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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ެފށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

  މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި  27އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

  .3އައިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2112/3/12/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -3.1

 

 ންގާ އެންގުން.ރިޔާސަތުން އަ . 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 . ރިޔާސަުތން އަންގާ އެންގުން. 2 އައިޓަމު އެޖެންޑާ 

މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް  -2.1ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. ، 2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -2.1

 11311. 2އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައި ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު 0331ހަމަޖެިހފައިވާ ގޮތް. 

ގައި ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  11331. 1ގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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މީ ތަރައްޤީ ގައި ޤައު 2311. މެންދުރުފަހު 3ގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  11331. 2ކޮޓަރި 

 . 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަިޖލީހުގެ ކޮމިޓީއަަކށް ފޮނުވޭ  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  -2.2

ނޑަށް އަންގަވާފައިވާ ކޮމިޓީ އާއި  މައްސަލައެއް އެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައި އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޢުލާންކުރަން. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ  121އް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ސުންގަޑިތަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ  2111/11ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފޯރުޮކށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު.  މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން 

 .2112ޑިސެންބަރ  31ސުންގަޑި؛ 

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ާދޢީ ބަުހސް. އިްބތި، 5ޑާ އައިޓަމު އެޖެން

ހޭ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަނަ އަހަަރށް ަލފާކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެ 2115 -5.1

މެންބަރަކު ވަީނ  11ހަނދުމަފުުޅހުންނާނެ ފަދައިން، އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާލިއިރު ޢިއްޒަތްތެިރ 

ބަރުން، ޢިއްޒަްތތެރި މެން 12ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ  11ވާހަަކފުޅުދައްކަވާފަ. އެގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން، ޢަދާލަުތ ޕާޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް  12ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

ޢިއްޒަްތތެރި ެމންބަރުން ވާހަކަުފޅުދައްކަވާފައި  11ނިސްބަތްވެވަޑައިނުގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިގޮތުން ޖުމްލަ 

ނޑު މިހާރު މިއަ  ދު ވެސް މި ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަނީ. އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު ިމ އަރުވަނީ ހިތަދޫ  މެންބަރުންނަށް އެދިވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުަޞތު. )ވަގުތުކޮަޅަކްށފަުހ( އަޅުގަ

 ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. 

 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްކެވުން:ިހތަދޫ 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ބިޔަ ބޮޑު ބަޖެޓަކީ  22.3ވަނަ އަހަަރށް ުހަށހެިޅފައިވާ  2115ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ސް ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އެއްޗެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވިދާނެ ފަދަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް. އެހެންނަމަވެ

ނޑުމެން ހައިރާނެއް ވެސް ނުވޭ.   ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަ އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަަމށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އައްޑޫ  ެފށުނުއިރު އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވުމުން، ނިމިގެންދާނީ ވެސް އެގޮތަށް ކަަމށް އަޅުގަ
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ެރ ބޮޑު އާބާދީއެއް އޮތް ތަަނކަްށ ވެފައި، އަށް ހާްސ ަރއްޔިތުންގެ އާބާދީ އަށް ވުރެ ާހަހށް ވު 31ސިޓީ އަކީ 

ތަްނތަނަްށ؛ އަށް ހާސް ީމހުްނގެ އާބާދީ ހުރި ތަންތަަނށް ުވރެ ކުޑަ ބަޖެޓެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިއުމަކީ ކޮން 

ށާ ޮހސްޕިޓަލަީކ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ލޯނު އިންސާފެއްތޯ ސުވާލުއުފެދޭ. އައްޑޫ ސިޓީގައި އަލަށް އަޅަން އެ ފަ 

ހޯދައި، ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާ ޮހސްޕިޓަލެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ަފހަރު މި ބަޖެޓު ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި އެވެސް 

ވާ ހިމަނައިގެން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ކަެމއް ކޮށްދޭ ކަމަށް ރަްއޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރެިވފައި

ަވނަ އަހަރު ދައުލަތަްށ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ަޓކައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށް، ިއތުުރ  2115ކަމަށް ާފހަގަކުރަން. 

މުދާތަކަކުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނަގަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ އިތުރަށް ނިކަެމތިން، ނިކަމެތިވާނެ ކަމެއް ކަމަްށ 

އްގެ މުސާރަ އަށް ހެޮޔ ބަދަލެއް ނުގެނެސް، އިތުަރށް ޓެކްސްނެގުމުގެ ނިޒާމެއްގެ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެއްވެސް ބައެ 

ތެރެއިން ޓެކްސް ނަގަން ފުެށމަކީ އިތުަރށް ނިކަެމތިން ނިކަމެތިވެ، މުއްސަނދިން މުއްސަނދިވާނެ ކަމެއް ކަމަށް 

. އެހެންނަމަވެސް ނިކަމިެތ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމުން ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދަލަށް އެ އިތުރުވާނެ

ނޑައެޅިގެން ނިކަމެތިން އިތުރަށް  ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނަހައްދަވައި އެހެން ހެދުމަކީ، ކަ

ނޑައި،  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މިހާރުވެސް ސަބްސިޑައިޒްކުރެވޭ އެތައް މުދާތަަކކުން ސަބްސިޑީޒް ކަ ނިކަމެތިވުންކަން އަޅުގަ

ނޑުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  ނިކަމެތިމީހާ ައށް ބުރަ ބޮޑުވާ ގޮތަށް ސަބްސިޑީޒް ކެ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ އަސާސީ މުދަާތކަްށ  އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކަ ނޑާލައި އަދި އަޅުގަ ރަންޓާއި ފެނަށް ލިބެުމން އައި ސަބްސިޑީޒް ވެސް ދެމުން އައި ސަބްސިޑީޒްތައް ކަ

ނޑާލުމުން ހަމަ މިހާރުވެްސ އެ ބުރަ ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން އިތުރަށް ނިަކމެތިވެގެންދާނެކަމީ  ކަ

އްވެސް ޔަޤީން ކަމެއް. ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ ސިޔާސަތާ ބީރައްޓެހި މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އެއްފަސްކުރުމަށް ޓަކައި އެ

ވަރަކަށް މި ބަޖެޓު ތެރެއިން ފޯކަްސކުރެވިފައި ެންތކަން ާފހަގަކުރަން. ހައިރާނެއް ވެސް ވާކަށެއް ނުޖެހޭ މިހާރުވެްސ 

ނޑުމެން ހުިރހާ ރައްޔިތުން ވެސް  ނޑާލުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ފު

ކަޒުކުރުމަކީ މި ރާއްޖެ ތަަރއްޤީކުރުމަށް އޮތް ހަމައެކަިނ އުސޫލު ކަމަށް ވާއިރު، މި ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. ލާމަރު

ސަރުކާރުން މި ކަމަށް ހުަރސްއަޅައި ކައުންސިލުތަަކށް ލިބިފައި ހުރި ބާުރތައް މިާހރުވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖޭެހ ޙަޤީޤެަތއް. އިންތިޚާބަށް ކުރި މަތިކުރުވީ އެތައް ނުފޫޒުަތކަާކ ނަގަމުންދާކަމީ އަޅުގަ

ނޑު 25އެކު % ގެ ސަޕޯޓާ އެުކ އައި މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތކަކީ ދެޮކޅުނުޖެހޭ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަން. އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދަކީ ރަށުގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާޮކށްގެން، އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ 

ނޑު  3އަހަުރ؛  3ންދިއުން. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާަރށް މަގެއް ފަހިވެގެ އަހަރުވީ. އެއް އަހަރޭ އަޅުގަ

އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު އައްޑޫ ސިޓީގައި އެއްވެސް  3އަހަރުވީ. އެއް ބައެއް ވެރިކަން މި ކުަރނީ.  3ނުދަންނަވާނަން. 

ސިޓީގެ ބަނދަރަށް އައި އެއްވެސް ބޯޓެއް ނެތް.  އިޤްތިޞާދީ ހަރަާކތެއް ނުހިނގާކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އައްޑޫ
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މުދާ ހިފައިގެން ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އައި އެއްވެސް ބޯޓެއް ނެތް މި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން 

ށް ވާއިރަށް މި ކަަމށް ެއ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދޭނެ ކަމަ 2111އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ބަލައިގެން ތިބި ކަމެއް. އަދި 

ރުފިޔާ  11111އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އައްޑޫ ސިޓީގެ މަސްވެރިންގެ އުއްމީދަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި 

ލިބުން. އެހެންނަމަވެސް އެ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާގެ ހިލަމެްއ ނުވާއިރު، އެ ނުވެސް ލިބޭނެ އެއްޗެއް. މި ދެންނެވި 

ޔަ ބޭފުޅުންަނށް އޮިޅގެން ނަމަވެސް ވިދާޅުވެވުނު ބަހެއް އެއީ. އެއެއް ނުލިބޭނެ. ދެކޮޅުނުޖެހޭ ސިޔާަސތެއްގެ ެތރެއިން ތި

ނޑު ދަންނަވަން އޮތީ އެއެއް ނުލިބޭނޭ. އެއަށް އުއްމީދުނުކުރައްވާށޭ. އައްޑޫ މީދޫ  އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުވެރިން އެ ތިބީ އަށް ާހސް ރުފިޔާގެ އުއްމީދުގައި. އެހެންނަމަވެސް ނޑު ދަންނަވާނީ ތިޔަ ބޭުފޅުން ތިޔަ  ދަ އަޅުގަ

ހައްދާ އެތިކޮުޅ ވެސް ވިއްކައިލެވޭނެ އުސޫލެއް މިތާކު ެނތޭ. ރާއްޖެ އަށް ކުރިއަށް މި ޮއތީ ބަނަ ދުވަސްތަެކކޭ. މި 

އްޗަކުން ބަޖެޓު ތެރެއިން އެއްޗެއް އިޤްތިޞާދަށް ިއތުރުކުރެވިގެން ިތޔަ ބޭފުޅުން، ތި ނިކަެމތި ރަްއޔިތުން ިތ ހައްދާ އެ

ނުލިބޭނޭ. އެހެންވީމާ، އަށް ހާސް ރުފިޔާއެއް އަމްދަކުން ނުލިބޭނެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގެ ބޮޑު ބައެއްގައި ނަރުދަމާ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އޮތީ އަޅާފަ. އަޅުގަނޑަކީ އެ މަންޒަރު ލޮލުން ދެކެ، މިހާރުވެސް ަތޖުރިބާކުރަމުންދާ މީހެއް. 

ގައި އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ނަރުދަމާ އާއި ފެނާ އަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް މި  5އި %އައްޑޫ ސިޓީގެ ބޮޑު ބައެއްގަ

ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު ެވގެންދިޔައިރު އެއްވެސް ކަމެއް އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓަކައި ކުރެވިފައެއް ނެތް. 

އްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކުންފުިނތަކާ ހަވާލުވެގެން އެ ިތބީ މިސްކިތުން ނަގާ ހުރި ލަކުޑިތައް. އެ

ޙަޤީޤަތަކީ މީގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވި، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ހަމަ ތިބީ ނިކަެމތިކޮށޭ. އިތުރަްށ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި ރާއްޖޭގެ މި ދައުލަތުން ކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު؛ ރާއްޖެތެރޭގެ  ނިކަމެތިވެގެންދާނެކަން އަޅުގަ

އަހަރުގެ  3އްގައި ކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު އިންވެސްޓުމަންޓަކަށް ވެގެންދާނެ އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު. މި ތަނެ

ނޑައެޅިގެން އެއީ ރައްޔިތުންގެ  ވެރިކަމުގައި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ވީރާނާކޮށްލައި ހަލާކުޮކށްލީ ކަނޑައެޅިގެން، ކަ

ގެ ޖީބުން ޚަރަދުކުރެވިގެން ކުރެވުނު ކަމެއް ނޫންކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެއްޗެއްކަން އެނގިތިބެ. އެއީ ރައީސް ނަޝީދު

އެއީ، މި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަިއ އައްޑޫ ސިޓީގެ؛ ޚާއްޞަކޮށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ޮކްށފައި 

ނޑައެޅިގެން ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކުރުމަށް ޓަކަ އި، ދައުލުަތގެ މުދާ ހަލާކުރުމަށް ޓަކައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ކަ

އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު އައްޑޫ ސިޓީގެ  3މިވެރިން އެ ތަން ހަާލކުޮކްށ، ވީރާނާޮކށްލިކަމީ ޙަޤީޤަތެްއ. އަދި މި 

ނޑައެޅިގެން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަީތން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާްތަތަކށް އެދިގެން ވެސް އެއްވެސް  ކައުންސިލުން ކަ

ނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭ ބަޖެ ޓެއް ނުކުރެވި، އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވި، ތަން ީވރާނާވެ ހަލާކުވެގެންދާކަމީ އަޅުގަ

ކަމެއް. އައްޑޫ ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާޯހދަންދާ ކޮންމެ މީހަކު ދިޔުމުގެ ކުރިން މާލޭ ދިޔުމަށް ޓަކައި ޑޮކްޓަރު 

ަލށް ދަނީ ވެސް ސިޓީ ހޯދުމަށް ޓަކައި. ަފރުވާ؛ ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް އޮންނަނީ ސިޓީ ލިޔެފަ. އަދި އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަ

މަސްދުވަސް ތެރޭ  2ނުލިބޭތާ، ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރެއް ވެސް ނެތް. އިމާރާތް އެހާ ނިކަމެތި. މި އަހަރުގެ މި ފާއިތުވެދިޔަ 
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ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން  ެއނދުގެ 111ތަން ރަނގަޅުކުރުަމށް ޓަކަިއ މަސައްކަްތތަކެއް އެބަ ުކރެވޭ. ހަމައެއާއެކު 

މަސައްކަތް އެބަ ކުރެވޭ. ާތކުންާތކުނުޖެހޭ އެއްވެސް ދެޮކޅެއް ނުޖެހޭ ސިޔާސަތެއްގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި ވެރިންގެ މި   22އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި  3ނާޖައިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ކަމަށް އަޅުގަ

ޤީންވާއިރު ކޮންމެވެސް އައްޑޫ ސިޓީގެ ސަރަހައްދަކުން ކޮންމެރެއަކު ކަަރންޓު މިހާރުވެްސ ގަޑިއިރުގެ ކަރަންޓުގެ ޔަ

ނޑެމުންދޭ.  މެގަވޯޓުގެ ކަރަންޓު ޖެނެރޭޓުކުރެވޭ ޖެނެރޭޓަރެއް ސިޓީއުރަޔަކަށް އަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  1.5ކެ

އެއްޗެއް ސިޓީއުރަޔަކަށް އެޅީމާ އެ ވާސިލުނުވެގެން  މެންބަރަކާ ހަވާލުކުރެވުނު. އެހެންނަމަވެސް ވެދާނެ އެވަރުގެ ބޮޑު

އުޅެނީ ކަމަށް. އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަކާ ހަމައަށް އެއެއް ނުދޭ. އަދި ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ޭދތެރެޭދތެރެއިން 

ނޑައިގެންދާނޭ. މިއަދު ވެސް، މާދަމާ ވެ ސް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެ އަށް ވެްސ ޗިޓެއް އަންނާނެ، މާދަމާ ަކރަންޓު ކަ

އަނެއް ދުވަހު ވެސް ހާަލތަަކށް ވެގެންދާނީ މިއީ. ސަބަބަކީ ސިޔާސަތެއް ެނތް، ރައްޔިުތންނަށް ދޮގު ވަޢުުދތަާކ އެކު 

 5111އައި ސަރުކާރެއް. ވީމާ، ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރަން ނިންމި 

ނޑުވެރިންނަށް؛ މިވެނި، އެނދު، ޓޫރިސްޓު އެނދުގެ ވާހަ ކަ ދައްކާނެ ފަާރތެއް ނެްތ. ސަބަބަކީ ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދަ

މި ބުނިހެން ދޭންބުނި ފައިސާ ނުދެވުނު ބަޔަކަށް އެކަން ވެސް ހަނދާންނުހުންނާނެ. އެއީ އަދި މާ ބޮޑު ވާހަކައެއް. އެ 

ނޑު ޤަބޫލު ކުރަން. އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކާނެ ބަޔަކު ނުވޭ. އަދި ނުވެސް ދައްކާނެކަން އަޅުގަ

އަތޮުޅތަކުގެ އެހެްނ ރައްޔިތުންހެން މިާހރު އަބަދުވެސް ކުރަމުން އައި ހޭދަ އަކީ މާލެ އައުމަށް ޓަކަިއ 

ދަތުުރފަތުުރކުރުމަށް ަޓކައި ކުރަމުން އައި ހޭދަ. އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން އިތުަރްށ 

ޑިއުޓީ  12ޓިެކޓަްށ، ޑޮމެސްޓިކު ޓިކެަޓށް % 12މެތި ރައްޔިުތންގެ އަތުން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ފޭރެން ެފިށކަން. %ނިކަ

އިތުރުވެގެން، ޓެކްސް ިއތުުރވެގެން އައިއިރު ހަމަ ހަނުިހމޭނުން މިތާ ތިެބ، ރައްޔިތުންަނށް ތިމަންނަމެން ކަމެއް 

ަކމަުކ، ކުރިންވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުން އެ  ކުރަނީއޭ ބުނެ، މިހާރު އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅިއެއް

ތަޙައްމަލުކުރާނެކަން. އެ ޓެކްސް އެޕްލައި އެބަ ވާކަން. އެ ލާރި ދައްކަންޖެހޭކަން. އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

 ޙަޤީޤަތަީކ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ވެްސ މި ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުަތކުެގ ރައްޔިތުންހެން އެ ބުރަ

ނޑު މި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލު މި ކުރަނީ ސަރުކާާރ އިދިކޮޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައި.  ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާކަން. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ހުންނާނީ ވެސް މި މޭރުމުން. ސަބަބީަކ، ސަބަބަކީ ތިޔަ ބޭފުުޅންނަށް ކަމެއް ނުކުރެވުނީމަ. ިތ 

ނޑު އައްޑޫ ސިޓީގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން މި  ބޭފުޅުންަނށް ކަމެއް ނުކުރެވުނީމާ ދެން މި  ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑު މިއަންނަ އަހަރުގެ މުސާރަ އެ މީހަަކްށ  ދެއްކި ވާހަކަ މިއީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށް ސާބިުތޮކށްދީފިްއޔާ އަޅުގަ

މެންނާ ހަވާލުކުރެވުނު، ދޭނަން. މިއީ އަޅުގަނޑު ވާ ވަުޢދެއް. އައްޑޫ ސިޓީ އޮތީ ތިޔަ ބޭުފޅުންންަށ އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން ހަވާލުކުރި ަސރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވި. އައްޑޫ ސިޓީ އަކީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަކީ 

އަބަދުވެސް އުއްމީދުތަކެއް ުކރާ، ތަރައްޤީ އަށް ަޓކައި މަސައްކަތްކުާރ ބައެއް. އައްޑޫ ސިޓީ އަކީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ 
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ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަްށ ަޓކައި އެ މީހުންގެ ރައްޔިތުންނަކީ  މި ރާއްޖޭގެ މި އޮތް އިޤްތިޞާދު، އަޅުގަ

 31ކޮންޓްރިބިއުޝަން ބޮޑު ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަަތކީ އިހުމާލުވަމުން އިހުމާލުވަމުން އައިސް، 

ދި މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ނެތް. އައްޑޫ ސިޓީ އަށް އަހަރުވީ ސަރުކާރުން ވެސް ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތް. އަ

ހަމައެކަނި ޢުމްރާނީ ތަރައްީޤއެއް އަދި ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރިވަރުގެ ތަރައްޤީއެއް ގެނެވިފައި ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

އަޅައި މަގުހަދާފަ. އަދި ސަރުކާރުން. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫން ފެށިގެން ފޭދޫ އަށް ވަނީ ތާރު

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަަތކީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު ސާކު ސަމިޓާ އެކު ޢުމްރާނީ އެަތއް ތަރައްޤީތަކެއް ވެގެންދިޔަ. 

އަދި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ވެސް އާވެގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތީ ބަނަ ދުވަްސތަކެއް. ބަޖެޓު ބައްލަވާ! 

ގަނޑުމެންނަށް ހުރި އެއްޗެއް ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ވިދާޅުވެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އުއްމީދެއް ނެތް. މިއީ ހަމަ އަޅު

އަްށ  2112ޮފތެއްގައި ހުރި އެއްޗެހިަތކެއް. މިއީހަމަ ޮފތެއްގައި ލިޔެފައި ހުރި އެއްޗެހިތަކެއް. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް، މި 

ކެއް ކުރި. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ. މިހާރު މި ތި ބޭުފޅުން ޮފތެއްގައި ލިޔެ ކަންތަްއތަ

އޮތް ބަޖެޓުގައި ވެސް ކޮންމެ އަދަދަކާ ދިމާލަށް ކޮންޓެންޖެންސީ ބަޖެޓޭ، ރިޓޭންޝަނޭ އަދި ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓޭ 

ޑޫ ސިޓީގެ ބަޖެޓު ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި އަލަން ލިޔެފައި އޮތްކަމީ ޙަޤީޤަތެއް އެހެންވީމާ، އައު ކަމެއް ފެށިގެްނނުދާނެ. އައް

އަޅާ ހޮސްޕިޓަލް؛ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ހޯާދފައި އޮތް ޯލނުން އަޅަންއުޅޭ ހޮސްޕިޓަލް، އެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ 

އާބާދީ އޮތް އައްޑޫ ބަޖެޓު ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަަކކީ މި ރާއްޖޭގައި މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ބޮޑު 

ނޑު ދަންނަވާނީ އައްޑޫ ސީޓީގެ  ސީޓީ އަށް އިހުމާލުވެފައިވާކަން. މި ބަޖެޓުން ބޮޑު އެއްޗެއް ނެތްކަން. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަްށ ތިއީ؛ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އެކަންޏެއް ނޫން. މުޅި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް 

ނޑުމެން ދިޔައީ ބުނަމުންނޭ.  ދަންނަވަން އޮތީ، މިކަން ިމެހން ވެގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ ބުނެގެންނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޑުމަޑުން ތިބެ ބަލަންށޭ.    2111މި އޮތީ ތިޔަ ބޭފުޅުން މި ބޮނޑިބޮއިފައޭ. ދެން މި ޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑު، އަންނައިރަށް މި ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޖަވާބު ތި ބޭފުޅުްނ ދެއްވާނެ ކަމަށް އަ ނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަޅުގަ ޅުގަ

 އަޅުގަނޑަށް ރިޔާސަތުން ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ ޝުުކރުދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު( އަޅުގަ

 ންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް. ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:
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ވަނަ އަހަަރށް ދައުލަތުން ލަާފކުރާ ބަޖެޓަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބޮޑު ބަޖެޓެއް ނޫން.  2115ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 

ސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަްށ ސަބަބަކީ މީގައި އެކުލެވިފައިވާ ކޮންމެ މަޝްރޫޢަކީ ވެސް ރައީ

ވެފައިވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދެއް. ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރެއްވި  ސަބަބު. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރަށް އައީ 

ލީމު ވަޢުދު ފުއްދައިދޭން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދޭނެ ތަންތަން. މަތީ ތަޢު

ރަށުގައި ތިބެގެން ލިބުން. މާލެ އިން ކިޔަވަން ހުންނަ ފެންވަރަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭ ނަމަ، މާލެ އަންނާކަށް 

ބޭނުމެއް ނުވާނެ. މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްޮކށް އެޑިއުކޭޝަނަްށ ދޭ ބޮޑުވާން އެބަ ޖެހޭ. ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އަށް ހެޔޮ 

ބޮޑޭ ކިޔައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލައްވަން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން އަރިހުގައި  ބަދަލު އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. ބަޖެޓު

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތި ބޭުފޅުން ތި ވިާދޅުވަނީ ކައިގެންނޭ ފުރާނީ، ނުކައެއް ނުފާރަނޭ. މަގޭ ދާއިރާ 

ވެއްޖޭ. ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް އޮތް ބަޖެޓު އަށް މިވެނި އެވެނި ކަމެއް ބޭނުމޭ. އެކަމަކު، ބަޖެޓު މިހާރު މާ ބޮޑު 

އަދިވެސް ކުޑަ. މިހާރު މި ބަޖެޓުގައި އެކިއެކި ދިމާލަށް އަމާޒުކޮށް ރޭިވފައި ހުރި މަޝްރޫުޢަތއް؛ ހެްލތު ސެންޓަުރތަކުގެ 

ދުމަތް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން، ފެްނވަރު ޑޮކްޓަރުން ދާއިރާތަަކށް ފޮނުވުން، ރަށުގައި ތިބެ އެަކށީގެންވާ ޞިއްޙީ ޚި

ލިބުން. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބަލިތައް މަދުވެ، ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމަޢެއް އުފެދިއްޖެ ނަމަ، މުސްތަޤްބަލުގައި ހުސްނުވާ 

އާސަންދަ އަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވާނެ. ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިންނަށް ލުއިފަޭސހަ ގޮްތތަްއ ހޯދައިދެވިއްޖެ ނަމަ، ބޭނޭ 

ޢާއިލާއަށާއި ޤައުމީ ތަރައްޤީ އަށް އަންނާނެ ބޮޑު ބަދަލެއް. ފްެލޓު އެޅުމަްށ އޮތް ބަޖެުޓ  މަސް އިތުރުވާނެ. މިއީ ސީދާ

ައށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން އުޅެނީ ވަރަށް ދަތިކޮށް.  1111އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި ކުޑަ. ދާއިރާގައި އެކަނި ވެސް 

ތެރޭގައި ދަނީ ދިރިއުޅެމުން. ޞިއްޙީ ގޮތުން ވަރަށް  ދިހަބާރަ މީހުންގެ ޢާއިލާއެއް ހަމައެކަނި ސަޭތކައެއްހާ އަކަޫފޓުގެ

ދެރަ ހާލަތެއްގައި އެބައުޅޭ. އެބަ އުޅޭ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ އިޖްތިމާޢީ މައްސަލައެއް. މިފަހަރު ބަޖެޓުގައި ވެސް 

 101ގައި އަދި ހައުސިްނގ ޔުނިޓު ުހޅުމާލޭ 011ފްލެޓު ހެދުަމށް ފައިާސ ހިމަނާފައި އެބަ އޮތް. އަދި އިތުރު  1115

ޔުނިޓު ވިލިމާލޭގައި އަޅަން ގެންދަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން. ޒުވާނުންނަށް 

ޔާމީން ސަުރކާރާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ هللا މުނިފޫިހފިލުވުމާއި ކުޅިވަރުގެ މާޙައުލު މި ބަޖެޓުން ޔަޤީންކޮށްދޭ. ރައީސް ޢަބްދު

ކަށް ވެރިކަންކުރައްވާަކށް ނޫން. ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށް ވެރިކަންޮކށްދެއްވަން. ވަކި ބަޔަކަށް ނުވަތަ ވަކި ުކލައަ

ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރެއް ކުލަ ނުވަތަ ފިކުރެއްގެ ފަަހަތކުން ނުދުވާނެ. ރައްޔިތުން ފަހައިދުވާނީ. ރައްޔިތުން ދެކެން ބޭނުމީ 

ނުންތެރި ޒުވާނުންތަކެއް. ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މުޖްތަމަޢެއް. ތިޔާގި މުޖްތަމަޢެއް. އަދަދު ކުޑަ ބިލުތަކެއް. ތަޢުލީމީ ބޭ

އެކުވެރި މާޙައުލެއް. ރައްކާތެރި މަގުތަކެއް. ބޭކާރު ގޮތުގައި ދިރިއުޅުން ހޭދަނުކުރާނެ ޒުވާނުންތަކެއް. މި ހުރިހާ ކަމަކަްށ 

އުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑު ބަޖެޓު އިތުރުކުރަން އެބަ ޖެޭހ. މާލޭގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދުމަށް ދަ

އަދަދެއް ވަނީ ހިމަނާފަ. ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑުކުރަން، އަދި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު އިތުުރ 

ހޮސްޕިޓަްލތައް އިމާރާތްކުރަން ވަނީ ހިމަނާފަ. ސްކޫލުތައް އަޕްގްރޭޑުކުރުމާއި އިތުރު ކްލާސްރޫމްތައް އެޅުމާއި 
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ން ބޭނުންވެފައިވާ ސްކޫލުތައް އަލުން ތަޅާލައި އިމާރާތްކުރަްނ ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމަނާފަ. މާލޭގެ އެންމެ މަރާމާތުކުރަ

ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލަ އަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުން. މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަމާޒު. އައްޑޫ ހިތަދޫ 

މިލިއަން ޑޮމެސްޓިކު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީން  71ފުޅުން އެަކިނއެކަނި ވެސް ދާއިރާ އަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތިޔަ ބޭ 

ގްރާންޓް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގައި އެބަ އޮތް.  50.2ލޯނު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީން އެބަ އޮތް ލިބެން.  71.0ލިބެން އެބަ އޮތް. 

 ރިއްޔާ ރައީސް. މިކަން އޮޅުވާލައްވަން ދާއިރާ ބޭފުޅުންަނށް ދޮގު ޚަބަރު އިއްވަވަން ނުހައްދަވާ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާހުޅު 

ވަނަ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކަން  11ޒްަތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުގެ މަޖިލީހުގެ ހަޔާތުގައި ` ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް

ތެދުވެވޭ ދުވަސް މިއަދު މިއީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބަޖެޓަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ އެއްޗެއް ނޫން. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެއްޗެއް ބަޖެޓަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެއްޗެއް ވެސް ނޫން. އަދި ބަޖެޓަކީ 

ވެސް ނޫން. ބަޖެޓަކީ ސީދާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗެއް. ބަޖެޓާ ގުޅިގެން މި މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންގެ 

ަކއި އެ ބޭފުޅުން މަންދޫބުން ފާޅުކުރާ ުޝޢޫުރަތކަކީ އެ ބޭުފޅުން އެ ދާއިރާަތކަށް ޢައްޔަންކޮްށފައިވާ ރައްޔިތުންަނށް ޓަ

ފާޅުކުރާ ޝުޫޢުރތައް ކަމަށް ވާތީވެ، ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ވެސް، ކޮންމެ ކުލައަކުން ވެސް އެއަށް އިޙްތިރާމުކޮށް، ެއކަމާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ތިމަންނަގެ ދާއިރާ އަށް މިވެނި ކަމެއް  މެދުގައި ވިސްނުން ބެހެއްޓުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް. އަޅުގަ

ބޮލައިލާޖެހުމަީކ ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫްނ އެއް ޕާޓީއަކަށް ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނިން އެކަން ބުނެ، ބަޖެޓު 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެޭރގައި އާދޭސްކުރަމުން ދުވީމު  އެގޮތަށް ކުރި ތަން. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރެއްގައި ތިބެ އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކު ރާ ގޮތުގަިއ ޒިންމާދާރު އިދިކޮޅު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެގެން މިއަދު ބަޖެޓަށް ވޯޓުހޯދުަމށް އެދި. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އެފަދަ ކަންކަން ނުޮކށް ދެޮކޅަށް ނުދުވެ، ތިމާ އަށް ކުެރވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ އަޅުގަ

މީހުންނަްށ ބަޖެޓުން ތަްނކޮޅެއް  ކަންތައް. އޭގެ މާނަ އަކީ ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި މީހުްނ، އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ

ވަނަ އަހަރު އުއްމީދުކުރާ އެއްވެސް  2111ނުދީ، ތިމަންނަމެންނަށް ބޭުނންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހޯދައިގެން ތިބުމަކުން 

އަލިމަގެއް ނުފެންނާނެ. އަޅުގަނޑު  ދަންނަވާލަން. ހުޅުމާލެ އަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މި ވަގުތު 

ވަމުން އަންނަ ތަނެއް. ހުޅުމާލެ އަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އޮހެމުންދާ ދިމާލެކޭ ބުްނޏަސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ. އިތުރު

މީހުން. އެކަމަކު އިއްޔެއާ  11މީގެ ދެ އަހަރު ކުރީގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ދައްކަމުންދަނީ 
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މީހުން ދޭ. ބައްލަވާ! މި ހިސާބުތަްއ  211ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ަޓކައި ހަމައަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަަލްށ ދުވާލަކު، 

ަތާފުތތޯ. އެއްވެސް ތަންކޮޅެއް ނޯންނާނެ. ވިއްޔާ ވާނީ ގިނަ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އިއްޔެއާ ހަމައަށް ެބލިއިރުގައި 

ސް އަދިވެސް ނެތް. ޑޮކްޓަރުންގެ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބްލަޑް ޓެސްޓުޮކށްލެވޭނެ ފަދަވެ

ނޑު ސަރުކާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރަްށ ފައިކުރިއޮޅާފަިއ ދެކޮަޅްށ  ޑިއުޓީ އަށް ބަލާއިރުގައި ޑޮކްޓަރުން މަދު. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ދުވަމުން، ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ދައްކަވާ ވާހަކަ އާއި ކުރާ ކަންތައްތަކާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ފާ ރަވެރިވެ ބަލަމުންދާ ވާހަކަ. މި ވަރަށް މީހުން އާބާދީ އަށް އިތުރުވަމުން އަންނައިރުގައި އަޅުގަ

ފުރުަޞުތތައް ފުާޅޮކށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. ފެރީ އަށް މީގެކުރީގައި އަރަމުންގެންދިޔަ މީހުންނަށް ވުރެ، މިއަދު ފެރީ އަްށ 

ރުވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭނުންކުރެވޭވަރަށް ފެރީ ިއތުރުކުރުމުގެ ގުނަ އިތު 11އަރަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު 

ނޑު ދަންނަވާނީ، ދެން އެކަން ކުރެވޭވަރުގެ  މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ އަޅުގަ

ޑު އެދެން ސަރުކާރުގައި، މި އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުޮކށްލީމާ އަގު ތިިރފައި، ކަން ކުރިއަްށ ދާލެއް ފަސޭހަވާނޭ. އަޅުގަނ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނަން،  ފުރުަޞތު އެހެން ފަާރްތތަަކްށ ވެސް ހޯދައިދިނުން. ގެދޮރުގެ ނިޒާމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ

ފްލެޓެއް  1511އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިާތމަކުރަން މި ތަނުގައި މި  ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް އޮތް 

ށް ގެނައުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުން އައި. ތިމަންނަގެ ދާއިރާ އަށް މިވެނި ހުޅުމާލެ އަ

ނޑުމެން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ަޓކައި ބޯހިޔާވަހިކަން  އެއްޗެއް، އެވެނި އެއްޗެއް ނެޭތ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން، އަޅުގަ

ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ ރަނގަޅަށް ބައްލަވާށޭ. ސަރުކާރުން ފްލެުޓ ދިނުމުގައި ހޯދައިދިނުމަްށ އަޅަން ފެިށ ފްލެުޓތަކުގައި 

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންަންށ، ސަރުކާރުގެ ފިކުރު ހުރި މީހުންނާއި ތިމާ އެދޭ ޕާޓީ؛ ވަކި ޕާޓީއެއް އަޅުގަނޑު 

މައެކަނި ބެލެންޝީޓު އެކަނި ނުދަންނަވަން. އެ ޕާޓީއަކަށް ފްލެޓު ބަހައި ނިމުނުއިރުގައި ބުއި ބިޑި އާއި ދުފިުދފުމާއި ހަ

ނޑު ފަޚުރުވެރިވަން އެކަމަށް  11އޮތީ. ފްލެޓު ލިބިފައި ތިބި  ީމހުންނަކީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުަތކުގެ ރައްޔިތުން. އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިރާ  ޓަކައި. ވަކި މާލޭ މީހުންނަްށ އެކަނި ދިން އެއްޗެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ އަށް، އަޅުގަ

ލެޓު ލިބިގެން، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި ފްލެޓު އަޅައިގެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ އޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން އެންމެ އަށް ފް

ނޑު. އެހެންވީމާ  ނޑު. އަދި ފްލެޓުދޮންބެ ނިސްބަްތވި ޕާޓީގެ މީހަކީ ވެސް އަޅުގަ ބޮޑަށް ހޯދައިދޭ އެކަކީ އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބިފައި ތިއްބާ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަކާ ިފކުރެއް ނުކުރަން. މި 

ނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، ވަޢުދުވަންޏާ ވާށޭ ފުއްދޭވަރުގެ ވަޢުދު.  އަޅުގަނޑުމެން ގެނައީ. އަޅުގަ

ގެ ކަންތައަްތކާއި އަޅުގަނޑުމެން މީހުންނާ ިހާތވާން ގޮއްސަ ވެސް ވާހަކަަދއްކާފައި ހުންނާނީ އެގޮތަށް. ކުރެވޭވަރު 

ނޑުން ތަރި ބާލައިދިނުން. އެކަމަކީ  ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައެއް އު ނުކުރެވޭވަރުގެ ކަންތައް ހުންނާނެ. ލޯބީގައި އަޅުގަ

އެއީ މިއަދުގެ ސަގާފަތުގެ ތެޭރގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އޮޑި ދޮށަށް ބޮއްކުރާ ކެނބުން، ބޮއްކުރާ 

ނޑި ކެ ނބުން؛ އެއީ މިއަދު ސަގާފަތުގެ ތެރޭގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން. މީހުން އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހޭލާ މި ދޮށަށް އޮ
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ުރފިޔާ ދޭން ބުނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ފޯރުކޮށްލަދެއްވަހަރޭ.  11111ތިބީ. އެހެންވީމާ، ބެޔަސް ނުބެޔަސް 

ނޑުވެރިންނަށް  ހަރޭ. ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ފޯރުކޮށްލައިގެންނޭ ުރިފޔާ ދޭން ބުނިއްޔާ އެވެސް ފޯރުކޮށްލަދެއްވަ 1111ދަ

ނޑު އެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ  ނޑު ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު ދަންނަވަން، އަޅުގަ މިކަން ކުރެވެން އަންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ތައްޔާރުުކރި މެނިފެސްޓޯ އަކީ އެއީ  ނޑުމެން ހެދި ބަޖެޓަކީ ނުވަތަ އަޅުގަ އެމް.ޑީ.ޕީގައި ހުރެގެން އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގޮތުގައި ގުޅުންހުރި އެއްޗެއް. އޭރުގައި ސަރުކާުރގައި ތިބި މީހުްނ، ވަކި ފަންތިއެއްގެ މީހުން 

ސިންގަޕޫރަށް ގޮސް ދަތްޕިަލ އަޅުވައި، އައިނަށް ރީތި ޭބނުންވާ ނަންބަރެއް ލައްވާލައިގެން މި ތަނަށް އަންނައިރު 

ނޑުމެން ދަތުރުަފުތރުގެ ނިޒާމާއި ރައްޔިތުން ރޯންތިބީމާ، ތީމުގޭ ބަޖެޓުން ސަ ލާންޖަހައިގެން ލާރިކޮޅު ހޯާދީތ، އަޅުގަ

އަހަރުދުވަހުގެ  3އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ هللا ބޭސްސިޓީ އަށް ސަލާންޖެހުމާ، ހުިރހާ ވަޢުުދތަކެއް އެހެީރ ކޮްށފަ. މާތް 

ވެރިކަމާ އެކީގައި މި ދަންނަވަނީ ތެރޭގައި ވަޢުދުތައް އޮންނާނީ ބޮޑު ބައެއް ފުއްދައިދީފަ. އެއީ ސީދާ އަޅުގަނޑު ފަޚުރު

ނޑުމެން ކުރުވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް. ވަރަށް  އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ކަމުގައި ހުރެގެން ސަރުކާރުން އަޅުގަ

ފަޚުރުވެރިވޭ އެ ކަމާ ހެދި. އެހެންވީމާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިޢުލާންޮކށްގެން މި ހުންނަނީ ވެސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު 

ވާލަން ބޭނުންވޭ، ވަޢުދެއް ވެއްޖެއްޔާ ރައީސް ޔާމީަނށް މި ދަންނަވާނީ އެ ވަޢުދު ފުއްދައިދެއްވާށޭ. ވަޢުދެއް ހަމަ ދަންނަ

ނޑުމެން ކަހެރުވަކެކޭ ނުކިޔަމޭ.  ވެއްޖެއްޔާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވަނީ ވަޢުދު ފުއްދައިދެއްވާށޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮންނާނީ ފުއްދައިދީފަ. ދެން މި ތަނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ކަމެއް ވިއްޔާ އަޅު ގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި، މި ރާއްޖޭގެ މީހުންނަށް ޓަކައި  އަޑުއިވެމުންދާ ވާހަކައެއް، އަޅުގަ

ނޑުމެން ގެ ސަރުކާރެއް ނުނިމޭ އަޅުގަނޑުމެން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރަކުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދަރުވާލި ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ބަޖެޓް  ނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ދަހިވެިތކަމާ އެކީަގއި ބަޣާވާަތކުން ވައްޓައިލީމާ، އަޅުގަ އިނގޭތޯ. އަޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  7.1ނުވަތަ  7.1ސަރޕްލަސްއެއް ނުކުރެވޭނެ. ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރު ނިމިގެންދިޔައިރުގައި 

ޖޭގައި އޮތް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ިޢޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮުތން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދޭ. ދަރަންޏެއް މި ރާއް

ނޑުމެން އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަާމ  7ބައްލަވާ ހިސާުބތައް މިއީ ދޮގެއްތޯ. އެ  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރުގައި  2110ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް ވަނަ އަހަރު އެ  2110އެކީގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ނޑުމެން އޮންނާނީ ޑެފިސިޓު ކުޑަކޮށްފަ.  5ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން % ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އައިއިރުގައި އެއީ  2112އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ހަމަހަމަކުރަން އައި ަފހަރު. އަރަނި ކުރެވެން އޮތް ފަހަރު. ބަޣާ ވަާތކުން އަޅުގަ

އަރަނިކުރީމާ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަކަށް ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ އިދިކޮޅު 

ނޑުމެން ނޯންނެއޭ  ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަކުން ހިންގި ބަޖެޓަުކން އަޅުގަ ފަާރްތތަަކށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އޮންނާނީ ދެކޮޅުޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔި ނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތްތައް އަޅުގަ ތުން ދަރުވާފައެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ، ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ތަފާތު ވާހަކަތައް  ހިސާބަށް ގެންގޮއްސަ. މިއަދު އަޅުގަ
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ނޑު  ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގައި އިދިކޮޅު  ދައްކާ ތަން. އަޅުގަނޑު ުކރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، އަޅުގަ

ނޑު  ނޑު ނިސްބްަތވާ ޕާޓީ އަށް ވެސް އަދި ހުރިހާ ޕާޓީަތކަށް ވެސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ވެސް އަޅުގަ ޕާޓީގައި، އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުވިސްނައްޗޭ . އެއީކީ ދަންނަވާލަން އޮތީ ވަކި ކަމެއް ވަކި ފިކުެރއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ އެކީ ވެދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އަދި މާ ބޮޑަކަށް ބަޔަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ކުރެވޭ ފާޑަކަށް އުޅޭ ބައެއް ނޫނޭ މިތާ އެތެޭރގަ. އިންޖީނުގައި މި އިންނަ 

ގަވަރުނަރު އިންނަ ގޮތަށް، ޫޓޓީ އިންޖީނެއްގެ ގަވަރުނަރަށް ވާންކޮށްލީމަ ދެން ވާނެ ގޮތް ތި ބުޭފޅުންނަށް އެނގޭނެ. 

ނޑުމެން ސިޔާސީ ރާސްއަޅާފައި ދުއްވައިގަން ނާނީ. އެހެންވީމާ، ގަވަރުނަރާ ގުޅިގެން ހިނގާ އިންޖީނުތަކާ އަޅުގަ

ވެރިންނާ އެއްކޮށް މަސައްކަެތއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ކަމެއް ކޮށްޭދ ކަމަށް ވަީނ ވިއްޔާ 

ޅިފައިވާ އެއްޗެއްކަން. ބޭނުންހާ ވާހަކައެއް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވިސްނަންޖެހޭ އެއްޗަކީ ބަޖެޓަކީ ރައްޔުިތންނާ ސީދާ ގު

ނޑުމެން  ދައްކައި ބަޖެޓަށް ފުރަގަސްދީަފއި ދުވުމުގެ ބަދަލުގައި، މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ކެރޭ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ އަޅުގަ

ކައި ގެނައި ޢިޖްތިމާއީ ރައްކާެތރިކަމަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިާހ ރައްާކތެރިކަމެއް ރައްޔިުތންނަށް ހޯަދއިދިނުމަށް ޓަ

. وهللا أعظمއަޅުގަނޑުމެން މި ތަނަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީމަ، ތި ބޭފުޅުން އެއަށް ވޯޓުދިނީމާ ބަޖެޓް ފާސްވީމާ، 

އެކަން އެހެރީ ނިމިފަ. މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮުޅަތކުގައި ވާހަކަދެކެވޭ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ސިލްކު 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކޮންމެ ރޫޓެއް އެޅިޔަސް ރޫޓެއްގެ ވާހަކަ އާއި ސިލްކު ފޮ ތީގެ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ނޑަކީ، ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މި ދަންނަވާލަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެކަމަ ކު ތިޔަ ދުނިޔެ ވަށާޖެިހފައިވާ އޮތް ދުނިޔެއަކަްށ ބަރޯސާވާން އަޅުގަ

ނޑު ހަަމ  ނޑުމެންނަށް ވީ ކޮންމެ ކަމެއްތޯ؟ އަޅުގަ އޮވެގެން، ވަށައިގެން މިހިރަ ޤައުމުތައް އޮވެގެން އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ވާހަކަ. އަޅުގަނޑަކީ މާ ބޮޑު، ފޮރިން ދާއިރާގެ މާ ތަޢުލީމީ މީހެއް ވެސް ނޫންމެ. 

ނޑު ދަންނަވާލަންއޮތީ ބަާޣވާތެއްގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުގައި  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގައި އަޅައި  އަޅުގަނޑުމެން އާދޭސްކުރަމުން ގެންދިޔައިން. ކާކުތޯ އެކަމަްށ އަޅާލީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެން އަޅާ އެހެން ރޫޓަާކ ބެހޭ ގޮުތން އެއްވެސް  މީަހކު އެއްވެސް އެއްޗެއް ސިލްކު ރޫޓަކާ އަދި އަޅުގަ

ނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެއަކުން ވަކި ގޮތެއް ވާނެއެކޭ. އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި އަހުލީ ހަނގުރާމައެއް  ކިޔަކަސް އަޅުގަ

އަހަރު ީވ. އެއްވެސް ކަމެއް، އެއްވެސް ފަާރތަކުން ކޮށްދިްނތޯ؟ އެކަމަކު ސްރީލަންކާ ނަގައި  31ހިނގަމުންދާތާ 

ނގެ ވެރިމީހާ؛ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އެ ަތނަށް އައިސް ތަމަޅައިން ަތަޅއި ރޯނާއަރުވާލީމާ މިއަދު އެ ކޮަޅށްޖެހި ެއތާ

ޤައުމުން ދުވާލަކު އެއް ފަހަުރ ކުރިއަރަމުން އެ ދަނީ. އެއީ ޤައުމުތަކުގެ މުްސތަޤިއްލުކަމާ އެކީގައި ކުރެވޭ ކަމެއް. 

ން ފޫގަޅައިގެން ހަޅޭއްލަވަމުން ދުވުމެއް ނޫން. މުޅި ދުނިޔެ އެކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުފޯރާ ޮފތި 

ބައްޓަންވެގެން ނިސްބަތްވެގެން މި ދަނީ ކާބަންގެ ތެރޭގައިކަން އެންމެންނަށް އެނގޭ. އަޑިން ނަގާ ތެޔޮކޮުޅ 

ނޑުމެން ފައިކުރިއޮޅާފައި ނިކުމެ، ާކަބން ނިއުޓްރަލްކުރަން ހިީފމަ ވާ ގޮަތކީ ދު ނިޔޭގައި ތިބި ވިއްކައިގެން. އަޅުގަ



12 

 

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން  ނޑުމެން ދެކެ އައީ. އެ މައްސަލަ އަޅުގަ ހުރިހާ ީމހުން ވެސް އަލިފާްނ ކަހަލަ ރުޅި އަޅުގަ

ނޑު ރައީސް ޔާމީނަށް ދަންނަވާލަންއޮތީ ބްރިޖު ބޭނުންވިޔަސް،  އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ކުރާަކށެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އަދި ޔޫރަޕަށް ވެސް އެހެން ތަނަަކށް ވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ، ކުރައްވާ ކަމެއް އަނެއް ކަމެއް ބޭނުންވިޔަސް 

ކުރެއްވީމަ އެ ނިމުނީއޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު އެއްޗަކައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އުޅުނީމަ ނިމުނީ. މި ރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެންނަކީ ދަމާ އެއް ރޮއްޖަކަްށ ފޫގަޅައިގެން ކުރޮޅި ާބލައިގެން، ކުފުރާއަޅައިގެން، ، ތާރީަޚށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަ

ފަންރިޔަލުގައި އިންޑިއާ އަށް ގޮސް ވިއްކައިގެން އުޅުނު ބައެއް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މޮބައިލްފޯނު އަތުްނ 

ންވަީނ ހިފައިގެން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރި ތަަރއްޤީ. އެއީ އެހެން މީަހކު ކުރި ކަމެއް ނޫން. ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ބޭނު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެްއ ނަގަން. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މީހުްނ 

ގެ  2111ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރުގައި ވަރަށް ވިސްނާވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭނެ. ތި ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީަގއި މިއަދު މިހިރީ 

އްޔާކަން ތި ޭބފުޅުން ހަނދާންކުރައްވަންވާނެ. މިއީ އޮޅިގެން ހިނގާ ގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި 2110ކެންޑިޑޭޓު. 

ނޑުމެން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ވަނީ  ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ޖޯކަކްަށ ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަ 2110ފަހަރެއްގައި ވެސް މިކަމުން ފެއިލްވެގެންދާކަށެއް ނޫން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ޖެޓް އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ތައްޔާރުކުރަމުންދާނީ ޤައުމީ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި. އެކަމެއް ދުލެއް ނުކުރާނަން. އެއީ މި 

ނޑު ދަންނަވާލަންއޮތީ، ހޯމް މިނިސްޓަރު ުޢމަރު ނަޞީުރ،  ދާއިރާގައި ކަން ކުރެވޭ ގޮތް. ޢުމަރު ނަޞީަރށް އަޅުގަ

ނަންވެގެން އޭނަ އެ މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާއިރުގައި، އެ ކުއްތާ އަށް ޓަކައި އޭނަ ދީފައިވާ ކުއްތާ ރާއްޖެ އަށް ގެން

ނަމަކީ މިއަދުގެ އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތުތައް މި ޤައުމުގައި ތަޞައްވުރުކުރާ މީހުން ބުނާނީ ކީކޭބާއޭ. އާދެ! ކުއްތާ 

މަ". ނަމެއް ދިނަސް މި ރާއްޖެ އަށް މި ގެންނަނީ އަށް ީރތި ނަމެއް ދީފައި އޮީތ. "ފާރަގެމަ" ނޫނިއްޔާ "ފޯރަ ގެ

ކުއްތާ ބޮޑުޮކށް. އެ ގެންނަ ހިސާަބށް ދިޔައީ ކީއްވެގެންތޯ؟ މާދަމާ އޫރުމަހަށް ީރތި ޭލބަލެއް ހަދައިގެން ގެނެސް، 

ންވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މި ވިއްކޭނޭ ކިޔައިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަޞީރު، ކުްއާތ ރާއްޖޭގައި އޭނަ ބޭނު

ނޑުމެންނަްށ  ނޑައަޅައިގެން. އަޅުގަ ގޮތަަކށް އެއްޗެހި ވިއްކަން ބޭނުން ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ ގެންނާނީ އުސޫލުތަކެއް ކަ

އޮޅުވާލައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ އެއްވެސް މީހަކު، އެއްވެސް ބޭނުމެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ފިކުރެއް. 

އެއީ ފަހަރެއްގައި ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރުންނަށް ފިކުަރަކށްުނވެދާނެ. އެކަމަކު، އެ ފިކުރު ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ

ގެނެސްދިނީ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުމާއި ރައްޔިތުންަނށް ޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަްތތައް. މި ރާއްޖޭގެ 

ން ބޭނުންކުރޭ. އެކަމަށް ޓަަކއި ރައްޔިތުން ފަޚްރުވެރިވޭ. ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރި މަސައްކަތް ހަނދާންކުރޭ. އެކަ

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ނެތީމު ަސރުކާރެއްގެ ކަރުގައި ހިފައިގެްނ ސަރުކާރުގެ ފަހަތުން ދުވާ  އޭގެ މާނަ އަކީ އަޅުގަ

އްަތަކށް ވާަހކަ މީހަަކށް ވާކަން. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާަރށް އެއްޗެހި ެވސް ބުނާނަން. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަްނތަ

ވެސް ދައްކާނަން. އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭގައި އެކިއެކި ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދައްކަމުން އެބަ ގެންދޭ. 
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ދަންނަވަންތޯ. އަޅުގަނޑަކީ ވަރަށް ނަފްސުެގ ފުދުންތެރިއެއް. ކިތަންމެ ގިނައިން ތެޅިޔަސް އެއްވެސް ގޮތެއް ނުވޭ. ހަމަ 

ނޑު މިއަދު ތެޅިވަރަަކށް ވަނީ ގަދަ. އެހެ ނޑާ ދޭތެރޭގައި ފިކުރުކޮށް، ވާަހކަދައްކާ ީމހުންނަށް އަޅުގަ ންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން  ނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަށް ވެސް އަދި މާިތ ތިއްބެވި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ވެސް އަޅުގަ ބުނަން އޮތީ، އަޅުގަ

ބޯބާނައިގެން ތިބެގެން ހަޅޭއްލަވަންވީ ކަމެއް  އޮތީ، ސިޔާސީ ގޮތުން ފުދުްނތެރިވުމަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް މުންޑުދޮށަށް

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ،  ނޫނޭ. އެ ބަދަލުވާންވެއްޖޭ އަޅުގަނޑުމެން. އަޅުގަ

 ވަޑައިގަންނަވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު، މި އޮތް ސްކޫލަުތކުގެ ތެރެައށް. ވަޑައިގަންނަވާ! އެ ތަންތަަނށް މި

ރާއްޖޭގައި ތިބި ޖެނެރަލުން ގެނެގޮސް ލާ. ހޮސްޕިޓަލަކަްށ ނޫން ޖެނެރަލުން ވައްދަންވީއަކީ. ހޮސްޕިޓަލަކަށް ނޫން 

ޖެނެރަލުން ވައްދަންވީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅުކުރަންވީ. މެނިފެސްޓޯއެއް ތައްޔާރުކުރަންވީކީ 

ވި މީހަކަށް ނޫން. ދެން މެނިފެސްޓޯ ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭނީ މަސްތުވާަތެކތީގެ މަސްތުވާަތެކތީގެ ވަބާގައި ޖެހިގެން ހަލާކު

ވަބާގައި ނުޖެހޭނެ ގޮތެއް ހަދަން. އެކަނިވެރި މައިންންަށ ނުވާނެ ގޮތެއް ހަދަން. ވަރި މަދުކުރަން. ރާއްޖޭގެ 

ޓެކްްސ މި ރަށުގައި ތިބި ހުރިހާ؛  ރައްޔިތުންނަްށ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެިރކަން ހޯދައިދިނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގޭ

ފަނާވެގޮއްސަ ތިބި ހުިރހާ މީުހން ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކޭ އެއްގޮަތށް، ިއތުަރށް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 

 ލައްކަ މީހުން އެބަ އުޅޭ  1ލައްކަ މީހުން ތިބިއިރުގައި  3ފަނާނުވާނެ ގޮތެއް ހަދަން. ރާއްޖޭގައި އެބަ ތިބި އާބާދީގައި 

މިތާނގައި މަސައްކަތުގައި. އުޅުންއިރުގައި ރާއްޖޭގައި ކޮީފ މޭޒުތަކަށް ފައިނަގައިގެން ޒުވާނުން އެބަ ތިބި ވަޒީފާ 

ވަޒީފާގެ ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރުގައި މި  01111ވަޒީފާއެއްތޯ،  70111ައަހރު ވެގެން މި ދަނީ.  1ނުލިބި. މި ސަރުކާރަށް 

ކުދިން. އެ ކުދިންނަށް ކާުކތޯ ފުރުަޞތު  11111ކުދިްނ، ނުވަތަ  0111 އަހަރު ސްކޫލު ނިންމާފައި ެއބަ ނުކުމޭ

ނޑައިލައްވާ! ނަގާނެ ކަމެއް ނެތް. ވިދާޅުވޭ، ގްރީން  ހޯދައިދިނީ؟ ރިސޯޓުތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ައތުން ޓެކްްސ ކަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި  މީހުންނަްށ ވަޒީފާދެހެރޭ. ޓެކްސެއް، ޔެލޯ ޓެކްސެއް ނޫނޭ މި ކުދިންނަށް ދޭށޭ ވަޒީފާ. އަޅުގަ

ކުދިން  111ސަރުކާރުން އެމީހުންގެ ޓެކްސް މާފުޮކށްދެއްވާ. ކޮންމެ ރިސޯޓް އޯނަރެއްގެ ކައިރީގައި ވިދާޅުވޭ 

ނޑުގެ ސަރުކާރުގައި އެކަން ކޮށްލާނަން. ބައްލަވަން  ތަމްރީނުޮކށްޭދށޭ. މީ ނުކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

މި ހުންނަނީ މި ކަމައިގެން. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަދައްކަވާއިރުގައި  ތިއްބަވާތި! ވަރަށް ކެރިގެން

ބަޖެޓެއް ނެތުން، ޤައުމެއް ނެތުން، ބަޖެޓް ހަލާކުވުން މިއީކީ އަދި އުސޫލެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު 

ތްތެރި މެންބަރުންނޭވޭ، ތި ބޭފުޅުން ިތ ދަންނަވަން އޮތީ ހަމަ އަނެއްކާވެސް ތަކުރާުރކުރާނަން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޢިއްޒަ

ތިއްބެވީ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި ދޮގުހަދައިގެން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވައްޗޭ. އެއީ، ބެޔަސް ނުބެޔެސް ދޭން ބުނި ލާރި 

ކަމާ ކޮންމެ ވެސް ގޮތަކުން ހޯާދަފއި އޭތި ދިއްކޮށްލާށޭ، އެންމެ ފަހަަރކު ނަމަވެސް. ދިނީމަވީ. އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރި

އެކީގައި އަނެއްކާވެސް ހަމަ ަތކުރާރުޮކށް މި ދަންނަވަނީ މިއަދު ތި ބޭުފޅުން ިތ ދޫކުރައްވާ އާސަންދަ އަކީ 

އަށް ކުޑަވިޔަސް ހެޔޮ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  3111އަށް ބޮޑުވިޔަސް،  5111އަޅުގަނޑުމެން ދޭން ފެށި ެއއްޗެއް. 
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ނޑުމެންނަށް މިއަދު އަޅުގަނޑު އުފާވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ބަޖެޓްގައި ސޯޝަލް ؛ ބަލާއިރުގައި މި އޮތީ ބަޖެޓުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ފެށި ސިޔާސަތެއް. އެކަމަށް ޓަކައި،  3.1ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި  ބިލިއަން ޖަހާފައި އެ އޮތީ؛ އެއީ، އަޅުގަ

ނޑައިނުލާ ކުރިއަށް ގެންދަވާތީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވެ ސް ޝުކުރު އަޅުގަނޑު ފަޚުރުވެރިވަން. އެ ސިޔާސަތު ކަ

ނޑު ބުނާނީ އެ ވާހަކަ.  ދަންނަވާލަން. ބަޔަކު ކޮންމެ ކިތަްނމެ ިހތްދަތިވިޔަސް އެ ވާަހކަ ބުނެލަންޖެހޭނެތާ. އަޅުގަ

ނޑު ޝުކުރުދަންނަވާ ވާހަކަ ބުނީމަ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ  ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުން ވަރަށް ިހުތގައި ޖެހޭނެ އަޅުގަ

ބިލިއަން ސަރުކާރުން މިއަދު ޖަހާފައި މި އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެކަން  ..3ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ އާއި  11111ކުރެވޭތީ. އެކަމަކު، އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވި ވަޢުދުތައް؛ މަސްވެރިންނަށް ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދޭ 

ނޑުވެރިންނަށް ދޭ  ނޑުތަކު 1111ދަ ގައި ލިޔުނު ހުިރހާ ލާރި މިއަްށ ރުފިޔާ އާއި ދެން، އެހެން ޭދން ބުނި ޮފތިގަ

ބިލިއަނަށް. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލާއިރުގައި ޤައުމެއް އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެންމެން  0ގެނައި ނަމަ، މި އަރާނެ 

އެކީގައި ވެލްފެއަރގެ ތެރެއަށް ވައްދައިގެންދިއުމަކީ އެއީ ކޮމިއުނިސްޓު އުސޫލެއް. އަޅުގަނޑު އެންމެ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް 

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުމީާހ މަސައްަކތްޮކށްގެްނ އެ މީހާގެ ޖީބަްށ ވަންނަންޖޭެހ ލާރި، އެ މީހާ ވަދެވޭނެ 

ނޑުމެން އަޅާ ފިޔަވަޅެކޭ.  ނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ، ޤައުމެއް ބިނާކުރުމުގައި އަޅުގަ ގޮތަަކށް ކަންކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަ

އެއް ލިބޭ ކަމަްށ ވަނީ ވިއްޔާ އެ މީހާ އެއަށް އިންތިޒާރުކުރާލެއް ވަރަށް އެއްވެސް މީހަކު ކަަމކަްށ ހިޭލސާބަަހށް އެހީ

ބޮޑޭ. އެކަނިވެރި މައިންނަށް ގިނައިން ލާރި ދޭން ފަށައިފިްއޔާ އަވަހަށް ވަރިޮކށްލާފައި ެދމަފިރިން ވެސް ތިބެގެން އެ 

ރިނުވާނެ ގޮތެއް ރާވަހަރޭ. މައްސަލައެއް ލާރީ ނަގާ އުސޫލު ގެންގުޅުނީމަ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަްށ ބާުރބޮޑުވެގެންދެއޭ. ވަ

ނޑުމެން ރައްޔުިތންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މީހަުކ ތިން މީހުންނާ އިނދެގެން ވެސް، ހުއްދަކުރާ ވަރަަކްށ  ނެތް، އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެން؛  އިނދެގެން ވެސް އެ ބައި މައިތިރިކުރެވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ މުސާރަ އިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެކިއްޖެއްޔާ އެ ގޯސްވީ. ޢާއިލާއެ އް ބިނާވެ މި ދަނީ ދެމަފަރިން ވަކިވެގެން ކުރެވޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ޢާއިލާއެއް ބިނާކުރެވިގެން މި ގެންދަނީ މަންމައަކާއި ބައްޕައެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބޮޑުކުރެވޭ ދަރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް 

ނޑުމެން މިއަދު ޖޯކަކަްށ ހަދައިގެން  ބިނާކޮްށ، އެ ކުދިންަނށް ލިބޭ އިޖްތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި. އެއީ، އަޅުގަ

މި އުޅެނީ. އެ ވާހަކަ މިއަދު ދައްކަން ނުކުރިގެން މި އުޅެނީ. އެކަމަކު، ޙަޤީޤަތަކީ ެއ މުޖްތަމަޢު ބިނާކުރުމުގައި 

ތްކުރާ މީުހްނނާއި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުންނާއި މި ރާއްޖޭގައި މީޑިއަާތކުގައި މަސައްކަ

ނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރު މެސެޖުތައް ފޮނުވަމުންގެންދާއިރުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި  ހުޅުނބު ޖަހަމުންގެންދާއިރުގައި، އަޅުގަ

ންދާ ވާހަކަ ދީނީ ދަންނަބޭކަލުންގެ ނަމުގައި ތާިކހާއަޅައިގެން ކުރުމުށަކަށް ތުނބުޅި ދިގުޮކށްގެން ނިކުމެ، ދައްކަމުންގެ 

ދައްކާއިރުގައި އެއިން މީހެއްގެ ފަިތުފށް ބަލައިލާއިރުގައި ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހިފައި، ބޮޑު މީހަކާ ބެހިފައި، 

މައިންބަފައިންނާ ބެހިފައި، ނުބެހޭ އެއްވެސް މީހަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ފެންވަރުގައި ނިކުމެ ދީީނ 

ންތެރިކަާމ އެކު އެކަން ކުރައްވަހަރޭ. އާދެ! ބަޖެޓަކީ ސީދާ ގޮތްުނ ތަޤުރީރުނުދެއްވަހަރޭ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އިމާ
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ނޑުގެ ދާއިރާ  ގުޅިފައިވާ އެއްޗެއް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ވިސްނާނަން ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނުމުގައި. ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ

ނޫން. ބަޖެޓަކީ ސަރުކާރެއް ވެސް އަކީ މިކަމާ ގުޅިގެން ހުރި ަކމެއް. ބަޖެޓަކީ ޕާޓީއެއް ނޫން. ބަޖެަޓކީ ރައްޔިތުންނެއް 

ނޑުގެ ދާއިރާގައި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން  ނޫން. އަޅުގަނޑު މި ދާއިރާ އަށް ނަގައި މި ދާއިރާގައި ބެހެއްޓިއިރުގައި އަޅުގަ

ވެސް އެބަ އުޅޭ. ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުން ވެސް އެބަ އުޅޭ. އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްަބތްނުާވ މީހުން ވެސް އެބަ އުޅޭ. 

ތެރިކަން ހުރި މީހުްނ ވެސް އެބަ އުޅޭ. އެ ހުރިާހ މީހުންގެ އިހުސާްސތަކާ އެީކގައި މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ނުކުޅުދުން

ނޑު ވިސްނާފަ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ނޑު ނިންމާނީ އަޅުގަ ވަނަ އަހަުރ  11ކަންކަން ނިންމާނެ ގޮތެއް އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުން ރާއްޖޭގެ ހޭދަކުރަމުންދާއިރުގައި މިއަކީ މުޅިން އާ ކަމެއް ވެސް  ނޫން. ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިއްޖެ. އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑު ުހށަހަޅާ ބަޖެޓަށް ތި ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވައްޗޭ. މިހިރީއޭ  2110ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަން، 

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم الموالس  ކެންޑިޑޭޓު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ  ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަޑުއްވަރި

ވަނަ އަހަަރށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަްށ  2115! ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ނޑު  ުހށަަހޅުއްވައިދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިހާ ފުިރހަމަ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް  ނޑުމެންގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަަރށް ވަަރށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެކު ދަންނަވަން. އަޅުގަ ހިތާަމކުރަން، އަޅުގަ

ނޑު  މި ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ެފތުރުމަށް ޓަކައި ބައެއް ފަރާްތތަކުން ދޮގު ވާހަކަ ދައްކަމުންދާތީވެ. އަޅުގަ

 ވަނަ ސަުފހާ އަށް ބަލައިލާއިރުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އައްޑު އަތޮޅު ިހތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  17ބަޖެޓް ފޮތުގެ 

ވަނަ ޕޭޖުގައި މި އޮތީ ދަންނަވަންތޯ،  17މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެ، އައްޑޫ އަށް ނެތޭ އެއްވެސް ކަމެއް. 

ގެ ަދށުން، 2ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް ފެިސލިޓީ އިން ދަ އައިލެންޑްސް، އޮފިޑް ފޭްސ 

މިލިއަން ރުފިޔާ. މީ  233އެކި ރަްށތަކުގައި ދަންނަވަންތޯ ؛ ސ. ހުޅުމީދޫ، ސ. ފޭދޫ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ސ. މަރަދޫ

ކޮން އަތޮޅެއްގެ ރަށްތަކެއްޯތ؟ ދާދި ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މޫސާމަނިކު އެ ފާހަގަކުެރއްވީ ހުޅުމާލެ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް އިންވެސްޓްކުރަމުންދާ އެއް ރަށަކީ ނުވަތަ އެއް ދާއިރާ އަކީ ހުޅުމާލެަކން ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ. ޔޫތު 

ސިޓީ މި އަންނަނީ. ހުޅުމާލޭގެ ބިން ހިއްކެނީ. ހުޅުމާލޭގެ ސޯޝަލް ހައުސިން މި އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 
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ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގައި މި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނު ނޑު ހަބަކަްށ ވެގެން މި ދަނީ ހުޅުމާލެ. އަޅުގަ ންވާ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ މައިގަ

ނޑުމެންގެ  މަޝްރުޫޢތަަކށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަަކކުން ފައިސާ އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން އަޅުގަ

އަހަރުގެ ދައުލަަތށް ަލފާކުރާ ބަޖެަޓށް ބަލާއިރުގައި  ވަނަ 2115ރައްޔިތުންނަްށ ސާފުކޮްށ އެނގެން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ! 

ނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންދާއިރުގައި ފާަހަގކޮށްލަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ، މިއީ  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  22.3މި ބަޖެޓް އަޅުގަ

ޤީޤަތުގައި ބަޖެޓެއް ބަޖެޓެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބަޖެޓް ބޮޑުވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާއިރު، ޙަ

ބޮޑުވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަންނަން މި ޖެހެނީ އެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓުވެގެންދާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް. މި ބަޖެޓަށް 

ބިލިއަން ރުިފޔާ އިން. އެހެންނަމަވެސް  1.3ބަލާއިރުގައި ހަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެޓް ޑެިފސިޓުވެގެން މި ދަނީ 

އަހަރުގެ ވެރިކަން ނިމިގެންދިޔައިރުގައި ދައުލަތް އޮީތ  3ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ވަރަށް ބޮޑަށް ދަރަނިވެރިވެފަ. އެ ދައުލުތުން ދަރަނިވެރިވި ބިލުތައް ވަރަށް ބޮޑު ދެއްކުމުގެ ޒިންމާ އޭގެ ފަހުން އައި 

ބޮޑު ޒިންމާއެއް އުފުލައި، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރުަތކުން އުފުލަން އެބަ ޖެހޭ. މި ސަރުކާރުން އޭގެ ވަރަށް 

ނޑުމެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް ދާންޖެހޭ ފައިސާ ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ޓަަކއި  ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑަކަށް ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހިމެނިފަ އި އެބަހުރި، ިމ މަސައްކަތް އެބަ ކުރައްވާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓުގައި ގާތްގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓް  ބިލުތައް ދައްކައި ޚަލާޞްކުރުމަށް ަޓކައި. ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލުތައް ނުލާ އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ވަރަކަށް ިމލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް. ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ  311ބަލާ ކަމަށް ވާނަމަ މީ ގާތްގަ

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެްޓ  ބެލެންސަށް ބަލާ ކަަމށް ވާނަމަ، މިއީ ސަރޕްލަސް ބަޖެޓެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި  މާނަކުރަން ބޭނުންވަނީ، މީ އީވަން ބަޖެޓެއް ގޮތުގައި. ނުވަތަ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ކުރާިހތްވަނީ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ކޮންމެ ފެނުނު އެންމެ ފުަރތަމަ ަސރޕްލަސް ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓް ާފހަގަ

އަހަރަކު ވެސް މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްކުރައްވާއިރުގައި އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަްށ، ނުވަަތ ސަރުކާރުން ވެސް ބަޖެޓް 

އްަޞކުރެވޭ ބައި ުހށަަހޅުއްވާއިރު އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވެގެން މި ދަނީ ބަޖެޓުގައި ރިކަރެންޓް ޚަރަދުތަަކށް ޚާ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް ޙަޤީޤަތުގައި  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަަތކީ، އަޅުގަ އިތުރުވެގެންދިއުން. އަޅުގަ

ބަޖެޓުގައި ތެރައްޤީއާ ގުޅިފައި ހުންނަ ކޮމްޕޯނަންޓަކަށް ވެގެން މި ދަނީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ. ކުރީ އަހަރާ ބަލާއިރުގައި، 

ހިމެިނފައި އޮތް.  70ހަރާ ބަލާއިރުގައި ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އޭރުގެ ބަޖެޓުގައި %ވަނަ އަ 2115

އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކީގައި ހަރުދަނާ އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާއެއްގެ ތެރޭން ބަޖެޓް 

ސް މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އަށް ތިރިވެފަ. އެހެންނަމަވެ 05%ތައްޔާރުކުރެއްވީމަ އެ ނިސްބަތް މި ވަނީ 

ނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައެއް އަދިވެސް ރިކަރެންޓް ޚަރަދަށް ހިއްާސކުރާކަން.  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަީކ، ައޅުގަ

ނޑަކަށް % ިމ ހިއްސާކުރަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި  20ރިކަރެންޓު ޚަރަދުގެ ތެރޭން ގާތްގަ

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުގައި، އިނާޔަތްތަަކށް ރިކަރެންޓް ޚަރަދަްށ  05%. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ
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ކެޕިޓަލް ޚަރަދު؛ އޭގެތެރޭގައި ބޮޑު ބައެއް މި ހިއްސާކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި  35%ހިއްސާކުރާއިރުގައި ބަޖެޓުގެ 

ނޑުމެންގެ މުޅި ބަޖެޓަށް ބަލާ ކަމަްށ  އެބަ ހިއްސާކުރޭ. 20%ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް. ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް  މީ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ ިމއީ އިޤްތިޞާދީ ވިސްނަމަކުން ބަލާއިރުގައި  0.3ވާނަމަ،  ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ އާއި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އާއި ޢުމްރާނީ  މި ބަޖެޓަކީ މީ ތަންފީޛުކުރެވޭނެ، އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި  ތަރައްޤީއާ އަދި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ބަޖެޓެއްކަން. ސަބަބަކީ އަޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ އަހަރުގަިއ ބަޖެޓުގައި ވެސް ޤައުމީ ތަރައްޤީ އަށް މި ޚާއްޞަކުރެވިގެން މި ދަނީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ 

ނޑުމެން  ރައްޔުިތންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ އަދި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތަަކްށ ދަށުން، އަޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް ހޭދަކުރެވިގެންދާއިރުގައި ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭ މިއީ  0.3ހޭދަކުރެވޭ މިންވަރު. 

ނޑަކަށް  41.22 ވަނަ އަހަަރށް ބަލާއިރުގައި  2112ރު އަދަދެއް. އިތު 111%ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރުގައި ގާތްގަ

ނޑަކަށް އޭރުގެ ބަޖެޓުގެ  2.2ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް ޚަރަދުުކރެވިފައި ވަނީ  . 13.0%ބިލިއަން ރުފިޔާ. މިއީ ގާތްގަ

އި އިތުރުވެގެންގޮއްސަ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުގައަށް  20%އެހެންނަމަވެސް މި ނިސްބަތް މިއަދު މި ވަނީ 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއާ ވަރަށް ބޮޑަށް  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ގުޅިލާމެހިފައިވާ ބަޖެޓެއް. އަދި މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ތަރައްީޤވެގެންދާނެ މަންޒަރު މިއަދު 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ބަހުސްގެ ތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަޞައްވަރުކޮްށލެވޭކަން  އަޅުގަ

އަދި ދިރާސާކުރަމުންދާއިރު ވެސް ބައެއް ފަރާތްަތކުން ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ވެގެން އެބަ ދޭ، ސަރުކާރުގެ 

ސް އެއް ބަހުސަކަށް ނުވަތަ އެއް އޮފިސްަތަކށް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެލޮކޭޓްކުރެވޭ މިންވަރުގެ ވާހަކަ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެ

ޝަކުވާއަކަށް ވެގެން މި ދަނީ ސަރުކާރު އޮފީްސަތަކށް މި ހަމަޖެހިގެންދާ މިންވަރު ކުޑަވެގެންދިއުން. އެހެންނަމަވެސް 

މި ފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީްސތަަކށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މިންވަރަްށ ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު 

ހޭ ސަރުކާރުްނ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާފައި އެބަ ވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ފާހަަގޮކށްލަންޖެ

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި. ސަރުކާރުގެ އޮފީްސަތކުގެ ތެރެއިން ވެސް އަދި އިދާރާތަކުން ތެރޭން ވެސް 

އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިަކމާއި  ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޚިދުމްަތތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފަިއވާ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ  ނޑުމެންގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅިފައިވާ ދެ ދާއިރާއަކަށް ވެގެން މި ަދނީ އަޅުގަ ކެރިފޯރުްނތެރިކަމާއި އަޅުގަ

ނޑު ބަލާއިރުގަ ނޑުމެންގެ ތަުޢލީމީ ދާއިރާ. ތަުޢލީމީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓަށް އަޅުގަ ވަނަ  2112އި، ދާއިރާ އާއި އަޅުގަ

ނޑކަށް  ކުރިއެރުމެއް މި އަހަރު ގެ 32%އަހަރާ އަޅާބަލާއިރިގައި ޙަޤީޤަތުގައި އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ގާތްގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އޮތްއިރުގައި، މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ުހށަެހޅިފައިާވ  2ވަަނ އަހަރު  2112ލިބިފައި އެބަ ވޭ. 

ނޑުމެންގެ ބި 2.25ބަޖެޓަކީ  ލިއަން ރުފިޔާ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން. އަދި މީގެތެރޭގައި ވެސް އަޅުގަ

ަތޢުލީމީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ވެސް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ެއީހތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުަމށް ަޓކައި ނުވަތަ މި ދާއިރާގައި 
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ން، ޕްރީސްކޫލް ހިންގުން، ދަރިވަުރންނަށް މި ދެވޭ ހިޭލ އެހީ، ހިމެނޭ ތަާފުތ ކޮމްޕޯނަންޓުަތަކށް ނުަވތަ ްސކޫލް ހިންގު

ދަރިވަރުންގެ ފީ ދެއްކުން؛ މިފަދަ ނުވަތަ ަމތީ ަތޢުލީަމށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ހޭދަ، ިމފަދަ މުހިއްމު ބައިތައް ސަރުކާރުން 

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. މީ ގެތެރޭގައި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި މި ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ފުރިހަަމއަށް ހިމަނުއްވާފައިވާކަން އަުޅގަ

ފާހަަގޮކށްލަން، ސްކޫލް ކުދިްނނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސަރުކާރުން ފޯރުޮކށްދެއްވާ ހިޭލ އެހީ، ނުވަތަ ޮފްތފަންސޫރު 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ އޮތް ބަޖެޓުކުރައްވާފަ. ހަމައެއާއެކީގައި ސަރުކާރުން ވަރްަށ  51ހިލޭ ފޯުރޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި 

އްމު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާ އެއް ދާއިރާ ކަމަށްވާ ޕްރީސްކޫލްގެ ދާއިރާ؛ ޕްރީސްކޫލްަތަކށް އެހީެތރިކަން މުހި

މިލިއަން ރުފިޔާ އެކަށައަޅުއްވާފަ.  75ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބަޖެޓުގައި އެބައޮތް 

ފާސް ލިބޭ ކޮންމެ  3މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނާނެ އޭ ލަވަލް  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަތީ ތަޢުލީމަްށ ބަލާއިރުގައި ޕީ.ޕީ.އެމް

ކުއްޖަކަށް ަމތީ ތަޢުލީމުގެ ފުުރޞަތު ަފހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. އެ ފުރުޞަތު ަފހިޮކށްދިނުަމްށ ޓަކައި ލޯނު އެހީ ދިނުން، 

މިލިއަން  333ޖެޓްގައި ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިްޕތަަކށް ާދ ކުދިންނަށް އެީހތެރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުަމށް ޓަކައި ސަރުކާުރން ބަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ ރުފިޔާ ހިމަނުއްވާފައި އެބަ ވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަކީ އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެިރކަން ޯފރުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ަތޢުލީމީ ދާއިރާ ފަދަ މުހިއްމު ދާއިރާތަަކށް ކުރިއެރުން 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަްށ ގެނައުމަށް ޓަ ކައި ސަރުކާރުން ވިސްނަވާފައިވާ ވިސްނުން. މި ކަންކަން އަޅުގަ

ގެނެސްދެވެން އެބަ ޖެހޭ. ހަަމ އެއާއެކީގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ސްކޫލްަތއް ތަރަްއޤީކުރުމަށް ަޓކައި ސަރުކާރުން 

ރޭން ވެސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެމް މެނިފެސްޓޯގައި އޮންނާނެ ވަރަށް ބޮޑެތި ހޭދައެއް އެބަ ކުރައްވާ މި ބަޖެޓުގެ ތެ

އަހަރުގެ ދައުރު ނިމިގެންދާއިރާގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެްއ ވެގެންދާނީ ވަސީލަތް ހަަމ  5ލިޔެވިފައި، މި 

ވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކޫލުތަަކްށަކން. މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށެއްގެ ސްކޫލެއްގައި ލައިބްރަރީއެއް ނެތިގެން، ނު

ލެބެއް ނެތިގެން ނުވަތަ ސައިންސް ލެބެއް ނެތިގެން ދަރިވަރުންނަށް ތަޢުލީމު ހާިސލުކުރުން ނުވަތަ ތަޢުލީމުން 

މަޙުރޫމްވެފައި ތިބޭަކށްނުޖެހޭެނ. ވަސީލަތް ހަމަ ްސކޫލުތަެކއް ޤާއިމުކުރުން އެއީ، ޕީ.ޕީއެމްގެ މެނިފެސްޓޯގެ ވަރަށް 

ޞަދު ހާސިުލކުރުމަށް ޓަކަިއ މި ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެއްވާފައިވާކަން މުހިއްމު އަސާސެއް. މި މަޤް 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އޭގެެތރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮްށލަން މި ޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް ތަރައްޤީކުރުމަްށ 

ވާ. މި މަޝްރޫުޢތަކަީކ، ކްލާސްރޫމްަތކާއި މަޝްރޫޢެއް ިމ އަހަރު ތެރޭގައި ކުރިއަްށ އެބަ ގެންދަ 71ޓަކައި 

ނޑުމެންގެ ކޮމްޕުއިޓަރ ލެބްތަކާިއ  ނޑުމެންގެ ސްކޫލުަތކުގެ ލައިބްރަރީތަާކއި އަޅުގަ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލްތަކާ އަދި އަޅުގަ

ވަތަ ސައިންސް ލެބްތަކާ، މިހެންޮގސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ނު

މިކަންކަމުގެ އެހީތެިރކަން ަދރިވަރުންނަށް ފޯރުޮކްށދިނުމަްށ ޓަކައި ސަރުކާރުްނ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ވަރަްށ 

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން، ތަުޢލީުމ ހާސިލުކޮްށދެމުންދާ އަމިއްލަ  މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތައް. އެހެންވީމާ، ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަ

ރުން ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެިރކަމެއް ފޯރުޮކށްދެވޭ. އޭގެތެރޭގައި ތި ބޭފުޅުންަނށް ފަާރްތތަަކށް ވެްސ ސަރުކާ
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އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އޭ.ލެވަލް އަށް ކިޔާ ސްކޫުލތަކުގައި ކިޔަވާ ވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ފީ ވެސް ސަރުކާރުން 

ްށ ޓަކައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާްތތަަކށް ަތޢުލީމީ ދާއިރާގައި އެބަ ދައްކަވައިދެއްވާ. މިގޮތުން އެހީތެިރކަން ފޯުރޮކށްދިނުމަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން  31މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ފަާރްތތަަކށް ެއހީތެިރަކން ފޯރުޮކށްިދނުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ކުރިއެރު  ނޑުމެންގެ ހިމަނުއްވާފައި އެބަ ވޭ. ދަންނަވަނޯްތ މީ އަޅުގަ މާ ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމާ ގުޅިަފއިވާ ކަންކަން. މި ފައިސާ ސަރުކާރުން މިއީ ބޭކާރު  ރައްޔިތުންގެ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދަރިވަރުންނަށް ތަުޢލީމީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމްަށ  ގޮތުގައި ހޭދަޮކށްލާ ފައިސާއެްއ ނޫން. މީ އަޅުގަ

ނުވަތަ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ވަރަށް މުހިއްމު ހިއްސާއެއް އަދާކުރާނެ ކަންކަން. އާދެ! މިއީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު ޓަކައި 

ނޑުމެންގެ  ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން، އަޅުގަ ަތޢުލީމީ ދާއިރާ އިން އަދި ފާހަގަޮކށްލަނީކީ ނޫން. މީގެތެރޭގައި އަޅުގަ

ށް މުހިއްމު އެއް ދާއިރާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ. ޞިއްޙީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ވަރަ

ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ަޓކައި މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހުގައި ސަރުކާރުްނ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް 

އަހަރުގެ  3މް.ޑީ.ޕީގެ ވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ދާއިރާއަށް ވެގެން މި ދަނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެ

ވެރިކަން ނިމިގެންދިޔައިރުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮތް އެއް ދާއިރާ އަށް ވެގެންދިޔައީ މި ދާއިރާ. 

ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނަ. އޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގައި މި ދާއިރާ އަށް ގެނައި ނުރަނގަޅު ސިޔާސަުތތަކުގެ ބަދަލު؛ 

ނޑަކަށް އިނދަޖެހިގެންދިޔަ. މަގުމަތީގައި  ސިޔާސަުތތަަކށް ގެނައި ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މި ދާއިރާ ގާތްގަ

ހަޅޭއްަފޅޭއްޖަހާ ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުންނަްށ، ފަންނީ މަސައްކަްތތެރި މީހުން ޚިުދމަތްުކރަމުންދިޔަ މަޤާމުތަަކށް 

ގެންދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެްނދިޔަ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެ

ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ާޤބިލު، ފަންނީ ީމހުން ދާއިރާ ދޫކޮށްދާންެޖހުން. އޭގެ ނަތީޖާއަަކށް ވެގެންދިޔައީ 

އެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން ވެްސ، އަދި ކުރީގެ ރައީސް ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުްނ ނަގަންޖެހުނު އެންމެ ބޮޑު 

ބުރައަކަށް ވެގެންދިޔައީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ. މި ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް މިގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭން 

ޙަޤީޤަތުގައި ހެޔޮއެދޭ ވަރަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އެަބ ގެނެވޭ. އޭގެތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަޮކށްލަން، 

ވުނު ހެޔޮ ބަދަލު. މިއަދު މުސާރަ ކުޑަވެގެން ޑޮކްޓަރަކު ނުލިބި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޮކްޓަރުންގެ މުސާރަ އަށް މި ގެނެ

އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭކަށްނުޖެހޭ. މި ރީޖަނުގައި ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު މުސާރަ ދެވޭ އެއް ޤައުމްަށ ވެގެން މި ދަނީ 

ނޑުމެން ހޮސް ޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ. އޭގެއިތުރުން ވެސް އަޅުގަ

މަރުކަޒުތަކުގެ ޢުމްރާނީ ތަރަްއޤީ ގެނައުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްަކތް އެބަ ކުރައްވާ. ވަރަށް ބޮޑު 

ހޭދައެއް އެބަ ކުރައްވާ. ހަމައެއާއެކީގައި، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭނީ މި އަންނަ އަހަރަށް ސަރުާކރުން މި ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި 

ބޮޑެތި އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އެބަ ގެނުވާކަން. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ރައްޔިތުން މި ކުރާ އިުތބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެމެހެއްޓެން މި  ފާހަަގޮކށްލަން، އަޅުގަ
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ންވަރުގެ އަދި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާނެ ފެްނވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް އަންނަނީ، ރައްޔިތުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޯުރކޮްށެދވޭ ހޮސްޕިޓަލްތައް ޤާއިމުކުރެވިގެން. މި އަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ސަރުކާރުން 

. އޭގެތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގައި މި ޮހސްޕިަޓލެއް ޤާއިމުކޮްށދެއްވާނެ ކަމަށް 3ހިމަނުއްވާފައި އެބަ އޮތް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް 

އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އެބަ ހިމެނޭ. މިފަދަ  111ޤާއިމުކުރެވޭ ހޮސްޕިޓަލާއި އައްޑު އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކުރެވޭ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން  ނޑުމެންގެ މި ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ަތާޢރަފުވެގެން އައިމަ އަޅުގަ ހޮސްޕިޓަްލތަކެއް އަޅުގަ

ދުަމށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދެން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުަރއިގެންދާކަށް ބޭނުމެއް ވެސް ބޭސްފަރުވާ ހޯ

ނުވާނެ. އާދެ! ހަމައެއާއެކީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަްލތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކުރުމަްށ ޓަކައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ 

 52ރައްވާ. މީގެތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ސަުރކާރު އެބަ ކު

މަޝްރޫޢެްއ ސަރުކާރުން މިއަންނަ އަަހރު ތެރޭގައި ކުރިައށް ގެންދަވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  52ޕްރޮޖެކްޓެއް. 

ބިލިއަން  3.2މި އޮތް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް އުފާވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ސަރުކާރުން އެކަށައަޅުއްާވފައި 

ނޑުމެންގެ މި ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް  ރުފިޔާ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. މި ހޭދަ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ އަޅުގަ

ޓަކައި. މި ދާއިރާ އަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޓަކައި. މި ދާއިރާގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް ޓަކައި. އަދި 

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތެރޭން ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެކިއެކި އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމްަށ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ޓަކައި. އާދެ! ބައެއް ބޭފުުޅން ފާހަގަކުރައްވާ އެއް ނުކުތާއެއް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީްސ، ސަރުކާރުން ފޯރުޮކށްޭދ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަ ނޑުމެންނަށް ވެލްފެއަރ ސްޓޭޓަަކށް ނުވެވޭނެ. ވެލްފެއަރގެ އެހީތައް. އަޅުގަ ތެްއ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި  ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތް ކޮންޓްރިބިއުޓުކޮށްގެން އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން ވާން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ރުޮކށްދިނުމަށް ަޓކައި ވެލްފެއަރގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯުރކޮށްދޭ ޤައުމަަކށް. އެހެންނަމަވެސް ވެލްފެއަރގެ ޚިދުމަްތަތއް ފޯ

ސަރުކާރުން މި އެކަށައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް އަންނަ އަހަރު ކުރަުމށް ވެސް ސަރުކާރުން އެބަ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ  ނިންމަވާކަން، މީ ވަރަށް އުފަލާ އެކީ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާ އެއްކަން. މީގެތެރޭން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ވެލްފެއަރ އަށް އެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކުރައްވާއިރު ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް،  3.1ކަނި ގާްތގަ

މީގެތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން އެްނމެ ބޮޑްަށ ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް. މިސާލެއް ގޮތުން ދަންނަވާ 

ގެންނެވި ވަޢުދު މިއަދު އެ ދަނީ ފުއްދަވަމުން. މި އަންނަ ކަމަށް ވާނަމަ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ރައީސް ވަޑައި

ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައި އެބަ އޮތް. މާނައަކީ  1ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޓަކައި  5އަހަރަށް އެ 

ނެތް. އެ ފައިސާ  އަހަރުން ަމތީގެ ބޭބޭުފުޅން ފިކުުރކުރައްވާނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް 05އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭބޭފުޅުން، 

އަކީ މިހާރުވެސް ބަޖެޓުން ސަރުކާރުން ގެރެންޓީކޮށްދީފަިއ ހުރި ފައިސާ. ހަމައެއާއެކީގައި ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ 

ވާހަކަ ބައެއް ބޭުފޅުން މި މަޖިލީހުގައި ފާހަގަކުރައްވައިފި. އެހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަްތތެިރ ރައީސް، އާސަންދަ އަކީ 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ޙަޤީޤަތުގައި އާސަންދަ އާ ސަންދައަކަށް ހެދީ އަޅުގަ
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އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން މަދަނައިގެ ނަމުގައި އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެްއ ތަޢާރަފުކުރެވިގެން އައި. އެހެންނަމަވެސް އެ 

ނޑުމެންނަށް ދެއްކި ހުވަފެަނކީ  ގެ އައި.ޑީކާޑެއް. އަޅުގަނޑުމެން އައި.ޑީކާޑު ލައްކަ ރުފިޔާ 1ސްކީމުގެ ތެރޭން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭން އެ އައި.ޑީކާޑްަށ  ލައްކަ ުރފިޔާ ލިބުނު  1ދައްކައިގެން، އެ އައި.ޑީ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭން ފެންނާކަށް ނެތް. މިހާ ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލާ ކަށް މީހަކު، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ިމ  ނުވާނެ. އޭރުގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަްށ އޮޅުވާލަން އަންނަ ސަރުކާރެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަދަލުކުރީ. ހެޔޮ ބަދަލުަތކެއް މި ގެނައީ.  ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަްށފަހުގައި އާސަންދަ އަޅުގަ

ލައްކަ ރުފިޔާ ހުސްވެގެން  1ސަްނދައަކަށް. މާނަ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން އާސަންދަ ބަދަލުކުރީ ހުސްނުވާ އާ

ނޑުމެންގެ ދިވިެހ ރައްޔިތުން ާހލުގައި ޖިެހފައި ިތބޭކަށްނުޖެހޭނޭ. މި  ބޭސްފަރުވާކުރެވޭނެ ގޮތެއް ެނތިގެން އަޅުގަ

 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކަށައަޅުއްވާފަ. މިއަދު ކިޑްނީ  751އާސަންދަ އަށް ސަރުކާރުން މި ވަނީ އާސަންދަ އަށް 

ބަދަލުކުރުން، މިއަދު ކެންސަރ ޕޭޝަންޓުން އަދި ހިތުގެ ބަިލތައް ފަދަ، މިފަދަ ބޮޑެިތ ބަލިތަަކށް ނުވަތަ ޓާމިނަލް 

ނޑުމެންގެ  އިލްނެސް އަށް މިއަދު މި ދަނީ ފަރުވާލިބެމުން. ފަރުވާނުލިބި، ބޭސްފަރުވާކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި އަޅުގަ

ތެއް ނެތިފައި ތިބޭކަށްނުެޖހޭނެ. އާދެ! ހަމައެއާއެކީގައި ކާޑުގެ ސަބްސިޑީޒް ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދެވޭނެ ގޮ

 120މިލިއަން ރުފިޔާ، ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  21މިލިއަން ރުފިޔާ، ފެނުގެ ސަބްސިޑީޒް  110

ތޯ. މި ދާއިރާތަަކްށ މިލިއަން ރުފިޔާ، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް؛ އާދެ! އޭގެއިތުރަށް ވެސް ދަންނަވަން

ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީޒްގެ ގޮތުގައި މި ފޯރުކޮށްދެއްވާ އެހީތެރިކަން ބަޖެޓުގައި މި ވަނީ ހިމަނުއްވާފަ. މާނައަކީ މި 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ  ގެރެންޓީކުރެވިފައި ުހރި އަދަދުތަކެއް. މި އަދަދުތަަކށް ިއރާދަކުރެއްވިއްޔާ އުނި ކަމެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިާހތަނަްށ ތެރެއަކުން ނާން ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ ނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެލްފެއަރގެ ތެރޭން ކުރަމުން އައި ހޭދަތަކުގެ ތެރޭން ލީކޭޖުތަކެއް އެބަ ހުރިކަން. ބޭކާރު ގޮތުގައި 

ކީ މި ސަބްސިޑީޒް ފޯރުކޮްށދިނުމުގައި ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ބައެއް ހޭދަ އެބަ ހުރިކަން. މާނައަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވވިސްނައި  ރައްޔިތުންނަށް މި ދެވޭ އެހީެތރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުމުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ފޯރުކޮްށދޭ އެހީތެރިކަމަީކ ނުވަތަ ކަރަންޓު ސްބަސިޑީޒްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތު ންނަށް ފިކުުރކުރަން. އަޅުގަ

ފޯރުޮކށްދޭ ެއީހތެރިކަމަކީ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންނަށް ނުވަތަ މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ސަރުކާރުްނ 

ފޯރުޮކށްދެއްވަންޖެހޭ އެީހތެރިަކމެއް ނޫން. އެ އެހީތެރިކަްނ ދާން މި ޖެހެނީ އެކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބޭ ބަޔަކަށް. 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެބަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި އެބަ ތިބި މި އެ ހީތެރިަކން ބޭނުންވާ ފަރާްތތައް. އަޅުގަ

ތިބި މިފަދަ އެީހތެިރކަމަްށ، ސަރުކާރުގެ އެހީތެިރކަމަށް އެޭދ ފަާރްތތައް. މި ސަރުކާރުން މިގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭން 

ނޑުމެންގެ  މި ފައިސާ، ސަުރކާރުން މި ފޯުރޮކށްދޭ ފައިސާ އަޅުގަނޑު އުފަލާއެއްކޮށް ާފަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަ

އަކީ މީ ބޭކާރު ގޮތުގައި ފޯރުޮކްށދޭ ފައިސާއަކަށް ެވގެންނުވާނޭ. މީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަަކށް ނުަވަތ 
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 އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ތެރޭން މި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަަކްށ ޚާއްޞަވެގެން ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީތެރިކަމަކަށް 

ނޑުމެން އަދި ބަޖެޓެއް ކުރަހާލި ކަމުގައި  ވެގެންދާނެ. އާދެ! ހަމައެއާއެކީގައި އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަދަދުތަކެއް ޖެހިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކަންކަން ޙަޤީޤަތަަކްށ  ވީނަމަވެސް ނުވަތަ ކަރުާދުހގައި އަޅުގަ

ދާނީ އެކަންކަން ޙަޤީޤަަތަކށް ހެދުމަްށ ޓަކައި ސަުރކާުރން އެކަށައަޅުއްވާ ޕްލޭނެއްގެ ވެގެންނުދާނެ. ޙަޤީޤަތަކްަށ ވެގެން

ތެރޭން. އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ސަރުކާރުން ހިމަނުއްވާ ކަންކަން ވެގެން މި ދަނީ 

ޖެހެނީ އެއީ ޙަޤީޤަތަަކށް ވާނެ ފަަދ ވަރަށް މުހިއްމު ކަންކަަމށް. އެކަންކަން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވާން މި 

ކަންތަްއތަކަަކށް. ވޭުތވެދިޔަ އަހަުރތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ާފހަގަވާން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ، މިފަދަ ކަންކަްނ 

ބަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތަަކްށ ހެދިަފއިނުވާކަން. އާދެ! ޑިއުޓީ އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ސަރުކާރުން އެ

ނޑު ވަރަށް  553ގެންނަވާ. ޑިއުޓީ ގޮތުގައި މި ލިބޭ އާމްދަނީ  މިލިއަނަށް އަރައިގެންދާނެ. ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން  އުފާކުރަން ދާދި ަފހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން މި ފާްސކުރި އެސް.އީ.ޒެޑު ޤާނޫނުގެ ތެރޭން އަޅުގަ

މި ދަނީ. އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި މިއަންނަ އަހަރު ސަރުކާަރްށ  ދެކުނު ހުވަފެްނތައް ޙަޤީަޤތަަކށް ވެގެން

ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަުރކާރުން އެބަ އަންދާޒާކުރައްވާ. ހަމައެއާއެކީގައި ގްރީން ޓެކްސްއެއް 

ނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭްނ، ޑިއުޓީގެ ސަރުކާރުން ތަޢާަރފު އެބަ ުކރައްވާ. ޙަޤީޤަތުގައި ޑިއުޓީ އަށް އަޅުގަނޑުމެން މިގެން

ނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ އެހީތެރިކަމަކީ ީމ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަްށ  ތެރޭން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން، ޓެކްސްގެ ެތރޭން މި ނެގޭ ފައިސާގެ  ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ އެީހތެރިކަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ފޯރުކޮްށދޭން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން. އާދެ، އެހީތެިރކަމަށް ބޭނުންވެ ފައި ތިބޭ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން މި  ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ފާހަގަޮކށްލަން، އަޅުގަ ހަމައެއާއެކީގައި އަޅުގަ

އް އެބަ ހުރި. މީދޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު، މީދޫގެ ބަޖެޓުގައި އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް މުހިއްމު މަޝްޫރޢުތަކެ

މިސްކިތުގެ މަޝްރޫުޢ، މީދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު، ފެނުގެ ނިޒާމު، ފުޓުސެލް އެރީނާ، ހަމައެއާއެކީގައި 

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުަމްށ ޓަކައި ބޮޑުހިލަ ޖެހު ން. އެ މަޑުއްވަރީގައި ފުޓުސެލް އެރީނާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޑުއްވަރީގެ ގޮ

މަޝްރޫޢު މިއަންނަ އަހަރު ުކރިއަށްދާނެ. މަޑުއްވަރީގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު. އަދި މަޑުއްވަރީގެ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު މި 

ނޑު ވަރަށް އުފަލާ އެކީގައި ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. މި އުފާވެރި މެސެޖު  ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮތްކަން އެ އަޅުގަ

 މުން...އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންަނށް ދެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް.
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 އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ުހަށަހޅުއްވައިދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި  2115! . އާދެالم عليكمالس  `. 

ޖިހާަދށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުދަންނަވަން. އާދެ! މި ބަޖެޓަކީ هللا ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޢަބްދު

އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު. އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވައިލެވުނު 

ވަނަ އަހަަރށް  2115ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ޑިެފސިޓު ކުޑަ ބަޖެޓު ވެސް މެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން، 

ގައި މި ބިލިއަން ރުިފޔާ. ޑެފިސިޓުގެ ގޮތު 22.3ލަފާޮކށް، މި މަޖިލީހަށް ުހށަަހޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ މިންވަރަކީ، 

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް  2113ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް  1.3ބަޖެޓުގައި ފާހަގަވެފައި މި އޮންނަނީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.0ވަނަ އަހަރުގެ؛ ިމ ހިނގާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް  2112ބިލިއަން އަދި  1.1ޑެފިސިޓުގެ 

ނޑު ވެސް ، ޑެފިސިޓުގެ ގޮތުގައި އޮތް. އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްެތރި ބަެއއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ވަގުތު ދައުލަތް ހިންގަވަން ހުންނެވީ ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގެ، އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވެސް 

ދަށުން އެކުލަވައިލެވުނު ޚާއްޞަ  އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއް ކަމަށް ވުމާ އެކު، އެ މަނިކުފާނުގެ ޚާއްޞަ ބެއްލެވުމުގެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތު ފެށުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބަޖެޓަކަށް ާވތީވެ، އަޅުގަ

ހިނގަމުންދިޔަ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑު ޑެފިިސޓެއް އޮތް ކަަމށް ވިޔަސް ވެސް، އެކި ޮގތްގޮތުން ދިމަދިމާ އިން ފައިސާ 

ން، ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްޕުުޅތަކެއް ކުރައްވައިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ވަޒީރުން ބައިވެރިކުރައްވައިގެން ހޯއްދަވައިގެ

ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަީތޖާއެއްގެ ގޮތުން ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރެއްވުމަށް ވަރަށް ބުަރ 

ނޑު ފާހަގަ ކުރަން. އާދެ، މި މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަެދއްކެވި މަސައްކަްތތަކެއް ކުރައްވާފައިާވކަން އަޅުގަ

ނޑަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވުނު، މި ބަޖެޓުގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންންަށ  އިދިކޮޅު ބައެއް ބޭފުޅުން؛ ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ފައިދާހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަަމށް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވާހަކަދައްކައި އޮޅު

ނޑަށް ތަންދޮރު  ނޑު ފާހަގަކޮްށަލން، އަޅުގަ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާަހކަުފުޅތަެކއް ދައްކަވަމުން އެބަ ގެންދަވާ! އަޅުގަ

އެނގެން ފެށީއްސުރެ ަފށައިގެން ވެސް، ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ހުރިހާ ސަރުކާުރތަކެްއގައި ވެސް ޤައުމީ ބަޖެޓު 

ހަމަ ޚާއްޞަޮކްށ ފާހަގަުކރެވޭ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އާބާދީތަަކށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވާފައިވާކަން. މި ، ުހށަަހޅާއިރު

ނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ އެ މަންޒަރު. އެހެންނަމަވެސް ޚާއްޞަޮކްށ އައްޑު އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ  ބަޖެޓުގައި ވެސް އަޅުގަ

ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަަކފުޅުގައި އައްޑު އަތޮޅަްށ ބައެއް މެންބަރުން މިއަދު ފާހަގަކުރެއްވި، ހިތަދޫ 

އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާފައި، އައްޑު އަތޮޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދެއްވާފައި މި ބަޖެޓުގައި ނެތް ކަމަށް 

އި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމުގެ ފާހަަގޮކށް، އަދި އެ އަޮތުޅގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އެންމެހަ

ބޭނުމުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ަވރަށް ގިނަ ވާހަަކފުުޅަތކެއް ދައްކަވާފައި އެބަ ހުރި. އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަުފޅުދެއްކެވި 
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ފި. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު ވެސް އެކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ާފހަގަކުރައްވައި

ޕްރޮޖެކްޓު. އޭގެތެރޭގައި ހިތަދޫ  27އަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަގަކޮްށލާަނން. އައްޑު އަތޮޅަްށ މި ބަޖެޓުގައި އެބަ އޮތް ޖުމްލަ 

. އަދި ހުޅުމީދޫ 1ގަމަށް ، 5ފޭދޫ އަށް ، 3މަރަދޫފޭދޫ އަށް ، 1މީދޫ އަށް ،  1ޕްރޮޖެކްޓު، މަރަދޫ އަށް  22އަށް 

ޕްރޮޖެކްޓެއް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އެ އަތޮަޅްށ  3މުލަ އަދި އިތުރު . މުޅި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ޖ2ުއަށް 

ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ އަތޮުޅގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އޮޅުވައިލުމަށް ދައްކަވާ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ހު ރިާހ ރައްިޔތުންނަށް ދަންނަވާލަން. އާދެ! ބުުހތާނު ދޮގު ވާހަަކަތަކށް ަސމާލުވެލެއްވުމަށް އަޅުގަ

މި ބަޖެޓަކީ ވެރިކަންހިންގާ ާޕޓީ އަށް ނިސްަބތްވާ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަަކްށ އެކަނި ސަމާލުކަންދީފައި ޮއތް 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އިނދިކޮޅު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްަބތްވެވަޑައިގަތަސް އަދި އެ ހެން ބަޖެޓެއް ނޫން. އަޅުގަ

ޕާޓީއަކަށް ނިސްަބތްވެވަޑައިގަތަސް މި ސަރުކާރުން ިމ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލުމުގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަްށ 

އިސްކަންދީފައި މިހިރީ. ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް މި ދިރިއުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ، ވަކި 

ކީ ިނކަމެތި ބައެއް ކަމަށް ހަާދފައި، އެހެން ދާއިރާތަކަީކ މާ އެެހން ކަހަަލ ރައްޔިތުންތަކެއް ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނަ

ހަދާފައި އެކަހަލަ ވިސްނުމެއްގައި މި ބަޖެޓް އެކުލަވައިލާފައިވާ ކަމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޤަބޫުލކުރެވޭކަށް ެނތް. 

ނޑު އެދެން ޝައްކުވާ ބުޭފޅެއް ނަމަ، ފިނޭސް އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައިގެ ޙަޤީޤަތް ބެއްލެވުމްަށ  އަޅުގަ

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް ވަޑައިގެން މި ބަޖެޓް އެބަ ހުރި ބައްލަވައިލެއްވެން. ރީއްޗަށް ބައްލަވައިލައްވާ. މީގެ 

ޖެކްޓެކޭ. އެކިއެކި ސަފުހާތަކުގައި ރަްށތައް ވަކިވަކީން ހަމަ އެބަހުރި ލިޔުއްވާފަ. ވަކި ރަށަކަްށ ހުރީ މިވެނި ޕްރޮ

ޕްރޮޖެކްޓަށް ަކނޑައަޅާފައި ހުރި ބަޖެޓަކީ މި ވަރޭ. ކިޔާފައި ހަމަ ސްޕެސިިފކުޮކްށ އެބަހުރި އެނގެން. އެހެންވީމާ، 

މިއެއްޗެހި ރަނގަޅު ނުބެލެވޭ ހާލުގައި ތިއްބެވި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލަން އިނދިކޮޅު މެންބަރުން ޚާއްޞަކޮށް މި 

މަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް. އެއީ ޤައުމެއްގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އެކުލަވައިލާއިރު އެ ދައްކަވާ ވާހަކަ އަްށ ސަމާލުވު

ޤައުމެއްގައި ހިމެނޭ ވަކި ރައްޔިތުންތަކެއް އިސްތިސްނާޮކްށފައި ހުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަަކތަކެއް ޤައުމުގައި ފެތުޭރ 

ނޑައަޅައިގެން  ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފަސާދައެއް. ޚާއްޞަކޮށް މިކަމަށް ޚާއްޞަ ވަކި މީޑިއާތަކެއް ކަ

ރައްޔިތުން ފަސާދަކުރުމަށް ެހްސކިޔާފައި މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ހަރުއަޑުން 

ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ، މިހާ ހަމަހަމަޮކށް އެކުލަވައިލާފައި އޮތް ބަޖެޓަކަްށ ރައްޔިތުްނ ފަސާދަުކރުވައި ޤައުމުގައި 

މަނުޖެހުން ހިންގުަމށް މި ދައްކަވާ ވާހަކަ އަށް ސަމާލުވެލައްވުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެވސް. ތިމަންނަގެ ޕާޓީ އަްށ ހަ

ނޑު ކުރު  ނިސްބަތްވާ ވަކި މެންބަރަކު ހަދަނީ ތެދު ކަމަްށ ބައްލަވައިގެން އެ ވާހަކަ އެކަނި އަޑު ނާއްސަވާށޭ. އަޅުގަ

ނޑައަޅާފައި ހުރި ކަންަތއްތައް. ގޮތަަކށް ދަންނަވައިލާނަން ޢާއްމު ގޮ ތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަްތތަަކށް މި ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑަށް ވެސް ާފަހގަކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައް  އެހެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވެދެއްވައިފި. އަޅުގަ

ވަނަ އަހަަރށް ދައުލަތުްނ  2115ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  ބިލިއަން 22.3ދަންނަވައިލާނަން. ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން 
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އަކީ މިއީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު. އޮފީސްތައް ިހންގުމާއި ދައުލަތުގެ  05އެކުލަވައިލައްވާފައި މި އޮތީ. މީގެތެރޭގައި %

އްޓުމަށް ފަާރތުން، ސަރުކާރުގެ ފަާރުތން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެކިއެކި އަސާސީ ޚިދުމަްތތައް ހިންގައި ބެލެހެ

އުފައްދާފައި މިހިރަ އޮފީްސަތކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދާ މިކަަހލަ ކަންތައްތައް އެއީ. މުވައްޒިފުންގެ މުސާރައާ؛ ކުރީގެ 

ވޭތުވެދިޔަ އަހަުރތަކާ އަޅާަބލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު އިންސައްތައެއް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މި ބަޖެޓުގައި 

. އެހެން ގޮަތަކށް ދަންނަވާ ނަމަ، ޖުމްލަ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ 35ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ % ފާހަަގކުރެވިފައި އެބަ އޮތް. އެއީ

ބިލިއަން ުރިފޔާ އަކީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު. އޭގެތެރޭގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  0.3ބިލިއަން ުރފިޔާގެ ެތރެއިން  22.3

ނޑައަޅުއްވާފައި އެބަ އޮތް. މިއީ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި މި ނޫންވެސް މިކަހަލަ އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ އެކިއެކި ޚަރަދުތަ ކަށް ކަ

ނަޑކަްށ  2112ވޭތުވެދިޔަ؛ މި ިހނގާ  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ކެިޕޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އޮތް  3ވަނަ އަހަރު ވެސް ާގތްގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ  0.3އެއްޗެއް. މިއަހަރު އެހެންނަމަވެސް ކުރިއަށް މި އޮންނަ އަހަރަށް ލަާފކުރާ ބަޖެޓުގައި 

ނޑައަ ޅުއްވާފައި އެބަ އޮވޭ. އާދެ! މީގައި ސޯޝަލް ޕްރޮޓްެކޝަނާއި އެހެނިހެން އެކިއެކި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުގެ ކަ

ނޑައަޅާފައި ުހރި ބައިަތކަްށ ބަލައިލާއިރު، ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަނާއި  ފަާރތުން ދެއްވާ އެކިއެކި ަސބްސިޑީޒްތަކަްށ ކަ

ނޑަކަށް  ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވޭ. އޭގެތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ  3.2އެކިއެކި ސަބްސިޑީޒްތަކަށް ގާތްގަ

ނޑުމެއް ނިެތ، ހަމަ ބަރާބަރަށް އެ މީހުންަންށ މަހުން މަހަށް ލިބިދިނުމަށް  5111މީހުންނަށް ދޭ  ރުފިާޔ ހަމަ މެދުކެ

ހަމައެކަނި އުމުރުން  ބިލިއަން ރުފިޔާ 1ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑު ފައިސާގެ މިންވަރެއް ހިމަނުއްވާފައިވޭ. އޭގެތެރޭގައި 

ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ާފހަގަކުރައްވާފައި އެބަ އޮތް. ހަމައެހެންމެ ހުސްނުވާ އާސަންދަ އަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނުއްވާފައިވޭ. ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ  751ވިސްނައިލާއިރު، ހުސްނުވާ އާސަންދަ އަށް ވެސް 

އްކެވިއިރު ހުސްނުވާ ާއސަންދަ ވެސް މިއީ ދަޅައެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ އެއްޗެއް މެންބަރުން ވާހަކަުފޅުދެ

ކަމަށާއި މިއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫްނ ކަމަށް ދައްކައިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނައުފައްދަން ވާހަަކފުޅު އެބަ ދައްކަވާ. 

އާސަންދައިގެ ނަމުގައި ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް. ރ. ަވނަ އަހަރު އުފެދުނު ސަރުކާރުން  2111އަޅުގަނޑު ދުށިން 

އަތޮޅު އުނގޫފާރުގައި އެ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް އެބަހުރި. އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮްށފައި އޮތް 

އެހެންވީމާ، އެ މުސްކުޅި ބަލިމީހެއް. އޭނަ އަށް ދެމުންދިޔަ އާސަންދަ ހުސްވިތާ ދެ ވަނަ އަށް ވީ ދުވަހު އޭނަ ނިޔާވީ. 

ދުވަސްވަރު އާސަންދަ ދިން ގޮތަކީ އެއީ. ހުސްނުވާ އާސަންދަ ވަކި ހިާސބަކުން ހުސްވަނީ. ހުސްވީމަ، ދެން އޭނަ އަށް 

ފަރުވާނުކުރެވިގެން ގޮސް އޭނަ މަރުވާން ދޫކޮށްލާފައި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރު އުފެދުނު 

ފާނުގެ ވައުދެއް އެއީ، އާސަންދަ އަކީ ުހސްވާ އެއްޗެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ހުސްނުާވ ހިސާބުން ެފށިގެްނ މަނިކު

އާސަންދަ މި އޮތީ ތަޢާަރުފޮކށްފަ. ހުންނުވާ އާސަންދައިގެ ދަށުން ބަލިމީަހަކށް ފަޭސހަވާން، ވާނެ ގޮތެއް ވާން، ހަމަ 

އްވާފަ. އެހެންވީމާ، މި ޚިދުމަތް ވެސް ކޮންމެ ތަނަަކށް ގެންގޮސް ފަރުވާކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މި އޮތީ ފޯރުޮކށްދެ

ނޑުމެއް ނެތި ފޯރުޮކްށދިނުމަްށ ޓަކައި  މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެނިފައިވާކަން ދިވެިހ  751މެދުކެ
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ނޑު ދަންނަވާލަން. ހަމައެހެންމެ ކަރަންޓް ސަބްިސޑީޒަށް ވެސް  މިލިއަން  511ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަަކއި އަޅުގަ

ޔާ އެބަ އޮތް. މީގައި ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭނެ އަހަރުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ކަންތައްތައް ވަމުންދާ ގޮަތކުން، އެިކ ރުފި

ދުވަސްވަރު އެކި ވާހަކަތައް ަފތުރައިގެން މިކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް ވާހަކަ އެބަ ދައްކަވާ.  މި ބަޖެޓް ހުަށހެޅުުނ 

ނޑާ ވެސް މަގުމަތިން ވެސް  ނޑާ  ފަހުންވެސް އަޅުގަ އެކި އެކި ފަރާތްަތކުން ބައްދަލުކޮށް، ރޭގައި ވެސް އަޅުގަ

ވާހަކަދެއްކެވި ބައެއް ފަރްާތތަުކން ހަމަ ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި މިކަހަލަ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ދައްާކ ދޮގު ވާހަކަތަކުން މީހުން 

ވެހި ރައްޔިތުން އަތުން ކުރީގައި ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައި މި ތިބީ. މި މީހުން މި ކުރާ ސުވާލަކީ، މިހާރު އަނެއްކާ ދި

އަށް ބޮޑުޮކށްެގން މިހާރު ކޮްނ ސަރަާކތެއްހޭ  12އަްށ ބޮޑުޮކްށފިއޭ. % 12ޖީ.އެސް.ޓީ އަނެއްކާ % 0ނަގަމުންދިޔަ %

އަށް  12މި ޖަހަނީ؟ ދިވެހި ރައްޔިތުްނ ކިހުނެއްހޭ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭނީ. ނިކަން ބައްލަވާ މި ދައްކާ ވާހަކަ. %

ނޑުމެން އިހަށްދުވަހު މަިތނުން ޖީ.އެސް.ޓީ މިހާރު ޤާނޫނަްށ ގެނައި ކުޑަކުޑަ ކޮންއިރެއްގަ އިތޯ ބޮޑުކުރީ. އަޅުގަ

އިޞްލާޙެއްގައި މި އޮންނަނީ ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތުން މި ނަގާ ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑު ވާހަކައެއް ނޫން. އޭގައި މި 

އަންނަ ގެސްޓުންނަށް ދޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްަތކުން މި ނަގާ  އޮންނަނީ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން

އަްށ ބޮޑު ކުރި ވާަހކަ. އެކަމަކު މި ވާަހކަ ވެސް އޮޅުާވލައިގެން ދިވެހި ރައްޔިތުން  12އަގު؛ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ، މިީތ %

ވާހަކަަތކެއް  މިކަހަލަ .ކުރަނީ ކަމަށްއަށް ބޮޑުކޮށްގެން ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ޖެއްސުން 12، %0އަތުން ނަގާ %

ދައްކައިގެން ޤައުމުގައި  ަފތުރައިގެން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމުގެ ވާހަކަތަކެއް ިމ ދައްކަނީ. މިކަހަލަ ވާހަަކަތއް

ނޑުމެންފަސާދަ ނޑުމެނަށް ލިބެނީ ހިތްހަމަޖެހުމެއްތޯ؟ އުފެއްދީމަ އަޅުގަ ންނަށް މި ވަނީ ކަންބޮޑުވުމެއްތޯ؟ ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ ވާހަކަދައްކަވާ ވަރަކަށްކޮންމެވެސް  ރަނގަޅަށް މިތާ ތިބެގެން ހުރިހާ  ބޭުފޅުްނ ވެސް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް އެއީ ދައްާކފައި ގޮސް ޓީވީތަަކށް އަާރފައި ދޮގު ވާހަކަ ދެްއކީމަ އަޅުގަކަމެއް ކޮށްފައި، ވާަހކަ

އެއްވެސް އި ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، އްސަލައިގަވާނެ. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި މަހަމަޖެހުމަަކށް ވެގެންނު

ނިންމަވާފައެއް  ތުްނ ޓެކްސްނަގާކަށް ސަރުކާރަކުންކޮށްގެން ރައްޔުިތން އައަށް މި ޖީ.އެސް.ޓީ ބޮޑު 12ހާލެއްގައި %

ނޑު ކުރިންވެސް ނުކުރޭ. ހަމައެކަނި ކުރި ކަމަކީ،  ވެސް ފާހެއް ނެތް. ޤާނޫނެއް ރާއްޖޭގައި  ދެންނެވި ފަދައިންމިއަޅުގަ

ބޭނުންކުރާ އެކިއެިކ  ،ހޭދަކުރާ އިން ބޭރުން އަންނަ ގެސްޓުން  ހުރި ޓޫރިސްޓް ރިސޯްޓތަކުގަިއ ދޭ ޚިދުމަތްތަކުން ރާއްޖެ

ބޮޑުކުރަން ނިންމެވީ. މިއީ ދިވެހީންނަށް އެއްވެސް  12މި ކަންކަމުގެ ނިސްބަތުން % އި ޚިދުމަްތަތކާއިވަސީލަްތތަކާ

މީގައި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ވެސް ގްރީން  ން. ދިވެހިން އަތުން ނަގާ އެއްޗެއް ނޫން.ރެއް ކުރާ އެއްޗެއް ނޫއަސަ

ވާހަކަ ވެސް ވަރަްށ  މިއި އެބަ ހުރި މި ަފހަރު ބަޖެޓުގައި. އާ ޓެކްސެއްގެ ވާހަަކ ހިމަާނފަވެސް  ޓެކްސްގެ ނަމުގައި

ވެސް ދައްކައިގެން މިކަހަލަ ވާހަަކތަކެއް ނެ ކަމަށް އްޕާރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ބޮޑު ނޮހޮރު ބޮޑަށް އޮޅުވާލައިގެން މިވެސް

 މި ބަ ފަތުރާ. އެހެންނަމަވެސް މި ގްރީން ޓެކްސް އަކީ ވެސް މި ދިވެހީންނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރި އެއްޗެއް ނޫން.އެ

ބޭރުގެ ޚާއްޞަކޮށް އިން  ރާއްޖެ ،ބޭފުޅުންނަްށ އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ވަރަށް ގިނަ 
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ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ތިމާވެއްޓަށް ޚިދުމަތްުކރާ އެކިއެކި ޖަމުޢިއްޔާތަކާިއ މުއައްސަސާތަކުން ވަރަްށ 

އަށް ވެސް އެ  މީހުން އަމިއްލަ ކޮްށފައި އެޤައުމަކަށް ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ވަކި ޑަށް އިސްކަމެއް ދޭ ކަމެއް މިއީ،ބޮ

 ށްގެންކޮއަމިއްލަ އަށް ވޮލަންޓިއަރ، ިހތުންތޯ ބަާލފައި އަމިއްލަ އަށް ހެޔޮރީން ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް އޮތްޤައުމެއްގައި ގް

ބެލެވޭ ާސބަހަށް ފޯރުޮކްށދޭ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި މީހުން ހިލޭ އެބޮޑަށް  ދޭ ޓެކްސެއް މިއީ. ޓެކްސްަތަކށް ވުރެވެސް 

ރާއްޖެ އަށް  ނަމުގައިއޮތީ ގްރީން ޓެކްސްގެ  ން ނިންމަވާފައި މި. އެހެންވީމާ، މިވެސް ސަރުކާރުއެއްޗެއް މި އެއްޗަކީ 

ރާއްޖޭގެ  ސްޓުން އަތުން. މިއީ މިމައެކަނި ފަތުރުެވރިންގެ އަތުން. ޓުއަރި. ހަންނަ ފަތުރުވެރިން އަތުން ނެގުމަށްއަ

ަފށް ދައްކައިގެން ރައްޔިތުން ޚިލާ  ންަތއްތައް ޙަޤީޤަތާގުޅުންހުރި އެއްޗެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަ ރައްޔިތުންނާ

ފާހަގަކޮށްލަްނ  ވާހަކަ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު މި ތުއުފެދުަމށް ދައްކާ ވާަހަކތައްމެދު ނަފްރަބިރުގަންނަވައި، ސަރުކާރާ 

 111 ސަބްސިޑީޒްއަދި ކަރަންޓް  ،ން ރުފިޔާމިލިއަ 110ވެސް  ށްސަބްސިޑީޒަ. ދެން ހަމަ އެހެންމެ ކާޑުގެ ވޭ ބޭނުން

ކޮންމެވެސް  ވެސްއި އޮތް ވާަހކައިގަ މި މިލިއަން ރުފިޔާ 110ސަބްސިޑީޒަށް ކާޑުގެ  .އޮތް މީގައި އެބަފިޔާ މިލިއަން ރު

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ވިސްނާލަން.  ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިވަރަކަށް އަޅުގަ  ނަ ރައްޔިތުންނަށް އަދި އެނގިފައި އަޅުގަ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުްށ ދިވެހިރާއްޖެއަސްލު އަޅުގަ ،ނެތް ވާހަކައެއް ކަންނޭނގެ މިއީ ރައްޔިތުން  އިން ނޑުމެންނަށް ހަ

ކަށް ަހަތރު ރުފިޔާ، ފަްސ ރުފިޔާ، ގާތްގަނޑަ ރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި މި ލިބެނީ.ކުން ގަންނައިރު ވަގޮސް ކޮންމެ ފިާހރައަ

މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި  ނަމަވެސްއެހެން ގަންނަން އެބަ ލިބޭ.ކިލޯއެއް ވަރުގެ މިންވަރަކަށް ޮކންމެ ވައްތަރަކުން މިހާަކށް

އެއްޗެހި  ހާރައިގެ އޮޕަރޭޝަން ޚަރަދުތަކާފި  ށްގެން ިފހާރަޔަކަށް ލައިގެންކޮމި އެއްޗެހި އިމްޕޯޓްއިން ބޭރުން  ރާއްޖެ

ނޑަކަށް ދިހަ ރުފިޔާ އާއި  ނޫން. މިއިން ކޮންމެ ކިލޯއަކަށް އަސްލުލައިގެން ވިއްކޭ އަގުތޯ؟  ފަނަރަ ޖެހޭ ގާތްގަ

ނޑްަށ އެނގިފައި އޮތް ގޮުތގައި. އެހެންނަމަވެސް ރޭގެ އަދަދެއްއާ ދޭތެރުފިޔާ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަްށ  އަޅުގަ

 ގެ ކޮށްދިނުަމށް ޓަކައި ކުރީމީހުންނަށް ފަޭސހަ  ކަމުން އެ  ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި ތަނަވަސް ނޫން ،ފަޭސހަޮކށްދިނުމަށް 

އްކައިގެން ރައްޔިތުން ދަސަބްސިޑީޒް ކާޑަށް ކަމެއް މިއީ  އްޓަވާފައި އޮތްފަެފށިގެން ރައީސް މައުމޫނު ސަރުކާރުން 

އުޅޭ ލައްކައެއްހާ  އަކީ ރާއްޖޭގައި މި މީގެ ަނތީޖާކަމަކު މީގެ ނަތީޖާ އަކީ ކޮބައިތޯ؟ . އެލިބުން  ދިޔައިމަގަންނަން

މި  ސްރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަަކށް އަންަނ ޓުއަރިސްޓުންނާ، މިހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެބަނގްލަދޭޝް މީހުންނާއި 

ސަބްސިޑީ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މި ފޯރުޮކށްދޭ ތަަކްށ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތް ސަބްސިޑީޒް 

ޝް މީުހންނަށާއި ރާއްޖޭގެ ލަދޭޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އައިސްއުޅޭ ބަނގްއަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭތޯ ރާއް

އީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން މި އުޅޭ ހުރިހާ ޓުއަރިސްޓުންނަށާ.ަތކުގައި ރިސޯޓު

ތުންަނށް ލިބޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތަށް އެބަ ސަރުކާރުން ވިސްނާވަޑައިގެންފައި މިއީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ ނިކަމެތި ރައްޔި

މިސާލަކަށް ރިސޯްޓ އި. ނުެޖހޭ އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގަޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދޭކަށްހަމަޖައްސަން

ސިޑީ ޙައްޤުވާނީ މަހުޖަނުންނަށާއި ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދޭންޖޭެހތޯ؟ ސަބްވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި އޯނަރުންނަށާއި ބޮޑެތި 
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ކުޑަ ރައްޔިތުންނަށް. އެ އި އުޅޭ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް. ފޯރުންތެިރކަްނ އް ނަމަވެސް އެ ޤައުމެއްގަކޮންމެ ޤައުމެ

ކަން ބޮޑެިތ މީހުންަނާށއި ބޭނުންނުވާ މީހުންނަށާ، ުފދުންތެރި ؛ފޯރުންތެރިކަން  ،ްށ ދޭންޖެހޭ ސަްބސިޑީއެއްރައްޔިތުންނަ

އަސާސީ ބަދަލުތަކެއް  އަްށ މިމި ،ވިސްނާލަންޖެހޭހުރިހާ އެންމެންނަށް؛ މިއީ އަޅުވާފައި މި އެންމެނަށް ހަމަ ސޭލް

ނޑު ހަ ތެރޭގައި ނުވަތަ ވީހާވެސް  ގެ އަހަރު ގޮތުގައި މި  މަ ޤަބޫލުކުރާގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކަރަންޓުގެ  ،ވެސް ދިނުމުގައިސަބްސިޑީޒް ކާޑުގެ ކަމެއް.  ޖެހޭއީ ހަމަ ސަރުާކރުން ހަމަޖއްސަންއަވަހަކަށް މި

ނި މި އެއްޗެހި ފައިވާ ނިކަމެިތންނަށް އެކަޖެހިކަމަށް ބޭނުން މި ،ސް ފޯރުންތެިރކަން ކުޑަވެ ދިނުމުގައި ސަބްސިޑީޒް 

ވެސް މިކަހަލަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވާއިރު  ފޯރުޮކށްދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަންވީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތުގެ މަތިން

އްޔިތުން ވަަރށް ފަހަރެއްގައި އޮޅުވާލައިގެން އެކިއެކި ވާހަަކތައް ދެއްކުން ެއކަށީގެންވޭ. އެހެންވީމާ، މި ަކންކަމަށް ރަ

އޮތީ މި ދުވަސްވަރު. ދެން ހަމަ އެހެންމެ  ެޖހިފައި މިރަންޖެހޭ މާޙައުލެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެންބޮޑަށް ސަމާލުކު

 ،ން ރުފިޔާމިލިއަ 120ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާަތކަްށ ދެވޭ އެހީ  މިލިއަން ރުފިޔާ، 21ސަބްސިޑީޒަށް ފެނުގެ 

ނޑުވެރިކަމަށް ސްވެރި ން ރުފިޔާ. އަދި މަިމލިއަ 11ށް އެކަނިވެރި މައިންނަ ؛ ން ރުފިޔާ. ވިޔަފާރިތައްިމލިއަ 01ކަމާއި ދަ

ގޮތުން ދެވޭ އެހަީތަކށް  ން ރުފިޔާ. ގެދޮރުވެރިކަމުގެމިލިއަ 51ކުރުމަށް ވެްސ ރިވެގެން ވިޔަފާރިަތއް ތަރައްޤީވިޔަފާ ކުދި

 ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ ރަކީ، މީގެއިތުރުން މި ސަރުކާވޭ.  ގައި ހިމަނުއްވާފައި އެބަފިޔާ މި ބަޖެޓުން ރުމިލިއަ 21

ކަމެއް ދެއްވާ ސަރުކާރެއްކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންަނށް ވެސް ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތު

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން ވަޢުދުތަުކގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

 311ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2115ޓަކައި ކުރިއެރުވުމަށް  އިއާ  ންކަމުން، ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީދެއްވާފައިވޭ. އެހެ

ނޑު ވަރަށް އުފަލާމިލިއަ ވަނަ  2112އެކު ފާހަގަކުރަން. މިއީ މި ހިނގަމުންދާ  ން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާކަން އަޅުގަ

 111ގާތްގަނޑަކަށް % ބަޖެޓުގައިލާފައި އޮތް ށް އެކުލަވައިޒުވާނުންނާ ބެހޭ ހަރަާކތްަތކަ  ތްއަހަރަށް އެކުލަވައިލާފައި އޮ

 އަކީ މި ން ރުފިޔާމިލިއަ 311ބޮޑު، އިތުރު އަދަދެއް. އެހެންވީމާ،  ބަޔަށް ވުރެ އެއް ބައިކުޅަ އިތުރު އަދަދެއް. އޭގެ ދެ

ޞަ ދިމާއަށް އޮތް ަވކި ޚާއް ،ނަަކށް ޚާއްޞަ މެންބަރުންތަކެއް ތިބޭ ތަ ވަކި ،ްއދަކަށް ވެސް ވަކި ޚާއްޞަ ސަރަހަ

ނޑުމެންގެ އެކިއެކި  އެއްޗެއް ނޫން. މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮަޅަކށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކަްނކަމަށް ވިސްނާވަޑައިގެން މި  ށާއި މިހަކަފުޅުދައްކަވާިއރު މި ހުރި ޚާއްޞަ ޕޮޒިިޓވް ސިފަފުުޅތަކަ މެންބަރުން ވާ

 ،ގޯސް ،ވާށޭ. ރައްޔިތުންނަށް ހާމަޮކށްދޭންޖެހޭ ކަންަތއްތައް އަޅުަގނޑުމެން ފޮރުވާފައިނަށް ނުޮފރުހަަކތައް ރައްޔިތުންވާ

ނޑުމެން އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ލިޭބ ކަތަކެއް ދައްކައިގެން ޤައުމު ފަސާދަނެގެޓިވް ވާހަ ކުރީމާ އަޅުގަ

މިއާއެކު ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން. އާދެ! ހަމަ ވިސްނާލަން އެބަ މެދު އެ ކަންކަމާ .އޮތްހޭ އުފަލެއް އެބަ 

ރަށް ބޮޑު އިންސައްތައެއް ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް ވެސް ވަ އި އާ  އްޙީ ދާއިރާގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޞިއަޅު

މަތީ ަތޢުލީމް  ސްކޫލް ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެަޓށް ވެސް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 2115ވޭ  ގައި ހިމެނިފައި އެބަބަޖެޓު
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މީހުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް  ލޯނު ދޫކޮށްގެން އެ ،ގެ ދަށުން ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ލޯނު ސްކީމު ހާސިލުކުރަން އެދޭ ވަރަށް

ޝަރީ ތިން ހޮސްޕިޓަލެއް އިތުރުން ޓާއޮތް މީގެތެރޭގައި. މީގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ސަރުކާރުން ހިމަނުއްވާފައި އެބަ  ވެސް

ގައި މަޝްރޫޢެއް މި ބަޖެޓު 52ށް ވެސް އްޙީ މަރުކަޒުަތއް ހަރުދަނާކުރުމަ ޅު ހޮސްިޕޓަލްތަކާއި ޞިރުމާއި އަތޮ ކުތަރައްޤީ

ނޑު...ވޭ. މި ކަންކަމަ ހިމަނާފައި އެބަ  ށް ވިސްނާއިރު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި ދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކިނބި ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 ރިޔާޟަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު  އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ހަމަ `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ވާތީ، މި ބަޖެޓު ހުަށހަޅާފައި ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއްއަބިލި 22.3އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގައި އަޅުގަ

ތްތައް ކުރާ ޚިދުމަގޮތަްށ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލާޒިމް ދިވެހިރާއްޖެ ރައްޔިތުންނަްށ ފަހި ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނެ

އާދެ!  ކަމުގައި.ވަނަ އަހަރު ިނމިގެންދާނެ  2115ވެގެންދާނެ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަްށ ތަނަވަސް

ތުން ވަނަ އަހަރުގައި ދައުލަ 2112ގޮތުން ވާހަކަދައްކާއިރު  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ 2115އަޅުގަނޑުމެން 

ތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮގތުގައި ފުިރހަމަ އިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ގޮތުގައި ހަާދފަޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު

ނޑުގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ހަމަގައިމު، ރެވިގެންނުދިޔަކަންއަށް ޢަމަލުކު ވެސް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ިހާތމަޔާ އެކުނުދާކަން އައްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަްތ ެފށިގެންޕްރޮޖެކްޓެ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން.  ޅުގަ

ވަނަ  2112، އިގައި މި ބަޖެޓު ާފސްކޮށްފައޮތް ދުވަސްަތކު އަހަރުގެ ބާކީ މި އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން އަދިވެސް މި

ދަތުގެ ތެރޭގައި ަޢމަލީ މަސައްކަތް މިހާރު މި ބާކީ އޮތް މުއްްނތައްތަކުގެ ވެސް ފާްސޮކށްފަިއ ހުރި ކައަހަރުގެ ބަޖެޓުން 

ވެސް  ކުލަވައިލާފައިވާ ބަޖެޓުގައިވަނަ އަހަރު ިމހާރު އެ 2115ހަމައެއާއެކު އާދެ! ދާނެ ކަމުގައި. ވެސް ހިނގައިގެން

 ،ދިނުމަށް ކުރެވިފައި ހުރިއްޤީ ޯހދައިރައްޔިތުންނަށް ަތރަ ހުރި،ގެ ގޮތުގައި ާފހަގަޮކށްފައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު

ނޑު މަނާަފއި ހުރި ކަންކަން ފުރިހަމަގައި ހިދުމަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ބަޖެޓުއަސާސީ ޚި ެވގެންދާނެކަމުގައި އަޅުގަ

ރުން ނިންމާފައި ހުިރ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އެ ދާންވާ ގޮތުގައި ސަރުކާ ނޑު ޤަބޫލުކުރާއުއްމީދުކުރަން. އަދި އަޅުގަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ސަރުކާރުން އެ އެ ކަންކަން  މިސްރާބުގައި ދާންވާއި، ގަސްޕީޑު ނުކުރެވޭ ަކމުގައި ވާނަމަ، އަޅުގަ

ވެސް  ހޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައްމެދު އަޅުއްވަންޖެ ނުކުރާ ފަާރްތަތކާއެ ކަން ޕާފޯމް ކަންކަން ބައްލަވައި،

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންއަޅުއްވަމުން  ވަނަ އަހަރުެގ  2115މި ، ގެންދަވާނެ ކަމުގައި. އާދެ! ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ
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ން ރުފިޔާ ލިބޭނެ މިލިއަ 553ޚާއްޞަކޮްށ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ  އަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ،އި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައިބަޖެޓުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ މި ފައިސާކަމުގައި ފާ  މެ ހަމަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނާންއަކީ އެ  ހަގަކުރައްވާފައިވާއިރުގައި އަޅުގަ

ޓީ އިމްޕޯޓް ޑިއުނަވަނީ، މިގޮތަށް ދަން ދާނެ އަދަދެއް ކަމުގައި. އެހެން މިހަމައަށް އޭގެ ނުފޫޒު ފޯަރއިގެން

މީހުންގެ ޕްރޮފިޓް ހޯދުމަށް ގެންނަ  ކޮށް އެޕްރޮޕޯޝަނޭޓުމީހުން  ކުރާ ފަރާްތތަކުން އެނެގިގެންދާއިރުގައި ވިޔަފާރި

ީމހާ އަތުން ފަިއާސ ކުރިޔަށް ދާނީ. އެންމެ ފަހުްނ އާޚިރުގައި އެންމެ ނިކަމެތި އެއްޗެއް ވިއްކުމުގެ ކަންތައްަތއް

ނޑުމެންނަށް ކޮ ނެ ނެގިގެންދާ ނޑު ދެކެން. އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ ޓީގެ މިގިނަ ފައިސާތަކެއް ކަމުގައި އަޅުގަ

ސްޓޭޖުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިކަމާ ބެޭހ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއިރުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ވިސްނުންފުޅެއް 

މި އަންނަ އަހަރުގައި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ރިވައިޒްކުރުމުގައި ނުވަތަ 

ނޑު ބޮޑުކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނު ންފުޅެއް ނެތްކަމުގައި ފާަހގަކުރައްވާފައި ވާތީ އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. އަދި އަޅުގަ

ގޮވާލަން، އިލްތިމާސްކުރަން، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މިހާރުވެސް އެކި ޕޭ ސްކޭލް ުހރި ގޮތުން 

ހަމަޖެހިފައި ުހރިއިރު އެންމެ ރަނގަޅު  އެކިއެކި ފަާރްތތަަކށް އެކި އަދަދުތައް ހަމަޖެހިފައި ހުރީ، މުސާރަތައް

އުސޫލަކުން ނޫން އެކަންކަން ކުރެވިފައި ހުރީ. އެހެންވީމާ، ޕޭ ކޮމިޝަން މެދުވެރިވެގެން ނަމަވެސް މިކަން އަލުން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  ރިވައިޒްކުރެވިގެން މުސާރަ ކަންތައް ހަމަަޖއްސަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެން. އަދި އަޅުގަ

ކޮށް ޓީޗަރުންނަށް ިލބޭ މުސާރަ އަކީ މިހާރު އެންމެ އެކަށީގެންވާ މުސާރައެއް ނޫން. އަދި ސަރުކާރުން، ޚާއްޞަ

ނޑުގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް ޓީޗަރުންނަށް؛  ޚާއްޞަކޮށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލައްވާފައިވާ އާ އޮނިގަ

ނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާއެކު ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ މިއަންނަ އަހަރު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމު ގައި އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު އެބަ އްޮތ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް  2111އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން އަދި އޭރުގެ ސަރުކާރުން، އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ ރިއްޔާ ތަޞްދީޤުޮކްށފަ. އަޅުގަ

ތަޞްދީޤުކުރައްވާފައިވާ ޤާނޫެނއް އެބަ އޮތް. އެ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ަތފްޞީލުޮކށް އެބަ އޮތް މިނިމަމް ވޭޖެއް 

ނޑުމެން ހިތާމަޔާ އެކު ަދންނަވަންޖެހޭ، މިއަދު ވެސް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގައި ތިބި،  ނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ ކަ

ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަދުން މުސާރަ ލިބޭ. މިއަދު މި ޤައުމުގެ  5111ޔަކަށް ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޚާއްޞަކޮށް ތިބި ބަ

ުރފިޔާ އަކީ މީހަަކށް އުޅެވޭ ވަރެއް ނޫން.  5111ކަންތަްއތައް ހުރި ޮގތުން، ތަެކތީގެ އަގު ހުރި މިްނވަރުން 

 1ޒީފާއެއް އަދާކުރާ، ުރފިޔާ. އެކަމަކު ވަ 5111އަޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި ޢިނާޔަތްަތކުގެ ނަމުގައި ވެސް އެބަ ދެން 

ރުފިޔާ ނުލިބޭ ގޮަތށް ވަޒީފާގެ ކަްނތައްތައް  5111ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުާރ މީހަަކްށ، ބަޔަަކށް  11ގަޑިއިރު ނުވަތަ 

ނޑު މި ސަރުކާރްަށ ވެސް އިލްތިމާސްކުރަން،  ހަމަޖެިހފައި އޮތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ނުދެކެން. އަޅުގަ

ގައި، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިނިމަމް ވޭޖު އަވަހަށް ސަރުކާރުން  2111/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅުއްވައި އަދި ސަރުކާރުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް، އެންމެ  ކަ
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ުރފިޔާ ހަަމޖެހިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމުގައި  5111އި ދަށް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި، އެންމެ ދަށް މުސާރައެއްގެ ގޮތުގަ

ނޑު ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސް ވެސް ކުރަން. އާދެ! ގްރީން ޓެކްސްއާ ބެހޭ  އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި އެަކމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޓެކްސްނަގައިގެން ޤައުމު ހިންގޭނީ. ޓެ ކްސް ގޮތުން އަޅުގަ

އަކީ މުހިއްމު އެއްޗެއް. އެކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް 

ނޑުމެންނަށް މިހިާހސާބަށް ލިބުނު  ނަގާއިރުގައި އޭގެ ރިސްކު އެސެސްމަންޓެއް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އެއްވެސް؛ އަޅުގަ

އި މީގައި ޓެކްސްނެގުމަށް މަސައްކަްތ، ެޓްކސް ަތޢާަރފުޮކްށފައި މި ވަނީ. މަޢުލޫމާތުން އެއްވެސް ދިރާސާއަކާ ނުލަ

އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން. މި ރާއްޖެ އަށް 

އެކަމާ ވާހަކަދައްކާ އިންވެސްޓުކުރާ ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރގެ އެކި އެކި ފަރާްތތަކުން ވެސް ވަރަށް ކަންޮބޑުވެގެން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ނޑު މި ފުރުޞަުތގައި އެ މައްސަލަ ވެސް ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވާތީ، އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ މިހާރު ސަރުކާުރން ނިންމާފައި އޮތީ ޓެކްސް؛ ގްރީން ޓެކްސް ނަންގަވާނީ  ގޮތުގައި މިހާރުވެސް އަޅުގަ

އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއޮްތ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް  ނޮވެންބަރު މަހު، މިއަންނަ 

އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމަށް، ޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަތަށް އައިސްދާނެ، ކޮށްފާނެ އަސަަރކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައި، އޭގެ ރިސްކު 

. އަދި އެކަމަށް ގޮވައި ވެސް ލަން. އެސެސްމަންޓެއް، އޭގެ ދިރާސާއެއް ކުރުން މުހިއްމު ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްޮކްށފަިއ މި އީޮތ ވަރަށް އެމްބިޝަސް ޤާނޫނެއް. އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ޤާނޫނު.  އާދެ! އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަިއ މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު އިންވެސްޓަުރން އައިސް، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ 

އިތުރު ބޮެޑތި، ބިޔަ މަޝްރޫުޢތައް އައިސް ރައްޔިތުންަނށް އޭގެ ތަރައްޤީ، ޭއގެ ފައިދާ ފެނިގެންދާނެ. އަށް 

ނޑު އެއަށް މަރުޙަބާކިޔަން. އަދި އެފަދަ ކޮންމެ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުިރ  ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ގައި ދެމިހުރިކަމުގެ ޔަޤީންކަން މި ފުރުޞަތުގައި ވެސް އަރުވަން. ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރުމު

ނޑުމެން  ނޑުމެން ތަރައްޤީ ހޯދަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އިރުމައްޗަކުން ނޫން. އަޅުގަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ތު ލިބެން އޮތް ކޮންމެ ތަރައްޤީ ހޯދަންޖެހޭ ހުޅަނގާއި އިރުމަތިން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީގެ ފުުރޞަ 

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ހަމައެއާއެކު  ދިމާއަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ފުުރޞަތުތައް ހޯދަންޖެހޭެނ ކަމުގައި އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބަޖެޓުގައި އެކުލަވައިލެވިފައި ހުރިއިރުގައި އެބަ ހުރި ފެންނަން، އެކިއެކި ރަށްރަށަށާިއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ރަށު ކައުންސިލަ  ށާއި އަތޮޅު ަކއުންސިލަށް ވަރަށް ަތާފތު ބޮޑުކޮށް އަދަުދތައް ޖެހިފަ. އަޅުގަ

ޕްރޮޕޯޝަނޭޓުވާންޖެހޭނެ. އެ ތަނެއްގައި ދިރުއުޅޭ އާބާދީގެ ނިސްބަަތށް ބަލައި، އެ ތަނެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތްަތަކްށ 

ނޑު ހުށަަހޅަން. ލޯކަލް ކައުންސިލުަތކުގެ އަދި އަތޮޅު ބަލައި، އެގޮތަށް ވިސްނާފައި މި އަލުން ރިވައި ޒްކުރުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި އާބާދީ އަށް ިނސްބަތްޮކްށ، މި ޕްރޮޕޯޝަނޭޓުކުރެވިގެން މި ބަޖެޓު  ކައުންސިލުތަކުގެ ބަެޖޓު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވަ ނީ ބައެއް ރަށްަރށުގެ ކެޕިޓަލް ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަ
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ހާްސ ރުފިޔާ ީދފައިވާއިރު، އެއަށްވުރެ އާބާދީ  35ޚަރަދުގެ، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުގެ ކެޕިޓަލް ަޚރަދަށް 

ާހސް، ނޫިނއްޔާ މިލިއަނުން ވެސް އެބަ ހުރި  51ލައްކަ  1ާހްސ ނުވަތަ  21ލައްކަ  1ބޮޑެތި ރަށްަރށުގައި އެބަ ހުރި 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިކަން މި ފުރުޞަތުގައި މިކަން ފާހަގަކޮށް ބޭނުންވަނީ. މި ކަންކަން ދާންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ. 

އާބާދީ އަށް އަމާޒުކުރެވިގެން. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ބިންވެރިކޮށްގެން ދައުލަތަށް ާއމްދަނީ 

ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިކަން ކުރެވޭނީ ސަރުކާރުގެ  ލިބޭނެކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާަފއި އެބަ އޮތް ބޮޑު އަދަދެއް. އަޅުގަ

ނޑު ގޮތެއްގައި  ނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ، މައިގަ ހިންގުން އަވަސްވެ، ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެވިގެން. އަޅުގަ

ޖޭގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި ބިންވެރިކޮށްގެން ރާއް 

ބިން ގެސްޓްހައުސަށާއި އެހެިނހެން ވިޔަފާރި ސިނާޢަްތަތަކށް ކުއްޔަށް ދޫޮކށްގެން އެކަންކަން ުކރަން ބަލާއިރުގައި ވަރަށް 

ގިނަ ރަށްަރށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އޮީތ އަދިވެސް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެޕްރޫވްނުކުރެވި. ވަރަށް ގިނަ 

ނޑާ ހަަމއަށް އެ އިޝޫ ރެއިޒްކޮށްފައި  ރަށްަރށުން، ނޑުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ރަށްރަށުން އަޅުގަ ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ

އެބަ ހުރި. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި މަސައްކަތްތައް އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ކުރެވި، ކައުންސިލުތަކަްށ ލިބެންޖޭެހ 

ޞިނާޢަްތަތަކށް ލިބޭެނ، ދެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް  ބާރުތައް ލިބިގެން، އެ ަރށްަރށުގެ ބިންތައް މި ދެްނނެވި

ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ. އެކަންކަން އަވަސްކޮށްގެން މެނުވީ މީގައި، ބަޖެޓުގައި ފާހަގަޮކށްަފއި ހުިރ އާމްދަނީ، ބިންވެރިކޮށްގެން 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އާދެ! ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ހޯދަންޖެހޭ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަކަްށ އަޅުގަ

އިދާރީ ސަބަބަކާ ހުރެ ނަމަވެސް މިއަހަރު ފެށުަމށް ހަމަޖެިހފައިވާ، މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި ޖެހިފައިާވ، ހިމަނާފައިވާ ތ. 

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ރަށެއްގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހިމެނިަފއިނުވާތީ އެކަން  ވަނަ އަހަރުގެ  2115އަތޮޅު އޮމަދޫ، އަޅުގަ

ނޑަށް ޔަޤީންކަންދެއްވާފައި އެބަ އޮްތ، މިހާރު މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު. އެކަން ބަޖެޓްގައި ހިމަ ނައިދިނުމަށް އަޅުގަ

ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް، އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް އެޔަޤީންކަން ދެއްވާފައި އެބަ އޮތް. އެއީ އިދާރީ އޮޅުމެއް 

ނޑު އޮން ރެކޯޑް މި ފުރުޞަތުގައި  ވެސް މި ބަޖެޓުގައި އެކަން ހިމަނައިދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ސަބްސިޑީޒްތައް  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަ ވާހަކަ އަޅުގަ

ޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ނިކަމެތިންނަށް އަމާޒުކުރައްވާނެ ކަމުގަ އިޝާރާްތކުރައްވައި އެއަށް ވާހަަކފުޅުަދއްކަވާފައި ވާތީ. އަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވަރަްށ ަފގީރު، ވަރަށް ނިކަެމިތ މީހުން އަތޮޅުަތކުގައި ޚާއްޞަކޮްށ ދިރިއުޅެމުން އެބަ ދޭ. 

އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން މާލޭގައި އެކަން ދިރިއުޅެމުންދާ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެބަހުރި. މިހާރުެވސް އެ މީހުންގެ ޑެއިލީ 

ނޑު ވެސް ނީޑްސް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ. ސަ ރުކާރުން ދެއްވާ ސަބްސިޑީޒްތައް އެ އުސޫލުން ދާންޖޭެހނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގުޮތގައި އުމުރުން  އަހަރުވާ  05ތާއީދުކުރަން. އަދި އެކަމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

ޔާގެ އިނާޔަތަީކ ވެސް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ުރފި 5111ކޮންމެ މީހަަކްށ ހަމަ ކޮންމެެހން މިހާރު ަކނޑައަޅުއްވާފައިވާ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެއީ ފޯރުންތެރި ކޮންމެހެން އެ  ރުިފޔާ ބޭނުންނުވާ، މުއްސަނދި  5111ކަމުގައި އަޅުގަ
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ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ވެސް އުމުރުން  05މީހުންނަށް ވެސް   05އަހަުރ ފުރޭނެ. އެކަން އަޅުގަ

މަތީ މީހުންަނށް ެވސް ދޭ އިނާޔަތަކީ ވެސް އެއީ އިނާޔަތް ނީޑުވާ، އެކަްނ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ  އަހަރުން

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ  ނޑު ދެކެން. އާދެ! އަޅުގަ އިންތިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަ

ނޑު ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރަން އެ ސްކީމު އަލުން ބެޔަސް ނުބެޔަސް ސްކީމަކީ މަޤުބޫލު ސްކީމެއް ނޫ ންކަން. އަޅުގަ

ރިވައިސްކުރުމަށް. ރިވައިސް ކުރައްވާފައި އެކަން ބެއްލެވުމަށް. މަސްވެރިކަން ދަށްވެ، ބޭންކު ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް 

ބި. ހަމަގައިމު ވެސް ބޮޑުވެގެން ދަރަނިވެރިވި، ވިޔަފާރިވެރިން، ދޯނިވެރިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެބަތި

ނޑާ ހަމައަށް ހިއްސާކޮްށަފއި ތިބި މީހުްނ އެބަ ތިބި.  އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގައި މިކަން ކަންބޮޑުވެގެން އެކަންކަން އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ މަސްވެރިންނަށް މިާހރަށް ވުރެ، ޮއޑިވެރިންނަށް މިހާރަށް ވުެރ 

ވަސްވެގެންދާން. ޚާއްޞަކޮށް ބޭންކު ނުވަތަ ލީސިން ފަދަ ލޯނު ެފސިލިޓީޒްތައް ހޯދައިގެން މި ފުރުަޞުތތައް ތަނަ

ނޑު  މަސައްކަތުގެ މި ސިނާަޢަތށް ނުކުންނަ މީހުންނަށް އިތުރު ޚާއްޞަ ފުރުޞަުތަތކެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ލިއަން ރުފިޔާގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ހޯދައިގެން އިންޓްރެސްޓާ އެކު ިމަފދަ ބޮޑެތި މި 12ނުަވތަ % 11ޤަބޫލުކުރަން. %

ނޑަށް ނިކުމެގެން އެ ވިޔަފާރީގައި، އެ ސިނާޢަުތގެ ތެރޭަގއި މީހުން މި ދަނީ، އެ މީހުންގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު އެ  ކަ

މީހުންގެ ގެދޮރު ވެސް ވިއްކައިލާ ހިސާބަށް އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، މީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ސަރުކާރުން 

ނޑުވެރިން ބައްލަ ނޑުވެރިން؛ ދަ ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަ ވަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

ނޑުމެން  އުފައްދާ ތަެކތީގެ ހަމަ އަގު ނުލިބޭތީވެ އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަދައްކާއިރު އަޅުގަ

ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވާއިރުގައި، ރާއްޖޭގެ އުފައްދާ ަތެކިތ ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަން. އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ ރިވައިސް

ނޑުމެން އުފައްދާ ތަެކީތގެ އަގު އެބަ ވަރަށް ބޮޑަްށ  ބޭރުން އެބަ ގެނޭ ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި. ގެނެސްގެން އަޅުގަ

އެކަށީގެންވާ ވަރެއްގައި  ދަށްވެގެންގޮސް ދަނޑުވެރިންންަށ ވެސް އެ މީހުން ލޯނުނަގައިގެން އެކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ

ނޑު މި ފުރުަޞތުގައި ފާހަގަުކރަން. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އެކަންކަން ހަމަނުޖެހިގެންނުދާކަން އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނަށް މިހާރަށް ުވރެ ޚާއްޞަ  2115ގޮތުގައި މި ބަޖެޓުގައި، 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! މި ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ކަންތަްއތަކެއް، ޚާ އްޞަ ގޮްތަތކެއް އެކުލެވިގެންދާނެ ކަމުގައި އަޅުގަ

ބޮޑު އެއް ވަޢުދުކަމުގައި އެބަ ވިދާޅުވޭ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުަޞުތތައް ލިބިދޭނެ ކަމްަށ. ސަރުކާރެއް ބޮޑެއް ނުވޭ. 

ރވިސް ކޮމިޝަނަކުން ވަޒާީފ އިތުރުވެގެންނުދާނެކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ، އެއްވެސް ސިވިލް ސަ 

ނޑު  ނޑު އިލްތިމާސްކުރަްނ، އަޅުގަ ސަރުކާރަކުން ނޫންކަން ވަޒީފާ އިތުރުކުރަނީ. ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރުންކަން. އަޅުގަ

ގެން އެދެން ބޭނުން ސަރުކާރުގެ އެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބައިކަން އެނގެން. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރތަަކށް އެ ފުރުޞަތު ދީ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެންނަންޖެހޭ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަތކުން ަވޒީފާގެ ވިޔަފާރިތައް ހަދާއިރުގައި، އުފައްދާއިރުގައި އަޅުގަ

މި ސަރުކާރުގެ އިމިގްރޭޝަން ޕޮލިސީ. ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ބިދޭސީން އައިސްގެން މަސައްކަތްކުރާނީ ކޮްނ ގޮތަަކްށތޯ، 
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ތަްނތަނެއްގައިތޯ މަސައްކަތްކުރާނީ. ޕްރޮފެޝަނަލް ގިްނީތގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ  ކޮން ކެޓަގަީރތަކަަކްށޯތ، ކޮން 

ނޑުގެ ދާއިރާގައި ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި އެތައް ބައިވަރު ބިދޭސީންތައް  މީހުން މިއަދު ވެސް އެބަ މަސައްކަތްކުރޭ. އަޅުގަ

ނޑުގެ ސުވާލަކީ މި 5އެބަ މަސައްކަތްކުރޭ.  ނޑުމެން  ަރށުގައި ވެސް. އަޅުގަ މީހުން ރިޕްޭލސްކުރުމްަށ އަޅުގަ

ކޮންކަމެއްތޯއޭ ުކރަނީ؟ ހަމައެއާއެކު އެކައުންޓެންޓުން ފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރތަކުގައި ވެސް އެަބ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން މި ރިޕްލޭސްކުރުމަށް ކޮބައިތޯ އަޅުގަ މަސައްކަތްކުރޭ ވަަރށް ގިަނ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން. އަޅުގަ

ރުކާރުގެ ސިޔާސަތަީކ އަޅުަގނޑުމެން އިނގެން އެބަ ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ގޮތުގައި ސީދާ ފެންނާަކށް ސަ

ނެތް، ދިެވހިންނަށް ވަޒީފާެގ ފުރުަޞުތތަކެއް ތަނަވަސްުކރުމަށް ޓަކައި ބިޭދސީ މީުހން ގެނައުމަށް މަދުކުރުމަށް 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތު އަދި މާިހަތނަށް ހާމަކުރެ ިވފައި؛ ހާމަވާން، ފެންނަންނެތީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ސަރުކާރަށް އިްލތިމާސްކުރަްނ، ގޮވާލަން މި މަސައްކަަތށް ސަރުކާރުގެ އެ ިސޔާސަތު އަޅުގަ

ނޑުމެން  ގެ ޤާނޫނުތައް ހާމަޮކށްދެއްވުމަށް. އަދި ހަމައެއާއެކު ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ އަޅުގަ

ނޑު  ވެސް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަުތތައް ވެސް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް އެބަ އޮތް ދިވެހިންނަށް ތަޢުލީމުގެ  2115ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! މި 

ތީ ތަޢުލީމު ާހސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މީ ފުރުަޞުތތައް ތަނަވަސްޮކށްިދނުމަށް. މަ

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިން މީހުންަންށ 

ށް މީހުން ތަމްރީނުކުރަންވާނީ. ކިޔަވައިދޭންޖެހެނީ ދައުލަަތްށ ބޭނުންވާ، ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްަތކަ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ލޯނުތައް ދޫކުރެވޭ ަތން، އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ތަމްރީނުވާން. 

ނޑުމެން މި އުޅެނީ ޞިއްޙީ ދާއިރާ އްަށ ޕްރޮފެޝަނަލް ިގންތީގެ މީހުން ނުލިބިގެން.  މިހެންވާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ޞިއްޙީ ދާއި ރާ އަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާަތކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަްމރީނު އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރގައި އެޑިޔުކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ނުލިބިގެން މި އުޅެނީ. އެ ޓީޗަރުން އުފެއްދުމަށް 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އޮންަނ ގޮތުން، ިމހާރު މި އޮންނަ  އަޅުގަނޑުމެން މި ފައިސާތަްއ ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ. އަޅުގަ

ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ލޯނު ހަމައެކަނި އޯޕަންކޮށްލާފައި އެ ކަންކަމަށް އެކިއެކި މީހުން، އެ މީހަކު ކުރިޔަށްދާން 

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ނީޑު އޮތް،  އެ ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކަށް އެޕްލައިކުރީމަ، އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވެންޖެހެނީ  ނޑުމެންނަކަްށ ކޭޓަރުނކުރެވޭ. އަޅުގަ ނީޑަކަށް އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަްށ ޚިދުމަތް މިހާަރށް ވުރެ ބޮޑަްށ ފުިރހަމަޮކށްިދނުމަްށ، ރައްޔިތުންނަށް މިއަްށވުރެ ފަިހ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދޭނެ 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން  ގޮތަަކށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓް ނޑު ދެކެން. އަދި އަޅުގަ  2115ނިމިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަށްުވރެ ަތރައްޤީވެފައި އޮތް، އެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށ 
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ގައި ވާނެކަމުގައި އުއްމީދުކުރަމުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ލާޒިމްކުރާ އަސާސީ ޚިދުމަްތތައް ލިިބގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމު

 . وبركاته هللا ورحمة الم عليكمس  الو ންމާލަން.އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ދެން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުުރޞަުތއަރުވަން ބަލާއިރު، އެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހުސްވަގުތުކޮޅާ ދޭތެރޭގައި އެ ވަގުތެއް  15ންބަރަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަރުވަންޖެހޭ. އަޅުގަ

މިެނޓުގެ  15އެރުވޭކަށެއް ނެތް. ބަޖެޓް ބަހުސް ަކހަލަ ަބހުސެއްގައި އެއްފަހަރާ ހުއްޓުމެއް ނެތި އެ ފުރުޞަތު؛ 

ރި މެންބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމެއްހެން. އެހެންވީމާ، އެ ފުރުަޞތު ލިބުމަކީ އެއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަތްތެ

ނޑައިލާނަން.   ޖަހާއިރު ަފށާަނން.  11ކަންތަްއތަަކށް ބަާލފައި އަޅުގަނޑު މި ހިސާބުން މެދުކަ

 

 ]އަށް  11:11އިްނ  11:22: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
 

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ޖަ  ނޑުމެން  ލްސާގެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިޔަށް `. ހުސްވަގުތުކޮަޅްށަފހު އަޅުގަ ދާއިރު އަޅުގަ

ކުރުަމށް ަޓކައި  ބަހުސް ބެޭހ ބަހުސް. މި ަލާފުކރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާވަނަ އަހަރަށް  2115ވަނީ  ކުރިމަތީގައި މި

މުޞްޠަފާ އަށް.  މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީއޮތީ  އަރުވަން މި ފުރުަޞތު ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނަން މައްޗަންގޮ  އަޙްމަދުދީދީ  އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މާރިޔާ ޅީއެއަށްަފހު އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ  އަށް  މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ިތމަރަުފށީ އަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 ވާހަކަކޮޅު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞްޠަފާ  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަުފށީ

ބަރުން. ވޭމަންޑޫ އާއި `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެން

ނޑު ފުރަތަމަ ވެސް  ތިމަރަުފީށ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުން. ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުން. އާދެ! އަޅުގަ

އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް މި ބަޖެޓުގައި ޝުކުރުއަދާކުރާނީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް. 

ނޑު އެދުނު ހުރިާހ  އަޅުގަނޑު ނޑުގެ ދާއިރާ އަށް އަޅުގަ އެ މަނިކުފާނަށް ަފށްފަށުްނ ޝުކުރުއަދާ މި ކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑަށް  ކަމެއް، އެދުނު ހުރިާހ މިންވަރަކަްށ ޮކށްދެއްވާފައި ވާތީ. ަޙޤީޤަތުގެ ކުރިަމތީގައި އިންކާރުކުރެވެންނެީތތީ އަޅުގަ
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ށްދެއްވި ކަްނތައްތަަކްށ އެ މަނިުކފާންަށ ޝުކުރުއަދާކުރަން. ވޭމަންޑޫގެ މަޖުބޫރުވަނީ މިއަށް ތަބާވެ، އެ މަނިކުފާނު ކޮ 

ނޑު ސަރުކާރުގައި  ރައްޔިތުން. އާދެ! އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުގައި އެދުނީ، ޮހސްޕިޓަލްގެ މަގު އަޅައިދިނުމަށް. އަޅުގަ

ރީސްކޫލް މަރާމާތުޮކށް، ެއ ކްލާސްރޫމްގެ ހަދައިދިނުމަށް. ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާ އަވަސްކޮށްދިނުމަށް. ޕް 0އެދުނީ، 

ތަނުގައި ޅަދަރިންނަށް ކިޔަވައިދެވޭނެ ރަނގަޅު މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް. އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުގައި އެދުނީ، 

ވޭމަންޑޫ ގޮނޑު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް. ވޭމަންޑޫ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް. ތ. 

ޕިޓަލް އިތުރަްށ އަޕްގްރޭޑުކޮށްދިނުމަށް. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑު އެދުނު ވޭމަންޑޫ ހޮސް

ނޑު ތިމަރަުފށީގެ ދާއިރާ އްަށ  ނޑަށް ަކށަވަރުކޮްށދެއްވައިފި. އަޅުގަ މި ކަންތަްއތައް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށާއި ޒުވާނުން ކުޅިވަރުކުޅޭނެ މަރުކަޒެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުގައި އެދުނީ، ތިމަރަުފށީގައި ފެ

ހަދައިދިނުމަށާއި ތިމަރަފުށީގެ ރިވެޓްމެންޓުޖަހައިދިނުމަށާ، އާދެ! ތިމަރަުފށީ ރިވެޓްމެންޓަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން 

ދެވިގެން އޭގެ ބައިތަކެއް މިހާރު ވަނީ ހާސް ޓަުނގެ ބޮޑުހިލައިގެ އޯޑަރު 20މިލިއަން ރުިފޔާ ދައްކާފައި  50މިހާރުވެސް 

ތިމަރަފުއްަޓށް އުފުލަން ަފާށފަ. އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުގައި އެދުނީ ތިމަރަފުށީ އެއަރޕޯޓްގައި އޮންނަ ހައިވޭ އާއި 

 ތިމަރަުފީށ މަގުތައް ހަދައިދިނުމާއި ތިމަރަުފށީގެ ބިން ހިއްުކމުގެ މަޝްރޫޢަކީ އޭ.އައި.އެމްގެ ކޮންސެޕްޓަަކށް ބިނާޮކށް 

ހަދާ ތަަނަކށް ވާތީވެ، އެ ކޮްނސެޕްޓާ އެއްގޮތަށް ތިމަރަުފށި ބައްޓަންކޮށްދިނުމަށް. ތިމަަރުފިށ ފަރުމާޮކށްދިނުމަށް. އާދެ! 

ސަރުކާރުން ަކށަވަރުޮކށްދީފަިއ ވަނީ އޭ.އައި.އެމްގެ ޕްރޮޖެކްޓާ އެއްގޮތަްށ، އެ ކޮންެސޕްޓާ އެއްގޮތަށް ތިމަަރުފށި 

ނޑު ސަރުކާރުގައި އެދުނީ، އެ ތަނުގައި ތަރައްޤީޮކށްދޭނެ ކަމަށް. އަޅު އެނދުގެ ސިޓީހޮޓަލެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި  211ގަ

އެ ސިޓީހޮޓާ ވެސް އެ ތަނުގައި ބައިންދައިދިނުމަށް. އާދެ! ތިމަރަުފށީ އެއަރޕޯޓްގައި ފިއުލް ސްޓޯރޭޖެއް ހުރުމަށާިއ 

މަރުކާގެ އެއަރބަސް ޖެޓް  321ޤީކުރުަމށް ަޓކައި ހުރުމަްށ ބޭނުންވާ ކަމަާށ، އަިދ އެއަރޕޯޓް އިތުރަްށ ުފޅާޮކށް، ތަރައް

ހައުސިންގ ފްލެޓު އެތާ ޤާއިމުކޮށްދިނުަމށާއި ޖެޓް  5511ކިޯލ މީޓަރަށް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށާއި  2.1ޖެއްސޭ ފެންވަރަށް 

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ޙަޤީ ޤަަތކީ، ތ. ޕާކިން އެތާނގައި ލެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށާއި ކަުޅަފހަލަ  ކަހަލަ؛ އަޅުގަ

އަތޮޅަކީ މި ރާއްޖޭގެ މެދުރާއްޖެތެރޭގައި ޤާއިމުވެ، ލޮކޭޓުވަެފއި އޮތް އަތޮޅެއް. ތިމަރަފުއްޓަކީ މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އެންމެ 

ނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ މި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ދައުރު ފުޅާކޮްށ، މެދުރާއްޖެތެރޭގެ މި ރަށަކީ  ބޮޑު އާބާދީ. އަޅުގަ

މާނުއްސުރެ ަފސޭހަ ބަނދަރަަކްށ ވާތީވެ، ޓްރާންސިޓް ކޮންޓޭނަރ ޓާމިނަލެއް އެތާ ޓްރާންސިޓުކުރުމަށް ޒަ

ނޑުމެން  ބައިންދަދިނުމާއި އެއަރކާގޯ ފެސިލިޓީޒް އެތާ ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމާ، މި ކަންތަްއތައް ކުރުމަށް އަޅުގަ

ފުޅާކުރުަމށް. އެހެންކަމުން،  ޕްލޭންކޮްށފައި ވަނީ. އެގޮތުން އަދި ޓުއަރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި މި އަހަރަށް ވުރެ ވެސް

އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ތ. އަތޮުޅން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ، ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަޅުފަަހލަ އާއި އެލައާ އަދި 

ވަނަ އަހަރުގައި ވެސް މި ރަށްތައް  2115ަފުޅރަށް މިހާުރން މިހާރަށް މި ައހަރުގައި ވެސް،  23ތ. އަތޮޅުގައި އޮތް 

ސް ގިނަ އަދަދަކަށް، ކުއްޔަށް ދެވެން އޮތް ރަށްަތއް ވީހާވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ކުއްޔަށް ދީ، އެ އަތޮޅުގެ ވީހާވެ
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ރައްޔިތުންނަށް މި ރަށްރަށުގެ މަންފާލިބޭނޭ ގޮތަަކށް ސަރުާކރުގެ ވިސްނުން ބައްޓަންކޮށްގެން، ސަރުކާރުން މި ރަށްތައް 

ނޑުގެ ނިހާއީ އެ  ނޑުމެން ސަރުކާރުން މިހާތަަނށް ކޮްށފައިވާ ބިޑުކޮށްދިނުމަށް. އެއީ އަޅުގަ ދުމެއް. އޭރުން އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަދައްކަން ެފށިއިރުގައި  ނޑަށް ކުރެވޭނީ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ އިންވެސްޓްމެންޓުގެ ބޭނުން އަޅުގަ

ދީފައިވާ ކަންތައްތަކެްއ، އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ އެއްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ރަށާ ދޭތެރޭގައި ސަުރކާރުން އެ ރަަށށް 

އެ ރަަށށް ީދފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނޫނީ އެރަަށްށ ޮކށްދެއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްަތކަްށ އަޑުނީވިދާނެހެން ހީާވީތ 

ނޑު؛ ވޭމަންޑޫ އަށް އަޅުގަނޑު އެދުނު ހުިރާހ ކަމެއް މިއަދުގެ  އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށްލަން. އާދެ! ވޭމަންޑޫގައި އަޅުގަ

ނޑަށް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވަނީ. އަދި އެއް ފަަހރު ސަރުކާ ރުން ވަނީ ހަމަޖައްސައިދެއްވާފަ. އަޅުގަ

ތަކުރާުރޮކށްލަން. އެއީ އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކަން ފެށިއިރު ފަހަެރއްގައި ވޭމަންޑު ރައްޔިތުންނަށް އެ ވާހަކަ އަޑުނީވެފައި 

ނޑު ސަރުކާރުގައި އެދުނިން، ވޭމަންޑޫ ޕްރީސްކޫލް، އޮވެދާނެތީވެ އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ތަކުރާުރކޮްށލަ ނީ. އާދެ! އަޅުގަ

ވޭމަންޑޫގެ ޕްރީސްކޫލް މިހާރު އިތުރަށް މަރާާމތުޮކށް، އެ ތާނގައި ޅަދަރިންނަށް ކިޔެވޭނޭ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދޭނެ 

ނޑަށް އެނގޭ ވޭމަންޑޫ ޕްރީސް ކޫލަކީ ޕާންފިހާ އުނދުނެއް ކަހަލަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ކަަށވަރުކޮށްދެއްވާފަ. އަޅުގަ

ނޑަށް  ގޮތަަކށް ހުރި ތަނެއް. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަށް އެ ވަނީ ގެނެސްދީފަ. އަޅުގަ

ކަށަވަރުޮކށްީދފައި އޮތީ ވޭމަންޑުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަގުގައި ގާޖަހައި އެ ތަނަށް އަޮތޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެރޭ ކަހަަލ 

ނޑަށް ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދިނީ ވޭމަންޑޫގެ ނަރުދަމާ ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ކަމަށް. މާޙައުލެއް ޤާ  އިމުކޮށްދޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑަށް  އަޅުގަނޑްަށ ސަރުކާރުން ަކަށވަރުކޮށްދިނީ، ހޮސްޕިޓަލް އިުތރަށް ަތރައްޤީކޮށް، އަޕްގްރޭޑުކުރާެނ ކަމަށް. އަޅުގަ

ކްލާސްރޫމް ބަރިއެއް  0ލާސްރޫުމގެ؛ ސްކޫލްގައި އިތުރު ކް 0ސަރުކާރުން ަކށަވަރުޮކށްީދަފއި ވަނީ، 

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް  ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެ ކަމަށް. އާދެ! އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑު ފަށަމުން ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ޝުކުރު ފަްށަފށުން އަދާުކރީ، އެ މަނިކުފާ ނޑުގެ އުފަލާ އެކު. އަޅުގަ ނު އަޅުގަ

މިދެންނެވުމަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަޅުގަނޑަށް މިކަން ކޮްށދެއްވާނެ ކަމުގެ ކަށަވަރުކަންދިނީމަ. އެހެންކަމުން، 

ނޑުމެން މި  އަޅުގަނޑު އެ މަނިކުފާނަށް އަދިވެސް ފަށްފަށުން ުޝކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަ

އް ކޮންމެ ފަަހރަކު ސަރުކާަރށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދޭ ނަމަ، އާމްދަނީގެ ގޮތުގެ ލިސްޓެއް މަޖިލީހުން ޚަރަދުކުރާނެ ލިސްޓެ

ނޑުމެން ދޭންޖޭެހނެ. ހަމައެކަނި ސަރުކާރަށް ޚަރަދުކުރާށޭ ކިޔާފައި ިލސްޓުދީގެން ކަމަކުނުދާނެ. މި  ވެސް އަޅުގަ

ސީލަތްަތކާއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް. މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ކިޔައިދޭންޖެހޭނެ ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަ

ނޑު މިގުޮތން ގޮވާލަން، މި ރާއްޖޭގައި އިޞްލާޙުކުރަން؛ މި ރާއްޖޭގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ުހރި. މިރާއްޖޭގެ ގަވަރުނަރާއި މި ރާއްޖޭގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި މި ކަންތައްތަކާ 

ވާލުވެފައި ތިބި ީމހުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް. ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް. މި ޤައުމަކީ ހަ

ނޑުމެންނަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތާއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތް މަދު ޤައުމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް.  ފަގީރު ޤައުމެއް ނޫން. އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ޤުދު ވަނަ ޤަރުނުގެ ޑިޖިޓަލް ދުނިޔޭގައި  21ރަތުން ދެއްވާފައި ވަނީ މިއަދުގެ މި މި ޤައުމަކީ، އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެންމެ މުހިއްމު ލޮކޭޝަނުގައި. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ލޮކޭޝަނުގެ 

ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއް. ހަމައެކަނި ، ބޭނުންކޮށްގެން ލިބެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަކީ އެއީ ސަރުކާރުގެ

ނޑުތައް ުހރަސްކޮށް.  12ާހްސ،  12މި ރާއްޖެ ހުރަސްޮކށް ައހަަރކު  ާހސް އާގުބޯޓު ދަތުރުކުރޭ މި ރާްއޖޭގެ ކަ

ހާސް ޓަނު ކަމަށް ބަލައިފި  11ހާސް ޓަން؛ ޯބޓެއްގެ ކާގޯގެ ޖުމްލަ އަކީ  11ާހސް، އެވްރެޖުކޮށް  11އެވްރެޖުކޮށް 

ބިލިއަން ޑޮލަރު.  1.2ޑޮލަރު ނަގައިފި ނަމަ، އެއީ  1ބިލިއަން ޓަނު. އޭގެން ޓަނަކުން  1.2އެއީ ކަމަށް ވާނަމަ، 

ނޑުމެން  11ދިވެހި ރުފިޔާ އަގުކޮށްލަިއފި ނަމަ، އެއީ  ނޑުމެން ނުޖެހޭނެ، އަޅުގަ ބިލިއަން ދިވެިހ ރުފިޔާ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަލާ ނޑުމެންނައިގެން ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ކައިރި އަވައްޓެރިއެއްގައި އަޅުގަ ންޖަހާކަށްނުެޖހޭނެ. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު މި ރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ. މި ރާއްޖޭގައި އެ ރިސޯސް އެބަ 

ލް އޮތް. ހަމައެކަނި ގެންނަންޖެހެނީ ކުޑަކުޑަ ބަދަލުތަކެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ފައިނޭންޝަ

ނޑު  ސިސްޓަމު ބަދަލުކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. އެއްކޮޅުން އެއްޗަކަށް އަޅާފައި އަނެއްކޮޅުގައި ފޫނެީތމަ ހަރެއް ނުލާނެ. އަޅުގަ

ރެޔާއި ދުވާލު ކޮންމެ ބަޖެޓެއްގައި މި ވާހަކަ ދައްކަމުންދަނީ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވޮލިއުމަކީ މިއަދު 

ނޑުމެންގެ ވޮލިއުމަކީ ބިލިއަން ޑޮލަރެއް ނޫ 3 ނޑުމެންގެ ޓާންއޯވަރ، ޖުމުލަ އަޅުގަ ބިލިއަން  0ނުވަތަ  5ން. އަޅުގަ

ބިލިއަން ދިވެހި ުރފިޔާ. މި ސަރަހައްދުގައި އެންމެ މުއްސަނދި، ޖީ.ޑީ.ޕީ އެންމެ މަތީ  01ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު. އެއީ 

ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮްށ، މީގައިހުރި ލީުކތައް  ޤައުމު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 

ނޑުމެން ހަނދާން އެބަ ހުރި   2ހާސް މިލިއަން ރުފިޔާ،  2ބައްދައިގެން ނޫނިއްޔާ ސަލާމަތެއް ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން މި ޤައުމުގައި މި އޮތް ހުރިހާ އިމާރާްތތަކާއި ރަށްަރށް ތަރަްއޤީކުރުވައި ކާންބޯންދިނުމާއި 

ނޑުމެން މި އުޅެނީ  2ހާްސ،  2މުސާރަދިނުމާ، މި ހުރިާހ ކަެމއް ކުރަމުން އައީ  ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން. މިއަދު އަޅުގަ

ބިލިއަނުން ވެސް ދެކޮޅުނުޖެހިގެން މި އުޅެނީ. މީގައި އެބަ އުޅޭ މައްސަލައެއް. ސިސްޓަމުގައި  15ދެކޮޅުނުޖެހިގެން. 

ޓަމުގައި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަްނ އެބަ ޖެހޭ. މި ގަވަރުނަރުގެ މައްސަލައެއް އެބަ އުޅޭ. އެހެންވީމާ، ސިސް

ޒިންމާއެއް. މިއީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާއެއް. މިއީ މާލީ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާއެއް މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރި ަރއީސް، ނެތޭ ގޯނިގޯންޏަށް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި، ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ޢިއްޒަތްތެ

އަޅާލައިގެން ހިަތށްއެރިވަރަކަްށ ކަރަންސީ ލިކުއިޑުކޮްށ، ިމ ކިޔާ ހާޑް ކަރަންސީ ގެންދެވޭ އެއްވެސް ޤައުމެއް މި 

ދުނިޔޭގައި މި ރާއްޖޭ ނޫނިއްޔާ. މިހިރީ މި ރާއްޖޭގެ ގަވަރުަނރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މުޅި މީތި ބަދަލުކުރަން 

. މިއަށްވުރެ މާ މުއްސަނދި ޤައުމުތައް، މިއަށް ވުރެ މާ ފުޅާ ޤައުމުތައް، ފްރީ ޕޯޓެއް، ފްރީ ޓްރޭޑެއް ކިޔާނެ އެބަ ޖެހޭ

ކަމެއް ނެތް. ފްރީ ޕޯޓާއި ފްރީ ޓްރޭޑު އުފެއްދި ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ހުއްދަނުކުރާ ކަންތަްއތައް މި ހުންނަނީ. 

ން ގެންދާއިރު އަޅައިނުލާ ބަލަންތިބުމަކީ ޤައުމެއްގެ މާލިއްޔަތު އެއަރޕޯޓުތަކުން ކަަރންސީ ގޯނިގޯންޏަށް އަޅާލައިގެ
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ވަގަށްނެގުން. އެ ޤައުމުގެ އެސެޓު މުޅިން ވަގަށްނަގަން ފުރުޞަތުދިނުން. އެއީ ކޯޓުފަޓުލޫނުލައިގެން ތިބެގެން ދުވާލުގެ 

ނޑުމެންނަ ށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހެޔޮ ގޮތުގައި އަލީގައި ވައްކަންކުރުމަށް ފުުރޞަތުދިނުން. އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭެނ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ސަލާންޖަހާަކެށއް. އިންޑިޔާއަކަށް ވެސް  ބޭނުންކުރަންޏާ އަޅުގަ

ސަލާންޖަހާަކށްނުޖެހޭނެ. ޗައިނާ އަށް ވެސް ސާލަންޖަހާަކށްުނޖެހޭނެ. އަދި ހުޅަނގަށް ވެސް ސަލާންޖަހާކަށްނުޖެހޭނެ. 

ނޑުމެންނަهللا މާތް ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ ނޑު ޤަބޫލުކުރަން، ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. އަޅުގަ ށް ވަނީ އެ މަގު ދައްކަވާފަ. އަޅުގަ

އިންސާނީ ވަސީލަތާއި ގުދުރަތީ ވަސީަލތް ބިމުގެ އަޑިންނާއި މަތިންނާ ނެގެން ނެތް ބައެއް. އެކަމަކު ވެސް 

ނޑު ކުރިއަ ނޑުމެންނަށް ވަނީ އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ދަރިން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ގުދުރަތުްނ އަޅުގަ ށް ދެވޭނެ، އަޅުގަ

ނޑުއަޑީގައި  ނޑުމެން ކަ ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ، ސަލާންނުޖަހައި، ދަރަނިވެރިނުވެ އުޅެވޭނެ މަގު ދައްކަވާފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޓެކްސް  ވެސް އެބަހުރި މުއްސަނދިކަން. ޖައްވުގައި ވެސް މުއްސަނދިކަން އެބަހުރި. ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަ

ނޑު ގޮވައިލާނީ ސަރުކާރަށް ނުނަގަން ވީ؟ ނުނަގަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވިސާ ނުދޭ ޤައުމަކަށް ަތޢާުރުފކުރާޭށ އޮންލައިން. އޮންއެރައިވަލް ވިސާ. 

ނޑު ގޮ ވާލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް، ދިވެހި ރައްޔިތަަކްށ ވިސާ ނުދޭ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ތަޢާރުުފކުރާށޭ. އަޅުގަ

ޑޮލަރު ބައެއް  71ޤައުމަކަށް އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ތަޢާރުުފކުާރށޭ. އަޅުގަނޑުމެން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ނަގަނީ 

. އެއަރޕޯޓަށް އެރީމަ ޑޮލަރު އެބަ ނަގާ ބައެއް ޤައުމުތަކުން. ކުޑަކުޑަ އިސްޓިކާއެއް 111ޤައުމުތަަކށް އެބަ ނަގާ. 

ނޑުޖަހާލަނީ.  މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އަރައިފިއްޔާ  1ޑޮލަރު.  71ދިއްކޮލަނީ ކުޑަކުޑަ އިސްޓިާކއެއް. ދީފައި ތައްގަ

ނޑު ދޫކޮށްލަންވީ؟  1ބިލިއަން ޑޮލަރު. މާނަ އަކީ  71ސަރުކާރަށް އެ ވަންނަނީ  ބިލިއަން ރުފިޔާ. ކީއްވެގެންތޯ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދޫކޮށްލާަކށްނުެޖހޭ.  ކުރަންވީ ކަމަކީ ދިވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ޖީބުން ލުއިކުރަންވީ. ލުއިކޮްށފައި އަޅުގަ

ޚިދުމަތްަތކާއި ވަސީލަްތތަްއ ވީހާވެސް އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކަންވީ. ވީހާވެސް އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކަންވީ. ދެވަނަ 

ށްތަކާއި މިތާނގެ މޫދުގެ ކުލަ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއެއް ނެތް. ދެވަނަ ދިވެހިރާއްޖެއެއް ނެތް. މިތާނގެ ގޮނޑުދޮ

ނޑުތަކުގައި، އެ ގިރިތަކުގައި، އެ ަފޅުަތކުގައި ފަތަން އަންނަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ތާހިުރކަްނ ދެކެން، ބަލަން، އެ ކަ

 ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުން އެބަ ވޭ. މިއަދުގެ ދުނިޔޭގެ ލާރި އެބަހުރި މުއްސަނދިންގެ އަތުގައި. އެ މީހުން އަންނަނީ 

ނޑުމެން މި ބުނާ އެއްޗަކީ އަންނަ މީހާގެ ޖީބުން ފެލައިލާފައި ޮކޓަރިއަކަށް ދުވާލަކަށް   2111ލާރި ހުރެގެން. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ޓެްކސް. އަޅުގަ ޑޮލަރު ނަގާށެކޭ ނޫން. އެކަމަކު އޭނަ އެ ކުޅޭކުޅިވަރުތަކުްނ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަްނ ނުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް  މި އޮތީ މިހާުރ ޓެްކސް އިން ދިރިއުޅޭ ޤައުމަކަށް ެވފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ސަބަބެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަމުންދާތާ މިހާރު މި ވަނީ އެތައް ދުވަހެއް. 

އިނެތުމަކީ ިހތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުން އަދިވެސް މިއަށް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ޢަމަީލ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފަ

ގޮވާލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް، މަނިކުފާނޭ އަވަސްއަވަހަށް، ވީހާވެސް އަވަހަަކށް މި ަކންތައްަތކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
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ގިނައަކުން ޚިދުމަތްަތކާއި ވަސީލަްތތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ، ވިއްކައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ފަިއސާ ވީހާވެސް 

ނޑުމެން ނެގުމުގެ ޙައްޤު އެބަ  ހޯއްދަވަން މަސައްކަތްކުރައްވާޭށ. އަގު ތިރިނުކުރާށޭ. އަގު ބޮޑުކުރައްވާށޭ. ޓެކްސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދިާމވާ މައްސަލަ އަކީ. ތި އެޅުއްވީ ބެލް. ވަގުތެއް ންެތ  އޮތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިނުލާށޭ. ވާހަކަދައްކާަކށެއް. އަޅުގަ ނޑު ގޮވާލަން އަޅުގަނޑުގެ އަޚް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ސިޓީެއއް ފޮނުވާފައި ފޭސްުބަކށް ާލފައި، ވައިބަރ ގްރޫޕަްށ ލަާފއި ތިމަންނަ ތިމަރަފުއްޓާއި 

ނޫނިއްޔާ ވޭަމންޑޫގައި ކްލާސްރޫމެއް، މިއީ  ވޭމަންޑޫ ދާއިރާގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އަޅަން ތިަމންނަމެން ބުނެފީމޭ،

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މެންބަރު، މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ސިޔާސީ ގޮތުން ބޭބެމެންނާ 

ނޑުގެ އަޚަށް އެނގެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިނުލެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . ނުކުޅެވޭނެކަން އަޅުގަ

 ރައްޔިތުން؛ ކޯލިޝަނޭ ކިޔާފައި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން މި ޖެހެނީ   ދާއިރާގެ  އުތުރު މައްޗަންގޮޅީޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

  އަށް.  އަޙްމަދުދީދީ  މާރިޔާ މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި 

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ  މާރިޔާ  ބަރުމެން ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންގޮޅީ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރެސީއެއްގައި ސަރުކާރެއް މި އިންތިޚާބުކުރެވެީނ ރައްޔިތުންނާ 

ބިނާކޮްށ ހިސާބަށް ވަޢުުދތަކެއް ހިފައިގެން ނިކުމެ، ވަޢުދުަތއް އެ މީހުންނަށް ުހަށހަޅައި އަދި ވަޢުދުތަކުގެ މައްޗަށް 

ރައްޔިތުން އެ ސަރުކާރެއްގައި އެ ބުނާ ކަންކަން ކޮށްދޭްނ ޤަބޫލުކޮށްގެން ވޯޓުދިނީމަ. އެގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް 

ޔާމީން هللا ަފހަނައަޅައިދިޔައެއް ކަމަކު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރު، ރައީސް ޢަބްދު 2113ނޮވެމްބަރ  11ތާރީޚު؛ 

ތްރަސްކަލާނގެ ގަންދީ ހުވާކުރައްވަނީ، ރައްޔިތުންނަްށ އެ ވެވަޑައިގެން ވަޢުދުތައް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހުވާކުރެއްވިއިރު މާ 

ނޑުމެންނަށް  5އެ  ޔާމީން هللا މިގޮތަށް ރައީސް ޢަބްދުއަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި ފުއްދައިދެއްވުމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ދައުލަ ނޑުމެން ބަލާއިރު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އެ ވެވަޑައިގަތް ަވޢުދުތައް އަޅުގަ ތުގެ ބަޖެޓު އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ. އޭގެތެރެއިން އެ ބޭފުޅުން ހުވާކުރައްވާފައިވޭ ކޮންމެ އަލަތު ކައިވެންޏަކާ 

 އެކީގައި ފްލެޓެއްގެ ތަޅުދަނޑި ކޮންމެ ކައިވެނިކުރާ ބަޔަަކްށ ލިބޭނެ ކަމަށް. މަސްވެރިންންަށ ބެޔަސް ނުބެޔަސް، ދިހަ

ނޑުވެރިންނަށް އަށް ާހސް ރުިފޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް. ކޮންމެ ާޢއިލާއަކްަށ ޑޮކްޓަރެއް  ހާސް ުރފިޔާ ލިބޭނެ ކަަމށް. ދަ

ހުންނާނެ ކަމަށް. ހުސްނުވާ އާސަންދަ ލިބޭނެ ކަމަށް. ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް އެ ރިސޯޓްތަކުން ހިއްސާތައް ލިބޭނެ 

ާހްސ ވަޒީފާ މި ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް  02މަށް. ކަމަށް. ޒުވާނުންގެ ސިޓީއެއް ހައްދަވާނެ ކަ
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ލިބޭނެ ކަމަށް. ގޭގައި ތިބޭ އަންހެނުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް. ސްޕީޑު އެމްބިއުލާންސް 

ގެން ދަތުރުކުރާނެ ކަމަށް. ނަރުދަމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަލިވާ މީހުން ގޮވައި

ބަނދަރު، އަދި ކޮންމެ ކުއްޖަކަްށ ޔުނިވަރސިޓީ ނިމެންދެން ތަޢުލީމުދެއްވާނެ ކަމަށް. ޓާޝަރީ ތިން ހޮސްޕިޓަލް 

ހައްދަވައި އަދި ކިޑްނީ އާއި ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަން ވެސް މި ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަްނތައްތަްއ 

ނޑުމެންންަށ ވެސް އެގަޮތށް އެކަން  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ނޑުމެން ހަމަ މި ވާަހކަތަްއ، އަޅުގަ ކަމަށް. އަޅުގަ

ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވުނު ނަމަ، އިތުރު އިލެކްޝަނަަކށް ނުވަތަ އިތުުރ ކެންޑިޑޭޓެއް ގޮވައިގެން 

އެ ވިދާުޅވި ކަންތައްތަްއ އެ ވިދާޅުވި ނުކުންނާކަށްނުެޖހުނީސް. އެހެންވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންންަށ ޔަޤީންކަން އޮތް، 

ގޮތަަކށް ނުކޮށްދެއްވާނެކަން. އެއީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ވެސް އެކަން ފެންނަން އޮތީމައާ އަދި އެނޫން ގޮތަށް ވެސް މި 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަްށ އެ ހިސާބަ ްށ ކަންކަމީ އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވާ ގޮތަްށ ކަން ކުރައްވާ ބައެއް ނޫންކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފިޭނންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓު ުހށަހަޅައިދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ،  އައިއިރު ވެސް ސާބިތުވެފައި ވާތީ. އަޅުގަ

ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުން، އަދި ުކރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ެތރޭގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އަރަނި ބަޖެޓަކަށް ހެދުން އެއީ މި 

ނަ އަމާޒެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށްފަިއ ވަނީ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ބަޖެޓުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް. ދެވަ

އަދި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުަމށާ އަދި ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދޭން 

ތަޢުލީމީ، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިތުރު ކުރިއެރުންތައް  ކަމަށް. ތިން ވަނަ އަމާޒަކަްށ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ

ހޯއްދަވައި އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުަރއްވައި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ޒުވާނުންގެ 

ވެގެންދާނީ  ކުރިއެރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް. ހަަތރު ވަނަ އަމާޒަކަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ބަޖެޓު

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކާ އަދި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާނެ ގޮތަކަްށ ދައުލަތުގެ ހިންގުން 

އަމާޒުތަަކށް އެކަނި ބަލައިލީމަ ވެސް އެކަތި އަނެކައްޗާ  12ބައްޓަންކުރުމަށް އެީހތެރިވެދޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް. ވިދާޅުވި 

ގަމުންދާ ގޮތް އެއަށްވުރެ ވެސް މާ ބިރުވެރި ގޮތަަކށް ކަންތައްތައް ދާ ކަމަށް ަތޢާރަޟްވޭ. އަދި ކަން ހިނ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ދަންނަވަންތޯ، ރައްޔިތުްނގެ ހާލަތަށް ބަލައި ކަމެއް ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ނަމަ، 

ނ ނޑައިލީމަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވީ؛ ނޫން. ސަބްސިޑީތައް ކަ ޑައިލާ ވާހަކަ. ސަބްސިޑީތައް ކަ

ދެން ވަޢުދުވެވަޑައިގަތް ކަްނަތއްތަަކށް ކިހިނެްއތޯ ވަނީ؟ އެ ސުވާލުކުރެވޭ. މިހާރަަކށްއައިސް ހުިރހާ ސަބްސިޑީ އަީކ 

ްސ ހާ 11އިންޝުއަރެންސް ކަމަށް ބަދަލުވެގެން އެބަ ދޭ. މިއީ ވެސް ހަމަ އަޖައިބުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ބެޔަސް ނުބެޔަސް 

ނޑުވެރިންނަށް އަށް ާހސް ރުފިޔާ ދެއްވާނެ ކަމަށް  އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަންނަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އަދި ދަ

ވިދާޅުވަމުން ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އަދި މި ނޫނަސް ކިތަންމެ ކަމެއް ކޮށްދެއްވަމުން ގޭގައި ތިބޭ އަންހެނުންނަށް އާމްދަނީ 

ކަ ވިދާޅުވަމުން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރަމުން ނަރުދަމާތަކާއި ބަނދަރުތަާކ، އާއި މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވާހަ 

ނޑުމެންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތޭ  ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނީ ކިިހނެއްތޯ އެ ސުވާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފެދޭ. އަޅުގަ
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ނޑުމެންންަށ މި ފްލޯގައި ހައްތަހާވެްސ އިވި ގެންދަނީ ކައިބޮއިގެން ފާޚާނާ އަށް ދާންޖެހޭ ކަަމްށ ވިދާޅުވާއިރު އަޅުގަ

ވަންޏާ ފާޚާނާކޮށްގެން ދެން އެ ބައި ބޭރުކޮށްލާނެ ގޮތުގެ ނިޒާމުތައް ވެސް ގިނަ ރަށްަރށުގައި ނެތް ކަމަށް. ާސފު 

ނޑުމެން އެބަ ވާންޖެހޭ މި ވިހި ވަނަ ގަރުނުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ދުނި ޔޭގައި އުޅޭ ބޯފެން ލިބެން ެނތް ކަމަށް. އަޅުގަ

ބަޔަކަށް. އެހެންވިޔަސް އެހެނެއް ނޫން ގިނަ ތަންތަަނށް ގޮސްފައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިރު ހުންނަނީ. އެންމެ 

ކުޑަވެގެން ބައިވަރު އުޅޭ މީހުން ރަށެއް، ގދ. ތިނަދޫގައި ވެސް އަނގަޔަށް ފެންިތކެއް ލައިގެން 

ފެންކޮޅު ވެސް ހުންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު  ވުޟޫކޮށްލަންނުކެރޭނެ. އެހާ ވެސް ަތޣައްޔަރުވެފައި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް މި ފެންނަނީ މާލޭއާ ދޭތެރޭގައި ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅައިނުލެވި އޮންނަ ތަން. 

ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އައިސް  ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ، މާލޭގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން، އަދި މާލެ އަށް ވަރަށް

އުޅޭ ތަޢުލީމު ވެސް ހޯދަން. އެހެންކަމަށްވާއިރު، މަދަރުސާަތކުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު، މިނިސްޓްރީ 

ލައްކަ ދިހަ ހާސް ުރފިޔާ. އަމީނިއްޔާ އަށް ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ.  2އޮފް އެޑިއުކޭޝަނަށް ބަލާއިރު، ހިރިޔާ ސްކޫލަށް 

ންދަރަށް އެއް ލައްކަ ތިން ހާސް ުރފިޔާ؛ ިމހެންގޮސް ާހހުން ާހހުން ކިޔަމުން އައިސް، މުޅި އެކީގައި އަދި އިސްކަ

މިސެލޭނިޔަސް ޖަހާފައި އަދަދެއް ވެސް ލައިގެން ޚަރަދުކުރަން މަދަރުސާތަަކށް، މަދަރުސާގެ ތަންތަން މަރާމާުތޮކްށ 

އަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މުޅި މާލޭގެ ހުރިާހ މަދަރުސާަތަކށް ޖެިހފަ. ހަދަން ބަލާއިރު ވެސް މި އޮންނަނީ ސާޅީހަކަްށ މިލި

މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފަ. ދަންނަވަން މި  25އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުތަކުގެ ބިލްޑިންގެއް ހަދަންވެގެންނޭ ކިޔާފައި އެބަ އޮތް 

ނޑުމެންގެ ކުރިއަށް އޮ ނޑުމެން މިހާރުވެސް ބަލަންވީ، އަޅުގަ ތް މުްސތަޤްބަލް، ކުދިންަންށ އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަ

ކިޔެވޭ ގޮތް ހަދައިދޭން، އެ ުކދިން މަދަރުސާތަަކށް ގޮސްގެން އުޅޭ ގޮތް ހަދަންޯތ ނުވަތަ ޖެހޭ މައްސަލަތަަކަކށް މަުދ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެއަށް  25ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށްވާ ކޯުޓަތކަށް އަެނއްކާވެސް ޚަރަދުކޮށްގެން 

. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި އެތާ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުނުކުރާ، އަދި ޚަރަދުކުރަންތޯ

ކިތައްމެ ަފހަރެއްގައި ސުވާލުއުފެދޭ ކަހަލަ ގޮތަަކށް އެ ބުޭފޅުންގެ އެ ކަންތައްތައް ކުރައްވަމުންގެންދަވާއިރު މި ފަދަ 

ނޑުމެންނަށް ސުވާލުކުރެވޭ. ބިލްޑިންގުތައް ހަދައިގެން ކޮން ބައެއް ހިްތހަމަޖަ އްސަންތޯ އުޅެނީ، އެވެސް ހަމަ އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ެފނިގެންދޭ މާލޭގެ މަގުތަުކގައި ވީޑިއޯ ސަރވިސަސްއޭ ކިޔާފައި ފުލުހުންަންށ 

ރވިސަސްގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ބަހައްާޓށާއި ވީޑިއޯ ސަ

ނޑަކަށް  މިލިއަން އެބަ އޮތް އެއަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތަްށ  3.5ޚިދުމަތްދޭށޭ ކިޔާފައި ޚަރަދުަތކެއް ކުރެވޭ ތަން. ގާތްގަ

ނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ ޢަދްުލގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އަދި  ޖައްސަވާފަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަޅުގަ

ނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދާ ބެހޭ ގޮތުން ނިކުމެފައި އެނޫނަސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

އޮތް ވީޑިއޯ ފުޓޭޖުތައް. އެހެންވިޔަސް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ވީޑިއޯ ފުޓޭޖަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ހެއްކެއް ނުވަތަ ގަރީނާއެއް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން  3.5މާލޭގައި  ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އެއަްށ ޢަމަލުނުކުރަމުންދާއިރު ކީއްކުރަންތޯ
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ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ބަހައްޓަންވީ. އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލުއުފެދޭ. މާލޭގެ މަގުތަަކށް މަާރމާތާިއ ސާފުކުުރމަށް 

މިއަދު  މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި ދީފައި ވަނީ. އެކަމަކު ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމަރާ ބަލައިގެން؛ 3.7ހުރިހާ އެއްޗަކަށް 

ނޑު  ޖެހިއިރު މަގުމަތިން ދަނިކޮށް، އަންހެނެއްގެ އަތްދަބަސް  7ހެނދުނު ވެސް އަޅުގަނޑްަށ ފެނުނު އަޅުގަ

ޖަހައިގަނެގެން ކުއްޖަކު ދުވެފައި ދިޔައިމަ އެ އަންހެންމީހާ ހިތްވަރުގަދަކަމުން ހަޅޭއްލަވަމުން ދުވަމުން އެ ކުއްޖާ 

ނޑުމެންނަށް ހިެފހެއްޓޭ ގޮތް ވީ. އޭރުވެސް އެ ކުއްޖާ  ބުނަމުންދަނީ ވައްދާ ދޮރުން ތިމަންނަ ނުކުންނާނަމޭ. އެއީ އަޅުގަ

މިއަދު މި މާލެތެރޭގައި ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ. އެހެންވިޔަސް ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ބަހައްޓާނަމޭ ބުނެ، އަފްރާޝީމް 

ށް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ ވެސް ނިޔާވެދިޔައީ. ހުރި ސީ.ސީ.ޓީވީގެ ކެމެރާގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް އޮތް ކަމަކަ

ނޑުމެންނަށް  ބޭކާރު ޚަރަދުނުކޮށް، އިސްރާފުނުޮކށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވީހާވެސް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް އަޅުގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ.  1ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްލިބޭ ގޮަތށް އެބަ ލިބޭތޯ ބަލަންޖެހޭ. މާލޭގެ ކުނި ނައްތާލުމަށް 

ކޯއްޗެއްތޯ؟ ބައްލަވާ! މުޅި މާލޭގެ ބަޖެޓުނެތިގެން މިދިޔަ އަހަރު ކަންނޭނގެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުނި  މިއީ

ނޑުމެން އެންމެން ބޭނުންކުރާ ކުނި ނައްތާލަން ހުރި  ނޑަކަށް. އަޅުގަ ނުގެންދަންފެށީމާ، މުޅި މާލެ ވެގެންދިޔައީ ބޮޑު ގޮ

 1މާލޭގެ ކުނި ނައްތާލުމަްށ ޓަކައި ހަަމއެކަނި ޖަހާފައި މި ޮއތީ  ތަން އާދައިގެ ގޮތެއްގައި މާލެ އަކީ. އެހެންވިޔަސް

ނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ބައްލަވައިލައްވާ! މި ދައްކާ ގްރީން ޓެކުހެއްގެ  މިލިއަން ރުފިޔާ. އެއަކުން ނުވާނެ. އަޅުގަ

ނިސްޓަރުން އެބަ ވިދާޅުވޭ މިއީ ކުނި ޑޮލަރު މިހާރު ނަގާ ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ. އެއްބައިބޭފުޅުން؛ އެއްބައި މި 11ވާހަކަ. 

ނައްތައިލާށޭ ބޭނުންކުރާނީ. އަނެއް ބަޔަކު ވިދާޅުވޭ މި ބޭނުންކުރާނީ އެ ނޫން ކަންތަްއތަަކށޭ. އެހެންވިޔަސް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް  1އޭގެތެރެއިން ވެސް ބައެއް އެއްވެސް ގޮތަކުން ފެނިގެން 

ންނަކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ތެދެއްމެ، މައްޗަންގޮޅީ އުތުރަްށ އެބަ އޮްތ ޖަނަވަީރ ދެވިފައި އޮ

މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފަ. އެހެންވިޔަސް މާލޭގެ ހައުސިން  1.5ބިލްޑިންގުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހަދާށޭ ިކޔާފައި 

ދައްކާއިރު އަޅުގނޑުމެންނަށް ފެިނގެން މި ދަނީ މައްޗަންގޮޅީ އަށް ބަލައިލާއިރު، މާލޭގެ ހައުސިންތަކުގެ ވާަހކަ

ވޭސައިޑެއްގައި ހުންނަ ފްލެޓުތަކެއް ވާަހކަދައްކާ ތަން. އަމާބުނީތީ ފަަރށް ދާހެން އެއްޗެހި މި ޖަހާލަނީ މި ބަޖެޓުގައި. 

އިން ހަމައެކަނި  މިލިއަން ރުފިޔާ 1.5އެއްވެސް އެ ނޫން ގޮތެއް ކުރަނީކީ ނޫން. ކޮންތާކުތޯ ހަދާނީ، ނުވަތަ 

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހެދޭނެތޯ ވެސް ބަލައިނުލާ މެންބަރަކު އެދިފައި ވާތީ، އެއްޗެއް ޖާަހލީމަ؛ އަޅުގަނޑެއް ޤަބޫލެއް 

ނުކުރަން އެންމެ ކުޑަވެގެން ހަދާނީ؛ މައްޗަންގޮޅީ އުތުރުގައި ޖަނަވަރީ ބިލްޑިންގެކޭ ބުނާއިރު ވޭސައިޑު ފްލެޓުަތކެއް 

ދައްކަނީ. އުިތރު ތަްނތަނެއް ނެތް އެތާކު. އެހެންވީމާ، އެވަރު ވެސް ބަލައިނުލާ ތައްޔާރުކުރެވިފައި  ހުރި ވާހަކަ އެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ވިލިނގިއްޔާއި މާލެ  އޮންނަ ބަޖެޓެއްކަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ަކމެއް. އަޅުގަ

ަތކެއް ދެކެވިފައި އޮވޭ. އެކަމަކު އެވެސް އޮންނަނީ އޮޅުވައިލާފަ. އެހެން އާއި މި ތަންތާނގައި ފްލެޓުަތކެއް ހަދާނެ ވާހަކަ

އަތޮުޅތަކުގައި ހަދާ ފްލެުޓތަާކއި މި ފްލެޓުތަކާއި މިނޫން ފްލެުޓތަާކ، އެެހން ކިޔައިގެން އެއްގޮތަކަށްވެސް އޮޅުންފިާލ 
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ނޑު ހަަމ ގޮަތށް ބަޖެޓްގައި އަދަދުކުރެވިފައެއް ނުހުރޭ. މާލޭގެ ގޯތިގެދޮރަށް މަސައް ަކތްކުާރނީ ކިިހނެއްތޯ؟ އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުން ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވެސް، އެއީ މައްޗަންގޮޅީ އުތުރަްށ ިނސްބަތްވާ ބޭުފޅަަކްށ 

. ވާތީ، މައްޗަންގޮޅީ ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގެން ހިންގަވާލަބައްލަވާށޭ. ގޭގެ އަށް ވަދެވަޑައިގެން ބައްލަވާށޭ

ރައީސް ޔާމީން ބައްލަވާލަބައްލަވާށޭ މީހުން އުޅޭ ހާލު. އެހެންނަމަ އެ ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާނެ. ބައްލަވާ! އެ ހުރި، އެ 

ދައްކާ ފްލެޓުތައް ހަދަންވެގެން ކޮްށފައި އޮތް ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންތަްއތަަކކީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައި 

ހުރި އެއްޗެހިކަން ބަޖެޓުން ފެންނަން އެބަ އޮތް. އެ ސޮއިކުރެވުނު އެގްރީމެންޓުތަކާ  އެގްރީމެންޓުތަކުގައި ސޮއިކުރެވިފައި

އަހަރުދުވަހުގެ ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރެއް އެ  3އެއްގޮތަށް ކަން ނުކުރެވިގެން، އެ ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވި 

އިރު މިހެން އޮޅުންފިލާ ޮގަތށް ނޫންކަްނ ހިނގައިދިޔައީ. އެހެންވިޔަސް، މިއަދު ނުކުމެވަޑައިގެން އެ ވާހަަކތައް ދައްކަވާ

ފްލެޓު ހަދާނެ ކަަމށް  1111ހައުންސިންގެ ވާހަކަތައް ވެްސ ޖައްސަވާފައި އޮތީ. އަދި ނެކްސްޓް ޖެންއެއްގެ ފަރާތުން 

ނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމު ވެސް ފެންނަ   ވިދާޅުވެފައި އޮތްއިރު، މީގެ ވާހަކަ ނުވެސް ނެތް ބަޖެޓު ތެރޭގައި ވެސް. އަޅުގަ

ގޮތަަކށް މި ވާހަކައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަދަދުތަކެއް ޖަހައި އޮޅުންބޮޅުން އަރުވައި، އޮޅުންނުފިލާނެ ގޮތަްށ 

ކަންތަްއތައް ކޮށްގެްނ، އަބަދުވެސް މިހެން އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭނަމޭހިާތ، މިހެނެއް އަބަދަކު ނޫޅެވޭނެ. 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރޭ. ރައްޔިތުން ސަރުކާރެއް އިންތިޚާބުކުރީާމ  15.5ދަންނަވަންތޯ. ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް އެބަ 

ރައްޔިތުންނަށް ސަުރކާރުން ޚިދުމަތްތައް ދޭށޭ ކިޔާފައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ކަންތަްއތަަކށް ވުރެ ގިނައިން މުސާރަ 

ންނަށް މުސާރަ އިތުރުވަނީކީ އެބަ ނަގާ. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުާސރަ އިތުރުވަނީކީ ނޫން. ޓީޗަރު

ނޑުމެންނަށް އެބަ އިވިގެންދޭ، އަދި ރާއްޖޭގެ ޢާއްމު  ނޫން. ޑޮކްޓަރުން އެތިބި ގޮަތކަށް އެ ތިބީ. އެހެންވިޔަސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ރައްޔިތުން ބުނާ ގޮތުން، އެ މީހުންނަށް ވަޒީާފތަކެއް އުފެއްދުނީކީ ވެސް ނޫން. މިހެން އޮއްވާ އަޅުގަ

 01ާހސް ވަޒީފާގެ ތެރެއިން ވެސް % 02ދަނީ އަބަދުވެސް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ތަން، އެއްކަލަ އިވިގެން 

އުފެދިގެންހިނގައްޖޭ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ މަގާމުތަކެއް ަހދައިގެން އޭގެތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ރިކަރަންޓު 

ނޑުމެން މި ދަނީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މީ ނޑުމެންގެ ޚަރަދުހެން އަޅުގަ ހުންނަށް ސަބްސިޑައިޒްކުރަމުންތޯ، އެއީ އަޅުގަ

ނޑޫ،  ނޑައިލާ ވާހަކަެދކެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ ހަ ސުވާލުއުފެދޭ ކަމަކީ. ދަންނަވަންތޯ. މާލޭގައި މީހުންނަށް ސަބްސިޑީ ކަ

މިތާ  ހަކުުރ، ފުށް، ކަރަންުޓ، ެފން، މި ހުިރހާ އެއްޗަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭ އެބަ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

އިޢުތިާރފުވެވަޑައިގެންނެވި. ދެން ކީއްކުރާ ސަރުކާރެއްތޯ؟ މުސާރަދީގެން ވަކި ބަޔަކު ހަމައެކަނި ގެންގުޅެންތޯ 

ނޑުމެން ހަމަ އޭގެ އަނެއްކޮޅަށް ބަލާއިރު އާމްދަނީ ލިބޭނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ގެންގުޅެންވީ؟ އަޅުގަ

ފައި އޮންނައިރު، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވޭ. ޖީ.އެސް.ޓީގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވޭ. ގޮަތށް އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ

ައށް ވުރެ އިތުުރވާނެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުންަނށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މި އަންނަ  03ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ %

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  2ވާ! މި އަހަރު ވެސް ލިބުނީ އަހަރަށް އެ ބޭުފޅުން ބަޖެޓްކުރައްވައި، ލިޔުއްވާފައިވޭ. ބައްލަ
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ބިލިއަން ނެރުއްވަނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެއް ގޮތަކީ ޓެކްސްތަްއ  5އެހެންވީމާ، މި އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ވިދާޅުވާ 

ގޮތަކަށް އެ  އެބަ އިތުރުވާންޖެހޭ. އަނެއް ގޮތަކީ އެހެން ނޫނިއްޔާ ރިސޯޓު އެނދުތަކާ އެއްޗެހި ޑަބަލްވާންޖެހޭ. މި ނޫން 

ނޑަށް އެނގެނީ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު  ނޑަކަށް ނޭނގެ. އަޅުގަ ބޭފުޅުން އެ ނެރުއްވާނެ ގޮތެއް އަޅުގަ

އަންނަނީކީ ކޮންމެހެން މިހާރު އެ ގެންގުޅުއްވާ ގޮތަށް އެަކހެރިވެގެންނެއް ނޫން، ސިޔާސަުތތައް. ބޭރުގެ މީހުންނަށް 

އަދި ބޮޑެތި އިންވެސްޓަރުން މި ރާއްޖެ އަށް އައިމާ އެ މީހުން ބޭރުކޮށް، އަދި އެ ، ބޮޑެތި ޤައުމުތަަކށް ގޮންޖަހައި

މީހުންނަށް އާބިޓްރޭޝަން ަކަހލަ ކަންތަްއތައް ހިނގަމުންދާއިރު އަދި އެއީ ޞައްޙަ ކޮންޓްރެކްޓެއް ކަމަށް ޖީ.އެމް.އާރު 

އެއް ނުވޭ. އެއީ ބޮޑު ދަރަންޏެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ކަހަލަ އެއްޗެހި ވެސް ބުނެަފއިވާއިރު، ބަޖެޓްގައި އެ ދަރަނި ލިޔެފަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެ ދަރަނި ދައްކައިގެން ނޫނިއްޔާ އިންވެސްޓަރުންނެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ގްރޯތު އުޅޭނެ ވަރާއި ހަމަހަމަކަމަށް ބުނާއިރު، ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ދަރަންޏާއި އަޅުގަ  ނާންނާނެ. އަޅުގަ

ބޫމިން އިކޮނޮމީ އަށް ނޫނިއްޔާ އިންވެސްޓަރުންނެއް އިންވެސްޓުކުރާަކށް ނާންނާނެ. ދަރަނި އޮތީ އެހައި ބޮޑުވެފައި 

ނޑު ކަންބޮޑުވެއޭ މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓަށް.  ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅުގަނޑަށް މި ފެންނަނީ ނިކަމެތި ރައްޔި ތުންގެ ލޭބޯ ޑްރެިކއުލަރ ފަދަ ބަޖެޓެއްހެން މިއީ. ހަމަ ސީދާ އަޅުގަ

 ކަންބޮޑުވާ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދަށް.  މިހާރު އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޔާމް މުޙައްމަދުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސި

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  2115. އާދެ! ދައުލަތުގެ الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالس  `. 

ނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓުން  މިހާތަަނށް ާތރީޚުގައި ހަުށހެުޅނު އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓް. އާދެ! ރެކޯޑް ބަޖެޓެއް މިއީ. އަޅުގަ

ކޭގޮތުގައި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި މަނާްފ ހުންނަ ހުރިހާ ގޮަތަކށް އަޅުގަނޑު ދެ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ސާފު ބޯފެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އަދި  މަސައްކަތްކުރުަމށް. އެގޮތުން އަޅުގަ

ަނށް ވަނީ ވަރަްށ ގޮްތ ނޭނގޭ ވަރަްށ ގިނަ ބަލިތަްއ ރަނގަޅު ފާޚާނާ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން

ނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން  ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން؛ އާދެ! އަޅުގަ ޢާއްމުވެފަ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ނިންމެވީ ރާއްޖޭގެ ފާޚާނާ ނިޒާމެއް ނެތް ހުިރހާ ަރށެއްގައި ފުރިހަމަ ފާޚާނާ ނިޒާމެއް 

ނޑުމެން  ަތޢާރުުފޮކށްދިނުމަށް. އަދި ާސފު ޯބފެން ދިވެިހ ޮކންމެ ރައްޔިތަަކށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ޯފރުކޮށްދިނުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް. ރައްޔިތުންނަށް އަޅައިލާނެ ސަރުކާރެއް.  ދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަ
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ށް ފުިރހަަމ ޞިއްޙަތެއް ލިބިގެން ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުން ނުލިބޭނެކަން އެގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަ 

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގައި އެންމެ ބޮޑު ބައެއް  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގެ އެންމެ  ނޑައަޅާފައި މި އޮތީ ޞިއްޙަތަށް. ދެ ވަނަ އަށް އަޅުގަ ބޮޑު އެންމެ ބައެއް ހުށަހަޅާފައި ކަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ، އަޅުގަ މި އޮތީ ަތޢުލީމަށް. ދެން ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީަތަކށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅުޖައްސައިގެން އުޅެން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސައްތަ އިން  އިޤްތިޞާދުގައި އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ސައްތަ ލި ބޭ އިންކަމަކީ ަފތުުރވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީން ލިބޭ އިންކަމަކަށް ވާހިނދު، އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފުންހިތާމައެއް އެބަ ކުރަން މިއަދު. އިއްޔެގައި ފުރާންސްގެ އެންމެ މަތީ، އެންމެ  ރައީސް އަޅުގަ

ވެހިރާއްޖެ އަށް ފަުތރުވެރިން ނުދިއުމަށް ޓަކައި ބޮއިކޮޓުކޮށް މަޝްހޫރު ޓޫރިޒަމް މެގަޒިންގައި މި އޮންނަނީ ދި

ނޑުމެންގެ އެންމެ އިދިކޮޅު ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮވައިލާފަ. މިކަން ކުރަމުން މި ދަނީ މިހާރުވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރަ ށްރަަށްށ ޓުއަރިސްޓުން ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންދެމުންދާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޮޑުން. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަ

ނައުމަށް މި ގޮވައިލާގޮވާލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާވެރި ގޮވާލުމެއް. އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކޮށްފައި ހުިރ 

މީހަކު، ނޫނިއްޔާ ރައީސްކަން ކުރާ ބަޔަކު، ކޮްށފައި ތިިބ ބަޔަކު ވެސް ކުރަން ހެޔޮވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެން 

މަ، މިބައިމީހުން މިއަދު ތިބޭނީ ޖަލުގައި. މި ބައި މީހުން ދޫކޮށްފަެއއް ނުތިބޭނެ. ޢިއްޒަްތތެރި ޤައުމެއްގައި ނަ

އެބައިމީހުން އަނިޔާ އެދެނީ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ދިވެހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަްށ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަންޮކްށފައި ތިބި އެއްވެސް މީހަުކ ، އަޅުގަނޑު އެބަ ގޮވާލަން، މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްިތޤްލާލަށް އުނިކަން ލިބޭނެ 

ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްަފއިވާ ރައީސުލްޖުމޫްހރިއް ޔާކަން ކޮށްފައި ތިބި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާ ނަމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީހުންނަށް ދޭންޖެޭހ އިނާޔަތާއި ޙައްޤުތައް މި ވަގުތުން މި ވަގުތުން ނިގުޅައިލުމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތްަށ  ރައްޔިތުންނަށް ެޓކްްސ؛ ވަރްަށ ބޮޑަށް ޓެކްސް ދެމުންދާ ބައެއް. އަޅުގަ

ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް. ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދާ ހިސާބަށް ދިޔައިރުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް އައި ކޮންމެ  ކަންތައް

މީހަކު އެބަ ބުނޭ ތިމަންނަ އަކީ އެންވަޔަރަމަންޓުގެ ކިންގޭ. ނޫނިއްޔާ ލަޤަބެއް ލިބަިފއި ހުރި ވަރަށް ބޮޑު މީހެކޭ 

ބަ ބުނޭ ތިމަންނަ އަކީ އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ ޕައްބައޭ، ނޫނިއްޔާ ތިމަންނަ އަކީ. އަދި ބޭރުގެ ޓީވީތަކުން ވެސް އެ

މުނިކާފައޭ. ވިސްނާބަލަ! ތި ބޭފުޅުން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް އެބަ 

ފަ އަށް ވެގެންދިޔައީ. އެންމެ އޮތްތޯ؟ ނެތް. އެންމެ ފަހުން ރައީސްކަމަށް އައި މީހާ ވެްސ އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ މުނިކާ

ރަށެއްގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ޤާއިމުކުރެވިަފއެއް ނެތް. އެކަމަކު މިއަދު 

އަހަރު  5އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މި ދަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މި 

ނި ނައްތާލުމުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހުރިހާ ރަަށކަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ނިމޭއިރުގައި ކު
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ނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ  މަޤްޞަދުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު މިހާރު ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް އިސްރާފުގެ ކަންތައްަތއް މީގެ ކުރީގައި ރައްޔިތުންނަކީ ނުވިސްނޭ ބައެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑު ބަލައިލަން އެބަ ބޭނުންވޭ،  ވެސް އެބަ ހުރި ގޮއްސަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮއްސަ އެބަ ހުރި. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އެބަ ބޭނުންވޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން؛ ދިވެހިރާްއޖޭގެ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ހޮވައިގެން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ އިންޑިޕެންޑެންޓު މުއައްސަސާތަކެްއ އަޅުގަ

އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި އިންޑިޕެންޑެންޓު މުޢައްސަސާަތކުން މި ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ. އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް 

ޚަރަދުކޮށްފައި އަދި ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި އެބައިމީހުން، އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ޖީބުތަަކށް ލާ މަންޒަރު ވެސް ބަޖެޓުން 

ނޑު ގޮވައިލަން އިންޑިޕެންޑެންޓު ހުރިާހ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގައި ރަނގަޅު ޮގތުގައި އިހުމާލުނުވެ، މުޢައްސަސާަތަކށް، ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާގައި ނުޖެހުމަށް. 

ނޑުމެން އެބަ  އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު ރަްއޔިތުންނަށް އެ ކަންަތއްތަްއ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަ

ހެން ހުިރާހ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އިންޑިޕެންޑެންޓު މުޢައްސަާސތަަކށް އަދި ސަރުކާރު ހިންގަވަން ތިބި ވެރިންނާ، އަދި އެ

ބޭފުޅުން ވެސް މި ފައިާސ އަކީ ދިވެހި ނިކަމެތި ަރއްޔިތުންގެ ފައިސާކަން. މި ފައިސާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް  ކުންފުިނތަކުން ެޓކްސް ޕޭޔަރުން ދައްކާފައި ހުރި ފައިސާަކން. މި ފައިސާ އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ށް ފޯުރޮކށްދޭން. މި ފޯރުކޮށްދެޭވނީ އަމާނާތްތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް، ފުރިހަމަ ައށް އެބައިމީހުންނާ ހިސާބަ

ލޯތްބާއި ކުލުނާ އެއްކޮށް ަރއްޔިތުންނަށް މަސައްކަްތޮކށްދޭ ބަޔަކު މިތާ ތިބެގެން. ނޫނިއްޔާ ރައީސްކަން ކުރާ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ  ބޭފުޅުންނަކީ އެ އޯގާތެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅުންނަށް ވެގެން. އެނޫން ގޮތަކަށް

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ  ުފށްދުންތެިރކަން ފުދިގެނެއް ނުދާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް އަޅުގަ  އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ އުފެއްދުންތެރިކަން. އަޅުގަ

އަތުގައި އިން ކަމެއް ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނެތްކަން މި ޢިއްޒަްތތެރި ހުިރހާ މެންބަރުން ދެނެވަޑައިގަންނަވާނެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު މި ޓުއަރިޒަމް މި އޮތީ ކީއްވެގެންކަން ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. 

ން ވަރަށް ބުރަ މަސައްަކުތން މި ހިސާބަށް ގެނެއްސަ އޮތް އެއްޗެއް. އަދި އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތު

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރުކާރުތައް، ބައެއް ކުންފުނިތައް އެއްވެސް ބަލައިލުމެއް ނެތި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ވެސް އަދި 

ިރ އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔަވީ އުސޫލުން ވެސް ބަލައިލުމެއް ނެތި، ގިނަ މުއްދަތަަކށް ކުއްޔަށް ދެވިފައި ހު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ލިބިފައި މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ ހިންގުންތެރި، ިވސްނުންތޫނު ވަރަށް ފުިރހަމަ ބައެއް ކަމަްށ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން 

އް، ނޫނިއްޔާ އެހެން ތަނެއް މެނޭޖުކުރާކަްށ، ނޫނިއްޔާ އެހެން ކަމެއް ކުރާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭރު ބަޔަކަށް އެއަރޕޯޓެ

ނޑުމެންނަށް މި ިތބީ ދަރަނިވެރިވެފަ. އާދެ! ކުރީ ސަރުކާރުގެ  ކޮންމެހެން ދޭކަްށނުޖެހޭ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން މި ތިބީ ދަރަނިވެރިވެފަ. އެފަދަ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ދަރަނިވެފައިވެ ފަ. އަުޅގަ

ސަރުކާރެއް ދެ ވަނަ ފަހަަރްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނުގެނައުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިއަދު އެބަ ޖެހޭ 

ނޑުމެންގެ ހުވާކުރަން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ސަވާބެއް ވެސް ލިބޭނެ ކަމެއް. އާދެ ! އަޅުގަ

ނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމެހެއްޓުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައިގަ

ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ، ވަޒީފާއެްއ 

މުގައި ވުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ، ފުރިހަމަ ަތޢުލީމު ިލބުމުގެ ޤާބިލުކަން ސަރުކާރުން ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަ

ފޯރުޮކށްީދފައިވާ ބަޔަަކށް ވުން. މި ކަންތައް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން. އާދެ! އެންވަޔަރަންމަންޓުގެ 

ނޑު  ނޑުމެން އެބަ ވާހަކަދައްކާއިރުގައި މީގައި އެބަ އޮތް އަޅުގަ މެން ގްރީން ޓެކްސެއް ނަގާ ވާހަކަ. އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއަކު، ނޫނިއްޔާ ކޮންމެ މެހެމާނަކު ރާއްޖޭގެ ރީތި ވާހަކަ އެބަ 

ނޑުމެން ނޑުމެންނަށް މިއަދު ތިލަފުއްޓާއި އެކި ތަންތަނުން އަޅުގަ ނަށް މުޅިން ޓޮކްސިކު ދައްކާ. ދައްކާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ މި ދަނީ  ބޭރުވެފަ. ވިހަތައް ބޭރުވެފަ. ކުނިތައް ބޭރުވެފަ. އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ަތޣައްޔަރުވަމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ގްރީން ޓެކްސްއެއް، އެކަށީގެންވާ ުކޑަ އަދަދެއް ނަންގަވައިގެން، 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު ރިހާ ރަށެްއަގއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމު އަޅުގަ

ފުރިހަމަ ައށް ހަރުދަނާކުރަން. އެހެންވީމާ، ގްރީން ޓެކްްސއެއް މީގައި ތަޢާަރފުކުރާ ާވަހކަ ދަންނަވާފައި އެ އޮތީ. 

ދާނެ. ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައި ވެސް ލެވިދާނެ. ރައްޔިތުންންަށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިތާ ކޮްނމެ ވާހަކައެއް ވެސް ދެއްކި

ދޮގު ވެސް ހެދިދާނެ. މީ ޢާއްމުޮކށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރީގައި ދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން ކޮްށފައި ހުރި ކަންތައްތައް. 

ނޑުމެންނަކީ މި ބަޖެޓުގައި އޮޅުވައިލާނެ ބައެއް ނޫން. މި ބަޖެޓުން ލާރިކާ ނެ ބައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑު  އެހެންނަމަވެސް މީގައި ތިބެާދނެ ކުރީގައި ވެސް ދެންނެވި ގޮަތށް އެ ކަްނތައް ކުރާެނ ބަޔަކު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ކުރީބައިގައި މި ދެންނެވީ؛ ނަމަނަމައޭ، ހޯހޯއޭ. ތި ބޭފުޅުން މި ދިވެހި ނިކަމެތި ރައްޔިުތންގެ ފައިސާއޭ. މި ފައިސާގައި 

މަ ވާ ވެްސ ވެދާނޭ. ހެޔޮނުވާނޭ މި ލާރީގައި އަތްލާކަށް. މި ލާރީގައި އަތްނުލައްވައްޗޭ އެއްވެސް އަތްލާ މީހަކު ހަ

ބޭފުޅަކު. މި ލާރި އެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނާ ިހސާަބށް އެބަ ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ. އާދެ! ދެއްވި ފުރުޞަަތްށ 

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وޝުކުރުވެރިވަން. 

 

 ހަކަދެއްކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ށް.ނަޝީދަ މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދެުކނު ކުޅުދުއްފުށިމިހާރު އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތުން ވާހަ  ކަދައްކާއިރުގައި އަޅުގަ

އުއްމީދުގެ ފެހި ނިުރަތކެއް ފެންނަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ބޮޑު މަންޒަރު އޭގެން ފެންނަންޖެހޭ. 

ނދިންނާއި މައްޗަށްއަރަމުންދާ އަގުތައް ިހފަހައްޓައިދޭންޖެހޭ. ބޮޑުވަމުންދާ ދަރަނި ހަންމަތަކުރަންޖެހޭ. އެންމެ މުއްސަ

އެންމެ ފަގީރުންނާ ދެމެދު މި އޮތް މެދު ފަންތީގެ އާބާދީގެ ބްރެކެޓު ުފާޅކުރަންޖެހޭ. ވިޔަފާރިތައް ކުރުަމށް ފަޭސހަ، 

ވިޔަފާރިތަަކށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށް، ވިޔަފާރިއާ ދިމާލަށް ލެބެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ނިކަމެތިންގެ 

ނޑުމެންގެ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ބޭރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚަރަދުތައް ދިޔުން މަތިން ވެސް ހަނދާން ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑު ވިސްނުންތަކުގެ  ހުއްޓުވަންޖެހޭ. ޚަރަދުކުޑަކުރެވެން ނެތް ކަަމށް ވާނަމަ، އާމްދަނީ އިތުރުކުރަންޖެހޭ. މި މައިގަ

ކުރެވޭ ބައެއް މައްސަލަތަކަްށ އަޅުގަނޑު؛ ނުކުތާަތަކށް ތެރޭގައި ުހށަެހޅިފައިވާ ބަޖެޓްަށ ވިސްނައިލާއިރުގައި ފާހަގަ 

އަޅުގަނޑު ވާހަކަދައްކާލަން ޭބނުން. އެހެންނަމަވެސް އެހެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި، 

ކަންކަމުގެ ވާހަކަ  ވާހަަކފުޅުދައްކަވަން ފައްޓަވާއިރުގައި އެ ބޭފުޅެއްގެ ދާއިރާ އަށް ވެސް ނިސްބަތްޮކށް ހުިރ ބައެއް

ނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ އަށް ވެސް ބަޖެޓުގައި  ނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ ވިދާޅުވާ ފަދައިން، އަޅުގަ

ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިމެނިފައިވާ ވާހަކަ. އޭގެތެރޭގައި ރަުށތެރެއިން މުހިއްމު ކަމަށް ެދކޭ ބައެއް މައްސަލަތައް ހިމެނިފައިވާ 

 12ކާރީ މާރުކޭޓާއި މަސްމާރުކޭޓުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި ަޢީފފުއްދީން ސްކޫލްގެ ކަމަށް. ަތރު

ބުރި އިމާރާތް ވެސް އަލަށް ެފށުަމށް ަހމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް. އޭ.އީ.ސީ ހޯލް އެއީ ހިނގަމުންދާ  3ކްލާސްރޫމްގެ 

ން. މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ދާނެކަން. ކުޅުދުއްުފީށ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ނަމަވެސް އެކަމަށް ވެސް ބަޖެޓުކުރެިވފައިވާކަ

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްސްޓެންޝަނާ އަދި މިހާރު ހުރި ވަސީލަްތތައް އިތުަރްށ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 

ބަޖެޓުގައި އަކުރުތަކެްއ ހިމެނިފައިވާކަން. އެހެންކަމާއެކު، ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން 

ހިމެނިގެންވާ ކަމަށް. އަދަދުތަެކއް ޖެހިގެންވާ ކަމަށް. އުއްމީދަކީ އެކަންކަން ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ހާސިލުވެގެންދިޔުން. 

ނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައިގައި އެންމެ ފުަރތަމަ ވެސް އަލިއަޅުވާލައްވަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ އަކީ،  މައިގަ

ނޑުމެންނަކީ މިއަދު ބޮލަކަށް އަޅުގަ ހާސް ުރފިޔާގެ ދަރަނި ނަގައިގެން  01ހާްސ،  11ނޑު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ، މިއަދު އުފަންވިކަމުގައި ވެސް އެ އަުފންވަނީ  ވަރަަކށް ާހސް  01ތިބި ބައެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މިހިރީ މިހާރު ރުފިޔާގެ ދަރަނި ބޮލުގައި އަޅައިގެން. އެތެރެ އާއި   32ބޭރުގެ ދަރަނި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އުޅެމުންދާއިރުގައި  ބިލިއަން ރުފިޔާގައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަސޭހައިން މި ދަރަންޏާ އެކުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަ ށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ަފޭސހައިން ބަޖެޓު ވިސްނައިގަނެވެން އޮތީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ އަށް ލިބޭ ކޮންމެ  ވަރަަކށް ުރފިޔާ  71ުރފިޔާއަކުން  111ވިސްނައިގެން. މިސާލަކަށް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ހޭދަކުރަނީ އޮފީސްތައް ހުޅުވައި ލައްޕާށާއި ކަރަންޓު، ފޯނު ބިލުތައް ދައްކާށާއި މުވައްޒަފުންނަށް 

ނޑުމެން ހޭދަކުަރނީ ދަރަނިއަދާކުރުމަށް. އަނެއް  15 މުސާރަދިނުމަށް. އަނެއް ނޑުމެން  15ރުފިޔާ އަޅުގަ ުރފިޔާ އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ހާަލތު މިއަދު  ނޑު ގޮތެއްގައި އަޅުގަ މި ބޭނުންކުރަނީ ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫުޢތަަކށް. މިއީ މައިގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ކޮންމެ  ބެހިގެންދަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިދެންނެވި ގޮތަށް.  ުރފިޔާއެއް 111އޮތް ގޮތަކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ ދެ ކަމެއް.  ދެން މި ހާލަތުން އެނބުރިގަތުމަށް ޓަކައި، މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ބަލާއިރު، އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ އެހެންޏާ ޚަރަދުކުޑަކުރުން. އެހެންޏާ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން. ޚަރަދުކުޑަކުރަން 

ޚަރަދެއް މި ކުރަންޖެހެނީ އޮފީްސތައް ުހޅުވައި ލައްޕައި، އޮފީްސތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަދީ، ޮއފީސްަތކުގެ 

ޚަރަދަށް ކަމަްށ ވާއިރުގައި އެންމެ ފަޭސހައިން ފޯކަސްކުެރވެނީ މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަްށ. މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމަީކ 

އެތައް ޢާއިލާއެއްގެ އާމްދަނީއާ ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމަކަށް ވާއިރުގައި، އެއީކީ ކުރާަކށް ފަޭސހަ ކަމަަކްށ  އޭގެ ޒާތުގައި 

ނުވޭ. އެއީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގައި ތިބި މީހުން ކަމަށް ވިޔަްސ، އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކުން އުފެިދފައި ހުިރ 

ސިިވލް ސަރވިސްގައި ތިބި މީހުން ކަމްަށ ވިޔަސް މަދުކުރެވޭކަްށ  މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބި ީމުހން ކަމަްށ ވިޔަސް އަދި

ނެތް. އެހެންވީމާ، މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ޚަރަދަކީ ކުޑަކުރެވޭނެ ޚަރަދެއް ކަމަށް ބެލޭކަށް ެނތް. ދެން އޮތީ 

ޢާަރުފކުރި ކަމަށް ޓެކްސްނެގުން. ހުރި ޓެކްސަްތކުގެ އަދަދުތައް ބޮޑުކުރި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް އަދި އާ ޓެކްްސތައް ތަ

ވިޔަސް އެއާވެސް ދެކޮޅު މީހުން ތިބޭ. މިހާރު ދައްކަމުންދާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ޓެްކސް ދައްކަން ބޭނުންނުވާ 

މީހުންނާއި ހުރި ޓެްކްސތައް ުކޑަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އާ ޓެކްސް އަދި އެއްގޮތަަކށް އަންނަން ބޭނުންނުވާ މީހުން 

ނޑަކާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެ ނޑަކާއި ގާގަ ރޭގައި އެބަ ތިބި. އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ޤައުމު މި އޮތީ ހިލަގަ

ނޑުމެން   2115ާތށިވެފަ. މިއިން ފަސޭހަ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓެއްގެ ވަާހކަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުގައި  ކަންކަން ހިމަނާއިރުގައި ނުވަތަ ކަންކަން ނުހިމަނާއިރުގައި މި އަށް ދައްކާއިރުގައި އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދަރަނި؛  ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. މި ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް އަޅުގަ ދެންނެވި މާލީ ޙަޤީޤަތް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭ ނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓު ކުރެހިގެން އެ ދަނީ. ދެވަނަ މައްސަލައަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ނިކަމެތިންގެ މަތީން  ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން، އަޅުގަ ނޑުގެ ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަ ސަބްސިޑީގެ މައްސަލަ. އަޅުގަ

ނެތް މީހުންަނށް  ފޯރުންތެރިކަންހަނދާންކުރަންޖެހޭނެކަން. ފޯރުންތެރިކަން ނެތް މީހުންަނށް އަޅާލަންޖެހޭނެކަން. 

ރުވުމަކީ ކަން ނެތް މީހުންންަށ ދޭންޖެހޭނެކަން. ފަގީގެ އަތުން ނަގާފައި މުއްސަނދިކަން. މުއްސަނދިންއަޅާލަންޖެހޭނެ

ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން. ހަމައެއާއެކުއެކީގައި ލާރި ހުރި ބަޔަކަށް ލިބެންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުން މަޙްރޫމްއަސާސީ 

ނޑުމެން ޤާއިމުކަން. ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ަފހި މާޙައުވެސް ހުންާނނެ ޚިދުމަތްަތކެއް ކުރާއިރުގައި ލެއް އަޅުގަ

ހުިރ  ،ދެންނެވި ގޮތަށް  ރުން ގޮވައިގެން ކުރިޔަށް ދާން. މިހެން ހަދަންޖެހެނީ މިޖެހޭކަްނ ފަގީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

 ނާ ބޭ މީހުންނާިއ ނުލިބޭ މީހުންޤައުމުގައި ހިމެނިގެންވާ ލި އިކުރާށާނެތް މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފަރަގު ކުޑަމީހުންނާއި 

ލް އޮތް މިޑު  ދޭތެރޭގައި މި ންނާރުންމެ މުއްސަނދިންނާއި އެންމެ ފަގީލިބެމުންދާ އާބާދީ ބޮޑުކުރަން. އެ ،ދޭތެރޭގައި އޮތް

ކުިރ ފުާޅކުރަން ޯފކަސްކުރަން މެދު ފަންތީގެ އާބާދީ އަޅުގަނޑުމެން މެދު ފަްނތީގެ އާބާދީއެއް ފުޅާ ކްލާސް ނުވަތަ
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 ލިބެމުންދާ އާބާދީގެ ތެރެއަށްނުވަތަ ފަގީރުކަމުގެ ތެރެިއްނ މުއްސަނދިކަމުގެ ތެރެއަށް ފަގީރުކަމުގެ ތެރެިއން  ،ވަރަކަށް

މުއްސަނދިކަން  އެއަށްވުރެ ދީގައި ިތބި މީހުން މައްޗަށް އަރައިވާނެ. އަދި ލިބެމުންދާ އާބާވަންނަ މީހުން ގިނަ

ނޑުމެންވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުސިލުކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ަތނަވަސްހާ އާބާދީ ފަންތީގެ  ފޯކަސްކުރަންވީ މެދު ގަ

ނޑުމެން ސަބްސިޑީ ދޭން މިފުޅާކުރުަމށް.   ޖެހެނީ. ސަބްސިޑީދިނުމަކީ އެހެންނަމަވެސް  އެކަން ކުރާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން ދިގު ރާސްތާއަށާއި މެދު ރާސްތާއަށާއި އެންމެ ކުރު ރާސްތާ އަށް ބަލާއިރު ވެސް އަޅުގަ

އެ ވެސް. ކާޑުގެ އަހަރު ވެގެން ވެސް ސަބްސިޑީ ލިބެނީ ބޭނުންކުރާތީ  05ލެވޭ ބުރަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އުފުލައި

މި ދޭއިރުގައި މިހާތަނަްށ ކަށް އާސަންދަ ވެސް ސަބްސިޑީ. މަސްވެރިންގެ ސަބްސިޑީ އަދި ނުވިތާސަބްސިޑީ، 

އަހަރު ވީމަ ހަމަ  05ވާިއރަށް ަކްށ ފިޓުހުންނަ އަާސސީ ކެޓެގަރީަތކަ ަހމަ އެމި ހުންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ރާއިަރްށ ފޯމެއް ފުރަްށ އާސަންދަށް ލިބެނީ. ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ހަމަ ދޫކޮށްލަނީ. ބަލިވެގެން ހަމަ ޑޮކްޓަރަށް ދާއި

ނޑުމެންނަކަްށ ޤަޫބލެއް ނުކުރެވޭ މި ލިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް  އަށް ކަމެއް. އެ ދެވެނީ ދޭންވާ މީހާ އާޚިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މާިހތަނަށްކަން ކަަށވަރެއް ނުކުރެވޭ. ނުވަ  އެ ދޭންވާ މީހާއަްށތޯ، ނޫންތޯ ދަނީ  ދެވެމުން މި ތަ އަޅުގަ

ބައެއް ރަށްރަށުގައި  އް ނުލިބޭ. މިސާލެއް ދަންނަވައިލާނަން.އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދި ބަލައިލެވޭނެ ފުރުޞަތެ

އަބަދު ؛ ހާސް ުރފިޔާ ަފސްގެއްަށ ގެންނަން ަހތަރު މީހުންނަށް ތަުކގައި ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކުގައި ޕްރީްސޫކލް

 ،ވާއިރުގައި ހާސް ުރފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ކަމުގައި ފަސް ،ހާސް ޮކށްގެން ގެއަށް ގެންނަން ލިބެނީ ހަތަރުމަސައްކަތް

އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ އަމިއްލަ މައިންބަފައިންނާއި  ،ފަާރތުގެ މައިންބަފައިން މީހާގެ ދެޖެހިގެން ހުންނަ ގޭގައި ބޮޑު

 އެ ުރފިޔާ. އެކަމަކު  21111ވަދެދާނެ އެ ގެޔަްށ  ،އަހަރު ވެފައި ިތބޭ މީހުން ިތބޭތީ 05 ،މައިންބަފައިން ތިބޭތީވެ

އޭނަގެ ސަބަބުން  ،މައްޗަށް ކޮޅަްށ ތެދުވެއަމިއްލަ ފައި، މީހަކީ އޭނަގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ވިޔަފާރިކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ

 ކުރަމުންދާ މީހެއް. އޭނަގެ އަމިއްލަ މައިންބަފައިންގެން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ވިޔަފާރިވަޒީފާ ވެސް ލިބި އެތައް ބައެއްގެ 

ތިބި.  ތިބި. އަދި އޭނަގެ އަންހެނުންގެ މައިންބަފައިން ވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަ ނިޔޭގައި އެބައަހަރުވެފައި ދު 05ވެސް 

ލު ރެޔާއި ދުވާ ،ޮކށްގެންއެއްކަލަ މަސައްކަތް، ންނައިރުރުފިޔާ ވަ 21111ށް އަ ގޮތަކީ އެ ގެ އެހެންވީމާ، ވާ

ރުފިޔާ ހަމައަަކށް ނުލިބޭ.  5111ސްކޫްލ ޓީޗަރަށް އަށް އަންނަ ޕްރީ ކޮްށފައި ގެސްކޫލްގައި އުޅެގެން ޚިދުމަތް

 ސިޑީދިނުމުގައި މިއީ ހަމަ ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް އަޅުގަނޑުމެން ސަބް ،އުޅޭ އެއްޗަކީ އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި

ނޑުގެ މައްސަލައެއް ނެތް. ފަގީ ދޭންވާ މީހުންނަށް ދޭަކށްވިސްނާލަންޖެހޭ.  ރު މީހުންނަށް ނުވަތަ ލިބެންޖެހޭ އަޅުގަ

އްސަލައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ނުލިބޭންޖެހޭ ނުވަތަ މީހުންގެ ހުިރާހ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދައިދިނަސް މަ މީހުންނަށް އެ

ނޑުމެން  ނުލާ އުޅެވެން ތިބި މީހުން ތިބިއެޔާ  އަށް  فى سبيل هللا މިދެންނެވި ގޮަތށް  ނުޖެހޭކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޓެކްސްދައްކަނީ ކީއްކުަރންޯތ؟ ނ އެންމެންނަށް ލިބެމުންދާކަށް. އަޅުގަ ޑު ވިޔަފާރީގެ މިސާަލކަްށ އަޅުގަ

 އަށް  ބީ.ޕީ.ޓީ އަހަަރކު ތަުރ ލައްކަ ރުފިޔާއުޅޭއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިންހަ ދައްކައިގެން ފައިދާއިން ޓެކްސް
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ނޑުގެ މައިންބަފައިންނަށް ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދުނިޔޭގަދައްކާއިރުގައި އެ ލާރި އަކީ އަޅު އި އުޅުމްަށ ގަ

ނޑުގެ ދަރި އަޅުގަނޑަށް ބޭނުން ވައިދީ ކިޔަގައި ބަހައްޓައިގެން މޮޅު ކިޔެވުންއިން ބޭރު ރާއްޖެ، ކުރެވިދާނެ ލާރި. އަޅުގަ

ނޑުގެ މަންމަ އަށް ނަންބަރު އައިނެއް ނޑަށް ޚަރަދުކުރަން ހުންނަ ލާރި. އި ގެންގުޅެން އަޅުގަމޮޅު ގޮތުގަ އަޅުގަ

ނޑުގެ މަންމަ އިންޑިޔާ އަށް ފޮނުވައިގެން ބޭސްކޮށްދީ ދީ،ހޯދައި އަރާމުގައި ގެންގުޅެ، ޓީވީ ސެްޓ  އަޅުގަ

ނޑަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ލާރި. އި ހުރި ފަރުނީޗަރު ބަދަލުކޮްށދޭން އެ ނުަވތަ ގޭގަބަދަލުކޮށްދޭން،  އަހަރުތެރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ބީ.ޕީ.ޓީ މަރާފައި ަހަތރު ލައްކަ ރުފިޔާ އަހަަރކު އެހެންނަމަވެސް ލޯ  ދޫކޮށްލަނީ އަށޭ ކިޔާފައި އަޅުގަ

އެއީ ނޫންތޯ ދިނުމަށް. ތުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދައިޓެރި މީހާ އަށް ރަނގަޅު ގޮ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވައް 

ނޑުމެންގެ އާމްދަނީ ގަނޑުމެންގެ ޓެކުއަޅު ނޑުމެން މަ ން،ަހކީ. އަޅުގަ  15ޮކްށގެން ހޯދާ ލާރިން %ސައްކަތްއަޅުގަ

ނޑަށް ވުރެ ނިކަމެިތމީހާ އަށް ބީ.ޕީ.ޓީ އަށް މި ދައް ަރނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް ކަނީ ޖެހިގެން ހުިރ ގޭގައި ހުންނަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ސަބްސިޑީ ލިޭބ އާމްދަ ނުވަތަގޮތުން މި އޮތް  ގެ ޓެކްސް ނިޒާމު މިހާރުހޯދައިދޭން. އަޅުގަނޑުމެން ނީން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބެހެނީ ރަނގަޅު މީހާ އަށްތޯ އަށް ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ބަހަމުން މި ދެވެނީ  ،ދާއިރުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން ސުވާލު ނޑުމެންނަށް ިހްތހަރަނގަޅު މީހާ އަްށތޯ އަޅުގަ އާނ! މަޖެހުން ލިބޭނެ. ކުރަންޖެހޭ. އޭރުން އަޅުގަ

ނޑަށް ވުރެ ވެްސ ކުރަނީ ރަނގަޅު މީހާ އަށް ރަނގަޅު ގޮތް ހޯދައިދޭންއަޅުގަނޑުގެ ޓޭކްސް ލާރި ޭބނުން ކަން. އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، މުއްސަނދިމީހާ އަށް އޭގެ ން ސަބްސިޑީ ހޯދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ މައްސަލައެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ދެކޭ ނޑު އެ އަށް ތާއީދުކުރާ ވަާހަކ ގޮތުގައި ޓާގެޓެ މިއީ އަޅުގަ ޑް ސަބްސިޑީ އަށް ދިޔުމުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭީތވެ އަޅުގަ

ނޑުމެން ަހރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް އެބަ މުގެ ގޮތުން ދަންނަވާ ވާހަކައެއް. ދެންނެވު ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުތަކެއް ހަދަންޖެހޭ. މީހުންނަށް ބަލައިގަނެވޭ  ސީދާ ގޮތުގައި ބަ ހަދަންޖެހޭ. ހަދާފައި އެ ލިބެންވާ މީހާ އަށް އެމިންގަ

މީހާގެ ހުރިހާ ބޭނުްނތަކެްއ  އެ ،ވެސް މީހަކު ބަލިވީމަ އެއް ނެތޭ އާސަންދަ. އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ ވީ އެ ލިބެން

ނުޖެހޭ މީހަކަށް ޅުން ދެކޮމީހާއަކީ އާމްދަނީ އެ ،އަކީ ނިކަމެއްޗަކަށް ވަންޏާ މީހާ އިން ފުއްދައިދިނަސް އެ އާސަންދަ

ނޑަށް ޤަބޫލު ވަންޏާ. އެ ނޑު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވަދެފައި ހުިރހާ ކަމެއް ސަރުކާރުގެ ކަމަކު އަޅުގަ ުނކުރެވެނީ އަޅުގަ

ނޑުގެ މައްސަލައެއް ނެތް ނޑު ދިނީމަ 51، %21% ،ޚަރަދުގައި ކޮށްގެން ނިކުންނަން. އަޅުގަ ކީ ބައި ބާ ،އަޅުގަ

ނޑްަށ ވުރެން ނިކަމެތިއެކަމަދިނަސް. ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައި މީހާ އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވާންޖެހޭޭނ ކު އަޅުގަ

ނޑަށް ފަސޭހައީ  .އިން އަކީ އާސަންދަ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑެއް އާސަންދައެއް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ނޑު ހޯދަން ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  ވާ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމޭ. އެ ފަރަގު އަޅުގަނޑު ދައްކަންވާ ބިލެއް ދައްކާފައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ނުވަތަ ، ލިބޭނެ ކަމަށް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އާސަންދަ ާވީތ އެއްޔިތަަކށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ކޮންމެ މީހަކީ ދިވެހި ރައް

؟ ދައްކަނީ މަށް ބުނުމަކީ އަޑުއަހާލަން ިހތްގައިމުކަމަކްަށ ވެދާނެ. ކާުކތޯ އެ ބިލުލިބޭނެ ކަ ހުސްނުވާ އާސަންދަ

ން ރުފިޔާގެ އެ އާމްދަނީ ނެރެވޭތޯ ތިން ބިލިއަހުިރތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެ އެ ފޯރުންެތރިކަން އެބައަޅުގަނޑުމެން
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ނޑު ދެކޭގޮތުގައި ހުރި މީހުންނަށް އާަސންދަށް ލިބެންވާނީ އެ ،ސަބްސިޑީ ދައްކަން މީހުން  ބަހަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ރުކާރުން ދައްކައިދޭ ގޮތަށް. އެކަމަކު ނެތް މީހުންަނށް، ެއ ވެސް ކޮންމެ އެއްޗެއް ދިނީމަ، އޭގެ ބައިކުޅަބައެއް ސަ

މީހުންގެ ހުރިހާ ބަލިތަކަަކށް ވީވަރަކަށް އެ މީހުންނަށް އެ ބަލި އޮތްހާ ހިނދަކު، އެ ބަލިން ސަލާމަތްވަންދެން އެ 

ނޑު ސަބްސިޑީއާ ބެހޭ  މީހުންނަށް ކުރަންޖެޭހ ޚަރަދުތައް އާސަންދައިން ކުރުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެއީ އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަދައްކާލަން މިއަދު ބޭނުންވޭ.  ގޮތުން ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ އަކީ. ބިދޭސީންނާ ބެހޭ ޮގތުން ވެސް އަޅުގަ

މިލިއަން ޑޮލަރު މަހަކު ބިދޭސީން އެބަ ރާއްޖެ އިން ބޭރުކުރޭ. ޑޮލަރު. އެއީ  11އަޅުގަނޑަށް މަުޢލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި 

ނޑުމެން މި ކިޔާ މުސާރަތައް؛ ީމހުންންަށ މިލިއަން ޑޮލަ 121 ރު އަހަރަުކ. މިއީ އަދި ޢާއްމުކޮށް، އެވްރެޖުކޮށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އަތުން ބޭރުވެގެން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ދާ އަދަދު؛  ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ މުސާރަތަަކށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

ނޑަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު. ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ބަލަންޏާ މި 121 ބިލިއަން  2ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ  1.1އީ ގާތްގަ

ނޑުމެން ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި އެންމެންނަށް މި  ނޑަކަށް އެެހން ގޮަތކަށް ބުނަންޏާ މިއީ އަޅުގަ ރުފިޔާ. ގާތްގަ

ޑު ބައެއް ބަހަމުންދާ ލާރިއާ ދާދި އެއްވަރު އަދަދެއް. ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ބޮ

ނޑުގެ  ހިއްސާކުރަނީ ވެސް ބޭރު ބިދޭސީން އެހެން ޤައުމުތަކަށް ޮގސްގެން ހޯދާފައި އެ ރަްށރަށަްށ ފޮނުވާ ލާރިން. އަޅުގަ

ވާހަކަ އަކީ މިއީ ދިވެހި ފައިސާއޭ. ދިވެހީންގެ ފައިސާއޭ. ދިވެހި ވަޒީފާތަކުގެ ަފއިސާއޭ. ތެދުފުޅެއް، ބިދޭސީން ރާއްޖެ 

މަސައްކަްތތަކުގައި އުޅުނީމާ، ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ހަލުވި ކަމެއް ވެސް އެބަހުރި.  އަށް އައިސް އިޤްތިޞާދީ

އަދި ދިވެހިން ވަޒީފާތަަކށް ނުނިކުމެއޭ ބުނާ މައްސަލަ އަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހައްލެއް ވެސް އެބަ އާދޭ. 

ނޑުމެން ވިސާ ފީ ނޑުމެން ޓިކެުޓ ދީގެން،  އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ މި އުޅޭ ބިދޭސީންނަީކ އަޅުގަ ދީގެން، ައޅުގަ

ނޑުމެން އެ  ނޑުމެން އެ މީހުންނަްށ ކާންބޯންދީގެން، އަޅުގަ އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންންަށ ބޭސްފަރުވާކޮށްދީގެން، އަޅުގަ

މީހުންނަށް ނިާދ ތަްނ ދީގެން އަދި އިތުރަްށ މުސާރަޭދ ބައެއް. އެ މީހުން ކުރަްނޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯވޭ. 

އްކަތް ހަވާލުކުރާ މީހާ ުހރިހާ ޚަރަދެއްގައި ހިފަނީ. އެ މީހާ ހަމައެކަނި އިތުަރށް ނަާގ މުސާރަ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް މަސަ

ނޑުމެންގެ ހުރިާހ ަފޭސތަކެއް ެއ  ފޮނުވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ސަބްސިޑީތަކެއް އެ މީހުން ބޭނުންކުރޭ. އަޅުގަ

ފަޭސހަޮކށް ުއޅެވޭނީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މެދުއިރުމަތީގެ މުއްސަނދި މީހުން ބޭނުންކުރޭ. އެހެންވީމާ، މިހާ ިހތް 

ޤައުމުތަކުގައިހެން. އިރުމަތީ އޭޝިއާ ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރު، މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޯރ، އިންޑޮނޭޝިއާ، ތައިލެންޑު 

މުވައްޒަފުންނަކަށް  މިއިން އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެ މީހުންނެއް މިދެންނެވި ހުރިހާ އެހީެތރިކަމެއް، އެ މީހުންގެ

ބިދޭސީންނަކަށް ނުދޭ. އެ މީހުން ތެރެއިން ވަޒީފާދޭ މީހާ ނުބަލާ، އޭނަ ނިދަނީ ކޮންތާުކތޯ. ކަނީ ކޯއްޗެއްތޯ. ނިދަނީ 

ކޮން ފެންވަރެއްގެ އެނދެއްގައިތޯ. އޭނަގެ ޞިއްޙަތު ހުރީ ރަނގަޅަްށތޯއެއް. ޤައުމަށް ވަދެހުރީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކަމަށް 

ވިސާއެއް އޮތް ކަަމށް ވާނަމަ، އޭނަ އަށް ވަޒީފާދޭ މީހާ ދެނީ ހަމައެަކނި އޭނަގެ އުޖޫރަ. އެހެން  ވެފައި ރަނގަޅު

ނޑުމެން މި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކޮށްފައި  ޚަރަދުތަަކކީ އޭނަގެ އުޖޫރަ އިން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް. އެކަމަކު އަޅުގަ
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ނޑުމެން ހަމަ  ބިދޭސީން މި ގެންގުޅެނީ އެ ހުރިާހ ލާރިއެއް އަދި އެ މީހުން ބޭރަށް ގެންދާއިރު. އެކަމަކު އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާންދަނީން ދެކޮޅުނުޖެހިގެން އިތުރު ޓެކްސްނަާގ ވާހަކަ ެވްސ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެ 

ނޑުމެން އެބަ ދައްކާ ކޮންމެ 2އަހަރަކު  ސަރުކާރެއްގައި  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓު ވެސް އަންނަ ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުގެ ވާހަކަ އަކީ % ނަމަވެސް  3ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ވިހަ ބުރުން އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމްަތވާން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގެންދާ މުސާރަ އިން. އެހެންވީމާ،  ޓެކުހެއް އެބަ ނަގަންޖެހޭ ބިދޭސީން އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. އަދިވެސް އެހެން ބިދޭސީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓެކު ހެއް އައުމަކީ ހަމަ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމަްށ އަޅުގަ

ނޑު  ނޑުގެ ވާހަކަ ިންނމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ ބައެއް ވާހަަކތައް ދަންނަވާލަން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީގައި  ދަންނަވާނީ ޓީބިލުގެ ވާހަކަ. އިހަަކށްދުވަހު ނޫހުން ފެނުނު، ޓީބިލާ ބެހޭ ގޮތުން

ދުވަހުގެ ޓީބިލު  112ދުވަހުގެ ޓީިބލު.  01ދުވަހުެގ ޓީބިލު،  302ދުަވހުގެ ޓީބިލު،   21ދެއްކެވި ވާހަކަ. 

އާ ދޭތެރޭގައި ފައިދާ ލިބޭ. މީތި މަސައްކަްތކުރާ 1.5އާއި  7.5އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެބުަހރި، އެވަރެޖު ގޮތެއްގައި 

މުއްދަތުގައި ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާތީވެ، މީހުންނަށް ޓީބިުލ ވިއްކައިގެން ދައުރުކޮށްލަނީ.  ގޮތަކީ ކުރު

މިވަރަށް އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި އެ މީހުންަނށް ފައިސާ ލިބޭތީ. އާޚިރުގައި މި ވާ ގޮތަކީ ދުވަހަުކ ވެސް 

ނޑުމެން އަތުގައި ނުހުންނާީތ، އަނެއްކާވެސް މަހަހުން ަދއްކަންޖެހޭ ޓީބިލަްށ ދައްކާ 0އަޅުގަނޑުމެން  ނެ ފައިސާ އަޅުގަ

ވާ ފައިސާ  އަށް ހަމައެކަިނ އިންޓްރެސްޓަށް މީހާ ަމަހށް އޭތި ދައުރުޮކށްލަނީ. ކްޮށލާފައި އެ 0މި ކުރާ ކަމަކީ އިތުރަށް 

ހޭ. ހަމައެކަނި ުނޖެއޭގެ އަގު އަދާކުރާކަށް، ދައްކާކަށް ވެސް އަނބުރާ އެ ޓީބިލު ދެނީ. އެހެންވީމާ، ދުވަހަކު

ހޯދާ.  ދައްކައިގެން ބައެއް މީހުން ހަމައެކަނި މީގެން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުއްސަނދިކަން އެބައިންޓްރެސްޓު

ނޑުމެން ޓީބިލުއަކީ ކުރުމުއްދަތުގެ ޚަރަދު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ، ސްކަމަށް ވިޔަ ނެގި ތައް ުކރުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް  ތައް ހެދުމަށްންަހތަުރ އަހަރުން ނިޭމ ޕްރޮޖެޓުއި ތިތަކާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު ޓަކަިއ އަޅުގަ

 ުކރަން. އެއީ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑު ރާއްޖެ އަށް ަތޢާރަފު ތައް ޖެހޭ ފައިނޭންސްކުރާ އެހެން އިންސްޓްރޫމަންޓު އުސޫލަކުން އެބަ

އިން ބޭރުގެ  އެއްޗަކަށް ވެދާނެ. އެހެންމަވެސް ރާއްޖެ ލޯނެކޭ އެއްކަހަލަ . ޓްރެޜަރީ ބޮންޑަކީ ހަމަ ބޭންކުސްކަމަށް ވިޔަ

ވެސް  ވަންޏާ އެއީ ކަމަށް ވެސް ގަނެވޭ ބޮންޑުހުންނާއި ރާއްޖޭގައި މިހުންނަ ޓީބިލެކޭ އެއްގޮތަކަްށ ޓީމީ

ިއ ޓަކަ ޓަކައި އިތުރު ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް ގެ ޑެފިސިްޓ ފޫބެއްދުމަށްގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީގެ ޑެފިސިޓް؛ ބަޖެޓުއަޅު

މާޝަލް ވަންޏާ ކޮ ކަމަށް ހުސްވެއްޖެ  ކަމަކީ ޓީބިލު ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކޭ. މިހާރު މި

ތައް ފައިނޭންސްގެ އިންސްޓްރޫމަންޓު، ސް ބޭންކުަތކުން ލޯނު ނަގަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކޮމާޝަލް ބޭންކުަތަކށް ނުގޮ

ނޑަށް ފެނޭ މެއްގެނެސްގެން މިކަން ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަ ޓަކައި  ކުރުމަށް. ހަމަ އެގޮތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެއް ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ ދައްދާއިރުގައި އަޅުޓެކްސްނަގާ ވާހަކަ ދެކެވެމުން ވަނަ އަހަރުން  1071ކާލަން ބޭނުން. ގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ރެވެނިއު ސްޓޭޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު. ހުރި އަދަދުތަކަީކ  ގައިއެ ޤާނޫނު  ެފށިގެން އަޅުގަ
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އެ ޤާނޫނުން ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕުޖަހާ އެއްޗެއްސާ ، އިރުގައިވެފައި ހުރި އަދަދަތުަތަކށް ވާ ސާޅީސް އެތައް އަހަރެއް

ގެ ގޮތުގައި ލިބިގެންދާނެ. މިސާލަކަށް ކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނީނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދުތަ އެކަނި ކުޅެލި

މެންޓަކީ ަފއިސާ އޭގެތެރޭގައި ބަދަލުވާ އްވެސް މީހަކު މިހާރު ލޯނު އެގްރިއެ ކަަމށް ވިޔަސް، އެގްރީމެންޓަށް ބެލިލޯނު 

 ކުރާަކށް ބޭނުމެއްޕެއް ނޫނީ އޭގައި ޖަހާަކށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އޭތި ރަޖިސްޓްރީރުފިޔާގެ ސްޓޭމް 25ވާތީވެ،  ލިޔުމަކަށް

އެކަނި. ރަހުނު އެގްރީމެންޓަކީ ފައިސާ އޭގެ ޒާތުގައި ހިނގާ  ގްރީމެންޓު ރަނީ ލޯނުގެ ރަހުނު އެކުނުވޭ. ރަޖިސްޓްރީ

ކުޑަ ސްޓޭމްޕެއް ޖަހައިގެން ންވީމާ، ކުޑަ އެހެ ބޮޑު އެއްޗެއް ދައްކާކަށް. އެއްޗަކަށް ނުވާތީ އެއަކަށް ނުޖެހޭ މާ

ސްޓްރީކޮށްގެން ނުވޭ ކޯޓުގައި ރަޖި ބޭނުމެއް  ގްރީމެންޓް، ލޯނު އެގްރީމެންޓުނިންމާލެވޭ. މައިގަނޑު އެ 

  ..ޖަހާަކށް.ޓޭމްޕުސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  ށް.  ޚަލީލަهللا ްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ މިހާރު އަޅުގަ

 

 :ލީލް ވާހަކަދެއްކެވުންޚަهللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަ

ނޑުގެ ވާހަކަަރށް ޮބޑަށް ޝުކުރުޓަކައި ވަ ަޞަތށްދެއްވި ފުރު ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް އިގެން އަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

ނޑަކަށް  ބަޖެޓް ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ ބެލެންސް  ޑްަފުހ ުހށަެހޅޭ ބެލެންސް ވަރަަކށް ައހަރަށް 11ކުރިއަށް ދާނަން. ގާތްގަ

ނޑުމެންނަށް ބުނެވިދާނެ އް. ނޫނިއްޔާ ނިއަރލީ ބަޖެޓެ . ބަޖެޓްގެ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސަށް ބަޖެޓޭކޭ ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންންަށ މި މު ރޕްލަސްއެއް. އެހެންނަމަވެސް ޢާއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަ 51ފެންނަނީ  ބަލާއިރުގައި އަޅުގަ

މެންނަށް ފެނިގެންދާނެ މި ވެސް އަޅުގަނޑު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓެއް 1.3 ،ކަމަށް ވާނަމަ އުސޫލުން ދަންނަވާ

ނޑު ކަންތައްތަގެ ތެރެއިންބަޖެޓު ނޑުމެން ބަލައި. ބަޖެޓުގެ މައިގަ ލާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ަކްށ އަޅުގަ

މި ޤައުމަށް ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއްގެ  ،އަށް ރާއްޖެ މި މި ބަޖެޓު ފެންނަނީ ވަރަށް އުއްމީދީ ކަންތައްތަެކއް، ފެންނަނީ

ނޑުމެން ބަލައިހުރި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮ  ގޮތުގައި. ހަމައެކަނި ހުަށހެިޅަފއި މުގައި ވިޔަސް ވެސް ލިކަޖެކްޓުަތަކށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޕްރޮޖެކްޓުމީދުތަމި އުއް ނޑުމެންނަށް އް އަޅުގަ ނޑުމެން ަތކުގެ ތެެރއިން އަޅުގަ ެފނިގެންދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ގޮތަަކްށތޯ. މިހާރުން މިހާރަށް އަންނަ އަހަރުގައި އޮންނާނީ ކޮންދާއިރާ މި ބަލައިލަމާހިނގާ ޞިއްޙީ އަޅުގަ

ނޑަ ބަލާއިރު ދޭ.  ހިނގަމުން އެބަ ޕްރޮޖެކްޓު 7ދިމާލެއްގައި  7ކަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅަުތކުގައި ގާތްގަ

ނޑުމެން ބަލާއިރު ޕްރޮޖެްކޓެއް ހިނގަމުންދާނެ ކަމަށް، މުޅިން އަލަށް ހިނގަމުންދާނެ  02ގައި މިއަންނަ އަހަރު އަޅުގަ

ނޑަަކށް  ކުރެވިފައި އެބަކަމަށް ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓު ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ގާތްގަ ވަރަަކށް  211ވޭ. ދެން އަޅުގަ

ތަން  އި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އޮތްށްވުމެއް މިއަންނަ އަހަރުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓުގަ މިލިއަން ރުޔާގެ ދަ
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ނޑުމެން ބަލައިނެ. އެހެންނަމަވެސް ދަށްވެގެންދާދިއުން އެ އަޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ެފނިގެންދާ ލަންޖެހޭ ކޮން ޮގތަކަްށޯތ ގަ

ދޭ  އަށް ދާއިރާ އީޮތ ޞިއްޙީ ދިއުން ބިނާވެގެން މިނޑު ގޮތެއްގައި އެ ދަށްވެގެންދާދަނީ. މައިގަމި ދަށްވެގެން

އިން ސަރުކާރުްނ  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެްކޝަންގެ ދާއިރާ ޚިދުމަތްަތަކށް އަސަރުަތކެއް ކޮށްގެނެއް

ނޑައަ ނޑުމެން މިޅާފައި އޮތް ބަޖެޓު، ނޫނިކަ ދާތީ ހާރު މި ޤައުމުގައި ސަބްސިޑީ ރީސްޓްރަކްޗަރކުރެވެމުންއްޔާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދަށްވުން އައިސްފައި މި އަށް ބަލައިލި  ވަނީ. ހަމައެކަނި އެ ދާއިރާ  ދެވޭ ބަދަލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާ ސްކަމުގައި ވިޔަ ލީަހްށ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖި ދޭ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ކުރެވިގެން އެބަަހގަވެސް އަޅުގަ

ވަޑައިގެން ދެއްވި ބަޖެޓު ޚިޠާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވޭ ޓާގެޓެޑް އުސޫލުން ސަބްސިޑީދިނުމަށް ސަުރކާރުން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ނޑައަޅަމުންގެންދާކަން. އަޅުގަ ލެއްގެ ގޮތުގައި، އަދި ގަޅު ފެހި ސިގްނަމިއީ ވަރަށް ރަނ ކަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ. މިހާރު ގައި މުހިއްކުރުމުއިޤްތިޞާދު ބިނާ މު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

ދަނީ ސަބްސިޑީ  ދެމުން މި 71އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ސަބްސިޑީ ގޮތަށް ބަލާއިރު ގާތްަގނޑަކަށް ސަބްސިޑީގެ %

ނޑަކަްށ ބަލާއިރުގައި ނުޖެހޭ ފަާރްތތަކަށް. ގާތްލިބެން ދެވެނީ ސަބްސިޑީ  މި 15ނޫނިއްޔާ % ،ވަރަަކށް 12ގަ

 ވެސް އި ޤީޤަތުގަލައެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަސް މައްސަލިބެންޖެހޭ ފަާރްތތަަކށް. ސީރިއަ ސް ވަރަކަށްކޮންމެވެ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އްޔަތުޤައުމެއް ކުރިއަްށ ދިއުމުގެ ހައިސި  ،އްޔަތުންއަޅުގަނޑުމެން ޤައުމެއްގެ ހައިސި ން އަޅުގަ

ޞަދެއްގައެއް ނޫން. ނދިން އަތުން ނެގޭ ފައިސާ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްކަމަކީ. މުއްސަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް މި 

ރުންނާ އިާސ ކޮންމެވެސް ގޮތެއްގައި ފަގީއެކު އެއުޅޭ މުއްސަނދިން އެ ހޭދަކުރާ ފަ އެހެންނަމަވެސް ފުދުންތެރިކަމާ 

ނޑުމެން ތަެކއް ހެދުމަކީ ޤައުމެއްގެ ހައިސިގޮތް ހިސާބަށް އަމާޒު ވާނެ ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ އްޔަތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ. ޓަކައި ކުަރންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުން ލާޒިމުވާ ކަމެއް. މި ޤައުމު ދެމިއޮތުމަށް ގެ ގޮތުގައި އަޅުގަ

އްޙީ ދާއިރާގެ ބަޖެޓު ކުޑަވުމުގައި އެހެން ސަބަބުތަކެއް ށްލަންޖެހޭ ޞިޑުމެން ހަމަ ފާަހގަކޮ ދެން ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނ

ބިަފއި އޮތް، އޮތް އަންނަ އަހަރަށް. އެއީ މި ސަރުކާރު އައިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލި ވެސް މެދުވެރިވެފައި އެބަ

ޒާމެއް. ދައުލަތުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޭދ ފައި ޮއތް ނިހަލާކުވެ ،ބޮޑަށް ވީރާނާވެ އްޙީ ނިާޒމަކީ ވަރަށްވާރުތަވެފައި އޮތް ޞި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މަރާމާތުނުކުރެވި ލިކަމުގައިތަްނތަނަށް ބަލައި ތަން. އަދި  ވާ ވިޔަސް ވެސް އަޅުގަ

ވިޔަސް  އޭގެއިތުރުން އެ ތަްނތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި އިކުއިޕްމެންޓުތައް ގިނަ ދުވަސްވެ ހަާލކުވެފައި ހުރިކަމުގައި

ނޑުމެންނަށް ފެިނގެން އެ އެއްޗެހިތައް ވެސް މަރާމާތުނުކުރެވި ހުރި ވެސް،  ކުޑަމިނުން އަތޮޅު  ދިޔައީ. އެންމެަތން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ކުލަ ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ލެވިފައި ވަނީ މަދު ތަނެއްގައި ވެސް އަޅުގަ  ކަން އަޅުގަ

ަތކަީކ، އްވަން ފެއްޓެވި މަސައްކަތްޕުޅުކުރަ ަރތަމަ ވެސް ައއުމަށްަފހުގައިރު ފުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާ

އްޙީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާުތކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ންނެވި އަތޮޅު ހޮސްޕިަޓލްތަކާއި ރަށްަރށުގައި ހުިރ ޞިމިދެ

ތަްނތަނުގައި  ތުރުން ވެސް އެއަދި އޭގެއި ތަނުގެ އާާބުތރަފިލުވުމާތަން ފައްޓަވައިގެން ކުރިއަްށ ގެންދެވީ. އެ
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ދެވޭ މަކަށް، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްފުރިހަމަ ނިޒާނުންވާ އެކިއެކި އާލާތްތައް ޯހދައި، ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި ބޭ

ދިޔައީ. އަންނަ އަހަރު އެހެންވީމާ ޕުޅުަތކެއް މި އަހަރު ކުރެވިގެންތަންތަން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފެންވަރަކަށް އެ

 ،ކަހަލަ ކަންތައްަތަކށް ގޮތުން އަންނަ އަހަރު މި ދެންނެވި ގެ ދޭ. ނަތީޖާއެއް ހޭ މަސައްކަްތތައް ކުޑަވެގެން އެބަކުރަންޖެ

ތަން ކުޑަވެގެންގޮއްސަ. އެހެންވީމާ، މިއީ  ބޮޑު އޮތީ ވަަރށް އަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަުދތައް މި ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރ

ނޑުމެން ބަލަވެސް ޙަޤީ ، ލައިފިއްޔާ ބަޖެޓު ކުޑަވުމަށް މެދުވެރިވެފައި އޮތް ސަބަބެއް ކަމަށްއިޤަތުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޞި އްޙީ ދާއިރާ ބަޖެޓު ކުޑަވުމަށް މެދުވެރިވެފައި އޮތް ސަަބބެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ރައީސް  ،ގެ ސަރުކާރުންއަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މިއަދު އްޙީ ދާއިރާޖެހޭ. އަދި ޞި ފާހަަގޮކށްލަން އެބަ

ނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. هللا ޢަބްދު ޔާމީންގެ ސަރުކާުރން ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިއެހެންވީމާ، އެއާ ނޑުމެން ޖެހޭ ޒުވާނުންގެ ވާހަކަ ވެސް މީގައި އަޅުގަ ލަން އެބައެއްކޮށް ދެްނ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން  އް ކައިނުލާ ދޫޮކށްލައިގެންނުވާނެ މައުޟޫޢެހަމަ ވާހަކަދައް ކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ. އަޅުގަ

ރަށުގަިއ ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަކެއް ޒުވާނުންނަށް ޚަރަުދތަކެއް ކުރެވޭީތ ނޫނިއްޔާ ރަށް ،އަޑުއިވިގެންދިޔަ

ނޑުމެންނަށް މިތަނުން ވާހަކަ ވެގެން އެކަމާއިމުކުރެވިގެންދާތީ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ކަންބޮޑުޤާ ފުޅުދެއްކެވި މަންޒަރު އަޅުގަ

ނޑަށް އެ ބޭފުޅުންގެ  ފެނިގެންދިޔަ. އަދި ޒުވާނުން އެ ބޭފުޅުންގެ އީކުއޭޝަނުގައި ނެތް ބައެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. މި ނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދިޔަ ރާއްޖޭގެ  ވާހަަކފުުޅތަކުން އަޅުގަ  އެންމެ ދޭތެރޭން އަޅުގަ

 ކީއްކުރަންހޭ އެހާ  ،ވާކުރަމުންގެންދާ ޕާޓީއަކުން ވިދާޅުވަމުންގެންދެވިޕާޓީގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް ދަޢު ބޮޑު ސިޔާސީ

މީ ޒުވާނުންގެ  ރީނާތަކެއް ރަށްރަށުގައި ހަަދނީ؟ އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރަކު ވިސްނިމަކީގިނަ ސްޕޯޓްސް އެ

ސަރުކާރެކޭ. ޒުވާނުން އެ ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަްތތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް  ސަރުކާރެކޭ. ޒުވާނުންނަށް ާތއީދު އޮތް

ވަރުެގ ކުޅި ،ވަގުުތތައް ފުރާނެއެ ޒުވާނުން ހޭދަކުރާ ަވގުތުތައް؛ ޒުވާނުންގެ ހުސްއަދި އެ ޒުވާނުންނަކީ  ،ޓަކައި

އަށް ެދވޭނެ ދާއިރާތައް ހޯދައިދޭނެ ވެސް މުނިފޫހިފިލުމުގެ އެކިއެކި ކަންަތކާއި ކުރިއެކިއެކި ކަންތައްަތކާ އަދި އެނޫން

ހެންވީމާ، ސްޕޯޓްސް އެރީާނތައް ޤާއިމުކުރުމާ ވަނީ. އެ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރު އައިސްފައި މި ގެސަރުކާރެއް

ދެކޮޅޭ.  ހެއްދެވެނީ ޒުވާނުންނާ  އޮތީ، ތި ބޭފުޅުންނަށް ތި ފުޅުންަނށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންހައްދަވާ ބޭދެކޮޅު

ސް ރައީސް ޔާމީންގެ ރުކާރުން ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެއަޅުގަނޑުމެން މި ސަ

މިލިއަން ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ވެސް ބޮޑު އަދަދެއް ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި  311ން ޮގތުގެ މަތީ އެއްގޮތްވާ ވަޢުދުފުޅާ

ނޑު ބާއްވާނަމޭ. އަދި އެ ޒުވާނުންނަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކަ މިހާރު  މެން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާނަމޭ.އި އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ހިނގަމުންދާ ޕްރޮ ނޑަކަށް  ކަމުގައި ލިޖެކްޓުތަަކްށ އަޅުގަ  02ވިޔަސް ގާތްގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޕްރޮޖެކްުޓތަކަށް  މުޅިން ފަށާ ،ޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު އަލަށް ޕްރޮޖެކްޓު ހިނގަމުންދާކަން އަޅުގަ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނަ އަހަރު. ދެން هللا ޕްރޮޖެކްޓު ެފށިގެންދާނެ  53ރަށެއްގައި  53ވިޔަސް ވެސް  ބެލިކަމުގައި
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ނޑުމެންނަށް  އަށް ހިޖުރަކުރާއިރުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ  އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ތަުޢލީމީ ދާއިރާ އިން ވެސް އަޅުގަ

 101. މިހާރުން މިހާަރށް ަބލާއިރުގައި ހިނގަމުންދާ އި ލާއިރުގަަތކެއް ބަޖެޓު ފޮަތްށ ބަލައިވާހަކަ  ފެނިގެންދަނީ އުއްމީދީ

ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް  22އޮތް. ހަމައެއާއެކު މުޅިން އަލަށް ެފށިެގންދާނެ  ަރށެއްގައި އެބަ 101ޕްރޮޖެކްޓެއް 

މިއިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ،

ގޮތުން އަދި އޭގެއިތުރުން އެހެނިހެން ވެސް ަތރައްޤީގެ  ަތޢުލީމީ ،އަންގައިދެނީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހަަކތަ

ނޑުމެންނަށް ކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްުޕޅުަތކެއް ކުރައްވަމުންރޮނގުން މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ގެންދަވާކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާހަގަޮކށްލަން އެބަ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ނަޒަރު ހިންގައި ނގެނީ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާމިއިން އެ  ލާއިރުގައި އަޅުގަ

އަކީ ތަޢުލީީމ  ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެފުރަތަމަ އަސާސީ ތަޢުލީމު ފައްޓަވައިދެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައީްސ މައުމޫނު. މި ރާއްޖެ 

 ޕުުޅ ފެއްޓެވި ޭބުފޅަކީ ރައީސް އަލްއުސްާތޛު ަމއުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. އެ ޤައުމަކަށް ހެއްދެވުމަށް ޓަކަިއ މަސައްކަތް

އެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެން  ގެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްުޕޅުން ދަރިވަރުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މިއަދު ޤައުމުގެ ރައީސެއް 

ައހަރު  31އެ މަނިކުފާނުގެ  ،ރައީސް މައުމޫނު ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގެންނެވިއިރުގައި ހުންނެވީ.

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންގޮއްސަ.  ހަމައަށް އާނިމިގެންދިޔައިރުގައި މި ޤައުމުގައި އޮތީ ސާނަވީ

ކުރެވިގެންދަނީ މަތީ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ފޯކަސް  މި ބަޖެޓަށް ބައްލަވައިލައްވައިފިއްޔާ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން،

ކުރިއެރުން  މި ޤައުމުގައި އާރާސްތުކުރުަމްށ، މަީތ ތަޢުލީމު، ުޔނިވަރސިޓީ ަތޢުލީމު، ކޮލެުޖ ަތޢުލީމުަތޢުލީމު، 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. އަދި އޭގެއިތުރުން އަޅުގަ

ދޯޅު އަދި  ހި ރައްޔިތުންނަކީ އިސްލާމްދީނާދިވެ ؛ސްލާމްދީނަށްއި ،ފަދައިން ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޚިޠާބުގައި ވިދާޅުވި

ެރއް ކަމުގައި ބައްލަވައިގެން ދެވުމަްށ ޓަކައި، އަދި އެއީ ފަޚްގޮތުގައި ހެއް ގެ އިސްލާމްކަންމަތީ ދެމިތިބި ަބއެއް

ފެކަްލޓީ އޮފް މިހާރު ހުރި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ

ނޑަކަށް ސަޭތކަވަރަަކްށ ތަނުގެ ބަޖެޓުން ވެސް  ަތން ހަރުދަނާކުރުަމށް ޓަކައި އެ އެ، އިސްލާމިކު ސްޓަޑީޒް ާގތްގަ

ނޑުމެންންަށ މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ވެސް ފެނިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ،  ސެންޓު ބޮޑުވެގެން ގޮއްސަވާޕަ ތަން އަޅުގަ

ބަލުގައި ނީ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީއަކާ ދިމާލަށް. އެހެންވީމާ، މުސްތަޤްކުރަދަތުރު އަޅުގަނޑުމެން މި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ  ަތޢުލީމީ ؛ދެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ނޑުމެންނަށް މިހުރި އަމާޒީަކ އަޅުގަ ޮގތުން ވެސް އަުޅގަ

ޖެހޭ. އަދި  ފާަހގަކޮށްލަން އެބަ  ފަދަ އަމާޒެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާނެ

އިން ވެސް ޒުވާނުން އެކަހެރިވެގެނެއް ނުދޭ. އެ  ތަޢުީލީމ ދާއިރާދާއިރާ އަށް ބަލައިލާއިރުގައި  އޭގެއިތުރުން ތަޢުލީމީ

ނޑުމެންނަށް ފާަހގަކުރެވި ދާއިރާގެ ކަންތައްތަަކށް ބެލިަކމުގައި ގެންދާނީ ވިޔަސް ވެސް ޢިއްޒްަތތެރި ރައީސް، އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިފިއްޔާ ރާއްޖޭގައި ހުރި ސަކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ވޮ  ރުކާުރގެ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން އަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގެ  ތަނުގެ ޚިދުމަތްތައް މިއަންނަ އަހަރަްށ ފުޅާކުރެވިގެންދާ އެ ؛އިންސްޓިޓިއުޓް ތަން އަުޅގަ
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ރީ ޒުވާނުންނަކީ އްަކތް އަމާޒުވެފައި މިހިމަސަ ވެސް ސަރުކާރުން ންމިއި، ާފހަގަކުރެވިގެންދާނެ. އެހެންވީމާތެރެއިން 

ޮކްށފައިވާ ބައެއްގެ ވީ މަގުމަތިކުރުމަށް މަސައްކަތްދެންނެ މި ،މީގެ ކުރީގައި އޮތް ސަރުކާުރން މަސައްކަތްޮކށްފައިވާ

އެކު އެ ހުނަރުވެރިކަމާ  ،ކޮށްދީމީހުންނަްށ ޤާއިމު މީހުންނަކީ މަސައްކަތްކުރާނެ މާޙައުލެއް އެ އެ ،ބަދަލުގައި

ރުކާރުން މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހާސިލުޮކށްދެޭވތޯ މާޙައުލުތަކުގައި މަސައްކަތްކުާރނެ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްަކތް މި ސަ

ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ިމ  .ނެއް ނުދޭ މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. އަދި އެހާހިސާބުން ވެސް މި ބަޖެޓު ނިމިގެ

އެއްކޮށް ތިމާވެށީގެ  ވާތީއާ އަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮުތން ވަރަށް ނާޒުކު ޤައުމަކަށް  ރާއްޖެ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ސަރުކާރުން 

ޓަކައި ވެސް ވަރްަށ ބުރަޮކށް މަސައްަކްތކުރައްވާނެކަން މިއަންނަ އަހަރުގެ  ގޮތުން ކުރިއެރުންަތކެއް ހޯަދއިދިނުމަށް

ނޑުމެން ބަލައިލައިފިއްޔާ މިހާރުވެސް ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންންަށ ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  33. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި  11 ދޭ. މުޅިން އަލަށް ފަށާ ހިނގަމުންދާކަން މި ބަޖެޓުން ފާހަަގކުރެވިގެން އެބަ ޕްރޮޖެްކޓެއް އަޅުގަ

ދައުލަތުން  ،ކާރުންއިތުރަށް ސަރުދާނެ. ރަށްރަށް ހިމާޔަތްކުރުމާ އަދި އޭގެބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުެރވިގެން

ނޑުމެންނަށް ޓަކައި ކުރެވޭ ހޭަދތައް މީގެމާޔަްތކުރުމަޔަތްޮކްށފައިވާ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތައް ހިމާހި ށް ތެރެއިން އަޅުގަ

ކަމަށް މިއަންނަ އަހަރު  މި ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ؛ނަރުދަމާ ފާހަަގކުރެވިގެންދާނެ. ފެނާއި 

ހިސާބަށް  . ފެނާއި ނަރުދަމާ ހަރުދަނާކަމާ އެކު ރައްޔިތުންނާކަމަކީ އެއް ކަންތައް އެ ފާހަަގކުރައްވާފައިވާ

އިވާ އެއީ މި ސަރުކާރުގެ މިއަންނަ އަހަރުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފަ ،ފޯރުޮކށްދިނުން

ނޑަކަށް ތަކަށް އަޅުގަކަމަކީ. ހިނގަމުންދާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޕްރޮޖެކްޓު ނޑުމެން ބަލައިލާއިރުގައި ގާތްގަ

ޕްރޮޖެކްޓެއް  23ދޭ.  ޕްރޮޖެކްޓެްއ ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކުރެވިގެން އެބަ 01 ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެންދާނެ

ނޑުމެންންަށ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެ މުޅިން އަލަށް ެފށިގެންދާނެ ެތިރ ވިގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާަހގަުކރެވިގެން މި ރައީސް. ފާގަިތކަންަމީތ ދަނީ ރައްޔިތުން އުފާ މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން އަޅުގަ

 ރި ކަންތައްތައް. ރައްޔިތުންނާ ބޭތިއްބުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން އަންނަ އަހަރުގައި ބަޖެޓުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ހު

ނޑުމެންންަށ މި ފާަހގަކުރެވިގެންދަހިސާބަށް ގެނެސްދިނުމަްށ ވަުޢދުވަ ނީ. އަދި މި ސަރުކާުރ މުންދާ ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ސިލުޮކށްދިނުމަށް ަޓކައި މަސައްކަްތަތކެއް ވަޢުދުތަާކ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ަރއްޔިތުންނަށް ހާ، ދުއައި މަޤްޞަ

ނޑުމެ ކުރަމުންދާ ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ ދަނީ. ލަފާފުރުމުގެ  ންނަށް ފެނިގެން މިތަން އަޅުގަ

. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަަށށް ަލާފފުރުމުގެ ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް މި ؛ދަތިަތަކށް

 73ލައްވައިފިއްޔާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ މިހާރުވެސް ބަެޖޓު ޮފތް ބައްލަވައި މި ސަރުކާރުން ،އެކު ދަތިތަްއ ހުރުމާ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވިގެން އެބަ ުކރައްވަމުން  ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް ތެރޭގައި ދޭ. މީގެ ގެންދަވާކަން އަޅުގަ

ބައެއް ބަނދަރުތަކުގެ  ދެންނެވީ ދޫކުރަން ހުރި ބައެއް މި ،ރިޓެންޝަންގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްިޓފައި ހުރި

ނޑު މި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުަތކާރކުރެވިފައި އިތުރުން ޓެންޑަފައިސާއާ އަދި އޭގެ  ލަ ދަންނަވާލީ. ޖުމު  އެއްކޮށް އަޅުގަ
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ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް  32ގޮތެއްގައި މި ސަރުކާރުން އައުމަށްަފހުގައި 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮ މިއިން، ދޭ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫާމުތ ލިބެމުން އެބަ ަޑްށ ވެސް އަޅުގަ

. ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަކީ ްށ ޓަކައި ދެމުންދާ ކޮމިޓްމަންޓުދޭ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަ ފާހަަގކުރެވިގެން އެބަ

ނޑުމެންނަށް އަންގައިދޭ މި ކަންކަމުން. އަލަށް   21އަބަދުވެސް މި ސަރުކާރުގެ ިހތުގައި އޮތް ބައެއްކަން މިއިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިރާދަކުهللا ބަނދަރެއްގެ މަސައްކަތް  ރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރު ަފާށނެކަން މި ބަޖެޓުގެ ެތރެއިން އަޅުގަ

ނިމޭ. މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި މިހާިހސާބުން ވެސް ނު ދޭ. ފާހަަގކުރެވިގެން އެބަ 

ލަވައިލައްވާ. ބޭފުޅުން ބައް ތި  ފޮތްތުންނަށް ޯފރުކޮށްދިނުން. ބަޖެޓުވޭ ބޯހިޔާވަހިކަން ރައްޔި އަމާޒަކަށް އެބަ

ތެރޭގައި ވަރަްށ ވާނެ މަސައްކަްތތައް ކުރިއަށްާދ، އަދި އޭގެބޭފުޅުންަނށް ފެނިވަޑައިގަންނަ  ލައްވައިފިއްޔާ ތިބައްލަވައި

ޔުނިޓް  ާހސް ސާީޅސް ހަ ހައުސިން ތަކުގެ ތެރޭގައި ފަސް ނިމިފައި ހުިރ ހައުސިންގ ޔުނިޓު ބޮޑު ބައެއް

ިހސާބަުކން ވެސް ނުނިމޭ. މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުަތކުގެ ތެރޭގަިއ . އަދި މިހާފާހަގަކުެރވިގެންދާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނޑުމެންނަށް  މިތަނުގައި ފާހަަގކުރެވިގެންދާނެ ހުޅުމާލޭގަޔާއި އަދިވެސް އެތަންހިމެނޭ ކަްނތައްަތކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަ

ނޑަކަށް ިތން ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެސް އަޑުއިވެމުން ހާހެްއހާ ޔުނިޓް މިހާރުވެސް ޕައިޕް ގާތްގަ ލައިންގައި ހުރިކަން އަޅުގަ

ގެންދާ ކަންތައްތައް. ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށްދޭ. އެހެންވީމާ، މިހުރީ ހައްަތހާ އެބަ

ނޑުމެންނަށް ފާަހގަކުރެވިގެންދާނެ  ހައުސިން 521ބަޖެޓުން އެކަނި  އަންނަ އަހަރުގެ ،އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ ބަޖެޓުފޮތް ބަލައިލިޔުނިޓް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަ  ކަމުގައި ށް އަޅުގަ

 އި އެކިއެކި ގޮތްގޮުތން ހައުސިން ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވިގެންދާނެ. އަދި މީގެ ބޭރުން ލޯނުންނާ 

ނޑަކަށް ޕައިޕްލައިނުގައި ހުިރ  ،ތައްއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އިތުރު ޔުނިޓު ޓަުތކުގެ މަސައްކަްތތައް ޔުނި  މިދެންނެވީ ގާތްގަ

މެދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޝައްކެއް ނުކުރަން. ދެން  ކަްތތައް ވެސް ެފށިގެންދާނެކަމާހާހެްއހާ ޔުނިޓުގެ މަސައް ތިން

ކަރަްނޓަށް ކުރާ ޭހދަ ަދށްކުރުމަީކ  ،ށްދިނުމަށް ަޓކައި އެމީހުން ކުރާ ހޭދަދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ތަނަވަސްކޮ 

އިތުރުން ވަަރށް ބޮޑު އަމާޒެއް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުންނާ އަދި އޭގެ ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި ސަރުކާރުގެ

ތުރައިލުން. މި ބަޖެޓަްށ ޖޭގެ ކަންކޮުޅަތކަްށ ފަ ދަކުރަނިވި ހަަކތަ ރާއްބަށް ލުއިކޮްށިދނުމުގެ ގޮތުން ޢިޔާރައްޔިތުންގެ ޖީ

ނޑަކަށް  ދަކުރަނީ ހަަކތަ ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުޮކްށދިނުމަށްބައްލަވައިލައްވާ! ބަޖެޓުން ހަމައެކަނި ޢިޔާ  251ޓަކައި ގާތްގަ

ގައި ރައްޔިތުންގެ މިއިން ޝައްކެއް ނެތް ގޮތު، އޮތް. އެހެންވީމާ ކުރައްވާފައި އެބަ މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ކޮމިޓު

 ކަރަންޓް ބިލުތައް ކުޑަވެގެންދާނެ. ރައްޔިތުން އެހެން ކަންަކމަށް ހޭަދކުރަން ހުރި ފައިާސ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް މި 

ދޭ ސަރުކާރުގެ ކޮމިޓްމަންޓު  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެނގިގެން އެބަ ންމުއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަ، ކަމަކީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ބަލައިލަމާރޭގައި ހުރި. ދެން އަޅުދޭތެ ރައްޔިތުންނާ  ހިނގާ މިސްކިތްަތއް. މިސްކިތްތަަކްށ ބަލައިލި ކަމުގައި ގަ

ތަަކށް ބަލާއިރު ކަްތތައް. ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓުެގންދާ މަސައްިހފެހެއްޓުަމށް ޓަކައި ކުރަމުން  ވިޔަސް އިސްލާމީ ވަޙްދަތު
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 22އިތުރުން އަލަށް ަފށާ ންދޭ. އަދި އޭގެރުވެސް ކުރަމުން އެބަ ގެމިސްިކެތއްގެ މަސައްކަތް މިހާ 52 ރަށެއްގައި 52

މިއީ ، ރޭގައި ފެށިގެންދާނެ. އެހެންވީމާއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނަ އަހަރުގެ ތެهللا މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް 

އުއްމީދުތަކެއް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަލަ ވަރަށް ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިރުގައި މިކަ

މި ސަރުކާރުން ފޯރުޮކށްޭދ  ،އެއްކްޮށ ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭރުކޮށްޭދ. ދެން އަޅުގަނޑު އެއާ ރައްޔިތުންނަްށ އެބަ ފޯ

އައީ ހުސްނުވާ އާސަންދަ. ހުސްނުވާ އާސަންދަ ފެށިގެން އައި ގޮްތ  އެންމެ މުހިއްމު ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފެށިގެން މި

މި ޚިދުމަތް މު ކަމެއް. އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިންގެ ހިތުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިއް ،ންގެއަޅުގަނޑުމެން އެންމެ

ގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި މަދަނައިގެ ގޮތުގައި. އޭރުގައި ވެރިކަމުގައި ަވނަ އަހަރުގެ އޮ 2111އޮންނާނީ  ެފށިފައި

ލްއުސްތާުޛ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އެހެންވީމާ، މި ހުންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޭރުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަ 

ޙަޤީޤަތްތަކެއް ދިވެހި  ވެސް މި އާސަންދަ އަށް ނަން ބަދަލުކުރައްވައިގެން އޭގެ މިލްކުވެރިކަން ނަންގަވަން އުޅުނަސް 

ނޑު ޝައްކެއް އްޔިތުންނަށް ނޯޅެރަ  ނުކުރަން.  . ނޯޅޭނެކަން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ  ައށް. މިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގުރައިދޫ

 2115ރައީސް. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި  .هللارسول  الم علىوالس  الة والص  الحمد هلل  .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ށް، ކަމަށް ޓަކަިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަ  ދެއްވިދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ުހަށަހޅުއްވައި ވަނަ އަހަރަށް ަލފާުކރާ ދިވެހި

ނޑު ޝުކުރުهللا އޮނަރަބަލް ޢަބްދު ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީޖިހާދަްށ އަޅުގަ މި  ،އަދާކުރަން. ހަމައެއާއެކު އަޅުގަ

ން ޔާމީ هللا ވަނީ މި ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް ޢަބްދު އި މިބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރެވިފަ

މަނިކުފާނަކީ ިމ  ަމތީންކަން. އާދެ، އެ ކުމަްތތެރި ވިސްނުްނފުޅާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ މަތިވެރި، ޙި

ގޮތެއްގައި މާލިއްޔަތު  ުފޅެއް. ހަމައެއާއެކުގައި ޚާއްޞަމަޖިލީހުގައި ވަރަށް ޒަމާންވަންދެން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭ

އަކީ.  އި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ވަރަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަްތތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެްއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކޮމިޓީގަޔާ

ގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، ގޮތް އެނގިވަޑައި މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރަންވާ އެހެންވީމާ، އެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީވެ، އެމަނިކުފާނުގެ ލަފާފުޅުގެ މަތީން ބަޖެޓު ތައްޔާ އެ މަނިުކފާަނށް ވެްސ  ރުކުރެވިފަިއވާ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެންމެޝުކުރުއެކުގައި  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ ފުަރތަމަ ރައްޔިތުންގެ  ދަންނަވަން. އާދެ، އަޅުގަ

ވެރިއަކަށް ހުންނެވީ ެކނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު.  ،ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި. އޭރުގެ ވެރިކަމަކީ 2110ވަނީ  މަޖިލީހަށް

ނޑުގެ މުޅި ދާއިރާ ނޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ އަޅުގަ  ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުން ފޮހެާލފައި ޮއތް މަންޒަރު. މި  އާދެ، އަޅުގަ
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ނޑު އަބަދުވެސް ދައްކަމުންވާހަކަ  ވެސް  މި ކޮންމެ އަހަރެއްގައި 2111، 2111، 2110 .ންދިޔައިން ގެއަޅުގަ

ދަންނަވާ  ދަންނަވާ ސަބަބަކީ ޗާޓުން ފޮހެާލފައޭ މި ކުރަމުންގެންދިޔައިން. މެިހން މިވާހަކަތައް ތަކުރާރު އަޅުގަނޑު އެ

ބަޖެޓެއް  ލަންޖެހޭކުލަވައިފިކުރަަކށް ތާއީދުކުާރީތ އެނުވަަތ ވަކި  ،ސަބަބަކީ މި ބަޖެޓަކީ ވަކި މީހަަކށް ތާއީދުކުރާތީ 

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު ގުރައިދޫ ދާއިރާ ަތމްސީލުކުރަމުން ގެންދިޔައީ  17 ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑު އޭރު ތާއީދުނުކުރާތީވެ ވެފައި އެމް.ޑީ.ޕީ މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށް  ގުރައިދޫ  ،އަށް އަޅުގަ

ނޑު އުފަލާމި ބަޖެޓުގައި އެކީއެކައްޗަކަށް މަޙްރޫމުކޮްށފަރާ އޮތީ ދާއި މިއަދުގެ  ،އެކު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ . އަޅުގަ

ހުރިހާ  ،ނެތި ހުިރހާ ރަްށަތކަކަށް ހަަމަހމަވާ އުސޫލަކުން މި ބަޖެޓުގައި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުަތަކށް ަތާފތުކުރުމެއް

ލެވިފައި މި ބަޖެޓު އޮތުުމްނ މަތީން އެކުަލވައި ކުން މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތެއްގެދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހަަމހަމަވާ އުސޫލަ

ނޑު އަޅުގަނޑުގެ ރަށްތަކުގެ ާހލަުތ ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައިން.  އަޅުގަނޑު އެކަމާ އުފާކުރަން. އާދެ، އޭރު އަޅުގަ

 ،ޞިއްޙީ ހާލަތު  ،ދަމާގެ ވާހަކަ އެ ަރްށތަކުގެ ބަނދަރާއި ނަރު ަލުތ، ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ހާަލތު،ގުޅީގެ ފެނުގެ ހާ

ނޑު ތަކުރާރުޮކްށ މި މަޖި ގެންދިޔައިން އެކަންކަން ލީހުގައި އޭރުގައި ދަންނަވަމުންސްކޫލުގެ ހާަލތު އަޅުގަ

ތެރޭގައި އެއްވެސް އަހަރެއްގައި ބަޖެޓު  ގެއަހަރު 3ވޭތުވެގެން އެދިޔަ އްވުމަށް ަޓކައި. އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅުކޮށްދެ

ނޑު ހިތާމައާ ކަްށ އެއްވެސް ކަމެއް ހިމަނާފައި ގައި އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ އެއްވެސް ރަށަނިމިގެންދާއިރު  ނުވާކަން އަޅުގަ

ދީފަ. އާދެ، ވެސް ވޯޓު ފަހަރަކު ކޮންމެއެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުވާނީ  ކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއެ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ފުރަތަމަ ފެށިގެން އައިއި ނޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ އަޅުގަ އަށް  ރުގައި އަޅުގަ

ވަނީ  މަނިކުފާނު މިހާރު ގޮތެއްގައި ގުރައިދޫގެ ބަނދަރު އެ ގެންދިޔަކަން. ޚާއްޞަ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވަމުން ވަރަށް

. ހަމައެއާއެކުގައި ނިންމަވައިދެއްވާފަވަނީ  ގުރައިދޫގެ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި އެކީއެކައްޗަކަށް މިހާރު ފައްޓަވައިދެއްވައި،

އެކު  ފަޭސހަކަމާ، . ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން.ޓީ.އޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ުހޅުއްވައިދެއްވާފަވަނީ އެސް ގުރައިދޫގައި މިހާރު

ވަނީ ގުރައިދޫގެ  ޮކންމެ ވަގުތެއްގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް އާސަންދައިގެ ތެރެއިން އެ އަގުހެޔޮކޮށް ބޭސް ބޭނުން

ބުރި އިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް  3ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން. ހަމައެއާއެކުގައި ސްކޫލުގެ  އްޔިތުންނަްށ ފޯރުޮކށްދެއްވާަފއި މިރަ

ނޑު އުފަލާ ވަނީ އެގްރީމެންޓުކުރެވިފަ  . އެ މަސައްކަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ބަޖެޓު ތެރެއިން ކުރެވެމުންދާނެކަން އަޅުގަ

އިތުރުން މިހާރު ގުރައިދޫގައި އަޅަމުންގެންދާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ވެސް ުފރިހަމަކުރުމަްށ އެކު ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އޭގެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަންނަ ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  އޮތް. އަޅުގަ

އޭގެއިތުރުން ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާއެއް މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެއްކޮށް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް. 

އޮތް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ. ސްޕޯޓްސް  އަހަރު އެބަ ވެސް މި ވެސް އަދި މާފުށީގައި އޮތް. ގުރައިދޫގައި  އެބަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އްވާށޭ. ލަދެއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކަންކަން ވެސް ފުރިހަަމޮކށް އަންނަ ،މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަ

އިން ފެށިގެން  2110ބޮަޑށް ަދިތވަމުންދިޔަ މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑު  އާދެ، އޭގެއިތުރުން ގުޅީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް
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ގުޅީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ކައެއް، އަހަރު ތެރޭގައި އަބަދުވެސް މި މަޖިލީހުގައި ދައްކަމުންގެންދިޔަ ވާހަ 3ވޭތުވެދިޔަ 

ބޭފުޅުންނަށް ހުޅަނގުގެ  އެ  ،ންދިޔަ އެއް މައްސަލައެއް ގުޅީގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުގައި ބޮޑު ހިލަ ނެތުމުންބޮޑަށް ދަތިވެގެ

ނޑު ަތކުރާރުކޮށް މި މަޖިލުީހގައި ދައްކަމުންގެންދިޔަ އިން. ގަދައިގައި ދޯނިތަކަށް ލިބެމުންދިޔަ ގެއްލުމުގެ ވާަހކަ އަޅުގަ

އިސް ރައީސް ޔާމިނުގެ ނަ ވެސް އެއަށް ޙަްއލެއް  އަހަރު ެތރޭގައި 5 ވޭތުވެދިޔަ ،ދުވަސްތަުކގައި އެ އެހެންނަމަވެސް

ވަނީ ބޮޑު ހިލަ ޖަހައި  އެކުގައި ގުޅީގެ ބަނދަރުގެ ބޭރުގައި މިހާރު އެ ނިކުފާނު ހަވާުލވެވަޑައިގަތުމާމަ އެ ވެރިކަމާ

ދޭންޖެޭހ  ބާކީްށ ދޭންޖެހޭތީވެ ްތކުރި ފަާރތަމަސައްކަ ،ބާކީ ފަިއސާ ސައްކަތުގެމަ . އާދެ، އަދި އެނިންމަވައިދެއްވާފަ

އޮތް. ހަމައެއާއެކު ގުޅީގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު  ވެސް މިއަދުގެ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބަ ފައިސާގެ މިންވަރު

އޮތް. މާފުށީ ގިރާ ސަރަަހއްދުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ  މަރާމާތުކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބަ

ންކަން ފާހަގަކުރެވިފައި އޮތުމާ ވެސް އެކަ ވަނީ އެގްރީމެންޓުކުރެވިފައި މި ބަޖެޓުގައި ޓަކައި މިހާރު ގެންދިޔުމަށް

ނޑު އުފަލާ  އައު އިމާރާތެއް ކުގައި. މާފުށީގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައިއެ  ކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުގަ

ނޑު ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާކަމަކަ  މިހުރިހާ ،އެކު ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން އެކު  ށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޫން.  ޮގތުން ޖައްސާލައިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ޒާތީ މަނިކުފާނަީކ ވަކި މީަހކާ ޤީޤަތުގައި އެ ޝުކުރުދަންނަވަން. ޙަ

އެކުގައި އިންޞާފުގެ  ކަމާގޮތުން ހުިރހާ އެންމެންނަށް ހަަމހަމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނާ 17ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު ޤަ ން ކަންަކން ކޮށްދެއްވާ ބޭުފޅެއް އެ މަތީ ބޫލުކުރަނީ މި ބަޖެޓު މި މަނިކުފާނަކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން  ލެވިފައިއެކުލަވައި ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2110ވަނީ ވަރަށް ފުިރހަމަ ގޮތެއްގައޭ. އާދެ، އަޅުގަ

ޖެހެނީ އޭގައި  ތަން. އޭރު އަޅުގަނޑުމެން މި އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

ނޑުމެން މި ބައިވެރިވާން ބޭނުންކަމުގައި  އޭރު ުރފިޔާ ދީގެން އެކަމުގައި ބައިވެރިވާން.  2111ޖެހެނީ  ވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބައިވެރިވާންޖެހޭ ކަމުގައި  އެ ޚިދުމަތުގައި ދެންނެވީ  މި އް ނޫން ކިޔަނީ. އެހެންނަމަވެސްއާސަންދައެ  އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ނޑުމެން އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދުކްޮށގެން އޭގައި ބައިވެރިވާން މި  2111ޖެހެނީ  ވާނަމަ އަޅުގަ  ުރފިޔާ އަޅުގަ

ކިޑްނީ ބަލިތަކާއި  ،ޚާއްޞަކޮށް ދެމިގެންދާ ބަލިތަަކށް  ،އޮތީ. ބޮޑެތި ބަލިތަަކށް ނޫން މިހާުރ މި ޖެހެނީ. އެހެނެއް

ނުކުރެވޭ މިދެންނެވީ ޢާއްމު ޢާއްުމ ރައްޔިތުންނަށް ތަހައްމަލް ،މިފަަދ ބޮޑެތި ބަލިތަަކށް ،ންސަރުގެ ބަލިތަކާކެ

ކަހަލަ  އެއްވެސް .ލެވިފައިއޮތީ ހުޅުވަ ފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަަކށް އާސަންދަ އެ އިން ޚަރަދުނުކުރެވޭ ރައްޔިތުންނަށް ަފއިސާ

 ހަމައަށް ދިެވހި ދައުލަތުގެ ފަާރތުން އެ  މަތުން ސަލާމަތްވުމާގެ ރަޙްهللاމީހަކު  ބަލިން އެ ނެތި އެ ހިެފހެއްޓުމެއް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދެއްވާފައިއޮތީ ހަމަޖައްސަ  ގޮަތށް އާސަންދަ އެ  މީހަަކށް ފަރުވާޮކށްދޭ ދަނީ  މި . އާދެ، އަޅުގަ

 ތައް ކުރެވެމުންދާ ތަން. އިމާރާތް ދުވަހަށް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ދުވަހުން އަނެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްކޫލުތަަކްށ އެއް

ތަން. ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ފަރުނީޗަރުތަކާއި ްސކޫލުގެ ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކުރެވެމުންދާ ފެންވަުރ 

ައށް ކިޔަވައިދެމުންދާ  12ދަނީ. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާފުއްޓަކީ މިހާރު ގްރޭޑް  މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން
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ނޑު ސަރުކާރަށް  އި އެ ސްކޫލުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްއެހެންކަމާއެކުގަ .ސްކޫލެއް ވުރެ ކުދިން މިހާުރ ގިނަ. އަޅުގަ

އެކުގައި އަދި އިތުރަްށ  އަްށ މިހާރު ޮއތުމާ  މާފުށީގެ ްސކޫލުގެ ދަިތކަން ވަރަްށ އިންތިހާ  ،ދަންނަވާލަން

އަވަހަަކށް  އެންމެ  ވަޑައިގެން ވީކަމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ވިސްނާ ކްލާސްރޫމުަތކެއް ހަދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ  ނޑު ވަރަށް ބޮޑްަށ އެދެން ސަރުކާރުގައި. އާދެ، އަޅުގަ އެކަމުގައި ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުން އަޅުގަ

 ކަމަށް. އާދެ، ގުޅީގެ  ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރުގައި ގުޅީގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވެސް ހިމެނިފައި އޮންނާނެ

އަކީ އަސާީސ  ކަމެއް. ފެނާއި ނަރުދަމާ އަކީ މިހާރު ވަރްަށ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް ަދިތވެފައި އޮތް ނަރުދަމާ

ވާއިރުގައި އެ ޚިދުމަތް ެނތުމުގެ ސަަބބުން ގުޅީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ދަތިތައް  ޚިދުމަތަަކށް

ނޑަށް ގުޅުއްވާފައި ވިދާޅުވަނީއިހުސާސްވަމުންދޭ. ގުޅީގެ ރައްޔިތުން އަ ތިމަންނަމެނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނެތުމުން  ،ޅުގަ

ނޑު އެދެނީ މި ބަޖެޓު ނިމިގެންދާއިރު ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބަޖެޓުގެ  ،ވަރަށް ަދތިވަމުންގެންދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ގުޅީގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އަވަަހްށ  އަދި ،މަސައްކަތް ނިމިގެން އަންނައިރުގައި ގުޅީގެ ނަރުދަމާ ވެސް ހިމެނިގެން

ނޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ުދޢާ ނޑު އުއްމީދުކުރަން. އާދެ، އަޅުގަ އަކީ  ެފށިގެން ނިމޭނެ ގޮތަކަށް ރޭިވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ފޮނި، އަދަށްވުރެ ފަހިއަފްރާދުންނަށް  އެންމެހައި ިދވެހި ؛މުޖުތަމަޢު އިޖެޓުގެ ސަބަބުން ދިވެހި އެންމެހަމި ބަ

 ވަބަރަކާުތހޫ. هللا ސުބްޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުهللا  އެއްމާދަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން މިއަދުގެ މެންދުރުކުރީގެ ދަންފަޅި ނިމުމަކާ  ވަނީ.  މި އިމައަށް އައިސްފަހަމިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ލެވޭހާ ފުރުޞަތެއް އި ނިންމަ ން ބަރަކު ވާހަކަދެއްކެވުޢިއްޒަތްތެިރ މެން ން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައިވާ ގަޑިން ދެ

 1ގެންދާނީ މެންދުރުފަހު  އެރުވޭކަށް ނެތް. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ދަންނަވަމުން ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން. ކަމުގައި ޖަހާއިރު

    

 ]އަށް  13:12އިްނ  12:23ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 (ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑާ ވަނަ އަހަަރްށ  2115އިގެން ކުރިއަށް ދާނަން. ލުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަ`. ހުސްވަގުތުކޮަޅށް މެދުކަ

ނޑުމެން ކުރިއަށް މިހުބަ  ލަފާކުރާ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓާ ެބހޭ ޢާއްމުކޮްށ  ،ގެންދަނީ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ސް އަޅުގަ

ކުރިއަށް  އިވެސް ރާވަ މަޖިީލހުގެ ޖަލްސާތައް މިއަދު ،އިުތރުންގެންދާ ދުވަސްތަކުގެ ބާއްވަމުން އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ 
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ވާހަަކފުޅުދައްކަވަން  ވެސް ޅުން އި ބަޖެޓަށް ުހިރހާ ޭބފުގެންދަނީ ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ޮގތުގަ މި

ދައްކަވަން ވާހަކަުފޅުވެސް ހުިރހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން  ކުރީގެ ބަޖެޓުތަަކށް. އަދި މީގެއެދިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ތަކާއި އެކިއެކި ފުޅުދެއްކެވުމަށް ޢާއްމު ބިލުކޮްށ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުން ވާހަކަ ޞަވާތީ. އަދި ޚާއްފުޅުބޭނުން

ރިޔާސަތުން  ،ށް އަޅުގަނޑުމެންގޮތުން ކުރެވޭ ބަހުސަ ވުރެ މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ވަރަށް ގައި ވަގުތު އެރުވޭމައްސަލަތަކު

ވެފައި ޢިއްޒަްތތެރި  ކަމަށް މިނެޓު 15ގެންދާ ވަގުތަކީ އަރުވަމުންވެސް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ފަހަަރކު ކޮންމެ

ނޑު ކުރިންވެސް އެދެމުންމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު  ،ގެންދަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީޓަކުގެ އިސްވެރިންނަށް މި  ދިނުަމށް. އަޅުގަ

އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ިހންގުންތެރިންނަށް އެ ޕާޓީއަކުން ވާހަކަުފޅުދައްކަވަންޖެހޭ ވަގުތު މެންބަރުންނާ ހަމައަށް 

 ،ކުރަންވެސް ޤަބޫލު ތެރެއަށް ގެނައުމަށް. އަޅުގަނޑުއެ، ކޮށްދީއަންނައިރުގައި އެ މެންބަރުންނަށް އެކަން ހަނދާން

އަދި މަޖިލީހުގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީަތކުގައި ޢިއްޒަތްތެރި  ތް ކޮމިޓީގައި ހިނގަމުންދާކަމާދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަ ގެބަޖެޓު

 އި،ބައްލަވައްމު ވަގުތަށް މި މުހި ން ގެންދަވާކަން. އެހެންނަމަވެސްމުއްވަމެންބަރުން ވަޑައިގެން މަސައްކަތްޕުޅުކުރަ

ނޑުމެން ވަރްަށ ބޮޑަށް އެދޭ  ޒިރުވެވަޑައިގެން ކުރިއަށްހާން ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކަމެއް.  ގެންދިއުމަކީ އަޅުގަ

ގުތު ވާހަަކފުޅުދައްކަވަން ވަ މި ކަމެއް.  ގޮތުގައި ދަންނަވާ ގެރިޔާސަތުން ތި ޭބފުޅުންަންށ ދަންނަވާ އިލްތިމާސެއް

 އިމަޖިލީހުގަ . އެހެންނަމަވެސްއެދިވަޑައިގެންފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެންބަރަކު އަދި ފެންނާކަށް ނެތް

އަޅުގަނޑު އެ  ،ނަމަ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެންބަރަކު ފުރުަޞަތށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ

ނޑުގެ އަތުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލިސްޓެއް. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވާޒަްތތެރި މެންަބރުންނަށް ހުޅުޢިއްފުރުަޞތު  ލަން. އަޅުގަ

 އަދިވެސް އިތުރަްށ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން މި ، ވެސް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް

ފުރުޞަަތށް  އިއެކީގަ ތިއްބެވުމާހެން ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ވެސް، އެ ތަނުގައި ތިއްބެވުމާ އެކީގައި އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ނޑު ތި ބޭފުޅުންަނށް އިންތިޒާރުޮކށް މަޑުކޮށްލާނަން.  އެދިވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ތިއްބެވި އެއްވެސް ޒިރުވަޑައިގެން ހާވަގުތު މަޖިލީހުގައި  ޢިއްޒަްތެތރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި )ވަގުތުކޮޅަަކްށަފހު(

  )ވަގުތުކޮޅަަކްށފަހު( .ގަންނަވާތޯ ބަލައިލަން ބޭނުންވޭމެންބަރަކު ފުރުަޞަތށް އެދިވަޑައި

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުމެން ބުރާސްފަތި ހުގޮތުން ބަ ވަނަ އަހަރަށް ލަާފުކރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ 2115 ސްކުރުަމށް ޓަކައި އަޅުގަ

 އި ހިސާަބްށ އައިއިރުގައި ޖަލްސާގަ އެހެންނަމަވެސް، މިހާ ކޮްށ ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ.ޞަޖަލްސާ ޚާއް ގެދުވަހު

ޒިރުވަޑައިގެން ހާނަށް ތަ އެއްވެސް މެންބަރަކު މިތެރެއިން މެންބަރުންގެ ކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ވާހަަކފުޅުދައް
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ން މަސައްކަްތތަކާ މަޖިލީހުގެ އެހެ ،މަޖިލީހުގެ މަސައްކަްތތައް އިތުަރށް ކުރިައށް ގެންގޮސް އިނެތް. އެހެންވުމާއެކީގަ 

ނޑު މަޖިލީ  ،އެކީގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ދެކެ  ިހސާބުން  މި ހުގެ ޖަލްސާއަޅުގަ
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