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 9:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަހަތަރު ވަނަ ދައުރުގެ ތިންރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ުދވަސް( )ބުދަ 2017 އޮކްޫޓބަރު 25

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/3/4އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ީޓ ކޮމިޓީ، ކޮމި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެަގއި  10:00ދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްަދލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަ -4.1

. 3ަގއި ގަާވއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  10:30. 2ގައި ޕެިޓޝަން ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  10:30 .1ކޮޓަރީ 
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ގައި އިޖުތިމާޢީ  11:15. 1ަގއި ބަޖެޓު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:00. 3ގައި ާއއްމު ކޮމިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި 11:00

 .2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 2006/3ހުސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ރީ ބަޖެޓުގެ ބަހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ަސޕްލިމެންޓް ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކޮުށް 2017 -5.1

 24ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގެ ދަުށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ،  32)ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަުތގެ ގާނޫނު(ގެ 

ރީ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ލީހަުށް ހުުށަހެޅުއްވި ސަޕްލިމެންޓްވީ އަްނގާރަ ދުވަހު ރައްޔިތުްނގެ މަޖި 2017އޮކްޓޫބަރު 

 7އުމަުށް ޓަަކއި ާއއްމު ކޮމިޓީން ަވގުތު ކަނޑަައޅުއްވާަފއި މި ވަނީ ކޮންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަުްށ ކުރިއަުްށގެންދި

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް މި މަރުޙަލާގައި ދިނުމަުށް. އެހެްނކަމުން، އަުޅގަނޑު މިހާރު ބަހުސަުށް ހުުށަހަޅައިލާނަން. 

އަރުވަމުން ގެންދާނެ ކަމުގައި ދަްނނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތު

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް. 

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރީ ބަޖެޓުަށް އިފަިއވާ ސަޕްލިމެންޓްުށް ހުުށަހަޅަވަނަ އަހަރަ 2017ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ، `. އާދެ

ފަދައިން މިއަުދެގ  އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގައި ފުރުަޞތު ދެއްވީތީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ

އެމް.ޑީ.އޭ ގުޭޅގޮތަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން މި ވަނީ ކޯރަމް މު ބައްދަލުވުމަުށް، ޕީ.ޕީ.އެމް، ންވެސް މި މުހި

މު ރައްޔިތުންނާ ން ކު ފާހަގަކޮުށްލަން، ިމފަދަ މުހިހަމަކުރުމަުށްފަހުގައި ޖަލްސާ ކުރިއަުށްގެްނގޮއްަސ. އަުޅގަނޑު ހިތާމައާއެ

ހުން މުސާރަ ނަންގަަވިއގެން ހަމަ އިްއޒަތްތެިރ ގުޅުންހުރި މައްސަަލއެއް ކުރިައުށްދާ ހިނދު، ހަމަ މި އިއްޒަްތތެރި މަޖިލީ

އެހެން މެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެ ހުރިހައި އިާނޔަތަާކއި ރައްކާތެރިކަެމއް ކަމެއް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރުން ހަމަ 

ގެން އުޅުްއވާކަން މި މާލަމަުށް ވެދެވަޑައިުނގެްނ މާލަމުން ބޭރުގައި ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ކަންތައްތަުކަގިއ ޝާމިލުވެ

މުވާނެ. މި ތަނުގައި ވަގުތު ހަމަ ންޙަލާއެއްަގއި ފާހަގަކުރުން މުހިއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ރައްޔިތުން މިފަދަ މަރު

ހޯއްދަވަިއގެން ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި މިކަން ނިންމެވުމަުށް އިއްޔޭންސުރެ ފެުށްޓިގެްނ ސަރުކާރަުށް ތާއީދުކުރަްއާވ 

ޖިލީހުގެ މެންބަރުން؛ ޚާއްޞަކޮުށް ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.އޭ ޕާލަމެންޓްރީ މެންބަރުން ކުރައްވާ މަސައްކަަތކީ ރައްޔިތުންގެ މަ

ދިވެހި ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރާނެ މަސައްކަތެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން ފަުށައިގަންނަމުން ވެސް. އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ 
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އިރުަގއި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ވިސްނުމުަގއި ހުރި ފަހަރުގައި ޚާއްޞަ އަުށް ބަޖެޓު ފާސްވެގެންދިޔަ  2017ފަދައިން، 

ގޮތެްއގައި މެޑިކަލް ކޮންިސއުަމބަލްސް އަދި އޭގެއިތުރުން އެްނސްޕާ، އާސަންދަިއގެ މަސައްަކތަުށް ފަހަރުގައި ހަމަ ބަޖެޓުަށް 

ހަނދާން ބަލި ނޫންނަމަ، ބަޖެޓުގެ ބަހުސް އިތުރުކުރަންޖެހިދާނެ ކަމަުށް. އަދި އެ މޭރުމުން ވާހަކަެދއްިކއިރު އަުޅގަނޑު 

މަރުޙަލާގެ އިތުރުން ބަޖެޓު ރިވަިއޒްކުރި ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތުގެ ތެރޭަގއި ވެސް މި ޚިޔާލު އައި. ސަރުކާރުން ިމ 

 ވަނަ 3މަސައްކަތަުށް ހަމަ މަޑުކުެރްއވުމަުށްފަހުގަިއ، ދައުލަުތގެ ާއމްދަނީގެ މައްޗަުށް ބަރޯާސވެ މަޑުކުރުމަުށްފަހުގައި 

ކްއާޓަރ ފެުށުމާ ހަމައަުށް މި ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް މި ބަޖެޓު ފޮނުއްވާފަ. އަޅުަގނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއުކ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަުށް އަދި ިދވެހި ސަރުކާރަުްށ؛ ޚާއްޞަކޮުްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޔާމީްނ 

ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން މި އޮތް މައިގަނޑު މަަސއްކަުތގެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ެއއީ މި

މިލިައން ރުފިޔާއަކީ ދިވެހި ރައްިޔތުންނަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ޯއާގތެރިކަމާއެކު މި ސަރުކާރުެގ  493ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ެއއީ ؛ 224001ނަމުގައި ބަޖެޓު ކޯޑު  ވިސްނުންފުޅުން ގެނެސްދެްއވާަފއިވާ އަދަަދކަުށް ވާތީެވ. މެޑިަކލް ކޮންސިއުމަބަލްގެ

ިމލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުަރއްވާަފއިާވއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  30އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗާއި އަދި ހެލްތު ދާއިރާގެ ޚިދުމަތަުށް 

ދި އެބަފެނޭ ސިއްޙީ އިންޝުއަރެްނސްގެ ައގަުށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ. އެއީ އަުޅގަނޑު ކުރިން މި ދަންނަވާލި އެންސްޕާ އަ

އާސަންދަިއގެ ތެޭރގައި ިދވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ތަފާތު ެއކިެއިކ ހާލަތުތަކާ ގުިޅގެން އަތޮޅުަތކުން އަދި މާލެއަުްށ، މާލެއިން 

ކަމާއެކު ހުުޅވައިލާަފއިާވ ރާއްޖޭން ބޭރަުށް ދިވެހިރާއްޖޭން ކުރެވެން ނެތް ފަރުވާަތއް ދިނުމަުށްޓަކައި ިދވެހި ދައުލަތުގެ ޯއާގތެރި

ލިއަން ރުފިާޔކަމުގައި ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އަިދ މީގެއިތުރުން ފިއުލްގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ތަެކއްާޗއި، މި 300މު ންމުހި

އިންޖީނު، ތެޔޮ ފަދަ ތަކެތި؛ އެއީ މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ަސރވިސްއަުށް އަމާުޒކުރެވިަފއި ޮއތް މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގަިއ 

އެބަ ފެނޭމެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކަރާމާތްތެރި އިްއޒަތްތެރި ރަްއޔިތުްނެގ  އެބައޮތް. އަދި އޭެގއިތުރުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރޭން ބަޔަކު ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން، އެއްަކލަ ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރު ނުކުމެ 

ޣާވާތެއް ެގނައުމަުށް ޓަކައި މެންބަރުން ދާޖަހައިގެން ނަގާ ުއސޫލުން ހަމަ ނުކަސިޔާނު، ނުބައި ޭރވުމެްއގައި ޮބޑު ބަ

ގަތުމުގެ ނުަބއި ނުރަްއކާ ަމސައްކަތް ަބޔަކު ފެުށްޓިފެުށްޓުުމގެ ނަތީޖާއަކަުްށ ެވގެންދިަޔއީ ހަމަ ގޮނޑިތަެކއް ގަާވއިދުން 

ްކޝަނަުށް އިލެ-އިލެކްޝަްނގެ މަސައްކަތް ހަަމ ލަސްނުވެ ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުްށ ޓަކައި ަބއި-ހުސްވާންޖެހުން. އަދި އެ ބައި

މިިލއަން ރުފިޔާ. އަދި މީގެއިތުރުން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ  26އެކަުީށގެންވާ އަދަެދއް ކަނަޑެއޅިފައި އެބައޮތް. އެއީ 

ގޮތުަގއި؛ އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިުދމަތަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ިދވެހިން 

މަޑުކޮުްށގެން ތިބި ކަންތައްތައް. ރާއްޭޖގެ ބައެއް އަތޮޅުތައް އެބަހުރި ޒަމާނުއްުސރެ އެއަރޕޯޓު ބޭނުންވެފަިއ އެކަމަކަުށް 

ހުރި. މީގެތެރޭން އަުޅގަނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން ވަރަުށް ކުރީކޮުޅގައި އުފެދިގެންދިަޔ ރީޖަނަލް އެއް ެއއަރޕޯޓު، 

ަޞކޮުށް ކާެޑއްދޫ އެއަރޕޯޓު. މި ެއއަރޕޯޓު ާއްއމު ފަރާތަކަުށް ކުއްޔަުށް ދިނުމާ ގދ. ެއއީ. ބޮޑު މާސިންގާ ައތޮޅަުށް، ޚާއް

ގުިޅގެން އާއްމު ެއއަރޕޯޓު ހިންގުމަުށް އުފެދުނު ކުންފުނި ނުވަތަ އުފައްދާފަިއވާ ކުްނފުނިން އެއަރޕޯޓުގެ ހިންގުން 
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އްތަުކގެ ތެޭރގައި ިދވެހި ދައުލަތަުށް އަލުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ެއ ކުންފުނިން އެއަރޕޯޓު ހިންުގމަުށް ކުރި ކަންތަ

އަނބުރާ އެއަރޕޯޓު ލިބުމާ ުގޅިގެން މުޅި ެއއަރޕޯޓު ރައްިޔތުންނަުށް ޓަކައި ޚިދުމަތްދިނުމުަށް އަލުން ބަދަލުގެނެސް، 

 ހަމަ ސީދާ . އެެވސް ރަްއޔިތުންނާވެފަވަނީ ފެންމަތި މު ކަންތައްތަކެއް މިންއެތަނަުށް ފައިާސ ދޭންޖެހޭ މުހި އަލުންބަލުން

ވާތީެވ، ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ  ގޮތެްއގައި ވަރަުށް ގާތުން ގުޅުން އޮތް ކަމަކަުށް

ރީ ބަޖެޓުގައި މި އަދަދު ވާީތވެ ސަޕްލިމެްނޓް މު ކަމަކަުށްންއަރޕޯުޓގެ މި މަސަްއކަތަކީ މުހިގޮތުަގއި ކާނޑެއްދޫ އެ

 47ީމގެއިތުުރން ޖިޑިޓަލް ސްކޫލް ޕްރޮޖެކްުޓ ހިންގުމަުށް ޓަކަިއ މިނިސްްޓރީ އޮފް ެއޑިުއކޭޝަނަުށް ހިމެނިފައިވޭ. އަދި 

ނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ރީ ބަޖެޓެއް އަުޅގަފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްމިލިއަން ރު 493ލަ ގޮތަުށް ޖުމު މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭ 

 ގޮތެއްގައި ވަރުަށް  ގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ރަްއޔިތުްނނާ ސީދާމު ނޑު ދެްނމެ މިދަންނަވައިލި ފަސްހަ ކައަޅުގަ ފޮނުވާފަ. މިއީ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިކަރަންޓު  ގެ ބަޖެޓުމިއީ ގޮތެއްަގއި  ޚާއްޞައަދި ބޮޑަުށް ގުޅުން ނެތް އެއްވެްސ ކަމެއް ނުހިމެނޭ. 

އިީދ ން އުފުއްލަވާތީވެ މި މަސައްކަތް ކޮންމެހެން ވެސް އަޅުގަނޑުމެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމަކަުށް

އްޙީ ޚިދުމަތާއި، އަދި އެާއ ން ެއތައް ބަޔަކަުށް ލިބެންޖެހޭ ޞިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތެރޭނިންމައިނުދީފި 

ލަފާފުރުމުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭން ބަޔަކާިއ، އަދި ރައްޔިތުންެގ އަދި އެއާ ގުޅުންހުރި ރައްޔިތުންގެ ، އިގުޅުންހުރި ތަޢުލީމާ

މު ކަންތައްތަކެއް ނިންމުމަުށް ޓަކައި ދަތިތަެކއް ެވގެންދަނީ. ންސަކަުށް ބޭނުންވާ މުހިަގަވރނަން އި ހަރުދަނާޑިމޮކްރަސީއާ 

، ވާތީވެ އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަުށް ޓަަކއި މި މަސައްކަތް ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަުށް

ލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ހަމަ މި ބަހުސްގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެން ޕާ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ިމއަދު މި ތަޅުުމގަިއ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް ހިްއސާުކރާނެ. އަުޅގަނޑު ގައެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު 

ގަިއ ލަމެންޓުގޮތް. ހަމަ މިއަދު ވެސް ޕާ މިފެންނަ މަންޒަރަކީ ހިތްހަމަޖެހުނަސް ނުޖެހުނަސް މިކަން އޮންނަންވާ

ިއންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ނޫނީ ސެޝަނުގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ރިޔާސަތުަގއި މިއަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަުށްގެްނދާ ގާ

ކުރިއްާޔ މަސީޙް މުޙައްމަދު. ޝުهللا އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފުވައްުމލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ގެންިދއުމަުށް ސެޝަން ދެން ފަހުބައި ކުރިއަުށް އިންނެވި. އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުާފނު އެބަ

މަނިކު ހަމަ އެބައިންނެވި ާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާޓަކައި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއި

މިގޮތަުށް މިކަން ކުރިއަުށް ގެންދަންވީނޫންތޯ؟ މި ސެޝަން ނޫން އެހެން ސެޝަންތައް  . ހަމައިއަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގަ

ފަހިވެފަ.  މަގު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮންނާނީ ެގންދިޔައިމަ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި މިކަން ކުރާނެވެސް ހަމަ މިގޮތަުށް ކުރިއަުށް 

ޓަަކއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދުމަުށްފަދަ، ލިބުނު؛ ބޭނުންތައް ފުއް އަޅުގަނޑު ކުރިން މި އިޝާާރތްކުރި

އި، އަދި މިދެންނެވިހެން ބޮޑު މާސިންގާ ޓްރެއިލާ ބޯޓެއް ނުކުމެ ދާަޖހައިގެން ގެންދިޔަ ބީދައިން ެގންދިޔަ މެންބަރުންނާ

ަވއިގެްނ، މި ތަޅުން ގެނުސިލުނުވި ފަރާތްތައް މި ތަޅުން ހުއްޓުމަކަުށް އޭގެފަހުން އެ ހާސިލުކުރަން ޭބނުންވި ކަންތައް ހާ

ދޫކޮުށްލައްވާަފިއ  ގޮތަުށް ހަމަ މިއަދު މި ސެޝަން ދާ؟ ގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮަބއިތޯހައިޖެކުކޮުށްގެން ކުިރއަުށް 
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ކުޑަ ދަުށުގައި މަުޑކޮުށްލީމަ ރަނގަުޅވާނެ. އަދި އެ ބޭފުޅުންނަުށް  ،ތިމަންނާނެމަންނަުށް މިކަމުގަިއ ބައިވެިރެވވެން ނަމަ

ނގަޅުވާނެ. މަ އިތުރަުށް ބަޖެޓުކޮުށްގެން ނަމަވެސް ގުުޑގުޑާ މާލަމެއް ނަމަވެސް ހަދާފައި ބެހެއްޓީމަ ރައަޅުގަނޑުމެން ހަ

ން އި .މިއަދު މި މަންޒަރު ހަމަގައިމު ވެްސ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ފެނިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ހއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

މި ފާރު ދެ  ،އްލަވާ ބޭފުޅުންނަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސެޝަން ބަ  .އަުށް މި ރާއްޖޭގެސ

 ،ޖެހުނީ ކީއްެވގެންކަން. އަުޅގަނުޑމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ އިއްަޒތްތެރި ރައީސްގެ އިތުރުން ފޫޓުވަރު އުސްވާން މި

އިދާރީ މޭޒުގައި  ޕުޅުަތކެއް ކުަރްއވާ ިއދާރީ މޭޒުން.އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލިސް ހިންގުމަުށް ޓަކައި ބުރަ މަސައްކަތް

އަތުަގިއ  ،ބޮލަުށް އަރައިފުޅުންގެ ގަޔަުށްފަޔަުްށ، ލޮލަުށްތިބީކީ ވަކި ިސޔާސީ ޕާީޓއަަކުށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ނޫން. އެ ބޭ

އަދި  ދިޔައިމަވީދަިއގަްނނަ ހިސާބަުށް  ަގއި އޮތް ލިޔުްނގަނޑު ަދއިމަގަނެއޮންނަ މޮބައިލްގަނޑު ދަމަިއގަނެ، އަތު

ގުެތއްަގއި ލަތެއްަގއި، މިފަދަ ވަ އުެޅނީކީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާ އް ނޫން ހިންގާކަުށް އެ ަބޔަކު އެރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހެ

މިނިވަންކަން  ެއކުަގއި ޚިާޔލު ފާޅުކުރުމުގެ ހަމަ މަޑުމައިތިރިކަމާއި ރަނގަޅުކަމާ ހެންޖެހުނީ، މި ލަން މިމި ވާހަކަ ދަންނަވާ

މެންބަރަކަުށް ލިބިފައި  ން ކޮންމެމަތީ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެްއގެ ކާއި ުއސޫލުތަކާދީނުގެ އަސްލަ ފާރުގެ އެތެރޭން އިސްާލމް 4މި 

ލުުމގެ މިނިވަންކަން ން ދައްކާނެ ވާހަަކެއއް ދައްކާއެ ފިަޔވަޅު މަީތގައި ހުެރގެ ،އެ ަވގުތުަގއި އެ މީހެްއގެ މޭުޒގައި  އޮްއވާ

ގޮތުގައި  އޮތް ރީތި ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއަރާކަުށް ބޮލަުށް، ފަޔަުށްގަޔަުށް ނުޖެހޭ.އަންނާކަުށް ތަނަކަުށް މިތާ އެބައޮތް. މި

ތަން އޮބިއަޅުަވއި ހުއްުޓވަިއގެން ތިމަންނަނާމެންވަރު  ކޮންމެ ދުަވހަކު މިއްވާ ގެްނދެވޭނެ މަގު އޮ ބާއްަވއިގެން ކުިރއަުށްމިކަން 

ުޅަގނޑު އާދޭހާއެކު ދަންަނވަން. ދުވުން ހުއްަޓއިލުމަުށް އަދުވާ ކުރަމުން މިމުބާޒަރާ ކަމަުށް މުޅި މިތަނުގައި  ބަޔަކު ނެތް

ބަޖެޓެއް ހަދައިގެން، އިތުރު ބަޖެޓެއް ހަދައިގެން ނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކަުށް ބޭސްކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ އަދި އިތުރު ައުގ 

ން. ކުރަން ަތއްޔާރަުށް ިތބި ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑުގެ ވާހަކަ ކުުރކޮުށްލަުޅގަނޑުމެން ދައްކަން މަސައްކަތްވެސް އަ

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަަކއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ އި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރިފަުށް. ޢާ

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާ\ޢަލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކެލާ 

ރީ ސަޕްލިމެންޓްކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރޭން  `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ދިވެހި ދައުލަތުަގއި މިހާރު މި

އައި ހިސާބަުށް  ރީ ބަޖެޓަކާސުވާލުކުާރއިރުަގއި ސަޕްލިމެންޓް ބަޖެޓަކާ ހިސާބަުށް އަޅުގަނޑުެމން ފޯރަންޖެހުނީ ކީއްވެގެންތޯ

ޞަދަކީ، ނުވަތަ ބޭނުމަކީ، ނުވަތަ ޖެހިފައިވާ ސަބަބަކީ، ދިވެހި ދައުލަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭ މައިގަނޑު މަޤް



6 

 

އޮތް އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކޮުށްފައި  ؛އްމު ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮުށްދޭން ދަތިވުން. މާނައަީކ، މިާހރު ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުއާ

ޖެޓުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ކޮންމެހެން ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ދައުލަތުގެ ބަ

 ޓެްއގެ ގޮތުަގއި މި މަޖިލީހަުށް ރީ ބަޖެރުފިޔާ ަދއުލަތުގެ ސަޕްލިމެންޓް މިލިއަން  493ފޯރުކޮުށްދެވެން ނެތިގެން މި 

ކުާރ ބަެއކޭ ިކޔާފައި ޙައްުޤަގއި ަމސައްކަތްތިމަންމެނީ ރައްޔިތުްނގެ  ޖެހުނީ. ހިތާމައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،ހުުށަހަޅަން

ތުމަކީ އެ މީހުންގެ ަބއެއްހާ މީހުން ިމއަދު މި މަސަްއކަތުަގއި ަބިއެވރިވެދޭން ނެ ަބއިކުޅަ ެއއް ތަނުގެ ގާތްގަނަޑކަުށް ދެ މި

ވަނަ ބާރޭ  4 ވެހި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ؛އަކީ، ދިކަމެއް ރަްއޔިތުްނގެ މައްޗަުށް ނެތްކަން. އަނެްއ ހިތާމައިޚްލާޞްތެރި

އެ މީހުން  ،ނޫނުަގއި ލިޔެފައި ނެތަސް، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފައި ނެތަސްޅުގަނޑުމެން މިބުނާ ބާރު ނުވަތަ ގާއަ

ވަނަ ބާރު މި ވާހަކަތައް ކޮންއިރަކުން ކޮންގޮަތކަުށްތޯ ލިޔާނީ އަޅުގަނޑުމެްނ  4ބުނާ  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް މި

މި ވާހަކަ  އް ހިތާމަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަނެ ފައި ހުރީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފުަށް. މިއީފަހަރަުށް ލިޔެ ގިނަ ،އިރުަގއިބަލާ

މިލިއަން ރުފިާޔ  493ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި މަސައްކަްތކުރާ ބަޔަކު މި  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނުދެއްކެންވީ؟ ކީްއވެގެންޯތއޭ

ޙައްުޤގައޭ ިކޔާފަިއ  މަސައްކަތުަގއި ބައިވެރިުނަވނީ ކީއްެވގެންތޯއޭ؟ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ފާސްކޮުށްދޭން މިތަނަުށް އައިސް މި

މީހުނަުށް ވޯޓު ދެވުނުތޯ ިދވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ކުރަންޖެހޭ  ކުާރއިރުަގއި ަދއުލަުތގެ ބަޖެޓަުށް ކިަތއް ފަހަރަުށް އެމަސައްކަތް

ތަނަުށް  ދުވަހު މިރުއަހަ 3 ތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެިރކަމުަގއި ލެއް ނޫންބާއޭ އަުޅގަނުޑ ހިތަުށްއަރާ. އިްއޒަތްސުވާ

ތިބީ  . އަުޅގަނޑުމެން އޭރުއިދިނީމު. އޭރު އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ އިދިކޮޅުގަ ޖެޓަުށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުބަ 3ފޮނުވި 

ރި ައޅުގަނޑުމެން ހިތްގައިމުނުވާ . އެ ނަމުގައި ައއިސް މިތާ ތިބިއިރުަގިއ ވެސް އެ ބަޖެޓުގައި ހުއި ޑީ.އާރު،ީޕގެ ލޯޯގގަ

ވެސް ރައީސް ނަޝީދުެގ ވޯޓު ދިނީމު. އެއީ އެއްގޮަތކަުށް ލަ ބަޖެޓަުށް އަޅުގަނޑުމެންޖުމުކަންކަމަުށް ދެކޮޅުހަދަމުން ވެސް 

ުށް ދާ ޖީބަުށް ދާ އެއްެޗއް ކަމަުށް ނުވާތީ. އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު އަމިއްލަފުޅު ޖީބަ

އެްއޗެއް ކަުމގައި ނުވާތީ. މީަގއި މި ހިމެނެނީ އާސަންދަ ކަމުގައި ވީނަމަެވސް، ދުވަްސީވ މީހުންނުަށް ދޭ އެލަވަންސް 

އަދި އެެހނިހެން ޚިދުމަތްތައް ވެސް ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން ފާސްކޮުްށގެން ހިންގާ  ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

 ވަނަ މާއްދާއިްނ މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި 96ވާީތ، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮުްށދިނުމަުށް  ނޫނެްއގެ ތެރޭން ކަމަުށްގާ

މެންބަރުންނަުށް ކަނޑައެޅިގެްނ އަކުރުން ައކުރަުށް ލިޔެފައި ނެތެއް ކަމަކު ލާޒިުމވާކަމީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ދަންނަ 

ހުރި ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދެން ޖެހިގެން އައީ ޑރ. ކަމެއް. ެއކަން ކުރަން މި މީހުން ޢުޒުރުވެރިާވކަމީ ހިތާމަ

އަހަރުަގއި ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން ޖުމުލަ ގޮތެްއގައި ާޕީޓއެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން މިތާކު  2އަހަރު. ޑރ. ވަީޙދުގެ  2ވަޙީދުގެ 

ޖެޓު މި ތަނުަށް ފޮނުވުނު. ބަ 4ވޯޓެއް ނުދޭ. ދެތިން، ހައެއްަކ މެންބަރުން ނުދެއެކޭ ނޫން. ދެން އައީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ 

ވަނަ ބަޖެަޓުށް އެ މީހުންނެއް ވޯޓެއް ދީފައެއް ނެތް ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި  5ބަޖެޓު. އަދި މިއާއެކު  4ރައީސް ޔާމީންގެ 

ޕާޓީއެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން. ައޅުގަނޑު ިމއަދު ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަުށް ދަންނަވާލަން  ބޭނުންވަނީ، ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި 

ްއޔިތުން ނިކަްނ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްަލ ސިކުނޑިފުޅުަތއް ހުޅުްއަވަވއިލަްއވަަވިއގެން މި ކަންކަމާ ލޮބުވެތި ރަ
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ވިސްނާލަބަލާުށޭ. ކޮންމެހެން ޢަލީ ޢާރިފް ބުނީތީވެ، އަޅުގަނޑު ބުނީތީ އަުޅގަނޑު ގޮތަުށް އެ ބަސް ގަބޫލުނުކޮުށް، ައޅުގަނުޑ 

ވަރަުށް ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވަިއގެން އަޅެ މިކަން ކޮއްލަމާ ހިނގާބަލާުށޭ. ކޮން  ބުނި އެއްޗެްއަގއި ތެދެއްވާ ނަމަ އެ ތެދެއް އޮތް

އަހަރު  3ފައިދާއެއްތޯ ިދވެހި ރަްއޔިަތކަުށް އެމްޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ވީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟ މި ރާއްޖޭގައި 

ން މި ތަނުން ފާސްކޮުށްދިންއިރު ވަަރކަުށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެ 54ވެރިކަންކުެރވުނުއިރު ގާްތގަނަޑކަުށް 

ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ވިްއސަކަުށް، ތިރީހަކަުށް ޕްރޮޖެކްޓު ޖުމުލަ ޮގތެއްަގއި ހިންގިަފއެއް ނެތޭ. ޭއގެތެރެއިން ވެސް އެ މީހުން 

ން މިލިއަ 231ނަގަނަގާފައި ކިޔާނެ ައއްޑު ައތޮޅު ހިތަދޫގައި ތިމަންނަމެން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ެހދީމޭ. މިތަނުން 

އަހަރު ތެރޭަގއި ޖިހާދަުށް އިންނަވަންޖެހުނީ، އޭުރގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު، މިހާރުގެ  2ފާސްކުރިއިުރގައި ޖެހިގެން ައއި 

އިްއޒަތްތެރި ނައިބު ރައީސަުްށ އިންނަވަންޖެހުނީ ވަުށްމޭޒެްއ ބަހައްޓައިގެން އެ ބިލުތަަކުށް ފައިސާ ދައްކާލަދައްކާާލ 

މިލިއަން  231ކައެއްހާ މިިލއަން ރުފިޔާެގ ބިލު އެ ތަނަުށް ައއި. މި ތަުނން ފާސްކުރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނުވަ ަސތޭ

ރުފިޔާ. ދެން ފާޑެއްގެ އެފްެޓެކކޭ ކިޔާ ކުންފުންޏެއް ހަދިއެގން މިތާނގައި މި ހިމެނޭ ކޯޑު ނަންބަރު، މި ކިޔާކަުށް ވެސް 

ކަލް ކޮންިޒއުަމބަލންސް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަުްށ މެޑި، 2244001ނޭނގޭ މިހާރަކު. މިތާނގައި މި ހިމެނޭ ކޯޑު ނަންބަރު 

މިލިއަްނ  12މިލިއަްނ، އެއީ ޕްރީެޕއިޑް ިޝއުނާ ހިންގާ ކުންފުނި.  12ފޯރުކޮުށްދޭންވެގެން އެފްެޓކޭ ިކޔާ ކުންފުންޏަކަުށް 

ތެއް ނޭނެގއޭ. މިލިއަން ރުފިޔާއަުށް ވީ ގޮ 11.3މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލޭ އެ ތަނަުށް ގެނެވުނީ. އަނެއް  900ރުފިޔާ ދިނީމާ 

ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގިއ  2018އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ހިނގާ 

އެ ޯކޑު ހުސްެވގެން އަލުން މި ތަނަުށް އައިސް، މި ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ، 2244001ހިމެނޭ، ކޮންޒިއުމަބަލްސްއަުށް ހިމެނޭ 

ރުާކރުން މިއަދު ކަން ކުރާތީވެ، ިމ ތަނަުށް އަލުން އައިސް އަުޅަގނޑުމެން މި އާދޭސްކުރަނީ. ބުނާ އުސޫލުން ދިވެހި ސަ

 30ނުވަތަ ދައުލަތުން އެ ވިދާޅުަވނީ އޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނޭ، ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގަިއ ތިމަންނަމެންނަުށް މި 

ެތރި ރައީސް. ެއއީ ޞިއްީޙ ިއއްޒަތް، 228018މިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކޮުށްލަދެއްވާުށޭ. ދެން ޖެހިގެން އޮތީ 

ެއއީ ޞިއްީޙ އިންޝުއަރެންްސގެ ނިޒާމު؛ އާސަންދަ. އަުޅގަނޑުމެން  .އިންޝުއަރެންްސގެ ައގަުށް ަދއްކާ ފައިސާ

 ރައްޔިުތންނަުށް ބޭނުންވާ އާސަންދަ  ން ރުފިޔާ މިއަދު ފާސްނުކޮުށްދޭނީ ހެއްޔޭ. ދިވެހިިމލިއަ 3000ސުވާލުކޮުށްލަންވީ އެ 

ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަުށް  ކީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޞިއްޙީހުގައި ކުެރވޭ ސުާވލަމަޖިލީ  ެއއީ މިއަުދ މި ވީހެްއޔޭ.ހުއްޓާލަން

ންޏެްއ ބަރުން އެކައަދު ތިބެންޖޭހޭނީކީ ޕީ.ޕީ.އެމާއި އެމް.ޑީ.އޭއަުށް ނިަސބަތްވާ މެންއާސަންދަ ދޭން ބުނާއިރުަގއި މިތާ މި

ގަިއ ޙައްޤު ތުންެގ ޕާޓީައކީ ިދވެހި ރަްއޔި 5އި އެބަބުނޭ. ިމތާނގައި ތިޭބ ގަނިސްބަތްވާކަމު  ޕާޓީ  5ނޫން. މިތާނގައި 

 ކަމަކު ދިވެހި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ފިުކރެއް ނެތެއް ،ކަމަުށް އެބަބުނޭ. އެހެންކަމަުށްވާނަމަ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން

ވާނެ. ީމހުންގެ މައްޗަުްށ މަޖުބޫރު ކޮުށްދޭން އެމީތި ފާސް ،ވާތީ މިތާ ިމއަދު ިތބެ ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ކުެރޭވ ކަމަކަުށް

 ދިވެހި  މިއީ ން ތިމަންނަމެ، ވަނަ އަހަރުގެ ވޯޓަުށް ނުކުމެ ބުނާނ2018ެމީހުން  ވެސް އެ މާދަމާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އީސް. މިއަދު ރަންމެނުަށް ވޯޓުދޭުށޭ. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެރި އްޤުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނޭ. ތިމަރައްޔިތުންގެ ޙަ 
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ތެރި ރައީސް. ދައްކަނީ ކޮންމެހެން ޒަރޫރީ ބޭުނންތަކަުށް ބޭނުންވާ ފައިާސގެ ވާހަކަ. އިްއޒަތް ގަނޑުމެން ައއިސް މިއަޅު

މީހުންނުަށް  ަރއްޔިތުންނަުށް އެ ވެސް ދިވެހި މިތާ ނެތުމަކީ ،ީމހުން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ  ނުދޭން އެމިއަދު މިއަުށް ވޯޓު

 300މި ދުއިސައްަތ؛ މާފުކުރައްވާތި! މި ، ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީގަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު ިޚޔާނާތެއްވޭ ވެ

ރެްއގަިއ ޕޮލިްސ ފަހަ . މިއީ ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ވާހަކަ.ގެ ވާހަކައޮތް ފިއުލް ޗާޖު އެކު ދެން ޖެހިގެން މިމިލިއަނާ

ފަހަރަުށް ގޯސްހަދާ މީހުންނާއި ފުލުހުންނަކާ އެހާ  . އެއީ ގިނަމީހުން ދޭން ބޭނުންވާ އެްއެޗއް ނުދީފާނެސަރވިްސއަުށް އެ 

ތަނުަށް  ވޯޓުދޭން މި ނަުށްމިިލއަ 443ލާފައި ބާކީ މިލިއަން ަކނޑައި 50އެ ، ވާނެ. އެހެންކަމަުށްާވނަމަގާތެއް ނު 

ދެން މި ލާަފއި ލިައނަުށް ނުދޭނީއޯ ވޯޓު. ނޫނީ ިއޞްލާޙެއް ލާނީޔޯ އޭތި ކަނާޑލަން. ކަނޑައިމި 50. ެއ ނުއަންނަންވާނެ

ނަމަ އަުޅގަނުޑ ދިވެހި ހުރިހާ ލޮބުވެިތ ރަްއޔިތުންނަުށާއި ދިވެހިާރއްޖޭެގ އަުށް ދޭންވާނެތާ. އެހެންކަމަުށްވާ 443އޮންނަ 

 ކަމަުށް ބުނެ މި  ަމސައްކަތްކުރާ ހެޔޮނުވާނޭ ތިޔަ ަބއިމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރަން، ގޮވާލަނީ  ުށް މިޑިއާތަކަހުރިހާ މީ

 ވޯެޓއް ދެންޏާ...، ދަްއކާދައްކަންޏާތަނެްއަގއި  އެއްވާހަކަ  ،ލިޔެ ތް ނިކަން ދަނެތިބެ އެްއޗެއް ލިޔެންޏާޖަހާ ސަކަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ުށް. ރިފާޢަ هللاމެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދުވަހެއް. ރައީސް މިއީ އަނެއްކާވެސް ަވރަުށް ތާރީޚީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު

އަުށް ތަންފީޛުކުރާނެ ސަރުކާެރއްކަްނ ފުރިހަމައް އެންމެ ހެދިފަިއވާ އުޫސލުތަ، ގަާވއިދުތަާކއި އިޔާމީންގެ ސަރުކާަރކީ ގާނޫނާ

ރަްއޔިތުންނަުށް ސާބިތުވެގެންދާ ުދވަހެއް. ޒަމާންތަކެއް ވެއްޖެ މި މަޖިލީހަުށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް  އްާކވެސް ިދވެހިއަނެ

ދުތައް ޚިލާފަުށް ބޮޑެތި ޚަރަ ވުރެ އާދަޔާ މަޖިލީހުން ހުުށަހެޅި ބަޖެޓަުށްމި  ެއ އަހަރެއްަގއި، ހުުށަނާޅާ. އެހެންނަމަވެސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މި ،މި ސަރުކާރަކީ ގާނޫނާއި ގަާވއިދުތަާކއި ،ތަން. އެހެންނަމަވެސް ދިޔަސަރުކާރުތަކުން ކުރަމުން

 ދޭން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ުނކުތް ސަރުކާރެއްކަން މިއަދުދިެވހި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް  މެންބަރުންނާއި އަދި މުޅި

ދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް  މި  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދުއަނެއްާކވެސް ައޅުގަނޑުމެންެގ ރައީސް، ރައީސް 

އަދާކުރަން. އެ މަނިކުފާނަުށް ިއންތިހާއަުށް ޝުކުރު ވެސް އަުޅަގނޑު ސާބިތުކުރަމުން. އެކަމަުށްޓަަކއި ފުރަތަމަ

ހުުށަހެޅިގެންާދ  ވަނަ ބާުބގެ )ބ(ގެ ދަުށުން 32ތު ގާނޫނުެގ މާލިއްޔަ  އަސާސީެގ ނުވަތަ ކީ، ާޤނޫނުސަޕޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަ

ވުެރ  ހުުށަހަޅަނީ އެ އަހަރެއްގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ހުުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަުށް ބަޖެޓެއް. ސަބްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މި

މިނިސްަޓރު އެ ކުަރއްވާ މަަސއްކަުތގެ  އިތުރަުށް ޚަރަދުތަކެއް ހިނަގިއފާނެ ކަމަުށް ދައުލަތަުށް ގަބޫލުުކރެވިގެން ފިނޭންސް
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ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަުށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި، އެއްެވސް ދަތިކަމެއް ނެތި ލިބޭނެ 

މަުށްޓަކަިއ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުުމގެ ޒިންމާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ އަތްޕުޅުމަތީަގއި ވާހިނދު، އެކަން ފުރިހަމަކުރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިން އެދޭ ވަރަުށް ބޮޑު އެދުމެއް. އެ އެދުން ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަުށް އިއްޔެަގއި 

މި މާލަމުގެ ތެރޭަގއި މިތާ ިއންނަވަިއގެން ރަްއޔިތުންނަުށް ހުުށަހަޅަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ރައްޔިތުން ީޓވީތަކުން ދާީނ 

ފަރާތްތަކުްނ މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަުށް ހުއްޓުވުމަުށްޓަަކއި މިތާ ކުރި މަސައްކަތް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް  ބަލަމުން. އިދިކޮޅު

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ފެނިގެްނދިޔަ. އެހެންނަމަވެްސ، އުސޫުލގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރަން ޭބނުންނަމަ މިއަދު އައިސް ިމ 

އްޔިުތންނަުށް ހާމަކޮުށްދޭނީ މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ކަެމއް ބަހުސްގައި އެ އިހުތިޖާޖުކުާރނީ. މި ބަހުސްގައި ރަ 

ނޫންކަން. ކޮބައިޯތ ެއ ފަރާތްތައް؟ ކޮަބއިތޯ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތައް؟ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްޭޤ ކިޔާަފއި ބާރުލާފައި ައއިސް މިާތ 

މަތްތެރި ިވސްނުމުގެ ތެރެއިން މިއަދު މި ހަޅޭކޭލަވަނީ. ދެން ެއކަމެއް ުނކުރެވޭނެ. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ިޙކު

ވަނީ ެއކަން ހުއްުޓވާފަ. މި ާފރުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެކަްނ މި އޮތީ ުހއްޓާފަ. ދެން ައުޅގަނޑުމެންނަކަުށް އައިްސ މި 

ުޅގަނޑު އިދާރީ މޭޒުަގއި މިތިބަ އިއްަޒތްތެރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮުބެވތި މުވައްޒަފުންނަކާ ނުކުެޅޭވނެ. އެހެންވީމާ، އަ

ދަންނަވާނީ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެްނގެ އާސަންަދއިގެ ޚިދުމަތަުށް އެްއވެސް ބުުރލެއް ނާރާ ހުސްނުވާނޭ ފަދަ 

ގޮތަކަުށް އާސަންދަ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ރައްޔިތުންނަުށް ޔަޤީންޮކުށްދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަދު މެންބަރުންނޭ މިހާރު ކިޔާނެ. 

ޔަސް މިތިބީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި ނުކުމެ. މި ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރާނަން. އަދި މަދު މެންބަރުން ވި

ރެއިން އަުޅގަނޑަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ރައްިޔތުންނަުށް ހޯދައިދޭނަން. މި ބަޖެޓުގެ ތެ

އާަދާޔ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މި ފެނިގެންދަނީ ސްކޫލު  މު ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ުނވަތަ އެންމެންއެންމެ މުހި

ން ރުފިޔާ. ސްކޫުލ ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަނޭ ބުނީމާ އަމިލި 47ގައި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްުޓެގ ނަމު

އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ  ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް މި ވާނުވާ އަދި ރައްޔިތުންނަުށް ނޭނގިާދނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޑިޖިޓަލް ފޯނެއް

މީހެއްގެ ޖީބުަގއި އެބަ ޮއވޭ. އެހެންވީމާ، ޑިޖިޓަލޭ ބުނީމަ އެ ބުނާ އެްއޗެއް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ރަްއޔިތުންނަުށް 

ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް ފަހުމުވެެގންދާނޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ސްކޫލުތަކުން އަބަުދވެސް ބެެލނިވެރިން ކައިރީ މި ބުނަނީ، 

ުށް އަތޮޅުތެޭރގެ ރަްއިޔތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށްރަުަށުށް ދިޔައިމަ ވެސް އެބަ ބުނޭ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޚާއްސަކޮ

ވެސް އެބަ ހުުށަހެޅުންތައް އާޭދ ތިމަންނަމެން މިތާ ކައިރި ރިސޯޓުތަކުަގއި ވެސް ބެލެނިވެިރން ކައިރީ ވެސް ބުނެގެނޭ ިމ 

ްއޔާރުކުެރވޭތޯއޭ ައޅުގަނޑުމެން ބެލެނިވެރިން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ަދއުލަތުެގ އުޅެނީ މިތާނަގއި ޑިޖިޓަލް ކުާލސްރޫމެއް ތަ

ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ެއކަން ކުެރވޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް ނެތީމަޭއ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންނަުށް 

ަލއިޒޭޝަން މަޝްޫރޢެއްގެ ތެެރއަުށް ެފއްތުމުގެ މި ބުރަ ނުޖެއްސުމަުށްޓަކަިއ މުޅި ރާއްޖެ އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ޑިޖިޓަ

މަސައްކަތްތަެކއް އެ ދަނީ ކުރެވެމުން. އެހެްނވީމާ، އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެްނ 

މުޅި ސްކޫލު އެންމެންނަކީ ޑިޖިޓަލީ ގުޅިފައި ތިބި ބަޔަކަުށް ވެގެން، ކޮންމެ ކުއްޖަކާއި ބެލެނިވެިރޔާާއއި ައދި ޓީޗަރާ އަދި 
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ނިޒާމު ޑިޖިޓަލައިްޒވެގެންދާނެ ނުވަތަ ޑިޖިޓަލީ ގުިޅގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޭގަގއި އޮންނަ ަވގުތު ވެސް އެ ުކއްޖަކަުށް އެ 

ދާނޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ފިލާވަޅުތައް ހަދާލުމުގެ ފުރުޞަތު މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ލިބިެގން

ތައް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން އައިސް ޮއތް ހިނދު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަުށްޓަކަިއ، ދީނަުށްޓަކައި، މު ކަންތައްންމުހި

ރައްޔިތުންނަުށްޓަަކއޭ ކިޔާަފއި ހަޅޭއްލަވާ ަބއިގަނޑު ކޮބައިތޯ؟ ކޮބައިތޯ؟ ލަދުގަންނަންޖެހޭ. ލަދުގަންނަންޖެހޭ ރައްޔިތުންނޭ 

ުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން މިތިބީ ރަނގަޅަުށް ލޯ ކިޔާ ވާހަކަދައްކަން. އެހެންވީާމ، މިއަދު އަ

ހުޅުވިގެން. ިދވެހި ރައްޔިތުްނނަުށް މިއަދު އެބަ ވިސްނޭ ދިވެހި ޤައުމަުށްޓަކަިއ، ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަުށްޓަކައި ޙަޤީޤީ 

މި ތިއްެބވީ ޙަޤީަޤތުގައި ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް  މަސައްކަތްކޮުށްދޭ ަބޔަކީ ކޮބައިޯތ؟ މިތިބީ އިނގޭތޯ. މިތިބީ. މި ތަނަުށް ވަދެ

ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ އިހުސާްސތަކާ ެއކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދޭން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ވަދެ ތިބި ބައެްއ. 

ނޑުމެން ފުއްދާނަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް ވެފަިއވާ ވަޢުދު އަޅުގަ

އަހަރު ނިންމައިލާނީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ރައްޔިތުންނަުށް ވީ ވަޢުދާ އެީކގައި. ައޅުގަނޑުމެން ެއ  5އަޅުގަނޑުމެން މި 

ރައްޔިތުންގެ ކައިިރއަުށް ދިޔަީއ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓިކެެޓއް ހިފައިގެން. މި ޓިކެޓަުށް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ވޯޓު ދެއްވާުށޭ. ެއ 

ވޯޓުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި ތަނުަށް އައިސް މިތިބީ. އެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ދީގެން ޓިކެޓަުށް ދިން 

އެ ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ސަރުކާރު ދިފާޢުކުރުމަުށްޓަކަިއ، މި ސަރުާކރުން ގެނައި މެނިފެސްޓޯ 

ން އަނބުރާ ނުޖަހާނަން. އެހެންވީމާ، އެ ޚިދުމަތްތައް ތަންފީޛުކުރުމަުށްޓަކައި ދިން ޯވޓު އެ ރައްޔިތުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެ

ދިނުމަުށްޓަކައި ރެޔާއި ދުވާލު ޮކންމެ ވަގުތަކު ގުޅާިލކަމުަގއި ިވޔަސް ައޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ މި މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންނަުްށ 

އްޒަފުންނަކަުށް އުނަދގުލެްއ ޚިދުމަތްދޭން. އަޅުގަނޑުމެންނެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ މިތިބަ ިއއްޒަތްތެރި އިދާރީ މޭުޒގެ މުވަ 

ނުކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ެއ ގެންދަވާ މުވަްއޒަފުންނަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން އުނދަގުލެްއ 

ނުކުރާނަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ެބއްލެވުުމގެ ދަުށުން ތި ކުރައްވާ މަސަްއކަތަުްށ 

ޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު ލިބޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއާއި މަންފާއަުށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް އަޅުގަނ

މި އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަުށުން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު 

 2018މު ދާނީ ކުރިއަުށް. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެިރކަން ެވސް ދާނީ ކުރިއަުށް. ލިބޭނެ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ިމ ޤައު

 ލަކިން މިަކން ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭތޯ.  1އަޅުގަނޑުމެން 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުަށް. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަަދކީ އަެނއްާކެވސް އުދަރެހުން ދިވެހިރާއްެޖއަުްށ އުފާވެރި ޚަބަރުަތކަަކއިގެން 

މެންގެ މި ބަދަހި ޓީމުގެ މޭޒުޮކޅުތަުކގެ މަްއޗަުްށ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް ޭއެގ މުހިންމުކަން ނުހަނު ބޮޑު އަޅުގަނޑު

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ޚުލާސާ، އަުޅގަނޑުމެން ެއ މައްޗަުށް ވާހަކަަދއްަކއި އެކަން ފާސްކުރުމަުށްޓަަކއި 

ުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މަޖިލިސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ުދވަހެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަ

މެންބަރެއްގެ މުސާރަ ނަންގަަވއިގެްނ، މަމެންނީ ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ އިޚްލާޞްތެރިކަން، މަމެންނީ ރައްޔިތުންނުަށް 

މަުށް ހެދި ޑުރާމާކުޅުއްވަން އެންމެ އިޚްލާޞްތެރިން ކަމަުށް ބުނެ އަޑުއުފުލައި، ރައްޔިުތންގެ ޙައްޤުަގއި ވަކާލާުތކުރާ ކަ

އުޅުްއވާ ބޭފުޅުން މިއަދު ކޮަބިއތޯއޭ؟ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ ަރއްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކޮންފަދަ މުހިންމު 

ބަތްވާ ކޮމްޕޯނަންޓަކަުށް ހުުށަހެޅިފަިއވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްތޯއޭ. މިއިން ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުެމން ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސް 5

ނެއްާހ އަމިލި 300އިތުރުކުރަން މި އުޅޭ  ދާއިރާތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ބާއޭ މި ހެލްތު އުންޝުއަރެންސްގެ ތެރެއަުށް

ރުފިޔާގެ ޚަރަދުތައް ކުެރިވެގންދާނީ އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ 

މެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއް. އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު

މި ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް. އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އުފާފާގަތިކަމާއި، ދިވެހި 

ނިޒަމެްއގެ ތެރެއިްނ މި ޤައުމުގެ ކަންތައްތަްއ ރައްޔިތުންނަުށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ޤާއިމުކޮުށްދިނުމަުށްޓަަކއި މެކޭ

އާރާސްތުކޮުށް ކުރިއަުްށގެންދިުއމަުށްޓަކައި ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ މަސަްއކަތްޕުޅުގެ ފަހަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން މިތިީބ 

ދަންނަވާލަން  ެއކީަގއި. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ކެރިގެން ސާބިތުކަމާ ،ސަފަކަުށް އެތުރިލަިއގެން ވަަރުށް ހިތްހަމަޖެހިގެން

ގައިުމވެސް ީކއްޯތއޭ ވާނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ހަމައެކަނި މިއިން ކަމަކަުށް ދު އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގައި ހަމަމިއަ ،އޮތީ

ނަމަ.  ދައްކާލަން ވެސް މިތަނަުށް ވަޑަިއގެންނެވި ވަކާލާތުކޮުށްލަން. ނޫނީ މީގަިއ ހުރި އުނި ސިފަތަކެއްގެ ވާހަކަ

ކުޭޅ މިއީ ކުޅޭ، އަޖައިބުެވ އަންތަރީސްވަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން އޮތީއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ 

ސަމާސާ ކަމަކަުށް ހުުށަހެިޅގެން އުޭޅ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ވެސް ނުމެނޫންމެއޭ. ީމގެެތރޭގަިއ ހިމެނޭ ކަންތައްތަުކެގ 

މައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި އަުޅގަނުޑމެން ކުރި ؛ސް ސްކީމަުށް ބޭނުންވާއްޙީ އިންުޝއަރެންޞި، ތެރޭގައި ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ

ްލގެ ފިއު ްނ ރުފިޔާެގ ކޮމްޕޯނަންޓަކާއި،އަމިލި 300ކީމަުށް ބޭނުންވާ ިއތުރު އްީޙ އިންުޝއަެރންސް ސްމި ވަނީ ޞި

ަރއްޔިތުންެގ  ރުފިޔާއަާކއި، ންއަމިލި 50ްއޗަުށް ބޭނުންވާ އިތުރު ތެޔޮފަދަ ތަކެ ،ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ަތކެްއޗާިއ، އިންޖީނު

ން އަމިލި 26އިތުރު ޝަނަުށް ބޭނުންވާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭްއވުމަުށް އިލެކްޝަން ކޮމި އިލެކްޝަން މި-މަޖިލީހުގެ ބައި

ން އަމިލި 40ައުށް ބޭނުންވާ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ުގިޅގެން  ދޫ އެއަރޕޯޓު ނެޝަނައިޒްކުރުމާރުފިޔާއަާކއި، ާކޑެއް

ން ރުފިާޔއެްއގެ ވާަހކަ. މިއިން އެްއވެްސ އަމިލި 47ންގުމަުށްޓަކައި ޭބނުންވާ ޑިޖިޓަލް ސްކޫލު ޕްރޮޖެކްޓު ހި ރުފިޔާއަާކއި،

ގުޅުން ނެތް ކަމުަށް  ގެ ދިވެހި ރައްިޔތުންނާއޭ އަޅުގަނޑުމެންވަބާތަުށްއަރަނީ ދޫކޮުށްލެވިދާނެކޮމްޕޯނަންޓެއް އަޅުގަނޑު ހި
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ން ރުިފާޔ އަމިލި 493ލަ ާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޖުމުނެތް. ނު ެވސް ހަދާފަ. އާދެ! ނުވާނެ. ހަމަ ޝައްެކއް

ގޮުތަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި  އިތުރުކުެރވިގެން މި ހުުށަހެޅިަފއިާވ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަީކ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ލާބީ ބަދަލަކަުށް ސްކޫލުގެ ވެސް ިއންޤިނުމަުށްޓަކައި، އަނެއްކާ އަނެއްާކވެސް ިދވެހިންނަުށް ުއފާވެރި ދުވަސްތަެކއް ގެނެސްދި

ނިޒާމު ވެސް މި ދަނީ ބައްޓަންވެގެން. މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ކިޔާ ތަރައްޤީއަކީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާ 

އަުޅގަނޑު ، ސަަބބަކީ. އެހެންވީމާކަމަކީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދުގެ ރައީސަުށް ިޙކުމަތްތެރި އިކޮނޮމިސްޓެކޭ ިކޔާ 

ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ސްކޫލުަތއް ޑިޖިޓަލްކުރެިވގެން މި ދާދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އަެނއްާކވެސް 

ނޑުމެންނަުްށ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ މަންހަޖަުށް އިތުރު އާރޯކަމެއް ެގނެސްދޭނެ ކަންތައްތައް. ައޅުަގނޑުމެން އުފާވަނީ މި

ިދވެހިރާއްޖެއަުްށ މިފަދަ ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްިދނުމަުށްޓަކައި މިއަދުގެ ހީާވގި  ލައި،ކަމަުށް ވަކާލާތުކޮުށްކަން މި، ވިސްނާލައި 

ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ފަހަތުަގއި މަސަްއަކތްކޮުށްލަން ލިބުނީތީ އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވަން.  ގެރައީސް

ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ނޫނަސް ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ދައްކާލަން އޮތް ވާހަކަައކީ މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ދޭ

ވިސްނިަވޑަިއގެން މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ބައިވެިރވުމަކީ މީގައި އޮތް އެންމެ ހެޔޮ ގޮތްަކމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ދެކެން. 

އުޅެނީކީ ކުޅޭކުޭޅ ކަެމއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ގޮތަުށް ިމ ވާހަަކ ދައްކާއިުރަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި

ކުރާކަުށެއް ނޫން. މި އުޅެނީ މި ޤައުމުގެ މުހިންމު އަސާސްތަކަުށް، މުހިންމު ސެކްޓަރތަކަުށް ބޭނުންވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ 

ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަުށްޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަަސއްކަތް. އެކަމަކު ިމވަރު ކަމަކަުށް ެވސް މި މަޖިލީހުގެ ހޯލްތެރެއުަށް 

ަވއިލެްއވީމަ އެނގޭނެ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ފިކުރަުށް ސަޕޯޓުކުރާ ބޭފުޅަކު ފިޔަަވއި ހަމަ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނެތް. ބައްލަ

އެކަމަކު ތިމަންމެން އަބަދުެވސް ޓީވީތަުކގަާޔއި މަގުތަުކގަާޔ ކިޔަމުން މި ދަނީ ތިމަންމެން މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ 

ނޫން، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް އެީއ ހަމަ ކަނޑަެއޅިގެްނ ދޮގެއް. އެހެންނަމަ، މިއަދު ހެޔޮއެދޭ، އެންމެ ޯއގާތެރި ަބއެކޭ. 

މިތާނގެ ތެރޭގައި އެ ބޭފުޅުްނ ވެސް ިތއްބަަވއިގެން މި ަކންކަމަުށް ސަޕޯޓުކުރަްއވަަވއި، މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އެންމެ 

ންމެ ރަނަގޅުތާ! ެއންމެ ކުޑަމިނުން މި ތަނަުށް ކުޑަމިނުން ހުރި އުނިކަންަތއްަތކާ ދޭތެރޭަގއި ވާހަކަދަްއކާލަން ވެސް އެ

ހާޒިރު ވެސް ވެަވޑައިުނގަްނނަވާ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިްސނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިއީ 

ރާަތއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ަކންތައްތައް. އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ނިސްބަތްވާ ދާއި

ނޫނަކަސް އެ ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާތަުކގެ ބޭފުޅުން ެވސް މި ކަންކަމާ ވިސްނަންޖެހޭ. ހެލްތު ސްކީމުގެ ތެރެއިްނ 

އާސަންދަ ފުރިހަމަވެގެންދިޔަިއމަ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވެސް ދިމާވާ ޞިއްޙީ ކަންތައްަތކުެގ 

ުށްޓަކައި އެ ކަންކަމަުށް ވެސް ފަހިެވެގންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެަކނި ނިސްބަތްވާ ދާއިރާތަކުގެ ދަތިތަކަުށް ޙައްލެއް ހޯދުމަ

ރައްޔިތުންނަކަުށް ނޫން މިކަމުގެ މަންފާ ލިބޭނީކީ. އެހެންވީމާ އިއްޒަތަތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މި 

ނޑުެމން ހަމަ ހިތް އެދި ތިބި ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެން ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ފުރިހަމައަުށް ސަޕޯޓުކުރާ، އަުޅގަ
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ގަބޫލުކުރަމޭ. އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ވެގެްނވަންޏާ މިއަދުން މިައދަުށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު ފާސްކޮުށް ނިންމާނަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ަވގުތަުށްޓަަކއި. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަީނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 ުށް. ޚަލީލަهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްކާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު ވެސް އަނެ  .الس الم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته`. 

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އިވިގެންދަނީ ބަލާއިރުގައި ތަނުން މި އިވޭ  ވާހަކަތަކާިއ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިފެނުނު ބަޖެޓަުށް 

ވަރަުށް މުހިންމު ވާހަކަތަެކއް މި ތަނުގައި ެދކެޭވ ތަން. ުމހިންމު ކަމަކަުށް، ކަންަތއްތަަކކަުށް ހުުށަހެޅިފައިާވ ބަޖެޓަކަުށް  

ވާހަކަތައް ދެެކވޭ ތަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓަުށް ބަލައިލާއިުރގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑަުްށ 

ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ިޞއްޙީ ނިޒާމު، ދިވެހި ރައްޔިތުން ރަނގަޅު ިޞއްޙަތެްއގައި ބޭތިއްބުމަުށްަޓކަިއ 

ވާ ބަެޖޓުގައި ތިން ސަޭތކަ ތިރީސް ިމލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓަުށް އިތުރުުކރެއްވުމަުށް ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާފައި

ތަން. އޭގެއިތުރުން ހުުށަހަޅުްއާވފައި މި ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ހިފެހެއްުޓމަުށް މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ 

ންސާސް މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުަމުށް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ތަން. ފަރާތް؛ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަްސއަުށް ފަ

ހަމައެއާެއކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުދި ދަރީްނގެ ތަޢުލީމާއި ަތރުބިއްޔަތުކުރުމަުށް މަަސއްކަތްުކރާ އިދާރާ؛ މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

ޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ޤައުމެއްގެ އެޑިުޔކޭޝަނަުށް ސާޅީސް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ހުުށަހެޅިފައިވާ މަންޒަރު އަޅުގަނ

ނިސްބަތަުށް ބަލާއިރުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ތިން ދާއިރާައކީ އެ ޤައުެމއްަގއި އެްނމެ މުހިންމު ތިން ދާއިރާ. 

މިކަުމގައި  އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ މިކަަހލަ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ަސރުކާރުން ހުުށަހަޅަމުންގެންދަވާިއރުގައި ކީްއވެބާަވއޭ

ަޤއުމުތެރެ ނުކުރަނީ. ތްބައިވެިރެވގެން ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތަެކއް ުކރުމަުށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ަމސައްކަ

ދާތަން ނަުށް ވަަރުށް ސާފުކޮުށް އެނގެމުންގެންދަނީ. އޭގެ ދެން ޖަވާބު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންހަލަބޮލިކުރުމަުށް މަސައްކަތްކުަރމުން

 ،އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ސުވާލުކޮުށްލަން އެބަޖެހޭ .ުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްވެސް އަ

ހަމަ ވަރުަށް  މެންއަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަންޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ  ތައް މި ލަ ފައިާސ އިތުރުކުރުމަުށް ބަޖެޓުރައްޔިތުންގެ ިމކަހަ

 އި ންގެ މި ސަުރކާރަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިުރގަޔަ؛ ަރއީްސ ޔާމީފާއިތުވެދި ބޮޑަުށް ދިރާސާކޮުށް ބަލަން ެއބަޖެހޭ.

 ގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ިއ،ތެރޭގަހަތަރު އަހަރުދުވަުހގެ ގާްތގަނަޑކަުށް ފާއިުތވެމިދިޔަ  ،ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

މުންގެންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރަކޮން އެ މަނިކުފާނުގެ ތަޞައްވުާރއި ކަންތައް ތަންފީޛުވަރަުށް އަމާން އިތެރޭގަ
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 ،ތަން އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކަުށް ފެންނަ ހިސާބުން ްއވުރު ޙަީޤޤތަކަުށް ވާޭއގެ ފަހުން އެ މަނިކުފާނުގެ ތަޞަ ދިޔަ.ފެނިގެން

ިއ އުމުތެރޭގަޤަ މެންނަުށް ދެން ވެރިކަމަުށް އާދެވިދާނެ ކަމަކަުށް.މީހުންނަކަުށް ގަބޫލުކުރެވެމުންނުދިޔަ ތިމަންނަ އެ ހިސާބުން އެ

ހޭ ިދޔައީ ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓުން ވެސް ކުރަންނުޖެުޑގެ ކަންަތއްތައް ުކރުން ވެގެންފާހަލަބޮލިކަން އުފައްދަިއ، ެއކިެއކި ފާޑު

ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން  އަދި އޭެގއިތުރުން ރައްޔިުތންނާ، ދިނުމަުށްޔިތުްނގެ ަރއްކާތެރިކަން ހޯދައިރައް ޚަރަދުތަކެއް

މު ޅު ފަރާްތތަކުން މުޒާހަރާއަުށް ާއއްއިދިކޮ  .ކުރަންޖެހުން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްދުމަުށްޓަކައި ެވސް ހޭދަތްތައް ހޯޚިދުމަ

ނެ ފަދަ ހެން ގޮްތގޮތުްނ ވެްސ އަނިާޔ ލިބޭއަިދ ނޫނީ އެހެނި ،ޓަުށް ަވއްދައިެއ މީހުން ކުުށުގެ ވެުށް ،ރައްޔިތުން ނެރެ

ރަނގަޅު ޞިއްޙަުތގައި ތިބި ބަޔަކަުށް އަނިޔާ ލިބިގެްނ  ،ދަނީ އަނިޔާ ނުލިބި ކަންތައްތައް ކުރުން ެވގެން މި

އެހެންވީމާ، އިިދކޮޅަސް  ޚިދުމަތްތައް. ދޭހިލޭ ފޯރުކޮުށް ފޯރުކޮުށްދެވެނީފަރުވާކުރަންޖެހުން. އިތުރު ޚަރަދުތައް ދައުލަތުން މި 

 އި ުޔނިވާސަލް ޞިއްޙީ ނިޒާމުގަ  އި؛ޞިއްޙީ ނިޒާމުގަ ފޯރުކޮުށްދޭ ޚިދުމަތެއް، މެންނަުށް ދައުލަތުން އެްއކޮޅަސް މި ހުރިހާ އެން

ން ވަރަުްށ ރައީސް ޔާމީ ވާ ޔުިނވާސަލް ިޞއްޙީ ިނޒާމުގެ ތެރެއިން މި ފޯރުކޮުށްދެމުންދަނީ. ރާއްޖެއަުށް ތަޢާރަފުކޮުށްފައި މި

. ނޫނެކޭ  ވިދާޅުވެދެްއވި، މަނިކުފާނު ެއކު. އެވަޑަިއގެންނެވީ ތަޞައްވުަރކާ އެ މަނިކުފާނު .ސާފުކޮުށް ވިދާޅުވެެދއްވި 

މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ރަީއސް  އިުރގަ އޭ؛ އޮތްއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން ެގނެސްފަ ،ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާ

ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ  އިއޮތީ ަރނގަޅު ނިޒާެމއް ނޫނޭ. އެ ިނޒާމުގަ  މި އި ގެނެސްފަ އިގެނައި ިނޒާމު ބަދަލުކުރުމަުށްފަހުގަ

 .ހާސް ދިހަ ޑޮކްޓަރަުށް ދެއްކުމަުށް  .ހާސް ދިހަފަރުވާއަުށް . ބޭސްހާފަ މި ހުންނަނީބަ ބްރެކެޓުތަކަކަުށް ، ގޮތަކީ މި ވާ

މިއިން ކޮންމެ ހުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެންދަނީ،  އިުށް ބަހާފަކަތަކަހެނިހެން ކަންތައްތަކަުށް ބްރެކެޓުނޫނިއްޔާ އެ

ޚަރަދުކުރަން. ވެރިކަމަުށް ވަަޑއިގަތުމަުށްޓަަކިއ  ޖެހެނީ އަމިއްލަ ޖީބުން ހިމެނޭ ފައިސާ ހުސްވުމުން ދެން މި އިބްރެކެޓެްއގަ

އްޔިތުންނަުށް ެއއީ ރަނަގޅު ނިޒާެމއް ނޫނޭ. ދިވެހި ރަ އި ަރއީސް ޔާމީން ވިދާުޅވަމުންގެްނދެވީކުރެްއވި މަސަްއކަތްޕުޅުގަ 

ރަނަގޅު ފަރުވާ  ވާ.ފަރު ގޮތަކަުށް ިޞއްޙީ ނިާޒމުގެ ވާނެއެބަ ލިބެންޖެހެއޭ އެ މީހުންގެ ޖީބުން ޚަރަދުނުކޮުށް ޖީބަުށް ލުއި

އެ ، ގޮްސ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށްއޭ. ނަތީޖާައަކުށް ެވގެންދިޔަީއ ހުސްނުާވ އާސަންދަ ތަޢާރަފުެވގެންޖެހެއެބަ ލިބެން

 ރާއްޖެާއއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާ  ،ކުރިމަތިވެފައިވާ ެއންމެ ބޮޑެތި ބަލިތަކަުށް ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މީހުންނަުށް

އަިއއިުރގައި ފަސްދޮޅަހަކަުށް  ހިސާބަުށްގޮތުން މިހާ ލޫމާތު ލިބޭމު ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަޢު ލިބޭނެ އިންތިޒާ

ކޮުށްފަ. އަދި އޭެގއިތުރުން ވެސް ބޮޑެތި މިަފދަ އެތައް އޮޕަރޭޝަންތަެކއް، ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަނީ ކިޑުނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓު

އޮޕަރޭޝަންަތކެްއ ކުެރިވގެންދިޔަ މި ިނޒާމުގެ ތެެރއިްނ. މީގެ ކުރީެގ ނިޒާމެްއަގއި މީގެ ކުރިން ކުރެވިަފއިނުާވ ެއތައް 

ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫން މި ހުންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ހުންނަނީ ކަން ކުރަން އެނގޭ ވެރިަޔކާިއ 

ހުންނަނީ. ތިބޭފުޅުން؛ އަުޅގަނޑު ދިވެިހ  ކަން ކުރަން ނޭނގޭ ވެިރއަުކ ޤައުމަުށް ވެރިވީމާ ދިމާވާ ކަންތައްތައް މި

އަހަރެއްގެ  3ރައްޔިތުން، މާލޭގައި ދިރިުއޭޅ ރައްޔިތުން ޚާއްޞަކޮުށް ރަްއޔިތުންނަުށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، ބައްލަވާުށޭ! 

 ތެރޭގައި ވެިރކަންކުރެްއވި ބޭފުޅަކު މާލެއަުށް، މާލޭގެ ތަރައްޤީއަުށް ކޮުށްދިން އެންމެ ކަމެއް ވެސް އަޅުގަނޑަުށް 
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ދައްކައިެދއްވާުޭށ. އެންމެ ކަެމއް ވެސް ަދއްަކއިދެްއވާުށޭ. ައޅުގަނޑުމެން ނުކުމެ ިކޔައިޭދނަމޭ މި ޤައުމުގައި މިހާރު 

އަހަރުގައި ކޮުށްދެްއވި މަސަްއކަްތޕުޅުތައް. ޞިއްޙީ ނިޒާމަުށް  3ތަޞައްވުަރކަިއގެން ަވޑަިއގެްނ މި ހުންނެވި ރައީސް 

ލައިލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ މާލެއަުށް ދާދި ފަހުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެން ބަ

އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި އެޑްމިޓުުކރަންޖެހުނު ޖަރުމަންގެ މީހެކޭ އަުޅގަނޑު ހަނދާންވަނީ. ޖަރުމަނުގެ މަހުޖަނެއް. އޭަނ 

ހިގެްނ އޭނަ އައި.ޖީ.އެމް.އެްޗަގއި ރިސޯޓެްއގައި ުޗއްޓީ ހޭދަކުުރމަުށް އައިސް އުޅުުމގެ ތެރޭގައި ހާރޓްއެޭޓކެއް ޖެ

އެޑްމިޓުކުެރިވގެން މި ދިޔައީ. ވަގުތުން އޭނަގެ ޮޑކްޓަރުން ސީދާ ޖަރުމަނުން ގެނައި ކަމަުށް ވަނީ. އެއާރލިފްޓުކުރުުމެގ 

ުށްފަހުގައި ބޭނުމުގައި. ޖަރުމަނަުށް ގެންދިޔުމުގެ ބޭނުމުގައި. އެހެންނަމަެވސް، އަިއސް އެތާ ހުރި ވަސީަލތްތަކާ އެްއޗެހި ބެލުމަ

ހުރި ފެންވަރުގެ ސާމާނު މިާތ  ވިދާޅުވަނީ ޔޫރަުޕަގއި ޮޑކްޓަރުން މި ުޅވާ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޑޮކްޓަރުން ވިދާ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ހުރި ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ދެވެން ެއބަހުއްޓޭ ދުމަތް ދެވެްނ އެބަހުއްޓޭ. ޔޫރަޕުަގއިއެބަހުއްޓޭ. އެ ޚި

ުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނިގގެން އެބަދޭ ރައީސް ޔާމީން ކަމަކަުށް ކަމެއް ކުރައްވަނީކީ ނޫންކަން. ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އަ، އެހެންވީމާ

 ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އެ ރައްޔިތުންނަުށް ޤާއިމު ދިވެހި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ ނިޒާމު އިތުރަުށްއަދި އޭގެ، ޚިދުމަތް

އުުޅްއާވ  ޚިޔާލު ތަފާތުކޮުށް މި ދެކޮޅަުށް އަދި ަރއީސް ޔާމީނާ ުޅގަނޑުމެންނާއަ ޔަޤީންކަން އެބަ ފޯރުކޮުށްޭދކަން. އަުޅގަނޑު

ަމގުމައްޗަުށް ުނކުމެ ޓަކައި ސާ ބޭކާރު ގޮުތަގއި ހޭދަކުރުމަުށްދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ަފއި  ،އޮތް ނަސޭހަތަކީ ބޭފުޅުންނަުށް ދޭން

މީހުންގެ  އެ ،ދިވެހި ފުލުހުން ،ކީ ދިވެހި ސިފައިން ކުރާ ކޮްނމެ ވަގުތަ ނުކުރާުށޭ. އެކަންޤައުމު ހަލަބޮލިކުރުމަުށް މަސައްކަތް

ކުރުމުަށް ަދއުލަތުގެ  އެިކެއކި ފައިސާަތއް ޚަރަދު އެުކަގއި ޭބކާރު ގޮުތގައިހޮިރގެްނދާ ވަގުެތކޭ. ހަމައެއާ ދާ ބޭކާރު ގޮތެްއަގއި އޮ

ބުން. ދެވަނަ ކަމަކަުށް އަުޅގަނުޑ މަލުތަކުގެ ސަބަ. އެ ކުރާ ތަހުީޒބު ނޫން ޢަދިމާވާ ވަގުތުަތކެކޭ ެއކަންކަުމގެ ސަބަބުން

ނުޖެހޭ ވަރަުށް ތާކުންާތކު، ކަމަުށް ހީިވަޔސް މޮޅު ކަމެއް ޮދގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ މާ ދޮުގވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ދަންނަވާލަން އޮތީ

ދަނީ.  ން އެެވސް ތާއީދު ގެއްިލގެ ބޮޑު އަތޮޅުން އޮތް އެ ،އަޮތޅު  ބޭފުޅުންނަުށް މިއަދު އައްޑު ވާީތއޭ ތި ގޮތްކުޑަ ކަމަކަުށް

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަުށް.  ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އުނގޫފާުރ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޖަޢުފަރު  އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ދާއޫދަ

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޖަޢު އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު

އައިސް ަރއްޔިތުްނގެ މި ރައީސް. އާދެ! މިއަަދކީ ފަހަކަުށްލައިުކމް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ `. ައއްސަލާމްޢަ

. މިހެން ގޮުތގައި ައުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަނީ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލިސް ހިނގަުމންދާ ގޮތަުށް ބަލާއިރު ވަރަުށް ުއފާވެރި ދުވަެހއްގެ 
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ރައްޔިތުްނގެ ޙަްއޤުގައި ީމގެ ކުީރގެ އަހަރުތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ިއއްވަމުންދިަޔ ދެންނެވީ، މި

ވަނީ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މިމަޖިލިސް  ލާފައި މިވުުމގެ ފުރުޞަތު މުޅިން ގެއްލުަވއިއަޑުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިއް

މިއަުދ  ،ުމގެ ސަބަުބން. އެހެންނަމަވެސްްއގެ ތެޭރގަިއ މަޖިލިސް ަގޑުބަޑުކުރަމުންދިއުތަކެހަލަބޮލިކޮުށް ބޭކާރު ކަންަތއް

 . ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އިދިޮކޅުން އެވަނީ ތަނަވަސްވެފަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިރާދަކުރެްއވީތީ އެ ފުރުޞަތު މި

ބޮޑަުށް  އުުޅއްވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަުށް ވެސް ވަރަުށް އެ  ބަިއވެިރވެގެން ހަޅޭއްލަވަމުންދިޔަ އެމް.ޑީ.ީޕއާއި އެމް.ޑީ.ީޕއާ

އުލެއް ތަނަަވސްކޮުށްދެްއވުމުަގއި މަނިކުފާނު ކޮުށްދެްއިވ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަަގކޮުްށ ދަންނަވަން. އަދި މިފަދަ މާޙަ ޝުކުރު

ސަރުކާރުްނ  ހިފައި މި އޮތީގަނޑުމެންނަުށް ވާހަކަދައްކާލަންޖެއަދާކުރަން. އާދެ! މިއަދު އަޅު މަނިކުފާނަުށް ޝުކުރު

ަހގަކޮުށްފަިއ ގައި ފާޭޅގޮތުން. ސަޕްލިމެްނޓްރީ ބަޖެޓުގު ަފިއވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަކާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވާ

ޒަތްތެރި ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް ަރއްޔިތުންނަުށް ައޅުގަނުޑގެ ކުިރން ވާހަކަދެްއކެވި ިއއް ގުޭޅގޮތުން ވަރަުށް ހުރި ކަންތައްތަކާ

މެންބަރުން ދެއްވައިފި. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް ރަްއޔިތުންނަުށް ވީހާ ިގނައިން އެނގުމަކީ މުހިންމު 

މުހިންމު ކަންަތއްަތކެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު  ވަރަުށް .ބޭނުމުަގއި އަުޅަގނޑު ވެްސ ތަކުރާުރކޮުށްލާނަން ކަމެއް. އެ

ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްެކިވ  ތެރޭަގއި ެއއްއް މީގެތެރޭަގއި އެަބއޮތް. ޭއގެކަމެ ފާހަގަކުރާ ތިންހަތަރު

ްއވާފައި އް މީގައި ފާހަަގކުރަކެ ކަންަތއްތަޞިއްޙީ ާދއިރާއަުށް ބޭނުންވާ ، ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އްޙީ މަުރކަޒުތަކަުށް ބޭނުންވާ އެކިެއކި ން ހިންަގވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިރުގޮެތއްަގއި ސަރުކާ އެބަހުރި. ވަކިން ޚާއްޞަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  30ޓަކައި އި ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ހޯދުމަުށްގޮެތްއގަ  ޭއގެތެރޭަގއި ކޮްނޒިއުމަބަލްސް، ާޚއްޞަ؛ ސާމާނުތައް

ރެންްސގެ ގޮުތގަިއ ޞިއްީޙ އިންޝުއަ ބަޖެޓުގަިއ، މިހާރު މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ެއބައޮތް. ޭއެގއިތުރުން މި

އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ޮގތުގައި ފޯރުކޮުށްދޭ ހުސްނުާވ ފޯރުކޮުށްދޭ،  ާއއި އެންސްާޕގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަުށް މިއާސަންދަ

ގެ އޮްތ މުްއދަތުގައި ބޭނުްނވާ ފައިސާ  ާބކީ މިއަހަރުގެ ދިނުމަުށް ޓަކައި ދަުށުން ރަްއޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތް އާސަންދަިއގެ

ުށް ބަލާއިރު އަުޅގަނުޑގެ ކުރިން އަރެންސަތް. އާދެ! ޞިއްޙީ އިންޝުމިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނުއްވާފައި އެަބއޮ 300ގޮތުަގއި 

ރެންްސގެ ތެރޭގައި އަޞިއްޙީ އިންޝު، ލާނަންއްވި ފަދައިން ައޅުގަނުޑ ދަންނަވައިވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެ 

 އިތުރުންމަ ިހލޭ ހަމަޖެހިފަ. މީގެވަނީ ހަ މި  ހޮސްޕިޓަލަކުން ވެސް ފަުރވާުކރެވޭނެ ނިޒާމު ންމެރައްޔިތުންނަުށް ރާއްޭޖގެ ކޮ

އި ބޭނުްނވާ ޓަކަޖެއިން ނުކުރެވޭ ަފރުވާ ކުރުމަުށްރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ނުވަތަ ރާއްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، 

އަިދ  ސް،ިވޔަ ންމެ ޕާޓީެއްއގެ މީހެއް ކަމަުށްކޮ ،ވިަޔސް ުށް ންމެ ކުލައެްއގެ މީހެްއ ކަމަެއއީ ކޮ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް؛ 

ބެލުމެއް ނެތި ރާްއޖެއިން ބޭރަުށް ފޮނުވައިގެްނ  ންމެ ފިކުރެއްގެ މީހެއް ކަަމުށް ވިޔަްސ، ެއއްވެސް ަހއިިސއްޔަތަކަުށްކޮ

ވަރަުށް ، އެކުރިކަމާން. މިއީ ވަރަުްށ ޢަދުލުވެދެްއވަމުދެވެން ނެތް ބަލިތަކަުށް ފަރުވާކޮުށް ދަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް އެ

 ގެންދިޔަ ކަން ކުރަމުންގެންދަާވ ޚިދުމަތެއް. ކުރީގެ ސަރުކާރުން މިރުކާރުްނ މިހާރު ކޮުށްދެއްވަމުންސަދީލަތިފުޅުކަމާއެކު 

 ބަެއއް ދެއްެކވި ބޭފުޅާ ެވސް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި. ވަކި ަބއިތަކަކަުށް ބަހާފައި އެއަޅުގަނޑުގެ ކުިރން ވާހަކަފުޅު ގޮތް ދެންމެ



17 

 

 ަރީއސް ޔާމީން މިކަން ފަްއޓަަވއި،، އަިމއްލަ ޖީބުން ކުަރންޖެހޭ ޚަރަދެއްގެ ގޮތުަގއި މިަކން އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ވީމާހުސް

ޖީބުން އެއްވެސް އެއްެޗއް ޚަރަދުކުރަންނުޖެހޭ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ  ކުރަްއވާފައި މިއާސަންދަިއގެ ގޮތުަގއި ބައްޓަން ހުސްނުވާ

 ،ބަިއ ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދީ އަަހރަުށް ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅި ގެ ތެރެއިން މިމާ، މި ނިޒާމުގޮތެްއގެ މަތީން. އެހެންވީ

ކުެރވުނު ހިސާބުން ރައްޔިތުންެގ ޔިތަކަުށް މި ޚިދުމަތް ހުއްިޓދާނެކަމުގެ ބިރު އިހުސާސްއަދާކުރަމުންދިޔައިރު އެްއވެސް ރައް

އިން ފާހަގަކޮުށްލަްނ ހިމަނުއްވައި ފޮނުްއވާފަ. ައުޅގަނޑު މި ބައި  މި އޮތީ އިުތރު ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތަގއި މަޖިލީހަުށް އަލުން މި

ކާއި ރައީްސ ކުީރގެ ެއހެން ސަރުކާރުތަޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، ބޭނުންވާ އެހެން ކަމެއް ވެްސ އެބައޮތް. އަ 

މި ދަންނަވާލަން ތްެތރި ރައީސް. . ިއއްޒަބޮޑު ތަފާތެއް މިއީ ހުރި އަުޅގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭ ވަރަުށް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ

ފާހަގަކުަރއްާވ ބައިތައް  ަތކަުށްހުރި ަބއެްއ ައއިޓަމު ސަޕްލިމެންްޓރީ ބަޖެޓެއްެގ ގޮުތގަިއ ހުްސވެފައި ،އުޅޭ އެްއޗަކީ 

ްސ ފާސްނުކުރެްއވިޔަ، ނުފޮނުއްވިޔަސް، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ނުފޮނުއްވިޔަސް ްއވަން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ކުރައިތުރު

ހުިރހާ ޚަރަދުތަކެއް ބަލަހައްޓަނީ  ،މިކަން ކުރެއްވިާދނެ. އެއީ ދައުލަތަުށް ހޯދާ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ެއއްކޮުށް ސަރުކާރަުށް

ފާްސކޮުށްދެްއވާފަިއ  ކޮުށްދެއްވާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް،ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ،ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން. އެހެންނަމަވެސް

 ގޮތުން ސަރުކާރަކަުށް މަނާ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ 96ނޫނުއަސާސީގެ ތުރަުށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ޤާވުރެ އި އޮތް މިންވަރަުށް

ޚިލާފު ކަމެްއ  ވާީތ އެކަހަލަ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ނުވަތަ ގާނޫނާ މަނާކޮުްށފައި އޮތް ކަެމއް ކަމަުށް ،ވާތީ ކަމެއް ކަމަުށް

ެވގެން ސަރުކާރުްނ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ އްވަން ވަްނެވގެން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ކަމެއް ވެްސ ކުރަނުކުރައް

ވަނަ އަހަރު އުފެުދނު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި  2008. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނު ވޭތުެވދިޔަ އޮތީ ފޮނުއްވާފަ ގޮތުަގއި މި

ޓަކުްނ އި އޮންނަ ބަޖެތެރެއިން. ފާސްކޮުށްެދއްވާފަ ޮޕިއންޓު މީގެ 1ސް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި ކޮންމެވެސް އެހެން ބޭފުޅަކު ވެ 

ކުރެްއވި ޚަރަދަުށް ބަލާއިރު  ވަނަ އަހަރު އެ 2011ސަމިޓަުށް  ކްނޫން ޚަރަދުކުރައްވަމުންގެންެދީވ. މިސާލަކަުށް ބުނާނަމަ ސާ

 ،ވަރަކަުށް މިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކޮުށްެދއްވާަފއި އޮތީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން. އެހެންނަމަވެސް  200ގާތްގަނޑަކަުށް 

ކަން އޮިޑޓް ވުރެ ގިނަ ުރފިޔާ ހަމައެކަނި އެކަމަުށް ޓަަކއި ހޭދަވެގެންދިޔަ  މިލިއަނަުށް 900، ވުރެ ގިަނއިން އަުށް 900

ކޮންމެ  ،މިދަންނަވާލަން އުޭޅ ެއއްަޗކީ، ރިޕޯޓުތަކުން އެހެރީ ެއްއވެސް ޝައްެކއް ނެތް މިންވަރަުށް ާފހަގަވެފަ. އެހެންވީމާ

 ހުރި ގާނޫނުތަކާ ޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފައި ރައްވަން މިކަމެއް ކުރެްއވިޔަސް ސަުރކާަރކުން ކު

ން. މަތީ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ ލީހުން ފާސްކުރަްއވާފައި އޮންނަ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިމަތީ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

މިކަމަުށްޓަކަިއ ، ދިޔައީ. އެހެންވީމާ  ންނަުށް ފެނިގެން މިކަމުގެ ރީތި މިސާެލއް އަުޅަގނޑުމެމަތީން ކަންތައް ކުަރްއވާ އެގޮުތގެ

ގާޫނނާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތީން ، މަތީން ޮބޑަުށް ޝުކުުރއަާދކޮުށް މިގޮުތގެ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަުރކާރަުށް ވަރަުށް

ނެ ވާހަކަ ައޅުގަނުޑ ގެންދަވާ ކަންތައްަތކުަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ަބއިެވރިވުން ހަމަ އިންތިހާ ދަރަޖަައުށް އޮންނާކުރަްއވަމުން

ގޮތުްނ  ައޅުގަނޑަުްށ އަުޑއިވިަފއި އޮތް  ،. މިާއއިެއކު ައޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮުްށލަން ބޭނުންވޭވޭދަންނަވާލަން ބޭނުން

ސަރުކާރުން ފޮނުވާ އެކިއެކި ބިލުތަކަުށް ވެސް އިދިކޮުޅ  އެހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ނޫން އަދި
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ނުދިނުމަުށް ޓަަކިއ ންނާ ހަމައަުށް ފޯރުވިޔަވާހަަކ ރަްއޔިތު ކޮންމެވެސް ކޫަސނި ބަހަނާތަކެއް ދައްަކވާފައި އެފަރާތްތަކުން 

ބަހުރި ވާހަކަތަކެްއ ޭބފުޅުން އެ ގުޅޭގޮތުން ވެސް އެ ދިޔަ. މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއވަމުން

އްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ރަްއޔިތުންނަުށް ޞި، ންމެ މިދަންނަވާލި ފަދަައރާ އަޅުގަނޑު ދެދައްކަވާފަ. އަުޅގަނޑު ހިތަުށް

އޮްތ ދެތިން މަހަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  އަހަރަުށް ހުްސީވމަ އިތުރަުށް ބާކީ މި ހުިރ ފައިސާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާފައި

ުށް އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމަކީ މިއީ ގޯސްކޮުށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން އަލުން އިތުރުކޮުްށގެން ރައްޔިތުންނަ

ރުފިޔާ  މިލިއަން 49އޮތް  އެިޑޔުކޭޝަން ާދއިރާއަުށް ކަނަޑއަުޅއްވާަފއި މި ،ނުވަތަ ހަމަ އެފަދައިން އްޯތއޭ؟ކުރެވޭ ކަމެ

ންަދވާ ގިަނގުނަ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރައްވަމުންގެ ކުރުުމެގ ގޮތުން. މިއީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަުށްސްކޫލްތައް ޑިޖިޓަލަިއޒް

ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށް  މެންނަުްށ ބޭނުންނުވާ ކަމެއްތޯއޭ؟ މިކަންކަމާއަޅުގަނޑު މަސައްކަތްޕުޅުތަކަުށް ބަލާއިރު ތްމިންނަ

ދޭތެރޭގައި ެދކޮޅެއް  ެއއްެވސް ރަްއޔިަތކު މިކަމާ، ވިސްނައިިފއްޔާ އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ ރައްޔިތުްނގެ ެއްއެވސް މީހަކު

ބޭނުންވާ ތަނުގައި ވާހަކަދަްއކާަފއި ރައްޔިތުންނަުށް  ުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ އަުޑއަހާފައި ައިއސް މިނަހައްދަވާނޭ. އަ

ތީ. ނގޭކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ރަނގަޅަުށް އެއަޅުަގނޑުމެންނަުށް މި ކަންތައްތައް ސަުރކާރާ ުގޅިެގން ފާސްކޮުށް މި ދެނީ

ތަނުގައި މުހިންމު ބިލުތަކުަށް  ނޑުެމން މީގެ ކުރީގައި ހަމަ މިތަނުގައި އަޅުގަ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން މި، އެހެންވީމާ

ނުދިނުމަުށް ތި ރަްއޔިތުންނަުށް މިއަޑު ފޯރުވިޔަދޭތެރޭގައި ެއްއވެސް އަޅާލުމެއް ނެ ދަްއކަމުންދިޔައިރު މި ަކންކަމާވާހަކަ

ންނަުށް ފޯރިޔަނުދިނުމުަށް ޓަކައި ސް ކަހަލަ ޙަޤީޤީ މަންފާއެއް ރައްޔިތުމިއިން އެްއވެ ،ޖެއްސުްނކޮުށް ،ޓަކައި އުނދަޫގކޮުށް

ޔަ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ކުރަމުންދި

ަތްއ ކަންތައް އެ، ނެ މަސައްކަތެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާތަނުަށް ފޮނުއްވާފައި ތިބި ބަޔަކު ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގިއ ކުރާ މި

ޮބޑަުށް އާެވއްޖެ.  ކަމުގެ ުއއްމީދު އަުޅގަނޑަުށް ވަރަުށްކުރެްއިވއްޔާ މިތަނުން ެފންނާނެކުރިޔަުށް އޮތް ދުވަސްަތކުަގއި އިރާދަ

ކަންކަން  ން މިމަތީ އެްއގޮްތވާ ޮގތުގެ ބިލެއް ފޮނުއްވައިގެން ގާނޫނާ އަިދވެސް ެއއްަފހަރު މިފަދަ، އެހެންވީމާ

ވާހަކަޮކޅު  ބޮޑަުށް ުޝކުރުއަދާކުަރމުން އަޅުގަނުޑގެ އި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސއަުށް ވަރަުށްގެންަދވާ ކަމަުށް ަޓކަ ކުރެވެމުން

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ.  ލާނަން. ވަރަުށްނިންމައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު ގެ އިްއޒަތްއަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޘްމާނަުށް. ޢު ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:މާން ޘްޢު ނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަ
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ޓަކަިއ ޙަޤީޤީ މަސައްކަެތއް ކޮުށްލުމަުށް އްަގއި. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފަހުގެ ތާރީޚެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ެއުކ ައޅުގަނުޑ ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ުށްހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ ޓަކައިލިބުނު ފުރުޞަތަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް، މީގެކުީރަގއި އަުޅގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެްނދިޔަ ބައެއް ުދވަސްތަުކގަިއ ދަންނަވަން.  ޝުކުރު

ލީހުގެ ތެރޭގައި ބިލަކަުށް އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެްއެވސް ހާލެއްގައި ަރއްޔިތުން މަޖި

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތެްއ ނުލިބިގެންދިޔަ ތަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ މައިުކ ސިސްޓަމް ަހލާކުކޮުށްލަިއ، އަުޅގަނޑުމެންގެ 

މޭޒުމައްޗަުށް ޮކޅުންއަަރއި، މި ހުރިހާ ސަކަރާތްތަކެއް މި ތަނުގައި ޖަހަމުންދިޔައީ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

މިހާރު މި އޮތީ މި ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެވިފަ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަސްލު މަަސއްކަަތއިގެން ުކރިއަުށްދިއުމުގެ ަމގު މި އޮތީ 

ރީ ބަޖެޓުތަކުގެ ތެރޭގަިއ، އެހެން ސަރުކާތަުކގަިއ ންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ ސަޕްލިމެންޓްފަހިވެފަ. މީގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެ

ިދރާސާކޮުށް ބަލައިލިން. ބަލައިިލރު އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން އަންނަނީ، މިހެން އަހަރުގެ ހުރި ބަޖެޓުތައް އަޅުގަނޑު 

ފަހުކޮޅުގައި ައއިސް ހުރި ގިަނ ބަޖެޓުތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަުށް މި ހުންނަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ަކންތައްތައް ރަނަގޅުކުރުމަުށް 

ޓަަކއި. މުލިޔާގެ އިތުރަުށް ރަނގަުޅކުރުމަުށް ޓަކައި ހުރި ޚަރަދު. ޓަކައި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ލޯންޗު ދަތުރުތައް ކުރުމަުށް

ރީ ބަޖެޓުގައި މި އޮީތ، ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ހުުށަހަޅައިދިން ސަޕްލިމެންޓް އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުން

ހިތާމަުކރަން އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން،  މު ކަންތައްތަކެްއ އެކުެލވިފަ. ައޅުގަނޑުންތުންނަުށް ބޭނުންހުރި ަވރަުށް މުހިރައްޔި

ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނާ އެްއކޮުށް އިދިކޮޅު ކަމަުށް ބުނެެގން މިތާ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަުށް 

އެކި ެވރިންނަުށް ބޭނުންނާ އެކިއަންހެން ،ރީ ޓެސްޓް ހެދުމާއިމީގައި މި އޮތީ ލެބޯޓް؛ ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ސަޕްލައިސް 

ޓަަކިއ ތައް ކުރުމަުށްމިކަހަލަ ކަންތައް ،ކުޑަކުދިްނގެ ޓެސްޓާއި  ،ތައް ހެދުމާއިބައެއް ޓެސްޓު، ހި ހެދުމާއިއި އެްއޗެސްކޭންތަކާ

ކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަުށް ނޫނީ ފާސް ،ގެ ގޮުތގައި ެޗއްނުޖެހޭ އެއްިމއީ ވާހަކަދައްކަން ޮއއްވާ  އިމިިލއަން ބަޖެޓްގައި ޖަހާފަ  30

ޞިއްޙީ  ،އެާއއެކޮުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވޭޔަ މަންޒަރު. ހަމަ ން ތަޅުމުން ބޭރަުށްދިމިތަނު ނިންމައި

ބަޔަކު އެބަތިބި،  ވެސް ރާއްޖޭގެ އެތައްން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރުމިލިއަ 300އިންޝުއަރެންްސގެ ގޮތުަގއި 

 އާސަންދަިއގެ ތެެރއިން ބޭނުންވާ ކަންަތއްތައް  ،ބި. އެންސްޕާއެބަތި އިކޮުށްފަރުމަުށް ޓަކައި އެޑްމިޓު ކުކަކުލުހުޅުގެ އޮޕަރޭޝަން

 ޓަކައި ދާންއޮަޕރޭޝަން ކުރުމަުށް ހިތުގެ ،ޓަކައިސިނކުޑީގެ އޮޕަރޭޝަެންއ ކުރުމަުށްޓަކައި ރާއްެޖއިން ބޭރަުށް ކުރުމަުށް

ނޫީނ  ،ހުއްޓުަވއިގެންެނއް އާންސަންދަ އަުޅގަނޑުމެނަުށް ،އެންްސޕާ ،. އެހެންނަމަވެސްފައި ތިބި މީހުން އެަބތިބިބޭނުންވެ

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އަބަދުވެްސ ނެއެ ކަންތައްަތއް ހުއްިޓގެންނެްއ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުކުރެވޭ

 ގައި ތެރޭގެ މަރުޙަލާ ޔަ ބަޖެޓުލެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިދިއެބަޖެހެއޭ އެއްވެސް ހާ ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ައޅުގަނުޑމެން

އޭރުެވްސ  ގެން ނޫނިއްާޔ؛އިތުރުޮކުށްމިލިއަން  300މި ކަންތައްަތކުެގ ާވހަކަ.  ،ސް އަުޅގަނޑުމެން ވާަހކަދެއްކިންވެ

އަޅުގަނޑުމެންެގ  ،ގޮތުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުން

ޖެހުން ރުފިޔާ އިތުރުކޮުށްލަން ވަރަކަުށް މިިލއަން 500ގާތްގަނަޑކަުށް  ވި،ވެްސ ވިދާޅު  ގެ ީލޑަރު ގުރޫޕުރީ މެންޓްޕާލި



20 

 

 ގެ އިތުރަުށް އެމް.އެމް.އޭ ވެސް އަދި އޭގެ ޖެނެރަލްރ އޮޑިޓަ ހަކަ އަޅުގަނޑަުށް ފާހަަގކުރެވުނު،. ހަމަ މި ވާއެކަުީށގެންެވއޭ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ްނވާ ކަމެކޭ. އެެހންނަމަވެސްވިދާުޅވީ ހަމަ އަދަދުތަކެއް ބަދަލުކޮުށްލަންޖެހުމަކީ އެކަުށީގެ ގަވަރުނަރު ެވސް

ސަޕްލިމެންޓްރީ ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން މަުށްކޮމިޓީން އޭރު ނިންމީ ބަދަލުކޮުށްލަންޖެހިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އިތުރަުށް ބަދަލުކޮުށްލު

ކު އަުޅގަނުޑ އެއާއެ މަ. ހަޓަކައިތެރެއިން ނޫނިއްޔާ ފަހުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން މީގެ ޙައްލެއް ހޯދުމަުށް ބަޖެޓުގެ

ފާމަސީތަކަުށް ވެސް މި ސަރުކާރުން  ،ދިރާސާކޮުށްލިއިރު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑަުށް ފާހަަގކުެރވެމުން މި އަންނަނީ

އަދި  ،މިލިއަން 438ވަނަ އަހަރު  2016މިލިއަން،  295ވަނަ އަހަރު  2015ިމލިއަން،  220ވަނަ އަހަރު  2014

ޚަރަދުކޮުށްލަްނ  މިލިއަން ރުފިޔާ 407ެއބައޮތް. މި އަހަުރގައި  އިޔާ ޚަރަދުކޮުށްފަ މިިލއަން ރުފި 407ވަަނ އަހަރު  2017

އިމުކޮުްށގެން ހުރިހާ ރަުށަކުން ހިލޭ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭސްފަރުވާ ކޮުށްދިނުމުެގ ފާމަސީތައް ޤާ މި ޖެހުނީ ރައްރަުށުގައި

ިއ މަންފާ ލާބަޔާ ޔިތުންނަުށް ީމގެ އެންމެން ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްމުނިންމެވިނިންމު ޔާސަތުެގ ތެރެއިން ަރއީްސ ޔާމީންސި

އިތުރުން ވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ޚާއްޞަކޮުށް އިމަޖެންީސ ލިބިގެން މި އަންނަނީ. ދެން އޭގެ 

 ރަްއޔިތުންތަކެއް މިއުޅޭ ގޮުތަގއި  ވަރަުށް ކުދިކުދި ރަުްށރަުށުގައި ވަރަުށް ނިކަމެތި ؛ސިޓުއޭޝަންތަުކގައި ރަުށްރަުށުަގއި މިއީ

ތަނުން ޚިދުމަތްތަކެއް ނުލިބިއްޖެ ކަމަުށް ވަްނޏާ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވައިގެްނ ވެސް މި ސަރުކާރުން މި  އުޅެނީ. އެ

 10އަހަރު  2015 ،މިލިއަން 7ވަނަ އަހަރު  2014 ،ދަނީ. އެގޮތުން ބަލާއިރު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްަލންދެމުންގެނެސް

 4އަހަރާ އަޅާބަާލއިރު  މިލިއަން. ިމދިޔަ 4ވަނަ އަހަރު  2017ދި އަ ،މިލިއަން  29ވަނަ އަހަުރ  2016 ،މިލިއަން

ރަުށްރަުުށގަިއ ، ކުަޑވެފަ. އެހެންވީމާ، ކުަޑވެއްޖެ. ކުަޑވާންޖެހުނު ސަބަބަކީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް މިލިއަނަުށް މި ވަނީ

ފެންވަރުގެ އެިކއެކި ޚިދުމަތްތަްއ،  މިއަދު މާލޭ ލެވަލްަގއި ރީޖަަނލް ގައިއަތޮޅު ދުމަތްތަކަުށް މި އައި ބަދަލުތައް. އްޙީ ޚިޞި

ަޑއިލިސިސް ހެދުމާއި  ކޮުށް،އަންނަނީ. ޚާއްޞައެ ލިބެމުން ރީޖަނަލް ފެންވަރުގައި މާލެއިން މި ދެވޭ އެކިެއކި ޚިދުމަތްތައް 

ހެންވީމާ، އަންނަނީ. އެމި އިމުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރެވެުމން ރީތައް ޤާ ތަކާއި ލެބޯޓައެިކއެކި ެޓސްޓު އިތުރަުށްއަދި އޭގެ 

ދިަޔއީ. އަދި ރަްއޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ަކއިރިން މި ޚިދުމަތްތައް ވަރަުްށ  ވެްސ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކުަޑެވގެން މިއޭގެ ސަބަބުން 

 ތެލެސީމިއާއަުށް ގޮުތގައި ުކޅުުދއްފުުށީަގއި މި ވެސް އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް އަޑުިއވޭ. މިހާރުކައިރިން ލިބެމުން މި އަންނަނީ

އޮަގނައިޒްކުރަމުން މި އަންނަނީ.  ގެ ކަންތައްތަާކއި ެއއްޗެހިތައްތައް ހެދުމުކުރެވޭ ޓެްސޓު މި ކަންތައްތައްބޯންމެރޯ ހެދުމާއި 

ގެން ދުމަތްތައް ތަޢާރަފުވެފަދަ ޚި އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުން ނުލިބޭ ހޮސްޕިޓަލު ިނމިގެން އަންނައިުރގައި މާޭލގެ ުޅގެއަތޮ އަްއޑު

، އެއާއެކު ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭދެން ހަމަުށް މަޢުލޫމާތު އެބަލިބޭ. އަންނާނެ ކަމަުށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަ

 46ވަނަ އަހަރު  2016މިލިއަން،  78އަހަރު  ވަނަ 2015، މިލިއަން 53ވަަނ އަހަރު  2014ަލއިންތަކަުށް އެއަރ

އި އަިދ ލަތްތަކުގަންސީ ހާޖެމިލިއަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރަުށްރަުުށަގއި ިއމެ 45ވަނަ އަހަރު  2017މިލިއަން، 

ކެޓާއި ނޫނީ ހިލޭ ޓި ކޮުށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަުލން ނުލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި މި ސަުރކާރުންޚާއްޞަ

އިތުރުން ައޅުގަނޑުމެންގެ ބަލިމީހުން އެބަގެނޭ. ޭއގެ  ފަހަަރުށް ފްލައިޓް ޗާޓަރކޮުްށގެން ވެސް ަބއެއް ގައިއިމަޖެންސީ
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ހަމަ ސީދާ ގުޅުންހުރި  ފާހަގަކުރެވޭ ަރއްޔިތުްނނާކުރާ ޚަރަދު އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ިއ މި ުށް ފޮނުވުުމގަރާއްޖެއިން ބޭރަ

ކަންތައްތަުކގައި. މި ކަން ހުުށްޓުވުމަުށް ޓަަކއި ބަަޔކު ކިތަްނމެ ވަރަކަުށް މަސަްއކަތްކުިރަޔސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކަން 

ޓަކައި މިތާ ތިބޭ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ކުރުމަުށްުށްރަުށުގެ ދާއިރާ ތަމްސީލުނުވޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ރަ ހުއްޓުވޭނެ ގޮެތއް

އިއްޒަތްތެރި  ންލަތްތައް. މިސާލަކަުށް ގެމަނަފުުށިދިމާވާ ނިކަމެތި ހާ އެނގޭ ރަުށްފުުށުަގއި ދިިރއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަުށް އެބަ

-އަުޅގަނޑުމެނަުށް ސީ ބޭނުްނވޭ ުކއްލިައަކުށްރައީސް، ބަިލވެގެން ކުއްިލއަަކުށް ވިލިނިގއްޔަުށް ފޮުނވަންޖެހޭއިރު އެބަ 

ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ބޭނުްނ  ނޫނިއްޔާ ެއއަުށްވުރެ ، ނުލިބޭ ިޚދުމަތްތައް އިންއެމްބިއުލާންސް-އެމްބިއުލާންސެއް ބޭނުންވޭ. ސީ 

ހުއްޓޭ  ބަކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކޮުްށގެން ނޫނީ ހެލިކޮޕްޓަރު ވެސް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. އެ

އެ ގޮތަުށް ގެނެއްސަ އެބަހުރި.  ،ކޭްސއެއް އެބަހުރި  4ގެނެއްސަ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ގެމަނަފުުށީގައި  ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

އެބަހުރި.  އިގެނެސްދީފަ އެތައް ކޭސްތަކެްއގައި މިތަނުަގިއ މިފަދަގޮުތގަިއ ރާއްޖޭގެ އެތަން އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ

އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ގެ ތެޭރގައި ާޚއްޞަކޮުށްބަދަލު ނެއްއަ މި ގެނެުވނު ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމައެއާެއއްކޮުށް އަުޅގަނޑު

މި އަންނަ އަހަރަކީ ވަރަުްށ  ،ންނަުށް ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަުށް ަޓކަިއ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ވިދާުޅވި ކުދި ޅަދަރީ

ބަދަލުތަކެއްެގ ގޮުތގަިއ މި އަންނަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  . އޭަގއި އަހަރެކޭއުއްމީދީ އަހަެރއްެގ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކޮުށްލެވޭ 

ްނގެ ގުދާރު ދަރިވަރު މި އޮންނަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ލާފައި މިލިއަން ރުފިޔާ  47ތެރެއަުށް  ބަޖެޓު އެިޑއުކޭޝަނުން މި އޮތީ 

ޖިޓަލް؛ ޑިއްތައް ބަދަލުކޮުްށ މި ކަންތަ  .ތައް ހިފައިގެްނ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމި ދަނީ ބޮޑެތި ފޮތްބޮނޑި އިބިންދާފަ

 .މަސަްއކަތްކުރަމުން ައންނަތާ ދުވަސްކޮެޅއް ެވއްޖެ އިުމކޮުށްގެންއި މި ސިސްޓަމުަތއް ޤާމިތާނގަމިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ އެތަން

ބޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޭބނުންފުޅުވަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް މި ލި .އަޅުގަނޑުމެން ފަހަތުގައި މި ުއޅެނީ

ވޭތުެވދިޔަ އަހަރުގެ ނަތީޖާއަުށް ބަލާއިރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  .ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށްޓަކައި

އެނިގގެންދިޔަ ުކޅުދުއްފުުށީ ުކއްޖަކު ވެސް މުޅި ދުނިެޔއިން، މުޅި ދުނިޔެއިން އެްއވަނަ ޯހދި ކުޅުދުއްފުުށީ ދަިރވަރެއް. 

އައްޑު އަތޮުޅގެ ދަރިވަރުން، ހއ. ތުރާކުނުގެ ދަރިވަރުން،  .ޑުއަހާ ވާހަކަތަެކއް ނޫން މީގެކުރީަގއިމިއީ އަޅުގަނޑުމެން އަ

މުޅި ދުނިޔެއިން އެްއަވނަ ހޯދާ ވާހަކަ. ބަޔޮލޮޖީން،  .ގެމަނަފުުށީ ދަރިވަރުން މުޅި ރާއްޖެއިން ެއއްވަނަ ހޯދާ ާވހަކަ

ނަ. މި ދަންނަވަނީ، މިލިައންމިލިއަން ކުދިން އިުށީންަނ ކެމިސްޓްރީން، މެތަމެޓިކްްސިއން މުޅި ދުނިޔެއިން ެއއްވަ 

އެްގޒާމްތަުކގައި ބަިއވެިރވެގެން ދުނިޔެއިން އެްއވަނަ ހޯދާ ވާހަަކ. ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަުށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާތީ ދެއްތޯ 

ވާ ވާހަކައަކީ މި ބަދަލުތައް ގެންނަން ކުޅުދުއްފުުށީ ދަރިވަރަކު މުޅި ދުނިޔެއިން އެްއވަނައަުށް އަންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިދަންނަ

އެބަޖެހެއޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ބޭނުންވާ، ދަރިންނަުށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙީ ޚިުދމަތަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް. 

ލަން މިކަން ފޯރުކޮުށްދިނުމުަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް މި އަންނަނީ ކުރަމުން. ހަމައެއާެއކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށް

މިލިއަން،  93ވަނަ އަހަރު  2015ވަނަ އަހަރު، އަދި  2014މިލިއަން  78ބޭނުންވޭ، ޕްރަިއވެޓް ހޮސްޕިަޓލްތަކަުށް ވެސް 

އެހެންވީމާ، ރާއްޖެއިން މިލިއަން މި އޮތީ ޚަރަދުކުރެވިފަ.  103މިލިއަން، އަދި މި އަހަރު  131ވަނަ އަހަރުަގއި  2016
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ުށްޓަކައި ރާއްެޖއިން ބޭރުެގ އެިކއެކި ހޮސްޕިޓަލްތަކަުށް ޮފނުވަިއގެން އަދި ާރއްޖޭަގއި ނުލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަ

ހުރި އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަުށް ވެސް ބޮޑެތި އަދަދުތަެކއް މި އަންނަނީ ޚަރަދުކުރަމުން. މިއީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަުށްޓަކަިއ 

ތަންމެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުިރޔަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުރެވޭ ކަންަތއްތައް. މި ކަްނތައްތައް ހުުށްޓުވުމަުށްޓަަކއި ކި 

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީކީ މިކަން ހުއްޓާ ގޮތަކަުށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ ކުރިއަުށް ހައެއްކަ ދުވަުހގެ 

ޚާއްޞަކޮުށް ތެރޭގައި އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ މި ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުެމން ފާސްކޮުށް ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ، 

އޮޕަރޭޝަންކުރުމަުށް ޓަަކއި ކިޫޔގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަުށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންެގ  

މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް، އަުޅގަނޑުމެން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް އަުޅގަނޑުމެން 

 މުގެ ކަުށަވަުރކަްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަުރ ނިހާން އެ ވިދާޅުވީ. ުޝކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކުރާނަން. އެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 . ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި މި މަޖިލީހުަށް 

ޭޖގެ އިޤްިތޞާދު ކުރިއަރައިދާ މިންވަރު. މި އަހަރު މި ހުުށަހެޅޭ ބަޖެޓު. އެހެންކަމުން، މިއިން ދައްުކވައިދެނީ ދިވެހިރާއް

ސާބިތުކޮުށްދެނީ.  އިންރި ގޮތަކަުށް ބަޖެޓު ފާްސކުރަމުންނުދާކަން މިސަުރކާރުން ހިތުހުއަދި ޚަރަދު، ދަރަނި ުކޑަކުރުަމުށްޓަކައި 

 ،މެން ދައްާކއިރުއަދި ލިބޭ މިންވަރަުށާއި ޚަރަދުކުރެވޭ މިންވަރު ހަމަހަމަކޮުށް ތިލަފަތް ހަމަ ބަޖެޓެއްގެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑު

މެންޓްީރ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލި 493އެ އަމާޒަުށް ދަތުުރކުރާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިައދު ފެނިގެންދަނީ. 

ގިނަ ކަންތައްތައް މި ބަޖެޓު ތެރެއިން އެބަ ދަސްކޮުށްދޭ.  ދާއިުރގައި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަަރުށްބަޖެޓެއް ހުުށަހެޅިގެން

ނޫނުއަސާީސ ޤާފެހި  އޮތް ގިަނ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހަނދާްނކޮުށްދޭ. ެއއީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މި ލަތަުށް ވަރަުށްއަދި މި ދައު

ދައުލަުތގެ ބަޖެުޓގަިއ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަުށްފަހު އެ  ،ވަނަ ާމއްދާަގއި އެަބ ބުނޭ 96ނޫނުައސާީސގެ ޤާއަިއއިރުަގއި އެ 

ގޮތް. އޭަގއި އެބަބުނޭ  ޖެހޭނެލުކުރައްވަންނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޢަމަބަޖެޓުގައި ހުންނަ ކަންކަމުަގިއ ދައުލަތުން ނޫ

ނުވާނޭ. އެއަުްށވުރެ އިތުރަުށް ޚަރަދުކޮުށްގެން .ވާނީވަންޏާ އެ އަދަދަުށޭ ޚަރަދުކުރަން ވަކި ކަމަކަުށް އަދަދެއް ކަނަޑައޅައިފި ކަމަުށް

އިން މި އެހެންވީމާ، މި ނުވާނޭ.އިސާ ޚަރަދުކޮުްށގެންެވސް އެފަ އަދި ކަނޑަެއޅިފައި އޮތް ކަެމްއ ފިޔަވައި އިތުރު ކަަމކަުށް

ދަނީ. ހަމައެާއއެުކގަިއ ގޮަތުށް ކަންތައްތައް ކުާރކަން ހާމަވެގެންދައްކުަވއިދެނީ މިއަދު މި ސަރުކާރުން ގާނޫނާ ެއއް

މިއަުދ ޭގަގއި  ،ންދެއްެކވިހެރި އެހެން މެންބަރުން ވާހަކަުފޅުބަލުގައި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މިއަދު މިތާ ިއއްޒަތްތެ ޤުމުސްތަ
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ކޮުށްދެއްވަނީ. ެއއީ ލެޕްޓޮޕުން، އައިޕެޑުން، ައއިފޯނުން ތަޢާރުފު ންުށް ކިޔެވޭެނ ނިޒާމު ރައީސް ޔާމީތިބެގެން ކުދިންނަ

ލީމު ލިބޭނެ ޢުްސކޫލަުށް ނުދެވޭ ުކއްޖާއަުށް ތަ ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ނޫނީ ،މިއަދު ގޭަގއި އިނެދގެން ދަރިފުޅަުށް ކިޔަަވއިދޭން

ދަނީ. އެކަމަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް މިއަދު މި ހުުށަހެޅޭ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު  މިއަދު ތަނަވަސްވެެގން މި ފުރުޞަތު 

ކުދިން  ބުނާ ސްކޫލުތަކަުށް އެ ތެރޭގައި އެަބއޮތް އަންނަ އަަހރަުށް. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަރިން ދާނީ އެ

ޒަމާނުގެ ލެޕްޓޮޕެއް ހިފަިއގެން. މިީއ  ނޫންނަމަ ވަރަުށް ރީތި އެންމެ މި ،ޕެެޑއްެއކު ވަަރުށް ރީތި ައއި ދާނީ ބެލެނިވެރިޔާއާ 

އެުކގައި ފާއިުތވެދިަޔ . މިއަުށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުޙަބާކިޔަންޖެހޭ. ހަމައެއާނޫންތޯ ތަރައްޤީއަކީ. މިއީ އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ

ގޮުތަގއި  ބަޖެޓު. މިއަހަރު މިހާރު އެސްޓިމޭޓުކުރެވޭ 2017އަހަރަުށްފަހުގައި އެންމެ ދަރަނި ކުޑަ ބަޖެޓެއް ފެނިގެންދާނީ  30

ތެޭރަގއި ވެސް  ގެއަހަރު 30މިދިަޔ  !ނީ. ހިނގާ މަްޝރޫޢުތަކަުށް ބަލަމާހިނގާވާބިލިއަްނ ޑެފިސިުޓވާނީ. ދަރަނިވެރި 1.7

ދަނީ ހިނގަމުން.  ނުހިނގާވަރު މަޝްރޫޢު ދައުލަތުން ނުހިނގާވަރުގެ ބޮޑެތި ަމޝްރޫޢުތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު މި

އަހަރު  30ހަމައެކަނި ާމލޭ ސަރަހައްދަުށް މިއަދު ބަާލ ކަމަުށް ެވއްޖެއްާޔ  !އެކަނި މާލޭ ސަރަހައްދަުްށ ބަލަމާހިނގާހަމަ

 240ހިނގާ. އެބަ ހިނގާ. ިމސާލަކަުށް ބަލަމާ ތެރޭގައި ުނކުރެޭވވަުރގެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓްސް މާލޭ މި ސަރަހައްދުަގއި

އޮީތ ހިއްާކ  ެގ ސަރުކާރުން އެންތީ މި ސަރުކާރުން. ރައީްސ ޔާމީއޮ އެ އިނިންމާފަ އިއޮތީ ިހްއކަ އެ  ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް 

އޮތީ  ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެސެެޓއް އެ 2.3ހުޅުމާލޭގައި. އެ ިނމުނީކީ ނޫން. މިއަދު އެތަނުގެ އަަގކީ ކޮަބއިތޯ؟  އިނިންމާފަ

ބޭންކުންނާިއ  ރާއްެޖއަުށް ިމހާރު ވޯލްޑް އެެހންވެގެން މި . އެހެންވީމާ، ލޯނު ނަގަްނވީ.އިދިވެހި ސަރުކާުރގަ

ނޫންނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވާ  .ކިޔަނީއެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަރުޙަބާ ދިނުމަުށް ޓަކައިންނާ ތަންތަނުން ލޯނުއައި.އެމް.އެފު

ގަނާޑ އަޅު  އިއީސް ޔާމީނާލަކަުށް އާއޭ ބުނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނީމޭ އިނގޭތޯ. ރަޒަރޮޕޯކޮންމެ ޕް

، މަސީޙުهللا ޢަބްދުއޭރު މަނިކުފާނު ވެސް އިންނެވި އެ ކޮމިޓީގައި.  ،އައި.އެމް.އެފް މީހުން ަގއިއެއް އިން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

މިލިއަްނ  100އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ރައީެސއް ނޫން އޭުރގައި. ަމނިކުފާނު ވެސް އޭރު އިނޭ. ކީޭކތޯ ވިދާޅުވީ؟ 

ބޭފުޅުންނަުށް  ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން އެ އަހަރުގެ ވެރިކަުމގައި ނަގަން މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީއަުށް އެ 3ލަރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޑޮ

ރާއްޖޭގައި  ތިމަންނަމެންނަުށް މިހާރު މި ،ބޭފުޅުން ބުނީ އޭރުަގއި ނަޝީދުެގ ވެިރކަމުަގއި ކުރި ުސވާެލއްގެ ތެޭރަގއި އެ

ފައިސާ ދޭކަުށް  ގޮތަުށް ބަލާއިރުގައި އެއްފަހަރާ މި ދާއިޤްތިޞާދު މިހާރު  ،ލާއިރުގައި ގޮަތުށް ބަ ކަންތައްތައް ހުރިމިހާރު 

ތިމަންނަމެން ދޭނީ  މިިލއަން ޑޮލަރު 100އެހެންވީާމ،  .އޭނުދެ  ތިމަންނަމެންނަކަުށް، ތިމަންނަމެންގެ އުސޫލުަތއް ތަނެއް

 100ކޮޅުން ދީ މަންނަމެން ދޭނީ. ދެން އެތިއެތި ތި މިިލއަން ޑޮލަރޭ 23ކުރީ ޒް މީހެއް ޕްރޮޕޯ ބަހާލައިގެނޭ. ފުރަތަމަ އެ 

ނުދޭން ފި. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ލޯނުތަންތަން ލަދުގަެނފިއޭ މިއަދު. ލަުދގަނެ . މިއަދު އެހެންތޯ؟ ޯވލްޑް ބޭންކުމިލިއަން

ބުނަނީ.  ނަގާުށޭނުނުވޭ. ލޯ އްޔާ މިތަނުން ދާކަުށް ބޭނުމެއްތަނަުށް އައިސި  މިއަދު މި !ފުރައިގެންދިޔަ މީހުންނޭ. ބަލަ

ވެސް އަުޅގަނޑުެމންގެ ބޮލުގައި އަުޅވަން އުޅެީނ  ފިއޭ މިއަދު. ނަގާުށޭ މިއަދު ބުނަނީ. ގަދަކަމުންނެއައި.އެމް.އެފް ލަދުގަ

ކުރެވެނީ ރަނގަޅު ިއންވެސްޓުމަންޓެއްކަން. މިއަދު  ނަުށް އޮތް އެއްެޗއްކަން. އަދި މި ރިޓާ އީއެނގޭ މި ؟ލޯނު. ކީއްެވގެންތޯ



24 

 

 އުމުގެ ޤަމަނިކުފާނު މި  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ދެވަނަ ދައުރެއް ނިމިގެން އެهللا ގެ ވެިރކަން ައދި މާދަމާ މީންރައީސް ޔާ

އުމަުށް ޤައްސަނދި އެއް ނޫން. މިއީ އެންމެ މު އުމަކަުށްޤަވެގެންދާނީ ދަރަނިވެިރ  އުމުޤަވެރިކަމުން ފައިބާއިުރގައި މި 

ުށް މެންނަހަމަ އެއާ ޖެހިގެން އަުޅގަނޑު. ދަނީ ބްރިޖު ފެނިގެްނ މިމަތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެގ ރަޙްهللاވެގެންދާނީ. 

ހުރިހާ  ހުރި ކުރިއެރުން. މި އިމިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢު. ެއހެންވީމާ، މިހިރީ އައިސްފަ 800 ފެންނަނީ އެއަރޕޯޓުގެ

އި ބަނދަރާއި ނަރުދަމާއާިއ ކޮޅުތަުކގަރާއްޭޖގެ ކަން ،ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމުަށްފަހުގައި މި ،ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމަުށްފަހުގައި

 ދަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މި  މިހެންގޮސް ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަުށްފަހުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ،ފެނާ

ނީ. މިއީ ކުެރވޭ ގޮތުަގއި ޑެފިސިުޓެވގެންދާނީ. ދަރަނިވެރިެވގެންދާޓުބިލިއަނަުށޭ އެސްޓިމޭ 1.7އަހަރު މިދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ 

ކުރުމަކީ ވަރަުްށ ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްއެއް  ކަނީ. އެހެްނވީމާ، ަޙޤީޤަތާދައް ކޮންފަދަ އުފާވެރި ވާހަަކއެއްޯތ މި

މިލިއަން ރުފިޔާއެްއގެ ސަޕްލިެމންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ިއްއޒަތްތެރި ބަެއްއ  493ކަމެއް. މިއަދު  މުހިންމު

ަވގުތަުށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެޭހ  ފައިސާއިން ކުރާނީ ކޮން ކަންތައްތަެކއްކަން. މިއީ މި  ންތައް ވިދާުޅވެްއޖެ މިގިނަ މެންބަރު

އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗާއި  ،އެހެން ދާއިރާތަކަުށް ކަނަޑއަޅާފައި  ގެކާރުން އާސަންދައާއި އަދި ހެލްތުސަރު ކަންތައްތަެކއް. މިއަދު މި

ނެތީވެ ކަނޑައެޅި އަދަދު ނުނިމޭއަހަރު ނިމެންވާއިރަުށް  މިހާރު އޮތް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މިމި ކަންތައްތަކަުށް ކަނަޑއަާޅިއރު 

ގެންދަން. ހެޅުމަުށްފަހުގައި އެ ބަދަލުތަކާ އެުކގައި ކުިރއަުށް ނިންމެވީ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުުށަ ންސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީ

މެންނަުށް މިހާރު ގޮތުގައި އޮތީ މުސްތަޤުބަލުަގއި އަުޅގަނޑު ގެބަރެއްހަމަ އެއާއިެއކުަގއި އަުޅގަނުޑމެން ހަމަ އުފާވެރި ޚަ

ކޮުށްގެން ދައުލަތަުށް ރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ެއސްޓިމޭޓުއޭ ،ުކރީިއިއރު އަޅުގަނޑުމެން އެސްޓިމޭޓުހަމައަުށް އަ މިއަދު، މިއަދާ

ބޭނެ ކަމަުށް. މިހާހިސާބަުށް އައިއިރުަގއި ިބލިއަން ދައުލަތަުށް ލި 21އާމުދަނީ ލިބޭނެ ކަމަުށް އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ބެލެވުނީ 

 އޮތް ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި އަހަރު މި  ހިނަގއްޖެ. ހަމައެއާިއއެުކަގއި މިއުލަތަުށް އާމުދަނީ އިތުރުވެގެންބިލިއަން ދަ 20.8

އެބަ ގެންދަވާ.  ކުރަމުންރުކާރުން ހޯއްަދވަން މަަސއްކަތްއެހެން ގޮތްތަެކއް ސަ ،ލަތްތަކެއްސީއާމުދަނީ ހޯއްދެވޭނެ އެހެން ވަ 

ޏާ އިދިކޮުޅ ވަން ކަމަުށް ނުކޮުށް ބަޖެޓު ބޮޑުކުރާދައްކަނީ. ާއމުދަނީ އިތުރު އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް އުފާެވރި ވާހަކަތަެކއް މި

ޅުން ދައްކަވާ ވާހަކައަުްށ ބޭފު ނުދައްކަނީ؟ މިއަދު އެހަކަމީހުން އައިްސ ވާ ދައްކާ. މިައދު ކީއްވެތޯ އެފަރާތްތަކުން ވާހަކަ

 ުށް ފައި ޮއތް ބަޖެޓުގައި އެހާ ބޮޑަތަނަުށް ފޮނުއްވާ ދެވެން އެަބއޮތޭ. ީކއްވެޯތ؟ މިއަދު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިއްދުރަ

ދެޭވވަރަުށް ދިވެހި ދައުލަތް އޮީތ ކޮންމެ ކޮންމެ ސުވާލަކަުށް ަޖވާބުބޭފުޅުން ބޭނުންވާ  ނަމަވެސް އެ  ތަފްސީލު ނެތް

ރީން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް އުާފވެރި ތައްޔާރަުށް. އެހެްނވީމާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓް

ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ނޫނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކެމުން މި މުން އްމަލުކުރަޙައް ދިވެހި ރައްޔިުތން މިއަދު ތަދުވަސްތަކެ 

އަދި  ،ބަދަލަކީ ައޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެ މި ކުރު މުއްދަތު ތެރޭގައި މި ގެނައި ންގަނޑު ދަންނަވާނީ ރަީއްސ ޔާމީއަޅު

ދިަޔއީ.  ރުވެިރވާ ދިވެިހރާއްޖެ އެންމެން މިއަދު މިކަމާ އުފާކުރަންޖެހޭވަރުގެ ެހޔޮ ބަދަލެކޭ އަިއސްގެން މިޚުދިވެހިރާއްޖެ ފަ
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ހިރާއްޖޭަގިއ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ނިމުނުއިރު ދިވެ ،ކުރިންވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނިންމާލުމުގެ

 ...ބޭުރގެ އިބިލިައން އެތެރެއާ 4.7ބިލިއަނުަގއި. މުޅި ދައުަލތުގެ ދަރަނި އޮތީ  4.7ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަނި އޮތީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި އިއްޒަތް ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރަޝީދަުށް. އަސްމާ މެންބަރު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ޝުކުިރއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑު އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑަުށް ުޝކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ 

ނަުްށ އުނދަގޫކުރަން އުުޅްއވި، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަޖިލިސް އައިސް އަުޅގަނޑުމެން ވީތަނުގައި މިތާ ކުރިމަްއަޗުށްމި

ބޭއްވުނަނުދީ ދަތިކުރަން ުއޅުްއވި އިިދކޮޅު ޕާީޓގެ މެންބަރުންނަުށް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރްއޔާ އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް. 

ުޅގަނޑުމެން އަުޑއަހަިއ ސަބަބަކީ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ހިތުގެ ޝުޢޫރުތަްއ، ަރއްޔިތުްނނަުށް ރައްޔިތުްނގެ ޝުޢޫރުތަްއ އަ

އެއަުށް ޖަވާބުދޭ ވަގުތު އެ ބޭުފޅުން އުނދަގޫކުރަން ނެތީމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. އެކަަމކު، އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން 

އެ ބޭފުޅުން ވެދެަވޑަިއގެން ިމ ތަނުގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނާ ެއއްބަިއވެގެްނ ވޯުޓ ލަްއވާނެ ަކމަުށް. އެީއ ރަްއޔިތުން ދެކެ 

މިލިއަން ރުފިޔާ  300ބިވުމަކީ. މިއަުދގެ މި އޮތް ބިލުގައި، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި މި އޮތީ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ލޯ

ކީއްކުރަންތޯ އިތުރުކުަރއްވާަފިއ މި އޮތީ. ނިކަމެތި ަރއްޔިތުްނނަުށް ދެމުންދިޔަ ހުސްނުވާ ާއސަންދަ ހުސްނުވާ ގޮތަުްށ މި 

ސަވަން ސަރުކާރުން ފޮުނއްވާަފއި އޮތް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް. ެއއަުށް ީކއްެވގެންތޯ އަހަރު ކުރިއަުށްދާނެ ގޮތެއް ަހމަޖައް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވޯޓުނުލާންވީ؟ އެއަުށް ުސވާލު އުފައްދަްނވީ ކީްއެވގެންތޯ؟ މިއީކީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް މި ޤައުމުަގއި 

ނޫންވީމަ އަުޅަގނޑުމެން ދޭންވީ. ނިކަމެތިން  ތިބި މުއްސަނދިންނަުށް އޮތް އެްއޗެއް ނޫން. މުއްސަނދިންގެ އެްއެޗއް

އަންނާނީ ކޮންތާކަުށްތޯ؟ އަުޅަގނޑުމެން އެ މީހުންނަުށް ދޭންވީ އަދަބަކީ އަިއޑީކާޑު ހިފަިއގެންގޮސް ަދއްކާލީމަ މިހާރު 

މި ސަރުކާރުން އެއްަލއްކަ ހަމަވެއްޖޭ، ދެނެއް ނެތޭ ބާކީއެއް ކިޔާފައި ެގއަުށް ފޮނުވަންވީތޯ؟ އެހެންނެއް ނުާވނެ އިނގޭތޯ. 

ކުރެްއވި ވަރަުށް ރަނަގޅު، ދިެވހި ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ވީ ަވރަުށް ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް. ވަރަުށް ރަނގަޅު ކަމެއް. ސަބަބަީކ، 

ން ހިނގާަކުށްނުޖެހޭނެ. ނޫނިއްޔާ ބޭހަުށް، eމިއަދު ބަލިވެގެން ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ހަދާނެ ގޮތް ނެތިގެން ބޭސްސިޓީ ހިފައިގ

ާރއްޖެއިން ުނުކރެވޭ ކަެމއްަގއި ވެސް އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ާރއްޖެއިން ބޭރަުށް ނުދެވިފައި ތިބޭކަުށްނުޖެހޭނެ.  ބޭސްފަރުވާއަުށް

އެއީ ކިތަންމެ ބޮޑު ބަްއޔެްއ ިވޔަސް، ކެންސަރަސް، ަބއިޕާްސ ވެސް، ނޫނިއްޔާ ހުެޅއް ބަަދލުކުރިޔަސް ވެސް ިކޫޔގަިއ 

ން ވެސް ބޭރަުށް ފޮނުވައިގެން އެ ކަންތައްަތއް އެ ކުރަނީ. ދިވެހިންނަުށް މާ ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވަންާޏ ހުޅު ބަދަލުކުރު

ދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ބަރާބަރަުށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ެއބަ ހިނގާ. ރައްޔިތުން ތިބެނީ އެކަމުަގއި ވަރަުށް އުފަލުން. 
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އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ،ުށްޑުމެންެގ ގޭެގއަގަނނަމަ މިއަދު އަޅު  މިކަހަަލ ހުސްނުވާ އާސަންަދއެއް ނެތް  ،ގަބޫލުކުރަްއވަންޖެހޭނެ

ހަދަންޖެހޭނެ. ސަބަބަކީ ދިވެހި ނިކަމެތި ރަްއޔިތުން ަވރަުށް ގިނަކަން އަުޅގަނޑުމެން  ުށުަގއި ކިޔޫޭގޭގގެ ދޮ ފޯރާ ބޭފުޅުންގެ

ރަނަގޅަުށް  އަމިއްަލއަުށް ފަިއސާ ދަްއާކފައި ކަންތަްއ ނުކުެރވޭނެކަން. އެކަން އެންމެ .އެންމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ޗާންސް ލިބުނީމަ މިވަރުގެ ބަޖެެޓްއ  .އެނގޭނެ އެެކއް އެއީ އަުޅގަނަޑކީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިްއޔާ

ގެ ބަޖެޓު ނިންމިއިރުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ  2017ވަނަ އަހަުރ  2016 ،އިތުރުކުރަން. ފުރަތަމައިނުން މިއަހަރު

ޅުގަނޑު ވެސް މިއީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެކަމަުށް ވަކާލާތުކުރި މީހެއް. އެއީ މިކަހަލަ ބޮޑެތި ނިންމިން މި ކުޑަކަމަުށް. އަ

ބަލިވެފައި  ވަންދެން ބައެއް މީހުން އަހަރު ،ދެމަސްއި ދާނެ އަދަދެއް ނޭނގޭނެ. މަސްބޭސްފަރުާވގަ  ،ކަންތައްތަުކގައި 

އެބަ ތިބޭ އެތަްއ ޒަމާނެްއ ވަންދެން. ައއި.ސީ.ޔޫއަުށް ާލ ުށްަފއި ރާއްެޖއިން ޭބރުގަިއ އެަބ ތިބޭ. ައއި.ސީ.ޔޫަގއި އެޑްމިޓުކޮ

هللا މީހާ ގަދަވަންދެން  ިކޔާފައި މި ސަރުކާރަކުން ނުނެރޭނެ. އެ އްޖޭލައްކަ ހަމަވެ މީހާ އޭނަގެ މިހާރު އެއް

ސް ވެސް މީހާ ނިމުނަ ގޮތުން އެ މީހާގެ ނިޔާ އޮތް ނޫނިއްޔާ ދެން އެްއވާނެ. މީހާ އެތަނުގައި ބާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ

ލަން އެބަޖެހޭ ާއސަންދަ ކަހަލަ ތަންތަނުަށް ން ވިސްނާވަޅުލައިދިނުމާއި އެ ހުރިހާ ަކމެއް ކުރަމުންދާނެ. އަުޅގަނުޑމެ

އާސަންދައަުށް ހުސްނުވާ އާަސންދައަުށް އިތުރުވާ ކޮންމެ ެއއްަޗކީ ދިވެހި ރަްއޔިތަކަުށް އިތުރަުށް ފައިދާެއއް ލިބޭނެ 

އިރި ައވަުށްޓެރި ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ވަރަުށް އާދަިއގެ ރަްއޔިތުން އެބަ ދިރިއުޅޭ ދަރިން އެްއޗެްއކަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަ

ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުރި ކުއްޖެއް ގޮވަިއގެްނ  ،ނޫނިއްޔާ ކޮންމެވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް  ،ގޮަވިއގެން ދަރިންނަުށް ކިޔަވަިއދޭން

ގޮތަުށް ވަރަުށް ައވަހަުށް މި  އްޔާ އާސަންދަ ލިބޭވެއްޖެދިމާކަމެްއ  ނަުށް ވެސް ބޮޑުމީހުން އެބަ ތިބޭ. އެމީހުން ގޮސް އެ

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ ، ނުވާނެ. އެހެންވީމާ މާ ލަހެއް .އިރާދަކުރެްއވިްއޔާهللا ސަރުކާރުން ހައްދަވައިެދއްވާެނ 

ސަރުކާެރއް  ސަރުކާރުން މި ކޮުށްދެއްވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ރައްޔިުތންނަުށް މި ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކަުށް މިވަރުގެ

 ނޯންނާނެކަން އަޅުގަނޑަުށް ޔަޤީން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްާޔ ރައީސް ޔާމީން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން ލިސްޓުން އަޅުގަނޑު މިހާރު އެދިވަޑަިއގެންފައިވާ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ 

ތިްއޔާ ައޅުގަނުޑ ނިުމނީމަ އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ މެންބަރެއް ނެ ޅުދަްއަކވައިމެންބަރު ވާހަކަފުމެންބަރެއް ހުންނެވީ. ެއ 

ލަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިއސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ބަހުސް ނިންމާ

 ރަޝީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު
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حيم، الحمد هلل والص الة والس الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه  حمن الر   ޝުކުރިއްޔާ ،أجمعينبسم هللا الر 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދ ހުުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަކީ މީގެ މާކުރިން ވެސް 

 ،ޤައުމަުށް ކޮުށްދޭ ،ހިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އެއީ ޤައުުމގެ ޚިދުމަތްތައްހުުށަހަޅަންޖެ

ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދެމުންދާ މަންފާތައް ވަރަުށް ބާރު ސްޕީުޑަގއި ދަނީ ކުިރއަުށް. އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަުށް ަރއްޔިތުްނގެ 

އަދި ަޤއުމުގެ  ،ދަންނަވާނީ ިޞްއޙީ ދާއިރާއަުާށއި އަދި ތަޢުލީީމ ދާއިރާއަުށް ބޭނުންތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން. އަުޅގަނޑު

ދިމާިވ ގޮވާފައި ކުރިއަުށް. އަޅުގަނޑާ  މި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް ޤައުމު މިދަނީ ހަމަ ފަތުއަޑު ،އަމަން ބެލެހެއްޓުމާއި

އޭ މި ބޭފުޅާ ވިދާޅުވި އަޙްމަދު ން ބޭފުޅެއް. އެމާލެއަުށް އުފަ ،މީގެ ހަތަރުފަސް ވަރަކަުށް ދުވަސް ކުރިން މާލޭގެ ބޭފުޅެއް

ލެއްގައިހޭ ުއޅޭނީ. ތިމަންނާގެ ފަޔަުށް ދިމާިވ މަ ތިމަންމެން ކޮންފަދަ ހާނަ ސަރުކާރުން މި ބޭސް މިގޮތަުށް ނުކޮުށްދޭ

ވެްސ  ލަްއކަ ރުފިޔާ ިމއީ ތިމަންމެން ހުވަފެނަކުން 9ަލއްކަ ރުިފޔާ އާސަންދައިން ޚަރަދުކޮުށްދީފިއޭ.  9އަނިޔާއަުްށ 

ތިމަންމެންގެ އަމިއްލަ ޢާއިލާގެ  ،ކަމެއް ވެސް ނޫނޭ މިއީ. ތިމަންމެންގެ އަމިއްލަ އަތުން ތިމަންމެން ހިތަުށް ވެސް އެރި

ލޯނުނުނަގައި ، ނުވެިވޔަްސ ދަރަނި ްއޔާ މުޅި އެންމެން އެއްެވގެން އުޅުނުކަުމގައިމިކަން ކުރަންވެއްޖެ މީހުންގެ ފަރާތުން 

ތަކާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ މިފަދަ ޚިދުމަތް، ންީވމާމިކަން ނުކުރެވޭނޭ. އެހެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ޝުކުރުވެިރވާންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ޝުކުރުވެރިވާންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގަިއ 

هللا މެއް ކުރާނެ ވެިރަޔކު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރައްޔިތުންނަުށް ލާބަޔާއި މަްނފާހުރި، ރައްޔިތުންނަުށް ޯއގާެތރި ވެރިކަ

ޔާމީން هللا ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާގެ ރަޙްމަތްފުޅުން ލިބުނީތީވެ. އަސްލުގައި ތެދުތެދަުށް ދަންނަވަންޏާ ރައީސް ޢަބްދު

ންގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މި ވެރިކަަމކީ މުޅި މި ސަރަހައްދުގައި ީކއްކުރަން، ދުނިޭޔގައި ހެޮޔވެިރކަންކުރާ ނަމޫނާ ލީޑަރު

ތެރެއިން ހިމަނައިލެވޭ އަުޅަގނޑުމެން އެ މަނިކުފާނަުށް ޓަކައި ފަޚްރުވެިރވުން ޙައްުޤވެގެްނވާ ވެިރއެއް މިއަދު 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ލިބިފައި މި ހުރީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަުށް ގެންނަމާހިނގާ މީގެ ކުޑަދުވަްސކޮޅެއް ކުރިްނ، މީގެ 

މެން އުޅުނު ގޮތް. މިއަދު އެހެންތޯ ޤައުމު؟ ޮކން ޤައުމެއްަގއިތޯ ެއްއވެސް ދެތިންހަތަރު އަހަރު ކުރިން އަޅުގަނޑު

މިންވަރެއް، ހައްދެއް ނެތި ބަލިވީމަ ބޭސްކުރެވެނީ؟ ބައްލަަވއިލަްއވާ! ރައްޔިތުން ބައްަލވަިއލައްވާ ކޮން ޤައުމެްއަގއިތޯ؟ 

ތޯ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަންވީ. މެލޭޝިޔާގައިޯތ، ަކއިރީަގއި މިހިރަ ސްރީލަންކާގައިތޯ ނުވަތަ އިންިޑާއގައި

އަޅުގަނޑުމެން ގާތުަގއި ހުރި ކޮން ޤައުމެއްަގއިތޯ ހުރިހާ ކަމަކަުށް، ހުރިހާ ކަމަކަުށް ސަބްސިޑީ ލިބިގެން ނުވަތަ ހިލޭ 

މެންނަުށް ގެ ނިޢުމަތް. މި ނިޢުމަތް އަޅުގަނޑުهللاގެ ނިޢުމަތް. މިއީ هللاބޭސްފަރުވާކުެރވޭ ޤައުމަކީ ކޮަބއިތޯ. އެހެންވީމާ، މިއީ 

"ތިޔަ ަބއިމީހުން  لَئِن َشَكْرتُْم ََلَِزيَدنَُّكمْ އަްނގަވަނީ هللا ަލއްާވނެ. އެއީ ހެޔޮ ވެރިން. އެހެންީވމާ، هللا ލިބުމުގައި ސަބަެބއް 

އެބަިއ ، َولَئِن َكفَْرتُمْ ތިޔަަބއިމީހުންނަުށް އިތުރުކޮުށްދެްއާވނަމޭ". هللا ޝުކުރުވެިރވާ ކަުމގަިއ ވަީނ ނަމަ ތިމަން 

ންގެ ތެރެއިން މީެގ ހަތަރުވަރަކަުށް އަހަރު ކުރިން ދިޔައީ. އެހެންެވގެން އެ ވެިރކަން ހަލާކުވެގެންދިަޔއީ. ެއ އަޅުގަނޑުމެ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މިއަދުެގ هللا ތަންކޮޅު ދަންނަވާކަުށް އަޅުގަނޑު ނެތިން. އެހެންވީމާ، ރައީސް ޢަބްދު
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ރައްޔިތުން މި ވެރިކަމާ ދޭތެރޭގައި ޝުކުުރވެރިެވ، އަުޅގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ މި ވެރިކަމަކީ މުޅި ދިވެހި އެންމެހައި 

ފަދަ ލީޑަރެއް އެ މަނިކުފާަނކީ. އަުޅގަނޑު ހިތަުްށއަރާ، މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމަކަުށް ެވސް ސަބްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް 

އި ބަނދަރުތަކާިއ، އެ ކަންތައްތަކަުށް ވެްސ ފޮނުއްވާނަމައޭ. އަހަރު ފަސްވެގެންާދއިރުަގއި ނުހެދިފައި ހުރި ކޯޒްވޭތަކާ 

ފޮނުއްވާނަމައޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ފާސްކޮުށްދޭުށޭ. މަނިކުފާނު ފޮނުއްވައިދެްއވާުށޭ. ޕީ.ޕީ.އެމުަގއި މި ތިއްބެވި ހުރިހާ، 

ތައް ކޮުށްދެްއވަންުށޭ. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމާއި ގުޅިަފއިވާ ެއހެން ކޯލިޝަންގައި ތިއްބެވި ުހރިހާ މެންބަރުން މި ތިއްބެވީ އެ ކަންތައް

ރައްޔިތުންނަުށް ކޮުށްދެްއވަން ޭބނުންފުޅުވާ ކޮންމެ ކަމެްއގައި ައޅުގަނޑުމެން އަުތކުރި އޮޅާަލިއގެން ކެިރގެން އަުޅގަނޑުމެން 

ނުކުންނާނަމޭ. އަދިވެސް އެްއޗެއް އޮިތއްޔާ ފޮނުްއވައިދެްއާވުށޭ މަނިކުފާނުއޭ. އަޅުގަނޑުެމން މިތިބީ އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ 

ނިކުފާނާ އެއްކޮުށް ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ތިޔަ ކުރަްއާވ ބަރަކާތްތެރި މަސައްކަތުަގިއ އިތުރު ކާމިޔާބީއާއި އިތުރު މަ

ފަހިކަން ހޯދައިދޭން އަުޅގަނުޑމެން މިތިބީ ތައްޔާރަުށް. އަުޅަގނޑުގެ ދުޢާައކީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ެވރިކަމަުށް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް 

ނެއް ުދވަހަުށް އުފާާފގަތިކަން ލިބި، ުކރިއަރައިިދއުން. ައޅުގަނޑުމެންގެ އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޓަކައި ެއއް ުދވަހުން އަ

ގެ هللاއެ މަނިކުފާނަުށް  2018މި މާތް މަރުކަޒުަގއި މި މަިޖލީހުގައި އަުޅގަނޑު ދުޢާެއްއެގ ގޮުތގައި މިދަންނަވަީނ، 

الم عليكم الس  وތާއީާދ ެއއްކޮުށް ކާމިޔާބުކޮުށްދެްއވާުިށއޭ. އާމީން! ރަޙްމަތްފުޅުން ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ ލޯތްބާިއ ރުހުމާއި 

 .   ورحمة هللا وبركاته
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ޙުސައިނަުށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންކަ

ވަނަ އަހަރަުށް ފޮނުއްވާފައި  2017ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته`. 

ންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި ވާ ސަބްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގަިއވާ މަިއގަނޑު ކަންތައްަތުކގެ މައްޗަުށް ބަލައިާލއިރު އެ ކަ

ފާސްކޮުށްދޭންޖެހޭ، އެ ކަންތައްތަކާ އެއްަބސްވާންޖެހޭ ަކންތައްތަކެްއ ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. މިހެން 

ދަންނަވައިލީމާ ފަހަރެއްަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ހިތްޕުޅަުްށއަރާފާނެ އެހެންެވއްޖެއްޔާ ދެްނ އެ މެންބަރުގެ ވާހަކަ ދެްނ 

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަކީ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ ހިތްތަކުަގިއ  2017މުނީތާއޭ. މުޅިއަކު އެހެނެއް ނޫން. އެ ނި

އާދަޔާ ޚިލާފު އިހުސާސްތަކެްއ އުފައްދައިދިން ބަޖެޓެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ވެސް އަިދ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް 

ޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ވާނީ ދަްއކައިފަ. ލިޔެކިޔުމުން ވެްސ އެކަން އޮންނާނީ އެނގިަވޑަިއެގންފަ. އަ

ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން،  2017ހުުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަުށް އެ ވާހަކަ ވާނީ ހުުށަހަޅައިފަ. އެހެންވީމާ، 

ރެއް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މުޅި ސަބްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ޮގތުގައި ުކޑަ މިންވަރެއް، ިނސްބަތުން ކުޑަ މިންވަ
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ޖުމުލައިގެ ނިސްބަތުން ުކޑަ މިންވަރެއް ފާްސކޮުށްލަން ފޮނުއްާވ ަވގުުތގަިއ ވެްސ މިދެންނެވި ޝުޢޫރުތަުކގެ މަތިްނ 

ން ހަނދާނައްތާލުމަކީ އަޅުގަނުޑެގ ވާޖިބަުށް ވެވޭ އިހުލާމެއް ކަމުގައި ފެންނާތީވެ، ގަބޫުލކުރެވޭީތވެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަ

މި ޖެހެނީ. އާދެ، އަޅުގަނުޑމެންގެ ދާއިރާަގއި ވެްސ، ާރއްޖޭގެ މުޅި ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކެއްަގއި ހިނގާ ފަދައިްނ 

މަހުން މަހުަށް ހިނގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ،ތާއަުށްބަ ހިނގާ. ދުވަހުން ދުވަހަުށް، ހަފުތާއިން ހަފުތަރައްޤީގެ މަސަްއކަތްތައް އެ

ާއއި މަންފާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ލިބެމުން އެބަދޭ. ުމގެ ފައިދާބަ ގެންދަވާ. އެކަންކަސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން އެ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ައޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއަުްށ  2017 ،އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ުކރިން ވެސް ފާަހގަކޮުށްލި ފަދަިއން

އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ ތެޭރގައި އޮންނާނެ ކަމަުްށ  ުށް ވުމާިއ، މިމެނިފައި ނެތް ބަޖެޓަކައަލަުށް ބޮޑު އެްއވެްސ ކަމެްއ ހި

ގޮތް  އަތޮޅު ފޭދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ެއ ބަޖެޓުން ޖާގަ ހޯދާނެ އަޅުގަނޑަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ަޔޤީންކަން ލިބުނު ުށ.

ޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ިމކަންކަމާ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑު މި ފުުރޞަތުގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ،މެދުވެރިނުވުމާއި

ދާއިރު ބަޖެޓު މިތަނުން ނިމިގެން އަދި ،ތަނަުށް ހުުށަހެޅޭއިރު ތައްޔާރުެވގެން މި ވަނަ ައހަރަުށް ބަޖެޓު 2018ރަނީ މީދުކުއުއް

ދާއިާރގެ ބަެއްއ ރަުށްރަުށަުށް ބޭނުންވެފައިާވ ، އާެދ، މި ދެންނެވި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ކަންތަކަުށާއި  ؛މިދެންނެވި ކަންކަމަުށް

ނާންނާތީ ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ޮބޑު ެއއްވެސް މަޝްރޫެޢއް އަހަރު 8އިދޫއަުށް ވޭތުވެދިޔަ ޭއގެތެޭރގައި ގޮ  ؛ންތައްތަކަުށް ބޮޑެތި ކަ

. ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަމޭ އެީކަގއި ސަރުކާރުން ބައްލަވާނެ އިނާޔަތްތެރިކަމާފާހަަގކޮުްށލުމަުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލި

ގޮތަކީ ދެންނެވުން. ލިޔުމުން ދެންނެވުން. ބައްދަލުކޮުށްފައި ެދންނެވުން. މަޖިލީހަުށް އައިސް  އާދެ، މެންބަރަކަުށް އޮންނާނެ

ސަރުާކރުގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިްނ  ،ހުރި މިންވަރަކާއި މަޖިލީހުގައި އެ ވާހަކަ ދެންނެވުން. ސަރުކާުރގެ ފޯރުންތެރިކަން

މި ހުރިހާ ކަންކަމެއްެގ  ރި މިންވަރަކާ،ހު ރިފޯރުންތެރިކަންކެ ސަުރކާރަުށް ، އެކަން ކަމަުށް ޖާގަދެވެން އޮތް މިންވަރަކާއި

ތެރެއިން ލާފައި ގޮސް ސަރުކާރުން ކޮުށްދެއްވީމާ އެ ކަްނތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިުތންނާ ހަމައަުށް ވާނީ. އާދެ، 

ޙީ ލާނަން. ޞިއްނަވައިަގއި އަުޅގަނޑު ެއއްެޗްއ ދަންގޮތެއް ފަހުގައި ަވކިން ޚާއްޞަ ނެވި ދެންނެވުން ދަންނަވާލުމަުށްމިދެން

ކަން ވަަރުށް ސްޕެސިފިކު ކަމަކަުށް، ން ރުފިޔާ. އާދެ، ވަރަުށް ޚާއްޞަމިލިއަ 300. މީގައި އެބައޮތް ގޮތުން ބެހޭ ދާއިރާއާ

މި ދާއިރާގެ ތެެރއަުށް ައިއއްސަ ، ރަދުަތއް ހަމަޖެއްސުމާއި މި ާބވަތުގެ އެނގޭ. އާސަންަދއިގެ ިނޒާމުގެ ޚަ އަޅުގަނޑަުށް

ދޭތެރޭގައި ވެސް މި ފުރުޞަތުަގއި  ކަްނކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާާމ، އާސަންަދިއގެ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން މި އޮތީ. އެހެންވީ

ަމތެއް ކުރާނަން. އާދެ، އެީއ ކޮުށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލެވޭތޯ ހިއްގޮތެއްަގއި ވަރަުށް ކުރު ލަ ޖުމުއަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް 

ސްފަުރވާގެ ކަންތައް ކޮުށްެދވޭތޯ ސަރުކާރުން އެބަ ބައްލަވާ. ީމގެ އާސަންދަިއގެ ނިޒާމުގެ ދަުށުްނ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ބޭ

ހުރުމުގެ ހިތްދަތިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން މީހުންެގ ހިތްތަކުން މާ ދެން އެހެްނ ގޮތެްއ ނެތިފައި ހުންނަންޖެހޭކުރީަގއި ބަލިވީ

ަދއިެގ ތެރެއިން ފަރުވާ ލިބުުމގަިއ އަޅުގަނޑަުށް ހީާވގޮުތގަިއ މިހާރު ވަނީ ފިލަިއގެްނގޮއްސަ. ެއހެންނަމަވެސް، އާސަން

ނގާ ޚަރަދުގެ އިތުރުަށް އެ ހި ކޮންމެހެން ދާންޖެހޭ މީހުންނުަށް އެ މީހުންގެ ބޭސްފަރުވާާއއި އޮޕަރޭޝަަނުށް ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް

ގެ އެ މީހުން ،ކަުމގެ ގޮުތގައި ކޮްނމެވެސް މިންވަރެއް އެ މީހުންގެ ހުރުމާއިނުވަަތ އޯގާތެރިނޭޓް ގޮތުަގއި ކޮމްޕޭޝަ
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މިހާރު  މި ކަންކަމަުށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެން؛ އާދެ، އެ މީހުންގެ ކެއުމާ،، އެ މީހުންގެ ޓްރާންސްޕޯޓާއި ،ތިބުމާއި

ކެއަރ، މިކަހަލަ ގޮތަކަުށް އަޅުގަނުޑމެންގެ ރައީސްގެ ނަންފުޅަުްށ  ޮގތަުށް ވެއްޖެްއޔާ އޮބާމާ އެމެރިކާ ތަންތާނގައި ިކޔާ

ނޭޓް ކޮމްޕޯނަންޓް ކޮމްޕަޝަވެސް، މިކަހަލަ ކޮންމެވެސް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއަުށް މިދެންނެިވ ކެއަރ ނަމަ ނިސްބަތްވާ ޔާމީން

އަންނާނެ ދުވަހަކަުށް އަުޅގަނުޑ އިންތިޒާރުކުރަން. އެ ފަސޭަހ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް އަންނާނެ ދުވަހަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން 

ދިއުމުަގިއ ޖުބޫރުވެގެން. އެހެންވީމާ، އެ ދާންޖެހިގެން. މަބަލަބަލާ އެބަ ތިބީމު. އާދެ، ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ދަނީ ހަމަ ދާ

ރަދުތަކަުށް އެކިއެކި ފަރާތްފަރާތަުށް ހިނގައިގެން އެކި ޮގތްގޮތުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ރަންޖެހޭ ޚަމިދެންނެވި ގޮތުން ކު

ދުމަތްތަްއ ާރގެ ޚިދާންޖެހުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެއ މީހުންނަުށް ލިބޭ ވަރަުށް ނިކަމެތިކަމެއް. ާރއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ދާއި

ތި ފަރުވާތަކާިއ ބޮޑެރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ނުގޮސް ބޮޑެތިކުރަްއވާ. މަސައްކަތްގެންދިއުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެބަ ކުރިއަުށް 

ގެންދަވާ. ެއ ދުވަހެްއ ހަމަޖެހެންދެން ވެސް އަުޅގަނުޑ ގޮތް އެބަ ހަމަޖައްަސމުން ާދއިރާއިްނ ލިބޭނެ ފަސޭހަތައް ޞިއްޙީ

ޖާގަ ހޯއްެދވޭނެ ގޮތްތަެކއް  ުށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކަުްށ ޖާގަދެްއވާނެ،ަގއި ކޮޝަނޭްޓ ގްަރއުންޑުމްޕޭދެންނެވި ފަދަ ކޮ

ދި ކަންތައްަތއް ާދއިރުަގއި ކު. ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކުރަމުންމީދުކުރަންއިެދއްވާނެ ކަމަުްށ އަޅުގަނޑު އުއްހަމަޖައްސަވަ

ން އެހެން ވާނެ. ސަރުކާރު ހިންގުމަކީ ަފސޭހަ ކަމެއް ނޫން. ދައުލަތެްއ . ކޮންމެ ސަރުާކރެއްަގއި ެވސް ެއކަބާކީވަމުންދާނެ

ކިން ތައް ުކރުމަކީ އެއީ ހަމަ ނާމުންގޮތަުށް ކަންތައް ހިންގުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. އެކަމުގެ ތެޭރަގއި އެންމެން ހިތްހަމަޖެހޭ

 7، އަހަރު 10 ،އަހަރު 8ސް ކުދި ކަންަތއްތަްއ ގެްނދާއިރު ވެޑެިތ ކަންތައްތަކަުށް ޖާގަދެމުންކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ބޮ

ދިއުމާ ދޭތެރޭގައި ެވސް ކޮންމެވެްސ އެއް ކަންތައްތައް ބާީކވަމުންދާދިއުމާ ދޭތެރޭ، ބައަހަރު ވަންދެން ބާކީވަމުންދާ

ގަިއ ޮގއިދޫ  އެަބޖެހޭ. އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރއަުށް ވިސްނާލާއިުރގައި  ހިސާބަކުން ވިސްނުންތެރިކަމާ އެީކގަިއ ނަޒަރުހިންގާލަން

އެއްވެސް އަލިމަގެއް ނުެފނި އެބަދޭ. އަދި ކަނޑިތީމުގެ  އަހަރުޞިއްޙީ މަރުކަެޒއް އިމާރާތްކުުރމުގެ ކަންތަކުަގއި ތިންހަތަރު 

އަަހރު މަގެއް ނުފެނި އެބަދޭ.  3 ،އަހަރު 2ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ބޮޑުކުރުމަުްށ ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުަގިއ ވެސް 

ނެ. ދުވަސްތަެކއް ހިނގައިދާނެ. އަހަރެއް ހިނަގއިދާނެ. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދެން ދުވަސްގަނޑެއް ހިނަގއިދާ

ވަނަ އަހަރުން ފެުިށގެން  2013ފޭޫދގެ ިޞއްޙީ ަމރުކަޒަުށް ގުދަނެއް ބޭނުންޭވ. ؛ ދަންނަވާލަން އޮތް ެއއް ިޞއްޙީ މަރުކަޒު

ދޭ. ނުވާނެ ކަމަކަުށް ިވދާޅެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވަިއގެން މަސައްކަތް ހިނގަުމން އެބަ

އަދިއަދާ ހަމައަުށް ވެސް އެކަމަކަުށް މަގެއް ނުފެނޭ. ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކުރާއިުރ، ކޮުށްދޭއިރު ގިނަ ފައިސާ 

ރުދުވަހުެގ އަހަ 8ޚަރަދުކުރަންޖެހޭއިރު ކުދި ކަންތައްތައް ކުަރއުުޑއައުުޓވަމުްނދާނެ. ބާކީވަމުންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، 

އަހަރުދުވަުހގެ ެތރޭގައި އެ ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވަކިން އަމާޒުކޮުްށގެން ބެެލވި، އެ ކަންކަން ހާސިލުެވގެންވާެނ  7ތެރޭގަިއ، 

ގޮތްތައް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި، އިޖުމާލީ ގޮތެްއގައި މި ހާސިލުކޮުށްެދވެމުންދާ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކަުށް 

މަކަމާއި އިތުރު ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަުށްޓަަކއި އިތުރު ފުރިހަ

 . والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރިއަުްށގެންދާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން 

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެްސ، ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަުށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ބޭނުންވާ  ވަރަުށް މުހިންމު ބަޖެޓެއް  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިުރ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  2017ވަނަ އަަހރު އަޅުގަނޑުމެން  2016މިއީ. ދެން 

ގެ 2017، 2016އަުޅަގނޑުމެން އަތުަގއި މިހާރުވެްސ ހުންނާނެ ، ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ބަޖެޓުތައް ފެންނަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ ެއންސްޕާގެ ާއސަންދަިއގެ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮުށްދޭން ބޭނުންާވ 

މިލިއަން ރުފިާޔ  1.3ފުޅުވި މީހުންނަުށް އެހީވުމަުށް ޓަކައި ބަޖެޓެއް. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން އެ ަވގުތު ބޭނުން 

ަގއި އަުޅގަނޑުމެން  2017ގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެިނފައިވަނިކޮުށް. އެހެންނަމަވެސް، 2016އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ 

މިލިއަން ރުފިޔާެގ ބަޖެޓެއް. އޭެގ މާނައަީކ އަުޅގަނޑުމެްނ  731ފާސްކޮުށްފައި މިާވ ބަޖެޓަކީ ާއސަންދަ އެންސްޕާއަުްށ 

ރުފިޔާ މަދު އަދަދެއް އެ ބޭފުޅުންނަުށް. މި އަދަދު ދެއްވާފައި ސަރުކާރުން ބޭނުްނވަނީ ޚަރަދުތައް ުކޑަކޮުްށގެން  މިލިއަން 595

ބޭރުގެ ދަރަނިތައް ސަލާމަތްކޮުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންަނުށް ވީހާވެސް ރަނގަޅަުށް ޚިުދމަތްދޭން މަސައްކަތްކުރުމުަށް 

އެހެންވީމާ، މިގޮތަުށް ސަރުކާރުން މިކަން ކޮުށްފައިވާިއރު އެ ދުވަހު ވެސް، އެ ވަގުުތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވަނީ. 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަަދްއކަމުންދިޔައީ ބަޖެޓުގެ ތާުށިކަމެްއ އައިްއސިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރަުށް ބޭނުންވާ ނޫނީ 

މި ބަޖެޓު މިގޮތަުށް ފާސްކޮުށްދެްއވާނެ ކަމަުށް. މި  އާސަންދަ، އެންސްާޕގެ ޚިދުމަތް ނުހުއްޓި ކުރިއަުށްގެންެދވޭ ގޮތަުށް

މިލިއަްނ  493ވާހަކަތައް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ދެއްކި. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ހުުށަހަޅައިގެން މި އުޅެނީ ބަޖެޓުގައި 

 595ލާއިރު ވެސް މިލިއަން ރުފިޔާ. ެއގޮަތުށް ބަލައި 300ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަުށް ާވއިރު އާަސންދަ، އެންސްޕާއަުށް މި އޮތީ 

ވަނަ އަހަރަުށް ބަލާއިރު.  2016މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަދު އަދަެދއް ައޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮުށްފައި މި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރަުށް، 

 2017އަުށް ވުރެ  2016މިލިއަން ރުފިޔާ އަދިވެސް ުކޑަ  296މިލިައން ރުފިޔާ ދިނީމަ ވެސް  300އެގޮތަުށް ބަލާއިރު 

ސަންދަ އެންސްޕާއަުށް. އެހެންނަމަެވސް، އެ ބޭފުޅުން ކިތައް ރަްއޔިތުންނަުށްތޯ ޚިދުމަތްދެނީ. އެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އާ

އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަްނ  ތޯ ރުކާރުން ކިހާވަރަކަުށް ކޮުށްފައިވޭބޭފުޅުން މި ޚިދުމަތްދޭ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތް ފުޅާ ސަ

ުށިގެްނ ރައީސް ޔާމީން ވެިރކަމާ ވަނަ އަހަރުން ފެ 2013ކުިރަގއި  އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ީމގެ

 އިއާސަންދަ އޮތީ. އާަސންދައިގެ ބަޖެޓުން ވާނުވާ ެއއްެޗއް ނޭނގި ދައުލަތް ދަރާފަ އިވާލުެވވަަޑއިގަންަނވަންދެން ނަމެއްގަ ހަ
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 . ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ގެންަދވަނީ ޮކޅުޖައްސަވަމުން އެ ބޭފުޅުންވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު އެ ދެްއވާ ބަޖެޓަކުން ދެ

އި އެހެން ދެންމެ މިތާނގަ ،އާސަންދަ ފާމަސީެއއް  އިކޮންމެ ރަުށެއްގަ ، އި އްދެްއގަފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަހަ

ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ފަދައިން ހުޅުވަިއގެން ފަރުވާދެމުންދާއިރު، އަިދ އޭެގއިތުރުން ތަފާތު އެކިއެިކ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ވެސް އެ ބަލިތަކުން  ދުނިޭޔގެ އެކި ހިސާބުގައި ދާއިރު ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަުށް، އެކި ަޤއުމުތަކުަގއި، އިތުރުވަމުން ބަލިތައް

ކަްނ ވެސް ހިންގާނެ ސަލާމަތްވުމަުށްޓަކައި އެިކއެކި ފަރުވާތައް ވުޖޫދުކޮުށް، ބޭނުްނވާ ފަރުވާަތއް ދެްއވަމުންދާއިުރ ޚަރަދު

އެީހއަުށް  ކޮުށް އެންސްޕާައީކ ރާއްޖޭެގ ޚާއްޞަ އެގޮތުްނ އަދި ޚާްއސަ، ޖެހޭ. އެހެންވީމާުލކުރަން ެއބަބޫއަޅުގަނޑުމެން ގަ

ވަރު އެ ކުދިންނަުށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މިން، ކުއްަޖކު ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތެއް. އެ ފަރާތަުށް 6821ބޭނުންވާ 

ކުދިން  ދަތުރުތައް ކުރާއިރު އެ އިކިެއކި ކަންކަމުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އަޮތުޅތަކަުށް އެ

ކޮުށް ައުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ފަސްުޓލޭޑީ މެޑަމް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ވަފުދުތަކާއި، އަދި ޚާއްޞަ 

ދާ ދަތުރުތަކުގައި  ހެންއެހީއަުށް ބޭނުންވާ ކުދިންަނކީ. އެ ންތެރިކަންދެްއވައި ަބއްަލވަމުންގެންދަވާ ކުދިންތަކެއް ާޚްއޞައަޅާލު

 އްލުކުރުމަުށް ޓަަކއި ކުދިންނަުށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޙަ އެ ،ުކދިން އެ ދައްަކވާ ވާަހކަާއއި ކުދިންގެ ފަރާތުން އެ އެ

ައކީ ގާްތގަނަޑކަުށް  6821އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ކުޑަ އަދަދެއް ނޫން. ، މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން އެަބދޭ. އެހެންވީމާ

ވެސް ވަރަުށް ބޮޑު  ލާއިރު މިއީކުދިން އެބައުޅޭ މީަގއި. އެެހންވީމާ، މި އަދަދަުށް ބަލައި 36ރެޖު ރަުށެއްަގއި އްޖޭގެ ެއވްރާ

ވެސް އެބަ  ނޫން މި ކުރަނީ. މި ކުދިންނުަށް އެހީތެރިކަން އަދަދެއް. ވަރަުށް ބޮޑު ކަމެއް. ހަމައެކަނި ބޭސްފަރުވާއެއް

އަުޅގަނޑުމެން މި މަސައްކަތަުށް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަުްށ  މިއަދު، ކޮުށްދެވޭ އެކި ކަހަލަ. އެހެންވީމާފޯރު

މެންގެ ރާއްޭޖގަިއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑު ނިޔަތެއްަގއި މަސައްކަްތކުރަން ފެުށީމަ ހެޔޮ

ން ވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންނޭ ގޮތްތައް ޯހއްދަަވއިދެްއަވން މަސައްކަތްކުަރއްވަ ރަްއޔިތުންނަުށް ހެޔޮ ޑިމޮކްރަސީޭއ،

ިއ ވެސް މިތާނގަ ނުޭވ. މިއަދު އިވިދާޅުވާ ބޭފުޅުްނގެ އެްއވެްސ ކަހަލަ އެއްބާރުލުމެއް މިއިން އެއްވެސް ކަެމއްގަ 

ެވއްޖެްއޔާ ވަަޑއިގެން ައޑުޮގްއވާނެ. ކިެއކި އަޑުތަކުން ައޑުޮގްއވަންޓަވާނެ. އެޓަވަންެވއްޖެއްޔާ އެ ބޭުފޅުން ނަުށްނަުށް

އެއީ ، ބާރުލުމެއް ނުދެއްވާ. އެހެންވީމާ އެއްެވސް އެއް އި ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ މިކަހަލަ މުއްހިމު ކަމެއްގަ

ެވސް އެތައް ބަިއވަުރ އި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަލައިގަނެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާިއރާގަ

އެތައް ބައިވަރު ކުދިންނެއް އެބަތިބޭ. އެހީއަުށް ބޭނުންވާ  އް ަބއިވަރު ަބޔަކަުށް. ާޚްއޞަޭދ. އެތަކަުށް ބޭސްފަރުާވކުރެވެމުންބަޔަ

މި ކަންަތއްތަްއ  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،ވެސް ައޅުގަނުޑމެން  މި ކަްނކަމަކީ ކޮންމެހެން، އެހެންވީމާ

އުޅެނީ އިތުުރ  ދެން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިައހަރު ނިމެން ުށް ނެތް ތިބޭވޭކަުށް މިކަހުއްޓާލަިއގެން އަުޅގަނޑުމެްނނަ

ވުރެ މާ ކުޑަ އަދަދެއް ިމހާރުވެސް މި ދަނީ. އަެނއްކާ  އަުށް 2016 ،ވުރެ  އަުށް  2015ވެސް ކުާރކަުށް ޫނން.  ޚަރަދުތަކެއް

! ބަރާބަރުަށް ން މިހާރު އާސަންދައިން ބޭސްކުރުން ހުއްޓާލައިފިއޭ.  ނޫންން އެބަ ބުނެއޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކު

ަޓކައި ބޭނުންވާ ބަޖެޓުދޭކަުްށ ދައްކާ. އެކަމަުކ، ބޭސްކުރުމަުށް އެބަ ކުރޭ މިހާރުވެސް. ބޭްސުކރުން ހުއްޓާލާ ވާހަކަ އެބަ
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އާާއއި އިންޑި  ބޭފުޅުްނ ވަަޑިއގެން އެހެްނވީމަ ރާްއޖޭގެ ައވަުށްޓެރި ނުވޭ. މި އެހީތެރިާވކަުްށ ބޭނުމެއްބޭނުމެއް ނުވޭ. 

ގައި މިހިރަ ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ވާހަކަދަްއކަިއގެން ދިވެހިންނަުށް ލިބޭ ބޭސްކުރެވޭ ގޮތަުށް ސްރީލަންކާ ތަންތާނ

ހަދަންވީނު މިހާ މޮޅިއްޔާ. ލާރި އެބަދޭންޖެހޭނު. އެހެންވީމާ، ލާރި ދޭންޖެހެންޏާ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވެންޖެހޭނެ. މިއީ 

ުށްަލން ބޭނުންވާ އެއްކަން. ހަމަ އެއާިއއެްއކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަގަކޮ

ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. މި ބަޖެޓުގައި އެބަ ހިމެނޭ ސާޅީސް މިލިއަން ރުފިޔާ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް، ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްްސ 

މަުށްޓަކައި ސާޅީސް މިލިއަން ރުފިޔާ. ކޮމްޕެނީއަުށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިެގން އެ ފަރާތްތަކަުށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮުށްދިނު

މިއީ ވެސް ހަމަ މުހިންމު ކަމެއް ނޫންތޯ. އަުޅގަނޑުމެން ރާްއޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަކަުށް ދަތުރުުކރިޔަސް މިހާރު އެ އަތޮަޅކުން 

ަގިއ ބޭނުންވޭ އެ އަތޮޅެްއގައި ެއައރޕޯޓެއް އަޅަން. ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވޭ ނަޝީދު އެ ބުނާ ގޮތަުށް މިހާރު ކަނޑުއަޑީ

ފީނައިގެން އުޭޅކަުށް. އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ފްލައިޓުގަިއ، މަތިންދާބޯޓުގައި ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަުށް ދަތުރުކުރަން. 

އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ އަތޮަޅަކުށް ވަޑަިއގެންފިްއޔާ ކޮންމެ ައތޮޅަކުން ވެސް މިހާރު އެދެނީ 

ރޕޯެޓއް. ެއއް އެއަރޕޯެޓއް އޮތް އަތޮެޅއް ވެއްެޖއްޔާ ދެވަނަ ެއއަރޕޯޓަަކުށް އެދޭ. ދެވަނަ އެއަރޕޯޓެްއ އެއަރޕޯަޓކަުށް. އެއަ

އޮތިްއޔާ ތިންވަނަ އެއަރޕޯަޓަކުށް އެދޭ. ހުވަދު އަތޮުޅގައި ދެ އެއަރޕޯޓު ޮއވޭ. މިހާރު ތިންަވނަ އެއަރޕޯޓު ޭނޅިގެން ުހވަދޫ 

ނީ. ކޮންމެ ރައްޔިެތއް ވެސް ތަރައްޤީ ބޭނުންވާނެ. ރ. އަތޮޅުގައި މިހާރުވެސް އަތޮޅުަގއި އެ ބޭފުޅުން މަސަްއކަތްކުރަްއވަ

އެއް ެއއަރޕޯޓު އެަބއޮތް. ރޭަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަވޑަިއގަތީމަ އެ އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުން އަނެއްކާ ެދވަނަ އެއަރޕޯޓަުްށ 

ރުކާރުން މަސަްއކަތްކުާރއިރު މި ކަމަުށް އެއްބާރުލުން އެ ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ، މިަކންތައްތައް؛ މި ތަރައްޤީ ގެންަނުށް ސަ

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ެމންބަރުންގެ ފަރާތުން ނުލިބެންޏާ ދެން ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރާނީ؟ އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫޭނ 

ރު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ފައިސާ ހޯދަނީ. ދައުލަތަުށް މި ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮުށް، އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައުަލތް ހަތަ

ދަރަންޏެއް އޮްއާވ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަުރކާރާ ހަާވލުވެގެން ަބއްތިރީސް ބިިލައން ރުފިޔާއަުށް އެ ދަރަިނ 

އިތުރުކޮުށްލާފައި، އަުާށވީސް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަުށް ދަރުަވއިލާފައި ދިޔަ ދަރަނި ވެސް ަދއްކަންޖެހެނީ މި ސަރުކާރުން. 

މްހޫރިއްޔާެގ ބޮލުގައި މި ދަރަނި. އަެނއްާކ ޤައުމު އެްއކޮޅުން އަެނއްޮކަޅުށް ތަރައްޤީކުރަްއވަން ވެސް މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖު

އެ މަނިކުފާނަުށް މި ޖެހިވަޑަިއގަންނަވަނީ. ހއ. ތުރާކުނުްނ ފެުށިގެން އައްޑޫ ސިީޓއަުށް ކޮންކަހަލަ ތަރައްޤީއެއްތޯ މި 

ގެ ދާިއރާއާިއ، ކައިީރގައި މިހިރަ ރަުށްތަކަުށް އަންނަ ތަރައްޤީ. އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ އަޅުގަނޑުމެން 

 އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި ވާަހކަ މިގޮތަުށް މި ދައްކަނީ. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.މޫސާމަނިކަ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހެންވޭރުހުޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 



34 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ގަިއ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެންބަރަކަުށް ވީ ފަހުން އެންމެ  2017ޖުަލއި  12ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ތާރީޚީ ދުވަހެއް. 

ޑުމެންގެ ޕާީޓއާ އެީކގައި ވާހަކަދަްއކާލަން ލިބޭ ދުވަސް. ައޅުގަނޑު ިމއަދު ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނ

ސް ހިންގެވުމުަގއި ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ ކުފާނުގެ ކެތްތެރިކަން. މި މަޖިލިމަނިބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ  ވަރަުށް

ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން  އިއެީކގަ އި ކަންކަން ފޯރުކޮުށްދެްއވުމުަގއި. ހަމަ އެއާ ަރއްޔިތުންނަުށް ،މަސައްކަތް

ނިމުމެއް ނޫންކަން.  ފާހަގަޮކުށްލަުށް. އަުޅގަނޑަުށް އެނޭގ އަދި މިއީ  ގެންގުުޅްއވި ކެތްތެިރކަން ެވސް އަުޅގަނުޑ ހަމަ

 އި އްކަުތގަކުރަްއވާ މަސަ  ސް ހިންގުމުގަިއ މަނިކުފާނު ތިއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިއެީކގަ އެހެންވިޔަްސ ވަރަުށް ސާބިުތަކމާ

 އި ކަނޑަެއޅިފަ އިނޫނުއަސާީސގަހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޤާ ސް އަދިވެސް ހަމަވެ އެހީތެރިއެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު

އި ނޫނުއަސާީސގަ ިއ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޤާދަްއކާއިުރގައި ަދއްކަިއގެން ވާހަކަހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާަހކަ މިތާ ތެރޭގަ

ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރުމަކީ މި  ހުތުރު  ،އަނެަކކަުށް ނިކަމެތިކޮުށް އެްއޗެހި ބުނުންއެކަކު ، ރުންކުގަޔަުްށއަތްލައި އަނިޔާ 

ނުަވަތ  ިއ،އިންަނވާއިުރގަ އިތަނުގަ  މަނިކުފާނު ތި އިކޮްނކަހަލަ ކަމެއްތޯ. ވޭުތވެދިޔަ ހުރިހާ ދުވަްސތަކެްއގަ އިސީގަ ޑިމޮކްރަ

ގެންދިޔަ ޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންމި ދެންނެވީ އިދިކޮ ،މެންނަުށް އެ މީހުންއްޔާ ައޅުގަނޑުޅުގަނޑަުށް ތި ގޮނޑިއަުށް އެިރއްޖެއަ

ދެމުގެންދާ އަނިޔާކަން އެނގޭ. އަނިޔާ އެއީ ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަފްސަުށް ނުވަތަ ޖިސްމުަށް އެ މީހުން 

ެވސް ދިވެހި ސަރުކާރަުްށ  އިއެީއ ފަހަރެއްގަ ގެންދިޔަ ވާހަކަަތއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަލާމާތްކޮުށް ހުތުރުބަހުން ދައްކަމުން

ގެންދިޔަ މަސައްކަތްަތއް. ޅުގަނޑުމެން ނައްތާލަން ކުރަމުންގޮތުން އަ އެކަނި އަމާުޒކުރި ކަމެއް ޫނން. ހަމަ ޒާތީ

އަިދވެްސ  މަޑުމަޑުން އިންނެވީތީވެ އިއެކީގަ  އި، މިަކމަުށް ކެތްތެރިކަމާއެކީގަ ކަމާ ކުމަތްތެރިމަނިކުފާނުގެ ޙި، އެހެންނަމަވެސް

އި ވާހަކަ މި ދަްއާކ ނޫނުއަސާސީއޭ ކިަޔއިެގން އަނގަހުުޅވަިއގެން މިތާ ތެރޭގަލަން. ޤާދަންަނވާ އެއްފަހަރު ޝުކުރު

)ުށ(ެގ  ،މި ބުނަނީ އިވަނަ މާއްދާގަ  70ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ؟ ނގެނީތޯސީގައި ލިޔެފައިވާ އެްއޗެއް ނޭނޫނުއަސާމީހުންނަުށް ޤާ

ން ގާނޫނު ހެދުމުގެ ގެ މަތީޚިލާފުނުވާ ޮގތު ގޮތުން އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްަލކާ ބެހޭ މެ ކަމަކާިއ، ބޭނުންެވއްޖެ ކޮންގަދެއެއް 

ހުރިން މަޖިލީހަުށޭ. އަުޅގަނެޑއް ނުދެނަ ކުރުމުެގ ބާުރ ލިބިގެންވަީނ މިލުގާނޫނު ބާތި ބާރު، ގާނޫނަުށް ބަދަުލގެނައުާމއި

ޖެހޭނެ އްަވއްޖަހަުށްިތރީގަިއ ތިބޭ މީހުން ކުއްާތއަުށް ވެގެްނ ވަ  އިނގޭތޯ ަމއްޗަުްށ މީހަކު އެރީާމ އެ މީހާ މަކުަނކަުށް ެވގެން

ހިސާބަުށް  ނެތް. އެކަމަކު މި ވެސް އެނގިފަެއއްކަމަކަުށެްއ. އެްއގޮތަކަުްށވެސް ނުދަންނަން. އެްއގޮތަކަުށް  އޮތް އިސަބަބެއް މީގަ

ޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ާރއްޖެ ތަރައްީޤ ޖެހޭ ކަމަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްމަޖިލީހުގެ ކަްނތައްތައް ދާންރައްޔިތުންެގ 

ދާއިރާަތކުގެ މެންބަރުން  ސް ތެރޭގައި އެން ބޭނުންވާ ކަންކަމަުށް މި މަޖިލިގެންދަާވއިރުަގއި ެއކި އެކި ާދއިރާތަކުރަްއވަމުންކު

 ުސވާލުކުރާ، މާއި ކައި ދައްކާނެތަނުގަ މި އިގޮތެްއގަ  އަދި ކުެރވެމުންދާ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ ފާުޅ ބޮޑު ،ދަްއކަފާނެތީވެވާހަކަ

އިާރއަުްށ ނގޭތީވެ. ތިމަންނަގެ ދާދެއްވާެނކަން އެ އެ ބޭފުޅުން ކުރާ ސުވާލަުށް އަނަގފުރާ ޖަވާބު އި ވަޒީރުން ވަަޑިއގަންނަވަ

އޮތީ ައޅާފައޭ ބުނާނެަކމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތީމަ ެއ  އެ ،ޅެއޭ ބުީނމަފެނާއި ނަރުދަމާ ނޭ، ބުނީމަ ކޮންކަމެންހޭ ނުވެއޮތީ
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އްޔަކީެއއް. ކުރި ކަމެއް މީ. އެްއވެސް ސިޔާސީ މަސަްއކަތެއް ނޫން މިތާ ނުދޭން ކުރާއި ވާހަަކދެއްކިޔަތަނުގަ މި ވަޒީރުންނަުށް

 ޅަުށް ދުވަންވީ، ކޮަބއިތޯ ބޭނުމަކީ؟ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ފަހަތުން ދެކޮ ؟ކޮްނކަމެއް ެވގެންތޯ ؛ވަކި ޕާީޓއަކަުށް 

ބަޖެޓް  މަނިކުފާނުތޯ ދައުލަތުގެ އި ޖަހަންވީ ކޮންކަމެއް ެވގެންތޯ؟އިކުރުކޮުށްފަ ފަ އިމަނިކުފާނުގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގަ 

ދެން ދިވެހި ބަހުސް  ،ދައްކާނެ ވާހަކަެއއް ެނތީމަތިމާމެން އަމިއްލައަުށް ަބލިވީމަ، ، ޙަޤީަޤތަކީ ކިހިލިޖަހައިގެން އުޅެނީ؟

 ،. އަުޅގަނޑުމެން ތިޭބނީ މިގޮތަުށް. އެހެންނަމަވެސްާވގޮތަކީ. ުޝކުރިްއާޔ ރައީސް އެއީ އެ .ބޯސްލަްއވަނީއޭ ބުނާނީ އެއީ

ރުމަތްތެރިވެގެްނވާ ގޮތުން ގޯިތގެދޮރަކީ ޙު ވާެއއީ އަޅުގަނޑަުށް ހީ، ގެދޮރަުށް ވަދެުއޅުމަކީގޯތި، އަޅުގަނޑަުށް އެބަފެނޭ އިނގޭތޯ 

މަތް ކެނޑުނީ. އެ ވަންނަނީ ރުކިކޮުށްގެން. އެތެރެއަުށް ވަދެއްޖެްއޔާ ޙުތަނެކޭ އޮންނަނީ. މަނިކުފާނު ތި އިންނަނީ ގޯތި ވަ

ޅު ވެސް ވާނެ ގޮތުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަ ބެހޭ ުށް ވިސްނާވަަޑިއގެން އިންނަވާތި! އެކަމާކަމަން ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއެއް ދޭ

ން. އެއްެވސް މީހަކަުށް އެއްެޗއް ނޫންތޯ ވާނީ ދެއްތޯ. އަުޅގަނޑުމެން އެްއެވސް މީހެއްގެ ގާތަކަުށް ނުދައަޅާލަން. އެހެން

ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން އަޅުގަނޑަުށް  .ވަނަ އަހަރު މި ހޭދަކުރަނީސާދައަުޅގަނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި  ޔަން.ނުކި

ކަުށް ނުކެރޭނެ އޮންނާނީ މަޖިލީހުން ނުކުމެގެންގޮއްސަ. އެްއވެސް ރައީސަ  އިްއވި. ކޮންެމ ފަހަރަކު ވެސްއި ނަންތަނުގަ މި

ޚިލާފުިވ  އި ިވޔަސް ގަާވއިދާއި އުސޫލުތަކާސީގެ ކިތަންމެ މޮޅު މިސާެލއް ދެއްިކކަމުގަ ޑިމޮްކރެ އިތަނުގަ  އަޅުގަނޑު މި

ކަދެއްކުމަުށް ވާހަ އި މިތާކަމެއް. ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުގަ  ވާހަކަ ބުނާކަުށް. ބަލި ގަބޫލުކުުރމަކީ ތިމާމެން އަމިއްލައަުށް ކުރަންޖެހޭ

 ،އެހެންނަމަވެސް  ވީ؟ ެގން ހިފަހައްޓާތާ ކިތައް މަސްތޯ މިބޮޑު ުމއަްއސަސާގެ ބާރު ކަނޑުވާަލއި ދައުލަތުގެ އެންމެ

ދޭ. މި ވެސް ޭއގެ ޒާތުަގިއ  މަސައްކަތްކުރަމުން ކުރަމުންދޭ. ސަރުކާރުެވސް އޭގެ ޒާުތގައި މަސަްއކަތް ފަނޑިޔާރުގެ

ގަަވއިގެން މިތާނަގއި މުސާރަ ނަން ތިބި ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޮތަުށް އިމަޖިލީހަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮގތަުށް ހަމަ ހޮވިފަ

ދިޔަ ތަން މުޅި ރައްޔިތުންނަުށް ންމި ބާރުވެރި ުމައއްސަާސއަުށް ެގއްލުންދެމު ،ތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުިޅ ދައުލަތަުށް

ކަމަކު މިދެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރެކޭ. ޑިމޮކްރަސީައކީ  ފެނިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާނީ ބަޔަކު މީހުން ބަލިވިެއއް

ރަްއޔިތުންނަުށް މިގޮތަުށް ދަސްކޮުށްދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން. ޑިމޮކްރަސީއަކު ނޯންނާނެ އެކަމެއް. ކޮން ވާހަަކއެއްޯތ. ރާއްޖޭގެ 

ދާއިރާގެ ވާހަކަ ަދއްަކވާނީ.  އި އިުށީނދެަވޑަިއގެން ތިއްަބވައި ބަލިވީމަ އަމިއްލައަުށް ބަލި ގަޫބލުކޮުށްގެން އަމިއްލަ ގޮނޑިތަުކގަ 

 ބޭފުޅުން. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ ގިނައިން ތަމްސީލުކުރައްވަން ތިއްަބވާ ތިބެނީ މާލެ  މި އިތީ ސަފުގަކުރިމައި އެީކގަ  އަޅުގަނޑާ

މައްސަލަ  އެއްތޯ ެއއިން ބޭފުޅަކު ދެއްެކވީ؟ މާލޭގެ ޓްރެފިކުވާހަކަ ދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮން ގޮތުން މި ވޭތުވެ ބެހޭ

 އި ކޮްނކަމެއްތޯ ކުރެްއވީ؟އެީކގަ ރި. ސަރުކާރާއިވަރު މަްއސަލަތައް އެބަހުބަ  އިއްލުނުވާ ހިސާބަުށް ގޮއްސަ. މާލޭގައޮތީ ޙަ މި

ޑިޮމކްެރސީއަކީ ތިާމގެ އަިމއްލަ ޖީބުަށް  އުޅެނީ ޑިމޮކްރެީސ؛ ތިމަންނަމެން މި، ސް ކަމެއް ނުކުަރއްާވ. އެހެންވީމާއެްއވެ

ދި ފިލައިގެްނ ބުއްމައެކަނި ނުލިބިއްޖެއްޔާ. ހޭިއ އޮންނަނީ ހަތިމާއަުށް ވެރިކަންތޯ ޑިމޮކްެރސީގަ  ؟ކަމެއްތޯ ބޮޑުކުރަން ކުރާ

ން ލިބުނީމަ އެ ވެރިކަން ތިމާއަުށް ެވރިކަ އި އެަބއުޅޭތޯ؟ތަނުގަ . އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނޭނގޭ ވަކި ބަޔަކު މިއުޅޭކަުށް

ދެްއކުމަކީ  އިލުގަބަރަހަނާ ހާ އިއަމިްއލައަުށް ެވއްޓުނީމަ ެވއްޓުނު ގޮުތގެ ވާހަކަ މީހުން ކުރިމަތީގަ  ،ޓަުށް ނޭނގިގެންހިފަހަުށް
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ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ އެއީ؟ މަޖިލީހުގެ އެއީ. އެއީ އެހެން މީހުން އޭގެ  އެއީ ތިމާގެ އަިމއްލަ ކަމެއް ނޫންތޯ

ކަމަުްށ އި އޮތީ ނިމިފަ ނެތްކަމަުށް ސާޅީސް ފަސް މީހުން ލާ ހިސާބުން އެކަން އެ އިތުބާރު ރައީސަުށް އޮތް ކަމެއްތޯ އެއީ؟

ކަމަުށް. ވޯޓު  ވެްސ ނަގަންޖެހޭނެ އެބައޮތް ވޯޓު އިނޫނުއަސާސީގައި ލިޔެފަަކމަކު މި ޤާ ކުރިެއއްއެ ބޭފުޅުން ގަބޫލު

ންތަނަުށް ވަދެ ވާހަކަދެއްކީމަ ކޯްއޗަކަުށްޯތ ތަ  ން މިވަރު ގަމާރުކަން ހުންނަ މީހުން ދެ ނަގަިއގެންކަން ކަންކަން ކުރެޭވނީ. އެ

 ،ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދޭންިދވެހި ޮބޑަުށް ދަްއކަން އޮތީ ބަޖެޓުން  ގަނޑު ބަޖެުޓގެ ވާހަކައަުށް ވުރެމިއަދު އަޅު  ވާނީ؟

އެ މީހުންނަުށް އެކަން ، ގެންދާ ކަންތައްތަކަުށް ފާރަވެރިވާން ތިބި މީހުންޔިތުންނަުށް ސަރުާކރުން ކުރަމުންދިވެހި ރައް

ން އޮތީ. ެއއީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށްޓަކަިއ، ތަން ބަޔަކު މީހުން ހިސޯރުކޮުށްގެން ގެންގުޅޭތީ އެ ވާހަކަ ދައްކަ ނުދީ މިކުރިޔަ

އި ތިބި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން އުފެދިފަ .މި ދަންނަވަނީފައިސާތަުށް ޚަރަދުުކރަމުންގެންދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ، ދައުލަތުގެ 

އެ މީހުން ދެއްިކ ފާނެތީވެ ރަީއސް ޔާމީނަުށް ައމާޒުކޮުށް ގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ މިތާ ޮގަވއިއެ މީހުން އިްއގެ ތެރޭގަ ބައެ

. އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް މި ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ ަދއްކަފާނެތީހުރި  އިައޅުގަނޑުމެން ެއ މީހުން ކޮުށްފަ ،ވާހަކަތައް 

ކަމަުށް ައޅުގަނޑަުށް  އޮތް އެފް.ީޕ.އައި.ޑީގެ ޑޮިކއުމަންޓުތައް ގެްއލިފައިވާ އިމި ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ތިޖޫރީގަ .ދަންނަވަނީ

ިއ، ެއ ުށްފަކޮ ނެިގ ބަޔަކު އެބަޖެހޭ ހޯދަން. އެވަރުގެ ޮބޑު ަވއްކަމެއް އި، އެތު އެބަލިބޭ. އެ ހޯއްދަވާފަލޫމާމަޢު

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެްއ   ބޮޑުވަނީ. ައއްޑު އަތޮުޅގައިތައް ދައްކަފާނެތީ ކަންަތްއ އޮތީމަ. އެ ާވހަކަ އިލާފަ ގެއްުލވައި

އިން ފަސްހަ ސްރީލަންކާ  ސަތޭކަ މިލިއަނަުށް އަަރއި، ނުވަ ،ފާސްކުރި ބަޖެޓު އިރުގައި ދުިއސަްއތަ މިލިއަނަުށްހަދައި ނިމުނު

ކޮުށްގެން ތިބޭތީ އެ މައްަސލަ ބަލައިފާނެތީ އެކަމާ ކަންބޮުޑވެގެން އުޅެނީ. ޖީ.އެމް.އާރަުްށ ތަނަުށް ޖަމާ ގޮސް އެހޮޓާ ގަނެގެން 

 ޓަުްށ ލައިގެން އެހެން މީހުންނާމިއްލަ އެކައުންހަތްދިހަ މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގަިއގެން އަ އިރޕޯޓް ދޫކުރުމަުށްފަހުގައެއަ

ނުދެނީ. ރައީސް ޔާމީނަުށް ކަ ދައްކަފާނެތީވެ ެއކަން ކުރިޔައެ ާވހަ އިތަނުގަ ދިމާލަުށް އެ ވާހަކަ ގޮވާީތވެ ައޅުގަނޑުމެން މި

އެތެޭރ  ވާހަކަ މިތާ ހުރި ވަްއކަމުގެއި ތިމާމެން ކޮުށްފަ އިދާއިުރގަ އިއެހެން މީހުންނަުށް ވަގަުށް ޮގވާފަ އި،ވަގަުށް ގޮވާފަ 

ނގޭީތވެ ެއ ބޭފުޅުން ެނކަްނ އެޭއގެ އަގުޮބޑުވާ ޔާ އާދަިއގެ ޯޕޑިއަމަކަުްށ ވުރެއަޅުގަނޑުމެން ފާޅުކޮުށް ގޮަވއިފިއް

 ދެ މީހުން ރިޔާސަތުގައި ޅުގަނޑާއި މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއަ ،ނުދެނީ. އެހެންޏާއި ާވހަކަދެއްކިޔަތަނުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ުށް ތިމާމެން އަމިއްލައަ މީ؟ ކަމެއްތޯ  ވަރުޮދންކޭލާ އުކަންޖެހޭ، ކުކުާޅއި ،ބިހާއި މެންނާ ދިމާއަުށް ކުކުޅުތިބިއްޔާ އަުޅގަނޑު

އި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިރާތަކުން ހޮވާފަ ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ކުރަނީ. ސަލާމަތްނުވާ ހިސާބަުށް ދިޔަިއމަ 

ވެސް އެބަހުއްޭޓ  އިއަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިރާގަ  .ނޫނޭިއ ސަކަރާތްަޖހާކަުށް ގަތަނު  ތިީބއަކީ މި މި މި ތަނަުށް ފޮނުވާފައި

އި އެކަންކަން އެނޭގނެ. އަުޅގަނޑު ހައިރާްނވަީނ މި ބޭބޭފުޅުން އީ.ޫޔއަުށާއި ކަންތައްތައް. ރަްއޔިތުންގެ ުކރިމަތީގަ

 ކުރާ ކަމެއްތޯ މިއީ؟ ކޮން...އައި.ީޕޔޫއަުާށއި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޕާލިމެންޓުތަކަުށް ގޮސްއުޭޅއިުރގައި އެ މީހުން 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  30ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން 

 

 ] އަުށް  10:59އިްނ  10:28ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަަތއިެގން ކުރިއަުށްދިއުމަުށް ފަުށަިއަގންނާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ަބހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ 

ތު މި ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކޮުށް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞ2017ަ

 އަރުވަނީ މަަޑވެލި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޢާޒު މުޙައްމަދު ަރޝީދަުށް. 

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ބަޖެޓުން ވެސް ފެނިގެން ިމ 

ރުކާރުން ގާނޫނީ ވެރިކަމެްއ ކުރުމަުށް ކުރަމުންެގންދާ މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން ިއތުރުވި ބޮެޅއްގެ ގޮުތގައި. މި ދަނީ މި ސަ

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަކީ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ، ދައުލަތަުށް ބޭނުންވާ، ރަްއޔިުތންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންކަން 

އްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުން ފާސްކުރުމަުށްޓަކައި ަސރުކާރުން ފޮނުއްވި ބަޖެެޓއް. ކުރުމަުށްޓަކައި ަދއުލަތަުށް މަދުވާ ފައިސާ ރަ 

މީގެތެރޭަގއި ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަްއ؛ ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަްނ ރައްކާތެރިކުރުމަުށްޓަަކއި، 

ރުކާުރން ފޮނުއްވާފައި އެބަ އޮތް. ދުޅަހެޔޮކަމަުށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފާސްކޮުށްދެއްވުމަުށް ސަ

އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން ަވރަުށް ބޮޑަުށް އަހައްިމއްޔަތުަކމެއް ދެްއވާ ދިވެހި ަރއްޔިުތންގެ ޞިއްޙީ ުދޅަހެޔޮކަްނ 

ރައްކާތެރިކުރުމަުށްޓަަކއި. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މި ބަޖެޓު ތެރެއިން އެކަން ފެިނގެންދާތީ ސަުރކާރަުށް ހަމަ ވަރަުށް ޮބޑަުށް 

ދަންނަވަން ބޭނުން. އަދި ހަމަ އެާއެއއްކޮުށް ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަުށްޓަކަިއ ވެސް މި ބަޖެުޓގެ ތެރެއިްނ  ޝުކުރު

މަސައްކަތްތަެކއް، ނޫނީ ބަޖެޓު ފިގަރއެއް އެބަ ފެނޭ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ތަޢުލީމީ ނިޒާމާއި 

ކުރަމުން މިގެންދާ މަސައްކަތަކީ މި ވޭުތވެދިޔަ އެަތއް ަޒމާނަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޞިއްޙީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަުށްޓަކައި 

ނުކުރެވި ހުރި ކަންތައްތައް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުކުރެވި ހުރި ކަންތައްތައް މި ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާކަމުގެ ހެއްެކއް. 

ކްޝަންތަކަުށް ބޭނުންާވ ފައިސާއާއި އަދި ރީޖަނަލް އިލެ -އަދި ހަމަ މި ބަޖެޓުން އެބަ ފެނިގެންދޭ އިލެކްޝަން، ަބއި

މިލިއަން  40އެއަރޕޯުޓގެ ތެރެއިން ކާޑެްއދޫ އެއަރޕޯޓަުށް ބޭނުންވާ، ނެޝަނަލައިޒްކުރުމަުށް ދައުލަތުން ބޭނުންވާ 
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ރަންޖެހުނީ ރުފިޔާއެްއގެ ވާހަަކ. އަުޅގަނުޑމެން ހަމަ ހިތަުށްއަރާ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ވާހަކަދަްއކާލީމަ ނެޝަނަލައިޒްކު

ކީްއވެގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެން ަހމަ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. މީގެ ކުރީަގއި އަިމއްލަ ފަރާތަކުން ާޚއްޞަކޮުށް ިސޔާސީ ާދއިރާަގއި 

އުޅޭ ފުންނާބުއުސް ފަރާތަކުން އެއަރޕޯޓު މި ހިންގީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއއަރޕޯޓަުށް ބޭނުންވާ، ހުވަދޫ އަތޮޅުަގއި ފުރަތަމަ 

ޓު މި އެއަރޕޯަޓކީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ެއއަރޕޯޓު ތަރައްޤީނުކޮުށް ބާއްަވއި ީވރާނާވެގެްނގޮސް ޙަޤީޤަތަކީ ހުޅުވި ެއއަރޕޯ

މިއަދު އެ ެއއަރޕޯޓަކީ ބޭުނންނުކުރެވޭވަުރގެ ެއއަރޕޯޓަކަުްށ މި އޮތީ ބަދަުލވެގެްނގޮްއސަ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާަރކަުށް 

. ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ މި އެއަރޕޯޓު ވެސް، ކާޑެއްދޫ ެއއަރޕޯޓު ވެްސ ކުޅަދާނަެވގެންނުވާނެ މި ކަންތައްތަކެއް ބަލާކަުށް

ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ހިންގަން. ެއހެންވީމާ، ެއކަމަުށް ބޭނުންވާީތ ސަރުކާރުން މިދެންނެވި އަިމއްލަ ފަރާތުން މި ެއއަރޕޯޓު 

ބޮޑު ޖަގަހަެއްއގެ ގޮތުަގއި އަތުލައި ސަުރކާރުން މި ެއއަރޕޯޓު ހިންގަންޖެހުނީ. މީގެ ކުީރަގއި އޮޮޕޒިޝަްނގެ 

ހިންގަމުންގެންދިޔަ ެއއަރޕޯޓެްއ މި އެއަރޕޯަޓކީ. ެއއަރޕޯުޓގައި ތިބި ުމވަްއޒަފުން ބޭނުންކުރަމުންދިޔައީ މިދެންނެިވ 

ޕާޓީތަކުގެ ިއސް ެއކްޓިިވްސޓުންގެ ގޮުތގަިއ، އެ ތަުނަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާތެރިވާ ހާލުަގއި. 

ގެ ސަލާމަތަުށް ުނރައްކާތެިރވާ އެަތއް ކަންތައްަތކެއް ެއއަރޕޯޓު ތެޭރގައި ދިަޔއީ ކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭ

ނުދޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިކަންތައްތައް ކުރުމަކަުށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން  ކަންކަމަުށް ޖާގައެއް ސަރުކާރުން މި

ވެސް ހަމަ  ކާެޑއްދޫ ެއއަރޕޯޓު ައޅުގަނުޑ މިއަދު، ނަން. އެހެްނވީމާވެސް އެްއވެްސ ޖާަގއެއް އަުޅގަނޑުމެން ނުދޭ

ަގިއ ދޭތެރޭ ންތައްަތއް ުކރާ މުވައްޒަފުންނާއުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާތެރި ކަޤަ ާކޑެއްދޫ އެއަރޕޯުޓގައި  ،ސަރުކާރަުށް ޮގވާލަން

ޛުކޮުށްދެްއވުަމުށް. އެއީ މުިޅ ރައްޔިތުްނގެ އެ ކަންަތއްތައް މިއަދުްނ މިއަދަުށް ތަންފީ އި،އަޅަ މިއަދު ވެސް ހަމަ ފިަޔވަޅު 

ތަރައްީޤކުރިޔަސް  ދަްއކާ ވާހަަކއެްއ ދިވެހިރާއްޖެވެސް އަަބދު ންކާތެރިކަމަުށް. އާދެ! އޮޕޮޒިޝަނުސަލާމަތާއި ރައް 

ކަމަުށް.  ންދާބޭފުޅުން އެބަ ގަބޫލުކުރައްވާ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަމު ތިމަންނަމެން ވޯޓެއް ނުދޭނަމޭ. ރަނގަޅު. އެ

ދާއިރާއަުށް ބޭނުންވާ ަބއެއް ުކރީގައި ުނކުރެވި ހުރި ބޮޑެތި ބައެއް ކަންތައްތައް މިހާުރ ކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޞަޚާއް

ޖެހޭ ކަންތައްތައް އަުޅގަނުޑ ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކޭ. ކޮުށްދޭން ފަުށައިގެން ކުިރއަުށްދާތީ މިހާރު މި ބުނަނީ ތިއީ ކޮންމެހެން ކޮުށް

އަހަުރެގ  30ނޫނީ  ،އަހަރުގެ ަސރުކާރު 3ހިތަުށްއަރަނީ މީގެ ކުރީަގއި ީކއްެވގެންތޯ ކޮުށްދީފައި ނެތީ. މީގެ ކުރީގެ 

މި ކަންތައްތައް  ހޭނީޖެމިއަދު މި ސަުރކާރުން ކޮުށްދޭން އަުޅގަނޑުމެން، ނަމަ ކަންތައްަތއް ކޮުށްދީފައި ހުރި ސަރުކާރުަގއި މި

ނޫނީ އިތުރު އަްޕގުރޭޑިްނގ މަސައްކަތްަތކެއް އަުޅގަނޑުެމން ކުރަންޖެހޭނީ. މަޑަވެީލގެ  ،ކޮުށް އިތުރު ހަރުފަތަަކުށްއަޕްގުޭރޑު

ނަމަ މިއަދު ޖެހުނީހީ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް އަޅަން. އެކަމަކު މިައދު މި ސަރުކާރަުށް މި ޖެހުނީ  ބިން ހިއްކާފައި އޮތް

ކަމަުށް ބޭނުންވާ ަފިއސާތައް ހޯދުމަުށްޓަކައި ނޫނީ އެ، ޔުނިޓު ެވސް އަޅަން. އެހެންވީމާގ ބިން ވެސް ހިއްކަން. ހައުސިން 

ުނދިނީމަ އަޅުގަނޑުމެން ދެން ޓީަތކުގެ މެންބަރުން މިއަުށް ވޯޓުފާސްކުރުމަުށް މަޖިލީހަުށް ބިލުތައް ހުުށަހެޅީމަ އިދިކޮޅު ޕާ

ނދަރުތަާކއި، ބިްނ ބޭނުންވާ ހައުސިންގ ޔުނިުޓތަކާއި، ބަ ޖެހޭ. ރައްޔިތުން އެބަން މިކަމާ ދޭތެރޭ ިވސްނަން ރައްޔިތު

ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން މި ފާސްކޮުށްގެން ސަރުކާރަކަުށް ކުެރވޭނެ މިއީ ތައްތަކަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަން މި ،ހިންކުމާ
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އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  ހަމަވެސް ކަމަުށް ދަނީ މިކަން ކަންކަން. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

 ނުވޭ ކުރިއަުށް އޮތް ވެސް ރައްޔިތުން ޭބނުމެއްމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެްއގޮތަކަުށް ހުރަސްއަޅަމުންގެންދާ މަންޒަރު. އެހެންވީ

 ރަުށްރަުށުަގިއ މީގެކުީރގަިއ ނުކުރެިވ ހުރި  ގެ ޭދކަުށް. އަުޅގަނޑުމެން ތަނުގައި ވެސް މިފަދަ ފަރާްތތަކަުށް ފުރުޞަތުތަކެއް

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ނޫނިއްޔާ އަާސސީ  ،ތަން ފެންނާތީ އެތައް ކަންތައްަތކެއް ިމއަދު ކުރެވެމުންދާއެތައް 

ތިއީ ހަމަ  ،ތަން ފެންނާތީ މިއަދު މި ބުނަނީ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރެިވގެންދާ

އަުޅގަނުޑ  ؟ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ީކްއވެެގންތޯ މި މީހުންގެ ސަރުކާުރގަިއ ނުކުރެިވ ހުރީކޮުށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކޭ. ކޮުށް 

ޮބޑެތި ިބަޔ  ހަމަ ސުވާލުކޮުށްލަން ބޭނުން. މީގެކުީރގެ ސަުރކާރުން ެވސް ފަންސާސް އެަތއް ބިލިައން ރުފިޔާއެްއގެ

 3އެ  ،ތެޭރގައި. އެހެންނަމަވެސް ގެއަހަރު 3މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދެއްވާަފއި  ފަ.ހުރި ފާސްކޮުށް ބަޖެޓުތަކެއް އެބަ

 3ރަުށުގެ ތެރެއިން މަޑަެވލި، ހޯޑެއްދޫ، ނަެޑއްލާގެ  3ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ދާއިރާގެ އެްއވެސް ރަުށަަކުށް ގެ އަހަރު

އް ރަުށުގެ ތެރެއިން އެްއވެްސ ަރުށަކަުށް ެއއްެވސް މިންވަެރއްެގ މަސައްކަެތއް ތަރައްީޤގެ ޮގތުގައި ކުރެިވގެން ގޮްއސައެ 

ައހަރު ތެރޭގައި ކޮުށްފައި ހުރި  3އްޔާ ުށްފައި ހުރި މަސައްކަތެއް ވެއްޖެ ކޮ !ޤަތް. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ދައްކާނެތް. މިއީ ޙަޤީ

ނުދޭ.  ުށް ފެނިގެނެއްކައަުޅގަނުޑމެންނަ ،ބަލަން ދާން. އެހެންނަމަވެސްވެސް މަސައްކަތްތަެކއް. އަުޅގަނޑު މި ހުރީ 

ދަނީ  މިކުރަމުން މަސައްކަތް ރެއިންމަޖިލީހުގެ ތެރައްޔިުތންގެ ރުކާރާ އެކީަގއި އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ސަ

ަޓކައި މި ސަރުކާރުން މި މަސައްކަްތ ުކރަމުންގެންދާތީ އެހީތެރިވުމުެގ ނުންވާ މިފަަދ ކަންކަން ކުރުމަުށްރައްޔިތުންނަުށް ބޭ

. އްަކތެއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެން ހުރި ހުރިހާ މަސަގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވެ

އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤގައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ ކަންކަން 

ނޭދެން. ދެން  ކުާރކަުށް ައުޅގަނޑުމެނެއް މެއް ކަންކަ. އެހެން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެެރއިން

ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ވެސް  ޓަކައި މީެގުކރީގަިއ ބަޖެޓުަގއި ޖަހާފައި ހުިރ ފިގަރތަްއ ނުލިބުނީމަ އެކަުމގެއާމްދަނީ ހޯދުމަުށް

އްޖެއަުްށ ދިވެހިރާ ،ުރން ނާންނަނީއްޖެއަުށް އިންެވސްޓައުމުތަުކގައި ތިބެފައި ދިވެހިރާޤަބޭރު  ؟އޮތް. ކީްއެވގެންތޯ ނުލިބުނީއެބަ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އަންނަން  ޓަަކއި މި ބޭފުޅުން އަބަދުމެ ަވކާލާތުުކރަމުން މިފަތުރުވެރިން ނައުމަުށް

މުަށް ކަންކަ ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއް. ެއކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުހެސިޓޭޝަންތަ ންނާނެ ބައެއްމީހުންގެ ހުބޭނުންވާ 

. ޖެހޭ ވިސްނަންސްނަން. ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ ވިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް އެބަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ

މެންގެ ނޑުުށް އަޅުގަދިމާލަ އަދު ބޭނުންވާ ތަރައްީޤއާމިފަދަ ފަރާތްތައް އެއްަކއިިރކޮުށްފައި، ިދވެހި ރައްޔިތުްނ މި

 ރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ޖެހޭ. ވަޖަހަން އެބަމިސްރާބު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުަށް  ވަނަ އަހަރަުށް ލަފާކޮުށް 2017ރު. މެންބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ނިމުނީ. އިތުއަރުވަބަހުސްކުރުމަުށް އެދިވަަޑިއގެންނެވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަުށް ފުރުޞަ

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރުން ައއީ. އިްއޒަތްތެ ިމއަުދގެ ޖަލްސާ ނިމުމަކަުށް މި ެއީކގައި މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގިއވާ މަަސއްކަތް ނިމުމާ

 އެީކގައި ުޝކުރު ގެންދިއުުމަގއި ތިޔަ ދެްއވާ ެއއްބާރުލެްއުވމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާމަޖިލިސް ކުރިއަުށް

 ދަންނަވަން.

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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