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 90:91 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:
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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  22އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2112/3/15ރު އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

ަގއި މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ އާިއ  11:11މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -2.1

ގައި މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދު އެކުަލވައިެލއްވުމަށް  12:11. ޮޖއިންޓު ކޮމިީޓެއއް. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ،

ަގއި ބަޖެުޓ  2:11. މެންދުރުފަހު 1ަގއި ބަޖެޓު ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12:31. 3ހޮއްެވވި ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 

 . 1ޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި ބަޖެޓު ޮކމި 3:11. މެންދުރުފަހު 1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލު. އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ިދއްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  -2.2

މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް މަޑުްއވަރީ ާދއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ތު އަޙްމަދުމަނިކު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އަމީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ  111އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ަގއި  2112ނޮވެމްބަރ  11ީލޑަރުންނަށް ެއަކން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން  ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންްޓރީ ގްރޫޕުގެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ެއކަން  111އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

 އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން.

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަހުސް. އިބްތިާދޢީ، 5ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

ވަނަ އަހަަރށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ަބޖެޓާ ބެހޭ ބަހުސް ކުރިައށް ގެންދެވުން. މިހާތަނަށް  2115 -5.1

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  66ދުވަުހ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދެިވފައިވޭ. ެއގޮތުން، ޖުމްލަ  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،  11ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، އެމް.ޑީ.ޕީން  35ވޭ. ެއއީ، ީޕ.ޕީ.އެމުން ވާހަކަދަްއކަވާަފއި

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން، ަޢދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިްއޒަތްތެރި  3ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން، އެމް.ޑީ.އޭ އިން  1ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 

. މިއަދަކީ ބަޖެުޓ 66ގަންަނާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޖުމްލަ މެންބަރު. އަދި ވަކި ޕާޓީއަަކށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިނު

ބަހުސްގެ އެންމެ ފަހު ުދވަްސކަމުގަިއ ދަންނަވަމުން، އަުޅަގނޑު މިހާރު ލިސްޓުން ފުުރޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. 

 އަށް. هللا ރީ ޢަބްދުއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ޚިޔާީލ  2115`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ،  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ

ންނުދާަކން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ބިލިއަން ރުިފޔާގެ ބަޖެޓު ހަމަހަމަ ގޮތެްއގެ މަތީން ބަހާލެވިގެ 22ބަޖެޓެއް. 

ނޑުމެން ލާމަރުކަޒުކުުރވިގެްނ،  އަޅުަގނޑު އެހެން މި ދެންނެވީ، ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުްނ ޤައުމު ހިންގުމަށް އަުޅގަ

ކަންތައްތަްއ ކުެރވިގެްނ، ރޭވިގެންާދއިރުަގއި ަކއުންިސލުތަކަށް އެކަީށގެްނވާ ބަޖެޓެއް ނުދެޭވކަން ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެްނ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަްށ ފާހަގަކުރަން . އާދެ! ހަމަ އެހެންމެ މި ބަޖެޓު ޑެފިސިޓުކޮށް އޮތްއިުރގައި އަުޅގަ

ވެސް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފަިއސާ ލިބިގެންނުދާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދު 
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ނުޑމެން ބަލާއިރުގަިއ، ދެ ޑިޖި ނޑުމެން ޓާގެޓުކޮްށގެން މި ދަނީ. ކުރިއަށް އެރުވުމަށް އަުޅގަ ުޓގެ ޖީ.ޑީ.ީޕއަކަށް އަުޅގަ

ބިިލއަން ހޯދޭނެ ތަފުޞީލުތަކެއް  1.5އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ބަލައިލީމަ މި ފެންނަނީ، އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ 

ނޑުމެން ބަޖެޓުން މި ފެންނަނީ ހިލޭ އެހީ އިތުރުވެެގންނުދާ މިންވަރު. އެހެންވީމާ،  ބަޖެޓުން ފެނިގެންނުދާކަން. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ބަޖެޓު ފޫެބއްދޭނެ ގޮަތކަށް އެބަ ޖެހޭ އިްޤތިޞާދު ބިނާކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ 

ނޑު އެހެން މި ދެންނެވީ، ކުރެންދޫ ދާއިރާ  2.6ބަޖެޓުގެ  ބިލިއަން ބަހާލެިވފައި ވަނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ނޫން. އަޅުގަ

ސްބަތްވާ ކުރެންދޫ ާއިއ އޮުޅވެލިފުށި، މި ދެ ރަށަށް އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ބަޖެޓު ލިިބފައެއް ުނވޭ. ކުރެންދޫ އަކީ އަށް ނި

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ަކއުންސިލެއް. އެހެންނަމަވެސް ކުރެންދޫން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ފައިސާ 

ފާހަގަކޮށްލަން، ކުެރންދޫގެ މިސްކިތާިއ ކުރެންޫދެގ ރަށު އޮފީހުެގ އިމާރާތާ އަދި  ލިބިފައެއް ުނވޭ. އަޅުަގނުޑ މިގޮތުން

ޚާއްޞަކޮށް ކުރެންދޫ ައކީ މިހާރު ގިރަމުންދާ ރަށަކަށް ވާއިުރގަިއ، ކުރެންދޫގެ ގިާރ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރަން 

ނޑު  ނޑު ފާހަަގުކރަން. އަޅުގަ އެހެން މި ދެންނެވީ، ބަޖެޓު ޗާޕުކުރުމާ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައިނުވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފެންނަން މި އޮތީ، ައއު  5ހަމައަށް ކުރެންދޫގެ  ޕްރޮޖެކްޓު އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

ގެ ޕްޮރޖެކްޓު. ެއއީ ކުރެންޫދގެ ފެނާިއ ނަރުދަމާ އާއި ކުރެންދޫގެ ްސޕޯޓްސް އެރީނާ. ކުރެންދޫ 2ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ގޮުތަގއި 

ނޑުމެންނަށް މި  ފަޅަކީ ދެތިން އަހަރުދުވަސް ކުރިން ފެށިފައިވާ ފަޅެއް. ައދިވެސް މި ބަނދަރު ނުނިމިގޮސް އަުޅގަ

ަގއި ކުރެންދޫގެ ބަނަދރު ނިމިގެންދާ ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރެންދޫ އަްށ  2116ފެންނަނީ މި ބަޖެޓުން ވެސް 

އަހަރުދުވަހަށް ބަލާ ނަމަ، ކުރެންދޫ އަށް ކޮންމެެވްސ  3އިރުގަިއ، ގާތްަގނޑަކަށް މި ލިބިފަިއާވ ބަޖެޓަށް ބަލާ

ނުޑމެންނަށް މިކަން ކުރުމުގައި  ކަންތައްތަެކއް ކުރެވޭނެ. އެހެްނނަމަވެސް މި ބަޖެޓު ބަހާލެވިގެން ގޮއްސަިއވާ ގޮތް އަުޅގަ

ހިން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރޭން އެްއ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިެވގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޮއޅުވެިލފުއްޓަކީ ވެސް ިދވެ

ވީަނމަވެސް ޮއޅުވެލިފުްއޓަކީ ވެްސ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުަތކެްއ  ރަށް. އޮުޅވެލިފުށީގެ އާބާދީ ނިސްބަތުން މަދުކަމުގައި 

ނޑު ދެކެން. މި ބަޖެޓުގައި އޮުޅވެލިފުއްޓަށް އެންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ވެސް  އަންނަންވާނެ ރަށެއް  ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އޮުޅވެލިފުށިން ެވސް އެިޑއުކޭޝަން ދާއިރާ މެުދވެރިކޮށް، އަދި ަކއުންސިލު ހިމެނި ފައިނުވާކަން އަުޅގަ

ކްލާސްރޫމުގެ ބަޖެޓު ވެސް މި ބަޖެޓުގައި  6މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮޖެކްޓުތަކެްއ ވަނީ ހުށަހަޅާފަ. އޮޅުވެލިފުށީގެ 

ނަޑކަށް ހިމެނިފައިނުވާކަން އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. އާ ދެ، އޮޅުެވލިފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަަކށް ބަލާއިރު ގާތްގަ

ދިހަވަރަކަށް ފަޅު ނަަގއިފި ނަމަ، އޮޅުވެލިފުށި އޮތް ތަނަކީ އެންމެ ރަނގަުޅ އެއް ފަޅު. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑު އޮޅުވެލިުފއްޓަށް އިްނވެސްޓުެމންޓުތައް ގެނައުމަށް ޓަަކއި ެއކަށީގެްނވާ މަސައްކަތްަތކެއް ާފހަގަނު ކުރެޭވކަން އަުޅގަ

ނޑަކަށް   15މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! އަޅުަގނުޑ އެހެން މި ދެންެނވީ، އޮުޅވެލިފުށީ ފަުޅގަިއވާ ހުދުފުށި ގާތްގަ

އަހަރު ވީއިުރގައި ެވސް ެއ ތަނުގައި އެްއވެސް އިްނެވސްޓުމެންޓެއް ކޮށް، ރައްޔިުތންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ގޮތެއް 

ނޑު ެއހެން މި ދެންނެވީ، އޮޅުވެލިުފށީ ފަޅުގައިވާ ކޮންމެ ރަށެއް އެ ވިްއކާލަނީ ހަމައެއް ނުޖެހޭ. އަޅު ވަަރކަށް  111ގަ
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މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް. އޭގެެތރޭން ބައިކުޅަބަެއއް އޮުޅވެލިުފއްޓަށް ޚަރަދުކުރި ކަމުަގއި ިވޔަސް، ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓުން 

ކްލާސްރޫމާއި ސްޕޯޓްސް އެރީނާާއ އަދި މިނޫންވެސް އަސާސީ  އޮޅުވެލިުފއްޓަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ، ސްކޫލުގެ

ޚިދުމަތްތައް އޮުޅވެލިފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ކީްއެވގެންތޯ އޮޅުވެލިުފއްޓަށް ޕްރޮޖެކްެޓއް 

ށް ވާއިުރަގއި އެ ތަުނގަިއ ނުލިބެންވީ؟ އޮުޅވެލިފުއްޓަީކ، ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަުކގެ ތެރޭން ެއންމެ ރަނގަޅު ދިހަވަރަކަށް ަފޅަ

އޮތް ކޮންމެ ރަށެއް އެ ިވއްާކލަނީ ސަތޭކަވަރަކަށް މިިލއަން ރުފިޔާ އަށް. ހަމައެކަނި މިާހރު ވިްއކާލާފަިއވާ ރަށްތަކުްނ 

ވެސް ފަްސ ސަތޭަކއެއްހާ މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފަިއވޭ. ޭއގެން ެއްއވެސް ަބއިކުަޅބައެއް ނުލިބި، ޮއޅުވެލިފުިށ 

ވި މި ދިވެހިރާްއޖެ ކުރިއަށްދާ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެއީ އޮުޅވެލިފުއްޓަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންޞާފެްއ. ތަރައްޤީނުކުރެ

ނޑު އެހެން މި ދެންނެވީ، ދިއްފުށިމާދޫ، ޖާވާކަަރ، އެ ރަށް ވެގެންދާނީ އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ިއކޮނޮމިކް  އާދެ! އަުޅގަ

ރަށުަގއި އިންވެސްޓުމެންޓުނުކޮށް އެ ޮއންނަނީ އެ ޒޯނުގެ ތެރެއަްށ ޒޯނުގެ އެއް ސަރަަހއްދަކަށް. މިހާރުވެސް އެ 

ދުރަތީ މުއްސަނދިކަމުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް. ދިއްފުށިމާދޫގެ ދެކުނުން ގަރަގުިއ ވަނުމަށް. އޮޅުވެލިުފއްޓަކީ އެ ފަރުގަިއވާ ގު

ނޑާ ރޯނަކާއި އުތުރުން މަރަގުިއ ރޯނެއް ދަމާލީމާ، ދެން އެ ަފރުމަތިން ވެްސ އޮުޅވެލިފުށީެގ  ނަގަން ހިނގާފައި ލަ

ގޮސް ނަހަމަ ގޮުތަގިއ ރާއްޖޭގެ ަވސީލަތްތައް ބެހިގެންރައްޔިތުންނަށް ނުދެވޭނެ. އެެހންވީމާ، މިފަދަ ގޮތަކަށް ދިެވހި

ނޑު މިމުްއސަނދިން މުއްސަނދިވާ، ރުންވެރުގަިއ ފަގީރުން ފަގީމުއްސަނދިންނަށް ލިބޭއި ދަންނަވާ  އިރުަގއި އަުޅގަ

 05111ސަރުކާރުން  ެއއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވަސީލަތްތަްއ ބެހިގެންދަނީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަ ރިސޯސް ނުވަތަ

ނޑުެގ ދާއިރާ  އެއްހާ ަވޒީފާ ލިބެންޖެހޭ. އަށް ބަލައިިލޔަސް ހަތް ަސތޭކަ ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމަށް ަކނަޑެއޅިފައިވޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި އިރުގައި ސަޭތކަވަަރކަށް ނުަވަތ ލާ އަހަރަށް ބަލައި 1ވޭތުވެދިޔަ  ފެންނަނީ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 ރި. ޅ.ހު ދިމާވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަ އި އިތުރުެވގެންނުދޭ. މިހެންވެސް ދާއިރާގަ  ކަށް ވަޒީފާފަންސާހަ

ތަުކަގިއ އްޞަކޮށް ރިސޯޓުޚާ، ންނަށް އެ ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރުމަށްކަތްކުރާ ދިވެހީއަތޮޅުގެ ރިސޯޓްަތކުަގއި މަސައް

ގެ ޕޮޒިޝަންތަކަކަށް ދާކަށް ފުުރޞަތެއް ނުލިބޭ. ބޭރުގެ ނުވަަތ ޖްމަންޓުމެނޭ ކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނަށް ސީނިއަރމަސައް

ޕޮޒިޝަންގައި  ޓުމެނޭޖްމަން ،ންނަށް ނުވަދެވޭނެ ގޮތަށްތަން ހިސޯރުކޮށްގެން ދިެވހީމީހުްނ އެ އެ ،ންިރއޭޓުއެކްސްޕެޓް

ކުރޭ ިދވެހިންނަށް  ދެނީ އެންމެ އާދަިއގެ ވަޒީފާަތއް. އަދި ކުެރވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ންނަށް މިދިވެހީތިބެގެން 

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އިޤްތިޞާދެއް ބިނާކުރާއިރުަގިއ  އްޒަތްތެރި ރައީސް.ތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް. ޢިއެ ރިސޯޓު އަުޅގަ

އާއި ިދވެހިން  ންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭނީ ކޮްނގޮތަކުންތޯެވހީގޮތުަގއި ދި  ޔޮތަކުްނ އެންމެ ހެރިސޯޓު އަޅުަގނޑުމެމްގެ 

ނުޖެހޭ. ކަށްވެްސ އެނގޭ ސަުރކާރުން ހުރިހާ ކަމަކާ ބެހޭ ެވއްދޭނެ ފުރުޞަތެއް. ައޅުަގނޑަށް ،ތަމްރީންކޮށް

ންތަުކގެ ތެރެއަްށ ކަ ިއ އިޤްތިާޞދު ބިނާކުރުމުގަިއ ސަރުކާރުްނ މިވެސް ވަޒީާފގެ ފުުރޞަތު ހޯދުމުގަޔާއެހެންނަމަ

 ބަލައި ގޮތަްށ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ިދވެހިންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ،ކަްނތަކުގެ ތެެރއަށް ވަދެ ވަންނަންޖެހޭ އެބަ. މި

ވެްސ އެަބ  ތަުކން ވަޒީފާ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުަތއް ހަމަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުންމި ރިސޯޓު، ޓަރކޮށްމޮނި
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ނޑުމެްނގެ މެދުީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޤް ރަ ހޯދަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ފަންތީގެ  ތިޞާދެއް ބިނާކުރެވޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަން.  ދާނެގެންއް ެނގިފެންނަނީ ގްރީން ޓެްކސެ މި  ވިޔަފާރިތަްއ ތަރައްޤީކުެރިވެގން. އަުޅގަ

އަީކ  ޓް ޑިުއޓީން. އާދެ! އިމްޕޯތަ ޓް ޑިއުޓީ އަެނއްާކވެސް އިތުުރވެގެންދާފެންނަނީ އިމްޕޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

މު އެއް ނުންކުރި އެންމެ މުހިއްވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ބޭ ވެސް މީގެ އެަތްއ އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން ހަމަގައިމު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން އިމްޕޯްޓ  ޓެކްސް ،ވަސީލަތް. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މުއްސަނދިން މުްއސަނދިވާ ،ރުވެ މަތިކުރީމާ ފަގީރުން ފަގީ ޑިއުޓީ  ތަން އަންނާނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ލޯނާ ންނަށް ފަސޭހައިން ލުއި ވެރީފަންތީގެ ވިޔަފާރި  ޖެހޭ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މެދު  ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން އެބަ

އަކީ މިހާރު  ކުރެންދޫ ނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ން ހޯދަންޖެހޭނޑުމެވެސް އަުޅގަ ކުރެވޭނެ ގޮތްތްއަދި ގެދޮރު އިމާރާ

 ން ބަޖެޓު އަޅަޖޭގެ އެކި ރަށްރަށް ފްލެޓުބޯވެ ގޯިތގެދޮރު ލިބޭނެ ފަދަ ތަނެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްބައި

ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފްލެޓު ނުލިބޭ އޮތްއިުރގައި ކުރެންދޫގެ ަރއްިޔތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތް. 

ނޑުމެްނނަށް އެބަ ކަމަށް ގޮތަކުންކަްނ  ކޮން ،ޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެެރއިން މަެގއް ދައްކަން ވަންޏާ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ތިން ސަތޭކަ ކުރެންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ޯގތިގެދޮރު ލިބޭނީ. ކުރެންދޫގަިއ އެބަ މީހުން  އެއްހާތިބި ގާތްގަ

ށް ގޯތި ދެވެން. އެހެްނވީމާ، ގޯތި ުކރެންދޫން ނެތް ފަންސާހަކަ، މީހުްނނަށް ގޯތި ދޭން ބަާލއިރު . އެނެތިފަ ގޯތިގެދޮރު

ޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުގެ ތެެރިއން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެަބ  ންނަށް އެބަވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެ ކަމަށް ނުދެވޭ

މީހުންނަށް ގޯތި  ކޮން ރަށަކަކުންތޯ އެ ކޮްނ ރަށަކަށްތޯ ދާންވީ. އެއީ ދައްކަންޖެހޭ ކުރެންދޫ މީހުން ރަށަކަށް ދާންވީތޯ؟

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުވެ އޮތުމުލިބޭނީ. އެހެންވީމާ، މި މިސްރާބު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސާފު ގެ ސަބަބުން ައުޅގަ

ނޑުމެން މި ސުވާލު ކުރީމާ، ބުނަނީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން  ނުނިމެއޭ. ލޭންޑްޔޫސް ދިރިއުޅެން ވަރަށް އުނދަޫގވޭ. އަޅުގަ

ބިން  ،ނޫންތޯ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަކެްއގެ ލޭންްޑޔޫސް ޕްލޭން ނިމިނިންމަން މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނަންވީ  ޕްލޭން

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ސަރުކާރުްނ ންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮްތ ހޯދައިގޮތުަގއި ަރއްިޔތު އެންމެ ހެޔޮ ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ދިޔައިުރގައި ބަޖެޓުެގ ލައި ބެހިގެންބަޖެޓު ފޮތިފޮތިކޮށް ން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.މު ކަމެއްހެހިއްކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މު

އަށް  ެއކި ދާއިރާަތކަށް ތަފާތު. ބަޖެޓެއްެގ އެނަަލއިސިސް ުނވަތަ ދިރާސާ ކިޔާ ފަރަގު  ައޅުަގނޑުމެން މި ،ވޭރިއަންސް 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ބައް ހުރުމަކީ އަ އެކި ރަްށރަށުގައި ފަަރގެބޮޑު  ބަލާއިރު އެހާ ޖެޓުެގ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިގެންާދ ޅުގަ

ހުރި އެއްެވްސ  ބައި ރަށްރަށް އެބަ މިލިއަނުން. އަނެއް 11 ،މިލިއަނުން 21ހުރި  . ބަެއއް ރަށްރަށަށް އެބަކަމެއް

ނެތް ރަށެއް.  ޓަކީ ެއްއެވސް އެއްެޗއްއޮޅުވެލިުފއް، ރަށެއް ނެތް. އެގޮތުން އަުޅަގނޑު ކުރިންވެސް ފާހަަގކޮށްލިން

ދިއުމަީކ އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި އެްއޮގތަކަށްވެސް ކުރަންޖެހޭވަރުެގ ތަފާތު ބޮުޑކޮށް ބަޖެޓު ނިމިގެންއެހެންވީމާ، މިހާ 

ނޑުމެންނަށް ބޮލަކަށް އެބަ ކަމެއް  6111، 1111ޖެހޭ  ނޫން. އެއީ ކޮންމެ ދިެވހި ރައްޔިތަކަށް ވީތީެވ، ޖީ.ޑީ.ޕީ އަޅުގަ

ަވސީލަތް ިވއްަކއިެގންނާ އަދި ލޯނު ނަގަިއގެން ފައިސާ އެބަ ހޯދޭ. ނޑުެމންގެ ޑޮލަރު. އަދި އަުޅގަ
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 ީމހުންނަށް ވެސް އެބަ ކޮންެމެވސް ެއއްެޗއް ދޭންޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި ވަންޏާ އެ އެހެންވެއްެޖކަމަށް

ބަތްވާ ނުވަަތ އާބާީދގެ އާބާދީ އަށް ނިސްެއ  ،ގޮތަކީ  އުޅޭޓަރ އިްނވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރގްރާމު ބަހައި ސެކް ޕަބްލިކު  ވެސް

ގެންދަނީ އެ  ޤައުމުގައި ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ބަހަމުން މި  މި ނިސްބަތުން ބަޖެޓް ފޮތިފޮތިކޮށްލައި ބަހަނީ. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އާއި އުސޫލަ ނުޑމެން ބަޖެޓަށް ވާހަކަދަްއކާިއރުގަިއ އަުޅގަ  ކުން ނޫން. އަުޅގަ

އްޙީ ދާއިރާ އަށް ލައިލަން. މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން ޞިނަޒަރަކުން ބަ  އިރާ އަށް އިްނެވސްޓްމަންޓުގެއްޙީ ދާޞި

ަގއި ހޭނައްާތ ވެސް އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗު ނެތް. މިއަދު ނެއްކުރާނެ ސްޕެޝަލިްސޓުންލިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްބަލައި

ނޑުމެން ހުސްނުވާ އާސައޮޕަރޭޝަން  އެތައް ބަަޔކުތިބީ  ޑޮކްޓަރުން ނެތިގެން އެ ންދަައކުްނ ނުކުރެިވގެން. އަުޅގަ

އް ނެތް. އެހެންވީާމ، އި ފުޓުިނއަޅާނެ ފުުޓންޏެގެ ޑެންޓަްލ ބަިއގަރައްޔިތުންނަށް އެީހވާއިުރަގިއ އަިއ.ޖީ.އެމް.ެއޗު 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކަށް ށް ފައިދާހުރި ގޮތައެންމެ އިޤްތިޞާދުކޮށް ރައްޔިުތންނަ ގެ މި ބަޖެޓުޖެހޭ ައޅުގަ

ނަޑކަްށ މި  ގެތަެކއް އިންވެސްޓްމަންޓު ކުރުމަށް ަޓކައި ބަޖެޓަކުން ނުފެނޭ ޞިްއޙީ ދާއިރާ ބިނާގޮުތގަިއ ގެންނަން. އަުޅގަ

ޕްރޮޖެްކޓެްއގަިއ ހިމެނިގެންދާކަށް. އަދި  ކެންސަުރެގ ފަރުވާ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކަްށ މި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އިއާ  ހިތުގެ ފަރުވާ

ުޑ ގެ ތެެރއިން ހާމަކަން ބޮޚާއްޞަކޮްށ ސްޕެޝަލިސްޓުްނ ބިނާކުރުމަށް ތަޢުލީމުގެ ބަޖެޓު  އަދި ކްޓަރުންނާއިތުރުން ޑޮ އޭގެ 

ނުޑ ގޮތެްއގަިއ ކިހާވަެރއްކަން އެ ނަޑކަށް  އްޙީ އެހެން މި ދެންނެވީ، ޞި ނގޭކަށް ވެސް ނެތް. އަުޅގަ ދާއިރާ އަށް ގާްތގަ

ދެ އަހަަރކުން ، ކަމަކީ އެްނމެ ދުވަހަކުން ނުވަތަ އެންެމ އަހަރަކުން ޖެހޭ. މިހާ ޑޮކްޓަރުން ތައްާޔރުކުރަންދެ ހާހެއް

 ޖެހޭ ދުރަށް ވިސްނައި ކަން ކުރުމަށް ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ެއބަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިވާނެ ކަމެއް ނޫން 

ގައި އެކަީށގެްނވާ ޓުވެްސ މި ބަޖެ ަބއިޅަަވރަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަުދކުރަން. މީގެ ަބއިކު 13ގާތްަގނޑަކަްށ  އަހަރަކު

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. ޖުމުވަރަށް ނެތްކަ މި ބަޖެޓު ކޮމީޓީްނ ، ލަ ގޮެތއްަގއި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީން އަުޅގަ

ދި އެަބ ލިބެންޖެހޭ. އަ ވަެރްއގެ މިންވަެރއްއިޞްލާޙުކުަރއްާވއިރުަގއި އޮުޅވެލިފުށީގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޮކންމެވެސް 

ފަދަ އެހެން އާއި ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ކްލާސްރޫމާއި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ  ުފއްޓަކީ ެވސް ފެނާއި ނަރުދަމާ އޮޅުވެލި

ކަމަށް ވިސްނަަވއި ކޮންމެވެްސ  ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން މިވެސް ބޭނުންވާނެ ރަށަކަށް ވާތީވެ،  ޚިދުމަތްތައް

މު ކަމެްއ ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ެދކެން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި އްވަރެްއގެ ޕްރޮޖެކްޓުަތކެއް ދިުނމަކީ ވަރަށް މުހި

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ދެންގެ ފަހު ދުވަސް. ތެރި މެންބަރު. މިއަދަކީ ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިން ބަޖެޓުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތް އަޅުގަ

ފަހުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް. އޭެގ ތެރި މެންބަރަކަށް. އޭގެރުޞަތުއަރުވަން އޮތީ ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޢިއްޒަތްފު

ނުޑ ކުރިޔަށް ގެންދަން ކަމަށް ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް. އާދެ ފަހުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ  މި ތަރުތީބުން އަޅުގަ
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ނުޑ ދަންނަވާލަން ންނެވި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ދެ މި ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިޢއްޒަތްތެރި ލީަޑރޝިޕަށް ވެސް އަުޅގަ

މަޖެއްސެޭވތޯ ހަ ރިޔަށް ެގންދެވޭނެ ގޮތަށް ބަޖެޓުެގ އިންތިޒާމުކުއިސް ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ހުއްޓުމެއް ނަ

 ހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިމި އާދެ! ގޮތަށް ދަންނަވަން. ވެސް އެ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް .ކޮށްެދއްވުމަށްމަސައްކަތް

 ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކަށް. ލޭއަރުވަނީ ވިލިމާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ

حمن هللا بسم حيم الر   وصحبه آله وعلى هللا رسول على والس الم والص الة ينالعالم ب  ر هلل الحمد ،الر 

ތުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އްޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަކުރި ޝު .جمعينأ

ވަނަ  11، ކުރޭިއ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ވެސް ބަޔާން ލިއްޔަެތއް ކަމުގައަދާކުރެވެންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ެއއް މަްސއޫ

ކާއި އުސޫލަާކ އިސްލާމްދީންގެ އަސްލަދުމާއި ހެނޫނުގެނައުމާއި ޤާލުޤާނޫނަށް ބަދަ، ގެ ނުކުތާތަުކގެ ތެރެއިންމާއްދާގެ )ހ(

ކަތްތައް ގެ މަސައްއެކަަށއަޅަންޖެހޭ ބަޖެޓުން އަދި އެއަށްފަހުަގއި ރަްއޔިުތންނަށް ޓަކައި ޚިލާފުނުވާ ގޮތެްއގެ މަތީ

މުހިއްމު މަރުޙަލާގެ  ފާސްކޮށްދިނުން. އާެދ! މި އަދި އެ ބަޖެޓު، ކޮށްދީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުން

ނަޑއެ 2115 ،ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން މަސައްކަުތގައި ސަުރކާރުން ޅިަފއިވާ ަދއުލަތުްނ ފޮނުވާފަިއވާ، ވަނަ އަހަަރށް ކަ

އަދި ެއ  ރެއްގެ ިސޔާސީ ިފކުރާއި ރަޢުޔަށް،ދައްަކވަމުން އެ މެންބަބަޖެޓާ ބެހޭ ޮގތުން ވާހަކަފުޅު ފޮނުވާފައިވާ

ނޑަްށ ެވސް ވަނީ ކަން  ކަަތއްގިަނ ވާހަ ން ވަރަށްމަތީ ރަްއވާ ގޮްތތަކެްއގެމެންބަރެއް ޤަބޫލުކު  ދަްއަކވައިފި. އަުޅގަ

ރަކަށް އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ތަޖުރިބާލިބިފަ. އޭގެން ގިނަ ދުވަސްަތކެްއ ދިމާކުރި ގޮތުން ފަސް ވަ

ޔާސީ ބަެއއް ޕޮލިސީތަކަްށ ސަުރކާރުގެ ސި  ،ރާނުކުދާ ގޮތެްއގައި ސަރުކާރަށް ާތއީދުދިަޔއީ ހަމަ ސީހޭދަވެގެން

. ރޑ، ޖެހުނު ދުވަސްތައް. ެދ ބަޖެޓެްއގެ މަސަްއކަތް ދިޔަ މި މަޖިލީހުގައި ހޭދަކުރަންނުކުރާ މީހެްއގެ ގޮުތަގިއ ތާއީދު

ވަުޅ ދުގެ ސަުރކާރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތް. ނަމަވެސް ިމއިން ހުރިހާ ފަހަރެއްގައި މި ފިޔަ ވަޙީ

ތަކަށް ނުވަަތ ބަޖެޓް އެތުރިފައިވާ ގޮތަށް ތީގައި ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަޖެޓުގެ ަބއެއް ކޮމްޕޯނަންޓުމަ

ނޑު އޮންނާީނ ވޯޓުކޮންމެ ަބޖެ ،ފާޑުކީ ނަމަވެސް  ދީފައޭ. ބޭނުމަކަްށ ެވެގންދިޔައީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޓަކަށް އަުޅގަ

ގެނެްސގެން  ރުމާ އަިދ ެއއަށް އުިނއިތުރުެއ އޮްތ ގޮތަށް ފާްސކު އްާވ ބަޖެޓުނުލާޒިމް ކަމެްއ މިއީ ަދއުލަުތން ފޮ

ނޑުމެން ކުރިމަނަމަވެސް ފާސްކޮށްދިނުން. ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ ޚިދުމަތަށް ަޓކައި.  ވަނަ އަހަރުެގ  2115ްއޗަށް އަުޅގަ

 22.32އްވާފަިއ ަވޑަިއގަތީ ދެަވއި ޖިހާދު ހުށަހަޅުއްهللا ޢަބްދު ރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓު

ގެ ރައްޔިތުން  ،ވިސްނުމުަގއި ފިކުރުގަިއ، ރައްޔިތުްނގެ އެކުަގއި ރައްޔިތުްނގެ ން. މި ބަޖެޓަށް ވިސްނުންތެރިކަމާބިލިއަ

ނޑު ހާމަކުރަން.ވެސް ިތއްބެިވަކން އަ ކޮޅި އެމް.ޑީ.ޕީަގއިެދއްެކވި މެންބަރުން އިދިތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި ވާހަކަ  ޅުގަ

ޓްރީ ގޮެތއްަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެންާޚއްޞަ  ޅުވެދެްއވި.މު ބަސްފުޅުތަކެއް ވިދާ ވަރަށް ބިނާކުރަިނވި ވަރަށް މުހިއް
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ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ނަމަވެސް  ކަމުަގއި ހުރި  ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަތައް  ގްރޫޕްގެ ީލޑަރު ދެްއކެިވ ވާަހކަފުޅުަގއި

މި މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ފާުރން އެތެރެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ،ބޭފުޅަކު  ފަދަ ތަޖުރިބާކާރުއް އެ މަނިކުާފނު ބައެއް ވާހަކަތަ 

އަދި މި ކަންތައްތައް އޮންނަންވީ ގޮްތ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކު ދެްއެކވި  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

. އެހެންވީމާ، އިތުރު ށް ޮބޑަށް ބޭރަށް ިނކުމެފަވަރަ ވެސް ހުީރ ހަމަ އެއްކަަލ ސިޔާީސ ޮއިއަވރުން ވާހަކަަތއްބައެއް 

ޕާޓީގެ ނުވަަތ  ނގޭ. ސަރުާކރު ފަރާތުގެވެސް ެއކަން ހުންނާނެކަން އެ މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަތަުކގައިއެހެން 

ރުން މެންބަ 32އަުޅަގނޑުމެންގެ  ،އަކީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ ފަޅިސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް

މި ވީ. އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ތިއްބެ ،އެމް.ޑީ.ޭއގެ ފަސް މެންބަރުން . ައޅުަގނޑުމެންނާ އެުކގައިއެބަ ތިބި

ނުޑމެން ޖުމްލަ މެޖޯރިޓީގައި، މެޖޯރިޓީފަރާތްތަކާ އެކުގަ   މި  ،ދިމާކުރި ގޮތުން ލީޑަރެއްގެ މަޤާމުގައި ކަން އި އަުޅގަ

ނޑުޖެހުނީ އަޅު ވަގުުތ ހުންނަން މި ނޑަށް. އެހެންވީމާ، ަބއެްއ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަ ކޮށްލަން ބޭނުން. ެވސް ހިއްސާ ގަ

ނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި ދަރަންޏާ ބެހޭ ގޮތުން ވިދާުޅވެ ބޭރުގެ އިއާ  އެތެރެ ދެްއވި ަބއެއް ނުކުތާަތކުގެ ަމއްޗަށް ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ކޮށްލަން ބޭނުން. އަިދ މިސާށް ތަފްޞީލުކޮށް މައުލޫމާތު ހިއްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަރަ

ނުޑމެންގެ މީޑިާޔގެ ވަސީލަތްތައް  ،ހަމަ އަށް ނޑުމެްނގެ ޢާއްމު ަރއްޔިުތންނާމެންބަރުން މެދުވެރިކޮށް އަުޅގަ  އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ގޮތަށް މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަުކެގ ޙަޤީޤަތްތަބޭނުންކޮށްގެން ޢާއްމު ރައްިޔތުންނާ ހަމައަށް ތަފާތު ގޮތް  އް އަުޅގަ

 އި އާ  ވަގުތު އެތެރެ ވަރަށް ބާރަށް ދެކެވިފައި އޮތް ވާހަކަެއއް. މި އި ބޭރުގެ ވާހަކަ އަކީއާ ޖެހޭ. އެތެރެ ގެންނަން އެބަ

ނޑުމެންނަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ  ބިލިައން ކަމަށް ބަޖެޓް ކަރުދާހުންނާ  31ޏަކީ ބޭރުގެ ދަރަން އަދި އަޅުގަ

ބިިލައނެއްގެ ވާހަކަތޯ މި ދެެކވެނީ؟  31ނެއްެވގެން ުއޅޭ ހިކި ހުރެ، އޮތް. ކޮމް ސަބަަބކާ އެނގެން އެބަ ވާހަކަފުޅުތަކުން 

ފަހުކޮޅަށް އަދި މުޅި ޖުމްލަ ެގ 2116ާއއި  2111ހަމަ ުކޑަ ތަންކޮެޅއް ކުިރއަށް ޖެހިލާއިރު، ވަނަ އަހަރުގެ  2111

ނޑޫރާގެ ކުރި ވަނަ އަހަުރގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2111ގޮތެްއގައި  ޖަހަމުންދިޔަ އެއް އަަޑކީ ދިވެހި ން އެންމެ ބާރަށް ޑަ

ދަރީންގެ ރުފިޔާ އަށް ދަރައިފިއޭ ބޮލަކަށް.  22111ދައުލަތުގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެިއން މިއަދު އުފަންވާ ކުއްޖާ ެވސް 

 އެްއކަލަ އަދަދު،، ަގއިވާހަކަ ެދއްެކވި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަން ނިމުުނއިރު ދަރައިފިއޭ. މިންނަށް ދަންދެން ދަރީންގެ ދަރީ

ނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އަދިަލއްކަ އަށް އަރައިފި. ެއހެންވީމާ، އަ އެއް ކީ ގެންދަނީ ވާހަކަ ގެންާދ ފަރާތްތައް މި މި ުޅގަ

ވުން އެދެން، ޢިްއޒަތްތެރި ކޮށްލެއްތު ރައްޔިތުްނނާ ހަމަ އަށް ގެނެސްދިނުމަށް ކަމަށް. ހަނދުމަފުޅު އާސައްޙަށް މަޢުލޫމާ

މި މަސައްކަތްތައް ދެނެވަަޑިއގަންނަވާެނ  ރުކާރަށް ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދިނުމުގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސަ މި މަޖިލީހުގައިރައީސް. 

ހަމަވާ ބަޖެޓެއް އެންމެ ފަހުން ެބވި. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ތިލަފަތްިތއް ތަނުގައި އެބަ ވަރަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި

ންދިމާކުރި ގޮތުން ވަނަ އަހަރު. ކަ 2113 ،ވަރަކަށް އަހަރު ކުރީގައި  12ނުވަތަ  11ފާސްކުރެވިފައި ވަނީ މީގެ 

ަވނަ އަހަރު ެވގެންދިަޔއީ ދައުަލތުގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާ އަްށ  2112އްދަށް ައއި ސުނާމީއާ ުގޅިގެން އޭޝިާޔގެ ސަރަހަ 

ވަނަ އަހަރު  2115ވެސް ނަމަ  ،ކޮުޅަގއިރަކަށް. އެ އަހަރުެގ ވަރަށް ފަހުޖެހުނު އަހަކުއްލި ގޮތަކަްށ ބޮުޑވާން
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ުތރާލުގައި ކަންދިމާކުރި ގޮތުްނ  އިގިނަ ަބޔަކަްށ ވަރަށް ބޮޑެތި ަދއްޗާ އީ ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ތެރޭން ވެގެންދިޔަ 

އިންފްރާސްޓަކްޗަރގެ ވަރަްށ  ،ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންަތއް ގައި. ރާއްޖޭގެ އެަތކެއް ރަށެއް ގައި ތިބެންޖެހުނު ވަގުތުކޮޅެއް 

 ސްދިނުމާ އަދި ޑިސްޕްލޭސްމަންޓަށް ޓަކައިގެނެހަލާކުެވގޮސް، އެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަިހކަން  އްބޮޑު ބައެ

އެްއކޮށް ދުނިޔޭގެ އެހެން . އަދި އެއާ ޚަރަދަކީ ބޮޑު ޚަރަދަކަށް ވެގެންދިޔަ. ދައުލަުތެގ ބަޖެޓް އުފުލިގެންދިޔަކުރަންޖެހުނު 

ގުިޅގެްނ ތަފާތު އެިކ ކަންތައްަތއް  ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ ސް އަށް ައއި ދީ ރިސެވެސް އިޤްިތޞާ ޤައުމުތަކުަގއި

ކޮންމެ ލޮޅުމަކީ މި ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ނާޒުކު އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ ހުރި.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކޮށްފައި އެބަ

އަަރިއގަތުމަށް  ކުންއިޤްތިޞާދެއް އޮންނަ ޤައުަމަކށް ހަމަ ކަންދިމާވެދާނެ ގޮެތްއ. އަދި ކަންދިމާވެފައި އެ ަކންތައްތަ

ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ފަހުން  އަދި ދިވެހީން ކުރިއަރަމުންދިޔަ މިންވަރަކީ ދާދި ހުރި އުކުޅުަތކާކޮށްފައި ދިވެހީން ބޭނުން

އެކު  ފަންޑު ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މީހުން ހައިރާންކަމާ ނަލް މަނިޓަރީ ކުރި އިންޓަރނޭޝައަށް ޒިޔާރަތް

 ޖެހޭ ކިޔުލަްސ ކުރިއެރުމެކޭ ވިދާުޅވާންން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތިއީ މެރެ. ތިމަންނަމެ ބަލައިގަންނަންޖެހުނު ކަމަކަށް

ނޑުމެންނަށް ، ގައި ަބއެއް ކަންތަްއތައް ގެންދެވިފައި ހުރީ. ެއހެންވީމާމިންވަރު ރަނގަޅު ތަރުތީބުތަކެއް އަުޅގަ

މީގެ ތަފްޞީލުތަކަށް  ،މިހެން އޮްއވާމެ ތަށްމި ވަގުބޭުރގެ ަދރަނި  އިއާ ކަންތައް މި ދިޔައީ. އެތެރެ ގެންދެިވގެން މި

ވަކި ސަރުކާރުަތަކށް މި ދަރަނި ބަހަންޖެހިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ، އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އިބްރާހީމް ވަކި ގޮސް، 

ނޑުމެން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. މިކަން ކުރީ ކޮްނ  މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ދެްއކެިވ ބައެއް ވާހަކަތަކުން އަުޅގަ

 15ސަރުކާރަކުންތޯ؟ މިކަން ައޅުވަންވީ ކޮން ވެރިެއްއގެ ބޮލުގައިތޯ؟ ެއއެއް ނޫން، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މާދަމާ މިކަމުން ސަލާމަތްވެގެން ނިކުންނާނެ  މެންބަރުންނާއި މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ ައކީ. ައުޅގަ

ނޑުމެން ރާވަންވީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެއީ މިދެންނެވި ދިހަބާރަ ވަރަކަށް އަހަުރގެ ތާރީޚުަގއި  ގޮތްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަމަ އަށް ދިވެހި ސަރުކާުރެގ  ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތިލަފަތް ހަމަކޮށްލެވޭ ބަޖެޓަކާ ގާތަށް ިދއުމަށް އަުޅގަ

އުފާކުރަންވީ ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ ފަރާތުން ފޮނުއްވި ފުރަތަމަ ބަޖެޓު. މީ ފަޚުރުވެރި ކަމެއް. މީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ރަށުަގއި މީހުން ދިރުއުޅޭއިރުަގއި ކޮން ރަށަކަށް ިނސްބަތްވާ، ކޮން ސަރަހައްަދަކށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރެއްތޯ  111

ބޭނުންނުވާނީ ހަމަ އެންމެ ފަހުގެ ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާުޓެގ ތަރައްޤީ ރަށްތަާކ ހަމައަށް. ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް 

ންމެ ރައްޔިަތުކ ވެސް ބޭނުންވާނެ. އެކަން އޮތީކީ މާލެ އަށް ުހއްޓިފަެއްއ ނޫން. އުތުރުގެ ތުރާކުނުން ބޭނުންވާނެ. ކޮ

ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅާ ދޭތެރޭގައި މި ވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތިއްެބވި ަރއްޔިތުނަށް އެކަން ބޭނުންވާނެ. 

ހުގެ މެންބަރުން ހަމަ އެ ވާހަކަފުުޅދައްކަވަނީ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ރަނަގޅަށް އެނގިތިެބ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިއިްނ ކޮންމެ ރަށަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެއްވާ ކަުމގައި ވާނަމަ، ިމ 

ނޑުމެންނާ ބަޖެޓުކަރުދާސް ފޮތެއްގައި ޫނން ލިޔަންވީ. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ހަމަ ޗާޕުކޮށްފައި، ބްލޭން ކު ޗެކު އަުޅގަ

ހަވާލު؛ ެއވަުރގެ ދައުލަތެްއ، އެވަުރގެ ސަރުކާެރއް ދުނިޭޔގެ ެއްއވެސް ތާކުން ެއްއެވސް މެންބަރަކަށް ނުދެއްކޭނެ. 
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އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ަވގުތު ކުރަމުްނ މި ދަނީ އާ ސަރުކާރު އުެފދިގެންދިޔައީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

 21ދުށް އެންެމ ވަރުގަދަ އިޤްތިޞާދީ މާހިުރގެ ވިސްނުންފުޅާ އެކު. މީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ފަހުގެ ތާރީޚުގައި

އަހަރު ހޭދަކުރެްއވި. އަދި ިމ މަޖިލީހުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިދވެހިރާއްޖޭެގ މި ވަގުތު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގަިއ މަސައްކަތްކުެރްއވި ދުވަްސަވރުގަިއ، މި ބަޖެޓު މަރުޙަލާެގ އޮނަރަބަލް ޔާމީން އަބްދުލްޤަްއޔޫމް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމު

ދުވަސްވަުރ، ާޚއްޞަކޮްށ އެ މަނިކުފާނު ވާހަކަދަްއކަާވ ދުަވހަކީ މި މަޖިލީހުގެ ކަންފަތްތަްއ ވަރަށް ޮބޑަށް ސަމާލުކަެމްއ 

ން މި މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިްއެވވި. ދެވޭ ދުވަހެއް. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް. އެ ޔަޤީންަކން ވެސް އޮތް މެންބަރު

އަދި އެކަން ޤަބޫލުކުރަްއވަިއ، އެކަން އެހެން ތަންތާ ވިދާޅުވި މެންބަރުން ވެސް މި މަޖިލީހުގައި އެބަ އުުޅއްވާ. ެއ 

ނޑުމެންނަށް ފޮނުިވފައި މި އޮތް ބަޖެޓު ފުރަތަަމ މުހިއްމު އެއް ުނކުތާ ައކީ  މަނިކުފާނުގެ ބެއްެލވުމުގެ ދަުށން އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބެލެންސް ޝީުޓ ރީތިކުރުމުގެ ވާހަކަ. ރީތިކުުރމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތުގެ ވާހަކަ. މި ދެންނެވި 

 5ދަރަނިތަކުން ސަލާމަތްވުމަކީ ދައުލަތެއްެގ މަްއޗަށް ލާޒިމު ކަމެއް. ތެދެންމެ، ނުދަްއކާ ިތބެވިދާނެ. މި ސަރުކާުރގެ 

ން ބައެްއގެ ދަރަންޏޭ. ިމހެން ބުނެ ތިބެދާނެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ދެން ކުިރއަށް އަހަރު ނިމެންދެން އާނ، މީ އެހެ

ނަގާ ފިޔަވަޅަށް ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ޤައުމެްއގެ ކުރިމަްއޗަށް؛ އެއީ އެްގޒިމް ބޭންކަކުން ހޯދަންވާ ފައިނޭންސް ކަމަށް 

އަދި ެއ ނޫން ގޮތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ، ވިޔަްސ، ކޮންސެޝަން ލޯަނކުން ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާއެްއ ކަމުަގއި ިވޔަސް

ނޑުމެްނގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ  ކޮމާޝަލް ލޯނެއް ކަމުގަިއ ވިޔަސް ދައްާކއިރު، އަުޅގަ

 1.3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބެލެންސް ީޝޓު މި އޮންނަނީ ދަރަނިން ފުރިފަ. އެހެންވީމާ، މިކަމުން ސަލަމާތްވުމަށް ޓަކައި 

ނަޑއެިޅގެންދިޔަ،  ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ބިލިއަންގެ ތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ.  22.3ކަުމގަިއ ކަ

އަޚުަގނޑުމެންެގ މި ފަހުގެ ާތރީޚުގަިއ އަނެްއާކވެސް ނުދެޭކވަރުެގ ޕަބްލިކު ެސކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްޮރގްރާމުތަްއ 

ނަވާނެ މުޅި ބަޖެުޓގެ ގާތްަގނޑަކަްށ ސައްބީހަކަްށ ފުޅާވެގެްނގޮސްފަިއވާ މަންޒަުރ. މީގެތެރޭަގއި އެނިގވަަޑިއގަން

ބިލިއަން ރުފިޔާ ެއކަށަައޅާފައި ވަނީ ޕީ.އެސް.ައއި.ީޕ އަށް. ޕަބްލިކު ސެކްޓަރ  6.2ޕަސެންޓު، އޭގެ މާނަައކީ 

ރުމުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާުމެގ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ރަށްތަުކގެ ބައިތައް ތަރައްީޤކު

މަސައްކަތްތަުކގެ ވާހަކަ ވަރަްށ ތަފްޞީލުކޮށް މި އޮތީ ބަޔާންވެފަ. ތެދެންމެ، ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުރިހާ ނެތް ވެސް މެ. 

ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ެއ ސަރަޙައްދުތަުކގައި ހުިރ ގުދުރަތީ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ރި ރަށްތަކަށް އެކަނި ދޭ ވާހަކަ ދެއްެކވީމަ އޭގެ މާނަ އަކީ، އަދި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަސީލަތްތައް އެ ސަރަހައްުދަގއި ހު

ޔުނިޓަރީ ސިސްޓަމުެގ މަތިން އެ ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅުނައްތަަވއިލެްއވީ. ިދވެހިރާއްޖެ އަކީ ފެޑެރަލް ަދއުލަތެއް. 

ގައި ކޮންމެ ރަށެއް ވެސް ހަމަހަމަވާނެ. ކޮންމެ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ! ިދވެހިރާއްޭޖގައި ހިނގާނީ ެއއް ޤާނޫނު. އެ ޤާނޫނު

ރައްޔިތަކު ވެސް ހަމަހަމަވާެނ. އެ ދެވެން އޮތް އެްއެޗްއ ދައުލަތަކާ ހަވާލުކޮްށ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އީުކއަލީ 

 ޑިސްޓްރިބިއުުޓކުރެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު މަެގއް ޚިާޔރުކުރީމަ އެކަން އޮންނާނެ. މި ބަޖެޓަށް ބަހުސް މިހެން 
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ނޑު ހަމަ  ކުރެވެމުންދާއިރު، ބަޖެޓު ޮކމިޓީ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މުޤައްރިރެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުްނ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ޔަޤީންކަންދޭން ބޭނުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުންަނށް، ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް، އަުޅގަ

ނިވަަޑއިގަންަނާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެްއވިޭއ އެ ބޭފުެޅއްެގ ދާއިާރގަިއ ސަރުކާރުން މި ފަހަރު މި މަޖިލީހުގައި ހިމެ

ކުރާނެ މުހިއްމު އެއް ޕްރޮޖެްކޓް ހިމެނުމަށް ޓަކައި މި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓު. ިމއަްށވުރެ ރަނގަޅަްށ، މިއަށްވުރެ 

އި އޮްތ ބަޖެޓެއް ހަމަގައިމު ވެްސ ގާތުން މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާކުރެވި، އަދި މިހާރުވެްސ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފަ 

އަޅުަގނުޑގެ މި ވޭުތވެދިޔަ ާތރީޚުގެ ތެރެއިން ައޅުަގނެޑއް ނުދެކެން، އެ ޗާންސް އެގޮތަްށ ލިބިފައި އޮތް. އަދި މިއަުދ 

ނޑުމެން މި ގެންދަނީ ބަޖެޓުގެ ރިކަމަންޑޭޝަންގެ ތެރެއާ ހަމައަްށ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގަިއ  ވެސް އަުޅގަ

ތެރި މެންބަރުން އެ ހުށަހަޅުއްވާ ކަންަތއްތައް ހިމެނޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން. މި ސަފުހާގެ އެްއވެސް ހިސާބަކުން ޢިއްޒަތް

އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ފިޔާތޮށި ކުލައެއް ނުފެނުނު. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ރީނދޫ ކުލައިން 

ނޑޭިރަގނޑު ދެއް  ނޑު ދެއްކީމު. ޭއަގއި ފަސްފިޔަ މާ ފޯވެފައި ހުރި މީގެ ބަ ކި ހަނދާން އަުޅަގނޑު އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

އަތުރާފައި، އޭތިމީތި ކުރަހާފައި ފޮނުއްވާަފއި ހުރި ޕާޓީ ބަޖެޓު އަޅުަގނޑު ދުށީމު. އެެހންވީމާ، ޕާޓީ ބަޖެޓުގެ ވާހަަކ 

ކެވިްއޔާ ަރނގަޅުވާނީ. މި ހިމެނެނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެތރެއިން މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ނުދެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދއުލަތުެގ ިނޝާނާއި ފެއްާސއި ރަާތއި ހުާދ އެުކަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހުދު ކުލަ. އަދި 

 ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ިދވެހިރާްއޖޭގެ ދައުލަުތގެ ނިޝާނުަގއި ހިމެނޭ ރަންކުލައިގެ އިންނަންޖެހޭ ކްރެސެންޓު ކޮންމެވެސް 

ނޑުމެންނަށް މި ވަގުތު މި ފެންނަނީ ެވސް ޕްރިންޓުކުރެވިފައި އޮްތ ގޮތުން ރީނދޫ ކުލައިން.  ވަރަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހަަމއެކަނި މީަގއި އެހެން ކުަލެއްއ ފެންނަ ކަމުގައި ވާނަމަ، ިކރިޔާވެސް މި ފެންނަނީ ރީނދޫ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުލަތަުކން ވަިކކުރުން ހު އްޓާލަމާހިނގާށޭ. ެއކަމު ތަފާތުކުރާ ވާަހކަ ވިދާުޅވާތީ މި ދެންނެިވ ކުލަ. އަުޅގަ

ނޑޭިރަގނޑުން ެފއްޓިގެްނ އަުޅގަނދުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެންނަށް ދީފައި އޮތް  ބަޖެޓުގެ ބަ

ުއމާ ހަވާލުވެވަަޑިއގަތުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަުތގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓެއްގެ ޮގތުގައި. ޤައުުމގެ ރައީސް، ޤަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާޅުވި ެއްއ ޖުމްލަ އަކީ، ވަކި ޕާީޓއަަކށް ތިމަންނަގެ ވެރިކަމެއް ުނކުރަްއވާނަމޭ. ވަކި ކުަލއަކަށް 

ނުކުރައްވާނަމޭ. އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއްގައި، ނަމަވެސް އެބަޔަކާ ގުޅިަފއި އޮންނަ ޕާޓީ އަކީ ވަިކ 

ޓީއެއް. ޕާީޓގެ ަބއްދަލުވުންަތކާއި ޕާީޓގެ މެންބަރުންނާ ބަްއދަލުކޮށް، މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ހިނގާނެ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޕާ

ޤައުމެްއގައި ވެސް. ނަމަވެްސ ބަޖެޓެއް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގަިއ ގެނެސްދެއްވާަފއި މިހިރަ 

ނޑު ހަމަ އަދުގެ ސަރުކާރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުަދންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަހަމަކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

މި ބަޖެޓުގެ މުޅި މަޤްޞަދަށް ވިސްނާއިރުަގއި، މުޅި މަޤްޞަދު ހާމަކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުފުއްދުން، މީ އެއް 

ގައި ނިދި ނުކުރައްވާ ފަދަ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ކަންތައް. ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވަރަށް އެކަމާ ހަމަ ކުރީ ރެޔާއި ކުރީ ހަފްތާ

ވަޢުދުތައް ުނގެސްދެވިދާނެތީ. މިކަމާ މަސައްކަތްކުަރްއވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން. އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން މި އެްއކޮށް 
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ނަޑއި، ގުނަކޮްށ، ގެއްަލިއފި ކަމަށް އެބޭފުޅުންެގ ހިތުގަިއ ެއއްެވސް މިންވަެރއް ިމ ވަޢުދުތައް ުފއްދިގެން އެ  ކަ

ބޭފުޅުން އުފަލެއް ކުރާނެ އެއްވެސް ހިސާބެއް ނެތް. އެއީ ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މި ވަޢުދުތައް ފުއްދަން ސަރުކާރުން 

އަހަރު، ދެން ބާކީ  2މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ. ަރއްިޔތުން މި ބަލައި އެބަ ގަނޭ. ައދި ރައީސް ޔާމީްނގެ ވެރިކަުމގެ މި 

އަހަރުގެ ދައުރަކާ މެދު ރައްޔިތުން މާ  5ން މި ނިންމާލީ. އިތުރު އަނެއްކާ ދުވަްސ އަޅުަގނޑުމެ 365އަހަރު؛  2އޮތް 

ބޮޑަށް އެ ވާހަކަ ދަްއކަން ފަްއޓައިފި ޒުވާނުންނާ. އެ ހިސާުބން ޒުވާނުން ކުލަކުލައަށް ބަަދލުވެ، ުޒވާނުންނަށް ގޮވާނެހާ 

ތްތެރި ރައީސް. މި ވަޢުދުތައް ފުއްދުމުގެ ވާހަަކ ހުތުރު އެއްެޗއް ޮގވުމަށް ޕްލެޓްފޯމްތައް އެ ދަނީ ތައްޔާރުވަުމން. ޢިއްޒަ

އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުން ެދއްކީކީ ސަމާަސއަކަށް ނޫން. އަދި މިއަދު ވެސް އިތުރު ަވޢުދުތަކާއި އިތުރު ކަންތައް 

ގެ މިލިއަން ރުފިޔާ ުޒވާނުންަނށް ހުސްއެކަނި އެ މީހުން 211ވަމުން އެ ދަނީ. ކޮން ހިާސބެއްަގއި ކޮްނއިރެްއަގއިތޯ 

މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަްއ ކުރިއަރުވާލުމަށް، ފަށަިއަގތުމަށް ތަޢާރުފުކުރެވިގެންދިަޔއީ. ރޭަގއި ޢިއްޒަތްތެރި 

މިލިއަްނ ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެ  211ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް 

ނުންނަށް. ވަޢުދު ކޮން ހިސާބަކުން، ކޮންހިސާބަކުންތޯ ވަޢުދުވާންވީ. ފައްޓަަވއިދެްއވީ. ވިޔަފާިރކުަރން ބޭނުން ޒުވާ

އަޅުަގނޑުމެން ދުށީމު ވަޢުދުތައް. ވަޢުދުގެ ވާހަކަތަްއ އަޅުަގނޑުމެން އަުޑއެހީމު. ކަންމަތީ ފިހާރައިގެ ދަރަނި 

ނުޑމެން އަޑުއެހި ަބއިވަުރ އެަފދަ  ނޑަލުމުެގ ވާހަަކ ައޅުަގނޑުމެން އަުޑއެހީމު. އަުޅގަ ވާހަކަތަްއ އެބަ ހުރި. ކަ

ނަމަވެސް އެއިން ެއްއވެްސ ކަމެއް ޙަޤީޤަތަކަށް ނުވެ، އެ ގިނަ ބަޖެޓުތަކާ މެދުގައި އަޅުަގނޑުމެން އޭރު 

ނަޑއެޅިަފއިނެތުމުެގ  ދަންނަވަމުންދިޔަހެން އެްއވެްސ ތަޞަްއވުރެްއ ނެތުމުގެ ަސބަބުން، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮްތތަކެއް ކަ

ވަކި ހިސާަބކުން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ދަންނަވަންޖެހުނު، މައިން ގަލަްށ ލަްއގަޅޭ، ރަން  ސަބަބުން، އެ ބަޖެޓުަތކުގެ 

ފޮށްޓެއް ލައްގަޅޭ. ެއއެއް ާނންނާނެ. ނަމަވެސް އެ ޒާތުގެ ހާހޫރައިގެ ތެރެއަކުންނެއް ނޫން މި ބަޖެޓުގެ އަކުރުތައް 

މެނޭޖުކުރާނެ ގޮތާ އަދި މި ަވގުތު ަރއްޔިތުްނގެ އެތުރިފައި މިހިރީކީ. ާރއްޖެ އަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތާިއ އާމްދަނީ 

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާއި ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެްސ ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށް ޤައުމުގެ އިޤްތިސާާދއި ދައުލަުތެގ 

ށް ނަޒަރު ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުުމގެ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުގައި މި އޮތީ ހާމަކޮށްދީފަ. އަދި މިއަދު ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަ

ހިންގައި، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދަށް ނަޒަރު ހިންގައި، މި ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއަވމުން ރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ގެެނސްދެއްވާފަ. އަދި މީގެތެޭރގައި 

މިލިއަން  201އަހަރު ބެލެންސް އޮފް ޕޭމެންޓް ކަރަންޓް އެކައުންުޓގެ ދަރަނި  ވަނަ 2112ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޭޖގެ 

މިލިައން ޑޮލަރަށް ދަށްވާނެ ކަމަށް  215ގައި މި އަދަދު  2115ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާުޅވެ، 

ނޑުމެންގެ ބެލެްނސް ޝީޓު؛ ީމގެ  ުކޑަކުަޑ މިސާލަކީ ލޯނެއް ވެސް އެންމެ ލާފަ. މި މަސައްކަތްތައް ކުެރވިގެން އަުޅގަ

ކުޑަމިނުން ބޭންކުން ނަގާލުމަށް ދާއިރުގައި އެ ލޯނު ނަގަންދާ ފަރާތަކީ ބޭންކަށް އެއްެވސް ހިސާބަކުން ޑިފޯލްޓުވެ، 

ލިބޭ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުްއާވ އެްއވެސް ކަރުދާހެްއަގއި އޭާނ އަށް ލޯނު އަނބުރާ ނުދެއްިކދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން 
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ފަދަ އެްއވެސް ނުކުާތއެއް ޮއެވއްޖެއްޔާ ބޭްނކަކުން ލޯނެއް ުނދޭނެ ކިތަންމެ މުހިއްމު ކަމެއް ކުރަން ވެސް. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް. މި މޭރުމުން މި ަކންތަކުގެ ަމއްޗަށް ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ޚަރަާދއި ލިބުނު އާމްދަނީގެ މަްއޗަށް ބަލައިާލއިުރ 

ވަނަ ައހަރަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަކީ  2113ބިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި  15.3ޖުމްލަ އަކީ  ވަނަ އަހަރަށް ހޭދަވި 2113

ނޑުމެން  22.32ބިިލއަން ރުފިޔާ. އަުޅަގނޑުމެން މި ރާސްތާަގއި  11.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދަތުުރކުރާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި އާމްދަނީ ހޯދަން ހުރި ސެކްޓަރތަކާއި މަސަްއކަތްތަުކގެ އަީލގައި އަޅު  ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އަޅުގަ ގަ

ބަޖެޓުން އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ރާއްޭޖގެ ކަންކޮޅުަތކަަކށް މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ވާހަކަ  15ރައީސް.  މިނެޓަކީ ވަަރށް އަވަހަށް ހިނގާ ަވގުތުޮކޅަކަށް ވާީތވެ އަުޅގަ

ކުރުކޮށްލަމުން ދަންނަވާލަން، މީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުްނގެ ބަޖެޓެޭކ. ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންގެ 

ނޑުގެ ދާއިާރގެ ވާަހކަ ދައްކައިނުލާ އިށީނުމަކީ  ބަޖެޓެއް ނޫނޭ މީކީ. އަދި މިއާ ވިދިގެން ދަންނަވައިލާނަން. އަޅުގަ

ނޑުެގ މަސައްކަތް ވެސް ހިތާމަހުރި ކަމަކަށް ވާތީ، ިވލިމާލޭ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި އަހަރު މި هللا ގެ ހަމަ ތޮށިގަ

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ހިނގަިއގެންދާނޭ. އަދި ވިލިމާލޭ މިސްކިތުގެ މަސަްއކަތް ވެސް ހަމަ ނިމޭނެކަމުގެ ވާހަކަ އުފަލާ 

ނުޑ ދަންނަވަން. އަދި މީެގއިތުރުން މިހާރުެވސް ސަރުކާުރގެ ފަރާތު ން ިވލިމާލޭގެ ޞިއްޙީ މަރުަކޒު، އެކު އަުޅގަ

ހޮސްޕިޓަލަކަށް ހެއްދެވުމުގެ ަމސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް އެަބ ކުރިއަށް ގެންަދވާ. އަދި ުފރުޞަތު ލިބުނު މިންވަރަކުން 

ވިލިމާލޭގެ ހުސްބިންކޮުޅަގިއ ވިލިމާލެއާ އަދި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކއި 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަީނ އެކުަލވައިލެ  ވޭ ފްލެޓުގެ މަސައްކަތްތައް ސަުރކާރާއި ައޅުަގނޑު މި ދަނީ ވާހަކަދައްކަމުން. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބަޖެޓުގައި ހުރި މަސައްކަތްތަުކގެ ރަސްމީ ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ުވރެ ބޭރުން ދިވެހި ޤައުމުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމައްަޗްށ  ބުރަވެަވޑަިއގެން ތިއްަބވަިއ، ޕާޓީގެ ކުލަ އާއި ފިކުރަށް

ފެންނަން މިހިރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދާ އެކީ ފެނުމުން ކުރީމެ ސަލާމޭ މި ބުނާ ހިސާބަށް 

ނޑުމެންގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު...  ވިސްނާަވޑަިއގަތުން. ަވޑަިއގެްނފައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކު ރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް.

 

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:  ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ދައުލަތުްނ  2115 ވަބަަރާކތުހޫ. އާދެ!هللا `. ައއްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު 

 2115އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮތީ ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް އައުޓްުލކެއް 
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ވިްއޔާ.  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެިއން ދައްކަވަމުން، މުޅި އިޤްތިޞާދު ފެންވަރުގައި ވިސްާނވަަޑއިގެންފި ކަމަށް ވަނީ

ނޑުތަުކެގ މައްޗަށް ބަލައިާލއިރު ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ނޮމިނަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުެގ މުހިއްމު މިންގަ

އާ ހަމަައށް ތިރިއަށް ގެންނަވާ ކަމަށް މި ބަޖެޓް ޙަޤީޤަތަކަށް ެވއްޖެއްާޔ އެބަ ދަަދއްކާ. ެއީއ  2.5ޖީ.ޑީ.ޕީގެ %

އިން ދެންމެ ވާހަަކފުޅުދެއްެކވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުިވ ފަދައިން، ޕޮޒިޓިވް އިންިޑކޭޓަރެއް. އަދި ހަމަ އެފަދަ

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑެފިސިޓަކަށް ތިރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އެބަ ދައްކާ.  212ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓް އެަކއުންޓުެގ ބެލެންސް 

ނަޑކަށް މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަާރ ހަމައަށް އެބަ ދައް 261އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޒާވް  ކަވާ. ިއންފްލޭޝަން ގާތްގަ

އަށް ކުިރއަށް  11.5ހިފެހެއްޓިފައި ނުވަތަ ކުޑަ ަތންކޮޅެއް ތިރިއަށް ދާތީ އެބަ ަދއްކާ. އަދި އިޤްތިޞާދީ ކުރިެއރުން %

ނޑު ދެންނެިވހެން އިޤްތިޞާދުގެ؛ މުޅި އިޤްތިޞާދަށް ވިސްނާއިުރ،  ޖެހިލާނެ ކަމަށް އެބަ ދައްކާ. މީ އަޅުގަ

ދުޅަހެޔޮކަން ިއތުރުވަމުންދާނޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުެމއް. އެއީ މި ބަޖެޓް  އިޤްތިޞާދުގެ

ނޑަށް ހީވަނީ ތަރުޖަމާކުރެވިފައި އޮންނަީނ  ޙަޤީޤަތަކަށް ވެއްޖެްއޔާ. ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ިމ ހޭދަކުރި ގިނަ ދުވަސްތަުކެގ ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި ޚަރަދުގެ ވާހަކަހެން.  އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި މި އޮންނަނީ އާމްދަނީ ހޯއްދަވާ ގޮްތގޮތާއި އާްމދަނީ ލިބޭ މިންވަރާއި މި  ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިދރިއުޅުމަށް ވެސް ހަމަ ޚަ ރަުދގެ ދާއިރާ އިން އަންަނވަރުެގ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށާއި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މި ދެންެނވި އިޤްތިޞާުދގެ މުހިއްމު  ކަމަށް. އަންނަކެއް ނުވަތަ ެއއަށް ވުެރ ބޮޑެިތ ބަދަލުތަ

ނޑުަތއް، މިދެންނެވި ޮޕޒިޓިްވ ނަތީޖާއާ ހަމައަށް ގެްނދެވޭނީ އާމްދަނީެގ ދާއިާރގައި ވެސް އެކަީށގެންާވ ހަރުދަނާ  މިންގަ

އް ެއޅިގެން. އަދި މިހާރު އެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފިޔަވަޅުަތއް ެއއީ، ކިާހވަރެްއެގ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއްޯތ ފިޔަވަޅުތަކެ 

ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ ެއކީަގއި މިމަޖިލީހުން ބައްލަަވއި، އެކަންކަމާ ދޭތެޭރގަިއ މި މަޖިލީހުން ދެއްވަންޖެހޭ 

ކަުމގައި އަުޅަގނޑުމެން ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! މިހެން ދަންނަވައިލާފައި  އެކަީށގެންވާ ފުރިހަމަ ޖަވާބެްއ ދެއްަވއިގެން

އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ، މި ބަޖެޓަކީ ބޮުޑ ބަޖެޓެކޭ. އާދެ! މި ބަޖެޓަކީ ޮބޑު ަބޖެޓެއް. ރާއްޭޖގެ މި ޒަމާނުެގ 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓއް.  35ޅިގެންދިޔައީ ވަނަ އަހަރު ބިންގާއެިޅގެންދިަޔއިރުަގއި އެ ބަޖެޓު ހުށަހެ 1010ތަރައްޤީ 

ނޑުމެން  35މިއަދު  ނޑުމެްނ މިހާރު މި ހުށަހަޅަނީ،  22މިލިއަން ރުފިޔާ ައޅުގަ  22ހާސް މިލިައން ރުފިޔާ އަށް އަުޅގަ

ން ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކާ ހަމައިން. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް. މި ބޮޑު ބަދަލު އައިއިުރގައި ައޅުަގނޑުމެ

ވިސްނާލަން އެކަމަކު އެބަ ޖެހޭ ބަޖެޓް އެކުލަވައިެލވޭ ގޮަތށް މި ބަދަލު އަތުވެއްޖެތޯ، ބަޖެޓް ތަންފީޛުކުރާ ގޮތަށް މި 

ބަދަލު އަތުެވއްޖެތޯ. އަިދ ދަުއލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް؛ އެ ހޯޭދ ގޮތަށާިއ ެއ ބޭނުން ކުެރވޭ ޮގތަށް މި ބަދަލު އަތުެވއްޖެތޯ. 

ރިޔާ ވެސް ޚިލާފަށް ވަރަށް ޢާއްުމ ޑޮކިޔުމެންޓެއް. ކުރީަގއި ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް އެ އާދެ! ބަޖެޓަކީ މިހާރު ކު

ދުވަސް ކޮންމެެވސް ވަަރކަށް ދެކެވަަޑިއގެންފައި ކަންނޭނެގ އޮންނާނީ. ކުރީަގއި އަޅުަގނުޑމެން އޮފީސްއޮފީހުން ބަޖެޓް 

އެއަށް ވާނުވާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ވެސް ނޭނގެ. ތައްޔާރުކޮށްަފއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޮނުވީމަ ދެން 
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ނޑުމެންނަކަށް ވެސް ނޭނގެ.  އަޅުަގނޑުމެން އޮފީސްއޮފީުހަގއި އުޅުނު ޒަމާނުގެ ވާހަަކ މި ދަންނަވަނީ. އަޅުގަ

، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން ބަޖެޓް ފާސްވެގެން އޮފީސްއޮފީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފޮނުއްވީމަ

އެ ބަޖެޓަށް ވީ ގޮތެއް ދެްނ އޮފީސްއޮފީހަށް ެވސް އެނގޭނީ. ެއކަމަކު މިހާރު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާ 

އެީކގައި ބަޖެޓް ެއއޮތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްަސއިޓުަގއި ފެންނަން. ބަޖެޓު ބަލަން ބޭނުން މީހަކަށް ބެލޭނެ. 

ނެ. ރާއްޖޭަގއި އެބަ ިތއްބެިވ، ސަރުކާުރގައި ވެސް އެބަ ތިއްބެިވ، ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ކިޔަން ބޭނުން މީހަކަށް ކިޔޭ

ބޭރުގައި ވެސް އެބަ ިތއްބެިވ، ބަޖެޓް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ދިރާސާކުރެްއވޭނެ ބޭފުޅުން. ވިޔަފާރީގެ ާދއިރާަގއި އެަބ 

ން އެަބ ތިްއބެވި، ަވޒީފާވެރިންނަށް އެަބ ތިއްބެިވ، މަސަްއކަތްތެރިކަމުެގ ދާއިރާަގއި އެބަ ިތއްބެިވ، ަވޒީފާ އަދާކުަރްއވަ

ތިއްބެވި. ސިނާޢަތްތެރިންނަށް އެބަ ތިއްބެިވ. މަސައްކަތްތެީރންނަށް އެބަ ތިއްބެވި، މިދެްނނެވި ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެ 

ކޯއްޗެއް ކަމާ  ބޭފުޅަކަށް ފުރިހަމަ ޚިޔާލު، އެ ބޭފުޅަކު ބައްލަވައިގެްނ، ވިާދޅުެވގެން، ދިރާސާކުރަްއވަިއގެްނ މި ބަޖެޓަކީ

ދޭތެރޭގައި ފުރިހަމަ އަްށ ޚިާޔލެއް ފޯމްކުރެްއވޭ ވަުރގެ ބޭުފޅުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެމން މި ތަޅުމުގަިއ ތެދުެވ، މި 

ބަޖެޓަކީ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ ނުވަތަ މި ބަޖެޓަކީ އުނި ބަޖެެޓކޭ ދެންނެވިޔަސް ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ތެެރއިން ގިަނ 

މި ބަޖެޓުގެ ޙަޤީޤަތެއް ނޯޅޭނެ. މި ބަޖެޓުގައި އޮތް ެއއްެޗއް ވެސް އެނގޭނެ. މި ބަޖެޓުގައި ނެތް  ބަޔަކަށް މިއަދަކު

އެްއޗެްއ ވެްސ އެނގޭނެ. ެއހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ިމ ބަޖެޓުގަިއ ހުރި ކަންަތއްތަކާިއ ނެތް ކަންތައްތަުކގެ ތެެރއިން 

ކަށް ވެގެންދިަޔއިުރގައި ޭއގެެތރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މިހާރު މި ބޭނުންވަނީ ބޮޑު ބަޖެޓަ 

ނޑު ގައިމު ވެްސ ކޮންސާރންވާންޖެހޭ ކަންތަުކގެ ވާހަކަ އަށް މިހާރު އަުޅަގނޑު މި ކުރިމަތިލަނީ. އާދެ!  ބޮޑަށް އަުޅގަ

ބިލިއަްނ  22.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކުން މިއަހަރު 11.1އެއީ އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވިހެން، މިދިޔަ އަހަރު 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކަށް ބަދަލުެވެގންދިޔައިރު، އެ އައީ ބަޖެުޓގެ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު އަދި އެއާ މެުޗކުރާ ނުވަތަ ެއއާ 

ބައްދަލުކުރާ އާމްދަނީ އަށް ބަލާއިރުަގއި ވެސް ވަރަށް ބޮުޑ ބަދަލެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޖެޓު ބެހިގެންދާ ގޮތަށް 

އިރާަތކަށް، އެކި ތަންތަނަށް ބަދަލުެވގެން ޢަމަލީ މަސައްކަތްތަކާ ހަމައަށް ފުރޮޅިގެންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ބަޖެޓު އެކި ދާ

ބަލާއިރުަގއި އެ ބަދަެލއް ހަމަގައިމު ެވސް ައޅުަގނޑު މި ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާއަކަްށ ނުދައްކާ. ައޅުަގނޑު ިމީއ 

ނޑަށް މި ފެން ނޑިތީމު ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު. އަޅުގަ ވަނަ އަހަރު ދާއިރާ އަށް ޕަބްލިުކ  2113ނަނީ ކަ

 12އިންވެސްޓް ޕްޮރގްރާމުގެ ތެެރއިން؛ އާދެ ތަރައްީޤގެ އެިކއެިކ ކަންކަމަށޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ ބައިގެ ތެެރއިން 

މިލިއަން ރުފިޔާ. އާދެ!  12ވަނަ އަހަރު  2115މިލިއަން ުރފިޔާ.  12ަވނަ އަހަރު  2112މިލިއަން ރުފިޔާ. 

ނޑުެމންގެ އިޤްތިޞާދު، މުޅި އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވުމުގެ ފެހި އެހެ ންވީމާ، މީގައި އެބަ ުއޭޅ މައްސަލައެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އުފާކުަރން. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެޓު  ސިގްނަލްތަެކއް ލިބޭކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ އަޅުގަ

ނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ. އެކަާމ  ބޮޑުެވގެންދާއިުރގަިއ މި ބަޖެޓުގެ ިޑސްޓްރިބިއުޝަނަށް ިމ ވާ  ގޮތާ ދޭތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރަށްރަށުން ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިްނ،  ނޑުމެން ަވރަށް ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭ. އަޅުގަ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ
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ގޮތުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީ އަށް  ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައެއް ނެތް މި އަހަރަކަށް. އެކަމަުކ، ެއކަމާ ބެހޭ

ނޑުމެްނގެ ބައެއް އެހެން މެންބަރުން ވެސް މި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުއްވީމާ އެ ބޭފުޅުން ެއ  އަޅުަގނޑު އަދި އަުޅގަ

ނޑިތީމު ދާއިރާ އަށް ވެސް ބަެއއް ަކންތައްތައް ހަމަ ފުދޭވަރަކަށް ކަންތައްތައް ހުންނާނޭ، އެބަ  ވިދާޅުޭވ، ނޫނޭ. ކަ

މެނިފަ. ތެދުފުޅެއް. ބައެއް ކަންތައްތައް އެަބ ހުރި. އެކަމަކު މި ވަީނ ކިހިނެއްތޯ؟ މި ވާ ގޮަތކީ ހުއްޓޭ ހި

ނޑުމެންނަށް  ވަނަ އަހަރު ވެސް ބަޖެުޓގައި ޖަހާފައި ހުރި ކަންތަްއ  2113ތަންފީޛުކުރުމުގެ ދާއިރާ އޮތް ހާލަތުން އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ެޖހި ކަންތައް ތަންފީޛުނުވެ،  2112ވަނަ ައހަރުގައި ވެސް ޖެހުނީ.  2112ތަންފީޛުނުވެ 

ވަނަ އަހަުރގައި ެވސް ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓު މިހާރު މި އޮންނަނީ ޖެހެމުން، ޖެހެމުން، ޖެހެމުންދާ  2115

ޑު ބަޖެުޓ ބަޖެޓަކަށް. ކުރެވެމުން، ކުެރވެމުން، ކުރެވެމުންދާ ބަޖެޓަަކށް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންގެ އެ ބޮ

ބަދަލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ކުރެވެމުން، ކުެރވެމުން، ކުެރވެުމންދާ ބަޖެޓަކަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެްސ 

ބަޖެޓްގައި އަދަދުތަެކއް އެބަ ޖެހޭ. ގަހުގައި އެބަ އަޅާ. ޮދންވަނީ ވަރަށް ގިނަ ޒަމާނުން. އެންމެ ލަހުން ދޮންވާ މޭވާ 

އަހަރުން ދޮންވީމާ އެއީ ދެން ވަރަށް ބޮޑު ވަރެއް ދެއްތޯ. ެއހެންވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި  ވެސް ތިން އަހަރުން، ހަތަރު

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ަތންފީޛުކުރުމުގެ ދާއިާރއާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން. ބަޖެޓެއް އަދި ހަމައެކަނި ހެދިޔަކަްސ، 

ކުރާ ފައިދާއެއް ނޯވޭ. ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާއެއް ކުރަނީ ބަޖެޓެއް ހަމައެކަނި ފާސްކުރިޔަކަސް އެކަމަކުން ރައްޔިތުންަނށް 

އެ ބަޖެޓް ތަންފީޛުވީމާ. އެިޅ މޭވާ ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ާވސިލުެވ، ޭއގެ ހުރި ރަހައެއް، ފޮނި ރަަހއެްއވިްއާޔ 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އައިމަ. އެހެ ންވީމާ، މިކަާމ ފޮނި ރަހައެއް، އެ ނޫން ރަހައެއް ިވއްޔާ އެ ނޫން ރަހައެއް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން. އާދެ، ދެންމެ  ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ވިސްނާަވޑަިއގެން މަަސއްކަްތކޮށްދެއްވުމަށް އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ވެސް ުމޤައްރިރު. އަދި ސަރުކާރު އެ 

ޓީ، ސަރުކާރުަގއި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ވެސް ލީޑަުރ ޕާޓީއަކަށް އެންމެ ބޮޑު ޕާ

ވިދާޅުެވއްޖެ، މި ފަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެްސ އެ މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅު 

ނޑުގެ ދާއިރާގެ މެން ބަރުން ވެސް ހިތަށްއަރާނެ ދެއްތޯ، ެއއީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވީމޭ. އަުޅގަ

ނޑު  ޕްރޮޖެކްޓެއް ބާއޭ މި ކަލޭެގ ހުށަހެޅީ. އާދެ، އެ ސުވާުލ އަޅުަގނޑަށް ވެސް ކުރިމަިތވި. ކުރިމަތިވީމާ އަުޅގަ

ނޑިތީމުގަ  ނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ރަށްކަމުގަިއވާ ކަ އި ދެންނެވީ ކީކޭތޯ؟ އަޅުަގނޑު ދެންނެވީ، އަުޅގަ

ެގ ބަޖެޓުގައި ޮއެވގެން ނުވެ،  2113ގެ ބަޖެޓުަގއި ޮއވެގެން ނުެވ، 2113ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އިންިތޒާުރކުރުމަށްފަހު 

ނޑުމެނަށް ފެންނަމުންދާ  2112 ަގއި ބަޖެޓުގައި ޮއެވގެން މިހާރު އެކަން ފެށިދާނެކަމުގެ ޢަމަލީ ހެކިތަކެއް ައޅުގަ

 2ރެްއިވއްޔާ ހިނގަްނ އެބަ ތަްއޔާުރވެއޭ. ާދއިރާަގިއ އެބަ އޮތް އަދި އިތުރު ނަރުދަމާ އާއި ފެނުެގ މަޝްރޫޢު އިރާދާކު

ނޑު ދެންނެވީ؛ އެހެންވީމާ، ދެން އޮތް  ރަށުގެ ތެރެއިން ފޭދޫ އާއި ގޮއިދޫ ާއއި ބިލެތްފައްސާިއ  2ރަށް. އަޅުގަ

މާ އާއި ފެނުގެ ނިޒާމު ރަުށގެ ެތރެއިން ސަރުކާރަށް ފެނިަވަޑއިގަންަނވާ ރަށެްއގައި ނަރުަމދަ 2ނޫމަރާއާ، މި 
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ނޑު އެދޭ ޕްރޮޖެކްޓަކީ. ބަޖެޓް ައއިއިރު އޮތީ ކިހިނެއްތޯ؟ ބަެޖޓް އަިއއިރު އޮތީ ފޭދޫަގއި  ޤާއިމުކޮށްދެްއވުމޭ އަުޅގަ

ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށްދެްއވުމަށް. ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާިއމުކޮށްދެއްވަނީ ކިހިނެއްތޯ ަބލައިލިއިުރގައި ބަޖެޓްފޮތުން 

ގޮަތކަށް ެއކަން ުކރެވެއޭ. އެއް ގޮތަީކ، ފެން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ނިޒާެމއް  2ބުނު މަޢުލޫމާތަކީ އަޅުަގނޑަށް ލި

ޤާއިމުކުރުން. ދެން އެއީ ޭއަގއި އޮންނަ ގޮތް. އަެނއް ގޮަތކަށް މި އޮންނަނީ ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓު ބެހެއްޓުން. 

ނޑުމެން ފޭދޫގައި ީޑސެލިނޭޝަން ޕަލާންޓެއް  ބެހެއްިޓގެން ކަްނނޭނގެ ދާނީ. އެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމާ ައޅުަގނޑަށް ެއބަ ޖެހޭ އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުންފިލުވައިދޭން. މިހެން މިކަން 

ނޑިތީމުގައި އެބަ ހި ނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ކަ ނުޑ ދެންނެވިހެން ައޅުގަ ނގަމުންޭދ ވެފައި މި އޮތީ. ޭއެގއިތުރަށް އަުޅގަ

ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު. އެކަން އަުޅަގނޑު ވަރަށް ޝުކުރުވެިރކަމާ އެކީ ފާހަަގުކރަން. މީގެ ހަމަ ދެތިންހަތަރު 

ދުވަހެއް ކުރިން އެ ަމޝްރޫޢު ފެށުނީ. އަޅުަގނުޑ އެކަން ަފއްޓަަވއިދެްއިވ ކަމަށް ޓަަކއި ސަރުކާަރށް 

ނަ ދުަވސްވަންދެން ބޭނުންވެފަިއވާ ޚިދުމަތެއް. މި ދެންނެވިހެން ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ގި

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ވެސް ތަްއާޔރުވަމުން އެބަ ދޭ. އަދި ބަޖެޓުގައި އެބަ ޮއވޭ ށ. ފޭދޫގެ 

ގެ ެވސް އިމާރާތުެގ ަގއި ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިފައި އޮތް ކަމެއް. އެީއ ސްކޫލް 2115، 2112، 2113ސްކޫލް. އެ ެވސް 

މަސައްކަތް ފެށުމަށް ޓަކަިއ ބިން ކޮނެ، ބިންާގއެޅުމުގެ މަަސއްކަތާ ހިސާބުަގއި އެބަ ުއޅޭ. މިހެންގޮސް ކަންތައްތަެކްއ 

އެބަ ހުރި. އެ ކަންތައްަތއް ކޮށްދެއްވާތީ ކޮށްދެްއވާ ކަންަތއްތަުކގެ ވާހަކަ ދަންނަވަން ބޭނުން. އެކަން ފާހަގަކުރަން 

ނޑަްށ  2ައހަރުން،  3ންނަމަވެސް ބޭނުން. އެހެ އަހަރުން އެ ހިާސބަށް ދެވޭތީ ެއކަން އެއީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަ

ފާހަގަނުކޮށް ދޫކޮށްލެޭވވަރު ަކމެއް ނޫންހެން. އޭެގއިތުރަށް ދެން މިހިރަ ކުދި ރަށްރަށް؛ ބިލެތްފައްސާއި ގޮއިޫދ ާއއި 

ނޑު  އަށް ހަމަ އެްއ  2115، 2112، 2113ެދންނެވިހެން، ނޫމަރާއާ، މި ތަންތާނގައި މި ވާ ގޮތަކީ އަުޅގަ

ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއއިން އެްއވެްސ ކަމެއް ޙަޤީޤަތަކަށް ވެފަެއްއ ނޯވޭ. ބިލެތްފަހިން ވަރަށް 

ންގެ އަރިހަށް ބޮޑަށް އެދުނު، އެ މީހުން ޕްރީސްކޫލް މާރާތްކޮށްދިނުން އެ ރަށުގައި. އެކަމާ މިނިސްޓަރ ޮއފް އެޑިުއކޭޝަ

ނާޑއި ޕާލިމެންޓުެގ އެހެން ބައެއް މެންބަރުންނާ. ވަރަށް  ނޑުމެން ިދޔައިމު. ގޮސް އެ ވާހަކަދެްއކީމު. އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ބޮޑަށް އެކަމަށް އެދި ވާހަކަެދއްކީމު. ޕްރީސްކޫލް ހިމެނިފަެއއް ނެތް ބަޖެޓަކު. ދެން މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު 

ރީސްކޫާލ އަދި ބިލެތްފައްސަކީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ގިރާ ރަަށކަށް ވާތީ އެ ރަށުގެ ގިުރގެ މައްސަަލ ކޮމިޓީގެ ތެެރއިން ޕް

ޙއްލުކުެރއްވުމަށް ކޮންެމވެސް ފިޔަވަެޅއް ައޅުްއވައިެދްއވާތޯ ެއބަ މަސައްކަތްކުރަން. އަދި ަހމައެއާެއީކގައި ގޮއިޫދަގއި މި 

ނޑު ދެންނެވިހެން ކުރީަގއި ހުިރ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނޫން އެ ހެން އެްއޗެްއ ނެތުމާ އެީކަގއި، އެ ރަުށގެ ބޯޅަދަ

ތަރައްޤީކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިަޔަވއްސަށް ފައިސާ ލިބޭތޯ މަސަްއކަތް އެބަ ކުރަން. ޕްރީސްކޫުލގެ ނޫމަރާގައި ކްލާސްރޫމު، 

ތީ އެ ރަށުެގ ކްލާސްރޫމެްއގެ ޚަރަދު ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭތޯ މަސައްކަްތކުރަން. އެ ރަށުަގއި މިހާރު ހިމެނިފައި އޮ 2

ކައުންސިުލގެ އިދާރާ އިމާރާްތކުރުމުގެ ވާހަަކ، ކަމަކަށް ހިމެނިފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް އެބަ ކުރެވޭ. 
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އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީން އިޖާބަދެއްވާނެ ކަމަށް، ެއކަންކަން، މި ކަންތައްަތްއ 

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އުއްމީދުކުރަން. އާދެ، ަދންނަވަން މި އުޅޭ ވާަހކަ އަީކ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއް  ވައިެދއްވާެނ ކަމަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ކަްނތައްތަކެއް ނެތޭ ދަންނަަވއިފިްއޔާ އެ ވާނީ ދޮގަކަށޭ. އެކަަމކު ކަންތައްަތއް މިހިރީ މި 

 22ބިިލއަނުން  11ށީގެްނވާ ބަދަލެއް އަންނަން އެަބ ޖެހޭ ދެންނެވި ގޮތަށް އަިއސްފަ. އެހެންވީމާ، ިމއަށް ެއކަ

ބިިލއަންަގއި ހިފެހެްއޓިފައި ހުރީމާ އެއީ ހަމަޖެހޭ  12ބިލިައން،  12ބިލިއަން،  12ބިލިއަނަށް ބަދަލުވެގެންދާއިުރަގއި. 

ނަޑކަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އާދެ، ދެން މި ވާހަކަތައް ދަންަނަވއިލާފައި ނޑުމެން މި  ގޮތެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަުތގެ ވާހަކަ ވެސް ދަންަނވައިލާފައި އަޅުަގނޑު ދެން ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މި ބޮޑު ބަޖެޓު 

ެގ އަންނައިރު މީަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަދާކުރައްވާ ދައުރު ވެސް ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ފުޅާކުރަްއވަން ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ ބޭނުންވޭހެން. އެއީ ބަޖެޓެއް މިހާ ބޮޑުވެގެން  ވުރެ މިހާރަށް ޤިޔާދަތުގެ ދަށުގައި

އަންނައިރު، މި ދެންނެވިހެން ރައްޔިތުންގެ އަތުން ވަރަށް ިގނަ ޓެކްސް އެބަ ެނގޭ ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން. 

ންކަމަށްތޯ ވެސް އެަބ ބަލަންޖެހޭ. ހަމައެއާއެކީަގއި އެނެގޭ ެޓކްސް މި ބޭނުންުކރެވެނީ ރަނގަޅަށްޯތ، ރަނަގޅު ކަ

ބޭނުންކުރެވެނީ ރަނގަޅަށްތޯ ވެސް ބަލަންޖެހޭ. އެކަންކަމަށް ބޭނުންކުރީމާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ނަތީޖާ، ޭއގެ 

ނޑަްށ ހީވާ ގޮތުން ިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ޕާ ފޯމެންްސ އައުުޓކަމް ހާސިލުވޭތޯ ވެސް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަ

ބޭސްޑް ބަޖެޓެއްަގއި ކަންތަްއތައް ހުންނަ ގޮތަށް ވިސްނައިގެން ެއކަން އެގޮތަށް ަތރުތީބުކުރެވޭތޯ ރައްޔިތުްނގެ 

ނޑުމެްނގެ ޚަރަދު  22މަޖިލީހުންނާއި ސަރުކާރުން ުގޅިގެން މަސަްއކަތްކުރަން އެަބ ޖެހޭ.  ބިިލއަނަށް މި ޮއތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުން ޓެކްްސ މި ކުރަނީ، ޮކންމެވެސް މިންވަެރއް ބޭުރގެ ބިލިއަާނ ގާ 22އަރަިއގެންގޮސްފަ.  ތަށް އަުޅގަ

އެހީ ލިބޭތީ، ނުވަތަ ބޭރުން ލޯނު ލިބޭތީ މިއަށްވުރެ، މި ދެންނެވި އަދަދަށް ވުރެ ޓެްކސްނެގޭ މިންވަރު ކުަޑވާނެ 

ކުން އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތުްނ ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑު ެއއްެޗއް މި ނެެގނީ. މި ނެގޭ އެްއޗަ

ނޑުމެން މަސައްކަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭ.  ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންވީ ނަތީޖާ ލިބޭތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެ މީހުން؛ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ރަްއޔިތުންެގ  ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ އަުޅގަ

ކުޑަކުޑަ އިމާރާތެއްަގއި، މިހާރު ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު އެހެރީ. އެ  ރު ނާދީ ތަމައްދުނޭ ކިޔާމަޖިލީހުގައި އުޅެންފެށިއި

ނޑުެމން މި ތިބީ އެއަށްވުރެ މާ  ތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީސް ކުރަމުންެގންދިޔައީ. މިއަދު އަުޅގަ

ބުރި އަށް އިމާރާތެއް އެހެަރގެން އަރަނީ. ައރައި ގާތްަގނޑަކަްށ ނިމެނީ.  12ގަހުން ފުރިހަމަ ގެއެްއަގއި. މި ގޭެގ ފުރަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ކުރާ މަސައްކަތްތައް، ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރާ  މިއަންނަ ބަދަލު އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަ 22މަސައްކަތަށް ވެސް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ  ޖެޓެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތިބެވޭކަށެްއ  ހުށަހަޅައިގެންދާއިުރގައި މި ދެންނެވި ނަތީޖާ ހޯދުން ސަރުކާރާ އެކަނި ހަވާލުކޮށްލާފައި ައޅުގަ

ނޑު ދެއްކީ ެއ  ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ އަީކ، މި މަޖިލީހުގައި ކުރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާަގއި ވެސް އަުޅގަ ނެތް. އަޅުގަ
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ޓު އޮފީހެއް، ބަޖެޓުގެ ކަންތައް ބަލާ ވަކި ޚާއްަޞ ކޮމިޓީއެއް، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ސްޓާފުން ތިބޭ ވަކި ވާހަކަ. ބަޖެ

ޚާއްޞަ އޮފީހެއް މިތާ ާޤއިމުކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. ޤާއިުމޮކށްގެން މަސަްއކަތްކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އަދި ހަމަެއއާެއކީަގއި 

ޑަ ތަންކޮެޅއް މި ދިޔައީ. ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުން، ސަރުކާރުން ރަނގަބީލު ޖަހަންވީއިރު ވާހަަކއިގެ ވަރަށް ކު 

މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ގެންނަވާއިރު މިހާރު ގެންގުޅުްއވާ ސިޔާސަތުތަުކގެ ތެރެއިން އިރުޮއއްސިފަިއވާ ސިޔާސަތުަތއް، 

ސިޔާސަތެއް ގެންނަން ވަީނ  މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ސިޔާަސތުތައް ފާހަގަކުރަްއވަިއ، އެ ސިޔާސަތުގެ ބަދަލުަގއި އައު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޖީ.ސީ އޭ ލެވެލް ށ. އަތޮޅުަގއި މި އަހަރުގެ ނިޔަަލށް އުިވގެންދާނެ ގޮތަށް މި  ޖެހިފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ  ވަނީ. މިކަން މި ވަނީ ކިހިެނއްތޯ، މިހާރު މި އޮތް ސިާޔސަތަށް ގެންނެީވ ކޮންބަދަލެްއތޯ އަުޅގަ

އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ާދއިރާގެ ތެޭރަގއި ބަެއއް ބޭފުުޅން ވިދާުޅވިހެން، ައޅުަގނޑުެމންނަށް ކެންސަރުގެ ފަުރވާ ބަލަން. ޞި

ނުވަތަ ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުެގ ފަރުވާ ނުވަތަ ހާޓުގެ ފަުރވާ އެ ތަންތަނުން ލިބޭނެކަމުގެ ސިުކއަރކަން މީހުންެގ 

ނޑަށް ބަޖެޓު ތެރޭން އެބަ ފެންނަންޖެހޭ. ހިތްތަކަށް ވައްދައިެދވޭވަުރގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ޤާއިމުކު ރުމުގެ ފިަޔވަޅުތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ފެންނަން އެބަ ޖެހޭ. މި މަޖިލީހުން  އެ ފިަޔވަޅުަތއް މެޝަރަބަލް، މިނެވޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

ލަ އެޑްހޮކް ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަކުްނ އެ މިނެވޭ ގޮތަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީ އެކުލަަވއިލަން އެބަ ޖެހޭ. މިހާރު މި އޮންނަ ކަހަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކޮށްލައިގެން، ެއގޮތަށް  މިވަރުގެ ބޮޑު ބަޖެަޓކަށް ަރނގަޅަށް މަސަްއކަތްކުރވިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ހިތަކަށް ނުފެނޭ. އާެދ، ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ.   ރުހިގެން ތިބެންވާނެ އެކޭ އަުޅގަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. ފަހުމީ އިމްތިޔާޒުމެންބަރު 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ބާރު އެއްވުުމގެ ނަތީޖާ އެީއ ވަރަށް ނުބައި ނަތީޖާއެއް  3މްޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްސަލާ

ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންެމންނަށް ވެސް އެނގޭތީ ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އަްށ އެ ބަދަލު ގެނެސްފައި މި 

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ަރއްޔިތަކަށް ވަޢުދެއް ވާކަށް  3ވަނީ.  ެވސް ނުޖެހޭ. އަދި އެ ވަޢުދެްއ ބާރު އެްއވުމުން އަުޅގަ

ބާރުގެ  3ފުއްދާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. ވަޢުދެއް ވެފަިއވާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަވެސް، އެ ވަޢުދެއް ފުްއދާކަށެއް ނުޖެހޭ. 

ވެރިން، ެއއް ބަޔަކު އަެނއް ބަޔަކަށް ވެރިކަްނކުރެްއވީމާ ނިމުނީ. ރައްޔިތުން ދޫކޮށްލާފައި ވެރިކަންކުރެްއވީމާ ނިމުނީ. 

މުަގއި އެބަ ދެމިތިބެވޭ. މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ބޭފުޅުން މި ތިއްބެވީ މި ސަރުކާރުަގއި. ވެރިކަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބަޖެޓުަގއި އެ ބޭފުޅުން، ރަްއޔިތުންނަށް  އެހެންވެގެން އަުޅގަ
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ބާރު  3ަތއް ރަނގަޅު ްޕރޮގުރާމެްއގެ ތެރޭގައި އެކުަލވައިަލވާފައި ނެތީ. ވެަވޑަިއގެން ވަޢުދު ފުއްދެވުުމގެ ކަންތައް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އެްއވެފައި އޮތުަމކީ ކޮންމެހެނެއް ވަޢުދެއް ފުއްދަންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަކަށް ނުވާީތ، މިގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑ ގޮތުަގއި މި އޮތީ. މި ބަޖެޓަީކ މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި ޮއތް ހާލަތަށް ޝި ފާއެއް އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، މިއަހަރުެގ؛  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ  2115ދެކޭގޮުތގައި މިއަށް ެއްއވެސް ޝިފާއެއް ނެތް. އަުޅގަ

 32ބަޖެޓު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް. އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެން މިކަން އައި ގޮތް. މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ަމއްޗަްށ ލާޒިމުކޮށްފަިއވޭ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މި ބަޖެޓު، މާލީ 

މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެެހންނަމަވެސް، އެ ބަޖެޓު އެ  2އަހަރު ފެށުމުގެ ލަސްެވގެން 

ހަޅުއްވާފައެއް ުނވޭ. ފުރަތަމަ ވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެވަަޑިއގެންފައި ވަނީ. ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުކުރާ ތާރީަޚށް ހުށަ

ހަމައެއާެއކުަގއި ދައުލަތުގެ ަޚރަދަށް ޒިންމާވަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ ޤާނޫނުގައި އެބަ ލާޒިމުކުރޭ މިޑް ޓަރމް ރިވިއު، 

ހުެގ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ރިޕޯޓެއް. ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ެވސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް. ެއއީ ޖޫން މަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން.  އެހެންނަމަވެސް މި އަހަރު ެއ ރިޕޯޓު ވެސް ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިުނާވކަން އަުޅގަ

އަދި މި މާއްދާ އުވާލުމަށް ެވސް، މިއީ ެދ ފުށް ފެންނަ ޮގތަށް މިކަން ހިނގައިފާނެ ކަމަށް ޓަކަިއ މި ސަރުކާރުން ިމ 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. މިއިްނ ކޮންމެ ކަމަކީ، ޢިއްޒަތްތެރި މާއް ދާ އުވާލުމަށް ވެސް ަމސައްކަތްކުަރްއވާފަިއވާކަން ައޅުގަ

ރައީސް. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ މި ސަރުކާރުން ދެން ހައްދަވާނެ ގޮތެއް ނޭނގި، އަިދ މިކަމުގެ އިތުބާރު ގެއްލިދާ 

ނޑުެމން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް މިއާ މެދުގައި ކުރެވޭެނ ކަމެއް. މިއިން ކޮންމެ ކަމެްއ ކުރުމުން ވެސް އަ ުޅގަ

ބާރު އެއްވުުމގެ ސަބަބުން. ޗެކްސް އެންޑް ބެލެންްސގެ ނިޒާމެއް ނެތް. ސަރުކާުރ  3ކަމެއް ނެތްކަން މި އެނގެނީ މި 

ރުާކރުން މި ނަންގަވަނީ ބަޖެޓު ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މީގެ ފުރިހަމަ މެކްސިމަމް އެްޑވާންޓޭޖު ސަ

ހުށަހަޅުއްވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ވެސް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް. އެހެންވީމާ، މި ބަޖެޓުގައި ކޮންމެ އެއްޗެއް ޖެހިކަމުަގއި 

ވީނަމަވެސް ުނވަތަ ނުޖެހިކަުމގަިއ ވީނަމަެވސް އެބަ ޖެހޭތޯ މިއާ ެއްއގޮތަށް ސަރުކާުރން ޢަމަލުކުރައްވަން ވެސް. 

ބާރުެގ  3ބާުރ މި އޮތީ އެްއވެފަ.  3ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް މިއާ މެދުގައި ަރއްޔިތުްނ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. ނުކުރެއްވި 

އެްއ ވެރިން އަނެްއ ވެިރއަަކށް ވެރިކަްނކުރެްއވީމަ ެއ ިނމުނީ. ރައްޔިތުންނަށް ވެަވޑަިއގެންފަިއވާ ވަޢުދަކާ ވެގެްނ 

ނޑު ވަރަށް  ވަނަ އަހަރަށް  2115ބޮޑަށް ފާހަގަކުރަން. ދައުލަތުގެ އުޅުްއވާކަެށއް ނުޖެހޭ. މިކަން އަޅުގަ

ވަނަ ސަފުހާަގއި އެބަ ަބޔާްނކުރޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮްތއިރުަގއި ކަންަތއް ކުެރއްވި  22ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބަޖެޓުެގ 

ޗާޕުކުރުްނ  ގޮތުންނޭ ދަރާފައި މި ވަީނ ރާއްޖެ. އަދި އިޤްތިޞާދަށް ގެއްލުްނވެފައި ވަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީން ފައިސާ

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް  ހުއްޓާލައި، ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޮންޑު ވިއްކުުމގެ ސަބަބުން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 2112އެބަ އެނގޭ މި ސަރުކާުރ، ައދި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރު ަވއްާޓލުމަށްފަހު އައި ބަޣާވާުތގެ ަސރުކާރުން ފެށިގެން، 

ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ސަރުކާރުން ޗާޕުކޮށްފަވާއިރު ވެސް، އަިދ ޗާޕުކުރުމަށްފަހުގައި ޓްރެޜަރީ  3ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 
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ވަނަ އަަހރުން ފެށިގެން މާ ގިަނއިން،  2112ބިލާއި ބޮންޑު ފަދަ ތަކެތި ިވއްަކއިގެން ވެްސ، ެއ ބޭފުޅުން މި ވަނީ 

ރުކާރުން ބޮްނޑާއި ިމފަދަ ތަކެތި ިވއްކާފައި ިމ އިންތިހާ އަށް ބޮުޑކޮށް ގިަނިއން މި ސަރުކާރުންނާއި ބަޣާާވތުގެ ސަ

ނޑު ސުވާުލކުރަން، އިޤްތިޞާދަށް ގެއްލުންވަިނިވ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައި  ވަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންަބއެްއތޯ އަޅުގަ

އް ުއޅޭކަން ވަަނ ސަފުހާގައި ބަޔާންކުަރއްވާަފިއވާ ވާހަކަަތކުގެ ތެެރއިން ހިސާބުގެ މައްސަލައެ  12ވަނީ؟ ބަޖެޓު ފޮތުގެ 

ވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަްނ. ހިސާބުގެ މައްސަލަ އިން ފެށިގެން ވެސް މި ބަޖެޓުގަިއ މައްސަލަތައް ހުންނަކަން 

ވަނަ އަހަރަށް ރިަވިއސްކުރި ފައިދާ އަށް ބަލާއިުރަގއި، ސަރުކާުރގެ ިވޔަފާރިއާ  2112އަޅުަގނޑަށް އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ. 

ހާސް  23މިލިއަން  116ންވެސްުޓގެ ޖުމްލަ އަދަދެްއ ކަމަށް އޭގައި ލިޔެަފއި ވަީނ، ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާ އާއި އި

ހާސް؛ މާފްކުރަްއވާ!  662ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު މި ހިސާބުތައް ެއއްކުރުމުން އަންނަ އަދަދަކީ،  02

ުބގައި ވެސް މައްސަލަ އެބަ ރުފިޔާކަން ައޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. އެހެްނވީމާ، ހިސާ 02ހާސް  23މިލިއަން  662

މިލިއަނަކަށް ވީ ގޮތް، ީމގެތެރެއިން އެނގޭކަެށއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުގެ  121އުޅޭކަން ފާހަަގކުރެވޭ. 

ނޑުމެންނަށް ސާފުވާން އެބަ ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން.  ސަފުހާަގއި އެބަ ބަޔާންކުޭރ، ރާއްެޖ  11ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ

ވާ ކުންފުނިތަަކކަށް ދޭންޖެހޭ، ފޮނުވަންޖެހޭ ރައުސުލްމާލެއްގެ ވާހަކަ. ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހިންާގ އިން ބޭރުގައި 

ވަނަ އަހަރަށް އެަބ  2115ކުންފުނިތައް ފަދަ ތަންތަނުގަިއ ބައިވެިރވުމަށް ގެންދާ ރަުއސުލްމާލުގެ ގޮުތގަިއ. ެއގޮތުްނ، 

ވަނަ އަހަރުގަިއ  2113މިލިއަނެއް.  6.2ުރަގއި މި އޮީތ ވަނަ އަހަ 2112މިލިއަެނއް ަކނަޑއަޅާފަ.  121އޮތް 

ނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހުން ސާފުކުރަން ބޭނުން، ސަރުކާުރެގ  އެްއވެސް އެްއޗެއް ނެތް ކަމަށް މި އޮތީ. އަުޅގަ

ންދަނީ މިއީ ފަރާތުން ސާފުކުރަން ބޭނުން، މިއީ ކޮން ރައުސުލްމާލެއްތޯ؟ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް، ކުންފުނިތަކަށް މި ގެ

ނުޑ ސާފުކުރަން ބޭނުންވޭ؟ އަދި  ކޮން ރައުސުލްމާލެއްތޯ؟ އަދި ކޮން ކުންފުނިތަކެއްތޯ؟ މި ކުންފުނިތަކަކީ ވެސް އަުޅގަ

ގައި އެހާ ކުޑަކޮށް އޮވެަފިއ،  2112ަގއި ެއއްވެްސ ވަރަކަށް ނެތިފައި،  2113ަގއި މިހާ ކުޑަކޮށް ޮއވެފައި  2112

ނޑު ުސވާލުކުރަން ބޭނުން މިލިއަ 121ވަނަ އަހަރަށް  2115 ން؛ މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް މި އޮތީ ކީއްވެތޯ ައުޅގަ

ނޑު  111ސަރުކާރާ. އަނެްއކާ މިއީ  މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވަުގ ވިޔަފާރީގެ ކުންފުނިތަކެއް އުފައްދަނީބާަވއޭ އަުޅގަ

ނުވަތަ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަްނ ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރި އެިޑޝަނަލް ރެވެިނއު،  2112ހިތަށްއަރާ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ނިމުނުއިރު ެވސް އެކަީށގެްނވާ ވަރަށް، ޫނނިއްޔާ ގާތްކުރާ ވަރަށް ވެސް  2112ހުށަހެޅި އައު ކަންތައްތަކުްނ ވެސް 

ނޑު ފާހަަގކުރަން. ހަމަ މި ސަރުކާރު އޭރުެވސް އޮތީ. ހަމަ މި އިޤްތިޞާދީ މާހިރުން  ފައިސާ ލިބިފައިނުވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ. ސަރުކާރުަގއި  ތިއްެބވީ. އެހެްނނަމަވެސް މި ލަފާ ވެސް މުޅިން ނުބައި ކަމަށް އަޅުގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ. އަދި  16.2ވަނަ އަހަރު ޔަޤީންކަާމ އެުކގަިއ ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ ގޮުތގައި މި އޮތީ  2115

ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެީއ  11.1ހޭނެ ކަމަށް ވެސް މި އޮންނަނީ ވަނަ އަހަރު ޔަޤީންކަާމ އެކުަގއި ޚަރަދުކުރަންޖެ 2115

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުން ވެސް ދުވާެލއްގެ ަމއްޗަށް ޮއފީސްތަކަށް މުސާރަދިނުމާ އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި ކަރަންާޓއި 
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އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ގޮްތ  ފެނާ، މި ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް. އަދި ކޮމިޓެޑް ޚަރަދުތަކުގެ ގޮުތގަާޔއި ލޯނު

ނޑީމާ ވެސް ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް،  މިލިއަނާ ގާތްކުރާ އަދަެދއް ޔަޤީންކަމާ  111ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް. މި އަދަދު ކެ

މިލިއަނާ ގާްތކުރާ އަދަދެއް އެބަ އޮްތ  111އެުކގައި ދައުލަތުން ޚަރަދުުކރަންޖެހިފައިވާކަން އެބަ ެއނގޭ. 

ދުކުރެވެން ހަމައެކަނި އޮތީ އަނެއްާކވެސް މި ބަޖެޓު ޑެފިސިޓުކޮްށގެންކަން ވެްސ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. މި ޚަރަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އޮތީ ފެންނަން. އެހެންވީމާ، މިހާރުވެސް ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއްކަން 

ނޑުމެންގެ ާދއި ރާ އަށް ބަލައިލާއިުރގައި ކަންތައްަތްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ޔަޤީންކަމާ އެުކ އެނގެން. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރ އަްށ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ައޅުގަ ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އޮްތ އުސޫލުތަކަށް ބަލައިާލއިުރގަިއ، އަުޅގަ

. އެއީ ވެސް ހަމަ ކުރިމަތިވެފައި ވަީނ މާލޭގެ އެހެން ދާއިރާތަކަށް ވެސް ހަމަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ާޢއްމު ކަންތައްތަްއކަން

އަދި ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިެވފައިވާ ކަންތަްއ. އެއް ކަެމްއގެ ގޮުތގައި ބޯހިާޔވަހިކަން. 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން ފައްަޓވަިއދެއްވި މަޝްރޫޢެްއ ނޫން މަޝްރޫޢެއް މި ސަރުކާރަކުްނ 

ވަނަ އަހަރު ަވއްޓާލުމަށް ފަހުގައި ެވސް، ެއއަށްފަހުަގިއ  2112މް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ފައްޓަަވއިދެްއވާފަެއއް ނެތް. އެ

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ އަދި މިއަދާ ހަމައަްށ، މި ސަރުކާރު ޤާއިުމވީ ފަހުން ެވސް އަިދވެސް އައު ެއއްެވްސ  2112

ނޑު ހިތާމައާ އެުކ ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަ  ނުޑ އުފާކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން މަޝްރޫޢެއް ފެށިފައިނުވާކަްނ އަޅުގަ

މަޝްރޫޢުތަކެއް ފައްޓައިދީފަިއވާކަން. އަދި މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ މައްޗަށް މި ސަރުކާުރން އެ ތަން، އިމާރާތްކޮށް، 

އިމާރާތް ބިނާކުރުމުގެ މަަސއްކަތްކުރަން މަޖުބޫރުވެފަިއާވަކން. އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ބަޣާވާތަކުން 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާުރަގއި ވައްޓާލުމާ އެ  ކު މި ވަނީ ހުިރހާ ކަމެއް ލަސްވެފަ. ޯއޑިއޯުނގައި އަަޅއިދެމުންގެންދިޔަ، ައޅުގަ

ފައްޓައިދިނުމަށް ޓަކައި އެ ތަން ތަޅާލައި އެ އިމާރާްތ، އެ ތަން ހުސްކޮށް، މި ޕްރޮޖެކްޓް ފެއްޓޭ ހިސާބަށް 

ނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ ގޮއްަސވަނިކޮްށ ބަޣާވާތްކުރީ. މިއަދާ ހަމައަށް ެވސް އެ އޮ  ތީ ހަމަ ގްރައުްނޑް ޒީޯރަގއި. އަުޅގަ

މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭކަށެއް ނެތް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ސިޔާސަެތއް، މާލޭަގިއ 

ނޑަެއޅި ކުޑަުކޑަ ތަންކޮޅެއް އޮންނަ މީހާ، އެ ތަންކޮޅު ދޫކޮށްލީމާ ފްލެޓެއް ލިބޭނެ އުސޫލު ހަމަޖެއްސީ. ސަރު ކާރުން ކަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ިކތަންމެ ބަޔަކަށް އެގޮތަްށ އެ ތަން ލިބޭނެ ގޮތް  އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއިން ައޅުގަ

ނޑަށް ކިތަންމެ  ނަޑއެޅިފަިއވަނިކޮްށ، ލިޔުްނ ދޫކުރެވިފަިއވަނިކޮށް ބަާޣވާތްކުރުމާ އެުކގައި އެ ހުރިހާ ެއއްެޗއް؛ އަުޅގަ ކަ

ބައްދަލުވި. އެ ހުރިހާ ތަނެއް އަތުލާފައި ވަނީ. އަތުލުމަށް ފަހުގައި ދެން  ކިތަންމެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއިވގެންިދޔައީ ބަާޣވާތްކުރި ފުލުހުންނަށް ޑަޒަނުން ޑަޒަނަށް އެ ފްލެުޓތައް ބަހަމުންދިޔަ ތަން. މިއީ 

އެބަ ވޭ، އަލަތު ކަިއވެނިކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ސަރުކާުރން ވަޢުދެއް

ނުޑމެންނަކަށް މި ބަޖެޓަކުން  ބޯހިޔާވަހިކަން، ނޫިނއްޔާ ގެދޮރުގެ އެހީތެރިކަން ފޯުރކޮށްދޭނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނެއް. އެްއގޮތަކަްށވެސް ނުފެނޭ މި ސިޔާސަތު، ނޫނިްއޔާ މި ވަުޢދު ފުއްދުމަށް މި ބަޖެޓުގައި ެއކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ތަ
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އަދި އެއާޚިލާފަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އިން ފުލެޓު ދޫކުރުމުގަިއ، ކަިއވެނިކުރާ މީހުންނަށް ފުލެޓް ދޫކުރުމުގައި 

ނޑަައޅާފައި މި ވަނީ. އަލަތު ކަިއވެނި ޫނނިއްޔާ ުޒވާނުންނަށް މި ފުރުޞަތު ދިނުމެއް ނޫން އެންމެ  ނެޑއް ކަ މިންގަ

ނާ އިނދެ، ދަރިން ލިބިފައިވުން، ެއއީ ބޮޑު ޝަރުތަކަށް ވެފައި ވަނީ. ދަރިން ބޮޑަށް އިސްކަންދީފައި މި ވަނީ. މީހުން

ލިބިފައި އެބަ ވާންޖެހޭ. އެއީ ޝަރުތެއްގެ ގޮުތގައި ބުެނ، ިގނަ މާކްސް ދޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެްއެވްސ 

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ. ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ސަ ރުކާރުްނ ވެަވޑަިއގަންނަވާ ވަޢުދާއި އެ އުސޫލަކުން ހިނގާ ކަެމއް ޫނންކަން އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ޢަމަލުކުރައްާވ ގޮާތ ވަރަށް ތަފާތު. އަދި ކުިރއަްށ އޮތް ބަޖެުޓގަިއ ވެްސ މި ކަމަށް ެއއްވެްސ އަލިަމގެއް 

، ހާހާ ގާްތކުރާ ަވޒީފާ ރައްޔިތުންނަށް ދޭނެ ކަމަށް 05ދައްކާފަެއއް ނުވޭ. ޕީ.ޕީ.އެމުެގ އަނެއް ވަޢުދެއްގެ ގޮުތގައި 

ޒުވާނުންނަށް ދޭނެ ކަމަށް ަވޢުދުވެފައިވޭ. މި އަންނަ އަހަރަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވެސް ވިދާުޅިވ، ސިވިްލ 

ނޑުގެ ުސވާލަީކ، މިހާ ގިނަ  ސަރވިސް އިން ަވޒީފާ ނުދޭނެ އަހަރެއްގެ ގޮުތގައި މި ވަނީ ނިންމާފަ. ދެން އަޅުގަ

ށުން، ކޮން ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއްގެ ދަށުން، ކޮން ސިނާޢަތެއް އަދަދެްއގެ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ކޮން ސިޔާސަތެއްގެ ދަ

ތަޢާރުފުވެގެން ގޮސްތޯ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް މި ަވޒީފާތައް ލިބެމުންދާނީ؟ މި މަގެއް ނެތް ެއްއގޮތަކަށްެވސް 

ރަސް ނޫނިއްޔާ ދައްކަވާފަ. މިސާލަކަށް ސްެޕޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ބިލުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ޗީޕް ލޭބަރސް، ލޭބަ

ބޭރުގެ އެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަވަ ފަރާތްތަކަށް އެ އޮތީ ބޭނުން އަދަދަކަށް ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްގެން ަވޒީފާދިނުމުެގ 

ފުރުޞަތު. ދިވެހިންނަކަށް މީގެ އެްއވެސް ގެރެންީޓއެއް ެނތް. ހަމައެއާއެުކގައި ކުދި ައދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި 

ރުކާރުން އެ ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ެއއްެވސް މިންވަރަކަށް އަނެއްާކ ހީނަރުކުރުމަށް ޓަކައި ސަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ެފންނާކަށެއް ވަޒީފާެގ ފުރުަޞތު ދިވެހިންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ގެސްޓްަހއުސްެގ 

ކުރާ ަމސައްކަުތގެ ސަބަބުން ވެސް  ސިޔާސަތު، ގެސްޓްަހއުސްެގ މި މަސައްކަތް ރާއްޖެ އިން ުފނޑާލުމަށް ޓަަކއި އެ

ނޑަކަށް ފެންނާކަެށއް ނެތް. އެސް.ޓީ.އޯ އިްނ  ރާއްޖޭަގއި ުޒވާނުންނަށް ވަީޒފާގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަަކށް އަުޅގަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ވިޔަާފރިކުރަނީ. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންެގ ވިޔަފާރިތަކަްށ ހީނަރުކަްނ 

ށް ޓަކައި ެއސް.ޓީ.ޯއ އިން ވެސް ކުދިކުދި ވިަޔފާރިކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވިހެން ގެނައުމަ

އަޅުަގނަޑކަށް ެއއްގޮަތކަށްެވސް ޔަޤީންކަން ނެތީ. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުުމގެ ސަބަބުން، ޑަބަލް ޑިއުޓީ ނެގުުމެގ 

ނޑު ސަބަބުން އަނެއްާކވެސް ހީނަރުކަން ލިބިގެންދަނީ ކުދި  އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ކަމަށް އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު  2112ޤަބޫލުކުރަން. ޞިއްޙީ ދާއިރާ އަށް ބަލައިލާއިުރގައި އެންސްާޕގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުަގއި މިދިޔަ އަހަރު، 

ނުވާ އާސަންދަ ދޭނީ ަވނަ އަހަރަށް ދީފަ. އެހެންވީމާ، ހުސް 2115ޖެހި ބަޖެޓަށް ވުރެ މާ ކުޑަ ބަޖެޓެއް މި ވަނީ 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން ތަޢާރުފުކުރި  ކިހިނެއްތޯ؟ އަޅުަގނޑު އުާފކުރާ ކަމަކީ، އާސަންދަ އެީއ އަޅުގަ

އެްއޗެއް. އެ ބިނާގެ މަްއޗަށް ދެން ޕީ.ޕީ.އެމް ވެސް، ދެން ސަރުކާރެއް އަޔަްސ، މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިްއީޙ 

ނޑުމެން ވިސްނުންތެރިކަމާ ެއކުަގއި ކަންތައްަތއް ކުރީމާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހި ފައި މި ވަނީ. އެއީ އަުޅގަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާވަނިވި ކަންތައްަތއް. އައި.ޖީ.އެމް.ެއްޗގެ ރިނޮޭވޝަން، ތި ބޭފުޅުންނަށް 

އެމް.ޑީ.ޕީ ަސރުކާރު އޮތްއިރު، ޢިްއޒަތްތެިރ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބަޣާވާތާ އެކުަގއި އެ ވަނީ ެއއްކޮށް ހުއްޓިފަ. އެއީ

ރައީސަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އިންިޑއާެގ ބޮޑުަވޒީރު މި މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގެްނ ވަޢުުދވެަވޑަިއގަީތ 

ނަމަވެްސ އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުެގ ފުރިހަމަ ރިނޮވޭޝަނެއް ގެންނަވާެނ ކަަމށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި. އެހެން

ނޑުމެްނގެ ޞިއްީޙ  ބަޣާވާތާ އެުކަގއި އެ ރިޮނޭވޝަން އެްއކޮށް ހުއްޓުމުެގ ަސބަބުން ނިކަމެތިކަން ލިބިގެންދިޔައީ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މި ވަނީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް ެވސް ޞިއްޙީ  ދާއިރާ އަށް. އަުޅގަ

ނުލިބި. ގާތަކަށް ވެސް ނުލިބި. ކޮންމެ މީހަކަށް ޑޮކްޓަރެއް ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިހާރު  ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް

ނުޑވާލުމަށް ޓަކައި  އެ ކަންތައްަތއް ބޮޑު ޖޯަކކަްށ ހައްދަވަމުންދާ ތަން ފެންނަނީ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިުލެގ ބާރު ކަ

ންފޯއްރުކަށް ދަންދެން؛ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިރިހުރި ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ފެ

އެްއޗަކަށް ނޫން ހަމައެކަނި، ފުރާނަހުރި އެއްޗަކަށް ޫނން ހަމައެކަނި، ދިރުން ހުރި ކޮންމެ އެްއޗަކަށް ވެްސ 

ހުންނަށް ހަމަލާދެމުންދާ ތަން މި ފެންނަނީ. މާސްކުއަޅަިއގެން ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން، ފުލު

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ. އިއްޔެ  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން ވަަޑއިގެން އެ ކަންަތއްަތއް ކުަރއްވާ ތަން އަުޅގަ

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕާލިމެންޓަރީ ްގރޫޕުގެ ލީޑަރު މި  ވިދާުޅވަނީ ރާއްޭޖގައި އެްއވެސް ގޭންެގއް ނެތޭ. ކޮން ފަަދ 

ނޑު އަބަުދވެސް ދަންަނވަން. ކޮންމެ ދުވަހަކީ، މި ރާއްޭޖެގ ފުރައްސާރަެއއްތޯ. ކޮްނ ފަދަ ފުރަ އްސާރަެއއްތޯ. އަުޅގަ

ގޭންެގއް، ނުަރއްކާތެިރ  13ކޮންމެ ދުވަހަކީ ިސއްަސއިގެްނދާ ފަދަ ޚަބަރެއް ދޭ ދުވަެހއް. ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވަނީ 

ީލޑަރުން ާވކަން. އެހެންވީާމ، މި ދަްއކާ  ގޭންެގއް ވާކަން. އަދި ފަންާސސް އެަތއް ގޭންގު 13ގޭންުގގެ ގޮތުަގއި ވެްސ 

ވާހަކަ ދެކޮޅެއް ނުވޭ. ދިވެިހ ޒުވާނަކު ަވގަށް ނަގާފަިއ ވަނީ. އެހެރަ ދައްކާ ވާހަކަތަކުން މީހަކު އަޖައިބުވެ، 

 އަންތަރީސްވޭ. ރިްޟވާން ފެނުނީމާ އޭނާ ހޯދަން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު. މިހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކެނިދކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަ

 މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް

ނޑުމެން މިއަދު މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގއި ބަ ހުސްކުރަމުން މި ދަނީ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ، ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓާ  2115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ުއއްމީދުތަކާއި ހުވަފެންތައް ޙަީޤޤަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް ޓަކައި 

ބެހޭ ގޮތުން. ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ސަރުކާަރކީ އިންތިހާ އަށް ރަްއޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ސަރުކާެރއް. 
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ން މި ސަރުކާުރ އެކުލަވާލި އެންމެ ބޮުޑ މަޤްޞަދަކީ ވެސް ެއއީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައކީ އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއްކަން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދިބޮޑު އެންމެހައި ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކޮށްފި. 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގަިއ އުފެދިފައި އޮތް ކަުޅ ބާޒާރު، ޑޮލަރުެގ  އެއީ ޙަޤީޤަތްތަެކްއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް. އަުޅގަ

ކަޅު ބާޒާރު ނެތިގެންދިަޔއީ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެޭރގައި. ަރްއޔިތުން ބަރުދާސްތުކުރަމުންދިޔައީ ކޮންކަހަލަ ހިތާމަވެރި 

ހުންނަށް ބޭސްފަރުވާ އަށް ދުވަސްތަެކއްތޯ؟ ޙައްޖަށް ދާ މީހުންނަށް ޙައްޖަށް ނުދެވި، ބޭސްފަރުވާ އަށް ދާންޖެހޭ މީ 

ނުދެވި، މި ކަހަލަ އެތައް ތަކުލީފްތަކެްއގެ ތެރޭގައި ވަނިޮކށް، މި ސަރުކާރު އައިސް މިއަދު ޑޮލަރުގެ ރޭޓު އެހެރީ 

އަށް ތިރިކުރަްއވާފަ. އަދި ކޮންމެ ބޭންކަކުން ފަސޭހަކަމާ އެކީަގއި ކުދި ވިޔަފާިރކުރާ ބޭފުޅުންނަށާ، ހުރިހާ  15.22

ނަށް އެ ވަސީަލތްތައް އެހެރީ ޤާއިމުކޮށްދީފަ. މިއީ ނޫންތޯ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ރާއްޖެ ކުިރއެރުމަކީ. ވިޔަފާިރވެރިން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހިފައިވާ މުސީބާތްތަކާއި ތަކުލީފްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިކޮށްދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު 

ނޑުމެންަނށް ޑޮލަރުެގ ހާލަތު ން ވެސް ެއނގިގެްނގޮއްިސ. ހަމައެހެންމެ، މިއަދު ރާއްޭޖގަިއ އެންމެ މަޤްޞަދުކަން އަުޅގަ

ބޮޑަށް ބޭނުންކުރާ އެއް ހަކަތަ އަކީ ތެލަށް ވެފައި، ތެލުގެ ބާޒާރަށް ދުވަހަކު ނުގެންނަ ފަދަ އިންޤިލާބެއް މި 

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުން މި ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުުކރޭ. މަ ސްވެރިންެގ ޖީބަށާިއ ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ ގެނެސްދީފަ. އަުޅގަ

ރިސޯޓް އޯނަރުންގެ ޖީބަށާއި ސައިކަލްދުްއވާ މީހާގެ ޖީބަށާިއ ކާރުދުއްވާ މީހާގެ ޖީބަށް ެވސް ސީދާ ވަނީ ލުއިވެފަ. 

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން މި ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރޭ. މިއަދު ތެލުގެ ބާޒާރުގެ ައގަކީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުރިއާ ައޅާބަލާފައި 

ރި ައެގއްކަން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން. ހަމައެހެންމެ، މި ސަރުކާރުެގ ޯއގާތެރިކަމާ ެއކީަގއި ިޞއްީޙ ދަށްވެފައި ހު

ނިޒާމަށް ބޮޑު އިންޤިލާބެއް ެގނެސް، މިއަދު ރާއްޭޖގެ ޞިްއޙީ ނިޒާމަށް ގެނައި އިންޤިލާބުގެ ސަބަބުން ރަްއޔިތުން ވަީނ 

ސްފިހާރަތައް ޤާއިމުކުރަމުން. އެ މީހުންނަށް ބޭސް ލިބޭނެ އުފާވެރިކަުމގެ ތެރޭަގއި. ރަްށރަށުގައި އެ ދެނީ ބޭ

އިންތިޒާމުތައް އެ ދަނީ ފަސޭހަކަމާ އެކީ ހަމަޖައްސައިދެމުން. އަދި އޭގެއިތުރަށް އަުޅަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މީގައި، 

ކަން. އެހެންނަމަވެްސ، އާސަންދަިއގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމަކީ މިއަދު މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ނިޒާމެއް

އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އާސަްނދަ ހިންގަންއުޅުނު ގޮތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގގެންދިޔަ. އޭަގއި ކޮރަޕްޝަާނއި ފަސާދަ 

އޮތީ އޭގެ އިންތިހާ އަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރު އައިސް އެ އެްއޗެހިތައް ނައްތާލައި، މިއަދު ކޮންމެ 

މާ އެީކގަިއ، ހިނިތުންވުމާ އެކީަގއި ާއސަންދަ ހުސްނުވާ ގޮތަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމުގެ ނިޒާމު ވަީނ ރައްޔިތަކަށް އުާފވެރިކަ

ނޑު  ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު، މި ބަޖެޓަކީ ޢަދްލުވެރި،  2115މި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދީފަ. އާދެ! އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހއ. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އަްއޑޫއާ ހިސާބަށް މި ބަޖެޓުގެ  އިންސާފުވެރި ބަޖެޓެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑ  އިންސާފުވެރިކަން އިންތިހާ ައށް އޮތްކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެންމެ މުހިއްމު އެްއ ނުކުތާ އަީކ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޯއގާތެރި ރަީއސް ޔާމީނަކީ  ވިސްނުން ތޫނު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދު ސަރުކާރު ހިންގަވަން ހުރި ައޅުގަ

ފުރިހަމަ ބޭފުޅަކަށް ވުން. ހަމައެހެންމެ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ަފއިނޭންސް މިނިސްޓަރަކީ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅަކަށް ވުން. އެ 
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ނޑުމެްނގެ ކޮްނމެ މެންބަރެއް ގެންގޮސް  ދެ ބޭފުޅުން އެކުވެގެން މި ބަޖެޓު އެކުލަވައިލާފަިއާވއިރު އަުޅގަ

އިހްސާސްަތކާ ެއއްގޮތަްށ ހެދިފައި އޮތް ބަޖެޓެއްކަްނ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން.  ސުވާލުކުަރއްަވއި، މެންބަރުްނގެ

ހަމައެހެންމެ، މިނިސްޓްރީތަކާ އަދި ހުރިހާ ވުޒާރާތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ެވސް ވާހަކަދައްަކއި، ވަރަށް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، މި ބަޖެޓުގައި ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އާދެ! ހަމަ އެހެންމެ އަ ޅުގަ

ނުޑ  2ފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކައި ނުަވތަ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި  ކަމެްއގެ ވާަހަކ މި ބަޖެޓުގައި މަިއގަ

ނޑުމެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ިއން ނަގާ ގްރީން ޓެކްްސ؛  ގޮތަކަށް ފާހަގަކުަރްއވާފައި ެއބަ ހުރި. އެގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގްރީން ޓެކްްސގެ ވާހަކަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ދައްކާއިރު ވިސްނާލަން ެއބަ ޖެހޭ. މިއަދު އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަ 

ޓޫރިޒަމަށް ޓަކައި އެ ބޭފުުޅންގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު ކޮންަކހަލަ އަނިޔާެއއްތޯ ކުރަނީ؟ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޓުއަިރޒަމް 

ނޑު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ދުނިޭޔގެ ެއތަންމިތާގައި ކޮން ކަހަލަ މަސައްކަތެއްތޯ ކުރަނީ؟ އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގަިއ އެދެން، ެއ މަނިކުފާނަށް ދަންނަވާށޭ، ާރއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ގެއްލުްނާވ 

ރީން ޓެކްސްނަގަނީކީ އެއީ ފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް، ހުއްޓާލުމަށް. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ގް 

ނޑުމެން ގްރީން ޓެކްސް މި ނަގަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅުންނާ  މަޝްވަރާނުކޮށެއް ނޫން. އަުޅގަ

މަޝްވަރާކޮށްފަ. މި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ޓެކުހެއް ނެގިޔަސް ރާއްޭޖގައި ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮތަކަށް އިޤްތިޞާދު 

ޑޮލަރު ޖަހާފައި އޮތް ނަމަވެސް  11ުޅަގނޑުމެން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމަށް ޓަކައި ބިނާކުރުން. އެގޮތުން އަ

އަޅުަގނޑުމެން މަޓީ އާއި ިއޤްތިޞާދީ ފުންނާބުއުސް ޓުއަރިސްޓު އިންޑަސްޓްީރގެ އެްނމެ މަތީ ފަންތީގައި ތިބި 

އީ ިމ ސަރުކާރުެގ ޯއގާތެރިކަން ވިޔަފާިރވެރިންނާ ވާހަކަަދއްަކިއ މިއަދު ވާނީ ވަރަށް ބޮޑެިތ ލުއިތައް ެދއްވާފަ. އެ 

އިންތިހާ އަށް ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަެވގެންދިޔަ ކަމެްއ. އާދެ! ގެސްޓުހަުއސް؛ ކުދި ިވޔަފާރި ހިންގާ ގެސްޓުަހއުްސެގ 

ބޭފުޅުންނަށް ގްރީސް ޓެކްސް ފްރީކޮށްދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ޙިކުމަތްތެރި އެއް ިވސްނުން ކަމުގައި ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެްނެގ ޤަބޫލުކު ނުޑ މަރުޙަބާ ވެސް ސަުރކާރަށް ކިޔަން. ަހމައެހެންމެ، އަުޅގަ ރަން. އަދި ެއކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ޑޮލަުރގެ މަދު މިެނއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަީނ  2ޑޮލަރަްށ ކުަޑކޮށް،  6ޑޮލަރު އެ ކުޑަކޮށްދިނީ.  11އަތުން ނަގާ 

އެްއޗަކީ ސަުރކާރު މި ޭބނުންވަނީ ޓެކްސްަނގަިއގެން ދީފަ. އެހެންވީމަ، ީމގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ 

ރައްޔިތުންނަށް ދެމެހެއްޓެވިިނ ގޮތަކަށް، ވިޔަފާރިވެރިންަނށް ހަމަޔާއި އުސޫލުތަުކގެ މަތީން އެކަން ކުރަންކަން. 

ނޑުމެން ިޑއުޓީ އެބަ ނަގަން. އިމްޕޯޓު ިޑއުޓީ ނެގުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ އެއީ ޯގސް ކަ މެއް ނޫން. ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޑިއުޓީ ާއއި ޓެކްސް މި ނަގަީނ ރަްއޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުމަށް ޓަކައި. ާރއްޖޭގެ، 

ދުނިޔޭގައި ވެސް ތަހުޒީުބވެަފއި ހުރި ޤައުމުތަކުަގއި، ޮއސްޓްރޭލިއާ، ްސވިޒަރލޭްނޑު، ސްވިޑަން، މި ތަންތާނަގއި 

ދަކަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ ޓެކްސް ނަގައިގެން ރަްއޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޓެކްސްނަގާ އެބަ ވަރަށް މަތީ އަދަ

އެީކގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ. އެ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އެތައް ތަނެއް ލުއިެވގެންދޭ. 
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ަރއްޔިތުްނނަށް އަމާންއޮމާން މާޙައުލެއް ، ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮުތން ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ރަނގަޅުވެ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ  ލިބި، ރައްޔިތުންނަށް އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން ކަންތައްަތއް ކުރުމުގެ މަގުފަހިެވގެންދޭ. ައޅުގަ

ޓެކްސް ނިޒާމަީކ ނުވަތަ ޑިުއޓީ އަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުްނ ވެސް ަނގަންޖެހޭނެ އެްއޗެްއ. އެހެންނަމަވެސް އެކަްނ 

ރަންޖެހޭނީ އިންސާފުވެރިކަމާ އެކީަގއި. ެއއީ ރާއްޖޭަގއި ެޓކްސެއް ނެިގޔަސް އަދި އިމްޯޕޓު ޑިއުޓީ ނެިގޔަސް އެކަްނ ކު

ނޑުމެންނަކަށް މިއަުދ  ކުރަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަާފރި ާއއި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުްނގެ އިހުސާސްތަކާ ެއއްގޮތަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ވިޔަފާވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާއަާށއި ވިޔަާފވެރިންގެ  ކަންބޮޑުވުެމއް ނެތް، ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ހުރިހާ ޖަމުޢިއްޔަތަކަށާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގިން އެްއވެސް މަްއސަަލއެއް ބަޖެުޓގައި އުޅޭތޯ. އެ 

ސް ުނވި. ެއންމެ ކުޑަމިނުން ކޮމިޓީ އަށް ބޭފުޅުން ވިދާޅުީވ ެއއްެވސް ކަމެއް ނެތޭ. ެއ ބޭފުޅުންގެ އިޝާރާތެއް ވެ

އަންނަން ވެސް ބޭނުންނުވި. އެހާ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް މި ބަޖެޓަކީ. އެހެންވީމާ، ވިަޔފާރިވެރިން މިއަށް ެއއްެޗްއ 

. ނުބުނާއިރު، އަޅުަގނޑުމެންެގ މެންބަރުން ކޮން ކަންބޮުޑވުމެްއތޯ ވާްނވީ؟ ިވޔަފާވެރިންނާ ުގޅިފައިާވ ެއއްެޗއް ބަޖެޓަކީ 

އެ ބޭފުޅުން މި ޓެކްސްަދްއކަނީ. އެ ބޭފުޅުން މި ިޑއުޓީ ދަްއކަނީ. އެހެްނވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ ކަންބޮުޑވުން، 

ވިޔަފާިރވެރިންގެ ކަންބޮުޑވުްނ ނެތް ކަމެއްގައި އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާކަށްނުޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަމާ 

އި ކަންަތއްތަްއ ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ިމ ބަޖެޓު އެކުަލވައިެލވިފަިއ މި ވަނީ. އެީކގަިއ، މި ބަޖެޓުން އޯގާެތރިކަމާ އެީކގަ 

ނޑުމެންގެ ޞިއްޙަތަްށ  ނޑުމެން ޑިއުޓީ އަށް ބަލައިލާއިރު ޑިއުޓީ މި ނަގަނީ އަޅުގަ އާދެ! ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޒުވާްނ ޖީލު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންެގ ގެއްލުްނވާ ކަންަތއްތަކުން. ައޅުގަ

ޞިއްޙީ ހާލަތު ދުޅަހެޔޮކުރުަމށް ޓަކައި. ާޚއްޞަކޮށް ސިނގިރޭޓުން ައޅުަގނޑުމެން ިޑުއޓީ މި ބޮޑުކުރަނީ، އެ މާތް 

ނޑުމެންގެ ަފގީރުންނަށް  މަޤްޞަދުގައި. ހަމައެހެންމެ، ސެންޓުނާއި މިފަދަ ައގުބޮޑު ާއލާތްތަކުން މި ޑިއުޓީަނގަނީ ައޅުގަ

ކަމެތިންނަށް އޭގެ އަސަރު ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ސީދާ ގޮތުގައި ނިކަމެތިްނނަށް އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި. ނުވަތަ ނި

އަޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށެވސް ނުވިސްނަން، ަރއްޔިތުްނ ބިކަކޮށްފަިއ، ރަްއޔިތުން ނިކަމެތިކޮށްފައި ެއ މީހުންގެ 

ިއން އެއްެވސް އަސަރެއް ނުުކރާ ގޮތަކަށް މި ސަރުކާރު އަތުން ޓެކްސްނަަގއި އެ މީހުންނަށް އެ ނަގާ ޓެކްސް 

ނުޑމެންގެ މައިަގނޑު ޕޮލިީސ ައކީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުުކޑުކުރުަމށް ވުރެ ާރއްޖެ އަށް ލިޭބ  ހިންގާކަށެއް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ ނޑުމެްނގެ ރައީްސގެ ވިްސނުންފުޅަކީ ވެސް އެއީ. މިައދު އަޅުގަ ށް އެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދުން ބޭރުން ކަންތައްތަްއ  ޙަޤީޤަތް، ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންާދތަން މި ދަނީ ފެންނަމުން. އަޅުގަ

ކުރާނެ ސަރުކާރެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ވަނީ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިުކ ޒޯނެއް، ނުވަތަ ޚާއްޞަ 

ަގނުޑގެ ެތރެއިން ސަރުކާުރގެ ިވސްނުން ތޫނު ބޭފުޅުން ޤާނޫނެއް ސަރަހައްދެއް ަކނަޑއަޅަިއ ސަރުކާރުގެ އޮނި

އެކުަލވައިލާ، މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލިހަށް ފޮނުވައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ވަރަށް މަތީ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ  މިއަދު ޔޫރަޕާިއ ަޗއިނާ އާއި އަޣްލަބިއްޔަަތކުން ެއ ޤާނޫނު ފާސްކޮށްދެއްވާފަ. ެއކަމުގެ ަސބަބުން އަުޅގަ
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ނުޑެގ  ދުނިޔޭގެ މުއްސަނދި ަޤއުމުތަކުން މި ރާއްޖެއާ ދޭތެޭރގަިއ ޝައުޤުވެިރކަން ފާޅުކޮށްފަިއވާކަން. އަދި އަުޅގަ

އުއްމީދަކީ މުޅި ާރއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު މުޅިން ބަދަލުވެގެންދާ ފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއް މި ރާއްޖެ އަށް އަންނާނެކަުމގެ 

ނޑަށް އިްހސާސްވޭ. އެއީ ާރއްޖެ އަްށ އިންވެސްޓަަރކު އިްނވެސްުޓކުރަނީ އެ ބޭފުޅުން ކުރާ ޔަޤީންކަން އަޅު  ގަ

އިންވެސްޓުމަންޓު އަވަހަށް ިރޓަރންވާނެ ތަނެއް ބަލާފަ. މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނަށް ހިމާޔަާތއި ރަްއކާތެރިކަން ޤާނޫނުން 

ޤީންކަން އެބަ އޮތް. އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް މި މަންޒިލަކީ އެބަ އޮތް. އިންވެސްޓުމަންޓު އަވަހަށް ރިަކވަީރވާނެކަމުގެ ޔަ 

އިންވެސްުޓކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު މަންޒިލުކަން ވެސް ޔަީޤންކަން އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އިންވެސްޓަރުންެގ 

ވަން، މިއަދު ކަންބޮޑުވުެމއް ނެތް މި ރާއްޖެ އަށް އިންވެސްޓުކުާރކަށް. އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފަލާ އެީކގައި ދަންނަ

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ފުރިހަމަ، ވަރަށް އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލެއް ލިބިގެންދާނެކަމާ މެދު 

އަޅުަގނުޑ ޝަްއކެއް ުނކުރަން. އާދެ! ހަމައެހެންމެ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިސްނުމެއް ނެްތ، އުތުރުޭގަގއި، ޮބޑުއަީށގަިއ، 

ނޑުމެންގެ ދެކުނުއަށީަގއި، އެތެ ެރގޭަގއި ެގސްޓުން ނިންދަވަިއގެން ލާރި ހޯދާކަށެއް. ައޅުަގނޑުމެންެގ ސަގާފަތާއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މާޙައުލު ތަޣައްރުކޮށްގެން ލާރި ހޯދާކަށެއް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުންހުރީ އެއަްށވުރެ  އުސޫލުތަާކއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ބޮޑެތި އިންވެސްޓުމަންޓު މި ކުރަނީ ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާ، ޓުއަރިޒަްމގެ ސިނާޢަތް  މާ މަތީގައި. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދުން  އަމާންކަމާއި ރައްކާތެިރކަމާ ެއކީަގއި ބޭއްވުމަށް ޓަަކއި. މިއަދު އަުޅގަ

ގައި މިއަދަށް ވެސް އެތަން ރިސޯޓުތަކެއް ފެށުމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ވަނީ ދެވިފަ. ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާނ

ނޑުމެންނަށް  އިންވެސްޓުމަންޓުަތއް ހިނގާަކމުގެ ޔަޤީންކަން މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ލިބިފަ. މިހާރުވެސް އަުޅގަ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނޫހުން އެބަ ފެނޭ މަޝްހޫރު؛ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުން ރާއްޖެ އަށް 

ށް އިްނވެސްޓުކުރުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ތަން. އާދެ! އިންވެސްުޓކުރުމަށް ޓަކައި ރިސޯޓުތަކުަގއި، އިތުރަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، މިގޮތުން ރާއްޭޖެގ މިއަދުގެ ހެލްތުގެ ދާއިރާ އަށް މިހާ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

މެ ބޮޑު ކެކުޅުެމއް، އަޅުަގނޑުމެން ދިނުމުގެ މަްޤޞަދަކީ ކޮަބއިތޯ؟ އަުޅަގނުޑމެން މި ސަރުކާރާ ހަވާުލވިިއރު އެން

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުޭވ  އެންމެ ބޮޑު އާދޭހެއް ރައްިޔތުން ކުރަމުންދިޔައީ އެ މީހުންގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް. އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކަމާ އެީކަގއި އެ މީހުންނަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން މިންޖުނުވާނެ ގޮތަކަށް ބަިއތިއްބާކަށް. އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ބޭނުމަކީ ތުރާކުނުގައި ހުންނަ މީހާ އަށް ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަކަމާ އެކީަގއި ޞިއްޙަުތގައި ހުރުން. މި ސަރުކާރުގެ 

ބިލިއަން މި އޮތީ  3ހަމައެކަނި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙަތު ހޯދައިދިނުމެއް ނޫން. އެ ޕްލޭންގެ ދަށުން 

ރާއްޭޖގެ މުޅި ިޞއްޙީ ިނޒާމު ބަދަލުކޮށްލުމަށް ޓަކައި.  ބިލިއަްނ ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވިަފއި މި އޮތީ 3ބަޖެޓުކުރެވިފަ. މި 

އާދެ! މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ޞިއްޙީ ނިޒާމު ބަދަލުވެ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ޑޮކްޓަރަކު މިހާރުވެސް އެބަ 

ގްޭރޑުކޮށް، ެއ  ހުރި. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ާތނގައި އެއަްށވުރެ ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ޮހސްޕިޓަލުތައް

ތަންތަނުން ފުރިހަމަ ޚިދުމަތް ލިބި، ިޞއްޙީ މަރުަކޒުތަްއ ތަރައްޤީެވ، ިމއަދު ކޮންެމ ފަހަރަކު ޓީީވ ބަލައިާލއިރު 
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަުކގެ އިުތރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި އެގްރިމެންޓުތަުކގައި ސޮިއކުރާ 

ކްޓަރުން ެގންނަ ތަން. އިތުރަށް ބޭސްފިހާރަތައް ރާއްޭޖގެ އެތަންމިތާ ުހޅުވެމުންދާ ތަން. މިއީ ނޫންޯތ ތަން. އިތުރަށް ޑޮ 

އުފާވެރިކަަމކީ. މިއީ ނޫންތޯ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. މިއަށްވުރެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ އެްއވެސް ކަެމއް ނޯންނާނެ. 

ދުޅަހެޮޔ ޞިއްޙަތެއް ނުލިބި، ދެން އޭނަ ކުރާނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ރަނގަޅުނުެވ، އޭނަ އަށް 

ވަޒީފާ ެވސް އަދަެއއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ސަރުާކރުގެ މައިަގނޑު ފޯކަސް އެނގިއްޖެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޒާމަކަށް މިހާ ޮބުޑ އެނިގއްޖެ ރަްއޔިތުންނަށް އޯާގތެރި، ޙަޤީޤީ ޯއގާތެރި ސަރުާކރެއްކަން. އެހެންނޫން ނަމަ، ޞިއްޙީ ނި

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި މި ިޞއްީޙ  ބަޖެޓެއް މި ސަރުކާރުން ެއކުލަވައިލާފަެއއް ނޯތިސް. އާދެ! މީގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނިޒާމަށް މިއަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ދުޅަހެޮޔަކން އިތުރުވެ، އެ މީހުންނަށް 

ދިއުުމގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވަމުންގޮސް ރާްއޖޭގެ ވަޒީފާތައް ައޅުަގނޑުމެްނ ދަންނަވާނީ އިންތިހާ އަށް ވަޒީފާ އަދާކުރަން

އިތުރުެވގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުެމން އެއްގޮަތކަށްވެސް ިސވިލް ސަރވަންޓުންގެ ގޮުތަގއި ވަީޒފާ އިތުރުކުރާކަށް ނޫން މި 

ނޑުމެން މި ސަރުކާުރ ސަރުކާރު ގެނައީ. ިމ ސަރުާކރު ގެނަީއކީ ިސޔާސީ މަޤާުމތަ އް އިތުުރކުރާކަށް ނޫން. ައޅުގަ

ނޑުެމން ވަޒީފާ އިތުުރކުރާނެކަމުގެ  ގެނައީ އިންވެްސޓްމަންޓުތަކާ އެީކގަިއ، ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ އެީކަގއި، ރިސޯޓުަތކުން އަުޅގަ

ނޑުެމން އޮންނާނީ ވަޢުދުވެަފއި  ހާސް ވަޒީފާ އަީކ  26ހާސް ަވޒީފާ އިތުުރވެގެންާދިއރު،  05ޔަޤީންކަންދެމުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކުރާ ކަމަކީ މީ. މި ސަރުކާރުން މި ކުރާ  ޓުއަރިޒަމް އިންްޑސްޓްރީން ިއތުރުވެގެންދާނެ ަވޒީފާކަން. ައޅުގަ

ނުޑ  ޕްލޭނަކީ މީ. މި ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ގޮސްފި ނަމަ، ރާއްޖޭގެ މުޅި ހިސާބު ތަރައްޤީެވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ޓުއަިރޒަމް އިންޑަސްޓްީރ އަށް އެންެމ ހަމަ އެގޮތަށް ތަރަ  އްޤީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން، އަުޅގަ

ދަތިވެފައިވާ އެއް ކަމަކީ ެއައރޕޯޓްގެ ކަންތައް. މިއަންނަ އަހަރު އެއަރޕޯްޓގެ ޕްރޮޖެކްުޓ ފެށިގެން، ނިމިގެންދާއިރު 

ިއމަ އިތުރު އެއަރަލއިންތައް ައއިސް ޖައްަސއި، އެ ތަނުން ރަންވޭތައް އިތުރުެވ، އެތާނެގ ޓާމިނަލް ފުރިހަމަވެގެންދިޔަ

އެތައް ަވޒީފާތަކެއް އުދުިހގެްނދާނެ، އުފެދިގެންދާނެ. މީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް. ހަމައެހެންމެ 

އެޅުމުގެ ވާހަކަ ދަްއކަމުން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދުނިޭޔެގ އޮތް އެންމެ މުއްސަނދި ޤަުއމާ އެކީަގއި މި ދަނީ ބްރިޖެއް 

މީ ތޯތޯ ވާހަަކއެްއ ނޫން. މީ ޙަޤީޤީ ވާހަކަ. މިއަދު ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް ެވސް މިކަން އެނގޭނެ. އަދި 

އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ސަޕޯުޓކުރާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ މިކަން. އަދި މުިޅ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިކަން 

ށްދޭނެކަން. ޗައިނާ ސަރުކާރުން މިހާރު އެ ވަނީ ވަޢުދުވެފަިއ މިކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް. ޤަބޫލުކުރޭ، މިކަން ކޮ

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. ބްރިޖެއް ެއޅީމާ މުޅި މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި މުޅި ހިސާބުަގނޑު، 

ނޑަށް ިއތުރު ތަރައްޤީ އަން ނާނެކަމާ މެދު އެއްވެސް ރައްޔިަތކު ތަރައްޤީގެ ނާރެސްައކުން ުގޅި، މުޅި ހިސާބުގަ

ޝައްެކއް ނުކުރާނެ. ހަމައެހެންމެ މި ސަރުކާރުގެ ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ުޒވާނުންނަށް ސިޓީއެްއ އުފެއްދުން އެބަ އޮތް. އެ 

ސިޓީގެ ވާހަކަ ޭރގައި ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔަޤީްނަކން ވަނީ ދެްއވާފަ. މި ސިީޓން މިހާރު މިއަންނަ އަހަރުގެ 
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ކޮުޅގަިއ ނޫނީ ވަރަށް އަވަްސ ފުރުޞަތެްއގެ ތެޭރގަިއ ބިންހިއްކުމުެގ ޕްރޮޖެްކޓު ފެށިގެންދާނެ. އޭރަްށ ކުރީ

ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ިމ ކަމަކީ ޔޯލަ ވާހަަކއެއް ނޫންކަން. މިކަން ވެގެންާދނެކަން. ގެދޮރުގެ ކަންަތއް 

ވާނުންނަށް އުާފވެރި މުސްތަްޤބަލެއް ނުދެިވ، މި ސަުރކާ ޙައްލުެވގެންގޮްސ، ޒުވާނުްނގެ ކަންތައް ަޙއްލުެވގެންޮގސް، ޒު 

ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނުޑމެންގެ ސަރުކާރުން މި ކުާރ މަސައްކަތަކީ ޒުވާނުްނގެ  ދެމިނޯންނާނެކަން އަޅުގަ

ވެިރކަްނ ޕަސެންޓޭޖު ބޮޑުވީމާ، ުޒވާނުންގެ ހަކަތަ އާއި ުޒވާނުންެގ ރޫހާއި ޒުވާނުންގެ ޢިލްމާިއ ޒުވާނުންގެ ހުނަރު

ނޑުމެންނަްށ  ބޭނުންކޮށްގެން މި ސަރުކާރު ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އަދި ދިވެހި ދައުލަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އަުޅގަ

ރޭގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވަރަށް ސާުފކޮށް ވިދާުޅވެފައި ޒުވާނުންނާ ބެހޭ ގޮުތން. މި ސަރުކާރަކީ ެއްއވެްސ 

ނޑަައޅާފައި ކުދި ވިޔަފާރި ޒުވާނުންނަށް  211އްކަން. ޒުވާނަުކ ބާކީނުކުރާނެ ސަުރާކރެ މިލިއަން ރުިފޔާ އެ އޮތީ ކަ

ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. މިއަށްވުރެ އޯގާތެރި ސަުރކާރެއް ުޒވާނުންނަށް އަންނާނެތޯ. މުސްތަޙީލު ކަމެއް އައުން ވެްސ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ސަރުކާރަކީ އިންތިހާ އަ ށް ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމުގެ އެއީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ.  2ވިސްނުމުަގއި އޮތް ސަރުކާރެްއ. ހަމަ އެގޮތަށް އެޑިއުކޭޝަްނ ދާއިރާ އަށް 

ޅަކަށް ވާތީ. މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ޢިލްމާއި ޤާބިލުކަން ހުިރ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ، ޢިލްމަށް ޝައުޤުވެިރވާ ބޭފު

ޢިލްމީ ގޮތުން ދަރިން އުފެއްދުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ. އެހެންވީމާ، މަތީ ތަޢުލީމަށާއި ތަޢުލީމީ ގޮތުން 

މަންހަޖު ބަދަލުކޮށް، ތަޢުލީމީ މުޅި މަންހަޖު ބަދަލުކޮށް، ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ އާ ތަޢުލީމީ ސަުފހާތަކެއް ހުުޅވިގެންދާނެ މި 

ގެ އިރާދަފުޅާ އެީކަގއި މިކަންތައްތައް ެވގެންދިޔައިަމ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް هللاެރއިން. ސަރުކާރުގެ ތެ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  އިހުސާސްކުެރވޭނެ މި ސަރުާކރުގެ ޯއގާތެރިކަާމއި މި ސަރުާކރުގެ ހިންގުންތެރިކަން ފުރިހަަމކަން. އަުޅގަ

ކައިރިއަށް ގޮސް އަުޅަގނުޑމެން، ޕާލިމެންޓް މެންބަރުން  އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުން  5ގޮތުަގއި 

 ކޮށްދޭން ބުނާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. އެހާ ފުރިހަމަވެެގންދާނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  ތްތެިރ ޢިްއޒަ ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

الم على أشرف الة والس  والص   .العالمين الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މި  2115އްޒަްތތެރި ރައީސް، ޢި .ى آله وصحبه أجمعينوعل األنبياء والمرسلين.

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، އެންމެ މުނާސަބު ކަމަކަށް ދެކެނީ މިހާރު  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަ
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ކުޑަުކޑަ ޚުާލސާއެއް ދިނުމުަގއި ައޅުަގނޑު  ހިނގަމުން މި ދާ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ މެދު މި ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ

ބިލިއަން ރުިފޔާގެ ބަޖެޓާ ޭދތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދިަޔ  11.0ވަނަ އަހަރު  2112އެންމެ ފުރަތަމަ ދުއްަވއިލާނީ. އާދެ! 

އްކޮށް، ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަެޖޓެއް ެއކުލަަވއިލުމާ އެ  16.5ވަނަ އަަހރު ޑރ. ވަޙީުދގެ ސަރުކާރުްނ  2113ގޮތް. އާދެ! 

ވަނަ އަހަުރގެ ނޮވެންަބރު އިންތިޚާބުވި ސަުރކާރުން ބުނީ މި ބަޖެޓަކީ މާ ބޮޑު  2113އޭރުަގއި ނޮވެންބަރު މަހު، 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ތިމަންނަމެން އުނިކުރާނެ ކަމަށް ވަޢުދުވި. ނަމަވެސް މަްޝވަާރެގ  1ބަޖެޓެކޭ. މި ބަޖެޓުން މަދުވެގެން 

ބިިލައން ރުފިޔާ އިތުުރވެގެން މި ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔައީ.  1.5ނިމުނުއިރުގަިއ  މޭޒުމަތީ އިށީނދެ، މަްޝވަރާޮކށް

ބިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްވެގެންދިަޔއިުރގައި ވިދާޅުވި ަބސްފުޅާ މުޅިއަކުން ދިމައެްއ  11.0އަދި ސަބަބަކަށްވީ ޭއގެ ޖުމުލަ 

މާލިއްޔަތު ޤާޫނނާ އަދި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް  ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނުތަކާއި 2112ނުވި. ބޮުޑވެގެން މި ދިަޔއީ. ދެން 

ބިިލއަން ރުފިޔާ  2.6ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2112ޒިންމާވާ އެންމެހައި ޤާނޫުނތަކާއި ަގާވއިދުތަކާ ޚިލާފަށް، 

 މިލިއަން  1111ޚަރަދުކޮށްފައި އެބަ ވޭ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އޭގެތެޭރގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުކުރުމަށް އޮްތ ކޯޑުތަކުން 

ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުކޮްށފައިވޭ. އަދި ޭއގެއިތުރުން މުވަްއޒަފުންނަށް ކުރަންޖެހޭ  2112ރުފިޔާ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

މިލިއަން ާޤނޫނާއި ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކޮށްފައި އެބަ ވޭ. އަދި  312ޚަރަދުތަކުގެ ހުރިހާ ކޯޑުތަކަްށ ބަލާއިރު، 

ރުފިޔާ ާޤނޫނާއި ަގވާއިދުަތކާ ޚިލާފަްށ ޚަރަދުކޮށްފައި އެބަ ވޭ. މީ  މިލިއަން 212ބޭސިކު ޕެންޝަން ފަންޑުްނ 

އަޅުަގނޑު ހަމަ މިހެން ބުނެލާ އެްއޗެއް ނޫން. މިއީ ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓު މިތަނަށް ހުށަހެޅުނު، މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި 

އާދެ! އެހީ އާއި އިސްތިރާުކ  ރީއްޗަށް ލިޔެފަިއ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ތަނަށް ފޮނުވި ބަޖެޓު ފޮތުގައި އޮތް އެތި.

މިލިއަން ރުފިޔާ، ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ަޚރަދުކޮށްފައި އެަބ ވޭ. ޖުމްލަ  121ސަބްސިޑީެގ ޯކޑުތަކުން 

ވަަނ  2115ވަނަ އަހަރު މި އޮތީ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކޮށްފަ. އާދެ!  2112މިލިއަން ރުފިޔާ  2652

ނޑު ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ، މި އަހަރުގެ  ބަޖެޓު އަޅުަގނޑުެމން ހަދާފައި، މި ތަނުން ނިންމާފައި ދޭއިރުގައި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ރަްއޔިތުންނަށް  2115އަހަރު މޮޔަެއއްގެ އަތަށް ަކނޑިެއއް ލިބުނީމަ އުުޅްއވި ގޮތަށް ނޫޅުްއަވއްޗޭ. 

ވަނަ އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަމަށް  2115ޖެހޭނޭ. އާދެ! ރަނގަޅަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު މި މަަސއްކަތް ކޮށްދޭން 

އަށް ެވއްޓިފަިއ  1.5ވަނަ އަހަުރގެ ޤަުއމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް % 2112އަޅުަގނޑު އަިލއަުޅވައިލާނަން. 

ގައި. އާދެ! ފަތުުރވެރިކަުމގެ؛ ަޤއުމީ ފަތުރުވެރިކަުމެގ  1.1ވަނަ އަހަރު ހުރީ % 2113ވަނީ. ެއއީ 

ވަނަ އަހަރު އެ އަދަުދ  2112ގަިއ. ނަމަވެސް  0ވަނަ އަހަރު ހުރީ % 2113އްދުންތެރިކަމަށް ބަލާއިރުަގއި އުފެ

ވަނަ އަހަރު  2113ަގއި  11އަށް ވެއްޓިފަ. ވިޔަފާީރގެ އުެފއްދުންތެރިކަން؛ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، % 6.1ވަނީ %

ށް ެވއްޓިފައި އިނގޭތޯ. މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތް. އަ 1.5ހުރީ. ނަމަވެސް މި ހިނގާ ައހަރު މި އަދަދު މި އޮތީ %

 6.2ަގއި. އަދި މިއަހަުރ، މި ހިނަގމުންމިދާ އަހަރުގައި % 1.2މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެިރކަމަށް ބަލާއިރުަގއި %

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ބަޖެޓެްއދިނުމަކުން އަދި މީގެ ޙައްެލއް ނުލިބޭ. އިޚްލާޞް ތެރިަކާމ ގައި. އަުޅގަ
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އެްއކޮށް، ޤާބިލުކަމާ އެްއކޮށް މި މަސައްކަތްކުރުމުން ޫނނިއްޔާ ރަްއޔިތުންނަށް މީެގ ޙައްލު ލިބިގެންދާ ތަނެްއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެނެްއ ނުދާނެ. އަދި އެއަށްވުެރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގިއ އެންމެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް 

 6ނޑު ހިތާމައާ އެކު ާފޅުކުރަން މިއަދު އިނގޭތޯ، މި އަހަރު. މި އަހަރު އެކަނި ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހުނު އަހަރަކީ އަޅުގަ 

ވަނަ އަހަރު  2113ބިިލއަނަށް މި އެރީ. މިދިޔަ ައހަރު  31ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި އިނގޭތޯ. މުޅި ޖުމްލަ 

ރެޯކޑެްއ ުރތަކެްއގަިއ އިނގޭތޯ. ބިލިއަްނގައި. ެއއީ ވޭތުވެދިަޔ ހުރިހާ ސަރުކާ 25ނިމުނުއިރުގަިއ ދައުލަތުެގ ދަަރނި ހުރީ 

އެްއކޮްށ އެއާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދަރަނި އިނގޭތޯ. އަދި ހަމައަހަރު ން ރުފިޔާ އެއްބިލިއަ 6. މި މުގުރާލީ މި ސަރުކާރުން

ވަނަ އަހަރު ކުންފުނިތަުކން ސަރުކާރަށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިދާ ެއއްވެްސ ތަނަކުން  2112 ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނުޑ ގޮތެްއގައި ައއިލޭންޑް ޭއިވޭއޝަނުން އެންމެ ރުފިޔާއެއްދެއްކި ފައެއް ނެތް. ކޮބައިތޯ ެވސް ދީ ފަެއއް ނެތް. މައިގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތަކުން އެްއވެސް ފައިދާއެއް ދެްއކިފައި ނެތީ. މަޤްޞަދު ހާސިލު ހަމަ ސިޔާސީ ސަބަބަކީ؟

ލިބިފައެއް.  ވަނަ އަހަރު ނެތް ދައުލަތަށް 2112 މެ ރުފިާޔއެްއ ވެސްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ވެސް އެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން؛

ތަކާއި ހުރިހާ ދަތުރުފަތުރުކުރާ ނިޒާމު ާހ ބިންތަކާއި ބޮޑެތިކުންފުންޏެއް. ބޮޑެތި ސިންގާއެކަމަކު ހަމަ ބޮޑު ިވޔަފާރި 

ނީ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު މާހިރެއްެގ އެްއޗެއް ގެންުގޅޭ ފަރާތް. ހަމަ އެންމެ ރުފިޔާއެއް ވެސް ެނތް. އަޅުަގނޑު މި ދަްއކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައެއް ނެތް އިނގޭތޯ.  ވާހަކަ. އެ ކަމަކު ޢަމަލީ ގޮުތން މި ހިނގާ އަހަރު އެ މަސައްކަެތއް އަުޅގަ

ވަަނ  2112އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދާ ތަން. އެކަމަުކ  ައކީ ދައުލަތަށް އެމް.ޕީ.އޭ އަށް ކިހިނެއްތޯ ވީ. އެމް.ޕީ.އޭ 

ނޑު ދަ .އޮތީ މެއް އިނގޭތޯ. މިއަހަރު ސު هللا ފޮތުގައި އޮނަރަބަލް ޢަބްދު ްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. މި ބަޖެޓުމިއީ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން  އެ .ނެތް ައދަދު އިނގޭތޯ. އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން؛ތަނަށް ފޮނުވާފައި އޮތް  ވެަފއި މިޖިހާދު އެއްބަސް

ތަނުގެ ބޮޑެތި  އެހުންނަނީ،  ަތއް މިތަނުގެ ޗެކު އި އެއިރުގަތަނަށް ނުލިބުނު އެމް.ޓީ.ޑީ.ީސގެ އެންމެ ރުފިާޔއެއް މި

ންމެ ބޮޑެިތ އަކީ ވެްސ ރާއްޖެ އަށް އެއެްސ.ޓީ.އޯ ިއނގޭތޯ. އެސް.ޓީ.އޯ  ހުންނަނީ. ހަމައެއާެއކު މީހުންގެ ޖީބުގައި މި

ގެ ފައިާދެގ ިހއްސާ ދީފަެއއް  ނެތް އިނގޭތޯ. ވެސް  ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރުިފޔާެއއް 2112އެކަަމކު ފައިދާވާ ކުންފުނި. 

ކުރުމަށް ން ވެސް ސިޔާީސ މަޤްޞަދު ހާސިލުކޮށްފައެއް ނުވޭ. މުޅި ވެސް ަސރުކާރަށް ހިއްސާ އެންމެ ރުފިޔާއެއް

ކުރުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ޚަރަދެއް މި ކުރަނީ. ސިޔާސީ ޮގތުން ކެމްޕޭން، ސިޔާސީ މަޤާމު އުެފއްދުމަށް ޓަކައި ،ޓަކައި

ނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވޭވަނަ އަހަރުގެ މި ވާ 2112އާދެ!  މި ބަޖެޓް  ،ހަކަތައް ނިންމާލުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދާ ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ ލިބޭ 2112 .އޮތް ފޮތުގައި ވަރަށް ބޮޑު އިތުރުފުެޅއް ހައްދަވާަފއި އެބަ

 ،ނު ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއާމްދަނީ ނުލިބުނީ މި ކުރާ މިންވަރަށް ވެސް ގާތް

. އެހެންނަމަވެްސ އޮްތ އެ ވާހަކަ  މި ބަޖެޓް ފޮތުގައި އެބަސްދިނުމުގެ ސަބަބުންނޭ އިނގޭތޯ. އެދިފައިވާ ގޮތަށް ުނގެނެ

ތަކުން ވަބާ  21ެވްސ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް  މިތަނުން މީގެ ކުރީގައި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އިތުރުފުެޅއް.

އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ބޮުޑ މެޖޯރިޓީއެއް އޮތް މަޖިލީހެއް ިމއީ.  ތަނުަގއި މި ފަިއ ވަނީ. އަދި މިއިމްޕޯޓް ިޑއުޓީ ނިންމައިދީ
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ތަނުން ހުރިހާ ޤާނޫނެއް  ޕީ.ޕީ.އެމް ސަުރކާރުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ގޮަތކަށް މި  ،ބޭފުޅުން ބޭނުން މިތަނުން ތި

ދަނީ. އެކަމަކު އެ  ތަނުން ޤާނޫނު ފާސްކުރަމުން އެ ވަރަްށ މި ންގެ ޖީބު ފޫވެއްޓޭދަނީ. ރައްޔިތު ފާސްކޮށްދެމުން އެ

 އަށް  ން ރުފިޔާ ބިލިއަ 6ޔާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުްނނޭ ން ރުފިމިިލއަ 3152. އޮތް އިތުރުފުޅު މީަގއި ހައްަދވާފަިއ އެބަ

ނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ެއއްެޗކޭ ވަ 2115ދިޔައީ. ެއީއ ވަރަށް ބޮޑު އިތުރުފުޅެްއ ިއނގޭތޯ. ދަރަނި އަރަިއގެން

ނޑުބުނެލާއިރުގައި އަޅުަގނޑަ ކުރާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނޭ ސާވެސް ބަޖެޓް ދިރާ ށް މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ފާހަގަިވ، އަޅުގަ

ނޑަށް ފާހަަގވީ ިއާވ ފައި ބަނދެފަވަން މުައއްސަސާަތކުެގ ހަތަރެސްމި ބަޖެޓަކީ މިނި ،މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ައޅުގަ

ނަޑށް ފާހަގަވީ. އާދެ! ބަޖެޓުބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި އަ ނޑުމެންނަށް ދައުލަތް ދައުލަ ުޅގަ ތެްއގެ ގޮތުަގިއ ހިންގޭނީ އަުޅގަ

ވަން މުއަްއސަސާތަުކގެ އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަީވ މިނިކެއް ޭއގެ ޒާުތަގއި ހިނަގިއގެން. ގެން. ހުރިހާ މުައއްސަާސތައޮވެ 

އަިދ ؛ ބޭފުޅުން އެޑިޝަރީަގއި ތަޅުެއޅިފަިއވާ ތަން. އާދެ! . އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގވީ ޖުފައި ބަނދެފައިވާ ތަންހަތަރެސް

ބަނދެފައި އިނގޭތޯ.  އޮތީ ލަންދޭސީއަކު އޫެރއް ބަންނަ ގޮތަށް މި ކައުންސިލުަތއް، ތައް ންސިލުއެއާެއއްކޮށް ަކއުހަމަ

ނޑު  . އާދެ!އޮތީ މަރުތަޅުއެުޅވިފަ  ިދވެހި ރަްއިޔތުން މި ހަމައެއާެއއްކޮށް މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ފާހަގަކުރިއިުރގަިއ ކޮމިޓީ އަްށ މިނިވަން މުައއްސަސާތަކުްނ ދެއްިވ ޖަވާުބގަިއ އިެލކްަޝން ކޮމިޝަނުން، ިސވިލް 

ޖެނެރަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން، ހިުއމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަުނން، ޕްރޮސިކިޔުޓަރ 

 ބޭފުޅުންެގ ޤާނޫނީ ޒިންމާ  އޮތް އެ ތަނަކުްނ އެބަ 25އަދި މިހެންޮގސް  ؛ގްރިީޓ ކޮމިޝަނުންހުން، ޕޮލިސް އިންޓެއޮފީ

ވާ ބަޖެޓެކޭ މިއީ. ބޭފުޅުންގެ ހަތަރެސްފަިއ ބަނދެފައި ދަންނަަވނީ އެ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއަދާ

ނޑު މިޖުޑި އަދި ހަމައެއާެއއްކޮށް ޖުޑިޝަރީގަިއ؛ ޖުޑީޝަލް  ،ބުނަނީ ޝަރީަގއި ތަޅުއެުޅވުނު ކަމަށް އަޅުގަ

 ވީ؟ ނަށް ކިހިނެއްތޯ މިބޭފުުޅން އޮތީ. އެ ން ރުފިޔާ ެކނޑިފައި މިލިއަމި 111އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބަޖެުޓން 

އުނދޯްއޔަްށ ބުނީމަ، މަޤްޞަދު ހާސިލުވީމަ ޅޮސްލީ އިނގޭތޯ. ެވރިކަން ލި އުނދޯއްޔަށް މި ވެރިކަން ލިބުނީމަ ޅޮސް

ކައުންސިލަށް ކިހާވަެރއްގެ  210އޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އުފެދިފައި މިއުންސިލުަތއް، ަކުއންސިލުތައް. ކަލެވުނީ. 

ނޑު ގޮެތްއގައި ިރކަރަންޓު ން ރުފިޔާ ދީފައި އޮތީ.މިލިއަ 011ބަޖެޓެއްތޯ ދީފައި އޮތީ؟  ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި އެންމެ  މައިގަ

ތަކަށް ކެޕިޓަްލ ަކއުންސިލުތަުކގެ ތެރެއިން ގިަނ ކައުންސިލު 210ސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަށް ވެކޮމްޕިއުޓަރެއް ގަންނަ ވަ

، ދީފަެއއް ނެތް. އަިދ އަޅުަގނޑު ލަުދވެތިކަމާ ެއުކގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންގޮުތގައި އެްއެޗއް ހަމަޖައްސައިޚަރަދުގެ 

 .ހާސް ރުފިޔާ އިނގޭތޯ ލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ތީ ތިންސިޓީ ކައުންސިލަށް ވެސް ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަިއ އޮ މާލޭ

ނޑުމެން ލަދުގަްނނަން ވެސް އަދި ސަރުކާުރ  ޖެހޭނެ ކަމެއް. މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންމިއީ އަުޅގަ

ތްތައް ން ކިހިނެއްތޯ މިސްކިއި ހާސް ރުފިޔާ ލައްކަ ުނވަދިހަ ނުވަ ތިން .ހަމަ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ވެސް

ށް ެބލޭނެ އެްއވެސް މަޝްރޫޢެްއ އްޤީެގ ެއއްެވސް މަޝްރޫޢެއް ކުިރއަތަރަ ކުރާނީ. ކިހިނެއްތޯ ޮކމްޕިއުޓަރާއި ސާފުފޮޅާ

ނޑު ދަންނަވާީނ އެތަްއ މިލިއަން ރުފިޔާެއއް އުނި 511ބަޖެޓުން  ގެލުއަދި ސިީޓ ަކއުންސި .ހިންގޭނީ ކުުރމަކީ އަުޅގަ
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ނުޑ ވަރަށް  އެކުރި ވަރަށް ބޮޑު އަނިޔާ އެކޭ. ން މާލޭގެ ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރު ބާރާތުން ހަރުކަށި އިކަން އަުޅގަ

ނަމަވެސް އިްއެޔ . ކުރުމަށްބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މަޝްަވރާކުރަން. އަޅުަގނޑު އެދެން އަދިެވްސ ކުށްވެރި  އަޅުަގނޑު

އާދެ!  .ރާ ގޮތަށް ނިމުނީނުކު ވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ހާޒިރު ބޭއްވުނު ބަޖެޓް ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުމުަގއި

މިކަން ކޮށްދީފައި ވަނީ. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ދައްަކއިތަނަށް ހާޒިރުކޮށް ވާހަކަފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ވެްސ މި 

ލުގައި ހިނެވުުމެގ ގަލޮޅު ސަހަރާަގިއ ވަރަށް ހާ ،ކޮށްފައިވަުގތު ބޭނުންކުރާ ހިނަވާގޭ ބަންދު ރަްއޔިތުން މި ،ބޭނުންވޭ

 އެންމެ ޖާަގއެއް މި  ،ނުވަަތ މޯޗަރީަގއި ތިން ޖާަގ އޮތް ކަމަކުމޯްގ ތަނުަގއި ހުރި  ށް ގެންދަނީ. އެތައް ކުިރއަކަން

މަސައްކަްތކުރަނީ.  އަންނަ ތަެނއްަގއި އެްނމެ މޯގެއް  ން އެަތއް ޓޫިރސްޓުްނނެއްވަގުުތ މަސަްއކަތްކުރަނީ. އެްއ މިލިއަ

ން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ މި ހާލަތުގަިއ ސިޓީ ކައުންސިލު .ވާންެޖހޭނެ އިނގޭތޯއަޅުަގނޑުމެން ލަދުވެތި

ޖެޓުން އެއްކޮށް އުނިްއކޮށްލާފަ. ޖުމްލަ ފަސް ސަތޭކަ އެތައް އޮތީ ހަމަ ބަ ނުވަ ކަމެއް މިހިމެނޭ ގެ ތެރޭަގއި މުޕްރޮގްރާ

ނޑު ގޮތެްއގައި ލަޖުމުއޮތީ.  ބަޖެޓުން އުނިކޮށްލާފައި މިމިލިއަން ރުފިޔާެއއް މި  މި ބަޖެޓަީކ ރަްއޔިތުން؛  އަުޅގަ

 އޮތީ މަތިމައްޗަށް  ިމހާރު މި ،ެއޅުވޭނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު މި ފާހަގަކުރާ ސަބަބަކީ ތަޅުރައްޔިތުން މަރު

ޓް ޑިުއޓީ ނަގަންފެށީ. ބާވަަތކުން އިމްޕޯ 21ކުރީކޮޅު  އަހަރު ނަގަން ހުށަހަޅާފައި ިއނގޭތޯ. މަތިމައްޗަށް. މިޓެކްސް

ނޑޫއުީޓ ނަގަން ފަށާފަޓް ޑިއެަތއް ބާވަތަކުން އިމްޕޯ އޮތީ އިތުރު ކާ މިއަނެއް ނެގީމާ، ފުށުން ޑިއުޓީ، ހަކުރު ،. ހަ

ބަރުވެގެންދާނީ އިނގޭތޯ. މިއީ އަދި ސަބްިސީޑ އަށް މީހާ ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ ޑިއުޓީެނގީމާ، ހަމަ ރައްޔިތު  އަޅުަގނޑު

ނޑުމެްނެގ ޖީބަށް ބޮޑުވެގެންދާނީ. ހަމަ އިތުރަށް ދިނަސް. މީގެ ސަބަުބން ހޮޓާތަކުން ލި ބޭ ކާއެއްޗެީހގެ ައގު ހަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް ލަ އުޅޭ އެއް އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަ އްކަ އެތައް ބިދޭސީންނަށް ހަމަ ހަ

އެާއއެްއކޮށް ތެލުގެ ިޑއުޓީ  ލާރި ދައްކަނީ ކޮންމެެވްސ ދިވެއްެސއް ދައްކަނީ. ހަމަ ގެ ކާމީހުން ހަމަ އެ ،ސްކެޔަ

 މާލެ  ،އިން އެހެން މަންޒިލަކަށް ދާން ވެސް އެތެޭރެގ އުދުހުންތައް މާލެ ަވގުތު މި ؛ކުރީމާ، އެތެޭރގެ އުދުހުންތައްބޮޑު

 ވުރެ ޓިކެޓް ޮބޑު. މި ތެލުގެ ައގު ބޮޑުކުރުމުން ައށް ދިއުމަށް ޓަކައި ލަންކާ ކުރުމަށްަދތުރު އިން އެތެޭރގެ މަންޒިލަކަށް

މަ ހެން އެތެރޭެގ މަންޒިލަކަށް ެވސް ދަތުރުކުރެވޭނީ. ދެން ހަ ީހވަނީ ސިންގަޕޫރަށް ދާ ައގަށް ދެން އަޅުަގނޑަށް

. ެޓކްސީގެ ައގުއުފުލިގެންދާނެ. ހަމަ އުފުލިގެންދާނެ. ފެރީތަކުގެ އަުގއުފުލިގެންދާނެއެތެޭރެގ ނާލު  އެާއއެްއކޮށް ފްރައިްޓ؛

 11ލެވޭނީ ދެން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅައިޕެޓްރޯލް  ޓޭންކު ދާން ފުލް ލަންން ގޮވަިއގެން ބުރެއް ޖަހާއަންހެނު

އެުޅވޭނެ ބަޖެޓެއް މި ބަޖެަޓކީ. ހަމަ ރައްޔިތުން މަރުތަޅު ، ގޮްސ ނަން ހުސްކޮށް ރަްއޔިތުންެގ ޖީބަށް. މިހެންއަށް ރުފިޔާ

ރުފިޔާ ުނވަތަ ކޮންެމ  6ެވސް  ކޯލަކުންކޮންމެ ފޯން ،ވެސް ކޯލަކުންކުރާ ކޮންމެ ފޯނު ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ހަމަ މިހާރު މި

ގޮތެއްގަިއ  ލަދަނީ. ޖުމު ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަމުްނ މި 6ރުފިާޔއަކުން  111ލާރި. ކޮންމެ  6ރުފިޔާއަކުން 

އްޔިތުްނގެ އަށް ަރީއސް ޔާމީން ވަަޑއިގެންެނވި ެކމްޕޭން ތެރޭގައި. ރަ  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ާދއިރާ

ކަމަކަށް  ބޭފުޅާ ދެއްެކވި ވާަހކަފުޅު އަުޑއެއްެސވި ެއްއެވސް ވަޒީެރއް ހުރި މަޖިލީހުގެ ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި އެ



35 

 

 ،ވަަޑިއގެންމައްޗަށް ހުއްޓި ހިނގުމާއި ބުުރޒުމަުގގެ ަކން ބޭފުޅާ ޖަނަަވރީ އަޅުަގނަޑކަށް ލަފަެއއް ނުކުެރވޭ. ސަބަަބކީ އެ

ފޯމަށް ބަލައިގެނެއް ނޫނޭ ފްލެޓު  މި ސަރުކާރުން ،ިގނަ ބޭފުޅުން އެއްކޮށްފައި ވިާދޅުވީ ހެންވޭރު ދެކުނުގެ ވަރަށް

އްޔާ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނުޑގެ ހާލަށޭ. އެހެންވެއްޖެ  މީހުން އުޅޭ . މި ސަރުކާރުން ަބލާނީ އެދެއްވާނީ

ނުޑމެންގެ ދާއިާރގައި އެބަވާށޭ. ނިސްބަތުން އެންެމ ހާލުގައި ން ިމއަދު ހިނިތުންދާއިރާގެ ަރއްޔިތު ތިބި.  ދިިރއުޅޭ އަުޅގަ

ނޑު މި ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާރު މި ގެ ތެރޭަގިއ ފްލެޓު 1111ގައި، އެޅިގެންދާ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރޭ މަދުވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާއިރާގެ  ޔާމީންެގ هللا ލިބޭނޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ޓުމީހުންނަށް މި ފްލެ 211މަދުވެގެން އަުޅގަ

ނަމަ  ކުރާބިނެޓުން މަސައްކަތްދެއްކެވި ވާހަކަ ތެދުކުރަން މި ކެ ބޭފުޅާ އެ ކަމަށް ވާނަމަ. ނުވަތަ އެ ބަސްފުޅު ތެދު

ނޑަށް ،އެއާެއއްކޮްށ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭތޯ. ދެން ހަމައިނގޭ ވެސް ެދއްވި ފުރުޞަތެއް ފިނޭންސް  އަުޅގަ

 .ންނޑު ހަމަ ލިޔުމުން ދިނިދެން އަޅުގަ  ގެންަނން ބޭނުންވަނީ؟ ރައްޤީއެއްތޯއަށް ޮކންކަހަލަ ތަ މިނިސްޓަރު، ދާއިރާ

ގުޅުން  ،އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ އިްޖތިމާޢީ މަރުކެޒެކޭ. ހުރިހާ އުމުރުފުރައެްއގެ ބޭފުޅުން އެއްތަނަކަށް އެްއވެ

 ހަކަ. ނަމަވެސް އެކަން ހިތާމައާއަށް ބޭނުންވާ ވާ ބަދަހިކުރުމަށް ރަނގަޅު އިޖްިތމާޢީ މަރުކަޒެއް ައޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ

ގޮތެއްަގއި ވަރަށް ބައިަވރު ވަޢުދުތަކެއް ވެގެން މި  މި ބަޖެޓަކު ހިމަނަދީފައެއް ނުވޭ. ޖުމްލަ ރަން،އެކު ފާހަގަކު

. އަުޅަގނޑު ހަމަ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ މިހާރު ކަންތައް އޮތީ ވެރިކަމަށް އައިސްފަ ސަރުކާރު މި

 ރުކަށް އެރި މީހާގެ ނަދުރަށް އިނގޭތޯ. އެންމެ ކުރީަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަެއއް ނުކުރަން. ެއއީ ކަދުރު ގޮތުން، މިދާ

ނަޑއި ކަމުގެ ޔަޤީްނކަން ނެތީމަ ތިރި ބަަލއިލިއިރު ފޭޭބނެ ައރައިލާ ހިސާބަށް ފުރަތަމައިނުން އަރަިއ، އިހާަގނޑު ކަ

ނީމަ އެ ބަދަލުވެއްޖެ ހިސާބަަކށް ފޭބު ވަކިކާންދޭނަމޭ.  އިއެއް ކަތިލާފަތިމަންނަ ރަށު އެންމެންނަށް ބޮޑު ގެރި ،ބުނަނީ

ހިސާބަކަށް ފޭބުނީމަ ބަކައްޓަކަށް. ވަކި ިހސާބަކަށް ފޭބުނީމަ ބޮޑު ހާލަަކށް. ދެން އޭތިވީ ކުކުަޅކަށް.  ވަކި  ގިތަލަކަށް،

ގޮެތކޭ މި  ގިނަ މީހުންނަށް ކެވޭ މާހާފައި ފައި ހިނިހޮރަކަށް ޖަފަހުން ކުކުެޅއްގެ ފަތް ަނގާ ދެން ވައްަލއަކަށް. އެންމެ

ޖެހޭނީ. ވިދާުޅވި ގޮތަްށ ކަންތައް ކުރައްވަން، ޖެހޭނީ ހަމަ ބުނުއްވި ގޮތަށް އިނގޭތޯ.  ނުާވނެދަވަިއގެން. އެހެން ހައްއޮތީ

ރުިފާޔ  5111ވެސް  ރުފިޔާ ދެއްވަންޖެހޭނީ. ނުކުޅޭދޭ މީހުންނަށް 5111އެކަނިވެިރ މައިންނަށް ވެްސ ލާރި ދޭންޖެހޭނީ. 

ރުފިޔާ ޮބޑުކޮްށދިނުމަށް ޤާނޫނެއް. ކޮބައިތޯ.  5111އޮތް ުނކުޅެދޭ ކުީދންނަށް  ޖެހޭނީ. މިތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އެބަ ދޭން

 ފާސްކުރާ ފައިއަނެއް ދުވަހު ކޮމިޓީން ނިންމާ ،ދުވަހަކު ހުށަހެޅޭ ބިލު ދޭތޯ. އެކަމަކު މިތަނަށް އެއް އެ ޤާނޫނު ކުރިއަށް

ތަެނއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ.  ވެސް ެއކަން ހިމެނިފައި އޮތްއި އެކަމަކު މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގަ ފެންނަނީ.  ތަން މި

 ފްލެޓު 1111އްދުގައި މިއަޅާ ފްލެޓުތަކަްށ ބަލާއިރުގައި މާލޭ ސަރަހަ ،އަދި އަޅުަގނޑު އަދި ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ

ކާރުަގއި މިހާރު ޗައިާނ ގެ ސަރުއެޅޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ އެބަ ްފލެޓު 2111ަގއި އެޅޭ. އަދި އަތޮޅުތެރޭ އްދުގައި އެބަމާލެ ސަރަހަ

މަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ޒިމް ބޭންކުގެ ލޯނުގެ ދަުށން ނެގުއެގް  ގެއަދި އިންިޑޔާ، ބޭންކުގެ ލޯނުގެ އެހީގެ ދަށުން އެްގޒިމް

އަްށ  ތައް އެހެރީ ހުޅުމާލެލޯނުގައި ވަރަށް ގިނަ ދެކުުނގެ އަތޮޅުެގ ވަރަްށ ގިަނ ރަށްތަކެްއގައި ހަދަން ހުރި ފްެލޓު
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 ދި ާޚއްޞަކޮށް އަލަތު ަކިއވެނީގެއަ ،ތަނުން ހަމަ މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ީމދުކުރަން މިނޑު އުއް. ައޅުގަ ގެނެސްފަ

 ނުނައްތައްޗޭ. މިކަން އެްނމެ ރަނގަޅަށް ކޮށްދެްއވަްއޗޭ. ން ނުވަތަ ނަދުރު މަތިން ހަދާންއެ ވަޢުދު ަމތި .ވަޢުދު އިނގޭތޯ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ަގއި ބައްދަލުކުރާެނ  11:11ޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮެޅއް އަރުވަން. މިނެ 31ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ަވއްސަލާްމ ޢަލައިކުމް. 

 

 ]އަށް  11:11އިްނ  11:36: ހުސްވަގުުތކޮޅު[
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا އީސް ޢަބްދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރަ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް ޮއޅިގެން ަދންނަވައިުމގައި އަޅު ޮކޅަށް ދިޔުކަމަށް. ހުސްވަގުތު ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ފަށަން ގަޭއ  1:31ލެވުނު ގަ

ނޑު އުޅުނީ ނޑުމެން ފަ  11:11 ،ފަށާނީ. ދަންނަވާލަން އަޅުގަ  ށާނީ. އެހެންވީމާ، ަޔއުމިްއޔާއެހާކަށްާހ ހިސާބުގައޭ އަުޅގަ

އަރުވަނީ  ދަންނަވާލީ. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ވާހަކަ މި ކުރުމުެގ ބޭނުމުގައި މިއިން އެ ކުށް އިޞްލާޙު 

 ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދަށް.  ގެތީދަނ

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ގޮތުން  ވަަނ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ އަންދާޒާކުރާ ބަޖެޓާ ބެހޭ 2115`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

ފެންނަ  ،ވަރަށް ގިނަ ދާއިރާަތކަށް ޭއގެ ސަބަބުން ކުރިއެރުްނ ލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ

ނޑަށް ހަމަގަިއމުފެންނަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި އަ ،ގޮތަކަށް  2112ވެސް ސިފަކުރެވެނީ. އެެހންނަމަވެސް ސުވާލަކީ  ުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓު ކިހާވަރަކަށް އަުޅަގނޑުމެްނ އޭގެމަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ،ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ނުޑ ކުރެވިފައި ވޭތޯ. ިކހާވަރަކަށް އެ ބަޖެޓަށް ޢަމަލުއޭަގއި ޢަމަލުކުރެވިފަިއވޭތޯ.  މިއީ ސުވާލަކީ؟ މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  ،ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ބަޖެޓެްއ އަންނައިރު ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން

ންނަށް ެއއިން އެނގެންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ އަބަދުވެސް ނިިމެގންދާ ބަޖެޓު ކިހާވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެ

ނޑައެޅުަމކުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން  ނޫންތޯ.، ވޭތޯފައި ޚަރަދުކުރެވި މިއީ ުސވާލަކީ. ބަޖެޓެްއ ހަމައެކަނި ކަ

ނޑުމެން މި ކަމަކަށް. ހަމަގައިމު ދާނެހާ ކަމެއް ނިމިގެންހުރި  ވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެެހންމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށް.  ޖެޓު ފާސްކުރުމަށްފާސްކުރަންޖެހޭ ބަތިބީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަިއ  ޓަކައި އަުޅގަ
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ނޑު ދަނގެީތ ންބަރެއްގެ ހައިސި އދ. ދަނގެތީ ދާިއރާގެ މެ ،އަކީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އްަޔތުން އަޅުގަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވާ ގޮުތން ކޮންމެހެން އެ ދާއިރާގެ ރަށްަތކާ ބެހޭ ކަތަްއ ވާހަ ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭތީ އަުޅގަ

ދޭ ކުިރއަށް. އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން ެއ  ލާނަން. ދަނގެީތގަިއ ވަރަށް ޮބޑު މަޝްރޫޢެްއ މިހާރުވެސް އެބަ ދަންނަވައި

އޮތީ ބަޖެޓުގެ އެންމެ  ފަހަރު މި އެކު ސަރުކާރުން މި ވެސް ކުރިއަށް ދާީތއާއި އަހަރު ތެރޭގަ މަޝްރޫޢުގެ ބައެއް މި

ނޑައަޅަންޖެހޭ ބަނދަރު  ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިންއދ. ދަނގެީތ  ،ބޮޑު ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ކަ

މިއަންަނ  أنشأهللا ،ިގގެންދަނީ ދަނގެތީ ބަނދަރުނ. އެހެންވީމާ، މިިއން އެަކނަޑއަޅަިއ ނިންމާފަ އޮތީ ފައިސާ މި

ނޑަ ދާނެއަހަރު ނިމިގެން އިންފްރާސްޓަަރކްޗަރ މަރުކަުޒގެ  ްށ ޤަބޫލުކުރެެވނީ. ދަނގެތީ ޞިއްޙީ ކަމަްށ އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ދިވެހި ސަރުާކރަށް ހަމަ ޝުކުރު ކައިޓަ އޮތް. އަުޅަގނޑު ެއކަމަށް ކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ެވސް އެބަބިލްޑު

ދަނީ. ަގނޑުމެްނ އަބަދުެވސް ދަްއކަމުންއިުމުކރުމުގެ ވާަހކަ ައޅުއި ނަރުަދމާގެ ނިޒާުމގެ ވާހަކަ ޤާއދ. އޮމަޫދގެ ފެނާ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދަންނަވާފައި ވާނީ މިކަން هللا ަގނޑު ާރއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުއަޅު

އެުކ  ދެއްވާފަިއވާތީ ުނހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި މިަކން ހިމަނައިމަނިކުފާނު މިއަ ކޮށްދެއްވުމަށް. އެ 

ދީ ޕްރިންސްެގ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މި ސަޢޫ، ކުރުމަށްކިތް މަރާމާތުމިސް ދަންނަވަން. އަދި އދ. އޮމަދޫޝުކުރު

ނޑަށް ފެންނާތީ މިކަމާ  ޓަކައި މި ެވްސ ފެއްޓުމަށް މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހަމަ  އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަޅުގަ

އަުދ ގެ ރައްޔިތުން މިދަންނަވަން. އދ. މަންދޫޝުުކރު، އަޅުަގނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

ވަރަްށ ހިތި ދުވަސްކޮޅުަތކެއް. ނުވަތަ ވަރަށް ވޭންހުރި ގޮތަަކށް އެ ބޭފުޅުން، ިމއަދު ެއ  ދަނީތަޙައްމަލުކުރަމުން

ބޭފުޅުން މިއަދު ތަޙައްމަލުކުރަމުންދަނީ. އދ. މަންދޫ ޖެޓީ އެއްކޮށް ހަލާުކވުމާ ގުިޅގެްނ މިއަދު ރަށުގެ ރައްޔިތުން 

ނޑުދޮށަށް ފައިބަންޖެހެނީ ަވރަށް ނިކަމެތި ހާލަތުގައި. ެއއްޗެހި ބާލައި ކަންތައް ކުރުމުގައި ވެސް ވަރަށް ނިކަމެތި  ގޮ

ހާލަތެއްގައި. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ަހއުސިން މިިނސްޓަރާ ބައްދަލުކުރިން. އަުޅަގނޑު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ 

ކަމުެގ ވާަހކަ ވާީނ ދަންނަވާފަ. މިކަާމ ބައްދަލުކުރިން. ައޅުަގނޑު ސަރުކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ އެަތްއ އިދާރާައކަށް މި

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން،  ނަޑއަޅަންޖެޭހ  2115ގުިޅގެން އަުޅގަ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި މި ކަމަށް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.  3.0 ނޑައަޅާަފއި ވަނީ މި ޖެޓީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ޓަަކއި ކަމަށް އަޅުގަ މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ

ކަމުން، ނުހަނު އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެުކ ހައުސިން މިނިސްޓަރަށާ އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަދި ދިވެިހ އެހެން

ސަރުކާރަށް ވެސް ޝުކުރުަދންނަވަން މި ޕްރޮޖެކްޓު ހިމަނާފައިވާތީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން، އެޭދ 

ނޑު ވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ނުވެސް ކުެރޭވނެ. އެއީކީ އޭގެ ޒާުތގައި  ކުެރވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

އދ. ދަނގެީތގެ، އެ ބޭފުޅުްނ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އެްއ ކަމަކީ، ފެނާއި ނަރުދަމާ ިނޒާމު. އެކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި 

ނޑު ވާނީ ދަންނަވާފަ. ައޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުަރން ކޮންމެވެސް ސިފަެއއްަގއި މިކަން ޙަ އްލުކުރުމަށް ަޓކަިއ ވެސް އަުޅގަ

ބަޖެޓު މިހާރުވެސް މަސަްއކަތް، މިއަދު ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ މަސައްކަްތ ކުިރއަށް ގެންދަމުން އެ ދަނީ. އަދި މިކަމަްށ 
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ޓަކައި ާޚއްޞަ ލިޔުެމއް ައޅުަގނޑު ވާނީ އަެނއްާކވެސް ކޮިމޓީ އަށް ހުށަހަޅާފަ. މިކަން ޮކންމެހެން ވެސް ކޮށްދިނުމަީކ 

ނުންވާ ކަމެްއ ކަމުގައި ވާނީ ދަންނަވާފަ. އެހެންވީމާ، މިއަށް ވެސް ކޮންމެވެސް އަލިމަެގްއ އަޅުަގނޑު ބޭ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްަކއިިދނުމަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭއެދުމެއް ކަުމގައި ވެސް ދަންނަވާލަން. އދ. 

ނޑުމެން ތެރޭގަިއ ދަނގެތީަގއި ސަޢޫދީ ޕްރިންްސގެ ހިލޭ އެީހގެ ދަށުން މިސްކިތެއް ބިނާކު ރުމަށް ަޓކައި ެވސް އަުޅގަ

މީގެ ކުރީަގއި ދެކެވިަފއިވާ ވާހަކަެއއް، ސަުރކާރުން ވެްސ މީގެ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ ކޮމިޓުމެންޓެއް އިސްލާމިކު 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން، މި ބަޖެޓުގައި މި އޮތީ އޮމަދޫގެ މިސްކިތު ގެ މިނިސްޓްރީން ވެސް ވަނީ ދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ކުރީގެ ސަރުކާުރގެ ިވސްނުންފުޅު ހުރި ގޮތަށް، އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ ދަނގެތީގަިއ 

ނޑު ވާނީ މިކަމަށް ޓަކަިއ  ވެސް މި މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެވެސް ކަެމއް ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ފައި މިކަން ކޮްށދެވޭނެ ގޮެތއް ވޭތޯ ދެންނެވުމަށް ޓަަކއި. ހަމަެއއާެއުކ އަނެއްާކވެްސ ބަޖެޓު ކޮމިޓީައށް ހުށަހަޅާ

ދިގުރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކަިއ ވެސް ައޅުަގނޑު ވާނީ ެއދިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑ 

ެރޭވނެ ނިޒާމެއް ތި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރަން ބަޖެޓު އިޞްލާޙުވެގެންާދއިރު ކޮންމެވެސް ިސފައެްއގައި ެއކަން ޙައްލުކު

ނުޑ  ޤާއިމުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. ހަމައެާއއެކު ދިއްދޫ އަކީ ާރއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް ައޅައިނުެލިވފައިވާ ރަށްކަން އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އދ. ދިއްދޫ އަކީ ލަފާފުރުމުގެ އެންމެ ނިކަމެތި ރަށް. އދ. ދިއްދޫ އަކީ އާބާީދގެ މީސްޮކުޅ 

މާ ގުިޅގެން ލިބެންޖެހޭ، އިންސާނުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ވެސް އެންމެ މަދުން ލިބޭ މަދުވު

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ދިއްދޫ އަށް ބޭނުންވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން މިހާރުވެސް ޙައްލުނުވުމާ  ރަށްކަން ވެސް އަުޅގަ

ފު އުފުލަމުންދާތީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު ިރކުއެސްެޓއް، މި ކަންތައް ެއ ގުިޅގެން އެ ބޭފުޅުން ވަރަށްޮބޑަށް ތަކުލީ

ރަށު ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ޑިޒައިނަކަށް ކުޑަ ނަމަެވސް ބަނދަރެއް، އެ ބޭފުޅުން، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުްނާވ 

ސް ސަރުކާރުގެ ބަޖެުޓގަިއ ޑިަޒއިނަކަށް އަދި ބޭނުންވާ އަދަދަށް، ބޭނުންވާ ސަިއޒަަކށް މި ބަނދަރު ކޮންމެހެންވެ

ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް އެޭދއެުދމެއް. އެ ރަުށގެ ްސކޫލަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ވެސް ނެތް.  މިފަހަރު ހިމަނައިދެއްވާށޭ. އަުޅގަ

އެ ރަށު ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ އެހެން ވަސީލަތްތައް ވެސް ނެތް. އެ ރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްަތްއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން، އާބާދީ މަދުވުމާ ގުިޅެގން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. ެއަކށީގެންވޭ މި ކަންކަން މިހެން ވެސް ނެތް. އަ ުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން، ފެހިކުލަިއގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަަވއިލާފަިއާވ  މި ވެގެންދިަޔއީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ދުމަތެއް ނުިލބި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އދ. ދިއްދޫ ގޮތުން އާބާދީ މަދުވީމާ ލިބެްނޖެހޭ އަސާސީ ޚި

ނުޑ ވަރަށް ހަމަ އިޙްތިރާމާ އެުކ ސަރުކާރުން މި އެދެނީ، މި  އަކީ ައޅާލުން ވަރަށް ުކޑަ ަރށެއް ކަމަށް ވާތީ، އަުޅގަ

އް ކަމެއް ހިމަނައިދެްއވުމަކީ އަހަރު ބަޖެޓު ތެރޭން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެވެސް ކަމެއް، ކޮންމެެވސް ބޮޑު އެ 

ނުޑ މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން މި  އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ޮބޑަށް ެއދޭއެދުމެއް ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ދާއިރާތަކުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް  އަހަރު ބަޖެޓަކީ ވެސް ޭއގެ ޒާތުަގއި ވަރަށް ބޮޑު ބަޖެެޓއް. އަުޅގަ
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ތައްަތކެްއ ަސރުކާރަށް ވެްސ ެއކޮމަޑޭޓުުކރުމަކީ ޭއގެ ޒާުތަގއި ުމސްތަޙީލު ކަމަކަށް ވެދާނެ. ބޭނުންވާ ކަން

ނޑުމެްނގެ މި ރަށަކީ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ރަށަކަށް ވާތީ، މި ރަށުގެ އެއްވެސް ކަެމއް  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މެނިފައިނެތީމާ އެކަމާ ކަންބޮޑުާވތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ނެތީމަ، ދިގުރަށާއި ދިއްދޫގެ ެއއްވެސް ކަެމއް މީގެތެރޭން ހި

ބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ބޭނުންވާ ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ނިޒާމު ވެސް. ހުރިހާ 

ނޑުމެންނަށް މި ކަންކަްނ ނެތް ރަ ށްރަށަށް، ކަންކަން ކަމެއް ވެސް ބޭނުންވާނެ. އެެހންނަމަވެސް ައއިިޑއާ ައކީ ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަްނ  ކުރުން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ސިފައެްއގައި ީމގެތެރޭަގއި ހިމެނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ބޭނުން. އދ. ދަނގެތި، އޮމަދޫ، ދިގުރަށް، މަންދޫ، ދިއްދޫ ހިމެނޭ މި ދާއިރާގެ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މި ވޭތުވެދިޔަ 

ަގނޑު ަދންނަވާކަށް ނެތީން ފަނަރަ، ިވއްސަކަްށ، ތިރީހަކަށް، ސާޅީހަކަށް އަހަރު ކުރިންނޭ ގާތްަގނޑަކަްށ ައޅު

ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް ވޭުތވެދިޔަ ތާނަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާލުން ުކޑަ ދާއިރާެއއްގެ ގޮުތގަިއ، 

ަގނޑަީކ މި ދާއިާރެގ ރަށްރަށަށް ފުދޭވަރަކަށް ރަށްތަކެއްެގ ގޮުތަގއި ފެނިފަިއވާ ދާއިާރއެްއ މި ދާއިރާ ައކީ. ައޅު

ގިނައިން ކެމްޕޭނަށް، ވަރަށް ގިނައިން ދަތުރުކުރި މީހެްއ. އަޅުަގނޑަށް އެނޭގ ހުރި ނިަކމެތި ހާލަތު ވެސް. އޮމަޫދގެ 

ނުޑ  ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން ރާއްޭޖެގ އާބާދީގެ، މި ވާހަކަ ދެްއކީމަ ބައެއް ބޭފުޅުން ގޯްސ މާނަ ނަގަނީ. އަޅުގަ

އުއްމީދުކުރަން ގޯސް މާނަ ނުނަންގަވާނެ ކަމަށް. އޮމަދޫގެ މީހުންގެ ތެރޭން ވަރަށް ގިނަ ކުދިންނަކީ ޚާއްޞަ އެހީ އަށް 

ބޭނުންވާ ކުދިން. މި ޚާއްަޞ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިްނ ރަށުގައި ތިބުމާ ގުިޅގެން ަވރަށް ބޮޑު ތަކުލީފެއް ރަށުގެ 

ޅުން ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަމުންދަނީ. ސަރުކާރު ތެރޭން ކޮންމެވެސް ފެމިލީތަކުން، މިއަދު ވެސް ދަނީ އެ ބޭފު

ހާސް  5ސިފައެްއގައި އެބަ ޖެހޭ ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް، އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދެން މުސްކުޅިންނަށް 

އަދި އެހެންނޫނަސް  އަހަރުވީމަ. އަޅުަގނޑުމެން ެއކަނިވެރި މައިންނަށް ވެސް އެބަ ފަިއާސ ދެން. 65ރުފިޔާ ވެސް 

މިފަދަ ޟަރޫރީ ކަންތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެކި ނަންނަމުގައި ފައިާސ އެބަ ފޯރުކޮްށދޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއއްެވްސ 

ސަރުކާރަކުން، އެްއވެސް ަސރުކާރަކުން މިހާތަނަށް ޚާއްަޞ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް މާ ބޮޑަށް އަޅާލެިވގެން 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މިކަން ކޮށްދެްއވާނެ هللا ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން، ޢަބްދު ކަންކަން ކުރާ ތަނެއް

ނޑު އާދޭހާ ެއުކ މި އެދެނީ ާރއްޖޭގެ ކަންކޮުޅތަކުަގއި އެަބ ތިއްޭބ ޚާއްަޞ އެހީ އަށް ބޭނުްނވާ އެތައް  ކަމަށް. އަުޅގަ

ވި މީހާ ވެސް ދަރިން ތިބޭނެ. ޢާއިލާ މީހުން ވެސް ައހަރު 65ކުދިންނެއް. އެހެން މީހުންނާ ތަފާތަކީ، މުސްކުޅި، 

ރުިފޔާ ެއ މީހުންނަށް ދިނުމުން،  5111ތިބޭނެ. ކޮންމެވެސް މީހެްއ ހުރެދާނެ. އޭެގ މާނަ ައކީ ެއ ީމހުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

. އެކަމާ ދެކޮޅުހަަދއި ވާަހކަދައްކާކަްށ ނޫން މި ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ ފަހަރެއްަގއި ިމ ވާހަކަ މި ދަންނަވަީނކީ

އެހެންނަމަވެސް އަިއޑިއާ އަީކ މި ނިކަމެތި، އަޅާލުން ބޭނުންވާ ނިކަމެތި ކުއްޖާ، ޚާްއޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހާ 

އަށް މީނަ އަްށ ައޅައިލާނެ އެްއވެސް މީހެްއ ނެތް. އޭނަގެ ޚިޔާެލއް، ފިކުރެްއ ނެތް. އޭނަެގ ވިސްނުމެއް ނެތް. 

ންވަނީ ކޮންަކމެއް ކަމެއް. އަޅާލުން ކުަޑުވމުގެ ސަބަބުން މަގުމަތީގައި އޭނައަކަށް ނޭނގޭ އޭނަ އަިމއްލަ އަށް، ބޭނު
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ނޑުމެންގެ  ބިކަވެފައި ތިބި ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ؛ ޚާއްޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނޭ މި ދަންނަވަނީ، އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ކިޔަނީ މިހާރު، ޔުނިސެފުން ތަޢާރަފުކުރި މޮޓޯއަކާ ުގޅިގެން އަ ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަުޅގަ

ނުކުޅޭކުދިންގެ ވާހަކަ. މި ބަސް އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ޫނން ބޭނުންކުރާކަށް. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް 

އޮޅިަވޑަިއގެންފަިއ، ޚާއްަޞ ެއހީ އަށް ބޭނުންވުމަކީ ފަހަރެްއގައި ވެދާނެ ބަލިމީހަކަށް ވުން. އެެއއް ނޫން. ޚާއްޞަ އެހީ 

ންނޭ މި ދަންނަވަނީ، ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ވާހަކަ. ނުކުޅެދޭ ކުދިންގެ ވާަހކަ. މި ކުދިންނަށް އަޅައިލާނެ އަށް ބޭނުންވާ ކުދި

ނިޒާމެއް ެއއްެވސް؛ އަބަުދވެސް އާދޭްސކޮށްގެން އެ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިގެން އަބަދުވެްސ 

އަބަދުވެސް މި އޮންނަނީ އެއް ވަރެްއގައި ހިފެހެއްޓިފަ.  މައްސަލަޖެހިގެން އުޅެންޖެހެނީ. މި ކުދިންނަށް ލިބޭ ލާރި އަކީ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން ސަްބސިޑީ އަކީ ައޅުަގނޑު ެއްއެވސް ވަރަކަށް ތާއީދުކުރާ ެއްއެޗއް ނޫން. ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން. 

ނޑު ާތއީދުކުރާ އެްއޗެއް ނޫ ން. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން މާފުކުރާނެ ކަމަށް. ސަބްސިީޑ ައކީ އަުޅގަ

ނޑަށް  5111އަހަރުގެ ީމހުންނަށް  65ރުފިޔާ ވެސް؛  5111ޚާއްޞަ މީހުންނަށް،  ރުފިޔާ ެވްސ ލިބިގެންދާއިރު އަުޅގަ

އަހަރުުވމާ އެއްކޮށް އޭނަގެ ޖީބަށް، ެއކައުންޓަށް ފައިސާ ވަދެގެންދާ  65ފެންނަނީ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަށް ވެސް 

މީހަކަށް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންެގ މައިންބަފައިން ފެށިގެން މި ދަންނަވަނީ. އެންމެންގެ ެވްސ  ތަން. މި ދަންނަވަނީ ވަކި

ވާހަކަ ުނވަތަ ޢާއިާލ މީހުންގެ ވެސް ވާހަކަ ިމ ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނުޑގެ އަޚުންނާިއ އުޚްުތންގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. 

ރުފިޔާ ލިބިގެން މި ދަނީ. އެ  5111އަހަރު ވީމާ.  65 ރުފިޔާ ވެސް މި ލިބެނީ، ހަމަ ބެލުމެއް ނެތި މި ލިބެނީ 5111

އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެްއ ނުކުަރން މި ނިޒާކު މިގޮތަށް އޮްނނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޭއގެތެރެއިން 

ނޑުމެން 5111ވެސް ައޅާލުން ބޭނުންވާ، އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި  ހެޕީ. އެކަަމުކ  ރުިފޔާ ލިބުނީމާ އަޅުގަ

ރުފިޔާ މިއަދު  5111އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެްއ ނުކުަރން އެންމެނަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ބައްލަާވ! ރާއްޭޖގެ ާއބާދީގެ 

ައކީ އެ މީާހގެ އަމިއްލަ ަނފުސަށް ވިޔަފާރިކުރާ ުނވަަތ  21ލިބެމުންދާ ގިނަ ޢާއިލާތަކަށް ބަލާއިރު ތި ބޭފުޅުންނަށް %

 21ހުންނޭ ދެންނެވުމަކީ ކުށަކަށް ނުވާނެ. ބައްލަވާ މިހާރުވެްސ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް. %ކަންތައްތައް ކުރާ މީ

ނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ުނވަތަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމަްށ  21އުޅޭނެ. % ފައިާސ މިއަުދ ވެްސ އަުޅގަ

ގެން، އެަތއް ކަމެއް ފަހިެވގެންދާނެ. ހޭދަކުރާ ނަމަ، މި ޖެހޭ މައްސަލަތަކުން އެތައް ބަިލމީހަކު ސަލާމަތްވެ

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުަގިއ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އެއީކީ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ހަ ފަސޭހަ ކަމަށް ނުވާނެ. ވަކި ބައެއް މިހެން ކޮމްޕޯނަންޓެއް ހެދުމަށްފަހުގައި އޭތި ނަގާފައި މިހެން ބައިންދާކަށް ފަސޭ

ކަމަކަށް ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ޤައުމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގެ ތެރައްީޤ އަށް ބޭނުންވާ ބަޔަުކ، މި 

ޤައުމު ކުރިއަރަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު އެބަ ޖެހޭ މި ޗޭންޖު ގެންނަން. މިކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން، ؟ ހިތްވަރު ހުރީ، އެ ފަންވަރު ހުރީ ކާކުތޯ މިއީ ސުވާލަކީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އާދޭހާ އެކު މި އެދެނީ،  ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުގަ މިއަދު ސަރުކާރުން އެކަން ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ
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ނޑު މި ގޮަވއިލާޮގވާލުމާ ުގޅިގެން ރައްޔިތުން އަޅުގަ  ނޑު ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފަހަރެއްގައި ވެސް އަުޅގަ

ހުރެގެންނުވާނެ. ައޅުަގނޑު ިމ ދަންނަވަނީ ފުދިގެން އުޭޅ މީހުންނަށް ފައިސާ ދީގެންނުވާެނ. ދައުލަތުން ދީގެންނުވާނެ. 

ޓެކްސްގެ ިނޒާމު؛ މި ދެންނެވީ ދީގެންނުވާނެ ސަބްސިީޑގެ ިނޒާމުން. ފުދިގެން އުޅޭ މީހާ ުއޅެންޖެހޭނީ ފުދިގެން. އޭނަ 

މެތިވާ ދުވަހުން ދައުލަތުން މި ތިބީ އޭނަ އަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ޓަކައި ތައްޔާރަށް. އެ ނިޒާުމ ވެސް ނިކަ

އޮންނަންޖެހޭނީ. އެހެނެއް ނޫން މި އޮތީކީ. އާސަންދަ ެވސް މިއޮތީކީ އެހެނެއް ނޫން. އާސަންދަ ވެސް މި އޮީތ 

ބްލީޑްވަުމން މި ދަނީ. އެހެންވެގެން  ބްލީޑްވުން. ހަމަ ެއވްރީ ޭޑ މި ދަނީ ބްލީޑްވަމުން މި ދަނީ. ޤައުމުން

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުނުކުރަންެވގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވެގެން ައއި.ޖީ.އެމް.ެއްޗ 

ނޑުމެން  ގެ ތަރައްޤީނުކުރަން މި އުޅެނީ. އެހެންވެގެން ުކޑަކުދިްނގެ ޑޮްކޓަރު ނުލިބިގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވެގެން އަުޅގަ

އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރު ނެހެދިހެން މި އުޅެނީ. އެހެންވެގެން އިންޑިޔާ އަށް އިރުއިުރކޮޅުން އަޅުަގނޑުމެން ދާންޖެހެނީ. 

ނޑުމެނަށް މި ކަންކަން  ނުޑމެން ދާން މި ޖެހެނީ އަޅުގަ ރާއްޖޭަގއި ފެންވަުރގެ ހޮްސޕިޓަލެއް ނެތިގެން އަުޅގަ

އުމޫން ޒަމާުނގަިއ ކުޑަުކޑަ ބަޖެޓަކުން ހުރިހާ ަކމެއް ކުރި. ވާހަކަ ައކީ މިީއ ޤާއިމުނުކުރެިވގެން. ީކްއވެގެްނތޯ ރައީސް މަ

މަޝްހޫރު ވާހަކައެއް. އަުޅަގނޑު ނުދަންނަވަން ރައީސް މައުމޫން ރަނގަޅެކޭ، ގޯހެކޭ ވެސް ދަންނަވާކަށް ނެތިން. 

ނޑުމެން އޭރުވެސް ފެނާއި ނަރު ދަމާ؛ އަޅުަގޑުމެން އޭރު ވެްސ އެހެންނަމަވެސް ރައީސް މަުއމޫން ޒަމާނުގައި އަުޅގަ

ބަނދަރާ އެ ކަންކަން ކޮށް، އޭރު އޮންނަ ކުޑަުކޑަ ބަޖެޓުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ. ކީއްވެހޭ މިއަދު ބޮޑު ބަޖެޓެްއ 

ނޑުމެންނަށް ފަިއސާތަކެއް ވަންނަމުންދާއިރު، ހަމަ ސޭމް ލެވަލްަގއި، ެއްއ  ފާސްކޮށް، މިވަރަްށ އިޤްތިާޞދަށް އަުޅގަ

ތިބެނީ. ކިިރާޔ ބްރީތުކުރެވެމުން މި ދަނީ. ކީްއވެހޭ ސުވާަލކީ. މިއީ ަސބްސިޑީ. ސަލާންޖަހާ ނިޒާމު.  ލެވަލްަގއި މި

ސަބްސިޑީޒް. މި ެއއްޗިހި ހުްއޓަން އެބަ ޖެހޭ. ހުއްޓައިލާފައި އެބަ ޖެހޭ ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ ވިސްނުމަަކިއގެން ދާން. 

ނުޑ މިހިރީ ރެީޑވެގެްނ ެއ މީހުން ވެސް ޗޭންޖުކުރަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުން ވިޔަ ްސ ައުޅގަ

ހުޅުމާލެ އަށް ވެސް ޗޭންޖުުކރަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ކުދިކުދި އާބާދީތަުކަގއި އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ 

ހުރިހާ ނިޒާމެއް. ހުރިހާ  ބޯހިޔާވަހިކަން، އެ މީހުންނަށް ދޭން އެބަ ޖެހޭ ސްކޫލް، އެ މީހުނަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ ހެލްތުގެ

ނަޑކަށް  މީހުްނ އުޅޭ ރަށްރަށަކަސް މި ހުރިާހ ކަމެއް ކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ.  211، 111ކަމެއް ކޮށްފަިއ، ެއކަމަށް ގާްތގަ

ނޑުމެން މިކަން ނުހުއްޓިގެން މި ުއޅެނީ؟ އަޅުަގނޑުމެން ރަީއސަކަށް އަންނަ މީހަކަްށ  ކީްއވެތޯ އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން މާދަމާ ކެރިވަަޑއިުނގަންނަވަނީ އެ ކަން ކުރަން. ަވކި މީހެްއގެ ވަިކ ޭބފުޅެއްެގ ވާހަަކެއއް ނޫން. އަުޅގަ

އަންނަ މީހަކަށް ވެްސ ވާނީ މި ވަރު. ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލުކރާ ސިޔާސަތަީކ، މި ތަނަށް އެބަ ލާންޖެހޭ ބިލެއް. މި ބިލު 

ރު ވޯޓަކުން ނަގާނީ، ރަށްތަްއ ރާއްޖޭގެ ދުއިސައްަތ، ތިން ލުމަށްފަހުގައި އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތަކީ، އެ ބިލަށް ސިއް

ނޑަައޅާނީ، ކެޓަަރަގއިޒްކޮށްލާނީ.  100ރަށް ނުވަތަ  211ސަތޭކަ ރަށް، ާރއްޖޭެގ  ރަްށ ޮއންނާނެ. އޭގެތެެރއިން ކަ

ނޑުމެން ަބދަލުކުރަންވީ ރަށްތަްއ އެނޭގނެ އެހާހިސާބުން . ސިއްުރ ކޮށްލާފައި ިސއްރު ވޯޓަކަށް ދުއްވާލީމަ އަުޅގަ
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ވޯޓަކަށް ދިޔައިމަ ކާުކކަން ނޭނގޭނެ ވޯޓުލީކީ. މިކަން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ މި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ އަށް ޓަކައި. މި 

هللا ޤައުމުަގއި މި އަޑު އުފުލަން އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެެވސް މީހަކު. މިކަން ކުެރވިދާނެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޢަބްދު

ތަށިފުޅުގައި ވެސް ނޭޅޭެނ މި ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބޮލުަގއި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ިއސް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި  ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ. ައޅުގަ އެޅޭނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިތިީބ އެކަން ކުރަން ތަްއޔާރަށް. ައޅުގަ

ނޑޭ އަ ށް ނުވަަތ ގއ.ގެ ވަިކ ރަށެްއގެ ވާހަަކ މި ޤައުމުގެ ތަަރއްޤީ އަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އެއީ. ގއ. ކޮ

ދަންނަވާކަށް ނޫން. ފަހަރެއްަގއި ވެސް ޮކނޭޑގެ އާބާދީ ުކަޑވެގެެނއް ނޫން މި ދަންނަވަނީ. ގދ.ގެ ަވކި ރަށެްއ، އަދި 

ްޓ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ވެސް ތަެނއްަގއި އޮންނަ ކުޑަުކޑަ ރަށަކަްށ، އެ ރަށަށް ދާން އެބަ ޖެހޭ. ޮކންމެ ދުވަހަކު ޓްރާންސްޕޯ

ވެސް އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެތާ ޓީޗަރުން އެބަ ތިބެންޖެހޭ ބަރާބަރަށް. އެތާނގައި ޑޮކަޓަެރއް ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެތާ 

ލެބޯޓްރީއެއް ހުންނަން އެބަ ެޖހޭ. އެކަމަުކ ހަތަރުފަސް ކުިދން ނުވަތަ ދިހަވަަރކަށް ކުދިްނ، ނަވަަތ ިވއްސަކަްށ ކުދިން 

ކު އެ ތަނަށް އެބަ ޖެހޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން މަހެއްގެ މަްއޗަށް. އަެނއްކާ އެ މި ތިބެނީ ކިޔަވަން. ެއކަމަ

މީހުން އެ ތަނަށް ދިއުމަށް ަޓކައި، ބޯޓް ިދއުމަށް ޓަަކއި ެވސް ބޭކާރު ގޮުތގައި ެތޔޮ ަކނޑުމަްއޗަށް އެބަ ހޭދަކޮށްލާ. 

ނޑުމެން މި ކުރާ ކުޑަުކޑަ ކަެމއް ކޮށްލާފަިއ، އެހެންވީމާ، ކިހާ ފައިާސއެްއގެ ވާހަކަތޯ މި ދަްއކަނީ؟ އަޅު  ގަ

ުނވަތަ ައޅުަގނޑުމެންގެ މުއްސަނދިންގެ ތެރެއިން މި  21އަޅުަގނޑުމެން މި ދޭ ސަބްިސޑީގެ ތެެރއިން މި ދަންނަވާ %

 5111ރުފިޔާ ޖީބަށް ވަްނނަމުން އެ ދަނީ. އެ  5111ރުފިޔާ މި ދެޭވ، ތަނަވަސް މީހުނަށް ވެްސ ެއ  5111ދެވޭ 

ނެގުމަށްފަހު ކުޑަކުޑަ ރަށެއް ނުވަތަ އެ ރަށެއް ބަަދލުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުެމން ހިނގާށޭ ހުޅުމާލެ ނުވަތަ  ރުފިޔާ

ބޮޑު ސަރަހައްދެްއގައި ކޮންެމ އަހަރަކު އަޅަމުންދަމާ. މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ގެތަކެއް އަޅަމުންދަމާ. އޭރުން ކޮންމެ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ދެތިން ރަށް  ބައްލަވަމުންދާނޭ. ކިތައް ފައިސާތޯ ދައުލަތުން ހުއްޓިގެން އެ ދަނީ؟  އަހަރަކު އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ެއއް ފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތަކީ އަބަދުވެސް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިންޓަެރސްޓްވާ ސަބްޖެކްޓެްއ. ނުވަތަ 

ކުދި ރަށްރަށުގައި މީހުން އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވާ ކަމެއް ެއއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތަީކ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ކުރަން ުކދި

އުޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެ ޭބފުޅުންނަށް ކިއްލި ިވއްކާ މީހާ ވެސް ިކއްލި ިވއްަކއިެގްނ 

، 211، 211ދިރިއުޅެވޭނެ ޮބޑު ރަށަކަްށ ިދޔައިމަ. އޭރުން އޮންނާނެ، އެާތ ތިބޭނެ ެއވަރަށް މީހުން. ގަްނނާނެ މީހުން. 

މީހުން ތިބޭނެ ިކއްލި ގަންނަން. ޭއގެތެރެއިްނ ފަެސންޓޭޖު ކޮންމެ ބަެއއް ިކއްލި  2111، 2111ކަެއއްހާ؛ ފަސް ސަތޭ

ގަތަސް ިކއްލި ިވއްކާ މީހާ ައށް ވެސް ދިރިއުެޅވޭނެ ނިޒާމު އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ 

ނޑުމެްނގެ ބޭރުގެ ދަރަނިތަ އް މިދަނީ އިންތިހާ އަށް ބޮުޑވަމުން. ެއތެރޭގެ ދަރަނިތައް މި ދަނީ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެ ސަރުކާރަުކން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުނާނެ؛ އަންނި ޒަމާނުގަިއ  އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވަމުން. އަުޅގަ

ޔާމީންެގ هللا ދެން ޢަބްދު ވެސް މިހާވަރަށް ބްީލޑްިވއޭ. ރައީސް ަމއުމޫން ޒަމާނުަގއި ވެސް މިހާވަރަށް ބްލީްޑިވއޭ.

ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގަންަނވާފައި ބުނާނެ މި ވަރަށް ބްލީޑްިވއޭ. މިކަން ހުއްޓޭ ނިޒާެމއް ާޤއިމެއް ނުކުރޭ. އަބަުދވެސް 
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އޮންނާނެ  އަޅުަގނޑުމެން  ސަބްސިޑީ ދޭ ނިޒާމު މި އޮންނަނީ. ައޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ސަބްސިޑީ ެއގޮތަކަށް ވެސް  ނޑުމެން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ ނުދެވޭނޭ ބުނެފަ. އެއަށް ޢަމަލު އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މާ ދިގުކޮށް ިމ  ގޮތުަގއި މިކަން ކުެރވޭ ނިޒާެމއް ޤާއިމުކުެރވެން އެބަ ޖެހޭ. މިވާހަކަ ދަންނަވާއިރު އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ ވާހަކަ ވެސް ެދއްިކއްޖެހެން. އަޅުަގނޑަްށ ލިބިފައިާވ ަވގުުތ  ވެްސ ަކއިއިިރވަމުންދާތީއާ އެކު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ތަންކޮޅެއް ފާސްޓުކޮށް ގެންެދޭވ ސްޕީޑެއްަގއި ގެންދަން ބޭނުންވާތީ، މަސްވެރިކަުމގެ ސިާނޢަތަށް މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫުލކުަރންޖެހޭ ޓޫ ރިޒަމް ސިނާޢަތަކީ އެބަ ޖެހޭ ފުންކޮށް ވިސްނަަލން. މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަަތކީ، އަުޅގަ

އޭގެ ަމއްޗަށް ަބއެްއގެ ަމއްަޗށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ނިާޒމެއްކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް މަހަކީ ޭއެގ 

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ޒާުތގައި ދޯންޏެްއ هللاޒާތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނެޗުރަލީ ނުވަތަ  ގެ ރަްޙމަތްފުޅުން އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިދާނެ. އެކަމަކު ޓޫރިޒަމަކީ ކޮށްލާ ކުޑަކުަޑ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ވެސް އޮެވއްޖެްއޔާ ނުކުމެ އަ

ނޑުމެނަށް ނެތް މަސްވެރިކަމާ ދުރަްށ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތުްނ ެގއްިލގެން، ީބެވގެންދާނެ ެއއްެޗއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސްވެރިަކމާ ދު ރަށް ދެވޭކަށް. އެހެންނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ ގއ. ، ދެވޭކަށް. ެއއްވެސް ގޮތެއް ނެތް އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ ހިސާބުގެ ސަރަހައްދުތައް ދެންނެވޭނީ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮުޑ  ގދ. ސަރަހައްދުަގއި ވެސް، އަޅުގަ

ނުޑ  މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ޮއންނަނީ ގއ. ، ގދ. ުނވަތަ ައއްޑު އަތޮޅު ހިސާބުަގއި ކަމަށް ވާތީ އަުޅގަ

ލަން ބޭނުން. މިހާރު ނުކުންނަ ބޯޓުފަހަރު ނުކުމެފައި އަތޮޅު ފެންނަ ހިސާބަށް ނުކުންނަ ތަނުން ވެސް ެއ ދަންނަވާ

ފެންނަނީ ބޮޑުސިންގާ ބޯޓު ފަހަރުތައް. ހަމަ އެއް ނަންބަރެއްގެ ބޯޓުތައް އެ ފެންނަނީ. ސަރުކާރުން ހުއްދަދީފައި އޮންނަ 

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި އެބަ ޖެހޭ ކޯސްޓްގާޑަށް ފައިސާީދގެން އެ  ބޯޓުތަކޭ ކިޔަިއގެން އައިސް ބޯޓުތައް. އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާ އިތުރަްށ ޚަރަދުކޮށްގެން ވެސް އެބަ ޖެހޭ މި ނިޒާމު ޤާއިމުކުރަން ކޮން ބޯޓުތަކެއްޯތ އެ އުޅެނީ. 

ށް މަސް ނުބާނާތާ މިހާރު އެއްވެސް ވަަރކަށް މަހެއް ނުބާނާ. މިހާރު ގއ. ، ގދ. ، މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަ

އަހަރު ވެެގން މި ދަނީ. އެ މީހުން އެ ތިބެނީ، ހައިހޫނުކަންމަތީގައި އެ ތިބެނީ. ކާކުތޯ މިއަދު  1ގާތްަގނޑަކަށް 

، ދޭެތރޭގަިއ އަޅާީލ ކާކުތޯ؟ ގއ. ވިސްނީ މިކަމާ ދޭތެޭރގައި؟ ާކކުތޯ މިއަދު ވިސްނީ މިކަމާ ޭދތެރޭގައި؟ މަްސވެރިންނާ

 ްއޑު އަތޮޅު...ގދ. ، ފުަވއްމުލަކު، އަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ވަަނ  2115ީއސް. އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ދިެވހި ދައުލަތުގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ 

ނުޑމެން ވާހަކަދައްކާލަން ބޭނުްނވަނީ، ޤައުމީ ނިސްބަަތކުން  އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާ ުގޅޭގޮތުން ފުރަތަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ަބޖެޓަށް ބަ ލައިލުމުން އެބަ އެނގޭ ދައުލަުތގެ މުޅި ޖުމުލަ ދައުލަތާ ދޭތެރޭ ބަލައިލުމަށްފަހުގައި. އަުޅގަ

ބިިލއަންކަން. ބާކީ ހުރި ހުރިހާ  10.1ވަނަ އަހަރަށް ލަާފކުރާ އާމްދަނީ ައކީ  2115އާމްދަނީ އަކީ މިއަންނަ އަހަަރށް، 

ހޯދޭނެ އެންމެ ފައިވާ ހޯދަން މި ޖެހެނީ ލޯުނގެ ގޮތުަގއި. އެހެންނޫންނަމަ، ޓީ ބިލްސްގެ ގޮުތގައި. ދައުަލތަށް އާމްދަނީ 

މުހިއްމު ވަސީލަތެްއގެ ގޮުތަގއި ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ ޓެކްސްގެ ވާހަކަ. ެޓކްސް ިނޒާމުގެ ވާހަކަ. ދަންނަވާލަން 

ކަމެއް އެބަ އޮތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްްސގެ ިނޒާމަކީ އެންމެ ޢަދުލުވެރި، ެއންމެ އިންސާފުވެރި ނިޒާމެއް  2ބޭނުން 

ެގ ނިޒާމުގައި މި ވާ ގޮތަކީ ަފގީރު މީހާ ގިނައިން ޓެކްސް ދައްކާފަިއ، މުއްސަނދި މީހާ ނޫނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސް 

މަދުން ޓެކްސް ދައްކަނީ. ިމ ދަންނަވަނީކީ އަދަދުެގ ގޮަތކުންނެއް ނޫން. ފަގީރު މީހާ، އޭނާ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ 

އަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ނިސްބަތުން ދައްކާ ނިސްބަތުން ދައްކާ ޓެކްސް އަކީ ބޮޑު އަދަެދއް. މުއްސަނދި މީހާ، އޭނާ 

ަގއި އިކޮނޮމިކްސް ކިަޔވާ ކޮންެމ  12، 11، 11، 0، 1ޓެކްސްެގ މިންވަރަކީ ކުޑަ މިްނވަރެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގްރޭޑް 

ދަރިވަރަކަށް އެނގޭެނ، ކޮްނމެ ނުސީދާ ޓެކްސް އަީކ ކޮންމެ އިންަޑއިރެކްްޓ ޓެކްްސ އަީކ ރިގްެރސިްވ ނުވަަތ 

ން މި ކިޔާ ޭބއިްނސާފު ޓެކްެސއްކަން. ާރއްޖޭަގއި އަިދވެސް އިތުުރވަމުން މި ދަނީ ނުސީދާ ގޮތުން ެނގޭ އަޅުަގނޑުމެ

ޓެކްސްތައް. އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީ، ޓީ.ޖީ.އެސް.ީޓ، މިފަދަ އެަތއް ޓެކްްސެއއް ނެގެމުން މި ދަނީ. ދަންނަވަން މި އުޅެނީ 

ދާން އެބަ ޖެހޭ. ިއންކަމް ޓެކްސްެގ ނިޒާމެއް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހެޭއ ޑައިރެްކޓް ޓެކްްސސޭޝަަނކަށް

އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން އެަބ ޖެހޭ. އެކަމާ މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުާވކަށްނުޖެހޭނެ. އާދައިގެ ރައްޔިތުްނ 

ެގ ކަންބޮޑުާވކަށްނުޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާކަށްނުޖެހޭނެ. އިންކަމް ޓެކްސް

ހާހަށް  51ހާްސ،  21ނިޒާމެއްަގއި ެޓކްސް ނެގެމުްނދާނީ ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ މަިތން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ ައތުން. 

ވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ އަތުން އެ ޓެކްސް ެނިގގެންދާނީ. އަދި އިންކަމް ލިބޭަވރު، އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު 

މީހަކު ދައްކާ ެޓކްސްގެ ނިސްބަތް ވެސް އިތުުރވެގެްނދާނެ. އެއަށް ައޅުަގނޑުމެްނ  އިތުރުެވގެންދާ މިންވަރަކަށް އެ

ނުޑ ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތަގއި ރަީއސް ޔާީމން މިކަމާ މެދު ވިސްަނވަިއ،  މިކިޔަނީ އިންސާުފވެރި ެޓކްްސގެ ނިޒާެމކޭ. އަުޅގަ

ވާނެކަމާ މެދު އަޅުަގނުޑ ޝަްއކެްއ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި މިަފދަ އިންސާފުވެިރ ޓެކްްސގެ ނިޒާމެއް ގެނެސްދެއް 

ނުކުރަން. ޓީބިލުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން ދަންނަވާލި ފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ްސކޫލްތަކުަގާޔިއ 

ނޑުމެްނ  ޔުނިވަރސިޓީަތކުަގއި އިކޮނޮިމކްސް ކިަޔވާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް އެނގޭނެ، އަދި އިޮކނޮމިކްސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢާއްމު މަޢުލޫމާތުން ވެސް އެނގޭ ޓީބިލު ވިްއކަިއގެން، ނުވަތަ ޓްރެޜަރީ އިކޮނޮމިކް ސް ނުކިެޔވިަޔސް ައޅުގަ

ބޮންޑު އެ ަޤއުމަކަށް ިވއްަކއިގެން ނެޭރ ފައިާސ އަީކ ޙަޤީޤަތުގަިއ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކަްށ 

ފާރިތަކަށް ލޯނުދިނުމަށް ޓަކައި އެ އިޤްތިޞާދެްއގެ ތެރޭގަިއ އިންވެސްުޓކުރުމަށް ޓަކައި ުކދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަ
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ހުރި ފައިސާކަން. އެ ފައިާސ ޓީބިލު ވިއްަކިއގެން ދައުލަަތށް ނަގައި ދައުލަުތގެ ރިކަރެްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި ުނވަތަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން، ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުަގިއ ބޭނުންކުރުމަކީ އިންވެސްޓްމެންޓުތަކަށް އެޅޭ ހުރަހެއް. އަޅު ގަ

އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި ސަރުކާރުން، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ސަރުކާރުތަކުން ވެްސ މިކަމާ މެދު ވިސްނަވައި، 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދީ މާހިރުންގެ ރާއްޖޭގެ؛ އަދި ާރއްޖެ އިން ބޭުރގައި ތިބި އިްޤތިޞާދީ މާހިރުންގެ ލަފަޔާ 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ޚަރަދުތަްއ އެީކގައި ާރއްޖެ އިން ޓީބި  ލު ވިްއކޭ މިންވަރު މަދުޮކށް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަތުރުކުރާނެ ކަމަށް. ދެންމެ އަޅުަގނުޑގެ އަްޚ ދެއްެކވި ވާަހކަ އަުޅަގނޑު؛  ހަމަޖެއްސޭނެ ނިޒާމަކަށް އަުޅގަ

ަގއި އާމްދަނީ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުެގ ވާަހކަ. މި މި މަޖިލީހުގައި އެަތކެއް މެްނބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިިފ، ިދވެހިރާއްޖޭ

ނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓް  އާމްދަނީ ބޭނުންކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ނޫންކަމުގެ ވާހަކަދަްއކައިފި. ައުޅގަ

ބަލައިލުމުން ވެސް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކުރެެވމުން މި ދަނީ ސަބްސިޑީގެ 

ތުަގޔާ އަދި ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި. އުފެއްދުންތެިރ ކަމަށް ނުވަތަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި މި އޮންނަނީ ގޮ

ނަޑކަށް  ބިލިއަން މި އޮންނަނީ  6ބިލިއަނުގެ ތެރެއިން އެންެމ  22ބިލިއަން.  6ވަރަށް ކުޑަ މިންވަެރއް. ގާްތގަ

ދުގެ ގޮުތގައި ާމކުކުެރވިފަ. ައޅުަގނޑު ކޮންމެހެން ސަބްސިީޑއާ އުފެއްދުންތެރި ކަމަށް، ުނަވތަ ކެޕިޓަލް ޚަރަ

ނޑު ދެކޮޅުހަދަނީ ސަބްސިޑީ ހައްޤުނުވާ މީހުންނަށް ސަބްސިޑީ ދޭތީ.  ދެކޮޅުހަދަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކަށް ޢަމަލުކުރުން. ތަފާތު އިންސާފުވެރި ކަމަކީ، ޢަދުލުެވރި ކަމަކީ އެްއ ފަންތިެއއްަގިއ ތިބޭ މީހުންނަށް، އާދެ! ެއްއގޮތަ

ފަންތިތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް، ތަފާތު ގިންތިތަުކގައި ތިޭބ މީހުންނަށް އެއްގޮތަކަްށ ޢަމަލުކުރުމަކީ ެއއީ އިންސާެފްއ 

ނޫން. ދަންނަވަން މި އުޅެނީ، ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކ އަކީ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިުއޅޭ އެންމެނަށް އެީކއެަކއްޗަްށ 

ރސަލް ހެލްތު ކެއަރ ނުވަތަ އެންމެންނަށް އާސަްނދަ، އެއް މިންވަަރކުން ދިނުމަކީ އެއީ އިންސާފެއް ނޫނޭ. ޔުނިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ ތިބޭ ުފދިގެން ުއޅޭ މީހުން. ެއ މީހުންނަށް ކޮންމެހެން އާސަންދަިއގެ ނިޒާުމ، ެއ ސަބްިސޑީ 

ތް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޓާެގޓުކުރަން. އެ ަޙއްޤުވާ މީހާ ދޭކަށްނުޖެހޭ. ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ސަބްސިީޑ ދެވޭ ގޮ

އަށް، ނުފުދިގެން އުޅޭ މީހާ ައށް ސަބްސިޑީ ދެވޭ ނިޒާމެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ތަޢާރުފުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން، 

ބަ ހުރި. ޭއގެތެރެއިން ވަނަ ކަމެއް އެބަ ޮއތް. އިތުރު ކަންތައްަތކެއް ެވސް އެ 2އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި ކަންޮބޑުވާ 

އެއް ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން، ހިންުގމުގެ ޚަރަދު، ަދއުލަތް ހިންުގމުގެ ޚަރަދު އިންތިހާ އަށް 

 2115ބިލިއަން.  12ަވނަ އަހަރު ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ރިކަރެންޓް ޚަރަދަކީ ވެސް  2112ބޮޑުެވގެން އެބަ ދޭ. 

ބިލިއަްނ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ހިނގާެނ ކަމަށް. އުފެދޭ ުސވާލަީކ،  15.5ފާކުާރ ބަޖެޓުގަިއ މި އޮތީ ވަނަ އަހަރަށް ލަ

އަޅުަގނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ މި ވަރަށް ދައުލަުތގެ ހިްނުގމުގެ ޚަރަދު ބޮުޑެވގެންދާއިރު، ސިވިްލ ސާވަންޓުންނަށް، 

މުސާރަ ބޮޑުނުވެގެން މި އުޅެީނ ކީއްެވގެން ބާަވއޭ. ެއކަމަށް  ޚާއްސަކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރާ ީޓޗަރުންނަށް

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަިދ ހަމައެއާެއކު ަވޒީފާތައް އިުތރުނުވެ، ިސވިލް ސަރވިްސ  އެޑްރެްސކުރަްއވާނެ ކަމަށް ައޅުގަ
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ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެންމެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ މަތިނުވެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު މިހާ ބޮޑުެވގެންދިޔުމަކީ ެއއީ ައޅުަގނޑު ޤަ

ނޑުމެން ބަާލއިރު އަުޅަގނޑު އަބަދުވެްސ  ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމަށް އަުޅގަ

ދައްކާ ވާހަަކއެއް އެީއ، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން ބިނާވެގެން އޮތީ އެ ފަރާތަށް 

ފައިސާ އަށް ކަުމގައި ވާނަމަ، ވަސީލަތްތަކަށް ކަމުގަިއ ވާނަމަ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ިނޒާމު  ލިބެންޖެހޭ

ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަާށއި ޖުޑީޝަްލ ސާރވިސް ކޮމިޝަނަށާ އަދި ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމެންޓަށް 

ތުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާށޭ. ދެއްަވއިގެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ފަންޑުތައް ދައުލަތުގެ ފަރާ

ނުޑެގ  ނޑު ދެން ޖެހިލާނަން އަޅުގަ ބޭނުންވާ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ިނޒާމު ވަުރގަދަކޮށް، ހަރުދަނާކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ޅާފައި ބުީނ، ކެންދޫގެ ބަނދަރުގެ ބޭރު ދާއިރާ އަށް. ކެންދޫ ދާއިރާ ައށް. ޢަބްދުލްޣައްފާރު އިއްޔެ ެވސް އަޅުަގނޑަށް ގު

ނުޑ އޮތީ ހަލާުކވެފަޭއ. އެްއގަމު ތޮށި އޮތީ ހަލާުކވެފައޭ. އެރޭނެ ގޮެތއް ނެތޭ. ބަނދަރު އެބަ ޖެހެއޭ ބަޖެުޓގަިއ  ތޮށިގަ

ބުނީ،  ހިމަނައިދޭން. ލަތީފައްތަ ކުިރން ދުވަހު ދިމާެވގެން، ހަމަ ކެންދޫ. ކުރިން ދުވަހު ލަތީަފްއތައާ ދިމާެވގެން ވެސް

ނޑު ހަލާުކވެގެން މާލެ އަށް އައިހޭ ޑޮްކޓަރަށް ދައްކަން. ދެލޯފުޅާއޭ،  އަޅުަގނުޑގެ ގާތުަގއި ބުނީ، މި އުޅެނީ ހަންގަ

ރަށުގައި ނަރުދަމާ އާއި ފެުނގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށްދޭށޭ. ެއހެންނަމަވެސް ކެންދޫގެ ރައްިޔތުންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، 

މާ އެބަ އޮތޭ. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި އުެޅނީ އެ ނަރުދަމާގެ ބަދަލުގައި މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ނަރުދަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ، އަދި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުްނވަނީ ފަޅު  ނަރުދަމާ ނޭޅިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަމުންނޭ ދަނީ. ގެ އި ފަޅު ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމުފަޅު ހެދުމަށް ޓަކަ ،ހަދަން ކަމުގައި ވާތީ

ދެ ެރއެްއގެ ކުރިން  ،ރެޔަކުސްރޫމުގެ އިމާރާތެކޭ. އިހަކަށް ކްލާ  2 އޮތީ އެކު ކުރެވޭނެ ކަމަށްރަށަށް އޮތް ޔަޤީންކަމާ 

އޮތީ  އެއަލިހޮއްޯކޭއ ކުޑަރިކިުލގެ ފަޅު މަތީގެ ޝަކީބާއްަތ ގުޅާފައި ބުނީ، އަހަރުން  65އަހަރު،  11ކުޑަރިކިލުން 

ކުޑަރިކިުލގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ނީ؟ނޫންހޭ. ކޮންއިރަކުންހޭ ކުޑަިރކިުލގެ ބަނދަރު ހަދައިދެވޭފައިއެްއކޮށް ހަލާކުވެ

ކްލާސްރޫުމެގ އަހަރުެގ ބަޖެޓަކު ކުޑަރިކިުލގެ ފަޅުެގ ވާހަކަެއއް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް، ތިން  ދަންނަވަން އޮތީ މި

ނޑަށް ފެންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކުއޮތޭ. ކަމަދޫން ރި މާރާތެއް އެބައި ދުވަހު ކަހަލަ ގޮތަކަށް  ދުވަހުން އެއް ދެ ،ޒާ އަޅުގަ

ކުިރއެުރވޭކަށް ނެތޭ.  ނެއް ގެސްޓްަހއުްސގެ ވިޔަފާރިދެ ނަރުދަމާ ނާޅައިކަމަދޫަގއި  ،ކޮފީން ވެސް އެބަ ދިމާވޭ. ބުނަނީ

 ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް ދަންނަވާލަން އޮީތ މި  . އެހެންނަމަވެްސ، ކަމަދޫގެ ޖެހެއޭ މިކަން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން އެބަ

ނޑުމެން އެބަ  ޖެހޭ އަދި ކުޑަކޮްށ މަޑުކޮށްލަން. ކިހާދޫން ލުޤްމާނު ކޮންމެ  އަހަރަކު އެކަމެްއ ާވކަށް ެނތޭ. އަުޅގަ

 ޢަލީ  ،ބަނދަުރ އެހެންނޫނީ ނަރުދަމާ ކޮންމެވެސް އެއް ކަމެއް  ،ދުވަހަކު އަޅުަގނޑަްށ ގުޅާނެ. ގުޅާަފއި ބުނާނެ

އުޅޭނީ. ލުޤްމާން ކޮންމެ ށުަގއި ދިރިމި ކުޑަކުޑަ ރަ ،ރަށުގައި  ހެއްޔޭ މި ޖެހެއޭ. ކިހނެއް ކޮށްދޭން އެބަ ސައިނޭޙު

އޮތޭ މިހާރުވެސް  ހެްއޔޭ މި ދާިއރާގައި އެބަ ޢަލީ ޙުަސއިަނކަށް ނޭނގޭ ،ދުވަހަކު ައޅުަގނުޑގެ ގާތުަގިއ އެބަ ބުނޭ

އޮތޭ މިހާުރވެސް  ޓް އެބަިރސޯ 6ރަށޭ.  6 އޮތީ ދާއިާރގަިއ މި އޮތޭ. ޓް އެބަރިސޯ 6އުލަތަށް ޓެކްސްދަްއކާ ދަ
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ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު މިއަދު ކިހާދޫެގ އްެވގެންހޭ މިކަން ނުކުރެވިގެން ަދއްކާ. ކިހިނެ ގެ ޓެކްސްދާއިރާ އުޅެނީ. އަުޅގަ

އޮތީ ހަމައެކަނި ތިން  ޓުަގއި މިއަހަރުގެ ބަޖެ އަށް މި ރައްޔިތުންގެ އަުޑއިްއަވއިފީމޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަހަރު ކިާހދޫ

އަހަރުގެ ކުރިން ކިހާދޫަގއި ައޅަން ހިމެނިފައިވާ މިސްކިުތެގ ވާހަކަ އެކަންޏޭ. ދޮންފަނުން ސާލިމް ނުގުޅާ ުދވަހެްއ 

ނޑު އެބަ މަސައްކަތްކުރަމޭ ދޮންފަނުެގ  .ސާލިމޭ ،ނުދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ސާލިމަށް ވެސް ބުނެލަން އޮތީ އަޅުގަ

ނޑު ންނާނީތޯ. ބަނދަރުގެ ވާހަކަ އޮބަނދަރު ހެދޭ  ބުނެފައޭ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދޭތޯ. ނަރުދަމާ އަދި ހެދޭނެ  އަުޅގަ

ނޑު ދޮންފަނުން ފުރައިގެން މި ޖެހިލަނީ  ހިނގާށޭ. ދެން ދުވަހެއް ނޭނގެ. އެހެންނަމަެވސް މަސައްކަތްކުރަމާ އަޅުގަ

ެގ ެއއަރޕޯޓެއް  ޖޭގަިއ ޑޮމެސްޓިކުފެންނަނީ ދިވެހިރާއް އަށް ޖެހިލާއިރު އަޅުަގނަޑށް ދަރަވަންދޫ އަށް. ދަރަންވަންދޫ

ަޖްއސާ އެއަރޕޯޓް އޮތް ރަށް.  ޓުެއއަރޕޯޓްތަކުގެ ތެެރއިން އެންމެ ގިނައިން ފްލައި ގޮތުަގއި ބޭނުންކުެރވޭ

 މާލެ އިންޓަރޭނޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ފިަޔވައި ،އެހެންނަމަވެސް، ނަރުދަމާެއްއ ނެތް. ދައުލަތަށް އެ ެއައރޕޯޓަކުން

ދަރަވަންދޫަގއި ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ނެތް.  ސްހަމައެކަނި ފައިދާވާ ެއއަރޕޯްޓ އޮތީ ދަރަވަންދޫަގއި. އެހެންނަމަވެ

ހާރު އަތޮޅުަގއި ހުރި ހުރިހާ އަީކ މި  އަށް ކަންބޮުޑާވ ކަމެްއ ެއއީ. ދަރަވަންދޫ ދަރަވަންދޫގެ ަރއްޔިތުން އިްނތިހާ

އަދި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  ންނާއަތޮޅު  ކައިރީަގއި އޮތް ރ. ،ވާތީ  ކަމުގައި ރަށް ޓްތަކުން އަދި އެއަރޕޯްޓ އޮތްރިސޯ

ތަްއ އެ ރަށުަގއި ބޭންކުގެ ނިޒާެމއްގެ ކަން ،ާވއިރު ރަށަށް އައިސް ަފއިބާވާ ަރށަކަށް ރަށްރަށަކުން ވެސް މީހުން އެ 

އަދި ކުނި އަންދާ  ،މަޖެހިފައިވާ ގޮތުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުނީގެ ނިޒާުމގެ ހަ . އިރުަވޔަށްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮުޑވެފަ

ގެ ަރއްޔިތުންނަށް . އެހެންނަމަވެްސ، ދަރަވަންދޫވެފަދަރަވަންޫދގެ ރައްޔިތުންނަށް ުއޅުމަށް ވަީނ ދަތި ،ތަނުގެ ގޮތުން 

ބަެއްއ ކަޒަށް އެ ރަށުެގ ޞިއްޙީ މަރުއަށް އޮތް ކަމަކީ،  އަހަރު ހަމައެކަނި ދަރަވަންދޫ އޮތީ މިދަންނަވާލަން

ނުޑގެ ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވަންކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަރާމާތުޮކށްލުމޭ.  ކޮށްލުމޭ. އަދި ފަޅުއިތުރު  ދާއިާރއާއޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ވާހަަކއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްގުޭޅގޮތުން ޖުމްލަކޮށް ދަންނަވަން އޮތީ އެހާ ރަނގަޅު  ައޅުގަ

. އް ނުކުެރވޭނޭމެްނގެ ދާއިާރގަިއ ހުރި ހުރިހާ ރަށެއްގެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެ ޙަޤީޤަތަކީ ެއއް އަހަރަކުްނ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އުއްމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަްނ  ޮކށްދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސްއެްއވެސް ސަރުކާަރކަށް ނު ައޅުގަ

ވަނަ އަހަުރ  2111ނުވަތަ  އަށް  2116ިވޔަސް  ރައީސް ޔާމީުނގެ ސަުރކާރުން އަދި މިއަންނަ އަހަރު ނުިވކަމުގައި 

ނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އަސާސީ  ވަނަ އަހަރު  2111ނުވަތަ  ވިޔަސް އަުޅގަ

 2115ން ރުފިޔާ ބިިލއަ 6ތަކަްށ ޕްރޮޖެްކޓުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ީޕ.އެސް.ައއި.ޕީ ރުކޮށްދެްއވައި ފުރިހަމަޚިދުމަތްތައް ފޯ

މުގަިއވާ، މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޕޮޕިއުލޭޝަން ކަ ؛ންބިލިއަ 6އެ އަދަދު  ،ުޓގައި ަކނޑައެޅިަފއިާވއިރުވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ

ނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި ތިިބ މީހުންގެ އަދަދު ކަމުަގއިާވ  ،ހާހުްނ ެގއްލައި އަންނަ އަދަދު  221އާބާދީ ކަމުަގިއވާ  ައޅުގަ

ން ރުފިޔާެގ ތެރެއިްނ . ޭއގެ މާނަައކީ ހަ ބިލިއަންލިއަމި 11ގުަނުކރީމަ އަންނަ އަދަދަީކ  ސަތޭކައާ  5ހާސް  2

ެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ާތމައާ ން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެްސ، ހިއައަްށޑިހަ މިލި އަްށ ޙައްުޤވޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާ 
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ނޑަ ލިއައަށް އަށް މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާ އަދި އުއްމީދެއް  އަޅުަގނޑު ނަމަވެސް. އެހެންއެޅިފަން ރުފިޔާއޭ އަދި ކަ

ނޑަެއއް ނުަލން. އެއީ މިހެން މި ނުޑ އުއްމީދެއް ކަ ރުން ދެންނެވީ ައޅުަގނުޑގެ ސަރުކާ ދުލެއް ނުކުރަން. އަުޅގަ

ނަރުދަމާެގ  ަގއި ފެނާއިވަނަ އަހަރު އައުުމގެ ުކރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއް 2111 ޔަޤީންކަން އެބަ ދެްއވާ

އެ ޔަޤީންކަމުގެ މަްއޗަްށ   ،ށް. އެ ޔަޤީންކަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާތީނިޒާމު އަޅުްއވައިެދްއވާނެ ކަމަ

ނޑު މި ހުންނަނީ. އަދިވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ނގޭ ަރއީްސ . އަޅުަގނޑަށް އެބަރޯސާވެގެން އަުޅގަ

ނ ރަްއވާޭބފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަަސްއކަތް އެބަ ކު ޔާމީނުގެ ސަރުކާުރަގއި އެ  ުޑމެންގެ ދާއިާރގެ ރަށްރަށުަގއި އަުޅގަ

، ގޮެތްއ ހޯއްދެވުމަށް. އެހެންވީމާ ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ފޯުރކޮށްދެވޭނެ ނިޒާެމއް،

ސަުރކާރުެގ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކޮންމެވެްސ ގޮތަކުން ކުަޑކުރަްއަވއިގެްނ ރަްށ ޮގވާލަން، އަޅުަގނުޑ ތިޔަ ސަުރކާ

ތަކަށް އަދި ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ހުރި ފައިސާ ގިނަކުަރއްަވިއގެްނ އި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުސް.އަ ޕީ.އެ ،ނަމަވެސް

އޮތް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ަރށްރަށަށް ލިބޭ މިންވަރު ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ނަމަވެސް އިތުރުޮކށްދެއްވުން. މިހާރު މި

ނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ  ،ާވއިރު ން ކަމަށްމިލިއަ 11ނީ . ލިބެންޖެހ11ެލިބެނީ ގާތްަގނޑަކަށް % ،ނަމަ ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ފަހަ ން ކަމަށްލިއައަށް މި ެމއް. މީދުވުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަރެއްގައި ނާުއއްވީމާ އަޅުގަ

ނޑު ނާުއއް ނޑު ހަމަ ހަނދާނަށް އަންނަނީ ބ.ނަމަވެސް، އަުޅގަ ފް ގެ އަލްމަރްޙޫމް ޔޫސުދޫދަރަވަން މީދެއް ނުވޭ. އަުޅގަ

ވަކިން ކުލައެއް ވަކިން ނަސަބެއް ވަކިން މާ ރީތި ނަލަ  ،އޮންނަނީ އަލިފުޅުގެ ޅެން ބައިތެއް. އެ ޅެން ބައިތުގައި މި

ނޑަށް އެ  ނގޭ ރައީސް ޔާމީން މި ބައިުތަގއިމަލައެއް ވަކިން ވަކިކޮށްލުމަްށ ޢަދުލާއި އިންސާފުން ނުނެްއޓެއްޗޭ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ ުނވަތަ އެ ދޭ ދަރުސް އެ ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ  ،ޮއންނަ ފިލާވަޅުެގ ައޑުައއްަސާވނެކަން. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ރީޢާށް އޮތް އަހަރުތަކުެގ ބަޖެޓުގެ ޛައިން އަދި ކުިރއަ  ރީޢާިމ ބަޖެޓުގެ ޛަމި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  އިން އަުޅގަ

ޚިދުމަތްތަްއ އެންމެ ފުރިހަމަ މިނުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަުރކާރުން ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 

ނޑު ދެން ބަލައިލާނަން ުމޅި  ގުޭޅގޮތުން އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވިފައި ހުރި  ބަޖެޓާފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

މި  އަދި ސަރުކާުރގެ ،ބަލާއިރުައޅުަގނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމައިލުމުެގ ކުރިން. މުޅި ބަޖެޓަށް ، ބައެއް ކަންތައްތައް 

ނޑަްށ ފެނުނު ސަރ2111ުކޮށް ޚާއްޞަ  ،އައިސް ފަހަކަށް ސަރުކާރުަތކުގެ ބަޖެޓު ކާރުތަކަށް ބަލާއިރު، ގެ ފަހުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެބަ  ރުކާރަށް ބަރޯާސވުމުެގ ނިޒާމަކާއޮންނަނީ ރައްިޔތުން ސަ ބިނާވެފައި މި  ދިމާލަށް. ޭއގެ ބަަދލުގައި އަުޅގަ

އްޔިތުން ބާރުވެރިކުުރަވއި ގޮަތކަށް ބަޖެޓު ފަރުމާކުެރވެން. ޚާއްަޞކޮށް ލޯކަލް ކަުއންސިލުތައް ބާރުވެރިކުުރަވއި ޖެހޭ ރަ

ގެ ތެރޭގައި ހުރި ބިންތައް ކައުންސިލުތަކަށް ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަކއުންސިލުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ކައުންސިލުތަކަށް 

މެުދވެރިކޮށް އެ ބިންތައް އެކި ަފރާތްފަރާތަށް ދިގު މުއްދަތަކަްށ  އެ ބިންތައް ،ންއެ ބިންތައް ދޫކޮށްގެ ،ބަރާބަރަށް ދީ

މަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭެނ ވަސީލަތްތަްއ ސަރުކާރުްނ ެއ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާީސ ޚިދު ،ކުއްޔަްށ ދީގެން

މުން އަންނަ ޯލކަލް ޓުއަރިޒަުމގެ ސިނާޢަތް ެއކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުކރިއަރައި ފުޅާވައާޖެހޭ. ހަމައެ މްކޮށްދެްއވަން އެބަޤާއި
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ދެއްަވއި މި ބަޖެޓުގައި ެއކަންތައް ވެްސ، ސަރުކާރުން ިއތުރު އެއްބާރުލުންފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި  ،ތަރައްޤީކޮށް  ،މާކެޓުކޮށް

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަ  ންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަންތަކަށް ވެސް އިތުރު ބާެރއް އެުޅްއވުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުަލކު މެދު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދަށް. 

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

حيم حمن ّ    بسم هللا وعلى آ ه   الم على أش ف ّألنبياء وّ م سلينالة وّ س  ّ عا مين وّ ص    ب   ّ حمد هلل ّ   

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މި މަޖިލީހަށް  2115ޝުކުިރްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ،  .أجمعين وصحبه

 މި ބަޖެޓާ  ފާޅުކުަރއްަވއިފި. ހަމަ ޔަޤީނުން ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ވަރަށް ިގނަ މެންބަރުން ވަރަށް ގިނަ ޝުޢޫރުތަކެއް

ދޭތެރޭގައި ބަެއއް މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮުޑވުންތަްއ ވެސް ފާޅުކޮށްފި. އަދި ބަޖެޓު ބޮޑުެވގެން ވަރަށް ގިނަ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ަބޖެޓު ބޮޑުާވ ވާހަަކ ދަްއކަާވިއރުވާހަކަފުޅުމެންބަރުން  ފަހަތުން  ބޭފުޅުން ތި ،ދައްަކއިިފ. އަުޅގަ

މި  ންޏާވަ އަށް ހުރިހާ ކަެމއް ހިމަނާ ކަމަށް ައށް ކަމެއް ހިމެނިފައި ނެތް ވާަހކައޭ. ާދއިރާ ައކީ ދާއިރާ ދައްކަާވ ވާހަކަ 

ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުާރއިރު  ގެން ބޭފުޅުން ބަޖެޓު ބޮުޑވެ ބަޖެޓު މިއަށްވުރެ ވެްސ ބޮުޑވެގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ތި

ނޑުމެން ބޮލަކަށް ހިސާބުކުރަމުންދާއިރުއަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަ  ،ން. ޙަޤީޤަތުގައި ދަރަނީގެ މިންވަރު އަުޅގަ

ވެސް ބޮލަކަްށ ޖެހެނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބަލަން މިއިން ، ން ރުފިޔާ ފާސްކުރާއިރުބިލިއަ 22.3އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު 

ކުރާއިރު ައޅުަގނޑުެމންނަށް މި ބަޖެޓުން ފެނިގެން ކައިރި ލައްކަ ފަންސާސް ހާހާ ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާާބދީ ތިން އެބަ

ނަޑކަށް ދިެވހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ބޮލަކަށް ދުވާލަކަށް ސަތޭހަ ހަތްދިހަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިގެންދާ މި  ދަނީ ގާތްގަ

 ދީއާ ގެ އާބާތަން. އަޅުަގނޑު އެހެންކަމުން، މި ބަޖެޓަކީ ބޮޑު ބަޖެޓެްއ ކަމުގަިއ ނުދެކެން. ނަމަެވސް، ދިވެހިރާއްޖޭ 

ނޑު  ާއއި ބަޖެޓާ ލާއިރު ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ިލބޭ އާމްދަނީޓު އަޅާިކަޔއިއަޅުަގނޑުމެން ބަޖެ ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  2115ޤަބޫލުކުރަން.  ގެ 2111 ،ވަނަ ައހަރަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މި ބަޖެޓަކީ އަުޅގަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަރަނި ބަޖެޓެއްެގ  1.5ދަންނަވަނީ  ދަރަނި ކުޑަ ބަޖެޓޭ. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެންމެ

އޮތީ ކުރީގެ ސަުރކާރުތަކުން ދައްކަންޖެހިފަިއާވ  ބިިލއަން ރުފިޔާ މި 1މީގެތެރެއިން  ،ގޮތުަގއި ހުށަހެޅި ނަމަވެސް

މި ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ޙަޤީޤީ  ،ށް. މިހެންކަމުންބިލުތައް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަުބން އެ ބިލުތައް އަނބުރާ ދެްއކުމަ

އަށް އަމާުޒކުރެވިަފިއ  މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ތަަރއްޤީ .ނިސްބަތަކީ ޕޮއިންޓު ފަހެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ. ދަންނަވަންތޯ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ،ނެތްކަމުގައި ަބއެއް މެންބަރުްނ ފާހަގަކުރަްއވާއިރު  ކުރަްއވަނީ މާނަ ތި ބޭފުޅުން ތަރައްޤީ ތި ،އަުޅގަ
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ނުޑމެން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ތަަރއްޤީ މާނަ މިއޭ؟ ގޮަތކަށްތޯ ކޮން  ކުރަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ ލާބަ އަުޅގަ

އަށް ޓަކައި ކުރަން ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގުރާމުަތކަށް. ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮކަން ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި  އާއި މަންފާ

ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓަށް ދިވެހި ސަރުާކރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ  2115ރޮގުރާމުތަކަށް. މިގޮތުން ރާއްަވވާފަިއވާ ޕް

ިދވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދުން ުފރިގެންާވ ބަޖެޓެކޭ. ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންަތކަށް  ،އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ

އިވާ ބަޖެޓުަގއި ޞިއްީޙ އި.ޕީ އަށް ޚަރަދުކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފަނިމުމެއް ގެންނާނެ ބަޖެޓެކޭ. މިގޮތުން ޕީ.އެސް.އަ 

 255ވަނަ އަހަރު  2115 ،ިމލިއަން ޚަރަދުކުރި ތަނަކަށް 151 ،ވަނަ އަހަރު 2112ތިމާޢީ ކަންކަމަށް އަދި އިޖް

ނަމަވެސް އަންނަ  .އަންމިލި 50އަހަރަށް  އަްށ މި އޮތް. ތަޢުލީމީ ދާއިރާ މިލިއަން ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި އެބަ 

 ގުނަ ބޮުޑ އަދަދެއް. ދެން ބައްލަވާ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް މި  2މިިލއަން ރުފިޔާ.  112އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ 

އަްށ  ގުނަ 2ވަނީ އޭގެ  މިލިއަން ރުފިޔާ. ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު އެ އަދަދު މި 61 އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އޮތީ

އަށް މިއަހަރުގެ  ކަންބޮޑުވުްނތަކަކީ ފެނާއި ނަރުދަމާ. ފެނާއި ނަރުދަމާބޮޑު  ްއޔިުތންގެ އެންމެރަ !. ބައްލަވާބޮޑުކޮށްފަ

މިިލއަނަށް  622 ،ވަނަ އަހަރު ެއ އަދަދު 2115މިލިއަން ރުފިޔާ. ނަަމވެސް  121ދަީނ  ބަޖެޓުން ޚަރަދުވެގެން މި

ނޑު އިތުރުެވގެން އެބަ . މެން ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެްނވާ މަޝްރޫޢުތަކެއްދޭ. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ައޅުގަ

މި ބަޖެޓުގައި  ޓީތަކުން ނޫސްކޮންފަރެންސްތަކުަގއިދަށް ޓަކައި ބައެއް ޕާނަމަވެސް މިއަދު ސިޔާސީ މަޤްޞަ

 ވަނަ 2112 .ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ެއއްވެްސ ޕްޮރގުރާމެއް ހިމެނިފައި ނެތޭ ދަްނނަވާތީ އަުޅަގނޑު ކަންބޮޑުވޭ. ދަންނަވަންތޯ

މިލިއަން ރުފިޔާ.  311ަވނީ  ކަމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިރުގެ ބަޖެޓުަގއި ބޯހިޔާވަހިަވނަ އަހަ 2112އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ 

މިލިއަން ރުިފޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ. ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން  1252ވަނަ ައހަރު  2115ނަމަވެސް 

 1މިލިއަން ރުފިޔާ. ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު މީގައި  621 އި އޮތީމިއަހަުރގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގަޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި 

ނޑު މި  ،މިލިއަން ރުިފާޔ. މިހެންކަމުން 1032. ެއއީ އެަބ އޮތް ގުނަ ބޮުޑ އަދަދެއް   ،ދަންނަވަނީ މި ބަޖެޓަކީ  އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބަޖެޓާ. ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަީކ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އާރޯަކމާއި ތާޒާކަން ގެންނާނެ ބަޖެޓެކޭ 2115  އަުޅގަ

 ޖެހޭ.ުޑވުްނތަކާ މެދު ވިސްނާލަންއެ ފާޅުކުރައްވާ ކަންބޮ ،ދޭތެރޭގައި ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކުރަްއވާ މެންބަރުން

މި މަޖިލީހުގެ ނިމިގެންދިޔަ ދައުރުގެ ތެރޭަގއި ފާސްެވގެންދިޔަ އެސް.އީ.ެޒޑް ބިާލ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ، 

މަސްފަހުން  2މަސްފަހުން ނުވަތަ  3އޭގެ  ކަތަކެއް ދެއްކި. އެެހންނަމަވެސްވަރަށް ތަފާތު ވާހަވެސް  ބެހޭ ގޮތުން

ނޑުމެންގެ ކުިރމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެން މި  1.5ވެސް  ން ެއކަނިޖެޓުގެ ތެރެއިން ެއސް.އީ.ެޒޑުއަންނަ ބަ މިއަދު އަުޅގަ

 ށް އަންނަ އަހަރަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި އެބަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިުތންނަ

އޮތް. އެސް.އީ.ެޒޑް ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރު ބުނަމުންދިޔައީ ެއސް.އީ.ެޒުޑގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަންނާނީ 

އަހަރުެގ ނެތޭ. ނަމަވެސް ހަމައެކަނި އަންނަ  ނިކަމެތިކަމެކޭ. ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ވާނެ އެއްވެސް ފައިދާެއއް

ވާީތ އަުޅަގނޑު މިއަދުގެ ަރއީސަށް ުޝކުރު  ބިިލައން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާކޮށްފައި 1.5ބަޖެޓުގައި ވެސް 
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ނުޑމެން ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުގައި ތަންފީޛުކުރާނެ ބަޖެޓެއް. ގެ ރަޙްهللاދަންނަވަން.  މަތުން މި ބަޖެޓަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ތަރައްޤީއާ ބޭފުޅުންގެ ާއިއ އެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަރައްޤީ ަފހަރުގައި ތަފާތުވެދާނެ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ނޫން.  އަކީ ތަންތަން އަންދާލުމެއް ވާ ސަރުކާރުަގއި ތަރައްޤީ ގެންނަ ސަރުކާރުން، އަޅުަގނޑުމެން ގެނެސްފައި މި

 ތަކުގެ ވެރިން ހިފެހެއްޓުމެއް އަކީ މިނިވަން ުމއައްސަސާ  ނޫން. ތަރަްއޤީ ެވސް އަީކ ތަންތަން ހިސޯރުކުރުމެއް ތަރައްޤީ

ެއއް. އެކު ގެންނާނެ ތަރައްޤީ ކަމާވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމައަކީ ދި  ވެސް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން ެގންނަ ތަރައްޤީ

 .ކުރޭ. ދަންނަވަންތޯން ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ފާޅުގިަނ ބޭފުޅު ތަނުގައި ވަރަށް ލޯކަލް ކައުންސިލުތަުކގެ ވާަހކަ މި

ނޑު މިއަދު އެލޯކަ  ލް ކައުންސިލުަތކަކީ ހަމަެއކަނި ައއްޑޫ ިސޓީ ަކއުންސިާލއި މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލު ެއކަނިތޯ އަުޅގަ

 ،ތަނުގައި ަކއުްނސިލުތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެޭވއިރު މި ؟ބޭފުޅުން ކައިރީަގއި ުސވާލުކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިތޯ

ޅުން ދައްަކވަނީ ހަމައެކަނި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ ވާހަކަ. ނުވަތަ ައްއޫޑ ަދއްަކވާ ބޭފު އެ ،ނުވަތަ ދައްާކއިރު

 ފަހުން، މިއަދާ  ަވނަ އަހަރު ކައުންސިލުތައް ުވޖޫދަށް އައި 2111ވަނަ އަހަރު،  2111ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ވާހަކަ. 

ރުކާަރކުންޯތ؟ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ ަބއި ހޭދަކުރެްއވީ ކޮން ސަ ހަމައަށް އަިއއިރު ަކއުންސިލުތަކުގެ ހަޔާުތގެ ބޮޑު

ބޭފުޅުންގެ ސަުރކާރު އޮތް  އެ  ،އަްށ ނިސްބަތްާވ މެންބަރަކު ވިދާުޅިވއިރު އެަކއުންޓެއް ނެތް ވާހަަކ ިއްއޔެ އެމް.ޑީ.ޕީ

އޭ ެއ ބޭފުޅުން ެއ ެއކަުއންޓު ނުހުޅުވީ ީކްއވެގެންތޯ ެއއީ ައޅުަގނުޑގެ ހިތުަގއި އުެފދޭ ސުވާލެްއ. މިއަދުތޯ  އެ ،ދުވަހު

ވަނަ އަަހރު ކައުންސިލުތައް ވުޖޫދަށް  2111 .އަިދ ކޮބައިތޯ ން ކަންބޮޑުެވގެން އެ ުއޅުްއވަނީ؟އެަކއުންޓު ނުހުޅުިވގެ

މިލިއަން ރުފިޔާ މުޅި  111ފަހުން ރައްޔިތުންގެ ެއކައުންޓުތަުކަގއި ހުރި ފައިސާތައް ހިސޯރުކުރުމަށްފަހު  އައި

 މިއަދު އެ  ،. އެހެންކަމުންވަނީ ވީނުވީ ނޭނގި ގެއްިލފަ ޓުތަުކަގއި ހުރި ފައިސާދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ެއކައުން

އެންމެ ކައުންސިލުތަްއ ދެކެ ލޯިބވާ  ،ބޮޑަށް އެހީތެރިވާ  ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ ތިމަންނަމެންނަކީ ކައުންސިލުަތކަށް އެްނމެ

 ދިމަލެއް  ންނަމުންދާ މަންޒަރާއި ޢަމަލަކާގައި ފެތަނު މީހުންނޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

ދަންަނވަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަތުކގެ ވާހަކަ. ވަކިން ާޚއްޞަޮކށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން  ނުވޭ. ައޅުަގނޑު މި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ފުވައްމުލަކުަގއި ރަށު ކައުންސިލު ކައުންސިލުތަކާ މެދު ކަން  ،ތައްކޮށްފައިވާ ގޮތް. އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށުން އުފެދިގެންދިަޔ ރަުށ  25ެއ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ؛ 25ގެ ދަށުން 2111/1ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކައުންސިލުތައް ހިސޯރުކޮްށެގން އޭގެ ބަދަލުގައި ރަށު ކައުންސިލުތަުކގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ޔަ މަންޒަރު. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އަތޮޅު ކައުންސިލުތަުކެގ ގެންދިރުކާރުން ވަކި އިދާާރއެއް އުފައްދައި ސަ

ބާރު ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ަޤުއމީ އިދާރާގެ ނަމުގައި އިދާާރތަކެއް އުފެިދގެންދިޔަ މަންޒަރު. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެން މި އުޅެނީ  މެއްކަ ޔާީމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުާކރުގައި ެއކަހަލަهللا ޢަބްދު ،ސަރުކާރުަގއި ނުކުާރނެ. އަޅުގަ

ޤާނޫނުތަކަށް ޙަޤީޤީ ބާރުދޭން. މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް މިނިވަންކަމާ އެކު ހިނގުުމގެ ކުރަން. ޛުޤާނޫނު ތަންފީ

ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން. އަުޅަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވޭ، ަސރުކާރަށް ެއއް އަހަރު ވީއިރު 
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ނޑު ހަމަ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ވެސް މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ފުވައްމު ލަކަށް ކުރެވުނީ ކޮންަކމެއްތޯ؟ އަޅުގަ

ނިމިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ސަުރކާރުަގއި ނުވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދެ އަަހރު ނިމުނުއިރު ފުވައްމުލަކަްށ 

ެގ ކަމެއް ވެްސ ނޯންނާނެ. ހަމައެކަނި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފުވައްމުލަުކެގ ކުރެވުނީ ކޮްނކަމެއްތޯ؟ ޒައްެރއްގެ މިްނވަރު

ތަރައްޤީ އަށް ފެނިގެންދިޔަީއ އެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ސާކު ސަމިޓާ ގުޅިގެން ހެދިގެންދިޔަ ބައެއް ތަންތަން. 

އްޔާ އިން ނުވަތަ މުޅި ފުވައްމުލަުކގެ ެއއަރޕޯޓަީކ މިއަދު މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައިވާ ތަނެއް. ަރއްޔިތުްނގެ ާމލި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިުތން ޤުރުބާންކުރުމަށްފަހު ހަދާފައިާވ ެއއަރޕޯޓެްއ ެއއީ. އަުޅަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަީނ 

ގެ ކުީރގެ ސަރުކާރުަގއި ނުވަތަ މަުއމޫނުގެ ސަރުކާރުަގއި ވަރަށް 2111އެ އެއަރޕޯޓު ޕްރޮޖެކްޓަކީ ަވރަށް ރަނގަޅަށް 

ނަކުން ތައްޔާރުޮކށްފައި އޮތް އެއަރޕޯެޓއް. އެެހންނަމަވެސް، އެ ޕްރޮގްރާމު ނުވަތަ އެ ޕްރޮޖެކްޓު އެްއކޮްށ ރަނގަޅު ޕްލޭ

ނޑުމެންނާ ހަމަ އަށް އެއަރޕޯޓު ައއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދެ ފަޅުރަށް  އެއް ފަރާތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އަޅުގަ

މިލިއަން ޑޮލަރު. މިއަުދ  12ހެދި އެއަރޕޯުޓގެ އަަގކީ  ޤުރުބާންކުރުމަށްފަހު. ދެ ފަޅުރަށް ޤުރުބާންކޮށްފައި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބ. އަތޮޅު، ތ. އަތޮޅު ތަންތަނުގަިއ، ގއ. ގައި ެއއަރޕޯުޓތައް ހުޅުވިގެންދާ މަންޒަރު. 

ނޑަކަށް  ކޮށްގެން މިިލައން ޑޮލަރު ޚަރަދު 11މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު.  5އެއަށް ޚަރަދުކުެރވިފައި މި ވަނީ ގާްތގަ

ފުވައްމުލަުކގައި ެއއަރޕޯެޓއް އަޅައިފި. އެ ެއއަރޕޯުޓގައި ިމ އުޅެނީ ޖައްސާނެ ގޮތެއް ނެތިގެން. އެކަމަކު އެބަ ބުނޭ 

ތިމަންނަމެންގެ ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްފީމޭ. އެއީ ކުންފުންޏަކުން ވިޔަފާރި އަށް ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްކަން 

ވަން. ފުވައްމުލަުކގެ ފެނާއި ނަުރދަމާ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ސަރުކާރުން ކުރާނެ. ރައީްސ ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަ

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔައީ  ނޑުމެންނަކީ އޮުޅވައިލާެނ ބައެއް ނޫން. އަުޅގަ ، 2111ޔާމީން އެކަން ކުރަްއވާނެ. ައޅުގަ

ފުަވއްމުލަކަށް ަވަޑއިގެން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.އީ  އިންތިޚާބާ ގުިޅގެން އޭރު ސަުރކާރުން، ރަީއސް ނަޝީދުެގ ސަރުކާރުން

ވަނަ އަހަރު ލޯކަލް ކައުންސިްލ  2111އަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ލަިއސަންސް ދިން މަންޒަރު. ޖެހިގެން އައި 

ދިަޔ އިންތިޚާބަށް ބައިޯވޓާއާ އެްއޮކށް އަނެއްާކވެސް ުފވައްމުލަުކގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެގްިރމެންޓުގައި ޮސއިކުރަމުން

ވަނަ އަހަރުގެ ތެޭރަގއި އަނެއްާކވެްސ ފުަވއްމުލަކުަގިއ  2111މަންޒަރު. ޭއގެ ފަހުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫުޢ އިފްތިތާޙުކުރުމަށް އޭރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބިންގާއެުޅްއވި މަންޒަރު. ެއ 

ނޑެްއ. އެކަމަކު އެޅުްއވީ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ބިންގަލުން ފަޅައިގެންދިަޔއީ ކޯއް ެޗއްތޯ؟ އެތަނުަގއި މިހާރު އޮތީ ކްރިކެޓުދަ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަީކ  2115ބިންގާ. ައޅުަގނޑު ުފވައްުމލަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، 

ބަޖެޓެކޭ. ފުަވްއމުލަކުގެ  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުެމންގެ ކަންބޮުޑވުންތަކަށް ޙައްެލއް ގެންނާނެ

މަޝްރޫޢު ވަރަށް ަކއިރި މުސްތަޤްބަލެއްގެ ތެޭރގަިއ ސޮިއކުރެިވގެންދާނެ. ފުަވއްމުލަކުެގ ތޮށީގެ މައްސަަލ، ނުަވަތ 

 ރަށްގިރާ މައްސަލަ ޙައްލުކުުރމަށް ޓަކައި ތޮއްޓަށް ފަިއސާ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވޭ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އަށް

ބައިލާއިރު، ޙާފިޡް އަޙްމަދު ސްކޫލް، ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީީމ މަރުކަޒު، އެމް.ޖޭ.އެމްގެ ާޖގަިއގެ ދަތިކަން ޙައްުލކުރުމަށް 
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ޓަކައި މި ބަޖެޓުގައި ަފއިާސ ހިމެނިފައިވޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެއަރޕޯަޓށާއި ފުވައްމުލަުކގެ ބަނދަރަށާ 

ނޑުމެންނަށް އުނދަގޫތަެކއް ތަންތަނަށް ދާއިރު ހަވީރު ގަޑީގަ  އި ވެސް ކުނިކޮށިން ައރާ ދުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ތަޙައްމަލްކުރެވޭ. އެކަމުގެ ަޙއްލެްއގެ ގޮުތގައި ވެސް މި ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމެނިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ތަކެއް މި ބަޖެޓު ތެޭރގަިއ ފުވައްމުލަުކގެ މަުގގެ ަމއްަސލަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ ޙައްލުކުެރވޭނެ އިންިތޒާމު

ނޑުމެންނށް  ފެނިގެންނުދިޔަ ކަމުގައި ީވނަމަވެސް އެ ކަންތައްަތކަީކ ވެސް ަކއިރި މުސްތަޤްބަލެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާލުމަށް ގާތްވެފަިއވާއިުރ،  2112ޙައްލުކުރެިވގެންދާނެ ކަންތައްަތއް.  ވަނަ  2112ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ގެ ފަހުން ފުަވއްމުލަުކެގ 2111އްމުލަަކށް ކުރެވުީނ ކޮންކަމެއްޯތ ެވސް ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ުފވަ

ޒުވާނުްނގެ މަރުކަަޒކީ އެްއެވސް ހާލަތެއްަގއި މަސަްއކަތްުކރަމުން އަންނަ ތަނެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަުރކާރު 

ނޑަކަށް  ެއ ތަން ެއ ވަީނ މަރާމާތުކޮށްފަ. ފުވައްމުލަުކ  މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޚަރަދުޮކށްގެން 1އައިްސ ގާްތގަ

އަހަރު ފަހުން. ފުވައްމުލަުކގެ ނުނިމި ހުރި  5ސްޓޭޑިއަުމގައި ނުިދއްލި ހުރި ލައިޓުތައް އެ ވަނީ ިދްއލާފައި 

 ކުޑަކުދިްނގެ މަރުކަޒު މިހާުރ ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް އެބަ ދޭ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ފެން ބޮޑުވުްނ، ނުވަތަ

ނޑު  ރަށުތެރޭގައި ފެންބޮުޑވާތީ އެަކން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ޕްޮރގްރާމުތަކެއް ހިްނގިގެން އެބަ ދޭ. ދަންނަވަންތޯ. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް ުފވައްމުލަަކށް ވެްސ ކަންތައްަތކެްއ ހާސިލުކޮށްފައިާވ އަހަރެކޭ.  2112ދަންނަވާނީ 

ންބޮޑުތަކަްށ ޙައްލުތަކެއް މި އަހަރު ނުލިބުނު ކަމުގައި ވީނަަމވެސް، އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުންެގ އެންމެ ބޮޑު ކަ

އަންނަ އަހަރަީކ އެ ކަންތައްަތއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދާނެ އަހަރެއް. ުފވައްމުލަުކގެ ފެނާިއ ނަރުދަމާގެ ވާހަަކ 

ން ނުކުރެވޭނޭ ބުނާތީ، ައޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު ކުރިން މި ދެންނެވި ބީދައިން ކަން ކޮށްފަިއވާ ސަރުކާރުން، މިއަދު އެކަ

ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތި ބޭފުުޅންނަށް މިކަން ކުރަން ނޭގުަނސް، ައޅުަގނޑުމެން މިކަން 

ކުރާނަމޭ. މިކަން ކުރުވާނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދުގެ މި ސަރުކާރުގެ އެޖެންޑާތަުކގެ ތެރެއިން ފެނިގެން އެބަ ދޭ 

ންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް. އަދި ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ފަހި މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޒުވާނު

މަންޒަރު. ޭއގެ ނަތީޖާ ރޭަގިއ ވެސް ފެނިގެންިދޔަ. ައޅުަގނޑުމެންގެ މެނިފެސްޯޓގައި ިހމެނޭ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެިރާޔގެ 

ވަންތޯ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން މި މަޝްރޫޢު ރޭގައި އިފްތިތާޙުުކރެވުނު. ދަންނަ

ނޑި ިލބޭ ވާހަކަ. ދަންަނވަންތޯ. ެއ  ބަހުސް ތެރޭގަިއ ވެްސ ވިާދޅުވެއްެޖ އަލަތު ކަިއވެންޏާ އެކު ފްލެުޓގެ ތަޅުދަ

ރީ ޕާޓީގެ ވަޢުެދއް. ނަމަވެްސ، ބޭފުޅުންނަށް އޮޅިަވޑަިއގަންނަަވނީ. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމް ވަޢުެދްއ ނޫން. އެއީ އޭރު ޖުމްހޫ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯގަިއ ހިމެނޭ ކަންތައްތައް މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމް މެނިފެސްޓޯގަިއ ހިމަނުއްަވއިގެން ަރއްޔިތުންނަްށ 

ނޑު ަކންބޮޑުވޭ. މި މަޖިލީހުގެ ކުރީެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސކަން ުކރައްވާަފއިވާ ބޭފުޅުން ވެ  ސް އޮޅުވާލަމުންދާތީ އަުޅގަ

އިްއޔެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ،  ބަހުސް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅޭ ފަަދ ގޮތަކަްށ ވާަހކަދެއްކެމުންދިޔަ 

ރުފިޔާ އަހަީރ ފީ އަށް ދައްކާ ވާހަކަ.  6611ސަިއކަލް މާލޭގައި ހުންނަ ވާހަކަ އާއި އަހަރަކު  22111މަންޒަރު. 
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ނަޑއެޅިގެން ެއއީ  6611ސީ.ީސގެ ސައިކަލަކުން ަނގަނީ  125ުނވަތަ  125ދޮގެޭކ. ޭވވު  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ކަ

ވެސް ނޭނޭގ.  ކަމެއްރުިފޔާ. ފަހަރެްއގައި އެ ބޭފުޅާ އަްށ އޮިޅަވޑަިއަގތީ  621ރުފިޔާއެްއ ނޫން. ނަގަނީ 

ނޑުމެންނަށް ނގޭ ކަންޮބޑުވާނެ. ވެސް އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުަގއި ލިފްޓެއް ބަހައްޓާތީ ކަންބޮޑުާވއިރު، އަުޅގަ

ލިފްޓެއް ނުބެހެއްޓޭނެ. ެއއީ ެއ  އޮފީހުަގިއ ބެހެއްޓިޔަސް ޭގަގއިއެއީ ީކްއވެތޯ؟ އެއީ ިމއަދު އެ ލިފްޓު ރައީސް 

ނުޑ ަދންނަވާނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންަނށް އުފާވެިރކަން  މި ބަޖެޓު ކަންބޮޑުާވ ސަބަބަކީ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަެނއް މައްސަލަ އަކީ . މީގެތެރެއިން ލިބިގެންދާނޭ މިއަދު  ،ތެރެއިން އަުޅގަ

އްލުތަެކއް ހޯދަން ވަންތޯ. އެކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ޙަވަރަށް ގިނައިން ދެެކވޭ ޓީަޗރުންގެ މުސާރަިއގެ ވާހަކަ. ދަންނަ

ނޑުމެން މި ޖެހެނީ ދިވެހި މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ މުސާރަ ބޮޑު ކުރާކަށް ނޫން. އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުސާރަތަކެއް ެއއް މިނެއްަގއި ހިފެހެްއޓުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަެކއް ކުރަން. ހަމަހަމަކަމެއް 

ބޮޑުވާނެ.  ޤާއިމުކުރަން. ހަމަ ޔަޤީނުން މުސާރަ ބޮޑުވާވަަރކަށް އިންްފލޭޝަން ރޭޓު މައްޗަށް އަންނާނެ. ތަކެތީގެ ައގު

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މީގައި ޙަްއލުތަކެއް ހޯދަން. އިކޮނޮމިކްކަމެއް.  އެއީ ޖާިއޒު ްސ ޓީޗަރު ކުލާސް ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ޖެއްސުމާިއ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ. ނަމަވެްސ ލިބޭ އެއްަޗކުން ދެކޮޅު ކުދިންނަށް ކިޔަަވއިދެނީ

ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭ އެތި މާ ކުޑައޭ. ކުދިންނަށް ދަސްކޮްށދޭ އެއްަޗކާއި މަގުމަީތގަިއ  ،މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ މި ބުނަނީ 

ވެސް ދިާމވާން  ނުވޭ. ކިަޔވައިދޭ ެއއްާޗއި ޢަމަލާ ދިމަލެއް ރެންސްތަކުގަިއ ދައްާކ ވާހަކަ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުން ނޫްސކޮްނފަ

ދަންނަވަން. އަދި މި  ޓަކަިއ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން ޭއގެ ޙަޤީީޤ ފައިދާ ލިބޭނީ. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް

ރަތުަގއި ދުޢާ ޟްސުބްޙާނަޙޫ ަވޠަޢާލާގެ ޙަهللا ސަރުކާރަށާއި ިދވެހި ރައްޔިުތންނަށް ފާގަތި މުސްތަޤްބަލަކަށް އެދި 

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ ެދކުނު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 އަޙްމަދަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަަނ  2115ޤީްނކުރުމަށް ޓަކައި ތަރައްޤީ ޤާއިމުކޮށް ޔަ ަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއް

 ބަޖެޓު ހުށަހަޅާފައި  ގެން ުރފިޔާބިލިއަ 22.3ޖިލީހަށް ފޮނުވާފަިއވާ އަހަރަށް ދައުލަތަށް ލަފާކޮށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަ

ނުޑ  ދަންނަވަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ވާތީ، އަދުެގ ސަރުކާރަށް ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުރު އަުޅގަ

ނީ މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އޭެގ މަންފާ އެންމެ ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އުއްމީދުކުރަ
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ނޑައަޅާަފއިާވ ޙަްއޤުތައް ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ހަމަޖެހި  2115ރައްޔިތުންނަށް  ،ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަށް ކަ

ޔިތުންނަށް ތަރައްީޤ ެއއާެއކު، ރައް ގެ ޮގތުގައި ވުން. އަދި ހަމަހަރެއް ވަނަ އަހަރަކީ އުފާފާގަތިކަްނ ލިބިގެންދާނެ އަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ާރވާފަިއވާ ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންނަށް ޭއެގ  2115ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ޤާއިމުކޮށް، 

ބަޖެުޓގަިއ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ތެެރއިން  މަންފާ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ތަރައްީޤ ޤާއިމުކޮްށ  ޖޭަގއިާރއް ން ރުިފޔާ މުޅިބިލިއަ 6.3، ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެްއ ޮކށްދެއްވާނެ ކަމަށް ފާހަގަކޮށް 

ނޑައަޅާަފއިާވކަން ފާހަގަކުރެވޭ. މިއީ މުޅި  ބަޖެޓުގެ  ހަރު ވަނަ އަ 2112. މިއީ 26%ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކަ

ައޅުަގނޑު  .ހަގަކުރަން. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސްގުނަ ބޮޑު ައދަދެއްކަން ފާ ވުރެ ދެ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އަށް ލަފާކުރާ އަދަދަށް

ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ އާއި މުިޅ ތިނަދޫ އަށް ބަލައިކަމުގަިއ ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ުއފާފަގަތިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން 

ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިާވކަން ާފހަގަކުރަން. ތިނަދޫ ދެކުނު ާދއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް އޮތް ގެނުވާނެ ކަންތައްތަެކއް މި 

ނޑު ތިަޔ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަށް ވީ އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދު، ހޭޅިފަށުަގިއ  ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކެމްޕޭން ތެރޭގަިއ އަުޅގަ

ނޑުދޮށް  ގެއްދުރަހަސަ ލްއި ބަރާސީކަދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަަށވަރުކޮށްިދނުމަށް ޓަ ގޮ

ކަމާއި އުނދަޫގ ފައިވުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބިރުވެރިަވނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި ހިމެނި 2115ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް 

ެގ ތުގިނަވެދާނެ. މި މަސައްކަތްކުުރމަށް މުޅި ޖުމްލަ ދައުލަ އަހަރަށް ވުރެ 25ރައްޔިތުން ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާތާ މިހާރު 

މި  އަހަރު 2115ތެރެއިން ނަމަވެސް، އޭގެ ން ރުފިޔާ. މިލިއަ 23.1ކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދަކީ  ރަދުވާނެބަޖެޓުގައި ޚަ

ނަޑއަޅާަފއި ވީނަމަވެސް އެ ަފއިސާ އިްނ މިކަން ކުެރވިދާނެކަމާމިިލއަ 3.2މަސައްކަތްކުރުމަށް  މެދު  ން ރުފިޔާ ކަ

އަހަރު ދުވަހު ނުވެ ޮއތް ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކަިއ  25ޒަތްތެރި ރައީސް. ުއފެދޭ. ޢިއްއަޅުަގނޑު ހިތުަގއި ުސވާލު

ނޑު އަުދގެ ސަރުކާރަްށ، ޚާއްަޞކޮްށ ރައީސް ޢަބްދު ބަޖެޓުގައި ޔާމީން هللا ހިމެނިފައިވާ ކަަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

އްޔިތުްނގެ ރަްއކާތެރިކަމާ ން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ރައެކު ޝުކުރުަދންނަވަ ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

ޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސީ މަްއސަލަތައް ޢަމަލީ ގޮތުން ވީހާެވސް އަވަހަކަށް ަފއްޓަަވއިދެްއުވމަކީ ރައްގުޅޭ މި ފަދަ ޚައްސާ

ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮުޅ  2115ކުރުވަނިިވ ގޮތަށް ލިިބގެްނދާނެ ކަމެއް ކަުމގަިއ ދެކެން. ރައްކާތެރިކަން ޭއގެ އެންމެ މަންފާ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފައްޓަވަ  ގެއްދު ހަސަރަ ލްބަރާސީ ނަދޫތި ނޑު އާދޭހާ ގޮ އެކު އިދެްއުވމަށް އަޅުގަ

ބަޖެޓް ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ހިމެނުމަކީ އަދި އެކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ ޮގވާލަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ސަރުކާރަށް

ނޑު ނުދެކެން. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ވެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމުގަ ސް ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އި އަުޅގަ

ާތޛް ަރއީސް އަލްއުސް ،އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ެގންދިޔަ. ނަނާހުވަފެންތަކެއް ދަްއކަމުން

މަށް ކުރެްއިވ ާއއި ތަމައްދުން ގެންެނވު ތަރައްޤީ އަހަުރގެ ވެިރކަމުަގިއ ތިނަދޫގެ 31ގެ ރަން މަޢުމޫންގެ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

 ދެއްވި ަރއީސް ގެ އަހަރު ވެރިކަްނކުރަްއވައި އިސްތިޢުފާ 3ރިއެރުންަތއް ޢުމްރާނީ ޮގތުން ގެންނެވި ކު ބުރަ މަސައްކަތާއި

ހުޅުޖަހަިއ  އަށް ވަަޑިއގަންނަވަމުން ެއ މަނިކުފާނު ހިތްވަރުދެއްވަިއގެން ބަޔަކު ނުކުމެ ތިނަދޫގެ ތަންތަނުގައި
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ވެސް މި ފެންނަނީ މިހާރުކަުމގަިއ ިވޔަްސ  ލިމި ބަެޖޓަށް ބަލައިއަންދާލިކަމީ ެއއްެވސް ބަަޔކަްށ އޮޅޭނެ ކަމެއް ނޫން. 

ން ރުފިާޔއެއް ިމ އަލުން ހެދުމަށް އެތައް މިލިއަތަން. އަންދާިލ ތަންތަން  އެކަމުގެ ބުަރ ސަރުކާރަށް ުކރިމަތިވެގެންދާ

ކަުމގައި އޮތްކޮްނމެ ސަރުކާރެއް  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ހުމަކީ ވެސް މި ދެންނެިވ ޙަޤީޤަތް. ބަޖެޓުން ހޭދަކުރަންޖެ

 ފެނާއި ނަރުދަމާ، ކަރަންޓާއި ޖެހޭ.  އެބަ ވީނަމަވެސް ަރއްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދޭން

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ބިލިއަ 2.0ބަޖެޓުގައި ތަޢުލީމަށް ޖެހޭ.  އެބަ ފޯރުކޮށްދޭން ލީމުކަާމިއ ތަޢުޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ، ބޯފެން ން ކަ

ޢިއްޒަތްތެިރ އިތުރު އަދަދެއް ކަމުަގއި ފާހަގަކުރަން.  32ވަނަ އަަހރަށް ލަފާކުރާ އަދަދަށް ވުރެ % 2112ވާއިުރ، މިއީ 

ނޑު ކަންބޮޑުުވމަކީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގަިއ ހުރި ހަ  ރައީސް. ސްކޫލްގެ ޖާގަިއެގ  ބޫބަކުރުމައެކަނި ސްކޫލް، އަ އަުޅގަ

ނޑު ތިންށް ކުރިމަތިވެ، މިކަން މި ބަޖެޓުއަ ދަތިކަން އިންތިހާ މަތީން ފަހަރެއްގެ  ގެ ތެރެއިން ޙައްލުކުރުމަށް އަުޅގަ

ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން ބައްދަުލކުރިން.  ރިން. އަދި ފިނޭންްސ މިނިސްޓަރާަބއްދަލުކު އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ

ނުޑ ނިސްބަތްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއެކު އައަދި ހަމައެއާ   އްތަްއ އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ން ވެސް މި ކަންތަ ުޅގަ

މި ބަޖެޓުގައި ، ކީއަ ނަމަވެްސ ހިތާމަ  ރައީސް. ބައްދަލުކޮށް، އެ ކަމަނާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވި. ޢިއްޒަތްތެރި

ރުކަުޒގެ އިމާރާތެއް ނުނިމި ޅު ތަޢުލީމީ މައަތޮ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގދ. 2112ުނވުްނ. އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި

ނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ ހުރި ނޑު ނުދެކެން. އަޅުގަ ހުރުމަކީ އެކަމުގެ ބުރަ އެހެން ބަޔަކު އުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ނިސްބަތްނުވި ނަަމވެސް މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަްށ ގެންނެވުމަށް އެންމެ ބުރަ  ވެރިކަން ކުރާ ާޕޓީ އަށް ައޅުގަ

ނޑު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީމަސައްކަތެއް ކުރި ެއއް ޕާޓީ  ެއުކ ައޅުަގނޑު ސަރުކާރުަގއި އާދޭހާ ކަން. އަށް ވާނީ އަުޅގަ

ނުޑ ނިސްބަތްވާ ދެކުނު ާދއިރާެގ ރަްއޔިތުންގެ ދަރީންނަށް ތަޢުލީްމ  ،އެދެނީ ތިނަދޫ ރަްއޔިތުންނަށް، ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

އްެލއް ޙަ ކުރު ްސކޫލްގެ ޖާގަިއގެ ދަތިކަމުގެ ބޫބައްސަލަ ކަުމގަިއވާ އަބޮޑު ެއއް މަ ދިނުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ 

ސް.އައި.ީޕގެ ތެޭރަގއި ބުރީގެ އިމާރާތެއް ބަޖެްޓެގ ޕީ.އެ 3ެގ ބައެްއ ހިމެނޭ ގޮތަށް ގެނައުމަށް ދެ ކްލާސްރޫމު

އްވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ ދެސްދަތިކަމަށް ޙައްލެއް ެގނެނަމަވެސް، ެއ ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ  ހިމަނައިގެން

 ހާސިލުކުރާ ތަނަކަށް ވާއިުރ، އެ  ކުދިން ތަޢުލީމު 21ރިކަން ހުންނަ މި ސްކޫލަކީ މިހާރު ވެސް ނުކުޅެދުންތެ ރައީސް.

ލެއް ްސކޫލަށް ހަމަޖެހިފައިނެތުމަކީ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުްނ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ކުދިންނަށް ވެސް ެއކަށޭނަ މާޙައު

ނޑުމެން  22.3 ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަެޖޓަކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ވެްސ ވަަރކަށް ގައި އެއް މެދު މި ބަޖެޓު ިސވިލް ަސރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާރަ ބޮޑުކުރުމާ ،ވާހަކަދަްއކާއިރު 

ަވނަ އަހަރަކީ ީޓޗަރުންނަްށ  2115ފުޅުން ނުވުމަީކ ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ަބއެްއ ބޭބޭރިޢާޔަތްކޮށްފައި

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުްނ  ރު، ިފނޭންސް މިނިސްޓަރު ބަޖެޓާދާއިނެ އަހަރެްއ ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންއުފާވެރިކަން ގެނުވާ

 ަކމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުވާނެވިލް ސަރވަްނޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުަވނަ އަހަރު ސި 2115 ،ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ 

 ރަ ދެއްވާފައި ޢައްޔަންކުަރްއވާމުތަކަށް ބޮޑު މުސާގޮތުގައި ދެވެނީ ސިޔާސީ މަޤާ ސަރުކާރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ
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ނޑު ދަންނަަވން. ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތުން ނޫން ވަނަ އަހަުރ  2115 މުސާރަ ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމެއް ނޫން.  އޮތުަމކީ ބަލައިގަެނވޭނެޖާބަނުދެވި އޮތްމަށް މިކަން ބަޖެޓުގައި އިބޮޑުކޮށްދެްއވު

ނަޑއަޅުްއވާފައި ާވއިރުބިިލއަ 2.1އަްށ ދާއިރާ  ބަޖެޓްގައި ިޞއްޙީ އޮތް ހިްތހަމަޖެހުމަކީ އެ ދާއިރާ އަށް  ،ން ރުފިޔާ ކަ

މަށް ކަ ރަދުވާނެމި ދާއިރާ އަށް ޚައަހަރު  ވަނަ 2112ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަން. މިއީ 

ދާއިރާ ވެފައި ވަނީ އަންނަ ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށް އެންމެ ބޮޑު  ޞިއްޙީއިތުރު އަދަދެއް.  21ލަފާކުރާ އަދަދަށް ވުރެ %

ސަބަބުން  ހަޅި ބަދަލުތަކުގެ. ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ގެނައި ދޯއިގޮުތގަ ގެގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ އެއް ދާއިރާ 

ވަަނ  2111. މީދުތައް ވަީނ ފެނަށް ވެފަޔިތުން އެކަމަށް ކުރަމުންދިޔަ އުއްވެފަ. ރައް ޞިއްޙީ މުޅި ނިޒާމު ވަނީ ފެއިލް

ިޞއްޙީ  ހަވާލުވިއިރު އޭރު އެންެމ ރަނގަޅަށް ހިނގަމުންދިޔަ އެއް ދާއިރާ އަކީ އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީން ސަރުކާރާ 

ލިބިފައިވާ  މް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ ޞިއްޚީ ދާއިރާަގއި ތިބި ޤާބިލު، ތަޖުރިބާކަން ކަށަވަރު. ނަމަެވސް، އެދާއިރާ

މުޅި ނިޒާމަށް  ިވ އެކްޓިިވސްޓުންތަކަށް ަވޒީާފދިނުމުން،ަލވަމުން ދުއްކޮށް، މަުގމަތީގައި ހަޅޭބޭބޭފުޅުން އެކަހެރި

ނިތައް ހަދައި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ނަމުގައި ކުންފުފާޑުފާޑު ނަންރައްޔިތުން ކުރަމުންދިޔަ އިތުާބރު ވަނީ ގެއްލިފަ. 

ން ރުފިޔާ އެއް ވަނީ މާިލއްޔަތުން ަނގާފަ. ތިނަދޫ ނެ، އޮުޅވާަލއިގެން އެތަްއ މިލިއަބޭސްތައް ގެނައި ކަމަށް ބު

ގެ ރަްއޔިތުންގެ އިތުބާރު އަތޮޅު ހަމައަށް މުޅި ހުވަދު ވަނަ އަަހރާ 2111މުގަިއ ވިޔަސް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލައިލި ކަ

ލުވެފަ. ަތނުން ދެމުންގެންދިޔަ ގިނަ ވަނީ ބަދަ ންނަމަވެސް މިހާރު އެކަ އިވާ ޚިދުމަތްތަކެއް ެދމުންދިޔަލިބިފަ

ޚިދުމަތްތަކެއް ވަނީ ހުއްޓިފަ. ދަތުގެ ޚާއްޞަ ޮޑކްޓަރެްއ ހުރި ނަމަވެސް ދަތުގެ ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ 

ވެއްޖެ. އައިސޮލޭޝަން ވޯެޑްއ ހެދި، އެ ތަނަށް ބޭނުންވާ ޑެންޓަލްކެއަރ ހަލާުކވެފައި ުހންނަތާ މިހާރު ފަސް އަހަރު 

ތަކެތި ނުހޯދި ހުންނަތާ ވެސް މިހާރު ފަސް އަހަރު ވެދާނެ. މީގެއިތުރުން ރަނގަޅު ފެްނވަރުގެ ސްކޭން މެޝިނެްއ 

ނޑު އަންހެނުންނަށް އެ ކަުމގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ނެތުމުެގ ސަަބބުން މުޅި ދެ އަތޮޅު ރަްއިޔތުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް މާބަ

ދަތިކަން އެބަ އިހުސާސްުކރަންޖެހޭ. ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ތިނަދޫ ޞިއްޙީ ނިޒާމު 

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުްނ ކަންތައްތަެކއް ހިމަނާފައިވުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  2115ހަރުދަނާކުރުމަށް، 

ނުޑގެ ކަންޮބޑުާވ ރަށެއް ހުުޅވައި 11ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ައލަށް  ލެނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާުޅވާިއރު، އަުޅގަ

އެއް ކަމަކީ ހުވަދު އަތޮުޅަގއި ހިންގަމުންގެންދާ ރިސޯޓުތަކުން އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ޙަޤީޤީ 

ރާ ކަމަީކ ުޒވާނުންގެ މަންފާކުރަމުންނުދާކަން. ހުވަދު އަތޮުޅގެ ުޒވާނުންނަށް ެއ ރަށްރަށުން ވަޒީފާދިނުމަށް ިއންކާރުކު

ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާ އަްށ ހުރި ކަމެއް ކަމުަގއި ަދންނަވާލަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށްަތްއ 

ދޫކުރާއިރުަގއި ިދވެހީންނަށް ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާ ގޮތަްށ، އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން އެ ކަްނތައްތައް ކުރެވޭތޯ މިހާރަށް 

ކާރުން ބައްލަވަންޖެހޭ ކަމުަގއި ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްވެރިކަާމއި ވުރެ ބޮޑަށް ސަރު

ނޑުވެިރކަމަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިާވއިރު އަުޅަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ެއއް ކަމަކީ ރިސޯޓްަތްއ  01ދަ
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ނާރު ކަމުގައި ބުަނމުންދާ މަސްވެރިކަމާ މެދު  ތަރައްޤީކުރުމަށް ލުއި ގޮތްތަްށ ހަމަޖައްސާއިރުަގއި، ދިވެީހންގެ ލޭ

ކިހާވަރެްއގެ ވިސްނުންތަެކއް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުން ބާަވއޭ؟ މިއީ، އުފެދޭ ސުވާލެއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، 

ެއއަށް އަންނަ ، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމަކަށް އިޤްތިޞާދުގައި ވެސް ތެލަކީ ުމހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ެއްއޗަކަށް ާވއިރު

ކޮންމެ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ެއކަމަށް އަސަރު އިޤްތިޞާދަްށ ނުކޮށް ދާނެ ކަމަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ރާއްޖެ އަށް 

ބަލައިލިކަމުަގއި ވިޔަސް ތެަލީކ އެންމެ ގިަނއިން އިމްޕޯުޓުކރެވޭ ެއއް ާބވަތް. އެހެންކަމުން، މިހާރު ސުން ރޭޓުަގއި 

ނަގަން ފެށުމުގެ ކުރިން އޭެގ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނެ އެއް ބަޔަކަށް ވާނީ ިމ  ޑިއުޓީ ނަާގ؛ ތެލުގެ ިޑއުޓީ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ  ޤައުމުގެ މަްސވެރިންނާއި ިމ ޤައުމުގެ ނިކަމެތި ަރއްޔިުތން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަ

ޓީ ޮބުޑކުރާއިރު އެކަުމގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އާމްދަނީ ބޭނުންވާނެކަން. އެހެންަނމަވެސް، ތެުލގެ ިޑއު

މަސްވެރިކަމަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަަރކާ މެދު ކިހާވަރަކަްށ ސަރުކާރުން ވިސްނަވާޯތއޭ، ވެސް މީ އުފެދޭ ސުވާލެްއ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހުވަދު އަތޮޅަކީ ނިސްބަތުން ރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑެތި މަސްދޯނިފަހަރު ގެންގުޅޭ އަތޮަޅކަށް ާވއިރު 

މިހާރު އެތަކެއް ޮއޑިވެރިްނަވނީ މާޔޫސްކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފަ. ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނުދެއްކިގެން ގެ އާއި ދޯނިފަހަރު 

ބޭންކަށް ނަގާ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ދާއިުރ، އެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް އިންޓްރަސްޓް މިހާރަށް ވުރެ ކުަޑ 

ޖެހޭ. ބެޔަްސ، ނުބެަޔސް ކިޔުުމގެ މަންފާ މަސްވެިރންނަށް ކުރާ މިންވަރާ މެދު  ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަމަޖައްަސން އެބަ

ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. މީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅުތޯއޭ ވެސް އަދި ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ސަރުކާުރގައި އެދެނީ، 

ލިބެމުންދާ ެގއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް،  މަސްވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތަށް ިދމާވެފައިާވ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން އޮިޑވެރިންނަށް

އެ ފަރާތްތަކަށް ަނގާފަިއވާ ޯލނުތަކަށް ލުއި ގޮތްތަެކއް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް. އަދި ިމހާރު އެކި ސަބަބުތަާކ ހެދި 

ޒަތްތެިރ ނުނިމި ހުރި ދޯނިތައް ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން އެ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި މަދަދު ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް. ޢިއް 

ރައީސް. ސަރުކާރުން ެދއްވާ ސަބްސިޑީޒްަތއް ދެްއވުމުަގއި އެކަމަށް އެންމެ ބޭނުންވެަފިއވާ ނިކަމެތި މީހާ އަށް ެއ 

ނުޑ މަރުޙަބާކިަޔއި އަދި އުފާކުާރ ކަމެއް. މިހާރު  ފައިސާ ލިބޭ ގޮތަްށ މި ބަޖެޓްގައި ފާަހގަކޮށްފަިއވާކަމީ އެކަަމށް އަުޅގަ

ންމެ އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ނޫންަކން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންެޖހޭ. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަީނ މި ކަންތައްތައް ދަނީ އެ

ސަބްސިޑީގެ ގޮުތގައި ެދއްާވ އެންމެހައި އިނާޔަތްަތއް މި ާރއްޖޭަގއި ެއކަމަށް ބޭނުންވެފަިއ ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ 

ނޑު ކުރިން  ފާހަގަކޮށްލި ކަންތައްތަުކގެ އިުތރުން ސަރުކާރުން ތިނަދޫ މަގުފަހިވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް ަދއުލަތުން ލަފާކޮށް ބަޖެޓުގަިއ ގިަނ  2115ތަރައްޤީ ޤާއިމުކޮްށ، ޔަޤީްނކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 

ވަސް ތެރޭަގިއ ދު  361ކަންތައްތަެކއް ހިމަނާފައިވުމަީކ އުފަލާ ެއކު ފާހަގަކުާރ ކަެމއް. އަދި ހަަމއެާއއެކު، ސަރުާކރުގެ 

ތިނަދޫގައި ބިޔަ ބޮޑެތި ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް ގެްނދާކަމީ ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް 

ކަމުގައި ެދކެން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ެގއްލިފަިއވާ ތިަނދޫ އާރާސްތުކޮށް، ތިނަދޫ އަށް ތަރައްޤީ ޤާއިމުކޮްށ، 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫްމ ކުރައްވަމުްނގެންދަވާ ބުރަ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި



59 

 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަކީ  2115މަސައްކަތަށް ވަރަށް އިޚްލާްސތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަަވން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ތުންނަށް އުފާފާގަތިކަމާއި ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަކީ ރައްޔި 2115އުއްމީދުން ފުރިގެްނވާ ބަޖެެޓއް. 

ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ އާއި ތަމަްއދުނާއި ތަހުޒީބު ގެނެސްދިނުމަށް ދުވަހަކު ވެސް ބަޖެޓެއްަގިއ ހިމަނާފައިނުވާ މިންވަރަށް، 

އްގެ ގޮތުަގިއ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ބަޖެޓްގަިއ ހިމަނާފައިވުމަކީ އެީއ ނުހަނު އުފަލާ އެކު ބަަލއިގަްނނަންޖެހޭ ކަމެ

ނޑުެގ ވާހަަކ ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ.  الم عليكم ورحمة هللا والس  ދެކެމުން، އަުޅގަ

 .وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ދާއިރާގެ  ދެކުނު މައްޗަްނގޮޅީޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ސިނާނަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސިނާންهللا މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންނަށް އެނގިގެންޭދ މި ބަޖެޓުން ވަރަށް ގިނަ  22ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެަޓކީ  2115 ބިލިއަން ރުފިޔާ. ައޅުގަ

އްޤީ އާއި ރައްޔިތުްނގެ ުކރިއެރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އެބަ އޮތްކަން. އާދެ! ކަންތައްތަެކއް، ރައްޔިތުްނގެ ތަރަ

އަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެސް މި ދައްކާ އެއް ވާހަކަ އަީކ، ބަޖެޓުގައި މިވެނި ކަމެއް ނެތޭ. އެވެނި ކަމެއް ނެތޭ. ހަމަ މި 

ކަ ވެސް އެބަ ދަްއކާ. ައދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، އަިދ ބީދައިން ޭއގެ އަނެއްޮކޅުން ާވހަކަދައްާކއިރު ބަޖެޓު ބޮުޑވާ ވާހަ

ހުރިހާ އެންމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަންކަން އޭގައި ުނހިމެނޭ ވާހަކަ ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ދެކެވޭ. 

ނޑުމެންގެ ވަސީލަތާއި ތަަނވަސްކަން ހުިރ މިންވަރަކުން. ެއ މައް ޗަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނޭނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ކުިރ މައްޗަްށ ައއިްއސަ މި އޮތީ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫުލުކރާ ގޮުތގައި ސަރުކާރުން މި  ބިނާކޮށް ބަޖެޓު އަުޅގަ

ނޑުެގ  ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ފަހިެވގެން އެބަ ދޭ. މިއީ އަުޅގަ

ރި މެންބަރު ވިދާޅުވިހެން، ވަރަށް އުއްމީދާއި ކުިރއެރުންަތކާ އެކީ އާރޯކޮށް ދިވެހިންނަްށ ކުރިން ވާހަކަދެއްެކވި ޢިއްޒަްތތެ

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނުޑ  ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ިމ ަބޖެޓުގައި އަުޅގަ އަންނާނެ ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދާއިރާ އަށް ވަރަށް ގިަނ ދުވަ ްސވަންދެން، މައްޗަްނޮގޅި އަށް ާޚއްޞަކޮށް، އަިދ ފާހަގަކޮށްލާނެ އަުޅގަ

މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނުގެ ރަްއިޔތުން ވެސް ވަރަށް ޚާއްަޞ ގޮތެްއގައި ވަރަށް ގިނަ ސަރުކާރުތަުކގަިއ، މިދިޔަ ތިން 

ގެ ސަރުކާރެްއގެ ތެޭރގައި އެދެުމން އައި މަަސއްކަެތއް. މި ހިސާބަށް އަިއއިރު އަިދ ކިިރޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މީ

 ންނަށް މި ފެނުނީ. އެ ގޮތަކީ މައްޗަްނގޮީޅގައި ޔޫތުކަމެއް ވެސް އަުޅަގނޑުމެ. އަދި މީގެ އަލިއުއްމީދެއް މި ފެނުނީ

ފޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ  ކަޒެްއގެ ވާަހކަ. މިއަދުެގ ބަޖެޓުގައި، މި ބަޖެޓުސެންޓަރެއް ނުވަތަ ޒުވާނުްނެގ މަރު



60 

 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  އޮތް އި ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަފެނޭ އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ކުރައް  ތަން. އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުަތކަށް ވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް މީެގ ރަނގަޅު ައސަރު އެބަ ކުރަމުންދޭ. މިއަދުގެ ސަރުކާަރކީ 

ނޑުމެންނަށްޙަޤީއަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އަދި ފެންނަ މަންޒަރާ އަދި ފެންނަ  ސާފުވާ ގޮތުަގިއ  ޤަތްތަކުން އަުޅގަ

ޓަކައި ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ެއކިެއކި  ޒުވާނުްނގެ ކަންކަމަށް އިސްަކންދޭ ސަރުކާރެއް. އެގޮތުން މިފަހަރު ޒުވާނުންނަށް

ޢުލީމަށް ވެސް ެއއާެއކީަގއި ތަަކނޑަައޅާފައި އެބަ އޮތް. ހަމަ ގައިމިލިއަން މި ބަޖެޓު 311ޓަކައި  ކަންކަން ހިންގުމަށް

މީހުންގެ  އެ ،ުކރައްވާ. މި ތަޢުލީމަކީ މިދަންނަވާހެން ހަމަ ޒުވާނުންނަށް ާޚްއޞަކުރެިވގެން ވަރަށް ބޮޑު ހޭަދއެއް އެބަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ  ކުރިމަގު އަދި ޤައުމު އާރާްސތުކުރުމުގެ މަސައްކަުތަގއި ައޅުގަ

ނޑަައޅާފަ ނޑުެމންނަށްކުރުމަށް ކަ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ، އި އޮްތ އަދަދެއް. އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުން ވަރަށް ގިނަ  ދެކުނުަގއި ެވސް މައްސަލަތަެކއް ކުރިމަިތވެފައި އެބަ މައްޗަންޮގޅީ ހުރި. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ކުރިން ވެސް  ކަންތައްތަެކއް ވެސް އެބަ އިޝާރާތްުކރި ގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. އަދި  .ނީކަންކަްނ ކުރެވޭ ވަސީލަތާއި ތަަނވަސްކަން ުހރި މިންވަރަކުން މި އެީއ، އަުޅގަ

ނޑު ނިސްބަްތވާ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ެވސް އެ ބޭފުޅުން އެ  ކަންކަން ޤަބޫލުކުރަްއވާ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަކަމަށް އަކީ، އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ  . އަޅުގަ

ވިަޔސް އަދި މައްޗަްނގޮޅި ދެކުނަްށ  އަށް ބެލިކަުމގައި ޚާްއޞަކޮށް މާލޭގައި އަދި މައްަޗންގޮޅި ،ގޮންޖެހުމަކީއެއް ބޮޑު 

ކަްނކަން ކަމަށް  އޮތީ ޮތއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ. ޖާަގިއގެ ަމއްސަލަ. މި ށް މިިވޔަސް އަުޅަގނޑުމެންނަ ބެލި ކަމުގައި 

ގައި ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ކަންކަމުގައި މި ބަޖެޓު ޖެހޭ ައވަސް ޙައްލުތަެކއް ހޯދަން އަދި މި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ތް އޮ ން ހިމެނިފައި އެބަމިލިއަ 105ތަން އަޅުަގނޑަށް އެަބ ފެނޭ. އެގޮތުން  އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި އޮތް

ދަންނަވާ ހައުސިން  ޓަަކއި. އެހެންީވމާ، މި ގެންދިއުމަށް ތަކުގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށްހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން ޔުނިޓު 

އްލުަތކެްއ ތޮއްޖެހުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ހަ ތަކުެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގިއ މާލޭގެޔުނިޓު

ނުޑ އައިްސގެންދާނެ ދެކުނަށް ެވސް ޔަޤީނުްނ  ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މަްއޗަންގޮޅީ . އަދި ޭއގެ ަރނގަޅު އަސަރު އަުޅގަ

 ،ގެންދަާވ މަސައްކަތްތަކަްށ ބަލާއިރު  އަދި ސަރުކާރުން މި ްނ މި ފައްޓަާވ މަސަްއކަތްތަކާވެސް ކުރާނެ. މި ސަރުކާރު

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ަތކުަގއި ފޫގަޅައިތުންގެ މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރައްޔި މަަސއްކަތްކުާރ ތަން. އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުމުގެ  ނޑު އެއް މައްސަަލއެްއ، އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ މަިއގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ހުރި.  ވާފައި އެބަކުރައް ކެިވ ބައެއް މެންބަރުން އިޝާރާތްެވސް މިތާ ވާހަކަ ދެއްންއެއް މައްސަަލއެްއ، ކުރި

ޖެހޭ އެ ޓާެގޓް ސަބްސިޑީޒަށް ހަދަން.  ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ނޑުމެން މިއަދު މިޭދ ސަބްސިޑީޒްަތއް.އަޅުގަ 

ވާހަކަ ބުނީމަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އޭަގިއ ހިތްހަމަނުޖެހުން ހުރެދާނެ.  ނޑުމެން އެކަން ކުަރންޖެހޭ. މި އަޅުގަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާއެހެންނަމަވެސް،  ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ސަރުކާރަކުން ގޮތުގައި މިއީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ހަޖަމު އަުޅގަ
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އެ ދެވެނީ ޭއެގ ރަނގަޅު އަމާޒަކަށް ނޫން.  ލްފެއަރ ސްޓޭެޓއްގެ ގޮތުަގިއ ހިންގައި މަސައްކަްތކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާވެ

ކުރަން. އަދުެގ ސަރުކާރަށް ެވސް ެއކަންކަން  ލާފައި ެވސް މިކަންދެންނެވިހެން ލޯމަރައި ޖެހޭ މި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ވޭ. ޕޮޕިއުލަރ ބައެއް ޕޮލިސީތަކަީކ އެއީ، އެންމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ އެްއޗެއް ކަުމގަިއ  ކުރަން މަޖުބޫރު އެބަ 

ދެމެހެއްޓެނިވި  ،ހުރިތެރެއިން ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޭއގެ

ނޑުމެން މިއަދު ސަބްިސޑީްޒގެ މިމަ ާލއިުރ ކަންަތކުަގއި ހުިރ ޚަރަދުތަކަށް ބަލައި ސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ދެމުންދާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުްނ މި ސަބްސިޑީޒް ެއކި ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަ

ކުރުމެއް ނެތް. ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެ އް، އެްއވެްސ ދިމާލަކަށް ތަފާތުރުމެތަން. އޭަގއި އެްއވެސް ދިމާަލކުން ތަފާތުކު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސަބްސިީޑޒް ލިބެންވާނީ އަދި ސަބްސިޑީްޒ  ސަބްސިޑީޒް ލިބޭ ގޮތަށް މި އޮތީ. އަޅުގަ

ނަޑއެޅި އްގައި ވެސް، ހުރިހާ ތަނެ ހަމަވާ ބަޔަކަށް. މިއީ، ދުނިޔޭގެެއކަމަށް ޝަރުތު، ލިބެންޖެހޭނީ ވެސް އެކަމަށް ކަ

ނޑުމެްނެގ ތެރެއަށް މިކަން ޢާއްކުރާ ގޮތް. އަޅު  ޒީބު މުޖުތަމަޢެއްގައި ވެސް މިކަންދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަހު މުވެ ގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވަރަށް ދެރަ ޮގތަކަށް. އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއަށް މިަކން މި މިއަދު ، އައީ، އަުޅގަ

އެބަ ކަންކަން  ނޑުަމކީ އެްއވެސް މީހަކު ޤަބޫލުުކރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންަނމަވެސް، މިމާދަމާ ކެލިބޭ އެއްެޗއް 

ނުޑ މީގެ ނޑުމެްނގެ ބަޖެްޓ ފޮތަށް ބަލައިެތރޭން އަކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ ުޅގަ ލާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ނޑައަޅާފަ. ކަރަންޓު މިލިއަން އެ 151އަށް  ގައި ާއސަންދަހަރުގެ ބަޖެޓުމިފަ  511އަށް  ގެ ސަބްސިޑީަބ އޮތް ކަ

މިލިއަން  21އަށް  އޮތް.  އަދި ފެނުގެ ސަބްސިޑީ މިލިއަްނ އެބަ 116އަށް  އޮތް. ކާުޑގެ ސަބްސިޑީ މިލިއަން އެބަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެބަ ނޑުމެން މިއަދު އެބަ ؛އޮތް. މިދެންނެވި ކަންަތއްތައް އަުޅގަ މި  ކުރަންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑު ،އިއީ ދައުލަތުގެ ަޙއްޤުގަ ސުވާލު. މި މެން އެބަ ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި މި ސުވާލު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވެނީ ނުވަތަ މި ފައިސާ މިކުރިމަތިކުރުވަން ދެވެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވްސ  ޖެހޭ. އަުޅގަ

ދެން، ީމގަިއ ކުރެވޭނީ ކޮން ގޮތްތަެކއްޯތ  ހެން ނޫން ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާށްތޯ؟ އެހަމަ މިއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ

ނޑު ޤަބޫުލކު  ރެވޭ ގޮުތގަިއ އަދި ސަުރކާުރގެ އަމާޒަީކ ވެްސ، މިހާރުއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ދިއު ދިމާލަށް މިދެންނެވީ ޓާގެެޓޑް ސަބްިސޑީއާ، އަމާޒު އެ ދާދިމާލަށް ބަލާއިރު ން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބޮލުަގއި އެޅިފަ  ،ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެންެގ  އިއަުޅގަ އޮތް ަދރަނި. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  އިކޮށްފަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއަދު ވާރުތައެތައް ސަރުކާރުަތކަކުން އަުޅގަ މި އޮތް ދަރަނި އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ މުޅި ވަރަކަށް ކުަޑކުެރވޭނެ ބަޖެޓެްއގެ  ސްކޮންމެވެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގެުނވާނެ  ،ޖުމްލަކޮށް ބަޖެޓާ މެދު ވިސްާނއިރު ައޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެެވނީ ބަޖެޓަކީ އުއްމީދުތަެކއް ައޅުގަ

ނޑުމެން ޙަ ްނގެ މިހިރަބަޖެޓެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑުމެ ބޭނުްނވޭ. މި  އްލުތައް އެބަމައްސަލަތަކަށް އަުޅގަ

އޮްތ  މި އިއަށް ދިމާވެފަ  އިން ެއ ޙަްއލުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެގނެސްދޭންޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް ާމލެބަޖެޓުގެ ޛަރީޢާ 
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ތިމާޢީ އެތައް ސަބަބުން ނިކުންނަ އިޖް ހޭ. މީގެގެދޮރުގެ ދަތިކަމަކީ ައޅުަގނުޑމެން ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ެއަކން ކުރަންޖެ

ނޑުެމން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އިތުރަށް ބޮޑުވެގެންދޭ. ުޒވާނުންެގ  މައްސަލަތަކެއް އެބަ ހުރި. މި ބަލިމަޑުކަމަށް އަޅުގަ

 ކުަގއި ހެޅެން ދިމާވާ  މައިަގނޑު ސަބަބުތަ މީހުން އެކި ކަހަލަ ަމއްސަލަތަުކގެ ތެރެއަްށ ހުށަ އެިކއެކި ކަންތައްތަުކަގއި އެ 

ނޑުމެންނަށް އެ ޒުވާނުން އޮތް، މި ތޮއްޖެހުމާއި އެބަ ނެތުމުން ނުކުންނަ ނަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދެވިފައިއަޅުގަ

ނ މައްސަލަތައް. އެހެންވީމާ، މި  ނޑުމެންނަށް ުޑ ޤަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ބެޖެޓުކަންކަމަކީ އަުޅގަ ެގ ތެރޭން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ކޮންމެވެސް ގޮަތކުން ޙައްލުަތކެއް ލިބިގެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ންދާނެ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނުޑމެންގެބަޖެޓު ޑަެވގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި އޮތް ދަރަނި ކު އިމިދަންނަވާހެން ބޮލުގައި ެއޅިފަ ؛ގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް.  ވަޒީާފގެ ،ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ،އެއާެއކީަގއި، ައޅުަގނޑުެމންނަށްހަމަ

ނުޑމެން މިއަދު އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެންމެ މައިަގނޑު އެއް ަކމަކީ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ  ،ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި އަުޅގަ

ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ިރކަރެންޓް ޚަރަދު ބޮޑުވާ ވާހަކަ އެބަ ދަްއކާ. ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ޮބޑުާވ 

ނީ ތިބެނީ، ޑިޕެންުޑވެގެން މި ތިބެ ކޮްށގެން މިރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ރިލައިހަކަ އެބަ ަދއްކާ. ައޅުަގނޑުމެން ހުވާ

ނޑުމެން ނޑު ްޕރައިވެޓް ެސކްޓަރަސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކަށް. ައޅުގަ ހުރި  ށް ަވޒީފާތަކަށް ދިއުމުގައި އެބަގެ މަިއގަ

މެދު  ހުރި. އެ ސަބަބުތަަކކީ އެ ވަޒިާފގެ ޔަޤީންކަމާ ސަބަބުތަްއ ެވްސ އެބަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފަސްޖެހުންތަކެއް. ޭއގެ

ނޑުސުވާލު ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އަދި ބަޖެޓު އުފެދުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ަގއި ައޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ އަުޅަގނޑުމެްނގެ މި ަވޒީފާގެ ފުރުޞަުތތައް ޕް ރަިއވެޓް ސެކްޓަރ އަދަދުތަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ަވޒީފާތަްއ  ލުންދިމާ ތެޭރަގއި ހުރި ގަާވއިދުތަްއ ހަރުދަނާކުރެވިގެން މެުނވީ އެއޭގެ، ހަރުދަނާކުރެވި އަުޅގަ

 ،ފެނޭ ވަރަށް ބައިވަރު  . އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައުމުގައި މައްސަލަަތކެއް ދިމާވާނޭއުފެއްދުނު ނަމަވެސް އެ ދިމާލަށް ދި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިދެންނެވި ވަޒީފާަތކަށް ޔަ މެގެ ޕްރޮޖެކްޓުރަށް ބޮޑެތި ބިވަ ތަކެއް. މީގެ ސަބަބުްނ އަޅުގަ

އެ ވަޒީފާަތއް ފުރުޞަުތ  ،ފުރުޞަތުތައް ހުޅުިވގެންދާނެ. އެ ވަޒީފާތަކަށް ހުުޅިވގެންދާއިރު ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުެރެވނީ

ނޑުެމންގެ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭ ނޑުމެން އެބަ ން ވެސް މިހުޅުވިގެންާދއިރު އަުޅގަ  ޖެހެއޭ ދެންނެވި އުސޫލުތައް އަުޅގަ

ޢޫތަކުގެ ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރު ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ ދަުށން ހިންގަން ހުރި ބޮޑެތި ބިޔަ މަޝްރު 2115ހަރުދަނާކުރަން. 

މިދެންނެވިހެން  މި މަސައްކަތުގެ ަސބަބުން ވެސް ؛ރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްީޤުކރުމަށްއިބްރާހީމް ނާޞި

ކޮށް، އެއާެއއްއެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބްރިޖާ އަދި ހަމަވަޒީފާތަކަށް ފުރުޞަތު ހުުޅިވގެންދޭ. މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭ ދެމެދު 

މީގެ ސަބަބުން މި މަރާމާތާ އަދި  އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗް ރިނެވޭުޓކޮށް ނުވަތަ މަރާމާތުކޮށް މިހިރަ މަސައްކަތްތަާކ،

މި ހުރިހާ ކަންކަންކަމަކީ ައޅުަގނުޑ  ށް އިތުރުެވެގންދާނެ ވަޒީފާތަކާ،ތަންތަނަ އެ ،ފެދިގެންދާނެމިއާއެީކަގއި މި އު

ގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް، ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް ވެގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮތު ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެން هللاހެޔޮ ފާލެއް.  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މީ ހަމަ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް. މީ  2115ެގ އިރާދަުފޅުން އަުޅގަ
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ނަޑށް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީީތ  ވަނަ އަހަރު ކުިރއަށް ދާނީ ަވރަށް ތަނަވަސް އާޯރކަމާ ެއްއކޮށް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 ޝުކުރުދަންނަވަން. ަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 16ބަރު. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެންަނށް މިހާތަނަށް ކަޑައްތުކުެރވުނުއިރު މި ވަނީ، މިއަދު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ދުވަހާ އަދި މިއަދު މި ވާހަކަދެއްެކވި ޢިްއޒަތްތެިރ  2ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާފަ. އާދެ! ވޭުތވެދިޔަ 

ތު ޕާޓީ، އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް މެންބަރުން؛ ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.އޭ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، ޢަދާލަ

ނުޑ ދެން އިތުރަށް ފުރުޞަތެއް  ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަނީ ާވހަކަފުޅުދައްަކވާފަ. އަުޅގަ

ނޑޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިނެޓު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް  15ދޭން ބަލައިލާއިރު، ހުސްަވުގތުކޮޅު މެދުނުކެ

ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް މި ހިސާބުން  2ށެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ަގސްތުކުރަނީ މިހާރު މި އެރުޭވކަ

ޖަހާއިރު ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. އާދެ! އެގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަްށ  1ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް  3ނިންމައިލާފައި 

 ހުސްވަގުތުކޮޅުގެ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް

    

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދު ވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސަ  3މިއަދުެގ  .އައްސަލާމުޢަލަިއކުމް އްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން ަކމަށް. އަޅުގަ

ނޑު  ،ބެހޭ ބަހުސް. އެގޮތުން ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރަްއވާ ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓާ 2115ކުރިއަށް ިމގެންދަނީ  މިހާރު އަުޅގަ

 އަރުވަން. ށް. ފުރުޞަތުާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއި މި ފުރުޞަތު އަރުވަން ޖެހިފައި

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކު

ވަނަ އަަހރަށް އެކުލަވާަލއި މި މަޖިލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު  2115ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ގެ ބަޖެޓަކީ، އަުޅަގނޑާއި އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ބިލިައން ރުފިޔާ 22.3މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ދަރަނި އެްއކޮށް  މި ބަޖެޓަކީ، ބޮޑު ެއއް ސަބަބަކީ  ބޮޑަށް އުފާކުާރ އެންމެ އެންމެހައި ރަްއޔިތުން އެންމެ 

ގޮތަށް ބަލައި ދަރަނި ދެއްކުމަށް ބޮުޑ  ވަަނ އަހަރުަގއި ެއްއވެސް ދަަރންޏެއް ނޯންނާނެ 2115 ،ޚަލާސްކުރުމަށް

ނޑުމެންގެ މި  ،ވާތީ. އާދެ! ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ގެ ފައިސާ ޖެހިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކަށްއަދަދެއް  އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް މި ވުރެ އަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް  ޚަރަދު ބޮޑުވުުމގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ދުމަތްތައް ޯފރުކޮށްދިނުމަށް ދަތިވެފަ. މިަކން މިހެން ވާންޖެހޭ ސަބަބު ޤާނޫނުއަސާސީން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚި

ނަމަެވސް މި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް  ކިތަންމެ ގޮތްގޮަތކަށް ވާހަކަެދއްކި

ނޑުމެން ހަމަަގއި 2111އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ.  ުޑ އެ މަޖިލީހެްއގައި މު ވެސް އަޅުަގނވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ައުޅގަ

ތަމަ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ފުރަ 11ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި  11ކުރަމުންދާ މި މަސައްކަތް

ނޑު ހަމަ ހިތާމައާ  2111ދިީނ އަޅުަގނޑު ބަޖެޓަކަށް ވޯޓު  ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު. ތަރައްޤީގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިުރގައި ވެސް ހަމަގައިުމ  2112ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2110ޖެހެނީ، ކޮށް ދަންނަވަންއެއް 

ނުޑގެ ދާއިރާަގއި ތަރައްޤީގެ ގޮ ނެތޭ. އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ހަމަގައިމު  ތުން އެްއވެސް ަކމެއް ކޮށްފައެއްވެސް އަުޅގަ

ކަން ވާ ސީން ަރއްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއްވެސް ައޅުަގނުޑގެ ދާއިާރަގއި ޤާނޫނުއަސާ

ސިޔާީސ މިއަދު ، ނުވާކަން އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ެއހެންކަމުންކުޑަކޮށް ވެސް ދެނެގެންފައި 

ނޑުމެްނނަ ޮބޑެތި  އޮތީ ވަރަށް ށް މިޕާޓީތަކުގެ ތެރޭްނ ެއކުލަަވއިެލވުނު ދެވަަނ ސަރުކާުރ ައއިިއރުގަިއ މިއަދު އަުޅގަ

ގުޭޅގޮތުން އިިދކޮޅު ަފރާތްތަކުން އެިކއެިކ ވާހަަކ  ކުރިޔަސް ނުކުިރޔަސް، ބަޖެޓާކުރިމަތިވެފަ. ޤަބޫލު ހުންތަކާގޮންޖެ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގިއ  ،ނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްތަކީ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭން ކުރަންނަމަވެސް ޙަޤީޤަ ދެއްކި

މުއައްަސސާތައް، އަދި އާސަންދަިއެގ  ކަހަލަ ންތައްތަކެއް ކޮށް، އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮންވެންަޝން ސެންޓަރުނުހިމެނޭ ކަ

ޚިލާފަށް ެއކަން ކުރުުމެގ  އެ އޮންނަ ހަމަތަކާ ،ކަމަށް ވިދާޅުވެ  ޚިދުމަތް ވެސް ތިމާމެން ފޯރުކޮށްދިން އެްއެޗއް

ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަށް  06މައްސަލަ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ  މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތަށް ބުރަބޮޑުެވގެން ުއޅޭ ،ސަބަބުން

ރު ނުގެނެސް ބަޖެޓަށް އުނިއިތު ޭވ ބަޖެޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތާއި ބަޖެޓަށް ހަދަންޖެހޭ ގޮތާއިސާފުބަހުން ބަޔާންކުރެވިގެން 

ންބަރަކަށް ކަންކަމަކީ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި އިތުރަކަށް އަޅުަގނޑުމެން މެ މި ފާސްކުރެވޭނެ ކަމާ،

ވާހަކަ ދައްކާ  ބޮޑު އަުޅަގނޑު ަދންނަވާނީ، ވާހަކަ ދައްާކއިރު ކިޔައިދޭންޖެހޭނެ އެްއޗެއް ޫނން. މިއަދު ބަޖެޓު ބޮޑު

. އެހެންނަމަވެްސ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދީފައިވާނޭ މި ،އެ ހުށަހެޅި ގޮަތށް ުދވަހުގެ ބަޖެޓުއަހަރު 3ބޭފުޅުންނަށް 

އްތަެކއް، މިއަދު ެއ ދިޔައިުރގައި ވެސް އެ ވިދާުޅިވ ކަންތައަހަރު ނިމިގެން 3ންދިޔަ؛ ނިމިގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް

ނޑު  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ އެ ބޭފުޅުން، ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ުކޑަ ވެސް ޙައްެލއް ލިބިގެންދިޔަ ަތނެއް ނުފެނުނު. އަޅުގަ

ތީވެ މިއަދުގެ ސަުރާކރުން އެގޮތަށް އެކަން ކުރާނެ އަކީ، ބަަޔކު ގޮތަކަށް ކަންަތއް ކުރީ އުޅޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން މި

ވާހަކަެއއް ނޫން. މިއަދުގެ ިމ ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ރަށަކަށް ވެސް، ދިވެހިާރްއޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! މިއިޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމެނިގެން ެއުކލަވަ ޞަތުަގއި ފުރު ލާފަިއވާ ބަޖެެޓއްކަން ައޅުގަ

ވަގުުތަގއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ  ލާނީ، ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ިމ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއަޅުަގނުޑ ވެްސ ދަންނަަވއި 

ނޑުމެން މިއަދު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ.  ބިލިއަްނ  22.3ވާހަކަފުުޅގައި ެވސް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ބަެއއް ކަންތައްަތްއ އަޅުގަ
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ކަމަށް  ބިލިއަްނ ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ 15.1އިރުގައި ރިކަރަންޓު ޚަރަދުެގ ގޮތުގައި ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅި

ހަމަެއާއއެްއކޮށް ެއކިެއކި ކަންކަމަްށ ޚަރަދުކުރެވޭ ޚަރަދުތަްއ ަވރަށް ތަފުޞީލުކޮށް މީގަިއ  ވިދާޅުވެަފއިޭވ. އަދި

. ކުރަނީ ތަޢުލީމަށް ސަާސއަަކށް މިބޮޑު ހޭދައެއް މިފަހަރުގެ ބަޖެޓުން އެއް މުއައް ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެންމެ

ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ޖީބަށް  މިއީ، ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ންފާ އާއި މަ ލައިގެން ގެންދެވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫނޭ. އަންނަން އޮތް ޖީލުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ އެންމެ ލާބަ 

ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންތައް. އެހެންވީމާ، ތަޢުލީމީ  ގޮތަށް މީހުން ބިނާކުރުމަކީ އެއީ މިއަދު މި ޤައުމަށް އެންމެ ހުރި

ޅުަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަްށ އަ  ެގންގުޅުްއވާ ވިސްނުމަށް މިއަދުގެ ސަުރކާރުން އެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ނޑު ންނަވަން. އަދި ހަމަވެްސ ދަ ދުކުރާ ވާހަކަތާއީ  ،ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ެއާއއެުކ ވާހަަކ ދަންނަވާއިުރ ައުޅގަ

ވެސް ވާކަން.  މައްޗަށް ދިއުމުގެ ަސބަބުން މުސާރަ ބޮޑުވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު

މުން ބާކީ ކުރެިވގެންޮގސް އެ އެކު ކަންކަ  ކަންކަމަކީ ވެްސ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ިވސްނުންތެރިކަމާ އާދެ! އެ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީނުްނވެްސ ވެްސ ައޅުގަިއ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަްށ އެ މުސާަރ ބޮޑުކޮށްދޭނެ މުސާރެއް ކަުމގަ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީންަކމާޔަޤީން އަދުެގ  ،އެކު ދަންނަވަން ކުރަން. އާދެ! މިހެން ަކމުން މިއަދުގެ ޓީޗަރުންނަށް ެވސް އަުޅގަ

ދިނުމުގެ މަސައްކަތަކީ މި ބޮޑުޮކށް ންކޮށް ވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށްފަހު އަދިެވސް އެ ޓީޗަރުްނގެ މުސާރަސަރުކާރުން ފު

ނޑަށް އެބަ ދިއުމުގެ ކުީރަގއި ކުރާެނ ކަމެއްެވސް ނިމިގެން ސަރުކާރު ހަމަގައިމު އޮތޭ. އާދެ!  ކަމުގެ ޔަޤީްނކަން ައޅުގަ

ކުރާ ޓީޗަރުންނަކީ ވެސް ޓަކައި މަސައްަކތް މަށްމީހުން ބިނާކުރު ،އަޅުަގނޑު މިފުރުޞަތުަގިއ ގޮވާލަނީ

 މަތިވަނީ ކަމަށް ވަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ،ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ އެ

ނޑު ދަންނަވަން މި ،މުސާރަ ބޮޑުވާންޖެހޭކަން. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުެގ ބަޖެޓުން ،ނަމަ  އުޅެނީ މިއަދުގެ އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ  ،ޓަކައި ދަރަނި މަދުކޮށް  ބަޖެޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުެފއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ބިލު ގަެނެގން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ލޯނުގެ ފައިސާ ވީާހވެސް ނުޖެހި، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޓީ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް އަދި

ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ބޮުޑ  22.3ވަނީ.  ލާފައި މިއިއެކުލަވަ  ޓަކައި ބަޖެޓު ނުކޮށް ފޫބެއްދުމަށް

ަވގުުތގަިއ  ވެްސ މި ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާއިުރަގއި ައޅުަގނޑުްއދުންތެރިކަން އިތުރުބަޖެޓެއް ނޫން. އާދެ! އުފެ

ނޑުެގ ސަރަޙައްުދެގ މައްޗަށް އެކުލެ  ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެންނަވާލަންދަ ވިގެްނވާ ރަެށއް. އާމްދަީނގެ ބޮޑު ަބއެްއ އަކީ ކަ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށް. ރަށްރަުށގެ ،އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިނާވެފައި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަަކކީ  ކަ

ނޫނިްއާޔ ޓަަކިއ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ުއޅަނދެއް ބޭނުންކޮށްގެން  ވެސް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދިއުމަށް ގައިމުހަމަ

ނަޑކުން ފެށިގެން ބޮޑެިތ ކަންނެލި ދޯންޏާ ހަމައަށް ން. ައދި ހަމައެދެވޭނެ ރަށްތަކެއް ނޫ އާއެކު ުކޑަ ބޮއްުކރާގަ

ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ނޓަކައި މަސައްކަތް އެަބ ކުރަންޖެހޭ. މިހާރުވެސް ހަމަ އެ އަޅުަގނޑުމެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް

ނުޑއޮުޅއަކަށް ުކރަން އޮތޯ. މިހާރުވެސް ހަމަ މަސްވެރިކަން ތައް ބޮއްކުރާޯތ ފަރުމަހުގެކި ،ަލއިފި ނަމަބަލައި ކަ
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ނޑުމެން މިއަދު ބަލަންޖެހޭ ނއެ ނޑު ކިތައް ދޯނިތޯ ދިއްލައިގެްނ އެންދަމަން އޮތީ. މިއީ އަޅުގަ ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރޭގަ

ދުރަތީ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ށް ގުކުރާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންނަކަމެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އުފެއްުދންތެރިކަން އިތުރު

ޓަކަިއ  ކުރުމަށްއެހެންވީމާ، މިކަންަކން ހަރުދަނާކަމަކީ ިދވެހިރާއްޖޭހެ ޓުއަިރޒަމާއި މަްސވެރިކަން.  އެކަމަކުން ލިބިފަިއވާ

ނޑުމެންނަށް މަސްވެރިކަމަ ނޑުެމންނަށް ޓުއަރިޒަމްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ ށް ހުރި ބޮޑަށް ގިނައިން އަުޅގަ

ޓަކައި  ކުރުމަށްން އިތުރުއަކީ އުެފއްދުންތެރިކަ ކައުޅޭ ވާހަ ވާހަކަތައް ތަންކޮެޅއް ބޮޑަށް ދަންނަވަންޖެހޭ. ދަންނަވަން މި

ފަރާތްތަކަްށ  އެކަން އެ ،މިއަދު ޑިއުޓީ މާފުކުރެވިގެން ުލއި ގޮަތކަށް ލިބި މެޓީރިއަލް،ދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންވާ 

 ކުރުމަށްޖޭގެ އުފެްއދުންތެރިކަން އިތުރުޓަކައި އަދި ާރއް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހެދުމަށްރުއާމްދަނީ ިއތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ވެސް  ހަމަގައިމު ،ނަމަ ދޭންޖެހޭ. އެގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަން ކޮށްދެިވްއޖެއިޓަކައި ައޅުަގނޑުނމެން އެބަ ހޯދަ

 ކޮްށގެން އެިއ ތިބޭ ރަްއިޔތުން މަސްވެރިކަންއެާއއެކު ރަށްރަުށގައަދި ހަމަ ވެގެންދާނެ.ރައްޔިތުްނގެ ޖީބު ތަަނވަސް  ދިވެހި

ގަިއގެން ދޯނީގައި އިންޖީނުއަޅަިއގެން ނަކަތަށް ބޭންކު ލޯނުކުރާ މަަސއް  ޓަކައި މިއަދު އެ މްދަނީ ހޯދުމަށްމީހުންގެ އާ

އަޅުަގނުޑ ، ނަމަ ގޮތަކަށް ދަންނަވާ ރުދާނެ. ކުެލއް ލިބިގެންއްއުމަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ޙަދިބޭންކުރަޕްޓުެވގެން

 ،އަށް ބޭނުްނވެފަިއވާ ޤައުމަކަށް ާވއިރު އަކީ ިމއަދު ތަރައްޤީ އިންތިހާ ކުަރނީ ދިވެހިރާއްޖެކަތްމަސައް ދަންނަވަން މި

ޓް ން. ިޑވެލޮޕްމެޕްމެންޓް ބޭންެކއް އެބަ ބޭނުންވޭކޮންމެެވސް ހަމައަުކން ޑިވެލޮ ،ރާއްޖެއަށް ކޮންެމވެސް އުޫސލަކުން

އަތުެވދާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަްށ ޙައްެލއް ދެންެނވި ކަންތަކަްށ އެންމެ އެެދވޭ  ކުރެިވގެން ނޫިނއްޔާ މިބޭންކެއް ާޤއިމު

ނޑުމެން ގެދޮރު އިމާރާްތކުރާއިުރގައި އެ 11.5ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. % ނު ނަާގ ލޯ ގައި ލޯނު ަނގަިއގެން ައޅުގަ

ނޑުމެަވނިކޮށް އަޅު ދަްއކާފައި  11އަދަދުގެ % ެޖހޭކަމީ މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ންނަށް ބޭންކުރަޕްސީއާ ކުރިމަތިލާންގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ުފއްދުންތެރިކަން  ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، މިކަަހލަ ކަންތައްތަުކގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑު އަމި އެއީ ޓަަކއި ހުރި ވަރަށް ބަިއވަރު ގޮންޖެހުންަތކެއް އިތުރުކުރުމަށް ނޑު އްލަ ނަފް. އަުޅގަ ސަށް އަުޅގަ

ނޑު މިަދންނަވަ ދަންނަވާނަން. ކޮްށގެން އޮތޭ. މަަސއްކަތް ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ެއބަނީ ދިވެހި ަރއްޔިތުން ަމސައްކަތްއަުޅގަ

މިއަދު  ،ވާހަކަ ދައްކާއިރު  މަތިވެގެން ދާއޮތޭ. އިންފްލޭޝަން ރޭޓު  ތަނަވަސްކަން ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ

ނޑުމެންނަށް އިޤްތިޞާދުޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ކިހާވަރަކަށްއަޅުަގނޑުމެން އެބަ  ޖޭގެ މިހާރުވެސް ކުރެވެީނ. ދިވެހިރާއްތޯ އަޅުގަ

ކޮޅު ހަދާފައި ހުއްޓާ ކެފޭތަކަށް ގޮސް ލާއިުރަގއި ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ ގޭަގއި މީރު ފަރިއްކެފޭތަކަށް ބަލައި

ނޑުމެން ހިތްތަކަ މުންނަށް ހޭދަކުރެެވނީ. އިޤްތިޞާދުކުރުމުެގ މުހިއް އަޅުަގނޑުމެ ށް ވެރިވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކަން އަުޅގަ

ތި މުއްސަނދިކަން. އެހެންވީމާ، ދަނީ މާ ބޮޑެަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެންނަމުންއަޅު  ވުރެ  ރުކަމަށްފަގީ

ުދ ހޯދޭނެ މަސައްކަތްތަކެއް ފެށުމަކީ ެއއީ މިއަ އިޤްތިޞާދުކުރެިވގެން އާމްދަނީ އިތުރުކުެރވިގެން އިތުރު ާއމްދަނީ

ނޑުމެްނ އަމިއްލަ ފަރުދީ ލެވެލްގަ ވެސް ޔޫުތ އި ކަމެއް. އާދެ! ރޭގަ  ވެސް ކުރަންޖެހޭިއ ކޮންމެހެންވެސް އަުޅގަ

ޒުާވނުންނަށް، ޒުވާނުންނަށް ވިޔަާފރީގަިއ ކުިރއަށް ދެވޭެނ މަުގ  .އަުޅަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން ؛މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން
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އެކަން ކުރެވޭެނ  ފަރާތްތަކަށް އެ ،އިމުކޮށްދީގެ ލޯނު ސްކީމެއް ޤާން ރުފިޔާ މިލިއަ 211ޓަކައި  ދިނުމަށްތަނަވަސްކޮށް

ވާކަމީ މިއީ ައޅުަގނުޑ ވެސް ސިޔާސަެތއް އެކުަލވަިއލާފައި އަދި ޭއގެ ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށްޓަކައި ،ކޮށްދީމަގު ތަނަވަސް

 މު ެއއް ކޮްށދޭނެ އެންމެ މުހިއްސަރުކާރަކުްނ ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުާވނުންނަށް ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ ުޒވާނުންނަށް 

ރި މީހެއް. ކުލުވުމުގެ ދާއިާރގައި މަސަްއކަތްފިނޑު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ މުނިފޫހިކަންތަކޭ. އަުޅގަ

 ކެމެރާތަކެއް އެތައް ަބއިވަރު  ،ކުރަމުން އަިއއިރުަގއި އެއް ކެމެރާ ޯހދާފައި އެ ކެމެރާ ގިނަކޮށްއަޅުަގނޑު މަަސއްކަތް 

ނޑަްށ ގަ  އިމުވެްސ ކިަޔއިދޭން އެނގޭނެ. އެހީތެރިވީ މީހެްއ ނުހުންނާނެ. އަޅުަގނުޑ އަމިްއަލ އިތުރުކުރި ގޮތް އަުޅގަ

ކޮްށގެން ތިމާ ޤައުމަށް މަސައްކަތް، ނަމަ ކޮށްފިައީކ މަސައްކަތް އުޅޭ ވާހަކަ މަސައްކަތުން އެކަން ކުީރ. ދަންނަވަން މި

ގެ ޤައުމަށް ތިމާ ކަމެްއ ިތމާ ،އަށް ކަމެއް ކޮށްދޭނީ ަބ އޮންނަންޖެހޭ. ޤައުމު ތިމާ ވެްސ އެ ކޮށްދޭނެ ކަމެއް 

 ޖެހުނީމާ، ނުވަތަ އާމްދަނީ ލިބޭގެ ގޮުތގައި ެޓކްްސއެއް ަދއްކަންގެންނޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ގްރީން ޓެކްސް ކޮށްދީ

 ،ަގނޑުމެންގެ މި ޤައުުމ މިއަދު ހިންގެން އަންނަނީނުޖެހޭ. އަޅުއާމްދަނީއަކުން ޓެކްސް ަދއްަކންޖެހުނީމާ، ކަންބޮޑުވާކަށް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.  އެކި ތަފާތު ޓެކްސްތައް ުނވަަތ އެކި ގޮްތގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އާމްދަނީ ހޯދައިގެން އަުޅގަ

ކަމެްއ  އްވެސްޓަކައި ުކރަންޖެހޭ އެ ކުރުމަށްށް މިއަދު ފުދުންތެރިކަން އިތުރުއެކަން ނުކޮށެއް ައޅުަގނޑުެމންނަކަ

ރި މިންވަރަކުްނ އަސާސީން ަދއުލަތުގެ ކެރިކުަޅދާނަކަން ހުށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނު ނުކުރެވޭނެ. އަދި ާޚއްޞަކޮ

. އެހެންވީމާ، ބޮޑަށް މިއަދު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ކޮށްދެވޭ ތަނެއް ވެސް ނުފެންނާނެޚިދުމަތްތައް ފޯރުފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ތައް ހިންަގިއެގން އެކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ށް ޓަކައި ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމުކުރުމަރުދީ ޒިންމާ އިތުރުނޑުމެްނގެ ފައަޅުގަ 

ނުޑމެންގެ  .ޖެހޭޖެހޭ. ޤައުމިއްޔަތެއް އޮންނަންރައްޔިތުންގެ ހިތްތަުކަގއި އަަށގަންނަން ދީނަށް ލޯބިކުރަންޖެހޭ. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންއަދި ދީނީ ހަމަތަކުގެ މަތީ ޖެހޭ. ިސވިލް  ިކވައިދޭން އެބަިމއްޔަތު ިމއަދު ސްކޫލްތަުކގެ ތެރޭަގއި ގެ ޤައުން ައޅުގަ

އަދަދު ނުވަތަ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުެގ  ހަކަ ަދއްާކއިރު، ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެސަރވިސް މުަވްއޒަފުންގެ ުމސާރައިގެ ވާ

ލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ބޭކާރު ގޮތުަގއި މުސާރައިގެ އަދަުދ ބޮޑުވަމުންދާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާ

ނޑުމެންނަށް ދަސްކޮށް، ެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީވަޒީފާތަެކއް އިތުުރވެގެންދާން ނެތުން. މިއަދު ވިފައިދެމަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އަުޅގަ

 ގިނަ ަވގުތުަގއި ހަމަ ،ދަންނަވަނީ ސަރުކާުރގެ މުައްއސަސާއަކަްށ ބަލައިލިޔަްސ ފެންނާނީ ޔާ ެއއްކޮށް އަޅުަގނުޑ ހިތާމަ

ަވގުތު އެހެން ގޮތުަގއި ބޭނުން؛ މި ހުސް  ގިނަ ،ގިނަ ބޭފުޅުން އެ ޒިންމާ ެއންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާނުކޮށް

ކަންތައް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކުެރވޭ ކަމެއް. ރިޔާސަތުަގއި ހުންނަވަިއގެން  މަޖިލީހަކީ ވެސް ހަމަ އެފަދައިން އެ ގޮތަށް

ހަކު މި ތަނުަގއި ކޯަރމްނެތިގެން އެ ވާހަކަ ދަްއަކންޖެހުމަކީ މިއީ އަޅުަގނުޑ މަނިކުފާނު ކުރީގައި ކިތަންމެ ދުވަ

ގެ ދައުލަތުގެ މިއަދުމެންބަރުން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ.  ހިތާމަކުރާ ކަމެއް އާދެ! މި މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ 

ނުމަށް ޓަކަިއ ދިނުމި މަޖިލިްސ ބޮޑުިވޔަ ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައިވަނަ ަރއް 11މާލިއްޔަތަށް ބުރަ ބޮުޑެވގެންދާއިރުަގއި 

ނޑު. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅީވ ނުވަތަ އިތުުރވިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި އެންމެ ބޮޑު މަސަްއަކތެއް ކުރި މީހަކީ އަުޅގަ
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ސް ރަނގަޅޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތުން ވިދާުޅިވ އިޞްލާޙު ވެ ،އޭރުަގއި ހަމަ އިިދޮކޅު ޕާޓީ އަްށ ނިސްބަތްވާ  ؟ކީކޭތޯ

ސަބަބުންނޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމަކު ހުށަހަޅާފައި އޮތް މީހާގެ  އެ ކަން ވެސް ރަނގަޅޭ. ތި

ހުށަހެޅި މީހަކީ އަޅުަގނޑު. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ބިލު ވަނަ 11 އިތުރުިވޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި

ކުރުމަށް ޓަކައި ކައި ނުވަތަ ކައުންސިލްތަުކގެ އަދަދު މަދުމަށް ޓަކުރުަކއުންސިލުތަްއ ރިފޯމްއުފެދިފައިވާ 

ނޑު  ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ  11 ،ސް ނިމިވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލި 11. މަސައްކަތްތަެކއް ކުރިން އަުޅގަ

ތިކޮްށ ވަރަށް ރީ .ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ފުރުޞަތު އޮތް. ހަމަ ކުރެވުނީސް 11ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން 

ނޑު ިމައދު ކައުންސިލުކުރެވުނީ ނަޑކީ ެވސް ދާއިރާއަކަށްމި ތަުކގެ ވާހަކަ ސް. އަުޅގަ ނިސްބަްތވާ،  ދައްކަނީ އަުޅގަ

ހިމެނިގެންވާ ތަނެއް. އެންމެ މެންބަރުންތަކެއް ސް ކައުންސިލް އަކީ ވެ ކުރަމުންދާ އަދި އެ ދާއިރާދާއިރާެއއް ތަމްސީލު

ނޑު މިއަދު ފާ އުފަލާ ނޑަްށ ހަގަކުރަނީ އަޅުަގނޑުގެ ާދއިރާގެ އެކު އަުޅގަ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން އަުޅގަ

ތަކުގެ އަދަދު މަދުވާްނ ކަްށ ނޫނޭ. ަކއުންސިލުއެްނމެ ރަނގަޅަ އޮތީ  މި ންދޭ މި ަކއުންިސލްތަކުގެ ިނޒާމުއްވަމުލަފާދެ

އަދި މެންޑޭޓެއް ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ  ޖެހޭ. އެބަ ރަނިވި މަސައްކަތެއް ކުެރވޭނެ މާޙައުލެއް ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ. ބިނާކު އެބަ

ނޑުމެން މިއަދު  ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ުއސޫލުންވޭނެ ގޮތްަތކެްއ ވެްސ އެބަ ހަަދއިދޭންކަްނ ކުރެ  އެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ސަރުކާރަކަށް ފުރުޞަތު ލިބި ކަންތައް ކުރަމުންދާއިރުަގއި ފުރަތަމަ ސިޔާސީ  އެންމެ، ައޅުގަ

އުޅެީނ  ގެ ތެެރއިން ލިބުނު ސަރުކާރުން ަކއްަޗށް އެޅި ބިްނގާ އަދިވެްސ އަޅުަގނޑުމެން މިސިސްޓަމު  ޕާޓީގެ

ނޑުމެން މަސަްއކަތްތަެކްއ ސީދާ ނުކުރެިވގެން. އެކަން ކުުރމަށް ޓަކައި ވަގުތު ބޭނުންވޭ. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ ރޫހާ ެއއްގޮްތވާ ވެިހރާއްޖޭގެ އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ދި

އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ  އީމި ކަމަށް ވަންޏާމު، ން އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރަނީގޮތުގެ މަތީ

ިދވެހި  ކުރުމަށްމަސައްކަތްކަމަށް ޓަަކިއ  އަޅުަގނޑުމެން ިކޔައިދޭންޖެޭހނެ އެްއޗެްއ ނޫން. މިއަދުެގ ސަރުކާރުން އެ

 15111ނިސްބަތަށް ބަލައިލާއިރު ބޮލަކަށް  ން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޮލުގެބިިލއަ 22.3ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް؛ 

ނުވަަތ ދައުލަތަްއ ާއމްދަނީ ލިބޭނެހާ މަގުތައް މި  ،ބޮުޑ ބަޖެޓެއް ޫނން. ކޮށްދެްއވަންވީ ކަމަކީ ަސރުކާރަށްރުފިޔާ. މިއީ 

ނޑުމެންނަށް އެކަަމކު ވެިދޔަ ުދވަސްކޮށްދޭންވީ. ލީހުން ލަސްނުކޮށް ފަހިމަޖި އެހެނެއް ނޫން ފެނުނީ. ތަުކގަިއ އަުޅގަ

ނޑު މި އެކަން ކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ނުކުރެވޭނެ. އާދެ!  ދެންނެވި އުސޫލަކުން މި ކަންކަމެއް މި ،ދަންނަވަނީ ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަތަރައްޤީެގ ވާ އަީކ ވަރަށް ބޮޑަްށ މި ބަޖެޓުަގއި  އާބާދީ އެއްފަްސކުރުމުގެ ވާހަކަ ،ވާނީ ހަަކ ދަްއކާއިރު ައޅުގަ

ނޑު ޮގވާލަނީ ހަރުދަނާ ދުރު ރާސްތާ ސިޔާސަތެއްެގ ވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ބާރުއަޅުްއވާފަިއވާ ކަމެްއ.  ައޅުގަ

މި ވާހަކަ  ަގނޑުމެންނަށް މިލާފައި އަޅު ތް އެބަ ކުރަންެޖހޭ. މިއަދު ބާރުދަށުން އާބާދީ އެއްފަްސކުރުމުގެ މަސަްއކަ

ކަމަށް ޓަަކއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެ  ޚާްއޞަކޮށް ކުޑަުހވަދޫ ރައްޔިތުންނަކީ އެ ،އަކީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާ ،ދެއްކެނީ

މާ، ކޮށްފައި ވަނީ. އެހެްނވީބަދަލު މިހާރުވެސް ދެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެ ރަށަށް .ޑަށް މަރުޙަބާކިޔާ އެއް ަރށްބޮ
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އަހަރުން މަޝްރޫޢުތައް ަކނަޑެއޅޭ  ތަރައްީޤގެ ގޮުތން އެކި އަހަރުތަކަށް އަދު ގޮވާލަނީ ުކޑަހުވަދު އަށްއަޅުަގނޑު މި

އި އަދި އާބާދީ ކޮށްދެްއވާށޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްިދނުމަށް ޓަކައަހަރަށް ތަންފީޛު

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް  ކުރުމަށް ނުވަތަ ފޯރުގައި ބޯހިާޔވަހިކަން ތަކުބިނާކުރާ ރަށް އެއްފަްސކުރެްއވުމަށް ޓަކައި

ނުޑެގ ދާއިރާެގ މާކަން ކޮށްދެްއވާށޭ. އަޅު  ދިނުމަށް ލޯނު ސްކީމެްއގެ ދަށުން އެ ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު  ައކީ އެނބޫދޫގަ

 ކަން ވެސް ސަރުކާރުން  އެ ތީެވ،ތަކެއް ެވގެންދާ ރަށަކަށް ވާނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ދަތިވެސް ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ާޤއިމު

ނޑުގެ ދާއިރާ ކުޑަހުވަދޫ ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ކޮށްެދްއވަިއ، އިންތިހާ އަށް  ނިޒާމު ައކީ ވެސް ފެނުގެ އަުޅގަ

 ދިވެހި ދައުލަތަށްކުރުމަކީ މަޝްރޫޢުތައް އެ ތަނުަގއި ާޤިއމުރަަށކަށް ވެަފިއ އަދި ތަރައްީޤގެ ެއކިެއކި ބޭނުންވެފައިވާ 

އަހަރުން އަހަރަށް ތައް ުކޑަހުވަދޫ އަްށ އަމާުޒކުރެޭވ ހުރިހާ ޕްރޮްގރާމު، ޔެއް ކަމުަގއި ދެެކވަަޑއިގެން ލިބޭނެ ލު

ނޑު ރުންޭނ ދައުލަތަށްއޭކޮށްދެއްވާށޭ. ތަންފީޛު  ...މެންލުއި ލިބިގެންދާނީ. އެ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއި . އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 މަދު އަސްލަމަށް. މެންބަރު މުޙައް

 

 މަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްހިތަދޫ އުތު

ތުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ މިއީ ުއއްމީދީ ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަ 2115ލަިއކުމް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އައްސަލާމް ޢަ

ވެސް ދެންެނވޭނެ ތަނެްއ ނެތް. ދުވަހުން ދުވަހަށް ަދރަނި އިތުރުެވގެންދާ ތަން ޓެއް ކަމުަގއި ހަމަ ެއއްޮގތަކަށްބަޖެ

ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިތެްއެގ  ،ން ރުފިޔާގެ ދަރަނިބިިލއަ 33، ަވނަ އަހަރު ނިމޭއިރު 2115ދަނީ.  ފެނިގެން މި

ދީ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އުއްމީވެގެންދާ ބަޖެޓެއް. އެހެންކަމުން، ރުފިޔާގެ ދަަރނި ޖަމާ 05111ލަށް ބޮ

ނޑުމެން އަބަދުކެވޭކަށް ދެ މި ބަޖެޓު ގެންދާ ވެްސ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާަހކަދައްާކއިރު ދަްއކަމުންނެތް. އަުޅގަ

އަބަދުވެްސ ޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުގައި އިނިން. ަގއި ޔަޤީނުްނވެސް އަ ޓުއަހަރުގެ ބަޖެ 11ވޭުތވެދިޔަ ، ވާހަކަެއއް

 ގައި ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ބަޖެޓު 22.3. ކަމުގެ ވާހަކަ ައކީރިަކރަންޓް ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދާ ،ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަެއއް

ައކީ ެއއީ  21%ދުގެ ދެންނެިވ ޚަރަ އަދި މި .ޚަރަދު މި ުކރެވެނީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި 60ވެސް %

މުވަްއޒަފުންނަށް ކުރެޭވ  .އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭުނން ޭވ ޚަރަދު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މުވަްއޒަފުންނަށް ކުރެ

މުާސަރ ދެންނެވި ބޭފުޅުންގެ  މީހުން އެބަ ވޭ. މި 23251ަދއުލަތުން މުސާރަ ދޭ  ؛ސަރުާކރުގެ ،ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު

ސިވިލް ސަރވިްސަގއި  .އި އިާނޔަަތށްއާ  ކުރަންެޖހޭ. މުސާރަބިިލއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު 6.2އަށް ދައުލަތުން 

އަދި މުސްތަޤިއްުލ  ރވިްސގެ ބޭރުން ކޮންޓްެރކްޓަށާސިވިލް ސަ ،މީހުން ތިބިއިރު ހާސް  25 އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ފުން ހިމެނޭ ގޮތުަގއި އިންތިޚާުބާވ ވަްއޒަސިޔާސީ މު  ،ެއހެންމެގޮތުަގއި ުމވަްއޒަފުން ނަންަގވަިއ އަދި ހަމަ މުވަްއޒަފުންގެ

ވަނީ. ައޅުަގނޑު  ކުރެިވފައި މިފަހިދޭންޖެހޭ ގޮތަށް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ކަންކަން ާސރަމު އެްއކޮށް މުވަްއޒަފުންނާ

ނޑުމެންނަށް ފަހި ބަޖެޓެއް ރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ސަރުާކރަކަށް ދެންނެވި ގޮތަްށ  މި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ނޑުަގއި ބެހެއްޓި  ކުރެިވގެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު މިރަދުޚަ ޑަ ކަށް ނުދެވޭނެ. ދެން ކުގެން ކުިރއަ ދެންނެވި މިންގަ

ނޑުމެން ދައްކާއިރު  ސަރުކާރެއް ހިންގާ ވާހަކަ އެކަކު ސަރުކާރު ހަތް މީހަކަށް ދެންނެވި އާބާދީ ކޮންމެ  މި ،ައޅުގަ

ދެންނެވި ކަމަށް ވިސްނިގެން ރިކަރަންޓް  ރި ވާހަކަ. އެހެންކަމުން، މިކޮއްތުަގއި ހު މުވަްއޒަފެްއގެ ގޮތުަގއި ބަންާޑރަ

ކުެރވިފައި ނެތް ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ދައުލަުތގެ އާމްދަނީާއ މަސަްއކަތް ަގއިދު ކުޑަކުރުމަށް މި ބަޖެޓުޚަރަ

ނޑު ވެސް ހަމަ މިވާ ވަރަށް ަތކުރާރުކޮށް މިހުރި.  ގޮތުން ގިނަ ގުނަ މައްަސލަތަކެއް އެބަ ގުޅޭ  ހަކަ ެދކެިވއްެޖ. އަުޅގަ

ވަރަށް އަވަހަށް  ،ކަމުގަިއ ކަންބޮުޑވުން ހުރި ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެސް.އީ.ޒެޑް ޤާނޫނެްއ އަުޅަގނޑުމެްނ ފާސްކޮށް

ޓެކްްސެގ  އަދި ެއ އިްނވެސްޓްމަންުޓތަކުން ދައުލަތަށް، އާެދވި ތަކެއް ށް ވަރަށް ގިނަ ިއންވެސްޓްމަންޓުރާއްޖެ އަ

ތަކުްނ އެ އިްނވެސްޓްމަންޓު ނަމަވެސް އެހެންތުަގއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑުމެން ުއއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ. ގޮ

ނޑުމެންނަށް ތަނެއް ނޫން ހިސާބަށް ވެސް އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ލިބޭަވނަ އަހަރާ  2111ގެ ގޮތުަގއި ޓެކްސް  އަޅުގަ

ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަްށ ފައިސާ ނަންަގވާ ވާހަކަ ިމ  ތައް އެކި. އެ އިންވެސްްޓމަންޓުފެންނަނީ މި

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. މިކަން  ވާހަަކއެއް ދާދައްކަވަނީ. ޤާނޫުނގައި ހިމެނިގެން ވެސް ނޫން. މިކަން ކުރައްވާނެ ގޮތެއް ައޅުގަ

ނޑަށް އިންތިހާ އަށް ަދުއލަތުގެ ވަތް  ،މަނަ ަވނީ މިގޮތަށް ކުރަްއވާ ކަމުަގއި އެޅޭ ފަިއސާ އަށް ވުރެ، ިމކަން ކުރަން ގަ

ސަރުކާރުން ފުންކޮށް  އީއޮތީ. އެހެންކަމުން، މި ބޮޑުެވގެންާދ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން މި ތިބޭ ބައެްއގެ ޖީބު

ާކޑުެގ ކޮށް ަވކިން ޚާއްޞަ  ،އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީާއ ުގޅިގެން އަޅުަގނޑު ެދކެން. ހަމައެހެންމެ،  ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމގައި 

ނޑޫ،  ންދާނެހަކުރުން އަޅުަގނޑުމެން ޑިއުޓީ ނަގަން ފެށީމާ ދެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަުކގެ އަގަށް ވެގެފުށް،  ބާވަތްތަކުން ހަ

ނޑުެމންމެދު ގޮތާ  ނޑުމެން ލަގްޒަރީެއއް ހަމަ އަޅުގަ އްުދގަިއ ގެ ގޮތުަގއި ބައެއް ސަރަހަވިސްނާލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

އެ  ،އަށް ބަލާއިރު އަޮތޅު ހިތަދޫ މިސާލަކަށް އަްއޑު ؛ތަކުަގއިގެ ބޮޑެތި ރަށްދެކުނަސް، ރާއްޖޭ މިސާލަކަށް ކާރު

ނޑު ދެކެނީ އިނގޭތޯ. ރޫރީ އެއްޗެއް ކަމުއެއީ ޟަހަމަ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް ކާރެއް  އެހެންވީމާ، ަގއި އަުޅގަ

، ކުރަންޖެހޭ އުނދަގޫގެން ަތޙައްމަލްމީހުންނަށް އޭ، ދެންނެިވ ބަވާތްތަކުން މަތިކުރަމުންދާއިރު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މި

އަށް  ވާނެ ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން ދުރުވެ، މުޅި ރާއްޖެ އްދަތިތަކެ

ނޑުމެްނ މެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުަގއި ޤާހަރުދަނާ ޓެކްސްެގ ނިޒާމެއް އަޅުަގނޑު ،ރަނގަޅު އިމުކުރިން. އަުޅގަ

ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް  ،ދޭން މަސައްކަތްކުރިން. އެހެންނަމަވެސް މުޅިން މިކަން އެހެން ގޮތަކަށް އަނބުރާލުމަށްފަހުފޯރުކޮށް

ކުރަންވީ. އަދި ޭއގެއިތުރުން އިމްޕޯޓް ިޑއުޓީ ވެސް މިހާރު ނަގަްނވީ. ވެސް  މިއަދު ނަގަންވީ. ޓީ.ޖީ.އެްސ.ީޓ ވެސް މަތި

ނޑު އެހެންވީމާ، މި ދެކޮެޅއް ތަން.  ދާ މެންނަށް ފެނގެންދާން އޮތީ ތަކެީތެގ އަުގ މައްޗަށްނުޖެހޭ. އަޅުގަ
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ތަން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އާމްަދނީ ދަށްވެ، ރައްޔިތުން ބިަކވެ، ނިކަމެތިެވގެންދާ

ންޖެހޭ. ސަރުކާުރގެ ަސއްކަތްކުރަދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ިއތުރުކުރަން އަބަދުވެސް މަ .އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވޭ

 އިން ކުންފުންޏަީކ ސަރުކާރުގެ ަސއްތަ 25ކުންފުނީެގ ތެރެއިން  01ކުންފުނި އެަބ އޮވޭ. މި  01ހިއްސާވާ 

ކުންފުނިން ޢިއްޒަތްތެިރ  11ދެންނެވި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  ިހއްާސވާ ުކންފުނިތައް. މި 111% ،ސައްތަ

. އަދި މީގެތެެރއިން ވަނީ އަހަރުަގއި ވެްސ ލިބޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި  ރައީސް، ަދއުލަތަށް އާމްދަނީއެއް މި 

 21މިލިއަން ުރފިޔާ. އެސް.ޓީ.ޯއ އިން  21 .ޓީ.އޯ އިްނ ދައުލަތަށް ދަްއކަވަްނ މި ނިންމަވަނީއެސް އެސް.ޓީ.އޯ؛

ގެ ޒް ައދި އެއީ ާކުޑގެ ސަބްސިޑީ  މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން 116 ،މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްަކވަން ނިންމަވާއިރު 

މިލިއަން ރުފިޔާ  21މިލިއަން ނަންަގާވފައި  116. ަދއުލަުތން .އޯ އަށް ައނބުރާ އެބަ ދައްކާގޮތުަގއި ެއސް.ޓީ

ހަމައެކަިނ  ،އެސް.ޓީ.އޯ އިން ަދއުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި މި ލިބެނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ

ދިން  ތަުނަގއި ފިހާރަތައް ުކއްޔަށް އިމުކޮށްފަިއ އެަގއި ރަނގަޅު ޝޮޕިން ސެންަޓރެއް ޤާންޓަރު އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެ

. އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނެގ ވި އަދަދަށް ފަިއސާ ލިބިގެްނދާނޭދެންނެ އަހަރަކު މި ،ގޮތަށް ދެންނެވި  ކަމުގަިއ ިވޔަސް މި

 ،ވެސް. އެހެންކަމުންރަްއވާ ކަެމއް ެއްއގޮތަކަށް ން ކުއެ ކުންފުނިތަކު ،ކުންފުނި ހައްދަވަިއގެން 01ސަރުކާރުން 

ނިތައް ުކރައްވާށޭ. ހިްއސާ ިވއްަކވާށޭ. ރަނގަޅަށް މި ކުންފުަލން ބޭނުންވަނީ ޕްރައިވަަޓއިޒްއަޅުަގނޑު ސަުރކާރަށް ޮގވާ

ނޑުމެން އެންމެންގެ ވެސް ލާބަހިންގޭނެ ގޮތެއް ހައްަދވައި ްށ އަ އިދާއާއި ެއންމެންގެ ވެސް ފަ ެދްއވާށޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުގެ ދާއިރާ ޓަކައޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަްށ ކުޑަކޮށް ޖެހިލާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާުރގައި ައއްޫޑ  އަޅުގަ

އި ފެނުގެ ޚިދުމަތް އާ ގޮތުަގއި ބިނާކުަރން މަސައްކަތްކުެރވުނު. ެއގޮުތން މަގުތައް ހަދަން ފެށުނު. ނަރުދަމާ ގެސިޓީއެއް 

ސައްކަތްތަކެްއ ބުނަން މި ޖެހެނީ ހުރިހާ މަހަމަ ނޑައޭ އަތޮުޅގެ މީހުން، އަްއޑޫ މީހުން ދޭން ފެށުނު. ބަޣާވާތް ކަ

އަތޮުޅ  ައއްޑު ،ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނުއިރު 2112މަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހުއްޓިގެންދިަޔއި

ނޑުރުފިޔާ އޮތީ ހިަމނާފަ ވަރަކަށް މިިލއަން 3އިުމކުރުމަށް ޓަކައި ހިތަދޫގައި މިސްކިތެއް ޤާ  މެން ބަޖެޓު . އަޅުގަ

ކަށް ނުކުރެވޭނޭ. ތިރީހަ އިމެއްމި ޒަމާނުގެ މިސްކިތެއް ޤާ، މިލިއަން ރުފިޔާއަކަށް މިއަދު 3ކުރިން ކޮމިޓީގައި ވަކާލާތު

ނޑުމެ އެބަ އަރާ އެވަުރގެ މިސްކިތެއް ޤާ  މިލިއަން ރުފިޔާ އިސްލާމީ  ން އުއްމީދުކުރަންއިމުުކރަން. އައްޫޑގައި އަުޅގަ

އޭރު ކޮމިޓީްނ  ،ދައްަކއިދޭވަުރގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް ބިާނވެފައި ހުންނަން. އެހެންކަމުން އްޔަާތއި ހައިބަތުޝަޚްޞި

ިލއިރު އަދު އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓަށް ބަލައިމިލިއަން ިއތުރުކޮށްދެއްވި. މި 11ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް  2112ނިންމަވާ 

 13ކަަޒކަށް، މިލިއަން ރުފިާޔގެ އިސްލާމީ މަރު 13މިލިއަން ހަމަޮކށްފައި  11ުކ އިތުރަށް އެ މިލިއަނަކާ 3މިދެންނެވި 

އިން ކަންނޭނގެ މުްނނާރު ހަދާފައި ހުންނާނީ. އެ  ބޮނަކުއާ ަގއިއަޅުްއވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު  މިލިއަން ރުފިޔާ އިން

ނުޑގެ ިދރާސާތަކުން ފެންނަނީ. އަދި ފުޅިތައް ެއއްކޮްށގެން ކަންނޭނގެ. އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ. ެއހެންނަމަ ވެސް އަުޅގަ

ކަމެއް ނޫން. ހަމައެހެންމެ  ގޮތުން މީ ދިމާވާ ހަމައެހެންމެ މަސައްކަތުަގއި އުޅޭ ދާއިާރގެ ބޭބޭފުޅުން ިވދާޅުވާ
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ތަން. ޖުމްލަ ބަޖެޓު  އަތޮޅު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަޖެޓު އުނިކުެރިވފައިވާ ސ. ،އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވުނު 

ވޭ. އަިދ  ދަށުން ހިންގަވަްނ ނިންމަވާފައި އެބަމެއް ޕީ.ެއސް.އައި.ީޕގެ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ދެ ޕްރޮގްރާ ނިކުރެވިަފއިއު

ޝަރީ ހޮސްޕިޓަުލެގ މަސައްކަތް އަވަްސކުރަން ައއްޫޑަގއި ާޤއިމުކުރާ ޓާ .ންަނވާލަން ބޭނުންވޭއަޅުަގނޑު ަތކުރާރުކޮށް ދަ

ވޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަަތއް ެވސް  އަހަރު ވެްސ ހިމަނާފައި އެބަ މިކޮމްޕޯނަންޓު ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުެގ އެބަ ޖެހޭ. 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ނުދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަލިމަގެއް ފެންނަމުން ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން މި ދޭ. އަޅުގަ

ލުމަށްފަހު ނުެވވޭނޭ. މުޅި ޖުމްލަ ޕްލޭނެއް އެކުަލވައި އްކުޑަުކޑަ ތަންކޮުޅގަިއ، ކުދިކުިދކޮށް ކަންތައް ކޮްށގެން ތަރަްއޤީއެ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންނުދާނެ. އެހެންކަމުންތްކޮށްގެން މެނުީވ ކުެރވިގެންާދ ތައެ ޕްލޭނާ ެއްއގޮތަށް މަސަްއކަ  ، ން އަުޅގަ

އެހެްނ  ސް އަދި ބޮޑެތިލިކަމުގައި ވިޔައަށް ހަމައެކަނި ބަލައި އެންމެ ބޮޑު، އައްޑޫ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ މާލެ ފިޔަަވއި

ެޓްއ ކުރެވޭ ބަޖެލަ ޕްލޭނެއް އޮެވގެން، ޕްރޮގްރާމުތަރައްީޤގެ ޖުމް ،ކުރާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަރަށްތައް ވެސް ތަަރއްޤީ

އެކު ކުިރއަށް ޮގސްގެްނ މެނުވީ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ތަރައްޤީެވގެންދާ ތަންތަން  ަތކާހުށަހެޅިގެން، އެ ޕްރޮގްރާމު

ރީަގިއ ޚަރަުދެގ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ކު ނުދާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރިކަރެންޓު ތަނެއް ފެނިގެނެއް ތަރައްޤީެވގެންދާ

އަށް ޚަރަދުުކރަން އެބަ ޖެހޭ. ސޯޝަލް  ޚަރަދުގެ ބޮޑު ބައެއް ސޯަޝލް ސެކިއުރިޓީ ވެސް ދެއްކިން. ރިކަރެންޓު

އިްނ  ރިީޓގެ ގޮުތގަިއ ދައުލަތުގެ ަފއިސާސެކިއުރިީޓގެ ގޮތުަގއި ބޮުޑ ބައެއް ޚަރަުދކުރާއިރު ޯސޝަލް ސެކިއު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ ައޅުަގނެޑއް ހަމަ  ޚަރަދުކުރެވެނީ ަޙއްޤު ގޮތުަގއިތޯ ކަަށވަރުކުރަންޖެހޭ. ައޅުގަ

ވެފަިއ، އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަކީ ސަރުކާރަްށ،  ޔަޤީނުންވެސް ދެކޭކަށް ބޭނުެމއް ނޫނޭ މީ ވެލްފެއަރ ްސޓޭޓަކަށް

ވާކަށް. އަުޅަގނޑުމެން އަބަދުވެސް އެދެީނ ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދޭށޭ  ށް ބަރޯސާެވގެން ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްދައުލަތަ

ވިޔަފާރި ެވްސ  ،އަދި އަިމއްލަ މަސައްަކތް ވެސް ،ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހިލައިގެން މަސައްކަތްކޮށް، ވަޒީފާ އަދާކޮށް

ަގނޑުމެންނަށް ެދއްވާށޭ. އަޅުއާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތެއް ހޯއްދަވައި ތުންއަށް، އަިމްއލަ ހަލާލު މަސައްކަ ކޮށްގެން އަމިއްލަ

މި ބަޖެޓުން ފެންނަނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ފަހިކަމެއް ނާންނަ ތަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ރާތްތަކުން ވެސް ދައުލަތަށް ބަޖެޓުން ފެންނަނީ ދައުލަތުން އިތުރަށް ދަރަނި ބޭންކުތަކުން ވެސް އަދި އަމިއްލަ ފަ 

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަންގަވަިއގެން، އަިމއްލަ ވިޔަފާރިަތކަށް ހުރި ފައިސާ މަދުވެގެންދާ ތަން. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ 

ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިާވ ގޮތަްށ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި ނެތްކަން. ކުދި އަދި މެދު ފަްނތީގެ ިވޔަފާރިތަކުން އިތުރަށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ މި ދަނީ. އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. ިޑޔުީޓ ހާސްކަމު ގައި ތިބެންޖެހޭ ތަން އަުޅގަ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޓެކްސް  ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ. ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން ޓެކްސް ދައްކަްނ އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ޓީ މަތިކުރައްވާ. ެއއީ ސަރުކާރަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމެއް ކަމަްށ ނަންގަވާ ކަމަކަށް ވަނީ ނަމަެވސް ޓެކްސް ޖީ.އެސް

ވަނީ ނަމަ، ޖީ.އެސް.ޓީ މަތިކުރައްވާ. އެހެންނަމަވެސް އިމްޯޕޓް ޑިޔުޓީން މި ނަންގަވާ ޓެކްސް އިން މި ގެއްލިގެންދާ 

އި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ހަމަހަމަކަން ގެއްލިގެންނުދާނެ ގޮތަކަށް ޓެކްސް ނެންެގވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަ



73 

 

ނޑުމެން  ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ބަެޖޓަކުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންަވނީ ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކަން އަންނަ ތަން. އަުޅގަ

 ބަޖެޓަކުން ހާސިލުކުރަން އެދެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ މުޅި ޤައުމުަގއި ހުރި މުއްސަނދިކަން ހަމަހަމަކަމާ އެކު ބެހިގެންދާ 

ނޑުމެން ދެކެން  ނޑުމެން އެއީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ ތަން ފެންނަ ގޮތަށް އޮންނަ ބަޖެޓެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ބަޖެޓަކީ އެއީ ބަޖެޓްރީ  ނޑުމެން ދެޭކގޮތުަގއި، ައުޅގަ ބޭނުންވަނީ. ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

ަޤުއމު އިޤްތިޞާދު ހަމައަކަށް އެޅުމަށް ޓަަކއި ސަުރކާރުން  ސިޔާސަތު. ފިސްކަލް ޕޮިލސީ އަީކ ެއއީ މުޅި

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ޓޫލެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ބަޖެޓުން ފެނިގެން މި ދަނީ މި ބަޖެޓް މި 

ވާ ގޮތަށް މަނިޓަރީ އޮންނަ ގޮތުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް އަދި އެމް.އެމް.އޭ އަްށ ވެސް ނެތޭ އެމް.އެމް.އޭ އިން ބޭނުން

ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރާނެ ޖާގަެއއް ވެސް. އެހެންނޫންތޯ ާވނީ. ބަޖެޓަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ފައިސާ ހޯދަން. އެހެންވީމާ، 

ޓީބިލު ގަނެިވއްކުން ވެސް ބަެޖޓަށް ބަރޯސާެވގެން ކުރާ ގޮތަްށ މި އޮންނަނީ. ވަކިން އެއީ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ ހިންގުމަށް 

ޓް އޮޕަޭރޝަނެއް ހިންަގއި އަދި ަފިއސާގެ ސަޕްަލއި ުކޑަކޮށް ަމތިކުރާނެ ޖާގަެއއް ވެސް ޓަކައި އޯޕަން މާކެ

ނުޑ ކުރީަގއި ވެސް ދެންެނިވ  އެމް.އެމް.ޭއއަކަށް ވެްސ ލިބިގެންނުދޭ ބަޖެޓް މިހެން އޮތުމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަންޖެހޭނެ. ބޭކާރު ފަދައިން، އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ރަނގަޅަށް ކުރާ ކަމުގަިއ ވަނީ ނަމަ، ދަ

ގޮތުަގއި ތިއްބެވި މުަވއްޒަުފން މަދުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ މުޅި ޤައުމުގެ ހާލަތަށް ވިސްނައި 

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ކަމެއް އަދި އެބަ އޮ ތް. އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން ކުރަްނޖެހޭ. އޭގެތެޭރގައި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، އިޤްތިޞާދުތަާކ ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއިރު އަދި އިޤްތިޞާދާ ުގޅޭ ގޮތުްނ 

ކަންކަން ނިންމާއިރު ވަރަށް މުހިއްމު އެއް ކަމެއް އަބަުދވެްސ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ބަލަމުންދޭ. ރާއްޖޭގައި 

ޅޭ. އަދި ދަްއކަނީ ވެސް ހަމަ ޯތތޯ ގޮތަކަށް. އަން އެމްޕްލޯއިެމންޓް ރޭޓު. ރާއްޭޖގަިއ އަދި އެ ވާހަކަ ބަލަެއއް ވެސް ނޫ 

ނޑުެމން މި ބަޖެޓާ ގުޅިގެން ވެްސ ރާއްޖޭގެ އަންއެމްޕްލޯއިމެންްޓ ރޭޓަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން ހަމަ  މި ވީ ހިސާބަށް އަޅުގަ

ޕަސެންާޓ  31ާއއި  25ނެތީ. އެއް ބަަޔކު ބުނަނީ  އުޅެުއޅެ އެކަން އެނގޭ ގޮެތްއ ނުވޭ. އެތަން ބަލާ ބަޔަކު ވެސް

ގައި ރާއްޭޖގެ އަންއެމްޕްލޯިއމެންޓް ވާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ިމ  21ަގއޭ. % 21ދޭތެރޭގައޭ. %

މްޕްލޯއިމެންޓް އިން ަމއްޗަށް އަންއެ 0ޑިޖިޓަށް އިނގޭތޯ. 2ދެކެވެނީ. ދުނިޭޔގެ ތަރައްީޤވެަފއިވާ ަބއެްއ ޤައުމުތަުކގައި  

ރޭޓު ހިނގައްޖެއްޔާ އެ ަސރުކާރެއް ަވއްޓާލަންޖެހިފައި އެ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރެްއގެ ބަޖެޓެއް އައިމަ 

ނޑުމެން ދެނެގަންނަން، ކިތައް މީހުންނަށްތޯ ވަޒީފާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު އެއް ކަމެއް އެއީ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  މި ބަޖެޓުން، މި ދެންނެވީ ސަރުކާރުން، ަދއުލަތުން ަވޒީފާދޭށެކޭ ނޫން. ަވޒީފާތަްއ ލިބިގެންދަނީ. އަުޅގަ

ހާސް ވަޒީފާެއއް އުަފއްދަވާނެ ވާހަކަ ސަރުކާރުން  05އިތުރުވާނޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަވަން ޖެހިވަަޑއިގަންަނވަނީ. 

ނޑުމެންނަށް މި ހާސް ވަޒީފާ އުފައްދާނެ ގޮތެއް އަުޅަގނުޑމެންނަށް ނުފެނޭ. އު 05ވިދާޅުިވ.  ފައްދާ ތަން އަޅުގަ

ބަޖެޓަކުން ނުފެނޭ. އުފެއްދޭ ގޮތަށް މި ބަޖެޓް އޮންނަ ަނމަ، ވަރަށް ފަހިވީސް. ވަރަްށ ރަނގަުޅވީސް. ޢިްއޒަތްތެރި 
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ރައީސް. ރާއްޖެ އިން ބޭރުަގއި؛ ާރއްޖެ އިން ބޭރުމީހުން، ރާއްޖޭަގއި ގަާވއިދާ ޚިާލފަށް އުޅޭ މީހުންގެ އަދަުދ 

މީހުން، ދިވެހިން ތިބެންޖެހޭ ކަމުގައި ެއ  51މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ރިސޯޓުަތކަްށ ދާއިރު % އިތުރުވަމުން

މީހުންގެ އެގްރިމެންޓުތަުކަގއި އޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް ެއހެނެއް ނޫން ކަން މިވަނީކީ. ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާނުލިބި، 

ނޑުމެންނަ ށް ފެނިެގން މި ދަނީ. ކަންކަން މިހެން ހުރުމާ އެކު މި ބަޖެޓަކީ މީ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާނުލިބި ދާ ތަން އަޅުގަ

ފަހި ބަޖެޓެއް ކަމުަގއި ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ކަންކަން މިހެން ހުރުމާ އެކު، މި ބަޖެޓަކީ ިމީއ އުއްމީދީ ބަޖެޓެްއ ކަމުަގިއ 

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ މިއީ ހަ މަ މުޅިން ބަގުވާްސ ބަޖެޓެކޭ. ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ކަންކަން މިހެން ހުރުމާ އެކު، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރަްއާވ  2115، 5.1ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މިހާހިސާބުން ެއޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ބެހޭ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގަިއ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެްނނެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ހިސާބުން މި އައިޓަމު ނިމުމަކަށް އައީ ކަމުގަިއ 

ނޑުމެން  ނަޑއަޅަން. މިހާތަނަށް އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ  12ސްކުރިއިރު، މިއަދުގެ ދުވަސް މަތީްނ ބަހު 5ކަ

ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓެގ  10ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ދައުލަތުގެ؛ ޖުމުލަ  10އެްއކޮށް، ޖުމުލަ 

ފި. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި 13ބަހުސްގައި ބަިއވެިރވަަޑއިގެްނފައިވޭ. އާެދ، މިއަދު 

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ބައިވެރުވަަޑއިގަތުުމގެ މާނަ އަކީ މި  10އެހެންވީމާ، މުޅި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުގައި 

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ސިޔާީސ  02ބަހުސްގައި % ނޑުމެންނަށް މި ދިޔައީ ފެނިގެންނޭ. އަުޅގަ ަބއިވެިރުވމެއް އަުޅގަ

ޕާޓީތަކުގެ ވިޕުންަނށާއި ޕާޓީތަުކގެ ޢިއްޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ޕާޓީތަކުގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުގެ ލީަޑރުންނަށާއި 

ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން، ަވރަށް ބިނާކުރަނިވި ގޮެތއްަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބަހުސްގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް 

ުއއްމީދީ ވާހަކަފުޅުތައް ެވސް ދެއްެކވި. ، ގެންދެވުނީތީ. މެންބަރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި، ބަހުސްކުރެްއިވ، ފާޑުކިުޔއްވި 

ނޑުމެން ކުރަން އޮންނަ ކަމަކީ ވެސް. ބަޖެުޓ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓް  އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސްގައި އަުޅގަ

މުން ޖަލްސާ ވެސް ބާްއަވވަ 2ހުށަހެޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދޭ. ދުވާަލކު ަބއެއް ފަހަރު ދެތިން ޖަލްސާ، 

ގެންދަވާ ގޮތަށް ާތވަލުކުރަްއަވމުންގެންދަވާ. ބަޖެޓް ކޮމިޓީ މި އެކުލެިވގެންވަނީ އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީ އާއި މާލިއްޔަުތ 

ކޮމިޓީގެ މައްޗަށް. މިއަދު ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އާއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ސެޝަނަކުން އައި.އެމް.އެްފގެ 
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ނޑަށް އެނގިފަިއވޭ. އެހެންވީމާ، ަބޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ބޭފުޅުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުަރއްވާފަ  އިާވކަން އަުޅގަ

އެހެން  23ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ބަޖެޓު ޮކމިޓީގެ މުޤައްރިރު ލީޑަރޝިްޕގެ ދަށުން، އަދި ދެން ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑަށް ވަނީ ލިބިފަ. އަދި މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލެްއވުމާ އެްއކޮށް ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ުކރިއަށްދާ ކަމު ގެ މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ތާވަލުގަިއ  ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަ މި ސްޕީޑުގައި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން  އުއްމީދުކޮށްފަިއވާ ތާރީޚަްށ ވުރެ ވެސް ކުރިން ިމ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ކަމުގެ އުއްމީުދ ބޮޑު ވާހަކަ ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. މި ހިސާބުން އަދި ވެސް އެއް ފަހަރު ނިންމާލެވިދާނެ

 2112ނޮވެންބަރ  10ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮްނނާނީ 

 ގައި. 0:11ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 
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