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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)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

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  މެންބަރުން.ޢިްއޒަތްތެރި  11އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .1

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން..، 1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/1/12ބަރު އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަން -1.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ޤައުީމ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް  0311މިއަދުގެ ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު  12311. 1އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11311. 2ކޮޓަރި  ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ

 . 2އެކުަލވައިެލއްވުމަށް ހޮްއވެވި ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގަިއ މަޖިލީހުގެ ކޮމި -2.2

ފަރެސްާމތޮޑާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފުގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދިވަޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  ޠާރިޤް އަޙްމަދު  މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަހިބަދޫއަށް 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(  111ްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔު

ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ 

 111ގަާވއިދުގެ  ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2112ޮނވެންބަރު  11އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އިޤްތިޞާދީ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ 

ގެ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީ އަށް ދިއްޫދ އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު 

ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓް  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  111ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(  111ގަިއ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ  2112ނޮވެންބަރު  11

ަޑއިގަންަނވާ ކެާލ ދާއިާރެގ ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ާޢރިފްގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓ އަށް ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  111ޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ މަ

ަގއި އަްނގާފަ.  2112ޮނވެްނބަރު  11ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  111އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ގުރައިދޫ .ތއިޢުލާންކުރަން. އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއަގންނަވާ 

 ެގ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަްށ ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ދޮންމަނިކު ޙުސައިންމަނިކު

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  111މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2112ޮނވެްނބަރު  11ން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  111އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާ

ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފުެގ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަްށ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރީހީމްދީދީ 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 



3 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  111ގަވާއިުދގެ  މަޖިލީހުގެ

ަގއި އަްނގާފަ.  2112ޮނވެްނބަރު  11ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް ަވނަ މާއް 111އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން.

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.، 1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަިކ ފަރާތަކަށް  210 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުައސާސީގެ  -1.1

ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު ޮއޑިަޓރ ޖެނެރަލެއް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާީތ، އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔ 

)ޤާނޫނު ނަންބަރު ، 2112/11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  210ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްާދެގ )ރ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  2ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  1އޮޑިޓް ޤާނޫނުގެ  2111/1

ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން، އެކަމަށް އިޖާބުދެްއވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އޮޑިަޓރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 

ޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ، ހ. އާހަމަ، އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔާތުގެ ނަންފުުޅ ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއް

ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮެތއް ިނންމެވުމަށް އެ މައްސަަލާއ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީ ައށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. 

 ނަވަން.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާންމަށް ދަން

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް، ވެދުްނސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ދިވެހިާރއްޖޭގައި ަވކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  210ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތަޤިއްލު އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލެއް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާީތ، އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ މުސް

)ޤާނޫނު ނަންބަރު ، 2112/11ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ޤާނޫނު ނަންބަރު  210ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  2ނު(ގެ ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ޤާނޫ 1އޮޑިޓް ޤާނޫނަށް  2111/2

ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އިޖާބުދެއްވި ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން، އަންނަވި ފަާރތުގެ ނަންފުޅު ރައްޔިތުންގެ 

ޟިލް ޙަސަން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުޅާގެ މަޢޫލުމާތާ އެކު މި ސިޓީއާ އެކު ފޮނުވީމެވެ. އަލްފާ
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. ޚާދިމްކުމް. 2112ޮނވެންބަރު  11. 1211މުޙައްރަމް  21ޒިޔާތު، ހ. އާހަމަ. އިޙްތިރާްމ ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައަޅަން.މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީ އަށް ފޮ  ނުވިއްޖެ ކަުމަގއި ކަ

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. މަޖިލީހަށް ތަ، 1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ޤާނޫނު  ޚަީލލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ هللا ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -1.1

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ، 00/2ނަންބަރު 

 ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. ، 00/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ -1.2

ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ، 10/11ނަންބަރު 

 އުމުގެ ބިލު.ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޯޕޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙުގެނަ، 10/11އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަހުސް.  އިބްތިާދޢީ، 1ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ވަނަ އަހަަރށް ލަފާކުރައްވާ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެވުން. އިްއެޔ  2111 -1.1

 1ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެމް.ޑީ.ޕީން  8ޕީ.ޕީ.އެމުން ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ، އަޅުަގނޑުމެން އިްއޔެގެ ބަހުްސގައި 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  1ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކު، އެމް.ޑީ.އޭ އިން  1ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޖޭޕީން 

ނޑުމެންނަށް  ފުޅުދަްއކަވާފަ. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަނީ ވާހަކަ 21ބައިވެިރވަަޑއިގެންަފއިވޭ. މުޅި ޖުމްލަ މިހާރު އަޅުގަ
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ  އަޅުަގނޑު މިއަދު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި  2111ވަނަ އަހަރު ނިމި،  2112ކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝު

ބަޖެޓަކީ މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަިއ މިހާތަނަށް ހުށަހެޅި އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު. މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ދިވެހީންގެ އުއްމީދުތަްއ 

ނޑު  ނުޑ މި ދެކޭ ުހވަފެންތައް ވެްސ ޙަޤީޤަތަކަށް  ޙަޤީޤަތަކަށް ެވގެންދާނެ ކަަމށް އަުޅގަ ުއއްމީދުކުރަން. އަުޅގަ

ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓުގައި ވެސް ކަންބޮުޑވާ ބައިަވރު މައްސަލަތަކެއް އެބަހުރި. 

މުސަާރ ބޮޑުނުވާ ަމއްސަލަ އެންމެ  ސަރުކާރުގެ މި ވަުރގެ ބޮުޑ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިއިރު، ސަރުާކރުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް

އަހަރަށް ވުރެ ިގނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ސަުރކާުރގެ މުަވއްޒަފުންނަށް މުސާރަ  1ފުރަތަމަ ވެސް ައޅުަގނޑު ނަގަން. 

ނުޑ  ބޮޑުނުވާތާ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުެވގެންދިއުމަކީ އަުޅަގނޑުެގ އެދުމެއް. އަުޅގަ

ނަށް ޮގވާލަން، ސަރުކާރުެގ މުަވއްޒަފުންަނށް ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް ުމސާރަ ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް. ދިެވހި ރައީސް ޔާމީ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ވަރަްށ ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ިމއަުދ ވަނީ ކުރަންޖެހިފަ. ޞިްއޙީ ނިޒާމު، ތަޢުލީމީ ނިޒާމު 

ތައް ކަމެއް ވަނީ މި ބަޖެޓުަގއި ކުރަންޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ކުިޅވަާރއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް އިޖްތިމާޢީ އެ

ނޑުމެންނަށް، ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް  އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން، ދިވެހި ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ނޑު އު  އްމީދުކުރަނީ، ިމ ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް. މި ބަދަލުތައް ގެނެސްދިނުމަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުން އެދި ޮގވާޮގވުމެއް. ައޅުގަ

ނުޑގެ ާދއިރާެގ ރިއްޔިތުްނނަށް ވެސް ވަރަށް ގިަނ  ބަދަލުތައް ވީހާެވސް ައވަހަަކށް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޯފެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެތައް  ކަންތައްތަެކއް މިއަދު ވަނީ ކުރަންޖެހިފަ. ސާފު ބޯފެނެއް ނެތް. އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ވެސް ގިނަ ކުދީންނަށް ބަލިތަ އް ދަނީ ޖެހެމުން. އަޅުގަ

އަށް ކިޔަަވއިދޭނެ ރަނގަުޅ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއް ނެތް. ެއގާރަބާރަ ލިބެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ހަމައެއާއެްއކޮށް 

ބަބުން ައޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ކަންަތއްތައް ހަމައެއާެއކު، ރަނގަޅު ީޞްއޙީ ނިޒާމެއް ވެސް ނެތް. ިމ ބަޖެޓުގެ ސަ

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ިދވެހި ސަުރކާރުން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް  ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ންކުރެވޭެނ ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް ބައިަވރު ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރޭ. ެއ ފައިސާ ހެޔޮ ގޮތުގައި، ރަނގަޅު ގޮުތގައި ބޭނު

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ނެތްކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. މި ވަރު ބޮޑު ބަޖެޓަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް،  ނިޒާމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަށް  22 ނޑުމެންނަށް، ައުޅގަ ނޑު މި ދައްކަނީ. އެކަަމކު އަުޅގަ ބިލިއަްނގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ފައިދާތަކެްއ، މަންފާތަކެއް ނުކުރާ ނޑު ފާހަަގުކރަން. އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ ކަން އަުޅގަ

ސަރުކާރަށް ޮގަވއިލާޮގވާލުމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއްިޔތުން ބޭނުންވަނީ މިވަރު ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، 
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. ރައްޔިތުްނގެ އުއްމީދުތަްއ، އެ މީހުންެގ މިކަމުގެ ލަބަޔާިއ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ވީާހވެސް އަވަަހކަށް ލިބުން

އުއްމީދުތައް ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި. މި ވަރު ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްެވގެންދާއިރު، އެ ީމހުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 

 ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން ެއަކންކަން ފުރިހަމަނުވެ، ސިޔާީސ ކަންކަމަށް މާ ގިނަ ަފއިާސ ޚަރަދުކުރާ ޚަރަދުކުރުމަކީ

ރައްޔިތުންގެ ޝަުކވާތަެކއް. މި ޝަކުވާަތކަށް ނިމުމަކަށް ެގންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ އުއްމީދުކުރާ މި ކަންަތއްތަްއ 

ނޑުގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިުތންގެ ުއއްމީދުތަކަކީ ިޞއްޙީ ނިޒާމު ރަނގަޅުެވ، ތަޢުލީމީ  ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް. ައޅުގަ

ނިފޫހިފިލުވުމުގެ ނިޒާމު އެ ޒުވާނުންނަށް ލިބި، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެގެންިދއުން. ނިޒާމު ރަނގަޅުެވ، ުކޅިވަާރއި މު

ނޑުގެ ެވސް އެދުން. މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ  މި ކަންކަން ރަނގަޅުެވގެންިދއުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު  ބޯހިޔާވެހިކަމާއި ހުޅުމާލެ އާިއ މާލޭގައި އަޅާ ބްރިޖާ، މި ކަންކަން ވެސް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އުއްމީދުކުރަން. މާޭލގެ ރަްއޔިތުންނަށާއި ރާއްޭޖގެ ަރއްިޔތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރިާހ މައްސަލަތަކަށް ަޙއްލެްއ 

ނުޑ ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުުކރަން. ބަޖެޓު އޮތީ މި ވަގުތު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ކަމަށް ވާތީ، ބަޖެޓް ފާސްވެގެން އަޅު  ގަ

ނުޑ  ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެގެން އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ަޔޤީންކުރަނީ އަޅުަގނޑު އެދޭ ކަންތައްތައް ައޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ އަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ  ޔަޤީންކުރަން، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ތިމާވެީށގެ މައްސަލަތަާކއި އިޖްތިާމޢީ އެތައް މައްސަލަތަެކއް  ކަމަށް. އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ

ކުރިމަތިވެގެން މި ދަނީ. މި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ަނއެސް ގިނަ ުދވަސްެވގެންދިުއމަކީ ރައްޔިތުންގެ ަޝުކވާ. 

ޑު ބަޖެޓެއް ފާސްވެގެންާދއިރު، ރައްޔިތުންކުރާ އާދޭސްަތއް. މި ކަންތައްތައް ނިމުމަކަށް ގެނެސްދޭންޖެހޭ. މިހާ ބޮ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ ލާބަޔާއި މަންފާނުކުރާތީ އެ މައްސަލަ ބޮޑުވެގެން މި ދަނީ. ސަރުކާރުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ވެްސ 

އެ މީހުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާއި އެހީަތއް ވެސް ކުޑަ. އެ މީހުންނަށް ލިބޭ އިތުރުގަީޑގެ ފައިސާަތއް ވެސް ކުޑަ. 

ވީމާ، މި ކަންތައްަތކަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ޙައްެލއް ެގނެސްދީ، ސަރުކާރަށް މިކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަކީ ވަރަްށ އެހެން

ބޮޑު ކަމެއް. ވަރަށް މުހިއްމު ވެސް ކަމެއް. މި ކަމަށް، އެ މީހުންނަށް މި ދެވެނީ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ އާމްދަނީއެއް. އިތުުރ 

ކަހަލަ ހުރިހާ އެއްެޗއް ވަނީ ަކނަޑއިލާފަ. އެ މީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރަކޮޅު ގަީޑގެ ފައިސާަތކާއި އޯވަރަޓއިމާ، މި

ނޑު ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން، މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  ފިޔަވައި އިތުރު އެްއޗެއް މިައދަކު ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަ

ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން، މި ދެންނެވި ފާސްވެގެންާދއިރު، ކުިރއަށް ޮއތް ތާނގައި ސަރުކާރުން ިވްސނާވަަޑއިގަތުމަށް. 

ނޑު މި އެދޭއެދުން ހާސިުލވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮްތ  ކަންތައްތައް ފުރިހަމަެވގެންދާނެ ކަމަށް. އިރާދަކުަރވިްއޔާ އަުޅގަ

 ކަމަށް އުއްމީދުކޮށް، ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މުލަކު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްޔާ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ނަޞީރަށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

 وعلى آله وصحبه أجمعين. سول هللاالم على رالة والس  والص  العالمين  الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ަބޖެޓް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޢިއްޒަތްތެރި ފިނޭންްސ  2111. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑު ެއ މަނިކުފާނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެިރ  މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއިވ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނުޑ ރައީސް . މިީއ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އެންމެ ބިޔަ ޮބޑު ބަޖެޓުކަން އަުޅގަ

ފާހަގަކުރަން. ހަމައެާއއެްއކޮށް، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާނެ ގިަނގުނަ ވަސީލަތްތަެކއް، ގިނަގުނަ އަސާސްަތކެްއ މި 

ފާކުރާ ކަެމއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނަމަވެސް ހިތާމަ އަކީ، މިފަދަ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދާކަމީ އަޅުަގނޑު އު

ކިތަންމެކިތަންމެ ބަޖެޓުތަކެއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން އަިއކަމުގަިއ ިވޔަސް ަރއްޔިތުންަނށް މި ބަޖެޓުގެ ނަފާވެރިކަްނ 

ނޑު ދަްނނަވާނީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަ މެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުކުރާ ނަމަ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މީ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން  2111އަޅުަގނޑަށް މި ބަޖެޓު ބަލައިލުމުން މި ފެންނަނީ 

ކަމެއް. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ އެކަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  1ފާހަގަކޮށްފަިއވާ 

ވަނަ އަހަރު ޮއކްޓޯބަރު މަުހން ފެށިގެން އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ  2111ކޮށްލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  111ރިވަިއޒްކޮްށގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ 

ބޮޑަށް ހާމަކޮށްފައި އޮތީ އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީ ުކޑަކޮށް، ޖީ.އެސްީޓއެްއ  ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުާކރެއްަގއި އެމް.ޑީ.ޕީން

ނެގިގެން ަރއްޔިތުން ވިޔަފާިރތައް ކުރުމުަގއި އެ ރަްއޔިުތންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް ހޯދައިދިނުން. މި ގޮތުން 

ނޑާެލވި، ގިަނގުނަ ފައިދާތަކެއް ކުދި އަދި މެދު ފަ ންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަްށ ޖީ.އެސްޓީެއއް ނެިގ، އިމްޕޯްޓ ޑިއުޓީ ކަ

ވަނަ އަހަަރށް ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅި  2111ކުރަމުންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް މި ބަޖެޓުން މި ފެންނަނީ، 

ބަޖެޓުގައި މިދެންނެވި ޑިއުީޓތައް އިތުރުކޮްށ، ސަރުކާރަްށ ގިނަ އާމްދަނީތަެކއް ހޯދާނެ މަގު މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭްނ 

ނުޑ ފާހަގަކުރަްނ، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެތެރެވާ ކޮންމެ ފަތުރުވެރިޔަުކ އަތުްނ ފަހިކޮށްފައިވާ  ތަން. ހަމަެއއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ޑޮލަރު ނެިގެގންދާކަމީ، އަޅުަގނޑު މިއަދު ވަރަށް ވެސް ކުދި ވިޔަފާިރެވރިންގެ ޙައްޤުަގއި ހިތާމަކުރާ  11ދުވާލަކަށް 

ޑޮލަރަީކ؛ އާދެ!  11ތު ލިބެމުން އެބަ ދޭ، މި ދެންެނވި ކަމެއް. ނަމަެވސް ައޅުަގނަޑށް މިހާރު މަޢުލޫމާ

ގެސްޓުހައުސްަތއް ހިންގާ ަފރާތްތަކުންނާއި މިދެންނެވި ދާއިރާ އިން މަސަްއކަތްކުރާ ުކދި ވިޔަފާރިވެރީްނގެ އަތުްނ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ މި ދެންނެވި އަ ނިޑގެންދާނެ އެްއޗެްއގެ ޮގތުގައި. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ ދަދު، ކުދި ކެ

ނޑާލަދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓަރަށް އަޅުަގނޑު ނިހާޔަތަށް  ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ޓަކައި ކަ
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ނޑަށް  ަވނަ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަޮކށްލެއްވެނީ އެްސ.އީ.ޒެްޑ؛ މި  1ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ރުފިޔާ. އާދެ! މިއީ ބަޖެޓުގައި މިލިއަން  1221ޝަން ފީއެްއގެ ގޮުތގައި ނަގަން ަކނޑައަޅާަފއިވާ ބިލުގެ ދަށުން އެކްއިޒި 

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު އަރަނިކުރުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން ހިމަނާފައިވާ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު  2111

 11ަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ، އަލަށް އާބާދުކުެރވޭ ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމައެާއއެްއކޮށް އަޅު 

 2111މިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓަށް؛ އާދެ!  121ވަަނ އަހަުރގައި އުފައްަދއިގެން  2111ރިސޯޓެއް 

އަކީ ޢިްއޒަތްތެރި  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަށް އިތުުރވެގެންދާ ތަން. މީ ައޅުަގނުޑ އުފާކުރާ ކަެމއް. އެހެންނަމަެވސް ހިތާމަ

ރައީސް، މިހާރުވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ނުހެދިވާ އެތައް ިރޯސޓުތަކެއް އެބަ އޮތް. ައޅުަގނުޑ ސަރުކާރަށް ޮގވާލަނީ، މި 

ދެންނެވި ރިސޯޓުތަްއ ހެދުމަށް އެ ރިސޯޓުަތކުެގ އޯަނރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްަތކެއް ވީހާެވސް ައވަހަކަްށ 

ބިލިައން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ކުަޑވެެގންދާނެ ގޮތަކަށް ދައުލަުތެގ  11ެގ ބަޖެޓު؛ އާދެ! ހައްދަވައިެދއްަވއި، ަދއުލަތު

ކަންކަން ހަމަޖައްސައިެދއްވާށޭ! ހަމައެއާެއއްކޮްށ ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ބިންވެިރކޮށްގެްނ ލިޭބ 

 1ބޭނެ ކަމަށް އެބަ އަންދާޒާކުރެވޭ. މި ދެންނެވި މިލިއަން ރުފިޔާ ލި 211ވަނަ އަހަރު  2111އާމްދަނީން ސަރުކާރަށް 

ނުކުތާ އަށް ބަލައި ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް، ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓ އަރަނިެވގެންދާނެ ކަމުަގއި މި ސަރުކާރުގެ އިްސވެރިން 

ރަށް ވަނީ ވިދާުޅވެފަ. ނަމަވެސް ހިތާމަ އަކީ، ދުވަހެއް ދުަވހަކަށް، އަހަރެއް އަހަރުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އިތު

ދަރަނިވެރިވެ، ރަްއޔިތުންަނށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުން ރައްޔިތުން މަޙްރޫމުވަމުންދާކަން. 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އިޢުލާނުކުރެިވގެން މިހާތަނަށް ބަޖެޓުތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތާ މެދު  2112އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، 

ނަޑއަޅާފަިއވާ އަދަދުތަކަށް  ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއކާަފއިވޭ. ނަަމވެސް ހިތާމަ އަީކ، ކަ

ވުރެ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިހާރުވެސް އިތުރަްށ ފައިސާ ޚަރަދުކުެރވިފަިއވާކަން. ިމއީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ 

ނުޑމެން އެންމެން ވެސް އެއަްށ ޢަމަލުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަުޅގަ

މުޅީން ކުށެއް ކަމުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ކަންކަން. މާިލްއޔަތު ޤާނޫނުަގއި މި ވާހަަކ ވަނީ ވަރަށް ސަރީަޙކޮށް 

ނުޑެގ ދާއިރާ އަށް؛ އާދެ! މުލަކު  އިބާރާތްކޮށްފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން އަޅުަގނޑު ބަލަިއލާނީ މި ބަޖެޓުން އަޅުގަ

ނުޑގެ ދާއިާރެގ  ދާއިރާ އަށް ކޮށްދޭން ނޑު ބަަލއިލާނީ އަުޅގަ ހުރި ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށްލަން. ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 12އެއް ރަށް ކަމަށްވާ ކޮޅުފުއްޓަްށ މި ބަޖެޓުން ލިބެން ހުރި ބައެއް ކަންތައްަތއް ފާހަަގކޮށްލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ށީގެ ތަރަްއޤީ އަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުަގިއ ހިމަނާފައިވޭ. މީގެތެރޭަގއި މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ޮބޑު އަދަދެއް ޮކޅުފު

ލައްކަ ުރފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ  1މިލިއަން  11ެގއެއް މަރާމާތުކުރުމަްށ  11ސުނާމީ ރިކަވަރީ ޕްރޮޖެކްޓުން 

ނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް. ހަމައެާއއެްއކޮށް ފާއިތުވެދިޔަ  ން؛ އާދެ! އެމް.ޑީ.ީޕ ސަުރކާރު 1ހިމަނާފައިވާކަމީ އަުޅގަ

ސަރުކާރުަގއި ަފއްޓަަވއިދެްއާވފައިވާ މިްސކިތް އިތުރަށް ނިންމުމަށް، އާދެ! ެއ މަސައްކަތް ވީާހވެސް އަވަހަްށ 

ލައްކަ ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވޭ. ކަރަންޓުގެ ނިޒާމު ޤާއިުމކުރުމާއި ސުނާމީ ރިކަވަރީގެ  1މިލިއަން  1ނިންމުމަށް ޓަކައި 
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މިލިއަން ރުފިޔާ  21ވަނަ އަހަރަށް ވެސް މި ކަރަންޓުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުުކރުމަށް  2111 ދަށުން މި ބަޖެޓުގައި

ނޑު ަސރުކާރަށް ހަމަ ގޮވާލަން، މިާހރުވެސް ޮކޅުފުށީގެ ަރއްޔިތުްނ ދިރިއުޅެމުންދާ އެ ރަށުަގއި  ހިމަނާފައިވޭ. އަުޅގަ

ރަށް އަނދިރިކަންމަތީ. އެހާމެ ބިރުވެރި މަގު ބައްތިތައް މަދުެވ، ަރއްޔިތުން ރޭަގނުޑވުމުން ުއޅެމުންދަނީ ވަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަީނ  ހާލަތެއްގައި. ކަންމިހެން ހުރުމާ އެއްކޮށް މި ދެންނެވި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ސް އެރީނާެއއް ރަށުގަިއ މަގުބައްތިަތއް ޖެހިެގންދާނެ ކަމަށް. ައއު ކަެމއްެގ ގޮތުަގއި ސަުރކާރުން ފާހަަގކޮްށފައިވާ ސްޕޯޓް

ަލއްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ  1މިލިއަން  1މި ރަށުގައި ވެސް ޤާއިުމކުުރމަށް ވަނީ ބަޖެޓުކުރެވިފަ. ެއ ބަޖެޓަށް 

ނޑުމެން މިފަދަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ާދއިރާ  ނޑު ފާހަގަކުރަން. ނަމަވެސް ައުޅގަ ހިމަނާފައިވާކަން އަުޅގަ

ްށ ހިމެނިގެންދިޔައިރުގައި ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ހިތާމަ އަކީ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ އަށް، ޚާއްަޞކޮށް ކޮޅުފުއްޓަ

ކަންތައްތައް އަދިވެސް މި ަބޖެޓުގައި ނެތްކަން. ައޅުަގނުޑ މި ބަޖެޓު އިޞްލާޙުކުރެވެމުން އަންނައިރު މި ބަޖެޓު 

ނޑު ދަންނަވާލަން، ކޮ ޅުފުީށގެ ގިރާ ސަަރހައްދަށް ކޮންމެވެސް ބަޖެޓެްއ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރަށް ވެސް އަުޅގަ

މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ހިމަނުއްވައިެދއްވާށޭ! އެ ރަުށގެ ދެކުނުކޮޅުން ރަށް ގިރައި މިހާރު މި ވަނީ ރަށް ދެބުރިވާން 

ނޑު އަިއއްސަ. ސަރުކާުރގެ ބަ އެްއ ގާތްވެފަ. ޚާއްަޞކޮށް އަލަށް އަޅާފަިއވާ އިންޖީނުެގއާ ހަމައަށް މި ވަނީ ލޮނުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިން ބައެއް ކަންަކމުގައި ދާދި ފަހުން ވެސް ވަނީ މ. އަތޮޅު ކޮޅުފުއްޓަްށ ޒިޔާރަތްކޮށްފަ. ޚާއްޞަކޮށް 

ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރަްށ މިކަން ވަނީ ސަމާލުކަމަްށ ގެނެވިފަ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނަމަވެސް މި ބަޖެޓު 

ނަޑއެިޅގެްނ އެކުަލވައިެލވިގެންދިަޔއިުރގައި މި ދެންނެ ވި ސަރަހައްދު ގިރައިގެންދާ މަންޒަރު އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ކަ

ނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  އެނގިހުރެ، މި ބަޖެޓުގައި ެއއްވެސް އަދަދެއް ހިމަނާފައިނުވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން ަވގުތީ ހިޔާަތެކއް ދާދި ފަހުން ވަނީ  އަނދައިގެްނގޮއްސަ. ެއ ހިޔާތައް ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ލަްއކަ ރުފިޔާ އަްށ  1މިލިއަން  1ޓެންޓު ހެދުމަށް  21އާބާތުރަފިލުވުމަށް، ުނވަތަ އަަލށް ހަދާ ޓެންޓުތަކެްއގެ ގޮތުަގިއ 

ށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ސަރުކާރުން ވެިރކަމަށް އައުުމގައި ރަށްރަށަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ޮކޅުފުއްޓަށް އަަރއި ރަްއޔިތުންނަށް ވަޢުދެްއ  ކުރި ދަތުރުތަކުެގ ތެރޭން ައޅުގަ

ގެ އަޅައިދޭެނކަމުގެ ވަޢުދު. ަނމަވެސް މި ބަޖެޓުން އެކަްނ 111ވެފައި ެވއްޖެ. ެއއީ ކޮޅުފުށީެގ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް 

ނޑު ހިތާމަކުރަން. ދާއިރާގެ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ، އެ ދާއިާރ  ފެންނަންނެތީތީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނޑު ސަުރކާރަށް މިދެންނެވި ކަންކަން ައވަސްކޮށްދިނުމަށް ޮގވާލަން.  ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން، އަުޅގަ

ށީގެ ކަންކަމަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ތަމްސީލުކުާރ ހަމައެއާެއއްކޮށް ައޅުަގނޑު ދެން ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ، މ. ނާލާފު

މުލަކު ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ނާލާފުއްޓަކީ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ފަތުރުވެރިކަން އެ ރަށާ ެއންމެ ކައިރީަގިއވާ ެއއް ރަށް. 

. ސަރުކާރުން މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާަކން އަޅުަގނޑު އުފަލާ އެްއކޮްށ ފާހަގަކުރަން 11އެ ރަށަށް އެކު ޖުމްލަ 

ނޑު އުަފލާ އެްއކޮށް ފާހަގަކުރަން. އެ  11ކުރިއަށް ގެންދަވާ؛ މާފުކުރަްއވާތި!  މިިލއަން ރުފިޔާ ިހމަނާފައިވާކަން އަުޅގަ
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ލަްއކަ ރުފިޔާ ވާކަމީ އަޅުަގނޑު  1މިލިއަން  1ރަށުގައި ކުިރއަށް ގެންދާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބަޖެޓުގައި 

ހަމައެާއއެްއޮކށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު، އިުރމަތީކޮޅުން ގިރާ ސަރަހައްދު  އުފާކުރާ ކަމެއް.

ނޑަށް  ނޑު އުފާކުރާ ކަެމއް.  12ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ެލވޭ ތޮށިގަ މިލިއަނަށް ުވރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވުީމ އަުޅގަ

ފުށީަގިއ ލެވޭ ތޮށިަގނަޑކީ ނާލާފުށީ ކައުންސިލުން ދެްއވާފަިއާވ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ ނާލާ

ނޑުގެ ކައިރިްނ  މަޢުލޫމާތާއއެއްގޮތަށް އަލުން އެ ކުރަހަިއ، އެ ރަުށގައި ކުނި ނައްތައިލެވޭނެ ިނޒާމެއް މިދެންނެވި ތޮށިގަ

ށުގެ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު މި ހެދިގެންދިއުން. ހަމައެއާެއއްކޮްށ ބަނދަރު ހަދަމުންދާތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ ރަ

ވަނީ ނެތިގޮއްސަ. މި ބަނދަރު ނިމުމާއެއްކޮށް ދޯނި އެހެލުމަށް ޓަކައި ވަކި ޚާްއޞަ ތަނެއް މި ރަށުގައި 

ހެދިގެންދިއުމަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު އުފާކުާރ ކަމެއް. ހަމައެާއއެްއކޮށް ސަރުކާރާއި ރަށު ކައުންސިާލ 

ދެެކވެމުންދާކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުރަނީ މި ދެންނެވި ގޮތުގެ މަތީން ިމ  މިހާރު އެ ވާހަކަތައް

ރަށަށް މިކަން ފެހިވެގެންިދއުްނ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ އެްއ ކަމަީކ، ތަޢުލީމީ ގޮތުން މި ރަށަށް 

ދު ވެްސ މި ވަނީ ގްރޭޑު ހަޔަކަށް ިކަޔވައިެދވޭނެ ފުރުޞަތު ނެތިފަ. ދިމާވެފައިވާ އެއް މަްއސަލަ. ރަށު ސްކޫލުގައި ިމއަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރަށު ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި އެ ރަށު ސްކޫުލގައި ިއމާރާތްކުރަމުންދާ ކްލާސްރޫމަށް 

ރު އެ ރަށުގައި ކްލާސްރޫެމްއ އަހަ 1މިއަދު މި ވަނީ އެއްެވސް ައހައްމިއްޔަތުކަެމއް މި ބަޖެޓުން ނުދީފަ. ފާއިތުވި 

ރާނަމުން އެބަ ދޭ. އެ ކްލާސްރޫމު ނިންމުމަށް ޓަކައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެންމެ ދެ ލައްަކއެއްހާ ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުން 

އުފެދި، ތަޢުލީމީ ގޮުތން ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ެއ ދަރީންނަށް ކިޔަަވއިެދވޭނެ  1ލިބެނިކޮށް އެ ރަުށގައި ގްޭރޑު 

ނޑު ާފހަގަކުރަން. މި ބަޖެޓު އިްޞލާޙުކުރެިވގެން މި މަޖިލީހުގެ  ފުރުޞަތު އެ ސްކޫުލގައި ހުުޅވިގެންދާނެކަން އަުޅގަ

ފްލޯ އަށް އަންނައިރު، ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިދެންނެވި ކްާލސްރޫމު ހަދާނެ ބަޖެޓު، މި ބަޖެޓުގައި އެކުެލވިގެންިދއުމަީކ 

މ. އަތޮުޅގެ އެންމެ ޮބުޑ  ،އޮތީންނަވަން. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރާ ކަމެްއ ކަމުަގއި ދަ

 1އަދި ފާއިތުިވ  ،އަހަރުަގއި 11މުލަުކެގ ރައްޔިތުން ފާއިުތވި  ރި ަރއީސް.މުލަުކގެ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެ ،އާބާދީ

ނަރުދަމާއެއް ރަށުގެ  ކަމަކީ ކުރަމުންދިޔަ ެއއްއަހަރުގައި ވެސް އުއްމީދު 1އަދި ފާއިތުވެ މިދާ ، އަހަރުަގއި

ވަނަ  2111އޮތް. އެހެންނަމަވެސް  ގައި ނަރުދަމާ ހިމަނާފައި އެބަމި ބަޖެޓުރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް 

ނޑު ހިތާމަ އަހަރު ކަމެއް. މި ނަރުދަމާ  ކުރާވެސް މި ނަރުދަމާ ނިންމައިލެވޭނެ ވަރަށް ބަޖެުޓގައި ނެތުމަކީ އަުޅގަ

ފިޔާ. ނަމަވެްސ އެއްހާ ރުަލއްކަ  މިލިއަން ތިން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ެއއް ،ގައި ހިމަނާފައި ވަނީމި ބަޖެޓު ނިންމުމަށް

ވުރެ ގިނަ  މިލިއަނަށް 11އާ ހަމައަްށ މި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަށް 2111އަހަރަށް ބަހާލައި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  1

ޔިތުންނަށް މި އަދިވެސް ަރއް ،ކޮށް  ދިގު އިންތިޒާެރއް މިހާރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ނަމަވެސް 

ިމ  ،ދަންނަވާލަނީ ނުދާތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސަުރކާރު ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އަުޅަގނޑު މިޚިދުމަތް ލިބިގެން

ނޑަްށ ކަމާކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ައޅުއްަވއިނަރުދަމާ ވީހާވެސް އަވަަހކަްށ މުލަ ރާތްތަކުން ބެހޭ ފަ ދެްއވާށޭ. އަުޅގަ



11 

 

ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވޭ.  ދާނެމަހުގައި މިކަން ފެށިގެން ބަރުވާ ގޮުތގައި މި ހިނގާ މަސް، ނޮވެންމަޢުލޫމާތު ދީފައި

ނަޑކަށް ނުފެނޭ.  ވާްއވެސް މަސައްކަތެްއ ކުެރވިފައި އެ  ،ނަމަވެސް އަިދވެސް ެއއްެވސް ހަރަކާތެއް  ަތން އަުޅގަ

ޓަަކއި  އިމުކުރުމަށްަވގުތު ފެނުގެ ިނޒާމު ޤާ މި ަގކުރަން މުލަކުަގއިފާހަެއއްކޮށް  އަޅުަގނޑު ހަމަ އުފަލާ

ވެްސ  ވަނަ އަހަރަްށ މި ދެ މަސައްކަތް 2111 ،ދޭ. މިކަން ވީހާވެސް ައަވހަކަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން ެއބަ

ނޑު ގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާ ،ނިމި ސަރުކާރަްށ  އަޅުގަ

ނޑު ފާަހގަކުރަން ރަށުަގއި ބަނދަރެއް ހެދިފައި ވީނަމަވެސް ގޮވާލަން. ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއ  ،ެއއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ރުފައިކަށި ޖެހެނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ގޮތަކަށް. ސަބަބަކީ ނެ ރައްޔިތުންނަށް ހިފަން މި ،ނަމަ ބަނދަރުގެ ބޭނުން ގަދަވެއްޖެ

ނޑު ުއއްމީދުނެތުން  ގެ ތެރެއިން ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓު 2111އިކަށި ކުރަން މި ބަނދަރުގެ ނެރުފަ. އަޅުގަ

މުލަކުގެ  ރައީްސ، ތަޢުލީމީ ހާލަތަށް ބަލައި، ކަމަށް. ހަމައެއާއެއްކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ދާނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަޖެހިގެން

ނުޑ ގަިއ ނެތްކަިމ ބަޖެޓު ެއކަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިސްކޫލުަގއި ާޖގަިއގެ ދަތިކަްނ ކުރިމަތިވެފައި ވާތީ،  ން އަުޅގަ

ލަުކގައި ޓްސް އެރީނާެއއް މުކުރެވޭ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ސްޕޯ  އެާއއެްއކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަލަށްފާހަގަކުރަން. ހަމަ

ނޑު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކުރެިވގެންދާތީ މުލަކު ޒުވާނުންގެ ނަމުގައި އަދި މުލަކު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގަ ޤާއިމު އި ައޅުގަ

ނުޑ ޢާއްމު ދަންނަވަން. ޝުކުރު ންވި ގޮެތއްަގއި މި ބަޖެުޓން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުޢިްއޒަތްތރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ާދއިރާ ކަންތައްތައް. އަުޅަގނޑު އުްއމީދު މި ސަުރކާރުެގ ބިަޔ  އެއްވުެރ ފެހި މާދަމާ އަށް އަދަށް ކުރަނީ އަުޅގަ

ނޑު ގެ ތެރެއިންޓުބޮޑު ބަޖެ  ... ލިބިެގންދިއުން. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙުސައިން ޝަހުދީ އަށް. 

 

 ހަކަދެްއކެުވން:ނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން  2111ދާ  ކުރަުމން މިޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރު ބަހުސް ޝުކުރިއްޔާ 

ކޮމިޓީގެ  ބަޖެޓު ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ، 2111 ،އަޅުަގނުޑވެސް ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ

 ކަމާއި އާރޯކަން ގެނުވާނެ ބަޖެެޓއް ިދވެހި ޤައުމަށް ދުޅަހެޔޮ ަރއްޔިތުންނާއި ދިވެހި  ،މަސައްކަތް ނިމިގެން އަންނަިއރު

ނޑު އުއް ކުރުމަށް ހިނުތުންވުން ށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކަށަވަރުމީދުކުަރން. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ ކަމަށް އަޅުގަ

ެގ ތް އަހަރުގެ ބަޖެޓުދެއް. ކުިރއަށް އޮމީެވސް އަޅުަގނުޑގެ ުއއް ކަމަށް މި ބަޖެޓް ވެގެންދިއުމަކީ ގެނުވާނެ ބަޖެޓެއް

ޖެހިފައިވާ ތަކުލީފުތައް މީދެއް ކުރޭ. ރައްޔިތުންނަށް އުފުލަންވެސް ފޮނި އުއް  ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ،ވާހަކަ ދެެކވޭ ހިނދު
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އަށްާދ މިހާރު މި ކުރި ތްތެރި ަރއީސް.ކުރޭ. ިޢއްޒަކަމަށް އުއްމީދު ދިިރއުޅުމުގެ ފުދުްނތެރިކަން އިތުރުވާނެ ،ލުއިކޮށް

ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަްއ  ސް މަރުޙަލާގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަޖެޓުގެ ބަހު

ވަނަ އަހަރަށް  2111މަރުޙަލާގައި އަުޅަގނުޑގެ ދާިއރާގައި  ގެސްވެސް މި ބަހު ދައްކަަވއިފި. މިގޮތުން އަުޅަގނޑު

ނުޑ  މެނިފައިވާ ކަްނކަމާ ބެހޭގަިއ ހިރެވިފަިއވާ ބަޖެޓު ލަފާކު ގޮުތން އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވޭ. މިގޮތުން އަުޅގަ

ސައްކަަތކީ ހިރިމަރަދޫެގ ބަނދަރުގެ މަ ހދ. ،ވާނަމަ ކަމަށް ހިރިމަރަދޫ އަށް ބަލާ ހދ. ،ރަށް ކަމަްށވާ 1ދާއިރާގެ 

ހދ.  ،ޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ވެސް ހިމެނިފަިއވާ މަޝްރޫޢެއް. ނަމަވެްސ އަ އަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި 

ަރއްޔިތުންނަީކ  ރަށުގެ . އެމަންޖެހޭ ތާރީޚު ވަނީ ފަހަނަޅައި ގޮސްފަރު ނިންދަރުގެ މަސައްކަތް މިހާހިރިމަރަދޫގެ ބަނ

ޭޅ ވަރަށް ދަތި ހާލަތުަގއި ުއޅެމުންދާ ރައްޔިތެއް ދިިރއު ،ލަމުންދާލީފުތަކެއް އުފުފުރުމުގައި ވަރަށް ޮބޑެިތ ތަކުލަފާ

ރަުށގެ  ަވނީ. އެހެންވީމާ، އެ ދަރުގެ މަސަްއކަތް ޮގއްސަވެސް ބަނ ރަށެއް. ވަރަްށ ލަސް ސްޕީެޑްއގައި މިދިަޔ އަހަރު

ނޑު ދަންނަވަން.  ރައްޔިތުން ވީހާެވސް އަވަހަަކށް މި ބަނދަރުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް އެދިއެދި ތިބި ވާހަކަ އަޅުގަ

 ސަތޭކަ ތިރީސް ހާސް އަށް ތިރީސް މިލިއަން އެއް ޓަކައި ހަ ކަތް ނިންމުމަށްމިއަންނަ އަހަރު މި ބަނދަރުގެ މަސައް

ނޑު ސަރުކާރަށް ުޝކުުރ ދަންނަވަން. އާދެ! ހދ.  މިކަމަށް ،ވާތީ  ގައި ހިމެނިފައިހަ ރުފިޔާ ބަޖެޓު ޓަަކއި ައޅުގަ

ެވސް ވަރަށް  ަނއްތާލުމުގެ ނިޒާމު ކުނި ،އަށް އޮތް ރަށެކޭ އެއްފަަދއިން ހިރިމަރަދޫ އަކީ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާ

ރަުށގެ ަރއްޔިތުންނަށް ކުނި ނައްތާލުމުެގ ރަނގަުޅ ގޮތެްއ ހޯދިފައެއް މިހާތަނަކަށް  ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއވާ ރަެށއް. އެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއް ރަށުގެ ފެންފަށަލަ ލޮނުވެފައިވާކަން ،ނުވޭ. ހަމަ އެފަދައިން ޭޖެގ ވެސް އަުޅގަ

ރުދަމާގެ ނިޒާމު އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކަށް ފެނާއި ނަ މި ؛އެހެން ރަށްތަކަށް

ނޑަށް އެނގޭ. ަހމަ މިބީދައިން ހދ. ހިރިމަރަދޫގެ ރައްޔިތރުންނަށް ެވސް  ާވކަންހިމަނުއްވައިެދއްވާަފއި ެވސް އަުޅގަ

ާވކަްނ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ހިރިމަރަދޫ އަކީ ނިސްބަތުން އަށް ބޭނުންވެފައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އިންތިހާ އިފެނާ

ސީލަްތ ވަ ރަށުގެ ުޒވާނުންނަށް ކުިޅވަރުކުޅޭނެ އެކަށޭނަ އިުމވެ ތިބި ރަށެއް. މިނަ އަދަދެްއގެ ުޒވާުނންތަކެއް ޤާވަރަށް ގި

ރުގެ ބަޖެޓުަގއި ައންނަ އަހަ މި ،ވުމާެއކުނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމަށްނެްތކަން އަުޅގަރަށުގައި ތަަނވަްސވެފައި 

ނެޑއް ޢާއިމުކޮށްެދއްވުމަށް ހިމަުނއްަވއި ނޑުެގ ހިރިމަރަދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ުކޅިވަރުުކޅޭނެ ެއކަށޭނަ ދަ ދެްއވުމަކީ އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑު އިލްތިމާސެއް ަކމުގައި ދަންނަވަން. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް އުފުލަމުންދާ އެއް ތަކުލީފަށް 

ހިންގަވަމުން މި ގެންދަާވ  ުމންދޭ. މިހާރު އެސް.ޓީ.ޯއ އިން ލީެފއް އުފުލަބޭްސ ހޯދުމުގައި ަވރަށް ބޮޑު ތަކު ،އިރުބަލާ

 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މި  އިމުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ައަވހަކަށް މިބޭސްފިހާރަ ރަށްރަށުގައި ޤާ

ކަޒުން ދިމާވެފަިއވާ އެންެމ މަރު ރަށުގެ ޞިއްޙީ ވެސް ދަންނަވަން. އަދި މި ުކރާ ވާހަކަރަށުގެ ރައްޔިތުން އިންތިޒާރު

ބޮޑު ދަތިކަމުގެ ތެރޭަގއި، މި ރަށުގައި ކަމެއް ދިމާެވއްެޖ ނަމަ، ހާލު ބޮޑު ބަލިމީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް 

ނޑު އިލްތިމާ ސްކުރަްނ، އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުެގ އުފުލަންޖެހިއްޖެ ނަމަ، މި ެގންދަންޖެހެނީ ވީލްބަރޯއެއްަގއި. އަުޅގަ
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ތެރެއިން މި ރަށުގައި ރައްޔިުތންނަށް އެމްބިޔުލާންސެއްގެ ުލއިފަސޭހަ ލިބިގެންދާނެ ގޮތަށް ބަޖެޓު ފަރުމާކޮށްދެއްވުމަށް. 

ނޑުގެ ާދއިރާެގ އަނެްއ ރަށް ކަމަށްވާ ހދ. ފިނޭ ައށް ބަލާއިރު، ައޅުަގނޑު މި  ނޑުެގ ރަށް، ައޅުގަ އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުަގނުޑ ހދ. ފިނޭ އަްށ ދެ ންނެވި ކަންތައް މި ރަުށަގއި ވެސް ތަކުރާުރވެފަިއވާކަްނ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ވެްސ އަދި މި ހިނާގ  2112ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑަްށ ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެޭވ ެއއް ކަަމކީ، މި ހިނާގ 

ވަނަ  2111ްޝރޫޢެއް މި ރަށުގައި ހިންގިފަިއނުވާކަން. އަދި އަހަރު ވެްސ، ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ެއްއވެސް މަ 2111

އަހަރު ބަޖެޓުަގއި ެވސް މި ރަށަށް އެްއވެސް ކަމެއް ހިެމނިފައިނުވާކަން. ިމއީ ައޅުަގނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ހިތާމަކުރާ 

އެކު، ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ކަމެއް. މި ރަށުގެ ަރއްޔިތުންަނށް ވެސް ބޭނުންވެފަިއވާ ވަރަްށ މުހިއްމު އަސާސީ ކަންކަން ހުރުމާ

ނުޑެގ  އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްފަދައިްނ ހދ. ފިނޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. މިގޮތުން ބަލާއިރު، މި ރަށަކީ ވެސް ފެންފަށަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޮނުވެފައިވާ ރަށެއްކަްނ 

ރަން. ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އިންިތހާ އަށް މި ރަުށގެ ރަްއޔިތުްނ ވަނީ ބޭނުންވެފަ. ސްކޫލަށް އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކު

ބަލާއިރު، ސްކޫުލގެ ވަށާފާރު ވަނީ ެވއްޓިފަ. ްސކޫލުގެ މުވަްއޒަފުން ބޭނުންކުރާނެ ސްޓާފްރޫމެއްގެ ދަތިކަން ވަރަްށ 

ޖެ. މި ރަށަކަނީ ވެސް ޒުވާުނން ކުޅިވަރުުކޅޭނެ އެކަށޭަނ ބޮޑަށް ތަޙައްމަލްކުރަމުންދާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ެވއް

ނޑު ހިރިމަރަދޫއެކޭ ެއއް ފަދައިްނ  ނޑެއް ނެތް ރަށެްއކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ކުރިން އަުޅގަ ދަ

ވީލްބަރޯެއއް  ފާހަގަކޮށްލަން، މި ރަށަީކ ެވސް ބަލިމީހަކު ބަލިެވގެން އެްއތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންަދންޖެހިއްޖެ ނަމަ،

ނުޑގެ ާދއިރާެގ އަެންއ ރަށް ކަމުަގއިާވ ހދ. ނާަވއިދޫގެ ހާލަތަކީ ވެސް ިމއީ.  ބޭނުންކުރަންޖެހިފައިވާ ރަށެއް. އަުޅގަ

ބަލިމީހުން އުފުލަންޖެހުމުގައި އެ ރަށުގެ ަރއްޔިތުން ވެސް ަވރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަުމންދޭ. އެހެންވީމާ، މި ކޮންމެ 

ިބޔުލާންސެއް ބޭނުންވެަފއިާވކަން ައޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާަހގަޮކށްލަން. ނާވައިޫދގަިއ އަލަްށ ރަށަކަށް ެވސް އެމް

ފަށާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިމަނައިދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުުރ 

ންނަ އަހަރު ދައުލަުތގެ ބަެޖޓުގަިއ ނާަވއިދޫަގއި ފެނާއި ހާސް ރުިފޔާ އަ  181މިިލއަން  1ދަންނަވަން. މިގޮތުން 

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްެދއްވުމަށް ަޓކަިއ ހިމަނުއްވާފަިއވޭ. އަދި ނާަވއިދޫެގ ރަްއޔިތުންނަކީ ޒަމާނީ މިސްކިތަަކްށ 

ސަރުކާރުން އަންނަ ، އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސ ވެަފއިާވ ރައްޔިެތއް. މިހެންކަމަށްވުާމއެކު

އަހަރު ނާވައިޫދގައި ސަޢޫދީ ޕްރިންސްގެ ހިލޭ އެހީެގ ދަށުގައި މިސްކިެތއް ިބނާކޮށްދެއްވުްނ، ބަޖެޓުގަިއ 

ނޑު ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.   2111ހިމަނުއްވާފަިއވާކަން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. މިކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ްސކޫލަށް ދިމާވެފަިއާވ ޖާގަިއގެ ދަތިކަން ޙައްުލުކރުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓުަގއި  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ާނވައިދޫ

ކްލާސްރޫމެއް ހިމެނިފައިވޭ. ނަމަވެސް، ކަން ހިނަގއިިދޔަ ގޮތުން މިހާތަނަށް އެ ކްލާސްރޫމް އެޅިފައިުނވާކަްނ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް  2111އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަިދ  އަިއއިރު އެ ކްލާސްރޫމް  ވަނަ އަހަރަށް ބަެޖޓު އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި ނާަވއިދޫގެ ްސކޫލުގެ ާޖގަިއގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑު.  ބަޖެޓުން އުނިވެފައިާވކަން އަުޅގަ
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އަންނަ އަހަރު ވެސް އެ ސްޫކލުގެ ކްލާސްތައް ކުިރއަށް ގެްނދާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގައި އެ ްސކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ 

ބޮޑަށް ފިކުރުބޮުޑވެފަ. އެހެންވީމާ، މި ގެއްިލގެްނދިޔަ ކްލާސްރޫމް އަލުން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދެްއވުމަކީ ވަރަށް 

އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ޮބޑު އެުދމެއް. ހަމަ އެންމެ ކްލާސްރޫމެއް ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ެއ ސްކޫލުގެ ޖާަގއިގެ ދަތިކަން 

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އިލްތިމާސްުކރަން، ، އަންނަ އަހަރަށް ޙައްލުެވގެްނދާނެ. އެހެންވީމާ ވަނަ އަހަުރގެ  2111އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުން ފެށިގެން މި އޮންނަ ކްލާސްރޫމް އަލުން ހިމަނުއްވައިެދއްވުމަްށ.  2111ބަޖެޓުގައި ނާަވއިދޫގެ؛ 

ރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަމުންދާ އާދެ! ނާަވއިދޫގެ ަރއްޔިތުންަނކީ ފަޅު ބޭނުންކުރުމުަގއި، ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގައި ވަ

ރައްޔިތެއް ދިިރއުޅޭ ރަށެްއކަްނ ވެސް އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އެ ރަުށގެ ބަދަރުގެ ނެރުމަތި ވަނީ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ތިލަވެފަ. އެެހންކަމުން، ފުރާދުއްވާ އެަހިއ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރު ވަްއދާއުޅުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑެިތ 

ނޑިފައި ވަނީ ބަނދަރުގެ މެދުން ކަމަށް ވާތީވެ، ގަަދ ތަކު ލީފުތައް އުފުލަންޖެހޭ. އަދި ބަނދަރުގެ ނެރު ކެ

ދުވަސްވަެރްއގައި އުޅަނދުތަުކގެ ވެރިފަރާތުން ތިބެންޖެހެނީ ހޭލައި ދަމަށް. އަދި ބައެއް ގަދަ ދުވަސްަތކުަގިއ 

ވަްސވަރު ވެސް އާދޭ. އެހެްނކަމުން، އެ ރަށުގެ ނެރުގެ އުޅަނދުފަހަރު ރަށުގެ އުރަފަށަށް ނެރެގެން، ހޭލާ ދަމަށް ދު 

ޕޮޒިޝަން ބަދަލުކުރުމާ އަިދ ނެރުމަތި ފުންކުރުމަކީ ނާަވއިދޫގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަެލއް 

ނުޑގެ ާދއިރާގެ ހަނިމާދޫ އަށް ބަލާއިރު،  ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅގަ ހަނިމާދޫަގިއ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ުޝކުރު  އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެްއގެ ޮގތުގަިއ ފެނުގެ ނިޒާުމ ހިމަނުއްވައިެދއްިވ ކަމަށް ަޓކައި ަސރުކާރަށް އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ހަނިމާދޫގައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަެތްއގެ ގޮުތަގއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ 

ކުިރައށްދޭ. ހަމައެއާއެކު ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަމުންދިއުމުން، މިހާރު ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ވަރަށް ހަލުވިކަމާ އެކު 

ނުޑ އުއްމީދުކުރަން. މިކަންކަން  ބަޖެޓުކުރަމުންދާ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ންނަވަން. އާދެ! ހަނިމާދޫގައި މިސްކިތެްއ ހިމަނުއްވައިެދއްވި ކަމަށް ަޓކައި ައޅުަގނޑު ސަރުކާރަްށ ޝުކުރު ދަ

އިމާރާތްކުރުން ވެސް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި އޮންނަތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެއްޖެ. އަިދ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 

 ވެސް މި މިްސކިތް ވަީނ ހިމެނިފަ. އަޅުަގނުޑގެ އުއްމީަދކީ އަެނއްާކވެސް އަނެްއ އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް މިސްކިްތ ދާ

ގޮތަށް މެދުވެރިނުެވ، އަންނަ އަހަރު މި މަސައްކަތް ވެސް ފެށިގެންދާ ތަން ރައްޔިތުންަނށް ފެނިގެންދިއުން. ހަނިމާދޫ 

އަކީ ވަރަށް ގިނަ ުޒވާނުންނެއް ރަށުގައި ާޤއިމުވެތިބޭ ރަެށއް. މިގޮތުން، ހަނިމާދޫގައި ިމހާރުވެސް ކުިޅވަރުގެ ަބއެއް 

އެކު، އަލަށް ތަރައްޤީުކރަން ބަޖެޓުގައި ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ސްޕޯްޓސް އެރީނާ އަީކ  ވަސީލަތްތައް ާޤއިމްވެަފއި ހުރުމާ

ނޑު ެދކެން. ހަނިމާދޫގައި ރަނަގޅު  ރަށުގެ ުޒވާނުންނަށް ލިބިެގންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަެލއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑެްއ އޮތް ކަމުގައި ިވޔަސް، ަހނިމާދޫ އަކީ ހުނަރުވެރި ފު ޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބި ފެންވަރެްއގެ ފުޓްސެލްދަ

ނޑެއް މިހާަތނަށް މި ވަނީ ނެތިފަ. އެހެންވީމާ، މި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ  ރަށަކަށް ވާއިުރ، ރަށުަގއި ެއކަށޭނަ ފުޓްބޯޅަދަ

ތަރައްޤީެވގެންދިއުމާ އެކު ަރށުގެ ރައްޔިތުންނަށް، ރަށުެގ ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަުރގެ ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުިވގެންދާެނ 
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ނޑު މިަކން ބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވައިެދްއވި ކަމަށް ަޓކައި ވެސް ސަުރކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ނިކުމެ، ރަށުގެ ވަރަށް  2އާދެ! ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުން މީގެ 

އައު ސެކަންޑްރީ ްސކޫލެްއގެ އުްއމީދުގައި. ރަުށގެ ރަްއޔިތުްނ  ބޮޑު؛ ވަރަށް ބޯ ޖަންަގއްެޔއް ކޮަށއި އަލިކުރީ

ހިލޭސާބަހަށް ހަމަ އެންމެން އެކީއެަކއްަޗކަށް އާނބަސްބުނެ ނިކުމެ، ވަރަްށ ބުރަ މަސަްއކަުތން އެތައް ުރްއގަހެއް ކޮށަިއ 

ަޔޤީންކަމާ އެުކ ެއ މަސައްކަްތ އަލިކޮށް، މިހާހިސާބަށް އަިއިއރު ވަނީ؛ އޭުރގަިއ އޮްތ ސަުރކާރުން ދެްއވި ވަރަށް ބޮުޑ 

ކުރެްއވީ. އެ ތަުނގައި ްސޫކލެއް އަުޅއްަވއިދެްއވާނެ ކަމަްށ. ނަމަވެސް މިހާހިސާބަށް އައިއިރު މިކަުމގެ ެއއްެވސް 

ކްލާސްރޫާމއި ހޯލެްއ  1އަލިމަގެްއ ނުފެނި ވަނީ. ަނމަވެސް، އަންނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓުގައި މި ދެންެނވި ބިމުަގއި 

ކުލާސްރޫމާިއ ހޯލެއް އިމާރާތްކޮށްދެްއވަްނ  1ވުމަށް ސަރުާކރުން ހިމަނުއްވައިދެްއވާފަިއވޭ. ނަމަވެސް އިމާރާތްކޮށްދެއް 

ހިމަނުއްވާފަިއވީ ކަމުަގއި ިވަޔސް، އެ ތަން ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭނީ ސްޓާފްރޫާމ އަދި ސައިންސް ލެބާ އަދި 

ފާހަގަކުރަން. ނަމަވެސް މި މިންވަރު ވެސް  އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ވެސް ޤާއިމުކުެރިވގެންކަން 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކޮށްލަްނ  ނޑު ުޝކުރުދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަ ހިމަނުއްވައިެދއްވާަފއިވާ ކަމަްށ ޓަކަިއ އަުޅގަ

ޞަކޮށް ބޭނުންވޭ، ހަނިމާދޫގެ ބަނދަރަކީ އުތުރުގެ ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަނދަރެއް. ޚާއް

މަސްވެރިންނާ އަދި ފާނަނަގާ މީހުންނާ، ބޮޑު ކަންނެލީގެ ަވރަށް ގިނަ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަނދަރެއް. އަދި 

އޭެގއިތުރަށް ކައިރި ރިސޯޓުަތކާ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް ވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަނދަރެއް. މި ބަނދަރު މިހާރު 

. އެހެންވީމާ، މި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ަބޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުަޑެވފަ

ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، މިީއ 

އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އަދި އެ ރަށުގެ ބަނދަރެކޭ  ވެސް ހަނިމާދޫ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މުހިއްމުވެފައިވާ ކަެމްއކަން

އެއްފަދައިްނ، ރަށުަގއި ވަރަްށ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ ރަުށެގ ބަނދަރުގެ ދެކުނު ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްެދއް 

ނޑަކަށް އަށެއްކަ އަހަރު ވެފަިއވާ މި ސަރަހައްދު، މިހާރު އެއްގަމަްށ  ދި ރަށު ފޫޓަށް، އަ 111ގިރަމުންދާތާ. ގާތްގަ

ވަނަ ވެރިކަން. އެހެންވީމާ،  2ފޫޓަށް ގިރާފަިއވޭ. މި ސަރަހައްދު ގިރަމުްނދާތާ މިހާރު މި ދެކެނީ  211ދިގަށް 

ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ވަަރށް ބޮޑު އުއްމީދެްއ، މި ދެންނެވި ސަރަހައްދު؛ މިއީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިުއޅޭ 

ޑަށް ގިރަމުން މި ދަނީ. ބަނދަރުހެދުމުގެ ސަބަބުން މިތަން ގިރަން ފަށާފައި ސަރަހައްދު، ރަށުެގ އާބާީދގެ މެދު މިހާ ބޮ

ނޑަކަށް އަށެްއަކ އަހަރު ވޭުތވެގެންާދއިރު،  ވެރިކަން މިހާތަނަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައިވާއިުރ،  2ވަނީ. ގާްތގަ

ކަމަކީ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ިމއަދުގެ އެްއވެސް ވެރިކަމަކުން މި ކަަމށް ޙައްލެއް ޯހއްދަަވއިނުދެްއާވ އޮތް ކަެމއް މި 

ނޑުމެންގެ ރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްދެއްަވިއ  ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރަްނ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށް ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް. ައޅުަގނޑު ާވނީ އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް މި އަހަރު 

އި މިކަމަށް އެދި ދަންނަވާފަ. ނަމަވެސް އަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި މިކަން މިހާތަނަށް ހިމެނިފައިނުވި ކަމުަގިއ ތެރޭގަ
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ނޑު ުއއްމީދުުކރަނީ ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންނަށް މިކަމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަ ކަމެއް ލިބިގެންދާ  ވިޔަްސ، އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މިހާރު ހަނިމާދޫގައި ގޮތަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފަރުމާ ވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި އަޅުގަ

ޢާއިލާ އާއި  11އިމާރާތްކުރެވިަފއިވާ ހައުސިްނ ޔުނިޓުތަކަށް ވަނީ ހަނިމާދޫ އަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ހއ. ހަތިފުށީން 

ނަމަވެސް، އެ ޢާއިލާތަކަށް މިހާތަނަށް ޢާއިލާ ބަދަލުކުރެވިފަ.  1ޢާއިލާ އަދި ޅ. މާފިލާފުށިން  1ހދ. ފަރިދޫން 

އަިއއިރު ބޯފެން ރައްާކކުރާނެ ކަޅުހަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ދަތިތަކެއް ކުރިމަިތވަމުންދާތީވެ، އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގެ 

ނުޑެގ ވަރަށް ބޮ  ޑު އެދުމެއް ތެރެއިން ެއ ފަރާތްތަކަށް ަކުޅހަން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެްއ ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަީކ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިނުވި ކަމުަގއި ިވޔަްސ،  ކަމުގައި ދަންނަވަން. އާދެ! ައޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ!  އުތުރުގެ އަދި ައޅުަގނުޑގެ ާދއިރާގެ ވަރަށް މުހިއްމު ެއއް ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ، މި އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަްއވާނީ މި ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭ

ނޑު ދަންަނވަްނ  ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ނޫން ކަމާ އަދި ޕްރައިެވޓަިއޒްކޮްށގެން ކަމަށް. އެހެންކަމަށްވީނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އުތުރަްށ ބޭނުންވަނީ މިއީ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ފައްަޓވަންޖެހިފަ އިވާ މަަސއްކަތެކޭ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ޝުުކރުދަންނަވަން. އަދި ދާދި ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ  ސަރުކާރުން ގެްނގުޅުްއވާ ަތޞައްވުރަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ވަނީ ވަރަށް ުއއްމީދީ ވާހަކަފުޅު ތަެކއް ދަްއކަވާފަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުތުރަށް ކުރެްއވި ދަތުރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އުތުރުެގ ރައްޔިތުން، ާޚއްޞަކޮށް ހދ.ގެ ރަްއޔިތުން އަުޅަގނޑުމެްނ މި ތިބީ ވަރަށް އުފަލުން.  އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އުފާވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ، ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯްޓ  އެހެންކަމަށްވާީތވެ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! މި ޙަޤީޤީ އިންޓަރނޭ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓެްއގެ ގޮުތގައި ބަދަލުެވގެންދާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

އެއަރޕޯަޓކީ މިހާރުވެސް އެންމެ މަތީ ފަންތިން ފެށިގެން އެންމެ ދަށް ފަންތިއަށް ފަތުރުވެރިންނާ އަދި ތިން އަތޮޅުެގ 

އަރޕޯޓްގެ ޓާމިނަލް މިހާރުވެސް ވަނީ އަލިފާންފޮއްޓެއް ވަރު. ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއަރޕޯޓަކަށް ާވއިރު، މި އެ

އަދި މި އެއަރޕޯުޓގެ ޖެޓީ ގަދަ ދުވަްސވަރެްއަގއި ެއއްެވސް މީހަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ަވރަށް ވުރެ ގަދަ. މި ޖެޓީ 

ވަްސވަރެްއގައި ގަދަވުުމގެ ސަބަބުން، ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ހާދިސާތައް ވެސް ހިނގާފައި އެބަ ހުރި. އަދި ވިއްސާރަ ދު

ފަސިންޖަރުން ހިނގާބިނގާވެުއޅެނީ ތެމިގެން. މިއީ އަުޅަގނޑުެގ އަމިއްލަ ތަޖުރިާބއާ އެކު ދަންނަވާ ވާހަކަަތއް. 

އެހެންވީމާ، މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހަނިމާދޫގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް މިއަށް ވުރެ 

ޤީޤީ އިންޓަރނޭޝަނަްލ ވާްނ އެބަ ޖެހޭ. އަދި ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯޓް، ޙަރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކަކަްށ 

އެއަރޕޯެޓއްެގ ގޮުތގަިއ ތަރަްއޤީވުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުާރ ގޮތުަގއި އުތުރަށް ައޅުަގނުޑމެން، ޚާއްޞަކޮށް ހދ. އަށް 

 18ތު. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮުޅގައި މިހާރު ނުގެނެިވގެންއުޅޭ ފަތުުރވެރިަކމަށް ލިބިގެންދާނެ އެންމެ ބޮޑު ފުރުޞަ

މީހުން މިއަުދ  11ފަޅުރަުށަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދިވެހިންެގ ތެރެއިްނ އެންމެ  18ފަޅުރަށް ދޫކުރެވިފަިއ އޮްތއިުރ، މި 

ނޑުމެްނގެ އަޮތޅުަގިއ މިހާރު  . ރަށް ފަތުރުވެިރކަމަށް ދޫކުރެވިފައި ވަނީ 2ވެސް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދަނީ. އަުޅގަ
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ރަށް މިހާރުވެސް މި ވަނީ ދޫކުެރވިފަ. ދޫކުރަން އިޢުލާންކުރެވިފަ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  1އަނެއްކާ އައު 

ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއހެން ހިސާބުތަކުގައި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުން އެ ސަރަހަްއދުތަކުގައި ފަތުުރވެރިކަމުެގ 

ތުންނަށް ިލބޭ އުފަލާ އަދި ލިބޭ އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުމާ އަދި ލިބޭ މާލީ ރިސޯޓުތައް ހުރެގެން އެ ސަަރހައްދުތަކުގެ ަރއްޔި

ނޑުމެން ހދ. އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ެވްސ  ނޑުމެން، ހދ. އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ެވސް ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ މަންފާ އަޅުގަ

ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަނބިދަރީްނ ކައިރީ ތިެބގެން ަވޒީފާ ައދާކުރެވޭނެ ފަހި ފުރުޞަތުތަކަށް

ނޑުމެން ހދ. އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާޢަްތ  އެްއވެސް އިހުމާލުވުމެއް ެނތި، އަުޅގަ

ތަރައްޤީކޮށްދެްއވައި އަދި މިހާރު ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރައްވާފަިއވާ ސިޔާސަތާ އެްއގޮތަްށ ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މިކަން 

ނޑު ދަންނަވަްނ.ގެންގޮސްެދއްވުަމކީ އަ ނުޑގެ ވަރަށް ބޮޑު އިލްތިމާސެއް ކަމުގައި އަުޅގަ  ުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ހޮޅުދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ މުޙައްމަދަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްމަދު  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް ައަވސްެވގަންނާނީ މިހާ ފުރިހަމަ 

ބަޖެޓެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއަވއި، އަދި ހަމައެެހންމެ މި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކޮށްިދނުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮްފ 

އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ މުވަްއޒަފުން ކުރަްއވާފަިއވާ މިންނަތް ބުރަ މަސައްކަތަށް ފިނޭންސް 

ޝުކުރުދެންނެވުން. އެއަށްފަުހގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެިކ 

ފުރިހަމަ ތަރައްޤީއަކާ އަިދ ދިރިއުޅުމަށް ފަސޭހަތަކެއް ކަންކޮޅުތަުކގައި އުޅޭ ަރއްޔިުތންނަށާއި އެ ރަށްތަކަށް ވަަރށް 

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ އުްއމީދީ ބަޖެޓެކޭ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކގައި ިކޔަވަމުންާދ  ގެނެސްގެންދާނެ ބަޖެޓެކޭ. އަުޅގަ

އެހެންމެ، ޒުވާނުންނަށް ހުރިހާ ކުދިންގެ މުސްތަޤްބަލުގެ މަްއޗަށް އަިލއަުޅވައިލާފަިއވާ ުއއްމީދީ ބަޖެޓެއް. އަދި ހަމަ

ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނާއި ހުނަރާ، މި ކަންަތއްތަކަްށ މަގުފަހިކޮށްދީފައިވާ ުއއްމީދީ ބަޖެޓެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ތެރޭގައި އެންމެ އެކަިނވެރި ކަމަށް ބުނާ، އެކަނިވެރި މައިންނާ އަދި ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ފުރިހަމަ 

ނޑުމެންގެ ލޯބިވާ ދުވަްސވީ މީހުންނަށް މަހުން އެހީއެއް  ލިިބގެންދާނެ ބަޖެޓެއް. އާދެ! އުމުރުން ދުވަސްވެފަިއވާ އަުޅގަ

މަހަށް ދޭ އިނާޔަތްތައް ބަރާބަރަށް، ަގވާއިދުން ދެިވގެންދާެނ ބަޖެޓެއް. ބަލިވެގެން އެނދުަގއި އޮންނައިުރަގއި ޝިފާެއއް 

ޚިޔާލެއް ނެތި ހުސްނުވާ އާސަންދައިެގ ދަށުން ފަރުވާލިބިގެންދާނެ،  ހޯދުމަށް ޓަކައި އެއްވެސް ފިކުރެއް ނެތި،

އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އަދި މީގެއިތުރަށް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ؛ ހޮޅުދޫ 
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ެއ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް  ދާއިރާގެ ތިން ރަށަށާއި އެ ތިން ރަށުގައި އުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށާ އަދި

ސަފުހާއާ އަދި އެ ސަފުހާތަކުަގއިވާ އެނެކްސްތައް ބަލާފަ.  118ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި މި ދަންނަވަނީ މި ބަޖެޓުގެ 

ނޑަށް ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ތަނެއްެގ، ކޮންމެވެސް ރަށެްއގެ، ކޮންމެވެްސ  އެއިން ކޮންމެ ސަފުހާއަކުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދާއިާރަގއި މީހަކާ ގު ޅޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް. އާދެ! ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލާއިރުަގއި، ހޮޅުޫދ އަކީ އަުޅގަ

ހިމެނޭ އެންމެ މީހުން ގިނަ ަރށް. މި ރަށުަގއި ބަނދަރާިއ ިގރާ ސަރަހައްދާިއ، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު؛ މިީއ ކުރީްއސުރެ، 

ނގަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް. މީގެތެރެިއން އިތުރުވެގެންދިަޔއީ ފެނުެގ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަޖެޓުކުރެިވގެން ހި

ރަށެކޭ އެްއގޮތަށް ހޮޅުދޫަގއި ވެްސ  21ނިޒާމުގެ މައްސަލަ. މި ކަްނތައް ވަނީ މި ބަޖެޓުގައި ާރއްޖޭގެ އެހެން 

ބޮުޑެވގެން ައއި ގިނަ  ހިމަނައިދެއްވާފަ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާީނ މިހާތަނާ ހަމައަށް އެ ރަށުަގއި

މައްސަލަތައް މި ދަނީ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޙައްލުެވގެންނޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަށުގެ ުހރިހާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުޭވ 

ނޑުމެންެގ  ،އަްށ ފެންބޮޑުެވގެން ތެރެދުއިރަށް މުިޅ ަރށުގެ މެވެހޭވާރޭކޮެޅއް  ރަުށގެ ސަމާލުކަމަށް ައއިސްގެްނ އަުޅގަ

ގެ އެހެންކަމުން، މިހާރު ފަރުމާކުރެވިގެން ހެދެމުންދާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުއުފުލަންޖެހޭ. އެްއގެ ތަކުީލފުބަ  ވަރަށް ގިނަ

ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް އެ ކަމަށް  ގެެވސް ހޮޅުދޫ ދިޔުަމކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއިކަންތައް ަޙއްުލވެގެން ތެރެއިން މި

ހޮޅުދޫގެ ގިރާ ސަރަަހއްދުަގއި  ރަށް ގިނަ ޖަލްސާތަކަށް ގެަނއިންއެދިއެދި ތިބި ކަެމއް. އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ވަ

ނާމާންކަމުން ، އެ ގެތަުކގަިއ ކުަޑކުީދންނަށާއި ދުވަްސވީ މީހުންނަށް ބިރުން ،މުންދާތީހުރި ގެތައް ގިރަ

ވަުހ ދުގެ އަެނއް، ޖަހާ ހިސާބުގައި އަްށ ރާޅު ދެންނެވީ ނިދާފައި ިތއްބާ ައއިްސ ގޭތެރެ މި ؛ނުކެިރގެންއުޅެން

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ދަނީ ބަނދަރުގެ އަދި  ވެސް މި ގިރަިއގެންދާ ހިސާބުގައި ހުްނނަ ތަންތަން. މިހާރު އެ ކަމަށް

 އަހަރު އަދި މި ،ގައި މިދިަޔ އަހަރުްނ ފެށިގެން. މި ބަޖެޓުށް ގެންދަނީވެސް ކުިރއަ ގެ ދަށުން އެ ކަންަތއްޕްރޮޖެކްޓު

އިތުރަށް ޒުވާނުންނަްށ ވަނީ މި ކަމަށް ޓަަކއި ބަޖެޓުަގއި ަބއެްއ ހިމަނާފަ. ޭއގެ ސްވެސް އަދި މިއަންނަ އަހަރަށް ވެ

ހަމަޖައްސާ ގޮތަށް. ސްޕޯޓްސް  މިތަނުގައި މި ބަޖެޓުން އެތަން އޮތް މުޅި ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ކަންތައްތަެކްއ އެބަ

އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ރާއި ކުިޅވަ ޒުވާނުންނަށް މުނިފޫހިފިލުވުމާއިއަދި ހަމައެހެންމެ،  ،ރީނާެއއްއެ

ނޑުމެން؛ އިހަކަށްދުވަުހ ދެއްވާފަސް ވަނީ އެ ަކންތައްތައް ހިމަނައިގައި ހޮޅުދޫ އަށް ވެމި ބަޖެޓުކުރުމަށް ޓަކައި  . ައޅުގަ

ނޑު ހަތަރުދަމު ކަނު ކުދީންތައް  މަށްައނދިރީގައި. ްސކޫލްގެ ޓެްސޓަްށ ނޫނީ އެގްޒާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިބެންޖެހުނީ ރޭގަ

ކުދީންތައް ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެްއެގ  އަލިކަމެއް ނެތް. އެ ،ދިޔައިުރގައި ަކރަންޓެއް ނެތްތައްޔާުރވަމުން

ވަނީ އެ މީހުންނަށް ވެސް ަސރުކާރުން އިތުރު ޖަނެރޭޓަރެްއ  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި .އަނދިރީގެ ތެޭރގައި  .ތެރޭގައި

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ހަމަފަވެލިޭބނެ މަގު ތަނަވަސް  ންޓުއެ ކަރަ ،ފޯރުކޮށްދީ ެއކަިނ ހުސް . އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ދަނީ މިފަދަ އެތައް ގިަނގުނަ އެހީތަްއ  ރާއްޖޭގެ އެަތއް ރަށަކަށް މިހާރު މި ،ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ،ހޮޅުދޫއަކަށް ނޫނޭ

ނުޑ މި ބޭނުންވާ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ މަޝްރޫޢު. ހަމައެހެންމެ،  ދަންނަވާލީ ރަށުގެ ޢާއްމުކޮށް ލިބެމުންނޭ. އާދެ! އަޅުގަ



19 

 

އޮްތ.  ގައި އެބަދީފައި މި ބަޖެޓު މިއްޔަެތއްސްކޫލަށް ވެސް ވަރަށް ޚާއްޞަ އަަހއްއަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ 

 އަދި  ކުރުމާ،ފެންވަރު އިތުރުކުރުމާިއ ފެންވަރު މަތި ވަރަށް ވުރެ އްޙީ މަރުކަޒު ވެސް މިހާރު ހުރިއަދި އެހެންމެ ޞި

. އޮތް ބަޖެޓު ހިމެނިފަ ގައި އެބަހަމައެހެންމެ، އެ ތަން ރިނޮވޭޓުކުރުުމގެ މަސައްކަތްކުރުަމށް ޓަކައި މި ބަޖެޓު

ށް ބަަލއިގަެނޭވ ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަ ޙަޤީޤަުތގައި  ؛އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ މި ބަޖެޓަކީ ައޅުަގނަޑށް ވަރަށް

 އެ  ނިމުމަކާ ހަމަ އަށް ގޮސްފައި؛ އެހެންނަމަވެސް، ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނަރުދަމާއެއް ހެދިފައިއަކީ އެ  ދޫބަޖެޓެކޭ. މިލަ

ށުެގ އެ ރަ ކާރުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ނަންގަވަިއ،ކުރަން އަދިވެސް ނުފެށި އޮއްވާ މިހާރު ސަރުތަނުގެ ބޭނުން

 . މި ބަޖެޓުން ފެންނަން ނެތްކަމުގައިފައްޓަވާން އެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެްނގޮސްދޭން ފަރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތީ

އެހެންމެ، އެ ތަނަށް އެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކަިއ ޓުން ލިބުނު ފައިސާއާ އަދި ހަމަނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ބަޖެވީ

 ކުރަމުން. އިރާދާކުރެްއވިްއޔާ ވެ، ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް މިހާރު އެ ދަނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްަސސާތައް މެދުވެރި 

ގެ ބޭނުން ެއ ނަރުދަމާ ނިޒާމު، ވެސް އެ ރަުށގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެކަން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަމަ މި ،ނުވެ  ލަސްތަކެއް

ނުޑ  ސްކިތެއް މިހާރު ހަދައިފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް. މި ނިމެމުންދަނީ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

ނުންވެފައި އޮތީ ކުނި ގިަނ ރައްޔިތުންތަކެއް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭ ،ސަލައަކަށްދަންނަވާނީ އެ ރަށުގެ އެންމެ ބޮޑު މައް

ނޑު ދަންަނވާނީ މިލަދޫގެ  މި ބަޖެޓުގައި އެ ނިޒާމުލެވޭނެ ިނޒާމެއް. ނައްތައި ެއކުެލވިފަިއވޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ޮގތުގައި. ަމގޫދޫ ކިތަންމެ ުކޑަ  ގެޖެޓެއް މު ބޮޑެތި ކަންތައްަތްއ އެކުެލވިގެްނވާ ބަޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޭނުްނާވ މުހިއްރައް

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ހުރިހާ ރަށަކާ އެއްވަަރކަށް ތަރައްޤީ ،ނަމަވެސް  ،މި ކަންަތއްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި  އިއާ އަުޅގަ

މީހަކު  ،ިވޔަސް  ކިތަންމެ ބައިވަރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމެއް ކަމުގައި ،ވިަޔސް އެންމެ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ކަމުގައި

އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ަސރުކާރުން ރަށެއް ކަމަށް ބަލަިއގަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ަރށްރަށަށް ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް 

އަދި  ކުރުމާ،ދޭން. އެ ގޮތުން މަގޫދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުތައް 

 އަދި ،ގެންދާ މިސްކިތެްއ ބިނާުކރުމުގެ ކަންތައްަތކާްއޔިތުން ބޭނުންވަުމންށުގެ ރަހަމައެހެންމެ އެންމެ ބޮޑަށް ރަ

 ކަންގަިއ ހިމެނިފައިވާިމ ބަޖެޓު، ގެ ތެޭރގައި ބަޖެޓު  މި ،ެވސް ކުނި ނައްތާލުުމގެ ނިޒާެމއް އެހެންމެ އެ ރަށުަގއިހަމަ

ނުޑ ން. އާދެ! ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކު ފާހަަގކުރަ އަޅުަގނޑު އުފަލާ އަެންއ ގްރީން ިސގްނަލް ދޭ މި ބަޖެޓަށް އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި މި ހުށަހެޅިގެންދަނީ ޑެފިސިޓް ބަޖެޓުތަކެއް. އަިއްސ މި މަޖިލީހަށް މި ފަހަކަށް، ސަބަބަކީ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ހަމަފެނުމުގައި މިއީ ތިލަފަތް އެނގިފަިއވާ ގޮތުަގއި، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ

ޤްތިޞާދީ އިސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކަށް ހުންނެވީ، ޖެޓެއް. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރުގެ ާރއްޖޭގެ ަރއީބަ

 މި ބަޖެޓު ، ވާތީކަންތައްތައް ދެނެވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އިޤްތިޞާދީ  ،އަިދ ހަމައެހެންމެ ގޮތުން ވަރަށް ކުރިއަަރއި

ނިމިގެންދާއިރުގަިއ  ން ވެސް ދަނީ ބެލެންސް ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި. ުނަވތަ ބަޖެޓުވަނީ ފުރަތަމަ އަހަރުން ފެށިގެ މި

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އާދެ! މި ބަޖެޓް ކަމަށް އަޅުގަނި ބަޖެޓަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ބަޖެޓް އަރަ ؛ސަރޕްލަސް ވެގެން
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ނޫނިއްޔާ އިތުރު ފައސާ  ،ފައިދާ އަށް  ،ގޮތަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ނޫނީވިއްޔާ ނިމެންވާއިރަށް ގެންސް ބަޖެޓެއްބެލެ

އަދި  އެހީއާހިލޭ ލިބޭ ސަރުކާަރށް  އިއަރަނި ަބޖެޓަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ިލބޭ އާމްދަނީންނާ ،ހުންނާނެ ކަމަށް

އިން މި ބަޖެޓް ނިމިގެންދާނީ އިރާދަކުރެއްިވްއޔާ އަރަނި ބަޖެޓެއް ކަމުގަިއ  ސަރުކާރުން ހޯދާ ފައިސާ ،އެހެންމެހަމަ

ވް، ެއއީ ުކަގއި. އާދެ! ދައުލަތުެގ ރިޒާ އެ އުފަލާ އިޑުމެން މި ބަަލއިަގންނަނީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުމާ އަޅުަގނ

ނޑުމެންގެ ކާއެިތޮކޅު އެތެރެކުެރވޭ މިްނވަރަށްކިހާދުވަެހއްގެ އައަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ކަންބޮުޑވާ ކަމެްއ.   ުޅގަ

ގައި އަހަރަކުން ބަލާއިރު އި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރާ އަޅާމިއަހަރާ އިބާއޭ ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ހުރީ. އާދެ! މިދިޔަ އަހަރާ

ނޑު ދަންނަާވނީ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަްށ ޒާވް ވެސް އިތުރު އެ ރިއަހަރަށް މި ދަނީ  ވަމުން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ައްށ  11% މިއަންނަ އަހަރު، 8. މިއަހަރު %ެވސް ދަނީ އަންނަމުންނޭންނަ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ރާއްޖެ އަށްމިއަ

ހެއްކެްއގެ ގޮުތަގިއ  ،ދިއުމަކީ ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދީ ކަންތައްތައް ގެންދާ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު ދަލީލެއްއިތުރުެވގެންދާ

 ކަމެއް.ކަމެއް ދޭ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތު އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ. އާދެ! މި ބަޖެޓަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އަށް ވަރަށް 

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ  ފެންނަނީ ނަމަ މި  މިހާތަނާ ހަމައަށް ތިން އަހަރު ފަހަތަށް ގޮސް ބަލައިލާހެއްކަކީ އަުޅަގނޑުމެން 

 އި އެބަ . އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓުގ21ަވެސް % ނޫނީ އެންމެ ގިނަވެގެން . 21ގޮތުަގއި މި އޮންނަނީ %

ޓަކައި ކުެރވޭ ހޭދަ  ރަްއޤީ އަށްވެސް ތަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި ޖެހުމަކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތުގައި 11. %11އޮތް %

ނޑު ދަންނަވާނީ ާޚއްޞަކޮބޮޑުެވގެން ށް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ؛ މި ފަހަރުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ދިއުން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

އިވާ، ރަށްރަށުަގއި ހިންަގމުންގެންދަވާ ޕްރޮޖެކްޓުތައް މިތަނުަގއި ހެދިފައި ވަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެތަންކޮށްފަ އަމާޒު

ްއ ެގނައުން. އަދި ހަމައެހެންމެ، ތަންމެހެން ޭބނުންވާ ާއ ޕްރޮޖެކްޓުއެހެންމެ އެ ރަށްރަށަށް ކޮމުމާ އަދި ހަމަނިން

ވަނީ ސީާދ ބޭނުންފުޅު ، ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާުޅވި ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު ބަޖެޓު، ެއކު ފާހަަގކުރަން އަޅުަގނޑު އުފަލާ

އަހަރު ފަހުން ނަރުދަމާއެއް އަންނައިުރަގއި ެއ  21. ބަނދަރެއް ހަދައި ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ތަރައްީޤއޭތަރައްޤީއޭ. 

ދެން ނަރުދަމާ ނިމިގެން ބަލާއިރުަގއި އަެނއްާކ ެވގެންޮގްއސަ. އަލުން އަެނއްކާ މަރާމާތުކުރަންޖެހިފަ. ބަނދަރުވަނީ ވީރާނާ

ޖެހިފަ. އެއަްށވުރެ ބޮޑަްށ ތަންކޮެޅއް ޢުމްރާނީ ގޮތުްނ ކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން ވަނީ އަެނއްާކ ހަދަން ،އަނެއްކަން 

މީހުންނަށް ތަރައްޤީ  ަރށުގެތަރައްީޤ ފެންނަ ގޮތަކަށް، އެ  ،ގެެނވޭނެއަވަްސައވަހަށް އެ ތަނަކަްށ ތަރައްޤީ

 ގަެނވޭ ގޮަތކަށް އެ ކަންތައްތައް ކުރުަމކީ ެއއީ މިހާރުގެ ސަރުކާުރގެ ވިސްނުން ބަލައި، ކުރެވޭ ގޮތަކަށް ތަޙައްމަލް

ނޑު ެއކަން ކަމުގައި ވާ އަހަރުގެ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ  ރަށެްއގައި މި 11ވެސް  ފާހަގަކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައިތީ އަުޅގަ

ނޑައެބިިލއަ 1.1ރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މުިޅ ޖުމުލަ ޕް ރަެށއްަގއި އެބަ  11 ިޅގެންދާއިުރގަިއ ނަރުދަމާ ނިޒާމުން ރުފިޔާ ކަ

ރަށެްއގެ ބަނދަރު މިހާރު  18ކުރުމާިއ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ރަެށއްެގ ގިރާ  22މުންގެންދޭ. އަދި ހަމައެެހންމެ، ހަދަ

ރާއްޖޭގެ  ބަޖެޓުން ެވސް މި  ހަދަން ފަށާކަން އެއީ ޙަޤީޤަތުގައިށް ބަނދަރުރަށެްއގައި އަލަ 21 ހަމުންގެންދިއުމާއި

 ؛ރަެށއްަގއި  111އް. މުކަން ދޭހަވާ ގިނަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ެއއް ކަންތައްޔިތުންނަށް ރަށްތަކަށް ކޮށްދޭ މުހިއްރަ



21 

 

ތާލުމުގެ ނިޒާމް މު ކަމެއް އެބަ ދޭންޖެހޭ ކުނި ނައްއްޖޭގެ ރަށްތަުކގައި ވަަރށް މުހިއްދިވެހިރާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން

ގިނަ  ބަޔަށް ވުރެ ބައިކުަޅ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަުކގެ އަަދދަށް ބަލާއިރުގައި ދެ ؛ރަށް 111ޤާއިމުކުރުމަށް. 

ށުަގއި ކުނި ނައްތާލުމުެގ ނިޒާމެްއ ގަިއ ެއ ރަށްރަވަަނ އަހަުރ ބަޖެޓު 2111އަހަރު  މިމިހާރު މި ވަނީ އި ރަށްތަކުގަ

. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑު ބުނާނީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ބަޖެޓުޮކށްފަ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި

ަކމެއް ދީފައި އޮތް ބަޖެެޓޭކ ވަރަށް މުހިއްމު ކަްށ ވެސް ކަންަތއްތަ މި ރުކަމާއި މީހުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ،ސާފުތާހި

އަދި ބަޖެޓަށް އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ  ،މު ކަމަކީންމެ މުހިއްއަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ. ބަޖެަޓކަށް އޮންނަ އެ

އެީއ ޖީ.އެސް.ީޓ  .އޮންަނނީ ޓެކްސް އާމްދަނީ ހޯދުން. އާމްދަނީ ހޯދާއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ުކރިމަތީގައި ޮބޑަށް މި

ގްރީްނ ޓެކްސް ކަމަށް ވިޔަސް އަިދ ބީ.ޕީ.ޓީ ކަމަށް ވިޔަސް، ެޓކްސްނެގުމާ އަދި ހަމައެހެންމެ ވިޔަސް ެވސް،  ކަމަށް

ޑިއުޓީ އަށް ެނގޭ ފައިސާ ިއން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ އެންމެ އެންމެ ބޮޑު ވަސީލަތް ކަމުަގއި މި 

ރަށް ޓުއަރިޒަމްގެ ދާއިރާ އިން ލިބޭ މުހިއްމު ބޮޑު އާމްދަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި އޮންނަނީ. ދެން މީގެއިތު

 11މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހަޅަމުންދިޔައިރުަގއި ފިނޭންސް މިނިްސޓަރު ވިދާުޅވި، ގްރީން ޓެްކެސއް ތައާރަފުކުރާ ވާހަކަ. 

ންބޮޑުވި. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ، މިހާރު ވަނީ ޑޮލަރު ކޮންމެ ފަތުރުވެރިއެއްެގ އަތުން ނަގާ ވާހަކަ އިވުމުްނ ކަ

ގެސްޓުހައުސްަތކަށް އަންނަ ޓުއަރިސްޓުންގެ އަތުން ނުނަގަިއ، އަދި ހަމައެހެންމެ އެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށްފަިއ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތުލިބެނީ. މި ދެންނެވީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގަިއ މިހާރު މަޝްވަރާުކރަމުންދާ ކަ މަށް އަޅުަގނޑަްށ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާނީ ެއއީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ނޑުމެންގެ ކޮލީުގންގެ ފަރާތުން ައޑުިއވެނީ. ެއހެންކަމުން، އަުޅގަ ބައެއް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް، އަދި ހަމަެއހެންމެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާިއރާ އަށް އަލަށް ނިކުންނަ، ޚާއްޞަކޮށް ރަށްރަށުަގއި 

ނޑު ދަންނަވާނީ. އާދެ! ގެސްޓުހައުސްަތއް ހިންގާ  ަފރާތްތަކަށް އަމާުޒކޮށް ދެްއިވ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް އޮތް ތަނުގައި ބެެލވެނީ އެްސ.އީ.ެޒޑް. އާދެ! އެއީ ބޮޑު ާއމްދަނީއެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް 

ާރއްޖެ އަށް މިހާރު ވަނީ އެސް.އީ.ޒެްޑގެ ޛަރީޢާ  ލިބޭނެ ކަމަށް. ބޭރު ފައިސާ ލިބޭނެ މުހިއްމު ވަސީލަތެއް ކަމުގައި.

އިން ރާއްޭޖގެ ދޮރުތައް ުދނިޔޭގެ އެތަންމިތަނުގައި ުހޅުވިފަ. އެހެންކަމުން، އިްނވެސްޓަރުން އަންނަ ކަމަށް 

ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދަނީ. ކޮންމެ ދުވަހަކީ ެވސް އާަބެއއްެގ ސަމާލުަކން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދެމު

ނޑު ދަންަނވާނީ  އަންނަ ދުވަހެއްކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން، އަުޑއިވެމުންދަނީ. އެހެންކަުމން، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ ބަޖެޓު ފޫބުދެއްަމށް ޓަކަިއ، ބަޖެޓުން އަރަނި  ޓުއަރިޒަމް ާދއިރާާއ އަދި ޓެްކސްގެ އިތުރަށް އަުޅގަ

އް ކޮށްގެން އާމްދަނީތަކެއް ހޯދަން. އެކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެން ސަުރކާރުްނ ދެއްކުމަށް ޓަަކއި އިތުރު މަަސއްކަތްތަކެ 

ނުޑ  ނޑު ެއްއވެސް ކަަހލަ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. ޝައްެކއް ވެސް ުނވޭ. އަުޅގަ ކުރަމުންގެންދާނެކަމާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

އިޤްތިޞާދީ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ވެްސ  ދަންނަވާނީ އެއީ ކުރަމުންގެްނދާނެ ކަމެކޭ. އާދެ، މި ބަޖެޓުގައި އިޖްތިމާޢީ އަދި

ބިލިއަން ރުފިާޔ ވަނީ ތަުޢލީމަށް، ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނުޑ  2.0މުހިއްމު ކަމެއް ދީފަިއވޭ. 



22 

 

! ދަންނަވާނީ މި ސަރުކާރުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް ބޮުޑ އަހައްމިްއޔަތެއް ދީ، ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ދެއޭ. އާދެ

ސްކޫލްތަކުގެ ކްލާސްރޫމުތައް އިތުރުކުރުމާ، އަދި ހަމައެހެންމެ އިތުރު ކޯސްތަާކއި ސްޓޫެޑންޓް ލޯނުދިނުމާ، މިކަހަލަ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކޭ. އާދެ! ިޞއްީޙ  ބައިވަރު ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ވޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ކީ ސީދާ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެލުމުެގ ދަށުން މިހާރު ހިންގަމުންގެންދާ ދާއިރާ އަްށ ބަލާއިުރގަިއ މި ދާއިރާ އަ

ދާއިރާއަކަށް ވާތީ، ިޞއްޙީ ދާއިރާ އަށް ވަނީ ވަރަށް ގިނަގުނަ އެދެވޭ ހެޔޮ ބަދަުލތަކެއް އަންނަން ފަށާފައޭ. 

 1މިތަނުގައި، ރާއްޭޖގެ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް އަޕްގްޭރޑުޮކށް، ރިނޮވޭޓުކުރުމާ އަދި ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ އެތަން

ސަރަހައްދެްއގައި ޓާޝަރީ؛ ފެންވަރު ރަނގަުޅ، ޓާޝަީރ މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ޮހސްޕިޓަލުތަކެއް އެޅުމާ އަިދ 

ހެލްތު ސެންޓަރެއް މިހާރު ހުރި ލެވެލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި މަރާާމތުކުރުމާއި އަޕްގްޭރޑުކުރުމާ،  12ހަމައެހެންމެ 

ތަޢާރަފުކުރެވުނު ސީއެމްބިއުލެންްސގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާެވގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަްށ  އަދި ހަމައެހެންމެ އަލަށް

ނޑުމެންނަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކަމެއްނުކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ  ފެތުރިގެންދިއުމާ؛ ފުރަތަމަ ފަށާއިރު އަުޅގަ

އިން ފަށައިގެންގޮސް ައޅުަގނޑުމެން އެ ފުޅާކޮށްގެން، އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ފެސިލިޓީޒް، މިނިމަން ފެސިލިޓީޒް 

ތަރައްޤީކުރަމުން ގެންދިަޔިއމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާވނީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ބޭސް ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމުހަމަޖެހިގެން އެ ދަނީ. އާދެ! މިއީ ޮކސްޓް އިފެްކޓިވް ކަެމއް ނޫން. ނަމަވެްސ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަްށ 

އި ވެެދވޭ މުހިއްމު އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުން ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ފާމަސީތައް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ިމ ޓަކަ

ގެންދަނީ. ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރުން ހެދޭ މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުިވގެންދަނީ ެއީއ 

ނޑު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުޅުިވގެންދާ މެޑިކަލް ޓުއަރިޒަމަށް ދޭ އެންމެ މުހިއްމު އެންމެ ފުރިހަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި. އަުޅގަ

 ދަންނަވާނީ ހެލްތު ސެކްޓަރ ިވޔަސް، އެހެން ެސކްޓަރެްއގައި ވިޔަްސ، ޕްރަިއވެޓް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިރާގެހެންވޭރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޝާހިދަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ހެންވޭރު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ މަންމަގެ ރުއިމުގެ އަޑު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނީވެނީތޯ؟ އެ 

ންދާ ހިތްދަތި އިހުސާސްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ނީވެނީތޯ؟ ދައުލަތުގެ މަންމަގެ ޝިކާޔަތާއި ކުަރމު

މީހުން ސޮއިކޮށް  1111މުއައްސަސާަތއް މި ވަނީ އަޙްމަދު ރިޟްވާންގެ މަންމަގެ ރުއިން އަޑުނާހާފަ. މި މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެން މި ދިވެހި  ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ވަނީ ނުފެނިފަ. އަުޅގަ
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ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ތަަޙއްމަލުކުރަމުންގެންދާ ހިތްދަތިކަން އިހްސާސްކުެރވޭނީ ކިަތއް ވަިޅ ޖެހީމަތޯ؟ ކިތައް މީހުން 

ނޑުމެން ތަަޙއްމަލްކޮށްގެންޯތ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި  މަރުވެގެންތޯ؟ ކިަތއް ރޭ، ކިަތއް ދުވާ ބިުރވެރިކަންމަތީ ައުޅގަ

ޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވަމުން ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވި، މި ބަޖެޓަކީ އުއްމީދުން ފުރިެވގެންާވ ބަޖެ

ބަޖެޓެކޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވަނީ މި ބަޖެޓަކީ އުއްމީުދން ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެްއ ކަުމގައި ވިދާުޅވެފަ. ރިްޟވާން 

ދަރިފުޅު ފެނުން. މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ުއއްމީދަީކ، މާލެ އަކީ އަމާންކަމާެއކު  މަންމަގެ އުއްމީދަކީ އޭނަ ފެނުން. އޭނަގެ

ގަިޑއިރުގެ ތެރޭަގއި ދެ ފަހަރަށް ވަޅިޖަހައިފި. ސްކޫލެއްެގ  22ރައްޔިތުންނަށް ދިރުއުޅެވޭ ތަެނއް ކަމުގައި ވުން. މިދިޔަ 

ކަންކޮޅުތަުކަގއި މި ވަނީ ނާމާންކަމާއި ތެރެއަށް ވަޅި ހިފައިގެން ވަދެއްޖެ. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަާކއި ރަށްރަށުގެ 

އަހަރުީވއިރު، މި ސަރުާކރުގެ ޙަޤީޤީ ސޫރަ މި ވަނީ  1ބިރުވެރިކަން ފެތުރިފަ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރަށް 

ފެނިފަ. މި ސަރުކާރަކީ މުޖުރިމުންނަށް އެހީތެރިވެދޭ، މުޖުރިމުންގެ އަތްދަށުވެފައިާވ މުޖުރިމުންގެ ސަރުކާރެއް. 

ވަނަ އަހަރުެގ  2111ޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންޫނން ނަމަ، މިހާރު މި ކަންތައްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނެިވއްޖަިއސް. ޢިއް

ނޑުމެން ބަަލއިލަން ެއބަ ޖެހޭ. އެމް.އެން.ޑީ.އެފަށް  ބަޖެޓުގައި ަދއުލަތުގެ ސަލާމަީތ ބާރުތަކަށް މި އޮތް އަދަދުތަްއ އަުޅގަ

މިލިއަން ދުވާަލުކ ޚަރަދުކުރަން އެބަ އޮތް. މި  2.00އެބަ އޮތް. ފުލުހުންނަށް  މިލިއަން ުދވާލަކު ޚަަރދުކުރަން 2.10

ފައިސާ ޚަރަދުކުރަްއވަިއގެން ރާއްޖެ އަކީ އަމާން ތަނެއްެގ ގޮތުަގއި ހައްަދވައިެދއްވަްނވީ. މި ފައިސާ މި ދަނީ 

ނޑުމެންގެ އު ނޑުމެްނގެ ހިތުަގއި މި ަވނީ. އަުޅގަ އްމީަދކީ ރާއްޖެ އަމާން ތަނެްއގެ ކޮންތާކަށްތޯ، އެ ުސވާލު އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ވެގެންިދޔުން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބަޖެޓަީކ ޕްރޮގްރާމު ބަޖެޓެއް ނޫން. މި ބަޖެޓަކީ ސަރުކާުރގެ 

ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރުާމ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫން. މި ބަޖެޓަކީ ސަރުކާރުގެ ފަހަތުގައި ތިބި 

ޖަނުންތަކަކަށް ފައިދާލިބޭ ގޮތަށް ތަްއޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޖެެޓއް. އިޤްިތޞާދު ހެޔޮ ގޮތުަގއި ކުިރައށް މުއްސަނދި މަހު

ގެންދިޔުމަށް ހަމައެކަނި އޮތް ފުރުޞަތަކީ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތއް ކަުމގައި ވާތީ، އެ ވިޔަފާރިަތްއ 

ބަޖެޓެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިާސލެއް ދަންނަވައިލާނަން. މީގެ  ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭނެ ގޮތަކަްށ ތައްޔާރުވެަފއި އޮތް

ނުޑކޮށްލާފަ. ނިކަން  2 ނޑުފު އަހަރު ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިގެންދިޔަ ޓެްކސްގެ ނިާޒމު މި ވަނީ މި ބަޖެޓުން ފު

ސަރުކާރުން މި  ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ! ކުދި އަިދ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެިރންނަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް

ގެންދަނީ ބަންދުކުރަމުން. ދައުލަތުގެ ިވޔަފާރިއާ ބެހޭ މުއަްއސަސާ، އެްސ.ޓީ.އޯ އިން ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަންނަނީ. 

މިހާރު މި ވަނީ ކޮފީ ވިއްުކން، ކިއްލި ތަަޅިއގެން ިވްއކުން، ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެެރއަށް އެސް.ީޓ.އޯ. ަދއުލަތުެގ 

ރި މިންވަރުން ބޭންކަކަށް ގޮސް ެއއްެޗއް، ލޯނެއް ނަގަން ކުޑަ ވިޔަފާިރވެރިއަކު ބުނެފިއްާޔ ޑޮމެސްޓިކު ބޮރޮއިން ހު

ބުނަނީ، ދައުލަތަށް ހުރީ ތިމަންނަމެން ލޯނުދީ އިތުރަށް ލޯނެއް ދެވޭނެ ގޮތް ނުވެަފއޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެޓކްސްެގ 

ގަސްތުކުަރއްވާ ގްރީން ޓެކްސް، ގްރީން ޓެކްްސ މި  ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަލައިާލއިރު މިހާރު ތަޢާރުފުކުރައްަވން

ޑޮލަރަށް އެނދެއް ވިްއކާ ރިސޯޓުން އެ ޖެހެނީ  2111ޑޮލަރު ނަންގަަވން.  11މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކޮންމެ ބޮލަކަށް 
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މާ އެ ޮޑލަރަށް ކޮޓަރި ވިްއކީ 11. ގެސްޓުަހުއސް ިވޔަފާރިކުރާ މީހާ 1.12ޑޮލަުރ ނަންަގަވއިފިއްާޔ % 11ބޮލަކަށް 

ޓެކްްސގެ ގޮުތގައި ަދއްކަން. ައޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ދެކޮޅުހަދަިއ،  21ޖެހެނީ އޭނަ އަށް ޖެހޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން %

އެކަން ރަްއޔިތުންގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނައިމާ މިހާރު ވިދާޅުާވ އަޑު އެބަ ިއވޭ ތިމަންނަމެން އެކަން ދޫކޮށްލީއޭ. އެކަަމުކ 

ިއ މި ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ފޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ކާޑާއި ތެުލގެ ބާވަތުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގަ 

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުން % ެޓކްސް ނަގަން މިހާރު މި ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. ރާއްޖޭގެ  11ޓެކްސްނަގާ ވާހަކަ އެބަ އިވޭ. ހަ

ނަޑކީ ވެްސ ތާރީޚުގައި މި ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔަ ދުވަހެއް ވެސް ހަނދާންހުރި މީހަކު،  ހަމަގައިމު ެވސް ނެތް. އަޅުގަ

ޒުވާން މީހެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ވެސް ހަނދާނެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ާރއްޖޭެގ ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށް ޖެހޭ 

ނޑުެމން މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން.  11ލައްކަ  1މިންވަރު، އެއީ  ހާސް ރުފިޔާ. އަޅުގަ

 11ލަްއކަ  1ަވޑަިއގެން ބައްަލވާށޭ. ތިޔައިންގެ ތެެރއިން ކޮންބޭފުަޅކަށްތޯއޭ އިހުސާްސކުރެްއވެނީ ތިމަންނަ އަކީ ވިސްނާ

ހާސް ރުފިޔާގައި އެބަ  11ލައްަކ  1ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ޤައުމެއްެގ ރައްޔިތެކޭ. ކޮންމެ ރައްޔިެތއްގެ ހިއްާސއެއް މި 

ނުލިބޭ ގޮތަށް މި އޮތީ ހަމަ އެންމެ ސަބަބަކާ ހެދި. އެއީ އިންކަމް  ހާސް ރުފިޔާ 11ލައްކަ  1އޮތޭ. އެކަމަކު މި 

ނޑުމެން، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަާރތުން ބުނަމުން މި ގެންދަނީ  ނޑުމެން ކުރިއަށް ނުގެްނގޮސް. ައުޅގަ ޓެކްސްގެ ިނޒާމު އަުޅގަ

ންމެ މީހަކު، ކޮންމެ ހާސް ރުފިޔާ ައށް ވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ ކޮ 11އިންކަމް ޓެކްސް ތަޢާރުފުކުރައްވާށޭ. 

ލާރި ދައުލަތަށް ދެއްވާށޭ. އެކަމަކު މިކަން ކުރިޔަކަނުދޭ. ނުދާނެނޫންތޯ.  1ރުފިޔާ އިން  1ފަރުދަކު އިތުރަށް ލިބޭ 

ހާސް ރުފިޔާ އިްނ ބައިއަަޅިއގެން ބޮޑެތި މުއްަސނދިން ނަގާފައިވާ ފަިއސާެގ  11ލައްކަ  1ގޮއްިސއްޔާ މި ދަންނަވާ 

ވަޒީާފ  02111. އެހެންވީމާ، އެކަން ާވކަށް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރު އައީ އަދަދުތައް ފަޅާއަރާނެ

އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ، ދީލަތިކަމާ އެީކަގިއ  1އުފައްދާނެކަމުެގ ވަޢުުދވަމުން. މި އަދަކީ މިސަރުކާރަށް 

ފައްަދަވއިފިއޭ. އެެހން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ަވޒީފާ  މިދިަޔ އަހަރު ތެރޭގަިއ އު 1111އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނަން، 

ވަޒީާފ އުފައްަދވާފައި އޮވެދާނެތީ.  1111ސިޔާސީ ވަޒީފާތަްއ އުަފއްދަވަމުންގެންދެވި މިްނވަރުން ފަހަރެއްގައި 

 21211އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭގައި އަހަރަކު  2އެހެންނަމަވެސް ދެންހުރި ވަޒީފާތަކަށް ބައްލަވައިަލއްާވ! ކުރިއަށް އޮތް 

ަވޒީފާ. ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވާ. ރިސޯޓެްއ ހިންގާ މީހަކަށް، ރިސޯޓެްއ  1011ވަޒީފާ އުަފއްދަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ މަހަކު 

ނޑަކަށް  ނޑައި  211ހިންގާ މީހަކަށް ރިސޯޓުގެ ަވޒީފާދެވޭނީ ގާްތގަ މީހުންނަށް. އޭގެތެެރއިން ޤާނޫނުގައި ދަމާ ކަ

ރިސޯޓު  11ވަޒީފާ. މަހަކު  111ންނަށް ވަޒީފާ ދެނީ. އެހެންވީމާ، އެއީ ިދވެހީ 11ގެނެސް، ބަނދެފައި އޮންނާީތ %

ވަޒީފާ. ކަންނެލި ޮއޑިެއއް މަސްބާނަން ނުކުންނަ އެއްޗަަކށް ވާތީ، މާ ގިނަ މީހުނެްއ  1111ހުޅުވައިިފއްޔާ އުފެދޭނީ 

ކަންނެލި ދޯނި މަހަކު  21އީސް ނޭރުވޭނެ. ފަންސަވީހަކަށް ފަޅުވެރިން ލައިގެން ނުކުތަސް، ެއބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ަވޒީފާ އަދިވެްސ ސިޔާސީ ވަޒީފާ އުފެއްެދވުމަށް އޮންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި  211ވަޒީފާ. ބާކީ  111ބަންނަން. އެއީ 

ކަންނެލި  221ރިސޯޓު އުފައްދަންޖެޭހނެ. އަހަރަކު  121ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަހަރަުކ  2ރައީސް. ވަޢުދުފުއްދުމަށް 
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ހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސިވިލް ސަރިވސް އިން މިވަޒީފާތައް ނުއުަފއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެފަިއވޭ. އޮޑި ނެރެންޖެ

ނޑުގެ ބިރަކީ، މިހުރިހާ ވަޒީފާ އަީކ، މި  ަވޒީފާ ައކީ  02111އެކަމަށް ައޅުަގނޑު މަރުޙަާބ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ފަހަރުގެ މި ބަޖެޓަކީ، މިދިޔަ ސިޔާސީ ަވޒީފާ ކަމަށް މި ސަރުކާރުން ހައްދަަވއިފާނެތީ. ޢި

ަގއި. ޙަޤީޤަތަީކ  11ބޮޑު ބަޖެޓެއް. މި ބަޖެޓުގައި ޑެޓް ޓު ޖީ.ޑީ.ޕީ ރޭޓު ހުރީ % 18އަހަރުގެ ބަޖެޓާ އަޅާބަލާއިރު %

ޢަމަލު ކުރަންފެށުމާ ފިސްކަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ެއކްޓު ނުވަތަ ދައުލަުތގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނަށް 

ބަޔަށް  2ބައިކުޅަ  1އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތް ދަރަނީގެ ގޮތުން  1އެކު މި ވަނީ މި އަންނަ 

ނަޑއަޅާފަ. މި ބަޖެޓުން އެ ތަެނއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުެފނޭ. މި ބަޖެޓު ހެއްދެވުުމގަިއ  ކުޑަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަ

ުޅވައިަލއްވާފަ. ޖީ.ޑީ.ީޕގެ ނިސްބަްތ، ޖީ.ޑީ.ޕީ ހިސާބުކުރަމުންެގންދިޔަ އުސޫލު މި އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި އޮތީ އޮ

ބަދަލުކޮށްލައްވާފަ. ތެދުފުޅެްއ. މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ުކރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަމަކީ ބަޖެޓު ަހއްދަވަން 

ކަމެއް ނޫން. އެކަމަށް ުހންނަ ވަކި މުައއްސަާސއެއް އިންނަ ފައިނޭންސް މިނިސްަޓރު، ހިސާބު ދިމާނުވީމަ ކޮށްަލއްވާ 

ދައުލަތުގެ ހުރޭ. ާރއްޖޭަގއި ެވސް އެބަހުރި. އެ ފަރާތާ މަޝްވަރާކުެރއްވުެމއް ނެތި ބަެޖޓް ހިސާބު ދިމާނުވީމާ ޖީ.ޑީ.ޕީ 

ނޑުމެްނނަށް މި ފެނުނީ. ހިސާބު ރަނގަޅަށް ހަދައިފި ނަމަ،  ހިސާބުހަދާ ގޮތް ބަދަލުކޮށްލެއްވީ. އެތަން އަުޅގަ

އަށް ވުރެ ިމ ތަން ބޮޑުެވގެންދާނެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ބޭރުގެ ލޯާނިއ ހިލޭ އެހީ؛ ެއއީ ދައުލަުތގެ  111މިހާރު %

 1.2ވަނަ އަހަރު، މި ހިނގަމުންދާ އަހަރު  2112އާމްދަނީގެ ވަރަށް ބޮޑު ބަެއްއ ކަމުގައި އެބަ އޮތް ވިދާުޅެވފަ. 

މިލިއަން  18މިލިއަން. ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި  111ގޮުތަގއި އެބަ އޮތް. ލިބުނީ  ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަްށ ލޯނުގެ

ނަޑކަށް % 11މި އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެބަ އޮތް. ލިބުނީ  މި ލިބެނީ. އަންނަ އަހަރަށް  11، %21މިލިއަން. ާގތްގަ

ތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލިައން ލިބޭނެ ކަމަށް އެބަ އޮ 1.1ބިލިއަން، ހިލޭ އެހީގައި  2ލޯނުގެ އެހީގައި 

ނޑާލަނީ. ދުނިޔޭެގ  ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން މިހާރު މިހިރަ ގޮތަކުން މި ފައިސާއެއް ނުލިބޭނެ. މުޅި ދުނިޔެއާ ގުޅުން ކަ

ޤައުމުތައް ެއއީ ވަރަށް ގޯސް ބައެއް ކަމަށް ހަދައި، އަުޅަގނޑުމެން ހިތުހުރިހާ އެއްޗެއް ޤައުމުތަކާ ދިމާލަށް ބުނަމުން 

ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ، މި ޤައުމާ ދޭތެރޭގައި، ިވޔަފާރިވެރީންެގ، މާލީ އިދާރާތަކުެގ މި ގެން

އިތުބާރު ެގއްލެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ފައިާސ ލިބޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ސަރުކާުރ ވުޖޫދަްށ 

ނޑިއެްއ ދޭނެ ވާހަކަ ދަްއކަމުން. ެއ އައީ ުޒވާނުންނަށް، ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ  އަލަތު ކަިއވެނިކުާރ މީހުންނަށް ތަޅުދަ

އުފާވެރި ޚަބަރާ އެީކަގއި މި ފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ފޮނުއްވުުމގެ ކުރިން ފައިނޭންސް 

މެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދެްއވި ޕަޮރޖެކްޓު މި ބަޖެޓުގައި ހި 1މިނިސްޓަރު މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް 

ނޑުގެ ދާއިރާ ހެްނވޭރު އުތުުރ  ނޑަްށ ވެސް މެސެޖެއް ފޮނުްއވި. އަޅުަގނޑު އެދުނިން އަުޅގަ ވާހަކަ އަްނަގވައި އަުޅގަ

ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅުަގނުޑމެންގެ ދާއިރާ އަށް ލިބޭތޯ.  111ދާއިރާގެ ގިނަ ބޭފުޅުންގެ ިވސްނުންފުޅާ އެއްގޮތަްށ، 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނެންފެށި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ފިޔަވައި އާ އެްއވެސް  2112ގެ ރޮނގުން ބަލައިާލއިރު ހައުސިން
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ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި ވާ ބަޖެޓަކު  ޕްރޮޖެކްޓެއް މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ވެސް ބަޖެޓަކު ނެތް. އަދި މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު މި އެދުނު  ޔުނިޓް ބަޖެޓު މި ހިސާބަށް އައިއިރު އެ ހިމަނުއްވާފައެއް ނެތް.  ހައުސިން 111ވެސް ނެތް. އަޅުގަ

ނޑު ެހންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރަްއިޔތުންނާ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުން، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގައި  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކަެމއް ހިމަނުއްވާަފއި އެބަ އޮތް.  ހުރި އިމާރާތަކަށް ވަރަށް މުިހއްމު، ެއ ތަނަށް ވަރަށް މުހިްއމު ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގެން

މިލިއަން ރުފިޔާ  1އެއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޮއފީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އިތުރު ލިފްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް 

 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނުއްވިއިރު، ެއއީ  1މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފަިއ އެބައޮތް. އިތުރު ލިފްޓެްއ ހޯއްދެވުމަށް 

ފްލެޓުގެ ޚަރަދު.  8އަޅުަގނޑުމެން ދާއިރާަގއި ބިނާކުރެވިދާނެ ހައުސިން ފްލެޓަށް ބަލާއިރު، ގާތްަގނަޑކަށް 

އެހެންނަމަވެސް ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އިތުރު ލިފްޓެއް ބޭނުންފުޅުވާލެއް ބޮޑުކަމުން، އެ ލިފްޓު ހަރުކުރައްވަްނ 

ވާތީ ހިމަނުއްވާފައި އޮތީ. އެ ލިފްުޓ އެހާ ބޮޑަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކޮންމެހެން މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވަން ބޭނުންފުޅު

ނޑުމެން، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ ރައްޔިތުންނަށް އަންަގވާަލދެއްވީމާ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  ސަބަބެއް އަުޅގަ

ނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ެއކަމާ އުފާކޮށް، ެއކަމުގެ ހަފުލާއެއް ބާއްަވއި ހަވާއެުރވުމުގެ ކަމެއް ގެންދާ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާލޭެގ ރައްޔިތުން، މިހިރަ ބިންތަާކިއ މިހިރަ މަގުތަކާިއ މި ނުސާފުކަން، ބޭނުންވޭ ސާފުކުރަން. 

އަޅުަގނޑުމެން ިސޓީ ަކއުްނސިލެއް އުފެއްދީ އެ ވިސްުނމުގައި، ެއ ނިޔަުތގަިއ، ެއ ބޭނުމުގައި. އެހެންނަމަވެސް 

ނިގެން މި ދިޔައީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދެއްވަންޖެހޭ ބަޖެޓު، ސަރުކާރުން ނުދެއްވައި ހިފަހައްޓަާވ އަޅުަގޑުމެންނަށް ފެ

ނޑުމެން އެބަ  1111ަސއިކަލު. ކޮންމެ ސައިކަަލކުން  22111ތަން. މާލޭގެ މަގުަތކުަގއި އެަބ ދުއްާވ  ރުފިޔާ އަުޅގަ

ރުމަށް. މާލޭގެ މަގުތަކަށް މި ބަޖެޓުަގއި މިިލައން ރުފިޔާ މާލޭގެ މަގުތަްއ މަރާމާތުކު 20ދައްކަން. ެއއީ 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ވަނީ އެންމެ  މިލިއަން ރުފިޔާ. މާޭލަގއި ދުްއވަނީ ހަމައެކަނި މާލޭ މީހުންގެ ސައިކަެލއް ނޫން.  1ކަ

 އަތޮޅުތަކުން ަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ވެސް އެ ބޭފުޅުން، އެ ސައިކަލު ދުްއވަވާ އެ ސައިކަލަށް ައގު ދެްއވާ.

ނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ ތޮއްޖެހިފައިވާ އޮތް،  1111މަގުމަތި ބޭނުންކުރުމަށް ދެއްވާ އަގު  ރުފިޔާ. ޭއގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

އަހަރު  1ހަޑިވެމުޑުދާރުވެަފއި އޮތް މަުގތަކެއް. ކުނިުއކާލުމުގެ މަޝްޫރޢު ޓަޓުވާ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަތާ 

ގެންގޮސް ކެންސަލްކޮށްލަންޖެހުނީ. ސިޓީ ކައުންސިލު ބަދުނާމުކުރަމުން، ބަދުނާމުކުރަމުން ވުމަށްފަހު އެކަން ކުރިއަށް ނު 

ގެންގޮްސ، މުޅި ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި ފެއިލްކޮށްލުމުގެ މަޤްޞަދުަގިއ 

މިއްލަ އެަކއުންޓެްއ ހުޅުވުމުގެ ޙައްޤު ވެސް މި ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ ކަެމއް. ޙަޤީޤަތަކީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލަށް އަ

ސަރުކާރުން ދެއްވާަފއެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުާކރުގައި ތިއްެބވި ަވޒީރުންނަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް 

މުޑުދާރުކަމާއި އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން. ިނކަން ނުކުމެަވޑަިއގެން ހިންަގވާލަބައްަލވާށޭ މާލޭގެ ަމގުތަުކގައި. މިހިރަ 

މިހިރަ ހަޑިކަމާއި މިހިރަ ދުވާ ވަސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެެކވަަޑއިގެން ަބއްލަވާށޭ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު 

ނޑުމެން ަކއިރީަގިއ  ދެކެވަަޑިއގެން ބައްލަވާށޭ. ިއހުސާސްކުރަްއވަބައްަލވާށޭ. ެއއަށްފަހު، މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ
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ޓެޭކ ވިދާޅުވަންޖެހޭނީ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މާލެ ައކީ ގާްތަގނޑަކަށް ާރއްޖޭގެ އާބާދީގެ އުއްމީދުން ފުރިގެްނވާ ބަޖެ

ތިން ބައިކުޅަ އެއް ަބއި، ަވރަށް ފަހާ ޖެހެންދެން އުޅެމުންދިޔަ ތަނެއް. އެހެްނވީމާ، މާެލ އަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން 

ންގެ ގަިއގައި  ބޮޑުދަތި ތިްއބާ އަހަރު. އަންނަ އަހަރަކީ ވަރަށް ބޮޑު. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަންނަ އަހަރަކީ ރައްޔިތު 

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ މެދުހަީށގައި އޮބިައޅާ އަހަރު. އަންނަ އަހަރަކީ ރާއްޭޖގެ ސަރުކާރު ނަގަހައްޓަން މަސަްއކަތްކުާރ 

ތިމީހާ ކާލަން ބޭނުންކުރާ މަހުޖަނުންނަށް ޢީދު އަންނަ އަހަރު. އަންނަ އަހަރަކީ ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ިނކަމެ

ނޑޫ، ހަކުުރ، ފުށްކޮޅުން % ގެ ޓެކްސްަނގާ އަހަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަްނނަ އަހަރަކީ އަހަރު ނިމޭއިުރ  11ހަ

ރުފިާޔގެ ދަރަނީގެ ތާެޖއް ހަދިޔާެއއްގެ ގޮތުަގއި މި  02111ރާއްޖޭަގއި ދިރިހުރި ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ ބޮުލގައި 

 ުޅވާނެ އަހަރެއް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ސަރުކާރުން އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުނަދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ސަލީމަށް.

 

 ން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވު

ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ުޒވާނުްނނަށް އާ ފުރުޞަތުތަެކއް  `. ޝުކުިރއްޔާ 

ތަނަވަސްކޮށްދޭނެކަމުެގ ވަޢުދުވަމުން، ޒުވާނުންނަީކ ޤައުުމ މިއަދު އޮްތ ހާލަތުން ނަާގ ކޮޅަށް ޖެހުމުަގއި އެންމެ 

މު އާބާދީކަމުަގއި ވިދާުޅަވމުން، ޒުވާނުންނަށް އެތަްއ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަްނ ޤައުމުގައި ތިބި އެންމެ މުހިއް

ޔާމީން هللا ކަންތައްތަެކއް ފަހިކޮށްދެމުންއައިސް ުޒވާނުންގެ ވެިރއަކަށް ޒުވާނުން މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނީމާ މިއަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބަލައިގަނެ، ޒުވާނުންގެ ތާއީާދއި ހިނިތުންވުން އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ލިބު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުން ފެނިގެން މި ދަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވެެގން ބައެއް ބޭފުޅުން އުޅުްއާވ 

މަންޒަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޒުވާނުން އެަބއިމީހުންނަށް ވެރިކަން ލިބިފައި އޮތްިއރުގައި ުޒވާނުންގެ މަްއޗަށް 

ނުދެވުނީމާ ޒުވާނުން މާޫޔސްެވ، ުޒވާނުން ހާސްކަމުެގ ތެެރއަށް ެގއްިލގެންދިޔައީ. މިއަދު އެްއވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށް 

ޒުވާނުން މިއަުދގެ ވެރިކަން ަބލައިގަނެ، މިއަދުެގ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ބަލަިއގަނެ، ޒުވާުނންނާ އެކުަގއި މަަސއްކަތްކޮްށ 

ނުންނަކީ ުޒވާނުންގެ ގޮުތަގއި ބަލައިގަެނގެން ުޒވާނުން ޒުވާނުްނގެ ތަރައްޤީ އަށް ެއތައް ކަންތައްތަެކއް ކޮށް، ުޒވާ

ރަނގަޅު މަގުން ގެންދަން މަސައްކަތްކުރަންފެށީމާ މިއަދު ޤައުމުގައި ތިބި ހުރިހާ ޒުވާނުން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ 

ްތއިުރގަިއ މެންބަރުން އެ ހައްދަވަނީ މުޖުރިމުންނަށް. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ތިމާމެންގެ އަުތގައި ވެރިކަން އޮ

ޒުވާނުންނަނީ ރަން ބަެއއް، ނަމުން. އެހެންނަމަވެސް ކަމުން ޒުވާނުންނަށް ދީފައި އޮީތ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލަތެއް. 
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މިއަދު ނަމުން ވެސް، ކަމުން ވެސް ޒުވާނުންނަީކ، މި ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބައެއް ކަމާއި ޒުވާނުންނަކީ ިމ 

މި ހުރިހާ ކަެމއް ިމއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހުރިއްާޔ ބަލައިގަތީމަ، އަދި ިމއަދުގެ  ޤައުމުގެ މުހިއްމު އަބާދީެއއް ކަމާއި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ ގުިޅެގން މިއަދު ޤައުމު ނަާގ ކޮޅަްށޖެހުމަށް މަސައްކަތް ފެށީމާ އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރާ ލަދެްއ 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދުެގ ނުގަނޭ ބާވައޭ. ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ. ދިވެހި

ޒުވާނުންނާ ދިމާލަށް މުޖުރިމުންނޭ ވިދާޅުވާ ވިދާުޅވުމަކީ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއަދު އެންމެ ފަހުން ދިވެހި 

ނަނީ މި ސަރުކާރާ ގުިޅގެން ރައްޔިތުްނ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްުކރަން ފެށީމާ ވެސް މިއަދު އެބައިމީހުން އެ ބު

ޤައުމުަގއި ތިބީ ވެސް މުޖުިރމުންނޭ. ޖާހިލުންނޭ. މައްކާރުންނޭ. އިޔަހޫދީ މަކަުރވެރިްނނޭ. ޤައުމެްއގެ ަރއްޔިތުންގެ 

ބޮލުގައި މިވަރު ޮބޑު ބަދުނާމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޅުވަމުންދާއިުރގައި 

ޔިުތން ވިސްނާވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންގެ އިތުރަްށ، މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މިކަންކަމާ މެދުގައި ރައް

ނޑު މި ވާހަަކ ދަްއކަން ފެށީމާ އަވަްސައވަހަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ވާހަކަދައްކަން ފެށީާމ ދޮގުހަދާފައި އިންނަ މީހާ، އެންމެން އެ ދިޔައީ ނިކުެމެގން. އެއީ ތެދު ޙަޤީޤަތަށް މީހަކު 

ފިލައިގެން ރައްާކެވގެންދާނެ. އެއީ ޢާއްމުކޮށް މި ކަންކަްނ ހިނގައިދާނެ ގޮތް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް، މިއަދު ިސވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންެގ ާވހަކަ، ޤައުުމގަިއ މަސަްއކަްތކުރަން، ޚިދުމަތްދޭން ތިބި

ޚިދުމަތްތެރިންގެ ވާހަކަ މިއަދު ކަރުގެ ނާރުތައް ެފންނަވަރަށް އަޑަށް ބާރުލާފައި ވާހަކަަދއްަކވާ ބޭފުޅުން 

ނޑައިލާަފއި ގެ  ވާހަކަދަްއކަާވއިުރގަިއ، ކޮަބއިޯތ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސިވިލް ަސރވިްސގައި މަަސއްކަްތކުރާ ެއންމެން ކަ

ތަނަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްގެން އެ މީހުންނަށް އުޅެންޖެހޭ ގޮތެއް ނޭނގި، އަށް ފޮނުވައިލާ ހާލަތަށް، އެްއ ތަނުން އަނެއް

ވަޒީފާ އަށް ނިކުންނަންޖެހޭ އޮފީހެއް ނޭނގޭ ހާލަތަށް ޤަުއމުގެ ހާލަތު ދިޔައިުރގައި ަމސްއޫލުވެިރކަމުގެ މަޤާމެްއގަިއ 

ކުރަްއވާފަިއ މިއަދު ދިމާއިދިކޮޅަްށ ެއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި މީހުން މިއަދު އަަރއި ޒިންމާދާރުކަމެްއ ނެތި މަސައްކަތް 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ. ހިތާމަހުރި ކަމެއް ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީްސ މިއީ. ކޮބައިތޯ އޭރު ސިވިްލ ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންެގ 

މުސާރަ، އޭުރ ޤައުމު އޮތް ހާލަތުން ކުޑަކޮށްލާފައި އެ ީމހުންނަށް ވާނުވާ ނާްނގަިއ މިހުރިހާ ކަމެއް ކޮްށ، މުިޅ 

ޢާއިލާތައް ބިކަެވގެންދިަޔއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ތިބީ ރީތިކޮށް ޓައީއަޅާފަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި. 

ނޑުމެން ެއ  ނީޑަގއި ތިބީ. އަޅުގަ ނިޑގޮ ނީޑގައި ބަެއއް މީހުން، އަނެއް ބަޔަކު މި ގޮ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އިންނަާވ ގޮ

ތާރީޚުެގ ަސފުހާތައް އުކާެލއްވީމާ ފެިނަވޑަިއގަންނަވާނެ، މިއަދު މި  ދުވަހު ވެްސ ފޮޓޯތައް ަބްއލަވައިެލއްވީމާ،

ވާހަކަދަްއކާ ޢަލީ ސަލީމް، ެއ ދުވަހު ެވސް ވާހަކަދަްއކާފަިއ ހުންނާނީ މި މޭރުމުން. ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޙައްޤުަތއް 

އޮތީ އެ ބޭފުޅުންނަށް،  ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން

ވާހަކަފުޅުނުދައްަކވާށޭ. ިމއަދު އޮތް ސަރުކާރުން ަރއްިޔތުންނާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް އޯގާތެިރކަމާ ެއއްކޮށްނޭ ިމ 

ޔާމީނުގެ ސަުރކާރުން، ަރއްޔިތުންެގ ސަރުކާެރއްެގ ޮގތުގައި މަަސއްކަްތކުރަްއވަނީ. هللا މަސައްކަތްކުރަނީ. ޢަބްދު 
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ޮގތުގައި މަަސއްކަްތކުރަްއވަނީ. ނިކަން ދެކެަވޑަިއގަންނަާވ! ސިވިލް ސަރވިްސގެ  ރައްޔިތުންެގ ވެިރއެްއގެ

މުވަްއޒަފުންނަށް އަޅާލުމަކީ ުހސްއެކަނި މުސާރަ ޮބޑުކޮށްދިުނމެއް ނޫން، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ކޮްނވާހަަކއެއްޯތ 

ހިންގަީނއޭ. ކޮަބއިތޯ، އެ ުދވަހު ވެިރކަމުަގިއ  މި ދައްަކވަނީ. ދެން މި ދަްއކަނީ މަގުތަްއ ނާމާންވެއްޖޭ. ލޭއޮހޮރުވުން

ތިބެގެން ދުވާަލކު ފަސްހަ މީހުން ކަތިލައި ަމގުމަްއޗަށް ކޮށާިލއިރުަގއި ވެސް އެ ވާހަކަ ަދްއކާކަށް އެްއކަލަ އަނގަތަެކްއ 

ާވވަރުން. ނެތް. އެއްކަލަ ޝަޚުޞްަތެކއް ނެތް. މާލޭގެ މަގުަތއް މިއަދު ހަޑިެވގެން، ހިނގާިބނގާވެނޫެޅވޭ ވަސްދު

އަހަރު ެވގެންދިޔަިއރުގައި މިއިން ބޭފުޅަކު އެ ާވހަކަ ދައްކާކަށް ނެތް. ކޮބައިޯތ  1އަހަރު ވެގެންިދަޔއިރު،  1ކޮބައިތޯ 

މި ދައްކާ ވާހަކަ؟ ިމއީ ަރއްިޔތުން ވިސްނަިއ ފިކުރުކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. ިމއަދު އޮްތ ޯއގާެތރި ސަރުކާރަކުްނ މިއަދު އޮތް 

އް ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ސަުރކާރަކުން ިއޤްތިޞާދު ނަގާ ކޮޅަްށ ޖަހަިއ ޤައުމު އާރާސްުތކުރުމުގެ އިޤްތިޞާދީ މާހިރެ

މަސައްކަތް ފަށައި، ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން މަގުތައް ވެސް ތިޔަ ބުނާ ސިޓީ ަކއުންސިލަކުން، އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ންނަށް އުނދަގޫވާ ވަރަށް ޮގސްގެން މިއަދު ސަރުކާރަށް ސިޓީ ކައުންސިަލކަށް ނެހެދިެގން މަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަްއޔިތު 

އެންމެ ފަހުން މަޖޫބުރުވެގެން އެކަންކަން ނަްނގަަވއި ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން މަގުަތއް ހަދައި މާލެ ވެސް އަލުްނ 

އްކަން. މިއީ އާރާސްތުކުރާނެކަުމގެ ކުލަވަުރދައްކާލީމާ މިއަދު ވެއްޖެ ޭއެގ މެޑަލްޖަހަންވެގެން އެ ވާހަަކ ވެސް މޮޅަށް ދަ

ނޑު ޔަޤީްނކަމާއެްއކޮށް މި ދަންނަވަނީ  ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ކަްނކަން. ކިތަންމެ ވަރަށް ވާހަަކދެއްކިޔަސް އަުޅގަ

އަންނަ އަހަރުގެ ތެޭރަގއި މާލޭގެ މަގުަތކުަގއި ފެންބޮުޑވުމާިއ މާލޭގެ މަގުތަުކގެ އާބާތުރަފިލުވުން މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގިއ 

ރާނެ މި ސަރުކާރުން. ވަރަށް ސާބިުތަކމާ އެކު މި ދަންނަވަނީ. މި ވެގެްނއުޅޭ ގޮތަކީ މިކަްނކަން އެބަ އޮތް. އެކަްނކު

ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ބަޖެޓު ބަލައިލީމަ އެނގިއްޖެ. ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެްސ 

ކުފާނު ދައުލަތުގެ ފައިސާ އުަފއްދާ އިންޖީނުތަކަށް އަލުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުން، އެ މަނި

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި  1ބިލިއަްނ،  1ތެޔޮއަަޅއިގެން ހިންަގިއގެން ެއބަ އުފައްދާ ޑަބަލް ފައިސާ. ޑަބަލް ފައިސާ. 

ސް ވަަޑއިގެްނ ކިހިނެއްޯތ ދައުލަތަށް ލިބިލިބި ޮއއްާވ، ިމއަދުގެ މާލިމީ، އިޤްތިޞާދީ ާމހިރު ވަަޑއިގެްނ، ޒުވާނުްނގެ ރައީ

މި ހެއްދެވީ؟ މީހުން ހައިރާންވާ ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ިމ ކުރީ. އެހެންވީމާ، ޤަބޫލުުނކުރެިވގެންތާ މި އުޅެނީ. ލޯ 

ނޑު ިމީއ  ނޑު މި ވާހަަކ ދައްކަންޖެހެއޭ. އަުޅގަ ބޮޑުކޮށްފައި ވާހަަކ މި ދައްކަީނ އިނގޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑަށް  1ޔަ މި ވޭތުވެދި އަހަރުަގއި ވެސް މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ިއން މީހެއް. ބަޖެޓަށް ހަދައިލާފައި ހުރި ގޮތް އަުޅގަ

އެނގޭ. އަުޅަގނޑުމެން މި ތަނުގައި ދެކޮޅުދެޮކޅަށް ދުވެ، ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި އާދޭސްކުރަންޖެހުނުވަރު އަޅުަގނުޑ 

ރު ައޅުަގނޑުމެން ދެްއިކ ވާހަކަ؛ ބަޖެޓުަގއި ހުރީ ހަނދާން އެބަ ހުރި ތަފްސީލުތައް ނެތިގެން. އަނެއްާކ އޭ

ނޑުމެން އޭރު ެދއްކިކަުމގެ  ނަޑއެިޅގެން ފައިާސ ފޮރުަވއިގެން ކެއުްނ، ެކއުމުެގ މަަސއްކަތެްއކަން ކޮށްަފއި ހުރީ އަުޅގަ ކަ

ފަޚްރުވެރިކަމާ އެުކ  އަލިގަދަ ެހއްާކއި ދަލީލު ދިވެިހރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތކުން ފެންނާނެ. މިއަދު

އަޅުަގނޑު ބުނަންޖެހެނީ އެ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ދެއްިކ ވާހަކަ، ރައްޔިތުންނޭ އަުޑއަހާށޭ، އެހެރީ ފެންނާށޭ. 
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ނޑުމެން ފަހަތް  އަޅުަގނޑުމެން ބުނިން ބަޖެޓު ހަދައިގެން ޚިޔާނާތްތެރިވުމަށޭ ރާވާފައި ހުރީ. އޭގެ ޙަޤީޤަތް މިއަދު އަޅުގަ

ީވގެ ތިރީ ބާ އިން އެ ފެންނަނީ. ކޮންމެވެސް މާލޭގެ ބޭފުޅަކު، ކޮންމެެވސް މާލޭގެ ބޮޑު ޢާއިލާއަަކްށ ބަލައިލާއިރު ޓީ.

ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު، ނޫިނއްާޔ ކޮންމެވެސް އެހެން މިނިްސޓަރަކު، ބިލިއަނުން، ބިިލއަުނން، ބިލިއަނުން ރައްޔިތުްނގެ 

ނޑު ދަްއކާ ވާހަަކއެއް ޫނން. ދިވެހި ތާރީޚުަގއި ިދވެހި މުއައްސަސާަތކުަގއި ލިެޔިވ،  ފައިސާ ކާލި ވާހަކަ. މިއީ ައޅުގަ

ރަން އަކުރުން ިލޔެވިަފއި ެއހެރީ ބޮޑެތި ޚިޔާނާުތގެ މަްއސަލަތައް. ރަން އަކުރުން ެވސް ލިޔާނެތާ ބޮޑެިތވީމަ. 

. ެއއީ ތާރީޚަށް ސް ލިޔާނެއަކުރުން ވެ ގޮްއސި ަކމަށް ވަންޏާ ރަން އަށް ޭއގެ އިންތިހާ ވަްއކަމެްއގެ ވެސް ބޮުޑކަން

ޓަކައި މީހުން ކުރަންޖެހޭ. ނިކަން ދެކެވަަޑިއގެން ބައްަލވާ! ބިލިއަނުން އެހެރީ ކައިފަ. އެހެންވީމާ، އެ ިޚޔާނާތުގެ 

ކަންތައްތައް މިހެން ހުރެ މި ހިސާބަށް ދިޔައިމަ، ދެން ނުުކމެ މި ދައްކަވާ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ބަޖެޓާ ބެހޭ 

ެރވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ސަުރކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެޓަށް ގޮތުން ޤަބޫލެއް ނުކު

ބަލައިލާއިރު ބަޖެޓަކީ ހައިރާންކުރުވަިނވި ގޮތަކަށް ބެލެންްސކޮށްފައި އޮތް ބަޖެޓެއް. ބަޖެޓުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން 

ނޑައިލާފައި ހުރި ހުރިހާ ދާއިރާތައް ނަަގއި ކޮޅަށް  ޖެހުމަށް އަމާޒު ހިފާފައި އެބަ ހުރި. ރަނގަޅު ތަޞައްވުެރއް ެއއީ. ފު

ިޞއްޙީ ދާއިރާ ނަގައި ޮކޅަށްޖަހަން އޮތީ ައމާޒު ހިފާފަ. ރާއްޖޭގެ ދެކޮުޅގައި ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލްަތއް . الحمد هلل

. އެ މަނިކުފާނު ވިދާުޅވި، ޤާއިމުކުރުމަށް މާލެއާ ެއއްފެންވަރުގެ އަމާޒު ހިފާފައި ހުރީ. އަހާނ! އަމާޒު ހިފަންޖެހޭތާ

ޤައުމު ނަގައި ކޮޅަށްޖަހާނަމޭ. ތިމަންނާގެ އެބަ ހުއްޓޭ ކެރުންތެރިކަމާއި ބުންވަރާއި ފަންވަރު. ތަޖުރިބާ އެބަ ހުއްޓޭ. 

އެކަން ފުރަތަމަ ބަޖެޓުން ވެސް މި ދައްކާލީ ބެލެންސްކޮށްލާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓުގެ ވާހަކަދައްާކއިރުަގިއ 

ނޑު ހަމަ ފާހަަގކުރަންޖެހޭ ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން މިތާ ދައްކަާވ ވާހަކަފުުޅ. މާލެ ނާމާންވެގެން، ވަޅިހަރާ އަޅުގަ 

ވާހަކަ އާއި މާރާމާރީ ހިްނގާ ވާހަކަ. ދޭތެރެައކުން ަކމެއް ހިނގާއިރަްށ، މީހަކު ގެއްިލގެންއުޭޅ ވާަހކަ މާ 

ން ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ގެންނަން. ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭ މި ހާސްކަމުެގ ހާސްކަންމަތީގައި ނުކުމެ މި ަދއްކަނީ ރަްއޔިތު

ތެރެއަށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި މި ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ ހާލަތު. ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ެއ މީހުންނަށް ވެރިކަންދިނީމަ 

ްނއުޅޭިއރުގައި އަމާންކަން ގެންނަން ކަންތައް ކުރި ގޮތް. ޒުވާނުްނގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރ، ުޒވާުނންނަށް ސަހަރޯވެރިވެގެ

ނޑީަގިއ  ޤައުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި ނާމާންވިވަރު ިވސްނަވާ! ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ތި ގޮ

 ނީނދެވޭ ހާލަތަށް ޤައުމުެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގޭދޮށް ވެްސ ދިޔަ. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހިރަ ދޮރުތަކުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފާޚާނާކުރަން ކާންބޯން ނުނިކުމެވޭ ހިސާބަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

ނޑީަގިއ އެ ދުވަހު ވެސް އިން ބޭފުޅަކު، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަނދުމަފުޅުހުރިއްޔާ  ހިސޯރުކުރި. ތި ގޮ

ނޑުމެން  ޖަހާއިރު މި ތަނަށް ވަންނަ  0ތިބެން އެބަ، ހެނދުނު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ގެ ައށް ނުދެވިފައި އަުޅގަ

ނޑު  ޖަހަންދެން، ރަށުތެރެ ނާމާންވެގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު  8،0،11ގޮތަށް ގެ އަށް ނުދެވިފައި ރޭގަ

ނޑީަގއި އިންދާ ދުވަހަުކ ވެސް ގެ އަށް ނުެދވި، ަބަޔކުމީހުން މިތަން ހިސޯރުކޮށްެގން ނޯންނާނެ އެންމެ ދުވަހަކު  ތި ގޮ
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ވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން ކޮން ވާހަކައެއްތޯ މި ދައްކަނީ؟ ނާމާންވެއްޖޭ، ބިރުވެރިެވއްޖޭ ކިަޔއިގެން ކޮްނ 

ވާހަކަެއއްތޯ މި ަދއްކަނީ؟ ިމ ދައްކާ ވާހަކަ އަީކ ރަްއޔިުތންގެ ތެރެއަށް ނާމާންކަާމއި ިބރުވެރިކަން ގެންނަން ދައްކާ 

ހެޔޮއެދޭ ބަަޔކަށް ހެދިގެން ދައްކާ ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރު ީޓވީެއއް  ވާހަކަ. ަރއްޔިތުންނަށް މާ

ހުޅުވައިާލއިރަށް ވަރިވަރި އަްށ، ފަތިފައްޗަށް އަރާތިބެގެން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ނުކުމެ، އެ މީހުންގެ މެނިފެސްޓޯ މި 

މެނިފެސްޓޯ މި ބަޖެޓަށް ލައިގެން ތަންފީޛުކުރަން؟  ބަޖެޓުގައި ނެތިގެން ކަންތައް ބޮޑުެވގެން. ކާކުތޯ އުޅެނީ އެ މީހުންގެ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާެރއް ނޫޭނ މިއަދު މިއޮީތކީ. މޮަޔެވގެންތަ އެ އުޅެނީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރެއް ނޫްނ މިއަދު ިމ 

ވެފައި އޮތް ތިްނ އޮތީކީ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކަްނކަން މެނިފެސްޓޯ އަށް ލައިގެން ަތންފީޛުކުރާކަށް. ާބވެފައި އިންީޖނު، ހަލާކު

ތިން ދޯނި ލައިގެން ހިންގާ ފެރީ ނިޒާމަކަށް ސަރުކާރުން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއކްޓިިވސްޓަކަށް ލާން 

ދައްކާކަށް މި ބަޖެޓަުކ ފަިއސާއެއް ނެތް. ެއއީ ތެދު ވާަހކަެއއް، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބަޖެޓުގައި ަފއިސާ ހުރީ 

ވެފައި ހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މިއަދަށް ވުރެ ފުޅާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ލާފައި ހުރި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން

ކަންތައްތައް. ރަށްރަުށގައި ވީާރނާވެދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސްޫކލްތަކާއި ފަޅުތަާކއި ބަނދަރުތަކާއި މަގުމަްއޗަށް ހޮޅިއަޅާފަިއ 

ރިއަުރވަިއ، ެއ ކަންަކން ނިންމައި ރައްޔިތުންނަްށ ނުގުޅިހުރި ފާޚާނާ ނިޒާމުތަކާ ެއއްޗެހި ތަަރއްޤީކޮށް، ކު

ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުގައި އޮީތ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޞިއްޙީ މަރުަކޒުގެ ލޯންޗުތައް މަރާމާތުކުރުމުެގ 

އެމް.ޑީ.ޕީން ވާހަކަ އޮީތ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ވާހަކަތަަކކީ މިީއ އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭނުންވާ ވާަހކަތަކެއް ނޫން. 

ބޭނުންވަނީ، އެމް.ޑީ.ޕީން އިްނދާފައި ހުރި، އެކްޓިވިސްޓުންަނށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އިންދާފައި ހުރި ފެންފޯއްރުއްތައް 

ކުރިކުރިފަޅަިއގެން ހެދިގެްނޮގސް އެ ފެންފޯއްުރއްތަުކގަިއ ފެންފޯއް އަންނާނެހާ ގޮތްަތއް ހަދަން. އެކަން ުނެވގެން 

ބެގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެމް.ޑީ.ޕީން ބޭނުންވަީނ ބަރިބަރި އަށް އަރާ ތި

ޖީ.އެމް.އާރަށް އަެނއްާކވެސް ެއއަރޕޯޓް ދޭން. އެީއ އަިދވެްސ އުއްމީދަކީ. އެކަމާ ހެދި، ޭބރުގެ ެއކި ފަރާތްތަކާއި އެކި 

ުކރަނީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ނާފަހެ، ސަލާމަތް ބުއްދިހުރި  ކަރަކަރަޔާ ިދވެހިރާއްޖެ ޖެއްުސމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މި

ބަޔަކު، ކުރާެނވަރު ކަމެއް ޫނނެއް ނޫންތޯ މިހާރުވެސް އެ ކުރަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލީމަ ވެސް 

ޑުތިލަދުންމައްޗަށް ހއ. ، އެބަ އެނގޭ ބޮޑެތި ބިޔަ މަްޝރޫޢުތަކެއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަމާޒުހިފާފައި އެބަ ހުރިކަން. ބޮ

ހދ. ، ށ ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ އޮންނަ އިަހވަންދިއްޕޮުޅެގ މަޝްރޫޢު މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ދައްކާލީމާ ކަންަތއް 

ބޮޑުެވގެން، އެ ތަަރއްޤީ އަްށ ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން އެ އުޅެނީ. އުުތރުގެ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް 

މިއީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއްއވެސް؛ ތާރީޚީ އެއްވެސް ފޮތަކުންނެއް ނުފެންނާނެ މިއަދު އެ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް 

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ެއ  އޮތްވަުރގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް އުތުރަށް ފަހިވެފައި އޮންނަ ތަނެއް. އަުޅގަ

ނީ އެސް.އީ.ޒެުޑގެ ބިލު. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އެ މީހުންނާ ދިމާއިދިކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮްށގެން ފާސްކޮށްފައި އޮންނާ

ބުނަނީ، އިޤްތިޞާދީ ބޭފުޅުން އެ ބުނަނީ މިވަރުގެ ބިލެއް ދުނިޔޭަގއި ފާސްކޮށްފައި ނުވެްސ ނެތޭ ޤާނޫނެއް، މިހާ ފަހި 
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އަނެއްހާ ރުފިާޔ ވިޔަފާރި އަށް. އެ ދޮރުތަކުްނ އިޤްތިޞާދަށް އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓުތައް މި އަންނަނީ. އައްުޑ އަތޮޅަށް ބިލި

ފަހިކޮށްފައި އެ ބައްރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި މަގުތަކާިއ އެއަރޕޯޓުތަްއ، މަދަރުސާ އާއި ހޮސްޕިޓަލާ ފަހިކޮށްފައި 

އޮތީމަ، މިއަދު އެ ދާއިާރަގއި ވެސް ހިމެނޭ ބައެއް ިއދިކޮޅު މެންބަރުން ނުކުމެ އެ ތަރައްޤީ މަޑުޖެއްސޭޯތ 

ނޑު ހިތާމަކުރިން އެ ކަންކަމާ. އެކަމަކު ބައެއް ފަހަރު ހުރަސްއަޅަނީ. އެ މަންޒަރު އަޅު ަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ. އަޅުގަ

އެކަނިމަިއއެކަނި އިނދެ ިވސްނާލީމަ އެނގޭ ޙަޤީޤަުތަގއި މި ވާ ގޮތް، ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ާވ ގޮަތކީ 

ންގެ ރައީެސްއގެ ގޮުތގައި ޒުވާނުންނަށް ލޯބިކުރާ، ުޒާވނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަަސއްކަތްކުރާ ަރއީަސކު ުޒވާނު 

ބަލައިގަނެ، ޤައުމުެގ ރަްއިޔތުންނަށް ލޯބިވާ، މުސްކުޅިްނނާއި ހަރުފުރައިގެ މީހުންާނ އަދި ެއކި ދާއިރާަތކުަގއި 

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް، އިންޑަސްޓްރީތަުކަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނަށް އިޤްިތޞާދީ ފުރިހަމަ ފުރުޞަތުތައް 

ރައްޔިތުްނގެ ރައީެސއްގެ ގޮތުަގއި ރަީއސް ޔާމީން ބަލައިގަތީމާ ރައްޔިތުން ދެން އެ މަނިކުފާނާ ގެނެސްދީ، ުޒވާން 

އެުކގައި ކުރިއަށް އޮތް އަަހރުތަކުަގއި ަވޑަިއގެންފާނެތީ ކަންތައް ބޮުޑވެގެން ތަަރއްީޤ އަށް މި ހުރަސްއަޅުްއވަނީ. 

ވަަޑިއގެން ރައީސް ޔާމީންގެ އަތްޕުުޅަގއި ހިއްަޕވާފައި،  އެހެންނޫންނަމައީ ދުނިޔޭގެ ެއންމެ ބޮޑު އިޤްތިޞާދުގެ ަރީއސް

ދިވެހި ޤައުމުގެ އަތުަގއި ހިފާފައި ކުރިއަށް ވަަޑއިގަންަނވާޭށ ބްރިޖާއި ހުޅުމާލެ ހިއްކުމާއި އެއަރޕޯޓާ، މިހެން ހުރި 

ނޑުމެންނާ ޖައްސާަކށް،  އެ ތަރައްޤީ ނައުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭނަމޭ ވިދާޅުވީމަ، ދެން ނުކުމެ ކަރަކަަރއާ އަުޅގަ

ޓަކައި މަަސއްކަެތއް ނުކުރާެނ ދިވެހި ޤައުމަށް ހެޮޔއެދޭ ަބޔަކު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއއީ ރައީްސ ކަމަށް ވިޔަސް 

ވެސް. މިއީ ރަްއޔިތުން ވިްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ؛ ބޮލެއް ޖަހާނެ ކަމެއް ނެތް އިނގޭތޯ 

ސް. ބޯޖަހާފައި ޢަމަލުން މިކަން ނުދައްކަިއފިނަމައީ، ބަހުން ނުދައްކައިފިނަމައީ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

މެންބަރަކީ ވެސް މިއަދު މި ޤައުމު މިއޮތް ހާލަތުން ކޮޅަށް ނެގުމަށް ޓަކައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ކުރާ 

ބޯޖަހާފައި ލޮލުން ވައްތަރުަވއްަތރަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި އަދި މަސައްކަުތގައި ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 މި ވާހަކަ އަށް އާނހޫނ ކިެޔްއ ކަމަކު ކަމަކުނުދާނެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ޖަހާއިރު ފަށާނަން.  11ްނ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ހިސާބުން ބައިގަޑިިއރުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަ

 

 ]އަށް  11:11އިްނ  11:20: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
 

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުެމންގެ ކުރިމަތީ ަގއި މި ވަނީ `. ހުސްަވގުތުޮކޅަށް ފަހު އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަްތ ފަށައިގަންނައިުރ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް. ބަޖެޓާ ބެހޭ ބަހުސް. އެހެންކަމުން، މި ބަހުސްގަިއ  2111

ބައިވެިރެވވަޑަިއގަތުމަށް ޓަަކިއ އެންމެ ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ 

 ނިޒާރު އިބްރާހީމަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ

`. ޢަދްލަށް، ޢަދްލުެވރިކަމާއި އިންސާފްވެރިކަާމ ެއކުަގއި ވެރިކަންކުރުމަށް އަމުުރކުރެްއވި، އަދި ާނއިންސާފުން 

ދަންނަވަން. ޞުބުޙާނަޙު ވަޠަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ސަނާ هللا ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ބޭނުންނުުކރެއްވުމަށް އަމުރުކުެރއްވި 

ނިކަމެތިވެފަިއވާ، އެ ަބއެްއގެ ަޙއްޤުތައް ެގއްލިފަިއާވ މީހުންގެ ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި، 

ޢަލައިހި هللا ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް ޓަކައި އެކަމުަގއި ނަމޫނާ ދެއްކެވި މި ޢުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ

ލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުަރން. އަދި މި ޞަލަވާތާއި ސަާލމުގައި ެއކަލޭގެފާުނގެ އިތުުރ ވަޞައްލަމް އަށް ޞަަލވާާތއި ޞަ

. ޝުުކރިއްޔާ، ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް الم عليكم ورحمة هللا و بركاتهالس  އާލުންނާއި އިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަން. 

ނޑު ވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަްނ އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްިވ ކަމަށް ޓަކައި. އާދެ! މި މުހިއްމު ބަހު ސްގައި އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާ ވާަހކަ ައކީ، ޖުމުލަ ގޮތެްއގައި ިމ ފަހަރު  ބޭނުންވޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ. މި ބަޖެޓުަގއި ުހރި މުހިއްމު ކަންތައްތަކަީކ  ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ބަޖެޓަށް އަުޅގަ

ވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުންތަަކކަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދި

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެުކ ދަންނަވަންޖެހެނީ  ވަނަ  2111ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަހަލަ އާާބދީ މަދު ސަރަހައްދުތަކަށް، ާއދެ! މީގެ އެހެން އަހަރުތަެކޭކ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ބަޖެޓު ން އަުޅގަ

ވެސް ހަމަ އެއްފަދައިން ެއ އާބާދީތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި އެ ތަންތަނުގަިއ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް 

ވެސް އެ މީހުންގެ އުއްމީދުތަކަށް އެްއވެްސ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ބަޖެޓުން 

ކަހަލަ ދިރުމެއް ފެންނަން ނެތް ވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމަާޔ ެއކު ދަންނަވަންޖެހޭ. ެއ މީހުންނަށް މި ޖެހެނީ ލިސްޓުެގ 

ތަްއ އެންމެ ފަހު ހިސާބުގައި މަުޑުކރަން. ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރުގައި ވެސް އެ ޚިދުމަތް

އެ މީހުންނާ ހަމައަށް އާދެޭވ ދުވަހެއް ނާދޭ. އާދެ! މި ބަޖެޓުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި މަންޒަރު ފެންނާތީ 

ބިލިއަްނ  1.1ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް އެބަ އޮތް. ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕ އަށް  22އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިާތމަކުރަން. 

އްކަތްަތކަށް. މި ހުރިހާ ކަންތަކެއް މިހެން ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، އާދެ! ރުފިޔާ އެބަ އޮތް، ތަރައްީޤގެ މަސަ

ނޑައެޅިަފއިާވ ބަޖެޓަކީ  ނުޑ ނިސްބަތްާވ ދާއިާރެގ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރެިވ، ކަ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނުޑ މި ަދންނަވަނީ ހަމަ ސުމެކޭ. އާދެ! މިހެން ދެންނެވުމަކުން ެވސް  ެއއީ ކުަށކަށް ުނވާނެ. އާދެ!  ނިސްބަތުން އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ އަތޮުޅަގއި ދިރިއުޭޅ ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން، ޚާއްަޞކޮށް  މިގޮތަށް މިކަން ވުުމގެ ސަބަުބން، އަުޅގަ

ރަކީދޫގެ ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުން ވަނީ ވަރަށް ބިކަހާލު ޖެހިފަ. އެ މީހުންގެ ޢާއިލާތައް ދޫކޮށް، ރާއްޭޖެގ 

ށް ހިޖުރަކުރަންޖެހިފައި ވަނީ. އެ މީހުންގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމާިއ އެ މީހުންގެ އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކަ

ކަންތައްތަްއ، ޟަރޫރީ ބޭނުންތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އެ މީހުން ވަނީ އެ މީހުންގެ ޤައުމުގައި ރެފިއުޖީންނަށް 

ނޑުމެންގެ އުފަން  ނުޑމެން އަޅުގަ ނޑުެމން ރެފިއުޖީންގެ ހާލަތުގަިއ ބަދަލުވެފަ. އާދެ! އަުޅގަ ޤައުމުގައި އަުޅގަ

ތިބެންޖެހުމަކީ އެއީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮްތކަމުަގއި ވިަޔސް ވެސް އެ ސަރުކާރުތަކުްނ އެކަމުގެ ޒިންމާނަގަންޖެހޭެނ 

ތުންނަށް ކަމެއް. މިހެން މި ވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ދައުލަތުގެ މުއްސަނދިކަން ރައްޔި

ބެހުމުގައި ވިސްނުން ގެންގުޭޅ ވިސްނުމުގެ ނަހަމަ ގޮތުގެ ސަބަބުން. އިންސާފުވެރިކޮށް މުއްސަނދިކަން ރައްޔިތުންާނ 

ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ އުފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގައި އެ ސަރުކާރުަތކަކުްނ 

ނުޑ އިހުމާލުވެވިަފއި ެއކަމަށް ފަރުވާ ކުަޑވެަފއި ވާީތވެ، މިހެްނ މިކަން މި ދިމާވަނީ. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް، ސަރުކާުރގައި ިތއްެބވި ިއސް ޢިއްޒަތްތެރިން ވެްސ އަދި މަޖިލީހުގައި ިތއްބެިވ 

ނޑުމެން ކަހަލަ މަދު އާބާދީތަކަށް ދިމާ ވެފައިވާ ނިކަމެތިކަމުންނާއި ލިބެންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަޅުގަ

އަސާސީ ޙައްޤުތަކުން މި ލިބޭ މަޙްރޫމް ކަމަށް ތި ބޭފުޅުން އޯގާތެރި ނަޒަރަކުން ބައްަލަވއިލަްއވާށޭ. އާދެ! ޔޫރަޕުގެ 

 ވަރަށް މަޝްހޫރު ފިލޯސަފަރެއް ކަމުގަިއވާ އެޑަމް ސްމިތު، އޭނަގެ ދަ ތިއަރީ އޮފް މޯރަލް ސެންޓިމެންޓުގައި އޭނަ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހެއޭ ިސމްޕަތެޓިކް ސްޕެކްޓޭޓަރަކަށް ވާން. ޯއގާތެރިކަމާ ެއުކގަިއ  ވެސް ބުނެފައި އޮންނަނީ، ައޅުގަ

އެހެން މީހުންގެ ހާލަތަށް ބަލާ މީހަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮްތކަމުަގއި ިވަޔސް ވެސް އެ ސަުރކާރެްއގެ 

މި ޖެހެނީ އެ ތަނެއްގަިއ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުން. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަކީ ކޮންމެ އެންމެ މުހިއްމު ޒިންމާއަކަށް ވާން 

ސަރުކާރަކަށް ވެސް ވަރަށް ލާޒިމް ކަމެއް، ވަރަށް މުހިްއމު ކަމެއް. ެއއްވެސް ަރއްޔިަތކަށް ބޭއިންސާފުން ކަންތަްއ 

ކުޑަ އާބާީދއެއް ދިިރއުޅޭ، ކިތަންމެ މަދު  ކުރެވޭނެ ނަމަ، ނަހަމަ ގޮުތަގއި ކަންތަްއ ކުެރވޭ ނަމަ، ެއއީ އަދި ކިތަންމެ

ރައްޔިތެއް ކަުމގައި ވިޔަސް ވެސް އެކަން ެއއީ އިންސާީނ ހަމައިން، ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކުން އެއްގޮތަކަށްެވސް 

ނޑުމެން މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ބައެއް ާދއިރާތަކަށް  ވަރަްށ ބަލައިގަެނވޭނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ބަެއްއ ދާއިރާތަުކގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް  ގިނަ އަދަދަކަްށ ފައިސާ ޖަާހފައި ހުރި ތަންތަން އަުޅގަ

 11ތިންހަތަރު ޕްރޮޖެކްޓަށް ވިހިތިރީސް، ސާޅީްސ މިލިއަނުްނ ރުފިޔާ ޖަހާފައި އެަބ ހުރި. އެކަމަުކ ވޭުތވެދިަޔ 

އި ވ. އަތޮުޅގެ އެްއވެްސ ރަށެއްގަިއ، ކެޔޮދޫ ިވޔަސް، ރަކީދޫ ވިޔަސް، ފުލިދޫ، އަހަރުދުވަހުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާިއރުގަ

ތިނަދޫ ވިޔަސް، ފެލިދޫ ިވަޔސް މިއިން އެްއވެސް ރަެށއްަގއި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ެވސް ހިންގާފަިއ 

ވެސް ވިްސނުންތެރިކަމާ އެކު ައޅުަގނުޑ ނެތް ކަމަކީ މިއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން 

ނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ަބއްލަވަންޖެހިަވޑަިއގަންނަވާެނ  މި ދެންނެވި ގޮތަށް ސިމްޕެތަޓިކު، ޯއގާތެރި ނަޒަަރކުން ައޅުގަ
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އުޅޭ ކަމެކޭ. އާދެ! އެ ތަނެްއަގއި އުފާފާގަތިކަމާ އަދި ހިތްހަމަޖެހުމާ، މި ކަންކަން ފެތުރިގެްނދާނީ އެ ތަނެއްަގއި ދިރި 

ފަގީރުން، އެ މީހުންެގ ުއއްމީދުތައް ހާސިލުކޮށްދެިވގެން. ެއ މީހުން ނާއުއްމީދުވެފަިއވާ ނާއުއްމީދުތަކުން އެ މީހުްނ 

ސަލާމަތްކޮށްދެވިގެން. ެއގޮތަްށ އެ މުޖުތަމަޢެއް ކުިރއަށް ނުދާ ނަމަ، އެ ތަނަކަްށ ައސްލުގަިއ އުފާފާގަިތކަމާިއ 

. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާްއޖެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ަޓކައި މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުނެއް ނާްނނާނެ

އެކުަލވައިލާފަިއވާ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭންތަކާއި އެއާ އެްއގޮތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި މި ހިމެނޭ މޮޅެތި ޚިޔާލުތަކުގެ 

ނޑަށް ީހވަނީ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ިރވެތިކަުމެގ ތެރެއިން ބަޔަކު މަޙުރޫމުވަުމންދާ ކަ މަށް ވަންޏާ އެ މަްއސަލަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ފާހަގަކުރަންޖެހޭނެ. އާދެ! އަޅުަގނޑަކަށް ނުެފނޭ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ 

ރަކީދޫގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެްއވެސް ކަމެއް މި ބަޖެޓުގަިއ ޖަހާފައި އޮތް ތަނެއް. ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ވެްސ 

ކުރުމެއް ނެތް. އެ ރަުށެގ ލަފާފުރުމުގެ ކަންތައް އެހަިއ ދަތި. އެ ރަށުެގ ރަށްގިރުުމެގ މައްސަލަިއގައި ެއއްވެސް ޙައްލު

މިންވަރެއް ބަޖެޓަުކ ޖަހާފައެްއ ނެތް. އެ ރަުށގެ ޞިއްީޙ މަރުކަުޒގެ ކަންަތއްތަްއ ހުރީ އެތަްއ ޒަމާނެްއ ކުރިްނ 

ސް އެްއވެސް ޙައްލެއް ނެތް. އާދެ! މިހެންގޮސް އެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންެގ ހަލާކުވެ، ވީރާާނވާހިސާބުަގއި. އެކަމަކަށް ވެ

ކަންތައްތަކަށް ެވސް މި ބަޖެޓުގައި އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ސެންޓެއްގެ މިންވަރު ވެސް ަބޔާންކޮށްފައި ނެތްކަމީ، ެއއީ 

ައޅުަގނޑުގެ ހިތުގެ ެއއް ފަރާތުން  އަޅުަގނޑުމެން މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެން އެކަމުގެ އުފާވެރިކަުމގެ ވާހަކަ

ދައްކާއިުރަގއި، އަނެއް ފަރާުތން އަޅުަގނޑު އަސަރާ ެއކު ިމ ދަންނަވަނީ މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. އާދެ! އެހެންވީމާ، މި 

ކަންކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަސރުކާރުން މިކަންކަމާ މެދު ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭހެން. 

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ިވސްނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ވ. ރައްޔި

ކެޔޮދޫަގއި ސުނާމީ އަށް ފަުހގައި ހަލާުކވެފައި އޮތް ބަނދަރު، ވީރާާނވެ، ކުިދކުދިވެ، ފައިދޮށަށް ފައިބަިއގެންދަނީ. 

ހާރު އެކަމާ ހުރެ ކުރިމަތިވަމުންދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަްށ ރަށުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބަެއއް ިގރުމުގެ މައްސަލަ މި

އާދޭސްކުރާތާ އެތައް ޒަމާނެްއ ވެއްޖެ. ީމގެ ދެ އަހަރު، ިތން އަހަރެއް ކުރިން ބަޖެުޓގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެްއަގއި ެއ 

މަސައްކަެތއް މި ވަީނ  ކަންތައްތަްއ ހިމަނާފައި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އަދިއަދަްށ ދާންދެން އެ ތަނުެގ ެއއްެވސް

ނޑުމެން ހިތާމަޔާ ެއކު ފާހަަގކުރާ ަކމެއް. ެކޔޮދޫެގ ފެން ވަީނ  ނުކުރެވިފަ. މިީއ ައޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ސާފު ބޯފެނެއް ނުލިބޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ިޞއްޙީ މަރުަކޒުެގ ހާލަތު ވަރަށް ނިކަމެތިވެފަިއ  ލޮނުވެފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަީނ  ވަނީ. އަިދވެސް މި ނޫން އެހެނިހެން ކަންތައްތައް، ސްކޫލްގެ ކަންަތއްތައް ެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަީށގެްނވާ ވަރަށް ފޯރުކޮށްނުދެވިފަ. މި ދެންނެވީ، އެ ތަނުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންހުރި 

ނޑު ދެްއކީމާ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ވަނީ އެަތއް އަހަރުތަކަކަށް ފަހަތަށް ޖައްސާލެ ވިފަ. އާދެ! މިގޮތަށް މި ވާހަކަ އަުޅގަ

ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުޭވ، ތި ބޭފުޅުންނަކީ ތިއީ ާރއްޭޖގައި އޮތް އެންމެ ކުޑަ އާބާީދއޭ، އެންމެ މަދު އާބާދީއޭ. 

ންނަވާެނ ވާހަަކ ައކީ ކިހިނެއްހެއްޭޔ ދައުލަުތގެ ފަާރތުން ތިޔަ ބޭފުޅުން ތި ވިދާުޅވާ ކަންަތއްތަްއ ކުރާނީ. އަުޅަގނޑު ދަ
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ނޑު އުފަންާވއުފަންވުމަކީ އެއީ ައޅުަގނުޑގެ އަމިއްަލ  މަދު އާބާދީ އަކަށް، ކުޑަ ަރށަކަށް ރައްޔިތަކު ުނވަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ކަމެއް ނޫނޭ. ތި ބޭފުޅުން ވެސް އަމިއްލަ އަށް ކުރަްއވަިއގެން ވާ ކަެމއް ނޫނޭ އެީއކީ. ދުނިޔޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އުޅޭއިުރގަިއ ދުނިޔޭގައި ބަެއއް އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ރައްޔިތުން އެަބ  ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ދިދަޖަހައިެގން އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް، ތިއީ ޤައުމެއް ހެްއޔޭ؟ މިޞްރުގެ ޓީވީ ސްޓޭޝަުނަގއި މަސައްކަްތކުރާ މީހުންގެ  ބުނޭ އަޅުގަ

އަރާނެ. އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވޯލްމާޓުގެ؛ މަޝްހޫރު  އަދަދު ވެސް ދަންނަވަންތޯ. ހަތަރުފަސް ލައްކަ މީހުންނަށް 

ބިޒްނަސް ޗެއިެނއް. އެ ތަނުގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންެގ އަދަދު މިލިއަނަށް އަރާ. ކުންފުންޏެއް. އެހެންވީމާ، މި 

ނަންޖެހޭނީ. ބާވަތުގެ ވާހަކަ ދެްއކީމަ މިއީ ވަރަށް ލަދުވެތިކަމެއް. ިމޮގތަކަށް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުން ހުން

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބުނާ ގޮތުްނ  11އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަީކ ވެސް ދިވެހިން. ޤާނޫނުައސާސީގެ 

އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކާއި އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެ މަންފާތައް ފޯރުކޮށްިދނުމުގައި އެްއވެސް ަރއްޔިަތކު 

އަސާސީަގއި ކަޅާިއ ހުދުން ވަރަށް ސާފުކޮްށ ލިޔެފަިއ ހުރި މައްސަލަެއއް ިމއީ. ތަފާތުކޮށްގެންނުވާނެ. ިމއީ ާޤނޫނު

އެހެންވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނައިގެން ނޫނީ މިކަން ޙައްލެްއ ނުވާނެ. ކުދި އާބާދީތަކަްށ 

ނޑުމެން މި  1111 ،2111އެ މީހުން އެތާނގަިއ ބައިިތްއބާފައި، ާރއްޖޭގެ ތާރީުޚަގއި ިމހާރު  އަހަރު ވާ ވާހަކަ އަުޅގަ

ދައްކަނީ. އެަތއް ބަިއވަރު ވެރިންނެއް ައއިސް ހިނަގްއޖެ. އެތައް ބަިއވަރު ސަުރާކރުތަކެއް އުފެދިފައި ައއިސް 

ހިނގައްޖެ. ެއކަމަކު މިކަްނ ޙައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުަތުކން ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރްއވީ؟ ސަރުކާރުތަކުން ރަްއޔިތުންނާ 

އަށް ކޮން ޕްލޭނެއްތޯ ގެންނެވީ؟ ކޮން ޕޮލިސީއެއްތޯ ަކނޑައެުޅއްވީ؟ ނާުޅއްވާަފއި ދެން ރައްޔިތުމީހާ އޭގެތެރެ އަްށ ހަމަ

ނޑު  ލާފައި އެ މީހާގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ޖާމިނުވާ ގޮތަށް ހެއްދެވީމަ، މިއީ ދެން ބޮޑު ޖޯކެއް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ެއއްވެްސ ސަރުކާަރކުން މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަންަގވާކަށް ބޭނުމެްއ ނުވޭ. އެހެްނ މި ދަންނަވަނީ، މިހެން ނުހައްދަވާށޭ

ނިންމީމަ ވާ ގޮތަކީ، ަރްއޔިތުން ނިކަމެތިވަނީ. ރަްއިޔތުން ބިކަވަނީ. ރަްއޔިތުން އެ މީހުންގެ ޤައުމުަގއި 

އި އެ މީހުން އެީއ ރެފިއުޖީންނަށްވެ، އެ މީހުންނަށް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތި، އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ަޤއުމުގަ 

ބީރައްޓެހިންނަށް ވެ، ގޮެތއް ނެތް ބައެއްގެ ގޮތުަގއި މި ވަނީ. އާދެ! ވ. އަތޮޅު ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލީަމ 

ނޑުމެންނަށް އަސަރާ އެުކ ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ. މުޅި ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް،  މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް އަޅުގަ

ލިކަމުގައި ވިޔަސް ބޭންެކއް ނެތް، ބޭްނކުގެ ޚިދުމަތް ނެތް އަތޮެޅްއ ނެތް. ވ. އަތޮަޅކު ނެތް ހުރިހާ ރަށަކަށް ބެ

ނޑުެމންގެ މައިންބަފައިންގެ މުސްުކޅިވީމަ ދޭ އެލަވަންސް ބަލައި  އަދިވެސް. ައޅުަގނޑުމެން މުސާރަކޮޅު ބަލައި، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދަރިްނ ވެސް ދަތުރުހަދާފައި އަންނަން  މި ޖެހެނީ މާލޭގައި ހުންނަ އޭ.ޓީ.އެމް މެޝިނަކަށް. މިީއ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކަންތައްަތއް މި ހުރި ގޮތް. ވ. އަތޮޅު ނޫނިއްާޔ  ނޑުމެން ވިސްނާލީމަ އެނގޭނެ ނޫންތޯ އަޅުގަ ދެން އަޅުގަ

ން އިންޓަރނެޓުެގ އޭ.ލެވެލް އަށް ކިަޔަވއިދޭނެ ޮގތެއް ވެސް ނެތް އަތޮޅެއް މުިޅ ރާއްޖޭަގއި ނެތް. ތުރީޖީ އާިއ އެހެނިހެ

ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ މުޅި ހިސާބުތަކަށް ބަހަމުންދާއިރުގައި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާއެްއ 
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ފައިދާ އަށް ޖައްސަމުންދާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިުތން މިތިބީ އެކަމުން ވެސް މަޙްރޫމްވެފަ. މިހެންވީމާ، މިއީ 

ފެއްތޯ؟ ބޮޑެތި ުކންފުނިތަކުން އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ އިން އެ މީހުން ފައިދާ ނަގަމުންދާއިރުގަިއ ކޮން އިންސާ

ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއި ެއތައް ބަޔަކު މިތިބީ މި ކަންކަުމން މަޙްރޫމްވެފައޭ. މިގޮތަށް މިކަންކަން ކުރާކަުމގައި ވަންޏާ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ކޮންމެ ބަޔަކު ކޮންމެ ނިޔަތެްއގައި ކުރިކަުމގައި ވިަޔްސ ވެސް ިމއީ ޤަބޫލުކުރެވޭެނ  މިއީ އަުޅގަ

ކަންތައްތަެކއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ވ. ައތޮޅުގައި ވެސް ތިބީ ދިވެހި 

ބި މީހުން އެތާނގައި ތިބީ. އެ ރައްޔިތުން. މި ދިދަިއގެ ދަުށގައި ތިބީ. މި ޤާނޫނުއަސާީސ އަށް ބޯލަނބަިއގެން ތި

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އެ މީހުންނަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދެެވންޖެހޭނެ. އެކަން ނުކުރެވޭ 

ކަމުގައި ވަންޏާ، ެއކަމާ ހަާވލުވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް، އެ މީހުންގެ ވާޖިބުތަކަށް، ަމސްއޫލިްއޔަތަށް އެ މީހުން އެ 

އިހުމާލު. ެއކަމުގެ ޒިންާމ ދުނިޔޭގައި ވެސް އަދި އުޚްަރވީ ހަޔާތުަގއި ވެސް އެ މީހުން ނަގަންޖެހޭނެ. އެއީ ކީރިިތ ވަނީ 

ޤުރުއާނުަގއި ވެސް އެކަން ަކނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ގޮތް. ޢަުދލަށް ވެރިކަންކުރުމަށް އަންަގަވނީ. ޢަދުލަށް ވެރިކަންނުކުާރ 

އޮންނަނީ. އެ ކުރަީނ ވެރިކަެމއް ނޫނޭ. އެ ކުރަނީ އަނިާޔވެރިކަމެޭކ އޮންނަނީ.  މީހާ އަކީ އެީއ އަިނޔާވެިރއެްއ ކަމަށް

އާދެ! އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެން މިކަމާ މެދުގައި ިވސްނަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅަގނޑު ގޮވާލަން މިއަުދގެ 

ނޑުމެންނަށް ަވގުތު  އެބަ އޮތް. ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގިއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް، ަބޖެޓުގެ މަސަްއކަތުަގއި އަދިެވސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން. މިގޮތަށް ބޭއިންސާުފން މިކަން ކުރެވިފައި ހުރި  ތިބޭ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ކުރުން، ރަނގަުޅކުރަްއވާށޭ ތި ބޭފުޅުން. ވިސްނާވަަޑއިގެްނ ބައްލަވާށޭ. ެއއް ދާއިރާައަކށް، އެއް އަތޮޅަކަށް އެަތްއ 

ލިއަން ރުފިޔާެއްއ ބަޖެޓުގައި ޖައްަސވަިއގެން ތިއްބަާވއިރުަގއި މި އަތޮޅު؛ މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ބަެއއް ސަތޭކަ މި

ރައްޔިތުންނަށް އޭގެން ސެންެޓއް ނުލިބޭ ގޮތަށް، ބައެއް ރަްށރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ސެންޓެއް ވެސް ތަރައްީޤގެ 

ނޑު މެން ެއންމެން ވެސް އެކަުމގެ ިޒންމާނަގަންޖެހޭނެ. އެކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ޖަހާފައިނެތުމަކީ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ބޮލުގައި އަަޅންޖެހޭނެ ކަމެއް އެއީ. މި ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްދެްއވާށޭ  ލަދުވެތިކަން އަުޅގަ

ނޑު  އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. ރަކީދޫގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤު މީގެން ދޭށޭ. އަޅުގަ

ނުދަންނަވަން، އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ައއްޑު އަތޮޅާއި އުތުުރގައި ހުރި ބޮޑެތި ރަށްތަކާ، މި ތަންތަނުގެ ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ދޭށެކޭ. ައޅުަގނަޑކަށް ެއ ކަމަކަށް ނޭެދވޭނެ.  ލިބޭހާ ޚިދުމަތްތަކާއި އެ ބޭފުުޅންނަށް ދެއްވާ ބަޖެޓު އަުޅގަ

ކުރާ ގޮުތގަިއ އެގޮތަކަށް އެ ކަެމއް ނުވެްސ ކުރެވޭނެ. އެކަމަކު ދަންނަަވންތޯ، އަޅުަގނޑުމެން ވެްސ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު

ނޑުމެްނގެ އަތޮަޅށް ނިސްބަތްވާ ހިސާބުތަކުްނ  ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނާއި އަުޅގަ މި ދައުލަތަށް ދައްކާ ޓެކްސް އާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީ ކުޑައެއް  ނުވާނެ. ވ. އަތޮޅުަގއި ތިބި މީސްކޮޅު މަދު. އެކަމަކު ވ. އަތޮޅަީކ މިކަމަށް އަޅުގަ

މުއްސަނދި އަތޮޅެއް. މުޅި ާރއްޖޭގެ މަސްވެިރކަމަށް ބެލިޔަސް އަތޮޅުގެ ދެ ބިތުން ދެ މޫސުމަށް ވެސް ހެސްކިޔާފަިއ 

ން އައިސް ވ. އަޮތޅުެގ މަސް ބާނާނެ. މާލެ އަތޮޅާއި ކ. އަތޮާޅއި ދ. އަތޮާޅއި ފ. އަތޮޅާއި އެތައް ހިސާބުތަކުން މީހު



38 

 

 00ތެރެއިން މަސް ބާނާނެ. ފަރުމަސްވެރިކަން އެހައި މުއްސަނިދ އަތޮޅެއް. ާރއްޖެ އަށް ޒިޔާަރތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ %

މީހުން ޑައިވިންކުރަން ދަީނ ވ. އަތޮުޅގެ ސަރަހައްުދތަކަށް. އެ މީހުން ައއިްސ ދިވެހި ދައުލަތަށް ދަްއާކ 

ނޑުެމންގެ ޤައުމު އޮތް ގޮތުން،  ެޓކްސްެގ ވ. 00ޓެކްސްގެ % އަޮތޅުގެ ތެެރއިން ނަަގނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮަޅކީ ކޮްމޕަރޭޓިވް ެއްޑވާންޓޭޖަށް ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ ރާއްޭޖގައި އޮްތ އެންމެ މުއްސަނދި ެއްއ 

ނޑުމެން މިތިބީ އެ ވާހަކަ ބު ނަން ވެސް ލަދުގަނެފަ. ކީއްެވގެންތޯ. އަތޮޅު. ެއކަމަކު ދަންނަވަންތޯ. މިއަދު އަޅުގަ

ސަރުކާރުތަކުން އިހުމާލުވާީތވެ. އެ ކޮމްޕަރޭޓިވް އެްޑވާންޓޭޖު އޮތް ތަންތާނގައި އެ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

މާނަގާީނ ކީްއވެގެންތޯ ސަުރކާރުތަކުން ނުފައްޓަވާ މި ތިއްެބވީ. އެ މީހުން އެ ބިކަކުަރއްވަނީ ީކްއެވގެންތޯ؟ އެކަުމގެ ޒިން

ނޑު ނިކުމެ  ނޑުމެން މި ސަރުކާރު ގެންނަން ވެސް ޯވޓުދިނިން. އަޅުގަ އެތާ ތިބޭ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރި މަަސްއކަތް ކުރި އެހެން މީހަކު ެވސް ނޫޅޭނެ. ެއކަމަކު ނަސީުބ  އަޅުަގނޑުމެން ކެމްޕޭންކުރިން. އަުޅގަ

މުދާ ބެހިގެން އަންނައިުރގަިއ މި އޮންނަނީ ބޮޑުމީހާ އަށް ބޮޑު ގޮތް. ިމއީ ދެން ބެހިގެން އަންނައިުރގަިއ، ަޣނީމާ

ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. މިއީ އެއްކަލަ އެންމެ ފެޑެރަލް ސިސްޓަމުތަކުަގއި، އެންމެ ބޮޑަށް ޑިކްޓޭޓަރޝިޕް 

ޑިމޮކްރެޓިކު އުސޫލުތައް ޤަބޫލުކުާރ  އޮންނަ ތަންތާނގައި ކަންތައްތައް ކުެރވޭ އުސޫލު. މި ޒަމާނުގެ ލިބަރަލް

ހަމައަކުން، ޤަބޫލުކުރާ އުޫސލުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މިކަން މިގޮތަކަށް ެވގެން ގޮްސެގންނުވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ 

ނޑު  ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީ، މި ބަޖެޓުގައި މައިގަ ދަންނަވަނީ. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަދިވެސް އަުޅގަ

ްއގައި ހުރި ކަންަތއްތަކަީކ އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުުކރާ ކަންތައްތަކެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ވ. ގޮތެ

އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ރައްޔިތުްނނަށް މި ބަޖެޓުން އިންސާފުވެރި މިންވަރެއް ލިބިފައެއް ނެތޭ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ 

ހުރީ މިހެންނޭ. އަދި ކެޔޮދޫގައި ވެސް މަސައްކަތްަތއް ހުރީ މިހެންނޭ. ދެންމެވެސް، ރަކީދޫަގއި ވެްސ ކަންތައްތައް 

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މި ބަޖެުޓގެ މަސައްކަތްަތއް ނިމިގެންދާއިރު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް މިކަމަށް ވިސްނާަވޑަިއގެން ވ. ވެސް، ކޮމިީޓަގއި ތިއްބަވާ ޭބފުޅުން ވެސް، އަދި ދިވެހި ަދއުލަތާއި ސަރުކާރުން 

އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވެްސ އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު މިންވަރު، ޙައްޤު މިންަވރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ 

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް ފާގަތިކަން އަްނނާނީ އެންމެނަށް ވެސް އެ  ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އަުޅގަ ދެއްވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ގަތިކަުމގެ ރަހަ ލިބިގެންނޭ. އެންމެންނަށް ވެސް އެކަން ހިއްާސކުރެިވގެންނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ހަމަޔާިއ އުފާފާ

 އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެންނޭ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރު  އަށް. هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި އިަހވަންދޫ ދާއިާރގެ ވަނީ މިހާރު އަޅުގަ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިހަވަންދޫ

ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިފަދަ އުއްމީދީ  2111`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

އްވީތީ އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު މިހާރަށް ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅު

ވުރެ ރަނގަުޅކޮށް، ތަރައްީޤެގ ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާކަމީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަްށ 

ޔަ ބޮުޑ ތަޞަްއވުރު، ިރޔާސީ މި ަދއުރުގެ ތެެރއިން ޙަޤީޤަތަކަްށ އަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއޢުލާނުކުރައްވާފަިއވާ ބި 

ނޑު ދެކޭތީ. އެކަމަށް ަޓކަިއ ަވކިން ޚާއްަޞކޮށް ެއ މަނިކުފާނާއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ިމ  ހެދޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ައޅުަގނުޑ ބަޖެޓު އެކުަލވައިެލއްވި ޓެްކނިކަލް ކޮމިޓީ އަްށ ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު

ބިލިއަން  22.1ދަންނަވާނީ މިއީ ރައްޔިތުންެގ ސަރުކާރޭ. މި ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓެކޭ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ރުފިޔާގެ މި ބަޖެޓަކީ މި ފަހަރުގެ، މި ފަހުގެ ތާރީޚެްއގައި އަތޮޅުތަުކގެ ތަރައްޤީ އަށް އެންމެ ބޮޑު އަދަެދއް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެ ނޑު ފާހަގަކުރަން. ރައްޔިތުންެގ އިޖްތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަން ކަށަވަުރކޮށްދިނުމަށް ކަ ޓުކަން ެވސް އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އަދަދެއް މި  2.0އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެިވގެންދާ ބަޖެޓު. ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް 

ސަރުކާރުންދޭ އަހައްމިއްޔަތު ހާމަވެގެންދާ ސަބަބެއް ކަުމގަިއ  ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭކަމީ ރާއްޖޭެގ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް މި

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ޞިއްޙީ ދާއިާރގެ ވާހަކަ އެބަ ދަްއކަން.   2.1އަޅުަގނޑު ދެކެން. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ލުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ ޞިއްޙީ ބަޖެޓަކާ އެކު، ިޞއްޙީ ދާއިރާ އަށް ވަގުތުން ަވގުތަށް ބޭނުންވާ ޙައް

އެހީތެރިވެދޭއިުރ، މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުަގއި ޤާއިމުކުރެވިަފއި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ފެންވަރު 

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް އުފަލާ ެއކު ބަލައިގަްނނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި  ރަނގަޅުެވ، އަމާޒުހިފާފަިއވުަމކީ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަިއާވއިރު ދިެވހީންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަާމ  1.1.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްޮރގްރާމުތަކަށް ރައީސް، ޕީ ބިލިއަން ުރފިޔާ ކަ

އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފަިއވާ ެއއް ކަމަކީ ސާފު ބޯފެން ލިބުން. އެއާެއކު، ާރއްޖޭގެ ިގނަ ރަށްތަކެއްަގއި ނަރުދަމާ 

ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފަިއާވ ގިނަ ރަށްތަެކއް އެބަ ހުރި. ، ޤާއިމުވެފަިއ ނެތް ވާަހކަ ައޅުަގނޑުމެން ދަްއކާއިރު

އަހަރުގެ ަދއުރެއް ފުިރހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް މި  1އަދުގެ ސަރުކާރުން ާރއްޖޭެގ ވެރިކަމަށް ައއިސްފައި ވަނީ 

ނަރުދަމާ އަދި ބަނދަރުގެ ދެންނެވި މުހުތާދުތައް ފުއްދައިދިނުމަށް ކަމަށް ވާއިރު، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ފެނާިއ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެިނފައިވުން. ކުިރއަށް އޮތް ދުަވސްތަކުގެ ތެޭރގަިއ ސަރުކާުރގެ  1.1މަޝްރޫޢުތަކަށް މި ބަޖެޓުގަިއ 

ނޑައެޅިަފއި ހުރި އަދަދުތަކުން ދެވޭނެ. މުސްތަޤްބަލުގައި އެސް.އީ.ެޒޑް ޤާއިމުކުެރވި، ސަރުކާުރގެ  އަމާޒު މި ަވގުތު ކަ

ލިބޭނެ އިތުރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދިއުމަކީ ަރއްޔިުތންގެ މިފަދަ މުހުތާދުތައް ފުއްދުމަށް ހޭދަކުރެވޭ މިންވަރު  އާމްދަނީ

އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމެއް. ރާއްޖޭގެ އުތުާރއި ދެކުނުަގިއ ތަރައްޤީކުރެވޭ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކާ އެކު ސަުރކާރުން 

ނޑު ެދކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަމާޒުހިފާފައިވާ ގެދޮރުވެިރކަމުގެ ސިޔާސަތުތަ  އް ކާމިޔާބުެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުން ފެންނަން އެބަ އޮތް. އުމުރުން  1.2ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަނަށާިއ ސަބްސިޑީްޒގެ ގޮތުަގއި 
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ނާފައިވޭ. ހުސްނުވާ ބިިލއަން ރުފިޔާ ހިމަ 1ރުފިޔާގެ އިނާޔަުތެގ ގޮތުަގއި  1111ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދެވޭ 

މިލިއަން ރުފިާޔ، ކާުޑގެ  118މިލިއަްނ ރުފިޔާ، ކަރަްނޓު ސަބްސިީޑޒްެގ ގޮުތގަިއ  111އާސަންދަިއގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުން ފެންނަން  28ިމލިއަން ރުފިޔާ، ފެނުގެ ސަްބސިޑީެގ ގޮުތަގއި  181ސަބްސިޑީެގ ގޮުތަގއި 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ، އަދި އެކަިނވެރި  120ހީ ައށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ެދވޭ އެހީ އަްށ އެބަ އޮތް. ޚާއްަޞ އެ

މިިލއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުން ފެނިގެން އެބަ ދޭ. މި މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރުްނ  81މައިންނަށް ދެވޭ އެހީ އަށް 

ދި ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ގާްތކަން ނިކަމެތިންނާއި ދުވަްސވީ ީމހުންގެ ހާލުގައި ޖެހިފަިއާވ ބަލިމީހުންނަށް، އަ

ނުޑ ހިތާމަކުރާ ކަެމއް.  ނުބަހައްޓައި ަބއެްއ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެްއކުމަކީ ހަމަަގއިމު ެވސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގްރީްނ ޓެކްސްގެ ނަމުގައި އާ ޓެކުހެއް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، 

ނޑުމެން ވިސްނާއިުރ، ފަތުރުވެރިކަުމގެ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ރާއްޖެއަށް އާ ޓެކުހެއް ަތއާރަފުކުރުމަށް އަުޅގަ

 11ޑޮލަރު ނުވަތަ  11ދާއިރާ އިން ތަޖުރިބާކާރުންެގ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު މި ޓެކްސް ނެިގގެންދާނީ ދުވާލަަކށް 

ަކނޑަައޅަިއގެންތޯ ބަލައި، ިރޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ޤައުމުގެ  ޑޮލަރުގެ ނިސްބަތުންތޯ ނުަވތަ ވަކި ޕަސެންޓޭޖެއް

ތުން އާމްދަނީ އިޤްތިޞާދަށް އެންމެ ހެޔޮ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ސަުރކާރުގެ ފަރާ

ނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން ނޑު ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި . އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައިގަ

ޖިހާދު ފާހަގަކުރަްއާވފައިވާ ަބއެއް ކަންތައްތަްއ هللا ރައީސް. މި ބަޖެޓު ހުށަހަޅަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޢަބްދު

ރަށެއްަގިއ މީހުން ދިރުއުޅެމުންދާއިރު، އެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ސްކޫލާއި  188އަޅުަގނޑު ެވސް ފާހަގަކޮށްލާނަން. ރާއްޖޭގެ 

ނދަރު، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަތއް ތަރަްއޤީކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ދުވެލީަގއި ހަމަ ތިބެންވީތޯ ނަރުދަމާ އާއި ފެން، ބަ

މިއަދު ސުވާލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުަޑޮކށް، ތަރައްޤީ އާއި އެއްފަްސުކރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ދިމާއަްށ 

ރުުމގެ ވާހަކަ ަދއްކަަދއްކާ މިހެްނ ތިބެގެން ފަރުޖެހޭކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިސްރާބު ަބދަކުރަންވެއްޖެ. ެއއްފަސްކު

ރާއްޖެ އެއްފަްސކޮށް، ތަަރްއޤީގެ ައއު ދުެވއްަޔކަށް މިސްރާބުޖެހުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެފަދަ ޤާނޫނެއް 

ނޑު ިމއަދު މި މަޖިލީހުގައި ގޮވާލަން، އެ ޤާނޫނު ނުވަތަ ާރއްޖޭެގ  އެކުަލވައިލަމުންދާ ވާހަަކ ހާމަކޮށްފައިާވއިރު، އަުޅގަ

އާބާދީ އެއްފަްސކުރުމުގެ ސިާޔސަތުތަކާ ގުޅޭ ބިލެްއގެ މަަސއްކަތް ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ނިންމުމަށްފަހު މި މަޖިލީހަށް 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވީހާވެްސ އަވަހަކަށް ފޮނުވުމަށް. އަދި މި މަޖިލީހަށް އެ ބިލު އައުމާ އެކު، ތަރައްީޤގެ އާ މޮޑެލަކާ 

ށް މިސްރާބުޖެހުމަށް އެސް.އީ.ެޒޑް ބިލު ފާސްކުރި އުސޫލުން ައވަސް، ހަލުއި މަސައްކަތަކާ އެކު އެ ބިލު ދިމާއަ

ބިލިއަން  22.1ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު  2111ފާސްކުރުމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން. ސަބަބަކީ، 

ބިލިއަްނ  8.1އަން. ކެޕިޓަލް ޚަރަުދގެ ގޮުތގައި ބިލި 11.8އަކީ ިރކަރެންޓް ޚަރަދުކަމަށް ވާތީ. ެއއީ  11ރުފިޔާގެ %

ރުފިާޔ  21ރުފިޔާައކުން  111ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާއިރު، ަދުއލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި ލިބެނީ؛ ލިބޭ ކޮންމެ 

ށް. ރުފިޔާ ޚަރަދުވަނީ ސަބްސިޑީ ާއއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަ 22ޚަރަދުވަނީ މުވަްއޒަފުންގެ ަޚރަދަށް. އަދި 
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ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ވެސް ބޭނުްނވޭ މުަވއްޒަުފންގެ މުސާރަ ވެސް ޮބޑުވާން. އެހެންކަމުން، މުަވއްޒަފުންެގ 

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްަތއް ެވސް އިތުރުކުރެވޭނީ ޚަރަދު ކުޑަކުެރވޭނެ ސިޔާސަތުތަެކްއ ހޯދައިގެން ކަމަށް ވާއިރު، 

ނަދަރުތަކާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ، ސްކޫލް އަދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ކުރާ ބޭކާރު އެއްފަްސކުރުމުގެ ތެރެއިން ެއތައް ބަ

ޚަރަދު ސަލާމަތްކޮށް، ފަޭސހަ ތިމާވެއްޓަާކ ެއކު ތަޢުލީމީ، އަދި ިޞއްޙީ ރަނަގުޅ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޒީފާތަްއ 

ލަ ޖެއްެސން އޮތީ ތަރައްޤީއާ ދިމާއަްށ އުފެދިގެންދާނީ ތަރައްޤީގެ ކުލަ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގަިއ ޖެއްސިގެން. އެ ކު

މިސްރާބުޖަހާފައިވާ ރަށްތަކުެގ އާބާދީ ބޮޑުކޮށް، އިޤްތިޞާީދ މަސައްކަތްތައް ގިނަކޮްށގެން. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުން 

ކަ މިކަމަށް އަވަްސ ޙައްެލއް ެގނައުމަށް ޤާނޫނީ އޮނިަގނެޑްއ ވުޖޫދަށް ގެަނއުމަށް އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރާތީ އެ ވާހަ 

ވެސް މި ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ ަޔއުމިއްޔާ އަށް ޓަކައި ދަންނަާވލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މުސާރަ 

ނުޑ ވެްސ ކަންބޮުޑވަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ަމޖިލީހުގެ  ބައެްއ މެންބަރުން ބޮޑުެވގެންނުދާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާ ޖެހޭ.  ކުރަން އެބަ ެވސް ސުވާލު  ޖެހޭ. ދިވެހި ކޮންމެ ަރއްޔިެތއް ނާލަން އެބަވިސްހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު އަުޅގަ

ގިނަ  ؟މްރާނީ ތަރައްީޤެގ ދުވެލި ހުއްޓަްނވީތޯވެސް މުަވްއަޒފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮްށގެން ރާއްޖޭގެ ޢު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން ފޯރު ރަށްތަކުގެ ؟ ނުކޮށްދީ ތިބެންވީތޯރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ބޭނުންވެފަިއވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އަުޅގަ

 ދަމާ ބޭނުންވާ ރަށްތައް އެބަ ހުރި. ދިވެހީންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކޮށްނަރުހަލާކުވެފަ. ވަނީ  މިއަދު މި  ފެންފަށަލަ

ގެ އުއްމީދަކީ މި ބަޖެޓް ައޅުަގނޑުެމން މަގުމަތިވާންވީތޯ؟، ނެތިހަކަމާ އެުކ ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮެތއް ފަސޭ ،ކަށަވަރުކޮށް 

. ން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްށް ެވސް ުއއްމީދެއް ފެނިގެންދިޔު މުަވްއޒަފުންނަ ،އަްނނައިރުކޮށް ނިމިގެން ދިރާސާ

 -ނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުެރވި، މާލެ ރު އިންޓަރނޭޝަޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްޮރގްރާމުތަުކގެ ދަށުން އިބްރާހީމް ނާޞި

 11ގައި ހިމަނާފަިއވޭ. އަދި ންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުމާތުކުރުމަށް އަައއި.ޖީ.އެމް.އެްޗ މަރާހުޅުމާލޭގެ ބްރިޖުގެ މަޝްރޫާޢއި 

ަރށެއްަގއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާިއ  111، އްލުކޮށް ރަެށއްަގއި ަރށްގިރުން ޙަ 22ށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރުމާއި ރަ

 21ހިމެނިފައިވޭ. އަދި އަލަށް ފަށާ ގައި އަހަރު ފަށައިަގތުމަށް މި ބަޖެޓު ކުރަނިވި ހަކަަތއިގެ މަަސއްކަތް އަންނަޢިޔާދަ

ހައުސިްނ  1081 ބަނދަރުގެ މަަސއްަކތް ކުރުމަށާ، ހުޅުމާލެ އާއި ެދކުނުގައި  18މިހާރު ކުރިޔަށް ެގންދާ  ބަނދަރާއި

އްޤީގެ އާ ހަރުފަތްތަކަްށ އޮތް. މިއީ ތަރަ މި ބަޖެޓުން ފެންނަން އެބަ ނިޓުޔު ހައުސިން 111 އަތޮޅުަގއި ހދ. ޔުނިޓު،

ރު ިލކަމެއް ގެނެސްދޭނެ މަޝްރޫޢުތަކެއް. އިބްރާހީމް ނާޞިއިތުރު އަ ރާއްޖެ ކުރާ އުއްމީދުތަކަށް ރުމަށް މިކުދަތުރު

އެަތއް އިންސައްަތއެއް ކުރިއަށްދާނެ.  ކުެރވިގެންދާއިރު ާރއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯްޓ ތަރައްޤީއިން

ޅުމާލެ ހު ،އްލެއް ލިިބެގންދާނެ. އާބާދުވެމެެވްސ މިންވަރެއްގެ ޙަ ށް ކޮންގެ ސަބަބުން ތޮއްެޖހިފައިވާ މާލެ އައަދި ބްރިޖު

 ތެރެއިން  ކުެރވިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީގެއްދުގެ ތަރައްީޤގެ ދުވެލި ހަލުވިއަށް އަދި މުޅި މާލެ ސަރަހަ 

އެހެން އަހަރުތަުކގެ ބަޖެޓުން ފެންނަން ނެތް ވުމަކީ ޤީ މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިތަރައް

 މި ފެންވަރުގެ ބަޖެޓެއް، އަހަރަށް ބަލާއިރު ެވސް 1ދިޔަ  ވޭތުވެ މި ،ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ތާރީޚަށް ބަލާއިރު
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ތްކަން އިމު ވެސް ނެމީރުކަން ލިބިދޭ ބަޖެޓެއް ހަމަގަޭއގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ފޮނި ނުވަތަ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް

ނުޑގެ ދާއިރާ އަށް ބަލަިއލިއަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އަ ދޫ މާރަންދޫ، މޮޅަވިޔަސް ހއ. ިއހަވަންދޫ،  ކަމުގައިުޅގަ

އޮތް. އިހަވަންދޫ ރަްއޔިތުންެގ  ފެންނަން އެބަމި ބަޖެޓުން މިއަދު ނުންވެަފިއވާ ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް  ،ރީނާއާެއކު ޒުވާނުންނަށް ސްޕޯޓްސް އެ ން. ހަމައެ މާ ޙައްލުވެގެންދިޔުހަކީ ނަރުދައެންމެ ބޮޑު އާދޭ

އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާަގިއ މި ކަންކަން އެބަ ހުރި. މާރަންދޫ އަށް ވެސް ނަޑއެޅިފައި ެއބަ އޮތް. މޮޅަދޫ، ކަ  އަދަދުތަކެއް

ކަން މި ބަޖެޓުގައި  އެމުގެ ދަތިކަމަށް ޙައްލެއް އައުން. ފުރުހިމެނޭ މޮޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ެއންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ލަފާ

އްޔިތުން އެ އެދޭ ކަންތައް ރަ  ،ކުރެވި ނައިރު ބަނަދރު މައްސަލަ ޙައްލު ކޮމިޓީ މަރުޙަާލ ނިމިގެން އަން ،ކުރެވިދިރާސާ

ނޑު ވެސް ކުާރ އުއްމީދު. މިބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފެނިގެން ވިގެންާދއިރު ެއކުލަަވއިލެ  ފަދަ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއްިދުއމަކީ އަުޅގަ

ލަ ގޮތެއްގަިއ ގޮތް. މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ޖުމު އަޅުަގނޑު ހިތަށް އާދޭ މާޒީެގ ތެރެއިން ކަންކަން ވެގެން ޮގސްފައި ހުރި

މީރުކަން ލިބިގެންދާނީ އަޅުަގނޑުމެްނ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެްސ ން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ފޮނިމިފަދަ ބަޖެޓަކު

 މިއަދު ޤައުމު މި  .ދަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ވިސްނަިއގެން ތިބެގެން. ސަރުކާރު މިއަދު މި ،ހޭލުންތެރިވެ

ކުްނ ދާ ކަމަށް ަވންޏާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަ ފަހަރު ރަނގަޅަށް ކަެމއް އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހާލަތެއްަގއި. ބަެއއް

ވެފައި ހުިރ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ހިތަށް އިލާއިރު ކަންދިމާބޭނުންވާނެ ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށްލަން. މާޒީގެ ތެރެއަށް ވިްސނަ

ންޮކޅެްއ ހުޅުޖަހާނެ ކުދީިއގެން ތަންތަން ތަަޅއި، ޮކޅެއް ހޯދަހިެގން ފަހަރުގައި ތަޅާނެ ކުދީންއާދޭ ަޖޒުބާތުަގއި ޖެ އެބަ

ދަ ކަންތައްތައް މި މިފަ އަށް ހަދާލައި، މާރާތްތައް އަނދާ އަޅިހޯދައިގެން ތަންތާ ހުޅުޖަހައި، ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި އި

ނަޑއަަޅއިން ފެނިގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ކިތަމުޖުތަމަޢު މި މަޖިލީހުން  ންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ކަ

ވާ ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެިރ މީރުކަން ފަހަރުގައި ނުލިބުމަކީ އެކަީށގެންިވޔަސް ަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެ ފޮނި ފާސްކުރި ކަމުަގއި

ރިއްޔާއަށާއި މި ބަޖެްޓ ވާތީ އަުދގެ ރައީސުްލޖުމްހޫ ކަންކަން ަވރަށް ފުރިހަމަށް އަށް ގެންޮގސްފައި ގެ ރައީސް. ބަޖެޓު

ބޭފުޅުންނަށް ވަިއސް  ހުރިހާ ކައުންސިްލގެ  މިކްެޓކްނިކަލް ކޮމިޓީއަާށއި އިކޮނޮ ުކރެއްވިއެކުަލވައިލުމުގެ މަަސއްކަތް

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ލަ ގޮތެއްގަޗެއަރއަށާ އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޖުމު  އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީ މި އި ައުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިާރ އަްށ އިތުރު އަަދދު ،ކުެރިވގެން އަންަނއިރުބަޖެޓު އިތުރަށް ދިރާސާ ތަކެއް އިތުރުެވގެންދިއުން. އަުޅގަ

ނުޑ ގޮތަކަށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަ ލަ ގޮތެއްގައި ދިވެހި ރަްއޔިތުން އެދޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކަހަލަޖުމު ންއޮތުމީ އަޅުގަ

ކޮުޅ ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ،އިމު ވެސް އުފާކުރާ ަކމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުންހަމަގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނުޑ ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން  ޢާޡިމަށް.  ޢަލީ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެުދހެންވޭރު ،އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަ
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 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

އޮތް ސަރުކާރަކީ  މި ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް މިއަދުއާދެ! ރައީސް ވެސް ހިމެޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބާ ނުވަތަ އެ ޤާނޫުނގައި އޮްތ ނލަތަކަްށ އެްއވެސް ވަރަކަށް ބޯނޫނުޤާ އިއާ  އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ާޤނޫނުއަސާސީ

ންތައްތައް ކުރާ އުސޫލުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަހަމަ އޮތީީތވެ ހިންގާ ަބެއއް ނޫން. އާދެ! ބާރު ގޮތަށް ސަރުކާރު

ން. ލާ އުސޫލުވެސް ކޮށް އޮތީތީވެ ކޮންމެ ކަމެއް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކަންަތއްތައް ކުރަމުން މި ދަނީ. ބާރު

ހާލުގައި ޖެއްސުމަށް މަސަްއަކތްކުރާ ސަރުކާރެއް ިމއަދުެގ ން ނިކަމެތިކޮށް ރައްޔިތުން ބިކަ ތާރުކޮށް ރައްޔިތުޚުދުމުޚް

ކޮންމެ މުައއްސަާސއަކަްށ  ،ނަމަވެސް ވީ ައޅުަގނޑުެމން ބަލައިލިކަމުަގއިސާަތކަށް ! މިނިވަން މުއައްސަސަރުކާރަކީ. އާދެ

ރަލް އޮފީސް އޮޑިޓަރ ޖެނެނަމަެވސް، ވީ ކޮިމޝަން ކަމުގައި މަވެްސ، ސިވިލް ސަރވިސްނަވީ ބަލައިލިކަމުަގއި

ޓީ ކޮމިޝަން ކަުމގަިއ ގްރިލިސް އިންޓެ ޕޮކަމުގަިއވިނަމަެވސް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ކަމުަގއިވިނަަމވެސް، 

ިރވާން އޮތް ކޮންމެ މިނިވަން ފާރަވެ އާދެ! ސަރުކާރަށް؛ މިއިން ކޮންމެ މިނިވަން މުއައްސަާސއެއް ވީނަމަވެްސ، 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ.  ނާޑލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އަުޅގަ މުއައްސަާސއެްއގެ ބާރު ކަ

ންޖެހެނީ ޤާނޫނާއި ކުރަ ތައްއަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޙަޤީޤަތުގައި ކަންތައް ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ބޯނުލަބާ ވާހަކަ މި  ،ނުވާ ވާހަކަގެ ސަރުކާުރން ޤާނޫނުތަކަށް ތަބާއަޅުަގނޑު މިއަދު ރޭގަިއވާ ގޮތަށް. ޤާނޫނުގެ ތެ

ހަމަ ބޮޑެތި އެފަދަ ކަންތައްތަކެއް އޮތީީތވެ. ޢިއްޒަތްތެިރ  އުޅެނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަޖެޓާ ވެސް ގުޅޭ ގޮުތން ދައްކަން މި

ނަޑއެިޅގެން އަ ރައީސް. ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުގައި އެބަބަޖެޓް ހުށަހެޅުމަށް ކަ މަސްދުވަުހގެ  ދެ ޮއވޭ ލިޔެވިފައި ުޅގަ

އާ 11ީއ އޮްކޓޯބަރު މަހުގެ އެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެްސ، ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ މި ތެރޭގަިއ އެ ބަޖެޓު 

ހުން ވެސް އެކަން މަޖިލީ ކުރިހެން ބާރަ އޮތީތީެވ މިއަޅުަގނުޑ ކުރިން މި ިއާޝރާތް، ހިސާބަށް. އެހެންނަމަވެސް

ނާޅާ ޓަރާ ދޭތެރޭ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުފައިނޭންސް މިނިސް ،ދޭތެރޭ ބަލައިގަނެ، އަދި ޭއގެއިތުރަްށ އެ ފަރާތްތަކާ

ނޑު މި ދަްއކާ ވާހަކަަތކުގެ ެއއް މިސާލު. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސްްށގެންދާކަންތައްތަްއ ކުރިޔަ ނޑުމެންގެ  .ކަީމ އަުޅގަ އަުޅގަ

ކޮށްފަިއވާ ޙައްޤުތަާކިއ ވޭ މި ބާބުގައި ބަޔާން ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިެޔވިފައި އެބަ 11ގެ ޤަނޫނުއަސާސީ

ކޮންމެ މީހަކަށް  ،ކުުރމެއް ނެތިމި ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެްއވެސް ގޮތަކުން ތަފާތު؛ މިނިވަންކަން

މީހެއްގެ ނަސްލަކަށް ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުަމކަށް ނުވަަތ  މުގައި އެލިބިގެންވޭ. މި ޙައްޤުަތކާއި މިނިވަންކަން ލިބު

 ުނވަތަ ޖިްސމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުެޅދުންތެރިކަމުގައި ުނވަތަ އެ  ،ކުލައަކަށް ުނވަތަ ޖިންސަކަށް ނުވަތަ އުމުރަށް

އަށް  އިލާަވތަ ނިސްބަތްވާ ޢާންތެރިކަމަށް ނުމީހެއްގެ ިސޔާސީ ނުވަަތ އެޫނންވެސް ވިސްނުމަކަށް ނުވަަތ މާލީ އުފެއްދު

ކަމަށް. ިޢއްޒަތްތެިރ  ނުވާނެނޫންވެސް ކަމަކަށް ަބލައި ތަފާތުކުރުމެްއ ޮއެވގެން ނުވަތަ އުފަްނވާ ރަށަށް ުނަވތަ މި

ވޭ.  ވެސް މި ތަމްސީލުކުރާ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ޭބނުންވާ ކަންތައްަތކެއް އަޅުަގނޑު ރައީސް.
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ގައި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ބަޖެޓު ވެސް އިްސވެހުރެ ކާރަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީންނުންއެކަންތައްަތއް ސަރު

ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ  ގޮތަށް މިއަދުގެ ަސރުކާރަކީ ކުރިކުރިން މި އިާޝރާތް ހުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު

ނޑު ހުށަހެޅި ،އެހެންކަުމން ށް ހިންގާ ސަރުކާރެއް ނޫން.އޮތް ގޮތަ ގޮތަށް ހަމަހަމަކަމެއްބުނެފައިވާ   ،އަުޅގަ

ކަމުގަިއވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކަންަތއްތަކަްށ ކަންަތއް  މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިުތން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ އެއް

ނޑު އެދުނިންދެއްވުހިމަނައި ޔުިނޓު ،ގެ 111ޓަަކއި  އްލެއް ގެަނއުމަށްކަށް ޙަ މައްސަލަތަ ނަވެްސ . އެހެންމަށް އަުޅގަ

ާލއިރުަގިއ ތައްތަކަށް ބަލައިަގއި ހުރި ކަންސަރުކާރުން ެއކަމަްށ ދިނީ ބީރުކަންފަތެއް. ދެންވެސް ބަޖެޓު މިއަދު

 އަާސސީ ޙައްޤުތައް މިއަށް ވުރެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރައްޔިުތން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބޭނުންވޭ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް

ތަެކއްަޗކީ ތަންކޮެޅްއ  މި ،ފެން، ކާބޯތަކެތި ، ތަެކއް ބޭނުންޭވ. ކަރަންޓުބޭނޭ ގޮތްފަސޭހަޮކށް ލި ،ތަންކޮޅެއް ުލއިކޮށް 

އެދޭ. ެއހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓުން  ވާން އެބަ އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ލިބެމުންދާ ތަކެްއޗަށް ،ހެޔޮ އަުގގައި 

ނޑުމެންނަްށ ވާަހކަ. ޑިއު  ނަގާދަނީ ކާބޯތަކެތިން ވެސް ޓެކްސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ޓީ ނަގާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

އަދި ވަކިން ާޚއްަޞކޮށް ، ނަގާ ވާހަކަ. މިއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ ރަްއޔިުތންސްދަނީ ތެލުން ެޓކް ފެނިގެން މި

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ަފސޭހަ  ހެޔޮ ދިރިއުޅުެމއް ައގު ،މާލޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެްސ ބޭނުންވެފައިވާ ކަންތައްތަެކއް. އަުޅގަ

 ކުރަްއވާފަިއ ނެތް މިފަދަ ކަންތައްތަަކށް ރިޢާޔަތް ވާއިުރގައި ފަދަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައި އުޅެން. މި ސަުރކާރުން މި

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުްނެވސް ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުންނަށް  ،ހުށަހެޅުމަކީ ގޮތަށް މި ބަޖެޓު

 ބަެޖޓެކޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ސަރުކާެރއް އޮތްކުރާ ކަމެތިކޮށް ހިތުމަށް މަސައްަކތްނި

މި  ކުރަންދައްކަނީ މުއްސަނދިން މުއްސަނދި ކުރުންތަކުގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެން މިތަފާތުއްކަނީ ދަ އަޅުަގނޑުމެން މި

 މި  ޅޭ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ރަން އުކުސަރުކާރުން އުޭޅ ވާހަކަ. ފަީގރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތިޮކށް، ފަގީރު

 1ޗަމްޕާ ބްރަދާސް އަށް  ،ފަރާތަކަށް ބިލު ވިްއކަިއގެްނ ހަމައެކަނި އެއްމިއަރުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ޓީ އަހަރު ވެސް

ޖެހޭ މިލިއަން ރުފިޔާ މަހަކު އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުްނ ދައްކަމުންދޭ. މިީއ އަުޅަގނުޑމެން މިއަދު ކަންބޮުޑވާން

ނޑުމެން މިއަދު މި ކުރުން ޮބޑުކުރާ ވާަހކަ. މުއްސަނދިން . ފަީގރުންނާއި މުއްސަނދިދައްކާ ވާަހކަ ކަމެއް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް ފެިނގެން މިސަނދިމުއް ދަނީ ސަރުކާރު ޚުދުމުޚްތާރުކޮށް ކަންތައްތަްއ  ކުރާ ވާހަަކ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ  ވާަހކަ އެއް ،ރަކީތަން. މީގެ އަސްލުގައި ިސއް ދާކުރަމުން ބުނަންޖެހޭ އަކީ ނުވަތަ ެއއް މިސާލަކީ ައޅުގަ

ނޑައެިޅގެން ބަޖެޓުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުހިމަނާ އޮތްކަން. އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް ބަޖެޓަށް ބަލައި ލާއިރުަގއި ކަ

ވެސް އަިދ  ޤީޤަތުގައި މިައދުގެ ސަރުކާރުންޙަ .ހިނގާ ހަމަ ކުޑަކުަޑ މިސާލެއްޓަކައި. މިސާލަަކށް ބަލަމާ އޮޅުވާލުމަށް 

އަހަުރގެ ތެރޭގައި  ވަނަ 2111ގެ ަމއްސަލަ . ޖީ.އެމް.އާރުވޭ  ވެސް ވިދާުޅވެފައި އެބަ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ 

ން. މި ވާހަަކއެއް ނޫދާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވި، އަޅުަގނޑު ދައްކާ ނިމިގެންދާނޭ. މި މައްސަލަ ނިމިގެން

ވޭ  ކުރަނީ. ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވެަފއި އެބަވާހަަކ ހަމަ އޮތް ގޮތަށް ބުނެވޭތޯ ަމސައްކަތް ކޮށްލަނީ. އެވާހަކަ ެއކޯ
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ަގިއ އެކަެމއް ހިމަނާފައެއް ނެތް. ބަޖެޓު ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ދޭންޖެހޭނެ ޖީ.އެމް.އާރަށް ބޮޑު އަދަދެްއެގ ފައިސާ

ރަދުކުރަންޖެހެނީ. ދާއިުރަގއި މި ޚަ. ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާ ނިމިގެންކަމެއް ޖެހޭކަންބޮުޑވާން މިއީ އަޅުަގނޑުމެން

ހަދާފައިވާ ބޮޑެިތ  ެވސް ދައުލަތުން އެިކއެކި ަފރާތްތަކާ އިތުރަށްެވސް ދޭންޖެހެނީ. އަދި އޭގެ  ށްޖީ.އެމް.އާރަ

ވެސް  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އިއާ ބަ ކުރޭ. ޤާނޫނުއަސާސީތައް ބާތިލުޭވ. ބާތިލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ސަރުކާރުން އެކޮންޓްރެކްޓު

ނޑުމެން ޮގތެއް މި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައެްއ ނެތް. މިއީ އަޅުގަ  ފަރާތްތަކަށް ދޭނެ ކުރޭ. އެ ަފއިސާ އެ ކަންތައްތަްއ އެބަ

ކަންތައްތަްއ. އާދެ!  ބަލަންޖެހިފައިވާވިސްނައި ވަރަްށ ފުންކޮށް  ޙަޤީޤަތުގައި ކަންބޮެޑވެ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަިއ،

ނޑު ކުިރން މި އިޝާރާތްޓަކަ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އައުަމށް ވެްސ ސަރުކާރަކީ އަބަދު މި ،ކުރިހެންއި އަުޅގަ

ކުަރމުންދާ ބައެއް. އޭގެ އެްއ ންނަށް އޮޅުވާަލިއގެން މަސައްކަތްކުަރމުންދާ ބައެއް. މީހުމަކަރުވެރިކޮށް މަސައްކަތް 

 ؛ގިނަ އަދަދެްއގެ ،ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެމްގެ ިދވެހި ރަްއިޔތުންނަށް ވެރިކަމަށް ައއުމަށް މިސާލަކީ މިއަދުގެ މިސަރުކާރު 

ބޭފުޅުން އެ  ގެ މެނިފެސްޓޯގައި ނުވަތަ އެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އޮޅުވާލައި މަކަރުހަދާފަ. ޕީ.ޕީ.އެމްހުރިހާ ދިވެ

 ނަށް ބޮޑު ސިޓީއެއް ހަދާ ވާހަކަ. ކޮންއިަރކުތޯ އެ އޮވޭ ުޒާވނުން ދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭަގއި އެބަޕްރޮމޯޓުކުރަމުން

އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންަނކީ އެހެން ހަމަ ކުއްލިައކަްށ  ހަރުތޯ ކުރިއަށް މި ސަރުކާުރގެ؟ދެން އޮތީ ކިތައް އަ ހެދެނީ؟

ޔިތުންނަކީ ހޭލުންތެރި އޮޅުވާަލިއގެން ކަންތައްަތކެއް ކުރެވޭނެ ަރއްޔިތުންތަެކއް ތިިބ ޤައުމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުެމން ރައް

ފުރުޞަތެއް ދިވެހި  ދާނެ އޮުޅވާަލއިގެން. ެއކަމަކު ދެވަނަ ފަހަރަކު އެފަހަރަކު ބޮޑިއެއް ދެވި ރައްޔިތުންތަެކއް. އެއް

ނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގަިއ ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަ ،ރައްޔިތުންނެއް ނުދޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް ށް ައޅުގަ

ރުން ކަމަށް ަވޢުދުވެގެން މި ސަރުކާ އަށް ވުެރ ގިނަ ވަޒީފާ ދޭނެ ަވޒީފާ 1111 ފާ، މަހެްއގެ މަްއޗަށްވަޒީ 01111

ަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ނުވަތަ ުނވަތަ ުޒވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިުބމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިަފއިާވ އައީ. މީގެ ކަމެއް މި ބަޖެޓު 

ކަމަކަށް  ވެސް ކުރުުމެގ ފުރުޞަތެއް އޮތް މީދުކަމަށް އުއް ލިބޭނޭ ކަންތައްތަެކއް ލިޔެފަެއއް ނެތް. ނުވަތަ އެފުރުޞަތު

ވަނަ އަހަރު  2111 ،އޮވޭ  ދަންނަވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެަފއި އެބަ  އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. އެހެން މި

ނޑުމެންސަރިވސްގެ. ދެން އޭގެ އިތުރު ވަޒީފާތަެކއް ނެތް ވާހަކަ. އެއީ ސިވިލް ޖެހެނީ ލައިލަންބަ އިތުރުން ައޅުގަ

ތަކުން ކިހާ ވަޒީާފއެއް ލިބޭތޯ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންެޖހޭ އަހަރަކު ކިތައް ކުދީން ޕްަރއިވެޓް ސެކްޓަރ، އަމިއްލަ

 ކުރެވޭތޯ. އެ އިގެން ާރއްޖެ ައިއސް މަސައްކަތް ޑިްގރީ ހަދަ ،ޖީ.ސީ.އީ އޯެލވެލް ނިންމާފަިއ، އޭެލވެލް ނިންމާފައި

ޒިފާަތއް އެަބ ކޮންމެވެްސ ދިމާލަކުން ލިބެންޖެހޭ. ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރތަކުން އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ާވވަރަށް ވަ 

ކިތައް ކަންެނލި އޮޑި އަހަރެއްގެ މަްއޗަށް  ،ގޭ. ކަންނެލި އޮޑިބޭނެތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ލި

ނޑު މިބޭލޭނެތޯ. އޭގެން ވަޒީފާތޯ ލިބެނީ ކިތައް މީހުންނަށްތޯ؟ އެހެން ދަންނަވާ އޮުޅވާލަިއގެން ސަރުކާުރ  ވީމާ، އަުޅގަ

ރުފިޔާ ދޭން ވިދާުޅވި.  11111ވާހަަކ. ކޮންމެ މަސްވަިރައކަށް ނުބެއަސް ބެައސް  ަފިއވާވެރިކަމަށް ައއުމަށް ދައްކާ

ރި ރައީސް. މަސް ނުބޭނޭ ދުވަސްދާނެ، ޢިއްޒަތްތެ ަފއިސާ ލިބެނީ؟ ކިތައް މީހުންނަށްތޯ މިއަދާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު އެ
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ރުފިޔާ ހޯދަން  11111ރުފިޔާ؟ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ލިބުނީ؟  11111ޖެހޭ. ކޮބައިތޯ އެ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ޤަބޫލުުކރަން

އަކީ.  ދައްކާ ވާހަކަ ރުފިޔާ ެއގްރިކަްލޗަރ މިނިސްޓްރީގައި. މިއީ ައޅުަގނޑު މި 1111އަނެއްކާ ބަހައްޓަން ޖެހުނު 

ނޑުވެިރއަކަށް  ،ވިދާޅުވި  ނޑުވެިރއަކަށްތޯ ލިބުނީ؟ ިވދާޅުވި ކޮންމެ ޢާރުފިޔާ ލިބޭނޭ 8111ދަ ްށ ކައިާލއަ. ކޮން ދަ

 އިލާ ވަމުން އަިއސް މުޅި ރަށަށް އެއް ޢާއިލާައކަށް ޑޮްކޓަރެއް. އޭތި ބަދަލުންމެ ރައްޔިތަކަްށ ޑޮކްޓަރެއް. ޢާޑޮކްޓަރެްއ. ކޮ

ކަމަށް. ހަދާފައި ނީ މިއީ އެއް ޢާއިލާ ޖެހޭބަލަން  ސް ނުވާނެ. އަތޮަޅށް ދެންވެ ކަމަށް ހަދާފައި ޑޮކްޓަރެއް. އެވަރު

ނޑުމެންގެ ޤައުމު އެއް ލާންޖެހޭނީ ޑޮކްޓަރެއް. ކަންަތއްތައް މިހިރީ މި  ުދވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް މި  ވަރުަގއި. ައޅުގަ

 އިސް ދެއްކިހާއަ  އި އޮްއވާ ވެިރކަން ބޭނުންވާތީވެދަނީ ދަރަނިވެރިވަމުން. އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ދަރަނިވެރިކަމެއްގަ 

ޮއޅުވާލުން ދެން އަޅުަގނުޑ ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލިރުަގއި އަުޅގަވާހަކަ މިއީ. ައޅުަގނޑުމެްނ އޭ

ނޑުމެން އެަބ  ލެވޭނެތާކު އެްއވެސް ބޭފުޅަކަްށ އޮޅުަވއި ކުރިއަށް ޮއތް ،ނުދަންނަވާނަން ކަަމކަށް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގަިއ ވަނަ އަަހރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު  2111ވާ  އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި މި އާއި ދައްކާ ވާހަކަ ބަލަންޖެހޭ މި 

އަްށ  ތަހާވެސް ހުރީ އަމިއްލައޮތްތޯ. ނެތް ގުޅުމެއް. ހަމަ ހައް ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކާ އެްއވެސް ުގޅުމެއް އެބަ

ޑުކުރެވޭނެ ހަމަ ހުރިހާ . ޖީަބށް ބޮއި ރާވާފަސްދޭ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ިވސްނައަށް ކުިރެއރުން ގެނެ އަމިއްލަ ،ފައިދާވާ

ވަޒީރުންނަށް އެިކއެިކ  ޭވ. ެއއީ ަދއުލަތުގެ އެިކއެކި ވުޒާރާަތކުަގއި ިތްއބެވި ތަކެއް ހިމަނާފައި އެބަޕްރޮޖެކްޓު

ންމެ ބޮުޑ އެ ތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެުޓގެ ަވނަ އަހަރަށް މި 2111މި  ޓަަކއި. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެޅުމަށްބައިބައި 

އަކީ. އެ ުވޒާާރ  ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަކީ. ުނވަތަ ހެލްތުގެ ދާއިރާ ،އެއް ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ފަރާތެއް

ޓަކައި އުފައްދާ އެިކއެިކ  ދިނުމަށް ިޅގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްއޮވޭ ަކނަޑއެ ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީަގއި އެބަ

 ރު ކިހާ ދުވަހެއްެވއްޖެތޯ ހެލްތު ވާހަކަ. ަވޒީރު ބޭފުޅުްނ ތިއްބަވާނެ ވާހަކަ. މިހާ ވުޒާރާަތކުަގއި ަވޒީރުން ތިޭބނޭ

ވެސް ކުރޭ. ހެލްތު މިނިސްޓަރެއް ނެތި  ހިްނގަމުންދޭ. ޚަރަދު . ބަޖެޓުޮއވޭ ވެސް އެބަބަޖެޓު  ؛މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓް

އަށް، ހެލްތު  ތައްތަެކއް. މި މިނިސްޓްރީޮއވޭ ޮކންމެވެސް ކަން މިނިސްޓްރީ ހިނގަމުންދާތާ. މީގެ ފަހަތުގައި އެބަ

ރައްވަނީ ަވގުތީ ގޮތުން އަށް މިހާ ބޮޑު ފައިސާތަކެއް މި ލިބެނީ ކޮންކަމަކުތޯ؟ މިހާރު މިނިސްޓަރުކަން ކު މިނިސްޓްރީ

ވަތަ މްރާނީ ތަރައްޤީ ނުއޮްތތޯ ޢު އެބަ ހޭ. މި ބަޖެޓުގެ ކިތައް ޕަސެންޓުލަންޖެހަވާލުވެހުންނެވީ ކޮންބޭފުެޅއްތޯ ބަލައި

އަޅައި ގުުޅވާފަިއ ލަންޖެހޭ. މި ހުރިހާ އެްއޗެއް އޮތްތޯ އެބަ ބަލައި ތަންތަން ބިނާކުރުމަށް. ކިހާވަރެއް އެބަ

 ،ލާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރެއް ނެތިބަލައި

ނުޑމެން މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ެއ މިނިސްޓްރީއަކަށް ގެ ރައްޔިތުްނގެ ަފއިާސ ދޫކޮށްާލކަށް ނުވާނެ. ޒިންމާދާރުކަމާއެުކ އަުޅގަ

ހަތަރު މިނިސްޓްރީ ތިން، ތަނަށް ލާން. މީހަކު ެނތި އެބަޖެހޭ ޒިންމާދާރު ވެރިައުކ އެ ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ ކުރާޚަރަދު

 އެކަން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް އެބަ  ޒަމާނަކު. ައޅުަގނޑުމެން އެބަ އެންމެ ަވޒީރަކު ހުރެގެެނއް ުނހިންގޭނެ މި

 ކަމެްއ ވާ އޮތް ެއތައް ޚިދުމަތެއް ދޭން. ެއކަމަުކ އޭގެން ެއއްވެސް  ހުރި ބައިވަރު ޚިދުމަތްތަެކއް ޭދން. ވަޢުދުވެފަިއ އެބަ
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ހަމަ  ،ަބޔަކަށް ކިައޅުަގނޑު މި ބަޖެާޓ ދޭތެރޭގައި ކަންޮބޑުވޭ. މި ަބޖެޓަކީ ވަ އް ނުފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ތަނެ

ލެވިފަިއވާ ބަޖެޓެއް. ހަމަެއަކނި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ކުރުންތައް ބާއްަވިއގެން އެކުަލަވއިތަފާތު، ސިޔާސީ ވިސްނުން 

މިވެިނ  ިއ،ކޮން ޕާީޓއަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންތޯ ގިަނއީ މިވެނި އަތޮެޅްއގަ ،ކޮބައިތޯ  ؛އޮތީ ގިނަ ކަންަތއްތައް ވާން

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު  ތަނަކަށް ިގނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ދާކަހަލަ އުސޫލަކުން ކަންތައްތައް ވަމުން މި އެ .އިދާއިރާެއއްގަ 

އިތުރު ފިޔަވަޅުތަެކްއ އެބަ އަޅަންޖެހޭ މިކަހަލަ މުންދާއިރުގައި ސަުރކާރުން ވާހަކަތަްއ ދައްކަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ދުވެަފއިާވ ކަންތައްަތއް ވަޢު، ަރއްޔިުތންނަށް ކޮށްދޭން ވިދާުޅވެފައި ކަންތައްތަްއ ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި. ސަރުކާރުން 

އިންޞާފުގެ ޝަން. ހުއްޓުވޭަކށް ނެތް. ޢަދުލުއަށް ކަރަޕް އިންތިހާ ނެއްތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ޤައުމުގައިކޮށްދެވޭނީ ކިހި

ނޑުމެންގެ މަގުމަތީަގއި ަވޅިއިކަންތައްތައް އޮތީ އެހާ ޯގސް ހިސާބެއްގަ  ހަމަ ސީދާ ދުވާލު ، މުންހަރަ. އަުޅގަ

ކީއްތޯ ކުރަނީ؟ އެ  އް ހުއްޓަން ތިބި މުއައްަސސާތަކުންކަންތަްއތަ ފޭރެމުން ދުވަނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ،ހަރަމުންވަޅި

ނޑުމެން ބަަލއި ފަރާތްތަކަށް ދީފައި އޮތް ބަެޖޓުން ކީއްތޯ މި ނޑުމެންނަށް  ލަންޖެހޭ. މިހެންގޮސްކުރަނީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުން ކަންބޮުޑވާނެ ވެސް ާވހަކަރީ ހައްތަހާދެއްކެންހު  ބިުރަގންނާނެ ވާހަކަތައް. މާލޭަގއި، އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބައޮތް މާޙަ މިހާރު މި ލާފަިއ ތަނަށް ހިނަގއި އެނގޭ. އެްއ ތަނުން ނުކުމެގެްނ ައނެއް އުލު ައޅުގަ

ނޑު ނޑުމެން މި ،މެްނގެ ބަޖެޓުގައި ދިފާޢީ ބާރުތަކަށް ދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ނެްތ. އެކަމު އަުޅގަ ކަންަތއްތަްއ  ައުޅގަ

އޮވޭ ރަނގަުޅވަރެއް ަކނަޑއެިޅފަ. މިނިވަން މުއައްސަސާތަަކށް ނެތީ. އެއީ ސަރުކާރަްށ  ކުރަންތިބި ފަރާތްތަކަށް އެބަ

ވަކިކުރީ. ދާތީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާރަވެރިވެ ކަންތައްަތއް ބަލަމުންދާތީ. ކިހިނެއްތޯ މި ބަޖެޓު ޚަރަދުކުރަނީ ބަލަމުން

ނޑުމެން ބަޖެޓާފުޅުން ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ލީ. މިއީ އެ ބޭ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދޭތެރޭ ވާހަކަދައްކާއިުރގަިއ  އަޅުގަ

ން ކުރަން. އެ ބޭފުޅުއުޅެނީ ވަްއކަން އަިދ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ހުށަނާޅާވަުރގެ ޮބޑު ބަޖެެޓއް ހުށަހަޅަިއގެން މި ،މިހާ ބޮޑު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ، ކުރަނީ ޑެތި ވައްަކންކުރަން މަސައްކަތްބޭނުންވާ ތަންތަނަށް އެކި ީމހުން ލުމަށްފަހު ބޮ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އާަދިއެގ  ުރކާރު ބުނިސަ ،އެ ސަުރކާރު އޮީތތީވެ ؛ޕާޓީއަކަށް ގޮތަކަްށ ވޯޓުލައި ނިންމާލެޭވކަށް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑު ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ސެކިއުިރޓީ ލިބެންޖެހޭ. އެފަދަ ކަންތައްތައް ނުލިބި  މެްނ ދެން އެހެން ކަންތައްތަކާއަުޅގަ

ޭއގެ ފަރާތުން  ،އެ ބިލު ނިމި ިނމެނީ އެސް.އީ.ޒެޑުން. ކަމެއް މި ދޭތެރޭ ވިސްނާނެ ކަމެްއ ެނތް. ކޮންމެ

މަ ނޫނީ ނެތް ަވޒީފާއެއް ލިބޭކަށް. އައީމަ ނޫީނ މަސްވެރިއަކަށް ދޭން ބުނި ކުރަން އަންނާނެ ފަރާތްތައް އައީއިންވެސްޓު 

ޖެހޭ އެފަދަ ބޮޑެތި  ލާރިއެއް ނެތް ދެވޭކަށް. އަީއމަ ނޫނީ މުސްކުޅިންނަށް ދޭންބުނި ފައިސާއެއް ނެތް ދެވޭކަށް. އެބަ

މެގަ. ކީއްތޯ ވަނީ؟ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ މިފަދަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ  .ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަންނަން ބޮޑެތި

ން ފޭބޭނެތޯ؟ ބަނދަރު އޮތީ އަށް ެއހާ ފަސޭހައިން ކިހިނެއްތޯ. ެއއް ެއއަރޕޯޓު އޮތީ. ކިަތއް ީމހު ގެންނާނީ ދިވެހިރާއްޖެ

 ރޮެޖކްޓެއް ހިންގަން ބޭނުްނވާނެ؟ބޮޑު ޕް އޮތްތޯ އެހާ ޗެހި ބޭލެން އެބަ ލަތެއްަގއިތޯ؟ ބަނދަރަށް އެއް ކޮން ހާ
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އަުޅަގނޑުމެންގެ ޑިފެންްސގަިއ،  ކިހިނެއްތޯ ގެންނާނީ؟ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކަސްޓަމްސްގަިއ،، ކޮންތާކަށްތޯ

ނަ ތަކެއްާޗިއ ތަނަށް ގެން މި ކަންތައްތައް ބެލުމުގެ، އެ ކެޕޭސިޓީ؟  ހުރިތޯ މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕޮލިސްަގއި އެބަ

ނޑުމެން  މިހެންގޮްސ އެބަ ދަްއކާ އެތެރެކުާރ އެްއޗެްއސަށް؟ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ޑިއުޓީ ނު މުދަލަށް ހުރި އަުޅގަ

ހިސާބުން. އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޅި  ކަންތަްއތަކެއް. ކޮންމެ ކަމެއް ގޮސް ނިމެނީ އެސް.އީ.ެޒޑު ބިލާކަންބޮޑުވާނެ ކިތަންމެ 

ްއ އޮތް ިވސްނާފައި ޤާނޫނުތަކެއް ހަދަން ޚިޔާލުކޮށްފަ. ޤާނޫނުތަކެ ކަމަށް އެބަ ީނ ލިބޭނެބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބަެއއް އާމްދަ

ނުވާނެ. ޮބޑެތި ިއންވެސްޓަރުން، ދެ ބިިލއަން ކަމަށް ުއްއމީދުކޮށްގެން ފައިސާ ލިބޭނެ ހަދަން ޚިޔާލުކޮށްފައި ބަޖެޓަށް 

 1އޮތް ިލޔެފަ. ބޮޑެތި ިއންވެސްޓަރުން ގެެނއްސަ  ކަމަށް އެބަ އަށް އެީހގެ ގޮތުަގއި ލިބޭނެ ޑޮލަރު ދިވެހިރާއްޖެ

އޮްތ ުބނެފަ. ކިހިނެއްތޯ ވަންނާނީ ިމ ފައިސާތައް؟ ކިތަްއ ގްރޫޕު  ކަމަށް އެބަ ބިލިއަން މިއަންނަ އަހަރު ަވންނާނެ

ކީ؟ ގޮތަ އަްށ ވެއްދޭނީ؟ ވެއްދޭނެ ގެންނަންޖެހޭނެތޯ؟ ކިހާ ވިަޔފާރިއެއް ގެނެސްގެންތޯ މިާހ ފައިސާ ދިވެހިާރއްޖެ

ނޑުމެން މި ،ެއއްކޮށް އޮުޅވާަލއިގެން ސަރުާކރުގެ ރޭވުމާ ،އަޅުަގނޑުމެން ކުރާހާ ވެސް ކަމަކީ ކިޔާ  ސަުރާކރުން އަޅުގަ

އަށް މަސްތުވަތަކެތި އެތެރެކުރާ  ތަން ފެންނަނީ. ދިވެހިރާއްޖެ މަސްތުވާތަކެތި ވިްއކުމަށް އެިކ ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ

ތަކުންތޯ އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ކަންތައް ބޭރުމީހުން ލައްވާ މިކަން ކުރުވާފަ. ުތން ދޫކޮށްލަނީ.ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލަނީ. ވަގު

ނޑުމެން ަދއުލަތަށް ބޭނުންވާ  މިއުޅެނީ ފައިސާ ހޯދަން؟ ހަމަޔަޤީނުން  ފައިސާ ހޯދަން ޚިާޔލުކުރާ ގޮތަކީ؟މީޯތ މި އަުޅގަ

ނުޑ ނިންމާލުމުެގ ކުރިން ވެސް  ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ،އޮތް ިލޔެފަިއވާ މިހާރު މި ވެްސ ދަންނަވަން އޮީތ،އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަމާއަކީ ލިބޭނެ ފައިސާއެއް ނޫނޭ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފަިއވާ ފަިއސާ ބަދުނާމުނުކުރައްޗޭ!  . ފަހުން އަޅުގަ

ނޑު އަޅުަގނޑުމެން މި  މެންނަށް ލިބޭނީ...ބުނަނީއޭ ނުލިބޭނޭ. އެހެންވީމާ، މިހާވަރު ޚަރަދުނުކުރައްޗޭ! ކޮްށގެން ައުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  އަށް.  هللاއަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު މިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

ވަނަ ައހަރަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރައްވާ  2111ތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، . ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަالم عليكمالس  `. 

ނޑަްށ މި ދިމާވީ އިއްތިފާޤުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގައި ެއއްެޗްއ ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

އުފާވެިރ  ކަމަށްވާތީ، މިވީ ދުވަހު. އެހެންދުވަސް ފުރިހަމަ 111ޔާމީނުގެ ވެރިކަމަށް ކާމިޔާބު هللا ސަރުކާރަށް، ޢަބްދު

ޔާމީން هللا ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައލްފާޟިލް ޢަބްދު

ގި، ހީވާ  ،އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ހިންގުންތެރި ލްޤައްޔޫމުގެ ދެކަނބަލުންނަށާޢަބްދު

ރި މެންބަރުނަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ލޮބުވެތި ޢިްއޒަތްތެ އްޒަތްތެރި ަވޒީރުްނނަށާއިޤާބިލު، ޢި
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ތުންނަށް ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. އާދެ! ޝައްކެއް ވެްސ އެންމެހައި ލޮބުވެތި އަޚުންނާިއ އުޚް

ވާ ބަޖެޓަީކ ުއއްމީދުން ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެްއ. މި  މި ށަހަޅުްއާވފައިވަަނ އަހަރަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ހު 2111 .ނެތް

އަށް ފުރުޞަތު  ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުލްަޙވެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރާ ބަޖެެޓއް. މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ތަރައްޤީ

ައކުން ފެނިގެންދަނީ ުއއްމީދު. ލި ކޮންމެ ދިމާ. މި ބަޖެުޓގައި ބަަލއިވެސް ނެތް ހުޅުވިގެންދާ ބަޖެެޓއް. ަޝްއކެއް

އުޅެނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވެރިކަަމށް އަންނަން މަސައްކަްތކުާރ  ފަހަރެއްގަިއ މި ބަޖެޓު ުއއްމީދުގެ ބަޖެޓަކަށް ުނވެގެން އެ

ވެގެންދާތީ.  އެ މީހުން ވެރިކަަމށް އަންނަން ކުރާ މަސަްއަކތަށް ހުއްޓުން އަންނަ ބަޖެަޓށް މި ބަޖެޓު ،ބަޔަކަށް

ވަނަ އަހަަރްށ  2111އެކީަގއި  ގެ ރަޙުމަތްފުޅާ تعالى و هللا سبحانهޑަށް އެނގި ކަަށވަރުެވގެންވާ ކަމަީކ، އަޅުަގނ

މި  ،ތް ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްވެއޮ އޮތް ބަޖެޓުން، ދައުލަތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އަޅުަގނޑުމެން ަކނަޑއަޅާފައި މި

އާދެ!  ނޑުމެންގެ ާވދަވެރި ފަރާތްތަކުން؛ދެން އަލުން މިއަދު އަޅުގަ ޔައިމާޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ތަންފީޛުވެގެންދި ބަޖެ

 ލާފަިއ ެގ އަށް ވެދެަވޑަިއގަތުން މާ ން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުްއޓައިއެމް.ޑީ.ޕީން މި ަޤއުމުގެ ވެިރކަމަށް އަންނަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ هللا ޟިލް ޢަބްދު ދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަލްފާމިއަ ރަނގަޅުވާނެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައިގެްނފައިވާ ވެިރއެއް. ދިވެހި ަޤއުމުގެ ުޒވާނުން ޤަބޫލުކުރާ ވެރިއެއް. ދިވެހި ޤައުުމގެ 

ންފަިއާވ ހަރުމީހުންގެ ތާއީދު ލިބިަވޑަިއގެންފަިއވާ ވެރިެއއް. ިދވެހި ޤައުމުގެ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ިއޙްތިރާމު ލިބިވަޑަިއގެ

ނޑުމެން ކުރަމުންގެންދިަޔ  ވެރިެއއް. އެހެންވާން އެ ޖެހުނީ، އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކެމްޕޭނުގައި ައޅުަގނޑުމެން ދެންނެވީމު، އޮނަރަބަލް ޔާމީނަކީ މި ޤައުމު ވެއްޓިފައި މި ވާ ވަޅުަގނޑުން ނަާގ 

ތިޞާދީ މާހިރެކޭ، ހިތްވަރުގަދަ ބޭފުޅެޭކ، ކެރޭ ބޭފުޅެކޭ، މުރާލި ބޭފުޅެކޭ، ހީވާިގ ކޮޅަށްޖެހޭވަރުގެ ޤާބިލު ބޭފުޅެޭކ. އެޤް

ުދވަހުގެ ތެޭރަގިއ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ެއ މަނިކުފާނު ވަނީ ެއކަން  111ބޭފުޅެކޭ. މި ވޭުތވެގެންިދަޔ 

ޖެ، ިމ ސަރުކާރަކީ މުޖުރިމުންގެ ސާބިތުކޮށްދެއްވާފަ. ަބއެއް ޭބފުޅުން މިތާނގައި ވާހަކަފުުޅދައްކަވަމުން ވިދާޅުެވއް

ނޑު މިހިރީ ހަމަ ހައިރާންވެގެްނ، އަންތަރީސްވެގެްނގޮސް ތަީލގެ ކުުޅހިކިފަ. އެހެން އެ ވިދާުޅިވ  ސަރުކާރެކޭ. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް، މުޖުރިމުންނަކީ ކޮބައިކަން އެބަ އެނގޭ ާބވަޭއ އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ. ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. 

ެވގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ އެ ބޭފުޅުން މި ޤައުމުގެ މަގުމަތީގައި ބިކަކޮށްލި ުޒވާުނންތައް، އެ ބޭފުޅުން، އެ އާދެ، 

ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ާވވައްަދއި ބޭކާރު ގޮތުަގއި މުޖުތަމަޢުގައި ބޭކާރު ކަންތައްތަްއ 

މު ތަރައްޤީކުރުމުގަިއ، މި ޤައުމު އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމުގައި، މި ޤައުމަށް ކުރި ޒުވާނުންތައް މިއަދު ނުުކމެ، މި ޤައު

ޔާމީނާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަން ފެނުނީމަ ދެން ކެތްނުވެގެން ދައްކާ هللا ފައިދާހުރި ގޮތެއްަގއި ރައީްސ ޢަބްދު

ނޑުމެން މި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަުކަގިއ ވާހަކަެއއް މި ދައްކަނީ. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ހަމަ ދެތިން ރޭން އެއް ރޭ އަޅުގަ

ކުރީަގއި އެހެނެއް ނޫން. މިައދު އަތުގުޅާަލއިގެން ަކއިީރގަިއ ކުރީ ސަފުގައި އެ ތިބެނީ މި ޤައުމުގެ ުޒވާނުން. އޭުރގަިއ 

ނޑުމެން ދެންނެވީމު، ޢަބްދު އަުދ، ގެ އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ މިއަދު އޭރު؛ މިهللا ޔާމީނުގެ ސަރުާކރެއްަގއި هللا ވެސް އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ކެމްޕޭުނގެ ދުަވސްވަރު، އޭރު މި ޤައުުމގައި ބިކަވެފަިއވާ ޒުވާނުން ކުރާެނ  އާދެ މިއަދޭ މި ދަންނަވަނީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަދައިދޭނަމޭ. މި ޤައުމު  ކަމެއް ނެތި މަގުމަތިވެފައިވާ ޒުވާނުންނަކީ މި ޤައުމުގައި ަހރުދަނާ ބަޔަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަދައިދޭނަމޭ. ހަމަ އެގޮތަށް އެބައިމީހުންނަީކ ތަރައްޤީކުރުމުަގއި އެަބއި މީހުން ހިއްސާއެއް އޮތް ބަޔަކަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަދައިދޭަނމޭ.  މި މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ މުޖުތަމަޢުގެ އިޙްތިރާމާިއ ލޯބިލިބިގެންވާ ބަަޔކަްށ އަުޅގަ

ދަނީ ފެންނަމުން. މިކަމާ ކެތްމަދުެވގެން، ހަދާނެ ދުަވހުގެތެރޭަގއި އެ މަންޒަރު ިމހާރު އެ  111އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ 

ގޮތެްއ ނޭނިގގެން، ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނިގގެން މިތަނަށް ތެދުވެަވޑަިއގެން، ކިތަންމެ ފަށުވި އިބާރާތުން، ކިތަންެމ 

ކުރާނެ. ފަސޭހަކަމާ އެކީ އެ ވާހަކަ ދެއްކިަޔސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ިމއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ެއ ވާހަކަ ޤަބޫލެއް ނު

ނޑުމެނަށް ފެންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ހާސިލުެވގެންދާ  2111 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިލީމަ އަޅުގަ

ތަން. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ޭބނުންވަނީ އަމާންކަން. ރަްއިޔތުން ބޭނުންވަނީ ތަރައްޤީ ާއއި ކުިރއެރުން. ރަްއޔިތުން 

ިޔތުން ބޭނުންވަނީ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު. އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ މަގުތައް ހެދެން. ެއ ބޭނުންވަނީ، ރަށްރަށުގެ ަރއް

ގަޑިިއރުގެ ޚިދުމަތް ޔަޤީންކުރަން. މި ކަންކަން މިހާރުވެސް މި ދަނީ ހާސިލުވަމުން. އަދި މި  22މީހުން ބޭނުންވަނީ 

ްއވިްއޔާ ރާއްޖޭގެ މިދެންެނވި މައްސަލަތަކަށް ހުންނާނީ ބަޖެޓުގައި ހުރި ކަންތައްަތއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމޭއިރު، އިރާަދކުރެ

ދުވަުހގެ ތެޭރަގއި ރަށްރަށުެގ ރައްޔިތުންނަްށ ވަނީ ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތް  111ޙައްލު ައއިްއސަ. މި ވޭުތެވގެން 

ގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭ  1ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު  2118ޔަޤީންވެފަ. ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ! 

ނޑެމުންދިޔަ. ޭއގެ ކުރީެގ  ،ނިމިގެންދިޔައިރު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ކަނުއަދިރީގައި. ދެއިރު ދެދަޅަކަށް ކަރަންޓު ކެ

ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދީފައި ހުރި ޚިދުމަތްތައް ހުރީ ހަލާކުވެފަ. ޖަނަރޭޓަރުތައް ހުރީ ބާވެފަ. މަރާމާތުކުރުމެއް ނެތް. އެ 

ޤާބިލުކަމެއް ނެތް ބަޔަކު އެކަން  ،ކަމުގެ ތަޖުރިބާއެއް ނެތް އެ ތަންތަނަށް ލައިގެން ހިންގީ. ކުމީހުން ބޭނުންވާ ބަޔަ

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި  111ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހުރީ ހަލާކުވެެގންގޮއްސަ. އެހެންނަމަވެސް މި ވީ 

ގެ ނީ ެއިކ ފެންވަރުެގ، ެއކި ަސއިޒު ގިނަ ޖަނަރޭޓަރުތައް ވަ އަށް ވުރެ 111މި ކަންތައްތަކަށް ވަނީ ޙައްުލ އަިއއްސަ. 

ހަމަ  .ކަރަންޓު ޔަޤީންރު ގަިޑއި  22ރަށްރަށަށް ފޮނުވާފަ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ޝަުކާވއެއް ނެތް. ރައްޔިތުންނަށް 

 އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު މިައންނަ އެގޮތަށް މި ބަޖެޓަށް ބަލައިީލމަ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ކަންތައްތައް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ނޑުމެންަނށް މި ބަޖެޓުން ލިބިފަ. ޤަބޫލުފުޅުރައްވަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ  ޔަޤީންަކން މި ވަނީ ކަމުގެޙައްލުެވގެންދާނެ އަޅުގަ

ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި ވަފާތެރި ވެރިން ވެރިކަންކުަރއްވަމުން ވަަޑއިގަންަނވަން ފެއްޓެވީމަ، 

ރައްޔިތުންނެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެ ވިދާޅުވާ ކަހަލަ ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމެއް މި ޤައުމުަގއި ޤާއިމުކުެރވޭކަށެްއ. ދެން 

ނޑުެމންގެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ރެޔާއި ދުވާލު هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ! އަުޅގަ

ށް ހަމަޖެހުން ހޯއްދަވަިއދެއްވަން. މި ޤައުމަށް މުއްސަނދިކަން ގެނެސްދެއްވަން. މި މަސައްކަތް އެ ކުަރއްވަނީ މި ޤައުމަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ   111ޤައުމު ތަރައްޤީކުަރއްވަން. ބޭުފޅަކު ވިދާުޅެވއްޖެ، ކޮަބއިހެއްޭޔ ޔޫތު ސިޓީ؟ އަުޅގަ



51 

 

ނޑުމެން އަދި ިމ ފާހަގަކުރަނީ. އަދި ޔޫތު ިސޓީ ނޭޅިގެން ުނވަތަ ާޤއިމުނުކުރެިވގެން ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދުވަހޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން. ދެން ހަމަ  ޒުވާނުން އަޅުަގނޑުމެންނަކާ ސުވާލެއް ނޫަފއްދައޭ. އެކަްނ އިރާދާކުރެްއިވއްޔާ ކުރާނަމޭ އަުޅގަ

ން އެގޮތަށް އެބަ ވިދާުޅވޭ އަުޅަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ބޭރު ަޤއުމުތަކާއި މި ަޤއުމާ އޮތް ުގޅުން ހީނަރުކުރާށޭ. މިހެ 

ވިދާޅުާވއިރު، ބައްަލވާ! ދުނިޭޔގައި އޮތް އެންމެ މީސް ގިނަ، އެންމެ ބިން ބޮޑު އެންމެ ވަރުގަދަ އިޤްތިޞާެދއް މި 

ވަގުތު އޮތް ޤައުމުގެ ރަީއސް މި ޤައުމަށް ވަޑަިއގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށް ގިނަގުނަ ކަންތައްތަެކްއ 

.ޑީ.ީޕގެ ރަީއސް ުނކުމެވަަޑއިގެްނ ކީކޭޯތ ވިދާުޅވީ؟ އެ ބޭފުޅުްނގެ ވެރިކަމުަގއި ކޮށްދެއްވަްނ ވިދާުޅވީމަ، އެ ިވދާޅުވާ އެމް

އެފަދަ ބޭފުޅަކު މި ރާއްޖެއަަކށް ވަޑަެއއްުނގަންނަވަޭއ. އެްނމެ ފުރަތަމަ ޗައިނާގެ ރައީަސކު މި ޤައުމަށް ވަަޑއިގަީތ 

 ގެ ވެރިކަމުަގއި. އެ ބްދުލްޤައްޔޫމުޔާމީން ޢަهللا ފާޟިްލ ޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަޚްރުވެރި ރައީސް ރައީސް އަލް

ީވއިރު ަޗއިނާެގ ރަީއސް މި  ުދވަސް މަސް 1އެނބުރި ޤައުމަށް ަވޑަިއގެންނެވިތާ  އިމަނިކުފާނު އެ ޤައުމަށް ވަަޑިއގެންފަ

އިތޯ ދެއްވި. އަދި ކޮބަ ްނކަންގައި ބްރިޖު އަޅައިދެްއވާނެކަމުގެ ޔަޤީއާއި މާލެއާ ދޭތެރޭ ޤައުމަށް ވަޑަިއގެންފި. ހުޅުމާލެ

އެ ، ާއއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ރަމްޒުޮކށްދޭ ބްރިޖަކަށް ހަދަން ެއއީ ޗައިނާ ،އަމިއްލަފުޅަށް ވިދާުޅވީ

 ،ިމަވރުގެ ތަނަވަސް ަޤއުމަކުން ،މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވެއޭ. މި ވަރުގެ ޮބޑު ޤައުމަކުންބްރިޖުގެ ނަން ދޭން ތިމަން

މި  ެދއްީވމަ ދެން އިނދިކޮޅުަގއި ތިެބގެން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯކަންންއެވަުރގެ ޔަޤީ ންމިވަރުގެ މުްއސަނދި ޤައުމަކު 

ނޑުމެންގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމުތަކަްށ ވަަޑއިގެން ވިދާޅެއް ދައްކަނީ؟ ުނވޭ މި ޤައުމުގައި ޓެރަރިްސޓުން  އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް އެބަ ކުާރކަށެއް. ޓުިއކޮމި ޤައުމުގެ ފަތުުރވެރިކަން ބޮ، ނުވޭ ވިދާޅެއް އުެޅއެކޭ. އަުޅގަ

 އި ތާނގައި ބާއްވާފަ  ތިމަންމަނިކުފާނު ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތް ނުވޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ވިދާެޅއް

 އި ގަ ސުޕްރީމް ކޯޓު ނުވޭ ކުރައްވާނަމެކޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ވިާދޅެއް ޗާޓުން ބޭރުން ކަންތައް

ނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެްއ ވިދާޅެއްއަުޅވާނަމެކޭތަޅު . .ސީ ހައިޖެކުކުރަްއވާނަމެކޭޖީ.ެއސް ނުވޭ . އަުޅގަ

ނސޯރުކުރައްވާނަމެކޭމަޖިލިސް ހި ުނވޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ވިދާޅެއް ޑުމެންެގ . އަުޅގަ

. ސިޔާސީ މީހުން މިއަދު ނުކުރޭ  . އެކަހެރިެއއްނުގެންދޭ ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަކަށްހިފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާޟީން 

ުއޅެނީ. ގެްނގޮްސ  އެ އިއުޅެނީ ހަމަ ނުކުމެވަޑަިއގެން ބޭނުން ވާހަަކެއއް ބޭނުން ތަނެއްަގއި ދައްާކފަ ވެސް އެ

ސްލު ވެރިންނަީކ. އެއީ ޤާބިލު ވެރިންނަކީ. ނުކުަރއްވާ. ެއއީ އަ ރަށަކަށް އެކަހެިރއެއްގެންގޮސް އާދޫނިދޫއަކަށް ނުލާ. 

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަރިހުަގިއ ދެންނެވީ  ޔާމީން މި هللا އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ،އެހެންވެގެން އަުޅގަ

ިއ ތަހުޒީބާ އާއި ޤައުމުގެ ވެިރކަމަށް ގެނެސްދެއްވާށޭ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ދެކޭނީ ތަރައްޤީ

ތަމައްދުނޭ. ރައްޔިތުން އުޅޭީނ އުފާފާގަތިކަމުަގއޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށްރަށުން 

ނޑުމެންެގ ރަ ،ރަށްވެހިކަމުގެ އާ ރޫހެއް އުފެދި ތަން.  ށަށް އައިށްރަރަށްވެހިކަުމގެ ރަން ޒަމާނެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރަ   ތޯ؟އްޔިތުްނގެ މޫނުމަތިން އުޖާލާކަމާއި ހިނިތުންވުން. ެއއީ ީކްއވެގެންއަޅުަގނޑުމެނަށް ފެންނަނީ ައޅުގަ
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ގެންދަވާތީ. ކޮރަޕްޝަނަށް ރުކާރުން ފުރިހަމަކޮށްދެއްަވމުންރައްޔިތުންގެ އެދުންތައް މި ސަ ،ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް 

ނޑު ހަމަ އެ ،ދައްާކއިރު މަގުފަހިވާ ވާހަކަ ލާނަން. އެ ވިދާޅުވާ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ންމެ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދަންނަަވއިއަޅުގަ

ގޮުތަގިއ  ޑޮލަރު ކަޓުގެ  21ސަރުކާރު އޮްތ ދުވަްސވަރު ޑުބާއީން މި ަޤއުމަށް އެތެެރކުރި ކޮންމެ ތެޮޔ ޓަނަކުން 

ނޑަށް އެނޭގތީ. ނެންގެވި. އަދި ކޮަބއިތޯ  އަހަރުގެ ސަރުކާުރ  1 !ނެންގެވި. މި ވާހަކަ މި ދެންނެވީ އަުޅގަ

ތޯ. އިމިލިއަން ޑޮލަރު އޮތޭ އެ ކުންފުންޏަށް ނުދައްކާ. ކޮރަޕްޝަން އޮތީ ކޮން ވެރިކަމެްއގަ 01ނިމިގެންދިޔައިރު 

އަްށ ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނާވ ބޭފުޅުން އަސްލު  ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަދަްއަކން އެމް.ޑީ.ޕީ

 ،ބޮޑުެވގެންދިޔަ ދުވަްސވަރުލަދުވެތިެވވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެހެންމެ މި ޤައުމުގަ ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން އެންމެ 

ޑޮލަުރ  81111، 11111ން ުދވާލެްއގެ މަތީން، މަހެއްގެ މަތީ ރައީސް އޮފީސްތެޭރގައި ިތއްެބވި ެއކިެއކި ބޭފުޅުންނަށް

ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންތައްަތއް ކުރަްއވަްނ. މީތޯ ރައްޔިތުންނަށް  ހިއްޕަވަިއގެން ަވޑަިއގެންނެީވ އެ

 މަކީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެކީގައި ވެިރކަންކޮށްދެްއވު  ތޯ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާސްތެރިަކމާއީމި ؟ހެޔޮއެދިަވޑަިއގަތުމަކީ

ވެިރކަންކޮްށދެއްވާ ވެރިެއއްގެ ޚިދުމަްތ  އިއެކީގަ  މިއަދު މި ފެންނަނީ ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާ

ނޫން  ތިބީ އުފަލުން. ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުމެއް ވެފަ. ރައްޔިތުން އެތިބީ ހިނިތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް. ރައްޔިތުްނ އެ

އްާޔ ގައި ވެސް ެގންނާކަށް. އިރާދަކުެރއްވި  2118ޔާމީން ނޫން މީހަކު މި ޤައުމުގެ ވެރިކަަމށް هللا ޢަބްދު

ނޑު އަ ،ޅެނީއު ބޭފުޅުންނަށް މި ބަޖެޓް އުއްމީދުގެ ބަޖެަޓކަށް ނުެވގެން މި ން. އެަޔޤީ 2118އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ުޅގަ

ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުާވ ވެިރކަމަށް  ކޮށް ނިމުނީމާ ދެން އެތައްތައް ތަންފީޛު ގަިއ ހުރި ކަންމިދެންނެވިހެން މި ބަޖެޓު

މި  ،ބަެއއް ބޭފުޅުން މިތާނގައި ވިދާުޅެވއްޖެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭފުޅުންނަށް ނެތީމަ.  ވަަޑއިގަތުުމގެ ުއއްމީދު އެ

ލަތުގެ އިސް ޅުން ދައުއޮްތ ބަޖެޓެކޭ. އެހެން އެ ވިދާުޅވި ބޭފު އިގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފަ މަގުފަހިވާ  ބަޖެޓަކީ ވަްއކަމަށް

ނޑު ކޮްނމެހެން މިއަދު ވަކި ބޭފުެޅއްެގ  ކުރި މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަަވިއގެން ކަންތައް ނުޑމެން ދުށީމު. އަޅުގަ ގޮތް އަުޅގަ

 21 ،އަށް ބުރި 21ޒު ގަދަ މަާޤމުތަކުގަިއ ތިއްަބއިގެން ތިާމގެ ގެދޮރު ނެތިން. ެއހެންނަމަވެސް ނުފޫ ނަން ދަންނަވާކަށް

ނޑު މިހެން  ،ބުރިއަށް ހަދައިގެންދިަޔއިރު މި މާލޭގެ އެންމެންނަށް އެނގޭ މިއީ ކިހިނެްއެވގެންދިޔަ ަކމެއްކަން. އަުޅގަ

ނުޑެގ ދެންނެވީމަ އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ މިއީ ކޮން ބޭފުޅެއްގެ ާވހަކަކަން އަޅުަގނޑު މި  ދައްަކނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނަޑކަށް ވާތްފުޅުބައްޕަ ޞަލަ ހުއްޭޓ  ބުރީގެ ެގއެއް ނުހެދުނު. އެކަމަކު ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ 21ިކޔަަވިއގެންނެއް އަުޅގަ

މިއީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ  ،ބޭފުުޅން މިއަދު މިތާނގައި ތެދުވެވަަޑއިގެން އެ ވިދާޅުވަނީ  މިކަން ކުރައްވާފަ. އެ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ އެބަޖެ ބޭފުޅުންގެ ލަދުވެތިކަމުގެ ަޒއްެރއްގެ ިމންވަރު ވެސް ނެތީބާަވއޭ.  ޓެކޭ. އަުޅގަ

ކުރާ ސަރުކާރެކޭ. އެހެން ވިދާުޅވި  މި ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ،އަޅުަގނޑުމެން ދެން ވިދާުޅަވނީ

ނޑީަގއި އިންނަަވއިގެން ކަންތައްިޢއްޒަތްތެރި، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ތިޔަ ،ބޭފުޅުން ގޮތް  ކުރި ިތޔަ ިޢއްޒަތްތެރި ގޮ

އަޅުަގނޑުމެން މީ ތަޖުރިބާކުރި މީހުންނޭ މިތާ ތެރޭގައި. އަޅުަގނޑުމެން މީ ތަޖުރިބާކުރި މީހުން. މަނިކުފާނު ވެސް 
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ވާއިދަކަށް އޮތް ގަ އިކުރީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެދިފަ ދެކެވަަޑިއގަންނަވާނެ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ކަންތައްަތއް

ނިޑ  ެލްއވުމެއްބައްލަވައި ކަށްޔަމިތާނގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ދެއްާވ ލަފަ ،ނެތި ލުމެއްބައްލަަވއި ނެތި އަދި ތި ގޮ

ނީޑަގއި ނީށީންލިބިވަޑައި މިތާ ކޮޅަށް ހުންނަވައިގެްނ  ،ނަވާ މިހިރަ ތަނަށް ވަޑައިގެން ުނގަތީމަ ނޫނީ ތި ގޮ

ތަނަށް  ކަންކަން ނިންމަވަމުން ގެންދެވީ. އެފަދަ ބޭފުޅުން މިއަދު މި ވޯޓަށް ައއްަސވައިވަިއ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅުއް

ނުޑމެން ވަރަށް އިޙް ވިދާޅުވީމާ ގަާވއިދޭ ،ތެދުވެަވޑަިއގެން ޤާނޫނޭ ނޑުެމން ހަމަ ލަދުގަނޭ. އަޅުގަ ކުރާ ތިރާމުއަުޅގަ

ދެން  މިގޮތަށް ދެްއކީމަ ހޭނީ މިފަދަ ވާހަކަތައްމަވެސް ދަންަނވާލަންޖެނަިތއްެބވި. އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ

 .ނުތިބެވޭނޭ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ވެސް ޤައުމޭ މީކޮްނމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަަވއިުނލާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް

ނޑުމެން ެވސް ހަމަ މިޤައުމުގެ މީހުން ކުރި އަޅުަގނޑުމެން އުޅެޮބޑުވީ މި ގޮތާ  ކަންތަކާއި އުޅުނު ޤައުމުަގއޭ. އަުޅގަ

ރާނޭ. ނުކުސް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނެއް ޤަބޫލުވާަހކަ ވިާދޅުނުވާށޭ. ިމައދު ވިދާޅުިވޔަކަ  މިއަދު އެ، ދުށީމޭ. އެހެންވީމާ

 ކުރަން. ދިވެހިަރއްިޔތުންގެ ތެރެއިން ހަމަ ގިނަމިރާއްޖޭެގ ވެރިކަންއަށް  އެުރވި އެމް.ޑީ.ޕީދިވެހިރައްޔިތުން ފުރުޞަތު

ބޭފުުޅން މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަްށ ވަޑަިއގަތީ. ކޮްނކަމެއްޯތ  ވަނަ އަހަރު އެ 2118ބަޔަކު ތާއީދުކޮްށގެންތާ 

ީޤއަށް ޓަަކއި، ައޅުަގނޑަށް ހަމަ އެްއވެސް ކަެމއް ަރއްިޔތުންގެ ތަރައް ނަށް ކޮށްެދވުނީ؟ ވިދާޅުވެެދްއވާ!ރައްޔިތުން

އަލްއުސްާތޛު މައުމޫްނ  ަރއީސް ؟އޮތްތޯ ތެިރކަމަށް ޓަކަިއ ކޮށްދެވުުނ ެއއްެވސް ކަމެއް އެބަރައްޔިތުންެގ އިޚްލާޞް

އުމަށް ގެނައި ތަަރްއޤީ އާއި ތަުހޒީބާއި ތަމައްދުން ޤަ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާުރަގއި މި ގެ ވެރިކަމުަގިއ އެޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

މިތިބި  ގައިނމިތާ ލުން ނޫން ކޮންކަެމއްތޯ ކުރެވުނީ؟ އަޅެ ވިދާުޅވެދެްއަވބައްލަވާ!ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ުފނޑާއަހަރު 1

ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ަރއީސް ަމއުމޫންގެ ސަުރކާރު ވެސް ެދކެވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅުން. ަރއީސް ނަޝީުދގެ ސަުރކާރު 

 2118ދުގެ ސަުރކާރު ވެސް ެދކެަވޑަިއގެންނެިވ ބޭފުޅުން. އެކަމަކު ިއގެންނެވި ބޭުފޅުން. ރައީސް ވަޙީވެސް ދެެކވަޑަ 

ވަނަ ދުވަާހ  1ބްރުއަރީ މަހުގެ ވަނަ އަހަުރގެ ފެ 2112ދޭތެރޭަގއި ނުަވތަ  ރާވަނަ އަހަ 2111ރުން ފެށިގެން ވަނަ އަހަ

ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ހިނގި އެްއވެސް ކަމެްއ  ިދޔަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި މިދޭތެރޭގައި ހިނގައި

ނޑު މި  ނޑުމެން މި  ،ދަންނަވަނީ އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނުނު. އެހެންވެގެން އަުޅގަ ޅެނީ ހަމައެކަނި އު އަޅުގަ

ނުޑމެން ވެރިކަންކުރަނީކީ ހަމައެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމަކުރައްވާޤަބޫލުފުޅު ކަށް ނޫން. ހަމައެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ! އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވަނީ ވަނަ  ިދވެހި ޮކންމެ ރައްޔިތަީކ ެއއް ،މެންބަރުންނަކަށް ނޫން. އަުޅގަ

ކީ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ެއނގޭ. ހަމައެކަނި ީމގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުރީ ބަޖެޓުން ވެސް ެއކަން އެބަ  ދަރަޖައިގެ ަރއްޔިތެކޭ. މި

ތަނަށް ތެދުެވަވޑަިއގެން ކިތަންމެ ވަރަކަްށ  މެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކަކަށް ނޫނޭ. ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އޮޅުވާލަން މި

އެްއކޮޅުްނ ބަޖެޓު  އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ނުކުާރނެަކސް ަރއްޔިތުންނެއް ޤަބޫެލއް އަދަދުތަކެއް ކިުޔްއވިޔަ

ނޑުމެންގެ މެންބަރުން ނެތް ތަންތަނަށް  ެލްއވީމަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މިއަނެއްޮކޅަށް ބައްަލވައި ބަޖެޓުގައި އަުޅގަ

ގައި ހަމަ ނންތާހުރި. އަދި މިާހރު ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް ވެސް އެތަ ވެސް ވަރަށްބޮޑު އަދަދުތަުކގެ ފައިސާ އެބަ
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ނޑުމެން މި ވެރިކަން ހިނގަމުން އެބަ ނޑުމެންގެ ދޭ. އަުޅގަ ކުރަނީ ިދވެހި ޤައުމަށް. ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަށް. އަޅުގަ

ޤައްޔޫމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ން ޢަބްދުލްޔާމީ هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ުޒވާނުންގެ  ،އެީކަގއި ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ފަޚުރުވެިރކަމާ ަރީއސު ރައްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ރަށްރަށަށް  ،ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެްއ ފެނި . މިރަީއސޭ ުޒވާުނންގެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ުޒވާުނން މިހާރު ވިދާޅުވަނީ

ވިދާުޅވާ  މަނިކުފާނަށް އެ  ރަށްރަށުން އެ ވަަޑިއގަތީމަ އެ ވަަޑއިގަތީމަ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަށްރަށަްށ 

ތަނަށް ތެދުވެވަޑަިއގެްނ  ދެން ހަމަ ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެގެން މި ،ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެއް ފެނުނީމަ ހޫނު މަރުޙަބާ އާއި މި

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ވަތައް ޚިލާފު ާވހަކަ އެގޮތަސް ޙަޤީޤަތާ ރަށް ބޭކާރު ކަމެކޭ. ދެއްކުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްވާ ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ނޑުގެ ދާއިާރގެ ބައެ ހަކަދައްާކިއރު އަޅުގަ ްއ އަރަނީ އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން  ،ލަންޖެހެއޭ. އަޅުަގނޑު ކަންތައްތަކަށް ެވސް އެބަ ބަލައި

ބަޖެޓެކޭ.  ބަޖެޓަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އުްއމީދުން ފުރިފައިވާ ކުރައްވާށޭ. މިޅުން އުފާފުޅުތިޔަ ބޭފު، ބޭނުންވަނީ

ތަނަށް ވަަޑއިގެންެނިވ  އެނިގަވޑަިއގަންނަވާެނ އެ ؛އޮންނަ ބޮުޑ މަގު ދޭތެރޭގަިއ އެ ހައްދުންމަތީ ގަމާއި ފުނަދޫއާ 

ގެ ހާލަތު ވެސް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ގެ ިމހާރުނބޭފުޅުންނަށް އެއީ ކިހާވަރެްއެގ ދިގު މަގެއްކަން. އެތާ

 11އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ، އަންނަ އަހަރު ނިމުމަކަށް ދާއިރު އޮތީ މަސައްކަތް ފެށިފައޭ. މި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިހާރު އެ

މިއަށްވުރެ ަވކިން ބޮޑު ނިމިފައޭ. ކޮބައިތޯ  ޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ހަދައި މީޓަރުގެ މި ދިގު މަގު ޮއންނާނީ އެންމެ މިކިލޯ

ނޑުމެންނަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށްލަން އެހާ ހިތްަގއިުމ މަގެްއ ލިބުމަކީ. ފަސޭހަކަާމ އުފަލެއް ކޮންފަދަ  އެީކަގިއ އަުޅގަ

ކުރުުމގެ މަސައްކަތް އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ނަސީބެއްތޯ. ހަމައެއާެއީކގައި ފޮނަދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ، ޤާއިމު

ނޑު އުއްމީދުނަ އަހަރު ފެށިގެންދާނެ. އަމިއަން ކުރަނީ މިއަންނަ އަހަރު ނިމޭހާ ހިސާބުގައި ނުވަތަ އަންނަ އަހަރުެގ ޅުގަ

އަށް  ެއީކގައި މާމެންދޫނިމިގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާ މަސައްކަތް މުޅިން ކުރީކޮުޅގައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި

ގާތުގައި. މިއަންނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގަިއ  ވަނީ ފެށުމަކާ މިހާރު މާމެންދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ،ލާއިރުބަލައި

ެއއް  ،ދަތިވެފައިާވ ެއއްކަން ބޮޑަށް  މަސަްއަކތް ނިމިގެންދާނެ. މާމެންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ

ކިތެްއ އޮތީ މިސް ގައި މިނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުއަން އަކީ މިސްކިުތގެ ޖާގަިއގެ ދަތިކަން. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި މައްސަލަ

ުކރެވިގެންދާނެ. ހަމައެހެންމެ ފުނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެން ރު މާމެންދޫގައި މިސްކިތް ާޤއިމު. މިއަންނަ އަހަހިމަނާފަ

ގެން ސަރުާކރުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކޮށް  ފޮނަޫދގެ އެތެރޭެގ މަގުތަްއ މި ،ދަންނަވާލަން އޮތް އުފާވެިރ އަނެއް ޚަބަަރކީ

ެގ އޮފީހުގެ ޖާަގިއގެ ދަތިކަްނ އެީކގައި ތަޢުލީމީ މަރުަކޒުހަރު ހެދިގެންދާނޭ. ހަމައެއާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަންނަ އަ

. މިފަދަ އެތައް ޮއތޭ ހިމަނާފަ ތަޢުލީމީ މަރުކަުޒގެ ޮއފީހުގެ އާ އިމާރާތެއް އެބަ އިބަޖެޓުގަ ކުރުމަށް ޓަކައި މިޙައްލު

 މިލީ. ެއއްގޮަތކަށްވެސް ަކންބޮޑުވާނެ ކަމެއް ނެތޭ. ގޮތަކަށް އަޅުަގނޑު މިަދންނަވާ ުކރު ،ލަކޮށްޖުމު؛ ކަންތައްތަެކއް

ނޑުމެްނނަށް  ބަޖެޓަކީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ުއއްމީދުން ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެކޭ. މި ޔަޤީންކޮށްދޭ  2118ބަޖެޓަކީ އަޅުގަ



55 

 

 هللا. ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާ ބަޖެޓެކޭތަކަކަށް ދަތުރުަގއި އާ ުއސްމިންބަޖެޓަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީ ބަޖެޓެކޭ. މި

 ދުވަސް އަުޅަގނޑުމެންނަށްއަހަރު 2ވުރެ ކާިމޔާބު  ުދވަހަށް 111އިރާދަފުޅާިއ މިންވަރުފުޅުން މި  ގެتعالى و سبحانه

މުެގ ކަހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނަ އަހަރުގެ ިދވެ 2118އަހަރު ދުވަސް ނިންމާފައި  2އޮތޭ. އެ  އެބަ

ނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުނގޮ  ޔާމީން އިށީދެވަަޑިއގަންނަވާނީ هللا ީޑަގއި އަުޅގަ

ެއީކގައޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަށް ޖެހޭނީ  ވުރެ މަތީގެ އަޣްލަބިްއޔަތަކާ އަށް 01%އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިވެހިަރއްިޔތުންގެ 

 ލާށޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް އެން ދެން ހަނދާންނައްތައިކުރުމުގެ މަތިޖޭގެ ވެރިކަން ރާއް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި

 މީހުންނަކަށް އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި  . މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މިހާރު އަޅުގަ

 

 ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފު

ނޑު ވެްސ ދިވެހި އެކު ސަރުކާރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ޖެޓަކަށް ހަމަ ބަ  ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ިތލަފަތް ހެޔޮ 2111ޝުކުރުއަދާކުރަން. ައޅުަގނުޑ ޝުކުރުއަދާކުރަންޖެހެނީ 

ތިމާޢީ ގޮތުން ންަތއްތަެކއް ފުދިގެންދާތީ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްގިނަ ކަ ތެެރއިން ވަރަށްޭއގެވާތީ. ރަްއޔިތުންނަށް 

ނުޑގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަ  ރައްޔިތުން ދުޅަހެޮޔވެގެންދާެނތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބޮޑު  ރަށުގެ ކަންތައްތަަކކީ ވެސް ހަމަ ސަރުކާރުން ވަރަށް 1އަޅުގަ

ދީގެން ހަަމ ބަޖެޓުގައި ޖެިހގެން ކުރިޔަްށ ގެންދާ ކަންތައްަތކެްއގެ ގޮުތގައި ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައި  ކަެމއްއަހަމިއްޔަތު

އްތަކަށް ބަލާއިުރަގއި ބަޖެޓުގައި އެްއވެސް އެްއޗެއް ރެގ ކަންތަޒަތްތެރި ަރއީސް. ސޯޝަލް ވެލްފެއަހުއްޓޭ. ޢިއް  އެބަ

އުމުރުން ދުވަްސވީ  ،ނެތޭ ވިދާުޅވަމުން ވާހަކަަދއްަކމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ

 ަގއި އެ އޮތީ ޔަޤީންވެފައޭ. ބަޖެޓު ވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރުފިާޔ ވެސް އަންނަ އަހަރު 1111މީހުންނަށް ދޭ 

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓުަގއި އަދަދު ވެސް އެބަ އޮތޭ ޖެހިފަ އި މިލިއަން ރުފިޔާ ޖެހިފަ 111. ހުސްނުވާ އާސަންދަ ވެސް ައޅުގަ

 އީމީ ފީަކޅާ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ބުނެ، މި  ،ގޮތުން ބެހޭ ސް. ފާޑުފާޑު ގޮތްގޮތަށް ބަެޖޓާ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ އެބަ އޮތޭ

ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނުޑ  ބުނެ ނުވާނެ ކަމަށްމިކަމުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ، ދަރަނި ބަޖެޓެއް ކަމަށް ބުނެ

 28ރުފިޔާ. ފެުނގެ ސަބްސިޑީ އެބަ އޮތޭ މިލިއަން  181 ކާުޑގެ ސަބްސިޑީ ވެސް އެބަ އޮތޭ ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެން މިައދު ބޭނު ނޫންތޯ ރައްޔިތުން މިލިއަން ރުފިޔާ. މިއީ ނޑުމެން  ،ރައްޔިތުންންވެގެން އުޅޭ ކަމަކީ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ފުރިހަމަކޮށް ކޮށްދޭނެކަމުގެ  ،އުޅެނީ ރައްިޔތުންނަށް ސަރުކާރުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ބަރާބަރަށް ބޭނުންވެގެން މި
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 ންކަން ލިބިފައި އެބަ މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ ޔަޤީ ށް ލިބުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޔަޤީންކަން ރަްއޔިތުންނަ

ނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަ މި ޔަޤީންކަން އެބަ އޮތް. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  އޮތް. އަުޅގަ

ގޮތުން ވާހަކަތަްއ  ބެހޭ އޮތް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނީ ބަޖެޓާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ ޔަީޤންކަން އެބަ

ގެ ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުދެންމެަގއި ިޢއް ،ދަްއކަާވ ޭބފުޅުން އެ ވާހަކަތަްއ ދައްަކވަނީ އެކި ފާޑުާފޑަށް

ބޭފުޅުން އެ ތައްޔާރުވަމުންދާ ތައްޔާުރވުމަށް  ވަނަ އަހަރަށް އެ 2118 ،ވާހަކަފުުޅގައި ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން

ނޑަށް  .ބޭުފޅުން ވަރަށް ހިތާމަ މި ބަޖެޓުން ކުރާނެތީވެ އެވަރަށް ބޮޑު ހުރަސްތަކެއް ިމ ބަޖެޓުގައި ހުރީތީވެ.  އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ  މަ ޔަޤީން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހަ ނޑުމެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ެވސް އަުޅގަ ުޒވާނުންނަށް އަޅުގަ

ން ރުފިޔާ ތޭކަ މިލިއަސަ އަހަރު ވެސް ތިން އޮތް. މި ން ރުފިޔާ ޖައްސަވާފައި ެއބަސަތޭކަ މިލިއަ ސަރުކާރުން ތިން

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު، އޮތް. ެއހެންވީމާ ޖައްސަވާަފއި އެބަ މެންެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނުޑ ޤަސަރުކާރަކީ ޒުވާނުންނާިއ މުްސކުޅިންނާ ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި ަބލަމުން ބޫލުކުރަން. ގެންދާ ސަރުކާރެއް ކަަމށް އަުޅގަ

ަސތޭކަ ސާޅީސް ހަ މިލިއަން  ޕީ.ެއްސ.އައި.ީޕގެ ބަޖެޓުެގ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަތަރު .ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑު މި އާއި ފެނާ، މި ނިޒާުމގެ ތެެރއަށް ވަދެފަ ނަރުދަމާ ރުފިޔާ އެބަ އޮތް ރަށްރަުށގެ ބަނދަރާއި ފަޅާއި . އަުޅގަ

 ،ޅަކަށް ވެްސ ސަިއޓުން ެއ އެްއޗެހިތައް ފެންނާނެތީވެ ބަޖެޓުގައި ހުރި އަދަދުތައް ޮކންމެހެން މިތާނގައި ކޮންމެ ބޭފު

ނޑު ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު އެ ފިގަރތަކަށް ކޮންމެހެން ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ  ،އަޅުގަ

އި އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުން ބަޖެޓުގަ އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް އަންަގއިދޭން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި

. ަކއި ފުލްފިލްކޮށްދީ ނިންމައިދޭނޭކޮންމެ ކަމެްއ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ އަހަެރއްަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަ ފައި އޮތްހިމަނާ

ނޑު ދެން. ިމގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޑުެމންގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުންަނށް އަުޅގަ އެ ޔަޤީންކަްނ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ސް ހޯލެއް ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަޕައޮްތ މަލްޓިޕާ ކޫލުަގއި އެބައަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ހޯަރފުށީގައި ސް  . އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހަމަ  އުފާކުރަން. މި އަހަރު ފެނާއި ވަރަށް ނަރުދަމާގެ މަސައްކަްތ ހިނގަމުންދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ދާއިރާގެ އަނެްއ  ރުވެިރވަން. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ޝުކު ޖޭގެ ތުރާކުނުަގއި ދިވެހިާރއް ،ރަށުަގއިއަުޅގަ

ދޭ.  ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން އެބަ އެހީގެ ދަށުން މިހާރުވެސް ފެނާއިގެ ހިލޭ މުއްސަންޖެއް، ޗަމްޕާ ޢަފީފު

މާރާތެްއ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގިއ އޮތީ ކަސްޓަުމގެ އި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ އުލިގަުމގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.

ނޑު ސަރުކާުރަގއި ދަންނަވަިއގެން  ،ނި. އެހެންވީމާދުން އެކަހެ ނަރުދަމާެގ  ަގނޑުމެންނަށް ުއލިގަމުގެ ފެނާއިައޅުައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޭއގެން ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ސަުރކާރު ،ތެރެއިން ނަރުދަމާ ނަމަވެސް ތެރޭަގއި ހިމަނައިދޭނެކަމުގެ އަުޅގަ

އުލިަގމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ  އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރުކާރުންފުރިހަމަ ފެހި ސިގްނަލް ދެއްވާަފއި ސަ

ނުވާށޭ. ތިބޭފުޅުންގެ ަކންތައްތައް ވެސް ސަުރކާރުން އެްއގޮތަކަްށވެސް ެދރަފުޅު، އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ

ގޮތުން އެކިއެކި  ބެހޭ ޓާމި ބަޖެ އަޅުަގނޑު ގެންދަވައޭ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.ހަމަ ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން އެބަ 
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ހުރި ފިގަރަތއް  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި ބަޖެޓުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަުކން ވާހަކަތައް ަދއްަކވާ

ބޭފުޅުން އައިނު ހައްަދންޖެހިފައި ހުރީ ކަންނޭނގެ.  އެ ،ބޭފުޅުންނަށް ނުފެންނަނީ ކަންނޭނގެ. ނޫންނަމަ ރަނގަޅަށް އެ 

ނޑަށް އޭތި އެހާ ބޮޑަކަށް ސާދެން އަޅު ވަރަށް  ،މި ބަޖެޓުގަިއ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ފެއް ނުވޭ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް.ގަ

ނޑުމެންެގ މި ބަޖެޓަކީ ދުވަހަކު ވެސް  ހުރި. ރީތިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ހިމަނާފަިއ އެބަ އަުޅގަ

ނެއް އަދި ވޭތުވެދިޔަ އެްއވެސް ަމޖިލީހަކުންނެއް ފާސްކޮށްފައި އެްއވެސް ސަރުކާަރކުންނެްއ މި މަޖިލީހަކުން

ނޑު ހަމަ  ،ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ޚިދުމަެތއް ދޭން ފާސްކުިރ ބަޖެޓެއް މިވަރުގެ ބަޖެެޓއް ފާސްނުކުާރނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އެއްޗެހި އެޅި ނިމިދިއުމުން  ގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށް ގޮވާލަން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހުޅުމާލޭގައި ބްރިޖާދިވެހިރާއްޖޭ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެބަ  ާއއި  ލާބަ އާއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަކަމުން ލިބޭނެ ފަސޭހަ  މަންފާ އަުޅގަ

 އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ިމ ކަންކަން ހަޖަމުނުކުރެވިގެން މި ވާހަކަތައް ަދއްކަމުން މި އެނގޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

އެޅުަމށް ޓަކަިއ، ހެދުމަށް ޓަަކިއ  ަހއުސިން ޔުނިޓު  111ްނގެ ހުޅުމާލޭަގއި އަޅުަގނޑުމެ ތްތެރި ަރއީސް.ޢިއްޒަ ދަނީ.

ށް ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ؛ އަ .ހދގެ ތެޭރގައި އެބަ އޮތް. ޭއގެތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެން ހއ. ، ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަޖެޓު 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން  އޮތް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަމަށް ބުނެފައި އެބަ ާދނެ ޔުނިޓު  ަހއުސިން 181 އަުޅގަ

ނެ ތަެކއް ލިބޭކޮންމެވެސް އެއް ރަށަކަށް ީމގެތެރެއިން ަހއުސިން ޔުނިޓު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ރަްށތަކުގެ ތެެރއިން

 ނޑުމެން ދަްއކާނެ މާ ގޮތުން އަޅުގަ  ބެހޭ ބަޖެޓާ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ ދަްއކަމުންދާއިރުަގއި ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ނޑުމެންގެ މި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފާގަިތ، އުާފެވރި، ދުޅަހެޔޮ މުސްތަޤްބަލެްއ  ގިނަ ވާހަކަަތކެއް ނެތް. ބަޖެަޓކީ އަުޅގަ

 ،ިޞއްޙީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު މަ ޔަޤީން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ހަ ގެނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް

ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މިހާރުެވސް ދަނީ ގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރަމުން. މި ބަޖެުޓ  ޞިއްޙީ ނިޒާމު

ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް.  ހުރި ކުރިއަށް ރަނގަޅުކުރަން ރާވާަފއި ހުރި ތެރެއިން ވެސް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަން އެބަ

 ތިން ިހސާބެއްަގއި ހެދުމަށް ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި ޖެހިފައި އެބަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް ހެުދމަށްޓާޝަ

 ޞިްއޙީ ނިޒާމުގަިއ ރަްއޔިތުން މިއިމަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ ދިޔަ ހިސާބުން އެ ތަންަތން އުފެދި، ހެދިގެން އޮތް. އެ

ނުޑ  ރި ރައީސް.ނެ ކަމަށް. ިޢއްަޒތްތެއޭތި މުޅިން ނިމުމަަކށް އަންނާ ،މަލުތަްއ ުކޑަެވގެންގެންދާ ތަޙައް އަުޅގަ

ޔާމީން هللا ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައލްފާޟިލް ޢަބްދު

ރަށް މަނިކުފާނަށް ވަ ދެްއވީތީ އަުޅަގނޑު އެހަދައި މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޓަކައި މިފަދަ ބަޖެޓެއް 

ަކހަލަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް  އައިހެވަން އަދާކުރަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ުޝކުރު ކު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެ

ނޑުމެންގެ ާދއިރާވެހިރާއްޖޭަގއި ފެށުމަށް ޓަަކއި، ދި ނޑުމެންގެ ާޚއްަޞކޮށް އަުޅގަ ައއިހެވަްނގެ  އަށް ނިސްބަތްވާ  އަުޅގަ

ބޮޑު  ގޮތަކަްށވެސް ދިވެހި ސަރުކާުރގެ މާގެ ރައްޔިތުން ެއއް ބޮޑު މަޝްރޫޢު ފެށިގެންދިޔަިއމާ ހއ. ، ހދ. ، ށ

ނޑުމެންގެ ހއ. ،އެހީތެރިކަމެއް އިރާދަކުރެްއިވްއޔާ ބޭނުންެވގެނެއް މުސްތަޤުަބލު ގެ ހުރިހާ  .ހދ ގައި ނުދާނެ. އަުޅގަ
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ނުޑ  އިރައްޔިތުން ވެސް ތިބޭނީ ވަަރށް އުފަލާ ނީ. ދަންނަވާހިތްހަމަޖެހުމުގަިއ އަރާމުަގއި ފުރުޓު ކާލަިއގެްނނޭ އަުޅގަ

ގެ ބިުލގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދުމަށް ޓަކައި ބޭރުގެ އިންެވސްޓުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެސް.އީ.ެޒޑު

 ނިމިދިޔައިމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން މި  އްޭޖގެ އެކި ހިސާބުަތކުަގއި ފަށައި އައިްސގެން ޮބޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ރާ

 ވެސް  ެވްސ ނެތް. އަދި ބެލޭކަށް ަދއްކާ ވާހަކަތަެކއް ައޑުއަާހކަށް ތްތަްއ އެއިދިކޮޅު ފަރާސަރުކާރެއް އެްއގޮތަކަްށވެސް 

ހަމަ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާނީ  ؛ބޭފުޅުން ނެތް. އެހެންވީމާ، އެ ވެސް ބޭފުޅުންނަށް އެރޭކަށް ނެތް. އަދި މި 

ނޑުދިާޔވެގެްނ އެ   ބޭފުޅުން މި  ގަިއ މިހިރީ. މިނުޖެހޭ ވާހަކަތަކެޭކ މީގެތެރޭ ފުޅުން ހަމަ ދައްަކވާ ތާކުންާތކުބޭ ބަ

ނޑުގެ ދުޢާهللا  ހޭ ގޮތުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ދައްކަވަމުްނގެންދަނީ ބަޖެޓާ ބެ ައކީ ދުވަހެއް  އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަށް އަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ދުވަހަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ސަރުކާރަށް ކުރިއެރުން ލިބި ުޅގަ

މި ބަޖެޓާ ބެހޭ  .ދިގުކުާރކަށް ނެތިން އަުޅަގނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު މާ އް ލިބުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ސްތަޤުބަލެތި މުފާގަ

ވަރަށް ރަނގަޅު  ،ނޫން. މި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ގިނަ ވާހަކަތަެކއް އަސްލުަގއި ދަްއކާކަށް ބޭނުމެއް ގޮތުން މާ

ނޑު ފާަހގަކުރަން. ޝު  ކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ްށ ފުރުޞަތުއިސްމާޢީލަ ފައްޔާޟްގަމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އިސްމާޢީލް ފައްާޔޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގަމު

ބޮޑު ބަޖެޓެއް.  ދާ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ބަހުސްކުރަމުން މި ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ނޑުމެން ބަލައިބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް. އަޅުަގނޑުމެން  22އާދެ،  ލަންޖެހެނީ މިފަދަ ބަޖެޓެއް އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައި ންވޭތޯ.ރޭވިގެންދިަޔއިުރގައި ަރއްޔިތުްނގެ ުއއްމީދުތަކާއި ވިންދު މީަގއި އެކުެލިވގެ  ލަން އެބައާެދ، ައޅުގަ

ޖެހޭ އިޤްތިޞާދަށް ދިމާވެފައި ހުރި ކަންކަްނ ރަނގަުޅކުރުމަށް މި ބަޖެޓުގަިއ ކަްނކަން ހިމެނިފައިވޭތޯ. އާދެ، 

އަށް ތަފާތުކުރުން ބޮޑު ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި.  އިންތިހާނެތް،  އަޅުަގނޑަށް މި ބަޖެޓު ސިފަކުރެވެނީ މިސްރާބެއް

ކަމުަގއި.  ށް ދިމާވެފަިއވާ ޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްުލުކރުމުގެ ވިސްނުެމއް ގެްނގުޅެަފއިވާ ެއއްެޗއް ނޫންއިޤްތިޞާދަ

އެފަދަ  ،ަފންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުަޞތުތައް ބަންދުެވގެންދާ ކުދި އަދި މެދު ،އަދި އިޤްތިޞާެދއްެގ ލޭނާރުަކމުގަިއވާ

އަމާޒެއް ނުހިފޭ  ،އިތުރުވެ މީގެއިތުރުން ޤައުމުގެ ދަރަނި  ުތގަިއ. އަދިވިޔަފާރިތައް މާޔޫްސކުރުވާ ަބޖެޓެއްގެ ގޮ

ކަމަކީ ލިޭބ  ނޫން. މުހިއްމު ބަޖެޓު ޮބޑުުވމަކީ ެއއްވެްސ މައްސަަލއެއް  ގޮުތގައި. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ބަޖެޓެއްގެ

ޖެހޭ.  މަސައްަކތަކަށް ބަޖެޓުވާން އެބަ ދިމާުކރުން. ތިލަފަތް ހަމަ ބަޖެޓަކަށް ވާސިުލވާން ކުެރވޭ ރަދާކުެރވޭ ޚަ އިއެްއޗަކާ 

ނޑުމެން މި ހުަށހެޅޭ ބަޖެޓު ދިޔުމަށް ގެ ިތލަފަތް ހަމަކުރެވިގެންވާންޖެހޭނީ ކުިރައށް އޮތް ތާނގަިއ ބަޖެޓު މިއަދު އަުޅގަ
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ނުޑ މި ބަޖެޓަކީ ތަފާތުކުރުން ބޮޑު ބަޖެޓެކޭ މި ކަމުގައި. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެޅޭ ފާލަމެއް ވާ ދަންނަ އަުޅގަ

ިވޔަސް މީެގ ތަފާތުތައް ބޮުޑވެގެންދާީތވެ. ޚާއްޞަކޮްށ ސަރުކާރަްށ  ކަުމގައި ލިާދއިރާތަކަށް ބަަލއި، ސަބަބަކީ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރުންގެ ދާއިރާތަކަށް ީމގެ ަތފާތުކުރުން ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ިމ ބަޖެޓުން ކަންކަން ފެންނަން 

 ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ރަތް ސިގުނަލަކަށް. އެއީ ސަރުކާަރށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން ނޫން ހުރި. މިއީ ފަހަރުގައި ވެދާނެ  އެބަ

ހަމައެކަިނ އަޅުަގނޑު ތަމްސީލުކުާރ  ކައި. އާދެ، ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ގޮތަކަށް މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ނުހޮވުމަށް ޓަ

މިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް. މި  1މެ އޮތީ އެން ވިަޔސް މި ކަުމގައި ލިއަށް ބަލައި އާެދ، ގަމު ާދއިރާ ؛ދާއިރާ

އޮތީ މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތައް  މިލިއަން ިހމެނިގެންދާއިރުަގއި މީގެތެޭރގަިއ ބޮޑަށް މި 1ބަޖެޓުގައި މި 

ނޑު ބޮޑު  އޮތީ އެންމެ  ވެސް ގިނަ ރަށެއް. ނަމަވެސް، މި މީހުން ،ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އޮތް ބަޖެޓެއް. ގަމަކީ ފަސްގަ

ނުޑ ހިމެނޭ ދާއިރާެއއް ކަުމގަިއާވ މުންޑޫ 1 އަްށ  މުންޑޫ  ،ނަމަ ކަމުަގއި ވަނީ ލިއަްށ ބަލައި މިލިއަން ރުިފޔާ. އަުޅގަ

 އަކީ މީސްކޮޅު މަދު ރަށެއް. މީސްކޮޅު މަދު ރަށެއް ކަމުގައި  އޮތީ ސުމެއް. ހަމަ އެންމެ ސުމެއް އިނގޭތޯ. މުންޑޫ މި

ވަނަ އަހަުރގެ  2112އެްއކޮށް އުޅެމުން އަންނަ ރަށެއް.  އުޅުމެއް މިނިވަންކަމާއަމިްއލަ ދިރި ،ވީނަމަވެސް ޤަދަރުވެރި 

ރަުށގެ  އްމަލުކުރަމުންދާ ރައްޔިތަކު އުޅޭ ރަށެއް.ގެއްލުންތައް އަދިެވސް މިއަުދ ތަޙަސުނާމީ ކާރިސާގައި ލިބުނު 

ވޭތުވެދިޔަ އެަތކެްއ  ،އާދޭސްުކރަމުން . މި ބަނދަރު ހެދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުަގއިބަނދަރުވަނީ ހަލާކުވެފަ

މުންޑޫގެ ސުނާމީ ނެތް.  އަހަރުތަކުަގއި މުންޑޫގެ ރަްއޔިތުން ކުރަމުންދާ އާދޭހަކަށް އެއްެވސް ކަހަލަ އަޑުއެހުެމއް

 ދިޔަ ހުރިހާ ސަރުކާރަކުން ވަނީ ވޭުތވެ ދުގެދޮރު އަަޅއިދޭނެކަމުގެ ވަޢު ހަކަށްކާރިސާަގއި ގެދޮރު ހަލާުކވެގެްނގޮސް ސާޅީ

ތިބީ އެ ުއްއމީދުގައި އެކަން ސަރުކާރުން  ވެސް އަދިވެސް އެ ރައްޔިތުން އެ ހިސާބަށް ދަންދެން ވެފަ. ނަމަވެސް މިއަދާ

ކޮށްދެއްވާެނކަމުގެ. އާދެ، މުްނޑޫގެ ރަްއޔިތުންނަކީ އަމިއްަލ ކަރަންޓުން އަލިކަން ހޯދައިގެން އުޅޭ ބައެއް. މުންޫޑގެ 

ނުވާ ރައްޔިެތއް. ަވޒީފާެގ ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ލިބިފައި ުކނި، ފެނުގެ ނިޒާމެއް  ،އްރައްޔިތުންނަކީ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެ

ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިާސަގިއ ރަށުގައި ހުރި ހަމައެކަނި  2112ފުރުޞަތެއް ނެތް ރައްޔިެތއް. މީގެއިތުރުން 

ތެރޭގައި ސަރުކާުރގެ ެއކި  ގެއަހަރު 11ވަނީ ހަލާކުެވގެން ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ގޮސްަފ. ވޭތުވެދިޔަ  މިސްކިތް

 ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަަވއިގެން ވެސް އަދިެވސް މި މިސްކިތަށް ކުޑަވެސް މަރާމާތެއް ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ކުރެވިފައެއް

ުކޑަ ރަށެްއގެ  ،ވެދާނެ އެހީތައް ނުލިބުމުގެ ބޭނުމަކަށް ކަންކަމުަގއި  ފަހަރުގައި މި ަރއީސް. ނުވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި

ހާލުގައި އުޅުއްވުުމގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް. ތާކަށް ހިޖުރަކޮށް ބިކަ އަށް ޮގތްހުސްވެގެން އެހެން ޔިތުން އަމިއްލަރައް

ނޑުަގއި ފުރާނަ  .ދަންނަވަންތޯ  މުންޑޫގެ ރަްއޔިތުންނަކީ ވަރަށް މިނިވަން ރައްޔިތެްއ. މުންޑޫގެ ަރއްޔިުތންގެ ހަށިގަ

ނޑައެިޅގެންދިަޔިއރުގައި ަސއްތަބި 22ހުރިހާ ދުވަހަކު އެކަމެއް ުނުކރެވޭނެ.  އިން ސައްތަ  ލިއަން ރުފިާޔެގ ބަޖެޓެއް ކަ

އިން ސައްތަ މުސްިލމުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ މިްސކިތް މަރާމާތުކޮށްނުލެވުމަކީ  އިސްލާމު ޤައުމެްއގައި އޮތް ސައްތަ

ނޑު މި ޢިްއޒަތް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  ،އެކު އެދެން ން އާދޭހާއަރިހު ތެިރ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކަމެއް. އާދެ، އަުޅގަ
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ތެއް މި ބަޖެޓު ތެރެއިން ގޮ  މުގެ އުފާ ލިބޭނެގެ ަރއްޔިތުންނަށް ނަމާދުކޮށްލުމުންޑޫގެ މިސްކިުތގައި މުްނޑޫ

ނޑު މިދަންނަވާ ަސބަބަކީ ހައްދަވައިެދއްވާށޭ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިފަދަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  ،ތަފާތު ބޮޑު ބަޖެޓެކޭ އަުޅގަ

ސަރުކާރުން  ތިބި މެންބަރުންނާ އިުރގައި ރަްއޔިުތން ތަމްސީލުކުރަން ދާއިރާތަކުން މި މަޖިލީހަށް އައިސްރޭވިގެންދިޔަ 

އޭ ައޅުަގނޑުމެންނާ ރައްޔިތުްނގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ކީްއވެތޯ ކީްއވެތޯއޭ މަޝްވަރާނުކުެރްއވީ؟

ނޑުގެ ސުވާަލކީ ކީްއވެތޯއޭ ިމ  މަޝްވަރާނުކުރެްއވީ؟ ފަހަރެއްގެ މަތީން މިހިރަ  ތަޅުމުގެ ތެރޭގައި އެތައްއަުޅގަ

ކަހަލަ  މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުެރވިފަިއވާ ސުވާލުަތކާއި އުފުލިފައިވާ ކަންޮބޑުވުންތަކާ މެދު މި ބަޖެޓުގައި ެއއްެވސް

ނޑު މި ނުވަނީ؟ކަމެއް ހިމެނިފައި . އާެދ، ޑު ބަޖެޓެކޭައކީ. މިއީ ތަފާުތުކރުން ބޮ ދަންަނވާ ވާހަކަ އާދެ، މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަަލއި ުނވަތަ  11ސްޕެކްިޓވަކުްނ މި ބަޖެޓުގެ ކަންަތއްތަކަށް. ަޤއުެމއްެގ ބަޖެޓުގެ %މެކްރޯ ޕާ ލާނީދެން އަުޅގަ

 ބިލިއަން ރުފިޔާ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގައި ޚަރަދުުކރަންޖެހުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  11މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުަގއި 

ނޑަެއޅިފަިއވާ ފައިސާގެ  ވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ށް ބޮޑަށްކަމެއް. ވަރަ ކަމެއް. ކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ބަޖެޓަށް ކަ

ޯނވޭ.  ބޮޑު އަދަދެްއ ރިކަރަންޓު ަޚރަދަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ސަބަުބން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަަކށް ކުރާނެ ޚަރަދެއް

ނޑުމެން  ،ްނ މެނުވީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ކުޑަކޮށްމުޅި ނިޒާމަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ ދައުލަތާ އި ސަރުކާުރގެ ޚަރަުދކުޑަކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. ނަމަވެސް މި ބަޖެޓަކުންނެްއ އަުޅގަ

ނެއް. އާެދ، ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި މި ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް މަސަްއކަތެއް ުކރައްވާަފއިވާ ތަ

ވަުރގަދަެވގެން  ،ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ އަމިްއލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑުތަނުން ޖާގަދެިވގެން. އަމިއްލަ ވިޔަފާިރތައް ފުޅާވެ

ޤައުމެްއގެ އިޤްިތޞާދުގެ މައިނާރު ކަުމގަިއވާ  ،ނުކުެރޭވނެ. އެހެނީ ސަރުކާުރގެ ރިކަރަްނޓު ޚަރަދެއް ކުަޑެއއް ،މެނުވީ

 ،ގޮްސގެން މެނުވީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުތަކެއް އިތުރުެވގެން، ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތއް ފުޅާވެ  އަދި މެދު އަމިއްލަ ކުދި

ަތއް މިފަދަ ވިޔަފާރި ،ދަންނަވަނީ ނުކުެރވޭނެ. މިހެން މި ސަރުކާރުގެ ިރކަރަންޓު ަޚރަދުތަކެއް ުކޑަެއއް

ދޭންޖެހޭ ގެންދިޔައިމާ ސަރުކާރުން ވަޒީފާހުޅުވި ދިޔުުމގެ ސަބަބުން ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ރައްިޔތުންނަށްފުޅާވެގެން

ހުރިހާ ކަމަކަށް  ޕެންަޝނަށް ޚަރަދުކުރުމާއި ސޯޝަްލ ޕްރޮޓެކްޝަނާއި އާސަންަދ އާއި މި ،ފަރާތްތައް މަދުވެ

ދޭ. އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަނީ އިޤްތިޞާދީ މާހިރުންގެ ގޮތުގަިއ  ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެތައް ގުނައަކުން ދަށްވެގެން އެބަ

ނުވާީތވެ. ލަ އަހައްމިަޔތުކަމެއް ދެއްވާަފއިދައްކަމުންދާ ސަރުކާރަކުން މި މުހިއްމު ކަމަށް މި ބަޖެޓުގައި އެްއވެސް ކަހަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއއީ  ،ދައްކަނީ ފަންތީގެ ިވޔަފާރީގެ ވާަހކަ އަުޅަގނޑު މި އާދެ، ކުދި އަދި މެދު

 22ވާީތވެ.  ބައި ކަމުގައި މު އެއް ދެއް ކުރިއެުރމުގައި އެންމެ މުހިއްޤްތިޞާއި ؛އިޤްތިޞާދެްއގެ އެންމެ ކުރިައރަން

ނަޑއެިޅގެންދިޔައިރު  އަުޅަގނޑުގެ ުސވާލަކީ ކީްއވެތޯޭއ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ  ،ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަ

ނަޑއެޅިފައިުނވަނީ؟ވިޔަފާރިތައް ކުިރއެރުމަށް ެއންމެ ޕަ ަގނޑުމެންނަށް ކުދި އަދި މެދު އަޅު  ސަންޓެއް ނަމަވެސް ކަ

ފެންނަނީ އެފަދަ ިވޔަފާިރތަކަށް ހުރަސްއެޭޅ މަންޒަރު.  މި ،ނުާވއިރުްއމިއްޔަތުކަމެްއ ދެވިަފއިފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކަށް އަހަ
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ދި ބައްލަވާ ޑިއުީޓގެ ކަންތައް. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ، ޑިއުީޓ ބޮޑުކުރުމަީކ ނޫނީ ިޑއުޓީ ނެގުަމކީ މިފަދަ ކު

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު؛ ކުރިމަިތވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް. ޑިއުޓީ ެނގުމުެގ ނަތީޖާއަކަށް މި ވަނީ، މަުދ 

ފައިސާކޮެޅއް ހިފައިގެން ވިަޔފާރީކުރާ ފަރާތްތައް، އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް ލޯނުގެ އެހީ ލިބެން ނެތް ފަރާތްތަކުން 

ނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ ކަސްޓަމްސް  މުދާކޮޅެއް ގެނެްސގެން އެ މުދާކޮޅު ނުނެރެވޭނެ ގޮތް ވުން. މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

އިން ައސްލު ައގު ހުށަހެޅުމުްނ، އަބަުދވެސް އެ އިންޮވއިސްަތއް ބޮުޑކޮށް، ޮބޑު އަދަދުން ިޑއުޓީ ަނގަމުންދާ މަންޒަރު. 

ފާރިތަކުަގއި ނުހުރޭ މުދާ އައިމަ. ޑިއުޓީ ދަްއކާނެ މީގެ ނަތީޖާއަކަށް މި ވެގެންަދނީ ޑިއުޓީ ދައްަކއިލާނެ ލާރިކޮޅެއް ިވޔަ

ލާރިކޮޅު ހޯދުމުގެ މަގުމަތީަގއި އުޅެނިކޮށް ޑެމަރޭޖުއަރަިއގެން ޕޯސްޓު އޮތޯރިޓީ އަްށ އެތައް ބަިއވަރު ލާރިެއްއ 

ޔާ ކޮންމެެވްސ ދައްކަންޖެހިގެން، އާޚިރުަގއި ނިމޭއިރުގަިއ މި ވާ ގޮތަކީ ުމދާކޮޅު ނީލަންކިަޔއި ެގއްިލގެންދަނީ. ނޫނިއް

ގޮތެއް ހަދަިއގެން ނެރެިވއްޖެ ނަމަ، ލިބެން އޮތް ފައިދާކޮުޅ ގެއްލުމަށް ބަދަލުެވގެން މި ދަނީ. އާދެ! އިޤްތިޞާދުަގއި 

ނުޑމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. މިއަދު މި ސަރުކާރުން ވަނީ  މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުްނދާ މަސްވެރިކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި  މަހުގެ އަގު ބާޒާުރގައި ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަ. މަހުގެ އަގު ޮކންޓްރޯލްކޮށްފައިާވއިރުަގއި އަުޅގަ

ފެންނަނީ ކާޑުގެ ބާވަތުންާނއި ތެލުން ޑިއުޓީނެގުމަށް މަސަްއަކތްކުރަްއވަމުންދާ ތަން. ކޮބައިޯތ މީގެ ނަތީޖާ އަކީ؟ މިހާރު 

ިރން އިތުރަށް ބިކަވެގެްނގޮސް މުޅި ސިނާޢަތް ނެތިގެންދާނެ ވެސް ދެކޮޅުނުޖެހިގެން މި އުޅޭ މަސްދޯނިތަކާއި މަސްވެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފަހަރުގައި ެވދާނެ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ  ތަން އަޅުގަ

ން ނައްތާލުން މަސްވެރިކަން ދިވެހިން އަތުްނ ގެއްުލަވއިލުން ކަމަށް. ބޭރުެގ ބޯޓުފަހަރުތަކަށް ޖާގަދީ، މި ސިނާޢަތް މުޅި

ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ދެން ދައްކާލަން ޭބނުންވަނީ، މި ގްރީން ޓެކްާސ ބެހޭ ވާހަކަ. މިއީ ވެސް 

މެދު ފަންތީއާ އަދި ކުދި ިވޔަފާރިތަކާ ގުޅުންހުރި ވާހަަކެއއް. އަޅުަގނޑުމެން މި ގްީރން ޓެކްްސގެ މައްސަަލިއގަިއ 

ބަބުން، މިއަދު ެގސްޓުހައުްސގެ ވިޔަފާރި ވަނީ މި ަވގުަތށް އިރާދަކުަރވިްއޔާ މިކަމުން ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކުރުމުގެ ސަ 

ނޑުމެން އެބަ ބަަލއިލަންޖެހޭ ދެން މިކަމުން އަސަރުކުރަން ހުރި ކުދި، މެދު ފަންތީގެ  ސަލާމަތްވެފަ. ނަމަވެސް، ައުޅގަ

ުތވެދިޔަ ސާޅީހަކަްށ އަހަރު ތެރޭގައި އެްއވެސް ވިޔަފާރިތަުކގެ ހާލަތު. މިސާލަކަށް، ބައްލަވާ! ދިވެހިާރްއޖޭގައި ވޭ

ބައެްއގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި، އަމިއްލަ މަސައްކަތުްނ، އަމިްއލަ ބުރަ މަސައްކަތުން އުފެދިފައިވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސަފާރީ 

ގެން އެބަ ދޭ. މި އިންޑަސްޓްރީ. ގްރީން ޓެްކެސއް ނެގުމުން މި އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެ

ގްރީން ޓެކްސް ެނގުމުަގއި މި އިންޑަސްޓްީރގެ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދެއްކިަފއެއް ނެތް. އެ މީހުންގެ ައޑެްއ އެހިފަެއއް ވެްސ 

 111ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުރުކުުރވަިއ،  1ނެތް. މި ސިނާޢަތަކީ މިއަދު ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދަށް 

އަށް ވުެރ ގިނަ ަވޒީފާ އުފައްދާަފއިާވ  1111އަށް ވުރެ ިގނައިން ޓެކްސް ސަުރކާރަށް ދައްަކއި އަދި  މިލިއަން ރުފިޔާ

ސިނާޢަތެއް. މެދު ފަންތީގެ ސިނާޢަތެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހެންވެގެން އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ، ކުދި އަދި 

ޔަތުކަމެއް ދެވިަފއެއް ުނވެއޭ. އަދި މީގެއިތުރުން މިފަދަ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަްށ އެްއވެސް ކަހަލަ އަަހއްމިއް 
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ވިޔަފާރިތަކަށް މި ބަޖެޓުން ވަނީ ހުރަސްއެޅިފައޭ. މީގެ ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ގްރީން ޓެކްސްެގ 

ނދިން މުއްސަނިދވެ، ބަދަލުގައި ޮބޑެތި ވިޔަފާިރވެރިންނާ ޑީލްހައްދަަވއިގެްނ، ިރސޯޓުން ިޑއުޓީ މާފުކޮްށގެން، މުއްސަ

ނުޑ ދެން ބަލައިލާނީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ގޮތުން ނޫނީ ޢުމްރާީނ  ފަގީރުން ފަގީރުކުުރވާ ތަން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ  ބިިލއަން ރުފިޔާ އަށް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާމްދަނީގެ ގޮތުަގިއ  1ތަރައްޤީ އަްށ މި ބަޖެޓުަގއި ކަ

ނޑައެޅިަފއި އެަބ  1.1މިކް ޒޯންގެ އެްކއިޒިޝަން ފީެއއްގެ ގޮތުަގިއ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮ ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ކަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ  2ބިިލއަން ރުފިާޔ، އަދި ލޯނު އެހީގެ ގޮތުަގިއ  1.1ވޭ. މީެގއިތުރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި 

 111ވަނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީެގ ޮގތުގަިއ ލިބިފައި ވަނީ  2112ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާުކރައްވާަފއި އެަބ ޭވ. 

ނޑަައޅައި  188މިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި ލޯނުގެ ގޮތުަގއި ލިބިފައި ވަީނ  މިލިއަން ރުފިޔާ. މި ބަޖެޓުގައި ކަ

ްށ ބިލިއަން ރުފިޔާ އަ 1.1މިލިއަން ރުފިޔާ  111ބަޔާންކުރެވިަފއި ނޫނީ ތަފްސީލު ދެވިފައެއް ނެތް، ކިހިނަުކންތޯ 

ނޑުމެންނަކަށް ޤަބޫލެއް  2މިލިއަން ރުފިޔާ،  188އިތުރުެވގެންދާނީ؟ ކިހިނެއްތޯ  ބިލިއަނަށް އިތުރުެވގެންދާނީ؟ އަޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެ  1ނުކުރެވޭ. ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭވަރުގެ ހެކި ދެއްކިފަެއއް ނެތް މި 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ، ޕީ.އެސް.އައި.ީޕގެ  ބިލިއަން 1ކަމަކަށް. އާދެ! މި  ރުފިޔާ ލިބިގެންނުދިއުމުން އަޅުގަ

ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްިޓގެންދާ ތަން. އެީއ، ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީެގ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވަރަށް ބޮަޑށް ބަރޯސާވެފައި މި ވަީނ 

އެހީ އާއި ލޯނު އެީހގެ މަްއޗަށް.  މިދެންނެވި އިކޮނޮމިކް ޒޯން އެުކއިޒިޝަން ފީގެ ގޮުތގައި ނެގޭ ލާރި އާއި ހިލޭ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސްެޕޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ަމފްހޫމާ މުޅިން ތަޢާރުޟުވާ އެުކއިޒިޝަން ފީެއއް ނެގުމަށް 

ނަޑއެޅިފަިއވާކަމީ ެވްސ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް. މުޅި އެ މަފްހޫމުގެ ބޭނުމަކީ ޓެކްސްތަކެއް ނެިތ،  ކަ

ނޑުމެންނަކަށް އިންވެސްޓްމަންޓުތަަކކަ ށް ޖާަގދެވިގެން ޭއގެން ނުކުންނަ ިއންޑިރެކްޓު ބެނެފިޓުތަކަށް ޖާަގދިނުން. އަޅުގަ

ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޔާސީ ނާުޒކު ފައްތަރުަގއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުޢިންސާފުގެ ނިޒާމާ ދޭތެރޭގަިއ 

ްއގައި ިމފަދަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންުޓތައް ރާއްޖެ އަށް ުކއްލި އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން އިތުާބރުގެއްލިފަިއވާ ވަގުތެ 

ނޑައެޅިފަިއާވއިރުަގިއ  1.1ގޮތަކަށް އަންނާނެ ކަމަކަށެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

ނޑު ބަަލއިލަްނ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންެޓއް. ދެން، އަޅު  11ނެިގކަމުަގއި ީވނަމަވެސް  11އެީއ، % ގަ

ބިިލއަން ރުފިޔާގެ  10ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނިކޮށްލާފައި އޮތް ާވހަކަ؛  11.1ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުަގއި 

ނޑަެއޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް. އަޅުަގނޑުމެން ސަރުާކރާ ހަވާލުވިއިުރގައި   11.1ދަރަނިވެރިވެފަިއވާ ވާހަކަ. ިމއީ، ކަ

ނޑުމެން ސަުރކާުރ ނިމިގެންދިޔައިރު މި އޮތީ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަ ވަަރކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާ  0ނި ޮއތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ. އިތުރުވެފައި ވަނީ، އަުއ  އިތުރުވެފަ. މިކަން އިތުރުެވފައިވާ ގޮތް ެވސް އަުޅގަ

އާސަންދަ ާއިއ މިފަދަ އުމުރުން ދުވަސްވީ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލާޒިުމކުރާ ކަންކަންކުރުމާ، ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް

މީހުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަާކއި މި ހުރިހާ ކަމެްއ ކުަރންޖެހުމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީން މިކަމަްށ 
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ްނ ބިރުނެގީކީ ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީ މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އައު ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، ެޓކްސްެގ ގޮތުަގއި އެތައް ބިލިއަ

ނޑުމެން ހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްރުފިޔާއެއް އިތުރުކޮްށ، މިކަްނކަން ފުރި ޔައީ. ކިތަންމެ ވަރަކަްށ ދި އަުޅގަ

ކަންކަމަކީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އޮޅޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން.  ކަުމގަިއ ވިޔަސް މި ެދއްކިއޮޅުވާަލއި ވާހަކަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ށް.ރާހީމައިބް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ އިސްދޫމިހާރު އަޅުގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

ޝުކުިރއްާޔ . به أجمعينوعلى آله وصحعلى رسول هللا الم الة والس  حيم. الحمد هلل الص  حمن الر  بسم هللا الر  

ނޑަށް  ލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފަހުން ނަމަވެސްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައު 2111ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ!  އަޅުގަ

ވަން. އާދެ! މި ބަޖެޓަށް ަޓަކއި ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސަށް ައދި އިދާރީ މޭޒަްށ ޝުކުރުދަްނނަ ކަމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވި 

ނޑު ދެްއކުމުގެ ކުރިން ވާހަކަ އެކު އަުޅަގނުޑގެ ދާއިާރެގ  ތެރިކަމާއަދުގެ ސަރުކާރަްށ ވަރަށް އިޚްލާޞްއަުޅގަ

ނިކަމެިތ ތެރޭގައި ވަރަށް ނޑުމެން ވޭުތވެދިޔަ ފަްސ ައހަރުރައްޔިތުންެގ ނަންފުޅުަގއި ުޝކުރުދަންނަވަން. ެއއީ، އަުޅގަ 

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުން އުޅުނީ. ވޭތުވެިދޔަ ފަސް އަހަރަކީހާލުގައި  ވެސް ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކަށް ބަޖެޓެްއ  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއންމެ ލޯލާރިެއއިން އެްއވެސް ަބޖެޓަކު ރި ފަސް އަހަރު. އެހެްނނަމަވެސްފާސްކު އެއްގެ މިންވަުރ ން އަުޅގަ

އްެޗއް ަގނޑުމެންނަށް އެ ދައްާކއިރަށް އެީއ، އަޅުވޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓަށް ވޯޓުުނދޭން ވާހަކަވެސް މަންފާކޮށްފައެއް ނު 

ތި ރަށުގެ  ނޫނޭ ތިހެން ހަދައިގެން ކަމަކުނުދާނޭ.، ނުދޭން އެއްެޗއް ބުނާއިރަށް ބުނާނެ، ނޫނޭޖަހާފައިނެތީމަ ވޯޓު

ހެދީ  ދޮގާއި މަކަރު ،މުޅިން ހެދީ ތަނެއް ެވސް ޖަހާނަމޭ. އެކަމަކު މިވެނި ،އަނެއް ތަެނއް ވެސް  ،ބަނދަރު ވެސް

ނޑު ވަރަށް ނޑުެގ  ،އުފާކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ނޑު ުޝކުރުދަންނަވަން އަުޅގަ އަދުެގ ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުެގ  2111ެތރޭގައި ުނކުރެވި ހުރިހާ ކަެމއް، ރައްޔިތުންެގ ނަންފުޅުަގއި. ެއއީ ވޭުތވެދިޔަ ފަސް އަހަރު

 2111ން އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަށް ކުރެވޭެނކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ބަޖެޓު ގައި އަުޅަގނޑުމެންގެ ާދއިރާބަޖެޓު

އަށް ވަރަށް ޮބޑު އިންޤިލާބެއް އަންނަ ފަސް އަހަރު ކަމުަގއި. ައޅުަގނުޑ  ވަނަ އަހަރު ވާނީ އިސްދޫ ދާިއރާގެ ތަރައްޤީ

ތެރި ޚިދުމަތްތަކެއް ޮކށްދޭން ބޭނުންވާ ވެރިޔަކަޭށ އި، ިއޚްލާޞްދަންނަވާނީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ހުރެފަ

އިންތިޚާބުތައް ، ަކއިރިވީމާ ތަންތަން ބިންގާއަަޅއި ކޮށްދެވޭނީ. ހަމައެކަނި އިންިތޚާބުތައްިސލްޔިތުންެގ ުއއްމީދުތައް ހާރައް

 ،ތެރި ނިޔަތެްއގައި ކުރާކަންތައްަތްއ ކުރާ ވެރިންނަކީ ެއއީ އިޚްާލޞް މި ،ކައިިރވީމާ ތަންތަން ހުޅުވާ ަނމުގައި ގޮސް

ނޑު ަދންނަވާނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށްމަސައްކަތްކުރާ ވެރިންނެއް ނޫން މީހާގެ އަމިއްލަ އެދުން  އެ ،. އެއީ، އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެންެގ މިއަދުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ވެރިންނޭ އެއީ. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތްުކރާ ހާސިލުކުރުމަށް

ދައުރުގެ ކުރީޮކޅުަގއި ހުރިހާ  ެއ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ މި ،ޤައްޔޫމަކީޔާމީން އަބްދުލްهللا ރިއްޔާ ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެތެރި ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަކީ. މި ބަކަމެއް ކުރަްއވާނެ. އެީއ، އިްޚލާޞް މީ ދަރަނި  .ނގޭޖެޓުން އަުޅގަ

އަށް ޤައުުމ  ބިިލއަން ރުފިޔާ 11ވޭުތެވދިޔަ އަހަރުތަުކގައި  އަރަނި ބަޖެޓެއް. އެހެންެވގެން ބަޖެޓެއް ނޫން. މީ

ގައި އޮތީ. ިމ ދެްއގެ ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުޓަކައި އެަތއް ބޮޑު އަދަ އި އޮތް ޤައުެމއްގެ ދަރަނި ދެއްކުމަށްދަރުވާލާފަ

އަހަރު ވެްސ  1ދިޔަ ގެ ެއކިެއކި ފަރާތްތަކަށް ޭވތުވެއަދި އެެތރޭ ނަމަ، އެ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށާ ދަރަނި ބަޖެޓެއް

ައޅުަގނޑުމެންެގ ދާންވީމާ،  ަކންތައްތައް ކުރަމުން ކުރިއަށް  ކޭނެ. މިދަރާފައި އޮތް ަދރަނިތަކެއް ނުދެއް ސަރުކާރުން 

ނޑު ދަންނަވާނީތަރައްޤީ ފަހަށް ނޑުމެންނަްށ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބެނީ. އަޅުގަ  ،ޖެހެނީ. އެހެންވެގެން، އަުޅގަ

އެއާެއއްކޮްށ، ނދަރު. ހަމަމާބައިދޫ ބަ އެޅި ބަނދަރަކީ ލ.ަގނޑުމެން މިހާރުގެ މިވެރިކަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިންގާއަޅު

 ސްވެގެންދިަޔއީ. އެހެންނަމަވެސް ހުރެ ފަ . ކުދިުކދި މައްސަލަތަކާއަޅާ ގޮތަށް އޮތީބިދޫ ބަނދަރު ވެސް ބިންގާދަނ

މުގެ ކުރިން އެ ބަނދަރުގެ އަހަރު ނިމު 2112 މި ހިނގާ، ދެންއްޔިތުްނނަށް މިއަދު ޔަޤީންކަންއަޅުަގނޑު ދަނބިދޫ ރަ

ފްރޫމެއް އެޅުމުގެ ރޭގައި ހަތަރު ކުލާސްރޫމާއި ސްޓާތެށާ އަދި ސްކޫލްކަތް ުކރިއަށްދާނެ ކަމައެިޅގެން މަސައްބިންގާ

، ދީ ސަރުކާރުންއެފަދައިން، މާބައިދޫގައި ސަޢޫ ިވްއޔާ. ހަމަރަށް ައވަހަށް ފެށޭނެ އިރާދަކުރެއްމަސައްކަތް ވެސް ވަ

ތުގެ މަަސއްކަްތ ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް މިސްކި 1މިްސކިތްތަކުގެ ތެެރއިްނ  11ދޭ ސަޢޫދީ ފަންޑުން އަޅައި

ނޑަށް ފެށިގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ   8ތެރޭަގއި ހުރި އޮތް. ދެން، މީގެއިތުރަށް އިސްދޫެގ ސްކޫލު އެބައަުޅގަ

ހުރި. އަދި  މާރާުތގެ މަަސއްކަތް ވެްސ ނުވަތަ އެ މަސަްއކަތަށް ބޭނުންާވ ަފއިސާ ވެސް އެބަކުލާސްރޫމުގެ ދެބުރި އި

އެންމެ  އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ތެޭރަގއި އެބަުޓ ވެސް މީގެމާރާތުގެ ބަޖެއަށް ނިސްަބތްވާ ކޯޓު އި ދޫއިއިސްދޫކަލަ

މުިޅ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންާނ ގުޅިފަިއ އޮތް ވަރަށް ބޮޑު  ،އެންމެ ފާޅުކޮށްަލން ބޭނުންވާ ެއއް ކަމަކީ  ،އުފާކޮށްލަން

ނޑުމެްނެގ ބަޖެޓުގައި އޮތްކަމަ  އާދޫނބިދޫ އާއި ކަލައިން. އެީއ، ދަނބިދޫ އާއި އިސްދޫއާ ނުަވތަ ދަޝްރޫޢެއް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮުޑ ތަރައްޤީެއއް ވަރަށް ބޮުޑ  ،ފާލަމަކުން ގުޅާލުން. މި ގުާޅލުމުގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑުވެރިކަމު މެއް ލިބޭނޭ. އެީއ، އިސްދޫން ކަލައިކުރިއެރު ގެން އެ މާނު ހިފައިގެ ސާމާނު، ޮގވާމުގެ ސާދޫން ދަ

އާއި ހުޅިހަންދޫ ރިސޯޓަށް  ދަނބިދޫގެ އެންމެ ކޮުޅގައި ޖެހިގެން އޮންނަ ތުބުރި ،ޮގސް އިފާލަންމަތިން ދަތުރުކޮށްފަ

ބޭނުންވާ ޭބފުޅުންނަށް އެއްގަމުަމގުން ދުްއވައިލާފަިއ ދިޔުމުގެ ފުރުޞަުތ  ކުރަންނުވަތަ ގެސްޓުަހއުސް ރިސޯަޓށް ވިޔަފާރި

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަންއިލިބޭނެ. އޭގެ އަށް ނިދަން ދިއުމުެގ  ގެ އިވަޒީފާ އަާދކޮށްފަ ،ތުރަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ކުރީއްސުރެ އުްއމީދު ކުރަމުން އައި ކަމެއް. ފުރުޞަތު ވެސް ލިބިގެންާދނެ. މިއީ، އަުޅގަ

 2111ޤަްއޔޫމުގެ މި އޯގާތެިރ ސަރުކާރުން، ބްދުލްޔާމީން އަهللا ފުޅުން ޢަބްދުމަިތެވރި ރަޙްމަތްهللا ިވއްޔާ އިރާދަކުރެއް 

ނޑުމެންގެ މި ހުރިހާ  އަހަރު ނިމޭއިރުގައި  1އެިޅގެން އިރާދަކުަރވިްއާޔ މި ތަން ބިންގާތަން ވަނަ އަހަރު މި އަޅުގަ
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ނޑު ަޝކެއް ކަމާޤްޞަދެއް ހާސިލުވެފައި އޮްނނާނެމަ ނޑު ކޮންމެމެދު އަޅުގަ ހެން ނުކުރަން. ދެން، މި ބަެޖޓަކީ އަުޅގަ

، މާ ގިނަ ވާހަކަަތކެއް ަދއްަކން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުްނވާ ަބޖެޓެއް ނޫން. ެއއީ، އަުޅަގނޑުމެންށް ވަރަށް ފުރިހަމަ

ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނޭގ. މަންފާތައް ން ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ހުރި ފައިދާތަކާއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެ

ހަމަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން ޙަޤީޤަތުގައި ރާވަފައި އޮީތ. އިދިކޮުޅ އަޅުަގނޑުމެން  މިކަމާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ 

ފަރާތްތަކުން ދައްކާނީ އަބަދުެވސް އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ. ރަނަގޅު ކަމެއް އޮތަސް ބުނާނީ ނެތޭ އެއްެޗއް. އެހެނެއް ނޫން، 

ބަެއއް ކަމަށް  ންނަކީ އެއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުްނ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ގެންދަވަނީ މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތު 

މީހުންނަށް އޭުރގަިއ ވެްސ ހަމަ ދޭންީވ  ށް، އުމުރުން ދުވަްސވީނީ. މިސާލަކަ. ެއގޮތަށް ރާަވިއެގން ގެންދަވަގެންބަލައި

މި ހަމަ  ނޫންތޯ. ހަަމ މި ސަރުކާރުން، ދޭންވީ ހާސް  1ރުިފޔާ ީކއްުކރަންތޯ ދޭންވީ. އޭރުަގއި ވެްސ  ހާސް 2 .ނޫންތޯ

އެކު  ތެރިކަމާހަމަ އިޚްލާޞް، އްޔާ. ހަމަ ދޭންހުރެޖެތަާފތަކީވެރިަޔކު ބަދަލުވުން މީގައި އޮތް ނަނީ. ދައުލަތް އޮން

ނޑުމެންގެ ވެިރޔަ ދޭންހުރެއްޖެއްޔާ ދެވޭނެ. އެކަަމކު ެތރި، ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯިބވާ، ައކީ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞް އަުޅގަ

އެކަމުެގ ޝައުޤުވެިރކަމާއި ެއކަމުެގ ، ްއވަން ބޭނުންފުޅުވާއްދަަވއިދެލުއިފަސޭހަ ހޯ، ރައްޔިތުންނަށް ލަބަޔާއި މަްނފާ

ެއގޮތަށް. ދެން،  ވީމާ ހަމަ ވަގުތުން ވަގުތަށް ެއކަްނ ކުރެއްވީ ތެރިކަން ހިތްޕުޅުަގިއ ހުރި ބޭފުޅެއްއިޚްލާޞް

ށައިގަންނައިުރގައި ވަޢުދުާވ އް ހުންނާނެކަން ވެރިކަމެއް ފަބައެއް ކަހަލަ ކަންތަްއތަ ،އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާކުރަންޖެހޭނެ

ވެރިކަމުެގ  ކަންތައްތައް ހުންނާނެ. އެކަމަކު ދާމުޅިްނ ހަމަނުޖެހި، ބައެއް ކުދިކުދި ކަންތައްަތއް ހުރިހާ ކަމެއް ތެރޭން

 ތަްއ ހަމަޖައްސާނެ. ޓަސްލާފައި ކަންަތއް މުއްަދތުގެ ތެރޭަގއި އެ އަށް ލިބިފައި އޮންނަ މީހާ ދައުރުތަކުެގ ތެރެއިން އެ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި އަޅު  ،ކުރެވޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ޤަބޫުލުކރިންނު ނޑު އަުޅގަ ގަ

ނޑަށް އެ  . ކޮންމެ ކަންނގޭ ހުރިހާ ރަށެއް ބަނދަރާއި ހުރިހާ ކަމެއް އެއް ފަހަރަކާ ނުކުރެވޭނެދެންނެވިން، އަުޅގަ

ެއްއ  ނިމިގެންދިޔައިރު އެއް ރަށަކަށްއަހަރު  1 !ޫނންހޭ. ބަލަށްދެްއވަންވީސް ރަށަކަށް އެއް ކަމެއް ކޮއަހަރަކު ކޮންމެ ވެ

 އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި  ނަގއި މި ބޭފުޅުން މި ދައްކަވަނީ؟ކަމެއް ވެސް ުނކޮށްދެވުނު. ެދން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މިތާ

އަށް  ހާ ކަމެްއ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާއަހަރު ތެޭރގަިއ ނުކުރެވި ހުރި ހުރި 1ދަންނަވަނީ އެންމެ އަހަރެްއެގ ތެރޭގައި 

 އޮތް. މާބަިއދޫ މިސްކިތެއް އެޅުން އެބަ ޫދ ސުނާމީ އޭރިޔާަގއި މިސްކިްތތައް އެޅުން އެބަދެއޭ. ކަލައި ކުރެިވގެން އެބަ

މެނީ. ދަނބިދޫ ބަނދަރުގެ ބިންާގއަޅަނީ. ދަނބިދޫ ކުލާސްރޫމުތައް ހަދަން ނި އެ ޮއތް ހަދައިއޮތް. މާބައިދޫ ބަނދަރު 

 މާރާތް ވެސް ހަދަން ފަށަނީ. ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ. މިއްޔާ. ިއސްދޫ ސްކޫލުގައި އެހެރި އިވި އްޓަނީ އިރާދަކުރެއް ފަ

ނޑުމެްނެގ ގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުަރންއޮތްހާ މަސައްކަތް. އިރާދަުކރެއްވަނަ އަހަރު ތެރޭ 2111އޮތީ،  ިވއްޔާ އަުޅގަ

ތަންތަން ހުޅުއްަވއިދެްއވަން  އަުޅްއވާކަށެްއ ނޫން. އެ ތަންތަން ބިންގާ ވާނީ އެ އަށް ވަަޑއިގަންނަ  ރައީސް، އިސްދޫ ާދއިރާ

ިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ނަވާނީ. ެއ ބޭފުޅާ، އިރާދަކުރެއްދުާވކަށެއް ނޫން ވަޑަިއގަންވަަޑއިގަންަނވާނީ. ވަޢު

ދެްއވާނެ. ން. މާބައިދޫ މިސްކިތް ހުޅުއްަވއިތަންތަން ހުޅުއްަވއިދެްއވަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަަޑިއަގންނަވާނީ އެ
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ކުރަްއވާނެ. ކޯްޒޭވގެ ެދއްވާނެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ގެ ބިންގާ އަުޅްއވައިދެްއާވނެ. ކޯޒްވޭ ބަނދަރުތައް ހުޅުއްަވއި

އްވާފަިއ އިރާދާކުރެއްިވއްޔާ އެނބުރިވަަޑއިގަންަނވާނީ ކޯޒްޭވެގ ތައްތައް ހުޅުއެ ހުރިހާ ؛ އަޅަން ބިންގާ

ަނށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ކަެމއް. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުން އިދެްއވާފަ. މީ އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީންކަންބިންގާއަޅަ 

ތި ބޭފުޅުން ތިއްބަވާށޭ! ހުރިހާ ބޭފުޅުން، ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް ބޭނުންވަނީ ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު، ކެތްތެރިކަމާ އެކު 

އަންަގވާފައި ވަީނ،  تعالى هللاޝުކުުރެވރިކަމާ އެއްކޮށް އުޅުްއވާށޭ! ، ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވެސް ެއކުވެރިކަމާ އެއްކޮށް 

ތިބައިމީހުންނަށް ނިޢުމަތް هللا ނަމަ، ތިމަން  . ތިޔަބައިމީހުން ޝުކުރުކުރާކަމުަގިއ ވަނީلَِئن َشَكْرُتمْ ََلَزِيَدنَّكممْ 

ެމއްަގއި ެއިއރެއްަގއި ހުންނަ ވެރި އަކީ އިތުރުކުރަްއވާނަމޭ. އެހެންވީާމ، ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ ަބޔަކަށް ވިޔަްސ، އެ ޤައު

އެއީ ހަމަ އެންމެންގެ ެވރިޔާ ެއއީ. އަުޅަގނޑުމެްނގެ ވެިރޔާ ދެެކވަަޑއިގަންަނވަނީ ެއގޮތަށް. ެއގޮތަށް 

ނޑު އަުދގެ ސަރުކާރަްށ  ދެކެވަަޑިއގަންނަަވއިގެން ކަންަތއްތައް ކޮށްެދްއވަނީ. ެއއީ ޙަީޤޤީ ވެރިންނަކީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ނޑު ވަރަ ނޑުގެ މަޖިލީހުެގ ހަޔާތުގައި މިއަށްވުރެ ުއފާވެރި ބަޖެޓަކަށް އަޅުގަ ށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަ

ވާހަކަނުދައްކަން. މީެގކުރީަގއި އަޅުަގނޑު ވާަހކަދެއްކީ ވަރަށް އަސަރާއި ވަރަށް ކަންބޮުޑވުމާއި ވަރަށް ހިތާމައާ އެއްޮކްށ 

ނޑުމެންގެ އަދުެގ  2111އެްއވެސް ކަމެއް ުނވާީތވެ. ެދން ބަލައިލާނީ  ވަނަ އަހަރު ތަްއޔާރުކުރި ބަޖެޓަީކ އެއީ އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބަޖެެޓއް ނޫން. މިފަހަރު ތައްޔާރުވެގެން މި ދަނީ ޙަޤީޤީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަދުގެ 

ކެބިނެޓާއި ެއ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫުމގެ ޤިޔާދަުތގެ ދަށުން ެއ މަނިކުފާނުގެ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

މަނިކުފާނަށް ދެއްވަން ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން އުފެދެމުންދާ ބަޖެޓަކީ. ޙަޤީޤީ ބަޖެޓަކީ މީ. 

ފުރަތަމަ ބަޖެޓަކީ މީ. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓުން މިފަދަ ޮބޑު ކުިރއެރުމެއް ތަަރއްޤީެއއް، އުފާވެިރކަމެއް، ުއއްމީދެއް، 

ނޑު ނުޑ ކާމިޔާބެއް އަުޅގަ ޙަމްދުކުރަން. ޝުކުުރވެރިވަން.  އަށް ފުރަތަމަ تعالى هللاމެންގެ ާދއިރާ އަްށ އޮތީީތވެ، އަުޅގަ

ހެޔޮކޮށް، އިޚްލާޞްތެިރަކމާ އެކު މަސައްކަތްކުަރްއވާ ެވރިންނަށް ގަދަކަން ދެއްވަިއ  تعالى هللاއަޅުަގނުޑގެ ދުޢާއަީކ، 

ިއ ރޯދިބަރަކާތް އިތުުރކުރަްއވަިއ، ަރްއޔިތުން ތަނަވަްސކުރަްއވަިއ، ބާރު ދެއްަވއި އަދި މި ވެރިަކމުގައި ބަަރކާތްލަްއވަ

ރައްޔިތުންގެ ހިތްަތއް އެުކެވރިކުރަްއވަިއ، ރަްއޔިތުން ތެރޭގައި ފަސާަދއުފައްދަން އުޅޭ މީހުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން 

ޅަްށ ވިސްނި، އަުޅަގނޑުމެންނާ ދެއްަވއި، ދާްނވީ ކޮން ދިމާެލއްކަން، އުޅެްނވީ ކޮްނގޮެތއްަކން އެބައިމީހުންނަށް ރަނގަ

އިތުރަށް އެހެން ޕާޓީތަުކގެ ެވސް ބޭފުޅުން، ައޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަަތކީ ރަނަގޅު މަސައްކަތެްއ ކަމަށް ވަންޏާ، 

ނޑުމެންނާ ެއކު ަވޑަިއގަންނަވާށޭ! ައޅުަގނޑު ހަމަގައިުމ ވެްސ މިހިރީ  ޤަބޫލުފުޅުކުރެވެންޏާ ދެކޮޅުނަަހއްދަަވއި އަުޅގަ

ނޑު އަމިއްަލ ޕާސަނަލީ ކުރާ އެއްެވްސ އަ ޅުަގނޑު ދާއިާރގެ ތިބި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ އެއްކޮށް އުޅެން. އަުޅގަ

ޚިދުމަތެއް ކޮށްދޭ އެއްވެސް ަކމެއް އަޅުަގނޑު ތަފާތެއް ނުކުރަން ވަކި ޕާޓީއެްއގެ މީހެއް ވީމަ، ވަކި ރަށެްއގެ މީހެއް 

ނޑުެމން މިހިރީ ރައްޔިތުންނާ އެކު ވީމަ، ަވކި މީހެއްގެ ދަރިއެއް ވީމަ. ހަމަ އެއް ގޮތަކަށް ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ޔަޤީން  ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މި އޮތީ މިގޮތަްށ. ބަޖެޓު މިއޮތީ ދައްަކއިދީފައި މަގު. އަުޅގަ އެގޮތަށް. އަުޅގަ



67 

 

ނޑުމެްނގެ މުޅި ރާއްޖެ އަ 2111އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ށް ވެސް ތަރައްޤީގެ ބޮުޑ ަވނަ އަހަރު ވެގެންދާނީ އަޅުގަ

އަހަރު  2ފަހަތަށް އޮތް  އިންޤިލާބެއް ައއުމުގެ ފެށުން، ނުވަތަ އަންނަ އަހަރެއް ކަމުަގއި. އެހެންެވއްޖެކަމަށްވަންޏާ ައދި

ނޑު  ޤައުމު ސުލްޙަވެރިކަމާ އެއްކޮށް، ާދއިރުަގއި މިގޮތަށް ހަމަހިމޭންކަމާވެގެން އެްއކޮށް ޮއވެްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދާނީ ކުރިއަށޭ. ވޭުތވެދިޔަ މިސާލަކަށް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކުގެ ވެރިކަމުަގިއ  ؛ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑަައޅާފައި އޮަތސް ކިހިނެއްތޯ ކަމެއް  އޮވެގެން. އިުރކޮޅަކުން ވެިރއަުކ ކުާރނީ؟ ތަނެއްަގއި ހަމަޖެހުން ބަޖެޓެއް ކަ

ކަމެްއ  ކަލޭމެން މިވެނި ޓެރަރިސްޓުން. އެތާނގައި  އެތާނގަިއ އުޅޭނޭ .ނުދާށޭތަނަށް  ބުނަީނ އެ ފުރައިގެން ގޮްއސަ މި

ވެރިކަމުްނ  ،އުެޅއޭ އައި.އެސް ަޖމާޢަތުގެ މީހުން. ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ ވެރިން މިހާރު އެބަ ތަނުަގއި ނުކުރާށޭ. އެ 

އްކާެނ ވާހަކަެއއް. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ަލއްާވ! ނުދަގޮތަށް ވާހަކަނުދަްއކާނެ! ވިސްނައި ފައިބާފައި ެވސް ޤައުމަށް ެދރަވާ

 ވަރަްށ؛، ދައްަކވަްނީވ ނޫންތޯ؟ އެ މަނިކުފާނު ހަމަ ވަރަށް ސުލްޙަކޮށް ނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވާަހކަފުޅުއަލްއުސްާތޛު މައުމޫ

ގެން ންނަވަްނވެމަނިކުފާނު މި ޑިމޮކްރެސީ ގެ ކިހާ ރީތި ނަމޫނާއެއް ދައްަކވާފައި ވެިރކަމުން ފައިބައިަވަޑއިގަތީ؟ އެ

މަނިކުފާނު މި ދިއްކޮށްލާ ަޒއިތޫނި ފަތްކޯޅީަގިއ ހިއްޕަވާށޭ. ކީކޭތޯ އެ ވިދާުޅަވނީ؟ އެކަމަކު އެ ުދވަހު އެ ވިދާޅުވި ތިމަން

ބަދަލުަގއި މުޅިްނ  ނުދިަޔީއސް. ޭއގެމި ޤައުމު ަގޑުބަުޑވެގެން، ނަމަ ފަތްކޯޅީަގއި އިދިކޮޅަށް ިތއްބެިވ ބޭފުޅުން ހިއްޕެވި 

އޮތްތާ  ކަލޭމެން ނިކުމެ އެ، ަތއް ެވގެްނދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ަމނިކުފާނު ވިދާޅެއްުނވޭ ދެއްތޯ ގޯސްކޮށް ކަންތައް

ކަމަކަށް  ނުބައި ،ނަމަ އޮތްތާ އަނެއް ކަމެއް ކުރާށޭ! ޔަޤީްނ އެ މަނިކުފާނު ދޫފުޅުން ވިދާޅުވި ހުޅުޖަހާށޭ! ކަލޭމެން މި

ގިނަ ބަޔަކު. އެކަމަކު ސުލްަޙއަށް  ވަރަށް .އުމުގަިއ ތިބޭނެކަންގޮވާެލއްވި ނަމަވެސް ެއކަން ކުރާނެ ބަޔަކު މި ޤަ

ْلُح َخْير   ْلُح َخْير  ޤުރުއާުނަގއި ޮއންނާނެ . َوالصُّ އެީއ  ،ގޮަތކީ. ެއހެންވީމާ، ވެރިންނަކީ ސުލްަޙެވރިކަން އެީއއޭ ހެޔޮ َوالصُّ

ކުރަން ތިބޭ ބައެއް. އެ ފު ހިންގައި ތަންފީޛުތުން އަންގަވާަފއި އޮންަނ އަމުރުމަޢުރޫދެްއވި ފަރާމީހުންނަށް ވެރިކަން އެ

ެވއްޖެއްޔާ ެއއީ ވެރިންނެްއ ނޫން. އެީއ  އެންގުމަށް އިިދކޮުޅ ހަދާ ބަޔަކަށްެއ ފަރާތުން އަންގާ ، ފަރާތަށް ކާފިރުވެ

ئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ ފާސިދުން އެއީ. ފާސިޤުން.  ـٰ هُ فَأُولَ ގޮތަށް  ަކލާނގެ ބާވައިެލއްވިއެ .َوَمن لَّْم َيْحُكم بَِما أَنَزَل اللَـّ

ُ ނުުކރާ މީހުންނަކީ ފާސިޤުންނޭ. ވެރިކަންކޮށް ުނވަތަ ޙުކުމް  ހަމަ .فَأُْولَئَِك ُهُم اْلَكافُِرونَ  َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل اَللَّ

ُ َوَمْن لَْم يَْحُكْم بَِما أَنَزَل ކަްނކަން ނުކުރާ މީހުންނަކީ ކާފަރުންނޭ.  އެގޮތަށް އެ اِلُمونَ   اَللَّ  ހަމަ އެ  .فَأُْولَـِئَك ُهم الظَّ

ގޮާތއި ކުރަންނުވާ ގޮތް އަިއއްސަ.  ކުރަންވީ  އޮީތ ައޅުަގނުޑމެން ކަން މީހުންނަކީ އަނިޔާވެރިންނޭ. ެއހެންވީމާ، މި

ތުން އެބަ ުކރާ މީހުން. އެ ފަރާ ެއގޮތަށް ެއކަން ،ޙަޤީޤީ ެވރިކަމުގެ ފަރާތުން އެ ވެރިކަްނ ދެއްވީމަ ،ޙަޤީޤީ ވެރިންނަކީ

 ވަނީ ކުަރނީ އިޚްލާޞްތެރިކޮށްތޯ ުނވަަތ ނޫންތޯ. ކުރާކަުމގައި  ދިނީމަ މީނަ މިއަްށ ވެރިކަން ބައްލަާވވޮިޑގެންޭވ މީނަ

 ،މީހާ ޖަދަލުކޮށް ޚިލާފަށް އެ ކާްތ ތަނަވަސްެވގެންދާނެ! އެއާއިތުރުކޮށްދެއްވާނެ! ަބރަކާތްލައްވާނެ! ރޯދި ބަރަ ،ނަމަ

ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފަރާތުން އެ ފިއްތާލައްވާނެ. ެއ  ކިބުރުވެރިކަާމއި ބޮޑާކަން ދަްއކާ އްކައިގަދަފަދަކަން ދައެމީހާ 

އުފުލަން ހުންނަ މީހާ އޭގެ ދިދަ އުފުލަން މައްޗަށް ލަން ހުންނަ ދިދަދުގެ ކަލިމަ އުފުއެހެންވީމާ، ތައުޙީޙަޤީޤަތެއް މީ. 
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ކިހިނެއްތޯ ވެރިކަމެްއ ކުރާނީ. އެއީ ވެރިކަންތަްއ  ނޭނގިވަރު  މަސައްކަތް އެ ފަރާތުން މަތިވެރިކަން ދެއްވާނެ! މި

ނޑުވާ ކަަމކީ. މިބާތި ނޑުފު ވަރު ނޭނގި ނުކުރެވޭނެ  ލުވާ ކަމަކީ. ވެިރކަންތަްއ ހަލާކުވާ ކަމަކީ. ވެރިކަންަތއް ފު

ދެން އެކަްނ  ވެރިކަމެއް. ވެރިކަން ދެއްވަީނ ވެރިއެްއގެ ފަރާތުން. އެއީ މުޅި ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ އެއީ.

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް ރަޙުމަތެއް ކަމުގައި ފޮނުްއވި  ،އޮންނަ  ޖެހެނީ، އެ ފަރާތުން އަންގަވާފައި މި ކުރަން

ނީ. ަފއި މިކަން މިހެންނޭ ކުރަންޖެހޭއޮންނަނީ އަްނގަވާهللا  އަށް ނަބިއްޔާ އަްނގަވާަފއި އޮންނަ ގޮތަކަށް. އެ ނަބިއްޔާ

ُ ނޭ ކަންތައްތަްއ ކުރަންޖެހެނީ. މީސްތަކުންގެ ތެޭރގަިއ މިހެން އޮީތ  އެހެންވީމާ، މި .َوأَِن اْحُكم بَْينَُهم بَِما أَنَزَل اَللَّ

ނިންމަވާފަ.  އަންަގވައި ާބވާލަްއަވއި ތަޢާލާ ރަނގަޅަށްهللا އެްއޗެހި  ގޮތާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންތައްަތއް ކުރަންވީ

މި هللا އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުރިއެރުން ދެއްވާނެ. މާތް ،ނަމަ ވަނީ ން ވެރިމީހާ ހިނގާކަމުަގއިމަތީ މިގޮތުގެ

 . وبركاته عليكم ورحمة هللا المالس  وއާމީން.  ަޖވެރި މުސްތަޤުބަލެއް ދެއްވާށި!އަށް ބާއް ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އާދެ، މިހާހިސާބަށް ައއިއިުރ މި ލާ ހިސާބަށް ައއިއްަސ. ފަޅި ނިންމައިމެންދުރުކުރީގެ ދަން އޮތީ އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު މި ޢިއް ،އެހެންކަމުން ޓުގެ ހުްސަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަނީ. ދެްނ މިނެ 11ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ވަރަށް .ޓުގައި ކަުމގައި ދަންނަވަމުންމިނެ  1311ދާނީ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

 ޝުކުިރއްޔާ. ތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސްތްޢިއްޒަ

    

 ]އަށް  11:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 (ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހުގައި މަޖިީލހުގެ ޖަލްސާ ައިއގެން ކު ނޑުމެން `. ހުސްަވގުތުޮކޅަށް މެދުކަ ިރައށް ދާނަން. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ  2111 -1.1. 1ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިފި.  11ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ 

މިނެޓު  11ިއގަންނަވާނެ، އަުޅަގނޑުމެން މި ފަހަރު ވެސް ހަމަ ބަޖެޓަށް ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އެނިގވަދަ

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން އަުރވަުމން މި ގެންދަނީ. ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްީރ ގްރޫޕުތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް 

ރިހާ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ތިއްެބވުަމށް. މި ފަހަރުގެ ބަހުސް ދަންނަވަމުން މި ގެންދަނީ ވަގުތު ޖެހޭއިރަށް ހު

ނަޑއެިޅގެން ކުިރއަށް ގެްނދިއުމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާފައިވާނެ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ  ކަ
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 ޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ގެއްަދވަމުންގެންދަާވ ެއއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅަގނ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2111ށް. ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހައަރުވަނީ ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއް 

 ބަޖެޓުގެ ބަހުސް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު 

ެގ مد صلى هللا عليه وسل  محم  އުއްމަުތގެ މާތް ނަބިއްޔާ  ކުުރކުރަން.އަށް ޙަމްދާއި ޝު ތަބާރަކަ ވަޠަާޢލާ هللا`. 

ވާނުންެގ ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުަރން. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ުއއްމީދީ ވެރިކަން، ޒު މާތް އަރިހަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބަތުގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެއަހަރުދުވަްސ ފުރޭ މި ާޚްއޞާ މުނާސަ 1 ުދވަްސ؛ 111ވެރިކަމަށް 

ނޑު ލްޤައްޔޫމުގެ ެދކަނބަލުންނަށާޔާމީން ޢަބްދުهللا އޮނަރަބަލް ޢަބްދު މެން ޕާޓީގެ ަރއީސް، ރަީއްސ އަދި އަުޅގަ

ބާދީ އަިރސްކުރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮްށ އާއި މުބާރިކު އުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއަލް

ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މި ދިވެހިތުންނަށާއި ޖުމްލަކޮށް މުޅި ންނާއި އުޚްވެިތ އަޚުހުރިހާ ލޮބު ފުވައްމުލަުކގެ

ދުން ފުރިފައިާވ ކުރިމަތީގައި މި ވާ ަބޖެޓަކީ އުއްމީ ކުރަން. އާދެ! ައޅުަގނުޑމެންގެއިޖުމާލީ ގޮތެއްަގއި ވެދުންތަހުނިޔާ 

ނޑުމެންގެ ިއޤްތިޞާދަށް އިންޤިބަޖެޓެއް.  ނެސްދޭނެ ބަޖެޓެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަރައްީޤގެ ދުވެިލ ލާބެއް ގެ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މިސްރާބު ރަނގަޅު އަމާޒަށް ހިފާފައިާވކަމުެގ އަލިގަދަ ހެއްކެއް. އާދެ!  ހަލުވިކޮށްދޭނެ ބަޖެޓެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެ ،ކުރަމުން އައީ އުއްމީދު ެއންމެން، ފުވައްމުލަުކގެ ލޮބުވެތި ަރްއޔިތުން. އަުޅގަ ން އެންމެްނ އަުޅގަ

ދެްއ. އުއްމީއިމުކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މު ޤާއިމުކުރުމަށް. އެ ނިޒާފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާ ބޭނުންވަމުން އައީ

ނޑުމެންނަށް  ބަޖެޓުގެ ފެނޭ މި އަޅުަގނޑަށް އެބަ ތެރެއިން އެ މަސަްއކަތަށް ހަލުވިކަން ގެނެސްދޭ މަންޒަރު. އަުޅގަ

މިންވަރުފުޅާ އެުކ  އިގެ ިއރާދަފުޅާهللا ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ދު އެބަ ކުެރވޭ މި އުއްމީ

 ،ޖެހޭ  އްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަން އެބައަށް ޙަ ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާެގ މައްސަލަ

ވެސް  ރަެށްއ. އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ފާތު ރަށެއް. ޔުނީކު. ތަވެްސ ލޯބިވާ ރަށެއް ުފވައްމުލަަކކީން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ

ކަމާ ަރށުގަިއވާ ތިމާވެީށގެ ާނޒުކު  ވެސް ތަފާރު ރަެށއް. އެ އުލަކީ ތަފާތު ރަށެއް. އަދި ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފަިއވާ މާޙަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  . އެހެންނަމަވެސްރޭ. ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނެތިސްކުއި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބަހުދޭތެރޭގަ

ުފވައްމުލަުކެގ  ންމެ ބޮޑު ެއއް ސިާޔސީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ލީޑަރު،ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ އެ

ނޑިަވޅުަގއި ކަންޮބޑުވުްނ ދޭެތރޭގައި ބަހުްސކުރެިވގެން ހިމާޔަތުގައި ުފވައްމުލަުކގެ ރަށްގިރުމުގެ މަްއސަލައާ ދިޔަ ދަ

ޙައްލު  މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މި އްޒަތްތެރި ރައީސް.ރު. ޢިފާޅުކުރެްއވި މަންޒަ

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން  .ގޮަތށް ދެންނެވި ފުވައްމުލަުކގެ ނާޒުކު ތިާމވެއްޓަށް ގުޑުމެއް ނާރާ މި ހޯދިގެންދާންޖެހޭނީ

ނޑީގެ ވެލިަގނޑަށް ެގއް ފަޚުރެއް އެކަން ، ކުރެވިހަލަ ގޮތަކަްށ ދިރާސާލުންނުލިބޭ ކަކަމުގައި ބަލަމުންާދ ތު
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ނޑު ޔަޤީންކުރަްނ. އެހެންނަމަވެސް މި ދާނެފުރިހަމަވެގެން ނެ މަަސއްކަތަީކ ަވގުތު ަނގައިފާ ކަމަށް މިއަދު އަުޅގަ

ގޮތަކަްށ މި މަސައްކަްތ ކުިރއަށް  ނުވާނެޓަށް ެގއްލުންމަސައްކަތެއް. ދިރާސާތަެކއް ކުރެވެންޖެހޭ ނާޒުުކ ތިމާެވއް 

ނޑު އަުރވަން. ދާކަުމގެ ޔަޤީދިރާސާތަެކއް މިހާރު މަސައްކަތް ޓަަކއި ތަހުލީލުތަކާއި މަށްގެންދިއު ްނކަން އަުޅގަ

ތެެރއިްނ  ވަހިކަަމށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ބަެއއް. މި ބަޖެޓުގެިހޔާއެއާެއކު ައޅުަގނޑުމެންެގ ޒުވާނުންނަކީ ބޯހަމަ

ވެްސ  ތަން. އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ދާތް ފެށިގެންހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަަސްއކަ 211ފެނޭ  ަގނޑަށް އެބައަޅު

ނޑުމެންނަކަށް ުކނީގެ މައް ސަލަ އަށް ަޙއްލެއް ކުނީގެ މައްސަަލއާ ހެނދި ުއނދަގޫވާ ބަެއއް. މިހާތަނަށް ައއިރު އަުޅގަ

ރަށުގެ ބޮޑު މެ އަށް އެން ވަނަ 1ދައްކަނީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ  މި ހޯދިފައެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޓަކަިއ މިހޯދައިދިނުމަށް އްލު އަްށ ޙަ ވާހަކަ. ކުީނގެ މައްސަލަ ފެޭނ  ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ފެނޭ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ  ެވސް ައޅުަގނޑަްށ އެބަޓަކަިއ  ާއއެކު ތަުޢލީމީ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުަމށްތަކެއް. ހަމައެއަދަދު

ނީ ލާއަޅުަގނޑު ދަންނަަވއި ލަކޮށްއި އަދި ޙާފިޡް އަޙްމަދު ސްކޫލާ، ޖުމުެއޅުމާ ރޫުމތަކެއްގެ އިތުރު ކްލާސްމަރުކަޒު

ނޑުމެން އެމް.ޖޭ.އެމް  ފުވައްމުލަުކގައި ހިންގާނެ  ރާ އެ ތަރައްޤީ ނުވަތަ އެ ޕްރޮޖެްކޓުމީދުކުއުއްން އެންމެގެ ހޯލަކީ އަުޅގަ

ނ ދުކުރާ ޕްރޮޖެކްެޓކޭ. އެހެްނވީމާ،ުއއްމީކަމަށް  އަދި މި ަބޖެޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާ  ުޑެގ ޕާޓީ މެންބަރުންނާއަުޅގަ

މަގުތަުކގައި ދަތުރުކުރާ ކޮންެމ  ގެކަމެއް. ފުވައްމުލަކު  ދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ެއދޭރިހާ ބޭފުޅުން އެ ހޯލު ހިމަނައިހު

ވެސް އެންމެ ހާލަތު  ސްލަިއލިޔައަށް ބަ ފުަވއްމުލަުކގެ މަގުތަުކގެ ހާލަތު. މިއަދު މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ،ބަޔަކަށް އެނގޭނެ

ނޑުމެން އެބަ  ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އެކަން  މި .އްލުތަކެއް ހޯދަންޙަ ޖެހޭ ދަށް އެއް މަގު. އެހެންވީމާ، އެމަގަށް އަުޅގަ

ނޑު އެދޭހިމަނައިދެއްަވއި، ެއކަމަށް ޙަ  ކަމަށް ވަނީ  ލަކޮށް ދަންނަވާއް. އާދެ! ޖުމުމެކަ ްއލެއް ހޯދައިދެްއވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ،މަނަ ދަންނަވަނީ  ެގ ކުިރއެރުމެއް. އަޅުަގނުޑ މި 11.1ފެންނަނީ % ބަޖެޓުން މި އަުޅގަ

ނޑުމެން އުފާ މި .އިޤްތިޞާދުގެ ދުވެލި ހަުލވި ާވހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަނީ ހުޅުމާލޭގައި ބިން ހިއްކުމުެގ  ައޅުގަ

ނޑު މިއަދު ެފށިފައި ކްޓުދެވަނަ ޕްރޮޖެ  ެއކު، ކުރަނީ ޑޮލަރަްށ އައި ެހޔޮ ބަދަލާ މެން އުފާ މިވާތީ. އަުޅގަ

އަގުަގއި ޑޮލަުރ  ންނަށް ހެޔޮ. ުނވަތަ ިވޔަފާރިވެރީ ގެ ެހޔޮވުމެއ12ް% އާއި 11ފެންނަނީ % އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ން ޗުއްީޓަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަކު. ބޮޑުޖެހޭ މާ އަުޅަގނޑުެމން އުފާކުރަން އެބަލިބިގެންދިޔައި

ކުރަމުންދާ ދުވަސްތަުކގައި ބޭުރގެ ވިލާތުތަކަށް ދަުތރު، އަށް ބޭސްފަރުވާއަާށއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭރުގެ ކަަރކަރަ

މަްނޒަރެއް ނުފެނޭ.  ާލފައި އޮންނަ މަންޒަރު. މިއަަދކު އެއް ދަމައިފަތިތަމެންނަށް ކުީރަގއި ފެންނަނީ ކިއުއަޅުަގނޑު

ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި. ހަމައެާއއެކު އަުޅަގނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހެނީ  ޖެހޭ މި އަޅުަގނޑުމެން އުފާކުރަން ެއބަ

 ގެކުރާ ެއއްަބޔަކު. ނިކަމެތި ަރއްޔިތުން ބިއުޓު މަސްވެރިންނަނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދަށް އެންމެ ބޮަޑށް ކޮންޓްރި

ނ ،މީހުން ހަނާވެގެންދާއިރު އަތުން މުދަލުގެ އަގު ބޮުޑެވގެން އެ ޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަުޅގަ

މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ިޅގެންކަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ވަނީ ދަތުރުފަތުރާ ގު މުދަލުގެ ައގު ބިނާެވގެން މި
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ހެޔޮކޮށްދީފަ.  މިންވަރަަކށް ތެލުގެ އަގު  އޮތީ ެރކޯޑު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔު އިޤްިތޞާދަށް ލޮޅުމެއް ުނގެނެްސ މި

ފަންތީގެ  މެދު ރައްޔިތުން؛ މަކީ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ހިރަކު ރައީސްކަމަށް ގެަނއި ބޭނުންތޯ އިޤްތިޞާދީ މާނޫމިއީ

ގެ މި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللا ނަރަބަލް ޢަބްދުއޮ ރައީސް، މީހުންނާއި ކުދި ވިޔަފާރުވެރިންނާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން

ނޑުމެން ޤަބޫ ނޑުމެން ސަރުކާރުްނ ސަރުކާރު ބަލަިއގަންނަކަން ައޅުގަ ލުކުރަންޖެހޭ ހެއްކެއް. ެބޔަސް ނުބެޔަްސ އަުޅގަ

ޖެޭހ  . އަޅުަގނޑުމެން އެބަފަކުރެވިވަނީ ތަޢާރަފު މި ރުިފޔާެގ އިންޝުއަރެންސް ްސކީމު 11111ދޭން ބުނި 

އިތޯ ައޅުަގނޑުމެންެގ ކައުންސިލުތަާކއި ރަށްރަށުގެ ިއދާރާތަކުން މި މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭން. ކޮބަ

ނޑު ކަްނކަން  ޖެހޭ މި މަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދާރާަތކުން އެބަވެރިންނަށް ވެސް ްސކީމު ތަޢާރަފުވެގެންދިަޔއިދަ

ނޑުމެންގެ ކާފައިންނާއި މާމައިންާނިއ  ނޑުމެން ުއފާކުރަނީ އަުޅގަ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯުރކޮށްދޭން. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ވަދޭ. އިޤްތިޞާުދގެ  ރުފިޔާ. ގޭބިސީަތކަށް އެބަ 1111ލިބޭ  މާފަމެންނަށް މިއަދު އެބަ މުއްނައިންނާއި އަުޅގަ

ނޑަްށ  ނެތި ވަކި ިފކުރަކަށް ބެލުމެއް ،ަފއިސާ ދައުުރކުަރނީ. ވަކި ކުލަައކަށް ތެރޭގައި މި ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 މިލިއަން ރުފިޔާއެއް މިންންނަށް އެތައް މިލިއަނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހުއި  ފެނޭ އެކަނިވެރި މައިްނނާ އެބަ

ކަމަްށ  ގެ ޖުމްލަކޮށް ބަލާބަެޖޓު އަޅުަގނޑުމެން އުފާކުރަނީ މި ނާފައިާވ ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ގައި ހިމަބަޖެޓު

 ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ ބަޖެޓެއް. ހަމައެއާެއކު މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓަށް ބަލާބަޖެޓަކީ ސަރޕްލަސް ޕްރައިމަރީ  ،ނަމަ ވަނީ

 1.1ނީ ވަ މި ެވސް އަުޅގަނމޑުމެން ފަޚުރުވެރި ބިލިއަން ރުފިޔާ. ެއާއއެކު 1.1ވަީނ  ބަޖެޓުގައި ޑެފިސިޓް މި

. ކުރިއެރުން އަންނަ ވާހަަކ، މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަފާތު 211ދަްއކަނީ  މި ،ޓަކައި ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނިދެއްކުމަށް

ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ ފަޚުރުވެރިކަމާ ެއކު މި ބަެޖޓަށް ވޯޓުދޭން. ހަމަެއއާެއކު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާުދ ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކަިއ މިއަދު ގްރީން ެޓކްސް ެނގެުމންދާއިރު، މިއަދު އަުޅގަ

ަހއުސް އަށް އިތުރު ފުރުޞަުތ ޓުވަރަކަށް ގެސް 11ނޫސް ބަލައިލީމަ ވެްސ އެބަ ފެނޭ ޓުއަރިޒަމް ެސކްޓަރެގ ެތރެއިން 

ދިަޔ ާވހަކަ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުއްދަެދވިގެން، ަޓކަިއ ހުޅުވާެލވިގެން  މެދު، ކުދި ފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތއް ފުޅާކުރުމަށް

ނުޑ ކްސް އެ ފަރާތްތަކުން އިސްތިސްނާއެާއއެކު މި ގްރީން ޓެ ނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ ވާކަމީ އަުޅގަ

އިން ބޭރަށް  ިބދޭސީން ރާއްޖެ ،ދެުކނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން އީދުކުރަން ކުޅުދުއްފުށީތާ

ނޑުމެްނ ރިން ކޮންމެވެްސ ަވރެއްގެ ޓެކްސެ ގެންދާ ލާ އް ނެގުމަށް. ެއކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ސަރުކާރުން ވިސްނުމަކީ އަުޅގަ

.ެޒޑް ޤާނޫނަކީ ިމ ހުގައި ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރިން. އެސް.އީއުފާކުރާ ކަެމއް. ައޅުަގނުޑމެން މި މަޖިލީ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ވުޖޫުދވި އެްނމެ ވަރުގަދަ ެއއް ޤާނޫނު. ެއ ވާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަނަ  ދުނިޔޭގެ އެއްހަކަ އަުޅގަ

ރސިޓީތަކުން ދިރާސާކޮށްފަިއ އޮސްޓްރޭިލޔާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި އެ ބުނަނީ މިއަދު އެ ތަންތަނުގެ ޔުނިވަ ޤައުމުތަކުން،

ނޫނުަތކުގެ ތެެރއިން ެއއް ޤާނޫނޭ. މިއީ ދުނިޔޭެގ މިހާތަނަށް ވުޖޫދުވި ިވޔަފާރި އަށް އެންމެ ފަހި ޤާ ،މި ބުނަނީ

ނޑުމެން ުއފާ މި، އެހެންވީމާ އިްނވެސްޓަރުން މި ރާއްޖެ އަށް  ،ކުރަނީ. މިއާެއކު އިްނެވސްޓަރުން ޝައުުޤވެރިވެ  އަުޅގަ
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ނޑުމެންގެ ވާަދވެރިންއައުުމގެ މަސަ  ޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ދިވެހި ޤައުމުގެ އަމިއްލަ މަޤް، އްކަތް ފަށާއިރަްށ އަޅުގަ

ޓަކައި ިމ ބުނަނީ ހޯހޯއޭ! ބޭރުގެ ޮބޑެތި ނޫސް ެޗނަލްތަކަށް މި ބުނަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ ތިބީ ޚާއިނުންޭނ. 

ނާންނާށޭ. ރާއްޖޭގެ ކުނި  ިއވާ މީހުންނޭ. ދިވެހިރާއްޖެ ައށްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބީ ޓެރަިރސްޓުންނޭ. ހައްދުފަހަނައަޅާފަ

 ލަތު ހުރި ގޮތަކީ. މިމިހިރީއޭ ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރގެ ހާ ލާ ހިސާބުތަކުގެ މަންޒަރުތައް ދައްކާަފއި މި ބުނަނީ ނައްތައި

ކޮޅު ޕާީޓއެްއ އޮންނަން. ތަންތަނަށް ނާންނާށޭ. މިވަރުެގ މީސްމީހުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެބަ ޖެހޭ ޒިންމާދާރު އިދި

ހި އެންމެ ދިވެ ވަން އެބަ ޖެހޭ. ެއހެންނަމަވެސްކުރުއެބަ ޖެހޭ. ސަރުކާރު ަޖވާބުދާރީ އެ ޕާޓީން ބިނާކުރަނިވި ފާުޑިކޔަން

އަޅާލާފައި އެ ތައް، ދިވެހި ުޒާވނުން ޑިޕެންޑުވެގެން ތިބި ަވޒީފާތައް ކޮށައި ވެގެން ތިބި ވަޒީފާގިނަ ބަޔަކު ޑިޕެންޑު 

ނޑުމެން ާތއީދެއް އް ަނއްތާލުމަށްވަޒީފާތަ ނުކުެރޭވނެ. މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވާން  ޓަަކިއ މަސައްކަތްކުރާ ަބޔަކަށް ައުޅގަ

ނޑަށް މި ޕާޓީގެ ތެރޭަގއި އަލަށް ވުޖޫދުިވ، ޑީ.އާރު.ީޕ ފެކްޝަނެއް؛ އެތާތެޭރގައި  ފެންނަނީ އިދިކޮޅު އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ލަ ކުޑަުކޑަ ކުއްަޖކު އެްއކަ ،ންގެ ތެރޭގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވިބޭފުޅު ގަދަކޮްށގެން ކުރިން ތިނުފޫޒު

 ނުފުދޭ ކުއްޖަކު ޗެއަރމަނަކަށް ލައިގެން ެއއްެވސް ކަހަލަ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތް މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރވޭ ތަޞައްރަފު

ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާފަށަށް މި ބަޖެޓަކުން ނުފެނޭ އިނގޭތޯ ކަރުަނގޭސް ދިވެހި  މަންޒަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ކުަގއި ކަރުނަގޭސް. ކިަތއް އްދުތަބޭފުޅުން ނިސްބަތްވާ އެކި ސަރަހަ ގެނެސްދޭ މަންޒަރެއް. މުޅި މާލޭގެ މަގުތަކުަގއި ތި

މި ބަޖެޓުން މި ފެންނަނީ  ރުނަގޭހަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ން ރުފިޔާތޯ ޚަރަދުކޮށްލީ ކަބިލިއަން، ކިަތއް މިލިއަ

ނިޑޔާރުން ހައްޔަރެއް ުނކުރާނެ.  މުއައްސަސާަތކަށް އޭގެ ާޖގަ ދޭ މިނިވަން ތަން. ކޯޓުތަުކގައި ތަެޅއް ނާުޅވާނެ. ފަ

ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިއަދު ރައީްސ ރުތައް، ޓޭންކަރުތައް ގެނެްސގެންއަްށ ބަރު ހަތިޔާ ސިޔާސީ މީހުންގެ ގޭގެ

ދުވަްސ  111މި ވަނީ މި  ތްަތއް ިހންގީ. ައޅުަގނޑުމެން ފަޚުރުެވރިޓަކައި އޭރު ހަރަކާ ެއކަހެރިކޮށްލުމަށް ،ހައްޔަރުކޮށް

ްނ ހިންގައެކު ވެިރކަން މިއީ ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާ، ޢަމަލެއް ނުހިންގާތީ. އެހެންވީމާ ދާއިރު މިފަދަ އެއްެވސްނިމިގެން

ން އެބަ ޖެހޭ ނޑުމެއަޅުގަ .މަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދަށް އައި ދުޅަހެޔޮކަންދަންނަ ބަޔަކު ވެރިކަމަށް އައި

ނޑަްށ އެބަ ފެނޭ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާފާހަގަކުރަން. ހަމަ  1111ސަތުގެ ތެެރއިން އެއާެއކު މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ރަެށއްެގ ފެނާއި ނަރުަދމާ އާިއ މި ޤާނޫނުއަސާީސ  81ތަްނ.  ތައް އެޅެމުންދާއާ ދޭތެރޭެގ ހައުިސން ޔުނިޓ1111ުއާިއ 

ކޮށްފައި އެބަ ވޭ. ތިމާޢީ ޙައްުޤތައް ބަޔާންމާއްާދގައި އެބަ ވޭ އިނގޭތޯ އިޖް ވަނަ 21އަާސސީެގ މި ޤާނޫނު ،ވުޖޫދުވެ

ތިމާޢީ ޙައްޤުތައް ަބޔާންކުރުމުގެ ތެޭރގައި ފެާނއި ނަރުދަމާގެ ވާހަަކ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެަބ ކީކޭތޯ ބުނަނީ؟ އެ އިޖް

ަޔޤީންކަން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ައށް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. މި ފެހި  ގެރަންޓުކަަތކުގެ ތެޭރގައި. ެގނެސްދެވުނުތޯ؟ ވޭ. ޙައްޤު

ނޑުމެން އެންމެން ބަދަލަކަށް، ުޒވާނުން ބަދަލަކަށް،  ؛ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ފުރަތަމަ ،ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދުެވގެން އަޅުގަ

ރި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުޓަކަިއ.  މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަންފީޛުކުރުމަށް އެކު ވޯޓުީދގެްނ ބަދަލެއް ގެނައި ފޮނި އުއްމީދާ

ގެ ޔަޤީްނކަމެއް ނުދެވުނު. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަރަްނޓު، ޓަކައި ަހމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވާހަކަ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނާ
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ެއ  ަގޑިއިރަށް  22ގެ ަޔޤީންކަން ޑެިތ ރަށްތަކަށް އެ ދަނީ ކަރަންޓުމިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކި ވަިކ ރަށްތަކަށް، ުކޑަ ބޮ

ނޑުމެން އުފާކުރަންދީފަ އޮތީ ސްތާޛް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ފެއްޓެވި މަދަނައިެގ ރައީސް އަްލއު  ،. އަޅުގަ

 ގެ ތެރެއިން އެއް ހަރުފަތުން އަނެއް ހަރުފަތުން، އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ަސރުކާރަށް އައިސް މިއަދު މިޕްރޮގްރާމު

ތަްއ ބަދަލުކުރަން ވިޔަސް، ބޮެޑތި ބަލިތައް ވިޔަސް، ލާިރ ގުނަވަން .އޮތީ ހުސްނުވާ އާސަންދަ، ކޮންމެ މީހަކަށް

ނުޖެހޭނެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ށް ވާތީ ބޭސްނުކުރެވި ހުންނާކަށްނެތިގެން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތަކަ

ރަށުގައި ތިބި ވީމަ ވެސް ރަށްކަންކަން ތަޢާރަފު ނުވަތަ މި ،ދެންނެވި އާސަންދަ، ހުސްނުވާ އާސަންދަ އުފާކުރަނީ މި

 11ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  111މި  ތެއް ނެތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްސިޓީ އަށް ބޭސްލިބޭ ގޮ

ރަށުގެ  81މިއާއެކު އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ފެނޭ މިއީ ނޫންތޯ ކުރިއެރުމަކީ. ހަމަ ބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވައިދެްއވަިއފި.

މިއާެއކު އާިއ ޤާޫނނުގެ ތެރެއިްނ ޚިދުމަތްދިނުމަކީ މިއީނޫންތޯ. ހަމަނެވި ޤާނޫނުއަސާސީ ފެނާއި ނަރުދަމާ. މިދެން

 ،ަޓކައި  ނިޒާުމގެ ކެޕޭިސީޓ އިތުރުކުރުމަށް އެަބ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޞިއްޙީ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން

ޭއގެތެރޭަގއި  ،ޕިޓަލްަތއް އަންނައިރުހޮސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޮބޑެތި އާބާދީތަކަށް ޓަކަިއ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުުރމަށް

ވެގެން އެ ފެްނވަރުަގއި ޮހސްޕިޓަލެއް ޤާއިމު ދުނިޭޔގެ  ބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ހުޅުމާލޭގައިޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް ިނސް

ރަށެއްަގއި ހެލްތު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިތުރަށް  21ދަނީ. އެއާއެކު ދިވެހިާރއްޖެ އެކި ވަކި ރަށްތަކުގެ 

ނޑުމެން ެވސް ބޭނުންވޭ. ޕްރޮފެޝަނަލް  ޓަަކއި. ފުަވްއމުލަކުގެ ިޞއްޙީ ަދކުރުމަށްވަރުގަ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަުޅގަ

ްނ . އަޅުަގނޑު އުފާކުރަން މިއަންނަ މަހުން ފެށިގެން އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ދެ ޑޮކްޓަރުވޭޑޮކްޓަރުން ތިބެން ބޭނުން

ނޑުމެން މި ސަރުކާރުްނ ބަރު ސަރުކާރުން ދެއްވީމަ. ހަމަޚަ ކަުމގެ އުފާވެރިފުވައްމުލަުކގައި ތިއްަބވާނެ އެާއއެުކ ައޅުގަ

ގޮތުން އިންސާނާ  ނީތަރައްޤީއެއް ނޫން. ެއއާެއުކ ރޫހާ އަޅުަގނޑުމެންގެ މާއްދީ  ކީހަމައެކަނި ތަރައްޤީ މި ކުރަނީ

ޤީދާތައް ޢަނޑުމެންގެ ހިތުގެ އަޅުގަ  ޕޭސިޓީ އިތުުރވާން އެބަ ޖެހޭ. ރޫހާނީ؛ވަރުގަަދވާން އެބަ ޖެހޭ. އިންސާނާގެ ކެ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  މިސްކިތެއް މި ބަޖެޓުގައި އެބަ ހިމެނޭ.  11ވަރުގަަދވާން އެބަ ޖެހޭ. އެަކމާއެކު އަުޅގަ

ނޑު މި ެގ هللاޓަަކއި  ޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށްމިްސކިތް. މިއީނޫންތޯ، ދީނީ ޢަ 11ދަންނަވަނީ.  އަކުރުތަކުން އަުޅގަ

 !ބޭފުޅުން ބައްލަވާ އްދުތަުކގައި ހެދިގެން މި ދަނީ. އެާއއެކު ތިިދވެހިރާްއޖޭގެ އެކި ވަކި ސަރަހަ ގެކޮޅުަތއް، ބިނާތައް

ބަނދަރުގެ މައްސަލަ. ބަނދަރަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއކި ވަކި ރަށްތަކުގަިއ އެންމެން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ެއއް ކަމަކީ 

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ގައި ހިމެނިފައި ެއބަ ވޭ.ބަޖެޓު ަކ މިރަށެްއގެ ބަނދަރުގެ ވާހަ  11ޓަކައި  އްލު ހޯދައިދިނުމަށްޙަ

ނޑުމެން ުއފާކުރަނީ. ހަމަ ގެން އީ އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާއެއް އޮވެ އެއާއެކު އަުޅަގނޑު މިދަންނަވަނީ މިއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް އެބަ ފެނޭ މި ، ގެނެސްދޭ ސަރުކާރެކޭ. އެހެންވީމާ ޒުވާނުންނަށް ުއއްމީދުތަކެއް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ސްޕޯްޓސް އެރީނާަތްއ ބިނާކުރެިވގެންދާ މަންޒަރު.  ކުގެ ޒުވާނުްނގެ މަރުަކުޒތަކާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކ ސަރަހަްއދުތަ

ވުރެ ގިނަ  އަށް 11މިްނވަަރކަށް،  މި ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެރކޯޑު އާދެ! ކިަތއް ސްޕޯޓްސް އެީރނާތޯ ބިނާވެގެން
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ޓަކަިއ  މިއީ ުޒވާނުންނަށް ހަކަތަ ހޯދައިދިނުމަށް ޅިވަރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަްއ ބިނާ؛ކު  އިޒުވާނުްނގެ މަރުކަޒުަތކާ

 ،ވެފައި ތިބި ޒުވާނުން ގޮތަކަށް ލާޗާރު ތަކުަގއި، ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުން އެއްކަލަ އެްއޗިހިތައް ލިބިގެން ބޭނުންކަންމަތި

ޒުވާނުންގެ ހުނަރު ދައްކާށޭ. ޒުވާނުންނަށް  ންނޭ! ތިޒުވާނުއަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވާށޭ. 

ނުވަތަ ސިވިްލ  .ނޫން ންމިކަން މި ކުރަނީ ހަމައެކަނި ކަންނެލި އޮޑިތަަކކު ފައި،ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކޮްށދީ

 ފެންނަނީ  މި ސަރވިސް ވަޒީފާތަެކއް އުފަްއދައިގެެނއް ނޫން. ޒުވާނުން ާބރުވެރިކޮްށގެން. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް

މަންޒަރު. ޢިއްޒަތްތެރި  ރިސޯްޓތަކުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ކުދިކުދި ގުރޫޕުތަކުން

ނޑު ދަންނަވާަލން އޮތް ވާހަަކ  ރައީސް. ނުދޭށޭ ައކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިރުޝާދުމިއީ ނޫންތޯ ކުރިެއރުމަކީ. އަުޅގަ

ުކގެ ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުނުކުރާށޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއީސަށް ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ އިންޑިާޔގެ އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަކަްށ، ސާ

ަޑއިގަްނނަވާނެ އަޅުަގނޑުމެންނާ އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަކާ އޮންަނ ރައީސް ފޮނުވާލި މެސެޖުން އެކަނި ވެސް އެނިގވަ

ޖެ ޑު އިޤްތިޞާދު އޮތް ޤައުމުގެ ރައީސް ދިވެހިާރއްއެ ވާހަަކ ނުދައްކާށޭ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޔަ ބޮ، ގުޅުން. އެހެންވީމާ

ތިމަންނަމެންނަށް  .ނުކުރެއްވޭ  ގޮތަކީ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ޤަބޫލެއް ެއކަން ވާ ،ދެއްވީމައަށް އުފާވެރިކަުމގެ ސިގްނަލް 

ނޑުމެން މި ބުނަނީ އަ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެހެންވީމާ  ވެރިކަމަށް ނާދެވިދާނެތީ. ނޑުމެްނގެ އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ ުޅގަ

. ޅުަގނުޑމެން ވެސް ތާއީދުކުރާނަމޭއެކު ލާށޭ. އަ ޙަޤީޤީ މައްސަލަތަކާ ކަމަށް ވަންޏާމު ލާ ،ވަޒީެރއްގެ މަްއސަލަ

ނޑުެމންގެ ވަޒީެރްއގެ މައްސަލަ، ިއތުބާރު  ތަނަށް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް  ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މި  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނެިތ  ަގއި ބަކަތެޅުން ކަހަލަ ކަމަކަށް. މައްސަލަެއއް ނެތި، ެއއްެވސް ކަހަލަ މައްސަލަެއއްއެ ވާނީ ހިކިފަސްތާ  ވަންޏާ

ފުރުން ކަހަލަ ކަމަކަށް. މި މަޖިލީހަކުން އެކަން އެ ވަނީ ފޫނެތް ފަޔަކަށް ފެން، ނަމަ އެކަން ލައިފި ކަމަށް ވަނީ

 ...ގަންބަލައެއްނު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާޝުކުރިއްާޔ، ޢި ރި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަތިވެރީއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަ

 . މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު

ނ، 2111އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ބަޖެޓު  ގެ ޑުމެންގެ ކުރިަމތީގައި މި ވަނީ ފުދޭވަރެއް އަުޅގަ

 ،ންގެ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ބިލިއަ 22ބޮޑު ބަޖެޓެއް. އާދެ! 

 ބަޖެޓާވެސް. އާދެ!  ކަމަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ބަޖެޓެއްއެއް ބޭބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ އުާފވެރި ބަޖެޓެކޭ. ބަ ،އުއްމީދީ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ނޑުމެންެގ  ؛ގެ ސަބަބުންިއ ވިސްނަން ިމ ޖެހެނީ މި ބަޖެޓުގޮުތގަ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ އާދެ! އަުޅގަ
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ގުިޅގެން  ބަޖެޓުން. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓާ ކުރަނީ ސަރުާކރުން، ސަރުކާރުގެޑީ.ީޕގެ ވަރަށް ޮބުޑ ބައެއް ހިއްސާ ޤައުމުގެ ޖީ.

 ،އިޤްތިޞާދަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ، ައންނާނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކަކީކުރަން ފެށުމުން ބަޖެޓް ތަންފީޛު

ލަތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހާ، އަދި ރައްޔިތުންގެ ދިރިުއޅުމަށް ެވެގންދާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ.ކުރިއެރުންތަކަށް މަގުފަހި

ހިސާބަކަށް ނުދެވޭ ކަންނޭނގެ. ބަޖެޓް  އެ އަންނަމުންދާނެ ބަދަލުތަކަކީ ކޮބައިތޯ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދި މުޅިން

ވޭނީ. އާދެ! ކަންނޭނެގ އެ ަބޔަްށ އަލިއަުޅަވއިލެ ދެން އޮންނަ ބަހުސެްއަގއި ،ދިރާސާކޮށް ނިމިގެން ައއިމަ 

ެއކީ ކުެރވުނު  ދިޔަ އަހަރާނުވަތަ މި އަހަރާިއ މި ،ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ތަރައްޤީގެ ގޮތުން މިދިޔަ ދެ ައހަރު

ނަޑެއޅިފައިވާ ަބއި ބޮޑު އަށް ކުރެވިގެންދާެނ. އެއީ ތަރައްޤީ ވުރެ އިތުރު ކަންަތކެއް މި ބަޖެޓުކަށް ކަންތަ ބަޖެޓް ، ކަ

ނުޑގެ ާދއިރާ ނެކޭ. އާދެ! އެހެން މެންބަރުންއިވެސް އެީކގަ  ބޮޑުވުމާ އަށް ވެސް ފަށަމުން ައޅުަގނުޑ  ފަދަިއން އަުޅގަ

ގެ ދުވަްސވަުރ ަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރުގައި މި ބަޖެޓުައޅު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! .ބަލައިލާނަން

 ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް  ވެސް ދޭންޖެހޭ. ދޭން އަމުދުން ދާއިރާގެ ތަރައްީޤެގ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް

 ތައް ރޭވުމާއި އިންތިޒާމުކޮށް ޙަޤީޤަތަކީ ރަށްރަށުގައި ިވަޔސް އަދި ކޮންމެ ސިޓީތަކުގަިއ ވިޔަސް ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢު

ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން ތިބޭ މަންދޫބުން  ނިގެންވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްގަިއ ހިމެހިންގުމަކީ ސަރުކާުރގެ މެންޭޑޓު

ނޑުމެން ބަލަންޖެހެކަމަ ނޑު އުާފކުރަންށް ވާތީ އަުޅގަ އަހަރު  1 ،އަހަރު 1ގާތްަގނަޑަކށް  ،ނީ. އާދެ! އަުޅގަ

މި ފަހަރު ސަރުކާރުން ވަނީ ޗާުޓަގިއ  ،ރަށް އޮތުމަށް ފަހުގައި 1ބޭރުގައި މަތިވެރި ދާއިރާގެ  ތަރައްޤީގެ ޗާޓުން

ނޑު ުއފާކުރަން. އާދެ! މީގެތެރެއިން ބައެއް ކަން ހިމަނައިދެއްވާފަ. އެހެންވީާމ، އެކަމަށް ޓަަކއި އަ  1ކަމަކީ މިދިޔަ ުޅގަ

ނޑުމެން ނޑު ހިމެނޭ ޕާޓީ އަދި އަ ،އަހަރު ވެސް އަުޅގަ ގެން ބަޖެޓަށް އަރާފައި ހުރުމާ އެކީގަިއ ން މަސައްކަތްކޮށްޅުގަ

ނަމުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު ައހަރު ގާތްަގނަޑކަށް ެއކި ަނން 1 ،ހުރި ކަންތަްއތައް. އެގޮުތގެ މަތީން ވެސް ނުހިނގާ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ހިމަންޫދގެ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަތް ފެޭށނެ. އަޅު  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ފެިށގެން މި އަންނަ އަހަރު އއ. ގަ

ހުއްދަދެއްވާނެ ކަމަްށ  . އަދި ޓެންޑަރކުރުމަށް ވެސް މިނިސްޓަރުއިގަގޮތުގައި މިހާރު އޮތީ ެޓންޑަރިން ސްޓޭޖު ލިބޭ

 ،ގެ ކަންަތއްތަްއ ނިމި، މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އަހަރު ފެށުމުގެ ކުިރން ޓެންޑަރިން ވަނީ ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، މިމަޢުލޫމާތު 

ކުރީކޮޅުަގއި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ހިމަންދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ. އެކަމަށް ޓަކައި  ގެނަ އަހަރުނުވަތަ މި އަން

މާޅޮހުގެ ރައްޔިތުން، އެ މީހުންނަށް  އެީކގައި އއ.ންނަވާނަން. އާދެ! ހަމައެއާ އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް ޝުުކރު ދަ

އެކަމުގެ ދަތިކަުމގަިއ އުޅޭތާ ވެސް ވަރަށް ގިަނ  ،ަސބަބުން ހެދިފައި އޮތް ބަނދަރުގެ ނެރުފައިކަށި ނުލެވި އޮތުުމގެ

ދޫެގ ހިމަނައިދެއްވާފަ. އަދި އއ. ފެރި ގައި ވަީނ އެކަމަށް ފައިސާ މަށް ފަހުަގިއ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު ދުވަސްތަެކއް ވު

ގޮތުން ކަމެްއ ނުފެށި  ޢަމަލީ އުޅުމަށްފަހު، ގަިއ ޖައްސަިއގެންއަހަރު ވަންދެން ބަޖެޓު  1ްތ ވެްސ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަ

ގައި އެކަން ޢަމަލީ ގޮުތން ފެށޭވަރަށް ވަނީ ފައިާސ ިވއްޔާ މި އަންނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުފަހުގައި އިރާަދކުރެއް ދިއުމަށް

ގައި ހިމެނިފައި އޮތް ކަމެއް. އަހަރުންސުރެ ބަޖެޓު 1ތަކީ ވެސް ނަރުދަމާގެ މަސައްކަ ހިމަނައިދެއްވާފަ. އާދެ! މަތިެވރީގެ
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ނޑަކަށް ނުެފނޭ. އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު  އޮތީ. އެހެންނަމަެވސް ފެށިފައިނު މި އަހަރު އަދި ބަޖެޓް ފޮތަކުންނެއް އަުޅގަ

ގެ ރުދަމާގެ މަސައްކަތް ސީ.ެއސް.އާރު ބޮޑުފުޅަޫދގެ ނަ އއ. މަތިވެރި ާއއި އއ. މުން އެބަ ދޭ އެކި ދިމަދިމާ އިންލިބެ

ނުވަތަ އެކަމަށް ފިަޔވަުޅތަކެއް އަުޅއްވާަފއިވާ ކަމަށް.  .ންދާ ވާަހކަގެކުރަމުންދަށުން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް

ނޑަށް ކޮންމެވެްސ  މުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުއެކަމަށް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަ ނިމުމުގެ ކުރިން މިކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މިހިވަ ކްލާސްރޫމުެގ؛ ސްކޫލަށް  1ޅަޫދަގިއ ބޮޑުފު ރީ. އަދި އއ.ރެްއގެ ޙައްެލއް ލިބޭނެކަމުެގ އުއްމީދުަގއި އަުޅގަ

ސެވި ކަމަށް ޓަކައި ގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ހަމަޖެއްކްލާސްރޫމު 1

ސަރުާކރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ  ޔާމީނަށާއި ފިޭނންސް މިނިސްޓަރާށާއިهللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ

ނުޑ ކުިރން 2111އާދެ!  ނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަން.އަޅުގަ   ،ވެސް ދެންނެިވ ފަދައިންވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގަިއ، އަުޅގަ

ބައެްއ ބޭފުޅުން  ތަން ޮބޑު. އެެހންނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑު ހަުރތަކަށް ވުރެ ވަރަށް ބޮުޑވެފަިއ،ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގައި ކުރީ އަ

ނޑު ެއކި ރަށް ރަށު މަޝްރޫުޢތަކުގެ ނަމެއް ުނކިޔާނަން.  ވަތަ ެއކި ތަންތަނުގައި ހިންގާގެ ނު ފާޅުކުރެްއވިހެން އަުޅގަ

 އް ަތންތަނުގައި ހަމަ ސުރުޚީގެ އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް ތަންތަނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނިފައި، ބައެ

މި ކަންތައްަތއް ފެށިގެން  ނަމަެވސްހުރި. އެހެން އުފެދޭވަުރގެ އަދަދުަތއް ވެސް އެބަވަރަްށ ޝައްކު  ގޮތުަގއި ފަށަިއގަެނވޭ

ނުޑ  ،ގިނަ ހިސާބުތަކަކަށް މި ބަޖެޓްގެ އަސަރު ،ކުރިއަށްދާ ގޮތެއް ވެއްޖެ ނަމަ ހެޔޮ އަސަުރ ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ހަމަޖަްއސާއިރުަގއި ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ ދައްާކއިރު، ބަޖެުޓގައި ޚަރަދުކުރުމަށް  ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! މިގޮތަށް މި ވާހަކަ

ނޑުމެން މި ތަނުން  ތަކަީކ ެވސް ޙަޤީޤަތަަކށް ެވގެންދާނެ ކަންތައްތަެކއްތޯ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ކަންތައް އަުޅގަ

ގެ ހައިސިްއޔަތުން ވިސްނަންޖެހޭ ންލާއިރުަގއި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުބަހުސްކޮށް އަދި ވޯޓު، ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް

ނޫން. ރައްޔިތުްނގެ މަޞްލަޙަތު  ޙަުތ ހިމެނިގެންވާ ކަެމއްޕާޓީގެ މަޞްލަ ކަންތައްތަެކއް ހުރޭ. މިއީީކ ހަމައެކަނި

ނޑަށް ެއނގިއްޖެ ސަުރކާރުމެނިގެންވާ ކަމެއް. އާދެ! މިހާރުހި  ންން ނުވަަތ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީވެސް އަުޅގަ

ިރޒަމް ދާއިާރ ޓުއަ، ފައި އޮތީން ބައްލަވާންސް މިނިސްޓްރީކަން. ިފނޭހުށަހެޅުއްވި އަދަދު ރިއަަލއިްޒނުވާނެކަން. ނުލިބޭނެ

 ،ވެސް އިޢުލާންކުރަްއވައިފި ތަށް. މިހާރު ސަރުކާރުން މިހާރުޑޮލަރު ނަންަގވާ ގޮ 11އިން ގްރީން ެޓކްސް 

ޑޮލަރަށް  1އެ  ،އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ހުށަހަޅައިގެން ނިންމުނު ގޮެތްއ ނޫން. ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްަވއިފި

ން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ބައި ހިމަނުްއވާެނ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޭއގެހައުސްތައް ނުދި ެގސްޓުރިކުރަްއވާނެ ކަމަށް. އަތި

، ގޮުތގައި ނަަމވެސް ގެވެސް ނުހިމެނޭނެ. ދެން އެސް.އީ.ެޒޑްގެ މަޝްރޫޢުތަކުން މި އަންނަ އަހަރު އެްކއިިޒޝަން ފީއެއް 

ޖެހިގެން  ލަފާކުރައްވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ބޭނެ ކަމަށްން ޑޮލަރު ލިމިލިއަ 111 ހެއް ގޮުތަގއި ނަމަވެސްނުވަތަ ޓެކު

 ނުވަތަ އެ ފަދަ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް މި  ،އަންނަ ދެ އަހަރުގައި އޭގެ ެއއްވެސް ކަެމއް ނުހިނގާނެ ކަމަށް

ހަމަ  މި، އެހެންނަމަވެސް، ިފނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީަގއި ވިާދުޅވެފައި އެބަ އޮތްއޮންނަނީ. 

އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމުގެ  ،ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްާކިއރު ކަމެއް އެބަ އޮތޭ. އާދެ! ަބޖެޓާލިބޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ަޔޤީން
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 އެއް ނޫން. އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަކަ ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުަގނޑަށް މި ޤައުމުން ފާހަގަކުރެޭވ، މިއީ ސިޔާސީ ވާހަ

ނުޑމެން ބަލަން ގޮތަށް . ަވީޒފާ ނުލިބުމަކީ ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަލަެއއްގެއަކީ ަވޒީފާގެ ަމއްސަލަ ޖެހޭ. އަދި  އެބަ އަުޅގަ

ކުރާނީ ކިހާ އެކަމަށް މި ަބޖެޓުން އެޑްރެސް ޚާއްޞަކޮށް ްސކޫލުތަކުން ނިުކމެގެން އަންނަ ުޒވާނުންގެ ަމއްސަލަ. ދެން

ޒީފާ ވަ  ވެސް  އޮތް. ކޮްނމެ ގޮތެްއގައި އެބަ ތަފާތުވުން ޚިޔާލު  ކުރުމުގައިމެދު ބަހުސް ތޯ، ިމކަމާނޫން ،ވަރަކަށްތޯ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ހީވެދާނެ ފަހަރެއްގައި  ވަރެއްނުލިބުމުގެ މި މައްސަލަ އޮތް 

ތުން ހުރި ބެހޭ ގޮ ބިޭދސީންނާެމދު ސުވާލެްއ އެަބއޮތް.  ކުރުމުން ލިބޭނޭ. އެކަމާހިމެނުމުގެ ހިސާބުތައް ޢާްއމުބޯ

ނޑަށް ީހވަ  ނީ މާލޭގައި ުއޅޭ އަދަދަްށ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ެވސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަ

ހާމަވެގެންދާނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ؟  ނުލިބި ތިބި މީހުންގެ އަދަދުތައް ށްހެން ހުީރ. އެހެންވީމާ، ަވޒީފާކޮވުރެ ވެސް ދަށް

އްލެއް ހޯދާނެ ނެތް ވަރެއް ބަލައި؛ ބެލީމަ ނޫންތޯ ޙަ އޮތް މައްސަލަެއއް ގޮތަށް ބަލައި،ންވެސް މިކަ އެހެންނަމަވެސް

ނގޭނީ. އާދެ! ދެން މިހާރު ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ބޮޑު ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަބްސިޑީ. ސަބްސިޑީ ެވސް އެ ގޮތެއް

ދޭންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް،  . ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ތިބި ވެސް ަޤއުމުަގއި ެއބަ ދޭންޖެހޭ މީހުންތަކެއް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

ނޑަށް ވެސް ކަރަންޓު އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މަނިކުފާނަށްއްޖެއެދި  !ވިސްނާލަްއވާ ސަބްސިޑީ ެވްސ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑު މި ލިބޭ ގޮތަށް މިއަދު މި ކީ އަނެއްކާ އަނެއް ހަޤީޤަތަދަންނަވާލީ.  އޮންނަނީ. މިއި މިސާލެއް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ދަރަިނެވރިތައް ށް އަްނނަން އޮތް ޖީލުކުިރއަން މެގޮތެްއވިޔަްސ ައޅުަގނުޑމެންގެ މުޅިކޮން ކޮށްގެން އަުޅގަ

ންމެ ުދވަހަކު ބަޖެޓު ދެންެނވީ ކޮ ކަންތައްތައް ިމއަދު ފޫބެއްދުަމކީ ވެްސ ރަނގަުޅ ސިޔާސަެތއް ނޫން ދެއްތޯ. މި

ނޑަށް ވެސް ެވސް ދުަވހަކުން ދައްކަންޖެހޭނެ ދަރަންޏެއް އެވަމުން ދަންޏާ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ކޮންމެޑެފިސިޓް އީ. އަުޅގަ

ބޮޑު އެއްޗެއް ނޭނގުނަސް. ކޮންމެވެސް ދުވަަހކުން ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ  ނގޭ ެއވަރު. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މާއެ

ނޑުމެްނގެފަހަރެ .ދައްކަންޖެހޭނެ ވެސް. އާދެ! ދެން އޮތީ  ދަރީން ނުވަތަ ދަރީންެގ ދަރީންނަ ކަަމށް އްަގއި ެވދާނެ އަުޅގަ

ަދއްަކމުން ވެސް ހަމަ ވަރަްށ ކަގަިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވާހަމި މާލަމު، ތަނުގައި  މި .ރީކަރަންޓު ޚަރަދު

ިގނަ އޮފީސްތަެކއް އިތުރުވާެނ  ނުކުރައްވާނަމޭ. ދެްނ މާްއ އިުތރުމިައންނަ އަހަރު ަވޒީފާތަ ،ތަފްޞީލުކޮށް ވިދާުޅވި

ާއ  ،ތަެކއްގިނަ ޕްރޮގްރާމު ބެލުމުން މާ ތަކަށް މިހާރު ބެލިިދ ހުށަހަޅާފައި ހުރި ޕްރޮގްރާމުވެްސ ނުފެނޭ. އަ ށްކަކަމަ

އެްއވެސް  ،ޚަރަދު ރުކާރުެގ އޮފީސްތަުކެގ ިރކަރަންޓުސަ !އެހެންނަމަވެސް، ަބއްލަވާ  ކަމެއް؛ކަންތައްތަެކއް ހުރި 

ހެން ކަމެއް ނޫން. ޮއފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންުޓ ދަންނަވަނީ މުަވއްޒަފުންނަށް ދޭ އެަލވަންސާިއ އެހެނި ވަރަކަށް މި

ން ރުފިޔާ ރަދު މިއަންނަ އަހަރު އެއް ބިލިއަންނާނެ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓު ޚަބައްލަވާ! އޮފޮތް ރަދު ބަޖެޓުޚަ

ޔަސް ކުރި އަދި މުސާރަ ބޮޑު، ނުކޮށްޖެހޭ ނޫންތޯ. މުސާރަ ބޮޑު ވަނީ ކީްއތޯ ވެސް ބަލަން އެބަ އެބަ އިތުުރވޭ. މި

ބަ ބޮޑުވޭ ޚަރަދު އެ ރަންޓުއޮތް. އޮފީސް ހިންގުުމގެ ރިކަ  އެހެން ކޯޑަކަށް ދަނީ. މުސާަރއިގެ އެލަވަންްސގެ ބައި އެބަ

ން ރުފިޔާ ހިންގުމުގެ ން އަހަރުން އަހަރަށް އެްއ ބިލިއަން ރުފިޔާ. ކިހިެނއްތޯ ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ޤައުމަކުއެއް ބިލިއަ
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މި ކަންކަމަށް މި ، ދެއްކުމާ އި އެތާނގެ ކަރަންޓު ދިއްލުމާއި ފޯނުބިލުެލއްޕުމާ ހުޅުވައިދެންނެވީ އޮފީްސ  މި ؛ޚަރަދަށް

ކުރުމާއި މި ކަންަކމަށް މި ހިނގާ ރިކަރަންޓް ތައް ބޭރު ދަތުރުތައް ކުރުމާއި އެތެރެ ަދތުރު ؛ހިނގާ ޚަރަދުތައް

 ބިލިއަނުން އިތުރުކުރަމުންގެންދާނީ. ދެން  ދޮޅު، ނުންބައި ބިލިއަ، ނުންއަހަރުން އަހަރަށް އެއް ބިލިއަ، ޚަރަދުތައް

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ މިކަންކަން މިހެން ބަޖެްޓ ެވސް އެބަ ޮއވޭ. ހަމަ  ޖެހޭ އަދި އެހެން ަބއެއް  ހުރިއިރުގަިއ އަުޅގަ

އި ެއއް ގޮުތގަ ދިނުމަށް އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑަށް ހީވާފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ ޕެންޝަން ބޭފުޅުންނަށްޔަ ލެްއވީމަ ތިބައްލަަވއި

ނޑަެއޅިފައި އެބަ ވުރެ ނަށްބިލިއަ ކޮށްގެން އެ ޮއވޭ. މިއީ ޕެންޝަން އޮތޯރިޓީގެ ފައިސާ ޖަމާ ގިނަ ރުފިޔާ ކަ

ކުރީމަ ދޭ ފަހުގައި ރިޓަޔަރއަހަރު ވުަމށް 11ށްފަހު ނުވަތަ ވުމަ މުސްކުޅި  ،މީހުން އެއްކޮްށގެން އެަކއުންޓުން ފައިސާ އެ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭކަމު  ޔަރމަންޓް ޕެންޝަންގެ ވާހަކަރިޓަ ގޮުތގައި ިމީއ  ގަިއ ައޅުަގނޑު ަޤބޫލެއް ނުކުރަން. އަުޅގަ

ވަރުެގ ކުރެވޭ ޖެހޭ. މިއީ އެފޯޑު އެބަެވސް ބަލަން  ސަރުކާރުން ދޭ ޑަބަލް ޕެންޝަނެއް. މިކަން މި ހިނގާ ގޮތެއް

ނުޑ މި އެްއޗެއްޯތ، ނޫންތޯ؟ ނޑުމެން ބަލައިލަްނ  ، ށް ދެންނެވި ގޮތަ މިވަރުގެ ޑަބަލް ޕެންޝަނެއް. ދެން އަުޅގަ އަުޅގަ

ދެެކވޭ. ހަމަ ވެސް އެބަ ވާހަކަ ބޮޑު ކަމަށްެވސް  އިދާރީ ދާއިރާތައްޚަރަދުތައް.  ޖެހޭ އިދާރީ ދާއިރާތަކަށް ހިނގާ އެބަ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނުން  ،ޖެހޭ އިާދރީ ދާއިރާތައް  އެފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ އެބަ

، ްއޔާވެއްޖެއަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށް  ފަހުގައި އެ ތަްނ ހިނގަމުންދަނީ ކިހިނެއްތޯ؟މަށްރުކުޤާއިމު

ައޅުަގނޑުެމން ބުނަންޖެހޭނީ އެޓޯލްސް  އްޔާވެއްޖެދައްކަން ކެރޭ ަކމަށް ނަށް އިންސާުފން ވާހަކައަޅުަގނޑުމެން

އަތޮުޅވެރިން ހުެރގެން ހިނގިއިރުަގއި އަތޮޅުތަާކއި  ،ންމިނިސްޓްރީ ހުރެގެން ކަތީުބންނާއި ކުަޑ ކަތީބުން ތިެބގެ 

ނިޒާމަކުން. ެއއްވެްސ ވަރަކަްށ ސިޔާީސ ވާހަަކެއްއ  މި އެހީތެރިކަމެއް މިހާރަުކ ނުލިބެއޭ ރަށްރަށުގައި ހިްނގުމަށް ލިބުނު

ނޑު މިވަރަކަށް ސިޔާސީ ވާހަކަެއއް ނޫން.  މި ދައްކަނީކީ. އެްއވެސް ނޫން  ރުވެސް އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވީ މިހާ އަޅުގަ

 ހުންނާނެ  އަތޮޅުވެިރޔާ .އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީ އެއް.އެީއ އޭރު އޮވޭ ބަލަދުވެރި މިނިސްޓްރީ ެއއް؛ރަނގަޅަށް ސްޓަޑީ

 .ހެދޭބަނދަރު، ބޭފުޅުން ކަންކަން ހުށަހަޅައިގެން އެ ރަށްރަށުގެ ވެރިން ތިއްބަވާ.އަތޮޅުގެ ކަންކަން ބަަލން. މުޅި 

ކަން ކިހިނެްއތޯ ކައުންސިލުން ކަން ކުެރވޭ އިނގޭތޯ. އެެހންނަމަވެސް މިހާރުއަެންއ ކަމެއް .ހޭދަރުގެ ބައްތިޖެބަނ

ނޑުމެން މާކުރާނީ.   ލާމަރުކަޒީކޮށްފައި ގޮތުން  އިދާރީ ނުކޮށް ލީ ގޮތުން އެ މީހުން ލާމަރުކަޒީއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އީ ކޮްނ އްޔާ މިޖެނގަންޖެހޭ ކަމަށް ވެއްލާރިކޮޅު ހޯދަން ވެސް މާލެ އައިސް އޮފީހަށް ހި ކުނިކަހާލަިއގެން

 ދެންނެވީ އެ  ނޫންތޯ. އަޅުަގނޑު މިންވީވާެގ ގޮތަށް ރުޖޫޢަކޮށްފައި ކުރީ އިޞްލާޙުޤާނޫނުއަާސސީ  ލާމަރުކަޒީެއއްތޯ؟

ދެން ޢިއްޒަތްތެރި  ލިޭބނެ ގޮތް؛ ނުވަތަ އަމިއްލަ ހައިސިްއޔަތެއް ކުެރވޭނެ ގޮތްހުންނަށް މާލީ ގޮތުން ލާމަރުކަޒީމީ

އެ  ވެސް ގޮތެއްގައި . ޮކންމެވެސް ޖެހޭ ކުޑަކޮށް ޚިޔާލު ތަފާތުވާނެ ވާހަކަެއއް އީސް، މީަގއި ދަންނަވަން އެބަރަ

މީހުންނަށް  އެ  ،މީހުންނަށް ނުލިބި ވަެރއް އެ ކުންނަށް އާމްދަނީގެ ޮކންމެވެސްއްަދުކން ނިއެ ސަރަހަ، ދާއިރާއަކުން 

 ،ައޅަިއެގން ހިފަހައްޓައިގެްނ ތިބެަގއި އަތްުހރިހާ ކަމެއްނުދީ، އަމިއްލަ އަށް ހޯޭދނެ ގޮތެްއ ފަހިކޮށް އާމްދަނީ
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ނަޑކަށް ތިން ސަޭތކަ، ހަތަރު ސަޭތކަ މިލިއައެހެން ިކޔާފަ އެްއ؛ކުރުމުެގ މާނަލާމަރުކަޒީ ން އި ބަޖެޓުްނ ގާްތގަ

ވަންޏާ  ންނަ ކަމަށްނާ އިތުރު ތަރަްއޤީ ކާ ކުރީގެ ކަްނތައްތަކަށް ވުރެއަނެއް  ،ހާސިލުނުވެމަޤްޞަދެއް  ،ޚަރަދުކޮށް

ނޫންތޯ . އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވެއްޖެނަމަކަށް ނަމެއް ކިޔާފައި މި ކަންކަން ކުރަންވީ ،ކަމަކަށް ކަމެއް  ކީއްކުރަންތޯ

ައހަރުން އަހަރަށް ރީކަރަންޓު  ،ިމގޮތަށް މިހެން ތަކުރާރުކޮށް ނާތީޖާ ހާސިލުކުރަން. ކުރިން ކުރަމުން އައި ކަންަތއްތައް

ކޮށްގެްނ މި ކަންކަން ކޮށް އަބަދު ބަޖެޓު ދަރަނިވެރި ،ދޭ ގޮތަކަށް ދީ ސަބްސިޑީ ވެސް ހަމަ އެ، ށްޚަރަދު ބޮޑުކޮ

ޖެހިއްޖެ ކަމެއް ދެއްތޯ. ަގނޑުމެން އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގެ ބޮލުގައި މި ދަރަނި އެޅުވުމަށް، މިއީ ވިްސނަންއަޅު

ނޑު އެހެންވެ  ނޑު މިއަދު އެްއެވސް މިއަުޅގަ ނޑަށް ރަކަށް ސިޔާސީ ވާހަަކއެއް ނުދައް ވަ ދެންނެވީ އަުޅގަ ކަން. އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަްނދޫބުންގެ ހައިސިްއޔަތުން ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަ  ޤަބޫލުކުރެވޭ

ނޑު ިމ ފާހަގަމައްސަލަތަކެްއ  ނޑުމެންނަށް ފެދެންެނވީ  ކުރީ. މިއަުޅގަ ކަްށ ދަނީ ކައުންސިލްތަ ންނަމުން މިައޅުގަ

ވެްސ  އަކީ ކޮބަިއކަން ންގެ އިޚްިތޞާޞްމީހު މިހެން އެ ؛ކަހަލަ އިޚްތިޔާެރއް ދެންނެވި ގޮތަށް އެްއވެސް ބެލިޔަސް މި

ނޑުމެން މިހިރަ  އުފެދޭ ހިސާބުގައި މިމިހާރު ސުވާލު އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އެގޮތަށް ޭބއްވުުމގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ

ވެގެްނ ނަމަވެްސ ްއ ފަށަިއގެން ނަމަވެސް ހުރިހާ ޕާޓީަތއް ބަިއވެރި މައްސަލަތަކާ މެދުަގއި ޭނޝަނަލް ޑިބޭޓެ

އެގޮތަށް ކަމަކަށް ކަމެއް  ،ދަމަހައްޓަންޖެހޭ. މިދާ ގޮތަށް ކުރީގެ ކަންތައް ކުރި ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން ޙައްލު ހޯދަން

ނުޑގެ ވާހަަކ  ީއސް.ނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަޖެހޭންތޯ މި ކަންކަން ހުއްޓާަލންިތއްބާ ކިހާހިސާބަކު ކޮށްކޮށް  އަުޅގަ

ޖެހޭހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ނިންމާލަންޏާ  އެބަ ވެސް މިހާރު ނިމުމަކަށް ގެންނަންއަނެއްކާ 

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަށް މިފަހަރު ކަންތަސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަޅުަގނޑު  ނިންމާލަމުން ވެސް އްތަކެއް ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ެވވިފައި އޮްތ ންޖެހޭ އެތައް ދުވަހަކު އިހުމާލުފާހަގަކުރަ އެއާއެީކގައި ހަމަ ވާތީ. ެއހެންނަމަވެސްފައި ދެްއވާހަމަޖައްސައި

ވަން ވެސް ޖެހޭނެ. ައޅުަގނޑުމެން އިތުރު ކަންތައްތަކަްށ ދަންނަ .ހުންނާނެ އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ،ވާނަމަ ކަމަށް

ޗާޓުަގއި ހިމަނައިދެްއވަިއ، މި ކަންތައްަތއް  ދެންނެވިހެން ހަރު މިމިފަ ސްންނަމަވެނުކުރަްއވަްއޗޭ. އެހެއެކަމަށް ހިތްބަރު

ނޑު ހިމަނައި ދަންނަވަން. ދެން ހަމައެާއއެީކގައި މިދެންނެވި ގޮަތށް ކުދި އާބާދީތައް ހުންނަ ޝުކުރުދެއްވާތީ އަުޅގަ

ންޖެހޭނެ ތަންތަން ކަމަށް ސާމަލުކަން ލިބެއަދި ދައުލަތުގެ އަޅާލުމާއި ހަމަ ދައުލަތުގެ ސަރުކާރުގެ  ވެސް ރަށްރަށަކީ

ނޑުމެންނަށް ބައެއް  .ބަލަންޖެހޭނެ ނޫނިއްޔާ ުނވަތަ އަޅާލުްނ  .ުކއްޖޭ ތި ތަންތަން މާފެންނަނީ  ފަހަރު މި އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ރި ރައީސަށް ޝުުކރުދަންނަވަމުން، ެއކީަގިއ ޢިއްޒަތްތެ ަގއި. ެއހެންވީމާ، މިވާހަކަތަކާތަންކޮޅެއް ުކޑަ ގޮތެއް 

 މާލަން. ދެއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.ވާހަކަ ނިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  .ޢާރިފަށް ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެލާއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ
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 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 އެ ީއސް. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަކުމެ މި މަޖިލީހަށް `. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 ކުރަނީ އެންދާޒީ ހިސާުބތަކެއް. މަސައްކަތް ސަރުކާރަުކން ފޮނުވައިގެން ގެންނަ ހިސާބުތަކެއް. އަ އިރެްއގައި އޮންނަ

ެވވޭތޯ. އެ ކަން ކުެރވެން އަންނަނީ ރަްއޔިތުންެގ ުނވަތަ ޓާެގޓަށް ރީޗް، ކުރަން އެ ބޭުނންފުޅުވާ އަދަދުބޭފުޅުން އެީޗވް

އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި ިތއްބެވި ިދވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުްނގެ ވެްސ  .އެކު ވެސް އެހީތެރިކަމާމަޖިލީހުގެ 

ނޑު މި ބަޖެޓު  ެއކު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަކާވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރި ވެްސ  ޤީޤަތުަގއިފޮތަށް ބަލައިލާއިރު ޙައަުޅގަ

ގެ ންމާދާރުކަމާ އެއްކޮށް ތައްޔާުރކުެރވިފަިއވާ ބަޖެޓެއް. ބަޖެޓުމި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ޒިގޮުތގަިއ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ

ޔާމީން هللا ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފެންނަނީ މިހާރު ހުރި ބަލައިލުމުން މިްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ބަލައިލިއަމާޒެ

ވިދާުޅވަމުންދިޔަ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައިާވ  ސަރުކާުރެގ މެނިފެސްޓޯގައި ގެޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ދައުލަުތގެ ަބޖެޓް ފެންނަނީ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މަސައްކަތްޕުެޅއް މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑަށް

އެ މަނިކުފާުނ ވިދާޅުިވ ތިމަންމަނިކުފާނު  ަސއްކަތްޕުުޅގައިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަަޑއިގަންަނވަން ކުރެްއވި މަ

ހެދޭތޯ. ޕްލަސް ބަޖެޓަކަށް ަސރ، ތެޭރގަިއ ޑެފިސިްޓ ކުަޑކޮށް ގެކުަރްއވާނަމޭ ދޭްއ ނުވަތަ ތިެނއް އަހަރުމަސައްކަތްޕުޅު

މަ ގާތްަގނަޑކަްށ ހަ ަސއްކަތްޕުޅުްނ އަޅުަގނޑަށް ދޭހަވަނީ އެ ޓާގެޓުކުރައްވާފައި އޮތް މައެ މަނިކުފާނު މިހާރު 

ނޑަށް ފެންނަނީ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާުދ ރަނގަޅުކޮށްއެީޗވް ަރއްޔިތުްނގެ  ،ކުަރއްަވއިފިއޭ މިހާރަށް ވެސް. ދެން އަުޅގަ

ދެމެހެއްެޓނިވި ގޮެތއްަގއި ތަރައްީޤ  .ކުަރއްާވފައި އޮތް ތަންކޮށް މި ބަޖެޓުން މަސައްކަތްޕުޅުހާލަތު ރަނގަޅު

ނޑަްށ މިރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެ އިޤްތިޞާދީ  ފެންނަނީ. ވޭޯތ މަސައްކަތްޕުެޅއް ކުަރއްވާަފއި އޮތް ތަން އަުޅގަ

 ،ފެންނަނީ. ދުޅަހެޔޮ ކުަރްއވަްނ މަސައްކަތްޕުެޅއް ކުަރއްވާަފއި އޮތް ތަން ައޅުަގނޑަްށ މިހަރަކާތްތައް އިތުރު

އް ކުަރއްވާަފއި އޮތް ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތްޕުޅެ  ކުެރްއވުމަށްޒުވާން އާބާދީއެއް ަތއްޔާރު، މަސައްކަތްތެރި

 ތަެކއް އެ ށް ދެވޭނެ ފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓުފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ މަސަްއކަތުން ކުރިއަ އެ ،ފަރާތްތަކަކީ ފެންނަނީ. އެ

ނުޑމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފެނިގެން މި މީހުންނަކީ  އެ .ދަނީ މީހުންނަށް ޓަކައި ދައުލަތުން ކުރަްއވާ މަންޒަރު އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަެއއާެއކު އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަ އެބަ ފެނޭ ވަރަށް ބޮޑު  ށް ޓަކައި. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ލަފާފުރުމާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކުނި ނައްތާލުމާއި  ،އަހައްމިްއޔަތެއް މި ބަޖެޓުން ދީފައި އޮންނަ ތަން

 އޮްތ ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތާއި ުޒވާނުންނަށް މި ބަޖެޓުން ދެއްވާަފއިބޯހިޔާވަހިކަމާއި ތަޢުލީމާިއ ޞިއްޙަ

ނޑުމެންގެ ަސއި މާލަންތަކުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިީޓަގއި ެވސް ބަޖެޓު ދިރާސާކުާރިއރުގައި ވެސް ުނވަތަ އަުޅގަ

ތެރި މަޖިލީހުގައި ވެސް ވެސް ނުވަތަ އެހެން ފޯރަމްތަކުގައި ވެސް، މި މަޖިލީހުގައި ވެްސ، މި ޢިއްަޒތް

މެންބަރުން ވާހަކަފުުޅ މިތާ ދައްކަާވއިރު ެއކިެއިކ ބޭބޭފުޅުން އެކި ގޮްތގޮތަްށ  81އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުން، 
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ކަމަކާ ދޭތެރޭގަިއ  ައށް އޮތް ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާ ވާހަކަފުޅު އެބަ ދަްއކަވާ. ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމައެކަިނ އެ

ޅު ކުރާ ތަން ފެނޭ. ބޭފުޅުން އެ ކަންބޮޑުވުންފާ އަޅުަގނޑަށް މި ބަޖެޓުން ފެނުނީމަ އެ ،ތަން ކަންބޮޑުވުންފާުޅކުރަްއވާ

ވަނަ މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަްއޗަށް،  11ޤާނޫނުައސާސީގެ  ،މާދާރު ބަެއއްެގ ހައިސިއްޔަތުންއެކަމަކު ޒިން

ނޑުމެން ކުރާ މީހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުަރނީ އެ ން ކުރާ މަސައްަކތުގަިއ، އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ހަމަ މަނާ ސައްކަުތގައި މުޅި ަޤއުމަށް ބަލައިމަ ްއޔާ، ނަ ާމއްާދގައި ބުނާ ގޮތުން ވެއްޖެވަ 11ލުމަށް. އަުޅގަ

އަްށ  ރާްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަންކަމުަގއި ހަމައެކަނި ދާއިވަނަ ާމއްދާ ބުނާ ގޮތުން ވެއްޖެ 11ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ ދަރަނި މާއެއް މި ދައުލަތު ކަތްކުުރން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޒިންދީގެން މަަސއް ީދގެން ނުވަތަ ަނޒަރެއްނަޒަރިއްޔާ 

ނޑުމެްނގެ ިޒން ނޑުމެނަށް  ކުިރއަށް އޮތް  ،ކުޑަކޮށް މާއެއް މި ދައުލަތުގެ ދަރަނިކުޑަކޮްށ، އަުޅގަ ތާނގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވެްސ  އުލަތަކީ އަރަނީގެ ދަތުރުކުރާ ދައުލަތަކަށްފައިދާވާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަކީ. މި ދަ ހެދުން އަޅުގަ

 ބޭފުޅުން ެއ ގެންަނވަނީ ެއސްޓިމޭޝަނެއް. އެ އިރެްއަގއި ޮއންނަ ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ގެްނނަނީ. އެ މާއެއް. އެޒިން

ބޭފުޅުން އެހީތެރިކަމަށް  އެ ،ބޭފުޅުންނަށް އެ ޓާގެޓް ެއޗީްވކުރެވޭނީ ކިހިނަކުންތޯ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން

ދެވޭނީ.  ގޮތަކަށް މަަސއްކަތްުޕޅެއް ކުރަްއވަިއގެންކަްނ މަޖިލީހުން އެހީތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެން ގާތުން އެދެނީ ކޮން

ވެްސ  އަދި މާލީ ވަީޒރުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ލިބަލާލުމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބަޖެޓުންއަޅުަގނޑު ބަަލއި

ަގނޑަކަްށ ކުިރއެރުމެއް ައންނާނެ ކަމަށް. ޓުއަރިސްޓުްނގެ އެރަިއވަލް ގާތްެގ 11.1އަްށ % ދަނީއާމް ،ފާހަގަކުރެްއވި

 1.2% ،މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި. މި ޤައުމުގެ އިންފްލޭޝަން ހިފެހެއްޓިފައި ގެންާދނެ ކަމަށް އެމިލިއަނަށް އަރައި 1.2

 211 ތި!ފުކުރަްއވާމާ، 2111ޓް އެަކއުންޓް ޑެފިސިޓް ންމަނިކުފާނު ވިދާުޅވި. ކަރަ  ގައި ހިފެހެއްޓިަފއި ހުރި ކަމަްށ އެ

 ައށް އިތުރުކުެރވޭނެ ކަމަްށ އެ  މިލިއަން ރުިފޔާ 211މަނިކުފާނު ވިދާުޅވި. ިރޒާްވ  މިލިއަނަށް ކުަޑކުރެވޭނެ ކަމަްށ އެ

ނީ. ބަޖެޓު ދަންނަވަ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި. މި ަބޖެޓު ހުށަހެޅުއްިވއިރު ވިދާުޅވި ވާހަކަފުޅުތަްއ ައޅުަގނުޑ މި

ހުށަހެޅުއްވިއިރު ވިދާޅުވި ާވހަކަފުޅުތަކުގެ ތެރެއަށް އިުތރު ވާހަކަތަކެއް މިހާރު އައިއްސި. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު 

ނޑުމެން ދެއްިކ  ؛ހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރި ބައެއް ައއިޓަމުތައް ުކޑަުކރަން އަޅުގަ

ކަމާ ބެހޭ ، ފުޅުންގެ ކޮންސަރންަތއް ައއްަސވައި ހުރިހާ ބޭ .ން ވަރަށް ހެޔޮފުޅުވާހަކަިއގެ ތެެރއިން ސަުރާކރު

ަބ އެ ކުޑަކުެރވެްނ ހުރި ދިމާލަކުން ކުަޑކުރެޭވތޯ ވެސް މަަސއްކަްތ އެ، ތްތަކުގެ ކޮންސަރންަތއް އައްަސަވއިފަރާ

ތުން ހުށަހަޅަނީ، ސަރުކާރުން ކުރާ ގޮތުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބަޖެޓެއް ދައުލަކޮށްދެއްާވ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު

ނޑުމެން އެންެމންގެ ޒިންހުށަހަ ނޑަށް ޅަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ކިޔާފަ. އަުޅގަ މާ ހިމެނޭ ބަޖެޓެއް، މި ބަޖެޓަކީ. އަޅުގަ

އެބަ ފެނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ޙަްއޤުގައި މި ސަުރކާރުން ކުަރްއވާ މަސަްއކަތްޕުޅު. މިހާތަނަށް 

ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ދުވަސް. އަޅުަގނޑު ެއކަމަށް ޓަކަިއ  ފުރި، ދެ  1ރައީސް ޔާމީންގެ ވެިރަކމަށް މިއަދު މީ  ވެސް

ކޮްށދެއްވީތީ، ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ށް ާކމިޔާބު އަހަރެއް ކަަޑއްތުރައީސް ޔާމީނަށް މި ފުުރޞަތުގައި ވެސް ވަރަ
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ނުޑެގ ދާއިާރގެ  ،ީތވެކުރިއެރުމަށް އެތައް މަަސއްކަްތޕުޅުތަކެއް ކޮށްދެްއވީ ރަުށގަިއ ހިމެނޭ މީހުންގެ ނަމުގަާޔިއ  1އަުޅގަ

މަނިކުފާނަށް  އްމު ަރއްޔިތުންެގ ނަމުގައި އެއަޅުަގނުޑގެ އަތޮުޅގެ ނަމުަގޔާއި މުޅި ާރއްޖޭަގއި ިތްއބެވި ޢާ

ހިލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ޖެޝުކުރުއަދާކުރަން. ުޝކުރުއަާދކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބަިއަވރު. އެކަމަށް ައޅުަގނޑު ފަުހން 

ނޑު ރައީސް. ޤީޤަތުގައި ބިރުގަންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް އިނގޭތޯ. މެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި ބަޖެޓުން ޙައަުޅގަ

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ނުވަަތ  މާވެގެން އެޑުމެން އެންމެން ޒިންއަޅުަގނ

ނޑުމެން  ،ޚަރަދުކުޑަކުރުން ދަނީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް. ރިކަރަންޓު މި 11އްގެ %ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗެ  މީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ޓާގެޓް އެީޗެވއްކަެމއް. ެއކަމަުކ  އެއްބަްސވާ ނޑުމެ ދުވަހަކު އަުޅގަ ން ބަޖެޓު ނުކުެރވުނު. އަުޅގަ

އެމް.އޭ ަގވަރުނަރު ެވްސ ންެގ ތެރެއިން އެމް.ތަނަށް ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅު ކުރާއިުރގައި އެކޮމިޓީގަިއ މަސަްއކަތް

ކަމަށް  ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުން ،. މި ޤައުމުންޓް ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އެބަ ޖެހެއޭރިކަރަ ވިދާޅުިވ،

ކަންތައްތަކޭ. އްޔާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އެބަ ކުަޑކުރަންޖެހެއޭ. ޕޮޕިއުޭލޝަން، ތަރައްޤީ މީ އެއްފަްސކުރަންޖެހިއްޖެ ވެއްޖެ 

ނޑުމެން އަބަދުވެްސ ދައްކާ  މަލުކުރެވޭ ަތނެއް ނާދޭ. އެއީ މިސާލަކަށް ވާހަކަ. އެކަމަކު ުދވަހަކު ވެސް ޢަމީ އަޅުގަ

ހީތެރިކަން ނުލިބޭ ކަމަށް ތަނުގެ ތެރެއިން ެއ އެ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މި ވަްނ ބޭނުންފުޅުވިސަރުކާރުން އެކަން ކުަރއް

 އްޔާ ެއކަން ކުރެވޭނެ ެއއްެވސް ގޮތެއް ހީތެރިކަން ނުލިބޭ ކަމަށް ވެއްޖެތެެރއިން އެ އެ އްޔާ، ަރއްޔިތުންގެވެއްޖެ 

. ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަނީ ތަރައްޤީ އެއްފަްސކުރަްނޖެހޭ ސަބަބުތައް ބަިއވަރޭ މި  ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ަރށުގައި މީހުން އެބަ އުޅޭ.  181ޭވ ގޮުތގަިއ ނުޭވ. އަުޑއި އްމެއް އިހަށްދުވަހަކު މި ނެރުނު ތަފާސްހިސާބު އަދި ޢާ

ަތްއ ކޮންމެ ރަށެްއގައި އެބަ ހުރި ޞިއްޙީ މަރުަކޒެއް. ކޮންމެ ރަށެއްަގއި އެބަ ހުރި ްސކޫލެއް. ކޮންމެ ރަެށްއގައި އެ

 ސްފަންސާހަކަށް ރަށަށް ކުޑަކޮށްލެވުނަ ޓް،ވެސް ފަންސާހަކަށް ރަށަށް އެޓްލީސް ަގއިމު މިސްކިތެއް. މި އެއްޗެހި

 ހުންނާނެ. މިސާލަކަށް ބައްލަވާ! ވުރެ ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލުތައް ޓެރި މިހުރި ޤައުމުތަކަށްއަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން މިތާ އަަވއް

މަ ެއ ރަށަށް އޭތި ކުޑަކޮށްލީ 11ނުވަތަ އެ ހުންނަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އެއްކޮށްލީމަ،  ރަށުަގއި އެ ހުންނަ ކުޑަކުޑަ 181

ލަތުެގ ގޮތުން ވެްސ އެތަން ބޮުޑެވގެންދިޔައީ. ެއތާނގައި ހުންނަ ވަސީ މާރާތުގެނގޭ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އެ

ގޮތުން ވެސް އެތަން ބޮުޑވެެގންދިޔައީ. މީހުންނަށް ވަޒީފާިދނުމުގައި ެވސް ހަޤީޤަތުގައި ަރނގަޅު ގޮުތަގއި ަވޒީފާދެވޭނެ. 

 ދައުލަތުން އެ  އުޅެނީ ށް ލާންޖެހިގެން މިއަ ވަޒީފާ ޖެހިެގން،ންބަޔަކު ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ލާ މިހާރު ބޭކާރު އެތައް

ވަިކަވކި ަރށްރަށުގައި މާ ދުުރގަިއ، ކުިދކުދި ރަށްރަށުަގއި، ކުދިކުދި  ،އުޅެނީ މީހުންގެ ބުރަ އުފުލަންޖެހިެގން މި

ން ނޫނީ އި އާބާދީ ެއއްފަސްކޮްށގެއާ  އާބާދީތައް ހަދަިއގެން އަުޅަގނޑުމެން ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ވާތީވެ. އެހެްނވީމާ، ތައްޤީ

ނޑުމެންނަށް ކީދާނެ މާދަމާ ވެސް މިވެނި ކަމެއް، ެއވެނި ކަެމްއ  މި ޤައުމު ދުވަހަކު ވެސް ކުރިޔަކަށް ނުދާނެ. އަޅުގަ

ނުޑ ިމ ދަންނަވަނީ. ައޅުަގނޑަްށ މިހާތަނަށް ފެނުނުފެނުމުގައި  ކުރާނަމޭ. އެކަަމކު އެ ެއީޗެވއް ނުކުެރވޭނޭ އަުޅގަ

އާބާދީ ެއއްފަސްެވގެން ޫނނީ އެްއވެސް ރަެށއް ވެްސ ުކރިއަށް ޮގއްސަ. މިސާލަކަްށ  ދުވަހަކު ެވސް ނެތް ތަރައްޤީ އާއި
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މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަެށއްަގއި ފިހާރަެއއް ހިންގަީނ  111ބަލަމާހިނގާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފިހާރައެއް ހަދާ މީހަކު، 

މީހުންނަށް. އެީއ ބާކީ  200ބިލިޓީ އޮންނާނެ މީހަކު. އެހެންކަމަށްެވއްޖެއްާޔ އޭނަގެ ފިހާރަ އިން ބާޒާުރކުުރމުގެ ޕްރޮބެ

މީހުން އައިްސ އެ ފިހާރަ އިން ބާޒާރުުކރުމުގެ ނޫނީ ވިޔަފާރިކުރުުމެގ ޕްރޮބެބިލިޓީ އެބަ އޮތޭ.  200ތިބި 

އިތުުރެވގެން ެއ  200ހާްސ މީހުން އުޅޭ ރަށެްއަގއި ެއއްކަަލ މީހާ ފިހާރަ ހަދައިފިއްޔާ ެއއަދަދު  11އެހެންނަމަވެސް 

އަށް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ެއ ނަޒަރިްއޔާ އިްނ ެއކަނި ަބލައިލި ކަމަށް ވީނަމަވެސް  0000 ދިޔައީ

ނޑުމެން މި ކިޔާ ކަންމަތީގެ ފިހާރަ ހިންގާ މީހާ އަށް ވެސް މާ ފައިދާ ބޮޑޭ. އަދި ދައުލަތަށް  ވިޔަފާރިކުާރ، މި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް މާ ފައިދާ ބޮޑޭ. އެ ިއރެއްަގއި އޮންނަ ސަރު ކާރަކަްށ ހިންގުމަށް ވެސް މާ ފަސޭހަ ވެސް މެއޭ. އަުޅގަ

އެންމެނަށް ވެސް ފަސޭަހވެ، ކުރިއެރުން ލިިބގެން އެަބ ދެއޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިުރ 

ިއ.ޕީ ބަޖެޓް އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު، އެހެންޏާ ދުވަހަކު ވެސް ނުދާ؛ މާފުކުރައްާވތި! ޕީ.އެސް.އަ

ނޑުމެންނަށް މި  އެހެންޏާ ދުވަހަކު ވެސް ނުާދ ހިސާބަށް މި ބަޖެޓުަގއި ެގންގޮއްަސ އޮތް ތަން. އެހެްނޏާ އަުޅގަ

ނަޑކަށް މިދިޔަ އަހަރަށް ބަލައިިލޔަސް، މި ހިނގާ އަހަރަށް ބަލައިލިޔަސް  ބިިލއަން  2.1ފެންނަނީ ބަޖެޓުން ގާތްގަ

ކުރެްއިވއްޔާ މިއަހަރު މި ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދީފިއްޔާ، މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދީފިއްޔާ ރުފިޔާ ޚަރަދު މި ކުރެވެނީ. އިރާދަ

ޕްރޮޖެކްޓެއް  118ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހަަދއިދޭނަމޭ.  1.11ރައީސް ޔާމީން އެ ވިދާުޅވަނީ ތިމަންމަނިކުފާނު އެ އަދަދު 

ޓުތަކަށް ބަލައިލަމާހިނގާ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް މި ރާއްޖޭގައި ކުިރއަށް ދާނެއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޕްރޮޖެކް

ފަސޭހަވާ، ފައިާދވާ، މަންފާާވ ކަންކަން މީގައި ހުށަހަޅާފަިއ މި ހުންނަނީ. އެގޮތުން ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް އެަބ 

ބަޖެޓުގެ  . ޢާއްމ21ުބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ % 1.1ފެނޭ، ހަމަ ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަން. އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ 

ބިިލއަްނ  1.1ބިލިއަން ރުފިޔާ. ހިލޭ އެހީގެ ގޮުތަގއި  2ބިލިއަން ރުފިޔާ. ލޯނު އެހީގެ ގޮުތގައި  2.8ތެރެއިން ނަގާ 

ނޑުމެން ބަލާއިރުލިއަން ރުފިޔާ އެްއކުރަނީ. އޭގެބި 1.1ރުފިޔާ ހޯދައިގެްނ މި   11، ްނ ކުރަންހުރި ކަންތައްަތކަށް ައޅުގަ

ދައުލަތުން އެބަ  މިލިައން ރުފިޔާ 121ޓަކައި  ކުރުމަށްއި، ޤާިއމުހެދުމަށް ޓަކަ މާގެ ނިޒާމުރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަ

 21ފަށާ  މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ އެބަ ހޭދަކުރޭ. އަލަށް 111ކުރުމަށް ށެއްަގއި ޮގނޑުދޮށްތައް ހިމާޔަތްރަ 22ހޭދަކުރޭ. 

 ،މިލިއަން ރުފިޔާ އެބަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 201ށް ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢަ 18ހިނގަމުންދާ މިހާރު  ބަނދަރާއި

އިން އެބަ ހޭދަކުރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ީމ  ބިލިއަްނ ރުފިޔާ 1.1ހިމެނޭ ވި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ތެރޭގައި މިދެންނެ

ނޑުމެންނަށް  ންނާއި ރަްއޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތު ހަމަ ހުރިހާ ދިވެހި ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހީނުކުރާތި ތުންނާނުސީދާ ގޮ ދިއްދޫަގއި ތަނެއް  ހއ. ،މީގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުންތަކެއް އަންާނނެ. އަޅުގަ

ތިބި ަރއްޔިތުންނަށޭ. ނޫން. ހުރިހާ  ދިއްދޫ ރައްޔިުތންނަށާއި ހއ. ގައި ވާނީ ހއ.ހެދީމަ އޭގެން ހަމައެކަނި މަންފާ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  މިލިއަްނ ރުފިޔާ 101ހިކަމަށް ން ފައިދާވާނެ. ބޯހިޔާވައި ޭއގެންނަށް ާއއްމު ގޮތެްއގަރައްޔިތު ދިވެހި

އި ދެކުނުެގ އަތޮޅުަތކުަގއި މެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހުޅުމާޭލގަޔާ މަނިކުފާނު ހި  އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުޅުމާލޭގައި؛ހޭދަކުރޭ ޢި
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ުއޅޭ.  އެބަ ހައުސިންގ ޔުނިޓު 111ރެވޭ ކުރާތްއ. އަދި ހދ. އަތޮޅުގައި އިމާޔުނިޓެއް ެއބަ އަޅާ. ހ ހައުސިން 1081

ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްަވިއފިއްޔާ މީ ވަރަށް ުއއްމީދީ  އްމު ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭތޯ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މިހަމަ ޢާ

ނޑުމެން މި ޤަދަކުދިން ފެށިގެން ދުދެއްަވއިފިއްާޔ ރާއްޭޖގެ ތުއްތު ބަޖެޓް ފާސްކޮށް  ބަޖެޓެއް. މި  ،ކުރާރުވަްސވީ ައޅުގަ

. ނަފާ މަންފާ ،ފައިދާ ،ހަމަ ެއ ދޭތެރޭަގއި މި ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނަށް ،އުމުރުން ދުވަްސވީ ބޭފުޅުންަނށް ވެސް 

ތުރުން ޝަރީ އެންމެ ހޮސްޕިޓަލެއް. ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗް. އައި.ޖީ.އެމް.އެްޗގެ އިވޭ. ރާއްޖޭަގއި މިަވުގތު ހުރީ ޓާ ންމީގެ

ހުޅުާމލޭގައި ާޓޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެްއ  ،ސްޕިޓަލް އެބަ ހަދައިދޭ. ަމނިކުފާނުގެ ދާއިާރގައި ޝަީރ ހޮޓާ 1އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ިވއްޔާ. ހދ. ކުެރއްސްޕިޓަލެއް ހުންނާނެ އިރާދަފުޅުޝަރީ ހޮޔާ. އަްއޑު އަތޮުޅ ހިތަދޫގަިއ ޓާ ހުންނާނެ އިރާދަކުރެއްިވއް

ިއތުރުން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ އަދި ޭއގެ ްއޔާ.ކުރެްއވިސްޕިޓަލެއް ހުންނާނެ އިރާަދފުޅުޝަރީ ހޮކުޅުދުއްފުށީަގއި ޓާ 

 ޕްރޮޖެކްޓެއް އެަބ ހިންަގވާ، 12 އްޙީ މަުރކަޒުތަްއ ކުިރއެރުވުމަށްޕްރޮޖެކްޓެއް، ޞި 12އަތޮޅުތަުކގައި އެހެނިހެން 

ން ޝަރީ ހޮސްޕިޓަްލތައް އިތުުރވުމުެގ ސަބަބުދަންނަާވއިުރގަިއ މި ޓާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު މިހެން މި

ކުރަންޖެހޭ  ތެެރއިން، އަނެއްތާކުން މި ެރއިން، އެންސްޕާތެ އިގެއިން ބޭރަށްދާން އާސަންދަ އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެ

. އެ ޚަރަދުތައް ކަމީ އަުޅަގނޑުމެން ޝައްުކކުރާ ކަމެއް ނޫންއް އެތައް ތަނެްއ ކުޑަެވގެންދާނެޚަރަދުތަ

ޔާމީން هللا ަގނޑު ހަމަ މިއަދުގެ ރައީސް، ރައީސް ޢަބްދުކަމުގެ ވާހަަކ ދައްކާއިރު ވެސް އަޅުކުޑަކުެރިވގެންދާނެ

 ،އަހަރު ފުރި 1މަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް އިއްޔެ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިހާތަނަށް އަިއއިރު އެޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝުކުރު

ިކޑްނީ  18ލަންޓް، ްޓރާންސްޕާންޓެއް ުނވަތަ ކިޑްނީ ޕޭޝަ 18ހާތަނަށް އަިއއިރު ވަނަ އަހަރު ފަށާ ުދވަހު މި 2މިއަދު 

 އިލާތަކަށް ލިބުނު ވަަރށް ގެ ޢާމީުހން ންޓެއްގެ ކިޑްނީ ޓްރާްނސްޕްލާންޓެއް ހެދިއްޖެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ެއއީ އެޕޭޝަ

. މިހެން ހަމަޖެހުމެއް، އަރާމެއް، ފަސޭހަެއއް. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސްރުެމއް، ފަސޭހަެއއް، ލުެޔއް، ހިތްބޮޑު ކުރިއެ

ފާމަސީ  11. އެކަަމކު މިއަދު ައތޮޅުތަކުގެ ތެޭރަގއި ފާމަީސއެއް ާރއްޖޭަގއި ހުރީ 0ދަންނަވާއިރުަގއި 

ނޑުމެންހުޅުއްަވވައިެދްއވައިފި. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ ރަށްރަށުން ައންނަ މީހުންނަށް އެނގޭނީ.  ނގޭނީ. ައޅުގަ

ނުޑެގ  ،ނގޭނީ މީަގއި ހުންނަ ތަކުލީފުރަށްރަށުގެ މީހުންނާ ވާހަކަދަްއކާ މީހުންނަށް އެ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ހިނާގ. ނުވަތަ ކެލާ ަނގަމާހިނގާ. ނުވަތަ ވަށަފަރު ނަގަމާ .ހިނގާ އް. ިމސާލަކަށް ފިއްލަދޫ ނަގަމާދާއިރާަގއި އޮންނަ ރަށެ 

ްނ ބުން ިދމާވާ ދަްއޗަކީ ޑޮކްޓަރަްށ ދަްއކައިލީމަ، ހުން އަިއސްގެފާމަސީއެްއ ނެތުމުގެ ސަބަ ޑޮކްޓަރަށް ަދއްަކއިލާފައި؛

ޖެހެނީ ކައިރީަގިއ  ގުަޅ ގަންނަން ދާން މިއްކާލީމަ ިލޔާ ާއދައިގެ ޕެަނޑޯލްޑޮކްޓަރަްށ ދަ ޓެމްޕަރޭޗަރ މައްޗަްށ ޮގސްގެން 

އެންމެ  ގަންނަވާތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ންނަ ދިއްދޫ އަށް ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް. ދަތުރުގެ ޚަރަދު އެނގިަވޑައި އޮ

 ރުފިޔާ އަށް ނޫނީ ދިއްދޫއާ 811، 111އުޅޭ އަނގަމަތީ މަސްދޯްނޏެއްަގއި ދިޔަސް  މިއެންމެ އާަދއިގެ  ،ކުޑަމިނުން

ދެންނެވި ރަށަކުންެނއް ނުޯފރާނެ. ދެން ކުޅުދުއްފުީށގެ ވާަހކަ ދެްއކުމުގެ ބޭނުމެްއ ނެތް.  ވެްސ މި ހިސާބަކަށެއް ގައިމު 

ނޑުމެންނަށް  އެއީ މާ ސޯޅަ ދާން ބެިލޔަސް އެ އަދަދު ފަނަރަބާރުކޮށް  އެ ދާންޖެހުނީ. ތަންކޮޅެއް ސްޕީޑުދުރަށް އަުޅގަ
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ނޑުމެން ރަށުން ވެސް ިދއްދޫ އަށް އެންމެ ުކޑަުކޑަ ސަތޭކަ އަށް އަަރިއގެން އެ  ،ިދޔައީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަ

ނޑެއް ކިޔާ ޑިންގީ  މި ، މާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީ އަށް ސަތޭކަ ރުފިޔާ ގަިއ ެވސް ގެްނގޮސްދޭނީ ހަތަރުފަސް ގަ

ނުޑ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީވާަފއި އޮތް ވަގުތު ހަަމވާކަން އިޢުލާންއަޅުަގނޑަށް ެދއް މި ބަޖެޓަކީ ، ކުރެވިއްޖެ. އަުޅގަ

ތެޭރގައި ހިމަނައިފިްއޔާ، ބޯހިޔާވަހިކަން. ގެދޮުރވެރިކަމޭ ޙަތަށް، ތަޢުލީމަށް، ގެދޮރުވެރިކަމަށް، ބޯހިޔާވަިހކަން އޭގެއްޞި

ޔާމީްނގެ އަާމޒެއް. ދިވެހިރަްއޔިތުްނނަށް ގެދޮރު ބޭނުންޖެހިފައި ތިބި ކޮންމެ މީހަކަށް ގެދޮރު ދަންނަވަނީ ރައީސް  މި

ނޑުމެން ދަްއކަމު. ގޮތް ހައްދަަވއިދެްއވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އިސްލާމްދީނުގެ ވާހަަކ އަޅު  ލިބޭނެ ގަ

ނޑުމެންގެ އަމާަޒކީ އެީއ. ރަށެއްަގއި މިސްކިތް ބިނާ 11އަންނަ އަހަރު  ކުރެްއިވއްޔާ މިއިރާދަފުޅު ކުރެިވގެންދާނެ. އަޅުގަ

ކުޅުމަްށ  ކުޅިވަރުަތއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޒުާވނުން، ްށ ދާނެެށްއގެ މަގު ހެދުމުެގ ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަރަ 11

ނަށް ުކޅޭ ތަންތަން ހެދުމަށް ޓަކައި. ެއއީ ުޒވާނުންއަން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރުމިލި 111ށް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަ

ނަޑއަޅާފައި މިހިރަ ކޮްނމެ އަހަރަކު ރައީސް ޔާީމން ވިދާޅުވި  މިލިައން ރުފިޔާ ތިމަންމަނިކުފާނު  111، ކަ

ނަޑއަުޅއްަވއި ިކ ވެސް ރާއްޭޖގެ އެ އަދަދު އޮތީ މިހާރުެވސް ޖަހާފަ. ވަރަށް ހެޔޮފުޅުކަމާ އެުކ މިހާރު ދެްއވާނަމޭ. އެ ކަ

ނޑު އުފަލާ ޖެިކތަންމެ ޕްރޮތަންތާގައި މިކަހަލަ ކިތަންމެ  އެކު އެކަން ާފހަގަކުރާ ކަމެއް. ކްޓެއް ދާކަމީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ތެިރ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތް އަރުވަނީ މާމިނގިލީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަ

 

 ރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަނގިލީ މާމި

ވަނަ އަހަރުެގ  2111ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. އާދެ! ދިވެހި ދައުަލތުގެ  `. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް

ކަމުގެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެްސ ބަޖެުޓގެ މުހިްއމު މި ،ބަޖެޓަށް އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ބަލާއިރު

ނޑުމެންެގ ޔާގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެންދިޔުމުން މީގެބިލިއަން ރުފި 22.1ނީ ދައްކަމުން. އާދެ! ދަ މި ން އަންގައިދެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ސަރުކާރު ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކެއް މީަގިއ  ،ދައުލަތުން އަުޅގަ

ްއގަިއ ލަ ގޮތެ. ދެން ޖުމުނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްއެކުެލވިގެންދާކަން. މީ އެްއެވސް ޝައްކެތް ނެތި އަުޅގަ

ކީ އެކުެލވިގެން އަންނަ ހުރި ބައިތަކަށް ދާކަށެއް ޭބނުމެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި ަބޖެޓައަޅުަގނޑު ކޮންމެހެން މީގަިއ 

އެްއޗެހިތަކެއް. އާދެ! މީގެ  ކުާރނެއަދި ިލބޭނެ ފައިސާ ާއއި ޚަރަދު ތަކެއް ުނވަތަ އަދަދުތަެކއް ހިސާބު ައކުރުގެ.ފިގަރ

. ގޭނެ މަޝްރޫޢުތައް މީގައި ބަޔާންކުރެވިަފއި މި ވަނީއަދި ހިން ރައްޔިތުްނނަށް ލިބިދޭ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާސަބަބުން ރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެން ބަޔާންކޮށްފައި މިއުލަތް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްއަދި ދަ ވަނީ. މިގޮތުން ބަލާއިރު  މު ކަންތައްތައް ައޅުގަ
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ާއިއ  އްޙީ ދާިއރާ އާިއ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގޮެތއްަގއި ޞި  ޚާްއޞަ، ވާތީ  ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ީމގައި އެކުެލވިފައި  ރަށްވަ

ނޑުެމންގެ ތަރައްީޤ ކުިރއަ ވެސްއަދި އެނޫން  ވަނީ.  ށް ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި ކުެރވޭނެ މަަސްއކަތްތަކެްއ ެއކުލެވިފައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މިޚިލާފަށް އަޅު އެހެން އަހަރުތަކާ އާދެ! ެއސް.އީ.ޒެްޑެގ  ؛ވޭ ގައި ހިމެނިފައި އެބަބަޖެޓު އަހަރުގެ މި ގަ

ނޑަކަށް އެއީ މި 111ތެރެއިން  ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް. ގާތްގަ ންނެވި އަދަދުގެ ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުވަރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށްފައިސާ ލިބިގެން . ެއކަންކަްނ އެގޮުތގެ މަތިން ހިނގައިދާ ބޮޑު ކުރިއެރުެމއް ައއުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ކަމަށް މީގެތެރެއަށް  ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކެއްފެނޭ  ވާނަމަ. އަދި އެހެންނޫނަސް އަޅުގަ

ނުޑ ބަލައިލިއިރު ޑައިރެކްޓް ޓެްކސް އިމީގަ  ،އަންނައިރު މީެގ  ފަރާތަށް ވެސް 2 ގެ؛އާއި އިންަޑއިރެކްޓް ޓެްކސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ހުރި ޤައުމުތަަކށް ބަލާއިރުއި އެބަ ބެހިގެންދޭ. މި ޒަމާނުގަިއ މަސައްކަތްކުރަމުން ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެފަ އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެން މިހާތަނަށް މި އައީ  .ކުރިން ސީދާ ޑައިރެްކޓް ޓެކްްސގެ ިނޒާމަކަށް ބަދަލުވަމުންދިޔަ މީެގ ދުވަސްކޮެޅއް

ްއގެ ނިޒާމާ ިދމާއަށް އަމާޒުކުެރިވގެން. އެހެްނނަމަވެސް މިއަދު އަނެްއކާ ދާ ޑައިރެކްޓް ޓެްކސެހެންދެން ސީމި އަހަރާ ޖެ

ސަތޭކަ ެއތައް މިލިއަން ރުފިޔާެއއް މި ފަސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ އިތުރުކުރުުމެގ ސަބަބުން

ނޑުމެްނ އިތުރުކުރަން ީމގަ ދިމާއަްށ  އާހުރި. އެހެންވީމާ، އިްނޑައިރެކްްޓ ޓެކްސް  އެބަ އިޖަހާފަ އި އަންނަ އަހަރު އަުޅގަ

ނޑު ދާކަެށއް އަރަނި، ދަރަނީގެ ވާހަކައާ ގެމި ބަޖެޓުދެވޭ. ދެން ޙަޤީޤަތަކީ  ވެސް އެބަ ނެތިން. މީގެ  ދިމާއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ފަހަރު ވެސް ޙަޤީޤަތަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް މި އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން ެޑފިސިޓް ފައިސާ އިން ހޯދަިއގެން ނަމަވެްސ ކުރަންޖެހޭ  ފާސްކުރަން ހުށަހެޅިގެންދާކަން. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. މީގަ  ،ޚިދުމަތްތަެކއް ދެވެން މި އަންނަނީ އިކަންތައްތަެކއް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން އަޅުގަ

ކަމަށް ވީތީ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން.  އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި ތިިބ ރައްޔިތުންނަށް ށުަގއިރަށްރަދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއކި 

ނޑުމެންގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވަުމން ފާހަގަކުރެްއވި  ،ފަދައިން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މަނިކުފާނު ެދއްެކވި.  ވަރަށް މުހިްއކު ވާހަކަފުޅުަތކެއް އެ ކުެރްއވި. ައދިފާނު ހައިލައިޓުަމނިކު ވަރަށް ގިނަ ވާހަތަކެއް އެ

ކުަރއްވާ ގޮތް. އާެދ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން ކުަރއްވަްނ ގަސްތު ތަނުަގިއ މި ކަންތައްތައް އާދެ، ކުިރއަށް އޮތް

ެދވޭ ފަރާތްތަކަކަްށ ނުވަތަ މި ފާހަގަކުރެވިގެން  ،ޑައިރެކްޓް ސަބްިސޑީތަެކއް ދިނުން ،ސަބްސިޑީ ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް

ކުރާ އުސޫލު.  ހުރި ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މިކަން އިދިއުން. އާދެ، މިއީ ތަރައްޤީުކރެވިފައަާމޒުކުެރވިގެން  ސަބްސިޑީތައް

އެކު ޝުކުރުދަންނަވަން.  އެކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށާއި ސަރުކާރަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިަކމާ

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންގެ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީކަމަށްއާދެ، އެހެންނޫން  ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްެތރިކަމާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އުފުލުމުގެ މާއާއި ޒިން ވިސްނާަލންޖެހޭ ގޮތާ އެްއގޮތަށް ނުކުެރވިގެން ހިނަގއިދާނެ. ކޮންމެ ކަންތަްއތައް އަުޅގަ

އޮތް. އާދެ،  ުރވުމުގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު ައޅުަގނޑުމެންެގ ބޮލުގަިއ އެބަމީހަކީ މަޤްބޫލު މީހަކަށް ހަދައި އަދި ޒިންމާދާރުކު

އާދެ، ބަޖެޓުން ގެންަނ  ؛އަށް ކަލް ޕޮލިސީދަނީ ފިސް އެ ކަންކަން ކުރުމުވުމުގެ ެއންމެ ބޮޑު ބައެއް ކުޅެމުން މި
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ޕޮލިސީ  ކަލްފިސް ސީ ވެސް ހިފެހެއްޓިގެންދާނީގުިޅގެން. އާދެ، މަނިޓަރީ ޕޮލި ޕޮލިސީތަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ

ނޑުމެންގެ ފަިއސާ ސްްޓރޯންގުނިންމާ ގޮެތްއގެ މަްއޗަށް. އެހެންވީާމ، އަ އަޅުަގނޑުމެން  ެވގެންދާނީ ވެސް ހަމަ ޅުގަ

އިކިއުމިލޭެޓްޑ  ،ގައި ބޮޑުވަމުންދާ ކަމަށް ވަންޏާކުޑަކުެރވިގެން. ޑެިފސިޓް ބަޖެޓު ތައްދެންނެވި ގޮތަށް ޑެފިސިޓް ބަޖެޓުމި

ނޑުމެންގެ އަދި ބޭނުންވާ އަމާޒުަތކެއް ހާސިެލއް  ށްޑެފިސިޓް މައްޗަ ނުކުރެވޭނެ. އާދެ، ފަިއސާ  ދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

އެީކަގިއ އަޅުަގނޑުމެނަށް ފައިސާ  ންކަމާށް ބަހާލެިވގެން ބަލައިލާއިރު، ޔަޤީކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ދާއިރާތަކަކަ ލިބޭނެ

މާ ގާތްަގނޑަކަށް ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޑެފިސިެޓއް ގޮތަށް ބެލީ ލިބޭނެ ކަމަށް މިހާރު ޤާނޫނުތައް ހުރި

އެއީ  ،ނަމަވެސް އޮތް އިބިލިއަން ރުފިާޔގެ ޑެފިސިޓެއް ފޮތުަގއި ދަްއކާފަ 1.1މީގެން ދައްކުަވއިދެއޭ. ޙަޤީަޤތުގައި 

ނޑުމެން ވިސްނާލަން  ދެންނެވި  ދަންނަވާލީމާ މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިާހވަރަަކށް އެީޗވްކުެރވިދާނެ ެއއްެޗއްޯތ އަުޅގަ

 1ާލއިރު ައޅުަގނުޑ ކޮންމެހެން އަދަދެއް ނުދެންނެވިޔަސް ގާތްަގނަޑކަށް ކުަލވައިރަނގަޅަްށ އެ .ބައިތައް އަންނަނީ

ފެނޭ ޑެފިސިޓް. އެާއއެީކގަިއ ވެސް އާމްދަނީ ހޯއްދަވަްނ  ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ަކއިރިއަށް އަޅުަގނޑަށް މި ބަޖެޓުން އެބަ 

ނޑަށް ން ެއކަްނ ކުރެވިއްޖެ ހުރި ކަންތައްތައް ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެނެވިގެއި ޖަްއސަވާފަ  އިވާފައިތުރުކުރައް  އްޔާ އަުޅގަ

 ،ދެންނެވި އަދަދު ކުޑަކުެރވިގެންދާނެ. ދެން ެއއާެއކީަގއި ސަރުކާރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި  މި ،ކަށަވަރު

ވާނެ ވާހަކަ. ގެންނަވަން ހުށަހަޅުއްވާެނ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ނުތަކަށްއޭރު ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން ތިމަންނާމެން ޤާނޫ

ނޑު ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތްގޮތުން ކުރެޭވ  ދަންނަވާލަން އޮތީ ވާހަކަ. އާދެ، އޭގެތެޭރގައި ައޅުގަ ައޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް އެކަމަްށ އަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީންނާ ކަންތައްތަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނ މަރުޙަބާކިޔާ ވާހަކަ ދި ައޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު ވިްސނާލަންޖެހެނީ އިއްޔެގެ ދުިނޭޔގަ ނޑުމެން އުޅުުނ  އިއަޅުަގނޑުމެން މަރުޙަބާކިޔަން. އަުޅގަ އަުޅގަ

ތެެރއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ  ނިވަންކަމުގެ ބާބުގެނެތްކަން. އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި މި ގޮތަށް ޙަޤީޤަތުގައި ުއޅެވެން

ނޑުމެން ެވވުނު މިންވަަރކުން އަވަްސކުރަންޚި . ެއަކންކަން ކުެރވެނީ ދައުލަތަށް ޖެހޭ އެބަ ދުމަތްތައް ދިނުމަށް އަުޅގަ

ހުރި ގޮތްތައް ބަލައިގެން. މިއަދުެގ  އާދެ، އާްމދަނީ އިތުރުކުރެވެން ރެވޭނީއާމްދަނީ ހޯދައިގެން. އާމްދަނީ އިތުރުކު

ވާތީ އި ންގުޅުްއަވއިގެން ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ކުަރއްވަން ބަޖެޓްގައި ހިމަނުއްވާފަސަރުކާރުން އެ ގޮތްގޮތަށް ިވސްނުން ގެ

އެުކ ސަރުކާރަށް ވެްސ ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން ެއއާެއކީަގއި ދަންނަވާލަން އޮތް  އަޅުަގނުޑ ވަރަށް އިޚްލާސްެތރިކަމާ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ހުރި އަނެއް ސަިއޑަކީ މި ކުރެޭވ ޚަރަދުތަކާއި ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށް ރަނގަޅަ ށް އަުޅގަ

ވަންޏާ ޗެކް އެންޑް ބެލެންްސެގ ނޫންކަމަށްޖެހޭ. އެހެން ެއބަ އިންޑިޕެންޑެންޓް ުމއައްސަސާަތއް ހަރުދަނާކުރެިވގެން ދާން

ނޑުމެން ރަނަގޅު ޑިސިޕްލިންއެ އަ ،އުސޫލު ައޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ނޑުމެންގެުޅގަ  އިމެއް ތެޭރގައި ޤާ  އް އަުޅގަ

އަށް އޮތްކަްނ  އެކީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޭނަ ނެ. ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އެމީހަކު އަދާކުރާ ަވޒީފާ ޒިންމާދާރުކަމާނުކުރެވޭ

އެހެން  ،އޭަނއާ ހަވާލުކުެރވިފަިއވާ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް އޭނަ އަދާކުރަމުންދާއިރު ،ންކުެރވޭ ފަދައިންއަށް ޔަޤީ އޭނަ

އެކީަގއި އޭނަ މަސައްކަތްކުރުުމގެ މާޙައުލެްއ  ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާ ނުފޯރައިމީހެއްގެ ނުފޫޒާއި ބާރުވެރިކަްނ 
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އެީކގައި ހަމަ އޭނަ ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ެވސް މި ދެންނެވިހެން ޗެކް އެންޑް ބެލެންސްގެ އުސޫލުން ބެލޭނެ  އޮތުމާ

އަޅުަގނޑުމެނަށް ، ނަމަ އެހެން ނެތިއްޖެކަންތައްތައް ކަުމގައި ެވގެންދިއުމުގެ މުހިއްމުކަން ވެސް ެއބަ އޮންނަންޖެހޭ. 

ނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ ބަޔާންެވގެްނވާ  އެ ކަްނކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއކަން ެއގޮތަށް ކުެރވޭނީ އަުޅގަ

ެތރޭގައި ހުރި އިންޑިޕެްނޑެންޓް މުއައްސަސާތަުކގެ ވާހަަކ  ސަރުކާުރގެ ބޭރުގެ ،މުއައްސަސާަތއް ވަުރގަދަކުެރވި

ނަކަށް ނުކުރެވޭނެ. ންތަންތަން ހަރުދަނާކުރެވިގެން. އެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެ ނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެއަޅުގަ 

ވެސް ފާަހގަކުރޭ ޝާރުޢީ ިނޒާމުެގ ވާހަކަ. ޝަރުޢީ ިނޒާމު އަބަދު  ގޮތެްއގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ޚާއްޞަ

ނޑުމެން ދައްކަީނ އެ ވާހަކަ. އެ ކަްނަކން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. އަޅު  ގަ

ނޑު ދަންނަަވއިވެސް ދަނީ އަބަދު އަޅުަގނޑުމެނަށް މި ޓްކުެރވެމުންނޭ. އާދެ، ކްލާހިތްއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނިގްލެއަުޅގަ

ނުޑމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެ ،އެހެންވީމާ، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަމަޖެއްސުމަކީ ސް ޝަރުޢީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަކީ އަޅުގަ

މަގުން  ފުގެޖެހުމެއް. ޢަދުލުއިންޞާތިބޭ ބަޔަކަށް ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ  ލިބޭ އަދި ކޮންމެއިރަކު ދިރިއުޅެން

އަށް ދޭންޖެހޭ އަހައްމިއްޔަތާއި ވަީސލަތްތައް މެދުވެރިކޮށްދީގެން.  ޤާއިމުކުރެވޭނީ އެ ދާއިރާ ޝަރީޢަތްކުރެވޭނެ ނިޒާމު

ތަނަށް ބޭނުންވާ  ކަމެއް ުނވާނެ. އެކަމަކީ އެ ިކޔަކަސް އެއްވާަހކަދެ ،ކަމަށް ވާނަމަ ސަރުކާރަކުން ެއކަން ނުކޮށްދޭ 

ނޑިޔާރުންނާ މުވައްޒަފުން ޓްރެއިްނކުރުމާ އިދާރީ ކަންަތއްތަްއ  އިތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތާ އަދި އެ އަދި ފަ

ސާސީގައި ަބޔާންެވގެންވާ މުައއްސަސާަތއް ިއތުރަށް ޤާނޫނުއަދެން އޭގެ ގޮތުގަިއ ކޮށްދެވިގެން.  ފުރިހަމަ ؛މެދުވެރި

ްނ ބަޔާންެވގެންވާ ގޮުތގެ މަތީ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ޤާނޫނުތަކުަގއި ،ނެތި ހަރުދަނާކުރެވިގެން. އެ ތަންތަނަކީ ނުފޫޒެއް

 ،ވެސް  ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ތަންތަނަށް ވެގެން. އެކަން ެއގޮތަށް ކުރެވޭނީ އެ ހިންގޭ މުއައްަސސާތައް ކަމަށް

ވެސް ދެވިެގން. މި އަހަރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ  ން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ބަޖެޓުމެއަޅުަގނޑު

ުނވަތަ ދެ މުއައްސަސާ ފިަޔަވއި ހުރިހާ  ެއކެއް ،މިދެންނެވި މުއައްސަސާތަުކެގ ތެރެއިން ގިނަ މުައއްސަާސތަކުން

ވާ އަދަދަށް ފައިސާ ލިބިަފއި ނެތް ކަމަށް. ޤާނޫނީ ތަންތަނުން، މިދެންނެވީ ބަޖެޓުގައި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު

މަސްއޫލިއްޔަތު ވާޖިބުތައް ައދާކުރެވޭ ވަރަށް، މިންވަރަށް ފައިސާ ލިބިފައި ނެތްކަން ެއފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައި ހުރި 

ނޑު ދަން ނޑަށް އެނގޭ މި ނޭާވގަިއ އަުޅގަ ަނވާލަން، ސިޓީތަކުން ހާމަވާކަން. މިހެން މި ދަންނަވާއިރު ވެސް އަުޅގަ

މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ވެސް ރަނގަޅަށް ލަފާކުރެްއވި ބަޖެުޓގައި މި އަހަރަށް؛ މިއަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގަިއ 

ނޑުމެން ފާްސކޮށް  ނަޑއަުޅްއވާފައި އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މި ަފއިސާ އަދި ބަެޖޓު އަުޅގަ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަ

ށް ކޭޝްފްލޯގެ ދަތިކަން އަިއސްގެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުްނ އެބަ ހުރި ހިފެހެއްޓުންތަކެއް ދޫކޮށްލީމަ ވެސް ބައެއް ފަހަރަ

ހިފެހެއްޓިފަ. އެ މުައއްސަާސތަކަށް ފައިާސ ދޫނުކުރެވިފަ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެ މުައއްސަސާތަކުން އަދާކުރަންޖެޭހ 

ށް ނުވަތަ ނުެހއްދެުވމަށް އަޅުަގނޑު ސަރުކާރަށް މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދާނުކުެރވިަފއި އޮންނާނީ. އެހެން ެއގޮތަްށ ނުވުމަ

ނޑައެޅޭ މިންވަރު، އެ މުައއްސަސާތަކަށް ޫދކުރެްއވުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް  އިލްތިމާސްކޮށް ދަންނަވަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަ
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ނޑުމެން ބަލައިލަން ބޭނުންވަނީ މި ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ފުރި ހަމަ އަށް އޮތް ލާޒިމު، އަދި ބޭނުންތެރިކަމެއް. ދެން އަޅުގަ

ނަމަވެސް، އެޑިުޔކޭޝަން ާދއިރާ އަށް އިތުރު ކުިރއެރުްނތަކެއް ދީފައި ވީނަމަެވސް ޤާނޫނުގައި މަޖުބޫރުކޮށްފައި 

ޤާނޫނަކުން މަޖުބޫރުކުރެވިފައި އެބަ ވޭ ކޮންމެ ރާއްޖޭގެ ރަށެއްަގއި ވެސް ޕްރީސްކޫުލެގ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް. 

ނޑު  ނޑަްށ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ިހތާމަކުރަން މި ބަޖެޓުގައި ޕްީރސްކޫލަށް ދެވިފަިއވާ އަހައްމިްއޔަތުގެ ުކޑަކަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މާދަމާގެ މުސްތަޤްބަލު.  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބަަލއިލުމުން. އެހެންވީމާ، ތަޢުލީމީ ދާއިާރ ކުރިއެރުމަކީ އަުޅގަ

ޑިޕެންޑެންޓުވުން އަޅުަގނޑުެމން ކިރިޔާ ވެސް މައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ޓޫރިޒަމަށް ޑިޕެންޑެންޓުވެފައި އޮތް 

ނުޑ ދަންނަވާލަން  އެއް ދިާމވެއްޖެްއޔާ ޓޫިރޒަމަީކ ވަރަށްެވސް ސެންސިިޓވް، ނާޒުކުކަމަކަށް ވީހިނދު ެވްސ އަުޅގަ

ޖެ ނަމަ، ބޭނުންވަނީ، އެއަށް ޓޫރިޒަްމ ދާއިރާ އަށް އެްއވެސް ަކހަލަ ނިކަމެތިކަމެއް އަންނަ ގޮތަށް މެދުވެރިެވއް

އެްއވެސް ސަބަެބއް؛ އެ ަސބަބު، މި ސަބަބާ ހެދި ނަމަވެސް މެދުވެިރވެއްޖެ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާުދ 

އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައި. އެހެންކަމަްށވެއްެޖއްޔާ ތަޢުލީމީ ބަޔަކު ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށް ވާނަމަ، 

ރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެްއ ހޯދިދާނެ. އަދި ދެކޮޅުޖެއްސޭނެ ހަމަތަކެއް ހޯދިދާނެ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ވަ

ކަންތައްތަެކއް. މަސްވެރިކަން ރާއްޖޭަގއި ވަމުންދާ ގޮތް، ހީނަރުވަމުންދާކަން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އެކަމަށް 

ރިއެުރވުމަށް ޓަކަިއ އަދި ަދނުޑވެރިަކން އަޅުަގނުޑ އިލްތިމާސްކޮްށ ސަރުކާރަށް ދަންނަވާލަން، މަސްވެރިކަން ކު

ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ފުއްދުންތެރިަކން ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި ކުެރެވން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް؛ 

 21ގެ ައގު ޚާއްޞަ އަހަމިްއޔަތެއް ދެްއަވިއގެން މަސައްކަތްަތކެއް ކުެރްއުވމަށް. އެހެން މި ދެންނެވީ ބާޒާރުގައި އަނބެއް 

ރުފިާޔ އަށް އުުފލިގެންދިޔައިމާ އެީއ ވަރަށް ެވސް ބޮޑު މައްސަަލއެްއ. މިއީ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ  21ރުފިޔާ، 

ދަންނަވާލީ. ހަމަ އެ މޭރުމުން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކޮްނމެ އެއްެޗްއގެ ައގުތައް މި ވަނީ ބޮޑުވެފަ. އެއާ ޚިލާފަްށ 

 މިއަދު ،އަށް ގަތް އާފަލު ދޮޅު ރުފިޔާ ،ކުރިން ްނ އިހަށްދުވަހު ގަތީ މީގެ އެތަްއ އަހަރެއްއާފަލެއްގެ އަގު އަޅުަގނޑުމެ

ކަމަށް ވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް ފައިސާ ީޑވެލިއުެވގެންދިޔަދިޔުމާ ގުިޅގެން  ރުފިޔާ ެދުގނަ އައި 1ވެސް ހުރީ 

ނޑުމެންނަ އިރު ގާތްަގނޑަކަށް ެއއް ނިސްބަތެްއގައި ހިފެހެއްޓިަފއިާވކަންބަލައިލާ  ށް ފާހަގަކުރެޭވ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާްއޖޭގައި އުަފއްދާ ތަން މައްޗަށް ދިޔަ.  ބޮޑު ތަކެތި ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލޯކަލް މާެކޓުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރ ވެސް  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުަރން އާބާދީ އިތުރުވަމުން ހިނގައްޖެ. އަދި އަުޅގަ

ފުޅާވަމުންދަނީ. އަނެއްޮކޅުްނ މީހުންނަށް ލިބޭ ތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއިން މީހުންެގ ކެއިންބުއިުމގެ އުސޫލުަތާކއި 

ސް ގޮތް. ވެ ވެސް ގޮތް. އެކަްނ އޮންނާންވާނެ ވާންވާނެ ދޭ. ެއއީ އެކަން އާދަކާދަތައް ވެސް ބަދަުލވަމުން އެބަ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ށް ުއފާކުރަން. ހަމަނޑު ވަރަމެދު އަޅުގަ  އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ދާިދޔުމާ އެއާެއީކގައި ައޅުގަ

ނޑުެމން މި ޮބޑަްށ  ވަނީ ވަރަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގައި ހިްނގަންޖެހޭ ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު. އާދެ، މިކަން އަުޅގަ

ނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލާޒިުމކޮށްފައިާވ ކަމެއް ލެވިފަ ފަހަތަށް  އެކަން ވަްސަކން ހުރި މިންވަރަކުން ތަނަ ،. އަުޅގަ
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ފަދަ ބޮޑެތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހުސާްސވެސް ނުކުެރވޭ ،ކުރިއަށް ގެންދިޔުން. ޭއގެަސބަބުން ލިބިދޭ ނިކަމެތިކަން

ނޑުމެންގެ ަފއިނޭންސް  ނިކަމެތިކަން ރާއްޖޭެގ ރަްއިޔތުންނަށް އެބަ ލިބިދޭ. ދެން އެއްފަްސކުރުމުގެ ވާހަކަ ައޅުގަ

އަދި  މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ސަރުކާރުން އެކަހަލަ ޚިޔާލެއް ގެްނގުޅުްއަވއި މަނިކުފާނަށް އެ .ރު ވެސް ވިދާޅުވިމިނިސްޓަ

ނޑުމެން އެންމެންވެސް އެބަ ދައްކަން އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ވާަހކަ  އެ މަނިކުފާނުގެ އެހެން ވިދާޅުވީތީ. އަުޅގަ

ނޑު އެދެން ޢަބްދު މަވެސްއަންަނ އަެޑއް. އެހެންނަ އަބަދުވެސް ަދއްކަމުން ާޔމީނުގެ ސަރުކާރުން މިކަން هللا ައޅުގަ

އިގެްނ މަނިކުފާނަކީ އިޤްތިާޞދީ ބޭފުޅަކަށް ެވވަޑަ  ައދި އެ ނިކުފާނު ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއްަވއި،މަ ފަށްޓަވަިއގެން އެ

ނޑު ރައްޔިތުންނަްށ  ،ގެންދެިވގެންވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މިދެންނެވި ގޮތަށް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ހުންނެވިއިރު އަުޅގަ

މްރާނީ ވެސް ތަޢުލީމީ އަދި ޞިއްޙީ އަދި ޢުލަތްތައް ހުރިހާ ސިފައެްއގައި ވީ އިހުސާސްތައް އަދި ރަނގަޅު ވަސީލިބެން

 މު ކަމެއްހިވެގެންދިޔުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްއަދި އެނޫންވެސް އެހެން އިްޤތިޞާދީ ދާއިރާގައި ވެސް ލިިބގެންދާނެ މަގުފަ

ނުޑ ދެކެކަމަށް   އެާއއެީކގައި ާރއްޖޭގެ ރަށްަތަކށް ކޮށްދެއްވަން ހުރި ޕްރޮޖެްކޓުތައް ހިންެގވުމުަގއި ވަރަށް ނީ. ހަމައަުޅގަ

ނޑައަުޅއްވާަފއި އެބަ ނޑައެޅިަފިއވާ  ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދެްއުވމަށް ކަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް އޭަގއި ކަ

ހިތްޮއތީ ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާ؛ ންމެ ކުޑަކުެރވޭނެ ގޮަތކަށްކޮރަޕްޝަނެއް އެ ޭއަގއި، ގޮތަށް

ޙައްޤު ފަރާތްތަކަްށ  ގޮތަށް ޓެންޑަރކުރެިވގެންދާ، އެކަމުގެ  ފެންނަ ފުށް ދެ ކަށް އެކަންކަން ކުރެިވެގންދާނެ،ގޮތަ

ްނގޮސްދެްއވުމަކީ އަހަރުގެ ކުީރކޮޅުން ފެށިގެްނ އެކަމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންާދނެ ގޮތަކަށް އެ މަޝްރޫޢުތަްއ ކުރިއަށް ގެ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާެޞތެރިކަމާ އެުކ ދަންނަވާލަން. ނެތި އެކަންކުެރވޭެނ ނިޒާމެއް ޤާ  ހުއްޓުމެއް އިމުކޮށްދެްއވުމަްށ އަުޅގަ

ތަށް ތަފާތު ބޮޑު އަދަދެްއގެ ފަިއސާ ތަފާތު ގޮތްގޮ ހަމަ މިހާރުވެސް ވަރަށް .ހަމަ އެހެން ސަބްސިޑީގެ ަކންތައްތައް

ެގންދެވޭ. އާދެ، އެ ސަބްސިޑީަތއް މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަމުން ބަ ދެއްވަމުން ނަންނަމުގައި އެ

 އެ  ކުރެވޭ ފަރާތްތައް އެކަށަައޅުްއވަިއ،އެކަމަށް ދައުލަތަށް ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ،ވިދާޅުވި ގޮތަށް

ނޑު ދަންނަވާލަން މިހެން މިފަރާތްތަކަށް ދިޔުން. އަޅު  ބޭނުންވީ މިއަދު މިސާލަކަށް ކަރަންޓުގެ ސަބްިސޑީ އެބަ  ގަ

ނުޑ މި ގައިމުސް މާލޭގައި ިދރިއުޅެމުންދާ ހަމަލިބެމުންދޭ ވަރަށް ތަނަވަސް މީހުންނަށް ވެ ދެންނެވީ  ވެސް. އަުޅގަ

ވެސް ނުމެނޫންމެ. އެއް ިރއުޅޭ މީހުންގެ ާވހަކަރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގަިއ ރަށްރަށުގައި ދި .ނޫން ރާއްޖެތެރޭގެ ވާހަކަެއއް

ނޑު ދަންނަވައިއެހެން ދިނުމުގެ ުއޫސލު ހުރި ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީ ލާނީ ތަނަަވސްކަންކަމަށްވިޔަްސ އަުޅގަ

 އަހަރު ފުިރގެންދަނީ މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑު ކަމަށް 11މިއަންނަ އަހަރު  ،އަޅުަގނޑުމެން ހުްއޓާލަންޖެހޭ. މާދަމާ

ނޑަށް ވެސް ވިޔަސް  ނުޑގެ ުސވާލަކީ. ޫނން އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުޖެހޭ  1111އަުޅގަ ރުފިޔާ ދެްއވަންޖެހޭތޯޭއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްދޭންޖެހޭ ވަރަށް އިނގޭތޯ. މި އުސޫލު އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލުކުރަން އެބަ  ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އަުޅގަ ؛ވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ހުރި.  ނޑުމެްނެގ ހިތްމައްޗަށް ނުގެނެވޭހާ ގިަނ ކަންތައްތަކެއް އެބަައޅުގަ

ނޑަށް ކަށަވަރު ނުޖެހޭކަން  ނޑަށް؟ އަުޅގަ ނޑުގެ ކުންފުންަޏށާއި އަުޅގަ ކަރަންޓު ސަބްސިޑީ ދޭންޖެހޭތޯއޭ އަުޅގަ
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ނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް ެލްއވުމަށް މިވިހެން ހުރި ފަރާތްތައް ބައްލަވައިދެންނެ އަޅުަގނޑަށް ދޭކަށެއް. އެހެްނީވމާ، މި

ނޑުގެ ިހތުގެ އަޑީން މަރުޙަބާކިޔައިވިދާުޅވުމަށް އަޅު ވިދާޅުވި ބަޖެޓު ހުށަހަޅުއްވަމުން ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ގަ ައޅުގަ

 ދަންނަވަނީ. އެްއގޮތަކަށްެވސް ދޭކަށްނުޖެހޭ. އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ  އަޅުަގނޑު މި

ރި މިހާރު ހިމަނުއްވާފަ. ރަނގަުޅ، ެޓކްސް ހު ދެން ގްރީން ޓެްކސްެގ ވާަހކަ އެބަ ފެހެއްޓުން. ރައްކާތެރިކޮްށ ހި

އެކަށީގެްނވާ މުއްދަތު  ާވކަށެއް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް ެއކަމަށް ޤާބިލުޖެހެއެކޭ އަުޅަގނޑު ދަންނައިތުރުކުރަންނު

ނޑުމެން އަމާޒުކުރާ މިސްރާއެ ކަންކަން ލިބެން އަ ،ދެވިފައި ންކަްނ ށް ދެވިގެން އެ ކަގޯލާ ހަމައަ، ށްބާ ހަމައަޅުގަ

ތަށް އެކަން ކަށްވާ ފަރާތަށް ެގއްލުމެްއ ނުލިބޭނެ ގޮއެ އަމާޒުކުެރޭވ ފަރާތްތަކުން، މެދުވެިރއަ ން ނެގޮގެ

އަްށވުރެ ބޮޑަށް ދިއުން އެީއ މުހިއްމު ކަމެއް. ޓެކްސް ވެސް އިތުރުކުެރވޭނީ ަވކި ވަރަކަށް. އެ ބައްޓަންކުރެިވގެން

ނޑުމެން ދެކެމުއި ނޑުމެންނާ ން އަންނަ ތުރުކުެރވިއްޖެްއޔާ އަުޅގަ ހަމަޔަކަށް ރައްދެއް ނުވާނެ.  މުސްތަޤްބަލު އަޅުގަ

 ،ކަމަށް ވާނަމަ ިދއުމުގެ ސަބަބުން ާރއްޖެ އަށް މީހުން އައުން ދޫޮކށްލާފައި ދާލަކަށް، ޓެކްސްަތއް އިުތރުވެގެންމިސާ

ނުޑ ނުދަންނަވަން އެ، ވީމާ، ނުެނގޭނެ. އެހެންވީމާން އަޅުަގނޑުމެން ީކއްތޯ ުކރާނީ؟ އެހެންދެ ހިސާބަްށ  އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ މާކެޓުތަކުަގއި، އަޅުަގނޑުމެންނާ އެީކގަިއ ކޮމްޕެޓިޓިވް  ދިޔަ ވާހަކަެއއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ާދއިރު ެއއަށް ވަރަްށ ޤާނޫނުތައް ފާްސވެގެންމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކުރުމަށް އަުޅަގނޑުވާދަކުރަމުންދާ

ފާސްކުރަން  ރަނގަޅަށް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން އެކަން ކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ބޭނުން. އާދެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މި ބަޖެޓު

ދޭނަން. ެއއީ ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ. ަރއްޔިތުންނަށް ކުިރއެރުންތަެކއް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކަިއ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓު

ނޑުމެން އެްއވެއަޅުަގނޑު ސް، އެހެންނަމަވެ ސް އިރަކު ބަޖެޓަށް ެދކޮޅުހަދައި؛މެން ަޝއްުކކުރާ ަކމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ވަންޏާ އެ ެއއްޗެހި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާނަން.  ންތައް ނުވަތަ އިޞްލާެޙއް ޮއތް ކަމަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރި ފާޑުކިޔު 

ގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަތްުޕޅުގަިއ އޮންނާނީ. ައޅުަގނޑު ހުރެްއވުމާިއ ނުކުރެއްވުން މަޖިލީދެން އެ ފާސްކު

ދި ސަރުކާރުްނ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން އަ

އް ދިނުމުގެ ގޮތުން ަތއް ހިންގުމަށް ޓަކައި އެ ފުރުޞަތުތަީމގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓު އެީކގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑު ލިބުނު ފުރު ދޭން ތިބި ވާހަކަ އަދިވެސް އެއްމެން މި ބަޖެޓަށް ވޯޓުއަޅުަގނޑު ޞަތަށް ފަހަރު ދަންނަވަމުން، ައޅުގަ

 އެކު ޝުކުރު ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނޑު އިށީންނާނަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު ހަމަ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަ މަށް ޓަކައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ލާނަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި ޖަުދަވލު ބައްލަަވއިލެްއވުން އެދެން. ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަުލގަިއ އެބަ ވާހަކަެއއް ދަންނަަވއި

އްދަ ަކމެކޭ. ނަމަވެސް، ޖަލްސާެގ ކޮިމޓީތަކަށް ެވއްދުމަކީ ހުމަޖިލީހުގެ  ޖަލްސާތަކަށާއި އޮވޭ މޯަބއިލްފޯނު މަޖިލީހުގެ
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ކަމެކޭ. އަުޅަގނޑު ވަރަށް  ފޯނުން ފޯނުކުރުމުގެ ފަންކްޝަން ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާވަގުުތަގއި ކޮމިޓީެގ ަވގުތުަގއި މޮބައިލް

ކަމަކަށް ެވއްޖެ ޢިއްޒަތްތެިރ  ޖަލްސާތަކުގައި މިހާރު ޢާއްމު ވާހަކަ ނުދައްކާ ވޭތޯ. ވަރަށް ގިނަ ކެތްތެރިވެއްަޖއިން މި

ބޭފުޅުންނަށް ވަކި އެްއޗެއް އެންގުެމއް ނޫން.  ރިޔާސަތުން ކޮންމެހެން ތި ،މެންބަރުން މިކަން ކުރެއްވުން. މީގެ ބޭނުމަކީ

ން ގެންދަވާއިުރގައި ދެ އަތުން ދެ ދައްަކވަމުޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުމަޖިލީހުގެ ޢިއް ،މަޖިލީހުގެ ގަވާއިެދއް އޮވެ 

 ޖެހިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ،ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކަށް ކުރަން ދެއްެކވުމަކީ ތިާވހަކަފުޅު، ފޯނު ހިއްޕަވަިއގެން ތިބެ

އެކީަގއި ދަންނަވަން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ހޯލުން ނުކުމެވަޑަިއގެން ބޭރުގައި  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އަދަުބވެިރކަމާ

ނޑު އެހުން ބޭފުޅެްއެގ  ނަވައިގެން ފޯނުކުެރއްވުން. އެހެންނޫނިއްޔާ މީގެ ފަހުން ފޯނު އެގޮތަށް ނަންަގވައިިފއްާޔ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މާލަމުން ބޭރަށް ވަޑަިއގަތުމަްށ  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ބޭރުަގއި؛ ާމފްކުރައްވާތި! ނަން ދަންނަވާފައި

ނޑު ޒަްތތެރި މެންބަރުން ގަވާއިދަށް އެކު ޢިއްވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން. ައޅުގަ

ނުޑ  ވަުގތު؛ ހިތާތީވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މިހުރުމަތްތެރިކޮށް އަދި މިހާރު އަޅުގަ

 ށް. ރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

 

 ރާހީމް ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:މެންބަރު އިބް ރަށު ދާއިރާގެ ބާ

 ތުގެ ބަޖެޓު މިހާ ފުރިހަމަކަމާ ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަ 2111ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެންގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަ  ޅުއްަވއިދެްއިވ ކަމަށް ޓަަކއި އެީކގަިއ ބިނާކުރަނިިވ ގޮަތކަްށ އަުޅގަ

މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު  ަދންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.އެކު ުޝކުރު ފާނަށް ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ މަނިކު އެ

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް. އުއްމީދީ ހަ ރުފަތްތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އިހުސާސްކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސްމުެގ ފޮނި އުއްމީދު އަސިލުވެގެންދާނެކަހާ ައޅުަގނޑުމެންނަީކ  ުޅގަ

ވާތީވެ  ތަމްސީލުކުރަން އައިސް ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ކަމުގައި މިއަދު މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވިލެޖުން

 ހޭދަެވގެން މި އްބައެ ތުގެ ބަޖެޓުގައި ބޮޑުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަ 2111ދަނީ  ފެނިގެން މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ގޮތެްއގައި ތަަރއްޤީގެ މަޝްޫރޢުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ލަދީތަކަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޖުމުދަނީ ބޮޑެތި އާބާ

އް. ރައްޔިތުން ދިރިުއޅޭ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ުރކުުރވާލެިވެގންދާކަމީ މިއީ ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު އުފާކުާރ ކަމެ

 ކަމެއް ވަރަށް ިޙކުމަތްތެރިކަމާމިފަދަ ކޮންމެ  ،މަނިކުފާނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން .ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ވަނީ ިމއަދު ކޮޅަށް ތެދުވެ. ދައުލަތުެގ ަބޖެޓުގައި ވާހަކަަދއްކާއިުރަގއި  އެީކގައި ގެންދިއުމަށް މި ސަރުކާރު މި

ކަދަްއކަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓުދިްނ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވާހަ

ނޑުމެން އޭ ރައްޔިތުންގެ  2111 ،ވާީތވެ ރު ަވކާލާތުކުަރމުންދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ މަްއަޗށް ކަމުގައިަޙއްޤުަގއި، ައުޅގަ

މިްއޔަތުކަމެްއ ޚާއްޞަ އަހައް އަށް ވަރަށް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި އަޅުަގނޑުގެ ދާއިރާ
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ނުޑގެ ދާއިާރގެ  ނޑު މިއަދު އުފާކުރާ ކަެމއް. އަުޅގަ ދެއްަވއިގެން ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނާފައިވާކަމީ އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގ هللا ޢަބްދު، އަކީ  ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެ އަދި ސަރުކާރުަގޔާ ން ނުކުމެގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބަށް އަޅުގަ

ރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ފަސް ދިަޔއިރު އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އިވަކާލާތުކުރަމުން

ކަމެއް  ތަަރްއޤީގެ ހުރިހާ ފޮނިމީރު  ،ގޮސްށް ވެގެން އިާރގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއަހަރު

ނުޑެގ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި  އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެކަމުގެ ުފރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުން. ޚާއްޞަ  ިއގަންނަވާެނ އެނިގވަޑަ  ގޮެތއްަގއި ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުގެ ދާއިާރގެ އަދި ޚާއްަޞކޮށް ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެ ރަށަކަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެިރވާ ދިވެިހ  ،ފަދައިން އަުޅގަ

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ތެދުވަްނ ތިބި ރައްޔިތުން މިތިބީ  ޤައުމިއްޔަތު ދިފާޢުކުރަން ކޮންމެ ކަމެއް ދިމާވި

ަރއްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާ އުތީމާ ދޭތެޭރ ޚާއްަޞކޮށް އެ ރަށަކަްށ ޓަކަިއ ދިވެހި  އަދި ،ކަމުން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި

ނުޑމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އެހެްނނައެމް.ޑީޕީ ސަރުކާރުން އިހު ޔާމީން هللا މަވެސް، ޢަބްދުމާލުވެފަިއވާކަމީ މިއަދު އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ބަޖެޓުަގއި މަނިކުފާނުގެ މޭސްތިިރަކމުގައި މި  ގެ ސަުރކާރުން އެޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ލާފަިއވާކަީމ ރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ެއކުލަަވއިއަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ އުތީމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ެދްއވަިއގެން ތަ

މެއް. ވާ ކަދަންނަވަން ބޭނުންހި ސަރުކާރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއ ެއކު ޝުކުރު ދިވެ ،މިއަދު އަޅުަގނޑު އުފާކޮށް

ނޑުެގ ދާއިރާެގ އުތީމަށް ބަނަދރަށް އިތުރުކުރުމަށް މިހާރު  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމގޮަތށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ  ކަމީ އޭގެ އެއް ހެކި. އަދި ހަމައެާއއެުކ މީޓަރު އިތުރުކުރުމުގެ ބައި ބަޖެުޓގައި ހިމަނާފައިވާ  11ކަ

ގެ އަންހެނުންގެ ގެންދަނީ ކުރީޕްރީސްކޫލުގެ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިހާރުޢިއުތީމުގައި 

ްށ އަށް ައޅުަގނޑާ ހަމައަ އަީކ ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުންެގ ފަރާތުން އިްނތިހާ މި ަޝކުވާ ،ކަމުންމިސްކިތުަގއި 

ނޑު ބަޖެޓު ިދރާސާ އަންނަ ކަމަކަށް ބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގިއ  ތްުކރައްވާ ކޮމިޓީަގއި މަަސއްކަ ވާީތވެ މިަކންތައް އަުޅގަ

ނޑު ވާނީ އިރާދަ ދަންނަވައިގެން މި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2111. ކުެރއްިވއްޔާ ޙައްލު ހޯދައިދީފަކަމަށް އަޅުގަ

ވި ބަނދަރަށް ދެންނެ މި ؛ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާއިރު އުތީމަށް އިތުރުކުރާ

އިތުރުން ނަރުދަމާ ހިމެނިގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާެގ އޭގެ ސްކޫްލ އަދިޔާއި ޕްރީއިތުރުކުރާ ބަ

ނުޑެގ  ން ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަ ައދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިާރގައި ހިމެނޭ އަށް އަމާޒު ވާހަކަ މިއަދު އަޅުަގނުޑގެ ސީދާ ދާއިރާ ކޮށްގެން ދައްކާއިުރަގއި ދެން އަޅުގަ

އަށް މި ބަޖެުޓގެ ެތރޭގަިއ ވަރަްށ ުއއްމީދީ ބިނާުކރަނިވި މަސަްއކަތްތަެކއް އެުކލެވިގެން ގޮސްަފއިާވކަން މި  ތަކަންދޫ

 2111އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ސަރުކާރުން  ؛އުތީމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ،ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެގޮތުން

ނަލަ މިސްކިތް އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން މި ރައްޔިތުން އެ އުއްމީދުކުރަްއާވ ވަނަ އަހަރު ތަކަންދޫ 
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ދާނެކަމުެގ ވަނަ ައހަރު އަޅައި ނިންމައި އުތީމު ރައްޔިތުންނަށް އެ މިސްކިތުެގ ބޭނުންކުރެވިގެން 2111ސަރުކާރުަގއި 

ނުން މުނިފޫހިފިލުވަިއ ދެންނެވީ ތަކަންދޫެގ ޒުވާ މި، ކު އުތީުމގެ ުޒވާުނންއެ ން. އަދި ހަމައެއާފުރިހަމަ ޔަޤީންކަންދެ

ނޑެއް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ކުޅިވަރު   ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން 2111ކުޅުމަށް ޓަކައި ނަލަ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނަށް ދަންނަވާލަން އެކު ތަކަންޫދގެ ރަްއިޔތުންވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރަކމާ 

ައީކ  ލަ ގޮެތއްަގއި މިހާރު ކުރިމަތިވެފަިއާވ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަރަުށގައި ޖުމު 2މީގެއިތުރުން ައޅުަގނުޑގެ ދާިއރާގެ 

ނުޑގެ ދާއިރާގެ  އަށް ދިމާެވފައިވާ މައްސަލަަތއް ޞިއްޙީ ދާއިރާ ޒުަތއް ރަށުގެ ޞިއްޙީ މަރުކަ 2ކަމުން އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު އުފާކުާރ  ،މަރާމާތުކުރުމަށް ޓަކައި އެކަޭށނަ ބަޖެޓެއް ޚާއްޞަކޮށް ަނންތައް ލިޔެފައި ބަޖެޓުަގއިާވަކމީ އަޅުގަ

ނުޑގެ ދާއިރާގެ  ،ކަމެއް. އެގޮތުން  އިތުުރ ، ކޮށްއަޕްގްރޭޑު ، ރަށުގެ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކޮށް 2އަުޅގަ

ކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ޚާްއޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީފަިއވާ ކަމަށް ޓަކަިއ ޢިްއޒަތްތެިރ އިމުވަސީލަތްތައް ަރއްޔިތުންނަށް ޤާ

ެއކު އަށް ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުަދންނަވަން. އަދި ހަމައެއާ ރައީސް، ައޅުަގނޑު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ

އުތީމަްށ  ،ރުަތކުން ފޮނި ހުަވފެންތައް ދައްަކއިއަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާެގ މުރައިޫދގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާ

ތައް ދައްކައި އެ ކަންަތއްތަްއ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭނެކަމުގެ ފޮނި ހުވަފެން އާއި ބަނދަރާ، ނަރުދަމާ

ނޑުމެން ހާވަނަ ައހަރުގެ ބަ 2111އޮތުން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ހާސިލުނުވެ އޮތް   ،ސިލުކޮށްދީޖެޓުެގ ތެރެއިން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  މުރައިދޫގެ ރަްއޔިތުންގެ ުއއްީމދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ބަޖެޓުން އަޅުގަ

އޮތީ އެންމެ ފަހު ރަށަކަށް އަޅުަގނޑު ެއ  ފެނިގެންދާނެ. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނުޑގެ ާދއިރާަގއި މި

 .ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ،ވާީތވެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ބާރަްށ ކަމުގައި

ނޑުމެްނގެ ރަށަށް ވަަޑއިެގންފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަްށ  މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ގިނަ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވެސް އަުޅގަ

އި ތިން ފޮނި ހުވަފެންތައް ދައްކަދެއްވާ. މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން ބަެއއް ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެންގެ އުއްމީދީ  ،އަޅަން ބުނެ ސަރުކާރުގެ ވަފްދުތައް އަރުަވއި  ،ވެސް ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމަނައި  އަހަރު އަުޅގަ

މަސް،  11ކަމީ ިމއަދު ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ަކމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ަސރުކާރަށް މިއަދު  ޖެޓީ ނޭޅި ގޮސްަފިއވާ

ނޑުމެން މި އެއް މަަސއްކަތް  01އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން ނާޅާފަިއާވ ޖެޓީގެ % ދެންނެވި އަހަރު ެވގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑު އުފަލާ އެކު މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ކަމެއް. ޝުކުރު  ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމީ އަޅުގަ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ބާރަށަްށ ފެނާއި ނަރުދަމާ އެ އޮތީ ދަންނަވާ ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ހަމަ އެ  ގޮތުން އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފެނާއި ނަރުދަމާ ބާރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް  2111ޔަޤީންވެފަ. އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 

މު އިތުރުކޮށް، ތަޢުލީމީ ކްލާްސރޫ 12ޔަޤީންކޮށްފަިއވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ހަމައެއާއެކު 

ނުޑ މި ފުރުޞަތުަގިއ  ފެންވަރު ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި ޮބޑެތި މަސަްއކަތްތަކެއް އެކުެލވިގެްނވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އަލިއަުޅަވއިލާއިުރ،  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖުމުލަ ގޮތެްއގަިއ ބަޖެޓަށް އަުޅގަ
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މިލިައން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާކަމީ  1.2ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2111ގެ ގޮުތގައި ޕްރޮޓެކްޝަން އަދި ސަބްސިޑީ 

ނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެިހ ރައްޔިތުން ޝުކުުރވެިރވުްނ ޙައްޤު ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، އަުޅގަ

ށް ދޭ ފަސް ހާސް ރުފިޔާ މި އަހަރުގެ ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައީސް ވެފަިއވާ، އުމުރުން ދުވަްސވީ ބޭފުޅުންނަ

ނޑުމެން ހުރިހާ އުމުރުން ދުވަްސވީ ބޭފުޅުންނަށް ދޭ  ބަޖެޓުގައި އެއް ބިިލއަން ުރފިޔާ އެކަމަށް ހޭދަކުެރވޭ ައޅުގަ

ޚާއްޞަ މެސެޖެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ައދި ހަމަ އެހެންމެ، ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ބޭނުންކޮށްފައި 

މިލިއަން ރުފިޔާ މިކަމަށް ބަޖެޓްގައި ލިޔެަފއިާވކަމީ ވެްސ  111ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ގޮތުަގއި ބަދަލުކޮށް ، އާސަންދަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ކަެމއް. ސަބްިސޑީެގ ވާހަކަ ދެންމެ މާމިނގިލީ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އުފަލާ އެުކ އަުޅގަ

ނުޑ ތާއީދު ކުރަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ އެ ދެްއކެިވ ވާހަކަފުޅަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން  ފަދައިން މަނިކުފާނާއި އަުޅަގނޑާއި ާޤސިމް އިބްރާހީމާއި އަސްމާއްަތއާ، މި ބޭބޭފުޅުންނަކީ އަުޅގަ

ހޭނީ ސަބްސިޑީ ޙައްޤުވާ ސަބްސިޑީ ބޭނުންވާ ބައެއް ނޫން މިހާރަކު. ސަބްސިޑީ މިއަދު މި ޤައުމުގައި ދޭންޖެ 

ނޑަކީ ޮބޑު މުސާަރ  ފަރާތްތަކަށް. ޭއގެތެރޭަގއި ަމނިކުފާނަކީ ބޮޑު މުސާރަ ިލބިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެްއ. ައޅުގަ

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅެއް. އޭގެ ބަދަުލގައި ިނކަމެތީންނަށް ނުލިބިފައިވާ؛ ހަމަހަމަ ުއސޫލެއްގެ ދަށުން ސަްބސިީޑ 

ނުޑ ވެސް ޤަބޫުލކުރަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ސަުރާކރުން ވެސް ހަމަ ެއކަނިވެރި ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް  އަޅުގަ

ނޑުމެން  މިލިއަން ރުފިޔާ އެކަިނވެރި މައިންނަށް ދޭގޮތަށް ަބޖެޓުގައި މި އޮތީ ިލޔެވިފަ.  81މައިންނަށް، އަުޅގަ

ނޑައަޅާފަިއވާ  ނުޑވެރިން ދޭން ކަ ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ވެްސ  މިލިއަން ރުފިޔާ 01މަސްވެރިންނާއި ދަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު ވަރަށް ހިނިފުޅުވަަޑއިގެންަފއި ތި އިންނަވަނީ، ައޅުަގނޑަްށ 

ވެ. ިމ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި ބަޖެްޓގަިއ އެންމެ ބޮުޑ ހޭދައެްއ ުކރަން މި އޮތީ މަނިކުފާނުެގ ދާއިރާ އަްށ ކަމަށް ވާތީ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މަނިކުފާނުގެ  ވަނަ އަހަުރގެ ރިޔާީސ އިންތިޚާބަށް މަނިކުފާނު  2111ކަމަކީ އަުޅގަ

ކުރިމަތިލައްާވއިރު އެއަށް ވަަރށް ބޮޑު އުއްމީދުތަކެއް ހާސިލުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ެވސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. 

ނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ފަދައިން، މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ އަކީ ޢާއްމުކޮްށ އެހެންނަމަވެސް އެ ކަމަކީ މަނިކުފާ

ވޯޓުތަކުން ވަރަށް ގިނައިން ަވއްކަންކުރާ ަބޔަކު ހިމެނޭ ޕާީޓއެއް ކަމަށް ވާީތ، އިްނސާފާިއ ހަމަހަކަމާ އެކީަގއި ިރޔާސީ 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުުކރަން މަ ނިކުފާނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބެން ޙައްޤު ކަމަށް. ޕްރައިމަރީއެއް ޭބްއވިއްޖެ ނަަމ، އަުޅގަ

އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑުމެން މި ފަހަރު ރައީސް ޔާމީންެގ ެވރިކަމުގަިއ މި ކަހަލަ ބޮޑެތި ަމޝްރޫޢުތަކެއް ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

މި އޮތީ އެކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ރުކުުރވާލެިވގެންދާއިުރގައި ބޮޑު ެއންމެ ޚާއްޞަ އަޙައްމިއްޔަުތ ކަމެއް ދީފައި 

އަޅުަގނޑުމެން ުޒވާނުންނަށް ކަމަށް ވާތީވެ، މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންގެ އިިދކޮޅު ލީޑަރެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ރާއްޖޭަގއި މި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅަކު، ުޒވާނުންނާ ދޭތެރޭ ޒާތްޒާުތގެ އެިކއެކި ފާޑުފާުޑެގ ވާހަކަދައްާކކަމީ އަޅުަގނޑު 

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ުޒވާނުންގެ އުއްީމދުތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް  މިއަދު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް
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ނޑުމެންގެ ޒުވާނުްނެގ ރައީސް ޢަބްދު  111ޓަކައި  ޔާމީނަށް هللا މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފަިއވާކަީމ އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިާޔ  111ވަނަ އަހަރު ބަެޖޓުގައި  2111ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުރުދަންނަވާ ކަމެއް. ައދި 

ނޑުމެންގެ ުއއްމީދުތައް ޙަޤީޤަަތކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި، ޒުވާނުްނ ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓަަކއި ެއ  ހިމަނާފައިވުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން. ޢިއްޒަ ތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުފާނު ގެންގުުޅއްާވ ޚާްއޞަ އަހައްމިޔަުތކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕގެ ޕްރޮޖެކްޓުަތކާ ބެހޭ ގޮތުން މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބަެއްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ފަދައިން، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅަށް ބަޖެްޓ 

ނުޑ މި ފު ރުޞަތުަގއި ފާަހގަކޮށްލަން. ބަޖެޓު ފޮުތގެ ދެ ވަނަ ފޮތުަގއި ޕޭޖު ނަންބަުރ ބައްލަަވއިލެވިަފއިނުވާކަްނ އަުޅގަ

އާ ހަމައަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮުޅތަކުަގއި ހިންގުމަށް މި ސަރުާކރުން ރާވާފަިއވާ ތަރައްީޤގެ 11ން ފެށިގެން  1

ނޑުމެންނަކީ ެވސް މަޝްރޫޢުތައް ވަރަށް ތަފުީސލުކޮށް ލިޔެފައި އެބަ އޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  1. ައޅުގަ

އަހަރުދުވަހަށް ރަްއޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ވޯޓާ އެީކަގއި ިއންތިޚާބުވެފައި އޮތް ސަރުާކރެއް. ައޅުަގނޑުމެން ހުރިާހ 

ނުޑމެން ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެން  ރައްޔިތުންގެ އެބަ ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ މިއަދު އަޅުގަ

އެއް ފަހަރާ ހުރިހާ ރަށެއް؛ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއް އެއްކޮށް އެއް ފަހަރާ އެއް  ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް، ޢިއްޒަތްތެިރ  އަހަރުދުވަސް ތެރޭަގއި ތަރަްއޤީ ނުކުރެވޭނެކަމީ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ިދވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ނޑުމެންގެ ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ ނަށް މިއަދު މި ަދންނަވާލަނީ އަުޅގަ

ވެރިކަން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ނިމިގެންދާއިރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާ 

ނޑުމެން ނިންމާނެކަމުގެ ވަޢުދު. އަދި ހަމައެހެންމެ، ސަބްސިޑީ އަކީ   ޤާއިމުކޮށްދީ އިރާދަކުެރއްިވްއޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދާނެ ވާހަކަ.  ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފާ އެީކގައި ިލއްބައިދޭނެ ެއއްެޗްއގެ ގޮތުަގއި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ައޅުގަ

ދެން ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން އެބަ ފާހަގަކުަރއްާވ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުުރކުރުމަށް ޓަކަިއ ޒާްތޒާތުެގ 

ނޑުމެން ތަޢާރު ފުކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ. ޓެކުހަކީ އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، ޭއގެން ލިޭބ ޓެކްސްތަްއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަުކަގއި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް  އާމްދަނީއަކުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިރާތަކާއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުން އަތުން މި ނެގޭ ޓެކްސް. އެހެން ނަމަވެސް، ިމއަދު މިއަށް މަލާތްމާކޮށް، ހިންގުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓެކްްސ ނަާގ ވާހަކަަދއްކަމުންދާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެހެން ކަްނކޮޅުތަުކގަިއ  ކުލަފޮށީގަިއ ހުރި ކުލަތަަކކުްނ އަުޅގަ

ރައީސް.  ޓެކްސްތައް ތަޢާރުފުކުެރިވގެންދާ ގޮތް ބައްަލަވއިލެްއވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ެދކެން. ޢިއްޒަތްތެރި 

މިލިއަން  211ވަނަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ސާކު ސަމިޓް ބޭއްވުމަކީ  11މަނިކުފާނު ވެސް އިންނެވި ަމޖިލީހަކުން، 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެްއ އޭރު ފާްސކުރެްއވި. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓް އޮޑިުޓ ހެއްދެިވއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިަޔ 

ނޑުމެން ބަލައިާލއިުރގަިއ މިލިއަން ުރފި 011އޭެގއިތުރުން  ޔާ އަށް ބަޖެޓް ބޮުޑވެގެންދިަޔކަން. އެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް އަުޅގަ

ހުރި ފަންސަވީހަކަށް ހާސް ރުފިޔާ އަްށ  އެބަ ރުށްރުުކގައި ައޅާ ފުޅަފިން ވެސް އެބަ ވޭްސ، ފާހަގަުކރެޢިއްޒަތްތެރި ރައީ
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ހައްދެއް.  ނޫންތޯ. ަވއްކަންކުރަްނ ވެސް އޮންނާނެ ދީފައި ފުޅަފި ގަނެފަ. މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ބޮުޑަވރެއް

ންނަނީ ވަްއކަންކުރުމުގެ ސިާޔސަތު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމަގިއ އޮ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް މި، އެހެންވީމާ

 ަކމުގައި ވީނަމަވެސް ތިރީ ބަަޔށް މި އަރަމުންދަނީ އޭރުގައި އަޅުަގނޑުމެން ޓީީވއެއް ހުުޅވާލިއޮތީ.  ފެނިގެންގޮްއސަ

ވާަހކަެއއް ނޫން. ކޮށްފައި ހުރިހާ ވައްކަން. ިމ ދެންނެވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މަނިކުފާނު އެ ކަންތައްތައް ކުރަްއވާ 

މިހާރު މަނިކުފާނު ތި ހުންނެވީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގަިއ  ؛އޭރު ތިއްބެިވ ރައީސް ނަޝީދު އަރިހުގައި  އެހެންނަމަވެސް

ބޮޑެތި ، މިހާރު ކައިރީަގއި އެ އުޅުްއާވ ބޮޑެތި ބޭބޭފުޅުން ންނަމަވެސްއެހެއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. 

ނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ރިސޯ  ޓުތައް ރަށްތަްއ ނަަގއިެގން އޭރު ަކއިފައި އޮތް ފަިއސާތައް ހޭދަކުރަމުންދާކަމީ މިއަދު އަުޅގަ

އްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީާމ، ވެރިކަން ނުދާނެ ވެއްޓިގެންެނއް ޢި އް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންނޫންނަމަ،ކަމެ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރުަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ ވަޒީރެއް ވެްސ،  މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކަން މިއަުދ އެ ބޭުފޅަކު މަގާމުން ދުުރކުރާނެކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންއެްއވެސް ަވޒީރަކު ަވއްކަންކޮްށފިއްޔާ އަުޅގަ

ަރއީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުަގިއ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމަކީ މި ދެނީ

ނޑުމެން  އެ ،ނެތުމުންލެއް އަދި މިވީހާތަނަށް ފެންނަން ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ އެްއވެސް ކަހަލަ ޢަމަކޮ ކަމަކީ އަޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަ މީދުން ފުރިގެންވާ މި ފަދަ ސް. އުއް ން ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީއުފާކުރާ ކަެމއް ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބިގެންދާކަމީ ދިެވހި ރައްޔިތުން މިއަދު އުފާކުރާ ކަމެއް. މި ބަޖެޓް 

އެީކގައި  ރިހަމަކަމާްއވާ ކަމަށް ވީނަަމވެސް ފުނުދެށް ތާއީދުކުަރއްވާ ބޭފުޅުްނ ވޯޓުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ އަ

ހަވާލުކޮށްދޭނަން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ. ުޒވާނުންނަށް ދޭ  ޑުމެން ފާސްކޮށްީދ، އެ އޮންނަ ާޓގެޓަށް ސަރުާކރާއަޅުަގނ

ނޑުމެން هللا ކަމަކީ ޢަބްދު ޔަޤީން ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލޭގައި އަުޅގަ

ސިޓީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދޭނަން. ޒުވާނުން މަގުމަތިކޮށެްއ  ޔޫތުފައިާވ ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާ

ނޑުމެން ގޭންެގއް  ޕެއް ހަދަިއގެން ދެ މީހަކު އެއްވެއްެޖއްޔާނުލާނަން. ދެ މީހަކު އެއްތަންވާ ގްރޫ ެއއަަކށް އަޅުގަ

ނ އިޤްތިޞާދުގައި ބޭނުންކުރާ  ވާނުްނގެ ހަކަތަން ޒުގުިޅގެ ޑުމެްނެގ ސަރުކާރަކީ ޒުވާނުންނާނުކިޔާނަން. އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި  ގެސަރުކާރެއް  ގޮުތގައި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ދެމިގެންދާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން ޒުވާނުންނަށް ައޅުގަ

ަކ އަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަ ދޭތެރޭ އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ، ފުރިހަމަ ގޮތެއްަގއި ބަޖެޓާ ދަންނަވާލަން. ޖުމްލަ

ނޑުެގ ދާއިރާ ދިޔަކަްނ މަްޝރޫޢުތަކެއް ހިމެނިގެންއަްށ ޓަކަިއ ވަރަްށ ބޮޑެތި  ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަ

ނޑަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުކުރުދަންނަވަ  މުން،އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮްށ، އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާވަރަށް އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންާމލަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުންގެ ނަންފުޅު ވިދާޅުވާިއރުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އެީކ ވެސް ވަރަށް ޖޯޝާ  ހުރިހާ މެންބަރުން ގޮތަްށ ވިދާުޅވާިތ! ކުރިއަށް ލާފަިއ ަގާވއިދުަގިއ އޮންނަ

މިކަމަްށ  ހަލަ ކަްނކަން ވެސް ނައްަޓިއގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސްފަހަރުގައި މި ކަ އިރުވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ 

އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުޅާދޫ ދާމުން، ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ދަންނަވަ 

 މް ރަޝާދަށް.ނާޡި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މް ރަޝާދުދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡިތުޅާދޫ 

ބެޭހ  . ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، ބަޖެޓާ. ޝުކުިރއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްالم عليكم و رحمة هللا و بركاتهالس  `. 

އަހަރު ެވސް އެ ިއވުނު  1ަޔ ވެދި ވޭތު ެވްސ އެްއ ައޑުތަެކއް. ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ިއވެނީ ހަމަ ހައްތަހާ

އަޑުތައް ިމއަދު ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަނެއްާކވެސް ަހމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މި މާލަމުން އިވެމުން އެބަ 

ދާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ދަްއކަމުންދަނީ ބަޖެޓް މޮުޅކަމުގެ ވާހަކަދަްއކަމުން، ގެ ރަނގަޅުކަުމގެ ވާހަކަ. އެއް ަބޔަކު ބަޖެޓު ދޭ

ރަދުބަރަދުގެ ހިސާބުތަކެއް. އި ޚައާ ކޮޅުނުޖެހޭކަމުގެ ވާހަކަ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަޤީޤަތަކީ ބަޖެޓަކީ އާމްދަނީދެ

މިއީ ލަފާކުރާ ބަޖެޓެއް. . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަޖެޓަީކ އަރަންޏާއި ދަރަނީގެ ހިސާބުތަކެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މި  2111ކީ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މި ބަޖެޓަ 2111

 މެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓު. އަިދ އެންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓު ެވސް

ންނަށް އެބަ އެނގޭ މި ދަންނަވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިެއއް ނޫން. މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލީމަ އަޅުަގނޑުމެ މިހެން މި

 ،ަވނަ އަހަރުގެ ފަހުން މިހާތަނަށް ހުށަހެޅުނު ޑެފިސިޓް އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓު. އެހެންކަމުން 2111ބަޖެޓަކީ މިހާތަނަށް، 

 22.1އެބަ އޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މި ބަޖެޓަކީ ސަރޕްލަސް ބަޖެޓެކޭ ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްނ ރުފިޔާ ބިލިއަ 11.1ރިކަރަންޓް ޚަރަަދށް.  ބަޖެޓަށް ބަާލިއރު މި ބަޖެޓުގެ ޮބޑު ބަެއްއ މި ދަނީންގެ މި ބިލިއަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެ ދާއިރުގަިއ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހޭ ކަމެއް. ބޮޑުަވމުންދާދިއުން މިއީ އަޅުގަ

 ރައިގެ އޮނިަގނޑު ބޮުޑވަމުން، ބޮޑުވަމުން، ބިަޔވަމުން،ދަނީ ދައުލަތުގެ މުސާ ިމއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

މިއަދު މިނިވަން  ހިސާބަށް ގޮސްފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮސް އަޅުަގނޑުެމން އަތްގުޅިނުކާބިޔަވަމުން

 .ދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މުއައްސަސާަތކުގެ މެދުަގއި ުމސާރަ ބޮޑުކުރުމުގެ ވާދަވެރި ރޭހެއް ފެށިގެން އެބަ ކުިރއަށް 

ތަން ބަލަހައްޓަިއގެން ތިބެ އަނެއް  އެއް މުައއްސަާސއަކުން މުސާރަ ކުޑަތަންކޮެޅއް ބޮޑުޮކށްލާއިރަށް އެ

މިފަދަ ވާދަވެރި ރޭހެްއ، ، ރިއަްށ އެބަ ޖައްސާލާ. އެހެންވީމާ ތަން ކު ުވރެ މާ ބޮޑު މުއައްސަާސއަކުން އެއަށް

ހުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިަކރަންޓް ޚަރަދު އެއް ދުވަ ،ނަމަކަމަށް ވާ  މުސާރައިގެ މިފަދަ ވާަދވެރި ރޭހެއް ކުރިއަށްދާ

 ދަންނަވާލަން މި ރައީސް. ވެދާނެ. ޢިްއޒަތްެތރިޮގސް ައޅުަގނޑުމެން ބޭންކުރަޕްޓުބޮުޑވަމުން އަނެއް ުދވަހަށް ބޮުޑވަމުން
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ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު މުސާރައިގެ އޮނިަގނޑުަތއް އިޞްލާުޙކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަުތެގ  އުޅޭ ވާަހކަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މުސާރަތައް ކޮންޓްރޯލްކުރެވި  ަވކި  ،މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުތަކެއް ަކނޑަައޅަން. މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަޅުގަ

އެކު ެދވޭ ެއއްަޗކަށް އެބަ ޖެހޭ ހަދަން. ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުވަްއޒަކަށް ވެސް،  މަތިން އިންސާުފެވރިކަމާ ހަމައެއްގެ

ނޑައެިޅެގންކޮންމެ މީހަކަށް ވެ މުސާރައިގެ އޮނިަގނުޑ  ،ސް މުސާރަ ލިބުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުތަެކއް ކަ

ނޑުމެންނަށް ދެން އަންނަ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުން އަެނއްާކވެސް ރިކަރަންޓް ޚަރަުދ  އިޞްލާޙުކުެރވިގެން ނޫނީ ައޅުގަ

ގެ މުސާރައިެގ ދައުލަތުމުޅި  މެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަ ތަން ފެނުމަކީ ދުރު ބޮޑުެވގެންދާ

ދާއިރުަގއި ދަުއލަތް ބޮޑުވަމުން، ބިޔަވަމުންދާ ވާހަކަ އަކީ ވެސް ައޅުަގނޑުެމން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް. ވާހަކަދަްއކަމުން

މި ކުޑަކުޑަ ޤައުމުަގއި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުަގއި ހުރި ކޮންމެ މުއައްސަސާައކަށް މުއައްސަާސއެއް އެަބ 

ގޮސް މި ވަނީ މިއަދު ށް ވުޒާާރއެއް އެބަ ހުރި. މިހެންންމެ އޮފީހަކަށް އޮފީހެއް އެބަ ހުރި. ކޮންމެ މުާވޒާާރއަކަހުރި. ކޮ

. ތް ެވސް މި ވަނީ ނުކަާތވަރުވެފަޮގސް ދައުލަދައުލަްތ ބޮޑުެވގެން، އުފެދެމުން ގޮސްފާތު މުއައްސަސާަތއް އުފެެދމުންތަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ގްރިޓީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އިންޓެ ކޮމިޝަންތަްއ ވެސް ގިނަ. ބަިއވަރު. އަުޅގަ

ކަށް ވެްސ، ޓްރައިބިޔުނަލްތައް އެހައި ގިނަ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޮކމިޝަންތައް އެހައި ގިނަ. މިިއން ކޮންމެ ބަޔަ

ޔުނަލެއް، ސް ޓްރައިބިސް ކޮމިޝަނެއް، ކޮންމެައއިސް މި އުފެދޭ ކޮންމެ ޤާނޫނެއްގަިއ ކޮންމެވެއަނެއްކާ މިހާރަކަށް

ޖެހެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން.  ކޮންމެވެސް ަބއެްއ އުފެދިގެްނ އެބަ ދޭ. މިކަހަލަ ކޮންމެ ބަަޔކަށް ެވސް މުސާރަ ދޭން މި

ނޑުމެން . މިހާރަކަށްދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބާރުބޮުޑަވމުންދާ އެއް ސަބަބު މިދެންނެވީ ައއިސް މި ހެޭދ ޤާނޫނުތަކުން އަުޅގަ

 ތަފާތު ފަހަރު ތަފާތު ކޮމިޓީތަކާއި މިޓްރައިބިއުނަލްތަކާ އަދި މިނޫން ވެސް ތަފާތު ކޮމިޝަންތަކާއި  މި އުފައްދާ

މި މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ އަކީ މިއަދު ބޮޑުވެގެްނވާ ެއއްެޗއް ކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ  ތަންތަނަށް ލާ މީހުންނާ،

ނޑުމެން ބަޖެޓު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ދަންނަވަން.  ދާއިރު ތަކެތީެގ އަގު ބޮުޑވަމުންދާ ވާހަަކ، ވާހަކަދަްއކަމުން އަުޅގަ

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އިންފްލޭޝަން މައްޗަށްދާ ވާަހކަ ވެސް މި މަޖިލީހުން، މި މާލަމުން އަޑުއިވެމުން އެަބ ދޭ

 ޒާމުަތއް ހަމަޖެހިފަ؟ގެ އިންތިދިނުމުން މަނީ ްޓރާންސްފަރގެ ޚިދުމަތްދުނިޔޭގެ ކޮން ޤައުެމއްަގއިތޯ އޮތީ މިހާ ފަސޭހައި

ބޭނުން ވަގުތެްއގައި ބޭނުން އަދަދަކަްށ  ،ބޭނުން ދިމާލަކަށް ،ނެތި އޮތް އެްއެވސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

އޮތް ަކއިރީަގއި މިއޮތް އަަވއްޓެިރ  ފައިސާ ފޮނުވާލުމުގެ އިންތިާޒމުތައް ހަމަޖެހިފައި އެބަ ހުރި. ދަންނަވަންތޯ، މި

އޭަނ އެބަ  ،އަށް ބަަލއިލި ަކމަށް ވިޔަްސ ެވސް މަނީ ޓްާރންސްފަރއެއް ހަދަން ޖެހިއްެޖ ކަމަށް ވާނަމަ ސްރީލަންކާ

ޖެހޭ އޭނަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ބަޔާންކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ގެންދަން. އޭނަ އެބަ ޖެހޭ އަދި އެތައް އެތައް ބައިވަރު ޮޑކިޔުމަންޓެްއ 

ކަށް ނެތް. ތަކަށް ހަމަ އެންމެ ކުޑަކުޑަ ފައިސާކޮެޅއް ވެސް ފޮނުވޭގޮ އެތަނަށް ހުށަހަޅަން. ހުށަހަޅައިގެން ނޫން

މި  އެބަ އޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގުކރެވޭ ެއއް ކަެމއް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑުމެން ފައިާސ ބަޖެޓުގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަނަށް އެބަ ެޖހޭ އަޅު ގަ
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ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  އެ މީހުން ފޮނުވުމަށް ން މި އުޅޭ ބިދޭީސން އަތުލަިއގަނެ،އިތުރުކޮށްދޭން. އާދެ! ާރއްޖޭަގއި ފިލަިއގެ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް  ،ވާއިރު ޓަކައި ޚަރަދުތަެކއް ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންކަމަށް  މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ހުރި. އެކަމަށް

ނޑު ކަުމގައި އަުޅގަ ޖެހޭނެ ކަމެއްށްދިނުމަީކ ކޮންމެހެން ކޮށްދޭންއަޅުަގނޑުެމން ބަޖެޓު އިތުރުކޮ އިމިގްރޭޝަނަށް

އުޅުމުގެ ސަބަބުން މި ދައުލަތަށް ވާ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑު. އާދެ! ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މީހުން ފިލައިގެން

އިން ބޭރަށް ފޮނުވަމުންދާ މީހެއް.  ފައިސާތަކެއް ާރއްޖެ މިއިން ކޮންމެ މީހަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް ބަިއވަރު

ެއްއވެސް އިންތިޒާމެއް ނެތް. ބަލަންޖެހޭ އެއްެވސް ބެލުމެްއ  ރާންސްފަރ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައިރާއްޖޭަގއި މަނީ ޓް

ކަިއ، ޓަ  ނެތް. އޭނަ ވަޒީފާ އަދާކުާރ ތަނުން ގެންނަންޖެހޭ ޑޮިކޔުމަންޓެއް ޯނވޭ. އޭނަ ފައިސާ ފޮނުވުމަށް

ނެތް. އޭނާގެ މުސާރަިއގެ ސްލިޕު  ޓަކައި އެތަނުން ގެންަނން ޖެހޭ ޑޮކިޔުނަންޓެއް އަނބިދަރިންނަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް

ނުޖެހޭ. އޭނަ ަވްއކަންކޮށްގެން ަފއިސާ ގެނަިއ ކަމަށް ިވޔަސް އެ ފަިއސާ ފޮނުވާނެ އިންިތޒާމު ދައްކާކަށް

މި މީހުން ޤައުމަށް މި  މި މީހުން ހޯދައި، ޑު ބުރައަކަށް ެވފައިވާ ކަމެއް.ހަމަޖެހިފައިވާތީވެ މިއީ އިމިްގރޭޝަނަށް ބޮ

ނުޑ  ،މީހުން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވެފައި ވާއިރު އެކަމަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެދޭ ވާަހކަ  ރި ެވްސ ދަންނަވަން. ޢިްއޒަތްތެޤަބޫލުކުރާތީ އިމިގްރޭޝަްނގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ޤާޫނނުއަސާސީން ދިވެހި ަދއުލަތަށް ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރައީސް.  ކުާރ ރި މިންވަރުން ކޮންމެހެން ލާޒިމުއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި މާލަމުަގިއ ވަރަށް ޮބޑަށް އެަބ ައޑުިއވެމުންދޭ، ވަރަށް ގިަނއިން  ކަންތައްތަެކއް އެބަ ވޭ. ައުޅގަ

 ،ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކ މިހެން ދެކެވެމުންދާއިރު ސާފު ބޯފެުނގެ ާވހަކަ. މި ކަ،ން އެބަ ދޭ ނަރުދަމާގެ ވާހައަުޑއިވެމު

ހުރިާހ ދޭން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަކަށް ވާތީ، މިއީ ދައުލަތަށް ކެރިކުޅަދާނަަކން ހުރި މިންވަރަކުން ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ކޮށް

ނުޑ ސްނުމަކަށް ދާންކަުމގައި އަުޅަގނޑުމެން ައއު ވި  މި ،ރައްޔިތުންެގ ވެސް ަޙއްޤަކަްށ ވާތީ ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ދާއިރާ ޮއތް ގޮތް. ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ،  ދެކެން. އަޅުަގނޑަށް އެނެގނީ އަޅުގަ

ދާއިރާއެއް.  މުގެ ގޮތުން ތަނަަވސް ދާއިރާެއއް. ފަޅުގެ ގޮުތން މުއްސަނދިނުޑގެ ދާއިރާ އަކީ ިމއަދު ބިއަޅުގަ 

މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ  ފެނާއި ބޯފެނާ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ޮކންމެ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ާއއި

ޤާބިލުކަން ހަމަގައިމު ވެސް ެއ ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލުތަކަްށ ލިބިފައި އެބަ އޮތް. އެ ރަްށރަށުން ބިން ބޭނުންކޮށްގެން 

އެޅޭނެ އިންތިޒާމުތަްއ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ސަރުކާރުން ކޮށްދެވިދާނެ ކަމެްއ.  ފެނާ އި އެ ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާ އާ

ލުގައި އުޅެމުންދާ ދެ ރަށެއްގެ ވާހަކަ. މިއީ ހާ އަޅުަގނޑު މި ގޮވާލަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގައި ވަރަްށ ނިކަމެތި 

އެއް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ދާއިާރގަިއ ހިމެނޭ ސްަގިއ ވަރަށް ގިނައިން ަދއްކަމުްނދާ ވާހަކަ ހުއަޅުަގނުޑ ބަޖެޓު ބަ

ެއ މީހުންނަށް  ،މި ދެ ރަުށގެ ަރއްޔިތުންނަކީ ރަށު ބަނުދގަިއ ތިބި ބަެއއް. ިދވަރު ހިިކއްޖެ ނަމަ ؛ފުޅަދޫ، ފެހެންދޫ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޤެްއ ވެސް ލިބިގެންވާ ަޙއް ނުކުމެވޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތް. އަޅުގަ

އަރައިފޭބުމާއި ލަފާފުރުމާ، މި ޙައްޤުގެ ބޭނުން މި ރައްޔިތުްނނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. މި ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ބޭނުން 
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ކުރެވެންޖެހޭނެ. އެ ޙައްޤު އެ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހަމަގައިމު ވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރެވޭެނ 

ަގއި، އެ ރަށްރަށަކީ ވެސް ބިމުގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ރަށްރަށަށް ވާތީެވ، އަދި އެ ރަށްރަށަީކ ކަންތައްތަެކއް ހުރުމާ އެކު

ނޑު ޤަބޫލު ކުރާ ގޮުތަގިއ އެ ރަށްރަށުގެ ފަޅާއި ބިމާ  ވެސް ފަޅުގެ ގޮތުން މުއްަސނދި ރަށްރަށަށް ވާތީވެ، އަުޅގަ

މަޖެހެންޖެހޭނެ. ހަމަ އެފަދައިން ެއ ރަށްރަށުެގ ބޭނުންކޮށްގެން ެއ ރަށްރަށަށް ލަފާފުރޭނެ ގޮތް، އަރައިފޭޭބނެ ގޮތް ހަ

ނޑުމެންނަށް  ނަރުދަމާއާއި ފެނާ، މީ ހަމަ ކޮންމެހެން އެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކަކަށް ވާތީ، ިމދެންނެވި އަުޅގަ

ންނާނެކަން ލިބިފައި ހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މި ކަންތައްަތއް ކުރުމުގެ ޤާބިުލކަން މި ސަރުކާރުަގއި ހު

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކައިރި ުމސްތަޤްބަލެއްަގއި މިދެންނެވި ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ ކަމަށް هللا އަޅުަގނޑު ޔަޤީްނކުރަން. 

ނޑު ޤަޫބލުނޑު ދެކެން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސްއަޅުގަ  ކުރާ ގޮތުަގއި ދުްއވާ އެްއެޗހިން، ކާރުން ނަގާ އިމްޕޯޓް . އަުޅގަ

. ޢިއްޒަތްެތިރ ަވނީ ތޮއްޖެހިފަ މި އްޗެހި އަދު މާލޭގައި ުދއްާވ އެ ވާ އެްއޗެހީގެ ަޙއްލެްއ ނޫން. މިޑިއުޓީ ޮބޑުކުރުމަީކ ދުއް 

ގޫ ވަގުތު މާލޭގެ މަުގތަކުަގއި ދުްއވާލުމަކީ އުނދަ ގޮސް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި. ދުްއވާ ެއއްޗެހި ިގނަވެގެން ރައީސް

އުޅުމަކީ ެވްސ ވެ ގާނބިމައެކަނި ދުއްވުެމއް ނޫން. ހިނގާގައި ހަމިއަދު މާލޭގެ މަގުތަކު  .ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ކަެމއް. އަދި މިވަެރއް ނޫން. ބައެއް މަގުަތއް ާމލޭގައި ހެދިފައި ހުންނަ ގޮުތން، ބައެއް ަމގުތަުކގައި ދެ އުނދަގޫ

ގޮސް، ކުރަމުން ގައި ޕާކުހުންނަ ފަރާތު އޮންނައިރުަގއި ޕޭމަންޓު ފަރާތުަގއި ޕޭމަންޓު ފަރާތުގައި ޕޭމަންޓެއް ނުހުރޭ. އެއް

ދުްއވާ  ؛އެ ހާލަތަށް މިއަދު މާލޭގެ ހާލަތުން ވެްސ އެބަ ޖެހޭ. ފައި ހުންނަީމހާ ތާށިވެ، ގޭ ދޮރޯށިން ނުނިކުމެވި

ސައިކަލު އެބަ ދުްއވާ. ްސ މޮޓޯހާ 28ކުޑަުކޑަ މާލޭަގއި  އެްއޗެހީގެ ހާލަތު ގޯްސވެފަިއވާއިުރގަިއ މި މާލޭގަިއ، މި

އް ނޫން ްއވާ ެއއްޗެހިްނ ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ޮބުޑކޮށްގެން ދައުލަތަށް އާމްދަީނ ހޯދުމުގެ ބޭނުމެއެހެންވީމާ، ދު

އެކު،  ޖެހޭނީކީ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންވީ މިތާ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާ އަޅުަގނޑުމެން އޮންނަން

މަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން އާ ވިސްނުންތަަކކަށް ގޮތް ތަަނަވސްކޮށްދިނު އެކީަގއި އުޅެޭވނެ ގޮތެއް. އެ ހިތްހަމަޖެހުމާ

ކުާރއިރު ކޯާޓެގ އުސޫލެއް އެބަ ގެްނގުޅޭ. ުކަގއި ދުއްވާ ެއއްޗެހި އިމްޕޯޓުދާން އެބަ ޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަ

ެއއްޗެހި  މިފަދަ އުސޫލެއް ގެްނގުެޅގެްނ ނަމަވެސް މި ެއއްޗެހި ަމދުކުރަންޖެހޭ. އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ ބޮޑުކުރުމަކީ އެ

ހުންނަ މީހާ އެ ނުދާނެ. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރިަޔސް ެވސް ފައިސާ  މަދުވެގެންދާނެ ގޮތެއް ނޫން. މަދުވެގެނެއް

ކުރާނެ. އަދި އެ ވެިހކަލް ގަންނަން ބޭނުންާވ މީހާ ގަނެގެން އެ ވެހިކަލް ދުއްވާނެ. އެހެންވީމާ، ީމަގިއ ވެހިކަލް އިމްޕޯޓު

ނޑުމެން ކަމަްށ ވިޔަސް ވެްސ، ކޮންމެވެސް  ކޮންމެވެސް އިންތިޒާެމއްގެ ަދށުން ކޯޓާއެއް އުފެއްދި އޮތް ޙައްލަކީ އަުޅގަ

އްސަންޖެހޭ. ދުއްވާ ެއއްޗެިހ ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ކޮންމެެވސް ގޮތެއް ހަމަޖަންނަށް ގެ ދަށުން އަުޅަގނޑުމެއިންތިޒާމެއް 

ކަށް ނިސްބަްތެވވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސަކީ ވެސް ާމލޭ ދާއިރާއަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ކުރަން. ވޭެނ ަކމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުއްރެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިހުސާސްކު ،ވީހިނދު މެންބަރަކަށް

މި  ،ދާޅުވޭ ބަޖެޓަްށ ވާހަކަަތއް ދަްއކަމުންދާއިުރަގއި ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި ބޭބޭފުޅުން އެބަ ވި .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް
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ނޑުމެން މި ލަފާކުާރ  ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެްސ އަުޅގަ ބަޖެޓަކީ ވަރަށް ދަރަނި ބޮޑު ބަޖެޓެކޭ. އަުޅގަ

މީ ، ތަން ވުރެ ބޮޑުެވގެންދާ ދަނީ ބޮޑުވެގެން. ލަފާކުރާ ޚަރަދު އެ ލަފާކުރި ވަރަށް ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު ޚަރަދުގެ ބައި މި

ނޫީނ  ފަހަރެއްގައި އިރުަގއި ވަަރށް މަދުއަށް ބަލާ ންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ހަމައެފަދައިން ާއމްދަނީކުރައަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލު

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި هللا ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ލަފާކުރާ ހިސާބަށް ރީޗްވުމަކީ ުއނދަގޫ

ނޑުމެ ޓަީކ ނޑުމެން ވާސިލުވާނަން. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބަޖެއަުޅގަ އަށް ން މި ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީބަޖެޓުން އަޅުގަ

 އި،ކާމިޔާބު ބަޖެޓަކަށް ހަދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާهللا  ހެދޭނެ.ސަރޕްލްސް ބަޖެޓަކަށް 

ޔާ. އަޅުަގނޑު އެދެނީ ދިވެހީންަނށް ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަޓކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއް 

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا މަތު ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙް

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ބަހުސް ޔާ ޢިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއް ވަނަ  2111، 1.1 ގެންދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ކުރަމުން މި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑައަ .ގެ ބަހުސްބަޖެޓު ކުރާ ދައުލަތުގެރަށް ލަފާއަހަ ނޑުެމން ރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަ ުޅްއވާފައި ވަނީ އަޅުގަ

އަކީ ބަޖެޓްގެ ބަހުސް ބޭއްވޭ  ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން މާދަމާ ށް ގެންދިުޔމަށް. ޢިއްއަދުވަހަށް ކުރި 1

 ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުަވއިފިން. މިއަދު އެކަނި  11ށް އައިުރގައި ފަހު ދުވަސް. މިހާތަނަ  އެންމެ

ދައްކަވަން މާދަމާ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަިއފި. މަޖިލީހުގެ ބަހުސްގައިޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވާހަކަފުޅުޢިއް 10ވެސް 

އަރުވާނަން. އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މާދަމާ ހުރިހާ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގެންފައި ތިއްެބވި ހުރިހާ ޢިއްޒަ

ނޑުމެން ކުރި ންިތޒާމުދެްއކެވޭނެ އިތެރި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަފުޅުޢިއްޒަތް ްށ ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، އަތައް އަުޅގަ

ންޓްރީ ގްރޫޕަކުން ޕާލިމެ .ތަކުގެ ވެރިންނަށް ދަންނަވާަލންންޓްރީ ގްރޫޕުުކގެ ިޢއްޒަތްެތރި ހުރިހާ ޕާލިމެސިޔާސީ ޕާޓީތަ

ގައި ން މާދަމާ ޚާއްޞަކޮށް މާލަމުނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާފަިއ ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅު

ނަޑއަޅާފަިއވާ ގަޑި ޖެހުމާ ، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެކީގައި ތިއްބެވުމަށް. ައޅުަގނޑުމެްނ ކަ

ވަގުތަށް  ނިންމާލެވޭތޯ އަޅުަގނޑުެމން ބަލާނަން. އެ އިއަރުވަފުރުޞަތު އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް

ދުނު ނވާ އަންގާރަ ުދވަހު ހެ 2112ބަރ ންނޮވެ 18ގެ ޖަލްސާއެްއ އޮްނނާނީ ަނވަން. ެދން މަޖިލީހުވަަޑއިގަތުމަށް ދަން
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