމި ޙަޤީޤަތް 

ކުރައްަވއިގެން ބުރަ ވާހަކަ. މިންނަތް ބުރަ މަސައްކަތް މޭޒުދޮުށގައި ތިެބގެްނ އެންމެ ގިނަ ަވގުތު އެކަަމށް ހޭދަ

 އަުޅގަނޑު މަސައްކަތްތައް ކުަރއްވާ ފަރާތްތަކަކީ އެ ފަރާތްތައް. ެއކަން ާފހަގަކުރަމުން މި ސަރުކާރުން ޭބނުންވާ މިންވަރު 

މި ފަހަރު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެކަމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރން މި ފަހަރު ބަޖެޓުގައި މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ 

އުފަލާ  އަޅުގަނޑުމިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކޮްށފައިވާކަން  234ކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ެއކަން ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި ސަރު

ހާސް މުަވްއޒަފުން ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުން  23އެީކގައި ފާހަަގކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  ައުޅގަނޑުލާތަކަކާ ގުޅުންހުރި މުވަްއޒަުފންތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް އެބަ ގެންދޭ. މިއީ އެތައް ޢާއި 

މެންގެ ިސވިލް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެ އަހަރާއި ަބިއގެ ވެިރކަންކުރި ފަރާތްތަކުްނ ައޅުގަނޑުއެްއކަމެއް އެަބއޮތް. 

ޒީފާތަކުން ބޭުރކުރި މަންަޒރު ދުށީމު. އެހެންނަމަވެސް، ސަރވަންޓުންގެ ތެރޭަގއި ިތއްެބވި ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ އުނިކޮްށ، ވަ 

މި ސަރުކާރުން އެ މުސާރަ އަނބުރާ ޢިޔާދަކޮށް އަެނއްކާ އިތުރަށް އެ ރަްއޔިތުންގެ ެއ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަތަްއ 

މަކީ އެއީ ވެސް މި ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ނޫނީ އެލަވަންސްަތއް އިތުުރކޮށްދެްއުވމަށް ޓަކައި މިފަހަރު ހުށަހެޅިގެންދާދިއު

ގެ ވެސް ާދއިރާ އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ އެއް ސަބަބު. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް،  އަޅުގަނޑުބަޖެޓަށް 

ެގ ދާއިާރއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑު އިްސކަން މި ދެނީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް. ޭއގެތެޭރގަިއ އަޅުގަނޑު
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މެންގެ ާދއިރާެގ ރައްޔިުތން ވެސް ޝާމިލުވާީތވެ. މިިދޔަ އަހަރު ބަޖެޓުަގއި ވެްސ އަުޅގަނޑުގެ ތެޭރގައި މެންއަޅުގަނޑު

ގެ ާދއިރާގެ ތިން ރަށުގައި ވެސް ބަޖެޓު ކުރެވިފަިއވާ ައއިޓަމުތަކެއް ހުރި. މިފަހަރުގައި ތަންކޮެޅއް ދަށްކޮްށ އަޅުގަނޑު

ޞިްއޙީ ކަންތައްތަކާިއ، ބޯހިޔާވަިހކަމާއި، ިސވިލް ސަރވިސް  ފެނުނުކަމުގައި ިވޔަސް، ިމ ދެންނެވި ކަންކަން؛

މެންގެ އަޅުގަނޑުބަލައިލިކަމުަގއި ވާނަމަ، މިއީ ވެސް  އަޅުަގނޑުމުވަްއޒަފުންގެ މުސާރައާއި ިމ ދެންނެވި ކަންކަމަށް 

ތާއީދުކުރަނީ. ހަމަ އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ޝާމިލުވާ ގޮތަށް ހެދިފައި އޮތް ބަޖެޓަކަށް ވާތީވެ މި ބަޖެޓަށް 

ޝަްއކެއް ނުކުރަން މި ބަޖެުޓގައި ެއބައޮތް ނަރުދަމާ ވެސް ހިމަނުްއވާފަ. ނަމަވެސް، ރަށްތަކެްއ  ައޅުގަނޑުދަންނަވާއިރު 

 އަުޅގަނޑު ވަިކވަކިން ކަނަޑއެޅިފަިއ ނެތް ނަމަވެސް ސަުރކާރުން މި ަކންކަމަށް ރަނގަޅު ގޮެތއް ނިްނމަވާނެ ކަމުަގއި 

ގެ ެވސް ކުރިން ވާހަކަދެއްެކިވ އަޅުގަނޑުފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ކަމަކީ،  ައޅުގަނޑުދުކުރަން. އުއްމީ

މެންގެ ދާއިރާެގ ެއއަރޕޯޓުެގ އަުޅގަނޑު މެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން، އަޅުގަނޑު

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ސަރުކާރުންނޭ ެއކަން ކުރެްއވޭނީ. މި ސަރުކާރުންޭނ  އަުޅގަނޑުވާހަކަ. މި އެއަރޕޯުޓގަިއ، މިެވސް 

هللا އެކަަމަކށް ޝައްެކއް ނުކުރަން.  އަުޅގަނޑު އެފަދަ ކަންތައްތަކަްށ ކެިރގެން ވަޢުދުވާން ކެރެނީ ވެްސ. ެއހެންވީމާ، 

ގައި ފެިނގެންދާނެ. ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މެންނަށް މި ރައީސްގެ ޒަޢާމަތުއަުޅގަނޑުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ހުރިހާ ކަމެއް 

ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަީކ، މި ބަޖެޓުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ އުފާވެރިކަމޭ. ޞިއްޙީ ާދއިރާއަްށ  އަޅުގަނޑު

ތުން ބެލިކަމުގައި ވިަޔސް، އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން ެވސް، އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ވެްސ މިއިން ކޮންެމ ދިމާލަކުން ތަޢުލީމުގެ ގޮ

 މެންނަށް ލިބެން އޮތީ އުފާވެރިކަމޭ. ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުބަލައިލިކަމުަގއި ވީނަމަެވސް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ؛ މާފުކުަރްއވާތި! ހުޅުޫދ  އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދަށް. ދާއިރާ

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން  2018އާދެ، `. ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގެ ވާަހކަ  2018ދަންނަވާނީ  ައޅުގަނޑުދަންނަވަން.  އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ުޝކުރު

މެންގެ އަުޅގަނޑުގައި ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިގެން  2017، 2016، 2015، 2014މެން ދައްާކއިރު ާފިއތުވެދިޔަ އަޅުގަނޑު

މުން، މިއަދު ދާއިރާއަށް ކުރެިވގެންދިޔަ ގިނަ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ވެސް ިމއަދު ދަްއކާލުން ރަނގަޅު ކަްނނޭނގެ. އެހެންކަ

މި އެދުނީ ވަރަްށ އުފަލާ ެއއްކޮށް. ސަބަަބކީ ވަރަށް ގިނަ  ައޅުގަނޑު ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދްއކަން ފުރުޞަތަކަށް 

ކަންތައްތަކަށް ަމގުފަހިވެ، ަވރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަްއ ވެިނމިގެން މި އޮތީ ގޮސްފަ. ާދިއރާގެ ރަްއޔިތުން އެދެމުންދިޔަ 



32 

 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަޢާމަތަށް  2013ަތއް މި ވަނީ ހާސިލުކުރެވިފަ. މިކަން މި ކުރެވުނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް

ޑަށް ެވސް ިމ ައޅުގަނޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމް އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގަތުމާ ގުިޅގެން هللا މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ގުިޅގެން މި ކުރި މަސައްކަތުެގ  އަުޅގަނޑާއި، ސަރުކާރާއި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ބޭނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފަ

ސަބަބުންކަން މިއަދު އުފަލާ ެއއްކޮށް ފާހަަގކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަުރކާރުން މި ަވނީ ރައްޔިތުްނގެ އެދުންަތއް 

ކަމުގަިއ ވަންޏާ ާޚއްަޞކޮށް ވަރަށް ބޮޑަްށ، ވަރަށް ބޮޑަްށ ފާހަގަކޮށް ެއ ކަންކަމަްށ ޖަާވބުދީފަ. ހުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ބަލާ 

ހަނަފަސް ސަހަރާއެއްގެ ގޮުތަގއި މި އޮތް އަްއޑު އަތޮުޅ، ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް އޭުރގެ ސަުރކާރުތަކުން އަްއޑު އަތޮުޅެގ 

ހުޅުދޫ، މީދޫ މި ވަނީ އެކަހެރިވެފަ. އެކަހެރިކޮށްލާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ވަނީ ހުޅުދޫމީދޫއަށް ބަހާރު މޫސުން 

 2018އަހަރު ތެޭރގަިއ ހުޅުދޫމީދޫގެ ރަްއޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަްއ ހާސިލުކޮށްދެއްވާފަ.  4މި ސަރުކާުރގަިއ މި ވީ  އައިސް 

ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިގެން ވެްސ، ނުހިމެނި ވެްސ އެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ވާނެކަމުެގ 

ަރއްޔިތުންަނށް އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑަކީ ވެސް  ޔަޤީންކަން މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑު ދާއިާރގެ

ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަްތވާ ަރއްިޔތަކަށް،  މެންބަރަކަށް ވީހިނދު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު ވެސް މި ހުރީ ސަރުކާާރ 

މެއް ކުރުމަށް ޓަކައި މިއަުދގެ ސަުރކާރަްށ ގުިޅގެން މުޅި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންގެ ލާބަާޔއި މަންފާއަށް ކުރެެވން ހުރި ހުރިހާ ކަ

އެއްބާރުލުންދީގެންނޭ. މިހެން މި ވާންޖެހެނީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ މި ވަަޑއިގެންެނވީ 

ރައްޔިތުންނަށް  . މުޅި ާރއްޖޭގެ ހުރިހާހުޅުދޫ ދާއިރާގައި ހުރި ކަންަތއްތަކަށް ެއކަނި ޙައްލެއް ގެެނސްދެއްވުމަކަށް ނޫން

މަނިކުފާނު އެ ވަޢުދުވެވަަޑއިެގންނެވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންަނށް ދިމާވެފައި ހުރި ފެނާއި،  ޙައްލު ގެނެސްދެްއވުމަށް. އެ

ގެ ބަޖެޓުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  2018އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. މިއަދު  ،ނަރުދަމާ، ކަރަންޓު

ޒަރު. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން މިހާރު ވަނީ ކަރަންޓުގެ ައގު ތިރިކުަރން. ފެނުގެ އަގު ތިރިކުރަން. ދަނީ މި މަން މި

ގެ ބަޖެޓުން މި 2018ކުރަން. އަުޅގަނުޑމެންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ައގު މުިޅން ހިލޭކުރަން. ދަތުރުފަތުރު މުޅިން ހިލޭ

ންދާ މަންޒަރު. ސަބަބަކީ ނިސްބަތުން ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް އެންމެ ގިނަ ޮފތަށް އަރައިގެކޯޑުރެފެނިގެންދަނީ ދުނިޔޭގެ 

ަފސް، ހަ އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހަތަރު 2018ވަނީ ދިވެިހރާއްޖެ. މިއަންނަ އަހަރު  އެއް ޤައުމަކަށް މި

އިރު ާފއިތުވި އަހަރުތަކުަގއި އަޅުގަނޑުމެްނ ގެ ވާަހކަ ދަްއކާ 2018. ިމއީ ހެޔޮ ވެިރކަމެްއގެ ފެށުން. އޮތީ ބަޖެޓުކުރެވިފަ މި

ވަރަށް ބޮޑަށް  ވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ބަނދަރާއި، ނަރުދަމާއާއި، ފެނާއި، ކަރަންޓާއި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް މި

ނީ ކޮންމެ . މިހާރު ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ނުދަްއކާ ބަނަދރު ހަދާ ވާހަަކއެއް. ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި ފެންނަކުރިއަށް ގޮސްފަ

ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ެއއަރޕޯޓެްއގެ ވާހަކަ. ިމއީ ީކްއވެތޯ؟ މިއީ ޔަޤީންކަން އެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުނީމަ ދެއްތޯ؟  ،ރަށަކުން

އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ނުނިމި ހުރި ކަންތައްތައް  4މި ފާއިތުވި  ،އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ކަމަށް ވަންޏާ  ޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޮންނަނީ ކީްއވެތޯ؟ މީގެ ކުީރގައި ަބނދަރެއް ހަދާވެސް ވާނެކަމުގެ ޔަ

ދުވަސް.  10ުދވަްސ،  5ކަމަށް ވަންޏާ މި ަނގަީނ  އަހަރު. މިހާރު ބަނދަރެްއ ހަދާ 30އަހަރު،  20އަހަރު،  15
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މާ، މިއީ ރައްިޔތުންނަށް މިއަދު މި ފެންނަ ދުަވސް. އެހެންވީ 15ދުވަސް، މަސް 1ކަމަށް ވަންޏާ  އެއަރޕޯެޓއް ހަދާ

ގެ 2018ވީމާ، ައުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ހިތްހަމަޖެހިފައި ތިބި ކަންތައް. އެހެން ޅި ރާއްޭޖގެ ަރއްިޔތުން މިކަމާޙަޤީޤަތަކީ މު

ންނަނީ ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފައޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަ ޅިގެންދާއިރު އަުޅގަނޑު ވެސް މީނީބަޖެޓު ހުށަހެ

އެންމެ ފަހި  ސީދާ ބަހާރު މޫސުމެކޭ. ވިއްސާރަ އައިސްފައި ފިނިެވގެްނދާއިރު މި އަންނަނީ ހަމަ ބަހާރު މޫސުމުގެ

ނުނިމި  ްސ،ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުދޫއަށް ހުރި ިގނަ ކަންތައްތައް ވެއަޮތޅު ހުޅުދޫމީދޫ؛  ގެ ބަޖެުޓން އައްޑ2018ުދުވަސްތަކެޭކ. 

 5އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްވެސް ޝަްއކެއް ނުުކރަން. ހުޅުދޫ ދާއިރާއަކީ  ެގންދާނެކަމާ ދޭތެރޭންތައްތައް ވެސް ވެ ހުރެ ކަ

އުޅެނީ ރަށުން ބޭުރގަިއ. އަުޅގަނުޑގެ އެންމެ ބޮުޑ  ހާސް އާބާދީއަކަްށ ހިމެނޭ ރަށަކަށް ވީހިނދު، ގިނަ ަރއްޔިުތން މި

މި  ން މަސައްކަތްކުރާެނ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުން.ގެވާޖިބަކީ މި ރައްޔިތުން އަނބުރާ ހުޅުދޫއަށް ގޮސް، ހުޅުދޫގައި ތިބެ

ރަށުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ ވަރަށް ފުރިހަމަ ގޮެތއްަގިއ ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.  ސަރުކާރާ ުގޅިގެްނ އެ 

ދުން. ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ހަސްފަތާލުތަކާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާިއ، އެއަރޓެކްީސއާިއ، ފްލައިޓުތަކާ ޖެއްސޭނެ ގޮތް ހެ

އެކަންކަން ވުމަށް ައޅުގަނުޑ ހަމަ މި އެދެނީ. އަޅުގަނޑަްށ ހަމަ ޔަޤީންކަން އެބައޮތް ިމ ކަންކަން ވާެނކަން. މިއަދު 

އެްއވެސް ަރއްޔިތަކު ގަބޫލެްއ ނުކުރާނެ މިއިން އެްއެވސް ކަމަކީ ނުވާނެ ކަެމއްަކން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ 

ވަހު އަުޅގަނޑު މި އައީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން. ުކުޅދުއްފުށީގެ ރަްއޔިތުން މިތިބީ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ދާދި އިހަކަށްދު

ފްލައިޓު ޖެއްސުމުގެ އިންިތޒާރުަގއި. އެކަން މި ވަނީ ފެށިފަ. އެރަށުގެ ރައްޔިތުން މި ވަނީ އިއްޒަތްތެރި 

ގަނޑު ހަމަ އެދެން އައްޑޫ އަތޮުޅގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަަރށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފަ. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅު

ރައްޔިތުން ެވސް މިތިބީ ވަރަށް ކެތްމަދުވެފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވީހާވެސް އަވަހަަކށް 

ވަަޑއިގަންަނވާނެކަމުގެ ުއއްމީދުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން މި ތިީބ. ެއއީ މި ކަންކަން ފުރިހަމަެވގެންދިއުން. ަބއްލަވާ! ައއްޫޑ 

ހުޅުދޫމީދޫގެ ރައްޔިުތންނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފައިދާކުރަނިވި މަސަްއކަތްތަްއ މި ދަނީ ކުރަމުން. މަސް  އަތޮޅު

ރިސޯޓާިއ؛ އާދެ! ިއްސމެހެލަ ހެރާގެ މަސައްކަތް ވެސް މި ވަނީ ފެށިފަ. ހެރެތެރޭގެ  2ފެކްޓްރީތަކާއި ރަުށގެ ދެ ފަރާތުގައި 

. އިތުރު ފްލައިޓުތައް ޖެްއސުމުގެ ަމސައްކަތް މި ދަނީ. ގަމުެގ އޮޕަރޭޝަން މި ދަނީ ވަަރށް ފުރިހަމަވަމުން

އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް ިމ ދަނީ ނިމެމުން. މި ހުރިހާ  100އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓ ބޮޑުެވގެން ކުިރއަށް މި ދަނީ. 

ނޑު ދަންނަވާނީ ހުޅުދޫެގ ކަމަކާ ހެދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން މި ބުނަނީ ނެތޭ އެއްވެސް ކަމެއް ާވކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު  2018ރައްޔިތުންނަށް ވެސް، މާލޭަގިއ ތިއްބެވި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑާ އެްއކޮށް 

އަްއޑޫ އަތޮޅު ހުޅުދޫއަށް ދާން ތައްޔާރަށް ތިއްަބވާށޭ. މި މަންޒަރު ފެންނާނީ ރަށަށް ގޮސްގެންނޭ. މާލޭގައި ތިބެގެން އަިދ 

ވާހަކަައކުން މި މަންޒަރެއް ނުފެންނާނޭ. އެހެންީވމާ، މި ވާހަކަ ކިތަންމެ ިގނައިން ވެސް ެދއްކިދާނެ.  ދައްކާ

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑގެ އެހެން ބޭބޭފުޅުންނަށް ވެސް ުފރުޞަތު ދޭން އަޅުގަނޑުގެ ވާަހކަ ކުރުކޮށް ނިންމައިލާނަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. 
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  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

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

 ށް.ޠާރިޤަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ިއއްޔެ 2018އީސް. އާދެ! ` އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަ

ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު ައޅުގަނޑު މި ބަޖެޓު ކުޑަކޮށް ދިރާސާކޮށްލާފައި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ކަމަށް އަޅުގަނުޑ 

އި ރައްޔިތުންނާ ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ޖުމުލަކޮށް ބަލާ ނަމަ، ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތަކާ 2018ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. 

ގުިޅގެންދާ ވަރަށް ގިނަ މައްަސލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލު 

އިންތިޚާބުަގއި ރަށްރަށަށް ޮގސް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުްނގެ ހާލަތާއި ރައްޔިތުްނގެ އިހުާސސްތައް ައޑުިއިވގެންދިޔައިާމ 

ށް އެނގިގެްނދިޔައީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަތިވެގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކަރަންުޓގެ، ކާުޑެގ އަޅުގަނޑުމެންނަ

އަުގގެ މައްސަލަކަން. ވުމާއެުކ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން މި ފަހަރު، 

ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަުތކަމެއް ދެްއަވއި، ކަރަންުޓގެ ސަބްސިީޑޒްެގ  ވަނަ އަހަރަށް މި ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި މ2018ި

ގޮތުަގއި އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާެއއް ވަނީ ހިމަނައިދެްއވާފަ. މިގޮތުން، މީގެއިތުރުން ކާުޑގެ ައގުހެޔޮކުރުމަށް ޓަަކިއ 

ދެއް ކަނޑައަަޅއިދެްއވާފަ. ވުމާެއކު، ސަބްސިޑަިއޒްކުރުމަށް ޓަަކއި ކާޑަށް ވެސް މި ވަނީ ސަބްސިޑީއަށް ަވކި އަދަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަިއ 2018ރައްޔިތުންނަށް މި ދިމާވެގެންދާ ފަރުދީ ގޮތުން ދިމާވެގެންދާ މައްސަލަތަކުަގއި މި ފަހަރު 

ވަރަށް ބޮޑު ލުެޔއް ލިބިގެްނދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިސވިލް ސަރވިްސ 

ގާތްގަނޑަކަށް ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ތިރީހަކަށް ހާސް ރައްޔިުތން މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުސާރަ 

ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުަވއްޒަފުްނގެ 2018ބޮޑުނުކުރާތާ އެތައް ޒަމާންތަެކއް ވެގެންހިނަގއްޖެ. މިއަންނަ އަހަރު 

އަން ރުފިޔާެއއް ހިމަނުްއވައިެދއްވާަފއިވޭ. ިމއީ ެވސް ީސދާ ރައްޔިތުންނާ ގުިޅގެންދާ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި އެަތއް މިލި

ސީދާ ރައްޔިތުްނގެ ޖީބަށް ައސަރުކޮށްގެންދާނެ ކަމަކަށް ާވތީ، މިއީ ެވސް މި ބަޖެޓުަގިއ ހުރި ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް 

ހިާޔވަހިކަމަށް؛ ާޚއްޞަކޮށް ހިނގާ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެްއެގ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން. މީގެއިތުރުން ަރއްޔިތުްނގެ ބޯ

މިލިއަން ރުފިޔާ މި އަހަރު،  462ދަށުން އޭގެ އިކުއިީޓއަށް ވާ ފައިސާ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ. އެއީ 

އި އިމާރާތްކުާރ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނުއްވައިދެްއވާފަިއވޭ. ހުުޅމާލޭގެ ސެކަންޑް ފޭސް؛ ދެަވނަ ފޭސްގ2018ަ

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުަގިއ މި ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅިގެން މިދިޔަ އަދަދުން މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މަޝްރޫޢު 

ކޮންމެވެސް ހިސާބަކަށް ގެންޮގސް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކޮްށގެން މި އުޅެނީ ރަްއޔިތުންނަށް ަޔޤީންކަމާ އެކު ބޯހިާޔވަހިކަމުެގ 
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ވަސްެވގެންދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު ޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަތުން، ފުރުޞަތު ތަނަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް ސިާނޢަތު ކުރިއަރަމުންދާ ކަމަށް ަބޖެޓު ފޮތުން ފާހަގަކޮށްފައި އެބަވޭ. ިދވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ 

. އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން

ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީހަކަށް އިްނސައްތަ ސީދާ ގޮތުންާނއި ނުސީދާ ގޮތުން ޝާމިލުވާ ުޓައރިޒަމް ދާއިރާއަށް ހީނަރުކަްނ 

އްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް އަންނާނެ އެްއވެސް ކަމެއް އެްއވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތަކު ކޮށްގެންނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާ

ވަންޏާ ޙަޤީޤަތުަގއި  ކަމަށް ަތކުަގއި ަދްއކާފަދަ ވާަހކަތައް ބޭރު ީމޑިއާ ބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ުނވަތަ ުޓއަިރޒަމަށް އަސަުރކުރާނެ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ 2015ވެސް ެއ ެގއްލުންެވގެންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާއްމު ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް. މިހާރުވެސް 

އަންނަނީ  ބައިކުޅަ ެއއްބައި ަކވަުރކުރަމުންދާ ޗައިނާގެ މާކެޓުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް ސިނާޢަތުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުދިވެހި

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް  މުން. ނަމަވެސް ޔޫރަޕުގެ މާކެޓުަގއިވަޓުއަރިޒަމް ދަށް

އެއަްށ ގޮތްތަކެއް ހޯދަންޖެހިފަިއާވ  ،ދަށްވުމަކީ ވެސް މިހާރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ދިރާސާކޮށްޗައިާނގެ މާކެޓުން ދަށްެވގެންދާ

މައްސަލަެއއް. މިހާރު ރާއްޭޖގައި އަލަށް ހުުޅވެމުންދާ ރިސޯޓުަތކުގެ ކުްއޔާއި އަދި ޓީ.ބީ.ެއސް.ޓީއާއި އަދި ގްރީން ެޓކްްސގެ 

ދާ ރަށްތަކުން ނެ. އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަމުންސް އިތުރުެވގެންދާވެ އޮތް އަހަރުތަކުަގއި ގޮތުަގއި ލިބޭ ފައިދާ ކުރިއަށް 

ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާަތއް ކުރަމުންގެންދާނެކަން އެީއ  ގޮތުންނާއި ނުސީދާ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ސީދާ

ވެސް އަންނަނީ  ޔަ އަަހރަށް ބަލާއިރުއަދި އޭގެ ފާއިުތވެދި އިރާ މިދިޔަ އަހަރާއި މި އަަހރާޔަޤީންކަމެއް. އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާ

ޖެކްުޓތަކެއް ހިނގަމުން ދިޔުމާެއކު އުމުގައި ހިނގާ އިޤްިތޞާދީ އެތައް ބޮޑެތި ޕްރޮޤީވަމުން. ބުރިޖާއި އަިދެވސް މި ޤަތަރައް

ދާއިރާއަށް ޕޯޓުގެ ގޮުތގައި ރާއްެޖއަްށ އެތެރެކުރާ ސާމާނުން ދިވެހި ދައުލަތަށް އަންނަނީ މަންފާކުރަމުން. ތައުލީމީ އިމް

އްވާފަިއވޭ. އާއްމު ދެރުފިާޔ ހިމަނައި މިލިއަން 50ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުަގއި ހަމައެކަނި ސްކޮލަރޝިްޕގެ ޮގތުގައި 2018

ޔުނިވަރސިޓީަތކަށް ފޮނުވާ ޓިއުޝަން ފީއާއި އަދި  ،ކުދިންގެ ދަރިން މާލޭގެ ކޮލެޖުތަކަށް އިލާތަކުން އެރަށްރަށުގެ ޢާ

އެުކ، ސަރުާކރުގެ މަިއގަނޑު ސިޔާސަަތކަްށ ވަނީ ގިނަ ޢާއިލާތަކަށް ނުކުޅެދިފަ. ވުމާ ުކމަށް މިހުންނާނެ ތަނެއްގެ ކުލި ދެއް

ކުދިންގެ ޓިއުޝަން ފީ ދެއްކޭނެ ގޮތަށް  ޮއތީ އެފަދަ ކުދިންނަށް ސްކޮލަޝިޕްގެ ގޮުތގައި އެ މިއަންނަ އަހަރު ވެފައި މި

އިލާތަކަްށ އާއްމު ރަްއޔިތުންނާއި އާއްމު ޢާ ވެސް ސީދާ މިއީން. ޓްރީ ތެރެއިން ތަރުތީބުވެގެންދިއުއެޑިުޔކޭޝަން މިނިސް

ގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުެގ މަސްެވރިކަމު ހަަގކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ލިބިގެންދާނެ މަންފާއެއްކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާ

ުރދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ތަރައްީޤގެ ގެނެސްދޭނަން. މަހިބަދޫ ދާއިރާއަށް ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަ ފަހު އަދި ވާަހކައަށް ދާއިރާގެ

ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިނގާފައިވޭ. އަދި ހިނގަމުން އެބަދޭ ވެސް މެ.  ާޚއްަސޮކށް މަހިބަދޫގައި ހުންނަ އދ. 

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތް ނިންމުމާއި، އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް މިހާރު 

ކޮށް ނިމިފަ. މަހިބަދޫގެ މަގުަގއި ފެންހެދުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވި. ހިނގާބިގާވެ ނޫެޅވޭ ހިސާބަށް ދިއުމާއެކު މަހިބަދޫެގ  ވަނީ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި އެ  2018މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ވެސް މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަދި 
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ހިބަދޫގެ ބަނދަރު ހަލާކުވެފައި އޮންނަތާ އެަތއް ޒަމާނެްއ؛ ދިހަވަރަކަށް ފަނަރަވަރަކަށް މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލެޭވނެ. މަ

އަހަރުދުވަސް ފަހުން މި އަހަރު ތެރޭގައި ބަޖެޓުަގއި ޖެހި މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލުކޮށް އެ ބޭފުޅުްނެގ 

އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ މަހިބަދޫގެ އުތުރު ފަރާތުގެ  މަސައްކަތް، މަހިބަދޫގައި މަަސއްކަތް ފަށާފަ. އުއްމީދުކުެރވެީނ މި

ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިންމައިލެވޭނެ ކަމަށް. އދ. ކުނބުރުދޫގެ މިސްކިތަާކއި ައދި ޕްރީ ސްކޫލަކާ، މި ެދ 

ގޮތަށް އެ ރަށުެގ  އިމާރާތް މިހާރު ވަނީ މިދިޔަ ތިން އަހަރުދުވަގެ ތެރޭަގއި ނިމިފަ. ކުނބުރުދޫގެ ޒުވާނުން ބޭނުންވެގެްނވާ

ފުޓުބޯޅަދަނޑު ނުވަތަ ސްޕޯޓުސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް މިހާރުވެސް ކުރަމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެުޓގައި މި އޮތް ގޮތަށް އެ މަަސއްކަތް ެވސް ހިންގައި ނިމިގެންދާނެ ކަަމށް. އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާަގިއ 2018

ކީ ތަފާތު  މައްސަލަތަކާ ހުރެ؛ ސަރުކާރުގެ މައްސަލަތަކެއް ނޫން. ެއ ރަށުގައި ހުރި؛ އެ ރަށު ހިމެނޭ ހަންޏާމީދޫއަ

ކައުންސިލާއި ަރއްޔިތުންނާ ޭދތެރޭގައި ހުރި ކަންަތއްތައްަތާކ ހުރެ ތަރައްޤީގެ ެއްއވެސް ަމސައްކަެތއް ސީދާ ގޮެތްއގައި 

ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު  2015ގެ ފުޓުސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް އަދި ފެށިފައިނުވާ ރަށެއް. ހަންޏާމީދޫގެ ސްޕޯޓުސް އެރީނާ

ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީގެ ތެޭރގައި ެއ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިމެއް  2016މަސް ތެރޭގައި ފަށަިއގަތުމުގެ މަސައްކަތްކޮްށ، 

 2017ން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ 2016ކަނޑައެޅުމަށް އެ ރަށުގެ ަކއުްނސިލަށް ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވިފަ. ނަމަވެސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ މިއަދާ ހިސާބަށް އައިއިރު ވެސް އެ ރަށުގެ ބަދަުލވެގެންިދޔަ ކައުންސިާލއެކު އަިދވެްސ 

ހަންޏާމީދޫގައި ބިމެއް ކަނޑަައޅާފައި ކައުންސިލުން މިނިސްްޓރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑު ސްޕޯުޓސްއަށް ބިން ކަނޑައަޅާަފއި 

ވިފަެއއް ނުވޭ. ވުމާއެުކ، އެ ރަށަށް މިހާރުވެސް އެމް.އާރު.ޑީ.ީސގެ ފަާރތުން ފޮނުވަންޖެހޭ ސާމާނު، ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެ

ހިލަޔާއި ހިލަވެްއޔާއި އަދިވެސް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނު އެހެރީ އެ ރަށުގައި. އަދި މަސައްކަތްކުރާނެ ބަަޔކާ 

އެހެނިހެން ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެ ރަުށގެ ފުޓުސަލް ދަނޑުގެ މަަސއްކަްތ  ވެސް ހަވާުލކުރެވިފަ. ނަަމވެސް ރުއްގަހު ބަދަލާއި

އަދިވެސް ފެށިފައިުނވާކަން ހަމަ ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަން. މީގެއިތުރުން އަދ. ހަންޏާމީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަްށ 

ތަޣައްޔަރުވަމުންދާ މައްސަލަ. މިކަމަށްޓަކައި  އެންމެ އުދަގޫވަމުން އަންނަ މައްސަލަައކީ އެ ރަށުގެ ފެނުގެ މައްސަލަ. ފެން

ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރގައި ިދވެހި  2017ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ސަރވޭކުުރމާއި ޑިަޒއިންކުރުމުގެ ޕްރޮެސސް ނިމި، މި އަހަރު، 

ވިފަ. އަދި މިހާރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ ރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަާރ ހަވާލުކުރެ

ސަރވޭކޮށް ނިމިފަިއވާތީ މި އަންނަ ޑިސެންބަރު މަސް ތެރޭގަިއ، މި ޑިސެންބަރު މަސް ތެރޭގައި އެ ރަށަށް ެއ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި  2018މަސައްކަތްކުރުމަށް މޮބިލައިްޒުކރާ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ އަުޅގަނޑު އުފަލާއެކު ދަންަނވަން. 

ންމުމަށް ބޭނުންވާ ފައިާސ ެވސް ިހމެނިފައިވާ ވާހަކަ ހަމަ ައޅުަގނޑު އުފަލާެއކު ފާހަަގކުރަން. ހަންޏާމީދޫގެ ނަރުދަމާ ނި

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ހުށަހަޅައި، އަޅުގަނޑުމެން  27.9އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 

ދެންނެވި ގޮތަށް މަސްވެރިަކމުގެ ދާއިރާއާ ބެހޭ އެްއޗެްއ  އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ބަހުސްކުަރމުންދާއިރު ކުރިން އަޅުގަނޑު 

ވަަނ 1987ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ މަސަްއވެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އެބައޮތް.  1987އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނަން. 
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ހަރުގެ ދުވެްއޔާިއ، އެ ދޯނީެގ އަހަރުގެ ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ސިނާޢަތަށް އައި ބަދަލުތަކާއި، އަދި ޮއޑިދޯނިފަ

ސައިޒުަތކާިއ، އެ ދޯނިތައް މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ ަސރަހައްދުން ބޭރަށް ނިކުންނަ މިނާ، މި ހުރިހާ އެްއޗަކަްށ 

ރިޢާޔަތްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމސްވެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމަކީ ކޮންމެހެން މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް 

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. ަމސްވެރިންެގ ތަކްލީފުތަކާިއ މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަުކގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ތަފާތު އަޅުގަ

ފޯރަމްތަކާއި ތަފާތު ގޮތްގޮތަްށ ވާނީ ދައްކާފަ. އަިދވެސް ައޅުގަނޑު މި ހުރީ ހަމަ އެ މައްސަލަިއގައި އެ ކަންތައްަތްއ 

ހިރާއްޖޭެގ، ޚާްއޞަޮކށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޯޕޓުކުރާ ދެ ވައްތަެރއްގެ މަހެއް ޙައްލެއް ލިބޭތޯ މަަސއްކަްތކުުރމަށް. ދިވެ

މި ހުންނަނީ. މައިގަނޑުކޮްށ ދެ ވައްތަރެްއގެ މަހަކަށް އަޅުގަނޑު އަލިައޅުަވއިލާނަން. އެއީ ކަނޑުމަސް ނުވަތަ 

ރަކުން، ސަރުާކރުގެ މަސް ކުންފުންޏަށް މި ކަޅުބިލަމަހާއި، އަދި ބޮުޑކަންެނލީގެ ާބވަތްތައް. ިދވެހިރާއްޭޖެގ މައި ސަުރކާ

ގެ އަހަުރ ކުރީކޮުޅގަިއ އެފް.ޕީ.އަީޑގެ ަނމުން ބަދަލުވެ މިފްކޯއަށް ބަދަުލވެ މިހާ ޒާމާންވެ ިދޔައިރު 1990ކިޔަނީ މިފްކޯ. 

ހާތަނަށް ކުރެވެމުން ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މިފްކޯއަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި އޭެގއިން ެއންމެ ފައިދާކުރުވަނިވި މަސައްަކތްތަކެއް މި

އައި ކުންފުންޏެއް ނޫން. މި ސަރުކާރު ހަވާުލވެގެން މީެގ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ހަާވލުވެގެން އަިއއިރު މިފްކޯެގ 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑު. ނާތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ މި ސަރުކާރު ރައީސް ޔާމީންެގ  800އެިކއުމިލޭޓެޑް ދަރަނި 

ކޯ އިތުރަށް ކޮޅަށް ނެގުމަށްޓަކައި ެއތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވި، މިފްކޯއަށް އެހީތެރިކަްނ ސަރުކާރުން ވެސް މިފް

ދެވިފަިއވޭ. ނަމަވެސް، ހަމަ މިފްކޯއަށް ހިންދަމައިނުލެވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފަހުން އެސްޓީއޯ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން ލިބިގެންދިޔަ އުފާވެރި ޚަބަރަކީ މިފްކޯއަީކ އެއް ކުންފުނީގެ ދަށަށް މިފްކޯ ބަދަލުކޮށް އަޅުގަ

ފައިދާވާ ކުންފުންޏެްއގެ ގޮުތގައި ބަދަލުވެދެންދިއުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނުޑގެ 

ފުޅުން ވަކި ޒޯންަތކަކުން މަސް ގަތުމުގެ ހުއްަދ ސަރަހައްދުތަކުން މަސްގަނެހެދުމުގެ ކޯޓާ މި އޮތީ ދީފަ. ވުމާއެކު، އެ ބޭ

އެބައޮތް. އަދި އެ ޒޯންތަކަކުްނ އެހެން ފަރާތްތަކަށް މަސް ގަތުމުގެ ުހއްދަެއއް ނުެވސް ނެތް މެ. ވުމާެއކު، ާރއްޖޭެގ 

ށް މަސްގަންނަ ކުންފުނިތަކުން މަސްގަންނަ އެންމެ ދަށް އަެގއް ކަނަޑއެޅުމަކީ ކޮންމެހެން މިދެންނެވި ގާނޫނަ

ބަދަލުގެނެސްގެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަެމއްކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑގެ ޚިޔާަލކީ، 

ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ބަޖެޓުގެ ކޮންމެެވސް ރިކަމެންޭޑޝަނެއްގެ ގޮުތގައި ހިމަނަން،  2018މި އަހަރު 

ޓުގައި ހިމެނޭ އަދަދުން ކޮންެމވެސް އަދަެދއް ކަނަޑއަޅަން، މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ނުވަތަ ކޮންޓިންޖެންސީގެ ބަޖެ 

ބަދަލެއް ގެންަނއިރު ޭއގެތެެރިއން ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުެރޭވ ޚަރަދެއް އޭގެތެޭރގަިއ ހިމަނަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ަގއި އޮތް. އެ  1987ލާނަން. މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނު އަޅުގަނޑު ކުަޑކޮށް ހަމަ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި

ގާނޫނުގެ އެންމެ ފަހު މާއްދާަގއި މި އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ މަސްވެރިކަމުެގ، ާއއްމުކޮށް ދިވެހިން މަސްވެރިކަންކުރާ 

ނެފައި އެ ވަނީ ރާއްޭޖގެ ޒޯނަކީ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްުދގެ ތެރޭަގއި ާއއްމުކޮށް ދިވެހިން މަސްވެރިކަންކުރާ ހިސާބުކަަމށް ބު

މޭލު ފާހަގަކޮްށ، އެ ސަރަހައްދު ތެރޭަގއި ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ައޑީގެ ބިން ހިމެނޭ  75އަތޮޅުތަުކގެ ބޭރު ދުީނގެ ފުށްަޓރުން 
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އިން . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއްދަށޭޅާލެވޭ ރޮގުަތކުގެ އެތެޭރގެ ސަރަހަގޮތަށް ތިރީގައި މިވާ ޕޮއިންުޓތައް ފާހަގަކޮށް ގު

 ަވނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ 1987 .ނޯޓިކަލް މޭލު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 75ންނަނީ ހަގަކުރާ އެންމެ ބޭރަކަށް މި އޮފާ

ްށ ނޫން. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުެގ މޭލަކަ 75ވަނަ އަހަާރ ހިސާބަށް ދޯނިތައް ބޭރަށް އެ ނިކުންނަނީ  2017 ހަމައަށް،

އްމުކޮށް ކަންނެލި މަސްވެރިަކންކުރާ މީހުންނަށް އާމޭލަށް މިހާރު ބޮޑު 75ރާއްޖޭގެ ފުށްަޓރުން ފެށިގެން  ،އްދުންސަރަހަ

މޭލުން އާއްމުކޮްށ މަސްވެިރކަން މި ކުރަނީ. އެހެންީވއިުރ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމ  150މޭލުން،  100ނުތިބޭނެ. 

ކުރާ މަސްވެިރކަން ލޭނުއެޅުމުގެ އަދި ،މަސްވެރިކަންކުރާނެ ޒޯނު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ބަދަލުގެނެސް ބޮޑުަކންނެލީގެގާނޫނަށް 

ހޭ ދޭން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ ން އެބަޖެމީހުންނަށް އެ ޒޯން ހަނިކުރުކުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެ

ގޮތަށް.  އް ެދވޭސެހުއްދަެއއް، ލައިސަން ނުގެ މަސްވެިރކަން ކުރުމަށް ޚާއްޞަމި ގާނޫނުން އެބަ އޮވޭ ލޭ، މި ދައްކަނީ

މޭލު ލީކަމުގައި ވިޔަސް ބޮުޑކަންނެލީގެ  200މޭލުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭރަށް އިތުރަށް  100ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި

 ،ދިމާވާ ގޮތަކީ ލޭުނއަޅާ މީހުން ނުަވވަރަކަށް . ކަންާބނާއްދުން މަސްކަން ކުރާ މީހުން ަހމަ އެ ސަރަހަމަސްވެރި

އްމު ދޯނިތަކުން ެއވްރެޖުކޮށް ނައިގެން ާރއްޖެއަށް އެބަ އާދޭ. އާ ބޮޑު ކަންނެލި ބާޓަުނގެ  25ތެޭރަގއި  ދިހަވަރަކަށް ދުވަސް

ގޮތަީކ މަސް  ވާވެސް.  އެްނމެ ރަނގަޅަށް ބާނާ ދޯނިތަުކން .މި ބާނަނީ ފަސްޓަނާއި ނުވަ ޓަނާ ދޭތެރޭގެ އަދަެދއް

ންނަކަށް މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް މީހު އެކްސްޕޯުޓކުރާ އަމިއްލަ ކުްނފުނިތަކުން ލޭނުއަޅާ ބޯޓުތައް ހުރުމާއެކު އެ

ންނަ ގެ ވެގެން. ުވމާއެކު، މަްސވެރިންގަންނާކަށް އިތުަރކަށް ބޭނުމެްއ ނުވޭ. ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ެކޕޭސިޓީ މިދަނީ ހަމަ

 . ބޮޑުކަންެނއްޔަކީ އަށް ވެއްިޓގެން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްރުިފޔާ 25ރުފިާޔއަށް  35 ،އަށްރުފިޔާ  40މަސް މި ގަންނަނީ 

ނޫން.  ކަމެއް ވާނެ މިއީއްދުތަކަށް ވިްއުކމަކީ ގެ ސަރަހަރާއްޖޭގެ އެތެރޭކާ މަހަކަށް ނުވާތީ، އެ މަސް  އްމުކޮށް ދިވެހިންއާ

ކަނޑައަޅަން. މި އަގެއް ެޖހޭ މި ގާނޫނަށް ކޮންމެވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން އެންމެ ދަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ވުމާއެުކ،

އި މަސްވެރިކަމަްށ ދޭތެރޭގެ އަދަދެއްގެ މީހުން ސީދާ ގޮތެއްގަ  އ20000ާާއއި 15000ނޑަކަށް ހިރާއްޖޭގެ ގާތްގަކިޔަނީ ދިވެ

އްމު ަރއްޔިތުންނަށް ީމގެ އާދޭތެރޭަގއި  އާ 70000އާއި 50000ނިކުމެއޭ. އަދި ޢާއިލާތަާކ ުގޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 

ނެްސ ޭއގެ އެންެމ ދަށް ައގެްއ ކަނަޑއެޅުމަކީ އަސަރުކުާރ މައްސަލަެއްއގެ ާވހަކަ. ވުާމއެކު، މި ގާނޫނަށް ބަދަލެއް ގެ

ގޮތުަގއި  ގެމެންޑޭޝަނެއް އި ރިކަކަމަށް ވާތީ، އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގަ  ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ގޮތެްއަގިއ  ލަމުން، ޖުާދއިރު ހިމަނާލަދިނުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުކޮމިޓީ ކުރިއަށްއެ ކަންތަްއ ހިމެނުމަށް ބަޖެޓު 

ވާ ބަޖެޓަކަްށ ހުާސސްތަކާ ގުޅިަފއިވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ުއއްމީދީ އަދި ރައްޔިތުންގެ އި 2018ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޝުކުެރއް  ނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރީއަށް ޚާއްޞަވާތީ މި ބަޖެޓު ހުށަހަޅައިދެްއވި ކަމަށް ަޓކައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފި

ހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް މި ކޮށްދެއްވާ މަސަްއކަތްތަކަށް ޓަަކިއ ދަންނަވަން. އަދި ދިވެ

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ދޭ ކަރަންޓާއި ކާޑާއި އަދިވެްސ  މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވެސް ޚާއްސަ ޝުކުެރއް
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ުރގެ ބަޖެުޓގައި އަުޅގަނޑުމެން ފުރިހަމަައށް ތާއީދުކޮށް މިއަށް ވޯޓުދޭނެ ވަނަ އަހަ 2018، ސަބްސިޑީތަކާެއކުއެހެނިހެން 

  .والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

  މަދު މުބީނަށް.އަޙް

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވާ ދައުލަތުެގ  `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި

އަޅުގަނުޑގެ ކުރީަގއި ވާހަަކދެއްކެވި ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިން ވަރަށް ހަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  2018

ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްަތކެއް ހިމެނިގެންޮގސްފަިއވާ ބަޖެޓެއްކަން އަުޅގަނޑު ހަަމ  ،އުއްމީދީ

ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑު ހަމަ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ ފަށާއިރުަގިއ 

ބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެންމެ ރައްޔިތުްނ ަބހައްޓަން މި ޖެހެނީ އަޅުގަނޑު ގަ ޔާލުވިސްނުމާއި ފިކުުރ ޚި

މިތިބި  އިގަނމިތާ ޝާމިލުވެގެންދާ ގޮތަށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހަމައެކަނި ވިސްނުން ބަހައްަޓންޖެހޭނީކީ

އެ ނަޒަރުން ވިސްނަިއގެނެއް ރަްއޔިތުންގެ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެ ބޭުފޅަކު ބިސްބަްތވަަޑއިގަންަނވާ ާދއިރާއަށް އެކަނި 

އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ، ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ޮގތްތަކެއް ކަނަޑއަަޅއިފިކަމުަގިއ ވާނަމަ ބަޖެޓާ  މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅޭ

މުޅި ރަްއޔިތުން ލައްކަެއއްހާ ރައްޔިތުން،  ފަކަށް ެވގެން އެަބ އާދޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިިރމިއުޅޭ ހަތަރުބޭއިންސާ

ޝާމިލުވެގެންދާ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓެއްގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު ދައްކަމުން އަންނަންޖެހޭނީ. އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި 

 ިދޔަ ހަތަރު ފާއިތުވެގެން، ލިބިގެން އަންނަނީބޮޑު އުފާވެރިކަެމއް  ހުމަކާއި އެންމެއޮތް ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެ

ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު ފާހަގަކުރުމަށް  ؛އަހަރު ުފރުން ފާހަގަކުރުމަށް މި ސަރުކާރަށް ހަތަރު ،ދުވަހުގެ ތެޭރަގއިހަރުއަ

 މިދިޔަ ހަތަރު މަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް،ހަ ކޮށް އަުޅަގނޑުމެންމުން އަންނައިުރގަިއ ވަކިން ޚާއްޞަ ތައްޔާުރވަ

ވަނީ  ތެޭރގައި ާރއްޭޖގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ތަަރއްޤީގެ ވަރަށް ގިނަ ޮބޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫޢުތައް މި ގެއަހަރުދުވަހު

ހަމަ އެންމެ  ގާއް ނުހިނހިންގާފަ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބުނަމުން މި އަންނަނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެ

ތަކުންނާިއ ިއ މިހިރީ. އެ ރަްށރަށުގެ ަކއުންސިލު. ދެން އެކި ރަށްރަށަށް އެކި މިންވަަރށް ކުރެވިފަވެްސ ނޯންނާނޭ ރަށެއް

ކުެރވޭެނ މި ބޭފުޅުން އެންމެން އެްއކޮށް ގުިޅގެން  ،އިސްކޮށް މި ތިއްަބވާ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި ސަރުކާުރަގއި ނުވަތަ

ހުރި ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ކޮންމެވެސް އެބަ ގޮތަށް ދާ ތެރޭަގއި ޝާމިލުވެގެންވެސް މީގެޖާ މަސައްކަުތގެ ނަތީ

ލަކޮށް ގެންދެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ޖުމުައޅުގަނޑުމެން އެންމެ އެދޭ މިންވަރަށް ނު އިމިންވަރަކަށް ބައެއް ދިމަދިމާލުގަ
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ހަރަށް ބަލާއިރުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަންސާހަކަށް އަ ،ވާނަމަ މިދިޔަ ސާޅީހަކަށް ކަމަށް ދަންނަވާ

ެވސް މިއަދު އުފަާލއެކު އެ ތަރަްއޤީ ބަލައިގަންނަ ކަންަތއްތަެކއް.  މިހުރިހާ ދިމާއަކުން ފެނުނު ތަރައްޤީއަކީ ރާއްޭޖގެ އެންމެން

އަންނަ އެއް ކަންތަްއ ެއީއ ރަދުކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ޮބޑަށް، އެންމެ ބޮޑަށް ިދވެހި ަދއުލަތުން މިހާތަނަށް ޚަ

ްނ ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ ިނޒާމަށް އައުން. ާރއްޖެއިން ބޭރަށް ރައްޔިތުން ފޮނުަވއިގެނިޒާމަށް ޚަރަދުކުރަުމން އަންނަ ޞިއްޙީ

 ޓަލަށް މި ގެަނއުމަށް ޓަކައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުރުިވސްނުމުގެ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން ދަރުމަނަވަންތަ ހޮސްޕިޙައްލު

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ފަހާން ރުފިޔާ ޖަ މިލިއަ 370ންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވަނީ މި އަ

މި ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވިއްޖެކަމުަގއި ވާނަމަ މިހާރު އާސަންދައާިއ އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށްގެން ާރއްޖެއިން ބޭރަށް މި ފޮނުވާ 

 ވަރަކަށް ަޕސަންޓު ޚަރަދުކުޑަކުެރިވގެންދާނެ. އަދި ހަމައެާއއެކު ސިވިލް  90ދަ ޔަޤީނުންވެސް ހަމަ ބަލިމީހުންނަށް ކުރާ ހޭ

އަބަދު ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަެއއް. ީމގެކުީރގެ ބަެއްއ ގެ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑުެމން ތާފުންގެ މުާސރައިސަރވިސް ުމވަްއޒަ

ހުރި. އި އެބަދޭތެރޭ ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަްނތައްތައް ކޮށްފަ  ންނާފުަސރވިސް މުަވއްޒަ ވެރިކަންތަުކގައި ިސވިލް

ރުން ޮގތުގައި ދެވޭނީ އެއީ ީޓޗަ ގޮުތގައި ެދވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ބޫލުކުރާމި ސަރުކާުރން އަބަދުވެސް ގައެހެންނަމަވެސް، 

ވެސް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެްއ މަފުންކަމުަގއި ވީނަ ރާ މުވަްއޒަގައި މަަސއްކަްތކުެއއް ެއއީ އެެހން ވުޒާރާ ކަމުގައި ވިަޔސް،

މްދަނީއެއް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެޭވނީ އެ ބޭފުޅުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެްނވާ އާ، ދެވޭނީ

 ނަ އަހަރުގެިއސްކަމެއް ދީގެން މި އަން ،މިއަދުެގ މި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ިވސްނުމެއް، ލިބިގެން. އެހެންވީމާ

ސަރވަންޓުންގެ މުސާަރ  ހިމަނައިގެން އަުޅގަނޑުމެން މަސައްަކތްކުރަމުން މި އަންނަނީ ސިވިލް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި

އަންނަ އަހަރުގައި ސަރވަންޓުްނގެ މުސާރަ މި ބޮޑުކުރެވޭތޯ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ވިސްނުންފުުޅގައި މިިހރީ ސިވިލް

ތިބެގެްނ  އިއުލެއްގަހިތްހަމަޖެހޭ މާޙަ، އަަވސްކޮށް ދެވޭނެ ،ވުރެ ފުޅާކޮށް މިހާރަށް  ރަްއޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްބޮޑުކޮށް، 

ކޮށް މި ކުާރ މަސައްކަތަކީ ދަރިވަރުން ޓީޗަރުން ޚާއްޞަ، ދެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ރޭވޭތޯ ބެުލން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ 

ުކގެ ލެްކޗަރާއިންާނއި ކޮލެޖުތަުކގެ ލެކްޗަާރއިން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް. ޔުިނވަރސިޓީތަ ޤައުމެއް ތަމަޢަށް، މުޅިމުޖު

މިކުރާ މަސައްކަަތކީ ޤައުެމއްގެ މުސްތަޤްބަލް ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސަްއކަތް. މި މަސަްއަކތްކުރެޭވއިރުަގއި މީގެތެެރއިްނ 

އެކަށީގެްނވާ އުޖޫރަެއްއ  މި ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ

ށް އެބަ ނެރުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންނަ އެއްައޅުގަނުޑމެންނަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާ ،ނުދޭކަމުގައި ވާނަމަ

ދާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ވެގެން މި ތަން ކުރިއަރައި ދުނިޔެ ކުރިއަރަމުން ދާކަން. ގްލޯބަލް ތަނެއް މި ތަނަކީ. މިއެނގޭ 

މުޅި  ޑިޖިޓަލް ސްކޫލުތައް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރި،ފުލީ  ؛ވެސް ޤާއިމުކުރާއި ންނަނީ ޑިޖިޓަލް ސްކޫލުތައް މުޅި ދުނިޔޭގައަ

އްޔާ މި އަންނަނީ. އިރާދަކުރެވި  ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނިގެން މި އި ވެސް ޤާއިމުކޮށްަފިއ ހުރިދުނިޔޭގަ

ން ރުފިޔާ މިލިއަ 138ހަމައެކަނި ސްކޫލު ޑިޖިަޓލައިޒޭޝަން ޕްޮރގްރާމަށް ހަމަެއކަނި  ީމގައި؛ އަންނަ އަހަރުގެ ތެޭރަގއި

ހިމެނިފަ. މިއީ ޤައުމެއްގެ މުސްތަޤްބަލާ ދޭތެރޭގައި އިނޭގތޯ. މުޅި ޤައުމެއްގެ މުސްަތޤްބަލާ ދޭތެރޭގައި ރައީަސކު 
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އި ހިމަނައިލާފަިއ ލާފަބަޖެުޓގަިއ ހަމަ ލޯމަރައިމެންގެ ކަންކަން އަުޅގަނޑު ގެތޯ މިވަރުކިހާބޮޑަކަށް ވިްސނާތީ ؛ވިސްނާނެ

ފޮނުވާލަިއގެން ކިހާ އުާފވެިރ ންނަނީ. ފޮތްތަކުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެން ޓެބުލެޓު ދީފައި ކުދިން ސްކޫލަށް މި ހު

އަުޅގަނޑުމެން ވެސް އަދި  ކުދިްނނަށް ،ވެސް އުލެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޤާއިމުެވގެންދާނީ. މިއީ ބެލެނިވެރިންނަށްމާޙަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ކަުމގައި އަުޅގަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް އިމި ދަންނަވާހެން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާަފއިވާ ދުނިޔޭގަ 

 ،އައިްސ ިކޔެވުމަށް ަޓކައި އި އަތޮޅުތެރެިއން ޝިްޕ ދީގެން މާލޭގަ ތެްއަގއި ްސޓޫޑަންޓުންނަށް ސްކޮލަރގޮ ވަކިން ާޚއްޞަ

ކުރުމަކީ މިއީ އިންތިހާައށް ބޮޑު ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ލެޖުތަުކން ކިޔެވުމަށް ޓަަކއި ކުދިން ހޭދަކުރާނުވަތަ ކޮ ޔުނިވަރސިޓީ

ރުފިޔާ ީދގެްނ  3000، 2000ރައީސް. މިތާނަގއި ވަރަށް ޮބޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭ. މައިންބަފައިންނަށް ލިބޭ ލާރިކޮޅު 

ވެސް  އެކަމަށް .ތަން މި ފެންނަނީ އުެޅގެން މި ކުދިން ކިޔަވަމުންދާގައި ލުއި ބަހައްަޓިއގެން ވަަރށް ވަރަށް ހާގެެއއްގަ 

ން އް ހިަމނާފަ. ފަންސާހަކަށް މިލިއައަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޮބޑު އަދަދެ ޓަކައި މިވަނީ ޙައްެލްއ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މި

ލެވިފަ. ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރެއް ހިމަނައިއޮތް އެބަ ގުހެޔޮކުރުމަށް ބަޖެޓުގައިނީ. ކާބޯތަކެތި އަ އި ހިމަނާފައި މި ވަ ރުފިޔާ މީގަ 

ވެްސ ެއކަށީގެްނވާ ބޮުޑ  ހެޮޔކުރުމަށް  ކަރަންޓުެގ ައގު ،އަދި ހަމައެާއއެުކ ައޅުގަނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ތް ހިމެނިގެްނގޮއްސަ. އޮމިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ 200މިއަހަރު ބަޖެޓުގައި ، އަދަދެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި

 އި ކުރާ ވާހަކަ. އަގުހެޮޔކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގަހެޔޮ  އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެކެވެނީ ކަރަންޓު ައގު

އްލަކަށް ގެަނއުމަށް ޓަަކއި އޮތީ ޙަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމ ސަރުކާރުން މިކަން މި، ގެން ެއކަން އިނގޭތޯ. ެއހެންވީމާޖަހައި

ދަތިވާ  ބިލު ދެއްކުމަށްކަަރންޓު، ކޮށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީޚާްއޞަ ތްކޮށްފަ. ަވކިންމަސައްކަ

އިނގޭތޯ.  ބަޖެޓެއް ންނަ ރައްޔިތުންނަށް ވަކިން ޚާއްޞަލުގައި ދިރިއުޅެމުން އަ ފަރާތްތަކަށް. އެއީ ާޚއްޞަކޮްށ ދަތިހާ

ލިއަން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނައިލާފަ. މިއީ އިްއޒަތްތެރި މި 10ބިލުތައް ދެއްކުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް 

ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރާ މަަސްއކަތަކީ އިނގޭތޯ. ރަްއޔިތުންެގ ހެވާއި ލާބައަްށ، ރަްއޔިތުން 

މިގޮތަށް. ައޅުގަނޑުމެން މިތާ ަދއްކާކަްށ  ކުރިއެުރވުމަށްޓަކަިއ ިވސްނަިއގެން މަސަްއކަތްކުރާ ސަރުކާަރކުން ކަން ކުރާނީ

ބޭނުމެއް ނުވޭ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްަގއި ވަިކވަކިން ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަެއއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދޭންީވކީ. 

މެން ވެްސ މި މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަްށ، މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ކުިރއެރުވުމަށްަޓަކއި ެއއަރޕޯޓުަތއް، މުިޅ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެން

ދައްކަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއްގެ ވާަހކަ. މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ 

ތިރީހަކަށް މިނެޓުން ސްޕީޑު ލޯންޗެްއގައި ނުދެވޭ ހިސާބެްއގައި އިތުރަށް އެއަރޕޯޓެއް ނެތި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަވާ 

ށް މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ގަބޫެލއް ނުކުރޭ. އެ ގަބޫލުނުކުރަނީ ކީްއެވެގންތޯ؟ އެވަުރގެ ތަރައްޤީ މި ކަމަކަ

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި. މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާިއ، ފިކުާރއި، ޚިޔާލާ މިހިރީ ބަނދަރާ  4ޤައުމަށް ގެނެިވއްޖެ މިދިޔަ 

ރޕޯޓުތައް ބޭނުންވަީނ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ރަށެްއގެ ޖެޓީެގ ހިސާބަކު ނޫން. މިހާރު ބޭނުންވަނީ ެއއަ

ވާހަކަދަްއކާކަށް. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ސްކޫލެއްގެ ވާހަކަ ދަްއކާކަށް. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް 
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ޔިތުްނގެ ވިސްުނމާއި ޚިޔާލާތާއި ފިކުރު މިއަދު ނުވޭ ހެލްތު ސެންޓަރެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް. ެއއަށްވުރެ މާ މަތީގައި ރައް

މި ހުންނަނީ. އެއަށްވުރެ މަޝްރޫޢުތައް ބޮޑެތިވެފައި މަގުހަދާ ވާހަކަ މިއަދު ރައްޔިތުން ދައްަކން ބޭނުންވަނީ. އެ ލެވެލްަގިއ 

ގެންެނވީ މިއަުދގެ  ރައްޔިތުންެގ ތަރައްީޤގެ ވިްސނުން ކުރިއަރައިފި. މިއީ ތަަރއްޤީގެ ވިސްނުމާިއ ޚިޔާލާ ުކރިއަށް މި

ބިލިއަްނގެ މިވަރުގެ ބަޖެޓެްއގެ ތެރޭަގއި  27.9ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ިއކޮނޮމިސްަޓކަށް ވީތީވެ 

މިދެންނެވި ޒާތުގެ ކަންކަން ިހމަނާލައިގެން ތަރުތީބުކޮށްލެވިަފއި މި އޮތީ. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް 

އަަހރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ރަށްރަށުެގ  4ނޑު ހަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ައޅުަގނޑުގެ ދާއިާރގެ މިދިޔަ އަޅުގަ

ކަންކަން ހިނގަިއގޮސްފައި ހުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ ކޮންމެވެްސ ވަރަކަށް ދައްކާލުން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނުޑ 

ސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަހަރު ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދެކެން. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރުވެ

ދިޔައީ މި އަހަރުެގ ބަޖެޓަކީ، މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓ ޚާއްަޞކުެރވިފައި މި އޮތީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ، މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ 

ރިހެން. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއި އެއަރޕޯޓަްށ ރައްޔިތުން ޝާމިލުެވގެންދާ ގޮތަށް ކުރިންވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކު

އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު ބަޖެޓެްއ ޖަހަންޖެހޭ. ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓަކައި ެއކަށީެގންވާ ބޮޑު ބަޖެެޓއް ޖަހަން 

ތަންތަނަކުން ވެސް އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ ކުރީގައި ފާހަަގކުރިގޮތަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ނިންމީމަ މިއީ ހުރިހާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަްއޔިތުންނަށް މީގެ މަންފާކުރާނީ. މި ފުލެޓުތައް އެޅުމަށް ެވސް ާޚއްޞަ ބަޖެޓެއް ީމގެތެރޭަގއި 

ހިމެނިގެންގޮސްފަ. މިއީ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިާޔވަހިކަން ގެްނނަން. މީގެތެރޭގައި ބިލެތްދޫ ަރއްޔިތުން ެވސް ހިމެނިގެންދާނެ. 

ގެތެރޭަގއި ފީއަލީގެ ރަްއޔިުތންގެ ވެސް ހިމެނިގެންދާނެ. މީގެ މަންފާ މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކުރަމުންދާނެ. މީ

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދާއިާރގެ އެންމެ ރައްޔިތުން ނަން ވެސް މީަގއި ޝާމިލުވުން ހިމެނޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ 

ނިކުފާނުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނަން ވެސް ހިމެނިގެންދާނެ ހަމަ. މީގެ ރައްޔިތުން މީގައި ޝާމިލުވުްނ ހިމެނޭނެ. މަ

ކުރިއެރުމާއި ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް. މިތާ ދިިރއުޅޭނެ މަނިުކފާނުގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ެވސް. މި މާލޭގައި ދިިރއުޅޭނެ. 

ްނ ހިނގަމުންދަނީ މި ބީދައިން. ައޅުގަނުޑ މީގެ ޚިދުމަތްތައް ހަމަ ހޯދަމުންގެންދާނެ މެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަ

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާ ކަންތައްަތކެްއގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް 

ވެސް ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ބިލެތްޫދަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަަގކޮށްލެިވގެން މި ދަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު

މަސައްކަތްކުރަމުން މިހާރުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ތަކެތި އަުރަވއިގެން މަސަްއކަތްކުރަމުން ައންނަ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް 

މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހިމަނާލެވިފައި އެބައޮތް.  7އިތުރަށް ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި 

ިމލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހިމެނިފަިއ  7މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ބިލެތްޫދގެ ނަރުދަމާ ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުްނވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މިލިއަން ރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ހިމަނާލެވިފައި އޮތުމަކީ  13އޮތީ. މި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ށް ނިންމާލެވި، ބިލެތްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ އުފާވެރިކަން ލިބިގެންދާނެ މިއަންނަ އަހަރުގައި މި މަސަްއކަތް އެްއކޮ

ކަމެއް ކަުމގައި މެުނވީ ނުމެާވނެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ކޮމްޕްލެކްްސގެ ތެރޭގައި ުނވަތަ ސްޕޯޓްްސ 
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މިއަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގެ ތެޭރަގއި މި އޮީތ އެރީނާ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބާކީ ބައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ހިމަނައިލެވިފަ. އަޅުގަނޑުމެން ފީއައްޔަށް ބަލައިލާއިރު ީފއަލީަގއި ވެސް ހަމަ ސްކޫލުގައި މިހާރުވެސް ހަދަމުންދާ 

ގެތެރޭ ކްލާސްރޫމުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާއާއި އަދި ހަމައެހެންމެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ބާކީ ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާ ވެސް މީ

ހިމެނިގެންގޮސްފަިއވާއިުރގަިއ، އަޅުގަނޑުމެން ފީއަީލގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް އުްއމީދުކުރަމުން އަންނަ ނަރުދަމާ 

މިލިއަން ރުފިޔާ މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިމަނާލެވިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންެވ  12ނިޒާމުގެ ބާކީ 

އަންނަ އަހަރުގެ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ފީއަލީ، ބިލެތްދޫ މި ދެ ރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ޢަމަލީ އެނގި ހާމަެވގެން މި ދަނީ މި

މަސައްކަތް ނިންމާލުމާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންދެވި، އަދި ފައިސާ ެވސް ދައްަކއި ިނންމާލެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނިގެން މި ދަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން މި ދަނީ. އަދި މަގޫދޫގައި އަުޅގަ 

ހުރި މަޝްރޫޢުތައް. ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަނދަރުގެ ބާކީ 

ރިޓެންޝަން ފައިސާއާިއ، ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ކޮމްޕްލެްކސްގެ ބާކީ ފައިާސއާއި ައދި ހަމައެހެންމެ ކުނިކޮށި 

އިމުކުރުމަށްޓަކައި ހިމެނިފަިއވާ ފައިާސއާިއ، މީގެއިތުރުން ކްލާސްރޫމުގެ ރިޓެންޝަން ފަިއސާ ހިމެނިގެންގޮސްފަިއވާކަން ޤާ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ. މި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ ދައްކާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤު އެ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންަތާކ ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުން، މަހިބަދޫ ދާއި

ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަކަަތއް. މަސްވެރިްނެގ ކަންބޮޑުވުމަށްޓަަކއި މިއަުދ މަސްވެރިންނަށް ޙައްލެއް 

މިއަންނަ އަހަރު މަސްވެރިންނަށް ރަނގަޅު ލުއި ޙައްލެްއ ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމެއް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ 

މި ސަރުކާރުން ހޯދައިދޭނެ. މަސްވެރިންނަށް އެ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ވެްސ 

ގެ ާވގިފުާޅއެކު هللا ން އިނގޭތޯ. މަސްވެިރކަމުގެ ސިާނޢަތަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި މި ސަރުކާރު

މަސައްކަތްކުރާނެ. މިހާރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އޮތް ިމހާރު ގާނޫނުގަިއ ކަނަޑއެޅިަފއިވާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި 

މަސްވެރިކަންކުރަން ކަނަޑއެިޅފައިވާ ޒޯނު އިތުރަށް ފުޅާކޮްށ، ލޭނުެގ މަސްވެިރކަންކުރާ ނުވަތަ ީކކޭތޯ ދަންނަވާނީ؟ 

ކުރާ، ލޭނުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ޒޯނު އަޅުގަނޑުމެން ދުރުކޮށްގެން އެ ބޯޓުތައް އެއަށްވުރެ ދުރުްނ ކަންނެލި މަސްވެރިކަން

މަސްބާނައިގެން މެނުވީ ނާދެޭވ ކަހަލަ ގޮތްތަކަށް ގާނޫނަްށ ބަދަލުގެނެވޭތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ އެ މަސައްކަތް ކުރާނަން. 

ދައިެދވޭތޯ މަސައްކަްތކޮށްދޭނެ. އަދި މި ބީދައިން އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ސަރުކާުރން އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ެއންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ބަޖެޓުގައި ވާހަކަދަްއކައި ނިންމައިާލއިރު އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ 

ޔިުތންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭނުންވަނީ، ފ. އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތުން ވެސް ޝާމިލުެވގެންާދ ގޮތަށް، ފ. އަތޮޅު ަރއް

ހި ެއޅި ންނާނެ މި އެއަރޕޯޓުތަާކއި އެްއޗެއެންމެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މީގެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެިރކަމާ ކަންކަން އަ

ޒާމަކުން ދާއިުރގައި ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވައިގެ ނި ން ެއއަރޕޯޓުތައް ފުރިހަމަެވގެންނިމުނީމަ. މި އެއަރޕޯޓުތައް ެއޅިގެ

މިހިރީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަނޑު ދޯންޏެއްަގއި ަރއްޔިތުން ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމު  ގަނޑުމެންގެ ވިސްނުާމއި ޚިޔާލާއަޅު
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ނޫނޭ. މީގެ ކުރިން ބަޔަކު އައިްސ ވެރިކަމުގެ ވާހަކަަދއްކަމުްނ ވިދާޅުެވއްޖެ ތިމަންނަމެން  ލާ ހިސާބަކުގުުޅވައި

 ޖެ ގުުޅވާލަނީއޭ. ުގޅުވާލަން ބޭނުންވަނީ ބަރަވެލި ދުވެލީަގިއ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން މި ރާއް

މިހިރީ ޖެޓުތަކުގައި މި ރާއްޖޭެގ  ގަނުޑމެންގެ ވިސްނުމާއި ޚިޔާލާކަންކަން ކުރާކަށް. އަޅު  ނުވޭ ބަރަވެލި ދުވެލީަގއި މި

އެއަރޕޯޓުަތއް މިތާގަިއ ، ހިރީ. އެހެންވީމާއި ފިކުރު މިރަށްތައް ގުޅުވާލަން މިހިރީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާާލއި ވިްސނުމާ

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ޖެހެނީ. އެހެންީވމާ، އެއަރޕޯޓުަތއް ައޅަިއގެން  އަޅަން މި

ކުރި. ކުޅުދުއްފުީށގަިއ  ދެއްކީމަ ެއކަމަށް ފުރައްސާރަ ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަނީ. ކުޅުދުއްފުީށގައި އެއަރޕޯެޓއް އަޅާ ވާހަކަ

ހުިރ  ިމއެއް ނޫން ައޅުގަނޑުމެން ޚިޔާލާތު، ބަަޔކު ީމގެ ކުީރގައި. އެހެންވީމާއެއަރޕޯެޓއް ައޅަންޖެހޭތޯއޭ ުސވާލުކުރި 

ައތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް  މިހިރީ އެއަށްވުރެ މާ މަތީގައި. ފ. ކީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ިޚޔާލާތާއި ވިސްނުމާހިސާބަ

އުާފވެރިކަން ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ މިއަންނަ އަހަރު ލިބިގެންދާނެ. ެއާއއެުކގަިއ މުޅި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިާހ  އެއަރޕޯެޓއްގެ 

ދިމާތަކެއްަގއި އެ ެއޅޭ ެއައރޕޯޓުތައް ނިމިގެން އަންނަިއރުގައި މުިޅ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންެގ ހިތްހަމަޖެހުމާއި 

ަމއިންގެ ޮގތުގައި ިތއްބެވި ފަރާތްތަާކއި،  ްނނާއި، ެއކަނިވެރިިކޔަވާ ކުދިއުފާވެރިކަން އަންނާނީ ޔުނިަވރސިޓީތަކުަގއި 

ތިކަން ފޯރާ ފަރާތްތަކަށް ބިލު ނުދެއްކިގެން އެ ދަކަރަންޓުގޮތަށް،  ޝާމިލުވެގެންދާ ޅަދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކާނުކު

މަންތަ ޖެއިން ބޭރަށް ުނދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދަރުއްލު ލިބިގެން އަިއސް އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ރާއްވެސް ޙަ 

ނުމަށްޓަކައި އްލު ހޯދައިދިން ނެތިފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ ޙަގެދޮުރެވރިކަ، މި ހުރިހާ ކަމަކާ، އާއިހޮސްޕިޓަލުން ލިބޭ މަންފާ

ިތ ތުންނަށް އޮތް ދަމި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ހިމެނިގެންދާއިުރގަިއ ދެން ކޮބައިތޯ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔި، ފުލެޓުތައް އެޅުމާ

މި ބަޖެޓު  ތީގައި އޮތް ދަތިކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަ !ވިދާޅުވެަބއްަލވާ ކަމަކީ؟ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފާގަތިަކން ގެނެސްދޭނެ. ވެރިކަމެްއ އި ާރއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް އުފާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ބަޖެޓު ތަންފީޛުކުރެިވގެންދާއިުރގަ

ވާލުކުރަނީ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ރަްއޔިތުންނަށް އުފާވެރި ފާގަތި ދުވަްސތަކެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅުެމްއ ހަ މި

އިމުކޮށްދިނުމަށްޓަަކއި. ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ކުރިއެރުްނތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި. މި ނުމަށްޓަކައި. އަމާން ެވއްޓެއް ޤާހޯދައިދި

ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން  5ޖެޓު ައހަރުގެ ބަ 4ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ 

 މި ބަޖެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލުވެގެން އަންނަ  އި، އުފާވެރިކަމާއި، ފާގަތިކަމާމި ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހިތްހަމަޖެހުމާ

އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހުން  ން ފ.ހަމަ ކުރިންވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރި ބީދައި، ތަން. އެހެންވީމާ

ތެރޭަގއި އުފާވެިރކަން  ދުވަހުގެއަހަރު 4ޔިތުްނނަށް ވެސް މިދިޔަ ރަށުގެ ރައް  3އަންނާނެ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ  ލިބިގެން

ވެރި އަހަރަކަށް ފާހޭ އުވަނީ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މިއަންނަ އަހަަރީކ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިތްހަމަޖެ ގޮސްަފއިލިބިގެން

 ގޮތަށް. ޚާއްޞަކޮށް، ހަމަ ޚާއްޞަ  ލަކޮށް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ރަްއޔިތުން ޝާމިލުވެގެންދާނެ. ޖުމުވެގެން އަންނާ

އެހީއަށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަާކއި، ނުުކޅަދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި 

ހަމައަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ދައުލަތަށް އިންތިހާއަށް ހަމަ  ާނނެ ބަޖެޓެއް އަުޅގަނޑުމެންނާން ލިިބގެން އަންއުފާވެރިކަ
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ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ ކުރިންވެސް  ޝުކުރު

ްއލާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ގަނޑުމެން އެންމެްނ ގުޅިގެން ހޯދައިދޭންޖެހޭ ޙަޅުގޮތަށް މަސްވެރިްނނަށް އަ ފާހަގަކުރި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަން ، ވުރެ ބޮޑަށް ވިސްަނއި މިހާރަށް

ސް ކޮންމެވެސް މިންވަރެްއގެ ކްލޫއެއް ހިމަނަިއގެން ވެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންނައިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އްލެއް ހޯދޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބަިއތޯ ބަލައި އެއަށް ކުިރއެރުންތަެކއް ހޯދޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަނުޑ މަސްވެރިންގެ ކަންަތއްތަކަށް ޙަ 

هللا ންގެންދާ މަސައްކަުތގައި ކުރަން ތިބި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ކުރަމުޖެޓު މަރުޙަލާ ތަންފީޛުމި ބަ ،އުއްމީދުކުރަނީ

ށް ދިވެހިާރއްޖެއަ ދާ މަސައްކަތުގައި ބަަރާކތްލައްަވއި،މި ސަރުކާރުން މި ުކރަމުން، ބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތްލައްަވއިސު

އި ލާަނން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަކަ ން އަުޅަގނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމުއަދަށް ވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް ދެ 

 .والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުދެކުޅުދުއްފުށީ 

އަމާުޒކުރެވިަފއި ވަނީ  ގައި މި ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައެއްގޮތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުުކރާ

އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއިްނ  ،ދުއްުފށިންދުވަހަކު ުކޅުސް އިހަކަށްތަރައްޤީއަށް. ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު އަުޅގަނޑަށް ވެ 

ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެޓއް އެޅުުމގެ މަޝްރޫޢަފެނިއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާަގއި ކުޅުދުއްފުީށގައި އެއަރޕޯ

 ވަަޑއިގެންެނވިއިުރގަިއ ރަށުެގ ގިނަ އަދަެދއްގެ މީހުން ނުކުެމ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް މަރުޙަބާ ވިދާުޅވި. ެއ މަރުޙަބާ

ވިދާޅުވުުމގައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ ހުރިހާ ވިސްނުމެްއގެ މީހުން ލައިންގައި ތިބިތަން އަޅުަގނޑުމެން ދުށިން. އެހެން އެ 

ވާންޖެހުނީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަްށ ނިސްބަތްވިޔަްސ، ކޮންމެ ސިޔާސީ ފިކުރަކަްށ ނިސްބަތްވި ކަމަށް ވީނަމަވެސް ރަުށެގ 

ބޭފުޅުން ދައްކަަވއިދެްއވަން  ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުެވފައިވާ މިންވަރު. އަދި އެކަން އެ އެ ތަރައްޤީއަާށއި ރަށުގެ ތަރައްީޤއަށް

ހަމައިން. އެތައް ދުވަހެްއގެ  ނީ ވެސް ކުޅުދުއްފުީށގެ ެއއަރޕޯޓާ ބޭނުންވިކަން. ކޮންމެއަކަސް ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ މިއަދު ފަށާ

ޝްޫރޢު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ބިން ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢު އެ އިންތިޒާރަށްފަހު ކުޅުދުއްފުީށެގ އެއަރޕޯޓު ެއޅުމުގެ މަ

ަގއި ވެސް މި ކަމަކީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެުޓގެ ތެރެއިން އެ ރަށުގައި ހުންނަަވއި ވިދާުޅވި ާވހަކައިދަނީ ކުރިއަށް. ރައީސް 

ލާއިރުގައި ެއއަރޕޯުޓގެ މަޝްރޫޢު ހިންގަވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާުޅވެފަިއވޭ. އަދި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ފޮތް ބަލައި

މިލިއަްނ ރުފިޔާ ހިމަނުއްވާފަިއވާކަން  185އްޤީކޮށް ނިންމެވުމަށް ހިންގެވުމަށް، ބިން ހިއްކުާމެއކު ެއއަރޕޯޓު ތަރަ
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އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. އަދި ކުރިްނ ދުވަހު ވެްސ އަުޅގަނޑު ދެންެނވި ފަދައިްނ، ައޅުގަނުޑެގ ުއއްމީދަކީ، 

މަކީ މިހާރު މި ފެށުނު ގޮތަށް ލަސްޖެހުމެއް ނެތި، ފަސްޖެހުމެއް ނެތި އެ ދާ ސްޕީޑުަގއި ގޮސް ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް އެދު

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނިމިގޮްސ، އެ ެއއަރޕޯޓް ވީާހވެސް ައވަަހކަށް ހުޅުިވގެންދިއުން. ެއއަރޯޕޓުގެ ވާަހކައާ އެުކއެީކގައި 

ރަށުގައި މިހާރު ދެްނ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެްއ އޮތް ކަމަކަށް ައޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ފާހަގަކުރެވެނީ ހައުސިްނގ ޔުިނޓުތަކުގެ މައްސަަލއޭ. ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިުރގައި ހަނިމާދޫއާއި، ނޮޅިވަރަންފަރާއި، ދިއްޫދއާިއ 

މިލިއަން ރުިފޔާ ހިމަނުއްވާަފއި އެަބއޮތް.  214ކުޅުދުއްފުށީަގއި ހިނގަމުންާދ ހައުސިންގ މަޝްރޫެޢއްގެ ގޮތުަގއި 

މިލިއަން  214އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވިހެން ހަނިމާދޫއާއި، ނޮޅިވަރަްނފަރާއި، ދިއްދޫާއއި، ކުޅުުދއްުފއްޓާ އެްއކޮށް 

މަްއސަލަެއއް. ވަިކ ހިމަނުއްވާފައި އޮތް ނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށީގެ ހައުސިްނގ ޔުިނޓުތަކުގެ ަމއްސަލަައކީ މަޑުޖެހިފައި އޮތް 

ހިސާބަކަށް ހިނގަމުންގޮްސ ކޮންޓްރެކްޓު ބާތިލުކުރުމަށްަފހު އެހެން ބަޔަާކ ހަވާލުުނކުރެވި އަދި ކުރިން ހުރި 

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ެވސް މަސަްއކަތްނުކުރެވި މަަސއްކަތް ފާއިުތވެގެންިދއުމުގެ ސަބަބުން ވެިލގަނުޑގައި ހުރި ހައުސިްނގ 

ތު މިސްކިތް ކައިރީަގއި ހުރި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ެވސް އަިދ ކެމްޕަސް ކައިރީަގއި ހުރި ޔުނިޓުތައް ވެްސ، ހަސަނާ

ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ވެސް ނުހިނގައިގެން މި އުޅެނީ. ުދވަސްތަެކއް ވެއްޖެ. އަދި އެެހން ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ 

މާ، އަލަށް މަސަްއކަތް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ފެށޭނެ ގެއްލުންތަެކއް ވެސް ެއއީ ިއމާރާތްތަކަށް ވާން ވަަށއިފި. ެއހެންވީ

ގޮތެްއވެ މިހާރު އެ ގޮތަށް ހާމައަށް ރަތްދަކަައވީަގއި ބޭނުންނުކުރެވި ގިނަ ދުަވސްތަެކއް ވަްނދެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެ 

އި، އެ ތަންތަނުަގިއ ގެއްލުންތަްއ ވީާހވެސް ޮބޑަށް ކުޑަކުެރވި ވީހާވެްސ ައވަހަކަްށ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ނިންމަ

ދާއިރުގައި ރަށުގެ އެއަރޕޯުޓގެ މަޝްރޫޢު ނިމެމުންމީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ވުމަކީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު އުްއމީދެއް. 

ތައް ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ އަޅުގަނުޑ ހައުސިްނގ ުޔނިޓު، އްލުވެއުސިންގ ޔުނިޓުތަުކގެ މަްއސަލަ ޙަހަ

ތެރި ރައީްސ ކީ އިއްޒަތްިއގަންނާނެ ކަމެއް. ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢައެކު ބަލަ އުފަލާ ްއޔިތުންދެކޭގޮުތގައި ރަ

އޮީތ  ވަރަށް ޮބޑު ބައެއް މިހާރު ވެސް އެ ،ހުންނެވިއިރު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ އި ުދވަހު ކުުޅދުއްފުށީގަވެސް ދާދި މިދާކަށް

މަގުތައް ނިންމުމުގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް މި ދޭތެރެއިން މަހެއްހާ  ،ނަމަވެސްހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފަ. އެހެންމަގު

އަުޅގަނޑުމެން ރަށުން ފޭބުމުގެ ކުރިން މަަސއްކަތްަތއް  .ެވސްމަޑުެޖހުމެއް އަިއއްސަ އަނެްއކާ ުކޑަ ދިަޔއީ ދުވަސް މި

މިލިއަން ރުފިޔާ  60ޖެޓުގެ ތެރެއިން ގޮްއސަ. އަުޅގަނޑުެމންގެ އުއްމީދަކީ ބަވަނީ ފެށިގެން ވެސް މިހާރުއަނެއްކާ 

ދިއުން. ރީތިކޮށް ެއ މަސައްކަތް ނިމިގެން ،ޖެހި އިޚަރަދުކޮށްގެން މި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ކޮޅެްއގަ

 ،ގެ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން ނކަމެއް ކަންނޭ އެހެން ހަރުފަތެއްގެ ވާހަކަ ެދއްކުމަކީ އަދި ތަންކޮެޅއް ައަވސް

ވަަރކަްށ މަގަކުންނެއް އަދި މާ ބޮޑު  18ޓަކީ ވަރަށް އާބާދީ ބޮޑު އަދި ފަސްގަނޑު ބޮޑު ރަށެއް. އެހެންވީމާ، ކުޅުދުއްފުށް

މުހިންމު ިގނަ މަގުތަކެއް މި މަޝްރޫޢުގެ  ،މެންނަށް ނުފެނި ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްކަމަކަށް ރަުށގެ އެން  ކަމެއް ވީ

 އި ވަރު ވާެނ. އަދި މިހާރު މަގު ހެދިފަން ހަމަގައިމު ވެސް ނިމިެގންގޮސް ބޭނުންކުރެވޭ އިމި ފިޔަވަހީގެ ތެރެ  ،ތެރެއިން
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އްލުވަމުން. ދަނީ މިހާރު ގާތްގަނަޑކަށް ޙަ ގޮތަށް ހުރި ހުރިހާ ކަމެންހެން އެ އޮތް ހިސާބުން ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާ

ދޭ. އަުޅގަނޑުމެން ވަަރްށ މަސައްކަތްތަްއ އެބަ ކުރިައށް ލީމަނަށް ފާހަގަވާން ފަށާ ހިސާބަށް ޢަމިހާރު އެކަން ރަްއޔިތުން

ންނާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެންނާިއ ރޫމް ހިމެނޭ ބްލޮކެްއގެ ވާހަކަ ބަޖެޓުން ފެކްާލސް އޭ.އީ.ސީގެ ،ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުރިން

 މި ބްލޮކު ހެދުމަށް  ގޮތުަގއި ކޮންމެ އަހަަރކު ވެސް ނގޭއެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ދެކެވުނު ވާހަކަަތކުން ވެސް އެ

ންނަށް އެކަން މިއަދުގެ ބަޖެޓު ފޮތުން އަޅުގަނޑުމެ ،ކުރޭ. އެހެންނަމަވެސްބަޖެޓުގައި ހިމެނޭތޯ މަސައްކަތް

ވިޔަސް ާރއްޖޭގެ އުތުުރގައި  އަކީ ކޮންމެ ގޮެތއް ކޮށްލަން ބޭުނން. އޭ.އީ.ސީ ނުވާތީ އެ ވާަހކަ އަުޅގަނޑު ފާހަގަފާހަގަކުރެވިަފއި

ލީމީ މަރުކަޒަކީ މާލެއިން އުތުރުން އެްނމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުްނ އަތޮޅު ތަޢު ދީ ބޮޑު ސްކޫލް. ހދ.ހުރި އެންމެ އާބާ

އެްއވަުރގެ އާާބދީއެއް އޮތް އެހެން ސްކޫލެއް  ސްކޫލުތަކަށް ަބލާއިރުަގއި ެއއާހުރި  އިތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ މަދަރުސާ. ރަށުގަ

 ސަތޭކަ ވަރަކަށް ދަިރަވރުން އުޅޭ ްސކޫލެއް. ސާދަ ަހތަރު ،ލަކާއި ދަިރވަރުން ުއޅޭ ްސކޫ 900ނެތް. ދެން އޮތީ 

ތަކުގެ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ައކީ ވަސީލަތް އޭ.އީ.ސީ، އުޭޅ. އެހެންނަމަވެސް އިސަތޭކަެއއްހާ ދަރިވަރުން އޭ.އީ.ީސގަ

އެއް ބުީރގެ ކުިދ  ،ހުރި ފައިޖެހިފައިވާ ތަނެއް. ވަރަށް މުސްކުޅި ގޮތަކަށް ެހދިތަުކގެ ދަތިކަން އިުހސާސްކުރަންވަސީލަތް

އެތަން އެ އޮތީ މުޅިން ޮތްއޖެހި ނިމިފަ. އިތުރަށް ކަމެއް  ،ކުދި އިމާރާތްތަެކއްެގ މަްއޗަށް ހުރި ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ޑުމެްނ ެވފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނ ނުގެންދެވޭ ވަރަށް ދުވަސް މާރާތެއް ހޯދަިއގެން ނޫނިއްޔާ ކަންކަން ކުރިައށްކުރާކަށެއް އާ އި

އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ  ،ށް. އެހެންނަމަވެސްމަކަ ދުކުރިން ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުގައި އެ މަޝްރޫޢު ހިމެނިގެންދާނެވަރަށް އުއްމީ

މޯލްިޑވްސް ނެޝަނަލް ؛ ނެތީ އެމް.އެން.ޫޔގެޓުގެ ތެރޭަގއި ެއކަްނ ހިމެނިފައިއެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީެގ ބަޖެ

ވާީތވެ، އި ރޫމެއް ހެދުމާިއ، އޮޑިޓޯިރއަމެއް ހެދުމުގެ ޕްރޮެޖކްޓެއް ހިމަނުްއވާފަގެ ކްލާސްބަޖެުޓގައި ތިން ބުރީ ސިީޓގެޔުނިވަރ

 . ދެން އަުޅގަނުޑމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީގެނކޮންމެވެސް ެއއް ޕްރޮޖެކްޓަކަްށ ފުރުޞަތު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަންނޭ

ގޮތެއް މި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި  ެއޅޭނެ އިއެއް އޭ.އީ.ީސގަކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް މިކަހަލަ ކްލާސްރޫމް ބަރި

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްަތއް  އަށްކުިރއެރުމަށް ވެްސ އަދި އޭ.ީއ.ސީއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދޭތޯ ބެލުން. އެއީ އޭ.އީ.ީސގެ 

 ގެ ވާހަަކއިަގއި ޠާރިޤް އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ކުެރވޭ މަސައްކަުތގެ މުހިންމު ހަރުފަތަކަށް ވެގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކުޅުުދއްފުށީަގއި ކަމަީކ،  އިުރގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވެސް މިހާރު ދިމާވާ ެއއްސް މަްސވެރިންގެ ވާހަކަ ދެއްކެވި ވެ

. އުތުރު ބަނދަރަކީ ވަރަށް ތިލަ ބަނދަރެއް. މި ބޭނުންކުރަނީ އުތުރު ބަނދަރުފަހަރު ވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ދޯނިމަސް

ކުރަމުންދާތާ ދުވަސްތަކެއް ކި ގޮތްގޮތަށް މިހާރު މަސައްަކތްވޭތޯ އެ  އެ ބަނދަުރ ފުންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ،ވެސްއެހެންނަމަ

އިރު ެއ ިއ މަހާޖައްރާފު އޮތްތާނގައެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ މިހާރު އެ ވެއްޖެ. އެކަމަށް ބޭނުންވެފަިއވާ މިންވަރަކީ

ބެހޭ ފަރާތްތަކުން  ކޮެޅއް ލެވިދާނެތޯ ރަށުގެ ކަމާތޮށި ،އް ގެެނސްދީބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ ފުންކަމެ 

ކަމަކަށް ނުވޭ.  އެކަން ެއގޮތަށް ކުުރމަކީ ފަސޭހަ އިއޭގަ ،ދައްކަވަމުން. އެހެންނަމަވެސް ޑުމެންނާ ވާހަކަ ދިޔައީ އަުޅގަނ

ކް ސްކޯޕެްއ ހެންވީމާ، އެހެން ވޯްކ ސްކޯޕެއް ހިފައިގެން. އެވަކި ވޯ .ކުރަން ކަމެއް އޮތީ ވަކި އެ އެތާ މަހާޖައްރާފު
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ކަމަްށ  ވާނަމަ އަދި ވެލިގަނޑާ ކުޅޭ ކަމަށް ކަމަށް ނުވޭ. އަދި ބިން ކޮންނަ މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ

އުތުުރ ، ށް ވާތީވެ އެކަަހލަ ހުރަސްތަކެއް ވެސް އެބަުހރި. އެހެންނަމަވެސްކަކަމަ ޖެހޭއީ.އައި.އޭެއއް އޮންަނން، ވާނަމަ

އަދި ވަަރށް ބޮޑު ޝަކުާވއަކަށް ަޖވާބު އެއް ެވގެންދާނެ، ދިއުމަކީ ަމސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ަފސޭބަނދަރު ފުންވެގެން

އެންމެ ބޮޑަށް މި ދެކެވެނީ ުކޅި ހިއްކުުމގެ  އިލިބޭނެ ކަމަކަށް ެވގެންދާނެ. އެއަރޕޯޓާ ގުިޅގެން މި ދެެކޭވ ވާހަަކއިގަ 

ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް  ތެރި ރައީސްްއޒަތްމިކަން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އި ށް ރަނގަޅަށްދެން ވަރަ އަށްސަބަބުން ތި ބޭފުޅާ

 އި ފާކުރުމަށް ކުޅި ބޭނުންކުރާ މައްސަލައިގަ . ބޮނބިއި އޮތީ ވިާދޅުވެފަމި ވާހަކަ ރަށުގައި ވެސް ދެއްެކވި ވާހަކަިއގަ 

ުއޅޭ  އިޓަކީ ރޯނުވެުށމުގައި ވަރަށް ކުީރގަ ުކޅުދުފުށް ،އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަަދއިންޢާއިލާ ހިމެޭނ. ސަތޭކަ ވަަރކަށް 

ފާހަގަކުެރވޭ ެއއް ކަމަކީ ރޯުނވެށުން. ެއކަން މި ކުރަނީ ސަތޭކަ ވަރަަކށް ޢާއިލާއިން. އެ މީހުންނަށް  ރަށެއް. ކުޅުުދއްފުށި

ާރ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެޭރގަިއ އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ބޮޑު ބައެއް ލިިބގެންދަނީ ރޯނުވެށުުމގެ ތެރެއިން. ރޯުނވެށުމަށް ކު

ފާކުރުމަށްޓަކައި ކުޅި ބޭނުންކުރޭ. އެއީކީ ަވކި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން މުދަލެއްގެ ޮގތުގައި ކުރާ ކަމެއް ނޫން.  ބޮނބި

 ،އެ ފާކޮށްގެން  ،ރޯ ބޮނބި އަޅަިއގެން ދެންމަސް ވަން 8 ،މަސް 6 އިއެހެންނަމަވެސް، ކުޅި އޮތް ޮގތަށް އޮންނާތީ ކުޅީގަ

ގުޭޅގޮތުން އެންެމ  ވީމާ، ކުިޅ ހިއްކުމާވަށަނީ. އެހެން ން މި ރޯނުބަދަލުކޮށްގެން އެއި ަރކުން ތަަޅއިގެން ނަަރށްއެ މުގު

އަށް ބޮނބިއަޅައިގެްނ ފާކުރަން ބަހައްޓާފައި ތިބި އި ތިބި މީހުން. ކުޅިފާކުރަން ބޮނބިއަޅާފަ ބޮޑު ޝަކުާވއެއް ެއއީ ބޮނބި

ދި އެ އެހެން ތަނަކަށް ގެންެދވޭނެ ގޮެތއް ރަުށގައި ނެތުން. އެހެން ތަނެއް މީހުން އެ ބޮނބި ނަގަންޖެހުމުން. އަ

ތެރެއިން މިހާރު އުފެދިފައި އޮތް ޚިޔާލަކީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް، ރަށު ން.ނެދެއްކުބޮނބިފާކުރަން 

ދުރަތީ ގޮތުން ބަހައްޓަން. ގުކުރަން އަްށ އަޅަިއގެން ބޮނބިފާފާކުރަން ކުޅިބޮނބި މަސް ވަންދެން 8، މަސް 6ޖެހޭހޭ 

ލީމަ ޝިނަކަށް އަޅައިބޮނބި މެ ބޮނބި ނަގައިގެން ރޯ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މެޝިން އެބަހުރި ކާށިން ރޯ

 .ީވޑިޯއއެއް ެވސް ފޮނުވައިދީފި ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކުވަގުތުން ނަރަށް ެވގެން ނިކުންނަ. އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ަރށުން 

ލީމަ ކާށިން ބޮނބި ށި އޮތް ގޮތަްށ ނަގައި ކާ .ސައުތު އިންޑިާޔަގއި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުާރ މެޝިނެއް ؛ާޔގެއިންޑި

އެ ބޮނބި ނަރަށް ބަދަލުކޮށްގެން ނެރެދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވާހަކަައކީ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ  ،ވަކިކޮށްދީަފއި

ކޯޕަރޭޓިވް  ށުގައި އެބަހުރޭކޮންމެވެސް ދިމާލަކުން ނަމަވެސް މިހާރު ރަ  އުޅޭ ވާހަކަައކީ ބަޖެޓުގެ ދަންނަވަން މި

. ރަށު ކައުންސިލް ވެސް ހިމެނޭ ގޮަތށް އުފެދިފައި ހުރި ކޯޕަރޭިޓވް ސޮސައިޓީަތއް ެވސް އެބަހުރި. ސޮސައިޓީަތއް އުފެދިފަ

ރު މެޝިނެއް ނަމަވެސް ރަުށެގ ހަތަދަށުން ނަމަވެސް މިކަހަލަ ތިން އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސްކީމެްއގެ

ގޮތް ހަދައިދީފި ކަމަށް ވަންޏާ ކުޅިާއއި ބޮނބިފަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަަކއަކަށް  ނޭރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ

 އެކަން އެްއގަިޑިއރު ތެރޭގައި ކުެރވޭ ގޮްތ ީވއޭ. ރުކަކުން ވެއްޓިަފއި އޮންނަ ކާޓެއް ފެނުނަސް ގެންގޮސް  ،ޖަވާބު ލިބި

. އެހެންވީާމ، ވަރަށް ބޮޑު ނެރެދެއޭްއހާއިރު ތެރޭގައި އޭތި ަވގުތުްނ ނަރަށް ހަދާލައިގެން އިރެ ަގޑި އޭތިނަށް އެ މެޝި

ޭއގެ ސަިއޒަށް ބަލާއިރު.  މެޝިެނއް ވާ ކޮންްކރިޓް މެޝިނެއްވަރު މެޝިނެްއ؛މަސައްކަތެއް ަޙއްލުެވގެންދިަޔީއއޭ. އާދަިއގެ 
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ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން  .ނުވާށޭހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، މާޫޔސް  ން މިހާރު ކުރެވެން އެބަ އެ ހުރިހާ ކަމެްއ އެހާ ފަޭސހައި

އަށް އެ ަވރަށް އަވަްސ ޙައްެލއް  ވަންޏާން ނަމަެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަްނ ކުރެިވއްޖެކަމުަގއި ދިމާލަކުކޮންމެވެސް 

ސް މަސައްކަތެއް ޮކށްލައިގެން ކުެރވިދާނެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ ކޮންމެވެ ކަމަށް ވަންޏާ ލިބުނީއޭ. ނުލިބިއްޖެ

މި ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ހުރި ބައެއް ާވހަކަތައް އަުޅގަނޑަށް  ަރށާ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެމޭ.

ށް އެންެމ ވުނީ. ދެން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ދެތިން ނުކުތާއެްއ. އަޅުގަނޑަދަންނަވައިލެ

. 25އަށް %އި ހުރިއިުރގަިއ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީމިފަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކިއެކި ަބއިބަޔަށް ބެހިފަ ،ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ

. ނަގާަފއި ހުރި 27ސަރުކާރުން ފައިސާ ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް % ،ސަރުކާރުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ؛ސްޓާފުންނަށް

. މިގޮތަށް މަިއގަނޑު ގޮތެްއގައި މި ބެހިފައި ހުރީ. 7ގޮތުަގިއ % ގެ. ސަބްސިޑީ 8% ލޯނުތަކުގެ ދަރަނި އަދާކުރަން 

މަށް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ސަރުކާރު މުަވްއަޒފުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގު ،ބަލާއިރު

މައެކަނި މުވަްއޒަފުންެގ ން އެަބދޭ ހަބިލިއަ 7 މިއީ އެްއވަރުެގ ދެ އަދަދު. ބިލިއަނާ 7އޮްތ  ތައް ހިންގުމަށްޕްރޮޖެކްޓު

 އި މްރާނީ ތަރައްޤީތައް ގެނައުމަށް. ީމގަމާއްދީ ޢުއަށް ބޭނުންވޭ އެބަ ބޭނުންވޭ ާރއްޖެން ބިިލއަ  7މުސާރައަށް އަހަރަކު. 

ގަނަޑްށ ައޅު ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިުރގަިއ މައްސަލައެއް ުއޅޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ދަންނަވަން އުޅޭ ެއއްަޗކީ

ފާހަގަކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންެގ މުވައްޒަފުްނގެ އަދަދު ގިަނަކމޭ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް 

ތިބި. ސްމާޓް ސަިއޒްކުރުުމެގ ވިސްނުމަީކ މިހާރު މީހުން ގެްނގުޅޭ އެްއޗެްއ. ައޅުގަނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ އަދާލަތު 

 މުޅި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ،ނުޖެހޭ. މުޅި ސަރުކާރުގެއާބާދީ ކޮންމެހެން ބޮޑުކުރާކަށް ުފންގެދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މުވަްއޒަ

. ކޮންމެ އޮފީހެއްަގއި ވެސް އެ އޮފީހަކާ ގުޅޭ ވަކި މަަސްއކަތްތަކެއް ަހވާލުކުެރވިފައި މި ތިބެނީ އޮފީސްތަކަށް ބެހިފަ

ޓަަކއި މުަވއްޒަފުން މި ގެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އޮފީހެްއގެ  އެބަހުރި. އެ އޮފީސްަތކެްއަގިއ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

އެހެން  ،ފާހަގަކުރުމަށްފަހު ހަށް އެންމެ ބޭނުންވާ މިންވަރުމަސައްކަތާއި އުފެއްދުންތެރިަކން އިތުރުކުރުމަށް އެ އޮފީ

ތްތަކަްށ ން އެހެން ކަހަލަ މަސައްކަމަޑުމަޑު ،ޖެހޭނެ ބައެއް ކަމަށްމަސައްކަތްތަކަށް ޓްރޭންކުރަން މީހުންނަކީ އެހެން ކަހަލަ 

ދެންނެވީ ަދއުލަތް ސްމާޓް ސައިްޒކުރުމުގެ  ތަން ސްމާޓް ސައިްޒކުރުމަކީ، އެ ރީޓްރޭންކުރެވެންޖެހޭނެ ބައެއް ކަމަށް ބެލެވި،

ުޑ ވިސްނުމަކަށް ދިއުމަީކ މިހާރު ދެން އަުޅގަނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެދާނެ. ސަބްސިޑީައކީ، އަުޅގަނ

ވެސް ތާއީދުކުރާ އެްއޗެއް. ަސބްސިޑީގެ ބަޖެޓަކީ ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މުޅި ބަޖެޓުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރުަގއި. 

ސަބްސިީޑ ދިނުމެއް ނޫން. ެއއްގޮްތ  އިބޫލުކުރަނީ އެންމެންނަށް އެއްހަމަެއްއގައެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ވެސް ގަ

ގޮްތ ގޮތް ހާލަތުގައި ތިބި މީހުންނާ މެދު އެއް ދެ ،އެއްގޮތް އުސޫލުން ކަންތަްއ ކޮށް މީހުންނާ މެދު  ތިބޭހާލަތުގައި 

. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އިޖުިތމާޢީ އަދާލަތަކީ އެއީ. ެއއްގޮްތ ހާލަތުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އުސޫލުން ކަންކަން ނުކުރުން

މާ، މެދު އެއްގޮތް އުސޫުލން ޢަމަލުކުރުން. އެހެންވީ މީހުންނާގޮތް ހާލަތުގައި ތިބޭ  އެްއގޮތް އުސޫލުން ޢަމަލުކޮށްދިނުން. ދެ

އޭނަގެ އެ ބުަރ ލުއިކޮށްދިނުމަކީ ައޅުގަނޑު  ކަރަންޓު ބިލު ނުދެއްކޭ މީހާައށް ކަރަންޓުބިލު ދެއްކޭނެ ގޮެތއް ހަދައިދީ،
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ެއއީ ސަރުކާރުްނ ދައްަކއިދޭ  ބިލު ގެ ކަރަންޓުމީހާިއ އެްނމެ ނިކަމެތިވެސް ާތއީދުކުރާ ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑާ

ަވރަކުން އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ އެ މީހެއްގެ ފޯރުންތެރިކަން ހުރިނުކުރަން.  ބޫލެއްޗަކަށް ވާކަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ގައެއް 

ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޖެހޭނެ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ގަޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން އެ މީހެއްގެ ހުންނަން

ޓެއް ެތއް ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ސޭފްޓީ ނެެލވޭނެ ގޮންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް އަޅައިޑުމެންނާ އެްއވަރަށް ޯފރުއަޅުގަނ

ކްސް ަދއްކަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްަކއި، އޮންނަންވާނެކަން. އެއީކަން ަދއުލަތް އޮންނަންޖެހޭނެ ހިސާބަކީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ޓެ

އި ުއޅޭ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހަދަނީ ައޅުގަނޑުމެންނާ ޖެހިގެން އުޅޭ ގޭގަ  އްަކއިސްތައް ދައެހެން ެޓކް  ބީ.ޕީ.ޓީ ދައްކަިއ،

އަށް ބޭނުންވާ އެހެިނހެން ޚަރަދުތައް ސަރުކާރުން އި އޭނަގެ ޭބސްފަރުވާއައިނާވުރެ ނިކަމެތިމީހާއަށް ބޭނުންވާ ނަންބަރު

. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކޮްށގެން އަުޅގަނޑުމެން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ އާމްދަނީ ދިނުމަށް

ދޮށުަގއި މި ދަްއކަީނ އަުޅގަނޑުމެންގެ ގޭ ރެޔާއި ދުވާލު ވިޔަފާިރކޮށްގެްނ ހޯދާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ޓެކްސް

އެހީވެދެވޭނެ ޤާބިލުކަން ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވުރެން ނިކަމެތި ހާލުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ސަރުާކރުން 

 27.9އަށް. ސަބްިސޑީ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަނީ. ޓާގެޓެޑް އަށް ެވސްށްޓަކައި. ެއ އުސޫލުން ސަބްސިޑީސަރުކާރަށް ދިނުމަ

ން ރުފިޔާ އެަބ ހިނގާ ިބލިއަ 7، އަށް ދާއިރުބިލިައން މުސާރަ 7ްއގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެބިލިއަ

ރޫޢުތައް ހިްނގަން. މިއީ ލަްއކަ ލާރި ރާްއޖޭގެ އެތެޭރގައި ަދއުރުކުރާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމުެގ ތަރައްޤީގެ މަޝް

އިާސ ފަ ،ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކާ އެއް ވާަހކަައކީ ،ތަފާތު އަދި އަޅުގަނޑުެމންގެ ވިސްނުމާ މީހުން ވެސް

ނުކުރެވޭ ވާހަކަ. ނިކުންނަްށ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ވެސް ން ބޭނުފޭދޭ ވާހަކަ ނުވަތަ ޒިންމާާދރުކަމާއެކު އެ ފައިސާ 

ފައިސާ އެހެން ގޮްތގޮތަށް ހުިރ  ެހޔޮގޮުތގައި ބޭނުްނކުރެވެން ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ ޮބޑެތި އަދަދުަތއް

އިރުަގއި މި ކަންކަމާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދައުރުވާ  ،. އެހެންވީމާ، މިހާގިނަ ފައިސާ ދައުރުވާިއރުގައި ތަން ބޭނުންކުރޭ

ރުކަމާއެކު މިކަން ކުެރއްވުުމގެ މި ޚަރަދުތައް ކުރަްއވަން ިތއްެބވި ބޭފުޅުން ވީހާވެސް ޒިންމާދާ ،ޒިންމާވާން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން

 ކުރުމަީކ އަުޅގަނޑު ވެްސ އެދުމެއް ކުރިއަްށގެންދެވުަމކީ، މި ބަޖެޓު ތަންފީޛު  މަސައްކަތް ޢަޒުމް ކަނަޑއެޅުްއވުމާެއކު ިމ 

އެ  ،އެހެންމެ، އެކަން ެއގޮތަށް ނުހިނގާ ދަނޑިަވޅުތަުކގައި އެ ކަންކަން ބެލޭނެއްޔިެތއްގެ ަހއިސިްއަޔތުން. ހަމަދިވެހި ރަ

ްއ ރާއްޖޭގައި ކަނޑައެޅިަފއި ހުރުމަކީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނުޑ ފޭދުން ހުއްޓުވޭނެ ނިޒާމުތަކެ ،ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮންމެވެސް މި ކަމުގައި އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ އި ހަިއސިއްޔަތުން. އަުޅގަނޑަށްއެދުމެއް ަރއްޔިެތއްގެ އެދޭ

މަރުގެފާނުގެ ވާހަކަތަކާ އެްއކޮށް ގެންނަން ތަންކޮޅެއް ދަތިވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް ޢު؛ ވަރަކަށް އެ ދެްއކެވީ 

ން އަޅުގަނޑުެގ ވާަހކަކޮުޅ ނިންމައިލާނަން. ރަނގަބީލު ދަންނަަވމު މައިގަނުޑ ޖައުހަރަށް ައޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ

 ވުާމއެކު ޝުކުިރއްޔާ.ވެސް ޖަހާފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 އަށް.هللاދުޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 ހަރުގެ ބަޖެޓަށް، ބަޖެޓުއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު އަސްލު ވިސްނަިއގެން ހުރީ މި އައި ޝުކުިރއްޔާ `. 

މި ވާހަކަ އެބަޖެހޭ ދައްކާލަން.  ވަރަކަށް ނުަދއްކަން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތަށްއެރީ ކޮންމެވެސްބަހުސްގައި ވާހަކަ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކެއް ނެތްކަން ެއއީ ހަމަ ޙަީޤޤަތުގައި ަޤއުމީ ވިސްނުމަކުން ިމައދު ޒިންމާދާރު ދައްކާލަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، 

ކުރާ މި ނިޒާމުގައި ޮއންނަން އެބަޖެހޭ ވެރިކަން ،ޖެހެނީ ކަމެއް. އެހެން ދަންނަވާލަން  މިވިސްނާއިރު ވެސް ވަރަށް ދެރަ 

ނެތްަކން އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ މި  މިއަދ އެ ފަރާތެއް  .ރާތްތަކެއް ެއ ވެިރކަްނ ޒިންމާދާރުކުރާނެ ފަ އެީކަގއި ފަރާތަކާ

ން ރުފިޔާެގ ބިިލއަ 28ށް ުނވަތަ ގާްތގަނޑަކަ 27.9ނިޒާމަށް ލިބިގެންދާ އުނިކަމެޭކ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުން. 

ސަރވިްސގެ ައޅުގަނުޑމެންގެ ސިވިލް  ،މިއަދު އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށްުއފާކުރާ އެއް ކަމަކީ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު

ޮއތުން. އެއީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް މި ބަޖެޓު ފަރުމާކޮށްފައި އޮތް އަށް ުކރިއެރުންތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށްމުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ

ންވާ ކަމެއް.  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރު ދަންނަން ބޭނުބޮޑަށް އުފާކުރާ ކަެމއް. އަިދ އެ ކަމަށްޓަަކއި ވަރަށް ުޝކު

ލެވޭ ބަޖެޓެކޭ. އަޅުގަނޑުމެން ތުގެ ބަޖެޓަކީ މުޅި ޤައުމު އޭގައި ޝާމިލުެވގެން އެކުަލވައި ދަުއލަ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ،

ސްނަންވީ ހަމަެއކަނި ހުރިހާ ކަމެއް މި ބަޖެޓުަގއި ނުހިމެނި އޮވެދާނެ. އަުޅގަނުޑމެން ވިވާ ކޮންމެ މެންބަރަކު ބޭނުން

 4އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއަކަށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްަނންވީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޅި ަޤއުމަށް. ވޭތުެވގެން މި ދިޔަ 

އަހަރުދުވަހު ތެރޭަގއި ިދވެހި ަޤއުމަށް ައއި ކުިރއެރުމާއި ތަރަްއޤީއަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބަ އެނގޭ ަދއުލަތުން؛ 

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުން ބަޖެޓު ފަރުމާކޮށްގެން މި ގެންދަނީ މުޅި ޤައުމަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަްށ  އާދެ!

ކަމަށް. އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާ؛ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫގައި ނުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރެދާނެ. ނުަވތަ ކުރަން ބޭނުންވެފައި ހުރި 

ތަށް މާމެންދޫަގއި ެވްސ އެފަދަ ކަންތައްތަެކއް ހުރެާދނެ. އެކަމަކު ވިސްނާލަންވީ ކަންތައްތަެކއް ހުރެދާނެ. ހަމަ އެގޮ

އެަތއް ރަށެްއގައި މީހުން ދިރިުއޅެމުންގެންދާ  180ހަމައެކަނި ރާއްޖޭަގއި އޮތީ ޮފނަދޫއާއި މާމެންދޫ އެކަނިތޯ؟ ރާއްޖެއަކީ 

ަލވައިެލވިފައި އޮތް ކަމަްށ ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ެއ ރާއްޖެއަކަށް ާވއިރު، މި މުޅި ރާއްޖެ ޝާމިލުވާ ގޮތަށް ބަޖެޓު އެކު

ބަޖެޓަކަށް ތާއީދުކުރަްނވާނެ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެފނިގެން މި ދަނީ މި ބަޖެޓުގެ ފުރިހަމަކަން. ައޅުގަނޑު 

ދާކަން ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މި ބަޖެޓަށްވުރެ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް އަދި މިހާތަނަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންނު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާބިތުެވެގންދަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ބަޖެޓުގެ ބަހުސްަގއި ބަިއވެރިުނވީމަ. މި ބަޖެޓުގެ ބަހުސްަގއި 

އެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިނުވީ އެްއޮގތަށްވެސް މި ބަޖެޓު ކަމުނުގޮސްގެނެއް ނޫން. އިްއޔެ އަުޅގަނޑު މިތަނަށް އައިސް ވަންއިުރ 

ޑު މިތަނުން ނިކުތްއިރު އަުޅގަނޑަށް ފެނިެގންދިޔައީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ މިތާ ހުރި ބަޖެޓު ފޮތްތައް ނުވަތަ އަުޅގަނ
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ކިހިލީގައި ޖަހަިއގެން ނިކުެމެގންދިޔަ ތަން. ގޮސް ޭރގެ ހަަތރުދަމާއި މިއަދުން މިހާތަނަށް މިވީ ަވގުތާ އެީކގައި މި ބަޖެޓު 

ގޮތުން ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަކަެއއް ނޭނުގނު. އެއަށްވުރެ މާ ފުރިހަމަ  ދިރާސާކުރިއިރު އެ ބޭފުޅުންަނށް ބަޖެޓާ ބެހޭ

ބަޖެޓެއް އޮތީ. އެއީ އެ ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓުގައި ބަިއވެރިނުވި ަކމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޙަީޤޤަތަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ތޯ މިހާވަރަށް ތަރައްޤީގެ ވާަހކަ މި ދައްކަނީ؟ ހަމައެއާެއކީަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ ކީއްެވގެން

ޝައްކެތް ނެތް. ޭއގައި ސަބަެބއް އޮންނާނެ. ތަަރއްޤީގެ ވާަހކަ މިހާވަރަށް ދައްކަން މި ޖެހުނީ ތަރައްޤީައކީ ކޮަބއިކަާމއި، 

ންނަށް ތިލަވެގެން ައއިމަ. ތަރައްޤީ އަންނަނީ ކިހިނެއްކަާމއި، ތަރައްޤީ ކުިރއަްށގެންދިއުުމގެ ވިސްނުމަކީ ކޮަބއިކަން ަރްއޔިތު

އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ މީގެ ކުީރގައި ެވސް ދިވެހިާރްއޖެ އޮތް. ަރއްޔިތުން ތިބި. ރަްށރަށް ހުރި. ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ 

 އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންޮކށްފައި ހުރި. އެކަމަކު ކޮންަބެއއްތޯ ކަރަންޓާއި ބޯފެނާއި ނަުރދަމާގެ ވާހަކަ ދެްއކީ؟ ކޮން

މީހުންގެ އާބާދީއެްއ  500ސަރުކާރަކުންތޯ ެއކަން ކުރީ؟ މިއަދު ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ރަށަކަށް ދިޔައިަމ، ެއއީ 

ެގ އާބާީދއެއް ކަމަށް 2000ނޫީނ  1000ނޫނީ  400މީހުންެގ އާބާދީެއއް ކަމަށް ވިޔަްސ، އަދި  300ކަމަށް ވިަޔސް، 

ުށގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އަޑުިއވެނީ އެ ރަ

ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް، މަގުތަުކެގ ތާރު އަަޅއިދިނުމަށް، ބިމުެގ ދަތިކަން އޮިތއްާޔ ބިން ހިްއކައިދިނުމަށް، މިފަދަ އެަތްއ 

އަހަރުދުވަހު ިދވެހި  4ެވެގންދިޔަ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަމުންދާ އަޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ިއވެނީ. މިހެން ވާން މިޖެހުނީ ވޭތު

ކަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަެކއްކަްނ. އެއީ ެއކަންކަން ކޮށްފަިއ  ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަުރެވއްޖެ މި

ލާނަން. އި. ބައްަލވާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް! މިސާލެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަދައްކަނީ ސަރުކާރަކުން ދެއްކީމަ. އެހެްނވެގެން މި

ދާން މި  އޮންނަނީ އެއަރޕޯޓު ެއއީ އުފުރުތޯ؟ ިއފުރު. އިފުރު އެއަރޕޯޓުން ފުރައިގެން ދުވާފަރަށް މިަގއި އަތޮޅު ރ.

ގޮތަްށ  ދާއެއަރޕޯޓް. ާމލެއިން ފުރަިއގެން މިނެޓު. ެއކަމަކު މިއަދު ދުވާފަރު ަރއްޔިތުން ެވސް ބޭނުންވަނީ 5ނަގަނީ 

އުޅޭ ސަބަބަކީ އެ ފެންވަރަށް  ންވެގެން މިބޭނުއް ގޮތަށް އެއަރޕޯޓެ  ބައިގެން ެގއަށް ވަދެވޭއެއަރޕޯުޓގައި ޖައްސާަފއި ފައި 

އަޅުގަނޑުމެން  ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ގެނެވިދާނެކަން ކަށަވަުރވީމަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ވެސް ަގބޫލުކުރަން

އި އަުޅގަނޑުގެ ރަުށގައި ެވސް މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓުގަިއ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ބަޖެޓަކު ނެތް. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގަ

ެމންނަށް މިއަދު ބިން ހިއްކުމާ އަަހރު ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ެނތީ ކީްއވެގެންތޯ؟ އަުޅގަނޑު އޮތް ބިން ހިއްކުން. މި

ލަތް ސީހިއްކޭނެ ވަ ޤައުުމަގއި މިއަދު ފަސޭހަކަމާ އެކީަގއި ބިން ނުޖެހެއޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެދޭތެރޭގައި ފިކުރުކުާރކަށް

ށް މުކަން އެންމެ ބޮޑަންވަގުަތކަށް ބިން ހިްއކުމުެގ މުހިއެ ، އިމުކޮށްދެްއވާފަ. އެހެްނވީމާޤާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 

ައޅުގަނޑު ، އި މިއަދު އެަބއޮތް. އެހެްނވީމާެއކީަގއި ބިން ހިއްކުުމގެ ފަސޭަހކަން މި ޤައުމުގަ  އޮތް ތަނެްއގައި ފަސޭހަކަމާ

. ހަމަ އެގޮތަށް ފޮަނދޫގެ ރަްއޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮުޑ އަހަރު ނެތީމަ ޑެއް ުނވޭ ބަޖެޓުަގއި ޮފނަދޫގެ ބިން ހިއްކުން މިކަންބޮ

އޮތީ  ހެދުުމގެ މަޝްރޫޢު ލަސްވެގެންދާތީ. އެ ކަންބޮުޑވުން މިްތ. އެީއ ފޮނަދޫގެ އެތެރޭގެ މަގުކަންބޮޑުވުެމއް އެބައޮ

އޮތީ. ީމގެ ކުރިން ަމގުތައް ނެހެދިގެން ކަންބޮޑުާވ ބަޔަުކ  ށީމަ އެ ކަންބޮުޑވުން މި ކީްއވެގެންތޯ؟ އެ ަމގުތައް ހަަދން ފެ



53 

 

ޔާތުން ވެސް މިހާުރ ހަނޫޅޭ. އެއީ އެކަން ކުެރވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު އޭރަުކ ނޫޅޭ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ށް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސަ ،ކުފާނަށްދިޔަީއ. ދިޔައިރު އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް ނުފެނޭ. މަނިަޅއިފަހަނައަ 50

ަމގުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން އެްއަގޑިއިރު ބޮޑު ތްއޮ ދޭތެރޭގައި އެ ހައްުދންމަތީ ގަމާއި ފޮނަދޫއާ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ވީމަ ނޫންޯތ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެތެޭރގެ  މިނެުޓން ކުރެވޭ ގޮތް 5ވަންދެން ގަމުން ފޮނަދޫއަށް ކުރި ދަތުރު މިއަދު 

އުޅެނީ. މި ފެންވަރަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޤައުމަށް ތަރައްޤީ  އް ހަދާ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހިގެން މިމަގުތަ

 ،އަހަރުން ބަނދަރެއް 5އުޅެނީ. ީމގެ ކުީރަގއި  ޮގސްގެން މިްއމީދު މިހާ މައްޗަށް އަރަިއގެންގެނެސްދިނީމަ ރައްޔިތުްނގެ އު 

އިމުކުރަމުންދިޔަ ދުވަސްވަަރކު ޤާއަހަރުން ހޮސްޕިޓަލެއް  20ކުން، ރުން ބިން ހިއްއަހަ 5 ،އަހަރުން ބަނދަރެއް 10

މިއަދު ބަނދަރެއް ހަދަން ދެންމެގައި  .ބަކު ނެތް. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްހިސާއްޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަެކއް މިހާރަ

ދުވަްސ ތެރޭގައި ބަނދަރެއް ހަދާ  5 ،ުދވަސް 4ވާހަކަދަްއކަވަމުން ހުޅުދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާޅުވި 

އަަވސްވި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެްނ  ަގއި ަހދާތީކީ ނޫން. އެހާ ސްޕީޑުދުވަސް ތެރޭ 5 ،ުދވަސް 4ވާހަކަ. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި 

އެންމެ އިްނތިޚާބެއް ަކއިރިވީމަ އަންގާނެ ިމހާރު ފަޅުގެ ދަތިކަން  ،މިތިބީ ކުރީގެ ސަރުކާރުަތކުން މި ކަން ކުރަްއވާ ގޮތަކީ

އަހަރު އެ  5ލާށޭ. ދެން ރައްޔިތުން ތިބޭނީ އެ އިބޮޑަށް ހުރި ރަށްރަށް ބަލައިލާފައި ގޮސް އެ ތަންތާނގައި ކަޑަ ޖަހަ

އަހަރު ނިމިގެން ދަންދެން ތިބޭނީ އެއްަކލަ ބަނދަރު ހެދޭނެކަމުގެ އުްއމީދުގައި. ބިން ހިއްކޭެނކަމުެގ  5އުއްމީދުަގއި. އެ 

 ގެޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދުއެއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އް ޫނން މިއަދު މިއޮތީުއއްމީދެ އުއްމީދުަގއި. މި

ވިސްނުންފުޅަކީ ފެށި މަަސްއކަތެއް ނިންމަވާނެ. އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް 

ތަން. މިއީ މީގެ  ުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަތޮޅުތަކަށް ަދތުރުކުރަްއވާކޮށްދެއްވަން ަރއީފައްޓަަވއިދެްއވަްނ އިފްތިތާޙު މަޝްރޫޢެއް

. އެހެންވެގެން ައޅުގަނޑުމެންގެ ތަރަްއޤީގެ ވިސްނުން މިހާ މައްޗަްށ ންންނަށް ފެނުނު ކަންތައްތަކެއް ނޫކުރިން އަޅުގަނޑުމެ

ފެންވަަރށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެްސ ެއއް  ރާއެބަ ގަބޫލުކުރެވޭ ސިންގަޕޫ އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ގޮްސގެން މި

ވެރިޔަުކ  ހުރިލާޞްތެރިކަން އެ އިޚް ،އެ ހިތްވަާރއި ،އެ ފިކުާރއި ،ތަރައްޤީ ގެންދެވިދާނެކަން. ެއއީ އެ ވިސްނުމާއި 

ޖެހޭ ގަބޫލުކުރަން .އުޅެނީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ޤައުމުަގއި ވެރިކަންކުރަން ފެށީމާ ރައްޔިތުންނަށް އެ އުއްމީދު ލިބިގެން މި

އި ތިބީމޭ މިއަދު ޙަޤީޤަތަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ލަދުވެތިވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަނުޑމެން މިތާނގަ

ވީ؟ ބަޖެޓުގައި ހުރި  އޮތް މައި ޕާޓީެގ ވެރިކަން މި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރި ދުވަސްވަރު. ކިިހނެއްތޯއިދިކޮުޅގައި 

 ،ށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ށްތޯ ހިނގީ؟ އިއްަޒތްތެރި ރައީސަމިންވަރަކަ ކަންތައްތައް ހިނގިތޯ؟ ކިހާ

ގެންދިޔައީ. ިމއީ އޭުރގަިއ ންނާނީ. ކުރާނެ ކަމެއް ކުރަމުންގޮތަށް އޮ  ތާނގައި އޮތް އޭރުަގއި ބަޖެޓުަގއި އޮތް ކަމެްއ އޮތް

ނުޖެހޭ ން ތަރައްޤީއަށް އުއްމީދުކުރަންއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުނެތުން އެއީ މިބޭފުޅުންގެ ޤާބިލުކަން ކަންތައް ކުރި ގޮތް. އެ

އާ ދޭތެރޭގައި ބުރިެޖއް ނޭޅުން އެީއކީ ރައީސް ޔާމީން ެއކަން މާލެ ޅުންަނށް ރާއްޖޭަގއި ހުޅުލެާއއިބޭފު ސަބަބެއް ނޫނޭ. އެ

ހަފުތާ  9ެއއީ ރައީސް ޔާމީން އަހަރުން ހުޅުމާލޭގައި ބިން ހިއްކުން  7އަހަރުން ނުވަތަ  5ނުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. 
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ތެރޭގައި އެ ބިން ނުހިއްަކަވއި ހުންނަވަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. ރައީސް ޔާމީނަކީ މާ ކުރީއްުސރެ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދޭތެޭރގަިއ 

ްށ ވަރަށް ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ެދކެމުން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެްއކަން ކުޅުދުއްފުީށގައި ޭބްއވި ޖަލްސާގައި ެދއްކި ރިޕޯޓަ

ވަނަ އަހަރު ޕީ.ޭއ އުފަންކުރުމުގެ ޖަލްސާގަިއ  2007ބައްލަަވއިލެްއވީމަ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ. 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވެސް ަރއީސް ޔާމީން ވިދާުޅވީ، އެ ަމނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފަިއ 

ޭވނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިޤްތިާޞދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްގެނޭ. އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތައް ހުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެ

ޤާއިމުކޮށް، ަރއްޔިތުްނގެ ދިިރއުޅުމުެގ ފެންވަރު މަތިކޮްށ މި ރާއްޖޭެގ އުެފއްދުންތެރިކަމުެގ ނިސްބަތް އިތުުރކޮށްގެްނ 

ަތއް ޙައްލުކުެރވޭނެ ކަމަކަށް ތިމަންމަނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅެއް ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ުކރިމަތިވެފައި ހުރި މައްސަލަ

ވަނަ އަހަރު. އޭގެ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަތީ. ވެރިކަން ލިބިަވޑަިއގަތީމަ ެއ  2007ނުކުރައްވަމޭ. އެއީ 

ކަންޮބޑުެވގެން މި އުޅެނީ. މިހާރު މަނިކުފާނުގެ ތަޞަްއވުރުަގއި ކުލަޖައްސަން ފެއްެޓވީމާ، ދެްނ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން 

ބައްލަވާ! ޭރަގއި އަޅުގަނޑަްށ ޚަބަރުން ފެނުނީ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން ބަޖެޓު ބަހުސްކުރަނީ ކުނޫުޒަގއޭ. މިހާރު 

ލީޑަރުން ޚިޔާލު ތަާފތުވެއްޖެ ބަޖެޓު ބަހުސާ ދޭތެޭރގައި. ބަޖެޓު ބަހުސް ކުރާީނ  4އަރައިރުްނވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ. މިހާރު 

ނޫޒުަގއިތޯ ނޫނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގޭަގއިތޯ ނޫނީ މާފަންނުކޮޅުގަިއ ހުރި ެގއެްއގެ ތެޭރަގިއތޯ. މި ލެވަލަށް ވިސްނުން ކު

ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަަކައކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ަރއްޔިތުން ކަންބޮޑުެވވަަޑއިނުގަންަނވާށޭ. 

މެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވުރެ މި ޤައުމަށް ތަރައްޤީ ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ރައީސް އަޅުގަނޑަށް ވުެރ، އަުޅގަނޑު 

ޔާމީނޭ. މިއީ ޝައްެކއް ހުރި ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި، 

ރައީސް ޔާމީން. ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ ހަވާސާއިން  ވަފާތެރިކަމާ އެީކގައި ޚިދުމަތްކުރަން ބޭނުންވެވަަޑއިގަންަނަވނީ

އެއްފަރާުތގައި ތިބި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި މިވަރަށް އަޅާުލމާއި، އޯގާތެިރކަމާިއ، އެހީތެރިކަން ދެއްވި ސަރުކާރެްއ 

ކަން ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ތިޔަ ބޭފުޅުން ދައްކަވާ. ކުީރގައި ވެސް ނުކުޅެދޭ މީހުން ތިއްބޭ. ނުކުޅެދުންތެރި

މީހުން ތިއްބޭ. ލޯފަން މީހުން ތިބި. ލޭއަޅާ މީހުން ތިބި. އެނޫން ބަލިތަކުަގއި ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ 

އިހުސާސްކުަރއްވަމުްނގެންދެވި ބޭފުޅުން މި ޤައުމުގައި ތިބި. ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅާލީ؟ 

ވަސްވީ މީހުން ތިބި. އޭރުަގއި ކިޔަނީ މުސްކުޅިންނޭ. ބެއްޔާ. ެއއީ މުސްކުިޅވެފައި ކުރީަގއި ވެސް މި ޤައުމުަގއި ުއމުރުން ދު

ހުރި މީހެކޭ. ދެން އޭނާއާ ދޭތެރޭގައި އަޅައިލާނެ ކަމެއް ެނތޭ. ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ ިއސްރަށްވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ 

ނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ވާދަވެރިްނ ޙައްޤު މަޤާމު ހޯދައިދިނީ މި ސަރުކާރުން ނޫނިއްޔާ؟ އެހެންެވެގން އަޅުގަ

މިހާ ކަންބޮޑުވެގެން މި އުޅެނީ. މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން މި އައި މަަސއްކަތަށް ހުއްޓުެމއް 

ކަންބޮޑުެވގެން މި އުޅެނީ.  އަންނަނީ. ވެރިކަމަށް ކުރަމުން އައި އުއްމީދު މުޅިން ެގއްލި ިވއްސިވިހާިލވެގެން ދިަޔއިމާ މިައދު

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް މިއަދު ވާނުވާ ެއބަ އެނގޭ. ވާުނވާ އެނގޭ ކަމުގެ ހެކި ީމގެ ދެތިން ދުަވްސ 

 ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުުޅދުއްފުށިން ފެނިގެން މި ދިޔައީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ދުަވހަކު ވެސް ނޯންނާނެ ރާއްޖޭގެ
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ރައީސަކު ާރއްޖޭގެ ރަަށކަށް ވަަޑއިގަތީމާ ކުޅުދުއްފުށިން ެއ ވިދާުޅވި ވަުރގެ ހޫނު މަުރޙަބާއެއް ވިދާުޅވެފަެއއް. މިއީ 

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ެއހެންނަމަވެސް، އިދިކޮޅު ފަރާްތތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމެއްކަން އަުޅގަނޑަށް 

ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާަގިއ  6ބާ ދަންނަވަން ނިކުތީކީ ނޫން. އެރޭ ބޭއްވި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ އެނގޭ. ހަމައެކަނި މަރުޙަ

ވެސް މާލޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ކާނިވަުލގައި މި ބާްއވާ ވަުރގެ ބޮޑު ޖަލްާސއެއް އެތާ ބޭްއވީ. މިހެން މި ވާންޖެހުނީކީ 

އެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަވައިެދއްަވއި، ހަމައެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު އެ ރަށަށް ވަޑަިއގަީތމަ

ރައްޔިތުންގެ އިހުާސސްތައް ދެނެވަަޑއިގަންަނވަިއ، ރައްޔިތުްނނަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް އެންމެ ބޮޑު 

ވެސް ރަށްރަށަށް ރައީސުްނ އިސްކަމެއް ެދއްވާ ަރއީސަކަްށ ރައީސް ޔާމީން ވީތީ ެއގޮތަްށ އެކަން ވާންޖެހުނީ. މީގެކުިރން

 4ވަަޑއިގެންެނވި. މިގޮަތކަށް މި ކަންކަމެއް ދިމަެއއް ނުވޭ. ތިަމންނަމެންނާ އެކީގައޭ މުޅި ަރްއޔިތުން އޮތީ ބުނެފައި، 

ދޯނީގެ މީހުން ގެންޮގސްގެން ދިއްދޫަގިއ  28އަތޮޅުން  2ޕާޓީ އެުކެވގެން ބޮޑުތިލަދުންމަްއޗަށް ދިަޔއިމާ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ 

ބޭފުޅުންނަށް  . ދެން ހިސާބުކުރަްއވާ އެގައިއެކީ މީހުންނާ 173އީ މާލެއިން ދިޔަ މީހުން ތިބީ. އެ 217ބޭއްވި ޖަލްސާަގއި 

ތިބީ  އިން ަކނޑާލީމާ ދެން ބާކީ އެއެ 173މީހުން ޖަލްސާއަށް ދިޔައީ. މާލެއިން ދިޔަ  217ތާއީދު އޮތް މިންވަރު. 

 ބެވި ިދވެހި ރަްއޔިތުން ފެންނަން. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މިެއއްޮކށް ތިއް ގުޅިފައި އޮތް އިއްތިހާދާ

ކަމެއް.  ކޮންމެ ރަށެއްގައި ެވސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވާލަން ެއއީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަށް ފަސޭހަ ރާއްޖޭގެ ރާއްޖޭަގއި، މި

އްޔިތުންނާިއ އަހަރުދުވަހުގެ ެތރޭގައި ިދވެހި ރަ  4 ވޭުތެވގެންދިޔަ އަޅުގަނުޑ ކުރިން ދެންނެވިހެންދިަޔއީ ފަސޭހަވެގެން

އެީކގައި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޚްލާޞްތެިރކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއި ،އި މަންފާއަށް ޓަކައިދިވެހި ޤައުމުގެ ލާބަޔާ

ުނވާނެ. ިދވެހި  ހެނެއްުނވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެންނޫންނަމަ އެ ކޮށްދެއްިވ ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުްނ. އެހެންނޫންނަމަ އެހެނެއް

ދޭތެޭރގައި ފިކުުރކޮްށ  ގޮތާ އުުމގައި ކަން ހިނގާށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ބައެއް. ޤަރައްޔިތުންނަކީ ވާނުވާ ވަރަށް ރަނގަޅަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދައުލަތުން؛ ފެންނަނީ، ވިސްނާ ބަެއއް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

ކަފުޅުތައް. ެވވަަޑިއގެންނެިވ ރިކަމަށް ވަަޑިއގަންނަވަްނވެެގން ކެމްޕޭނުގެ ދުވަސްވަރު ރަށްރަށަށް ވަޑަިއގެން ދެއްެކވި ވާހަ ވެ

ަރއީސް ، ދު ވިދާޅުވަނީ ހިަތން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ހުޅުދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝާ ދުތައް ުފއްދަމުންގެންދާވަޢު

ދު ފުއްދަވާ ރައީެސކޭ. ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދު ވާަހކަެއއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ދުނުވެ ވަޢުޔާމީނަކީ ވަޢުދުނުވެ، ވަޢު

ބޭނުމެއް ނޫނޭ ފެރީގެ ނިޒާމެއް އިނގޭތޯ. ބާރަށް ދުވާ ލޯންޗެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. އެއަރޕޯޓު ބޭނުންވަނީ. 

ންކަން ލިބުނީމަ. ވަނީ އެކަން ކުެރވޭެނކަމުގެ ޔަޤީ . ބޭުނން މިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް އެަބ އެއަރޕޯެޓއް ބޭނުންވޭ

ންފުނިތަްއ ހުރީ ބަނގުރޫޓުވެފަ. ިމއީ އުމުގެ ކުޤަ ަރއީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގެންެނވިއިުރ މި !ބައްލަވާ

ސް.ޓީ.އޯ ކަމަށް ިވޔަްސ ޤީޤަތެއް. ެއއީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކަމަށް ވިަޔސް، އެމް.ޕީ.އެލް ކަމަށް ވިަޔސް، އެގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަ

ތިޞާދީ މާހިރަކަށް ރައީސް ޔާމީްނ އިޤް އަދި އެ ނޫންތަނެއް ކަމަށް ވިޔަސް ހުރީ އެ ހާލަތުގައި. އެހެންނަމަވެސް،

 ،ދުއިސައްަތއިން ،ވެަވޑަިއގަތްކަުމގެ ހެްއކަކީ މިެދންނެވި ބަނގުރޫޫޓވެފައި ހުރި ުކންފުނިތަކަކީ މިއަދު  ސަތޭކަ ަފންސާހުން
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 ވީ ދައުލަތުން މި ިދއުން. އެހެން މިާވ ކުންުފނިތަކަށް ބަދަލުވެގެންކަ މިލިއަނުން ދިެވހި ސަރުކާރަށް ފައިދާތިން ސަތޭ

ހިްއސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ީދގެން  100ގެ ގިނަ މަްޝރޫޢުތައް ސަރުކާރު ހިއްާސވާ ނުވަތަ ސަރުކާރު %ހިންގާ ތަރައްޤީ

ދިަޔއީ މިއަދު ބައްލަާވ ގެން މަސައްކަތްކުރުުމގެ ނަތީޖާއަކަްށ ވެގެންޞަތު ފަހިކޮށްދީއެ ކުންފުނިތަކަށް ވިޔަފާީރގެ ފުރު

ވެހި ރައްޔިތުން . މިއީ ދިމާނުގެ މަހާޖައްރާފެއް ގެނެސްފަޒަ އޮތީ އެންމެ މި ން އެތުންގެ ކުންފުނި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީރައްޔި

ބޯޓަކުން ގެން ާރއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކޮންނަސް ބޯެޓއް ރާއްޖެއަށް ގެނެފެންވަރުގެ ކޮންނަ ކަމެއް ޫނނޭ. މި ކުރިދުވަހަކު ޚިޔާލު

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގެ ބިން ހިްއިކދާނެކަމުގެ ހުވަފެނަކީ ިދވެހިންގެ ތެރެއިން އެްއވެސް މީހަކު މީގެ ކުރިން ދުށް ހުވަފެނެްއ 

ންތޯ އަުޅގަނޑުމެން ކީްއވެގެ ކަމަކަށް ަގބޫލެއް ވެސް ނުކުެރވޭ. އެކަމަކު މިއަދު މަހާޖައްރާފު ގެނެވުނީމާ ނޫން. މިކަން ވެދާނެ

ވިސްނުން ރައީްސ ޔާމީންެގ  ހެދޭނެ. އެ ކަމަށް؟ނުކުރަންީވ ރާއްޭޖގެ ޮކންމެ ރަށެއްގަިއ ެއއަރޕޯޓެއް ނުހެދޭނެ އުއްމީދު

އް ރަށެްއގެ މަްއޗަށް އެތަ 180އުމަކީ ޤަ އެބަހުރި. އެކަމަކު ވަގުާތއި ހާލަތަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

 ދިނުމަކީ އެއީ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފޯރުކޮށްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިހުރިހާ ރަށަކަށް އަހަރު 5، މަކަށް ާވއިރުއުދިރިއުޅޭ ޤަ

އުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް އެބަ އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤަކަމެއް ނޫން.  ވާނެއެްއވެސް ސަރުކާަރކަށް ކުޅަާދނަ

ކަމެއް މިހެން ހުރިހާ  އުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު. މިބަ އެނގޭ ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް އެލިބޭ އާމުދަނީ. 

 ،ަމގުހެދުމާއި ،އާއިށް ކަރަންާޓއި، ބޯފެނާިއ، ނަރުދަމާދުވަުހގެ ތެޭރގައި ކިހިނެއްތޯ ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކައަހަރު 5ހުރިއިރު 

 ނުގެންދެވޭނެ. އެހެންަނމަވެސް، ަރއްޔިތުންނަކީ މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ގެްނދާނީ؟ މި ްފލެޓާ، ބިންހިއްކުާމއި ،ބަނދަރާއި

ދާ ސްޕީުޑގައި ބާުރ  މި ތަަރްއޤީ މި ،ވަަޑއިގަންަނވާނެބޭފުޅުން ވިްސނާ ވަަޑިއގަންނަވާ ބަެއއް. އެކަންކަމަށް ވިސްނާ 

ކު ވެރިަކކުަގއި މިކަން ކުރެވޭީނ ކިހިނެއް ހަދައިގެންތޯ؟ މިކަން ކުރެވޭނީ ކާ .ސްޕީޑުަގއި ގެންދެވޭނެ ގޮަތާކ ދޭތެރޭގައި

ިފކުރު  ނަމެން ކޮންގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮްށގެންތޯ މިއަދު ިދެވހި ރައްޔިތުން ވިސްނައިހުރެގެންތޯ؟ މިކަން ކުެރވޭނީ ތިމަން

އުޅޭ ވާހަކަައކީ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހެއޭ  މެދު އަޅުގަނެޑއް ޝައްެކއް ނުކުރަން. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން މި ކުރާނެކަމާ

ރައީްސ ، ނެތި ކުރިއަށް ބާރު ސްޕީޑުަގއި ގެންެދވޭނެ ގޮތަަކށް މި ސަރުކާރަށް ން މި ތަރައްޤީ ހުއްޓުމެއްއަޅުގަނޑުމެ

އުމުގެ ަޙއްޤުަގއޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންެގ ޤަދޭން. އެީއ ދިވެހި ޔާމީނަށް ފުރުޞަތު

ދިރިުއޅެން ތިބި އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންެގ ޙައްޤުަގއޭ. ެއކަން ކުރެޭވީނ  އުމުަގއި. މާދަމާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤަޙައްޤުަގއޭ

އެަކއްެޗއް ކިަޔިއގެން އަޅުގަނޑުމެން އެންެމން އެކީ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ބަހުސް ނިންމާލަމުން ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ވޭ ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގައި ފަސޭހަކަމާ ވަނަ އަަހރު މިރާއްޖޭގައި ބޭއް  2018 ،ގެ މަދަދާއި ވާްތގަށް އެިދެގން ނުކުމެهللا

 ކޮށްގެން. ީކގައި ަރއީސް ޔާމީން އިންިތޚާބުއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މިނެޓު ކޮްނމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަްށ  15މެންބަރު. އަުޅގަނޑުމެން ަވގުތުދެމުން މި ގެންދަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

އޮތީ ވަރަށް ކައިިރވެފަ. އެހެްނވީމާ، އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުުރޞަތުއަރުވާނެ ަވގުތު ނެތުމާ ކަމަށް ވާތީވެ ހުްސަވގުތުކޮޅު 

އެީކގައި ައޅުގަނޑުމެން ދެން ދަންފަޅި ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާއިުރގައި ދެން ލިސްޓުގައި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް 

ވާލަން ބޭނުން މި ބަހުސްގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގަތުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އަުޅގަނޑު ކުރިން ވެސް؛ ައޅުގަނޑު ދަންނަ

ޓަކައި ލިސްުޓގައި ތަރުތީބެއް ކަނޑައެޅިަފއި އެަބއޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ގިނަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަތުން މި ތަނަށް 

މެންބަރުން ފުރުޞަތު އެބަ ދޫ  ވަަޑއިގެން އެބަ ިތއްބަވާ. އެެހން ތިއްބަވާ މެންބަރުންނަށް ައނެއްކާ ފަހުން ަވޑަިއގަންނަވާ

ވެސް ކުރަްއވާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދެމުންގެންދާނީ އިންތިޒާރުގައި މި ތަނުގައި ކުރިން ގިނައިރު އިންނަާވ 

ބޭފުޅުންނަށް. އެއީ އެހެން މި ދެންނެވީ އެހެން ޕާޓީއަކުން އެއްެވސް ބޭފުޅަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފައި ނެތް. 

ގަނޑުމެން މި ތަނުަގއި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްަބވާ ަވކި ެއއް ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ތިބުމާ އެީކގައި. އަޅު

އެހެންވީމާ، ދެން މި ވަގުތު މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑު މެދުކަނޑާލުމަށްފަހުގައި ދެން ޖެހިގެން އޮތް ދަންފަޅީގެ 

އި މި ދެންނެވި އުސޫލުން ަތރުތީބުން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަށްދާއިުރގަ

 ވަގުތަށް މެދުކަނަޑއިލާނަން.

 

 ] އަށް  13:01އިްނ  12:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިއުމަށް ަފށައިގަންނާނަން. އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ގެ މަސައްކަތަިއގެން ކުިރއަށްޅީ`. މި ދަންފަ

. އަުޅގަނޑު މި ދަންފަޅީގެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާުރ ރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށްވަނަ އަހަ 2018

 . ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ިމއަުދގެ މި ޖަލްސާައކީ ވަރަށް ުއފާވެރި ޖަލްސާެއއް. ާރއްޖޭގެ 

ންދާ ޖަލްސާއެއް. އާެދ، ެއީއ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ބެލުމަށް އަދި ައޑުެއހުމަށް ވަރަށް އިންތިޒާރުކުރަމު 

ގޮތުްނ  ބެހޭ އްތަކާކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ޤައުމީ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންތަ

ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހާމަކުރައްާވ  މެދު އެއި ތިއްބަވާ މެންބަރުން ބަޖެޓާ ދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުން އިންިތޚާބުކޮށްފަ

 ބެހޭ  ބަޖެޓާ އް ނުކުރަންހަކަދަްއކާކަށް ަގސްތެވާީތވެ. އަުޅގަނޑު މާ ދިގުކޮށް ވާ މު ޖަލްސާ ކަމަށްއަކީ މި މުހިންލްސާޖަ

ގޮތަކުންނެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ބަޖެޓު ބަލައިލުމުން އަުޅަގނޑަށް ފެންނަ އުއްމީދީ ތަްޞވުރުތަެކއް ކުުރކުރު ގޮަތކަށް 
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ކުރަނީ. އަުޅަގނޑު މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ހަކަކޮޅު ނިންމާލަން އަޅުގަނޑު ގަސްތު ވާދަންނަވައިލާފައި އަުޅގަނުޑެގ 

 ބަލައިލިއިރު ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނަޑށް ފެންނަނީ ޤައުމެއް ހިންގަވަން ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އެ

ގައި އޮންނަ ކަންތައްތައް ފުއްަދވައިެދއްވުމަްށ އި ގުޭޅޮގތުން އެޅިފަ ުޅގައި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކާމަނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްުނންފުޅު ހުރި މިންވަރު. އާދެ، މިހެން މި ދެންނެވީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް 

ރުތަކެްއ. ޞިއްީޙ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިރާތަކަށް ބަލައިލާއިރު މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ވަރަށް އުާފވެރި މަންޒަ

އްވާ! ކުރަން ރުފިޔާ؛ މާފުބިލިއަ 1.2ގައި ދާއިރާާއއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު އެއިން ކޮންމެ ދާއިރާައކަށް ވެސް މި ބަޖެޓު

ާގތަށް އެއިްނ ކޮންމެ ދާއިާރއަަކށް ބަޖެޓުގަިއ ޚަރަދުތައް ހިަމނުއްވާފަިއ އެަބވޭ. ިމއީ މި  ބިިލއަނާ 2ގާތްގަނޑަކަށް 

 ތަރައްީޤކޮށް އަދި މިހާރު ތަރައްޤީވެފައި އޮތް މިންވަރުން އެއްވެސް  ،ވި އަސާސީ ދެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ފުޅާކޮށްދެންނެ

ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ވިސްނުންުފޅު ހުރި މިންވަރު އަޅުގަނޑަްށ ކައި، ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޓަހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް

ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި  ޚިދުމަތްތަކެއް ފަށާ އިރާތަކަށް ބަލާއިރު ބޮޑެތި އާއްަގއި އިދާރީ ދާހާމަވާ ކަމެއް. މައިގަނޑު ޮގތެ

هللا ވަަރކަށް އަަހރުގެ ތެރޭަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު 4ިމ ވޭތުވެދިޔަ  ،ފާހަގަކުރަްއވާފައި ނެތަސް

ދެްއވުމަށް ތަނަވަްސކޮށްންގެ ޚިދުމަތްތައް ުފޅާކޮށް މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތު އެ  ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

މިއްޔަުތކަމެއް ވައިދެްއވުމަށް ވަަރށް ބޮޑު އަަހއްގެްނޮގސް ނިންމަށްފައްޓަވާފަިއވާ މަަސއްކަތްަތއް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުިރއަ

ރު ައޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގަިއ ތަން އަުޅގަނޑަްށ މި ބަޖެޓުން ފާހަގަކުރެޭވ. ައޅުގަނުޑގެ ާދއިރާއަށް ބަަލއިާލއި ދެއްވާފަިއވާ

ވެސް މިހިނގާ އަހަރާއި އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަރު ހިނގަމުންދާ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ބަަލއިލާއިރު އެ މަޝްރޫޢުތަްއ 

ވީހާ ައވަހަކަށް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ަވރަށް ބޮޑު ބާރެއް އަުޅއްވާަފއި 

އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ އެްއ  .ގޮތަކަށް ދަންނަަވއިލާނަން ކަން އަޅުގަނޑަށް މި ބަޖެޓުން އެބަ ފެނޭ. ައޅުގަނުޑ ުކރުއޮތް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށުެގ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ނެރު  ކަމަށް ބެލިޔަސް ހުޅުދުއްފާރުފައި މި އާދެ، ހުޅުދުއްފާރު ؛ރަށް

އޮތީ. އެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  ކޮށްފައި އޮތް މަޝްރޫޢެއް މިހާރު މި ގަސްތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފެށުމަށް ފައިކަށި

އިތުރުްނ ޒުވާނުންގެ ތަަރއްޤީާއއި ުޒާވނުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޓަަކއި ެއބައޮތް. އަދި ހަމަ އޭގެ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައި 

އިުމކޮށްދެްއވާ އުސޫލުން ހުޅުދުއްފާރުގެ ޒުވާނުންނަްށ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ޤާސްޕޯޓްސް އެރީާނ މި ސަރުާކރުން ރާއްޖޭެގ 

ޓަކައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ަބެއއް ކޯޓުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް، ބައެއް ކޯޓުަތއް ައޅައި ތަަރއްީޤކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢު 

ގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ެއކު މިހާރު އެ ރަށުއަދި ަހމައެއާގެންދިއުމަށް ފައިސާ ހިމަނުއްވާފައި އެބައޮތް. ކުރިއަށް 

ހިމެނޭ އައުޓަރ އައިލެންޑް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް  ާޒމާއި ފެނުގެ ނިޒާމުގައިނަރުދަމާގެ ނި ،ބަލައިލާއިރު

އި އަދި ސަުރކާރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން މި ގެ އެހީަގޔާލޯނުއޮފިޑް  ޓަކައިރުމަށްމި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކު، ސިސްޓަމް

މަނުއްވާފައި އިުމކޮށް ނިންމުމަށް ހިގެ ބަިއގެ ތެރޭގައި މި ރަށުަގއި ޤާޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެކި ރަށްރަށު ކުރަން

އުނގޫފާުރގަިއ އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެއްެގ  ،ެއއްކޮށް އަުޅަގނޑުގެ ދާއިާރގެ އުނގޫފާރަްށ ބަލައިލާއިރުއެބަވޭ. ހަމަެއއާ
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ރޫމް  6އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕްަރއިެވޓް  ؛ނގަމުންދާ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގޮތުަގއި މިހާރު އެ ރަުށަގއި ހި

ނުއްވާފަިއވާކަން ަވރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާެއކު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ އަލަށް އެޅުމަށް މި ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަ

އުނގޫފާރު ، އިތުރުންނުއްވާފައި އެބައޮްތ. ައދި މީގެިއ ހިމައިމުކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުްނވާ ފައިާސ ެވސް ބަޖެޓުގަ ޤާ

ތް ވެސް ވީހާ އަވަހަކަްށ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުިރއަށްދާ މަސައްކަެތއް. އެ މަަސއްކަ 2015ހެދުމުގެ މަސައްކަަތކީ މަގު

ރަން. ހަމައެއާެއއްކޮށް ކުިނކޮިށ ފާހަަގކުލުމަށް ޓަކައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނުއްވާފަިއވާކަން ނިންމާ

އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ  ،ިއތުރުންހިމެނިފައި އެބައޮތް. އަދި މީގެ  ކުނިކޮށި ތަަރއްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ،އިމުކޮށްޤާ

މީން ޔާهللا ގެ ހަނދާނުގަިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއަފްރާޝީމް  ކުރީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ.

އިމުކޮށްދެްއާވ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު ނިްނމުމަށް ޓަކައި އިތުރަށް ބޭނުްނވާ ފަިއސާ ވެސް ބަޖެުޓގައި ފާުރގައި ޤާ އުނގޫ

ކަމަށްވާ ާމކުރަތުެގ  ހިމަނުއްވާފަިއވާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ތިްނވަަނ ރަށް

ދަށުން މާކުރަތުގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާަގއި ޭބނުންވާ ފުޓްސަލް ދަނޑާއި ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ  ،މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު 

ެއއްކޮްށ ެއ ރަށުެގ ފައި އެބަހުރި. އަިދ ހަމައެއާޓަކައި ބޭނުންާވ ފައިސާ ހިމަނުއްވާހެން ބަެއއް ކޯޓުަތއް ނިންުމމަށްއެ

އެ ބަނދަރު ެއއްކޮށް  ވާތީ ރެއް ކަަމށްއޮތް ބަނދަ ރުން ފައްޓާފައި ެއއްކޮށް ނިްނމައިނުލާބަނދަރަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާ 

. އާދެ، މި މަސައްކަތަކީ ީމގެ ރުގެ ބަޖެޓުަގއި ވަނީ ހިމަނާފަފަހަ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ފަިއސާ މި ނިންމާލައި

 އްކޮށް މިިމއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ  ،ިވޔަސް މަހެއްވަރު ކުރިން މިހާރު އެޯވޑްކުެރވިފައި އޮތް މަސަްއަކތެއް ކަމަށް ދެ

ވަނަ އަހަރަށް އެކުަލވައިިލ ބަޖެޓުގައި ޭއގެ ފައިާސ  2018އަލަށް  ބަޖެޓުން ހަމަނުޖެްއސޭނޭތީވެ އަހަރުގެ

މާކުރަތުަގއި ވެސް ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުްނ  އެްއކޮށްފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމައެއާ  ހިމަނުއްވާފަިއވާކަން އަުޅގަނޑު 

ގިނައިން ވާހަކަަދއްަކއި، ރައްޔިތުން ައޑުއުފުލަމުންދާ ޚިދުމަތަކަށް ވާތީވެ އެ ވާހަކަަތއް  ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންެވގެން ަވރަށް

ވަަނ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި މާކުރަުތގެ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު ޤާއިމުޮކށް ނިންމުމަށްޓަކައި ފައިާސ  2018އަުޑއައްަސަވއި، 

ޮގސް މި ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް ބެލިޔަސް ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ހިމަނުއްވާފަިއވާކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! މިހެން

ބޭނުން ޚިދުމަތްތަކަށް އިސްކަންދެއްަވއިގެން ވަރަށް ތަރުތީބު ގޮތެއްަގއި ބަޖެޓް އެކުލަަވއިލާފަިއވާ ވަރަށް ުއއްމީދީ ބަޖެޓެއް 

އްތަކަށް އަލިއަުޅަވއިލާއިރު އަާސސީ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުަރން. މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ަބޖެޓުގައި ހުރި ކަންތަ

ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާއިން ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި ހިމަނާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކަށް ވިސްނައިލާއިރު ވަރަށް ބޮޑެތި ބިަޔ 

އި، މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިފައިވާަކން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މީގެތެރޭަގއި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކަ 

މަޝްރޫޢެއް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ހިމަނުްއވާަފއި އެބަޭވ. ގާްތގަނޑަކަށް މުޅި  75ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުގެ 

ބަޖެޓުގެ ޕީ.އެްސ.ައއި.ޕީެގ؛ ާމފުކުރައްވާތި! ޕީ.އެްސ.ައއި.ޕީައށް ކަނޑަެއޅި ފައިާސގެ ތިީރސް އަެށއް އިންަސއްތަކަްނ 

ގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަޅު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނައިން މިހާރު އެކިއެކި ޕޯިޑައމްތަކުންނާއި، މީޑިާއގެ ޛަރީާޢއިން ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޑއިވޭ 
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ޕޯޓް އެޅުމަށްޓަަކއި، ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެްއވި ވާހަކަެއއް މީ. ދާދި އިހަކަށްދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީަގއި އަލަްނ އެއަރ

މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭގައި އިިދކޮުޅ ފަރާތްތަކުން، ޚާއްޞަކޮށް ިއދިކޮޅު ލީޑަރު ދެއްެކވި ވާހަަކފުޅެއް. އަުޅގަނޑު ހައިރާްނވެ  

ކުފާނު ކުޅުދުއްފުށީ އަންތަރީސްާވވަުރވި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ބަހުސް ޖަލްސާގައި އެ ވާހަކަ. އެ މަނި

ރައްޔިތުންނަށް އިރުޝާދުދެްއަވނީ އެ މީހުންނަށް ނަމޫނާ ދައްަކވައި އެ މީހުންނަށް ހިތްވަރު މި ދެއްވަނީ އެއަރޕޯޓެއް 

ކުޅުދުއްފުށްޓަން ބޭނުންނުވާ ަކމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ދަތުރުފަތުރުގެ ފެރީގެ ނިޒާމެްއ 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު ހައިރާްނވެ މި އަްނތަރީސްވަނީ ެއ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުަގއި، އެމް.ޑީ.ީޕެގ ކަމަށް. 

ސަރުކާރުަގއި ފެރީ ނިޒާމުގެ ަދށުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރި. އެހެންނަމަވެްސ، މި ވޭތުވެިދޔަ އަށެްއކަ އަހަުރގެ 

ރީ ނިޒާމެއްގައި ދަތުުރކުރާ ވަރަށް ވުރެ މާ އުސްމިންތަކެއް ޤާއިުމވެފަ. މިހެން މި ތެރޭގައި ަރއްޔިތުން މިތިބީ ެއފަދަ ފެ

ދެންނެވީ ރައީްސ ޔާމީންެގ ަސރުކާރުން އެ ފެީރ ނިޒާމު އޮްތ ގޮތަށް އޮްއވާ އެ ތަަރއްޤީކުުރމުގެ އިތުރަްށ ރާއްޖޭެގ ެއކި 

ހިސާބުގައި ޑޮމެސްޓިްކ އެއަރޕޯޓުތަކެއް ެއޅުމުެގ ސަރަހައްދުތަކުަގއި، ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ތިރީހަކަށް މިނެޓުން ފޯރާ 

ކޮށްދެްއވާފަ. އަުޅގަނުޑ އިމުރައްޔިތުންނަށް މާ ފަސޭހަ ދަތުރުފަރުތުގެ ނިޒާމެއް މި އޮތީ ޤާމަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަަވއިގެން 

ގެ އަދަދާ ެއްއޗެހި ހުރި އެިކއެކި ެއައރޕޯޓުތަކުޕްލޭންކޮށްފައި  ،ހުރި ކޮށްފައިބަލައިލިބަލައިލުމުން މިހާރު އިޢުލާން

 އިުމކުރުމަށް އެސަރަހަްއދުތަކުގައި ޤާރޕޯޓް މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ެއކި އެއަ 19ބަލައިލިއިުރގައި ގާްތގަނޑަކަްށ ޖުމުލަ 

އިން ވަރަްށ ތެރެ އޭގެ ޓަވާފަ. އަދި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސްބައެއް ތަންތަން މަސައްކަތް ފައް  އޮތީ ނިންމަވާފަ.

 ަދތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެކޭ ކިޔާފައި  އެކުމަނުއްވާފަ. އެހެންކަމަްށވުމާއިމުކުރަން އޮތީ ފައިސާ ހިރު އެއަރޕޯޓެއް ޤާމުހިންމު ހަތަ

ރަްއޔިތުން މިހާރު ގަބޫލެއް ނުވޭ.  ގޮތަކަެށއް ދިވެހި ކުރާ ފެރީ ނިޒާމެއްގެ މައްޗަށް ެއކަނި ބަރޯސާވާ ކަނޑުމަގުން

ޅަހަކަްށ ފުޅު އެ ފެންވަރުގައި މީގެ ފަސްދޮްއވި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންކުރެ ވީމާ، ކުރީގެ ރާއްޭޖގެ ވެރިކަންއެހެން

ފަދަ  އުމުގައި ރަްއޔިތުން އެދޭބަހައްޓައިގެންެނއް މިހާރު މި ޤަ ރާއްޖެ އޮްތ ފެންވަރަށް ވިސްނުން އިކުރީގަ  އަހަރު

ިނޒާމަށް  ކަމެްއގެ ޮގތުގައި ނަރުދަމާގެވެރިކަމެއް ުނކޮށްދެވޭނެކަން ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! ެދވަނަ 

ވެސް ބަޖެޓުެގ އި އެަބއޮތް. މިއީ އް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފަމަޝްރޫޢެ 57ވިސްނާލިޔަސް ެވސް މީގައި ވެސް 

ެއއްކޮްށ  އި. އެހެންކަމަށްވުމާޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ ނިސްބަތުން ބަާލއިރުގަ  15.5%ާގތްގަނޑަކަށް  ،ނަމަ އިންސައްަތއިން ބަލާ

 އި ތުގަ މާކުރަ ގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ހުޅުދުއްފާރާއިވެސް އަޅު ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ބެލިޔަސް ،ޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި ފަަދއިންއަ

އެހެންމެ ލަން ބޭނުންވޭ. ހަމައެކު ފާހަަގކޮށް ބަ ހިނާގކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާ ތެރޭަގއި އެމަޝްރޫޢު މީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ދެ

މިހާރު ވަރަށް އިްސކަމެއް ދެްއވަިއގެން ގެންދަާވ  ންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ަސރުކާރުންހިކަން ރަްއޔިތުބޯހިޔާވަ

ދިރިއުޭޅ ބޮޑު އާބާދީއަށް އެކަީށގެްނވާ ރަނގަޅު ބޯހިާޔވަހިކަމެްއ ގޮތެްއަގއި މާލޭ ސަރަހައްދުަގއި  ކަމެއް. ާޚއްޞަ

 އިދެވަނަ ފޭސްގަ ނެްނގެވުުމގެ މަތީން ހިޔާ މަޝްރޫޢު ހުޅުމާލޭގެހޫރިއްޔާގެ އިސްފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމް

 އި އެްއކޮށް މީގަ ުރވެފަ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީން އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްގެންދިއުމާވަނީ ތައްޔާ ފެއްޓުމަށް އެ
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ސަތޭކަ ފަސް މިލިއަްނ  އަށް ގާްތގަނަޑކަށް އިތެރޭގަ ށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ެދއްަވިއ، މީގެބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢަށް ަވރަ

ޖޭގެ ެއކި ރާއް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން. މިއީ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް،އޮތްކަްނ އަޅުގަނޑު  އިރުފިޔާ ހިމަނުއްވާފަ

ކޮށްލަން  ބޭނުންވޭ. ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ މަޝްރޫޢުކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ 19ލަ ކަންކޮޅުތަކަށް ިވސްނައިލާއިުރ ޖުމު

މަޝްރޫޢެއް  28ހެދުމަށް ވިސްނާލިޔަސް ެވސް މީގެ  މަގުތަށް ރަނގަޅު ފެންވަަރަކށް ކޮށް ބިންހިްއކުމާއި ހަމައެއާެއއް

އަްށ ބޭނުންވާހާ ަފއިސާ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަްށ  6.1% ،ނަމަ ން ބަލާ ހިމަނުއްވަިއ، މިީއ ގާްތގަނޑަަކށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު ސަތޭކަ އަްށޑިހަ އެްއ ފަސް ، ށް ބެލިޔަސް ދާއިރާއަ މި ؛ބަލާއިރު ތިމާވެށި ރައްކާތެިރުކރުން

ހަދާ އެހެން  އްދުގައި މިމާލޭ ސަރަހަ، ނަމަ ގޮަތކަށް ދަންނަވާ ކުރު، އި ެއބައޮތް. އެހެންވީމާތެރޭަގއި ހިމަނުއްވާފަމީގެ

ުކރަން މި ހިންގާ ގާތްގަނޑަކަށް ތަރައްޤީއަދި މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ، އެްއވެސް ސަރުކާަރކަށް ނުހެދުނު ބްރިޖާއި

މި ހުރިހާ ، ލާއިުރގައި މި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ިވސްނައި، ކަމެއް މި ހުރިހާ  މިލިއަން ޑޮލަރުެގ މަޝްރޫޢާއި، ސަތޭކަ އަށް

 ސިފަކުރެވެނީ ރަްއިޔތަކަށް ބޭނުންވާނެ އަސާސީ އި ައޅުގަނޑަށް މި ބަޖެޓް ެއއްކޮށް ހަމަ މައިގަނޑު ގޮެތއްގަ  ކަމަކާ

ސާސީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ދިިރއުޅުމަށްޓަަކއި ރައްޔިަތކަށް ބޭނުންވާނެ އަ އިނގޭޯތ. ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް

ަރއްޔިތަކަށް ޯފރުކޮށްދޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު  އަކުއެކު ވެރިަޔަކށް ހުންނަ ފަރާތަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މީގެއިތުރަށް މީގެތެރޭަގިއ  ހިމަނުއްވާފައިވާތީ އަުޅގަނޑަށް މި ބަޖެޓު ޖެޓެއްގެ ގޮުތަގއިދުޅަހެޔޮ ބަ

މިދިޔަ މަހާއި މި މަހުގެ ތެޭރަގިއ  އިލާގަ މި ބަޖެޓު އެުކލަވައިލުމުެގ މަރުޙަ، ާލއިރު އަޅުގަނޑަށް އަދި ފާހަަގވޭވިސްނައި

ާޚއްޞަކޮްށ  .ކަްނތައްތައް އައި ކޯލުތަކާއި ތަފާތުން ެއކިެއކި ފޯނުތަކުމު ފަރާތްއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ތަާފތު އާ

ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން އެކަީށގެންާވ  ޙާޖަތްތައްވެސް މިފަދަ މި ނޫންނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށާއި، 

 އެކި ފަރާތްތަކުންްށ އެދި އެކިނައިދެއްވުމަގޮތެްއގައި އަޅާލުމުގެ މިންވަުރ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުަގއި ފައިސާ ހިމަ

ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުެގ  ވަނަ އަހަރު އަލަން ފެށުމަށް 2018، އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ .އެއްޗެހި ފޯނުކޯލުތަކާ

ހުންނަށް ދޭ އެހީގެ ލާނެ ފަރާތެއް ނެތް މީއެަބއޮތް ފާހަގަކޮށްލާފަ. މީގެތެރޭަގއި އަަޅއި ކަމެއް ވެސް ތެރޭގައި މިފަދަ ދެތިން

ކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން . އެހެންވީމާ، މިފަދަ ނުކުޅެދުންތެރިރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަމިލިއަން  16ލަ ޖުމު ގޮތުަގއި

ެދްއަވއިގެން އެ މީހުންގެ ހިތްތައް ން ސަރުކާރުން އެ މީހުންނަށް އަޅައިނުލާކަމުގެ ަވސްވާސްއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުވެސް 

ރުކާރުން ސަ .ބޫލުނުކުރުމަށް އަުޅަގނޑު ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްން އެ ކުރާ މަސައްކަތް ގަލަނބުކުރަކި

މީހުންނަށް  ލާނެ ފަރާެތއް ނެތް ނިކަމެތިމި ބަޖެޓު ފަރުމާކޮށް ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި އަޅައި، އިުރގައި މި ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވި

 ޙާޖަތްތައްވެސް ޒަރޫރީ ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް  ކަރަންޓުބިލާއި މި ނޫންލުގައި ރު ހާފަގީ އިތުރުންވެސް އަދި ހަމަ އޭގެ

ވަނަ އަހަރަކީ އަުޅގަނުޑ  2018އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ،  އިވެސް ބޭނުންާވ ފަިއސާ މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނުއްވާފަ  ފުއްދުމަށް

މިފަދަ އެްއވެސް ފަރާެތއް ، ނޑު މި ދަންަނވަނީކަަމށް އަުޅގަ މި ދެންނެވި ނަޒަރުން ބަާލއިުރ ވަރަށް އުއްމީދީ ބަޖެެޓއް

 ޚިދުަމތްތަކުގެ ތެޭރގައި ބަޖެޓު ގުނަ މި ެދއްަވމުންގެންދާ ގިނައުމަށް ބާކީނުކޮށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޤަ
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 ފަރުމާކުރައްވާފަިއވާތީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލަނީ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތުގެ މަތިން ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު 

 ބޭނުމަކީ. ައޅުގަނުޑގެ ބޭނުމަކީ ހަމަ މި  ގިނަ ވާހަކަދެއްކުމެއް ނޫން އަޅުގަނުޑގެ މާ ،ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ފަދަިއން

އަޮތޅުަގއި  އެ ނޫންވެސް ރ. ،ަރށްރަށަށް ހުރި ކަންތައްތަކާއި އިބަޖެޓުގައި އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާ އަދި އުނގޫފާރު ދާއިާރގަ 

ހާ ހުރި ،ދިރިުއޅޭ ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް  އިމު ގޮތެއްަގއި މުޅި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައް އި، އާހިމެނޭ އެހެން ރަށްތަކާ

ކަމުަގިއ އެީއ ފެނުގެ ިނޒާމު؛ ންވީ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ދެްއވުމުަގއިމީހުން އުޅޭ ރަށަކަށް ވެސް ސަރުކާރުން ދެްއވަ

ކަމަކަށް  މި ހުރިހާ ވެސް، ވިޔަސް ޔާވަހިކަން ކަމަށް ބޯހި ގޮސް އަދި މިހެން، ނާގެ ނިޒާމުކަމުަގއި ވިޔަސް ފާޚާ، ވިޔަސް 

އަޅުގަނޑު ނިންމާލަމުން ފައިދާހުރި ގޮތެްއގަިއ. އޮތީ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް  ކަމެއް ވެސް މި ވެސް މި ހުރިހާ ބެލިޔަސް

 ންނަށް ޚާއްޞަކޮށް މިައޅުަގނޑުމެ އިތެރޭގަ ގެ މި އަހަރު ،އެންމެ ފަހި އެއް ވާހަަކއެްއގެ ގޮތުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ 

އިދިޮކޅު  ކަމަށް ދަނީ ސަުރާކރުން ކުރާ މަސަްއކަތްތަކަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި މަސަްއކަތެއް ނޫންވެގެންކަންކަން ބޮޑު 

 ،. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް އިދޭން ކުރާ މަސައްކަތުެގ ތެރޭންފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނަ

ކަރަންޓު އަގުޮބޑުކުރުމާިއ، ާކޑުގެ ާބވަތްތައް ސަރުކާރުްނ  ކަންޮކޅުތަުކގައި އުފެދުނު ބޮޑު ހައިޖާނެއް ާރއްޖޭގެ އެކި ވަރަށް

އެކަމެްއ  ،އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ،އަގު ބޮުޑކުރި ވާހަކަ ދައްަކިއގެން އެ ވާހަކަތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް

ކުން ކަމުަގއި ވިޔަސް. އެހެްނވީމާ، ިމ ން ެއކަމެއް ކުރަންވާނެ. ެއއީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ައއިމަ ސަުރކާރު

ަކމެއް ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ައިއމަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރެްއވިަޔސް ވެސް ރަްއޔިތުންގެ އަުޑ  ސަރުކާރުން ވެސް އެފަދަ

މަލާތްތައް ޢާކެއް ދިނުމާއި، ަސރުކާރުގެ ހުރިހާ މުގޮތަށް ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަ ރަްއޔިތުން ބޭުނންވާ ިއ،އައްަސވާފަ

ވަނަ އަހަރަްށ  2018ބަޖެޓުން އެބަ ފާހަގަވޭ. އެއީ  ކަން އަުޅގަނޑަށް މިކުރުމާއި، ސަުރކާރުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާ

 ؛ޑުގެ ޚިދުމަތްހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން މި ފޯރުކޮށްދޭ ކާ ،މި ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ

 ހެޮޔކުރުމާއި، އަދި މިހާރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މިއަށް ސަބްސިޑީ ލަިއގެން ާކޑު އަގު

ގޮތެްއެގ  ޖީބަށް ލުއި ،ދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ވެސް ޔުނިޓަށް ނަގާ ޭރޓު ައގުހެޮޔޮކށް ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެްސ ައގުހެޔޮ

ެއކު ހުރިހާ ވާކަން އަުޅަގނޑު ވަރަށް އުފަލާދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ މި ބަެޖޓުގައި ހިމަނާފައި ން ޚިމަތީ

ެއކު އަުޅގަނޑު އެދެނީ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވުމުަގއި  ނަވާލަން. އާދެ! މި ވާހަކަކޮޅާރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަން

އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އެހެން ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި ގޮުތގަިއ  އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ

އިދިޮކޅު ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ބަޖެޓް އެްއކޮޅުން އަެނއްކޮަޅްށ  ،ފަދައިން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ

ން އިދިކޮޅަށް ވެސް އަދި ެއއްކޮޅަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުްނ ގޮތު ބެހޭ ޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ބަޖެޓާކަމަށް އަ ބައްލަވާފައި

ޖެޓަށް މާ ބޮޑު ނުފޫޒެއް ިމ ބަ ވާަހކަތަކެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދަްއކާނެ ބަހަނާ ،ދައްކާނެ މާ ގިނަ ހުއްޖަތްތަެކއް

 ތިއްބެވީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުން މަޑުން  ކަކޮޅު ދެއްކުމަށް ހުރަހެއް ާނޅުއްަވއި،ައޅުގަނޑުމެްނގެ ާވހަ ނޮފޯރުވައި
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 އެްއކޮށް މިފަދަ ބަޖެޓެއް އިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ހެންކަމަށްވުމާކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެ

 އްޔާ. ލާނަން.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިމުން އަޅުަގނޑު ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިއަދާކުރަ ޓަކައި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ައޅުގަނޑަށް ތިަޔ  2018ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުެގ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  2018ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދިވެހި ދައުލަތުގެ 

ރު މި ބަޖެޓަކީ މިހާތަނަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނުއިރު އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ބަލައިލިއި

ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓުތަކުގެ ތެރެިއން އެންމެ ފުރިހަމައަށް، އެންމެ ރަނގަޅަށް، ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް 

ށް ދެވޭ އަާސސީ ހުށަހެޅުނު އެއް ބަޖެޓު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އަުޅގަނޑު މިހެން  މިދެންނެވީ، ރައްޔިތުންނަ

ޚިދުމަތްތައް ބަރާބަރަށް ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާ ގޮތަކަށް މި ބަޖެޓުަގއި ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަހުރި. 

އޭެގއިތުރަށް ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތައް އިތުރަށް ރަނގަުޅެވެގންދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން އެބަ 

. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވަނީ ކޮންގޮެތއްތޯ ރައްޔިތުން އާދޭ

ބަލާނެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ހިތުގައި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭަގއި ނުބައި ވިސްނުން އުފައްަދއިދޭްނ 

ސައްކަތްކުާރއިރު އެ ވިސްނުން ބަދަލުވާނެ ފުރުޞަތު ވެސް މި ބަޖެޓުން އެބަ އާދޭ ފެންނަން. މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެ މަ

އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަށް އަިލައޅުވައިލާނަން އަުޅގަނުޑގެ ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަ އަމާޒުކޮށް. ާޚއްޞަކޮށް އަްއޑޫ، 

ައދި ގިނަ މެންބަރުން އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ބަޖެޓު ރަްއޔިތުންާނ  މުޅި އަްއޑޫއަށް ބަލައިާލއިރު ައއްޫޑގައި ނިސްބަތްވާ ަބއެއް 

ހިއްސާނުކުރާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މި ދިރާސާކޮށް މި ބައްލަވަިއ، އަލިއަުޅަވއި ާވހަކަނުދައްކާކަން. އެހެންވީމާ، 

ިހއްސާޮކށްލަން. މި ބަޖެޓުގައި އަްއުޑ އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުންވޭ އަްއޑޫ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި ީމަގއި ހުރި ކަންތައްތައް 

އަތޮޅަށް، މުޅި އަްއޑުއަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެިތ އަދަދުތަކެއް އެބަހުރި ހިމެނިފަ. ކުރީގައި ސަރުކާރުތަކުްނ 

ްށ ގެ ނިޔަލ2013ައިން ފެިށގެންގޮސް  2008ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް ހައެްއކަ ސަރުކާރުން، 

އަސާސީ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށްދިުނމަށްޓަކައި ހުށަނާޅާވަރަށް ހަަމއެކަނި މި އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގިއ ވެސް އެބަހުރި ައއްޫޑއަށް. 

އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ވާހަކަެއއް ނޫން. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ތެެރއިން ލިބިދޭ އަސާސީ ޚީދުމަތްތަްއ 

ޭއގެތެރޭގައި މިހާރު އޮންޮގއިން ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމެނޭ. މި ބަޖެޓުގައި އެ ފައިސާ ނުހިމަނަންޏާ މި ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި. 
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ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓިދާނެ. ަރްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ މިހާރުވެސް އެ ދަނީ ބާރު ސްޕީޑުަގއި ކުރިއަށް. 

ވެްސ  މުޅި ރާއްޭޖގައި؛ ޓަަކއި މި ސަރުކާރުން ކުރަްއވާ މަަސއްކަތްއަްއޑޫ ރަްއޔިތުންގެ ިޞއްޚީ ިޚދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް

ނަށް މި ފެންނަނީ ކުުޅދުއްފުށި، މާލެއަށް ބަލާއިުރ ައޅުގަނޑުމެން ކުަރއްވަނީ. ުއތުރަށް ބަލައިލާއިރު ހދ. އެ މަސަްއކަތް

ރުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް އެބަދޭ. އިމާރާތްކު ހަމަ އެ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހޮސްޕިޓަލް. އައްޫޑގައި ބުރީގެ އާ 25

އިތުރަށް ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހަމަ އޭގެފައިސާ ވެސް މީަގއި އެބަ ހިމެނޭ. މިއީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތު. 

ބަ ފެޭނ މެންނަށް އެ. އަުޅގަނޑުޓުަގއި އެބަ ހުރި ކަނޑައަުޅްއވާފަމަރާމާތުކުރުމާއި މަގު ހެދުމަށްޓަކައި ވެސް ހަމަ މި ބަޖެ

ހުރިހާ  އަށް ބަލައިާލއިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ފޭދޫގެ ސްކޫުލގެ އިމާރާތެއް ނެިތެގން އެތައް ަޝކުާވެއއްއަްއޑޫ ފޭދޫ

އެ އިމާރާތް މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިގެން ުކރިއަށްދަނީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ، ސަރުކާރެްއގައި ކުރަމުންދިޔައީ. އެހެންވީމާ

މަަސއްކަތް . އެހެންނަމަެވސް، ރާއްޭޖގެ ބަޖެޓު އެކުެލިވެގންދާއިރު ެއއް އަހަރުގެ ބަޖެެޓްއގަެއއް ނޫން މުޅި ދަނީ ނިމުމަށް އެ

ބޭނުްނވާ ފަިއސާ ވެްސ  މި ބަޖެޓުަގއި އެބަ ހިމެނޭ އެ އިމާރާތް ނިންމާލުމަށްޓަކައި، ހުންނަނީ އެކުލެވިފަ. އެހެންީވމާ

ައޅާފައި މަސަްއކަތް ހުއްޓަނީ. ރުކާރުަތކުން ބިންގާ ޖެހޭނީ. ކުރީގެ ސަޓާލަންމަސައްކަތް ުހއް، . އެހެންނޫންނަމަހިމެނިފަ

ކުރާނެ ފައިސާެއއް ނުހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، ިދވެހި ދައުލަތުގެ ިމ ޖެޓުަގއި ޖަހަނީ. ދެން އިމާރާތްބިންގާއަޅަން ބަ

ްއ ަފށައިފިއްާޔ ެއ މަސަްއކަތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޒަޢާަމތުގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިމ ފެންނަނީ މަސައްކަތެ

ހުރި އެ ވާހަކަތައް ވަރަްށ އެހެންވީމާ، މީަގއި ެއބަތަން.  ނިމެންދެން އެ މަނިކުފާނު ހުރިހާ ބަޖެޓެއްގެ ތެެރއިން އެ އަންނަ

ނުޑ އެއާެއކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ބަޖެޓުން ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަންނަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް. ހަމަރަނގަޅަށް ފެ

ތަކުލީފުތަކެްއ އަްއޑޫ ސިޓީ ފޭދުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފެންބޮޑުވާ މޫސުމުގައި އަބަުދވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި  ،ހަމަ ބޭނުންވޭ

އެއީ ހަމަ ޚާްއޞަ ހާލަތެއް މެދުވެިރވެއޭ އެ ރަށް އުފެދިފައިވާ ގޮތުންާނއި، . އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ އުފުލާ ރަްއޔިތެއް

ބަލާއިރު ވަރަްށ ބޮޑެތި ގެއްލުްނތައް ާއއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ިދމާވާ ރަށެއް ެއއީ ވިއްސާަރ  އަދި ެއ ރަށުގެ އާބާދީއަށް 

މޫސުމުގައި. ހުރިހާ ސަރުކާރަކަށް ވެސް މިކަން އެނގޭ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ވަފުދުތައް ފޮނުވައިގެން ހިސާބުކިތާުބ 

އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްުނދެއްވާ. އެހެންނަމަވެސް، މި  ނަގަިއ، ެގއްލުންވީ އަދަދު ބަލައި، މިހެން ހަދާ. އެއްެވސް

ސަރުކާރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އަމިއްލަފުޅަށް ަބއްަލވައި، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ފޮނުއްަވއިގެން މިދިޔަ އަހަރުތަުކގައި 

ވަރަކަށް ރުފިާޔގެ މަޝްރޫޢެްއ މިލިއަން  20ގެއްލުންތަކަށް ބަދަލު ެވސް ދެއްވާަފއިވޭ. އަދި މިހާރު މި ވަނީ ގާތްގަނަޑކަށް 

ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން އެ މަސައްކަތް އޮްނގޮއިން ޕްރޮޖެކްެޓއްގެ ގޮުތަގއި މިހާރު މި އޮތީ އެ މަސައްކަުތގެ ބޮޑު ބައި 

މިހާރު ނިމިފައި ވަނީ. ޢަމަލީ މަސައްކަތް ދެން ފަށަން މި ޖެހެނީ. ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްަވއިގެން މަސަްއކަތް މިހާރު 

ަޒއިންކޮށް، ޕްލޭންކޮށް، އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯުދމުގެ މަރުޙަލާގައި މިހާރު މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަަކ ޑި

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އެ 2018އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ هللا ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު ރަްއޔިުތންނާ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. 

މަށް އަުޅގަނޑު ުއްއމީދުކުރަން މި ބަޖެޓުން. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު ހަމަ މަސައްކަތް ނިންމައިލެޭވވަރު ވާނެ ކަ
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ބިން ހިއްކައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހިފަ. އެ މަސައްކަުތގެ ބާކީ ފައިސާ ވެްސ ފާހަގަކޮށްލަން، ފޭދޫގެ ވަށަިއެގން މިހާރު ވަނީ 

ންވީމާ، މި ބަޖެޓަކީ ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެ

ހައުސިންގ  100ފްލެޓު، ހައުސިންގ ޔުނިޓު،  100އުއްމީދުކުރާ ފެންވަުރގެ ރަނަގޅު ބަޖެޓެއް. އެ ހިއްކި ބިމުގައި 

ޔާމީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ هللا ޔުނިޓު އެޅުމަށްޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި އެބަހުރި ފައިސާ ހިމެނިފަ. އެހެންވީމާ، ރައީސް ޢަބްދު

އްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަިހކަން ހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް ަޓކައި ކުަރއްވާ މަަސއްކަަތކީ ހަމައެކަނި ާމލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކުރަްއވާ ރަ

މަސައްކަތެްއ ނޫން. މާލޭގަިއ ވެސް ގިނައިން އުުޅއްވަނީ ައތޮޅުތަކުގެ ަރއްޔިތުން. އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ 

ރައްޔިތުން އެބަ ދިރިުއޅުްއވާ މާލެއާއި، މާލެ ކައިިރ ރަށްތަުކގަާޔއި، ާރއްޖެއިން ބޭުރަގއި.  25ވެސް ގާްތގަނޑަކަށް %

އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މާޭލގައި ވެސް މި މަސައްކަތް ކުރަްއވަނީ. މާލެއަްށ 

އަުޅގަނޑު ހަމަ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަްށ  ވެސް މި ހާޒިރުކުަރްއވަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށްޓަަކއި 

އިޚުލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުގަިއ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޓަކައި ެއ 

ލިޓީ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ިމ ދެއްާވ އިްސކަމަށް. ހަމަ އެފަދައިން ާއއްމު ިޞއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު، ކޮ

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި އަދަދުތަކެއް އެބަފެނޭ. އެހެންވީމާ، އޭގެ ސަބަބުްނ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި 2018އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ުކރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި، 

ރު މިހާރު ޑޮލަރު ހިފައިގެން ބޭރަށް ގޮސް ބޭސްފަރުާވއަށް މި ހޭދަކުރާހޭދަކުރުން ނިމުމަކަށް ޚިދުމަތް ފުޅާވެގެންދާއި

އަންނާނެ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެުރކަމުގެ އާ ދޮރޯށިތަކެއް ހުޅުިވގެންދާނެ މި ބަޖެޓުން. އެއީ ކުރިއަށް 

ވެހިރާްއޖެއަށް ބޭސްކުރަން، ިދވެހިާރއްޖެއަށް ބޭްސކުރަން ދުނިޔޭެގ އޮތް ތަނުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ދި

ޤައުމުތަކުން މީހުން އަންނަ ަތން. އެއީ މިއަުދގެ ސަރުކާރު ަތފާތު ކަމަކަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ކަމަކީ. މި ބަޖެޓުން 

ތީވެ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެ ޚިދުމަތްތައް ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނުން ދޭ

ތަންތަނަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން. ކީއްެވގެންތޯ އެ ަޤއުމުތަކުން ެއ ރައްޔިތުން ައޅުގަނޑުމެންގެ ކައިިރއަށް ނާންނަންވީ؟ ހަމަ 

ން ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ޮޑކްޓަރުންނާިއ ރަނގަޅު ފެންވަުރގެ ޚިދުމަތް ލިބެންޏާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ައންނާނެ. މި ތަން ބަލައިލަ

ވެސް މީހުން ބޭނުންވެއޭ. ޚިދުމަތާ އެއްކޮށް މި ތަން ބަލައިލަިއގެން، މިތަނުން ވިޔަފާރިކޮްށެގން، ޝޮޕިންގކޮްށގެން ބޭރަށް 

ދާނީ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓުން އެ އުފާވެިރކަން ރަްއޔިތުންނަށް ގެނެސްދެްއވާ. ކުީރގެ ސަުރކާރުތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އްޔިުތންނަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އުނިވެގެންދިޔަ ތަން. ސީދާ އުނިކޮށްލި މަންފެނިގެންދިޔައީ ސީދާ ރަ

އެ ކަނޑާލި ދިޔައީ. ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ިސވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ަކނޑާލިފެނިގެން

ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަެމއް. ހަމައެއާެއކު މި ސަރުކާރުން މި ޔާދަކޮށްދެއްވީ މި ސަރުކާރުން. އެ އަުޅގަނޑު ފާ މުސާރަ ޢި

ފާވެރިކަާމއި ހިނިތުންވުން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަްށ އު

އީ ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ަގއި އަންނަ މަންޒަރު. އެކަމަށް ޓަކައި ައޅުގަނޑު ިމ ބަޖެޓަށް ތާއީދުކޮށް، އުފާކުރަން. އ2018ެ
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ހުރި ކަންތައްަތއް މިއީ. ހަމައެއާެއކު ައޅުގަނޑުމެންނަްށ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަރަްށ ބޮޑަށް ފާޑުވިާދޅުވަމުންދިޔަ ގުޅުން

ގޮތުން ސަރުކާރުން އެހެން  ަވގުތު ދިމާކުރި  އެ ހާލަތު؛ ދެވޭ ސަބްސިީޑގެ ތެރެއިން ބަެއއް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި

ކުރި މަންޒަރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ެއއީ އޭެގތެރެއިން ކާުޑގެ ސަްބސިޑީްނ ނެތީމަ އުނިކުރަން މަަސއްކަތް އްގޮތެ

ތަކެއް ދެމުންދިޔަ. ކިަޔިއގެން ވަރަށް ނުބައި މެސެޖު ޔިތުންނަށް ކާޑު އަގުޮބުޑވެއްޖޭބައެއް އުނިކުރުުމގެ ސަބަބުން ރައް

ޙައްލު މި ބަޖެޓުން މިހާރު އަންނަ މަންޒަރު އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ކާޑަށް ށް ކަންތައްތަކަ އެ  ،އެހެންނަމަވެސް

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އޮތްއިުރ، މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  150މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސަބްސިޑީއަްށ ދެވިފައިވާ އަދަދު 

ބްިސޑީްޒގެ އޮތީ ސަ މި ަވރުމިލިއަން  50ނޑަކަށް . އެހެންވީމާ، ގާްތގަމިލިއަނަށް ިއތުރުވެގެންދާ ތަން 200 އެބަ ފެނޭ

ކުރަނީ ޓާގެޓެޑް ބަޔަކަށް މި ލިބޭ ލުޔެއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލު  ެވސް ސީދާ ރައްޔިތުންނަށްއީ . މިގޮތުަގއި އިތުުރވެފަ

އީ އަުޅގަނުޑ އެއީ ހަމަ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން މުހިންމު، ނީޑަބަލް މީހުންނަށް މި ލިބޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެ  ،ލިބުނަސް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން އެބަ ފެނޭ  ވަނަ އަހަރު 2018އުފާކުރާ ކަމެއް. ހަމަ މިއަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 

އާސަންދަ އެންސްާޕގެ ލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުްނނަށް ަރއްޔިުތންނަށާއި އަދި މުޅި ޖުމު އަްއޑޫ ސިީޓގެ ފޭދޫގެ

 ކަން ބަރާބަރަށް ކުރިއަށްދާ މަންޒަރު. އެްއވެސް ެއއްެޗއް އުނިުނވެ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން އުފާކުރާ ދެވޭ އެހީތެރިތެރެއިން 

ން މިފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަތްތައް ރަނގަޅަށް ލިބެމުްނދާ ތަކަމެއް. ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ ިޚދު

ނަވަސް، ވުރެ މާ ތަ ކޮށްދެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަޅު ކަންތައްތައް މިސަރުކާރަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޮކށްދެވޭނެ އެންމެ ރަނ

ނުދޭ.  ދުނިޔޭގެ ބާުރގަދަ ދައުލަތްތަކުން މި ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށެއް ،އުމުތައްމާ ޤާބިލު، މާވަރުގަދަ ޤަ

ގައި އޮްތ ހައިސިއްޔަތުން ވިެއޓްނާމު ގެއަޅުގަނޑު ދިޔައިން މި މަޖިލީހުގައި، ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް

އެހެން ގޮތެއް ނެތި ދިރިއުޅޭ  ،ފަހުން. އެތާނަގއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވަޒީފާ އަދާނުކޮށް ބައްދަލުވުމަކަށް ދާދި

 އަހަރު 65 މީހުންނާ ބައްދަލުކުރިން ވަރަކަށް ޑޮލަރު. އަޅުގަނޑުމެން އެ 10ދެނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް  މީހުންނަށް މި

އިން މީހުން ބުނީ ތިމަންނަމެން ވިއެޓްނާމަކީ ދުނިޭޔގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ ވެފައި ތިބި މީހުންނާ ބައްދަލުުކރިން. އެ

އުމު ިވއެޓްނާމަކީ. އެންމެ ގިަނއިން ޕޯޓް އެންމެ ގިނައިން ކުރާ އެއް ޤަ . ރަނގަޅު، އެްކސްހަނޑޫ އުފައްދާ ެއއް ޤައުމޭ

 10މީހުން ބުނަނީ  އިނާ ކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ޗައިނާގެ ެއކްސްޕޯޓް ބޮޑެއް ނޫން. އެއުފައްދަނީ މިސާލަކަށް ޗަ

ޑޮލަރަކަށް ތިމަންނަމެން ކާނެ ހަނޑޫ ނުގަނެވޭނެޭއ. ެއކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެ އުމުރުގެ ކޮންމެ 

ނަ އިުތރު އަދަދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ޑޮލަރު. މިއީ ކިތައް ސަތޭކަ ގު 350މީހަކަށް އެބަ ލިބޭ 

ހާސް ރުފިޔާ ލިބެމުންދާ  5 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ގޮތަށް އެބަ ފެނޭ ހަމަ ހުއްޓުމެއް ނެތި މިހާރުވެސް އެ ދެއްވާ

ކުރެްއިވ ތަކުަގއި ވެރިކަން ސަުރކާރުވެަވޑަިއގެންނެވި ުދވަހު ކުީރގެ  ޔާމީން މި ވަޢުދުهللا މަންޒަރު. މިއީ ަރއީސް ޢަބްދު 

ހާސް ރުފިޔާ  2ބޭފުޅުންނަށް  އެ ހާސް ރުފިޔާ ކިހިނެއްހޭ ދޭނީ؟ 5. ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ކިހިެނއް ުކރާނެ ކަމެއްހޭ ތިއީ

ދޭނެ ގޮތެއް  2300ުރފިޔާ ނުދެވިގެން ނޫންތޯ ރާއްޭޖގެ އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ޭނނގިގެން  2300ނުދެވިގެން ނޫންތޯ، 
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ގެން ނޫންތޯ މި ެއއަރޯޕޓާއި ތަންތަން ިވއްކާލަން ުއުޅނީ. އެ ެއއަރޕޯޓުތައް އަނބުރާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ަފއިާސއިން ނޭނގި

ބިލިއަާނ  1އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް ލާިރ ދީފައި މިއަދު ަރއްޔިތުންނަށް ެއ އެއަރޕޯޓުަތކުން ކޮންމެ މަެހއްެގ މައްޗަްށ 

ވާތީ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެްނ މިލިއަން ރުފިޔާވަރު ފައިދާ  100ނޫނިއްޔާ ، ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފައިދާާވތީ ނޫންތޯ

މީދުތައް އާކުެރވިގެންދަނީ. ރާއްޖޭަގިއ ގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދޭން، މި އުއްރައްޔިތުންނަށް މިއަދު މި ޚިދުމަތްތައް މި ބަޖެޓު

ިފއްޔާ އަުޅގަނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ އިްއޒަތްތެިރ މުދަލެއް މިގޮތަށް ވިްއކާލައިށް އާމްދަނީ ވަްނނަ ހުރިހާ ހަރުހުރި ދައުލަތަ

 ެއއްކޮްށ، ފިކުރަކާ ވިސްނުމަކާ ،. އެހެންނަމަވެސް ހަކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެހެނެއްިގނަ ދުވަ ރައީސް، ަރއްޔިތުންނަށް މާ

ތަަކކީ ެއއީ ޓްމަންޓުޓަކައި މި ކުރެވޭ އިންވެސްއުމު ހެދުމަށް އެްއކޮށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ޤައުމަކަށް މި ޤަ

ެވސް ޕްލޭނެއް ނެތި، އެްއވެްސ ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤުބަލު ުއޖާލާވާ އެްއޗަކީ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އެއް 

ލާފައި ދައުލަުތގެ ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް ރައްޔިތުންނަށް ދައުލަތް ދަރުވައި މީދެއް ނެތި، ހިތައްއެރިާހ ގޮތަކަށްއުއް

މީދީ ބަޖެޓެއް މި މަޖިލީހަށް ތަން. މިއަދު އުއް ތެރޭގައި ބަަޔކު ވެިރކަންޮކށްފައި ދިޔަ ގެއި ދެތިން އަހަރުޚަރަދުކޮށްލާފަ

ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތަކަށް  ،ދިޔަީއ ރަްއޔިތުންނަށްްއެޔ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންހުށަހަޅަމުންދިޔައީތީވެ އި

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މި ފިނޭންްސ  ،އް. ސަބަބަކީހުރަސްއަޅަިއގެންދިޔަ މަންޒަުރ މަދު މެންބަރުންތަކެ

 ،ގޮތާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޚަރަދުތައް ހުރި ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއިގޮތުން އިއްވަންޖެހޭ އަެޑއް  މިނިސްޓަރު ގާނޫނީ

ދިނުން. ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ށް އިްއވައިކުރާ ގޮތް ރަްއޔިތުންނަކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ލަފާ ،ދިވެހިންނަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީއަކާއި

ރައްޔިތުންނަށް އެ ައޑު ، މައްޗަށް ދެތިން މެންބަރަކު އަރައިމީޑިއާައކުން އެ މަންޒަރު ދަްއކަމުންދިޔައިރު ރައްޔިތުން ކުރި 

އެ ނަާގ  ،ްސގެ ގޮުތގައި ނެގޭނީ ކޯއްެޗއްތޯޓެކް ،ނީ ކޯއްެޗއްތޯރައްޔިތުން އަތުންދާ ،ބޭނީ ކޮންކަހަލަ ފައިދާތަކެއްތޯލި

އެޅުމަީކ ދާޅުވެެދްއވިއިރު ެއއަށް ހުރަސްވާހަކަތައް ވި މި ،ނަށް ކިހާބޮޑު އެއްޗެއް ލިބޭނެތޯޓެކްސްގެ ފައިާސއިން ރައްޔިުތން

ދު މިއަދު ަބޖެޓު ކޮމިޓީަގއި ައޅުގަނޑު ަހމަ ހުއްޓާ ިއއްެޔ ފިނޭންސް ޚުރަށް ޮބޑަށް އަނިޔާެއއް ނޫންތޯ؟ މިއީ ވަ

ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަބއެްއ . ީނިވގެން ބައެއް މެްނބަރުން ތަކުރާރުކުރަން ބޭނުންވިވާހަަކތައް އަޑު ރު އެ ދެއްެކވިމިނިސްޓަ

ބަޖެޓުގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަން.  ންބަރުން ތަކުރާރުކުރަން ބޭނުންވިމެ

هللا ގޮތަކީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ  ހުރި އެހެންވީމާ، މިހިރީ ކަންަތއްަތއް މިތާނަގއި ހިނގާަފއި 

ވެސް  ލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްގެ ރައްޔިތުންނަށް އަދި މުޅި ޖުމުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާ

 ވަނަ އަހަުރގަިއ މި 5ކުރިއަށް އޮތް  އަހަރާއި އަދި 4ނިމިދިަޔ  މި ހެޮޔވެިރކަމުގެ ތެެރއިން މިގެ ން ރައީސް ޔާމީ

 ،އޮތް މިންވަރަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަުޅވެ އިތަނުގައި ހަލާކުެވގެްނގޮސްފަ  ދިޔަ ރާއްޖޭަގއި ހާލަތު ކުރިއަށް

ވެއްޖޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ިއއްޔެ ިމ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެންދިޔައިުރ އުާފވެރިކަމާިއ އުއްމީދުތައް އާ ރައްޔިތުންނަށް 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެންނަން އެބައޮތް. ރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުްނ  އަދި ބަޖެޓު ފޮތުން ،ޔައަުޑއިިވގެންދި

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، މިކަމުން  2018 ށްރު ދިހަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ޑޮލަރަބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަ
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ގެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރާއްެޖ ައއި.އެމް.އެފް ކަހަލަ ތަންތަނުން ރާއްޖޭ ،ށް އެބަ އެނގޭ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކު އަޅުގަނޑުމެންނަ

ތަން  ދާބޭުފޅުން ލަފާދެއްވަމުން ާރއްޖެ މި ދަތުރުކުރާ މިސްާރބު ރަނގަޅު ކަމަށް އެ ،އަޅަމުންދާ ފިޔަަވޅުތަކާއި 

ޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ހިންގާ ވެރިެއއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. ެއހެންވީމާ، މިއީނޫންތޯ ަރއްޔިުތން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. ވި 

އަހަރުން  ހޯލްޑަރެއް ވެއްެޖއްޔާ އަބަދުެވސް ބޭނުންވާނެ އެއްންނަ ޝެއަރއޮނޫނިއްޔާ އެ ކުންުފނީގެ ޝެއަރ  ،ވެއްެޖއްޔާ

ން. އޭނަގެ ހާަލތު ރަނގަޅުވާ ތަން ދެކެ ،އަނެއް އަހަރަށް ކުންފުނީގެ ެޝއަރ ނޫނީ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އާމުދަނީ ރަނގަޅުވެ

ފައިސާ  ރީ. އެއުމުަގއި މިހިޤަ ޔިތުން. ރައްޔިތު މީހާގެ ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަުތގެ ައސްލު ވެރިންނަކީ ރައް

ނަމަ ރައްިޔތުންނަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ. ރައްޔިތުންނަްށ  ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްދާ ،ރަނގަޅު ގޮުތގައި ބޭނުންވެ 

ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ތަން މި  ސަރުކާރުން ކުރާ އާމުދަނީ ލިބޭނީ. އެކަން މިގިނަ ފައިސާ ލިބޭނީ. ގިނަ 

ފައި ދޭތެރޭ ވިސްނާ ޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން މިކަންކަމާގޮވާލަން ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަނ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް  މަނިކުފާނަށް ންމަވާފައިވަނީ. އެވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަްނ ނި ންޔާމީهللا ރައީސް ޢަބްދު 2018

އުމަށް އަންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ައޅުގަނޑުގެ ޤަފެންނަނީ  ބޭފުޅުންނަްށ މިޔަ ދެްއވާށޭ. ތިވޯޓު

. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް މިގޮތަށް މިކަން ނިންމަވާނެ ކަމަށް ިއ،ައޑުައއްަސވަ އި،ރާގެ ރަްއޔިތުން މިކަން ބައްލަވަ ދާއި

 ފައިދާހުރި ގޮތަކީ. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ކެލާ ާދިއރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢާރިފަށް.

 

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ 

އެކު.  ފަލުން. ވަރަށް ފަޚުުރވެރިކަމާރީ ވަރަށް އުނޑު މިއަދު މިތަނަށް ތެދުވެ މިހި` ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަ

ސަބަބަކީ އަުޅގަނޑު އެ ސަުރކާރަކަށް ނިސްބަތްވާ ސަރުކާުރން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުގައި މިހާތަނަށް ގެނެުވުނ 

ރަީއސް  ންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓު ކަމަށް ވާ ބަޖެޓަށް ބަހުސްކޮށްލަން ފުރުޞަތެއް ލިބުނީތީވެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެ

ޔާމީނަކީ އެހެން އެންމެހައި ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ގޮތާ ިޚލާފަށް، އަޅުގަނޑު މިދެންނެީވ އަޅުގނަޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު 

ހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި ރެޔާއި ދުވާލު މަސަްއކަތްޕުޅުކުރަްއވާ ބޭފުޅެްއކަން ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކައާ ިޚލާފަށް ދިވެ

މި ބަޖެޓު ފޮތުގެ ގާތްގަނޑަަކށް ފަންސާސް ސަފުހާއާ ހިސާބަށް ދާންވާއިރަށް އެނގި ނިޭމނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 

ސަްއކަތްޕުޅުތަެކްއ ކުރަްއވަިއގެން މިހާތަނަށް ހުރިހާ ނުހޮރޮއްޕާނަކާއި ދުއްާޕނަކާއެކު ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި މަ

އެްއވެސް ކޮޅަކަްށ އަދި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ވެސް ނުދެޭކ ފަދަ ތަރައްޤީތަކެްއ ގެންަނަވއިފިކަން އިިދކޮޅު އަދި ެއއްޮކޅު 
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 ިރ ރައީސް.އްޒަތްތެއި ގަންނަވާނެ. ވެސް އެނިގވަަޑއި  ނަށްނުވާ ބޭފުޅުން ވާން ބޭނުންފުޅުއް ވިާދޅުސިޔާސީ ގޮތުން ެއއްޗެ 

އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިިލޔަސް  ިއިއރުގައި މިދިޔަ ތިން އަހަރުދުަވހު ނުވަތަ ހަތަރު އަހަރުުދވަހަށްމި ރާއްޖޭގެ މިހާތަނަށް އަ 

ޚަރަުދ  ދެން އެއީ ރިކަރަންޓު، އަށް ރުފިޔާ ންބިިލއަ 63ގާތްގަނޑަކަށް ިދވެހި ރައްޔިުތންގެ ޙައްުޤގަިއ މި ސަރުކާުރން 

ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި ކުެރވިފަިއ  ން ރުފިޔާ ރިކަރަންޓުބިލިއަ 62ސް ހަތަރު އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި މަށް ވިނަމަ ވެ ކަ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ުތގައި ކުރެްއވި ވާހަކަ އިްއޔެަގއި ން ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮވީއިުރގައި ބައްތިރީސް ބިިލއަ

ާރއްޖޭެގ ހާލަުތ  ރަންޓު ޚަރަދު މިހާ ބޮުޑވެެގންދިޔައީ މިދިޔަ. ރިކަގނޑުމެންނަށް އެނިގގެންކަފުޅުން އަޅު ކުރެްއވި ވާހަ

. ޕްރަިއވެޓް ތިބެނީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި އި މިއްުމ ގޮތެްއގަ ނަށް ހަމަ މުވައްޒަފުން ވެސް އާތަވީހާ އޮތް ގޮތުން މި

 ރަށް ނުދަނީސް އަޅުގަނޑަށް ފެނުނުައޅުގަނޑު މި ފޮތުގެ މާ ދު ރި ރައީސް.ްއޒަތްތެސެކްޓަރަގއި ވަރަށް ދަށްކޮށް އޮތީ. އި

ރު ކުރަްނ ރާވާފައި ހުރި ކަންަތއްތަުކގެ މިއަންނަ އަހަ ،ަވނީ މިވަނަ ސަފުހާަގއި 32ހަމަ ސަފުހާއެއް ދަންނަވައިލާަނން. 

ން ރުފިޔާެއްއ އަމިލި 370ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  އޮންނަނީ ދަރުމަވަންތަ ވާހަކަ ދަންނަވާއިުރގައި މި

މިލިއަން ރުފިޔާ، ކަރަންޓު  234ތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ުޅްއވާނެ ވާހކަ. ދެން ސިވިލް ސަރވަންޓުްނގެ މުސާރަ އިކަނޑައަ

ން ރުފިޔާ. ދެން މިިލއަ 138ކުރުމަށްޓަަކއި ލަިއޒްްސޫކލްތައް ޑިޖިޓަ ،ން ރުފިޔާއަގު ހެޮޔކުރުމަށް ޓަކއި ުދިއސައްތަ މިލިއަ

އްޒަތްތެިރ އި ޑިޖިޓަލް އޭޖު.  އީ ޑިޖިޓަލަިއޒް ޒަމާން. މިޒަމާަނކީ  ްޒކުރަނީ. މިކުރަންހޭ ޑިޖިޓލައިމީހަކު ބުނެފާނެ ކީއް

ދުނިޔޭެގ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެބަޖެހޭ ދުނިޔޭގެ ެއހެން ތަންތާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން ވެސް ބުނާހެން  ރައީސް.

ދުވަހު ން ހާމަކޮށްދޭން. ދާދި މިދާކަށްރާއްޖެެއއްކަ ޒްމި ރާއްޖެއަކީ ިޑޖިޓަލައިހަމަކުރާއިރު އެހެން ޤައުމުތަކާ އަރައި ފައި 

މެއް އެހެން ޤައުަމކު ބޭނު ؛ކުރީ. ާޕްސޕޯޓު ކާޑު އަދި ބޭނުންކުރެވެނީ ތޯ ޕާސްޕޯޓް ކާޑު އަުޅަގނޑުމެން މި އާއްމުނޫން

ވެސް އެހެންނަމަ .ތީއެ ވަސީލަތްަތއް އަދި ނެ އިތަންތާނގަ ހެންއެ .ކަމެއް ނޫން. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ނިކަމެތިނުކުރެވޭ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް  . އެހެންވީާމ، ދެންހިސާބަށް ގޮސްފަ ފެށިގެން އެ ރުއްސުރެމެން މިތިބީ މިހާއަޅުގގަނޑު

އޮންަނީނ  ދުތަކުެގ ތެރެއިން ސްކޫލްަތއް ޑިޖިޓަލަިއޒްކުރުން. ދެން މިރެޭވ ޚަރަންޤިލާބެއް ގެަނއުމަށް ޓަކައި ކުބޮޑު އި

ނުމަށް ޓަކައި ޝިޕް ދިސްޓޫޑެންްޓސް ސްކޯލަރ ،ށް ލޯނު ދިނުމަށް ޓަކައިންނަދިވެހި ދަރިވަރު، ރި ރައީސްްއޒަތްތެއި

ހެޮޔކުރުމަށްޓަކަިއ  އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާބޯަތކެތި އަގުމިލިއަން ރުފިޔާ ޚާއްޞަކޮށްފައި ހަމަ އެކަމަށް. އި 50އެބައޮތް 

ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް  ،އަޅުަގނޑުމެންގެ އާއްމު ބަހުރުވައިްނ ނަމަ ؛ގެހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުން މިއީން ރުފިޔާ. މިލިއަ 50

ހުޅުމާލެ ބްރިޖު -ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލެ، އޮންނަނީ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ެދން މިަތއް. އިވާ ކަންތައްންފާމަ ،ނަފާ

. ހެއްޔޭ ރާ ކަެމއްފާނެ ެއއީ ކީްއކުމިލިއަން. ދެން އަހައި 35އެންޑް އޮަޕރޭޝަންސަށް އެބައޮތް މެއިންޓަނަންސް 

ކުރަން. އެހެންވީމާ، ފަތުރުދަވެާލއިރަށް ނުލާހިކު އުނދަގުލޭ ދަތުރުގަ މި ދޭތެރެއިން ކަނޑު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަޅޭއްލަވަމު 

އިންޓެއިންކުރެވޭނީ. ެއއީ އަޅާއިުރަގއި ކީްއކުރަންހޭ އިތުރު ޚަރަދުކޮށްގެންތާ އެަތން މެ އެ ބްރިޖު ވެސް އެބަ އަޅަންެޖހެއޭ.

ލާނެ ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. އަޅައިންކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ޭއގެ ޚިދުމަތެއް ފުރިހަމައަކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ތަން މެއިންޓެއިއެ
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ްނ މިލިއަ 16ނަށް ދޭ އެހީގެ ގޮުތގައި ލާނެ ފަރާތެއް ނެތް މީހުންއަަޅއިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ތެއް ނެތް އިނގޭތޯ އި ފަރާ

ދިރިުއޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކަރަންޓުބިުލ  ރު ހާލަތުގައި. ހަމަެއއާެއކު ޭއެގއިތުރުން ފަގީބައޮތްަގކޮށްފައި އެފާހަ އިރުފިޔާ މީގަ

ދާއިރާަގއި އާ ޤައުމީ މަންހަޖު  . ތަޢުލީމީއި އެބައޮްތ ފާހަގަކުރަްއވާފަން ރުފިޔާއެއް މީގަ މިލިއަ  10ދެއްކުމަށް ޓަކައި 

. ިއއްޒަތްެތރި ން ރުފިޔާމިލިއަ 15ސެޓް ލޯނު ޕްރޮގްރާމަށް ގެޓް  ،ން ރުފިާޔއެއްމިލިއަ 15ރޯލްއައުޓު ކުރުމަށްޓަަކއި 

 ދިނުމަށް ޓަކައި. ދެން މިދިޔައްޔިުތންނަށް ހޭދަކޮށްދޭހޭދަކޮށްދިނުން. ރައްޔިތުންނަށް ނަފާ ހޯދައި ސީދާ ރަރައީސް. މިއީ 

ންނަވައި ަބިއވަރު ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެ؛ ތަަރއްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަތަރު އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެތަންިމތާނގައި

 ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާ ހިންގަަވިއފި. އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގައި ވެސް. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގަިއ ވެސް، ކެާލގައި ނަރުދަމާ

 ފިއްލަދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއަކތް އެހެރަ ދަނީ. ވަށަފަރުގެ  .ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް އެހެރަ ދަނީ .ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެިވއްޖެ

މިއިން ކޮންމެ ރަށެއްަގިއ ތައް. އަދި ކުދިކުދި އެަތއް ކަމެއް މިއީ އަދި ބޮޑެތި ވާހަކަދެން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ. 

ނި ކަމެއް މިވެނި އެވެތު ބުނަނީ، އަދިެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާތަުކގައި ތިބި ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެން ގާހިނގައިފި. 

 އިދައްކަން އެނުގނީ މި ސަރުކާރުން ކުރީގަ ،ވެނި ކަެމއް މިވެނި ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހުނީދޭށޭ. އެކަމެއް ހޯދައި

 10ވާހަކަ ަދއްކާނެ  ނުވެފައި ހުރި އެަތއް ކަމެްއ ކޮށްދިނީމަ. ކުރީގެ ބަނދަރެްއގެ ވާަހކަ ދައްކަންޏާ އެ ބަނދަރުގެ

ެވސް ރު އަޅަމުންދާއިރު ދެން އަނެއްކާކަށް. މިހާރު ބަނދަދުވަސް ވަންދެން. މިހާރަކު ނުޖެހޭނެ އެ ވާހަކަ ދައްކާ އަހަރު

ެއކީަގއި ކެލާެގ އެީކގަިއ ނަރުދަމާެގ ނިޒާމާ ެއކުއެކު  އެހެން ކަމެްއގެ ވާހަކަ ަދއްާކނެ. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ަބނދަރާ

މެންނަށް ދެން އޮތީ ކުރިއަށް ދިޔައީ. މިހާރު އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ ފެނުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުބަނދަރުގެ މަސައކަތް ކުރިއަށް 

އެހެން ހުރިހާ  ،އި ހުރި ަކންތައްތައް ވެސް ޔަޤީްނކަމާއެކު ވާ ފަދައިންއަންނަން. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގަ 

ވެްސ ދިއަ ؛ެވސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އެބަވޭ. ތެެދއްމެ އިހަމަ ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ދާއިާރއެްއގަ ،ވެސް އިދާއިރާެއއްގަ 

ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެއް ނުާވ ރަށްރަށް ވެސް  ބައިވަރު ، ިއވަރު އެަބހުރި. އަދިވެސް ހަމަ ކަމެއް ނުވާނުވާ ކަންތައްތައް ބަ

. ރައީސް ޔާމީން އެ ކަންކަން ކުަރއްވާެނކަން ،މިއަދުގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޔަޤީންކަމަކީ ،އެބަހުރި. އެކަމަކު އުއްމީދަކީ 

އެެވނި ކަމެއް ބޭނުމޭ ވިދާޅުވަނީ. ، މިވެނި ކަމެއް ވާީތވެ ރައްިޔތުން އެ މަނިކުފާނާ ރުހިގެން ތިމަންނަމެންގެންދަކުރަްއވަމުން

ކޮންމެެވސް އެްއ  ްއގައި މީހުން ދެކެވޭ ވާަހކަިއގައިއްމު ގޮތެއާ  އިނޫނިއްޔާ ކުރީގަ ކުރީަގއި ވެއްިޖއްޔާ ވިާދޅުވާީނ، 

ވޭ. ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި ންދެން. އެހެނެއް މިހާރަކު ނު އަހަރު ވަ 20 16 ،15ތަްއވެފައި މީހުން ތިބޭނެ  އި ވާހަކަެއްއގަ

ުޅގަނުޑ . އަނަށް ނަފާވާނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރެވިފަގޮތުން ރައްޔިތުން ރުދީހަމަ ސީދާ ފަ ،އޮތީ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު މި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . އިނގޭތޯ އަށްސަފުހާމަ މި ފޮތުގެ ބަޔާޅީްސވަނަ މާއްދާއަށް، މާއްާދއެއް ނޫންތާ.  ޖެހިލާނަން ހަ

. ޓާމިނަލް ގިނަ ބިިލޔަނަށް ވުރެ 1. ން ރުފިޔާ އެބައޮތް ިބލިއަ 1.1އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއައރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް  ވެލާނާ

 ކި ފަރުދީހެއްޔޭ ވަ  ން ކޮން ފަރުދަކަށްީމހަކު ބުނެފާނެ ތިއި، ފާނެއެ އަހައި ން.މިލިއަ 539ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އެބައޮތް 

ން މިލިއަ 7މިލިއަން މީހުންނަށް ކޭޓަރކުރާ އެއަރޕޯޓަކުން  1.2އެއަރޕޯޓު  އެ ،. ނޫންގޮތުން ވާ ފައިދާއެއް އޮތީ
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އެރަޕޯަޓކަށް ބަދަލުވީމަ އެަތއް ހާްސ ވަޒީާފއެއް އިތުރުެވގެންދާނެ. އެއީ ފަރުދީ ގޮތުން ތިމާގެ  ކުރާކޭޓަރމީހުންނަށް 

ކިަތއް ދަރިންތޯ މިއަދު ސްކޫލް ިނމިގެން  އޯލެވެން ހަދަިއގެްނ . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއއީޖީބަށް ލާނެ އެްއޗެއް ލިބުން 

ކުދިްނ. ބާކީ ތިބި ހުރިހާ ކުދިންނަށް  3000، 2000ތެެރއިން އޭެލވެލް ައށް ދަނީ ގެހާސް ުކދިން. އޭ ބާރަތޭރައެބަ ނުކުމޭ 

، ވީ ދުފުޅަކަށްގެން ރަީއސް ާޔމީންގެ ވަޢުންވެ ދޭންޖެހޭ. އެހެއިާރއްޖޭަގއި އެަބ ހޯދަ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު މި

ރާނަމޭ. އެ ވަޢުދުގެ ގާތްގަނޑަކަށް އިމުކުއާ ރިސޯޓު ޤާ 50އި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަހަުރގެ ދައުރުގަ  5މަނިކުފާނުގެ ތިމަން

ވެްސ  ހަރުކަެމއް. މިއަންނަ އަ ގޭ ނުހުުޅވާ. ތިރީހަކަށް ރިސޯޓު މިހާރުވެސް ނޭނަސއްތަ މިހާރު ނިމިއްޖެބޮޑު އިން

ެވސް ވަޒީފާ. މިދަންނަވާ އެއަރޕޯޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓުގެ ތެރެއިން އެއަރޕޯްޓ  ެޓއް އެބައޮތް. ެއއީއެަތއް ރިސޯ ހުޅުވަން ހުރި

ންފާ މިއީ. އިއްޒަތްތެރި މަ ،ފާ ރުދީ ގޮތުން ތިމާ މީހާއަށް ކުރާ ނަވެސް ވަޒީފާ. ހަމަ ސީދާ ފަ މަ ެއއީން އައިބޮޑުެވގެ

ގ ހައުސިން މި ރާއްޭޖަގއި ޤާއިމުކުރާ ޓަކައި  ޝަްލ ހައުސިންގ. އިޖްތިމާޢީ ހައުސިންއަށްދެން އޮތީ ސޯ ރައީސް.

ވާހަކަަތއް ދަްއކާިއުރ  ބިލިއަން ރުފިާޔ. އެ 4.6ގޮތެްއގައި އެބަދޭ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން  ލަމުޖު ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ  2018ނުމަށްޓަކައި  ދިބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ބަލައިއަޅުގަނޑުމެން 

އޮތީ  މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަން މި 805މަޝްރޫޢަކަށް  19 ،ގެ ެތރެއިން ބޯހިޔާވަހިކަމަށްތަކުމައިގަނޑު ޕްޮރގްރާމް

 ޔުނިޓު 5200ހަުއސިންގ ޔުނިޓު އަޅާއިުރަގއި  6000ރާވާފަ. ޭއގެތެރެއިން ރާއްޭޖެގ އެކި ތަންތާނގައި ޖުމުލަކޮްށ 

 ސްޓޫޑިއޯ އެޕާޓްމެންޓުގެ ގޮުތަގއި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހުޅުމާލޭގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ތެެރއިން ދާނެކަމީ އަުޅގަނޑުމެން އުފާކުރާ 

ިގގެން ާހސިލުކުރެވޭނީ. ހާސިލުކުރަން ނކުރެވޭނެ ކަންކަން. ހާސިލުކުރަން އެކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ހާސިލު

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ގަބޫލުކުޭރ ރައްޔިތުން، ރައީސް ޔާމީނަކީ ދިވެހި  ވޭނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލުކުރެކެރިގެން ހާސި

ޓަށް . ކުޅުދުއްފުށްވެްސ ވަަޑިއގަތް މަނިކުފާނު .އައީ  ދުވަުހ އަުޅގަނޑުެމން މިކަން. އިހަށްމިއަދު ކަންކަން ކުރާ ބޭފުެޅއް 

 57އަުޅގަނޑުމެން ކްލޮްކކުރިން.  ،މިނެޓު 57މީންގެ ަފހަތްޕުޅުގައި. ޔާ ަރއީސްއޮތީ  ގޮސް. މުޅި ރަށް އުފުރިގެންައއިސް

ހަތަރު ބަރި ފަހަތަށް ހުރެގެން ގޮސް މަނިކުފާނު ސަލާންކޮށް ނިންމަން. އެއީ އަދި އެއީ މިހެން ތިން ނެގި އެ މިނެޓު

ވިއްޔާ.  އެހާ ވަގުެތއް ނެތް ވެސް. . އެްނމެނަކާ ސަލާމެއް ނުވެސް ކުެރވުނު. އެހެންތާ  ވާނީމިނެޓު 57ނިމުނުއިރު 

ރާވާފަިއ  ހާއަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުކުރަންގައި ފެނުެގ ނިޒާމަށް ވެސް އިންތިރާއްޖޭ ތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިއޮ ދެން މި 

ބިިލއަން  2.7މަޝްރޫޢަކަށް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް،  75ަލފާފުރުމުގެ ދަތިކަންހުރި ރަށްރަށުގެ  ގަނޑު ދާނަން. ައޅުމި އޮތީ

ރަށަށް ނުވަތަ  75މަޝްރޫޢު ވާނީ ަގއިމުވެސް  75ަކށް. އެ މަޝްރޫޢަ  75މިިލއަން ރުފިޔާ  2700ކިޔަނީ  ފިޔާ. މިރު

އެހެންނަމަވެްސ ރަށަްށ ނުވެދާނެ.  75މަޝްރޫޢު ދާނީ. ފަހަރެއްގަިއ  75ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިިރއުޅޭ ަތންތަނަށްތާ އެ 

އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން އުޅޭ ރަށްރަށަށް. ދެން އޮތީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މު ދިވެހި ލޮބުވެތި މަޝްރޫޢު އެ ދަނީ އާއް 75

ެއީއ ބިލިއަން ރުފިޔާ.  1.1މިލިއަން ރުފިޔާ. ެއއީ  1100ކަށް އަނެއްާކވެސް ޝްރޫޢަމަ 57ކަންކަމަށް ޖެހިލާއިރުގައި 

ޔާމީނަީކ  ގާތެިރ ރައީސެއް. ަރއީސްނަކީ އޯޔާމީ ން ރުފިޔާ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސްބިލިއަ  15.5ގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 
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 ދޭށް ިސްއސައިގެން ގޮސް އިސްިތއުފާާލއިރަތަނަކުން ހަޅޭކެއް ަލވައި އޮތް އެ، ލާއިރަށްއޮތް ތަނަކުން ހަޅޭެކއް ލަަވއި މި

އި ގަދާއިރުއުޅޭ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެީސގެ ނުހޮރޮއްޕާންޖެހެމުން އުމުތަކުަގއި މި ފުޅެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ޤަ ކަހަލަ ބޭ

ވެްސ އި ކިޔާ ސިޔާީސ އެންމެން އިދިކޮޅަށް އަރަިއެގން ހަޅޭއްލަވާއިުރގަ  ރާއްޖޭަގއި ނަމެއް ކިޔަންޏާ ނަމެއް މި ،ވެސް

 މިިނވަންކަން  ،އުމިއްޔަާތއިދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޔާދަާތއި، ޤަ، ދާކުރަމުންޖެހިލުމެއް ނެތި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި މަސަްއކަތް

ދަންނަވަނީ  މި މެންހި ހުިރހާ ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިން ވާހަކަ ައުޅގަނޑުކުރަމުން ދިވެރައްކާތެރި

ލާކަށް ލައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިއްއޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން މިއަންނަ އަހަރު ދެވަނަ މީހަކަށް ބަ

ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކީ މިއަދު މޮޔައިންނެއް ނޫން.  ،ވޭ. ސަބަބަކީފުރުޞަތެއް ވެސް އޮންނާނެހެނެއް އަުޅގަނޑަކަށް ހިެއއްނު 

މަސަްއކަތްތަްއ  އަހަުރ ކުރެވުނު 4ރައްޔިތުްނގެ ހަްއގުަގއި ފާއިުތވި  މޮޔައިން ކަމަށް ނުވާީތވެ، ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެއަްށވުރެ ބާރު ސްޕީޑުަގއި ކުރަްއވާނެކަން އެނގޭތީ ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވާނީ ،ކުރަްއވާނެކަންތަކުރާރު

މު ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ ހަވާލުކުރަްއވަން. ރައީސް ޔާމީނާ ކަުމގެ މަޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވެސް  ދެރަެއއް ނެތްކަްނ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭތީެވ، މިއަންނަ އަހަރު ،ހަވާލުކުރަްއވަިއގެން ލިބުނު ލޮޓިއެއް 

މަޝްރޫޢަކަށް ބަޖެޓުކުރެވިަފއި  63ޢަކަށް އެބައޮތް ފާަހަގކޮށްފަ. ބަނދަރުހެދުމުގެ ރޫެއއަރޕޯޓް މަޝް 4ކުރަްއވާނެ. ހަވާލު

ބަނދަރު.  63އްޞަ ޚާ ެއއީ ހަމަ ސީދާގެ ތެރެއިން. މަްޝރޫޢު 75ލަފާފުރުމުގެ  އޮތްއިުރގަިއ އަުޅގަނުޑ މިދެންނެވީ

ޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި މާ، ރައްއެހެންވީ  ތާ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ތަކަށްވާނީ އާ ޕްރޮޖެކްޓު ވެސް އެ ގައިމު

ތަނަށް އައިސް މި ބަޖެޓަށް  ރަްއޔިތުން ޖެހޭ ސަބަބުތައް. ދެން މި ދޭންާރއިރުަގއި ަރއީްސ ޔާމީނަށް ވޯޓުކުމަސައްކަތް

ހުސްެއކަނި އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ިމއީ މަ އަަގއިން ބުނަން ނުކެިރގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްަތއް ެއއުޅެނީ މީތި ރަނގަޅުވީ

އަޅުގަނޑުމެން ރަށުގެ ނަން  ،މީދުތަެކއް. ތެދެއް އީ ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކށްދޭ އުއްމީދުތަެކއް. މިން. މިއީ ުއއްފޮތެއް ނޫ

 އި ވެސް ހިމެނޭނީ ގެ ތެރޭގަމަޝްރޫޢު ބަނދަުރގެ 63މިެދންނެވި  ،ނޯވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް .ކަމެއް ނެތް ޖަހާފައި މިވެނި

ވާތީ، ހަމަ ސީދާ  ވެސް ހިމެނޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށް ކަމަށް އިފެނާއި ނަރުދަމާގެ ތެރޭގަ 57ނުވަތަ 

ސަރވަންޓުންނަށް މަންފާ ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން ސިވިލް  ގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް މިއިން ނަފާ،ގޮތެއް 

، ވިދާުޅވި  ގައިޔާމީން އަޅުގަނުޑމެން ގާތުޒަމާނެއްތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރައީސް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްނުލާތާ ކޮން

ޖޭ. ތައް ގެނެވިއްއިންތިހާއަށް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު ގެޢުމްރާނީ ތަރައްޤީދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަހަރު 4ތިމަންމަނިކުފާނުގެ ފާއިތުވި 

ންނަށް މުސާރަ ންޓުސަރވަ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅޭ މިއަންނަ އަހަރަށް ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ިސވިލް ދެން ތިމަން

ާރއްޖޭަގއި އެބަތިއްބޭ.  ބޮޑުކޮށްދޭނެ ކޮންމެެވސް ވަީސލަތެއް ހޯދަން. ނުވަތަ ބޯހިާޔަވހިކަން ނެތިފައި ތިބި އެތައް ަބޔަކު މި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާއި ނުވަތަ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތާއި ނުަވތަ އެއަރޕޯޓްގެ މަސަްއކަތާިއ  ،މްރާނީމިދެންނެވި ޢު

ފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  މަނިކުފާނު އެންމެ ބޮޑު އެއް ފޯކަސްއެއް މިއެހެންނަމަވެސް، ތިމަން ވެސް ހިނގާނޭ. ންކަންކަ މި

ޝިޕްްސ ޔަާވކުދިންނަށް ސްކޮލަރކި  ،ދިނުމާއި ުމވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށް، ދޭން ބޭނުންވާ ެއއް އޭރިާއޭއ މިއީ
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ކާޑާއި ކަރަންޓުން ، ދިނުމާއިއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ން ނެތި ތިބި މީހުންނަށްލާނެ މީހުފަގީރުންާނއި އަަޅއި، އިތުރުކޮށްދިނުމާއި

 ވަހިކަން ނެތިފައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް އެ ޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައި، ބޯހިޔާ ދެން ބޯހި ،ދިނުމާއިއަގުހެޮޔކޮށް

ެއވެނި ، ދެކެވޭ ވާހަކަައކީ ރާއިރުަގއި މި ކުގެ އެތަންިމތަނަށް ދަތުރުދިނުން. އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭ ފުރުޞަތު ހޯދައި

ޒަތްތެރި އުމަކުން ކަންކަން ވަނީ އިއް ެވއޭ. ެއވެނި ޤައުމަކުން މިވެނި ޤަ އުމަކުން އެވެނި ކަމެއްޤައުމަކުން މިވެނި ޤަ

ިކޔާ  އެ، ވީ.އޭ.ީޓާއއި، އާއި ކިޔާނީ. ޖީ.އެސް.ޓީ ެއއްޗެހި ހުން އެކި ަޤއުމުަގއި ެއކިމީ އެ ؛އާއި ރައީސް، ީޓ.ޖީ.އެސް.ޓީ 

އްޖޭަގއި އަދި އިންކަމް އިތުރުން އިންކަމް ޓެކްސް ވެސް ނަގަިއގެން. ދިވެހިރާހުރިހާ އެއްޗެއް ނަަގއިގެން. އަދި އޭގެ 

 ،ކޮންމެވެސް ޒަމާނަކުން ނަގަންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެހެންނަމަވެސްނުނެގެނީ، އް ވެސް ނުނަގާ. އިްނކަމް ޓެކްސް ޓެކްސެ

ގިނަ އަދަދެްއގެ ވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހުންގެ ބޮޑު އިންސައްަތއަަކށް އެކަށީގެްނވާ އާމްދަނީެއއް ނުނަގަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ 

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީން ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ ނުލިބޭތީވެ، އެކަން ކުެރވޭކަެށއް ނެތް

. ައޅުގަނޑުމެން ބައްޓަންކޮްށގެން ގެންދަން މި ބަޖެޓުށް ގޮތަ ވާނެމަންފާ، ރައްޔިުތންނަށް ސީދާ ނަފާ ބޭނުންފުޅުވަނީ ދިވެހި

 އަުޅގަނޑު ކޮންމެވެސް  ،މަ ބޭރުގެ ފަާރތްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ަމއްަޗށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ވާހަކަ ދަްއކާިއރުތަންތަނަށް ދިޔައި

ށް ގޮއްަސ. ޖެނީވާއަށް ޮގއްސަ އައީ ޖެނީާވއަ ލާނަން. އިހަށްދުވަހު އަުޅަގނޑުމެން މިވަރަކަށް ނުފޫުޒގެ ވާހަކަ ދަްއކައި

އިްއޒަތްތެިރ  ،ކުރީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަ ހަމައެކަނި ނުފޫޒަކީހުންނާ ބައްދަލުކުރިން. ބައްދަލުއަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު މީ

 މިރެސީ ނެތުން. ޒަާމނީ ޑިމޮކްރެސީަގއި މިއަދު ވިދާޅުވާ ޒަާމނީ ޑިމޮކް ިގވަޑަިއގަންަނވާތޯ، މިތާގައި އެނރައީސް އެ

 ލަްއވަންފަހަރެއްގަިއ. ނުވަތަ ބައްަލަވއި ގިދާނެވެހި ހުރިހާ ރަްއޔިުތންނަށް ނޭނލަމާ ހިނގާ. ދިބަލައި ހިމެނެނީ ކޯއްޗެއްތޯ 

ދިއްކުރާ  ށް މިރާތްތަކުން އަުޅގަނޑުެމންނާ ދިމާއަވެސް ަވގުތު ނޯވެދާނެ. ޒަާމނީ ޑިމޮކްރެސީަގއި މިހާރު ބޭރުގެ ފަ

ބޭނުންފުޅުވާ އެލް.ޖީ.ބީ.ޓީެގ  މީހުން އެ ތެދެއް ނެތް އެމިތާނަގއި . ކަންުކރާ އިނގިލިތަެކއްއިނގިލިތަަކކީ ކީްއެވގެން ދިއް

ގޭނީ. ގިނަ ބަަޔކަށް އެނގޭނެ. ލެޒްިބއަން، ޭގ، ފުރުޞަތެއް ނެތް. އެލް.ޖީ.ބީ.ޓީ.އޭ ބުނީމަ ކިތައް ރައްޔިތުންަނށްބާ އެނ

 ހުރިހާ މީހުންނަށް އުޅޭނެ ގޮަތކަށް އުޅެން ޖެންޑަރ. މިސްބައިސެކްުޝއަލް؛ ހާދަ ައވަަހކަށް ގަޑި ތި ޖެހުނީ. ޓްރާން 

ކަމަކީ  ބުނާ ޑިމޮކްރެސީގައި ހިމެނޭ އަނެއް މީހުން އެ ދެން އަނެއްކާ އެ ؛. ދިވެހިރާއްޖޭަގއިތާ އޮންނަންވީއޯފުރުޞަތު މި

 ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރެން ޮއތީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އުޅޭނެ ދީނަަކށް އުޅޭނެ ފުރުޞަތު ދޭންވީޭއ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަ

ސްގެން ތަނަށް އައި ސިޔާސީ ތަފާތު ޕާީޓތައް މި ޕާޓީތަކަށް، އުޅެނީ ތަފާތު އެންމެ ސުވާލެއް. އަުޅގަނުޑމެން މި

އާއި ފިރިމީހާއާ އެއްަބފާ މީހުންނާ ވާހަކަނުދެއްކެޭއ. ވޯޓެއް އޮންނައިެރްއގަިއ އަނބިމީހާނޫޅެވިގެންނޭ. ެއއްބަނޑު 

ތަފާތު ، . މިއީ ިސޔާސީ ކަންަތއްތައްއާދެއޭ . ެއއް ގެެއްއގައި ނޫެޅވޭ ހާލަތަށް އެބަށް އެބަ ާއދެއޭވާހަކަނުދެއްޭކ ހާލަތަ

މިއީ ހަމަ ކޮށްލަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ދީނީ ތަނަށް އައިމަ ވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟  މަ ވާވަުރ. ދެން ތަފާތު ދީންތައް މިޕާޓީ އައި

ވާތީެވ، ތަފާތު  ޤީދާއާ ގުޅިފައި ހުންނަ ކަންތައްތަކަށްށް ވާތީވެ، ޢަފައި ހުންނަ ކަންކަމަކަންކަމަކީ ހަމަ ސީދާ ހިތާ ގުޅި

 ...ެވސް މަ ާވނެ ގޮތަކާމެދު ސުވާލުކޮށްލުމަީކ ދިވެހި ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ރައްޔިަތކުށް އައިއުމަޤަ ދީންތައް މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ...މިހާރު ރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ވާހަކަެދއްކުމަށް ކުރިން ތަނަށް ވަޑައިގެން  މި ލިސްޓުަގއި ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ނަން ހުއްޓަސް މި  ،ދަންނަވާލި ފަދައިން

ންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، ލިސްޓު ތަރުތީބާ ދާ ވާހަކަ ދަބޭުފޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތދެމުންތިއްބަވާ  ވަަޑިއގެންދެއިށީނ

)މަޖިލީހުގެ  .ންނަަވއިލީވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަ ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނަށް މި ން އެްއެޗއް ވިދާުޅުވމުގެ ކުީރގައިގޮތު ބެހޭ

ބަހުްސ މިހާރު ޓަކައި ދަންނަވަްނ. ބަޖެޓުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށްރައީސް ިރޔާސަތަށް ވަަޑއިގަުތން( 

ވެސް ނިންމާލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އިްއޒަތްތެރި  ގޮތަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި މިއަދު ދާކުރިއަށް

އަުޅގަނުޑ ، ގެންދަން. އެހެންކަމުންނަވާ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެުޓގެ ބަހުސް ކުރިއަށް މެންބަރުން އެބަ އެިދވަޑަިއަގން

ދެްއވުމަްށ ލަން. ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިުދގެ ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުުރކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް ދަންނަވާކުރަނީ މިއަގަސްތު

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަްށ އިދާރީ މޭުޒގައި ދަންަނވަން. 

 .ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވޯޓަްށ ދަންނަވައިލާނަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސްަގއި ބައިވެރިަވޑަިއގަތުމަށް އެދިަވަޑއިގެން ޖަލްސާަގއި ތިއްބެވި  2018

ޖަލްސާގެ ވަނަ ާމްއދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން  36މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމެންދެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 ވަގުތު އިތުރުކުރުމާ މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   22     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 12      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 22        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންެގ 85ލަ އަދަދު؛ މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ22ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 23އަދަދު؛ 

ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ެގ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު 2018އެހެންކަމުން،  .22ލަ؛ . ޖުމ12ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުްނވާ އަަދދު؛ 22

އެދިވަަޑއިގެން ޖަލްާސަގއި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެންދެން  ބަހުސްގައި ބަަޑިއވެރިެވވަަޑިއަގތުމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ވޯުޓގައި  36ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

 ރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް.

 

 ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ފު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބަހުސްގެ މި ޖަލްސާގަިއ  2018އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ންގެ ތެރެއިން އިއަޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު ލިބިނުއިރުގައި ހިތާމަކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބު

ިއވެރިަވޑަިއގެން ަރއްޔިތުންނަށް ކުިރއަށް އޮތް މި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަްއވާ ެއްއވެސް ފަރާތެއް މި ބަުހސްގައި ބަ 

ބޭފުޅުން ބަިއެވރިވުމުގެ ވިސްނުން ނެްތކަން  އަހަރު ގެނެސްެދއްވުމަށް ސަުރކާރުން ނިންމަވާފަިއވާ އެްއވެސް ކަމެްއގައި އެ 

ނަ ރޯނުއެދުރަކު އުމުގެ ކަްނކަމާ ނުދަންއަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން ބޭނުން، ޤަ މިތަނުން ހާމަވެގެންދާތީ. އަނެއް ކަމަކަށް

ކު ަޤއުމާ މުރާލި ލީޑަރަ ،ުކަޅދާނަ ،ވަނިކޮްށ ވަރަށް ހުނަރުވެިރ ކެރޭ އްޖޭެގ ަކންކަން ބޮއްސުންލާފައި ހަވާލުެވވަަޑއިގެން ރާ 

މަނިކުފާނުެގ ތަޞައްވުުރަގއި ހުރި ހެޮޔ  އުމަށް މި އަންނަ ބަދަލުތައް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ނުވަތަ އެޤަ  ހަވާލުެވވަަޑއިގެން

، އި ފޯރިޤައުމު ކުރިއަްށގެްނދިއުމުގައި ހުރި ޖޯޝާ ،ަރއްޔިތުންނާ މެދުަގއި އޮތް ޯއާގތެރިކަން ،ހެޔޮ ކަންކަން ،އްބަދަލުތަ

އިއްޒަތްތެރި މި އޮތީ.  އިވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހާމަވެގެންދާ ބަޖެޓެއް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުސްކޮށްލަން ލިބިފަ

އަޅުގަނޑުެމން  ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ބަޖެޓަށް، ޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަްނ ބޭނުންެއކުެއުކގަިއ އައެއާހަމަ ރައީސް.
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މު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަހުސްކޮށް އަުޅގަނޑުމެން މި ކަން އަވަހަށް ރި މުހިންގައި ހުކުރާއިރުަގއި މި ބަޖެޓުސްބަހު

ަގއި އަުޅގަނޑުމެނަށް އެބަފެނޭ ސަރުކާރަށް ކަްނކަްނ ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލު ،ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެެނސްދީ

 ،ތެރޭަގއި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމާއި  މީހުންގެ  ،އުމު ަފސާދަކުރުމާއިއި ުދވާލު ޤަރެޔާމާފަންނުކޮޅުގައިހުރި ތަނަކުން ހަމަ 

ޒަރު. ެއ ކުރާ މަންދުމުގެ ބޮޑު ކިއްލާެއއް އޮޕަރޭޓުއެކަކު އަނެކަުކގެ މައްޗަށް ނަފުރަތު އުފެއްސާދަ އުފެއްދުމާއި، ފަފިތުނަ

ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް  އުމަށް އަންނަންޤަ ،ތަނުގައި މިއަދު ެވސް އަުޅގަނޑު ހެނދުނު ބަލައިލިއިރުގައި ހިނގަމުންދާ ކަމަކީ

ީދ އިއުުމގެ ރަްއިޔތުންނަށް ލިބެންހުރި މަންފާ ހުއްޓުވޭނެ ގޮތްތަެކއްގެ މައްޗަށް މީހުންގެ މައްޗަށް ވިސްނަޤަ، ހިފެހެއްޓުމާއި

ވަރަށް ސާިބތުކަމާއެކު މި ކަން އެބަޖެހޭ  ،ދުމުގެ މަސަްއކަތް މިއީ. އަުޅގަނޑު ސަރުަކރަށް ގޮވާލަންނަފުރަތު އުފެއް

އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުްނ  ގެން ބައްލަާވ!ނިކަން ދެކެވަޑައި  އީސް.އަޅުގަނޑުމެން ކޮޅެްއގައި ޖަްއސަން. އިއްޒަތްތެރި ރަ

މި ިއްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގައި ަރްއޔިތުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދީފައި  ތަުނގައި  މިއަދު އެ !ނިކަން ދެކެަވޑަިއގެންބައްަލވާ

ބަހުްސކުރުމުގެ ބަަދލުގައި މިދެންނެވި ިކއްލާއަްށ  އިއުުމގެ ކަްނކަމާ މެދުގައި ފަޚުރާ ެއކުަގއި މި ތަނުގައި ޤައޮތް ޝަރަފާ

ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަެއއް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ިމއީ ހިތާމަހުރި ކޮބައިތޯ؟ކީ ތަނުަގއި އެ ކުރަްއވާ ބަހުސަ ވެދެަވޑަިއގެން އެ 

މި އި އޮތް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅުްއވާފަ، ރައްޔިތުން. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ަކމަކީ

ޮބުޑ  ޔިތުންނަށް އެންމެފޯްސ ނޫނިއްޔާ ރައްމެ ބޮޑު ވޯކްެއންނޭ ެއއް ކަމަކަށް ާރއްޖޭަގއި އޮތް ބަޖެޓަށް ބަލައިލީމަ އެބަފެ

ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާަރ  ސަރވަންޓުން. ިސވިލް ޓަކަިއ އޮތް މީހުން ެއއީ ިސވިލްޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް

އުމު މިއަދު ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބުން ޤަތެރިކަމާއެކު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއޚްލާޞް ގައިބޮޑުކުރުމުގެ ވާހަކަ މި ބަޖެޓު

ފުރަތަަމ  ޔާމީން . ރައީސްކީން ނިންމެވިކަން މި ބަޖެޓުން އެބަ ހާމަވޭ. އަދި މިއަދަކުނޫން ހާމަވެގެންަދނީއިތުރު ެއއްެޗއް ދޭ

 ސިވިލް އިުއމު ހަލާކުކޮށްލާފަޤަ ިމ ދެންނެވި ރޯނުއެދުރުން ،ވެސް ކުެރއްެވވި ކަމަކީ ސަރުކާރާ ހަވާލުެވަވޑަިއގެން

 އި ލުން އެ މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ިޚދުމަތެއް ދެވޭތޯ އުނިކޮށްފަހާއި އޮތް ބިކަސަރވަންޓުންނާ ދޭތެރޭގައި ޖަްއސާފަ

މަނިކުފާނު  ހުރި ހުރިހާ އެއްެޗއް އަުލން އަނބުރާ އެ އިވަކިކޮށްފަ  ،އޮތް މުސާރައާއި  އި ވަކިކޮށްފަ  ،އޮތް މުސާރަާއއި

އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ފުރުޞަުތަގއި ފާހަގަކުރަން ބޭނުން ނަށް ދިންކަން އަުޅގަނޑުސަރވަންޓުން ސިވިލް

ކަމަާކއި ހިތްހަމަޖެހުން މި އުފާވެރި އެާއއެުކގައި ައނެއްކާ ޖެހިގެން ދެތިން އަހަރެއް ފަހުން އެ މީހުންނަށްހަމަ ރައްޔިތުން.

އް މިލިައްނ އެތަގައި އެ އޮތް މުސާރަ ބޮުޑކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް އަދަދުތައް. ދުއިސައްތަ މިއަދުގެ ބަޖެޓު ގެނެސްދެނީ 

ޖެއްސުމަށް ަޓކަިއ. ެއ  މަްއޗަށްންެގ މުާސރައަށް އަާމޒުކުެރވިފަިއ، ސަރވަންޓު އެަބއޮތް ސިވިލް ރުފިޔާއެްއގެ ބަޖެޓު 

އިލާތަކަށް އިތުުރ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. އެކަމަކު މި ދެންނެވި މަރުކަުޒގައި ކުރަމުންދަނީ މީހުންގެ ޢާ

މީހުން ، ތަނުަގއި ަސިއކުރާ ކަްއކަިއގެން ޖެހިއިރުަގއި އެ 6ޅު ފަރާތްތަކުން. ހެނދުނުހެނދުނާ ިދކޮކޮންކަމެއްތޯ އި

ގޮސް. ެއކިއެިކ ދާއިރާތަކުްނ ރަްއޔިތުން މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އެްއކޮށްގެން ކޮންކަމެއްޯތ މި ކުރަނީ ޓަީއއަަޅއިގެން 

ސަރވަްނޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުާރކަށް.  ނުެވއޭ ިސވިލް ބޭނުމެއްތިބި މެންބަރުން އެ ބުނަނީ ތިމަންނަމެން  ފޮނުވާފައި
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އިލާަތކަށް ހިތްހެޔޮކަމެއް ގެނެސްދޭކަށް. ޢާ ސަރވަންޓުްނެގ މުވައްޒަފުންގެ ނުވެއޭ ިސވިލް ނެއް ބޭނުމެއްންތިމަންނަމެ

ަގއި ދެން ޑު ބަލައިިލއިރުދެން އަުޅގަނ ދިކޮޅު ހަދައިގެން ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.މި ކަމާ އިނޫންތޯ މި ކިޔަނީ.  މިހެނެއް

ގެ ކަމެއް ކު މި ކިޔަކީ ކޮންމެންބަރަ އިރާައކުން ހޮވާފައި އިންވާހަކަދަްއކަން ހަމަ ދެކުނުގެ ޮބޑު އާބަދީައކުން ނިސްބަތްވާ ދާ 

ން. ބޮޑުެވގެންހެއްޔޭ ިދވެހި އުޅެނީ ާއއްމު ޚިދުމަތުގެ ައގު  ހެއްޔޭ ިދވެހިން. މި މި އުޅެނީ ާކޑު ައުގބޮޑުެވގެން ވާހަކަތޯ؟

ހެއްޔޭ ކާބޯތަކެތީެގ  ރީ. ކީއްކުރަންއި މިހިކީއްކުރަންހެްއޔޭ ކަރަންާޓއި ފެނުގެ ައގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުާކރުން އަމާޒުހިފާފަ

. މިއީ ހިތަމާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ މިހިރީގައި ައމާޒުހިފާފައި ޓުހެޔޮކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަޖެ އެްއޗިހީގެ ައގު

ތިބި އި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަ ،މެއް އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަ

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މި ދެންނެވި މަރުކަުޒގައި މާަފންނުގައި ހުރި މަރުަކޒުަގއި ަރއްޔިތުން މަޖިލިސް ހަދައިގެޯނ 

ރާއްޖޭގަިއ އި އިއްޔެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކޮން މަންޒަރެއްތޯ. މި އުޅެނީ. މޮޔައިންނެއްނޫންތޯ މިއީ. މި ތަނުގަ

އެ ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންގެ  ،ބިލު ވަރުގަދަ ވިްސނުންތަކަކާއި ރޭވުންތެިރކަމެއް ހުރެގެން ސަރުކާރެއް އައިސް ކުޅަދާނަ، ޤާ

އުމަކަށް ހެދުމަށް ޤަދިނުމަށް ޓަކައި ފުދުންތެރި ހުރި ރައްޔިތުންގެ އެަތއް މުހުތާދެއް ފުއްދައިއި އެ މީހުންނަށް ނުވެވިފަ

ތަނުގައި  ޑިން އުފުރިގެންޮގސް މޮޔަވެގެން މިނޓަކައި މި މަޖިލީހަށް ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިއިރުގައި ތިބި މީހުން ތިބި ގޮ

ަގއި ހުިރ ބަޖެޓު ތީެވ، ަރއްިޔތުންނަށް އެހުށަހަޅާ. އެ ބަޖެޓު ދިަޔއީފެނިގެންަލވާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެނަށް އްފަޅޭއްހަޅޭ

އުމެއްަގއި ޤަތަހުޒީބު  ،އުމެްއގައި ޤަޓަކަިއ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެއްެވސް ައޑުިއވިދާނެތީ ެއކަން ހުއްޓުވުމަށް ކަންތައްތައް

ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ނޫން. ތަހުޒީބު ޕާޓީެއްއގަިއ ވެްސ ކަންކަން ހިނގަްނވާނެ ގޮެތއް ގޮެތއް ކަންކަން ހިނގާ

ައޅުގަނޑު ދާއިާރގެ ރަށްރަށުގެ ީމހުން ވެސް ބޭނުންވާ ހުރިހާ  .ގައި ހުރީ. ރަނގަޅުރި ޚަބަރުތަކެއްތޯ ބަޖެޓުއުފާވެ ކޮންފަދަ

ފަސް ކުއްލިއަކަށް. ހަތަރު އޮތީމަ އެ ބަނދަރު ނޯވެދާނެ އިކަމެއް ނުހުރެދާނެ އިނގޭތޯ. ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހަދަންވެފަ

އުމު އެްއކޮށް އި އޮތް ސަރުކާެރއް ައއިސް ޤައި އެްއކޮށް ހާންތިކޮށްލާފައުުމގަސަރުކާަރަކށް ވެސް ޤައަހަރެްއގެ ތެރޭަގއި 

އުމުގެ ަރއްިޔތުން ތިމާ ކޮންމެ މީހަކު ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަެމއް ޯނވެދާނެ ހަތަރުަފސް އަހަރަކުން ޤަ  ނޑައިލާފައި އޮްއވާފު

ދެންނެވި މަރުކަުޒގައި އެ ޖަހާ ސަކަރާަތކީ  ިދކޮޅު މީހުން މިއެތަންކޮުޅގައި ހިފައިގެން އި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި އިނގޭތޯ.

 ،އުފެއްދުމުެގ ކަންތައް. އެހެންނަމަވެސް ތެރޭގަިއ ފިތުނަ ރައްޔިތުންެގ ހިތްތަކާ ުކޅެލުމުގެ މަސަްއކަތް. ަރއްޔިތުންގެ 

 ސަރވިސް  ކުރިން އަުޅގަނޑު އިޝާރާްތކުރިހެން ސިވިލް !ބައްަލވާ ؛އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިުރގައި

 ،ވިޔަސް  ކަރަންޓު، ހުރީ. ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުެހޮޔކުރުމަށް އިހިފާފަބޮުޑުކރުމަށް އަމާޒު މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ

ހުރީ. މިއިން ޒަމާނަކު އައި ކޮން  އިކާބޯތަކެތި ކަމަށް ވިޔަސް އަގުެހޔޮުކރުމަށް އަމާޒުހިފާފަ ،ބޯފެން ކަމަށް ވިޔަސް

ހަމަަގއިމު  .ިއއްަޒތްތެރި ރައްޔިތުން ަރއީސް، އިްއޒަތްތެރި ބުދެްއވަބައްަލވާ!ހިފީ. ޖަވާައމާޒު ސަރުކާރަކުންތޯ މި ގޮތަށް

 މި ފެނުނު އެއްވެސް ސަރުކާރަކުންނެއް މި ކަންކަމަށް އިވެސް ފާއިތުވެިދޔަ ސަރުކާރުަތކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހުގަ

އުމުަގއި މަސަްއކަތްކުެރވޭނީ ! ޤަ ބަލަ އި ދަރަނީއޭ،މުގަ އުަރއީސް. ދެން ޤަ ހިފާފައެްއ ނެތޭ އިނގޭޯތ އިްއޒަތްތެރިއަމާޒު
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ތައް ގެނެސްގެން. ރާއްޭޖެގ އިތުރު އިންވެސްޓަމަންޓު ޓަކައި އެްއޗެހި އިތުރުކުރުމަށް ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާ

 ޕޯޓެއް ެއއަރން ހަދާ ދައްކާ ވާހަކަައކީ ކީްއކުރަމީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަން އެ ކުރަްއވަނީ އިނގޭތޯ. ދެން ހަމަ މި

ހެްއޔޭ. ހަމަ ެއއްކަލަ މަރުަކޒުަގއި ތިެބގެން މި ކިޔަނީ. މީހުންގެ ބޮލަްށ  ތަކެއްހެއްޔޭ. ީކއްކުރަން ހަދާ އެައރޕޯޓު

އެނގޭ އިނގޭޯތ  ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮުޅގައި ތިބި އަފުރާދުންނަށް އެބަ ،ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް !ދޭން. ބަލައިވިސްނަ

އުފައްދާ މެޝިަނީކ  އެންމެ ބޮޑު ފައިސާ ،ތިޞާދެއް އޮތް އެންމެ ބޮުޑ ސިނާޢަތެއްއެންމެ ބޮޑު ިއޤް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކޮށްގެްނކަން. އިތުރު ތައް ތަރައްޤީޕޯޓްއޮތީ ރާއްޖޭަގއި ހުރި އެއަރރިޒަމް ފުޅާކުރެވެން . ރާއްޭޖގެ ޓުއަ ރިޒަމްކަންޓުއަ

ާލފައި އޮްއވާ މި ސަރުކާރުން ިވއްަކއި ވަިއގެ މަރުކަޒު ޖީ.އެމް.އާރަށް އިޕޯޓްަތއް އަަޅއިގެންކަން. ރާއްޖޭަގއި އޮތް މައެއަރ

ރާއްޖޭަގއި ތިބި  ރައީސް. އެނގޭ. އިްއޒަތްެތރި ކޮށްގެންކަން ރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތންނަށް އެބައި އޭތި ތަރައްޤީއެ ހޯއްދަވާފަ

އެނގޭ. ެއހެންވެނޫންތޯ މި ސަރުކާރުެގ  އެބަ ކޮށްގެން ތިބި ވިަޔފާރިވެރިންނަށްއިންވެސްޓު . ނަށް ވެސް އެނގޭ ވިޔަފާިރވެރިން

ސް ޓުއަރިޒަުމގައި ދެން ވެ ،މްޕާ ކޮމްޕެނީތަކަށް ވިޔަސް ސް އިނގޭތޯ، ޗަފަހަތުގައި ރާއްޖޭަގއި ޔުިނާވސަލްއަށް ވިޔަ 

 ށް ވިޔަސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަށް ކަމަ ،ވެސް ށްގެން ތިބި ރާއްޭޖގެ ބޭރު ކުންފުނިތަކަށް ކަމަށް ވިޔަސްއިންވެސްުޓކޮ

 ،ތައް ބާއްވައި ންއަތް ގުޅާަލިއގެން ދުނިޔޭގެ ެއކިއެކި ބައްރުަތކުަގއި ބޮޑެތި މީޓި އިމެން އަތާއެ ހުރިހާ އެން، ވެސް

ޕޯޓް ުހޅުިވގެން ރާއްޖެއަށް އިތުރު ފަިއސާ ވަންނާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރުކޮްށގެން މަސައްކަތްަތްއ ރއެއަ ،ފެއާތައް ބާްއަވއި

ނޫނިއްާޔ ކޮންމެ  ،. ެއަކމަކު މި މީހުންގެ ކަމަީކ ކޮްނމެ ރެޔަކުނޫންތޯ . މިީއ އުާފވެރި މަންޒަެރއްކުރަމުން އެ ދަނީ

އުފެއްދުމާއި މި ކަންކަން ހުއްޓުވޭނެާހ ފިތުނަ ދިކޮޅަށް ތަންތަނުގައި ތިބެހުން ހޮވި ރައްޔިތުންނާ ދިމާ އިދުވަހަކު މި މީ

މަލިކު ފުލަށް ފޫގަޅަިއގެްނ އިނގޭތޯ.  ޅު ފެންނަ ވަރަށްފޫކޮ ؛މި މީހުން ފޫގަޅަިއގެން ރޭވުން. ގޮތްތަެކއް

ދަނީ މި ބަޖެޓު ބަލައިލީމަ  ތިޞާދު ެއއް ދުވަހުން އަެނއް ދުވަހަށްއިޤް މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކީްއކުރަން  ،އްޗަށްއިރަްށވުރެ ދެގުނަ މަ ައއި ރައީސް ޔާމީންޖެހޭ ނިސްބަތް ބޮލަކަށް އެނގޭ އިނގޭތޯ. ކުރިއަށްކަން އެބަ

އުމަށް ތޯ. މިއީ ޤަނޫން އުމަށް ައއި ހެޔޮ ަބދަލެއްޖައްސާފަ. ލިބޭ އާމްަދނީ. މިއީ ޤަ ހަތަރުގުނަ މަްއޗަށް އެހެރީ ،ތިން ގުނަ

، އެ މީހުން ހުރަސްއަޅަމުންދާ ،ޫނންތޯ. އަދި ކޮބައިތޯ މި ބަޖެޓުން ހާމަވެގެންދާ އަނެއް ކަމަކީ އައި އުާފވެރި ޚަބަރުތަކެއް

 ،ނަށްންޚާއްޞަކޮށް މާލޭގެ ސަރަހައްދުަގއި މި އުޅޭ މީހު ،ރާއްޖޭގެ އިންތިހާައށް ކޮބައިތޯ؟ ސްކުރަމުންދާ އަނެއް ކަމަކީހުބަ

 އުޅޭ ީމހުންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ބޯިހޔާވަހިކަން. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އިއަދި ޚާއްަޞކޮށް ބޮޑެިތ ރަްށރަށުގެ އާބާދީތަކުގަ 

ރާއްޭޖގަިއ  ަކިއގެން ެވރިކަމަށް އަިއއްސަރައްޔިތުންގެ ބޯ ޖަހަިއެގން އިމީހުންގެ މެނިފެސްޓޯގަ ތެއް. އެ މީހުންނަށް އެޙަޤީޤަ

ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓަކަްށ  3ރުފިާޔގެ  6000އެކަން  ފަށުަގިއ ނުހެދުނީމާ ރައީސް ޔާމީންބޯހިޔާވަހިކަން އަތްފޯރާ

މަޖިލީހުެގ  ގެހޭ. އެކަމާ ދެފައިތަާޅކަށްނުޖެހޭ. އެކަމާ ރައްޔިތުން ނުޖެހޭ. އެކަމާ ހައިރާްނވާކަށްބަދަލުކުރީމަ އެކަމާ ރޯކަށްނުޖެ

 އިނުޖެހޭ. މޭގައި އަތްޖަހާފަައނެއް ބަޔަކަށް ުޒވާބުކުާރކަށް  ރައީސްގެ ޯބކަށި ހަފާކަށްނުޖެހޭ އިނގޭތޯ. ެއއްބަަޔކު

ދެވުނީ މި އިފޯރާފަށުގައި ހޯދައުމުގެ ރައްޔިުތންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން އަތްވާހަކަދަްއަކންވީ. މި ޤަ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު
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އެދުމަކީ.  ސަރުކާރުން ކަމުަގއި ބުެނގެން ސަރުކާރުގެ ފަހަތުގައި އެކަން ކުރިއަށްދެވޭތޯ ބަލަންވީ. ެއއީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ

ޞަދުގަިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް އުފާވެިރކަން ގެނެސްދިނުމަކީ. އެީއ ރައްޔިތުން ހޮިވ މަޤް

މި  އުހޫނ!، ށް މަސައްަކތްކުރުމަކީ އެއީހޮވި މަޤްޞަދާ އެއްގޮތަ މަސައްކަތްކުރުމަކީ. ރަްއޔިތުްނ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުން

އެހެްނ  ،މި މަޖިލީހުގެ ގޮނީޑގަިއ އިނީ އެހެން މީހެކޭ. މި ސަރުކާރު ހިންގަނީ އެހެން މީހެކޭ ކަށް ނާންނަމޭ.މަޖިލީހަ

މަރުކަެޒއްަގއި ތިބިގެން ރަްއޔިތުންެގ  އިގެގޮއްސަ މި ބުނާ ކަހަލަ ފަސާދަ އިހަދާފަނުއި ހާޖާމި ތަނުގަ އިޕާޓީއަކުންނޭ ކިޔާފަ 

ޞަދާ ޚިލާފުވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޫން. އެއީ ރައްޔިތުން ހޮވި މަޤް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރުެމއްކާން، ފިތުނަބޯކަށި 

ކޮންފަދަ އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއްތޯ  ،ންފަދަ އުފާވެރި ޚަބަރުތަކެއް ރާއްޭޖގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ކޮ ގައިމި ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު

އޮތީ ަކއިރީަގއި މިހިރަ ކަރަކަރައަށޭ.  އިރީ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ޞިއްޙީ ކަްނތައްތައް ބަރޯސާވެފަ މިހި ފެންނަން

ތިޞާދުގެ ބޮޑު ބައެއް އޮީތ އިޤް  ރާއްޖޭގެ އުމާ ހަވާލުވެަވޑަިއގެންނެިވއިރުަގއި.މި ޤަ ރައީސް. ރައީސް ޔާމީން އިްއޒަތްތެރި

 ގޮތަކަށް  ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދާ އިހޮޅިން ގުޅާފަމިވަރުެގ ބޮޑެތި ހޮޅިށް އިނގޭތޯ ކަރަކަަރއާ ދިމާއަ މިތާ ކައިރީގައި ހުރި

ތަކުން ރަށް ރާއްޖޭގެ ރާއްޭޖގެ ތެރެއިން އި، ބަންދުކުރަްއވަިއ،އެ ހޮޅިތަުކގައި ބޮޑެތި ވޭލުތައް ައޅުްއވާފަ  އޮއްވާނޫންތޯ އޮތީ. 

މާލެއިން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފަރުވާކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު މި  ،ޚާއްޞަކޮށް މަރުކަޒީ ރަށް ؛މި ޚިދުމަތް

 އް އިންވެްސޓްމަންޓެ ،މި ސަހަަރއްދުަގއި ނެތްވަުރގެ ޮބޑު ހޮްއޕިޓަލެއް !ހަމަޖެހިގެންދަނީނޫންތޯ. ދެކެވަޑަިއގެން ބައްަލވާ

 ނިންމެވީނޫންތޯ.ހައްދަަވއި  ށްގެން ތިބި މީހުންނަށް ހިތްވަރުދެްއވައި ހުޅުމާލޭގައި އެހެރަ ވެްސޓުކޮއި އިން ގެންނަަވއި ރާއްޭޖގަ

 ތިކަެމއް  އިބެރުޖަހަޖަހާފަ ،ތަނުަގއި ހަމަ ފޫކޮުޅގަިއ ތަޅަތަޅާފައި  އެޅި ުދވަހު ައޅުގަނުޑ ައޑުއެހިން މިފުރަތަމަ ބިންގާ

ކިތަންމެ ބޯ ހުއްަޓސްވެސް ބިން ދިނެްއ ކަަމުކ  . ރަީއސް ޔާމީންތިކަން ވާނީ ހެއްޔޭ  . ޗަމްޕާމެންނަށް ކިހިނެއްނުވާނޭ

ދު އެހެރީ ބަރާބަރު އެއް އަހަރުދުވަހުެގ . އެ ހިތްވަރާއި ފެންވަރެއް ނެތޭ. މިއަ. އިންވެސްެޓްއ ނުކުރެވޭނޭނޭނުވާ ތިކަމެއް

ގެ މަގުމަތީގަިއ ެއުއޅެނީ. ކޮން ސަުރކާރަކުންތޯ ދިނުމުއިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޚިުދމަތް އެެހރީތެރޭގައި ތަން ނިންމާފަިއ 

ިދވެހި ޤައުުމގެ ރަްއޔިތެްއގެ  ،ފަޚުވެިރކަމާއެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ން އިޢުލާނުކުރީ؟ޮޑކްޓަރުން ހޯދަ 150އެއްފަހަރާ 

ޮއތް  ަރއްޔިތުްނ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއަދު ،ހައިސިއްޔަތުން 

ސަރުކާރުންނޭ އެކަން އިޢުލާުނކުރެްއވީ. ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ ދާިއރާއަށް އައި ކުރިއެރުން ދެެކވަަޑއިގެން ބައްަލވާ. ދެން ވެސް 

ބުީރެގ  30އަދި  ،ބުީރގެ އިމާރާތަަކށް ވިޔަސް  25ނޫންތޯ  ނެއް އަުޅގަނޑުމެން ؛ހަާދ އިމާރާތް ،ތިބިގެން މި ކިޔަނީ ބަލަ

ހާލަތުަގިއ އޮންނަން ތިބީ. އަޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މި ތަނުަގއި ތިބި  ތަނަްށ ވަދެ ބަިލވީމަ ބަލި އިމާރާތަކަށް ވިޔަސް އެ

މެންބަރުންނަކީ ވެސް ބަިލވީމަ ހަމަ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ފަރުވާ ޯހދަން ޑޮކްޓަެރއް ަކއިރިއަށް ާދންޖެހޭނެ މީހުން. އިއްޒަތްތެރި 

ޅުގަނޑުމެންނަށް އަނގަތަޅާފައި ކަްނކަމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ފުރުޞަެތްއ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނެ. މިއަދު އަ

އަތުަގއި އޮތްކަުމގައި ވިޔަސް ވެސް ހެޔޮނުވާނެ ައޅުގަނޑުމެން މުސްކުޅިވާ ދުވަހު، ބަލިެވގެން ބަލި އެނދަށް ދާންޖެހޭ 

ގޮތް ހެދުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ދުވަހު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިޚދުމަތްދޭނެ ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއް، ޑޮކްޓަރުން ނުތިބޭނެ
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މަސައްކަތްކުާރކަށްނުވާނެ. މިާހރުވެސް ކިތައް ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންތޯ އޭގެތެެރއިން ެވސް، މީގެތެރެއިން ވެްސ މިއަދު 

 އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުަގއި އެހެރަ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ. ކިތައް ބޭފުޅުންގެ މެޔަށްތޯ ހޮޅި ލައްވަިއގެން މިއަދު 

ސަލާމަތްވެގެން މިތިބީ. ކިތަްއ ދިވެހި އަޚުންނާއި އުޚުތުންެގ ފުރާނަތޯ މި ސަލާމަތްވެގެންދިޔައީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވިސްނާލަންޖެހޭ. މިއަދު އެ ިޚދުމަތް އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުން ލިެބން ނެތް ނަމައީ މިއަދު މި ސަރުކާރުން ލޯމަރާ ބަހައްޓާފައި 

ށް ގޮންޖަހާފައި މެޝިންތައް ގެނެސް އެ ޚިދުމަތް ނުދެވުނު ނަމަ މިއަދު ކިހިނެއްތޯ ބޭރު ކަރަކަރަިއގެ މީހުންނަ

އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންޖެހޭނީ؟ ކިތަްއ މީހުންގެ ފުރާނަތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަބަލާ ތިއްާބ ދާނީ؟ ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުަގއި 

އިހަށްދުވަހު ކުޅަ ތަޖުރިބާއެއް ދަންނަަވއިފާނަން  ހުސްނުވާ އާސަންަދއިގެ ޚިދުމަތް މިއަދު ނުދެވޭތީ ކިހިެނއްތޯ؟ އަުޅގަނޑު

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ށ. އަތޮޅު ފުނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާްތގަނޑަކަށް އަުޅގަނޑާ ގުޅާަފިއ ބުނި މީހުން ބުނީ މިހާރު 

ވެ ހޮސްޕިޓަާލ ދައްތަ އޮތީ މަރުވެފައޭ. މަންމަ އޮތީ މަރުވެފައޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ފުންމައިގެން ތެދު

ގުޅާފައި އެހީމަ ޑޮކްޓަރު ބުީނ އަދި ދައްަތގެ ފުރާނަ އެބަހުއްޓޭ. ގެންެދވިއްެޖއްޔާ ސަލާަމތްކުރެވޭނޭ. ތިމަންނާމެން މި 

މަސައްކަތް ފަށަނީއޭ. ސަރުކާުރން ކޮންފަދަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހުރީމަތޯ ދައްތަގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވެގެންދިަޔއީ ިއއްޒަތްތެިރ 

ކޮޕްޓަރުަގއި މާލެ ގެނެސް ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗަށް ލައިގެން ފަރުވާީދގެން މިއަދު ދައްތަ ހިނގާފައި އެ އުޅެނީ. ރައީސް. ހެލި

މި ޚިދުމަތް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދީފައި ނެތްނަމައީ ކިހިނެއްތޯ މި ކަންކަން މިގޮތަށް ގެންދާނީ ިއއްޒަތްތެިރ 

ދިނުމަށް އޮތް ބަޖެޓު؛ ތަޢުލީމީ ދާއިރާަގއި ވެްސ ރާއްޖޭަގއި ނެތްވަރު ޮބޑު  ރައީސް؟ އެހެްނވީމާ، މި ޚިުދމަތްތައް

އިންޤިލާބެއް، މިއިން ޒަމާނަުކ ދެކެފައި ނުވާވަުރގެ ބޮޑު ިއންޤިލާބެއް ގެނައުމަށް މި ބަޖެޓުގައި އަމާޒުހިފާފައި ހުރީ 

ނުދެއޭ. ތަުޢލީމު ހާސިލުކުރާ، ޖީ.ސީ.ީއ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ މިއަުދަގއި އޮްތ ސަރުކާރުން. އެކަމަުކ، ެއވެސް ކަމަކު

އޯލެވެލް ނިންމައި، އޭ ެލވެްލ ނިންމާ ކުދިންނަށް މަތީ ތަޢުލީމަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

އި ހުރި ބުީރގެ އިމާރާެތްއ އަަޅއިގެން ާރއްޖޭގަ  25ވިސްނުންފުޅު އެބަހުރި. އަހާނ ހުންނަންޖެހޭތާ. އައި.ޖީ.އެމް.އެުޗގަިއ 

ހުރިހާ، ދުނިޔޭަގއި ދެވެްނ ހުރި ހުރިހާ ޚިދުމަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ވިސްުނންފުޅު ހުރީ. ބަލަ! މީހުން 

ތަމްރީނުކުރަން އެބަޖެހޭތާ ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓުގައި އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

. މި ސަރަަހއްދުަގއި ެނތްވަރު ބޮޑު އެއަރޕޯެޓއް އަަޅނީ ބަލަ! އެބަޖެހޭ ބަޖެޓުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރިކަން އެބަ އެނގޭ

 ތެރެއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ފެންނަން. އެ ކަންކަން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 

 



81 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ފުށީވިލު

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ެއްއޗެއް ދަންަނވައިާލ  2018އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ބިިލއަނުގެ ިމ ބަޖެޓުން  27.9ޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ އަ 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ ުއއްމީދުތަކާ މި ބަޖެޓު ވަނީ ގުޅިފައޭ. އެހެން އަޅުގަނޑު ިމ 

އީ ސީދާ ރަްއޔިތުންނާ ދަންނަވަނީ، މި ބަޖެޓުން ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރަްއވާފައި މި ވާ ޚަރަދުތަަކކީ މި

ގުޅުންހުރި ޚަރަދުތައް. މިއީ މީގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ. ބަޖެޓެއް ބޮޑުެވގެންދާއިުރގައި ަދއުލަތުގެ ދަރަނި މަތިވެގެންދާ 

ވަރަކަށް އެތަނަކަށް ޭއގެ ަސބަބުން އަންނަ ނަފާޔާއި ކުިރއެރުން، ތަރައްޤީ ފެންނަ ކަަމށް ވެއްެޖއްޔާ އެ ޑެފިސިުޓާވ 

ންޓާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިުތންގެ ކަންބޮޑުވުެމއް ނޯންނާނެ. އަދި އިންވެސްޓުކުރާ ކަމަްށ ވަންޏާ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އެމައު

މައްޗަށް ދާނެ. އަދި ލިބޭ އާމްަދނީއަށް ވުރެ ޮބޑު ޚަރަދެއް ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް ދައުލަުތގެ ޚަރަދު މަތިެވގެންދާނެކަން 

ޤަތެއް. ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާއަކުން މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ތަރައްޤީ. މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެީއ އެނޭގ ޙަޤީ

ތަރައްޤީ ގުޅިަފއި މި އޮންނަީނ މި ބަޖެޓާ. މި ބަޖެޓުގެ އަަދދު މިއަދު ބޮޑުެވގެން މި ދަނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ 

ސް ޔާމީްނގެ ވެރިކަމާއި އެހެން ވެރިަކާމ ގިނަވީމަ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެންދަނީ ރައީ

ދޭތެރޭގައި ހުރި ތަފާތު ފެންނައިރުގައި މި ފެނިގެންދަނީ އެހެން ސަރުކާރުތަުކގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިުޓވެގެންދިަޔއިުރގައި ޢުމްރާނީ 

. އަދި މިއަދު އޮތް ގޮތުން ައއިސްފައި ހުރި ކުިރެއރުމާއި ތަރައްޤީ ފެންނަންނެތުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންޮބުޑވާ ކަމަކީ

ބިލިއަނުގެ ބަޖެޓެއް އަންަނއިރުަގއި މި އަންނަ އަހަރު  27.9ކުރިއެރުމަކީ ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. މިއަދު ބަޖެޓު 

ކުރުމަށް ރާވާފައި ހުރި މަްޝރޫޢުތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަަލއިލަމާހިނގާ. ހަމައެކަނި އެިޑއުކޭޝަން؛ މަތީ ތަޢުލީމަށް 

މިލިއަން،  70ނޫނީ  160މާހިނގާ ިކހާ މިންވަރެއް ކަމަށް. މިދިަޔ އަހަރަށް ވުރެ ގާްތގަނޑަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

މިލިއަްނވަރު އެބަ އެިޑުއކޭޝަނުގެ ބަޖެޓަށް ބޮުޑވޭ. ހަމައެކަނި އިސްލާމިކް މިނިސްްޓރީ؛ ހަމައެކަނި އިސްލާމިްކ  170

އް ސަތޭކަ މިިލއަން ގާތްގަނޑަކަށް ބޮޑު ތަފާތެއް އެބަހުރި. ޔުނިވަރސިީޓއަށް ވެސް ބަލަާމހިނގާ. މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ އެ

އަދި ހަމައެހެންމެ އެހެން މުއައްަސސާތަކަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ވެސް، ސަރުކާުރެގ އެހެން މުއައްސަސާތަާކއި 

އެތަްއ ގުަނއެްއ  ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުަގިއ ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ތަންތަނަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު މައްޗަށް ަޖއްސާފައި އެބަހުރި. ދެން މީގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ހަމައެާއއެުކަގއި މި 

ވަނަ އަހަރު މިއީ ަރއީސް ާޔމީންގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮްތ އަހަރު. ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018ބަޖެޓު ބަލައިލާއިރުަގއި 

ގެން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އޭރު ގަބޫލުކުެރވުނީ މި ތަނަށް އަންނަ ބަޖެޓަކީ ވަރަްށ ބޮޑު ބަޖެޓަކަށޭ ެވގެންދާނީ. އޮތުމާ ގުޅި 

އަޅުގަނޑު ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރިން މިއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މިތަނަށް އަންނާނެ ކަމަށް. އެއީ 

ކައި އެހެން ސަރުކާރުތަކުން މި ކުރާ ގޮތަށް ބަޖެޓުގައި ބޮޑެތި އެަމއުންޓުތަކެްއ ކާމިާޔބުކުރުމަށް ޓަ 2018ރައީސް ޔާމީންގެ 

ޖަހައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ިތމަންނާ ހޮވައިދީފިއްޔާ މިވެިނ ކަމެއް، ެއވެނި ކަމެއް ުކރާނަމޭ ބުނެ، ނުކުރެވޭވަުރގެ 



82 

 

ން އެންމެން ވެސް ހީކުރީ. އަދި އިދިކޮުޅ ކަންތައްތައް ބަޖެޓުަގއި ޖަހައިގެން މިތަނަށް ގެންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ

ފަރާތްތައް ވެސް ެއގޮތަށް ހީކޮށްގެން ތިބީ. ެއއަށް ފާޑުކިާޔލަން ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކޭ މި ލިބެނީ. އެކަމަކު، 

ކުރެވޭނެ ކިހިނެއްތޯ މި ވީ. އެހެނެއް ނޫން ރައީސް ޔާމީން މި ނިންމެވީކީ. ކުރެޭވވަރުގެ ކަްނކަން ބަޖެޓުގައި ޖެހީ. ތަންފީޛު

ކަންތައްތަކާ ދިމާއަށް ބަޖެޓު އަމާޒުހިފާފައި ހުރީ. މިއީ އުފާވެރިކަމެއް. ހަމަމިއާއެކު ދެން އަޅުަގނޑަށް ބަޖެޓުން ފެނިގެންދާ 

ފަޅު ައލުން ހިއްކާ ވާހަކަ އެަބއޮތް.  20އަނެއް ކަންަތއްތަކަކީ ިމއީ، ާރއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް އިތުރަށް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި 

 4ދިވެހިރާއްެޖއަށް އަންަނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް. ިމއީ އަްނނަ ކުރިއެރުންތައް. މިކަހަަލ ކަންތައްަތއް ބަލަމާ! މިއީ 

ކެޕިޓަލް  59ސަރަހައްދެްއގައި އާ އެއަރޕޯުޓތަކެއް އަުޅއްވާނެ ވާހަކަ މި ަބޖެޓުގައި ބުނެފަިއ އެަބއޮތް. ިމ ބަޖެޓުގައި %

މަށް މި ބަޖެޓުން ބުނެފައި އެަބއޮތް. މިއީ ުއފާވެރިކަމަކީ. ހަމަެއއާެއުކގަިއ އިންވެސްޓްމަންުޓގެ ގޮތުަގއި ޚަރަދުކުރާނެ ކަ

ބިިލއަނަކީ  15ބިިލއަުނގެ ޚަރަދު ނޫނީ ޑެފިސިޓް އިުތރުވެގެންދާ ކަމަށް ބުނާއިރުަގއި އޭގެތެެރއިން  18ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 

ގަކޮށްލަން ހަމަ ރަނގަޅު ޕޮއިންެޓއް ެއއީ. އެއީ އިންވެސްޓްމަންުޓކަން ެވސް އެއީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފާހަ

އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވީ މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ފެނިގެން މި ދަނީ ކުރާ ކޮންމެ ޚަރަދެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން 

ޓެްއގެ ފައިދާ، އެބަހުރި އެ ޚަރަދުން ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމަންޓްސް. ިމއީ ނޫންތޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމެއްގައި ނޫނީ ބަޖެ

ނޫންނަމަ އަޅާކިޔާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ ލޮލުަގއި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅައިގަންނާނެ ކަންަތއްތަކަކީ. 

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެިތ ޤައުމުތަކުން މި ފެންނަ ކަހަލަ މަންޒަރުތަްއ މިއަދު މި ޤައުމުން ފެނިެގންދަނީ. މިއަދު އެއަރޕޯުޓެގ 

މިލިއަން  800މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭވަރުގެ ޮބޑު އެއަރޕޯެޓއް،  7000ން ދައްާކިއރުގައި އަހަރަކު ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެ

ބިލިއަުނެގ އެއަރޕޯެޓއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީކުރާ މަންޒަރު ިމ  1ޑޮލަރުގެ އެއަރޕޯެޓއް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމޭއިރު 

ރަދުކުރީމަ މިއީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެސެޓެއް މިއީ. މި ފައިާސ ދަނީ ފެންނަމުން. އެހެންވީމާ، އެ ފައިސާ އެތަނަށް ޚަ

ޚަރަދުކޮށްގެން މި ކުރަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހުންނާނެ އެންެމ އަގު ޮބޑު އެންމެ މުހިއްމު އެއް ތަނަކީ އެއަރޕޯްޓ. އެ 

ށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ އެއަރޕޯޓް ތަރައްީޤކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިެވހިރާއްޖެ އަންނަ، އަޅުގަނޑުމެންނަ

ލިބޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާ ހަރުދަނާވެގެންނުދާނެ. އެ ިސނާޢަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޭޖގައި ިމ 

އޮތް ެއއަރޕޯޓް ިމއަށްވުެރ މާ ބޮޑު އެއަރޕޯަޓކަށް ހަދަންޖެހޭތާ މާ ގިނަ އެތައް ުދވަހެްއ ެވއްޖެ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ  ފުރަތަމަ ބޭނުންފުޅަކަށް މި އެންމެށް މި ފެނުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ނޑުމެންނައަޅުގަ

ހާްސ  7ންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު މިހާރު ވެލާނާ އި ؛ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު 

 ވެސް އަޅަިއ، އަދި ެއއަރޕޯޓުަގއި އިުތރު ރަންވޭެއއް ހަދައި،ވޭވަރުެގ ބޮޑު އެއަރޕޯަޓކަށް ދެފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް

އް ކުރިއަށްދާ. ހަމައެާއއެުކ ށް މުހިންމު މަޝްރޫޢެ ތަން ތަރައްޤީކުރުން. މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވަރަ އެ ފެންވަރަށް އެ

. ރަޖައަށް ބޭނުންވެފައިްނތިހާ ދައަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މިއަދު ބޯހިޔާވަހިކަން  ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

އުނދަގޫ ކަމަކީ މިއަދު ބޯހިޔާވަހިކަން ނެތުމުގެ ބޮޑު ދަތި އިޖުތިމާޢީ އެންމެ  ،ބޮޑު އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި އޮތް އެންމެ
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ގެނައުމަށް ޓަަކއި ރަީއސް މައުމޫނު އިރުއްސުެރ ހުޅުމާލެ ަލތައް. މި މައްސަލައަށް ަޙއްލު ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މައްސަ

ތަން އާބާުދކޮށް  އެ ،މުން ައއިއިުރގަިއ އެއަްށވުރެ ތިންގުނަ ޮބޑު ސަަރހައްދެއް ހިްއކާފައި ިރވެޓުމަންޓު ލެވިތަރައްޤީކުރަ

ގިނަ ފްލެޓު  ހާހަށްވުރެ 15ލާނުކުރެވިގެންދާނެ. ރޭ ނޫނީ މާދަމާރޭ އިޢު ނުވެ އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މި ތަނުގައި ލަހެއް އެ

ބަރުތައް ރައްޔިތުންަނށް ލިބިގެންދާނެ. ހަމަ އެކި . އެ ުއއްމީދު، އެ ޚަށޭނެމަލީ މަސައްކަތް ފެއަނެއްާކވެސް އޭގެ ޢަ

ކުންފުނިތަކުންނާއި އެިކއެކި ިދމަދިމާލުން މިކަހަލަ އެތައް ބައިވަރު ހައުސިްނގ މަޝްރޫޢުތަކެއް ފެށިގެންދާ މަންޒަރު 

ުކރިން ޢަމަލީ މަސައްކަތް  ގ2018ެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަހެއްނުެވ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ފެނިެގންދާނެ. އެއީ 

ކަމަށް ހިޔާވަހިޮބޑު އުއްމީެދއް. އެހެންވީާމ، މިދެންނެވި ބޯ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިކަމުަގއި ފެށިގެންދާނެ. މިއީ ވަރަށް

ންނަ ަވިއގެން މިކުރަްއާވ މަސައްކަތާ ގުިޅގެން ހުޅުމާލެއާއި މާލެާއ އަދި އެއަރޕޯާޓިއ މާލެއާ ގުަޅއިލާފައި އޮއަމާޒުކުަރއް

ްއ ތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢެސަ 3ދަނީ.  ބުރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ވަނީ އިންވެސްޓުމަންޓުތަެކއް ކުރެިވގެން. މިއީ މީގަިއ  ދަނީ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދަރަނިވެރި މިއަދު މި މި

މި  .ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލެއް 25ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. ހަމައެއާއެުކގައި  އަޅުގަނޑުމެން، އަުޅގަނޑު މިއަދު

ދަނީ. މި  މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި އިންވެސްޓުމަންޓެްއ އައިސްގެން ދައުލަުތގެ ދަރަނި މިހާ މައްޗަށް މި  140ހޮސްޕިޓަލު 

 ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މި  ނޫން. މި ވޭ ެއއްެޗއްނަގައިގެން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދެ އީއެސެޓު ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ. މި

މަ، މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ޚަރަދުކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެއްާޔ ހުރިހާ ތަރައްޤީއަކާ އެުކގައި ބަޖެޓު ޑެފިސިޓުވީ

ލަންޖެހެނީ މިއިން . ދެން މީގައި ބަވަންޏާ ޚަރަދު ނޫނީ ޑެފިސިޓު މަތިވެގެންދާނެކަން ކަމަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ

 1އަނބުރާ ލިބެނީ؟ ބަލާއިރުގައި ެއއަރޕޯޓުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ؟އިން ލިބެނީ ކޯއްެޗއްތޯކުރާ ހޭދަޔާއި މި

ކަމަށް މި ބެލެވެނީ މިހާރު ހިސާބުތައް ދައްކާ  ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާެގ ފައިދާ ކޮންމެ އަހަރަކު އެތަނުން ވާނެ ބިލިއަނަށް

ނޫން. ހަމައެއާއެުކގައި  ދައްކަނީ. މިއީ ކުޑަުކޑަ ވާަހކަެއއް ބިލިއަން ފައިދާވާނެ ކަމަށް މި 1ރަކު ވިޔަސް. އަހަ ގޮތުން

ަސތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ހޭދަކުރަން. ައިދ  9ތޭކަ ނޫނީ ސަ 8 މިއަދު އާސަންދައިން ގާްތގަނޑަކަށް

 ނޑަަކށް އާސަންދައަށް މިދެންނެވީ ބިލިއަނަށް ގާތްގަ 1.2ތާނަގއި  އޮތް އެ އަދަދު އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރެވެނީ ކުރިއަށް

ކަމަށް  މި ހޮސްޕިޓަލުން މި ޚިދުމަތް ދެވޭ ،ބުރީގެ އިމާރާތުން 25ފައިސާ ބޭރުނުވެ މި  ޚަރަދުވެގެންދާނެ ކަމަށް. އެ

ބޮޑު އެްއޗެއް ޭސވްެވގެންދާނެ.  ފައިސާއިން ވަރަށް ވެއްެޖއްޔާ މިދެންނެވި ފައިސާ ހުންނާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނާނީ. އެ

ފައިސާައކީ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ހަރުލެވިފައި ހުންނާނެ ފައިސާެއއް. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ކޮބައިތޯ؟ މިދެންނެވި  އެ

ބަލަށް ޓަަކއި ވެސް މުސްތަޤު އުމުތަކުަގއި. އެހެންވީމާ، ިމއީގަނުޑމެން މި ޚަރަދުކުރަނީ ބޭރު ޤައަޅު  80އާސަންދަިއގެ %

 ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދައްކަން. އެހެން ސަރުކާރުތަކާއި މި ވާހަކަ ވޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެްއ. މިކުރެ

ޚާއްަޞކޮށް މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުަގއި ދައުލަތުެގ  ދައްކަނީ. އެހެން ސަރުކާރުތަކަކީ، ސަރުކާރާ އޮތް ތަފާތު އަޅުގަނޑު މި

ދިަޔއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ އެްއވެސް މީހެްއގެ ިޚޔާލަށް ގެނެސްބަލަ އޭުރގައި ެވގެންބިިލއަނަށް ދަރަިނވެރި 32 ދަރަނި
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ނީ މީހުން ދައްކަން އޮންނާ ނުފެންނާނެ. ހަމައެކަނި އެ .ކުރެވުނު އެްއވެސް ބިނާއެއް ،ބަޖެޓުން ކުރެވުނު އިމާރާތެއް

ގެންދަނީ  ެވސް ބަދަލުކުރަމުން މި ތަން ނޑުމެން އެއެޅި ދަރުބާރުގެ. ނޫންނަމަ މިހާރު އަޅުގައަްއޑޫަގއި ސާކު ސަމިޓަށް 

ކުެރއްވީ  ކުރެްއވީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެކަން ހޮސްޕިޓަލަކަށް މި ބޭނުންކުރަނީ. އެކަންދުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އައްޑޫ އާ އެ ސަރަހައް

މިލިއަން ރުފިޔާ  950 ،މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް 231މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރީ 

ކުރިއެރުމެްއތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ސުާވލުކުރަމާ ހިނގާ. އެހެންވީމާ، ން އަްއޑު ައތޮޅަށް ލިބުނީ ކޮންޚަރަދުކުރައްަވިއގެ

ހިނގާ. މިއަދު މީހުން ދިރިއުޅޭ ފެނުެގ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ަދއްކަމާއޭރާއި މިހާރާ ހުރި ތަފާތު ފެނިގެން އެބަދޭ. ސާފު ބޯ

ދަނީ. ގިނަ  ގޮތުން މަަސއްކަްތ ކުރަމުން އެ  މަލީއާބާދީ ބޮޑެިތ ރަށްރަުށގަިއ ޢަ، ސާފު ބޯފެނުގެ ިޚދުމަތްރަށްރަށުގައި 

ދަނީ. ބަނދަރުތަކަށް ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް މިކަން ޮއތީ ހަމަ މިހެން. ހަމަ އެހެން  ޭއގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުން އެ ރަށްރަށުގައި

ކަމަށް  ނުކުރަން، އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްުޅގަނޑުމެން ަގބޫލުއި މިހާރު އައާދަިއގެ ޚިދުމަތްތަކެއް ގޮުތގަ 

 ެހދުމުގެ މަޝްރޫޢު ވެްސ މިރަށްރަށުަގއި މަގު ކަންކަމަކީ ިމއީ. މިއަދު  ހެދުމާއި މިއަޅުގަނޑުމެން މި ގަބޫލުކުރަީނ މަގު

މި ބަޖެޓު ތެރެއިން  ކަީކ މިއީހުރީ ހުރިހާ ކަންތައްތަ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި  ގައި ކުިރައށް މިދަނީ ބާރު ސްޕީޑު

ޚަރަދުކުރެވިފައި ހުރި ކަންަތްއތައް ވީމަ ަދއުލަތުގެ ދަރަނި މަތިވެގެންދާނެ. ދައުލަުތގެ ދަަރނި މަތިވެގެންދާއިުރގަިއ ދެން 

 200. އެހެންވީމާ، ކަނޑަންޖެހޭ އެްއޗަކީ ރެވުނު ޚަރަދާއި ލިބޭ އެްއޗެކާ ހަމަހަމަޭވތޯ. މިއީ އަަޅއިބަލަންޖެހެނީ އެ ކު

ކިޔަިއގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ހަދަނީ ކަނޑަެއޅިގެން ދޮގު. ކަނޑަެއޅިގެްނ  ބިލިއަން ދަރައި، ޤައުމު އޮތީ ދަރާފައޭ

އަހަރު.  ބިލިއަނަށޭ އަރާނީ މި 43ަދއުލަތުގެ ދަރަނި  ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ިވދާޅުވި ،ދޮގު މި ހަދަނީ. އެހެންނަމަެވސް

ކުރެވޭ ވަރަކީ. އެހެންވީާމ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތިމަންނަމެންގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލަށް ޓިޭމޓުއެީއއޭ ގާްތގަނޑަކަށް އެސް

ދައްކަނީ ޙަޤީޤީ  ލައްކަ ރުފިޔާއިން ދަރަނިވެިރެވއްޖެއޭ ކިަޔިއގެން ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މި 3ލައްަކއޭ، ދޮޅު ލައްަކއޭ،  1

މި ވާހަކަ ަދއްަކން. އެއީ މިއަންނަ ތަރައްީޤގެ  އެބަޖެހޭ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށްވާހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަެއއް ނޫން. މި

ކޮންކްރިެޓއް ނޫނޭ. ތަރައްޤީައކީ ެއއީ މި ތަރައްޤީއަކީ ވާހަކަ ދެްއކި ވަަރކަށް އިިދކޮުޅ ފަރާތްތައް ދަނީ ބަލިކަށިވަުމން. 

ނޭގ މީހުންނަށް އެބަ އެ މި ކިޔަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟ އެ އިމާރާތެއް ނޫނޭ. ތަރައްީޤއަކީ ބަނދަރެއް ނޫނޭ. ތަފާތު ނަންނަމުގައި

ގެ ފަރާތުން އްޔާ އެ ވެރިމިހާރިައކަށް އަިއއްސި ކަމަށް ެވއްޖެ އުމުގެ ވެވެސް މި ޤަ ކަނޑައެިޅގެން ކޮންމެ ވެިރައކު

ންނަ ށް ލިބެމުން އަމީހުންނަ މީދުތަކަކީ އެީމހުންގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީވުން. އެ ރައްޔިތުން ކުރާ އުއްމީދުތަެކްއ އޮވޭ. އެ ުއއް

މީހުންނަށް އެބަދޭ ހާސިލުވަމުން. އެހެންވީމާ، މި ހާސިލުވެގެންދާ  މީދު މިއަދު އެއާމްދަނީ އިތުރުވުން. މި އުއްމީދު. މި އުއް

ކަމަށް ވަންޏާ ެއއިރެްއގައި ުހންނަ ވެރިއަކު ބަދަލުކުާރކަށެްއ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުން މަގުަމއްޗަށް ނިކުންނާކަެށއް ނުޖެހޭ. 

ޭގ ރައީސް ޔާމީންގެ ތަަރއްޤީެގ ނށް މިައދު ކަނޑައެިޅގެން އެބަ އެވެސް ނިކުންނާނެ. އެހެންީވމާ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަނު

ވަންޏާ ރައީސް ޔާމީން  ނުލެިވއްޖެ ކަމަށްއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ، އެ ހުއްޓުަވއިނުކުރެވިޓްރޯލްމީހުންނަށް ކޮން އެ ސްޕީޑު

ވަރަށް ސާފުކޮށް  2018ބާ ހަމައަށް، މިކަން ނުހުޓުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމައަށް އެ އޮންނަ އިންތިޚާ އާ 2018
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ޚާބެއްަގއި ެއއްބުރަކުންނެއް މި ލަިއގެން ބޭްއވި އިންތި ެވސް ައދި މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަަވއި ުދވަހަކު އެއްބުރުން؛

ެގ ރަޙުމަތާއެުކގަިއ هللاނެތް. އެހެންނަމަވެސް  އުމުަގއި ވެިރކަމަކަށް ެއްއެވސް މީހަކަށް އަދި މިހާތަނަކަށް އާދެވިަފއެއްޤަ

އުމުަގއި ފުރަތަމަ އަަލށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް މުގެ ސަބަބުން ުދވަހަކު ެވސް މި ޤަމިދެންނެވި ތަރައްޤީާއއި މި ކުިރއެރު

ންނަ މަންޒަރު. އުމުގެ ވެރިކަމަށް އަަގއި. ެއީއ ރައީސް ޔާމީން މި ޤަ 2018ތަން ފެންނާނެ  އެއްބުރުން މީހަކު އަންނަ

މީހުން އުފަލުން  އެއީ ީކްއވެތޯ؟ މިދެންނެވި ތަރައްޤީާއއި ކުރިއެރުުމގެ ސަަބބުން ރައްޔިތުން މިކަން ކުރާނެ. އެއީ އެ

ްއގެ . ވެރިއެ ންތައްަތކާއި ޯގސް ކަންތައްތަކާއުުމގައި ހުންނާނެ ރަނގަޅު ކަޤަރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓުދޭނެ. ަހމައެއާެއކު 

. ެއއީ ެއންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ނުކުެރވޭނެ. ޅު ސިަފޔާއި ނުބައި ސިފަޔާވެސް ހުންނާނެ ރަނގަ

ނުޖެހޭ އެހެންވީމާ، މި ވެރިކަުމގަިއ ެވސް ހުރެދާނެ ބައެްއ މީހުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަެންއބައި މީހުން ހިތްހަމަ

އްެޖއަށް މި އަިއސްފައި އޮތް ކުރިއެރުާމއި، ތަަރއްޤީާއއި، މި ކަންތައްތަކަްށ ކަންތައްތައް. އެކަމު ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ދިވެހިރާ

ދެކޮޅުހަދާނެ އެްއވެސް މީހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މި ާރއްޖެއިން ފެނިގެނެއް ނުދޭ. އެހެންީވމާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަްށ 

އީ އިތުރަށް ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ ސަޕޯޓު، ބަލާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްަފއި ހުރި ކުރިއެރުންތަކަކީ މި

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަްށ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަންަތއްަތއް. އެހެްނވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި 

ރެއިން އެ ދާއިރާތަކަްށ މެންބަރުން ދެން ބޭނުންފުޅުވާނީ، މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރާ ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާނީ މި ބަޖެޓުގެ ތެ

ކަނޑައެޅިަފއި ހުރީ ކޮން ކަްނތައްތަކެއްޯތ ބަލައިލަން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ތަމްސީުލކުރަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާ. އެ ބޭފުޅުން 

އުއްމީދުކުަރއްވާނެ މި ބަޖެޓުން ކޮން ކަންތައްތަެކއްތޯ އެ ޭބފުޅުންނަށް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮންނާނީ. ވިލުފުށީ 

އަށް މިހާރު ބަލާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެ ދާއިާރގެ އެންމެ މީހުން ގިނަ އެއް ރަަށކީ ވިލުފުށި. ވިލުފުށްޓަށް ހަމައެކަިނ ދާއިރާ

ބަލައިލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މިއަދު ވެސް ސްޕޯޓްސް އެރީާނގެ ދަށުން އެ ރަށަށް އައިްސފައި ހުރި ކުރިއެރުންތައް އެ 

ށުގައި ިމއަދު އެ އޮތީ ތާރުއެޅިފަ. އަދި އާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްެގ ޚިދުމަތް ލިބޭ. ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވނެ. ރަ

މިހެންގޮސް ދަންނަވާނެ ކަމެއް ނެތް. އެ މީހުންނަށް އުނދަގޫވެފައި ހުރި އެތައް ބަިއވަރު ތަކްލީފުތަކަކަށް މިއަދު ޙައްުލ 

ސް އެ މީހުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއވާ ލިބިގެން އެބަދޭ. މަޑިފުށްޓަްށ ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ މަޑިފުށީގައި ވެ

ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ަޙއްލުތައް ރަީއސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުން ގެނެސްދެްއަވއިފި. އެެހންވީމާ، މިކަހަލަ ަވގުތެްއގަިއ 

ދާއިރާަގއި ދެން އޮީތ މިހާ ޑީޓެއިލްކޮށް މި ވާހަކަ ނުދެއްކިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް މިދެންނެވި އަޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ 

ބުރުނި. ކުޑަ އާބާދީެއއް. އެހެންނަމަވެސް، ބުރުީނގެ ރަްއޔިތުްނނަށް އެންމެ ބޮުޑވެފައި ހުރި ަމއްސަލަތަކަށް މި ސަުރކާރުން 

ޙައްލު ގެނެސްެދއްަވއިފި. ަރީއސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރާ ދޭތެޭރގައި ނަފްރަތުކަެމއް، އިދިކޮުޅުވމެއް، ރަީއސް ޔާމީނާ ދެކޮޅު 

ވެސް ފިކުރެްއގެ މީހަކު ވެސް މިއަދު ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްފައި މިހިރަ ތަރައްޤީއަކާ ދެކޮޅެއް ނޫން. އެކަމާ ދެކޮޅަްށ އެއް 

ވާހަކަދެްއކޭނެ މީހަކު ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި އެކި ދާއިރާތަކަްށ 

ސް ިމއަދު މިކަން ބަލައިގަނޭ ވަރަށް ބޮޑަށް. ައދި މިއަންނަ ކުރިއެރުމަށް ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ބޭބޭފުޅުން ވެ
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ގެ ބަޖެުޓ 2018މަރުޙަބާކިޔައޭ އެ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، 

އްޤީައކާިއ، ވަރަށް ބޮޑު ކުިރއެރުމެއް ވެގެން މިދަނީ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިނިތުންވުމަާކިއ، ވަރަށް ބޮޑު ތަރަ 

ގެނެސްދޭ ބަޖެޓަކަށޭ ވަނީ. ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި ަދރަނިވެރި ބަޖެޓެއް ކަމަށް ބައެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ 

ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ ދަރަނިން ކުރަނީ ކޮންކަެމއްތޯ އަިދވެްސ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ބަލަިއލާށޭ. ކަމެއް ުނކޮށެްއ ނޫނޭ 

 2017. 2017ވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓުވާ މިންވަރު އިތުުރވެގެްނދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ހިނގާ އަހަރު، ދި

ބިލިއަްނ  1.3ނިމޭއިރުގައި ވެސް މި ވޭތުެވދިޔަ މާޒީގައި ބަޖެޓު ޑެފިސިުޓވީ މިންވަރަކަށް ޑެފިސިުޓވެެގނެއް ނުދާނެ. 

ެގ ބަޖެޓު ޑެިފސިޓުވާނެ ކަމަށް މިހާރު ހުރި ހިސާބުތަކުން ދައްާކއިރު މި 2018ގާތްގަނޑަކަށް ޑެފިސިޓުެވގެންާދނީ. އަދި 

ބިލިއަން ވަރު ާގތްގަނޑަކަށް ޑެސިފިުޓވާނެ ކަަމށް މި ބެލެވެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައީްސ  2.3ބެލެވެނީ 

 ކާމިޔާބީތަކާ އަާޅބަލާއިރުަގއި އެ މަނިކުފާނު... ޔާމީން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މި ކުރިއަށް ގެނެސްަފއި ހުރި، ގެެނސްދީފައި ހުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން ވާހަކަދެއްކުމަށް ތަރުތީބުކުރެވިފައި އޮތް ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަނޑު ދެން 

ހީމް ޝުޖާޢަށް. އޭގެފަހުގައި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ފުރުޞަތުއަރުވާނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު. އަދި އެއަށްފަހު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 

 އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަށް.  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢުބާރަށު ދާ

މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް  ؛ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2018`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

ޔާމީން هللا އްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުކަމަށް ަޓކައި ިދވެހިރާ  މިހާ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިދެްއވި

މިހާ ބޮޑު  ،ަދންނަވަން. އަދި ރައްޔިތުްނގެ އުއްމީދުތަކާ ުގޅި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު

ސް މިނިސްޓަރަށާއި އަދި އެ ކަމަށް ޓަކައި ފިނޭން ކުރިއެރުންތަެކއް ގެނެސްދޭ މިފަދަ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިދެްއވި

ދަންނަވަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް  މަނިކުފާނުގެ ޓީމަށް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާއެކު ައޅުގަނޑު ޝުކުރު

 ން ރުފިޔާބިލިއަ 28އޮތީ  ކަމުަގއި މި އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ބަޖެޓެއް 2018ގާތްގަނޑަކަށް  އިބަޖެޓު ފޮތުން ފެންނަ ގޮތުގަ

މި ބަޖެޓު ފޮތަށް އަުޅގަނުޑ ، ން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާއިރުބިިލއަ 22ށް. އާމްދަނީގެ ޮގތުގަިއ ގާތްގަނޑަކަ

ގެންދެވޭނެ އްޤީގެ މަޝްޫރޢުތަކެއް ކުިރއަށް މްރާނީ ގޮތުން ިދވެހިރާއްޖެ ދެކެަފިއނުވާ އެަތއް ތަރަ ބަޖެޓަކީ ޢުލާއިރު މި ބަލައި

ކޮްށ ށްލަން ބޭުނން. އަދި ވަކިން ާޚއްޞަެޖޓެއްކަން އަުޅގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިަފިއވާ ބަ

ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެްއގެ ގޮތުަގިއ ލޯކަލް ަކއުންސިލްެގ އިންިތޚާބާ ހަމައަށް ދިޔައިރު އޮތް 
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ދިވެހި ރައްޔިތުން ުއފާފާގަތި ދުވަސްތަކެއް ދެކޭެނ  ،ސްކަރަންޓާއި ކާުޑގެ އަގަށް ވަަރށް ބޮޑު އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެ

ލާަފއިާވކަން އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަުތގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން. ެއގޮތުން ންނެިވ ދެ ކަންތަކަށް އަިލއަުޅވައިފަދަ ގޮތަކަށް މިދެ

ތަކެތި ައގުހެޔޮކޮްށ ން ރުފިޔާ. އަދި އޭެގއިުތރުން ކާބޯިމލިއަ 200ގޮުތގައި ގާްތގަނޑަކަށް ކަރަންޓުގެ ސަބްިސޑީެގ 

ން ިހމެނިފައިވާކަމީ މިއީ ދިވެހި ަރްއޔިތުން ުއއްމީދުން ފުރިގެންާވ މިލިއަ 50ން ގޮތު އޭގެތެޭރގައި ާކޑުގެ ބާވަތްަތއް ހިމެނޭ

ލާކަުމގަިއ ވާނަަމ ެދކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢުމްރާނީ ތަަރއްީޤއަށް ބަލައި ކަުމގަިއ ައޅުގަނޑު އުފާވެރި ޚަބަެރއް

އެ މަނިކުފާނު ވެވަަޑއިގެންެނވީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މީްނ ދިވެހި ޤައުމުގެ ޒަޢާމަތާ ހަވާލުީވއިރުޔާ ،ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

އަށް ވާސިުލވުމަށް ކުިރ 74%އަހަރުގެ ަދއުރު ހަމަާވއިރު  ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު ެއ މަނިކުފާނުގެ ފަސް 

ރަށެްއގެ ނަރުދަމާ އަލަށް ފަށްޓަން ނިންމާފައިވާކަން މި ބަޖެޓުން  57 ތެރޭަގއިޭއގެ ؛މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް 

ތަރައްީޤުކރުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ެއއްެވސް  އަދި އޭެގއިތުރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއަުރވައިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ. 

ގެންދަވާކަްނ މި ބަޖެޓުން ެދއްވަމުން ށްސަރުކާރަކުން ނުކުާރ މަސަްއކަތް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް އެ މަނިކުފާނު ކޮ

 370ރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި އޮތް. އެޮގތުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ތަވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ އޅުގަނޑުމެންނަށް

ްނގެ މުހިއްމު މިހާރުވެސް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު ،ން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާަކމީ މިއީ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. އެގޮތުންމިލިއަ

އިން ދޭހަވާ ވަރަށް އަިލގަދަ ހެއްކެއް. މިބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ރާއްޖޭގައި ިތބެގެން ފަރުވާ ހޯދޭނެ ނިޒާމު ޤާއިމުވެފަިއވާކަމީ 

ދަބަސް ދަރިވަުރން އުފުލާ ބަރު ފޮތް، ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އިންޤިލާބީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ،އަދި އޭެގއިތުރުން

ބަދަލުވެގެްނގޮސް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް މި ަޤުއމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހިމެނިފައިވާކަމީ ހަމަ  ޓެބްލެޓަކަށް

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަކިްނ  ގެއިތުރުން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއުފާކުރާނެ ކަމެއް. އޭ ކަމާޔަޤީނުންވެސް ހުރިހާ މައިންބަފައިން މި

ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އެ ކުރަްއވާ  ށް ވަރަށް ޚާއްޞަލީމަމަތީ ތަޢު ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ން މިލިއަ 50ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި  ވެސް ވަރަށް އުާފކުރަން. ެއޮގތުން މަތީ ތަޢުލީމު މަސައްކަތަށް އަުޅގަނޑުމެން

ކޮްށ އަދި ާޚއްޞަ، ރާ ކަމެއް. އެގޮތުންހިމެނިފައިވާކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާކު ގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މި ބަޖެޓުންރުފިޔާ

ގެންާދ ަތއްތަެކއް ހިމެނިގެން ކުިރއަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަުރކާަރކީ ުޒވާނުންނަށް އަމާުޒކޮށްގެްނ އެތަްއ ބަިއވަރު ކަން

ގެ އުފެއްދުމު ގެންދިޔަ ޒުވާްނ ވިޔަފާިރވެރިން ތީެވ، ވޭުތވެިދޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ ހަމަ ހިންގަމުންވާ ސަރުކާރަކަށް

ން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާކަން ައޅުގަނޑު މިލިއަ 15ސްކީމަށް ލޯނު  ބުރަ މަސައްކަތަށް އަލިއަޅުަވިއލާއިރު ގެޓްސެޓް

މްރާނީ ބޮޑެތި ވެހިރާއްޭޖގެ ކަންޮކޅުތަކުަގއި ޢުމި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދި

ގޮސްފަިއވާކަމީ މިީއ ންގެ މި ސަރުކާރުގެ ހަތަުރ އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި ުކރެވިގެން ނޑުމެ މަސައްކަތްތަެކއް ައޅުގަ

ފަދަ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައީކ އިޤްތިޞާދީ ނަޒަރަކުން މި  ހައިރާންވާންޖެހޭ

ދާ ރައީސެއްކަން ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން. ކުލަަޖއްސަމުންގެން މު ވަރަށް ދުރާލާ ކުރެހިގެން އޭގައިޤައު

ްނ މިފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް އަހަރުެގ ސަރުކާރު ކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ތިންވަކިން ާޚއްޞަ، ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުތަކުން 
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އެ ނުޖެހޭ. މެން އުފުލާކަށްމިއަދު އަޅުަގނޑުބޭކާރު ޚަރަދުކުރުމުން ގެންދިއުމުގެ ޒިންމާ ލާ ބަޖެޓުތައް ފާސްކޮށް، ނުބަލައި

 ދަރާފައި ޮއތްއޮތުން ހަމަމަގަށް ައޅުަވއި،އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާުރ ނުވަތަ ަދއުލަތް  ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ފޫބައްަދއި،

ީކ ގެންދިއުމަތަކެއް ބާރު ސްޕީޑުަގއި ކުރިއަށް އިތުރުން ހުރިހާ މަޝްރޫޢުދި ޭއގެޕެްޗއަޅަމުން އަ އިމިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްގަ 

 ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން،ގެ މަްއސަލައެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެގޮތުން އަުޅގަމިއީ ރައީސް ޔާމީން

ެވސް އެ ދާއިާރއަކަށް ބަެޖޓުކުރެވިަފއިވާ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ބަޖެޓަކަށް ވާހަކަަދއްކަމުންދާިއރު ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރެއް

އަޅުގަނޑު އެ ދާއިާރއަކަްށ  ،ކަމަކީ ލާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މިއަދު އުފާކުރާައޅުަވއިކޮންމެވެސް ގޮަތކަށް އަލި

ނިސްބަތްވާ ބާރަށު ާދއިރާެގ މުހިއްމު ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަެކއް މި ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފަިއާވކަމީ މިއަދު އަުޅގަނޑު ވަރަށް 

ހަތަރު އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ މި ވޭުތވެދިޔަ  ،ާލކަމުގައި ވާނަމައިާބރަށު ދާއިރާއަށް ވިސްނަ، ކަމެއް. ެއގޮތުން އުފާކުރާ

މްރާނީ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް މި ދާއިރާއަށް ކުެރވިފަިއވާކަން ައޅުގަނޑު ވަރަށް ުއފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން. އަިދ ޢު

ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް ވަރަްށ  އިުރގަ ަދއްކަމުންދާިއރު އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާއި ވާހަކަސެއްގަ މިފަދަ ބަޖެޓު ބަހު ހަމައެހެންމެ،

އި ވެރިކަާމ ެއކީގަ  ެވސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުން. ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ތާއީދަކާ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފަިއވާކަން

ޤާމުތަކެއްގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުން އިންތިާޚބުކުރާ ހުރިހާ މަ ،ވާލުެވވަަޑއިގެން ހުރިހާ ރަްއޔިތުންގެ ހުރިހާ ވުޒާރާަތކުންހަ

ވަނިކޮށް ެއްއވެސް ތަަރއްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް މި ދާއިާރއަްށ ދީފައިމެޖޯރިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގައި އަުޅގަނޑު ދާއިާރއިން 

ކަމުަގިއ  ތަނުގައި ތިއްެބވި އެމް.ޑީ.ޕީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް ހިންގިފައިނުާވކަމީ މިއަދު މި

ފާހަަގކޮށްލަން. އަިދ ހަމަ އެހެންމެ އެ ބޭފުޅުންެގ ހަނދުމަ އާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާރަށު ދާއިރާއަށް ލިބިފަިއާވ އަޅުގަނޑު 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލުމަކީ ކުށަކަށް ނުވާނެ. އެގޮތުން ބާރަށުގެ ނަރުދަމާގެ 

 ،ވެސް ވަމުންދާކަން އުފަާލއެކު ފާހަަގކުރަން. ެއގޮތުން ތައްޔާރީަތއް މިއަދު ފަހުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތަށް ވާންޖެހޭ އެންމެ

ތެރޭގައި ބާރަށް ފޯރާނެކަމުގެ އުފާވެިރ  ގެބާރަށުގެ ނަރުދަމާއަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ މި އަންނަ ހަފްތާ

 ން ރުފިޔާގެ ނަލަ ޖެޓީއެއް ޒަމާނީ ވަސީލަތްަތކާމިލިއަ 32، ވެސް އަޅުނގަނޑަށް ވަނީ ލިބިފަ. އެގޮތުން ޚަބަރު މިއަދު

ބޮޑު  ޤާއިުމވެ ނިމިފައިވާަކން އަޅުގަނޑު އުފަލާެއކު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ހަމައެހެންމެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އިއެީކގަ

ސް ަވސީލަތެއް ރޫރީ ޭބނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭސްފަުރވާެގ ެއއްވެ ޒަ އިޕެަނޑޯލާ، ކަންބޮޑުވުެމއްގެ ގޮުތގަިއ އޭުރ އޮތީ

 ،ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެވި  ގެބާރަށުގައި ާއސަންދަ ޚިދުމަތް ލިބޭ ބޭސްފިހާރައެއް ،އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްނެތިފައި އޮތް

އެހެންމެ، ޒުވާނުންގެ އެކު ފާހަގަކުރަން. ައދި ހަމަރައްޔިތުންނަށް އެ އުފާާފގަތިަކން ލިބެމުންދާކަން އަޅުގަނުޑ އުފަލާ

ވެަފއިާވކަން އިން ބޮޑެތި ކަްނތައްތައް ތަންފީޛުކައި ުޒވާނުންގެ މެނިފެސްޓޯގައިވާ ހުރިހާ ކަްނތައްތަުކގެ ތެރެދުޅަހެޔޮކަމަށް ޓަ

ޒުވާނުްނ  ،އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެގޮތުން ފުޓުސަލް ދަނޑުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިމި

ވޮލީ ކޯާޓއި ނެޓްބޯލް ކޯޓު،  ،ންދާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއގޮތުންވެސް ހިފަމު ފުޓުސަލް ދަނޑުގެ ބޭނުން މިއަދު

ވެސް ފާހަގަކުރަން.  އެަކމުގެ ބޭނުން ޒުވާނުން ކުރަމުންދާކަން ،ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ނިމި ގެ އެންމެހައިއަދި ބަށި ކޯޓު



89 

 

ގަިޑއިުރ 24 ،ޚިދުމަތް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ވޯޓުގެ ޖަަނރޭޓަރެއްގެކިލޯ  300ބާރަށަށް ބަލާކަމުަގއި ވާނަމަ  އޭެގއިތުރުން

ލައިފިކަުމގަިއ ން. ކުދިކުދި ކަންތައްތަކަށް ބަލައިެވސް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮށްލަ ކަރަންޓު ޔަޤީންވެފަިއވާކަން

ލިކަމުަގއި ންތައްތަކަށް ބަަލއިދަ ކުދިކުދި ކަމިފަ ރޭނުން؛މިސްކިތްަތކުގެ ވަށާާފރު ރޭނުމާއި ސަހަރާތަުކގެ ވަާށފާރު  ،ވާނަމަ

ވާނަމަވެސް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެްއ ބާރަށަށް ކުރެވިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ހިތާމަޔައަކީ މިފަދަ 

 ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެނިގ ތިބެ  ިއސްކޮށް ސަރުކާރުަގއި ކަންތައްތަކަީކ ކުރަންޖެހިފައިާވ ކަންތައްތަްއކަން އެމް.ީޑ.ޕީގެ

އަށް ވަރަށް ބޮުޑ އިހުމާލެްއ އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާއަްށ ވެަފއިާވކަްނ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އަުޅަގނޑު ދާއިާރގެ މުރައިދޫ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަންނަ ހެދި، ލިކަމުަގއި ވާނަަމވެސް ސްކޫލު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި އިތުރު ކުލާސްރޫމުތަެކއް ބަލައި

އެ އިމާރާތުގެ ބޭނުން މި އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރަށް  ،އިމާރާތް ފައްކާކުރެވި  އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރަށް އެ 

ވެސް އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން. އަދި  ކުރެވޭނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން ުމރައިދޫގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާކަން

އަދި ވޮލީ ކޯުޓގެ  ،ފާރާއި ފުޓުސަލް ަދނޑު ނިމިށާބޯޅަދަނޑުގެ ވައޭެގއިތުރުން ސްޕޯޓުސް އެރީާނގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ފުޓު

 ވެސް ނިމިފައިވާކަން ފާހަަގކުރަން. ފާމަސީގެ ޚިދުމަތް މުޅި ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުން މި  އެންމެހައި ކަންތައްަތއް

 ގެުރކަޒު މަ މުަރއިދޫގެ ފާމަސީާއިއ އަދި ޞިއްޙީއަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާގެ ، ވަނީ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިފަ. އެގޮތުން 

ވެސް ނިމިފަިއވާަކން ފާހަގަކުރަން. މުރައިދޫެގ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮުޑ  އާބާތުރުފިލުވުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތް

އި ސަރވޭެގ ޑިަޒއިނާލު، ނަރުދަމާގެ ފާހަަގކުރާ ހާއޮތީ ނަރުދަމާކަން މި ފުރުޞަތުގައި  ކަންބޮޑުވުެމއްގެ ގޮތުަގއި މި

ވެސް ފާހަަގކުރަން.  އެ ހުރިހާ ކަންަތއްތަެކްއގެ އެންމެ ަފއިނަލް މަރުޙަލާގައި އޮތްކަންގޮސް، ސައްކަތް މިހާރު ނިމުމަކަށް މަ

ގޮތެްއގަިއ  ލަމަވެސް ޖުމުމި ބަޖެޓުގައި މިދެންނެވި ނަރުދަމާގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތަށް ބަޖެޓުކުރެވިފައި ނެތްކަުމގައި ީވނަ

ހިނދު،  ކުރެވިަފއިާވކަން ބަޖެޓު ފޮތުން ފެންނަން އޮތްޅުމަށް ަގސްތުނަރުދަމާ އެ ރަށެއްގެ 57ލުމުން ބަޖެޓު  ފޮތަށް ބަލައި

ރަުށގެ ތެރޭަގިއ  57އަޅުގަނޑު މުރައިޫދގެ ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން ޭބނުންވާ އުާފވެރި ޚަބަރަކީ މިެދންނެވި 

ައޅުގަނޑު ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އްޔާ ކެނޑިނޭޅި އިރާދަުކރެއްވި  މުރައިދޫ ހިމެނުމަށް ކުރެވެންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތް

ާލއިރު ނަރުދަމާގެ މަސަްއކަތުގެ ާދިއރާގެ އުތީމަށް ނަޒަރު ހިންަގއި މި ފުރުޞަތުގައި އަުރވަން ބޭުނން. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ

މާއަށް ވެސް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް، އެ ނަރުދަ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީަތއް މިއަދު

ތެރޭގައި އުތީމަށް ދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރާދާކުރެްއިވއްޔާ އަންނަ ހަފްތާގެ ގެ ރަޙްމަތާއެކު އިهللاބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް 

އުތީމުގެ ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި އަރުަވން ބޭނުން. އަދި  ހަމަ ެއހެންމެ ފައްކާވެ ނަލަވެަފއިާވ 

ލަން ދާން ބޭނުންާވ ގަނޑުަވރު ބަލައި ޔިތުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަންކޮޅުތަކުން އުތީމުބަނދަރެއްގެ ބޭނުން އުތީމު ރައް 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން ަބނދަރުގެ އުާފވެރިކަން މިއަުދ ލިބެމުންދާކަން އަޅުގަނުޑ 

 ،ނޑުގެ ޕިޗަށް ބޭނުންވާ ކާޕެޓު ރާއްޖެ އެތެެރކުރެވި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އަދި ހަމައެހެންމެ، އުތީމުގެ ފުޓުަސލް ދަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އުތީމަށް ފޯރުވާެނކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑަށް އެމް.އާރު.ޑީ.ސީގެ 
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ރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެވސް އުތީމުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މި ފުރުޞަތުަގއި އަ  ފަރާތުން ލިބިފައިވާކަން

ފަހު ރަށަކީ ަތކަންދޫ. ތަކަންދޫއަކީ ނިސްބަތުން ަރށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީ  ދެން ޮއތް އެންމެ ާދއިރާަގއި އަޅުގަނޑު

ވަރަށް ކުޑަ ރަެށއް. އެހެންަނމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ެއްއެވސް ރައްޔިތަކު ާބކީނުކޮށް އެ 

ަވގުާތ  މިޅުގަނޑު އެންމެ އުފާކުރާ ކަަމކީ، މިއަދު އަ  ،ވީހިނދު ކުރަމުންދާ ވެިރޔަކަށްމަނިކުފާނުގެ ވަޢުދުތަްއ ތަންފީޛު

ހަމައަށް ތަކަންދޫަގއި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް ކިތަންމެ މަދުކަމުގައި ވީނަމަެވސް ތަކަންޫދގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދިމާވެފަިއ 

ތުން. އެހެންނަމަވެސް، އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ނެކްލީފަކީ އެ ރަށުގަ ޒަމާނީ ފެންވަރެއްގެ މިސްކިތެއް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ތަ

އިތުރުްނ އި އަދި ޭއގެމިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވެދީފަިއވާ އެީހއާ

މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ މިްސކިތެއް ހުުޅިވގެން  300ޒަމާނީ ފެްނވަރުގެ  ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ސީދާ ބަެޖޓުން ހޭދަކޮށްގެން

އެހެންމެ، ތަކަންދޫއަކީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ގޮްއސަ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ތަރައްޤީއަކީ. އަދި ހަމަ 

ނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން އަުޅގަ ،ގެެއއްގެ ދަތިކަން އިްނތިހާއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ރަށެއް. އެގޮތުންއިންޖީނު

ވަގުތާ ހަމައަށް ވެސް އިންީޖނުގެެއއް ނުލިބުމުގެ ތަކްލީފު  ހަމައަށް، މި މިއަދާ މިއަދު ބޭނުން. ތަކަންދޫގެ ރައްޔިތުން 

ންހޮޅި ކައިިރ ގެ ދުވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލަމުންދާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ެއޮގތުން މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ އިންޖީނު

އަަވއްޓެރި ގެެއްއގެ ގޭތެރެއަްށ ނުކުންނަ ހުރިހާ ދުންތައް ވަދެ ވަރަްށ ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް، ވަށަިއގެން؛ އިންޖީނުެގ 

ވަށަިއގެން ހުރި ގޭގެތަކަށް ފޯރަމުންދާކަން އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އުފަލަކީ މި 

ތަކެއް ތަޞަްއވުރުކުެރވިގެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްަޞ ސަމާލުކަމެއް ތަކަންދޫއަށް ހުރިހާ ކަންތައް

ދެއްަވއިގެން ޒަމާނީ ފެންވަުރގެ އިންޖީނުެގއެްއގެ މަސައްަކތް މިހާރު އެ ރަށުގައި ކުރެވެމުން އެބަ ދޭ. އެގޮތުން، 

ނިންމައި، އިންޖީނުޭގގެ ޚިދުމަތް ތަކަންދޫގެ ރަްއޔިތުންނަށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހަށް އިންޖީނުގެ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބާުރ ސްޕީޑުގައި ިދވެހި ސަރުާކރުން ކުރަމުންދާކަން ވެސް 

ލަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ތަކަންދޫގެ ރަްއޔިތުންގެ ސަމާލުަކމަށް، މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާ

ބާރަށު ދާއިރާއަކީ ބޮޑުތިލަދުްނމަތީގެ އެންމެ ގިނަ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ ހިންގިފަިއވާ ރަށްަކން؛ ދާއިރާކަން ައޅުގަނޑު 

 އުފަލާއެކު ފާަހގަކުރަން. އެގޮުތން ތަކަންދޫގެ ުޒވާނުންނަށްޓަަކއި ބަޖެޓުކުެރވިފަިއވާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޢަމަލީ މަސަްއކަތް

ފެށުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތަްއޔާރީތަްއ ކޮންޓްެރކްޓަރ ވަމުންދާކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭ. ތަކަންދޫެގ ހުރިހާ 

ރަޙްމަތާ هللا ޒުވާނުން މިއަދު ައޅުގަނޑުގެ މި ވާހަކަ އަުޑއަހަމުން އަދި ބަލަމުންދާއިރު ދޭންބޭނުންވާ އުފާވެރި ޚަބަރަކީ، 

ަމސްދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ތަކަންދޫެގ ޒުވާނުްނ، ުޗއްޓީ ހޭދަކުރުަމށް މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ ޒުވާނުްނ  4 އެީކގައި ކުރިއަްށ އޮތް

ރަށަށް ދާއިރު މި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް މަރުޙަބާކިޔާނެކަމުގެ އުާފވެރި ޚަބަރު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގެ ރަޙުމަތާއެކު ވޯޓުދޭނީ ވަރަށް هللاއުފާކުރަން. އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަށް އުއްމީދުން ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެއް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް 

އުފަލާއެކު. އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ދިވެހިރާއްޖެ ދެކެފައިނުާވ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ހާސިލުކުރުމަށް އިއްޒަތްެތރި 
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އެހީތެިރވެދޭ މެންބަރެއްެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެ ަމނިކުފާނު ރެޔާއި ުދވާލު ެކނޑިނޭޅި ކުރާ މަަސއްކަުތަގއި 

ވަނަ އަހަުރެގ  2018ހައިސިއްޔަތުން އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު ފާސްކޮށް، ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާ 

ގެ ރަޙްމަތުން هللاރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެއް ލަކިން އެ މަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް 

ނޑުމެން ކުރާނެކަމުގެ ަޔޤީންކަން އަރުވަން. އަުޅގަނުޑ ބާރަށު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ދޭން ބޭނުންވާ އަޅުގަ

ޔަޤީންކަމަކީ، ބާރަށު ދާއިާރއަކީ ތަރައްޤީވެފަިއވާ ބޮޑެތި ޢުމްާރނީ މަސައްކަތްތަެކއް ހިނގާނެ ދާއިރާެއއްގެ ގޮތުަގއި ަރއީސް 

ެވގެންދާނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަަބރު. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ައޅުަގނޑު މިއަދު ވެސް ހަނދުމަ ޔާމީންގެ ޒަޢާމަުތގައި މި ާދއިރާ 

އާކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ބާރަށުގެ ރައްޔިތުން ވެސް ޒަމާންތަެކއް ވަންދެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރަކމުގައި އަުޅގަނޑު ކުރިން ރޭ 

ބޮޑަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންަނކީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވެަފއި ވާހަކަދަްއކަމުން ދެންނެވި ގޮަތށް، ބާރަށަކީ މިހާރު ވަރަށް 

ތިބި ރައްޔިތެްއ ދިރިއުޅޭ ާދިއރާއެއް ކަމުން، އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ާދއިރާގެ ޖުމުލަ ގޮެތްއަގއި ހުރިހާ ރަށެއްެގ ރައްޔިތުން 

އުާފވެރި ޚަބަރު ދެމުން އަޅުގަނޑު ވާަހކަކޮުޅ  އުއްމީދުކުާރވަރުގެ ބަޖެޓަކަށް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބަޖެޓު ވެެގންދާނެކަމުގެ

ދަންނަވަމުން. ވަރަށް  ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުކުރުކޮށްލާނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސަށް އަުޅގަނޑަށް ެދއްިވ 

 .والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުވައްމުަލކު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އި

 މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު

ަލތުގެ ބަޖެޓު މި މަޖިލީހަށް ވަނަ އަހަުރގެ ދައު 2018`. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން  2017ވަނަ ައހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ،  2018ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ވަނަ  2018ހުށަހެޅި، އަދި ފާސްކުރި ބަޖެޓާ އަޅާބަލާފައި ވަރަށް ޙަޤީީޤ ބަޖެޓެކޭ. އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ، 

ަވނަ އަހަރު ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ޮގތާއި، ިރވައިްސކުރި ބަޖެޓާއި  2017ބަޖެޓުފޮތް އަުޅގަނުޑމެން ބަލައިލާއިރު  އަހަރުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިަކރަންޓް ޚަރަދު އަޅުގަނޑުމެން  2017ފާސްކުރި ބަޖެޓު ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޅާިކޔައިާލއިރު ގާްތގަނަޑަކށް 

ވަނީ  11.3ހެންނަމަވެސް، އަހަރު ނިމެމުންދާއިރު ިރަވއިސްކުިރއިރު %ަގއި. އެ 50.7ފާސްކުރި ބަޖެޓުަގއި އޮތީ %

އިތުރުވެފަ. މި ޚަރަދު އިތުރުުވމުގެ ސަބަބުން، ރިކަރަންޓް ަޚރަދު ބޮޑުވެފަިއވާބޮުޑވުން މިއަަހރުގެ ބަޖެޓުން ވަނީ ޮބޑުވެފަ. 

ކާރުން ކުަރއްވާަފއިވާ ބުަރ މަސއްކަތޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ަޙޤީޤީ ބަޖެޓަކަށް މި ބަޖެޓު ހެދުމަށްޓަކައި ސަރު

އަދި ެއއީ ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮްށ، ަރއްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތު ތެދުވެރިކަމާެއކު ދިނުމުަގއި ަސރުކާރުގެ ިނޔަތް ރަނަގޅުކަން 
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ގެ ބަޖެޓެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ 28ވަނަ އަަހރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު،  2018ދޭހަކޮށްދޭ ދަލީލެއް. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

އެީއ ިރކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި  57.5ހުށަހެޅިގެންދާއިރު މީގެތެެރިއން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވެނީ 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގައި ހިމެނިފައިވުމީ އަުޅގަނޑުމެން އެްނމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  42.5ހިމެނިފައިވާކަން. އަދި 

ބިލިއަން  15އަހަރުދުވަސް ތެރޭަގިއ ގާތްގަނޑަކަށް  4ދިޔައީ، މި ސަރުކާރުގެ ފާއިތުވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި 

 19ރުފިޔާގެ ލޯނު ނެގި މަްނޒަރު. އޭގެތެޭރަގއި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ އިްނވެސްޓްމަންޓުގެ ޮގތުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގައި 

ށް ވުރެ އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ އޮތީ ަޤއުމަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިްނވެސްޓުކޮްށފައިވުމުން ައޅުގަނޑުމެން ނެގި ލޯނަ

އިންވެސްުޓކުރެވިަފއޭ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އި ރަްއޔިތުންެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހެާވއި، ލާބަާޔއި، މަންފާއާ

ދިރިއުޅުން ެއއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުރިއެރުމަށްަޓކައި ާރވާފަިއވާ ޕްރޮގްރާެމއްކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. މިގޮތަްށ 

އެއީ ލަފާފުރުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވުމާއި، އަދި ރައްޔިތުްނެގ  38އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ، މި ބަޖެޓުގެ %

ނިންމާފަިއވުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ީމގަިއ  11.4ކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަްށ ބަޖެޓުގެ %ބޯހިޔާވަހި

ހިމެނިފައިވުމަކީ ސީދާ ރައްޔިުތންނަށް މީގެ ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ބަލައިލާއިރު ފެްނނަމުންދާ އަނެއް މަންޒަރަކީ ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ުގޅުންހުރި  މި ބަޖެޓު ފޮތް ދިރާސާކުރަމުން ނުވަތަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުަގއި  1992ކަންތައްތަުކގައި ސީދާ ޚަރަދުަތކެއް މީަގއި އެކުެލިވގެންާވކަން. އެގޮތުން، 

ބިގެންދާނެ ކަންކަން. ެއގޮތުން އާސަންދަ ކަނޑައަޅާަފިއވުމަކީ ސީދާ ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ާލބަޔާއި މަންފާ ލި

މިލިއަން ރުފިާޔއަކީ ާއސަންދައިގެ އެހީގެ ގޮުތގަިއ  750މިލިއަްނގެ ތެރެއިން  1992އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި 

މިލިއަން ރުފިޔާ ކަރަންޓާއި ކާާޑއި އަދި  494އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އެއްެޗއް. އަދި 

މިލިއަން ރުފިޔާ  215ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް ޚަރަދުުކރެވިގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެނިހެން 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އަަޅއިލާނެ މީހެއް ނެތި މުޖުތަމަޢުގައި ހާލުަގއިޖެހިފަިއވާ މީހުންނަށް ޚަރަދުކުރުމަށް 

ގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނެގ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްަޓކަިއ ކޮށްފަިއވާ މަސަްއކަތްތައް. ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވުމަކީ އަޅު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެން ފެނިގެން މި ދަނީ މި ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ްސކޫލު ކުދިންގެ ކަންތައްތަްއ 

ސްކޫްލ  212ޓީޗަރުންނާއި،  7400ދަރިވަރުންނާއި،  64000ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޮޑު އަަދދެއް ހިމެނިގެންދާކަން. 

ޑިޖިޓަލްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ުކރުމަށް ބަޖެޓުގައި އެކުެލވިފައި އެބަވޭ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އުާފކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު 

މަީކ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، އާމްަދނީ ހޯދުމާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިބޭ އާމްދަނީ ދެމެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރު

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ އެއަށް ބަރޯާސވާންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމަީކ ކުޑަުކޑަ ޤައުމެއް. އާބާދީެގ 

ނިސްބަތުން ކުޑަ، އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ އުފެދިފަިއވާ ގޮތުން ބުރަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭއިރު އަުޅގަނޑުމެން 

އި ނުަވތަ މުޅި ޤައުމުގެ ބަޖެޓު ޑިޕެްނޑްެވގެން މި އޮންނަނީ ޤައުމުަގއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ މަްއޗަށް. މުޅި ޤައުމު ބައްޓަންވެފަ 
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 15ވަނީ % އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ އާމްދަނީ މި 

ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް . މިއީ ައޅުގަނޑުމެން އުފާއަށްވުރެ ޮބޑުބަިއ އިތުުރވެފަ

ހެދުމުެގ ވެސް މަގު ހަމައަށް އަތޮޅާ  އިން ފެށިގެން ައއްޑު .ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހއ ،ފެނިގެން މިދާ އެންމެ ބޮޑު ޙަޤީޤަތަކީ

ވުމުން.  ކަންތައްތަކަށް ގުޅުންހުރި ހިނގަމުންދަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނާމަޝްރޫޢުތަކާއި އެިކއެކި ބޮެޑތި މަޝްރޫޢުތައް 

މި  ކުާވއަީކ އެ ރަުށަގއި ަމގު ނުހެދެއޭ، މި ރަށުަގއި ައނެއް ކަމެްއ ނުކުެރވެޭއ،އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެންމެންގެ ޝަ 

ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެކަމުގެ ުއއްމީދެއް އޮީތަމ  ޝަކުވާަތއް. މި ޝަުކވާަތއް މިހެން މި އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކެޕިޓަލް  2017ކުވާތަެކއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކުރާ ޝަ

ޚަރަދުނުކުރެވި ދިަޔއީ  28%ތަން. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ  ޚަރަދު އަދި ޕީ.އެސް.އައި.ީޕައށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ހުރި

އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ މީހުްނ  ސަޕްލައި ޗޭުނގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަާކއި އަދި

. އަޅުގަނުޑ ޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. އެއީ ބަޖެޓުފޮތުގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ެއބައޮތް ހިމެނިފަނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނޭ އަ

ހިމެނިޔަސް ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުަގއި ކިތަންމެ ބޮޑު ކަންތައްތަކެއް  ،ދަންނަވާނީ

މެއް މިއަދު މަގަކާިއ، ނަރުދަމާތަކާއި ައދި ހުރިހާ ކަމެއް ހިމެނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ެއކަން ުކރުމުގެ ޤާބިލުކަ

އުމުަގއި ހުރި ަވސީލަތްތަކުން ޫނން. އަބަދު ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޤަ  އުމަކު ެނތޭ. އެއީ މިއަދު އެކަންޏެއްއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤަ 

ަފއިދާތަކެްއ ެއކަންޏެއް  ،ފަޅުން ނަާގ ަވސީލަތްތައްފުއްދަންޖެހޭއިުރ ވަސީލަތްތަަކކީ ހަމައެކަިނ ކަނޑު ޅުގަނޑުމެންއަ

ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތތައް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިދާނެ. 

ތިޚާބަށްޓަކަިއ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިން ބު. ސަރުކާރުގެ އިޚްާލޞްތެރިކަން ހުރީމާިއންތިޚާ އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ރިޔާސީ

ފޮތުގައި އެްއޗެްއ ލިޔެަފއި ނެތްކަމީ އަުޅގަނޑުމެން އްކުމުެގ މަޤްޞަދުގަިއ މި ބަޖެޓުހުވަފެއްތަކެއް ދެކޮންމެހެން ނަނާ

ންތިޚާބުަގއި ަރއްޔިތުން އޮޅުވާލުމަށްަޓކައި ވަރަށް ރީިތ އެންމެން އެކަމަށް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ކުިރއަށް އޮތް ރިާޔސީ އި

ޓު ފޮުތގައި ެއއްގޮތަށް މި ބަޖެ ޙަޤީޤަތާ، މަންޒަރުތަކެއް ީމގައި ެލވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަދަ ެއްއވެސް ކަެމއް ނެތި

އަދާކުރަންޖެހޭ  ސަރުާކރަށް ޝުކުރު ެއްއގޮތަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފައިވާކަމީ އަުޅގަނުޑމެން އުފާކޮށް މިއަދުގެ ލިޔެވި، ޙަޤީޤަތާ

 ޖެޓުގެ ތެރެއިްނ ބޮޑު ަބއެްއ، އާ ވަަނ ައހަރުގެ ރަްއޔިތުންގެ ިމ ބަ 2018ދަނީ  ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ންހުރި ކަންތައްތައް. ގުޅު ފެނިގެންދަނީ ސީދާ ރައްޔިތުންނާކަންތައްތަކަށް ބަލައިާލއިރު މުޅިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 ،ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ލޯނު ދިނުމާއި ،ކުީރަގއި ވާހަކަދެްއކެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުގެ

ގެްޓސެޓް ޕްޮރގްރާމުތަކާއި މިފަދަ އެތަެކއް ަކންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  އަދި ުޒވާނުންގެ ިވޔަފާރުތައް ުފޅާކުރުމަށްޓަކައި 

ފާގަިތކަމަށް ޓަކައި އެކުެލވިފަިއވާ ޕްޮރގްާރމުތައް. މިފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަްއ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށްޓަަކއި، ރައްޔިތުންެގ އުފާ

އަޅުގަނޑުމެން ެއއްމެން ެވްސ ެއއްބާރުލުންދޭން އެބަޖޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑ ކުރިން ދެންނެިވ ފަދައިން، 

ރޯސާވާ މިންވަރަށް ބަލައިލާއިރު ައުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީއަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަ
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ހިއްސާވަމުންދަނީ ޓުއަރިޒަްމެގ ދާއިރާއިން. ޓުއަރިޒަްމގެ ދާިއރާގައި މި ސަރުކާރު އައި ފަުހން އެތައް އާ ރިސޯޓުތަކެއް 

ޭހ ކަމެއް. ޙަޤީޤަުތގަިއ މިއަދު ހުޅުވި، އެތަްއ ކުދި ަބއެްއެގ ވަޒީފާަތކެއް ލިބެމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއްއވެސް ަރއްޔިތަކަށް ުޓއަރިޒަްމގެ މަންފާނުކުރާ އެންމެ ރައްޔިެތއް ެވސް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، 

ްއ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ ސަުރކާރުަގއި މި ދަނީ ހަމައެކަނި ޓުއަރިޒަމަށް ބަރޯސާވާބަޯރސާވުން ކުޑަކުރުުމގެ މަސައްކަތްތަ 

ވެސް ކުރަމުން. ވެލާނާ އިންަޓނޭޝަނަލް އެއަރޕޯުޓގައި އެ ގެންނަ ތަރައްީޤގެ ބިޔަ މަްޝރޫޢަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓުއަރިޒަްމގެ އިތުރަށް ެވސް އަދި ވަރަށް ެއހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ވެސް ަފއިދާކުރަނިވި ކަންތައްަތކެއް. 

ންސިޓްވާނެ މީހުންގެ އަދަދާއި އެތަނުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުުރވުމުެގ ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އޭގެތެޭރގައި އެތަނުަގއި ޓްރާ

ކުރާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ ރައީސް ޔާމީްނގެ ޒަޢާމަތުަގއި 

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން އެދޭ ފަަދ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އުފާފާގަތިކަްނ އަންނަ މަންޒަރު. އަުޅގަ

ރާއްޖެއަކަްށ ދިވެހިރާއްޖެ ވަުމންދާ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ، ޢުްމރާނީ ތަރައްޤީަގއި ިދވެހިރާއްޖެ 

ގެ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭހާ ުއސްމިނެއްަގއި ހަލުވި ބާރުމިނެއްަގއި ކުިރއަށް ދާ މަންޒަރު. މީ

ނަފާފައިދާތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ކުރާނެ. ދަރަނީގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދައްކާ. އަދި ދަރަނީގެ ވާހަަކ 

ދައްކާއިުރ، ޖެހިގެން އަިއްސ ދައްކަނީ ދާއިރާއަށް ނުކުެރވި ހުންނަ ކަންތައްތަކުގެ ާވހަކަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ފައިސާ ނަގައިެގން ވެސް އެކަންވެސް އެަބ ކޮށްދޭންޖެހެއޭ. އެއީ ވެްސ ރައްޔިތުންގެ ޝަުކވާެއކޭ.  ދަރަންޏަށް

އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ދަރަނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކޭ ކަމުންނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނަޑކަްށ އަދި ނުފެނޭ މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ހުރި އަދަދުތަކާ ެއއްޗެހި މި ކަންތައް މި ކުރެވެނީ. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަ

ދިރާސާކޮށްލާއިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަށް މި ނަގަމުންދާ ޯލނުތަކާއި، މި ދަރަނީގެ ިނސްބަތް ނުދެއްކިގެންދާނެ އެްއވެްސ 

ސް ވެލާނާ  އިންޓަނޭޝަނަލް މަންޒަރެއް އަުޅގަނަޑކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ، ހަމަ ޔަޤީނުން ވެ

އެއަރޕޯުޓގައި އެ ގެންނަ ތަަރއްޤީގެ މަޝްރޫޢަކީ ިދވެހިރާއްެޖއަށް އުފާާފގަތިކަމާިއ، ނަފާ ިލބޭނެ މަޝްރޫޢެކޭ. އަުޅގަނުޑ 

ދަންނަވާނީ، ޓުއަިރޒަމް ާދއިރާގަިއ ދިވެހިރާއްެޖއަށް މިއަުދ މި ވަގުުތ ބޭރުެގ ސީދާ އިްނވެސްޓްމަންޓުތަްއ މި އަންނަ 

ބަތަށް ބަލައިލާއިރު ިމއީ ދިވެހިރާއްޖެ އުާފކުރަންޖެހޭ ަކމެކޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔަ ފާއިތުިވ އަހަރުތަުކެގ ނިސް

ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޑޮލަުރގެ ަކޅު ބާޒާުރ އުފެދި، ޑޮަލރަށް އޮންނަ ޑިމާންޑު ޮބޑުެވ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެްނ 

އްިޓގެންދިޔަ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުެމން ކަހަލަ ކުޑަ ޤައުމެއްގަިއ، ކުރިމަތީގައި ދިވެހި ފައިާސގެ ައގުވެ 

އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފަިއވާ ޤައުމެްއގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމެކޭ އެއީ. އެހެންނަމަވެްސ 

ޔާމީންގެ  ޒަޢާމަތުަގއި ދިވެހި ރުފިާޔގެ ެއއްެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ފާއިުތވި ހަތަރު އަހަރު، ރައީސް 

ނޫޓެއް އިތުރަށް ޗާޕުނުކުރެިވ، އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާީދ ނާރެހުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހި ުރފިޔާ އިތުރަށް ޗާޕުނުކުެރވި 

ނީ، އޭގެ ނަތީޖާއެްއެގ ޑޮލަރަށް އޮތް ޑިމާންޑު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަްތކުރެވެުމންދިޔަ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ
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ގޮތުންނޭ މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޑޮލަރު ރޭޓު ހިފެހެއްޓިފައި މި އޮތީ. އެާއއެްއކޮށް ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓުތަްއ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަައުއމަކީ ެއއީ ޑޮލަާރއި ބޭުރ ފައިސާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިފެހެއްޓެމުންދާ ކަންތައްތަެކއް. 

ތެރި ރައީސް. މިހެންަކމުން، އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރު ޮގތަކަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް އިްއޒަތް

އެންމެ ލާބަޔާއި މަންފާހުރި ގޮތަށް އެކުލެވިފަިއވާ ބަޖެޓެކޭ މިއީ. މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ތާީއދުކުރަމޭ. ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީއަށް 

ދެންނެވި ފަދައިން، ޕީ.އެސް.އައި.ީޕަގއި ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނިދާނެ. ބަލައިލާއިރު އަުޅގަނޑު ކުިރން 

ހިމެނުނުކަމުގައި ވިަޔސް އޭިތ ތަންފީޛުނުކުރެވި ދިއުމުގެ ބިރަކީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އޮތް ކަމެއް. ައޅުގަނުޑ 

އްސުރެ ކުިރއަށްާދ މަޝްރޫޢެކޭ. އެ މަޝްރޫޢު ދަންނަވާނީ ފުވައްމުލަުކަގއި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ާފިއތުވި އަހަރު 

ނުނިމި ދިގުލާކަމީ އަުޅގަނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަދި ާފއިތުވި އަހަރާިއ މި އަހަރު ވެސް ބަޖެުޓގައި ުފވައްމުލަުކ 

ުޑ ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްީޤކުރުމަށް ހިމެނި، އެކަން ނުކުރެިވވާަކން އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެ ދަނީ ކުރަމުންނޭ. އިއްޒަތްތެރި 

ރައީސް. ައޅުގަނޑު ހިމެނޭ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގައި އެްނމެ އާބާދީ ބޮޑު އެއް އަވަށް ިމސްކިތްމަގަކީ. މިްސކިތްމަުގގެ 

މަތި. އެހެންނަމަވެސް، އެ އަވަުށގައި ހުކުރުކުރާނެ މިސްކިތަކީ ވެްސ ސަތޭކަ މީހުންގެ ޖާގައިގެ  އާބާދީ ދެ ހާހަށްވުރެ

މީހުން ނުވަތަ  75މިސްކިތެއް ހުރި ައވަށެއް. އިުތރު ދެ މިސްކިތް ހުރިއިރު އެިއން ކޮންމެ މިސްކިތެއްަގއި ގާްތގަނޑަކަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ެއކަން  2018ނުޑ އުއްމީދުކުރަމޭ މީހުންގެ ާޖގަ ހުރީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، އަުޅގަ 60

ނެތްކަމުގައި ިވޔަސް، ބަޖެޓުން ބޭރުން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށްދެއްވާނެކަުމގައި. ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، މި ހުރިހާ 

ރަށް ގިނަވެދާނެ.  މަސައްކަތެްއ؛ ައޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުތައް ުނވަތަ ައުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ބޭނުންތައް ވަ

އެހެންނަމަވެސް، ިދވެހި ސަުރކާރަށް ވެްސ، އަދި ާއއްމުކޮްށ އަުޅގަނޑުމެންެގ ާއއްމު ފަރުދެއްގެ ވެސް އެ މީހަކަްށ 

ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަކަކީ އެ މީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ބަރޯާސވާ ކަމެއް. ެއހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ވެސް 

ށް ހުިރހާ ކަމެއް އެއްފަހަރާ ނުކުެރވޭެނ. އަދި ބަޖެޓް ފޮތުަގއި ހިމެނެނުކަމުގައި ވީނަަމވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން. ދައުލަަތކަ

 ކުރާނެ ވަސީލަތްތަެކއް އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ކުަޑ ޤައުމަުކ މިއަދަކު ނެތް. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ،

 ކަމަށް އަިދ ރައްޔިތުންެގ ދުޅަހެޔޮ، ާފގަތިކަމާއި އްިޔތުންގެ އުފާމި ަޤއުމުގެ ރަ ، މި ޤައުުމގެ އުފާވެރިކަމާއި  ،ކަމުންއެހެން

ކަމުން މި ބަޖެޓަށް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ކުރާނެ ބަޖެޓެއްންނަށް އޭގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ޓަކައި މި ބަޖެޓަކީ  އަޅުގަނޑުމެ

ދެއްވި  މުން،ހަކަ ދަންނަވާލަވާތީ މި ވާ  އެދުމަކަށްކީ އަުޅގަނޑު ެވސް އެދޭމި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަ ،މެންބަރުން ވޯޓުދީ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ހޮޅުދޫ އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްަޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 ށް.މުޙައްމަދަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ލީޢަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

މިއަދަކީ ވަރަށް ެވސް މުހިންމު އަދި ހަމަ އެހާމެ  ،އާދެ .ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ްއޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސްޝުކުރި`. 

ކުރާ  ،އުފާވެރި ުދވަހެއް. ިމއަދަކީ ައޅުގަނޑުމެންެގ މި އަންނަ އަހަރު ކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުެމންގެ ދެކޭ ުހވަފެންތައް

، ނިމި ގޮތްތަެކއްބިންގާއެޅުމަށްަޓކައި ވާަހކަދެކެިވ، ދިއުމަށް ފުރަތަމައިުނން އެ ޙަޤީޤަތަކަްށ ެވގެން އްމީދުތަްއ،އު

އިއްޔެ ހުށަހެޅުްއިވ ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރުން. މި  ސަރުކާރުން ވަނަ އަހަރަށ2018ްއަންާދާޒކޮށް  ،ގޮސްކަނޑައެިޅގެން 

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުްއވި ބަެޖޓަކީ ެވސް ވަރަށް ުއއްމީދީ ވަނަ އަހަރަްށ 2018ބަހުސްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ 

އެހެންމެ އަދި ހަމަ، ގެންގޮސް އަށް މިތަނުގައި ތަރައްީޤގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުރި މުޅި ރާއްޖޭެގ އެތަން، އަދި ރާއްޖޭގެ 

ޢީ ކަންކަމަށް ރަނގަޅު ހެޮޔ ބަދަލުތަކެއް އިޖުތިމާ ،ރައްޔިތުންެގ ހެާވއި ލާބައަްށ އެތައް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ުކރެވި

އަހަރު މި ސަރުކާރުން  4ވޭުތވެދިޔަ  ެވސް ބިލިއަންގެ މި ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ ޙަޤީޤަތުގައި 27.9އަންނާނޭ ބަޖެޓެކޭ. 

ރު ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓުތަކުން ފެށިގެން އައި މަޝްރޫޢުތައް، ަބިއވަރު މަޝްރޫޢުތައް ބައިވަރު މަޝްރޫޢުތައް  ވަނީ މިހާ 

ނިމިގެންގޮސްފަ. އަދި ހަމައެެހންމެ، މިހާރު ފެށިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތަކާއި، މިދިޔަ އަހަރު ފަށަން ނިންމި މަޝްރޫޢުތަކާއި، 

ވެްސ  ަގިއ ކުރުމަށްޓަކައި ކަނަޑއަުޅއްާވފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް 2018އަދި ހަމައެހެންމެ، ކުރިއަށް މި އޮތް އަހަރު، 

 ގެ ައހަރުގެ ބަޖެޓުތަކަށް ރެޕަޕެއް  4ވޭުތވެދިޔަ  ެވގެންދަނީ ރަމްޒީ ގޮތެްއގަިއ މި ،ދަނީހިމެނިގެން މި ބަޖެޓު މި ެވެގން

ވަނީ މި  ހުރި ކަންތައްތައް މި ގޮތުަގއޭ. މިދެންނެވީ އެ ބަޖެޓުތަކުން ކުރަން ނިންމާފައި ހުރި ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ނުވެ

ކުރިއަްށގެންދެވިފައޭ. އެހެންަކމުން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  ޖެޓު ތެރެއިން ލާފައި ޮގސް މިއަންނަ އަހަރަށް އަނެްއކާެވސް ބަ

މި ބަޖެޓު ނިމި ތަންފީޛުވެެގންދާއިރުގަިއ ރާއްޭޖގެ ތަރަްއޤީއަށް އަންނާނީ ވަރަށް ެވސް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކޭ. އަިދ 

ރުަގއި ވެސް މި ބަޖެޓުްނ ހަމައެހެންމެ، އެހާބޮޑު ދުޅަހެޔޮ ކަމެކޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެޓަކީ ވެްސ؛ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއި

ބިލިއަން އެބައޮްތ  11ވެސް އެނޭގ ރިކަރަންޓު ޚަަރދާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ބަަލިއލާއިރު ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ިމ ަވނީ 

ބިިލއަނަށް ވުރެ އިުތރު ފައިސާ އެަބއޮތް ދެވިފަ.  16ކަނޑައެޅިފަ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ރިކަރަންޓު ޚަރަދުެގ ގޮުތަގއި 

ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓުަގއި ވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދުަވސްތަުކގައި ދެމިއޮންނަނިވި ތަރައްީޤއަްށ އެހެންކަމުން، 

ޓަކައި ެއޅޭ، ކުެރވޭ ވަރަށް ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓެކޭ މިއަންނަ އަހަރަށް ކަނޑަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓުން ވެސް ކުރިއަްށގެންދަނީ. 

ތަނުގަިއ ހިންގާ ެއކިެއކި ޕްރޮޖެކްޓުތަަކށް އެބަޭވ ގާްތގަނަޑކަްށ އާދެ! ޚާއްަޞ ގޮެތއްަގއި ރާއްޖޭގެ އެތަންމި

ބިލިއަން. މިއީ މިހާތަނާ ހަމައަށް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައެިޅގެންދިޔަ އެންމެ ބޮުޑ  7.1ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ގޮުތގައި އެަބވޭ 

ރީ ައހަރުން ފެށިގެން އެބަދޭ ވަރަށް އެއް ބަޖެޓޭ ވެސް ދެންނެވިދާނެ. މިހެން މި ދަންނަވަނީ، މިދިޔަ އަހަރާއި އޭގެ ކު



97 

 

ހަމަ  ބޮޑެތި މެގަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަމުން. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ގަބޫލު ވެސް ކުރެވޭ. އަދި

ދަނީ ފެންނަމުން. އަދި  ޚާއްޞަ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން  މި ލޮލަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ބަނދަރު ހެދުމަށްޓަކައިވަިއގެ  21ޕްރޮޖެކްެޓއް ހެދުމަށް. ޭއގެތެރޭަގއި  75 ޕްރޮޖެކްެޓއް. 75އި އެަބއޮތް އްލުކުރުމަށްޓަކަ ޙަ

ހަލުވި އަންނަނީ ވަރަށް  އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ ދަތުރުފަތުރަށް ވެްސ މި ،. އެހެންކަމުންވަނީ އިޢުލާނުކުރަްއވާފަ މިހާރު

އްަތނަށް ވެސް އުދުހިލާފައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދެވޭ ކަހަލަ ފުރުޞަތުތަކޭ މި ސަރުކާރުން ގޮތެްއގައި ެއއްތަނުން އަނެ

ތަނަވަސްކޮށްދެމުން މި ދަނީ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ މި އެއަރޕޯޓުތައް ހުޅުވި، މަސަްއކަތް ފެށިގެން 

ކޮޅެްއގައި އެއްތަނުން އަެނއްަތނަށް ގޮސް އުޅެލެވޭނޭ. މިީއ ދިޔައިމާ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްުދތަކަށް ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ަވގުތު 

ހަމަ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ާރއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުުރވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭަހވެގެްނޮގސް، އަދި ހަމައެހެންމެ ބޮުޑ 

ަބލައިލާއިުރގައި ދަންނަވާލަްނ އާމުދަނީއެއް އެއަރޕޯޓުަތއް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ކަމެކޭ. ދެން އަުޅގަނޑު 

ޕްރޮޖެކްޓެއް. ޕްރޮގުރާމެްއ  57ބޭނުންވަނީ، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު؛ މި ބަޖެޓު ތެރެއަށް ފީނައިލާއިރު ވެސް އެބަފެނޭ 

ްޕރޮގުރާމެއް ނިމިގެންދާއިުރގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ނިމިފައި ހުރި،  57ރަެށއްަގއި  57އެބަދޭ. 

ވެގެންިދޔައިމާ ާރއްޖޭެގ ެއއް  57ށިފައި ހުރި، އަދި ހަމަ ނިިމފައި ހުރި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއަށް މި ފެ

އެހެންކަުމން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  .ނަރުދަމާ ނިާޒމު ޤާއިމުކުރެވިަފއޭ ނީ ފެާނއިތްގަނޑަކަށް ގިނަ ރަށްތަުކަގއި ވާގާ

ޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ޙަޤީޤީ ވަރަށް ނަތީޖާ ދައްކާ ފަދަ ބަޖެޓަކަށޭ ެވގެންދާނީ މި ބަޖެުޓ މި ބަޖެޓު ވެގެން މި ދަނީ ޙަޤީ 

ތަންފީޛުވެގެންާދއިރުަގއި. ދެން އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުެމން ވާހަކަދައްކަމުން މި ގެންދާ އެއް ކަމަކީ ހައުސިްނގ. 

ގައި. މާލޭ އޭރިޔާއަުކ ނޫން، ރާއްޖޭގެ ހަމަ ހުރިހާ ހައުސިންއަީކ، ހައުސިންަގއި ވެސް އެބައޮތް ރާއްޭޖގެ އެަތންމިތަނު

އަތޮޅުތަެކއްަގއި، ރަށްރަުށގަިއ ވެސް އެަބއޮތް. އަޮތޅުތަެކްއގައި އެބަހުރި މި ޕްރޮގުރާމުތަކާއި ހައުސިްނގ ޕްރޮގުރާުމ 

އަުޅްއވާފަ. ޕްޮރގުރާމަށް ކަނޑަ 19ިމލިއަން އެބަވޭ މި  805ހިންގަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް. އެހެންކަމުން، 

އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ އެެވސް މި އަހަރު ތެރޭގަިއ، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓު ބޭނުންކުރެިވ، 

ހައުސިންގ ޔުނިޓުަތއް ހުޅުިވގެންދިޔައިމާ ރާއްޭޖގައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ފަހި ދުވަސްތަކެްއ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޞިއްޙީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ފެނިގެންދާނެ. ދެން

ބަލައިލެވިފަިއވާ ބަޖެޓެކޭ މިއީ. އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާއަށް ބަލައިލެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެކޭ މިދެންނެވީ، ޞިއްޙަާތއި ތަޢުލީމާ، 

ައދަދެކޭ މިދަންނަވަނީ، އެކަމާ ުގޅުންހުރި. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް  މިކަމަށް މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ކަނަޑއެޅިފަ. ބޮޑު

ދާއިާރއަކީ ަވރަށް ގިނަ ބައެއް އެުކެވގެން، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތް  2ކޮންމެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާއިރުގައި ވެސް އެ 

އްމު ގޮތެްއގައި ބޮުޑކޮށް ހުންނަނީ. ދާއިރާ ކަމަށް ވާތީ، އެ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުތައް އާ 2ދިނުމަށް ޓަކައި ޚިދުމަތްދެމުންދާ 

ފެންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަހަރު މި ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވަރަށް ގިނަ އާ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށްޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި 

ތަކަށް ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ހިންގާ ސްކޫލް ،ގާމިހާރު ރާއްޖޭަގއި ހިންލާނަން. ހިމަނާފަ. އެގޮތުން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވައި
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އަދި ހަމަ އެ ތަްނތާ ތިބި މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކުރެވޭ  އި،ބަރާބަރަށް މުދައްރިސުން ތިބުމާ

ވަަރށް އަގު ބޮޑު މަސައްކަތްަތކެްއ  ،ައދި ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ަވރަށް ގިނަ ވަރަށް ބޮޑެތި ،މަސައްކަތްތަުކގެ އިތުރުން

ލީމީ ކަން މި ބަޖެޓުން ވެސް ފެންނަން އެބައޮތް. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ތަޢުކުރެވެމުން އެބަދޭ. ހަމަ އެ

. ވާަހކަ ޑިޖިޓަލް ސްކޫްލގެ އޭެގއިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކޮށްެލވޭފަހި ވަރަށް ރަނަގޅު. އަށް ވެސް ވަރަށް ދާއިރާ

މިހާރު އެ ގެންގުޅޭ ކުދީން ސްކޫލަށް ދާއިރު މިހެން މިދަންނަވަނީ،  ތްތެރި ެމންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި.އްޒަވަރަށް ގިނަ އި މި

ގައި އެ ކުދީން ގެންދާނީ ހަމަ ޓެބްލެޓެއް. ނޫނީވިްއާޔ އައިެޕޑެްއ، ނޫނީ އެކަހަލަ އެ ގެންދާ އެ ފޮތްތަުކގެ ަބދަލު

؛ ންތަނުން މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާއެހެންމެ، އެ ތަހަމަރީޢާއިން އެ ުކދީންނަށް ތަޢުލީމު ލިބިގެންދާނެ. އަދި ވަސީލަތެްއގެ ޛަ

މިހާރު  ނަށްއަުޅގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިވެގެންާދނެ. އެހެންކަމުން، ކުދީްނގެ އެތަންމިތަނާ ގުޅިފަިއ އޮންާނނީ.

 ތުތައް.މިތަނުގެ ހުންނަ ސްކޫލްތަކުގެ މަޢުލޫމާހުޅުިވގެންދާނެ ދުނިޔޭގެ އެތަން އެަތއް ގުނަޔަކަށް އަދިލިބޭ ވަރަށް ވުރެ އެތައް

އްޙީ މުހިންމު ބޮޑު ބަދަލެކޭ. ދެން ޞި  އަށް ވެސް ގެެނވޭ ވަރަށް ދާއިރާ ތަޢުލީމު  އީއެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި

ނޫނީިވއްާޔ  ޑަިއގްނޯސްޓިކުބުރީެގ  25ވަނީ  ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ފަޚުރުވެރި މި ދާއިރާ އަށް ބަލައިލާ

ޙަޤީޤަތުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލް ެވގެންދާނީ މި ރީޖަންގައި ހުރި އެންމެ ފެންވަރު ރަނަގޅު ެއއް  ދަރުމަވަންތައް ހޮސްޕިޓަލަށް.

ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށް. ކޮލިފައިޑް ޑޮކްޓަރުންނާއި އަދި ހަމައެހެްނމެ، އެންމެ މި ޒަމާނުގެ ވަީސލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހެދޭ 

އެންމެ މި ޒަމާނުގެ ފަރުވާތައް ކަމަށް ެވގެންދާނީ. ހަމަ ންާދނީ ތަހުލީލުތަކާއި އަދި ހަމައެހެްނމެ، ދެވޭ ފަުރވާތައް ެވގެ

ހިމެނިގެންވާ އަދަދުތަކަކީ  ދަރުމަވަންތައް ހޮސްޕިޓަލަށް، އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންވާ 

ކާރުން ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނާފައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ސަރު އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ދިއުމަށް ނިމުމެއް  މާއަދި ހަމައެހެންމެ، ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު ބޮޑުކަމެއް ދިމާވީ ؛އަށް އޮތް ތަނުގައި ކުރި

 އަންނާނެ ކަމެއް ކަުމގައި. ައދި ހަމައެހެންމެ، ބޭރަށް އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ދާ އެތައް ަބއިވަރު ަފއިސާތަެކއް 

ތަނުގައި މި ހޮސްޕިޓަލް ނޫނީވިއްޔާ ެދން ވެސް ހެދިފައި ހުރި ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ޚަރަދުކުރަން. އަދި އޭެގއިތުަރށް އައިޖީ.އެމް.އެޗް ތަރައްީޤޮކށް އައިޖީ.އެމް.އެޗް އިންޓަރޭނޝަނަލްކުރުމަށްޓަކައި ނޫނީ 

ޑު މިއްޔަތެއް މި ބަޖެޓުން ދީފައިވޭ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނކައި ވަރަށް ބޮޑު އަަހއް ޅާުކރުމަށްޓައައިޖީ.އެމް.އެޗް އިތުރަށް ފު

ބައެއް  ދުމަތްދިނުމަށް ދަތިވެފައި ހުރިއި އަދި ހަމަ މިހާރު ޚިތަކާން ވެސް މިހާރު ދޭ ޚިދުމަތްދަންނަވާނީ އައިޖީ.އެމް.ެއޗު

ނަކީ ވެސް ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަުރގެ ހޮްސޕިޓަލަކަށް ވެގެންދާނޭ. ހަމަ  ހަމައެހެންމެ އެ ތަ ،ތައް އިތުރުކޮށް ޕާޓްމަންޓުޑި

މިދެންނެވީ ބޭރުގެ އެހެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުން  ،މަތްތައް ވެސް ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބަލަިއގަެނވޭ ފެންވަަރކަށްއެ ތަނުގެ ޚިދު

ޅުގަނޑު މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އަދި ނުދެްއިކ ވެސް ދެވޭ ފެންވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނޭ. އާދެ! ދެން އަ

ޤަތުަގއި ލާނަން. ޙަޤީން ކުޑަ ެއއްެޗއް ަދންނަވައިބެހޭ ގޮތު އާކަމުގަިއ ވީނަމަެވސް ައޅުގަނޑު އެހެންނަމަވެްސ، ދާއިރާ 

، މަޝްރޫޢުތައްތަރައްޤީގެ  ބަޖެޓު އެކުލަވައިެލިވގެން ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް. އެހެންކަމުން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި
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އެ މަްޝރޫޢުތައް ވެސް ހިމެނިގެްނވަނީ  ،އަދި ހަމައެހެންމެ ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގެ ވަަށއިގެން މި ހިނގާ ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތައް

ދޭތެރޭގަިއ މި ހެދޭ  އާއޮތް ހުޅުލެާއއި މާލެ އޭގެތެޭރަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ަކއިރީަގއި މި .މަ މި ބަޖެޓުގައިހަ

ިމއިން  ގައި ިހންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި،މާލޭ ؛މައެހެންމެ ސަރުކާރުން މި ހިންގާ ބޮޑެިތ މަޝްރޫޢުތައްއަދި ހަ އި،ބުރިޖާ

ކޮންމެ މަޝްރޫޢަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކެއް. އެހެންކަމުން، މި ތަންތަނުގެ 

ޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ މި ލާބަޔާއި މަންފާާއއި ފަސޭހަަކން ލިބިގެންދާނީ ހަމަ ރާއް

މާލޭ އޭރިޔާަގއި ވެސް މި ެގނެވޭ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަަކކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އޭެގ 

 ،ަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީތަކެކޭ. އަުޅަގނޑު ފަހު ވާހަކައެްއގެ ގޮތު ޕްރޮޖެކްޓު .ތަކޭޕްރޮގްރާމު ހުރި ލާބަޔާއި މަންފާ

އަހަރަށް ބަލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ދާއިާރގައި ެވސް ކަންތައްތަެކއް ކުރެވިަފިއ  4ައހަރާއި  3ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިދިޔ 

އް އަދި ނުކުރެވި ހުރި ކަންަތއްތަކެ . އަދާކުރަންޖެހޭފަށްފަށުން ޝުކުރު އެބަހުއްޓޭ. އެ ކަމަށް ަޓކައި ސަރުކާރަށް ހަމަ 

ކުެރވޭ ކަންތަްއތަކުގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ދާއިާރގެ އެންމެ އިސް ެއއް ރަށެއް، އެންެމ ވެސް އެބަހުރި. 

ބޮޑު ރަށެއް ކަމަްށވާ، އެއް ަރށެއް ހޮޅުދޫ ެއއީ. ހޮޅުދޫަގއި ަވނީ ބަނދަރު ވެސް ނިމިފަ. ނަރުދަމާ ނިޒާމު ވެސް ނިމިފަ. 

ތް ެވސް ވަނީ ބޮޑުކުެރވިފަ. ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ކަންތައްތައް ވެސް ަވނީ ވަރަށް ރަނގަޅުކުެރވިފަ. އަދި ހަމަ ސްކޫލްގެ އިމާރާ

އަދި ސަރުކާރުން އެ ރަށަށް ަވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ކޮށްެދއްވާ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރަށްގިރާ ސަރަހައްދު ެވސް ވަނީ 

އަދި ހަމައެހެންމެ މި އަހަރު، މިދިޔަ އަހަރު ފެށިގެން އަިއއިރު ފެށިގެްނ ރަނގަޅުކޮށްދެްއވާަފއި މީގެ ކުރީ އަހަރުތަކެއްަގއި. 

އައި މަޝްރޫެޢއް، މިއަހަރު އަަލށް މަޝްރޫޢެއް ނުފެށުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުން ެފށިގެން އަންނަ މަޝްރޫޢެްއ 

ުށގެ މެދުގައި ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލަ. ެއ އެ ރަށުަގއި ދާއިމީ ގޮެތއްަގިއ މީގެ އެތަްއއެތައް އަހަރެއް ކުރީަގއި އެ ރަ

މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެަނުއމަށްޓަކައި ވެސް މިހާރު މި ވަނީ ޕްރޮގްރާމެއް ރޭވި، މިދިޔަ އަހަރު ކަނޑައެޅިގެްނ 

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގައި އޮްތ އަދަދަށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެ ދަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނުޑ 

ގައި އޮތް؛ ދެން އެންމެ ޮބޑު ރަށޭ، އެހެންނަމަވެސް ތަރއްޤީ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނުހިނގާ ރަށެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ދަށު

ރަށުގައި ެވސް ބައެއް މަޝްޫރޢުތައް އެބަ ހިނގާ. އެ ރަށުގައި ވެސް ނަރުދަމާ ނިޒާމު ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފަ. އަދި ހަމަ 

އިން ވެސް ވަނީ ކަްނތައްތަކެއް ކޮށްދެވެން ފަށްަޓވާފަ. އަދި ހަމައެހެންމެ ރަށުެގ އެހެންމެ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަުރގެ ދާއިރާ 

ތަރައްޤީއަށް އެހެން މަސައްކަްތތައް ވެސް ކުެރވޭ. އެހެންނަމަެވސް، އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ، އެ ރަުށގަިއ 

ސް ހަލާކުވެގެންދާިދއުން. ހަލާކުވެފައި އޮތުން. ެއއީ ހެދިފައިވާ ބަނދަރު ހަލާކުވެ، ކުޑަކުޑަ ބަނދަރެއް. އެހެްނނަމަވެ

އެކަންތައް މިހާރު ވަނީ ވަރަްށ ގިނަ ފަހަރު ވަނީ ވަރަށް ަމޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފަ. އަދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑު ހަަމ 

ކުރަން. އެއީ ސަރުކާރުން ޔަގީނުންެވސް މިކަމާ ސަރުކާުރން ވެސް ވިސްާނވަަޑއިގެން ެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަޤީން

ވެސް މިހާރު ވަނީ އެކަންކަްނ ބައްލަވަން ފައްަޓވާފަ. މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް ވަނީ ހިއްާސުކރެވިފަ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ 

އަނެއް ރަށެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މަގޫދޫ. އެއީ އަުޅގަނޑު ދާއިާރގެ ެއއް ރަށެއް. މަގޫދޫައކީ އަިދ 
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ހުން މަދު ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން އަީއ ެއ ރަށުެގ މިްސކިތެްއގެ ވާހަކަ. އެކަމާ ވެްސ ކިތަންމެ މީ

މިހާރު މި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދެކެިވ، މިދެންނެވީ ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކާ ވާަހކަދެެކވިފަ. 

ގޮެތއް ނިިމގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ ގަބޫލުކުެރވޭ މާދުރު ނޫން  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެކަމަށް ެވސް ކޮންމެވެސް 

މުސްތަޤުބަލެއްގަިއ. އަދި ބަޖެޓުން ފެންނަން ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަްށ 

ޓަަކއި ކޮށްދެްއވަމުންގެންެދއޭ. ިމ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ަސރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް 

ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ަބޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކޮންމެ ައކުރަކީ ވެްސ، ކޮންމެ އަދަދަކީ ވެސް ެއއިން ރައްޔިތުންނަްށ 

ވާނީ، މި ހެވެއް، ލާަބއެއް ނޫިނއްޔާ ތަަރއްޤީގެ ވަސީލަތްތަެކއް ޤާއިުމެވގެންދާނެ ކަމެކޭ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަ

ބަޖެޓަކީ ވެސް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓުތަކާ އަޅާބަލާއިުރ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަކީ ވެސް ހަމަ ރާއްޖޭގެ 

ތަރައްޤީއަށް، އަދި ރާއްޭޖގެ ތަރައްޤީގެ އުސްމިންތަކަށް ގެްނދިއުމަށްޓަކަިއ، ވަރަށް މުހިންމު ރޯލެއް ކުޅެދޭނެ ބަޖެޓެކޭ. 

ނޑުމެްނ މި ބަޖެޓަށް އާއެކޭ ބުނުމަކީ، ނޫނީ ބަލައިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ކޮންމެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަގުތު ކުރަން ހަމަ މުހިންމު ކަމެކޭ. ކުރަން މަޖުބޫރު ކަމެކޭ. އެހެން މިދެންނެވީ ބަޖެޓުން

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ށް އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތަކަށް ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަ ތަނަކަށް ތަރައްޤީ އައި 

ކަށް ލިބިެގން އަންނަ ތަރައްޤީެއއް. ެއ ަރށަކަށް ނޫނީ އަތޮޅަނޫނީ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުްނެގ ތެރެއިން ބަޔަކަށް، 

މުޅި ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ  ކުރާނީ ހުްސއެކަނި އެ ރަުށގަިއ ުއޅޭ ބަެއއް ނޫން. އެ ތަަރއްޤީ ބޭނުްނކުރާނީތަރައްޤީެގ ބޭނުން

ރައްޔިތުން. އެހެން މިދަންނަަވނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަްއޔިތަަކށް ވެސް، ކޮންމެ ރަށަކަށް ެވސް ގޮސް އައިްސ އުޅުުމެގ 

ގޮތްތަެކއް މިހާުރ  ދަުތރުފަތުރުކޮށް އުޅުމަށް ަޓކަިއ ފަސޭހަ ،މިނިވަންކަން ގާނޫނީ ގޮތުްނ ލިބިދޭ. އެހެންކަމުން

ވެސް ެއތަންމިތަނަށް ގޮސް، ތަންތަްނ  ތިބި ރަެށްއގައި ނުތިބޭނެ. ހުރިހާ އެންމެން ކޮންމެހެން އެ މީހަކު އިރޭވިގެންާދއިރުގަ 

ކުރުމަށް ވެސް ސް، ޫނނިއްޔާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކަިއ މަސައްކަތްރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ގޮ ބަލައި، ނޫނީވިްއޔާ ެއކިެއކި ޒަ 

ޖެޓުން ތަރައްޤީ ގެނެވޭ ކޮންމެ ކަމަކީ ވެްސ ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދާނެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަ

ައޅުގަނުޑގެ ވަުގުތ  ،ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ރައްޔިުތންނަށް ގެނެވޭ ތަރައްީޤއެކޭ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ލާނީ، ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް މި ބަޖެޓަީކ މައިންވެސް ވަރަށް ނިމެން ަކއިރިވެަފއި ވެސް އޮތުމާެއކު އަުޅގަނުޑ ވާހަކަކޮޅު ނި

އަޅުގަނޑުމެން މިހާތަނާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ރަނގަޅު ބަޖެޓުތަކުގެ ތެރެއިން އެްއ 

ހުރި  ބަޖެޓޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ މި ބަޖެޓަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަދި މި ބަޖެޓުގައި

ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު  ޓަކައި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުރޫޢުތައް ކުަރން ނިންމެވި ކަމަށްމަޝް ގެތަރައްޤީ

 ފުރުޞަތު ބޭނުންކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ދެްއވި ފުރުޞަަތށް.
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 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫ އަރުވަނީ ރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

 ށް.ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ސް ލިބިފަިއވާ ަވގުުތކޮޅުަގއި އެންމެ ހެޮޔގޮތުަގއި އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑަށް ވެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތަގއި، ޑޮމެސްޓިްކ  2018 ،ބޭނުންކުރެވޭތޯ ބަލާނަން. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ 

ރުފިޔާެގ ބަޖެޓަީކ  ބިލިއަން 27.96303968ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި މިވާ  ގެޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެެޓއް

ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ ބަޖެޓެއް އިނގޭތޯ. ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް 

ތައް އަތުރާލެިވގެން ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ އެންމެ ންޓުމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ޮކމްޕޯނައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ެއަކށޭނެ، އެން

ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ ބަޖެޓެްއ މަތް، އެ ސަރވިްސއެއް ޕްރޮަވއިްޑކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެކުލަަވއިލެވި ޚިދުހެޔޮގޮތުަގއި އެ 

އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި އިވެނީ ކޮންކްރީޓް  ،ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

 މި ،ޅު ފަރާތްތަކުން ކިޔާ ވާހަކަ. އެކަމަކު ައޅުގަނޑު ހިތަްއއަރަނީތަރައްޤީއަކީ ތަަރއްޤީެއއް ނޫނޭ އަބަދުވެސް އިދިކޮ 

ކުަޑކޮށް ޭބރަށް ވެސް ޖެހިލަންޖެހޭތީވެ. އެކަމަކު މަުއޟޫޢުގެ ތެރެއިްނ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މާފުކުރަްއވާތި!؛ ފަހަކުން

ގެ ނީ މިަފހުން އަޅުގަނޑުމެން ފްލެޓު އަރަ. ެއކަމަުކ އަުޅގަނޑު ހިތަށްދުރަށް ނުގޮސް އަޅުގަނޑު އެނބުރި ވަދެލާނަން މާ

ުޅގަނޑުމެން ދެނެހުރީމޭ. އެހެންެވއްޖެއްާޔ ެއއިން މައްސަލަތަކުަގއި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ކަންޮބޑުެވގެންދިަޔަވރު އަ

މުކަމުގެ ބޮޑުކަން. ނގެނީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބޯހިާޔވަހިކަމުގެ ުހރި މުހިންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެ

ކުެރވޭ ބަޖެޓަީކ ސްކުރުމަށް ަޓކަިއ މި މަސައްކަތްއަށް ފާ 2018އްޔާ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން އެހެންވެއްޖެ 

ސާ ގެ ގޮުތގައި ހިމަނައިގެން ެއއަށްެވސް ފައިންޓުނަދީގެން އެ ެއއް ކޮމްޕޯ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ވެސް ހަމަ ަވރަށް އިސްކަމެއް

ކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަްތކުރާ ބަޖެޓެކޭ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ހުށަހެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ފާސް

އުފާވެރި ޚަބަެރއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން ހިތުގެ ައޑިން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބައްަލވާ! ައޅުގަނޑުމެްނ 

ަކންތައްތައް ކުރަްއވަމުން މި ެގންދަވަނީ ދިވެހިންނަށް އެންމެ  ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި މިއަދުގެ ިދވެހި ސަރުކާރުން 

އެކަށޭނަ، ދިވެހިންނަށް އެންމެ ހެޔޮވަރު ގޮތަށް. ދިވެހިރާއްޭޖަގއި އަތުރާލެވިަފއިވާ ރަށްތަކަށް މީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި 

އްޓަންކުެރވިގެްނ މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންެމ އެކަންކަމުން ފުރިހަމަ ލާބަޔާިއ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭނެ ގޮތަކަށް ބަ 

ކަމެއް ކުރަމުން މި ގެންދަވަނީ. އެހެން ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާަލންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ބައްަލވާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަުދގެ 

ޅިފަިއާވ އަށް ކަނޑައެ 2018އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް އަިއއްސަ މި އޮތް އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު މި ވަކާލާތުކުރާ 

ންޓެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ޯޕނަމްމެ ުއފާވާ އެއް ކަމަީކ، އެއް ކޮޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޑޮމެސްޓިކް ަބޖެޓުގައި އަުޅގަނޑު އެން

ދަންނަވާނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު ނިންމައި، ތަރައްޤީކޮްށ، އިުކއިޕްމަންޓު އެ ތަނަށް ފުިރހަމަކޮށް ހުރިހާ ފެސިލިޓީޒެއް 

ރައްޔިތުންަނށް ދުޅަހެޔޮ އިޖުތިމާޢީ ޞިއްޙީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި ކުރެވޭ މަސައްކަތަީކ  ޤާއިމުކޮށް ދިވެހި
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އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަޢާމަތުގައި ރަީއސް ޔާމީނަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރަީނކީ ކޮންމެހެން ސިޔާީސ މާ ޝުކުރުވެިރވުން ަޙއްޤުވާ ކަެމއް އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި 

ބޮޑު މަސައްކަތްަތކެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން މި ކުާރ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤައުމު ައޅުގަނޑުމެން 

ނިހާޔަތަށް  އާރާސްތުކުރުމުގެ މަސަްއކަތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ މިއިން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދުޅަހެޔޮކަން

ެގ ރަޙްމަތާ އެީކަގއި ތަރަްއޤީވެ، ފުރިހަމަެވ، މީގެ ޚިދުަމތް ލިބިގެންދިޔައިމާ އަުޅގަނުޑމެން ޞިއްޙަތަށް ޭއގެ އެންމެ هللا

އެދެވޭ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފަރުވާތައް ލިބިގެންދާނޭ. ެއއީ ައޅުގަނޑު ކަމަށް ވިަޔސް، އެއީ އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާައްށ 

ޅެއް ކަމަށް ިވޔަސް، ެއއީ މުޅި މި މުޖުތަމަޢުގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަްތވާ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފު

ކަމަށް ވިޔަސް ެވސް، އަިދ ބޭރުން މި ޤައުމަށް އެތެރެވާ އަުޅގަނޑުމެންގެ މެހެމާނަކަށް ކަމުގައި ވިޔަސް. މިީއ 

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި މީހުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އުފާކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އިނގޭތޯ

މަދުވުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮްނމެހެން އެކަމާ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ޤައުުމގައި ީމހުން ކިތަންމެ މަދުކަމުގަިއ 

ަތއް ކުރިއަުރވައި ތަަރއްޤީކުރުމަީކ ވިޔަްސ، ަޤއުމުަގއި ދުނިޭޔގެ ެއހެނިހެން ތަރައްޤީވެފަިއވާ ޤަުއމުތަކޭ ެއއްގޮތަށް ކަންތައް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ލިބިފައި އޮތް ފުރުޞަތެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލީ ކެޕޭސިޓީ ހުރިވަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ 

އެކަންކަމާ ފަސްނުޖެހި އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޤައުމައިެގން ކުރިއަށްދާން. އަުޅގަނޑުެމން ކުލަ ހަމައެކަނި ބޭރުެގ 

ޔޫރަޕިއަން ޤައުމުތަުކގެ ބޭފުޅުްނނާ ނޫނީ މީސްތަކުންނާ އެއްގޮަތށް ދޮން ނުވިކަމުގައި ވިަޔސް، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ 

ހަންކަޅު ބަޔަކަށް ވީކަުމގައި ިވޔަސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރުވެރިކަމާިއ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މާީލ 

އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ ަނގައި ުކރިއަރުަވއި ތަަރއްޤީކޮށް ކުރިައށްގެންދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤާބިލުކަމުގެ ތެރެއިން 

ބޮލުގައި ެއޅިފައި އޮތް، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ ބޮލުަގއި ެއޅިފައިވާ ޒިންާމއެއް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުން މި މަސައްކަތް 

ންޓަކީ، ޕޯނަމްދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ދެވަނަ ކޮތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަ

ޑު މި ވާހަކަދަްއކަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ފަޚުރުެވރިކަމާ އެީކގައި ިދވެހި ދަރިއެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނ

ދަހިވާނެ އެއް ކަމަީކ، ކޮންމެ ދަރިއެއްެގ، ކޮންމެ  ންޓަކަށް ދާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން އެކަމަކަްށ އެންމެޕޯނަމްދެވަނަ ކޮ

ންޓެއް ކަމުަގިއ ޕޯނަމްއެންމެ ފަޚުރުވެރިވާނެ އެއް ކޮ ތުއްތު ދަރިއެްއގެ ބައްޕަ ވިަޔސް އަދި މަންމަ ވިޔަސް އެކަމަށް ޓަކައި

ވާތީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހިމެނިފައި މި ވަނީ ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓަލައިްޒކުރުމުގެ ބޮޑު އަދަދެއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި

ކުރަމުންދާ އުއްމީދަކީ. ކޮންމެ ބައްޕަޔަކު ވެސް ދަރިފުޅު ަކއިީރގައި ގުދުވެލާަފއި ހާދަހާ މޮޅޭ ބުނެލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން 

އެއް. އެ ވަސީލަތްތައް ވެސް ެއކުދިންނަށް ފަހިކޮށްދޭން މަސައްކަތްުކރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮލުަގއި އެޅިފައި އޮތް ޒިންމާ

މިއަދުގެ ސަުރކާރުން މި ޤަުއމުގައި ކުޅަދާނަ، ޤާބިލު، ހުނަރުވެރި ދަރިންތަކެްއ ބިނާުކރުމަށްޓަކައި އަންނަން އޮްތ 

ޖަނެރޭޝަންތަކަށް މި ޤައުމުގައި މިހުރި އާދަކާދަާއއި ތަރިަކާއއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ހުނަރުވެރިކަމާ ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުން 

ހޭ ޤައުމު، ަޤއުމެްއގެ ގޮތުަގއި ބޭއްވުމަށްޓަަކއި ޖީލުތަެކއް ިބނާކުރަން. އެހެންވީމާ، ޖީލެްއ ނަމަ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެ
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އަސާްސގެ މަްއޗަްށ  2ބިނާކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާަސކީ ައޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި ޞިއްޙަާތއި މި 

ނުވެވޭނެ. ކްލާހުގައި ާހޒިރުވެ ަތޢުލީމު އުނގެނިގެން މެނުވީ ބިނާވާނެ. ޞިއްޙަތު ސަލާމަުތން ނެތި ކްލާހަށް ހާޒިރެއް 

ޞިއްޙަތުަގއި އިންސާނިްއޔަތަްށ ޓަކައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހުނަރުވެރިކަން ލިބިގަނެވޭކަށް ނެތް. 

އެހާމެ  . މުހިންމުކަން ބޮޑު، ހަމަމީގައި އަާޅކިަޔއިލާއިުރަގއި ޮކންކޮޅަކަށްތޯ ަވކި ވާހަކަދަްއާކނީ؟ ވާހަކަ ދެއްކޭކަށް ނެތް

ންޓު މީގައި އެކުެލވިފައި މި ވަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުތަކަށް ފަޚުރުވެރިެވ، ޕޯނަމްމުހިންމުކަން ބޮޑު ދެ ކޮ

ރިކަާމއި އުފާވެރިކަމާ ެއީކގައި ައޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ މޫނުމައްޗަށް އުފާވެ

ންނަވާނީ ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭނެ ަބޖެޓެކޭ އަުޅގަނޑުމެން މިދަްނނަވަނީ އެހެްނވެގެން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަ

ންޓަކަށް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން އޮތް އަނެއް އުފާވެިރ ޕޯނަމްއަޅުގަނޑު މިހުރިހާ ކޮ

އި ކާޑުގެ ސަބްިސޑީާޒއި ކާުޑެގ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މުހިންމު ޚަބަރަކީ އިލެކްޓްރިސިީޓއާ

މިލިއަން ރުފިާޔ  276މުހުތާދުތަކަށް، ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި ވަނީ މި ބަޖެޓުގައި 

އީ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުާރ މަސައްކަަތކީ. ަޤއުމެްއގަިއ ހިމެނިފަ. މިއީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި

އުފެދިފައި އޮންނަ ވެރިކަަމުކން ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ޮކށްދެވޭނެ އެންމެ ހެޔޮ ކަންަތއްތަކަށް ވާނީ މި ކަްނކަން. 

ޅުން މި ވިދާުޅވަީނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިނޫނަސް އަދި އެހާމެ އުފާވާ އެއް ކަމަކީ، އޯޭކ؛ އިިދކޮޅު ބޭފު

ެގ هللاކޮންކްރީޓު ތަރައްޤީ ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ ޖީބަށްވާ ފައިދާއޭ. އެކަމަށް ިވަޔސް މީގައި މި ވަނީ 

ންޓުތަކުގެ ތެޭރަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހީާވގި، ައޅުގަނޑުމެްނ ޕޯނަމްކުލަަވިއލެވިފަިއވާ މުހިންމު ކޮރަޙްމަތާ އެީކގަިއ މި އެ 

ަޓކައި މި ޤައުމު ަފޚުރުވެރިާވ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ުއފެދޭ ކޮންމެ ނިޒާމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ރެާޔއި ދުވާުލ އެބަޔަކަށް 

ންޓު. ޕޯނަމްވެރި ކޮކައި ވެސް މި ަވނީ މި އުފާމިންނަތް މަސައްކަތްކުރާ ސިިވލް ސަރވަންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ޓަ

ނަށް މިއަދު ދުލުގެ ކުރިއަށް ލާފައި މީިޑއާގެ ޛަރީޢާއިން ަވއިރަލްކޮށްލަން މި އުފާވެރި ޚަބަރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން

މިލިއަން ރުފިޔާ ިމ  234އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިފަ. ސިވިލް ސަރވަންޓުްނގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ަޓކަިއ 

ދެކުނުން އަތުރާލެވިފަިއވާ ރަށްތަުކގައި  ބަޖެޓުގައި ކަނަޑއެޅިަފއިާވވުަމކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އުތުރާއި

 އާއި އެހެނިހެން ސިޓީގައި ދިރިއުުޅއްވާ ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށްބޭފުޅުންނާއި، ކެިޕޓަލް ސިޓީ މާލެދިރިއުޅުްއވާ 

ެގ ޔާމީން ނޑުމެން މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަވެގެންދާނޭ ވެސް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް

ގެ ފަހަތުގައި ތިެބގެން އަުޅގަނޑުމެން ކަމާ އެީކަގއި، ވަރުބަލިކަެމއް ނެތި ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ހީވާގި 

ައދި ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުްނ  ،އި މަންފާ ހޯދައިދީމިކަހަލަ ލުޔާިއ ލާބަޔާ ކުރާ މަސައްކަތަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި

ކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި ކުރާ ަމސައްކަތް. ކޮންމެ ކަމަކީ ހަމަ އެންމެ ހިތްއެދޭ ވަގުތު ުނވެދާނެ ކަމެއް ހޯދައިދިނުމަށް

ެގ އަބަދުވެސް މާއްިދއްޔަތު  ،ކުރަންޖެހޭނެ. އިންސާނީ ޠަބީޢަތަކީ އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ލެއްެވވުމުގެ އަސްލަކަށް ވަނީގަބޫލު

ްއޔާ ނެ. އަބަދުވެސް ކުިރއެރުމަށް ދަޢުވާކުރާނެ. އެހެންެވއްޖެގެ ހިތެއް ނުފުރޭިއންސާނާ މައްޗަށް ލެްއެވވިފަިއވާތީ
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ވަން މިނެޓުން ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާލުމަކީ އެހާ ހުރިހާ ކަމެއް އިން  ޖަސްޓް  އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެޭހ އެންމެ

ޖެހޭ ރައީސް ޔާީމންގެ ޒަޢާމަތުަގއި މި ހުށަހެޅޭ ބަވެއްެޖއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަން އެކަމަކަށް ނުވާނެ. އެހެން  ފަސޭހަ

ވުރެ ުދަވހެއް ފާގަތިކަާމއި ކުިރއެރުން  ވުރެ ުދވަހެއް، ދުވަހަކަށް  ބަޖެޓުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ަރްއޔިތުންނަށް ދުވަހަކަށް

ގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން  މި އަދު އަޅުގަނޑުމެން އަލުން މި ޤަުއމުވެގެންދާކަމީ މި ތައްގެނެސްދޭނެ އުޖާލާވި ބަޖެޓަކަށް ބަޖެޓު

ކުރަންޖެހޭ އެއް ސަބަބު ގައި ވެސް ަރއީސް ޔާމީްނ މި ޤައުމުގެ ވެިރއަކަށް އިްނތިޚާބު 2018ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ 

ކުރާ ގޮތުަގއި ެރިވގެންދޭ. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުލީމާ އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުންޓުތަކަށް ބަލައިިމއަދުގެ ބަޖެުޓގެ ކޮްމޕޯނަކަމުގައި 

. އަޅުގަނޑުމެން ނުބައި ވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފީމު. އަޅުގަނޑުމެން ނަށް މިއަދު ތިބީ ހެޔޮ ވިސްނިފަހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންދިވެ

އްޔާ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހިންގެ މޫނުތަކަްށ ދަނީ. އެހެންވެއްޖެ ހެޔޮ ވެސް ތަޖުރިބާކުރަމުން މި

ވަރަށް ޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑަށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ބަޖެޓުން ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެކޭ އިއް 

 ުނވާތީވެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަޖެޓަކަށް ބޮޑެތި ބައްރުަތކަްށ ހެދިފައި އޮތްއުފާވެރިކަން ލިިބގެންދޭ. ެއއީ ހަމައެކަނި 

ހިތާމަވެިރ  ވޭ. އަުޅގަނޑުެމން ދިވެހިރާއްޖޭަގއިބަ ެވސް އެ ހަމަ މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ އެހެން ޙަޤީޤަތެއް

އުމަށް ހިތާމަވެރި ކޮންމެ ނޫނީ ދަތި ކޮންމެ ދަނޑިވަެޅއް އަންނަ ހިނދުގަިއ އް ނޫނީ މި ސަރުކާރަށް ނޫނީ މި ޤަކަމެ

މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޒަރު ހިންގާލަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިރޒާވަށް. ައޅުގަނޑުމެންެގ ރިާޒވް

 600ވަނަ އަހަރު ރަސްމީ ރިާޒވް  2018އްޔާ ވަނީ؟ އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުން ދައްކާ ޮގތުން ވެއްޖެ  ކިހިނެއްތޯ މި

މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް ައރާނެ ކަމަށް އެބަ ލަފާކުރެވޭ. މިއީ ކޮންފަދަ އުފާވެރި ޚަަބރެއްތޯ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން 

. ދައްކާ ވާހަކަައކީ ޖެހޭ ކަންތައްތައް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަނުޑމެން މިމިކަމަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެިރާވން

ވާ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު މަކީ، މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިުކރާ ގޮތުގައި މިއިން ކޮންމެ ކަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ޓުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ހިތާއި ރުހުމުން ހުށަހެޅިފައިވާ ަބޖެ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތަށްކަމަށް ވިޔަްސ، މަތީ 

އުމެްއގެ ގޮތުަގއި ދަމަހައްޓަން ބޭނުން ބަޖެޓެކޭ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޤައުމެއް ޤަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭ

ވާނެ. ެއއީ ެއ  ޓުމަީކ ދަތިކަމަކަށްުއމެއްގެ ގޮތުަގއި ދެމެހެއްނުކޮށް ަޤއުމެއް ޤަ ކަމަށް ވަންޏާ ތައުލީމީ ޖީލުަތކެއް ބިނާ

ބަޔަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޯރފިލައި، ދުނިޔަވީ ތަހުޒީބީ ަތޢުލީމުގެ ތެރެއަށް އެބަަޔކު ލޯހުޅުވިފަިއވާންޖެހޭ. އެގޮތަްށ 

 210ބަލާއިރުަގއި މަތީ ތަޢުލީމަށް ޓަކައި ސްކޮލަރޝިޕްަތކުގެ ިގނަގުނަ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުަވިއލުމަށް ޓަކައި މި ވަނީ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފަ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ިމއީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ފަޚުރުވެިރާވންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިފަދަ 

 35، 40ކޮމްޕޯނަންޓުތަކެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް މިފަދަ ބޮޑެތި އަދަދުަތއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކޮން ޒަާމނެއްަގއި މާީޒވެދިޔަ 

ޯތ؛ މި ފްލޯގެ ތެރޭަގއި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުަޑކުދިންނަށްެވ ތިބިއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އަހަރުގެ ތެޭރގައި ކޮންއިރަކު

އަުޑއަހަމުންދިޔައިމު މި ފްލޯގައި ދެކެވޭ ވާހަކަަތކާިއ، ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓުތަކާއި، ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާއި، ބޭބޭފުޅުން 

ަރކުތޯ އައީ؟ ެއކަމަށް ފަޚުރުވެިރާވ އެްއ ސަބަބަީކ ިއއްޒަތްތެިރ ޚިޔާލުފާޅުކުރަްއވާ ކުރެްއވުމާ. މިފަދަ ވާހަކަތައް ކޮންއި
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ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ  18ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ަތޞައްރަފް ފުދިފައި އޮތް މަޖިލީހަކަށް އައިސް ތިބި ބަޔަކަށް ާވތީވެ. 

ފުރުމަކީ އެ މީހާގެ ފުރިހަމަކަން  އަހަރު 18މަޖިލީހަކީ ތަޞައްރަފް ފުދިފައި އޮތް މަޖިލީހެއް. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ލިބިގެންދާ އަހަރުކަމުގައި ކަނޑައެޅިަފއިވާީތވެ މި ހުރިހާ ގޮތަކަށް ބަލައިލިޔަސް މިކަން މީގެ މައްޗަށް އެކުެލިވގެންދޭ. 

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަްނނަވާނީ މި އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ސާފު އިބާރާތުން މީގައި ކަނޑައެޅިފަ. މަތީ ތަޢުލީމުގެ 

މިލިއަން  210ލަރޝިޕްތައް ދިވެހި ދަރިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް އިނގޭތޯ. ސްކޮ

ރުފިޔާ އެބައޮތް ކަނަޑއެޅިފަ. އެހެންވީމާ، މިއީ މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މި ޤައުމަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރިެވ، ރައީސް ޔާމީނަށް 

ހެން ވިދާޅުވެ ަބއެއް ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންގެ ކެބިނެޓު މެންބަރުން ނޫނީ ޓަކައި ސެިލއުޓްކުރަންޖެހޭ ސަބަބު. މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓަރުްނ އަތްޖައްަސވާށޭ ވިދާުޅވީމަ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ޖޯކަަކށް. ދެޓްސް ނޮޓް އަ ޖޯކް. 

އި އިނދެލާފައި މަޑުމަޑުން ފިނިރޯޅިއެއް ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކުޑަކޮށް ހަމަހިމޭން ބަގީޗާއެްއގަ 

ޖެހޭއިރުގައި މަޑުމަޑުން އެތާނގައި އެކަނިމައި ގިިނކަންޏާ ިއނދެ ނަމަވެސް އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން. ނޫނީ ބައިވެރިޔަކު 

ލާން. ގޮަވިއގެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ވާހަކަތަކާއި މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ވިސްނާަލއި ކުޑަކޮށް ފުން ނޭވައެއް 

ފުން ނޭވަެއއް ލައިިފ ނަމަ، އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ކަަށވަރު ަޔޤީން އަންނާނެ މި ޤައުުމގަިއ އާރާސްތުކުުރވަިނވި ރަީއސް 

ޔާމީންގެ މި މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛުކުރަމުންދާލެއް ހަލުވި ްސޕީޑުގެ ޚިޔާލު ނޫން ިޚޔާލެއް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ 

ހަމަ މިއީ ކަށަވަރުކަމެއް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑުެގ ތަނެއްަގއި ހިތަށް ނާންނާނެކަން 

ހިތުން، ލޮލުންބޮލުން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އާދެ، މި ބަޖެޓަކީ ޓޯޓަލީ އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ ޤައުމީ މަންހަޖެއްގެ 

ްއަޗށް ބިނާވެ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުން އެޭދ މައްޗަށް ބިނާެވ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާުމގެ މަ

އެދުންތަކުެގ މައްޗަްށ ބިނާެވ، މުޅި ދިވެހިާރއްޖެ އާރާްސތުކުރުވަިނވި ޤައުީމ މެނިފެސްޓޯއެްއގެ ގޮުތގަިއ، ަޤއުމީ 

ހި ދަރިޔަކު ނޫޅޭނެ. އެހެންވީމާ، ތަޞައްވުެރްއގެ ގޮުތގައި އެކުެލވިފަިއވާ ބަޖެޓެއް ކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކުކުރާނެ އެްއވެސް ދިވެ

ައޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑު ވެސް މިހިރީ މި ބަޖެަޓށް ހަމަ ހިތުންރުހުމުން ވޯޓުދޭން ތައްޔާރަށް.

ހިތަށްއަރާ މިއަދު ވެސް މި ބަޖެޓު ފާސްކޮށްލެވޭނަމައޭ. އެަކމަކު، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ވެސް ނިމިގެންތާ މި ކަންކަން ވެސް 

ނީ. ބޭބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުަތކާއި ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލު ވެސް ހޯދައިގެންތާ މިކަްނ ކުރެވޭނީ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ކުރެވޭ

ވަގުުތކޮެޅއް ނަގާނެ. ެއކަމަުކ، ރައްޔިތުންނަށް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ، ތި ބޭފުޅުން ކެތްތެރިވެލަްއވާށޭ. 

ގެ ވާގިފުާޅއެުކ، ެއކަލާނގެ ރަޙުަމތާއި މިންނަތުން، އެކަލާނގެ هللا ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ބުރަ މަސައްކަުތގެ

ރަޙުމަތްފުޅުން އިރާދަފުޅުކުރެްއވިްއޔާ މި ބަޖެޓު ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކުރާނަމޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ 

ގެ ެއއް ސިއްރެްއގެ ގޮުތަގއި ވަީނ ދެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ސަރުކާރުން މިފަދަ ބަޖެޓުތައް ފާސްކުރުމު

އަޅުގަނޑުމެން ެއއްެވސް ދިވެހި ރައްޔިތަކު މިއަދަކު ޮބއްކުރާަތކުަގއި ކަނުޑއޮޅި އަނގަމަތީގަިއ، ނެރުތަކުަގއި، ކަނޑިންަމ 

ބަދަލުވެއްޖެ. އަނގަމަތީަގއި ބޮްއކުރާަގއި ފަލިޖަހާފައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުކުރާކަށެއް ނޭދޭ. ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެ. ހާލަތު 
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ޒަމާނާއި ހާލަތާ އެއްގޮތަށް މީހާ ޖެހޭނެ ބަދަލުވެގަންނަން. މީހާ ބަދަލެއް ނުވާނެ. ޒަމާން ބަދަލުވާނީ. ހާލަތު ބަދަލުވާނީ. 

އެހެންވެއްެޖއްޔާ އިންސާނީ ބުްއދިވެރިކަމަކީ ޒަމާނާއި ހާލަތާ ެއއްގޮތަށް މީހާ ޖެހޭ ބަދަލުވެގަްނނަން. އެހެންވީމާ، މިއަުދެގ 

ރުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ވެސް މި ދަނީ އުދުހިފައި ކުރާ ގޮތަށް މިއަދު މި ދަނީ ބައްޓަންކުރަމުން. މުޅި ރާއްެޖ ސަރުކާ

ވަށައި ލާޖެހެނީކަން ވެސް ނޭނގެ. ކުރިއަށް އޮތް ެއއް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހީވާގޮތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 

ކޮކާެލއް ފަދައިން ދަތުރުޮކށް އުޅޭ ދިވެހިންތަެކއްގެ ގޮތުަގއި މިކަން ވެސް ނިމިގެންދާނެ. ، ނިޒާމު ވެސް އުދުހިފައި ދަތުުރކޮށް

އޭގެ ހެްއކެްއގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑުމެން ދާދި ފަހުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އުޅެަފއި މި އައީ. ެއ އިވެންޓެްއަގއި ބައިވެިރވެފަިއ 

މި ދަނީ ވެސް އެއްފަހަރާ ދެ ބޯޓު ޖެއްސޭ ގޮތަށް. މިއީ ކޮންފަދަ  މި އައީ. ބައްލަވާ! ކުޅުުދއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ހެދިގެން

ނިޢުމަތެއްތޯ. މިއީ ކޮންފަދަ ބޮޑު އިންޤިލާބެއްތޯ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގަިއ، ރަްއޔިތުން ެވްސ 

ތަން ިއކޮނޮމިކް ބޫސްެޓއްެގ ގަބޫލުފުޅުކުރަްއަވވާ. މުޅި އުުތރުގެ ސަބް ބޭްސެއއްގެ ގޮުތގައި ކުޅުދުއްފުށި ެވގެންދާއިުރގައި އެ

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ސަރަހައްދުަގއި ެއއްކޮށް ުޓއަރިޒަމް ސެކްޓަރ ފެތުރިގެންިދއުމަކީ ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް، 

އަޅުގަނޑުމެން މި ލޯބިވާ ދިވެހި ުޒވާނުންގެ ވަޒީާފެގ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެގެންާދނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، 

މެން ހަމައެކަނި ވާހަކަތަކެއް ދަްއކާފައި، އަލިފުލަިއލާ ވާހަކަ ކިޔަން ގާގާމަީތގައި ތިބެގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އަޅުގަނޑު

ކަމުގައި ހެިދގެން ވާހަކަެދއްުކމަކުން އަދި ޤައުމު އާާރސްުތކުރެވުނު ކަަމކަށް ނުވާނެ. ަރއްޔިތުން ހަވާުލކުރި އަމާނާތް 

ނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެްނ މި ކަންކަމާ އުފާކުރަންޖެހޭ އަދާކުރެވެނީ ކަމަކަށް ވެސް ނުވާ

އި މަހާޖައްރާފް ިކޔާފަތުއަޑުސަބަބަކީ މިއޭ. ކުޅުދުއްފުށި އެއް މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި ހިއްކައި ނިމިގެން އަެނއްކާ ފަ

ވެގެންތޯ ައޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ީކއް ، . އެހެންވީމާޅަށްއަތޮ އަޅުގަނޑު ވެސް ނިސްބަްތވާ ށ. ކޮންތާކަށްތޯ؟ ޖަހަނީމިސްރާބު

ޒަޢާމަތުަގއި މި ކުރެވޭ  ގައިނުވާނީ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިވަރު ވަގުތެއް ދިނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައީސް ޔާީމންފަޚުރުވެރި

ރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ްއޔާ ިއއްޒަތްތެކުިރއެރުންތަުކގެ ވާހަަކދައްކަންެވއްޖެތަރައްޤީާއއި ގެެނވޭ ބަދަލުތަކާއި ގެނެވޭ 

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު ، ންވީމާ. އެހެވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފުދެއޭ މިނެޓު 25މިނެޓު ކީއްކުރަން  15

ޖައްރާފް ކައިރިކޮށްާލ ޓް އެޅުމުެގ ބިން ހިއްކަްނ މަހާކުރެްއވިްއޔާ ފުނަދޫަގއި ެއައރޕޯވެސް އެ ދުވަހަކުން އިރާދަފުޅު

ކުރާ  މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި، ފުންމައިލެވޭނެހެން. އެހެންވީމާ ތަނަށް ކީ އަުޅގަނޑަށް ވެސް ީހވަނީ ހަމަ އެދުވަހަ

ކުރަާހލައިގެން ނޫނީ ކިހިނެއްތޯ ަހމަ ކުއްިލއަކަށް ިނކުމެފައި  ތަަޞއްވުެރްއެގ ޕްލޭން ރާަވއިލަިއ، ތަޞައްވުަރކީ.

މި ތަރައްޤީގެ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖެއަތްޖަހާފައި ކަމެއް ކުރަނީ. ުނކުރެވޭނެ 

ަގއި ރަީއްސ  2018ގުާޅލައިގެން އެބަޖެހެއޭ އެންމެން އަތާއި އަތްއަުޅގަނޑުމެން  ން ބޭނުންކަމަށް ވަންޏާމަތީގައި ބާްއވަ

ްއޔަތްކުރުމެއް. ސިްއަޔތްކުރާ ވަސިތުންނަށް ވަޔާމީން އަލުން ވެސް އިންތިޚާބުކުރަން. މިއީ އަޅުގަނޑު ިދވެހި ރައްޔި

ސީާދ  ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ެވސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަްނ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް ނިސްބަތްވާ ކަމެއް
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ރަްށ ވިަޔސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަ އަިއޓަމެއްގެ ގޮުތގައި ބަޖެޓު ފޮތުަގއި ހިމެނިފައި ނެތްކަމުަގއި ،ކޮމްޕޯނަންޓެއްގެ ގޮުތގައި 

 .އި ިރެވޓްމަންޓް ޙައްލުވެ..ނަރުދޫގެ ބަނދަރުގެ ކަނޑިންމަޔާ އުފާވާނެ ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާައށް ނިސްބަތްވާ ށ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުށީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާ

 އްމަދު އިސްމާޢީލަށް. މުޙަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ދިޔަ ބަޖެޓަކީ ައޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ށަހެޅިގެންމިއަންނަ އަހަރަށް ހު ހާރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި

 ސް.ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީ އޮތް ަބޖެޓެއްވަރަށް ބޮޑެތި އުާފވެރި ކަންކަން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ބަހުސްކުރެިވގެން  މަޖިލީހުގައި އެކަމާދައުލަތުން ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިގެން  ،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އިދިކޮުޅ  ބެހޭ ކަމާދާއިރުަގއި މި ކަންވާހަކަދެެކވިގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންކަން ހިނގަމުން

ފަރާތްތަކުން މި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަައކީ ވަރަށް ޭނއްގާީނ ވާހަކަތަެކއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި 

ގައި ވެސް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ  2016 ،ގައި ވެސް  2015 ،ަގއި ވެސް  2014ަސރުކާރުން  ގެއަުޅގަނޑުމެން  .ރައީސް

ކަމަށް މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެބަ  އި މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ލިބިގެންދިޔަލާބަޔާ ޓުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އޭގެބަޖެ

ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ގިނަ ތަރައްޤީެގ  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ައޅުގަނޑުމެން މުޅި 2018 ރޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ގަބޫލުކު

.ީޕގެ ތެރެއިން ހިމެނިފައި ހުރިިއރުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް އަުޅގަނުޑެގ މަޝްރޫޢުތައް ޕީ.އެސް.އައި

ވަނަ އަހަރުެގ  18ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގެ ކަންަތއްތަަކށް ވެސް އަޅުގަނޑު ބަލައިލާަނން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި އަހަރުގެ؛ 

ފުށީގައި ކަންކަން ހިމެނިފައި އެްއވެސް ވަރަކަްށ ނެތް. ބަޖެޓުގައި ާދއިރާގެ ކަންކަްނ އަސްލުަގއި ތުާރކުނު، ހޯރަ 

އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަށްރަށުަގއި ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް ެވްސ ނެތް އިނގޭތޯ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި 

ތެރޭަގއި ވަރަށް ގިަނ  ދެ ރަށުގެ ރަްއޔިތުން ގަބޫުލުކރާނެ، އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ދެ ރަށުގައި މި ވޭތުވެިދޔަ ތިން ައހަރުގެ

މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިނގަމުން އެބަދޭ. މިހާރުވެސް ފެނުގެ ިނޒާމު ހޯރަފުށީގައި އެޅެމުން އެ ދަނީ. ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ނިމިފަ. 

މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް ހެދި، ެދން އެހެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން؛ އެހެރަ ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ގިރާ ސަރަހައްުދ  

ތްކޮށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރެވިފަ. އެއީ ދައުލަތަކުްނ، ސަރުކާރަކުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކުން ރައްޔިތުންނަށް އޭަގއި ހިމާޔަ

އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލާބަޔާއި މަންފާ މުޅި ޤައުމަށް ކޮންގެން ހިނގައްޖެކަން ދޭހަވާ ފުރިހަމަ ައލިގަދަ ނަމޫނާއެއް އަޅުގަނުޑ 

މަެވސް، ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ހިްތދަތިކަމެއް އެބަހުރި. އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިާރގެ އުލިގަުމގަިއ މި ދައްކައިދިނީ. އެހެންނަ

އަހަރު މާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރެވިަފއެއް އަިދ ހިމެނިފައެއް ވެސް ނެތް.  3މި ވޭތުވެދިޔަ 
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ރަށެްއަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ؛ ަވކި ރަށްތަެކއް ނުހިމަނަިއ  58އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ ތެޭރގައި  2018ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ 

 2018ރަހުމަތްފުޅުން އުލިގަމުަގއި ވެސް هللا އެކަމަށް ބަޖެޓެއް ހެދިފައި ޮއތްއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާހިތް އޮތީ 

މަވެސް ހިމެނިގެންދާނެ ވަނަ އަހަރުަގއި ކޮންެމވެސް ެއއް ކަމެްއ؛ ނަރުދަމާ ނަމަވެސް، ފެން ނަމަވެސް ޭއގެތެރެއިްނ ނަ

ކަމަށް. އެ ރަުށގެ ަރއްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމުން، މި ިތން އަހަރުގެ ތެޭރަގއި ެވސް ައޅުގަނޑު ކައިީރަގއި ވަރަށް 

ބޮޑަށް އެދެމުން ައއި ކަމެއް. ެއހެންނަމަވެސް، އެ ރަުށގެ ަރްއޔިތުންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ަހމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، 

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ކުެރވުނު ކުދި ކުދި މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭގައި ވެސް ކެތްތެރިކަމާ  3ރިކަމާ އެްއކޮށް މި ވޭތުެވދިޔަ ކެތްތެ

އެްއކޮށް ސަރުކާރާ އެްއކޮށް ތި ގޮތަށް ތިއްބަވާށޭ. ސަރުކާރުން ބަޖެޓެއް ހެދިގެން އަންނަނީ ވަކި ރަށަކަށް، ވަކި އަތޮަޅކަށް، 

ސަރުކާރުން ބަޖެޓެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަޖެޓުގެ ތެރެިއން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ވަކި ދާއިާރއަކަށް ނޫނޭ. 

ކޮށްދޭން މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރނީ މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތާިއ ޤައުމުގެ ދިރުމަށޭ. އެހެންވީ ހިނދު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭގައި ކޮށްދެވިފައި ހުރި  4މި ވޭތުވެދިޔަ  ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  އަޅުގަނުޑމެންގެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން

ބޮޑެތި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބަލައިލާއިުރ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ހަމަ މުޅި ތުރާކުނުން ފެށިގެން ައއްޫޑއާ ދޭތެރޭަގިއ 

ޓަލަކާއި، މިހެންގޮސް ކިޔާެނ ބުރީގެ ހޮސްޕި 25މިހިރަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންގޮސް ތިހިރަ ފެންނަ ބްރިޖަކާއި، 

ކަމެއް ނެތް. އާސަންދައާިއ، އެންސްޕާ ތެރެއިންނާ މި ދަނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުން. އެހެންވީމާ، 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދުެގ ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބަޖެޓަީކ 

ަގއި ވެސް އުފަލުްނ ހަމަ ފޮޅިގެން ވަރަށް ގިނަ  2018ން ރައްޔިތުންނަްށ ހަމަ ކުރިމަގުަގއި ެވސް، އަޅުގަނޑުމެ

ކަންތައްތަެކއް ކުރެވެމުން ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނޭ އަހަރެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޖެުޓގެ ތެރެިއން އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިޭބނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި އޮތް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެޭހ ޙަޤީޤަތަކީ، ބަ

އިންަސއްތަ ެއއީ ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  22.401

ން އެނގުމަކީ ވެސް ިމއީ ވަރަށް ތެރޭގައި މިއަދު މި އޮތް ިނޒާމުގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ ހޯދުމާއި، އާމްދަނީ ހޯދަ

ޙިކުމަތްތެރިކަމާ އެއްކޮށް މިައދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދުނިޔޭގެ ެއކި ޤައުމުތަުކގައި ެއކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި ތިބެގެން 

ން ދިވެހިރާއްޖެގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުމަށްޓަކައި ިދވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެމުން އަންނަ، ޓުއަރިޒަމްގެ ތެެރއިން ލިބެމު

އަންނަ އާމްދަނީ ހުއްޓުވުމަްށޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން ކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. 

އަޅުގަނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށްެވސް ގަބޫެލއް ނުކުރަން، މިއަުދ މީގެ ދެ ުދވަސް ކުރިން ަބޖެޓް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިުރގަިއ، 

ޅަމުންދިޔައިރުގައި މިތާނގައި އިދިޮކޅު ފަރާތްތަުކގެ މެްނބަރުން ތިބެގެން ހަޅޭއްަލަވއި، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓު ހުށަހަ

އެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި މަސަްއކަތްތަކެއް ކުަރނީ. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ެއ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް އެީއ 

މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ހޮވާފަިއ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާ ގުިޅެގން 

ތިބި މެންބަރުން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަންކަމެްއ ެއޮގތަކަށް އެ ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުން މި ވޭތުވެިދޔަ ތިން އަހަުރ 
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ނުމުން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންނެއް ޮގއްަސއެއް ނެތް. ެއހެންވީމާ، މިއަދު އެ މަ ންަޒރު ފެ

ކަމަކަށެއް ައޅުގަނޑެއް ގަބޫެލއް ނުކުރަން. މިއަދު ބަޖެޓް  ރައްޔިތުން ެއއްެވސް ވަަރކަށް އެކަމަކާ އައިބުކަަމކަށް ދެކޭނެ

 ވެސް މި ބަޖެޓުގައި އެްއވެްސ ރަނގަޅު ްއޒަތްތެރި ރައީސް އެްއގޮތަކަށް ވެސް އި އިރުދިޔަކުރަުމންެވސް ބަހުސް އި ކޮމިޓީގަ

ވެސް ނޫންނަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް  ށްގޮތުން ސަރުކާރަ ބެހޭ ެއކަމާ، ޅުންނަކަށް ފާަހގަކުެރވިގެން ބޭފު ކަމެއް އެ

ނުޖެހޭ ވާހަކައާިއ، މުޅިން ވެސް ަބޖެޓު ދެކޮޅު .ނެތް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އެއްުރގެ ބަހެއް ެވސް އަދާކުރެވިފަ ވެސް ޝުކު

އިުރ ވާހަަކތަކެއް ިމގޮތަށް ދެްއކެވި  މި ހުރިހާ ،ދަރަނި ބޮުޑވާ ވާހަކަާއއި އި ބަޖެޓުގަ ،ބަޖެޓު ފޫނުބެއްދޭ ވާހަަކއާއި 

ފުޅުންގެ ސަރުކާރުތަކުްނ ުއޅެނީ ެއ ބޭ ވެސް އަިދވެސް މި މިއަދު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ވަރެއް ަދއްކަމުން،  މެވެސްރި ދަރަނި މި ސަރުކާރުން އަދިވެސް މިދަނީ ޮކންމެ އަހަރަކު ވެސް ެއއަށް ޮކންއި ހުރާފަދަ

 ލްޤައްޔޫމް ކޮންމެވެސްޔާމީން ޢަބްދުهللا އުމުގެ ރައީސް ޢަބްދުޤަސްކުރަމުންނޭ. މިއަދު ނިކުމެ މި ލާޚަދައްކަމުން 

ިތމަންނައަށް ދަރަނި ދެއްކޭނެތީއޭ ތިމަންނަ ދަރަނި މި ނަގަނީ.  ،އޮންނާނެ އިވާހަކަދަްއކަވަުމން ވިދާޅުވެފަ އިްއގަޕޯޑިއަމެ

އެ ކަންކަން އެ ބޭފުޅުން އެްއވެސް ވަރަކަށް  ،ގަިއގެން މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި. އެހެންވީމާދަރަނި ނަ

ކަމަކަެށއް އަުޅަގނޑެއް ގަބޫލެއް ުނކުރަން. މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ޖެހޭށްހާްސވެ ވާހަކަތަެކއް ދައްކާކަ އެކަމަކާ

ދޭން އެ މަނިކުފާނު އެ ބުނަނީ ތިމަންނައަށް ލޯނު ދެއްކޭނެތީއޭ  މަތްތަކެއްޖެހޭ ޚިދުލޯނުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަްށ ދޭން

ރަްއޔިތުންނަށް  އި އިުރގަރުން ކަންތައްަތއް ކުރަމުން ައއިުރގެ ަސރުކާނީ. ެއަކމަކު އެ ބޭފުޅުްނގެ އޭތިމަންނަ ލޯނު މި ނަގަ

 ންބަޖެޓް ފާސްކޮްށގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު އިގެ ިތން އަހަރުގަ ރުކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އޭ ހުރި ެއްއވެސް އިކޮށްދީފަ

ވެސް އަުޅގަނުޑެގ  އިާލިއރުގައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއަށް ބަލަ ނެތް. އެއްައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެނިފަ އިއިުރގަކުރި

މެްނެގ އޮތް ބަނދަރެއް މަރާމާތުކޮށްލުން ފިޔަވައި އެ ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑު އިހަނދާފަ ؛ެވސް ބަނދަރެއް އިދާއިރާގަ 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ގާކޮށްޓާިއ ވެސް އަުޅގަ އިމާޭލގަ އިލާިއރުގައިއް ވެސް ނެތް. ދެން މާލެއަށް ބަލަކަމެ ދާއިރާއަކަށް ކުރި

 ބޮޑު އެގްރިމެންޓެއް  އި ޮއތްހެންލާފައިބޮޅު ކަންވާރު އަުޅވަ  100 އިފްލެޓް އަޅަނީއޭ ިކޔާފަ އިތަނުގަ ރަބިއްޔާ ހުރިޢަ

ަބޔަަކށް ދިނީ. އެންމެ ފަހުން މި  އިތްަތކަކަށް އެގްރިމެންޓެއް ހަދާފަގޮތް ނޭނގޭ ގޮ، ހަދައިގެން ބަޔަކަށް އަޑި ނޭނގޭ

ފައިސާއާއި އެްއޗެހި ދައްކަިއގެން އަލުން ރި ން ެއއަށް ދައްކަން ހުސަރުކާރު އައިްސގެން އެކަން ވެސް ރަނގަޅުކޮްށގެ

، ދަނީ. އެހެންވީމާ ޚިދުމަތް ލިބެމުން އެ އިތަނުގަ އެ ދަނީ. މިހާރު ތެެރއަށް ވަެދގެން އެޓިނިއުކޮްށގެން ރަްއޔިތުން އޭގެކޮން

މަޖިލީހަށް  ،ތަނަށް މި އިނުކުރަން މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަނމުގަ ވެސް އަުޅގަނެޑއް ގަބޫެލއްއެްއގޮތަަކށް ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަސައްކަތްތަކެްއ ރައްޔިތުންނަށް އިުޚލާޞްތެރި  ،އުމަށްޤަވެސް އެްއގޮތަކަށް  ތިބަ މެންބަރުން މި ކުރަްއވަނީވަދެ މި

އެ ބޭފުޅުން ތި  ،ކަމަކަށެއް އަުޅގަނެޑއް ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އަޅުގަނޑު މިހާރުން މިހާރަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ގޮވާލަން

އެްއކޮށް ުގޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެްއ  މި ސަރުކާރާ ،އެްއކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނާ އިލާފައިމަސައްކަތް ހުއްޓަ 

ބޭފުޅުން  އެްއކޮށް މަސައްކަްތކުރަން ކުިރއަށް ހިނގާށޭ. ތި ަބއިވެިރެވގެން އަުޅގަނޑުމެންނާ ސަރުކާރާކުރުމަށްޓަކައި މި 
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 .ުއމުގެ ރަްއޔިތުން ބަލަެއއް ުނަގނޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްޤަ ވެސް މިއަަދކު މި އެްއގޮތަކަށް  ތި ކުރަްއވާ މަަސއްކަެތއް

هللا ރޕޯުޓގެ ާވހަކަ ވެސް ރައީސް ޢަބްދުނީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިރާގެ އެއަލާއިހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަ އަޅުގަނޑު

 އި ރަފުށީގައް ހޯރޕޯޓެ ެއއަ އިގެ ކުީރގަ  2018 އިވަނީ ވިދާޅުވެފަ  އިއޮްތ ޖަލްސާެއއްގަ  އިޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރަށުގަ 

ކޮންމެ ކަމަީކ  ،ނަމަވެސްެއކަން ނެތީމަ. އެހެން އިކުރަން ބަޖެޓުގަވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަ ހަދައިދޭނެ އިގަ .ހއ

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ރައީްސެގ هللا ނުވާނެ. ހަމަ މާތްށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގެންކަމަކަން ހިމަނައިގެން އަންާނނެ ބަޖެޓުގައި

ބުނުން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ފައިނޭންްސ ކަމަށް އެ ބުނި ދޭނެއިރޕޯޓު އަަޅއި ނިންމަެއ އެއަ އިގެ ކުީރގ2018ައެ ވަޢުދު 

ދައިގެން ެއކަން ކުރާނޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑުގެ ޔަޤީންކަން އެބަޮއތް. އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ހޯ

މުޅި  ؛. ދާއިރާގެ ރޕޯޓު ެވސް އެޅޭނޭއްކޮށް ތިބޭށޭ. ހޯރަފުށީގައި އެއައެ ޔަޤީންކަމާ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ތި ،ބޭނުންވަނީ

 .وبركاته ورحمة هللا  الم عليكمالس  و. ތައް ވެސް ހިނގާނޭއުމުގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުޤަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއި ފަށާނަން.  4:15ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ހުސްަވގުުތކޮޅަކަށް ތަންދެން. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ 

 

 ] އަށް  16:15އިްނ  15:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާނަން. ގެން ކުިރއަށްއި ފަހު މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތަދުކަނޑާލުަމށްއަުޅގަނޑުމެން ހުސްަވގުތުކޮޅަށް މެ. `

 . މިރަށްޢާައޙްމަދު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

 ،މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމުން ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މިވަނަ އަހަރަށް ލަފާ 2018ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ެވސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ހާމަކޮށްދެއްވާަފއިާވ  ންނަވައިގެންހުވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ ގޮަތކަްށ 

ކަމެއް ކަމުގަިއ  ވެސް އެކަާމ އުފާކުރާނެ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮކންމެ ރައްޔިތަކުމިއަދު ވެްސ  ކަންތައްތަކަކީ ހަމަަގއިމު

ނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެންމެ އުާފވެރިކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑަށް މި ބަޖެޓުން ފާހަގަެވގެންދިަޔއީ މި

މަްއޗަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ފައިދާތަުކގެ ފަށް މިއަހަުރެގ ބަޖެޓަކީ ފަރުދީއެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާ ،ފަދައިން ވިދާޅުވި 

 ގެޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ގެން ހެދިފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން. ރަނގަޅު އަުދގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުކުެރވި އަމާޒު

 އަހަރު  4ވެސް  ޖޭގެ ހަމަގައިމުމަނިކުފާނުގެ މިހާރު ދިވެހިރާއް އެ ،ވިސްނުންފުޅާ އެްއގޮްތވާ ޮގތުގެ މަތީން
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ވަނީ  ޢުތަކެއްވެސް ނުދެޭކވަުރގެ ބިަޔ ބޮޑެތި މަޝްރޫ ދިވެހި ރާއްޭޖގަިއ ދުވަހަކު  ދިަޔއިުރގަިއ މިހާތަނަށްވެގެން

އަހަރު  5ެވސް  ގައިމުކަްށ ހަމަވަަޑއިގެންެނވި ރަީއސަ ދުވަުހގެ މެނިފެސްޓޯެއއް ހިތްޕަަވއިެގންއަހަރު 5 .ރެވިފަކުއިމުޤާ

ފަިއވާ ކަންތައްތަަކކީ ރެވިކުތައްތަަކކީ ުނވަތަ ހާިސލުންކުެރވިފަިއާވ ކައިމުޤާ އިރުަގއި ދިޔައަހަރު ނިމިގެން  4 ،ނުނިމި

ގަތް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަްށ އެކަން ދެނެ އިހޯދަ އިބަލަ ެވސް ްއ ޕަސެންޓުކަން ހަމަގައިމުމެނިފެސްޓޯގެ ތެރެއިން ކިތަ 

ންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުްނގެ މަނިކުފާނަށް އެ އިރުަގއި އެއައި ހިސާބަށް ތެރެއިން ދައުރުގެ މިހާިއގަންނަވާނެ. ދެން ޭއގެ އެިގވަޑަ 

ގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި ާޚއްޞަކޮށް ައޅު ؛ކަމަށް ކަެމއް  ންތަެކއް ހުރިކަންބޮޑުވު

ކޮން ކަންަތްއތަކެްއގެ މައްޗަްށކަން ވަރަްށ ހުރީ ކޮންކަންބޮުޑވުންތަކެއް އެންމެ ބޮޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ 

ވެސް ހަމަ ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކަށް ވާތީެވ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ނޑު ެތރޭގައި ައޅުގަނގޭ. ޭއގެރަނގަޅަށް އެބަ އެ

ކާބޯަތކެިތ  ބޮޑު ވާހަކަ އާދޭ. ބިލު އަގު ކަރަންޓުހަކަަތއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އާދޭ. ތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ވާފަރުދީ ގޮ

އް ޔެ ކަންކަމަށް ލު ދޭ. އެހެްނވީމާ، މިހަކަ އާކުިލ ބޮޑު ވާގެދޮރުެގ އެއާެއކު އަގުޮބޑު ވާހަކަ އާދޭ. އަިދ ހަމަ

 ނުްނވެސް ޤީޔަކަމުގައި ހަމަ  ންމު ކަމެއްހިއުމަށް ކޮންމެހެން މުޤަ މިކުރުމަކީ މިއަދު ހަމަ މަސައްކަތް ދިނުމަށްޓަކައި އިހޯދަ

މި  ،ްއވާ. އެހެންކަމުންގަޫބލުކުރަ ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ގަނޑުމެންއަޅު

ކަމަީކ  ދިޔަގަނޑުމެންަނށް ފާހަގަކުރެިވގެންއުފާވެިރކަމެއްގެ ގޮުތގަިއ އަޅު އެންމެ ދިޔައިުރގަިއ ބަޖެޓުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން

ކަްސ ޔަ ާބވަތުެގ ކަންކަން ކުރި މިއީ. ހުސްެއކަނި ައޅުގަނުޑމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަާރއި އަިދ ފާލަންތަކާއި މި

ކަްނކަމަކީ ރައްޔިތުން އެންމެ  ނުދާކަން. ނުވަތަ އެއެންމެ އެދެވޭ ތަރުހީބު ލިބިގެންއެކަންކަމަްށ މެންނަށް އަޅުގަނޑު

ދުގެ ސަރުކާރުން ދިޔައީތީވެ އަކަން ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރަމުންކަމެއް ނޫން  ބޭނުންވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ

ދިނުމަށްޓަަކއި އިފަސޭހަ ޮގތްތަކެއް ހޯދަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި އަދު މިފަިއ މިސާސްތައް އަުޑއައްަސވާމިދެންނެވި އިހު

. ކުރެވިފައިމުޤާބަޖެޓެއް  ދިނުމަށްޓަކައި ވަރަށް ފުރިހަމަފަހިކޮށްްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަން ންމު އަސާސްތަކެހިވަރަށް މު

 ިއރާއަކަށް ނިސްބަްތވާ މީހަކަށް ވާތީެވ ކުޑަުހވަދޫައކީ ވެސް ބަޖެޓުެގ ވާހަަކ ދަްއކާިއރުގަިއ އަުޅގަނަޑކީ ވެސް ދާ އާދެ! 

ވަނީ  ގިނަ މަޝްރޫއުތަެކއް މިހާރު އިނުގަތަ އެބަެއއް ނޫން. ވެސް ކޮޅުންލާނެ  ގެ މަޝްރޫޢުތައް ދުވަހަކުޤީތަރައް ހަމަ

 ،ނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށްަޓކައި އަދުގެ  ސަރުކާރަށް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ުޝކުރު ަދން. ކުރެވިފައިމުޤާ

ށްވާ ސަރަހައްީދ ރަށަްށ ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު މަްޝރޫޢެއް ކަމަ ހުރި ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއިން މިހާރު އެއި އެތަނުގަ 

ކަމެއް. އަދި އެ ސަރަަހއްދުގެ ފަރާތްތަކަްށ  ވަަރށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ންެވސް އެ ރަުށގެ ަރއްޔިތު ހަމަަގއިމު ބަނދަރަކީ މިއީ

ނެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ވެސް ވަރަށް ޮބޑު ކުރިއެުރންތަކެއް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭަހތަކެއް ެއކަމުން ލިބިގެންދާ

ށް ކުރެވިގެންދާނެ ދުވަެހްއ މިހާރު ހުންނެވި ރައީސްގެ ިވސްނުންފުޅާއެކު ައޅުގަނޑުމެންނަ ،ންކަމާއެކު ގަބޫލުކުރަންޤީޔަ

ކަމަްށވާ މާއެނބޫޫދގެ  ެއއާެއކު އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ެދވަނަ ރަށެއްހަމައަދި ކަެމއް ނޫންަކން.  އައުމަީކ ދުރު

ވަނީ ބިމުގެ ދަތިކަން  ރު ހާމި ގެ ބިމުގެ ދަތިކަން. މާއެނބޫދޫ ،ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިހާރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ ެއއް
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. އަދި އުނދަގޫވެފަ ދިނުމަށްފޯރުޮކށް ުނވަތަ ބިން ގެދޮރުނުންނަށް ބޭނުންވާ ގޯތިުޒވާ ،ނަށްން އަުޅގަނޑުމެން ހުރި މިންވަރު

އެކަންވެްސ  ،. އެހެންކަމުންޖެހިފަވަނީ އުފުލަން އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް ބިމުގެ ދަތިކަން ޢީ ހަމަ އިޖްތިމާ

 މަހާޖައްރާފުގެ އެހީަގިއ ލިބިގެންދާނެކަމީ ހަމަގައިމު  ގެނެސްފައި އޮތް މިވެސް މިހާރު  ނުންޤީގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޔައަޅު

ެއއާެއކު ކަމެއް. އަދި ހަމަ ުކރާމީދުއްވެސް އު  ގައިމުަގނޑު ހަމަމެްނބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުން އަޅުވެސް ާދއިރާ ތަމްސީލުކުރާ 

ކަމެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ހާެއ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރި ،ަވނީ ކުޑަހުވަދޫއަށް ބަދަލުވެ  ވާނީ ރައްޔިތުން މިހާރު އެ

ޭގޭގެގ ރަޖިސްޓްރީގެ މައްސަލަތަްއ ބަެއއް ކަހަލަ މައްސަލަަތއް ނުނިމޭތީވެ، އަދި  ތެރޭަގއި އިދާރީ ބައެއް. އޭގެނިމިފަ

ވާހަކައަްށ  ތެރޭ ނުނިމި ވާކަން އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން. އަދި އެޖެހޭ ބައެއް ކަންތަތައްަތއް ޭއގެނުނިމޭތީވެ، ފޯރުކޮށްދޭން

ބޭބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް  އްެބވިރަށްރަށުަގއި ތިރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަނީ ސަރުކާ ވެސް އަުޅގަނޑު މި

ތްަތކެއް އެކަުމެގ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ވަރަށް ޮބޑެތި އިނާޔައިސްނަަގިއގެން އެހެން ރަށްތަަކށް ބަދަލުވާ ފަރާތްތަކަށް 

ވާނީ  ،. އެހެންކަމުންސްނުންފުޅުތައް ގެންުގުޅއްވާފަދިނުމަށްޓަކައި ވިންނަށް ފޯރުކޮށްވެސް ރަްއޔިތު ަގއިމުތެރޭގައި ހަމަ

ވެސް ައޅުގަނޑު  ގައިމުމަދާއިރުަގއި އަިދގެ ަސރުކާރުން އެކަން ކޮށްެދއްވާެނަކމީ ހަކަންަތއްތައް ނިމިގެން ރައްޔިތުންގެ މި

އިވާ ބަޖެޓަކީ މިދެންނެވި އުސޫލުން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިފަޝައްކު

ނޑު ދެވޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި އަުޅގައިއްލު ހޯދަޙަަފއިވާ ކަންަތއްތަުކެގ މައްޗަށް ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އެންމެ ކަންބޮޑުވެ

ޭޖގެ އެަތއް ތައް ދިވެހިރާއްވެސް އަުޅގަނޑުހމެންނަށް މިދެންނެވި ކަންބޮޑުވުން ގައިމުފަހު ހަމަގަބޫލުކުރާތީެވ، މި ބަޖެޓަށް

 މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއާއެްއކޮށް އެންމެ ބޮޑަށް ފަސޭހަކަން ލިބިގެންާދނެ. ހަމަ ތަކަކަށް ެއކަމުގައިބައިވަރު ރަްއޔިތުން

ހަކަ. މިފަދަ ފުރުޞަތެއްަގިއ ބުނާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަުކގެ ވާ ވަނަ މާއްާދގަިއ މި 23އަސާީސގެ ނޫނުޤާދެެކވޭ ވާހަކަ

ވޭތޯ. ުކަގއި ބޭފުޅުންނަށް މި ފެނިފައިއަސާސީގެ މި މާއްދާ ވެދިޔަ ސަރުކާރުތަނޫނުޤާ ،ގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭއަޅު

ކަން ހުރި މިންވަރަކުން އިވޭތޯ. ދައުލަުތގެ ކެރިކުޅަާދނަނުވަތަ ކިތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުންނަށް މި މާއްދާ ފެނިފަ

. އެކަމަކު މި ގަނޑުމެން ދައްކަުމންދާ ވާހަކައެއްކަ މިއީ ކެނޑިނޭޅި އަޅު މަތްތަކެއްގެ ވާހަފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދު 

ދަނީ  ގަނޑުެމންނަށް ފެންނަމުން މިދާއިރު އަޅު ންކުރަމުމަސަްއކަތް ދިނުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ކެނޑިނޭޅިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް

ބާަވތުގެ ކަްނކަން ކުރުމަށްޓަަކއި  ލިޭބ އާމްދަނީގެ އިތުރުން މި ދިވެހި ަދއުލަތަށްނުވަތަ އެތައް ަބިއވަރު އުނަދގޫތަެކްއ 

 ކަހަލަ  ދަނީ ބޭރުގެ ބައެއް ގަނޑުމެން މިއުމަކަށް ވާތީވެ، ައޅުޤަން މަދު އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް އުެފއްދުންތެރިކަ

ން ގޮުތގެ މަތީ އެއްގޮްތވާ ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެ ިސާޔސަތާމަށް ބަރޯސާވެގެން. އެގޮުތގެ މަތީއެހީތެރިކަ

ދާކަމީ މިއަދު އަޅުގަނޑު އަަޅމުންސްފަރާތްތަކުން ކެނޑިނޭޅި ހުރަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އިދިކޮޅު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ އެފަަދ  23 އެްއކަލަ ދަންނަވާނީ

އަުޅގަނޑުމެން ސިާޔީސ  ޭއގެ ބަދަލުަގއި ކު. އެކަމަގެ ލަދުހަޔާތެއް ހުންނަންޖެހޭނޭން ދައްކަން ކޮންމެވެސް ވަރެއް ޅުބޭފު

ބޭނުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ވާހަކަތައް ވެސް ދައްކަންެޖހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަުކ 
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އަނެކަުކގެ އަނގައިން ދެެކވޭ ވާހަކަަތކެްއގެ މަްއޗަށް. އެހެންވީމާ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،އަނގަމަތީަގއި އަތްނާޅާ ހުރެ

 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  23މިދެންނެިވ  އިްސވެ އްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އަާސސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުރަ

ދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން ކުރެވިފަިއާވ އިމުކުރުމަށް ޓަކައި ެވސް ވެޤާއާއި އަދި އެހެނިހެން ނިޒާމު ނަރުދަމާފެނާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނގައި ެވސް މި ދެން ކުރިައށް އޮތް ތާ ގައިލާއިރު އިކުރެވިފަިއވާ މިންވަރާ ައޅާބަލަ ންމިއަދު މި ސަރުާކރު، މިންވަރާއި

ކަށްތޯ ނުވަތަ ކޮން ސިާޔސަތެއް ގެންުގޅުްއވާ ބަޔަ ،ކުެރިވގެންދާނީ ކޮންބަޔަކަށްތޯ، ކޮން ސަރުކާރަކަށްތޯ ބާވަތުގެ ކަންތައް

ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ދިވެހިދަންނަވާލަނީ  މި ނޑު މި ވާހަކަބައެއް. ައޅުގަ ނެފިކުރުކޮށްލަންޖެހޭ އިމިއީ އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަ

ން ުޅގަނޑުމެވަނަ އަަހރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަމަށް ވާތީވެ، މިއީ އަ 2018އަންނަނީ  ރިމަތިވަމުން މިކު .ރައްޔިތުންނަށް

އިރު އަުޅގަނުޑ ލާއިލަވެަފއި ހުރި ޮގތަށް ބަ މެއް. ކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންފިުކރުކުރަންޖެހޭނެ ކަ، އި ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ . މީހެއް ކުރަމުންދިޔަނަ މަޖިލީހުގައި ެވސް މަސައްކަތް ވަ 17މިއީ މި ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރުުމގައި 

ރަށަށް ނިސްބަތްވާ، އަުޅގަނުޑ  ވެސް އަުޅގަނޑު އެ ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ. ދުވަްސކޮެޅއްަގއި ަހމަގައިމު

ވެްސ ރަށް ކަމަށްވާ، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ެއއް ރަށް ކަމަށްވާ ހަމަގައިމު އުފަން ބަތްވާ، އަުޅގަނުޑގެއެ ރަށަކަށް ނިސް

އަހަރުގެ މުއްދަެތއް  3އަހަުރގެ ދައުެރއް،  3ވެސް  . ަވޑަިއގަނެގެން އޭުރަގއި ހަމަގައިމު ތްމަނިކުފާނު ވަޑަިއގަ

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް،ިކ އާދޭސްަތއް ކުރިން. އެކަމަކު ތަނުަގއި. ތަފާުތ އެ ވެރިކަމެްއަގއި ައޅުގަނޑު ހޭދަކުރިން މި

 3ނުފެނުނު. އެހެންވީމާ،  ތަނެއް އަުޅގަނަޑށްއަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ހަމަ ެއއްވެސް ކަމެއް، އެްއވެސް ކަެމއް ކޮށްދިން 

ހުރި ތަރައްޤީއަކީ ުނވަތަ  އައި މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަށްތަކަށް އަިއްއސަދުވަށްފަހު ޭއގެފަހުން އަހަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަަކށް އަިއއްސަ ހުރި ތަަރއްޤީއަީކ، ގެނެސްދީފަިއވާ ތަަރއްޤީައީކ ކޮން ވެިރކަމެްއގަިއ، ކޮްނ 

ކަމެއް  ަވޑަިއގަތުމަކީ މުހިންމުަގއި ވިސްނާ 2018ރިހާ ރަްއޔިތުން ބޭފުޅަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަެމއްަކން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު

ށް ޓަކަިއ ޔަޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ހެވާއި ލާބަިމއަދުގެ ސަރުާކރުން ދިވެހިރާއް ،. އާދެ! އަުޅގަނޑުގެ ދުޢާައކީކަމުގައި ދެކެން

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ  6ނޫނުައސާސީގެ ޤާދިނުމަށް ޓަކައި އިށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަން ފިލުވައަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަ

އަދި ހަމަެއއާެއއްކޮްށ  ،ކަަމށާއި ހި ދައުލަުތގެ އެންމެ މަތީ ވެިރއަކީ ެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަތީން ދިވެ ގޮތުގެ 

ސަރުކާރު ހިންާގ އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ ވެްސ  ،ކަމަށާއި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ

ގޮތުަގއި  މަތުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮމަނިކުފާނުގެ ޒަޢާ އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުަގއި ވީހިނދު

 ނެހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ބަލައިގަންނާ، ބަރަކާތްލެއްވުން. އަދި ހެޮޔޮގތުގައި މި ކުރާ މަސައްކަތް هللا މި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި މާތް

 ޔާ.ހެޔޮ ވިސްނުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް މިންވަރުކުެރއްވުން. ުޝކުރިއް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ން ށް ަބހުސްކުރުމަށް އެދިަވޑަިއގެވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަ 2018މެންބަރު. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 ފުރަތަމަ  މަށްއެކީަގއި ބަޖެޓަށް ވާހަކަދެއްކު މި ނިމުނީ. ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމާ  އިންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ ރިހާ ބޭފުޅުތިއްބެވި ހު

 15ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް  ،ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ންނަށްއަުޅަގނޑުމެ ޖަލްާސގައި މި ބޭއްވުނު

ނިމުމަށްފަހު މިކޮޅަށް  ންމިނެޓުގެ ފުރުޞަތު. ދެން ެފށޭނީ ބަޖެޓުގެ ދެވަަނ މަރުޙަލާގެ ބަހުސް. އެީއ ފަހުން ކޮިމޓީ

މިނެޓުެގ  7ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރަކަށް ވެސް  ،މު ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތީއްަގއި އާފުރުޞަތުއެ  .އައުމުން

 ގައި ދަންނަވަން.ކަމުހިސާބުން ނިމުނު ގޮތަށް. އާދެ! ފުރަތަމަ ބައިގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި އަރުވާ ފުރުޞަތު

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި ިއްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްވި އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ބުރަ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރުމުގަހިސާބުން ރަ މި

 މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަން.އެއްބާރުލު
 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު 
 

` 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 ތައް ބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
   މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގެ   .1

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު  ކޮމިޓީއަށް އެ ބަދަލުގައި
 މުޙައްމަދު ނާޡިމް 

 2017-10-26 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .2
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  
 2017-10-30 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގެ   .3
ބަދަލުގައި މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ 

 އަޙްމަދުދީދީ  

ސަރުކާުރގެ ަމސްއޫިލއްޔަތު 
 އަދާުކރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

 2017-10-30 އެމް.ޑީ.ޕީ 

އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު   .4
ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް 
 2017-11-5 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ   .5
ދާއިރާގެ މެންބަރު  ލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ގެމަނަފުށީބަދަ

 ޖަމީލް ޢުޘްމާން  
 2017-11-6 ޕީ.ޕީ.އެމް ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ގެ ރު އިބްރާހީމްމެންބަރު މޫސާ ނިޒާކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ   .6
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޙަސަން  
 2017-11-6 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .7
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  
 2017-11-9 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .8
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  
 2017-11-12 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ ބަދަލުގައި   .9
އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

 ނާޡިމް 
 2017-11-13 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ 
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މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ ބަދަލުގައި   .10
މެންބަރު މުޙައްމަދު އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 ނާޡިމް 
 2017-11-13 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ   .11
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު  
 2017-11-15 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ރިޔާޟްގެ ބަދަލުގައި هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .12
 އެ ކޮމިޓީއަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން 

 2017-11-15 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު   .13
ދާއިރާގެ  ދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އަލިފުށީޞާލިޙްގެ ބަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން 
 2017-11-15 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 
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