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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 26ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/16އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2016ގަިއ  10:00މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ްއވާދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރަ

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް. ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ގެ ބަޖެޓުމިއަދު . މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަންިއއްޒަތްތެރި . ޓްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެ 2016 -5.1

ނޑުމެންނަށް ފެށިގެންދާއި  ވެސް މި މަރުޙަލާގައި ށް ކަމެންބަރައިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ  ރު،ބަހުސް އަޅުގަ

ޭއގެފަހުގަިއ، ބަޖެޓް ކޮމިޓީެގ ދި އަ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް. 15 ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ އާއްމު ޮކމިޓީގެ ލަފާގެ މަތީން

 މިނެޓުގެ  7 ާއއްމު ކޮމިޓީެގ ލަފާގެ މަތީން ކަށް ވެސްމެންބަރަ އިްއޒަތްތެރި ކޮންމެ ޓުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާަގއި ރިޕޯ

ނޑަެއޅިފަ. އިތުރު ބަހުސަކާ ނުލައި  ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިއަދު މި ވަގުެތއް ވަނީ ކަ

ބަހުސް ކުރިއަށް  ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2016 ެއއީ އާދެ، ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން ަގސްތުކުރަން.

ކުރިއަްށ އާ ހަމައަށް 6:00ގެ ހަީވރު ގެ ަވގުތު މިއަދުހުސްަވުގތަށް ވެސް ތަންދެމުން މި ޖަލްސާ ގެންދިއުމަށް ޓަކައި

ޓަްށ އަޅުަގނޑު ވޯ އީ،މި ެދއްވުން.ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުގެންދިއުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް 

 ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު() ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭުޒގައި ދަންނަވަން.ޓު ވޯ ދަންނަވައިލާނެ ދަންނަވާލުމަކީ.

 2016ދަންނަވައިލާނަން. ވޯޓަށް   އަރުވަން.ކާޑުޮކޅުތައް ޗެުކކޮށްލަދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް މެންބަރުންއިްއޒަތްތެރި 

ހުސްަވގުތަށް ވެސް ތަންދެމުން މި  ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އާ ހަމައަށް 6:00ގެ ހަވީރު ގެ ވަގުތު މިއަދު ޖަލްސާ

 އެދެން. ދެއްވުންފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 28    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   28     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 15      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 28        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު މި

ެދްއވި މެންބަރަކު ފެންަނ ކަމަށް ވޯޓު. ނ28ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ެދއްވި . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓ33ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ެވވަަޑިއގެންނެވި ވޯުޓަގއި ބަިއވެރި ނެތް. ދެްއވި މެންބަރަކުގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު ވަކި ނެތް.

ވަނަ އަހަރަށް  2016 އެހެންކަުމން، .28ޖުމްލަ؛ . 15ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 28މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެ ވަގުުތ މި ޖަލްސާ ،ހުސްަވގުތަށް ވެސް ތަންެދމުން ބަހުސް ކުރިއަްށ ގެންިދއުމަށް ޓަަކއި ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 

ޯވޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ށް ކުރިއަށް ގެންިދއުމައާ ހަމައަށް 6:00ގެ ހަވީރު މިއަދު

ބަހުްސ  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2016 ގެ ދަށުނ5.1ްެއޖެންޑާ އައިޓަމު  އެހެންކަމުން،ފާސްވެއްޖެ. 

 ،ލި ފަދައިންވެސް ދަންނަވާމެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. ކުރިން އިއްޒަތްތެރި  ފެށުމަށް އަވސްެވަގންނަން.މަރުޙަލާ 

އެ ފުރުޞަތުގެ އަދި އެއް ފުރުޞަތު. ީނ މި މަރުޙަލާގައި ަކށް ވެސް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާމެންބަރައިއްޒަތްތެރި  ކޮންމެ

 ކޮންމެ  މަރުޙަލާގައި ެވސްބަހުސް ފަހުގައި ބަޖެޓް ިރޕޯޓު ހުށަހެޅިގެން އެ ެއގޭއަދި މިނެޓު.  15ޓައިމް ލިމިޓަކީ 

އެއް ފުރުޞަުތ  މާނައަކީ،. ނެލިބިވަަޑއިގަންަނވާމިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް  7ކަށް ވެސް މެންބަރައިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިހާރު މިނެޓު.  7ލިމިޓަކީ ޓައިމް  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނީ. ބަހުސް މަރުޙަލާއަށް އަޅުގަ

ނޑިތީމު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ައޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކަ

 ޙުސައިނަށް.

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

އުުމގެ ޤައުމުގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުންނާއި ޤަދެ! ދައުލަުތެގ ބަޖެޓަކީ ދިވެހި . އާرحمة هللا و بركاتهالم عليكم والس  `. 

 ވަރަށް ބޮޑު  ،ނޑު މިެދންނެވި ބަހަކީހެވާއި ލާބައަށް ޓަަކއި ހުށަހެޅެންޖެހޭ އެއްޗެއް. ފާސްކުރަންެޖހޭ އެއްެޗއް. އަުޅގަ

 ،ާލއިރުއިަގއި ހިމެނިެގންވާ ެއއްޗެިތ ބަލަޭއގަިއ ހިމެނިގެންާވ ބައިތަާކއި އޭ އި،ސާ ނިުގޅާލަސާެއއް. މި ބޮކު ބޮކު

އާމްދަނީެގ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުން މި ދައްަކއިދޭންޖެހެނީ ސިޔާސަތުތަކެއް. ބަޖެޓު ފޮތުަގިއ މި ހުންނަނީ

ޅެީނ ން ގޮސް ގުކުރާ ކަންތައްތަެކއް ކަމުގައި ވިޔަސް ޙަޤީޤަތުަގއި އެކަންކަ ،ޚަރަދުގެ ައދަދުތަކާއި އަދަދުތަކާއި އަދި

ޭވ. ެއ އަމާޒުތައް ރަނގަޅު ކަުމަގއި ވަނީ ވިްއޔާ އެ ބަޖެޓު  . އެ ސިޔާަސތުތަކުގެ އަމާޒުަތކެއްސިޔާސަތުތަކަކާ 
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ނުޑމެންނަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިދެންނެވި ސިޔާސަތުތައް ، ލާއިރުަގއިއިވާ ބަޖެޓަށް ވިސްނަރަނގަޅުވާނެ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެލވިދާނެއިނަށް މައިަގނުޑ ބައިތަކަކަށް ބަހައަޅުަގނޑުމެން ހާލަތު މިހާރު އޮތް  އުމުގެޤަ. އެއް ބަަޔކީ އަުޅގަ

ނޑުތު ރަނގަޅުއެ ހާލަ އިގޮތް ވިސްނަ  އްޭޖގެ ެވއްޓަކީ . ރާމެން ގެންގުޅެންޖެހޭ ސިޔާސަތުކުރުމަށް ޓަަކއި ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފަހި މުސްތަޤްބަލެއް ބިނާކުރުމަށް، ވިޔަފާީރގެ  ،ކުރިއެރުމަށް ފަހި އަދި އަުޅގަ

ކަމުަގއި ހެދުމުގެ  ެގ ބޮޑެތި ފުރުަޞތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭނުންާވ ވެްއޓެއްށްދިއުމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ުކރިއަގޮތު

ނޑު ަދންނަވާލަން. އެހެންނަމަވެސްސިޔާސަތުތައް. އާދެ! މި   ،ިސޔާސަތުތައް ބަޖެުޓގައި ހިމެިނގެންވާ ކަމަށް އަުޅގަ

އިާވ ލަތް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފަސީނޑުމެންނަށް ހެދޭހާ ަވގުތާއި ވަސިްސެއއް ައޅުގަ އޭގެ ފުރިހަމަ އެނަލި

ނޑުމެްނގެ ހުރިހާ މެންބަ ،ުނކުރެވޭތީކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލު އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވްސ  ރުންނާއަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން. އާދެ! ޤާޒާމެއް ވީހާ އަވަހަކަށް ފަދަ ނިހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތުްނ މި އިމުކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ގަރާރުތަާކއި ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކާއި މި މަޖިލީހަށް  ،އަުޅގަ

ގޮތެްއގެ މަތީން  ނޫނުއަސާސީގެ ާދއިރާގެ ތެޭރަގއި އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަގާވއިދު ތަންދޭޤާ އީމި ށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާހު

ނޑަެއޅިފަިއވޭ. ހަމަ އެގޮުތގެ މަތީން ެއއް  ،ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެއްތޯ ެބއްލެވުމަށް މަޖިލީހުގެ އޮފިަސރުން ކަ

ހުށަހެޅިގެންދާއިރުގައި އެ ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފައިާވ ސިޔާސަތުތަކަކީ ައޅުަގނުޑ  ދުވަހަށް ދައުލަތުން ހޭދަކުރާ ބަޖެޓުއަހަރު

ނުޑ ފާހަގަކުރަންފަހު އަދި މީގެ ،ފަދަ ދެންމެ މި ފާހަގަކުރި ކުރާ ބައެއް އެހެނިހެން ކަންތައްަތްއ ތުގަސް ން އަޅުގަ

ފަރާތުން ުމސްތަޤިއްލު ގޮެތްއގައި ބެިލ، ވެސް އޭަގއި ކިހާ މިންވަރަަކށް އެކުެލވިގެްނވާ ިސޔާސަތުަތކެއްތޯ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެްނގެ ައތަށް އައިސް، އެ ރިޕޯޓުގެ ަމއްޗަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާތަކެއް ކުެރިވގެން މެނުވީ  އެ ރިޕޯޓު އަުޅގަ

ހޭ މަށް ޙަޤީޤަތުގައި ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަންޖެއްވުއަޅުަގނަޑކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ ސަރުކާރުން އެ ހުށަހަޅުްއާވ ހުށަހެޅު

ނޑުމެންނަށް ދެންނެވިދާނެ ކަމަކަށް. ސަރުކާރުން ވަރަށް ޮބޑަްށ  ކަހަލަ ވާހަަކއެްއ، ހަރުދަނާ ވާހަަކއެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އިން، ވަރަށް ބޮަޑށް ދިރާސާކުރައްވަ ަވޑަިއގެވިސްނާ ހައްދަވާަފއި ބަޖެޓު ހައްދަވާފައި އޮންަނނީ. އެއަށް އަުޅގަ

ން ހުށަހަޅާ ކަމުގައި ަވނީ ވިއްޔާ މިދެންނެވި ފަދަ ހަރުދަނާ ބިންގަލެއްގެ މަތީަގިއ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ބަދަލެއް ގެންނަ

ލަށް ދާން ފެށި ސިޔާސަތުގެ ތެރޭަގިއ ސީުލކުރެވޭ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ތަފްހުށަހެޅެންވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ގަބޫ

ނޑުމެްނގެ ވިޔަފާރިއަްށ ފަހި، އަޅުއަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ހާލަތަކީ  ގަ

 ލަކަށް އެ ތަަރއްޤީ ގެނެސްދޭ މާޙައު އަދި ،އެީކގަިއ މި ގެނެސްދޭ ތަަރްއޤީ ގެނެސްދީ ާފގަތިކަމާރައްޔިތުންނަށް އުފާ

އަދި އެ ިސޔާސަތުތައް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ފައިާސގެ އަދަދުަތއް ، ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ހިމެނޭ

އެ ސިފަ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންވާ ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ.  ،ކަމަށާއި ވާންޖެހޭ ޓަކަށްހިމެނިފައިވާ ބަޖެ

ނޑު އެހެން މި ކޮންމެ އަހަރެްއެގ ކޮންމެ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓުަގިއ ވެސް ައޅުަގނޑު މިދެންނެވި  ،ދަންނަވާލީ އާދެ! އަުޅގަ

އަދި ތަަރއްޤީ ދެމެހެއްޭޓނީ އެކަމަށް ފަހި، އެކަމަށް  ،ޭވނީކަންތައްތައް ހިމެނިފައި ހުްނނާނެ. އެއީ ތަަރއްޤީ ގެނެ
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 ،އުލެއް ޮއވެެގން ކަމަށް ވާތީ. އާދެ! މިދެންނެވި ބައިތަުކގެ ތެޭރގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭޙަފުރުޞަތުދޭ މާ

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްަތކެްއ ހާ  ގެން. އަދި އެ ކުރެވިސިލުތަރައްޤީެއއް ގެެނވޭނީ އަދި އެ ތަރައްޤީ ދެމެހެއްޓޭނީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ޔަކަންތައްތަެކއް ދަމަހައްަޓއިެގން ދާލަުތ އައިްނސާނީ ކަރާމަތާއި  ،ންކުރަންޖެހޭޤީ. ޭއގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

އުމުގެ ހުރިހާ އެންމެނަށް ޤަ ؛އަދި ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކަށް ވެސް އަދި ކޮންމެ ،އިމުކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ވެސްޤާ

ބިނާކުރުމުގެ ންކަން ގެެނސްދިނުން އެއީ މިދެންނެވި ފަދަ މާޙައުލެއް ޤީއި ރަްއކާތެރިކަމުގެ ޔަވެސް ސަލާމަތްތެރިކަމާ

ހުރި. އެހެންނަމަވެްސ ޖެޓުގައި ަފއިސާ ހިމެނިފަިއ އެބަކަންތައްަތއް. ެއކަންކަމަށް ބަ ގެން ވާންޖެހޭތެރޭގައި ހިމެނި

މިކަންކަމާ  ،ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިތޯ  އިމުގަކުރުެއކަންކަން ހާސިލު ،ން ކިހާވަަރކަށްތޯ ހާސިލުވަނީކައެކަން

ނޑު މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމުގެ ވާ ؛ތެރޭގައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަށްދޭ ިމ ހަަކއަށް އަުޅގަ

 .ތަކެއްއިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން އެަބ ދާންޖެހޭ ސިޔާސަތުކުރީ. އާދެ! ދެން އޭގެ ތްއިޝާރާ

ނޑައެޅެން ެއބަ ނޑުމެންގެ ތަރައްީޤއަށްއަޅުަގނޑު ކުރިން  ޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ކަ . ޓަަކއި ވެްސ ދެންނެވި ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި  ަޚރަދެއް ނޫން ކުރަނީކީއެއް. ތަރައްޤީއަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އާމްދަނީ ހޯދަން މި  ؛ކުރާ ކަންތައް ތަރައްޤީއަށް ޓަަކއި އަޅުަގނުޑމެން ކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޮޑެިތ އްސިޔާސަުތތައް ެއއީ ވަރަށް މުހި ގެންގުޭޅ ގޮތްަތކާއި  މު ަބއެއް. ެއއީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ތައް އިންވެސްޓްމެންޓު ،ތަކަށް ފުުރޞަތުދީނޑުމެން ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓުއަުޅގަ އި،ތަކަށް ހުުޅާވލަސްޓްމެންޓުއިންވެ

ދު ޞާތިހެދުމުެގ ަސބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤް ކޮށްދީއިމުޤާބޭނުންވާ  ބަެއއް ވަސީލަްތތައް  ެއކަމަށް ،ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދީ

 އަހަރުގެ ލުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަްސވެގެންދޭ. އާދެ! މިއިކަށް އުފުލަ އޮތް ބިމުން މިއަށްވުރެ އުސް ބިމަ މިހާރު މި

އްކުމަށްފަހު ބިން ހި ،ލާއިރު އާމްދަނީ  ހޯދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ކަންތައްތަުކގެ ެތރޭގައި އިބަޖެޓަށް ބަލަ

 ،ބައި 1ބަިއކުޅަ  24ޖެޓުގެ އާދެ! ގާތްަގނަޑކަށް ބަ ؛ބިލިއަން ރުފިޔާ 1ދީ މަސައްކަތަށް ދޫކުރައްަވއިގެން ޞާތިޤްއި

އެއް ބެހޭ ތަފްސީލުތައް ބަ ކުރަްއވާފަިއވޭ. ެއަކމާތުބައިގެ ފައިސާ ހޯއްދެވުަމށް ގަސް 1ބަިއކުަޅ  24ގެ ޚަރަދުގެ ބަޖެޓު

ނޑުމެން މީޑިާޔގެ ގެްނދެވި ވާހަކަފުޅުމިނިސްޓަރުން ދައްކަވަމުން  . ވެސް ވަނީ އަހާފަ ގައިމުރީާޢއިން ަހމަޛަތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތަބީޢީ ފަޅުރަށްތައް ދޫކުރުމުގެ އިތުރަށްއްއަދި މީ ވަރަށް މުހި  ،މު ކަމެއް. މިފަދަ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

ތަން ތަން އެ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުފެއްެދްއ ހުރި ރަށްތައް އެވިދާޅުވާ ގޮތަށް އެކި ސިފަސިަފއިަގިއ ހިއްކަިއގެން

ރިޒަމް ނޫން އެހެން ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްގެން އެކަމުްނ ނަްލ ޓޫކޮންވެންޝަ ނުވަތަ ިރޒަމްމިހާރުގެ އޮންނަ އާއްމު ޓޫ

ލިބެންޖެހޭ  ،ެއކަމުން ދައުަލތަށް ހޯދަންޖެހޭ އި،ހުރި ވަޒީާފތައް ހޯދަ އުެފއްދެން އި،ރި ފައިދާތައް ހޯދަހު ހޯއްދެން

ނޑުމެންެގ އަ ،ހެދުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަެމއް. ހަމަ އެފަދައިންއިަތއް ހޯދައުރެވެނި ުޅގަ

ވެސް ބައިވަރު ނޫން ކުރައްވާ ވާހަަކއާއި ައދި މިޢާހުރި ބިންތަކުގެ ކުލި މުރާޖަ ކުންފުނިތަކަށް މިހާރު ދޫކޮށްފައި

ނޑު ދަންނަވާލަން މި ހުރި އާރަާކއި  އިހިނގަމުންދާ ސިާޔސަތުތަކުގަ  ،އުޅޭ ނުކުތާއަކީ  ވާހަކަތައް އެބަހުރި. އަުޅގަ
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ލެއް ގެނައުުމގެ ެއއް ައހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ގެްނނަންވާ ބަދަ ،ޒަންކޮށްފަްނވަރަާކއި ެފންވަރެއް ވަ ހުރި ބާރެއް، 

 ވާ  ފަހަރަށް މި . އެއީ ބަެއއްކޭން ވަރަށް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެކަމީ އަޅުަގނޑުމެގެ ތެރެއިން ފެނިގެންދާވިސްނުން ބަޖެޓު

ނޑުމެްނގެ ބައެ  އެަތއް  ،ވަންދެން އެތަްއ އަހަރެއް ކުރުމަށްފަހުގައިއް ކަހަލަ ސިާޔސަތުތައް ަތޢާރުފުގޮތަކީ އަުޅގަ

ބަޖެޓުން  މި ،ނުލެވި ދޫކޮށްލެވިފައި އޮންނަނީ. ެއހެންނަމަވެސްއިއަޅަ  ނެވި ކަންކަމާވަންދެން މިދެން ދުވަހެއް

ހެދުމުގެ ވިސްނުން އިތާޒާކޮްށ ދިރުވަ ،ކަންތައްތައް އާރޯކޮށް  ފަދައިން އެ ދައްާކ މިދެންނެވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ރަށްރަށް ދޫކުރުމުގެ ވާހަކަ ދީ މަސައްކަތްަތކަްށ ޞާތިފަހު އިޤް ބަހުރިކަން. ާއދެ! ބިން ހިއްކުމަށްތެރޭަގއި އެމީގެ

ނޑު އެ  ،އެީކަގއި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ ތެރޭަގއި އޮތުމާމީގެ އަޮތޅުގެ . ދާއިާރައކަށް ނިސްބަތްވާ ށ އަުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާ އެންމެ އުތުރުގައި މި ވޭ. އެީއ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ބެހޭ އާއޮންނަ ކަ

ން ސީދާ އެްއވެސް ފައިދާެއްއ ިރޒަމުގޮތުން ޓޫ ވަގުތު ކަންތައް ދިމާވެަފއި އޮތް މި ؛ިރޒަމްގެއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޓޫ

ނޑުމެްނގެ ދާއި . ށް ދޫކުެރވިފަރިޒަމަރާގެ ަބެއއް ރަށްރަށް އެަބހުރި ޓޫލިބޭފަދަ ހާލެއްގަިއ ތިބި ބަެއއް ނޫން. އަުޅގަ

. އާދެ! ރަށް ވެްސ މިހާރު އޮތީ ހުއްޓިފަކިޔާ ރަެށއް. އެކަމަުކ އެ ގަރުވަ  އެންމެ ރަށެއް މިހާތަނަށް ހިނގަމުންދިޔައީ

ުތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ ނުސީދާ ގޮ ،ވާތީ ކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ެއކަމުގެ ފައިދާ ފޯރަމުންދާ ސިނާޢަތަކަށްރިޒަމަޓޫ

ޓެްއ ސޯިރސްޓް ރިއްުދގައި ެއއްވެސް ޓޫހައަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރަ ،ޒަމްގެ ފައިދާަތއް ލިބެމުންދާނެ. އެހެންނަމަވެސްރިޓޫ

ނޑުމެންގެ އަތޮޅުގަ  ،ކަމާއިނެތް އިންނެވީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮޅުަގިއ  ައޅުަގނުޑގެ އިްއޒަތްތެރި އަޚް މި ؛އިއަުޅގަ

ނުވާތާ އެަތއް ނުވާ ަކމާއި، ނިމިފައިެއްއވެސް ރަށެއް ވެސް ނިމިފައި ރެއިންހުރި ރަށްތަކުގެ ތެ ހަދަން ހަވާލުކޮށްފައި

ނޑުމެން ވަރަްށ ހިތާމަަކންކަމަ ެވއްޖެ ކަމާއި، މި އަހަރެއް ނޑުމެން އެދެނީ ޔާކީ އަުޅގަ  ،އެކީ ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނުޑ  ގޮތުން މި ކަންދިމާވި . އާދެ!އްވުންއެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްދެ ކަންކަން މިހާރު އޮތްގޮތް ނޫން އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ޑަށް ފޯނުކުަރއްަވިއގެން މިަކމާއިްސވެ އަުޅަގނ ިރަޒމް މިނިސްޓަރުޓޫ ،ދަންނަވަން ޖެހުނުއިރު  ބެހޭ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ރިޒަމް މިނިސްޓަރު ދުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންެގ އާ ޓޫ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުްއމީވާނީ މިނިސްޓަރަށް ދަންނަާވފަ

 އެ  ،ރަށްރަށުެގ މަންފާ އެ ،ހެދި ތަަކކަށްޓުރިސޯޓޫިރސްޓް ހުއްޓިފައި މިހިރަ ރަށްތަްއ  ަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގައި އަޅު

ނުޑވެރިންނަށާ ލިބޭނެ ގޮތާއި، މަސްވެރިންނަށާއިރަށްރަށުން ވަޒީފާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ވަޑާންކުރާ  އަދި ދަ

ނެ ގޮތަށް ކަންތަްއ ުކރާ މީހުންނަށް އެތަންތަނުން މަންފާ ލިބޭްއކަތްދީ މަސަޞާތިވެސް އެިކއެކި އިޤްމީހުންނަށާއި އެނޫން

ނޑުމެްނގެ ދާިއރާެދއްވާނެ ކަމަށް. އަދި އިހަމަޖައްސަވަ ގެ ދެކުނަށް ައއި ރާއްޖޭެގ  .ޖެހިގެން އޮތް ހދ އާއަުޅގަ

ރިސްޓުންނަށް ވިދާޅުވާ ފަދަ ޓޫ މި އިތަކުގައި މީގަ ރުހުޅަނގު ބިތުގައި އެހެރަ ބޮެޑތި ފަރުތައް ހިއްކައިގެން ެއ ފަ

ދީ ޞާތިާއއި އިޤްއެތަުނން ވަޒީފާ އި،ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަންތަން އުފައްދަމީހުންނަށް  ނުވަތަ އެ ،ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން

ނޑުމެންނަށް  ެރްއވިްއާޔ ބެހޭ ަތފްސީލުތައް އިރާދަކު ދެްއވާނެ ކަމަށް. މިކަމާއިވާނެ ގޮތް ހައްަދވަސިލުހާމަންފާ އަޅުގަ

ނޑު މިނިސްޓަރަވަރަ  އި . އާމްދަނީގެ ާދއިރާގަ ޚަރަދުގެ ާދއިރާން އޮތީ ށް ހުށަހަޅާނަން. އާދެ! ދެށް ައވަހަށް އަުޅގަ
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ގިނަ ވާހަކަ އެބަުހރި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ަވގުތު ަވކި ަވރަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ވަރަށް

ނޑު ަޚރަދުގެ ހިފަހައްޓަވާފައި ޓަަކއި ށްގަޅައަޅުަގނޑުމެްނގެ އެންމެންެގ ރަނ ދާއިރާއަށް އެްއޗެްއ  ވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަންމެ ައވަހައެ ަފސޭހަ، އާދެ! ޚަަރދުގެ ދާއިރާ މީ ވަރަށް ދަންނަވައިލާނަން. ލާ ާދއިރާ. އިށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން އޭ ،ހުރި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ފޮޯޓއެއް ނޑުމެންނަށް ގައިއަުޅގަ ކޮންމެ  ،ހިމެނޭ ފޮޓޯއެއް އަޅުގަ

 ފޮޯޓގައި  މީހަކު އެ އެ ،ލެވޭނީ އަުޅަގނޑުއިޢީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައްގެ އަތަށް އަރައިިފއްޔާ ވެސް ތަބީމީހެ

އެގޮތަށް.  މަްއޗަށް އެރީމާ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ބެލެނީ ހަމަތްއަފޮތް ޚަރަދު ، ހުރީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެްނވީމާ

ނޑިތީމު ާދއިރާއަށް އޮތީ ކޯްއޗެއްތޯ. މިލަންދޫ ދާއިރާ   އެކަން .އެއީ ޭއގެ ތަބީޢަތް އާދެ،ައށް އޮތީ ޯކްއޗެއްތޯ. ކަ

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،ލާއިރުލައިލާއިުރގައި ައޅުަގނޑުެމން ޚަރަދުގެ ދާއިރާއަށް ބައިއޮންނާނެ ގޮތް. މިގޮތަށް ވިސްނަ

 ބަެއއް ަރށްރަށުގައި ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިންެގވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އެބަހުރި. ހިންގަވަމުން އެބަ ،ދާއިރާގެ ތެޭރގައި 

އެލޮކޭޝަްނ  ތެޭރގައި އެބައޮތް. ފަހަރެްއގަިއ އެއީ ބަޖެޓްމަވެސް ޭއގެ އިދިކޮޅު ވެސް މީގެދޭ. އެހެންނަގެން

 އްކުރުުމގެ ފުރުޞަތެހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ޮއޅިގެން ެވފައި އޮތް ކަމަކަށް ވެސް ވެާދނެ. އެހެންހެއްދެވުމުަގއި އަތް

އެކަީށގެންވާ ަވރުގެ ެއއްެވސް ޕްރޮޖެކްޓެއް  ،ނޑު މިހެްނ މިދެންނެވީދެއްވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަޔޤީންކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ ތެރޭގައި އެަބއޮތް. ގޮއިދޫ. ޮގއިދޫަގއި ނެތް ރަށެއް މި ވަނަ އަހަރު  2013 ފަހަރު ެވްސ އަުޅގަ

ނީ އޮންނަ ވަނަ ައހަރަށް ވެސް މި 2016އަދި  ،ވަނަ އަހަރު ވެސް 2015ހަރު ވެސް، ނަ އަވަ 2014ވެސް، 

. ައޅުަގނޑު އްކޯޓެ ފަހަރު އެބައޮތް ބަށި ދެން މި، ގަބުުރސްތާނުގެ ަލއިްޓ ޖެހުމާ، ގެ ވަށާފާރު ޭރނުމާއިއް ގަބުރުސްތާނެ

ނޑު ދަންނަވާ ާވހަކައެއް ނޫން މީކީ. ހުރިހާ ދަންނަވަން މި  އުޅެނީ ކޮންމެހެން އެހެން ކަހަލަ މާނައެއްގައި އަުޅގަ

ލާބައަށް ޓަކައި ބަޖެޓް  އާއި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އިދާދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފަ، އެންމެން

ގިނަ  ގިނަ ރަށްރަށަށް ވަރަށް ދާނެ. އެއީ ވަރަށް ވެސް ެދއްާވއިުރގައި ބަެއްއ ކަހަލަ ކަންތައްތައް މިހެން ހުރެއިހައްދަވަ

ހުރި  މިހެން އި،ވަ ަލއްއިމިހެންހުރި ކަންތައްތައް ބަްއލަވަ، ަލއްވަނީ ެދއްތޯ. އެހެްނވީމާއިއެކުަލވަ ކަންތައްތައް މި

 ެދއްވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑު އިއް، ަބެއއް ލިބޭ ގޮތަށް ހައްަދވަވަރެ ޅި ވެސް ބަޖެޓުން އެކަީށގެންވާ ފަ ރަށްރަށަށް

 އްޙީ ދާއިާރއަށް ވަރަށް ޞިާލއިރުަގއި އިޚަރަދުެގ ދާއިރާއަށް ބަލަ ؛އިާރގެއްޙީ ދާޞިން. ދެން އާއްމުކޮްށ ޔަޤީންކުރަ

 ކުރެވިފަިއވާކަން ައޅުަގނޑު ގޮތަށް ސިޔާސަތުތަެކއް ބައްަޓން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭ ބޮޑެތި ބޮޑެތި ކުރިއެރުމެއް، ވަރަށް

ަގިއ ކެންސަރ ްސކްރީނިންގ ހެްއދެވުން. ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗު  ކެތު ލެބެއް ަގއި ފާހަގަކުރަން. ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗު

ނޑަކަށް؛ އައި މެޝިނެއް ޖެހެންދެން މުޅި ރާއްޖޭގައި އެމް.އާރު. ކުރެްއވުން. އަދި ވަރަށް ފަހަކާއިމުޤާ މިލިއަން  3 ގާތްގަ

މިލިއަްނ  3 !ކުރަްއވާފުމިިލއަން ޑޮލަުރ، މާ 3ިއ ހުރީ. އެންމެ މެޝިެނއް ރާއްޭޖގަ .ވަުރގެ މެޝިެނއްލިބޭ އަށްރުފިޔާ

ނަޑކަްށ ޑޮލަރަށް ލިބޭ ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި ގާްތގަ ވަރުގެ މެޝިނެއް މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުރީ އެންމެ މެޝިނެއް. އަޅުގަ

ބަޖެޓުގެ  ސަރުކާރުން މި މި ،ވެއްޖެ  މިހެން މެޝިނެއް ހޯދާ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރުވަރަކަށް  10
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ތުގެ ސަުރާކރުގެ ޚަރަދުެގ ސިާޔސަ ނިމިއްޖެ. މި އި ތެޭރގަިއ ބަހަްއޓަވަ ގެންދާ އަހަރުމިހާރު މި ހިނގަމު  ،ތެރެއިން

އެީކަގިއ  ބެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދާ ޚަރަދާއި ފި. ގަތުމުގެ ގަިއ އެމް.އާރު.އަިއ މެޝިނެއް ަބހައްޓައިތެރެއިން ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗު 

 ތަން ހުންނަންވާ ގޮތަށް ހެދުމާއި  މިލިއަން ޑޮލަރު. އެ 5އަޅުަގނޑަށް ލަފާކުެރވޭ ގޮުތގައި ގާތްަގނޑަކަށް ެއއީ 

ގުިޅގެްނ  ކްޓަރާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރައިވެޓް ސެ ިއތުރަށް ޓާއެކީ. އަދި ޭއގެ ބެހެއްޓުމާ

އްޔާ ެއކަން ސަރުކާރުން ރުން ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެސަރުކާ ،ހިނގަމުން އެބަދޭ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާއަކީ

ނޑުމެ އަހަރު ވަންދެން  8އަހަރު،  9އަހަރު،  10އަހަރު،  5. އޭންނަށް މިހާރު އެބަ ސާބިތުކޮށްދެކުރާނެކަން އަުޅގަ

ބަލިތަުކގައި ނގޭ. ރާއްެޖއިން ބޭރަށް ބޮޑެތި އެ ހެއްިޓއްޖެ. ެއކަން އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެބަނުބެހެއްޓުނު މެޝިން ބެ

 ،ދާންޖެހުން މަދުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ތަރުތީބުކޮށް ،ދިޔުން މަދުވާނެ ގޮތަކަށްނަށް ދާންޖެހޭ މީހުން

ބަޖެޓުން މިހާރު  ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް މި އްކުރުުމގެ ވާހަކަ ދެެކވެމުންދާތާ ކިަތންމެ ދުވަހެތަރައްޤީ ،ކޮށްއިންތިޒާމު

 7އަހަރު،  6ން. މިގޮތަށް ފިކަފަށައިމިސްރާބަށް ދަތުރު  ފެނޭ އެ ރަނގަޅު ދިމާއަްށ، ރަނގަޅު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ނޑުމެންނަށް ހިފަހައްޓާލެވިއްޖެ ކަމަށް ނޑުމެންނަށް ހަމަ  ،ވިއްޔާ  ަވނީ އަހަރު އަުޅގަ  އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލަފާއްވަރުޞަތަ ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ުނކުރެޭވ، އަުޅގަ ކަމީ ނެވެސް ނުކުރެވޭހާ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންަތއް ައޅުގަ

ކުރެޭވ  އޮތް ކަމެއް ނޫން. އާދެ! ދެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ވިސްާނއިރުަގއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މި އްޝައްކެ 

 ސްޓްމެންޓެއް. އެހެންކަމަްށވުމާަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވ އިްނވެ އިންވެސްޓްމެންޓަީކ ެއއީ ާރްއޖޭގެ މުސްތަޤުބަލު

ޕްީރ  ،ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަުކގެ އިތުރަށްއެ މިހާރު  ،ތަުކގެ އިތުރަށްމިހާރު އެހެރަ އިންވެސްޓްމެންޓު އެީކގައި

ވުރެ  ންތައްތައް މިހާރަށްކުެރްއވުމާއި، ޕްރައިމަރީ ތަޢުލީމުެގ ކަވުރެ ވެސް ރަނގަޅު ސްކޫލްގެ ކަންތައްަތއް މިހާރަށް

ްއވަމުން ސަމާލުކަމެއް ދެްއވަިއގެްނ ސަރުކާރުން ކުރަ ޞަ ކަންކަމަކީ ވަރަށް ާޚއް މި ، ކުެރއްވުމާވެސް ރަނަގޅު

ނޑު ުއއްމީދުކުަރން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރެގ ތެރޭގައި ތަޢުލީމީ ދާއިާރގެ ގެންދަވާނެ ކަންަތއްތަ އް ކަމުގައި އަުޅގަ

އި ފޭޫދގައި ާއ ތެޭރގަހިނގާ. އޭގެ ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ މިހާރު ވަރަށް ،ަކންތައް ވޭ ަބއެއްތެރޭގައި  ކުރެ

ނޑުމެން ،. އެ ްސކޫލްަގއި ހޯލެއް ނިމިފަ އިކޫލެްއވަނީ ހަދަސް ވަީނ  ޖަްލސާކުރާނެ ަވސީލަތްތައް ބޭުނންވެގެން އަުޅގަ

ނަޑށް ޔަޤީން މިއާ ެދއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. އަދިއި. އެކަން ހަމަޖައްސައެދިފަ ވާހަކަތަކުެގ މި އެީކަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ެވސް އެމެ ފަހު ބަޔަކަށް އަްނނާނީ ބްރިޖުއެން ންނަވާލަން ބޭނުން. މިހާރު ވާހަކަ ދަ  ގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުން ވާހަަކައކީ ތެޭރަގއި ބްރިޖުގެ ބަރުންޑިސެ ީކ ހުވަފެނުން މި ބްރިޖަ ،އަޅަން ފެށޭނެ. އަުޅގަ

. ބިނާއެކޭ ދޭ. އެދޭތެރެ ފުރާލަކޭއެދޭތެރޭގައި ބިނާކުެރވޭ ބިނާ ކީ ޝައްކާއި ޔަޤީނާކޭ. މި ބްރިޖަތަށް އެޅޭ ބްރިޖެޙަޤީޤަ

 ކަމާ ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދޭނެ ވިއްޔާ މިސަރުކާރުން ވަޢުދުވާ ތަރައްޤީ މި ވަނީ ގެންދާ ކަމަށްމިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަމުން

 އާ ރައްޔިތުން ކާމިޔާބީ  ޔަޤީންކަމުގެ ފާލަމުަގއި ދިވެހި އެ ނޭ.އިތުރުވަމުންދާނީ އްޔިތުންގެ ޔަޤީންކަން ދޭތެރޭގައި ދިވެހިރަ 

 . والس الم عليكم ورحمة هللا وبركاته. ޝުކުިރއްާޔ . މާ އެީކަގއޭލުއިކަށް ދަތުރުކުރަމުންދާނީ ހަ ދިމާއަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެން އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނުޑގެ ކުރިން  3ަސރުކާރުން ހުށަހަޅާ  މި އީރި ަރއީސް. އާދެ! މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ ވަނަ ބަޖެޓް. އަުޅގަ

ވާްނވާީނ  ތު ރަމްުޒކޮށްދޭ އެްއޗެކޭ. ބަޖެޓުދައުަލތުގެ ސިޔާސަ އީމި ،ދެްއކި ބޭފުޅާ ވެްސ ވިދާޅުެވއްޖެފުޅުވާހަކަ

ހުރި  އްއްވެސް ަޝއްކެފުޅެއް. އެ. ެއއީ ތެދުރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިކަމާއި ތަނަވަސްކަމާއި ުއއްމީދު ގެނެްސދޭ އެއްޗަކަށޭ

 ވާންވާނީ ހުން ގެނެސްދޭ އެްއޗަކަށް. ބަޖެޓުހަމަޖެތްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތިކަމާއި ހިވާންވާނީ ރައް ކަމެއް ނޫން. ބަޖެޓު

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ަކމެއްއްވުޞަޤައުމުގެ ތަރައްީޤގެ އަމާޒު ތަ   ގައިބަޖެޓު މި. އެބައޮތް ުރކޮށްދޭ އެްއޗަކަށް. ައޅުގަ

ނޑު އުފާުކރަން ހުރި އަދަދުތަކާ ނޑުެގ ެއއްެވސް މައްސަަލއެއް ނެތް. އަުޅގަ  މިއަންނަ އަހަރު މި ،ދޭތެރޭަގއި ައޅުގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަނީ ބަޖެޓުއަހަރެކޭ ެއްއވަރަށް ދައުލަުތެގ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ހިފެހެްއޓޭތީ ވާންވާީނ ރާއްޖޭެގ  . އަުޅގަ

އް ޔިތުްނނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަވާންވާނީ ަރއް ގުފަހިކޮށްދޭ އެްއޗަކަށް. ބަޖެޓުުރމަށް މަކުއިމުޤާލަތު ދާއައިޖުތިމާޢީ 

ތަކާއި ޭބނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށް އެންމެންގެ މުހުތާދު ގެ،އްޔިތުން ވާންވާނީ ރަ  ފަހިކޮށްދޭ އެއްަޗކަށް. ބަޖެޓު 

 2015އަދި  އިރު ބަޖެޓާވަނަ އަހަ 2014ކާރުން ސަރު މި ،ދަންނަވަނީ އަމާޒުކުެރވޭ އެްއޗަކަށް. ައޅުަގނޑު މިހެން މި 

ގެ އެންެމ ރާއްޖޭ  އަްއޑޫ ސިޓީއަކީ މި ،ކުރަމުން. އަޅުަގނުޑ ނިސްބަތްވާ ދާއިރާދަނީ ތަންފީޛު ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މި

ޅޭ އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ދިރިއު ،ފަޅުރަށްތައް ނެތް ،އްދު. ބިންމަދު، ބިންކުޑަހައާބާދީ ބޮޑު އެއް ސަރަ

އަހަރު ވެސް ހުރި ތަަރްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަޖެޓުެގ  އްުދގައި މިދިޔަ އަހަރު ވެސް، މިހަސަރަ . މިއްއްދެހަސަރަ

ރި ގިަނ ހު އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެނިފައި ނިސްބަތުން އެކަށީގެްނވާ ގޮަތކަށް އޮތެކޭ ދެންނެޭވކަށް ނެތް. މި

ނޑު ހިތާމަ ނުވާކަން ވެސް އަދި ފެއްޓިފައި ،ނުދާކަންމަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުން އެކު ފާހަގަކުރަން. ހަމަ ާޔ އަުޅގަ

 މްރާނީ ޢު ،މު މަޝްރޫޢުތައްއް ބަޖެޓުގައި ހިމެނުނު ބަެއއް މުހިއެހެންމެ އަންނަ އަހަރު އޮތް ބަޖެޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު 

ނޑު ހިތާމަހިމެނިތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ނު އެކު ފާހަަގކުރަން. ޔާ ވާކަން ެވސް، އުނިކުެރިވފައިވާކަން ވެްސ އަުޅގަ

އަތޮުޅގައި ތަަރއްޤީެގ  ކޮށް މަރަދޫއަކީ އަްއޑުޞަަވކިން ޚާއް ؛ސް. ައޅުަގނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ސަރުކާރުން އެކިެއކި ތަރައްޤީެގ  ؟ދޮގަކަށް ނުވާނެ. ކީއްެވގެންތޯ ގޮތުން އެންމެ ފަހަތުގައި އޮްތ ރަށޭ ދެންނެވުމަކީ

ގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ޚަރަދު  ުނާވތީ އެހެން އަތޮޅުތަކާއިސަމާލުކަމެއް ދީފައި ޞަންގުމުގައި ާޚއްމަޝްރޫޢުތައް ހި

ެއީއ ކޮންމެހެން މި ސަރުކާރުެގ  .ުނވާތީކުރަްއވާފައި .ނުދާތީްއވަމުންއްދައް ކުރަ ހަބައިކުޅަ ަބއެްއ ވެްސ އެ ސަރަ
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އްަގއި ެވސް އެކަން ހިނގާފައި އޮތީ ެއހެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތަކެނޫން. ވޭތުވެދިަޔ ހުރިހާ ސަރުކާރުމައްސަލަެއއް 

ކުރުން. އެއީ އި އޮތް މަރަދޫ ަބނދަރު މަރާމާތުވަނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓުގަ 2015މި ހިނގާ  ،އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި މި

ނޑުމެންނަްށ އުއް އައިއިރު އޮތް ފުރަތަމަ ބަޖެޓު  ހުގެދީ، މަޖިލީ މީދެއްކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން އަުޅގަ

 ،ައޅުަގނޑު ެއ މަޝްރޫޢު ހުށަހަޅައިގެން ދެއްވީމާހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރަކަށް ހުންނަ މީހާއަށް މަޝްރޫޢެއް

ނުވާކަން ަމޝްރޫޢު ހިނގާފައި އަހަރު ނިމުނުއިރުގައި އެ މި  ،ގައި ހިމަނައިގެން ފާްސެވފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސްބަޖެޓު

ނޑު ތަފާތު ެއކި ަފހަރު ކަމާ ަގކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރާއެކު ފާހަޔާ ހިތާމަ ން ސުވާލުކުރުމުން މަތީ ބެޭހ، އަުޅގަ

ހަމަައށް ގެންގޮސް އަންނަ އަހަުރގެ  އާނުފެށި ލަސްވަނީއޭ. ޓެންޑަރިން ަގއި ފަިއސާ މަދުކަމުން އެކަންބަޖެޓު ،ވިދާޅުވީ 

ިއތުރު ފައިސާ ހިމަނުއްަވއިެގން އެކަން ކޮށްެދއްވާނަމޭ.  ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި 2016ެއއީ  ؛ބަޖެޓުގައި

އަހަުރގެ  މި ،ަކމަށް ވިދާޅުވާތީ  ަފއިސާ މަދު ވާތީ އެ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި އެކަން އުނިކޮށްަފއި މި ،އެހެންނަމަވެސް

ނޑު ުއއް 10ބަޖެޓުގައި އެކަމަށް ޓަަކއި  ނޑު ހުށަހަޅަން. އަދި އަުޅގަ ކުރަން މީދުމިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނުމަށް އަުޅގަ

ބިން ހުސްވެަފއިވާ  ،ބައި ހިމަނުއްވައިެދްއވާނެ ަކމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަމރަދޫއަކީ ކޮމިޓީން މި ކުރާބަޖެޓު ދިރާސާ

ެދއްވަށޭ. އިކުުމގެ މަޝްޫރޢުގައި ހިމަނުްއވަމަރަދޫގެ ބިން ހިއް ،ރަށެއް. އަުޅަގނޑު ތަކުރާުރޮކށް ދަންނަވަމުންދަން

މަރަދޫގައި ވެސް ބިން އެކޭ އެްއގޮތަށް ނުވެ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ފޭދޫއޮތީ  ހަމައަށް އެކަން ދާއެހެންނަމަވެސް މިއަ

ސާފުކޮށް ފެންނާން އެބައޮތް  ؛ރަށަކީ އެއީ. މީގެ ޙަޤީޤީއެްއ އަތޮުޅގައި ބިން އެންމެ ދަތި  . އަްއޑުވެފައޮތީ ދަތި

ޗައިނާ ސަުރކާރުގެ އެހީަގއި  .ވަނީ ސް ހިމެނިފައިއަންނަ ައހަރު ވެ ޙަޤީޤަތް. އެއީ މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ބަޖެޓުަގއި މި

 ނެތިގެން އަްއޑު ބިން އިތައް. މަަރދޫގަނުވަތަ ހައުސިންގ ޔުނިޓު ،ތައްބިނާކުރަން ހަމަޖެހުނު ފްލެޓު އިއަތޮުޅގަ އަްއޑު

ބިން  އަޅާނެ  ހަުއސިންގ ޔުނިޓު  50 ؟އަތޮޅުން ހަމައެކަނި ހުޅުމާެލިއން އެްއކޮށް ބަދަލުކުރި ރަަށީކ އެީއ. ީކއްެވގެންތޯ

 ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެެހން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ައއްޑު އީިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މިއިނގޭތޯ އަތޮޅު މަރަދޫަގއި ނެޭތ  އަްއޑު

. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ އިނގޭތޯ އޭއް އެޅިތަވިޔަސް ވެސް އެ ފްލެޓު ށްރި ކަމަކުބައިކުޅަ ެއއްބަިއ މަދު އަތޮޅުަގއި ދެ

ނޑު ިމ ހުށަހަޅަނީ ފޭ ،ދަންނަވަނީ މި . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަށްެހން މަރަދޫގެ ވެސް ބިން ހިއްކުއެކުއެކީ އާދޫއަޅުގަ

އަިދވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގެ ހުކުރު މިސްކިތެއް ނެތޭ މަރަދޫގައި.  ،ސަރުކާރުން އިމާރާތްކޮށްފައި އޮތް މިސްކިތެއް

ނޑުމެން ގެންގުޅުނު ކްލަބެއްަގއި އޮތް ބި މިހާރު ވިއްސަކަށް އަހަރު މީގެ  މެއް ސަުރކާރުން އެދިވަަޑިއގަތީމާެވްއޖެ އަޅުގަ

ނުޑ އެ 20 އެތާނގައި މިހާރު އޮފީސް ެވްސ  .މާކަރީ ސެންޓަރުކުރިން. ތަން ސަރުކާރަށް ހަދިޔާ އަހަރު ކުރިން އަުޅގަ

މަރަދޫ މިދެންނެވީ އޭރު  .އިނގޭތޯ  އޭިއމާރާތެއް ނުކުރެވެ އަދިވެސް އަޅައިފި. ެއކަމަކު ެއއްކަަލ މިސްކިތެއް

ނޑުމެން ދިނީ ހިލޭ. އެްއވެސް ކަހަލަ ައގެްއ ނެތި.  ޖަމުޢިއްޔަތުލް ހިދާޔާ ކިޔުުނ ކުލަބުގެ ބިމެްއ ެއއީ. އެ ބިްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ؟ކީްއވެގެންތޯ މިސްކިެތއް އެުޅމަށް އޮތް ުއއްމީދުގެ ބޮުޑކަމުން. އެކަމަކު އަދި މިއަާދ  އިމަރަދޫގަ ،އަުޅގަ

ހިމެނުމަށް މިލިއަން ރުފިޔާ  5ިމއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ަމރަދޫގެ މިސްކިތެއް އެޅުމަށް  ހަމައަށްވެސް ެއކަން ނުވާތީ
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ނޑު އުފާކުރަން .ހުށަހަޅަން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑު  މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކޮންމެެވްސ  ،އަޅުގަ

ދުވަހު އެދިގެްނ  އަދި ައޅުަގނޑުމެން ަވރަށް ގިނަ .ވާތީނަރުދަމާ ހިމެނިފައި އިސިފައެްއގައި މަރަދޫގެ ސާފު ބޯފެނާ

ނޑު މަރުޙަބާުކލާސް ރޫމުތަކެއް ހެ އާ ްސކޫލުަގއި ،އިދޫގަމަރަ ކިޔަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނުޑ ދޭތީ. މިކަމާ އަޅުގަ

ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް މަރަދޫެގ  ،ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އޮތް ަބޖެޓެއްަގއި ައއްޑޫ ިސޓީއަށް 9 ،ދަންނަވާނީ

އަިދ  އި،އޮތީ ކޯްއޗެއްތޯ ަބއްލަވާލަދެްއވާށޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާ ދާއިރާއަށް މި

ދާލަތު އައިމުކުެރވިގެން. އިޖުތިމާޢީ ޤާދާލަތު އަނީ ެއ ޤައުމެްއަގއި ިއޖުތިމާޢީ އިމުުކރެވޭޤާ މަސަލަސްކަންޙަސުލް

ނޑައަޅާ ގޮތް ރައްޔިތުން އިއިމުކުރުމާޤާ ޭއގެ އަމާުޒ  ،ނަްށ ހަމަހަމަކަން ގެނެސްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ދައުލަތުން ކަ

ަގއި އަްއޑޫ އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ .ބަޖެޓުން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ޮކށްދެނީ މިތަޞަްއވުރު ،ރަމްޒުކޮށްދެނީ

ނޑު ހިތާމަކު ނިކަމެތިކޮށް  ވަރަށް ނޑު ބަލަ .ރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދައުލަތުްނ ހައްދަވާތީ އަުޅގަ ލާީނ އިދެން އަުޅގަ

ވެސް ދައުލަތަށް ލިބޭނެ  މިދިޔަ އަހަރު .ށް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއަފަހު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޅުމަށްމި ހުށަހެޅުން ހުށަހެ

ބައެއް ކަހަލަ ވެސް ހުރި  އަހަރު ނެތް. މިދިޔަ ވެސް އާމްދަނީ ލިބިފައެއް ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީާއ ގާތަކަށް

އަލަށް  ،އެބަހުރި. އޭގެތެޭރގަިއ ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް  އިއަހަރުަގިއ ވެސް ބަޖެުޓގައި ހިމަނުްއާވފަ މަޝްރޫޢުތައް މި

ބިލިއަްނ  4ވިދާޅުވާ  މަށްލިބިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަ  އެއިން އިހުރި ދިމަދިމާލާ އިއާމްދަނީ ހޯއްދަވަން މި ހުށަހަޅުއްވާފަ 

ކުެރްއވީމަ ން ނުހޯއްދެވޭނެއެޭކ. މަސައްކަތްރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެން. އަުޅަގނޑު ނުދަންނަވާނަރުފިޔާ ހޯއްދެވޭނީ ވަރަށް ބު

ހޯއްދެވޭނެ. މަްއސަލައަީކ ެއކަށީގެްނވާ މަސަްއކަތް ހަލުިވ ސްޕީުޑގައި ުނކުރެވުން. އަދި މި މަޖިލީހުން ވެްސ 

ނޑުމެންގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ފަހަރު ދޭންވާ ސްޕީޑުަގއި ނު ސަރުކާރަށް ދޭންވާ އެއްބާރުުލން ބައެއް ދެވުން. އަުޅގަ

ައވަސް ަމސައްކަެތއް ކޮްށގެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯއިން  ،ހުށަހެޅޭ ގާނޫނުތައް ހަލުވި ސްޕީޑުަގއި

 މި  ފަހުން ފާސްވީމާ ނުވަތަ އަހަރު ނިމެންދާ ،ފާސްކުރަންޖެހޭ. މިހެން ހުންނަ އެއްޗެހި އަހަުރގެ މެދުތެރެއިން

ނޑު ާފހަގަކުރަނީ އާމްދަނީ ލިބުނު ކަމަށް ވިޔަސްކަންކަމަ އެ އާމްދަނީ  ،ށް ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ނުހޯދޭ. ދެން އަޅުގަ

، ސަރުކާރުގެ އެަކއުންޓިންގ ނިޒާމުވަނީ ވިއްޔާ ެއއިން ވާނެ ފައިދާއެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ،  ގެއްިލގެންދާ ކަމަށް

މޮނިޓަރކުުރމުގެ ކަންތައްތައް އެބަޖެހޭ  އި. އޮޑިޓުކުރުމާއެކައުންޓިްނގ ނިާޒމު ހަރުދަނާކުރަން އެބަޖެހޭ ޕަބްލިކު

ބެލެހެއްޓުމަށް ުހރި ނިޒާމުތައް ވަުރގަދަކުރަްނ  ،ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ބެލެހެްއޓޭނެ ނިޒާމުތައް

ކުންފުނި އެބައޮތް  91މިހާރުވެސް  ؛މު ކުންފުނިތައްއްބައެއް ދައުލަުތގެ މުހި ،ދަންނަވަނީ އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑު މި

އާމްދަނީ ތަންތަނުން ލިބޭ  އެްއ ނުލިބޭ. މިން ގިނަ ކުންފުންޏަކަށް އާމްދަނީމީެގތެރެއި ،ސަރުކާރުަގއި. އޮތްއިރު 

ކޮންގޮތަކުން ކަމެއް ބެލޭނެ  ،ކަެމއްއްނީ ކީންތަނުން ޚަރަދުކުރެވެތަ ނެތް. އެ އިމުުކރެވިފަެއއްޤާބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

އިދާރާައކީ  ތްގޮތަށް ފަރުާމކުރެވިފަިއ އޮ ކަށް މި ޤައުމުަގއި މިއަދު އެންމެ ގިަނ އާމްދަނީ ލިބޭނެތް. މިސާލަ ގޮތެއް

އިުރގަިއ ދިޔަ  ުދމަށް ބުރައިގެން ގޮެތއް ނޭނގި ނަށް ލިބުނު އާްމދަނީ ވީނުވީތަ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ. މިދިޔަ އަހަރު އެ
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ނުޑ ހިތާމަ ތަކަްށ ނުވާނެ ގޮހުންނޭ. މިހެން މިކަން ތަކުރާރުރަށް ފައެކަން އެނގުީނ ވަ ،ެއުކ ދަންނަވަނީ ޔާވެސް އަުޅގަ

އެބަޖެހޭ.  ބައްޓަންކުރަން ،އޮިޑުޓކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް އިެއކައުންޓިންގ ނިޒާމާ  މެްނގެ ޕަބްލިކުއަޅުަގނޑު

އެކަމަށް ހުރި  ،ށްނޫން އެކަމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކުރަންޖެހޭނީ. އެކަމެއް ެވދާނެ ކަމަ ކަމެއް ވީމަެއއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި  ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ނިޒާމުތަްއ ހަރުދަނާކުރަން އަޅުަގނޑުމެން މި ،ހުރިހާ މަގުތައް ބަންދުކޮށް

ނަޑއެޅިފަ 9 .ރައީސް ކަެމއް.  ކަމީ އަޅުަގނޑު އުފާކުރާއޮތް އިބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕައށް ކަ

ނޑު ދެރަވަނީކިސަރުކާރަށް މަރުޙަބާ ކަންކަން  ވެސް މި ފައިސާ ނުލިބިގެން އަންަނ އަހަރު މި  ،ޔާ ކަެމއް. އަުޅގަ

ތް. ދައުލަތަށް އާމްދަނީ މިަކމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ެއބައޮ ،ނުވެދާނެތީ. އެއީ ިމއަހަރުެގ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު

މި ބަޖެޓު . އޮތް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ކަމުގެ ބިރުކުރާ މިންވަރަށް ނުލިބިދާނެފޯކާސްޓު

ޕްރަިއވެޓް ސެްކޓަރ ފުޅާކުރާ ާވހަކަ. ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރ  ،ހުށަހަޅުއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި 

ށް އޮތް ފުރުޞަތުތައް ރަކުރެިވގެން. ޕްރައިެވޓް ސެްކޓަހުޅުވޭ ދޮރުތައް ފުޅާ ށްޅާކުރެވޭނީ ޕްރަިއވެޓް ސެްކޓަރަފު

އް ނުވަަތ ޑެފިސިުޓ ަދއުލަތުެގ ދަރަނިތަ ،ަދއުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބިގެން ،ިވގެން. އެކަމަކު ފުޅާކުރެ

ދާނީ؟ ހޯ ށް ފަންޑުރަކިހިނެއްތޯ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަ، ކަމަށް ާވނަމަ ފައިސާެގ މާކެޓަްށ އަބަދު އަތްބާނާފޫބައްދަން 

 އި ކިޔަން. ބޮންޑާެއކަމަށް އަުޅަގނޑު މަރުޙަބާ ؛ރަށް ހަރުދަާނ ފިޔަވަެޅއްސަރުާކރުން އެޅުްއވި ވަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވެސް ވަރަށް ބޮުޑ  . ެއކަމުންކަމެއް ކިޔާ ްއވުން. ެއއީ އަޅުަގނޑު މަރުޙަބާބިލުގެ އިންޓްރަްސޓް ރޭުޓ ކުޑަކުރެ ޓީ

ދަށަށް  ،އިބޭންކުަތކުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިޒަރވް އެމް.އެމް.އޭގަ  ؛ރިޒަރވް ،އެފަދައިން ކުރާނެ. ހަމައެއް ފައިދާ

ފައިާދ  ވެސް ުކރިއަށް އެޅުުނ ފިޔަަވޅެއް ަކމުގައި ދަންނަވަން. އެކަުމގެ ސަބަބުން އޭެގ ހެޔޮ ެއއީ ،ޖެއްސެވުން

ވުރެ  މެދު ޝައްކެތް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ެއގޮތަށް އެ ލިބޭ ފައިދާއަށް ކަމާހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެދިވެ

ސަރުކާރުން ބޭންުކތަކުން ނަގަިއގެން ފައިާސ  ،އިރާއެްއަގއި ިވްއކަިއގެންދާ ބޮޑަށް އަނެްއކާވެސް ޓީ ިބލު ފުޅާ

ވާނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭރުން ކަންކަމަށް  ްއޔާ ޕްރަިއވެޓް ސެްކޓަރ ކްަރއުުޑއައުޓުކުރައްާވ ކަމަށް ެވއްޖެޚަރަދު

. ނެލުކަމެއް ދޭންޖެހޭކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ޚާްއޞަ ސަމާ ފަްނޑުތަެކއް ލިބޭކަށް ނުހުންނާނެ. މި ،ބޭނުންވާ ފައިސާ

 މި  ،އަހަރު ވުެރ ވެްސ ބޮޑު ޑެިފސިޓު އޮތުން. މި ބިލިއަނަށް 3އަޅުަގނުޑ ކަންބޮުޑވަނީ މިއަްނނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ 

އޮތް ކަމަށް ިވޔަސް  އިބިލިއަން އޮންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން އަންދާޒާޮކށްފަ 1.6ުނވަތަ  1.5ހިނގާ އަހަރު 

ކަމަށް. މިއީ  ވުރެ ވެސް މަްއޗަށް ޑެފިސިޓު ދާނެ ބިިލއަނަށް 3ހާރު އަންދާޒާކުރެވެނީ އަހަރު ނިމޭއިރު މި  މި ،ވެސް

ކަމެއް. މިަކމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފައިސާގެ ައގު ެވއްޓުމަށް ބާރުައޅާނެ. ނޫނިއްޔާ ކޭޝް ފްލޯ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ކަމެއްގެ ަމއްޗަްށ  ހުރިހާ ނެ. އެހެންވީމާ، މިޕްކުރަންޖެހޭޕްކުރަންޖެހޭނެ. މޮޕަ ށް ހުންނަ ބައި ސަުރާކރަށް މޮޕައިތުރަ

ނޑު އުްއމީދުކުރަން. ރާއްޖޭގަރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަުޅަގނޑުެމންގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރަންެޖހޭނެ ކަމަށް އަ އެންމެ  އިޅުގަ

ންކަމަށް ސަރުކާރުން ލިބޭ އާމްދަނީ ރައްކާތެރިކަމާ އެުކ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމުގައި ުހރި ދޯހަޅިކަން. އެކަ ،ކަމަކީ ދެރަ
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ށް އަޅުަގނުޑ އިލްތިމާސްކުރަން. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސަ އި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެްއ ދިނުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށާ

 ދާއިރާއަކަށް ޚާއްޞަ ސަާމލުކަމެއް ދޭން އެބަޖެހޭ. އެއް  ިތންވަނީ ވިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ތަރަްއޤީކުރާ ކަމަށް

ާރއްެޖއަށް ބޭނުންވާ ފަދަ މީހުން  އިތަމްރީނާ އިރައްޤީކުރުން. ތަުރބީއްޔަތާލަތްތައް ތަސީ ސާނީ ވައިން، ދާއިރާއަކީ 

ނޑުމެން  ވެސް ރާއްޭޖގަިއ އެންެމ  މިައދު ،އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ޔާުކރާ ހޭދަ އިތުރުކުރުން. ހިތާމައުފެއްދުމަށް އަުޅގަ

ކަން ޙައްލުކުރެވޭނީ ާރއްޖޭގެ މީހުންނޭ. އެކަންބޮޑު އިންޑަސްޓްރީަގިއ ތިބީ ބޭރު ެއންމެ ،މުހިންމު މަޤާމުތަކުގައި

ތަރުބިއްޔަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ  އިެއކަމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާ ،ރައްޔިތުންނާ ރައްޓެހި ވަޒީާފެގ ބާޒާރެއް އުެފއްދުމާ އެކު 

ރާއްޖޭގެ  ،ހަރުދަނާކުރުން. ހަމައެހެންމެ ،ލީމީ ދާއިރާ ބައްޓަންކޮށް ޢުތަ އިދިނުމާތުތަރުބިއްޔައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަމްރީނާ

ހަމައެކަނި ތަރައްޤީއަށް  .އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ފެއްދުންތެރިކަމުގެ އިންފްާރސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްީޤކުރަންއު

ކަމެއް.  މުއްމިްސކިތް ބިނާކުުރމަކީ ވެްސ މުހިކަމަކީ މިސްކިްތ ބިނާުކރުން ކަމުގަިއ ހަދަިއގެން ނެތް ވާކަެށއް.  ކުރެވޭ

 މްދަނީ ލިބޭ ކަހަލަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނުވަތަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް ފުޅާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެއިން އާ ،އެކަމަކު 

. އޭރުން ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ މަށް ކުެރވޭ އިްނވެސްޓުަމންޓުދާއިރާެއއްަގއި ހިނގަންޖެހޭ. އެކަ

 .އަްނނާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކަންގިތިޔާ  އި ަތނަވަސްކަމާ އި ތިކަމާގަފާނީ. އޭރުން ަރއްިޔތުންނަށް އުފާވަސްވާތަނަ

ނޑު އުފާކުރާހިމެނިފައިވާއެއަރޕޯޓަށް ޚަރަދުކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގައި   ކަމެއް. ެއަކމަކު އެފަދަ ކަންކަމުން ލިބޭ  ކަމީ ައޅުގަ

ނު ނަގައިގެްނ ހަދަން ލޯ އްކޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ބްރިޖުހަދަން ނަގާ ފައިސާ ދެ އެްއޗެހިން އަޅުަގނޑުމެން ބްރިޖު

އެއަށް ޕޭކުެރވޭނެ  ،ިވޔަްސ ވެސް ހުރި މަޝްރޫޢެއް ކަމުގައިކިތަންމެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ އެއީ ،ހަދާއިރު

ނޑުމެންނަށް އެފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޕޭކުރެވޭީނ  ނޑުމެން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ އިންތިޒާމެއް އަުޅގަ

ތިޞާދު އިޤް .ެއކަމަށް ކުެރވޭ ހޭދަ އިތުރުކޮށްގެން .ކްޗަރ ތަަރއްީޤކޮށްގެންސްޓްރަނޑުމެްނގެ ޕްރޮޑަކްިޓވް އިންފްރާއަޅުގަ 

ނޑުމެންގެ އިޤް .ރުކޮްށެގން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއިތު ،ކުެރވޭ ހޭދަކޮށްގެން އެރުވުމަށްކުރި  ،ފުޅާކޮށް ތިޞާީދ ައޅުގަ

 ވެސް މާ އުފެއްދުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ މިހާރުކްޗަރ ސްޓްރަޕްރޮޑަކްިޓވް އިްނފްރާތިޞާދީ ލަތްތައް ބިނާކުރުމަާށއި، އިޤްސީވަ

ނޑަށް ަދންނަވަން ކެރިދާނެ. އެ ކަންަކން އެގޮތަށް ކޮށްގެން މެނުވީ މި ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން  ބޮޑަށް ކުޑައޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ްއޒަފުންނާއިކިޔާ ލާރި އިތުެރއް ނުވާނެ. ސަރުކާރުގެ ުމވަ މައްޗަކަށް ނުދާނެ. ރަްއޔިތުްނގެ ޖީބަށް އަުޅގަ

މީހުންނަށް އޮމާން  އެ ،ދައުލަތުގެ ަވޒީފާަގއި އަދާކުާރ މީހުންގެ ވަޒީފާއެއް އިތުެރްއ ވެސް ނުކުރެވޭނެ. ހަމައެހެންމެ

ށް އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި މި ކަްނކަމުގެ ަމއްޗަ، ސާެއއް ެވސް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާރީތި ދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭވަަރަކށް ފައި

ނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާކުރަރިޢާޔަތް ރައީސް ނޑު ދަންނަާވނީން. އަުޅގަ ދެްއ ސަރުކާރުން ވަޢު ،ލަމުން ވެސް އަުޅގަ

އް ހައްަދވާނެ ކަމަްށ ިރޒަމް ކޮްމޕްލެކްސެހާސް ބެޑުގެ ޓޫ އަތޮުޅގައި ިތން . ައއްޑުއްޔާ އެ ވަޢުދެއް ފުއްަދންވާނޭވެއްޖެ 

ވަނީ ތިންވަނަ ބަޖެޓު މި އަންނަނީ. މި  ހިނގައްޖެ. ދެން މިއިތުވެ. ދެ އަހަރު ފާކާރުން ވަނީ ވަޢުދުވެފަހި ސަރުދިވެ

            ކަްނކަމާއނުވާތީ އެކަހަލަ އިޝާރާތެއް ކުރަްއވާފައި ޓް ހެދުމަށް އެްއވެސްސޯާހސް ބެޑުގެ ރި ބަޖެޓުގައި ވެސް އެ ތިން
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ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ކުރަްއވާށޭ. ްއދުމަށް މަސައްކަތްްއޔާ ފުރަްއޔިތުްނނަށް ވަޢުދެއް ެވއްޖެ ،ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަ

 އިންެއީއ އަދި މި ކޮމްޕްލެކްސް ، ރިމަތީަގިއ އޮންނާނީ. އެހެންވީމާއޭރުންނޭ ސަރުކާުރގެ އިތުާބރު ރައްޔިތުްނގެ ކު

ެވސް ލިބޭނެ ކަމެކޭ.  ދައުލަތަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ،އަދި ސަރުާކރަށް ،އިމުކުރެވޭ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެޤާ

ޓުގެ ަކންތައްތައް ވެސް ތި ބޭފުޅުން ތިޔަ ނިންމަވާ ގޮތަކަށް ނިންމަވަިއގެން އެ މަސައްކަތް ސޯރި މި، އެހެންވީމާ

ދެްއާވށޭ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަޓކަިއ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ަވސް ފުރުޞަތެއްަގއި ފައްަޓަވއިވީހާވެސް އަ ؛އަވަސް 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ރުވަނީ ގެަމނަފުށީފުރުޞަތު މި އަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރުޝުކުރިއްޔާ 

 ޘްމާނަށް. ޢުމެންބަރު ޖަމީލް 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރަށް މިއަދު ދެ އަހަރު  ވެގެން  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަްށ ަޓކަ ތަަޞްއވުރު އެންމެ  އި ވެފަިއ ހުރި ކަންތައްަތކުގެއަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ރަށްފުށުގަ ވުެރ  . މާލޭަގއި ިމއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށްއި ދިިރއުޭޅ ރައްޔިތުންނރަނގަޅަށް ކުރާނީ އަުޅގަ

 ،ދަނީ ރަށްފުށުގައި ނިކަމެތިކަމުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރުގެ އޯގާތެިރކަން އެންމެ ބޮޑަށް ފެނިގެން މި

އަހަރުެގ  މި .ރައީސް ނިކަމެތިކަމުގެ ތެޭރގަިއ އެަތްއ އަހަރެއް ވަންދެން އުޅެމުންދިޔަ ރަްއޔިތުންނަށް. ިއއްޒަްތތެރި

ނުޑމެންގެ ރަށްފުށުގެ ދާއިރާގެ  ،ން ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ޮގތުގައި ހިމަނައިއަބިލި 9.1ބަޖެޓުގައި  އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށް އިޚުލާޞްތެިރކަމާތަރައްޤީއަށް ަޓކައި ސަރުކާުރން މި ކޮށްދެއްާވ މަސައްކަތަްށ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅު  ެއކު  ގަ

ނުޑ މި ަދންނަވަނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ،ޔާއަްށ ޝުުކރު ދަންނަވައި މަރުޙަބާ ދަންަނވަން. އާދެ، އަުޅގަ

 ދާއިރާއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިރާެގ ތަރައްޤީއަށް، ގެމަނަފުށީދާ ޚާއްޞަކޮށް ގެމަނަފުށީ ،މި ރަށްފުށުގެ ތަރައްޤީއަށް

ާދއިރާެއއް. މީަގއި ކޮންމެ ސަރުކާަރކުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ނިކަމެތިކޮށްފައި އޮތް  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ެއކަހެރިކޮށް

 ބޭސިކު ،. މި ދަންނަވަނީ އަސާސީދޭދާއިރާ ހިމެނިގެން ތަކުގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ގެމަނަފުށީނިކަމެތިކުރެވިފައި އޮތް ދާއިރާ 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރު ދުވަހުެގ އަހަރު ދެ ވީ  ކާރަށް މިޚިދުމަތްތައް އަޅުގަ

ނޭޑއަށް ައއިސްަފިއ  ދެއްވަދޫއަާށއި ގެމަނަފުއްޓަށާއި ؛ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރަށްތަކަށް ނޑުހުޅުދޫ އަދި ކޮ ކަ

ނޑޭ ،ހުރި ތަރައްޤީތައް ފެނޭ. މިއީކީ ަރއްޔިތުންނަްށ އެބަ ލޮލުން ގެމަނަފުށި، ދެއްވަދޫ، ަކނޑުހުޅުދޫގެ  ،ކޮ

ނޑުމެން ލިޔެފައި ހުރި ފިގަރތަކެްއގެވާހަކަތަ  ވާަހކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީ. ެކއް ނޫން. މިއީ ހަމައެކަނި އަުޅގަ
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ނުޑމެންނަށް ފެންނަ ވާހަކަ މި  ތަރައްޤީގެ ޢަމަލީ މަސަްއކަްތތައް ކުެރވެމުން އަންނަ ތަްނ ވަރަށް ސާފުކޮްށ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަން ބޭުނންވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ހަރުގެ ބަެޖޓުގަިއ ގެމަނަފުއްޓާއަ ދަންނަވަނީ. މި ދޭތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އިސަރުކާރުން ކަންތައްަތއް ކުަރއްވަމުން އަންނަ . ެއއީ ގެމަނަފުއްޓަީކ ރެވޭސާްސކު ހުކަން އަުޅގަ

ރަމުން އަންނަ ކުސައްކަތްމަސްވެރި ރަށެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެރިކަމުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން ޢާއިލާތަކެްއ މަ

ބަޖެޓުަގއި  ގެމިލިޔަން ރުފިޔާ ސަރުކާރު 3.2އްދެއް ހެދުމަށް ޓަކައި ހަދޯނި އެހެލާ ސަރަ އިރަށެއް. މި ރަށުގަ

އެކު ފާހަަގުކރަން. މިއީ އޮޑިދޯނިފަހަރު ވެރިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު  ޑު ވަރަށް އުފަލާވާކަން އަުޅަގނހިމެނިފައި

އްދުަގއި މިއަދު ހެދޭ ހަރު ހެދެމުންދާ ބަނދަރަކީ އެ ސަރަގެމަނަފުށީަގއި މިހާ .އްޒަތްތެރި ރައީސްހިތްހަމަޖެހުމެއް. އި

ނޑަކަށް  ން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިގެން އަ ވަރަކަށް މިލި 60އެންމެ ވަރުގަދަ ބަނދަރު. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ގާތްގަ

ލުމަށް ޓަކައި ރުގެ މަސައްކަްތ މުޅިން ނިންމާބަނދަ މި ،ން ރުިފޔާއަމިލި 14ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޓަކައި 

ނޑު ވައަމިލި 14 ގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ެއކު ފާހަ ރަށް ިއޚުލާޞްތެރިކަމާއި ޝުކުރާން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިާވކަން އަުޅގަ

މި ަދއްކަނީކީ  ދަނީ. ކޮއްެޓއް ހެދުމަށް ޓަކައި މިހާރު މަސަްއކަތް ަޢމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުިރއަށް އެއާދެ، ކުނި 

ލުމަށް ޓަކައި ެވްސ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަަސއްކަތް ނިންމާއަލަށް ފައްާޓ ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ާވހަކައެްއ ނޫން. މިހާރު ހިނގަމުންދާ 

ހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ސްކޫްލ އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފަިއސާ މި ބަޖެޓުގައި މުޅިން ހިމެނިފައިވާކަން ައޅުަގނޑު ފާ

މާރާތެއް ހެދުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުގައި އޮންނަތާ ދުވަްސކޮޅެއް ެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި އިބުރި  ތިން ،މަށް ޓަކައިމާރާތް ހެދުއި

މިއިން އެްއވެްސ ލެއްގައި ހާެއއްެވސް  ،އޮންނަ ސަބަބަކީ ރައީސް. މި މަސައްކަތްތައް ަޢމަލީ ގޮތުން ނުފެއްޓިފައި މި

 އްކަތެްއ ކޮށްފައެއް. ިޑޒައިނެއް ުކރެވިފަެއއް ނެތް. ކުރެހުމެއްއެއްވެސް ޢަމަލީ މަސަ ނެތް މީގެ ސަރުކާރަކުން

އި ޢަމަލީ އްދައެްއ ނަގާފަެއއް ނެތް. ެއހެންނަމަވެސް، މި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ނިންމާފަހުކުރެހިފައެއް ނެތް. ނަގަންޖެހޭ 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޮގތުން  ފައިސާގެ  ؛ސަރުކާުރން ކުރަންޖެހޭ އްސަ،ގޮ  ްށ މިއަހަރުއަހަމަ މަސައްކަތް ފެއްޓުމާ

އެ ކަންތަްއ  ،ފަހު ސްކޫލަށް އަންަގއި އަދި ަނގަންޖެހޭ ހުރިހާ އެޕްރޫވަލްތަކެއް ފުިރހަމަކުރުމަށް ،ކަމަކާ

އޮތީ.  އިޢުލާންކޮށްގެން އެހެންނަމަެވސް މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަުކ ނުވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުފެއްޓި މި

 ،ކަމާއި ން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާއަމިލި 2.6ންތައްަތއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަަކއި ެވސް ބަޖެޓުަގއި އެހެންނަމަވެސް، މި ކަ

ކޮންޓިނިއު މިކަން ނުނިމޭނެކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި  ންން ރުފިޔާއިއަމިލި 2.6އަދި މި 

ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އެކަށަައޅާފަިއާވ  ދުވަހުގެނޫނިއްޔާ ދޮޅު އަހަރު ،ދުވަހަށްގޮތެްއގައި ދެ އަހަރު

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ގެމަ  އިމުކުރުމަީކ ވަރަށް ޤަނަފުށީގައި ޕޮލިސް ސްޓޭަޝނެއް ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން އަުޅގަ

ގައި. ރަުށގައި ހުރި ރަށު ލުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ހާކަމެއް. ޕޮލިސް އޮފިސަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ވަަރށް ނިކަމެތި  މުހިއްމު

ނޑޭަގއި ެޖހޭ މައްސަލަތަކުަގއި ވެސް  ،މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަކައި ނޑުހުޅުދޫ، ކޮ އަދި ާޚއްޞަކޮްށ ކަ

ކުރަނީ ެގމަނަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަްތކުރާ ޕޮލިހުން. އް އަދާަތއްގައި އެންމެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތުޙަޤީޤަތު
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ން ރުފިޔާ މި އަމިލި 1.8އިމުކުރުމަށް ަޓކައި ޤާފެންވަރެްއގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް ށީަގއި ަރނގަޅު ގެމަނަފު ،އެހެންވީމާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ. ހަމައެހެންމެ މިއީ ގެމަނަފުށީގެ ުޒވާނުންނަށް ލިބޭނެ  ،ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިާވކަން ައޅުގަ

. ވާުލކުރެވިފަހަޓަކައި މިހާރު މަސައްކަތް އޮތީ  ިއމުކުރުމަށްޤާކަމެްއ. އެއީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ  ވަރަށް ބޮޑު އުފާވެރި

ން އަމިލި 2.5 ،ވާތީ އެ މަސަްއަކތް ނިންމުމަށް ޓަކައި މި ފައިސާ ސަރުކާރުން ޔަޤީންކޮްށދީފައި، ނަމަވެސްއެހެން

ނޑު އެ އުފަލާރުފިޔާ މި ބަޖެޓުަގއި ހިމެ  .ތެރި ރަީއސްއެުކ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވޭ. އިްއޒަތް ނިފައިވާތީ އަުޅގަ

ްސ މަގަކީ ވެ ؛ހެދުމުގެ. ގެމަނަފުއްޓަށް ބޭނުންވޭ މަގުގެމަނަފުއްޓަށް މިއަދު ބޭނުންވޭ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް

އި އޮތް ރަެށއް މިއީ. އަިދ ްއޔާ ވަރަށް އުނދަޫގ ތަކުލީފުތަކެއް ަރއްޔިތުންނަށް ުއޅެންޖެހިފަޙަޤީޤަތުގައި ފެން ބޮުޑެވއްޖެ

ވަރަްށ  ބޭއްވުމަކީ ޚާއްޞަކޮށް އައިސް ޕްލާންޓެއް ެއ ރަށުގައި ؛ފެނާ ،ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީއިތުރަށް އަުޅގައޭގެ 

 އްދުގައި އޮތް އެންމެ މަސްވެރިކަމަށް އެންމެ ރަނަގޅު ރަށަކީ ގެމަނަފުށި ކަމަށް ހަކަމެއް. އެއީ މުޅި ެއ ސަރަ މުހިއްމު

އަދި ާޚއްޞަޮކށް އެހެން ރަށްރަށުން ވެްސ  ،ން ވެރީގެ ނިފަހަރުއެންމެ ގިނަ އޮޑިދޯ ،ންއެންމެ ގިނަ މަްސވެރީ  ،ވެފައި

އިމުކުރަންޖެހޭނެ ޤާމަނަފުށީަގއި ައއިސް ްޕލާންޓެއް ގެ ،ާވިއރު މީހުން އެންމެ ގިނައިން އަންަނ ރަށަކީ ގެމަނަފުށި ކަމަށް

ނުޑ އުއްމީދުކުރަން މިފްކޯގެ ތެރެއިން، ޅުަގނޑު ފާހަގަކުަރން. އެހެންވީމާކަމަށް އަ ނިއްޔާ ފިޝަރީްޒ ނޫ ،އަުޅގަ

މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން އިރާަދުކރެއްިވއްާޔ މިއަންނަ އަހަުރެގ ތެރޭގަިއ މި ައއިސް ޕްލާްނޓުގެ މަަސއްކަތްތަްއ ޢަމަލީ 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭޭއގެ .ނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގޮތުން ފެއްިޓގެންދާ  .އިތުރަށް ވެސް އަުޅގަ

ްނ ކުރަމުގިނަ ުޒވާުނންތަކެއް މަަސއްކަތް ެގ އުފެއްދުންަތއް އުެފއްދުމަށް ޓަކަިއ ވަރަށްމަްސވެރިކަމު ،ގެމަނަފުއްޓަކީ 

ނުޑވެ އަންނަ ރަށެއް. އަ ނޑު ބިންތައް ވަނީ ރީދި ދަ ންގެ ވަރަށް ގިނަ މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ރަށެއް. ދަ

 ން. އޭގެ ސަބަބުއްސަގައި ގޮސް ހަލާކުެވެގން ގޮތަކުމިދިޔަ ރޯދަމަހުގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަެކއްގެ ތެޭރގައި ތަފާުތ ބަލި

ނޑުވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިގެންދިޔައީ. ދައުލަ ނޑުވެރިންނަްށ  ތުގެ ބަޖެޓުން މަސްވެރިންނަށާއިދަ ދަ

ނޑު ުއއްމީދުކުަރން ގެމަނަފުށީގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެއިލިބޭ  ނެ ކަމަށް. ސް ލިިބގެންދާނާޔަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ ބައެއް އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ މި ބަޖެުޓގަިއ އަމިލި 4.9ކިތް ނިންމުމަށް ޓަކަިއ ދެްއވަދޫެގ މިސް  ެދއްވަޫދއަށް ބަލާއިރު  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޓަކަިއ މިހާރު ވަނީ ަބޔަާކ  ގޮތުން ކުރުމަށް ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުަގނުޑ ުއފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން. މި ަމސައްކަތް ޢަމަލީ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ދެއްވަދޫ  މިީއ ގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި، ހަވާލުކުރެވިަފއިކަން ވެސް ައުޅގަ

ދެއްވަޫދގެ ުޒވާނުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަެރއް މިއީ. ސްޕޯޓްސް އެރީނާ  ؛ޒުވާނުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް

ނޑު ުއފަލާއެއަިމލި 3.9ރުމަށް ޓަކައި ޤާއިމުކު ކު ފާހަގަކުރަން. އަިދ ން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން އަުޅގަ

މިހާރު ައޅުަގނޑު ވާަހކަދައްކަމުން އަންނައިުރގައި މުޅި ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް ، ބަނދަރުގެ މަަސްއކަތް ގެދެއްވަދޫ 

 އޮތް ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުރިއަށް މަަސއްކަތް ިނމިފައިވާކަން ވެސް 99މުޅިން %

މީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި އްދާނެ ކަމަްށ އުޝްރޫޢެއްގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަށްދެ މަ ގައި މުޅިްނ އާދެްއވަދޫ  ތާނގައި



17 

 

ނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިރު ތައް ވެްސ ވަރަށް ގިަނ އްަކތްނުނިމިފައި ހުރި މަސަ ،ރައީސް. މި މަސަްއކަތް ައޅުގަ

ނުޑގެ ަމއްދެއްވަދޫ  ރިއްާޔ ހޫސަލަިއގަިއ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްގައި ވެސް. އަދި ގެަމނަފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ ކަ

ސީދާ އިސްނެންެގވުމާެއކު ވަީނ އިންޖީނެއް ފޮނުަވއި، ގެމަނަފުށީގެ ކަރަންޓުގެ ަމއްސަލަަތއް ވެްސ ޙައްލުކޮށްެދއްވާފަ. 

ަގއި ޒުވާނުންނަްށ މުކޮށްދެްއވާފައި ަވނީ. ދެއްވަދޫގަިއ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިއިތުރަށް ދެއްވަދޫ ގެ އަދި އޭ

ނޑުހެދުމުެގ މަަސއްކަތްތަްއ  ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު  އިތުރަށް ހެލްތުކޮށް ނިންމާފަިއ ަވނީ. އަދި އޭގެ ބޭނުންވާ ދަ

ރަށުަގއި ވެސް ޤާއިމުކުރެވިަފއިާވކަން އަުޅަގނޑު އުފަާލއެކު ފާހަަގކުރަން.  4މަރާމާތުތަކާއި އަދި ފާމަސީ މި 

ނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު  މު. ދެްއވަދޫެގ އްސް ނަރުދަމާ މިއަުދ ވަރަށް މުހިއަށް ވެގޮުތގައި ެދއްަވދޫ ބޫލުކުރާގަގަ

މި ބަޖެޓް  ،ނދު، މިއަދު މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭުނންވާ ެއއް ޕްރޮޖެކްޓަކީ ނަރުދަމާ ކަމަށް ވީހި

ނުޑ އު ދާއިރުގަިއ ނަރުދަމާ ހިމެހިމެނިގެން މީދުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަޖެުޓގެ ބަހުްސ އްނިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ްސ އަށް ވެ އަދި ދެްއވަދޫ  ،ގޮތުން މަސައްކަތް ނިިމގެން އަންަނއިރުަގއި ގެމަނަފުއްޓަށް ވެސް މަރުޙަލާ ނިމި، ޢަމަލީ

ނުޑ އު ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރެިވގެ ނުޑ  އިތުރަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްމީދުކުރަން. ޭއގެ އްން ައންނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

އިތުރަްށ ޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން. އޭގެ ން ރުފިޔާ މި ބަ އަމިލި 8.2ނޑުހުޅުދޫގެ ބަނދަރަށް ކަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނޑުހުޅުޫދގެ މިސްކިތް ނިން ނަޑކަށް ވަނީ ނިމުމަކާ  ؛ން ރުފިޔާއަމިލި 2.6މުމަށް ޓަކައި ކަ މަސައްކަތް މިހާރު ގާތްގަ

 2.6ތައް ނިންމުމަށް ޓަކައި މި ޕޭމަންޓު ،މުޅިން ނިމި ،ކައިިރވެފަ. އެކަމަުކ، އެ މަސައްކަތްަތއް ނިންމުމަށް ޓަކައި

ނުޑ ފާހަގަކޮ ން ރުފިޔާއަމިލި ނޑުހުޅުދޫގެ ސްކޫލް މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފައިވާކަން އަުޅގަ  ގެށްލަން ބޭނުންވޭ. ައދި ކަ

ނޑު އެރީނާގެ ތެެރިއން ބަށިކޯޓު ހެދުމަށް ޓަކައި  އި އާްނ ރުފިޔާއަމިލި 1.9ހޯލް އިމާރާތަށް  ނޑުހުޅުދޫ ފުްޓސަލް ދަ ކަ

ނޑުއަމިލި 4.4ކަމާއި، ނަރުދަމާއަށް  ލައްކަ ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާ 3  ން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިާވކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑޭ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މެ ކުޑަ ކަމުަގއި ވިޔަސް މި ސަރުކާރުން ންތައަީކ އާބާދީ ކިވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮ

އް ވަީނ ޅިން ބްރޭންޑް ނިއު އެބިއުލަންސެވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާލާ ރަށެއް އެއީ. އިހަކަށްުދވަހު ވެސް މި ސަރުކާރުން މު

ނޑުެމންއިފޮނުވަ ނޑޭގެ  ،ދެްއވާފަ. އަުޅގަ މީހުން ގާިޑޔާތަުކގައި އުފުލަމުންދިަޔ ްއޔިތުންނަށް ވެސް ފެންނާނެ ބަލިރަ ކޮ

ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ.  މިއަދު އް ތައިން ޚިދުމަތްޢާ ޛަރީއެމްިބއުލަންސްގެ  ،އައިސް  މަންޒަރު. އެ ކަންަތއްތައް ިނމުމަކަށް

ނޑުގެ ލަިއޓިންގެ ސިސްޓަމުންވާ ފުޓްސެނޑޭ ުޒވާނުންނަށް ބޭނުކޮ ކޮށްދެވިފަ. އިއްޒަތްތެރި ތައް ވަީނ ހަރުލް ދަ

ނޭޑގެ ކަރަންޓުެގ މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުރަން؛  .ރައީސް ނުޑ ވާހަކަދައްކަމުން ކޮ  ބޫލުކުރާ ގަދާއިރު ައޅުަގނޑު ައދި އަުޅގަ

ނޭޑެގ ސްކޫލް ަމރާމާތުކުރުމުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ވެސް ިމއަދު ޢަމަލީ . ދޭން ަބޔަކާ ަހވާލުކުރަމުން އެބަގޮތު ގޮތުަގއި ކޮ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވޭއިްއޒަ ނޑޭގެ ބަނަދރުގެ މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމަށް ،ތްތެރި ރައީސް. ހަމަެއާއއެކު، އަުޅގަ  ކޮ

ން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާކަން އަޅުަގނޑު އުފަލާެއކު ފާހަގަޮކށްލަން. އަދި މުޅި ރާއްޖޭެގ އަމިލި  10ޓަކައި މި ބަޖެޓުަގއި 

ނޑޭ ށްނިޒާމުގެ ތެެރިއން މި މަޝްރޫޢަ ގެރަެށއްަގއި ހިންގާ ފެން ރައްކާކުރުމު  45  ގެޕްރޮޖެކްޓެއް  ގަިއ މުޅިން އާކޮ



18 

 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ކުރު  ގޮަތކަށް  ގޮތުަގއި ހިންގަން ހަމަޖެހިފަިއވާކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ދެންނެވެން އޮތީ  ފުށަށް ތަރައްޤީ އެބަ ފެނެއޭ. މި ރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ،ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ެއއް ނުާލ ދޫކޮށްފައި އޮތް ދާއިރާ އިންނަށް ފެނެއޭ. މީެގ ކުރިން އަޅަސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންތައްތަްއ ރަްއޔިތު

ނޑުމެން މި ދަނީ މިސްރާބުޖަހަމުން އްޔާ ތަަރއްޤީެގ އުސްމިންތަކަކާއިރާދަކުރެްއވި  ނޑަްށ ނޭދިމާލަށް ައޅުގަ . އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މި ދާއިާރގެ ެއއްވެްސ ރަށެްއގައި  ،އަހަުރގެ ދަުއރު ނިންމާފައި ދާއިރު 5 ޔަޤީން މި އަސާީސ ައުޅގަ

ހުރި ެއއްވެްސ މީހަކު ނުހުންނާނެ.  އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އެކަހެރިކުެރވިފައި ؛ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭނެ ހަމަ

 ހުރި ޮހސްޕިޓަލްތައް ހުއްޓިަފއި .ތަން ހުރި އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ މި ާދއިރާަގއި ްސކޫލްތަްއ ހަލާކުވެފަ

ކޮށްގެން މި ކަންތައްތަކަށް ވަނީ ޢަމަލީ  ތަން، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ވެސް މިއަދު މި ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ހޭދައެއް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭވަނީ. ޭއގެ  ޢަމަލީ ކަންތައްތަެކއް ނިންމާފައި މި  ،ކޮށް  މަސައްކަތްތަެކއް  .ނުންވޭއިތުރަށް އަުޅގަ

މި  އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ދާއިރާގެ ުޒވާނުން، މި ދާއިރާެގ ރައްޔިތުން އެދޭ އެއް ކަމަީކ 

ގެމަނަފުށީ ދާއިާރެގ  .ހަމަ ނޯުޓކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޒަތްތެރި ަރއީސްންތައްތަްއ ިއއްކަ

މިއަދު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގަިއ ހެދެމުންދާ، ހަދަން ބަޔަކާ  ،ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ

އެ ކަްނތައްތައް ޢަމަލީ މަސަްއކަތް ެފއްޓޭނެ ދުވަެހއް. ބަޖެޓެްއގެ  ުހއްޓުން. ިއވާ ެއއަރޕޯޓު ުހްއޓިފައި އޮތްހަވާލުކޮށްފަ

 5ައރޕޯޓު އޮންނަތާ މިހާރު އެ ލުއްކަތްަތއް ހަވާލުކޮށްަފއި މާވަރަބަޖެޓުން ބޭރުން ނަމަވެސް މަސަ ،ތެރެއިން ނަމަވެސް

ނިންމަން  ގެ ތެރޭަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދުވަހުއަހަރު 3ްސ ވެގެން މި ދަނީ. މިއީ އަހަރު އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 ،ހުރިހާ ކައުންސިލުން ،ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ރަްއިޔތުން އީމި  ؛ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްެޓްއ މިއީ. މި ކަންތައްތަކަށް 

. މަސައްކަތް އެކު ނިންމުން ކަމާޓުގެ މަަސްއކަތްތައް ވީހާ ައވަސް އެދުމަކީ މި އެއަރޕޯން އެދޭހުރިހާ ރައްޔިތު

މި ނަގަން.  ،ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަންޏާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަށް  ކުންފުންޏަށް މިކަން ނުވާ އޮތް ހަވާލުކޮށްފައި

ނޑުމެން އިޤް  ތިޞާދީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ރަށްތައް. މިހެން ހަވާލުވެފައި ހުރި ރަށްތަކަކީ އަުޅގަ

ެއިކއެކި މަޝްރޫޢުތައް ފެއްޓޭނެ. ޚާއްޞަކޮށް އެގްިރކަލްޗަރ  ،ށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަރަ

 ހުގެ ދުވަރުއަހަ 3 ؛އަހަރު 5ހުރި ރަށްތައް. އެހެންނަމަވެސް،  އަދި މިހެންގޮސް ތަފާތު މަސައްކަތްަތއް ކުރެވެން

ނޑުމެން އަހަރު ވެގެން 5އެއަރޕޯޓެއް  އޮތް ންތެރޭގައި ނިންމަ ާދއިރު ނުނިމި އޮތީމާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަުޅގަ

ސަރުކާރަްށ ވެްސ،  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަަލެއއް. މި ކަންތައްަތކަށް ޙައްލެއް ބޭނުންޭވ. އަުޅަގނޑު

ނޑު ޮގވާަލން ބޭނުންވަނީއަށް ވެްސ، އަދި ތި ރިއްޔާހޫރައީސުލްޖުމް ރައްޔިތުްނގެ  ،ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސަށް ވެސް އަުޅގަ

އަދި ދެްއވާށޭ. މި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮްތތަކެއް ހޯދައިެދއްވާށޭ. އިތުަގއި މި ަކންތައްތައް ބައްަލވަ ގޮ ގެއިހްސާސެއް 

ޓު ތަރައްީޤކޮށްގެން ސޯރި 10އޮތް އެބަ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓުަގިއ މިއަދު ހިމެނިފައި ީމދުކުރާއްހަމައެއާެއކު، ައޅުަގނޑު އު

. އި އެބައޮތްއާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ،ން ރުފިޔާ ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށްއަމިލި 462
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ުޓގެ ތެރޭގައި ެގމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މި ރަށްތައް ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ސޯރި 10މީދުކުރަނީ މި އްއަޅުަގނޑު އު

ުޓތައް ހެދުމަށް ޓަކައި ހެދިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ރަށްތައް އެބަހުރި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ސޯރި އިރާގަގެމަނަފުށީ ދާއި

ނ މިތަނުގައި މަސައްކަްތކުރަން ން އެތަޑުެމންގެ ދާއިރާ ދޫކޮށްފައި ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ޒުވާނުން މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ރަށްފުށުގެ ތެރޭގައި މި ދާއިރާ ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ނެތުމުގެ  ،މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ދާއިރާ ނޫން ކަމުގައި  ސަބަބުން. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ައތޮޅުގައި މިއަދު ޓޫރިޒަމް ވަަރށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގއި ހަރަކާތްތެރިވަމު ،ވިޔަސް  ން އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ާދއިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޓ ތަރައްީޤކުެރވިގެންސޯރި 10ފުށީ ދާއިާރގެ ތެޭރގަިއ މި ގޮތުަގިއ ގެމަނަ ބޫުލކުރާގައަޅުަގނުޑ 

ނުޑމެން މި ދާއިރާ ދޫކޮށްފަިއ ސޯރޭގައި ކޮންމެވެްސ އަދަދެްއެގ ރިތެ ޓުތަކެްއ ތަރައްޤީ ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ދަތިއުނދަގޫތަުކގައި ަތކުލީފުތަކުަގއި ތިބި ުޒވާނުން އެނބުރި އަންނާނެ. މާލެއަށް  ،މާލުގައި ތިބި އެކި ދިމަދި

ނޫން. މި އަންނަނީ  އި މާޭލގައި ހިތްހަމަޖެހޭތީކީހާލެއްގަ ހިޖުރަކޮށްފައި މި ތިބެނީކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެްއވެސް 

. ބޭނުންވާ ތީެއޑިުއކޭޝަން ިސސްޓަމެއް ނެތީ ންވާ ރަނގަޅުނުލިބޭތީ. ބޭނު ތައްނުންވާ ރަނގަޅު ިޞއްޙީ ިޚދުމަތްބޭ

ނޑުމެްނެގ  ށްނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ުޒވާނުންނައެިކއެކި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތެްއ ނެތީތީ. މި ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަ  އަުޅގަ

ވެްސ  މަގައިމުދާއިރާގެ ތެެރއިން ހޯދައިދީފި ކަމަށް ވަންޏާ މާލޭަގއި އަިއސް ދިރިއުޅޭނެ ޒުވާނުންނެްއ ނުތިބޭނެ. ހަ

ީރ ކަން. ެއކިެއކި ިޑގްއިގެން ތިިބ ުޒވާނުން އެަބ ތިބިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގަިއ ިކޔަވަ  ،ކަމަކީ  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ

ތިބި. އަދި ތަފާތު އެިކއެިކ ވާފައި ތިބި ކުދިން އެބަ ްށ ކިޔަ ތިބި. މާސްޓަރސް ލެވެލަހަދާފައި ތިބި ުޒވާނުން އެބަ 

ތިބި. އެ ޒުވާނުން މިއަދު ހަމަކޮށްފައި ތިބި ޒުވާނުން އެބަޕްރޮފެޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ފުރި ެއކިެއކި ،ޓްރެއިނިންގަތއް

ނޑަށް އެބަ އިހު ނެތިގެން އެކި ދިމަދިމާލަށް ދުވަމުންދާވަޒީފާ ާސސްކުެރވޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއީއީކ ގޮތް އަުޅގަ

ނުދެޭވނެ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ލުން ހޯދައެއްއަޅުަގނަޑކަށެްއ، ހުރިހާ ޒުވާނުންނަކަށެއް ވަޒީފާ ެއކި ދިމަދިމާ

ނޑަށް ކޮށްދެޭވނެ ކަމަކީ އެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ގަރައްޔިތުން ވެސް  ބޫލުކުރާ ަޙޤީޤަތެއް. އަުޅގަ

ަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރު ލެެވލްގައި ނޫނީ އަޅު .މަސައްކަތްކުެރވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިފަދަ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ  ،ލެއްަގއި މަސައްކަްތކުރާއިރުޤައުމީ ލެވަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި މި ނޑަށް އެނގޭ ައޅުގަ އަދު އެތައް ުޒވާނުންތަެކްއ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

 7 ،ދުވަސް މަސް 6ންވެފައި ތިބި ުޒާވނުން. ތިބި މިއަދު ަވޒީފާ ބޭނުާވނުންނެއް އެބަހާސް ޒު  ތިބި. އެަތއްއެބަ

ނޑުމެން މާލަށް ދުވަމުންދާ ޒުވާނުން އެބަދުވަސް ަވޒީފާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ތަފާތު ދިމަދިމަސް ތިބި. އެ ޒުވާނުންނަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ދާއިާރގަިއ އެބަޖެހޭ. ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަން އެބަ ތައްވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ތިިބ އަޅުގަ

މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުގެ ތެރެއިން ކުިރއަށްދާން ބޭނުންވާ މީހުން. މަސްވެިރކަމުގެ ލޯނުތައް އަންނައިުރަގއި ެއ 

ެދވޭނެ ވަ ،ދިއުމަކީ ތެރެއަށް އެ ޒުވާނުްނ ވަދެގެން ޒުވާނުންނަށް ލޯނުތައް ލިބި، ޚާއްޞަކޮށް ިވޔަފާރީގެ ފުރުަޞތުތަކުގެ
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ނޑު ބޭނު ނޑު ބޭނުެމއް .ްނާވ ގޮތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްިދނުމަކީ އަުޅގަ ނުޭވ  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އުމު ރުން ދުަވސްވީ މީހުންނަށް މި ދޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ައޅުގަ

ނޑިގެންއިލިބޭ  ރައްޔިތުންނަށްނާޔަތްތަެކއް، ައޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދާއިރާ އި ާދކަށެއް. އުމުރުން ދުވަްސވީ ނާޔަތްތައް ކެ

ހާސް ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ އެްއވެސް އުމުރުން ދުވަްސީވ މީހަކަށް، އަޅުަގނޑުމެންެގ  5މީހުންނަށް މި ދޭ 

ނޑިގެންދާ ބޭނުމެއް ުނވޭ.  ަގނޑުތަން ބަލާކަށް އަޅު ޒުވާނަކަްށ، ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ މީހަކަށް ކެ

ނުޑ ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ ކަިއ މި ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ޓަ ،އެހެންނަމަވެސް، އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

އަދި ސްކޫްލ ، ންނާން އުމުރުން ދުަވސްވީ މީހުއަޅުަގނޑުމެ ތަްއ، ޚާއްޞަކޮށް ުޒވާނުންނަށާއިފައްޓާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓު

ހުރި އެކިެއކި ފައިސާތަްއ  އަދި ތަޢުލީމީ އެކިއެކި ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރު ބަޖެޓަށް ލާފައި ،ކުދިންނާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަނުކުަރްއވާށޭ. ންދުކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްހޯދުމަށް ޓަކައި ހުރި މަގުތައް ބަ ދޭ އަުޅގަ

ގުިޅގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރަކން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ތްތަކާއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭރުެގ އެކިެއކި ފަރާ

ޓު ސޯރި 10ވެރިކަން ހަލާކުކުރީމާ މި ތަން. މި ފަތުރު ފަތުރުވެރިކަން ހަލާކުކޮށްލުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަމުންދާ

ްނ އަމިލި 62ނުލިބޭނެ. މި  އެއްން ރުފިޔާ އަމިލި 462މަށް ލަފާކޮށްފައި ހުރި ތަރައްޤީކޮށްގެން ާރއްޖެއަށް ިލބޭނެ ކަ

ނޑުމެންގެ ން ރުފިާޔ ނުލިބިއްޖެ ކައަމިލި 462 ؛ރުފިޔާ ސިޓިންރޫމްތަުކގައި މި ިތއްެބވި އުމުރުްނ މަށް ވަންޏާ ައޅުގަ

ނިޑގެންދާނެ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ނުކުޅެދު 5ދުވަސްވީ މީހުންގެ  ދޭ ންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާސް ރުފިޔާ ކެ

ނޑުހުޅުދޫ؛ ފާމަސީހުރި ރަށުގައި ހަދާފައި  4މި  ،ދާނެ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްފުށުގައި ތައް ެކނިޑގެންނާޔަތްއި  ،ަގއިކަ

ނޑޭ  ،ަގއިގަިއ ދެްއވަދޫގެމަނަފުށީ ތައް ުހއްޓިގެންދާނެ. އަންނަ ބޭސްމުންއި ހުރި ާފމަސީތަކުން ހިލޭ ދެގަިއ ހަދާފަކޮ

ނޑުމެން ބޭނު މި ކަންަތއް ހުްއޓޭކަށެއް ، އެހެންވީމާ ނޑުމެން ބޭނުންއަުޅގަ ނޑުމެންެގ މެއް ނުވޭ. އަުޅގަ ވަނީ އަުޅގަ

ެލއް ާޤއިމުކޮްށދިނުން. އަދި އަުޅަގނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ލިބޭ ޙައުއުފާވެރިކަާމއެުކ އުޅޭނެ މާ ރައްޔިތުން

ްއ ތަ އުން. މި ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުދިއެކިއެކި ިޚދުމަތްތައް ލިބިގެން އާމްދަނީއާ ެއއްކޮށް ސަރުކާުރން މި ފޯރުކޮށްދޭ

ނޑުމެްނެގ އަމާުޒވެފައި ހުރީކީ ހަމައެަކނި ދާއިރާއަކަށް އެކަންޏެްއ ނޫން. މުޅި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް . އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަހޫރައީސުލްޖުމް ނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަުޅގަ އެހެން  އޭހެޖެ ރިއްޔާެގ ވިްސނުންފުޅުހުރީ އަޅުގަ

އެކު އުޅޭ  ކަމާަގނޑުމެންގެ އަމިއްަލ ފުދުންތެރިބަރޯސާނުވަން. އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަރޯސާނުވެ، ައޅުޤައުމުތަކަށް 

ނޑުެމން ދަތްކޮށްޓާބަޔަކަށް ހަ ނޑު ޯހދުމަށް ޓަކަދަން. އަޅުގަ  އެ އާދަ ؛އި އެކިއެކި ޤަުއމުތަކަށް ދުވުންއިލޮށިގަ

ނޑުމެްނެގ  ިއގެން ނޫނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްަދ ހުއްޓަެއބަޖެހޭ މިއަދު. އެ އާ އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓާލަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަެށްއ ސަލާމަތެއް ނުކުރެ އް ދީނެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ެގ ވޭނެ. ިއހަކަށްދުވަހު ވެސް ޔޫރަޕުވެސް އަުޅގަ

 ހަމަ ރަނގަޅޭ ތި ، ހަމަ ސާބަހޭ ނީކުރި. އިދިކޮޅު އެމް.ޑީ.ޕީން ބުނަލަތު އިޢުލާންހާޤައުމަކުން ކުއްލި ނުރަްއކާތެރި 

ނަމުންދިޔައީ ވަރަށް ބުވެސް ޤައުމުތަކުން ވެސް، ެއިކއެކި ބާރުހުރި ޤައުމުތަކުން  ގެކުރި ކަންތައްތައް. އަދި ޔޫަރޕު
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ނޑުމެންގެ ރަީއސުލްޖުމް، ކުިރ ކަންތައްަތއް. ެއކަމަކު ރަނގަޅޭ ތި ޒުކޮްށގެން، ސީާދ އަށް ސީދާ އަމާރިއްޔާހޫއަުޅގަ

އަިދ އޭގެފަހުން ވެސް ތަފާތު ސިލްސިލާގެ ތެރެއިން އެަތއް  ،ަރކޮށްލަދިން ހަމަލާގައިރިއްޔާ ައވަހާހޫރައީސުލްޖުމް

ކުރީމާ މި އެމް.ޑީ.ޕީން އިޢުލާން އްލި ނުރައްކާތެރި ހާލަތުޙަމަލާތަކެއް އަންނަމުންދަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނު ކު

ދިޔައީ ނެވި ަޤއުުމތަކުން ވެްސ ޮގވަމުންދިަޔއީ އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ކޮްށގެްނވާނެ ކަމެްއ ޫނނޭ. އަދި މި ދެންމުންގޮވަ

ނުޑމެންގެ މިސްކިތްތައް ެވްސ މި ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ، ގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާކޮށް

އަދި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ،އިމުކުރެވޭީނ، މިސްކިތްތަްއ ވެސް ބިނާކުރެވޭނީ، ްސކޫލްތައް ވެސް ޤާއިުމކުރެޭވނީޤާ

 ،އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަރޯސާނުވެ  ،ދީން އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގައި ދެމެހެއްޓޭނީ މާތްވެގެންދާ އިސްލާމް

ނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ ުމްއސަނދި ޤައުމަކަށް ހަދައިގެން. ބައެއް ކަުމގައި ވެގެން.  ފުދިގެން އުޅޭ  އަޅުަގނޑުމެން ައޅުގަ

ނުޑމެންގެ މި ދީނެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުހިފެހެއްޓޭނެ.  ށް ހަަދއިގެން ނޫނިްއޔާޤައުމަކަމުއްސަނދި  އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެންނަށް ނުދިުރވޭނެ. ގާމެންެގ އާދަކާަދއާިއ ސަމުއްސަނދި ޤައުމަކަްށ ހަދައިެގން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ ފަެތއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ފުދިގެން ،ދިވެހި ަވންތަކަމާ އެކު ތިބެވޭނީ އަޅުަގނޑުމެން ައޅުަގނޑުމެްނގެ ވަންތަކަާމއި  ،ައޅުގަ

ައޅުަގނުޑ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ، ގޮތްތައް ހޯދައިެގން. އެހެންވީމާ މި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ހުރި ޕްރޮޖެލްޓުތައް ހުއްޓުވާލުމަށް ޓަަކއި ތަފާތު ންގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިުތންނަށް އަުޅަގނޑުމެ ،ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ

ޓާަފއި ހުރި އްން ރަްއޔިތުން ޭބނުންވެއޭ މި ފަުނކުރަްއވާށޭ. އަޅުަގނޑުމެގެން މަސައްކަތްފަރާތްތަކާ ުގޅި  ބޭރުގެ ެއކިެއކި

ސް ރާތްތައް ޤާއިމުކުރަން. މި ސްޕޯޓްމި ސްކޫލު އިމާ އޭ،ޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވެ . އަބަނދަރުތައް ނިންމަން

އެ ހިތްހަމަޖެހުން ޒުވާނުންނަށް  ،އެރީނާތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ަޓކައި ބަޖެޓުަގއި މިހިރަ ފައިސާތައް ހޭދަކޮށްގެން

 ދޭން ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އިހޯދަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއި ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.  އަުޅގަ

 ލް ނަސީމަށް. ޞަފައި

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި 

ެގ މެންނަށް އެކި މެންބަރުންްއ ހުށަހެޅިގެންދާއިރު އަުޅގަނޑު `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ބަޖެޓެ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެިވގެންދާނީ ވެސް ނުކުރެވި ހުންަނ  ސާސްތައް އަުޑއިވޭނެ. ައދި ގިނަހުއި ފަހަރަށް އަޅުގަ

ނޑުެމން ސަރުކާރަށް ނުޑ ނުދެކެން ެއްއވެސް ގޮތަކަށް އަުޅގަ ކޮންމެހެން  ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ. ެއއީީކ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މައްސަަލއަކީނުދިނުމަށް ޓަކަިއ ދައްކާ ވާަހކައެއްބާރުލުން  ،ެއއް ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ
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ވުރެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި  ަސއްަތައށްއްޖޭގައި އެަތއް ރަށެއްަގއި، ދުއިޖެހޭ ދިވެހިރާބޫލުކުރަން އެބަގައަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންގެޭދ. މިއިން ހަމަ ކޮންމެ ރަށަކަްށވެސް އަސާސީ ކަންތައްތަެކއް ބޭނުންވޭ. އަޅު ބަރައްޔިތުން ދިރިުއޅެމުން އެ  ގަ

ނޑު ެއ  ،ނުވަތަ ވަިކ ރަށެއް އިްސކުރުމެއް ނެތި ،ެއއް ިއސްކުުރމެއް ނެތިބޫލުކުަރނީ ވަކި ާދއިރާގަ ތެރެއިން އަުޅގަ

ކާރުން ކަންތައްތައް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ޭބނުންތެރިކަމަށް ބަލާފައި ސަރު  އާއި ނުވަތަރަށެއްގެ އާބާދީ 

ހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރެވެނީ ަވކި ދިމާލަކަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ތް ވި ގޮތަށް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ހިމިދެންނެ

! މީގެ ސަބަބުތަކެްއ ވެސް އެހެން ބައެއް ފަހަރަށް ދޫކޮށްލެވިފައި ހުންނާތީ. އާދެ އަނެއް ހަމަ ބޮޑެތި ރަށްރަށް އި،ކޮށްފަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ިމދިޔަ އަހަރު ބޫލުކުރަން ގަެވސް ދެްއކީމު. އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިދިޔަ  ،ޖެހޭއެބަ ދުނިޔޭގެ އިޤްިތޞާދު ދަނީކީ ކުރިއަރަކަްށ ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނަޑކަށް ހަމަ ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަން. ދުނިޔެއަށް މިދިޔަ އަ ،ދުވަސްތަުކގައި  ހަރުތަކެްއގައި މި ފެންނަނީ ގާތްގަ

ން. އާދެ! މިދިޔަ އަހަރު ތަ ވެްސ އިޤްތިޞާދު މަޑުޖެހިފައިވާއެކިއެކި ކަންަތއްތަކާ ގުިޅގެން އަބަދު ދާދިމާވަމުން

ގާތަކަށް ވެސް މިއަހަރު ކުރިއަރާފަެއއް ނެތް.  ރާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުުމގެ އިޤްތިޞާދު ކުިރއަރާނޭ ކަމަްށ ލަފާކުރިވަ

ނޑަކަށް % 10އާދެ! % ވުރެ ެވްސ  އަށް 5އަށް ވުރެ ބޮޑަްށ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު އިޤްތޞާދު މި ވަނީ ގާްތގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ހުރި. އަވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ެއބަ މިކަހަލަ، . އެހެންވީމާ އިދަށުގަ ރެވިފައި ބޫލުކުގަޅުގަ

. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް އެތައް ަބއެއް މި ވަނީ ނުލިބިފަނުވަތަ އަންދާޒާކުެރވިފައި ހުރި ފައިސާގެ  ،ހުރި

ނޑުމެން ކުރިއަްށ އޮތް އަހަރަށް ބަޖެޓު  ،ކުރަމުންދާއިރުސް ލަ ކަންތައްތަކެއް ެއކްސްޕީރިއަމިކަހަ އަޅުގަ

ޖެހޭ. އާދެ! ހަމަ ކަންތައްތަކެއް، ރަށް ބޮަޑށް ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަކަށް ވަލަފާކުރަމުންދާއިރު މި ދެންނެވި ކަންތައްތަ

ނޑުމެން ބަޖެޓުގަ ނޑުެމންނަށް ލިބިދާނެ ކަމަށް ހަމަ ބަލާފައި އަުޅގަ އެއިްނ  ޖަހާލީމާ އި ފައިސާ ތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިސާލަކަށް މިހާރު އަޅު  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ގޯސް ނަތީޖާ. އާދެ! މި ދެންނެވީ އޮީތ މި ގަ

ވަަރކަްށ  9އޮްތ. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓެއް އެބަ ވަަރށް ބޮޑު ،. އޮތްއިރުޑޮލަުރގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިފަ ލިޔަންބި 27

 ،ން އަތޮޅުތަކަށް ސީދާ ަޚރަދުކުރުމަށް ޓަކައި އެބަ އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނުޑމެން އެ ލަފާކުރާ ފައިސާއަބިލި

ފަހަރަށް އުނިވެގެން މި ދަީނ  ަދއުލަތަށް ަވންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާ  ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އެކި ގޮތްގޮތުން

ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ ދައުލަތް ސް ކުރަންރަދު ކޮންމެހެންވެ އޭގެތެެރއިން. އާދެ! ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ޚަ

ފުޭދވަރެްއގެ ބޮޑު އަދަެދއް ޭއގަިއ  ،ބޮޑުތަން ބޮޑުނޫން ކަމަށް ވިޔަސް ރު މާބަލާއިމުގެ ޚަރަދު މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާހިންގު

އެހެން ަކމެއް ކުރެވޭކަށް ނޯންނާނެ.  ،ހަމަ އެބަ އޮތް މިހާރުވެސް. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެ ކަންތައްތައް ނުކޮށް

ނޑު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މީގައި ދަންނަވާލަން އޮތީ ފައި ހުރި ޕްރޮފެޝަނަލް މެންނަށް ލިބިއަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސްންއޮޕީނިއަ ތުން ޖެހޭ. އާދެ! ަޚރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮވަަރކަށް ވިސްނަން އެބަ ތައް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިގޮތުން ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅަން އެބަ ެޖހޭ. އާދެ! އަޅުގަ
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ފަހަރު  އަހަރުން އެއް  ފަސް ؛ކީ ވެްސ ކޮންމެ އަހަަރކުހަ. އާދެ! ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީވިފަސް ވަީނ މަޝްވަރާކުރެ މިހާރުވެ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  މި ،ުނވަތަ މެންބަރުން އިތުރުވާ ތަެނއްގެ ގޮތުަގއި އޮތުން ،ބަދަލުވާ ތަނެއް ގޮުތގައި  ެވސް އަުޅގަ

ވޭ ޚަރަދުތައް ުނވަތަ ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ެވސް ކުރެެއާއއެކު، އަުޅގައިލެވިދާނެ ކަމެއް. ހަމަލަބަ

ނޑުމެންނަ ؛އިތުރުވުން ނޑުމެން ިވސްނާލަން. މިކަހަލަ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ ށް ކުރެިވއްޖެ ކަމަްށ މިކަމަށް ވެސް ައޅުގަ

ވިއްޖެ ކަމަށް . ެއގޮަތށް ޢަމަލުކުރެހުރި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެޅިދާނެސް ކިތަންމެ ފިޔަވަޅުތަެކއް އެބަނޫނަމި ،ވަންޏާ

ނޑު  . ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވަީނ ދާނޭީނ ޚަރަދުތަކެއް ކުަޑވެގެންބޫލުކުރަގަވަންޏާ އަުޅގަ

ނުޑމެން ބޮޑަށް އަމާޒުކުރަން މި  ،ާވއިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަާސސީ ަކންތައްތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަްށ ކަމަށް  އަުޅގަ

ނޑު  ޖެހެނީ ކަންތައްތަކެްއ ކުރަްނ މި ޖެހެނީ ވެސް އި ބޫލުކުަރނީ. އާދެ! ކުީރގަ ގައެ ދިމާލަށް ކަމަށް އަުޅގަ

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭަގއި ހަމަ މި އަންނަ އަހަރަށް  ހުރި އަލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ،އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލިން

މިއީ ހަމަ  ؛ށް ދޫކޮށްގެން ބިންވެރިކޮށްގެންނޫނީ ދިހަވަރަކަށް ރަ އީ.ޒެޑްވެސް އެބަ ހުރި ބެލެވިފައި، މިސާލަކަށް އެސް.

ރަކަށް އެ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ވަ  ވެްސ ޖެހިފައި ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ެއއްވެސް އިމިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓުގަ

ނޑުމެނަށް މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވެސް އަުޅގައި ނުލިބިފައި ވަނީ. އަދި ފަތުުރވެރިކަން ހަމަ ކުރިއަރާނެ ަކމަށް ކުރީގަ

 އޮތީ ހިފެހެއްޓިފައި އޮތް ތަން. އަދި އަންނަ އަހަރު  މިހާރުެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި މި ،ބެލެވިފައި އޮްތއިރު

ނުކުރޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެހާ ބޮޑު ތަނެއް ކުިރައރައިގެންދާނެ ކަމަކަށް. އެހެްނ  ބޫލެއްގަ މެންނަކަށް ވެސް އަުޅަގނޑު

މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ެއއްޗެހި އަޅުަގނޑުމެންަނށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ،ންނެވީމިދެ

ނޑުމެންނަށް މާ ވެސް ވެދާނެ  ކަމަށް ްސއަށް ބަލަިއގެން ކަންަތއްތައް ުކރެވޭތީބޮޑަށް ސްޓެޓިސްިޓކް ފެނިގެންދާތީ. އަުޅގަ

ދަނީ. ދެން ކޮންމެއަކަސް މިހެން ބޮޑު ފޮތުގަިއ މިގޮތަށް ޖެހިގެން ބަޖެޓުފަހަރެއްގައި ައޅުަގނޑުމެންަނށް މިގޮތަށް 

ނޑުމެްނގެ ހަމަ ކޮންމެ ބައެއްގެ އަދަދެއް ޖެހިގެންދާ ހަމަ އުއްމީދަކަށް ވާނީ ެއ  ވެސް ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ޑު މަ ވަރަށް ބޮއްަތއް ނުވެދިޔައިިދއުން. އެ ކަންތަތަށް ކަންތައްތަކެއް ވެގެންވި ގޮށް ކުީރގައި ެވސް މި ދެންނެކައައިރާދާ

ޮއވޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަކުެގ  ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އެބަ

ނުޑ ވެްސ ހަމަ ވަރަްށ ރަނގަޅު ކަންތައް އިތެރޭގަ ބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ޭއގެތެެރއިން ގަތަެކއް ެއބަ ހުއްޓޭ. އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ ރަނގަޅުވާނެ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މީގެތެރެިއން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ،  ކުެރވިްއޖެބުތައްތަެކއް ކާމިޔާކަން

ނޑުމެންނަ ކުޑަ ޚަރަދަކުން  އެއީ ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެވެސް  ދިޔައީ ބްރިޖުށް ިއހަށްދުވަހު މި ފެނިގެންމިހާރު އަޅުގަ

މު އް ރަށް މުހިންޏާ އެއީ ވެސް ހަމަ ވަވަ ކަމަށް ބޫލުކުރަނީ އެކަންަތއް ކުެރވިއްޖެގަ. އަޅުަގނޑު ށްއެޅިދާނެ ކަމަ

ކުރާނެ. ދާނެ. ޭއގެ ސަބަބުްނ އެތައް ފައިދާަތކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރި އަރަިއގެން ުއމު ހަމަޤަިދވެހި  .ކަމެއްގެ ގޮުތގައި

ނޑުމެންނަށް ދިމާެވފައި ނޑުެގ ހަމަ ، އްލުެވގެން ވެސް ދާނެ. ެއހެންވީމާޙަހުރި އެތަްއ ކަންތައްަތކެްއ  އަދި އަުޅގަ އަުޅގަ

އެުކ ައޅުަގނުޑ އެއާއި ތައްތައް ވެސް ކުރުން. އަދި ހަމައެދުމަކީ ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ މި ސަރުކާރުން މި ކަން 
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ނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ނޑުމެންެގ  ހުރި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭަގއި، އަުޅގަ އަޅުގަ

ނޑު ސައިޒަްށ ވުރެ   ،ނުޖެހޭ. މިސާލަކަްށ މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީށްހެން ކަމެްއ ކުރާކަމެން ކޮންމެބޮޑަށް އަުޅގަ

ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނުޑ ރޯޕޓު ވެސް ބޮޑުކުރުުމގެ އޮތީ ެއއަ އެއްކޮށް މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހަމަ މި ބްރިޖާ

ނުޑމެންނަށް އެކަށީގެންގަބޫލެއް ނުކުރަ  9ސަތޭކަ ުނވަތަ  7 ،ަސތޭކަ 6ނުާވ އަަދދަކަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ން އަުޅގަ

ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެ  ދުވަހަށް ފިޓުވާ ވަރަްށ އެއަހަރު 50ތް ށްގެން ކުރިއަށް އޮސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮ

ނުޑމެންގެ ސަކަމަކަށް ނުޑ ، ިއޒު ބަލަން އެބަެޖހޭ. އެހެންވީމާ. އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ

މަށް. ކަ ދާއިރު އެ ކަންތައްަތކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްަނވާނެާބވަތުގެ ކަންތައްތައް ފެިށގެން މި ،ގަބޫލުކުރަނީ

ނޑުމެ ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނޑުމެްނެގ ހަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ؛ދުޞާތިޤްންގެ އިއަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މެންބަރުންގެ ވެސް މުޅިންހެން އަ ނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ މިކަހަލަ ޞާތިޤްއިމާޒު މިހިރީ އަޅުގަ ދަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހިފެހެއްޓިދާނެ ފަ ،ކަންތައްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އުނދަގޫތަެކއް ހުރިިއރު އިސާތަކެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖީބުތަކުަގިއ ބެހެއްޓޭނެ ހިފެހެއްޓެން ހުރި  ،އުމުަގއި ބެހެއްޓޭނީޤަނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޓަކައި ވެސް މަސައްކަތް  ފައިސާތައް ހިފެހެއްޓުމަށް  ކުރަން. އާދެ! މިގޮތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ދިވެިހންނަށް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑުމެންެގ ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ފަހިކުރަން އެބަޖެހޭ. މިއީ އަޅުގަ ގިަނ  ހުރި ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

 ޑުމެްނގެ އެންމެ ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ މި ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް ވެސް ދައްކަވާ. ައޅުަގނ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ މި ފެންނަނީ އިގަކަމަށްވާ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްްޓރީ ޖެހެނީ ހަމަ ދަންނަވަން ތަކުރާރުކޮށް ،ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ީމގަ  އި މަތީ ފަންތީގައި ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާތަކުަގއި އަިދވެސް ހަމަ ގިނައީ ބޭރު ަފރާތްތަކޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިގޮތަށް އިްސކަންދެވިފަފާހަގަކޮށްލަ ަގިއ ލެްއގައި ތެރޭމި އޮންނަނީކީ އެއްވެސް ހާ އިން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

 ކަންތައް އޮންނަ ޮގތަކަށް ވީތީވެ އެކަން އޮންނަ  އެ ނޫން. އެއީ ކުރީއްސުރެ ނެއްބިލު ޒުވާނުން ނެތިގެންޤާއެކަީށގެންވާ 

ނުޑގެ އެދުމަކީ، ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެންވީމާ ކަމަށް އަުޅގަ ނޑުމެން މި ކަންތައްތަކާ އަުޅގަ ދޭތެރޭަގއި  އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އި  އިތާނގަ ވިސްނާފައި ކުރިއަށް އޮތް ކުރިއެރުން މިހިރީ  ؛ދު އަޅުަގނޑުމެން ިއތުރަށްޞާތިޤްއަުޅގަ

ނޑުމެން ިހފަހައް .މަޑުޖެހިފަ ނޑުމެންގެ  އި،ޓަހުރިއިރު އަޅުަގނުޑމެންގެ ހިފެހެއްޓެން ހުރި ހުރިހާ އެއްެޗއް އަުޅގަ އަުޅގަ

އެކު ކުރާ ަކމަކީ. އާދެ! ހަމަ މިއާއި ެއއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ގަބޫލު  ،ކަމަށް ޖެހޭނެންނަށް ގިނަ ފުރުޞަތުަތކެއް ދޭންޒުވާނު

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެބަޖެހޭ ވިސްނަން  ،ވެސް އެ .ރމިސާލަކަށް އެގްިރކަލްޗަ ،އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަ

ނުޑވެރިކަމަ  ނޑުމެްނގެ ެތރޭގައި ކުރިއެުރވޭނެއަޅުަގނޑުމެން ދަ ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ކަންތައްަތއް.  ކީ ވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ވެސް  އިދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގަ ؛ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ތަެކތި ރިސޯޓުތަކަށް ވެސް މާކެޓުޚާއްޞަކޮށް އެ އުފައްދާ 

ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ވެްސ މާކެޓު އުމެްއގެ ތެރޭަގއިޤައުފައްދާ ތަކެތި އެ   އިއުމެއްގަ ޤަެއ ، ކަެމއް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާ
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 އި އެަތއް ރިސޯޓުަތކެއް ހުުޅވިފަ އި ނޑު ގަޫބލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގަެއކަމަށް އެީހތެރިވެދިނުން. އަުޅގަ ،މަގުފަހިކޮށްދީ

އުމުަގއި ޤަ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ،ަވރަށް ގިނަ ތަކެއްަޗކީ ބޭރުން އެތެރެކުރާ ެއއްަޗކަށް ވީހިނދު އިއަދި ރާއްޭޖގަ ،އިރުހުރި

ކަމަށް.  ބެހޭ ފަރާތުން މިކަމަށް ބޮޑަށް އެހީތެިރވެދޭނެ ކަމާ  ،ސަުރކާރުން ،ލިބިއްދާ ތަެކްއޗަށް ބޮޑަށް ޖާގައުފަ

އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންެގ  ؛ޓަަކއި ކުރުމަށްއްޔިތުްނގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުއަުޅަގނޑުމެންގެ ރަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން ހަމަޖެހުއަޅުަގނޑު މި ދެންނެ ؛އެންމެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް ނޑުމެން ވީ އިޖުިތމާޢީ ގޮތުން އަޅުގަ މަކަށް އަޅުގަ

ާލއިރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ވަަރށް ބޮޑަށް ދިމާވާ މަްއސަލަެއއް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އިދާން ވިސްނަ

 ،ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވޭ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮްށ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގައި އެަތއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނ  ،އެހެންނަމަވެސް  .އެބަހުރޭ އި ެއއްޗެހި ލިބިފަ ޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް ގޯތިތަކާއަޅުަގނ އަުޅގަ

ނޑު ދާއިރު ވެސް ހަމަ ެއ ގޮތުން އެަތއް އަހަރެއް ވަމުން އެްއޗެހި ހުންނަ މެންގެ ދިިރއުޅުމުެގ ޚަރަދުތަކާއެބަޖެހޭ އަުޅގަ

އީ ލިބޭ . އެްއވެްސ ވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެޭވނެ މަގު ނެތިފަ. އެއިނަނީ ހަމަ ފަޅު ގޯއްެޗއްގެ ގޮތުގަ ގޯތި އޮން

ނޑު މި އަދު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކިރިޔާ އުޅެވެނީ. އެހެންވީމާއެްއޗަކުން ހަމަ ކިރިޔަ  ނޑަްށ  ،އަުޅގަ އަުޅގަ

ދާކަްނ ކޮންމެ ވެސް މިންވަަރކަށް. އެހެންނަމަވެސް، ިމގޮތަށް އެޅުމުގެ ކަންަތއްތަކެްއ ވެްސ ކުިރއަށްނގޭ ފްލެޓު އެ

ވެސް ކަހަލަ ކަމަށްވަންޏާ ސަރުކާރުން ކޮންމެވެސް ގެ ވެސް ައޅަން އެަބޖެހޭ. އެހެން އިހުރި ގޯތިތަކުގައި ލިބިފަ

ތިބި ފަރާތްތަކަށް  އިލިބިފަ ނުވަތަ ގިނަ ދަރިން  ށް.ދުން އިންކަމް ލިބޭ ފަރާތްތަކަމަ ،ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ 

ނޑުމެން މިއީ ހަމަ އަުޅގަ އިސްކަން އެކު މިއާކަމެކޭ. ހަމަ ޖެހޭނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ވިސްާނލަންީދގެން ނަމަވެސް. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ވެސް ދެއްކިފަިއ މީގެ ތެރެއިން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ވެސް އެބަޮއވޭ ިއ،އަޅުަގނޑުމެންގެ ަދއުލަތުގަ  .ވެސް މިންވަަރކަށްއޮތީ ކޮންމެ  ،އަުޅގަ

ނަޑކަށް ގެންދިއުމަށް އި އަޅުަގނޑުމެންެގ މުސާރަތަކާހަމަހަމަކަމާ ނޑުމެންނަްށ  ެއއްޗެހި ވަިކ މިންގަ ޓަކަިއ އަުޅގަ

ަގނޑުމެންނަށް އެަތއް އަހަރުތަކެއް ވީއިރު ވެސް އަދިެވސް އަޅު ،އަޅާފައި ވެސް އެބަޮއވޭ. އޮންނައިރުބާރު

ނޑުމެންނަށް ެވގެން ގޮތަށް ހުރިހާ ކަމަކީ ެއއް އެކަންތައްަތކެްއ ނުވޭ. ކުީރގަިއ ވެްސ މި ދެންނެވި ދާނެ ފަހަރާ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ އަުޅގަ ،ވަގުތަކީ އަޅުަގނޑު ގަޫބލުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުންނަށް ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި

ވަރަށް ގިނަ ުޒވާނުްނ ގައި ވެސް ރން ޚާއްަޞކޮށް ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަކުރާ ފަާރތްތަކަށް، އަދި ވަކިމަަސއްކަތް ،ޒުވާނުން

ހާރު އެންމެ މަދުން މި ،ެއއްގެ ކަންތައް ދިރާާސކޮށްވޭޖަސް ދާތީ ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ހަމަ މިނިމަމްކުރަމުންމަސައްކަތް

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަން މީ  ،ލައިވަރެއްތޯ ބަލިބެނީ ކިހާ  ނގެން އެބަޖެހޭައޅުަގނުޑމެންނަށް އެ ތައްތަކެއް.ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަދި މިނިމަމް ޖެހޭ މިހެން ދަންނަވަން .ވޭޖަސްއަކަށް ދެވޭނީ ެވސް ކިހާވަރެްއކަން ލިބެނީ. އެއަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ހަމަ މުޅި  ،ސަބަބަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް   ރާއްޖޭގަިއ ހަމަ ގާތްަގނޑަކަށް ދަންަނވާދިވެހިއަުޅގަ

ދަނީ.  ވެސް ކޮންމެ ވެސް ެއއްބަަޔކު މާލޭގައި ެވސް ދިރިއުޅެމުން މި އިއިލާއެްއގަ ޢާވަންޏާ ހަމަ ހުރިހާ  ކަމަށް
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ެވގެނެއް ވެްސ ނޫން. ތިއުޅެީނކީ ކޮންމެހެން މާެލ ރީ މާލޭގައި  ،ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވެއްޖެ އިކުރީގަ 

ނޑުމެން މިއަ ޖެހޭ ޒަރޫރީ ކަންތައްތަެކއް ންތަނަށް އަންނަ  ޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ފުރުޞަތު ރަށުގައި ނެިތގެން ައުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ައޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ުނދެއްކިޔަސް  މިީއ ހަމަ ހުރިހާ  ،ހުރުމުގެ ސަބަބުން. މިތާ އުެޅންޖެހޭތީ ދެން އަޅުގަ

ނަޑކަށް ލިބޭ އާމްދަނީހެނެ ކަމެއްމެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ ނުވަތަ އަްށޑިހަވަރަކަށް  75ގެ ން. ާގތްގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަީނ  ޕަސެންޓު ހޭދަކޮށްލަން މި ޖެހެނީ މިތާ ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ކުލީެގ ކަންތައްަތކުަގއި. އަުޅގަ

ޖެހޭ. އް މިކަމަްށ ވެސް ލިބެން އެބަޔެމިކަހަލަ ލު އި ކޮންެމވެސް ސަރުކާރުން މިކަމަށް ވެްސ ވިސްނަވާފަ 

ގުނަ ގިނަ ޢީއްލެއް ނުވާނެ. ހަމަ އިޖުތިމާ ޙަތެރޭަގއި ހުރި މައްސަލަތަެކއް  ނޫންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންގެއެހެން

ނޑުމެްނނަށް ކުރިމަތިވަމުންމައްސަލަތަކެއް އަ ވެސް ސިަފއެްއަގއި އްެލއް ކޮންމެޙަ ޓަކައި  މިކަމަށް، އެހެންވީމާ .ދާނެުޅގަ

ދީގެން ދިނުން. ހޯދައިގޮތްތަެކްއ ހޯދައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެވެސް ލުއިގޮތަކީ އިމާރާތް އްދޭން އެބަޖެހޭ. އެހޯދައި

 މެންދާނެ ގޮެތއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުެވގެންލި ތަންކޮެޅއް ޮބޑަށް ކޮންޓްރޯލްނަމަވެސް ކު

ނޑުމެން ،ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ދެންމެވެސް ކޮންމެވެސް ެއއް  ،ނަށް ހަމަ ފެނިގެން އެބަދޭމިދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި އަުޅގަ

ޞިއްޙީ ކަންތަްއތަކަށް އަހަމިއްޔަުތކަން ދެިވެގން ކަންތައްތަެކއް ެވސް އެަބ  ،މެންބަރެއްގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ާފހަގަކުރެްއވި

ނޑު ަދންނަވާނީ ނޑުމެންނައެކަުމގައި އަދި ައޅު ،ކުރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ށް އިތުރަށް ގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭބާރުލާފައި އުެޅވޭނޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިްނ އެތައް ބަަޔކު އިންިޑާޔގެ  ،. އަުޅގަ

ގޮތަށް  ވެސް މި ދެންނެވި އި ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އެއްެވސް ހާލެއްަގއި ކުރީގަ  ޓްރިވެންޑަރަމާއި ތަންތަނަށް މި

އުމު ރިތިވެގެން ބަލާކަށް. ޤައުމުތަކަށް ޤަހިންނެއް ދަތުރެއް ނުކުރާނެ އެ ނޫން. މިހާރު ދިވެ ށްކޮންމެހެން ތަން ބަލާކަ

ނޑު ދަންަނވަން މި ކޮންމެހެން މަޖުބޫރުވެގެން ދާން މި ެއއީ ވަރަށް  ،ުއޅޭ ވާހަަކއަކީ ޖެހެނީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ެއީއ  ިވޔަސް ފަރުވާއަށްބޭސް ،ގޮސް އެހެން އުޅުމަކީިއގެންއިލާ ގޮވަ ޢާމުޅި  ،ބޮޑު ތަކުލީފެއް. ެއގޮތަށް ދަތުރުކޮށް

ތަކުލީފެއް. ައޅުަގނޑުމެންަނށް ކޮށްދެވެން ހުރި ކަންަތއްތައް ސަުރކާުރގެ މިހާރުެގ ސިޔާސަތުތަުކގެ ދަށުން 

 ،ކަންތައްތައް ތަަރއްޤީކޮށް އަދި މާލޭގައި ވެސް މި  ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިުތރަށް މި ކަންތައްތައް ފުޅާޮކށް

ނޑުމެންނަްށ ކުރަން ޞިއްޙީ ދާއިރާ. އޭތަރައްޤީބާރު ސްޕީޑެއްަގއި ކުިރއަށް  ވެސް އިތުރަށް އިތޮޅުތަުކގައަ ރުން އަުޅގަ

ދު އަދި ޞާތިޤްއަރަިއގެން އިެއއްކަލަ ބޮޑުތަން ކުރި  ،އުމުަގއި ހިފެހެއްޓިޤަން ޑޮލަރެއް ންދާ އެތައް މިލިއަ ގެ ބޭރަށް

ަގނޑުމެންގެ މަްއޗަކަްށ ނޯންނާނެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ އެ ބިރުވެިރކަމެްއ އަޅު ،ނުދިޔަސް

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޞިއްޙީ ވާހަކަދަްއާކއިރު އަުޅގަ

ފޮށި ފަންޑު ،ހިގެންވެސް ހަމަ ޖެ އިމަދުންނެއް ނޫން މިހާރު މި ފެންނަނީކީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަލިތަކުގަ

 ނާ ެއކި ގޮްތގޮަތށް އެހީ ހޯދައިގެން ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި ބޭރަށް އެ ދާންޖެހޭ ތަނަކަށް ދާ މީހުން ،ބަހައްޓަިއގެން

ނޑުމެންނަށް އެބަޖެހޭ ޙައްލުކުެރވެން.  މަދަކުން ނޫން އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ދިމާވަނީ. މިފަދަ ކަންތައްތައް ވެސް އަުޅގަ
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މިދިަޔ  ،އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަން އާސަންަދ ވެސް އެބައޮތް. ވަރަށް ިމދިޔަ ދުވަސްތަަކކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމެްއ  އަހަރުތަކަކީ މީގެ ހަމަ ފަޭސހަކަން ރައްޔިތުންނަށް އެބަ ލިބިގެންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ

ނޑުމެން ބަލަން އެެއކަން އަދި ޫދކޮްށލައިގެން އިކޮށްފަ  ބަޖެހޭ އެކަުމގެ ތެރޭގައި ހުރި އުނދަގުާލއިނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން ހުރި މިންވަރަށް ކަންތައްތައް އަބަދުވެްސ ައޑު ރައްޔިތުންގެ ޝަުކވާތަކާ އަހާފައި އަުޅގަ

ކުރަމުން ކަމެއް ނޫން. އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ވުމަކީ ނިމުމެއް އަންނާނެ ކުރަން އެބަޖެހޭ. ކަމެއް ރަނގަޅު ރަނގަޅު

ނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮުޑ ޢުއަުޅަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަ .ށް ދެވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޅުަގނޑުމެންނައަ ގައި ައޅުގަ

 ؛ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކީ ވެސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ،އަޅާލުމަކާއި ޯއގާތެރިކަމެއް ލިެބންޖެހޭ  ބައެއް

ދިޔަ އިނާޔަތްތަެކްއ ޞްލާޙުތަކެއް ވެސް ހުށަހެޅިގެންމި މަޖިލީހަށް އި ،ކެވުނުދެރު ވެސް ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަމި އަހަ

ިރ ތެއުޅެނީީކ ފައިސާތަެކއް ިއއްޒަތް ޙަޤީޤަުތަގއި ކޮންމެހެން ބޭނުންވެގެން މި ،ވެސް ބޮުޑކުރަން. އެހެންނަަމވެސް

ނޑު ދަކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަވެެގން ރައީސް. މީގައި ބޭނުންވަނީ   ،އުޅޭ ވާހަކައަކީ  ންނަވާލަން މިދިއުން. އަޅުގަ

ނޑުމެއް ،އެނދުމަތިވެފައި އޮންނަ ނުކުެޅދުންތެރި މީހާ ކައިރީގައި  ނެތި މީހަކު  ުނވަތަ އެ ކުއްޖާ ކަީރަގއި ހަމަ މެދުކެ

 ،އިލާގެ މަންމަޢާގިނަ ފަހަރަށް  ،އެކި ޚިދުމަތްތައް ޭދން. އެހެން ހުންނައިރުބަ ހުންނަށްޖެހޭ އަބަދުވެސް އެކި ވެސް އެ

ނޑުމެން އެކަމާއިރު އިުތރު މަސައްކަެތއް ވެސް ނުުކރެވޭ. އެހެންކަމަބައްޕަ ހުންނަނޫނީ  ދޭތެޭރ  ށްވަންޏާ، ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ގަބޫލުކުރެވޭ އިވިސްނާފަ ނޑުމެން ހަދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ  ނެޕީ  ހަމަ ކޮންމެވެސް ގޮތްަތކެއް އަުޅގަ

މި ކަންތައްތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މާ ، އެހެްނީވމާ ައކަށް.ރުފިޔާ 2000އް ވެސް ހަމަ ނުލިބޭ ޓެޕެކެ

ނޑު ގަބޫލުކުަރނީ އޯގާތެރި ސަރުކާރަކުން މި ސްަނވާފަިއ ވި ކަންތައްތަކާ ތަފުސީލުކޮށް މި ވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އިއްޒައެއާއި . ދެން ހަމަކަންތައްތަެކއް ކުރާނޭ ންނަށް ތްތެިރ ރައީސް، މިފަދަ ކުދީއެކު އަުޅގަ

 ގޮތެްއަގއި ތަންކޮެޅއް ައގު އްމު އާހުންނަ ތަންތަން  އިދިނުން ނުވަަތ ތައުލީމު ދިނުމަށް ޓަކައި ެހދިފައެިކއެކި ތަމްރީނު

މިއީ  .ނުވަތަ އުނދަގޫ ަކންތައްތަކަކަށް ވާީތވެ ،ވެސް ބޮޑު. ެއއީ މި ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ތަންކޮޅެއް އަގު ބޮޑު 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ދިމާވަމުންދާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް  އްޔާތައް ޢިމުބޮޑަށް ގަބޫލުުކރެވޭ މިފަދަ ޖަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ުކދިންނަށް އެ ހޭދަވާ ެއއްަޗަކށް ކޮންމެވެސް މިންވަަރކަށް ނުވަތަ އިންސްޓިިޓއުޓު ތަކަްށ އަުޅގަ

ެނ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރެވިދާ ،އެހީތެރިެވވިދާނެ. މިއީ ފައިސާ އަތަްށ ނުދީ ަގނޑުމެންނަށް ެއ ކުދިްނނަށްއަޅު

އޮތް ހަމަ ބޮޑު ެއއްެޗއް ކަެރކްޝަނަލް ބަޖެޓުަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ  މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ .ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ޤައަުޅަގނޑުމެންގެ ދިވެހި  ،ކުރަނީ ސަރވިްސއަށް ވެސް. އަުޅަގނޑު ގަބޫލު އުުމަގއި އަުޅގަ

ޒުވާނުންތަެކއް ، ވީމާއޮްނނަނީ ޑްރަގުގެ މައްސަލަތަްއ. އެހެން ގޮުތގައި މި ގެދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ގެއްލިފަތިބި އައެބަ ނޑު ގަބޫުލކުރަނީުޅގަ ނޑުމެން އުމު ތަރައްޤީކުރާ ކަ ޤަ ،. އަުޅގަ މަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުަރން މި، ބައިވެިރވުން ހޯދަން. އެހެންވީމާ ޖެހޭ ހުރިހާ ޒުވާނުންގެ ެވސްއެބަ ފަހަރުގެ މި ބަޖެޓުން  އަުޅގަ
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 ،ށް ނެރެގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަވޭ ނަތީޖާެއއް ނެރެވޭނެ ަކމަށް. ނެރެގެން މި ކުދިންނަށް އެިކއެކި ފަރުވާދީ އެދެ

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ކޮންމެެވސް  .. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމަށްކަ ހުރިހާ ކުދިން ބައިވެިރކުރެވޭނެ  އުމުގެ ތަަރއްޤީަގއިޤަ

ނުޑގެ ދާިއރާގައި ހަ ނުޑ މިންވަރަކަށް އަުޅގަ މަ ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް ހިއްސާކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަ

 ގޮަތށް ގަބޫލުކުރަން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަމަ ހުރިހާ ރަށެއް، ވަކި ރަށެއް އިސްތިސްނާކުރުމެއް  ކުރީަގއި ވެސް ދެންނެވި

ރުކާރުްނ ރު ބަލައިގެންކަން ސަުނވަތަ އެ ރަށަކަށް ބޭނުންތެރިވާ މިންވަ، އެ ރަށެއްގެ ޕޮޕިޔުލޭަޝން ވައިސްނެތި 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންކަންތައްތަްއ ކޮށްދޭން ވަަނ އަހަރު  2015އަުޅަގނޑުމެންގެ  ،ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ބަޖެޓުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ހަމަ ގާފަުރގައި ވެސް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން އުތުރު ދާއިރާގެ  ރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީއަ ބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ބަޖެޓަީކ ރަްއޔިތުންނަށް އެްއވެސް ަފއިދާެއއް ކުރާެނ ވާ  ޅިފަިއ މިހުށަހެހަރަށް ވަނަ އަ 2016ީއސް، އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ޓެްކސްގެ އަދަދު ބޮޑު ބަޖެޓެއް  ވުރެ ަދއްކަންޖެހޭ ބަޖެޓެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. ލިބޭނެ ފައިދާއަށް

ތް ކަށް ނެދޭތެރޭގައި އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަ އެްއވެސް ުއއްމީދެއް ިމ ބަޖެޓާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިުތންގެ

 ޖެޓުގެ ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން ބައާއި އެމް.އެމް.އޭގެ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ ކަލް ޕޮލިސީސްދެންނެވޭކަށް. ދައުލަތުގެ ފި 

ނޑިަތއް ހާސިލު ނޑުދަ ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން  2015ނުވަުމންދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ. ލަ

ށް ލިބޭނެ ކަމަ ،ާވއިރުތަށް ޚަރަދުކުރަން ހުށަހަޅާފައިން ރުފިޔާ ދައުލައަލިބި 26.3ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި 

 17ެއހެންނަމަވެސް، ލިބުނީ  ން ރުފިޔާ.އަބިލި 21.3 .ވަނަ އަހަރު 2015 އީމި ،އަކީ އަންދާޒާކޮށްފަިއވާ އާމްދަނީ

ސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީ ން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭއަބިލި 3ން ރުފިޔާ. އަބިލި 17.7ން ރުފިޔާ. އަބިލި

ދަރަނި މިހާރު މި  ވަަނ އަހަރުގެ 2013 ،ން ރުފިޔާގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނިއިރުގައިއަ ބިލި 1.3ދައުލަތުގެ ދަރަނި 

އުމުގެ ކުރިއެރުުމގެ ޤަ. ނަށް އަާރފައަބިލި 3.6ހަުރގެ ދަރަނި ިމ ވަނީ ވަނަ އަ 2015 ؛ނަށްއަބިލި 3.6ވަނީ 

 4.8އިރު %އި މިހާރުެގ މިހާތަނަށް އަ ،ވަނަ އަހަުރ ހުންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައިާވއިރުަގއި 2015ގަިއ  10.5ނިސްބަތް %

މި ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރުގައި  ؟އިތޯ ހާސިލްކުރެވުނު ނަތީާޖއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮބަ  އެ އަދަދު ވަނީ ެވއްޓިަފއިއަށް 

ވަަނ  2016ނެތް.  އްޒަތްތެރި ރައީސްހާސިލްވެފައި އި  2015ެއއްވެްސ ކަމެްއ  ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވި

ން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް. މި އަހަރު ނިމޭއިރުގައި ހަމަެއކަނި އެ އަހަރުގެ އަބިލި 27.4ށަހަޅާފައިވާ ބަޖެަޓކީ އަހަރަށް ހު
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ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ.  ނަށްއަބިލި 5ދަރަނި ވެސް  ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނުޑގެ  2015ވުރެ މައްޗަށް ދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑައެޅިފަ ދާ  260ލަ ރައީސް. ޖުމުިއވޭ، އިްއަޒތްތެރި އިރާއަށް ވެސް ވަރަށް ގިަނ ކަންތައްތަެކއް ކުރަން ބަޖެޓުގައި ކަ

ނަޑއެިޅފައިވޭ. އެހެންނަމަވެން ރުފިޔާގެ އިންވެްސޓްމަންޓުއަމިލި ސް، ިމ ތައް ކުޅުދުއްުފއްޓަްށ ވެސް ކުރުމަށް ކަ

ތަނުަގއި ކުެރވިފަިއ  ން ރުފިޔާގެ އިންެވސްޓްމަންޓް ެވސް އެ އަމިލި 60ިއރުގަިއ ވެްސ އި އަހަރުގެ މިހާހިސާބަށް އަ

ނޑު ފާހަގަކޮ ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނެތް. ބަޖެޓުގައި ގިަނގުނަ ކަންތަްއތަކެއް ހިމެނިފަިއވޭ. އެގޮތުން ށްލަްނ، އަުޅގަ

ކުޅުުދއްފުށީގެ ބޯޓް އެންޑް ހާބަރ  ެއއާެއއްކޮށްއް ހިމެނިފައިވޭ. ހަމަމުގެ މަޝްރޫޢެ ސްކޫުލ އެޅުޕްރީ 2ކުޅުދުއްފުށީަގއި 

އެކްސެސިބިލިޓީ ޕްރޮގްރާެމއް ހިމެނިފައިވޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ޮގނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިމެނިފައިވޭ. އަިދ 

ެގ ކަންތަްއ ރަނަގޅުކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމެްއ ހަމަޖެހިފައިވޭ. ކުނި ނައްތާލުމު ގެ ަބއްތި ޖެހުމާިއ ކަރަންޓުމަގު ،އެާއއެކު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިވޭ.  2015ތަކެއް ިހންގުމަށް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުޕްރޮގްރާމަކާއި ހޮސްޕިޓަުލގަިއ 

ލޯކަލް  ،މް މަރާމާތުކުރުމާއިއަ އޮފީހެްއ އެޅުމާިއ، ޒޯނު ސްޭޓޑި އިމިގްރޭޝަނަށް އޮފީހެއް ެއޅުމާއި، ކަސްޓަމަށް

ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އިުތރަށް މަގުއަދި ޭއގެ  ،އަމީނީމަުގގެ މަސައްކަތްކުރުމާ  ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި،، މާރުކާޓެއް ެއޅުމާއި

. ހުރި ކުެރވިފަތެރޭގައި އެބަ ގެކުދިކުިދ ކަންތައްތަެކއް މި އަހަރު ،ވެސް ހިމެނިފައިޭވ. ައޅުަގނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރަން

ނޑުގަ  ،މިސާލަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ ކަހަލަ  ކުރުންއިމުޤާމެއް ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕގެ ެއހީގައި ހިއްކާ ނިޒާފެން  އިބޯޅަދަ

ބުރީގެ އިމާރާެތއް އެޅުާމިއ، އޭ.ީއ.ސީ ހޯލް ހެދުމުގެ  3ފީފުއްދީން ސްކޫލުގައި ޢަަރށް އިތުކަންތައްތައް. އަދި ޭއގެ

ނަޑއެޅިފަިއވާހުރި ކުެރވިފަެތރޭގައި އެބަ ގެކަންތައްތައް މި އަހަރު ން ރުފިޔާެގ އަމިލި 260 . ެއހެންނަމަވެސް، ކަ

ދަކީ ޢުސަރުކާރުން ވާ ވަ .ރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްިއްއޒަތްތެ ،އިން މިއީ ވަރަށް ކުަޑ އަދަދެއް ތެރެ

 އާކުޅުުދއްފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލް މާލެ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއިަމސް 18ދުވީ ޢުދެއް. ސަރުކާރުން ވަޢުފުއްދަންޖެހޭނެ ވަ

ަގއި ެއއަރޕޯޓެްއ ދެއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުޅުދުއްފުށީޢުަބދަލުކޮށްދޭން. މިއީ ރިޔާސީ ވަ ށްއެއްފެންވަރު ހޮސްޕިޓަލަކަ

މިއިން އެއްެވސް ވާހަކަައކީ މިައދުގެ ސަރުކާރުން ދައްކަމުންގެންދާ ވާހަކަތަެކއް ނޫން،  .ުދވީޢުއަޅައިދޭން ވަ

ނޑާލަދޭން ސަރުކާރުން އެއްބަްސވީ. އެހެންނަމަވެސް، ސްކޫލުތަކުން ނަގާ ފީ ރި ރައީސް. ކުޅުދުްއފުށީގެ ޕްރީއިްއޒަތްތެ ކަ

މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް ުކރާ މަންޒަރެއް އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ފެނިގެނެއް ނުދޭ، 

ކަންކަން ުނވަނީ.  ަސރުކާރަށް ެއއްބާރުލުންނުދޭތީޭއ މި ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަެއްއ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ

ނަމަވެސް، ކުޅުދުއްފުީށގެ ދެކުނު ާދއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ މި ސަރުކާރު އެހެން

ޓަކައި ހަމަ ޫފގަޅުްއަވއިގެްނ ރަނގަޅަްށ މަސައްކަތްކުަރްއވަމުން ގެންަދާވ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް،  ދެމެހެއްޓުމަށް

ކަންތައްތައް ުނވަނީ ، ށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާޑުމެްނނަނުވާ މަންޒަރު އަޅުަގނ ކުޅުދުއްފުްއޓަށް ވެސް ކަމެއް

ވެްސ އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ެއއްގޮަތކަށް އެހެންވެގެންޭނ، މިހެންވެގެނޭ ކިޔާފައި އެ ދެެކވޭ ވާހަކަތަަކީކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ރު ގިނަގުނަ ކަންތައްަތކެްއ ވަނަ ައހަ 2015ބަޖެޓުގައި  .ެކއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްގަބޫލުކުެރވޭނެ ވާހަކަތަ
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 ފަންސާހަށް  ،ކަމުގެ ަވޢުދުތައް މި ސަރުކާރުން ވެފައިވޭ. އެގޮތުން ޓަކައި ކުރާނެ މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަަރްއޤީއަށް ،ކުރަން

ރަށުގައި ވެސް ސާފު  15 ،ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަޢުދުވެފަިއވާއިރު އިމުޤާގިނަ ރަށުގައި ސާފު ބޯފެން ވުރެ 

 މަށްކަ ވުރެ ގިނަ ރަުށގަިއ ބަނދަރު ހަދާނެ ށްާސޅީހައެާއއެކު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހަމަ ނެތް ފައި ކުރެވިއިމުޤާބޯފެން 

ނޑުމެންނަށް މި  2015މި ސަރުކާރުން  ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ހުށަހެޅުނުއިރުގައި ވިދާުޅވެފަިއވޭ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

ހަދާނެ ކަމަށް މި ވުރެ ގިނަ ަރށުގައި ަމގު ށްފަންސާހަރު. ނުދާ މަންޒަރަުށގައި ވެސް ބަނދަރު ހެދިގެން 15ފެންނަނީ 

ވަރަކަްށ ރަށުަގއި ވެސް މަގު ހެދިފައިވާ މަންޒަެރއް  10ސަރުކާރުން ވިދާުޅވެފަިއވޭ. ެއހެންނަމަވެސް، މި ފެންނަނީ 

އަހަރާ ނުބައްދަލު  3ކާރުގެ ވަނަ އަހަރަށް ފާސްުކރި ބަޖެޓަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރު  2015އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނުނު. 

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ކުރި ހުރިާހ އަހަރު 3އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން  ،ބަޖެޓެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭގެ މާނަައކީ

ވަނަ އަހަރަށް  2015. ެގ ތެރޭގައި ކުެރިވގެންދާންޖެހޭނޭވަނަ އަހަރު 2016ވަނަ ައހަރާއި  2015މަސައްކަތެއް 

 އް ސް ކަންތައްަތކެއް ެވގެނެޓުން ވެ އެ ބަޖެ ،ބިިލއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް. އެެހންނަމަވެސް 24.3ފާސްކުރި ބަޖެޓަކީ 

ނަޑއެޅިފައި  ވަނަ އަހަރަށް މި 2016ނުދޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ބިިލައން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. ެއީއ  27.4އޮތީ ކަ

ަރއްޔިުތންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް  ،ނަމަވެސް އަަހރުގެ ބަޖެޓާ ނުބައްދަލު ބަޖެެޓއް. އެހެން 3އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުެގ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  .ދަނީކީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވެގެންދާ މަންޒަރެއް ނޫން ައޅުގަ

 ެލއްިވ ކަންތައްަތކުެގ ތެރޭގައި ަބއެްއ ކަންތައްަތއް އިިފނޭންސް މިނިސްޓަރު އަލިއަުޅވަ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި

ނުޑ ވަރަށް ހިތާމަނުއިއަލިއަުޅވަ  ނޑުމެންނަށް އެއެކު ފާޔާ ލާކަން އަުޅގަ ނގޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ަހަގކުރަން. އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަަކއި ެއއްކޮށް ޝަރުޢީ ިނޒާމު ރަނގަޅުބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ ގެންނަންޖެހިފައިވާކަން. ައދި އެއާ ،ނިޒާމު

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގައި ފިނޭންސް  2016 ،އިވާކަން. އެހެންނަމަވެސްގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ުކރަންޖެހިފަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ެއްއެވސް ކަމެއް ކުރާނެ ވާހަކަެއއް ވިދާޅުވެަފއެއް ނެތް. ރަނގަޅު ނިސްޓަރު ޝަރުޢީ ނިޒާމު ތަރައްޤީމި

ނިޑޔާރުން ކުރަްއވާ ވާހަކަެއއް. ބަެއއް ފަހަރަ ނޑުމެންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ބަބުން އަޚޅުގަ މަލުތަކުގެ ސަޢަށް ބައެއް ފަ

 ން އެ މުމި ދައުލުތުގެ މަްއޗަށް އެަބ ލާޒިމުކުރޭ ެއކަންކަ ،މި ސަރުކާރާއި  ،ިމ މަޖިލީހާއި ،އޮތް. އެހެންނަމަވެސްއެބަ

ންކަން ން. ެއކައުހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ިނޒާމު ގެންދިކުރާ ފެންވަަރށް ދިވެށް، ިދވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކޮބޭފުޅުން އެްއކިބާ

ނޑުމެްނ . މި ދައުލަތް ވަީނ ފެއިލްވެފަ. މި މަޖިލިސް ވަީނ ފެއިލްވެފަށް މި ސަރުކާރު ވަނީ ފެއިލްވެފަކުރުމަ . އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ފާޑު ނޑިޔާރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ވެސް ކޮށްދީަފއި ދެން ކިާޔއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަފަ ޖެހޭ ފަ

ނުޑމެންނަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް ފާޑުކިޔަން. އޭރުން އަ ވަނަ ައހަރަކީ ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭެގ  2016ުޅގަ

ނޑިޔާުރގެތަކަށް އިތުރު ުކރިއެރުމެއް އަންނާނެ އަހަރެްއ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ެނތް ބުނެ ނޑިޔާރުން ފަ ވޭކަށް. ފަ

އިމުކުރެވިފަެއއް ނެތް. ޤާލަތްތަކެްއ ސީބޭނުންވާ ވަ ބޭފުޅުންނަށް ކުރަމުން ގެންދަނީ ވަރަށް ދަތިކޮށް. އެމަސައްކަތް

ނޑުމެން  ތަމްރީނުތަކެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް. އެހެން ކަންތައްތަކެއް ވެސް ކުެރވިފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ނިޑޔާރުގެަތއް ރަނގަޅުކޮށްއްދުޅަހެޔޮ ެވއްޓަކަށް އު ނިޑޔާރުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާ ،މީދުުކރާއިރުަގއި ފަ ޔަތްތަކާިއ ފަ

ންނާ ބޭފުޅު ފަހު އެ ބަޖެޓު ދިނުމަށްފުރިހަމަ އެބޭފުޅުންނަށް އޮފީސް ހިންުގމަށާއި އެހެން ކަންަތއްތަކަށް ދޭންޖެހޭ 

ނޑުމެން ގަބޫލު އެއީ އިންސާުފވެރި ގޮތެއް ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކުރީމާ  .ުކރާނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްަކމުގައި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ސަލާމަތީ  2016ފާސްކޮށްގެން ަކންތައްތައް ކުރަމުންދާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން މިވަރު ބޮުޑ ބަޖެޓެއް

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ހިނގަމުން މި އެކަށީގެްނވާ ބަޖެޓެއް ދެވިފައި ބާރުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ދާ  ނެތްކަން އަުޅގަ

ްއ ހުރިކަން. އެހެން ޑެިތ މައްސަލަތަބޮމަތީ ބާރުަތކުގެ މެުދގަިއ ބޮޑެތިކަންތައްތަުކގަިއ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އިނޭގ ސަލާ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އެކަށީގެންވާ އިރުަގއި މިކަންކަްނ ރަނގަޅުއެކަން އޮތް  ކުރުމަށް ޓަކައި ައުޅގަ

ވަނަ އަހަުރގެ  2016 ،ލަތްަތއް ހޯދައިދޭން. އެހެންނަމަެވސްސީހަލަ ވަފުޅުން ބޭނުންވާ އެކި ކަބޭ ތަމްރީނާއި އެ

ޮބެޑތި ކަންތައްތަެކއް ސަލާމަތީ  އިންވާ ައސާީސ ޚިދުމަތްތައް ފިޔަވަބޭނު ،ގައި ވެސް ހަމައެކަނި ކެއުމާއި ބަޖެޓު

ޞިއްޙީ ާދއިރާެގ  .ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއެކު  ޔާވާހަކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަ ބާރުތަކަށް ހަމަޖެހިފައި ނެތް

ުދވީ ޢުރާެއއް. މި ސަރުކާރުން ވެްސ ވަނިޒާމު ެފއިލްވެފަިއވާ ާދއި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްީޙ ދާއިރާައކީ މުޅި .ވާހަކަ

ނޑުމެންނަކަށް ެއއްވެސް ިޞއްޙީ ކަމެއް  ޞިއްޙީ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްދޭން. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުގަ

ދިމާވާ  ދަނީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެންނަމުން މި ،ރަނގަޅުެވގެންދާ މަންޒަރެއް ފެންނާކަށް ނެތް

ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ މާލެ އަްނނަންޖެހޭ މަންޒަރު. މާލެއިން ފުރައިގެން ާރއްޖެއިން ބޭރަްށ ދާންޖެހޭ މަންޒަރު. ފައިާސ 

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިާސާއއި މި  ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން މި ހޭދަކުރާ ،ގޮތުަގިއ ކަމަށް ވާނަމަ ބޭނުންކުރެވެނީ ހެޔޮ

 އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ  ،އިމުކުެރވިފަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްޤާއް މިހާރު އުމުަގއި މިކަން ކުެރވޭނެ ނިޒާމެޤަ

ނޑުމެން ގަޫބލުަކންކަމަ ނުދޭ. މި ފެނިގެނެއް މަންޒަރެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ކުރާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ކީ އަުޅގަ

ަފއިސާއިން ޓެކްްސ ނަަގއިގެން ަރއްޔިތުންެގ  ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަށް، ދިވެހި ،މިއަށްވުރެ ިޞއްޙީ ާދއިރާ ަހރުދަނާކޮށް

ނަޑއެޅެން އެބަ ޚަރަދުކުރެވޭއިުރަގއި މިކަން ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ލީމީ ޢުޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތަނިޒާމުތަެކއް ކަ

ޖާގައެއް ނުލިބިގެްނ ވައްދަން ދަނީ. ސްކޫލަށް  ލާއިރުގައި ެވސް ހަމަ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ފެންނަމުން މި ނިޒާމަށް ބަ

ގެންދާ މަންޒަރު ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ދެ ދަންފަޅިއަށް  އެަކކާ ވާހަަކދައްކަމުން ،އެކަކު އަނެކަކު 

ހިންގަމުންދިޔަ ސްކޫލްތައް މިއަދު އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކޮށް، ތިން ދަންފަޅިއަށް ވެސް ބަދަލުކުރަމުންދާ މަންޒަރު 

ހިތާމަހުރި ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅު  އީދަނީ. މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނިގެްނ މި

ނޑުމެންނަކަށް މި  މީ ޖީލެއް ބިނާކޮށްގެން ނޫނިއްޔާތައުލީ ސަރުކާރުން  އުމެއް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ. މިޤައަުޅގަ

 މިކުިއއްޔެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ިއކޮނޮ ،ވެސްޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްޭދން. އެހެންނަމަ ،ުދވިޢުވަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަގޑިއިރު ކުަޑކުރީމާ ދެން މުާސރަ ބޮޑުކުެރވުނީނޫންހޭ އެީއ.  1މަަސއްކަުތ ަގޑިން  ،ކައުންސިުލގެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީ

އޭ. ގަިޑއިރު ކުޑަކޮށްދީފަ  1ޝައިނީ މިހެން ވިދާޅުވި އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަމސައްކަތުން ަގޑިން މިހާރު ވާނީ 
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ކުރާ ގޮތް. މީ ކާރުން ރައްޔިުތންނާ މުޢާމަލާތްނޫންހެއްޔޭ. ެއއީ މި ސަރު އެހެންވީމާ، ދެން މިހާރު މުސާރަ ބޮޑުވީ

ނަޑއެިޅގެ ރި ަރއީސް. ދަނީ އިއްޒަތްތެ މަލުތައް މި ސަރުކާރުން ހިންގަމުން މިޢަން ޖެއްސުމާއި ަމލާމާތްކުރުމުގެ ކަ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މިހާ  ުކރެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން.ގަބޫލު ނަށްންމިީއީކ އަޅުަގނޑުމެ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން އެބަ ށްއަބޮޑުެވގެންދާއިުރގައި ސަރުކާުރ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ  ޖެހޭ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެްއ ގެންނަން. ވެސް އަުޅގަ

 .ނުލިޭބނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިކަންކަން ކޮށްގެން ނޫނިއްަޔާކ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުެމއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ދުވަހުން އަެނއް ދުވަަހށް ދަނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށަށް އިނގޭތޯ. މިއަހަރު ންގެ ހާލަތު އެއްއްޖޭގެ ނިކަމެތިރާ

ނގޭނެ މިކަން ެލްއވީމާ ވަަރށް ސާފުކޮށް އެއިއޭޝިައން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ނެރުނު ރިޕޯޓު ބައްލަވަ ؛ތެރޭގައި ޭއ.ޑީ.ބީން

 ނީ ެތދު ވާހަކަ އިނގޭތޯ. ރައީސް ބޭފުޅުން އެ ދައްަކވަ އެ  .ރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްގޮތް އިްއޒަތްތެއޮތް 

އޮފް މޯލްޑިވްސް ބްރާންޗަކަށް ފަިއާސ ނަންގަވަން. ނިކުންނައިރު  ހިފައިގެން ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭންކުއޭ.ޓީ.އެމް ާކޑު 

ހަމަ ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދެއްވާށޭ ެއިއން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް  ޢަލައިކުމް މީހުން. އައްސަލާމް 4ދޮށުގައި ތިބޭނެ 

ނޑުއެބަ އުމުގައި މިކަން ހިނގާ ގޮްތ ޤަމި  އީދައްކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. މި ބުނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މީ އަޅުގަ

ނެއް ދުވަހަށް ދަށަށްދާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އޭގެން އެ އިނގެނީ ނިކަމެތިންގެ ހާލަތު އެއްދުވަހުްނ އަ

ނޑު އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ އެޅި އިްނވެސްޓަރުން ވެސް ނޫ ުޔނިފޯމްނޑު މި ވާހަކަ ދެއްކީމާ އަެނއްކާ މިންގަ

ނުވޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ިމކަން ޙައްެލއް  ،ކުރުމަކުން އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއެތަނަށް ފޮނުވާފައި އެތާ ތިުބން މަނާ

ނޑަށް ހަމަ ލަފާކުރެވެނީ މިސްކިތަށް އަާރ ގޮތަށް ރައްޔިތު މިދާ ންގެ ައތުން ޓެކްސް ނަގަމުންދަންޏާ މާދަމާ އަޅުގަ

ރި ަރއީސް. ރުފިޔާ ަނގަން މި ަސރުކާރުން ތައްޔާުރވަމުންދާ މަންޒަރު ިއއްޒަތްތެ 10ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން ވެްސ 

ަނގާކަށް. ތި ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ޓެކްސްމި ސަރުކާރަކަށް ނުކުރޭ އާމްަދނީ ލިބޭ ބޮޑެ ؟މިނޫން ކޮންކަމެއްތޯ

އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި އިްނކަމް ޓެކްްސ ނަާގ ާވހަކަ ދެއްކީމާ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެއްެގ ވާަހކަ މިނިސްޓަުރ 

ްއ މަނިކުފާނުގެ ނެތް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރެ ބިލުކަމެްއ އެޤާރާނެ . އެހެންނަމަެވސް އެކަން ކުވެސް ވިދާުޅވަނީ

 އިގެން. ތިބޭއިުރަގއި އެ ލަސަރުކާރެއް ދެމެހެއްޓުމަށް ފޫގަޅާއައުމަށް ޓަަކއި ރާއްޖޭގެ ބޮެޑތި ވިޔަފާރިވެރިން މި ތިބެނީ 

މީހުންނަށް އުނިވާނެ ކަމެއް ކުރާކަށް ސަރުކާަރކަށް ނުކުެރވޭ އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަެނއްާކވެސް ގޭަގއި 

ޑޮލަރު ނަގަން ސަރުކާރުން މި ނިންމަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކާކުތޯ ިމ  6 ،ޮޑލަރުން 200ދޭ  ގެންގުޅޭ މީހާއަށް

 ދައްކަންޖެހޭނީ ގެންގުޅޭ މީހާ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިމި  ؟ދައްކަނީ ފައިސާ މި

ޓުގައި މުްއސަނދިކަން އޮތީ. މި ދަންނަވަނީ ނިކަމެތިންނަށް އޮތީ މި ބަޖެޓުގައި ނިކަމެތިކަމޭ. މުއްސަނދިންނަށޭ މި ބަޖެ

ކުުރމަށް ޓަކައި އެޅޭނެ އެްއވެްސ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ނޫން ތިންެގ ހާލަތު އިތުރަށް ރަނގަޅުބަޖެޓަކީ ރާއްޖޭގެ ނިކަމެ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަުރާކރު ހިންގެވުުމގެ ނިޒާުމ، މުޅި ދައުލަތް ހިންގުމުެގ ނިޒާމު ޮބއްސުންލާފަިއވުމުގެ ސަބަބުން 

ފެންނަނީ ދައުލަތުގެ ތެޭރގައި ކޮރަޕްަޝނާއި ފަސާދަ އިންތިހާއަށް އަަށގަނެގެންދާ މަންޒަރު. އިްއޔެ  އަޅުަގނޑުމެނަށް މި
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. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިީއކީ އަެނއްހެން ގެްނގުޅެންާޏ އޭރަށް ވަގަށް ިވއްކާލައިފި  60 ،ރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވިޓޫ

ރަށް ވަގަށް ވިްއކާލަިއގެން ގާތްަގނަޑކަްށ  60ދައްކަނީ.  ޑެތި ރަށްރަށުގެ ވާހަކަ މި. ބޮތޯކުޑަުކޑަ އެްއޗެއް ނޫނޭ އިނގޭ 

ވުރެ ިގނަ ޑޮލަރު މިހާތަނަށް ވެސް  މިލިއަނަށް 200މިހާ ގިނަ ޑޮލަރު،  ،ވުރެ ގިަނ ރުފިޔާ މިލިއަނަށް 200

ނޑުމެންނަށް ހިސާބުތަކުން މި  4 ،ރު އަޅުަގނޑު ދެންނެވިހެންދައްކަނީ. މިކަން ނިމޭއި ޚަރަދުކުރެވިފަިއވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ނިޒާމުގައި ހުރި ބޮޑެިތ މައްސަލަތައް އިްއޒަތްތެރި  އީނުދާނެ. މި އް ނިމިގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބިލިއަންގެ މިކަމެ

ނުވޭ  ރައީސް، މީރާއަކަށް މިއިްނ އެއްވެސް ލާރިެއއް ވަދެަފއި އޮތް ކަމަކަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅެއް

ބޮޑުވަެރއް އިނގޭތޯ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. މީ ޚިޔާނާތްތެރިވާން އީސް. މިއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ވަގަށް ތެޔޮ ިވއްާކ  ންފާމުއެއަރޕޯްޓގައި އެ ހުންނަ ފިއުލް ވެސް ައޑުެއއްެސވިންތޯ މާލޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދުވަހަކު 

ކު ެނތް އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންނަމަވެސް އެތަްއ އުުމގަިއ މިއަދު ކަރާސީނުން ކަްއކާ މީހަޤަ ވާހަކަ. މި

ނޑު ދައްާކ އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީ އަޅު މިލިއަން ރުފިޔާއެްއގެ ތެޔޮ މިއަދު ވަގަށް ވިްއކަިއގެން މި ގަ

ބަލަމުން  ރި ރަީއސްހަމަ ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަުކގެ ވާަހކަ. އެ މައްސަލަަތއް އެދަނީ ިއއްޒަތްތެ އީވާހަކަެއއް ނޫން. މި

އިނގޭތޯ. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯިރޓީގެ ވަތްަގނޑަށް ވަންނަ ރުފިޔާކޮޅު ވެސް ހަވީރު އޮފީްސ ބަންދުކޮށްފައި އެވެސް މި 

އުުމގެ މިއަދުގެ ހާލަތު. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުގައި އޮްތއިރުަގިއ ޤަމި  އީށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިނަގަނީ ަވގަ

ކޭ. މީދުަތކެއް ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއްމި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންނަށް އު އްޯތ ބުނެވޭނީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިހިނެ

މަތީގައި ފިޔަޖަހަމުންދާނެ ބަޖެޓެކޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލިތަެކއްގެ މަީތގައި އުޖާލާކަންުއސްއަ ތުންނަށް ކުރިބޯށީގެ ރައްޔި

އޮތީ މިކަމުން  މި ،އި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އަށަގަނެމިކަމެއް ނެތް ވާކަށް އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މުޅި ދައުލަތުގަ

ވާހަކަ. ނީގެ އަޅަން ހަވާލުކުރި ކުންފުޖުއި އަުޑިއުވނީ ޗައިނާއަށް ބްރި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރޭގަވެފަ ސަލާމްނުވެޭވވަރު

 އިނާގެވަީނ ކޮމިއުިނޭކޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ކޮމްޕެނީ ކިާޔ ޗަ  އެޅުމަށް ަހވާލުކޮށްފައި ޗައިާނއަށް ބްރިޖު

ގެން މި މީހުން ހަދައިގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްަޓަކށް ަވގުލިއިުރގަިއ ފިލިޕީންސްގަިއ މައިްނ ބަލަކުންފުންޏަކާ. ވޯލްްޑ ބޭންކު

ހިސާބަށް ބައިވެރިނުެވވޭ ގޮތަށް ނިންމާފައި އޮތް ކުންފުންޏެއް  އ2017ާން އެްއވެސް ެޓންޑަރެއްަގއި ބޭންކު ވޯލްޑް

ނުޑ ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ގެ ަލއްާވ ވޯްލޑް ބޭންކު އިން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަބްއލަވަ. މީ އަުޅގަ

ވާނީ  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ަވގުންނާ ކަންކަން ފެންނާނެ. އަނެއްެހން ގޯހެއް ނޫން ވެބްސައިްޓ. ބެއްެލވީމަ މި

މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެކަން  200މިއަދު  މާވެސް މިގޮތަށް ހިނގާނީ. ބްރޯ ނެތީ  ވަގުންނާތާ. އެހެންވީމާ، މިަކން

މިލިއަން ޑޮލަރަށް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މީ ިމއަދުެގ  300ބްޯރ ހުރި ނަމަ އޭތި ނިމޭނީ  ،ނިމުނުކަމުގައި ވިޔަސް 

ހާލަތު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހެޔޮނުވާނެ އަޅުަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއަށް މިވަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާކަށް. 

ަގިއ އުމުޤަ ތޯ މި އްގެތްތެރި ރައީސް. ކޮން ަރއްޔިތެ ިއްއޒަ ،ވާނެ ރަްއޔިތުންނަށް މިވަރަށް ބޭވަފާތެިރވާކަށް ހެޔޮނު

ވިދާޅުވި ކަންތައްތައް އެ އިރުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ނަ އަހަރަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅިވަ  2016 ،މީދެއް އޮތީއްއު
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ބައްލަވާ  އުޅޭ ހާލަުތ ނިކަން ދެނެގެން އެ ިއ ރައްޔިތުންރަށްރަށުގަ ؟އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ،ހާސިލުވާނެ ކަމަށް

ވަީނ  އެހެންނަމަވެސް، މި އަހަރުެގ ބަޖެޓު ބަލާއިރު ކޮންމެ ރަށެްއަގއި އަޅަން ހަމަޖެހިފައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ރައީްސ  އްޒަތްތެރިއިށެއް ކޯޓެއް ނެތް ރަނެއް މިކަން ހާސިލެއް ނުވޭ. ބަށިކޯޓަކުންއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ބަށިއި ކޯޓެއް ބަށި

އެޅުވުުމގެ ކަންތައްތައް މި ރައްޔިތުންގެ ލޮލުަގއި އަނުދން ަބއްަލވާ. އެހެންވީމާ، މިއީ ކުޅޭ ފިލްމެއް ގޮތަށްދައްކަވަ

 ޒިންމާދާރު  ވުރެ ރަްއޔިތުންގެ ަފިއސާ މިއަށް. މިއީކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންަތކެއް ނޫން. ދަނީ ސަރުކާރުން ކުރަމުން މި

ބޮޑަށް ޒިންމާދާރުވާން މި  ވުރެ  އަށް މިއަށްއެބަޖެހޭ. މި ދައުލަުތގެ ފައިސާ  ކުރަންގަިއ ސަރުކާރުން ޚަރަދު ގޮތެއް 

ނުޑގެ  ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ބަޖެޓުން ކަންތައްތަކެއް ހާސިލުކުެރޭވނެ މަންޒަރެއް. އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ. އަމިލި 100އޮީތ ބާކީ  އަހަރު އެ މި، އެްއވެސް ކަެމއް ނުކޮށް ން ރުފިޔާއިންއަ މިލި  260އަށް ެވސް ދާއިރާ

ރައީސް. ސަރުކާރަށް ްއޒަތްެތރި އިނެ ކަމަކަށް ކަެމއް ވާ ބޫެލއް ނުުކރެވޭ މިއިން ެއއްެވސްގައަޅުަގނަޑކަށް 

ނޑުެގ އަޚް އެއްބާރުލުން ންބަރަކީ މި ސަރުކާުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެ ،ނުދީގެެނއް ނޫން މި ކަންކަން ނުވަނީީކއެްއ. ައޅުގަ

ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން ރަނގަޅަށް ފޫގަޅުްއަވއިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބޭފުޅެއް. 

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމ ސަރުކާރުން އެއްަބޔަކު މި އި ުނވޭ  އެހެންނަމަވެސް، ުކޅުދުއްފުއްަޓކަށް ވެސް މިއަދު ކަމެއް

ސައިބަރ ސިޓީއާއި ބްރިޖުގެ ވާހަކަ. މިީއ  ،ރުދަމާ ނުލިބޭ ވާހަކަ. އަނެއް ބަޔަކު މި ދައްކަނީދައްކަނީ ފެނާއި ނަ

އެއްަބޔަކު ފެން  ؟ބޫލުކުރާނީގަ ތެރި ރައީސް. ކިހިނެއްތޯ ިމކަން ްއޒަތްއިއި ރާއްޖެތެޭރަގއި ހުރި ތަފާތު ރާއްޖޭގެ މާލެއާ 

 ..އަެނއް ބަޔަކު. ،އުޅެނީ ނުލިބިގެން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަްށ އި އި،އަށް ހިފާފައި ހުރުމާކައިރި  އ10:30ާއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ގަީޑގެ ކަށި އި ޝުކުރިއްާޔ 

މިނެޓުެގ  30ހިސާބުން  އެކު، މި ފުރުޞަތެއް އަރުަވިއގެން އެަކށޭނަ ވާހަކަފުޅެއް ދަްއކާލުމުެގ ފުރުޞަތު ނެތުމާ

 އް އަުރވަން.ހުސްވަގުުތކޮޅެ

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:27ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު؛ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓެގ  2016ންދަން ަކމަށް. ގެދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް މި .الّسالم عليكم

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މިބަހުސް މަރުޙަލާ ހިނގަމުން  ްއޒަތްތެރި އި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެދަނީ. އަޅުގަ

 ށް.މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ތުލުސްދޫ

ورحمة هللا  الّسالم عليكمއަޚުންނާއި އުޚުތުން.  އިތިއްެބވި އެްނމެހަ`. ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަުކގަިއ 

ރާއްޖޭެގ ވަރަްށ ގިަނ  ،އަޅުަގނުޑމެން ،ވަނަ އަހަރަށް ަކނޑަެއޅިފަިއވާއިރު  2016. އާދެ، ދައުލަތުެގ ަބޖެޓު وبركاته

. ދުވަހަކު ވެސް ާރއްޖެ ރިމަިތލާފަަވނީ ހިނިތުންވުންތަކާ ކު ހިސާބުތަކުގަިއ ތިއްެބވި ވަަރށް ގިނަ ަރއްޔިތުން މި

هللا ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ،. ކުޑަުކޑަ މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ކުރިަމތިލާފަ ރުެގ ތަރައްީޤއާނުދެކޭވަ

ެގ އްޤީ ވީ ކުޑަކުަޑ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ތަރަ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް މި

މުޅި ؛ އެތައް ގިަނގުނަ، އި އި، އެތައް ނަރުދަމާއެއް އަޅަ އި، އެަތއް ބަނދަރެއް ހަދަގޮތުަގއި އެތައް ފަޅެއް ހިްއކަ 

އްޙީ، ޞިއި، އަދި އޭެގއިތުރުން އިން ހިލޭ ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައެ ބޭސްފިހާރަ އި،ރާއްޖޭަގއި ބޭސްފިހާރަ ހަދަ

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ އެންމެން މިއަދު  ،ކުރެއްވުުމގެ އިތުރުން ތަޢުލީމީ، އިޖުތިމާޢީ އެތައް ިގނަގުނަ މަސައްކަތްތަެކއް

ނޑުމެންެގ އަތްމައްޗަށް ައއިސް އަޅުަގނޑުމެން އޭގަ  އޮތީ  އުޅޭ ބްރިޖު މި ބޭނުންވެގެން މި ދަތުރުކުރަްނ  އިއަޅުގަ

 ،ށް ނުވުމުގެ އިތުރުން. މިީއ ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި މިވީހާަތނަށް ދުވަހަކު ވެސް ވެފަިއވާ ކަމައިފެށުމާ ކައިރީގަ 

ގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އުަދރެހުން ދިއްލާލި އަލިގަދަ  1978ގޮުތގައި  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް 

ގެންދިޔުމުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގެންދިޔަ މުންުއސްމިންތަކަކަްށ ދަތުރުކުރަތަަރއްޤީގެ އާ  ،ގޮުތަގއި ގެބައްތިެއއް

އަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖެ  އަްލއުސްތާޛު ަމއުމޫނު، ަގއި ރަންތިރީސް އަހަުރގެ ބާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ގޮތު 

ނުޑމެން އެކަން ފުރިހަމަކޮށް ކޮށްދެއްވާަފއިވާ ގިނަގުނަ ަތރައްޤީގެ މަސަްއކަތްތަުކގައި މިހާރު މި  ،ދަނީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބަނާރެސްތަކައޭެގއިތުރު   2008 ،ޖެޓަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް އައީހޭކަށް ާވސިލުވަމުން. އަުޅގަ

ިދވެހިރާއްޖެ ކުުރކުރު މުއްދަތެއްަގއި ވެރިކަާމ ހަވާލުވި ފަރާތުން  ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ ވީ އަްނގާރަ  11ބަރު ންނޮވެ

މުޙައްަމދު ނަޝީދު ވެރިކަމުގަިއ  ރީގޭކެނެ ނަމަ. އޭރުގައި ގ. ނުލިނަމަ. ފަނާކޮށް ނުލިއެްއކޮށް ހަލާކުކޮށް

ން ރުފިޔާތަކަށް އަެއތައް މިލިއެތައް  ،ންއަން އެތައް މިލިން ބައިތިއްަބިއގެ އޭނާގެ ކެބިަނޓުގައި ވަޒީރު ،ހުންނަވައިގެން 

ނުޑ  މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި  .ވަނީ ވެފައި މިޚިޔާނާތްތެރި ވަނީ އެ ކަންަތއްތަކުން އަރައިުނގަނެިވގެން. އަުޅގަ

ރައީސް ނަޝީުދގެ ސަރުާކރުގައި ޚިޔާނާތްތެިރވި ހުރިހާ  ،ހޭ އެ ޚިޔާނާތްތެރިވިވީނީ މި ބަޖެޓަށް ވަރަށް ފުރިހަމަދަންނަވާ

ނޑުމެންނަށް ދައުލަތަފައިސާތަކެ ނޑުމެންގެ ދައުލަތަ ށްއް އަުޅގަ ްށ އް ފުދޭވަަރކަގެނެިވއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، އަުޅގަ

ން މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވެސް އެންމެ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހު. އެހެްނނަމަވެސް، އެމް.ޑީ.ޕީ އިހޭދިޔަފުރިހަމަވެގެން
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ވެސް ނުދީ. ވޯޓެްއ ނުދީ މިއަދު އެ ފަރާތްތަކަށް ތަރައްޤީވަމުން މިއަންަނނީ އެއީ އެ ފަރާތްތަކުްނ  ވޯޓެއް

هللا އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ،ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަުތގެ އިތުރުން ނޫންކަމާއި

ރަްއޔިތުންނަްށ  އެކީަގއި ތެރިކަމާ ގާމެދުގައި ބަހައްަޓވާ އޯ  މް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާބްދުލްޤައްޔޫޔާމީން ޢަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދުނީ ވެފަވަ ކަުމގަިއ މި އެއްސާއްހިލިބިގެންދާ  އިދިކޮުޅ  ންވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭ . އަޅުގަ

 އި ގުނަ ،ންދާ ގިނަުގނަ ތަރައްޤީއަކީ އެ ދާިއރާތަކަށް ލިބެމު ދަްއކަމުން ގެންދާއިުރގައިކަފަރާތްތަކުން ވާހަ

ތިމަންނަގެ  ،ްއޒަތްތެރި މެންަބރަކު ވިާދޅުވި އި ،ނުކުރެވޭހާ ގިނަގުަނ ަތރައްޤީތަކެކޭ. ދެންމެވެސް ޭބފުޅަކުއަދަދު

 60ވެގެންިދޔައީ ދުއަށް ޚަރައިުރގައި ތިމަންނަގެ ދައިރާ ން ރުފިޔާ އޮތްއަވަރަކަށް މިލި ކޮންމެެވސްަސއްތަ ދުއި ށްދާއިރާއަ

ނޑު ދަންނަވާނީ އަކޮންމެވެސް މިލި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ަހއިިސއްޔަތުން  ،ްނ ރުފިާޔއެކޭ. އަުޅގަ

އާ  ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން އެ ގެންދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑުهللا ޢަބްދު

ާއ އުސްމިންތަކަކަށޭ އެ ގެްނދެވީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަްނތައްތަކަށް ޝުކުުރވެރިވުމަީކ  ވަރަށް ؛އުސްމިންތަކަކަށް

ނޑު ދަންނަވާނީ ތުލުސްދޫ  ؛އަުޅަގނޑުގެ ދާއިރާ  ،އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޙައްުޤކަން ބޮޑު ކަމެއް. އާދެ! ައޅުގަ

ތައްތަކަށް އަބަދުެވްސ ރަނގަުޅ ކަން ވެސް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ސިޔާސަތުތަާކއި ދާއިރާއަކީ ކިތަންމެ ޒަމާންތަެކއް ވަންދެން

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިއްފުށިގެންދާ ދާއިރާެއކޭ މުންއެއްބާރުލަ  އަބަދުގައިއަބަދުމެ ،ތުލުސްދޫ، ހުރާ، ހިންމަފުށި، . އަޅުގަ

ާއ  ގުިޅގެން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުުމގައި އްޖޭެގ ރައްޔިތުންނާއި ިދވެހިރާއަށް ޓަކަމިތިބީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރަްއޤީ

ކުރާ ރަށަީކ ސްދޫ ާދއިރާގެ ޮގތުގައި ވެރިކަން ތުލު ،ޒުމެއްަގއި ަތއްޔާުރވެގެން އެ ތިބީ. ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީޢަ

ގެނެސްދީފައި އޮތިްއޔާ އޮީތ ދިވެހިރާއްޭޖެގ  އްއެ ވޭތުވެިދޔަ ތަނުަގިއ ތަރައްޤީ ،އިުރގަިއ މިދިޔަވީ ތުލުސްދޫ ކަމުަގއި

ވެސް އެ ތަން  . ެއ ހާލަތުގައިޤައްޔޫމޭޛު މައުމޫނު ޢަބްދުރުގެ ބާނީ އަލްއުސްތާ ރަންތިީރސް އަހަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ެވސް ބަޖެޓުގައި ތުލުސްދޫގައި ބިންހިއްކަމުން ގެންދިޔަ. ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ލަމުން  ތަރައްޤީވަމުންދިަޔއިރުަގއި

 ީރގޭކެނެ ގ. ،ވެރިކަން ބަދަލުވެ ،ހަމައިން ަގއި ވެރިަކން ބަދަލުވުމާ 2008ގެންދިޔަ. ނަމަވެސް، ވަކި ިހސާބަކުން 

ދިމާލަށް.  އާހިްއކުން ގެންދިަޔއީ ހއ. ދިއްދޫ ައށް އޮތް ބިންރިކަްނ ލިބުމާ ހަމައިން ތުލުސްދޫމުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ވެ

 ެމއްވެސް މާޔޫސްކަށް ކަލުސްދޫގެ ރައްޔިތުން އެްއގޮތައަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެހާހިސާބުން ވެސް، އެހާހިސާބުން ވެސް ތު

އާ ވެރިަޔކާ ެއކީަގއި  ،ގޮސް އާ މެންބަރަކާ ެއީކގައި ޒުމެއްަގއި މަސަްއކަތްކުަރމުންޢަނެތި އަނެއްާކވެސް ހަމަ ާއ 

 ،އާ ރައީަސކާ އެީކަގއި ،އާ މެންބަރަކު ހޮީވއޭ. ެއޮގތުން އިޒުމެްއގައި އާ ވެިރޔަކާ ޢަމުގެ ނެއްާކވެސް މަަސއްކަތް ފެށު އަ

ނޑަެއިޅފައި އާ މެންބަރަކު ހޮވުމާ އެީކަގއި އެ ބަ ނޑު ދަްނނަވާނީ އޭުރގައި ތުުލސްދޫއޮތް، ޖެުޓަގއި ކަ ން އަުޅގަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގ هللا ޔާ ޢަބްދުވީނަމަވެްސ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއް އި ކަުމގަގެންދިޔަ ދިއްދޫއަށް

ފައޭ. ދީ ނިންމާއިލުސްޫދެގ ބިން ހިއްކަ އޮތީ ތު އެ ރަނގަޅު އިޤްތިޞާދީ ިސޔާސަތުެގ ދަށުން ،ޢަމަލީގެ ދަށުންކުމަތުޙި

ތުލުސްދޫގައި ނަރުދަމާެގ ދަނީ  އިތުރުން މިހާރު އެއޮތީ. އާެދ! އޭގެ  ދީ ނިންމާފައި އެއި ހެކްޓަުރގެ ބިން ހިްއކަ 33
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ނޑު ދަންނަވާނީރަށުގެ ބަނދަރު ަދނީ. ކުރިއަށް އޮތީ އެ  އިމުކުެރވެމުން އެޤާނިޒާމު  ިއ ރަުށގަ އެ ،އެޅުން. އާދެ! އަުޅގަ

ނިމުނީއޭ. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަގުނަ ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަެކްއ  އިމިހާރު ބޭސްފިހާރަ ހަދަ

ތަުނގައި  ދަނީ އެ ކުަރްއވަމުން އެ މިހާރުވެސް މަސަްއކަތް ،ދަނީ  ދަނީ ކުިރއަްށ ގެންދަމުން. މިހާރު އެ ތުލުސްދޫއަށް އެ 

ދަނީ. އެހެންވީމާ،  ިރއަށް އެހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުކުރިއަށް. ބޮޑު ހިއްކާފައި އޮތް ބިުމގެ ރިެވޓްމެންޓް

ޔާމީނަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ޝުކުރު ތުލުސްދޫގެ هللا ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖޫމްޫހރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ތުލުސްދޫއަށް އޮތީ ހަމަ  ެވސްއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އާދެ! ކުރިއަށް ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުގަ

ބަލާއިުރގަިއ  އިޓަށް ޖެހިލައް ށް. ދިއްފު ޓައްއްފުއުފާވެރިކަާމއި ހިނިތުންވުން. އާދެ! ައޅުަގނޑު މިހާރު ޖެހިލާނަން ދި

އިތުރުން އެހެނިހެން އަދި އޭގެ ،ނީ ކުރިއަށް. އާދެ ފެނުގެ ނިޒާމުދަ ވެސް ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު އެއި ދިއްފުށީގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ .ކުެރިވ ނިމިފައޮތީ ބަޖެޓު ނީ ކުރިއަށް. މިދަ މަޝްރޫޢުތައް ވެސް އެ ދިއްފުީށގެ  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ެގސްްޓހައުސް ހިންގުމަށާއި އަދި  ،އުޅެނީ މީހުން އެންމެ ބޭނުންވެގެން މި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް މިވީހާަތނަށް އެ

ުއޅެނީ އަާސސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮުތަގއި ނަރުދަމާ  ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވެގެން މި މުއާއްއަިދ  ،އެނޫންވެސް ތަަރއްޤީއަށް

 ،ނުވެ ފެނުގެ ނިޒާމު ލަސްތަކެއް މާ ،أن شاأهللދަނީ ނަރުދަމާ ލިބިގެން ކުރިއަށޭ. ދެން  ނުލިބިފައި އޮއްވާ މިހާރު އެ

މުގެ މަޝްރޫޢު ނިންމު އިއަށްދާނޭ. ސްކޫލުގެ އިމާރާތް ހަދަވެސް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ކުރި  އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

ތިބީ ވަކި ގޮތަކަްށ  ވެސް މިހާރު އެ . ވީމާ، ދިއްފުށީގެ ރަްއޔިތުންދާން ނިމިފައޭ ކުރިއަށް މިގޮތަށް ވެސް މި އޮތީ ހަމަ

ކޮށްދެްއވާ ކަންތައްަތކަްށ  އެ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ،ބެލުމެއް ނެތި

ދެން އޮތީ  ،ދަނީ. އާދެ! އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ރިކަާމ އެީކގައި ބަަލއިގަންނަމުން އެޝުކުުރވެ އިހިނިތުންވުމާ

ދަީނ ކުރިއަށް. ދެން އޮތީ ބިްނ  ދަނީ މިހާރު އަނެއްކާވެްސ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އެ ޓަށް އެއްހިންމަފުށި. ހިންމަފު

. އެހެްނވީމާ، ކުރެވިފަބަޖެޓު އޮތީ ިހއްކުން ކުިރއަށް. މިދަނީ ބިން ހިއްކުން. ހިންމަފުށީގައި ައނެއްކާެވސް އެ

ވަމުން. ދުވަހުގެ އުފަލުން ހިނިތުންއުފަލުން ފުރިހަމަވަމުން. އުފާވެސް މިއަދު އެދަނީ އުފާ ހިންމަފުށީގެ ރައްޔިތުން

ދަނީ ކުރިއަށް. މިއީ މިންނަތް  އާ ރައީސަކާ ެއކީަގއި މި ،ނުދެކޭވަރުގެ ތަރައްީޤއެއް މިައދު އާ މެންބަރަކާ އެކީގައި

ނޑުމެން މި ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ މި ތްތަކެ އްކަމަސަ هللا މިހާ ނިަކމެތި ހާލެއްގައި އޮްއވާ  ،ރަށް 4އް ކޮްށގެން އަުޅގަ

ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ  ؛ރަށުގެ 4ނޑުމެންގެ ގަދަނީ އަޅު މިންވަރުފުޅުްނ މި އިތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާهللا  އި،ތަޢާލާގެ ވާގިފުޅާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އާދެ،. ނޭމުންއުފަލުން ފުރިހަމަކުރަ ދަނީ އުފާ ރަށުގެ ރައްޔިތުން މި 4 ނޑުމެްނ އަުޅގަ ،އަޅުގަ

ނޑު ާދއިރާ ؛ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ހުރާ  މެނިފައި އޮތް އެ ގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިަގއި ހިމެނޭ ހުރާއާއި އަދި ބަޖެޓުއަޅުގަ

 ވެސް ރަށުގެ ބިން ހިއްކުން ހިމެނިފައިވިއޭ މިދިޔަ އަހަރުަގއި. އަިދވެސް އެ ،ަވނަ ފޭސް 3ހެދުމުގެ ތަނުގެ ބަނދަރު

ނޑު އުމިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކިއެިކ  ،ނަހުން ރަށުގެ މި 4ދޫ ދާއިރާގެ ފަހަރު ތުލުސް މީދުކުރަނީ މިއްގައި. ައޅުގަ

ަގއި ހުރާއަްށ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ،ންޓެއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެސް ށް ހުރި ކަންތައްަތއް އެޖެސްޓްމަކަންތައްތަކަ
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 މުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ. ައޅުަގނޑު ެއދެނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ގެ މަޝްރޫޢު ލުއޮތް ބަނދަރުހެދުމާއި ބިންހިއްކުމު

ދިއުން. ތެރެއިން ހިމެނިގެންއޮްނނަ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މީގެ  އަށް ވެސް މިހުރާ އި،ވަ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްދެއް 

 އާތުލުސްދޫ ދާއިރާއެކި ކަްނޮކޅުތަކުން ރާއްޖޭގެ އެކި  ،އާދެ! މި މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނުމުގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

 ރަށް ހުސްކުރުމަށް ދިޔައީ އެ މީހުން ބަދަލުވެގެން މިބަދަލުކުރި ހުއްޓޭ. މާފިލާފުށިން  ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި އެބަ

ސްދޫ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ތުލު ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ ރަށްތަކަށް ބެހިގެން މިށް ހުސްކުރުަމށް ޓަކައި ރައެ  .ޓަކައި

 ގެންވާ ކަމެއް ހަމަވެލުން ފުރިުއފައުފާ ދާ،އްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންިދވެހިރާއެއީ ދިުއމަކީ ދާއިރާގެ ރަށްތައް ހިިކގެން

ނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މިދަންނަވީ ހިރާއްޭޖެގ ހިއްކުމަކީ ެއއީ ދިވެ ެވސް ބިން ހުރާގެ ،ކަމުގައި އަުޅގަ

ރުން ތުލުސްދޫެގ އިތުގެއަދި އޭ .މީހުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ެވގެންދާނޭ ކަންކޮޅުތަުކގައި ތިބި

މުޅި ެވްސ ހަމަ އެގޮތަށް ހަމަ ލިބިގެންދިޔަ ކުރިއެރުމެކޭ. މާފިލާފުށީގެ ހަމަ ގިނަ ރައްޔިތުން  ދިއުމަކީބިން ހިއްކިގެން

. ެދއްވާފައިދިވެހި ސަުރކާރުން ހަމަޖައްސަވަ ގޮތަށް އޮތީ ބިން ދެވޭ ން އެތުލުސްދޫ އިުރގައިރަށް އެއްކޮށް ބަދަލުކޮށްލި

ެއކީަގއި ދުރު ރަށްރަުށގައި ިތބި ކުދި ރަށްތަުކގެ މީހުން  ޭއެގއިތުރުން މާލެއާ ިމހާ ކައިރި ރަަށކަށް ވުމާ އަދި

ބަދަލުކުރުމުގެ ސިާޔސަތަކީ ދިވެހި ސަރުކަރުން ގެންގުޅުްއވާ ވަރަށް ވަުރގަަދ  އަށްމި ދާއިރާ ،ބަދަލުވުމުގެ ސިޔާސަތަކީ 

ނޑަްށ ގަބޫލުކުރެވޭީތާއއި ވެސް ހަމަ ރާއްޖޭގެ  ިދއުމަީކ އެއީެއގޮތުން ހުރާގެ ބިން ހިއްކިގެން ،އަމާޒެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ  މަށްކަ ބޮުޑ ކުިރއެރުމެއް ތަަރއްޤީއަށް ިލބިގެންދާނެ ވަރަށް ،ކުރިއެރުމަށް ނޑު ދެކެން. އާދެ! އަުޅގަ އަުޅގަ

އި ހުރާއަކީ ެއީއ ނުވަތަ ކުޅިވަުރގެ ދާއިރާ. ކުިޅވަރުގެ ދާއިާރއަށް ބަލާއިރުގަ  ޓްސްދެން އޮތީ ސްޕޯ ،ދަންނަވާނީ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،އެއް ހާސިލުޮކށްފައި އޮތްިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ރަން ވަނަނވެސް އެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އިފުޓްބޯޅައިގަ 

ނޑު ނުހެދި އެ ،ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީުޚަގއި ވަރަށް ކުރީަގއި އޮތް ރަެށއް އެއީ. ެއހެންނަމަވެސް އަދި ފުޓްސެްލ  ،ރަުށގެ ދަ

ނޑެއް  ައއުމަކީ އެރަުށގެ ރައްޔިތުން މާޔޫސްކަންމަތީަގިއ ތިބި ކަމެއް. ވީމާ، މިތަނަށް އައިވެސް ނޭޅި މިހާ ދަ

ޓަކީ އްހިންމަފު ؛ން ހިންމަފުށިހަމަ އެފަދައި ކުރަން.މީދުއްކަމަށް އަޅުަގނޑު އު ވެގެންދާނެވެސް ފުރިހަމަ ކަންތައްތައްަތއް

ުރގެ ާދއިރާަގއި މޭރުމުން ހަމަ ކުޅިވަ ޓަކީ ވެްސ ހަމަ މިއްެވސް އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދިއްފު  ވެސް އަދި ތުލުސްދޫައކީ

ތުލުސްޫދ  ގަިއ،ރަށު  4އެއް. ވީމާ، މި ދާިއރާގެ ސް ަބއެްއެގ ގޮުތގަިއ ތަމްސީލުވަމުން ައންނަ ބައުވަރަށް ފުންނާބު

ނުޑ ދަންނަވާނީ ފުޓްސެ ރަށަށް 4ދާއިރާގެ  ނުޑތަކެއް ލިިބގެންއަުޅގަ  ރަުށގެ ަރއްޔިތުން 4ދިއުމަކީ އެީއ ާދއިރާގެ ލް ދަ

ވެސް ވެގެންދާނެ. ދެން އޮތީ ހެލްތު ދާއިރާއަްށ  ކަމެކޭ. އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ އެކަން މީދުކޮށްގެން ތިބިއްވެސް ވަރަށް އު 

ނޑު ދަންނަވާނީ މަރާމާތު ހެލްތު ދާއިރާގައި  ،ބަލާއިރުަގއި ތަންތަން  ހުއްޓޭ. އެ ތަންތަން އެބަކުރަންޖެހިފައި ހުރި އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެްނ  އިގައި ހުރި ކަންތައްތަކަްށ ވިސްނަބަޖެޓު ،ޔަ ކަންތައްަތކާއި ދިކުރުމުގައި ބަޖެޓަށް ލިބިގެންމަރާމާތު

ދާއިާރގަިއ  ވީނަމަވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އިަގއި ނެްތކަމުގަބަޖެޓު ،ބަލާއިރުަގއި

ނުޑ ދަންނަވާނީގެންދިއުމުެގ ފުރުޞަތު ބޮޑުެވގެންދާކްޓަރުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ހުރި ހެލްތު ސެ  ،ނެ. ދެން އަުޅގަ
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ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުން ނުަވތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އިޤްތިޞާދީ ުނވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ 

ޓަކަިއ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ރަެށްއގަޭއ އެންެމ  ހާލަުތގަިއ ރަނގަަޅށް ތިބުމަށް ޙީޞިއް ،މަތާއި ރަްއކާތެރިކަމުަގއިސަލާ

ދިަޔއީ. އެީއ ހިންމަފުށީގައި. އެެހންވީމާ، މި ބޭސްފިހާރަ މުޅި ަގިއ ބޭސްފިހާރައެއް ހުުޅިވގެންސް ިދވެހިރާއްޖޭވެ ފުރަތަމަ

ރަުށގެ  4ސް ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ ވެ އިދިއުމުގަެވސް އަިދ ބެހިގެންއި ދިއުމުގަގއި ހުރިހާ ރަށަކަށް ފެތުރިގެންރާއްޖޭ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ މީހުން ކޮށްފައިވާ މިންނަތް އަގުޮބޑު މަސައްކަތް  ތަަކކީ ަވޒަންކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތްތަކެއް. އަުޅގަ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާތީެވ،  ެވސް އަދި ުޝކުރުވެިރވާންޖެހޭ ޙައްޤު މަސަްއކަތްތަކެއް  ގޮތުަގއި އެއީ ސަރުކާރުން ކަމަްށ އަުޅގަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް هللا ާޔ ޢަބްދުރަުށެގ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއް 4ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ 

މި ބަޖެޓަށް ވާހަކަދެއްކުމުަގއި  ،ވަރަށް ޚާއްޞަ ުޝކުރެއް ަދންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ާއދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

 މި ބަޖެޓަކީ ،ގެންދޭއެތައް ވާހަކަތަެކއް ަދއްކަމުން ގެންދޭ. ތަފާތުތަފާތު ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން

ނޑު ދަންނަވާނީ ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ނޫން  2008އިުރގައި ފަރާތްތަކުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވީ އިދިކޮޅު ،ކަމަށް. އަޅުގަ

ވެރިކަމާ ހަވާލުވަމުްނ . މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކެނަރީގޭ ވީ އަންގާަރ ދުވަހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވީ ގ. 11 ބަރުންނޮވެ

 ،ދޭނަމޭ. އެހެންނަމަވެސްލައުމު ހިންގާޤަކުްނ ތިމަންނާ މުޅި ރިސޯޓަ  އިއޮންނަނީ ެއންމެ ލެޕްޓޮޕަކާ ވިދާޅުވެަފއި މި

ގައި ތިބި މީހުން މުޅި އޭނަގެ ެކބިނެޓު ،ވެސް ނެތި ގައި އެންމެ ލާިރއެއްދޭން ނިންމީ ބަޖެޓުފާޢުތިވެރިކަމުން އިސް

ސް، ގޮނުލިބިގެންއެ މަނިކުފާނަށް ޔާނާތްތެރިވެގެން ޤައުުމ ހިންގޭނެ ފުރުޞަތެއް ޚިމުަގއި ހުރި ހުރިހާ ލާރިއަކަށް ޤައު

ނުވެވިގެން ދޭންޖެހިގެން އެަކމާ ބޯ ސަލާމަތްާވނުންނަށް ޢު އް އޭނަެގ ކައިީރގައި އުޅުނު އަހުރިހާ ފަޅުރަށްތަކެ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ،ދޭންޖެހުނީ. އެހެންނަމަވެސްފާޢުއިސްތި ގެންދާ މީހުން އެފަދަ ވާހަކަތަަކށް ދައްކަމުން އަުޅގަ

ނުދާނެ. ނޑުމެން ާތރީޚުތަކުން ފޮހެވިގެންގޮތް ައޅުގަ  ެގންދިޔަން ކަންތައް ކުރަމުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބުީނމާ ދެ

ވުެރ ބޮޑަށް މުޅި ޤައުމު އެްއކޮްށ  ކުރުމުަގއި އެްއވެްސ މިންވަރެްއގެ ފައިާދއަށްވެިރކަން އިއިތުރުން އެ ބަޖެޓަކާ އަދި ޭއގެ

ހުޅިޖަހާ ަގއި މުޅި ޤައުމުަގއި ެއއްކޮށް  8ފެބްރުއަރީ ، ދެއްވާަފއި ފާޢުަގއި ިއސްތި 7ފެބްރުއަރީ  ،ފަނާކޮށް ނިންމާލީ

هللا އްޔަތުން ޢަބްދުސިހައިގެ ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާެގ މިއީ ހައްތަހާވެސް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭ ؟ނިންމާލީ. ކޮންތާކުންތޯ

ަތކެއް ނޫްނ ކަންތައް ކުރަންޖެހިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަެކއް މިއީ. މިއީ ކުދިކުދިޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދު ރިކަވަރޔާމީން 

ެމ ތަންަގއި ކި. އެެހންވީމާ، ބަޖެޓުކުރުވާފަތައްތަެކއް ނޫން މިހިރީ ކުރިމަތި. މިހިރީ ކުދިކުދި ކަންމިހިރީ ދިމާވެފައި

 ކަމަށް  ބޮޑަށް އޮތް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ޖާަގެއއް މާަކމުގައި ވީނަަމވެސް ދިޔަވަރަކަށް ޑެފިސިްޓެވގެން

އަނެއްަބއި ބޯޓުތައް ހަދައިގެން، މީހުން ތެޔޮ ލައިން ހަދައިެގން، އެއްަބއިރނުދެކެން. ެއއްބަިއ މީހުން އެއަ އަޅުަގނޑު

ތަނުގައި  އިރުަގއި މިލާަފއި ހުރިއިކަންތައްތައް ހިންގަ ތައް ެއކިއެކި މީހުންނަށް ބަހާލައިގެން އެޓުމީހުން އެކިއެކި ރިސޯ

 1000ވާހަކަ ދައްކަން. ކޮބައިތޯ ދިވެހި ޤައުމަށް ގެންނަން ބުނި  ފަރާތްތަކުން އެޖެހޭނެ އިދިކޮޅު ލަދުގަންނަން

 ؟ކޮބައިތޯ އެ ފައިސާަތއް ؟ަފއިސާތައް ކޮންާތކަށް ެވއްދީ އުމަށް ގެންނަން ބުނި އެކިއެކިޤަ ިދވެހި ،ޓީޗަރުންނާއި
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ގެ ބަޖެޓާ މެދު އިދިކޮުޅ 2016ރާއްޖޭެގ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިހިރީ ދައްކާފައި ހުރި ުހވަފެންތަކޭ. އެހެންވީމާ، ިދވެހި

ވަންޏާ ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނީ އޭގެ ޙަޤީޤަތާ އެްއގޮތަށް. އޭގެ ޙަޤީޤަތުން ނެއްޓިގެްނ  ކަަމށް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްކާ

 ކަަމކަށް ނުދެކެން. މި ބަޖެޓަށް  ދެއްކުމުެގ ޖާގަ އަޅުަގނޑު އޮތްފަރާތަކަށް ޖެހިގެން ތިބެ ވާހަކަދެން ވަކި  ،ތިބެ

ނުދެްއވި މެންބަރުންގެ ދާއިރާަގއި ވެސް ހުރި ކަންތައްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުްލޖޫމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިްއޔަތުްނ ވޯޓު

ޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ ދިވެހި ރައް ،ގެންދަވަނީ ހަމަ މީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެهللا ޢަބްދު

އިތުރުްނ އަދި ީމގެ އިނުދެްއވާ މީހުންނާަބޖެޓަށް ވޯޓު މި ްއވާ!ލައިކުަރއްވަމުން. ބައްލަވަ ތަްއ މަސައްކަތް

ނުދެްއވި މީހުންގެ ާދއިރާއަށް ކިތައް މިިލއަން ަތކެްއަގއި ޯވޓުވި ވޯޓުމުހިއްޑުމެންނަށް ބޭނުންވި ވަރަށް މުއަޅުަގނ

 ގައިނާ ދޭތެރޭންހުރިހާ އެންމެ ގެދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ،. މިއީ ެދއްވާފައިއޮތީ ހަމަޖައްސަވަ ރުފިޔާތޯ އެ

ޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަގަިއ މު ކެނެރީގޭ ގ. .ނޫން ގެންގުޅޭ ެއއްހަމަެއއްގެ ސިާޔސަތުން އަންނަ ކަންތައްތައް. އެހެނެއް

 އަތޮޅު އޮފީސްތައް  ،އެްއޗެހިތަްއ ނުދީ އެ ،ންތަނަށް ބަދަލުކޮށްތަ އިރުގައި އެކީ މީހުންނަށް އޮތް ބިންތައް އެކިހުރި

ޅި ަޤއުމު ެއއްކޮްށ މު ،ޗާޓުން ބޭުރވެ ،ކޮށް  އަތޮޅު އޮފީސްތަްއ އޭނަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ަކންތައްތައް ،ބަދަލުކޮށް

. އަތްޖަހާލަން ތިބީ. ޖަހާލަޖަހާލާމީހުން ތިބީ އަތް ދިޔައިުރގައި އެމުންދަ ޒާތުެގ ކަންތައްތައް ކުރަމިފަ އި،ރާބުކޮށްލަޚަ

ވެރިއެއް ަކމަށް ބުނާއިރުގައި ިއސްލާމީ ިރއަކަށް ހުންނަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޤަުއމެއްގެ ވެ

 ޓަަކއި މެްއގަިއ ޤުރުއާާނއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން ެއއްެޗއް ހޯދުމަށް ޮގވާލުމަށްހާ ގޮްސ ރާއްޖެއިްނ ޭބރު ޤައުރިމީވެ

ހިސާބަށް ގޮސް އެފަދަ ވާހަކަތަެކއް ެދއްިކއިރުަގއި  ޚަރަދުކޮށްލައިގެންނޭ އިނގޭޯތ، އެ ދިވެހި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން

މެދުގައި ަދއްކަން  އިތޯ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓާކޮބަ ؟ނުންވާ ވާހަކަތަުކެގ ނަތީޖާއަކީކޮބައިތޯ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަން ބޭ

 ،އެހެންވީމާ، އަސްލު ދަްއކާނެ އިުތރު ވާހަކަތަކެއް ނެިތގެން މިހާރު އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާ ؟ބޭނުންވާ ވާހަކަތަަކކީ

ގެންދަވާލެއް ފުރިހަމަވީމާ ދެން  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ހައިސިްއޔަތުން

 ވާަހކަދައްކަމުން ގެންދަނީ އެއާއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  ،އޮީތމާ ތިމަންނަމެންނަށް އެހިސާބަކަށް ނުދެވޭނެކަން ޔަޤީންކަން

ފަހަތަށް ބެލުމެއް ނެތި  ،ވެވޭޯތ ބެލުމަށް ޓަަކިއ. ނަމަވެސް އެހެން ދަްއާކ ވާހަކަަތކަށް ބެލުމެއް ނެތި އިދިކޮޅު 

ޅަކުްނ މައްޗަްށ ފިަޔވަ ންއެ ގެންދަވަނީ ހަމަ ފިަޔަވޅަކު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަްއޫޔމްهللا ޢަބްދު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަރއީސް 

 ،މަތިން ދަތުރުކޮށްލައިގެން ެއއަރޕޯޓަށް ގޮސް މާދަމާ ބްރިޖު ،ލުކޮށްދީސިހަމައަށް ވާ އުސްމިންަތކާ ގޮސް އާއަރަމުން

ތަނަށް  ވެސް ހަމަ ތިބިލާފައި އަިއއްސަ އަެނއްކާ އިޤައުމު އެްއކޮށް ވަަށއި ބުރުޖަހަ އެއަރޕޯޓުން އުދުހިލާފައި މުޅި 

 އޮތީ ލިބިފަ. ފުރުޞަތު މިއާދެވުުމގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ާރގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ނޮިޅވަރަމް ދާއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ރީފަށް.ޢައިން މެންބަރު ޙުސަ

 

 ކެުވން:ވާހަކަދެއް  ރީފްޢައިން ޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަނޮ

ޖެޓު ފޮތުގައި ިލޔެިވގެްނ އަހަރު މި ބަ `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް މި

ނޑު މިއަށް ަބލަ ސްއައި ން މިތާ އި މިތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުރީ. ޙަޤީޤަތަކީ މިތާނގަލީމަ ވަރަށް އަސަުރކޮށްފަިއ މިހިއިއަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެން ކޮންެމ ބޭފުޅަކީ ައޅުަގނޑުމެން  ،ަކމަކު ކަށް ނިސްބަތްިވއެއްތިއްބަާވއިރުަގއި ތަފާތު ދާިއރާތަ

ޒާތު ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ނިމިެގންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ކޮްނމެ ބޭފުޅަކީ ހަމަ ބައްޕައެއް  މި  ،ހަނދާންކުރަންޖެހޭ

އް ކަމާއި، ުނވަތަ ޮބުޑ އެކަމާއި، ބޭެބއެއް ކަމާއި، ަދއްތަެއއް ކަމާިއ، މަންމައެްއ ކަމާއި، ުނވަތަ ބޮޑުަދއިތަ

ނޑުމެންނަކީ މި ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ގުނިގެންދާއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެްނ  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ކަން. ދަންނަވަން މިބޭބެއެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ އެއް  ،ދާތީ ންމި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަިއގެ ކަން، އިާލއެއް ޢާއަުޅގަ

ބަޖެޓު  ގެމި އަހަރު ،ކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގގެން އެބަދޭ. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަނީއްމަތެއް އެއް އު 

ޮބޑުކޮްށ  ހުރައަށް ަލއްާގ ުއސޫލުން ބައެްއ ބޭބޭފުޅުންގެ ާދއިރާތަކަށް މާ ތަފާތުހިނދު، ލަްއގާ ައއި ފޮތުގައި ޖެހިގެްނ މި

ނޑަށް އިއެކު ދަްނނަވަ ނޑަށް ހަމަ މި ވާހަކަ އަސަރާގޮސްަފއި އޮތީމާ އަުޅގަކަންކަން ފިރުކިގެން މި ެލވުނީ. މީ އަޅުގަ

ނުޑ ެއ އަހަރުަގިއ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ.  މިދިޔަ އަހަރު ކަންކަންިދޔަ ގޮތް ައޅުަގނޑު ލޮލުން ދުިށން. އަުޅގަ

ނޑު މިކަުމގައި ވަރަށް މި ،ނަމަވެސް  .ތްތެރި ަރއީސްބޮޑެތި ނުތަނަވަސްކަމެއް އެބަހުރި. އިއްޒަ އަހަރު އަުޅގަ

ބޮލުން ތާހިރުވެލާން ލިބޭ  އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ގަިއން ،ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަސަރާެއުކ މި

 ،ވެސް ލިބެނީ ވަރަށް އުނދަގުލުން ކަމުދާ ސާފު ފެންފޮދެއްހުރި ފެންފޮދެއް. އަދި ބޯން ފެންފޮދަކީ ވެސް ނަޖިސްވެފައި

ނޑުމެންވަރަށް މަސަްއކަތްތަެކއް ކޮ މިއަުދ  ،ރީލަތާއި ކަންތައްތައް މިހުހާާދއިރާގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫުލގެ  ްށެގން. އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން، ިކަޔވާކުދިން ހަމަ ބާކީވެދާނޭ. ހާމިހުރި  ނޑަްށ ހަމަ ދެންނެވޭނީ އަޅުގަ ލަތުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށްއެއްކޮށް މިކަމަށް ވެސް ބައް ހެންވީމާ، ސަރުކާުރގެ ސިާޔސަތާއެ މެއް. ކަ ބޮޑަށް އެދޭ ލަަވއިދެްއވުމަކީ އަުޅގަ

 ،އަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ .ްށ ނެތިން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދިގު ވާހަކަތަކެއް ވެސް ދަްއކާކަ އަޅުަގނޑު މިކަމުަގއި މާ

ނުޑގެ ންތަކެކޭ އެއްގޮތަްށ ފަރާތުގައި ޖަހާ ސުތްއަދަދުތައް ވާދާއިރާއަށް ޖެހި  ފާއިތުވި އަހަރު ބަޖެޓު ފޮތުގައި އަުޅގަ

ނުޑ އެދޭ ފަިއސާކޮޅު ވެސް ެއގޮތަށް ތްމި އަހަރު މި ލިބިފައި އޮ ،ކަމަކު  ނިމިގެންދިޔަެއއް ކަެމްއ  ވެދިުއމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ އެދޭ ނޫން ވާހަކަ ދަ  މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓ ފޮތުގަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރއަށް ،އެދުމަކީންނަވާލުން. ައދި އަުޅގަ

މި ބަޖެޓަކީ ވެސް  ،ދުތަުކގަިއ ިހމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް ނިމިގެްނގޮސްހުރި އަދަ ޖަހާފަިއ މި މި ހުރި،ލިބިފައި 

ނުޑގެ ުއއްމީދު. ާދނެ ބަޖެޓަކަށް ވެގެންަރްއޔިތުންނަށް ޝިފާއަކަށްެވގެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ  ދިއުން. އެއީ އަުޅގަ
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 ދަންނަވަން. ވައްސަލާމް ރުމެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ނިހާޔަތަްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ުޝކު  އަޅުަގނުޑގެ ދުޢާ ވެސް

 ޢަލައިކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް. 

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ ިމ ބަޖެޓާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޮބޑު މާޔޫްސކަމެއް  ވެސް މާދޭތެރޭގަިއ ެއއްގޮަތކަށް  އަުޅގަ

ގިނަ  ރަަށށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް 3ރަށް ހިމެނޭ.  3ގިނަ ރަށްރަަށށް، ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިާރގެ ެވސް ހަމަ 

ވެސް ަޝއްެކްއ ގެ ައޅުަގނޑަކަށް އެްއގޮތަކަށް މު ވެސް އަދި ިމއަހަރު ވެސް ކުރެވޭނެކަ ގައިކަންކަމެއް މިދިޔަ އަހަރު 

ނޑުމެންގެ ދާއިާރެގ ތުރާނުކު ނުގެ މިސްކިތެްއ ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ހިތާމަައކީ އަުޅގަ

 އިވަނަ އަހަރުގަ  15ޖެުޓގަިއ ވެސް، ވަނަ އަހަުރގެ ބަ 14ެވސް،  އި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަ 2013މެން އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ފޮތް ހެދިގެން އައިއިުރަގއި ތުރާކުނުގެ އެ މިސްކިތް ބަޖެޓުގަިއ ވެސް ޖެހި . މި އަހަރަށް އަޅުގަ

ނުޑ މިދިޔަ އަހަރުގެ  .ްއަސލައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވަރަށް ހިތާމަކުރާ މަނެތް މައްސަލަ ެއއީ އަުޅަގނޑު  އަުޅގަ

ނޑު މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ،  ނޑުމެންގެ ުއލިގަމުގެ ބަނދަރުގެ ރިވެޓްމެްނޓު ވެސް އަުޅގަ  2015ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

މި އަހަުރ  ،ކުރީމު. އެހެންނަމަވެސްއްކަތްވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުަގއި ޖަހައިގެން އެ މަސަްއކަތް ކުެރވޭތޯ އަޅުަގނޑު މަސަ 

ނޑުމެންނަށް އުިލގަމުގެ ރިވެޓްމެންޓު ވެސް ވަީނ  އަޅުަގނުޑގެ ،ބަޖެޓު ފޮތް ނިމިގެން މިކޮޅަށް އައިއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީންކަން އޮތީ  ،އުނިވެފަ. އެހެންނަމަވެސް  އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ هللا ައޅުގަ

ހުރިހާ ރަށްތަކެއް ވެސް، ހުރިހާ  ،މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ރަްށތައް ތަރައްޤީކުރުމުަގއި ެއއްެވސް ތަނެއް ތަފާތުނުކޮށް

ކޮށްދޭނެަކމުގެ ޔަޤީންކަން ައޅުަގނޑަށް ތަރައްޤީ  ،ގޮތުގައި ތަރައްީޤކުރެިވގެން ދާއިރާތަކެއް ވެސް އޭގެ އެްނމެ ފުރިހަމަ

ވެސް ފުދޭވަރެްއގެ ގިަނ  އިލާއިރު ހޯރަފުށީގައިޓަށް ބަލައްއަޅުަގނޑުމެން ހޯރަފު .އެބައޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ޕަސް ހޯލެއް އެޅުމުގެ ެރވިފަ. ހޯރަފުށީގައި ަމލްޓި ޕާމަސައްކަތްތަެކއް ައޅުަގނޑުެމންނަށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ވަނީ ކު

ޔާ ނިމިފައި އެ އޮތީ. ދަކުެރއްިވއްއިރާهللا މަަސއްކަތް ވެސް ގެ ރުދާއަށް. ނަވެސް މިހާރު ދަނީ ކުރި މަސައްކަތް

ނޑުމެންނަށް މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު، މި، އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް ހޯރަފުއަހަރުގެ ބަޖެ އަުޅގަ ޓަށް އްޓުގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ  .. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްވެސް އެބައޮތް ހިމެނިފަ އްފެނުގެ މަޝްރޫޢެ ނޑުމެންގެ އަުޅގަ އެވްރެޖުކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެން  ދާއިރާގެ އްތު ތުނަރުދަމާ އަލިފުޅު ތުާރކުނުގަިއ މިހާރު ވަނީ ފެނާއިތިން ރަށަށް ބަަލއިލާއިރު އަުޅގަ
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ރައްޔިތުންނަށް  އޭެގ ޚިދުމަތް ،ނަރުދަމާ އެިޅ ނިމި ެފނާއި ފުގެ ހިލޭ އެީހގެ ދަށުންޗަމްޕާ ޢަފީ ،ފައުންޑޭޝަނުން

ނުޑގެ މާިއއްޒަ، ށް ލިބެމުންދަނީ. އެހެންވީމާއައެންމެ ފުރިހަމަ  ބޮޑު ކޮންސަރނެއް ބަޖެޓާ  ތްެތރި ރައީސް އަުޅގަ

 ؛އުލިގަުމގެ ރިވެޓްމަންުޓގެ ތުރާކުނުގެ މިްސކިތާއި  ތީރނަަކށް އޮޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮންސަދޭތެރޭގައި ނެތް. ޙަޤީޤަތުަގއި އަ

ނޑުމެންނަށް މި ަބޖެޓު ފޮތުގައި ޖަހާފައި ނެތް ބަޖެޓު ހެދިގެން އައިއިުރގައި  ފަހަރު  ދެ ރަށުގެ މި ދެ މައްސަލަ އަޅުގަ

هللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ،މައްސަލަ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކަން އޮތީ

ނޑުމެްނގެ ެއކި ދާއިރާތައް ތަރައްީޤކުރުމުަގިއ  ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިާރގެ  ހަމަހަމަ  ނޑުމެންނަށް ެއ ކަންކަން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ އުސޫލުތަކެއް ގެްނުގޅެގެން އަުޅގަ

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ސަުރކާރުްނ هللا  ،ރައްޔިތުންނަށް އަުޅަގނޑު ދޭން ބޭނުންވާ އުފަލަކީ

އްކަްތ ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މަސަ  ންގެވައައިހެދާ  މި ންަރއްޔިތުން ެއންމެ ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަމު ،އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް އެ 5ަސރުކާރުގެ މި  އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މިهللا  ތަނުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

 .ތްތެރި ަރއީސްަރއްިޔތުންނަށް އޭަގއި ފޮނިމީރުކަން ލިބުމުގެ މަގުމަތީަގއި އުޅޭނެ ކަމަށް. ިއއްޒަ ،ފެިނގެން ،ކުރެިވގެން

ނޑުމެްނގެ  އަޅުަގނޑުމެން ދާއިާރއަށް ަބލައިލާއިރު ޙަޤީޤަތުަގއި އެައރޕޯޓެއް ނިހާޔަތަށް ބޭނުންެވފައި އޮތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގައްލަންދޫއޮތް އެއަރ ގައި ހަނިމާދޫގައި މި.ދާއިރާގެ ަކއިރި ހދ ނޑު ހުރަސްކޮްށ ޕޯޓުން އަޅުގަ ކަ

ނޑުެމންއަޅުަގނޑުމެން ދާއިާރގެ ރަށްތަކަށް  ނޑުދާއިރުަގއި އަުޅގަ  ްއޔާޑު މީހެއް ެވއްޖެބޮ ގެ ޅަދަރިމައިން ތިބެނީ ބަ

ނޑުމެންނަށް މި ދެވެނީ. އެހާވެސް ަގދަ ކަ ައޅުަގނޑުމެްނ ، ނޑެއް އޮންނަ ތަނެއް. އެހެންވީމާވިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެ ން ާދއިރާއަްށ މި ސަރުކާރުން މި ފަްސ އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާގެ ަރއްިޔތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުުކރޭ އަުޅގަ

ނޑު އެްއގޮަތކަށް ވެސް ޝަްއކެއް ނުކު ގެއަހަރު ރަން. ތެރޭަގއި ެއއަރޕޯޓެްއގެ ޚިދުމަތް ވެސް ލިބިގެންިދއުން. އަުޅގަ

ނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަ ރިޒަމް މިނިސްޓަރާއަޅުަގނޑު ޭރގައި ވެސް ޓޫ  ރާކޮށްލިން. ކޮށްިލއިރުަގިއ އަޅުގަ

ނޑަށް ދެއްވި ޔަޤީންކަަމކީޓޫ  .ެދއޭ ހއ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް އިސްކަމެއް ،ރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަޅުގަ

ކަމަށް.  އެޅުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ،ަގއާއި ރާއްޭޖގެ ެއކި ހިސާބުތަކުގައި އެއަރޕޯުޓތައް ތަރައްޤީކޮށް .އާއި ށ

ނޑު ދާިއރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަ، އެހެންވީމާ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ هللا  ،ްށ ޔަޤީންކަން މި އަރުވަނީއަުޅގަ

ނޑު  ުގޅިގެން ާދއިރާެގ ތަަރއްޤީއަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުަގއި ޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރ ސަުރކާރާއަ އަުޅގަ

ތެރޭަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޭބނުންވާ ގޮތްތަެކްއގެ  ،ސަރުކާުރން، ވެސް ަފސްޖެހުމެއް ނެތިމިހިރީ އެއްގޮަތކަށް

ނުޑ ހަމަރައްޔިތުންނަށް އެ ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމު އެކު މަސައްކަތްކުރަން ތަްއޔާރަށޭ.  ސާބިތުކަމާ ގައި އަުޅގަ

هللا  ،ތެރޭަގއި ކުެރވިފައި ހުރި މަަސއްކަތަށް ބަލައިާލއިރު ގެއަހަރު  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވޭުތވެދިޔަ 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިފަިއ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނުޑމެން ރައްޔިތުން އުފާ ކުާރވަުރގެ ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ައޅުގަ

ނޑު ދެން ުމޅި ޖުމުއެ ލަކޮށް ބަޖެޓުަގއި ހުިރ އެހެން ފިގަރތަކަްށ ައޅުަގނޑު ދެން ލިބޭ ފުރުޞަތެްއގައި ބަހުރި. އަުޅގަ
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ނުޑގެ މި ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން. ޝުކުރި  އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކާލުމުގެ އުއްމީދުަގއި އަުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 އްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެ

ނޑުމެން. رسول هللا الم علىالة والس  الحمد هلل والص  حمن الرحيم بسم هللا الرّ  ނަ ވަ 2016 ،އާދެ، މިއަދު ައޅުގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަހަރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާތަކަްށ  ،ގޮތުން އެްއޗެއް ބުާނއިރު ބެހޭ އަހަރުގެ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓާ

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަމެއް އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ގިނަ  ،ކަމެއް މުހިއްމު އެްނމެ ،އެންމެ ބޭނުންތެރިވެގެން

ނޑު ދަންނަވާފައި . ކަމާވާނެ ފަރާތްތަކެއްަގއި ދަންނަވާފައި   ،ވާނެ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގައި ވެސް ައޅުގަ

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމޭ. އެއީ ފެން  އެންމެ މުހިއްމީ ސާފު ބޯފެނާއި އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ތިން ރަށަށް ވެސް މިހާރު

. ހަކަ އަޅުަގނޑު ވާނީ ދަންނަވާފަތަޣައްޔަރުވުުމގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ަތކުީލފުތަކެއް އުފުލަމުންދާ ވާ

އަިދވެސް މި ބަޖެޓު ނިމިގެން އަންނައިރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ކޮންމެެވސް ރަށަކަށް  ،އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަންހަރު ތެރޭ ލިބިގެންިދއުން. މީގެއަ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މި ފެނާއި ނޑުމެްނ  ،އިތުރުން އަުޅގަ އަުޅގަ

ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރިކަން ވެސް އަޅުަގނޑު  ދާއިރާއަށް އެބަހުރި ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް މި

އަހަރުގެ  ހުރި ކަންތައްތަުކެގ ތެރެއިން ނުނިމި ހުރި ކަންަތއްތަކެްއ ެވސް މިފާހަގަކޮށްލަން. މިދިޔަ އަހަރު ހިމެނިފައި 

ނޑު ހަމަ އަސްލުގަިއ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ވެްސ  ،ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން ައޅުގަ

ތައް އެ އަހަރެްއގެ ތެރޭގަިއ އެ އަހަރެްއގެ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ކަންތައް ،ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވޭ

އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ ކަމުަގިއ ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން.  ނިންމުން އެއީ ރައްޔިތުން ވަަރށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް

 މިހާރު  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ުގޅޭ އެްއޗަކަށް ޙަޤީޤަުތގައި ޮކންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ބަޖެޓު ވެގެންދާތީ. އެގޮތުން  އުއްމީދުތަކާ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަްނ ފަށާއިރު އަހަރު މި ވަނަ  14ޚަރަދަށް ޒިންމާުވމުގެ ގާނޫުނގެ  ،ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަްށ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަ  ނޑުމެންނަށް. ދެން މާއްދާގަިއވާ ބަޖެޓު ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް ލިބިފައި ނެތްކަން ވެސް އަުޅގަ ން އަޅުގަ

ެވސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފައިވާ މުހިއްމު ބައެްއ ކަންތައްތައް ހިމަނަންޖެހޭ  އިތުރުން މި ބަޖެޓުގައި ޙަޤީޤަތުގައިމީގެ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލާއިރު ކަމަށް ނޑު ހަމަ  ،އަޅުގަ މި ބަޖެޓުގައި ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްަތކެއް ެވްސ ހުރިކަން އަޅުގަ

ނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއ ކުރިައށްދާއަށް  10.5ތިޞާދު %ވަނަ އަހަރަށް ާރއްޖޭގެ އިޤް  2014 ،ފާހަގަކޮށްލަން. ެއގޮތުން
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ނޑު ހަމަ ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް 4.8މިހާރު އެ އަންދާޒާ % ،ވީނަމަވެސް  ކަމުަގިއ  އަށް ދަްށވެފަިއވާކަން އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ސަބަެބއް ،ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ލަފާކުިރ  ،ވަނީ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި މަިއގަ

ރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަާވވަަޑއިގަންަނވަން ނުވުން. އެހެންކަމުން، މިއީ ޓޫ ގޮސްަފއި  މިންވަރަށް ކުރިއަށް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި މީގެ ކަމުގައި އަޅު  ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމެއް ވަރަްށ  ،އިތުރުން ދައުލަތަްށ ލިބެންވާ ފައިސާ ގަ

ނަޑކަށް  ؛ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ ނޑުމެންނަށް އެބަން ރުފިޔާ ހޯދިފައިއަބިލި 3.2ގާްތގަ ނގޭ އެ ނުވާކަން ވެސް އަުޅގަ

އެ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ، ތަކަށް ބަލައިލުމުން. އެހެންވީމާމި ބަޖެޓުގެ މަޢުލޫމާތު

މިދިޔަ  ،ކޮށްލަން. އެގޮތުންކަމުގައި ފާހަގަ  ދެއްވަންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ެވސް ދެއްވުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް

އަހަރު އެ ފައިސާ ނުލިބުނު ސަބަބެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާަފއި އެބަވޭ ގްރީން ޓެްކސް ނަގަން ފެށި މުއްދަތު 

 6ޑޮލަރު ނެގުމަްށ ހުށަހަޅާފައި އޭގެ ފަހުން  10ގްރީން ޓެކްސްއިން  ،ޮޑލަރު ނެގުމަށް 10ހުށަހެޅި  ،ލަސްވުމާއި

އަދަދު ނުލިބުނު ސަބަބެއްގެ ގޮތުން  ޤަތުގައި ދައުަލތަށް ލިބެންވީްނ އެއީ ޙަޤީޑޮލަރަށް ބަދަލުވެގެންދިއު

ދައުލަތަްށ ލިބެންވާ  ،ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުަޞތުގައި ވެްސ ދަންނަވަން ބޭުނންވަނީ، ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވޭ. އެހެންވީމާ 

ނުޑގައި އެޅިފަިއވާ ކުރުމައެ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ،ފުރިހަމަ ނިސްބަތް، އާމްދަނީ ކީ ހުރިހާ ފަރާތްަތކެްއގެ ކޮ

ނޑު ދެކެން. ދެން މީގެކަމުގަ  ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓް.  ،އިތުރުން ކަންބޮުޑވާ އަނެއް ކަމަކީއި އަުޅގަ

އިރު މި ިމ ހިނގާ އަހަރު ނިމޭ ،ުނަގިއ ފާސްކުރެވުނު ނަމަވެސް އަބިލި 1.5 ވަނަ އަހަުރ ޑެފިސިޓް 2015 ،އެގޮތުން

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމު  ން ރުފިާޔއަށް ބޮުޑވާނެއަބިލި  3.6ންދާޒާ އަ ގަިއ ކަމަށް އޮތުން މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުން ޑެފިސިޓްވާނެ ކަމަށް އަ ބިލި  3.3އަހަރުެގ ބަޖެޓު ވެސް  ވަނަ 2016 ،އިުތރުންފާހަގަކޮށްލަން. އަދި މީގެ

ނޑުމެން  މި، ަގިއ ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާކަންބޮުޑވުމެއް ކަމު ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވުން ވެސް އެއީ ކަމަކީ އަޅުގަ

ދައުލަތުގެ  ،އެންމެން ވިސްނަިއގެން ަދުއލަތުގެ ދަރަނި ކުަޑކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެގޮތުން

 2016ން. އަބިލި 32ވަނަ ައހަރު  2015ން. އަބިލި 31.2ވަނަ އަހަރު  2014ސް ދަރަނީގެ އަންދާޒާއަށް ބަާލއިުރ ވެ

ން. އަހަރަކުްނ އަބިލި  46ވަނަ އަަހރު  2018ން. އަބިލި 41ވަނަ އަހަރު  2017އަދި  ،ންއަބިލި  36.2ވަނަ އަހަރު 

މިީއ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ، ނީ ދަރަނީގެ އަންދާޒާ. އެހެންވީމާއަހަރަކަށް އިތުރުވަމުންދާ ަކމަށް މި އޮންނަ

ރާއްޖެއަށް ިލބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުުމެގ  ،ދަރަނި ކުޑަކޮށް ގޮތުންއެ  ން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން.ކަންބޮޑުވުެމއްކަ

އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގަިއ  މި ،ހަގަކޮށްލަން. ެއގޮތުންވާކަން ފާ އިވިސްނުންތަެކއް ިވސްނަންޖެހިފަ އިތުރު ،ގޮތުން

ބިދޭސީ  ،އެބަހުރި ދައުލަތަށް ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތަށް އިތުރު ފައިާސ ލިބޭނެ ބައެއް ގޮތްތައް ަކނޑައަޅާފަ. ެއގޮތުން

ނޑުމެން ސް ފީ ނެގުމަށް އެބައޮތް ހިމަނުއްވާފަ. އެކަމަށް ރެމިޓަ 3ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ %މުވަްއޒަފުން  އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ މި ބޭނުންވަނީ ބިދޭސީން މަދުކުރަން. ބިދޭސީން 

ބަޔަކު ބިދޭސީންގެ ގޮތުަގއި  މަދުކުރަން ބޭނުންވާއިރު އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެަބއުޅޭ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ވެސް އެތައް
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ނޑުމެންނަށްބައެ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނަކީ އެ .ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތަށް ، ްއގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނެގުން އެީއ ހަމަ  3ނޫން. އެހެންވީމާ، ިބދޭސީން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފަިއސާގެ % އެްއވެސް މަންފާެއއް ކުރާނެ ބައެއް

އަށް އިތުުރކުރުން  15ރުކުރުމަށް ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ %އާމްަދނީ އިތު ،ކަެމއް ކަުމގައި ަދންނަވަން. މީގެއިތުރުން  ތާއީދުކުރާ

ލަ ގޮތެއްަގއި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ދައުލަތުެގ ކަމުގައި ދަންަނވަން. ދެން ޖުމު ކަމެއް އެީއވެސް ތާއީުދކުރާ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަްށ މުހިއަޅު  ،ބަޖެޓުގައި ހިމަނާއިރު  ރުން. މު ދާއިރާތަުކގެ ެމންބަރުންނާ މަޝްވަރާކުއްގަ

ނޑުމެން ެއކިއެިކ ދާއިރާތަކަްށ ނިސްބަތްާވ މެންބަރުންނަށް ބޮޑަށް އެބަ އެނގޭ ާދއިރާތަުކގެ ޙަޤީޤަތް.  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތްއ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަުތެގ ބަޖެޓު އަންނައިރު މިފަދަ  ދާއިރާތަކުގެ ަރއްޔިތުން އެންމެ

ވުން ެއއީ ަރއްޔިތުން ެއންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ބައެއް ކަންަތއްތައް ހިމެިނފައި އެހެން ކަންތައްތައް ނުހިމެނި

ނޑަށް ހީވާ މެންބަރުންގެ ލަފާނުވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ކުިރައށް ހުރި ބަޖެޓުތަކުގައި ވެްސ   ވެސް ހޯދުން އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ  ހުށަހެޅުއްވި ދުަވހު ންސް މިނިސްޓަރުަކމެއް. މި ބަޖެޓު ފިނޭ މުއްގޮތުަގއި ވަރަށް މުހި ވެސް އަުޅގަ

ަރއްޔިތުން އެއީ މެންބަރުްނ އެ ދާއިރާތަކަށް  ،ގިނަ މެންބަރުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރެްއވި ފާހަގަކުރެވުނު ވަރަށް

ނއި ރޮޖެްކޓުތައް ހިމެނިފަަބއެއް ޕް މުއްބޭނުންވާ އެންމެ މުހި  .ޑު ދަންނަވާލަންނުވާތީ. އެހެންނަމަވެްސ، ހަަމ އަުޅގަ

ނުޑމެން ހަމަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ބަޖެޓުގަިއ ވެސް ހިެމނިފައި ގެހަރުއަ  މު ކަންތައްތަެކއް މިއްމުހި ވާކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކަންބޮޑުވާ ެއއް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގުރާމުތައް ބެހިފަިއާވ  ،ކަެމއް އެބައޮތް. ެއއީ ދެން މީގެއިތުރަށް އަުޅގަ

ގެ  4.3%ޭޖގެ އެްނމެ މުހިންމު އެއް ދާއިރާ ިމީއ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ. ތައުލީމީ ާދއިރާއަށް އެބައޮްތ ރާއް ،ގޮތަށް ބަލާއިރު 

ނުޑ ދެކޭޮގތުގައި ިމއަދަދު މިއަްށވުރެ ެވސް ބޮޑުކޮްށގެން ނަމަެވްސ  އަދަދެއް ަކނަޑއެޅިފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ތައުލީމީ ގޮތުްނ  ؛ވުރެ ތައުލީީމ ގޮތުންނާ ޤީޤަތުގައި މިހާވަރަށްަރއްޔިތުން ޙަ އި،ޖެހޭ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވަ އެބަ

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި އެ ޤައުމެއް ިބނާކުރުމަށް ފަ ނޑިތަެކއް ބިނާކުރެިވގެން އަުޅގަ ސޭހަވެގެންދާނީ. ރަނގަޅު ސިކު

ނޑު ލީމީ ދާއިރާައށް މިއަށްވުރެޢުއެހެންވީމާ، ތަ  ހަމަ ވަރަށް އެދޭ  ެވސް ބޮޑު އަަދދެއް ދެވެންޏާ ދިނުން އެއީ ައޅުގަ

ހިމަނުއްވާފަ.  6.6%ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް. އެީއ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ވެސް އެބައޮތް 

ބޮޑު  ލީމީ ދާއިރާއަށް ދެވެން އޮތް އެންމެޢުށްވުރެ ދަށުަގއި. އެހެންވީމާ، ތައޮތީ އެއަ ލީމީ ދާއިރާ މިޢުތަ ،އެގޮތުން

 ،ވެސް ދަންނަވާނީ ކަެމއް ކަުމަގއި ދަންނަވަން. އަދި ނިންމާލަމުން އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އެދޭ ބަޖެޓެއް ދިނުން

 އި އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރި ފަދައިން ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އެންމެ ބޭނުންވަނީ ސާފު ބޯފެނާ

ރަށް މަކުނުދޫ،  3އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ އިުމވެގެންދިުޔން ޤާނިޒާމު. އެހެންވީާމ، އެ ނިޒާމު  ނަރުދަމާގެ

ނޑު ވާހަަކކޮޅު  ނޭކުރެންދޫ، ކުމުންދޫގެ ރަްއިޔތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަަވމުން އަޅުގަ

 ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން  ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓު 2015ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އިއްޒަތްތެިރ  އޮތީމާ އިބިލިއަން އެކި ގޮްތގޮތުން ޖަހާފަ 3.4ގެ ގޮތުަގއި އިރު އިތުރަށް ލިބޭ އާމްދަނީހުށަހެޅުއްވި

ނޑުމެން އޭުރގަިއ ވެްސ ުސވާލު ދެންނެިވން  3.4 ތި ކަމަށް ހަމަ ޔަޤީންތޯއޭ ިތ އާްމދަނީ ލިބޭނެ ،ރައީސް، އަުޅގަ

އަލަށް ހަދާ  ،މިލިއަން  400ބިން ވިްއކަިއގެން ، ބިލިއަން 1.5ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ެސޒްެގ ދަށުން  ؟ބިލިއަން

އާމްދަނީގެ  ބިިލއަން އާ 3.4 ،މިލިއަަނކުން 200މިލިއަްނ އަދި ގްރީން ެޓކްސް ަނަގއިގެން  539ޓުތަކުން ސޯރި

ނޑު އިގޮތުަގއި ޖަހާފަ އީ ކަށަވަރު އާމްދަނީެއއް ތި 9،ވެްސ ދެންނެވިން މެްނ އޭުރގައިއޮތީމާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 އޮތިއްޔާމުން އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި  އިޕްލެޖުކޮށްފަ ؟ހެއްޔޭ އޮތީ  އިއިންެވސްޓުމަންޓުތަެކއް ބަޔަކު ޕްލެޖުކޮށްފަ ؟ހެއްޔޭ

ގައި ަރއްޔިތުްނގެ ިމދިޔަ ހަފްތާ ؛ވަނަ އަހަރުގެ  2016ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.  .ވެދާނޭނުޖަހައިފިއްޔާމުން އެ ޑެފިިސޓު

ބުނޭ. އެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަމުން މާލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ އާމްދަނީއެއް ނުލިވަނަ އަހަރުެގ  16މަޖިލީހަށް 

 .ބިލިއަނޭ 18ލިއަްނގެ އާމްދަނީއެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، ލިބުނީ ބި 22ައންދާޒާކުރީ  .އާމްދަނީ އެއް ނުލިބުނޭ

ނުޑމެން ދެންނެވި  ންދާޒާކުރި ވަރަށްއަ ނަޑކަށް އެްއކަލަ އަުޅގަ ވެސް  އެއަްށވުރެ ،ބިލިއަނާ ގާތަށް 3.4ވުރެ ގާްތގަ

އާމްދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ިއއްޒަތްތެިރ  ވުރެ ގިނައިން އުނިވީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މަދުވީ އަންދާޒާުކރި ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް އަނެއްާކވެސް މި ނަޑކަށް  ވެސް ހަމަ އެ ވަނަ އަހަރަށް 2016ނީ ފެނު ރައީސް، އަުޅގަ އަދަދުތައް ގާްތގަ

ަވނަ އަހަރުގައި ޖަހާފައި ހުރި އަދަދުތައް ހަމަ އަނެއްާކެވްސ  2015ވަނަ އަހަރަށް.  2016އޮތީ ހަމަ  އިލާފައިފުރޮޅަ

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވުނީ އިންވެްސޓުމަންޓުތަކެއް އަންނަނީއޭ  2015ސެޒަށް. މުޅި   ،ަވނަ އަހަރު އަުޅގަ

އަންނަނީއޭ. ވަުރގެ އިްނވެސްޓުމަންުޓތަކެއް ސެޒަށް ސިއްަސިއގެންދާ އޭ. މުޅި ޤައުމުއިންވެސްޓުމަންޓުތަެކއް އަންަނނީ

ނޑުމެން ިސއްަސއިގެްނދާ ހިސާބަކަށް ނުދޭ. މިދިޔަ ހަފްތާގަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އި ކޮމިީޓގައި ެދއްިކ އަިދވެްސ އަުޅގަ

ުނވެވުނު ިމ  ަވރަކަށް ވިދާެޅއް އެްއވެސް ،ނުކޮށްދެވުނު ވަރަކަްށ ސާފެއް  ްއވެސްވެސް ަވޒީރުންނަށް އެ ންވާހަކައި

އާމްދަނީެގ ގޮުތގަިއ  ެވސް އާ  ވަނަ އަހަރުަގއި 2015ހުރި އަދަދުތަެކއް ކަމަަކށް.  އިއިންވެސްޓުމަންޓުތަަކކީ ޕްލެޖުޮކށްފަ

. އަނެއްާކވެސް ހަމަ ެސޒަށް އަށް ޖަހާފައި އޮތީ 2016ހަމަ އެ އާމްދަނީެގ އަދަދުތައް އަނެއްާކވެްސ  ،ޖެހި

ވަރަކަށް  އިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއްެވސްތްބިލިއަން ޖަހާފައި އޮ 1.5އިންވެސްޓުމަންުޓގެ ގޮތުަގިއ 

ކަަށވަރު އިންެވސްޓުމަންޓުތަކެއް ކަަމކަށް.  ،ހުރި އިށް ިލޔެކިޔުަމކުން ނުދެއްކުނު މިީއ ޕްލެޖުޮކށްފަކައަޅުަގނޑުމެންނަ
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ސުލްމާލަކީ ބޮޑު ރައު ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ،ޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަމުން މާލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވީބަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ،އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ .ސަލަސްކަމޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމަޙަސުލް އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާ

ޭޖގެ ެތރޭގައި މިހާރު ދިވެހިރާއް ގެތުންސުލްމާލަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނޭ. ރަްއޔިބޮޑު ރައު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ

މަސަލަސްކަން ނެތީހެއް ވިއްކާނެ އާމާންކަމެއް ނެތް. ޙަމެއް ނެތް. އެ ސުލްމަސަލަސްކަޙަވެރިންނަކާ ދޭތެރޭަގއި ސުލް

 .ސްދިވެހިރާއްޭޖގެ އަާމންކަމޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީ ،ބޮޑަށް ވިއްާކ އެއްަޗކީ މާލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ދިވެހިާރއްޖެއިން އެންމެ

ނުވާހާ ދުވަހަކު ިވއްކާެނ ނޫން. ހިތްހަލާލު ދިވެހި ރަްއޔިތުން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެިރޔާާއ ދޭތެރޭަގއި ހިތްހަލާލެއް

ނޑު މި ،މަސަަލސްކަމެއް ނެތްޙަސުލް އިއަމާންކަމަކާ ދަންނަވަނީކީ ޕީ.ޕީ.އެމް ކިާޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު މިނޫން. އަޅު ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ވާހަަކއެއް  هللا ދަންނަވަނީ ސީދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ގަ

ބޫލު ޤުއީސް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަނޫނޭ އިއްޒަތްތެރި ރަ  ޔާމީނާ ދޭތެރޭގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުން މިހާރަކު ހިތްހަލާލެއް

 އްމަދު ނަޝީދު ޖަލަށް ވަނަ ދުވަހު މުޙަ 22ފެބްރުއަރީ  އި،ލާފަ ސިޔާސީ ލީޑަރު މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ޖަލަށް

މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރައީްސ މުޙައްމަދު  ؟ނެިވއްޖެތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްދިވެހިާރއްޖެއަށް އަމާންކަމެއް ގެ ންލީއްސުރެ

ނުޑމެންނަށް ނޭނގޭހާ ދުވަހަކު ވީނުވީ ވާންޟް ރި ،އިލާފަ ނަޝީދު ޖަލަށް ގެ މަރުެގ އަފްރާޝީމް  ޑރ. ،ތަެނއް އަުޅގަ

ނޑުމެ  އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަުރކާރެއް  ގެ މަްއަޗށްނަޝީދު މުޙައްމަދު ،ންނަށް ނޭނގޭހާ ދުވަހަކުއަސްލު ޙަޤީޤަތް އަުޅގަ

 މި ވީ ދެ  ،ނޭޅޭހާ ދުވަހަކުގޮތަށް ފިަޔވަޅު  ވަށްޓާލަން ބަޣާވާތްކުިރ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް ކޯނީ ިރޕޯޓުގައި ބުނާ

ޒަތްތެރި ރައީސް މްަތކަކަށް އިންޞާފު ނުލިބޭހާ ދުވަހަކު، އިއް ޚަމަރާއި އެަތއް ޒަ 14ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ހިނިގ އަހަރު

ރުފިާޔ  200ނޑިޔާުރން އެންމެ އަށް ފަތެންދެން އަނިޔާކުރީމާ ފިރިމީހާފިރިމީހާ ހޭނެ އި އަނބިމީހާ ގަިއގަ

އުަރއިެގ ންނަ ސިޓީަފނޑިޔާުރގެ ޖީބަށް ވަ ،ގެައކީަފނޑިޔާރު  ކު، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންސާުފގެމަނާކުރަމުންދާހާ ދުވަހަރިޖޫ

ލަދޭޝް މީހުން ގްހަކު، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަނވާާހ ދުވަ ންނަ އިންސާފާކަށްއޮކުޑަމިނަށް ގުޅިަފއި  ،ބޮޑުމިނަށް

 3އިލާތަަކށް ފޮނުވާ މުސާރައިން %ޢާ ގެ އެ މީހުން ންއްކަތްކުާރ ނިކަމެތިން ބަންގާޅީދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަސަ ؛އަތުން

ނ އުޅޭހާ ދުވަހަކު، އަދި ޭއގެއިތުރުން އަލަށް ިރސޯޓުތައް ހަދާ މީހުން އަތުން ޑުެމން ދަވާލަންއިތުރަށް އަނެްއކާ އަުޅގަ

ޓެކްސް ނަގަން ނުކުރޭހާ  އަދި އެހެންނަމަވެސް، އިންަކމް ދީފައިން ގެރެންޓީރިވްއިލޯނު ދީފައި އެ މީހުންނަށް ސޮލު

ިދވެހިރާއްޖެއަށް  ،ދުވަހަކު، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ނުެކރޭހާޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު އިންސާފުކުރަންދިވެހިާރއް ،ދުވަހަކު

އްގެ ގޮުތގަިއ ޢެދިވެހިރާއްޭޖގައި ޮބޑު މަޝްރޫ، ޢީ އަދާލަތު ނުފެންނަހާ ދުވަހަކުއިޖުތިމާ ،އިޤްތިޞާދީ  ،ސިޔާސީ

ދޭތެރޭގައި ބްރިޖެއް  އާދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ  ،ބްރިޖެއް އަޅާ ވާހަކަ ދައްާކިއރު

މަސަލަސްކަމެއް ދޭތެޭރގައި ސުލްޙަ އާއްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ދިވެހި ރަ  ،ނޭޅޭހާ ދުވަހަކު

ނޑުމެން ާއމްދަނީ ހޯދާކަށް ވިއްކާނެ އަމާންކަމެއް ނެތް ިއއްޒަތްތެިރ ނެތް. އެ ސުލްޙަ މަސަލަސްކަްނ ނެތީހެއް އަުޅގަ

ތެރޭަގިއ  ގެމިހާރަކު. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މަނިކުފާނު ރަނގަޅަށް ިވސްނާވަަޑިއގަންނަާވ. މި ދެ އަހަރު ރައީސް
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ތާނަގއި ވެސް ިވއްކޭނެ  ުނވިްއކޭ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަދި ކުރިއަށް އޮތް؟ އަށް އަމާންކަމެްއ ވިްއކިއްޖެތޯދިވެހިރާއްޖެ

ނޑަކަށް ނު ނުޑގެ ސުވާަލކީ ފެނޭކަމަކަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ އަުޅގަ  27 ؛ން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް އަބިލި 27. އަުޅގަ

ނޑުގެ ުސވާލަކީهللا އަށް ޢަބްދު 2016ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އަބިލި މިހާރު  ،ޔާމީން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން އުޭޅއިރު ައޅުގަ

 ؟ހެއްޔޭ އޮތްމެްއ އެބަ ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ެއްއވެސް ބެލެިނވެރިކަ 2016 ،މި ބަޖެޓަށް

ޔާމީނަށް ެއއްވެްސ هللا ނުވަތަ ދައުލަތަށް ވެސް ޢަބްދު ،ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށްއަބިލި 27ވަނަ އަހަރުގެ  2016

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނުޑެގ ސުވާލަކީ. ޔާމީނަކަށް އެްއެވސް، ެއއްވެސް ަރއްޔިެތއްެގ  ،ބެލެނިވެރިކަމެއް އޮތްހޭ

هللا ނެތް ކަމެއް އަުޅަގނޑަކަްށ ނޭނގޭ. ެއކަމަކު، ޢަބްދު ،ށް ތާއީދެއް އޮތް ކަެމއް.އެމަތާއީދެއް އޮތީކީ ނޫން. ޕީ.ޕީ

ެއއް ނޫން. ކޮމާންޑަރ އިން ޗީްފ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލައަްށ ސް ަރއްޔިެތްއގެ ތާއީެދއް އޮީތކީޔާމީނަކަށް ެއއްވެ

ތީ ބާރުތަކަކަށް ތިމަންނާ އިތުބާރެއް ނުކުރަމޭ. އަިދ ތިމަންނާ މިހާރު ތިމަންނާގެ ސަލާމަ ،ނިކުމެވަަޑއިގެން ވިދާޅުވީ 

އިން ޗީފް  ރކޮމާންޑަ ،ސަލާމަތީ ބާރުތަކަކުން ތިމަންނާއަކަށް ވެސް އިތުބާެރއް ނުކުރެއޭ. ތާއީދެއް ވެސް ނުކުރެއޭ

ނޑިޔާރު ވިދާ ނޑުމެންގެ ފަ ނޑިޔާރުން ިމ ގެންގުޅެނީ ރިްޝވަތުދީގެން. މުޅި ރައްޔިތުންޅުީވ. އަުޅގަ މަޖިލިސް  ގެޭގގެ ފަ

ދައްކަިއގެން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިވެހި ރައްޔިެތްއގެ ެއއްވެސް ާތއީދެއް ނެތް ޖެހެނީ ޖަލުގެ ބިރުމި ގެންގުޅެން

ނުޑގެ ުސވާަލކީ ސް ެއއްވެ  ،ތިޞާދީޤްަދއުލަތުެގ ެއއްެވސް އި ؛ދައުލަުތގެ، ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުގެމި  ،މީހަކަށް އަުޅގަ

ށް މި ދައުލަތާ  ޔާމީނަهللا ެއއްެވސް އަޚުާލޤީ ބެލެނިވެރިކަމެއް މިހާރު އަބްދު ؟ހެއްޔޭ ތްއޮސިޔާސީ ބެލެނިވެރިކަެމއް އެބަ 

އި، ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގަ  2015އޮތް ެހއްޔޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ުސވާލަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދޭތެރޭގައި އެބަ

ން އޮްތ އަބިލި 6ެއއް ނޭނގޭ. ވީ ންގެ ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ވީނުއަބިލި 24ވަނަ އަހަުރގެ  2015

ނަޑއަޅާފަިއ އޮްތއިރުއަބިލި 6ރައްީޤެގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ތަ .އަށްޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ   15ތެރެއިން % ގެ ންއަބިލި 6ެއ  ،ން ކަ

މަޤާމު  597 ،މިސާލަކަްށ ސިޔާީސ މަޤާމުތަކަށް ؛ެއއްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ީވނުވީ 2015ވެސް ތަންފީެޒއް ނުކުެރވޭ. 

އަދިވެސް  ،އުޅެނީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ،ނެއް ޚަރަދުކުރިއިރުއައެތައް މިލި 200ކަށް ލައިެގން ޤާމުތަސިޔާސީ މަ

ނުޑމެން ދިން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނޭގ ފުލުހުން ުނން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އަބިލި 1ނަށް އަޅުގަ

ުދވަހުގެ ވެރިކަމުގެ ދެ އަހަރު ،މެްނގެ ސުވާލަކީ ރައްކާތެިރކަމެއްތޯ ފޯރުކޮްށދެވުނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުކޮން

ކޮށްލިއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ބަޖެޓު ދެގުނަ ،ންގެ ބަޖެޓެއް ހަވާލުިވއިރުއަބިލި 13ވެރިކަމާ ހަވާލުިވިއރު  ،ތެރޭގައި 

ނޭނގެ މި އަހަރު ނިމިެގންދާއިރު ވެސް އެ ތަންީފޒުކުރީ ކޮންާތކަށް ކަމެްއ. ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަެކއް 

އަދިވެސް އެ އުޅެނީ  ފައިމަށާއަމިއްލަ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ކޮށާ ،މަށާފައިމެންނަށް ފެންނާކަށް ނެތް. ކޮށާޅުަގނޑުއަ

ދުވަްސ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެ އަހަރު ުކރުމަށް ނުކުޅެދިގެންން. ައދިވެސް ެއ އުޅެނީ ވެިރކަންިއގެން ނޫެޅވިގެވެރިކަމަ

ނޑު ނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ ަރއިގަންނަމުން ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ަޙްއޤުތަކަށް އަ ؛މެންގެވީއިުރ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަބަދުެވސް ހުއްޖަތެއް ގޮތުަގއި ައޑުިއވުީނ އަރަިއގަންނަމުން ޤައުމީ  ،ޤައުމީ ސަލާމަތޭދިޔައިރު އަުޅގަ
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 ،ތެޭރގައި ަހމައެކަނި ހާސިލުވީ ކަަމކީދުވަސް ދިޔައިރު ެދ އަހަރުމީ ރަްއކާތެިރކަމޭ ވިދާުޅވަމުންޤައު ،އަމާންކަމޭ

ހެިކވާނެ. ހަމައެކަނި ހާސިލުވީ ކަމަކީ ޤައުީމ ހަލަބޮލިކަން. ރައްޔިތުން އިުތރަށް ނިކަމެތިވީ. ހަމައެކަިނ  ވެސް އެންމެން

ނޑު ްށ އަމާދަމަދިަޔއީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ން ހަމަ ިއތުރަށް ނިކަމެތިވެގެންަރއްޔިތު .ހާސިލުވީ ކަމަކީ ަޤއުމީ ކެކުުޅންގަ

 ،ދުވަހަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިާލއިރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެ އަހަރު ދުވަސް ވަނީޔާމީން ހުވާކުރިތާ ދެ އަހަރު 

ނޫނަްސ . އަދި އެއިޕާީޓގެ ލީޑަރު އިންނެވީ ޖަލުގަ ސިޔާސީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިދިކޮޅު 

 ސިޔާސީ ދަޢުާވކޮށްފި.އެތަްއ މީހުންނަށް  1700. އިިވއްާޔ ވީ ހަްއޔަރުގަ  ތާކުންތާކު ކިިރޔާ ޖެހޭ ިސާޔސީ ލީޑަރެއް 

. އިދާ ހިސާބުގަޢިއްޔާއެއް ިވއްާޔ މިހާރު ނެތިކަށް މަސައްކަްތކުާރ މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތައް، އިންާސނީ ޙައްޤުތަމަދަނީ ޖަމު

 52ވަނަ އަހަރު  2010ގެ ލިސްޓުން އަރޓުން، ރިޕޯޓަރސް އޮން ފްރޮންޓިދުނިޔޭގެ ޕްރެސް ފްރީޑަމްެގ ލިސް

ނޑުމެން ޕްރެްސ  ،ޔާީމންގެ ވެިރކަމަށް ދެ އަހަރު ީވއިރުهللا ވަނަ އަހަރު ޢަބްދު 2015، އޮތް މީހުން އި ވަނަިއގަ އަުޅގަ

ިއުޒރޭލާ ދޭތެރެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ  އިއަފްޣާނިސްތާނާ އި.ވަަނއިގަ  112ލިސްުޓގައި ދިވެިހރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ  އިފްރީޑަމްގަ

ްއަގއި ދައްކާ ގޮތުން އެން މިއަހަރު ހެދި ދިރާސާޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިްނޓަނޭޝަލު ރަީއސް.އިްއޒަތްތެރި  ،ވެއްިޓއްޖެ

 ،ބުނަނީ 71ބުނަނީ ދިވެހި ަސރުކާރަށް މިހާރު ތިމަންނާމެން ވަރިހަމައޭ. % 71ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާާބދީގެ %، ވެއްެޖއްޔާ

އްދީ ހަމައޭ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރަވަރިހަ ވިޔަސް ދިވެހި ސަރުކާރަްށ މިހާރުގޮތެއްތިމަންނާމެންނަށް ކޮންމެ

ކަށް ިދވެހިރާއްެޖ ލިސްޓަ އޮތް ކުަޑކުޑަ ަޤއުމު ހަދައިފި. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ބުެލކް ހަލަބޮލިކަމުގެ ނާރެސްއަކަށް މި

ްށ ސްޓަޓްރެފިކިންގެ ލިސްޓަށް އަަރއިފި. ޓެރަރިޒަމްގެ ލި ކިންގެ ލިސްޓަށް އަރައިފި. ޑްަރގު މަން ޓްރެފިއުއަރައިފި. ހި

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ލިސްޓަކަށް އަރައިފި. ހުރިހާ ބްލެކު ލިސްޓަކަށް ދިވެހިރާއްެޖ  ؛އަރައިފި. މިހެން ގޮސް ހުރިހާ

 ،ވުރެ މަދުވީ ވަރަށް ކުރިއާމްދަނީ އަންާދޒާ ،އަރައިފި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާލީ ވަޒީރު ބަޖެޓު ހުށަހަޅަމުން ވިދާޅުވީ

ނޑުމެްނގެ ގެ ފަުތރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ާނންނާޔޫރަޕު ،ސްގެން ގެ އިޤްތިޞާދު ދަށަްށ ގޮޔޫރަޕު ތީއޭ. އަުޅގަ

 ށްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ބޭރު ދުނިޔެއަާއއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމާއި ދިވެހިާރއްާއއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީތަރައްޤީ

 ބޭރު  އިރައީސް. އެ ބޭުރ ދުނިޔޭގެ މީހުންނާއިްއޒަތްތެރި  އެހެންނަމަވެސް ؛ަޑއިގެން ފުެވވަބަރޯސާވާ ވަރަށް އިޢުތިރާ

ކަންފަތެއް ޔިތުން ދައްާކ ވާހަކަތަކަށް ބީރުޮކށް ދިވެހި ރައްޞަ އަދި ޚާއް ޢިއްޔާތަކާދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަާކއި ބޭރު ޖަމު

 ވެސް ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ ނުެވއްޓޭ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންަނނީ ދުވަހަކު ،ދިނީމާ

 ،ޔާމީން ވިދާޅުވީهللا ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގިއ ޢަބްދު 2013ލަތަށް ގޮއްސަ ޮއއްވާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ހާ

ތިމަންނާގެ ވެރިކަމެްއގައި ފުަރތަމަ ދެ އަހަރު ބެލެންސް ބަޖެޓެއް ދައްކާނަމޭ. ނުދެއްކުނު. ވިދާޅުވީ ތިން ވަނަ އަހަރަށް 

ނޑުމެންނަދާނީ ސަރޕްލަސް ބަޖެޓަކާ އެކީއޭ  3.4ށް މި ފެންނަނީ މިހާރު . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޭއގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑެފިސިޓިވެފައިން އަބިލި ނޑުމެން ފަްސ އް އޮ އަުޅގަ ވާ. އިްއޒަތްެތރި  ރައީސް. މީނާގެ ވެރިަކމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮއންނާނީ  އަހަރު ދީފިއްޔާ ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު . މިހާރު ބޮލަކަްށ ވެފަގާތަށް ޑެފިސިޓި ނާއަބިލި 10އަުޅގަ
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ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  ނުވިހާ ކުދިންގެ ބޮލަކަށް އަހަރު ލިބިއްޖެއްޔާ  5އަށް ލައްކަ. މީނާ ޖެހޭ އެއްދަރަނި އެބަ

ތެރި ަރއީސް. ނިމޭިއރު. އިްއޒަތް އިއި އޮންނާނީ މީނާ ބަޖެޓު ހުށަހަޅަގިަނއިްނ ދަރަނިވެފަ ވުރެ  އެއްަލއްަކއަށް

ށް ހަމަ މި ގޮތް މަނިކުފާނުމެންނަ ،ޕީ.ީޕ.އެމްގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ،އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ރަ އާއި ގާނޫނުތަކާނޫނުއަާސސީ ޤާ ؟ވަރިހަމައީތޯއޭ އްޔިތުންގެ ޚިލާފުވާ ކޮްނމެ ފަހަރަކު އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެން  ،ޖަހާލަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެްނ އެުކއެީކގައި ަގނޑުއްތަ ދާލަނީ އްމަޖިލިސް ތެރެއަށް ވަ

ފެނޭ ތި ބޭފުޅުން ލައްާވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ،ތިބި މީހުންދީ ުހވާކޮްށގެން މި ތަނަށް ވަދެގަންهللا އެުކއެީކގައި މާތް 

މަދު އަދީބުގެ އަޙް ،ރި ރައީސް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްތި ބޭފުޅުނގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތް އިްއޒަތްތެ

ގާނޫުނ  ،ތިބެގެންްއގެ މަްއޗަށް ހޭލާއެްނގެ ތުހުމަތެއް، ޚިޔާނާތުެގ ތުހުމަތެއް ކުރީމާ ރެ އަމިލި 600މައްޗަށް 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ ކޮރަޕްޝަނޭ ކިޔަިއގެންއެ  ބަދަލުކޮށްގެން   ،ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބަދަލުކުރީ. އަޅުގަ

ހަމައަްށ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޔެއާ ތަން ޔާނާތޭ ކިޔަިއގެން ތި ބޭފުޅުން ހަމަ އެ އަޙްމަދު އަދީބު ފަހަތުން ދުވާޚި

އަޙްމަދު އަދީބްގެ ފަހަތުން ތި ބޭފުޅުން  ،ގެ ބެލެނިވެރިޔާ ކަމަށް ހުންނެވިޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕު ވެސް މި

 ،ޚިލާފަށް އާނޫނުއަސާސީޤާނަށް މި ފެންނަނީ. އްޒަތްތެރި އަުޅަގނޑުމެންތަން އި ކޮރަޕްޝަނޭ ކިަޔއިގެން ުދވާ 

ފެންނަމުން މި ދަނީ.  ީއސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުތަން އިއްޒަތްތެރި ރަ ނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަމުންދާޤާ

 ؟ޤުރުބާންކޮށްފައި މެނުވީހެއްޔޭ ތި ބޭފުޅުން އެންމެން  ޔާމީންގެ ކަރުހިއްކުން ފިާލނެهللا އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ޢަބްދު 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ. މަނިކުފާނުމެންގެ އަމިއްލަ ބުރަަކށްޓަށް ހަރާލަން ބޭނުންކުރާ 

ނޑަށް  ހަންޖަރު މަނިކުފާނުމެން އަތަށް ތޫނުކުރަން ދޭ ތަން އިްއޒަްތރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ން ލާ ވެސް ހެދިދާނެ. ސްޓޭޓު އޮފް އެމަރޖެންސީ ޑިކްލެައރކުރި ދުވަހު ތި ބޭފުޅުއި ގައި އަތްޖަހަމިއަދު ފަހަރެއް

ެނގި ދުވަހު ތި ޭބފުޅުން މިތާނގައި އަތްތިލަބަިޑ ޓުޙްމަދު އަދީބު ގެ ަމއްޗަށް ވޯނުވަތަ އަ .މަޖިލީހުގައި އަތްޖެހި ގޮތަށް

ނޑަށް ވެސް  މިއަދު ފަހަރެއްގައި އުާފޮކށްލެވިދާނެ. ގަލޮޅު ކެނެީރގޭ  ތެޅުއްވި ގޮތަށް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ 

ވެސް  ކިއުޓަރ ެޖނެރަލް އެއަށްވުރެންުފވެރިވި ޕްރޮސި ސާޝީދުގެ މަްއޗަށް ެއވަރަށް ބޭއިންމުޙައްމަދު ނަ

ނޑަށް  ނުލާ ައޑިއަށްދާއިކެއް ވެސް ޖަހަތްފުވެރިކޮށް ުދއްވާލީމާ، ބޮސާބޭއިން ތަން ފެނުނީމާ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑަށް ފަހަރެއްަގއި އުފާކޮށްެލވިދާނެ. ތި  ހަވާފަޓާސް ބަރިއެއްހެން އަިޑއަށްދާ ؛ފަހަރެއްގައި  ތަން ފެނުނީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެ އަހަރުބޭފުޅުން ޖަހާހެން އަތްޖަހާލެވިދާނެ ދުވަސް ވަންދެން އަްޙމަދު އަދީބުގެ ކޮރަޕްޝަނޭ، . އަުޅގަ

ތަން ފެނުނީމާ އިއްޒަތްތެިރ  ކޮރަޕްޝަނޭ ކިަޔކިާޔ ތިއްބާ ތި ބޭފުޅުން އޭނަ ފަހަތުން ކޮރަޕްޝަނޭ ކިަޔިއގެން ދުވާ 

ތެރި ރައީްސ. އަިދ ާދނެ އިްއޒަތްވެސް އެރުވިދާނެ. ހަމަ ފަޓާސް ވެސް ޖެހާލެވި ރައީސް ައޅުަގނޑަށް ފަހަރެްއގައި ަހވާ

ބޮތްކެއް ެވސް  ސިފައިންތައް ެއ މީހުން ވެސް މުޙައްމަދު ަނޝީދުގެ މައްޗަށް ބަާޣވާތްކުރި ފުލުހުންތަކާއި ؟ކީއްކުރަންތޯ
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މުން ޤާމަ ،ތަން ފަހަރަކު މީހަކު ހައްަޔރުކުރަމުންދާ ،މީހުން ކޮންމެ މީހަކުިތ ބޭފުޅުން އެ  ؛ތަން ނުލާ އަޑިއަށްދާއިޖަހަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އުފާކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ތަން ފެނުނީމާ ވަކިކުރަމުންދާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ

ނޫން.  ލިބުނީކީއިންސާފުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއއީީކެއއް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކަށް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކަށް 

ްސ، އިލާައކަށް ވެޢާޝީދަކަށް ވެސް، އެ މަނިުކފާނުގެ މުޙައްމަދު ނަ ށް އަދި ޭބއިންސާފުވެރި ވީމާްއޗަބޭއިންސާފުގެ މަ

 އިންސާފު ލިބުނީކީަކށް ވެސް ިޓކް ޕާޓީއަކަށް ވެސް، އަދި ޚާްއޞަކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެ

ން ރިއްޔާގެ އަޅުންނަްށ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުހޫަރީއސުލްޖުމް ،ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޫން އިްއޒަތްތެ

 ތަން  ރިއްޔާގެ ޖާރިާޔއިންނަށް މުޅި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލިސް ހަދާހޫރައީސުލްޖުމް ،ހަދާތަން ބަލަން

ތަން ބަލަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ،  ކުރާސްއި މުޅި ޤައުމު ހަފުނިޒާމާއި ގާނޫނުތަާކއި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ،ބަލަން

ނޑުމެން  ވެއްޖެ. ައޅުަގނުޑމެންނަށް މިހާރު ބިރުގަންނަން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ބިރުގަންނަން ވެއްޖެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ،މި ހިތްޝައްކު  ،އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މި ހިތްޝައްކު މި ހިތްހަރު ވެިރޔާގެ ކިބައިްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ކުރިއެރުެމއް ނެތް. މި ޤައުމަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނެތްސަ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ލާމަތްވެގެން ނޫނިއްަޔކާ ައޅުގަ

هللا ޢަބްދު ،ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަާލމަތަށް ނުރައްކަލެއް އޮތިްއޔާ އެ ނުރައްކަލަކީ 

ޔާމީން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް هللا ހެއް އޮިތއްޔާ ެއ ހުރަކީ ޢަބްދުކަމަށް ހުރަޔާމީން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަމާން 

 ޔާމީން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.هللا ނިކަމެތިކަމެއް އޮިތއްޔާ އެ ނިކަމެތިކަމަކީ ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަ ނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޖައުފަރު ދާއޫދަށް.

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

`. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެްސ ދައުލަތުގެ ޤައުމީ ބަޖެޓް މި 

ދިއުމަީކ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުންދާ ށަހެޅި، މަޖިލީހުގައި ދާއިރާތަކުެގ މެންބަރުން ބަޖެޓާއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހު

މީދުން އްއު  .ގެންވާ ވާަހކަދެއްކުންތަެކއްމީދުން ފުރިއްޔިތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރަ

އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ  ،ވަނީ ކެއް ޮއވެގެން. އެހެން އެވަީނ ސަބަބުތަ  ފުރިގެންވާ ަބއްދަލުވުންތަެކއް. އެހެން އެ 

އޮތީ ސަުރކާރުން ރަށްރަށަށް، ވަކިން  ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެްސ ބަރޯސާވެފައި މި ،ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަކެއް ެވސް

ސަުރކާރުތަކަށް ރަށްރަށަށް ކޮށްދެްއާވނެ ކަންތައްތަެކއްެގ މަްއޗަށް. އެ ބޭފުޅުން  ،ޚާއްޞަކޮށް ާރއްޖެތެރޭގެ އަޮތޅުތަކަށް

ސަރުކާރުތަކަްށ ވޯޓުދެއްވަނީ ޭއގެ ބަދަލުަގއި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މަންފާއަކީ ކޮބައިތޯ  ،ބަރޯސާކުރަނީ
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ނޑުމެންނަށް ވޭތުވެިދޔަ މާޒީގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖޭަގިއ ބަދަލުވަމުންދިޔަ އެކިއެިކ  ބަލާފަ. އަޅުގަ

ފަ. ެއއިން ލިބުނީ ކިހާވަެރްއގެ މަންފާތައް ރައްޔިތުން ވަނީ ދެކެ ަނށް ލިބެމުންދިޔަސަރުކާރުތަުކގައި ަރއްޔިތުން

ރަްއޔިތުން  ތޯހާވަރެއްބަާލއިރު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެއިން ފޯރީ ކިށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީއާ އަޅާމަންފާއެއްތޯ، ޤައުމަ

ރިއްޔާެގ ހޫއިރު ިއއްޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްބަލާމާ އަޅާަތޖުރިބާކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، އެަކންކަ ،ދިރާސާކޮށް އިވަނީ ބަލަ

ނޑު ަދންނަވާނީއިއަހަރު ވާން އަ  2ރުކާރު އުފެދި، ސަ އަްށ ޤާނޫނުއަސާސީ  ގައި އާ 2008ޚާއްަޞކޮށް  ،އިރު އަުޅގަ

ރާއްޖޭެގ ، ބަލާއިރު ވަރަށް ޮބޑު ކުރިއެރުންތަެކއް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށްފެދިގެންދިޔަ ސަރުކާރުތަކާ އަޅާފަހު އު

ނޑުމެން  ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓު މިދިޔަ އަހަރު  2015ރަށްތަކަށް، ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުަތކަށް ވަނީ އަިއސްފައޭ. އަުޅގަ

 ގެޭއގެ މަންފާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ގެންދިަޔއީ ހާސިލުކުރަމުން. މި އަހަރު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓެއް  ،ފާސްކޮށް

ްނ އަބިލި 27.4އިދެްއވި ބަޖެޓުަގއި ސްޓަރު އިހަށްދުވަހު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަނިގޮތުަގއި އިްއޒަތްތެރި ފިނޭންސް މި

ނަޑއަުޅއްވަ ވަ ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުަގއި މި 2016ރުފިޔާ  ޔަ އަހަރު ދެްއާވފަ. އެއީ ވޭުތވެދިއިނީ ކަ

ސަރުކާރަކުން އެ  ،ޅުަގނޑު ަދންނަވާނީގެ ކުިރއެރުމެއް ލިބޭ ބަޖެޓެއް. އ22.6ަބަލާިއރު %ބަޖެޓާ އަޅާްއވި ފާސްކުރެ

ދައުލަތެއް ހިމެނޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީ 

ނޑަށް މި ބަޖެޓުން ފެނިކުރަްއވާންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތްޕުޅު ލިބޭ ނިސްބަތަކުން އެކަށީގެ ގެން ކަމުގެ ހެކި އަުޅގަ

 ަދުއލަތަށް އާމްދަނީ ލިބިގެން ނޫނީ ރައްޔިތުންނަކަށް އެކަީށެގންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮެށއް .ނެތް ދޭ. ޝަްއކެއްއެބަ

އާމްދަނީ ލިބޭ  ެއ ދައުލަތަކަށް ،ކަމަށް ވިޔަސް އެ ސަރުކާރަކަށް  ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށް ވިސްނާލި ނުދެވޭނެ. ދުނިޔޭގެ

ެއއްވެްސ ދައުލަތަކަށް ޚިދުމަތްތަެކްއ  ،ނޫނީ އެްއވެސް ސަުރކާރަކަށް ންާއ އެއް މިްނވަރަކުބަަލއިގެން އެނިސްބަތަކާ އަޅާ

ނޑުމެން މި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްތައް، އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އާމްދަނީ  ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭނެ. އަުޅގަ

ަލއްވާފަ. މި ައހަރު ހުށަހެޅުއްވި ދައުލަުތގެ އިަލވަހޯދުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ސަރުކާރުން ަވނީ އެކު

ބަޖެޓުގައި ވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުަރްއވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ދެންމެ 

ތެރި ސަރުކާރުން ވެސް އަދި މި އިްއޒަތް ،ދިޔައަޅުަގނޑުމެންނަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ވާހަކަެދއްިކއިރު ފާހަގަެވގެން

ނުޑމެން ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްކުރާ ،މަޖިލީހުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ގޮުތގަިއ  .ކަމެއް އަޅުގަ

ެއއިން މަންފާ  ،ގޮތުަގއި ދެމިތިބެ، ރާްއޖޭގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފަިއސާ ލިބިގެން ކުގެމިތިބެ، ރާއްޖޭގެ މުައއްސަާސތަދެ

މްދަނީ ކުޑަކުރުމަށް އާ ،ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް މްދަނީ ލިބުމަށް ހުޅުވިފަިއވާލިބޭ ހާލުގައި ތިބެ ރާއްޖެއަްށ އާ

ނޑިނޭޅި ކުރަމުންއޮތް  ވެންކުރެ ދިއުމަކީ އެއީ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ގޮެތއްަގއި ކުރާ ކަމެއް ކަމަކަށް މަސައްކަެތއް ކެ

އެ ތުގެ މުައއްސަސާަތެކއްގެ ގޮުތގައި އެހެރީ. ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ސިޔާީސ ޕާޓީތަކަކީ އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ދައުލަ

 1ން ރުފިޔާގެ %އަލިބި 27.4އުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ެވސް ކުރޭ. މި އަހަރުގެ ދަރަދު އެބަޚަމުއައްސަސާަތކަށް ދައުލަތުން 

ނޑައަުޅއްވާފަ. އެހެންވީމާވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަ  އާމްދަނީ  މި ލިބޭ ފައިސާގެ މަންފާ ހޯދައިެގން ދައުލަތަށް ލިބޭ، ކަށް ކަ
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ކުރުމަށް ބޭރުގެ އެިކެއިކ ލިްސޓު ެގ ގޮުތަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ބްލެކުދައުލަެތއް ،ކުޑަކުެރވެން އޮތް ގޮތްތައް ބަލާފައި

ކުރުމަށް ކުރެވެން ޮއތް މަސައްކަތެއް މި ފައިސާ ލިސްޓު ބްލެކު  ކަމުަގއިނެރެފައި ހުންނަ އެކިެއކި ކަން ޖަމާޢަތްތަކުން

ނޑު ުސވާލުކޮްށލަން ބޭނުންވާނެ ކަެމއް ނޫން. އީ ކުެރިވގެންދަކުރުމަކީ އެބޭނުންކޮށްގެން ހޭ އެ ވާހަކަ ވަނީ އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ ފެށިއިރު އެ ބޭފުޅުން ނެތްކަން އެއީ ވަރަށް ދެރަ .ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް . އިކަމެއް މި ތަނުގަ ދެން އަޅުގަ

ށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ފުޅުން އެ ވަކާލާުތކުރަްއވާ ގޮތައެހެންނަމަވެސް، އަުޅގނުޑ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންޭވ، އެ ބޭ

ތާރު ޚްރައްަވިއގެން ރާއްޖޭަގއި ޚުދުމުއަށް ޤާޫނނުއަސާސީން ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރިއްޔާހޫރައީސުލްޖުމް

ގެ ޑްރަގު ، އިކުށްތަކަށް އަރަިއގަްނނަ މީހުންނާ ޭގންގު، އިހައްޔަރުކުރާ މީހުންނާ އިގޮތެްއގައި މީހުން ހިފަ

ގައި އޮތް ގޮުތގެ މަލުތައް ކުރާ މީހުންނަށް ގާނޫނުޢަޚިލާފު  ހުރިހާ ގާނޫނުތަކާހެދިފައި ، ންނާރާ މީހުމަސައްކަތްކު

އްެޗއް ސާފުވާން ދިވެހި ސާފުކޮށް އެބަޖެހޭ މި ދަންނަވާ އެ ؟ތޯ އެ ބޭފުޅުން މި ދަންނަވަނީއޭދީގެންނުވާނެމަތިން އަދަބު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަަކ  ؛ްއވި ކަމަށް އެ ވިދާޅުވާ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެ

ނޑު ގޮެތްއގައި މި ދަްއކަވަނީ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭން އަދަބެއް ލިބެމުންދާ މީހެއްގެ ނަމުަގއި. އެ ނޫްނ  މައިގަ

ނު އެ މަނިކުފާ ،ހެއްގެ ވާހަަކއެއް ނުދައްކަވާ. އެހެންވީމާ، ރަީއސް ނަޝީދަށް ލިބިގެން މި އުޅޭ އަދަބަކީ އެްއވެސް މީ

ނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދު ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނުކުރައްވާ ކަެމއްގެ އަދަބުތޯ ެއ  ތޯއިނގޭ އެހެންަކމަށްވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލަމާބޭފުޅުން އެ ދަްއކަވާ ވާ ނީ ނުކުަރްއވާ ނަށް އަދަބު ިލބިގެން އެ އުޅެނގާ ެއ މަނިކުފާހިހަަކައށް. އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން  2ރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ރަމަލުކުރަމުންދާ ޓެ ޢަތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރީަގއި ކަމަކަށް

ބުނާ ގޮތުން ކުެށއް ވަނީ. އެ ާމއްދާަގއި މި  އިްއވާފައިގޮތުން ެއ މަނިކުފާނަށް ޙުކުމް  އަޅުަގނޑަްށ އެނގިފައި އޮތް

ނޑަައޅާފައި އޮންނަނީ. ެއ މަލެއް ކަމަކަޢަހައްޔަރުކުރުމަކީ ޓެރަރިޒަމް  އިކުރާ މީހަކު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިފަނު ށް ކަ

ސާފުކުރުމާ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ނުކުާރ؛  ލައެ ވާހަަކ އިހަށް ހިނގާބަ ،ނުވަތަ ނުކުރޭތޯ މަނިކުފާނު ކުރެއްިވތޯ މަލު އެޢަ

ނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް އެއްބަސް އިނގޭތޯ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށްއެ މަނިކުފާނު ނު އެ ބޭފުޅުން އެ  ވަންޏާ އަޅުގަ

ގެްނ ުއޅުްއވާ ކަމަކަްށ އިގެންުނވާނެ. ެއކަމަކު، ކުަރއްވަ އިފާނަށް އެްއވެްސ އަދަެބއް ދެްއވަ ެއ މަނިކު ށްވިދާޅުާވ ގޮތަ

ކޮށްލަންވީތޯ؟ މަށްވަންޏާ ވެސް އެ މަނިކުފާނު ދޫކައެހެން ؟މަށް ވަންޏާ ދެން ކީކޭތޯ ކިޔާނީދެއްވި އަދަެބއް ކަ

އެއްގޮތަްށ  ޔާގެން ހުރި ހުވައި ގެ މަތީން ރައީސް ޔަމީން ކުރައްވަނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުޤާންވަންޏާ ދޫކޮށްލަ

ދެކޮޅަށްޯތ ނުވަަތ  ،ުކރެއްވެނީއެްއކޮޅަށްތޯ އެ މަަސއްކަތް ނު ކުރަންވަންޖެހޭ ކަންތައްަތކާ ނޫނުއަސާސީން ެއ މަނިކުފާޤާ

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަީތގަިއ  ކުެރއްވެނީ؟ މި ވާަހކަ އެބަޖެހޭ ސާފުވާން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭތޯ. ިދެވހިމަސައްކަތް

ޙުކުމް އިްއިވގެން މި  ،ރީނާަތއް ހުށަހެޅިގެން އެކަންކަން ސާބިތުވެގަހެއްާކއި ންތައްަތކަކަށް ކޯޓުތަުކގައި ދިޔަ ކައިހިނގަ

ވީމާ، މި ވާހަަކ އެބަޖެހޭ ސާފުވާން ތަންކޮެޅއް ރަނގަޅަްށ. އާދެ! އަުޅަގނޑު މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުްނ ދިޔައީ. އެހެން

ވަރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ނަ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުގެ ކުރިންަވރަށް ގި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ
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ނޑު ކުރިން އިޝާވާހަކަފުޅު ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެްއ  27.4ރާތްކުރި ފަަދއިން ދަްއކަަވއިފި މިހާތަނަށް ވެސް. އަުޅގަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި މި 2016މިހާރު  ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ބަޖެްޓ އޮތީ. މީގައި އިނގޭތޯ  ވަނަ އަހަރަށް ކަ އަުޅގަ

މަަސއްކަތްޕުުޅ  އެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ވީހާވެސް ޮބޑުކޮްށގެން ވީހާ ިގނަ އާމްދަނީއެއް ހޯދޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮްށގެން

ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ އަހަރު 5ށް ލިބިވަަޑއިގެންެނވި ެއ މަނިކުފާނުގެ ރިާޔސަތުެގ ދަށުން ެއ މަނިކުފާނަ އެ ކޮށްެދއްވަނީ 

ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ވީާހވެސް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ  ،ދިވެހި ޤައުމުގެ 

ވެރިކަމަްށ  ކިްނ ޚާއްަޞކޮށް އެ މަނިކުފާނު. ވަވަަރށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަ ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ 

ބޮޑަށް  ެގ ސަބަބުން ވަރަށްހުރި ގޮތު  އިކޮށްފަ އިސްެވަވޑަިއގެންނެިވއިރުަގއި ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުތަކުން ަކންތައް

އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސީ ޚިުދމަތްތައް ޖެހިފައި ރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދު އޮތީ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެކިެއކި އަސާއިނދަ

 .ހަލާކުވެފަ ހުރީތަާކއި ހޮސްޕިޓަލުތައް ރުކަޒު. ޞިއްޙީ މަހަލާކުވެފަ . ސްކޫލުތައް ހުރީ ވީރާނާވެޖެހިފައިނދަ

މަގު . ބޭނުންވާ ަވސީލަތްތައް ހުރީ ހޯދޭނެ އި ޚިދުމަތްަތއް އޮތީ ުހއްޓިފަތަންތަނުން ކުރިން ދެމުން އަ . އެ ވީރާނާވެފަ

ދިނުމުގެ ނަމުގައި ދަރަންޏަށް އެކި ތަންތަނަށް ޚިދުމަތް . ކީްއވެގެންތޯ؟ ަރީއސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރގައި އެފަބަންދުވެ

އްސަށް ަދއްކަން ހުރި ފައިސާ ގިނަކަމުން. އެ ފައިސާ ެއއްެވސް ތަނަކަށް ނުއަގުަގއި ހޯދާފަިއ ހުރި އެްއޗެ ތަންތަނުން

ތަނަކަށް ެއއްެޗއް ަދރަންޏަށް ދޭކަށެއް ެއއްބަހެއް  ްއވެސް ވިޔަފާިރވެރިައކު އެއިންނެތީާމ އެއިޚަލާސްކޮށްފަ އި ދައްކަ

ެލއްޕުން ނޫން ކަމެއް ުނކުރާ  އި. ހަމަ ހުޅުވަގެން ތަންތަން އޮީތ އިނދަޖެހިފަނުވޭ. އެހެްނވީމާ، މި މައްަސލަ ދިމާވެ

ދޭ އިދާރާތައް. އިދާރާތަާކއި ތަޢުލީމު ދަރަޖާގައި މިދެންނެވި އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޞިއްޙީ

ށް ރަްއޔިތުންނަ އިއަުޅވަ މަގަށްޖޫދުން ހަމަވުކަންތައްތައް  އެ  އި،އަޅުވަ  މަގަށްއެކަންަތއްތައް ުފރަތަމަ ހަމަ ، އެހެންވީމާ

އި ވެްސ . މި އަހަރުގެ ބަޖެްޓގަޑު މަސައްކަތްޕުޅުަތކެއް ކުރެްއވީއެންމެ ފުރަތަމަ ބޮ ންޚިދުމަތްދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީ

ާއއި ިޞއްޙީ ދާއިާރއަްށ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ،ވެސް  ަގއި ިވޔަސްކަމު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ިވސްނާލި

ނަޑއަުޅްއވަބަޖެޓެވަރަށް ބޮުޑ   ުއފާކުރަން އެ މަނިކުފާނުެގ އާ  . އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށްެދއްވާފައިއް މި ޮއތީ ކަ

ނޑައަުޅއް  އާއި ިޞއްޙީ ދާިއރާއަށްކިން ޚާއްަޞކޮށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާވަ  ؛ދާއިރާ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މި ދެ ވާފައި މި ކަ

ނޑު ެއއްވެސް ަޝއްެކްއ  ކަމާންނަށް ހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެކަންތައްތަުކގެ ސަބަުބން ރައްޔިތުއޮންނަ  މެދު އަޅުގަ

ބިލިއަްނ  2.76ެއއީ، ތަޢުލީީމ ދާއިރާއަްށ  ؛ޝަންއެިޑއުކޭ .ލާނަންއިން ޚާއްަޞކޮށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަނުކުރަން. ަވކި

ނޑު ނަޑއަުޅއްވާަފއި އެަބއޮތް. ހަމަަގއި ކަވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު 2016ޖެޓެއް ރުފިޔާގެ ބަ އެއާެއއްކޮށް، އަުޅގަ

ކަންތައްަތއް  އިކަންތައްަތްއ ކުރިއެރުވުމަށް، ޢިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއާ އިއިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާ .ލާނަންއިދަންނަވަ

ނޑު  .އޮތީ އެުރވުމަށް އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ކުރި މި ބަޖެޓުގައި ވަިކން ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

 3އި އެަބއޮްތ. އެއީ، ގާތްަގނަޑކަށް ގަ ބަޖެޓު 11.1މުގެ ކަންތައްަތކަށް %ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާ .ފާހަގަކޮށްލާނަން

 ؛ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަެކއްބިލިއަން ރުފިޔާ. އަުޅގަ  3ބިލިއަން ރުފިޔާ އިނގޭތޯ. 
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 އޮތް މިންވަރަށް  އިކޮށްފަަތއް ގެ ފަހުން މި އުފެދުނު ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެްއގައި ވެސް ކަންތައ2008ްވޭތުެވގެންދިޔަ 

 ތެޭރެގ ރަށްރަށުގަިއ ބަނދަރުތައް ރާއްޖެ ،ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން ނުގެ ސަރުކާުރަގއިއިތުރަްށ ރައީސް ޔާމީ ވުރެ 

 ،އިމުކުރުމާ ޤާއިމުކުރުމާއި، ފެނުނުގެ ނިޒާމު ޤާރަށްރަށުގެ ނަރުަދމާ ނިޒާމު  ،ރަށްރަށުގަިއ މަގުަތްއ ހެދުމާއި ،ހެދުމާއި

ނުޑ މި ދަންނަވާގައޮތީ. މި ބަޖެޓު ކަންކަމަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ިއސްކަމެއް ދެްއވާފައި މި މި ފެނާއި  ،ލާނީއި ވެސް އަުޅގަ

ެއއާެއކު، ބިން . ހަމައްވާފަގައި ަކނަޑއަޅު ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2016 އޮތްފިޔާ އެބަބިލިއަން ރު 3ނަރުދަމާއަށް 

އެހެންވީމާ، އިންަސއްތަ އިނގޭތޯ.  12.8 ގެލިއަން ރުފިޔާ. ެއީއ، މުޅި ބަޖެޓުބި 3.5ތެރޭން ހެދުމަށް މީގެހިއްކުމާއި މަގު

ނޑުމެންނަށް އެއިމިކަން ކަމަށް ވިސްނަ ގާތްަގނޑަކަްށ  .އް ނޫންއެ މާޒީދުރު  ވޭުތވެދިޔަ މާ ،ގޭނލާއިުރ ވެސް އަުޅގަ

ރީޚަށް . މި އިޝާރާތްކުރި ތާއަުޅަގނޑު މި އިޝާރާތްކުރަނީ އަށްކުރީގެ ވާަހކަ ހުގެދުވައްހާ އެންމެ ފަސް އަހަރެ

ބަލާއިުރ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެްއެގ ހުރި ކަންތައްތަކަށް އަޅާ އިއެ ތާރީޚުތަކުަގއި ކޮށްފަ ،ވިޔަސް  ލި ކަމުގައިއިބަލަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ައސާސީ ޚިދުަމތްތައްތެރޭގަ ވަރު ޒުމު ހުރިޢަ ފޯރުކޮށްދެްއވުމަށް ސަރުކާރުގެ  އި އަުޅގަ

ގޮތްތައް މިހިރީ  ިމ ބަޖެޓާ ެއއްވަރަށް އާމްަދނީ ހޯދޭނެ ؛ށް މި ދޭަހވަނީ. ލަފާކުރާ ބަޖެޓްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ނަޑއަުޅއްވަ  ނޑު މި ފާހަގަކުރެްއވި އިްއޒަތް. އެ ާއމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރަސްތަކެދެްއވާފައިކަ ތެރި އް އަޅަން ކުރިްނ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނަމަ، އެއީ ކުރައްަވއިފިމެންބަރުން މަސައްކަތްޕުޅު ޤައުަމށް ވަފާތެރި ބަޔަކަށް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

، ށްގެން ތިބެއެ ކަމަނާ އެ ވިދާޅުވި ފަދަ ހުވާތަކެއް ކޮ ،ގެ ގޮުތގައި ތިބެންގެމަޖިލީހުގެ މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި

ެއ  ެއއީ ،ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ހުރި ވަސީލަތްތައް ބަންދުކުރަން ހެސްކިޔާފައި ަމސައްކަތްކުރާ

ވި ވާހަކަަތކަށް ނެއް ނުކުރަން. އެހެްނވީމާ، މިދެންބޫލެ ގަސައްކަެތއް ކަަމކަށް ައޅުަގނޑު ހުވަޔާ އެްއގޮތަށް ކުރެޭވ މަ

އެ ބޭފުޅުްނގެ އަިމއްލަ ނިންމެވުމުަގއި  ،ކަންކަން .ވުރެ ބޮޑަށް ޖެހޭ ސަމާލުވާން މިހާރަށްދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަ

ލަްއވާއިުރ ގެން ވޯޓުއިއެިކއެކި ވޯޓުަތކަށް ުކރިމަތިލަ ކަންތައްތަްއ ނިންމަވާއިުރަގއި. ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް 

ށްތޯ ވޯުޓ މި ލެވެނީ؟ މި ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަފާތެރި ބަޔަކަށް، ވަފާތެރި ގޮތަކަށް، ވަފާތެރި ކަންކަމަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނވޭ ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ރިޢާޔަްތކުރަން. ައުޅގަ ވަނަ  2015މި ހިނާގ  .އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

 . އެ ކަންތައްަތކަށް ޓަަކއި ކަންކޮޅުތަުކގައި ވަނީ ހިނގާފަ އަހަރު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެއް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ެއކި

ގެންދަނީ ރަީއސް  ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބަޖެޓުެގ ތެރޭން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބުނު މިންވަރަކުން އެ ކަންަތއްތައް އެ

ދަނީ ވަރަށް ބުރަ  ދެްއވަމުން. ކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާތަކުްނ، ކަމާ ބެހޭ ވަޒީރުން ހިތްދެމިނުލާ އެގެންގޮސް ކުރިއަށް ންޔާމީ

ުކަގއި ތަރު ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ޕްރޮޖެކްޓުާލއިއިން. މި އަހަރުގެ ބަޖެަޓށް ވިސްނަމުމަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް ކޮށްެދްއވަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި އާ އްތަެކއް ފެށުމުގެ ކަންތަ ރައީސް، އާުލގައި އިްއޒަތްތެރި ަކންތައްތަކެއް ފެށުމުގެ ބަދަ މައިގަ

ރަށް ވަނީ ވަ ސިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިންމެވުމަށް މި ށް ފަށާފައި ހުރި ބޮޑެތި ބިޔަ މާވަނަ އަހަރު އަލަ 2015 ބަދަލުގައި

ގެން ނޫނީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ އި ތައް ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް ނިންމަވި ޕްރޮޖެކްޓު. މިދެންނެބޮޑު އިސްކަެމއް ދެްއވާފަ
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 ،އް ހެދުމާފާލަންތަ ،ބަނދަރުތައް ހެދުމާއި ،. މަގުތައް ހެދުމާއިކަމެއް ނުލިބޭނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އޭނގެ ފަސޭހަ

ކުރުމަށް  ެތރޭގައި ނަރުދަމާތަކާއި މި ހުިރހާ ކަންތައްތަކެއްއަދި އޭގެ؛ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިދެންނެވި ފަދަ އަސާސީ 

ވަނަ އަހަރު. އެީއ،  2015ތަކެްއ ވަނީ ފައްޓަވާފައި ދިވެިހ ސަރުކާރުން މި ހިނގާ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓު

އްތައް ނުިނމި ހިނގަމުންދާ ކަންތަ ؛ކަންތައްަތއް ގޮުތގެ މަތީން. އެ ވާަގއިބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު ފާސްކުރި

ތެޭރގަިއ . ޭއގެށް ޚާއްޞަ އިސްަކމެއް ދެއްވާފަވަނީ ވަރަ ެދއްވުމަށް މި ބަޖެޓުގައި މިއިވަަހކަށް ނިންމަވަވީހާ އަ

ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ތައްޔާރުވެފަިއ ހުރި މި އަހަރު މިހާތަނަށް ފެށުމަށް ޓަކައި  ،އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނޑު ުއއްމީދުުކރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑެގ ޢައެބަހުރި  މަލީ މަސައްކަތްތައް އަދި ނުފެށި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ތެޭރަގއި  ގެމި އަހަރު ،ެގ ތެޭރގައި އްއޮތް މަދު ދުަވސްކޮޅެ  ދާއިރާަގއި ވެސް ެއގޮތަށް ހުރި މަސައްކަތްަތއް ކުރިއަށް މި 

ނޑައަ ނުވަ ޅާފައި ހުރި ތަ ފެށޭ އަހަރު އެންމެ ކުރީ ކޮޅުގެ ތެރޭަގއި އެ މަްޝރޫޢުތައް ފެށިގެންދާނެ. އެކަްނ ކަމަށް ކަ

ނޑު ވަރަށް އުފަލާެއކު ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2016 ރިހާ ފައިސާއެއްހު ނޑަެއޅިފަިއވާ ވާހަަކ އަޅުގަ ގައި ެވސް ކަ

ަގިއ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2016ނަން މި ލާއިކުރު ޮގތަކަށް ބަލަ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ދެން

ނޑައަޅާފަިއ ހުރި ކަންތައްތައް ތެޭރަގއި ހިމެނިފައިވާ ގޮތްތަކަްށ. އޭގެ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ އެިކ ރަށްރަށަށް ކަ

ނޑުގެ ދާއިާރގެ އެްނމެ ބޮޑު ރަށް އީ އެ  ،އަޅުަގނޑު މި އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން އުނގޫފާރުަގއި ކުރާ . ވެރިކަންއަޅުގަ

ހެންމެ، ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބެޖެޓުގައި ހިމަނުއްާވފައި އެބަހުރި. ހަމައެޑު ނގޫފާރުަގއި ކުނިކޮިށ އަޕްގުރޭރަށް. އު

އްވަމުްނގެންދެިވ ނޑި ފުރުއަދާކުރާ ގޮ އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގައި ކުރީގެ ދަުއރުގައި ައޅުަގނޑު މި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

 . އެ މަނިކުފާނުެގ ހަނދާނުގައި އިްއޒަތްތެރިނެތި ގޮަތކަށް ޝަީހދުކޮށްލެވިފައަފްރާޝިމް ވަނީ ވަަރށް އިހާ ރ.ޑ

ނޑައަުޅއްަވއިދެްއވާފަބިނާއެއް އުނގޫފާރުަގއި ބިނާކޮށްދެއްވުމަ ލާިމކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސް . ެއކަމަށް ށް ވަނީ ކަ

އުނގޫފާރުގެ  ،އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފަލާެއުކ ފާހަގަކޮށް ވާކަންފައި ބޭނުންވާ ފައިސާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާ

ްއޒަތްތެރި އަތޮޅުގެ އެންމެހައި ރަްއޔިުތންގެ ނަމުގައި އި ރައްޔިތުންގެ ނަުމގައި އަދި ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ރ.

ހެދުމުެގ މަގު ގެރުއަށް ވަަރށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ޝުުކރު އަދާކުރަން. ހަމައެއާެއކު، އުނގޫފާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަްތ މަލީ މަސައްޢަދާ ކަމެއް. އެ ކަމަްށ ބޭނުންވާ ގައި ހިމެނިގެްނ ކުރިއަށްވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  2015ކީ މި ޕްރޮޖެކްޓަ

ނޑަކަށް ނިމިފަތަްއޔާރުވުމަށް ބޭުނންވާ ހުރިހާ މަސައްކަތްަތކެއް  އި ފިޔަވަ ކަމަށް ހަމަ . މިހާރު ހެން ވަނީ ގާްތގަ

ފައިސާ  . އެ މަސައްކަތް ވެސް އެްއކޮށް ިނންމާލުމަށް ބޭނުންވާއިޢުލާންކޮށްފަވަނީ ގަން ވެސް ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުން ނަ

ށް، އުނގޫފާރު ސްޕޯޓްްސ އެއާއެްއކޮން. ހަމަލައިވާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާގަިއ ހިމެނިފަވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2016

ލިސް ސްޓޭޝަން ނިމުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް އެބަހުރި. ޕޮ އިއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހިމެނިފަޤާއެރީނާ 

ޕެނަލް  ރޮަނއިޒްނަރޭޓަރު ސިސްޓަމަކާއި ސިންކްއެބަހުރި. އުނގޫާފރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބެކަޕް ޖަ އިހިމެނިފަ

ާވަކން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ގައި ހިމަނުއްވާަފއިބޭނުންވާ ފައިސާ ެވސް މި ބަޖެޓު ބޯޑެއް ބެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި
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ައޅުަގނޑު  .ވެސް ަރއީސް ނަޝީދު ސަރުކާރުަގއި ހާވާަފއި އޮތް ަހޑިެއއް އިނގޭތޯ މި ؛އެއާެއއްކޮށް، އުނގޫފާރުަގއި މަހަ

ފެމެލީ އެންޑް  ،ވަނަ އަހަރު އައުުމގެ ކުރިން އުނގޫފާރުަގއި ހިނގަމުންދިޔަ 2008ދަންނަވައިލާނަން. މީގެ ކުރީަގއި 

ގައި ިހނގަމުންދިޔަ ތަނެއް. ރަީއސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުަގއި ޗައިލްޑް ޕްރޮެޑކްޝަން ެސންޓަރަކީ އުނގޫފާރު 

ކޮށްދެއްވުުމެގ ޔާދަޢިނަމަވެސް، މިކަން އަނބުރާ މު މަޞްލަޙަތު ގެއްލިގެންދިޔަ ކަެމއް. އެހެންއްއެެވސް އާ ؛ދުވާފަރަށް

ނަޑއަުޅއްވަ އިޤާ ން މި ދެންނެވި ސެންޓަރު އަލުންގޮތު މާކުރަތުަގއި ެވްސ  ގޮތަށް. ހަމަ އެދެްއވާފައިމުކޮށްދެއްވުމަށް ކަ

ނޑު އިރާދަކުރެސްޕޯޓްސް އެރީނާއަށް ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް އެބަ ިވްއޔާ އެޅޭނެ. ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އް ހުރި. ފުޓްސެލް ދަ

އިމުކޮށްދެއްވުމަށް ޤާ. ހަމަ އެގޮތަށް ފެނުެގ ނިޒާމު އޮތީ ހިމަނުއްވައިެދއްވާފަ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މި

ގެންދެިވ މަސައްކަުތގެ ބާކީ ބައި ހިމަނުއްވައިެދއްވާަފއި އެަބއޮްތ.  މި އަހަރު ެވސް ކޮށްދެްއވަމުން ސަރުކާރުން

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން ކުރު އެކުަރވިްއޔާ ކުރެިވެގންދާނެ. ހަމައެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތްަތއް އިރާދަ ހެންމެ، އަޅުގަ

ތް. ުހޅުދުއްފާރު ސްޕޯޓް އެރީާނ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބައޮޑު ރުަގއި ެވސް ކުނިކޮށި އަްޕގުރޭހުޅުުދއްފާ ،ގޮތަކަށް

މިސްކިތެްއ ބިނާކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް  އެބައޮތް. ހުޅުދުއްފާރުގައި އާ އިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހިމަނުއްވާފައިޤާ

ފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ވެސް ހިމަނުއްވާ  އެއްހިމަނުއްވާފައި އެބައޮތް. ފެނާިއ ނަރުދަމާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފައިސާ

ނުޑ ދަންނަވާނީ އުސޫލެްއގެ މި ބަޖެޓު  ،އެހެން އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން ގޮތުން އަުޅގަ

 ތައްޔާރުކުރުުމގައި އިދާރީ ގޮުތން މަސައްކަތްކުެރއްވި ަބއެއް ބޭފުޅުންގެ އަތްޮއޅިގެން ނަމަެވސް ބައެއް ކަންަތއްތައް...

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އިްއޒަތްތެރި  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.މަނިކަމެންބަރު މޫސާ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެްއ ދައްކަން ލިޭބ ފުރުޞަތުަގިއ ފާހަގެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަތު 

ނޑު ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ޚިދުމަތް ކުަރން ފެށީ  .އެބައޮތް ނޫން އަހަރު އަޅުަގނުޑ ހަނދާން ބަލި ވަނަ 2005އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަ 4ކަމަށް ވާނަމަ  ެގ އަށް ފަނަރަވަރަކަށް އަހަރުބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް މިއަދު އަޅުގަ

ވެސް ރާއްޖޭެގ  އިމުބިލިއަނާ ހަމައަށް. މިއީ، ހަމަގަ 27ތެރޭަގއި މި އަީއ  ގެއަހަރު 10ފާއިތުެވގެންދާއިުރގަިއ، އާދެ! 

ނިސްބަތުން ދިވެހިރާއްޖޭ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ކުިރައށްދާކަމުގެ ހެއްކެއް. އާދެ! 

ދަނީ  ރައްޔިތުންކުރާ މަސަްއކަތުގެ ަސބަބުން މި ރާއްޖެ މި  ،ކުރިއެރުުމގެ ސަބަބުން އިއާމްދަނީއާރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ 

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ވިްސނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަލަ ހާަލތްތައް އެބަހުރި. ވާހަަކިއގެ  ކުރިއަށް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ
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ަގިއ ފެންނަ ބައެްއ ވާހަކަަތއް އެކީ  ލުމާއިބަލަ ިދއުމުެގ ކުރީަގއި މިއަުދގެ ބަޖެޓް ފޮތަށްއިސްކޮށް ކުރިއަށް

އަދި ލިބިގަންނަ ތަނެއް.  ،ދަންނަވައިލާނަން. މާލެއަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުން އެތަނަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގެން

އްޖޭެގ ރާ  ،ެއްއވަރަށް ތަރަްއޤީވެފަިއވާ އެހެން ތަނެްއ ރާްއޖޭގައި ނެތުމުން މާލެއާ ،މިއަދުގެ ހާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮުތން

ގެ ހުރިާހ ޖޭވާތީ، މާލެއަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީ ާރއް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބޭނުންހިފަން އޮންނަ ތަނަކީ މާލެ ކަމަށް

ނޑު ދަންނަވަން. އެގޮތުން ބަލާއިރު ރައްޔިތުންނަށް މާލޭގަިއ  ،ސީދާ ގޮތުގަިއ އޭގެ އަސަރުކުރާނެ ކަެމއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ގައި ފައިސާ ަޖހާފައި އޮތްޓަކައި ަސރުކާރު ބަޖެޓު އާރަސްތުކުރުމަށްހަލާކުވަމުންދާ މަގުތައް އަލުްނ  ކަން އަުޅގަ

ނޑު އެ ދާިއރާއެއް ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާއަކީ ފާހަަގކުރަން. ހަމަ އުފަލާއެކީ އާދެ!  ؛ެއއާެއކުަގއި، އަުޅގަ

ރަކުރަމުންދާ ތަނަކޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަްށ ނުވާނެ. މި ޖުހިހުޅުމާލެއަކީ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިުތން ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަްށ 

ގުިޅގެން ދުވަހެއްގެ ތެޭރގައި ފެރީގެ ނިޒާުމގެ ެއިކއެކި މައްސަަލއާ އަކުން މި ހިނގާދާ ދެތިން އަހަރުދޭތެރެ

ސް މީހުން ޔަނެތި އިތުރުކުރި ކަމުަގއި ވި  ަދއްާކިއރުގައި ފެރީ އިތުުރކުރުމުަގިއ ހަމަ ހައްދެއްއެމް.ޓީ.ޓީ.ީސއާ ވާހަކަ

 ާއދޭ. އެ ވިޔަފާރި ވެސް އެ ފެރީއެއް ބޭއްިވޔަސް މީހުން އެބައެވަރަށް ދަތުރުކުރަން އެބަާއދޭ. ކިތަންމެ ބައިވަރު 

ގެންދަންޖެހޭނެ  ެއކު ކުރިއަށް ތަނުގައި އެބަ ހިނގާ. އެހެންީވމާ، މިކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަކީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ

ނޑު ހަމައެ ނުވަތަ މަގު  އް،މާލޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢެ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ކަނި ކަމެއް. އަުޅގަ

ޚާނާގެ ނިޒާމަކުން ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ގެންދާއިރުގައި މާލެއަކީ މީގެ ަފނަރަ، ވިއްސަކަށް އަހަރު ުކރީގައި ފާތަރައްޤީ

ނޑު އަށް ދިހަ ގުަނއަށް އިތުުރވެފަމާލެއޮތީ ދިހަ  ވާއިުރގަިއ މިއަދު މާލެ މި  ެލވުނު ރަށް ަކމަށްއިފުރަތަމަ ގުޅަ . އަުޅގަ

ދަނީ ހޮޅިތައް މިހާރު އެހެރަ ހެންވޭރަށް ނިސްބަތްވާ ފާޚާނ ގެއެ ދާއިރާއަށް ތަމްސީލުކުރަމުންގެންދާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ

ނޑު ސަރުކާރުަގއި ވަރަށް ބޮ ެގން އެއިތަންތަން ފަޅަފަޅަ އޮބިނޯންނަ ހިސާބަށް ގޮސްގެން އެ  ޑަށްދަނީ. އަޅުގަ

ކަމާއި އެަތއް ނުރަްއކާތެރި ބަލިމަޑު ،ކަމަށް ވާނަމަތެރޭގައި ވިސްނާލުން. ެއހެންނޫންހޮޅިއާ ދޭމާލޭގެ ފާޚާނާ ،އެދުމެއް އެދޭ

ދެން އެހެން ހުރި ކަންތައްތަަކީކ  ،ން އޮތީލަނެ. ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވާތަކެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެދާސާދިހާ

ވިްއޔާ އެ މަނިކުފާނު  ވަނީ އަާމޒުކޮްށގެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރި ކަމަށްއަށް  2018ންނަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތު

ނޑު ހަމަ މިއަދު  ،މުންގެންދާނެ ކަންތައްތައް. އޭަގއި ހުރި އަކުރުތަާކއި ފިލިތައް ނުކީ ކަމުަގއި ވިަޔސް ކުރަ އަުޅގަ

ވަރަކަށް އަހަރު ނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން މިވީ ދިހަޤާމި ރާއްޭޖގައި  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުރީގައި ދެންނެވި ގޮތަށް 

ހިނަގއްޖެ.  އިނަމަވެސް، ތިން ވެިރކަމެއް ހިނގަދުވަސް ތެރޭަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ބަދަލުވާންޖެހޭނީ ދެ ވެރިކަމެއް. އެހެން

އަހަރުން  ވަނަ 2008ނޫނުއަސާސީ ބަދަލުވެގެންދިަޔއީ. ޤާ ޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަުމގެ ތެރޭގައި هللا ޢަބްދު މޫންއުއެީއ، މަ

ގެނެސްގެްނ ތް ތެރޭން ނައިބު ރައީސަކު ބަޣާވާދައުރުގެ މެދު އަހަރާ ހަމައަށް އޮތް ވެރިކަން ވަނަ 2013ފެށިގެން 

ރައީސް  ،ވަނަ އަހަރު މިހާރު މި ހުންނެވި ބޭފުޅާ 2013މަ ޔައިއަދި އޭަނ ވެރިކަން ހަމަވެގެންދިވެރިކަމަށް އަރައިފި. 

ނަަވއިފި. މއިްނ ކޮންެމ މީހަކު ވެްސ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްކުރުމަށް ވެރިކަމަށް އަާރވަަޑިއގަން ންޔާމީ
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އޮތް  އިާރްއޖޭގައި މިއަދު ހެދިފަ ،ވަޢުދުތަކެއް ެވގެން މި އަްނނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ

ނޑަްށ ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ އެ ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޤާ އިދިކޮުޅ  ،ޓައިިފ ކަމަށް ވާނަމަނޫނުއަސާސީގެ މިްނގަ

އެ ސަުރކާރަކުްނ  ،ވިޔަސް  ރާކަތްކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބުމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ައއިކަމުަގއި ހަސިޔާސީ 

ނުޑ  ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްަތކެްއ ކޮށްދިނުމުގެ ބާރުަގއި ަސރުކާރެއް އަިއއްސަ މި އޮންނަނީ. މިގޮތުން އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭ ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް މިއަުދ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަްސ  .ދަންނަވައިލާނަން

ނޑު ބޭސް ދެމުން އެބަ  ،ސިޓީއަށް ސަލާންޖެހުން ދޫކޮށްބޭސް ،ސިޓީއަށް ސަލާންޖަަހމުންގެންދިޔަ މީހުންގެންދޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރުކާރުން އެބައޮތް ހަމަޖެހިފަސަމިއަދު އެ ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް  . ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ސިާޔސަތެއް ނެތި އަޅުގަ

މުން އެބަ ތަރައްޤީކުރަ ސް އެ ސިާޔސަތުޔަން މިއަދު ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އަ ތިބިއިރުަގއި އެ ސިޔާސަުތެގ ދަށު

މުރުން ދުަވސްވެފައި ތިިބ މީހުންނާއި އު ގަިއ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައިއެާއއެކީ ކުރިއަްށގެންދޭ. ހަމަ

 ން ފެށި ކަމުަގއިކުތިބި މީހުންނަށް ކޮންމެ ސަރުކާރަ އިލާނެ މީހަކު ނެތިފައިައޅަ އި،މީހުންނާ އެކަިނވެފައިއި އެކަނިމަ

ގެންދޭ. މިއީ، ަދއުލަތުަގއި އެންމެ ހާލުަގއި ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަ ިމ  ާނޔަތެއް ދެމުން އެބައިވިޔަްސ މިއަދު އެ ދޭންާވ 

ޔާރެއް ނެތް އި ލާނެ ވާލެްއ އި އަޅަ  ،މުރުްނ ދުވަްސވި މީހުންނާއިއު ،ެއކަނިވެރި ަމއިންނާއި ،ދައްކަނީ. ނިކަމެތިންނާއި 

ހެދޭނެ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް. ފެށީ އެމް.ޑީ.ީޕ ތުން އެބަ ހޭދަކުރޭ. މިއީ، ދޮގުމީހުންނަށް ދައުލަ

ވެސް އެކަން  އިރުހުރި ސަރުކާރުަގއި. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ެވސް އަދި ވަޙީދު ބަޣާވަތްކޮށްގެން

ނުޑ ޒިންމާއަކީ  ނޑުމެްނގެ މަިއގަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިތާ ތިބެގެްނ  ،ނަސީބަކުން ކުރަމުންގެންދިޔަ. އަުޅގަ

ނޑައެޅުމުންން ހަރުށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން އަރައްޔިތުންނަ އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވޭ ވަރުން  ،އަހަރަށް ބަޖެޓް ކަ

އަސާސީގެ ދަށުން ނޫނުޤާ ެދނެގަތުން. އެހެންނަމަވެސް، މި އިވަރު އޮޅުންފިލަުކރަމުންދާއެ ބަޖެޓުން ހޭދަ ،ކިޔަމުން

ރަނގަޅަށްޯތ މިއަދު އެންމެ ބޭނުންކުރަނީ މި އަުޅަގނޑުމެން  ކަންމިނިވަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިިބެގން އައި 

ނޑުމެންގެ ތެރޭހާސުވާުލކުރަން އެަބޖެހޭ. އެ އަޅުަގނޑު  ަގއި ނައިުބ ލަތަށް މި ޤައުމުގެ ކަންަތއް އެބަދޭ. އަުޅގަ

އެއީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަަމށް ބަލައިގަންނަ ސަރުކާުރގެ  ،ކުރާ ީމހާއަކީރައީސަކަށް ޢަްއޔަން

މީހުންގެ ކައިިރައށް އެބަދޭ. ގޮސް ދައުލަުތގެ  ީސ ވެރިން އެތު އެބަހިފާ. ސިޔާޢަމީހުން ބައި މުވަްއޒަފުން އެބައުޅޭ. އެ

ނޑި އެބަ ތެރޭގަިއ ތިބޭ އިސް މީހުން ބަޑި ސިފައިންނާިއ ފުލުހުންގެ  ؛ބައެއް މަޤާމުތަުކގެ ތިބޭ މީުހން ގުދަުނގެ ތަޅުދަ

 ސްޓަމު ޚަރާބުވެ މި މުޅި ޤައުމުގެ މުޅި ސި ؛ދޭ. އޭގެ ސަބަބުން މި ޤައުމުގެ ނައިބު ރައީސަށް ދިއްކޮށްލާ ހިސާބަށް

ޅުަގނޑުމެނަކީ ވަރަްށ ދޭތެރޭ ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަ އެބަތިބޭ. ައޅުަގނޑުމެން ެއކަމާދަނީ. އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ބަަޔކު 

ނޑުމެހާނިކަމެތި  ނަކީ ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް އުޅުުނ ބައެއް. އެކަމަުކ މިއަދު ންލުގައި އުޅުނު ބައެއް. އަުޅގަ

ުނވާެނ މިއަދު. އަޅުަގނޑުމެންނަީކ ށް ވެގެންނެ ހިތްވަރުހުރި ބަޔަކަައށް ނިކަމެއްޗޭ ބުނާނަކީ އަމިއްލަންއަޅުަގނޑުމެ

ނޑަކަށް  ،ތެރޭަގއި ރާއްޭޖގެ އާބާީދގެ ތިބީ ގެވަނަ އަަހރު 2005ކަމަށް ވާަހކަދައްކަްނވީ.  ބައެއް މިއަދު ފުދޭ  2ގާްތގަ



61 

 

ގާތަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ  ލައްަކއާ  4ުރ، ަލއްަކއިން ަނއްޓަިއގެންދާއި 3ލައްކަ ފަންސާހެއްހާ މީހުން. މިއަދު 

ސައްކަުތގެ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެތރޭ ކިތަްއ މީހުންތޯ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަ ،ކަންތައްތަްއ އަަރއިގެންާދއިުރގައި 

ދައްާކއިރު ެއްއވެސް  ތަނަށް ޖަމާކުރެޭވ ވާހަކަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ާއމްދަނީ އެއްމިއަދު އަޅުގަ ؟ މައިދާނަށް ނެރެވެނީ

ރާއްޖޭގެ މެދުފަންތީގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައް ކޮންޓްރޯލުކުރަމުން ގެންދަނީ ހަމަ  ،ންވާ ކަެމއް ނޫންރަކަށް ކުޅެިދގެރުކާސަ

ން ވެސް ވިޔަސް ބޭުރގެ މީހުން. ކުނިކޮޅެއް އުކާލަ ކަމަށް ދަންނަވަީނ ބޭރުގެ މީހުން. ސައި ހޮޓަލެއް  ވަރަށް ފާޅުކޮށް މި

ބޮޑު އެްއެޗއް. ެއ  ގެންދަނީ. އެީއ ޖުމްލަކޮށް ވިޔަފާިރއަށް ބަލައިިފއްޔާ ވަރަށްކުރަމުންބޭރުގެ މީހުން އެކަން 

މީހުންެގ  100ތަނަށް އެެތރެވެފައި ތިބޭ  ދީގެން މިނެތް. ދުވާެލްއގެ މައްަޗށް ވިސާ ކުރެވޭނެ އެްއވެސް ބައެއްކޮންޓްރޯލް

 ން ހޯދައިގެން ގެނެވޭނެ ތަެނއް ނާދޭ. އެ ގެންދޭ. އެމީހު ދުއިސަްއތައިން މީހުން ފިލަމުން އެބަ ،ތެރޭން ފަންސާހުން

ބައުޭޅ. އަދި އެކަންކަްނ މީހުނަށް ތާއީދުކުރާ ބަަޔުކ އެ އެ ،ކުުރވައި ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މަަސއްކަތް މީހުން ލައްވައި

ކަމެއް ުކރުމުގެ ބަދަލުގަިއ ސަރުކާރުްނ ވެސް ސަުރކާރުގެ ތިބި  ،އެއިން ކަމަކަށް ީމހުން ހޭލުންތެރިވެ އި،ކުރުވަ 

ގުިޅގެން އެހެން މީހުން  ގެން ނުވަތަ ވަކި މިނިސްޓަަރކާުގޅި  ދެން ނައިބު ރަީއސާ ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބަހައްޓާަފއިރައީ

ދާން އެބަޖެހޭ.  ހިނގާ. މިކަންކަން މި ރާއްޖޭން ހުއްޓިގެން ސަރުކާރުގެ ތެޭރގައި އިތުުރ ސަރުކާރެއް އެބަ

ނޑު ނޑުމެން ތިބިން އަޅުަގނޑުމެން ޖިޒީ ދަްއކަިއގެން ތިބީމަ، އަުޅގަ މެން ތާރީޚުގެ ވާހަކަަތއް ކިަޔިއލީމަ އަޅުގަ

 ،ދަންނަވަނީ  އެީކަގއި މި އިނގިރޭސިންނަށް ިޖޒީ ދަްއކަިއގެން. އަޅުަގނުޑ މިއަުދ ހަމަ ވަރަށް ފަޚުުރވެރިކަމާ 

ން ިޖީޒ އިނގިރޭިސވިލާތް ކިތަންމެ ޮބޑަސް، ޔޫރަޕް ކިތަންމެ ވަރުަގދަޔަސް ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން މި ޤައުމު

މީހުނެއް ނޫން  މީހުންނަށް ތިބޭކަށެއް. ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެ ދުވަހަށް ދާކަށެއް. މިއަދު އެ ދައްކަިއގެން އެ

ނަޑއަޅާނީ. އެ ރާއްޖޭގެ ެއކި ތަންތަން  ،ކަންތައްތައް ަކނަޑއަޅަިއެގން މީހުން އެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކަންތައްަތްއ ކަ

ހިނގައްޖެ. ބޮުޑ ން އުޅުނު ދުަވސް މިއަދު މާޒީވެމީހުން ކަިއގެ މިލްކިއްޔާތު އެ ރުކޮށްގެން އަުޅަގނޑުމެްނ މުޅިސޯހި

ނުޑމެން އަމިއްލައަށް އެ ވާހަަކ  ނޑުމެން ކަމެއް ުނވީމަ އަުޅަގނޑުމެން ައއިސް އަުޅގަ ބަސް ބުނަންވެއްޖެ. އަުޅގަ

ންނަން ެއބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގަިއގައި ހު ގެދައްކަިއގެން ޙައްލުކުރުުމގެ ބާރު އަޅުަގނޑުމެންގެ ސިާޔސީ ވެރިން

ދަނީ،  ކުރާކަށް. ޭއގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެން މިމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންޓްރޯލްއެހެންނޫނީ ލާހިކެއް ނޫން މި ޤައު

ައޅުަގނޑުމެންގެ  ިއ،ތިމާމެން އަމިއްލައަކަށް ުނވިސްނަވަރުެގ ސަބަުބން އުފެިދގެން މިއަންަނ ސިޔާސީ އޮއި  މިތަނުގައި

މަށް ޓަަކއި މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ިވޔަފާރިެވރިންގެ އިްނކަމް ޓެކްްސ ަނގާ ވާހަކަ ަދއްކަން ިމއަދު މި ޤައު

ޖެހޭނެ. އެ އިންކަމް ޓެކްސް ދިނުމަށް ޓަކައި އަމިއްަލ އި ވާހަކަ ދަްއކަން ލަދުގަްނނަންތަނުގަ އަޅުަގނޑުމެން ތެދުވެ މި

އިގެން މި ރާއްޖޭގެ އަިމއްލައަށް ިވޔަފާިރކުރި މީހުންގެ އަތުން އިންކަމް ގެދޮރު ވިްއކަިއގެން އެަތއް ަޒމާނަކުއްސުރެ ފަށަ

ނަށް މީހުން ރައްޔިތުން އެ ؛ޓެކްސް ނަގަން ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ، އެމީހުންނަށް ލިބެން އޮތް އާމްދަނީ

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިަޒމުގެ ފައިދާ ބޮިއކޮޓުކޮށް ހަާލކުކުރުމަށް ޮގާވއިރުަގއި ާކކުޯތ އެފޯރުކޮށްދެމުންގެންދިޔަ ޓޫ
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ނޑުކޮށްލަ !ާއނ ،އެންމެން ބުނަނީ، ބައެްއ މީހުންގެ ވިސްނުމަކީ ؟އުޅެނީހަދަންތެރޭގައި އިދިކޮޅު ނޑުފު  ހަރޭ.ފު

ނުޑކޮށްލަހަރޭ. އެންމެ ނޑުފު އޮތް ހުރިހާ ޒަމާނު ބަރޯސާވެގެްނ  ފަހުން ގޮސް އަުޅަގނޑުމެން އެ ޤައުމަކަށް ޓަަކއި މި ފު

މިތިބީ. މީ  އްސައައި އަނުބރައި ރުޅި ދޭތެރޭ ތުން ކާ ވެސް މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނާްސރީލަންއޮތް  ޖެހިގެްނ މި ،އުޅުނު

އަހަރުެގ އަހުލީ ހަނގުރާމައެއް ސްރީލަންކާގެ ހިނގައިދިަޔއިުރގަިއ  30 !ލަކީ. އެކަމު ވިްސނާވަަޑއިގަންަނވާހާމިއަދުގެ 

ލެއް ތުރުތުެރއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ބޮ ؟ެވގެންދިޔައީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭން ކިަތއް މީހުންތޯ އެ ހަނގުރާމަިއގެ މަރު

ނޑުމެން  ންނަން. ސްރީލަންކާގެ މީހުންނާރުޅިެއއް ނާ  ނާރާ. އެކަމަކާ ދިމާއަކަށް، އެތަނުގެ ވެރިންނަކަށް އަުޅގަ

މުޅި  ،އިޚިލާފު ވާހަކަދައްކަ  ތަށް ވެސް ގޮސް މުޅިން ޙަޤީޤަތާމީހުން ގާ އެ ،ބަދުބަހެއް ނުބުނަން. އެހެންނަމަވެސް

މީހުން މިއަދު  އެ ތޯއްޗެެދްއކީމަކަހަމީހުންގެ ކައިރީގައި ެވސް ދޮގުހަދައިގެން ވާ ޤައުމު ފަސާދަކުރުމަށް ޓަކައި އެ

ނާޑއި ފަތިސްދަަޅއިަގިއ  މި ،ތަނަށް އައިސް އުޅެނީ. ަހމަ ތިޔަތަނުން އައި ބަަޔކު މި އަިއސްގެން އެރުޅި ތަުނގަިއ ރޭގަ

ނޑުމެން އެަކމަކާމީހުން ޝަހީދުކޮށް 19ކު މަރައި، ޔަ މި ޤައުމަށް އަރައި އެތައް ބަ ބޮލުގައި ރިއްަސއިގެްނ  ހެދި. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ ވެސް އެނޭގ ސްރީލަންކާައށް ދުވާލެްއގެ މަްއޗަށް   7އެްއޗެކޭ ނުބުނަން. އެހެންވީާމ، މިއަދު އަުޅގަ

 މުްއސަނދިކަމެއް އޮތް ތަނެއް މި  ،ތަރައްޤީ ގޮތުން މީހުންނަށް ވެސް އިޤްތިޞާދީ ފްލައިޓު އެަބއަޅާ. އެ 8ފްލައިޓު، 

ނޑުމެންނާޑުވަޒީރު ވެ ތަނަކީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އެތާނގެ ބޮ އައިްއސަ. އިނގިރޭސި ރުޅި .ހިތާނުވެފަ ްސ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިޔައިމަ އަިއއްސަ. މިހެންވާފަރަންސޭސި ބޮޑުވަޒީރު ވެސް ރުޅިބޮޑުަވޒީރު ވެސް ކޯާފވެފަ.   ހިާސބަށް އަޅުގަ

ހަކަ ދައްކަން ކޮންކަެމއްތޯ ާއިއ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަދައްަކިއގެން ރާއްޖޭގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ވާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަރައްޤީ

މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އޮންނާނެ  ؛ވަނަ އަހަރު 2015ހިނގައިދާ  މި ؟އޮތީ

ނޑާއި މަނި އަހަުރގެ ބަޖެޓުެގ  މި ،އަަޅއިގެން ތަުނގައި ތިެބއްޖައިން ހެލްމެޓު މި ކުފާނާކަންކަން ކުރަްނވާނެ ގޮތް. ައޅުގަ

ގޮތުގެ ާވހަކަ މިތާ ދައްކާލެްއ ވަުރގަަދކަމުން. ބަޖެޓުން މިވެނި އަޮތޅަކަށް، ިމވެނި ދާއިާރއަކަށް،  ކަންތައްތައް ހިނގާ

ނޑު ހިފަިއގެންތަނަށް އަންނަނީ ކަ މިވެނި މީހަކަށް ކޮށްދިން ޚަރަދުގެ ބެލެންސް ބަލަން މި ދުންމާރި ހިފައިގެން.  ،ށިގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަ މީހާއަކަށް އޭނައަްށ  ؟ެއއްެޗއް އެނގެނީ  ށް ވާކިހިނެއްތޯ ރަްއޔިތުންގެ ބަޖެޓަ ދެން

ނޑުމެން މި ރާއް ނެތް. ތާ ހުރެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަެމއްއެ  5ނީ ވާލުކުރަހަރައްޔިތުން ، ވާލުކުރަނީހަޖޭގެ ވެރިކަން ައޅުގަ

އަހަރަށޭ ފުރަތަމަ  5ކުރަންޖެހޭ ތިމަންނަ ކުރިއަށް އޮތް ީމހާ އަރާ ދުވަހު އޭނަ އިޢުލާން އަހަރަށް. ވެރިކަމަށް އަރާ

މީހާ، އިންތިޚާބުން ނެއްޓުނު މީހާގެ  ގޮތް. ވެރިކަމުން ބަލިވީ ވެރިކަން ފަށާނީ. އެއީ އޭަނގެ ވިސްނުން ހުންނަ

ނޑު މަސައްކަތަކަށް މި  ވުމުގެ ކުރިން އޭނަ  އަހަރު 5ޓު ބެޓު ހިފައިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އޮންނީ ކްރިކެ މައިގަ

ންވީމާ، އެ މިސާލަްށ ވައްޓާލުން. މީ ޑިމޮކްރަސީަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮތް ރީތި މިސާލު. އެހެ

ނީ ސިޔާސީ ހަތަރު ޮގތުން މީހަކަށް ހޭލެވޭނެ އެއްެވސް މީހަކު ނެތް. މުޅި ޤައުމުގެ ތިބެ ކުރަނީ. ސިޔާސީމަސައްކަތް

ހިސާބަށް ކަްނކަން ދިޔައިމަ ރަްއޔިތުން ޙައްުޤގަިއ  މީހުން. ދެން އެހެން މީހުންނަކީ ސިޔާސީ އުނގުޅޭ. އެހެންީވމާ، އެ
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ނ މި  ،ތަޢުލީމެއްތޯޑުމެންގެ ދަރިްނނަށް ދެވެނީ ކޮންތަނުގައި ވާހަކަަދއްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަން އެަބޖެހޭ. އަޅުގަ

 ގިނަ ަޤއުމު. މަސްތުވާތަކެތި އެންމެ ވަރި އެންމެ ؟ކައި މުދައްރިސުން ކުރަނީ ކީއްތޯދަރިންނަށް ޓަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެން  ައޅާ އެންމެ ގިނަ ޤައުމު. ކަޓަރު އަޅާ އެންމެގިނަ ޤައުމު. ވަޅި  ގިނަ ޤައުމު. މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ގަންދީ هللا މާތް ،ަތނުގައި ތިބެ ގޮތުގައި މިގެ ދާރު މީހުންތިބެނީ ތާށިވެފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާ މި

ދިކޮުޅ ތިބެ ކޮންމެ ައހަރެއްގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅޭ ުދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަްށ ވެްސ ބަވާަފއި، އި ހުވާކޮށްގެން 

ކަށް ބަރާބަރަށް ލުަގިއ ޖައްސާފައި، ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަހާގޮވާަފއި، ރަްއޔިތުން މީގައި މީހުންނަށް ވެސް އެއްޗެހި 

ކޮށްަފއި ދެން ާބކީ ބައި ޗުއްީޓ އަދާކޮށްަފއި ުދވަހު މިތާ މަސައްކަތް 4ތާއަކު މުސާރަ ލިބިފައި، ައޅުަގނޑުެމން ހަފް

އޮީތ، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ާރއްޖޭގެ  މި ާރއްޭޖ ޤާނޫނުއަސާސީ މި .ނީ. މިއަދު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްދިޔައިމަ ނިމު

އޮތީ.  ގޮތަށް މި ކުރެވޭއޮތީ. ެވރިކަން ގޮތަށް މި ކުރެވޭއްޔަތު އޮތް ފަރާތަކަށް ވެިރކަންޣްލަބިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަ

ނޑު ގޮތަށް މި ލަތު ެވސް އިޢުލާނުކުރެވޭހާކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ  އަށް ވެްސ ރާއްޭޖގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮތީ. އަުޅގަ

ގޮެތއް ހަދަިއގެން ނަމަވެސް ިމ  ކޮންމެ ،ގެން ނަމަވެސް ކޮށް ލަތު އިޢުލާންހާިލ ނުރައްކަުލގެ ދަންނަވަން އޮތީ، ކުއް

ޔާސީ ަމއިދާނެއްަގއި ޤައުމު ހަމަމަގަށް ގެނެސްެދއްވާށޭ. ކޮންމެ މީހަކު ުހއްޓަސް މަްއސަލަެއއް ނެތް. ސި

ކަން ކިޔާނެ. ިއދިކޮޅު މީހުން ވެސް ވާހަކަަދްއކާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އިރުަގއި ިސާޔސީ މީހުން އެއްޗެހިކުރާ މަސައްކަތް

ނަޑކުން. ތިމާ މާތް  ކުން،ވިސްނަންީވ ަވކި ތަރާދަ ދުވަހުން މި ްށގެން މިހުރީ ތިމާއަށް ޤިޔާމަތްގަންދީ ުހވާކޮهللا މިންގަ

ގޮތަކަށް ނުވެސް އުޅެވޭނެ ކަމަށް.  ޔާތުގަިއ ތިމާމެނަކަށް ބޭނުންހާހަކުެރވޭނެ ަކމަށް. އަދި ދުނިޔަވީ ސުވާލުތައް ކުރިމަތި

ނޑުމެهللا އެހެންވީމާ، މާތް  ކަމާއި، އަޅުަގނޑުމެން މިކުރާ ކަންތައްތައް ދޭތެރޭގައި ބައްލަަވއިޮވޑިގެްނވާ ނާންއަުޅގަ

ތަނަށް ވަދެ ދެއްކިދާނެ ވަރަށް މޮޅެތި ވާހަކަ.  ބޫލުކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެނގޭނެ. މިގައެކަލާނގެ ދެނެޮވޑިގެްނވާކަން 

މިދެންނެީވ ، އްތޯ؟ މި ބަޖެޓު މިގޮަތށް ހަދައިގެންފައިދާއެަނށް ޓަކައި އެކަމުން ވަނީ ކޮންއެކަމަކު ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން

ނުޑ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުަރތަމަ ހައްދުންމަތި ތަމްސީލުކުރިއިރުަގއި އޮތް 2005 ގޮތަކަށް ނޫްނ  ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ތޯ އެ ލާރި ބިލިއަން. ކޮންމެވެްސ ބަޔަުކ މަސަްއަކތްކޮށްގެން ނޫން 27ބިލިއަން. މިއަދު  4އޮީތއަކީ. އޭުރ  މިއަދު މި

އެއް ނޫން. އެކަމަކު އޭތި ކުރުމަކީ މަްއސަލަނޫން. ޑެފިސިޓުެވގެން މަސައްކަތްއަންނަނީ. ޑެފިސިޓުވެދާނެ. މައްސަލަެއއް 

ކުރެވޭނެ ވިސްނުން ަސރުކާރެްއގައި ހުރެއްެޖއްޔާ ެއަކން ކުރިއަށް ގެންދަންވީ. ޑެފިސިޓުވާނެކަުމގެ ުއއްމީދުގަިއ އަރަނި

 ،ރާއްޖޭެގ ތަރައްީޤއަށް ކުރަްނހުރި މަސައްކަތްތަްއ ނުކޮށް  ،ހުރި ކަންތައްަތއް ނުކޮށް ނަށް ކޮށްދޭންރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން

ނޑުދޮށަށް ޖަހައިގެން އޮތުމަކީ އަދި ކުރަްނވާ ކަެމއް ނޫން. ވިޔަފާރި ދަންނަ މީހާ ވިޔަފާރިކުރާނީބަޖެޓު  ފޮތް ބަ

ން ޭއގެން ކުިރއެރުން ހޯދާނީ. ެއކަމަކު ޓެކްްސ ނެގުުމގަިއ ވެްސ ނަގަިއގެން ވިޔަފާރިކޮްށގެދަރަނިވެރިކަމާ ެއކީަގއި. ލޯނު 

ނުޑ ހަމަ ެއ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ. ޓެކްްސ ނެގުުމގަިއ  އޮންނަންޖެހޭނެ ކޮންމެވެސް ހައްދެއް. އަުޅގަ

ވަރަކަށް ޓެކްްސ  ލެވޭއެ މީހުންނަށް ވެސް ނޭވާ ،ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ލިބޭ ތަރައްޤީއާއި ކުިރއެރުމުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ
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ުދތައް ފުއްދުމުަގއި ކަންކަން ޢުަރްއޔިތުންނަށް ވެފަިއ ހުރި ވަ، ނަގަންޖެހޭނީ. ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމުަގއި

ނޑުމެްނ އެންމެން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ދަްއކާނެ ބްރިޖުެގ  ،ކުރުމަކީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ! އަުޅގަ

އެްއކޮޅަށް ވެސް ނުދައްކާ މީހަކު ނޫޅޭ.  ،ވާހަަކ އިދިކޮޅަށް ވެސް ބޭނުންވާލެއް ބޮޑުކަމުން. މިތާނގެ އެ ވާހަކަ. ެއއީ އެ

ރާއްޭޖގެ މިއޮތް ޖެހިގެން މިއޮންނަ އެއަރޕޯުޓ  ،އެކަުމގެ ފައިދާ ފެންނާނީ. އެހެްނނަމަވެސް ،އެކަން ވެސް ކުރީމަ

ނޑުމެންނަށް ހެދެން އޮންނަނީ ތަނަކުން  އޮންނަނީ ބޮޑު  ދާއިރުަގއި މިލާރި ލިބިގެން. ލާރި ބަލައި މާދަމާ ވެސް އަޅުގަ

ނުޑ އަންހެނުންނަށް ލާރި  ؟ނުވާނެ. ކާކުތޯ ފޮުނވަނީއަިއއްސަ. ތިތަނަކަްށ ގޮްސގެން ލިސްޓެއް ައޅުަގނޑު މިދަނީ ައުޅގަ

ނޑު ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ޭބންކު މެނޭޖަރޭ، ށް ަގނޑު މިއޮންނަނީ ވެދުން ސަލާމަހޯދައިދޭން. ދާއިރު ައޅު އަުޅގަ

އެވެނި ކަމެއް ކުރާ މީހެކޭ. އޭަނއަށް ޯލނު ނުދޭށޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އެއީ.  ،އެވެނި ކަެމއް ،އަންހެނުންނަކީ މިވެނި ކަމެއް

ކަމެްއ ނުހިނގާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ބުނަނީ ައޅުަގނޑުގެ ަޤއުމަށް އެްއޗެްއ ނުދެހެރޭ. ެއގޮތަކަށް މި އަޅުަގނުޑ މި

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެއް ެވސް ނުހުންނާނެ. އަދި ވަޙީދެއް ވެސް ނުހުރޭ. هللا ަދކު ޢަބްދުމި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަކު އަބަ

ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމު ދެމިއޮންނާނެ. މި  ،ނަޝީދެއް ވެްސ ނުހުރޭ. މަުއމޫނެއް ވެސް ނުހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މެއްގައި ވެސް. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު. މިއަދު މިހިރީ ހަމައިން ނެއްޓިފައި ކޮންމެ ކަ ޤައުމު އެއަށްވުރެ މާ

ދެން  ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވިސްނެންޖެހޭނެ ތަންކޮޅަކީ މި.ކަމެއް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ،ކައި ޓަކައި، މި ރާއްޖެއަށް ޓަ

ނޑުެމން ބަލަން ބޭނު މިވާހަކަ މިގޮތަށް ދެްއކީމާ ން އެއްޗެްއ ވަިކ ފަރާތަކަށް އެޅުނީ. ަވކި ފަރާތަކަށް ދިޔައީ. އެ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ނިވަންކަމާިއ، ނޫން. އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން އޮތީ، ައޅުަގނޑުމެންެގ އަމިއްލަވަންަތކަމާއި، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޙައްޤެކޭ ެއއީ. އެައކަށް މިއަދަކު އިނގިރޭ ކީ އިސްތިޤުލާލަ ނުވާނެ. ެއކަން ގެންސި ދައުލަތަކަްށ ފާޑެއް ކީއަުޅގަ

ނޑުމެ ން ޤާނޫނުއަސާސީން. މައްސަލަެއްއ ނެތް ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެެއއްަގއި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ނިންމަނީ އަޅުގަ

މީހުން ކުރީގައި މި ރާއްޖެ  ނަށް އެކަކު އަނެކަކަްށ ވާހަކަދެކެވޭ ުއސޫލުތައް އޮންނާނެ. އެކަމަކު އެންމީހު

އްޔާ ނެރޭށޭ! ތިޔަ މީހުްނ މްހޫރިމާދަމާ ކަލޭމެންގެ ރައީސުލްޖު ،ނާނެއޮންއަންގާފައި  ގެން ތިބިއިުރގައިރުކޮށްސޯހި

ތަނުން ތަޅާފައި ވެިރކަން ބަދަލުކޮށްލީ.  ނޫންތޯ މި ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ނެރެ އެތިއްބާ

ތަނަށް އައިސް. އެހެންވީމާ، މިއަުދ  މިއަދު ކޮން ވާހަކަެއއް ދައްކަންތޯ މި ؟ތަނަށް އައީ؟ ކާުކތޯ އަޅާލީ ކާކުތޯ މި

ނޑު ވަަރށް އާދޭހާއެކު މިންނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ ވެރި އަޅުގަ  ކުރާ ކަމެއް ކުރަްނވީ މިތާ  ،ދަންނަވަނީ ނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  އޮތީ މި ރާއްޖެ. މި އޮތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ތެރެ. މި  . މިއިއެތެރޭގަ  އޮތީ މި ރާއްޖޭގެ މަގުތައް. އަުޅގަ

ނޑުދޮުށން ބޭރަށް، އަޮތޅުވިސްނުން ރަ ނޑިްނ ބޭރަބޭރަ ދުނިންށުެގ ގޮ މީހުްނ  ދިޔައިމަ އެށް ށް، ރާއްޭޖގެ އަސްދަ

ނޑުމެން ކަިތލީމަ ތަނަށް ހަތިޔާރު ހިފައިގެން މި ނުވާނެ. ިވސްނުން ގެންގުެޅގެން އެ. ރީއްޗެއް ުނވާނެ އަރައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަޢުލީމުން ބޭރަށް ދާޑިނދަރާއްޖޭގެ އަސް މީހުން އަތުަގއި ހުރި ެއއްެޗްއ  ކުރަން. އެހާސިލް ންޖެހޭނީ އަޅުގަ

މީހުންނެއް  އެ ގޮތެއް ހެދީމާ ބުނާ  މީހުން ލަިއެގން ގޮސްގެން އެ ތަބަކަށް ންމީހުންނަށް މި ޤައުމު ވިްއކަ ހޯދަން. އެ
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ނޑުމެންނަކަށް. އެއީ ިމއަދު މި ުއޅޭ މަްއސަލައަކީ. ިސޔާސީ ކަްނކަން  ޤައުުމގައި ދިާމވެގެން މި ހެވެއް ނޭދޭނެ އަުޅގަ

އްލުކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ޙަދައުލަތުގެ ކަްނކަން  މި އިމި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާވީމާ،

ދުޢާކުރިްއޔާ.   އިތޯ މިްސކިތަށް އަރަ ރަނގަޅެއް ނޫން ން ގޮސް އެހެން ބައެްއގެ އަތުން ބާރު ހޯދަންވީ. މާއަޅުަގނޑުމެ

ގޮތަްށ  ހުއްޓާަފއި ދާ ވެސް. ިމއިން ކަމެއްއި ވެްސ ކިާޔ ފަތިސްނަމާދުގަ ވެސް ދުޢާކުރޭ. ގުނޫތު މަ ހަނދުކޭތަ ހިފީ

ނޑުމެންނަށް  މީހު މަ ކޮންކަމެއްތޯ އެގޮސް އިނގިޭރސި ރާނީ އަރިހުގައި ހަތަރެސްފައި ޖަހައިގެން ތިބީ ން އަޅުގަ

ނޑު މިހާތަނަށް ދިވެހިރާްއޖޭގައި ސިާޔސީ މައިދާނުަގއި  ؟ކޮންކަމެއްތޯ ކުރީ މިހާތަނަށް ؟ކޮށްދޭނީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެގ އަިމއްލަ ަނފްސަށް .ވެްސ ބުނަން އުޅޭ އެންމެނަށް ނޑެ އަޅު  .ވާހަަކ ުބނަން ވެްސ އެ އަުޅގަ  ވާ ިތޔައް ގަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ހެޔޮކޮށް  ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުން މި ށް ނުވެސް ދާނަން ތަނަކަށެއް. މިދައްާކކަެއއް ވާހަކަ

ރާއްޭޖގެ  ތެޭރގައި މި  ގެއަހަރު 10މިދިޔަ  ،މިދެންނެވީ !ޖޭެގ އިޤްތިޞާދާ ތެރޭަގއި ވިސްނާކޮށްދޭން ބޭނުމިއްޔާ ާރއް

ިއންތިޚާބު ބާއްވައިފި. ކޮންމެ  50 ؟ކިހިނެއްތޯ ޖެހެނީ  ކުރަން މި އްޔެއް ނޫން. އެކަމަކު ލާރި ހޭދައިޤްތިޞާދު ބަ

ނޫންތޯ. ޭގގެ  ނުވެގެްނގޮސް. އެއީ ޭބާކރު ޚަރަދެއްކިހާ ޚަރަދެއްތޯކުރީ ކޮްނޓްރޯލް އިންތިޚާބަކަށް ދަުއކަތުގެ ބަެޖޓުން

ދޭށޭ ބުނީމަ ހަމަ އެކަކު ނުހުންނާނެ. މިތާނގައި ވޯެޓއް  ނެރުފިޔާ ނުދޭ 5000 ވޯެޓއް ދޭށޭ ބުނީމާ އިދޮރުމައްޗަށް އަރަ 

 . ورحمة هللا وبركاته والس الم عليكمވެސް ުނހުންނާނެ.  ރުފިާޔއަށް ނާހަނީސް ވޯޓެއް ނުދޭނެ ެއކަކު 50000

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި  އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަލާޙަށް. 

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން 

ގެ ރަްއޔިތުން ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ މިއީ އެ ޤައުމު ރަީއސް. އާދެ! ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ޮބޑު ބަޖެޓެއް.  2015 .ތްނެ ތްކުރަމުންދާ ެއއްެޗއް. ޝަްއކެވަރަށް އިންތިޒާރު 

ބޮޑުވެ،  ވަނަ އަހަރުެގ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2015 ފި،މިތާނގައި ވަރަށް ގިނަ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައި

ނޑު ިއއްޒަތްތެިރ ނުކުރެވުނު ވާހަކައްޖޭގެ ރައްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތްތެރެއިން ރާ ގެއެހެންމަވެސް އެ ބަޖެޓު ތަކެއް. އަުޅގަ

ވެސް  ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން .ނެތްތް މަ އެކަމާ އަޖަިއބުވަން. ޝައްކެރައީސް ހަ

ގަިއ އަހަރު ބަޖެޓު ބޮޑު ބަޖެޓެއް. އެ ނަ އަހަރު ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަކީ ވަރަށްވަ 2015 ،ގަބޫލުކުރަްއވާނެ ފަދައިން

ނޑު ގަހިމެނިފައި ހުރި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓު ކި ދާިއރާތަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކިއެ  ގޮުތަގއި ެއ  ބޫލުކުރާތަކަކީ އަުޅގަ

ތައް. ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު ވަރަްށ ވުރެ ލެވޭއިތައް ނިންމަތެޭރގައި އެ ޕްރޮޖެކްޓު ގެއަހަރެއް  ތަކުގެ ބޮުޑކަމުން ެއއްޕްރޮޖެކްޓު
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ޑު ބަޖެޓެްއގެ މަސަްއކަތް ބިލިއަން ރުފިާޔެގ ބޮ 24ތެރޭގައި  ގެއަހަރު 1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއވަރުގެ ލޭބަރ ފޯސްއެއް ނެތް. 

 .ވެސް ޝަްއކެތް ނެތްަރއީސް. އެއް  ލެވޭ ވަުރގެ މަސަްއަކތްތެރިންނެއް ދިވެހިރާއްޖެއަުކ ނެތް. އިއްޒަތްތެރިއިނިންމަ

ިއގެން. ެވވަަޑިއގެންނަވަވެ ވަނީ ރިޔާސީ ގިނަ ވަޢުދުތަެކއް ކޮންމެ ރައީސަުކވެސް ވެިރކަމަށް ވަަޑއިގަނަންނަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ށްންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސައެހެ ަނވާ ވަަޑއިގަންވެ ެއއްެވސް ރަީއސަކު އެ  ،އަުޅގަ

ވެސް  ަވޑަިއގަންނަވާ ވަޢުދެއް ޫނނޭ. ކޮންމެ ރައީސަކުވެ ިއ އެ ވަޢުދުތަްއ ނިންމާލުމަށްތެޭރގަ ގެ އަހަރު 1ވަޢުދަކީ 

ރޭަގއި އެ ވަޢުދުތަްއ އަހަުރގެ މުއްަދތުގެ ތެ 5އެ ރައީސެްއގެ  ،ވަޢުދުތަަކކަކީ  ރިޔާސީ އިންތިޚާެބއްަގއި ވެަވަޑއިގަންަނވާ

ނޑު ދަންނަވަ ވަޢުދުތަކެ ޓަަކއި ެވވަަޑއިގަންަނވާ ެދްއވުމަށްފުއްދަވައި ްނ ން ފެށިގެއި 2008ލާނީ އިއް. އެގޮތުން އަުޅގަ

هللا ޢަބްދުއާދެ! ރައީްސ  ؛ހާރުގެ ސަރުކާރުވަަޑއިގެންެނވި އެހެން ަރއީސުންނާ ޚިލާފަށް މި މަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަ

ދުތަކުގެ ޢުމަނިކުފާނު ވެަވޑަިއގެންނެވި ވަ ުތވެިދޔަ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ރައްޔިތުންނަށް އެޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވޭ

ތްތެިރ ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބީ ިމތާނގައި ަބއެއް ިއއްޒަ ެދްއވައިފިޭއ. ދިވެހި ދުތަކެއް ފުއްދަވައިޢުތެރެއިން ގިނަ ވަ

ނެތޭ.  ައކުރާއްޖެ ކުރަްއވާ އެްއވެސް ަރްއޔިތަކު މިދުއީޔާމީނަށް ތާهللا ރައީސް ޢަބްދު ،ދަްއކަަވިއފިން ވާހަކަފުޅުމެންވަރު

 .ދަންނަވާލަނީ ވެސް ކެރިގެން ަހމަހުރެ މި ައޅުަގނޑަށް ،އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދަދަކަށް ވުރެ ގިނަ  ށްޔާމީނަهللا ސް ޢަބްދުވަންޏާ ރައީ ކަމަށް ބާއްަވއިފިވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާބެއް މިއަދު

ިއއްޒަތްތެރި  ،ވަގުތަކު ނެތް. ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ޤައުމަުކ މި ދުކުރާެނ ދެވަނަ ވެރިއަކު މިއީދިވެހި ރައްޔިތުން ތާ

 ގެމަނިކުފާނު އެ ،ންނަވާފައިޔާމީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް ވަަޑިއގަ هللا ރައީސް. ސަބަބުތަކަކީ ަރީއސް ޢަބްދު

 އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު އަުޅަގނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއެވސް ސަރަހައްދެއްަގއި، މަދު

ކަަމކަށް ައޅުަގނެޑްއ  ނުހިނގާ އެްއވެސް ރަެށްއ އޮތް މިލިއަނުން ޕްރޮޖެކްޓު 40 ން،ލިއަނުމި 30 ިއ،ރަށެއްަގއި ފިަޔވަ

މު ަރއްޔިތުންނަްށ އާއްގޮތަކީ  ވާ މި ފެށީމާ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްްޓތައް ހިނގަން .ޒަތްެތރި ރައީސްގަބޫލެއް ުނކުރަން. ިއއް

އްގެ ފައިސާ ވަންނަމުންދޭ. ޖީބަށް ވަރަށް ގިނަ އަަދދެ ގެމު ރައްޔިުތންއްރަށް ބޮޑަށް އިތުރުެވގެންދޭ. އާ ލިބޭ އާމްދަނީ ވަ

ން އައިސް ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ސިނާީޢ މިހެ ،ލާދޯނިފަހަރާއިމުދާ އުފު ،ތެޭރގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ދޯނިފަހަރާއިއޭގެ

ރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް މު ރަްއޔިތުންގެ ފުދުންތެއްއާ ، ތަކަށް އެ ފައިސާ ބެިހގެްނދާއިރުމަސައްކަތްކުރާ އެިކއެކި ފަާރތް

ްސ ޔަވިއި ނުދެއްކި ކަމުގަ ކަލާފައި ވާހައިބަލަ ގެ ބަޖެްޓގައި މުޅި ބަޖެޓަށްދައުލަތު  .ރުެވގެންދޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސްއިތު

ންޏާ ެއ ވަ ކަމަށް ދާއިާރެއއްގެ މެންބަރު ާވހަކަދައްކާ ކުރަމުންދާނީ އެވެސް އިންތިޒާރު  ކޮންމެ ދާއިރާެއއްެގ ރަްއޔިތުން

ނޑު ދާއިާރގެ ރަްއޔިުތންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތީދާއިރާއަކަށް ހުރީ ކޮން  ނޑު ައޅުގަ  ،ކަންތައްތަކެއްތޯ. އަުޅގަ

ްއ ހިމެނިފައި ކެތަަގއި ވަރަށް ޮބޑެިތ ޕްރޮޖެކްޓުވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓު 2015ރަަށކީ  5ރާަގއި ހިމެޭނ އަޅުަގނުޑގެ ާދއި

ނުޑ ދާއިރާ ނޑު ،ރަުށގައި ހިެމނިފައި ހުރީ 5ގެ ހުރި ދާއިރާއެކޭ. އަުޅގަ ބަޖެޓަށް  ގ2015ެ ،ިމ ބަޖެޓް އަުޅގަ

ތަކެއްކަން. ރިޖެކްޓުވުރެ ބޮޑެތި ޕް ވަރަށް ލެވޭއިނިންމައެނގޭ އެންމެ އަހަރަކުން  ވެސް ައޅުަގނަޑށް ރުއިދިންވޯޓު
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ވެސް  ވަންޏާ އިނގުރަިއދޫ ފަޅު އެކަންޏަކީ ކަމަށް އިނގުރައިދޫ އެކަންޏަށް ބަލައިފި !ބައްލަވާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިލިއަން  32ވަންޏާ ފައިުނގެ ބަނަދަރަކީ  ކަމަށް އެާއއެްއކޮށް ފައިުނގެ ބަނދަރަށް ބަލައިފިމިލިއަން ރުފިޔާ. ހަމަ  42

ކޮށްފައި ހުިރ ހިސާބަށް ބިޑުރަށް މިހާ އިންނަމައިދޫ ބަނަދަ ،ވަންޏާ ކަމަށް މާދޫގެ ބަނދަރަށް ބަލައިފިރުފިޔާ. އިންނަ

މިލިއަން ރުފިޔާ.  42ައގަކީ ހުިރ އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތުގެ  ކޮށްފައިވެސް ބިޑު ފަރާތްތަކުން އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް

އެތަްއ  30ރަސްމާދޫގެ ނަރުދަމާއަކީ ވެސް  ،ވަންޏާ ކަމަށް ނަރުދަމާއަށް ބަލައިފި ަރސްމާދޫގެ  ،އެއާެއއްކޮށްހަމަ

ެވސް ނަރުދަމާގެ  ހުގެވަންޏާ ކިނޮޅަ ކަމަށް ަހށް ބަލައިފިއެއާެއއްކޮށް ކިނޮޅަައރާ. ހަމަ ވުރެ މައްޗަށް ނަށްމިލިއަ

ނޑު މި ދަންނަވާލީ  ރެވު ނަށްއަމިލި 30ވެސް  ެއއީ. ދޭބައެ އަށްކުރި މިހާރު މަސައްކަތް  ޮބޑު ޕްރޮޖެކްެޓްއ. އަުޅގަ

ނޑު 5އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގައި  އިތުރުން އިންނަމާދޫގަިއ ތައް. މީގެބޮޑެިތކޮށް ހުރި ޕްރޮޖެކްޓު ،ރަށުގައި މަިއގަ

. މިސްކިތެއް އެބަ ބިނާކުރޭ. ިއންޖީނުގެއެއް ބިނާކޮށްފި. ަރސްމާދޫގައި ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ

ނޑެްއ އެަބ ފުޓްސެ ތައް ކުރުމަށް ހުަގއި ބަށިޯކޓަކާއި އަދި މިނޫނަސް އެހެނިހެން ކަންތައްކުރޭ. ކިޮނޅައިމުޤާ ލް ދަ

ކުރުްނ އިމުޤާއި، ކޯަޓކާިއ، ސްޕޯްޓސް އެރީނާ ކްާލސްރޫމާ 8ވޭ. އިނގުަރއިދޫަގއި ސްކޫުލގައި ހަމަޖެހިފައި އެބަ

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ަވނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހުިރ  2015އަުޅަގނޑު ދާއިާރަގއި  ،ަގއިގޮތު ހަމަޖެހިފައި އޮތް. އަުޅގަ

ނޑު ގަޫބލުކުރާ  2015 ގޮުތަގއި އަދި ައޅުަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުން ެވްސ ގަބޫލުކުރާ ،ގޮތުަގއި ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ެލވުނީމަ އިން ނިންމަކަންކަ ަލއިގެްނ އެ  ވަަނ އަހަރާ 2016ކަންތައްަތއް  ވަނަ އަހަުރ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި ހުރި

ނޑު ދާއިާރގެ  އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ލޮބުވެިތ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެކަމާ ުއފާކުރޭ. އެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑު އަުޅގަ

ނުޑގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ަރއީްސ ޢަބްދުޔާވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގަލޮބު ޔާމީނަށް ވަރަށް هللا އި އަދި އަުޅގަ

ނޑު ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުން ދެން މިައދު  ޝުކުރު އްކޮށްއެ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑަށް ގުވެސް ރަސްމާދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީ އުފައްދާނެ ސުވާލަީކ، ގައިމު  މެންބަރުއޭ!  ،ާޅފައި ދެންނެވިސް އަުޅގަ

ނޑު މިހާުރ އަހަރު ބަ ރަސްމާދޫގެ ފަޅުގެ ބޭރުތޮީށގަިއ ބޮޑުހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަްތ މި ޖެޓުގަިއ ޖަހައިދެވިދާނެތޯ. އަުޅގަ

ނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ އެދުެމކޭ ރަސްމާދޫގެ ބަނދަރުެގ ސްޓަރަށް އެ ވާހަކަ ދަންނަވާފަވާނީ ފިނޭންސް މިނި . އަުޅގަ

ނަމާދޫ. ދެން އޮތީ އިން .ދެްއވުމަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްބޮޑުހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައި

ނޑަށް ގުޅާފައި ެދންނެވީ  އިމުނުކުރެވުނު ޤާ އޭ! ސްޕޯޓްްސ އެރީނާޙުލާފަ ،އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުގެ ަރީއސް އަުޅގަ

ކަމުގައި ވިޔަސް އިންނަމާދޫެގ ނަރުދަމާ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާލެވިްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އިންނަމާދޫ 

ނެތޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ވެްސ  ިއގެން ެއްއވެސް ކަހަލަ ޝަުކވާެއއްވަނަ އަހަރާ ލަ 2016ރައްޔިތުންެގ 

ނުޑ ވާނީ ވަރަށް ތަުކރާރުކޮށް ޕީ.ޕީ. ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  ޞަ އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ާޚއްއަުޅގަ

 ،ށްފައި ނަމަވެސް އިންނަމާދޫގެ ްސޕޯސްޓްސް އެރީނާ މަސަްއކަތް ކެންސަލްކޮ ،ބައްދަލުވުމެްއގައި ވަރަށް ބޮަޑށް އެދިފައި

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދެްއވާށޭ.  2016ކުރުމުގެ މަަސއްަކތް މާދޫގެ ނަރުދަމާގެ ިނޒާމު ޤާއިމުއިންނަ
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ނޑު ޔަޤީންކުރަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންނައިރު هللا  ،އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން، ައޅުގަ

އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހިމެނިފައި ޮއންނާނެ ކަމަށް. ދެން އޮީތ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި 2016

ނގުރައިދޫ ރައްޔިތުން މިއަދު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ދާއިރާގެ އާބާދީ އެންެމ ބޮޑު ރަށް، އިނގުރައިދޫ. އި 

މި ސަރުކާުރގެ  .ނެތް ތް. ަޝއްކެތްވުރެ ބޮޑަށް އެދޭ ދެވަަނ އެްއވެސް ކަެމއް ނެ ގުަރއިދޫަގއި ނަރުދަމާ އެުޅމަށްއިނ

ަގއި ނގުރައިދޫ އި ؛ހުރި މިފަދަ ބޮޑެތި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސްދެން ،ލާއިރުަގިއ ނަރުދަމާ ނޫނަސްއިއަހަރު ނިންމަ 5

ނުޑ ދިވެހި ސަރުކާުރަގއި ވާނީ ، އްތައް ވެސް ުކރެވޭނެ. އެހެްނވީމާމިފަަދ ބޮޑެތި ކަންތަ  ،ތާުރއެޅުމާ މަގުތަކުަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް  އި،ންނަވާފަދަ އިނގުރައިޫދގެ  ،ވަނަ އަހަރު ކަމެްއ ބަޖެޓުގައި ޖަހައިދެއްވާ ަކމަށް ވަންޏާ 2016އަުޅގަ

ނެތް!  ދެއްވާށޭ. ޝަްއކެތްލަޓަކައި ޖައްސަވާ މަސައްކަތް އިނގުރައިޫދގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިުތންނަށް ގެނަރުދަމާ

ދޭ. އެކަމާ ވާހަކަފުޅު ވެސް އެބަ ދެކެވޭ. ފިނޭންސް ބައަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތް ކުިރއަްށ އެ

ނޑު ވާނީ ދަންނަވާފަމިނިސްޓަރު އަރިހުގަިއ ވެްސ އެ ވާ ނޑު ހަަކ އަުޅގަ . އަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި ،ބަޖެޓު  ގެވަނަ އަހަރު 2016 ،އެ ވާަހކަ ދަންނަވާނަން. ައޅުގަ

ނޑު ދާއިާރގައަންނައިރުަގއި އިނގުަރއިދޫ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ހިމެނޭ އި . ދެން އޮތީ އަޅުގަ

ކިނޮޅަސް. ކިނޮޅަހުަގއި އެ ދަނީ ނަރުދަމާ އެޅެމުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ކުިޅވަރަްށ 

ީތ އޮ ރިުއޅޭ ރަށެއް. ިކނޮޅަހުގައި ސްޕޯްޓސް އެރީާނއެްއގެ މަސަްއކަތް މިއިންތިހާއަށް ލޯބިކުރާ ަރއްޔިުތންތަކެއް ދި

ނޑު އެަކމާ ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް. ، . އެހެންވީމާދެްއވާފައިބަޖެޓުގައި ޖައްަސވަ  އި ދެންވެސް ހުިރ ޮނޅަހުގެ ފަޅާކިއަުޅގަ

ޑަިއގަންނަާވ. ދެން އޮީތ ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަޖެހިވަ ނޮޅަހުެގ ގިނަ ަރއްޔިތުން ވަރަށް ޮބަޑށްދޭތެޭރ ކި ކަންތައްތަކާ

ސިންގާ ބަނދަރެއް ހެދެމުން. އެ ދަނީ ބޮޑު އިމަށް ވަންޏާ ފައިނުގަބަލައިފި ކަ ށްފައިނައިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  .ފައިނު

ަގއި. ފޫުޓގެ ބަނދަރެއް ފައިނު 300ވަނަ އަހަރު ހިމެނިފައި އޮތީ  2015ފުރަތަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި 

ނޑު ދަންނަަވއިގެން ފައިނު  މަތީން އަޅުަގނުޑ  ރަްއޔިތުންެގ އެދުމުގެ ގެއެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި ސަުރކާރުަގއި އަުޅގަ

ުނެގ އޮީތ ފައި ފޫޓު އެ  100ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ުފޅުތޯޔޮިއތުރުކޮށްލަދެއްވާށޭ. ކިހާ ހެ ފޫޓު އަދި 100ދެންނެވީ 

ދެްއވާފައޭ. ކޮބައިތޯ ަފއިނު އިމި ސަރުކާރުން އޮތީ ހަމަޖައްަސވަ  ެގ ބަނދަރަކަށްފޫޓު 400. ރުކޮށްދީފަބަނދަރަށް އިތު

ނަޑށް ދެންނެވީ، އިއްޒަތްތެިރ  ؟ޔިތުން ދެން އޮތް ކަންބޮޑުވުމަކީރައް ދެން ފައިނު ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަުޅގަ

ވެފައޭ ހުރީ. ެއއީ ބޮޑަށް ބާފައިުނގައި ކައުންިސލު އިދާރާއެްއ، މިހާރު ހުރި ކައުންސިލު އިދާރާ ވަރަްށ  .ރައީސް

ނަޑކަށް ހަެއއްަކ ފަހަރު  ނޑު ެވސް ައޅުަގނޑު އިންތިޚާުބވި ފަހުން ގާްތގަ ތެދެއް، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

ފައިނަށް ޒިޔާރަްތކޮށްފިން. ފަިއނުގެ ަކއުންސިލު އިދާާރއަީކ މިހާރު ފައިނުގަިއ އެ މަަސއްކަްތކުރަން އެންމެ ެއކަށީގެްނާވ 

ަވނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގައި ަފއިނުގެ ަކއުންސިލު  2016އަޅުަގނޑު ވާނީ ، އް ނޫން. އެހެންވީމާއިދާރާއެ 

ނޑު މި ، . އެހެންވީމާނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވާފައިދާރާެއއް ކޮންމެހެންވެސް ހިމަނައިދެއްވުމަށް ފި އަުޅގަ
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ނޑު ގަބޫލުކުރާ ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓު ނިމިގެން އަންނައިރުަގއި  2016ިއ ގޮތުގަ  ދަންނަވާލި ކަންތައްތަކަކީ ައޅުގަ

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންނައިުރ هللا  ،އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އަިދ އަޅުަގނޑު ޔަޤީްނކުރަނީ

 .ތެރި ަރއީސްވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދާނެ ަކމަށް. އިއްޒަތް 2016އަޅުަގނޑު މިދެންނެވި ކަންަތއްތައް 

ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ވަރަްށ هللا ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ރައީސް ޢަބްދު 5އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާގެ ލޮބުެވތި 

ރަށުަގއި  5ރަށް. އަުޅަގނޑު ދާއިާރގެ  5ެއކު ތާއީދުކުރަްއވާ ރަްއޔިތުންަތކެއް ދިރިއުޅޭ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ލޯތްބާ

 އިމީން، އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގަ ޔާهللا ހި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރަީނ ރައީސް ޢަބްދުދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދިވެ

ނޑުެގ ދާއިާރއަ  މި ނޑު ާދއިރާެގ ، އިށް އެ މަނިކުފާނު އިސްކަންެދއްވަ ވީ ުކޑަ ުދވަސްޮކޅުެގ ތެރޭގަިއ އަުޅގަ އަުޅގަ

 އެާއއެުކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީއަށް ހަމަ ޓަަކއި. ގެންދަވާ ގިަނގުނަ މަސަްއކަތްތަކަށްޓަަކއި ކޮށްެދްއަވމުން ތަރައްޤީއަށް

މިާތގަިއ ބަެއއް  .ޓަަކއި. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު ކޮށްެދްއވަމުން ގެންަދވާ ގިނަ މަސަްއކަތްތަކަށް

ހަަކ. ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިްޓވި ވާހަކަ. ދަރަނިވެިރވި ވާ 2015 ،މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއފި

ުޑ އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަމއިަގނ ،ނެތް! ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިދވެހިރާއްޖެައކީ ޝައްކެތް

ނޑުމެން ޓޫ އި ވަނީ ަސރުކާރުން ލަފާކޮށްފަ ،ވަނަ އަހަރު ލަފާކުރީ 2015ރިޒަމްގެ ވަސީލަތް. އެ ަވސީލަތް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެްސ،  .ނެ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޓުން ޒިޔާަރތްކުރާރިސްލަްއކަ ޓޫ 5ން އަމިލި 1ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ރިސްޓުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓޫ ،ދާ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިސޔާސީ ހިނގަމުން މި !ބައްލަވާ

ދިޔަ.  ން ދަށަށްތަ ބޮޑު ރިސްުޓން ޒިޔާރަތްކުރި އަދަދު ވަަރށްވުރެ ޓޫ ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް ލަފާުކރި އަދަދަށް

ލަތުން ލަފާކުރި އާމްދަނީ ލިޭބނެ ބައެްއ އެހެން ކަންތައްަތއް ވެސް ާރއްޖޭެގ ސިޔާީސ އުއެއާެއއްކޮށް ިދވެހި ދަ ހަމަ

އުމެްއެގ ވެރިަޔކު ެވަވޑަިއގަންނަވާ ޤަ  .ތެރި ަރއީސްެވގެންދިޔަ. ިއއްޒަތްހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ވަަރށް ބޮޑަށް ދަށް

އޮންނަ  އިއުމެްއގަޤަދާނީ އެ ފަހަރަށް ބައްޓަންެވގެން  ުރގެ އިްޤތިޞާދީ ސިޔާސަތުތައް ވަރަްށ ގިނަވަޢުދުތަކާިއ، ސަރުކާ

ނުޑ  ލަޙަތާއި އަމަންއަމާންކަުމގެ މަްއޗަށް. ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިެތއްެގ ވެްސ ިޒންމާއެއްޞްމަ ކަމަށް އަުޅގަ

 ެއްއވަރަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެ ހަރަކަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއުމެްއގެ ަދއުލަތުން އާމްދަނީ ހޯދަން އެ އަޤަ އެ  ،ގަބޫލުކުރަނީ

އެ ވެިރޔަކަށް އެހީތެރިވެިދނުމަކީ. އެ ވެިރޔަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގައި ަރއްޔިތުްނ . ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވެދިނުމަކީ 

 ،ތުްނގެ ހަމަޖެހުމާއިހުރި. އެ ޒިންމާތަުކގެ ތެރޭަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކެްއ އެބައަ

ޓަކަިއ މަސަްއކަތްުކރުމަކީ ކޮންމެ ރަްއޔިތެްއގެ  އުުމގެ އަމާންކަން ރަްއކާތެރިކޮށް ދެެމހެއްޓުމަށްޤަލަޙަތާއި، މި ޞްމަ

ނުޑ ގަބޫލުކުރަން. އެ ިޒންމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަާދކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ،  ވެސް ޒިންމާއެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމަށް ލަފާކުރާ  އެ ދައުލަތަކަށް ލިބެން ހުންނަ ފައިސާ އެ ދައުލަތަުކން ލިބޭނެ ،ކަމަށް ވަްނޏާ ފުރިހަމަކުރެވިއްޖެ

 ވުރެ ގިނައިން ލިުބމަކީ ވެސް އެކަީށގެްނވާ ކަމެއް. ދައުލަތާއި ރަްއޔިތުންނަީކ ވަކިަވކި ދެ ދުޝްމަނުން  އަދަދަށް

އެ ދައުލަތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން  ،އުލަތް މުއްސަނދިވެއުމެްއެގ ދަޤަ .ގެންނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމުގައި ބަލައި 
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އުމެްއ ޤައެ  ވެރިކަމެއް ލިބޭނެ ވަގުތެއް.ފަޚުރު ޞައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންަނށް ޚާއްއުމެއްގަ ޤަލިބޭ ކޮންމެ ވަގުތަކީ އެ 

ސް ވަރުގަަދވުމަީކ އެހެން ސަރުކާރުތަުކގެ ކުރިަމތީގައި ވެ ،އުެމއްގެ ސަުރކާރުޤައެ  ،ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ވަުރގަދަވެ

ވެސް  ައޅުަގނޑު އެދެނީ ހަމަަގއިމު .ނެތް އުެމއްެގ ކޮންމެ ރަްއިޔތަކަށް ވެްސ ލިބޭނެ ފަޚުރެްއ. ޝައްކެތް ޤައެ 

އުމެްއގެ ގޮތުަގއި ިމ ޤައޮމާން، ރަްއކާެތރި ށް އަމާންއުމަޤަ އްޔަތުން މި ސި ެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްެގ ހައިރައްޔިތުން

ވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް ލިބުން.  އުމަށް މިއަދަށްޤަމިންވަރުކޮށްދެްއވުން. އަދި މި  އުމަށްޤަ މިهللا އުމު މާދަމާ ވެސް ޤަ

ނޑު އަދި އެއް ވާހަކަ ދަންނަވަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅު ރާ މުަވއްޒަފުންެގ ލާނަން. އެއީ ސަރުކާރުަގއި މަސައްކަތްކުއިގަ

ބައެއް މުވަްއޒަފުން އެބަ  .ބޮޑަށް ގެަނުއން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ވުރެ ކަން މިއަދަށްހަމަހަމަ މުސާރައިގެ 

މަހަކު އެންމެ  އިއި އަދި މި ނޫނަސް އެހެން ތަންތާނގަޔާށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގަ މަސައްކަތްކުަރއްވާ ަބއެއް ރަްށރަ

ނޑުމެން  ގޮތުން  އުުމގެ ހާލަތު އޮތްޤަމި  .ުރފިޔާއަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް 4000ޔާ ނޫނިއް  3800 އަުޅގަ

ނޑު ވަރުން ެއީއކީ ެއްއވެސް ަރއްޔިތަކަްށ ދިރިއުޅެވޭެނ ެއކަށީގެްނވާ ިމން ދާތަރައްޤީވަމުން ވަރެއް ނޫން. އަުޅގަ

ަޓކަިއ  ކަމެއް ވެސް އެ މަިނކުފާނު ރައްޔިތުންނަށްޔާމީންގެ ސަުރކާރުަގއި ިމ ހުރިހާ هللا ކުރަނީ ަރއީސް ޢަބްދު އުއްމީދު

މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި  އުފާވެރި މާދަމާއެއް  ވުރެ ކަމަށް. ައދި އެ މަނިކުފާނަން މިއަދަށް އްލުކޮށްދެްއވާނެޙަ

ނޑު ނިންމަދުޢާ  .وبركاته ورحمة هللا الم عليكمالس  وލާނަން. އިކުރަމުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.މިނެޓު 30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

 ]އަށް  13:00އިްނ  12:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް  ނައިބު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ދާންއިގެން ކުރިއަށްމި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތަ  .`  2016 ،ކަމަށް. އަުޅގަ

ތްތެރި ތިއްެބވި ިއއްޒަ އިށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާފަ ލަތުގެ ބަޖެޓު. ބަޖެޓުގެ ބަހުސަލަފާކުރާ ދައުވަނަ އަހަރަށް 

ލާގެ ވަގުުތ ޙަފުރަތަމަ ބަހުސްެގ ފުރަތަމަ މަރު ،ގެންދަނީ. އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެދެމުން މި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު

ބަޖެުޓގެ ރިޕޯޓު  ،ގޮތަށް. އަިދ އެއަށްފަހު އަުރވާ ޓުމިނެ 15ވެސް  ވަނީ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ހަމަޖެހިފައި

ނަޑއެިޅގެން ައއުމުން ަކނަޑއެޅިފައި ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި  މިނެުޓގެ ުފރުޞަތެއް އަުރވާ 7ވަނީ  ކަ ގޮތަށް. އަުޅގަ

 ށް. ޚަލީލަهللا މެންބަރު ޢަބްދުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ނިލަންދޫ ،އަރުވަނީ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ޢަބްދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ިމއަުދ  .ދަންަނވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދެްއވި ފުރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑުެމން ބަހުސްކުރަމުން މި ،ދަނީ އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަާރކުަރމުން މި ޖޭގެ މި އަންނަ ދަނީ ދިވެހިރާއް އަޅުގަ

މު އަސާސްތަކެއްެގ އްލާއިރުަގއި ވަރަްށ މުހިއިަގނޑުމެން ބަޖެޓަށް ނަޒަރު ހިންގަގުޅޭގޮތުން. އަޅު އަހަރުގެ ބަޖެޓާ

ނޑުމެން  ތަރައްޤީއަށް ޢީތެޭރަގއި އިޖުތިމާފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އޭގެ މައްޗަށް އެކުެލިވގެންވާ ބަޖެެޓއް ކަމަށް އަުޅގަ

ޓަަކއި ވަރަށް  ދީ ތަރައްޤީއަށްޞާތިޤްއެަބއޮތް. އި އިމަނުއްވާފަމު ކަންތައްތަކެއް ސަުރކާރުން ހިއްޓަކައި ވަރަށް މުހި

މުގެ އެިކއެކި ދާއިރާަތކަްށ އެަބއޮތް. އަދި ާއއްމު ދިރިއުޅު އި މު ކަންތައްތަކެއް ަސރުކާރުން ހިމަނުއްވާފައްމުހި

ޓަަކއި  ކުރުމަށްދާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްަތކެއް ރަނގަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ވެސް އަޅު  އިލާއިުރގައިބަލަ

. ހުރިހާ ދެކޮެޅއް އެެހން ބެއްލެވުމެްއ ނެތި ،ތެރޭަގއި ެއއްޮކޅެއް ޭއގެ .ތަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްުޕޅުތަެކއް ކުަރއްވާ 

ނޑުމެްނ  އި އެިކ ދާއިރާތަކަށް މަސައްކަތްތަެކއް ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާފަމެންބަރުންގެ ވެސް އެކި  ހުރިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އި މި ބަޖެޓަްށ އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަގޮތެްއގައި  ޞަފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ޚާއް ލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުަދނޑިތަްއ ހާސިލުކުރުމަށްޤަލަ ޖުމު ،ފާހަގަކުރެިވގެންދާނެ ުރކާރުްނ ސަ ޓަކައި އުމުގެ އެިކއެކި ތަރައްީޤގެ ލަ

 ގޮތުން ބަޖެޓެއްގެ ވާހަކަ  ކުެރވޭ ލުމަީކ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުއިމު ކަންތައްތަކަށް އަލިައޅުވަ އްހިމަނުއްވާފަިއވާ މުހި

ނޑުމެްނ ބަލަދައްކާއިުރަގއި ހަމަ ޚާއް މަށް ގަބޫުލކުރެވޭ. ކަ ލަންޖެހޭ ކަންތައްަތކެއްއިަޞ ނަޒަރަކުން އަުޅގަ

 ފުުޅަގއި ވެސް ތަނަށް ވަޑައިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަ އިއްޒަްތތެރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ،ހުންނާނެދުމަފުޅުހަނ

މު އްޓަކައި މުހި ުކރުމަށްރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެއްފަސް  ،ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭއެ މަނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ގެ ތެރޭގައި ވެސް ތެރެއިން. މި އަހަރު ޮގތެއްަގއި މި ބަޖެޓުގެ ޚާއްޞަ ،އް ކުރަްއވާެނ ވާހަކަފުޅުތަކެއް މަސައްކަތްޕުޅުތަކެ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންއަޅު ދިޔައިުރގައި ިއރުގައި ބަޖެުޓގެ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ލެިވގެންއިބަޖެޓު އެކުލަވަ  ދިޔަ ެއކަހަލަ ގަ

ކުރެިވގެން އިމު ޤާތަކެއް ރުއްތައް. ޕޮޕިއުޭލޝަން ެސންޓަގޮތެްއގައި ކުރެްއވި ަކންތަ ކަންތައްތަެކއް ސަރުކާރުން ާޚއްޞަ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  އެ ސެންޓަރުތަކަށް ާޚއްޞަ  ކަމަށް  ބެލިއްޖެ ޮގތެއްަގއި ާޚއްޞަ ނަޒަިރއްޔާަތކުން އަުޅގަ

ނޑަށް ގަބޫުލުކރެވޭ ،ވާނަމަ ން އިކުރުުމގެ ތެރެރަށް އާބާީދ އެއްފަސް 188އޮތް  ގޮތުން ރާއްޭޖގައި މިހާުރ މި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ  ންހިސާބުކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ިމހާ ާދނެވަރަށް ބޮޑުތަން މަދުެވގެން ރާއްޭޖގެ  ،އަޅުގަ

ރަށަށް  188ވަނީ  އޮތުން މިހާރު މިރަށް އޮތް 202ނުގެ ދުވަްސވަރުަގއި ތަޖުރިބާއަކީ ރައީސް މައުމޫ 

ކޮންކަެމއްތޯ  ،ދިމާލަކުންާރއްޖޭެގ ކޮން .ގޮްއސަ. ާރއްޖޭގަިއ މި ތަޖުރިބާ އެބަހުރި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބަދަލުކުރެވިގެން 

ޚާްއޞަ  .ޓަކައި ކުރުމަށްއްަފސްއާބާދީ އެ  ،ޓަކައި ކުުރމަށްންޖެހެނީ ޕޮޕިއުލޭޝަން އެއްފަސްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަ

ނޑުމެްނ ކުރަންޖެހެނީ ކޮންކަމެއްޯތ  ށްދިމާލަ ގަިއ ދެމެހެއްޓެނެިވ ތަރައްޤީއާގޮތެއް  ނޑުެމން ދާއިރުަގއި އަުޅގަ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ބަލައަ ހިސާބަށްބަލައި ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މިހާ ،ކަމެއް މުއްވަރަށް މުހި ލަން އެބަޖެހޭ އިއިއިުރަގއި އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެންާޚއްޞަ  ،ތެރި ރައީސް އިްއޒަތް އްޤީކުރަން ރަެށއް ތަރަ ،ދާއިުރގައި ގޮތެްއގަިއ ރަށެްއ ކަ

ނަޑއެިޅގެން ނޑަެއޅިގެން ކުރުމަށްާއބާދީ އެއްފަސް ،ދާއިުރގައި ކަ މު އްށް މުހިާދއިރުަގއި ވަރަޓަަކއި ރަށެއް ކަ

ނޑު ަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން ދެތިން ތެރޭ މެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އޭގެއަސާސްތަެކްއގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

 މިންވަަރކަށްތޯ؟ރައްީޤގެ ފުރުޞަތުތަްއ އޮތީ ކިހާތަ އި ެއ ރަށެްއގަ ،ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކުެރވެނީ ކަމެއް. އެއް 

ހަމަ  މި ،ފަުޅގެ ަސއިޒު ،މެއް. އެ ރަެށްއގެ ބިމުގެ ަސިއޒުގޮުތން މީ ހަމަ ބަލަންޖެހޭނެ ކަ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ

ކަމަްށ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ. ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ  ބެލުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް

 ،ށްރަށް ހުރީ ކިހާ ނިސްބަތަކުންތޯއިންެވެގން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަ އެ ރަށާ ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ

ެވވޭނެ. ަކިއރި އާބާދީއަީކ ކޮަބއިތޯ؟ މި އެ ރަަށށް އެކްސަސަބަލް  އޮތްތޯ އެބަ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟ ކިހާބޮޑު އާާބދީއެއް

ނއްބަތް ވެސް ބެލުމަީކ ވަަރށް މުހިނިސް ޑު ހަމަ މު ކަމެއް ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ. ތިން ވަނަ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ފަތުރުކުރުމުގައި ުގޅޭނެ ހުރި ރަށްރަށާއި ދަތުރު އިީރގަކައި ،ދިމާލާއިއެހެން ދިމަ އެ ރަށަކާ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނޑަްށ ގަބޫުލކުރެވޭ  ގޮތުްނ  އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތްަތކަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ފަސޭހައިން ގުޅޭނެ ގޮްތތަކެއް އެބަހުރިތޯ؟ މިހުރީ އަުޅގަ

ކަމަށް ވަނީ  ރާއާބާީދ އެއްފަްސކު ،ވަނީ ިވއްޔާ  ކަމަށް ދެމެެހއްޓެނެވި ތަަރއްޤީެއއް ގެންނަ  ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގޮތުން  ޖެހޭ. ެއގޮތަށް ބެލިގެން ނޫނީ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭމު ނުކުތާތަކެއް ވިސްނާލަންއްވިްއޔާ ވަރަށް މުހި

 ގެންާދިއރުގައި ނުގެންެދވޭނެ ކަމަށްބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ތަކަކަށްރީޖަން ނޫނިއްޔާ ނެޗުރަލް ގްރޯތު ،ނެޗުރަލް ތަރައްޤީ

ނޫނިްއޔާ  ،ވާނެ ގޮތަކަށްކްޓުއުމަށް ޓަކައި އާބާދީ އެޓްރެ ނެޗްރަލް ތަރައްީޤއެއް ެގނަ ،ނެޗުރަލް ގްރޯެތއް .ގަބޫލުކުެރވޭ

ތަކެްއ މި ކާމިޔާބު ،ވާނަމަ ކުެރއްިވއްޖެ ކަމަށްޔާތަކުން ބަލަިއގެްނ މަސައްކަތްއާބާދީ އެ ދިމާލަކަށް ދާނެ ކަހަލަ ނަޒަރިއް

ނޑުމެންނަށް ފާބޫލުކުރެވޭ. އަޅު ގަ ށް ހާސިލުކުރެވޭނެ ކަމަ އަށް ބަލާއިުރގަިއ އިތުވެދިަޔ ތަނުެގ ތަޖުރިބާގަ

ނެތި ކުެރވުނު  ބޮޑު ވިސްނުންތަކެއް އެގޮތަށް އެއްަފސްކުރުމަށް ޓަކައި މާ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވިގެންދާނެ

ނޑުމެންނަށް އެހާ ރަނގަޅެއް ޫނން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމަ ިވޔަްސ  ށް ބެލިކަމުގައިކަންތައްތަުކގެ ނަތީޖާ އަުޅގަ

ޓަކީ ހަމަ ވަރަށް ބޮުޑ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކް ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޅ. މާފިލާފުށި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންާދނެ.

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ގެެއއް ފެއިލިއާ ނޑުެމން ބަލައިލައިފިއްޔާ އަުޅގަ ދަނީ.  ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު އަޅުގަ

ން ރުފިޔާެއއް އަކާރުން ބޭކާރުެވގެްނ އެތައް މިލިސަރު  ،ތަނަށް ނުދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ގޮތެްއގައި މީހުން އެ އެކަީށގެންވާ

ެއކަށީގެްނާވ ގޮެތއްަގއި ާޤއިމުކުރެވުނު  އި އީސް، އިންފްރާސްަޓްކޗަރ އެތާނގަްއޒަތްެތރި ރައި ،ދިއުން ޚަރަދުވެގެން

ނޑަށް  އް ެއ ތަނުގައި ނުވުުމގެ ނަތީޖާައކީެވވޭނެ ގޮތްތަކެ ވިަޔސް ވެސް މީުހން އާބާދު ކަމުގައި ބޫލުކުެރޭވ ގައަުޅގަ

ނޑަށް  ،ސަބަަބކީ މިދެންނެވީ ،ގޮތުން  ލޮޕްމަންޓަށް އެނޫނިްއޔާ ެނޗްރަލް ިޑވެ ބޫލުކުެރވެނީ ނެޗުރަލް ގްރޯތުގައަުޅގަ

 މު ކަމެއް އްލުމަކީ ވަރަށް މުހިއަށް ވެސް ބެްގރަފިކު ރިޔަލިޓީއޮޖިނެތުން. އެހެންވީމާ،  ލެއްގައިއުޙައެންމެ ފަހި މާ ރަށް
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މު ބޮޑު ދެ އްބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މުހި ކުރެވޭ. ހަމައެާއއެކު، ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ސަރުކާރު މިބޫލުގަކަމަށް 

އްދަށް ހަަގއި މި ފާހަގަކުެރވެނީ މި ސަރަޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންުކރައްވާަފއި އެބަވޭ. ޭއގެތެޭރގަިއ ޚާއްޞަ ގޮތެއް

އަދި ޭއގެއިތުރުން ހުޅުޭލ  ،އްދަށް އަންނަ ތަަރއްޤީެގ ވާހަކަ. ބްރިޖުގެ ވާހަކަ ހަނަ ތަރައްީޤގެ ވާހަކަ. ާމލެ ސަރައަން

ވަރަށް ޚާއްަޞކޮްށ  ރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުުމގެ ާވހަކައަކީޞިއިބްރާހީމް ނާ ؛އެއަރޕޯޓު 

ުރަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތން ވެސް އެ ކަމުގެ އުފާ ބޫުލކުރެވޭ ގޮުތން ތަރައްޤީވެގެންދާއިގަަގނޑަށް އަޅު

ނޑުމެންނަށް އެގެ މަަސއްަކތް މިހާހިސާބަށް ދިބޫލުކުރެވޭ. ބުރިޖުގަ ކަމަށް  ލިބިގަންނާނެ ކަމެއް ނޭގ ޔައިރުގަިއ އަުޅގަ

ފަހު  މުގެ އެންމެއެ މަސައްކަތް ފެށު ،އޮތީ ކޮން ސްޓޭޖެއްަގއިކަން. ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ މިހާރު ހަވާލުކޮށް

هللا ޖު ރިތިބީ. އެ ބް ގައި މިހާރު މިށް މަސައްަކތް ފެންނާނެ ހިސާބުގޮތުން ދިވެހީންނަ ވަނީ. ޢަމަލީ މަރުޙަލާގައި މި

ނޑުމެންނަށް އެނގިގެންިދޔަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރައީސް  ،ވަނަ އަހަރު 2017 ،ާޔމީންގެ ވާހަކަފުޅުން ވެސް ައޅުގަ

މުސްކުޅިންނަާށއި ހުރިހާ  ން ަދތުރުކުރުމުގެ އުފާ ުޒވާނުންނަށާއިގައި އެ ބްރިޖު މަތީވަަނ އަހަރު ތެރޭ 2018ނޫނިއްޔާ 

ނޑުމެންަނށް އެބައުމުރު ނގޭ. ހުޅުލެއަށް އެ ފުރައެްއގެ ެއކިއެކި ފަްނތީގެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެކަން އަުޅގަ

 ންޖަރުންސިފަްނގެ އަމިލި 7ނާިއ އަމިލި 5ްއޒަތްތެރި އިނީ ދަ ކުެރވިގެންއި ހުޅުލޭ ެއައރޕޯޓު މި ތަރައްޤީއަމާޒުކުާރއިރުގަ 

ލެްއީވމަ އިމިހާުރ އެތަން ބައްލަވަ  .ކުރެވޭނެ އެއަރޯޕޓެއްގެ ގޮުތގައިނޫނިްއާޔ މެނޭޖު، ދަތުރުކުރެވޭނެ

އެންމެ ޕީކު ގަޑިއަށް ބަލާއިުރގަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ގިނަ މީހުންތަކެއް ތޮއްޖެހިފައި އޮްތ  ،ފެނވަޑަިއގަންނަވާނެ 

ފަހަރާ އަންނަ  އަރޕޯެޓއްގެ ގޮތުަގއި އެ ތަން ފެނިގެންދާނީ. އަދި ހަމައެއާެއުކގައި ގިނަ ފްލައިުޓތަކެއް ެއއްއެ

ބޭރަށް ނިކުތުމަށް ޓަކައި ވަރަށް  ،ހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ޕާސްކޮށްކަސްޓަމުންނާއި ނޫނިއްޔާ އެތާ  ވަގުެތްއގައި

 ހޭދަވެގެންދޭ. ެއހެންވީމާ، އިތުރު ޚިދުމަތްތަެކއް ޤާއިމުކުރަން ބެިލކަމުަގއި ގިނަ ަވގުތުތަެކއް ޕެސެންޖަުރންނަށް އެބަ

ޚާއްޞަ ގޮެތްއގަިއ  ވެސް ނެތް.  އެހެންވީމާ، މި ގެ އެއަރޕޯުޓަގއިެއކަށީގެްނވާ ޖާގަެއއް މިހާރުވެސް ވިޔަސް 

ދަލުތަކެއް ކަމަށް ދޮރާށި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ވެސް ގެްނނަންޖެހޭ ބައަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ މައިދިވެހިރާއްޖެ

ނޑުމެން ބަލައިފިއްާޔ ފެނާއި އަތޮޅުތަކަށް އަ .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއި ބޫލުކުެރވޭ. ގަ މި  ،ބަނދަރު އިމާނަރުދަ ުޅގަ

އެންމެ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް. މިއަހަުރގެ ބަޖެޓެކޭ ެއއްފަދައިން މިއަންނަ އަހަރުެގ  ތައްތަކަކީ ިދވެހި ރައްޔިުތންނާކަން

މި ދާއިރާތަކަްށ ާޚއްޞަ ނަޒަިރއްޔާަތކުން ސަުރކާރުން ބައްލަވާަފއި އޮތްކަން  ،ފާހަަގކުރެިވގެންދާނެ ވެސް ބަޖެޓުގައި

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ިމގޮތަށް މި ވާހަކަ ދައްާކއިރު ވެްސ  ފާހަގަކުރެިވގެންދާނެ. އެހެންަނމަވެސް، އަުޅގަ

ނުޑ ހިމެނޭ ދާއިރާ އްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެ އި އޮތީ  ނިލަންދޫ ދާއިރާަގއި މި .ދާއިރާ ނިލަންދޫ ؛ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި އަުޅގަ

ިވޔަސް ވެސް ދަރަނބޫދޫައކަށް  އަށް ކަންތައްތަކެްއ ހިމެނިފައި އޮތް ކަމުގައިކަށީގެްނވާ ގޮެތްއގަިއ ނިލަންދޫއެ .ރަށް

 ށްލަން ބޭނުންވޭ. އެީއ މިވާތީ ހަމަ ފާހަަގކޮ ހިމެނިފައެއް ނެތް. މިއީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށް

އަންނަ އަހަރުެގ  ،ވިަޔސް ވެސް  ކަމުަގއިރު މަރާމާތުކުރުުމގެ ވާހަކަ އޮތްއަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި އެ ރަުށގައި ބަނދަ
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ކުެރވޭ. އަދި ެއ ރަށުެގ ބޫލުގަކަމަށް ައޅުަގނޑަށް  ބަޖެޓުގައި އެކަްނ ނެތްކަން ެއއީ ހަމަ ވަރަްށ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ކަންބޮުޑވުން އޮންނާެނ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ބޮޑަށް ގެ މެުދގައި ވަރަށް ރައްޔިތުން

ްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އެ ރަުށގައި އިއޮތީ  މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިުރގައި ދަރަނބޫދޫަގއި ހަމަެއަކނި މި

ރުމުގެ މަގުމަީތގަިއވާ ދެ ހަވާުލކު ،ކޮށް ނިމިމާރާތްއިއަދި އޭެގއިތުރުން މިހާރު އި މާރާތްކުރަމުންދާ މިސްކިތަކާ އި

އޮތީ.  ހިމެނިފައި މި އިޓެންޝަން ަފއިސާ މީގަރިވެސް  މާާރތެއްގެ މަަސއްކަތް. ޭއގައި އިރޫމާއި އޮފީސް ކްލާސް

ނޑު ބަލައިލާނިލަންދޫ ނޑަކަށް އަށް އަޅުގަ ން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމެނިފައި އެބަހުރި. އަމިލި 41އިުރގައި ގާްތގަ

ންނެވީ ބަޖެޓު ފޮތަށް މިދެ ،އަދި ޭއގެއިތުރުން ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި  ،ދަރާއި ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢާގެތެޭރގައި ބަނއޭ

އަދި ޭއގެއިތުރުން މުޅިން ާއ  .ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ގޮުތގައިޔާ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ބަނދަރުަލއްަވއިފިއް އިބައްލަްއވަ

އަދި ޮގނޑުދޮށް  ،ާމރާތްކުރުމާއިއަިދ ޭއގެއިތުރުން މިްސކިތެއް  ިއ،މާރާތެއް އެޅުމާއިއްެގ ގޮުތަގއި ަކއުންސިލުެގ އާ ކަމެ

ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން  މާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ މިއަހަރު އަލަށް ހިމެނިފައި އޮތް ތިން ކަންތައް ކަމުގައިހި

ތެޭރގައި މިހާރު  ތަކުގެކުރެވުނު ކަންވެސް ބަޖެޓު މި ައހަރު ،ބޭނުންވޭ. ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަުކގެ ގޮުތގައި 

ނޑު އުފަލާބަނދަރު  ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެންދިއުމުގެ މަގުމަތީަގއިާވކަން އެއީ އަުޅގަ

މިހާރު  ތައްޔާުރުވމުގެ މަސައްކަތްަތއްއެމް.ީޓ.ސީ.ސީން  މިހާރު  ،އެުކގައި ފާަހގަކުރާ ކަެމއް. ަމގުމަތީަގއޭ މިދެންނެވީ

ނޑަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވާަފއިވޭ. ހަމަވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެގޮތަށް ފ.  ގެންދާަކން އަޅުގަ

هللا ިމއަންނަ އަހަުރގެ ތެރޭަގއި  ،އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ނިލަންދޫގައި ސްޕޯޓްްސ އެރީާނއެއް ހެދުމުެގ މަސަްއކަތް ެވސް މި

ނޑު ަޝއްކެ ނެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފެށިގެންދާ ެވސް ެއއީ  ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް އްކަމާ މެދުގައި އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެސް  އަދި ހޮސްޕިޓަލްަގއި ؛ދާއިރާއަށް ަޓކައި އޮތް ކަމެްއެގ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނުޑ ކުުރމަށް ޓަމާރާތްއިރާތެއް އެކްޓެންޝަނެއް ގޮތުަގއި މާއިމުޅިން އާ  ކައި ބަޖެޓު ކުރައްވާފައި އޮތްކަން ވެސް އަުޅގަ

ގިނަ ކަންތައްތަެކްއ  އަށް ވަރަށްނިލަންދޫ ،ވާނަމަ ލަކޮށް ދަންނަވާ ކަމަށްލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ޖުމުފާހަގަކޮށް

އެކަށީގެްނާވ  އަށްޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދަރަނބޫދޫވެސް  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތްހަމައިއެބަހުރި 

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވާ ކަމެއް. މިހަމަ ވަރަށް ކަންތައް ނެތްކަން އެީއ  ނުޑ  އަޅުގަ ވާހަަކ ދައްކާއިރު ވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެ ރަށަކަށް  ،އަށް ޓަަކއި ކޮންމެ އަހަރަކުސަރުކާރުން ރާއްޭޖެގ ތަރައްޤީ ،ހަމަ ހަނދާނުގައި އެބަ ބަހައްޓަމު

ކޮންމެ އަހަރަކު ހިމެނުމަީކ  ،ީއ އުނދަގޫ ކަަމކަށް ވާނެ. ބޮެޑތި ކަންތައްތަެކއް ހިމެނުމަކީކަންތައްތަެކއް ހިމެނުމަކީ އެ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އްތައުނދަގޫ ކަންތަ  ނޑުމެން ބަލައިލާއިރު ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ ކަށް ވާނެ. މިއަހަރަށް އަުޅގަ

 ،ވޭ. އޭގެތެޭރަގއި ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންމު ކަންތައްަތކެއް ހިްނގިފައި އްންވޭ ދަރަނބޫދޫގަިއ ވަރަްށ މުހިބޭނު

 .ކުެރވިފަމާރާތްއިމާރާތެއް ސްކޫްލގައި ވަނީ އިރޫމާއި އޮފީސް ލިހެން ދެ ކްލާސްދެންމެއަކު އަޅުަގނޑު ކުރިން ދަންނަވާ

މިކަހަލަ ބަެއްއ  . އަދި އޭެގއިުތރުން ވެސްދެވިފައިސާމާނުތައް ވަނީ އެ ރަށަށް ހޯދަ ޓަރ ލެބަކަށް ބޭނުންވާ އުކޮމްޕި
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މި ދެ  ،ެއއާެއކު ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  .އްޒަތްތެރި ަރީއސްއި . ތައް އެ ރަުށގަިއ ވަީނ ކުރެވިފަކަންތައް

ރަށުގެ ަރއްޔިތުންނަކީ ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަްށ ސަރުކާާރ ގުިޅެގން ކަންތައްތަްއ ކުރަން ބޭނުްނވާ ަރއްޔިތުންތަެކއް ދިރިުއޅޭ 

ނޑުމެން ބަލައިލައިފިްއޔާޞަ ގޮތެްއަގއި ދަރަނބޫދޫރަށެއް. ޚާއް ކައިރީގައި އެ ރަށުެގ  ދަރަނބޫދޫގެ ހާބަރު ،އަށް އަޅުގަ

ނޑޭނެ އިސްތިޒާމު  ލުއިފަސޭހަކަން ެއ  ންެއ އިްނތިޒާމު ،އަށްޓެްއ ޤާއިމުކޮށް  ؛ރައްޔިތުން އިސްނަަގއިގެްނ ަވނީ މަސްކެ

ވިަޔސް ވެސް  ސަުރާކރުން ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ސީދާ ނެތް ކަމުގައި، . އެހެންވީމާށްދެއްވާފައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮރަށުގެ ރަ

އެ ރަށުގެ ރަްއިޔތުންނާ ގުޅިގެން ކަންތަކެްއ  ،ރައްޔިތުންނަށް މިކަހަލަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކައުންސިލުން އިްސނަގަިއގެން

ނޑު ހަމަ އުފަލާ އަހަރުގެ  ގަކޮށްލަން. މިއެުކަގިއ ފާހަ ކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތްތަކެއް ުކރަމުން އެބަ ގެންދާކަން އަުޅގަ

ސަުރކާރުްނ  ަދނުޑގެ ޒުާވނުންނަށް ޓަކައި، ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ކުެރވުނު އަނެއް މަަސއްކަަތކީ  ތެރޭގައި އެ ރަުށގައި 

. މިހާރު ވަނީ ނިމިފަގެ ަމޝްރޫޢު ފެންސުޖެހުމުއި ައދި ވަށަ ،ފާރު ރޭނުމާއި އިސްކަެމއް ދެްއވާ ަދނޑުެގ ވަށާ އެންމެ

ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ފެިށެގންދާނެއެއް އެޅުުމގެ މަސައްކަތް ވެސް އިރާދަކުރެްއވިއް ގެ އަދި ބޯޅަ

ނޑު އްްއކޮށް. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ މުހިއެ އެފް.އޭ.އެމްގެ އެހީތެރިކަމާ މު ކަންތައްތަކެއް ކުރެވެމުންދާކަން އަުޅގަ

؛ އެންމެން ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރަށް ކަމެއް ނެތް ،ީށގެްނވާ ގޮތެްއގައި މިއަންނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުަގއި އެކަ ،ފާހަގަކޮށްލަން

 ނިލަންދޫއަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނާ  ،އަށް ބަލައިލާއިރުަގއިނިލަންދޫ .ިވޔަސް ވެސް ކަމުގައިދަރަނބޫދޫއަށް ކަމެތް ނެތް

މަށް ގެންދާ ރަށެްއ ކަގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަމުން ަރއްޔިތުން ާޚއްަޞ ގޮެތއްަގއި އިސްނަަގިއގެން ވަރަށް ؛ގުިޅގެން

ނޑަށް ވޭއަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން ވެސް  މިހާރަށް ވުރެ ދޫގެ ކަުއންސިލުގޮތުން ނިލަން ބޫުލކުރެވޭގަ. އަުޅގަ

ވެގެންދާނެ ކަމަްށ ވެްސ އިތުރަްށ ރަނގަޅު  ވުރެ  ނިލަންދޫގެ ތަރަްއޤީ މިއަށްވާނަމަ  ެވއްޖެ ަކމަށްހަަރކާތްތެރި ،އެކްިޓވް

ނުޑގެ ދާއިރާއާލަ ގޮމިީއ ޖުމު، ބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާގަ ގޮތުން ަދންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަައކީ.  ބެހޭ ތެއްގައި އަުޅގަ

ނުޑ ެއއާެއކު ނިްނމާލުމުގެ   އަށް ޤައުެމއްެގ ތަރައްޤީ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިކުރީަގއި ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ ދެން އަުޅގަ

ނގަޅަށް ގެންދެވޭނީ އެ ޤައުމެްއގައި އޮންނަ ސަރުކާރަާކ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އެންެމ ރަ ،މުއްއެންމެ މުހި

އެަކއްެޗއް ކިަޔއިގެްނ ، ވެސް ެއއްގަަލކަށް އަަރިއގެން އަދި ެއ ޤައުމެްއަގއި ހަރަާކތްތެރިވާ ވާަދވެރި ފަރާތްތައް 

ނޑިވަުޅތަކުަގއި ރުކާުރ ެއއީ ސަ ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި. ަޤއުމަށް ދިމާވާ އެކިެއކި ދަތި ދަ

އި ަދތިތަކެއް ކުރުުމގެ ބޭނުމުގަ  ،ޫނނިއްޔާ ސަުރކާރަށް ގޮންަތެކއް ޖެހުމުގެ ބޭނުމުަގއި ،ވައްޓާލުުމގެ ބޭނުމުަގއި

ންާވ އެ ަޤއުމެްއގެ ތަރައްީޤަގއި ބޭނު، ވާނަމަ އުފައްދަން މަސަްއކަތްކުރާ ކަމަށްމަގުމައްޗަށް ިނކުމެ ހައިޖާނު 

ކަމަކަށް ވެގެންދާނެ.  ންމެ ެއކަށީގެްނާވ ގޮތެްއަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަީކ ދަތިިހސާބަށް އެ ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންނާ

 ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ފްރާންސަށް ބަލައިލިކަމުގައި ،އެހެންވީމާ، ަޤއުމަށް ދިމާވާ ދަތި ހާލަތަކީ

 އެ ަޤއުމަށް  ،ިކޔަިއގެން އިދިޮކުޅ ފަރާތްތައް ވަރަށް އެަކްއެޗއް އި އެ ަޤުއމެއްގެ ސަުރކާރާ ،ވިޔަްސ ފެންނާނެ

ހަމާލާދިން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްޕުޅުތަެކްއ ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން ެއ 



76 

 

މަންޒަރެއް ރާއްޖޭގައި  މުޅީން ތަފާތު .އި މި ފެނުނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށްގެންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ރާއްޖޭގަ

ތިއްބާ ވެްސ، ެއ  ދިވެހި ަރއްޔިތުން ގައިދިޔައީ ާރއްޖޭަގއި ެއ ދަތި ހާލުރާއްޖޭަގއި ފެނިގެން ދިޔައީ.ފެނިގެން

ދިޔަކަން. އެހެްނވީމާ، އި މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރެިވގެންކަންބޮޑުވުުމގައި ިތއްބާ ވެްސ އުނދަގޫތަެކއް ކުރުމަށް ޓަކަ

ބަޖެޓުަގއި ހުރި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް  ،ކަމުގައި ިވޔަސް ވެސްނޑައެިޅގެން މި ވާހަކަތައް ނެތްބަޖެޓުގައި ކަ

ކަންތައްތަކަކީ ވާަދވެރި  ކުރެވޭ ގޮތުން މިމަށް ަޓކައި އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލު ގެންދިއުކުިރއަށްއެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި 

ނޑިވަޅުން ވެސް މިކަހަލަ ދަފަރާތްތަކުން ވެސް، ވާދަވެރި ފަރާތްތަކު އުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޤައުަމށް، ޤަަތކުަގއި ތި ދަ

ނޑުވަޅުން އަރަިއގަތުމަްށ ޓަ ކައި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭނެ ވަގުތެއް ކަމަށް އެއްބާރުލުންދީގެން އެ ދަތި ދަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުަގއި ބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޖުމުގަ  ންބަޖެޓުލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ްއ ކޮށްފަިއ އެަބ ުމ އަމާޒުތަެކއް ހާސިުލކުރުމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރުން މަަސްއކަތްޕުޅުތަކެއްސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މުހި

އޮްތ  ލައިފިްއާޔ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ މަިއަގނޑު ަބއިތައް ބެހިފައި އިަޞ ގޮެތްއގައި އަޅުަގނޑުމެން ބަލަ ހުއްޓޭ. ޚާއް

 ،ުލމުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ފެނިގެންދާނެ. ޭއގެެތރޭގައި ފާަހގަކުެރވިގެންދާނެއިގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަ

މުޅި ބަޖެޓުގެ  45.8ޮއތް %ަބޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާަފއި އެބަ  ށް ޓަކަިއ ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުންއިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަ

. ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި އަދި ވޭހިމަނުއްވާފައި އެބަ  16.2އަށް %ލައަށް ބަލައިފިއްޔާ. އިްޤތިޞާދީ ތަރައްޤީމުޖު

 28.5މު ޚިދުމަތްތަކަށް %އް. ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާ އޮތްހިމަނުއްވާަފއި އެބަ  9.5ރުމަށް %އިތުރުން ދަރަނި އަދާކުއޭގެ 

ކަމަށް  ލަށް ދާސީޅުަގނޑުމެން އިތުރު ތަފްވެސް އަތުރުން އި މަނުއްވާފައި އެބަވޭ. އަދި އޭގެ ސަރުކާރުން މި ބަޖެޓުގައި ހި

ނޑުމެންނަށް ލިޔަސް އަުޅގައި ށް ބަާހލެވިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލަ ތަކަްސ.ައއި.ޕީގެ ެއކިއެކި ޕްޮރގްރާމުޕީ.އެ ،ވާނަމަ

އަުޅަގނޑުމެން  ށްވާ މިންވަރު. ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަސަރުކާރުން ރަްއިޔތުންނަށް ޓަކައި ޚިދުމަތްތައް ދޭން ބޭނުން ،އެނގޭނެ

ނޑަކަށް % ނޑަައޅުްއވާފަސަުރކާ 4.3ބަލައިފިއްޔާ ތަޢުލީމީ ދާއިާރައށް މުޅި ޕީ.އެސް.ޕީ ގާްތގަ . ރުން އެބަ އޮްތ ކަ

ލަކޮްށ . އެހެްނވީމާ، ޖުމ12.8ުހެދުމަށް %. ބިްނ ހިއްކުމާިއ މަގ29.1ުއި %އްލުުކރުމަށް ޓަކަލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙަ

ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވާފަިއ  މު ކަމެއް ދީގެން ސަުރކާރުން މިއްފާތު ޚިދުމަތްތަކަށް ވަރަށް މުހިރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަ

ނޑު .އޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަ މީ ދިވެހި ތާރީޚުގަިއ  ،ލައިފިއްޔާ ފެިނގެންދާނެއިމެްނ ބަލަމި ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ލަ އަދަދުގެ އެންމެ ބަޖެޓުގެ ޖުމު ،މިހާހިސާބަށް އައިއިރުަގއި އެންމެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް

ްއސަ. ގޮއަށް ހިމެނިގެން ވަނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބިލިައން ރުފިޔާ 9.1އަށް ހުށަހެޅިެގންދިޔަ އަހަރު. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ 

މު ކަމެއް މި އަދާކުރެވެނީ ކެޕިޓަލް އިްނެވސްޓްމަންޓް ބޮޑުކުރެިވގެން. އްެމއްގެ ތަރައްީޤގައި އެންމެ މުހިއުޤައެހެންވީމާ، 

އުމެްއގަިއ ހިންގިގެން. ރާއްޭޖގައި ިމއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުަގއި ޤަ ތައް އެ އްޔާ ޕީ.އެސް.ޕީ ފަދަ ްޕރޮޖެކްޓުނޫނި

އުމެްއގެ ޕްރޮޑަކްޝަން އިތުރުކުރުމަްށ ޤަ ވީމާ، . އެހެންއޮތީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވެފަ ޗަރ މިރިކަރެންޓް އެކްސްޕެންޓި 

 ޓަކައި...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މެންބަުރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދަނގެތީއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އިލްހާމް އަޙްމަދަ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ

ވަނަ އަހަރަށް  2016ދަންނަވަން. އާދެ!  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު

މު ކަމަކަށް ވާީތ އްދަންނަވާލުމަކީ ކޮންެމހެން މުހި ބެހޭ ގޮތުން ކޮންެމވެސް އެްއޗެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަެޖޓާ 

ނޑުމެން އަބަދު  ،އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން. އެްނމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވެސް ިމ ައޅުގަ

އި ގެ ރަްއޔިުތންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކާއަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭ ؛ދައްކަނީ ލިބޭ އެއްަޗކާއި ލިބޭ އާމްދަނީއަކާއި

ނޑުނުބައްދަކު ވާހަކަ. މީ އަބަދު އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ޚަރަދަކާ  ނަމަވެސް މެން ދައްާކ ވާހަކަެއއް. އެހެންވެސް އަުޅގަ

ރިއަށް ކަންކަން މިހާތަނަށް ކު އުމީ ފެންވަރެްއަގއި މަޝްވަރާކުެރިވގެން މިޤަީކ ކޮބައިތޯ އްލުކުރެވޭނެ ނިޒާމަމިކަން ޙަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން  ދައުލަތަކަށް ރާއްޖެ ކަހަލަ  ،އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮެތއްަގިއ ނުގެންދެވިފަިއވާކަން ފާހަގަުކރަން. އަޅުގަ

 ނެފަިއ، ކޮންމެ ރަެށއްަގއި ހެލްތު އުމަކަށް ކޮންމެ ރަށެްއގެ ފަުޅކޮޤަ ާއމްދަނީ މަދުން ލިބޭ ،ެއއްކުޑަުކޑަ ކަހަލަ އާބާދީ

ފަިއ، އިމުކުެރވިޤާޭކޝަން ނިޒާމު އެންމެ ރަނގަޅަށް އިމުކުެރވިފައި، ެއޑިއުޤާޒަމާނީ ފެންވަރަށް  އެންމެ ސެންޓަރު

ެއާއއެކު ޭބނުންވާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާާއިއ އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންވާ، ހަމަ ؛އިމުކުރެވިަފއިޤާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

އެއީ ެއކަށީގެްނވާ ކަެމއް.  ވުން ނުބައްދަލު އެ ދައުލަތާ ،ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންަކން ފުރިހަމަކޮށްދީ ނިމޭއިރު

 ކު މީހަ  މީހެްއގެ ކުެށއް ނޫން. އެ މީހުން ދިރިހުރުން، ދިރި އެ ރަށަކަށް އުފަންީވކީ އެ ކަްނކަން އެ މި ،އެހެންނަމަވެސް

ލިބިދޭ އަާސީސ ނޫނުއަާސސީގެ ދަށުން ޤާއްެގ ކުެށއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މީހެ ޖެހުމަކީ ވެސް އެދިރުުއޅެން ަގއިއެ ރަށު

ފެނާިއ  ،ނޫނުއަސާސީެގ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަުރވާ ވާހަކަ ދައްާކއިރުޤާޖެހޭ. ޤުތައް ކަަށވަރު ވެސް ާވން އެބަޙައް

ނޑު ގަބޫލުކަންކަން ކަށަވަ ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ދައްކަމު. މި އޮީތ ހިތްރާކުރުެވގެންދާއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން  ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މިޤާމިކަންކަން އަުޅގަ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި ާލޒިމުކުރާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ކެޕޭސިޓީ ނެތް ،ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ލަތްތައް ސީއާްމދަނީ ލިބޭނެ ވަުނވަތަ  ،ުނވަަތ އަުޅގަ

ހޭ މިއަށް ޖެއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އުޅެނީ. އަކަށް ދިމާވެގެްނ މިއެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އީނެތިގެން މި

އެްއ  ،ލެްއގަިއ ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުަގއި މަްޝވަރާުކރެވިގެން ނަަމވެސްއުމީ ލެވަޤަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

ޙައްލުކޮށްގެްނ  ކަންންކަ ކަންކަން ޙައްލުކުރަން. މި ޖެހޭ މިވިްސނުންތަކެއް ގެްނގުޅެން އެބަ އެްއގޮތަކަށް، ަގއިރޫޙެއް

ނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން މީގައި އަޚޅުަގނުޑމެން މި ދައުރު ނިންމާފައި އަޅުަގނޑުމެން ދެން އަންނަ  މެނުވީ އަުޅގަ
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އަހަރު ފަހުން ވެސް ހަމަ މި  20 އަދި ހަަމއެާއއެކު ާރއްޖޭެގ މީގެ ތަނަށް ހޮވިދާނެ. ދައުރަށް ވެްސ ބޭބޭފުޅުން މި

ދެއްކުމަކީ ހަމަ އެކަށީގެްނވާ ަކމެއް. މިއަދު ރިޔާސަތުަގއި ތި އިންނެވި މެންބަރަކީ ނުވަަތ  މަޖިލިސް ތެރޭގައި މި ވާހަކަ

ައސާީސ  ބޮަޑށް ދައްކާ އެަކކު. އެންމެ އިންނެވި ބޭފުޅަކީ މީގެތެެރއިން މި ވާހަކަތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީަސކަށް 

އޮތީ ހިތްކުރާެއއް ބޭފުޅާ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލު ރަްއވާަވކާލާތުކު ަވއިވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ވާހަކަދައްކަ ޙައްޤުތައް ކަަށވަރު 

ކުރެވޭނެ ކަމަށް. ންޖުޗޭ ންކަންކަ މި ،ކަންކަން ކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ މިދެންނެވި ބީދައިން މަޝްވަރާކުރެިވގެން މި

ނޑު މި އޭގެ ޒާތުަގއި ށް ވެސްވެސް، ކޮންމެ އަހަރެްއގެ ބަޖެޓަ ގައިއަޅުަގނޑު މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓު އަންނަީނ  އަުޅގަ

ނުޑ  ގެމު ކަމެއްއްއް ގެްނގުޅުމަކީ އެއީ ހަމަ މުހިން. ރާއްޖެ ެއއްފަސްކުރުމުގެ ސިާޔސަތެމުކަދައް ވާހަކަ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަްނ އެބަދާއިރާާއ  ،ވެސް އަޅުަގނޑު ފަށަމުން ފާހަގަކޮށްލަން. މިއަދު

ނުން. ހަމަ ކުރީގެ ބެހޭ ގޮތުން ކުޑަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭ އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ވެސް ެއއްފަސްކުރުމުގެ ސިާޔސަތާ

ޒާތުަގއި ފަސޭހަފުޅެްއ އޭގެ  ށްގެ ރަީއސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކައުމު ޤަވެސް.  ކުރާީނ މިއަދުރިޕީޓުޑު ނައޅުގަ ވާހަކަ 

ށް މިއިން ރަށަކުން މީހުން ބަދަލުކުރުމުގެ ވާހަކައަީކ މީ ފަސޭހަފުޅު ވާހަކައަކަ .އދ، ޏ، ހއ، ށ ،ނުވާނެ ގއ

ނުޑމެންނަށް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ހުރި  ގައިނިސްބަތު ވުރެ އާާބދީ ދަށް  އަށް 500 ،ނުވެދާނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ހިއްސާކުރަނީ  40ލަ އަދަދުގެ %އާބާދީ ރަށްރަށުގެ ޖުމު 40ވަތަ %ނު 40ާރއްޖޭެގ އާބާދީގެ %، ަގއި 40ރަށްރަށް %

 ،ކަން މީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. އެހެންނަމަވެސް ބާދީވުރެ ދަށް އާ އަށް 600ވުރެ ނުވަތަ  އަށް 500

މީހުން ބަދަލުކުރާ ބީދަިއން އަޅުަގނޑުމެން ުކއްލިައަކށް ގެދޮރުއަޅާަފއި ފެނެއް ަގއި ނުޅުަގނޑުމެން ކުރީ ޒަމާއަ

 ލުވެދޭށޭ ބުނީމާ އެމީހުން ބަދަ ވެސް ނުލާ އެ ަފރުނީޗަރު ،އަދި އެެހން ވަސީލަތްތަެކއް ނެތި ،ނަރުދަމާއެއް ނެތި

 ވުން ނުވަތަ އެ ބަދަލުވުން އެއީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް. އެނުގެނެވޭ އެ ޭޗންޖުފަސޭހަކަމެއް  ށް ބޮޑު ހިތަ ބޭފުޅުންނަށް މާ 

ެއއާިއއެކު އެ ބަދަލުވުުމގައި ބޮުޑ ކަމަކަށް ވެގެންދަނީ. ހަމަ ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް. ވަރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޭފުޅުންނަށް

އަށް ލިބޭ މާޔޫސްކަން އިންތިހާ ބޭފުުޅން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި އެ ލިބޭ ހިތްދަތިކަމާއި އެ މަރުޙަލާގައި ވެސް އެ

ބަދަލުކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެން މިކަން ބަދަލުކުެރވޭނީ.  ބޮޑުެވގެންދަނީ. މި ސިސްޓަމު

 ޭއނާ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ތެރެއިން  ،ކުރެވިގެްނ ބަދަލުކުރީމާިއމުޤާ އުާފކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް  ،އެީއ ބަދަލުވާ މީހާ އުފާެވގެން 

އްދަކަށް ބަދަލުކުރީމާ އޭނަ ހިތްހަމަޖެހުން އަންނާނީ. މީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ދެްއކިދާނެ ހަބަދަލުކުރެވޭނީ. ރަނގަުޅ ސަރަ 

ނޑު  ،އަކީ ކަެއއް. އެހެންނަމަވެސް އަިއޑިއާ ވާހަ އެއް ފިކުެރއްަގިއ  ،އިޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއއް ވިްސނުމުގަގައަުޅގަ

ާވހަކަ ދައްކަިއގެން ހުޅުމާލެ ކަމުގައި ިވޔަސް، ލ. އަތޮުޅ  އެންމެން އެކަތިަގނަޑކަށް ެވގެން ޤައުމީ ލެވެްލގައި މި

ުކ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައީސަ ،ައދި ށ. އަތޮޅު ކަމުގައި ވިޔަސް  ،އަދި އަްއުޑ އަތޮޅު ކަމުގައި ިވޔަސް ،ކަމުގައި ވިޔަސް 

ނަޑކަްށ ތަރައްޤީ ސް ހަމަަގއިމު ވެސް އެްއ ވިސްނުެމްއ މިވަަޑއިގެން ކޮންމެވެ ކުރާނެ އޭިރޔާތަުކގެ ހުންނަނީ ގާތްގަ

ނޑު ިވސްނުމަކަށް މި ނޑި ެދއްާވއިުރ  ހުންނަނީ އެއް ވިސްނުމެއް. އެ  މައިގަ ތަންތަން އެބަޖެހޭ ތަރައްޤީކޮށްފައި ތަޅުދަ
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 ވެސް އެބަ  ށްމެވެސް ވަެރްއގެ އެތިކޮެޅއް އަތަކައި ކޮންމީހުން ދިރިއުޅުމަށް ޓަ ވެސް ހުންނަން އެބަޖެހޭ. އެ ފަރުނީޗަރު

ނޑަކަށް ޓޫ އޯ ދޭންޖެހޭ ޅުންނަށް ބަޔަކު ބޭފު އެ ،ތްރީ މަންްތސް ވަންދެން އަމިއްލަ ނަްފސު އެމީހުންގެ ގާތްގަ

ކުރަން އިމުޤާ ފައި އެކަން ކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ކޮށްގެން ަފއިސާޮކޅެއް ވެސް ދީއިމު ޤާދެވޭނެ ިނޒާމެއް ށްއަސަލާންޖަހާ ކުރި

ކުރެވޭނީ ކިާހވަރަކަށްތޯ ީމ ސުވާލަކީ. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ކިހާވަރަކަށްތޯ ފަޅެއް އޭގެ އިމުޤާބަޖެހޭ. ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް އެ

ކުރެވޭނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ  ެއަކން އިރިވެޓްޖަހަނުވަތަ  ،ޒަމާނުގެ ލެވެްލގައި ފަޅެއް ޮކނެ މި ،ޒާތުަގއި ރީތި ރަނގަޅު

ފައިްވ މިލިއަން އެ ރަުށެގ އާބާދީއަްށ ބަލާއިރު ކުަޑކުަޑ  ޓީފޯ ވަންޓީ މިލިއަްނ އޯ ސެ ިސކްސްޓީ އޯ ؛ލަންއިބަލަ

ނަޑކަށް ތާރޓީ އޯ ރަށަކަށް ދައްކަނީ. ސްކޫލް އިމާރާތެއް  ފައިވް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މި ޓީފޯ ބެލިޔަސް ގާތްގަ

ނޑަކަށް ޓޯޓަލް ވެިލޔު  އީވިހި މިިލއަން ރުފިޔާ. މި އޯ ،ފަނަރަ އޯ ާބރަ،ދިހާ ؛އެޅުމަށް ޓަަކއި އެބަދޭ އެަބއަރާ ގާްތގަ

ދީއެްއގެ ރަށެއްގެ މީހުން ކުޑަ ާއބާ އިން. ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާރުފިޔާ މިލިއަންފަްސވަަރކަށް ޑިހަ ށްއަ ސަތޭކަ އޯ

ނޑުމެން މި، ކުެރވޭެނ. އެހެންވީމާ ،ކުެރވޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ؟ނުކުރެވޭނެޗޭންޖު ވިސްނުން ނުގެްނގުޅެީނ  އަުޅގަ

ނޑު ކުިރން ރައީސް  !ޯއކޭ މިއީ ުސވާލަކީ.؟ ކީްއވެތޯ ބޫލުކުރަީނ ގައަޅުަގނޑު ވެސް  ،ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަުޅގަ

 ބަޔަކު ރާއްޖޭގެ މިވެނި ރަށެއްގެ  ކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އެއީ އޭގެ ޒާުތގައި ފަޭސހަފުޅު ކަމަކަށް ނުވާނެ.ރައީސަ

ހުރި ހުރިހާ  ދަށުގެ ގެއާބާދީ 500ފައި ޓެއް ހައްަދވާމަޖިލީހަށް ގެންނަންވީ ނޫންތޯ ޗާބަދަލުކުރުން. މި ރައްޔިތުންެގ 

ކުރައްވާނީ. ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޓިކު . މިތާކުރާނީތަނުން ނަގާނީ. ޓިކު ރަށެއް ގެންނަވާަފއި ސިއްުރ ވޯޓެއް މި

ލާނީ. އޭުރން އޮންނާނީ މިވެނި ރަށެްއ އިނައްތަ ވޯޓުަތއް  ފަހު  ކޮށްފައި އޭތި ިސއްރު ޯވޓެއް ނަގާނީ. ނެގުމަށްޓިކު

ނޑު ނުދަްނނަވާނަން. ކޮންމެވެސް ރަށެްއ ބަދަލުކުރަން، ކޮންމެވެްސ  ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި، ރަށެްއގެ ނަން އަުޅގަ

ދަދަށް އޮންނާނީ ވޯޓް ބޭނުންވާ އަ ނުވަތަ އެ ކްސްބުނާ މާ ކިޔާ ރަށެއް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އޮންނާނެ. އެ ނަމެއް

ވެސް  ހޫރިއްޔާ ކުަރްއވާ ކަމެއް ނޫން. މަޖިލިސް މެންބަރަކުރަށު މީހުން ބަދަލުކުރަންވީ. ރައީސުލްޖުމް . އެހަމަވެފަ

ނުވަތަ ރަށް  10ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް  ،ރަށް 10ަގއިމު ވެސް  ންލެްއވި ބޭފުޅުން ވެސް ވިާދޅެއް ނުވާނެ. އޭރުވޯޓު

ނޑު . ޒްނުތަނަވަސްކަން ޮއންނާނެ. އޮފްކޯތްޔިތުްނގެ ެތރެއިން ހިރައް ންވީ.ުކރަމުންދާމަޑުމަޑުން ޗޭންޖު ރަށް، 5 އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ވެސް މިކަން ވިސްނުމުަގއި  ،ައކީ ެއކަމަކުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް ައއިިޑއާހަމަނުޖެހުން އޮތްހި ބޫލުކުރަންގަ

ނޑުމެން ދޭންޖެހޭނޭ އެ ނިޑ  ގެންނައިރު ވެސް ައޅުަގނޑު ގެންނަންޖެހެނީ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ ބޭފުޅުންނަށް، ތަޅުދަ

ކުރެވިަފިއ އިމުޤާ އާިއ ފެނާއި ނިޒާމް އި ހުރިހާ ކަމެއް. ނަރުދަމާރާންޖެހޭނެ ފަރުނީޗަބޭފުޅުންނަށް ދޭ އިރު ވެސް އެއްވާ ދ

ބަޔަކަށް މީހުންނަށް  މަސް ވަްނދެން އެ 3އަދި  ،ެދއްވާަފއިޖާގަ ކުންރަނގަޅު ސިޓީއަ  ކުްނ،އްދަހަ ރަނގަޅު ސަރަ ،ހުރި

ފަހު ފައިސާކޮޅެްއ  ހައްދަަވންޖެހޭ ކަލްކިއުލޭޝަނެއް ހެްއދެވުމަށްނެ ކުަޑކުޑަ އެިތކޮޅެއް. ދެން ބަރޯސާނުވެ ދިރިއުެޅވޭ

ނޑުމެންނަށް ރާއްޭޖގައި ީމގެ  ދެއްވާފައި ިމކަން އަހަރު ފަހުން  20ކުރީމަ މިކަން ކުރެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ،ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމުގެ ވާަހކަބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވާހަކަ، މީހުންގެ  .ވެސް ައޅުަގނޑުމެން މިވާހަަކ މިތާ ދައްކަންޖެހެނީ
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މިހެންގޮސް  ،ގެ ވާހަކަޝަންގެ ވާހަަކ، މިހެންގޮސް ހެލްތުނެތް ވާހަކަ، ެއޑިުޔކޭ  ރުމާ ނެތް ވާހަކަ، ފެނުގެ ނިޒާމުނަ

ންކަން ރަނަގުޅ ކަ މި، އްލެްއ އޮތް ކަމެއް ނޫންޙަ ކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މީގައި ވާހަކަ ެދއް ށް މިއޭ ޓު ޒެޑަ

ނޑު  ނުަވނީންރަން ބޭނުނިޔަތެއްަގއި ކު ކަންކަްނ  ކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު މިަރއީސަ ،ބޫލުކުރަންގަނަމަ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ވެސް  ޝަން ނުނެންގެވިެގން. ކޮންމެ ބޭފުޅަކުސިއުެޅނީ ޑި ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާނެ. އެކަމަކު އަމިއްލަފުޅަށް އެ

ނޑު  ؛ން މީހުން ބަދަލުކުރުމަކީބޭފުޅުން އަިމއްލަ މިވެނި ރަށަކު ވަަޑއިގެން އެ  ެއއީ ފަސޭހަ .ބޫލުކުރަންގައަުޅގަ

ެގ 500 ނޫންތޯ. ރަށްރަށްގެންނަވާ އުސޫލުން ގެންނަންވީ ،ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެކަމަކު ަމޖިލީހަށް އާއްމު އުސޫލުން

 ނީ.ދެްއވާ ކްސްމާ އި ިޓކުކޮށްަލދެއްވާށޭ.ގަރަށު 10ތަނުން  ދަށުގެ ލިސްޓެއް ގެނެއްސަ ބުނާނީ މިގެ އާބާދީ

ނޑު ސިއްރުޓިކު ނޑު އަ 100ދޭނަން. %ލަޓިްކކޮށް ންކުރަްއވާނީ. ސިއްރު ވޯެޓްއ ނަގާނީ. ޔަޤީްނ އަުޅގަ ަގއި  10ުޅގަ

ނޑު ިޓކުއަޅުަގނޑު ިޓކު  އެކު. އަދި  ޖަހައިދޭނަން ިއންސާފުވެރިކަމާފާހަގަ އިތަނުގަ 10ކުރަންޖެހޭ ކުރާނަން. އަުޅގަ

ނޑު ނުބުނާނަން އަޅު  ނޑު ޓިކުފަހުން އަޅުގަ ނޑު ބުާނކަށް ނެތިން. އަޅުަގނޑު ބުނާީނ ގަ ކުރީމަ ވެސް އަުޅގަ

ިމކަހަލަ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ، ން ފަސޭހައެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ. އޭރުމޭނުޑގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކޮށްފީއަޅުގަ 

ނޑުމެން ަކންކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަުޅަގނޑު އި ދައްކާފަ ވާހަކަ މި ހަދައިގެން އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ދާއިާރގެށް ޖެހިލާނަން. އައަޅުަގނުޑ އަެނއްާކވެސް ކުރި   ،ހިމެނޭ ރަށްރަށުަގއި  ގައިދާިއރާ ދަނގެތީ ،އަުޅގަ

ތެޭރގަިއ ވެްސ ދަންނަވަން. އޭގެ ބަޖެޓުގައި ކަްނކަން ނެތީމާ ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ބައެއް ރަށްރަށަށް މި

 .އާއި އދދިއްދޫ .ލާނަން. އެއީ އދއިރަށުގެ ނަން ވެސް ދަންނަވަ 2ނެތް ން އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ކަންކަ

ނެތީމަ ައޅުަގނުޑ  ތައްޓެއް ނެތީމާ، ބޮޑެތި ޕްރޮެޖކްޓުބޮޑު ޕްރޮޖެކް  މިދެންނެވީ ،ގެ ތެެރއިން މަންދޫގައި ބަޖެޓު

ނޑު އާއި ދިއްދަންނަވަން. މަންދޫ ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ  .ގޮތުަގއި ކުޑަ އާބާދީެއއްބޫުލކުާރ ގަދޫައކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި އަުޅގަ

ނުޑ އަަބދުވެ ދިއްދޫަގއި ހިމެނެނީ ސް ދަންނަވާ ވާހަަކއެއް. ވަރަށް ުކޑަ އާބާދީެއއް. ވަރަށް ނިކަމެިތ ރަށެއް ެއއީ. އަުޅގަ

ކޮންމެ  .ސަރުކާރަކުން ނޫން ނުެލވިފައި އޮންނަނީ. މި އިްށ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުްނ ވެްސ އަޅަޮބޑަ ދޭތެރޭަގއި މާ ރަށާ އެ

ނޑު ނުއިން ވެސް އަޅަސަރުކާރަކު ކުެރވޭ ހިތްއޮތީ މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މަްޝވަރާބޫލުކުރާ ގަެލވިދަނީ. އަުޅގަ

ެވސް ދިއްޫދގަިއ ކޮންމެވެސް ކަެމއް، އެންމެ  ގޮތަކުންބަޖެޓަށް ކޮްނމެ  ކުެރވިގެން އަންނައިރު މިގޮތަކަށް މަްޝވަރާ

ބޮޑަްށ  ެއއީ ވަރަށް .ފަޅުގެ މައްސަލަ އެރަުށގެ ،ބޭފުޅުން އަބަދުވެސް އެދެމުންދާ ާވހަކައެއް  ބޮޑު މައްސަލައަކަށް އެ

ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ގޮތަކަށް އެތަން ކޮނެލާފައި  އެ ދެންނެވީމި  ަފޅެކޭ ،އެކު މިދެންނެވީހަމަެއއާ  އެދޭ ކަމެްއގެ ވާހަކަ.

އަަބދުވެސް ސަުރކާރުން ެއކަން ެއ އޮންނަ؛ ވެސް މަްޝވަާރކުރެިވގެން  ބޭފުޅުންނާ ދެން އެ  ،ފާލަމެއް ނަމަވެސް

މަލީ ޢަ ،. އެހެންނަމަވެސްފުޅުންގެ ޚިޔާލުތައް ހޯއްަދާވފަބޭ އެ ،ބޭނުންވާން ވަނީ ދިއްދޫ ކުރަްއވަިއގެން މިހާތަނަށް

ނިކަމެތި ހާލެއްގައި އޮންަނނީ. ދުވަހަކު ވެސް ޑޮްކޓަރެްއ  ްއޙީ ނިޒާމަށް ބަލާއިރުގައި ވަަރށްޞިރަށުގެ  ކަމެއް ނުދޭ. އެ

ހަމަ  ،ވާތީ ގެ ރަށަކަށްުކޑަ އާބަދީމަކު ވަރަށް ުކޑަހަމައެއް ނުވޭ. ދުވަހަކު ެވސް ޓީޗަރެއް ހަމަެއއް ނުވޭ. އެކަ



81 

 

ރަުށގައި ދިިރއުޅުމަކީ  އެ ،ރަށަށް އުފަންވުަމކީ އެ ،މީހުން ލެއްވުމަކީ  ރަށުަގއި އެ އެްއވެސް ކަެމއް ނުވޭ. އެކަަމކު އެ

ގޮތެްއ ކޮންމެވެސް ، ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ. އެހެންވީމާ މީހުންގެ ކުށެއް ނޫނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ މި އެ

ނޑު، ބޫލުކުރަންގަނެ އަޅުަގނޑު ެދއްވާށޭ. ހެޔޮުނވާއިހައްދަވަ ފަހަރު  އޮތީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހިތްބޫލުކުރާގަ އަުޅގަ

ދިއްޫދއަށް ެވސް އަދި މަންދޫއަށް ނެތް  ،ރަށުގައި ނެތް ަކމުގައި ިވޔަސް 2ބަޖެޓުގައި މީގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެްކޓެއް މި 

ނޑު  އަށްތެއް ަހއްދަަވއިދެްއވާެނ ކަމަށް. ހަމައެާއއިެއކު މަންދޫކަމުގަިއ ިވޔަސް ކޮންެމވެްސ ގޮ ވެސް އަުޅގަ

ޖެީޓެގ  ބޮޑު މައްސަލަައކަށް ވަނީ ޖެޓީގެ މައްސަލަ. މި ބޭފުޅުންނަށް އެްނމެ އެ އިރަށުގަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެ

ައޅުަގނޑަށް  ،ންއްެގ މަތީކޮށް އެަތއް ފަހަރެ ރިޕީޓު ވާނީ ަވީޒރާ އްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެންޙަމައްސަލަ 

. ކޮށްފައި ވާހަކަަދއްކާފަމީޓު ފަހަރަކު އެސް.އެމް.އެްސއިންނާއި ކޮންމެ  ،އަދަދެއް. ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ

ރަނގަޅު ޮގތުގައި ެއކަން ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާކަން ވެސް ވިާދޅުވި.  ،ބޫލުކުރަން ރަނަގޅު ވިސްނުމުަގއިގައަޅުަގނޑު 

ފަހަރު ވެސް  ބޫލުކުރަން މިގަ ކުަރއްވާނެ ކަމަށް. ައޅުަގނޑު  ގެ ތެރެއިން ވެސްބަޖެޓު ޞަޚާއް ،ކާ ވިދާުޅވިއަނެއް

ނޑު ޝަްއކެކޮށްލަދެއްވާނެ ކަ ކު ލަސްެވގެންދާ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. އެކަމަ .ެވްސ ނުކުރަން އްމަށް އިނގޭޯތ. އަޅުގަ

ދުރަތީ ބޮުޑ ގުކުަޑކުޑަ ފަަޅކީ އޭގެ ޒާުތގައި ވަރަށް  ؛ޅުންަނށްމީހުންނާއި ައދި ފުރައިގެންދާ ބޭބޭފުލަސްވުމަކީ ބަލި

ޖެޓީ  ؛އެ ޖެޓީގައި ، އި ެއއްޗެހި އަންނަނީ. އެހެންވީމާއްޔާ ބޮޑެތި ރާުޅތަކާވިއްސާަރެވއްޖެ ،ފަޅެއްގެ ގޮުތަގއި އޮންނައިރު

، ދަނީ. އެހެންވީމާ ަރމުން އެކުއްމަލުޙަމަންދޫގެ ރަްއޔިތުން ތަހާލަތެއްގަިއ ގުިޅގެން ވަރަށް ނިކަމެތި  ހަލާކުވުމާ

ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކޮށްދެއްވުން. ހަމަެއއާިއއެުކ  ޮބޑު އާދޭެހއް އެ ވަރަށް ،ބޮޑު ރިުކއެސްޓެއް  އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް

ނޑު ރަށުގައި ފުޓްސެލް ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ކަމެްއ އެ ބޭނުން؛ ބޭފުޅުން ވަރަށް އެ ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ދަ

ރަށުގެ  އެ ،ކަންތައް ވެސް އަޅުަގނޑު ކޮށްދޭން އެދޭ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން ން. ހަމަ މިގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވު ހެދުމު

އަދި ީޓޗަރުންެގ ، އި ހުރި ޓީޗަރުން ހަމަނުވުމާގަ ގެ ތެރޭމުޭކޝަން ދާއިރާެގ، ތަޢުލީމީ ނިޒާ ގެ އަދި އެިޑޔުޕޯސްޓު ހެލްތު

ކޮލިޓީ  ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ނޫން. ފަހަރެއްަގއި އެ ަގއެއް އްމުނުދެއޭ މިދެންނެވީ ގޯސް މާނައެތެރެއިން ބައެއް މީހުން ކަ

ނޑު އްލުޙަމައްސަލަޖެހުމަށް ވެސް ޖައްސާ މައްސަލަ ނެތިގެން އެ ނޑުގަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ  ބޫލުކުރަނީ. އަުޅގަ

ނޑު ނެތިން އެ އަދަދުވާހަކަ ަދންނަވާފަ މިކޮށް ޑިޔުޭކޝަން މިނިސްޓްރީގައި ރިޕީޓު ވާނީ އެ  ޭދކަށް. އިިކޔަ ވެސް . އަުޅގަ

ނުޑގެ ައއިިޑއާދަ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ނެތިން އެ ޒާމެްއ ކަންަކން ކޮށްދެވޭނެ ނި ައކީ އެއްކާކަށް. އަުޅގަ

ނޑުެގ މައްސަަލ. ފުޓްސެލް ،ހެދުންދޫގެ ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވޭ ޖެޓީންކޮށްދޭށޭ. މައިމު ޤާއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަ

ނޑަކީ ވަރަށް މުހި ފުޓްސެލް ނޑު މި  ބޭނުންވެގެންވާ ަކމަކަށްކޮށް މުއްވަރަށް މުހި މު، ުޒވާނުންނަށްއްދަ  ވާތީ އަުޅގަ

ންނަމަވެްސ ވާހަކަ ދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ. އަޅުަގނޑަށް އިނގޭ ެފނާއި ނަރުދަމާ ވެސް ބޭުނންވާނެކަން. އެހެ

ންގެ ާދއިރާއިްނ ގެ ތެރެއިްނ އެޑިުޔކޭޝައްލުޮކށްފައި ދެން ބަޖެޓުޙައަކީ ފުަރތަމަ ޖެޓީގެ މައްސަލަ އަޅުަގނުޑގެ އަިއޑިއާ 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ. ދެން ހުރީ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެްއވެން އެ  ؛ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްެދްއވާށޭ އަުޅގަ
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ަގއި ހަމަ މިހާރު ދަނގެތީ .ހުރި ރަށްތަުކގެ ވާހަކަ ެވސް ައޅުަގނޑު ދަންަނާވލަން ބޭނުން. އެގޮތުން އދ ކަންކަން

ޢެއް. ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުމަށް ޓަކައި ހަމަ ބަޖެޓުގައި ަކނަޑއެޅިފައި ހިނގަމުްނދާ މަޝްރޫ ؛ވެސް މަޝްރޫޢު

ޓްްސ އެރީާނ ސްޕޯ އިަދނގެތީގަ  .ދަންނަވަން. އދ އެކު ޝުކުރު ކަމާމަށް ަޓކަިއ ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިއެބައޮތް. އެކަ

ުމެގ އްވުކޯޓެއް އެޅު ބަށި ވެސް ހައްަދވާ އުސޫުލން އިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަުކގަ ކުރުމަށް ޓަކައި ހަމައިމުޤާ

 ދަނގެތީަގއި ފެނުގެ ނިޒާމު  .އެކަމަށް ޓަކައި އުފާކުރަން. އދހަމަ އެބައޮތް. އަޅުަގނޑު މަސައްކަތް ހަމަ 

ނ ކުރުމަށް ޓަކައި މިއިމުޤާ އެކު  ކަމާތެރިޞްޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އިޚުލާފަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެަބއޮތް. އަުޅގަ

ނުޑ ވަޒީރު ެއކަން ތަ ،ހުރި ކަންތައް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހަމަ މި މިކަން ކޮށްލަދެއްވާށޭ. ންފީޛުކޮށްދެްއވާށޭ. އަުޅގަ

ވާތީ.  ހަމަ އެކަން ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅު ؛ބަޖެޓުަގއި ލަްއާވނީ ކޮންމެވެސް ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގަ

 ހަމަ އެކަންތައް ކޮށްލަދެްއވާށޭ ބޭފުޅުން ހަމަ ތިކަންަތއް  އެ ،ވަޒީރުންނަށް ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުން

ރަށުގައި ރަނަގުޅ  އެދުމެްއ އެީތގެ ރައްިޔތުން އަބަދުވެސް އެދޭ. ދަނގެވެސް އިފަ މެވެސް ގޮެތއް ހައްދަވާކޮން

ނޑުމެން އޭުރ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވި  ،އަުޅަގނޑުގެ ވަރަށް ގާތް އަޚެއް  ފެންވަރެްއގެ މިސްކިތެއް ބިާނކުރުން. އަުޅގަ

ަވނީ އެކަން ކޮށްެދްއވާނެ ކަމަްށ. ވަރަށް ޔަޤީންކަން ެވސް  ޝަހީމް ވިދާުޅވެފައި .ރވަީނ، ޑ ވިދާޅުވެަފއި ޝަހީމް

ނޑު ުއއްފަހަރު ބަޖެޓުގައި ފެންނާކަށް ނެތް. އަ  ދެއްވާފައި އޮތީ. މި ކަްނކަްނ  ކުެރވިގެން މިމީދުކުރަނީ މަޝްވަރާޅުގަ

ންކަން އޮންނާނެ ކަމަށް ކަ ދަމާ ބަޖެޓަށް ވޯޓަށް އަހާއިރު މިމާ ،ފަހަރު ބަޖެޓުގެ ފޮތުގައި ނިމިގެންދާއިރު މި

ނޑުމެން ވެސް ،ބޫލުކުރަނީ. ހަމައެއާިއއެކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންގަ ނުޑ ވެސް ސީދާ ،އަޅުގަ އޮންނާނެ  އަުޅގަ

ނޑެއް ބިާނކުރުމުގެ ވާފުޓްސެލް ިއ ރަުށގަ ދާއިާރއަށް ހޮވުުނިއރުގައި އެ އަުޅަގނޑު އެއި ކޮމިޓްމެންޓެއް ދީފަ  ހަކަދަ

ނުޑގެ މަސައްކަތް. ފުޓްސެލްއޮންނާނީ ދަންނަވާފަ އަޅުަގނޑު އަށް ވެްސ ސަރުކާުރގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަ

ން އޮތީ ހަމަ ޔަޤީންކަކަމުެގ ފުރިަވނީ އެކަން ކޮށްދެްއވާނެ ދަންނަވާފައި އޮންނާނީ. އަިދ ސަރުކާރުން ވިދާުޅވެފައި

ނޑު ތަރައްޤީންމެ އަވަހަށް ފުްޓސެލްބޫލުުކރަނީ އެގަ . ައޅުަގނޑުދެއްވާފަ އި ދަނގެތި ކުެރވޭ ރަށްރަށުގެ ތެރޭގަ ދަ

ނުޑ ޝަްއކެމެދު އަޅު ކަމާހިމެނިގެންދާނެ ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ، ވެސް ުނކުރަން. އެހެންވީމާ އްގަ ނުންވަީނ އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން އިްސެވ . ހަކަގެ ެތރޭގައި ހުރި ކަްނކަމުގެ ވާދެްއވާށޭ. ދެން އޮތީ ބަޖެޓުއިއެކަންކަން ވެސް ހިމަނަ އަުޅގަ

ނޑުމެން  .އޮމަދޫ. އދ .ދެންނެވިން. ދެން އޮތީ އދ އޮމަޫދގައި މިްސކިތުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް އަުޅގަ

ގެ ދަށުން މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ކުރީ އަހަުރ ޕްރިންސްގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓު ދީޢޫދަނީ ދައްކަމުން. އެއީ ސަ  މި

ނޑު ްއކާފައި އޮތީ. ައޅުދަ ވާހަކަ އެ ވާތީ  އެހީގެ ދަށުން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ޞަީދ ޕްރިންސްގެ ާޚއްޢޫބޫލުކުރަނީ ސަގަގަ

ނޑު ވަރަށް އެހީގެ  ޞަލިބޭ ޚާއް ން އެދީ ޢޫބޮޑަށް އެދެން ސަ މިކަން މިއަންނަ އަހަރު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑު މިތަންފީޛު ދަންނަވަން. އެބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ  ދެްއވުމަށް ވަރަށްލަކޮށް ދަށުން އެކަން އެދެނީ.  ކޮށްދެްއވުމަށް އަުޅގަ

ރަށުގެ ރައްޔިތުްނ  ؛ބޮޑަށް ރަށުގެ އެންމެ ނުކުރަން. ދެން އޮތީ އެ އް. އަޅުަގނޑު ަޝއްކެ ފަގައި އެަބއޮތް ހިމަނާބަޖެޓު
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ނޑު އެ، އެދުމަކީބޮޑަށް އެދޭދޭއެދުމަކީ، ެއންމެ ބޮޑަށް އެ އެންމެ ރާއަށް ކުރިމަތިލިއިރު ވެްސ ދާއި  ޒަމާނުއްސުރެ އަުޅގަ

ކޮށްދޭށޭ. ސަބަބެްއ އިމުޤާ ބޭފުޅުންނަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމު އެދުމަކީ އެރަށަށް ެއއްެވސް ކަމެއް ކޮށްނުދެއްިވޔަސް އެއެދޭ

 އެ  ،މީސްކޮށްއިކުޑަ  ،ވުރެ ރަށުަގއި ބަލީގެ ނިސްބަތް ހަމަ ާރއްޖޭގެ އެހެން ކަންކޮޅުތަކަށް އެބައޮތް އިނގޭތޯ. އެ

ފެނާިއ  ބޮޑު މީސްކޮށް އެްއޗެއް ދަންނަވާކަށް ނޫން. ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ ނިސްބަތް ވެސް ވަރަށްއިބޭފުޅުންނަށް ކުޑަ

ރަށަީކ  ރަށުަގއި ނަރުދަމާ މައްަސލައިގެ ސަބަބުން އެ އެ ،މަްއސަލައަކީ ގެ މައްސަލައިަގއި. ފެާނއި ނަރުދަމާނަރުދަމާ 

ލައިގެން މީހުން ހުތުރު ށް ބަދަލުޮކށްފާޑަކަ ،ައޅުަގނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ  އި ވެސްކުރީގަ  ؛ރާއްޖޭގެ ކަންޮކޅުތައް

ރަށަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ  އެ ،ދަންނަވަނީ އެކު މި ކަމާތެރިޞް. ައޅުަގނުޑ އިޚުލާދެއްކީ އްތަކެ ވާހަކަ

އަދަދު ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ އެއްރަށޭ. ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ އެއް ރަށް. އެކަަމކު 

ނޑުމެން އެކަމަށް ޓަަކއި އެދުނީމަ ވެސް  ދާދި، ހިތާމައަކީ  އަޅުަގނުޑގެ  އެ ،ބޭފުޅުން އެ އިމާލޭގަ ،ފަހުން ވެސް އަުޅގަ

ކަންތައް ކުރުމުަގއި ވެސް  ގުޅިގެން އެހީއަށް އެދުނީމާ އެ އިލާއެއް ބަދަލުވުމާ ޢާއެތަނުން ކޮންމެވެސް  .ކުދިން ބަދަލުވީ

އަދިެވސް އެކަްނ  ،ރުމަށް ޓަކައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެނުވަތަ އެކަންކަން ކު  ގެންބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ފަސްޖެހި 

ނުޑ މިއަިދވެސް ނުކުރެިވގެން އުޅޭތީ ހިތާމައަކީ.  ރާއްޖޭގެ  ،އެދެނީ އާދޭސްކޮށްފައި މި ،އެދެނީ އަުޅގަ

ްއ، ލެޢީމަނިކެއް، އިސްމާލީޢަސަނެއް، ޙަ އަދި  ؛އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ،ކަުމގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ބޭނުންފުޅުވަނީ އެކަންކޮށް ،ކޮންމެ މީހަކު ހުންނެވި ކަމުގައި ވިަޔސް  .ސަނެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތްޙަލްހާމް އަޙްމަދު، އި

 .ކޮށްދެއްވާށޭ. އދ ތަންފީޛީ މަރުޙަލާގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން މިކަން، ެއކު. އެހެންވީމާ ކަމާތެރިޞްން އިޚުލާއްވުދެ

އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ތިބި  ،ނުންވާ ކުދިން ތިބި ރަށް. އެންމެ ބޮޑަށްއެހީއަށް ބޭ ޞައޮމަދޫއަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ޚާއް

މަށް ވެސް ވެދާނެ. ގެ ސަބަބުން ކަމުށޭ. ނަރުދަމާގެ ނިޒާފޯރުކޮށްދޭ  އެހީ ޞަކުދިންނަށް ޚާއް ރަށުގައި އެ ރަށް. އެ

ބޮޑަށް ބަލި  އެންމެ، ވީމާދަނީ. އެހެން ގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވަރަށް ބަލި ފެތުރެމުން އެފެނުގެ ނިޒާމު

. ޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށް ދަންނަވާލީމީހުންނޭ ދަންނަވާކަށް ނެތީމު. ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެއް ހުރީމާ އެކަން އަ 

ނޑުގެ ވާހަކަބޭފުޅުންެގ ފުޓްސެލް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދުމެއް އެ ގެެއކު އޮމަދޫހަމައެއާ ވާހަކަ  އެ، ެދއްކުން. އެހެންވީމާ ދަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ ަވރަށްވެސް ދަންނަވާ ދިގުރަުށގެ ވާހަކަ.  .އދ ،ގިނަ ވާހަކަ. ދެން އޮތީ  ލަމުން އަުޅގަ

ނޑު ދަ ދިގުރަށުގެ ވާަހކަ ގެ ވާހަަކ އެބައޮތް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ފަހަރު ވެސް ގޮތުަގއި މި ބޫލުކުރާގައްާކއިރު ައޅުގަ

 ،ދިގުރަށުަގއި އެބައޮތް  .ދެއްވާނެ ކަމަށް. އދތަންފީޛުކޮށްބޫލުކުރަނީ އެކަން ގަ. އަުޅަގނޑު އެބައޮތް ޖައްަސވާފަ

ނުޑ ައިއސް ބެދުމާ ކަށްޅުތެޭރަގއި އެަބއޮްތ އެްއކޮޅަފައަދިވެސް  މައްސަލަތަެކއް އެބަުއޅޭ.  އިގުިޅގެން ފަޅުތެރޭގަ  ވެިލގަ

ނޑަށް ބޭނުންވޭ ފުޓްސެލްއެބަ ހަމައެއާިއއެކު އެރަުށގެ ުޒވާުނން ވެސް  ނޑުގެ މަސަްއކަތް. ައޅުގަ ލިބިފައިވާ ަވގުތު ދަ

ސަރުކާުރގެ  އި،މެދު ވިސްނަ ލަ ގޮތެްއގައި މިކަްނކަމާލަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ޖުމުއެކު ވާހަކަ ނިްނމާ ވުމާންކުޑަތަ

ނޑުމެން ދާއިރާައށް ބޭނުންވާ ކަންކަން. މިކަން ކޮށްލަދެއްވާށޭ. ައޅުަގނޑު  ނޑު ހުށަހަާޅނަމޭ އަޅުގަ ތެރެއިން އަުޅގަ
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ނޑު  ވެސް ދެންނެވިންހަމަ ކުރި ،ބޫލުކުރަންގަ ސަރުކާުރގެ ކެޕޭސިޓީެއއް ނުހުންނާނެ  ،ބޫލުކުރަންގަފަދައިން އަޅުގަ

ކަމެްއ ކޮންމެވެސް ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް  ،އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ހުރިހާ އެދުމެއް ފުއްދުމުގެ. އެެހންނަމަވެސް

ްއވާށޭ. އެުކ ދިްއދޫއަށް ކަންތަްއ ކޮށްދެއެއާ ދަންނަވަނީ ކޮށްދެއްވާށޭ. ހަމަ ެއކު މި އްވާށޭ. މަންދޫއަށް ހަމަ އާދޭހާކޮށްލަދެ

ނޑުމެން ދެްއކި ވާހަކަ ގެ ތެރޭގައިއެހެން ރަށްރަށަކީ ބަޖެޓު އެދުމަށް ޖަހާފައި ައޅުަގނޑުެމން އެދުނު އިތަކާ އަުޅގަ

ބޫުލކުރަނީ ގައި ހިމެނިފައި ނެތް. އަޅުަގނޑު ގެ ތެރޭގަ ރަށުގެ ކަންތައް ބަޖެޓު  2ވެސް މި އެބަހުރި. އެހެންނަމަ

 ގެ ރަޙުމަތްފުޅުން މި هللاނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ަމޝްވަރާކުެރިވގެން އެކަންކަން އަންނައިރުަގއި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަޅުގަ 

ބަޖެޓެއްގެ  ޞަނޫނިއްޔާ ޚާއްަކންކަން ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް. އެ  ަގއިބަޖެޓަށް ވޯޓަށް އަހާއިރު މި ،ކަންކަން ފަހިވެގެން

 ކަމަށް.  ދަށުން ނަމަވެސް މިކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ އި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ގެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަޖެޓު 2ފަހުްނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދައުލަތުެގ ބަޖެޓް އަުޅަގނޑު މަޖިލީހަށް އައި

ނޑަށް މި ނޑޭރި  ބަހުސްގައި ބަިއވެރިެވވެނީ. ައޅުގަ ރަިއވަރު ގެ ގެ ދެޔޯސަންަމނިކުފާނުޙަބަޖެޓް މި ނެގެނީ އައްޑޫ ބަ

ނުޑ ރައްޔިތުންނަށް އިއްވާލަން ުބނާކަށް ބުކަހަލަ އެއްަޗކަށް. މީ ކޮންމެހެން ޖޯކު ވާހަކަ ނޫން.  ނި އެއްޗެއްއެއް އަުޅގަ

ކަމީ މީ އި ހުންނަ ކަންތައްތައް ުނކުރެވޭ ވާހަަކެއއް މީ. މީގަ  . ހަމަ ފްލޯކުވެްސ ފްލޯކު . މިއެވެްސ ފްލޯކު

ނުޑ މި ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ހެްއކާބޫލުގައަޅުަގނޑުމެން   2015 ،. މިދިޔަ އަހަރުދައްަކނީ ވާހަަކ މި ެއކު އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފައިވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެުޓގައި ައއްޑޫ ސި  ލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް. ވަރަކަށް މި 70 އޮތް ޓީ ހިތަދޫއަށް ކަ

ރޫމެއް އެޅުމަށް ބަިއ ޝަރަފުއްދީން ްސކޫލްަގއި ކްލާސް ،އި މިިލއަނާ 7ށް ކުރުމަކޯެޓއް އިމާރާތް ،ތެޭރގަިއ ހިމެނޭއޭގެ

އާއި ނޫރާނީ މިލިއަން ރުފިޔާ 1.5 ށްރޫމަާކއި، އީ.ސީ.ީސގެ މަރާމާތަކްލާސް 8 އަށްކެމްޕަސް ،އާއި ފިޔާމިލިއަނެއްހާ ރު

ސެންޓަރެއް ެއޅުމަށް ބަޖެޓެްއ އި އިސްލާމިކް މިލިއަނާ 1.3 ށްމަރާމާތަ ގެާއއި، ހޮސްޕިޓަލް މިލިއަން ރުިފޔާ 8ށް ލަސްކޫ

. އެްއެވސް ކަމެއް ނުކުރެވޭ. ެއއްެވްސ ކަމެއް. ހިތަދޫގެ ނަރުދަމާގެ ތްމިލިއަން އޮ 35ށް އި ނަރުދަމާއަ. ހިތަދޫ ފެނާތްއޮ

ނުޑމެން އެންމެން ވެސް ދަން ؛އެނުދގެ ހޮސްޕިޓަލެއް  100 އިކަެމއް ނުކުެރވޭ. އަދި ހިތަދޫގަ އެްއވެސް ނަ އަުޅގަ

ނޑު ކުރިން   ެއްއވެސް މަަސއްކަތެއް ، ެވސް ދެންނެވިހެން ހަމަ ރައިަވރެންހެން ކިޔާ ވާހަަކެއއް. ެއެވސްވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފައި އޮމި 6.7ށް ނެތް. އަދި ސްޭޓޑިއަމަ އްހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ކުރެވިފައެ  . އެާތ ނުކުެރިވ ތް ލިއަން ރުފިާޔ ކަ
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. އި އޮތްމިލިައން ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފަ 56 ޑަީމއަށްެރވިފައި ނެތް. އަދި ޕޮލިސް އެކެެއްއވެސް ކަމެއް ކު ގެހުރި މަސައްކަތު

ނޑޭރި އަޅު  ،ވެސް ކޮށްފައި ނެތް. އެހެންވީމާ ވޭމެއް ކޮށްަފއި ނެތް. ސާއެްއވެސް ކަ ނުޑ މިދެންނެވީ ހަމަ ބަ ގަ

ނޑުމެންނަށް ވާނީ ެއްއވަރޭ. ައދި މި ސަންމަނިކުފާނުގެ ދެޔޯ ަރިއވަރެކޭ މިޙަ އަހަުރ  އަހަރު، މި ބަޖެޓެޭކ އަުޅގަ

ން ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފައި ވަަރކަށް ިމލިއަ 118ޖެޓަށް ބަޖެޓް، މިއަންނަ އަހަރުެގ ބަކުާރ ބަހުސް އަޅުަގނޑުމެން މި

ގެ ބޮޑު ބަޖެޓު މި ؛ބިލިއަން ރުފިޔާ 27.4 ،. ހިތަދޫގެ ކަންތައްތަކަށް. އަދި ފާހަގަކޮށްލަންށްހިތަދޫގެ ބަޖެޓަ އޮތްއެބަ

އުފާކުރަންޖެހޭ  މެންަގނޑުގެ ގޮތުަގއި ަރްއޔިތުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ. މީ އަޅުޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު 33ތެރެއިން %

ނުޑ އުފާކުރަން، ަރއްޔިތުން ުއއްމީދު އެބަ ކުރަނީ ބަޖެޓެްއ ކުރޭ. ަރއްޔިތުން މި އުއްމީދުކަމެއް. މިކަމުަގއި އަުޅގަ

 ،ކަުމެގ އުއްމީުދގަިއ ރަްއޔިތުން އުފާވަނީ. އެހެންނަމަވެސްނީ ކޮންެއއްެޗއްޔިތުންަނށް ލިބޭއިިވގެން އައިމާ ަރއް

ނޑުމެންގެ ެއްއވެސް ސަރުކާރަކުން ރަ ،ކަމަކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނެތޭ. ްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ފުއްދިފައިމި އުއްމީދެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަ މިކަން މިވަނީ ިއ،ދޭތެރޭ ވާހަކަދައްކަ މިއީ މިކަމާ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ  އި،ކިހިނެއްކަން އަުޅގަ

ވަނަ  2016 ވަނަ އަހަރާއި 2014ބޮޑުވަމުން.  ނީ ދަ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު މި ކަންތައްތަެކއް. އަހަރަކުން ައހަރަކުން މި

ވަަނ އަހަރަށް  2009ވަނަ އަަހރާއި  2008ބިިލއަން ުރފިޔާގެ ތަފާތު ބަޖެޓަށް ހުށަހެިޅފައިވޭ. ިމއީ  10ދޭތެރޭ  އަހަރާ

ރަށް ވަނަ އަހަ 2016މި  ޏަށް،ށަހެޅުނު ބަޖެޓް މިއަހަރު އެކަންއަހަރަށް ހު 3ޭއގެ  ،ބަލާއިރު ޑަބަލްކޮށް. މިދެންނެވީ

ތެޭރގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް  ގެއަހަރު  4އެއިން ދޭަހވަނީ ެއ ، ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ 27.4އޮތީ.  ހުށަހެޅިފައި މި

ޖެހެނީ.  ކަމެއް ކުރަން މި އެއް ބޮޑު ބަޖެެޓއް މީ.  ވަނަ އަހަރު ކޮށްދެވެންޖެހޭނެ. އެހާ 2016ކަން މި  ފުއްދައިދިން

 އްޔާ އެކަން ކުެރވެންޖެހޭނޭ އަޅުަގނޑު މި ޖެހެނީ. އެހެންވެއްޖެ  ށްދޭން މިރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދުތައް ފުރިހަމަކޮ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި .ނުދޭފެނިގެން ،ދަންނަވަނީ މި ބޮޑު ބަޖެޓުން. އެހެންނަމަވެސް ދަނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު  އަޅުގަ

ފާނަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އިވަ މިސާލެއްގެ ގޮތުަގއި ދަންނަ ތަން. ކުޑަކުޑަ ބޮޑުެވގެންގޮސް އަތްނުފޯރާ ހިސާބަށް ދާ

ވަނީ. މިދެންނެވި  . މިލިއަން ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފައި މިތީއޮ ބިލިައން ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފައި މި 1.9ގެކޮުޅގެ ބަޖެޓް 

އިލާެއއްެގ ޢާއެަބޮއތް. މެދުފަންތީގެ  އިއަހަރަށް ހުށަހެޅިފަިމ  މިލިއަން 23، 1.9. ަމހަކަށް 1.9މަހަކަށް  ،ދުވާލަކަށް

މިލިއަން ރުފިޔާ  1.9 ެގއަށް ވަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެސް ރުފިޔާ މަހަކަށް މި ޚަރަދުައކަށް ފަންސަވީހަކަށް ހާގެ

ކޮންެމ  ،ކަމެއް. އަދި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ޖެހެނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ވާހަކަަދއްކަން ޖެހިއްޖެ ޚަރަދުކުރަން މި

ދޭ. މީގެ ޮކންމެ ރައީސަކަށް ޚަރަދުތަކެްއ ކުރަން އެބަޖެހޭ. މިލިއަނުން އަހަރަކުން ރައީސަކު އެބަ އާ 5އަހަރަކުން  5

 ،ެވސް ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނުޑމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ގޮތް ޚަރަދުކުރަންޖެހެނީ. މި ޚަރަދުތައް ކުރާ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން ތިބި ރައީސުންގެ ތެރެއިން ަރއްޔިތުްނނަށް  ޓަކައި ކަމެއް ކުެރއްިވ މީގެތެރެއިން މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް އަދި  ިއޖުތިމާޢީ ކަމެއް ؛ރައީސް އެ އޮންނެވީ ޖަލުަގއި. ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ނިކުމެވަަޑއިގެން ކަންތައްަތކެއް 

ދޭތެރެއަކުން  ޖަލުަގއި. ދެން ރައީސް މައުމޫންކުެރއްވި ަރއީސް ެއ އޮންނެވީ ެވސް ކުރަން މަސައްކަތް ކަމެއް އެހެން
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ކުަރއްވާ ެއ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން. ދެްނ ދޭތޯ މަސައްކަތްުކ ގެނެްސގެން ދަރުސެއް ުބނެޡަސް ވާރިބޭރުން ކޮންމެވެ

ނޑަށް ފެންނަނީ  ވަޙީދު. ޑރ.ވަޙީދު ދޭތެެރއިން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ޑރ. އިންނަ  ގައި އެތާޖުމަހަލްއަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ދެންނެވި ބެންޗުގައި އިންނަވަިއގެން ފޮޓޯ ނަންގަވާ ތަްނ މި ރޮމޭންޓިކު  ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން. މިއީ އަޅުގަ

ގޮތް. ދެން މި ބަޖެޓުތައް މިހެން ހުށަހަޅައިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓ  ވާހަކަ ދައްކަން އެބަޖެހޭ. މިއީ މިކަން ކުރަމުންދާ 

ަގނުޑ ރައްޔިތުންނަށް ައޅު އް.ކުރެވެނީ ބޭކާރު ޚަރަދުތަކެ ތިީރސް ބިލިއަނަށް ބޮޑުކޮށްގެން މި ،އަށާވީހުން ،ހަތާވީހުން

ނޑުމެން  24ވެސް  މިދިޔަ އަހަރު ،ކުރިންވެސް މިދެންނެވިހެން ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން އަޅުގަ

ބޮޑު އާބާީދގެ ެއއް  ރާއްޭޖެގ އެންމެ ،ނެތް. އަޅުަގނޑުެމން މި ނިސްބަތްވަނީ އުއްމީދުކުރި އެްއވެސް ކަމެއް ކުރެވިފަެއއް

ކަންތައްތައް ނުކުރެވުީނީތ  20%ށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ސަރަހައްދަށް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރަހައްދަ

ނަޑކަށް ، 29.1%ދައްކަނީ. ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން  ވާހަކަ މި އަޅުަގނޑު މި ބިލިއަން  2.7ާގތްގަ

 1.1 ،12%ކައި. އަދި ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ކުރެވެނީ ލަފާފުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަ ރުފިޔާ ޚަރަދު މި

ރާއްޖޭގެ ދުިއސައްަތއެއްހާ  ކުރެވެނީ ދެން މިދެންނެވިހެން ބިން ހިއްކުމަށް ޓަކައި. މި  ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު މި 1.1

ނޑުމެ ޖެހޭ. ން އެބަރަށްރަށުގައި މީހުން އެބަުއޅޭ. ދުއިސައްަތއެއްހާ ރަށްރަށުގައި މީހުން ބައިތިއްބަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުްނ ތުއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ަގސް ގައި ަބއިތިއްބަނީ މި. ސިާޔސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަަޑއިގެްނ ، އްބަން. އަދި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭބޭނުންވަނީ އެ ރަށްރަށުގައި މީހުން ބައިތި

ނުވޭ. ާދއިރާެއއް  ވެސް ހަމަ 5000ގިނަ ރަށްރަށުން  ،ހަމަެވެގން 5000ރަށުން  5 ،ންނަކީ ތިއްބެވި ަބއެއް މެންބަރު

ބޭފުޅުން  މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވިވަަޑިއގެން މި 4000، 2500، 3000ނުވޭ.  ވެސް ހަމަ 5000ހެދުމަށް ޓަކައި 

ދުން ސަރުކާރަށް ރަށަށް އެބަޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދޭން. އަމު 5ވަަޑއިގަންަނވަނީ. މި ބޭފުޅުންނަށް މި 

ނަރުދަމާ  އިކުރަން. ފެނާ ރަށަށް ކަންތައް 5ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރެއް ވެއްެޖއްޔާ ޑިމާންޑު ެއބައޮތް މި 

ރަށެްއގައި ެއއަރޕޯޓެއް  5އަޅަން އެބަޖެހޭ. ހޮސްޕިަޓލު އަޅަން އެބަޖެހޭ. އަދި ކޮްނމެ އެބަޖެހޭ. މަގުަތކުަގއި ތާރުން އަޅަ

އްާޔމުން ރައީސަކަށް އޮންނާނެ ކަންތައްތައް ކޮށްދެިވއްޖެ ކަމެއް ކިހިނެއްތޯ ކުރާނީ؟ މި ހުރިހާ މި ހަދަން އެބަޖެހޭ.

ހުރި ގޮތުަގއި ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމާ ގޮތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ފައިދާ ދުތައް ފުއްދިފަ. އެކަމަކު މިއީކީ ޒިންމާދާރުޢުވަ

ނުޑމެން އެބަޖެހޭ އެއް  ފަސްކުރުމުެގ ސިޔާސަތަށް ތާއީދުކުރަން. އެއްފަސްކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިރީހުން އި ހުން ބައިތިއްބަިއގެން މި ރަށުގަލައްކަ މީ 3ރަށުގައި  200ރާއްޖޭަގއި މި ރައްޔިތުން   ،އަޅުގަ

ކޮށްނުެދވެނީ. މި އް އެސް ަރއްޔިތުންެގ ުއއްމީދުތަކެްއ ފުރިހަމަޔަހުން ބިލިައނުން ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފަންސާ ،ސާޅީހުން

ނޑު މި ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ ރަްއޔިތުން  80، %70% ،ދަންނަވަނީ ޙަޤީޤަތް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  އޭބޭނުމެއްގައިތޯ ކޮން ،ސިޔާސަތެްއގެ ތެެރއިންްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވަނީ ކޮން މާލެއަށް ގެންނާނަމޭ ރައީސު އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ެއ ސިޔާސަތު ހާމަކުރަން އެބަޖެހޭ. ގަދަކަމުން ރައްޔިތުން  ތިއްޔާބަޖެހޭ. ސިޔާސަތެއް އޮއެ ބަލަން
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ބަެއއް  ާރއްޖޭގެ އާބާީދގެ ބޮޑު މި ،ނޫން. އެހެން އިންސާފަކަށް ނުވަނީ މިތަނަށް ހިޖުރަކުރުވުމަކީ އެީއކީ އިންސާފެއް

ނޫން.  އެއީީކ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ،ނަމަ ކުރަންޖެހިއްޖެ ހެން އެކަންދައްަކއިގެން މާލޭަގއި ުއޅެންޖެހުން. އެކުލި

 ،ޖެހެންޏާޖުރަކުރަންލެއަށް ހިަރއްޔިތުން މި މާ  70، %60%ާރއްޖޭަގިއ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން  އަޅުަގނޑުމެން މި

ކުރަންޖެހޭނީ.  ތަެކއްގެ ެތރޭގައި ެއކަންއެކަން ތަންފީޛުުކރެވޭނެ ސިޔާސަތު އްޔާރުކާރުގެ ޕްލޭނުަގއި އެކަްނ އޮތިސަ

ީދގެން އެ އުއްމީދުތައް ަރއްޔިތުްނގެ އުއްމީދުަތކެއް  ،ރަުށގަިއ މީހުން ބައިތިއްަބިއގެން 200އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވިހެން 

ނޑުމެންނަށް މި ހެކި ފެނިގެން މިފުރިހަމަ ނ އަށް ކޮށްނުދެވޭނެ ކިތަންމެ ބަޖެޓު ބޮޑުވިޔަސް. އަުޅގަ ޑުމެން ދަނީ. އަޅުގަ

ދައުލަތުގެ  ނެއް ނުދޭ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭވަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ މިކަން ފެނިގެ މި ްއސަގޮ ްއސަ،ސަރުކާރުތައް ައއި

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ވެއްދުމަްށ ޓަކައި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ  ؛ބަޖެޓު

ނޑަ އެަބއެޭޅ. މިދިޔަ އަ ސަތޭކަ ވަރަކަށް މިލިައން ރުފިޔާ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ  15ވެސް  ހަރުސިޔާސަތެއް ކަ

މިހާރުެވްސ  .ސެުޒގެ ތެރެިއން. ސެޒަށް އަންނަ އިންވެްސޓުމަންޓުގެ ތެރެއިން ލިބޭ އާްމދަނީގެ ގޮުތގައި ؛އެސް.އީ.ޒެުޑގެ 

ވެގެންތޯ؟ އިންވެްސޓަރުން އަހަރު ނުލިބުނު އެްއޗެއް ިމއަހަރު ވަިކ ލިބެންވީ ކީއް  އޮތީ. މިދިޔަ މި އްސައަދަދު އައި  އެ

ނޑުމެންންނަ ސަބަުބތަކަށް ށް ނާރާއްޖެއަ މި  އަށް ރާއްޖެ  ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އިންވެސްޓަރުްނ މި ޖެހިލައި، އަުޅގަ

 ،ގޮތުން އެންމެ ހަލަބޮލި ނޫން މިއީކީ. ދުނިޭޔގެ މި ސަރަހައްދުގަިއ އޮތް ސިާޔސީ ނާންނަނީ މިއީ ސްޓޭބަލް ޤަުއމެއް

ްއ ނާންނާނެ. އިންވެސްޓަރުން އޮތީ. އިންވެސްޓަރުންނެ ތަން މި ުތގައި މިއެންމެ ރައްކާތެރި ނޫން ތަނެއްގެ ގޮ

އިންވެސްޓަރުްނ  ،ތަން ސްޓޭބަލް ގެނައުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނުޑމެން އެބަޖެހޭ ޒިންމާދާރުވާން. އަޅުަގނޑުމެން މި

މި ނުވޭ  ނަށް ހިޔެއްތަްނ ދައްކަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި މި އެޓްރެކްުޓކުރާނެ ގޮތްތަެކއް ުހރި

ނެ ފައިސާ އަންނާ ެއސް.އީ.ޒެުޑގެ ތެެރއިން މި ،އޮތަސް އިބަޖެޓަށް މިފައިސާ އަންނާނެ ކަމަށް އެސްޓިމޭޓުކުެރވިފަ

ބޮޑު  ރާްއޖޭގައި ކުެރވޭ އެންމެ މި ައކީ،ބޮޑު ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ހިނގާ އެންމެ  މި ،ކަމަކަށް. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ބިންތައް. މާލޭގެ އި ޑު ވިޔަފާިރއަކީ މާލޭގެ ަތންތަނާބޮ ެސކްޓަރަގއި ކުެރވޭ އެންމެޕްަރއިވެޓް  ،ވިޔަފާރިައކީ

ދީގެން ހިންގޭ ވިޔަފާރި. މި ވިޔަފާރިން ދައުލަތަށް ނުލިބޭ އެއްވެސް ެއްއޗެއް.  ބިންތައް ުކއްަޔށް އިއިމާރާތްތަކާ

. ދައުލަތަށް އެބަޖެޭހ ގަނީކީހިނ އެްއވެސް ެރގިޔުލޭޓުކުެރވޭެނ ރަނގަޅު ަގވާއިެދއްގެ ތެެރއަކު ނޫން މިކަން މި

 އެ ،މީހުންނިކަމެތި އްކަްތކުާރ ބަންގާޅީދަނީ މި ތަންތާނގައި މަސަ އާމްދަނީއެއް ވައްދަން. ައޅުަގނޑަށް ފެނިގެން މި

، މިލިއަން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ތަން. އެހެންނަމަވެސް 56ނަގަިއގެން  3%މީހުންގެ ރަށްރަށަށް ފޮނުވާ ލާރިކޮޅުން 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތަްއ  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ އަސްލު އަޅުގަ

ނުވޭ. އަިދ  . އިްނކަމް ޓެކްސް ދަްއކާކަށް ބޭނުމެއްސް ނަގާކަށް ވާހަަކއެއް ުނދެއްކޭކުރުމަކަށް ދާކަށް. އިންކަމް ެޓކް

ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން ބޭނުމެއްނުވޭ. އަޅު  ވެސް ބޭުނމެއް އެވާހަކަ ަދއްކަން  އެ .ވާހަކަ ދަްއކަން ނުވޭ އެ ގަ

ނަގާ.  ހުިރ އިޤްތިޞާދުތަކުަގއި އިންަކމް ޓެކްސް އެބަ އިއެބަޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާުބވެފަ ވާހަކަ ދައްކަން
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ނޑު ކަމާ ެއކު ކުިރއަށް ެގންދެވޭނީ އިންކަމް ޓެކްްސ މެން ތަންތާނގައި ވެްސ ާކމިޔާބުއެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

 އި ުކއްޔާ މާޭލގެ  ؛ޮބޑު ިވޔަފާރި ކުރެޭވ އެންމެަގއި ރާއްޖޭަގއި ޕްަރއިވެްޓ ސެކްޓަރ . އަދި މިދެންނެވިހެން މިނަގަިއގެން

ދައުލަތަްށ ޓެކްސް ވަންނަންޖެހޭނެ.  ންކުރެވޭ ވިޔަފާރި ދީގެން މި ކުްއޔަށް ،ބިންބިން ކުއްޔަށް ނަަގއިެގން

އީ ވަރަށް ޮބޑު އަދަދަކުން ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ޖެހެނީ މި މިކަން މިހެން ކުރަން މި  ،ދަންަނވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

ގިނަ  ރާއްޖޭގެ ަތރައްޤީއަށް ޓަަކއި ވަރަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި މި ،ވާތީ. ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ލިބިގެންދާނެ ކަމަކަށް

ނު ގިނަ ރާއްޖޭަގއި ނުކުެރވު އަހަރު ތެރޭ މި  35ައހަރު ތެރޭ  3 ،އަހަރު ތެރޭ 3އެބަހުރި. އަދި  އި ކަންތައްތަްއ ކޮށްފަ

ނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ. އައްޑޫ ސިޓީއަްށ އި ކަންތައްތަެކއް ކޮށްފަ ވާކަްނ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މި ޙަޤީޤަތް އަޅުގަ

 1.1ހެދުނު. ހުޅުމީދޫގައި  މީޓަރުގެ ަމގެއް ކިލޯ 5.8އްޑޫ ިސޓީގެ ހިތަޫދަގއި އަ  .ހަމައެކަނި ބެލިކަމުަގއި ވިަޔސް

ކިލޯ  5.8ހަދާނެ ސާމާނު އެއްކުރެވިަފިއވޭ. އަިދ މަރަދޫގައި ހަމަ ޓަރުގެ މަގުމީކިލޯ 3 އި،މީޓަރުގެ މަގެއް ހަދަކިލޯ

 ނަރުދަމާ އަޅާފަިއވޭ. އިފެނާ  40%މީޓަރުގެ މަެގއް ހަދާފައިޭވ. ިމ ޙަޤީޤަތް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ައއްޑޫ ސިީޓ ހިތަދޫގަިއ 

ނޑު 4ނީ ދަ ދާން މިށް، މި ސަުރކާަރށް މި ސަރުކާރަ  2ދަންނަވަނީ  އަހަރޭ މި 4 ،ދަންނަވަނީ މި އަހަރު. އަުޅގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން  .އަހަރު ެއއީ މިސްޓޭެކއް. ޑރ. ވަޙީދު ކުެރއްީވ މި ސަރުާކރުގެ ވެިރކަން. މި ސަރުކާރު. އަުޅގަ

 އި،ޅަ އަ އްކޮންފަރެންސް ސެންޓަރެ، އް އަަޅއިއަްއޑޫ ސިީޓގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ޓަކަިއ ބޮޑު ކޮންވެންޝަްނ ސެންޓަރެ

 ގުިޅގެން އެަތއް ތަރައްީޤގެ ޕްޭލނުތަކެއް ކުެރވިފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ އާއެ  ިއ،ދަރުބާރު ގެެއއް ައޅަ

 ؛އަދި މި ސަރުކާރުގެ ކުީރގެ ސަރުކާރުން  ،ފަހުން ކަމެއް މި ސަރުކާރެްއ އައި ކަމެްއ، ެއއްވެސް އެްއވެސް ؛ކަމެއް

ކަމެއް އައްޑޫ ސިީޓއަްށ  ެއއްެވސް ،ކަމެއް ވެސްއަހަރު ތެރޭގައި ެއއް  4މި  .މިއީ ހަމަ އެއް ސަރުކާރެއް މި ހިނގަނީ

ނޑު އި ތަރައްޤީގެ ގޮުތގަިއ ކޮށްފަ  3ރާއްޭޖގެ  މި  ،ކަމެއް. އަދި ފާހަގަކޮށްލަން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ މެންނެތްކަމީ އަުޅގަ

ރަށަކަްށ  3 އި،ރަށެްއގައި ނަރުދަމާ އަޅަ 33 ،ރަށެއްގައި  33ތެރޭ އަހަރު 3އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ  ،އަހަރު ތެރޭގައި 

ނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ވާކަން ވެސް މިއީއިފަފެންދީ ވެގެންދިޔައިުރ  އަހަރު 2ކަމެއް. މި ސަރުކާރަށް  ވެސް އަުޅގަ

ކަހަަލ  ކަމުގެ އުއްމީދުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އެްއވެސްމިދެންނެވި އަދަދުތައް އަންނާނެ ރައްޔިތުން އަދިވެސް ތިބީ 

ނޑުމެންނަށް މި  ކީ މިކަހަލަ މަކޮށްލުޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙަްށ ރިޢާޔަތްރާއް ދޭ. މިނުކަމުގައި ފެނިގެން ހިލަމެއް އަޅުގަ

ދަީނ  ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން ފެނިގެން މި ކަމެއް  ދަްއކާއިރު ިރޢާޔަތްނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަކީ ެވެގންވާނެތަނެއްަގއި ވާހަކަ

ވެރިކަމަށް އިތުުރވާ ކޮންމެ . ންތަ ވާޖޭގެ ރައްޔިތުން ނާއުއްމީދު ރާއް މި ،ފަހުން ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގެން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ ދަނީ  . މިހާރު ފެނިގެން މިހެއްދުވަ ދުވަހަކީ ކޮންމެވެސް އިތުުރ މާޔޫސްކަމެއް އަުޅގަ

 އޭ.ޤައުމުތަކާ ެއކު އިޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއަނީ ތިމަންނަމެން މިތިބީ ބައިނަލްދަރިން އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުންމީގެކު

ނަޑއެިޅގެން މިހާރު އޯޕަންކޮށް ވަރަށް ހަމަ  ،ދަނީ އެހެންނަމަވެސް، ފެނިެގން މި .ނެތޭ ލަ ޕްރެޝަެރއްކަހަ އެްއވެސް ކަ

ނޑުމެްނގެ ްޤވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުއަސާފުކޮށް ބައިނަލް  ،ެވސް ރާއްޖޭގެ ިސޔާސަތަށް ޓެރި ޤައުމުތަކުންއް ައވަން އަދި އަުޅގަ
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ނޑުމެންެގ  ދައްކަމުްނދާބުނެ ވާހަކަޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ސިޔާސަަތށް ބަސްރާއް ތަން. މިއީ ސީރިޔަސް މައްސަލަތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ،އިކޮނޮމީައކީ ރިޒަމަށް ބަރޯސާވެ، . މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ޓޫޞާދެއްތިއިޤުތިޞާދަކީ ވަރަށް ނާޒުުކ އިޤް އަުޅގަ

ންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ވަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ،ތިޞާދަށްށް ބަރޯސާވެ އަުޅަގނޑުމެންގެ އިޤްރިޒަމަޓޫ

ނޑުމެްނގެ ރާްއޖެ ސިޔާސީ ގޮތުން ސްޓޭބަްލ ތަނަކަށް ހަދަން އެބަޖެހޭ.  ،ރިޒަމް ކަމަށް ަބލާއިރުސޯސްއަީކ ޓޫ އަުޅގަ

ދަނީ ކޮންމެ ދުވާލަުކ މިތާ ހިނގާ ސިާޔސީ ކޮންމެ ކަމަކުން ައޅުަގނޑުމެްނެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ބަަލއިލަން އަންނަ މީހުންގެ ހިތަށް މާޔޫސްކަްނ  ރައްޔިތުންނަށް މާޔޫްސކަން ެގނެސްދޭ ތަން. އަުޅގަ

ތަން. މިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވާހަކަދައްކަން. މިކަުމގަިއ ވާހަަކދައްކަން އޮތް ތަަނކީ މިއީ.  ވައްދަމުންދާ

ވާހަކަދަްއކައި މިަކން ޙައްލުކުރަން އެބަޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ވަނީ. މި  ލަތްތަކެއް ހަމަވެފައިސީކަންކުރުަމށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރި ،ފެނިގެން މިދާ މަންޒަރަކީ

 ،ން ނޫނުއަާސސީއަށް ބަދަލުގެނެސްގެޤާބޭނުން ގޮަތކަށް މި ރާއްޖޭގެ  ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހަމައެކަނި ބެއްޔަސް

އޮތީ ހަމަ އެކަމަށް  ބޭނުން ގޮތަކަށް ގަވާއިދު ބަަދލުކޮށްގެން ވެރިކަްނކުރެވެން އެބައޮތް. އަދި ޖުޑިޝަރީ ެވސް އެ

ފުލުހުން ވެސް ެއ ތިބީ އެކަމަށް އެއްބާުރންދީގެން. އެހެންނަމަވެސް،  އްބާރުލުންދީގެން. ސިަފއިންނާއިއެ

ުދވާލަކު ކޮންެމވެސް ަސރުކާރުގެ ކޮންމެވެސް އެްއ  ،ސްޓަރެއްދަނީ ދުވާލަކު މިނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ގާނޫނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޮވާަފއި ތިއްެބިވ  ،ގާނޫނީ ގޮތުން ާބރު ލިބިގެން ،ތަނަކަށްތަން. ނުވާ ބޭފުޅަކު ަވކިެވގެންދާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ބޭފުޅުން ވެސް މި މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ކަތިލަމުންދާ ، ނީ. އެހެންވީމާދަ ތަން އަޅުގަ

ކުރަްއވަން ެއއް. ރަީއްސ ޔާމީނަށް ވެރިކަންސިާޔސަތުގެ މައްސަލަ އުޅެނީ މި ސަރުކާރުަގއި އެަބއުޅޭ ދަންނަވަން މި

ނޑުމެންނަށް ކުިރން ވެސް އެނގޭ. ެވރިކަމަށް ވަަޑިއގަންނަވަްނ  އެނިގވަަޑއެްއ ނުގަންނަަވއޭ. އަުޅގަ

ނގޭ ރައީސް ވިއިރު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެވަޢުދުެވގެން ަވަޑއިގެންނެ  ންއިގެމަސައްކަތްކުަރއްަވއި ކެމްޕޭނުުކރައްވަ 

. މިއަށްވުރެ ކުަޑ ރާއްޖެއެއް ނޫން ކުރަްއވަން ނޭނގޭނެކަން. އެއީ ކޮންމެހެން މިރާއްޖޭގެ ވެިރކަން ޔާމީނަކަށް މި

ތުން. ެއއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އާބާީދ ރާއްޖެައކީ މިއީ ިތން ލައްކަެއއްހާ ރަްއޔި ޔަސް ެއކަމެއް ނުުކރެވޭނެ. މިތަނަކަށް ދި

މި ދެންނެވި ކުޑަ ަޤުއމުތަކުގެ ތެެރއިން ޤައުމެްއ މިއީ. އެހެންނަމަވެްސ، މިތާ  ،ކުޑަ ަޤއުމޭ މިއީ. ބަަލއިލާިއރު

ތަން މި ފެންނަނީ.  ލަތްތަކެއް ލިިބގެްނ ވެސް ވެރިކަން ނުކުެރިވެގންދާސީރިކަންކުރަން ބޭނުންާވ ހުރިހާ ވަވެ

ނޑީގެ މައްސަަލއެއް އެބައުޅޭ. ސިޔާސަތުގެ މައް  ސަލަެއއް ެއބައޮތް. ނޫނިއްޔާ ވިސްނުުމެގ މައްސަލަ އެބައޮތް. ސިކު

ރިކަން އޮންނަންޖެހޭކަން ރާއްޖޭގެ ސިޔާީސ ވާަދވެ މި ،ފުރަތަމަ ކުރެއްިވ ކަމަީކ، ފުރަތަމަ ކުރެއްިވ ކަމަކީ 

ެއކު ވެިރކަންކުރުން. ޭއގެ ހެއްެކކޭ މިތާ  ރިކަމާނުކުރެްއވުން. ޑިމޮކްަރީސގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސާަސކީ ވާަދވެގަބޫލު

ެއކު ވަޢުުދތައް ފުއްދަން ސަރުކާރުތަްއ  ވާަދވެރިކަމާ .އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަަތއް ،މި ދައްކާ ވާހަކަަތއް

ށް ހުރަސް. އެޅުްއވި ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެއަ ހަމަވެގެންދިއުން. ރައީސް ޔާމީންއައުމަކީ ރަްއޔިތުންގެ ުއއްމީދުތައް ފުރި
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މިއީ ޙައްލެއް  ،ލީ. ޖަލަށް ލާންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނީ. ޖަލަށް ލީ. މިކަމަކުންވިއްދާ ރާއްޖޭގެ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކާ

ެވގެން އަިއއިރު ޕްރެޝަުރގަިއ ވެިރަކން އެ ކުަރްއވަނީ. ވަރަށް  ވެގެން އަންނަނީ ދެ އަހަރު ނޫން. ނަތީޖާއަކަށް

ކުން ބުނަމުންދަނީ ޤައުމުތަ ،ވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ބަިއނަލްއަޤްރާއްމި .ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ

ދަނީ. އޭގެ ހެްއކަކަށް  ކުަރްއވަމުން ގެންދަވަނީ ޕްރެޝަުރގައޭ. ވެރިކަން ުނކުރެވިަފއޭ މިވެިރކަން ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީނުގެ ދެ ަނއިބު ، އީސުންދެ ނައިބު ރަ ؛ރައީސުންނުޑމެންނަށް ދެ ނައިބު ދަނީ އަޅުގަ ފެނިގެން މި

ނޑުމެން މިކަމާއްއީސެއް. އަހަރަކަްށ ނައިބު ރައީސެއަހަރަކަށް ނައިބު ރަ ؛ރައީސުން  . މިއީ އަޅުގަ

މި ޤައުމެއް ހިނގަނީކީ ނޫން. މިީއ  ؟ނޫންތޯ. ޤަުއމެއް ހިނގަނީތޯ މި ޖެހިއްޖެ ކަމެއް. މިއީ ބޮޑު ޖޯކެއްވާހަކަދަްއކަން

ނޑުމެންނަށް ސިޔާސަތުތަކާދަނީ.  ތަން މި އޮންނަންވެގެން މިހެން މި ތަން ހިނގަންވެގެން މި ެއކު ރައީްސ  އަޅުގަ

ނޑު ދެންނެވިހެން މި ބަޖެޓަކީ ވެސް ބޮޑެތި ފެނިގެން ކުަރއްވާ ތަނެއް ޔާމީނު ވެރިކަން ނުދޭ. އަދި ކުރިން ވެސް އަުޅގަ

ވަޢުދު  ،ކުއެ ްއޔިތުންނަށް އިުޚލާޞްތެރިކަމާއަދަދުތަކެއް ޖަހާފައި އޮތް ބޮޑު ފޮތެއް މިއީ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަ

 ؛ނުދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްެވސް ކަމެއް ކުެރިވގެންރަްއޔިތުން ެއކު މިކަން ނުކޮށްފިއްޔާ ފުއްދުމުގެ ވިސްނުމާ

ށްރަުށގަިއ ަޙއްލަކީ އެއްފަްސކުރުމޭ. ރާއްޖޭެގ ކުދި ރަ ްށ އޮތްރާއްޖެއަ ލަމުން ދަންނަވާނީ މިއަޅުަގނުޑ އަިދވެސް ނިންމާ

 ހައްދަިއގެން މިށް އޮުޅވާަލއިގެން ގުނބޯޔިތުންނަމީހުން ބައިތިއްބަިއގެން ބޭާކރުހާ ދޮގު ވަޢުދުތަެކއްެވގެްނ އެ ރައް 

ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އެްއ  މި ށްށޭ. ެއއްފަސްކުރުމުެގ ިސޔާސަތަރާއްޖޭގެ ވެރިކަްނކުރަން ނޫުޅއްވާ

ާރއްޖެ  ެއއްފަސްކުރުުމގެ ިސޔާަސތަށް ތާއީދުކޮްށގެން މަސަްއަކތްކޮށްގެން ނޫނީ މި ޤައުމީ ވިސްނުމުަގއި ،އަެޑއްަގއި

ނޑު ެވސް ުއއްމީދުކުރަމޭ މި ނަކަށް ކުރިައކަްށ ނުގެންދެވޭނެއަޅުަގނޑުމެން ނޑު ދަންނަވައިލަން އޮީތ އަުޅގަ . އަުޅގަ

ެވގެންދިއުން. އަދި އަޅުަގނޑުގެ އުއްމީދަކީ ިމއަށްވުެރ ބޮޑު ބަޖެޓު ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާއަށް ވެސް ކަެމއް 

ނޑުމެންނަށް ،ފެހި ގޮތުގައި   ރާއްޭޖގެ ކަންަތއްތައް ވެގެން...  އެކު މި ރަނގަޅު ގޮުތގައި އުއްީމދުތަކާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ ތްތެރި ޒަދާއިރާގެ އިއް ނީ ތިމަރަފުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޠަފާއަށް.ޞްމެންބަރު މުޙައްމަދު މު

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މު ތިމަރަފުށީ

ނުޑ  ތ.)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ  ކުރިއްާޔ.ޝު ވޭމަންޑޫގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުަތްއ ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަ

ކޮްށގެން ހޯދައިދީފަިއާވ ޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑު މަަސއްކަތްއްކުރި މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ މި ސަރުކާރުން ވޭމަންޑޫ ރަ 

ނޑުދޮށް  ،ހާސް  76ލަްއކަ  7ށް މާރާތައިއޮފީސް  ،ޙައްޤުތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ،ން އަމިލި 4.9މާޔަތްކުރުމަށް ހިގޮ
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 1.4ނަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެ ،ންއަމިލި 15ސްޕޯޓްްސ އެރީނާއަށް  ،ން އަމިލި 3.7ރޫަމށް ކްލާސް 6، ށްރޫމަކްލާސް

 ،ންއަމިލި 5.8ލުގެ އިތުރުުކރާ ބަޔަށް ހޮސްޕިޓަ ،ހާސް 50ލައްަކ  9ޕެަނލް ބޯޑަށް  ހޮސްޕިޓަލުގެ ،ންއަމިލި

ން ރުފިޔާ. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ އަމިލި 67ލަ މުން. ޖުއަމިލި 35އިމުކޮށްދިނުމަށް ޤާނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

ވޭމަންޫޑަގއި  ،ިވޔަސް ނީ ހިނގަމުން. ހަމައެކަނި ޕްރީ ސްކޫލަށް ބެލިކަމުގައިގޮތުަގއި މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް މިހާރު ދަ

ތަނުަގއި މިހާރު  ޕްރީ ސްކޫލެއް. އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި އެ އިމުކުރެވެމުން އެ ދަނީ އާޤމިހާރު 

ނޑު ޓް މަރޫމުެގ ބައި ކޮންކްރީ ކްލާސް 6އެޅުުމގެ ބަިއ ކުިރއަށްދަނީ. ސީލިންގު ސަްއަކތް ފެށިއްޖެ. ދެން ގޮ

މާޔަތްކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ދަނީ ކުރިއަށް. ހޮސްޕިޓަލުެގ އިތުރުކުރާ ަބއި އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ވަރަށް އަވަހަްށ ހި

ނުޑ ކުރި މަސަްއކަތުްނ ރައްޔިތުންނަށް  ިތމަރަފުށީ .އި އުެޅނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބިޑުކުރުމުގެ ަމގުމަތީގަ  އަުޅގަ

ޔާ. ން ރުފިއަމިލި 5ޕަސް ހޯލް ނިންމުމަށް މަލްޓިޕާ، .ސީ ހޯލްމެނެނީ، އޭ.އީފަިއވާ ަޙއްޤުތަުކގެ ތެރޭގައި ހިއިދެވިހޯދަ

 39ފުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާމަށް ތިމަރަ  ،ންއަމިލި 5.1ދޯނި އެހެލާ ތަނަށް  ،ން ރުފިޔާއަިމލި 15ސްޕޯޓްސް އެރީނާއަްށ 

ން ރުފިޔާ. ތިމަރަފުށީގެ އަމިލި 124ލަ ޓްމަންޓް. ޖުމުހާސް ރިވެ 26 ،ންއަމިލި 59ރިވެޓްމަންޓަށް  ،ންއަމިލި

 ހާސް ޓަނު ވަނީ  9ހާސް ޓަުނގެ ތެރެއިން މިހާރު  26 ންހިަލއިގެ ތެރޭ ؛ހާސް 26ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމަށް ޓަކައި 

ަތއް ދަނީ ހެދުމުގެ ބައި ދަނީ ކުރިއަށް. ދެން ހުރި ބައިތައް ވެސް މަސައްކަތް. މަގުޓަށް އެތެރެކުރެވިފައްތިމަރަފު

ނޑު ާފހަގަކޮ ށްލަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ކުރިއަށް. މިއީ ހަމަެއކަނި ަބޖެޓުގައި ލިޔެަފއި އޮތް ވާހަަކއެއް ނޫންކަން އަުޅގަ

އި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުގަ  64ހުންނާނެ ގޮުތގައި ތިމަރަފުްއޓަކީ ހަނދުމަފުޅު .ރައީސް

ނުޑ މަސައްކަތްތައް ތެެރއިންރަށެއް. އޭގެ ނުޑ  ،އަޅުަގނޑު މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ މީގައި ހުރި މައިގަ މަިއގަ

ނޑު ކުރަމުންދާ މަސައްަކތުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ެއ  ޕްރޮޖެކްޓުތައް މި ސަރުކާރުން ނެގޭތޯ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަ

ށީގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ަކންތައްތައް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ަދނީ ކޮށްދެއްވަމުން. ތިމަރަފު

ނުޑގެ ވާހަަކއަކީ   ،ލަން ބޭނުންވޭ ނަވާއަޅުަގނޑު ދަން ރަްއޔިތުން ަކއިރީ ،މަގުފަހިވެގެންދާނެ. ކުރެވެމުްނދާނެ. އަުޅގަ

ނޑު ޖީބަށް ބޮުޑކުރަން ނަމު ނޑު ޕާޓީ ބަދަލުކުރީ ައުޅގަ ޕަބްލިުކ  ؛ގައި ވަރަށް ގިނައަޅުަގނޑު ޕާޓީ ބަދަލުކުީރ، ައޅުގަ

ނޑަކީ މީހަކު ހަމަ ދުލުން ބުނާހާ އެއްޗަަކށް ހަމަ ޑާންސް ކުރާ މީހެއް ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތއް ދައްކާ. އަުޅގަ

ނޑު ދާނީ ކުިރއަށް. އެހެްނވީމާޖެހީމަ ވެސް ބަލާ މީހެއް ނޫން އަުޅަގނޑަކީ. އަޅު ނޫން. ފަހަތުން އަތް  ރަްއޔިތުން، ގަ

އެްއޗަކީ ދާއިާރގެ މެންބަރަށް ތަނަވަސްކަމެއް އަިއއްޔާ އެ ތަނަަވސްކަމުގެ ަބއިވެރިންނަށް ވާނީ ދާއިާރެގ ގަންނަންވީ ދެނެ

ނުޑގެ ދާއިރާމެންބަރުން. އިއްޒަތްތެ ައށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާ މަަސއްކަތްތަަކްށ ރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަން ނިހާޔަތަށް ުޝކުރު އަޅުަގނޑު  ބަޖެޓް ފޮތުގައި ޖަހާފަިއ  ،އެބަޖެހޭ ދަންނަވަން. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

ނުޑމެން ބަލައިގެންހުންނަ އަދަދު ނުވާނެ އެއީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާާނގައި ރައްާކކުިރ ފައިސާ ކަމަށް. މި ބަޖެޓް ތަކަކީ އަޅުގަ

ަގިއވާ ައދަދުތަކެއް. ޣައިބުަގއި ވަނީ އަދަދުތައް. އަދި ދައުލަުތގެ ފޮތުގައި ޖަހާފައި ހުރި އަދަދުތަކަކީ އަދި ޣައިބު
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ސަރުކާަރށް ފައިސާ ވައްދާނެ މަގު  ލަތުގެ ރެވެިނއު އިތުރުކުރުމާއިނާދޭ. އެހެންވީމާ، ދައު ށްކަވަތްަގނޑުތަކަ 

ންނަށް ވާޖިބު ކަމެއް. އެ އެ މީހު ؛މެންބަރުންގެ ހުގެމި މަޖިލީ ރަްއޔިތުންގެ، މުޅި ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ

މީހުންގެ ޒިންމާއެއް. އެ މީުހންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާއެއް. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގޮވާލަން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް، މި 

ނޑު މި ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގިއ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، ސަރުކާރަށް ދަތިވާނެ ެއއްވެްސ ކަމެއް ނުކުރުމަށް. އަުޅގަ

ނމި ރާއްޖޭގެ ދައުަލތަށް ރެވެނިއު އިތުރުެވގެްނ ނޫންވިއްާޔ އަ ،ން އެބަ ވިސްަނންޖެހޭއަޅުަގނޑުމެ ޑުމެން ުޅގަ

 ން ބޭނުްނވާ ކަންތައްަތއް ފަހިެވގެންނެްއ ނުދާނެ. އެހެންކަމުން، ދައުލަތަށް ލިބޭ ރެވެނިއު ބޭކާރުަރއްޔިތުދާއިރާތަކުގެ 

ނޑަްށ ފެންނަމުންދަނީ މުްނދާެއއްެވސް ތާކުންތާުކނުޖެހޭ ގޮތެއްަގއި ޭބކާރުވަ ،ގޮތުަގއި . އެގޮތުން ތަން ވެސް އަުޅގަ

 91 ،އަޅުަގނޑު އަުޑއަހައިފިން، ކޮމިީޓަގއި ވާހަކަދަްއކަމުން ބައެއް ބޭފުުޅން ވިދާޅުވެަފއި އެބަހުރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 10ބޭނެ ކަމެއް ކުރާ ކުންފުނީެގ ތެރެއިން ދައުލަތަށް ލާރިެއއް ލި 91ކުންފުނި ދައުލަތުގަިއ އެަބއޮްތ ކަމަށް. މި 

ްނ އަބިލި 9ސް.ީޓ.އޯ. ެއސް.ޓީ.ޯއގެ ުކންފުނި ވެސް ނެތް. މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ަނގާނީ އެ 10ކުންފުނި ވެސް ނެތް. 

ން ރުފިޔާ. އަމިލި 70ން ދައުލަތަށް ދެްއކުނީ ން ރުފިޔާގެ ވިަޔފާރިކޮށްގެއަާހސް މިލި 9 ންއަބިލި 9 ؛ރުފިޔާގެ

މުގައި ވިަޔސް ކަފައިސާ ހޯދި 1ކަށް %މަހަ. 1މަހަކަށް، މަހަކަްށ ނުޖެހޭ % ،ދުވާލަކަށް ؟ރަނީވިޔަފާިރއެއްތޯ މި ކުކޮން

 70ފާރިކޮށްގެން މި ކިޔަނީ ން ރުފިޔާގެ ވިޔަ އަހާސް ބިލި 9ޑު ފައިދާއެއް ލިބޭ. ެރ ބޮވުއަށް ން ރުފިޔާއަބިލި 1

ގަެޅއް ނޫންޯތ ރަނ . މާވެސް ނުޖެހޭ  މަހަކަށް ޕަސަންޓެއްޕަސަންެޓއް ވެސް އަހަރަކަށް، ން. މާނައަކީ އަމިލި

ނޑަށް ހީވަނީ އެސް.ީޓ.ޯއގެ ނަމުަގއި އެސް.ޓީ.އޯ އެހެން ެވއްޖެްއޔާ ަބންދުކޮށްލާފައި ބިންތައް ކުްއަޔށް ދީފިއްޔާ. އަުޅގަ

އުލަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ރެ ބޮުޑެއއްެޗއް ސަރުކާރަށް ލިބޭނެހެން. ދަވު ބިންތައް ކުްއަޔށް ދިނަސް މިއަށްނަގާފައި ހުރި 

ތެޔޮ ގެންނަނީ އެްސ.ޓީ.ޯއއިން. ކާނާގެ ާބވަތްތައް ގެންނަނީ އެސް.ޓީ.އޯއިން. އަނެްއކާ ކާާނގެ ބާވަތްަތކަށް އެހާ ބޮުޑ 

ސަބްސިޑީެއއް ދޭ. ރާއްޖެ އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ގެންނަނީ އެސް.ޓީ.އޯއިން. ބޭސްފަރުާވއާ ބެހޭ 

ވަުރެގ ޖެހޭ 1މަހަކަށް %، 1މަހަކަށް % އްެޗއް ގެންނަނީ ެއސް.ޓީ.ޯއއިން. މި ހުރިހާ ަކމެއް ކޮްށގެންހުރިހާ އެ

ތަކަށް އެސް.ޓީ.ޯއއަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔި، ފައިދާއެްއ ނުލިބޭ ތަނެއް ތަަނކީ. އެްސ.ޓީ.ޯއގެ ޕޮލިީސގަިއ މަނާ ކަމެއް

މި ކުންފުނި ނިސްބަްތވާ ބޯޓަކަށް މުދާ އެުރވުން އެއީ. ިމގޮތަށް  ކުރާ މުދަލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތަކަށްއިމްޕޯޓު

ން ރުފިޔާެގ އަހާސް މިލި 9އިުރަގއި އިހަމައަށް އަ ވަނަ ަގރުނާ 21. އިނަމުގަވީ ތަފާތު ނަންންގާތާ ބައިގަރުނު ހި

ނޑުމެން މި ކިޔަނީ މަހަކަށް % މިކަހަލަ ، ބަެއއްގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ  ނުނެރެވުނު 1ވިޔަފާރިކޮްށގެން އަުޅގަ

ހުއްޓާަލއިފިްއޔާ.  ތައްދެއުޅިެއއްނުވާ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި މާ ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ މި ކަންތައް

ކުންފުނީގެ ތެރެއިން މި ކުންފުނިތައް ބަންދުކޮށްފައި، ސަރުކާރުްނ  91އަޅުަގނޑު ޮގާވލަން މި ، އެހެންވީމާ

ނަްސ ދިރަާއ އެއްވަރަށް މުސާރައެ މުސާ ށްފައި މީހުންނަށް ވަޒީފާ ނެތިއްޔާ މީހުން ގޭގައި ބައިތިއްަބއިގެންބަންދުކޮ

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ތާރީޚަށް  ؛ލަތަށް. ރަނގަޅު. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީެރ ފައިދާ ބޮޑުވާނެހެން ދައުވުއަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއަށް 
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އީ ަޤއުމު ުޅަގނޑު އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަކަށް ބްލޭމެްއ ނުކުރަން. އެ އަހަރުވީ ކުްނފުންޏެއް އެއީ. އަ 34ބަލާއިރު 

ދުވާުލ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބައެއް އެއީ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކަހަލަ ކުންފުންޏެއް އެބަ ޔާއިއިމާރާތްކުރުމަށް ރެ

 އްޔާވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން ނޫންވި 2014ތާރީޚަށް ބަލާއިރުަގއި  ،ތެރޭަގއި ގެއޮންނަންޖެހޭ. ވޭތުވެދިޔަ ާތރީޚު

ްނ އަމިލި 81ފައިދާ ދައްކާފައި އޮތް  ކޮށްފައެއް ނެތް. މިދިޔަ އަހަރު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަކަށް މަންފާއެއް 

ެއއްޗެހި  އި އިކުއިްޕމެންޓް ބާވެގެން އާބޫލުކުރެޭވ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކުރިއެރުމަށް ޓަަކއި ެއތާ ހުރި މެޝިނަރީއާގަރުފިޔާ. 

އެރުްނތަކެއް ހޯދައިދީފި. އެހެްނީވމާ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އޮތުމަކުން މައްސަލަެއއް ނެތް. ގަނެފި. އިތުރު ކުރި 

ދޭ ބަެއއް. ބޮޑު ހިއްސާެއއް އަދާކޮށް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ،އެމް.ޓީ.ސީ.ީސއަކީ މި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް 

ވެސް އެްއޗެްއ ނުހިމެނޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތަާފތު. އެސް.ޓީ.ޯއގައި ކޮރަޕްަޝން ނޫން އެއް  އާނަމަވެސް، އެސް.ޓީ.އޯ

ކޮރަޕްޝަން ނޫން އެްއވެސް އެްއޗެއް ނެތް. ިދވެހި ރަްއޔިަތކު ބަިއވެރިާވ ކުންފުންޏަކަށް، ދިވެހި ރަްއޔިތަކު ހިްއސާާވ 

އި ދިވެހި ވާުނވާ  އެނގިދާނެތީ. ޙަޤީޤަތުގަ ؟ނީ މަނާކޮށްގެން. އެއީ ީކއްވެތޯބޯޓަކަށް އޯޑަރެއް ދިނުން ެވސް އެ ތިބެ

ރައްޔިތުންނަށް އެ ޯއޑަރު ދީފިއްޔާ މި ޤައުމުަގއި ފައިސާ ަހރުލާނީ. އިންޑިާއގެ އެމް.އެމް.ެއފް ޕޯޓް ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް 

އެސް.ޓީ.އޯގެ ހުރިހާ އޯޑަރުަތކެއް ދެމުން މި އަންނަނީ. މުޅިން ދަށުއަތުން ބައިައޅަމުންދާ ކުންފުންޏެއް އެއީ. މި 

ބުނާ ުކންފުންޏަކީ މި ރާއްޖޭގެ ހަލާކު. މި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިަތއް ތިޔަ  ޕޯޓްާއގެ ެއމް.އެމް.އެފް ރާއްޖޭގެ ހަލާކު. އިްނޑި

ކުާރ ވެރިން ކޮރަޕްޓު އި ތިބޭމުއައްަސސާތަުކގަ ލާ ބައެއް. މި ރާއްޖޭގެ އި. މި ރާއްޖެ ކޮަރޕްޝަނަށް ވައްޓަ މުގުރާ ބައެއް

އިންިޑާއގެ ެއމް.އެމް.އެފް ޕޯޓް މި ކިޔާ  ިމ ރާއްޖެއަށް އަރުވަން ނުާވވަރުގެ ބަެއއް، ބައެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ

ނުޑ މި ވާހަކަަދއްކަމުން ައޅުަގނޑު ޮގވާލަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަްށ  ،ކުންފުންޏަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ލެްއ އެްއވެސް މަންފާއެއް ނުކުރާެނ، އަދި މަންފާކުރުން ނޫން ގޮތަކަށް ދިގުދެމިގެނެއް ނުދާނެ މިތާގައި ސިޔާސީ ަޙއް

ނުޑ ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމް އަށް ޮގވާލަން، މި ަޤއުމު ސިޔާސީ ގޮތުން ހަރުދަނާ ރިްއޔާހޫނެތި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވަންޏާ މި  ކަމަށް މޫސުން ބަދަލުާވހެން ސިޔާސީ ކަންތައްަތްއ ބަދަލުވާ ،ޤައުމަކަށް ހަދާށޭ. ސިޔާީސ ގޮތުން

ގޮތެއްަގއި ރާއްޭޖގެ  ވިްއޔާ ހަރުދަނާ ދަނާ ސިޔާސަތެއް ޮއެވގެން ނޫންރާއްޖެއަކަށް އިޤްތިޞާދީ ޙައްެލއް ނާންނާނެ. ހަރު

ިސޔާސީ ހަމަޖެހުން އޮވެގެްނ  ،ނިއްޔާ ޤާއިމުކޮށްގެން ނޫނިްއޔާނޫ ،ބައްޓަްނޮކށްގެން ނޫނިއްޔާ  ޙްރަސްސިޔާސީ މަ

ނޑު އެ މަނިކުފާނަށް ޮގވާލަން ެގ ހުޅުމާލޭގެ ބުރިޖު، ނޫންވިއްަޔކާ ޤައުމު ކުިރއަރަެއއް ނުދާނެ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

މަޖިލިސް . ެއއީ، ކާމިޔާުބކުރަްއވައިފި ގެ ެތރެއިން އެއް ބުރިޖުބުރިޖު 3އޮތޭ. ބުރިޖެއް އެބަ 3ރިން އަޅަންޖެހޭ ކު

ނިމިއްޖެ. ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން އެ މަނިކުފާނު  އިއަޅަ އާއި ދޭތެޭރގައި އަޅާ ުބރިޖުރިއްޔާ ހޫރައީސުލްޖުމް މެންބަރުންނާއި

. މިއީ އަޅުްއވަންޖެހޭ އެްއޗެއް. ދޭތެރޭގައި އޮތް ބުރިޖު ރިއްޔާއާ ހޫކީ ރައްޔިތުންނާއި ރައީސުލްޖުމްވީ ބުރިޖައަޅުްއވަން 

ނޑު ދަންނަވަން ދޭން އަށް އެއްބާރުލުންރިއްޔާހޫންވީ. އެހެްނވީމާ، ރައީސުލްޖުމް ހުޅުމާލޭ ބުރިޖަށް ދާ ،އެއަށްފަހު އަުޅގަ

އަޅުއްވަްނ  ޖެހިވަަޑއިގަްނނަވާ މި ބުރިޖު ،ރިއްޔާ ވެސް އެބަޖެހޭހޫރައީސުލްޖުމް ވެސް ރަްއޔިތުން އެބަޖެހޭ. އެކަމަކު،
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ސިޔާސީ ޙައްލެްއ  ށްރިއްޔާއޭ، މި ޤައުމަހޫވާނީ ރައީސުލްޖުމްން ވެސް ދަންނަވެސް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ ނިންމާލަމު 

ޖަމާކުރަން  ،ހިންގުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ . ޤައުމެއް ހިންގުމަށް ޓަކައި، ސަރުކާެރއްގެންނާށޭ. މަނިކުފާނަށް ގެނެވޭނޭ

 ؟ތޯ ސިާޔސީ ޙައްލެއް ނުގެެނވެންވީއޮތް. ކީްއވެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުުޅަގއި އެބަ  ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޓޫލްސްއެްއ އެ

 !އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ އިދިޮކޅު ފަރާތްތައް ެއއްެޗކޭ ބުނީމަ އެ މީހުންނަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރާކަެށއް. ބަލަ

މި ކަހަލަ މުޖްތަމަޢެއްަގއި ، ޓިްކ މުޖްތަމަޢެއްގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ެއއީ. ޑިމޮކްރެއެއީ އެ މީހުންެގ ަވޒީފާ. އެ މީހުން 

ނޑުމެން ފާޑުނުިކޔާ ގޮ ިއ ނޫނިއްޔާ ކުރިއަރަ  ؟ތަކަށް ސަުރކާރު ބައްޓަންުކރާނީވާދަވެރި ތަެނއްަގއި ކިހިނެއްޯތ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިިކޔަންމެއް ނުލިބޭނެ. ފާޑުއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކުރިއެރު ؟ދާނީ ތަނަށް ރައްޔިތުން މިތިބީ  ޖެހޭތީވެ އަުޅގަ

ނުޑ ޮގވާލަން ނަޑއަޅާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ . ައިދ ންއްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ެވސް ނޫފާޑުިކޔާ ޮކންމެ މީހަކީ ހަ ،ކަ

ްއޔަރުކުރަްނޖެހޭ މީހެއް ވެސް ނޫން. އަކީ ވެސް ހަޠަފާޞް ދައްކާތީ ތިމަރަފުށީ މު ޠަފާ މި ވާހަކަޞްތިމަރަފުށީ މު

ނޑުމެން މިތިބީ ދާދި ފަހުން ލީ ވޯޓެއްަގިއ ސީދާ ބިރުދައްކާފައި ތިބި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް، އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން ައޅުަގނޑުމެން  58ބައެއް ިމއީ. ސަންޓްެރވަލް ޝިޔާމް.  މެންބަރުންނަށް އޭނައަކަްށ ބިރެއް ނުެދއްކޭނެ. ކަ

ނުދީފިްއޔާ ބޮން ގޮްއވި މީހުންގެ ތެޭރަގއި ިމވެނި ކަމަކަްށ ވޯޓު ،މިވެނި ވޯޓަކަށް  ؛ދިމާލަށް އޭނަ ބުނި މެންބަރުންނާ 51

ބައެްއގެ މަްއޗަށް ކުރާނަމޭ. މެންބަރުންގެ  މުދާ އަތުލައި، ޓެަރރިޒަމް ދަޢުވާ އެ ،ހިމަނައި، އެ ބައެްއގެ މުދާ ފާސްކޮށް

ނޑުމެން މިއީ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ބައެއް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް މިތާ. އޭނައަކަްށ މައްޗަށް ކުރާނަމޭ. މިއީ އަޅުގަ 

ނޑުމެން ނުބުނެވޭނެ އެހެންނެއް. އަޅުަގނޑަކަށް ބިރެއް ޔާއި ރެ ންސަރުކާރު ހިމާޔަތްކުރަ ެވސް ނުދެއްކޭނެ. އަުޅގަ

ައޅުަގނަޑށް ބިރެއް ނޫން ދައްކަންވީ.  ؟ްނވީދުވާލު މަސައްކަްތކުރަމުންދާ ހިނދުގައި ައޅުަގނޑަށް ކޮން ބިރެއްތޯ ދައްކަ

ގަިއ ދަލުގައި މެންބަރުން ގަންޕޮއިންޓުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޝުކުރުެވރިވާންވީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެކަމަކު، ޭއގެ ބަ

 ރިއްޔާއާ ހޫނުވާނެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ރައީސުލްޖުމްއިގެން ހިންގާ އުސޫުލން އޮެވގެންބައިތިއްބަ 

ވާލު ދުއި ޔާހިފައިގެން މިތިބީ. ރެކުރަްނ އެ މަނިކުފާނަށް ބައިޢަތުދުވާލު މަސައްކަތް  ޔާއިއެކީ ދައުލަތް ކުރިއަުރވަން ރެ

ނޑުމެންށް ހިތްވަރުދެމުން މި ދަނީ. ދާ މި ދަނީ މަސައްކަތްކޮ ނޫންތޯ  މެންބަރުންނަކަށް ނޫނެއް އިރު އަުޅގަ

ޅަށް ންވީ މި ސަރުކާާރ ދެކޮންޖަރު ބަހައްޓަ ޚަނޫން ހަންޖަރު ަބހައްޓަންވީކީ.  މޭމައްޗަކަށްބިރުދައްކަންީވކީ. އަޅުަގނުޑގެ 

ނޫނިއްޔާ ރާއްޭޖގެ މީހުންނަކަށް ވެސް ނޫން. މި ސަރުކާރު ދުވަސްދުްއވާލަން އުޅޭ ކައިރީ މި އޮތް ޤައުމުތަކުަގއި ، އުޅޭ

ނޑު އަޑު ޚަ ނަށްތިބި ބައެއް. އެ މީހުން ޚަބަރެްއގައި ބުންޏޯ  އަހައިފިން ސްރީލަންކާގެންޖަރު ބަހައްޓަންވީ. އަުޅގަ

ލައްކަ ޑޮލަރު  9ލާކަށް ރައިސްރީލަންކާ މީހަކު މަ !ލައްކަ ޑޮލަރުދިނީއޭ. ބަލަ 9ދިވެއްަސކު މަރާލަންވެގެން 

ަރއްޔިތުްނގެ  ،އަށް ވެސް މީުހން މަރާ ތަނެއް. މިކަހަލަ ާވހަކަ ފަތުރައިލޯނު ރުފިޔާސި 9000. އެއީ ނުޖެހޭނެދޭކަށް

ނޑު މި ކިޔަނީ. ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަތައް ފެތުރުމަށް ފުރުޞަތު ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން މި  ނުދޭށޭ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ަރއެއް ނުދާނެ. އަކުރިއަ އްޔާއްެލްއ ޮއވެގެން ނޫނި ޙައްާޔ ސިޔާީސ ވިރޭގައި ހަމަޖެހުން ޮއވެގެން ނޫންތެ ުޅގަ

 ޖެހޭނީ އެހެންޏާ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖެހިފައި ތިބެންކުތޯނީ ވަތަހަމަޖެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 . ށްއިބްރާހީމް ޙަސަނަ

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޮކށް ރާއްޖެތެރޭގެ ރަްއޔިތުްނ ޞަާޚއް ،ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދަކީ

ވެސް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު 2015 ،ރަން. ެއގޮތުންވެސް ފާހަގަކު  ވަރަށް ުއއްމީދުކުރާ ދުވަހެްއަކން އަޅުަގނޑު

ބޮުޑ  އަށް ވުރެން ރުފިޔާއަިބލި 27 ؛ން ރުފިާޔގެއަބިލި 27ކަުމގައި ދަންަނވަން.  ނިމިގެން އަންނަ ދުވަސް ،ހުށަހެޅި

ދެ! ވެސް ވަން. އާ އަދި ުޝުކރުވެރި ،ބަޖެޓެއް މިއަދު ދައުލަތުން ހުށަހެޅުއްވީތީ އެ ކަމަށް ޓަަކއި ފަޚުރުވެިރވެ

ނޑުމެން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަ 2016 ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ތުެގ ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

ބަޖެޓުްނ  އެ ؟ނުންކުރެވުނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯރުގެ ބަޖެޓު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭވަނަ އަހަ 2015 ،ސްކުރަމުންދާއިރުހުބަ

 ،ފައިދާއެއްތޯ ބަަލއިލުމަކީ ެނތް ކަމެއް ނޫން. ެއގޮތުންބުނީ ޮކންއާއި ރަށްަތކަށް ލިދާިއރާ ؟ހާސިލުވީ ކިހާވަެރއްތޯ

ނުޑކޮށް ބަލައިލާނަން އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާއަޅުަގނޑު   ން ބަޖެޓު ފާސްވެގެންދާއިރު އަ ބިލި 27ްނ، އަބިލި 24އަށް. މަިއގަ

ާލއިރު ހީވަނީ ދެކޮޅުނުޖެހެއޭ. އި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަދައްކަ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ާލއިރުބަމިވަރުގެ ޤައުމަކަށް 

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާއިރު ހީވަނީ މިީއ ަވރަށް ކުޑަުކޑަ އަދަެދއްހެން.  .ެއއް ނެތޭޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ އަުޅގަ

އަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. ން ރުފިޔާއަބިލި  27ޑަ އަދަެދއް ނޫން. އީ ކުއެްއގޮތަކަްށވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ނިސްބަތުން މި

ގޮތެއްަގިއ މީގެ ފައިދާ ކުރަންޖެހޭނެ.  ވެސް ހަމަހަމަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުން ރާއްޭޖގެ 

މުިޅ ރާއްޖެއަްށ  ،ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވި ބަޖެޓު ހުށަހަޅުްއވަމުން ،އެވަުރގެ  އަދަދެއް ިމއީ. ިމނިސްޓަރު

 ފައި އޮތް ބަޖެޓެކޭ. އެކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް އުފާވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަހާލެވިގެްނ މުޅި ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުށަހެޅި

ނޑުމެން. އެަކމަކު، ޙަޤީޤަތް އެނގިގެންދާނީ  ވެސް ސިލުވީ ހާރު ނިމިގެންދާއިރު މި ބަޖެޓުން ވަނަ އަހަ 16ވޭ އަުޅގަ

ނޑު ދަ ފަހަރު މި، ންވަރެއްގެ ަމއްޗަށް. އެހެންވީމާމި ދެންނެިވ  ވަނަ އަހަރު 2015ންަނވާނީ ހަމަ ވެސް އަުޅގަ

ކޮްށ، ދިވެހިރާްއޖޭގައި ދިރިއުުޅްއވާ ހުރިހާ ޞައޮތީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ. ޚާއް ވެސް މި ފަހަރު ހަމަ މި ،ދައިންފަ

ނޑުވެިރކަން ވަރަށް ފުޅާ ނުޑ  ބޭފުޅުންނަށް އެނގިނވަަޑިއގަންނަވާނެ، ތޮއްޫޑއަކީ ދަ ދާއިރާއެްއަގއި ކުރާ ރަށެއް. އަުޅގަ

ގެ ބަނދަރު ކޮންމެހެންވެސް ހަދައިދިނުން މުހިއްމޭ. ދެން ކަންދިމާކުރި ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ތޮއްޑޫ  2015އެދުނިން 
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އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް އަންނާނެ ކަމަށް. ފޮތް  ުއއްމީދުކުރިން ރިޕީޓުވެގެން މި ގޮތުން ބަނދަރެއް ނުހެދުނު. އަޅުަގނޑު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ގޮތުަގއި އެ  ގެއްޢެމު މަޝްރޫވަރަްށ މުހިއް ،ބަލައިލިއިރަކު ފޮަތކު ނެތް. ީވމާ، އަުޅގަ

މީހުން  ،ެވްސ ދިއުމުގެ ހާދިސާ މަޝްރޫޢު ހިމަނައިދެއްވާށޭ. ވަރަށް ބަރުކޮށް ދަތުރުކުރަނީ. ދޯނިފަހަރު އަޑިއަށް

ވަގުތު ާރއްޖޭަގއި ލޯކަްލ  ައކީ މިރަސްދޫ ؛ސްދޫތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ރަ  ހުރި.މުގެ ހާދިސާ ވެސް ިހނގާފައި އެބަނިޔާވު

ކޮށް އއ. އަކީ ރާއްޭޖގެ ޞަނެވުމަކީ ކުށަކަށް ނުވާނެ. ާޚއް ހަލުވިކަމާ އެކު ކުިރއަށްދާ ރަށޭ ދެން ރިޒަމް އެންމެޓޫ

ކަމީ ަޝއްެކއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ދައިދޭ އަތޮޅުއްފައިދާ، އެންމެ ގިނަ ރުފިާޔ ވަ އިޤްތިޞާދަށް އެންމެ ބޮޑު

ނޑު ނޑުތޮށީގެ ނުނިމި އޮތްރަސްދޫ ، ވަނަ އަަހރު 2015ހިމެނިން ހަމަ  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ  ؛ބައި ބަނދަރުގެ ކަ

ނޑަށް ުކރިމަތިވި. ޚާއްވަރަށް ގަދަ. ވަރަްށ ހިތާމަވެިރ ހާދިސާތަ ވެސް ހަމަ  އިކޮށް ައޅުަގނޑު ކެމްޕޭނުގަ ޞަ ކާ އަުޅގަ

 ،ތަނަށް ވަންނަން އުޅެެގން. ދެންނެވި ސަރުކާރުން އެ އި ފުރާނައަށް ގެއްލުްނވާވަުރގެ ހާދިސާތައް ހިނގި ގަދައިުރގަ 

ދޭނަމޭ. ބަޖެޓު ހިމަނާނަމޭ. ދެން ހިމަނާފައި ވެސް ޮއތް. މި އަހަރު ބަޖެޓު ފޮތް ބަލައިލިއިރަކު އެ މަޝްރޫޢެއް ބަލައި

ތައް ހިންގުމަށް އެހީވެފަިއ ނިޒާމު ަތރައްޤީކުރުމަށް، ކުނި މަސްރޫޢު ޙީވެސް ޞިއް އިވެސް ނެތް. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގަ

ެވސް ވަރަށް  އި ައދި އުކުޅަުހގަ ،ވެސް ހިނގަމުންދާކަން ގެ މަޝްޫރޢުވެްސ ފެނުިއ ހުރި ސަރުކާރުން. އަދި ޮތއްޫޑގައެބަ

ުއކުޅަސް ގިރާ  ،ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިން ިހންގިފަިއވާކަން ައޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން. ދެން ައޅުަގނޑު ދެންނެވިން

ފަހަރު  މުހިއްމޭ. ދެން މި ރައްކާތެރިކަމާ ެއކު މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭ ގޮތް ހެދުން ވަރަށް ،މާޔަތްކޮށްދީހިސަރަޙައްދު 

އޮތް. އަިދ ެއ މަޝްރޫޢު ބަޔަކާ ަހވާލުކުެރވިފަިއވާކަްނ ްނ އެބަމާޔަތްކުރުހިއްދު ހަފޮތުގައި އުުކޅަހުގެ ިގރާ ސަރަ ބަޖެޓު

މިކަހަލަ ހުރިހާ ނިޒާމެއް އިންސާނުން  ،ހެންނަމަެވސް، ފާޚާނާގެ ނިޒާމާއަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށް ހަމަ ޝުކުރުވެިރވަން. އެ

ރާއްޖޭގެ ކުދި ރަށްތަާކއި ބޮޑެިތ  ،ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ނެްއގައި ބޭނުްނާވނެ. އެހެންވީމާއުޅޭ ތަދިރި

އާބާދީ ބޮޑު ތަންތަނާއި އާާބދީ ކުދި ތަންތަން ބަޖެޓުގަިއ  ،ވޯޓަށް ވިސްަނަވއިގެން ރާއްޭޖގެ ކަންޮކޅުތަކާއި ؛ރަށްތައް

އަިދވެސް ަވގުތު  ،ގޮތެއްަގއި މި ބަޖެޓުން ފައިދާވާނެ ގޮެތްއެގ މައްޗަށް މަތަފާތުނުކުރައްވާށޭ. އެންމެންނަށް ހަމަހަ

ކުރެވޭ އަެނއް ދާއިރާ. އޮތް. އަިދވެސް މިކަން ިއޞްލާޙުކޮށްދެއްވާށޭ. ދެން، ަބލައިލަން އޮތީ ހަމަ ބަޖެޓުން ޚަރަދުއެބަ

ހިއްަކއިގެން  ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ބިންއަޅުަގނޑު  ާއއި ބިން ިހއްިކެގން ހިންގޭ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުަތއް.ޔޫތު ސިޓީ

ދިރިއުޅެން ހުރި  ވަގުތު މީހުން މި ،އަދި އާބާދީ މަދަސް ށް ވުރެން އާބާދުކުރަން ވިސްނާ ތަންތަނައަަޅިއގެން މީހުގެދޮރު

މު، މި މައްސަަލ ފާޚާނައިގެ ނިޒާ ވިަޔސް ފެނުގެ ނިޒާމާއިގޮތެއް މުކުރުން މާ ރަނގަޅޭ. ކޮންމެއްތަންތަން މުހި

ށް ގެއްލުންތަެކްއ ތަނެއްަގއި ދިރިއުޅެން ިތބޭ ބަޔަކަ ގޮތުން އެ ޢީދީ ޮގތުންނާއި އިޖުތިމާޞާތިޤްއި އްޔާނުވި އްލުޙަ

ވެފަިއވާ ރިސްޓުން ދިއުްނ މަދުވާނެ. ޚާއްޞަ ގޮެތްއަގއި ރަސްދޫގެ ފެނުގެ ިނޒާަމކީ މިހާރު ތަޣައްޔަރުދައްކާނެ. ޓޫ

ޑަްށ މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެްސ ކުިރއަށް ގެންދިއުން. ައޅުަގނ މު ައަވސް ގޮތެްއގައި އެކަންކަންއްރަށް މުހިނިޒާމެއް. ވަ

ނޑު މި ހުރިހާ ކަމެއް އެއްފަހަރާ ކޮށް ބޮޑެތި ،ކަމެއް ޤައުމަށް ދިމާވާ ހުރިހާ  ،ނގޭ އެ ނުލެވޭނެކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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 ސަރުކާރަށް ުޝކުރު އެކު ކަމާ ލުކޮށް ހަމަ ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިދެންނެވީ ކޮންދޭންވާ ހުރިާހ ކަންތައްތަްއ ޝާމި

ދަންނަވާލަމޭ މި ފުރުޞަތުގައި. އެހެންވީމާ، ުއއްމީދީ ބަޖެޓަކުން އަޅުަގނޑުމެން ހާސިލުކުރަންވާނީ ުއއްމީދުން 

މިންވަރު ކުޑަކަމުަގއި ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު ތޮއްޑޫ ދާއިާރއަށް ލިުބނު  2015ފުރިގެންވާ ކަންަތއްތައް. 

ގައިމު ވެސް ެއ ޤައުމެްއގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދިއުމަކީ ހަމަ ޤައުމެއް މުްއސަދިވެ ކުރިއަަރއި ށްލަން.އެކު ފާހަަގކޮ ޔާމަހިތާ

. އެހެންވީމާ، ަޤއުުމ ވެސް ގޮތަކުން ފައިދާކުރާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަުމގައި ާވނެ. ކޮންމެ ލިބޭ މަންފާއެއް

ތެރޭަގއި އެބައޮތް. ދަސްކުރަންޖެހޭ އެކައްެޗއް މީގެ ނޑުމެން ިދއުމުަގއި ވަރަށް ޮބޑު ސަބަބެއް އެބައޮްތ. އަުޅގަ ކުރިއަރައި

ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިަތކު  ،ސް މެންބަރަކު ކަމަށް ވިޔަސްމަޖިލި ،އެއީ ރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވިޔަސް 

ނުޑމެން ދަސްކުރަންޖެހޭ އެ ،ކަމުގައި ވިޔަސް  ނުޑ ންމަލުކުރަންޖެހޭ އެޢަމެ އެއްެޗއް. ންއަުޅގަ މެ އެއްެޗއް އަުޅގަ

ތަުކގައި ދިޔަ ބޮޑު ކަންމި ިނމިގެން !ލާނަން މިއަދު. އެީއ އިޚުލާޞްތެރިކަން. ނިކަްނ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާއިދަންނަވަ

މިލިއަން ޑޮލަރެްއގެ ވާަހަކ  ،ށް ޤައުމު ެވއްޓިފަިއ އޮްތ މިންވަރު. އެތައް ބިިލއަންއަކޮރަޕްޝަނުގެ އިންތިހާ

ޤީޤުތައް ޙްބެހޭ ތަ އެ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެކަމާ .ގޮތެއް ނޭނގޭ މަތިން. ވީކަނީ ތުންތުންއަޅުަގނޑުމެން މި ދައް

 ެއޅުމާއި ކަޓަރު ށް ގޮްއސަ. މާރާމާރީއާއިއަކަން ޤައުމުަގއި މިހިރީ އިންތިހާހިނގާވަރަށް ހިނގަނީ. ެއ ކަން

 އިޙަޤީޤަތް ފޮރުވަިއގެން މިތާނގަ އުމު ތޮއްެޖހިފަ. މީ ޙަޤީޤަތް.ޤައޮތީ މުޅި  މި އިންމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ 

އެއްޮކޅު މީހަކަށް  ،އްލެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރާ މީހާއަކީ އަދި އިދިކޮުޅ މީހެއްޙަދަްއކަން އުޅުނަކަސް އެީއކީ ވާހަކަ

ނޑުމެންގެ މާޒީ ީލމަ ހުރިހާ އެއްޗެއް މިހިރީ އިބަލަ ؛ވެސް ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް. ހަޤީޤަތް ވާނީ ޙަޤީޤަތަށް. އަޅުގަ

ތަުކަގއި ށް. ޕާޓީއަފަސާދަ އިންތިހާއިލީ ފިތުނަޢާ  އިމުވެފަ. ގޭތެޭރގައް. މަގުމަތީގައި ޭލޮއހޮރުވުން އާ ށްފެންނަ

ވަީނ ނޑުމެން ބޭނުންޓަަކއި އަޅުގަ  ކުރުމަށްއުމު އިޞްލާޙުޤައަޅުަގނޑުމެްނގެ ، ފޮޅަނީ. އެހެންވީމާ އިތަޅަ

މެއްަގއި އުާފވެރިކަމެްއ ނޯންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި އިޚުލާޞްެތރިކަމެއް ނެތި ކުރެވޭ ެއްއެވސް ކަ .ކަންއިޚުލާޞްތެރި

ނޑު މިތާއިައޅުަގނޑު ދަންނަވަ  .ރައީސް ުރ އިގާތްވަމުން އަންނަ ައހަރާ 2މިއިން ގާތްަގނަޑކަށް  ލާނަން. އަުޅގަ

ނީޑަގއި ދެވަނަ ރައީސް ިއންނެވީމަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހުމަޖިލީ ؛ކަމެއް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާ އެއް ގެ ރައީްސގެ ގޮ

ކީ އި ނައިބު ރައީސަ ގެ ރައީސާހުމަޖިލީ ،ެއކު ފާހަގަކޮށްލަން ޔާން. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަލާނައިފާހަގަކޮށް ދަންނަވަ

ނޑު ދެކެނީ. އެްއގޮތަކަށް  ދެމެދުގައި ގުޅުަވއިދޭ ާވފަށެއް ކަމުގައި ހާއި ސަރުކާާރއި މަޖިލީޤަތުގަޙަޤީ  ވެސް ތިއަުޅގަ

ބޭފުޅުން.  އުުމގެ ވެރިންނަކީ ތިޤަ  އިބޭުނމެއް ނުވޭ. ޙަޤީޤަުތގަ ށްަކމަށް އަޅުަގނޑު ެދކޭކަ ެއއްބޭފުޅުންނަކީ މާ ކުދި ބަ

އަދި ދާއިާރެގ  ،ބެހޭ މުއައްސަސާަތކަްށ ވަަޑިއގެން އަށާއި ސަރުކާުރގެ ަކމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން  ތި

ކޮބައިތޯ ހުރި  ،ކޮަބއިތޯ ހުރި ޝަކުާވއަކީ  ،ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވީ ކޯްއޗެއްތޯ އިބައްދަލުކުރައްވަ މެންބަރުންނާ

ެގ. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން ނކަންނޭ ލެްއވުމަީކ އެންެމ ރަނގަޅު ކަމެއްއިކަްނ ބައްލަވަ ކީ އެކަންމަނުޖެހުހިތްހަމަ

ރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް . އިްއަޒތްތެނުދޭކަމަކު ބޭފުޅުންނަށް ތިބޭފުޅުން ވީމަ ޖަހާންރުމުގު ކޮށްފިްއޔާއަުޑގަދަ އިމިތާނގަ
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ބޮޑު އި ނައިުބ ރައީސްގެ. މިވަުރގެ ރައީސާ  ޅުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަންވެއްޖޭފުބޭ ތި ،ޖެހޭނީއެކީ ދަންނަވާލަން މާފާ

އިރު ހަމައެކަނި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ުވޒާާރގެ ވެރިން ބަޖެޓެއް ފާސްވެގެން އަންނަ 

މީތި ކަމަކުނުދޭ. މިަކމުގައި ޚިދުމަތްދޭން ތިބޭ ފަރާތަކީ ސަރުކާރު. އެ ޚިދުމަތް  ކަްނ ކުރީމަކަން މަޝްވަރާކޮްށގެން މި

ނޑުމެންނާ ުގޅިފަިއ މިތިބީ އަޅުަގނޑުމެން ތަކީ ރަްއޔިތުން. ރައްޔިތުންނާލިބިގަންނަ ފަރާ  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ިމކަން ، ށް. އެހެންވީމާއި ނައިުބ ަރއީސަޖެހޭނެ ރައީސާންއިމުކުެރވެ ޤާސް ތެރޭގަިއ މަޝްވަރާކުެރވޭނެ ނިޒާމެްއ މަޖިލި

ޮކށްލާނަމޭ. ދަންނަވާލަން އޮތީ ހައިލައިޓުހަމަ ވެރި މުނާސަބާތުގައި ހުށަހަޅާ މި އުފާ ބަޖެޓުއެރީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ހިތަށް

ޑުމެންގެ ަޤއުމު . އަޅުަގނންނާނެބަޔަކު ނާ އެހެން ށްކުާރކައަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމު ތަރައްޤީ ،ނިންމާލަމުން ވެސް

ނޑުމެންެގ ޤައުމު ކުރިއަރުވައެހެން ބަަޔކު ނާ ށްއިޞްލާޙުކުރާކަ ންނާނެ. ެވސް އެހެން ބަޔަކު ނާ ށްޭދކައިންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑު ނިންމާލަމުން ދަންނަވަ ،އެހެންވީމާ  މިޔާބެއް ނުވާނޭ އްެވސް ކަމެއް ކާކަމެއް ނެތި ކުރާ އެލާނީ އިޚުލާޞްތެރިއިއަުޅގަ

އުމުގެ ޤަ މި  ،އުމުޤަެއކު މި  ްޞތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެްނީވމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން އިޚުލާއި

ނޑުމެްނގެ ބޮލުންނަށް އޮތް ޖީލުތަކަށް ގެންގޮސްއަ މު ޒިންމާއެކޭ. އްގައި އެޅިފައި އޮތް ވަރަށް މުހިދިނުމަކީ އަުޅގަ

އަދި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ވަރަށް  އިއާބަޖެޓުން ވެސް ތޮއްޑޫ ދާއިރާ މިއަޅުަގނުޑގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ 

ނޑުމެންގެ  ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކެއް ،ފާގަތި ،ފަހި ގައި އިޚުލާޞްތެރިކަާމއި ުއމުޤަެވގެންދިުއން. އަޅުގަ

މުގެ ތަޢުފީޤު ިދއުެއކު ކުރިއަށް ދުވަސް ާފގަތިކަމާ އަނެއް ެއއް ދުވަހަށް ވުރެ ެއއް ިދއުން. އިމުެވގެންޤާއަމާންކަން އަމަން

 .وبركاته ورحمة هللا الم عليكمالس  وކުެރއްވުން. ލާ މިންވަރުޢާސުބްހާނަހޫ ވަތަهللا 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ލާަގއި ޙަވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މަރު 2016 ،. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓު`

ދާއިރު ހަމަ ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަ ދަްއކަވަމުންއެ ލިބޭ ފުރުޞަުތގަިއ ވާހަކަފުޅުވެސް އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން 

ކަމަށް. ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި  ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަކީ ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް  2016ަދއުލަތުގެ  ،ކުަރއްވާ  އެބަ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަ ބަޖެޓެއް ނޑުެމންގެ  ،ލާނީއިވަކަމަށް. އެގޮތުން އަުޅގަ ވަނަ އަހަރަށް  2016އަުޅގަ

ނޑައަުޅްއވާފަިއވާ ބަޖެޓަކީ  ވަރަށް  ،ައޅުަގނޑު ަހމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން އިމީގަ .ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް 27.45މި ކަ

ނޑައެޅިފަިއާވކަން. ބަޖެޓު ބޮޑުވެގެން  ޕްމަންޓަށްލޮިޑވެ  ،ބޮޑު އަދަދެއް ސީދާ ރަްއޔިތުންގެ ތަރައްީޤއަށް ކަ
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ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭގޮސް  ވަނަ  2015 ގެ ިރކަރެންޓު ޚަރަދު ހަމަ ދާދިދިވެހިރާއްޖޭ ،ފަިއވާއިރު އަުޅގަ

 ާޚއްޞަ  ،ެއގޮތުން .ވަނަ އަހަުރ ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް މި ބަޖެޓުން އެަބ ދައްކާ 2016ެއއް މިންަގނެޑއްަގއި  އަހަރާ

 ،45.8%ތަރައްޤީއަށް  ޢީާލއިރު އިޖުތިމާއިނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ބަލަ މި ބަޖެޓު ،ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑު ފާަހގަޮކށްލާނަން

ދީ ޞާތިޤްއިތުރުން އިއޭގެ  .28.5%އްމު ޚިދުމަތްތަކަށް އާއަދި ަރއްޔިތުންނަށްދެވޭ  .ލަފާކުރެޭވ އަދަދުތައް  އީމި

ލާއިުރ އިމިއަށް ބަލަ. 9.5%ގައި އެބަ ހިމެނޭ ތެރޭމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް މީގެދަރަނީގެ ޚިދު ،16.2%ތަރައްޤީއަށް 

ނޑުމެންނަށް ެއބަ އެއްޮކށް ރަނގަޅަށް ރިޢާޔަްތކޮްށ  ބަޖެޓު ވަަރށް ވިސްނުންތެރިކަމާނގޭ މި އެ ވެސް އަުޅގަ

ށް ވަނަ އަހަރަ 2015ާލއިރު އިޖޭަގިއ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަލަދިވެހިާރއް، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ނިންމަވާފައިވާ ބަޖެޓެއް

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ވަނަ އަހަަރކީ ވެސް ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ގިނަ  2015ފެނޭ  އަޅުަގނޑުމެން ޖެހިލާއިރު ައުޅގަ

ނޑުމެން އެްއގޮތަކަށް މަިދޔަ އަހަރެއް ކަކަންތައްތަެކއް މަގުފަހިެވގެން ނުވާނެ ަރއްޔިތުްނގެ ވެސް ވިްސނައިގެންށް. އަުޅގަ

ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ްއޔާ ެއކަމަކީ ެއއީ ެއްއގޮތަކަށް އޮެވއްޖެ އިރާައކަށް ކަމެއް ުނވެދާ ަވކި ،ގެ ވަކި މެންބަރެއްހުމަޖިލީ

ދާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނެގ އަޅުަގނޑުމެން ހޭދަކުރަމުން ޓުންނުވާނެ. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ަބޖެކަމަށް ބަލައިެގން ނުދެވޭޚިދުމަތް

 ބަެއއް ،ކަަމށް ލަފާކުރާ ފައިސާަތއް ވެްސ. އެހެންނަމަވެސް ލިބޭނެ؛ ލަފާކުރާ ،ބަޖެޓުގައި އެބަ ހިމެނޭ އަންާދޒާކޮށް

ނޑުމެ ދާފަހަރު ކަންތައްތައް ދިމާވެގެން  ނޑުމެންގެ  ،ްނގެ ތެރެއިންގޮތުން އަުޅގަ އުމަށް ކޮންމެވެސް ގޮަތކަްށ ޤަ އަުޅގަ

އުމު ޤަމަސަްއކަތުން ބައެްއގެ  އެ .ފެޭނ. މަދު ބަޔަކު ނަމަވެސް ޚިޔާނާތްތެރިވާ ބަަޔކު ތިބޭކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

އަުޅަގނޑުމެން  ނީ ލިބޭނެ އެްއޗަކަާށއިވަ ނިސްބަތް މި އުލަތުގެ ބަޖެޓު ދަ ؛އުމަށް ލިބެންެޖހޭ އާމްދަނީޤަ ،ކޮށް ބޮއިކޮޓު

ލާއިުރ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބެން އަންނަ އިހުރި ެއއްަޗކަށް. ބަލަ އިލިބިފަ .ކަމަށް ކުރާ އެްއޗަކަށް ލިޭބނެއަންދާޒާ

ނޑުމެ  ކިތަންމެ އެްއޗެއް އެ ެއއްެޗއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުްނ  އި،ކޮށްގެން ހުްއޓުވަ ންގެ ތެރެއިން ބަަޔކު މަސަްއކަތްއަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނުޑކަން ގެނެސްދޭކަން އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންެގ ތެރެއިން ކިތަންމެ ަބއެްއެގ ުއއްމީދުތަކަށް ފަ

ރުގެ އަޅުަގނޑުމެން ލަފާކުރި ބަޖެޓުން ދައުލަތުން ހޭދަކޮށް ވަނަ ައހަ 2015ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އޭގެ ސަބަބުން މި 

 އަދި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފައްޓަން ހުރި ،ގޮސްރި އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުންރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެ

ފާހަގަކުރަން. ހަމަ މި  ވެފަިއވާކަން އަުޅަގނޑުތައް މޫވް ްކޓުވަނަ އަހަރަށް އެ ޕްރޮޖެ 2016 ،ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނުފެއްޓި

ނޑަެއޅުމުގައި ކުިރއަށް އޮތް .ޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންފުރު  ތަނުަގއި  ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ރިޢާޔަތްކޮށް ކަ

ނޑު ސަުރކާރުެގ ކަމާ ،ގޮުތންމު ކަންތައްތައް. އެ އްއަޅުަގނޑަްށ ފެންނަ ބައެްއ މުހި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް  އަުޅގަ

 ،މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު  85ބުކޮށްފައިވާ ޚާވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން އިންތިއަޅުަގނޑުމެންގެ ދި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ލަކަށް މާލެއަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ަބއެއް މެންބަރުން ނިސްބަތް މި ވަނީ ބޮޑެތި އާބާދީތަކަށް. އެީއ މިސާ

އަތޮޅަްށ  މަޖިލިސް މެންބަރުން އެބަ ުއޅުްއވާ. ށ. 7ވަަރކަށް މެންބަރުން. އަްއޑޫ ސިީޓއަށް ބަާލއިރު  11ބަލައިލާއިރު 

މި ، ށް ބަަލއިާލއިރު ވެްސ. އެހެންވީމާ އަމެންބަރުން ުއޅުއްވާހެން. ހދ. 5 ވެސް ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ ބަލައިލާއިރު
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ބޮޑެތި  ،ާއއި ފުވައްމުލަްއ، ތިނަދޫ، ކުޅުދުއްފުށީ ތަންތަނަށްކޮށް ައއްޑޫ ސިޓީޞަޚާއް ،ބާދީަތއް ބޮޑެތި އާ ؛އަތޮޅުތަކަށް

އެ ބޭފުޅުންގެ އާބާދީ  ،މު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ސަަބބަކީއްށް އިްސކަންދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއާބާދީތަކަ

ނީ ހޯދުމުގައި ވެސް އެ ބޭުފޅުންގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު. އުމަށް މި ލިބޭ އާމްދަޤަގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ؛އުުމގެޤަ ބޮޑުވީމާ

ިރޒަމް ދާިއރާގަިއ ވެްސ މަސަްއކަތްކުާރ ޓޫ، ރިޒަމް ކަމަްށ ބަލައިލާއިރު މި ލިބެނީ ޓޫ މެންނަށް ގިނަ އާމްަދނީަގނޑުއަޅު

ވާ ޒުވާނުްނ ކަށް ނިސްބަތްއްދުތަހަނުންގެ ތެރޭގައި މިދެންނެވި ސަރަގާތްަގނޑަކަށް ފަންސަވީަހކަށް ހާސް ދިވެހި ޒުވާ

ނުޑމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބައުމަށް އާމްދަނީ ހޯދާކަން އަޤަމަސައްކަތްކޮްށގެން  އެ ބޭފުޅުންެގ ، ޖެހޭ. އެހެންވީމާޅުގަ

އެ ، އުމަށް މި ލިބެނީ. އެހެންވީމާޤަޓެކްސް ވެސް މި  ނެގޭ އަތުން ގެމަސައްކަތުން އެ ލިބޭ އާމްދަނީން އެ ބޭފުޅުން

ލިބޭ  ތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްަފއިސައްކަތްކޮށް، ރަށް ދޫކޮށް، ރަށާއި އަނބިދަރިން ދޫކޮށްފައި ގޮސް ތަންބޭފުޅުން މަ

ނޑުމެން ހިންގަމުން ކުރިއަރަމުންދާއިރު އުމުޤަލާރިން  ދާއިރާތަކަށް ޭއގެްނ  އެ ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވާ ،އަޅުގަ

ބާދީައށް ބައްލަވަިއގެން ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތުަގއި ވެސް މިކަން އާ ،ޖެހޭ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާީތވެހިއްސާވާން

ނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަން އިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޒަޢާމަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ  އެބަ ހިމެނޭ. އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކު ،މިކަމަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން  ހަމަ މި  ،ަރން. ެއގޮތުންބޮޑެތި އާބާދީތަކަްށ އިްސކަްނދޭކަން އަުޅގަ

ވާކަން ކަްނތައްތައް ަބއްޓަންކޮށްފައި  ވަނަ އަަހރު ވެސް ހަމަ މިގޮތަށް  2016ވަނަ އަަހރު ވެްސ،  2015ސަރުކާރުން 

ތަުނގަިއ ވެްސ  އޮތް އެ ަފރާތްތަކަށް ހަމަ ޝުކުރު ެވސް ދަންނަވަން. އަިދވެސް ުކރިއަށް، އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށް

އެާއއެްއކޮށް ރުމަށް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން. ހަމަމަސައްކަތްކު އި ކުރިއަުރވަ ، ސްލާޙުކޮށްްނ އިމިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް މިކަ

 ިދވެހި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު އަށަގަންަނވާއިރު މި ބަޖެޓަށް މަސައްކަތްކުާރއިރު ،އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ

ނޫިނއްާޔ  .ވޭ ވަރަށް ޮބޑަށް އިހުމާލުވެފަށެއް އެބަ އޮ މު ކަންތައްަތއް. ާރއްޖޭަގއި ދެ ރައްރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ބައެއް މުހި 

ބަތްވާ އަޅުަގނުޑ އަޮތޅު ފޭދޫ. އަޅުަގނޑު ނިސް މެދުވެރިވެފަިއވާ ދެ ރަށް. ެއއީ ައއްޑު އްލަތެހާވަރަށް އެހެން ކަހަލަ 

ހާރު ދިރިއުޅޭ ރަށެއް. އާާބދީ މި ،އަކީ ބޮޑު ރަށެްއގައި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންތިަނދޫ. ފޭދޫ ާއއި ގދ.ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ށް ދިޔައީ ައއްޑު އަތޮޅު ގަމުަގއި. އެ ރަށަކީ އެއީ ވަރަިރއުޅޭ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުން އަްއޑު އަތޮޅު ފޭދޫގައި ދި

ން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަހއްދާ ަރށެއް. ވަރަށް ބިުމގެ ތަނަވަްސކަން އޮތް ރަށެއް. ާޖގަ ބޮުޑ އުފެއްދުންތެރި ރަށެއް. ޮގވާ

އަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ ޮގވާމުެގ ފޭދޫ ،ންނަމަވެސް، ެއ ބޭފުޅުން ގަދަކަމުން ފޭދޫއަށް ބަދަލުކޮށްލިއިރުރަށެއް. އެހެ

 މި ރައްޔިތުން ، މާކީ ބިން ކުޑަ ރަށެއް. އެހެންވީކަންތައްތަެކއް ކުރެވޭ ރަެށއް ނޫން، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ރަށަ

މި އާބާދީއަށް އިްސކަންދީގެން މި ބޭފުޅުންނަށް ، ނީ. އެެހންވީމާުއޅެ ރަށަށް ގަދަކަމުން ބޭރުކޮށްިލ އާބާދީ މިތާ މި

ނޑު  ދޭންޖެހޭ ކަމެއްވެސް ސަުރކާރުން ބޮޑަށް އިްސކަންބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  ކަމަށް އަުޅގަ

ނެތްކަްނ ށް ދެވިފައިިއސްކަމެްއ ފޭދޫއަ ޞަސަރުކާރުތަކުްނ ވަކި ާޚއްވެިދޔަ ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، ވޭތު

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޒަޢާމަތުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ  ަހގަކުރަން. ަރއީސް އަްލއުސްތާޛު އަޅުަގނޑު ފާ
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ނޑުމެންނަށް ލިބުނު މަދު ޤަރައްޔިތުންނަށް ވެސް މި  ުއމުގެ ދައުލަތަށް ލިބުނު މަދު އުފެއްދުންތެރިކަމަކުން، އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށް އާމްދަނީއަކުން ގިނަ  ޞަ ލަން. އެެހންނަމަވެސް، ވަކި ޚާއްކަންތަްއތަކެއް ކޮށްދީފަިއވާކަން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާނެތްކަން އަޅު އްޤީކުރަން މަސައްކަތްކުެރވިފައިއިސްކަމެއް ީދގެން މި ރަށް ތަރަ މި ، ގަ

ނޑު ތިނަދޫއަކީ، މި ދެ ރަށަކީ އިސްކަންދޭ ދެ ރަށް ކަމަށް  ފޭދޫއަކީ ައދި ،ފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރަށް ގޮާވލަން އަޅުގަ

ވާ ދެ މެދުވެިރވެފައި  ށްތަކަގޮ ޞަރަށް ޚާއް ދެންނެވި ޮގތަށް މި ދެހައްދަވައިެދއްވުމަށް. އެއީ އާާބދީ ބޮޑުވެފައި މި

މި ސަރުކާރުން  މުޅިއަކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްިޔތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލަ ރަށަށް ވާތީވެ. ދެން ޖުމު

ދަދަކަށް ރަށްރަށުގަިއ ވަނަ އަހަރު ވެސް ިގނަ އަ 2015ފޯރުކޮށްދޭކަން އަޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން. ޭއގެތެރޭަގއި 

ހަމަ އަްއޑޫ ސިޓީ ފޭޫދެގ ވެސް ފެުނގެ މަސަްއކަތް  ،އާއި ސާފު ބޯފެން ިމގޮތުން ދެވުނުކަްނ ފާހަގަކޮށްނަރުދަމާ

ނުޑ ފާހަގަ ނޑުއެާއއެއް ކޮށްލަން. ހަމަކުރިއަށްދާކަން އަުޅގަ ާއއި ކަރަންުޓެގ ނަރުދަމާ ،ވޭމެން ބޭނުން އެބަ ކޮްށ އަުޅގަ

. ގަިޑއިރު ކަރަންޓް ޔަޤީންވެފަ 24ާރއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި މިހާރު  ،ޚިދުމަތް ވެސް ޔަޤީންކުރުމަށް. މިގޮތުން

ރާއްޖޭަގއި ޮއެވގެންނުވާނެ. މެ ރަށެއް ވެސް ގޮުތަގިއ މިހާރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ އެން އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރާ

ބޮޑެިތ އާބާދީތަކަށް ިއސްކަންދީގެްނ ، އެއާެއއްކޮށް ނަރުދަމާގެ ަމސައްކަތް ވެސް މުޅި ާރއްޖޭެގ އާބާދީއަށް ބަލަިއގެންހަމަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން އަހަުރގަިއ  ވަނަ 2015ވަނަ އަހަުރގައި ވެސް ހަމަ  2016މި  ،ކުރިއަްށގެންދާކަން އަުޅގަ

ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަްއ ނިންމުމަށާއި އަދި ައއްޫޑ ސިޓީގެ ނަރުދަމާގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށްދާން އޮްތކަން 

ނަވަން. ދަން އެކު ޝުކުރު ޓަކައި ވެސް ހަމަ ސަރުާކރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށް ެއކަމަށް

ކުާރކަން  މި ބަޖެޓުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަްށ ބޮޑު ފައިދާެއއް ލަ ަބލައިލާއިރުަގނޑު މުިޅއަކު ޖުމުއަޅު

ނޑުމެން އުޅެފައި ން ރުފިޔާއަބިލި  17ނޑަށް އެބަ އެނގޭ. އެއީ އަޅުގަ  ްނ އަބިލި 24.3 ،ެގ ބަޖެޓެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދަަވނަ އަހަރު. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅު  2015ރުފިޔާއަށް ައޅުަގނޑުމެން ަޖންޕެއް މި ކުރީ  ރަނި ގަ

ނޑުމެން  ދަރަންޏަށް ގެޔައީ ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާރުަތކު ދިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ވުރެ ކުޑަ ދަރަންޏެއް އަޅުގަ

ނޑަކަށް ެބލެންސް ބަޖެ ނުޑމެންނަށް ފެނިގެންއޮތްކަން. ގާްތގަ  ދިޔައީ. ޭއގެ ހެއްެކއް ައޅުަގނޑު މި ޓެއް އަުޅގަ

ނޑު އަހަުރ  3ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދަރަނި  ،މެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އެްމ.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގައި ދަންނަވަނީ. ކުރީގެ އަުޅގަ

ން ރުފިޔާގެ އަބިލި 6ކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ތަން. އެވްރެޖު ން ރުފިޔާއަށް އަރައިގެންދިޔައަބިލި 18ތެރޭގައި އިތުރު 

ޚިދުމަތްތައް މިހާރު މި ސަރުކާރުން މި  ތަން. ެއހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުނު ދަރަންޏެއްގައި ދިޔަ

އް ނުފެނޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ދިންހާ ފުޅާމިނެއްގަިއ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ. މިހާ ގިނަ ރަށެްއގެ ނަރުދަމާ ެއޅިގެންދިަޔ ަތނެ

ތަން  އިތުރަށް ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތް ދެވިގެންދިޔައި ސާފު ބޯފެނާއި އަިދ އޭގެ ްއގަމިހާ ގިނަ ރަށެ .ރައީސް

ނޑާލެިވގެންދިޔަ ޙީއްޞިމެންނަށް ނުފެނޭ. ރާއްޖޭގެ އަޅުަގނޑު ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ.  ނިޒާމު ެއްއކޮށް ފު

ިކޔަވާ ދަިރވަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަޚުލާޤާއި ސުލޫކީ މިންަގނޑުން ެއ  އިލީމީ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން ރާއްޖޭގަ ރާއްޖޭގެ ތަޢު
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ނޑުމެންނަށް ފެނި ކުދިން ބޭރުެވގެންދިޔަ ގެ ެއ ޤައުެމއް އުމެްއގެ ގޮުތގަިއ އޮންނާނީޤަ  ،އުެމއްޤަދިަޔއީ. ގެންތަން ައޅުގަ

 ،މީހުންނަށް ދީގެން. އެހެންނަމަވެސް ލީމު އެޢުީނ ތަންނަށް ބޭނުންވާ ދީުޒވާނު ،ޒުވާނުން ބިނާކޮްށގެން

ޭޖގެ ބަޖެޓު ޮގސް، ދިވެހިރާއްވެިހ ރައްޔިތުން މަޙްރޫމްެވގެންކަންކަމުން ދި ިދޔައީ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ލާއިރު ވެްސ އިކަންކަމަށް ބަލަ . އެހެންވީމާ، މިަތން ދައުލަތް ދައުލަތުގެ ފައިސާ އެަތއް ުގނައަކަށް ދަރަނިވެގެންދިޔަ

ޔާމީންެގ ވިސްނުންފުޅަށް ފުރަތަަމ هللا ޢަބްދުވަނަ އަހަރު ރައީސް  2015ބިިލއަނުން އަުޅަގނޑުމެން  17މިހާރު 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އަނަށް ބަދަލުީވއިރުބިލި 24.3ބައްޓަންެވގެންދިޔަ ބަޖެޓު  ދިަޔީއ ވަރަށް ބެލެންސް ބަޖެޓެްއގެ އަުޅގަ

ވުރެ ބޮުޑ ޖަމްޕެއް. ހަމަ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު އެ  މިހާރު އަނެއްާކ މި ނެގީ ެއއަށް ،ގޮތުަގއި ދިަޔކަން. އެހެންނަަމވެސް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ އޮތް ތަން. އެީއ  ތަން މަތިވެގެންދިޔަ ނީ ވަރަށް ބޮޑުވަރަށް ާބއްވާަފއި ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕ އަުޅގަ

ދޭތެރޭގައި މި އެޅޭ ބްރިޖަކީ  މާލެއާއި ހުޅުލެއާ ަގއި ހިމެނޭތެރޭޭއގެ؛ ޔިތުންނަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއްސީދާ ރައް

. އެއީ ހަަމ އައްޑޫ ސިޓީން މާލެއަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ހުސްއެކަނި މާލޭ މީހުންނަށް އަޅާ ބްރިޖެއް ނޫން

ކުުޅދުއްފުށިންނާއި ތުރާކުނުންނާ  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވެްސ އެ ބްރިޖުން މުސްތަޤްބަލުަގއި ދަތުރުކުރާނީ. ހދ.

ސިޓީެއއް މި ހައްދަވަނީ ވެސް މާލޭ  ހުރަސްކުރަްއވާީނ. ހުޅުމާލޭ ޔޫތު ގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވެްސ އެ ބްރިޖުވަަޑއި

ކަށް ނޫން. މުޅި ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ުޒވާނުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަ

ވެސް ަވިކ ސިީޓއެކޭ. އެްއގޮތަކަށް  ވެހި ޒުާވނުންނަށް ބިނާކުރާ ޔޫތުދި ،ނީމްހުރިއްޔާ ވިދާޅުާވއިރު ވިާދޅުވަރައީސުލްޖު

 . އެހެންވީމާ، މީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ބޮޑު ބަޖެޓެއްނޫން ޓީެއއްވަކި ބަަޔކަށް ނިސްބަތްވާ ސި ،ދާއިރާއަކަށް 

ނޑު ގަބޫލުއި މަންފާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ބަޔާހުށަހެޅިގެން އެ ބަޖެޓުގެ ލާބަ ކުރަން. ޖެޓެއް ކަމަށް އަޅުގަ

 2016ށްތަކުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ތެރޭަގއި ޚާއްޞަ ދާއިރާަތކަކަށް އިްސކަންދީގެން ރާއްޭޖގެ ގިނަ އަދަދެްއގެ ރަމީގެ

ނޑު  ވަރަށް ގިނަ ސްކޫލްަތްއ އިތުރުން މީަގއި ފާހަގަކުރަން. އަދި ޭއގެ  ވަނަ އަހަުރގައި އެިޅގެންދާަކން އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެބައިމާރާތް މުިޅން އަލަށް ސްކޫލް ކުރެޭވކަން ވެސް މި  ،ކުރެވިމަރާމާތު ފެނޭ. އަދި ހަމަ ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ކުރެވި، ތަެކއްަގއި ބަނދަރުތައް މަރާމާތުފެނޭ ގިަނ އަދަދެްއގެ ރަށްޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެބައަޅުަގނ

ނޑުމެންނަށް އެބަބަނދަރުތައް މުޅިން އަލަށް ހެދިގެންދާ މަންޒަ ފެނޭ މި ބަޖެޓުން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރު ވެސް. ައުޅގަ

އްގެ ވަޒީފާަތއް އުފެއްދިގެންދާ މަންޒަރު ވެްސ. އެއީ އުެފއްދުންތެރިކަމުގެ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަްށ ގިނަ އަދަދެ

ރެވޭ ތެރެއިން އަންނަ ެއއްެޗއް. ގިނަ ރިސޯޓުތަެކއް އުފެިދެގންދާ މަންޒަރު. އާމްދަނީ ިއތުރުކުރުމަށް ޓަކައި ކު

ނޑުމެންނަށް އެބަުހރި މި ބައި. ޭއގެމަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި އެބަ ނޭ ަވރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ވަޒީާފ ފެތެރެއިން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޒުވާނުންނަށް އުފެިދގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ަޓކައި ކުިޅވަުރގެ ގޮތުން އެަތއް ބަިއވަރު  ،ފެނޭތަން. އަުޅގަ

އިސްކަންދީފައިވޭ.  ންކަންތައްތަެކއް އެބަ ކުެރވޭ. ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންނަށް، އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް މި ބަޖެޓު

ށެއްަގއިހެން މި ބަޖެޓުގައި ގެ ކުރީގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ބަޖެެޓއްގެ ުނވާހާ ިގނައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަމީ
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ން ކުދިންނަށް ވަރަށް ންނަށް، ޚާއްޞަޮކށް އަތޮޅުތަުކގަިއ ދިރިއުޭޅ ައންހެއް އޮތުމަކީ ޒުވާން ައންހެން ކުދީކޯޓެބަށި

ގިނަ ރަށްރަށަށް މިދިޔަ ވަނަ އަހަުރގައި  2015ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، މީގެ ކުރީ ކަމެއްކަން އަޅުަގނުޑ ބޭނުންތެރި

ނޑުތަކެްއ. މިއަހަރަށް މިފުޓްސެލް ކޯޓުތަކެއް. އެހެންވީމާ، މިވެސް ައޅުަގނުޑ އަށް ދާއިރު ބަށި 2016ދަނީ،  ދަ

ނޑުހެއްޔޭ. އެހެނެއްނޫން. ދަކޯޓާއި ފުޓްސެލް ށިބަ ،މީގެތެރޭަގއި ފާހަގަކޮށްލާ ކަެމްއ. މީ ހަމައެކަނި ބައެއް މީހުން ބުނާނެ

ހުރި. ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަތްއ މާއި މަގުތައް ހެދުން ވެސް އެބަހުރި. މަގުތައް މަރާމާތުކުރުރު ވެސް އެބަދަނބަ

އި ހުރި. އަްއޑޫ ސިީޓގަ މުޅިން އަލަށް އިމާރާތްކުރުން ވެސް އެބަ ؛ދި މުޅިން ައލަށް މަރާމާތުކުރުންދުކުރުމާއި އައާބާ

ނުޑ މިހެން ދަންނަވަހޮސްޕިޓަލް ވެސް ހަމަ މި ަބޖެޓުގައި ހި މިދިަޔ  ،ލާއިރު ަބއެްއ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާނެއިމެނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  2015 ،އަހަރު ނޑުމެންނަށް ދިމާވި މައްސަލަައކާ ހެދި އަުޅގަ ގައި އެ  2015ގައި ވެސް ހުއްޓޭ. އަުޅގަ

ނުޑ އު މަސައްކަތްނުެވ ދިޔަކަްނ ފާހަަގކޮށްލަން. އެހެ  ،މީދުކުރަނީ، އަުޅަގނޑު ސަުރކާރަށް ގޮވާލަނީއްންނަމަވެސް އަުޅގަ

އަދި ރަނގަޅު  ،އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަޮތޅަށް ވާތީވެ  އިފައި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާލެ ފިަޔވަވެ  އްދަކަށްހަބާދީ ބޮޑު ސަރައާ

ފަހަރު މި  ށް ައްއޑޫ ސިޓީަގއި މިދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ބޭނުންވާ ރައްޔިތެްއ ދިރުއުޅޭ އަތޮޅަކަްށ ވާތީ ައޅުަގނޑުމެންނަ

ނޑު ވަރަްށ އާދޭހާ 2016އޮތް ހޮސްޕިޓަްލ  ބަޖެޓުގައި މި  ެއއްކޮްށ ިއއްޒަތްތެިރ  ަގއި އިމާރާތްކޮށްދެްއވުމަށް އެިދ އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުްނޭވ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ަކމާ ބެހޭ ވަޒީރަށް ދަންނަަވން. އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދިރިއުޅޭ ރަށް، އައްޫޑ ސިޓީ ފޭދޫއަކީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ކުރީަގއި ވެްސ  .ންދަންނަވާލަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދެންެނވިން އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ވަރަްށ ބޮޑު ާހލަތެއް ދިމާވި ބަެއކޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ދިރުުއޅެމުންދާ 

ނޑުމެން ބޭރުކޮ  ށްފައި ތިބި ރަްއޔިތެއް. އެެހންވީމާ، މި ަރއްޔިތުންނަށް ރަށުން އެހެން ރަށަކަށް ގަަދކަމުން އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ އައްޑޫ ސިީޓގެ ނަރުދަމާ އަޅާ ރަށަކަށް އަްއޑޫ  2016ޚާއްޞަ އިްސކަމެއް ދީގެން 

ނޑު ހަމައިފޭދޫ ހައްަދވަ ގެސިޓީ ނޑު ހަމަ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ ލަން ވަގުތު ވެސް ޮގވާ މި ެދއްވުަމށް އަުޅގަ

ސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ އިުތރުން މި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާ ބޭނުންވޭ ސަރުކާރަށް. އޭގެ 

ނުޑމެން މިއެބަ ޅެނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ަމގުތަްއ އު ހިމެނޭ މަގުތައް ވަރަްށ ދަތި ހާލުގައި އަުޅގަ

ކަމެއް. މީ ރަްއޔިތުން އަޅުަގނޑަށް ކޮންމެ  އަޅުަގނޑު އެދޭހަމަ އް ހަދައިދިނުމަކީ ވެސް މަގުތަ ،މަރާމާތުކޮށް

ދުވަހަކުހެން ގުޅާފައި ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ވީމާ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަަކ ރައްޔިތުންނަށް އަންގާލަން 

ށް ގެންދާނެ ކަމަލިބިކަމަށް ެވސް ޙައްލުވަނަ އަހަުރެގ ތެރޭގައި މިކަން 2016ބޭނުންވޭ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭވަނީ ލޫމާތު ލިބިފައިޢުއަޅުަގނޑަށް މަ ރާއްޭޖގެ އިްއޒަތްތެރި  ،. ހަމައެާއއެކު ައޅުގަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މި ކުރައްވާ މަަސއްކަތް ިދވެހި ރައްޔިތުން ބަލަިއގަންނަން

މިލިއަނުން  17މިލިއަނުން  14ައޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވި ގޮތަށް  ،ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލައިގަތުމަކަށް ވާނީއެބަ

ނޑުމެންގެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅު  މިމުގެ ހެިކ ކަކުރި ަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާުދ ރަނގަޅުގޮސް އަުޅގަ
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ބިލިއަން ރުފިޔާެގ  27.45ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް،  27 ،ހަރު އޮވެފައި ވަނަ އަ 2015ބިލިއަން  24.3، ފެންނަނީ

، ވެ ދިޔުމަކީ ޭއގެ މާނައަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާުދ އަޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅު ވަނަ އަހަަރށް 2016ބަޖެޓެއް 

ނުޑ ކުރިން  ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުެވގެންދިޔަކަުމގެ ހެކި. ދެން އަުޅގަ ވެްސ މިދެންނެވީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަރަނިއެއް އަހަރު  2015 ވަަނ އަހަުރ  2011 އިވަނަ ައހަރާ 2012ނުެވއޭ  ނިންމާލިއިރު ވެސް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަުރ  2009ވަނަ އަހަރާއި  2011ވަނަ އަހަރާއި  2012އަޅުަގނޑުމެން ދަރާފައި އޮްތ ވަރަކަށް. 

ނޑުމެން  އަުޅަގނޑުމެން ދަރާފައެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރަނި ހުރިވަރަކަށް އިޤްތިޞާުދ  ގެނުވޭ. މީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އުުމގެ ރައްޔިުތންނަށް އާމްދަނީގެ އެތެރެއިން ޤަފެންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ރަނގަޅުިވކަމުގެ ހެކިަތއް އަުޅގަ

އި ޔާ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ލާބަ އުުމގެޤައުުމގެ އިޤްިތޞާދު ރަނގަޅުެވ، ޤަދިުޔމަކީ އެއީ އެ ބޮޑު އަދަދެއް ހިްއސާެވގެން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެަބދޭ. ހަމައެއާެއކު އަުޅަގނޑުެމން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭމަންފާ  ،ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ައުޅގަ

ތެޭރގަިއ މާލެއިްނ އުފައްދާ. ޭއގެގުިޅގެްނ ބައެްއ މީހުން ސުވާލު  ފަހުން ދިމާވި ހާލަތާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދާދި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި މާލޭގެ އެިކ ހަދެވުނު  ރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައވަހާރަކޮށްލަން މިއިްއޒަތްތެ މަލާ އަޅުގަ

ނޑު ތަންތަނުން ހަ ނޑުެމންގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެއބަ ވިދާޅުވޭ... ؛ތިޔާރު ފެނުނު ވާހަކަ އަުޅގަ  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެ ިއއްޒަތްތެިރ  ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެއަުރވަނީ  ންބަރު. އަުޅގަ

 އަށް.ޙިލްމީهللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ!  ންދާ ބަޖެޓަކީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މުކުރަމެންނަށް މިއަދު ބަހުސްއަުޅގަ

ވިާދޅުވޭ އެބަ ާތއީދުކުރާ ބަޖެޓެކޭ. ދައުލަތުްނ ދައުލަތުގެ ަވޒީރުން ކޮމިޓީައށް ވަޑަިއގެން  100އަޅުަގނޑު އެއަށް %

 އަދި މާޒީަގއި ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބައްލަވާފައި، ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި އެ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާކުރައްވާަފއި

ޖެޓެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ެއ ބަޖެޓު އެއީ އެންމެ ރަނގަުޅ ބަ ،ޅުން ނިންމާފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމަށް. އެހެންކަމުންބޭފު

ނޑުމެން ފާސްކުރި ބަޖެޓު  މި .ކުރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގަބޫލު  ،ބިިލއަނަށް އަރާއިރު  24، 23އަހަރަށް އަުޅގަ

ކަންަތކަށް ވިސްނަަވިއގެން ބަޖެޓު  އެ ،ހިނގާފައި ޮއތް ގޮތަށް ބަލާއިރުކަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި 

ައޅުަގނޑުމެން  ށްކަމަ އަށް ަތއްޔާުރކުރެވިަފިއ އޮތީ. އެހެްނވީމާ، މިހާރު އެ އޮތީ ޭއގެ އެންމެ ރަނގަޅު ަބޖެޓެއް 2016

ވުރެ ގިނަ ދުވަހު  އަހަރަށް 19ރިއްާޔއަކީ މި މަޖިލީހުގައި ކުރަންޖެހޭ. އާދެ! މިއަދުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫގަބޫލު

ކުަރއްވާަފއި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. ހަމައެާއއެީކގަިއ މިޓީގައި ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި އަދި ބަޖެޓު ކޮމަސައްކަތް
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ވެފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް.  އް މިއަދުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރަްއވާތާ އެަތއް ޒަމާންތަކެ

ނޑު ދަންނަާވނީ އެއީ ހުިޅގެން އެ ތަްއޔާރުބޭފުޅުން ގު މި ދެ ،އެހެންކަމުން ވަފެނީ ބަޖެޓަކަްށ ކުަރއްާވ ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ

ނުކުރަްނ. އެހެންވީމާ، އެ ބަޖެޓަްށ  އްމެދު އަޅުަގނޑު ޝަްއކެ . އެއީ ޙަޤީޤީ ަބޖެޓަކަށް ެވގެންދާނެކަމާވެގެންނުދާނޭ

އެްއވެސް ކަެމއް ނޯންނާނެ.  . ފާޑުނުކިޔޭނެދާނޭފާޑުކީ ،ކިޔާ ފަރާތްތަކަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީފާޑު

ނޑުމެން . އިރާަދުކރެއްިވއްޔާ ހަމަ ރަނގަޅު މިސްރާއިގެން ވާނެ ކަެމްއ ވެސް ނޯންނާނޭކިޔަ ފާޑު ބުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެނޭކުރިއަށްދާ ންެގ ރަށަކީ މާޒީގައި ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ދިމާވެފަިއ . އާދެ! އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

އަދި  ،ރުމާދެވަނަ ފަހަރަށް އާބާދުކު ގައި ރަށަށް މީހުން 1966އަދި  ،ަގއި މީހުން ރަށުން ބޭލުމާ 1962އޮތް ރަށެއް. 

މި ރަށާ ދޭތެރޭގައި  ،ކަމުންއެަތއް ކަންތައްަތކެްއ ހިނގާފައި އޮތް ރަށެއް. އެެހން ،އޭގެފަހުން ވެސް އެތައް ކާިރސާއެއް 

 ،ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެްސ ވަރަށް ޚާްއޞަ ސަމާލުކަމެްއ ދޭންޖެހިފައި އޮތް ރަެށއް ތިނަދޫއަކީ. އާދެ! ެއގޮތުން

ންނާނެ ތިނަދޫއާ ދޭތެރޭގައި ރު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޮ ވަނަ އަހަ 80ގެ އަހަރުތަުކގެ ތެރޭަގިއ ނޫނީ 1980

. އެކަމާ ގުިޅގެން އޭުރ ހުންނެވި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޮގތަށް ގަރާރެއް ފާްސކުރަްއވާފަނެ ދޭ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

ނޑު  .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފަންޓް މީޓަރެއް ހަދިޔާކުރަްއވާކޮންމެ ގެއަކަށް ކަރަ ނީ ކަރަންޓް އްކަދަ މި މެން އަުޅގަ

ވެދާނެ.  އޭރަށް ބަލާިއރު ބޮޑު އަގަކަށް ،އެހެންނަމަވެސްމީޓަރުގެ ވާހަކަ. މިހާރަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ައގެއް. 

ނޑުމެްނގެ މުދާ ފޭރި، އިއެކަމަކު ރަށުން ބާލަ ހެދިއިރު އިގެތައް އަންދަ، އިގަނެ، އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރު އަންދަ އަުޅގަ

ގުތައް ބޮޑެތި އަ  ދިޔަީއކީ ކަރަންްޓ މީަޓރަށް ދިޔަ އަެގއް ނޫން. ެއއަށްވުެރ މާޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުްނ ެގްއލިގެންއަ

ގޮސްަފއިވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރާނަ ޝަރީޢަތަކާ ނުލާ ެގްއލިގެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުން ެގްއލިފައިވޭ. އެތަްއ ބަެއއްެގ ފު 

ބަބުން އެތައް ބަޔަުކ ރައީސް، ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާގަިއ އަނިޔާކޮށް، ެއކި ގޮްތގޮތަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކެއް ކުރުމުގެ ސަ

އޮިޑއަކަށް ނޫީނ  އޮންނަ މިކުރާ ކަމަކީ ކޮންމެވެސް ރަަށކަށް ފުރަން ޔަޤީންވީމާ، ވާން ަކއިރިވީމަމަރު ދިަޔއީ.މަރުވެގެން

ބަކަށް ާދ ތަނުން ެއ މީހާ މަރުވަނީ. މަރުވީަމ އެުރވީމާ ެއ ދޯނި ފުރަިއގެން ަވކި ހިސާ .ންޏަކަށް މި އަުރވަނީދޯ

ބައްޕަ ވަޅުލާފަިއ ، މާ، ކާފަ ވަޅުލާފައި އޮތް ތަންޖެހިގެން އޮންނަ ރަށަށް އަރުވާފައި މީހާ ވަޅުލަނީ. އެހެންވީ އިކައިީރގަ

ދަތި ރަށެއް ކިތަންމެ މީހުންނެއް ތިނަދޫގައި އެބަތިބި. އެހެންީވމާ، މިހާ ހިތް ،އޮތް ތަން ނޭނގޭ ކިތަންމެ ުކދީންނެއް

ޚާއްޞަކޮްށ އެއިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުާކރެއްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަްށ  ؛އަށް ދައުލަތުގެ ކަމުން، ތިަނދޫނަދޫއަކީ. އެހެންތި

ވެސް ދެ  ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ރަށެއް. މިހާރުވެސް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިގެ ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ. ތިނަދޫއަކީ އާބާދީ

ނޑު ދަންނަވާނީ ޚާއްަޞ ލުކުރާ ރަސީދާއިރާ ތަމް ށެއް ތިނަދޫއަކީ. އެހެންކަމުން، ިތނަދޫއަކީ މަޖިލީހުން ވެސް ައޅުގަ

 12ނޫނިއްޔާ  ،އަހަރު 10ސަމާލުކަމެއް ދޭން މަޖުބޫރުވެފައި އޮތް ރަށެކޭ. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަުށގައި ވޭތުވެިދަޔ 

ނެތް. ރަީއސް ަމއުމޫނުގެ ސަުރކާރުެގ ފަހު  ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެްއ ހިންގިފައެއް  ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު މާ

ވަޙީދުގެ ސަރުކާރާ އެީކގަިއ ވެސް ގިނަ ކަންތައްތަެކްއ  .ރ.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރާއި ޑދި އެމްދުވަސްކޮޅުން ފެށިގެން އަ



106 

 

 ރަެށއް ނޫން ތިނަދޫއަކީ. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި ވެިރކަމުގައި ހުންެނވި ރައީސް  އޮތްކުރެވިފަިއ 

އެުކހެން ތިނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވަަޑިއގަތުމާهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 . މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބައްލަަވއިލެްއވި ކަުމގައި ހަލުވި ކުރިއެރުންަތކެްއ ލިބިފަވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި  މަޝްރޫޢުތަކަށް

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ެލއްވި ކަުމގައި އިމިއަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބައްލަވަ ،ވިޔަސް  ވިޔަސް އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަށަށް މީހުން އާބާދުވިތާ  ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ. ކަންދިމާކުރި އަހަރު ފުރޭ  50ގޮތުން މިއަންނަ އަހަރަކީ އަޅުގަ

އަށް އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަހަރު. އެކަން ވަރަށް ކުަލކޮށް ފާހަގަކުރަން ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ. ެއކަްނ ރަ

ެއކީަގއި ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ވަރަށް  ދެންނެވުމާނިގވަަޑއިގެން އަދި ދެންނެވިއެ

ނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް . އެ އުފާވެރި ޚަަބރު ތިަގކުރަްއވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަފާހަ 50ކުލަގަދަކޮށް ތިނަދޫގެ އާބާދީ 

އޮީފސްތަކަށް ތިނަދޫގައި މިހާރު  އިމިހާރު ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެންމެހަ ކަމުން، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެހެންދެއްވާފަ

އަދި ތިނަދޫ  .އަންަގވާފަ ކުރިން ނިންމުމަށް ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖުަލއި ނިމުމުގެ

ފެންއަުރވާ ވަޑާމަާކ އަދި ަލއިބްރަރީެއްއ  އިދޫގައި ާޕކަކާ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުްނ ެވދެއްވާ ހަދިާޔެއއްެގ ގޮުތަގއި ިތނަ

ެވސް ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް  މި .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި. ކަމަށް ވިާދޅުވެފަ ކުރަްއވާނެމާރާތެއް ހަދިޔާއިހިމެނޭ ގޮތަށް 

 ން ހުވަދުރަށް. ތިނަދޫ އަތޮަޅށް ބަލާއިރު އެންމެ އާބާދީ ޮބޑު ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ޮބޑު އުަފލެއް. ތިނަދޫއަކީ ުހވަދު

ނޫނީ ރީޖަްނގެ ނޫނީ ހޮސްޕިޓަލް ހުރި ރަށް. އަތޮުޅ  ،ހޯދާ. ތިނަދޫގައި އެިކ އަޮތޅުގެތޮޅުެގ ހުރިހާ ރަށަކުން ޚިދުމަތްއަ

އަދި ތިނަދޫގައި އެހެނިހެން  .އަށްޖެހެނީ ތިނަދޫއަންނަން ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުރެވޭ ކަްނތައްތައް ދެން ކުރަން މި

 އިތަކާ ންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބްރާންޗުތަކާއި ބޭއެބަހުރި. ޔުިނވަރސިީޓެގ ކޮލެޖު ސް ާޤއިމުވެަފއިވެ ކަންތައްތައް

ތިނަދޫއަކީ ދެ އަތޮޅަށް ، ހުރިހާ ތަނެއް. އެހެންކަމުން ދިރާގުގެ އޮފީސްަތކާއި އެްސ.ޓީ.ޯއގެ ފިހާރަތަކާއި މި

ކުރުމަކީ ެއއީ ހުްސއެކަނި އެ ރަްށ ތަރަްއޤީ ާލއިރު ވެސް ާޚއްަޞ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހިފައި އޮތް ރަށެއް.އިވިސްނަ

ޅި ދެ އެ ރަށުން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބުމަކީ މު ،ޖެހުމެއް ނޫން. އެ ރަށް ތަރައްޤީވެ ނަދޫ މީހުންނަށް ލިބޭނެ ހިތްހަމަތި

ނގަޅަށް އަށް ވަރަްށ ރަްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫިރއްޔާ އިކުރަނވިނި ކަެމއް. އެކަން ވެސް އޭގެ ަފއިދާ  އަތޮޅަށް

. މިހާރު ެދއްވާފައިދައްަކވަ ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް  ގޮތުން ެއކަން ޢަމަލީ ވަނީއެ މަނިކުފާނު  .އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

ވެސް ނުހިނގާހާ ިގނަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ  ދަނީ އަދި މިހާތަނަށް ތިނަދޫގެ ތާރީޚުގައި ހިނގަމުން މިގައި ތިނަދޫ

ނޑުމެންނަށް ބޮޑު ކުިރއެރުމެއް  ބަލާއިރު މާދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ އަޅާދަނީ. އާދެ! ތިނަދޫގެ މި ހިނގަމުން އެ އަުޅގަ

ުޓ ކްރު ހިމެނިފައި އޮތް ެއއް ޕްރޮޖެ. އަދި މިދިޔަ އަހަޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ ހިމެނިފަ ދެ އާ ،ިވޔަސް ކަމުގައިލިބިފައި ނެތް

ނޑުމެން މާވަނީ އުނިވެފަ ނޑުމެން ބޭކުރާ ކަމެއް ނޫބޮޑަށް ފިކުރު . އެީއކީ އަުޅގަ ނުންވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުން ން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރަަށށް ވެދެްއވެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވެދެްއވުން. ކެރި ކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންަވރަކުން އަުޅގަ

ސް ޖިލިއަދި ވަޒީރުްނގެ މަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއއި މިައދުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަާރ ދެ ބޭފުޅުން އެުކެވގެން
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ނޑުެމން އެއްވެސް ޝަުކާވއެްއ ކުރާކަށް ބޭނު މެއް ނޫން. އެުކވެގެން ތަްއޔާރުކުރާ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

އްޞަ އަށް އެ ބޭފުޅުން ޚާވަރަކުން ތިނަދޫލަތުގެ ކެރިފޯރުންެތރިކަން ހުރިނގޭ ިދވެހި ދައުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

އަށް ހުރި މަޝްރޫޢުތަކަކީ އެއީ ތިނަދޫހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އަ އެހެންވީމާ، މި. ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެކަން

ޢުތައް ކަމަްށ ގޮތަްށ ޖަހާފައި ހުރި މަޝްރޫ ައށް އެންމެ ރަނަގޅަށް ެއކަން ފަހިވެގެންދާނެއަދި ތިނަދޫ ،ޙައްޤުެވގެންވާ 

އްމީދުތަކެއް ކުރޭ ތިނަދޫަގއި ތިނަޫދގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އު  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިކުރަން. ބޫލުގަނޑު އަޅުގަ 

ބުރު ފެނުމުގެ ގަކުރަމުންދިޔަ މިސްކިތުން އެންމެ ކުރީްއސުރެން ހުކުރުއިސްމާލީ މަރުކަޒެއް ބިނާކުަރން. ތިނަދޫގައި 

ބުްނ . އެއަށްފަހުގައި އެތާނގައި މިސްކިތެއް ނެތުމުގެ ސަބަ.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފަސަބަބުން މިސްކިތް ވަނީ އެމް

ނޑުަގއި އުޅޭ ުމސްހިސާ އެ އަދި އެހެނިހެން މީހުންނަށް ވެސް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދޭ.  ކުޅިންނާބުގަ

ވަނީ މިއަހަރު ވެސް ބަޖެުޓގައި އެތާނަގއި ިއސްލާމީ  އެކަން ޙައްެލއް ގަނައުމުގެ ޮގތުން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި 

ނޑުމެން ވެްސ ެއކަން ހިމަނުއްާވފަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި އަިދ މިއަންނަ  ،މަރުކަޒެްއ އެޅުމަށް . އާދެ! އަުޅގަ

 އަދި ކުރެހުންތައް ކުރެހި އި،ރުމަށް ޓަކައި ބަޖެުޓގަިއ ހިމަނަމާރާތެއް ކުއިފައްކާ  ،ބޮޑު  ،ނުކުރާހާ ރީތިހީވެސް

ލާގައި. މިހާރު ތިނަދޫގަިއ ޙަ ޓްެރކްޓަރާ ހަވާލުކުރުމުގެ މަރުއަދި އެސްޓިމޭޓް ކޮން އި،މިހާރުވަނީ އެސްޓިމޭޓް ހަދަ

އާ ަހވާލުކުެރވިގެްނ މުގެ މަަސއްކަތް އެމް.ާއރު.ޑީ.ސީއަދި ގަބުރުތަްއ ނެގު ،އެތާނގެ ކުރީަގއި ހުރި އިމާާރތްތައް ތެޅި

ދުވާ ވަޢުސަރުކާރަކީ ހުސް  މީދެއް. ެއއީ މިއްބޮޑު އު  ދާކަން އެއީ ތިނަދޫ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަަރށްކުރިއަށް

ވަނީ ތިނަދޫގައި  ފަހުން ާދދި .ކަެމއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ންކުރާޤީނޫންކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޔަ ސަރުކާރެއް

ނޑުމެންނަށް ވަީނ ރެކްޓަރާ އެީކަގއި ސޮއިކުެރވިފަހިއްކުމުގެ މަޝްރޫުޢގަިއ ކޮންޓްބިން . ޮސއިކުެރވެމުން އަުޅގަ

ުޒވާނުންނަށް  ،އާާބދީ އިތުރުވެ ،. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަށް ކުަޑވެ ހާއަށް އުފާވެރިކަން ލިބިފައުފާވެރިކަުމގެ އިންތި

ނޑިަވޅެްއގައި ރަށުން ބިން ހިއްކި އެތަނުން ބޯހިޔާވަހިކަން  ،އެޅި ތަނުަގއި ފްލެޓު އެ ،ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެފަިއވާ ދަ

هللا  ންކަންތައް. ެއކަ ސް އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭވެ ކޮންމެ ުޒާވނަކު ،ވެސް ލިބުމަކީ ތިނަދޫގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު

ނޑުމެންގެ ރަުށގައި  އިރާދަކުރެްއވީތީ މިހާރު މި  120މިހާރުވެސް ަޗއިނާގެ  ަވނީ ހާސިލުވުމުގެ ަމގުމަތީަގއި. އަުޅގަ

ޅަން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރާކރުއްސުރެ ތިނަދޫގައި އަ  ،އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ަވރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދޭ. އެހެންނަމަވެސް ފްލެޓު

ގެ މަސަްއކަތް އަދިވެްސ ފްލެޓު 100ން ހަމަޖެހިފައި އޮތް އިންިޑއާެގ ޮކންމެވެސް ކުންފުންޏަކުން ައޅަ ހަމަޖެހިފައި އޮތް 

ޖަހާނެ. އޭގެފަހުން ތަން ފުރަތަމައިނުން ފެންސް ގަތީމަބައެއްގެ ފަހަތުން ފަހައި . މިނިސްޓްރީން އެއްޓިވަނީ ނުފެ އެ

. މިހާރު އޭގެފަހުން ސް ވަކީ މަސަްއކަތް ނުފެއްޓިފައި ހިލަވެލި ޖަމާކޮށްފައި އެބަހުރި. އަދިވެޔާހުން ހިލަކޮންނާނެ. އޭގެފަ

ަދނީ ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަްށ.  ގެ މަަސއްކަތް އެަޗއިނާ ފްލެޓު ،ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ވަމުން މި ހަތަރު އަހަރުތިން

 .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފަވަރަށް ބޮ ތިނަދޫ ޒުވާނުން އެތިބީ ،އެކަމާ ތިނަދޫ ރައްޔިތުން

ބޭނުންވެފައި އޮތް ރަެށއް.  މްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ނުހަނުޢުކީ މީހުން ގިނަވުމުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށަ
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ދުވަހު  އް ވީމްތަކެޚަފަޅަިއގެން ޒަ ވަނަ ދުވަހު ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ބޯ 8ގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  ދިމާކުރިކަން

. ވަރަށް ގިނަ ލިޔެިކޔުންަތކާ ެއކީަގއި އަނދާ އަިޅއަށް ެވފަ އަިޅއަށް އި ވަީނ އަނދަ އިމާރާތެއް 3ވެސް އި ތިނަދޫގަ

ނޑު މި  ނޑު މިއުޅެނީީކ ެއވާހަކަ ަދއް ވެގެންދިަޔއީ. އަުޅގަ ުރވެްސ ތިނަދޫގަިއ އުޅެނީ އޭ ކާަކށް ނޫން. އަުޅގަ

އަތޮޅު ކައުންސިުލގެ އިދާރާާއއި އަދި ފަޔަރ  ރި ދެ އިމާރާތެއް ހުރި.ހު ައދި ނުނިމި  ،އިމާރާތްކުރަން ފެއްޓިފައި

ވަނީ ނުނިމި.  ،ސްޓޭޝަން. ރައީސް ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރުގައި އެ ދެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށި

ވާ ގޮތަށް ޮއއް ތް ފައި އޮއައުމާ ެއކީަގއި ެއ ދެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓި ށްއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަ ،އެހެންނަމަވެސް

 3ންދާނެ. އަހަރުގެ ތެޭރގައި އެ ަމސައްކަތް ެފއްޓިގެ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ،ކުރެވިމިހާރު އެ މަސައްކަތް ޓެންަޑރ

އަތޮޅު  ،. އެހެންނަމަވެސްވަނީ އަލުން އެޅިފަ ކޯޓު އިމާރާތް ؛އިމާރާތް 1ދިޔައިުރ އެތަނުން އިމާރާތް ވީރާނާެވގެން

ހުިރ ރީތި ޕޮިލސްޓޭޝަނެއް މިހާރަކު ނެތް.  ،ވަގުަތކު ނެތް. އަދި ޕޮލިްސޓޭޝަނެއް ެއއް މިކައުންސިލު އިދާރާ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީޔަވިދޭ. އާދެ! ކޮންމެގޮތެއް ޕޮލިސް ޚިުދމަތް ކުރިއަށް ،އެހެންނަމަވެސް  ،ްސ އަުޅގަ

މަޖެހުންތަކެއް ހިތްހަ ،އުފާވާ ،ގާތެރި ނަޒަރަކުން މިއަދުގެ ސަރުކާަރކީ ތިނަދޫެގ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ަވރަށް އޯ

ާޚއްޞަކޮްށ  ،ރައްޔިތުންކަތްކުރާ ސަރުކާރެްއކަން. ތިނަދޫގެ ރަްއޔިތުން އެކަން ފާހަގަކުރޭ. ތިަނދޫގެ ގެނެސްދޭން މަސައް

އެކަން  އާދެ،ގާތްކަން. މިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ ތިނަދޫއާ ދޭތެރޭގައި ބަހައްޓާ  ދޫގެ ޒުވާނުން އެކަން ފާހަގަކުރޭތިނަ

ލިއަން މި 175ތިނަދޫގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  އެބައޮތް އަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެންދަނީ މި

އަހަރުގެ ބަޖޓަށް  މިލިއަން ދާއިާރއަކަށް އެބަޭދ. ެއއީ މި 87މަ . އެީއ ދެ ދާއިރާއަްށ ބަހާލީޖެޓްގައި ހިމަނުްއވާފަބަ

ެވސް ސާބިތުކޮށްދެނީ ދިވެިހ ގެން ޑަ އަދަދެއް ޫނން. އެހެންވީމާ، އޭ ްށ ބަލާއިރު ކު އެހެން ދާއިރާތަކަ ،ބަލާއިރު

އި އަދި ޢާސް ތިނަދޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫސަރުކާރުން ތިނަދޫއާ ދޭތެރޭގައި ބަހައްޓަވާ އަަހއްމިއްޔަުތަކން. މިހާރުވެ

 ަވގުތު ެއތައް މަޝްރޫޢެއް މިގޮސް އެތައް މިހެން ،ޢާރިފަށް ހިމާޔަތްކުރުމުެގ މަޝްރޫތިނަދޫގެ ހުޅަނގު ފަރާުތގެ ައއްސޭ

އް ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިއަދު ކެތަސް ފެއްޓޭެނ ކިތަންމެ ޕްރޮޖެކްޓުވެއި ވެސް ކުިރއަށްދޭ. ކައިރި ުމސްތަޤްބަލުގަ

މިއަުދގެ ސަުރކާރަށާިއ  ،އަޅުަގނޑު ތިނަދޫ އުތުރު ާދއިރާގެ މެންބަރެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން މިތާ ހުރެ ވާހަކަދަްއާކއިރު

ހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުުރ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ރަީއސުލްޖުމް ،އަދި މިއަދުެގ ސަރުކާރު ިހންގަވަން ިތއްބެވި ވެރިންނަށް 

ނުޑ ކުރަންޖެހޭ ވާޖިބެއްއަދާކުރަން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެއީ މިހާތަނަށް މި ޤައުމުގެ  ޖެހުމަކީ އަުޅގަ

ަކންތައްތައް ނުވާީތވެ. އާދެ!  އެ ކަށްވާފަިއ ހުރި ކަންތައްތައެްއވެސް ސަުރކާރަކުން ެއްއވެސް ރަީއސަކު ކުަރއް 

ކޮށްދެްއވާ  ަރއީސް ޔާމީން އެ ،ތިނަދޫ ަރއްިޔތުން ރައީސް ޔާމީނަށް އްޔާގޮތުަގއި ެވއްޖެ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ

ޔާމީން هللا ދުކުަރނީ އެ އިނާމު ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޢަބްމީދުއްަގނުޑ އު އް ެދްއވާނެ. އަޅުމަސައްކަތްތަށް އިނާމެ

 މަނިކުފާނަށް ދެްއވާނެ  އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވާ ުދވަހު ތިނަދޫގެ ަރއްޔިުތން އެ ،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބޭނުންފުޅުވާ ދުވަހު

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  . ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްކަމަށް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އަރުވަނީ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ައއިއިުރަގއި ައޅުަގނުޑ ވަނަ  2016ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 ބަރުޮއކްޓޫ ގޮތުން ވިްއޔާ ނުވާކަން. ގާނޫނުން ބުނާޅަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހުށަހަޅާފައިބަޖެޓް ހުށަހަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

 އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަމޭ ބުނާ މި ޚިލާފަށް ންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނާގެ ކުރިން ބަޖެޓް ހުށަހަޅ31ަމަހުގެ 

ނޑު މި ދިޔައިނުގަިއވާ މުއްދަުތ ފަހަނަޅަގާނޫ ސަރުކާރުން ބަޖެޓްއ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ފުރުޞަތުގަިއ  ފަހުންކަން އަޅުގަ

ހުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެްޓ  ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ެއއާެއކީަގއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ގެެނވުނު އެަތއް ބަދަލުތަކަކާ

ނޑު ފާހަގަކުރަްނ. އަދި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި  ރާސާކުރަން ބަޖެޓް އެކަށީެގންވާ ަވގުތުދި ވެސް ލިބިފައިުނވާކަން އަުޅގަ

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ވަގުުތ ނުލިބޭކަން އަޅުގަ

ގަިއ އެންމެ އަހަރު ބަޖެޓު  މިިދޔަ ،ޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީވެްސ ައޅުަގނ ފާހަގަކުރަން. އެންމެ ފުރަތަަމއިނުން

ނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ގެ ނޑުމެްނގެ ދާއިރާ ކުޑަމިނުން އަުޅގަ ށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮްނ ކަތަްނގޮސް އަުޅގަ

ތަްއ ދޭނަމޭ ވިދާޅުވެ އެކަންއިގައި ހިމަނަވެސް އެްއކަްނތައް ބަޖެޓު ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ،ކަންތައްތަެކއްތޯ

ނޑުމެްނ އެދުނުކުރިއަށް  ގައި ހިމެނިކަމުގައި ަގިއ ބަޖެޓު 2015ކަމެއް  ގެންދިޔަ. އެހެންނަމަެވސް ހިމަނަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެފަދަ  ކުޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އެކަމަ ވާހަކަ އަޅުަގނ ނުވެ އޮތް  ސް ެއކަންކަންޔަވި މިއަހަރު އަޅުގަ

 ަގއި އެްއެޗއް ޮގވުމުގެ ވިދާޅުވީ ލޯންޗު ދިޔައީ. މިނިސްޓަރު ން މިވެސް ނުދީ ބަޖެޓް ހުށަހެޅިގެ ފުރުޞަތެއް

 ،ގޮސް ބަޖެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހުށަނޭޅިބޭފުޅުން އެކަުމގަިއ ބިޒީެވގެން ގައި ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކުގެއި މައްސަލަ

 ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާއަށް ހުރި ަގއިރުގެ ބަޖެޓުހައަ ދިޔަ ވާހަކަ. މިރުމުަގއި ދަިތތަކެއް ދިމާެވގެންކުތައްޔާރު ބަޖެޓު

ނޑު ހަމަ ބަލަ ވެސް ފެންނަްނ  އިނުންލާއިުރގަިއ ފުރަތަމައިއަށް ހުރި ކަންކަމަށް ބަލަލާނަން. ސ.މީދޫއިކަންކަމަށް އަުޅގަ

ކޯޓެއް އެޅުން. މިއީ ހިނގަމުންދާ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކޮށްފައި އިމުކުރުން. ބަށިޤާޓްސް އެރީނާ ގެ ސްޕޯމީދޫ ،އޮތީ މި

އޮތް ކަމަކީ ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްްޓ  ކަމެއް. ެއއަށްފަހު ދެން މި އޮތް

ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ކަމަށް. ައޅުަގނޑު ފާހަގަ އިމުކުރުންޤާ. ނަރުދަމާ ނިޒާުމ 2މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް، އޯޕިޑް ފޭސް 

ގެ ތެޭރގަިއ ރަީއްސ 2015 ،ގަޮކށްފައި ާވކަން. އެހެންނަމަވެސް އްގެ ގޮުތގަިއ ފާހަޢެއަލަށް ފަށާ މަޝްރޫ ޢުމި މަޝްރޫ

މަަސއްކަްތ  ތަނުގައި އެ . މިކުރައްވާފަފެނާއި ނަރުދަމާ އިފްތިތާހުދޫގެ ހުޅުމޫ ،ން ވަނީ މީދޫއަށް ވަަޑިއެގންފައިޔާމީ
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އޮީތ އަލަްށ  ޓް ފޮތުގަިއ މިވާއިުރގަިއ ބަޖެވެސް ވަަޑިއެގން ވިދާުޅވެފައި ން ކަމަށް ަތކުރާކޮށް މިނިސްޓަރު ދާކުރިއަށް

ނޑުެމން ދައްކަމުންކަދިޔަ ވާހަދަްއަކމުންއްގެ ގޮތުަގއި. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ޢެފަށާ މަޝްރޫ ދިޔަ ވާހަކަައކީ . އަުޅގަ

ވެސް ވިދާޅުވެަފިއ  ބޭފުޅުންިމ ކަމެއް ުނވެއޭ. މިހާރު  އެކަމާ ގުޅިގެން ެއއްވެްސ މަސައްކަެތއް ނުހިނގަޭއ. ެއއްެވސް

މުނުއިރުަގިއ އެ ނިމުނީ އިނގޭތޯ. މީދޫއަށް ވަކީްނ ޖަހާފައި އޮތް މަސަްއކަތްތަްއ އެ ނިމުނީ. ނި . ދެންއޮތީ މިތާ މި

ަގިއ އޮތް މިސްކިެތްއގެ ވާހަކަ. ެވސް ބަޖެޓު ދުވަހުއަހަރު ތިން  ާފއިތުވި ،ކޮށްލަން ބޭނުންވޭއަޅުަގނުޑ ސުވާލުން 

 ކޮށްފައި މިށް މިހާރު މިސްކިތް އެޅުމަށް ބިޑުރަފަހަ ދެ ،ަގއި މިސްކިތުގެ ވާހަކަ ޮއވެފައި އަހަރު ބަޖެޓު ތިންފާއިތުވީ 

ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ކޮންތާކަށްތޯ ައޅުަގނޑު ސުވާލު  ނާދޭ. މިސްިކތް ވަނީމިސްކިތް ވެސް  އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފޮތާ ހަމައަށް

ނޑުމެން ބަޖެޓު؟ ގޮތަށް ނިންމީތޯ ނާޅާ  ތްއެ މިސްކި ހާރުމި ންބަރުން މެ ގެކޮމިޓީގައި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީ މި ސުވާލު އަޅުގަ

މިއަރު އަލަށް ފަށާ  ،ވީ ބޭފުޅުން މި ސުވާލު ކުީރމަ މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުކަށް މި ކައިރިން ކޮށްދޭން އެދުމުން އެ

ވުރެ ޮބޑު  ގެ ޕީ.ެއސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓަށ2015ްއިުރަގއި ވިާދޅުވި އޮތީ. އެހެން ކަންތައްތައް ވީހާވެސް ނުފަާށ ގޮތަށޭ މި

ވަންދެން  އަހަރު 3ޖެހެނީ ކޮންގޮަތކުންތޯ؟  ވާހަކަ ދެކޮުޅ މި . އެހެންވީާމ، މިކަންކަުމެގ ބަޖެޓް މިއަރު އަލަށް ފަށާ

މިނިސްޓަރު  ،ކަމެއް ކޮށްފައި އޮތް މިސްކިތެއް މިހާރު ބަޖެޓު ފޮތުން ގެއްލިފަިއާވއިރު ހުރިހާ ،ކުރަން އިޢުލާނުކޮށްބިޑު

އުޅެނީ. އެކަމަުކ  އިގެން ކުރިއަްށދާށޭ މިއްޓާފައި ކުރިއަށްާދ މަޝްރޫޢުތަކަވިދާޅުވަނީ އަލަށް ފަށާ ކަންކަން ބަހަ މި

ވުރެ.  ގެ ބަޖެުޓ ފޮތުގެ ުމޅި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއަށ2015ްފޮތުަގއި ގިނަ އަލަްށ ފަށާ މަޝްރޫޢުތައް  މިއަހަރުގަިއ ބަޖެޓު

ނޑުމެންނަކަށް މިދައްކާ ވާހަކަ ދެކޮުޅޖެހޭ ތަނެއް ނުފެނޭ. ދެން އަނެއް ،އެހެންވީމާ ނުޑ  އަުޅގަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ގަިއ ޮއތީ. އަޅުަގނޑުމެން މީދޫ ހާއަށް ބޮޑުވެަފއޭ މިގިރުމުގެ މަްއސަލަ އިންތިށްލަން ބޭނުންވަނީ، މީދޫގެ ރަށްފާހަގަކޮ

ރި އާސާރީ ތަންތަނުގެ ގޮުތގަިއ މާޔަތްކުެރވިފައި ހުހިތަންތަނަކީ އެއީ  އެ، ބުރުސްތާނާގަ އެހެރަ ކޯގަން މިސްކިތާއި 

ދާ ވެސް ގިަރއިގެން ތަންތަން ގިރަމުން އައިސް މިހާރު އެިއ ހުރި ތަންތަން. ރަށް ގިރަމުންފާަހގަކުެރވިފަ ،މާޔަތްކުރެވިހި

އޮތް ދަނީ. އެކަމަކު ެއއިން ެއްއވެްސ  ވަނީ. ީމހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބަށް އައިްއސަ ގިރަިއގެން މި ހިސާބަށް ގޮއްސަ މި

އެކު އެދެން ބަޖެޓު ކޮމިީޓގެ  ެއއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް އާދޭހާއްމު ކަމެއް މި ބަޖެޓުގެ ދެވިފަކަމަކަށް މުހި

ދަދެްއ ގިރުމުގެ ަމއްސަލަ ަޙއްލުޮކށްދިނުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުަގއި ެއކަށީގެްނވާ އަރަށް މެންބަރުންނަށް މީދޫގެ

ެއއްކޮށް ހުިރ  އި މީދޫއާ ރޫޢުތައް. މީ ހުޅުދޫއާެއކީަގިއ ދެން މިހިރީ ހުޅުމީދޫއަށް ހުރި މަޝްހިމަނައިދިނުމަށް. އެއާ

ތީ އޮ މި އިއި، ޭއގަ މީދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާހުޅު މާރާތަކާިއ،އިބުިރ ފަޔަރ  2ތެޭރގަިއ އެަބއޮްތ ކަންކަން. ޭއގެ

ސާ، ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދެއްކުްނ. އިތުރު ކަމެއް ނޫން. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ވެސް ރިޓެންޝަން ފައި

ރުގެ އޮތީ. މިވެސް ހަމަ މިދިޔަ އަހަ ގެ ގޮުތގައި މިމާރާތެއް، ޓެންޑަރިންއިބުރި  3ރޫމު ކްާލސް 4ދަރުސާ ސ.އަތޮޅު މަ

މިދިޔަ އަހަރު ެއއްކޮށް ނިިމގެްނދިޔައިރު ހަމަ ެއއްެވސް މަަސއްކަތެްއ ނުވެ އޮތް ކަެމއްކަން  ،ބަޖެޓުގައި ވެސް ޖަހާފައި

އްޙީ މަރުކަޒުަގއި ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރަކާއި ސިންކްރޮނައިޒިންގ ޕެނަްލ ޞިފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ހުޅުމީދޫ  އަޅުަގނޑު
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އޮތީ ޗައިާނ  އްޙީ މަރުކަުޒަގއި އިންސިަނރޭޓަރަކާއި ޕެނަލް ބޯެޑއް ބެެހއްޓުން. ދެން މިޞިބޯޑެއް ބެހެއްޓުން. ހުޅުމީދޫ 

ހަުއސިންގ ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫޢު  1500މާރާތްކުރާ އިޕަރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯރ

ކަންކަން  ހުރި ކަންކަން. މި ކަމަށް ޖެހިފައި ވެސް ހަމަ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ހިނގަމުންދާ ދެވަނަ ފޭސް. މި

އަނެްއ  ،ނުދޭ. ބައެއް ކަންތަްއތައް ވަރަށް ބަަރވެލި ދުވެލީަގއި ހިނގަމުންދާއިރުގެންވާ ސްީޕޑެްއގައި ހިނގަމަކުންއެކަށީ 

ނުވާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ދެން އޮތީ ސ.  ގޮއްސަ ހަމަ އެއްވެސް ކަެމއް ކުރިއަށް  ބައި ކަންތައްތަުކގައި

މީ އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރު  ؛ލުކުރުމަްށ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްދޫ. މަރަދޫފޭދޫގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްމަރަދޫފޭ

ކަމަށް  ގައި އެްއވެްސ މަސައްކަތެއް މި 2015 ،ހިމަނައިދޭން އެދިގެން ހިމެނުނު ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެހެންނަމަެވސް

އޮތީ  އޮތީ. މިއާއިެއީކގައި ދެން މި އަލަށް ފަށާ ޖަހާފައި މި ،ހާފައިމިލިއަން ރުފިޔާ ޖަ 5މިއަހަރު އަނެއްކާ  ،ނުކުރެވި

މިލިއަްނ  2އިމުކުރުން. މީ ހިނަގމުންދާ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތަށް ޖަހާފައި އޮތް ޤާމަރަދޫ ސްޕޯޓްސް އެީރނާ  ސ.

ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަލަށް ފަށާ  ؛ރޭަޓރާއި ޕެނަލް ބޯޑު ބެހެއްޓުން ްއޙީ މަރުކަޒުަގއި އިންސިނަޞިމަރަދޫ  ރުފިޔާއެއް. ސ.

އޮތީ ޕްރޮިވޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޭޓޝަން ެއންޑް ވޭްސޓު މެނޭޖްމެންޓު  ލަްއކަ ރުފިޔާ. ދެން މި 5

ގެ ބަޖެޓަށް މިކަން 2016ީމ  ،ގޮުތަގއި ބަޖެޓުަގއި ފާހަގަކޮށްފައި އޮްތއިރު ގެޕްރޮޖެކްޓު. މީ އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެއް

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި އެާއއެީކަގއި ދަދެއް މީަގއި ޖަހާފައިކަހަލަ އަ ެއއްެވސް ،ލާފައި އޮތްއިރު  ނެތްކަން އަުޅގަ

ނޑު ކުފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، އެންަވޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓަރު މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން އަ  ިރ ސުވާަލކަްށ ޅުގަ

 2016 ،ލިބޭނެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިުރަގިއ މަރަދޫފޭދޫއަށް ފެން 2015 ،ދެއްވަމުން ވިދާޅުވި ޖަވާބު

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ  ގޮތަްށ މިގެ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި އަަލށް ފަށާ މަޝްރޫޢެއް ވާހަކަ ލިެޔވިފައި އޮތީމަ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރުގައި މަރަދޫފޭދޫގެ  2015ވިއްޔާ  ގޮުތން ވިދާޅުވި ކަންބޮުޑެވއްޖެ. ެއއީ މިނިސްޓަރު ،ހައިރާންވެ

ސާފު ބޯފެން ލިބޭނެ. މީދޫ ނޫން އައްޫޑގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގައި ާސފު ބޯފެން ލިބިގެން އެކަން ރައްޔިތުންނަށް 

މިތާ  މަސް ނިމޭއިަރށް. އެއީ މިނިސްޓަރު ބަރުންވަނަ އަހަުރގެ ޑިސެ 2015ކަމަށް  މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިމިގެންާދނެ

ހަރު އެްއކޮށް ނިމިެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ވަނަ އަ 2016ވިދާޅުިވ ވާހަަކއަކީ. މީދޫގެ ފެނުގެ ކަންތައްަތއް 

ނޑު  ވިދާޅުވި މިނިސްޓަރު ގޮތަކަށް ނޫން ބަޖެޓު އައިއިރުގައި ބަެޖޓު ފޮތުގައި ކަންކަން ލިޔެވިަފއި މިހިރީ. މިކަން އަޅުގަ

ނުޑގެ ދާއިާރއަށް މައިަގނޑު ތަކަކީ. ެއއަށްފަހު ގޮެތއްަގއި މީަގއި ފާހަގަކުެރވިފައި ހުރި ކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެއީ އަުޅގަ

 އަހަރަށް  3މިހާރު  ުރގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ ކަންތައް.އިލާއިމުޅި އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ބަލަ ،އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

 ،އެނުދގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވާހަކަ ބަޖެޓުަގިއ އޮންނަތާ. އެހެންނަމަވެސް 100 ؛ވުރެ ގިނަ އަހަރު ެވއްޖެ ހޮސްޕިޓަލުގެ

ތަުނގެ ބިން ސާުފުކރުން ފިޔަވަިއ އިތުރު ކަމެއް  ރަކު ެވސް ިބންމަތީގައި ހުރި ގަސްތަްއ އުުފރާލައި އެހަމަ ކޮންމެ އަހަ

އަހަރު ވެސް މިހާރު އެއްފަހަރު ބިން ސާފުކޮށް، އަނެއްކާ އަލުން ގަސް ފަަޅއި އަނެްއކާ ދެވަނަ ފަހަރަށް  ނުކުރޭ. މި

ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޖަހާފައި އޮތް  މިލިއަނަށް 58 ެގ ބަޖެޓުަގއި ވެސ2015ްއޮތީ.  ބިން ސާފުކުރަން ވެަފއި މި 
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ނުޑ ެއއްވެސް މަަސއްކަެތއް ކުިރއަށް  ވެސް ީމގެއަހަރު ވެސް ހަމަ އެއްގޮަތކަށް މިޕްރޮޖެކްޓެއް.  ގޮއްސަ ުނވާކަން އަުޅގަ

ޑު ބަޖެޓެއް މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަަތށް ވެސް ހަމަ ބޮ ލީކަގއި މަގު ހެދުމުގެ މަސަްއކަތް ފާހަގަކުރަން. އަދި ެއާއއެ

ވަނަ އަހަރު މި ނިމިގެންދަނީ އެކަށީގެންާވ  2015 ،އަހަރު މި ،ަގއި ވެސް ެއކުލެިވެގންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް 2015

ނޑު ހެދިފައި ސްކޫލަށް ދާއިރުގައި ހަމަ ދެ ފައި ތެންމަިއގެން ދާން މި   މަސައްކަތްތަެކއް ނުކުރެވި. ހަމަ ބޮޑެތި ފެންގަ

ނޑުގެ ފުންމިން ނޭނގޭ  ޖެހެނީ. އަނެއްކޮޅުން ދުއްވާ  އެއްޗެހި ގޮސް ަވޅުަގނުޑ ތެރެއަށް ވެއްޓޭއިުރގައި ަވޅުގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ހާނީ. އެ އޮންނަ ހިސާބަށް ފެންބޮޑުވެފައި މަގުތައް މި ލުގަިއކަން ތިބީ އަޅުގަ

ެއއްެވސް  ،ކަމަށް އެކުލެިވގެންދޭ ބަޖެޓުަގއި ޮކންމެ އަހަރަކު ވެސް ހަމަ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ މި ،އެހެންނަމަވެސް

ނޑު ހަމަ ބައެއް  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެާއެއކީަގއި ދެން މުޅި ބަޖެޓުގައި ހުރި އަޅުގަ މަސައްކަތެއް ނުކުެރވިދާކަން ައޅުގަ

ފެމިލީ  ،ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތައް ފާަހގަކޮށްލާނަން. ލިބިފައި އޮީތ ވެސް މަދު ވަގުުތކޮޅެްއ. އެހެންނަމަވެސް

 ުތއްުތ ކުއްެޖއް ވަރަށް އަިނޔާވެރި ވަނަ އަހަރު ތުއްތު 2015 ،އެފް.ޕީ.އޭ، މީ މިދިަޔ އަހަރު ؛ޝަން އޮތޯރިޓީ ޕްރޮޓެކް

ނޑުމެން ދިރާސާކުރަމުންގޮތަކަށް މަރާލެވުނު އިބްތިހާލްގެ ކޭސްގަ  ދިޔައިރުަގއި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ އި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލި ޓެއް މިދިޔަ އަހަރު ވެްސ ބޭފުޅުންނަށް އެކަށީގެްނވާ ަބޖެ ގޮތުގައި އެ  ބުނުފަރާތުން އަޅުގަ

މިީލ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން އަދި ފެ ،ެއކީަގއި އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަންާޔ އަހަރު ވެސް ހިތާމަ އެްއ ނެތް. މިދެވިފަ

ތުެގ ޚަރަދުގެ ަބއި ނިންމާލައިިފ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ަދއުލަ ކުލެއް ނުކުރޭ. މިހާރު ެއކަމަބައްދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓއަކާ 

ވެށި އަިނޔާ ހުއްުޓވުުމގެ ގެ  ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތް. ނިންމާލިއިރު އަުޅގަ

 ދިނުމަކީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާެއއް. ަރއްޔިތުްނގެ ރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓއަށް ބަޖެޓުގާނޫނުަގއިވާ ގޮތުން ފެމިލީ ޕް

 ން އޮތޯރިޓީއާ ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝައަހަރު ވެސް  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ،މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެްއގެ ގޮުތަގއި ޮއވެމެ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަބައްދަލު ކެޕިޓަްލ  !ނިކަްނ ވިސްނަަވއިލަްއވާ ،ނީ ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓެއް ދީފައިނުކޮށް އަުޅގަ

ހާސް ރުފިޔާއިްނ ދެ މައްސަލަ ބަލައިލަން ދެ  45ލައްކަ  1ހާސް ރުފިޔާ.  45 ލައްކަ 1އޮތީ  ޚަރަދެއްގެ ގޮުތގައި މި

ްނ އަމިލި 8.2ން ރުފިޔާ، އަމިލި  8.2އެ އޮތޯރިޓީން  ؟ކަެމއްތޯ ކުެރވޭނީތުރުކުރުން ފިޔަަވިއ އިތުރު ކޮންރަށަކަށް ދަ

ްނ އަމިލި  4އޮތީ  ރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓއަށް ދީފައި މިރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކަށް އެދިފައިާވއިރުަގއި މުޅި ބަޖެޓު ފެމިލީ ޕް

ެއއްކޮށް ފާޅުކޮށްލަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބަޖެޓުަގއި ބޭކާުރ  ޔާފިޔާ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަން ރުއަމިލި 4.7ރުފިޔާ. 

ނޑުވަުރގެ ބަޖެޓު ބޮޑުކޮށް ،އެތައް ކަންތައްަތކަކަށް ފައިާސ ޚަރަދުކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގަ

މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެގެންދިަޔއިރުަގއި ފެމިލީ  ،މަނިކުފާނުެގ އަމިއްލަ ގެޮކޅުގެ ބަޖެޓު ބޮޑުކޮށް ދިރިއުޅުްއވާ އެ

ެގެވށި ހުއްޓުވުމަށް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި އޮތް މިނިވަން ުމއައްަސސާެއއް މިއީ. މިވެްސ  ؛ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 

މީހުން ވަރަށް  ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން ދިން އެއްެޗއް ދީގެން އެ ،ޖެންޑަރގެ ދަށަށް ލައިގެން ގެންގޮސް ލޯ އެންޑް

އެކަީށގެން ނުވާ ބަޖެޓެއްަގއި މަސަްއކަތްކުރަން މަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން އުޭޅއިުރަގިއ  ލުގައި މިކަމާހާ
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މަޖިލީހުގެ ވާޖިުބ އަދާކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ރައްޔިތުންގެ

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން  ޔާރާކަން ައޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމައަދާނުކު  ،އެކީަގއި ފާހަގަކުަރން. އަދި ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ައޅުގަ

ނަށް ދެއްވުމަށް. ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީން އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަިއވާ ބަޖެޓު އެ ބޭފުޅުން

މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ނިކަމެތިވެގެންދާ ކުދިންނަށް  .ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކަށް އިނގޭތޯ ދެން ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްެރން

ވާލުކުެރވިފައި އޮންނަ ތަނަކީ ފެމިލީ ހަކަންކަން ވެސް ކުރުމުގެ ޒިންމާ  މި ،ހިޔާވަހިަކން ހޯދައިދީ ،ޝެލްޓަރ ހޯދައިދީ

އޮތީ އެންމެ  ެއތަނުގެ ވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުެގ ގޮތުގައި މި ،ިވސް ސެންޓަރުތަކަށް ވާއިުރގައި އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް  ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ފަސް  ހާސް ރުފިޔާ. މިއީ އަޅުގަ

އަންހެނުންގެ ަޙއްޤުތަްއ  ،މާޔަތްކުަރންހިޤުަތއް ުކޑަުކދިންގެ ޙައް ،ކުޑަކުދިްނގެ ކަްނކަމަށް ،ސަރުކާރުން ދޭ މުހިއްމުކަން

ދޭ މިންވަރު  އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގެ މައްސަލަަތއް ޙައްލުކުރަން ސަރުކާރުން އަަހންމިއްޔަތުކަން ،މާޔަތްކުރަންހި

ވުެރ  ށްނގޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހުެގ ލިފްޓެއް ބެހެއްޓުމައަދަދުަތކަށް ބަލައިލީމަ އެަބ އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

މިާހވަރުން ، އެހެންވީމާޮއތީ.  ލުގައި ފެމިލީ ެއންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިްސ ސެންޓަރުތަކުގެ ބަޖެޓު މިހާނިކަމެތި 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ން ކަންތައްތަކެްއކަން. ނގޭ ސަރުކާރަށް މުހިއްމުވަނީ ކޮންކޮއެ ކަންކަން ދިޔައިމަ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ބަޖެޓު  ނުވަނީ ކޮންކޮން ކަންކަމެއްކަން. ދެންމުހިއްމު އަުޅގަ

، ހާސް ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ 35އްކަ ލަ 2އޮތީ  ވެސް. ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންިސލުގެ ބަޖެޓުގައި ކެޕިޓަލް ޚަަރދަށް މި

އެ ވާހަކަ ިތ  މާސިޓީ ަކއުންސިލުން ކަްނކަން ނުވީ ،އަޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން އަްއޑޫ ސިީޓގެ ރަްއޔިތުންނަށް

ހާސް ރުފިޔާއިން ައއްޑޫ ސިޓީ ަކއުންސިލަކަްށ  35ލައްކަ  2ބޭފުޅުން ދެން ދެއްކެވުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތޭ. 

ައއްޑޫ ސިީޓގެ ަރއްިޔތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ، ަމތްތަކެއް ނޯންނާނެ. އެހެްނީވމާރައްޔިތުންނަށް ދެވޭނެ ޚިދު

އް ގާނޫނީ އެ ޒިްނމާތައް ބަރާބަރަށް އަދާކުރަންޖެހޭނެ. އެ ޒިންމާތަ ،އުފުލައި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން

ނޑުމެން   ސިޓީ ކައުންސިލުތަުކގެ ބާރު މި ،ވާލުުކރި ސިޓީ ކައުންސިލުތަކަށް ެއކަށީގެްނވާ ބަޖެޓެއް ނުދީހަގޮތުން އަުޅގަ

ކަންކަން ނުވީމަ ވެްސ ، ވެގެން. އެހެްނވީމާވާލުހަމިހާރު އެ ތިބީ ސަރުކާރުން  . ހުރިހާ ކަމަކާވަނީ ނިގުޅަިއގަެނވިފަ

ނޑު ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް . ދެން ވެސް ހަނާދންކޮށްލަދޭން ބޭނުންވޭ ދާންޖެހެނީ ސަރުކާރުގެ ފަހަތުންކަން އަުޅގަ

އި ރަުށގެ ބަނދަރު ހަދަ 60ސިލުކުރެވުުނ މިންވަރުތަކަށް ބަލައިލާއިރު ހާ މިދިޔަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ،އޮތީ ފާހަގަކޮށްލަން

ރަުށގެ ނަރުދަމާ ހަދަން  60ަބނދަރުކަން ފާހަގަކޮށްލަން.  10ނިމުނީ  ،ނިންމުމަށް ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި އޮްތއިރު

ރަށް އެންމެ  3 ،ހަދަން ނިންމާފައި އޮތްއިރު ރަށުގެ މަގު 40ފާހަގަކޮށްލަން.  ރަށުގެކަން 15ނިމުނީ  ،ޖަހާފައި އޮތްއިރު

 ،ސިލުކުެރވުނު މިންވަރަށް ބަލާއިރުހާއެީޗވްުކރެވުނު މިންވަރާއި ، ވީމާވަނީ. އެހެން ގިނަެވގެން ވެސް ނިމިފައި މި 

ސަރުކާރުން ބަޖެޓުގައި މި ޖަހާ އަދަދުތަކާއި ގާްތކުރާ މިންވަރަކަށް ވެސް އެކަީށގެްނވާ މިންވަރަކަށް ކަންކަމެްއ 

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގަިއ ން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް. އަބިލި 27ޑުމެން ފާސް މި ކޮށްދެނީ އަހަރު އަުޅަގނ ނުކުރެވޭ. މި
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އަހަރު  ފާސްކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު ބަެޖޓު. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާުރގެ ތިން އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެްއާވވަުރގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މި

ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މިދިޔަ އަހަރު އަމިލި 24 ،ރުގެ ބޮޑުވެސް ހަމަ އެވަފާސްކުރެިވގެންދާއިުރގައި މިދިޔަ އަހަރު 

ނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ސުވާލަކީ. މިއީ އަޅު  ؟ިސލުވީހާދިަޔއިުރ ކޮންކޮން ކަންތަކެއްތޯ ވިގެންވެސް ފާސްކުރެ   ސިލު ހާގަ

ނުމެއް ނެތް. މުޅި ޖެއްސީމާ އެ ވާހަކަ ެދްއކުމުގެ ބޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން މަްއސަލަދޭ ކަންކަން ނުވާއިުރަގއި ބަޖެޓާ

ން ޑޮލަރަށޭ ެއކަން ވާީނ. އަމިލި 300ނީ ފުރަތަމައިނުން ބުނީ ކޮށްލަންޖެހެއިރުަގއި ފާހަގައެޅުމަކަށް ދުްއވާލިބަޖެޓު ބްރިޖު

ން އަމިލި  100ކާުރގައި ުބނެފައި އޮތީ ން ޑޮލަރަށޭ ވާނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުއަމިލި 200މިހާރު މި ވިދާޅުވަނީ  ދެން

މި  ތިރިވެއްޖެ. ޔާމީންައށް  200އިން  300ުގޅިގެން  ން ގެއްލުމާވާނީ. އަދީބް މިަތނުން ޕިކްޗަރު ޑޮލަރަށޭ

ްނ ޑޮލަރުން މިކަން ވާނެ ގޮތް ވާނެހެން. މި ބޭފުޅުންގެ އަމިލި 100މަ އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ ޕިކްޗަރއިން ގެއްލުނީ

ވެސް ޮކރަޕްޝަނުގެ މަުގގައި ޖީބަށް ވެހި ރަްއިޔތުންގެ ފައިސާ މުޅިން ކަޓުތަކަށް ލައި ނިމޭއިުރަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދި

ނުންކުން ލްޑް ބޭމިއީ މިހާރު ވޯ ތް ކުންފުންޏަކީއޮ ވާލުކޮށްފައި މިހަހެދުން  ފެންނަނީ. ބްރިޖު ތަން މި ވަދެގެންދާ

ހެދިގެން ޑީބާކޮށްފައި އޮްތ  ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތަކާ  ،ހެދިގެން  ުދވަހަށް ފްރޯޑުގެ މައްސަލަަތކާއަހަރު 8ޑީބާކޮށްފައި 

ިދވެހި ސަރުކާުރގެ ވަޒީރުން ވަރަށް ޮބޑަށް ، ންވޭ. އެހެންވީމާކުންފުންޏެއްކަން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު

ސަމާލުވެގެން ރަްއޔިތުންގެ މި ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވަޒީުރންގެ ތެރެއިން އެއް ބަެއްއެގ 

ނަޑއެޅިގެން އެޖީބަށްކަން މި ފައިސާ ވަންނަނީ އަ  ރިްއޔާ. ުޝކު ؛ނޭގއިރުޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖެޓުގެ ބަހުސް. މިހާރު ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަ 2016އާދެ، އަުޅަގނޑުމެން ކުރިއަްށ މި ގެންދަނީ 

ނޑުމެން  3:00އަރުވާަފއި އަދި ޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތް ިއއް ފުރުޞަތު ގައި އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑާލަން. ދެން ކުރިއަށް ކަބްރޭކަ  މިނެޓުގެ ހުސް ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  30ގެންދާނީ ށް މެދުކަ

ދާނެ. އަެނއްކާ ފެްއޓެވިލާފައި އިމިނެޓު ތެރޭގައި މެދުަކނޑަ  5ފައި ގެންަދވާމައްސަލަެއއް ނެތިއްޔާ ކުިރއަށް

ނޑު މި)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަރުވަން. ފުރުޞަތު ހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އާދެ، އެހެންވީމަ ައޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރައްވާނީ ބްރޭކަށް 

ނޑުމެން ފުރުޞަތު ؛ހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްމިހާ، އި ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ. ެއހެންވީމާފަހުގަ އަރުވަމުން އަޅުގަ

 މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅަށް  30ތަރުތީބު، ލިސްޓު ތަރުތީބުގައި އޮތް ގޮތަށް  ؛ވާތީވެ ކަމަށް ންމިނެޓު 15މި ގެންދަނީ 

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަމުން ފަހު   ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަމުން ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުަކނޑައިލާނަން. އަޅުގަ

 

 ]އަށް  15:30އިްނ  14:56ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
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 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަސައްަކތައިގެން ކުިރއަށްދާއިރު އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި `. ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މި  ފަހު އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު  2016 އޮތީ ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު. މި ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ އަހަރުެގ  2016ދާ  މުން މި ޅުަގނޑުމެްނ މިހާރު ބަހުސްކުރަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، އަ 

ޅުަގނޑުެމން މުޅި ދިވެހި ޤައުމަށް ވަަރށް އުފާވެިރކަން ގެނެސްދޭެނ އަ  ،ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓަީކ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ 

ނޑު މި ބަޖެޓު ބެހިފައި ުކޑަ  މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ބެހިފައިވާ ގޮުތގެ ،ބަޖެޓެއްކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ

 45.8މި ބަޖެޓުގެ % ވަނީ ކުރަން. އެގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް މިތުގަސްލަން ތަފްސީލެއް ވެސް ދަންނަވާ

 ތިޞާދީ މީަގއި ހިމެނިފައިވޭ. އިޤް 28.5% ހިމެނިފައި އިނގޭތޯ. އަނެްއކޮުޅން ރައްޔިތުންނަށް ދެޭވ ާއއްމު ޚިދުމަތްތަކަށް

 .އެކަަށއެޅިފަ 9.5ވަނީ % . ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް މިހިމެނިފައިވޭ 16.2ތަރައްޤީއަށް %

ނޑު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއގޮތުްނ އަޅުަގނޑު ޭއގެ އިތުރު ތަްފސީލަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ޮގސްލާނަން. އެއީ އަުޅގަ

އައިސް ފަހަހަކަށް ބަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިމި އިތުރު ތަފްސީލަށް ވެސް ގޮސްލަން ބޭނުންވާ ސަބަ

އަންނަ ކުރިއެރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގެ އިންކަމިންގ ރެވެިނއު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ދެކެމުން މި

ނޑުމެން އެކަްނަކމަށް ،އިތުރުކޮށްގެްނ ނޫނީ ކުރެވޭެނ ކަންތައްތަްއ ކަމުަގއި ުނާވތީވެ ޖެހޭ ވެސް ސަމާލުވާން އަުޅގަ

ވާ  މި އިބަޖެޓު ބަހާލެވިފަގެ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ 2016ެއގޮތުން ބަލާއިުރަގއި  .ށް ޓަކައި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމަ

ލަފާފުރުން  ،އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި މިދެްނނެވި ކަންތައްަތކުެގ ތެރެިއން އަދި އިތުރު ތަފްސީަލކަށް ދާއިުރގައި 

އިދާީރ  ،12.8ހެދުމުެގ ތެރެއަށް މަގު އިވަނީ މިގޮތަށް ހިމެނިފަ. ބިން ހިއްކުމާ މި 29.1%ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި 

އެަބވޭ.  1.6%ލާއިރު އިމިސްކިތްތަކަށް ބަލައެބަވޭ.  12.2%ބޯހިޔާވަހިކަމަށް . އެަބޮއތް 3.4%ކަންތައްތަކަށް 

. ިޞއްޙީ އަދި އިޖުތިމާޢީ 6.6%. ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އެބަޭވ 8.7%ތިާމވެށި . 0.3%ަދނުޑވެރިކަަމށް  އިމަސްވެރިކަމާ

ލީމީ ޢު އެބަ ހިމެނޭ. ތަ 11.1% ކަށްނަރުދަމާގެ ކަންތައްތަ އިހިމެނޭ. ފެނާ އެބަ  7.3%ކަންތައްތަކަށް 

އައިްސ ފަހަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިއެބަ ހިމެނޭ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  4.3%ދާއިރާއަށް 

ނޑުމެން މި ދެކޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި  ،ދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައިޞަ ޤްހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަ ،ކަންކަމަކީ އަޅުގަ

މިކަންކަން ޭރިވގެން  އި،ހާެލވިގެން ވިްސނަިއ އެގޮތަށް ބަކުރުމަށް ޓަކަ  ކަންކަން ވަރަށް ހަލުވި ސްީޕޑެްއަގއި މި
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ނޑުެގ ހިތާމައަކީ އެކަށަެއޅި ށް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓަ ،ފަިއވާ ބަޖެޓެްއ ަކމުގައި ދަންނަވަން. ނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރަގއި ހުރި ކުިރއެުރންތަކަށާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއުފުލާ ނޑުމެންެގ  އި،ލަން ލިބޭ ަވގުތަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

އިރާއަްށ ކަންތައްަތއް ކުިރއަށް ގެންިދޔުމުގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީއަށް ވެްސ މިކަންކަން ހަލުވި ސްޕީެޑއްަގއި ދާ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއްއެންމެ މުހި ،ބޭ އެންމެ ފުރިހަމަލި ތެިރ އިއްޒަތް ،މު ފުރުޞަތު ކަމުގައި ވާތީެވ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާ .ރައީސް ނޑު މި ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ ނުޑ ދެއިއިާރގެ ފީވަުކގެ ނަރުދަމާ ހިމަނަ އަުޅގަ ްއވުމަށް އެދި އަުޅގަ

ކަންކަްނ  ައޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ބަެޖޓު، ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ނިމިގެންދާއިުރގައި މި ،މިކުރާ އާދޭހަކީ

ނޑު މިދަންނަވާ ސަބަބަކީ  ،ޙައްލުެވގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އުއްމީދުކުރާ ވާހަކަ ވެްސ ދަންނަވަން. އެހެން އަޅުގަ

އެ ފެނަކީ ނަޖިްސވެ އިންސާނުން ބޭނުންކުރަްނ  ،ފެން ތަހުލީލުކުރެވިަހރެއްގެ ކުރީަގއި ށ.ފީވަކަކީ ީމގެ އެތައް އަ

ކު މިކަންކަްނ ފަހަރަ އެތައް އި ވެސް ޓެްސޓު ހަދަ ކަމުގައި މި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ނިމިދިޔަ ސަރުކާުރތަކުން ކަމުނުދާ

އިރުަގއި އިލަްއވާ ރުޙަލާ މުޅިން ކޮިމޓީން ނިންމަވަމަވާ ކަަމކަށް ވާތީެވ، މި ބަޖެޓު ނިމިގެްނ ބަޖެޓުގެ އި ތަޖުރިބާކުރެވިފަ

ން ެއކުލެިވގެން އަުޅަގނޑު ުއއްމީަދކީ މިކަންކަ ،ކަމުގައި ވިޔަސް ބަޖެޓުން އެަކން ފެންނަން ނެތް މިވަގުތު އަދި

ނޑު އެހިމެނިގެންދާނެ ިއ އަނެްއކާ ދިވެހިރާއްޭޖގަ .ަދންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްވާހަކަ  ކަމުގެ އުއްމީުދަގއި އަުޅގަ

ނޑުވެިރކަމަކީ ިމއަދު ައޅުަގނޑު ެއކަން ރަްއޔިތުންެގ ތެރޭަގއި އަަށގަންނަވަމުންާދ  އި،މެން ޭއގެ ނިހާޔަތަްށ ކުިރއަރުވަ ދަ

ނުޑވެރިަކމުގެ  މި މާލޭ މާެކުޓތަކުަގއި ހިއްާސކުރާ ރަށެްއ  75%ދުވަސްވަަރކަށް ވާތީެވ، ށ. އަތޮޅު ފީަވކަީކ ދަ

ނޑު ދަންނަވަން.  މުއްކަންކަަމކީ ވަރަށް މުހި ވީމާ، އަޅުަގނޑަށް މިކަމުގަިއ ދެންނެވިދާނެ. އެހެން  ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

އެތެރެޮކްށ  ށްއަުޑވެރިކަމުެގ ބާވަްތތައް މި މާލެއަދި ފީަވކަކީ ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަދނ

ބަެއއް ކަމުަގއި ެވސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ޓުތަކަށް ވެސް ސަޕްލައިކޮށްދެްއވާ އެންމެ ިއސް އެއްސޯއަދި ރި

ނުޑގެ އުްއމީދަކީ  ގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓުގައި ށ.ީފވަުކގެ ަނރުދަމާ ހިމެނިގެންދާނެކަމުގެ 2016އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ ކުރާ ވާަހކަ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސގެ ެވސް  ރުންގެ އަދި އެހެނިހެން ބަެއއް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މެންބަ ،އުއްމީދު އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އާދެ! އެއްފަހަރާ ކޮންމެ ސްވެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްލުަމީކ  މި ،ކަމެއް ސަމާލުކަމަށް ަޓކަިއ ައޅުގަ

ކަެމްއ ކަމުަގއި ވެދާނެއެކޭ. ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެކަމަކާ  އަޅުަގނުޑ ވެްސ ނުދަންނަަވން އެީއކީ ފަސޭހަ

ނޑުމެން  ؛ދައްކާ ކަމެއް. މި  ކުރަންޖެހޭނެ .މެއްކަ އަޅުަގނޑުމެން ދުރާލާ ތަްއާޔރުވުމަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ކަންފީޛުނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައްވާހަކަދަްއކާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަީކ ހަމަ އަހަރުން އަހަރަށް ތަ ން އަުޅގަ

މާ ކަްނކަ ގަބޫލުކުރަން. މިއީ އަދި ކުިދކުދި ކަންތައްަތއް ކަުމގައި ެވސް ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި

މަސްދުވަހުގެ  9ނޫނީ އަދި  ،މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 6ރަށެއްގެ ނަުރދަމާ އަޅާލުމަކީ އެހާ ފަސޭހައިން  ދޭތެރޭގައި އަދި

ނޑުމެން  ކަމެއް ކަުމގައި ލާސްކޮށްލެވޭނެޚަސަްއކަތް އެއްކޮށް ފިނިޝްކޮްށ، ތެރޭގައި ޓޯޓަލީ އެ މަ ވެސް އަުޅގަ

ގެ ރަޙްމަާތ هللاމަތުގަިއ ޢާގެ ޒަނުޑ ެއދޭ އެދުމަކީ ަރއީސް ޔާމީންތެރޭަގއި ައޅުގަ އެހެންވީމާ، މިކަްނކަމާ ދޭ ؛ނުދެކޭތީވެ
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ނޑު އެަގިއ ހިމެނިގެންދާނ2016ެރުދަމާ ފީވަކުގެ ނަ އެީކގައި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ށ. ވާހަކަ  ކަމުގެ އުއްމީުދގައި އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކަިއ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  ާޔއިތެރި ަރއީްސގެ އަރިހުގައިއްޒަތްތި 

އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ؛ދަންނަވާލަން. ހަމަ އެގޮތުން އަޅުަގނޑު އުާފކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު ޓޫރިަޒމަކީ

މުޅި އަތޮޅަށް  ،ވާތީ ހިއްސާވާ ދާއިރާެއއް ަކމަށް 30%އިޤްތިޞާދީ ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދގެ 

ެގ ބަޖެޓުން އެންމެ އުފާވެިރކަން 2016ވެސް  ގައިމުއިރުަގއި މި ބަެޖޓުގަިއ އުާފވެރިކަމުެގ ތެރޭަގިއ ހަމަނިސްބަތްކުރާ

ނޑު  ކަެމއް  އޮތް އްކަމީ ޝައްކެދާނެވެގެން. އަތޮޅު މީހުން ވާނެ ށ. ލިބޭނެ އެއްބަޔަކަށް ނޫން. އެހެން އަޅުގަ

 ،ެއގޮތުން .ކަމުގައި ވާތީވެކަްނ ސާކުރަނީ ފަތުރުވެރިހިއް 30%މިދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދުގައި 

ުޓތައް ހަދަން ފެށިފައި ހުރި ސޯއަތޮޅުަގއި ރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ަކއިރީަގއި ނޫނީ ައޅުަގނޑުެމން ށ.

ހުރި  އިގޮތެްއގައި ނުހިނގާފަ  ނޫނީ އެކަން އެދެވޭ ،ރަށްރަށުގައި ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި އެކަން ެއކަށީގެްނވާ ގޮަތކަށް

ނޫނީ އެ  ،ކުގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ެއ ސަބަބުތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮުޅގައި ސަބަބުތަ

ނުދާކަން. އެހެންވީމާ، މި އެއަރޕޯޓެްއގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންނޫނީ  ިއ،ރަށްތަކުގެ ކައިީރަގއި އެައރޕޯޓެއް އެޅިފަފަޅު

ނުޑ ދަންނަވާނީއަތޮޅަށް ޚާްއޞަކޮށް އުފާވެިރކަން ހުރި ޖުމު ބަޖެޓަކީ ށ. ބަޖެޓެއް ކަމުގައި  ލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ފުނަދޫއާ ދޭތެރޭަގއި އަާޅ ެއއަރޕޯޓު ބިންހިއްކުމަްށ  އި ފަރުޮކޅުފުނަދޫއާއާދެ!  ؛ޖެހެނީ ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓުނަވާލަންދަން

ނޫނީ ަވކި ފަރުދަކަށް ، ށަކަށްވަީނ އެކަަށއެޅިފަ. މިީއކީ ަވކި ރަ  ޓަކައި ސަޭތކަ ފަންސާހެއްހާ މިލިއަން ރުފިޔާ ވެސް މި

ބޮޑެތި ބިޔަ މާސިންގާ ނޫްނ. މިއީ ޤައުމީ މާސްޓަރ ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން ހިނާގ  ނިސްބަތްވާ ކަންކަމެއް

ނޑު ދަންނަވާނީ ނޫނީ ޚާއްޞަ  ،އަތޮޅުގެ  ަކމަކީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ށ. މި ،ޕްރޮޖެކްޓުތައް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން މުޅިންގޮތެްއގަިއ އަދި އަ ނުޑގެ ޒޯނަށް ނިސްބަތްވެަލއްވާ ހުރިވާހަަކއަީކ  ؛ުޅގަ ފުޅުން އެކަމަްށ ހާ ބޭއެހިސާުބގަ

 ،ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ށ.އަތޮޅުގެ މީހުން ަވރަށް އުއްމީދުކުރަމުން އައި ކަމެކޭ. މިއީ ރުވެިރވެ ޝުކުުރެވރިވާޚުޓަކައި ފަ

ނޑުމެން ށ.ވަރަށް ުއއްމީދުކުރަމުން އައި ކަމެއް. ައޅުަގނޑު  އަޮތުޅެގ  ދަންނަވާީނ ހަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ސެލިރައްޔިތުން ޝުކުރު ދަންނަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހުވަފެން  ކަމަކީ ޓުކުރަންޖެހޭނޭ. މި އު ވަންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

 އޮތް  ސިފައެްއ ނައިސް  މަލީޢަެއއްވެްސ  ،މިކަމުަގއި ޙަޤީޤީ ުކލައެއް ނުޖެހި ،ދެކެމުން އަންނަތާ އެަތއް ޒަމާނެއްވެ 

ެވްސ  ކަންކަން ގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި މ2016ިވަނީ އަުޅަގނޑުމެން  ރަޙްމަތާ ެއކީަގއި މިއަދު މިهللا ކަމެއް. 

އެަބއޮތް. ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓު އެޅުުމގެ ބިން ހިއްކުމަށް ސަތޭކަ ފަންސާހެއްހާ  އިއަކުުރން ލިޔެވިފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަލަ

ނޑު ވަރަށް ފައަޅު  ،ވާތީ މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައި ނުޑ  ރުެވރިވަން މިކަމާޚްގަ ެވސް. އާދެ! ެއކަމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

 ،ޓުތަކަށް ވެސް އެކަްނކަމުގެ ފަހިކަމާސޯހުރި ރި އިރަށްތަކުގައި ހަދަން ފަށާފަގޮުތގައި ަކއިރީަގިއ މިވާ ފަޅު ގަބޫލުކުރާ

މިކަންކަްނ  ،ލިބިބޭފުޅުންަނށް ހިތްވަރު ގައި އެއިންވެސްުޓކުރާ ފަރާތްތަކަށް މީގެ އުފަލު  ެވސް؛ އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް 

ނޫން.  ކަމެއް އޮތް  އްޔޮކަން ލިބިގެންދާނެކަމީ ަޝއްކެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއަްށ ބާރަށް ގެންދިޔުމުެގ ދުޅަހެ 
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ތަނުެގ ތަން ބިހުގެ އަުގގައި އެތޮށިނބި އަގުއުފުލިގެން ރަންގާ ދޫ، ޔަލިފަރު، ވަގަރު، ދޮޅިމިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ ކަނބާ

 ނޫން. އަދި އަުޅަގނޑު އެދޭ ކަެމއް އޮތް އްވެސް އުފުލިގެންާދނެކަމީ ޝައްކެ  ކަންކަން ވިޔަފާރިކުަރއްާވ ބޭފުޅުންނާ މި

އިޤްތިޞާުދ  30%އަތޮޅަކީ ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަމަކީ  ައޅުަގނޑު އެދެނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ށ. ،ގޮތުަގއި

ނޑުމެން ށ. ާވިއރުގައި ހިއްސާކުރާ ދާއިާރއަކަށް ެއކަމުން  ިއ،ައތޮޅު މީހުންނަކީ ވެސް ޓޫރިަޒމުގެ އުާފވެރިކަމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ށ. ،ާނޔަތްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާބކީނުވެއިއޭގެ  އިލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމާ ައތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަކީ ވެސް  އަުޅގަ

ެވސް ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ އި އަތޮޅުގަ  .ށބައެއްެގ ގޮތުަގއި އެ ނަފާ ލިބޭ ، ގެ ގޮުތގައި އޭގެ ހިއްާސވާ ބަެއއް

ކުރުމުެގ ޚިދުމަތް އިވީހާ ކައިރިން ރިސޯޓުގަސަރުކާރުގެ ިވސްނުންފުޅު ބައްޓަންކުރަްއަވވަިއގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

އަތޮޅުެގ . ށ، ނޑުމެންދިއުން ެއއީ ައޅުގަސިޔާސަތު ބައްޓަންެވގެންދާގެންދާނެ ގޮތަކަށް ންނަށް ލިބި ފުރުޞަތު ރައްޔިތު

ނޑު މި  ާޚއްސަކޮްށ، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން އެޭދނެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް އެދުން ؛ރައްޔިތުން ކަމުގައި ވެސް އަުޅގަ

މާސްޓަރ ޕްލޭންެގ  ވެްސ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮށްލަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއިްނ ކޮންމެ ކަމަކީ 

އަށް ވަަރށް މުހިއްމު ސިޔާސަތުތައް މި ރުކުރުމަްށ ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖެއިްނކަމް އިތު ،ޖޭގެ ެރެވނިއުދިވެހިާރއް ،ތެރެއިން

ނޑު ދަންނަވާނީ  ލަސަުރާކރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމު މިއަދުގެ ،ދަނީ ނިމިގެން އިނގޭތޯ. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ޕްލޭންތަކަކީ ައޅުަގނުޑމެން މިއަދު އެ ކަންކަމާ ގޮތެްއގައި އިޤްތިޞާދު ކުިރއެރުވުމަށް ޓަކައި މި ކުރަްއވަވާ 

ެގ ހުައޑުއުފުލާ މަޖިލީ . ހަމަެއކަނި ދިވެހިާރއްޖޭގައި . ހަމައެކަނި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްޚުރުވެރިވާންޖެހޭ ކަންަތއްތަކޭ ފަ

ގެން އެ ވާހަކަތަްއ ޕޮއިންޓުަތއް ދައްަކއި  ނޑުމެން ހަމައެަކނި އޭގެ ެނގެޓިވް ތަޅުގައި ނޫނީ ޗެމްބަރ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ  އްލެއްޙަތުުރމަކީ އަދި އެކަުމގައި އޮތް އަށް އެ ވާހަކަަތއް ފެމީިޑއާ ،އްސާކޮށް ހިހަމައެކަނި 

ނުދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޚިޔާލީ ފުން 

ނަޑކަށް ހަމައެކަނި ެއކަމުގެ ނާޖާިއުޒ  ،ގޮތުން ހަމައެކަނި ވާހަކަތަެކއް މިތާނަގއި ައޑުފަުތރައިގެން ވަދެގެްނ ސިޔާސީ ކަ

އި ކަމުގަ  އްލުޙައި ޤަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފައިދާ ނަގަން ހަމައެކަނި ދިމާކުރުމަކީ އަދި ހަމައެކަނި އޭގަ 

ނޑުމެން އްކަތްކުރަްނވީ ޤައުމީ ލެވެލެދެކުމަކީ ެއއީ ވަރަށް ބޮުޑ ކުށްހީއެއް. ައޅުަގނޑުމެން މަސަދެކޭ ްއގައި. އަުޅގަ

ދަންނަވަނީކީ. އެްއ ނޫން މި ވާހަކަ  އި އެމަސައްކަތްކުރަްނވީ ފަރުދީ ވިސްނުން ހަމައެކަނި އެކަެހރިކޮށްލާފަ

ނޑުމެން ސިުކނޑީގޮތެ  ލައަޅުަގނޑުމެން ޖުމު  ،ންނަންޖެހޭނީ ދިެވހި ޤައުމު އާރާސްުތކޮށްއޮ ަގއިްއގައި އަުޅގަ

ން މުޅިްނވެްސ ނިޔަތް. މިައދުގެ ސަރުކާރު ގެސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދިނުމުހި މުދިެވހިންނަށް ފަ ،ކުރިމަގެއް  ދިވެހިންނަށް

ނޑުމެންނަށް އެގޮތަށް ެއ ކަންތައްތައް އެކުލެިވގެްނ  ،ިލޔަސްއިބަޖެޓެއް އެކުަލވަ މުޅިންވެސް މި ފެންނަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިއަުދ މި ކުރިއަށް ގެންަދވަން މަސައްަކތްޕުޅުކުރަްއވާތީ. އަނެްއކާ ްނ އަބިލި 27.45އޮތް  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެކުީރަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ބަޖެޓަ ،ތެރި ރައީސްއަކީ ިއއްޒަތްރުފިޔާ ކުން އަޅުގަ

 24.34ހަރުގަ ނުވާވަުރގެ ބޮޑު ބަޖެެޓއް އިނގޭޯތ. ބައެއް ބޭފުޅުްނނަށް ހީފުޅުވެލައްފާނެ ކަންނޭނގެ މިދިޔަ އަފެނިފައި
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ނަޑއެިޅގެންއަބިލި ނޑު ދަންނަވާނީ އެހެން  ؟ެއއިން ކޮންކަމެއްތޯޭއ ހާސިލުވީ ން ރުފިޔާ ައޅުަގނޑުެމން ކަ ައޅުގަ

 ،ވަނަ އަހަރު 2014އިރަކުތޯއޭ ކޮން ގެންދާނޭށް ސާފުކޮްށ މިއަދު ފެނިދަންނަވާއިރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަ

 24ވެސް  އިށް ައއިްސގެން ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހިރަ ކުދިުކދި ރަށްތަކުގަރަކަދައުިމ  ،ވަނަ އަހަރު 2015ނޫނީ 

މިހިރަ އަތޮޅުތަކުަގިއ  އިނޫނީ ދިވެހިރާްއޖޭގަ ؟ތޯއޭއިމާނެއްގަ ޒަޔަޤީންަކން ލިބިގެންދިޔައީ ކޮން ގަިޑއިރު ކަރަންޓުގެ

 ؟ަތން ފެނުނީ ކޮންއިރަކުތޯއޭ ުޒވާނުން ކުޅޭލް ަދނޑުތަުކގައި ސެޓްރޭަގނޑު ލައިޓުދިއްލަިއގެން ފު މިހިރަ ރަށްތަކުގައި

 ައމުރަކަށް ހުންނެވި ރައީސްޔުލްތްޕުޅާއި މި ޤައުމުގެ ވަލިއް އަމުުރގެ ހިމިހާރު މި ޤައުމުގެ ވަލިްއޔުލް، ނަމަވެސް

ނަށް އޭެގ ބޭނުންކުރައްަވަވއިގެން މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް މި ގެންަދވަީނ ދިވެހި ރައްޔިތުން ޔާމީންގެ ޙިކުމަުތގެ ޢަމަލީ

ތިއްބުމަށް ޓަކައި ކުަރއްާވ ފާފާގަތިކަުމގައި ބޭ ްއޔިތުން އުދިވެހި ރަ ،އެންމެ ހެޔޮގޮތުަގއި ނަފާ ލިއްބައިދީގެން 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ޖުމުމަސައްކަތް ރޯލްޮކްށ ނޫން. ޯއވަ ެއއްގޮތެްއގަ ލަޖުމު ؛ގޮތެްއގައި މި ބަޖެޓުގައި ލަޕުޅު. އަުޅގަ

ދެދާނެ. އަޅުަގނޑު އެ ނޫްނ ޮއވެ ވެްސ  ވާތީ ކަމެްއގަިއ ކުޑަ މިސްޭޓކެއް  މަށްއިންސާނުން ކަ އިފަހަެރއްގަ  99ހަމަ %

ނޑު ދަން ،ވާހަކަެއއް ނުދަންނަވަން ހުށަހެޅިފަިއ  ،އޮތްމި އަށް ެހދިފައި  2016ނަވާނީ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު އާދޭހާ ،އީސް. ނަމަވެސްއޮތް ބަޖެޓަކީ އޭގެ ޒާުތަގިއ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަ މި  އަުޅގަ

ނުޑގެ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ ނަރުދޫ އިއެީކގަ ެވސް އި ފީވަކުގެ ކަންަތއްތަުކގަ ،ދަންނަވަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ހަމައެކަނި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންެމވެްސ ވަެރއްެގ ކުރިއެރުެމއް ލިބެްނޖެހޭ. އަޅުަގނޑު އެހެން މި ަދންނަވާ ސަބަބަކީ 

ނޑަށް މި ފެންނަނީ ބަށިކޯޓުވަކަށް ބަލައިލީމާ އަފީ ،ނަރުދޫ ތަން. ބަށިކޯޓަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ  ޖެހިފައިވާ ތައްޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ލިބޭ ހުސްވަގުތުަގއި  ނޑުމެން އެ ކަންކަުމން ހާސިލުވެގެން އަުޅގަ އަސާސީ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ނޫނީ މުނިފޫހިފިލުވައިލުމަށް ޓަަކއި  ކުދިކުދި ހޮބީެއއްގެ  ،އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްލަން ޭބނުންވާ

ން ވެްސ ތަކުހަމަެއކަނި ބަށިކޯޓު، ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ހަވީރަށް ކުެޅލާ ކުޅިވަެރްއގެ

ނޑު ދަންނަވާ އިއެކީގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުދެން ނެތް ވާހަކަ ހިތާމަޔާ އިުރގައި މި ވަގުތު ދަންނަވަން. މިހެން އަޅުގަ

ނޑު ކުރިންވެްސ  ލަޖުމުއަޅުަގނޑު  ގޮތެްއަގިއ މިއަށް ސަޕޯޓުނުކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން މި ދަންނަވަނީކީ. އަުޅގަ

ނުޑގެ އެދުމަކީ މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީ  ދެންނެވިހެން މި ބަޖެޓަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް  ފަރިހަމަ ބަޖެޓެއް. ނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުެގ ދާއިާރގެ ދެ ަރށް ކަމަށްވާނިމިގެންދާއިރުަގިއ އަޅު  އިންލާޙަމަރު އާއި ނަރުޫދގެ ވެސް ދެްނ ފީަވކުެގ ނަރުދަމާ ،ގަ

އި ފުރިހަމަެވގެްނ އަންނާނެ ކޮލަމެއް ކަމުގަ  ވުރެ ހުރި ކަންތައްތަކަީކ މީގެތެޭރަގއި މިހާރު ލިޔެވިަފއި މި އޮްތ ކޮލަމަށް

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ޮކމިޓީ މަ، އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ މީގެ ފަންނުވެރިން  ،ލާގައި މަޝްވަރާުކރެވިގެން ޙަރުއަޅުގަ

ވެސް އެ ކަްނކަމުަގއި  ޒިރުކުރަްއަވވަިއގެން އަދި އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންެގ އިންޑިވިުޖއަލީ މެންބަރުންނަށްހާ

ގައި ގޮތެއް  ލަމަށް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޖުމުފުރިހަމަެވގެންދާނެ ކަ ވުރެ ބިގެން މި ކަންކަން މިއަށްފުރުޞަތު ލި

ނުޑ ތްނެހިތުގެ ކޮޅުހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާއަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަމުަގއި ފާ ކޮޅަށް އަުޅގަ
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އިރާދަފުުޅކުރަްއވަިއގެްނ هللا ވަނަ އަހަރު  2016ެވސް  ޝުކުރުވެިރވަން. މިއަދު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަަގއިމު

ވެްސ ހުޅުވިގެންދާނެ މަންޒަރު. އެ  ކިޔާ ޮކންމެވެސް އެއަރޕޯެޓއް ށ. އަތޮޅު އެއަރޕޯޓޭ ،އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ

ނޑުމެން ދެކެމުން  އިއެީކގަ ދެކުމަކީ މިއަދު ށ. އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް އުފަލާ ބަަލިއގަންނާނެ ކަމެއް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު މިކަާމ  ،ރައީސްދަންނަވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ  ވެްސ މި އަންނަ ވަރަށް  ބޮޑު ހުވަެފނެއް. ހަމަ ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

ޝުކުރުވެިރވަން.  ށްސިްއޔަތުން ވެސް އަޅުަގނޑު މިކަމައިހަން. ހަަމ ށ. އަތޮޅު ދަރިއެްއގެ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިވަ

އެދުންތަކާ އެްއގޮތަްށ ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެްނގޮސްދެްއވާނެ ސަރުކާެރއްކަމީ ދުގެ ސަރުކާރަކީ ަރއްޔިުތން އެދޭމިއަ

ނުޑ އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި  .ޝައްެކއް ނުކުރަން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑު ހަމަ އެްއވެސް  އަުޅގަ

އަށް އަންނައިރު  2016ތައް ހަރު ބަޖެޓުގައި ހުންނަ އައިޓަމު ވަނަ އަ 2015 ލަތުގައިހާބަެއްއ  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ވެސް ނޫން. އެގޮތުްނ  ގޮތް ހުސްވާންޖެހޭ ކަމެއް ެއކަމުަގިއ މީހާ ،ނެތިދިއުމަކީ އެީއއަކީ ކޮންމެހެން މީހާ މާޔޫސްވެ

ނުޑގެ ުއްއމީދަކީ ރޯހައުސް އަޅާ ވާަހކަ  50 އި ވަނަ އަހަރު އަޅުަގނޑު މިލަންދޫގަ 2015މިދިޔަ  ،ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަގައިމު ނުޑ އެކަމާ ވަރަށް އުފާކޮށް އޭަގއި އަުޅގަ ތަްއ އެަކމުގެ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ،ވެސް ދުށިން. އަދި އަޅުގަ

ނޑަށް ލިބުނު ވަރަްށ ެއވެސް ނެތުމަކީ ައޅު އިހެދީމު. ެއކަމަކު، މިފަހަރު ބަޖެޓު އަިއިއރުގައިވެސް ދަްއކަ ގަ

ނޑު ވަރަށް  އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ ިމކަން، މާކަމެއް. އެހެންވީނިކަމެތި ވެްސ ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ބޫގަނޑު ފަހަރެއްގައި ވެސް . އަުޅގައުއްމީދުކުރަމޭ ލެްއ ނުކުރަން މިއިން ެއއްެވސް އެްއޗަކީ އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑު އެދެނީ މިއިްނ ކޮންމެ އެްއޗަީކ މިކަން  ބީވެގެންދާނެ އެްއޗެްއގެ ޮގތުގައި. ހަަމގައިމު

ނޑުމެންނިމިގެންދާއިރުަގއި މީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  ރުަގއި މި ކަންކަން ނިމިގެންދާއި ،ދިރާސާކޮށް ގޮތުގައި އަލުން ައޅުގަ

މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ހިމެނިގެން އަންނާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އަދި އަޅުަގނުޑގެ އާދޭހަކީ ވެްސ 

ނުޑ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަރިހުން ގެ ެއހެން އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅުންގެ ހުމަޖިލީ ވެސް އަދި މި އެއީ ކަމުަގއި އަުޅގަ

ރައީސް. މީގެ އަނެްއކޮޅުްނ . އާދެ! އިްއޒަތްތެރި  ލީނދުމައަށް ޓަކައި ދަންނަވާން ހަވެސް އަޅުަގނޑު ެއކަ އަރިހުން

ނުޑމެން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ަބއެއް ބޭފުޅުން މި ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ުހވަފެނެްއގެއިވިސްނަ ގޮުތަގިއ  ާލއިރުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދެަރވޭ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު އެހެން މި  ލާ ދަޅައެްއގެ ގޮތުަގއި ވާަހކަދަްއކަވާތީއިނޫނީ މިއީ ހަމަ  ދައްކަ

 ،އަިއސް ެއޑިުއކޭޝަން ެސކްޓަރަގއި ދިވެހި ދަރިންނަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރަކަށްބައްަލާވ  ،ދަންނަވާލި ސަބަބަކީ

ނޑުމެންނަށް ދިވެހި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަކީ ީމގެކު ފަަދ  ނޭނގޭ ވެްސ ކުރަން ސާސް ހުއިީރގަިއ އަުޅގަ

ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އެިޑއުޭކޝަން ސެކްޓަރަގއި ބައްަލާވ  ،ބިޔަ، ފަދަ ބޮޑެތި

ނުޑމެން ކިޔަވާ ކޮންކަމެއް ޭއގެ ޮކޅުނެތްކޮޅަްށ  ،ލޯނު ސްކީމަށް ެބއްޔަސް  ތީ. ސްޓޫޑަންޓްކުދިންނަށް ނެތޯ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮއެބަ ންމެ ދިވެހި މަންމައަކާިއ ބައްޕައަކު ފަޚުުރވެރިވާންޖެޭހ ކަމެއް. މީެގކުރީަގއި މި އޮތް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކަން ރުޖޫޢަވެގެން މިއަދު އަނެއްކާ މި، ގޮްއސަ. އެހެންވީމާތެރޭަގއި ނެތިކަންތައްތައް ެވސް އޮތީ އަުޅގަ
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ނޑުމެއްމުވެފައި އާއަިއސް މިކަން  ށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަ ން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެގޮތަށް ބަލާއިރު ވުމަީކ އަޅުގަ

 ކޮލާޝިްޕތައް އިނގޭތޯ. ްސޓޫޑަންޓް ީމގަިއ މުޅި ޤައުުމގައި ސް .އޮތީ ސްކޮލާޝިޕްތައް ވެްސ ޭއގެ ކޮޅުނެތްކޮޅަށް މި

ލޯނު ސްކީމަކީ ވެސް ހަމަ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލައިގެން ޭއގައި އުޫސލީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން އެ 

ނޑުމެން އުޅުނީޭމ ތު ސެކްޓަރަންނަންވީ. ހެލްލިބިގަ ށް ބެއްޔަސް. ބައްލަވާ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީެގކުރީަގއި އަުޅގަ

ޭއގެ ޓޭންުކެގ  މާ ފެންފޮދެއް ނާންނަ ވަރަށް، ނޫނީއޮބާލީ ށް ޓަނަ ގައި ފާޚާނާގައި ހުންނަ ފްލެޝް ބަހެލްތު ސެންޓަރުތަކު

ނޑު ނެތް  ނޑުމެން މިއަުދ . ެއކަމަކު، މިއައި ލަތުގަހާމަތިގަ ދު އެހެންތޯ؟ މިައދު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާުރގައި އަުޅގަ

ވެްސ އި ަވކި ރަށެއް ތަފާތުނުކޮށް ކޮންމެ ރަށެއްގަ ،ވެސް ވަކި ރަށެއްއި މި ދެކެމުން މި ދަނީ ހެލްތު ސެކްޓަރގަ 

ނޑައެ  ަގއިހެލްތު ސެކްޓަރ ޅިގެން ހެލްތު ޭއގެ ެއންމެ ރަނގަޅަށް އަްޕގްރޭުޑުކރުމަށް ޓަކައި ބޮޑެތި ބަޖެުޓތައް ކަ

 ސްޓްރީން މަސައްކަތްކުރަުމން...މިނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑަވެލީ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.   މިހާރު އަޅުގަ

 

 ން:މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވު

ގޮތުން  ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ 2016`. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ައްށ ދާއިާރގެ ތަރައްޤީ ޑަވެލީވެސް މަ  ލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އިގަކުރެޭވ ކަންތައްތަކެއް ދަންނަވަ އަޅުަގނޑަށް ެވސް ފާހަ

އެއީ ، . އެހެންވީމާއިއޮތް ބަޖެޓުގަންދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި އެބަ ޓަކައި މި ބަޖެޓުން ގިނަ ަކންތައްތަކެއް ކުރެިވގެ

ރުފިާޔގެ ބިޔަ ން އަބިލި 27.45އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޑެވެލި ދާއިރާގެ ގިނަ ރަްއޔިތުން މިއަދު އުފާކުރާ ކަމެްއ. 

ގެ ރުކާރު ދިވެހިރާއްޖޭމި ސަ އަށް ޚަރަުދކުރުމަށް ނިންމާފައި އޮތްކަމީ ން ރުފިޔާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީއަބިލި 9.1ބަޖެޓުން 

ން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މުޅި އަ ބިލި 9.1ވެފަިއ އޮތް މިންވަރު. އަށް ޓަަކއި މަސައްަކތްތަކެއް ކުރުމަށް ބޭނުންތަރައްޤީ

 ،އެަތއް ރަށެްއގެ ތަަރއްޤީގެ އެަތއް ފުރުޞަތުތަެކއް ،އެތައް ތަެނއްގެ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު އެތައް ަރށަކަށް ބަހާލުމުން

ނޑުމެން އުއްމީދު މި ކުރަނީ. މި ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމ އެތަ އް މަޝްރޫޢުތަެކއް ކުރިައށްދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނެޑއްޫދ މަ ؛ދާިއރާގައި ހިމެނޭ ތިން ރަށް ކަމުގަިއވާ . ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މަޑަވެލީދައްކަނީ އެ މަންޒަރު ަޑވެލި، ހޯ

އޮތް. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ންދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ެއބަތައްަތކެއް ކުރެިވގެ ެވސް މި ބަޖެޓުގެ ކަން އަށްއަދި ނަޑެއްލާ 

ނޑުމެން ރައްޔިތުން އެންމެ ުއްއމީދުކުރާ ވަރަކަްށ ނޫން ަގނޑުމެން އެބަ ަނމަވެސް އަޅު އުފާކުރާ ކަެމއް. އަުޅގަ

ށް އަ 2016އިތުރުވުެމއް  104ރެ %އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވު ،އަދި ހިނގަމުންމިދާ އަހަރަށް ވުރެ ،ބޫލުކުރަން ވޭތުވެިދޔަގަ

ނޑުމެން މަޑަވެލީ  އްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިމެނިފައިާދއިރާގެ ތަރަ  ަމޑަވެލީ ށްފައި އޮތް ބަޖެުޓގައިލަފާކޮ  އޮްތކަމީ އަުޅގަ
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 ،ވެލި މަޑަ ،ދާއިާރގަިއ ހިމެނޭ އެންމެ އާބާީދ ބޮުޑ ރަށް ކަމުަގިއވާ މިއަދު ުއފާކުރާ ކަމެއް. މަަޑވެލީދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނ 

ނެޑއްދޫ ާއއި ޚާއްޞަކޮށް މަަޑވެލި. މަޑަވެލީގެ ރަްއޔިތުން މިއަދު އެންމެ އެދެމުންދަނީ އެއްފަެޅއްަގއި އޮންނަ ހޯ

 މަޑަވެލީެގ ބިން ބޮޑުކުރުމަށް. މަޑަވެީލގެ ގިނަ ަރއްޔިުތން، ގިނަ ޒުވާނުން ިމއަދު އުޅެމުން ެއ ދަނީ ެއއް 

ދަނީ އެގޮތަްށ. އެހެންވީމާ، މަޑަވެީލގެ  އެ އިލާތައް ިދރިއުޅެމުންޢާެއއްެގއެްއގެ ތެރޭގައި ގިނަ  ،ތަންކޮޅެްއގައި 

ނެޑްއދޫމަޑަ  ،ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ބޮަޑށް ބޭނުންވެފައި އޮތީ އާއި މަަޑވެލީގެ ަރއްޔިތުން ެވލީގެ ބިން ހިއްކުން. ހޯ

ނުްއސުރެ މަޑަވެީލގެ ރަްއޔިތުްނ އެދުމަކީ މި ދެ ރަށް ުގޅުާވލަދިނުން. އެހެންވީމާ، ޒަމާބޮޑަށް އެދޭ މީހުން އެންމެ ދެބައި

ނޑެއްދޫގެ ރަްއޔިތުްނ އެދޭއަ ދިއުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެ ރަށް ގުޅިގެން ،އެދުމަކީދި ހޯ

އަންނަނީ. މި މަޝްރޫޢު  ދައްކަމުން މިނޑުމެންނަށް ހުަވފެން ދައްކަމުންވޭތުވެިދޔަ އެަތއް ސަުރކާރުތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަުދ  ،ންނަށް ފަށައިދޭނެ ކަމަށްއަޅުަގނޑުމެ މަޑަވެީލގެ ބިން ބޮޑުޮކށްދެއްވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

ފެށުމަށް ޓަކަިއ  ޖެޓުަގއި މި ދެންނެވި ޕްރޮޖެކްޓުބަ ،ތެޭރގައި  ގެވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2016 ،އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ވާތީ ނޑުމެްނ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިާސ ކަ ނޑުމެން އުފާކުަރންވީ ކަމަކީ. އަުޅގަ . މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ާޚއްޞަކޮށް އެންމެ ބޮޑު ދެރަށުގެ ރައްޔިތުން، ާޚްއޞަކޮށް ޒުވާނުން އުާފވާންވީ ކަ ؛ދާއިރާގެ މަކީ މިއީ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޒުވާ ދެ ،ރަށުގެ ރަްއޔިތުން ވަނީ މި ދެބޭނުން ނުން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. ރަށުގެ އާބާދީ އެްއކުރުމަށް. އެއީ އަުޅގަ

އޮތީ  މިކަްނ މި ބަޖެޓް ތެރޭގައި މި، ނުންވާ އެދުމަކީ މިއީ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ިގނަ ރައްޔިތުން ބޭ

ަވނަ އަހަރު ތެރޭގައި ޙައްލު  2016ލިބިގެން، ރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ޙައްލުތެ ގެ އިރާދަކުރެްއވީތީ މި ބަޖެޓު

ނުޑމެން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް  ނޑުމެން ދާއިާރގެ ގައަުޅގަ ބޫލު މި ކުރަނީ. ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސަްއކަަތކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ބިން ނުޑމެން ދިރިއުޅުން އެ ،ރައްޔިތުން އަުޅގަ  ،މަޑަވެލި ދާއިާރގައި ، އި ތަނެއްގަ އަޅުގަ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ސަރުކާރާ ގުިޅގެްނ އަޅުަގނޑުމެން ރަށުަގއި ދިިރއުޅެން ބޭނުންވާ ބިން ހިއްުކމަށް ޓަކައި 

ށް ެކމްޕޭންކުރުމުގެ މަސައްކަތް. އަ 2018އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާދަވެރިން ކުރާ ކަމަކީ 

ވަނަ އަހަރު ތެޭރގައި މި މަަސއްކަތް ފެށިގެން  2016އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ ިމ މަސައްކަތް. އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ 

މީދަކީ. އްގެ އު އުމަކީ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ދި ބަލެްއގެ ތެރޭގައި ނިމިގެންޔާ މި މަސައްަކތް ކައިރި މުސްތަޤްރާދަކުރެްއިވއްއި

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާީސ ގޮތުން މި ކުރާ މަސައްކަަތކީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ތައް ކޮށްދޭން އަުޅަގނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކން ސަރުކާރަށް ޮގވާލަންޖެހޭ ކޮށްދޭންވީ ކަންަތއްތަކަކީ. ިމ ކަންތައް

ގޮތެްއަގއި މަޑަވެލީެގ  ދާއިރާގައި ހުިރ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގަިއ؛ ޚާއްޞަ . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޑަވެލީކަމަކީ މިއީ

ވާ ޮބޑު ތިމާވެީށެގ މައްސަލަެއއް. މިދިޔަ އަހަުރ ގިރުމުގެ މަްއސަލައަކީ ިމއީ ޒަމާނުއްސުެރ މަޑަެވއްޔަްށ ދިމާވެފައިރަށް

މި ކަންތައްތަކަްށ ، ިއގެންޮގސް ަވކިވެފަ. ެއހެންވީމާއޮތީ ވަިކވެފަ. ގިރަ އެ  މަަޑވެީލގެ ެއއްބައި މަޑަވެްއޔާތެރޭގައި 

މި  މަަޑެވލީގެ ސޯޕްރޮޓެކްޝަނަށް ،ޕްރޮޓެކްޝަނަށްޝޯތެރޭަގިއ  ގެބަޖެޓު ދިނުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރުސަމާލުކަން
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އޮތް. ށް ޓަަކއި ބަޖެޓްކުރެވިަފއި އެބަ އޮތް. އެ ަކންތައްތައް ޙައްުލކުރުމައި އަަހއްމިޔަުތކަން ދީފައި އެބަ ގެ ތެރޭގަ ބަޖެޓު

މި އަންނަ އަހަރު  ؛ވިްއޔާ މި އަންނަ އަހަުރ ބަޖެޓްމިއީ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންާވ ކަމަކީ. މި ކަންަތއްތަްއ އިރާަދކުރެއް 

ިދއުމަކީ މަޑަެވއްޔަށް އުާފވެރިކަން އަންނާނެ ކަމެއް. މަޑަވެލީގެ ުޒވާނުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކަީކ ތެރޭގައި ކުެރވިގެން

 3ގެ ާދއިރާ އޮތް މަޑަވެލީރު. މި ސަރުކާރުން ެއބަގެ ސަރުކާމިއީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ސަރުކާރަކީ ުޒވާނުން

ދާއިރާެގ  ކާރަކުންތޯ މީގެ ކުރިން މަޑަވެލީމަނާފަ. ކޮން ސަރުތައް ހިން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓުއަރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް މިލި

 ؟ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ ؟ަތއް ހިމަނާފައި އޮތީން ރުފިާޔގެ ޕްރޮޖެކްޓުއައްޔިތުންނަށް، ުޒވާނުންނަށް މިލިރަުށގެ ރަ  3މި 

ނޑުމެންނާ ެއްއވެސް ސަުރކާރު، ވޭުތވެދިޔަ ެއްއވެސް ަސރު ؟ކާރަކުންތޯ މި ކަންތައްތައް ކުރީކޮން ސަރު ކާރަކުން އަުޅގަ

އެކު އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން މި  ގޮތަކަްށ އަޅާލާފައެއް ނެތް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހިތާމަޔާ ދޭތެރޭގައި ެއއްވެސް

ދޭތެރޭގަިއ  ނޑުމެންގެ ދާިއރާގެ ޒުވާނުންނާކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު މި ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަ 

އަްށ ރިއްޔާހޫޒަތްތެރި ރައީސަްށ، ރައީސުލްޖުމްންދަނީ ގާްތކަމެއް. މިކަމަށް ޓަަކއި ެވސް އިއް ވެސް ބަހައްޓަމު

އަޅުަގނޑުމެން މުޅި ދާއިރާެގ ޒުވާނުންގެ ނަމުަގއި ވަރަްށ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މި އަހަރު ތެރޭގަިއ ވެސް މަޑަވެލީަގއި އަޅަން  ކޮޅުންލާނެ ވާހަަކއެްއ ނޫން.އި ވެލީގެ ބިމުގެ ވާހަަކއަކީ ދައްކަމަޑަ

ވެސް ނޭޅިގެން  ލީަގއި އަޅަން ހަމަޖެހުނު ފުލެޓު ގެ ލޯނު އެީހގައި މަަޑވެފުލެޓް، ޗައިނީްޒ އެގްޒިމް ބޭންކުހަމަޖެހިފައިވާ 

ނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ އެންމެ މި ބޮޑު ބޭނުމަކީ  އުޅެނީ ބިމެއް ނެތިގެން. އަޅާނެ ބިމެއް ނެތިގެން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ދިއުން. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެްނ ތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަހިެވގެންގޮ މަޑަވެލީެގ ބިން ހިއްަކއި، މި ދެންނެވި ފުލެޓް އެޅޭނެ

ނެޑއްދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަކީ.  ،މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ކަަމކީ އަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހޯ

ނޑެއްދޫ ބަނދަރުެގ މަރާމާ ނޑު ިހތާމަކުރަން މި ބަނދަރުގެ މަާރމާތުގެ މަސަްއކަތް ހޯ މި އަހަރު ތުގެ މަސަްއކަތް. އަުޅގަ

ނޑު މި ގޮވާލަީނ، ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ނޑެއްދޫނެތީތީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ގުުތ ވައަށް މި މި ބަޖެޓް ތެރެިއން ހޯ

ނެޑްއދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް މި ބަޖެޓް ތެރޭގައި  ،މު ކަންތައް ކަމުަގިއވާއްދިމާވެފައިވާ އެންމެ މުހި ހޯ

ނުޑ އެޭދ އެންމެ ބޮޑު އެްއ އެދުން. ތެރޭގަިއ ެއކަން ކޮށް ިނމިގެން މި އަންނަ އަހަރު ،ހިމެނިގެން ދިއުމަކީ އަުޅގަ

ތަކުގެ ވާހަކަ ހަމަ ޕްރޮޖެކްޓު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން އެދޭ އެންމެ ބޮޑު ެއދުން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ތަެކއް ހިނގަމުން އެބަދޭ. މިހާރު ތަފާތު އެަތއް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓު އިވެސް މަަޑވެލި ދާއިރާގަ ދެއްކިޔަސް މިހާރު

ނޑު އެދެނީ  ،ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރޭން މި އަންނަ އަހަުރ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެދޭ. ދިއުންުފރުޞަތެއްގެ ތެޭރަގއި ނިމިގެން  ތެރޭގައި ވީހާެވސް ައވަސް އެދުމަކީ. އިްއޒަތްތެރި ެއއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތަރައް .ރައީސް ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ީޤެގ ކަންތައްތަކެއް ކުިރއަކަށްބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަުކން އަޅުގަ ނުާދނެ. އަޅުގަ

 އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތީ ވީ ހުރި ރައީސަށްއި އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާުބކޮށްފަ ހޫރިއްޔާ ެއއީރައީސުލްޖުމް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއންމެންގެ ރައީސް. އެ ރައީސް  ެއއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ .ދޭން އަޅުަގނޑުެމން އެބަޖެހޭއެއްބާރުލުން
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ނޑުމެން. އެހެންވީމާ، އެ ަރއީސަށް ބޭނު ނޑުމެން އެަބ އިންތިޚާބުކުރީ އަުޅގަ ންވާ އެހީތެރިކަމާއި ެއއްާބރުލުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ެވެގންނެއް ނުވާނެ ނޫނީ އެހެންވެސް ކަމަކުން  ،ރައީްސ ހޮުވމަށްފަހުގައި ރައީްސ މަރާލަން ،ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނުޑމެން ވެގެންނުވާނެ.  ވެރިކަން އަތުލުމަށް ރައީްސ ޓަކަިއ ވެރިކަމުގެ ދަތިވެިތކަމުަގިއ އުޅޭ ބަޔަކަށް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފެންނަނީ  އިއިންތިޚާބުކޮށްފަ ނޑުމެންނަށް  އްޔާ އެއީއްޖެ ވެ ކަަމށް 2018އަުޅގަ ގޯހެއް. ޭއގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާތަުކގައި ހުރި މަްއސަލަތައް. އެމް.ޕީައކު އިންިތޚާބުކުރުމަށްންފެންނަ  2019ހުގައި ފަ ޖެހޭނީ އަޅުގަ

ޖެހޭނީ އޭގެ ކުީރގައި ރަށުގައި ހުިރ މައްސަލަތަްއ. ންހެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަގޯ ެއއީ  އްޔާ ފެންނަ ކަމަށް ވެއްޖެ 

 ންުހރި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެއީ އެ މައްސަލަތައް ަޙއްލުކުުރމަށް ޓަކައި ތިމާއަށް ފަުރދީ ފެންވަރުގައި ކުރެވެ

ނޑުެމން ނުކޮށް  ިކޔާނެ ކަމެއް.  އ2018ޭ ،އެއް  2019އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. އެކަން އަުޅގަ

ގެ ގިނަ ކުރަނީ އެ ދާއިރާދާއިރާގެ މެންބަރަކު އިންތިާޚބު ކުރަނީ ގިނަ ރައްޔިތުން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިާޚބު

ްއޔާ އެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ ކަމަށްވެއްޖެވާތީ. އެހެން ގޮތަށްރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 

ވެދޭންޖެހޭ. ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްދާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެހީތެރިެވގެން. ސަރުކާރަްށ އެހީތެރި

ނޑުމެންނަްށ އެނގޭ ައޅުަގނޑުމެންެގ  އެހީތެރިެވގެން. ހޮވާފައި ހުންނަ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް އެހީތެރިވެގެން. އަުޅގަ

ކަން. އެކަމަުކ، ށް އަ 2019ކަން، އަށް 2018ންދަނީ މި ސަރުކާުރެގ ވާދަވެރިން މަސައްކަްތކުަރމު ،ވާދަވެރިން

ދަނީ މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކާ ހުރި ދިމާލަށް. ެއ މައްސަލަތައް ޙައްުލކުރެވޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރމުން މި

ނޑުމެންނެއް ުނވިސްނަން ގޮތާ ދިމާލަށް. އެީއ، ައޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން މި  ދާ މަސައްކަތަކީ. ައުޅގަ

އިރާދަކުެރވިްއޔާ އޭގެ ކުރީަގއި މި ދެންނެިވ  .ައކަށް އަދި 2018ައކަށް. ައޅުަގނޑުމެްނނެއް ނުވިސްނަން  2019

ނޑުމެން މި ެއދޭ ނަށް އުފާވެރިކަން ައއުަމކީ އެއީމައްސަލަތައް ޙައްުލވެގެން ަރްއޔިތުން އެދުމަކީ. އިރާދަކުެރވިްއޔާ އަުޅގަ

ިމ  ،ދާއިާރގައި ިމ ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުަގއި މަަޑވެލީ .ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަންތައްަތއް ައޅުަގނޑުެމން ކުރާނަ އެ

ކުރޭ. ވަަރށް ގިނަ މީހުން ސުވާލު ކަެމއްތޯމި ސަުރކާރުންކުރީ ކޮން ،ކަމެއްތޯ މުންދާ އަހަރުގައި ކުެރވުނީ ކޮންހިނގަ

ނޑު ދަން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރާ އޮތީ ކަުނއަނދިރީގަޭއ. ތިން ރަށަށް ދާއި ނަވާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޑަވެލީއަުޅގަ

 ތިން ރަށަށް ވެސް އާ ސަރުކާރުންގަިޑއިރު ކަރަންޓެއް ނުލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި  24ހަމައަށް ކަރަންޓެއް ނުލިބޭ. 

ގަިޑއިރު ކަރަންޓު ޔަޤީންކޮށްދިނީ މި  24ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތް  އި،މަގަށް އަޅުވަ އިންޖީނުތައް ދީ، ކަރަންޓު ހަމަ

ނޑުމެން ކުރަްނ  .ކާރު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްސަރު ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. މިއީ، ސަރުާކރަކުން އަުޅގަ މިއީ އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތް.  ބޫލުކުރާގަ. މިއީ، ަރއްޔިތުން ހުރީ ވީރާނާވެފަ ކާުރ ައއިިއރުބޭނުންވާ ކަމަކީ. ހެލްތު ސެްނޓަރުތައް މި ސަރު

ފަހުަގއި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ަމޑަވެލި ާދއިރާަގިއ ހުރި ތިން ރަށުގައި ހުރި  އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާުރ އައުމަށް

ށުގަިއ އިމުކޮށްފަ. ރަޤާފިހާރަތައް އެހެރީ ހާރު އެދަނީ ކޮށް ނިމެމުން. ބޭސްމަރާމާތުގެ އެތައް މަސައްކަްތތަކެއް މި

ނޑުމެންނަށް ކުރަންވީސަރުކާރުތަ ތިބެގެން ބޭސް ލިބޭ. މިއީ އަާސސީ  .ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް ކަމަކީ. ކުން އަުޅގަ
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ނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ ވަކީލުން ؛އްޤުތައްޙަ ބޭނުންވަނީ  އަސާސީ ކަންަތއްތަކެއް އެއީ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

ކުރާ ކަމަކީ. އެ  އްޤުަތއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ޓަކައި. އެީއ، އަުޅަގނޑުމެން މިޙަމިދެންނެވި އަސާސީ 

އްޔާ ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވާން. ސަރުކާރަްށ ވެއްޖެ ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށްއްޤުަތއް ޙައަސާސީ 

ނޑުމެން. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެއްބާރުލުންދޭން އެބަޖެހޭ އަޅު   ތަޢުލީމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް މި ސަރުކާރުން މި .ގަ

އަދި މިހާރު  ،ޑެއްދޫނލި ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ހޯދާއިރާ އިސްތިސްނާެއއް ނުވޭ. މަޑަވެ ން. މަޑަވެލީދަނީ ކުރަމު

ރޫމް ބަރި ގައި. ނަޑެއްލާގެ ކްލާސްބިޑިން ސްޓޭޖު  ވީބަރި މިހާރު  ރޫމްރޫމް، ްސކޫލުގެ ކުާލސްޑެއްޫދގެ ކުލާސްނހޯ

އިާރގެ ދާ ގައި ވީ. ެއހެންވީމާ، މަޑަވެލީމް ބަރިެއއް މިހާރު ބިޑިން ސްޓޭޖުރޫ. މަޑަވެީލގެ ކްލާސްނިމިފައި ޅަމިހާރު އަ

މިއްޔަތުކަެމއް ދެމުން. ހައްދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަ  ތިން ރަށުގެ ތަޢުލީމަށް ވެސް މި ސަރުކާރުން މި

 ފަރާތްކޮށްލާފައޭ މިއަދު މިމަޑަވެލި ދާއިރާ ެއއްނޫނީ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުބުނެޭވނެ މި ސަރުކާރުން ތަޢުލީމަށް 

އާިއ ޞިއްީޙ ކުރުމަށް ޓަަކއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާދާއިރާ ތަރައްޤީ  ދަނީ މަޑަވެލީ  އޮތީކީ. ާމޒީ ެއއީ. ިމ ސަުރކާރުން މި

ންނަމަވެސް، ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާއާ އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން. އެހެ

ގެން އިަގއި ޖަހަބަޖެޓު ަޓކަިއ އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ވަަރކަށް މި ތަރައްީޤގެ ަކންތައްތައް ކުރުމަށް .ރައީސް

ތިބި  އިވިަޔސް ރަށްރަށުަގިއ އިންތިޚާބުކޮށްފަ ސަރުކާރުން ކިތަންމެ މަަސއްކަތެްއ ކުރަން އުޅުނު ަކމުގައި

މި ކަންަތއްތަުކގެ ތަރައްީޤގެ ސްީޕޑް  އްޔާ ެވއްޖެ ކައުންސިލުތަކުން އެކަީށގެންާވ މަސައްކަތްތަެކއް ނުކުާރ ކަމަށް

ބަޖެހޭ މިއަދު ަކއުންސިުލތައް ޒިންމާދާރުކުުރވަން. ަކއުންސިލުތައް އެބަޖެހޭ މި ދަށްވެގެންދާނެ. ަރއްޔިތުން އެ

 ކަންތައްތަްއ ވަނީ؟ ިމ ވީހާވެްސ ގާތުން ސަރުކާރާ  ކިހިނެއްޯތ މި ،އިރަކުތޯ ޖެކްޓުތައް ރަށަށް އަންަނނީ ކޮންޕްރޮ

ކަމެއް. ކައުސިންލުތަުކގެ  ލާޒިމު  އެީކގައި މަސަްއކަތްކުރުން ަކއުންސިލުތަކަށް އެބަޖެހޭ. ެއއީ، ަކއުންސިލުތަކަށް

ަގއި ހުންނަ ބަޖެޓް، އްޔާކުރުން. އެހެންކަމަށްވެްއޖެބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުން. ޚާއްޞަކޮށް ރަށަށް ޚިދުމަތް

ހާ އަަވސް ކި ،ގޮތަކަށްތޯނޫނީ ޮކން ،ރަށަށް މި އަންނަނީ ކިހާތާކުތޯ ތައްަގއި ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓުކަންތައްތަްއ، ބަޖެޓު

ވުރެ  މިކަން އެބަޖެހޭ ކައުންސިލުތަކުން ބަލަން. ކައުންސިލުތަކުން އެަބޖެހޭ ސަރުކާރާ މިއަށް ،ނެއްގައިތޯ އަންނަނީމި

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ތަރައްޤީ. ތަރައްޤީ އަންނާނީ އޭރެއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާަރާކ  ގުޅުން ބޮޑުކުރަން. ެއއީ، ައޅުގަ

ލެވިޔަސް ތަރައްީޤއެއް އްކަށް ތަރައްޤީެއއް ނުގެނެވޭނެ. ކިތަްނމެ ވަރަކަށް ދުރުގައި ތިބެގެްނ ހަޅޭގުިޅގެން. އެ ނޫން ގޮތަ

އެީކަގިއ މަސައްކަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީ ގެނެވޭނީ. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން މި ތަރައްޤީ  ނުގެނެވޭނެ. ސަރުކާރާ

ތިބެގެން ވެިރކަމާ ތޮޅުނަަކސް ތަރައްޤީެއއް ނާންނާނެ.  ގެންނާނީ މި ސަރުކާރާ ގުިޅގެން. ައޅުަގނޑުމެން ދުރުަގއި 

ނޑުމެން މި 2018ނޑުމެން ދުރުަގއި ތިެބގެން އަޅުގަ  ނޑި ފެނުުނނަކަސް އަުޅގަ  ގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮ

ަގއި  2019ހިނގަމުންދާ އަހަރުތަކުގެ ތަަރއްޤިެއއް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުގެނެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަަކށް ނުގެނެވޭނެ 

ނިޑ މިހާރު ފެނިގެންނެްއ މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ަދއުރުތަުކގެ ތަރައްީޤއެްއ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުގެެނވޭނެ.  މި ގޮ
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ނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރުގެ މި ސަރުކާ ރަށް ައޅުަގނޑުމެްނ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ނިންމާލަމުން ވެސް އަުޅގަ

ގައި ހުރި ކަންތައްަތއް ރުތަކުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ިމ ބަޖެޓުއޮތް ައހަ ކުރިއަށް ؛ދީގެން ނޫނީ މި ހިނގަމުންއެއްބާރުލުން

ނޑުގެ އެދުމަކީ މަަޑވެލީފުރިހަމަވެގެންނުދާނެ ވާހަކަ  ެވސް... ންދާއިރާއި . ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   .ށްހައުތުުރ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާ ފުަވއްމުލަކުމިހާރު އަޅުގަ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުްނ  2016ލައިކުމް. ދައުލަުތގެ ޢަ`. ައއްސަލާމް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެަޓކީ ައޅުގަ

ޓެއް. ިމ ުޅ ބަޖެލަ ގޮެތއްަގއި އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުގަިއ ރަނގަނުވަަތ ޖުމު .ނަށް އުފާވެރިަކމެއްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ބަލަ މު އްރަްއިޔތުންނަށް ދެވޭ އާ ،45.8% ލާއިރުަގއި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށްއި ބަޖެޓަށް އަޅުގަ

ހިމެނިފައި އެބަވޭ. އަިދ  16%އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް  ،9.5ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ޓަކައި % ،28.5ޚިދުމަތަށް %

އަްށ ޓަކަިއ ނުވަތަ މުިޅ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކެޕިޓަްލ ލާއިރުަގިއ ރަށްރަށުގެ ތަަރއްޤީއިލަކޮށް ބަލަޖުމު

ނޑުމެްނ  33ުނވަތަ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީ ޕްރޮގްާރމުތަކަށް % 33އިންވެސްޓްމަންޓަށް % ހިމެނިފައި ެއބަވޭ. މިއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ހިނދު، އަޅު ލަކޮށް މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީތައް އަންނަމުންދާހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ހިތުން ޖުމުއުފާކުރަންޖެ ގަ

 އެއީ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ނުހަނު ގިނަ ކަންތައްތައް ހުރުމާ .މިކަން ކަމަށް އުފާކުރަންޖެހޭ

 ާކއި ރަްއޔިތުންެގ ތަރައްޤީަތކާ ސާސްތަހުނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ ސީދާ އިމިދެންނެވި ކަްނތައްތަކީ އަުޅގަ ،ވެސް  އެކު

ނުޑ ގަ .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވާތީ. ގުޅިފަިއވާ ކަންކަމަށް އިްނކަމް ޓެކްެސއް  އިރާ ގޮުތގައި ިދވެހިާރއްޖޭގަ ބޫލުކުއަުޅގަ

 ،ޓަަކއި ކަމަށް އެބަ ނެގެންޖެހޭ. އިްނކަމް ެޓކްސް ނެގޭނެ ުދވަހެއް އަންަނން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ދުޅަހެޔޮ

ޓަކައި މިއީ  ހި ރައްޔިތުންގެ ތަފާުތ ނައްތާލުމަށްދިވެ ،ކުަޑކުރުމަށް ޓަކައި  ގުރައްޔިތުންގެ ދިރިުއޅުމުގެ ފަރަ ދިވެހި

ނޑު ދެކެން. ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޑުމެން މި މިއާއެކު، ފާއިުތވެގެންިދޔަ އަހަކަމަށް އަުޅގަ ރު އަުޅގަ

ގެ އަތުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބިދޭސީން ،ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން  ރަމުންދިޔައިރު އަޅުަގނުޑގެ އަޚްސްކުހުބަޖެޓަށް ބަ

ުލކުރާ ނޑު ގަބޫއަުޅގަ އެއީ ،ޓުގެ ތެރޭން ފެނިގެންދާކަމީކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ެޓކްސެްއ ނެގޭނެ އިންިތޒާމު މި ބަޖެ

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ހުރި ުކރުމުގެ ވިސްނުންއި ިމދެންނެވި ރެވެނިއު ޖެނެރޭޓުރާއްޭޖގަގޮތުަގއި ދިވެހި ކަން، އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް ަކމުގައި ައޅުގަ ގެ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ މަޝްވަރާގެ ުއސޫލުތައް މިައދު

 ،ދަނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ތެރޭން ގިނަ ރައްޔިުތންތަކެއް އުޅެމުން މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އްުދެގ ހަސަރައްދުަގއި. މާލޭ ހަ މާލޭ ސަރަ ދަނީ މި މާލޭގައި. ބަިއކުޅަ އެއްަބއި ރައްޔިތުން ދިރިުއޅެމުން މި ނުވަތަ ތިން
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ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން އެބަޖެހޭ. ެއ ކުލިތައް ކުަޑވާން އެބަޖެހޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ 

ނޑުމެން މީދު. ކުރާ އުއް އިތުރުވާން އެބަޖެހޭ. ސަރުާކރުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރަ ބޮޑުވާން އެބަޖެހޭ. މިއީ، ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކު ނެ ކަމަށް. އާދެ! ޖައްސައިދޭމި ސަރުކާރުން މިކަމުަގއި ކުލަ  ؛ރަނީ އަުޅގަ

ތެރި، ތެދުވެރި ޞްއިޤްތިޞާދު ރަނގަުޅވާނީ ނަޒާހާތްތެރި، ވަފާތެރި، އިޚްލާ ،ގަބޫުލކުރަނީ ެއއާެއކުއަޅުަގނޑު ހަމަ

އި ކަޅު ފަިއސާއަްށ އާގެ ތެރޭގައި ޚިޔާނާާތއި ފަސާދަޢު. އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަކަން މުވަްއޒަފުންތަކެއް ތިބެގެން

ނޑު މި ދަްނނަވާ ވަނީ ދެވޭ ކަމަށްޖާގަ ފަދަ ރެވެނިއު އިތުރަށް  ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްޖެނެރޭޓު ސާފުކޮށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މަގެްއ  ކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު ހުރި މަގުތަކުގައި ވެްސ އަޅުގަ

އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވުމާއެުކ، މި ކަންކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން 

 މުން މިފޯރުކޮށްދެ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނުޑމެންގެ ޤައުމުެގ މިއަދު އެްނމެ ބޮޑު ހިއްާސއެއް އާމްދަނީގެ ގޮތުން

ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީ  ބަޔަށް ބައިކުޅަ އެއް ދަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންަޑސްޓްރީން. އެއީ، ގާތްަގނަޑކަށް ހަތަރު

ނުޑ ދަނީ ސީދާ ޑައިރެކްޓު އަޅުަގނޑުމެން ލިބިގެން މި ކޮްށ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިްނޑަްސޓްރީގެ ތެރޭން. އަުޅގަ

ނ ޑުުފނޑުކޮްށލުމަށް ޓަކައި މިއަދު ބަޔަކު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުެގ ކަންބޮޑުވަނީ ފަތުރުވެިރކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީ ފު

ނޑުމެްނގެ ުޒާވނުތަކެއް ެވސް މި ިރޒަމް ޓޫ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .ުމގެ ތެރޭގައި ތާިށވަމުންދާތީވެކަންކަ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ގެ އެްއވެސް ފަރާތަކަށް މަސައްކަްތކުރުމުެގ ޓްކުރުމަށް ޓަަކއި ނުވަަތ ފަތުރުވެރިކަން ަނއްތާލުމަށް ޓަކައި ިމ ރާއްޖޭ ބޮއިކޮ

ބާރާތުން އަޅުަގނޑު ކުްށވެރުކުރަން. އެއާެއކު، އަޅުަގނޑު މި އިންނުވާނެ. ެއކަންކަން ހަރުކަށި ފުރުޞަތު ލިބެގެ

ނޑު ދީފައި ްށ ވާނީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރގައި. ައޅުަގނޑަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ދީފައިވާ ކޮންމެ ވޯެޓއް ވެސް އަުޅގަ

އިސްޓޯރުްނ ެއއީ، އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި ބޮޑު  އަޅުަގނުޑގެ އަިއޑިއޮލޮީޖއާ އެްއގޮތަކަށް. ،ގޮތެްއގެ މަްއޗަށް ނަފެން

ނޑު ގަ ވިޔަފާރިެއއް ނުލިބިގެން ނުވަތަ  ގެެނއް ނޫން އިްއޒަތްތެިރ އިގައި ަބއިންދަޕޮއިންޓު  ންއެްއވެސް ބޭފުޅަކު އަުޅގަ

 .ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާޮކށް އަޅުަގނޑު އެ ވޯޓު ދީފައި ރައީސް. ެއއީ، ައޅުަގނޑަށް ފެނޭ ގޮ

ނޑުމެން މި  ނޫން ނެއް ގެން ނުވަަތ އެހެންކަންކަން ކޮށްގެންއިރުން ައޅުަގނޑުމެްނ ވިޔަފާރި ހޯދައިސްޓޯބޮޑު އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް އެބަ ލާޒިމުކުރޭ ދިޤާޖެހޭނީ. ދޭންބަޖެޓަށް ވޯޓު ންނަށް ޓަަކއި މި ވެިހ ރައްޔިތުނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކާފައިންނާއި  ؟ދޭން. ކީއްެވގެންތޯ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނޑުމެން މިއަދު އަުޅގަ ންނައިންނާއި މު ،އިންނާއިފަމާ ،އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ބޭސްކުރެވޭ.  ށްމާމައިންނަ ނޑުމެންަނށް އެބަ ލިބޭ ފަސް ހާސް ރުފިޔާ. ކިޑްނީ ބަލިތަކަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

މިއަދު  ،ންސަރު ބައްޔަށް އެބަ ބޭސްކުރެވޭ. ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ހަވާސާެވފައިވާ ކުދިންނަށްކެ

ބޭ. މިއީ ނޫންތޯ ލިޢާއިލާތަކަށް އުފާވެރިކަްނ އެބަ ހެދޭ. އެ ކުދިންނަށްސީމިއާ ކުދިންނަށް ބޯންމެރޯ އެބަތެލަ

ނޑުމެ ؟އުފާވެރިކަަމކީ މެޝިންތަކުން ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާުމ  އައި.ންނަށް ެއމް.އާރު.އޭމި ރާއްޖޭަގއި ތިބެގެން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ؟. މިއީ ނޫްނތޯ ކުރިއެރުމަކީވަނީ ފަހިވެފަ އެ ކުަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ުފަވއްމުލަ ،މިާއއެކު، ައޅުގަ
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ނޑުމެްނގެ ރައް މި ބަޖެޓު ތުން ުއއްމީދުކުރަމުންދިަޔ ޔިގައި ހިމެނިފައިާވ ިގނަ ކަންތައްތަކަީކ ކުރީ އަހަރު ވެސް އަުޅގަ

 ،ނުޖެހި ހުރި ކަންތައްތަކެްއ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން މިއަށްުވރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދީކުލަ

ދިނުން. ުފވައްމުލަުކެގ ބޮޑެތި މަގުތަްއ ހެދުމުގެ އިކުލަ ަޖއްސައި ކަންކަމުގަ  މިއަށްވުރެ އަވަްސ މަގަކުްނ މި

ނޑުމެންނަށް ައޑުމަޝްރޫޢުއަކީ އަބަ ހިރާއްޭޖގެ އާބާދީެގ ިއވެމުންދާ މަޝްރޫޢެއް. އެީއ، ފުވައްމުަލކަކީ ދިވެދުެވސް އަުޅގަ

މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިން މެންބަރުން  ،ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ އޮންނަ ރަށް. ފުވައްމުލަކަކީގޮތުން ތިން

ނޑުމެން އު އްމީދުކުަރނީ ވީހާވެސް އަވަަހކަށް ފުވައްމުލަުކގެ ބޮޑެތި މަގުތަްއ ތަމްސީލުކުރަމުންދާ އަތޮޅެއް. އަޅުގަ

ގެ ތެރޭން. އިްއޒަތްތެރި ވާ ކަންތަްއތަކު ގައި އިްނތިޒާމުވެފައި މިމި ބަޖެޓު ރަނގަޅު ފެންވަުރގަިއ ހެދިެގންދިއުން

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑު އަބަުދވެސް ރަްއޔި އެކަން ހިމެނިފައިވާ .ރައީސް ތުންގެ ކައިީރގައި ބުނަމުން ަކން އަޅުގަ

ދަތުުރކުރާ މީހަކަށޭ އެނގެނީ ެއ  އިހެކޭ. ފުަވއްމުލަކުެގ މަގުތަުކގަ ައޅުަގނޑަީކ ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭން ައއި މީ ،އައީ 

ެއ  ،މަގުތަކުަގއި ދަތުރުކުރާ މީހުން އަޅާ ވޭން. ބުރަމުންދާ ހިރަފުސް. އެ މަގުތަކުން ދަތުރުުކރާ މީހަކަށޭ އެނގޭނީ

ނޑުަތއް. އެކަްނކަމަށްރި ޗަކަ ވަުޅަގނޑުތަާކއި ފުށްމިން ނޭނގޭ ވަޅު މަގުތަކުަގއި ހު އެބަޖެހޭ.  އަންނަން ޙައްލު ގަ

ގެ ތެރޭން ެއކަމަށް ޙައްލު އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަން. މި ބަޖެޓު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،ދުވަްސ ކުުރވެމަސް 11އިންިތޒާމެްއގެ ތެރޭްނ  އަވަސް މަަސއްކަތް ވީހާެވސް  ރު.ީޑ.ސީާއ ހަވާލުކުެރިވފައިވާއެމް.އާ

އެކު ހަމަ ރާސްތާ މަގަކުން ދަތުރުކުރެޭވނެ ކަމުގެ އުފާވެިރކަން ލިބޭނެ  އެއަްށވުރެ ައވަހަށް ރައްޔިތުްނނަށް އުފާވެރިކަމާ

ނޑު އުއްމީދުކުަރން. ޙާފި އި ހިމެނިފަިއ ގަޖެޓުމާރާތުގެ ވާހަަކ މި ބައިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލުެގ ތިން ބުރި ކަމަށް އަުޅގަ

ގައި ހިމެނިފައިވާ އެބަވޭ. ހަތަރު ޕޯޓްސް އެީރނާގެ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުއިތުރުން ފުވައްމުލަކު ސްއެބަވޭ. އަދި ޭއގެ

ނުޑ އަވަުށގަން ފުތެރޭީމގެ  .ގެ ވާހަަކ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްސްޕޯޓްސް އެރީނާެއއް  ެއއް ސްޕޯޓްްސ  އިވައްމުލަކު ހޯދަ

އަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަވަށް. އެއީ، އާބާދީގެ ިނސްބަތުން ހަތަރުވަނަ ވާން. އެއީ، ފުަވއްމުލަކުއިމުޤާއެރީނާ އެބަޖެހޭ 

ނޑެއް އެވަނީ ގެ މަސައްކަތްަތްއ ތިން ފުޓްސެލްފުވައްމުލަކު މިހާރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަކު . ެއއީ، އިމުކުރެވިފަޤާދަ

ނިޔާާއިއ ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމެްއ. ހުކާރަށް ތައަދި މިއަދުެގ ސަރު ،އަޅުަގނޑުމެން އުފަާލއެކު ރައީސަށް

ނުޑ ައވަ ނޑުތަާކއި ނޑު ޤާދަ ށުަގއި އެބަޖެހޭ އިތުރު ފުްޓސެލްއެހެންނަމަވެސް، ހޯދަ އިުމކުރެވެން. މި ފުޓުސެލް ދަ

. ބަޖެޓު ކޮމިޓީން މިކަން އެބަޖެހޭ ޯކޓެއް ބޭނުމެއް ނުވޭން ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ބަށިސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ތެރޭ

އް މި ފުވައްމުލަކު ރަްއޔިތުްނ ބޭނުންވާ ކުޅިވަރުތަ ،ކު ރައްޔިތުން ކުޅޭ ކުޅިވަުރތައްފަހު ފުވައްމުލަ ދިރާސާކުރުމަށް

ފުަވއްމުލަކުެގ ނައިުބ  ،އިމުކުރެވެން. ހަމައެާއއެކު ބައެއް މީހުން ދަްއކާ ވާހަަކއަކީޤާސްޕޯޓްސް އެރީާނގެ ތެރޭން 

ފަހު  ބޭފުޅުން ކެބިނެޓުން ދިއުމަށް އެ ،ފަހު އީސަާކއި ފުވައްމުލަުކގެ ަވޒީރަކު ކެބިނެޓުަގއި ހުންނެވުމަށްރަ

 .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޓުގެ މަޝްރޫޢެއް ވެސް ނުހިމެނޭނޭނުދާނޭ. ބަޖެއްީޤގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިައކަށްފުވައްމުލަުކގެ ތަރަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  .މުލަކުގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަރުވަންއަޅުަގނޑު ޔަޤީންކަްނ މިއަދު ފުވައް؛ ވަކި
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ލަިއގެން ފުވައްމުލަުކގެ ރަްއޔިތުންނާއި ބާއްވާ ގުޅުން އެންމެ ސޫތަކަްށ ވެސް ުނވަތަ އެންމެ ިސކުްނތަކުން ވެސް ކަްއސާ

ނޑަށް އެބައޮދޭތެރޭަގއި އެ މަނިކުފާނު ވިސްނަވާެނކަމުގެ ފުރިހަމަ  ނުދާނޭ. ފުވައްމުލަކާ . އަދި މި ތް ޔަޤީންކަން އަޅުގަ

 ނުދާނެކަމުގެ ގެ ނަޒަިރއްޔާުތ ކައްސާލަިއގެންރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ޓަކަިއ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭްނ ފުވައްމުލަކު

ނޑަށް އެަބއޮ ުފވައްމުަލކުގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާައީކ ގިނަ ޒުވާނުންަތކެއް ތިބޭ  ،. އެހެންވީމާތްޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ެރ ވު  ދާ ސްޕީޑަށް ން ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް މިއަދު ވާތީ، އެކަ ޖުތަމަޢަކަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ އިންިތޒާމަކަށްމު

ކަމަށް ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އަދި ފުވައްމުލަކު އަތޮުޅ ހޮސްޕިަޓލުގެ ބެކަްޕ ޖަނަރޭޓަރެއް،  ބާރަށް ދާނެ

ލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަްލ އި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެަބވޭ. ފުަވއްމުސިންކްރޮނައިޒް ޕެނަލް ބޯޑެްއ ބެހެއްޓުމަށް ޓަކަ

ލަކު ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު މިލިއަން ރުފިޔާ ހިެމނިފައި އެބަވޭ. ުފވައްމު 4.3ންޝަން ޕްރޮގްރާމަްށ އެކްސްޓެ

 ވައްމުލަކު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެފު ަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭރޭން އަޅުއްދީ ފެންވަރުަގއި މި ބަޖެޓުގެ ތެހައިމުކުރަން ސަރަޤާ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހު ކޮންމެ އަހަރަކު ދެކެވޭ  2004 އީވާހަކަ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި

ފުވައްމުލަކު ރަްއޔިތުން  ،ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ައޑުިއވެމުންދޭ. އެާއެއކުކަ. ފުވައްމުލަުކގެ ނަން އަބަދުވާހަ

ބަތްާވ ވަކި އަތޮަޅކަށް ނިސް، ކަމަށް. ފުވައްމުލަކަީކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ަވކި ރަށަކަށް  ޖެހޭނެުކލަ އިކުރަނީ ނަރުދަމާގަ އުއްމީދު

މި  ،ދުރަީތ ހިތްގައިމުކަމާއި ރީތިކަުމގެ ވާހަކަ އެންމެ ވެސް ދަްއކާ ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސްގުރަށެއް. ފުވައްމުލަަކކީ 

 ކަމަށް  ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަވޯޓާ ހެދި. އެއީ ބައި ތަފާތު އެތައް ސަބަބުތަކަކާ ނުޖެހި ދިޔައީނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ކުލަ

ިވޔަސް  ކަމަށް ިވަޔސް، ނުވަަތ އެހެން ބަެއްއެގ އިހުމާލުން ކަމަށް ކަމުގެ ސަބަބުންވިޔަްސ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ނާޤާބިލު

ނޑަށް ވެްސ އެނޭގ މިހާރު އޮތީއޮީތ ުކލަ އަދިވެްސ މިކަން މި  ޑިންގ ޕްރޮސެްސގަިއކަން. ބަަޔކާ ބި  ނުޖެހި. އަޅުގަ

ލަތު. އެ ފެުނެގ ހާޔަކަށް އެނގޭނީ އެ ފެނުެގ ހުރި ފުަވއްމުލަކުެގ ފެނުން ފެންވަރާ ބަ ޖެހިފައިކަން.ވާލުކުރަންހަ

އިމުކުރެވެން ޤާފުަވއްމުލަކުގެ ނަރުަދމާ ނިޒާމު  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ރުކަން ހުރި މިންވަުރ. އެހެންވީމާތަޣައްޔަ

ދަްއކަނީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީން  ވަަނއަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށުގެ ވާހަކަ މި 3ބަޖެހޭ. މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ

ނޑުމެން މި ޅުަގނުޑ ދައްކަނީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލާޒިމުކުރާ އަސާސީ ޙައްެޤއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ރެ ައވަސް ަމަގކުން މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ވުފުޅުްނ މިއަށްާވލުވެފައި ތިއްެބވި ބޭހައުއްމީދުކުރަން މިކަން 

ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި  ވާ އަލި ރާސްތާ މަގުން ދަތުރުކޮށްގެން މިކަމަށް ޙައްލު ހޯދައިދޭނެ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި

ނޑުމެންނަށް ދެން ފެނިގެން މި .ރައީސް ރުމުގެ ވާހަކަ. ކުވައްމުލަކު ބަނދަރު މަރާމާތުފު ދަނީ މިއާިއއެކު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މާމަމެން ނޑުމެން އެންމެ ކުަޑއިުރ އަުޅގަ  ،ފުވައްމުލަުކގެ ބަނދަރަކީ ޮކންކަހަލަ ބަނދަރެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކިޔައިދެމުންދި ރާޅު  ،ރަށޭ މެދު އަޑި ފެން ހެއު ،ިއވޭޔަ ނާނާއަކީ، ފުވައްމުލަކު ނަންމުންނަމެން އަޅުގަ

ވީ ރަީއްސ ދިޔައީ. ެއކަމަށް ޙައްލު ހޯދައިދެއް ިއގެން ބިޔަ ރާޅުަތއް ބިންދަމުންއްކޮށް ވަށަވަށާ ފުއްޓަރޭ. މުޅި އަތޮޅު އެ 

ބަނދަރު ހެދިދާނެ ގަިއ ުއއްމީދެްއ ނުކުރޭ ުފވަްއމުލަކު . އެްއވެސް ަބޔަުކ އޭރުޢަބްުދލްޤައްޔޫމް އަލްއުސްާތޛު މައުމޫން
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ދިޔައީ.  އޮތްހާ ޒަމާން މި ރު މަރާމާތުނުވެ މި ފަހު ބަނދަ ެއ ބަނދަރު ހަދައިދިނުމަށް ،ކަމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް

އެންމެ ކުަލކޮޅެއް ކީްއކުރަންތޯ އެންމެ  އިވެރިކަމަށް ައއި ީމހުން ބަނދަރުގައެިދގެން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ

ރާމާތު ވެލިކޮެޅއް ެވސް ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ޓަކައި ބާްއވާަފއި ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ބަނދަރު މަ

ނޑުމެްނގެ  ،އުާފކުރާނެ ކަެމއް. ހަމައެާއއެކު ދިއުމަކީ ުފވައްމުލަުކ ރައްޔިތުން ކުރެިވގެން ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު އަުޅގަ

ނީ ފުނިޖެހިފަ. ތޮއްޖެހިފަ. އެ ވަ އިލާތައް އެޢާކަމަކީ ބޯހިޔާަވހިކަން.  ބޮޑަށް ޭބނުންވާ އެއް ޒުވާނުން އެންމެ

ގެންދަނީ.  ސަރުކާރުން ފަށަިއގެން ކުރިއަށް މި ރިއުޅުމެއް ލިބެން. މި މަސައްކަތް މިއިލާތަކަށް އެބަޖެހޭ ހަމަޖެހޭ ދިޢާ

މި ހައުސިންގ ޔުނިަޓކީ  200އަޅާ  އިކުރޭ. ފުވައްމުލަުކގައްކަތް ަޓކައި ބަޔަކު އެބަ މަސަ  މިކަން އޮޅުވާލުމަށް

 ،ސިްނގ ޔުިނޓު އަޅަންޖެހެނީ ބަލަިއގެންއަދަދަކަށްތޯ ހައުކޮން  ،ކިހާވަަރކަށްތޯ، ރަށެއްަގއިއިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކޮން

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގަނިންމައިގެން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީ ނިންމުމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ތިއްބާ ނިންމި އިހުން އަޅުގަ

ތް ނިންމުމެއް ނޫން. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮމުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިންމި ލެއްަގއި ެކނެރީގޭހާ އެއީ ެއއްެވސް

އް. މިއަދު އެ ފްލެޓުތަުކގެ ނިންމުމެިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމެއް ވެސް ނޫން. ެއއީ މިމަޖިލީހަކުން ނިންމި

. ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ އުފާވެރިކަްނ އްސައޮތީ އައި  ފަޅައި ަރއްޔިތުންނަށް ފެންނަ ހިސާބަށް ފްލެޓުތައް އެގަސް

ނޑުމެްނ އެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެކަުމގެ އުއްމީދު މި ރީތިރީތި ފުަވއްމުލައް  ،ކުރަން. ހަމައެާއއެކު  އަުޅގަ

ގޮތުން ނާުޒކު ރަށެއް. ކީއްެވގެންތޯ އެޅެފަދަ ތެތް  ނެތިދިއުމުގެ ވާހަކަައކީ އަބަުދވެސް ދެކެވޭ ވާަހކަެއއް. ތިމާވެށީގެ

ނޑާއި  ނޑާއި  ،ފަސްދަ ދުރަތީ ރީތި މަންޒަރުތަކެްއ ގު ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެއްެވސް ތަނެއްަގއި ނެތް ،ކުޅިފަދަ ފެން ފެންގަ

ދިވެހިރާއްޖޭން ދައްުކަވއިދޭ ރަށެއް. މި ރަށް ގިރައި ހުސްވާ ވާަހކަ. ިރވެޓްމެންޓުގެ ވާހަކަައކީ ފުަވއްމުލަުކ 

ތު ފަންުޑެގ . އޯރިއޯ ފަންުޑގެ ތެރޭން، ކުވޭޒުވާނުންނާއި ުފވައްމުލަކު ކުިދބޮޑު އެންމެން ވެސް ދައްކަުމންދާ ވާހަކައެއް

ރެ ައވަސް މަަގކުން، ވުގައި ހިމެނިފައި އެަބވޭ. މިއަށްކަމަށް ބަޖެޓު މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ތެރޭން

ްނ ބާއްވާ ގާްތކަ ދޭތެރޭގައި މި ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލަކާސު ރެ އަަވސްމަގަކުން ރައީވުއަޅުަގނޑުމެްނގެ އާދޭހަކީ މިއަށް

ނޑުމެންނާމިކަން  އި،ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ާބއްވަ   .ލަެދްއވާށޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްހަމައަށް ކުލަ ޖައްސާ އަުޅގަ

ބުނާ ފަނާކުރަިނިވ ފުވައްމުލަުކގެ ހުޅުޖަހަން،  ައޅުަގނޑުމެން އެ ؛ތައްމާރާތްއިަގނުޑ އުފާކުރަން ސްކޫުލތަކުގެ އަޅު

ވައްމުލަކުގެ ތަޢުލީމީ ން ފުތަކު ކުރި ފަރާތްނައްތާލުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޭޓޝަން

ންނާނެ އިނގޭތޯ ވެސް، އެންމެ ކުލަކޮެޅްއ ވެސް ނޯ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުުރމަށް ޓަކައި އެންމެ ކުލަކޮޅެއް

ކު އެމް.ޖޭ.އެމްެގ މާރާތްތަކެއް އެޅެމުން އެބަދޭ. ފުވައްމުލައި ްސކޫލު  މިއަދު އާ .ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުަތކުަގއި އިހާކާފަ

މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނެން ބޭނުންވާ ެއއް ކަންތައްތަްއ. ކުރީ  ،ބޮޑަށް ބޭނުންވާ  ރާތަކީ އަުޅަގނޑު އެންމެމާއިސްކޫލު ހޯލު 

ެރ ވު މަސައްކަތް ެވސް މިއަށް ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެނިފައި ވަނީ. ޓެންޑަރގެ ތެރޭަގއި މިއަދު އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އެ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ  ކަމެއް ވެސް ފުަވއްމުލަކަށް ނުވެޭއ  ކަމެއް. މިއާެއކު ެއއްއަވަސް ަމގަކުން ެވގެންދިއުަމކީ އަުޅގަ
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ނޑު ހިުތން އެހާ އިންމިދިޔަ ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ބުނުމަކީ  ފުވެިރކަމެްއ ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާވެސް އަުޅގަ

ސިޓީ ސްކޫލުތަކުގެ ތަރައްީޤއަށް ޓަކައި ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރވުނު. އިންޖީނުތަކުގެ ކެޕޭ

ކަލްވެޓުތަެކއް ނުވަތަ ފެން  ،އިތުރުެވއްޖެ. އެތައް މިލިައން ރުފިޔާތަކެއް އެކަމަށް ޚަރަދުވެއްޖެ. ހަމައެއާެއކު

ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ މަަސއްކަތް ކޮންމެެވސް ވަރަކަްށ  3ދައުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމުަތކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދުނު. 

ނޑު އާދޭހާއެކު  ،ތްތަުކގެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަށް ގެންދެވުނު. ހަމަެއާއއެކުމާރާއިއަށް ގެންެދވުނު. ސްކޫލުަތކުގެ ކުރި އަުޅގަ

ޔުނިވަރސިީޓެގ  ނަލް ޔުނިވަރސިޓީާއއި އިސްލާމިކުނޭޝަ ،ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ .ދަންނަވާލަން

ތަންތަނަށް  ދެކެވެނީ. މި ގެ ވާހަަކ މިދިވެހިރާއްޭޖގެ ާއބާދީގެ ތިންވަނަ ރަށު  އީްއ ފުަވއްމުލަކުަގއި ުހންނަން. މިގޮފިތަކެ

. ހަމައެއާއެކު ުފވަްއމުލަކު ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ މިދެންނެވި ރާޅު ވަާށ ނަން އެބަޖެހޭ މި ޑިވެޮލޕްމެންޓްއަން

ނުޑގެ މެދުަގއި ފަތާ ގައިބުނާ ފުވައްމުލަކު  ފުއްޓަރޭ މި ނޑެއް އޮންަނން. ދިވެހިންނަކީ ވަށަިއގެން މާސިންގާ ކަ ފެންގަ

ނޑަކަށް ފުަވއްމުލަކު ަބޖެޓު ކޮމިޓީން ވިސްނައި ފަތާ ދޭތެރޭގައި މިކަމާ .އެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްތިބޭ ބަ ފެންގަ

މެއް ހެދުމަކީ ެއ އައްުދގައި އޯޕަން މިއުޒިހަން. ފުވައްމުލަކު ހަވިއްތަ ސަރަރައްޔިތުން ުއއްމީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަ

 އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަެމްއ...

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ ދެުކނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުގެ ވާހަކަ  ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއަރޕޯޓާ  ،އަޅުަގނޑު ފަށަން ބޭނުންވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހަމައިން. ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަަހރު ތެރޭގައި ރަުށގައި ކުދިބޮުޑ އެންމެންގެ މެދުގައި ވާހަކަެދކެ

ނެތުމުން ހިމެނިފައި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ެއއަރޕޯުޓެގ ވާހަކަ ކީ ކުޅުދުއްފުށީ ެއައރޕޯޓު. މިޢަމައުޟޫ

ޮބޑު ކަންބޮުޑުވމަކާއި ޝަުކވާތަެކއް ވަނީ ުއފެދިފަ. ކޮންމެހެން އެހެން  ކުޅުދުއްފުށީެގ ރަްއޔިތުންގެ ެމދުގައި ވަރަށް

އެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގަިއ  ޓުގެ މަގުފަހިވެގެންދާތީ އެަކމާރަށަކަށް އެއަރޕޯޓެއް ލިބޭތީ ނުވަތަ އެހެން ރަށަކަށް އެއަރޕޯ

އެހާ ަކއިީރގަިއ އޮތް އެހެން ރަަށކަށް ެއއަރޯޕޓެއް ގެނައުމުެގ މަސައްކަްތ  ،ބަރުކަމެއް އޮތީީކ ނޫން. ެއހެންނަމަވެސްހިތް

އެހެންނަމަވެސް ިމއަދުެގ  ،މަސައްކަތްަތކެއް ކުެރވި އެކަމާ ،ގެ ވާހަކަ ދެެކވި ކުޅުުދއްފުށީަގއި އެއަރޕޯޓު  ،ކުރެޭވއިރު

ނޑު މިއަދު މި ޖެޓުގައި ެއވާހަކަ ބަޔާްނވެަފއިބަ ނެތުމަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ރަްއިޔތުންގެ މެދުގައި އޮތް ަޝކުާވއެްއކަން އަުޅގަ

ވަނީ  ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯުޓގެ ވާހަަކ ފެށިގެން ައއިސްފައި  ،މަޖިލީހުގައި ދަންނަވާލަން ބޭުނން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ

ޭއގެފަހުން ވެސް މިދިޔަ  ،ގެ ތެރޭން. އެހެންނަމަެވސްދެއްޢުވެަވޑަިއގެންނެވި ވަ  ގައިތެރޭ ރައީސްގެ ިރޔާސީ އިންތިޚާުބގެ 
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ކުރެްއވިއިުރ ވެްސ ބައްދަލު ގެން ކުޅުުދއްފުށީ ރަްއޔިތުންނާޓަްށ ަވޑައި އްމަހު ރައީސް ުކޅުދުއްފު ބަރުންއަހަރުގެ ޮނވެ

ައޅުަގނޑަށް ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި  ދު ވަނީ ތަކުރާރުކޮށްދެްއވާފަ.ޢުއެ ވަ ެއަކން ވަނީ، ބާރާތުންއިވަރަށް ސާފު 

ރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަމާ ލިިބފައެއް ނެތް. އަދި މިހާރު ޓޫވެސް  އިދާރާތަކުން އެނޫން މެެސޖެއް ދުވަހަކު

ންކަން އަޅުަގނޑަށް އެބަ ޤީ ވެސް އެ ޔަ ވަަޑއިގެން ހުންނެވި އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރާ ދެކެވުުނ ވާހަކައިންހަވާލުވެ 

ބެހޭ ގޮތުން  ނުވަތަ ކަްނބޮޑުވުމަކީ މިކަމާ ،ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި އޮތް ިހތްހަމަނުޖެހުމަކީ ،ކަށަވަުރވޭ. އެހެންނަމަވެސް 

ޓެްއގެ ވާހަކަ ދެކެވުނު ޕޯރވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ެއއަދުއަހަރު  2ދިއުން. ތަކެއް ފެށުން ލަސްވެގެންޢަމަލީ މަސައްކަތް

ނޑުމެންނަށް ،ނަމަވެސް އަިދ  ،ގެންދަވާ ެއކިެއކި މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއިއެނގޭ ސަރުކާރުން ކުރަްއވަމުން އަުޅގަ

 ،ކުެރވިފައި މިދިޔަ ދެ އަހަރަށް އަހަރަކު ނެތް. އެހެންނަމަވެސްބަޖެޓު ޓަށްޕޯރޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ ެތރޭގައި އެއަކުރަްއވަން

މީދުގެ ވާހަކަ އްމީދުކުރި. އަދި އެ އުއްއޮންނާނެ ަކމަށް ރައްޔިތުން އު ކޮންމެވެސް ވަރެއް ،ކަމަށް މިއަހަރު އޮންނާނެ

 ،ގެ އިްސވެރިންގެ މެުދގައި ގްޫރޕުމިތާނގައި ތަކުރާރުކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ. މިހާރުވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ 

ގޮސް  ވާހަކަ ެގ ހިސާބަށް މިއީ.ވައި.ސީ  ،ދެކެވި  ވާހަކަ ވެސް މިއި ބެހޭ ވަޒީރުްނގެ މެދުގަ އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާ

ނޑުެމން އުފަވާހަކަ ވަނީ ގެންދެވި ވެސް މި އަރިހަށް ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަނީ ބަޖެޓް މީދުއް. އަދި އަުޅގަ

ވެސް ކަމަށް. ކޮންމެ ދާނެގައި ހިމެނިެގންކަހަލަ މެސެޖެއް ބަޖެޓު ރުަގއި ރައްޔިތުން އުާފވާލާ ނިމޭއިޙަރުދިރާސާގެ މަ

މީެދއް. އްކަމަށް. އެއީ ައޅުަގނުޑގެ އު ދާނެތްތަެކއް އެ މިސްރާބުން ފެށިގެންކޮންމެެވސް މަސައްކަ، އަދަދުތަކެއް ހިމެނި

ގިނަ  ަޓކީ ސަރުކާަރށް ތާއީދުކުރާ ވަރަށްއްޅުުދއްފުކު ،ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ނމީދެއް. އެއް އަދި ރަށު ރަްއޔިތުންގެ އު 

ވެްސ ހަމަ އެހާ ގިނަ އަދަދެްއެގ  ނުކުރާ އާެއކު ަރއީސް ަސރުކާރަށް ތާއީދުއެ މަގެ ަރއްޔިތުން އުޅޭ ރަެށއް. ހައަދެއް 

ގައި ބައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކު ގޮތަކަށް ދެ ޑްރައްޔިތުން އުޅޭ ރަށެއް. ަވރަށް ބެލެންސް

ކުރުމަށް އްޔިތުްނގެ އުންމީދުތައް މެނޭޖުއަދި ރަ  ،އުފެދޭނެ ިނސްބަތާޝަުކވާ އި ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ ކަންޮބޑުވުމާ

ތިއްަބވާ މެންބަރުން  ފައިއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އިންތިޚާބުކުރަްއވާ

 ގިަވޑަިއގަންވާނެ. އަިދ ސަރުކާުރގައި ިތއްެބވި ކަމާނެވސް އެ ތެރި ަރއީސަށްޮގތް އިްއޒަތް ކުަރއްވަންޖެހޭނެމަސައްކަތް

ެޓއް. ޕޯއަސުވާލަކީ ކުެރވޭ އެ މި ؛ނޫންތޯ ،ެޓއްތޯޕޯރަޑއިގަންަނވާނެ. މިއީ ައޅާނެ އެއަިގވަނވެސް އެ ބެހޭ ބޭފުޅުންނަށް

ނޑަށް ކާ އެްއޗެހި މިހާރު ޓުގެ ކުރެހުންތަޕޯއަރޓެއް އަޅާނޭ. ައދި އެރޕޯުލގެ ޖަވާބަކީ ހަމަ ޔަޤީނޭ އެއައެ ސުވާ އަޅުގަ

ނޑަށް ވަނީރިޒަމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުވި ބައްދަލުވުމެ ައޅުަގނޑަށް ޓޫ ވަހަކުއިހަކަށްދު ވެސް އި ދައްަކވަ އްަގއި އަުޅގަ

ކުަރއްާވ މަސަްއކަތް ބައެހިނާގ. އަިދ ބަޖެޓުން ބޭރުންވެސް ސަރުާކރުން  އެހެންވީމާ، އެ ަމސައްކަތް އެބަ .ދެއްވާފަ

 ޓަކައި ޯހއްދަވާ ޮބޑު ފަްނޑެއް. އެ ފަންުޑގެ ތެރެއިން  ޕްރޮޖެކްެޓއް ހިންެގވުމަށް 8ފަްނޑަކީ  ހޯއްެދވުމަށް. އެ ފަންޑެއް

ފަންޑު  ސަރުކާރުގެ އެ ،ވާނަމަ ކަމަށް ގައި ަވޒީރުންގެ ވާހަކަުފުޅ ތަކުރާރުކޮށްލާ 1ރިޓީ ނަންބަރު އޯވެސް ޕްރި

ވަީނ  ށް ަވޒީރުމަކަ ޓްގެ ކަންތައް ހިމެނިގެންވާޕޯރދުއްފުީށ އެއަގައި ކުޅު 1ރިޓީ ނަންބަރު ކުރެއްވުުމގެ ޕްރިއޯބޭނުން
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އަުޅަގނުޑގެ އެްއެވސް ޝައްެކއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މިކަން މިއަހަރުގެ  އި. އެހެންވީމާ، އެކަމުގަ ވިދާޅުވެެދްއވާފަ

މި  ،ދުތަެކއް ހިމެނިކޮންމެެވސް އަދަ ،ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކޮންެމވެްސ ވަރެްއގެ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރެވޭނެ ގޮތެްއވެ

 ކަމުަގއި  ވުމަކީ ަރއްޔިތުންެގ އެދުމެއް  ގޮތް މަލީ ގޮތުން ީވހާވެސް ައވަސް ުމއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ފެށޭޢަމަސައްކަތް 

ނޑު މިތާނގައި ދެެކވޭ ވާހަކަެއްއ  އިކުރާރުކޮށްލީ. އަބަދުވެްސ ރަށުގަފިަޔވަޅު މަތީަގއި ތަ މި ،ވާތީެވ، އެ އެދުން އަުޅގަ

ސަުރކާރުެގ  ،ގޮތުން ޓެއް ައޅަނީ. އެހެްނވީމާ، ަބއެއް ހޯދުންތަްއ މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާޕޯރއެއަ ތޯ މިއިކޮން ދިމާލެއްގަ 

ކުރުމަށް. ކުޅީ ސަރަހައްުދ  ދަނީ ކުޅީ ސަރަހައްދުަގއި މިކަންމުންކުރެވެގޮުތން މަސައްކަތް ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ

ވަރަކަށް ގޯތީގެ ތެޭރގައި  18 .ށް ގޯތި ނެގެންޖެހޭަވރަކަ 18ހިއްކަިއގެން މިކަން އުތުުރޮކޅުގައި ކުރާއިުރަގއި 

ވަރަކަށް ޯގއްަޗކީ މީހުން  10ތެރެއިން ެދއްކެނީ. އަދި ޭއގެ ެގ ބޮޑެތި ބިމުގެ ވާހަކަ މިއަކަފޫޓު  5000އާއި ،4500

ނަށް އެވަުރގެ މީހުން ޓަކައި އެ ދިނުމަށްލުދަމީހުން އެތޔަނުން ނަގާފައި ބަ ދިރިއުޅޭ ގެ ބިނާކޮްށގެން ދިރިއުޅެމުންދާ އެ

އާބާދީ ވަރަްށ  ،ރަށަކު ނެތް. އެރަށަކީ ވަރަށް މީހުން ފުނިޖެހިފައިވާ އެހެން ބިންތަކެއް އެރަށުން ދެވޭނެ ބިމެއް އެ

ބޮޑެތި އެހާ  ްނވީމާ،ދާ ަރށެއް. އެހެބަަޔކު މިހާރުވެސް ދިރިއުޅެމުން ގޯްއޗަށް ބޭނުންވެފައިާވ އެަތއް ،ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ 

ދިނުމަކީ ކުރެވޭނެ ބަދަލު ތަނަކުން އެާއއެްއވަުރގެ އެކަޭށނައެހެން  އިގެ ގޯތިތަކެްއ ނަގަ އެހާ ބޮޑު އަދަދެއް  ،ގޯތިތަެކއް

 އިއޮންނަނީ އުތުރުކޮުޅގަ  ުކޅި މި ،ކުރެވޭ. އަދި ހަމަ ެއހެންމެ ކުޅި ހިއްކުމަކީ އް ކަަމކަށް ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލެ ކަމެއް

ެއއްެވސް ކަހަލަ ލޯކަްލ  އިވެސް އެތާނގަ  ބަލުގައިޤްއަދި މުސްތަ ،އެ ޭއރިޔާއަކީ މޫދާ ަކއިރި އި. އޮންނައިުރގައިރަށުގަ

ހޮޓާ ހަދަިއގެން ހަދަިއގެން ނަމަވެްސ ނުވަތަ ސިޓީަހއުސް ގެސްޓު ،ވާނަމަ އިކަމުގަ  ރިޒަމްގެ މަަސއްކަެތއް ކުރާ ޓޫ

 ؛އި ގަޖެހިގެން ނަމަވެސް އެތާނނުވަތަ ތޭރި ،ވަކިން އިންފާރެއް ރޭވިގެން  ށާއި ރައްޔިތުްނނާއި އެ ހޮޓަލާރަ ،ނަމަވެސް

ވަންޏާ  ކަމަށް  އެްއވެސް ކަހަަލ ސިޓީ ހޮޓަލެއް އެއްޗެއް ައޅަން ބޭނުން .ގޮތަށް މިސާލަކަށް ހަނިމާދޫގައި އެ އޮތް

މި  ،ކަމަށް ވާނަމަ އްދު ހިއްކައިފިހަ ރަސަެޖހިގެން އޮތް ކުޅީ ، މަެއކަިނ ބިމަކީ ެއއީ. އެހެންވީމާއެކަން ކުރަްނ އޮތް ހަ

ގެ ވެސް އިރަކުން މި އަހަރުުޅަގނޑުމެންގެ ުއއްމީދަކީ ކޮންމެެރއް ކުރޭ. އަދެންނެވި މަސައްކަތަށް ވެްސ އޭގެ އަސަ

 ،ކުރެވޭ އޭިރޔާ އަކަށް ހެދިރިޒަމަށް ބޭނުންވި އޭރިޔާައކީ ޓޫވެސް މި ދެންނެނުވަތަ ދެން އަންނަ އަހަރު ނަމަ އިތެރޭގަ

ގޮތެއް ވުން. އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރިޒަމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ުދއްފުއްޓާ ދެ ރަށް އެއްކޮށް ޓޫއާއި ކުޅުކުނބުރުދޫ

ނު ެއއްކޮށް ކުެރވު ޅުން ކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނާރޕޯޓު އެއަ ކަްށ ވާނީ އިރުމަތީ ކޮޅުަގއި އެ ގޮތަ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު

ނޑުމެން ވެސް އެޚުނގޭ. މަޝްވަރާތަކުން ައޅުަގނޑަށް އެ މިންއަަޅިއ  އިތަންތަނުގަ  އެ ،ތަންތަން ބަލައި ދު އަުޅގަ

ލެވިފަ. ކުދުއްފުށީަގއި ހިމެނޭ އި ށް މި ވާހަކަ ވެސް ވާނީ ދަންނަވަ ބެހޭ ބައެއް ބޭފުޅުންނަ ކަންކޮށް ސަރުކާުރގެ ކަމާކަން

ވެފަިއވާ އެންމެ ކުަޑޮކށް ތަރައްޤީ ވާސިލުތަރައްޤީ ރަށަށް ފެތިރިފައިވާއިރު  ،އަވަށްަތކުގެ ތެރެއިން އިރުމަީތ އަވަށަކީ

މަދިރީެގ  އި.ނެތޭ ބުނުމަކީ ވެސް ދޮގަކަށް ނުާވނެ. އެ އަވަުށގަ އިރެއް އެތާނގަހިސާބު. އެއްެވސް ތަރައްޤީެގ އަސަ

ހުރިހާ ކަމަށް ވެްސ ވަރަްށ ިމ . ބުނީގެ ކަންަތއް އެާހ ބޮޑުކުނި  ،ޮބޑު ވެލި ނެުގމުގެ ކަންަތއް އެހާ ،ބޮޑު ކަންތައް އެހާ
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ނުޑ  ކަމަށް ންދެިވއްޖެއްެލއް ލިބިގެންދާނެ ިމކަހަލަ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްެޓއް އިތުރުމަތީ އަވަށަށް ގެޙަބޮޑު  ވާނަމަ. މީ މަިއގަ

ނޑުމެން މިހާ ،އަިދ ތަކުރާރުކޮްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ިއވެމުންދާ .ގޮތެްއގަިއ ެއ ބޭފުޅުންެގ އެުދމެއް ތަނަށް އަދި އަުޅގަ

ސަުރކާރުެގ ބަެއއް ބޭފުޅުން މިހާރު މި ދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަށް ކުީޅ  ،ިދޔަ ގޮަތކީމަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން

ގޮތަށް އެތަން  ރިޒަމަްށ ބޭނުންކުރެވޭޓޫ ،ގޮތަްށ ބާއްވަދެްއވައި  ކުޅި އޮތް އި،އްދުަގއި މިކަން ނުކުރައްވަ ހަރަސަ

ރުން ނަގަންޖެހޭ ގޮތެއް ހައްަދަވއިދެްއވާށޭ. އޭ ހިއްަކިއގެން މިކަން ކުރެވޭނެފަހު އިތުަމތީކޮޅުަގއި ބިން ްއވައިެދއްވުމަށް،ބާ

 އި އްުދގަހަކުޅީ ސަަރއް ،އަދި ނަގަންޖެހޭ ގެތަުކގެ އަދަދު މަދުވުުމގެ އިުތރަށް .ޑައޭގެތަުކގެ އަދަދު ވެސް ނިސްަބތުން ކު

ގޯތިތައް. އެ މީހުންނަށް  އަކަފޫުޓގެ 1400 ،ފޫޓުގެ  1500ތަކަކީ ވެސް ނެވި އިރުމަތީ ކޮޅުގައި ހުރި ގެމި ދެން

އަދި ރަށުެގ  ،ބަދަލުދިނުމަކީ ނިސްބަތުން ކުރާކަށް އެހާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ދެން ކައުންސިލު ފެންވަރުަގއި ވެސް 

ކައުންސިެލއް ނުވަަތ  ،ބައެއް އެހެން ވިޔަފާރިވެރިންާނއި އެހެން މީހުންގެ ފެންވަރުަގއި ވެސް އުފެދޭ އަނެއް ވާހަަކއަކީ

ން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެްއ، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބިން ދޫކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ހޯދަިއދީގެން ިވޔަފާރީގެ އުސޫލުން ރަށަށް ބި

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގަިއ، ކަަށަވރު މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮ ތުގަިއ ކަންކަން ކުެރވޭނެ ގޮތް ހެުދން. މިހާރު އަޅުގަ

ބިމެއް ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ހަވާލުކުރުމުގެ  12ހިސާުބން  އެ، ދޭތެރޭ މި ކިޔާ ހިސާބު ލާނޫގެާއއި ދަތުރު ހިޔަ

 ވާަދވެރި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިންތައް ޫދކުރެވޭ  ،އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ިވޔަފާރިތައް ކުރެވޭެނ ގޮތަށް .މަގުމަތީގައި

ތަން  މުޅި ،ކަށް ވެފައިދެމުންދާ އެންމެ ފަރާތަރަށުގައި މިހާރު ތެލުެގ ޚިދުމަތް ،ގޮތަށް. އެހެން އެކަން ކުރުުމން

އޮުތން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ވާދަވެރި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުާވލުމަށް މިހާރު އެ އޮތީ ކޮށްފައި އޮތް ޕޮލައިޒްމޮނޮ

ހެދުުމގެ މަްއސަލައަީކ ވަރަްށ ސީިރޔަސް މައްސަަލެއއް. ވަރަށް ފުށި މަގު. ކުޅުުދއްކުރެްއިވއްޔާ އެ ަމގު ާސފުވެފައިރާދަ

ފެށުމަށްފަހު އެއް މަުގެގ  ވެމުންދާ ވާހަަކއެއް. ވަރަްށ އުނދަގުލުްނ ފެށުނު މަސައްކަެތއް. އެ މަަސއްަކތްކުރީއްސުރެ ެދކެ

ގޮތަށް އަލުން ނުފެށިގެން އުޅޭ ަމއްސަލަ.  މަސައްކަތް ވަުޅޖެހިފައި އޮތް ،ފަހު ހެދުމުގެ މަސަްއކަތް ނިންމުމަށްމަގު

ކަނި މަގު ނުހެދުމެއް ފުށި މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ަމއްސަލަައީކ ހަމައެ. ކުޅުދުއްނީހެދި ނުފެށެ ތަފާތު އެކި ސަބަބުތަކާ

ދެން އަިދ އެ  ،ހެދުމުގެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަްށ ނުދިއުމެއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، ހަދަން ފަށާފަިއ ހުއްޓިފައިނޫން. މަގު

ަމގުަތއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ  ރަށުގައި ހުރި ެއއްޗިހި ހިފަިއގެން އެހެން ރަށްރަށަށް ގޮްސ، އެހެން ރަށްރަށުގައި

މި  ،ދަންނަވަްނ ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، ށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާތަކެތި ބޭނުންކުރާތީ. މިއީ ައދި މާ ހިތަ

އަދި މީެގ ދެ މަހެއް ކުރިން އެންމެ ފަހުން  ،ިވއްސާަރ މޫސުމުގައިބޮޑު ަމްއސަލައެއް. މިހާުރގެ  ޝަކުާވއަކީ ވަރަށް

ނޑުމެންއަޅުގަ  ންބޮޑުވެަފއި ވެސް އެ މަންޒަރު ފެނޭ. މުޅި ރަށުގައި ފެ ނަށްނޑު ރަށަށް ދިޔައިުރަގިއ ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ރަށުގައި  ހަމަ ކަކުލާ އޮންނަ މަންޒަރާއި ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ވިްއސަކަށް އަހަރު  15ހަމައަށް. އަޅުގަ

ނޑުަގނުޑގެ ތެރެއިންގޮތަށް ހަމަ  ކުރިން ތަންތަނަށް ދާއިރު އުޅޭ ނާޑއި ޗަކަްސގަ ފާރުފާރުގެ މަތީަގިއ  ،އަޑިއަިޑގަ

ނޑުްނ ނެއްިޓގެންއިންނަ ާގކޮޅަށް އަ މު އުސޫލުން އެ މީހުން އާއްމި ހުރިހާ ކަމަކީ މިއަދު ހަމަ  ،ދިއުމާރަިއގެން ެފންގަ
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ހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ކޮށް މަގުޞަ ާޚއް އެކަންކަމުން ސަލާމަްތވުމަށް ބޭނުންވޭ. އަދި، މުންގެންދާ ކަންކަން. އެެހންވީމާކުރަ

ގެން ދިމާވޭ. މަގު ނިމިފައި، ދެން އެހެން މަގުތައް ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރީމަ އަދި އެހެން އުނދަގުލެއް ވެސް އޭފެށި ބޮޑު

މަުގ ބޮޑުގޮތަީކ  ވާ ،މަގަށް. އެެހންވީމާއެްއޗެއް މި ޖަމާވަނީ ހަމަ ބޮޑު ހުރިހާ ހުރިހާ ހިރަފުހަކާއި ހުރިހާ ވެއްަޔކާއި

ވެލީގެ ސަބަބުން ވެސް. މީހުންގެ ލޮލަށް އެ އަރާ ހިރަފުހާއި  ނަދގޫތަކަާކއި ދަތިތަކެއް ދިާމވޭބޭނުންކުރުމުގައި ެވސް އު

. މިހާރު އޭއްލެއް އެބަ އާދެޙަމިކަމަށް  ،އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ އުފާވެރި ޚަބަރަކީއޮތް މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ، އެހެންވީމާ

 ،ބައްދަލުކޮށް  ރަުށ ކައުންސިލާ ،އެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ރަށަށް ގޮސް ،މަސަްއކަތް ހަވާލުކުރެވި  އައު ކޮންޓްެރކްޓަރަކާ

އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ  މިހާރު މީގެ ތަފްސީލީ އެއްބަސްވުންތަކަކަށް މިހާރު އެ ަވނީ އެއްބަްސވެވިަފއޭ. ކުރިއަްށ މި

އޮތް  މި ؛މަެގއް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުިރއަށް 19ތެރޭގައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ރަށުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންާދނޭ. 

ިއ ޔާ ޖެޓުގަޓަކައި އަންނަ އަހަރުގެ ބަ މަގެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ. މިކަމަށް 19ދުވަސް ތެރޭގައި މަސް

ނޑު  2017ާއއި  2016އަދި ދެން އަންނަ އަހަރުގަިއ ބަޖެޓުގައި   އަށް ބަޖެޓުަގއި ފައިސާ ހިމެނިފައިވާކަން އަުޅގަ

ރުފިޔާ. އަދި ބާކީ ން އަމިލި 12ވަނަ އަހަރަށް  2016ން. އެކު ފާހަގަކުރަ އެކު ފާހަަގކުރަން. ހިތްހަމަޖެހުމާ އުފަލާ

އަހަރަށް ބާކީ ަބއި  ވަނަ 2017ްނ އަންނަ އަހަރަށް. އަމިލި 12ން ޖުމްލަ. އޭގެތެެރއިން އަމިލި 38ބައި، 

ނޑު ހިތްހަމަޖެހުމާ ހިމެނިފައި ޙަޤީޤަތުަގއި ރަށަށް  ،ގަކޮށްލަން. ބަޔަކު ވާހަކަނުދެއްކި ަނމަވެސްއެކު ފާހަ ވާކަން އަުޅގަ

އިރު ބު އޮތްޚާސް އިންތިން. މި ދައުުރގެ މަޖިލިކޮށްދެވުނު މަސައްކަތް އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދާއިރާއި

. އަންނަން ހުރީ ހަލާކުވެފަ ހިކަ. ޮޑކްޓަރުންނެއް ނެތް. އެްއޗެއަކީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވާހައެންމެ ބޮޑަށް އައި ޝަުކވާ 

ނުވޭ. ލެުބގައި ޓެސްެޓއް ނުހެދޭ. ވަރަށް ކުދިކުިދ  އްސެއް ނާދޭ. ޑޮކްޓަރުން ދުވަހަކު ހަމައެއްބުނެފައި ހުރި އެއްޗެ 

ނުވަތަ ދާންޖެހެނީ އެހެން ރަށަކަށް. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަކީ  ،ޓެސްޓްތައް ހަދާލުމަށް ވެސް އަންނަންޖެހެނީ މާލެއަށް

ވުރެ ގިނަ  އަށް 200ެއއް ހޮސްޕިޓަުލގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ހޮސްޕިޓަލެއް. ދުާވލަކު ބޮޑު އެންމެ އާބާދީ  އި ޔަވަމާލެ ފި

އަތޮޅުެގ ރަްއޔިތުންެގ  3ގެ . ހޯދާ. އަދި ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ހއ، ހދ، ށތަނުން ޚިދުަމތް ޕޭޝަންޓުން އެ

މީހުން ދުވާލަކު ދިޔަ  200ގޮތެްއަގއި  . އަދި ެއވްރެޖުތެރެއިން ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް

، ހޯދާ ތަނެއް. އެހެންވީމާޭއގެ ޑަބަލް އެތަނުން ޚިުދމަތް، ހޮނިހިރު ދުވަސްތަކަީކ، ހަފުތާ ބަންދަކީ  ،ކަމަށް ވީނަމަެވސް

އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ  އެ ތަނުގެ ޚިދުމަތް ދަްށވުމަީކ އޭެގ އެނގުން މުޅި އުތުރަށް ކުރާ ކަމެްއ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު

. ދަތުގެ ޚިދުމަތް ރެވިފަޝަކުވާަތއް ވަނީ މަދުކު، ކުރެވި ިވ، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުއެތާނަގއި ސާމާނުތައް ގެނެ

އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ  ޞަ އެ ދަނީ ދެވެމުން. ބައެއް ޚާއް ތަނުގައި ފެށިއްޖެ. ސްކޭނުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު މިހާރު އެ

ޓަކައި ޭރޑިޔޮލޮިޖސްޓެއް ލިބޭހާ ައވަހަކަށް އެ  މޮގްރަފީ ކަހަލަ ސްކޭންތަްއ ކުރުމަށްސްކޭންތަްއ، މެބައެއް ކަހަލަ 

. ބަެއްއ ހަމަކުެރވިފަރިހާ ސާމާނުތަކެއް މަސައްކަތް އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ކުރިއަށްދާނެ. ލެުބގަިއ ވެްސ އެހެރީ މިހާރު ހު

އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މިހާރު އެ ތަނަީކ  ،ށް ވީނަމަވެސްކަމަ ފަހަރު އޭގެ ބޭނުންވާ ކެމިކަްލ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި
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 ޔާދޮުޅ އަހަރު، ދެ އަހަރު ކުރި  ޚިދުމަތް ބަރާބަރަށް ދެވެމުންދާ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮުތގައި ބެލެވިދާނެ. ެއއީ މީގެ 

ނުޑ ގަބޫލުކުރަން. އަދި އެކަމަށް   ހެލްތު ޓަކައި ސަުރކާރާއި އަޅާބަލާއިުރގައި ވަރަށް ބޮުޑ ބަދަލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނމިނިސްޓްރީ  އެއާެއކު އެ ޑު ޝުކުރު ވެސް ދަންނަވަން. ހަމައާއި އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ މިއަދުެގ މެނޭޖުމަންޓަށް އަުޅގަ

އި އެ ތަނުގަ  އި،ނގައި އަލުން އިމާރާެތއް ކުރުމާޓަކައި އެތާ ތަން ޓާޝަރީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް

ެއ  ،ބްލޮެކއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރުގެ ބަޖެޓުަގއި ޖެހި ޑޮކްޓަރުންނަށް ތިބެވޭ ވަކި އެކަމޮޑޭޝަން

ޑު ޒަމަކީ އަތޮޅަށް ދިާމވެފައި އޮތް މިހާރު ހަމަ އެންމެ ބޮރިަގއިވާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޓޫ މަސައްކަތް ކުރުުމގެ މަގުމަތީ

އަތޮޅު. އެއީ ވަރަށް ބޮުޑ  ހދ. ޓެއް ހިނގަމުންނުދާ އަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއިސޯއެއް މައްސަލަ. ހަމައެކަނި ރި

ހުރި ކަމެއް. އަދި އަުޅަގނޑުމެން އެއިން އަރައިުނގަެނވިގެން އުޅޭ ލަދެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އެ ދިާމވާ ހިތާމަ

ނޑަކަށް ުކއްޔަްށ  3ވީ  ވަރަކަށް އަހަރު މި 10ސަބަބުތަކެއް އަޅުަގނޑަށް ެވސް އެނގޭ. މިހާތަނަށް  ަރށެއް ގާްތގަ

ލިބޭނެ ގޮތެއް ވޭތޯ މަަސއްކަްތކުރާތާ. ޭއގެތެރޭަގއި ާނގޯށި، ތަނުން ޚިދުމަތްތަން ންތަން ހަދަިއެގން އެދީގެން އެ ތަ

ނޑާފުށި ހިެމނޭ. މި ސަރުކާރުެގ ސިޔާަސތެއް، އެކަ ނުކުާރ ރަށްރަށް ީށގެންާވ ގޮެތއްަގިއ މަސައްކަތްކުޑަމުރައިދޫ، ހޮ

ތެރެއިން މި އަހަރުެގ  ށް އެ ރަށްރަށް ދިނުން. އެ ުއސޫލުގެހެދޭވަރުގެ މީހުންނަ ،ފަހު އެހެން މީހުންނަށް ވަކިކުރުމަށް

ނޑާފުށި އޭރު ދޫކޮްށފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވަކި ވެްސ ކުރެއްވި. އެހެންނަމަވެސް، ުކޑަމުރަިއދޫ ؛ކުރީކޮޅު ދެ ރަށެއް އާއި ހޮ

 މައްސަލަ ވެސް ހުރީ ގުޅޭ  މި ދެ ރަށާ ،ން އެ އުޅޭ ސަބަބަކީމިހާރު މި ދެ ކަންތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގޮްސގެ

އެކަމުެގ  ،ޚިލާފަށް ވަކިކުރި ވަކިކުރުެމއް ކަމަށް ޝަކުވާކޮށް ވަކިކުރުަމކީ ގާނޫނާވަކިކުރި . ށަހެޅިފަޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހު

 އާ ަގއި. ާނގޯށި އެއީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީދަޢުވާ ހުށަހެޅިގެން މި ދެ މައްސަލަ ެވސް ވަނީ ޝަުރޢީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭ

. ހިނގަންޖެހޭ ސްޕީޑަކު މަސައްކަެތއް ނުހިނގާ. ށް ބޮޑުަބއި މަސަްއކަތް ނިމިފަފައި އޮތް ރަށެއް. ވަރަހަވާލުކޮށް

ގެ ރެޯކޑްތަްއ މިއަދު ރިޒަމް މިިނސްޓްރީންނަމަވެސް، ޓޫތް ރަށެްއ. އެހެ އެހެންކަމާއެކު ލަްސވަމުން ގޮސްފައި އޮ

 2016ކުރެވެނީ  އެ . އަދި އުއްމީދުކަްތ މިހާރު ވަނީ ނިމިފަގޮތުން ެއ ރަށުގެ ބޮޑުބައިގެ މަސައް ދައްކާ އެޓްލީސްޓު

ނޑާއި އަިދ ބައެއް ލެގޫންތައް ވެްސ،  ކުޑަަފރު ާއއިކަނަމަނަ ކަމަށް. ދިއްޕަރުފުއްޓާއި ގައި ފެށޭނެ ފުސް ފަސްގަ

ސް، އެ ތަންތަނަްށ ގުިޅގެން އިޢުލާންކުރި. އެހެންނަމަވެ ްއވި ދަތުރުފުޅާ ަޔ އަހަރު ކުރެފަޅުތައް ވެްސ ރައީސް މިދި

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  ،ޝައުޤުވެިރކަން ދޭނެ ފަރާތެއް ނުވި. އެހެން ވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅުގަ

އް ރަށްރަްށ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ތެެރއިން ވަރަށް ައގުހެޔޮކޮށް އަދި ަބއެއް ފަހަރު ވަރަށް ނުައގުަގިއ ނަމަވެސް ބައެ

ން ބަޔަކު މަަސއްކަެތްއ އަށް ޮގސްގެ ކޮންމެހެން ހދ. ،އި އެހެން ހިސާބުތަކުން ދޫކުރާތީވެކައިރިއާ  ފަސޭހައިން މާލެ

ނަގާ ބިމު ކުއްޔަށް ކޮންމެ  ޑޮލަރު އެބަ  8ގޮތުން  އޮތް ރިޒަމް ގާނޫނު މިހާރުގެ ޓޫހޭ. ދެވަނަ ސަބަބަކީ މިނުޖެކުރާކަށް

ކަމަށް  ޑޮލަރު ަނގާ 8މާލެ އުތުރުން ވިަޔސް  މާލެ ަކއިރިން ވިޔަްސ،، ރ މީޓަރަކުން ބިުމގެ. އެހެންވީމާއަސްކު

ާއއި މާލެ ކައިރީަގއި އޮތް އަޮތުޅތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެެވސް ވެސް މާލެދިއުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަބަދު އުތުރަށް ންޏާވަ
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ނޑު މި ވަގުތު ސަރުކާ، ފުއްދާެލވޭ. އެހެންވީމާ އްޔާކުން، އަތޮޅަކުން ރަށެއް ލިބިއްޖެރަށަ ނޑުެގ އަުޅގަ ރަށް ހަމަ އަޅުގަ

ޓަަކއި ކުީލެގ  ރިޒަމް ަތރައްޤީކުރުމަށްއުތުރާއި އެންމެ ދެކުނުަގއި ޓޫ އެންމެ ،ޚިޔާލެްއގެ ގޮުތަގއި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވޭ

 ވީނޫންތޯއޭ. ންނަވަން އްވަން ވިްސނަވާަވޑަިއގަނިސްބަތަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ލުޔެއް ގެނެސްދެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

 އިބްރާހީމަށް.

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަ 2016ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޖެޓަށް ބަހެއް ބުނާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ރާއްޖޭގަފާހަގަކޮށް މުޅި އިންސާނީ ހުރިހާ މުޖުތަމަޢުތަކެއްަގއި ވެސް  ،އެކަންޏެއް ޫނން އިލަންޖެހޭ އަޅުގަ

މީސްތަނުން ކޮށްފައި ހުންނަ ރަނގަޅު ކަންތައްތަްއ ފާހަގަުކރާނީ މަދު ބައެއް. އިންސާުނންގެ ތަރައްީޤއަީކ ދުވަހަުކ 

ކަންތައްތަކެއް ބޭނުންވާނެ. ކުރިއެރުންތަެކއް ބޭނުންވާނެ.  ްއ ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އާ ނިމޭ ކަމެއް ނޫން. އެވެސް 

ަރއީސް ަމއުމޫނުގެ  ،ދުވަހަކު މިކަން ކޮށް ނުނިމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށް އުފާކުރާ ކަެމްއ ެއއީ

ވަަނ ވެރިކަމުެގ ތެރެއިން ެއްއވެްސ ކަމެއް ކުެރވިފައި އޮތިްއޔާ  3މިއީ  ؛ފަހުަގއި މި ދިމާިވ ދެ ވެރިކަމެއް  ވެރިކަމަށް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމަްށ ފަހުގައި ކޮށްދެްއވާަފއި ހުރި  ،ތެރޭަގއި. މިދެންނެވީ ގެކުރެވިފައި އޮތީ މިދިޔަ ދެ ައހަރު

ނޑު ކަމަކަށް އަތޮޅަކަށް ފެނިފަެއއް ނެތް.  މެްނގެފަހު ދެން އިތުރު ެއއްވެްސ ކަމެްއ ައޅުަގނޑު ާދއިރާައކަށް، އަުޅގަ

ލަންސްތަކުގެ ބަދަލުަގިއ އު. ެއއީ ހަލާކުވެފައ ހުރި ެއމްބިމިދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ،އިތުރަށް ފެނުނަސް ފެނިފައި އޮތީ

ހުރި ޞިއްޙީ  އިލުވަންވެފަފި އާބާތުރަ، ވެފައި ހުރިްސ، ހަލާކުވެފައި ހުިރ، ބާވިޔަ ލަންސް ލިބުން ކަމުގައިއުއެމްބި

ހަމަ އެގޮތަށް އިންޖީނުތައް . ދަނީ މި ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި އެކަން ވެސް ހިނގަމުން މި ،ކަުމގައި ވިޔަސް  މަރުކަޒުތައް

އަދި ާބ  އެކަމަށް ވެސް،، މުންވެޖެހުނަސް އެވެސް އިޞްލާުޙކުރެއުޅެން އިހަލާކުވެގެން ކަރަންޓު ނުލިބިެގން އެކަމުގަ

ނެޑއް ނަމަވެ އިންޖީނު ނޑު ވަަރށް އުފަލާ ސް ެއހެން އެއްެޗއް ނަމަވެސް ލިބެުމން މިގަ ކުރަން އެކު ފާަހގަ ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑު ޝުކުރު  އިންޖީނު މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހާލު  78ހަމަ އެއްފަހަރާ  ވެރިާވ ބޮޑު ތަންތަނަށް ދެވުނު. މީ އަޅުގަ

ންނަ އޮ އިއަތޮޅުގަ  ،އޮންނަ ބޮުޑ ރަށަކަށް އިގަ ަކއިރީ އިކޮށްފަ  ުގޅަެއއް ގަންނަށް ދަތުރެއްކަންތައްތައް. ދެން ބޭސް

ހަމަ ގައިމު އަޅުަގނުޑ  ،ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވިކުރާ ރަށަށް ދާންވެރިކަން

ނުޑމެން ލޯބިވާ އަުޅގަޢާ . ހަމަ އާަދއިގެ ހުރިހާރަ އެބަފިދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށެްއަގއި ޭބސް ނޑުމެންގެ އިލާތަުކގަިއ އަުޅގަ

 އީއެކަހަލަ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން. މިއެަބހުރި ސަރުކާރުގެ  އިއަހުލުވެރިންގެ ދަރިންނަށް ަވޒީފާތައް ވެސް ލިބިފަ
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ނޑުމެން  ،ުއޅޭ  އެްއޗަކީ އަޅުަގނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް މީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި ބަޖެޓުގައި އަުޅަގނޑުމެން  އަުޅގަ

 ނޑުެމންގެ ރައީސް ވަރަށް އުފަލާދޭން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއް ޖެހުމަކީ އަޅުގަޓަަކއި ކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ،ބޭނުންވާ

ނު ވިދާޅެއް ުނޭވ ކިތަންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ވިަޔސް ެއ މަނިކުފާ ،އެކު ގަބޫލުކުަރއްވާ ކަމެއް. ެއއްވެްސ ކަމެްއަގއި

އި ނަމޭ. ވިދާޅުވަނީ ކުރާނަމޭ. ދެން މީގަމެްނ ހޯދާނީއޭ. ކުރާއިގެން ކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް އަހަރެޖަހަ .ޖަހާށޭނޫނެކޭ. 

ނޑަށް ތަޖުރިބާ ،ދިމާވާ ބަޖެޓުގައި ޖަހާ ހުރިހާ  ؛ކުރެވުނު ގޮތުން ދިމާވާ އެްނމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ މި ހުރިހާއަުޅގަ

. ެއއްހަލަ މެޭކނިޒަމެއް ނެތް ޭރވިފަޭއގެ އެްއވެސް ކަ ،މަސައްކަތްތަެކއް ބާރު ސްޕީެޑއްަގއި ގެންދާނެ މެކޭނިޒަެމއް

ެއއްެޗހި  ފައިާސ ހޯދާނެ ގޮތްތަކާ ދީގެންގެ ުކރަންވީ. ބަޖެޓުަގއި ެއްއެޗހި ޖަހައިނއެކަންތައް ކަންނޭ

ނޑުމެންގެ ކުރިއަށް  އިގެން އެ އޮީތ ވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްވަވަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކީ އެހާ އުމަޤައެ ގެންދަވަނީ. ައޅުގަ

 މީހުންނާ ންފުޅު އެެހން ވަރަށް ގިނަ މީސްއީްސގެ އިކޮނޮމިކް ވިސްނުއުމެއް ނޫން. އެކަމަކު ރަޤަހުރި  ބޮޑު ވަސީލަތްތައް

ދަވާ. އެހެންނަމަވެްސ ހޯއްދަވާ. ކުރި އެރުންތަެކއް ެއބަ ހޯއް ވެނީ. އެބަ ގޮތްތަެކއްަގކުރެތަފާތުކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަ

ބޮޑެތި  ނެއް،ކުިދ ކުންފުނިތަކުންކުދިއެއްކޮށް.  އެބަ ބޭނުންވޭ އިޚުލާޞްތެރިކަމާކުރާނެ އަތްތަެކްއ މަސައްކަތް

ރޫމް ކްލާސް 4އެންމެ ސްކޫލެްއގައި  ،ންމެ މިސްކިެތއް ހަދާލަން ބުނީމާކުންފުނިތަކުންނެއް ނުހިފާ ރަށެއްަގއި ހުންނަ އެ

ޙަޤީޤަތުގައި އެކަހަލަ  ؛މީހުންއުޅޭ މީސް  އެ މީހުންނެއް ނުހިފާ. ދެން އާދައިގެ އަަލން ފަށައިގެން މި ނީމާހަދަން ބު

މީހުންނަކަށް މިސްކިތް ހަވާލެއް ުނކުރެވޭނެ. ެއއީ މިްސކިތްތަކީ ވަރަށް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ިއސްލާމީ ޤައުމުތަުކގައި ސްމީ

ނޑުމެންވަރަށް އަހަމިްއޔަ ޚާއްަޞޮކށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާ ިމސްކިތްތަކަީކ ކަމުެގ ހުނަރު  ،ތުކަން ެދިވެގން އަުޅގަ

ކުދި ކޮމްޕެނީތަކުގެ ުކރާ ކުދިއުޅޭ ސިމެންތި މަސައްކަތް ން ކުެރވޭނީ. އާދަިއގެ މިހުރި ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް އެކަ

ަތއް އެ މީހުން އެފަަދ މަސައްކަތް ،ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް މަސައްކަތް، ނުކުރެވޭނެ ެއަކމެއް. އެހެންވީމާ  މީހުންނަކަށް

ނޑުމެން އެކަމާ ؟ގޮތަކަށްތޯހަވާލުވާނީ ކޮން   ރައީސް ވިދާޅުވީ ެއކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަްއ އެބަ މުންކުރުމަްޝވަރާ  ައޅުގަ

 އި ކަންތައް ެއގޮތަށް ކުރާނަމޭ. ސަބަބަކީ މިސާލަކަށް އަތޮެޅއްގަ  ހިނގާށޭ ެއގޮތަށް ރާަވމާ. ކުރިއަށް އޮތްތާ އެ .ހުއްޓޭ

ިއ، ހުޅުވާލަ ުހރިހާ ރަށެއްަގއި ެއއްކަން ހުިރހާ ކުންފުނިތަކަށް، އާއި މިސްކިތާހުންަނ ނަރުދަމާ އިނުވަތަ ދާއިާރއެްއގަ

. ދާނޭކުރަމުންރިހާ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތް ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ހު އިހުރިހާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ދިނީމަ ރާއްޖޭގަ

. އެކަމަުކ މި ދެންނެވިހެން ބޮޑެތި އް ލިބޭނޭނޑުމެންނަށް ކުިރއެރުމެވަރަށް ޮބަޑށް އަުޅގަ އްޔާއެހެންވެއްޖެ 

އެއީ ިވޔަފާރި  އިނުހިފާނެ އެންމެ މިސްކިތެއް ހަދާކަށެއް. އެއީ އެ މީހުންނަކަށް އެަކން ފަހަރުގަކުންފުނިތަކަކުންނެއް 

ިވޔަފާރި ، ހުން ވަރަށް މަދުވާނެ. އެހެންވީމާޓަކައި ކުރާ މީ އަށްهللاނެންހެން ދީނީ އުސޫލުން އަ ،އުސޫލުން ކުރާތީވެ

ެއކަހަލަ ކުންފުނިތަކަށް ެވސް ، ެނތީވެ ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާއުސޫލުން ކުާރއިރު އެ މީހުންނަށް އޭެގ ފައިދާެއއް ނުލިބޭ

ނޑުމެންނަށް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެނގިފަ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ  ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ގޮތްތަެކްއ ރާއްަވވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރާގެކުރިއަށް އޮތްތާ ރަނަގޅުވާނެ. މިސާލަކަށް ދަންނަ  އާއި ދަނބިދޫ އިަކއިީރގައިރިވަރަށް ކަ ވަންޏާ އަޅުގަ
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ހަމަ  ،ހިނގާ ހުރެފައިޮބޑު މަސަްއކަތް ހިނގަ ތްއޮ އިދޫ އޮންނާނީ. ދަނބިދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ އެލަކައިސްދޫ

 އިއޮތީ ކުރަހަ  . އެވޭކޯޒް  އިލާ ގުުޅވަ އާާއއި ދަނބިދޫއިދޫލަ ކަ ،ތެެރއަށް އަޅުަގނޑުމެން ިމ އަހަރު ލާ ގޮތަށް އޮތީއޭގެ

އޮތީ. އެކަަމކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިޔަ  އެ އިކުރަން ހުއްދަ ވެސް ދެއްވާފައޮފީހުން ޓެންޑަރ ރައީސް .ނިންމާފަ

 ކުރީކޮޅު  މަހު ބަރުންހާދިސާއެްއގެ ސަބަބުން މި ޑިސެ ނުރައްކާތެރި ،ދުވަސްތަުކގެ ތެރޭގައި ދިމާިވ ހިތާމަވެރި

 ،ން ކުރެވޭނެ. ެދން އަޅުަގނޑު އުފާކުރަނީއެކަ ،އޮތީ ލަސްވެފަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅަން އޮތް ޯކޒްވޭ އެ ބިންގާ

ނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، ުނވެ އޮތީތީވެ. އެހެންވީމާބަޖެޓުގައި ވެސް ކެންސަލް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާަގިއ  ،ައޅުގަ

ނެތޭ.  ވެފައެއް މި އަންނަ އަހަަރކަށް ކެންސަލް  މި އަހަރު ހުރި އެްއެވސް ކަމެއް ،ބަޖެޓުގައި ހުރި އެްއވެސް ަކމެއް

ލާ ނިމިގެން އަންނައިުރ ޙަްނނެވުމުން އެކަން ކޮމިޓީ މަރުދެކުާރ ވާހަކަ ޖެހުނު ކަމެްއވިްއޔާ އިތުރުރުކުރަންއިތު

މަރުކަޒު  ޢީއެ އިޖުތިމާ .މަރުކަޒެއް ޢީ ދަން ފަށާފައި ހުންނާނެ އިޖުތިމާހަ އިއިތުރުވާނެ. ެއއީ އިތުރުކޮށްަލނީ އިސްދޫގަ

ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން  ނުގެ މައްސަލަައކީ ޒަމާނުއްސުރެއަދި މައިބައިޫދގެ ފެ ޓަކައި ބަޖެޓް ލައިދޭނެ ވާހަކައާއި ހެދުމަށް

ކުރަން ށް ހަމުގެ ބަލި ޖެހުމާއި، ބޭނުންަކމެއް. ފެނުގެ ަމއްސަލަިއގެ ސަބަބުން މީހުންނަ އޮތް އިވެސް ފާހަަގކޮށްފަ

ނޑު މު ކައްސަބަބުން އެ ރަށަށް ވަރަށް މުހި އޮތުމުގެ އިނުވާވަރަށް ފެން ތަޣައްޔަރުވެފަ  މެއް އެއީ ނަރުދަމާ. އަޅުގަ

 އަދި އިއިސްދޫގަ  ،އިދޫަގއިލަ . ކައި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ނަރުދަމާ ނެތީ ހަމައެކަނި މައިބައިޫދގަ އިދާއިރާގަ 

ބަނދަރު އޮންނާނެ. ހަމަ އެފަދައިން ދަނބިދޫ ބަނދަރު  އިއަދި އިސްޫދގަ އިއިދޫގަލަނަރުދަމާ އޮންނާނެ. ކަ އިދަނބިދޫގަ

ފޫޓު ހޯދަން. ހަމަ  100އޮއްވާ ރައްޔިތުން ބޭނުންފުޅުވީ އިތުުރ ރަށް ވެސް ހަދަހަދާހެދެމުންދަނީ. ދަނބިދޫ ބަނދަ 

ބަޖެޓް  ށްކޮށްދެްއވާފަ. އެއަށްެވސް އިތުރަފޫޓު ވެސް އިތުރު 100އެއްކޮށް ެއއްކަލަ  އޮތީ ވަރަށް ދީލަތިކަމާ ރައީސް އެ

ހޫރިއްޔާ ހަމަ ރައީސުލްޖުމް .ވާފަތޭ ނިންމަސަުރކާރުން ކަންތައްތައް ކޮށްދެްއވަން އެބައޮ، ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ

ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށް  ،ތަކަށްރާތްތަކަށް ވެސް ހުރިހާ ކަންކޮޅު ގޮތެއްަގއި މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަ ހަމަބޭނުންފުޅުވޭ ހަމަ

ނެތީ. އެ  މި ކަްނތައްތައް އެއްފަހަރާ ފަށަިއގެްނ ދާނެ މެކޭނިޒަމެއް ،ވެސް ކަންތައްތަްއ ކޮށްދެްއަވން. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ތަްއޔާރުކުރަމެކޭނިޒަމް އަޅު  ނޑުމެންންވީ. އޭގަ ނޑުމެން ަޝއްެކއް  ނަށްރުން އަުޅގަ ތަރައްޤީ އަންނާނެ. އަުޅގަ

ކޮށްދެއްވަން  މިހާރު ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ،ނުކުރަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން

ލުން ކަންތައްތައް ކައިރިެވގެްނ ކަންތައްތައް ކޮށްދެްއާވ އުސޫނުވަަތ އިންތިޙާބު  އިއަޅުްއވާފަ އަނދުން

ނޑު ދަންނަވާނީކޮށްދެއްވާނެ ބު ައއުުމގެ ކުރިން ކުރަްއވަން ހުރި ޚާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސް އިންތި ހެންނެއް. އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ވިސްނަްނވީ އަ، ޔަޤީންކަން އެބައޮތޭ. އެހެންވީމާ ކަމުގެމަވާނެ. ކޮން ނިންށް ނިންމަވާނޭކަމެއް ކޮ ހުރިހާ

ކޮބައިޯތ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި މި ކިތައް ކުންފުނިތޯ ހުރީ ސަރުކާރު ގަބޫލުފުޅުކުަރްއވާ  .މި ދެންނެވި ގޮތަށް

ވެްސ ވާހަކަދައްަކއިގެން ދައުލަތަްށ ޤައުމީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގަިއ  އެ ކުންފުނިތަކާ އި،ފެންވަރަށް މަސައްކަތްކުރާ. ބަލާފަ

ަދއްަކއިގެްނ ވާހަކަ ،ރިހާ މަސައްކަތެްއ ދީގެންޓަަކއި ެއބައި މީހުންނަށް ވެސް ދެެވން ހުރި ހު ކުރުމަށްމަސައްކަތް
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 ،ހެން ހީވަނީއްގޮތެ ގެން ެއއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަކ ދައްކައި  އާކޮންސްޓްަރްކޝަން އިންޑަސްޓްރީ ކުންފުނިތަކާއި

ިވޔަފާރީ އުސޫުލގައި ާބއްވާަފއި ޭއގެއިތުރަށް ޤައުީމ  .ވުރެ ކޮށްލުމަށް ކޮށްލަިއގެން މީހުން ހޯދާލައިގެން ޮގސްޓެންޑަރ

މި  ،ކުންފުީނގެ ނަންތައް ރީތިކުރުމަށާއި ،ވެސް ެއބައި މީހުން ކުންފުނި ވެްސ ކުރިއެރުމަށާއި  ޚިދުމަތެއް ގޮުތގައި

މިދެންނެވި  ،ހުރިހާ ބޮޑެިތ ކުންފުނިތަކުން ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކަށް  .ކަންކަމަށް އެބަޖެހޭ ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނަން

ނޑު ޮގވާލަން ޮކންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްްޓރީޒް .އުސޫލުން ނިކުމެވަަޑއިގަންަނާވށޭ  ،ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ގެއަޅުގަ

ވާ ވެރިަޔކު ނުވަތަ އޮންނަ ކުރެވޭނީ. ޤައުމުަގއި ހުންނަތަރައްޤީ އޭރުން ޤައުމު .މިގޮތަށް ނިކުމެވަޑަިއގަންނަާވށޭ

ހުރިހާ އަތޮޅުތަުކެގ  ،ވެސް މިކު ަކއުންސިލަކުން އަިދ ބޭނުންފުޅު ވިޔަކަސް އަދި ނުހިނގާނެ. ހުރިހާ ކުންފުނިތައްއިކޮނޮ

ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ވެސް ހުރިހާ އެންމެން ގުޅިގެން މިކަން ކުރެވޭނީ. މިގޮތަށް ހަމައެކަނި  ،ވެރިން ވެސް

ބަޖެޓުގައި ހުންނަ . ގޮތް މި ދިމާވަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ހަދާފައި ހެދީމާ ދެން ދިމާވާ ސަރުކާރުގެ

ދަނީ  ވެދާނެ. އެހެން މިާހސިލު 20ވެދާނެ. %ހާސިލު 50ދާއިރު. އޭގެތެެރއިން %ހުރިހާ ކަންތައް އަހަރު ނިިމގެން

ހުރިހާ  ،ދަްއކަިއގެންތަށް ކުންފުނިތަކާ ވެސް ވާހަކަކޮށް މިދެންނެވި ގޮ ންވެގެން. ތަްނކޮޅެއް ޯއގަނަިއޒްއެހެ

ޚާއްަޞކޮށް  ،އަހަރު ނިމިގެންާދއިރު ބަޖެޓުަގއި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތައް  ،ހަމައަްށ ނުދިޔަސް 100މަސައްކަތެއް %

ގޮތަްށ އެ އި،ރު ކުެރވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރާވަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަެކއް އަހަރު ނިމިގެންދާއި

ނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކު  މިއީ، ވިދެކެ ވާހަކަ ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ޕްރޮގްރާްމުކރެވޭ ކަމެއް ގޮތުަގއި ހަދައިފިްއޔާ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން މި ޖަހާ ކަންތައްތައް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަްއ  ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި މި ޖަހާ

ނޑު ވަ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރެގ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނުޑ  ،ރަށް އުއްމީދުކުަރންހާސިލުވެގެންދާނޭ. ދެން އަޅުގަ

އޮންނާނީ  ވޭފުޅުން މި އުއްމީދުކުރައްވާ ޯކޒުތި ބޭهللا ަވނަ އަހަރު ނިމޭއިރުގައި އިްނޝާ 2016 .ޔަޤީންކަން ދެން

ޓެންޑަރ ބޯުޑަގިއ  ދޫ މިސްކިތް އޮތީ ޓެްނޑަރ ބޯޑުަގއި. މައިބާދޫ މިްސކިތް އޮތީއިއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ. ކަލަ އި،ނިމިފަ

ްއ ގޮތުަގއި ކެންސަލެގެ އޮތީ ެއކުރާ ކަމެއް ދަނީ. އެހެންވީމާ، އެކުރަމުންއެ ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަ .ކުރަމުންދަނީޓެންޑަރ

މާރާތް. މި އިޫރމްގެ ދެ ބުރި ކްލާސް 8އޮތީ އިސްދޫ ސްކޫްލގެ އެ އޮތީ. ދެން  ނުވޭ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ. ބަޖެުޓގަިއ އެ

 5ޖެހޭ. ދަނބިދޫ ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި އަރަންލުކުެރވިއްޖެ. އެ މީހުން ހަފްތާހަވާ ބަޔަކާ ،ންހަފްތާ އެއީ އެ މީހު

އަދި . ޖެހޭމި ހަފްތާ ތެރޭގައި އަރަން .މާރާތް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިަފއި ވަނީއިރޫމެއްގެ ދެ ބުރި ރޫމާއި ސްޓާފްކްލާސް

މަސައްކަތް ަހވާލުކުެރވިފައި  އްޙީ މަުރކަުޒގެ ޞި. މައިބާދޫ ދަނީހިނގަމުން ކަުޒގެ މި މަސައްކަތްއްޙީ މަރުޞިދަނބިދޫ 

ވަނީ. މި ހަފްތާ ތެރޭގަިއ ެއ މީހުން އަރަންޖެހޭ. ދެން އެ މީހުން ނާރައިފިއްޔާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަްނވާ ފަރާތަްށ 

ރާ ބަަޔކަށް ދީގެން ދަންނަވައިގެން މަަސއްކަތް ަލސްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ކެްނަސލް ވެސް ކޮްށގެން އަލަށް ައވަހަށް ކު

ނަން. އެހެންވީމާ، ކުރާކުރެވޭތޯ ައޅުަގނޑު ަމސައްކަތް ގޮެތއް ވޭތޯ ވެސް ރައީސަށް ދަންނަވަިއގެން ެވސް ކުރެވޭނެ

ނޑު ބޭނުމެްއ ނޫންއަޅުަގނޑު ޖުމު ސިޔާސީ ގޮތުން  ،ލަ ގޮެތްއގަިއ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަްނނަވަން. އަުޅގަ
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އަޅުަވއިގެން ވާހަކަަތްއ ައނދުން ،ޔިތުން ކުރިމަތީގައި ދޮގު ވާހަކަ ދައްަކއިގެންއަޅުަގނުޑގެ ައގު ހިފަހައްޓަން ރައް

ނުހިނގާނެ. ސަރުކާރުން  ށް މި ކަންތައްތައް ނުކުރަންޏާ ގޮތަ ކުރެވޭ ކަްނތައްތައް. މި ދެންނެވި އީދައްކާކަށް. މި

ސް އެބަޖެހޭ މި ކަންކަމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ކިތަންމެ ދީލަތިކޮށް ކަންތަްއ ޮކށްދެއްވިަޔސް ައޅުަގނޑުމެން ކުންފުނިތަކުން ވެ

މި  ކަންތައްތައް ކުރަން. ކުދިކުިދ މަސައްކަތް ވީމަ ނުކޮްށ  އި،ގޮތަށް އިސްަނަގއިގެން ކުރިމަތިލަމިދެންނެވި 

ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގަިއ  ަސރުކާރާ ވާހަކަ ަދއްަކއިގެން ިތމަންނަމެންނަށް ދޭންވީ ނޫންހޭ ތިތާ ހުރި ހުރިހާ ބޮޑެތި 

ނޑުގެ މައްސަަލއެްއ މަސައްކަތް ދޭންވީކޮށް މިސްކިތް ކަތްތަކާ ެއއްމަސައް ނޫންހޭ. އޭރުން ތިމަންމެން ކޮށްފާނަމޭ. އަޅުގަ

 ،ޭއރުން އަޅުަގނޑުމެން ދޭނަން .އަޅުަގނޑުމެން ކޯްޒވޭ ހޯއްދަވަން ަވޑަިއގަންނަވާ ޮކންމެވެސް ކުންފުންޏަކުން .ނެތް

ހުރިހާ އެްއޗެހި ެއ ބަޔަކަށް ދޭނަން. އަވަހަށް  އި ުކގެ ކަްނތައްތަކާއެތާ ހަދާ ސްކޫލްތަ އި،އެ މިސްކިތާ  އިކޯްޒވޭއާ 

އިމު، ގޮތް. ހަމަގަ  ވަަޑއިގަންަނވަންވީ ކޮށްދެްއަވން. ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން ލައްވަްނވީ ައޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ އެ

ނޑު އެ ފައިދާ ނަގާކަށެއް. އަުޅގަ ނޑު ބޭނުންވަީނ އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނުވޭ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން އަުޅގަ

ވީމާ، ކުރަން. އެހެން ކަންއެ ކަންކަން ދީގެން އެ ދިނުމަށް ޓަކައި އަވަހަށް ހަދާ ބަޔަކަށްއްޔިތުންނަށް އަވަހަށް ޚިދުމަތްރަ

ނޑު ސަުރކާރުން މި ކޮށްދެ ،ކިޔަން އަދި ގޮވާލަންރުޙަބާއަޅުަގނޑު ވަރަށް މަ އަްށ هللاއްވާ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ސަރުކާރުން މިފަދަ ތަނަަވސްކަން ޙަމްދުކުރަން  އްޒަތްތެިރ އި އަިދ  .ދެްއވާ ކަމަށް ޓަކައިهللا އަުޅގަ

ނޑު އުފާކޮށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިތްުޕޅު އަޅުަގނޑުމެންގެ މަްއޗަްށ މިހާ ހެޔޮކޮށް ލެއްވި ކަމަްށ ޓަކައި އަުޅގަ

ވުން. އަދި ހެޔޮ ދެއްފިޔަތުޢާ އިއްޙަތާޞިރިހަމަ އަީކ އެ މަނިކުާފނަށް ފުރު ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުެގ ދުޢާޝުކު

ކަމުަގިއ  ތެރި ބަެއއްގާރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި އޯއި، ވެރިންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވަ  ދައުލަުތގެ  އި،ވިސްނުން ދެއްވަ 

 ިއ،ްއވަލަތަޢާލާ ބަރަކާތްهللا ަސއްކަުތގައި ކުރާ މަ އިުކރައްވަ ުޅަގނޑުމެން އެންމެން އެއް ހިތް އަ އި،އެބައި މީހުން ލައްވަ 

ބަރަކާްތ ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަުތގައި ރޯދިކުރުމަށް އަށް އަދި މި ޤައުމުެގ މުއްަސނދިމި ޤައުމުގެ ތަަރއްޤީ

هللا  ،ގޮތްތަކުން ހެޔޮ ،ތަކުންތްމޮޅު ގޮ ،އަދި އިތުރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ިކތަންމެ ގޮތްތަކުން އިއިތުރުކުރަްއވަ 

ނޑުމެންނަށް ތަނަ  ތަޢާލާ هللا ބޭނެ ގޮތްތައް ަވސްކަމާއި އުފާފާގަތިކަން ލި ރުހިވޮޑިގަންަނވާ ގޮތްތަކުްނ އަުޅގަ

 .عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس الم ކުރެްއވުން. އާމީން. މިންވަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   .ށްޔާމިނަهللا މެންބަރު ޢަބްދުއްޒަތްތެރި އި  ވެލިދޫ ދާއިާރގެމިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ދޫވެލި
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ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެްނ  2016ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އިޝުކުރިއްޔާ 

ހަމަ ހުރިކަން  އަްށ ވަރަށް ހަމަ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ އުފާވެރި ޚަބަރުަތކެއް އެބަދަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާ މި

 ެގ ރައްޔިތުންނަކީ ފެށުނީއްސުރެވެލިދޫ ދާއިރާ  ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ

ބޮޑަށް  މާ އީސަށް މިކަން އަޅުަގނޑަށް ވުރެއްޒަތްތެރި ރައި ދިިރއުޅޭ ރަށެއް.  އްށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތެއަވެސް ތަރައްޤީ 

 އި ހާލަތާއި އަދި ހަމަެއހެންމެ، މިހާރުގެ ލިދޫ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންަތއްތަކާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ވެ

އޮްތ  އްސަބޮޑަށް ަތރައްޤީވަމުން ައއިޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ވެލިޫދއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ،މީގެކުރީަގއި ވެލިދޫ ދާއިާރއަކީ 

ޑުޖެހިލާފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެ ތަރައްީޤ މަ

ވެލިދޫ، ޮފއްދޫ، ޅޮހީގެ ރަްއޔިތުން މި  ،ޚާއްަޞޮކށް ވެލިދޫ ދާއިރާއަށް ބަލައިާލ ކަމުގައި ވާނަމަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ދޫ ރައްޔިތުން އަދިެވްސ ޚާއްަޞ ގޮެތއްަގއި ވެލިދޫ، ފޮއް ،ތެރޭަގއި މި ހިމެނެނީިދވެސް ެއއް ވާަހކަތަކެއް. ޭއގެކިޔަނީ އަ

. މިއަދު ފޮއްދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަމުން ގޮތެއް ނެތިފަ ގައި. ލަފާފުރޭނެލަތުހާއެ ރައްޔިތުން ތިބީ ހަމަ ކުރީގެ 

ރަށު  ،ގޮސް އެންމެ ފަހުން ހަމަ އެއްެވސް ވަރަކަށް ލަާފފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެންދިޔަ ޖެޓީ ވެސް ހަލާުކވެގެން 

ނޑު ހިތާމަަތކަށް ފޮއްދޫ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެުމންދާކަން ބަންދުގައި ކަހަލަ ގޮ އެްއކޮށް  ޔާއެއީ މިއަދު ައުޅގަ

 ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހުސްވި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ފޮްއދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބަނދަރެއް ބަޖެޓުކުރެވިފައި ވީނަަމވެސް

ނޑުމެންނާ އަލަށްހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ނުވާކަން ފާހަަގކޮށްލަންޖެނަމަވެސް އެކަން ހިނާގފައިއެހެން  ށް މި އަހަމަ ައޅުގަ

 ން ރުފިޔާއަމިލި 5ށް ޓަކައި ން ޙައްލުކުރުމައައި ބަޖެޓުަގއި ފޮއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަ

ވެލިދޫގެ ަރއްޔިތުން  ،ރު ކަމަކީެއއްޮކށް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އިތުަގޮކށްލަންޖެހޭ. ދެން ހަމައެއާބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާކަން ފާހަ

އެއްކޮށް ބަނދަރުގެ ދަތިކަން އެއާނަރުދަމާ. އަދި ހަމަ ވަނީ ފެާނއި ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަުމން ގެންގޮސްފައި

ސަރުކާރަށް ހަމަ މަރުޙަބާ  ،އުފާކޮށް މުންދާތީ އަޅުަގނޑު ހަމަ އެކަމާމި ކަންކަން މިހާރު ހިނގަ .ޙައްލުކުރުން

ނޑުމެންތައްތަމި ބަނދަރާއި ނަރުދަމާގެ ކަން .ދަންނަވަން ބެހޭ  ލީ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ އެކަމާސަނަޕާ ،އް ހަމަ އަޅުގަ

ކަްނކަމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާ ކޮށް ެއ ވަޒީރުންގެ އަރިހުން އެެއ ވަޒީރުންނާއި ސުވާލު  ،ވާހަކަަދއްަކއި ވަޒީރުންނާ

އެ ކަންކަމަކީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް. ، . އެހެންވީމާގޮތާއި ސްޓޭޓަސް މިހާރު ހުރި ގޮތް ވާނީ ބަލާފަ

ނޑުތީ ޕްރެހަމައެކަނި އޮ ރިހާ ކަންތައްތަކެއް އެހެން ހުރި ހު، ހާފައި އެކަްނ ފެށުން. އެހެންވިމާޖަކްޓިކަލީ ހަމަ ދަތްގަ

އެ ކަންކަމަށް ހަމަ ސަރުކާރަށް ، . އެހެންވީމާވަނީ ހަމަޖައްސަވައި ނިންމަވާފަރީޢާއިން ވަީޒރުން ޛަސަރުކާރުގެ 

މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެހެންމެ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުަގއި މި ސަރުކާރުން ހޯއްދަވަމުންދާ ކާމިޔާބީއަށް އަޅުަގނޑު 

ަގނޑުމެން ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ އަޅު ؛ޅޮހީގެ ،އިތުރަށް ފާހަގަކޮްށަކންޖެހޭ ކަމަކީމަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން. އޭގެ ހަމަ

މަސްވެރިކަމަށް  ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ކަންނެލި ؛އަތޮޅުގެ އެންެމ މަސްވެރި ނ. ،ވާނަމަ ބަލައިލި ކަމުަގއި އްސަށްޅޮ

މިހާރު ޅޮހީގެ ނިސްބަތުން  ،ވާނަމަ އަރާ އޮތް ރަށަކީ ޅޮހި. އެހެންނަމަވެސް، ޅޮހީގެ ފަަޅށް ބަލައިލާ ކަމުގައިއެންމެ 
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ނުޑެގ ، ޅޮހީަގއި މިހާރު ޮއތީ. އެހެންވީމާސް ކަތާވަުރ ފަޅެއް ނޫން ޅޮހީގައި މިހާރު ހުރި ކަންނެިލ އޮޑިތަކަްށ ވެ އަުޅގަ

އަދި  ،ވެސް ހަމަ ކުރިއަށް ރޭވިފައި އޮތް ގޮތަށް އަަވސް ސްޕީޑެްއަގިއ ޅޮހީގެ ފަޅު ފުންވެއުއްމީދަކީ މިހާރު

ރޫރީ ކަްނކަމަށް ޒަ، ންދިުއން. އާދެިއންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިގެ ،އެުކއެީކގަިއ ގޮތަށް މި ަފޅު ފުޅާެވގެންދާނެ ގޮެތއްއެއާ 

ނުޑމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ ފެނުގެ މައްސަލައަކީ ކޮްނމެ ރަށަކަށް ވެސް އޮންނާެނ  ،ބަލައި ވިސްނާއިރު އަުޅގަ

ނަރުދަމާ  ވެލިދޫ ރަްއިޔތުން ވެސް ފެނާއި ،އަދި ޅޮހީ ރައްޔިތުން ވެސް  ،މައްސަލަެއއް. އާދެ، ފޮއްދޫ ަރއްޔިތުން ވެސް 

ނަރުދަމާ ހަމަޖެހިގެން މިހާރު އެ  ވެލިދޫއަށް ފެނާއިބަ ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހާރުން މިހާރަށް ވެސް އެމި

ނުޑމެންނަށް ވާއަހަމަ ތައް ފެށުމުގެ އުފާެވރި ޚަބަރާމަސައްކަތް ލުވަމުންދާއިރު ހަމައެހެންމެ ޅޮއްސަށް މިހާރު ސިށް އަޅުގަ

ނުކުރެޭވ ހެންމެ އެއްވެސް ވަަރކަށް ބޭނުން. އަދި ހަމައެވަރަށް ބޮޑަށް ކިލަނބުވެފަ ޅޮީހގެ ފެން ވެސް ވަނީ ،ބަލައިލާއިރު

އޮތް މުސްތަޤުބަލުގެ  ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިައށް މި، . އެހެްނވީމާްއސަކަންތައްތަްއ ވެސް ވަނީ ގޮ ދަރަޖައަށް ފެނުގެ

ރު ވެސް މިހާރު ޅޮއްސަށް ކުދިންނަށް ވިސްާނއި އަިދ ޅޮހީގައި މިހާރު ދިރިއުޅެުމންދާ ކުޑަ ،އާބާދީއަށް ބަލައިާލއިރު

ދޭތެރެއިން ހަމަ ޅޮއްސަކީ ބޯފެނުގެ މައްސަލަ ވަރަްށ . އަދި ާޚއްޞަ ގޮތެްއގައި ދޭތެރެވޭނަރުދަމާ އެބަ މުހިއްމު ފެނާއި

އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ފެުނގެ މި  މި، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ހަމަ ބޯފެނަށް ޖެހޭ ރަށެއްކަން ހަމަ ، ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެ

ޕްރޮޕަރކޮށް ފެނާއި  ،އިމުކުރުމަށް އޮތް ނަމަވެސްޤާއެ ިނޒާމު  ،މައްސަލައަށް ޙައްލު ގެނެސްީދފައި އޮތް ނަމަވެސް

ދިޔުމަކީ މިއަދު އެ ރަްއޔިުތން ވެސް ބޭނުންވާ ގޮތް. އެެހންވީމާ، އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު އިމުެވެގންޤާނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް 

ނޑު ކުރިން ދަންނަވާފައިވާނެ. އެ އްބޭނުންވީ. މިހާރު މި ބަޖެޓަކީ އުހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  މީދީ ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވަ ދެންނެވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރެިއން ލާއިުރ އިޖެޓު ފޮތުގައި މިއޮތް ގޮތަށް ބަލަލާނަން ބައިކުޑަކޮށް އަުޅގަ

އޮތް. އަދި ހަމައެހެންމެ ދޫގެ މަސްމާރުކޭޓެްއ ެއޅުން އެބަެވލި ލާއިުރ، ނ.އިެވލިދޫއަށް ބަލަ ،މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ

ނޑުެގ މަކޯޓާއި ފުޓްބޯޅަސްޕޯޓްސް އެރީނާަގިއ ހިމެނޭ ބަށިވެލިދޫ   ،އޮތް. ހަމައެހެންމެސައްކަތް މި ބަޖެުޓގައި އެބަދަ

ނޑުދޮށް  ނޫނީ ފެނާއި  ،މާޔަތްކުުރން އޮތްކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އައުޓަރ ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސުވަރޭޖްހިވެލިދޫ ގޮ

ވެސް ހަމަ ރުމީ މިހާ ،ޮއތް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަޮކށްލަންކަ މި ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި އެބަނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ވާހަ 

ހަމަ މިހާރު ޕްރެކްޓިކަލީ މަސަްއކަްތ  ،ހުރިހާ ޕޭޕަރ ވޯކްސް ނިމި .ގާތްަގނޑަކަށް ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތްތަެކއް

ހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. ޅޮއްސަށް ފާ ހަމަ އެގޮތަށް ބަނދަރުގެ މަަސއްަކތް ވެސް ހަމަ އޮތްކަން އޮތީ. ހަމަ  ފެށުމާ ހަމައަށް މި

މީދަކީ އް. އަިދ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އު ސިލުވޭމީދުތަެކއް މި ަބޖެޓުން އެބަ ހާއްނަ އު ލާއިރު ޅޮީހގެ ަރއްޔިތުްނގެ ގިއިބަލަ

ން ކަންކަން ޕްރެކްޓިކަލީ ފެންނަ ޅޮހީގެ ރައްޔިތުްނގެ މި އުންމީދުތައް އެއްކޮށް ހާސިލުެވ، ެއ އުފާވެރިކަން ލިބޭނީ މި

ތެރޭަގއި ފެންނާނެ. އޭގެ ކަންކަން ޓިކަލީ މިފެށީމާ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ިމ ސަރުކާރުން މިކަންކަން ކޮށްދޭނެ. ޕްރެކް

ޭވ. އަދި ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ވެްސ ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ގޮތުަގއި އެބަ ފާހަގަކޮށްލެ ޅޮހީގެ މިސްކިތް މިހާރު

ތްަތކެއް މި ގެ މަސައްކަންފްރާސްޓްރަްކޗަރ އަޕްްގރޭޑިންކޯޓު ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އިބަށި
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ެއކަން މީގައި އޮތް  ،ެއއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޅޮީހގެ ރަްއޔިތުން އެދިއެދި ތިބި ކަމަކަްށ ވާތީ ،ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާީތވެ

ކުރުމުގެ ވާހަކަ ބަޖެޓުަގިއ ިއމުޤާ ފެން ރައްާކކުރުމުގެ ިނޒާމެއް  ،ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ

މި  ،ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ،ހުރި. އެހެންނަމަވެސްުލތައް ވެސް އެބަސީގެ ތަފްއޮތް. ދެން މީއެބަ

ޤީޤީ މީގެ ޙަ ،އުފާވެރިކަން އެބަ އާދެޭއ. އެހެންނަމަވެސް މި ތަށް އޮތީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްބަޖެޓުގައި މިގޮ

ދާ ދުވަހަީކ  އެ ،ން ވެސް އެ ފާހަަގކުރަްއާވ ފަދައިންއް ފެށިގެން ހަމަ އެހެނިހެން މެންބަރުތައުފާވެރިކަަމކީ ޕްރޮޖެކްޓު

 އި ތައް ހިނގަައޅުަގނޑު މި ކިޔާލި ޕްރޮޖެކްޓު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އުފާެވރި ދުވަހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެޓުގައި

ެގ ރާމި ސަުރކާރަށް ތާއަބަދަށް ވެލިދޫ ާދއި ،ޕްެރކްޓިކަލީ މި އެްއޗެހި ފެށިގެން ހިނަގއްޖެ ނަމަ ،ނިމުގެންދާއިރު

ފޮއްދޫގެ  ނ. ،ލާއިރުއިށްލަންޖެހޭ އިތުރު ކަމަކަށް ބަލަން. ހަމައެހެންމެ ފާހަގަކޮޤީރައްޔިތުން ސަނާކިޔާނެކަން ޔަ

ެގ ކުނި ނައްތާލުމު ،ކުރެވިފަިއވޭ. އަދި ހަމައެހެންމެމަ ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓުޓަކައި ހަ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް

މި ހުރިހާ  ،އޮތް. ދެން އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ ރެވިފައި އެބަ ކު ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ވެސް ބަޖެޓު

ވެސް  ކަންކަމަށް ދާއިރު ވެސް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްޤީއެއް އަންނާނީ ތައުލީމީ ރޮނގުން މިއިކަމެއް މިހެން ހިނގަ

ޖެހޭ. ކުެރވެން އެބަށް ޓަކައި މިކަންކަން އިންތިޒާމުރިއެރުމަކުރެިވގެން. އެއީ ރަްށރަށުގެ ތައުލީމަށް އިތުރަށް ކުރިޢާޔަތް

ޖެހޭ. އެގޮތުން ޅޮހީ ަރއްޔިތުންަނށް ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ ކުރެވެން އެބަދި އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ތަރައްޤީއަ

ލިދޫއަްށ ބަލާލިކަމުަގއި ނ.ވެ ،އެހެންމެ ރޫމެއް އެބަ ޭބނުންވޭ. އަިދ ހަމަްސކޫލްގެ ކްލާސް ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނޑުމެްނގެ މަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެބަވިޔަސް ހަމަ ތަޢުލީމީ ރޮނގުން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަ ހުރި. އަުޅގަ

އެ ކުދިން އެއްަޗކަށް ެވގެން ނޫނީ ރަށެއް  .ތަޢުލީމީ ހަޔާތުން ފެށިގެން ،އަންނަނީ ކުޑަކުދިން ބޭސިކްސް ފެށިގެން މި

އަްނނަނީ އެ ރަށެްއެގ ތިބޭ  ނަލް ިހންގުން ބިނާެވގެން މިސް ނުދާެނ. ރަށްރަށުގެ އިންޓާތަރައްޤީެވގެން ވެ

ތަޢުލީމީ ގޮތުން އެ ދަރިން ޕޮޕިއުލޭޝަންަގއި ތިބޭ ހީވާިގ ދަރިންގެ މައްޗަށް. އެހެންީވމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން 

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ުކރަން އެބަތަެކއް މެވެސް ވަެރއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓުންއެްއޗަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ތަޢުލީމަށް ވެސް ކޮ

ތަޢުލީމީ ރޮނގުން ވެސް މި ސްކޫލްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކިއ  ،އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ގޮވާލަން ބޭނުން

ހިންގުމަށް.  އިކަްނތައްތަކެްއ ރާވަ  ކުރުމަށް ަޓކައިއަދި ޅޮހީެގ ސްކޫްލ ތަރައްޤީ ،ައދި ފޮއްދޫ ،ގޮތެްއގަިއ ވެލިދޫ  ޚާއްޞަ

ނޑިވަޅުަގއި ޮގވާލަން. އެއީ ތަޢުލީމަކީ މި ހުރިހާ  ،އަދި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވެްސ، ބޭރުން ވެސް ސަރުކާރަށް ހަމަ މި ދަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ެއބަ ގަބޫލުކުރޭ. ދެ އެްއޗެްއގެ ބޭިސކު  ލާއިރު އިން ވެލިދޫގެ ކުށުގެ ވެްއޓަށް ބަލަކަމަށް އަުޅގަ

 ެއންމެ ކުށް ގިނަ އެއްތަނަކަށް  ،އަބަދުވެސް އަުޅގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މުިޅ ރާއްޭޖގައި ވެްސ ދެކެވެމުންދާ ވާަހކަައކީ

 ކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ވެސް  ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް، މި  ވެލިދޫ. އެހެންނަމަވެސް މި ވާނޭ

ކަންކަމަށް  ނޫނީ ފުލުހުން މި ،. އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ވެލިދޫ ޕޮލިހުންހުރިކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ެއބަ

 ،. އެހެންނަމަވެސްށްރުމާއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަގޮތެްއގައި ޑްަރގާއި ވަްއކަމާއި ފޭ ޚާއްޞަ .ކުރަން މި ތިބެނީލްޓެކު
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އަށް މިއަދު ޕޮލިްސ އެހެންވީމާ، ވެލިދޫ ޖެހޭ.ިއމުކުރަން އެބަޤާލަތްތަކެއް ިމއަދު ސީބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރިހަމަ ވަ އެ

މުަކން ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ބަޖެޓުެގ އްރ ޕޮިލސް ސްޓޭޝަނެްއގެ މުހިރޮޕަޕް ؛ސްޓޭޝަނެއްގެ 

ނޑު މީދުގައި އަދިެވސް މި ހުންނަނީއްއިން މިކަން ހަމަ ވާނެަކމުގެ އު ތެރެ ެއހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން  .އަޅުގަ

ކުރާ މެދުގައި ަޝއްކު  ކަްނކަމާ މީ ވަރަށް ަހމަ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ،ން ކޮށްދޭން މަސަްއަކތްކޮށްފި ނަމަމިކަންކަ

ވަރަށް ލަްއކަ ިގަނ  ،އެއްކޮށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ އެްއވެސް ކަެމއް ނެތް. އާދެ! ކަން މިހެން އޮތުމާ

ނޑު މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކައިފީމޭ. ބަޖެ  ،އޮތޭ. އެހެންނަމަވެސްތުގައި ވެސް ލަްއކަ ވާހަަކ އެބަޓު ފޮވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީމިކަންކަން އިމްޕްލިމެންޓު  ؛ރަްއޔިތުން ކިތަންމެ ،ކުރުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ކަުމގައި ިވޔަސް ތްސަރުކާރުން ކިތަންމެ ބޮުޑ މަސައްކަތެްއކޮށް، ކިތަންމެ ބޮޑު ހޭދައެްއ ކުރަން ަތއްާޔރަށް އޮ

އެކަން ފަހިކޮށްދިނުމުެގ ޚިޔާލާއި ފިކުުރ ނެތްކަމުަގއި  ،ެއ ތާއީާދއި، ކިަބއިން ެވސް އެ ެއއްބާރުލުމާއި ރައްޔިތުންެގ 

ނުޑ ރައްޔިތުންނަށް ޮގވާލަން ޭބނުންވަނީ ާޚއްޞަ ގޮތެްއގައި  ،ވާނަމަ މިކަން ކަެމއް ނުހިނގާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ތަރައްޤީއަށް ތި ބޭފުޅުން ތަރައްޤީ ބޭނުމޭ. ތި  ،ގެ ރައްިޔތުންނަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީވެލިދޫ، ފޮއްދޫ، ޅޮހީ

ކަންކަން  ޖެހޭ ސަރުކާރަށް ވެސް މިއެބަމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ކުރޭ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުން އެބަ ލޯބި

ރުކާރަށް ފިްއތައިގެން ނޫނީ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކޮްށގެން މި ތަރައްޤީ ސަފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، މިއަދު 

ނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ތަރަްއޤީ ހާސިލުކުރު މަށް ޓަކަިއ ހާސިލުކުރެވޭނެ ެއއްެވސް މަގެއް އަުޅގަ

 ހައިިސއްޔަތުން ސަރުކާރަށް ދެވެން މީހާގެ ތުންގެ ހައިިސްއޔަތުން، ރައްޔިތުސަރުކާރަށް ރައްޔިހޭ ޖެއަޅުަގނޑުމެން އެބަ

އެހެންމެ އަދި ހަމަ ،އެކަްނ ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަްށ ވެސް، ން. އެހެންވީމާ ކުރައް ެދވޭތޯ މަސަްއކަތްއޮތް އިމްޕުޓެ

 ،ދީގެން ރައްޔިުތން ތިބި ކަމުގައި ވާނަމަމަ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ވެސް ހަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެްއވެްސ  ސަރުކާުރން ކޮށްދޭނެ. އެއީ މި ދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާރު މިހިރަ ކަންތައްތައް މިއިރާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ވަރަށް ދެރަ ގޮތްތަކަކަށް ކަންތައްަތްއ ، ގެންވާނެ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާޝައްކެތް ކޮށް 

ދަނީ. މީގެއިން ކޮންމެ ކަމަީކ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްެއޅޭެނ  ރަޙުން ފެންނަމުން މިސްތަން ސިޔާސީ މަ ވަމުންދާ

ކޮންމެ ޖެއްސުމަކީ، ، ސަރުކާރަށް މިއަންނަ ކޮންމެ ފިއްތުމަކީ މި ،ކަންތައްތައް. ިސޔާސީ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

 ،ކޮށް ވެސްސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އޭގެ އަސަރު ނުސީދާ ،ދުވާނީ ހަމަލާއަކީޢުކޮންމެ 

ސިޔާީސ  ސަރުކާރާ ގޮތުން ވެްސ އަދި މި އަުޅަގނުޑމެން ސިޔާސީ، ކުރާނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ ވެސް  ސީދާކޮށް

ނޑެްއަގއި ތިބެން. އެހެންވީމާންކަންނޭނގެ ކޮންމެވެސް މި ގޮތުން ވާަދވެރި ފަރާތްތަކަކުްނ ވެސް އެބަޖެހޭ ސިޔާީސ ، ގަ

ނެޑއްަގއި ިސޔާސީ ަހރަކާތް ވެ ނޑެްއަގއި ިސާޔސީ ވާހަކަމިންގަ ވެްސ ދައްކަްނވީ.  ްސ ހިންގަންީވ. ިސޔާސީ މިންގަ

އަބަދުވެްސ ސަރުކާރު  އި،ުރކާރުގެ ިސޔާސަތުތަކަށް ބުޫރައރަސައި، ހުންނަ ަކންތައްތަކަށް ބުރޫއަރަ  ސަރުކާރުން ކުރަން

ެއބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަިއ ކުރާ ކަންތަްއތައް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން  ކަމެއްގެ ތެޭރަގއި ބޭތިއްުބމަށް ޓަކައި މިހާސް
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ނޑުމެން ހަމަ ުހރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަްށ ވެސް ހަމަ ގޮވާލަން. މިހާރު ، ހުއްޓާލަން. އެހެންވީމާ  އެަކމަށް އަުޅގަ

ނޑު ަކއިރީަގއި ވެލިދޫ ދާއިރާެގ ަރއްޔިތުން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެ  ،ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ސް އަުޅގަ

އަދި ، މިހިރަ ކަންތައްތަކާ ކުރެވިަފއި ރަށް މީގެ ކުރީގައި ވެސް ބަޖެޓުދާުޅވެބައްަލވަޭށ މިހާރުން މިހާކުރި. ވިޝަކުވާ 

 ؟ތޯގެންއުޅެނީ ކީްއވެ  ނުެވ މިމިަކންތައްތައް އިމްޕްލިމެންޓު ،ކުރެވެމުން މިއަންނަ ކަންތައްތަާކއިވެސް ބަޖެޓުމިހާރު

ނުޑ ކުރިން މި ން މިނުވެގެަގނޑު ދަންނަވާނީ އިމްޕްލިމެންޓުއަޅު ނޑު ސަބަބު އަުޅގަ ދެންނެވީ. އެއީ  އުޅެނީ މައިގަ

ެއ  ،ައޅުަގނޑުމެން ސިާޔސީ ފަރާތްތައް ވެސް ތަރައްީޤގެ ކަންކަުމގައި އެބަޖެހޭ އެްއބައިވާން. އެހެންނަމަވެސް އިމީގަ

ކަށީގެްނވާ ކަމެއް. އެއްަބއިވަންަތކަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ނުދެއްކޭތީ، ނުފެންނާތީ ފަހަރުގައި މަޑުޖެހުމަކީ އެ

ސަރުކާަރކީ ާރއްޖެ  މި ،އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ ހަމަ ސަރުކާރަށް ވެްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ 

ވެލިދޫ ، ފައި އޮތް ސަުރކާރެކޭ. އެހެންވީމާދައްކާ ފައިމިހާތަނަށް ވެސް ތަރައްޤީޮކށް ކުރާ،ކުރަން މަސައްކަތް އްޤީތަރަ

 3ވުރެ ބޮޑަްށ ވެިލދޫ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ މި  ެއ ތަރައްޤީ ަދއްަކއިދެްއާވށޭ. މިހާރަށް ،ނަޫމނާ ހަމަ އެ ދާއިރާއަށް ވެސް

ނުޑެގ ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލާނަން. ، ރުކާރުން ވިސްނަވާށޭ. އެހެންވީމާރަށަށް އަޅާލަން ސަ އެަކމަށް ގޮވާލަމުން އަޅުގަ

ނޑު އަބަދުވެސް އެދެނީ ތަރައް ނޑު ހަމަސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ޤީ. މިވެލިދޫ ދާއިރާއަށް އަުޅގަ  އަޅުގަ

 އްދު އެއްވެސް ަޝއްކެ މެ ަކމާކުރާނެސަރުކާުރން މިރާއްޖެ ތަރައްޤީ އެކަމާ ުއފާކުރަން. އަދި މި އިމަރުޙަބާ ދަންނަވަ

 ނެތް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުުތ  އަޅުަގނޑު ޖެހޭނީ އެދިވަަޑިއގަންނަާވފައިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި ހިސާބުންއާދެ! މިހާ

ނޑަށް  ،ދިޔަީއ. އެހެންކަމުން ނިމިގެްނ އެ  އިއަރުވަ ތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވި އިްއޒަ އަުޅގަ

ނޑު ޖެހެ ތެރޭަގއި ނެތުމާގުތު ހޯލްވަ މި ،އެކު ތުމާނެމެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންަފއި ޖެހެނީ އިތުރު ނީ ބަޖެޓް ެއކު އަުޅގަ

ނުޑ މިހާ ،ށް ގެންދިޔުން. އެހެންކަުމންއަމާދަމާގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ުކރިގެ ބަހުސް ޖަލްސާ، ބަޖެޓު ހިސާބުން އަޅުގަ

ވާ  2015 ބަރުންނޮވެ 17ގެ ޖަލްސާއެްއ އޮންނާީނ ހަމައަށް. ދެން މަޖިލީހު ންމާލުމާނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނި މިދަ
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