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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަނުވަ ވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ުދވަސް( )ބުދަ 2017 ބަރުނޮވެން 22

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ފެށުނީ މަޖިލިސް .سول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالم على رالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ަޒތްތެރި އިއް  23އްބެވީ ވަަޑއިގެން ތި ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/3/9އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ، ކޮިމީޓ  ގައި ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ 11:15ދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްަދލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ -4.1

 . 1ކޮޓަރި 
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ  107ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބައެްއ ބަދަލުތައް. ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  -4.2

އެކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ  ،އި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅުމުން މަތީން މަޖިލީހުގެ ތިރީގަ

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

ޖަލްާސގެ  ގެ ދަށުން އިޢުލާންކުރަން. ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު މިއަދުގެވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 107އައި ބަދަލު ގަާވއިުދގެ 

 -2ބަދަލު.  3ާއްއމު ކޮމިޓީ؛  -1 މުން އެ ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން.ޔައުމިްއޔާަގއި ހިމަނާނެކަމުގަިއ ދަންނަވަ

 އިޤްތިޞާދީ -5ބަދަލު.  1ީޓ؛ އިޖްތިމާޢީ ކޮމި -4ބަދަލު.  1އިމްތިޔާުޒ ކޮމިޓީ؛  -3ބަދަލު.  3ކޮމިޓީ؛ މާލިއްޔަތު 

 ބަދަލު. 1ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ؛  -6ބަދަލު.  1ކޮމިޓީ؛ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ޖެުޓ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުެގ ރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަވަނަ އަހ2018ަ -5.1

މި ރިޕޯޓަށް އެއްެވސް އިޞްލާޙެްއ  ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. 2017ނޮވެންބަރު  21ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު،  ގެލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވނީ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

 ތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ިއއްޒަވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  .وعلى آله وصحبه أجمعين هللاالم على رسول س  الة والالص   العالمين الحمد هلل رب   .`

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ފޮނުްއވާފަިއވާ  2018ރައީސް. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި އެންމެހައި މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު 

ނަށް. އަދި ވަރަށް އުފަލާެއކު ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރަފު މި ތަނުގައި ލިބިގަން

ފާހަގަކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވިދާޅުވެެދއްަވއިފި ދެްނމެ މި ރިޕޯޓުގެ ރަނގަުޅކަުމން ރިޕޯޓަށް އިރާދަކުރެްއވީތީ 

އެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ ލިބިފައިނެތަތީވެ ވަރަށް އުފަލާއެުކ މިކަން ފާހަގަކޮށް އަުޅގަނޑު ފައްަޓއިގަންނަށް. އާދެ! 

މެންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ދިރާސާކުރުމުގެ ކޮމިޓީއަީކ އަޅުގަނޑު

ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން މާިލއްޔަތު  11އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ަމޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ދާއިމީ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން،

މެންބަރުންެގ މައްޗަށް އުފެދިގެންދާ ކޮމިީޓއެއް. މި ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ  24 ކޮމިޓީއާިއ، އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީ ގުޅިގެން

ބައްދަލުވުމުަގއި ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރާއި ަނއިބު މުޤައްރިުރެގ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންުކރުމަށްފަހުގައި ައޅުގަނޑުމެްނ 
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ތެރޭަގއި، ދިހަ ދުވަސް ތެރޭަގއި ބަޖެޓުެގ ކުރިއަްށގެންދިޔައީ ސުްނގަޑި ކަނޑައެޅުުމގެ މަސަްއކަތް. މި ސުންގަީޑގެ 

މަސައްކަތް ނިންމައި ބަޖެޓު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާ ހަމައަށް ފޮނުވަން އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީމު. ބަޖެޓު ސަރުކާރުން 

ފޮނުއްވާފަިއވާ ގޮތުން ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަށް އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެން އަާމޒުހިފި 

ނޑިތަކެއް ހާސިުލކުެރވި، އަރުތަލިބެނިވި ގޮތަކަްށ ރާއްޖޭގެ އެތެރެާއއި ބޭުރގެ ދަރަނި ކުޑަކުެރވި، ާރއްޖޭގެ ލަނޑުދަ

ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮ ތަރައްީޤއަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު މަޝްރޫޢުތައް އެކަށައެޅިަފއިާވ ބަޖެޓެއް. އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ކަށް ވަިކވަކިން ހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ވެސް ހަމަ މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހުގައި އިްއޒަތްތެރި ގިނަ މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަ

ޤައުމީ މި ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނުޑމެން ބައިވެރިެވ، މުޅި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު އެީކއެަކއްަޗކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ 

ޑު އެއްބާރުލުމަކާއި ެއހީތެރިކަމެއް މުޅި މަޖިލީހުގެ ރުކުރުވާލި ެއއްސަފެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮ

ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.އޭގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދިަޔަކން އަުޅގަނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ ެއއްކޮށް ފާަހގަކުރަން. 

ހުގައި ތަމްސީލުކޮށް، އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިްއވި ދުވަހުަގއި ެވސް މަޖިލީ

ޑްރާމާކުޅެ، ވަރަށް ބޮޑެތި ސްަޓންޓުތައް ޖެއްސެވި ބޭފުޅުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މި ތަނުން، ސަރަހައްދުން 

ވެސް ބޭރު ގެެއްއގެ ސިޓިންގރޫމް ތެރޭގައި ބަޖެޓު ދިރާާސކުރި މަންޒަރު. މިއީ ހިތާމަެއއް. ބަޖެޓު ކޮމިީޓގެ ރިޕޯުޓ 

ކަން މުަގއި މި ވާހަކަ ދެއްކުމެއް ނެތް. ނަމަވެސް ބަޖެޓް ކޮމިޓީއާ ސީދާ ގޮތެއްަގއި އިމްޕުޓުގެ ގޮތުން މިއެކުަލވައިލު

ދިޔައީ މި ެވސް ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން އިލާނަމޭ. ައދި ކޮމިޓީގަ ގުޅޭީތވެ ައޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ މި ވާހަކަ ދަންނަަވއި

މުޤައްރިރުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަުކ  އްރިރު އަދި ަނއިބުތަން. ކޮމިީޓެގ މުޤަ ޒާތުގެ ަސކަރާތްތަެކއް ެއ ބޭފުޅުން ޖެއްސެވި 

ޯވޓުގެ ގޮތުން ބަިއވެރިެވަވޑަިއނުގަންނަވާ. ނަމަެވސް ވަރަްށ  ވެސް އެ ބޭފުޅުން އިބުކުރުމުގެ މަަސއްކަުތގައިންތިޚާ

ގޮތެއްަގއި މި ޕާލިމެންޓްރީ  ޚާއްޞަ ،ބުންއެކުަގއި ވެިރކަންކުރާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފޮނުއްވާަފއިވާ މަންދޫ ޙިކުމެތްތެރިކަމާ

މުން ކޮށްދެއްވި ބުރަ އި އަދި މުޅި ޓީތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދާދާއިރާގެ ިއއްޒަ ، ވިލުުފށީގްރޫޕުގެ ނައިބު ލީޑަރު 

އަދި ކުޑަުހވަދޫ ވި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ޑެިޕއުޓީ ލީޑަރު، އްރިރުކަން ކޮށްދެއްްއޞަކޮށް މި ކޮމިޓީގެ ނައިބު މުޤައަދި ޚާ މަސައްކަތް؛

އެކު ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓު  ކަތްޕުޅު ހަމަ އިޚްލާްޞތެރިކަމާދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު އެ ކޮށްދެއްވި މަސައް

އްިރރުގެ ހައިިސއްޔަތުން ފާހަަގޮކށްލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން މީހެއްގެ ހައިިސއްަޔތުން އަދި ކޮމިޓީެގ މުޤަ ހުށަހަޅާ

ށް މި މުހިންމު ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތްތައް އާއްުމކޮ .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއިއުުމެގ ކުރީގަކުރިއަށްދި ގެންވާހަކަާއއި 

ކަެމއް  6 މައިގަނޑު .ން ދިރާސާކުރި ކަންތައްަތކެއް އެބަހުރިއަޅުގަނޑުމެން އަމާުޒކުރާ ބީަދއިން ބަޖެޓާ ުގޅޭގޮތުން ކޮމިޓީ

ޓްރެޜަރީން ހޯދަން ގަނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް އަޅު  . މީގ ތެރޭގައިލާނަންއަޅުގަނޑު ދަންނަވައި

ޅުގަނޑުމެން ލޫމާތުތައް އަ މަޢުގުޅުންހުރި ގެ ބަޖެޓާވަަނ އަހަރު 2018 ތެރެއިން ކޮމިޓީއަށް ލިބުނު ލޫމާތުގެއެދުނު މަޢު

ާދއިރުަގިއ ހުގެ މި މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށްމަޖިލީ އިމު ގޮތެއްގަ އް ކޮށްފަ. އެއީ އާޔުމުން ފުރަތަމަ ހިއްސާލި ވާނީ މެންބަރުންނާ

އި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން ރާތުން ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަނާއެމް.އެމް.ޭއގެ ފަ
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ތެްއަގއި އެއަްށވުރެ ސީދާ ގޮފަހަރު  ގޮްތ. މި މަލުކޮށްފައިވާއި ވެސް ޢަ ގެނައުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ ފަހަރެއްގަ

ިއ ފުރަތަމަ ހޯދުމަށްފަހުގަ ލޫމާތުން ބޭނުންވީ ލިޔެކިޔުމުން އެ މަޢުބަޖެޓުގެ މި ތަފްސީލީ ހިސާބުތަކުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެ

ވެްސ  ފާސްޮކށްގެން ެއ ދެ ފަރާތް ، ެއގޮތަށް ހުށަހަޅައި ފިލުވަންޖެހޭ މަސައްކަެތއް އޮތްކަމުަގއި ވާނަމައިތުރަށް ޮއޅުން

ގެންދިަޔ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މިޓީގެ ަމސައްކަތްަތއް ކުިރއަށްނަމަވެސް ކޮ .ކުރިއަްށގެންދަންހާޒިރުކޮށްގެން 

ން ދެން ، ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއެކު ަސމަރައިޒްކޮށް ލިބިފަިއވާީތވެ ަތއް އިދާީރ މޭޒުގެ މަސަްއކަތާދެއްވާފަިއވާ ނުކުތާ

ވަގުތަށް އިތުރަށް ކޮމިޓީއަްށ   ހުށަހަޅުއްަވިއގެން ފާސްކުރެްއވީ މިކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އެގޮތަށް ،ނިންމީ

 ލޫމާތެއް ނެތް އިތުރަށް އޮޅުންފިުލަވން ޖެހޭ މަޢުއެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުނަރާއި ައދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ގެންނަވަިއގެން 

އަދި އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކޮްށ ތުތަކާއި، އި ހުރި މަޢުލޫމާލޫމާތަކީ ބަޖެޓުގަގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިޔަ މަޢުކަމަށާއި، އަޅު 

މުހިންމު ހުށަހެޅުންތަކާއި ކަހަލަ  ސަރުކާުރގެ ފަރާތަށް ހުރި ބައެއް ، އަދިރަނގަޅުކުރަްނވީ ކަންތައްތަާކއި

ިޅ ދެން މިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މު ިއ އަުޅގަނޑުމެން އެކަން ނިންމައި،އެގޮތަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހުގަ އްންޑޭޝަންތަރިކަމެ

 ؛ގޮތުން ވަރަށް މުހިންމު ބައްދަލުވުމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ބެހޭ ، އަދި އާމްދަނީއާބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ޚަރަދާއި

ސް މެންބަރުންނާއި ންނަވައިގެން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމާ އެުކގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިޚާއްޞަކޮށް މިނިސްޓަރު އިސްޮކށް ހު

މިދެންނެވީ  ؛ޖެހުމުގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެންތިއްެބވި މަދުނުއި ހިތްހަމަގަީޑގަ  އަދި އެ

ލޫމާތުތަކެއް އި ވަަރށް މުހިންމު މަޢުއިދިކޮޅު ޕާީޓގެ ބަެއއް މެންބަރުން ކުރެއްެވވި ުސވާލުތަކަށް ަވރަށް ތަފުސީލީ ގޮތެއްގަ 

ައިދ  . އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީ އަުޑއައްަސވަމުންގެންެދވި،ކުެރއްވިއޮފް ފިނޭންސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާ މިނިސްޓަރ

، ލޫމާތެއްެގ ގޮުތގަިއ ރިޯކޑުކުެރވިމި މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މުހިންމު މަޢުކޮމިޓީގެ ޔައުިމއްޔާ ފަހުން ަބއްލަވާނެ ފަރާތްތަކަްށ 

 އިގޮެތްއގަ ން މުއަްއަސސާތަކުން އާއްމުެއކުަގއި މިނިވަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަދި ިމއާވާނެ ވާހަކަ އަ ރައްކާކުެރވިފައި 

ގޮތް  ގޮުތން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ބެހޭ އެ ބޭފުޅުން ބަޖެޓާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުީރެގ އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެްއގޮތަްށ 

 ކޮންެމ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،ފޮނުއްަވއިދެްއވި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހާމަކޮށްދެއްވައި 

 ވުރެ  މަށައި މުައއްަސސާތައް އެިދވަަޑއިގަންަނވާހާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްދައުލަތުން ފޮނުއްވާ ބަޖެޓު ކޮށައި ފަހަރަކު

 އަުޅގަނޑުމެން ގެންދަވާތީ ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުތަކުަގއިއި ސަުރކާރުން ބަޖެޓް ފަރުމާކުރަމުން ފޮނުވަމުންސީރިއަސް ސިަފއެްއގަ 

 ނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އެކަށޭނަ އެްއެވސް މުއައްަސސާެއްއގެ ގާނޫ ،ލާފަ. ނަމަވެސް އި ހުއްޓައި ގޮެތއްގަ ލަވަނީ ެއކަން ޖުމު

 .އްވުެރއް؛ އެއީ ބަޖެޓަކީ ތަޞަ ނުވަތަ ދަތިތަެކއް ދިމާވެއްޖެކަުމގައި ވާނަމަ ،ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ އިތަނުގަ  ބަޖެޓެއް އެ

އްެގ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ އާމްދަނީއެ  އެކްސްޕެްކޓޭޝަންތަކެއް. ބަޖެޓަކީ ލިބިދާނެ ބަޖެޓަކީ އުއްމީދުކުރާ .ބަޖެޓަކީ ކަރުދާހެއް

އަދި އެ ނޫން އޮފީސްތައް  ،، މިނިވަން މުއައްަސސާތައް ވެސް މުތަކެއް. އެހެންވީމާލާ ޕްރޮގްރާމައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުަލވައި

ގުމުގައި ލިބެންވީ ފައިސާ ލިބިގެން ދައުލަތް ހިން ޖެހެނީ ބަޖެޓަށްދި އެހެން މީހުންނަށް ވެސް އުއްމީދުކުރަންއަ ،ވެސް

 ވާފަިއވާ ސިޓީތަަކކީ ވެސް ބަޖެޓުއެ ބޭފުޅުން ފޮނުއް އި، ެއއްެވސް ހާލެްއގައެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވީމާ
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އަިދ  އިނުގަތް.ތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަގޯްސވެގެން ފޮނުވާފަިއވާ ސިޓީތަކެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ އިްއޒަތް

ސް  ހަމައެއް ނެތް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށްއަޅުގަނޑުމެން ވެސް ކުރި ދިާރސާގެ އަލީގަ 

ދެއްވާ މިނިވަން މުއައްަސސާެއްއގެ ގާނޫނީ ޒިންމާއެއް އަާދކުުރމަށް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީންކަން

ވެސް އެ އެހީތެރިކަމާިއ  ދާ އަހަރު ން ހިނގަމުން މި ރުމަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީނީ ޒިންމާ އަދާކުއޮފީހެއްގެ ގާނޫ

ދި ހަމަ އެގޮތަށް އެހެން ކަމަށާއި، އަ ގެންަދވާގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންއެއްބާރުލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ހަމަ ދިވެހިهللا ވަނަ އަހަރު މާތް  2018، މާނައަކީ ވެސް އެްއގޮތަށް ދެން އަންނަ އަހަރު ތަކެކޭއަހަރު

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރެއްގެ ތެރެއިން ެއ 

ގޮތް މިނިސްޓްރީ އޮފް  ނެ ފަދައޮފީސްތަކަށާިއ، އެ މިިނވަން މުއައްސަސާަތކަށް ދަތިނުވެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުެރވޭ

އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް  ،ފިނޭންސްގެ ޚާއްޞަ ބަޖެޓުންނާއި، އަދި އެ ނޫންވެސް ގޮްތގޮުތން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

ވެރިކޮްށ ޓަކައި ައޅުގަނޑު މެދު މުޅި މިނިސްޓްރީ ތައްޔާރަށް އޮތް ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮިމޓީގެ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް

 ލޫމާތަށް ޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުކުރެްއވި ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިއއްހިއްސާ

 ންނަށް މި މަސައްކަތް ނިންމުމާ އިތުރުން އަުޅގަނޑުމެދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަދި މީގެ މުން ޓަކައި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަ

ޚާއްަޞކޮށް ވޭުތވެދިަޔ  ިއ،އަކީ ާއއްމު ގޮެތްއގައިމު. އެއީ މުޅި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ކުޑަ ަބދަލެއް ގެނައެުކގައި އަުޅގަނޑުމެން

އަިދ  ،ބައިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ހިޖުރަކޮށް ކުޅަ އެއްހަތަރު ބައިވަންޏާ މުޅި ބަޖެޓުގެ  ކަމަށް އަހަރަށް ބަލާ ތިން 

 . އެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ އި އޮތް ހާލަތުއިކުޅަ އެއްަބޔަށް އަނެއްކާ ހިޖުރަކޮށްފަބަ ނެއްކާ ތިން ބަިއކުޅަ ެއއްބަިއން ހަތަރުއަ

އަހަރު ކުރިން ގާތްގަނޑަކަށް ނެތް އެްއޗެްއެގ  ޝްރޫޢުތައް ވަނީ ގާްތގަނޑަަކށް މީގެ ފަސްޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ މަ ފަދައިން،

ީޤގެ ތަރައް އްޒަތްތެރި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މަޝްރޫޢުތައް ރާއްޖޭެގ އި  ،ގޮތުަގއި. ނަމަެވސް

ހަމައަށް  ވަނަ އަހަުރ އަޅުގަނޑުމެންނ2014ާވަނަ އަހަރު ޤައުމާ ހަވާުލވެަވޑަިއގެން 2013ވިސްނުންފުޅާއި ެއުކގައި  

ރާއްޖޭގެ . ދިވެހިވަރުފޮނުއްވި ފުރަތަމަ ބަޖެޓުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މި ޙަޤީޤަތް ހާމަވަމުންދާ މިން

ފެއްޓި ިމ ުޅވާލައި ވިލަރެްސކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވަންަތކުން ގުއް ޢުމްރާީނ އެިކއެކި ތަރައްީޤގެ ވިުއގައެިކއެކި ކަްނކޮޅުތަ

ބިލިއަްނ  6.9، ާގތްގަނޑަކަށް ބައިކުޅަ ެއއްަބއި ވެސް މުޅި ބަޖެޓުެގ ހަތަރު މި އަހަރު އިގޮެތްއގަ ާޚއްޞަ އިބަޖެޓުގަ

މި މުހިންމު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ތަރުތީބުން އެކި އަތޮޅުތަކަށް ވަނީ ކަނަޑއަުޅއްވާފަ.  ދިވެހި ރުފިޔާ ބިލިއަންނުވަތަ ހަތް 

އަހަރުގެ އިންޑިކޭޓުތަކާ ެއކުަގއި، އަދި ރިޓެންޑުކުެރވިފަިއ  4އެކި މިންވަރަށް އެކި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ވޭތުވެދިޔަ 

ެއކު ރާއްޭޖގެ އެތެޭރގެ ޑޮމެސްޓިކް ަފއިނޭންސްއިްނނާއި އަދި ބޭރުގެ އެހީތަާކއި އޮންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުިރއަްށގެންދިއުމާ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  7ހިލޭ ގްރާންޓުގެ ދަށުން ހިންގަން، އަދި ލޯނުގެ އެހީަގއި ހިންގަން ހަމަޖައްސާފައި ހުރި މުހިންމު 

ޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން، ވެރިކަންކުާރ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކޮމްޕޯނަންޓެއް އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުކޮށްލިން. އަ

ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ނައިބު ީލަޑރު، ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރާއި އަދި މުޅި 
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ން ގެންނެވި. ެއ ކޮމިޓީގައި ާހޒިރުެވވަަޑިއގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން ވަރަށް މުހިންމު ބަދަލެއް އެ ބޭފުޅު

ބަދަލު އަޅުގަނޑު މިތާ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އޭގެ ެއއް ބަދަލެއްގެ ގޮުތަގއި އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި، ރަްއކާތެރިކަާމއި، 

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަމާއި، ުޒވާނުންނަށް މާދަމާގެ އުއްމީދާިއ، މި ކަންތައްތައް ެގނެސްދެއްވާ ރައީްސގެ ވަރަށް 

ންފުޅު ތޫނު ސިކުނިޑއަކުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ަވރަށް ބޮޑު ލުޔަކާއި ބަދަެލްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢާއިލާަތކަށް ވިސްނު

ެއތައް ޒުވާނުންެނއް ވަނީ ެއ  500ގެނެސްދެްއވާފަ. ެއއީ އެިކއެިކ ކަހަލަ ކުށްތަކުގައި ޖަލުަގިއ ތިބި ގާތްގަނޑަކަށް 

ހުންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު ބައެއްގެ ގޮުތަގއި ތިބެވޭނެ ގޮތެްއ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދީ، އަދި އެ މީ

ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މީހުންގެ ޢާއިލާތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ވަރަށް ުމހިންމު ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، އަލުންބަދަލުން 

މީހުންގެ ޖަލެއް އެޅުމުގެ ޕްރޮގްރާެމްއ  300ަގއި ޖަލެއް، އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުގެ އޭރިޔާގެ ތެރޭަގއި މާލެ އަތޮުޅގެ ރަށެއް

ރާވާފައި އޮތްއޮތުން އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުޫރޕުގެ މެންބަރުންނަށް ވިސްނުްނފުޅު ގެންުގޅެވުނީ ެއއީ އެންމެ 

ގެން، ޖަލުތަކުގައި ުޒވާނުންނާިއ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް. ޖަލުތައް އިތުރަށް ައޅަިއގެން، ޖަލުތަކުގައި ތޭރި ޖަހައި 

ރައްޔިތުން ބިިޑއަުޅވާފަިއ ބޭތިއްބުމުގެ ވިސްނުމަކީ މި ސަުރކާރާއި މި ސަރުކާުރގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުެގ ވިސްނުމެްއ 

 މިިލއަނެއްހާ ރުފިޔާ ެއއަށްވުރެ މާ 300ނޫން ކަމަށާއި، އެހެންމެ އެ ސަބަބަށްޓަކައި މިދެންނެވި ޖަލަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ 

ރަނގަޅު، މާ ހެޔޮ، މާ ލަފާވެރި ބޭނުމަކަށްޓަކައި މާލެއަތޮުޅ ހުރާގެ ބިން ހިއްކައި، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާިއ، މާލެ 

އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނާިއ، މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ އޭގެ ނަފާއާއި ފައިދާ ހޯއްދައިދެްއވުމުގެ މަަސއްކަްތ 

ލެ އަތޮުޅ ހުރާގެ ބިން ހިއްކުުމގެ މަޝްޫރޢަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެިރ ހުރާގެ؛ މާ

ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ބަދަލުކޮށްެދއްވި. އެ މަަސއްކަތްޕުުޅ ކޮށްެދއްވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަަސއްކަތްޕުޅާ ގުިޅގެން ބަޖެޓުެގ 

އެްއވެްސ ބަދަލެއް ނާދޭ ބަޖެޓުެގ އަދަދަކަށް.  ތަފްސީލީ މުޅި އަދަދަށް އެްއެވސް ބަދަލެއް އަިއ ގޮަތކަށް ޫނން އޮތީެއއް.

އަދި މާލެ އަތޮޅަށް ކަނޑައެޅިަފއިވާ ބަޖެޓަކަށް ވެސް އެްއވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ނާދޭ. ހަމައެކަނި ޕްރޮޖެކްޓު މި އުސޫލުން 

ދިޔައީީތވެ އެ ވާހަަކ ބަދަލުކޮށްދެވުނީ. އެހެްނވީމާ، މި މަސައްކަތަީކ މީަގއި އިތުރުކުރެވިފަިއ އޮްތ މަސައްކަަތކަްށ ެވގެން

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވައިާލނަން. އާދެ! މި ރިޕޯުޓ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާރު ވާނީ ލިބިަވޑަިއގެންފަ. އަދި 

އަޅުގަނޑުމެން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ގުޅުނު ފަރާތްތަކާިއ، މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ތެެރއިން އަޅުގަނޑުމެންނާ މަޢުލޫމާތު 

ސާކުރެްއވި ފަރާތްތަުކގެ ަމޢުލޫމާތާއި، އަދި ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި އެމް.އެމް.ޭއގެ ގަވަރުަނރާއި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ހިއް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ފަންނީ ލަފާ؛ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ މުހިންމު އިދާރީ 

ތަކެްއ ކުރެްއވި ބޭފުޅުްނކޮޅެއް އެީއ. އެ ބޭފުޅުން ވަީނ ކުޑަކުެރްއވުމަށްފަހުގައި މި ކޮމިޓީގަިއ ވަރަށް ބުރަ މަަސްއކަތްޕުޅު

ރިޕޯޓުގައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ހިމަނުއްވާފަ. އަދި މީގެއިތުރުން ވަރަްށ މުހިންމު ރިކަމެންޑޭޝަނެއް 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ދިވެިހ  އޭގެ ޒާތުަގއި ޭއގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންނުޖެހުނު ނަމަވެސް

ދައުލަތުގެ މަްއޗަށް، ިދވެހި ސަރުކާރުގެ މަްއޗަށް ައޅުގަނޑުމެން އިްއވައިދިން މުހިންމު ނިންމުމެއް އެބައޮތް. ެއީއ 
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ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސައްަތއިން ސައްތަ ކުންފުނިތަކަށް، ދިެވހިރާއްޖޭގައި މި ހިނގާ ޕީ.އެސް.ައއި.

މަސައްކަތްތައް ހިްނގުމަށް ދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އިސްަކންދިނުމަށް ތަރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތަށް ސަުރކާރަްށ 

ދަންނަވާލުމަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ރިކަމެންޑޭޝަނެއް. އިްއޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން އެ ވަގުުތަގއި ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން 

ންގެ އިއްތިާފޤުން މި މައްސަލަ ވަނީ މިޮގތަށް ފާސްކޮށް ނިންމަވާފަ. ައދި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ތިއްބެވި މެންބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުހިންމު އާމްަދނީ ލިބިދެނިވި ކުންފުނިތަކުެގ މެޖޯރިޓީ ދިވެހި ސަރުކާރަްށ އޮތުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ޔަތު ކޮމިޓީއާއި އިޤްތިޞާދު ކޮމިީޓން ރެޕްރެޒެންޓުކުރަްއވަިއގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން، ޚާއްޞަކޮށް މާލިއް 

ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.ޭއގެ ެމންބަރުން އެދިވަަޑއިގެންެނވި. މިގޮތުން މިހާރުވެސް ފެން ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ 

ށްޓަކަިއ، އެއީ އަށް ބަދަުލކޮށް، ދިާރގުެގ މެޖޯރިޓީ ެޝއަރ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަުރާކރަށް ޮގވާލުމ100ައޮތްއޮތުން %

ރިކަމެންޑޭޝަނެްއގެ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓު ިރޕޯޓުގައި ުނވަތަ ބަޖެޓަށް ެއްއވެސް ވާހަކަެއއް އިތުރުކުެރވޭ 

ބައިގެ ތެޭރގައި އެ ުނކުތާ ފާހަގަކުެރވިފަިއވާނެ ވާަހކަ ިއއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. 

ނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކު ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ހޭދަކުރައްަވއިގެން ކޮށްދެްއިވ އަޅުގަ

ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަނުޑމެންގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެިރވެަވޑަިއގެންދެްއވުމުގެ ގޮތުން 

ވާ ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.އޭގެ މެންބަރުން ކެތްތެރިކަމާ އެުކގައި އަުޅގަނޑުމެންނާ އެުކަގިއ މުޅި މަޖިލީހުގެ ހިމެނިވަޑައިަގންނަ

ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން ކޮށްެދއްިވ ހުރިހާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަމުން އަުޅގަނުޑ 

 4އްޞަކޮށް މި މުހިންމު މަސައްކަތަށްަޓކައި ވޭުތވެދިތަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ނިންމައިލާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ މޭޒަށް، ޚާ

އަހަރު ވެސް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުަތކެއް ކޮށްެދްއވި މުވަްއޒަފުންތަކެއް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްެބވި. 

ީޓގެ ސެކްރެޓޭރިއެްޓ، ދެ ބައި އޭގެތެޭރގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގެ ސެކްރެޓޭރިއެާޓއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ މާލިއްޔަތު ކޮމި

އެްއކޮށް ގުިޅގެން އުފެދޭ ެސކްރެޓޭރިއެޓަށް އަުޅގަނޑު ާޚއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވާަލން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވި 

މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައިދެއްވުމުަގއި މުޅި މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަްތ ދިޔައީ ުދވަހަކު ވެސް ނުިލބޭ ފަދަ ބާރު ސްޕީޑެްއގައި. 

އި މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާންމާއި މުޅި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިަޔ މީގެތެރޭގަ 

އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ނިންމާލުމުގެ ކުީރގަިއ އިްއޒަތްތެރި ރިާޔސަތުން 

ުޅގަނޑުމެންެގ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްާދިއރުގައި މަޖިލީހުގެ ކަންަތއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމާއި، އަ

ފަރުމާކުރެވި ނިމިފައި އޮންނަަކމުގެ ރަނގަުޅކަމާއި، މިކަހަލަ ފަސޭހަތަކުގެ މަތީން މިކަހަލަ ގަިޑއެްއގައި ހަނދާންކޮށްަލއި 

ތަުނގަިއ  ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްާލފައި އެ ވާހަކަ މިއެ ވާަހކަ ދަްއކާލުމަކީ ކޮންމެހެން ކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާީތވެ ައޅުގަ

އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި  ގަނޑުމެްނގެ ނިންމާލުން ދަންނަވައިލާނަން. މި ނިންމުމާ ދަންނަވާލަމުން އަޅު

 ހުރެ އިތުރު ުނވާީތ އެ އުފަލުަގއިލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިވެސް ތި ހުަށހެޅުއްީވ މި ރިޕޯޓަށް އިތުރު އިޞް ރައީސް ދެންމެ

ދިވެިހ  ން މި ކުރި މަަސއްަކތުގެ ިސއްކަޖަްއސައި،އަުޅގަނޑުމެ ،އިޞްލާޙެއް ނެތަީތވެ މި ރިޯޕޓު މިގޮތަށް ބަލަިއގަނެ
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ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ހާޒިރުވެވަަޑިއގެން ރައްޔިތުންނަށް މި ލާބަޔާއި ައރުތަ ހާސިލު

 ްއޔަތުން އަުޅަގނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ރާ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރުގެ ހައިސިޓުދެއްވުމަކީ ބަޖެޓު ދިރާސާކުމި ބަޖެޓަށް ވޯ

ސްގައި ންޓްރީ ގުޫރޕުގެ ފަރާތުން މި ބަހުކަމުގައި ވާތީ އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމުން، އަދި އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެ

ލަތުގެ ގޮތުން ދެއްވެން ހުރި މެސެޖުތައް ދެއްވުމުގަިއ ެވވަަޑިއގެން ވަގުުތތާއި ހާވެރިވީހާވެސް ރަނަގޅު މިންވަރަަކށް ބައި

ވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓްރީ  2018ލާނަން. ައޅުގަނުޑ ހަމަ ނިންމުން ދަންނަވައި ،ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަމުން

ހާްސ  303މިލިއަން  966ބިލިއަްނ  27 ފަިއވާއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ

ގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަާކއި އަދި ރިކަމެންޑޭޝަންތަކާެއކު ރުފިޔާ ދައުލަތުނުވަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް 

ޤުން ގެ އިއްތިފާވަނަ ބައްަދލުވުމުަގއި ހާޒިުރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުން 6ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިީޓގެ  2017ބަރު ނޮވެން 20

ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ  ވަނަ އަހަރަށް 2018ާލޙުތަކުގެ ސަބަބުން ކޮމިީޓން ފާސްކުރައްވާަފއިވާ އިޞް .ވަނީ ފާސްކުރަްއވާފަެއވެ

ވަަނ  179. ވީާމ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ވެސް ބަދަލެއް އައިސްަފއިނުެވއެވެލަ އަދަދަށް އެއްބަޖެޓުގެ ޖުމު

މަޖިލީހަށް  ( ގެ ދަށުން މި ރިޕޯޓު ތިޔަ އިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. ައދި އިްއޒަތްތެރިމާއްދާގެ )ޅ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓާ މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެދއްިވ 

 .حمة هللا وبركاتهالم عليكم وروالس  ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާއި

ދަންނަވަން. މި  ކުރުިއއްަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެުކ ޝު ،ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި

މު ކޮމިޓީެގ ލަފާގެ މަތީން އެދިވަަޑއިަގންނަވާ ކޮންމެ އިއްޒަތްތެިރ  ރިޕޯޓަށް ކަނޑައެޅިަފއިވަނީ ާއއްމަރުޙަލާގައި މި

 އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  1މިނެޓުގެ  7މެންބަރަކަށް 

 އަށް.هللاމެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެފޮނަދޫ އަރުވަނީ، 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ބަހުސްގެ މި މަރުޙަލާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް 

ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރަާށއި ިއއްޒަތްތެރި ަނއިބު މުޤަްއރިރަށް އަދި ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވި 

ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް ޓަަކއި އެ

. ދެންމެގައި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވަމުން މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ދަންނަވަން ބޭނުން އެީކގައި ުޝކުރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ިވލިމާލެ ،ގެ ިއއްޒަތްތެރި ލީޑަރުޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުސާފު، ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ްއ ވާހަކަަދއްކާކަށް އަުޅގަނޑު ގަސްތެ ވާހަކަެދއްެކވީމަ ދެން އެހާ ދިގުކޮށް ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު
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ުއޅޭ ބަޖެޓަީކ  ައޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ާފސްކުރަން މި ،ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

ންެގ  ނެތޭ. އަުޅގަނޑުމެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމާ ދޭތެރެއަކު ޝަްއކެއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އިތުުރ ހަރުފަތްތަކަށް ގެންގޮ

ކުާރ ވެްސ ގަބޫލު ނުންމެނޭކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ހަަމ ޔަޤީރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އުާފެވރިކަން މި ބަޖެޓުގެ ތެޭރގައި ހި

 ބޭފުޅުން އެ  އެ ،ނީތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަާވލަންޖެހެކަމެއް. ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތް

ކަންަތއްތަކެްއ ެއްއވެސް ހާލެއްގަިއ އަސްެލއް އޮތް ވާހަކަތަކެްއ ނޫނޭ. ކަނަޑއެިޅގެން ރައްޔިތުންނަށް  ދައްކަާވ ވާަހކަައކީ

ޞަދުަގއި ަދއްކަމުންދާ ވާހަކަަތކެކޭ. މި ބަޖެޓުގައި ފަހަރެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން އޮޅުވާލުުމގެ މަޤް

، ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ަތއްތައް ނެތި ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންވާ ވަރަށް މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކަށް ކަން

، ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވި ފަދައިން

ރަަށކަށް ބޭނުންާވ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ  އެތައް 180  މި ރާއްޖޭގަިއ މީހުން ދިރިއުޅޭދުވަހުގެ ތެޭރަގއިފަސް އަހަރު

ވަހުގެ ދު މި ވޭތުވެގެންދާ ހަތަރު އަހަރުނުންވެސްެވގެންވާ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ޔަޤީއެއީ ެއއްެވސް ސަރުކާރަކަށް ކުޅަދާނަ

ތް ކަަމކަށް، ކޮްށދެއްވި ވަރަށް ތަރައްޤީގެ ަމސައްކަތްަތއް ކޮށްދެވޭނެ އެހެން ސަރުކާރެއް އޮތެރޭގައި މި ސަރުކާރުން 

ނުންވެސް މާީޒގެ އެފަދަ ސަރުކާރެއް ފެނިފަެއއް ނެތް. ޑެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމަ ޔަޤީއަންނާނެ ކަމަކަށް ެވސް ައޅުަގނ

ދާ ތަަރއްޤީާއއި ކުިރއެރުމަކީ މިއީ  މި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒަޢާމަތުގަިއ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ދެކެމުން

ުޝކުރުވެިރވުން ަޙއްޤު ތަރައްީޤއާިއ ކުިރއެރުންަތކެއް. ބަޖެާޓ ބެހޭ ގޮތުން   ޓަަކިއ ތާއަބަދުށްއަޅުގަނޑުމެން ެއކަމަ

މި  ،އަުޅގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ

ހިނގާށޭ. ބަޖެޓު ފާސްކޮށްލައިގެންނޭ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ްށލަމާކޮށް ބަޖެޓު އަވަހަށް ފާސްކޮދިގުކޮށް ބަހުސްނު ބަޖެޓަށް މާ

ކަށް ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫެގ ލާއިރު މިސާލަބަލައިރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުަމތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތީ. ަބޖެޓަށް މިހެން 

، ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްތިގުރަިއދޫގެ ބަނދަރު މީގައި ނެ އަތޮުޅގެ ހިނގައިދާނެ. ތ.ބިންހިއްކުން މީގައި ނެތި

ަލއްވާނީ ިތޔަ ބޭފުޅުން މަނިކުފާނުގެ މި ދައުރު ނިންމަވައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެ !ކުރަްއވާގަބޫލު

. ުކރިން ވެސް ހުރީ ކޮށްެދްއވާފަ. އެީއ ސުވާުލ އުފަްއދަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މީގެފުޅުވާ އެ ކަންކަން ކޮްށދެއްވާފަބޭނުން

ހިނގައިދާނެ. ދާނެ. ގެމަނަފުީށގައި ވެސް ނެތިހިނގައިނައިފަރުަގއި މުިހންމު މަޝްރޫޢެއް މީގައި ފެންނަން ނެތި ފަހަރެއްގައި 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ބަޖެޓު ޚަރަދުކޮށް ނިމޭއިރު  28ގާތްގަނޑަަކށް ންކަމަކީ ، އަުޅގަނޑަށް އޮތް ޔަޤީއެހެންނަމަވެސް

އި ކުިރއެރުން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކަްށ ގެ ތަރައްޤީއާ ހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަާވަވރުހިތްޕުޅުްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިޔަ އި

ންކަްނ ތިޔަ އިްއޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު އަުރވަން ބޭނުން. އެއީ އެ ޔަޤީއަންނާނެކަން އިނގޭތޯ. 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ޚަރަދުކޮްށގެްނ  ޖެޓުންންނަން ދަންނަ، ބައަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަުރާކރަކީ ތަރައްޤީ ގެ

ވީާމ، ގެންދަން ދަްނނަ ސަރުކާރެއް. އެހެންކުިރއަށްެއންމެ ބޭނުންވާ ތަރައްީޤގެ މަްޝރޫޢުތައް ަވގުތަކަށް  ރައްޔިތުންނަށް އެ 

. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިނަގއިދާނެ ކަމަށްްނގެ ދާއިރާަތކުަގއި ކަމެއް ުނވެތި ބޭފުޅު އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ަޝއްކުުނުކރައްވާ
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. ެއާއއެީކގަިއ ދާނޭތިޔަ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ ކަމެއްހެން ގާތްގަނަޑކަށް ހާސިލުވެގެން ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

އެރުންަތއް ވަރަށް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ަވރަށް ބައިވަރު އެބަ ުހއްޓޭ. ޭބނުންވާ ކުރި ،ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

ޖެހޭ. އެ ފުރުޞަތު ހޯދުން އެއީ މީަގިއ ޞަތު ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަކުާރނެ އިތުރު ފުރު އޮތޭ. މިކަންއެބަބައިވަރު 

އަހަރެްއ  އިތުރު ފަސްދުވަހުްނ ހުރިހާ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެތީ އަދި ކަމަކީ. ސަލީމް އެ ިވދާޅުވާހެން ފަސް އަހަރުމުހިންމު 

ނަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުންهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި 

 ފުޅުންގެ މުސްތަޤުބަލްމަށް، ިތޔަ ބޭފުޅުންގެ ރަށްރަށް ތަރަްއޤީ ގެނެސްދެްއވުމަށް، ިތަޔ ބޭޚިދުމަތްކުރެއްވު

އުމީ މެން ޮކނޑުަގއި އެޅިަފއި އޮތް ޤަޑުއަހަރެއް ހޯއްަދވައިެދްއވުން އެއީ ިމއަދު އަުޅގަނ ވުމަށް އިތުރު ފަސް ބިނާކޮށްދެއް

ފަރުވާތެިރވެ  ،މަސްއޫލިއްޔަެތއް. މި މަްސއޫިލއްޔަތު އަދާކުެރއްވުމަށް ިތޔަ ޭބފުޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަްއވަންވީ ކަމަކީ

ކޮށްެދއްވަްނވީ. ތްއިގެން ިތޔަ ބޭފުުޅން މަސައްކަވަޑަ ްއވަްނވީ. ވޯޓުދެްއވާަފއި ނިކުމެ ތިއްބަަވއިގެން މިއަދު މި ބަޖެަޓށް ވޯޓުދެ

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިތުރު ދައުރެއް ލިބޭ ގޮތަށް 

ހަމަ އުމަށް ެގނެސްދެވޭނީ. އަުޅގަނުޑ ން ބޭނުންވާ ިއތުރު ތަރައްޤީ މި ޤަމަސައްކަތް ފައްަޓވަްނވީ. އޭުރން އަޅުގަނޑުމެ

ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން ބަޖެޓަްށ ވާހަކަނުދަްއކާ އެ ތިބީ ކުީރ ދުވަހު ވެސް އަުޅގަނޑު  ންނަވާލަން ބޭނުން.މިއަދު ދަ

ދެންނެވިހެން އެްއގޮތަކަށް ެވސް މި ބަޖެޓު ކަމުނުގޮްސގެެނއް ނޫން. މިއާ ދޭތެރޭ ަދއްާކނެ ވާހަކަެއއް ނެިތގެން. މިާއ 

އޮތީ ފުރިހަމަކޮށް. އެބޭފުޅުން މާފަންނުކޮޅު ގޭގެާއއި  ބޮޑަށް މި  މާވުރެ މި ބަޖެޓު ވަރަށް  ދޭތެރޭގައި ވާަހކަދެއްކޭ

އިތުރު  ގައި ދައްާކނެ ވާހަކައެއް ނެތީމަހަރުގެާއއި ތަންތާނގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް ހެދިއިރު، މިއާ ދޭތެރޭހަރުގެ

ޑުެމން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ގަނއަޅު  ،ވާހަކަެއއް ނުަދއްކާ އެ ތިީބ. ހަމައެާއއެީކގަިއ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ

ވުރެ، މިއަންނަ އަހަރަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤގެ މަުގގަިއ  ހިނގާ އަހަރަށް ންކަންދޭން ބޭނުމޭ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މިޔަޤީ

ޖެޓެއް އިތުރު އުސްމިންތަކަކަށް ވާިސލުވާނެ އަހަރެއް ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިހާ ފުރިހަމައަށް ބަ

ނަވަން ބޭނުން. މަނިކުފާނަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަން ެދްއވީތީ އެޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދައުލަތުން ރައް

ރައްޔިތުންގެ ުލއިފަސޭހައަްށ  ،ެދއްވި ކުރިއެރުާމއިވޭތުެވގެންމިދާ ހަތަރު އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި ިދވެހި ޤައުމަށް ހޯއްދަވައި

އުުމގެ ހަމަޖެހުމާއި ، ޤައަދި މިހާރުވެސް ކުރަްއވަމުން ތިޔަ ގެންދަވާ މަސައްކަތްުޕޅާއި ،ތްޕުާޅއިކޮށްދެއްވި މަަސއްކަ

މި ހުރިހާ ކަމެއް ފާހަގަކޮށް، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ  ،އިމުކޮށްދެްއވުމަށް ތިޔަ ކުރަްއވާ މަސައްކަާތއިންކަން ޤާއަމާ

އެީކަގއި  ާޔމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާهللا އްޔާ ޢަބްދުނަންފުޅުގައި ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

އްކަުތގަިއ ކުރާ މަސަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުިޅެގން މި ،ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ  ޝުކުރު

ުލވެވޭނެ ަމގު ސްމިްނތަކަކަށް ވާސި، ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ތަރައްީޤއާިއ ކުރިއެރުމުަގއި އާ އުބަރަކާތްލަްއަވއިهللا މާތް

، ިރއަށްދެވޭނެ ގޮތް ތަނަވަްސކޮށްދެްއވައި އެކީަގއި ކު ، ިދވެހިރާއްޖެއަށް އަމާންކަާމއި އޮމާންަކމާތަނަވަސްކޮށްދެްއަވއި
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އުެރްއ އިތުުރ ދަ އުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ޤަަމނިކުފާނަށް މި  ، އެޔާެގ ޚިދުމަތުގަިއ ބަރަކާތްލަްއަވއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 .الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس  ކުރެްއވުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. މިންވަރުهللا މާތް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ކެލާއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޢާރިފަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު އިރާގެދާ ކެލާ

. އަޅުގަނޑު މިއަދު ވަރަށް އުފަލާއެުކ ށްދަންނަވަން މަނިކުފާނަ `. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

ެއއީ  އައީ އުފަލާއެުކ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭން. ތަނަށް މި ހޭލައިގެން މިވަށްޓެރި ރަަށކުން ހެނދުނު ނިދާމިތާނގައި އަ 

 ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން  هللاޢަބްދު  ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ްއވެގެންތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް؟ ދެންމެ އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ކީ

އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބަޖެޓުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ފާގަތި، އުާފވެރި ައހަރަކަށް މިއަންނަ އަހަރު 

އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން މުސާރައިގެ އެއްެވްސ  ނަށްއޮތް ސިވިލް ސަރަވންޓުންޓުގައި އެބަ އިން ވާނެތީ. މި ބަޖެޛަރިޢާ

 ކުރިއެރުން މި ބަޖެޓުގައި އެަބއޮތް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކަހަލަ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ތިބި މީހުންނަށް

ބޯހިޔާވަހިކަން  އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އޮތް.ޓުގައި އެބަ މި ބަޖެ ކުދިންނަށް ހުރި ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއްލޮބުވެތި ކިޔަވާ 

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ތެރެއިން އެބަ ލިބޭ.  ގެރާއްޖޭގައި އޮތް އެްނމެ ބޮޑު މައްސަލައަށް ބޮޑު ޙައްލެއް މި ބަޖެޓު ،ނެތިފައި

ެންއގަިއ، ެއއްވެސް ސަުރކާރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ހުރި ކޮންމެ ކަމެއް އެްއވެސް އިރެްއގަިއ، އެްއވެސް ޒަމާ

ތޫފާނުން ެގއްލުން  ޔާމަހެއް ުކރިން އެމެރިކާއަށް އެރި މާިރާޔއޭ ކި މަހެއް، ދެ މީގެ ދޮޅު ،ވެސް ނުވާނެ. އެހެންނަމަ

 މިލިއަން ރަްއޔިތުންނެއް އަނދިރިއަކު ކަރަންޓު ނެތުމުެގ ސަބަބަކުންނެއް ނުތިބޭނެ. 3.5ލިބުނު ޕޯޓްރީކޯގައި ިމއަދަކު 

މީހުން މިއަދު ތިބޭނީ  އެ ،ނަމަމު. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ޤައުމު. އެހެންއުއީ ދުނިޭޔގެ އެންމެ ބާރުގަަދ ޤައެ

. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، . ބޯހިޔާވަހިކަން، ވެސް ލިބިފަކަރަންޓު ލިބި، ފުރިހަމައަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެން

މިދަންނަވާ ޕޯޓްރީކޯގައި  ،އުމުގައި މިދަްނނަވާ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮްނނަނދި ޤައޮތް މުއްސަ އޮތް ވަުރގަދަ، އެ އެ

މިލިއަން ރައްޔިތުން ތިބީ  3.5 ތި. އެތައް ބައިވަރު ރަްއޔިތުން؛އަދިވެސް ރަްއޔިތުން ތިބީ ވަންނާނެ ދާއިމީ ހިޔަލެއް ނެ

އްޖޭގެ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން މި ރާއަހަރު 4، ފާއިތުވެދިޔަ ކަރަންޓު ނެތި. އަޅުގަނޑުމެްނ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ކައުންސިލަަރކު  ދުވަހުނޫން އިހަށް ކޮށްފިއޭ. ައޅުގަނުޑ ގާތަްށ ިއއްޔެ ތަރައްޤީ މީހުން އަންދާޒާުނުކރާވަރަށް ތަރައްޤީ 

މާ މި ތިމަންނަގެ ރަށުގެ ނަރުދަ ތިމަން ބޭނުމޭ . ަކއުންސިލެްއގެ ަރއީސް. ަކއުންސިލުގެ ރަީއސް ވިދާޅުީވ،ވަަޑއިގެން

ތި  ؟ކުރާނީ ނޫނިއްޔާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވެން. އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ ިކހިނެއްހޭ ތިކަން ބަޖެޓުގައި ހިމެނެން.

ިސޓީހޮޓަލެއް އަޅަން ޫދކޮށްފައޭ.  .ބައިކުޅަ އެއްަބއި ުޓއަރިޒަްމެގ ސިނާޢަތަށް ދޫކޮށްފައޭ އޮތީ ރަށުެގ ދެ ބޭފުޅުން ތި
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 ާއއި ބޯފެނާކޮންޓްރެކްުޓަގއި އެަބއޮތޭ ެއ މީހުންނޭ ތި ރަށުގައި ނަރުދަމާ ންގެން ދޫކުރި މީހުއެހެންވީމާ، ސިޓީހޮޓާ އަޅަ

އަހަރުން ނިންމާށޭ. އެހެންވީމާ، ެއ  10ގައި އެަބއޮތޭ އެ މީހުންނަށް އެކަން ާލޒިމުވަނީ ހެން ކޮންޓްރެްކޓުޤާއިމުކުރާނީ. އެ

ހެދުނު  ތިމަންނަމެންނަށް ،ުޅގަނޑު ގާތުަގއި މި ވިދާޅުވަނީ މީހުން އަޅާނެ ނޫންހޭ. ދެން މި ކައުންސިލުެގ ރައީްސ އަ

ވިްއޔާއޭ. މި ސަރުކާރުން މިހިރަ ދާލެއް އަހަރު ނަގާ  10ރވޭކޮށްލަން ވެސް ގޯހެކޯ އެީއ. ކުރީގެ ސަރުކާުރތަކުން ސަ

ންނަމެން ވަރަށް އުފަލުންނޭ ިތމަ .ކުރިއިުރަގއިއަންދާާޒކުރެވޭނީ އެ ކޮންޓްރެކްޓު ބާރުމިނުން ތިމަންނަމެނަށް ކިހިނެއްހޭ ބުނީ 

 ސްނުމަށް،މީހުންގެ ވި  އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް.އެީއ ވަރަށް ައވަސް ުމއްދަތެއް ކަމަށް ޖަހައިގެން. އެހެންވީމާ،  ތިބީ

ހަމަކުރަން ވަރަށް ވަުރގަދަ އެހީތެރިކަމެއް އެ މީހުންނަށް ވެސް  މި ސަރުކާރުގެ ސްޕީޑާ އަރާ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމަށް

 ،އެ މީހުންގެ ވިްސނުމުގައި މިހިރީ ކަޑަޖަހާލަން ؛އުޅެނީ ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސުން ވޭ. ދަންނަވާލަން މިއެބަ ބޭނުން

ވާޭނ ކޮންމެެވސް އެހެން ފަރާތަކަށް މީިތ މާ ައވަސްއަހަރު. އެހެންވީާމ، އެއަްށުވރެ  10ސަރވޭކޮށްލަން ަނގާނޭ 

ކޮށް ނިންމާލަން. ނަމަވެސް ީދގެން މިކަން  ރެއިންސް.އާރެްއގެ ތެނޫނިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެހެން ސީ.އެ ،އައުޓުޯސސްކޮްށގެން

ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރާެނ  57މި ބަޖެޓުގައި ެއބައޮތް  އި،ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީގަ އެހެނެއް ނޫން އި

ރަށުގެ ބަނދަރުެގ  63އޭގެެތރެއިން  .ރަށުގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން 75އެަބއޮތް  އިޖަހާފައި އެބަޮއތް. މީގަ އިފައިސާ މީގަ

 ؛ރުންނަށްޖަހާފައި ެއބައޮތް، ނިކަމެތި ފަގީ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި އެބައޮތް އިމަސައްކަތް މި

ނަށް ކަރަންޓު ރުންނަށް ސީދާ ޑައިރެްކޓު ސަބްސިީޑގެ ގޮުތަގއި އެ މީހުންތި ފަގީކަރަންޓު ބިލު ދެއްކޭނެ ފަދަ ެނތް ނިކަމެ

ތަނަްށ  ބިލު ދައްކައިދޭނެ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުގައި އެބައޮތް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑ ައވަށްޓެރި ރަަށކުން ހޭލައިގެން މި

އި އެބައޮްތ ވޯޓުދޭ ހިތުން. މީގަ !ފުކުރައްވާތި؛ މާބަޖެޓަށް .އައިސް މިހިރީ ދުވެފައި އަިއސް މި ވޯޓަށް ވޯޓުދޭ ހިތުން

ޔާރެއް ނެތް މީހުންނަށް ސީދާ ދައުލަތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ، އަަޅއިާލނެ ޔާރެއްއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފައިސާ ޖަހާފައި މި ބަޖެޓުގަިއ އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި އައީ. ދެން އަުޅގަނޑު ވެސް ދަންނަވާލަްނ 

 ކަންކަމެއް ނެތް. އެކަމަކު ބަޖެޓުގައި އްގެ ރަށުގެ ނަން ޖަހާފައި މިހެކޮންމެ މީކޮންމެ ައޅުގަނުޑމެން !ތެދެއް ،ބޭނުންވަނީ

ަޖހާފައި އެބައޮތް. ަރއްޔިތުްނގެ  އިފައިދާވާނެ ފައިސާ ީމގަ ،ލަ ގޮތެއްަގއި މި ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ނަފާޖުމު

ންނަށް ވެވުުނ އެހީތެރިކަމެއް ދީގެން މި ތަނަށް ބަޖެޓެއް ފޮނުވީމަ އަޅުގަނޑުމެ މިމާއަކީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޒިން

ވަނަ މާއްދާއިން  75ނޫނުއަސާސީގެ ގެ ަޙއްުޤަގއި ފާސްކޮށްދިނުން. ޤާމުޅި ރައްޔިތުން ،ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި 

ރިހާ ހުތަމްސީލުކުާރއިރު ވެްސ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިއިރާ މިތާނގަލާޒިމުކުރަީނ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެން މަސަްއކަތްކުރަން. ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިާރ ރައްޔިތުންނަށް، ހުރިހާ ދިމާއަ 

އެހެްނ ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިލުމެްއ  ަކެއއް ޙަޤީޤަތުގައި ނުދެްއކޭނެތަމްސީލުކުރާއިރުަގއި ވެސް ހަމަ ސީދާ ދާއިރާގެ ވާހަ

ބި ބައެްއ. ުޅގަނޑުމެންނަކީ ދައިރާތަކެއް ތަްމސީލުކުރަން އައިސް ތިބި ަބއެއް. ފޮނުވާަފއި ތިނެތިއެއް. ތެދެންމެ، އަ

ފޮނުވި ަރއްޔިުތންގެ ޙައްުޤގައި އަުޅގަނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުާރއިުރގައި ވެްސ ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެންެގ އެހެންވީމާ، އެ 
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އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  !ގަނުޑމެންނަކަށް ހުއްދައެއް ނުދޭ. ތެދެއްނޫނުއަސާސީައކުން އަޅު ބަލައިެލވޭކަށެއް މި ޤާ ދާއިރާއަށް

 މިދަންނަވާ ައވަށްޓެރި އްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު އަުޅގަނޑު. މިައށް ދައްކާނެ ވާހަކަެއއް ނެތޭ އި ދައްކާނެ ފާޑުފާޑުގެ ވާަހކަ

ލާފައި ުބނަނީ ތިމަންނާއަކީ އޭދަފުީށ ކޮްށޓައި ވެްއސަކު ައއިސްންޖުަގއި އިންދާ ދިރ ލައުކޮްށގެން ޑިާޕޗަޤައުމުަގއި ެޗކިންގ

އޭަނ  .ތަނުން ެއމް.ޑީ.ޕީ މީހަކާ ދިމާވިއޭ  ދުވަހު ވެސް މިމީހަކީމުއޭ. ިއއްޔެ ނޫން ިއހަށްތިމަންނާއަކީ ތި ާޕޓީ  .މީހަކީމުއޭ

ނީ. މިހިރީ މި ށް ނަގަތަށްއެރި ކިހިނެއްހޭ ބަޖެޓު ވަގަ. ައޅުގަނޑު ހިގަށް ނަގާފައި އޮތް އެއްެޗކޯ އެއީބަޖެޓު ވަ ،ބުންޏޭ

ެއއްެޗއް. އަހަރު ވަަގށް ނަގާފައި އޮތް  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަޖެޓަކީ މިހުރި މިންވަރު އި މީހުންގެ ދޯހަޅި ވާހަކަތައް

 ތަނުން ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުން މީތި އައިދަރ ތަނަށް ފޮނުވި ބަޖެޓު މި ަދއުލަުތން މި އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ

ެގނެސްގެން މީތި ފާސްކުރަން  އުންޏެއް ގެންނާނީ.. ނީ. ނޫނިއްޔާ އިތުެރއް ެގންނާނީނިއްޔާ ބަދަލެއް ގެންނާނޫ ފާސްކުރާނީ.

އަޅުގަނޑުމެން  ،ލާޒިމުކުރޭ މި މަޖިލީހުގެ މައްަޗށް. އެހެންނޫނިއްޔާ މިއަންނަ ައހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ

ހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ފާސްކުރަންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެ އީމި .ކަެމއް . އެއީ ލާޒިމުއެންމެންގެ ޚިދުމަތްތައް ދާނީ ނެތިގެން

ިދވެހި ދައުލަުތގެ  .މެްނބަރުންގެ މަްއޗަށް ލާޒިމުކުރާ ަކމެކޭ މިއީ 85ތިއްެބވި  އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިތާނގަ ވާހަކަައކީ އި

ންގެ ޙައްުޤަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ މިއީ. ދިވެހި ރައްޔިތު .ޙައްޤުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ މިއީ

 ،ތިބީ ތައްޔާރަށޭ. އެހެނިހެން ވިސްނުންތަކުަގއި މި ބަޖެޓަށް އުފަލުން ވޯުޓދޭން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މި

ެބިވ ތިއްއިމު ނޫން ވިސްނުންފުޅުތަކުގައި ، ނުވަތަ ހިތްގަބޮޑަށް އެހާ ގާތް ނޫން  ގޮތުން މާ  އަޅުގަނޑުމެންނާ ސިޔާސީ

ރައްޔިތުންނޭ ވިދާުޅވެ ކަެމްއ  ،ްއޒަތްތެރި ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއި

ުޓނުދީފިއްޔާ ތި ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއޭ ވިދާުޅވެ ކަެމއް ުކރައްވަންޏާ މި ބަޖެޓަށް ވޯ ،ކުރަްއވަންޏާ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ާނނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އި ރައްޔިތުން ބަލަެއއް ނުގަންކުޖެހޭ ބައެްއގެ ގޮުތގައި ތާކުންތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއ ދާއިރާގެ އޭދަފުށީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 ސަލީމަށް. އަޙްމަދު

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ައޙްމަދު މެންބަރު ގެދާއިރާ އޭދަފުށި

ފަހު ޖަލްސާގަިއ ެއއްެޗއް  ބަޖެޓުގެ އެންމެ  ޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ! ައުޅގަނޑު ވެސް އް ުޝކުރިްއޔާ އި`، 

 ައޅުަގނޑަކީ ެވސް ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަިއ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރިއިުރގައި ިއން މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ

އޮީތ  ބަޖެޓު އެ ،ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވާތީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ

އެ ބަޖެޓު  ،ހަމަ ސަރުކާރުން ފޮނުވި ގޮަތށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ނިންމަިއދީފައޭ. ދެން އަުޅގަނޑުމެން މި ދާންޖެހެނީ
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ޓު ފާސްވެގެންދާނެ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަުދ ބަޖެ ނެއްތޯ؟ނީ ކިހިދިނީމާ ދެން ބަޖެޓަށް ޢަމަލުކުރާއިނިންމަ

ެއކިެއކި ފެންވަރުަގއި ހަވާުލވެފައި ތިިބ ވެރިން އެބަޖެހޭ މި ބަޖެޓާ  ސަރުކާުރގެ ގެދިަޔއިމަ ައޅުގަނުޑމެންފާސްވެގެން

ްއގޮތަށް މި ބަޖެުޓ  އެދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ިވސްނަން. ރައީސް ޔާމީން މި ބަޖެޓު ހަދާފައި އޮތް މަްޤޞަދާ

ބަޖެހޭ ޚާއްޞަކޮށް ަވޒީރުން އެ ؛ތިބި ވެރިން އެބަޖެހޭއި ބެހޭ މުއައްސަސާތަުކގަ ދައުަލތުގެ ކަމާ ،ގެންދެވޭނެ ގޮތްކުރިއަށް 

  ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ަފއިސާ އެ ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުވެފައި ހުރި  ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ އެްއޗަކީ  އޭމިކަން ބަލަން. ބަލަންޖެހެ

ގޮތަށްތޯ އެކަންކަން ކުރަނީ،  އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ، އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަ ގޮތަށްތޯ ،ދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯކުރެިވގެންޚަރަދު

ވަޒީރުްނެގ މަޖިލީހަށް ޚާއްޞަކޮށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ޚާއްަޞޮކށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް މިއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ުނންވަނީ، މިހާރު ދައުލަުތގެ ަފއިސާެގ ނިޒާމު، ޕަބްލިކު އެަކއުންޓު މިހާރު އެ އޮތީ ވަިކ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ

ގޮތަކަށް ބަްއޓަންކޮށްފަ. މީގެ ކުރިން އޮންނާނީ، އެ އޮފީހަަކށް ދޭ ބަޖެޓު އެ އޮފީހުން ބިލު ހަދައިންގެން، އެ އޮފީހުން 

ރާ ަޚރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު އެ ބިލުތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ކަޑަިއގެން ދާ ިނޒާމެއް. މިހާރު މި އޮތީ ކޮންމެ ތަނަކުން ކު

ދިޔައިމާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރން އަދި އިތުރަްށ ެޗކުކޮށްފަިއ ރަނގަޅު އެްއޗެއްޯތ ެއއީ، ހަަމ ރަނގަޅު ައގުތޯ ބަލާފައި 

 ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ބިލުތަކަށް ފައިސާ އަާދކުރާނެ ނިޒާމެއް މިހާރު އޮތް ސިސްަޓމުގައި މި އޮތީ. އޮްތއިރުަގއި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ހަމައަށް ދިޔައިމާ އެ ގަންނަންޖެހޭ ތަކެތި ނުވަތަ އެ ކަމަކަްށ، ެއ މަޝްރޫޢަށް ހޭދަވާ އަދަދު 

އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދަދުޯތ އެބަޖެހޭ ބަލައިލަން. މިއަދުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުން ވަރަށް ފަސޭހަ 

ން ކޮށްލަން. ހުދު ަވޒީރަށް ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ. ޚާއްަޞކޮށް ސަރުކާރަށް ބައްަލވަިއގަްނނަ ތަކެތި ބައްލަަވއިގަުތަގއި އެކަ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަަރށް ބޮޑަށް ވިސްނަން. މިހާރުގެ ބަޖެޓުގެ މަޝްރޫޢުތަަކށް ބަލާއިރު، މިސާލަކަށް 

 އެބައޮތް މި އަހަރު. މިސާލަކަށް ޓެބްލެޓް ނޫނީ ކެޕްސޫލް މިކަހަލަ އެިޑއުކޭޝަުނގައި ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް

ކޮންމެވެސް ެއއްޗެހިތަެކއް ހޯަދން އެބައޮތް. ވަރަށް ަބއިވަރު އެްއޗެހިތަކެއް. އެތައް ހާސް ެއއްޗެހިތަެކއް ެއއީ. މިސާލަކަށް 

އްލަވަންޖެހޭނެ. ޚާއްޞަކޮށް ދައުލަތުަގއި އެ އެްއޗެހި އެ އަންނަނީ އެްނމެ ރަނގަޅު އަުގގައިތޯ ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރު ބަ

ތިއްބެވި ކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ބަްއލަވަންޖެހޭނެ. އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނޭގނެ އެއްޗެހި މިހިރީ އަގުތަކަށް 

ދާނެ ކަެމއް. ބަލައިލާއިރު. ދެން ހަމަ އެގޮަތށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޚަރަދުތައް ކުަޑކުރެވި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ދައުލަތުގެ ތަންކޮެޅއް ދަށް ފަންތީގެ މީހުން ވެސް؛ ވަޒީރުންނަށް ވުރެ އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ. 

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ނޫނީ ަނއިބުން ނޫނީ ެއ ފެންވަރުެގ ޭބފުޅުން ވެސް ފަސްްޓ ކްލާހުްނ، ނޫނީ ބިޒްނަްސ ކްލާހުން 

އްކުރަންތޯ ދައުލަތުގެ ޚަރަުދގަިއ ބިޒްނަްސ ކްލާހުަގއި ނޫނީ ފަސްޓް ކުާލހުން ނޫނީ ދަތުރުކުރަންވީ؟ ދަތުރުކުރާ ތަން. ކީ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެންމެ ރަނގަޅު؛ ަވޒީރުންނާ. ދެން އޭގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ކީއްުކރަންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެކަްނ 

ްކލާހުން، ފަސްޓް ކުލާހުން ދަތުރެއް. ދައުލަުތގެ ޚަރަދު ކުރަންވީ؟ އަުޅގަނޑުމެން ެވސް ނުކުރަމޭ ބިޒްނަސް 

ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި މިހިރީ ކުެރވިދާނެ ކަންތައްަތއް. މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑަްށ ހަމަ މިސާލެއް ޖަހައިނުލާ 
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. އަޅުގަނުޑ ނުހުރެވެނީ ތާރީޚުން އަޅުގަނޑުމެންޖެހޭ މި ކަންކަން ކޮށްފައި ހުރި ގޮތް ޢިބްރަތް ލިބިގަންނަން

ދަންނަވައިލާނަން ޢުމަރުގެފާނުގެ ޒަމާނުގެ ހާދިސާއެއް. މިއީ ަވރަށް ވަރުގަދަ ހާދިސާއެއް. މި ހާދިސާއަށް ބަލައިލާއިރުަގއި 

މިއީ ކޮންކަހަލަ ހާދިސާއެއްތޯ؟ ފަލަސްޠީން މިނިވަންވެގެން ޤުދުސާ ހަވާލުވާންެވގެން ޢުމަރުގެފާނު ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅު. 

މަޝްރޫޢެއްތޯ؟ ެއއީ ކުޑަުކޑަ  !ބައްަލވާންކަން ތާރީޚުން. ނިކަން ވިސްނައިމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމިއީ އަޅުގަނޑު

ވާުލވާން ަވޑަިއގަތީ ކިހިނެއްތޯ؟ އާ ހަސްޖިދުލް އަޤްޞާަވޑަިއގަންނަވަނީ. މަ އާ ހަވާުލވާށޭ މިމަސްޖިދުލް އަޤްޞާ

 ަވކި ގަނޑިެއއް ހަމަވީމާފަހަރު ދުްއވަނީ. ދުްއވާަފއި  ނު އެއްމަރުގެފާޢުާގޑިއަެލްއގައި ދެ ބޭކަަލުކ އެއްަބއިެވގެން. އަސް

ނަށް ވަދެވުނީ. ފަލަސްޠީ ނަށްވަމުން ގޮސް ކޮންމެައކަސް ފަލަސްޠީދުއްމީހާ ދުއްވަމުން ދެން އެހީތެރިއަކަށް ގެންދިޔަ 

މީހާ ބުނެފި ޢުމަރުގެފާނަށް  ނަށް ވަންނަންވީމަ ދުއްވަން އިން؛ ފަލަސްޠީން ދިމާވީގޮތަކީ އިއްތިފާޤު ވީ ވަންހިސާބުން މި

ކަލޭގެފާުނ  .ނުވާނޭ. ކަޭލގެފާނު ދުއްވަން އިނދެގެންނަށް ވަދެވުނީއޭޠީފަލަސް! މިހާރު މަރުގެފާނޭދަންނަވާށޭ، ޢު

ން ގަިޑއަށް ބަދަލުވާށޭ. ގޮތަކަށް ޫނނޭ. ގަޑި ބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި ެއއްަބސްވެފައި އޮތީ ތި ދެ  . ވިދާޅުީވ،ވަަޑއިގަންަނވާށޭ

މީހުން  ، ފަލަސްޠީނުގެނަށް ނުވަދެވިހުއްޓާ ފަލަސްޠީ ކަލޭގެފާނުގެ ަގޑިެއއް ައދި ނުޖެހެއޭ. އެހެން ގަޑިނުޖެހިންތިމަ

 ދެންނެވީ ާކކަށްތޯ؟ އިީށނދެގެން އިން އެހީތެރިއާއަށް  ާބ މި މަރުޙަބާ ދެންނެވިއިުރގައިޙަކަލޭގެފާނަށް މަރު  އައިްސ އެ

ރަސްމިއްޔާތަށް ަވޑަިއގަތީ  ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތީ. މި  . ދެއިނީ ޢުމަރުގެާފނު ށޭ މިދުއްވާ ،އިނގޭތޯ. ދެން އެހީތެރިއާ ބުނީ 

 ކުެރއްެވވީ ތުރުފުޅުގައި ބޭނުންދަ ؛ޒަމާނުަގއި ަޚރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، މިހިރީ ކަންކަން އެ ދެ

ކުރައްވާނީ އެހީތެިރއަާކއި ްއވާ ދަތުރުފުޅުތަކުަގއި ބޭނުންކުރަމު ގޮތެްއގައި ެއކަލޭގެފާނު ވެސް ހަމައެކަނި އެހޭތެރިއަާކއި؛ އާއް

މިކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަުރ މިސާލު އެބަހުރި.  .ބުރަތް ލިބިގަންނަންޖެހޭ ކަންތައްަތއްކާތިބަކު. މިއީ އަުޅގަނުޑމެން ޢި ލިޔާ

 ދިނުމަކީ އެހާ ފަސޭހައިފްސީލުކޮށް ކިޔަމިކަހަލަ ކުަޑކުޑަ ަވގުތުކޮެޅްއގެ ތެރޭަގއި މިކަހަލަ މިސާލުތައް ތަ ،އެހެންނަމަވެސް

 ،ފަދައިން ައޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން ؛ ޢަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވިކަމެއް ނޫން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކު

 ނިންމޭނެ.އަހަރަކުން ވެސް ނު 10އަހަރަކުން އަދި  5އް ުނުކރެވޭނެ. ަގއި ެއްއފަހަރަކާ މަސައްކަތްތަކެރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއް

ނަމަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަންވާ ވަރަށްވުރެ ގިނަ  އަޅުގަނޑަށް ހަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން؛

އް ހިންގަންވާީނ ދައުލަތަށް ލިބޭ އެްއޗެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް. ތަންކޮެޅްއ ހިންގާލެއް. ދައުަލތުގެ މަޝްރޫޢެ މިހާރުވެސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިނޒާމުތައް  ،. ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތަށް ެގންދަންވީ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެްސ މަދުކޮށްލަންވީ

އޮންނަނީ ހަމަ ރައީސަކު ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު. އެހެންވީމާ،  މި ންއަހަރު 5އަހަރުން  5ގޮތުން  ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ

ގައި އެންމެ ެއކަށީގެްނާވ މަސައްކަތް ަރއްޔިތުންނަްށ ވެްސ ބޭނުންވާނެ ެއ ވެިރއަުކ ހުންނަ ދުަވސްވަރު  ކޮންމެ  ވެިރއަކު 

ފާސްކޮށްދިނުމެއް  ޕޮއިންޓަކީ އަުޅގަނޑުެމން ބަޖެޓު ންމު، ީމގެ އެންމެ މުހިކޮށްދެވޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ

ވުޒާރާތަކުން ނޫނީ އެކަމާ  ބެހޭ ފާސްކުރުމަށްފަހުގައި ބަޖެޓުގެ ޚަރަދުތައް ދަީނ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ކަމާ ނޫނޭ. ބަޖެޓު

ކަމަކީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިހާރުވެސް ެއ  ންމު މުހި މިއީ މީގެ .ފުްނ އެ ބެލެހެއްޓުންމުަވއްޒަ ހަވާލުވެފައި ތިބި
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 މި ،ލާނީ ހަމަ އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަވޒީރުންނަށާއިކަ ނިންމައި ޖެހީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަރަނގަބީލު

 އެންމެ ރަނގަޅު ، މުއައްސަސާތަުކން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުރާއިރުަގއި އެންމެ އެކަށީގެްނވާ އަުގގައި ބެހޭކަންކަމާ 

 ވަރަށް އާޭދހާއެކު ދަންނަވަމުން. ޝުކުރިްއޔާ. ހަމަ ގޮތަށް މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް އަޅުގަނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މިއަ .ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަނިކަށް. މޫސާ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

 ންވޭރު ތައް ހިނގާ ެއއް ދާއިރާ ކަމަށްވާ ހުޅުހެޓުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ޕްރޮޖެކް

ވަރަށް ތާރީޚީ އަދި ވަރަްށ  ،ގޮތުން އޮތީ މި ބަޖެޓާ ބެހޭ އަުޅަގނޑު މިއަދު ތެދުވެ ބުނަން ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްާވ،

ވަނީ  ރަނގަޅު ތަރައްޤީގެ ވަރަށް ިގނަ މަޝްރޫޢުތައް އޮތް ބަޖެޓެކޭ. އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް ރަީއސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި

ކުރެވުނު ފަހުން އިފުތިތާހު ކުރަހަރޭ. އެްނމެމަސައްކަތްނަްށ އަންނަހަރޭ. ވިޔަފާރި ކުރަަހރޭ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން

ބާލީހާއި  މީހުންނަށް ހާސް މީހުންނަށް ގެދޮރު ލިބޭއިރުަގއި ހަމައެަކނި އެ ލައްކަ ުނވަދިހަ އަށް މަޝްރޫޢުގައި ެއއް

މީހުންނަށް މުއްސަނދިވެވޭެނ  އުސޫލުން ބަލައިިފއްޔާ އެ ސް އެއީ ިވޔަފާރިޝީޓާ ގަންނަން ަބޔަކު ިތބިކަމުގަިއ ިވޔަބެޑު

ގޭތީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަން. ބަޖެޓުން މި ތަންދެނީ ގެ އިދިކޮޅު މީހުންނަށް ނޭނބަޖެޓެއްކަން އަުޅގަނޑުމެން

ގޮތަށް މި ބަޖެޓު  ިވޔަފާރިއަާށިއ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފުރުޞަުތ ލިބޭ ،ރާއްޖޭގެ ބޯހިާޔވަހިކަން އެަކންޏެއް ނޫން

ކަނޑައެޅިަފއިާވ ފަިއސާއަށް ބަލައިލީމާ، ބްރިޖު ިނމިގެން ޭއގެމަތީަގއި ދެޮކޅަށް  އޮތީ. ްބރިޖަށް ކުރެވިަފއި މިބައްޓަން

މިހާރު ލިބޭ އާމްދަނީ ސް ދުވާެލއްގެ ަމްއޗަށް އިލިޔަމީހުންނަށް ލިބޭނެ ލާރިއަށް ބަލަ ޓެކްސީ ދުްއވަިއ، ޕިކަޕް ދުްއވާ

 މަޝްރޫޢު ނިމުމުން މީހުން އުފުލާ މީހުންނަށް ވެސް ގޮތަށް މި ބްރިޖުގެ ދާވަތަ ތިންގުނައަށް އިތުރުވެގެންހަތަރުގުނަ ނު

ވަނަ އަހަރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ  2005ދާނަށް އަންނަނީ ނއޮތީ. އަޅުގަނޑު ހަ ލިބޭނެ ގޮތަށް މި ފައިސާ

ދިނުމާ ގުިޅގެން . ިއއްޔެ ުމާގބޭ އިސްތިއުފާން ދަްއކަން ހުރި ވާހަކަގޮތު ައއި ބަޖެޓަކާ ބެހޭވަދެ، ތަނަށް  ހޮވިގެން މި

މިލިއަްނ  142ވެސް އެބަޖެހޭ. ެއއީ ީތމުގޭ ބަޖެޓަށް  ވާަހކަ ުބނެލަން އެ  ނދާންތައް ާއވީމާ ިމއަދުކުއްލިައކަށް އަނެްއކާ ހަ

ން. ބަޖެޓު ެގންގޮސް ޭގަގއި ބާްއވަިއގެްނ ތިޖާޖުކޮށް ހަޅޭއްލެވިތަނުގައި އިހު ރުފިޔާ ލާތީވެ، އެކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން މި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަށް  ،ފެންނަނީ ގައި ހުްނނާނެ. މިއަދު މިން ދެއްކި ވާހަކަ މިތާ ރެކޯޑިން ފޮނުވަނީއޭ ކިަޔިއގެ

ކު މީހުން އެ ގެން ބަޔަތިބެތަނަށް ހުށަހެޅުއްީވމަ އަނެއްކާ ގޮސް ގެައކަށް ަވދެ މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަޖެޓެއް މި

ުރ ތަން. އޭ ސްކޮށްފައި ތިމަންނައަށް ހުރި އެއްޗެހި މަދުވެގެން ދެކޮޅަށް ހަޅޭއްލަވާގޮތުން އަމިއްލައަށް ބަހު ބަޖެޓާ ބެހޭ
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މިލިއަން ރުފިޔާ  142ރުގައި އޭ ލީމާ، ނެތޭ. މި ބަޖެޓު ބަލައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދެއްކީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް

 ލަްއކަ ނުވަދިހަ އޮތީ އެއް  މިއަދު ބަޖެުޓގެ ބޮޑުަބއި މި  ،އަިމއްލަފުުޅ ޖާހަށްޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް ޚަރަދުކޮށްފައި އޮީތ 

ދެްއވާ ތުންނަށް ަރއީސް ޔާމީން އަުޅއްަވއިރަްއޔި ،ހާސް މީހުންނަށް އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާަގއި އަޅާ ބޯހިާޔވަހިކަމާއި  އަށް

އަުޑއަހަން އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ ވާހަކަަތއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމް ވެސް  ގަނުޑވަރުގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް. އަުޅގަނޑު

ޅު ޕާޓީަތކަށް ލާރި ދިން މަރުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުަގއި އިދިކޮ؛ ޢުވެސް ދަންނަވާނަން ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ވިދާުޅވި ވެސް އެ

ދިކޮޅު ޕާޓީަތކަށް ބޮުޑ އިުޅގަނޑުމެންެގ ދައުލަުތގެ މާލިްއޔާއިން މިއަދު އަ ،ގިފަެއއް ނެތް. އެެހންނަމަވެސްނއެކަމެއް 

ބުނާ  ވަނަ މާއްދާަގއި މި 96އަސާސީގެ ޤާނޫނު ލާރި ދިނީމާ މީހުންނަށް އެ ޚަރަދެއް ކުރީމާ، ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން އެ

ޔިތުންގެ ފައިާސއިން؟ ކުރަނީ އިސްރާފެއް ނޫންތޯ ރައް މީހުން އެ ތަނަށް ނައީމަ އެ ކަންތައްތައް ހަމަކުރުމަށް މި

ަރއްޔިތުންެގ  ކަމާިއ، ތަނަށް ހުށަހެޅޭނެ މި އްެގ ބަޖެޓުވަނަ ާމއްދާަގއި ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެ  96އަސާސީެގ ޤާނޫނު

ނުކުރެވުނަސް ރެކޯޑަށްޓަކައި އެ ބަޖެޓުެގ ބަޖެޓު އިސްލާޙު އަދި އެ ކަމާއި، ބިހާފުގައި އެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  18 ގަނޑުމެންގެއަސާސީން އެބަފެނޭ. އަޅުޤާނޫނު ންކަންނެކަމުގެ ޔަޤީ ކަންކަން އޮންނާ

ވަނަ މާއްާދއަށް  251ވަނަ މާއްދާއަށް ނުވަތަ  250އަާސސީގެ ކަެމއް ޤާނޫނު ވެސް ނުކުެރޭވވަުރގެ ބޮޑު އިތާރީޚުގަ

 70ލާޙު ެއއީ. އިޞް ދިޔަޓު ލިބިެގން ގިނަ އަދަދެްއގެ ވޯއަޅުގަނޑުމެން ގެނައި އިޞްާލޙު. އެއީ މި މަޖިލީހުގައި އެްނމެ

ކުެރއްިވއިުރަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ރައީސް ޔާމީން ކުރަްއވަން ބޭނުންާވ ރުން ވޯޓުެދއްަވއިގެން އިޞްލާޙުވަރަކަށް މެންބަ

 ޔާމީން ދީފައި މިއަދު ރައީސް ވޯޓު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ާރްއޖޭގެ ބިން ދިގު ުމއްދަތަކަށް ުކއްޔަށް ދިނުމަށް އެންމެން 

 ގައިމު ެރިކގެނެއް ނުތިެބވޭނެ. ހަމަސް މާދަމާ ކަމެއް ގޯހުން ދިޔަކަމުަގއި ވިޔަ ގެންަދވާއިުރގައި މި މަސައްކަތް ކުިރއަށް

ނިއްޔަކީ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު މިވަރުގެ ކަމެްއ، މި ތަނުގަިއ ވެސް ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން އެކަންޏެއް ނޫން އެއަށް ވޯޓު ދި

އެްއގެ ތެެރއަްށ ދާއިރުަގއި ގޮސް މާފަންނުން ގެ، ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެްއ ހިނގަމުންބަޖެޓުގެ މަސަްއކަތް

ވަދެތިބެގެން އަދިެވސް ތިމަންނަމެނަށް ހުރި ބައި މަދުކުރެވޭތޯ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބޭ ލާރި ކޮބައިތޯ ބަލަންވެގެން 

މާޔަތްކުރަމޭ ބުނީމަ، ޭއ، ޤާނޫނުއަސާސީ ތިމަންނަމެން ހިކުރެޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި މަސަްއކަތްވާހަކަދެްއކީމަ ރައް

ކަމަށް ނުވެސް ނެތް.  ެއއްަގއި ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރެވިދާނެެގން ނުވެސް ނެތް ކުނޫޒު ކިޔާ ގެޤާނޫނުއަސާސީަގއި ކަނަޑއެޅި 

ން ބަލާއިރު ވާބުދާރީވާކުރަނީ؟ އެހެންވީމާ، މާދަމާ ތިމަންނަމެން ނިކުމެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަ އެހެންވެއްެޖއްޔާ ީކއްތޯ މި

ރާއްޖެ  އް ފުރިހަމަކަުމން، ރައީސް ޔާމީންބަޖެޓު އޮތްލެ .ބޫލުކުރަން ، އަުޅގަނޑު ވެސް ގަރަނގަޅު ކޮންކަމެއްތޯ ކުރާނީ؟

 މި  ،ތަރައްޤީ ކުރާލެްއ، ކުިރއަށްެގންދާލެއް ބާރުބޮޑުކަމުން އެ ޭބފުޅުންނަށް ވިދާޅުވާނެ އެްއޗެްއ ނެތީ. އެހެންނަމަވެސް

ވީހާތަނަށް  ވަރެްއގެ މުނިފޫހިފިލުވުމެއް ައންނާނެ ނޫންތޯ. މި ސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސްވަދެ ހޯބޯލަވައިލިޔަތަނަށް 

ނަމަ ގައިމުވެސް އަުޅގަނުޑ ތަނަށް ވަން  ލަން ވެސް މިއި. ަވގަށް ޮގވާ ކަމެްއގަ ދަނީ އެ މި އަހަރު ތެރޭ މުޅިން މި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޮގވާނެ އެހެން އެްއޗެިހ  އީ އުފަލަކަްށ ެވެގންދާނޭ. އެބޮޑު  ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް
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މިވަރުގެ މުހިއްމު ކަމެއް ިހނގަމުންދާއިރުަގއި ރާއްޭޖގެ  ންަތއްތައް. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭަގއި ކޮށްފައި ހުރި ކަ .އެބަހުރި

އްެޗއް ނުބުނިަކން އެއީ ހިތާމަހުރި ކަމެްއ. ތަނުގައި އެ  ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކޭ ިކޔާ ބަަޔކު މި

ޑަށް ހަނދާނަށް މީހުންނަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އަުޅގަނ ބުނާނެ ެއްއޗެއް ނެތީމަ އެ ،އެހެންނަމަވެސް

ކަމަްށ  ބޭ މުގާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ގޮވި ، މުގާބޭއޭ ކިަޔއިގެން ެއއްޗެހި ގޮތަށް ބޭއަށް ކަްނތައްތައް ކުރިއަންނަނީ ހަމަ މުގާ

ޖަހާލައިގެން ރައީްސ މައުމޫނު ކިހިލިބޭކަން އެ ބޭފުޅުން ފިލުވާފައި، މޫުނގެ ނަން ިކާޔފައި، މިއަުދ މުގާރައީސް މައު

ވުރެ މާ ނުރައްކާ ކަމެްއ  ޭބައށް، އަމިއްލަ ގެެއއްަގއި ބަޖެޓު ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ެއއީ އަދި މުގާވަަޑއިގަންަނވައި 

ކުރަންެވއްޖެއްާޔ އްލައަށް މަސައްކަތް އަށް ެގންގޮސްގެން ެއއަށް އަމި ލަތުގެ މާލިއްޔާ އަމިއްލައަށް ގެ މެކޭ. ަދއުސިފަވަމުންދާ ކަ

ވާލުވުަމީކ ކަން. އެވަރު ބަޔަކަށް ވެރިކަމާ ހަފަސާދައިގެ ވާަހކަ ދެން ނުވާނެ އޭގެތެރޭގައި ޮއންނާނެވަރު ދައް އިކަރަޕްޝަނާ

މީހުންެގ ކެންޑިޑޭޓުންނާ ދޭތެރޭގަިއ  ޔިތުން ވަރަށް ވިސްނައިގެން އެއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި ރައް

ވެއްޖޭ މިކަން. އަޅުގަނޑުެމން މިތިބީ ރާއްޖެއަށް މި ގެނެވޭ ތަރައްޤީއާ އެކީަގއި ރައީސް  ޚިޔާލުފާޅުކުރަންޖެހޭވަރު ކަމަަކށް

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން هللا  އަށް ހަމަ އެްއލަކިން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ެގންނަން ތައްޔާރަށް. 2018ޔާމީން 

ބޮޑަށް އެބަ ފެނިގެްނދޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުަތުކގައި ިމއަދު ރަީއސް ޔާމީނާ  އެކަން ކުރާނަން. މި ބަޖެޓުްނ ވަރަށް

ވޭެނ ބޭފުޅުންނަށް އޭތި އޮބަހައްަޓއިލެ  ދޭތެރޭގައި އޮތް ތަރައްީޤއާއި ކުރިއެރުމަށް ޓަަކއި ރަްއޔިތުން ކުރާ ތާއީދަކީ އެ

ތަނުގަިއ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. ރާްއޖޭގެ އެްއވެސް ތަނެއް ނެްތ  އެްއޗެއް ނޫން. ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުގެ ވާހަކަ މި

ކީ ހަމަެއކަނި ގެ މަޝްރޫޢު ހަމައެކަނި ހިނގަނީތަރައްޤީ  ، މިދެންނެވީތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް ނުހިނގާ. އެހެންނަމަވެސް 

 ދަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިޔަފާިރއާއި ދޭކަށް ނޫނޭ. އެަކން ހިނގަމުންއް ގޮތުގަިއ އެއްޗެ  މީހުންނަށް ހިލޭ  އެ

ންނޭ. ސިވިލް ސަރވަންޓުގެ މުސާރަ ބޮޑުެވ، ައދި އެ މުސާރަ ބޮޑުވެގެންދާ ގޮތުގެ މަތީ ލިބޭނެ ކުރިއެރުމަށް ތަރައްޤީ

މީހުންނަށް އޭގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް  ކުރާއެބަހުރި. ވިޔަފާރިމީހުންނަށް ވިޔަފާރިުކރެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް  ތަނަށް އެ

ވުރެ  ވަރަށް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓެްއ ދިރާސާކޮށް ވިސްނާއިރުަގއި ވިސްނަންޖެހެނީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދޭ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރާއި ަރއްޔިތުްނނާ ގުޅިގެން ކުެރވޭނެ މަސަްއކަތްތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ބަލައިލީމާ މި ބަޖެޓުން

ތަން ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް ގަމާރުކަމުން، ހިާސބު އަކުރެއް ނޭނގޭ ބަޔަކަްށ، ވިޔަފާރި ނުދަންނަ ބަޔަކަށް،  ރީތިކޮށް އެ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ،ހަމައެކަނި ހަޅޭއްަލވަން އެނގޭ ބަޔަކަށް ކުރާނެ ެއއްވެސް ަކމެއް ނޯންނާނެ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހައިރާންެވއްޖެ

، ހޮސްޕިޓަލް ވެްސ ހުރެ  މާރާތްޮކށްފައި ނިންމާފައި އެތާ ަކއިީރގައިއި ބުނެފި ިތ ގެދޮރެއް ނޭޅޭނޭ. ތިބި ބަޔަކު އަަރއި

 ށައިެގން ބިއްލޫރި ޖަހަނީ. އެކަމަކުތަނުގައި މިހާރު ވަ ވަނަ ބުރިއަށް އަރައި ނިމިގެްނ އެ 25ނޭޅޭނޭ. މިހާރު އެކަމަކު 

 ،އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ނޑުމެންނަށް އެްއޗެއް ބުެނވޭ ހިސާބަށް މިިހސާބަށް ދިޔައިމަ ައޅުގަ . ދެން މިތަނެއް ނޭޅޭނޭ އެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ވެސް ިމއަދު މިހިރީ ވަރަށް އުފަލުން. ލަން އޮތީ، އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމުވާއަޅުގަނޑު ދަންނަ

ތާނެ މީހެއްގެ ގޮުތގައި ވަދެ މިހިރީ. ކުރިން ވޯޓަށް ފި ރައްޤީއާއި ކުިރއެުރމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓަށް އެންމެތަ އަންނަ
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މަންޒަރެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އެކަމަކު މި ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީެއްއ  ފެންނަނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ން އޮތް ރަކާތް ކުރަޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުނާ ިއދިކޮޅު ހަނެތްކަމުގެ ހެކި މިއަދު ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން އެބަފެނޭ. މިއީ 

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި هللا ތަން ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް ބަަޔކު ތިބީމަ ދެން ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަަކެއއް ނެތް.  ތަނަކީ. މި

ބަޖެޓު ފާސްކޮށް މި ބަޖެޓުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންވާ ތަރައްޤީާއއި ކުރިއެރުން ަރއީްސ ޔާމީން ގެނެސްދެއްާވއިރު 

 ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  . ވަރަށްއިފާނާ އެކީގަ އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނަން އެ މަނިކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މާނަށް.ޖަމީލް ޢުޘް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މީލް ޢުޘްމާންޖަގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޕީ.ޖީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބަޖެޓަ

ލަތަށް ހަމަ ވަރަށް އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް. ބަޖެޓުގައި ހުންނަ ފިގަރތަކަކީ ދައު ،ފަދައިން ގެ ލީޑަރު ނިހާން އެ ވިދާޅުވިގްރޫޕު

އިމުކޮށްފައި ތެރޭން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ތަޞައްވުެރއްގެ ތެރޭން ނޫނީ އުއްމީދެްއގެ  އާމްދަނީ ލިބޭނެ

ައޅުގަނުޑމެންނަށް ދާދި އިހަކަށްދުވަހު  އަންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހުންނަ ނޫނީ އަދަދުތަކެއް ކަނޑައެިޅގެން މި

ވުރެ ގިނަ  ހާހަށް 20ންދިޔަ ަޖލްސާގަިއ، ޕީ.ޕީ.އެމުން ބޭއްިވ، ސަރުކާރުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭްއވިގެ

 ތަކުން އެބަ ދައްކާ. އެ ދުވަހުހިސާބުކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަފާސް ބަިއވެިރވި ދެްއގެ ރައްޔިތުން އެ ޖަލްސާގައިއަދަ

ކަމަީކ،  އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއިން ދަްއކާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން އެބަ

ހިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓުން  ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިން ސަބަބުމުޅި ބަޖެޓުގެ ފޯކަސްއަށް ބަލާއިރުގައި ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަިހަކމަށް 

ބުީރގެ  25 ދައްކަނީކީ ތެރޭ މީހުން ގެދަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެން މި

ަދއްކަނީ. އެެހންވީމާ، ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން  ޓަވަެރއްގެ ވާހަކަ މި 19ބުީރގެ  25އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ ވާހަަކއެްއ ނޫން. 

ތިބީކީ  މި ވާހަަކ މީގެކުރިން ނުދައްކާ  ލަތު ަބދަލުކޮށްލުމަށް ޓަކައިމަށް ޓަކަިއ، ނޫނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދު

، ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފެންނާތީކީކަންތައްތަުކގެ މަންޒަރުތައް އަ ނިޔޭގެ ތަންތާނަގއި މިދު

ކަންަތްއތައް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ުކރާނެ ވެރިންތަކެއް އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ރާއްޖޭގައި ނެތީމަ  ސް އެވާހަކަދެްއކިޔަ

ޕްރޮޖެކްޓުތަކަްށ  އަުޅގަނޑުމެންެގ މުޅި ދާއިރާގެ މިހާރު  ޒަތްތެރި ަރީއސް.ޅުގަނޑުމެން ެއ ވާހަަކ ނުދައްކާ ތިބީ. ިއއްއަ

މިސާލަަކށް ގެމަނަފުށްޓާއި، ދެްއވަދޫާއިއ، ކަނޑުހުޅުދޫ އަދި ކޮނޭޑގެ   ައޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިާރގެ؛ާލއިރުަގއިއިވިސްނަ

ޅުގަނަޑށް މިހާރު މި ބަޖެޓުން ލާއިރު ވެސް އަށް ައޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނައިއެިކއެކި މަޝްރޫޢުތަކަ

ލު އެައރޕޯޓުގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މާވަރަލުގެ ވާހަަކ، ރަބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ މާވަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ އެންމެ
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ނޑުމެންނަށް ދައްކާތާ ވަރަށް ދުަވސްތަކެއް ެވއްޖެ. ރައްޔިތުން އެދެމުންދާތާ ވަރަށް ދުވަސްތަެކއް ެވއްޖެ. ަރއީސް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ަމސައްކަތް ކުިރއަށްދާނޭ. އެހެްނވީމާ، އޭރު ވެސް އަުޅގަ ގެކަނޑައެިޅގެން ޔަޤީްނކަމާއެކު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްޓު 

ކަެމއް ކުރަްއވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަކިދެންނެވިން އެ ބޭފުޅުންނަށް، 

އި އޮތީ ބަޖެޓުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓު ނިމުމަށް ޓަކަ ފުޅުން ބައްލަވަން ތިއްަބވާށޭ. ކުރަްއާވނޭ. މިބޭ ކުރަްއވާނެ ގޮތް ތި

، ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުެމންގެ ދާއިރާގެ ުޒވާނުންނަށް އޮތީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފަ. މިއީ ފައިސާއެއް މި ބޭނުންވާ ހުރިހާ

ކިއެިކ ިސނާޢީ މަސައްކަތުގެ ތެެރއަށް ވަންނަން ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ތިބި ެއކިެއކި ިވަޔފާރިވެރިންނަށް، އެ  ދާއިރާަގއި

ބޮޑު އުފާެވރިކަމަކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބަނދަރުތައް ހެދިދާނެ ކިތަންމެހައި ގިަނއިން ވެސް. ާދއިރާެގ  ލިބިގެންދާ އެންމެ

މުކޮްށދީ ނިންމާފަ. ގެމަނަފުށީގައި އިދޫަގއި ެވްސ، ދެއްވަޫދގައި ވެސް ޤާ އޮތީ. ކޮނޑޭަގއި ވެސް، ކަނޑުހުޅު ބަނދަރު އެ 4

ހެދިފައި ނެތް ފެންވަރުގެ ބަނދަރެއް. ެއކަމަކު ބަނދަރަކުން  އޮތް ބަނދަރަކީ ރާއްޖޭގެ މި ސަރަަހއްދުަގއިވެސް ހަދާފައި 

އޮތީމާ ދަތި އުނދަގޫތަކެއް  ؛ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްަތއްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތޭ ިއއްަޒތް

ޙަޤީޤަތުގަިއ  އަގު ޑަބަލް މަްއޗަށް އަރަިއގެންދިޔަމަރަށަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިވެރިން ގެންނަ މުދާތައް ގެންނައިރު މުދަލުގެ 

ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި ައޅުގަނޑުމެން ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަްއ  ޑު ފައިދާތަކެއް ނޯންނާނެ.ބޮ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ މާ

ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން؛ ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ސަރަހައްދުަގއި ތަރައްޤީކޮށްގެން ނޫނިްއާޔ  ކުރެވޭނެ ޖާގަތަެކއް

ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަކެއް ނުގެެނވޭނެ. އެހެންވީމާ، ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ

އެއަރޕޯޓުަތކުެގ ތެރޭން  ތަރައްޤީެވގެން އަންަނއިރުަގއި ޗަރ އިންފްރާސްޓްރަކް، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މިދަންނަވަނީ

، ުޒވާނުން ބޭނުންވާ ވަޒީފާަތއް ތަރައްީޤކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ުކރިއަށްދެވޭނެ އެހެން ގޮެތްއ ޒުވާނުންނަށް

ިނވަރސިޓީތަކުން ެއއްވަނަ ހޯދާފައި ނެތޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި އަދި މުޅި ރާއްޭޖގައި އެބަިތބި ކިަޔވަިއގެން ތިބި ޔު

ތިބި، އެކިެއކި ފަންތީގައި، ިގންތީގައި ތަފާތު އެކިއެކި ޓެކްިނކަލް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ތިބި ކޮލިފިކޭޝަން ހުރި ޒުވާނުން 

މެންނަށް ރުފިޔާ އަުޅގަނޑު 10000އެބަތިބި. ުޒވާނުންނަށް މިއަދު ބޭނުންވަނީ ވަޒީފާ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީން 

ރުފިޔާ އަުޅގަނޑުމެން ޕެކްކޮށްގެން ޕާރުސަލަކަށް ހަަދއި ޭގގެ ވެރިފަރާތަށް ކުީލެގ  10000މުސާރަ ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ 

ގޮތުަގއި ދަްއކަިއގެންނެއް މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން، އަުޅގަނޑުމެން އުޅެން ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ިމ 

ރޫޢު ޚާްއޞަ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކޮށްގެން މި ގެންދާ ސަބަބަކީ މިއީ. އަޅުގަނޑުމެނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝް

ފެނިގެންދިޔައީ އިހަކަށްުދވަހު ސަރުކާރުން ދޫކުރި ޕްލެޓުތައް ވެސް މީގެ އެތައް ޒަމާނެްއ ކުރީއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެން 

 2އަހަރު ފަހަތަށް ދިޔައީ. ަހއެްއކަ ހާސް ރުފިޔާއަށް  15 ދެމުން އައި ައގުތަކާ ތަފާތު އަގުަތކެްއގައި ދެމުންދިަޔއީ.

ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ލިބިެގން މި ދިޔައީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ަޔަވއިގެން ައއިމާ އެ ކުދިންނަށް ޒުވާނުން ކިަޔވަިއގެން، ދުނިޭޔގެ އެިކއެކި މަތީ ތަޢުލީމީ އެކިއެކި ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ކި

ރުފިޔާގެ އާމްދަނީން ދެމަފިރިންނާއި ދަރިއަާކ ެއއްކޮށް ޫނޅެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ކޮަބއިޭހ  15000ވަޒީފާ އަދާކޮްށގެން 
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އާމްދަނީގެ ބޭނުމަކީ؟ އެހެންީވމާ، އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ރައީްސގެ މަސަްއކަުތގެ އަމާޒު ހިފާފައި މި އޮތީ. 

ރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޭގގެ ސިޓިންރޫމްތަުކގަިއ، ރަށްަރށުގަިއ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ މި ޖަލްސާ ބައްލަވަމުންދާ މިހާ

ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގއި ެވސް ގިނަ ބޭފުޅުން ސުވާލުއުފެދޭ، ތިމަްނނައަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ކަރަންޓު ބިލް ދައްކާނީ ކިހިނެއްހޭ؟ 

ހޭ؟ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަްތކުރާ ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި، ފޯނު ބިލު ދައްކާނީ ކިހިނެއް

ޚާއްޞަކޮށް ޑޮކްޓަރުންނާިއ ަނރުހުންނަށް އަދި ބޭނުންވާ ީޓޗަރުންނަށް މުސާރަިއގެ ކުިރެއރުން ދިން ސަބަބަކީ ެއއީ. 

ގޭ ކަރަންޓު ބިލް ދަްއކާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔޭ. ފޯނު ބިުލ ކުދިންނަށް ކިޔަވަދޭން ތިޭބއިުރގައި ިސކުނީޑގައި މި އެނބުރެނީ 

ދައްކާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔޭ. ައދި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ޝަކުާވއެއް މި އަންނަނީ ސިވިލް 

ބަޖެޓުެގ ސަރވިްސގެ އެންމެ ދަށް ަވޒީފާތަކުަގއި ތިިބ މުަވއްޒަފުްނގެ. ަރއީސް، ެއ އުާފވެރި ަޚބަރު އެ ެދއްީވ މި 

ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަ އިތުރުެވގެންދާނެ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލިބޭ އާމްދަނީން ދެކޮޅުނުޖެހޭ ތަނުގައި 

ރުިފޔާ މުސާރަ ލިބޭއިރުގައި ާބކީ  10000އުޅެންޖެހޭ ހާލާއި އިހުސާސް މިކަން ކުރާ ބަޔަކަށް އެކަން އިުހސާސްކުރެވޭނީ. 

މަށް ވަްނޏާ އެ ދަްއކާނީ ގޭ ުކއްޔަށްތޯ ނޫނީ ކަރަންޓު ބިލަށްތޯ ނޫނީ ކުއްޖާގެ ތަޢުލީމަށްތޯ މިކަހަލަ ރުފިޔާ އޮތް ކަ 5000

އެތައް ުސވާލެއް އުފެދިފައި ިތބި ބަޔަކު އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާލެ 

އި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ. އިންޓަރނެޓުގެ ޛަރީޢާއިން ބުރިއަށް ވެސް ނެގިދާނެ. މުޅި މާލެ ވައިފަ 2

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ހުޅުަވއިެލވި ވެސް ދާނެ. ެއކަމަކު ލިބޭ އާމްދަނީން އެ ބޭުފޅުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ 

މުޅި ބަޖެޓަށް އަުޅގަނޑު ބަަލއިލިކަުމގަިއ ބޭނުންތައް ފޯރުކޮށްގެން ނޫެޅވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ މައްސަަލއެއް. އެހެންވީާމ، 

ވިޔަސް މި އެނގެނީ މިއީ ުޒާވނުންގެ ބަޖެޓެއް. ބަޖެޓުަގއި ަވރަށް ބޮޑު އަދަދުތަކެއް މި އޮީތ، ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައި 

މަށް އޮތީ މި ފަހަރު އެޑިއުކޭޝަަނން. ޤައުމުގެ ުޒވާނުން، ތަޢުލީމީ ޒުވާން އާބާދީެއއް ބިނާކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ަޤއު

މި އޮތީ ޒުވާނުން. ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެކިއެކި  60ކުރިއަކަށްނުެދވޭނެ. އަޅުގަނުޑމެންގެ އާބާދީގެ %

ފުރުޞަތުތައް ލިބެންޖެހޭނެ. އެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި އެ އޮީތ ހަމަ ހުޅުވައިލެވިަފއި އޮްތ 

އަހަރުގެ އެިކއެިކ  25ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގަބޫލުފުޅުކުަރއްވާ! މިހާރު މި ރާއްޖޭަގއި ުއމުރުން ދޮރުތަކެއް ހުުޅވައިލާފަ. އި

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިކުރާ ުޒވާނުން އެބަތިބި. ޑައިވިްނގ ސްކޫލްތަކުގެ އޯނަރުން އެބަތިބި. އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އޯނަރުން 

އަހަރުގެ. މިީއ ސަރުކާރުްނ  25ނަރުން އެބަތިބި އުމުރުން އެބަތިބި. ގެްސޓްހައުސް ވިޔަާފރީގަިއ، ެގސްޓްހައުްސގެ އޯ

ހުށަހެޅި ގެސްޓްސެޓް ލޯނުތަާކއި ތަފާތު ފުރުޞަތުތައް ބޭނުްނކޮށްގެން އެ ފުރުޞަތުތަުކގެ ޭބނުން ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ކުރި 

ތީ. ެއއީ އަުޅގަނޑު ިމ ޒުވާނުންނަށް މިއަދު އެ އޮީތ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި އެ އޮ

ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ. ރައީސް ޔާމީނާ ދޭތެރޭގައި މި ރާއްޖޭަގއި ުޒވާނުން އުއްމީދުތަްއކުރާ ސަބަބަކީ އެީއއޭ. އެހެްނވެގެްނ 

ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގިއ އެ މަނިކުފާނު ވަޑަިއގަންނަާވ ކޮންމެ ރަށަކުން މުޅި ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެ މަނިކުފާނަށް 

ޙަބާކިޔަނީ. ދާދި އަހަކަްށދުވަހު ކުޅުުދއްފުށީން އަުޅގަނޑުމެނަށް ފެނިގެންދިޔަ މިފަދަ މަންޒަރެއް. އަްއޑު އަޮތޅު މަރު
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ހިތަދޫން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އެފަދަ މަންޒަރެއް. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑުެމންގެ ކަމަކީ ތިނަދޫން އެފަދަ 

 ޑެތި ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެބޮ އޮތީ ބަދަލުކޮށްލައްވާފަ. ރާއްޭޖގެ އާބާދީ  . މުޅި ތިނަދޫ އެދައްަކާވނެ މަންޒަރެއް ރައީސަށް

މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި އިސްލާމިކް  ؛ނެތި މަސައްަކތަކީ މާލެއަކަށް ބެލުމެއް މަނިކުފާނު ކުރައްވާ

ފަށައިފި.  އް ރާއްޖޭގެ ެއކި ސަރަހައްދުތަކުަގއި އަޅަން. މިއަދު އިސްލާމިކް ސެންޓަރުތަމާލޭން ސެންޓަރެއް މި ފެންނަނީ 

ރަށްރަށުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަންހެން ކަނބަލުންތައް ނުކުމެ އެކި  ،އެހެންވީމާ، މުޅި ރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންތައް ނުކުމެ

 ގެނައުމަށް؛ އްކުރާ ސަބަބަބީ ެއއީ. ުއއްމީދީ ކަންތައްތަކެ މަސަްއކަތް ެގނައުމަށް ޓަކަިއ ގައި 2018ރައީސް ޔާމީން 

ޭއ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަރައްޤީ . އެހެންވީމާ، މިއަދުން ދައްކަވާތީގޮތުން އެކަ ނޫން. ޢަމަލީ ހަމައެކަނި ވާހަކަތަެކއް

ނެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ދައްކާ ގެ މަޝްރޫުޢގެ ވާހަކަރާނެ ތަރައްޤީކުކިޔަިއގެން ަދއްކާނެ ވާހަަކއެްއ ނެތް. ރައީސާ ޗެލެންޖު

ރުޅިވެރިކަން އުަފއްދަިއގެން  ގެ ހިތުަގއި ރައްޔިތުން ،ތަފާތު އެިކއެިކ ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދައިެގން އެހެންވީމާ،

ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަެއއް ގަބޫލުކުރާ ރައްޔިަތކު އި. ެއކަމަކު މިއަދު ކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަނީމަސައްކަތް

ގެ މަޝްރޫޢު މި ފެންނަނީ. ބަޖެޓަކީ ތަރައްޤީ ޙަކޮށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަމަ ލޮލުންމާ ޞަރީ ކު ނެތް. ެއއަްށވުރެމި ރާއްޖެއަ

އުމަށް އުފާވެިރކަން ގެނެސްދޭނެ. ، މުޅި ޤަ ގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންެގ ުޒވާނުންނަށް. މި ބަޖެޓު އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ނައިބު ރައީްސ ޝުކުރި

`. ދެން )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ދަޢުވަތުއަުރވަން.

 ށް.ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަަޒތްތެއަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއް 

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅުމުގެ ކުރީަގއި ސިޓީން ދާއިރާެގ ރަށްރަށަށް  އާދެ، ަބޖެޓު. وبركاته هللا ورحمة عليكم المالس  `. 

ޕާޓީގެ އެންމެ މަތީ ލެވަލްތަކުގަިއ  ،މެ މަތިން ފެށިގެން ތިރިއަށްބޭނުންވެފައިވާ ބޮޑެތި ކަންތަްއތައް ސަރުކާރުގެ އެން

ގެ ލީޑަރަްށ ރޫޕުނެވި ޕާލިމެންޓަރީ ގުިއގެން ހުންގެ ކަންތަކާ ަހވާލުެވވަޑަ މެންޓަރީ ގުރޫޕުޕާލި ،ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް

 އިލީހުގައި ައޅުގަނޑު ދެްއކި ވާހަަކއިގަ ގެ ހުށަހެޅުނީމާ މި މަޖިބަޖެޓު ދަންނަވައިގެން ފަށަިއގެން ކުަރމުން އައި މަސައްކަތް

 ދިރާސާކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ބަޖެޓު  ެއއަށްފަހު ކަންތައްތަްއ؛ ނެވިލިބޭތޯ ދެން ކަްނކަމަށް ސަމާލުކަމެއް އިޝާރާތްކޮށް އެ

އްލެްއ ށް ޙަޓީން ފޮނުވައިގެން ެއކަންކަމައްރިރަށް ސިގައި ހިނގަމުންދިޔައިރު ބަޖެޓު ކޮމިޓީެގ މުޤަކޮމިޓީގެ ތެރޭ ބަޖެޓު

ބަޖެޓު ނުޖެހޭނެ. ުޅގަނޑު މިތާ ހުރެގެން ކިާޔކަށްމި ކަންކަމަށް ލިބުނު ނަތީޖާ މިއަދު އަ ؛މަތްންދިޔަ ހިންގެރަމުންލިބޭތޯ ކު
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އެީއ  ތައްގައި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްބަޖެޓުނިމިގެންދާއިރު  ، ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްތަކާއިބަޖެޓުއިރު އި އަ

ގެ ފޮތް ބަލައިލީމަ އަދި ިމއަދު ފާސްެވގެންދާ ބަޖެޓަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު އިނެޓަށް ވަދެލާފަ ރއިންޓަމިއަދު 

ގެ ކްލޯޒިންގ ސްޓޭޓްމަންެޓްއ ބަޖެޓު ކަންކަން. އަޅުގަނޑު ބަޖެޓް ނިމިގެންދާއިރުފެންނަން ހުންނާނެ  ބަލައިލީމަ މީހުންނަށް

ހިނދު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދެތިން ވާހަކައެއް އެަބއޮތް. ެއއް  ބިގެންދާލި ދިނުމަށް މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

ރަށު ބަންދުން ވީއްލުމަްށ  ،އަހަރުހާތާ ކުރީަގއި ބަނދަރު ހަދައިދެވި  8އަހަރު  7ީމގެ ، 2011ނުވަތަ  2010 ،ވާހަކަައކީ

ގެ މަރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަަރއްޤީތިބި ކުަޑކުޑަ ނޫ ރަށު ބަންދުން އަދި ވެސް ނުވީއްލި ވެ،ކުރެވުނު މަަސއްކަތް ާނކާމިޔާބު 

. މިއީ މިަކން ވާންވާނެ ގޮތެއް ކަމަކަްށ  ައޅުގަނުޑމެން ކުރިމަތިލަނީއޭވަނަ އަހަރަށް 3ބަޖެޓުން އެްއވެސް ކަެމއް ނުލިބި 

ައޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭ އްެލއް ގެނެސްެދްއވުމަކީ ސަލައަށް ޙަނުކުެރވެއޭ. މި ސަުރކާރުން މި މައް  އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް

ލް ދަނޑެއްގެ މިންަވުރ ބަޖެޓުން ފުޓްސަ ގެނަކީ ތަރައްޤީއެ މީހުން  ،ކަމެކޭ. އާދެ، އަުޅގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލީ

ބަލާ ދޭތެރޭގައި ޤުމީހުންގެ ރަށުގެ މުސްތަ މީހުންނަށް ނުލިބި ތިބޭ ބައެއް. ސަބަބަކީ އެ ބަށި ކޯޓެްއގެ މިންވަރު އެ ،ވެސް

 ،ނޭޅި އޮންނާތީ. ައޅުގަނޑު އެދެނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ދާިއރާގައި ޮބޑެތި އިމާރާތްތަެކއް ގޮތެއް ކަނޑަ

ާޖގަތަްއ އިތުުރވެގެންާދއިރު އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް އަހާހިތްާވ،  ،ބޯހިޔާވަހިކަމުެގ ބޮޑެތި މަްޝރޫޢުތަކެއް ތަންފީޒުކުެރވި 

އެންމެން އާދޭ، އުފަލުން އާދޭ، އެުކގަިއ  ،ަކމުގަިއވާ އާދޭއާދޭ  ރަށް އަހާހިތްވާ ލަވަެއއްއަޅުގަނޑުމެންގެ ބަެއއް މީހުން ވަ

ހޮޅިގަނޑަކުން ނޫމަާރގައި ަޖއްސަވާލަެދއްވުން. އެ ރަުށެގ  ؛ މި ަލވަ ވަރަށް އާ އާދޭ، ކަނުޑގައި އާދޭ އިއާދޭ، އުދުހިފަ

ނަށް ިއގެން އެތާނގައި ތިެބންތޯ ނުވަތަ އެ މީހުންމީހުން ބޭނުންވަނީ ނޫމަރާ ބަނދަރުގައި އިތުރު ފައިކަށްެޓއް ލަ

ފެހި މައިދާނަކަށް ދަތުރުކުރަންތޯ ީވހާ އަވަހަކަށް ަބއްަލވާލަދެްއވުން. އާދެ، ކުަޑވެސް ަޝއްެކްއ  އުއްމީދުކުެރވޭ އެއަްށވުރެ

ޑަ މިންވަރެްއގެ ވާހަކަ. ގެ ވަަރށް ކުމި ދެއްކެނީ ބަޖެޓު ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނަޑށް އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ާވހަކަ .ނެތް

އޮތީާމ  އިބިިލއަން ރުފިޔާ ކަނޑަެއޅިފަ 7ބިިލއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ވާއިުރަގއި ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕއަށް  28ބަޖެޓަކީ 

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުަތކުަގއި އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ  ،. އެހެންަނމަވެސ25ްބަިއކުޅަ ެއއްބައި. % ގާތްގަނޑަކަށް ެއއީ ހަތަރު

ދެން މިހެންގޮސް ިމ ޒާތުެގ ބައިަބއި ކަނޑާލީމަ  ޓަނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓް ޮބޑުކުރުމާ،މާލޭ އިން ، ހެދުމާއިޕޯޓްަތއްއެއަރ

 ލިޔެފައި ހުންނަ ަވކި ރަށްށުގެ ނަން ،އަށް ޤީބިލިއަން ރުފިޔާ މި އޮންނަނީ ރަށްރަށުގެ ތަރައް 4ގާތްގަނޑަކަށް 

ެއްއ ފަިއގެން އަޅުގަނޑުމެނަށް ތަރައްޤީުކޑަ މިންވަރެއް. ޭއގައި ހި ދާން. އެހެންވީމާ، ެއއީ ވަރަށް ުކގެ ތެރެއަށްއްތަތަކަން

ވެސް ފުރިހަމަ ިއންސާފެއް ކަމަކަށް ނުދެކެން.  ދެއްކުމަކީނަށް ކުިރއެރުމެއް ނެތޭ ިކޔަިއގެން ވާަހކަންއަުޅގަނޑުމެ ،ނެތޭ

 ވަނަ އަހަރުގައި  2017ގެ ބަނަދރު ދޫ ބިލިައންގެ ތެރެއަްށ ކަންތައްަތއް ެފތިގެންދާއިުރގައި ފޭ 4އެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ވަނަ އަހަުރގެ  2017މީހުން ދިރިއުޅޭ ފޭދޫގެ ބަނދަރަށް  12044 ،ދިރާސާކުރެވި ިޑޒައިން ހަދާ ނިމިފައި އޮވެފައި 

އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ދެކެވުނު ވާަހކަ  ،ނުލިބިޓުން ވެސް ޖާގަވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ 2018 ،ނުލިބިޓުން ވެސް ޖާގަބަޖެ

ރާތަކަށް އަޑުީނވި ނިމިގެންދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ އިންސާފުގެ މަގުން ައޅުަގޑުމެންނަށް އެްއވެސް ފަ
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 މި ދެންނެވި ކުޑަކުޑަ މިންވަރު ވެްސ ބަހާލުމުގެ ތެރޭގައި އިންސާފުގެ މަގުން ކަންތައްތައް  ؛ކަންތައްތައް 

ރާ ކެެމކޭ. އެ މީހުންނަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު ލިބެން އެބަޖެހެއޭ. ދިއުމަކީ އަޅުގަނުޑމެން ވަރަށް އުއްމީދުކުހަމަޖެހިގެން

މާ ބަޖެޓުަގިއ އާބާދީ ކުދި ރަްށރަށުގައި ނަރުދަ އެއަްށވުރެނުދާއިރުގައި ލިބެމުންމީހުންެގ ފޭދޫއަށް ނަރުދަމާ  12044

ތިމަންނަ ފިނޭންސް ޮއންނަނީ އި ރު ޖަވާބުދެްއވާފައްވާފައި ޮއވެގެން އެ ުސވާލު އަޅުގަނޑު ކުރިމަިތކުރީމާ މިނިސްޓަހިމަނު

ން ފަހަރެއްގެ މަތީ 2ޕަސް ހޯލް، ފޭދޫގެ ސްކޫލް ހޯލް، ވިދިގެން އައި ށަހެޅުއްވީމޭ. ކަނޑިތީމު މަލްޓިޕާމިނިސްޓްރީއަށް ހު

 މި  ،ލޫމާތު އެބަ ދެއްވާ. އެހެންނަމަވެސް ޢުކަމަށް އެިޑޔުކޭޝަނުން މަ ހަމައަށް އައި. ައއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ

ހުރިހާ ކަެމއް  ؛ބަޖެޓުގެ ުކޑަ މިންވަރެއް  ،ކުން އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ނުފެނޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީބަޖެޓަ

ކުރަންޖެޭހ މީގައި އަުޅގަނޑުމެން ރަނގަޅު ،ވެސްމަހަރަކާ ނުހިމެނުއްވޭނެ. އެހެންނައެއްފަހަރަކާ ނުހިމެނުއްވޭނެ. އެއް އަ

ީޕގައި ަރްއވާށޭ. ރާއްޭޖގެ ކޮްނމެ ރަށަކަށް މަޝްރޫޢެއް ިކހިނެއްތޯ ޕީ.އެސް.އައި.ކުކަމެއް އެަބއޮތޭ. ެއކަން ރަނގަޅު

ށްރަށް އް ނުފެނި، ނުހިމެނި، ބައެއް ރަޢެްއވެސް ފަހަރަކު އެްއވެސް މަޝްރޫއެ  ،އެހެންނަމަވެސް ؟ޖައްސަަވއިދެްއވާނީ

މެްއކަމުަގއި ތެދުވެރި ހިތަކުން ދަންނަވާ ކުރަންޖެހޭ ކަވަންޏާ ެއއީ ރަނގަޅު ވަމުްނދާ ކަމަށްނުވަތަ ެއއް ރަށެއް ާބކީ

 ނޫމަރާގެ ވާހަކަ ދެންނެިވ ާއއިއާދެ! ފޭދޫގެ ވާހަކަ  އްވާށޭ.ބޫލުުކރަގަެއކީަގއި ދަންނަވާ ބަހެއް  ތެިރކަމާޞްލާއިޚް ،އެްއޗެއް 

 ބަޖެޓަކު. ފަހަރަކު ނެތް  ފަހީގެ ނަމެއް ވެސް މިތްބިލެވާހަކަ ނުދަންނަވާނަން.  ބިލެތްފަހީގެ ކުން އަޅުގަނޑުޔަފަދަ

އް ން ރުފިޔާގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެމިލިއަ 11ހިނގާ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު  މި ،އަހަރު މި ،އެހެންނަމަވެސް

ޮގއިޫދގެ ވާހަަކ  ،ެއ ނިމުނީ. ކޮންމެ އަހަރަކު ބޮޑެތި ަމޝްރޫޢުތަކެއް ނާންނާނެ. އެެހންނަމަވެސް އިށުަގއި ހިނގަ ރަ އެ

ހުންނަްށ މީ ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި އެއަހަރު 8ގަުކރަނީ ވޭތުވެދިަޔ ފާހަ ވެސް އަުޅގަނޑު މި  ިމއަދުެވސް އަދި ކުރީ ދުވަހު

ނީ ބަެއއް އިލެވުދަންނަވަ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިމީހުން މިންޖުކުރަން. އި ހާލަތުން އެ . އެ އޭބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ނުލިބެ

ވާހަކަ.  ތެރެއިން ހިމެނިފައިވާ ގެ 14ނުވަތަ % 13ެއަކނި %ޓުގެ ހަމަނީ ބަޖެއިެލވުދަންނަވަ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ. މި

އްޔިތުންނަށް އެބަ ލިބޭ. ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަ ބައިން ވަރަށް އެ ؛ބައި ބިލިއަން ކަނޑާލީމަ ދެން އޮތް 4 ބިލިއަނުން 28

ން. ތެެރއަށް ައއުސިޑީ އޭގެސަބް ގެގަނޑުމެންގެ ކާުޑގެ ސަބްސިޑީ ނުވަތަ ކަރަންޓު ފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުުވން. އަޅު މުވަްއޒަ

އެ  ،ވެސް ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެމުން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއަދި އެނޫން

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެންމެން ޝާމިލުވަމުންާދ  . ެއއީން ައޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަންވާނޭޚިދުމަތްތަކުގެ މަތީ

ވާނެ ތްތަކަކީ އަުޅގަނޑުެމން ހަނދާންނައްތާލައިގެން. އެ ޚިދުމަކޭލިބެމުންދާ ޚިދުމަތެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ންމަތީ ގޮތުގެ

ގަނޑުމެން ކަންތައްތަެކއް ނޫނޭ. އެއީ ެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެްއޗެކޭ. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމންނަށް އޮތީ އަޅު

 އިވާ މިައދުގެ ޙަޤީޤަތާއި ސާބިތުކަމާއަޅުގަނުޑމެން މި ކުރިމަތިލާފަ .ން ފިލާވަުޅ ލިބި ދަސްކުރުންވޭތުކޮށްފަިއވާ މާޒީ

އެކީގައި ައޅުގަނޑުމެންެގ  ދިޔުން. އަދި ވިސްނުންތެރިކަމާމުންއެ ޚަޤީޤަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގަ ،އެީކގައި ބައްދަލުކޮށް 
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ން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އުންދިގެ ރަމުންމީދުތައް ބިނާކުއުއްގެ ޚިޔާރުގެ މައްޗަށް ައޅުގަނޑުމެންއެ  ،މުސްތަޤުބަލް ޚިޔާރުކޮށް

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ޙަލާއިބްރާހީމް ފަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިނގުަރއިދޫ ދާއި

 ، ބަޖެޓުބަޖެޓު އަދި އެ ،މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ިމއަދަކީ ިމއީ ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓު މި

ބަޖެޓުގެ އެންމެ ފަހު ވޯޓު ލެވޭނެ ދުވަސް.  ަވސް. މިން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު މި ތަޅުމަށް ފޮނުވިފައިވާ ދުދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

 އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ ުކރިން ބަޖެޓު ދިރާސާކުރެއްވި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި އަދި އެ 

ހުރިހާ  އެ ،ފާހަގަކޮށްކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރެްއވި ބުރަ މަަސއްކަްތޕުޅު 

ކަމުގައި ބަޖެޓަކީ ޮކންމެ ޤައުމަކަށް ބެލިދައުލަތުގެ  .ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބޮޑަށް ޝުކުރު ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް

 އި އްގަ އެ އަހަރެ ،ށް ައންނަ އަހަރުއަޤައުމެްއގެ ކުރި ،ވިޔަސް އެ ޤައުމަކަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަކީ

ދައުލަތުން އެ ޤައުެމއްަގއ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ކުރާނެ ކަންަތއްތަްއ 

 ؛ށް ަވރަށް ފަސޭހަ ރައީސް ޔާމީންލާނީ އަުޅގަނޑުމެންނައިމު އެއްެޗއް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވަކަނޑައެިޅގެންދާ ވަރަށް މުހިން

 މި އަހަރުތަކުަގއި ދައުލަތުްނ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުތަކަކީ 2017، 2016، 2015، 2014މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުަގއި  އެ

. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ކޭންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އަހަރުތަކެ ތަކުގެ ފުރިހަމަކަން ަރއްޔިތު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ބަެޖޓު

ފޮތްތަުކެގ  ބަޖެޓު އެ ،ތަކުަގއިބަޖެޓު ގެން މިދިޔަމަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގައި ފާސްކުރެވި  އެ ؛ރައީސް ޔާމީންގެ ،ބޭނުންވަނީ

 ބޮެޑއް ނެތި އެކުޑަެއއް ؛. ރާއްޖޭގެ އާބާދީރާއްޖޭގައި މީހުން އުޅޭ ނޯންނާނޭނުލިބޭ އެއްެވސް ރަށެއް ތަކުން ޖާގަހާސަފު

ރިހާ ނީ ރާއްޖޭގެ ހުވަ މަނިކުފާނު ތަކުގައި އެކުަގއި ފާސްކުެރވެމުންދިޔަ ބަޖެޓުއަހަރުތަ މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގައި މި

. ހަމައެާއއިެއކު ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ލޮބުވެިތ މަޝްރޫޢުތައް ފޯރުކޮށްދެއްވާފަ މިލިއަން ރުފިޔާގެރަށަކަށް މިލިއަން

 މަނިކުފާނު  މެދުވެރިކޮށް އެ ބަޖެޓު  ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް މި ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި އާ ވަރަށް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު  ،ކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބޭނުންޞަަތުކގައި ހިންަގަވއިދެްއވާފަ. ޚާއް އެކި ކަންކޮޅު ވަނީ ރާއްޖޭގެ

ރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުާމއި، މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަ، އްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކަުމަގއިވާ ބޮޑެތި ތަރަ ހިންގަމުންދާ ވަރަށް

ބުީރގެ  25ކުރުަމށް ޓަކައި ެއޅެމުންދާ އްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާޞިއެޅުާމއި، ާރއްޖޭގެ  ބްރިޖެއް އިލަ ުގޅުވާ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާ 

ކޮށްދެއްާވ ވަރަްށ މުހިންމު  މަނިކުފާނު ރާއްޭޖގެ ތަރައްީޤއަށް ޓަަކއި އެ ހޮސްޕިޓަލަކީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ މި
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ރު ގީފަދަ ފަ ކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންޞަޚާއް ؛ޖެޓުޤައުމެްއގެ ބަ ،މަސައްކަތްޕުޅުތަެކކޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ޑަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީތަކަކަށް ބޮ ހުންނަނީ ވަރަށް ލެވޭ ަބޖެޓުތަކުގައި ހިމެނިފައި މިއިޤައުމެްއގައި ެއކުލަވަ 

ޔާސީ ފަރާތްތަކުން ާރއްޖޭގެ ިއދިކޮޅު ސި ކޮށް މިޞަޚާއް ؛އޮްނނަަތއް ހޯދުމުގައި ަޤއުމެްއގައި . އެ އާމްދަނީދިރާސާކުރެވިފަ

އަުޅގަޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ  ،އޭ. އެހެންނަމަވެސްޖެހެ ގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުަރން އެބަމުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް އަޅު  ވަރަށް

ކުެރވިފައި  ޓަށް އާމްަދނީ ހޯދުމަށް ޓަކައިދަނީ މީގެ ކުރީަގއި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަުކަގއި ައޅުގަނުޑމެން ދައުލަތުގެ ބަޖެ މި

ގޮެތއްަގއި  ޞަތަން. ޚާއް ބޮެޑތި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރާ  ންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަރަށްހު

ބޮޑަށް ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިާރއަށް  ދު ވަރަށްޞާތިރާއްޖޭގެ އިޤް ރާއްޖެއަކީ، މި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މި

ދަނީ ކުރަމުން ފަރާތްތަކުން ގޮތެްއަގއި އިދިޮކޅު ޞަައޅުގަނޑުމެންނަށް ޚާއް ،ވެސްބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ޤައުމެއް. އެހެންނަމަ

ރާއްޖެައށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް ބަންދުކޮށް، ހުރިާހ  އަދި މިނޫނަސް ،ރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް ބޮިއކޮޓްޮކށް

އް. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ަދއުލަތުގެ މިދިަޔ ދިމާތަކެއް ބަންދުކުރުމަށް ުކރެވޭ ވަރަށް ނުަބއިނުލަފާ މަސައްކަތްތަކެ 

މި އަހަރުަތކުގެ ބަޖެޓަށް އެ ބޭފުޅުން ވޯުޓނުދީ ބަޖެޓަށް ހުރަސްއަޅަިއ،  2017، 2016، 2015، 2014އަހަރުތަކުަގއި؛ 

އި  އެ އަދި ބަޖެޓުގައި ސަރުކާރުން ާއމްދަނީ ހޯދުމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުރި މަގުތަްއ ބަންދުކުރުމަށް ޓަކަ

އަހަރު ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގަިއ  ބޭފުޅުން ވަނީ ވަރަށް ގިނަގުަނ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުންނަކީ ވަރަށް ގިނަ  ރާއްޭޖަގއި ސިވިލް ގެއަޅުގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ހަމައިން ފެށިގެން އައި  އަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ަސރުކާރާއެ ބޭފުޅުންގެ މުސާރައިގެ މަްއސަލައަދަދެްއގެ ރައްޔިތުންތަެކއް. 

ށް، އެ ބޭފުޅުން ކުާރ ސަރިވސްެގ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަ ކުަޑކަމަ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ިސވިލް

މީގެ އެތަކެއް އަހަރުން ފެށިގެން ދައްކަމުން އަންނަ ެއއްވަުރގެ އުޖޫރަެއއް އެ ބޭފުޅުންނަށް ނުލިބޭ ވާހަކައަކީ  މަސައްކަތާ

ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުންގެ މުސާަރ  ވަނީ ސިވިލް މި ބަޖެޓުގައި މި .ކަމެއް ވާހަކަެއއް. މި ބަޖެޓުގެ ވަރަްށ މުހިއްމު

ިއ ބަޖެުޓގަ ވަނަ އަހަރުގެ 2018މަނިކުފާނު ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ިގނަ އަދަދެއްގެ ަފއިސާ  ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެ

ގައި ަރއީސް މަނިކުފާނުގެ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓު  އެ  ،ލަން ބޭުނންވަނީހިމަނައިދެއްވާފަ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

މަނިކުފާނު ވަނީ އިސްރާފުނުކޮްށ  މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުަގއި މި ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުތައް އެ އެ ޔާމީނުގެ ސަރުކާުރގައި

 އެ އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ އެކިެއކި މުައއްަސސާތައް މެދުވެރިކޮށް އާއްމު  ،ފައިާސ އާމްދަނީ ހޯދައި ަގއި ހުރިއެ ބަޖެޓުތަކު

ށް ޖެހިލައިފި ކަމަށް ށް ފޯރުކޮށްދީފައޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ދުރަރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަ

ީވ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އޭރު ފާސްކުރެވުނު ފައިާސއަށް އަހަރުތަުކގައި  މި 2012، 2011، 2010، 2009 ވަންޏާ

ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ. އޭރުަގއި ވެިރކަމުގައި ހުންނެީވކީ ރައީްސ ޔާމީނެއް ނޫން. އޭރުގަިއ 

ަތކަށް ހެީދ  ބަޖެޓުން ރުފިޔާގެބިލިއަ  18ބިިލއަން،  17ބިލިައން،  16 އޭުރގައި ފާސްކުެރވުނު ވެރިކަމުަގއި ތިބި ބޭފުޅުން

ސުވާލުކުރަން މިއަދު އެބަޖެހޭ. ގައިމުވެސް އަުޅގަނަޑކީ ރާއްޖޭެގ  މެން ރަްއޔިތުން އެ ބޭފުޅުންނާއްތޯ އަުޅގަނޑުކިހިނެ
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 އަތޮޅަށް، ރ. އަތޮޅަށް ނިސްބަްތާވ މީހެއް. ރ. ރ.ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާީދއަށް ނިސްބަތްާވ ައތޮޅު؛ އާބާދީގެ ތިން 

، 2009މި ދެންނެވި  ން ޖަހަން ވެސް އޭުރގެ ަސރުކާރުންއުްއޑު ގައި ނާއްޓެއް ބަންޑުން އޮްއވާވެސް ރަެށއް އަތޮޅުގެ ެއއް

، އޭރުަގއިޯތ ދެއް ކޮށްފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާމިއަހަރުތަކުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކުން އެްއވެސް ޚަރަ 2012، 2011، 2010

  އެބަޖެހޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާބަޖެެޓއް ފާސްކުރީ ރައްޔިތުން މިއަދު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އިސްރާުފކުީރ ނޫނިއްޔާ ސިޔާސީ

ނުެގ ބިިލއަ 28ިބލިއަން ނޫނީ  27މަނިކުފާނު  ވަރަށް ބޮޑަށް ުސވާލުކުރަން. ރައީސް ޔާމީނުެގ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު އެ

ރި. ކުދިކުދި ެއްއޗެއްެސއް ނޫްނ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްގެން ކުާރ މަސައްކަތްަތއް ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިުތންގެ ލޮލަށް ފެންނަން އެބަހު

ނުހިއްާކ ރަށެްއ ޓެްއ ނުލާ ނޫނިއްޔާ ބިން ހަދާ، ނަރުދަމާއެްއ ނާޅާ އަދި ތޮށްފެންނަން ހުރީކީ. ރާއްޖޭގައި ަބނދަރެއް ނަ

 އިދިކޮޅު ފަރާތްަތއް ސް ާޔމީނުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ދޭެތރޭގައި ުސވާުލއުފައްދާ ކަމަްށ ވަންޏާ، ރައީމަދު. އެހެންވީމާ

މަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގަިއ  ، ރައީސް ޔާމީން އެ ން ބޯ ސަކަރާތްވެފައޭ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ތިބީ މުޅި

ލަމުން މަތްކޮށްދޭން. އަުޅގަނޑު ނިންމާފައިސާ ހޯދަިއގެން ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު މި ފާސްކުރަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދު

ައޅުގަނޑުގެ ާދއިާރގެ އިނގުރައިޫދއަކީ އާބާދީގެ ެއންމެ ބޮޑު ރަށް. އިނގުަރއިދޫ  ،ން ޭބނުންވަނީލަވާވަގުތު ހަަމވާތީ ދަންނަ

ެގ هللاލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް. ވަނަ އަހަރު ދައު 2018އެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވީ އިނގުރައިޫދގެ ނަރުދަމާ  ،ރައްޔިތުން

ޒަާޢމަތުގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން އިނގުަރއިދޫ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ވަނީ  މަނިކުފާނުގެ އެ ؛ރަޙުމަތްފުޅުން އަދި ރައީސް ޔާމީނުގެ

ހުރި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވަރަށް ގިނަގުަނ  އުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ. އަދި އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާަގއިވަނަ އަހަރު ދަ 2018

ތުްނގެ ނަމުަގއި އިރާގެ ޮލބުވެތި ރައްޔިމަނިކުފާުނގެ ޒަޢާމަތުަގއި ކޮށްެދއްވަމުްނދާތީ އަޅުގަނުޑގެ ދާ  މަސައްކަތްތަެކއް އެ

ބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުެގ   ަވޒީރުންނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރާއި އަދި ދައުލަތުގެ އެރައީސް ޔާމީނާއި، 

ދަންނަވަން. އިސްވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނަޑށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

 ޝުކރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަ

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުންهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު  2018 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވިލިމާެލ  ،ދެއްވީތީ ދިރާާސކުރެްއވި ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރުމަސައްކަްތ ަވރަށް ފުރިހަމަކަމާއެކީ ނިންމާލަދިރާސާކޮށް ެއ 

އަދި ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން   ނިހާން ޙުސައިންމަނިކާއި،އަޙްމަދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 
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އެކު ުޝކުުރ ންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެ ކުެރއްވި ބުރަ މުހިއްމު ަޤއުމީ މަސައްކަތަށް ަޓކައި އެ ހުރިހާ ބޭފުޅު

. ައޅުގަނޑު ިމ ހަމަ މި ހުންނަނީ ކެތްމަދުވެފަ އަދާކުރަން. އާދެ، މި ބަޖެޓަްށ ވޯޓުލާނެ ަވގުތަކަށް އަުޅގަނޑު ެވސް

މު އާރާސްތުކުރުމުގައި އެންމެ މުހިން ޤައުމު ބިނާކޮށް އުޅެނީ މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުލާން އެންމެ ބޮޑަށް މިއަދު ބޭނުންވެގެން މި

 ، ވަރަށް ހިންގުންތެރިދައުރެއް އަާދކުރާ ެއއް ބަޔަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީސްަތއް ިހންގުމުަގއި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރަްއވާ

ކުރަްއވާ ބުރަ މަސައްކަތް. ވޭތުވެިދޔަ ސަރވަންޓް މުވައްޒަފުން  ވަރަށް ަކމަށް ޤާބިލު ސިވިލް ،ވަރަށް ޒިންމާދާރު

ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ހެދިކަން އެއީ ތާރީޚު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔެވިފަިއާވ  ސަރުކާރުން ސިވިލް

 ދަކުރުމަްށ ކޯޓުތަކުން އަމުރު ނެރުނު، އަދި ެއ މުސާރަ ިއޔާސަރވިސް ުމަވއްޒަފުންެގ މުސާރަ އުިނކޮށް ގޮތް. ިސވިލް

ިއއްޔެ ދިާމވި ކަެމްއެގ ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުން  ުނލިކަން ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ސިވިލްހިނދު ވެސް އެކަމަށް އަޅައި

ކުރަމުންދާ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެްސ، ރަީއސް އި ބިންވަޅުެނގި ހަނދާން އާަގއި ހިތުގަ ިމއަދު ދިމާވި ކަެމްއގެ ގޮތު ގޮތުަގއި، 

ާރ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގެްނނެވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މަސައްކަތް ފެްއޓެވީ ެއ ދާއިރާގައި މަަސއްކަތްކު 

 ދާއިާރއާއި އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާެގ ިޞއްޙީ ،ދަކުރެވޭތޯ އަދި ރަނގަޅުކުެރޭވތޯ. އެގޮތުންމީސްމީހުންގެ މުސާރަތައް އިޔާ 

އެީކަގއި  ޓުގައި ވަަރށް އިޙުސާންތެރިކަމާއަހަރުގެ ބަޖެ . މިްއޒަފުންނަށް ވަނީ މީގެ ުކރިން އިނާޔަތްތަކެއް ހޯދައިެދިވފަމުވަ

ރިކަމާ އެންމެ އުފާވެ ސަރވިސް މުަވއްޒަުފންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރަން އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަށް މިއަދު ސިވިލް

ގްރޭޓަރ  ؛އްދު ބަލައިލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ހަމައެއާއެީކަގއި މާލެ ސަރަހަލާންޖެހޭ އެއް ސަބަބު. ބަޖެޓަށްއެީކގައި ވޯޓު

މާލެ އޭރިޔާއަށް ވަރަށް ަރނގަޅު ކުިރއެރުންތަެކއް ނުަވތަ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަެކްއ ބަޖެޓުގައި ހުރިކަްނ ހަމަ 

 ،އެންމެން ކުރާ ޝަކުާވއެއް މާެލއަށް ކީްއވެހެްއޔޭ މިހާ ބަޖެޓު ބޮޑުވަނީ. މާލޭަގއި ދިރިއުޅޭ  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އަބަދުވެސް

ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދަނީ. ބައިކުޅަ އެއްބައި ރަްއޔިތުން މާލެއިން މި  މި ރާއްޖޭގެ ދެ ؛މާލެއިން ޚިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުން

ށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެްއ  ކުރިއެރުމުަގއި މިއަދާ ހަަމއަކަމަށް ވަންޏާ ާރްއޖެ ތިޞާދީ ގޮތުން ިވސްނައިފިއަދި އިޤް

ތިޞާީދ  އޮތްކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްގޮސްަފއިރާއްޖެ އެކި ދިމާތަކަްށ ބެހިގެންވެަފއި މި އޮންނަނީ މުޅި  ޗެލެންޖަކަށް

ޒުވާނުން ޚާއްަޞކޮށް އެބަ މިނިވަންކަމެއްގެ ތެެރއަށް މި ޤައުމު ގެންނަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ 

ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު ވެސް އިތުުރވާނެ، ވިޔަފާީރެގ  ސަްއކަތްކޮށްފި ަކމަށް ވަންޏާވިސްނަންޖެހޭ. އެންމެން ެއއް ތަނެއްަގއި މަ

 ެއކީަގއި އުާފެވރި މާޙައުލެއްަގއި އެްއކޮށް މަސައްކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތުސް އަދި އިުތރުވާނެ. ހަމައެއާފުރުޞަތުތައް ވެ

އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުންނަށް ވަޢުދުެވވަަޑއިގެންެނވީ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުވަފެނީ  ބަ ލިބިގެންދޭ. ރައީސް ޔާީމންއެ

އިމުކޮށްދޭނަމޭ. ގެ ހުވަފެނީ ބިނާެއއް ތިމަންނާ ޤާުޒވާނުން ،ގައި ލިުޔްއވާފައި ގެަނއީއެއް ދުނިޔެއެްއގައި މެނިފެސްޓޯ 

 ގޮުތަގއި އެ ވާހަކަ ލިޔުްއވީ މެނިފެސްޓޯގައި. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޞައްވުެރއްގެ

. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ބިން ވަނީ ުޅގަނުޑމެންނަށް ބަދަލުކޮށްދީފަދިަޔއިުރގައި އެ ތަަޞްއުވރު ވަނީ ުއއްމީދަކަށް އަވެގެން

ވަނަ ފިަޔވަހީގެ ތެރޭަގއި ޒުާވނުންގެ ސަހަރެއްގެ ގޮުތގަިއ 2 އްގެ ގޮތުަގއި ފެނިފަ. ހުޅުމާލޭފައްކާވެ ކުިރއަރަމުންދާ ތަނެ
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ސިޓީ އޮފް ހޯޕްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީކުރަުމންދާން ފެށި އެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ބޯހިޔާވަހިކަން އެއީ 

ނުޑގެ ދާއިާރގައި ހުިރ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުން. ައޅުގަ

އެީކަގއި ރައީސް ޔާމީނަށް އަޅުގަނޑުމެން  ފައިވާކަން ހަމަ ޝުކުރުވެރިކަމާމައިގަނޑު ގިނަ ކަންތައްތަކަށް މިއަދު ޙައްލު ލިބި

 ކަމަށް ހަމައެކަނި ބަލައިލި ޝުކުރު އަާދކޮށްލަން. ބޯހިޔާަވހިރަްއޔިތުންގެ ަނމުގައި ހަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށް ދާއިރާެގ  މުޅި

 ؛މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި އިުކއިޓީ ކޮންޕޯނެންޓް ؛މިލިއަްނ ރުފިޔާ 40ސަތޭކަ  9ކަމުގައި ވިޔަސް މި ބަޖެޓުަގއި 

މިލިއަން ރުފިޔާ މި  40ަސތޭކަ  9ގެ ގޮުތގައި 15ަކމަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ މުޅި ޚަރަދުގެ %އޭ ބޯހިާޔވަހި 15މާނައަކީ %

މި އުޅޭ ޚަރަދު ނުވަތަ ދައުލަތުން ކުރަން ކަަމށް ދައުލަތުން މިށް ބޯހިޔާވަހިޑުމެންނަބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮތީމާ ައޅުގަނ

 ގެނެސްދޭން އުޅޭ ބޮޑު މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ސިަފކުރެވޭ. ހިސާބު އަދަދުން އަުޅަގނޑުމެން ޖަހާލައިފި ކަމަށް

 ޑު އަދަދެްއގެ ވާހަކަތޯ ައޅުގަނޑުމެން މިލަންޖެހޭ މިއީ ކިހާވަރެްއގެ ބޮ އި އަދަދު ައޅުގަނޑުެމން އެބަ ބަލަމި ވަންޏާ

 މީން މާލެއިން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މިއަދު ރައީސް ޔާހުޅު ،އުޅޭ ވާހަކަައކީކަނީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަންދައް

ހާސް ރައްޔިތުންނަށް  80ވެްސ  އެކަނިގެ ތެރެއިން ފަހުން އެ ގެންދިޔަ މަޝްރޫޢު ކޮށްދެއްަވިއގެން އެންމެހުތިތާއިފު

 3މަންޓާއި ޓްކޮޓަރީގެ އެޕާ 2، އިމަންޓާޓްކޮޓަރީގެ އެޕާ 1ޭރގައި ހިޔާވަހިކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންދެއޭ. އޭގެތެބޯ

ނުންވެސް މިއަދު ޤީހާސް ހައުސިންގ ޔުނިަޓކީ ހަމަ ޔަ 15އުފެދިގެންދާ ގޮތަށް  މަންޓު ހިމެނޭޓްކޮޓަރީގެ އެޕާ

 އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ދަތިކަން ހުރި  އި،ކޮށް އަލަށް ކަިއވެނިކުެރވޭ ުޒވާނުންނާޚާއްޞަ ؛ކަމަށް ދަހިވެތިވެަފއި ތިބިބޯހިޔާވަހި

ވެސް ވަރަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ  ނުންޤީގެން އުޅޭ ުޒވާނުންނަށް ހަމަ ޔަގޮތުން ދަރިއަކު ހޯދަން ދަތިވެ

އަދި މަތީ  ށްުޒވާނުންނަ ،ށްލަންެޖހޭހަގަކޮލާއިުރގަިއ ހަމަ އަިދެވސް އަުޅގަނުޑ ފާއިލަމަސައްކަތްތަެކއް. މުިޅ ބަޖެޓަށް ބަ

ލީމަށް ޚާއްޞަ އިްސކަމެްއ މި ބަޖެޓުގަިއ ދެވިަފއިާވކަްނ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަބަުދެވސް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ޢުތަ

 ޭކ.ކަަތީކ ކޮންކްރީޓު މަަސއްކަތެކުަރއްާވ މަސައް ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މި ،ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަައކީ

އެީކގައި ނޫން ގޮތަކަށް ތަަރއްޤީވާނެ މަންޒަެރއް ައޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ކޮންކްރީުޓގެ  ކޮންކްރީޓުގެ މަަސއްކަތްަތކާ

 ،އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީކޮށް  ،މަސައްކަތް ތެރެއަށް މި ަވދެގެންދަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑިތައް ވަުރގަދަކޮށް

ގެން އެ ވަޒީފާތައް މި އަދާކުރެވެނީ ކޮންކްރީޓުން ހަދާފައި ހުންނަ އިމާރާތްތަކުގެ ަތމްރީނުކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުކޮށް

ސިނާޢަތްތައް ފުޅާެވގެންދާިއރުގައި އެ ތަްއޔާރީތައް ިމ އަންނަންޖެހެނީ. އެކަމަށް  ،ތެރޭގައި. އެ މަސަްއކަތްތައް 

 88ސަތޭކަ  4ކަނި ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނަށް . ހަމައެއޮތީ ބޮޑު ފޯކަސްއެއް ުކރެވިފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓުގަިއ މި

ވުރެ  ހާހަށް 3ދަނީ  މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮތްކަން. މީގެތެރެިއން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނިގެގން މި

ވީމާ، މީަގއި ިހމެނިފައިވާކަން. އެހެން ޝިޕް ސްކީމުލީމު އަދާކުރުމަށް ލޯނާއި އަދި ްސކޮލަރޢުގިނަ ކުދިންނަށް މަތީ ތަ

ޖެހެނީ މި ބަޖެޓަށް  ޖެހެނީ މި ބަޖެޓު ދިފާޢުކުރަން. އަޅުގަނުޑމެން މި ކަންތައްތަކަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން މި މި

  ..ވޯޓުލާން.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުތްތެރި އިްއޒަ ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.އިސްމާޢީލަ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ށީހޯރަފު

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްުކރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ 

ފޮނުވާފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން  2018 ،އަހަރު މި  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މީގެތެރެއިން ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ކުެރވެމުންދާއެއީ ފުރިހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަޖެޓެކޭ. 

އޮތީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރާހިތްއަ . ބަޖެޓެކޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގޮތަށް ބައްޓަންކުެރވިފައި އޮތް 

 ،އިޔާ ގެ ލަފަޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ،އިޔާ އިރު ފިނޭންްސ މިނިސްޓްރީގެ ލަފައަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްަތްއ ކުރަމުންދިޔަ

ފިނޭންްސ  ،އި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތާ ،އެމް.އެމް.އޭ ދެޭކގޮާތއި ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ގެނެްސގެން އެމް.އެމް.ޭއގެ ލަފާ

ބޭފުޅުްނގެ ވާަހކައިްނ  އެ ،ވާހަކަތަުކގެ ތެރެއިން ލިުބނުސްގެން ެދކެުވނު ދެ ބުރެއްގެ މަތީން ކޮމިޓީއަށް ގެނެ މިނިސްޓަރު

އްގޮތަކަްށވެްސ ފޮނުވާފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ އެވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން  2018ދޭހަވުމުގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭހަވި

ގޮސް ަދއުލަތް ޑެބިުޓވެގެންދާނެ ބަޖެޓެއް ކަމަކަށް އިގޮަތށް ދަރަ ބުނާ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ،ގޮސް އި ދަރަމި ދައުލަތް

ގެ ލަފާގެ މައްޗަށް އި އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލްޔާމެން އެމް.އެމް.ޭއގެ ލަފަނުކުަރން. އެއީ އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް

ެގ ންޑޭޝަނެއްޙުކުރުމަށް ޓަަކއި ބަޖެޓު ރެކަމެއިޞްލާ ތައްއް ކަހަލަ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގެން ޭއަގއި ހުރި ބައެ

އަުޅގަނުޑ  .އި އިނގޭތޯ. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސްބުނެފަ ވާހަކަ އެވާނީ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިރު 

ން ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި އި ވެްސ ައޅުގަނޑުމެ، ކޮމިޓީ ތެރޭގަ ަގއިއޮތީ އިދިކޮުޅ ަފރާތްތަކުން ކޮމިޓީެގ މަރުޙަލާގަބޫލުކުރާހިތް

ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ރަނގަުޅ  ބަެއއް ގެ ފަހަރަށް ކޮމިީޓގައި ވާހަކަދަްއކާނެ ބަޖެޓު ެވސް ބަެއއް ކުރަމުންދިަޔއިރުމަސައްކަތް

އި ކޮމިޓީ ދޫކޮށްލާފަިއ ލާގަމެމުންދިޔަ މަރުޙަނިފަހުން ބަޖެޓު  އަނެއްބައި ކަހަލަ ކަންތައްތައް ގޯސް ކަމަށް. އެންމެ ،ކަމަށް

ސަރުކާރަކުން ަރއްޔިތުްނގެ  ،ދައުލަަތކުން .އް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްކަމެ ދިޔުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ަވރަށް ހިތާމަކުރާދިޔަ

ރަްއޔިތުންނަށް ކަންތަްއތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް ޓަަކިއ  ،ސަުރކާރު ހިންގުމަށް ަޓކައި ،މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި

 ހުރިހާ މެންބަރުން  އްބެވިވާފައި ތިއްވަ ަރއްޔިތުން ހޮ ،ވެސް އޭގެ މައްޗަށް ޅިގެންދާ ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންހުށަހެ

ކަމަށް  ވޯޓުީދގެން ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް، ވުނު އެއްބާުރލުމެއް ދީގެންދެ އެއަށް  ،ކޮށްވެސް ޭއގެ މައްޗަށް މަސަްއަކތް

 ،ގެ މެންބަރުންނަށްހޮއްަވވާފައި ތިިބ ދާއިރާތަކު  ޭބފުޅުން ނޫން ހިނދެއްގައި އެއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެން

ވޭތުވެދިަޔ  .އިހުމާލެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޮބޑު  ވަީނ ވަރަށް ދެވެީނ، އެ  އެ ށްރަްއިޔތުންނަ ވާ ިތއްބަ އިދާއިރާތަކުގަ 
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ފާސްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން އެ ެވސް ދައުލަތުން ފޮނުވި ބަޖެޓު  17 ،ވެސް  2016 ،ވެސް 2015 ،ވެސް  2014

ރި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެިވގެްނޮގސްފިކަން އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ފައިދާހު ގެބަޖެޓު

 ކަމަށް ބޮޑަށް ހުރިވަރަށް  ަބއިއިސްރާފުގެ ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން  .ގަބޫލުކުރޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއުމުގެ ރަްއޔިތުން އެބަ ޤަ

މަކީ އުދާދިމުންދައްކަ ން، އިސްރާުފގެ ބަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެންގުޅޭ ކަމަްށ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބަެއއް މެންބަރުން ވާހަކައެމް.ޑީ.ޕީ

ނެތް. އިްއޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ެއަކންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށެއް

ވެސް އެ ހުށަހެޅި ބަޖެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީެގ  ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުތަުކގެ ތެރޭގައި  ؛ހުށަހެޅިލަތުން ދައު .ރައީސް

ކާއި ެއކިެއކި ކަންތައްތަކަްށ ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައެިކއެކި ަރއްޔިތުްނގެ  ،ގޮތުަގއި ހިމެނިފައި ހުރި ބަޖެޓުތަކުގެ ތެރެއިން

 ކަްނކަމަށް ޚަރަދުކުރެވިފައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން ގޮތުން ބަޖެޓު ހޯދިގެން އެބަޖެޓު ހުސްވެގެން އެހެން ގޮތް 

ބޮޑު އަދަދަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި  އޮތް ލީމީ ނިޒާމަށް މި ޢު މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ތަ .އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ވަރަށް ކުރަންޖެހޭ ލީމީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ޢު މުޖުތަމަޢު ތަުޅގަނޑުމެންގެ މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަ

 .ބޫލުުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއަުޅގަނޑު ގަ މަށްކަެމއް ކަ ގެންދާމުން އްވަކުރަ މަސައްކަތްތަެކްއގެ ތެެރއިން ބުރަ 

އަދި ދެންހުރި ، ގެ އިޤްިތޞާދު ވެސްނޫނިއްޔާ ތަނުލީމީ ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރެވިގެން ޢުތަ .އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން

ޖެހޭ. ނުދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންވެސް ރަނގަޅުެވގެން ދެންހުރި ކަންކަން ،ވެސް އިޖުތިމާޢީ ކަންކަން

ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން ތްެރްއގެ ޮބޑު ބަޖެޓެއް މީަގއި އޮވެސް ފުދޭވަ ަކންކަމަށް ، މިކަމަށް ވީހިނދުއެހެން

އޮތް  ށް މިމަބޯހިޔާވަހިކަ ،ވާހަކައިަގއި ފާހަގަކުެރއްވިެހން ގެނުހާނި އަޅުގަނުޑމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުބަޖެޓު ހުށަހަޅަމުން 

ދިގު މާީޒގަިއ ، ޤީޤަތުގައި ވޭުތެވދިޔަ މާޒީގައި އަދަދަކީ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ރައްޔިތުން އުފާކުރަންޖެހޭ އަދަދެއް. ޙަ

ން އިނގޭތޯ. މަދެއް ނޫމީހުންގެ އަދަދު  އުމުަގއި ތިބިޤަބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންެވގެން މި ތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔި

މްހޫރިއްޔާ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި އިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުދާދި މިދާކަށް  އެެހންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ގޮތަްށ  ކަން ލިބިގެންދާނެވަހިަލއްކަ މީހުންނަށް ބޯހިޔާ  އްއެ ،ތިތާހުކޮށްގެން އެ ދިޔަ  ބޯހިޔާވަހިކަމުެގ ބޮޑު އަދަދަކީއިފު

ކަމެއްކަން އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަށް ޮބޑު އަދަެދއް އޮތް  ކޮށްދެްއުވމަކީ މި ބަޖެޓު ތެރެއިން އެކަަމށްއިފްތިތާހުކޮށްެދއްވި އެ 

ޅުގަނެޑއް ގަބޫެލއް ން ަކމަކަށް އަފާހަގަކުރަން. ދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއްގޮަތކަށްވެސް މި ބަޖެޓު ކަމުނުގޮސްގެންކަ

ގޮތަށް ވާހަކަދަްއކަިއ ބަޖެޓު  އުފެދޭ އަޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ފިތުނަ ނުކުރަން އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަުކން ވާހަކަދަްއކަިއ،

، ަގއިގެންދިޔައީ. އެހެން އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މާޒީސް ެއކިެއކި ކަންކަން ކުރަމުންވެއި ލާގައި ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަމަރުޙަ

ހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ، ެވސް އެ ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރީ އެގޮތަށް. އެ ތެރޭަގއިއަހަރު  4މިދިޔަ 

ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކަށް ވެސް  އެ ތެރޭންބޭފުޅުން މި ކަންކަން ކުރައްވަނީކީ ކޮންމެހެން ބަޖެޓު ގޯސްެވގެން ބަޖެޓުގެ އެ 

ވާތީވެ އެ ކަންކަން  ހިފާފައި ހުރި ކަމަކަށް އިގަިއގަ ށުނީއްސުރެކީ ޫނން. އެއީ އެ ބޭފުޅުން ފެމަސައްކަތްތަެކއް ނުވާތީ

 ،ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ އެްއވެސް ދާއިާރއަކަށް ބޫލުކުރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ކުރަނީ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަ 
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ންކަމެއް ކޮށެއް ނުދެވޭނެ ިއނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ިމ ރަށެްއގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާހާ ކަ  އެްއވެސް ރަށަކަށް އެ

ތެޭރގައި ރާއްޖޭގައި އުތުރުން ފެށިގެން އަްއޑޫއާ ހަމައަށް ތަރައްޤީގެ ަމޝްރޫޢެއް ނުހިނގާ އެްއވެސް  ގެއަހަރު 4ވޭތުވެިދޔަ 

ެވސް ައޅުގަނޑު  ށްތަކަށްކަމަކަށް އަުޅގަނޑެއް ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. ާޚްއޞަކޮށް ައޅުގަނުޑގެ ާދއިާރެގ ރައޮްތ ރަށެއް 

 ކަމެއް ހުރީ ފުރިހަމަވެފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކިޔާ ހުރިހާ ެވސް މިހާރު އަސާސީ ޚިދުމަތޭ މިއި ލާނަން. ހޯރަފުށީގަބަލައި

ނަލް ކުރެިވއްޖެ. ބޭންކެއް ހެދިއްޖެ. މަލްޓިޕާަޕސް ހޯލެއް ހެދިއްޖެ. ރީޖައްދު ހިމާޔަތް ނަރުދަމާ އެޅިއްޖެ. ގިރާ ސަރަހަފެނާއި

ގަިޑއިުރގެ ަކރަންޓު ޔަޤީން ޖަނަރޭޓަރެއް  24ވޯުޓގެ ކިލޯ 650ަޝނެއް ހެދިއްޖެ. ދެން ފެންވަރުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭ 

ކުރެިވއްޖެ. ވެސް ރަނގަޅު  އި އެްއޗެހި ގެންގޮްސގެން އެ ކަްނކަންއެހެނިހެން ކޭބަލާބޭނުންާވ ިވގެން ެއއަސް ގެންދެ

އެމްބިުއލާންސެއް ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިހާރު ސަރުކާރުން -ސީ ށްރަށަ 3އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުޅި ދާއިރާގެ 

އެހެންނަމަެވސް، ބަޖެޓު ތެރޭގައި ރަްއޔިުތން އެންމެ ބޮޑަށް އެދެމުންދާ  އި އޮތީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދީފައިހަމަޖައްސަ

ނެތުމުން ދާއިރާެގ އަދަދެްއ ހިމެނިފައި، އެްއވެސް ނެތުމުންހިމެނިފައި ،އެއަރޕޯުޓގެ ެއއްވެސް ކަމެއް ބަޖެޓުގައި ނެތުމުން

ކުަޑ  ހަގަކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ހިތާމަކުރާަކން އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް ފާ ން އެކަމާރައްޔިތު

ނަމަވެސް ައޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގަިއ ހިމެނޭ އުލިގަަމކީ ވެްސ ހަމަ އަސާީސ ޚިދުމަތްތަކެްއ ބޭނުންވާނެ ރަްއޔިތުންތަެކއް 

ެވސް ގަބޫލުކުރޭ  ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއެްއގެ މަްއޗަށް  ރަށުެގ ރަްއޔިތުން އުޅޭ ރަށެްއ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ

ފުރިހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރުވެްސ  އެންމެ ޔިތުންނަށް ައސާސީ ޚިދުމަތްތައްބިނާކޮށްކަން ރައް

 އޮތީ. ނަރުދަމާ ވެސް އެ އިކުރަންޖެހިފަބަނދަރު މަރާމާތު . އެހެންނަމަވެސް،ދިފަރަށުަގއި ބަނދަރެއް ެވސް އޮތީ ހެ އެ

ަދއްކަމުން. ނެގޯޝިޭއޓުކުރަމުން، ވާހަކަަދނީ ހަމަ ސަރުކާރާ   އަުޅގަނޑު މިވާހަކަތައް އޮތީ. މި އިރަށުގައި ބޭނުްނވެފަ

ފަ. ކުރެވިަވކި ބަޖެޓެއް އެލޮކޭޓު  ާނއި ނަރުދަމާއަށްރަށެއްގެ ފެ 50ެވސް އެބައޮތް އި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބަޖެޓު ތެރޭގަهللا 

ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ެވސް އެ ކަންކަން އުިލގަމުެގ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ވެގެންދާނެ ތެރެއިންއެހެންވީމާ، ޭއގެ

 ... ބަޖެޓަކމީދުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނިންމާލަމުން ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި އުއް

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި

 އަށް. ދީދީމްއިބްރާހީ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ވަނަ އަހަރުގެ  2018 ،އުޅޭ ފާސްކުރަންައޅުގަނޑުމެން މި ވަނަ އަހަރު  2017ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 އި ކުަރނީ އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ. މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް 27.9 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު؛
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ބަޖެުޓގައި ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ހިތްހަމަޖެހިގެން. އެއީ .ދުކުރީ ހަމަ ވަަރށް އުފަލުންުޅގަނޑު މި ބަޖެޓު ާފސްކުރަން ތާއީވެސް އަ

މުޅި ދިވެހި ޤައުމަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ފައިދާތަކެއް މީގެ ކުރީ އަަހރުތަކުަގއި ނެތް އެތައް ކަެމއް  ،ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް

ރައްޔިތުންނަށް ެވސް އަްއޑޫ ސިޓީ ޭފދޫގެ  ގެވާތީވެ. ތެދުތެދަށް ދަންނަވަންޏާ އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާހިމެނިފައި

ގުނަ ފައިދާތަެކއް މި ބަޖެޓުގައި އެބަހުރި. އަުޅގަނުޑމެން ބަޖެޓުން ބަލަނީ ހަމައެކަނި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަެކއް ށް ގިނަ ވަރަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ސަރުކާރަކުން މިހާތަނަށް  . ނެތް؛ ެއއްެވސް ޝައްެކއްވެސް ނޫން. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް

 ،ވަނީ ހިންގާފަ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓުން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  ވަރަށް މި ސަރުކާުރން ނުހިންގާ

ތަންކޮޅެއް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މި ބަޖެޓުގައި އެބަހުރި ވަަރށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ 

ޖެހޭ ން ބޭނުންވޭ، ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ. އޭގެތެޭރގައި ައޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކުަރއްވާފަ

  އިފުްނގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަެކްއ ގެންނަން މި ބަޖެޓުގަ ގެ މުަވއްޒަަސރވިސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް

ސް ވެ މިލިޔަން ރުފިޔާ އެބަހުރި. މިއީ ހަމަ އައްޑޫ ސިީޓ ފޭދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް 234 ،މަސައްކަތްކުަރއްާވކަން. ެއގޮުތން

ފުން ވަރަކަށް ުމވަްއޒަ 2000ގާްތގަނަޑކަށް ވެްސ ިއ ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ ކަެމްއ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ އަޮތޅުގަ

އިާލއަށް މި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުން ޢާ 2000ޢާއިލާތަކަށް، ދޭ. އެ ހުރިހާ އި މަސަްއކަތްކުރަމުން އެބަސަރވިްސގަ  ސިވިލް

ވެސް އުފާކުރާނެ ކަމެއް.  ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްގަނޑުމެން ގައަޅު ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ. ިމއީ 

ހުރި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު، ކޮންމެ ސިކުންތަކު، ކޮންމެ އި އެބައަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް މި ބަޖެޓުގަ

ހުރި. އި އެބަކަރަންޓަށް ލުއިތަކެއް ލިބިފަވެސް.  ރިހާ ރައްޔިތުންކަރަންޓު. ހު ؛ވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއްެޗއްއި ވަގުެތްއގަ

އަުގގައި ަރއްޔިތުްނނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އި ހިމެނިފައިވޭ ކަރަްނޓު ހެޔޮ ން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގަމިލިއަ 252

ޓުދޭން މަސަްއކަތް، . މިކަމަށް ޓަކައިޯތއޭ ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބަޖެޓާ ދެކޮޅަށް ވޯއިސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްަތކުގަ 

، ކާުޑެގ ބޮއިކޮޓުކުރަްއަވއިގެން މި ުއޅުްއވަނީ. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ނޫނީ ބަޖެޓު

ން ތްފޯރާ ހިސާބަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުެހޔޮ އަުގަގއި ކާޑު ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަށް އަ ،ތައް ރަނަގޅުކޮށްސަބްސިޑީ

ން ރުފިޔާ. މި ފައިދާކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިލިއަ 242. ހިމަނާފައި އަދަދުތަކެއްއެބަހުރި މި ބަޖެޓުގައި 

ރާނެ. ފައިދާތަކެއް ކު އިންވެްސ މި އަްއޑޫ ިސޓީ ފޭދޫ ރައްޔިތުންނަށް ،ރައްޔިތުންނަށް. އަުޅގަނޑު ިނސްބަތްވާ ދާއިރާ

ންމެ ުކރަނީ. ހަމަ އެާއއެުކ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެށް ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދު، އަުޅގަނޑު މި ބަެޖޓައެހެންވީމާ

ހިމެނިފަވޭ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް.  އިމަޝްޫރޢެއް މި ބަޖެޓުގަ  57ާވ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ބޮޑު އަާސސީ ޚިދުމަތަކަށް 

 1.1. ހިމަނާފައިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުހަލަ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަެކއް ގައި މިހާތަަނށް މިހާ ބޮޑު އަދަދެްއ މިކަމިއީ ދިވެހި ތާރީޚު 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢަކަށް ޚަރަދުކުރަން  57ދޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުން ބިލިއަ

ހެދި  އީްސ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ތާީއދު މި ކުރަނީ. މިކަމާނިންމާފައިވާތީވެ. މިކަމަށް ަޓކައި ައޅުގަނޑުމެން ރަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު ފާސްކުރަން މި ބުރަ މަސައްކަްތކުރީ. މިހެންވެ އަުޅގަނޑުމެްނ ފަޚުރުވެރިވަނީ މި ބަޖެޓަށް 
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ންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއާވ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެ. ހަމައެާއއެުކ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ގަވޯޓުދޭން

 63ނުންވާ ކަމެއް ބަނދަރުހެދުން. ބަނދަރުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ ަރްއޔިތުން ބޭ ،ގިނަ ކަންތައްަތކުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ

 މޫނު ކޮނޑަށް ނުވޭ ރައީސް މައު ހިމެިނފަ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް އިން ރުފިޔާ މީގަމިލިއަ 550މަޝްރޫޢަކަށް އެބަހުރި 

މެއް ތަން ދެކޭަކށް. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނު ށްރަށަށް ބޭލި ގޮަތށް ދެން ރައީސް ޔާމީން ކޮނޑަށްލައިގެން ބާލާލައިގެން ރަ

ށް ރައީސް ޔާމީން، އަދި ފޭބި ގޮތަކޮނޑަށް އަަރއިގެން ަރއީސް ނަޝީދު ރަށްރަށަށް ގޮސް  ގެނުވޭ އާދަިއގެ ަރއްޔިތުމީހާ

ކޮނޑަށް އަރަިއގެްނ  ގެމީހާ ވެސް ރަްއޔިތު ކުަރއްވާެނ ރައީސުންތާނގައި  އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރިައށް

ގަުޅ ެވސް ރަނއި ހުރިހާ ރަށެއްގަ  ރަށްރަށުަގއި، ، ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީށްރަށަށް ފައިބާކަށް. އެހެންވީމާރަ

ފޭދޫއަކީ އަުޅގަނުޑެގ ، ައއްޑޫ ިސޓީެގ މަރަދޫއެއާެއކު، އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭބަނދަރުތަކެއް ހެދެން. ހަމަ

ވެސް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުްނ  ޖެހިގެން އޮތް ދާއިރާ. އެ ދާއިރާގެ ބަނދަރު ދާއިރާއާ

އޮތް. ައޅުގަނޑުމެން ޤީންކަން އަޅުގަނަޑށް އެބަވެސް ހައްަދވައިެދއްވާނެކަުމގެ ފުރިހަމަ ޔަ ރައީސް ޔާމީން އެ ބަނދަރު

ވެްސ ޅަށް މަަސއްކަތް ކޮށްކޮށް ހުއްޓާ އިނާ ސަރުކާރާ ދެކޮމަ ރޮޒަނުކުރަްއވާނެ. ހަެވސް ރަށެއް ބާކީރުން އެއްމި ސަރުކާ

ކަށް އެ ދަނީ އެޅެމުން. ެއއް ފެންވަރަ ،އެްއގޮތަށް އި ވެސް ނަރުދަމާއާއި ފެނާ ފޭދޫއާދޫގަ ކުރެްއިވއްޔާ މަރަދޫފޭއިރާދަ

 ،ުޒވާނުްނނަށް ދޭނެ އުފާވެރި ޚަބަރަކީ ،އަުޅގަނޑު ދޭެނ އުފާވެރި ޚަބަރަކީ  ވެސް ރަށުގެ ަރއްޔިުތންނަށް ، އެއެހެންވީމާ

ވެސް  ދަރުހަކަ. އަދި ހަމަ މަރަދޫފޭދޫ ބަނހުރި ވާމި ބަޖެޓުގަިއ ފައިސާ ވެސް  ތި ބޭފުޅުންގެ ކުޅިވަރުގެ ކަްނތައްތަކަށް

އެާއއެްއކޮށް، ސް ކުެރވިގެްނދާނެ ވާހަކަ. ހަމަވެ  ންއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ދިާމލަކުން އެކަ

މެނޭޖުމަންޓަށް މި ވެހިާރއްޖޭގެ ކުީނގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކިއ ވޭސްޓް ދި ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

އާމްދަނީ  ،ސާނޫން. މި ފައި ތަަކކީ މިއީ ސަމާސާ ވާހަަކއެއްވޭ. މި ފިގަރން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިމިލިއަ 189އި ބަޖެޓުގަ

ހޯއްދަވަިއގެން މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރައްަވިއގެން މި ކަންކަން ކުރަްއވާނެ ރައީސެއް މިއަދު މި ހުންނެވީ. އައްޑޫ ސިޓީެގ 

ތިއްބާ ކުިނކޮތަުޅ ނަގަިއގެން އެ އޮތް ދަނީ  އިތިއްަބވަިއގެން އެ ބޭުފޅުން ގޭގަ  އިވެސް މިއަދު ގޭގަ  ރައްޔިތުންނަށް

، ސަރުކާރުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ. ތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާމަސައްކަސްޓް މެނޭޖުމަންޓުގައި  ވޭވެމްކޯގެ ފަރާތުން

މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ތިމާވެށި ހިތިމާވެށީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަިއގެން  ،ތިމާވެށީގެ މެޑަލް ޖަހައިގެން

ގޮްސ ތޯއޭ ވޯޓުނުދީ ފިލައިގެން އް ނުގެެނވެނީ ކީްއެވގެންތޯއޭ؟ މިއަދު މިކަން ކުރައްވާތީ ކުީނގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެ ރާއްޖޭގ

ންތޯ އަުޅގަނޑުމެންނާ. މި . ކެރިގެން ކުރިމަތިލަްއވަންވީނޫނީވަ ކުނޫޒުަގއި ތިއްަބވަިއގެން މި ބަޖެޓާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަ 

ވެްސ އެަބ ލިބޭ.  މިނެޓު ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް 7ލާފަ. އިށް ފްލޯރ ހުުޅވައޮތީ ރަސްމީކޮ ތަނަށް މި ވާހަކަދަްއކަން މި

އަިދ  .މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާތީވެ ެއކަމާ ވެގެންތޯ ފިލަިއގެން ތިއްބެީވ؟ވަަޑއިގަންަނވަންވީނޫންތޯ. ކީއް 

މަ އެަކްނ  ތަކުގެ ވާހަކަެދއްކީމަގު ،ބޮޑު ދަތިވެގެން ުއޅުމަށް އެންމެޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހިނގާބިނގާވެދިވެހިރާއް

ދައްކަން  ހުރި މަގުހަދަން ހިމަނާފަ. މި ވާހަކަމިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ 209އި މި ބަޖެޓުގަ ޙައްލުވޭޯތއޭ؟
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އެާއެއއްކޮށް ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ަކއެްއ ނުދައްަކާވ އިނގޭތޯ. ހަމަވާހަ ަތނަށް. މި ވަަޑއިގަންަނވަންވީނޫންތޯ މި

 އި ބައްލަވާށޭ ީކއްެވގެންތޯއޭ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަުމގަ ،ވަން ތި ބޭފުޅުންނަށްއަުޅގަނޑު އެބަ ދަންނަ ،ބޭނުންވޭ

ން ފައިބައިގެން ވަަޑއިގެންެނވީ؟ ޤައުމުަގިއ އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމު އިީރގަފެބުރުވަ 2012އެ މަނިކުފާނު  އިހުންނަވާފަ

ަތއްތައް މި ސަރުކާުރން ކުރަްއވާތީތޯއޭ މި ބަޖެޓަްށ ވި އޮތް ކަންއް ވަަޑިއގެންނެވިއިރު އެ މަނިކުފާނަށް ުނކުރެ ހުޅުޖަހާފައި

ވެރިަކމުން ފައިބައިގެންދިޔަ ފަހުން  އިގ2012ަށް ނޫން ވޯޓުނުދެނީ. ކަމި ބަޖެޓަ ،ނުދޭން މަސައްކަތްކުަރްއަވނީ. ނޫންވޯޓު

ވެިރކަމުަގއި ހުންނެވީ.  ނޫން ެވރިކަމުގައި ހުންނެވީ. ަރއީސް ވަޙީދު އެްއވެސް ބަޖެޓަކަށް ވޯޓުނުދޭ. އޭރު ރަީއސް ޔާމީނެއް 

ކަމެއް ކޮށްގެންޯތ ވޯުޓނުދެއްވީ ކޮންވަނަ ައހަރު ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގެންެނިވއިރު އެ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް  2013ރައީސް ޔާމީން 

ވޭުތވެދިަޔ  ،ބަޖެޓުން ކޮން ޚަރަދެއް ކުރަްއަވއިގެންޯތއޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ؟އެ މަނިކުފާނު

 ޚަރަދުކުަރއްވާފަ. ބިިލއަން ރުފިޔާ 18ރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެަބއޮތް ތަ އިރު އަހަރު ރައީސް ޔާމީްނގެ ބަޖެޓުގަ ހަތަ

ން ރުފިޔާ ތަރައްީޤގެ ބިލިއަ 29.9ބިލިއަން ރުފިާޔ ޖައްސަވާފަ. ޖުމުލަ  1.9 އޮތްިއ އެބަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަ މި

މި ރައީސަްށ  ވެސް ފެނުނީ ކޮން ރައީސަކަށްތޯ؟ ަރްއވަން ހުަވފެނުންއަހަރު ތެރޭގައި ޚަރަދުކު މަޝްރޫޢުތަކަށް ފަސް

 އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިވަން. ނަށްމި ތިއްބެވި މެންބަރުން އިރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ ތޯ. މި ސަރުކާރަށް. މިއަދުގެ އިނގޭ

ރައީސް ނަޝީުދގެ  އެުކ؛ ކާގޮތަށް ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަރާއްޖެ ގެންނަވާތީވެ އެ ރައީސާ އެކު މި  މިފަދަ ތަރައްޤީ

 އޮތޭއީސް ަނޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި އެބަ ކުރެްއވިއިރު ރަ އަށް ވެިރކަން 2013އިން  2008ނު ނިކުފާވެރިކަމުަގއި އެ މަ

ނޫނިއްޔާ ތަަރއްޤީެގ  ޓަލްކެޕި އޭން ރުފިޔާ އަބިލި 9އޮްތއިރު  އިދައުލަތް ދަރުވާފަ ިއންން ރުިފޔާއަބިލި 19ލަ ޖުމު

 ެވސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޭއގެތެރެއިންއީ ވަނީ. އެ  އިކުރެިވފަ ށްއެ މަނިކުފާނަ އިކަށް ޚަރަދުކުރަން ބަޖެޓުގަމަޝްރޫޢުތަ

 އި ން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައަމިލި 200 އިދަރުާބރުގެެއއް އަޅާށޭ ކިޔާފަ އިއޮތީ ހިތަދޫގަ އިން ރުފިޔާ ާކލާފައަވެސް ެއއް ބިލި

ހުިރ  އި، މިއީ މި ބޭފުޅުން ކުރައްވާފަެޗއް ނޭނގުނު. އެހެންވީމާއަށް ވީނުވީ އެއް ން ރުފިޔާއަ މިލި 700ޖަހައިގެން އަނެއް 

ކުން މި ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުން މި ކުރައްވާ މަަސއްކަތް. ިމއަށް އައް. ިމއަދު ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ދިމާކަންތައްތަ

ޑު އަުޅގަނހުރިހާ ވާހަކަެއއް ނުދެއްކޭނެ.  ިމނެޓަކުން މި 7، ނީ. އެހެންވީމާއްވަހުރަސްއަޅުްއވަން މަސަްއކަތްުކރަ

ހުރި.  ތައް އެބަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްވެސް ހަމަ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ތި ބޭފުޅުންނަށް  !ނޭދަންނަވާނީ ފޭދޫ ރައްޔިތުން

 އި ހިސާބަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ކަންަތއްތައް ކުެރވިފަކާބޯތަެކތި އަތްފޯރާ ،ވުން، ކަަރންޓު ބިލު ކުޑަކުވުން އެއީ މުސާރަ އިތުރު 

އަހަރު ނިމެންވާއިަރްށ  5އަދި ތަަރއްޤީެގ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި ބަޖެުޓގެ ތެރެއިްނ މި އެބަހުރި. 

  އޮތް. ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލަ...އެބަ  އިވެސް މީގަ  ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ؛ގެންދާނެ. އަދި ފެނުގެ މައްސަލަބިލިފޭދޫއަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

 . ށްމިރަޢާއަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާންބަރު އަޙްމަދު ދޫ ދާއިާރގެ މެކުޑަހުވަ

ެއއްގޮްތާވ  ހާަވނަ މާއްދާގެ ރޫ 96ގެ ނޫނުައސާސީޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

އެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ، ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިވަނަ އަހަރަށް ލަފާ 2018މަތީން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ގޮތުގެ

ޕޯޓު މި މަޖިލީހަށް ރި ،އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިޒންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް ުކރެވި އިމަރުޙަލާ ނިމި، ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގަ

އެްއ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްެގ ބަޖެޓު ފާސްެވގެންދާ ަވގުތަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުީމ ނަޒަރަކުން ުނވަތަ ދާއިރާ  ،ހުށަހެޅި

ވަންޏާމު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް އުފާކުރާ  ކަމަށް އިސިއްޔަތުން މުޅި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ވިސްނަނީހަ

ޖެހުނު. ފިނޭންސް އް ައޅުގަނޑުމެންނާ ުކރިމަތިލާންން މި ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން ތަފާތު އެކިެއކި ަކންތައްތަވަގުެތކޭ. އަުޅގަނޑުމެ

ތަނުގައި ވާކަން އަުޅގަނުޑ  ދަގޫ ބޭފުޅުންތަްއ މިނމިނިސްޓަރު ބަޖެޓު ހުށަހަޅަމުންދިޔަ ަވގުތުަގއި ައޑުއަހަްނ އު

 ތަފާތު ކަންތައްތަކާ  އިެވސް މީގަ  ކުރެުވނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައިފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ހަމައެއާެއކު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި

ެއ ޭބފުޅުންގެ ލަފަާޔއި މަޝްވަާރ  އި ކޮްށ ހަމަ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން މީގަޞަހުރި. ޚާއްއެބަ އިޖެހިފަކުރިމަތިލާން

ނުދިޔަ. އަދި   ފެނިގެނެއްވެސް ވެސް ހަމަގައިމު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވި ކަންކަމުގައި އެންމެ އެދެޭވވަރަށް ލިބުނުތަނެއް

ޓަަކއި ންވާނެ ގޮުތގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްވެސް އަުޅގަނޑުެމން ކަންކަން ކުރައި ކޮށް ދާއިާރގެ މަަސއްަކތްކުރުމުގަޞަޚާއް

އިިސއްޔަތުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ހަކޮށް މުޤައްރިރުގެ ޞަ އްޚާ ،އެ ފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދިން ފުރުޞަތުތަކަށް

ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން.  ނުވާކަންން ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކޮށްފައިފަހިކޮށްދެއްވި ފުރުޞަތުތަކުަގއި އެ ބޭފުޅު މެންބަރު

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު 

ނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާލަން ުގޅޭގޮތުން ައޅުގަ  ސް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކާވެ ފާސްކޮށްދިނުމަކީ. ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން

ޮއންނަ ސިޔާސަތެްއގެ ދަށުން  އިވެސް އެީއ ެއއިރެްއގަ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހަޅާއިރު ހަމަަގިއމު .ޖެހޭއެބަ

ިމއަދު   ކުރަްއވާނެ ކަމެއް.ޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުަޅކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަ ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އެއްގޮްތވާ  ރޫހާ ަވނަ މާއްދާގެ 96ނުއަސާސީގެ ނޫޤާ ިސއްޔަތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުއި ހަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ،މަތީން ބަޖެޓު ހުށަހެޅީމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބޭ މެންބަރުންނަށް ގޮތުގެ

ަވކި ޚާއްަސ  ؛ޚާއްސަކޮށް  ،ވަނަ މާއްާދއާއި  70ނޫުނއަސާީސގެ ޤާތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ންޖެހޭނެ ގޮތްޢަމަލުކުރަ

ގުނީމާ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމީ ނަޒަރަކުްނ ނވަނަ ާމއްދާގެ ކަންަކން ނޭ 75ވާހަކަތަެކއް ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

ތަނުގައި ޕާޓީއެއް  ެވސް މިއީ މި ހަކަަދްއކާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެންހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ވާ

ދާއިރާ  7ތަމްސީލުކުރާ ބައެއް. އެމް.ޑީ.ޭއގެ ދާއިރާތަުކގެ ގޮތުަގއި ސަުރކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ ތެޭރގައި ބައިވެިރވިއިުރަގއި 



37 

 

ދޭ. ައޅުގަނޑުމެންެގ ން އެބަމެންބަރުން ތަމްސީލުކުރަމު 5ކޮށް މި މަޖިލީހުަގއި ޞައެމް.ޑީ.ޭއަގއި ވާނެ. އަދި ާޚއް

ހަކަެއއް ނޫން. އެކަްނކަން ނެތް ވާ އިތުރު ކަންކަންންކަން ކޮމާކޯޅިެއްއގެ ެތރޭގައި ވެސް ބޭނުްނވާ ިއތުރު ކަ ދާއިރާތަކަށް

 ެވސް އި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާތަކުގެ ކަންތައް ހޯދަން މަސައްކަތްކުާރއިރުގަ  ،އޮތް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެންއެބަ

ވެސް އަޅުގަނުޑ  ވަނަ މާއްދާ ފެންނަންޖެހޭކަމީ ހަމަގައިމު 75ނޫުނއަސާީސގެ ޤާވަރަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް 

، މިދެންނެވި ބީދައިން ނޫނޭ. އެެހންވީމާ  ކަމެއް ދަންނަވާނީ މިއީ އާސަންަދިއން އައިނު ހޯދިއގެން ކުރަްނޖެހޭނެ

ކޮްށ ޞަމަހަމަ ޚާއްހަ ، ައޅުގަނުޑމެން ކަންކަން ބޭނުންވެގެންދާއިރުއިތުރަށް ،އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރު

 ؛ވަނަ މާއްދާ 23ރުގައި ރަމުންދާއި ށް މިއަދު ތަފާތު އެިކއެިކ އިނގިލިތަްއ ދިްއކުއަ ދިމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ 

 ކޮށް މަނިކުފާނުޞަދި ޚާއްއަިއ، ިނމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުތަުކގަ ؛ނަ މާއްދާ ކިހާވަރަކަށް ވެ ދިޔަވަ 23ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ވަނަ މާއްދާ ކިހާވަރަކަށް  23 އިދުވަހުގެ ސަރުކާެރއްގަ ްއަވއިގެން ގެންެނވި ތިން އަހަރުވެސް ހަމަ މަސައްކަތްކުރަ

ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދައުަލތުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރަކުން ރައްޔިތުންނަށް  23 ވޭތޯ؟އިފެނިފަ

ލަތު މިހާހިސާބަށް އައިއިުރަގއި ހާހިނދު، ަޤއުމުެގ  ވީތަކެއްެގ ވާހަަކ ބަޔާންކޮްށފައިހޭ އަސާސީ ޚިުދމަތްފޯރުކޮށްދޭންޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަހއިިސއްޔަތުން ހަމަ އެްއވެސް ކަމެއް ވެފައި ނެތް ރަށްތަކަށް ކަންތަްއތަކެއް ކޮށްދޭން މި ބަޖެޓުގަިއ 

މާ ވަރަށް ކަޑަ. ޕްރީމް ކޯޓަށް ދިޔައިހުއްޓުމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ސު  ޤައުމުއަދި މިއަދު މި  ،ހިމެނީމާ މި ކަމުނުދެއޭ

ގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުްނ ވަރަށް ލަދުވެތި. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ

 މައްސަލަ ހުށަަހޅާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ްޕރީމް ކޯޓަށްަތ ޤަުއމު ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ސުލަތް ނުވައުދިވެހި ދަ

މަވެސް އަުޅގަނޑަްށ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ މި ކުރެވެނީ ކޮންކަމެއްކަން. ކިތަންމެ ަވރަކަށް ގައިމު އެކަން ކުރިކަުމގައި ވީނަ

ރަންޖެހޭ  ކުއިސިއްޔަތުންހައުލަތުގެ އެންމެ އިްސވެރިެއްއެގ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަ 106ނޫނުއަސާީސގެ ޤާއެބަ އެނގޭ 

 ބެލުމެއް ނެތި އެ މަނިކުފާނު ވެސް ކަށް ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމަ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރުމަކީ ހަމަގައިމު މަސައްކަތްތައް އަުދގެ

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ޕާީޓއަކަްށ ، މް.ޑީ.ޭއއަށް ވެްސ ބެލުމެއް ނެތިކޮށް އެޞަކުރަްއވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޚާއް

އި މިއަުދ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގަ  ،ގޮވާލަންހަމަ މިވަގުތު ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ބެލުމެއް ނެތި ކުރައް

ކުރަމުންދާ އެަތްއ ން ރުފިޔާ ބެހިގެންދާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް މަސައްކަތްއަމިލި 27.9ޕާޓީތަކަށް 

ޤައުމުގެ ލާބަޔާިއ މަންފާއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ތުންގޮ ، ސިާޔސީމާވެްސ އެބަ ވޭ. އެހެންވީ ޢިއްޔާތަެކއްބައިވަރު ޖަމު

އި މަންފާއަށް މަަސއްކަތްކުާރ ޔާ ަތ ޤައުމުެގ ލާބަނުވަގޮތުން  ިސޔާސީ ،ޕާޓީތައް ފިަޔވަިއ އެހެން ޕާޓީަތކަށް ފައިާސ ނުދީ

ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުްނ ކަމެއް.  ވެްސ އަުޅގަނުޑ އެދޭ ދާނެ ގޮެތއް ވުމަކީ ހަމަަގއިމުޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ފައިާސ ލިބިގެން

ކުރުމަށް ޓަަކިއ އި މަންފާއަށް މަސައްކަތްޔާ ގެ ލާބަހެޔޮގޮުތގައި މުޅި ޤައުމު ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ިދނުމުގެ ބޭނުމަކީ

ވީނަމަވެްސ،  މަސަްއކަތްކުރަން އޮތް ކަމެއް. ެއއީ އެކަމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ކަމުަގއި ްއކޮށްއެ ޒިންމާދާރުކަމާ

 ހިރާއްޖޭަގއި ހަމަގައިމު ދިވެވީނަމަވެސް އެ ބަޔަކަށް އެ ފައިސާ ދީގެްނ  އެކަމުގެ ތެޭރގައި ހިމެނެނީ ެއމް.ޑީ.އޭ ކަުމގައި
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ވެސް  ކުރުމަކީ ހަމަަގއިމުލަން މަސަްއކަތްވާގެ ބާރު ކަނޑު ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި ދުސްޫތރު ،ނަގާަލއިންކަން ވެސް އަމަްނއަމަ

މާތް ފޮތެއްކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ތިބި މި ރަްއޔިތުންެގ  އް ނޫން. މި ފޮތަކީ ކިހާ ަކމެއެްއވެސް މީހަކަށް ކުރެވޭނެ 

އަޅުގަނޑަކަށް ހީނުވޭ ބޭުރގެ މުޢާހަދާއެއްގައި ސޮިއކޮށްގެްނ  ،ނަމަ ޖިލީހުގެ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަނުކޮށްފިމަ

ޖެހިދާނެ ކަމަކަށް ވާލުކޮްށގެން މިކަން ކުރަންހަކަހަލަ ބަޔަކާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަނެްއކާ ބޭރުގެ ބަަޔކު ކޮމަންވެލްތު

ބަޖެޓަށް  އިއިރުގައި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގަބާވަތުގެ ކަންކަން އަުޅގަނުޑމެން ކުރަމުންދާ އެހެންވީާމ، މި ބޫލެއް ުނކުރެވޭ.ގަ

ރުތަކުގެ ވާހަކަ ލާޒިމު ކަމެކޭ. ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަްނކަން ކުރެވިދާނެ ބާ އީމިބޫުލކުރަނީ ގައަުޅގަނޑު ދިނުމަކީ ވޯޓު

ކަމަށް  ލަތެއްަގއި ފާސްނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިދާނެހާ ވެސް ބޭނުންނުވެއްޖެ ކަމަކީވީއިުރގައި އެއިްނ ކޮންމެ ބަޔާންކޮށްފައި 

ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެއްއެވސް ތަނެއްގަިއ، ެއއްވެްސ  ބެހޭ ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ. ެއކަމަކު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ

ނަމަ ދަްއކަަވއިދެްއވާށޭ! އެހެްނވީމާ، ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ައކުރެއް ވާ ތަނެއްަގއި ފާސްނުކޮށް ދޫކޮްށލެވިދާނެ

އި މަންފާައށް، ޚާއްަޞކޮށް ރަްއޔިތުންެގ އަމިއްލަ ފުއްދުންތެރިކަްނ ޔާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ލާބަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ިމއަދު މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ ޤައުމީ ގޮތަކަށް  ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްނމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާުކރަނިވި ،އިތުރުކޮށް

އެންމެން ހަމަ އެކަމަށް ޓަކައި މަރުޙަބާ ކިޔަންޖެހޭނެ ބަޖެޓެކޭ. އަުޅގަނޑަށް ހަަމ  ބަތަކުން އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާނިސް

ލުކުރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން ތަމްސީ، ތާ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި އިދާއިރާގަ  5ނެވި އަުޅގަނުޑމެންގެ މިދެން އިސްވެ

އަޅުގަނޑުމެން  ،. ެއހެންނަމަވެސްންއަދި އެ ވާހަކަ ދެއްކިވެސް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ނެތީކީ ނޫން.  އިދާއިރާގަ  5

ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިިސއްަޔތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި އެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގައި އެކަްނކަން ހިމެނިގެންދާނީ 

މުހިއްމު  ންތައްތައް ޮކށްދޭންޖެހޭނެ ބޭފުޅެއްކަން ދެކިވަަޑއިގެން މިއަދު މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ހުރި ރައްޔިތުންނަށް ކަ

ދަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ ވެސް ދުވަހަކު ެވސް ބަޖެޓެއްަގއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރު ހަމަަގއިމު ؛ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަށް

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަހަރު 9ވެސް އަުޅގަނުޑގެ މި  ޔަ ބަޖެޓެއް ހަމަގައިމުިއމުކުރެވިގެންދި ޤާބޮޑު ބަޖެޓެއް  މިއަށްވުރެ

ޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހެވާއި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓަކީ ރާއްމިއަދު  އިރާއްޭޖގަސް ނުދެކެން. އެެހންވީމާ، ދިވެހިވެ ހަމަގައިމު

 ޓަކައި ހުށަހަޅާ...އި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ޔާލާބަ

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން  2018ހިސާބުން  މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ބޭފުޅުންނަށް  ތިއްބެވި ހުރިހާ ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރަން އެދިަވޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ ވަަޑއިގެން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި

ރިޕޯުޓގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގަިއ  ؛ބުން ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާރުަވއި މި ނިމުނީ. މި ހިސާއަފުރުޞަތު

. އިގަ 1:30ގެންދާނީ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވޯަޓށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓު ަގީޑގައި އޮންނާނެ. ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް 

 ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން. 
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 ] އަށް  13:30އިން  12:34: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  ގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރިޔާސަތު

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 6

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް  ،6އެޖެންޑާ އައިޓަމު މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދަން ކަަމށް.  .عليكمالّسالم 

 ތެރި ިއއްޒަތް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިާދރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

ދުވަުހގެ މަސައްކަތްތަުކގެ  ،6.1އަރުވަން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް އްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްށްލަދެކޮ ކު މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެ

 އޮތީ ބަޖެޓަށް އަދު މި ަދށުން މިގެޓަމު މަށް ޯވޓަށް އެހުން. މި އައިތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަްނކަ

 ލާނަންއިވޯޓަށް އެހުން. ޯވޓަށް ދަންނަވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރެއްވުމަށްފަހު ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން މަފުރިހަ އިދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރައްވަ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2018

ތުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީްނ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަ 2018މެންޑޭޝަންތަކާެއކު އިޞްލާޙުތަާކއި އަިދ ރެކަ ނެވިގެން

 ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުާމ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ނިންމެވި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 40    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 39    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   39     ގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުން



40 

 

 20      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 39        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުެވަވަޑއިގ85ެ އަދަދު:ލަ ހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަުކ ނެތް. ަވކި 39 ދަުދ:. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އ40ަ އަދަދު:

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

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ  2018އެހެްނކަމުން،  .39ލަ؛ . ޖުމ20ު. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 39

އިޞްލާޙުތަކާއި އަދި  ނެވި ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ގެންބަޖެޓް ުކރެއްވުމަށްފަހު ފުރިހަމަ އިކުރަްއވަދިރާސާ

މެވި ގޮތަށް ވޯުޓގަިއ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ނިން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ 2018 ،ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާެއކު

 ން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.ޤުގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާވަޑައި ބައިވެިރވެ 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން ކުރިމަތިލަށިއިރު އަޅުގަނޑުމެދައުރަށް ފެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އާދެ! މި

ެގ هللا ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މާތް  އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ހިފީ

ން. އިއްޒަތްތެިރ ގަާވއިދާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެ މަތީ ގާޫނނާއި ދިޔައީޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ނިމިގެންވާގިފުާޅއެކު އަ

  އެްއފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަވަން.މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް
 

 .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  
    ގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު  .1

ދާއިރާގެ މެންބަރު  އޭދަފުށީ  ކޮމިޓީއަށް  އެ  ބަދަލުގައި
 އަޙްމަދު ސަލީމް 

 2017-11-16 ޕީ.ޕީ.އެމް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ޔާމިންގެ ބަދަލުގައި هللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  .2
އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ 

 ރަޝީދު  
 2017-11-16 ޕީ.ޕީ.އެމް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  އަލިފުށީ  .3
ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  
 2017-11-16 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި   .4
 މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އެ ކޮމިޓީއަށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ

 އިބްރާހީމް  
 2017-11-16 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގެ   .5
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  
 2017-11-16 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ ބަދަލުގައި   .6
އެ ކޮމިޓީއަށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު 

 އިބްރާހީމް  
 2017-11-16 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ  މައްޗަންގޮޅީ  .7
އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު ހުޅަނގު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް  
 2017-11-16 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޢާންމު ކޮމިޓީ 

އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ކުޅުދުއްފުށީ   .8
ދާއިރާގެ  ދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް އަލިފުށީ މޫސާގެ ބަ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  
 2017-11-20 އެމް.ޑީ.ޕީ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .9
މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް

 އިބްރާހީމް ނަޞީރު 
 2017-11-20 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ 
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ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ   .10
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ނަޞީރު 
 2017-11-20 އެމް.ޑީ.ޕީ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

 
************ 

 
 
 
 
 

 




