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 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަ އެގާރަ ވަނަ ދައުރުގެރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 )ބުދަ ދުވަސް( 2018ނޮވެންބަރު  21އަދި  (ުދވަސް )ހޯމަ 2018 ބަރުނޮވެން 19

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللا والة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުން. މެންއިްއޒަތްެތރި  23ވަގުތު ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ  މިޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. 

 

 .ން ރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުކުރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިުދވަހުެގ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 .2018/3/11އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

ގެ ޔައުމިްއޔާ. ެއއީ، ޖަލްސާ އަށް ތިން 2018/30އިން  2018/28ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

އް. މި ވަނަ ޖަލްާސއަްށ ހުރި ޔައުމިްއޔާތަރުެގ ތިންަވނަ ދައުރުގެ ހަތަުރވަނަ ޖަލްސާއިން ހަވަނަ އަހ2018ަ

ަފއިނުވާތީ، ށަހަޅުއްވާޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްާލޙެއް ހު

ްށ ތަެކއް ކަމަ ގޮތުެގ މަތީން، މި ަޔއުމިްއޔާތަކަީކ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުިމއްޔާގަާވއިދުަގިއވާ

 ނިންމައިފިން. 
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 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެްނުގން. -4

ކުރިއަށްގެންދިއުން. މިައދުގެ ޖަލްސާގައި އޮންނާނީ،  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ަބހުސ2019ް -4.1

ހުސްކުރާެނ ލާގައި ބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގެންފަިއވާނެ ފަދައިން، މިއީ ބަޖެޓާ މެދު ފުރަތަމަ މަރުޙަ

ން ވެސް ރުއެންމެ ފަހު ދުވަސް. އެހެންކަމުން، ބަހުސްކުރެއްވުމަްށ ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ަވގުުތގައި  ޭވއިރު އެވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ފުރުޞަަތށް އެދިވަަޑއިގަންަނވަިއ، އަދި ލިސްޓުގެ ތަރުތީބުން ފުރުޞަތު އެރު

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ތިއްެބުވމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 ލީހަށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު މަޖި  -5

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު. މަޖިލީހަށް ތަޢާ -5

މްހޫރިއްޔާގެ ހިރާއްޖޭެގ ޖުއިނގުރައިދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ފަލާޙް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ދިވެ -5.1

ޔާެގ އްޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު. 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް. -6

ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ބަުހސް ކުރިއަްށގެންދެވުން. ބަޖެާޓ މެދު ބަހުސްކުރަން ފެށުނީ  2019 -6.1

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއިވޭ.  22ަގއި. މިހާތަނަށް ބަޖެޓާ މެދު ޖުމުލަ  2018ޮނވެންބަރު  14

އަޅުގަނޑު، ވާހަކަެދއްކުމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ލިސްޓު ތަރުތީބުން ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު 

މިނެޓުއިރުގެ ފުރުޞަތެއް ދެވޭނެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނުޑ  15ބަރަކަށް ދެމުންގެންދާނަން. އިއްޒަތްތެިރ ކޮންމެ މެން
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ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ؛ އާދެ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަަޑއިގެން ނެތް. ދެން އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.ޭއއިން ކެނދިކު 

ޢަލީ މަޢުރޫފަށް. އެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވެސް ވަަޑިއގެން ނެތް. ދެން އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ވަަޑިއގެން ނެތް. 

  އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ މާވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒްހާން ފަހުމީއަށް. އާދެ، ދެން

 

 މީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު އަްޙމަދު އަޒްހާން ފަހުމާވަށު ދާއިރާގެ

ވަނަ އަހަުރގެ ދައުލަތުެގ  2019ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑުެމން ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ 

 29.6 ،ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ބަލައިާލިއރު މި ބަޖެޓަކީ ވަރަށް އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ބަޖެޓަކީ

މި ފެށޭ އަހަުރެގ  ވާ ަކންތައްތައް އަުޅގަނުޑ ުއއްމީދުުކރަނީ މި ބަޖެޓުގައި މި ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޮބޑު ބިޔަ ބަޖެޓެއް.

ބިލިޔަން  7.5ތެރެއިން އަކީ ިރކަރަންޓް ޚަރަދު. މީގެ 62.1ކަމަށް. މުޅި ބަޖެޓުގެ % ވެގެންދާނެގައި ތަންފީޒު ތެރޭ

ޕީ.ެއސް.ައއި.ީޕގެ  ،ވަނީ. އަދި މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު ރުފިޔާއަކީ މުަވއްޒަފުންގެ ޚަަރދުކަމުގައި ކަނަޑއަޅާފައި މި

 . މިއިން ފެނިގެން މ59ިލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ % އެބައޮތް. މިީއ ޖުމުނޑައެޅިަފއިބިލިޔަން ރުފިާޔ ކަ 6.6ގޮތުަގއި 

ކަމުގަިއ އަުޅގަނުޑ  ކުރާ ބޮޑެތި ޕްރޮެޖކްޓުތައްޓަަކއި ހިންގަން ގަސްތު  މުޅި ާރްއޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ަގއި،ދަނީ ދާއިރާތަކު

ަޔ ރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ނިމިދިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާއަށް ވަ 5ދެކެން. ފާއިތުވެދިޔަ 

 ެއކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިކަމާ. ެއކަމަށް ޓަކައި އޭުރގެ ސަރުކާަރށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިސަރުކާރުން ވަނީ ކޮށްދީފަ

 1.9އެއީ  ؛ޕަސް ހޯލްކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕާ 5މާަވށުގެ  ލ. ،އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޕީ.އެސް.އަިއ.ޕީއަށް ބަލައިލާއިރު

ހިތަދޫ އަދި މެންދޫ ކޯޒްވޭ އަދި  މިލިޔަން ރުފިޔާ. ލ. 1.3 ؛ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ޔަން ރުފިޔާ. އަދި ލ.މިލި

ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭ ެއޅުމަށް ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާތީެވ އެކަމަށް ޓަަކއި ޝުކުރު އަާދކުރަން. އަދި މާވަށު ބިން  ،މެންދޫ

ފައި އެަބއޮތް. ައދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކގައި މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ބަޖެޓު މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަނޑަައޅާ 5.5ހިއްކުމަށް 

ިވޔަްސ  އެްއވެްސ ރަށެއް އާބާދީ ކުަޑވިޔަސް އަދި ބޮޑުިވކަމުަގއި މުންދިޔައީ،މަރުޙަލާއެއްަގއި ައޅުގަނޑު ަވކާލާތުކުރަ

ދޫ އަދި ކުނަހަން ލ. ،ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު މިއަންނަ އަހަރުގެ ،ކަމަށް. އެގޮތުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެންޖެހޭނެ

ރަށް ވަރަށް ނަރުދަމާެގ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ަބޖެޓުކުރެވިފަިއވާތީ އެކަމަށް ޓަކައި ސަުރކާހިތަދޫގެ ފެނާއި 

އޮންޮގއިންގ  ،އިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ަހމަ ބޭނުންވޭޝުކުުރ ދަންނަވަން. މީގެ ެއކީއިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ނުވާތީވެ އެ ކަްނކަން ނިފައިބަޖެޓުގައި ހިމެ ގެޖެކްޓުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް މިއަންނަ އަހަރުޕްރޮ

ދި ތެރޭަގއި ކުނަހަންދޫ އަްއވުން. ޭއގެބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދެއްވުމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންތައްތަކަށް ބައްލަަވއިދެ

އިދެއްވުމަށް އަުޅގަނޑު އެދެން. އަދި ާމވަށުެގ ބަނދަރު މަޝްރޫޢު މިހާރު ވަނީ ލް ދަނޑު ިހމަނަހިތަދޫގެ ފުޓްސަ
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ތޮށި އެީކ ެވއްޓިފަިއވާީތވެ ެއަކން ވެސް ިމއަންނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިެދއްވުމަީކ ނިމިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ބޭރު 

 5.5ވަނީ  ހިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައި މި އިތުރުން މާވަށު ބަނދަރު ބިންކަމެްއ. އަދި މީގެ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭ

އެކީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ެތރިކަމާކަމުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚުލާޞް މިލިޔަން ރުފިޔާ. މި އަދަދަކީ ވަރަށް ުކޑަ އަދަެދއް

ކޭ މި އަދަދު ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު އެދެން. ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ ނިންމައިލާނީ އެހެން އަހަރުތަކެ 

ކުރިއަށްުނގޮސް ހުންނާނެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ކަމުގަިއ ވިފައި މި ހުންނަ އަދަދުތަކަކީ އެްއގޮތަށް މި ބަޖެޓުގައި ލިޔެ

ގޮތެއް  އި މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެޔާ ކޮށް ިމ ބަޖެޓުގެ ލާބަޒު ތަންފީަމޝްރޫޢުތަކެއް ހުރިހާ  މި ިއ،ނުހައްދަވަ

  ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަކޮޅުގެ މެދުވެރިވުން. ައޅުގަނޑު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރިވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ  ،އޮތީ ފުރުޞަތެއް އަުރަވން މިައޅުގަނޑު ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ދެން 

 .މުޙައްމަދު ނާޡިމް

 

 ން:ވާހަކަދެއްެކވު ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

މި މަޖިލީހަށް ވަނީ  ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު 2019ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.  .`

ަޓކައި ަރްއޔިތުން ގަބޫލުކުރާނެ އެންެމ ގެ ުއއްމީދުތަކެއް ހާސިލުވުމަށްރައްޔިތުން  .. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހުށަހަޅާފަ

އްޔާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރި .ގޮަތކީ ވެސް  ބަޖެޓު. އެއީ ރައްޔިތުން އެދޭމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ،ކަމަކީ މުހިންމު އެއް

ބޮޑު ުއއްމީދެއް.  ދުތައް ބަޖެޓުގެ ތެޭރގައި ިހމެނޭތޯ ބެލުމަކީ ރައްޔިތުންެގ ވަރަށްޢުރައްޔިތުންނަށް ވަމުންދާ ވަ

ވަަނ  2018 ، ޞާލިޙްވި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަްއމަދުވަނަ އަހަރަށް އިންތިޚާބު 2019 ؛އިންތިޚާބީ ،ޚާއްޞަކޮށް

ރައްޔިތުްނެގ  އިއި ވޭތޯ ބެލުމަކީ ދިވެހި އެންމެހަދުތައް މި ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިފަޢުރުގެ ރިޔާސީ ކެންޕޭނުގަިއ ވި ވައަހަ

އަދި ަރއްޔިުތން ބޭނުންވާ ކަންކަން ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފަިއވޭތޯ ބެލުމަކީ  .އުއްމީދެއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ބޮޑު ވަރަށް

ކަމެއް. އެކަްނ  އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ،ެގ މަންދޫބުންގެ ޮގތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންރައްޔިތުން

އަދި އަޅުގަނޑު އަބަދުވެްސ މި  ؛ދަނީ ޓަކަިއ އަުޅގަނޑު މި ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުންނަށް ގެ ުޅގަނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަ

ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާ މި  ؛އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ ،މިގޮތުން .ތެރި ރައީސްމަސައްކަތް ކުރުމުަގއި ދެމިހުންނާނަން. އިއްޒަތް

އޮތީކީ.  މި ބަޖެުޓ އަިއއިުރގައި މި ނޫން ލާއިރު ައޅުަގނޑު އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށްއިބަލަބަޖެޓަށް 

އެދެމުންދާ  ނިމިގެން އަންނައިުރަގއި އަޅުގަނޑު މި ން އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑެގ އުއްމީދަީކ ބަޖެޓު ކޮމިޓީ

 މަކީ އެއީ ައޅުގަނޑު މި ބަޖެޓާ ތެރޭގައި ހިމަނައިދިނުރަކަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ަބޖެޓުކަންތައްތައް ކޮންމެެވސް މިންވަ

މިހާރަށް  ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް މިހާރުން .ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަޖެހޭނެ ކަމެއް ކަުމގައި 
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އަހަރަީކ  5 ވިޖެހުނީ ފާއިތު ރަށް ބަިއވަުރ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑު މިހެން ފާހަގަކުރަން މިބޭނުންވެފައިވާ ވަ

 5އޮތް  ކުރިއަށް މި ،ވެފައި އަހަރު ކަމަށް 5ނުވާ ަތކަށްވެސް ކަންކަން ކޮްށދީފައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއަށް ެއއްގޮ

 މަސަްއކަތްތަކާޅުގަނުޑގެ އުއްމީދަކީ ފާއިުތވި އަަހރުގައި ނުވި އަ  ،އަހަރަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ެވރިކަމަކަށް ވެފައި

ން އަށް މިހާރުވަިއކަރަދޫ .ނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސްއެްއކޮށް އިތުރު މަސަްއކަތް ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެގެްނދާ

ކައުންސިުލ  ،ގެ ޚިދުމަތްޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު  ،ކުނި މެނޭޖުކުރުން ،ނަރުދަމާ ،ރޫމްކުލާސް 12މިހާރަށް ބޭނުންވޭ 

ފެން ހެދޭ  ގައިބަނދަރު ޕޭމަންޓު ،ރޫމް، މަސްމާރުކޭޓު، ފެނުގެ ޚިދުމަތް ގޭގެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުންއިދާރާ، މީޓިންގ

ިއކަރަދޫ ވަ .ލޮކޭޝަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް-ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، ފެނަކަ ރީ ،މައްސަލަ

ކުރިްނ އެމަނިކުފާނުެގ ވެިރކަމުަގއި  އަހަރު 9ަރއީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެިރަކމުގައި ީމގެ  ލާއިރުއިދާއިރާއަށް ބަލަ 

ދިނުމަކީ. ޅައިކުލާސްރޫމް އަ 9ދެއް ޢުމަނިުކފާނު ވެފައިވާ ވަ އަޅުގަނޑުމެން ރަށަށް ކުރެްއވި ިޒޔާރަތެްއގައި އެ

ން މިކަްނ ދިޔަީއ ން ވެރިކަމުަގއި ނުހުރެވުުމގެ ސަބަބުމަނިކުފާނަށް ަދއުރު ނިެމންދެ ގޮތުްނ އެ ނަމަވެސް، ކަންދިމާކުރި

 ؛ކްލާސްރޫމް ޖެހެމުން 9މަތީން ބަޖެޓުގައި މި  ފަހަރު އަހަރު ފެއިްލވެގެން. އަދި އެއަށްފަހު ެއކި  5 އެ ދައުރުގެ

ހަރެއްގެ މަތީން ފަ ދިޔަ ވެރިަކމުގައި ދެއިހިނގައައިސް މިފަހުން އަޅުގަނޑުެމންނަށް މި ޖަހަމުން ެއއްފަހަރު ބަޖެޓުގައި 

ހަރު ފާއިތުވެދިަޔއިރު މި ކްލާސްރޫމް އަ 9ުނވާތީެވ، ކްލާސްރޫމް އެޅިފައި 9އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށް އެ  ؛ޖެހި

 އެދުމަީކ މި ރޫމް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެކްލާސް 12އަުޅގަނޑު ބޭނުްނޭވ މިއަދަށް ހަމައަްށ  އެޅިފައިުނވާތީ މިއަދާ

ތެރޭގައި މި މަޝްރޫޢު ހިމެނިގެންދިޔުން. ވައިކަރަދޫ  ގެ ޕްރޮޖެކްޓު  ،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 100 ހިނގާ ވެރިކަމުގެ

ވަނަ އަހަާރ  17ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2014 ،ބަޖެޓުަގއި ހިމެނި ގެވަނަ އަހަރު 2013، 2012ނަރުދަމާއަކީ 

 ބަޖެޓުަގއި ހިމެނި ހިނިގ އަހަރުގެމި  ،ހިނގާ އަހަރު ަބޖެޓުގައި ހިމެނި މި ،ނުވެހަމައަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި 

ނެތުމަކީ އަޅުގަނޑު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ގެއަހަރު އް. ނަމަވެސް، އަންނަސޮއިކުރުމާ ހަމައަށް ގޮސްފަިއ އޮތް މަޝްރޫޢެ

ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަަލއެއް. އަުޅގަނުޑގެ ުއއްމީދަކީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި މަޝްރޫޢު ވެސް 

ރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ަވއިކަރަޫދއަށް މިހާ ،ކީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަންދިޔުން. ހަމަ މިޮގތަށްހިމެނިގެ

ބޮުޑ  ވަރަށް ގެއަުޅގަނޑު  ދިޔުަމކީނިގެންމަރުޙަާލގަިއ ބަޖެޓުގައި ހިމެކޮމިޓީ އް. މި މަސައްކަްތ ވެސް މަޝްރޫޢެ

ނަމަެވސް، ޒުވާނުންނަްށ  ވާނުްނގެ މަރުކަެޒއް ެއޅިފައިވީތަށް ޒުގޮ އުއްމީދެއް. ުޒވާނުންގެ މަރުަކޒުަގއި ޚިދުމަތް ލިބިދޭ

ބޮޑު  ުޒވާުނންގެ މިއަދުގެ އެންމެ ،ނޫން ކަންއޮތީކީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ ގޮތަކަށް ޚިދުމަތް ލިބޭ 

ގެންދިޔުން. ިއއްޒަތްތެރި ލުވެގޮތަށް ތަން ބަދަ ޓަަކއި ިޚދުމަތް ލިބޭވާނުންގެ ަމރުކަޒު ޒުވާނުންނަށްޒު  ،އެއް އެދުމަކީ

ކައުންސިުލ  ކަންރޫމެއް ޭބނުންވެފައިވާ މީޓިންގ ށްއިކަރަދޫ ަކއުންސިލަރަްއޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ވަ  .ރައީސް

 ބަޖެޓު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންނައިރު އަުޅގަނޑުގެ އެދުމަކީ ،ކޮށްފައިވޭ. މިގޮތުން ހަގަ އިދާރާއިން އަުޅގަނޑަށް ފާ

 މުހިންމު ވަރަށް އަށް ރުކޭޓަކީ މިހާރުވެސް ވަިއކަރަދޫމަސްމާ .ގެންދިޔުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހިމެނިއް މަޝްރޫޢެ މި
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ަވގުުތ  ވަރަކަށް ކުާރ ރަށަކަށް ވާތީވެ، މި ރިކަން ކޮންމެވެސްމަސްެވރިކަމާއި އެހެނިހެން މަސްވެފަރު ،ކަމެއް. ސަބަބަކީ

ރު ހިނގަމުންދާ މިހާ .ން ދާތީވެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއްމަލުކުރަމުން ރަްއޔިތުޙަތަބޮޑު ދަިތކަމެއް  އެކަމަށް ވަރަށް

 ވާ އިކުރެވިފަމިހާރުން މިހާރަށް ބަޖެޓު ،ންއް. މިގޮތުކުރެވިގެން ހިނގާ މަްޝރޫޢެރިއަށް ޕްލޭންކީ ކުފެނުގެ މަޝްރޫޢަ

ތަނަކުން   ސްޓޯރޭޖު ޓޭންކެއް ހެދުމަށްފަހު ދެގޮތަށް ފެން ރައްކާުކރެވޭ ،ލިބިފައިާވ މަޢުލޫމާތުގައިގޮތުން އަުޅގަނޑަށް 

 ،އް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑގެ އެދުމަކީއްެގ ދަށުން ހިނގަުމންދާ މަޝްރޫޢެގޮތަްށ ހެދިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެ ފެން ނެގޭ

 ގެ ވަިއކަރަދޫ .ގެންދިޔުން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްގޮތަށް މި މަޝްރޫޢު ބަދަލުވެ ެލވޭ އިގޭެގއަށް ފެންހޮޅި ގުޅަ

ަޓކަިއ މި ޔިތަކަށް ިލބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްގަބުރުސްތާނަކީ ވަށާފާރު ވަަރށް ބަލި ހާލަތެއްަގއި ހުރި ަގބުރުސްތާނެއް. ރައް 

ބޮޑު އެދުެމއް. ަވއިަކރަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ  ނިމިގެންދިޔުމަކީ އަުޅގަނުޑެގ ވަރަށް ،ވަށާފާރު ރޭނި ގެގަބުރުސްތާނު

ވޯޓުލުމުެގ  ގެރިާޔސީ ޕްރައިމަީރގަިއ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީަދށް ޕްރައިމަރީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ،މައްސަލައަކީ 

މަަސއްކަތްކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތައް  އިަވގުތު ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށގަ އެ މަސައްކަތް ދިޔައިުރަގއި ވޯުޓލުމަށް ޓަކައި

 ޕޮލިސް ޑެސްކާއި އެއްކޮށް  ލާ ނިމުމާ ވޯޓު ޑެސްކު ވަގުތު ަވއިކަރަޫދގައި ހުރި ޕޮލިސް ނުހުއްޓުވުމުގެ ސަބަބުން އެ

 ނުވާ ގެ ެއއްެވސް ޚިދުމަތެއް ލިބިފައިންަވގުތު ަވއިކަރަދޫަގއި ޕޮލިހު ގެންގޮްސ މިވަްއޒަފުންނާ އެްއކޮށް ނަަގއިގެން މު

 އް އިކަރަޫދގައި ޕޮލިހުންގެ ޚިދުމަތެފަހު މިއަދު ވަ ދުަވހަށް ކަމެއް. އެ މީގެކުރިން ޚިދުމަތް ލިބެމުންދިޔަ .ކަމެއް

 ނެްއ އެޅިގެންދިޔުން ވީ އެންމެޕޮލިސް ސްޓޭޝަ ގައިވަިއކަަރދޫ ،ލިބިފައެއްނުވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑގެ އެދުމަކީ

 ކަމެއް. މި  ލޮކޭޝަންކުުރމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަްށ ވަރަށް މުހިންމު-ފެނަކަ ރީ .އަވަހަކަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ގޮތުން މީހުން ދިރިއުޅޭ  ގަާވއިދު ބުނާ ގެށުގެ މެދުގައި. އެާނރޖީ މިނިސްޓްރީހައުްސ ހުރީ ރަވަގުތު ފެނަަކއިގެ ަޕވަރ

. އެހެންނަމަވެސް، މިގޮތަށް ހުންނަތާ އެތައް އަހަެރއް ެވއްޖެ. ހައުސް ހުންނަންޖެހޭނީަގއި ޕަވަރފޫޓު ދުރު 200ހިސާބާ 

ލައިދޫއަްށ އްނެ ގެދިޔުން. ަވއިަކރަދޫ ދާއިރާވެސް ވީ އެންމެހާ އަވަަހކަށް ބަދަލުވެގެން މިކަން ،އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ 

އަުޅގަނޑަށް އެންމެ މުހިއްމު ެއއް ކަމަީކ، ބަނދަރާއި، ފެނާިއ، ނަރުަދމާއާއި، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާިއ،  ލާއިުރގައިއިބަލަ

 ފާލަން. އާރު.އޯ ޕްލާންޓު، ފުޓްބޯޅަދަނޑު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން. ސްކޫލުގައި ދެ ކުލާސްޫރމް، ދެކުނު ފަރާތުގެ

ނެތްލައިދޫ ބަނދަރަކީ، ރަީއްސ ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި ފެްއޓެވިފަިއވާ ބަނދަރެއް. މިހާރު ނިމި، ނަމަވެސް ނެއްަލއިދޫ 

ބަނދަރު ދެ ބުރިކޮށް އެއް ބުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވެލިއަަރއި، ހިކި، ތުނޑިއަކަށް ވެަފއި މި އޮތީ. ރަށަށް ފައިބާ ފާލަން 

ތެޭރގައި. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑުެގ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަީކ މި ަބނދަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ ވެސް އޮންނަނީ ހިކިފަސް 

ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނިގެންދިއުން. ނެއްަލއިދޫެގ ަރއްޔިތުންެގ ެވސް ުއއްމީދަކީ މިއީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  100

ދަމާއަކީ އޯޕެކު ފަންޑުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ނެއްލައިދޫގެ ފެނާއި ނަރުަދމާ، އާރު.އޯ ޕްލާންޓު؛ ެފނާއި ނަރު

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާުރެގ  2019ގެ ދަށުން ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް. ނަމަވެްސ،  3ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޯޕިކު ފޭސް 

ކަން ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން އަިއއިުރަގއި މި މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައެްއ ނެތް. އަުޅގަނުޑގެ ުއއްމީދަީކ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މި
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ވެސް ހިމެނިގެންދިއުން. މިހާރު މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ބިން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ނިމިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް. އެހެްނވީމާ، 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލު މި ކުރަނީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ހިނގަމުންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުަގއި. އަުޅގަނުޑގެ އުއްމީދަީކ، 

ގޮތުަގއި ނުހިމަނައި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޕްރޮޖެކްެޓއްގެ ޮގތުގައި ކޮށްޓިިނއުކޮށްދިނުމަށް.  މިއީ މިއަހަރުގެ އާ ޕްރޮޖެކްެޓއްގެ

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި  2019އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ެނއްލަިއދޫގެ ކުިނ މެނޭޖުކުރުން ޤާިއމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނި،  2018ެވސް  ވަނަ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ނޫން. ިމ ކަމަކީ 19ޖަހައި، 

މަޝްރޫޢު ފެށި، ބިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ހަމައަށް ގޮސްަފއިާވ މަޝްރޫޢެއް. މި މަޝްރޫޢަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލު މި 

ޒަތްތެރި ވަނަ އަހަުރެގ ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ނިމިގެން އަންނައިުރގައި ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް. އިއް  2019ކުރަނީ، 

ަވނަ އަހަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓުަގއި  2017ރައީސް. ނެއްލައިދޫ އާރު.އޯ ޕްލާންޓު ސްޓޯރޭޖުގެ ޤާއިމުުކރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ިހމެނިފައިނެތުމަކީ އަުޅގަނޑު  2019ކޮންޓްރެކްޓަރާ ހަމައަށް ގޮްސފައިވާ މަޝްރޫޢެްއ. 

ވަަނ ައހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި މިކަްނ  2019އްާޔ އަުޅގަނުޑގެ ުއއްމީދަކީ ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. އިރާދަުކރެއްވި 

ހިމެނިގެންދިއުން. ނެއްލައިޫދައކީ ފުޓްބޯޅައަށް ުޒވާނުން ފޯރިއާެއކު ުއޅޭ ރަށެއް. މި ަވގުތު ނެއްަލއިދޫގެ ފުޓުބޯަޅ 

ވަނަ އަހަުރގެ  2019ަދކީ، ދަނޑަކީ ެއކަށީގެްނވާ ގޮތުަގިއ ލެވެލްކުެރވިފަިއވާ ދަނެޑްއ ނޫން. އަުޅގަނުޑގެ އުއްމީ

ބަޖެޓުގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ލެވެލްެވގެންދިއުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނެއްލައިދޫ ސްކޫލަށް މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި އެްއ 

ކުލާސްރޫމް ހިމެނިފައިވޭ. ަނމަވެސް، މި ވަގުތު ެނއްލަިއދޫ ސްކޫލަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ދެ ކުލާސްރޫމް. އަުޅގަނުޑގެ 

އްލައިދޫ ްސކޫުލގެ ދެ ކުލާސްރޫމް މި ައހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ކޮމިޓީ ިރޕޯޓު ނިމިގެން އަންނައިުރ އެދުމަކީ، ނެ 

ހިމެނިގެންދިއުން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނެތްލައިދޫ ދެކުނު ފަރާތު ފާލަމަކީ މޫސުމަށް ބަލާއިރު ވަރަށް މުހިއްމު 

ގެ އެދުމަކީ، ނެއްަލއިދޫ ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކީ، މި ފާލަމެއް. މިއީ ލަނކުޑި ފާލަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްިޔތުން

ފާލަން މަރާމާތުކުރެވި، ރަނަގޅު ފެންވަރަކަށް ހެދިގެންިދއުން. ލަފާފުރުމަށް ބައެއް ފަހަރު މޫސުމީ ގޮތުން މި ފާލަން 

މެން އެންމެ ެއްއ ވަރަށް މުހިއްމު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ކުރިނބީއަށް ބަލައިާލއިރުަގއި އަޅުގަނޑު

މުހިއްމު ކަންތައްތަކަށް މި އޮންނަނީ، ފެނާއި ނަރުދަމާ،  ބަނދަރު މަރާމާތު، ސްޫކލް ސްޓާފްރޫމް، ަކއުންސިްލ 

އިދާރާގެ އިމާރާތެްއ، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ރަނގަުޅކުރުން، ފެނަަކ ވަށާފާރު ރޭނުން، ކުރިނބީ ނަރުދަމާ އަޅުގަނޑުެގ ބުަރ 

 100ިހމެނިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުެގ ުއއްމީދަކީ، މި ސަރުކާުރގެ  މަސައްކަތުން މި ބަޖެޓުަގއި

ދުވަސް ތެރޭަގއި އެ ޕްރޮޖެްކޓު ހިމެނިގެންދިއުން. ކުރިނބީ ބަނދަރަކީ އެްއގަމު ތޮށި އަރިއަޅާަލއި ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ގެ އެދުމަީކ، ުކރިނބީގެ ބަނދަރު އިތުރު ރައްޔިތުންނަށް ެގއްލުންވާ ާހލަތެއްަގއި އޮތް ބަނދަރެްއ. އަުޅގަނޑު 

ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ގޮުތަގއި މަރާމާތުކޮށްދިނުމާއި، އަދި ބަނދަރު ދިގުކޮށްދިނުމަކީ ަރއްޔިތުްނެގ ވެްސ އެދުމަކަށް ވާީތ، ިމ 

އަހަރު ތެރޭގައި ނަމަވެސް ހިމެނިގެންދިއުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރިނބީ ސްކޫލަީކ  5މަސައްކަތް ވެސް މި 

ޓާފްރޫމަށް ދަތި، ވަރަްށ ބޮޑަށް ދަތި ސްކޫެލއް. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި ބަޖެުޓގަިއ ސްޓާފްރޫމް ހިމެނިގެންދިއުމަކީ ސް
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އަޅުގަނޑުގެ އެދުެމއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ކުރިނބީ ކައުންސިލުގެ އިދާާރއަކީ ޖާގަިއގެ ގޮތުން ވަރަށް ދަތި، ދެ 

އް. އުއްމީދަކީ ަކުއންސިލަށް އާ އިމާރާތެއް އެިޅެގންދިއުން. ކުރިނބީ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ ހިނގަމުންދާ ވަރަށް ދަތި އިމާރާތެ

ދަނޑަކީ ުޒވާނުން ވަރަށް ުފޓުބޯޅައަށް ފޯރިހުންނަ ުޒވާނުން އުޅޭ ރަެށއް. އަޅުގަނޑުެގ އެދުމަކީ، ކުރިނބީ ފުޓުބޯަޅ 

އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ފެނަކަ އިމާރާތަކީ ދަނޑު ވަށާފާރު ރޭނި، މި ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކަްނ ނިމިގެންދިއުން. 

ރަށުގެ މޫނުމައްޗަށް އޮތް ިއމާރާތަކަށް ވެފައި، މި ަވގުުތ ކުރިނބީ ފެނަކަ އިމާރާތުގެ ވަށާފާރު ރޭނިފައިނެތުމަކީ 

އި މޫނުމައްޗަށް ވަރަށް ހަޑި ުނަވތަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަެމްއ. އަުޅގަނުޑގެ އެދުމަީކ، މި މަސައްކަތް ވެސް ބަޖެޓުގަ 

ހިމެނިގެންގޮސް ރަްއޔިތުންނަށް މިކަން ފުއްދައިދިނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަބޖެޓުގައި އިޤްތިޞާދީ ދުވެިލ 

ކުރިއެރުމުަގއި އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާެއއް ކުރާ ާދއިރާތަުކެގ ތެރެއިން ެއއް ދާއިާރއަީކ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާކަން 

ރަީއސް. ނަމަވެްސ، ހިތާމަޔަކީ އަުޅގަނޑު މި ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާ ހިމެނޭ  ބަޖެޓުގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވޭ. ިއއްޒަތްތެރި

ގެންވާ ގޮތަށް ފަތުރުވެިރކަން ގޮސްފައިުނވާކަން. ހދ. އަތޮަޅކީ ކަންނެލި މަސްވެިރކަން އަތޮޅުަގއި އެންމެ އެކަށީ ހދ. 

ބޯޓުފަހަރު ރާއްޖެއިން  މަްސވެރިންގެ ޝަުކވާައކީ ލޭނުއަޅާ ،ވަރަކަށް ކުާރ އަތޮޅަކަށް ވެފައި ކޮންމެވެސް

މިކަްނކަން މަނާކޮށްދިނުމަކީ ފަތުރުވެރިކަން ނެތް ހދ. އަތޮޅުގެ އިޤްިތޞާދަށް އަދި މުޅި ރާއްޖެއަށް  ތީ،ހުއްދަދީފައިވާ

ލައިޫދގައި ރައީސް ނަޝީުދ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހދ. ނެއްކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެ ވެސް މަންފާކުރާނެ ކަމެއް

ވެރިކަުމގައި އެޅުަމށް  ގެސޮރީ. ހދ. ނޭކުރަންދޫގައި ރައީސް ަނޝީދު ޅުމަށް ހަމަޖައްސާފަިއވާ؛އި އެވެރިކަމުގަ 

ވެްސ  އިންތިާޚބީ ރައީސް، ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ، މި ރިޔާސީ ކެމްޕޭނުަގއިހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލަކީ

ންޫދގައި ޖަލެއް އެިޅގެންދިއުން. ހދ. މީދަކީ ނޭކުރެ. ައޅުގަނޑުެގ އުއްންދޫގައި ފާހަަގކުރަްއާވފައިވާ ކަެމއްނޭކުރެ

އަޅުގަނޑު ގަބޫުލުކރަނީ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ލާއިރުަގއި މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ބަލައި  އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދަށް

ރަށްރަުށގެ ތަރައްީޤ  ސިލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަީކ ރާއްޖޭގެތުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓުން ހާގޮ ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

، އާމްދަނީ ހޯދަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި  އޮތްތޯ ބެލުން. އަދި ދައުލަތުންކެޕިޓަލް އެްކސްޕެންޑިޗަރ ްޕރޮގްރާމުތަކެއް

ން ބޭނުންވާ ވަޢުދުތައް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފުދިގެންދާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ސަރުކާރު ރައްޔިތުންނަށް ފުއްދައިދޭ

ބަޖެޓުަގއި ފާސްކޮށްފަިއ އޮންނަ ޮގތަށް ޚަރަދުގެ ކުެރއްވުމަީކ ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ  ،އެނގުން. ިމގޮތުން

ައުޅގަނޑުމެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ފާހަގަކޮށް އެކަން  ،ނަމަ ޒިންމާއެއް. ެއކަން ެއގޮތަްށ ނުކުރެިވއްޖެ

ފައިސާ ހޯދުމަކީ ސަރުކާުރެގ   ކަްނކަމަށްތެރި ރަީއސް. ބަޖެޓުގަިއވާއަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަމަށް ގެންނާނަން. އިްއޒަތް

ޒިންމާއެއް. އެ ފަިއސާ ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުްނ 

މެއް ކޮށްދީފައިނުވާ ފަްސ އަހަރަކީ އަޅުގަނުޑމެންގެ ދާއިރާއަށް އެްއވެސް ކަ އަޅުގަނޑުމެން ދޭނަން. ފާއިތުވި ފަސް

ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. އިވާތީވެ، މި ެއދުނު ކަންކަން މި ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނަ ކަމަށް ހަރުއަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނާާރ ތްތެރި އަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަލާންބަރު. ދެން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވައިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެ

 ނަޢީމަށް. 

 

  :މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން

ވަނަ  2019އާދެ! މިއަދު  ف األنبيا والمرسلينرشألى عالم الم والس  الس   .العالمينالحمد هلل رّب   حيمحمن الر  بسم هللا الر  

 ވަރަށް ގިނަ ނުކުތާތަކެއް ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއިރު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތު

ކަމަށް  ހުރި. އެއީ މި ފުރުޞަތަކީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރތަކުގެ ޙައްުޤގައި ަވކާލާތުކުރުަމށް ލިބޭ ފުރުޞަތެއްއެބަ

ވެސް އަުޅގަނޑު އަލަށް  ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ގޮތުން ވާހަކަެދއްކުުމގެ މި ބަޖެާޓ ބެހޭ ،ވާތީ. ެއގޮތުން

އިބު ރައީސްކަމުެގ ހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އަދި ނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ހުވާކުެރއްވި އަލްފާޟިލް އިްބރާ

ެއ  ،ންއެ ބޭފުޅު ؛ލް ނަސީމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންްއވި އަލްފާޟިލް ފަިއޞަހުވާކުރެ

ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމެްއަގިއ ރަށްތަކަށް ކޮށްދެއްވާެނ ކަންތައްތަކެއް ކަމަްށ ވަރަށް ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް 

އިސިއްޔަތުްނ ރުތަކުގައި ބަިއވެރިިވ މީހެއްގެ ހަވެސް ެއ ދަތު އަޅުގަނޑު ،ވެަވޑަިއގެންފަިއވާކަން. ެއގޮުތން

ދުތަެކްއ އަށް ވަރަށް ގިނަ ވަޢު  ކުމުންދޫންދޫ، އަދިރެނޭކު މަކުނުދޫ، ؛އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ިތން ރަށް

ވެސް އި ެއ ތިން ރަށުގަ ފާހަަގކޮށްލާީނ،  ވެސް ވޭ މި ސަުރކާުރން. ެއގޮތުން އަުޅގަނުޑ އެންެމ ފުރަތަމަވެަވޑަިއގެންފައި 

ވަަޑއިގެންފަިއވޭ. އަސާސީ ޚިދުމަތެްއގެ ގޮތުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް މި ސަުރކާުރން ވަޢުދުވެ 

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އެދިަފއިވާނެ މި ބަޖެޓު ހުށަހެޅިެގން އަިއއިރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިމެނިފައިނުވާތީ، އެ ތިން 

ވަނަ އަހަރުެގ  2019ންދޫ، އަދި ކުމުންދޫަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަްޝރޫޢު މަކުނުދޫ، ނޭކުރެ ވެސްއި ރަށުގަ

ންދޫގަިއ ޖަލަކާިއ ، ނޭކުރެއެދިފަިއވާނެ. ދެން މީގެިއތުރުން އަޅުގަނޑު އެދިފަިއާވނެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދެްއވުމަށް 

އަދި  . ެއއީ ނޭކުރެންދޫ؛ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒެއް ބިނާުކރުމަށް އެދިފައިވާނެ. އެީއ ަރއްޔިތުންެގ ވަރަށް ޮބޑު އާދޭެހއް

އެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮުޑ  ،ވެސް ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިން ދެންމެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ދިމާވަނީ ހިތުން އެގޮތަށް ހިޖުރަކުރަން ގޮންޖެހުމަކީ މީހުން ރަށްތައް ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރުމުގެ މައްސަލަ. އަޅުގަނޑު 

 ވެސް ޖަލުގެ  ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ރަށުގައި ތިބެގެން އަދާކުރެވެންނެީތމަ. އެހެންވީމާ، ފާއިތުވި ސަރުކާރުތަކުން

ވެސް ޖަލާއި އި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ 2019، އަުޅގަނޑުެމން އެދެނީ ޓުގައި ހިމަނާފައިވޭ. އެހެްނވީމާމަޝްރޫޢު ބަޖެ

ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު ހިމަނައިދެއްވުމަށް. ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވަޢުދެއްކަން 

ނަރުދަމާެގ  އިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފެނާ 2019، އުއްމީދުކުރަނީ މި ފެށޭ ވީމާގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ެއހެންއަޅު



10 

 

ދެން  ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުގެ މަޝްރޫޢު ބަޖެޓު ކޮމިޓީން އިތުރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ،އަދި ޖަލާއި ،މަޝްރޫޢާއި

ލަތު އި ވެސް ޞިއްޙީ ހާ ތިން ރަށުގަގޮތުން. ދާއިރާގެ ލަތާ ބެހޭރަށްތަކުގެ ޞިއްޙީ ހާލާނީ ދާއިރާެގ އަޅުގަނޑު ބަލައި

. ިޞއްޙީ މަރުކަޒުަތކަށް ޭބނުންވާ ިއކުއިޕްމަންޓު އެަބ ބޭނުންވޭ. ސްކޭން މެޝިނާިއ އިއޮތީ ވަރަށް ދަށު ދަރަަޖއެްއގަ 

. މިަކހަލަ ކަންތައްތައް ކުެރވޭނެ ޮގތް އެބަ ފަހިކޮށްދެވެންޖެހޭ އްމު ލޭގެ ޓެސްޓުަތއް ހެއްދުމާ،މިފަދަ ކޮންމެހެން މުހި

ކަލް ގޮތުން ން އަތޮޅެއްގެ ޮގތުގައި ޖިޮއގްރަފިއެހެ ،މަކުނުދޫއަކީ ވަަރށް ދުރު ،ކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަންޞަޚާއް

 ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ރަނގަޅުކުަރން. އެއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ، އެ ރަށަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ޞިއްޙީއެކުެލވިފަިއވާއިރު 

މުގެ މަގުމަީތ ޞިއްޙީ ިޚދުމަތްތައް ދިޔުން ފުރައިގެން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ހުރި މަކުނުދޫވެސް ހިނގާފައި އެބަ ހާދިސާތައް

، އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ިމ ތަފާތު ބޮޑެިތ ގެއްލުންަތއް އެބަހުރި ޢާއިާލތަކަށް ވެފަ. އެހެންވީމާމީހުން ނިޔާވެ، 

ގެން އެފަދަ މަތް ފުޅާކޮށް ަމކުނުދޫގަިއ ތިބެޚިދު ޞިއްޙީ މަކުނުދޫގެ  ްނ ވެފަިއވާ ވަޢުދެއް،، މި ސަރުކާރުއިސަރުކާރުގަ 

ވެސް ފަސޭހަވާނެ ޓެސްޓުތައް ހެއްދޭނެ  ކޮށް މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް؛ ޚާއްޞަޓެސްޓުތަކާއި ސްކޭންަތއް

މި މަގުފަހިކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެސް ވަޢުދުެވވަަޑއިގެންަފއިާވ ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީމާ، 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމަނައިެދއްވުން އެީއ  2019 މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ފަިއސާ ވެްސ ޞިއްޙީ ތިން ރަށުގެ

ވެްސ  މި ތިން ރަށުގެ ސްކޫލުގެ ދާއިާރއަށް ،ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެުދމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މީގެއިތުރުން

 ،ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުންޓަކައި ވަރަށް ލީމު ކުރިއެރުވުމަށްތަޢު

ުކޑަކުދިްނ އަށް ވެސް ވަރަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ފާރު ރޭނުން އެއީ ނޭކުރެންދޫސްކޫލުގެ ވަށާ

ން ފާހަގަކޮށްލަން. ންދާނެ ކަމެއްކަކުރިމަތިެވގެ މަކީ އެ ކުދިންނަށް ނުރައްކަލެއްފާރު ނެތުސްކޫލަށް ދާއިރު ވަށާ

 ،ވެްސ އެދެން. ދެން މީގެއިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނީ ، އެ ބަޖެޓުަގއި ަވށާފާރު ހިމަނައިދެއްވުންއެހެންވީމާ

 ރައްޔިތުން  ،ދާއިރާާއއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ރަނގަުޅވެއްޖެ ނަމަ ޞިއްޙީ އަދި ،ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ޙަޤީޤަތުގައި

، މަގުފަހިވެގެންދާނެއޭ. އެހެންވީމާރީތި ދިރިއުޅުމަށް ަރއްޔިތުންނަށް ލިބުމަށް  އަުރވަިއ،ރަްށކުރި ،ރަށުގައި ތިބެ

ތެރޭގެ ބަޖެޓު ކަނޑައަާޅިއރު ވީހާވެްސ ބޮޑަކަށް ފަަރގު މާޭލގެ ބަޖެޓާއި ައތޮޅުޙަޤީޤަތުގައި  ،އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން

 ،ރާސްތާ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ިވޔަސްއީ ވަރަށް ުމހިއްމު ކަމެއް. ދުރުލުން މިކުލަަވއިށް ބަޖެޓު އެ ކުޑަކުެރވޭ ގޮތަކަ

އަތޮޅުތެރެ ތަރައްީޤކުރެވޭނެ ރަނގަޅު އިންިތޒާމެއް އެބަ މި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަިއދޭންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

ންޖެހެނީ. ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ަހމަ ކޮންމެ ކަމެއް ދިާމވާއިަރށް މާލެ މި އަންނަ ،ފާހަގަކުރަން. އެހެންނޫނީ

މާލެ އަންނަންޖެހެނީ.  ދާއިރާތަކުން ކުޅުުދއްފުށްޓަށް ގޮްސގެން ވެްސ ގިނަ ޚިދުމަްތތައް ނުލިބިގެން ހަމަ ގިނަފަަހރަށް

 މާލުކަެމއް  ސަޭރގެ ތަރަްއޤީއަށް ޚާއްޞައަލަށް މި ހަވާުލވި ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެ ،، ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަންއެހެންވީމާ

އެްއވަރަށް ތަަރއްޤީކުރަން  ންޓުަތކެްއ މާލެއާދެްއވާެނ ކަމަށް. އަތޮޅުތެރޭެގ ަވިކ ފޯކަލް ޕްއިދެއްަވއިގެްނ ބަޖެޓު 

މަސްވެރިން އެޭދ  ،ލާއިރު މަސްެވރިންގެ ޝަުކވާތަކަށް ބަލައި މަސައްކަތްކުަރއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ދެން
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ވެރިންނަށް ުލއި ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަްށ ިޑޒައިންކުެރިވގެންދިއުން. އަދި ބަނދަރު އެްއޗެހި ޑިަޒއިންުކރުމުގައި މަސް 

ވެްސ މަސްެވރިންނަށް ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ހަމަޖެހިފަިއ  މި ކަންތައްތައް  ވެސް ސާފުކުރުމާ، ތެރެފަޅު

ދަނޑުވެރި ރަެށއް  ،ލަން ޭބނުންވަނީއޮތުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދޭ ކަމެއް. ދެން މީގެއިތުރުްނ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް

އިސިްއޔަތުން ށް ދަނޑުވެިރކަްނކުރާ ރަށެއްގެ ހަޙަޤީޤަތުގައި ކުމުންދޫއަކީ. އަިދ ނޭކުރަންދޫއަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަ

 ކުިރއެރުވަން   ލުއި ލޯނުތަކާއި އަދި ފަސޭހަވާނެ، އެކަންވެރިަކން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަދަނޑުވެރިކަމަށް، ދަނޑު 

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުެމއްެގ  ފަސޭހަވާނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖަްއސައިދިނުން މިއީ

ށް ފާހަގަކުރެވިގެްނ ނިސްބަތުންވެސް ދަނޑުވެރިަކން ކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަ

، އެ ރަށްރަށުގެ ގައި ދިވެހިން ކުރިމަތިލީއިރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރި ަރށްރަށުކުރިްނވެސް ބޮުޑ ތަދަކާ  ގޮސްފަިއވޭ،

ދިވެހިން އޭރުެވސް ވަީނ ސަލާމަތްވެ، އަދި ިދވެހިން  ،ސަބަބުން އެ ރަށްރަށުން އެހެން ރަށްރަށަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީ

ބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ދަނުޑވެރިކަން ނަމޫނާ ވެސް އެ ދުވަސްވަރު ދައްކާަފއިވޭ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަ ވަރަށް ރީތި

އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު ބަޖެޓުތައް ހިމަނައި، ރަްއޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްަތކެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ. ދެން 

 އަޅުގަނޑު ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިރު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުން މިއީ

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ޮގތުގައި. އެންމެ ދަށް މުސާރަ؛ މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ ކުޑަ މުސާރަެއއް 

ކަނޑައެޅުްނ މިއީ ވަރަށް މުިހންމު ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ފާހަަގކުރަން. ެއއީ މިހާރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އެބަ ބަެއއް 

، މިކަހަލަ ަވޒީފާަތކުަގއި ލިބޭ މުސާރަ ުކޑަ ބަެއއް އެަލވަންސްތަކަށް ވުރެ. ޝަކުވާަތއް، މިސާލަކަްށ މަސައްކަތުމީހުން

އަށް އަާރއިރު، މަސައްކަތުމީހެްއގެ މުސާރަ،  5000މިސާލަކަށް، އުމުރުން ދުަވްސވީ މީހުންނަށް ދެވޭ އެަލވަްނސް 

، ދެވޭ އެލަވަންސަށް ވުރެ ޮކންމެވެސް ވަރެއް. އެހެންވީމާ  3000މިސްކިތު މަސައްކަތުމީހެއްގެ މުސާރަ މި އަރަނީ 

މަސައްކަތްކުރާ މީހާ މަަސްއކަތްކޮށްގެން މަހު މުސާަރއަްށ ގެންދަން ލިބޭ ެއއްެޗއް ުކޑަ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު 

ކަނަޑއެޅިފައި އޮންނަްނޖެހޭ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ  5000ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެންމެ ދަށް މުސާރައެއްގެ ގޮތުން 

ދޭ އުމުރު ފުރަެއްއ އުޅޭތީ. ދެން މީގެއިތުރުން  5000. އެީއ، ަދއުލަތުން އެލަވަންްސގެ ގޮތުަގއި މުވަްއޒަފަކަށް ވެސް

އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލަން ިތބި ބަޔަކީ، އަުޅގަނޑުމެން. 

 18ދެަރކޮށް އުޅެމުންދަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ވާނެ ހަމަ  އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ހާލު

ވަނަ މަޖިލިސް ފެށުނުއިރު ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެލަވަްނސް ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅާފަ. ެއހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގަިއ 

ރު އެަލވަންސްތަްއ ގަާވއިދުތަކަށް ައއި ބަދަލަާކ ގުިޅގެން ސަުރކާރުން ހުަށހެޅޭ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އެ އޮތީ މިހާ

ބޮޑުކުރުމާއި ނުވަތަ މަދުކުރުާމ، މި ކަންކަން. އެގޮތުން ައުޅގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަށް ގޮާވލަން، ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

 2000ރުފިޔާއިން؛ މިހާރު ލިބޭ  2000އެލަވަންސް ބޮުޑކޮށްދެްއވުމަށް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެބައުޅޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ 

ޢާއިލާަތްއ އެބަުއޅޭ. ނުުކޅެދޭ ފަރާތްތަކުން ޢާއިލާތަްއ ބިނާެވ، ަދރިން ލިބި، މިގޮތަށް ާޢއިލާ ރުފިޔާއިން ނުފުދޭ 
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ރުފިޔާއިން އެ ބޭފުޅުންގެ ބޭނުންތައް ނުއެއް ފުދޭ. އެެހންވީމާ، އެފަދަ ޢާއިލާތަކަްށ  2000ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެ 

އެހެން ފުރުޞަތެއް، މަގުތަކެއް ފަހިކޮށްދެއްވުން ެއީއ  ޚާއްޞަކޮށް އަދި ސިޓީެއއް ލައްަވއިގެން ވިޔަްސ، ކޮންމެެވސް

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ެއ ޢާއިލާތަކަށް ދިރިއުެޅވޭނެ ރަނގަޅު ގޮެތއް، ަނޒާހަތްތެރިކަމާއެކު ދިރިުއޅެވޭނެ ފަހި 

އަުޅގަނޑު ވެްސ  ގޮތްތަެކއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިެދއްވަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެން މީގެއިތުރުން

ފާހަގަކޮށްލާނީ، ހދ. އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން، ހދ. އަތޮޅުެގ އެބައޮތް އިންޓަރނޭޝަނަްލ 

އެއަރޕޯެޓއް؛ ެއއީ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯަޓކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފެނިެގނެއް ނުދޭ މިހާތަނަށް ވެސް 

ްއ އެިކ ޤައުމުތަކުން އަިއސް ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ެޖއްސޭ ތަނެްއ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްލައިޓުތަ

ނުފެނޭ. ހަމައެކަނި އިންިޑާއައށް ދަތުރުކުރެޭވ ތަން މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ހަނިމާދޫ 

އަދި އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުން އަންނަ ފްލައިޓުތައް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަްށ ލަންކާއިން އަންނަ ފްލައިޓުތަކާއި، 

ވެސް ޖެއްސޭ ނަމަ، ހދ.ގެ ޓުއަރިޒަމް ފުާޅވެގެންދާނެ. އަިދ ހއ.ަގއި ވެސް ުޓއަރިޒަމް ުފޅާވުމަށް މަގުފަހިެވގެންދާނެ. 

ންންެގ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި ސަރުކާރުން މި ކަންކަމަކަށް އިްސކަން ދެއްަވއި، އަުޅގަނޑުމެ

ދާއިރާތަކުގެ ެވސް ޓުއަރިަޒމް ފުޅާކުރުމާއި، މަސްވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމާއި، އަދި 

ދަނޑުވެރިންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމާ، ިމ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުަކމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް. އަދި 

 ކޮންމެހެން ބޭނުންޖެހިފައިވާ އަާސސީ ޚިދުމަތް؛ މިސާލަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މީގެއިތުރުން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރަށްތަކަށް

ޚިދުމަތް އެއީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްަޙތަކަށް ޓަކައި ކޮންމެ އިންސާަނކަށް ވެސް މުހިންމު ޚިދުމަތަކަށް ވާތީ، އަުޅގަނޑުމެން މި 

ރަށްތަކަށް ހިމަނައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު މި އަހަުރގެ ތެރޭ ވެސް ކޮްނމެ އަހަރަކު ބަޖެޓުގައި ފެާނިއ ނަރުދަމާ މި  5

ދަނީ އެދެމުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުއްމީދުކުަރން. ޚާއްޞަކޮށް މި ސަރުާކރަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ 

މަސައްކަތްކޮްށގެން ގެނައި ސަރުކާރަކަށް ާވއިރު، އަުޅަގނޑުމެންގެ ރަށްތަކުގެ ރައްިޔތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 

 ބޮޑަށް ވަރަށް އަޅުގަނޑު ކަަމށް ހިމަނައިދެއްވާނެ ވެސް ރަށަށް  3 މި ޚިދުމަތްމަތްތައް، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދު

 ގޮތަށް. ދެންނެވި މި ކުރިން ހުށަހަޅާފައި ވެސް މިކަންކަން ވާނީ ައޅުގަނޑު ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޓީން. ބަޖެޓު އުއްމީދުކުރަން

 މަގު ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް ވަޒީފާގެ  މީހުންނަށް އާބާދުވެ، މީހުން ށްތަުކގައިރަ ދާއިރާގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ  އެގޮތަށް ހަމަ

 ހިމެނިގެންދާނެ ބަޖެޓުަގއި އަހަުރގެ ވަނަ 2019 ވެސް މަރުކަޒު ތަމްރީނުދޭ ޖަލާއި ެއދިފައިވާ ައޅުގަނޑު  ފަހިކުރުމަށްޓަކައި

  ފުރުޞަތަށް. ެދއްވި ރިއްޔާޝުކު ބޮޑަށް ވަރަށް އުއްމީދުކުރަން. ބޮޑަށް  ވަރަށް އަޅުގަނޑު ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ސަތަށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަށް ދަންނަވާލަން ރިޔާ

 ރާގެ  ާދއިވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަީނ ތިނަދޫ އުތުރު

 ޙިލްމީއަށް. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިދިޔަ ސަރުކާރާއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި އަދި ދައުލަުތގެ ބަެއއް 

އްތަކަށްފަހުަގއި ތިނަޫދގެ ައޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެނިޑގެންދިޔަތާ މިހާރު މުއައްސަސާަތކާ ުގޅިގެން ކުިރ ކަންތަ

އަހަރުދުވަސް ެވގެންދިޔައީ. މިދިޔަ އަހަރުަގއި ަރއްޔިތުްނނަށް ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓަށް ވެސް ތިނަދޫ ދާއިރާެގ، ނޫނީ 

 ހާލުގައި މި އަހަރު އެ ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ައޑު ިއއްވާލުުމގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނީތީ ހިތާމަކުރާ

އުފާކުރަން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް އަހަުރގެ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ެއއްެޗއް ަދންނަވާލަން ވިސްނައިާލއިރު، 

ން ބޭނުންކުރޭ. ތިނަދޫއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަްށ ބޮޑު އާބާދީެއއް އޮތް ރަެށއް. ތިނަދޫގެ ޚިދުމަތްތައް ދެ ައތޮޅުގެ ރަްއޔިތު

ހަމައެކަނި ތިނަދޫގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރަނީކީ ތިނަޫދ ރައްޔިތުން އެކަންޏެއް ޫނން. ތިނަދޫގެ ޚިދުމަތްތައް 

ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުްނ ތިނަދޫގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާިއ، އަދި ބޭންކުތަާކއި، އަދި އެޫނންވެސް ތަންތަނުެގ ބޭނުން 

ތުން ވެސް ހިފަމުންދާކަން ަގބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، ތިނަޫދގައި ހިްނގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކީ ކައިރި ހުރިހާ ރަށެްއގެ ރަްއޔި 

އެއީ ހަަމއެކަނި ތިނަދޫ ަރްއޔިތުންނަށް އަމާުޒކުރެިވގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ކަމަކަްށ ބެލެިވގެންނުވާނެ. އެގޮތުްނ، 

ިގކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ތިނަދޫގެ ހިން

ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ފެންވަާރއި، ައދި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ައގާ ދޭތެރޭގައި ުސވާލުތަެކއް ރައްޔިތުން އުފައްދާ. މިހާރުވެސް ގިަނ 

އެަބހުރި. ފެންވަރުގެ ގޮތުންނާިއ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިމިފައި ހުރި ގޮތުން މިހާރުވެސް ަރއްޔިތުްނ ތެރޭގަިއ ޝަުކވާތަެކއް 

ކަންތައްތަުކގެ ގޮތުން. މިސާލަކަށް މަގުތަުކގަިއ އެޅިަފއި ުހރި ތާރަށް ބެލިކަމުގައި ވިަޔސް، ތާރުއެޅިާތ ހަމަ ކުަޑ 

ދުވަސްކޮެޅްއގެ ތެރޭގައި ތާުރ ނެއްޓި، އަދި ބޮޑެތި އަނިާޔ ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ވެަފއި އެބަހުރި. ހަމަ 

ގޮތަށް އިސްލާމި މަރުކަުޒެގ ފެންވަރާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން އެހާ ބޮޑަކަށް ނެތް. އަދި އެ

ހަމައެހެންމެ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށްގެން އިމާރާތްކުރަމުްނދާ މިއުޒިއަމް ޕާކާ ދޭތެރޭގަިއ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންެގ 

ކޮށްފައި، އަނެއް ފަހަރު މަރާމާތުކޮށްފައި، ތިންހަތަރު ފަހަރު މަރާމާތުކުރި އުދާސްތައް އެބަހުރި. އެއްފަަހރު މަރާމާތު

ފަހުން އެތަން ހުޅުވީ ވެސް. ުހޅުވި ފަހުން ެވސް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެތާނގެ ޚިދުމަތް ލިބެުމންނުދާކަން އަުޅގަނޑުމެން 

އެހެން ދާއިރާގެ މެންބަރުން މި ވިދާޅުާވ  ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ނޫނީ

ގޮތަށް ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާ ދޭތެރޭގައި ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ވެސް އެބަ ުސވާލު 

ކީ ރޫޢަބޮޑު މަޝް މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު، ތިނަދޫއަށް އޮތް އެންމެ ރައީްސ. އުފައްދާ. ިއއްޒަތްތެރި
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ތިނަދޫ  . މިއީމިލިއަން ރުފިޔާކަްނ ފާހަގަކުރަން 29އިމުކުރުމަށް ޖަހާފައި އޮތް ޕިަޓލެއް ޤާޝަރީ ހޮސްޓާ ނަދޫގައިތި

ދެ އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެއް.  މިއީރައްޔިތުންނަށް އެކަނި ކުެރވޭ ޚަރަދެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކަން. ޓަލުގެ ބޭނުން ދެ އަތޮޅުގެ އެންމެހައި ރަްއޔިުތން ކުރަންޖެހިފައި އޮތްޙަޤީޤަތަކީ ތިނަދޫގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕި

ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެކަނި ޖެހިފައި އޮތް އެއްޗެްއ ނޫންކަން އަޅުގަނޑު މި  އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ 

ނުތެރޭގައި މިއަުދގެ އިްއޒަތްތެިރ ކެމްޕޭ ވޭުތވެދިޔަ ިރޔާސީ އިންތިޚާބުގެފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ހަމައެއާެއކީަގއި 

ލިޓޭޝަން ރީހެބި ރަގުތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވަޢުދެްއގެ ތެރެއިން ތިނަދޫގައި ޑްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކުރެވިފައި އޮތްކަން ެއއީ ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ހިްތހަމަޖެހުމެއް. ތިނަދޫގެ ގިނަ ަބޖެޓު އިމުކުރުމަށްސެންޓަރެއް ޤާ

ވެސް ޒުވާނުންނަށް  ތިނަދޫގެ ިދއުމަކީ ެއއީިލމަގެއް ފެނިގެންއަ ، މިކަމުގެހިނދު ނުންތަެކއް މިކަމަށް ބޭނުންވެފަިއވާޒުވާ

ށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަ ހަގަކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ފާ ކަންޮބޑު ހިްތހަމަޖެހުމެއްވަރަށް ލިބިގެންދިޔަ 

 ، ތިނަޫދގެ ކަމަްށވާ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައި އޮތް ކަެމއް ަމސައްކަެތއް 2ދިޔަ އެކީ ފާހަަގކުރަން ވޭުތވެހިތާމަޔާ

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ފެންނަން ނެތްކަން. މި ަގިއ، މަގުތަކަށް އެޅޭ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބަޖެޓު

މިއަންަނ  ،ްތ މަސަްއކަތެއް. އެހެންނަމަވެސްކުރެވިފަިއ އޮ އެގްރީމެންޓު ވަަނ އަހަރު 2016ޤީޤަތުަގއި ކަތަީކ ޙަމަސައް

ބަޖެޓުަގއި ނެތްކަން އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް. ނޫނީ ވަރަށް ބޮޑު  ގެއަހަރު

ޓާފައި ހުރި ން، މިހާރުވެސް ތިނަދޫގައި ފައްހިތާމައެއް. އެކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އެގޮތަށް އަޅުގަނޑު ބޭނު

ތިނަދޫގަިއ މިހާރު  ،އެދުން. އެގޮތުން މަަސއްކަތްަތއް ކުރިއަްށގެންދިއުމަށްނުނިިމ ހުރި ބައެއް ބައެއް މަަސއްކަތްަތއް؛ 

 ންމު އެއީ ވަރަށް މުހި ސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިމުނަކީ ވެސްހުރި ފުޓް އިމާރާތްކުރަން ފައްޓާފައިވާ ައދި ނުނިމި 

ދޭވަރަކަްށ ޒުވާނުން ގިނަ ރަށެއް. ތިނަދޫގެ ޒުވާނުންނަށްޓަަކއި ކުެރޭވ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އެީއ ކަމެއް. ތިނަދޫއަކީ ފު

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ތިނަދޫެގ އް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުިރއަށް ާދންޖެހޭ ކަންތައްތަ

 ތަކުން އެިޅގެން ނުބައި ގޮްތގޮތަށް ދިއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާތިނަދޫގެ ޒުވާނުން ނުބައި ޯގޅި ،ނަމަ ޒުވާނުންނަށް ނުލިބޭ

ސަލް ދަނޑުތަކުގެ ހުރި ފުޓް ނުނިމިކުރަން. ހަަމ ވީހާ ައވަހަކަށް ވާތީ އެކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކަމަށް ކަމެއް

ގޮތަްށ ހަމަ އެ ގޮތަްށ ހެއްދެވުން. އެ ދަނުޑގެ ޚިދުމަތްތައް ުޒވާނުންނަށް ލިބޭ ައވަހަށް ނިންމައި، މަސައްކަތް ވީހާ

ވެސް ހުއްޓުމެްއ  ޕްލާންުޓގެ މަސައްކަތްކަތް ފެއްޓިފައިވާ ގޭސްމަަސއް ނޫނިއްޔާ ،ޔާލުކޮށްަފއިވާ ތިނަދޫގައި ައޅަން ޚި

އަށް އެކަންޏެއް ނޫން މީގަިއ ކަމެއް. ތިނަދޫ ންމުއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު މުހިގެންިދއުމަކީ ެއީއ ތިނަދޫރިއަށްނެތި ކު

ޤީޤަތަކީ ޭގސް ޕްލާންޓަކީ، ޙަގައި ައޅާ  ކަމެއް ލިބިގެންދޭ. ތިނަދޫންމުޅަށް ވެސް މީަގއި މުހިއަތޮ ންމުވަނީކީ. މުޅިމުހި

އެ ޕްލާންޓުެގ  ނގިަފއިވަނީ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ،ކަން އަުޅގަނޑަށް އެ އަޅާ ޕްލާންޓެއްދެ އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮްށގެން

ވާހަކަ  ކަމަށް އަޅުގަނަޑށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ އެ އެދެވޭ ގޮތް ދިއުމަކީ ެއއީ އެންމެގޮތަށް ކުރިއަށް މަސައްކަތް ހަމަ ހުރި

ަވކި  ،ޓިފައި  މިހާރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ެފއްކީމަޝްރޫޢަ ތިނަދޫގެ ަމގުހެދުމުގެ ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.
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ރު ތާޅުއެޅިފަިއވާ ތިނަދޫ ކަހަލަ ބޮޑު ރަށެއްގައި މިހާ ،އް. އެހެންނަމަވެސްހިސާބަކުން ނިމިފައި އޮތް މަޝްރޫޢެ

 އެޅުުމގެއަްށވުރެ ގިަނ މަގުތަކުަގއި ތާރުމަގުތަކަކީ ެއއީ އެންމެ ެއކަީށގެންވާ ވަރަށް އެޅިފަިއވާ މަުގތަކެއް ނޫން. އެ

ެވސް ައޅުގނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ  ސްޓުގައި އެކަން ނެތްކަމުގައި ވިޔައެހެންކަމުން ބަޖެ މަސައްކަތްކުެރވެންޖެހޭ.

ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް  ދާނެސައްކަތް ފެށިގެްނދާނެ ގޮތަކަށް؛ އަލުން ފެށިގެންވިގެން ނަމަވެސް އެ މަބަޖެޓަށް އިތުރުކުރެ

ކުރުމުން ޓުގެ ކަްނތައްތަުކގައި އިޢުލާންފްލެ 120ފަހުން އެޅުނު  އެއާެއކީަގިއ ތިނަދޫގެ އެންމެން. ހަމަވެގެންިދއު

ތިނަދޫގެ ރަްއޔުތުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިަފއިވާ މަުދ  ،ހެންނަމަވެސްތިނަދޫގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަަޔުކ ފްލެޓަށް އެދިފައިވޭ. އެ

އަުޅގަނޑު ހަމަ  ،މީހުންގެ އަދަދަށް ފްލެޓެއް ދެޭވކަށް ނެތް. ެއހެންކަމުން، ތިނަޫދން އެދިފަިއވާ ތަކަށް ބަލާއިރުފްލެޓު

ނޫނީ  ،އް ތަކުގެ މަޝްރޫޢެފްލެޓު ތިނަޫދއަށް ވީހާ އަވަހަކަށް  ،ެއކީަގއި ދަންނަވާލަން ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

 ފަރާތުަގިއ އެހެންމެ ތިނަދޫގައި އެބައޮތް އުތުރުމަބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢެއް ީވހާ އަވަހަކަށް ހިންގައިދިނުމަށް. އަދި ހަ

އެ  ،އެހެންނަމަވެސް .ގޮތަްށ އޮތީ ކާފައި އޮތްަޔ ސަރުކާރުގައި ހިްއކާފަ. ހަމައެކަނި ހިއްވޭތުވެދި ވަރަށް ބޮޑު ބިމެއް

ބިން  ަގނޑު ދެކެނީ. ތިނަދޫގެއްކި ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހުމަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުަގއި އަޅު ހި

 ވެއްޖެްއޔާ ލޯނެއް ނަގައިގެން. ލޯނެއް ނަގަިއގެން ކަމަށް ގޮތުން ވެއްެޖްއޔާ ހިއްކިފަިއވަނީ އަޅުގަނޑަށް ެއނގިފައި އޮތް

އް ހުންނާނެ. ވެސް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާތަކެއި ދި ގްރޭސް ޕީރިައޑުގަ ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެ. އަ

 މަކީ ވަރަށް މުހިންމު ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަށް އެަކން ރޭވުހަކަށް ެއ ބިމުން އާމްދަނީތަކެއްއެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ ވީހާ ައވަ

ން ނަމަވެސް އެ ބިމުެގ ގޮތްގޮތު އެހެނިހެން ނޫނިްއޔާމުން އަދި ،ކަމެއް. މިސާލަކަށް ބިން  ވިއްަކއިގެން ނަމަވެސް 

ރި ކަންތައްތައް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެއެންމެ މުހިންމު ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުމަކީ އެއީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

މަ ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަ ،މަވެސްނަތްހަމަޖެހުމެއް. އެހެންށްލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ހިބިން ހިއްކާފައި ދޫކޮ  ރައީސް.

ން. މުއެ ބިމުގެ ބޭނުން ކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ަކންތައްތައް ެވގެންދިއު ،ގޮތުަގއި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނީ

ކަމުގައި ނުާވތީވެ، އެ ބިމުަގއި ގިނަ ެއއީ އެންމެ ބޮުޑ ހިތްހަމަޖެހުންއޮތުން މައެކަނި ބިންހިއްކާފައި ޮއތްހަ

އުންމީދެއް. ވެސް ކުރާނެ  ކޮންމެ ބަަޔކު ެއއީ ދިއުމަކީ ހިންިގގެން ނޫނީ ގިަނ ކަންތައްތަެކއް ،މަޝްރޫޢުތަކެއް

 އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން ބޭނުން ދެން އިތުރު ކަންތަްއތަކުގެ ތެޭރގަިއ، ތިނަދޫގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ަގއި ެގއްލުން ލިބިދާނެ . ހަޤީޤަތުގައި އެ ބޭނުންކުރުމުްނ އޭވަނީ ހަލާކުވެފަ ޕްލާންޓު ޖެޓީ ވަރަށް ޮބޑަށް މިހާރުއައިސް

ގެންދިއުަމކީ ްއ ވެސް ކުިރއަށްޖެޓީގެ މަރާމާތުގެ ކަންތައްތަ  ،ފަދަ ހާލަތަށް ޖެޓީގެ ހާލަތު ގޮއްސަ އޮތީ. އެހެންކަމުން

އިން މިކަން ކޮށްދިނުމަކީ ވެސް ރަނީ މިފްކޯއިން. މިފްކޯކަމެއް. ހަޤީޤަތުގައި ޖެޓީ މިހާރު ބޭނުންކު ންމުށް މުހިވަރަ

އަިދ  ،ނޫނީ ތިނަދޫގެ ރަށު ކައުންސިލުްނ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމުންދާ ކަމެއް. އެހެންަނވެސް ،އްޔިތުން ތިނަދޫގެ ރަ

 ބަޖެޓާ ބެހޭ  ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.މިހާތަނަށް އެކަން ނުވެފައި އޮތްކަން އަުޅގ

އް އެބަުހރި. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަުކަގއި ޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތަކެ އަުޅގަނ ވެއްޖެްއޔާ ކަމަށް ލާނަަވއިގޮތުން އެްއޗެއް ދަން



16 

 

މިލިއަްނ  150. މިއަންނަ އަހަރު އަދި އިތުރު ތަށް ފައިނޭންސިންގ ވަީނ ހޯދާފަވިްއކަިއގައި ަދއުލަސުކޫކު އަދި 

ށް ދަރަނި ވަރަ . މިވަނީ ބަޖެޓުކުރެވިފަަގއި މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮަލރު ހޯދުމަށް 2020، ޔޫ.އެސް ޑޮލަާރއި

މި  ،ދާއިރު ފަހުން ދައްކަން އުނދަގޫވެދާނެ ގޮަތކަށް މިކަން ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ޮގތެއް ނޫން. އެހެންކަމުންނަގަމުން

ކަމެއް. ވޭތުވެިދަޔ  ންމު ކަށް މިކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިނޫނީ ބުރަނުވެ އަދާކުރެވޭނެ ޮގތަ ،ދަރަނި ވީހާ ފަސޭހައިން

ތިޞާދީ މާހިރުން ވިދާޅުވޭ. އެހެންވީމާ، ކަމަށް ގިނަ އިޤް ލުމެއް ނެތި އެކަން ކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބެ

އަށް ލަފާކުރާ ޖުމުލަ  2020އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފެށުނު ސަރުކާރުން މިކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ. 

އީސް. މިއީ ވަރަްށ ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެންވީމާ، ބިިލޔަން ޔޫ.ެއސް ޑޮލަރު. އިްއަޒތްތެރި ރަ 61.2ދަރަނީގެ އަދަދަކީ 

މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުެގ 

އްސުން ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްީރއަްށ ހިލޭ ކިޔަަވއިދެވޭނެ ނިޒާާމިއ، ޑޮކްޓަރުން ބިނާކުެރވޭނެ ސްކޯލަރޝިޕް ހަމަޖެ

އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. އެކަން ކުެރވިފައި އޮތް ތަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން ކުެރވެނީ 

އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ އެބަ ސުާވލު އުފައްދަންޖެހޭ. ޑޮކްޓަރީކަން ކިޔަވަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ކުދީން ޑޮކްޓަރީކަން 

ށް އެނބުރި އާދޭތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ކިހިނެއްތޯ ވަނީ؟ އަުޅގަނޑުމެން ިގނައިން ގެންނަން މި ޖެހެނީ ކިެޔވުމަށްފަހު ރާއްޖެއަ

ބޭރު ޑޮކްޓަރުން. ކީްއވެތޯ ބޭރު ޑޮކްޓަރުން ގެންނަން މި ޖެހެނީ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިަޔަވންދާ ކުދީން ރާއްޖެ އައިމަ 

ލެއް އިޚްތިޔާރުކުރަނީ. ނޫީނ ބޭރުގެ ކޮންމެވެސް ޤައުމެއް ލިބޭ މުސާރަ ކުޑަވީމާ އެ ކުދީން ބޭރުގެ ކޮންމެވެސް ހޮސްޕިޓަ

އިޚްތިޔާރުކުރަނީ. އެހެންވީާމ، އެކަާމ ދޭތެރޭަގއި ވެސް ރަނގަޅު އިންތިޒާމުތަެކއް ެއބަ ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމަށް 

 ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ސަރުކާުރގެ ަޚރަދުގައި ިކަޔވާ ކުދީންނަށް ޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް މުއްދަތެްއ ހަމަ ދިވެހި

ޚިދުމަތްކުރަން. ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން. ހަމައެކަނި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމެއް ނޫން މީގައި މުހިއްމީީކ، 

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުން. އެ ކުދީން އެހިސާބުން ބޮޑުވެގެން އެ ކުދީންނަށް ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަމުންދިޔައީ 

ލަތުން ކަމަށް ާވތީވެ، ދިވެހި ދައުލަތުން ެއބަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ. ކިޔަވާ ނިންމާފައި ބޭރު ދިވެހި ދައު

ޤައުމެްއގައި ހުރުން ެއއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަަމކަްށ ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، ިމ ކަމަށް ވެސް ގޮތްތަެކއް 

މެންގެ އިޤްތިޞާދަކީ ކުިރން ވާހަކަދެއްެކވި އިްއޒަތްތެރި ކަނޑައެިޅގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއިވ ފަދައިން، ވަރަށް ބޮޑަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެަފއި އޮްތ އިޤްތިޞާދެއް. އާމްދަނީެގ 

 ބޮޑު ސައްތަެއއް މި ހިއްސާކުރަނީ ފަތުރުވެރިކަުމން ލިބޭ އާމްދަނީން. މި އާމްދަނީ މިއުޅެނީ 

ަގއި. ިއތުރު ގޮތަކަށް އިޤްތިޞާދު ުކރިއެރުމަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ދާއިާރއަްށ 34.2ގާތްގަނޑަކަށް %

އަންނަ ކޮންމެ ލޮޅުމަކުން މުޅި އިޤްތިޞާދަށް ޭއގެ ނޭދެޭވ އަސަރުކުރާނެ ކަެމއް ކަމާ މެދު އަޅުގަނޑު ަޝއްކެްތ 

ށް މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އެބަ ހަދަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ގުދުރަތީ ނުކުރަން. އެހެންކަމުން، މިއަށްވުރެ އިތުރަ

ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެްނ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ގޮތަކަްށ 
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ތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންެގ  ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ެއއީ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އިްއޒަ

ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް އަޅުގަނޑުެމންގެ ބަޖެޓުން ކުރާ އެއް ކަމަކީ، ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދު. 

އެހެންވީމާ، ތެލަށް ކުރާ ޚަރަދު އެހެން ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށް، އަުޅގަނޑުމެން އެކަާމ 

އި ފުންކޮށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ތެލުގެ ބާޒާރަށް އަންނަ ކޮންމެ ލޮޅުމަކާ އެކުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ދޭތެރޭގަ

އިޤްތިޞާދަށް އޭގެ ެގއްލުންތަކެއް ފޯރާ އެބަ. މިސާލަކަށް، ހަމަ ތެލުގެ އަގު ބޮުޑވި ަވރަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ކުާރ 

ސަބަބުން އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ެވސް ޭއގެ އަސަުރ  ޚަރަދުތައް ބޮޑުެވގެންދޭ. ބޮުޑވެގެންިދއުމަކީ ެއއީ ޭއގެ

ފޯރަމުންދާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ. ހަމައެއާެއީކގައި ކާބޯތަކެްއޗަީކ 

ރިހާ އެްއޗެްއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރާއްެޖއިން ބޭރުން ގެންނަ ެއއްެޗހިތައް. ހަމަ ރާއްޖޭަގއި އުެފދެން ހުރި ހު

އުފައްދަިއގެން ބޭރުން ގެންނަ އެްއޗެހިތައް މަދުކުރުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޤްިތޞާދަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮުޑ 

ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ދެކެން. ހަމައެއާެއކީަގއި ައޅުގަނޑު ަދންނަވަން ހަމަ ބޭނުން، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އާއްުމ 

މުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް ހިންގަން. ޚަރަދުތައް ކުރާނެ ގޮތާއި، ޚަަރދުތައް ކުރެވެންޖެހޭނެ ގޮތާ، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރު

މި ކަންތައްތަްއ ެވސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ. މިހާރު އަޅުގަނުޑމެންގެ ކަންތައްަތއް ހުންނަ ގޮތުން، ހަމަ ކޮންމެ މީހަުކ 

 ކޮށްލަނީ. އަދި ަބއެްއ މީހުން އަތުން ދަރަންޏަށް ކޮންމެ ޚަރަދެއް ވެސް ކޮްށލަނީ. ހަމަ ހިތަށްއެރިހާ ޚަރަދެއް

ހޯދައިގެން ެވސް ޚަރަދުކުރަނީ. އޭގެ ބަދަުލގައި ލިބޭ މިންަވރަށް ޚަރަދުކުރުމާއި، އަދި ފަަހށް ރައްކާކުރުން އެއީ ވަރަށް 

ކުރުވަންޖެހޭ. މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮގްރާމުތަކެްއ ހިންގައިގެން ރައްޔިތުން އެބަ ހޭލުންތެރި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިމހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ރިސޯޓްތަުކގެ މަތީ މަޤާމުތަކުގައި ގިނައިން ތިބި 

މީހުންނަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރު މީހުންކަން. މި މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު މުސާރަެއއް އެބަ ދޭންޖެހޭ. އަދި ހުރިހާ 

ްށ މިދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. އެހެންވީމާ، އެީއ އިޤްތިޞާަދށް ލިބޭ އެންމެ ރަނގަޅު މުސާރައެއް ކަހަލަ ގޮތަކަ

ކުރިއެރުމެއް ނޫން. އަދި ޭއެގ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ 

ތީ މަޤާމުތަކުަގިއ ބޮޑެތި މުސާރަތަކުގައި ތިޭބ މިކަން ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ބަލަން. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ރިސޯޓުތަކުގެ މަ

މީހުންނަކީ ދިވެހީން ކަމުަގިއ އެބަ ވާންޖެހޭ. ދިވެހީން ެއބަ ޓްރޭންކުރެވެންޖެހޭ. ޓްރޭްނކޮށްގެން އެ މީހުންނަށް އެ 

ޭވ މަސައްކަތް ކުެރވެންޖެހޭ. ހަމައެއާެއީކގައި ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބަލަންޖެހޭ އަސަންދައިން ވެސް މިހާރު ކުރެ

ޚަރަދުތައް މި ކުރެވެނީ އެންެމ ރަނގަޅަށްތޯ. މި ޚަރަދުތައް އެބަ ބެލެވެންޖެހޭ. ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކުރެވެނީ. މިސާލަކަްށ 

ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރެވެން ޮއތް މީހާއަށް ކިތައް ޑޮލަރުތޯ މިހާރު ޚަރަދުކުރެވެނީ. އަޅުގަނަޑށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން  200

ވެްސ ކަންތައްތައް ވޭތުވެިދޔަ ދުަވސްތަކުަގއި ހުރީކީ ރަނގަޅަކަްށ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެއްެޖއްޔާ އާސަންދަިއގެ 

އެގޮތުން ދާންނުޖެހޭ ކިތަންމެ ޚަރަދެއް އާސަންދައިން ެވސް ކޮށްފައި އެބަހުރި. އެަތްއ މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް މިގޮތަށް 

އެބަހުރި. އެހެންކަމަށްވެްއޖިއްޔާ އަލުން އެބަޖެހޭ މި  އިހުމާލުވެފައި އޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި
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ކަންތައްތައް ދިރާާސކޮށް ބެލެން ވެސް. ހަމަ އެގޮތަށް އިޤްތިޞާދަށް ކުރެވޭނެ އެްނމެ ބޮޑު އެއް ފައިާދއަީކ، 

ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުަގއި ެގްއލިގެންދާ ފައިސާ ޚަރަދުކުުރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާުރގަިއ 

ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުަގއި ވަަރށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިާސ ގެއްލިފައި އޮތް ކަމަށް ެއބަ ވާހަކަދެެކވޭ. އެ ފަިއާސ 

ހޯދަންޖެހޭނެ. އެ ފައިސާ ހޯދިއްޖެ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ ެއއީ ައޅުގަނޑުމެްނގެ އިޤްިތޞާދަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮުޑ 

ލުގަިއ ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުަގއި ފައިސާތައް ެގއްލިގެްނ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ވާނެ. ހަމަ އެގޮތަށް މުސްތަޤުބަ

ދައުލަތުގެ ފައިސާ، ރަްއޔިތުްނގެ ފައިސާ ގެއްިލގެންނުދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އިންތިޒާމުކުރަންޖެހޭ. 

ހުންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް، މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ވާން  34ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައް ކުރަންެޖހޭ. 

މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރޭިވގެންނުވާނެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އެކަން  70މިލިޔަން ރުފިޔާ،  60

ކުރެވެންޖެހެނީ ވީހާ ޚަރަުދ ކުަޑކޮށް، ވީހާ ރަނގަޅަްށ އެކަްނ ކުެރވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

 ައގުތަުކގަިއ، އެކަީށގެންވާ ައގަށް ުވރެ ބޮޑެތި އަގުތަުކގައި ރާްއޖޭގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކުރެވެނީ ބޮޑެތި

ހިންގާފައި ހުރިކަން. އެ ަކންކަން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވަން. އެ ކަންތައްަތއް ކޮށްަފއި ހުރި މީހުންނާ 

ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކަންަތއްތައް ކުެރވެން ވެސް ޖެހޭ.  ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅުެއޅެންޖެހޭ. އެކަން ބަލައި، ެއކަން ައލުން

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގުދުރަތުން ދެއްވާފައި ހުރި އެންމެ މުހިންމު މުދަލަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

މެ ބޮުޑ ފަޅުރަށްތަކާއި ގިިރގިިރޔާއި، ފަރާ މިކަހަލަ ކަންތައް. މި ތަންތަން ވެސް ދެވެންވާީނ ދެވެން އޮތް އެން

އަެގއްަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ މީހަކު ޕްރޮޕޯޒަލެއް ހިފައިގެން ދިޔައިމަ ެއކަން ހަމަ ކިތަންމެ ކުޑަ އަެގއްަގއި 

ނަމަވެސް އެގޮތަށް ެވގެންނުާވނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންވީމާ، އެ ފަޅުތަކާއި ކަންަތއްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

 ގޮތަކަށް އެކަން ކުރިއަްށގެންދެވޭެނ ގޮތަށް ހަދަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު

މާލީ ގެއްލުންތައް އެބަހުރި ަވރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ދީފަ. މި ސަރުކާރުން އެ މީހުންނަށް ބަދަލުތަކެއް ދޭންޖެހޭނެ. 

ދަލުތަކެއް ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކޯޓުތައް މެދުވެިރވެގެން ވެްސ އަދި އެ ނޫން ގޮތްގޮތަށް ބަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުންނެއް، ދައުލަތަކުންނެއް މީހަކަްށ ގެއްލުމެއް ނުދޭނެ. ނޫނީ 

މީހުންގެ މިލްކިްއޔާތު  ފަރާތްތަކަކަށް ގެއްލުެމއް ނުދޭނެ. އެކަން ކުރާނީ ކޮންމެެވސް ބަޔަކު. އެހެންކަމަށްެވއްިޖއްޔާ އެ

ވިްއކަިއގެން ނަމަވެްސ، އަދި އެ މީހުން ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަަކށް ކަންކަން ކޮްށގެން ނަމަެވސް، އެ މީހުންގެ އަތުން ެއ 

ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭނެ ދައުލަތަށް. ދައުލަތަށް ހުރިހާ ބުރަެއއް އަންނަ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ކަންތައްތަްއ ެވގެންނުވާނެ. 

ކަށް އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަިމއްލަ ފަރާތައި ށް ނޫން ކަރުަގއި ެއކަްނ ވެގެން އޮންނަންޖެހޭނީކީ ެއގޮތަކާއެްއވެސް ސަރު 

ްއޔާމު އެ ދެނީ ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާެއއްގެ ވެރިައކަށް ހުންނަ މީހާ ނޫނީ ދައުލަތުގެ ގެއްލުމެއް ދޭ ކަމަށް ވެއްޖެ 

 ..ަހވާލުވެ ތިބޭ ބޭފުޅުން. ކަންތައްތަުކގައި
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 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ޒަތްތެރި އިއް  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ބަހުސް މި ކުރެެވނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މިއަދު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު

އޮތީ ހުށަހަޅާފަ.  ބިިލޔަން ރުފިޔާެގ ވަރަށް ބިޔަ ބަޖެެޓއް ސަުރކާރުން މި 29.6އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ 

މި ބަޖެޓު މިގޮތަށް އޮެވ  ،ންކޮމިޓީގަިއ ވާހަކަދައްކަމުންދިަޔއިރު ެވސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިއަޅުގަނޑު ބަޖެޓު 

މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ސަރުކާރުން ވެސް  ،ނިމިގެންދިޔަ ސަުރކާރުން ވެސް  ،އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްފި ކަމަްށ ވަންޏާ

ންމު މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިގެންދިަޔއިމަ އޭެގ މީގެ ޒިންމާއެއް ނުނަގާ ަވިކ ހިސާބަކުން ރައްޔިތުންނަށް ހުރި މުހި

ރަީއސް. މިއީކީ އަޅުގަނޑުމެން  ްއޒަތްތެރިތި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަަތާކ ދިމާވެއޭ. އި އް ނެރާތެނަގާނެ ފަޒިންމާ

ކުރަމުންދިަޔއިރުަގއި ެއ ނޫނީ އަޅުގަނުޑމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ،މިއަދަށް ބަހުސްކޮށް ނިންމާފައިމިއަދުން

ަވއިގެން ނިންމާފައި ނިންމާލެޭވ ވަރަށް ވުރެން މާ މުހިންމު އަރު ަތއް ެވްސ އަުޅގަނޑުމެން ައވަސް މަަސއްކަތް ކޮމިޓީގެ

ބަޖެޓު ައޅުގަނޑުމެން އެކަށަައޅައިާލއިރުަގއި އެައްށ  ވަރުގަދަ ަމއްސަލަެއްއގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ދައުލަތެްއގެ

، އަދި ޝޯްޓ ތަކާއިރެޓެޖީ، ލޯްނގްޓާމް ްސޓްޚަރަދުކުެރޭވނެ ގޮތްތަާކއި ،ދެެކވޭއިުރަގއި އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި ވާހަކަ

މި މަންޒަރުތަެކއް  ،ސް އިމްޕްރޫވްަމންޓުތައް ގެންެދވޭނެ ގޮތްަތކަކާއި ޓާމް ސްޓްރެޓެޖީތަކާއި އަިދ ކޮންޓިނުއަ

އޮތީ  މުޅި ބަޖެޓު ބިނާވެފައި މި ،ނަވާ ކަމަށް ވަންޏާބަޖެޓަކުން ނުފެނޭ. މިސާލަކަށް ދަން  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ލިިބގެން  ޓެކްސްތަުކގެ މައްޗަށް. ޓެކްސްއަދި ޭއގެއިުތރަށް އެކިެއކި  ،ލޭ އެހީއަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ ހި

މި ޤައުމުތަކުަގއި  ،ކުަވއިތު ،އަބޫދާބީ ،ރަބިޔާ! ހަމައެކަނި ސަޢޫދީ ޢަރީޢާއިން. ބައްލަވާމިއަންނަނީ ޓޫރިޒަމްގެ ޛަ

. އޮީތ ލިބިފަ ސަތޭކަ މިލިޔަން ުރފިޔާގެ އެހީ މި ހަތަރު ،ސަތޭކަ  ގޮތެްއގަިއ ތިން ތުވެިދޔަ އަހަރުތަުކަގއި އެްވރެޖުވޭ

އެހީ ލިބޭނެ ކަމަށް. އެހީ ލިބޭނެ ކަމަށް  ގެއެއް ިބލިޔަން ރުފިޔާ އެބަފެނޭ،އެކަމަކު މި ބަޖެޓުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ަދއްާކއިރު  ވާހަކަރައްޔިތުްނގެ ބޮޑެތި މަްޝރޫޢުތަކުގެ  ގެބަޖެޓުގައި މިހާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކެއް ޖަހަިއގެން އަުޅގަނޑުމެން 

އެންމެ  ،މީގެ ިޒންމާ ނަގަންޖެހޭ ބަޔަކު ވާނެ. ކޮންމެ ގޮތެއްިވޔަސް ،ްއޒަތްތެރި ރައީސްއްތައް ނުވެދިޔައިމަ އިމި ކަންތަ

، މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ަރއްިޔތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން. އޭގެތެެރއިން ެއއް ކަމަކީ

ދޭ  އެކަނިވެރި ަމއިންނަ މި ،ނާޔަތްތަކާއިސްާޕއާިއ، އަދި އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނަށް މި ދޭ އިއާސަންދަާއއި އެން

ނެ ުހްއޓުމެއްނެތި މިކަން ކުެރވޭ ށް ބޭނުންވާ ކުދީންނަށް މިދެވޭ އިާނޔަތްތަކާާޚއްޞަ ެއހީއަ ،ނާޔަތްތަާކއިއި

އި އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ، ބަޖެޓު މުޅި ދިރާސާކޮށް ަބލާއިރުގަ  އިންތިޒާމުތައް އޮންނަން އެބަެޖހޭ. ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަނޑުެމން
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މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ކިޔަވާުކއްޖަކަށް ދޮންކެޮޔވަކަާކއި ކުުކޅު ބިހެއް ދިނުން. އެކަން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ 

ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މިދަްއކަނީ.  2.50ސްކޫލަށް ފޮނުވާނީތޯ؟ ގެއަށް ފޮނުވާނީތޯ؟ ކުންފުންޏަކަށް ހަވާލުކޮްށގެން ކުރާނީތޯ؟ 

އެއަްށވުރެ މާ މުހިންމު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނުޑމެން ދަރިވަރުންގެ؛ ޚާއްޞަޮކށް އެ ކުދިންގެ ޓިއުޝަްނ 

ފީތަކުގެ ވާހަކަ ެދއްިކއްޔާ. މެނޭޖުކުރެވޭނެ، އެކަން ޙަޤީޤަތަކަށް ެވވޭނެ، އަސްެލއްެގ މައްޗަްށ ވާހަކަެދއްކޭެނ 

ޖެޓުަގއި ާވހަކަދައްކަންވާނީ. ހަމައެާއއެުކ އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، މުިޅ އަޅުގަނޑުމެން ބަ

އާމްދަނީ ގުޅިފައި މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ރަށްފުށުގެ ަރއްޔިތުންގެ ތަަރއްޤީއާ. ގެމަަނފުށީ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން، 

އްޔިތުން، މި ތަރައްޤީގެ މަަސއްކަތްތައް ކުިރއަްށގެންދިއުމަށް ދެއްވަދޫ ރަްއޔިތުން، ކަނޑުުހޅުދޫ ރައްޔިތުން، ކޮނޭޑގެ ރަ

އަހަރުުދވަހުގެ ތެރޭަގއި އުާފކުރާ މިންވަރަށް ކަންތައްތައް ކުރެިވފައި އެބަހުރި. އެކަންަތއްތަްއ  5ޓަކައި ވޭތުވެދިޔަ 

ނެވީ، މިދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ކޮންޓިނިއުކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިދެން

ިމލިއަން ރުފިޔާ ގެމަނަފުށީ ަނރުދަމާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަުމން މިއަންނަނީ. އަޅުގަނޑު  18ތެރޭގައި ހިމަނަިއގެން 

ދެންނެވިން، ގެމަނަފުށީގެ ނަރުދަމާއާއި ފެނާ، ގެމަނަފުށީެގ ފެނާ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ގެމަނަފުށީގެ ބިން ހިއްކުން 

އީސް، މިހާރު ވަރަށް މުހިންމު. އެއީ ގެމަނަފުށީގައި މިއަދުގެ ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ގޯތިގެދޮރުެގ އިްއޒަތްތެރި ރަ

މައްސަލަތައް އެ އޮތީ ޙައްުލ ނުކުރެވިފަ. ކަނޑުހުޅުޫދގަިއ އެ އޮތީ ބިން ހިއްކަންޖެިހފަ. ދެއްވަދޫ އެ އޮތީ ބިން 

ޑަަބލް ކުޑަކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މިކަން ކުރެވެން އެބައޮތް ހިއްކަން ޖެހިފަ. މިއަދު ކުރިން މިކަން ކުރި ވަރަށްވުރެ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަިމއްލަ މަހާޖައްރާފެއް އޮވެ އެކަންތަްއ ކުރެވިގެންާދއިރު، ައޅުގަނުޑ ހިތުން ގެމަނަފުށީގެ ބިން 

ދޫގެ ބިން ނުހިއްކެންީވ ނުހިއްކެންވީ ސަބަެބއް ނެތް. ދެއްވަޫދގެ ބިން މިއަދު ނުހިއްކެންވީ ސަބަބެއް ނެތް. ކަނުޑހުޅު

ސަބަބެއް ނެތް. މި ހުރިހާ ކަމެއް؛ މި ވާހަކަ ަދއްކަން މިޖެހޭ ސަބަބަކީ މުޅި ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންގެ ޝަުއގުވެިރކަމަާކ 

ގުޅިފައި އެބަހުރި މާވަރަލުެގ އެއަރޕޯޓު. އެ ެއއަރޕޯޓުެގ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މި އުނދަގޫ 

މަސަްއަކތް އެ އޮތީ ނިމިފަ. ރަންވޭެގ  90ތަކަށްފަހުަގިއ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް، އެއީ %ތަކުލީފު ކަންތައް

މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަށްާދއިުރގައި އެ މަަސއްކަތް ނިމިގެްނދިޔައީމަ ެއއ ގުޅިފަިއ އެބަުހއްޓޭ އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި 

ން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާިއ މިކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު. ރައީސް، ފަތުރުވެިރކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ތެރެއިން ުޒވާނު 

އެހެންވީމާ، ކެނޑިޭނޅި އަުޅަގނޑުމެން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެްސ އަޅުގަނޑާ ވަރަށް ގިނައިން 

ބަކީ، އެއާ ގުޅިފައި އޮީތ ކުރާ ސުވާލުކުަރއްވާނެ އަބަދު މާވަރަލުގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ. ާމވަރަލުގެ ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހޭ ސަބަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ؛ ާޚއްޞަކޮށް ގދ. ާދއިރާެގ ަރއްޔިތުންެގ މުސްތަޤުބަލް. ައުޅގަނޑުމެން ެވސް ބޭނުންވޭ 

އަޅުގަނޑުމެން މާލެއަށް ކުަޑ އަެގއްަގއި އަންނަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ، ހަމައެކަނި ެއއަރޕޯޓު 

މަެއކަނި އެއަރޕޯަޓކީ ެއއަރޕޯޓެއް ަކމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފައިދާ ނުނެރެވޭނެ. ނިމިގެންދާއިރުަގއި، ހަ

އެއަރޕޯޓާ ުގޅިފައި އެބަހުރި އެހިސާބުގެ ރަށްތަކުގެ އެހެން އިންވެސްޓްމަންޓުތަކާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނުޑ 
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ގެން ނޫނިްއޔާ، ރިޯސޓުތައް ިޑވެލޮޕްކޮްށގެން ނޫނިްއާޔ މިދަންނަވަނީ، އެހިސާބުތަުކގަިއ އިތުރު ރިސޯޓުަތއް ތަރައްީޤކޮށް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަން ދައްކަން. މިކަން 

ބޭނެ ހަރުދަނާ ދެއްކުމަށްޓަަކއި ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއް މިދެންނެވީ ާއމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް؛ އާމްދަނީ ލި

ސިޔާސަތުތަެކއް މީގެތެރޭަގިއ އޮތުން. ފަތުރުވެރިކަމުން ޓެކްސް ނަގައިގެން ކުިރއަށްދާ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި 

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަްށ ޓަކައި ަދއުލަތުން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޓުއަރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަނެްއގެ ގޮުތަގއި 

ނޑައަޅަން. ބޭުރގެ އެިކއެިކ މާކެޓްތައް، ާއ މާކެޓްތަްއ ޑިވެލޮްޕކުރުން. ެއކްސެްސ މާކެޓްކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ކަ 

އޮޕްޝަންތަކެއް އަުޅގަނޑުެމން ގެންދަން އެބަޖެހޭ. ިއއްެޔވެސް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ، އިންޓަރނޭޝަނަްލ 

ން މިއަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުަގއި އެއަރޕޯްޓގައި ދެވަނަ ރަންޭވެގ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އަޑުއިވުނު ގޮތު

ފައްޓާ ވާހަކަ މިދަްއކަނީ. ނިމިފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ާއމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. 

ރުެގ ހަމައެއާެއކު ކަނޑުހުޅުދޫގެ ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައް ެއީއ، ކަނޑުހުޅުދޫގެ ބަނދަ

ވާހަކަ. ބަނދަރު ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އަޅުގަނޑުމެން އޮތީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ ހަވާލުކުެރވިގެްނ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ 

މީހުން ވެސް އެ ތިބީ އެތާނގައި ރެީޑގަިއ. އެހެންނަމަވެސް، މަސަްއކަތްކުެރވޭނެ އަދަދެއް؛ ބަޖެޓަށް އަދަދެްއ 

ހާސް ރުފިޔާ  87ހާސް ރުފިޔާ.  87ން އެބަޖެހޭ. މާވަރަލުގެ ެއއަރޕޯޓް ނިންމަން ލެވިފައިނެތީމަ މި ސުވާލު އުަފއްދަ

އެކަން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ ެއއީ ލޯނަކުން ކުރާ ކަމެއްތޯ؟ މީހަކު ދޭ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރާ ކަމެއްތޯ؟ ެއކަން 

ތުްނނަށް ސާފުވާން އެބަޖެހޭ. ސާފުވާން އެބަޖެހޭ ބަޖެޓުގައި. ބަޖެޓު ނިންމާފައި ދާއިރު މިކަންތައްތައް ރައްޔި

 5މިލިއަން.  5މިލިއަން. ދެއްވަޫދގައި  5މިލިއަން. ގެމަނަފުށީގައި  5ކަނޑުހުޅުދޫަގއި ފެން ޤާއިމުުކރުމަށް ޓަކައި 

މިލިއަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިާދނެތޯ؟ އެހެންވީމާ، މި ސުވާލުތައް އުފެދޭ. ހަމައެއާެއކު މި 

އަހަރުުދވަހު ވެސް އަުޅގަނޑު މިދަްނނަވަނީ ގެމަނަފުށީ ސްކޫލަްށ ބޭނުންވާ އިތުުރ ތަރައްީޤ  4ިދޔަ ވޭތުވެ

މިލިއަން ރުފިޔާއަކުން މިހާރު ގެމަނަފުށީގެ ސްކޫލުގައި އެ ހުރި މައްސަލަތަކެްއ  2އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވޭ. 

ވިދާެނ. މިހާރު ކުދިން ގިނަވެ، އެަތނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އަހަރު ކުރިން ޙައްލުކުރެ  5ޙައްލެއް ނުކުެރވޭނެ. މީގެ 

ތިބެެގން ރާއްޖޭގައި ިކޔަަވއިދޭ  100އިތުރުވެަފއި އޮތީ. އަނެްއކޮުޅން ގެމަނަފުށްޓަކީ ގެމަނަފުށީގެ ޓީޗަރުން %

ތްކުރާ މީހުންނާ ހަމައަށް ހަމައެކަނި ސްކޫލް. ޕްރިންސިަޕލުން ފެށިގެންގޮސް ޓީޗަރުންާނ ހަމައަށް، ލެބޯޓްރީގައި މަަސއްކަ

ދިވެހިން  100%ސެންޓަރަކީ ވެސް ހަމަ  ކަުތގައި ުއޅެނީ. ެގމަފުށީ ހެލްތު ވެސް ގެމަނަފުށީގެ ުޒވާނުން އެ މަސައް

ކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ސެންޓަރެއް. އެހެންވީމާ، މިތަނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރު ގެން މަސަްއކަތްކުރާ ހެްލތުތިބެ

މިލިއަން ރުފިޔާއަކުންނެްއ  2 ،ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކައަކީ އް އަުޅގަނޑުމެން ހުންނަން އެބަޖެހޭ. ކަމެވެރި އިތުރު ޝައުޤު

 10ވެްސ މިހާރު ެއ މަސައްކަްތ ކުެރވޭނީ  . އެންެމ މަދުވެގެންލަށް ބޭނުންާވ އިމާރާތެއް ޭނޅޭނޭގެމަނަފުށީ ސްކޫ

ްށ . ކޮނޑޭައކީ މުޅި އެ ސަރަހަްއދުގައި އޮތް ެއގްރިކަލްޗަރަޖެޓެއް ެއކަމަށް ެއކުލެިވގެންވަރަކަށް މިިލއަން ރުފިާޔގެ ބަ 
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އްޞަކޮށް މިކަހަލަ ޖެހޭ ޚާގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ެއބަބިމުގެ ތަނަވަސްކަްނ އެންމެ ރަނގަޅު ރަށް. ބަޖެޓު  ،ބަލާއިރު

ނޑުވެރިކަމަށް ބެހޭ މަޝްޫރޢުތައް ގެެނވޭނެ ގޮތްަތކެްއ ހަދަން. ދަ މަޝްރޫޢުތައް؛ މިދެންނެވީ ދަނޑުވެރިކަމާ

ދަނޑުވެިރކަމުގެ ކުލިތައް ައޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ  .މިލިއަން ުރފިޔާ 6ދޫކުރެވިފަިއވާ ރަށްތަުކގެ ކުީލގެ ގޮތުަގއި 

ގޮުތގައި. ޓްރެފިކް  ގެނަގަންެޖހޭ، ކުލި ނަގަންޖެހޭ ދާއިރާއެއް އީސް، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ނެތް ވާހަކަ. ލޭގައި ޕާކުޔާ. މިހާރުވެސް އަޅުގަނުޑ މިދަންނަވަނީ މާމިލިއަން ރުފި 14ވައިލޭޝަނުން 

މިލިއަން  20ިމލިއަން ރުފިޔާ،  14ނުާވނެ ޒުވާނުްނގެ އަތުން ތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ރާަވިއގެންއަޅުގަނޑުމެން މި ހާލަ

އެގޮތަށް  ނަގާނެ ގޮތެއް ޮއވެގެްނނުވާނެ. ދެން ހަމަޖަހައިގެން މި ފައިސާ  ނެ ކަމަށް. އަދި އިތުރަށް ސްޓިކާރުފިޔާ ނަގާ

 3.2ަގއި  2019 ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިަފއި އޮްތއިރުަގއި 2.9ގައި  2018ން ލިބޭ އާމްދަނީއަްށ ބަލާއިރުަގއި ކަސްޓަމު

ބިލިއަން ރުފިޔާ ނަަގނީ؟ އިތުރު ޓެކްސެްއ  3.2މުން ބިލިއަން ލިބޭނެ ކަމަށް. ކިހިނެއްތޯއޭ ކަސްޓަ

ހެއްޭޔ؟ އިމްޕޯޓްސް އިތުުރވަންޏާ ކޮންކޮން މަޝްރޫޢުތަކަށް،  ފުކުރަނީހެއްޔޭ؟ ނޫނީ އިމްޕޯޓްސް އިތުުރވަނީރަތަޢާ

އެންމެ ބޮޑެތި ބިޔަ ހިންގި ؟ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚުަގއި މިހާހިސާބަށް ހޭކިހިނެއްެވގެން އިތުުރވާ ަމޝްރޫޢުތަކެއް

ން ރުފިޔާ އާމްދަނީ ލިބުނީ ޓެކްސްގެ ހުރިހާ ގޮަތކަށް. ބިލިއަ  2.9ަގއި.  2018މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާފައި އޮީތ 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީ ޖަހާއިރުގައި ެއއީ ކޮްނގޮަތކަށް ލިބޭނެ އާމްދަނީއެއްތޯ؟  3.2ގައި  2019އެހެންވީމާ، 

ހުއްޓުނީމަ ޚިދުމަތްތައް  ގެއަޅުގަނޑު މި ކަންބޮުޑވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަސާސީ ޚިުދމަތްތައް ހުއްޓިދާނެތީ. އެންްސޕާ

 ކަންތައްަތކާ  ހަމައެއާެއކު މި ،ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަން އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަަކއަކީ 

ނުންވާ ނަރުދަމާ ހިމެނިފައި . ދެްއވަޫދގަިއ ބޭ ޑުމެންެގ ރަށްތަުކގެ ަރއްޔިތުންނާފައިނަލީ ގުޅިަފއި މިތިބީ ައޅުގަނ

. އަދި ފައިސާތައް ހިމެނިފައި އެބައޮތް ޓަކައި ބޭނުންވާ އިތުރުން. މިސްކިތް ނިމުމަށް. އުފާކުރަ އޮތް. ރަނގަޅު އެބަ

ހުްއޓިފައި އެ އޮތީ. ުޒވާނުން  ގެ ކަންތައްަތއް؛ ކަނޑުހުޅުދޫގެ ދަނޑުލް ދަނޑުފުޓްސަޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ 

ޓުކުރެިވ އެ އޮތީ ޮސއިކުެރވިފަ. ެއ ނެޑއް ައޅަން. ެއކަމަށް ބޭނުންވާ އެްގރިމެންޓު ހެދި، ބަޖެބޭނުންވަނީ ބިޔަ ދަ

މަސައްކަތްތައް ކޮންޓިިނއުކޮށް ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ކޮނޭޑގައި ޒުވާނުން ބޭނުންވީ، ދަނޑު ެހދުމަށް؛ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ 

މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަްށދެވޭނެ ގޮތަކަށް ބަޖެޓުަގއި ައދި ހިމެނިފައެއް ނެތް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު 

ނުން ހަމައެއާއިއެކު ކޮނޭޑަގއި ޒުވާނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ، ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވި އެއް ކަމަކީ، ބޭ

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ކޮނޑޭގެ ކައުްނސިލު އިދާރާއެއް ނުނިންމޭނެ.  2އެއީ ކޮނޭޑގެ ކައުންސިލް ިއދާރާއެއް ހެދުން. 

ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ ހަމަ މަސައްކަްތކުރާ މީުހންގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަާލއިރުަގއި  އެހެންވީމާ، އެ އަދަދު ވެސް އަޅުގަނޑަށް

ވަަރކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހައިގެން ނޫނިއްޔާ ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގެ ކައުންސިލު އިދާާރެއްއ  5ގާތްގަނޑަކަށް 

ތަްށ ކުރުމަކީ. ހަމަެއއާިއއެުކ ނުނިންމޭނެ. އެހެންވީމާ، ަވރަށް މުހިންމު ކަމެއް މިދެންނެވި ކަންތައްަތއް މިގޮ

މަސްވެރިން؛ އަުޅގަނޑުމެންެގ މިދާއިރާއަކީ، ގއ. އަތޮަޅީކ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގަިއ ކުރިއަރާފައި އޮތް އަތޮެޅއް. 
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މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކަްނތައްތައް ފަހިކޮށްދެވެންޖެހޭނެ. އިންޖީނުން ނަގާ ޓެކްސް ކަނޑާލަން އަުޅގަނޑު ގޮވާލަން 

ކާރަށް. އިންޖީނުން ނަގާ ޓެކްސް ކަނޑާލަން މި ގޮަވއިލާ ސަބަބަކީ، ަރްއޔިތުން މިހާރުވެސް އެ ތިބީ ސަރު

އޮޑިދޯނިފަހަރުން ލިބޭ އާމްދަނީއިން ލިބޭ ލޯނު ނަގައިގެން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދެއްކި، އެ މީހުންގެ ގެދޮރު ބޭންކަށް 

މާ، ެއަކންތައްތައް ކުެރވެން އެބަޖެހޭ. އެކަންތައް ކުެރވޭނެ މަގު ނަގައިފާނެކަުމގެ ބިރުވެރކަުމެގ ތެރޭގައި. އެހެންވީ

ފަހިވުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު އެދޭ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ހަމައެއާިއއެކު އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅަން، ދަނޑުވެރިން މިއީ 

ސިނާޢަތަްށ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރަހައްދުގައި ާޚއްޞަ ރަށްތަކެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދަނޑުވެރިކަުމގެ

ތަޢާރަފުކޮށްދިނުމަށް. ގެމަނަފުށީގަިއ މިއަދު ވެސް ގިނަ ައދަދެއްގެ ދަނުޑވެރިކަުމގެ ަމސައްކަުތގަިއ އުޭޅ ބޭފުޅުންނަށް 

ބިމުގެ ދަތިކަމާ ހެދި މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތިފައި އެ ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް، ގއ. އަތޮޅުަގއި މިއަދު ރިސޯޓްތަްއ 

ނައިރުަގިއ ދަނޑުވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ވަރަށް ޮބޑު ޑިމާންޑުަތކެއް އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، ތަރައްޤީެވގެން އަން

އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅަން، ގއ. އަޮތޅުަގއި، ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުެމން ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ބައެްއ 

ނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަކޮްށ ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވިދާެނ ރަށްތަކަކީ، ައޅުގަނޑަށް އޭގެެތރެއިން ހަމަ ބައެއް ރަށްތަކަކީ އަޅުގަ

ރަށްތައް. އެހެންވީމާ، ަވކި ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނަޑއަަޅިއ، ކުޑަ ައގެްއގައި މި ކަންތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާްމ 

މަ ިމ ހަމަޖައްސައިދޭށޭ. އަިދ ޭއގެިއތުރަށް ކޮނޭޑގެ ެއއް ސަރަހައްދު ވޭުތވެދިަޔ ސަރުކާރުން ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ހަ

އަހަރުަގއި ޓުއަރިޒަމް ސިނާަޢތުގެ ތެރެއިން، ޚާްއޞަކޮށް ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާީރގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްެދވޭނެ ކަމަށް 

ވާހަކަދަްއކާފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، މި ޕޮލިސީެއއް އަިދ އަޅުގަނޑަކަށް މި ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން ފެންނާކަށް ނެތް. 

ން، ކޮނޑޭގެ އެ ަފޅި އެއީ ހަމަ ގއ. އަތޮުޅގެ ރަށްތަކުގެ ުޒވާނުންނަށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ެތރެއަށް ވަދެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ެއކަމުގެ ތެރެއިން ހުޅުިވގެންދިުޔން. ހަމައެއާއިެއކު ުޒވާނުން 

ދި ބޭނުްނވާ އަސާސީ އެިކއެކި ޚިދުމަތްތަްއ ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަީކ، ކުިޅވަާރއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި، އަ

ރަށުގެ ރަްއޔިތުން ވެސް، ުޒވާނުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ އެތަނުަގއި  4ޤާއިމްކުރުން. މިއަދު އަުޅގަނޑު މި 

ނަށް އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކެއް. ކުިޅވަރުކުެޅވޭނެ މަރުކަޒުތަެކއް ޤާއިމުކުރެިވ، އެތަނުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުން

މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ެއއްކަން ކަުމގަިއވާ ަވއިަފއި ޚިދުމަތާއި، އިންޓަރނެުޓެގ ޚިދުމަތް ތަންކޮޅެއް ލުއި 

ގޮތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ަހމަޖައްސައިދިނުން. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ ވެސް އަދި އަުޅގަނޑުމެން 

ވަން، މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމަނުއްަވއިގެްނ ކުރިއަށްގެންެދވޭނެ ގޮތެްއ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ދަންނަ

ހަމަޖައްސައިދެްއވާށޭ. އަދި ޭއގެއިތުރަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް، މިދެންނެިވ މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާޢަުތގެ ތެރޭަގިއ 

ށް ޓަަކއި އަދި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިާރގައި ދިމާވެަފއި ހުރި މައްަސލަތައް ޙައްލުކުރުމަ

ގެމަނަފުށީގައި ައއިސްޕްލާންޓް؛ ސަރުކާރުން ކޮށްދެއްވާފައި ހުރި ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެްއ ެއއީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ 

ކީ މުޅި ޕްލާންޓް މިއަދު އެ ވަނީ ުކޑަެވފަ. އިތުރު ޕްލާންޓެއް ގެމަނަުފށްޓަށް އެބަ ބޭނުންވޭ. ގެމަނަުފށީގެ ައއިސްޕްލާންޓަ
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ރާއްޖޭަގއި މުޅި ސަރަހައްދަށް ބަލައިލިކަމުަގއި ވިަޔސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިނގަމުން އަންނަ އައިސްޕްލާންްޓ. 

އެތަނުަގއި ޑިމާންޑުަތއް އެަބޮއތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ެއދެން އެ ޕްލާންޓު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، އެތަނުގެ ޚިދުމަތް 

ކޮށްެދއްވުމަށް. ދެން ހަމައެއާެއކު ބޭންުކގެ ޚިދުމަތް ގެމަނަފުށީގައި އަުޅގަނުޑ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މަަސއްކަތް

ގަބޫލުކުރަން އެ އޮީތ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސްގެ މެޝިެނއް ބަހައްޓާފައި ެއ ޚިދުމަތްތައް ެއބަލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ 

ިރކަމުގެ ސިނާަޢތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޚިދުމަތް މިއަދު ވަނީ ފުާޅެވފަ. ގެމަނަފުށްޓަކީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ މަސްވެ

އާމްދަނީ ލިބޭ ރަށް. އެހެންީވމާ، އެރަށުަގއި މިއަދު އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޭބންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު 

ރުމާއި ފެނަވަރަކަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އެތަނުަގއި ބޭންކިންގ ޓްާރންސެކްޝަންތައް ހެދެން އެަބޖެހޭ. ހަމައެކަނި ޖަމާކު

ވެން އެބަޖެހޭ. މިދެންނެވީ ދެވޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެ އިބޭންކިންގަ ، ލުއި ލޯުނތައް ދިނުމާއި ނެގުމުގެ އިތުރަްށ،

، ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ ބޭފުޅުން ނަގާ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ހަމަ މަސްވެރިކަމުގެ ގައި ބޭންކު

، އެ ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ އްޔަށް ނޫނީ ތިނަދޫައށް. ދުރަށް ދަތުރުކުރަން މި ދާންޖެހެނީ ވިލިނގި މިކަންތައްތަކަށް 

 ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ގެމަނަފުށީަގއި މިކަން ރުމަށް ަޓކައި ިމހާރު އަޅުގަނޑު ގަގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކު؛ ބޭންކު ޚިދުމަތްތައް

 ފުރުޞަުތތައް ތަނަވަސްކޮށްެދއްވުަމކީ ކުޑަ ގޮތަަކށް މިކަން ކުރެވޭނެ. ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ. އެ ކުޑަ ައެގއްަގއި،

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާެގ   ފާހަގަކުރެވުނު ބަެއއް ދާއިރާ؛ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ދެން ހަމައެއާއިެއކު އަުޅގަނޑަށް

 ބަޖެޓު  ިއދާރާތަކަށް އެކަީށގެންވާ  ަކއުންސިލު މިީއ، ބައެއް ރަށްރަުށގައި ދިާމވާ ެއއް މައްސަަލއެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތަކަށް ހަމަ އިތުރަށް އިދާރާ ވާ ކަންތައް ނުކުރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެން ކައުންސިލު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުން

ދެން  .ގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ އަަދދުތަކެއް ކަނަޑއެޅުންބަޖެޓު ކުރުމަށް ޓަަކއި އެޭބފުޅުންނަށް މިމަސައްކަތް

ނެތް.  ންޖެންސީ ބަޖެޓެއްތް. އޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ކޮންޓިއް ނެގައި މުޅި ބަޖެޓުގެ ޕްލޭނެޖެޓަށް ބަލާއިރުމުޅި ބަ

އޮތީ.  ކަންަތއްތަުކގެ މަްއޗަށް މި މި ،ާއއިނި ބޭުރގެ ލޯނުތަާކއި، ހިލޭ އެހީއާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތަެކއް ެނތް. ހަމައެކަ

ގަނޑު ހަަމ ތަކުލީފުތަކެްއ ދިމާވާނެ. އަޅު  ،ތި އުނދަގޫތަެކއްޮބޑެ ، އެގޮަތކަށެއް ަދއުަލތް ހިންގުމުގައި ވަރަށްއެހެންވީމާ

ކޮށް އެހީތެރިކަމެްއ ކާރަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ޮގވާލަން، ޚާއްޞަސަރުއަދި އަންނަ ށް ވެްސ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

ިތ ނިކަމެ ،އިާލއަކަށްދެވޭ އެހީތެރިކަމަކީ އެއީ ޢާ ވެދެްއވާށޭ އެކަިނވެރި މައިްނނަށް. އެކަނިވެރި މައިންނަށް މި

އިލާތަްއ ކަމުަގއި ދި މާލޭގަިއ ދިރިއުޅޭ ޢާއަ ،ުމގައި ވިަޔސްކުދިންތަކަކަށް ދެވޭ އެހީތެރިަކމެއް. ރަށުަގއި ުއޅޭ ކުދިންކަ

، އަުޅގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަްނ ރަށް ނިކަމެތި ގޮުތގައި އުޅޭ ަބެއއް. އެހެްނވީމާިއލާތަކަކީ ވަޤާ ވިޔަްސ ޙަޤީޤަތުަގއި މި

ބަޖެޓުން  ވުރެ ުކޑަ ނޫން އަދަދެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ހާސް ރުފިާޔއަށް  10ރި ަމިއންނަށް އެކަނިވެ ،ސަރުކާރަށް

މެްއ މީހުންނަކީ ެއއްވެްސ ބަެއްއގެ އަޅާލު އެ  ،ެދވޭ ަކންތައްތަކަކީ  ދިނުމަށް. ެއއީ އެަކނިވެރި މައިންނަށް މިަޅއިކަނޑައަ

 ވާތީ. އެންމެ ގޮތުގަިއ އުޅޭ ބަޔަކަށް ނެތި ވަރަށް ނިކަމެތި އިލާއެްއގެ ައޅާލުމެއް، ޢާނެތި، ފިރިއެްއގެ އަޅާލުމެއް ނެތި

ކުރުމަށް ޓަަކއި ކުެރވޭ ވަރަށް މުހިންމު ދިްނގެ މުްސތަޤުބަލް އުޖާލާއިލާތަކުަގއި ުއޅޭ ކު، ޢާ ކުދިން ފަހުން އެ
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ވުރެ ާމ  ކަކަށްދޮންކެޔޮ ވަ ދެވޭ ކުކުޅު ބިހަކާއި ވާނެ. ހަމައެާއއިެއކު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތްތަަކކަށް

ށްދެވޭނެ ގޮތެއް ތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފްރީކޮމުހިންމު ޚިދުމަތްތަކެކޭ މިއީ އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ޓިއުޝަން ފީ

ފަހުން ރައްޔިތުންގެ  ން އުނަދގޫ ކަްނތައްތައް ބަޖެުޓގައި ޖެހީމާ އެންމެހޯދުމަކީ. މެނޭޖުކުރަން ދަތި، ޙައްލުކުރަ

އިތުރަށް ެވސް ސާފުކޮށް މިދެންނެވި ގޮތަށް މަދަރުސާތަކުގެ ދަިރވަނުންނަށް ބޭނުންާވ . އޭގެ ކުވާަތއް އަންނާނީ ފަހުންޝަ

ނިކަމެތި ގޮތަކަްށ ހާސް ރުފިޔާ. ކުދިންނަީކ ވަރަށް  5ވަންޏާ  ހާސް ރުފިޔާ ކަމަށް 5މިސާލަކަށް  ؛ޓިއުޝަންފީ

ޝަނަށް ދާން އެަބޖެހޭ. ދިވެހި ކްލާހަށް ދާން ިޓއު ،އިލާތަކުން އުެޅމުންދަނީ. ކިޔަވަން ގޮއްސަ ައއިސްޙަޤީޤަތުގައި ޢާ 

ކޮންމެ  ،ކަމުަގއި ވިޔަސް ދާ ފީތަކަށް އެކަނި ބަަލއިލި ދާން. މި ކްލާސްތަކަށް  އެބަޖެހޭ. އިނގިރޭިސ ކްލާަހށް

ެރ މަދު ނޫން އަދަދެއް ކޮންމެ ޢާއިާލއަކުން ޚަަރދުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ކުުކުޅ ވު ހާސް ރުފިާޔއަށް 5އިލާއަކުން ޢާ

ނަްށ ގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންވުެރ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބަޖެޓު ލާިރއަށް 50ރުފިޔާ  2ދޮންކެޔޮ ވަަކކަށް އަާރ  ހަކާއިބި

 ޚަރަދުކޮށްގެން ފައިސާ ެނގޭނެ. ކޮންމެ ރަށަކަށް މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޚަަރދުކޮށްގެން މި ނެގޭނެ އެކި ދިމަދިމާއިން

ކުޅޭނެ މީހުންތަކެއް މެއް ނޫން. ހަމައެކަނި ކުޅިވަރުޅުގަނޑުމެންނަށް މާ މުހިންޓުއަރިޒަމް ޑެސްެކއް ބެހެއްުޓން އަ

ަދއުލަތުގެ އެިކއެކި  ،ދިޔައީ ބެހެއްޓުން މާ މުހިންމެއް ނޫން. މިހާރުވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް އަޑުިއވިގެން މި

 ގެ އޮތީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޓިފައި މި ބަޔެއް ތިބެގެން ބޭކާރު ޚަރަދުކުރެވޭ ވާހަކަ. ފެއް އަދަދެްއގެ މަޤާމުތަކުގެ ގިނަ

މިނިސްޓްރީ އިތުރުކޮށް. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން ވެސް އިތުރުކޮށް. ދެންހުރި މަޤާމުތަކަށް  3ވުރެ  ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރަށް

އި ސިާޔސީ މަޤާމުތައް މަދުކޮށްފަ ،ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ނޑުމެންަނކަށް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ދާނެ އަދަދެއް އަޅުގަ

އާއްމު ރައްޔިތުްނގެ ޖީބަށް ވަންނަ ފައިސާ އިތުރުކޮށްދޭށޭ. އޭރުންނޭ އޭގެ ރަނގަޅު ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނީ. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް މި، އަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަނެޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާ

މަލުކުރާ ގޮތުން އާއްމު އުސޫލުން އަުޅގަނޑުމެން ޢަ ގެ ަބހުސް.ރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުއަހަ 2019ގެންދަނީ 

ގެ ފުރުޞަތު އަރުވަން. ިމނެޓު 15ާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދައްަކވަން އެިދވަަޑިއގަންނަހުސްގެ މަރުޙަލާަގއި ވާހަކަފުޅުބަ

ގެ ބަހުސްގަިއ . މި މުހިންމު ބަޖެޓުއެީކގައި ދަންނަވާލަން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ހަމަ އިޙްތިރާމާ ޒަތްތެރިއިއް 

ބޭފުޅެްއގެ ަވުގތު ޖެހޭއިރުަގއި މަޖިލީހުގަިއ  ޭބފުޅެއްެގ ނަންފުޅު ައޅުގަނުޑމެންނަށް އެ ބައިވެިރވުމަށް ޓަަކއި އެ

ބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަްނ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ލިސްޓު ންވަަޑއިގެން ތިއްަބވަން. އަިދ އިއްޒަތްތެރި މެ

ަވގުތު ނެތް ކަމަށް ެވސް  ނެތިްއޔާ މި ިއގެންގެންދާނަން. އަދި މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާގަިއ ވަޑަތަރުތީބުން ދަންނަވަމުން

އެގޮަތށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރިޔާސަތުން  ެގ ކުރީގައި މިއަދުގެ ޖަްލސާ ފަށައި،ދަންނަވާނަން. އެއީ މީ
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އަުޅގަނޑު މިގޮތަްށ ދަންނަވާއިރުަގއި އަުޅގަނޑު  ،ލާނަންމަލުކުރައްވާފަިއވާތީ. ހަމަެއާއއެީކގައި އަުޅގަނޑު ދަންަނވައި ޢަ

ަސއްކަތް އެބަ ކުރުމުގެ މައެްއކޮށްލަިއގެން ބަޖެޓުގެ ބަުހސް؛ މިދެންނެވީ ބަޖެޓު ދިާރސާ ކޮމިީޓއެއް 2ނުދަންނަވާނަން 

ގޮތުން އަުޅގަނުޑ އެބޭފުުޅންގެ ނަމެއް ނުދަންނަވާނަން.  ބެހޭ ޖެޓު ޮކމިޓީގައި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުންނާހިނގާ. އެހެންވީމާ، ބަ

. އާދެ! އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތީ، ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ؛ ންޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލައިއް 

އަުރވަން އޮީތ .ޕީ.އެމަށް. ދެން ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުފުރުޞަތު މި އެރުުވނީ ޕީއަުޅގަނޑަްށ ދެންމެ  މާފުކުރައްވާތި!

 ވަގުތު އަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ވަަޑއިގެން މިهللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު 

ރި މެންބަރު ޒަތްތެއޮތީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް. ެއއީ މުލަކު ދާއިރާގެ އިއް  އަރުވަން މިނެތް. ދެން އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުރަށް. އަޅުގަނޑު އިއިބްރާހީމް ނަޞީ

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީމުލަކު 

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް އަޅުގަނުޑގެ ހުރި  2019`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ެވސް މި 

 މަޖިލީހުގައި ހިއްާސކޮށްލަން މިފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލާނަން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެކި އަހަރު  ންތަެކއް މިކަންބޮޑުވު

 ވެސް މި  ފެށޭ އަހަރަށް  ތައް އިތުރުވަމުން. މިގޮތުްނ މިއަހަެރއްގެ ބަެޖޓުން މިއަންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެމަތީ

ބޮޑަށް ޝަުކވާކުރާ  އަދަދެްއގެ ބަޖެޓެްއ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން އެންމެވުރެ ބޮޑު  ބިލިއަން ރުފިާޔއަށް  29.7އޮތީ 

ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އާއްމު  ،ްއ އަހަރުން އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަމުންދާއިރުބަޖެޓުތަ މި ،ކަމަކީ  އެއް

ތްތެރި  ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ  އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެްއގައި ނުެދވޭ ޝަުކވާތަްއ މި އަންނަނީ. އިއްޒަޚިދުމަތްތައް

އަތޮޅަީކ؛ އާދެ، މ. އަތޮޅަީކ މަސްވެރި އަތޮޅެއް. މަސްެވރިން ބާނާ މަސް ކިރައި، އެއަށް ފައިސާ ލިބޭނެ މާ ގިނަ 

ވަސީލަތްތަެކއް ހުރި އަތޮޅެްއ ނޫން. އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާ މުލަކު ދާއިރާއަކީ މަްސވެރިަކމުން ކައިގެން ބޮިއގެން ުއޭޅ 

އް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން، މަްސވެރިންނަށް މަސްކިރާފައި ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ިމ ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން، މި ދާއިރާއެ 

ތައް ހަތަރު މަސް ނަގާ ަބއެްއ ޕޭމަންޓުދެންނެވީ ރައީްސ ޔާމީނުެގ ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން ފަސްެޖހެމުންދިޔަކަން. ތިން

ދަ ގޮތަަކށް މަސްވެރިންނަށް އެހާ ނިކަމެތި ގޮތަށް ފާއިުތވެދިޔަ ހޯދުމަށް. އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ހިތާމަކުރަން އެފަ

ުއއްމީދުތަކަާކ  ، ަރްއޔިތުންނަށް އާސަރުކާެރއް އައިސް  ކުެރއްވީތީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާސަރުކާރުން ކަންތައްަތއް 

ބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އި  ާދއިާރއަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވެފަ. މުލަކު އެްއކޮށް މިއަދު މި ވަނީ ވަޢުދުތަކެއް

ފަދަ ބަސްފުޅުތަކެއް ވިދާޅުވެފަ.  ތެރެއިްނ މަސްވެރިންނަށް ވަނީ ވަރަްށ އުފާވެރި ހިތްހަމަޖެހޭ ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅުގެ

އިމުކޮށްދޭނޭ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ ، ފިނިކުެރވޭނޭ ފެކްޓްރީއެްއ ޤާއެީއ މުލަކު ދާއިާރަގއި މަްސ ރައްާކކޮށް

އަހަރުގެ ތެޭރގައި މުލަުކ  5ިބލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މި  29.6ެވއްޖެ. އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން މި އި ވިދާޅުވެފަ 

ރީގެ ެތރެއިން ދަޅު ބަންދުކުރެވޭޭނ ފެްނވަރެްއގެ މަސް ފެކްޓްރީެއއް ާޤއިމުެވގެންދިއުން. އަދި ފެްކޓްދާއިރާަގއި ރަނގަޅު 
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ވެސް ގުޅާނީ ެއ ން އާއްމުކޮށް ކަމެއް ދިާމވެއްޖެްއޔާ އަބަދު ން. މަސްވެރިގޮތަކަށް ވެސް ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދިއު

މަސް ފާއިުތވެގެން މި ދަނީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މުލަކުގެ ޮބއި  3ދާއިރާެއއްގެ މެންބަރަށް. ފާއިތުވެދިޔަ 

ބެހޭ  . އަދި މި ކަމާގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއަށް ދިޔައިންސަ ެވއްޖެ. ައޅުގަނޑު މި މައްސަލައި ކަނޑަިއގެންޮގއް

އާދެ  ؛އެ ބޮޔަށް ލާންޖެހޭ ގައު ،އެންމެ އިސް ވެރިޔާއާ ަކއުްނޓަރު މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަދެއްިކން. އެ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ

 ، މިފަދަމިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫޢެްއގައި  !ބޮިއ ނޭޅިގެްނ މި އުޅެނީ. ވިސްަނވާ ަވއްދަންޖެހޭ ަގއު ނޭިޅގެނޭ އޭެގ ައޑިއަށް

ވަރަށް  ހުރުމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިރުަގއި ބޮއި އަޅާަލން ޖަހާ ގައު ނޭޅިރިެމއް މަސްވެިރންގެ ހުބޮޑު ކަންބޮޑުވު

އެތައް ގުނަަޔކަށް އަހަރުން  ނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީެގ ބަޖެޓުކަމެއް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ފެންނަ ކަންބޮޑުވާ 

ްނ  ޝަކުާވއަށް އެްއވެސް ަކހަލަ އަޅާލުމެއް ނެތްކަމަްސވެރިްނގެ މި ،ތަން. ނަމަވެސް އަހަރަށް ބޮުޑވެގެންދިޔަ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ައތޮޅުގައި ެވއްޖެ ރީޖަނަލް  އެއާެއއްކޮށްއަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ަހމަ

ރީޖަނަލް  އަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ރަީއސް މަުއމޫންގެ ދުވަސްކޮޅު .މ،  ލ.،  ދ.،  ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅިފަ. ފ.

މިއަދު މި ވަނީ  ވުރެ އިމުކުެރވިފަ. ނަމަވެސް އެ ހޮސްޕިަޓލުގެ ޚިދުމަތް އާދަިއގެ ކްލިިނކަކަށްޕިޓަލެއް ވަނީ ޤާހޮސް

ނިކުފާނު އަޅުގަނޑުމެނަށް މަ ދަށަށް ގޮސްފަ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަުމގައި އެ

ލަތްތަކާ ، ރަނގަުޅ ވަސީރަނގަޅު ޑޮކްޓަރުންނާ އެްއޮކށްންކަންދެްއވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލަކީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ޔަޤީ

އެްއކޮށް ޚިދުމަތްދެވޭ ތަނަކަށް ހަދައިދެއްވާނެ ކަމަށް. ައޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން އަޅުގަނުޑމެންގެ މި ދާއިރާގައި ހުިރ 

ށް. ޕިޓަލަށް ހަދައިދިނުމަހޮސްޕިޓަލަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެތަނުން އެންމެ މަތީ ފެންވަރަށް ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެންދާނެ ހޮސް

ސެންޓަރުތަކުން ވެސް މި ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ  އި ހުރި ހެލްތުއިމުކޮށްފަހަމައެއާެއއްކޮށް ރަށްރަށުަގއި ޤާ

އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ  މީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.އެދެވޭ ގޮތެްއގައި ކުރިއަްށގެްނދަވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އުއް 

ެވރިކަމާ ހަވާލުެވަވޑަިއގަތުމުގެ  އްމަދު ޞާލިޙްަވގުުތ ބަލައިލާނަން. ރައީްސ، އިްބރާހީމް މުޙަ އަުޅގަނޑު މި ބަޖެޓަށް

މުލަކުގަިއ  މުލަކު ދާއިރާއަށް ވެސް ދަތުރުކުރެްއވި. މ. ،ކުރިން ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ެކމްޕޭން ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން

ތުންވުމެއް އެމަނިކުފާނުގެ އުޖާލާ ހިނި ، ރައްޔިތުންނަްށ ވަރަށް ުއއްމީދީަމނިކުފާނު ވަނީ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން އެ

ނާލާފުށީގެ ނަރުދަމާއާއި ފެުނެގ  ،ަގއި ެދއްވާފަ. އެީއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނާލާފުށްޓަށް އަުޅގަނޑު ބަަލއިލާއިރުސްޕީޗު

އެާއއެްއކޮށް ހަމަުދވެަވޑަިއގެންފަ. ށް ވަޢުމެްއަގއި ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަޚިދުމަތް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ރަުށގެ ޒުވާނުންނަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭނޭ ރަނގަޅު ފެންވަެރއްެގ ދަނޑެްއ އަުޅއްަވއިދެްއވާނޭ ކަމަްށ 

މި އަހަރުގެ  އެމަނިކުފާނު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން މި ދެންނެވި ކަންކަން ނާލާފުށްޓަށް 

އެާއއެްއކޮށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ގަިއ ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމައެ ިޚދުމަތްތައް މި އަހަރުތެރޭ ،ގައި ހިމަނައިބަޖެޓު

ޕޯްޓ ެޓއްގެ ވާހަކަ. މިގޮތުން އެއަރޕޯ، އެއަރއަތޮުޅގަިއ އެމަނިކުފާނު ވަޢުދުވެފަިއވެއްޖެ މ. ،އަތޮޅުަގއި

ނާލާފުށްޓާ އެއީ ގުިޅގެންދާ ރަށެއްގެ ގޮތުަގއި ެވގެންދާނެ  އިމުްއޔާވޭައކުން ގުޅި، އި ނާލާފުށްޓާ ކޯޒް އެޅިގެންާދއިރުގަ 
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ުރަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި އިއައި  ޑު އުފާކުރަން މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިާދޅުވެފަ. ައޅުގަނ

ބަޖެޓު ފޮތުގައި ން ފެންނާނޭހެން  ފުއްދިގެންދާ ތަނިކުފާނުގެ ވަޢުދުވަޢުދު ވަނީ އެމަނިކުފާނު މި ބަޖެޓް ފޮތުން އެމަ

ކޮުޅފުށީގެ ރައްޔިތުްނގެ އެންމެ ޮބޑު ކަންބޮުޑވުން. ިއއްޒަތްތެރި  ،އެއާއެއްކޮށް އަުޅަގނޑު ބަލައިލަން ބޭނުންޖަހާފަ. ހަމަ

 5ކޮށް އުޅެފަިއވާ އަހަރަީކ ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުން ގެދޮރުގެ ދަތިކަން އެހާމެ އިންތިހާއަށް ދަތި 5ފާއިުތވި  ރައީސް،

އަހަރު. ރައީސް ޔާމީނުގެ ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ކުރެްއިވ ދަތުރުފުޅުގައި އެރަށުެގ ރައްޔިތުންނަށް ދެްއވާފަިއވާ 

 5ގެ އެމަިނކުފާނުގެ ވެިރކަމެއްަގއި ައޅުްއވައިެދއްވާނެ ވާހަކަ. ނަމަވެްސ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  110ޔަޤީންކަމަކީ، 

އީ ެއ ގެތައް ވީ ތަނެއް ނޭނގޭ. ރައްޔިތުންނާ ވީ ވަޢުދު މަތީން ހަނދާންނައްތާލައިފި. އަހަރު ފާއިތުެވގެންދިޔަ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެ ހަނާދންނައްތާލުމާ އެްއކޮށް މިފަހަރުގެ ވޯޓަކީ އެ ަރއްޔިތުން ެވސް ރައީސް ޔާމީނުގެ މަތީން 

ފުށީގެ ްސކޫލަކީ އެހާމެ ދަތިއުނދަގޫ ގޮތަކަްށ ހަނދާންނައްތާލި ވޯޓަކަށް ވެގެންދިޔަކަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮޅު

 6ކިެޔވުމުގެ ކަންކަން ވަސީލަްތތައް ހުރި އެްއ ސްކޫލު. ކޮުޅފުށީގައި، ކޮޅުފުީށ ސްކޫުލގަިއ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއި 

އްމަދު ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަ ,ކްލާސްރޫމް އަުޅއްަވއިދެްއވާެނ ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ؛ އާެދ! އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއީސް

ޞާލިޙް ވަނީ ވަޢުދުެވވަަޑއިެގންފަ. އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިީޓއަށް މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުެރއްުވމަށް ހޮއްަވވާފަިއވާ ކޮމިޓީްނ 

ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލު ކޮޅުފުށީ ސްކޫލަށް އިތުރުެވގެންދާނެހެން ހިމަނައިދެއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް  6މި 

ވަނަ އަހަރުގަިއ  2017 އެދެން. ހަމައެއާއެްއކޮށް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ފާއިތުވި ސަރުކާުރގައި އަދަބުވެރިކަމާ ެއއްކޮށް

މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޖަހާފައިވާ ތަން.  7ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް  Iވެސް އަުޅގަނޑު ދުށީމު، ކޮުޅފުށ

ޅުަގނޑު ބުނަމުންދިޔައިން އެފަދަ ބަޖެޓަކީ އެކަން ކުެރޭވ އަޅުގަނޑު އެ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކަމުންދިަޔއިރުަގއި އަ 

ވަނަ އަހަރަްށ  2018ވަރަށްވުރެ ކުޑަ ބަޖެެޓކޭ. ަބޖެޓު އިތުރުކުރަްއވާށޭ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ކުެރްއވި ަކމަކީ 

ގެ ތެެރއަށް މިލިއަްނ ރުފިޔާ ވެްސ ކަނުޑްއވަިއލެއްވީ. ަރއްޔިތުން އިތުރަށް ނުތަނަވަސްކަމެއް  7އަިއއިރުަގއި އެ 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކޮޅުފުީށެގ  2019ގެންދިޔައީ. އަުޅގަނޑު ސަރުާކރަށް ގޮވާލަނީ، ައޅުގަނޑުމެން މި 

މިދެންނެވި ގިރާ ސަރައްހަދު ވެސް ހިމާޔަތްކުރެިވ، ެއފަދަ އަދަދަކަށް ބަޖެޓަށް އިތުރުެވގެންދާނެހެން ބަޖެޓު 

ށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޮކޅުފުށްޓަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުްނިވ ފަރުމާކުރެއްވުމަށް. ހަމައެާއއެްއކޮ

އެއް ރަށް. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި ެއ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ބޯހިޔަވަހިކަމެއް ގެނެސްެދއްވާފަ. 

ކު ދާއިރާގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އެކަމަށްޓަަކއި ކުީރގެ ރައީްސ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަޅުގަނޑު މުލަ

އަދި މ. ކޮޅުފުށީގެ ަރއްޔިތުްނގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރަކާއި މަރުޙަާބއެއް ދަްނނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ޭގގެ  110އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓަށް ބަލައިލާއިުރގައި ކޮޅުފުީށގައި ފާއިތުވި ސަރުކާުރގައި ައޅަިއދޭން ވަޢުދުވި 

ހައުސިންގ ުޔނިޓު އަޅުްއވައިެދއްވާނެ ކަމަްށ ވަޢުދުވެަވޑަިއގެންފަ. ބަޖެޓު  150ބަދަލުގައި މި ސަރުކާރުން މި ވަނީ 

 150މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ  26ފޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ފެންނަން އެބައޮތް. ނަމަވެސް، އެ ބަޖެޓު ފޮތުގައި 
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ކުރެވޭ އަދަދެއް ނޫްނކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅޭނެ ަކމަށް ލަފާ

ހަުއސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން  150ގޮވާލަން، ިމއަދަދު ބޮޑުކޮށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގަިއ، ކޮޅުފުށީަގއި 

ޅުފުީށގެ މަގުތަަކކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވީ ވަޢުދާ އެްއގޮތަށް އެ ައދަދު ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް. ހަމައެއާެއއްކޮށް ކޮ

ވިއްސާަރެވއްޖެއްޔާ އެ މަގުަތްއ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންނުކުރެވޭ ފަދަ ފެންވަރަށް ކިސަޑުވެ، ފެންބޮޑުވެ، މުޅި މަގުތައް 

ށް، އަހަރުަގިއ އަުޅއްަވއިދެްއވާނެ ކަމަ 5ހަލާކުވެގެންދާ ރަެށއް. އެ ރަށުގެ މަގުަތއް ރަނގަޅު ެފންވަރަކަށް މި 

ލިޙް ވިދާޅުވެފަިއވޭ. ހަމައެާއެއއްކޮްށ ހައްދަވައިެދއްވާނެ ކަމަށް އަދުގެ ރައީްސ، ރައީސް އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާ

މުލަކުެގ  ުޑވުންތައް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.މުލަކުގެ ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮ ،އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއ މަގުތައް ބޭނުންކުރަން ތިބި  ،ނަމަ ްނތިހާއަށް ކަންބޮުޑވާ މިންވަަރށް ވާރޭވެިހއްޖެއި ،މަގުތަކަކީ އިންތިހާއަށް

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓު ފޮތް  2019 ތިާވ ަރށެއް. ބަޖެޓު ކޮމިޓީންރައްޔިތުންނަށް އެަތއް ަދއްަޗާކއި އުނދަގުލެްއ ކުރިމަ

 ފޮތުގައި ނެތް. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ވާނީ ލިއިުރގައި މުލަކުގެ މަގުތަުކގެ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުނޑު ބަލައިއަޅުގަ

. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަްނ ، ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ލަފަޔަށް މިކަންކަން ހުށަހަޅާފަމިކަންކަން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާއަށް 

ރަށުެގ ެއިކ ފަދަ ބަޖެޓެއް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހިމެނިެގންދިޔުން. އަދި  މި މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަެރއްަގއި ހެދޭނެ

ފޫުޓ  150. ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ވަީނ ގިަރއި ހުްސވާން ގާްތވެފަ ސަރަހައްދުތައް މިއަުދ މި

ވަނީ އިންތިހާއަްށ  . ަބއެއް ގެތަާކއި ގޮނޑުދޮށާއި ހުރި ަކއިރިމިން މިއަދު މިިއގެންގޮސްފަފޫޓަށް ވަނީ ރަށް ގިރަ 200

ގުިޅގެން އެ ސަރަހަްއދުން ގިރައިގެންދާ މިންވަުރ  ރަށަކަށް ވުމާ ފަާރތުން ބޮޑެތި ރާޅުޖަހާރުގާތްވެފަ. ރަށަކީ ފުއްޓަ

 ،ބޮޑަށް ަކންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ގިރަމުން. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން  ދަނީ ރައްޔިތުން އެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ފަދަ މިންވަރަށް ބަޖެޓުގަިއ  ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރެވޭ މުލަުކގެ ިގރާ ؛ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި މި ރަުށގެ 2019މި 

އަހަރު ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އަދަދުތަކެއް ޖެހިގެންދާނެ ަކމަށް. އަދި އެ މަސައްކަްތ މި

ކުރިމަތިވެފަިއާވ ރާއްޖެއަށް  ބޮޑު މައްސަލަެއއް. މުޅި އުއްމީދުކުރަން. ކުީނގެ މައްަސލައަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަށް

ގިނަ މަސައްަކތްތައް ކުރިކަން އަުޅގަނުޑ  ކުނީގެ މައްސަލަ ޙައްުލކުރުމަށް ޓަކައި ފާއިތުވި ސަުރކާުރތަކުން ވަރަށް

ކުނީގެ މައްސަަލއަށް ފާއިތުވި ސަރުކާރުަތކުން އިހުމާލުވެފަިއވާ އެއް ރަށް.  . ނަމަވެސް، މުލަކަކީ ެއގޮތުންފާހަގަކުރަން

ކައުންސިލުްނ  ،އޮންނަނީ ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ދެކޮޅުން ހަދާފައި އޮންނަ ރައްޔިތުްނ ކުނި އަޅަން މި މިހާރުވެސް ރަށުގެ

ކައިީރަގއި އޮތް  ސަރަހައްދަކީ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާ މި ހައްދެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ހުއްދަ ދީފައި އޮންނަ ސަރަ

ގޮސްފަ. އަދި ދިަޔވަުރ ެވގެންވަނީ ކަނޑަށް ބޭރު  ކުނި މި ސަރަހައްދަކަށް ވުމުން ދިޔަވަުރ ބޮޑުެވއްޖެްއޔާ އެތަނަށް އަޅާ

ަވރަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،  ފަހަރަށް ކިތަންމެ ހުރެ ބައެއް ހިކޭ ގަީޑގައި އަޅާ ކުނި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެން

އަްށ ، ފަޅުތެރެ ވަނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަނޑުތެރެއަށް ަބއި މި އިން ގިނައަންދާ ހެދިކަމުގައި ވިޔަްސ އެ

އްލެއް މި ސަރުކާރުން ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް. ޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ކުނީގެ މައްަސލައަށް ޙަޮގސްފަ. އަގިރަިއގެން
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ބަޖެޓެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ށް ސަރުކާރުން އިސްކަެމއް ދެްއވަިއ،ުކނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމަ އަދި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ވެސް

ލާއިރު އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ކުރިންވެްސ ޚިދުަމތްތަކަށް ބަލައިއްވާނެ ކަމަށް. ޞިއްޙީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއަށް ދެ 

އަުޅގަނޑުމެން އަތޮޅުަގއި ރަްއޔިތުން އުއްމީދުކުރާ ފަދަ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަނގަޅު  ،ފަދައިން ދެންނެވި

ން އެކަންަކން ޙައްލުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރު ފެންވަރަކަށް ނުދޭ. މިކަންކަްނ އަުޅގަނޑު ކުރިން ދެންެނިވހެން މި

ބޮޑަށް  ާދިއރާގެ ުޒވާނުން އެންމެ ،ެއއްކޮށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދާއިާރގެ ކުދިންގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ހަމައެއާއަޅު

 ރެ ގިނަ އަހަރަށްވު 13ރަށްތަެކއް ހުރިއިރު ، ފަޅުބޭނުންވަނީ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު. ކޮޅުފުށީ ކައިރީގައި ގިނަ ރަށްތަކެއް

ެވސް މި ޒުވާނުންނަށް ެއއްެވސް  ހަމައަށް ރަެށއް ިރސޯޓު ހެދުމަށްޓަކައި ދޫކުެރވިފައި ެވއްޖެ. އަދާ 3ދުވަސްވެަފއިވާ 

. ވީމާ، އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރިސޯޓު ހިސޯރުކުެރވިފަ ވަނީ ބަޔަކު  ރަށް އެ 3ނެތި އެ  އުއްމީދެއް

ށް ސަރުކާރުގެ ބިޑަށް ހުުޅވާަލއި، ެއކަމަށް ޝައުުޤވެރިާވ ުޅފުށީ ކައިރީަގއި ހުރި ރަށްރަތަރައްޤީކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކޮ

ފަރާތްތަކަށް އެ ރިސޯޓުތައް ހެދިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިއުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ންެގ ހުރި ޝަުކވާތަްއ އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގަިއ ޝުކުރިއްާޔ. އަިދވެސް އެހެން ފުރުޞަތެއް ލިބިއްެޖއްޔާ ަރއްޔިތު

 އިްއވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ައުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންަނށް ދެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން އޮތީ، ކިނބިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތް

ރިޔާޟަށް. އެހެންިވޔަސް އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނުޑ އަުރވާނީ ހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ هللا ޢަބްދު

ަވނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ  77މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަިއލަން. ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ބަރަކު އިސްތިއުފާދެްއވާފަިއވާތީ އެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި މެން 6އިްއޒަތްތެރި 

މެންބަުރންނަކީ؛ ހިންނަވަރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  6ދަންނަވާލަން. އެ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއް  -2އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، 

ގަލޮޅު ދެކުނު  -4ޝާހިދު، هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -3ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، 

ރި މެންބަރު މާރިޔާ މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެ -5ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް، 

ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އިސްމާޢީލް. އިއްޒަތްެތރި ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިްނެގ  -6އަޙްމަދުދީދީ، 

މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާނަން. އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގެންނެިވ ކޮމިޓީތަކުން ހުސްވެފަިއާވ 

ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އަވަހަށް އެންގުމަށް ޕާޓީތަކުަގއި ދަންނަވާލަން. ޖާގަތަކަށް އެހެ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ދާދި ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ ޕާޓީތައް އަލުން ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުުމގެ މަސައްކަްތ 

ން ހިމެނޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލެއް މިހާރު އެކުލަވާލައި މަޖިލީހުގެ ފަށާފަ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެްނ ޕާޓީތަކުގައި މެންބަރު
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ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ އިްސވެިރން އެއްބަްސވެފަިއވަނީ. އެހެްނވީމާ، މި ދެންނެވި އުސޫލުން މި ދެންނެވި މަދުވާ އަދަދަށް 

އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން އެ ކޮމިޓީތަކަށް ލައި، އަލުން ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރިއަްށެގންދިއުމަށް 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަަވއިލާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން، މި ފަހަކަްށއައިްސ 

މަޖިލީހުގައި ހަމަ އާއްމު ކަމަކަށް ވާން ފަށައިފި މަޖިލީހުގައި މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރެއްވުާމއި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ 

ކުރިއަށްގެްނދެވުން. އެހެން ނަހައްދަވައި، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކީގައި މި  ޚިލާފަށް ކަންކަން

ދަންނަވަނީ މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަީތގައި އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުހެން ތިބޭ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ާވއިރުަގއި މި 

ހުގެ މެންބަރުން އަޅުގަނޑާ އެީކގައި ހިފަހައްަޓއިދެްއވައިިފއްޔާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަާކއި ުއޫސލުތައް މަޖިލީ

މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް އުފާވެރިކޮށް ބަލަިއގަންނާެނ ތަނަކަށް ވާނެ. ކުރިއަށް ޮއތީ ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ 

އިލަމުން ހުްސވަގުުތކޮޅަްށ މެންބަރުންގެ ވެްސ އިންިތޚާބީ ދުވަްސވަރު ކަމަށް ވާތީ، މި ވާހަަކ ދަންނަވަ

 މެދުކަނޑައިލާނަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮީތ  އި މިކުރިމަތީގަ   ފަށަިއގެްނ ކުރިއަށްދާއިުރަގއި އަުޅގަނުޑމެންގެވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަުޅގަނުޑމެންގެ މަސައްކަތްހުސް

 ބަހުސްޖެޓު ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަުހސް ކުރިއަްށގެންދިއުން. އެހެންކަމުން، މި ބަ 2019

هللا ބްދުޢަމެންބަރު  ޒަތްތެރިިއއް އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ފުރުޞަތު ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ިމހާރު އަޅުގަނޑު މި ކުރިއަށް 

 ށް. ރިޔާޟަ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ވަނަ އަހަރުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަްށ  2019`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަުޅަގނޑު 

ލަްނ ބޭނުން. އެންމެ ފުރަތަމަ  ދަންނަވާގޮތުން އެްއޗެއް ބެހޭ  ކާރޮޖެކްޓުތަހިމަނުްއވާފައިވާ ަބއެއް ޕް ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ މުހިއްމު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިމަނާފައިވާކަން  2019ކަމަކަށް 

ކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ސަރުކާރަށާއި މި ބަޖެޓު ތަްއޔާރުކޮށްދެްއވުމުަގއި މި ސަރު  ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށް 

އޮނަރަބަލް އަމީރު އަދި ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި ރައީސް ާޔމީން ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް 

މަނިކުފާނު އެ ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ. ހަމައެާއއިެއކު  އެ ،މިނިސްޓަރު މުނައްވަރަށް ވެްސ އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން
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ކަމަކަށް ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ކަންތައްތަކަށް ވިސްަނއިލާއިުރގައި އެންމެ މުހިއްމު  މުހިއްމު އެއް މި ބަޖެޓުގެ އެންމެ

ކަމަށް  ދޭެތރޭގައި ގުުޅަވއިލާނެ ކިނބިދޫއާއި ވޭމަންޫޑއާ ،ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެކޭ ެއއް ކަމަކީ އެއް ކަމެއް

ށް ފާހަގަކުަރްއވާފަިއުވން. މިކަމަކީ ކިނބިދޫގެ ކަމަ އެ ދޭތެޭރގަިއ ކޯްޒޭވއަކުން ގުަޅއިލާނެ  ،ބަޔާންކުރަްއވައި 

، މިހާ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް މިހާ މުހިއްމު މާރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އުފާެވރި ޚަބަރަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންވީ

ގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގައި ހިމަނުއްަވއިދެްއވީީތ ލިޙްޕްރޮޖެކްޓެއް ރައީސް އޮނަަރބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ

މިއީ ހަމައެކަނި  ،އެމަނިކުފާނަށް ވެސް ވަރަްށ އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު އުްއމީދުކުރަނީ

ނުދިއުން. އޭެގ ބަދަލުަގިއ ނިމިގެންދާއިުރގަިއ އެހެން ވެގެންިދޔަބަޖެޓުގައި ިލޔެފައި އޮތް އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއި ިމއަހަރު 

މި ކަްނކަން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެްއވާ ކަެމއްގެ ގޮުތގައި ހިމަނައިދެްއވުްނ  ،ށިމީގެ މަސައްކަުތގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެ

ހިރިލަންދޫގެ ރައްޔިތުންެގ  ،އެކު ދަންނަވާ ާވހަކައެއް. އަދި ހަމައެާއއިެއކުލާޞްތެރިކަމާއެއީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް އިޚު 

ބިްނ  ؛ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްެދްއވުން. އެ މަޝްރޫޢު އެ ރަށަށް ދިމާވެަފއިާވ ބިމުގެ ،މިއަދުގެ އެންމެ ޮބޑު ެއއް ުއްއމީދަކީ

ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ވެސް ހިމަނުއްވާފައި އެަބއޮތް. ހިރިލަންދޫގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ 

ޢަމަލީ ެވސް  އޭގެ ކުރީ އަހަރުަގއި ވެސް ހިމަނުްއވާފައިވާ ކަންަތއްތައް. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ،ބަޖެޓުގައި ވެސް

ގޮތުން ެއއްވެސް ސިފަެއއް ައއިސްފައިުނވާ މަޝްރޫޢެއްކަން މި ފުރުޞަތުގައި ެވސް ފާހަަގކޮށްލަން. ދާއިރާގެ އަދި މުޅި 

ެއ ރަށެްއގައި ރަޖިްސޓްރީވެފައި ތިބި މީހުންގެ ެތރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން  ،ިވަޔސް އަތޮޅަށް ބަލައިިލކަމުަގއި

ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް  ،ދޫއަކީ. ހިރިލަންދޫގައި ިބން ދަތިކަމުން އެ ރަށުގެ މީހުންނަށްދިރިއުޅޭ ެއއް ރަށް ެއއީ ހިރިލަން

އެ ރަުށގެ  ،ނެތްކަން ވެްސ އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކުރަްނ. ހަމައެާއއިެއކު ކަން އެކަީށގެންާވ ބޯހިޔާވަހި

ހަމައެކަނި ދޯންޏެއް ނޫން.  ކަތްތަްއ؛މަސައްފައިބަރ ދޯނި ބަނުމުގެ  ،އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫެޢއް ކަމަށްވާ 

ލޯންޗުފަހަރާއި އެހެނިހެން ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ަވރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެ ރަށަށް އިންވެސްޓްމަންްޓ 

ވެްސ  ގެނެވިަފއި އޮތް ބޮޑު މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިނގަމުންދާ ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް، ބިމުގެ ދަތިަކމުގެ ސަބަބުން އެކަން

ނުކުެރވޭކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ްނވާ ގޮތަްށ އެކްސްޕޭންޑުކުެރިވގެން މަސައްކަތްއެންމެ އެކަށީގެ

ވާނަމަ ެއއީ ެއ ރަށުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ  އަހަރު ތެޭރގަިއ ދާކަމުަގއި އެހެންކަމުން، ހިރިލަންދޫގެ ިބން ހިއްކިގެްނ މި

ޑަްށ އަހަރު ވަރަށް ބޮ 5ވޭތުވެިދަޔ  ، ދެކެން. އާެދ، ައޅުަގނޑުގެ ދާއިާރއަކީ ކަމުގައި  ބޮޑު އުފަލެއްެވސް ވަރަށް 

ބޫލުކުރަނީ. އެީއ ސިޔާީސ މަށް އަޅުގަނޑު ގަކަ ހުރެ ރާެއއް. ހަމަ އެންމެ ަސބަބަކާމާލުވެަފއި އޮްތ ދާއިސަރުކާރުން އިހު

 5ދިޔަ ކުރާތީވެ. ަރއީސް ޔާމީނުގެ ވޭުތވެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުުރމުގެ މަސައްކަތް

އޮތީ. އެމަނިކުފާނު ވެފަިއވާ ލުވެފަިއ މާށް އިހުއަހަރު ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުެގ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަ

 ަނރުދަމާއެއް ނެތް. އޮމަދޫގެ އެްއވެސް ވަޢުދެއް ފުއްަދއިދެއްވާަފއެއް ނެތް. ދާއިރާގެ ެއއްވެސް ރަށަކަށް ފެނާއި،

ެވސް ފުއްދަެއްއ ނުދެއްވެވި. ވަންދޫގެ ގިރާ އިގެންެނވި ވަޢުުދ އެއްގޮަތކަށްބަނދަރު ހައްދަވައިދެްއވާނެ ަކމަށް ވެވަޑަ 
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ކަނޑޫދޫަގއި ގިރާ ސަރަހައްދު  އެކަމެއް ުނކޮށްދެްއވި. ؛މާޔަތްކޮށްދެްއާވނެ ކަމަށް ވީ ވަޢުދުސަރަހައްދު ހި

ވި ޕްރޮޖެކްަޓކީ ޭއގެ އެންމެ ަފއިދާވާ ގޮތަށް ިހންގާފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްެޓއް މާޔަތްކުރައްވާެނ ކަމަށް ވިާދޅުވެ ހިންގެ ހި

ކަންތަްއތަކެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑަްށ  ފައިވާބޫލުކުރަން ދަތި. ހަމަ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއްގެ ތެރެއިން ހިންގާށް ގަކަމަ

 ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އެއީ މުހިންމު ރަށަށް ކޮންމެހެން ވެސް ސާފުބޯފެނާއި 5ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، މި ދާއިރާގެ 

ކަންކަން. މި ބަޖެޓުގަިއ ވެްސ ހިމެނިފައެއްނުވޭ އޮމަޫދއާއި ހިރިލަންދޫ؛ އޭަގއި ހިމެނިފައިނުވާތީ އަުޅގަނޑު މިހާރު ވާީނ 

ްއވުމަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް އެ ދެރަށަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިދެ

އެދިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ އުންމީދުކުރަން، އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅިހުށަހެޅުން ބައްލަވައިދެއްަވއި، އޮމަޫދއާއި ހިރިލަންދޫ 

އޭގެތެޭރގައި ހިމަނައިދެްއވުން. އާދެ! މި ސަރުކާރުގެ އެއް ވަޢުދު އެއީ ސްކޫލުަތއް ެއއް ދަންފަޅިއަށް މަސައްކަތްކުާރ 

ން، ބަދަލުުކރެއްވުން. ހިރިލަންދޫަގއި ވަރަްށ ގިނަ ކުދިން ސްކޫލަށް ދޭ. ެއ ރަށުގަިއ ސްކޫުލގަިއ ނެތް ގޮތަށް ހަމަޖެއްސު

އެކަީށގެންވާ ތަނަވަްސކަމެއް އެއް ދަންފަޅިއަށް ސްކޫލް ިހންގުމުގެ. އެ އިންފްރާސްޓްަރްކޗަރެއއް ނެތް. އެހެންކަމުން، 

ން ެއ ރަށަށް ވެސް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް ހެދެންޖެހޭ ކަމަށް ކޮންމެހެންވެސް މި އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެ

އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. އަދި މިއީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ތެރޭގަިއ ވެސް މަޝްވަރާކުރެިވގެން 

ކުެރއްީވ ހިމަނައިދެއްވަން ައޅުގަނޑު ެއދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ރަީއސް ޔާމީންގެ ވެިރކަމުަގއި ެއންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގަިއ ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅުއްާވ ވާހަކަ. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ އެންމެ ރަށެްއގައި ވެްސ 

ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ނެތް. ފުޓްސަލް ދަނޑު ހެދުމަށްޓަކައި އެންމެ ފަހު ވަގުތު އިންތިޚާުބ ކައިިރވެފަިއވަނިކޮށް ބަެއްއ 

 އިސްރާފެއް ކުރަްއވައި ހައްދަވާފަިއވާކަން ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން. ރަށްރަށަށް ތަކެތި ފޮނުވައި، ބޮޑު

ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ފެއްިޓ، ހުއްޓިފައިާވކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެްނގެ އާ ޔޫތު 

 ގޮުތގަިއ މި ކަންކަން ބައްލަވަިއ، އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް މަޚްލޫފް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއަށް ވެފަިއވާ އިހުމާލު، ުޒވާނުންނަށް ެވފައިވާ މި އިހުމާލު ފޫބައްދަިއދެއްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން. އަދި އިލްތިމާސް ެވސް ކުރަން. ާއދެ! އާބާދުކުރުމުެގ ިވސްނުމުގަިއ އަދި އެ ރަށްރަުށގަިއ 

އުޅޭ މީހުންނަށް ހުރި ގެެވހިކަމުގެ ދަތިކަން ފިލުަވއިދިުނމަށްޓަކައި ހަމަ ކޮންމެހެން ެވސް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ދިރި

ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންޭދ ރަށްރަށުގެ ތެޭރގައި ހިރިލަްނދޫ ހިމަނަންޖެހޭކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު 

އަހަރު ެވގެން؛ ަރއީސް  5ގ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިރިލަްނދޫގައި ހިންަގވައިެދްއވާނެ ކަމަށް. އުންމީދުކުރަން، ެއގޮތަށް ހަުއސިން

އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިުރގައި ުޓއަރިޒަްމގެ ހަމަ ހިލަމެއް ވެސް ނެތް އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރަގއި. ކަނޑޫދޫން  5ޔާމީންގެ 

، ވަރަށް ސާފު، ރީތި ބީޗުތައް ހިމެނޭ އެތައް ރަށެއް ފެށިގެން ކިނބިދޫއާ ހަމައަށް އެއް ފަޅެްއގެ ތެރޭގައި އެތައް ރަށެއް

އެބަހުރި ޓުއަރިޒަމަށް ެއކަީށގެންވާ. އެހެންނަމަވެސް، ަހމައެކަނި ރަށެއް ނޫން؛ ިފނޮޅުތައް ވެސް އެބަހުރި. 

މީންެގ އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާުރން ވޯޓާ ކައިރިކޮށްަފއި ރައްިޔތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުންެއޅުުވމަށްޓަކައި ރައީސް ޔާ
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ސަރުކާރުން މި ވަނީ އެަތނުން އެއް ރަށް ކުްއޔަށް ދޫކުރައްވާފަ. އަދި އެތަނުަގިއ މަސައްކަތް ފެއްޓޭކަުމގެ 

 5ދަޅަދައްކާފަިއވޭ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާހިސާބަށް އައިއިރުަގިއ ވެސް އެްއވެސް ކަމެއް ހިނގިފަެއއް ނެތް. ވޭތުވެދިޔަ 

ޑުގެ ދާއިާރގެ ހަމަ އެްއވެސް ރަށެްއގައި ުޓއަރިަޒމްގެ މަސައްކަތެއް ވެސް އަހަރު ނިމިގެންދިޔައިރުަގއި އަޅުގަނ

ފެއްޓިފައެްއ ނެތް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު އުންމީދުކުރަން، އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙައްަމދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުަގއި 

އަުއން. ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއާ ދޭތެރޭ ވިސްނަވަިއ، ޓުއަިރޒަމްގެ ނަފާ ދާއިރާއަށް ވެސް 

ލިބިގެންދިޔުން. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެ ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތުތަކާއި ވިޔަފާރިެގ 

ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންދިޔުމަީކ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް. އަިދ އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރާ ކަމެއް. އަދި ވަކިން ޚާްއޞަކޮްށ 

ގަނޑުމެންގެ ުޓއަރިޒަްމ މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ޢަލީ ވަޙީދު އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި ިމކަންކަމާ ދޭތެރޭ އަޅު

ވިސްނަަވއި، އަުޅގަނޑުގެ ާދއިރާއަށް ައވަސް ޙައްެލއް ހޯއްދަަވއިދެްއވަިއ، ޓުއަިރޒަމް ތަރައްޤީކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް 

ޫދގެ ިގނަ ޒުވާނުންނަކީ ރަުށގައި ިދރިއުޅޭ ބަެއއް. އަމިއްލައަްށ އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން. ައދި ހަމައެއާއެކު ކަނޑޫ

އާމްދަނީ ހޯދައިގެން، ބޮޑު ާއމްދަނީއެއް ހޯދައިގެްނ؛ މުޅި ދާއިރާއަށް ބަލައިާލއިރު ެވްސ އާމްދަނީ އެއް ރަށަކުން 

މަސައްކަްތކުރާ ރަށެއް. އާމްދަނީ ހޯދާ ބޮޑު އެއް ރަށް ކަނޑޫދޫއަކީ. ުޒވާނުން، ވަިކން ޚާއްޞަކޮށް ދަނޑުވެރިކަުމގެ 

ވަރަށް ގިނަ ުޒވާނުން އެ ަރށުގައި ދިިރއުޅެމުންދޭ. އެހެްނނަމަވެސް، އެ ރަށުަގއި ވެްސ ޒުވާނުންނަށް ެއކަށީގެްނވާ 

އެްއވެސް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ފެސިލިޓީޒެއް އެ ރަުށގައި ެނތް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނުޑ އެދެން ޔޫތު ސެންޓަރެއް 

 ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ވެސް މި ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއްޯތ ކަނޑޫދޫަގއި ައވަހަށް

ބައްލަަވއިދެްއވަިއ، ބަޖެޓުަގިއ މިހާރު ހުރި ބައެއް ފިގަރތައް ބަދަލުކުރަްއވަިއގެން ެވސް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެރަުށގެ ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް އެދެން ކަނޑޫދޫގެ ޒުވާނުންަނށް ކުޅިވަރުކުެޅވޭނެ ގޮތްތަެކްއ، 

އިސްެވގެން ކުރަްއވަމުންގެްނދަވާ ފުޓުބޯޅަ ދަނުޑެގ މަސައްކަްތ މި ބަޖެޓުގެ ތެޭރގަިއ ހިމަނައިގެްނ 

ކުރިއަްށގެންގޮސްެދއްވުން. ާއދެ! އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް ވިްސނުންތެރި ރައްޔިތަކު ތިޭބ 

އަހަުރ  5. އެ ރައްޔިތުންނަްށ އިހުމާލުވެއްޖެއްޔާ އެ މީހުން އެ ސަރުކާރަށް ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ. ވޭތުވެިދޔަ ދާއިރާެއއް

ތެރޭގައި ަރއީސް ޔާމީން އެ ދާއިރާއަށް އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ަވރަށް ބޮޑުތަނުން ބަލިކޮށްފަ. 

އްވި އުްނމީދުގައި، ެދއްެކވި ވާހަކަުފޅާއި ކޮށްެދއްވާނެ ކަމަށް އޮނަރަބަލް އިބްރާހީމް މުޙަްއމަދު ޞާލިޙް ދެ

ވިދާޅުިވވިދާުޅވުމަށް، އޮމަދޫެގ ބަނދަރަކީ އެންމެ ފުރަތަަމ މި ރާއްޖޭަގއި އެ މަނިކުާފނުގެ ސަރުކާރުްނ ފައްޓާނެ 

ފުޅުން ދެ ފަހަރަށް ބަނދަރުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމާ ދެ ބޭ

ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅުަގއި ެވްސ އެކަން ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވަީނ، މިދިޔަ ސަރުކާރުން އެކަމަްށ އިހުމާލުވެފައި އޮތްކަން އެ 

ބޭފުޅުން ހިތުން ގަބޫލުކުރަްއވާތީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ރައީސް ޔާމީނު އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް 

ވި ސަަބބުތައް އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާލީ. އޭގެ އަދަބު ރަްއޔިތުން ދީފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް. އިހުމާލުވެަވޑަިއގެންނެ
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އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއިން. އެެހންވީމާ ރައީސް އޮނަރަބަލް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް  35އެމަނިކުފާނަށް ލިބުނީ %

އިާރއިން ވޯޓުދިނީ މިދެންނެވި އުންމީދުގައި. މި އަްށުވރެ މަތީގެ އަދަދަކުން އަުޅަގނޑުގެ ދާ 65އެ ފުރުޞަތު؛ %

ދާއިރާތަކުަގއި ހުރި، އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުން ރަށްރަށުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުްނތައް ޙައްލުކޮށްދެްއވާނެކަުމެގ 

ކާރުން ދެން އުންމީދުގައި. އެހެންވީމާ، މި އުންމީދުގަިއ، މި މަސައްކަތްަތއް މި ސަރުކާރުން ކޮށްދެްއުވމަކީ މި ސަރު

އަންނަ؛ ދެން އެންމެ ައވަަހށް އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރުްނ ކަނަޑއަޅާ ކެނޑިޑޭަޓކަށް 

ވޯޓުދިނުމުގައި ަރއްޔިތުން ިވސްނާނެ ކަންތައްތައް ކަމުަގިއ ވެސް ައޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރަށް 

އަހަރު ވެފަިއ އޮްތ ިއހުމާލުތައް ބައްލަަވއި، ައވަްސ  5ުޅގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް ިމދިޔަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެެދން އަ

އަހަރު ހޯއްދަވައިދެްއވުމަްށ މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން. އަދި އެކަމަށް  5ސްޕީޑެްއގައި އެ ެގއްލުނު 

ށް އަުޅގަނޑު ޔަޤީްނކަން ވެސް އަރުވަން. އާދެ! ބާރުއަޅާނެކަން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންނަ

އަޅުގަނޑު ދެކެން ބޭނުން، އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާަގއި އެަބއުޭޅ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގައި ހިމެނޭ ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުން، 

ދާއިާރެއްއ  ބޭރުގެ މީހުން. އަުޅގަނޑު ދެެކން ބޭނުން، އަުޅގަނުޑގެ ދާިއރާގައި ހަމަ ހުސް؛ އަދި ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު

ނޫން. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލް މަޤާމުތަުކގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ިދވެހިން ހަރަކާތްތެރިވާ ތަން ދެކެްނ 

ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ވިސްނަން، އަުޅގަނޑުމެންެގ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އެބަ ޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ވިސްނަވަން. 

ކޭޝަްނ މިނިސްޓަރު، އާ އެިޑއުޭކޝަން މިނިސްޓަރު  އެބަ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ ވިސްނަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެިޑއު

ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޕްރޮފެޝަން ގިންތީގައި ތިބި ޓީޗަރުންނާއި ނަރުހުން އަުޅަގނޑުމެން ރިޕްލޭސްކުރެވޭނީ. 

ންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނެ އެކަީށގެްނވާ އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުން ރަށްރަށުގައި ތިެބގެން އެ މީހު

މުސާރައާއި ބެނިފިޓްސް ލިބިގެން އެކަންކަން ކުރެވޭނީ، ކިިހނެއްތޯ އަޅުގަނޑު އެބަޖެހޭ މަޝްވަރާކޮށް ބަލަން. އަދި އެ 

ެގ ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން ބަދަލުކޮށްދެއްވަްނ އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ދެކެްނ ބޭނުންވޭ އަުޅގަނޑުމެން

އަހަރު އަުޅގަނޑުެގ  5ދާއިރާަގއި ޓުއަިރޒަމް ތަރައްީޤވެގެްނ، ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަްއ އިތުރުެވގެންދާ ތަން. ވޭުތެވދިޔަ 

އެންމެ ފެރީައކަށް ހަމަ ދިޔަީއ ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމު ޅު ވެްސ ެއ ދިޔަީއ، ެފނިގެންދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން އަދި މުިޅ އަތޮ

 ބޮޑު އިހުމާލެއް. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާ މިއީ ވަރަށް ޮބުޑ އިހުމާލެއް. ވަރަށް ރައީސް. ނިސްބަތްވެގެން. އިްއޒަތްތެރި 

ކަމުަގއި ިވޔަސް އެކަން ެއކަށީގެްނވާ ގޮެތއްަގިއ ނުކުރެވޭ. ބޮޑު އަޮތޅެްއ، ގެ މަސައްކަތް ހަާވލުވެފައި އޮތް ދަތުރުފަތުރު

ސްޕޯޓް ނިޒާމު އޮތީ ފެއިލްވެފަ. މިއީ އަތޮޅެއް. ޓްރާން އާބާދީ ގިނަ އަތޮޅެއް. އެަތއް ރަށެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާވެފައި އޮތް

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްރަީއސް އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަުދގެ  ބޮޑު އިހުމާލެއް. މިކަމާ ހަވާުލވެ؛

އް ސަބަބަީކ ލަްއވާފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެޓްރީއެްއ އެކުލަަވއިވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސް ޞާލިޙް

ިދުއން. އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރަްނ ލިބިގެންދަތުރުފަތުރުެގ ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންނަްށ ފަސޭހަކަމާއެކު  ،ޓްރާންސްޕޯޓްގެ

ިމހިރަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި   އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޓްރާންޕޯޓް މިނިސްޓަރު ،އަދި އުއްމީދުކުރަން
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ފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ޙައްލެއް ހޯއްަދވައިެދއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޯްޓ ން މިހާރަށް ވެސް އަވަހަށް ދަތުރުމިހާރު ވިސްނަަވއި،

މިނިސްޓަރު މަސައްކަތްކޮށްެދްއވުން. އަދި ައޅުގަނޑުެގ އިްލތިމާސަކީ ވެްސ ެއކަން އަވަަހށް ކޮށްލަދެްއވުން. ިޞއްޙީ 

ންޒަރު. ރަްއޔިތުން ސަލާންނުޖަހާ އެ މީހުންނަށް، ބަލިެވގެްނ ޚިދުމަތް އަޅުގަނޑު ދެކެން ޭބނުން، ސަލާންނުޖަހާ ލިބޭ މަ

އުޅޭ މީހުންނަށް އާސަންދަިއން ސަލާންނުޖަހާ އެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް ފެނިގެްނދިއުން. އަދި އަުޅގަނޑު މި 

މީހުން އުފުލުމަށް ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އެ ވިދާޅުވީ، ބަލިހާލަތު ޖެހިގެން ކުއްލިއަކަށް 

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އިްނޑިާޔ ސަރުކާރުން ހިލޭއެހީގެ ޮގތުގައި ެދއްވާަފއިާވ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބަހައްަޓވާނެ ކަމަށް. 

އަޅުގަނޑު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން ޑިފެންންސް މިނިސްޓަރު އެ ނިންމެވިނިންމެވުމަށް، ސަރުކާރުން ނިންމެވިނިންމުމަށް. 

 ިމއަދުގެ މި ބަޖެޓު ކަންތައްތަކަށް  އި ެއއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަިދ ހަމައެއާެއކު، ދައުލަތްއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަ 

. ައޅުގަނޑު ވޭނީ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދައިގެންރައްޔިތުންގެ ވަޢުދުތަްއ ފުއްދައިދެބަލައިލާއިުރގައި ބަޖެޓުަގއި މިހިރަ 

 ވަންނާނެ ވަހަށް ހަމަޖައްސަން. އެ ނޫން ގޮަތަކށް ބަޖެޓަށް ފައިސާއިންކަމް ެޓކްސް ެނގުމުގެ ކަންތައްަތއް އަ ގޮވާލަން 

މި ކަންކަްނ  .ބުނާ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް ލިޔެވިދާނެ އަުޅގަނޑުމެން މި ގޮތްތަެކއް ނުފެނޭ. ބަޖެޓުގަިއ ޖަހައި؛

  ލިބެންހުރި ކަންތައްތައް... ފައިސާތައް ަފއިާސ ލިބިގެން. ދައުލަތަށްމި ކަންަކން ކުރެވެނީ ދައުލަ ،މެޓީރިއަލައިްޒވާނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.هللاބްދުމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަޢިއްޒަތްތެރި  އިަހވަންދޫ ދާއިާރގެއަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ލަފާކުާރ ބަޖެޓު؛ އާދެ! މި ބަޖެޓަކީ  2019ރައީސް.  `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ބަޖެޓެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވިގެންދަނީ. އާދެ! ިމ 

ލުމުަގިއ މަސައްކަތްކުެރްއވި، ބަޖެޓު ފުރުޞަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިފަދަ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް ެއކުލަަވއި

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައި ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުުރ  ތައްޔާރުކުރުުމގައި ުއޅުްއވި އެންމެ

އުުޅއްވާ ހަމަ ކޮމިޓީގެ ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެުކ، ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުަގއި ބަިއވެރިވެ 

ބަޖެޓަށް އިތުރު ކަންކަން ގެަނއުމުގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  ،ބޭފުޅުންނަށް މެހައިއެން

 ،ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ިއހަވަންދޫ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުަގއި އާ ރަީއސަށް

އިޞަލް ނަސީމަށް ވެސް ވަރަށް ހޫުނ އިބު އޮނަރަބަލް ފަ އެ މަނިކުފާނުގެ ނަ އިޙާިޞާލ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްއޮނަރަބަލް 

މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. އާދެ! އިހަވަންދޫ ާދއިރާެގ ރަށްތަުކގަިއ ހުރި ބަެއއް މަޝްރޫޢުތަާކ ބެހޭ ގޮތުން، ނޫނީ އަލަްށ 

ންނަވައިލާނަން. ޚާއްޞަކޮށް މި ވޭުތވެދިޔަ ފެށިގެންދާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ އެއްެޗއް ދަ
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ރަށަށް ބަލާއިުރ، މޮޅަދޫއަކީ ހަމަަގއިމު ވެްސ  3ސަރުކާރުަގއި ަރއީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަުމގައި އިހަވަންދޫ ާދއިރާެގ 

ބެނީ، ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައި އޮތް ރަށެއް. މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ އުފާވެރިކަމެއް މި ލި

މޮޅަދޫ ރައްޔިތުން ވޭތުވެިދަޔ މާޒީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެދި އާދޭސްކުރަމުންދިޔަ ަކމެއް ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން 

އަހަރުގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑު ހަމަގައިމު  5ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި އެ ރަށަްށ ބަނދަރެއް ބޭނުންވާ ވާހަކަ. ވޭތުވެދިޔަ 

ފަްސކުރުމުގެ ވާީނ ކުރެވިފަ. އެއް ތްބަނދަރެއް ގެނައުމަްށޓަކައި ލައްކަ މަަސއްކަ ވެސް އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މޮޅަދޫއަށް

ނޫނީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ެއހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަން  ،ސިޔާސަތުގެ ތެެރއިން މޮޅަދޫ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކަށް 

ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ދިޔައީ ތަކުރާރުކޮށް މޮޅަދޫއަށް އެވަރުގެ ޚަރަދެއް ކުރުމަީކ ދަތިކަމެއް  ،ބޭނުންވާތީއޭ ބުނެ

ަރއްޔިތުން ެއ  ،އަޅުގަނޑު ގާތުަގއި ވިދާުޅވަމުން. އެހެންނަމަވެސް، މޮޅަދޫ ރައްޔިތުން ކެނޑިނޭޅި އެ ރަުށގައި ތިެބގެން

ނީ؛ އާދެ!  ތިބެން ބޭނުންވާ ވާހަކަާއއި، އެހެން ރަށަކަށް ދާން ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ތަކުރާރުކޮށް ދަރަށުގައި

ސަރުކާރަށް އެ މެސެޖުތައް ދިޔައީ ރައްދުކުރަމުން. މޮޅަދޫ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ބަނދަރެއް އޮތް 

އޮތުމަކީ ހަމަަގއިމު ެވސް ައުޅގަނޑަށް ލިިބގެންދާ ވަރަށް ޮބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ސިޔާސީ ގޮތުން ައޅުގަނުޑގެ ވެްސ 

ހަވަްނދޫއަށް އަދި މާރަންދޫއަށް އަްނނަން ހުރި ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވޭުތވެދިޔަ ދެ އަހަރުެގ ފިކުރު ތަފާތުވުމާއެކު، އި

ތެރޭގަިއ ވަނީ ބަޖެުޓ ފޮތުން ފޮހެލެވިފަ. ެއގޮތުން، އިަހވަންދޫގެ ބަނދަރު ވަރަށް ޮބޑަށް ުކޑަެވ، ތިަލވެ އަިދ 

 މަޝްރޫޢު ވެސް ވަނީ ކެނޑިފަ. އިަހވަންދޫއަށް ޒަމާީނ މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައި އޮތް ހާލުގަިއ ބަޖެޓު ފޮތުަގއި ލިެޔވި އެ

ފެންވަރުގެ މިސްކިެތއް ބަޖެޓު ފޮތުގައި ޖެހި، އެ މިސްކިތް ެވސް ވަނީ ބަޖެޓު ފޮތުން އުނިކުރެވިފަ. އާދެ! ކުިރއަށް މި 

ދިއުމަކީ ހަމަގައިމު އެކުަލވައިެލވިގެންދާ ބަޖެޓުަގިއ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގަިއ މިދެންނެވި ދެ މަޝްރޫޢު ހިމެނިގެން

ވެސް އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އިހަވަންދޫއަކީ މަސްވެރިންަތކެްއ ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވެފަިއ 

ވިއްަސކަށް ދޯނި ދުވާލަކު؛ އާދެ! ފުރައި މަހަށް ދާ އޮންނައިރު ބަނދަރު ދަތިހާލުގައި، ޮއޑިދޯނިފަހަރު ފަޅަށް 

 އްލު އަންނަންޖެހޭޙަބަނދަރަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ، އުނދަގޫތައް ތަޙައްމަލްކުރަމުންދާއިރުވަދެނިކުމެހެދުމަށް ދަތި

 ބަޖެުޓ އަުރގެ މިއިރު، އެއާެއކު ިއހަވަންދޫއަކީ ބިމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮުޑވެފަިއވާ ރަށަކަށް ވާ ހަމަކަމަށް ދެކެން. 

ވެސް އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު  އުމީ ހަމަގައިމުދިކުން ހިމެނިގެންހިއްފޮތުގައި އިހަވަންޫދގެ ބިން

، އިަހވަންދޫއަށް ބޮުޑ އުފަލެއް. އިހަވަންދޫައކީ ގިނަ އަދަދެްއގެ ުޒވާނުން ކުިޅވަރަްށ ޝައުުގވެިރވާ ތިބި ރަށަކަށް ވާއިރު 

އެއާެއކު އިހަވަންޫދގެ ކަމެއް. ހަމަ ންމުމުހި ދެޭކޮގތުގައި ވަރަށްފް ދަނޑެއް ބަޖެޓު ފޮތުގަިއ ހިމެނުމަކީ އަޅުގަނޑު ޓާ

ވާނުންގެ މަރުކަެޒއް ހަމަ ޒުވާނުންނަށްޓަކަިއ ޒު ،ދިއުމާއި ތު ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުވެންގެންހޮސްޕިޓަލް ހެލް

 ކުރަނީ ކޮމިޓީކަުމގައި ދެކެން. އަުޅަގނޑު އުންމީދު ކަމެއް ންމުމުހިދިއުމަކީ ހަމަ މިހިނދުން މިހިދަށް ވެސް ހިމެނިގެން

، އަދަދުތަކަްށ ވެސްއި އަދި ެއހެން ބައިތައް އުނިކުރުމަށް ަފހުގަ ކަށް ބައްަލަވއި،މިދެންވި ކަންތަްއތަކަ ގައިމަރުޙަލާ

ފް މިސްކިތެްއ އަދި ބަނދަރު އަދި ޓާޒުވާނުްނގެ މަރުކަަޒކާއި އަދި ޒަމާނީ ފެންފަރުގެ  ،ގެނެސްގެން ނަމަވެސް ބަދަލު
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ކުރާ މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދުކަ ދާނެބަޖެޓަށް އިތުރުެވގެންގެން އަންނައިރު ބޮޑު ދަނޑެއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި

، ބަޖެޓު ންދޫއަށް ބަލާއިރުިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަެއއާެއކު ހއ. މާރަ  ފުރުޞަތުަގިއ ދަންނަވަން. ވެސް މި  ވާހަކަ

ެއްއ  އިދާރީ މައްސަލަީނ އެއީބޫުލކުރެވެއޮތީ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑަށް ގަ ކުރެވިަފއި މިފޮތުގައި ބަޖެޓު

، އެހެންވީމާ .ކަމަށް ކަމަށް. ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އޮންނަންޖެހޭ ތަނެއްގައި ފެނުގެ ވާހަކަ ލިޔެވިފަިއ އޮތީ

ށް ެއއާެއކު މާރަންދޫއަކީ ވެސް ުޒވާނުންތަކެއް ުކޅިވަރަށް ވަރަ، ހަމަިދއުމާއިމާރަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުވެގެން

ންމު އަށް ެވްސ ޓާފް ބޮޑު ދަނޑެއް ހިމެނިގެންދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިވުމާއެކު މާރަންދޫ ބޮޑަށް ޝައުޤުވެިރވާ ރަށަކަށް 

، ޞިއްޙީ ދާއިރާ ރަނގަޅުެވގެންދިއުމަކީ ެވސް ވަރަްށ ިދއުމާއި ތަޢުލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެގެންކަމެއް. މާރަންދޫގެ

، އަދި މާރަންޫދ ންމުކަމާއިމުހި ގެ ޭއވީ ރޫެމއް ދަރުސާގައި މާރަންދޫ މަ ،ތުންކަމުަގއި ދެެކން. ެއގޮ ންމު ކަމެއްމުހި

މަަސއްކަތްކުަރްއވާ  އަދި އެ މަދަރުސާގައި ންނާއި އެ މަދަރުސާގެ މުވަްއޒަފުންމުކަންރޫމެއްެގ މުހި ފްމަދަރުސާއަށް ސްޓާ

ޫދގަިއ ކަމުގައި ފާަހގަކުރަން. ހއ. މޮޅަ މުޅި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް އެދިެއދި ތިބި ކަމެއް ،އެންމެ ބޭފުޅުންނާއި

ލް ދަނޑެއް ވެސް ނެތްކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޑަމިނުން ޒުވާނުން ުކޅެލާނެ ފުޓްސައެްނމެ ކު ،ދާއިރުބަނދަރު ހެދިގެން

މު ންޅުގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި ވަރަށް މުހިިދއުމަކީ އަ ، މޮޅަޫދއަށް ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އިުތރުވެގެންބަޖެޓު ނިމިގެންދާއިރު

މެން ލިޙުގެ ވެރިކަމުަގއި އަޅުގަނޑުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާކަމުަގއި ފާހަަގކު ކަމެއް

ނަށް ފައިދާހުރި ނުވަތަ ގިނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަށް މުޅި ރައްޔިތުން ؛ބަޖެުޓ ފޮތުން ފުރަތަމަ ދުވަސްތަކުގައި

ފުރަތަމަ ދުވަސްތަުކގަިއ މިހާރުވެްސ  ،ކަމެްއ. ހަމަ އެގޮތުން  ކަމީ އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރާ ދާނެވަޢުދުތަކެއް ފުިދގެން

ފެންނަނީ ބޮޑެތި ވަޢުދުތަކެއް  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ދިަޔއިރުން ފެށިގެންގެ ވެރިކައިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

ދެންނެވި އެްއ  ްނގެ ރައީސްރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެކެމްޕޭނު ދުވަސްވަރުަގއި ވަ ،ފުދިގެންދާ މަންޒަރު. އެގޮތުން

އިން އަުޅގަނޑުމެންނާ ުގޅި އަދި ޚާްއޞަކޮްށ ސިޔާސީ ވިސްނުމުގެ ތެރެ  ،ވާހަކަ، ަވޒީފާގެ ފުރުޞަުތެގ ވާހަކަ

ނުޑ . މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަލިފަަބއެއް ކުދިންެގ ވަޒީފާަތއް ވަނީ ެގއްމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ަބއެްއ ބޭފުޅުންގެ، 

ށް ވަޒީފާަގއި ފުރުޞަތު ކުިދންނަ ވަޒީފާތަްއ ެގއްލުނު ފަރާތްތަަކށް ވީހާވެސް ައވަހަށް އެ ،ހަމަ އިލްތިމާސް ދަންނަވަން

ކުދިންނަށް  . އެ ޒުވާނަކު ވަނީ ފެނަކައިން ަކނޑައިލާފަހަތަރުލިބިގެންދިއުން. ެއގޮތުން އިަހވަންދޫގެ ވެސް ތިން

އާިއ އާދެ! އެންސްޕާކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުުކރަން.  ދާނެ ޞަތު ލިބިގެންކަށް ަވޒީފާެގ ފުރުވީހާވެސް ައވަހަ

 ވެްސ އަޅުގަނޑށުމެން ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ދެ ުވޒާރާެގ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ދެ އާސަންދައަކީ ހަމަަގއިމު

ކެނޑުމެއް ނެތި ވީހާވެސް  މެދު ހާރުެވސް ދެމުންދާ ޚިދުމަތް މި ޚިދުމަތް. އެހެންވީމާ، އެންސްޕއާއި އާސަންދައިން

ކަމަށް އުންީމދުކުރަން. އަދި ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށާއި  ުލއިފަސޭހަ ގޮަތަކށް ލިބިގެންދާނެ ،ރަނގަޅަށް

އާއި އާސަންަދއިގެ ތެެރއިން ވެސް ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ށް އެންސްޕާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަދި ނަފްސާނީ ބަލިތައް ތަޙައްމަލުއަ

ހަގަކުރަން. ދެން ގޮތުަގއި ފާވެސް ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް މު ިދއުމަކީ ހަމަގައިމަގެއް ފަހިވެގެން
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އަށް ބަާލއިރު ިދއްޕޮޅު، ހއ.ޚާއްަޞކޮށް އިހަވަން ޅަްށ ބަލާއިރު ބޮޑުތިލަދުންމަތި؛އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮ

ގަިއ އި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިިވގެންދާ އެއް އަަޑކީ އިހަވަންދޫ ޔާމީނުގެ ވެރިކަުމގެ ތެރޭގަ  ގަނޑުމެންނަށް، ރައީސްއަޅު

ކުރަމުންދާ ތަނެްއގެ އަޅާނެ ވާހަކަ. އާދެ! މިހާރު އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތްޓެއް ނުވަތަ ހއ. އަޮތޅުަގއި އެއަރޕޯ

ަގއި އޮްތ ވަރަށް ރީތި . ހއެވސް ަގއިމުޅު ކިޔާ ރަެށއް. މިީއ ުޓއަރިޒަމަށް ހަމަކުރަނީ ާމފިނޮ ގޮތުަގއި ފާހަަގ މި

ރަނީ. އާދެ! މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ތަންތޯ އެބަޖެހޭ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވިސްނަން. ޑު މި ފާހަގަކުރަށެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނ

ތޯ އެޅީމާ އެންމެ އިޯތ، ނޫނީ މޮޅަދޫގައިޫނނީ ހުވަހަންދޫގަ ،ޓް އަޅަްނވީއިތޯ ެއއަރޕޯއިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ މާފިނޮޅުގަ 

 ދާނީ. މުޅި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަުޅވާނެ ގޮތަކަށް ނޫނީ އެޅޭ އެައރޕޯޓެއް އެޅުމަކީ ހަމަގަިއމު ރަނގަޅުެވގެން

ވެސް ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް އްގޮަތަކށްޙަތަށްޓަކައި ެއއަރޕޯރޓް އެޅުަމކީ އެ މަޞްލަކަެމްއ ނޫން.  ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު

ަތނަވަސް ރަށެއް. އެހެންވީމާ،  ،ބޮޑު އް ައޅަން ވަރަށް ބިންޓެވެސް ެއއަރޕޯ ނޫން. އާދެ! މޮޅަދޫއަކީ ހަމަގައިމު

އިގްތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅު ރަށެްއގެ ގޮތުން އަުޅަގނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ މޮޅަދޫައށް އެއަރޕޯޓު ބަދަލުކުރުން. 

އާދެ!  ؛ސަރުކާރުންދާ އެކުލަވާލައި މި ފެށިގެންއާދެ! އަލަށް  ވިސްނަވަިއ، އާދެ! އެކަން މި ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން

ވަންދިއްޕޮުޅަގއި އެިޅގެންދާ ެއއަރޕޯޓަީކ އިހަ  ގެހއ.ކޮށް މިކަމާ ވިސްނުމަށްފަހުގައި، ކެބިނެޓުގެ ަވޒީރުން ޚާއްޞަ 

ދިއުަމކީ އަތޮުޅގެ ގިަނ ރައްޔިތުން ދެކެމުން އަންނަ ިޅގެންދާނެ އެއަރޕޯަޓކަްށ ވެގެންނުވަތަ ުހވަހަންދޫަގއި އެ މޮޅަދޫގައި

ންމު ވާހަކަެއއް. ޚާއްަޞކޮށް ޖެހެނީ ވަރަށް މުހި އަރޕޯުޓގެ ވާަހކަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްަކން މިގޮތް. އާދެ! އެ

 " މި ނަން އެއަރޕޯޓުއިަހވަންދިއްޮޕޅު"ދިއުން. ެޓއް ެއޅިގެންއިހަވަންދިއްޕޮުޅގެ ެއއަރޕޯޓުެގ ނަމުގައި އެއަރޕޯ

ދެ! ކަމެއް. އާ ންމު ބަދަލުވެގެންދިއުމަކީ ެވސް މުހިމަށް ޚާއްަޞކޮށް އިހަވަންދިއްޕޮޅު އެއަރޕޯޓް މިނަ ،އެޅިގެންާދއިރު

ނުލިބޭ ނުވަތަ މާބަނޑު އަްނހެނުން އަޅުގަނޑުމެން ދާން އިހަވަންދޫ ރަްއޔިތުން ޞިއްީޙ މަރުކަޒުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް 

އަދި ެއ  ،އި ާޚއްޞަ ޮޑކަޓަރެއް ނެތުމާ ދޫއަށް. ޑޮކަޓަރުން އިހަވަންދޫ ިޞއްޙީ މަރުަކޒުަގއިޖެހެނީ ދިއް މިއަދު މި

ކަނޑު ހުރަސްކޮށްފައި ަގްއލަންދޫވަސީލަތްތައް ނެތުމާެއކު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މި ދާންޖެހެނީ  

އަދި  ،ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް އަންހެންވެރިން ެއކަމުެގ ތަކްލީފު އުފުލަމުންދާ ދިއްދޫއަށް. ދާންޖެހޭ ދިއުމަކީ ހަމަގައިމު

 މަރުކަޒުަގިއ  މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ވާއިރު، އިހަވަންދޫ ޞިއްޙީ ފު އުފުލަމުންދާ ކަމަކަށްރައްޔުތުންތައް ތަކުލީ

 ، މަރުކަޒިގެ ހާލަތު މިއަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެ، އަދި އިހަވަންޫދ ޞިއްޙީއަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކަަޓރެއް ލިބި

ވެސް އިަހވަންދޫ  ގައިމުކީ ހަމަދިއުމަލުވެގެންކަށް ބަދަނަން ހޮސްޕިޓަލަ އިހަވަންދޫ އާމިނާދިޔޯ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ

ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އަިދވެްސ  ވާތީ، އެ ރައްޔިތުން މިއަދު ދެކެމުން އަންނަ އެއް ހުވަފެނަށް

ކޮމިީޓގައި މިހާރު  ،ކުރެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށާއި ތައްޔާރުކުރުުމގައި މަަސއްކަތް އެއްފަހަރު މި ބަޖެޓު

އަޅުގަނޑު  ،ތެރިކަމާއެކު ޝުުކރު ދަންނަވަމުންއިޚްލާޞްކުަރއްވަމުންދާ އެްނމެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ކަތްސައްމަ

ރައްޔިތުްނ އެދޭ އުފާވެރި ދުވަސްަތކެއް  ވެސް ދިވެހި އަހަރަކީ ހަމަަގިއމު 5ދާ ންމީދަކީ ކުރިއަށް މި ފެށިގެންއު
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ން ހަދާންކުރުމަށްފަހުގައި އެ ވަޢުދުތަްއ ކުގެ މަތީއިވާ ަވޢުދުތަދިއުން. ވެފަ އަހަރަކަށް ވެގެން 5ބިގެންދާނެ ލި

ސިލުވާނެ ަމގަްށ ކަން ހާކަމެއް. ެއކަން ންމުހަކަްށ ޑެިލވާެވގެންދިއުމަީކ ވަރަށް މުހިރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ވީހާ އަވަ

ރާހީމް މުޙައްމަދު އިބް ،ަކތްކޮށްއެއްކޮށް މަސައް  ެވސް ވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ ކެބިނެޓުަގއި ތިއްބެވި ހުރިހާ ވަޒީރުން

ދިއުން. އެއީ އަުޅަގނޑުގެ ވެސް އެދުން. ެދއްވި އުފާވެރި ދުވަސްަތެކއް ލިބިގެން ގެ ވެިރކަމުަގއި ރަްއިޔތުންނަށްޞާލިޙް

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުޒު މުޙައްމަޢާާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މުމަޑަވެލި ދާއި

 

 ޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރަށް މުޢާ

ގޮތުްނ  ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭވަނަ އަހަރަށް އަހަރަށް ލަފާ 2019 ؛ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަތުގެ 

 29.6ވެސް ވަރަށް ބިޔަ ބޮޑު ބަޖެެޓއް.  ނުންމުޅި ބަޖެޓަީކ ހަމަ ޔަޤީ ދާއިރުަގއިން ކަމުއަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއް

ދައުލަުތގެ ރިކަރަންުޓ  ،އޮތީ އިުރގައި ބަެޖޓުގެ ބޮޑުަބއި ބިނާވެފައި މިތް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ބަޖެޓު އެކުެލވިފައި އޮ

އޮތީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް.  ބައެއް ބިނާވެަފއި މިރުިފޔާައުކން ބޮޑު  100ޚަރަދަށް. އެއީ މުޅި މުޅި ބަޖެޓުގެ ކޮންމެ 

 100ުރފިޔާ، ނޫނީ ކޮންމެ  59. ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި %މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއް

ރުފިޔާ ިމ އޮތީ ައޅުގަނޑުމެން ތަރައްީޤެގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ަކންކަން ކުރުމަށްޓަަކއި މި  59ރުފިޔާއަކުން 

 ތެރެއިން ލިބެން މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ަބޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ޖުމުލަކޮށް ވިސްނައިާލއިރުަގއި ބަޖެޓުްނ ބަޖެޓު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރިވގެން މި ދަނީ، އާ ކަްނކަން؛ އާ ޕްރޮޖެކްުޓގެ ގޮތުަގއި ަވރަށް މަދު ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް 

ދާނެ މީގެ ކުރީގެ ސަުރކާރުން، ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާުރްނ ޖެހިގެންގޮއްސަ މި އޮތީ. މީގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ވެ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަުކގެ ޮގތުގައި ކުރިއަްށގެންދިޔަ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭން ނުނިމި ހުރި ކަންތައްތަކަްށވާ ފައިސާ ިމ 

އި ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ވެސް ހަމަޖައްސަންޖެހުން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އާ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގަ

ކަންތައްތައް ވެސް މި ބަޖެުޓގެ ތެރޭން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން އެބަދޭ. ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ާޚއްޞަކޮށް އާ 

ސްކޯލަރޝިޕްތަކާިއ، ފަސްޓު ޑިގްީރއަށް ކިަޔވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މީހުންނަށް ސްކޯލަރޝިޕްތައް؛ އޭެލވެލްއިްނ 

ވަރުންނަށް ދެވޭ ސްކޯލަރޝިޕްތައް ިމއީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ޮބޑަށް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އެްއވަނަ ހޯދާ ދަރި

ޙަޤީޤަތުގައި ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓ ތެރޭން މިފަދަ ކަންކަމަށް ޖާގަދެިވގެންދިއުން. އެހެންނަަމވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ 

ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ، ދައުލަަތށް ލިބޭ އެއްޗަކުން ނޫނިްއޔާ 

އުއްމީދުތައް މި އޮތީ ކުިރާއ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުަތއް މައްޗަށް ޖެހިފަ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ، ރަށްރަށަށް 
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ދަނީ އިތުރުވަމުން.  ބޭނުންވާ ކަންކަން، ަރއްޔިތުްނނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން، ެއްއ ދުވަހަށް ވުރެ އަެނއް ދުވަަހށް މި

އެހެންނަމަވެސް، ހިސާބުތަކުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ގޮތުަގއި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މިދަނީ އެއް ދުވަހުން 

އަނެއް ުދވަހަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ދަށްވަމުން. ެއއް ދުވަހުން އަެނއް ދުވަހަށް ދަްށވަމުން އެބަދޭ، ރާއްޖޭެގ އާބާީދއާ މިހުރިހާ 

ޅާބަލާއިުރގައި. އެެހންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ކަންކަމާ އަ

ބޭނުންވާ ކަންކަން މަދެއް ނުވޭ. އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް އާމްދަނީ 

ހޭ. މި ބަޖެޓު ފޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ އިތުރުކުެރވޭނޭ ގިނަ ގޮތްތަެކއް ވިސްނަން އެބަޖެ

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ުޓއަރިޒަމް ެޓކްސްއިްނ ލިބޭ އާމްދަނީ. ޓުއަިރޒަމް 

ންވީމާ، ިމއީ ޓެކްސްއިން ލިބޭ އާމްދަނީ؛ ނޫނިއްޔާ މުޅި ރާއްޭޖގެ އާމްދަނީ ބިނާވެފައި މިއޮތީ ުޓައރިޒަމަށް. އެހެ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ުޓައރިޒަމަކީ ޭއގެ ޒާތުަގއި ވަރަށް ނާޒުކުކޮށް އޮންނަ ކަމެއް. ދުނިޔެއަށް އަންނަ ކޮންެމ 

ބަދަލެއް، ޓުއަިރޒަމުގެ ސިާނޢަތަށް އަސަރުކުރޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ ކަހަލަ ކުޑަ ޤައުމެްއގަިއ 

ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރ ނޫން ދިމަދިމާލުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން.  އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ެއބަޖެހޭ

އެހެންނޫނިއްޔާ، އަުޅގަނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށް މި ބޭނުްނާވ ކަންކަން ފަހަރުަގއި ހަމަ ިއޤްތިޞާދަށް އަންނަ ުކޑަކުޑަ 

. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް ާއ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ނުކުެރިވގެންދާ ތަން އައުަމކީ ހަމަ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް

ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަން. ދައުލަތުގެ ޚަރަދު މި އޮންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެްސ 

ނިމޭއިރުގަިއ ހަމަ ބަޖެޓު ެޑފިސިޓުވެފައި މި އޮންނަނީ. އޭެގ ސަބަބަކީ، ދައުލަތަްށ އާމްދަނީ ލިބޭ ވަރަްށވުރެ 

މެންގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުން. އެހެންވީާމ، އާމްދަނީ ލިބޭނެ އާ ގޮތްތަކެއް ތަޢާރަފުކުރުމަށް މި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފުރުޞަތު ދޭން އެބަޖެހޭ އާ ސަރުކާރަށް. އާ ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަަކކީ ކޮބައިތޯ، އާ ކަންކަމުެގ 

 ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުްނ ތެރޭން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަަކކީ؛ އަުޅގަނޑުމެން 

ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާތަކަށް ހުރީ ޮކންކަންތައްތަެކއްތޯ ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަން. އެއީ މުޅި 

ަބއިތޯ ބަލަން. ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ ބަޖެޓު ތެރޭން ދާއިރާތަކަށް ހުންނަ ކަންތައްތަކަކީ ކޮ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާއަށް ަބލައިލާއިުރގަިއ، މަަޑވެލީ ދާިއރާގެ ތެރޭން މަަޑވެްއޔަށް މި އޮތީ މުޅި ޖުމުލަ ބަޖެޓުެގ 

ވަރަށް ބޮޑު ަބއެްއ އެަބއޮތް ހަމަ މަޑަވެއްޔަްށ ވެްސ. ޭއެގތެރޭގައި ަމޑަވެީލގަިއ އަލަށް ފަށާ ޕްރޮޖެކްޓެއްެގ ގޮުތގަިއ 

ހިއްކުްނ އެަބއޮތް މި ބަޖެޓު ތެރޭން. އަުޅަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން. މި ްޕރޮޖެކްޓު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް  މަޑަވެލީެގ ބިން

މިލިއަްނ  8ހޯެޑއްދޫ ޯކޒްޭވ އިތުރަްށ ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކަިއ -އަޅުގަނޑަށް އުއްމީދުކުެރވެނީ. ހަމައެާއއެީކގަިއ މަޑަވެލި

ފެނިގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ  ރުފިޔާ މި ބަޖެޓު ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން. ަރއީސް ޔާމީނުގެ ސަުރކާރުަގިއ މަޑަވެލީގެ ނަރުދަމާގެ ޕްޮރޖެކްޓުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ؛  އެީކގައި ޮސއިކުެރވިފައި އޮތީ. އެއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ެވސް މި ބަޖެޓު ތެރޭން
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މިލިއަން ރުފިޔާ. ހޯޑެއްދޫއަށް ބަލައިލާއިުރގައި ހޯެޑއްދޫގެ ނަރުދަމާ އެއީ ރައީްސ ޔާމީނުގެ ޒަޢާމަތުގެ ފަހު  25.63

ޖެުޓ ދުވަސްވަުރަގއި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކާ ެއއްކޮށް ޮސއިކުެރިވގެންދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުގަނޑަށް މި ބަ

ތެރޭން ހޯޑެއްދޫގެ ނަރުދަމާައށް އެްއވެސް ފަިއސާެއއް ހިމަނާފައި އޮތް ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ހޯެޑއްދޫެގ 

ބަނދަރަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަާލކުވެ، ވީރާަނވެފައި އޮތް ބަނދަރަކަށް ވާތީ، ޯހޑެއްޫދގެ ަބނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ނޫނީ 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެބައޮތް ހިމަނާފަ. އެހެންނަމަެވސް، މީަގއި ހަމަ ޔަޤީނުން  13.88ން އާކުރުމަށް ޓަަކއި މި ބަޖެޓު ެތރޭ

މިލިއަން ރުފިާޔއަްށ އެ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަތް  13ވަނަ އަހަރު ތެޭރގައި މިދަްނނަވާ  2019ވެސް އެނގޭ އެްއޗަީކ، 

ގަނޑުމެންގެ އުއްީމދަކީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެްއކޮށް ނިންމައިނުލެވޭނެކަން. އެހެންނަމަވެސް، އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަޅު 

ަވނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް  2023ނޫނީ  2020ފެށިގެން ކުރިއަށްދިއުން. ކުިރއަށް ގޮްއސި ކަމަށް ވެއްެޖްއޔާ 

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ބަނދަރު އެްއކޮށް ނިންމައިލެވުމަކީ ެއީއ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިންމާލަން. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު 

ސްޕޭސް ތަންނުދޭތީހެން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބޭނުންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ޖެހިފައިނެތީ. ނަޑެއްލާއަށް ބަލައިާލއިުރގަިއ، 

ތުގައި މާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިގެްނގޮއްަސއެްއ ނެތް. ނަޑެއްލާ ރައްޔިތުްނ ނަޑެއްލާއަށް މި ބަޖެޓު ތެރޭން ހަޤީޤަ

އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭއެދުމަކީ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވުން އެ ރަށުގައި. އެހެންނަމަވެްސ، މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ވެސް 

ގެ މުޤައްރިރަށް ވެސް ަދންނަވާލަން، ބަޖެޓު ތަންދޭ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެކަން ފެނިެގނެއް ނުދޭ. އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިޓީ

 އިުތރުކޮށްދެއްވުމަށް. މި ބަޖެުޓގެ މިންވަރަކުން ހަމަ ނަޑެއްާލެގ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ހިމެނޭ ފައިސާ ވެސް ބަޖެޓަށް

ކުރުމަްށ ގްރޭޑު އަޕް ތެރެއިން ނަޑެއްާލއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ނަޑެއްލާ ިޞއްޙީ މަރުަކުޒެގ ލެބޯޓްރީ

އްޔާ ެއކަން ވެސް ، އެއީ ފުދޭ އަދަދު ކަމަށް ވެއްޖެރުފިޔާ. އެހެްނވީމާ 750000ނޫނީ ލެބޯޓްރީއެއް ހެދުމަށް ޓަކައި 

ހަމަ މި  ،އެދުމަކީ ޑެއްާލގެ ރަްއޔިތުން މިއަދު އެދޭބޮޑަށް ނަ މެންގެ ުއއްމީދަކީ. ެއއަްށވުރެކުރެިވގެންދިއުން ައޅުގަނޑު

އަުޅގަނުޑމެންނަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ  ގެންދިއުން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.އިމުކުރެވި މާގެ ނިޒާމު ޤާ ނަރުދަދެންނެވިހެން

ރަށުގެ  3ަރށަށް އިނގޭތޯ، މި  3މި  ؛ނަެޑއްލާ ،ހޯޑެއްދޫ ،ޚާއްަޞކޮށް މަޑަވެލި  ،ސަރުކާރުަގއި މަޑަވެލި ާދއިާރއަށް

އޮތީ. އެހެންީވމާ، މި ފުރުޞަތުގައި ވެްސ  އިށްދެއްވާފަ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ވަރަްށ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮ

 އެއްކޮށް ުޝކުރު ތެރިކަމާމީނުެގ ސަރުކާރަށް ވަރަށް އިޚްާލޞްރައީސް ޔާޅުގަނޑު ހަމަ ރައީސް ާޔމީނަށާއި، އަ

ނެްއ  ތަމިއަދު އެަތއް ވުރެ ދަންނަވަން ބޭނުން. އެއީ މަޑަވެީލގެ ހާލަތު ރައީސް ޔާީމނު އައިުރގައި އޮތް ހާލަތަށް

ސް ޔާމީންގެ އޮތް ބިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރައީ އިގޮއްސަ އޮތީ. މަޑަވެލީަގއި އޭރު ހިއްކަންޖެިހފަރަނގަޅުެވގެން 

ގޮއްސަ އޮތީ. ގެ މަސައްކަތް ފެިށގެން ކުރިއަށް ހޯެޑއްޫދ ކޯޒްވޭ އި އޮތީ. މަޑަވެލި، ދެްއވާފަ ސަރުކާރުަގއި ހިއްަކއި

 ،ދިޔަ ވަރަށް ބޮެޑތި ކަންތައްތައް. ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސަްއކަތް ފެށުމަށްންމުއެހެންވީމާ، މިއީ ރަްއޔިތުން އޭރު އެދެ

ގޮތުން ފެށުމުގެ މަސަްއކަތާ ކައިިރއަށް ގޮއްސަ އޮތީ. އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަެއއް ާސމާނުތައް ވެސް މަަޑވެްއޔަށް  ޢަމަލީ
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 ވި ކަންކަން މިއީ ރައްޔިތުންނަށް؛، މި ދެންނެއޮތީ. އެހެންވީމާ އިހަމައިގަ ރ މަސައްކަތް ފެށުމާކޮންޓްެރކްޓަ ގެންގޮސް

 ވަރަކަށް އަހަރު 10ޮއންނަތާ  އިހަލާކުވެފަ  ،އަދި ޚާއްަޞކޮށް ބަނދަރު މަޑަވެީލގެ ބަނދަރު ވަރަށް ބޮަޑށް ވީރާނަވެ 

ެއ ގޮސް މިހާރު މި ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު ފެށިގެން އޮތް ބަނދަރެއް. ރަީއސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް އައި ިހސާބުން އިވެފަ

 ކަެމއް. އެހެންވީމާ، އެ ތުަގއި ަރއްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުްނވިފަ. އެހެްނވީމާ، އެީއ ވެްސ ޙަޤީޤައޮތީ ނިންމާލެވި

ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ،  ވެސް ަރއީސް ޔާމީނަށް ހަމަ ވަރަށް ޝުކުރު ޓަކައިކަމަށް

ރަީއސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ  ރަނީ މި ާއ ސަރުކާރުަގއި،މީދުކުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެން އުއް

ވުން. އްސަރުކާރުަގއި ވެސް މަަޑވެލި ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަްނ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ަކންކަން ކޮށް ނިންމާލެ

ޖެހިގެން ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް  ގެ ތެރެއިން ވެސް އިތުރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މި ބަޖެޓުތަރައްީގގެ މަޝްރޫޢު

ރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ން. ރަްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާގެންދިއުތަކަށް މަސައްކަްތތައް ކުރިއަށް ފުއްދޭނެ ގޮ

ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެނީ ރައްޔިތުންނަށް  ،ވަނީމުވަނީ. ރައްޔިތުންނަށް މުހިއްމުނޫން މުހިއް ހުންނަ ފަރާތެއް

 އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ތޯ. އެ ގޮތަށް ބަލައިާލއިުރގަިއ، ރައީަސކު، ކޮންފަރާތަކުންތޯންކޮ

ބަލާިއރުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަުރކާރުަގއި މަޑަވެލި ދާއިރާއަްށ ގޮތުަގއި މީގެ ކުރީގެ އެަތއްެއތައް ރައީސުންތަކަކާ ައޅާ

 ދެއްިވ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހިސާބުތަކުން ފެންނަން މި އޮތީ. އެީއ ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުަކމެއް

އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކަައކީ. ަރއީސް އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަުރކާރުަގއި ައޅުގަނުޑ ހަމަ 

 އްވި މަސަްއކަތްތަކަްށވުރެ ްށދެރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ރައީސް ޔާމީން އެ ކޮ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ރަށަްށ  3އި ހިމެނޭ އިތުރަށް މަސައްކަތްަތއް ކޮްށދެއްވާށޭ މަަޑވެލި ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންނަށް. މަަޑވެލި ދާިއރާގަ

މަނިކުފާނު މަސައްކަތްތަކެްއ  ،އިތުރަށް މަސަްއަކތްކޮށްދެއްވާށޭ. އޭރަށް އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާނަން އެއަްށވުރެ

ށް. ވަރަށް ގިަނ ރައްޔިތުްނގެ އުއްމީދުތަކަާކ އެްއކޮށް ރައީްސ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމާ ކޮށްދެއްާވ ކަމަ

 ކަންަތއްތަކަށް. ދެން މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހުންނެވީ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުން އެޭދނެ ވަރަށް ގިނައެ ހަވާލުެވވަަޑއިގެން 

މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ  އި މަސަްއކަތްތަެކްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. އެއްލުކޮށްދެްއވުމަށް ޓަކަބައެއް ކަންކަން ޙަ 

އެ ފައިސާތަކުގެ އިތުަރށް  ،ޝިޕްތަކާއި މީ ދާއިރާއަށް މި ދެންނެވި ސްކޯލަރތަޢުލީ ،ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން 

ކަމަށް  ލަކަށް ދަންނަވާެތރޭގައި ހިމަނާފައި އެބަހުރި. މިސާނުންވާ ބަެއއް ކަންކަން މި ބަޖެޓުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭ

މިލިއަން ރުފިާޔ.  50ފައި ގައި އެބައޮތް ހިމަނާންވާ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ިމ ބަޖެޓުދަރިވަރުންނަށް ބޭނު ވަންޏާ

މި ކަްނކަން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ  ،ނަމަވެސް ފިޔާ ހިމަނާފައި އޮތް މިލިއަން ރު 50ގޮތުން  ފޮތުގައި ވާ ބަޖެޓު

އި އެަބ ުދވަހުގެ ޕްލޭނުގަ  100ދު ޞާލިޙްގެ ރަީއސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަ ،ވެސްކަމަށް. އެހެންނަމައި އަހަރުގެ ފަހުކޮުޅގަ

ހިމެނޭ މި ދެންނެވި ބްރެކްފަސްޓް ނޫނީ ނާސްތާ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވީމާ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތުގައި 

އެީއ ކޮންމެ ުކއްޖަކަށް  ،ފެށިގެން ެއކަން ކުިރކަމުަގއި ިވޔަސްްޗ މަހުން މިލިއަްނ ރުފިޔާއަށް މާރި 50ސުވާލުއުފެދޭ މި 
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ާލއިރުަގއި ވަރަށް ުކޑަކުޑަ އަދަެދއްގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއަވރުގެ ފައިސާކޮަޅކުން ހުރިހާ ވިސްނައި

މަ ކޮންމެެވސް ގޮތެްއ ދަރިވަރުންނަށް ބްރެކްފަސްްޓ ދެވޭނެ ގޮތެްއ އަުޅގަނުޑެގ ޚިޔާލަކަށް ނާދޭ. ފަހަރެއްަގއި ހަ

 2ލާއިުރގައި ދަރިވަަރކަށް މި ޖެހެނީ ގާތްގަނޑަކަށް ، ހިސާބުތައް ހަދައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ދެވި އިހަދާފަ

ރުފިޔާވަރު މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެާހވަރުގެ އަދަދަކުން ުހރިހާ ދަރިވަރުންނަށް މިކަން ކުރެވިގެން ގޮސްދާނެބާއޭ ހަމަ 

އެއް ދަންފަޅިަޔކަށް  ،ސަުރކާރުެގ އަމާޒެއް  ުސާވލު އެބަ އުަފއްދާ. ދެން ހަމައެާއއެީކގަިއ އާަރއްޔިތުން ވަރަށް ގިނަ 

 ހަމަ ގިނަ ަދރިވަރުން ދާނީ ހެނދުނުގެ ތައް ބަދަލުކުރުން. އެހެންަކމަށްވެއްޖެްއޔާކިެޔވުން ބަދަލުކުރުން، ްސޫކލް

ދިރިއުޅޭ ސްކޫލްަތުކގައި އެބަތިބި ގާްތގަނޑަކަށް  ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ށްގާްތގަނަޑކަ ސެޝަންގައި ކަމަށް. އެހެންެވއްޖެއްާޔ،

ދަްއކާ.  ހިސާބުތަކުން އެބަިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ތަާފސްަވނަ އަހަރަށް ތިބޭނެ ކަމަށް އެ 2019ދަިރވަރުން  87000

ބަ އުފެދޭ. މަ ހިތުގައި ުސވާލު އެއެހެންވީމާ، މިވަުރގެ ދަރިވަުރންނަށް ބޭނުންވާ މިކަން ކޮށްދެވިދާނެބާއޭ ައޅުގަނޑުގެ ހަ

ލާއިުރގައި ީމގެ ކުީރގައި މި ެސކްޓަރ އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހެލްުތ ސެކްޓަރަށް ވިސްަނއި

ވަނަ އަހަރު ހަވާލުވި ހިސާބުގެ ކުރިއަށް. ެއ  2013އިހުމާލުވެވިފަ. ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރާ 

ވަނަ އަހަރުން  2013 ،ހަލާުކާވން ދޫކޮށްލެވިފަ. އެހެންނަމަވެސް ،ށިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތީ ވީރާނާވެހިސާބުން ފެ

ކުރުމަށް ޓަކައި ަރއީްސ  ފާހަގަކުރެިވެގންދިޔަ ހެލްތު ސެކްޓަރ ތަރައްޤީފެށިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް

 ިވގެންދިޔަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ރަށްރަށުގައި ހުރި ހެލްތު ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެ 

ވީރާނާވެ ދޫކޮށްލެވިފަ. މި މިފަދަ ތަންތަން ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޭރު  ،ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަާކއި ،ޕޯސްޓްތަކާއި 

ގައި ކޮށް ނިންމާފަ. ށުއޮތީ ރަށްރަގެން މީގެ ހަމަ ގިނަ ކަންކަން ތަކުގެ ތެރެއިން އެ ކަްނތައްތަކަށް ފައިސާ ހިމެނިބަޖެޓު

ެއޗަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އައި.ީޖ.އެމް.އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް މަރާމާތުކޮށް،  އެއާއެީކގައި ބޮޑު ްޕރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮުތގައިދެން ހަމަ

  ވެސް ކޮށް ނިންމާފަ. އަދި އޭގެއިތުރަށް މުޅިން އާތައް ރައީސް ޔާމީުނގެ ސަރުކާުރގައި މި އޮތީ ެއކަންފެސިލިޓީޒް

 ގާތްގަނަޑކަށް ނިމުމަކާ ، އެތަން މިހާރު އެހެރީއްގެ ގޮތުަގއި ދަރުމަވަންނަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކޮށްހޮސްޕިޓަލެ

ތުަގިއ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ޙަޤީޤަުކރުމަށް ޓަކައި އެހެްނވީމާ، ޞިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކައިިރއަށް ގޮއްސަ. އެ

، އާ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ. އަުޅގަނޑުެގ ުއއްމީދަކީތަން  ވަރަށް ބޮޑެތި މަސަްއކަތްތަެކްއ ކުރިއަށްދިޔަ

ކޮށް މި ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގައި ޖުމުލަ ގެންިދުއން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވެސަރުކާރުަގއި ވެސް މި ސެކްަޓރ އިތުރަށް ތަރައްޤީ

ތިޚާބަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަނަ އަހަރުަގއި އިން 2019ާލއިރުަގއި އަުޅގަނަޑށް ފެންނަނީ ކުރިއަށް އޮްތ ވިސްނައި

އޮތްކަން އަުޅގަނޑަްށ  އިމި ކަްނކަން ެއކަށައެިޅފަ ގޮތަކަށް ާދިއރާތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައް، ނޫނިއްޔާމަގުފަހިކުރުވާނެ 

ވަރަށް  ތަކަކީ ެއއީބަދޭ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވައިލާ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ްޕރޮޖެކްޓުފެނިގެން އެ

ގެ ތެެރއިން ކުޑަ އަެގްއގަިއ ެވސް. މި ބަޖެޓު ެއކަންކަްނ ފެށިދާނެ ،ަތއް. ދެްނ އެހެންނަމަވެސްތި ޕްރޮޖެކްޓުއަގުޮބޑެ

ތިން މިލިއަން ފުރިޔާއަށް ނަރުދަމާގެ ވަރަްށ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް އެިކ  2.9އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ 



45 

 

މި ކަންކަަމކީ  ،އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. ެއހެންނަމަވެސްތަން  އޮތް އިރަށްރަށުގައި ފެާނއި ނަރުދަމާ ޖެހިފަ

 ..މި ކަންކަން ކުރެވިދާނެތޯ ރަްއޔިތުން މިއަދު ސުވާލު އެބަ ުއފައްދާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މަްއސަލައެއް ނެތް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ދާިއރާގެ

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ބުނެލުމަކީ މުހިއްމު 

 އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ،ލެިވ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުކުލަަވއިޖެޓެއް އެިބލިއަން ބަ 29.6އާދެ،  ވާތީ ކަމަކަށް

އެކީ އެމް.ޑީ.ޭއ  މީނާން ސަރުކާރަކާ ެއކީަގއި، ރަީއްސ ޔާވަނަ އަހަުރ އަޅުގަނޑުމެން ކޯލިޝަ 2013ގޮތުަގއި 

 ؛ުޑގެ އަިމއްލަ ދާއިރާއަދި އަުޅގަނ ،އަދި މުޅި ރާއްޖެއަށާއި  ،ދިޔައީ. އަުޅގަނޑުމެން ނ.އަތޮޅަށާއި ދަތުރުކުރަމުން

 5ނަ ވަޢުދުތަެކއް ވަނީ ވެފަ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ބަލައިލަންޖެހޭ އެބަ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރއަށް ވަރަްށ ގި

އަހަރުގެ ދައުރެއް ނިމިގެްނދިޔައިރު ކެނދިކުޅުދޫގެ ރަްއޔިތުންނަށާއި، ހެނބަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށާިއ، މާޅެންދޫގެ 

އަހަރުަގއި ކޮށްެދވުނީ ޮކންކަމެއްތޯ. އާދެ! އަުޅގަނޑު  5ިއ، ކުޑަފަީރެގ ރައްޔިތުންނަށް މި ދިޔަ ރައްޔިތުންނަށާ

ވަނީ  ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެއް  އުފަލާއެކީ ފާަހގަކޮށްލަން ބޭުނން، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރއަށް ވަަރށް

، އެކީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނުޑމެން އެކުލެވުނު ސަރުކާރާ ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅު ކޮށްދެވިފަ. އަުޅގަނޑު ގަ

ޅުޫދގެ ވަނީ ފުދިގެންގޮއްަސ. އޭގެތެރޭަގއި ކެނދިކު ގިނަ ަވޢުދުތައް ވި ވަޢުދުތަުކގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަށްކެނދިކުޅުދޫ

ށް ދިމާވެފަިއވާ ސްކޫލަ ރައްޔިތުން އެންމެ އިސްކަެމްއ ދެމުންދިޔައީ އަބަދުެވސް ތަޢުލީމީ ކުރިއެރުމަށް. ތަޢުލީމީ ޮގތުން

، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫްލ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލާއި އަދި ވަނީ. ެއގޮތުން  އްލުކޮށްދެްއުވމަށް އެދިފައިގޮންޖެހުންތައް ޙަ

ޅުޫދެގ ކެނދިކު ދަނީ. ެއއީ އަޅުަގނޑަށާއި، ނ. ެއކީަގއި ވަރަށް ތަނަވަސް ސްކޫލަކަށް ވެގެން އެއިތުރު ކްލާސްރޫމާ 

އައީ  ޅުޫދެގ ރައްޔިތުން ބުނަމުންބޮޑު އުފަލެއް. ހަމައެއާއެީކގައި އަބަުދވެސް ކެނދިކ ގެންދާ ވަރަށްރައްޔިތުންނަށް ލިބި

 ވެސް ެއކަން ފުދިފައެއް ނުވޭ. އަދި މި ރުގައިއް ބޭނުންވާ ވާހަކަ. ކުރީގެ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާކޮލެޖެރ ޖޫނިއަ

، ބޫެލްއ ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްކަށް އަުޅގަނެޑއް ގަކަން ދިޔަ ކަމަސަރުކާރުަގއި ެވސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަކަށް އެ

ވާހަަކ  ކުރިބުރަކޮށް އެަކމުގައި މަސައްކަތް  ގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ވަރަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

އަރިހުން، ރައީސް ކޮށް ރައީްސ ޔާމީންގެ ޚާއްޞަފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން.  ިޒރުގައި މިކެނދިކޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ހާ

ކަތް ެފއްޓޭތޯ ވަަރްށ މަސައް އެދިގެން އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ައރިހުގައި ވާތީ  ޔާމީންގެ ސަރުކާަރކަށް

އެީކަގއި  މީ ުޔނިވަރސިޓީއާ އެީކގައި ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލާވަނީ ޤައު މިއަދު ،ކުރިން. އެގޮތުންމަސައްކަތް
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ޔަވާ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ަގއި މަތީ ތަޢުލީމަށް ކި ނއެތާ ،ްއ އުފެދިމެްއގެ ދަށުން ލާރނިންގ ސެންޓަރެއެއްބަްސވު

ދޫގެ ޒުވާނުންނަކީ ވެސް ޅުދަނީ ހިނަގމުން. އެހެންކަމާއެީކގައި ކެނދިކު . އަދި އެިކއެކި ކޯސްތައް މިހާރުހުޅުވައިެލވިފަ

ކޮށްދިނުމަށް  ަވީސލަތްތައް ޤާއިމު ކުޅިވަރުގެޅުދޫގެ ުޒވާނުްނނަށް ތަފާތު، ކެނދިކު ވާތީ ކުޅޭ ުޒވާނުންތަކަކަށްކުޅިވަރު 

 ޅުދޫއަށް ދިމާވެފަިއވާ އެންމެގިނަ ކަންތައްަތއް ކޮްށދީފަ. ހަމައެއާއެީކގައި ކެނދިކު  ވާނީ ވަރަށް ސަރުކާރުން ޓަކައި މި

 ވަަރށް އަދި  ވާތީ، ކަރަންޓު ޙައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޭބަލް އެޅި، ގެ މައްސަލަ ކަމަށްބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ކަރަންޓު

ކުާރ ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލު . އެހެންވީމާވާނީ ހެދިފަ. އެތަނަށް ދެވިފަ އެއްޗެހި ، އާ ޖަނަރޭޓަރުތަކާގިނަ މަސައްކަތްަތއްކޮށް

މެން ހިއްާސ ދިޔައީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ތެެރިއން އަޅުގަނޑު ގޮތުަގއި މިހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ެވގެން މި

 އަދާކުރަން. ހަމައެއާއެީކގައި ހެނބަދޫ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުަޓކައި ރަ އޮެވގެން. އެކަމަށް

 ގެ ވާތީ ނަރުދަމާ ހެނބަދޫއަކީ ފެން ތަޣައްޔަުރވެފަިއާވ ރަށަކަށް ،ބޮޑު ަކންބޮޑުވުމަކަށް އޮތީ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ

ވެސް ނުވެަފއި އޮްތ  މް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގައިމަ ކުރީގެ އެނިޒާމެއް ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް އައީ ބުނަމުން. އެއީ ހަ

، ނަރުދަާމ ބޮޑު އެދުން ކަމުަގިއވާ މިއަުދ ހެނބަދޫ ރައްޔިތުްނގެ އެންމެ ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ

ޑު ބޮ ކޮށްދިނުގެ އެންމެގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި މި ނިޒާމު ޤާއިމުވެ ނިމެމުންދާ ވާހަކަ. އަޅުނިޒާމު މިހާރު ޤާއިމު

ޝުކުެރއް  މުަގިއވާ ޗަމްޕާ މުޙައްމަދު މޫސާއަށް ވަރަށް ޚާއްޞައެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްެދއްވި އަމިއްލަ ފަރާތް ކަ

އެީކގަިއ ހެނބަދޫ އެއާ ގުިޅެގން މިކަން ކޮށްދެްއވީތީ ހެނބަދޫ ރައްޔިތުްނގެ ނަމުަގއި. ހަމަ އަދާކުރަން، ސަރުކާރާ

ސަުރކާރުން. އަދި ުޒވާނުންނަށް ޓަކަިއ ވާނީ ޙައްލުކޮށްދީފައި  ްއސަލަގެ މަޔިތުންނަށް ދިމާވެފަިއވާ ކަރަންޓުރައް

ވަނަ  3އެކީަގއި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭ އާދެ! މިއާ. ނީ ޤާއިމުކޮށްދެވިފަކުޅިވަުރގެ ވަސީލަތްަތއް ވެްސ ވާ

ގިނަ ކަންތައްތަެކްއ  މާ އި އޮތީ ކުޑަފަރީ. ުކޑަފަރީއަށް ވޭުތެވދިޔަ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާުރގަ ރަށެއްގެ ގޮުތގަިއ މި

، ނ. ބޮޑު އުފަލަކީ މި ސަރުކާރު ނިމިގެންދާއިރު ައޅުގަނޑަށް ލިބޭ އެންމެ ،ކޮށްދެވިފަެއއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް

އް އޮތީ ބޮޑު ދަތިކަމެ  ތެޭރަގއި އެންމެ ކޮްށދެވިފަިއވާކަން. އޭގެކުޑަފަރީެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނ އެދުނު ހުރިހާ ކަމެއް 

 އެކީަގއި ބަނދަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ ރީތި ބަނދަރެއްގެ ގޮުތގައި މިހާުރ ކުޑަފަރީގެ ަރއްޔިތުން އެހެންކަމާލަފާފުރުން. އެ

މާވެފަިއވާ ުކނީގެ ނިޒާމަށް ދި ،އެީކގައި ކުޑަފަރީގެ ސްކޫލަްށ ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަާކއިދަނީ ބޭނުންކުރަމުން. ހަމައެއާ

ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މާޅެންދޫގެ ީނ ޙައްލުކޮށްދެވިފަ. އަޅުގަނޑު ގަވަ ދަތިތައް ގެ ނިޒާަމށް ދިމާވެފައިވާދަތިތަކާއި، ކަރަންޓު 

މަ ރު އަުޅގަނޑުމެން ކެމްޕޭނަށް ދިޔައިވަނަ އަހަ 2013ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދިމާވެަފއިވާ އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމަކީ 

ްއޔިތުްނނަށް ލިބިފަ. އެއާިއއެީކގައި ޅެންދޫގެ ރަވަނީ މާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރީތި ބަނދަރެއް މިހާރު ؛ބަނދަރުގެ މައްސަލަ

ޖަނަރޭޓަުރ  ،މުޅިން އާ  ކޭބަލް އެޅި ،ބަދަލުކޮށް ކަރަންޓު އަބަދާިއއަބަދު ކެނޑެމުންދާތީ ކަރަންޓުގެ ިވއުގަ 

ްލ އެީކގަިއ ހަމަ ކުޅިވަރުގެ ފުޓްސަ. އެާއއި ލަ ވަނީ ޙައްލުކުރެވިފަގެ މައްސަކުެރވި، މާޅެންދޫގެ ކަރަންޓުރަނގަޅު

ިދޔައީ  ހުރިހާ ކަްނތައްތަކެްއ ެވގެން މި . އާދެ! މިރަށްތަކެްއގަިއ ެވސް ވަނީ އެޅިފަ ދާއިާރގެ ހުރިހާ  މި ދަނޑުތައް
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ބޫލުކުރަނީ. ގަނޑު ގަބޮޑު ހިއްސާ ޮއވެގެން ކަަމށް އަޅު އަދި މެންބަރުގެ ވަރަށް  ،ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ތެޭރަގއި

 ގެ ތެރެއަކުން ނުދޭ. އެ ންނަ ގޮތުން އެންމެ ފުރިހަމަ ނިޒާމުބަޖެޓުގައި ކަމެއް ޖަހާފައި އޮތަކަސް ކަންތައްތައް ހު

ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮްށގެން  ަވރަށް ،ކައިިރައށް ގޮސް އާދޭސްކޮްށގެން ުގޅުންހުރި ކަމެއްަގއި މިނިސްޓަރު މިނިސްޓްރީއަކާ

ުތގަިއ ބޫލުކުާރ ގޮގަނޑު ގައް ެވގެންދަނީ. އާދެ! އަޅު ކަންަތއްތަ އެީކގަިއ މި ނަ ބުަރ މަސައްކަތާގި މެންބަރުގެ ވަރަށް

ގިނަ  ލެވިފަިއވާއިުރ އެންމެބިިލއަން ބަޖެޓު އެކުަލވައި  29.6ދަންަނވާނީ  ާލިއރު އަުޅގަނޑުހަމައެކަނި ބަޖެޓަށް ބަލައި

ވެްސ  އޮތީ ފަތުުރވެރިކަމުެގ ދާއިރާއިން. އާދެ! ފަތުރުވެިރކަމުގެ ެޓކްސް މިއަދު  ެލވިފަިއ މިފައިސާެއއް އެކުަލވައި

އްލަ ފަާރތްތަކުން ސަރުކާރަށް ވަރަްށ ފަތުުރވެރިކަން ކުރާ މީހުންގެ ކުންފުނިތަކުން ނުވަތަ އަމި ،ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑު

ބޮޑު ޓެކްސެއް ނަގަމުން ެއ ދަނީ. މީރާއަށް އެ ޓެކްސް އެ ދައްކަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ 

ށް ބޮޑުެވގެންދާ ނަމަ، ަފތުރުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުމަީކ، ކުިރއަށް އޮްތ ތާނގަިއ މި ޓެކްސް އިުތރަ

ގޮންޖެހުންތައް އައިސްދާނެ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގަިއ، އަުޅގަނޑަކީ ވެްސ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާަގއި 

ރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް ވާތީ، މިއަދު ވެސް ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާގައި ނުވަތަ ރިސޯޓުަތއް ހިންގުމަށް ވަ

ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި. އާދެ، އިތުރަށް ބެްޑ ކެޕޭސިީޓ އިުތރުވެގެންިދއުމާއި، އިތުރު ިރޯސޓުތައް އިތުރުެވގެންދިއުމުެގ 

 50ސަބަބުން މާކެޓުގެ އަުގ ވަީނ ވަރަށް ބޮުޑ ތަން ެވއްޓިފަ. އެހެންވީމާ، އޮޕަރޭޝަން ޮކސްޓަށް ގާްތގަނޑަކަްށ %

އި ވާނަމަ، ރިސޯޓް މިއަދު ިމ ހިންގަންޖެހެނީ ގެއްލުމުގަިއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެގ އޮިކއުޕެންސީ ނެތްކަމުގަ 

އުއްމީދަީކ، ކުިރއަށް އޮތް ާތނގައި މި ސަރުކާރުން ވެސް ޓުއަރިޒަމް ސިނާޢަތަށް ހަމަެއކަނި ބަރޯސާނުެވ، އިތުުރ ާއ 

އްތައް ހޯަދއި، ދިރާސާކޮށް ެއ މަސައްކަްތ ކަންތައްތަްއ ހޯދައި، މާލީ ޮގތުން އިތުރު ފައިާސ ހޯދޭނެ އިތުރު ކަންތަ 

ކުރުން. ައޅުގަނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ހަމައެކަިނ ޓުއަިރޒަމަށް ަބރޯސާވުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތެްއ ނޫން. ޭއގެ ސަބަބުން 

ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަންތައްަތކެއް ދިމާވެދާނެ. އެހެންވީމާ، ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަުރާކރުގައި ވެްސ ޓުއަިރޒަމަށް 

ރޯސާނުވެ އިތުރު ކަންތައްަތކެއް ކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކޮށްފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މާ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ވީ ބަ

ތަނެއް އަުޅގަނޑަކަށް ފެނިފަެއއް ނެތް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި އާ ސަރުކާރު ފެށިގެންދާއިރު، އާ 

ަރއީސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް، އެކި ސަރުކާރުގެ ވެސް ުއއްމީދުަތކެއް އެބަހުރި. 

ރަށްރަށަށް ވަކިވަކިން ަވޑަިއެގން ވެލައްވާފަިއވާ ވަޢުދުތައް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުުކރަނީ މި ޒަޢާމަތް، އިބްރާހީމް 

ނެ ކަމަށް. އަދި މި އަހަރު ބަޖެޓުަގއި މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ޒަޢާމަތުގަިއ، މި ވެރިކަމުަގއި އެ ަވޢުދުތައް ފުދިގެންދާ

ޖަހާފައި ހުރި ކަންތައްތައް އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާއަްށ، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާއަށް ެވގެންދާނެ ކަމަށް. އޭގެތެރެއިން އެންެމ 

ުލކުރާ ބޫން އަޅުގަނޑު ގަ. ެއޮގތުށަކަށް ވެސް ވަނީ ހިމަނައިލާފަބޮޑު އަހަންމިއްޔަުތކަމެއް ދޭ ކަންތައްތައް ކޮންމެ ރަ

. ދުވެފަނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވަނީ ވަޢުފެާނއި  އަށް ިދމާވެފައިވާކުޑަފަރީ ނ. ،ގޮތުަގއި

 5އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނަޑކަްށ އެކަން ކޮށްދެވޭނެކަުމގެ ުއްއމީދެއް ނުވަތަ މި ބަޖެޓަކުން ފެނިފައެއް ނެތް. އެއީ 
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ބޫލެއް ނުކުރަން. އަިދ ބަޖެޓެއް ކަމަކަށް ައޅުގަނޑެްއ ގައޮތް ރުދަމާ އެޅޭ ވަރަށް ޔަން ރުފިޔާއަކީ ފެނާއި ނަމިލި

މިލިޔަނަށް ކުެރވޭ  10 ،މިލިޔަން 5ނަރުދަމާއަީކ ، ފެނާއި ބޫލުކުރާނެ ޔިަތކު ެވސް މިއަދު ގަދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރައް 

ކޮންމެ  ،ނަރުދަމާ އަޅާފައި ހުރީމަނާއި އި ފެކަމެއް ނޫންކަން. މި ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުަގއި ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުގަ

އާދެ، ފެނާިއ  .ނަރުދަމާ ެއޭޅނީ ކިހާވަރަކަްށކަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްިއނގޭ ފެނާއި  ރައްޔިތަކަށް ވެްސ އެބަ

ށް ވެސް އި އެންމެ ކުަޑކޮބޫުލކުރާ ޮގތުގަ، އަުޅގަނޑު ގަާވއިރު ނަރުދަމާއަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށް

އެީކގައި ކެނދިުކޅުދޫއަށް ދާނެ. އަދި ހަމައެއާ  ޓަކައި ތިރީހަަކށް މިލިޔަންމާ ކުޑަފަރީގަިއ ޤާއިމުކުރުމަށްނަރުދަފެނާއި 

ބޫެލއް . އާދެ، މި އަދަދަކީ އަުޅގަނޑު ގަމިލިޔަން ރުފިޔާ 13.9 ،އޮތީ ނަރުދަމާ ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް މިފެނާއި ވެސް 

ނަރުދަމާ އެޅިގެންދާނެ ކަމަކަށެއް. އާެދ، ގާްތގަނަޑކަށް ފަންސާހަކަށް މިލިޔަން ެގ ފެނާއި ޑު ރަެށއްނުކުރަން އެވަރު ބޮ

އޮތް އަދަދަކީ މީގެ  ބަޖެޓުކުރެވިފައި މި ވީާމ،ޓަކައި. އެހެންޅުމަށްނަރުދަމާ އެކުޅުދޫގެ ފެނާއި ކެނދި ،ރުފިޔާ ބޭނުންވާނެ

ފާހަގަކުރަނީ. ހަމައެއާިއކީަގއި މާޅެންދޫއަށް ވެސް ިމ ނިސްބަތުން ވަރަށް ކުޑަ ައދަދެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނުޑ 

ނަރުދަމާ ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް މުކޮށްދިނުން. ފެނާއި ނަރުަދމާ ޤާއި، ފެނާއި ސަރުކާރުން ވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދަކީ

ވެސް ތިރީހަކަށް  ފަދަ ރަށަކަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ ަޖހާފައި އެބައޮތް ބަޖެުޓގައި. ެއހެންނަމަވެސް، މާޅެންދޫ 7ޓަކައި 

ބޫލުކުރާ ުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެ ކަންަތްއތައް ކޮށްދެވިދާނެ ކަމަކަށް. ާއދެ، އަސް އަުޅގަނޑު ގަމިލިޔަން ނުގޮ

 އަށް އޮތް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ވަރަށް ޮބޑަށް ކުރި ،އޮތީ ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓު އެކުލަވަިއލެވިފައި މި

ޔާލީ ނުވަތަ އަދަދުތަކެއް ޖެހިފައި މިހިރީ. މި ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ެއއްވެސް މެކެިނޒަމެއް ބަޖެޓުެގ ހަމަ ޚި ،ގުޭޅގޮތަށް

އެ  ބަޖެޓުގައި ޖަހަނީ ،ތެރެއަކުން ނުފެނޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ވޭުތވެދިޔަ ސަުރާކރުގައި އުސޫލުތައް ގެްނގުުޅނީ

އެކީަގއި  އް ފުރިހަމަ ފައިސާއާއިަޓމެއް ނުވަތަ އެްއވެސް ކަމެ، އެްއވެސް އަ މާޓަަކއި. އެހެންވީކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް

 ނަރުދަމާ ނާއި ނޫނީ ބަޖެޓުކޮށްފައެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބަޖެޓުން ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް ފެ

ފިްއާޔ  އެއްެޗއް. ބަަޔކު ދީފަދަ ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ ހޯދަން އޮތީ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން. ހިލޭ އެހީއަކީ އެއީ ރަމްޒީ 

ސީދާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  ،ލިސްޓިކް ެއއްެޗއް ަކމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން ލިބޭ އެއްެޗއް. އެހެންވީމާ، ެއއީ ރިޔަ

ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާުރގައި  ،ކަމުަގއި. އާދެ، މިއަދު އަޅުގަނޑަްށ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ނެގިގެންދާ ެއއްެޗއް

ެއކީަގިއ ށްެދވިފަިއވާތީ. އާދެ، ހަމަެއއާއަޮތޅަށް ވަރަްށ ިގނަ ކަންތައްތަެކއް ކޮ ވަކިން ާޚއްަޞކޮށް ނ. ،ދާއިރާއަށާއި 

 ން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައިލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަ  ،މިއަދު ހެނބަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބަނދަރުގެ ދަތިކަން

ދަރެްއ ޖެީޓއެްއ ކަހަލަ ުކޑަކުަޑ ބަނ-ޓީ ބޫލުުކރާ ގޮުތގަިއ މިއީޑު ގަމިލިޔަން ރުފިޔާ އެބަޮއތް ޖެހިފަ. އަޅުގަނ 13.6

ާދނެ ކަމަށް އެ ރަްއޔިތުން ލެވިދާނެ. ެއވަރުން ައޅުގަނޑަށް ީހވަނީ ހެނބަދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފުދިގެންހަދައި

އެީކަގއި . އަދި އެއާ ރަްށ ފުރިހަމަ ޖެޓީއެއް އޮތުމާ އެީކގައިބޫލުކޮށްފާނެ ކަމަށް. އެއީ މިހާރުވެސް އެތާނަގއި ވަގަ

މި ކަންތައްތަކަށް މަަސއްކަތްކޮށްޭދނެ ވާހަކަ ެވސް ދާއިާރެގ  ،އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިީޓގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު 
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ެއކީަގއި ހެނބަދޫގެ ުޒވާނުންނަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފުޓްސަްލ އަުދ ބުނެލަން ބޭނުން. ހަމައެއާރައްޔިތުންގެ ގާުތގައި މި

އެ ައއިޓަމް  ،ވާތީ ެއއީ ކުީރގެ ސަުރާކރުން ކޮށްދޭން ހިމަނާފައިވާ އެްއޗަކަށް ،ނުވާތީހިމެނިފައި އި ދަނޑު ބަޖެޓުގަ

ބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ  ގަައޅުގަނޑު ،އިތުރުކުެރވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްޭދނަން. އާދެ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ނިމިގެންދާއިރު 

މާފަރު އެއަރޕޯޓުގެ ކަންތައް.  ،ަގއި އެދެމުންދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރު މުޅި ނ.

ެވގެންދިަޔއިރު ެވސް ވުޖޫދުނުކުެރވިފައި އޮްތ  އަހަރު 12،13މާފަރު އެއަރޕޯޓަީކ ވަރަްށ ިގނަ ދުވަްސވީ އެއަރޕޯެޓއް. 

ހުގެ ތެރޭަގއި ޚިދުމަތްދޭން މަ ބަރުރު އެ އެއަރޕޯޓް ވުޫޖދުވެގެްނގޮސް ިޑސެންއެއަރޕޯެޓއް. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާ

އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުންނަށް  އެ ެއއަރޕޯޓަކީ ވަަރށް ފުރިހަމަ އެއަރޕޯޓެއްގެ ޮގތުގައި ވެގެންދާނީ. ެއއީ މުޅި ނ. ،ފެށޭއިރު

އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއަރޕޯެޓްއެގ  ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. އެއީ ނ. ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް

ޓުަތއް ، ައދި ވަރަށް ގިނަ ރިސޯވާތީ ތަން ކަމަށް އަތޮަޅކީ އެންމެ ައގުބޮޑު ުޓއަރިޒަްމ އޮތް އަދި ނ. ،މުހިއްމުކަން

ފަހަަރކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް  އަތޮޅަށް ެއއަރޕޯޓެްއެގ މުހިއްމުކަން އެތައް ވާތީ ނ. ކަމަށް ތަނެއް އޮތް

 ، ނ.އަތޮަޅށް ކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާ ޝަން ސަރުކާރުން ނ.ވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ކޯލި  ދަންނަވައިގެން އެކަން މިއަދު އެ

އި ާޚްއޞަކޮށް އިުރވައި ބިތުގެ ަރއްިޔތުންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަެއއްގެ ގޮތުގަ  ،އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަށް

އަތޮޅަށް ވަރަށް  ދީ ގޮތުން ވެސް ނ.ރޓް ެވެގންދާނީ އިޤްތިޞާެއކީަގއި މި ެއއަރޕޯއަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ހަމަެއއާ 

، އަދި ޓުތަްއ އިތުުރވެސޯއަިދ ޓުއަިރސްްޓ ރި ،ކުރިއެރުން ލިިބގެންދާ ެއއަރޯޕޓަކަށް. އިތުުރ ެގސްޓްހައުސްަތއް އިތުރުވެ 

އަތޮުޅގެ ުޒވާނުންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮުޑ ުއފަލެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނުޑ  ގޮްސ މުޅި ނ.ވަޒީފާތަްއ އިތުުރެވގެން

ގޮތުން ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު ިއއްޒަތްތެިރ  ބެހޭ ިމއަދު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަޖެޓާ ާއިއއެީކގައިފާހަގަކުރަނީ. އެ

ހިސާބަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދޭނެ  މަތީ ތަޢުލީމު ނުވަތަ ޑިގްރީއާ  ރައީސް، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ުއފާވޭ މިއަދު މި ސަރުކާރުން

 ،ވާތީ  ދީފަިއވާތީ. އަދި މިއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ވަޢުދުފުޅަކަށްމެކެނިޒަމެއް މި ބަޖެޓުެގ ެތރެއިން ޤާއިމުކޮށް

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޤައުެމއްެގ  ގަ އެކީަގއި ައޅުގަނޑު ޝުުކރު އަދާކުރަން. އަުޅގަނޑުމަނިކުފާނަށް އިޚުލާޞްތެރިަކމާ އެ

ޖެޓުން އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ތަޢުލީމަށް ، މި ސަރުކާރުެގ ބަމުގެ މަްއޗަށް. އެހެްނވީމާކުރިއެރުން ބިާނވެފަިއވަނީ ތަުޢލީ

ތަން. ހަމައެއާއިއެީކަގިއ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ތަޢުލީމަށާއި،  ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެްއވާފަިއވާ

ައހަރުގައި ތަޢުލީމީ ނިޒާމަށް  5ވޭތުވެދިަޔ  ،ޞިއްޙަތަށް ވަރަްށ ބޮޑު ވަަރށް އިސްކަެމއް ދެްއވާފަިއވަނީ. އެގޮތުން 

ެއީކގައި ިޞއްޙީ ނިޒާމަށް ެވސް އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެެނސްދެއްވާަފއިވަނީ. ހަމަެއއާޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އިން

އަދި އިދިޮކޅުިވަޔސް އަދި އެހެން ފިކުރެްއގެ  ؛ގެނެސްދެްއވާފަިއވަނީ. މިއަދު އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އިޢުތިރާެޟއް ނުކުރޭ

އަަހރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީ  5ައުޅގަނޑުމެން ހިއްސާވި  ،އަހަރު 5 ވިޔަސް ަރީއސް ޔާމީނުގެ ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި

 5 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ މި 5ބޮޑު ތަރައްޤީެއއް ގެނެސްެދވުނު  ކަމަކަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި އެންމެ ނާންނަ

ވުރެ  މިލިއަނަށް 800ވެސް  އަތޮޅަށް އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ނ. ،އެގޮތުން ބަލާއިރު .އަހަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ،. ެއއީ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީވޭުތވެދިޔަ ސަުރކާރުން ޚަރަދުކޮށްދެއްވާފަ ،ންގިނަ ފައިސާ އެބަހުރި މި ދައުލަތު

ވީމާ، ވޭުތވެދިޔަ ވެސް ފައިސާގެ ގޮތުން މިނާއިރު ބޮޑު އަދަދެކޭ. އެހެން ވުރެ މިވޭތުވެދިޔަ ސާޅީހަކަށް އަަހރަށް

ގޮތުަގިއ  ވެގެންދިޔަކަން ެއއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އަތޮޅަށް އަހަރު ނ. 5ދަލު ނުބައް ސާޅީސް އަހަރާ

އެީކގަިއ ހިއްާސެވގެން ދަތުރުކުރުމުން ލިބުނު އުފަލެްއ  ސަރުާކރާ އަތޮުޅގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ނ. ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވަރަށް އަތޮޅު ކުރީގެ ސަރުކާރުތަުކގައި އޮތީ  އަތޮޅު ކުރީގެ އަހަރުތަކުަގިއ ނުވަތަ ނ. ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. ނ.

ެވސް އަހަރު ނިމިގެންދިޔައީ  13 ރައީސް މައުމޫނުގެ .. ހުސް ނޫނެއްގެ ގޮުތަގއި ބޭއްވިަފއި އޮތީބޮޑަށް އިހުމާލުކުރެވިފަ

ދިޔަީއ ވެސް ނިިމގެން އެގޮތަށް. ަރއީސް ނަޝީުދގެ ދައުރު ވެސް ނިިމގެންދިޔައީ އެގޮތަށް. ަރއީސް ވަޙީދުގެ ަދއުރު

އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަށް  އެީކަގއި ނ. ދާޢުވީ ވަ ،، ައޅުގަނޑުމެން ރައީސް ޔާމީނާ އެީކގައި އެގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް

 ވަނީ ކުރިއެރުން ލިބިފަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ވައްސަލާމް މި

 ލައިކުމް.ޢަ

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 އްޒަތްތެރި ުނގަންނަވާ އި ނިސްބަތްެވަވޑައިޖެހެނީ ވަކި ޕާީޓއަކަށް  އަރުވަން މިއާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 ދާއިާރގެ ނުދެކު ފުށީކުޅުދުއްއަރުވާނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އެއަށްފަހު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުމެންބަރަކަށް

 އިރާގެދާ  ައރުވަނީ މަޑުްއވަރީ ނަޝީދަށް. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި މަދުމުޙައް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަޙްމަދުމަނިކަށް. އަމީތު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ރީމަޑުއްވަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި  ނަ އަހަަރށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓ މިވަ 2019އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ޓަކައި އަުޅގަނޑު ާފިއތުވެދިޔަ ސަުރކާރުގެ ފިނޭްނސް މިނިސްޓަރަށް އަދި ިމ ސަރުކާރުެގ ފިނޭންސް ކަމަށް

ބަޖެެޓއް  .ސްދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީއެކީ ުޝކުރު  ގަނޑު ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެިރކަމާމިނިސްޓަރަށް ވެސް އަޅު 

ެއ  ،ދަނީބޮޑަށް އަބަދުވެސް ހުއްިޓގެން ގައި މެންބަރުންެގ ަސމާލުކަން އެންމެމަޖިލީހަށް އަންނައިރުގަިއ ޙަޤީޤަތު

މެންބަރަކު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއަށް ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ކަންތައްތަކާއި އަދި ފާއިުތވެދިޔަ ތަނުގައި ފާއިުތވެދިަޔ 

ރަށް. އެއީ  2ހިމެނެނީ  ދާއިާރގައި މި  ގެރެވިފަިއ ހުރި މިންވަރެއްގެ މަްއޗަށް. އަޅުގަނޑު ބަޖެޓުތަކުން ހާސިލުކު

 ވަގުތު އެންމެ މި ބަޖެޓަށް ބަލާއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި މަުޑއްވަީރއަށް މި .ަޒތްތެރި ރައީސްމަޑުއްވަރީ އަދި މީދޫ. އިއް

ކަށީގެްނވާ ބަނދަރެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން. މި ބަޖެޓުގައި ެއ އެ  އިމަޑުްއވަރީގަ  ،ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ެއއްކަްނތައް އެއީ 

އާދެ! މި  ؛އަލަށް އިންތިޚާބުެވެގންދިޔަ ސަރުކާރު ،ބަނދަރު ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން
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މަތީން.   ބޭނުންވާ ގޮތުގެދެްއވާނެ ކަމަށް މަޑުއްވަީރގެ ރަްއޔިތުންއިބަނދަރު މަޑުއްވަީރގައި އަުޅއްވަ މި ސަރުކާރުން 

ހަތަރު ތަުނގައި ތިން ހަމައެއާިއއެީކގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބަނދަރަކީ މިއީ ާފއިތުވެދިޔަ

ުތވެދިަޔ ސަރުކާރުން ކޮށްދީފައިނުާވ އެހެންނަމަވެސް، ފާއި ؛އަހަރު ތެރޭގައި ބަޖެޓުަގއި ޖެހި 5ފާއިތުވެދިޔަ  ،ފަހަރަކު

ގާނޫނީ  ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. ައދި އަމުދުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުކަން ޣައިރު އްކަންރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެތަ

މި ފާއިތުވެދިަޔ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން  އި،ިލއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަ ގޮތުން ގެއް

ެއކީަގިއ  ޔާ ާވކަން މިއީ ައޅުގަނޑު ހިތާމަނުްއވެސް ހޭދަެއއް ކޮށްދެއްވާަފއ އެ ޓަަކއިޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ ތަަރއްޤީއަށްއަ

ގިނަ ކަްނކަްނ  ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މަުޑްއވަރީއަށް ޭބނުންވާ ވަރަށް ތުރަށްއިީމގެ .ކަމެްއ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ފާހަގަކުރާ

ޕަސް ހޯލެއް ސްކޫލުަގއި މަލްޓިޕާ އެބަ އެދޭ ޚާއްޞަކޮށް ްސޫކލުން ،އެބަހުރި. މަޑުއްވަީރގެ ރަްއޔިތުން

ސް ހޯލު ޕަވަރީަގއި މަލްޓިޕާމަުޑއް  ،ބިނާކޮށްދެއްވުމަށް. ައޅުގަނޑު މިހާރު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ރިކުެއސްޓުކޮށްފައި އޮންނާނެ

ުރަގއި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަޖެޓު ފާސްވެގެންދާއި ،އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން .ދެްއވުަމށްބަޖެޓުގައި ހިމަނުްއވައި

ެއކީަގއި މަުޑްއވަރީއަީކ ބޯހިާޔވަހިކަމުެގ މައްސަލަ ވަރަށް މެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމަެއއާމި މަޝްރޫޢު ވެސް ބަޖެުޓގަިއ ހި

ގިނަ ތަކުލީފުތަްއ  ޓަަކއި ވަރަށްރަުށގައި ދިިރއުޅުމަށް ،އާބާދީ ބޮުޑވެ ،އޮތް ަރށެއް. ބިން ފުރި އިބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފަ

ޓަކައި ސަުރކާރުން ްއލުކުރުމަށްޙަމާ، ބޯިހޔާވަހިކަުމގެ މައްސަަލ ޖެހިފައިާވ ރަށެއް. އެހެންވީރައްޔިތުން އުފުލަން

އްުލ ޙަ ިއވީ ނަމަވެސް،އެކަށަައޅުްއވާ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން ޙަޤީޤަތުގައި މުޅި ރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބެލިކަމުގަ

ބަދޭ. އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ އް ރަށަކަށް މަޑުއްވަރީ ވެގެްނ އެއްލު ހޯދަންޖެހިފައިވާ އެ ޙަޑަށް ބޮ އެންމެ ؛ހޯދަންޖެހިފައިވާ

 އެ .ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެންެނވިއަުޅގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން  .ރައީސް

ފްލެުޓ  800ށުން ދަބޭފުޅުން ވިދާުޅވޭ ލޯނު އެހީއެްއގެ  ކޮށްލިން. އެމަޝްވަރާ އަޅުގަނޑު ބޭފުޅުންނާ މި މައްސަލައިގައި 

ކަމަށް. މީގެތެރޭގައި އެބަހިމެނޭ ކަމަށް މަޑުއްވަީރގައި އަޅަްނ  ވާރަށްތަުކގަިއ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި އެކިމުޅި ރާއްޖޭގެ

މަލީ ސިފަ ޢަރަން މި ސަރުކާރުން މި މަޝްރޫޢަށް ވެސް ފްލެޓު. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކު 50ނިންމާފައިވާ 

ގިނަ  ވެސް މަުޑއްވަީރއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޙަޤީޤަތުގައި މީގެއިތުރަށް .ތްތެރި ރައީސްގެނެސްދެްއވާނެ ކަމަށް. އިްއޒަ 

ުށގެ ރަ ،އްޔަރުވެ ތަޣަބޮޑު ރަެށއް. ފެން އްސަލަ ވަރަށްތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެަބހުރި. މަޑުއްވަީރއަކީ ފެނުގެ މަ

 ، ދިރިއުޅުްއވާ ހިސާބުތަުކގައި ފެން ބޭނުންނުކުރެވިބޭބޭފުޅުން ބައެއް ހިސާބުތަުކގައި ދިރިުއުޅއްވާ ަރއްޔިތުންނަށް އެ

ޒަމާންވަންދެން ދިގު  އުނދަގުލުގެ ތެޭރގަިއ ވަރަށްގެން އެ ފެނުގެ ބޭނުންކޮްށގެން ދަތިދުރު ހިސާބުތަކުން ފެން ގެނެސް

އްލެއް ޙައަށް ސަލަތިއްެބވި. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަީނ މި މައްއެބަ ދިރިއުޅެމުންގެންދަވާ ރަްއޔިުތން މަޑުއްވަރީަގއި 

ރަށަކަށް ހޯދުމަށް  4ފަންޑުެގ ތެރެއިްނ ޓޯޓަލް ސޮލިޔުޝަން ރާއްޭޖގައި ގްރީން ކްލައިމެޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. 

 އި،ން ައޅުގަނޑުގެ ގޮނޑި ެގއްލުވާލަ ގާނޫނީ ގޮތު ޣައިރު .އެއް ރަްށ މަޑުްއވަީރއަކީހިެމނޭ ހިމެނިފައިވޭ. ޭއގެތެރޭަގއި 

އެީކގައި ކުެރވުނު  އޭރުގެ ސަރުކާރާ ؛އެކީަގއި ކުރެވުނު   މަނާކުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރާވަނުންއަދި މި މަޖިލީހަށް 
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 ހެން ގުޅުންހުރި އެހެނި  މަޝްރޫޢާއަދި މި ،ސަރވޭކުެރވިށް މި މަޝްރޫޢަޮގތުން  ގެނަތީޖާއެއްމަސައްކަުތގެ 

ތާ ތެރޭގައި މި ފާއިތުވެދިޔަ ހަފް ،ކަމަކީ  ރާ. މިއަދު އަޅުގަނޑު އުފާކުނީ ުކރިއަށްގެންެދވިފަވަ މަސައްކަތްތައް އޭރު

ޓަކަިއ ެއ މަސަްއކަތް ހަވާލުކުރެވުުނ ކުންފުނިން ެއ މަަސއްަކތް ފެށުމަށްޓަކައި ބިމާ ހަވާުލވުމަށް ގެފެނުގެ މަޝްރޫޢު

ހާރު މަލީ ސިފަ އައުމުގެ މަސަްއކަތް މިޢަމި މަޝްރޫޢަށް  ،ަކއުންސިލާ އެކީަގއި ބައްދަލުކޮށް ،ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް

ވެސް މަުޑއްވަީރ  މީގެއިތުރަށް .ހަގަުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެކީަގއި ފާ ރިއަށްދާކަން އަުޅަގނޑު އުފަލާފެށިގެން ކު

މަުޑއްވަީރއަްށ ބޭނުންވާ އިތުރު ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް އެބަހުރި. އަދި މިއަދުގެ ރަީއސް އިބްރާހީމް  އަށް؛އަދި މިދޫ

އަުޅގަނޑު  ،ުދތައް ވެސް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރަންޢުށް ވަަޑއިގެން ވެަވޑަިއގެން ވަށަރަ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މި

ކައި މި ސަރުކާރުން ޓަރޭގައި އެރަށުގެ ަރއްޔިުތންނަށްއަހަރުދުވަހުގެ ތެ 5ކުރިމަތިލާ  އުއްމީދުކުރަން އަުޅގަނޑުމެން މި

އި ޓަކަ މަލީ ސިފަ ގެނައުމަށްޢަ ދުތަކަށް ޢުަކމަށް. އަދި އެ ވަ ދެްއވާނެއިދުތަެކއް މި ަސރުކާރުން ފުއްދަވަ ޢުވީ ހުރިހާ ވަ

 ުކރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރަުށގެފުާޅ ދާއިރާެއއްަގއި މަސަްއކަތް ތަންދިން އެންމެ އްޔަތުބިލި ޤާއަޅުގަނޑުގެ ަލޔާޤަތާއި 

ގިަނ  ވަަށއިގެން ވަރަށް ގެމީދޫ ،އާދެ! މީދޫއަކީ ؛މީދޫ .ސްއެީކގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީރައްޔިތުންނަށް ދެން. ހަމައެއާ 

ޓު ސޯވަަރކަށް ރި 12. ގާތްގަނަޑކަށް އަދި ތަަރއްޤީވަމުންދާ ރަށެއް .ޓުތައް މިހާރުެވސް ހުޅުވިފައި ވަނީސޯއަދަދެްއގެ ރި

 ދަނީ ަޙޤީޤަތުގައި މީޫދއަށް އަރާަފއިބާެވގެން މީދޫ، މަޑުްއވަރީަގއި ވަށަިއެގން އެބަ ތަަރއްޤީވަމުންދޭ. ޭއގެ ނަތީޖާައކަށް

ވަނީ  މީހުންގެ އަދަދު މި  ންޖެހޭޙީ މަރުކަޒުން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދައަދި މީދޫގެ މިހާރުގެ ޞިއް ،މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެ

މި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެކަީށގެންވާ ޚިދުމަތް  ،. މީދޫގެ ޙަޤީޤަތަކީއިންތިހާއަށް އިތުުރވެފަ

ސެންޓަރަކީ  މިހިރަ ހެލްތު އި މިއަދު މީޫދގަ ،ައދު އެ ހެލްތު ސެންޓަރުގަިއ ނެތް. މާނައަކީފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ކެޕޭސިޓީ މި

ށީގެްނވާ ކެޕޭސިީޓއެއް ހުރި ެއކަ ވަުރގެހެލްތު ސެންޓަރުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ކޭޓަރކުެރވޭނެ ޙަޤީޤަތުަގއި ،މިއީ

 ،މަޑުްއަވރީގެ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ،ގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ނޫން. އޭގެ ދަތިކަން ޙަޤީޤަތުގައި މީދޫ ސެންޓަރެއް ތުހެލް

 ،ޓުތަކުގައި މަަސއްކަްތކުރާ މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސްސޯރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ައދި ރި އަދި ކައިީރގަިއވާ އެހެން ރަްށތަކުގެ

ގޮތުން މީދޫެގ  ގެތީޖާއެއްމީދޫއަށް އަރާަފއިބާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މީގެ ދަތިކަން އެބަ ފޯރާ. އޭގެ ނަ ،މިހެންގޮސް

މިވަގުތަށް ޙަޤީޤަތުަގއި މި ހެލްތު ސެންޓަރ ހޮސްޕިޓަލެއްެގ މުހިންމު ކަމަކީ،  ރައްޔިތުން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ އެންމެ

ދަރަޖައަށް ތަރައްޤީވެގެންިދުއން. އާދެ! މި ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް އައިއިރުަގއި މި މަޝްރޫޢު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި 

ވީނަމަވެްސ، ަބޖެޓު ކޮމިޓީގައި ކުެރވިގެންިދޔަ މަޝްރަވާތަކާ އެީކަގއި މި މަޝްރޫޢު؛ މީދޫ ހެލްތު ނެތްކަމުގައި 

ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ަދރަޖަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް މިހާރު ހިމެނިފައިވާނެ. އަޅުގަނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ، ބަޖެޓު މި 

ޝްރޫޢު ފެންނަން އޮންނާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންދާއިރުަގއި ބަޖެޓު ފޮތުގަިއ މި މަ

މީގެއިތުރަްށވެސް، އަދި ީމގެިއތުރަށް މީދޫގައި ދަނޑެއް ތަަރއްޤީކުރުމަށްޓަަކއި ބަޖެޓުގައި އެބައޮތް ފައިސާ ހިމެނިފަ. 

 އެކަށީގެންވާ އަދަދެްއ އަދި މިހެން ހުރި ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިމެނިފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދަކީ، މިކަންކަމަްށ އެންމެ
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ނޫން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގަިއ ދިރާސާކުރެވި، މަޖިލީހުން ބަޖެޓު ފާސްވެގެންދާއިުރގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަންކަމުެގ ޙައްލު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މީގެއިތުރަށް ވެސް 

ތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ ަނިއބު ރައީސް މީދޫއަށް ކުރެްއިވ ޒިޔާރަތުަގއި އެބަހުރި މި މި އިން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މީދޫަގިއ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ކުިރއަްށގެންދަާވނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެފައި ހުރި 

ުއއްމީދުުކރަނީ، މި ސަރުކާުރގެ ތަަރއްޤީގެ ޕްލޭންތަުކގެ ތެޭރގައި ިމ  ތަރައްޤީގެ ވަރަށް ގިނަ މަްޝރޫޢުތައް. އަުޅގަނޑު 

މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނިގެން މި ފަސް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޝްރޫޢުތަކަށް، ތަރައްޤީެގ 

 ވަޢުދުވަނީ، އަުޅގަނުޑެގ ވަޢުދުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނެވޭނެ ކަމަށް. ހަމަ މީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑު މި

ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަްނދިން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެނައުމަށްޓަކައި 

ސަރުކާރާ އެީކަގއި އަުޅގަނުޑ މަސައްކަތްކުރާނެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމައެއާެއކު، އަޅުގަނުޑ 

، ފާއިތުވެދިޔަ ތަނުގައި މި ދެ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ޙަޤީޤަތުގައި ހިންގިފަިއ ފާހަގަކޮށްލަން

އެބަހުރި. މި މަޝްރޫޢުތައް މި ދެ ރަށުގައި ހިންގިފަިއ ހުރީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް 

ެގ މާރިޗް މަހުގެ ތެރޭަގއި ޕީ.ޕީ.ެއމުން އަޅުގަނޑު ވަކިކުރުމާ ވަަނ އަހަރު 2017އިންތިޚާބުވި ުދވަހުން ފެށިގެން. އަދި 

ހަމައަށް. އެއަށްފަހުަގއި އަުޅަގނޑު ހިތާމަކުރަން، ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނާޑ ދޭތެރޭަގއި ޭބއިންސާފުން ކަންކަން ކުރި 

ންނާ ދޭތެރޭަގއި ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެގ ދާިއރާއަށް ެއއީކީ ފަހަރެްއަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުެގ ދާއިާރެގ ރައްޔިތު

ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހަށް  2017ބޭއިންސާފުން ވޭތުވެިދޔަ ަސރުކާރުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޫން. 

ފަހުގައި ފާއިުތޔވެިދޔަ ަސރުކާރު ނިމެންދެން ޙަޤީޤަތުގައި މި ދެ ރަުށަގއި ަތރައްޤީގެ ނަުމގަިއ، ތަރައްޤީ 

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި،  2017ވެސް ޕްރޮޖެކްެޓއް؛ އަދި ޚާއްަސކޮށް ގެނައުމަށްޓަަކއި އަލަށް ފެށި އެއް 

ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓަށް މި ދާއިރާ؛ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާ ތަރައްީޤކުުރމަށް ޓަކައި މަޝްރޫޢުތަކެއް  2018މާފިކުރައްވާތި! 

ތުންާނ ދޭތެރޭގައި ފާއިތުވެދިަޔ ސަރުކާރުން ހިމަނުއްވައިނުދެްއވި. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔި

ސަރުކާރުން ިވ ވަރަށް ޮބުޑ ބޭއިންސާފެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މިގޮތަށް މިަކންކަން ހިނގަިއގެންދިއުމަީކ 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މަންޒަރެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން، އަުޅގަނޑު ޔަީޤންކުރަން، މި ސަރުކާރުން؛ 

ޙައްމަދު ޞާލިޙްެގ ސަރުކާުރގައި ިމ އުސޫުލގެ ތެރެއިން ެއއްެވސް ކަެމއް އެްއވެސް ަރއްޔިަތކާ ދޭތެރޭަގިއ އިބްރާހީމް މު

ބޭއިންސާފު ހިނގައިގެންނުދާެނ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ވާހަކަތަކުގެ އިތުުރން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. 

ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓެއް ނޫން.  މިއަދު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

މިއީ ވޭތުވެދިޔަ ސަުރކާރުން ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓެއް. އެހެްނނަމަވެސް، މި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގައި މި ސަރުކާރު، 

ކޮމިޓީތަކުން ޙަޤީޤަތުގަިއ ސަރުކާރާ ހަވާލުވުމަށްޓަަކއި ކުރެވިދިޔަ މަސަްއކަތުގެ ތެޭރގައި އުފެދުނު ޓްރާންސިޝަން 

ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްަތއް ޮކށްދެއްވި. އެހެންނަމަވެސް، ިހތާމަޔަކީ މަޖިލީހަށް މި ބަޖެޓު އަިއއިރުަގއި ޓްރާންސިޝަން 
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ކޮމިޓީން ހިމަނުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވި ަބއެްއ މަޝްރޫޢުތައް ވެސް މި ބަޖެުޓގައި ހިމެނިގެންގޮސްފަެއއް ނުޭވ. 

ގޮތުަގއި މިކަްނކަން މިގޮތަށް ހިނަގއިގެންނުިދޔައީ ޙަޤީޤަުތގައި ާފއިތުވެިދަޔ ސަރުކާރުން ޒިންމާދާރުކަމާ އަޅުގަނޑު ދެކޭ 

އެީކގައި ބަޖެޓު އެކުަލވައިުލވުމަށް ޓަކައި ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގައި މަަސއްކަތްކުަރއްާވފައިނުވާތީ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ޖެޓު މި މަޖިލީހުން ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި މިާހރު ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ކުިރއަށް ެއ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ޙަީޤޤަތުގައި މި ބަ

ދަނީ. ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބަޖެޓު ފާސްވެ، މަޖިލީހުން ބަޖެޓު ފާސްވެގެންދާއިުރގައި މި ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯަގއި 

މެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް. އެ މަަގްށ އެކުަލވައިެލވިފަިއވާ ސިޔާސަުތތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް މި ބަޖެޓުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަ

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުާރ ވާހަކަ އެންމެހައި ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ބަޖެޓެްއ 

ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި ބަޖެޓުަގއި އެބަހުރޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރަން  ހިމަނާފަ. ތަރައްޤީގެ ވަރަށް ގިނަ 

ރޫޢުތައް ޙަޤީޤަތުގައި ަބޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އެބހުރޭ. މި ޚަރަދުތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޝް

ކުރެވޭނީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ ލިބިގެން. ބަެޖޓަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަީސލަތްތަކެއް ބަޖެޓުެގ ތެރޭަގިއ 

ވަނަ އަހަރު ލިބޭ  2019 ،ބަލާއިރު ވަނަ އަހަރާ އަޅާ 2018ރުގައި  ބަލާއިހަރަށްއަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިމެނިގެން. މި

އަހަރަްށ  ވާނެ ކަމަށް އެބަ ލަފާކުރައްވާ. އެހެންނަމަވެސް، ފާއިތުވެދިޔަ ފަސްއިތުރު  8 އަދަދު ގާްތގަަޑކަށް %އާމްދަނީގެ

ބަޖެޓުން އަންދާޒާކޮށްފަިއ  ނެ ކަމަށް އަށް ބަާލއިރުަގއި ލިޭބ އާމްދަނީ އިތުރުވާއި ެވސް ބަޖެޓުގެ އަންދާޒާބަލާއިރުގަ 

ބަލާއިރުަގއި ަޙޤީޤަތުގައި ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް މި އަހަރު . ފާއިުތވެދިަޔ އަހަރުތަކާ އަޅ12.9ާހުރި %އެބަ

ގަާވއިރު، ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަކޮށްެލވޭ. މިގޮތަށް ފާހަ   ގެ އަންދާޒާކޮށްފަިއ އޮތް އަދަދަީކ ހަމަ ކުޑަ އަދަެދއް

ގިނަ  އަލަށް ބަޖެޓަށް އާމަދަނީ ހޯދުމަށް ޓަކައި މާ ،އަޅުގަނޑަށް މި ބަޖެޓުން ފާހަގަވާން އޮތް ެއއް ކަމަކީ 

، ބޫލުކުރަންވީ ޙަޤީޤަަތކީމެްނ ގަކަންތައްތަެކއް ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ތަޢާރުފުކޮށްފައިނުވޭ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު

މެނޭޖުކުރެވިއްޖެ ުހރި ރަނގަޅު ގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދައުލަުތގަިއ އެބަ ންގެއަުޅަގނޑުމެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،

ގޮތުަގއި  ގެއެސެޓުތަުކގެ ބޭނުންޮކށްގެން ރަނގަުޅ އާމްދަނީެއްއ ދައުލަތަށް ހޯދިދާނެ ވަސީަލތްތައް. މިސާލެއް  ،ނަމަ

ފަސޭހަ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުެރވިފަ. ވަރަށް  ،އޮތް ބިން ހިއްކޭނެ ވަރަްށ ފަހިބަމިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ 

 ، ެއއަށް ނަމަވެސް އި އޮތް މަހާޖަްއރާފެއް އޮތް. އަިދ ެއއީ ލޯނަކުން އަުޅގަނުޑމެން ބަދެފައެބަ  މާހަޖައްރާފެއް

އޮތް. އެ ބިން ނޑުމެންނަށް ބިން ހިއްކެން އެބަނަމަވެސް އޭގެ ބޭނުންޮކށްގެން އަުޅގަ ޚަރަދުކުރަން ޖެހުނު އަޅުގަނޑުމެން

އާމްދަނީ  ދަނީ ހޯދޭނެ. އެހެންނަމަވެސް،އެ ހިއްކާ ބިން ިވއްަކއިގެން ދައުލަތަށް ހަމަ އާމްދަނީ ލިބޭނެ. އާމް އި،ކާފަހިއް

ހޯދާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަައކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ރާއްޖެއަށް މިއަދު 

ންމެ އްލުކުރުން ެވގެންދާނީ އަންަނން އޮތް ސަރުކާރަކަށް ކޮމި މައްސަލަ ޙަ  ލަ.ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަ

 އަދި އެ  ތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަށް.ނަމަވެސް އެ އަންނަ ސަުރކާރަކަށް ޙަީޤޤަތުގައި ކުރިމަސަރުކާރެއް އަިއ 

، ކޭ މައްސަލަައކީ މިއީ. އެހެންވީމާ ދެގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ންމެ ބޮޑު މައްސަލައިގެ އްލުކޮށްދޭންޖެހޭނެ އެސަރުކާރުން ޙަ
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ބޭނުންވާ އަދި އަޅުގަނޑުމެން  އި،އްެލްއ ހޯދޭނެ މަގުފަހިކޮށްފަމައްސަަލއަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 

އާމްދަނީ އެ ިބން ވިއްަކއިގެން ދައުލަތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އި،ން ބިން ހިއްކާފަޑިމާންޑު އޮތް ސަރަހައްދުތަކު 

ުހރި ތަރައްޤީގެ ޮބޑެތި މަޝްޫރޢުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މިއަދު  އިހިންގިފަ ދިދާނެ. އަދި ހަމައެއާެއކީ ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭ،ހޯ

ޤަތުަގއި ިމއީ ޙަޤީ ވިފަ. ރަނގަޅު!އެބަހުރި ރާއްޖޭެގ ެއކި ހިާސބުތަކުަގއި ެއއަރޕޯޓުތަްއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޤާއިމުކުރެ 

ގެން ވެ އަދި އާ ެއައރލައިންތައް ތަޢާރުފު ދަނީ. ްށ ބޮޑު ލުއިފަސޭހަ ލިބިގެްނ މިވަރަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި

ގޮުތގަިއ މި ެއއަރޕޯޓުތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް އޮޕަރޭުޓކުެރވެން  ަަބޫލުކުރާއަންނައިރުަގއި އަުޅގަނޑު 

ދާނެ. އަދި ުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބިގެންފެށުނީމަ ޙަޤީޤަތުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަކަމެއް އަ

އޮތް މި ދަތުރުަފތުރުކުރުމުގެ އަގަށް ެހޔޮ ބަދަލެއް ގެެނސްދެްއވާނެ ކަމަށް. ރުން ަވޢުދުވެފައި އެބަ ކޮށް މި ސަުރކާޚާއްޞަ

 ސް، މިކަމެއް. އެހެންނަމަވެ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަ އިބަދަލާއެކީގަ މި ހެޔޮ

ޖެހޭ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލަން. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބައްދު ޓުަތއް މި ތަރައްޤީކުރެވުނު ސަރަހައެއަރޕޯ

ފްލައިޓު އުދުއްސަން  އި،ހަމައެކަނި ަހމައެކަނި ެއއަރޕޯޓުތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފްލައިޓު ޖަްއސާފަ ؛އެއަރޕޯޓުަތއް

އަޅުގަނޑުމެން މި އެޭދ ތަރައްޤީ ެއ ަވސީލަތްތަކުން  ،ނަމަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގަިއ އަބޭނުންކުރާ ތަންތަންކަމު

ކޮށް ރީޖަނަލް  ވާހަކައަީކ އިއްޒަތްތރި ރައީސް، ޙަޤީަޤތުގައި ޚާއަޞަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުގެނެވޭނެ. ދަންނަވަން މިއުޅޭ

ހުުޅވާލަން. މިސާލަކަްށ ޖެހޭ ިވޔަފާރިއަށް އްދުަތއް އަުޅގަނޑުމެން އެަބ އް ތަރައްީޤކުރެވިަފއި ހުރި ސަރަހައެއަރޕޯޓުތަ 

ނެ އިނގޭތޯ. ެއީއ ލެވިދާޓުހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުޅުަވއިއްދުތަކުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލޯކަލް ގެސްމި ސަރަހަ

ފަސޭހަ އްމު ފަރުދުންނަށް މި ކަންކަމުން ހަމަ ރަނގަޅު ލުއިއި އާ އެއާއެީކގަ ދައުލަތަށް އެއިން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ. އަދި ހަމަ

މި އުސޫުލެގ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ، ާވތީ. ކަމަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީެއއް ލިބިދެޭވނެ ވަކސީލަތްތައް

ޖެހޭ. އަދި ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަންކަްނ ޅުގަނޑުމެން ބައްޓަންކުރަން އެބަސިޔާސަތުތައް އަ 

ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޫލުކު ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަ ލުތަކެއް ގެެނވެންޖެހޭރިފްލެޓުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބަެޖޓަށް ބަދަ

 ވެސް ބޭނުންވޭ. ޮކންމެ ބަޖެޓެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުކޮށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އެއާެއއްހަމަ

ދިއުން. ރިކަރަންުޓ  ޚަރަދު ބޮޑުެވގެން، ރިކަރަންޓުތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކަންބޮުޑވުމަކަށް ވެެގންދަނީމީގެ

 ދިއުމަކީ ޙަީޤޤަތުގައި ެއކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަރުޖަމާކުރާއިރުގައި އެީއ ޙަޤީޤަތުގައި އެްއގޮތުން ބަލާބޮޑުވެގެންޚަރަދު 

ނީ. ލެވެކުޑަކޮށް މި ބެ ންހުރި ހޭދަ އަޅުގަނޑުމެްނނަށްތަރައްޤީއަްށ ކުރަން ހުރި ޚަރަދު، ކުރަ ،ވާނަމަ ކަމަށް

އަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓުން ރަނގަޅު ން ބަލާއިރުގަިއ ޤައުމީ ތަރައްޤީ، ޙަޤީޤަތުަގއި ޤަުއމީ ނިސްބަތަކުއެހެންވީމާ

 އިއަުޅގަނޑުެމންނަށް މެދުމިންގަނޑެއްގަ  ،ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ީވހާވެސް ކުަޑކޮށް ،ކޮންޓިރިބިއުޝަނެއް ެދވެން ައންނަނީ

 ގޮތަްށ ބަޖެޓު ބައްޓަންކުެރވިއްޖެ ކުރެވޭްނގެ ޕީ.ެއސް.ައއި.ޕީ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އިތުރުއަުޅގަނޑުމެހިފަހައްޓައިގެން 

ދަނީ  ހަމަ ކޮންމެ އަހަރަކަށްފަހުގައި ެއއް އަހަރުްނ އަނެއް އަހަރަށް މި ،ހިތާމަޔަކީ ކަމަށް ވާނަމަ. އެހެންނަމަވެސް 
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ވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. ައުޅގަނޑުމެންގެ ަދއުލަތުގެ މާލީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު އިތުރުވަމުްނ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންޮބޑު

 އި ބިލިޔަްނގަ 17 އިވަނަ އަހަރުގަ  2018އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައްޓަްނކުރެވެންޖެހޭނެ.  ނޫން އުސޫލަަކށް ސިޔާސަތު މި

ކުރަްއވާ. އަންދާޒާ ޖެޓުން އެބަ ބިިލޔަނަށް މަތިވާނެ ކަމަށް މި ބަ  18.7 އިވަނަ އަހަރުގަ  2019 ،ހުރި ރިކަރަންޓު ޚަރަދު

އަްށވުރެ  60ދަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި % ރިކަރަންޓު ޚަރަދު މަތިވެގެން މި އަށް 62އިން ޙަޤީޤަުތގައި % 57 %މާނައަކީ

އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ބަޖެޓު މެނޭޖުކުރެުވީނ  ،ނަމަޚަރަދު ދަތުރުކުރާ މައްޗަށް ރިކަރަންޓު 

ޚިލާފަށް  ލާއިރުަގއި ރިކަރަްނޓު ޚަރަދު އާދަޔާބަޖެޓަށް ައޅުގަނުޑމެން ބަލައިނަަމވެސް، މި ނޫން. އެހެން ރަނގަޅަކަށް

އަލަށް މި  ،މަތިވާންޖެހޭ އެއް ސަބަެބއް ގޮތުަގއި ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީން ވިދާޅުވެަފއި އެބަ ވޭ ަބޖެޓު ކޮމިޓީގައި 

ފުން ހަޔަރކުރުމަށް  ގެނައުމަށްޓަަކއި މުވަްއޒަލެވެލްައކަށްއިމާރާތްކުރާ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އޮޕަރޭޝަނަލް 

ތަންތަން  އަިދ ގިނަ އަދަދެްއގެ ރީަޖނަލް އެއަރޕޯޓުަތކެއް ތަަރއްީޤކުރެވެމުންދާތީވެ މި ،ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ޚަރަދުތަާކއި 

، ށް. އެހެންވީމާމެނިފައިވާތީ ކަމަޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް މީގެތެރޭަގއި ހިއޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލަކަށް ެގނައުމަށް

އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޙަީޤޤަތުގައި މިހެން ހުރި ބޮެޑތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ައޅުގަނުޑމެންނަށް ރަނގަޅު ގޮުތގައި 

ތަްނކޮޅެްއ މައްޗަްށ  އަދި މިހާރު މި ބަޖެޓުން ެފންނަން އޮތް ރިކަރަންޓު ޚަަރދު ކުޑަ ،ކަމަށް ވާނަމަ  މެނޭޖުކުރެވިއްޖެ

ްސ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓުެގ ތެރޭގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެފންނަން މިހިރަ ޚަރަދުތަކުގެ ނަމަވެއި އޮތް ޖެހިލާފަ

ބޫލުުކރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އް ނެރެވިދާެނ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ނަތީޖާތަކެ

ވެްސ  އިތުރަށްން ހުރި މުހިއްމު ކަންކަން. މީގެ ފެންނައެހެންކަމުން، މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ުދވަހުެގ ތެރޭގައި މި ސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ފޯރުޮކށްދެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަްށ  100ކުރިއަށް އޮތް 

 މިސާލަކަށް ،ހުރި ރައްޔިތުންގެ ދިިރއުޅުމަްށ ލުއިފަސޭހަކަން ގެނައުމަްށ ޓަކައި. އެއީ މު ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަމުހިއް

މިސާލަކަށް އެައރ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަްތ  ދިނުން؛ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ހެޮޔކޮށް ކަރަންޓުގެ ައގު ހެޮޔކޮށްދިނުން؛

ފަދަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިއްުމ ޚިދުމަތްތަކެއް މި ސަރުކާރުްނ އެބަ ވަޢުދުެވވަަޑއިގަންަނާވ  ތަޢާރުފުކުރުން

، މި ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން ށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވީމާރޭގައި ަރްއޔިތުންނާ ހަމައަދުވަުހގެ ތެ 100

ހޭ. ެއއީ ސަުރކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކއި ތެރޭން ަމގުފަހިޮކށްދޭން އެބަޖެއަންނައިރުަގއި ިމ ކަންކަމަްށ ބަޖެޓުގެ 

ޖެހޭ ފެސިލިޓޭޓުކޮށްދޭން  ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެްނ އެބަހުރި ވަޢުދުވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުންފޯރުކޮށްދޭން މި 

އަިދ މި  ،ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން. އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަްނ ބަޖެޓު ކޮމިީޓން ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ނިމިެގން އަންނައިުރގައި 

މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ  މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން އަންނައިރުަގއި މިއަުދގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްާރހީމް

މިފަދަ އަސާސީ ވަޢުދުތަކަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަށް ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައްޓަންކުެރޭވނެ ކަމަށް. އެއީ މިހެން މި 

މި ބަޖެޓަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ސަރުކާރުގެ އިންޓްރެްސޓުަގއި ތަްއޔާރުކުރެވިަފއި އޮތް ބަޖެޓެްއ  ،ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީ

 ...ފާއިތުވެދިޔަ ސަރުކާުރގައި ައޅުގަނޑަށް ސިފަެވެގންނުދާތީ. މިއީ ހަމަގޮތުަގއި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަށް. އްމަދު ނަޝީމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ ދެުކނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙަ

 

 ދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

ލިޭބއިުރގައި ިމއަދަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ނޑަށް ވާަހކަދައްކަން ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ައޅުގަ

ވި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމާ އަލަށް އިންިތޚާބުވެަވޑަިއގެންނެ ،އިްއޒަތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވާތީެވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްެތރި  ކަމަށް ށްފަހު ހިނގާ ފުރަތަމަ މަސައްކަުތ ދުވަސްވާލުެވވަަޑއިގަތުމަހަ

އިބަްށ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަރުޙަބާއާއި ތަހުނިާޔ އަާށއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކުރިްނ  ތާއެއްހާ ދުވަސްމުގެ ވާހަަކއިން. މީގެ ހަފުށް ވުސިޓީައކަ ކުޅުދުއްފުށި ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑގެ ވާަހކަ ފަށާނީ

ަރއްޔިތުން މިއަުދ  10000، ސިޓީއަކަށް ބޭނުްނވާ އަދަދަްށ އިއޮތީ އިޢުލާންކުަރއްވާފަ  ކުޅުދުއްފުށީ ަކއުންސިލުން އެ 

 މަސްދުވަސް ަހއެްއކަ އަެށއްކަ  ؛ވެްސ ބޭނުންވޭ ކުޅުދުއްފުށީަގއި ިމއަދު ރަިޖސްޓްރީކުރެވިަފއިާވ ކަމަށް. ައޅުގަނޑު 

، ސޓީއަކަށް ބަދަލުެވގެންދިއުމަކީ މަވާނީ. އެހެންވީމާހަ 10000ވެއްޖެ މި އިންތިޒާެރއް ކުެރވޭތާ. ކޮންއިަރކުންތޯ 

ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް، ސިީޓއަކަްށ ަބދަލުކުރާއިރު އަުޅގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑު

ެއއްގެ ގޮތުަގއި މި އޮންނަނީ އިދާރީ ދާއިރާގޮތުަގއި  ހުރި. މާލެ ސިޓީެއއްގެންޖެހޭ ބައެއް ކަންަތއްތައް އެބަވިސްނާލަ

އަތޮުޅ  ވަކިން ޤާނޫނުއަސާީސަގއި މާލެ ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ. އަްއޑު އަތޮޅު ސިޓީައކަށް ެވެގންދިޔައީ މުޅި ައއްޑު

ެއއް އަޮތުޅ  ،ެއއް ރަށް ގޮތަށް އޮންނަ ،ސިޓީައކަށް ެވގެންދިޔައީ މުޅި ފުަވްއމުލަކު އެއްކޮށް  އެްއކޮށް. ފުވައްމުަލއް

ހުރި. ކުޅުުދއްފުށްޓަކީ ހދ. އަތޮުޅގައި  އެހެން ބަެއއް ރަށްރަށަށް އެބަހދ. އަތޮޅުގައި ،ކަމަށް ވާތީ. އެހެންނަމަވެސް 

ނީ ނަ ގާނޫ، އެ ރަށް ވަކިން ސިޓީައކަށް ބަދަލުވާއިުރގައި ނިކުން ތެރެއިން އެއް ރަށް. އެހެްނވީމާހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ

ދެން ުކޅުދުއްފުށީ ަކއުންސިާލ ދޭތެރޭގައި އޮންނާނީ  ،ހުރި. ހދ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިާލއިސުވާލުތަެކއް އެބަ

އޮންނާނީ ހދ. އަތޮޅު ަކުއންސިލާ ދޭތެރޭގައި  އި،ުވމަށްފަހު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާ ސީޓއަކަށް ؟ގުޅުމެއްތޯކޮން

ހަމައަށް  ވަތަ ދެން އަންނަ އިންތިޚާބަކާކިން އިންތިޚާުބ ބާއްވާނީތޯ ނުސިޓީ ކަުއންސިލަށް ވަ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ؟

، ޔާްނކޮށްފައެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާގާނޫނުގައި ކަނަޑއެިޅގެން ވަިކ މާއްދާއެއް އެކަމަށް ބަ ތިޚާބު ފަސްކުރާނީތޯ؟އިން

ގުތުން ސިޓީގެ ކައުންސިްލ ހަމަ ވަ ،ނަމަތަށް މިއަުދ ނިންމައިފި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެތޯ ސިޓީއެއް ގޮ

 5އެބަ ތިބޭ  އިގަ ބަރަކާ ހޮވަން. މިހާރު ކައުންސިލުއިންތިޚާބު ބާއްވާފައި މޭޔަަރކާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަާކއި މެން

އޮތް. ެވސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ  ެއ ބޭފުޅުންނަށް މުއްދަތެއް ވޯޓުްނ އިންތިޚާބުކޮށްފައި އޮތް، މެންބަރުން. ރައްޔިތުން

 ؟ސް، އެ މުއްދަުތެގ ތެރޭގަިއ ސިީޓއަކަށް އަރާ ަހމަކުރީމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިއންތިޚާބު ފަސްކުރެވިދާނެތޯއެހެންނަމަވެ
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ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  އިންތިޚާބެއް ނުާބއްވާ ކުިރއަށްދިއުމަށް ހުއްދަުކރޭތޯ؟ ސިޓީ ކައުންސިލްގެނަމަ،  ފަސްކޮށްފި

 މެންބަރުން ކައުންސިލަށް. އެކަމަކު، ރަށު ކައުންސިލެއް ޮއވެއްޖެ 3 ކަމަށް ވާނަމަ މި އަންނަނީ  އިންތިޚާބެއް ބާއްަވއިފި

، މިކަހަލަ ވިސްނުންތަކަކަށް އެބަ އެހެންވީމާމެންބަރުން އެބަ ތިއްބަވާ އާބާދީގެ ިނސްބަތުން.  5ކަމަށް ވާނަމަ 

ހުރި އެހެން އި އުފެދިފަ ާރއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް މިދެންނެވިހެން އެހެން ސިޓީތައް؛ ކޮށްޞަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އަދި ޚާއް

އެހެން ބަިއވަުރ  އަންނާތީ. ހދ. އަތޮޅުަގއިކަން މިދެންނެވި ޚާއްޞަ ތަފާތުވާނެ. ސިޓީތަކާއި ުކޅުދުއްފުށި ސިީޓއާ

 ފުށި ޭއގެ ޒާތުަގއިއެހެންމެ ކުޅުދުއްއަދި ހަމަ. ުޅގެ ތެރެއިން ވަކި ރަެށއް އަންނާތީވެސް ހިމެނޭއިުރަގިއ އަތޮ ރަށްތައް

މިކަހަލަ ބައިވަރު  ނީތޯ؟ވީމަ އަތޮުޅގެ ވެރިކަންކުރާ ރަުށގެ ގޮުތގައި ހަމަ ކުޅުދުއްފުށި އޮްނނާ ށްވަކި ިސޓީައކަ

ޝަރުުތ  ޢުލާންކުާރިއރުގައި. ތެދުފުޅެއް!ސިޓީައކަށް އި ،ސުވާލުތަކަކަްށ ޖަވާބު އެބަ ލިބެންޖެހޭ ސިޓީއެއްެގ ދަރަޖަދީ

. ން ބަދަލުކުރެވިދާނެވެސް ސިޓީ ކައުންސިލަކަްށ މި ތަ ގުތުންއޮތީ ހަމަވެފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަ މިހާރު އެ

އެކަްނ  އަށް ލިބިވަަދއިގަންަނވާ ިއޚްތިޔާރެއް ގާނޫނުންވަންޏާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ބޭނުންފުޅު ސަރުކާރުން

ވެސް ހަމަވެފަ. ދެްނ  އޮތީ ހަމަގައިމު އާބާދީ މިހާރު އެ .ކަމަށް ވާނަމަ އެހެން ޝަރުތުަތއް ފުރިހަމަވާ ކޮށްދެއްވުން

މިހާރުވެސް އެ  ،ވެސް ހަމަވާނެ ކަންތައްތައް. އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން ހުރި ޝަރުތުތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ހަމަ ޔަޤީނުން

އެކަންކަން ކަށަވަުރކުރުމުގެ. އެހެންނަމަވެްސ، މިދެންނެވި ނުކުތާއަށް އަުޅގަނޑުމެން  ކަންމަސައްކަތްތައް ހިްނގަމުންދާނެ

ވަކިްނ ޭއގެ ޒާތުަގއި ސިީޓއަކަްށ  ިއ،ޖެހޭ. ުކޅުދުްއފުށި ހދ. އަތޮުޅގެ ރަށެްއެގ ގޮުތގަިއ ޮއވެފަންބަލައިލައެބަ 

އަޮތޅު ަކުއންސިލާއި އެހެން ރަށްރަށުެގ  ތޯ؟ހައިސިްއޔަތަކުންކޮން ހދ. އަތޮުޅގެ ތެޭރަގއި ދެން އޮޕަރޭޓުކުރާނީ ،ބަދަލުވެ

މި  ޚާބު ަވުގތުން ބާއްވަންޖެހޭނެތޯ؟ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންތި ވާނީ ކިހިެނއްތޯ؟ ކައުންސިލްތަާކ އޮންނަ ގުޅުަމށް

ގޮެތްއގަިއ  އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި ަމއިގަނޑު ސުވާލުތަކަށް ސާފުސީދާ ަޖވާެބއް ލިބުމަކީ ހަމަ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާނެ. މި

ބޮޑު ޝަުކާވއެއް  ނުޑމެންގެ މާށްޓަކަށް ހިމަނާފައެއް ނެތް އެއް ވެސް ކަމެއް. އަުޅގައާ ޕްރޮޖެކްޓުތަަކކަށް ކުޅުުދްއފު

ދިޔަ އިންތިޤާލީ މާ ހަވާލުެވވަަޑިއގަތުމުގެ ުކރިން ހިނގައިެވސް ނެތް. އެީއ މި ސަރުކާރު ވެިރކަ އެކަމަކަށް ޙަޤީޤަުތގައި 

މެްއ މެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އައުމަކީ އެކަީށގެންވާ ކަވާތީ. އަދި ސަޕްލި ލެވިފައި އޮތް ބަޖެޓަކަށްަލވައި މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި އެކު

ވާލުވެވަަޑިއގެން ތަކާ ހަ، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާއި ބޭފުޅުން މަޤާމުއި ޓަވަ ފައްންވަދާދި އަވަހަށް. އަދި ސަރުކާރު ހިންގަ

 ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ. ތަކެއް ައއުމަކީ ެއަކށީގެންވާއި ބަޖެޓަށް ބަދަލުމެދު އަލުން ވިްސނާވަަޑއިގަތުމަށްފަހުގަ  މިކަންކަމާ

ނިމުމުގެ މަގުމަތީަގިއ  ،ަމއިގަނޑު ބޮޑެތި މަޝްރޫއުަތކެއް ފެށި ހާރުވެސް ކުޅުދުއްފުީށގައިމި އެހެންމެ،އަދި ހަމަ

ގިނަ  ،ވެސް އެބަ ވަގުތުތަެކްއ ބޭނުންވޭ. މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ބަލާއިރުގައި ، އެކަްނަކމަށްހެންވީމާއެބަހުރި. އެ

 17ފުށްޓަީކ ވަރަށް ޮބޑު ަރށެއް. އެހެން ރަެށއްަގއި ޅުދުއްއެހެންނަމަވެްސ، ކު މަގުތަކެްއ މިހާރުވެސް އެހެރީ ތާރުއެޅިފަ.

ކަމަށް ބެލިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  އެޅުނީމުޅި ރަށުގައި ތާރުއެޅީަމ އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ވަރަކަށް މަުގގައި ތާރ

ޅުނަަކްސ އެމަެގްއގައި އަދި ތާރު 17ކަމުން ގޮތަކީ އެ ރަށު ބޮޑުކަމުންނާއި މަުގތައް ގިނަ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވާ
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ގެން ތާުރއެޅިގެްނ ވަަރކަށް ަމގުަގއި މަދުވެ  18ޮބޑު ތަފާެތއް ނާދޭ. އެހެންކަމުން، އަިދ އިތުރު  އެައކުންނެއް މާ

ކަމަކަށް ނުވޭ. އިތުރު މަގުތަކުގަިއ  ސާސް ލިބުމަކީ އެހާ ފަސޭހަވެދާނެ ކަމެއްުމގެ އިހުތާރުއެުޅކަ އިރަށުގަ ނޫނިއްޔާ

ަމގެއް މިހާރުވެްސ  18ކަަމށް އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން. ައދި  ކަމެއް ކީ ކުރަންޖެހޭނެކޮންމެ ގޮތެްއވިޔަްސ ތާރުއެުޅމަ

އެ މަގުތަުކގައި ތާރުެއޅުން. އޭރުން  ،ކަމަށް ވާނަމަ އޮތް. ދެްނ އޮންނަ ފިޔަވައްެސއް ައިއސްފިއި އެބަފާހަގަކުރެވިފަ 

ވުރެ ފަސޭހަވެެގންދާނެ ކަމަށް. ކުނިކޮށީެގ ުއުޅމަށާއި ެއއްޗެހި ދުްއވާ އުުޅމަށް މިހާރަށް ވެހިނގާބިނގާ  އިރަށުގަ

 ވެސް ޮބޑު މަްއސަލައެއް ކުޅުދުއްފުށްޓަށް. ެއ މައްސަލައަށް އެަތއް ދުވަެހްއގެ މަސަްއކަތުން ކޮންމެވެސް މައްސަލައަކީ

ގެްނ ަޙއްލެއް އަިއސް ުކނިކޮށި ސާފުކުރުމުގެ މަަސއްަކތް ކުރަން ފެށިފައި އޮތީ. ައދި ވެމްކޯާއ ހަވާލުކޮށް  ވަރެްއގެ

ކުރިއަްށގެންދާ ގޮތަށް އޮތީ. ެއހެންނަމަވެސް، އާ ިސޔާސަތުަތއް އަންނައިުރަގއި މި މައްަސލައަށް ވާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް 

މި ވަގުުތ މިހެން ހުރެ ދަންނަވަން ދަތި. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގއި ފެށިފައި އޮތް މަަސއްކަތަކަްށ 

ނެ. ކުނިކޮށްޓަކީ ުޒވާނުންގެ މަރުަކޒަކާިއ، ސްޓޭިޑއަމާއި ްސކޫލަާކ އެކުަގއި ެއއް ހިސާބެްއގަިއ ވާތީެވ، އެކަން ކުރިއަށްދާ

ހުންނަ ތަނަކަށް ވާއިުރަގިއ ވަހުެގ ސަބަބުންނާއި ދުުމގެ ސަބަބުން އެއަންނަ ަމއްސަލަތައް ަޙއްުލވެގެންދާނީ 

ން. އެތަުނގައި މިހާރު ހުރި، ކުނި ޖަމާވެފައި ހުިރ، ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ އެ ކުނިޮކށްޓަށް އެދެވޭ ބަދަލުތަެކއް ައއިސްގެ

ފަރުބަދައެއްހެން ހުރި އެތި ހުސްވެގެންިދއުމަށް ދިހަވަރަަކށް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުާވ ކަމަށް ވޭ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ްށގެން އޭރުގެ އަންދާޒާތަކުން. އެެހންނަމަވެސް، ވެމްޯކއިންނާިއ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިާދރާތަކުން މަސައްކަތްކޮ

ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް މިހާރު އެ ތަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްަކތް ފަށައި، އެކަމަކު ހުއްޓިަފިއ އޮތީ. ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 

މަރުކަޒަކީ ވަރަށް ދުވަްސވީ އިމާރާތެއް. ެއވަގުަތކަށް ބޭނުންވާ ދިމާލެއްގައި ބިލްޑިްނގެްއ އަޅަމުންއަޅަމުން ގޮސް ތަން 

ސާބަށް ގޮއްސަ. އެހެންނަމަވެސް، ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަކީ މާލޭގެ އުތުރުން އެންމެ ގާތްގަނޑަކަށް ފުރޭ ހި

ޮކޓަރީގެ ކްލާސްރޫމުގެ އިމާރާތެްއ އެޅުމުގެ ވާހަަކއަކީ ދެތިން  14ބުރީެގ، ސޮރީ!  14އާބާދީ ބޮޑު ސްކޫލު. އެތާނަގއި 

ެވސް ިކުއގައި ޖެހޭ. ަބޖެޓާ ވެސް ހަމައަްށ ގެެނވޭޯތ އަހަރު ވަންދެން އެ ްސކޫލުން ދައްކާަފއި އޮްތ؛ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

ބަލާ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަށުގެ އެހެން އިމާރާތްތައް ކުރެވެމުންދާތީވެ، ކެމްޕަސް އޮޑިޓޯިރއަމެއް ހަދަމުންދާތީއޭ 

.އީ.ީސެގ ވިދާޅުެވ، އަބަދުވެސް ފަހަތަށް ޖެހެނީ. ފަހަރަކު ކަމެއް ކުރާ ގޮތަށް އެ އުސޫލުން. އެހެންނަމަވެސް، އޭ

އިމާރާތަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދު ދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެަފއި އޮތް އިމާރާތެއް. ކިރިޔާ ެވސް ފުރުޞަތެއް އޮްތ ކަމަްށ 

ވާނަމަ، އާ ޕްރޮޖެކްެޓއް ގޮތުަގއި ޭއ.އީ.ީސގެ އިމާރާތް އައުަމކީ ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެިވެގންވާ ކަެމއް. އަުޅގަނޑުމެން 

ބޭފުޅުންނާ ެއއްކޮށް ވެސް މި ވާހަކަތަްއ ދައްަކއިލިއިުރގައި ފުރުޞަެތއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، މި ޕްރޮޖެކްުޓ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ 

ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް ވާހަކަދެކެވިފައި އޮީތ. ހައުސިންގ ުޔނިޓުތަކުގެ މައްސަލަައކީ ބޮުޑ މައްސަލައެއް. ހައުސިްނގ 

އި ނުނިމި ހުރި ތަންތަން އެބަހުރި. ބޮޑު މައްސަލަގަނެޑްއގެ ތެރެއަށް ޔުނިޓުތައް އަޅާަފއި ހުރީ. ނިމިފައި ހުރި ތަންތަނާ

ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ވަދެ، އެކަން ކުރަމުން އައި މީހުން އަތުން އެ ކޮންޓްރެކްޓު އެތަްއ މަސައްލަތަކެއް ދިމާވެެގްނ 
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. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއާިއ ހުއްޓިފައި އޮވެަފއި، ެއއާ ހަވާލުވާނެ މީހަކު ނުވެގެން މިއަދު އެކަން އޮތީ ހުއްޓިފަ

ކޮންޓްރެކްޓަރާ ދޭތެރޭަގއި ޖެހުނު މައްސަލަތަކެްއގައި އެކަްނ ހުއްޓިފައި އޮތް ގޮތަށް އޮީތ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު 

އެތަނާ މީހަކު ހަވާލުވެގެން ެއތަން ފުރިހަމަކުރަން ބަލާއިރުގައި އެތައް ގުނަައކަށް ޚަރަދު މައްޗަށް އަރާީތވެ، އަދި އޮތީ 

ޔަކާއ ހަވާލުުނކުރެވި. ނިމިފައި ހުރި ތަންތަން ވެސް އަދި މުޅިން އޮތީ ހަވާލުނުކުރެވި. ެއހެންވީމާ، އެހެންޏާ ކުރީެގ ބަ

ކޮންޓްރެކްޓަރާ ެއއްކޮށް އަލުން ނެގޯޝިއޭުޓކޮށްގެން ތަން ުފރިހަމަކުރަން ހަވާލުކުރާނީތޯ، ނުވަތަ އާ ކޮންޓްެރކްޓަރަާކ 

ހީވާ ގޮތުަގއި ސިޔާަސތަށް އަންނަ ބަދަލަކުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމެއް. އެއަރޕޯުޓގެ  ހަވާލުކުރާނީތޯ މިއީ އަޅުގަނޑަށް

މަސައްކަތަކީ ވެސް މިހާރު ހަމަ ނިމުމަކާ ގާތުގައި އޮތް ކަމެއް. ޓާމިނަލް ނިމި އެތާނގައި ފެންސްޖެހި، ެއާތ 

އި އޮތް ަތނެއް. އެހެންވީމާ، އެއަރޕޯުޓ މަސައްކަތްކޮްށ، މިހާރު ވެސް އެތަނަކީ ޚިދުމަތަށް ތައްޔާރުކުރެވި، ވަރަށް ގާުތގަ

ވެސް ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުަގއި އޮތް އެްއޗެއް. ނިމިގެންގޮސް ވީާހވެސް ައވަަހކަށް ޝެޑިއުލް ފްލައިޓުަތއް 

 ެއްއޗެހި  ،ބޮޑު އެއް އެދުން. ުޒވާނުންެގ މަރުކަޒު ވެސް އެހެރީ ނިމިފަ. އެހެންނަމަވެސް ފެށޭގޮތް ވުމަކީ އެއީ އެންމެ

އަދި އޮީތ  ، އެތަން ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމާ ހަމައަށް ގޮސްފައި އޮތް ތަނެްއ. އެކަން ވެސްއިގެންގޮސް އެތާ ބެހެއްޓުމާ 

 ކަތާިއގެން ުކރިއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވާނެ. އާުޒވާނުންގެ ަވޒީރު މި މަސައް ގޮތުަގއި އާ ބޫލުުކރާނުކުރެވި. އަުޅގަނޑު ގަ

ކަމަށް  ަކމަށް ނުވަތަ ފެށޭނެ  އަހަރުގެ މޭ އާ ހަމަިއން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެހާބަރުގެ މަސައްކަަތކީ ވެސް މިދިޔަ

 ހިލޭ އެހީެގ ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތަކަށް ގެހުރެ ލަސްވެފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްޓެއް. ބޭރު އެކި ސަބަުބތަކާ ،ބޫލުކުެރވިފައިގަ

 ެޓއް. އެ މަސަްއކަތް މިހާރު އާފައި އޮތް ޕްރޮޖެކްހުރިހައި ކަެމއް ހަމަޖެހިފައި ހަމަ މަސައްކަތް ފަށަންވެ ،ވާއިުރގައި 

ކުޅުދުއްފުށީ ެއއަރޕޯުޓ  ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ވާހަަކއަީކ،މެ.  ގޮތުަގއި ހިމަނާފައި އެބައޮތް ެވސް ގެޕްރޮޖެކްޓެއް

ކުރުމުގެ ވާހަކަައކީ ދެެކވިފައި އޮތް ވާހަކަެއއް. މާދޫ އެއަރޕޯޓު އިންޓަރނޭޝަަނލްއަންނައިރުަގއި ހަނި

ޢަމަލީ ސިފައެއް އެއަށް  ތްތަކަށް ދީގެން ވެސް އަިދެވސްކުރަން އެިކެއކި ފުރުޞަތުތައް އެިކއެކި ފަރާނޭޝަނަލންޓަރއި

ހަނިމާދޫ ެއއަރޯޕޓު ސަރުކާރުން ެއއަރޕޯޓު ސްތައް، މެއް. ތަފާތު އެކިެއކި ޗެލެންޖަކަ ނައިސްގެން އުޅޭ

ވާނަމަ  ކަމަށް ކޮންޓްެރކްޓަރަކަށް ދީގެން ކުރާ ،ވެސްނަމަ އެކަން ކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަ ކުރާއިންޓަރނޭޝަނަލް

 އޮންނަނީ އެހެން ބައެއް ޤަުއމުތަކާ ދާދި ގާތުގައި ކަމަށް އުތުރު މި އް އެބަ ނިކުމޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެމައްސަލަތަކެ

ްސ ވެ ަވކި ބަޔަކަށް ނުދެވިގެން ހައްތަހާ ހެދި އެތަން ކަހަލަ ޖިޯއޕޮލިޓިކަލް އިޝޫސްތަކާ  ވާތީެވ، ބަެއއް

ކުޅުދުްއފުށީ އެއަރޕޯޓާިއ ހަނިމާދޫ  ،. އެހެންނަމަވެސްއި ގޮުތގަ  ދަނީ އަުޅގަނޑަްށ ވިސްނިފައި އޮތްސްވަމުންލަ

އަތޮޅަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއް. އަދި ުޓއަރިޒަްމެގ  ،ވާނަމަ ކަމަށް ކުރާކީ ހަމަ އެކުެއކުަގިއ މަސައްކަތްއެއަރޕޯޓަ 

ބޫުލކުރަން. އް ކަމަށް ޚުދު އަުޅގަނޑު ވެސް ގަމަށް މަގުފަހިވެގެންާދނެ ކަމެދާއިރާއަށް ެވސް އިތުރު ތަަރއްޤީ ައއު

ދޭނީ ކޮން  ،ޭއގެ ޗެލެްނޖަކީ މިދެންނެވިހެން ވަކި ބަޔަކަށް ދީގެން އޮޕަރޭުޓކުރާ ކަމަށް ވާނަމަ ،އެހެންނަމަވެސް

ތިިބ  ކަހަލަ ބަޔަކަށް ދީފިއްޔާ ދެން . ަވކިކަހަލަ ބަަޔކަށް ދެވޭކަށް ނެތް. ަވކިގެ ބަޔަކަށްތޯ ޖެހޭ މައްސަލަޤައުމެއް 
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ކަމަކީ. ކޮންމެ  އެހެން މީހުންގެ މައްސަލަަތްއ ވެްސ އެބަ ިނކުމޭ. ެއކަހަލަ ދިމާލެއްަގއި ތާިށވެފައި އޮްތ ކަމެއް މި 

 ، ޗެލެންޖުތަެކއް ޭއަގއި ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވާހަަކ ތަފުޞީލުކޮށް ޕަބްލިކުކޮށް ަދއްަކން ބޭނުންކޮންމެ މީހަކު އެ

މިހާރު ދެން ހޮނޑާފުށްޓާ ހަމައިން  ،އެބަހުރި. ޓުއަރިޒަމް ތަަރއްީޤވެފައި ނެތް އަޮތޅެްއގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށްފަހު

ްސ ދަނީ ފެށެމުން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އިތުރު ރަށްތައް ވެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ުޓއަރިޒަްމގެ އިޝާރާެތއް މަޑުމަޑުން އެ 

ވަރަށްވުރެ  އްމުކޮށް އެުކއިިޒަޝން ކޮސްޓަށް ނަގާރީ ދޫކުރެވިފަ. އަދި އާށްތަކެއް ހުވެސް ރަދެން ހުޅުވިގެންދާނެ. މިހާރު

ދޭޯތ ނެގޯިޝއޭޓުޮކށްގެން ވެސް ވީާހވެސް ުކޑަ އަެގއްަގއި ނަމަވެސް އެތަނުެގ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ހެ ،ކުޑަ ައގެްއަގއި

އަތޮޅު ތެރެއަށް ދިއުމަށް މީހުންގެ ހުރި  ައދިވެސް ހދ. ،ކުރެވިފަ. އެހެންނަމަވެސްވަިކވަކިން ވެސް މަސަްއކަތް 

ވާނަމަ، އިތުރު ރަށްތައް؛  ކަމަށް  ޖެހިލުންވުންތަކެއް ހުންނަނީ. އެކަންކަން އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ފަހަނައަޅައި ޮގއްސި

ވެސް ފާހަގަކޮށްފަިއ ހުރި ބައިވަރު ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް އެބަހުރި. އެތަންތަން އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ މިހާރު

އެިކއެިކ އިންވެސްޓްރުންނަށް ދޫކުެރވޭނެ. މިހާރުވެސް މިދެންނެިވހެން ބިޑަކާ ނުލައި ވެްސ  ންނަށްރެކްޓަރުކޮންޓް

 ގުޅިގެން ނިސްބަތުން ަނގާ ެއކުިއޒިޝަން ކޮސްޓަށްގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެެނވުނު ބަދަލާ ޓުއަރިޒަުމގެ ރަށްރަށް ދޫކުރެވޭ 

އަޮތޅަށް ދެޭވތޯ ހިތްވަރުދީފައި އެބަހުރި.  އިގެްނ ނަމަވެސް ހދ.ވުރެ ުކޑަ އަެގްއގަިއ ެއކުިއިޒޝަން ކޮސްޓު ަދއްކަ 

ދަނީ. އެކަން ގުޅިފައި އޮތީ ަވކި ހިސާބަކަށް ޮގއްސަ އަނެްއކާވެސް ހުއްިޓގެން ލްތަްއ އައިއްސަ ، ޕްރޮޕޯޒައެހެންނަމަވެސް

ންކަްނ އުޅޭ ކަމަކީ. ެއކައެއީ މީގެ ޗެލެންޖަކަށް ވެގެން ،އެއަރޕޯޓާތޯ ނުވަތަ އެ ރަށާތޯ ނުވަތަ އެތާ އޮތް ފަޅާތޯ

ސަރުކާރުން ކުރަްއާވ  ، ނުވަތަ އާަސރުކާރުގެ ސިާޔސަތުތަކަށް ައންނަ ބަދަލުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އާ

ކަމަށް. އަދި ވީހާެވސް ައވަހަކަށް އިުތރު ރަށްރަށް ހުޅުވިގެންދާނެ  ދާނެތެރޭން އެކަންަކން ހަމަޖެހިގެން މަސައްކަުތގެ

ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަިދ  ބައިކުޅަ ެއއްބައި އެވެސް ދެ އޮތީ. އެކަމަކު ފުށިން ފެށިފައި މިހާރު އެކަމަށް. ދެން ހޮނޑާ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެްސ  ދާނެ ، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްއޮތީ. އެހެންީވމާ، އެވެސް ފުރިހަމަވެ ފެށިފައި އެ

ހަމަ  ކަންނޭނގެ. ން އަުޅގަނޑަްށ ހީަވނީ ޖެހޭނެއުއްމީދުކުރަން. ަޤއުމީ ފެންވަުރގަިއ ވެްސ ކޮންމެވެްސ ެއއްެޗއް ބުނެލަ

މް ޓެކްސްއަށް. މި ސަރުކާރުެގ ގޮތަށް. ައޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން އިންކަ  އެހެން ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ހެއްދެވި

ގެ ކަމު ިސޔާސަތުަތއް ބައްޓަްނވެގެންދާނެަުދުތަުކގެ ތެރޭަގއި އިންަކމް ޓެކްސް ނަންގަވާނެ ގޮަތށް ސަރުކާރުގެ ވަ

ވަނަ އަހަރު އިޤްތިޞާދީ  2011 ،އޮތީ ލިބިފަ. އިންކަމް ޓެކްހަކީ މީެގކުރިްނ ވެސް ތަްއޔާރުކުެރވި އިޝާރާތެއް މި

، އެކަމަުކ ގޮތުން އުޅެ އިޞްލާޙުގެ ޕެކެޖެްއގެ ގޮުތަގއި ވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު އެއްެޗއް. އެކަމުަގއި ޢަމަލީ

 ފަހަރު ވެސް އިންކަމް ޓެކްސް އަންނަ ވެސް އަުޅގަނޑު މަސައްކަތްކުރިން. މިތުން އޭރުގޮ ގެންދިއުމަށް ޢަމަލީކުރިއަށް 

ެއއަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރާނަން. އަދި ަވކި ވަރަކަްށވުރެ މަތިން އާމްަދނީ ލިބޭ ހުރިހައި އެންމެންގެ  ވާނަމަ، ކަމަށް

ވެްސ އެދޭ ގޮތް. ކޮންމެހެން ވަިކ  ޮގތެއް ވުމަކީ ައޅުގަނޑު އަތުން އިސްތިސްނާެއއް ނެތި އިންކަމް ޓެކްސް ނެގޭނެ

 ؛ރޭންޖެއް ާބއްަވިއގެން ޕްރޮގްރެިސވް ެޓކްސޭޝަނަަކށް ދިއުން ައޅުގަނޑު ވެސް ،ޓެކްސް ރޭެޓއްަގއި ނޫނަްސ ވެސް
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ވާތީެވ، ެއކަހަލަ ވިސްނުމަކަށް އަުޅގަނުޑ  ހަމަ އޭރުގައި ބިލު ތަްއޔާރުޮކށްފައި އޮތީ ެވސް އެ ވިސްުނމުގައި ކަމަށް

ޭއގެ ސަބަބުްނ ނުޙައްޤުން މުއްސަނދިކަްނ  ،ވާނަމަ ކަމަށް ކުރަން. އަދި އިންކަމް ޓެކްްސ ނަގަން ފަަށއިފިވެސް ާތއީދު

ކަމެއް  އި، މި ހުރިހާތަނަވަސްކަން ގެންުގޅޭ މީހުންނާ ،، ލިބޭ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު ދިރިއުުޅންއިލިބިފައިވާ މީހުންނާ

ެއކުަގއި  ނޫނާގެ ގާއިންކަްމ ޓެކްސް  ،ނޫނާއިކޮަރޕްޝަނުގެ ގާ-އެންޓި ކަްށ ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަ

އާމްދަނީ   ވެސް އެުކަގިއ ޙައްލެއް އަންނަ؛ވާނަަމ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ އެ ެދ މައްސަލައަށް ކަމަށް ކުރާމަސައްކަތް

ގުޭޅ ފަރާތްތަކުެގ އަދަުދ ލިބުމުގެ އިތުރަށް، ދައުލަތަްށ އާމްދަނީ ލިބުމުގެ އިތުރަްށ ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން ގެން

 ކަމަށް  ބޫލުކުރަން އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ފެށީމަ. އަދި އެއީ ސީދާ ޓެކްެހއް އަުޅގަނުޑ ގަކަމަށް މަދުކުރެވޭނެ

ގޮތް ކަމަްށ ވެްސ އަުޅގަނުޑ ދެކެން. ިމހާރު މި ނަގާ ެޓކްސްތަަކކީ  ވާތީެވ، އެީއ ޓެކްްސ ނެގުުމެގ އެންމެ ރަނަގޅު

ހެއް. އެހެްނވީމާ، ލިޭބ ގޮތެއްގައި ަދއްކާ ޓެކު ހަމަހަމަވެސް ހާ ތަނަަވސްކަން ނެތް މީހުންނާ މުއްސަނދިންނާއި އެ

ށް ައޅުގަނޑު ޙަޤީޤަުތަގއި ެވސް ގޮތް ކަމަ އަދި ެއންމެ ރަނގަޅު އީއެ  ނިސްބަތުން ޓެްކްސ ނަގަން ފެށީމާ އާމްދަނީގެ

ލަތްަތކުގެ ން. އާމްދަނީ ިއތުރުކުރުމުގެ ވަސީރާނަބޫލުކުރަން. ެއކަމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުގަ

ތަްށ ނޫނުގެ ވާހަަކއަކީ ައޅުގަނޑު ކޮންމެ ބަޖެޓު ސްޕީޗެއްަގއި މިގޮްއކާއިުރގައި ެރވެނިުއ ސްޓޭމްޕް ގާވާހަކަދަ

ކަދެކެޭވ. ގޮުތގައި ވެސް ވާހަ  ގެނޫނެއް އީ ދެންމެދެންމެ އިޞްލާޙު އައިސްދާނެ ގާޫނނެއް. މިވާހަކަދަްއކައި ފާހަަގކުރާ ގާ

ނޫނެްއގެ ތެރޭން އެިކއެކި ކަންކަމަށް ފީ ަނގަނީ.  ެރވެނިުއ ސްޭޓމްޕް ގާއަހަރު ކުރިއްސުެރ ހަދާފައި އޮންނަ 40

އަހަރު  40ރާއްޭޖގެ ވިަޔފާރިއާއި ރާއްޖޭގެ މުޢާމަލާތުތައް ކުރުން ހެސްކިޔާފައި ބަދަލުވެފައި މިހާރު މި  ،އެހެންނަމަވެސް

ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ސްޓޭމްޕް ޑިއުީޓެގ ކުން ނަގާ އާމްދަނީއަކުން ފަރަކުނޫނަކުރީގެ ގާ ، އެހާތެރޭގައި އޮތްއިުރގައި 

މި ޒަމާނާ ބައްދަުލ  ،ނޫނުަގއި ހުރި އައިޓަމުތަްއ އަލުން ބަލައިލާަފއިގައި މި ނަގާ ްސޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ގާބަދަލު

 ހުމުގެ އަގުަތއް ބަދަުލުވމަކީ އަުޅގަނުޑ ވެްސ އެދޭއަދަދުތަކަކަށް ެރވެނިުއ ސްޓޭްމޕް ބަދަލުވުމަކީ ެރވެނިއު ސްޭޓމްޕް ޖެ

ގޮތަށްވުރެ ބޮޑަށް ާޓގެެޓްޑ  ލަން. ސަބްސިޑީ ދިނުމުގައި ެވސް މިހާރު މި ގެންގުޅޭގޮތެއް ކަމުގައި ދަންަނވާ

ލުން އެްއގޮތް ހާލަތުގައި ތިބޭ ީމހުންނަށް އެއްގޮތް އުސޫ ެލއް.ސަބްސިޑީެއއް ދިއުން ެއއީ ައޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ އުސޫ

ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރަން. އެްއގޮތް  ގޮތަށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާ މެދު ދެ އެްއގޮތް ނޫން ،ކަންތައް ކޮށްދެްއވާފައި

ގޮތް އުސޫލުން ކަންތައް  މެދު ދެ ގޮތް ހާލަތުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ދެ ،ހާލަތުގައި ތިބޭ މީހުންނާ މެދު އެްއގޮތް އުސޫލުން

 ،މުއްސަނދިންނާއި ،ގޮތަށް ެހދުމަކީ ގެްޓ ސަބްސިޑީ ދޭއުސޫލެްއ. އަދި ޓާ ޑު ގަބޫުލުކރާކުރުމަކީ ައޅުގަނ

ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ކަމެއް ޖެހޭނެންމި ތަފާތުތައް ޭއގެ ޒާތުަގއި ފެންނަ ފޯރުކަންތެރިކަްނ މަދު މީހުންނާ، ،ފަގީރުންނާއި

ރިކަރަންުޓ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދާ ވާހަަކ  އެހެންމެ އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީސަބްސިޑީ ދިނުމުގައި. އަދި ހަމަ ދެކެން

އެ ކުރަން ވީވަަރކުން ޅުވެއްޖެ. އަުޅގަނުޑވެސް ތާއީދުވެސް ދެންމެ ވިދާ ތަންކޮޅެއް ކުރިން އެހެން މެންބަރަކު
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ުކރުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވެފަިއ ވަންޏާ ޚަރަދު ކޮންޓްރޯލް އާންމު ޮގތެއްަގއި ޚަރަދު ހިނގާ ކަމަށް  ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭޯތ؛

  ..ނަނީ.އޮން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ.  މި ށް ޮގއްސަާލ ހިސާބަން ހެދުނުގެ ދަންފަޅިއަށް ނިންމައިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެ

 21ގައި ންގެ ލިސްޓުެއދިވަަޑއިގެންެނވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،ލިސްޓުަގއި ގަނޑުގެ ކުިރމަތީގައި އޮތްމިހާރުވެސް އަޅު

އި ފުރަތަަމ ޖަހާއިުރ މަޖިލިސް ފެށިގެންދާއިރުގަ  1. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ެއދިވަަޑއިގަންަނވާފައި އެބައޮތް

ފައި އެަބއޮތް އިގަންަނވާމިހާރުވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައޮްތ، ެއދިވަޑަ  ،ައށް. އެހެންކަމުންފުރުޞަތުއަރުވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ިވ ، އެ އިންނެތެރި މެންބަރަކު ިއންނަވަނިކޮށްތެެރއިން ކޮންެމވެސް އެްއ އިްއޒަތް. އޭގެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 5

ތީ ރުވަން އޮއަގައި މިާހރު ފުރުޞަތުވާނަން. އަުޅގަނޑު ލިސްޓު ބަރަކަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުއިްއޒަތްތެރި މެން

ގަނޑު ވަގުތު އަޅު  މި ،އެހެންކަމުން އަށް. هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ކުިރއަށްގެންިދއުމަށް.ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް  1ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މި ނިންމާލަނީ. 

 

 ]އަށް 13:01އިން  12:30ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

! މިހާުރ އަނެއްކާވެސް ފަށައިގަތީ މި. އާދެދިނުމަށްފަހު  ައޅުގަނޑުމެން ހުސްަވގުތުޮކޅެއް ދަށް، އާދެ، މެ`. 

ބަރު  މެންތެރިެގ މެންބަރެއް. އާދެ! ކުރެންދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްއޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެުރވުމަްށ މިއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 އަށް. هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެން

އިބު ރައީްސ ސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި ނަ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓަކީ  2019 ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ބާއެއް ޞަލް ނަސީމަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަފައި

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުަގއި  29.6ތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލިބިދޭ ބަޖެޓެއް ނޫން. ރޮޖެކްޓުޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޕްރައް

ބިލިއަން ރުފިާޔއަށް  7އިވާ ސެކްޓަރ އިްނެވސްޓް ޕްރޮގްރާމަށް ކަނަޑއަާޅފަ ޓު ޚަރަދު ވަރަށް ބޮުޑ. ޕަބްލިކުރިކަރަން

ހުރި ފައިސާ. އި ބަޔަކީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ކަނޑައަޅާފަ  ދެބައިޮކށްލާފައި ލާއިުރގައި ތިންބަލައި
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 ފަށަން ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައްއެހެންވީމާ، ީމގެ ސަބަބުން އާ ސަރުކާރަްށ އަލުން ހިްނގަން ހުރި، ުނވަތަ އަލުން 

ނިމިދިަޔ  ޒަތްތެރި ރަީއސް.ނުހުންނާނެ. އިއްެވސް  ންގޭނެ. އަދި ފުދޭވަަރކަށް ފައިސާއެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި ނުހި

ހަމަެއކަނި  !ޕްޮރޖެކްޓު. ހިންގަވާ 3މެގަ ޕްރޮޖެްކަޓކީ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި ކޮަރޕްޝަނުން ފުރިގެންވާ  3ސަރުކާރުގެ 

ލާއިރު ކޮރަޕްޝަން ބަޔަށް ބަލައި 3ގެ ން. މި ޕްރޮޖެކްޓުއިލަބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތަށް ބަލަ 25

ނެ ފައިސާ. އިމާރާތް އަޅާ 3ބުރީގެ  25ބިލިައން ރުފިޔާ. މިއީ  2.2ކުރުމަށް ހަމައެކަނި މަެވގެންދޭ. އިމާރާތްއޮތްވަރު ހާ

ކަންކަން ކޮށްފައިވަީނ  އަްށވުެރ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިޭވ. މިމިލިއަން ރުފިޔާ 883އިިކއުޕްމެންޓަށް ބަލައިލިޔަސް 

ެގ ީސައށް ހަމައެކަނި މި ޕްރޮޖެކްޓު އަށް ބަަލއިެގނެއް ނޫން. ކޮންސަލްޓެންކުރާ އުސޫލުެގ އެންމެ ެބސްޓް ޕްރެކްޓިސް ބިޑު

 ،ވާއިރު ލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ިގނައިން ޚަރަދުވެފައި ބި 3ލަ ޖުމުމިލިއަން ރުފިޔާ.  15ދަށުން ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ 

 ން ބިނާކުރާކަށް އެންމެ ރުފިާޔއެއް ނަރުހުން އަދި ހިންގުމުގެ ާދއިރާއިން މީހު ،ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޮޑކްޓަރުން

ނަރުހުންނާ  ކަމެއް. ސްޕެޝަލިސްްޓ ޑޮކަޓަރުންނާއި ވެސް ޚަރަދުކޮށްފަެއއް ނުވޭ. މިއީ ދެރަ އަދި ހިތާމަވެރި

  ޚިދުމަތްތަކެއް ހަމަގައިމު ްއޔިތުންނަށް އުންމީދުކުރާ ޞިްއޙީދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވާއިރު ރަ ،ނަމަ ކުރިތަމްރީނު

އެނދަްށ  500ނދުން އެ 300އަންނަ ަހމައެކަނި ބަދަލަކީ ބުނީސް. ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވާއިުރ ވެސް ލި

މައެކަނި ލިބިގެންދަނީ. ފަސޭހައިން އުޅެލެވޭނެ ސްޭޕސް ހަ ބަދަލުވެގެންދިަޔކަން. އެތަނުަގއި ހިނގާބިނަގއި، އެތަނުަގއި 

އިމާރާތުން ލިބެްނ ބޭނުންވާ ފައިދާެއއް ނޫން. ބުރި  25ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިދވެހި ރަްއޔިތުން މިދަންނަވާ  މިއީ

ތަްއ ކްރީޓުގެ ޕްރޮޖެކްޓުބަރު ކޮން ފެންނަން ހުންނަ ބަރު ކޮންކްރީޓަށް. ސް ބަލަނީވެ ހިތާމައަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން

ންމީދަކީ ާއ ލޮޕް ބަރުކުރަން ބޭނުންވާތީވެ. އަޅުގަނުޑގެ އުގަިއ އެއީ މޭޒުދަށުން ލިބޭ އެންވެހެދޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތު 

ބަޖެޓުން ޚަރަުދ  ސާފުކުރުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާއަްށ އިން ،ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން މަދުކޮށް

ޖެހޭ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރަން. ޑޮކްޓަރުން، ނަރުހުން، އަިދ ކުރުމަށް ބޭނުމިއްޔާ އެބަކުޑަކޮށް ތަރައްޤީ 

ވެސް ބަލަނީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި ެވސް އެބަ ބިނާކުރަންޖެހޭ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ނަގައިގެން ނަމަޓީޗަރުން ލޯނު

އަވަސް ނަތީޖާެއއް ވޯޓު ހޯުދމަށް ނިންމާލުމަށް. ދިގު މުއްދަތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބެލުން، ނުވަތަ އަޅާލުން 

އެއް މި ކުރަނީ ޞިއްޙަތަށް. އަދި ކުރާ ހޭދައިގެ އެންމެ ކުޑަ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޭދަ

ބޮޑު ބަެއއް ބޭރުެވގެންދަނީ ވެސް ާރއްޖެއިން ބޭރަށް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މީހުން ބިނާކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ިމ 

ދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ފައިސާ ރާއްޖޭަގއި ހިފެހެއްޓޭނެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ދެވޭ ިޞްއޙީ ޚިދުމަތްތައް ފެންވަރު ރަނގަުޅވެގެން

ރައީސް. ރައްޔިތުން އާ ސަުރކާރަށް ވޯޓުދިނީ ބަރު ކޮންކުރީޓަކަށް ނޫން. ރައްޔިތުން ބުރިޖަށް ބުނީ ނޫނެކޭ. އެއަރޕޯޓް 

 އިމާރާތަށް ވެސް ުބނީ ނޫނެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ބުރީގެ 25ރަންވޭއަށް ބުނީ ނޫނެކޭ. 

ހޫރިއްޔާެގ ހުވާކުރެްއވުމާއެކު އިްއޔެ މި ފެށުނީ އިންސާނީ ވަސީލަތް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުެގ ލިޙް ރައީސުލްޖުމްޞާ

ދު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަްށ ފާހަގަކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް. ދުޅަހެޮޔ، ހަށިހެޔޮ އީތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެްއ 
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 ކުރާ ހޭދަ ހެލްތަށް ގަނޑު މި ބަޖެޓަށް ބަލައިލިއިރުގައި ޕަބްލިކުޕަބްލިކު ހެލްތަށް ކުރާ ހޭދަ އިތުރުކުރަންޖެހޭ. އަޅު

އެކަީށގެންވާ ވަރަކަށް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ސިވިލް ސޮސަިއޓީއަށް ަޕބްލިކު ހެލްތު ހަރަކާތްތައް 

އީީޓގެ ރޯްލ ސިވިލް ސޮސަ ،ނުވާ ނަމަރުކާރުން ހިންގަން ބޭނުންހިންގުމަށް ބަޖެޓު  ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ. ސަ

 1މި ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ވެްސ މި ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓުން % ،އެީކގަިއ މަސައްކަްތކޮށް ފުޅާކުރަންޖެހޭ. ޖަމުޢިއްޔާތަކާ 

ތައް ހިންގަްނ ޓުގައި ކަނޑައެިޅގެން ޕްރޮގްރާމުމަދު އަދަދެއް ނަމަވެސް މި ބަޖެ އެއަްށވުރެންނަމަވެސް ނުވަތަ އަދި 

ޖަމުޢިއްޔާތަކަްށ މި  ،ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޢުދުެވވަަޑއިގެންެނވި ަފދައިން ،އްމީދުކުރަނީއެބަ ދޭންޖެހޭ. އަުޅގަނޑު އު 

އްޙަތަްށ ނޭދެޭވ ޓެއް ކަނޑަެއޅިގެންދާނެ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާފޑުފާޑުެގ ޞިބަޖެޓުގެ ކޮންމެެވސް ޕަސެން 

ދުވަްސޮކޅެއްގެ ތެޭރގައި ހިންދާލަން ކުޑަ  ،ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުީބ ބަނޑު ،ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން

އްޙަތެއް ހޯދައިދެވޭނީ މިހާރު ސްކޫލު ކަރިކިއުލަމްގެ ތެރެއަްށ ޔޮ ޞިހަށިހެ ،މަސައްކަތްކުެރވޭ. ދުޅަހެޔޮ

މެ އެކަށޭަނ އެން ގުމަށްޓަކައި މީހުން ބިނާކުރީމަ. މި ޕްރޮގްރާމުރަނގަޅަށް ހިން އިންޓެގްރޭުޓކުރެވިަފއިވާ ޕްޮރްގރާމު

ދާތީ. ަތއް ރަނގަޅަށް ހިނގަމުންނުއެ ޕްރޮގްރާމު ،ކުރެވިނުނުދަނީ އެ ކަމަށް އެކަށީގެްނވާ މީހުން ބިނާނގަމުންގޮތުަގއި ހި

ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނުޑމެން އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެްއ  ދިގު މުއްދަތެްއގައި މި މަސައްކަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ން އެކަށީގެްނވާ ، ެއއިކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްދު ފާހަގަދުވަސްވަރު އީ  ންނަްށ އެހެން އެކިނުނެރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެ

ން ބޮޑުވަންދެްނ ސްކޫލުގެ ކަުރކިއުލަްމގެ މިދެންނެވިހެން ކުަޑއިރުއްސުރ ފަަށިއގެން ކުަޑކުދީ ނަތީޖާއެއް ނެރެވޭނީ

 ކޮށްދިުނމުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ަވސީލަތްތައް ފޯރުތެރެއިން އެ ކުދީންނަށް މަޢުލޫމާތާއި އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންވާ 

 އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާަގއިވާ ަބއެއް ރަށްރަށަށް ބަލައިލާއިުރގައި އެ ދާއިރާގެ ަބއެއް ަރށްރަށަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ

ވަީނ ށް ބަަލއިލާިއރު ކުރެންދޫގެ ފެން ރެންދޫއައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ލިބިދީފައެއް ުނވޭ. ކުޚިދުމަތްތ

އެންމެ ެއކަށީގެްނާވ  އީ. މި ބަޖެޓުަގިއ ކުރެންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިމެނިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އެ ފަތަޣައްޔަރުވެ

ބަޖެޓު ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ުނދެކެން. ކުރެންދޫެގ ބޯހިޔާވަިހަކމަށް ވެސް ަޙއްލެްއ ހޯދަން ެއބަޖެހޭ. އަދި މިހާރު އެންމެ 

މުންދަނީ. އަުޅގަނުޑ ތްކުރުން. ބޯޅަދަނޑު މިހާރު ގިރަމާޔަރަަހއްދު ހިއްސަަލއަކީ ކުެރންދޫގެ ގިރާ ސަބޮޑު ެއއް މަ

އްޔިތުން އެދޭ ބަޖެޓު ކޮމިީޓން މި ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް. ކުރެންދޫގެ ރަ  ،އުއްމީދުކުރަނީ

ެއކަން ޅުގަނޑަށް އާ ސަުރާކރުން އަ ،ޕާޕަސް ޯހލެއް އަޅަން. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަންސްކޫލްަގއި މަލްޓި

. ނިމިގެްނ ހުޅިވި ކަމަށް ބުނެފަކުރެްނދޫގެ ފަޅު ެއވަނީ ރި ރަީއސް. އްޒަތްތެހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް. އި 

 ،އެހެންނަމަވެސް، ފަުޅގެ ބަެއއް ކަންކަން ނުނިމިވާީތވެ ރައްޔިތުން ެއކަމާ ޝަުކވާކުރޭ. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން

އަީކ ކުރެންދޫގައި މިހާރު ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ މަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ.ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަ އެކަން

މިކަންަތއް ނުކުރުުމެގ  ނިކޮށީގަިއ ހުންނަ ތަކެތި އުާކލައި،ކު ، ކޮށްޮކށި ރަނގަޅަށް މެނޭޖުްސ ެއ ކުނިކުނިކޮށްޓެްއ އޮތަ

މި ސަރުކާރުްނ ޙައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް  އަށްސަބަބުން މުޅި ކުރެންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެގެންދާ މައްސަލަ
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ން ފެންވަރަންޖެެހނީ . ރައްޔިތުވެލިފުށީގެ ފެން ވަނީ ތަޣައްޔަުރވެފައޮޅު  އުއްމީދުކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.

މަވެސް، ގެ ބަޖެޓުަގއި އޮުޅވެލިފުށީެގ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހިމެނިފައިވޭ. އެހެންނ2019ަތަޣައްޔަރުވެަފއިވާ ފެނުން. 

ން އެ  ބަޖެޓު އަޅުގަނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ އެޓަކީ އެކަީށގެންވާ އަދަދެއް ނޫން. ފަނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަށް ޖެހިފައިވާ ބަޖެ

ްށ ވެސް. އެހެންވީމާ، ެއީއ އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ މި ސަރުކާރުން މި ޕްރޮޖެްކޓު ކަޕްރޮޖެކްޓު ފެށޭނެ ކަމަ

ޓްރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުުކރައްާވއިރު ެއ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ަބޖެޓު އިތުރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ންފައްޓަަވއިދެްއވަިއ، އަދި ސަްޕލިމެ

ޅުވެލިފުީށގެ ނެުރ އަދި އޮ  ،ޓަކީ ވެސް ގިރުމުގެ މައްސަލަ އޮތް ރަަށކަށް ވާީތވެއޮުޅވެލިފުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން.

ފުންކުރެވޭނެ ގޮެތއް ވެސް ހަމަޖަހެންޖެހޭތީވެ  ،ޔަތްކޮށްމާއެކީގައި ގިރާ ސަރަހައްދު ހި . އެ ނެރު ފުންކުރުމާވަނީ ބެދިފަ

. ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން އެަކން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. ަބޖެޓު ކޮމިޓީގައި އެދިފަ އަޅުގަނޑު ވާނީ އެކަން

ނުންވޭ. އެ ބޯޅަ ދަނުޑ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭ ،އޮޅުވެލިފުީށގެ ބޯޅަދަނުޑގެ ބައެއް މަަސއްކަތް ފެށިފަިއާވއިރުަގއި

ރާއްޭޖގަިއ  ވެސް ަހމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ުއްއމީދުކުރަން އެކަން

އަުޅގަނޑުމެން އެބަ އަުޅގަނޑު ކުީރަގިއ ވެސް ދެންނެވިހެން ބަރު ކޮންކްރިޓު  ،އަޅުގަނޑުމެން ތަންތަން އިމާރާތްކުރޭ

ގެދޮރު ިއމާރާތްކުރުމާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން   ވެސްއްލައަށް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަމިހޯދައިދޭ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ވަޒީާފެގ  ،ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ  ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތައް

ށީަގިއ ރިސޯޓެއްގެ ކަންަތއް ނުވަތަ ފުްއސަލަފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާަގއި އެންމެ ކައިީރގަިއވާ ޅޮ

ައދިވެސް ެއްއވެސް ޙައްެލްއ   ވެއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަށްވަރަކަށް އަހަރުކަތް ފަށަން އުޅޭތާ މިާހރު ދިހަމަސައް

އަިދ  .ނާދޭ. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުަރން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އާ ސަރުކާރުަގއި އެ ކަމަށް ޙަްއލެއް އަންނާނެ ކަމަށް

 . ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ލިޙް އަުޅގަނޑަށް ވަނީ ެއކަން ކޮށްދެްއވާނެކަުމގެ ވަޢުދުވެފަބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާއީސް އިރަ

ޓޫރިސްޓުން  ،ވެސް އިތުރުކުެރވިދާނެ. މީހުން ވެސް ރިސޯޓު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ެވސް ގިނައިން ހުުޅވިދާނެ. ެއނދު

މެންނަށް މި ހުޅުވޭ ރިސޯޓްތަކުން ދިވެހީންނަށް އެންމެ ލިބެންޖެހޭ ވެސް ގެެނވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު

ަގިއ  ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ އެގްރިމަންޓުތަކުން ވެސް ދިވެހީންނަށް ވަޒީފާގެމަންފާއެއް ނުލިބޭ. ހުޅުވާ ރިސޯޓުރަނގަޅު 

ން ތަންފީޒުެވގެންނުދޭ. ސް، އެކައޮންނަނީ ވަކި ބައިކުޅަ ބަެއްއ ދިވެހީންނަށް ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެ

ގަިއާވ ޢަމަލުކުރެެވންޖެހޭ އެގްރިމަންޓު އެގްިރމަންޓެއް ކުރެވިަފއިވާ ނަމަ، އެގްރިމަންޓަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ،ތަްއ ރަނގަޅަށް ތަންީފޒުކުރޭތޯިޒންމާއެއް އެީއ ެއގްރިމަންޓު ވެްސ ކުރަންޖެހޭ. ސަރުކާެރއްގެ  އިޙްތިރާމު ކަންތައްތަކަށް

 މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތަށް ދި ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެއަ

ފެންނަނީ އޮޅުވެލިފުީށގައި ވެސް އެްއ  އެ ކަްނކަމަށް ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން. އަުޅގަނޑަށް މި އިގޮތުން ވާހަކަަދއްކަ 

ޓަކީ އޮުޅވެލިފުށް ލިފުށީގެ ަރއްޔިތުްނނަށް އެކަީށގެންވާ ަވޒީފާ ނުލިބޭ ތަން.ފަޅުގެ ތެޭރގަިއވާ ރިސޯޓުަތުކން އޮުޅވެ

އެންމެ ގިނަ ރިސޯޓު އޮތް ރަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަްށ  ވަށަިއގެން މިހާރު އެއް ފަޅެއްގެ ތެރޭގައި
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ސޯޓުތަުކެގ މެނޭޖްމަންޓާ ދައްކަންޖެހޭ ވަޒީފާ ނުލިބެނީ، އަުޅގަނޑުެމންގެ ސަރުކާރުން މޮނިޓަރކޮށް، ސަރުކާރުން ރި

ވާހަކަތައް ަދއްަކއި، އެކަންކަްނ ކުރުމަށް އެންމެ އެކަީށގެްނާވ އެއްބާރުލުމެއް ނުެދވޭތީވެ. ައޅުގަނޑު އުންމީދު މި ކުރަނީ 

ރަްށ އާ ސަރުކާރުްނ ދިވެހިރާއްޭޖެގ މީހުންނަށް ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ިމ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާ

ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް. އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީ، މިއީކީ ހަމައެކަނި ކުރެންދޫ ނުވަތަ އޮޅުވެލިފުށީގެ ރަްއޔިތުންނަްށ 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި  މައްސަލައެއް  އުމީޤަ މިއީދިމާވެފައިވާ މައްސަަލއެއް ނޫން. މިއީ ޤައުމީ މައްސަލަެއއް. 

އަދި ރިސޯޓުތަްއ ހިންާގ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަަދއްަކއި، ެއ މީހުންނަށް ވެސް އެކަުމގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުެރވޭނީ ސަުރކާރާއި 

މުހިންމުކަން ވިސްނައިދީ، އަިދ ރާއްޖޭގެ ލޭބަރ މާކެޓް ވެްސ ރެގިއުލޭޓުކޮްށ، ކަންކަން ކޮްށގެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ތައް ގިަނކުރެިވދާނެ. ރައްޔިތުންނަށް ަވޒީފާ އަޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ދެްނނެވިހެން، އެނދު އިތުުރކުރެިވދާނެ. ރިސޯޓު

ލިބޭނީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތަކެއް ސަރުކާރުން އެ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކަިއ އެ މަގު ފަހިކޮށްގެން. އަދި 

 އޭެގއިތުރުން ވަޒީފާ ހޯދަން އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޭބނުންވާ ހުނަރާއި ތަމްރީނާ، އަދި އެ މީހުން ވެސް އެ 

ވަޒީފާތަކަށް އަހުުލވެރިކުުރވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްގެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އާ ސަރުކާުރގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދު މިއަށްވުރެ ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި ނެގޭ އިންކަމް 

ޖޭގެ ތަރައްޤީ މިއަްށވުރެ ކުިރއަރަިއ، މިއަށްވުރެ ާފގަތި ިއޤްތިޞާދެއް ބިނާވެގެންދާެނ ޓެކްސްގެ ތެެރއިން ދިވެހިރާއް 

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ ދާ  ކެޔޮދޫ. އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް

 ށް.އިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެޔޮދޫ

ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް  2019އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. `. ާއދެ! 

ުޅގަނޑު ވެސް މިަކމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެްއޗެއް ަދންނަވާލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު އަ

ފުރުޞަތުދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. އާދެ! މުޅި ބަޖެޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ 

އެކަށީެގންވާ ހަމަ ބޮޑު ބަޖެޓެއް  ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، 2019ފާހަގަކުރެވޭ 

ބިލިއަން ރުފިާޔއަށް ވުރެ ޮބޑު ބަޖެޓެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިފައި މި  29އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު. 

ބިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރުވެސް މި އޮތީ އެސްޓިމޭޓުކުެރވިފަ. މި  6އޮތީ. މި ބަޖެޓުގައި ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެން ދެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑަށް ާފހަގަކުރެވެނީ މި ބަޖެޓުން ބަ
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފެންނަން ހުރި ވަސީލަތްތައް މަދުކަން. މިކަމާ 

ފެދިެގން މި ދިޔަ އާ ސަުރކާރުްނ ވިސްާނވަަޑއިގެން މިކަމަްށ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އު

ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި މަސަްއަކތްކުރަންޖެހޭނެ. އާދެ! ޖުމުލަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ ކޮންމެއަކަސް މި ބަޖެޓު 

ީނެގ ނިސްބަތް ވެްސ މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިލާއިުރގަިއ މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންަތއްތަކެްއ އެަބ ހުއްޓޭ. ދަރަ

ދުވަހުން ދުވަހަށް މަްއޗަށް. މިހާރު ޖީ.ޑީ.ޕީއަށް ިނސްބަތްކުރާއިުރގަިއ އަުޅގަނުޑމެންގެ ދަރަނި މި އުޅެީނ 

އަށް އެބައަރާ. ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރަނި ދަނީ ކޮންޓްރޯލްނުވާ ހިސާބަށް  60ގައި. %58ގާތްގަނޑަކަށް %

ހެންވީާމ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ޖުމުލަ ގޮތެްއގަިއ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު މައްޗަށް މި ދަނީ. އެ

ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ެވސް ވިްސނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގެންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. އާދެ! އިތުަރްށ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރއާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން  ކުރިއަށްގެންިދޔުމުގެ ކުީރަގއި   އަޅުގަނޑު ވާހަކަ 

އަހަުރގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއަކމުން މި ދަނީ ވ. އަތޮުޅގައި  4ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މީެގ ވޭތުވެދިޔަ 

ދުތަކެްއ، މަޝްރޫޢުތަކެްއ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ބަޖެޓަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިލާއިުރގައި އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު އަދަ

އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  4އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބި ދިޔަ ވާހަކަ. ހިތާމަާޔއެކު ަދންނަވަންޖެހެނީ، ވޭތުވެދިޔަ 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ެތރެއިން ނިސްބަތުން ހަމަ އެއްވެސް މިންވަރެއް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބިފައި ނެތް ވާހަކަ 

ަގއި މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޙައްެލްއ  2019ންނަވަން. އުންމީދުކުރެވޭ ގޮތުަގއި ހިތާމަޔާއެކު ދަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އުންމީދުކުރާ ގޮުތގައި މިހާރު މި ބަޖެޓުން ފެންނަފެނުމަށް 

ން، ވ. ރަކީދޫަގއި؛ ރަކީދޫގައި ހުރި ބޮޑެތި ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. އާދެ! މިގޮތު

މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިުރގައި ެއ ރަށުގައި ފެނުެގ؛ ސާފު ބޯފެނުގެ މައްސަލަ އެަބއޮތް. އެެހންވީމާ، ފެނުގެ މަޝްރޫޢު 

ސް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި މިއަންނަ އަހަރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ ލިބިގެންދާނެ. މިހާރުވެ

ބަޖެޓުގައި މިކަމާ ގުޅޭ ބަެއއް އަދަދުތައް އެބަހުރި. ބަނދަރުެގ މައްސަލަ؛ ލަފާފުރުމުގެ މަްއސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކިއ 

ވަަރކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ މި ދެ މަޝްރޫޢުގެ މައްޗަށް  13މުޅި ބަޖެޓުގައި ގާތްގަނޑަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ 

. އެހެންވީމާ، ގަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަންނަ އަހަރުގައި މިދެންނެިވ ބަހާލެވިގެން ޖެހިފައި އޮްއވާ

މުހިންމު ދެ މަޝްރޫޢު، އެންމެ ކުޑަމިނުން ފަށައިގަނެގެްނ މި މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭެނ 

 ރަކީދޫއަކީ ވަރަށް ކުޑަ ރަށަކަށް ވެފަިއ، އަދި އެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އަންާދޒާކުަރނީ. އެހެންނަމަވެސް، ޭއެގއިުތރަށް

ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްުދގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކްއ ކުރިމަތިވެގެންދާތީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރަމުންދާތީ، އެކަމަީކ 

މައްސަލައަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން މި ވޭތުވެދިަޔ އެތައް އަހަރެްއގައި އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް ދަންނަވަމުން އަންނަ 

ވާތީ، މި މައްސަލަ ވެސް ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި މި ބަޖެޓުން ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ މިންވަރެއް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް 

އަޅުގަނޑު އެބަ އެދެން. އަުޅަގނޑު ސަރުކާރަށް މިދެންނެވިހެން ހުށަހަޅަން. ހަމަ އެގޮތަށް ކައުންސިުލގެ މުވަްއޒަފުންގެ 
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ފުުޅން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރާ މައްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ކައުްނސިލުން މައްސަލައަކީ ވެސް އެ ބޭ

ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރުގައި އެ ޭބފުޅުންނަށް އެ ބޭނުންފުޅުވާ  2019މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް މި ބަޖެޓު 

ވައިެދްއވާނެ. ކެޔޮޫދ ދާއިރާަގއި އަުޅގަނޑުމެން؛ އަދަދަށް މުވަްއޒަފުންގެ ކަްނތައް ވެސް ސަރުކާރުން ަހމަޖައްސަ

އަހަރުުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ  4ކެޔޮދޫަގއި، ވ. އަތޮޅު ކެޔޮޫދގައި ހުރި ަމއްސަލަތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ވޭުތވެދިަޔ 

ހަކައެއް. ތަކުރާރުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ވެސް، އަދި އެހެނިހެން ތަންތާނގައި ވެސް ތަކުރާުރކޮްށ ދަންނަވަމުންދާ ވާ

އޭގެތެރޭން އެންމެ މުހިންމު އެއް މައްސަަލއަކީ ބަނދަރުެގ މައްސަލަ. ކެޔޮދޫައކީ، އަުޅގަނޑުމެން އަތޮުޅގެ އެންެމ 

މީހުން ގިނަ، އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ދޯނި ގެންުގޅޭ، ަލފާކުރަން؛ މިދެންނެވީ ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ރަށެއް ކަމަށް 

ިދވެސް ލޯކަލް ޓުއަިރަޒމަށް ބޭނުންކުރާ ރަށްރަށުގެ އުޅަނދުތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ވާތީއާ އެުކގައި މަްސވެރިންާނއި އަ

ބޭނުންކުރާ ރަށަކަށް ވާތީވެ ބަނދަރު މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި. ދާދި ފަހުން ސަރުކާރުން 

އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އަދި އޮީތ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރިއަްށގެންދެވި. 

ފުރިހަމަނުކުރެވި. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން، އާ ސަުރކާރުަގއި، މިހާރު އިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވާ އަޅުގަނޑުމެންެގ 

މިއަދުގެ ރައީސް އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެސް ވައުދުެވވަަޑިއގެންފަިއވާ ޮގތަށް، އަޅުގަނޑުމެން ކެޔޮދޫ 

މި އެދެނީ ެކޮޔދޫގެ ބަނދަރަކީ ޒަމާނީ ެފންވަރަށް ރަނގަޅު ފެްނވަރަަކށް ހެދޭ، އަދި ސަރަހައްދު ރައްޔިތުން 

ވަަރކަށް  16ބޮޑުކުރެިވގެންދާ ބަނދަރެްއެގ ގޮތުަގއި ހެދުމަށް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ބަލައިލާއިުރގައި 

މަށް ޖެހިފައި އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އެ އަދަދަކީ މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ބަނދަރު މަރާމާތުކުރު

އެކަީށގެންވާ އަދަދެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން، މިދެންނެވީ ސަރުކާރުން ވިސްނާަވަޑއިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި 

މިލިއަން  30އަހަރުަގއި ެވސް މި މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދިފައިނުވާތީވެ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އިތުރު  4ވޭތުވެިދޔަ 

މައިގަނޑު މަސަްއކަތް  2ވަރަކަށް ރުފިޔާ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން މި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް. އެހެންވީމާ، މި 

ބަނދަރާއި އަދި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ؛ ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ޕްރޮޖެކްޓު އޮތްކަމުގައި ވިަޔސް ވެސް ކެޔޮޫދއަކީ ވެސް 

ްށ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަަށކަށް ވެފައި، މި މައްސަލަތަަކށް ވެސް ޙައްލު ހޯދައިދޭން ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ވަރަ

 ގެ ކިަޔވާކުދިންގެ އަދަދު އަތޮޅު  ،ވެސް ބޮޑު  އެބަޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ދެން ކެޔޮދޫއަކީ ސްކޫލްގެ އާބާދީ

އޭ ލެވެލް ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސަްއކަތްތަްއ  ،ދޭބޮޑަށް ސްކޫލުން އެ ވެފައި ވަރަށް ގިނަ ރަށަކަށް ނިސްބަތުން

އްލެްއ މައްސަލައަށް ޙަ  ެގ ތެރެއިން މިންވީމާ، އެކަމާ ުގޅޭގޮތުން ބަޖެޓުވެސް އެތަނުަގއި ފެށިގެްނ ދާން. އެހެ

ލަ ޕަސް ހޯލެއްގެ ަމއްސަދި ެކޔޮދޫަގއި ސްކޫްލގެ މަލްޓިޕާ ހޯދައިދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެދޭ ކަމެްއ. އަ

އްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މައްސަލައަށް ވެސް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޙަ ، މިނަށް އެބަ ކުރިމަތިވޭ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން

ކޮންމެ ދާއިރާައކުން ވެސް މިކަހަަލ  ،އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ާއދެ! މައިގަނޑު ގޮތެްއގަިއ ޮކންމެ ރަށަކުން ވެސް 

ގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ ންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ދެން ބަޖެޓު އަޅުގަނޑުމެމުހިންމު ކަންތައްތައް ހުންނަކަން
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އްލެއް ގައި މިދެންނެވި ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކަށް ޙަދުވަހުެގ ތެރޭއަހަރު 1ކޮންމެ އަހަރަުކ ނުވަތަ ބޫލުކުރަން ގަ

ކީ ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ބަޖެުޓގެ މަޔަ، ހިތާބޫލުކުރާ ކަެމއް. ެއހެންނަމަވެސްއިނުދެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެްނ ވެސް ގަހޯދަ

ިއ އިންސާފުވެރިކަމާިއ، ހަމަހަމަކަމާ އެކުަގއި މިކަންކަން ބަޖެޓަށް އަދަދުތައް ކަނޑައަޅަމުންދާއިުރގަ  ،އެލޮކޭޝަން

 ވީ،ށް ާފހަގަކުރާ ކަެމއް. މިދެންނެބޮޑަ ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުތަުކަގއި ކުެރވިފައި ނެތްކަން ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް

ބޮޑެތި އަދަދުތައް  އްދުތަކަށް ަބއެއް ރަށްރަށަށް އެކަީށގެންާވ އަދަދަށްވުރެ ތަކުރާރުކޮްށ ވަރަށްއް ސަރަހަބައެ

 އަާސސީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރިއިރުަގއި އެ  އަނެއްބައި ރަށްރަށުގައިއަެނއްބަިއ އަތޮޅުތަކުަގއި،  ،ޖެހެމުންދާއިރުގައި

ން ނެތުން ިމއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ ތަކުރާރުކޮށް ކަންބޮުޑވު ކަނަޑއެޅިފައިއް މައްސަލަތަކަށް އެްއވެސް މިްނވަރެ

މަގަށް ކަންކަން އެބަޖެހޭ ހަމަ ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އަލަްށ އުފެިދގެން މިދިޔަ ސަުރކާރުން މިފާޅުކުރާ ކަމެްއ. ައޅުގަނޑު ގަ 

ކޮްށގެން އެންމެ ނެވި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ްޕރިއޮރަޓަިއޒްއަޅުވަން. ރައްޔިތުްނގެ ތެޭރަގއި ރަްއޔިތުން ނިސްބަތުން މިދެން

ތައް ކަނޑަައޅަިއގެން އެ ދިމަދިމާލަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މުހިންމުކަން ދޭންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓު ،އަހަމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭ

އަސާީސ  ނަހުންހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަކަމާ އެުކގައި ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަކީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުރި

ބޫުލކުރަން. އާދެ! އެހެންވީމަ، ންދާނެ ކަެމްއ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަދިޔުަމށް މަގުފަހިވެގެކަންކަން ފުރިހަމަވެގެން

އަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް  2019 ، އަދި މިހާރުވަންޏާ މިދެންނެވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީގެން މިކަން ކުރެވޭ ކަުމގައި

 ކުރާ ކަމަށްޓީގެ ތެރެއިންާނއި ސަރުކާރާ މަޝްވަާރކޮށްެގން މިކަން ޙައްލުކޮމި ބަޖެޓުޖެޓަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ ބަ

އްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ެދކެން. އާދެ! ދެން އަޅުގަނުޑ މައްސަލަތައް ވަރަށް ައވަހަށް ހަ ވަންޏާ މިދެންނެވި

ޭއ އަބަދުވެސް އެބަ ކަންބޮޑުވެ ުޅގަނޑުމެން އަ ،ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ވަގުތު އޮތް ކަމަށް

ހުރި ލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަްށ މިކަންކަން ކުރުމަށް  ބަތަރައްީޤގެ މަސަްއަކތްތައް ކުރިން މިކުރާ ގޮތަށް ރާއްޖޭަގއި

 ނެިތ ބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެކަީށގެންާވ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްރަސްތައް އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑަށް ގަދަތި ހު

ކަްނކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވަނީ. ކުރީ އަހަރުތަުކަގއި ވެްސ  ކުރާީތވެ މިގަނޑުމެން މިގޮތަށް މަަސއްކަތްއަޅު

 ކުރުމަށް ޓަކައިހިރާއްޭޖގައި މިކަްނަކން ޙައްލުބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެ، އަޅުގަނޑު ގައަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން

އަހަރަްށ  50ބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ނަންޖެހޭ. އާދެ! އަުޅގަނޑު ގަބަ އޮންއް އެދުރުރާސްތާގެ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭނެ

ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްެޖ ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭ ތަރައްޤީެގ؛ ދިވެހިރާއްޖެ ތަރަްއޤީކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢެއް އަޅުގަ

ނޫނެްއގެ ތެޭރގައި ަމޝްރޫޢު އެއީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާ އަދި އެ އެކުަލވާލައި،

މިދެންނެވި މަޝްރޫޢުގެ ައސާސްތައް ކަނޑައަޅާަފއިާވ ގާނޫނެްއގެ ސިފަ ެއއަށް ެއބަ ލިބެންޖެހޭ. ސަރުކާރުތައް 

އޮތް  ުގޅިފައި މެްނގެ ދިވެހިްނގެ ުއއްމީދުތަކާއަުޅގަނޑު ،އަހަރުން ބަދަލުވާނެ ާއއްމުކޮށް. އެހެންނަމަެވސް 5ބަދަލުވާނެ. 

ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ އަހަރު 50މެން އެންމެން ހިްއސާެވގެން ކުރިއަްށ އޮތް ެއއީ އަޅުގަނޑު ތަރައްޤީގެ ކަންކަން

ބަަޔކު ބޭނުންހާ  ްއސަށް ާވންޖެހޭނެ. ސަރުކާރުތަކުން ައއިސް އެނިގގެްނ ކުރިއަށްދާ އެްއޗެއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ
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އަހަުރގެ  50، ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން މާވީނުވާނެ. އެހެންުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ތަރައްޤީއާ ުކޅެިވގެން ގޮތަކަށް އަ

ގަނޑުމެންގެ ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅު އެއަށް ބާރު ލިބިގެްނ ކުރާ ކަމަށްޕްލޭނެއްގެ ތެރެއިން ގާނޫނީ ސިފަ، 

ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުެރޭވނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަަރއްޤީއަށް ހޭދަކުާރ ފައިާސ ސްޕީޑު ވެސް އަަވސް

، އަޅުގަނޑު އާ ސަރުކާރަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ ހުރި ގޮތަށް އެ. ޭއގެ އެްނމެ މަންފާނެކުރެވޭސަލާމަތް

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދިނުމަށް  ކްެޓއް މިއަހަރުދުވަހަށް ާރްއޖޭގެ ތަރައްީޤގެ އެ 50މ ިމގޮތަށް ކުިރއަށް އޮތް ގޮވާލަން

ސައްކަތް ކުާރއިރުަގއި ވ. ައތޮޅު މި ބެލެވެނީ ރާއްޖޭގަިއ މަ  ބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މިގޮތަށް މިއިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު ގަ

ތަންތަނުން  އެ ،ދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މުއްސަނދިތަށް ރިސޯސްފުލް ތަނެއްގެ ގޮތުގައި. ގުބޮޑަށް މިދެންނެވި ގޮ ވަރަށް

ތައް ވެސް އެބަހުރި. ދާއިރާއެްއގެ ގޮތަށް. އެހެން ދާއިރާ ޑެތި މަސައްކަތެއް ކުެރވެން ޮއތްވިޔަފާރި އުސޫލުން ވަރަށް ބޮ

ދެންނެވި ގޮތުްނ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑު މި ޞައެހެންނަމަވެސް ވ. އަތޮަޅކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ޚާއް

ސަރުކާރުން  އަޮތޅަކީ މިހާރު މި ވ. ،އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވޭވިސްނާއިުރގަިއ، 

ޒަމުގެ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުުމގެ ކޮށްފަިއވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ިސޔާސަތުގެ ތެެރއިން ލޯކަލް ޓުއަރިވެސް އިއުލާން 

ވިފަިއާވ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޒޯނަކަްށ ކުރެ އަތޮޅަކީ މި ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ ވ. ،ލާއިުރަގއިދާއިރާއަށް ބަލައި

ތޮޅު އަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ ވ. .އިލްތިމާސްކުރަން .ންސަރުކާރަށް ދަންނަވަ ދިނުމަށް އަޅުގަނުޑ ދިވެހިކަނޑައަަޅއި

ވ. ައތޮޅަކީ މިދެންނެވި ފަތުރުވެިރކަމަށް އެންމެ އެކަީށގެންާވ  ،ުކރަން. ނިސްބަތުންމިދެންނެވި ގޮތަށް ތަރައްޤީ

 ލިބިފައި އޮތް  ގިރިތައް ގިނަ، ރީތި ޮބޑު ސަރަހައްދުއެންމެ ފަޅު ،އެްނމެ އެތެރެވަރި ބޮޑު  ،ސިފަތައް އެކުެލިވގެންވާ 

އަުޅގަނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އިނގޭނެ އިނޭގތޯ ރާއްޖޭގައި އޮންނަ އެންެމ  ،އްދެއް. ވ. އަޮތޅުަގއި އޮންނާނެސަރަހަ

 ިކޔާ ފަެޅއް ވ. އަތޮޅުަގއި އޮންނާނެ. މި ފަޅުކިލޯމީޓަރު ިދގު ފޮއްެތޔޮ 55. އޮންނަނީ ވ. އަތޮޅުަގއި ދިގު ފަރު މި

ަބއި  2 ،ހިމަނައިގެން  އަދި އިޖުތިމާޢީ ކޮމްޕޯނެންޓުދީ ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ އިޤްތިޞާފަޅުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން 

ވަންޏާ ވ. އަތޮޅާިއ  ކަމަށް އްޖެ އްދެއް ކަނަޑއެޅި ްއގެ ގޮތަށް ތަަރއްޤީ ުކރާ ސަރަހަހިމަނައިގެން މިދެންނެވި ކަހަލަ ޒޯނެ

ޓަރެްއ ބަން ސެންގައި އެ ސަރަހައްުދގައި އާނަށް މުސްތަޤުބަލުމެދުރާއްޖެތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ އާއްމު ރައްޔިތުން

ހާްސވަުރ  5ގާްތގަނޑަކަްށ ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަްލ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާއިާރގެ ާދއިރުަގއި ގާތްަގނޑަކަށް ލޯޑިވެލޮްޕވެގެން

 ށް ހަމައެކަނިއެނދު އެތަުނގަިއ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ގެނެވިދާނެ. ިމގޮތަށް ގެންނަ އެނދުތަުކގެ ތެޭރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަ

، އަިދ ތައް އް ނޫން ހަދާނީކީ. ެގސްޓްހައުސާިއ ސިޓީ ހޮޓަލާިއ އަދި ތީމްޕާކް ފަދަ އާަވްއތަރުގެ ޕްރޮަޑކްޓުޓެރިސޯ

 ކަހަލަ މިދެންނެވި ،ޔޮޓްމެރީނާ ކަހަލަ މީ އެިކއެކި މުބާރާތްތައް ބޭއްވޭ،ވާވޯޓަރސްޕޯޓްްސއާ ގުޅޭ ދުނިޭޔގެ ބައިނަލްއަޤް 

ނީ ލިބޭނެ ާއ އާމްދަ ،ަވސީލަތްތައްއާ  ،ތައް ފަތުުރވެރިކަމުގެ އާ ޕްރޮޑަކްޓު މުކުރެވި،އިޤާވަސީލަތްތައް އެތަންތާ 

ދައުލަތުން  ދިވެހި ކަނޑައެޅޭ ލޯކަލް ޓުއަިރޒަމްގެ ޒޯނުަގއި އްދަކަށް ވ. އަތޮުޅގައިގޮތްތައް ތަޢާރަފްކުރާ ސަރަހަ

ދައުލަތަށް އެތަްއ  ގަިއ ދިވެހިލޭނު  ތަަރއްޤީގެ ޕްއަހަރުގެ 50ްށ އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި ހިމަނައިދީފިއްޔާ ެއއީ ކުިރއަ
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ރުެވގެންދާނެ ގުނައަކަށް އިތު އަތޮުޅގެ ރަްއޔިުތންގެ މުއްސަނދިކަން އެަތއް އަދި ވ. ،ބިލިއަން ޑޮލަރެއް ހޯދައިދޭނެ

ސައިފޮުދ ބޭފުޅާ  އެ ،، މިދެންނެވި ގޮތަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅާކަމެއް. އެހެންވީމާ 

ނޫން  އި ިތއްބަވާ ދެތިން ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްަލއްވާަފއެއްޑީަގިއ އިށީންނަވާފައި ަކއިރީގަ ނހިއްޕަވަން ހެނދުނު ގަ

ތީެވ ދޭތެރޭ ގޮެތއް ނިންމަވާނީކީ. މިގޮތަށް ކަްނކަން ދާ ގެ ޕްލޭން؛ ތަރައްީޤއއަހަރުގެ ތަރައްޤީ 50ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ދަނީ ސީަދލަކަށް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން  އުޅެނީ. ައޅުގަނޑުމެން މި ނުގޮސްގެން މިށްއަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ ކުިރއަ 

ސް ކަހަލަ އަމިއްލަ އުމު ދުްއވަނީ ޮކންމެވެ. ޤަދުވަނީ. ދުއްވަނީ މިދަނީ ކަތިކައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން މި

ނަވާ ބޭފުުޅން ވަޑަިއގަން މަޤާމުތަކަށް އިސް ،ޓަކައި. މިކަންަކން އެބަޖެހޭ ދައުލަތަށްމަންފާއަކަށް

އެީއ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުެގ  ،ަޤއުމުގެ މުސްތަޤުބަލަކީ ،ަވޑަިއގަންނަވަން. ަދުއލަތަކީ ޤައުމުގެ މުދަލަކީވިސްނާ

ށް ަވޑަިއގަންނަވާ ޙައްޤެއް. އަުޅގަނޑުމެން އެންެމންގެ ޙައްެޤއް ެއއީ. އެއީ ެއްއވެސް ހާލެްއގަިއ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާައކަ

ނުދީ ނޫން އެީއީކ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ިމކަންކަމަށް ސަމާލުކަން މުންގެ އަިމއްލަ ެއއްެޗއްދިރައްޔިތުންގެ ޚާ

ދުވެސް ތިބޭނީ ބަނދަރު ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އަބަ އަުޅގަނޑުމެން ކުޅޭ ަކމަށް ޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ތަަރއްޤީއާއަ

. އަޅުގަނުޑމެން އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ރެވިފަބަދުވެސް ތިބޭނީ ސްކޫލް މަރާމާތުނުކު. އަޅުގަނޑުމެން އަނެހެދިފަ

ައޅުގަނޑުމެްނގެ ބޭސްފަރުވާެގ ކަންތައްަތއް . ގެ ިކޔެވުުމގެ ޚަރަދުތަްއ ދެކޮޅުުނޖެއްސިފައަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން 

ށް ގެނެވޭނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރުތަކަްށ ނިމުމަކައަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ ދެކޮުޅނުޖެއްސިފަ. މި ކަންކަން 

 އަދި ެއނޫން ހިސާބުތަކުން ފެށިގެން ތިއްބެވި މަްސއޫލު ބޭފުޅުން  ،ަވޒީރުން ފެށިގެން  ،ގަންަނވާ ވެރިން ފެށިގެން ވަަޑއި

މިާއ  ،ފުންޮކށް މަޝްވަރާކޮްށގެން މާމި ކަންކަ .ނައިގެންޓަަކއި ިވސް ލަޙަތަށްޤައުމީ ފެންވަރެްއަގއި، ަޤއުމުގެ މަޞް

ންނަްނވީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޮގތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަަވްސވެގަ  ގަބޫލުކުރާދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ކަނަޑއެިޅެގން. އަޅުގަނޑު

 ، ެއއަށްތަޞަްއވުރެއް ކަނަޑއަޅައި އޭތި ލިޔެ ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ތަޞަްއވުރެއް ކަނަޑއަޅައި  ތަރައްޤީއާ ދޭތެރޭަގއި

ވެގެެނއްނުދާނެ. އަުޅގަނުޑ އްލުޙައަުޅގަނޑުމެންނަކަށް މިކަމެއް  ހެންނޫނިއްޔާގާނޫނީ ސިފަ އެއަށް ގެންަނން. އެ

އަތޮޅަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ  މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ ކަހަލަ ރަނގަޅު އަދަދުތަކެއް ވ. ،އުއްމީދުކުރަނީ

ކަމަށް. އަދި މުޅި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ދެންނެވި ގޮތަށް މަންފާތަކެއް ލިޭބނެ ގޮތްތަކެއް ފަހިެވގެންދާނެ 

 .ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަްށ  ބޭނުން. އާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން

ައޅުގަނޑުމެްނ  ރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިތެއަޅުގަނޑުމެން ވޯޓެއް ނަގަްނ އެބަޖެހޭ. އާދެ ހުރިހާ އިއްޒަތް

ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އެހެންީވމާ، ކޯރަމް ހަމަވީމަ އަުޅަގނޑު ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ކޯރަމް ރަނގަބީލު 
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ލާނަން. އިމަވީމަ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް ދަންަނވަިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ހަ ޖައްސަވާލަދެްއވާ! އާދެ، ަޖްއސަވައިފި. އާދެ،

އެ  ،ކޯރަމް ހަމަވޭ. އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އިނޭގތޯ. ތިއްެބވި ވަގުތު އެބަ އާދެ، މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

. އާދެ، ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ ދަންނަވައިލާނަމޭ ބޭފުޅުން ތައްޔާރުެވވަަޑއިގަތީަމ އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް

ކާުޑކޮޅުތަްއ ބައއްަލވާލަދެްއވުން އެދެން.  ނދެަވަޑއިގެންެދއްވުން؛. ގޮނޑިޮކޅުތަުކގައި އިށީޖައްސަވާލަދެްއވުން އެދެން

ކޮށްލަދެްއވުން ކޮޅުަތއް ެޗކުެދވަަޑއިގެްނ ާކޑުނއާދެ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮނިޑކޮުޅތަކުަގއި އިށީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 އެދެން. 

 

 ށް އެހުން . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަ 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ގެ ދަށުންަވނަ މާއްދާގެ )ށ( 36ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  ،އާދެ، އަުޅގަނޑު މިހާރު ިމ ދަންނަވާލަނީ

 ،ދެމުން ެވސް ތަންގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ހުްސވަގުަތއްލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ުކރިއަށްދައު ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރ2019ާ

ތު ލްސާގެ ަވގުނިމެްނދެން މި ޖަ ހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެިދވަަޑިއގަންނަވާ ހުރި

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަށް ވޯޓުދެްއވުން އެެދން.  އިތުރުކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 85    ރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

 44    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   41     ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 41        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 85 އަދަދު؛ ލަ މެންބަރުންގެ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު އަކުދަންނަާވލަނީ ދެންމެ އަުޅގަނޑު މިއާދެ 

. ނުފެންނަ 40ދަދު؛ . ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އ44ަހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 މެންބަރަކު ނެތް. . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވ1ިންެގ އަދަދު؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ހެންކަމުން، އެ .41ލަ؛ . ޖުމ21ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު . ފާސ41ްގެ އަދަދު؛ ވި މެންބަުރންވޯޓުަގއި ަބއިވެރި 

 ޖަލްސާގެ މެންދެން މިނި ނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައިބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިަވޑަިއެގންފައިވާ ހުރިހާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

 ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއިފި.

 

 ސައްކަތް ނުނިމި ހުރި މަ  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު ބަރު އަޙްތެރި މެންކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތް ،އާދެ، އެހެންކަމުން މިހާރު ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ

 ވަގުތު  ން މިމިރު ވަޑައިގެއެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ؛ މިރަށް. އާދެ، ދެން ޢާ

ދެ، އާލީ ޝާހަށް. ޢަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތުމާއެކީ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ނެ

 ޢަލީ ޝާހް މާފުކުރައްވާ! މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު ވަަޑއިގެންފި. 

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

 ،ޖެޓު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަ 2019 ؛، ިދވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުއާދެ .`

ޓަކައި ުނަވތަ ކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ށް ކަންތައްަތކެއް ކޮށްދިނުމަށްސަރުކާރަކުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަ އާ

ިމ ކަހަލަ ކަންބޮޑުވުންތައް  ބަެއއް  ލުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ހުރިކޭ ހާގޮުތަގއި މި ބަޖެޓު ދެ ގެލިބިގެންދާނެ ބަޖެޓެއް

ކަމެްއ  ވެސް ކުރަންޖެހޭހެންފާހަގަކޮށްލުމަކީ ހަމަ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ކޮންމެ ޓަށްބަޖެ

ކުޑަުހވަދޫައކީ އަިދ  ،ލާނީއިރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ ފު ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަަވން. އާދެ، އެންމެ

ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެއްަގިއ  މާއެނބޫދޫއަކީ ވެސް ތަރައްޤީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ަރށެއްކަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި

 އިސްކަންީދެގން ކަންކަން ކުރަމުންދާކަން ތަކަށްސަރަހައްދު ވެސް އާބާދީ ެއއްފަސްކުރުމާިއ ތަރައްޤީ އަމާޒުކުެރވޭ ަވކި

އޮތީ  ހިތްލާއިއަޅުގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވަ ،ގަނޑުމެން އަބަދުެވސް އެންމެން ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތް. އެހެންކަމުންމިއީ އަޅު

ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުގައި ކަނޑަެއޅޭ ކަްނތައްތައް އަހަރުން އަހަރަށް  ،ކުޑަހުވަޫދއަކީ އޭގެ ރަެށއް ކަމުގަިއވީ ހިނދު
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ލާ ހާުލގައި އިްއޒަތްތެރި އިވާހަކަ ދަންނަވަ މެއްަކން. ހަމަ މިކަ މުހިންމު ވެސްހެންވެގެންިދޔުމަކީ ކޮންމެ ޒުތަންފީ

އި ޅުން ވަނީ މާމިގިލީގަ ޕުމަނިކުފާނު ވެސް މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ މަސަްއކަތް ،ރައީސަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ

ލީ ރައްޔިތުންނަށް ދަނީ . އަދި ހަމަ އެ ބަނދަރުގެ ފޮނިމީރުކަން މިހާރު މާމިގިދެްއވާފައްދަވައިބޮޑު ބަނދަރެއް ހަ

މިއަދު  ެވސް ލިބެމުން. ހަމަ އެ އުއްމީދު އެއަްށވުރެ ބޮޑަށް ހަމަ އޮތް ރަށެއް ކުޑަހުވަޫދއަކީ ވެސް. ކުޑަހުވަޫދއަކީ

ެއ  ،އަދި ެއއަރޕޯުޓގެ ޚިދުމަތް ސަރަހައްދުެގ އެންމެންނަށް ލިބެމުންދާއިރުގައި  ،އިމުކުރެވި ޤާ އެއަރޕޯެޓއް 

މިއަުދ  ވާތީެވ، ރަހައްދީ ކަނުޑގެ ބަނދަރެއް ވެސް އޮތުން މުހިންމު ރަށެއް ކަމަށްސަރަހައްދުަގއި ހަމަ ސަ

ަކމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އަިދ  ުދވެފަިއވާޢުވެްސ ވަ ރަީއސުން 2ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަިއ 2018އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ރުޙަލާގައި ެއކަން ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރަްނ. އަދި ކޮމިޓީ މަ ޖެޓުން ފެންނަންނެތީތީ އެކަމާމި ބަ

ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ހަމަ  އެްއކޮށް ކުޑަުހވަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ވަަރށްދި ހަމައެއާއަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަ 

ފައިދާަތކެްއ  ގިނަ ވަރަށް ާލއިރުަގއި ސަރަހައްުދގެ އެންމެންނަށްއިކުޑަުހވަދޫ ކަހަލަ ރަށަކަށް ބަލަ ފާހަގަކޮށްލާނަން.

 އެއް އްެޖއްޔާ. ޔުނިވަރިސޓީ ކެމްޕަސް އިމުކުެރވިޤާސްއެްއ ެވސް ލިބިގެންދާނެ އެތަނުަގއި ޔުިނވަރސިޓީ ކެްމޕަ ގައިމުހަމަ

 އެްއކޮށް މާއެނބޫދޫގައި ވެސްޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮަޑށް އެދޭއެދުމެއް. އަދި ހަމަެއއާ ދިޔުމަީކ އައިމުކުެރިވގެންޤާވެސް 

 ،. އެހެންކަމުން ވަރަށް ޮބޑަށް ފޯރާފަޕަސް ހޯލެއްގެ ދަތިކަން މާއެނބޫދޫ ސްކޫލަށް ވަނީން މަލްޓިޕާމި ބަޖެޓުގެ ތެރެއި

ޕަސް ހޯލަކާއި އަިދ ސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަލްޓިޕާނެތަމިހާރު މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައއްގެ ގޮތުަގއި މަޝްރޫޢެ އާ

ކަމެްއ  ަތރައްޤީކުެރވިގެންދިޔުމަީކ ހަމަ ކޮންމެހެން ބޭނުން ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ،ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާނެ މަުރކަޒަާކއި

މަށް ކޮށް މިކަންކަން ހިމަނައިދެއްވުކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި

 ؛ޑަކުން ަދއުލަތްއެންެމން އެްއ އަ އެްއކޮށް ައޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަން. ދެން ހަމަެއއާ  ކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާނެ

ވާީނ  ދަނީ އާބާދީ އެއްަފސްކުރުމުގެ ވާހަކަ. ދ. ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން ބާރުލާ ވާހަކަދަްއކަމުން މި މުޅި ދައުލަތް ހިމެނޭ

ވާީނގަިއ  ާވ ރަްއޔިތުންތަކެްއ ތިބި ރަށެއް. ދ.އެންމެން ެއއްކޮށް ބަދަލުވެފައި ރައްޔިތުންނަކީ މިހާރު ުކޑަުހވަދޫއަށް

ފަހު ބަދަލުވެފަިއވާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް ވަނީ އަދި ފޯރުކޮށްނުދެވި.  އަށްސުނާމީ ކާރިސާ

އަދި އެ  ،ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުދިނުމާ ެވސް އެ އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިގެން

ރުގަިއ ޔިތުން އަނެއް ރަށަށް ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެންދާއިއެއް ރަށެްއގެ ރައް ؛ރައްޔިތުންނާ ކުރިމަތިވެފަިއވާ

ދިޔުމަކީ ުކޑަހުވަދޫ ާދއިާރެގ ޓުގެ ތެރެއިން ފޯުރކޮށްދެިވގެންޙައްޤުތައް ަދއުލަތުެގ ބަޖެ އި ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހަ

ެއއްކޮށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ދެން ހަމައެއާ ުމގައި ދަންނަވާލަން.ކަކަމެއް  އެދޭހަމަ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ައޅުގަނޑު 

 ،މަތީން ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ ގޮުތގެ 96ނޫނޫއަސާސީެގ ޤާޓު މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ދިވެހި ދައުލަތުެގ ބަޖެ

ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު މި  ގެފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅާ ބަޖެޓެއް އި،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ

އަިދ  ،ގޮތަށް ވެސް ފާސްކުރެވިދާނެ ކަމަށް އިގަންނަނީ. މި ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ބަޖެޓު އޮތްބަލަ
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ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކޮށްފައި ވަނީ.  96ނޫނުއަސާސީގެ ޤާވެސް ގެެނވިދާނެ ކަމަށް  އެއަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތަެކއް

ނޑު ހަމަ ައޅުގަ ކަށްބަެއއް ަކންތައްތަ ކޮށްފައި ހުރިމުންދިޔައިރުަގއި ިރޢާޔަތްފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި ބަޖެޓު ހުށަހަޅަ

 ގައިމުއުމަކަށް ހަމަޤަތަރައްީޤވަމުން ައންނަ  ،ެލވޭޯތ ބަލާނަން. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއިކުޑަުކޑަކޮށް އަިލއަުޅވަ

ކަން އިތުރުކުރުން. ރައްޔިތުންެގ ފުދުންތެރިކަން ރަްއޔިތުންގެ ފުދުންތެރި ،ކަމަކަށް ވާނީ  ވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއް

ވެސް ެދކެީނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން  ަގއިމުގޮުތގަިއ ައުޅގަނޑު ހަމަ ގެކަމެއް  އިތުރުެވގެންދާނެ އެންމެ މުހިްނމު އެއް 

ލިބިގެންދާނެ ނިޒާމެއް  ުކ ލޯނުއެ ފަސޭހަކަމާބޯހިޔާވަހިކަން ުނވަތަ ާއއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަްނކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ވަނަ މަޖިލީހުގައި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުަގއި ަސތޭކަވަރަކަްށ މިލިއަން ރުފިާޔ  17އިމުެވގެންދިޔުން. ތަންކޮެޅްއ ކުރިން ޤާ

ހައުސިްނގ ލޯނުގެ ގޮުތގައި ވަރަށް އިންޓްރަސްޓު ުކޑަކޮށް ނުވަތަ އިންޓްރަސްުޓ  ،ހިމެނިގެން ހައުސިންގ ސްީކމުގެ

. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފަ ބަޔަކަށް ގައި ރަްއޔިުތންގެ ތެރެއިން މަދުފްރީ ލޯނުގެ ގޮތު

މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭންކިންގ ނިޒާމުެގ  ،މުޅި ދައުލަތް އެއްކޮށް މަޝްވަރާކޮްށގެްނ ނަމަވެސް ،ދަންނަވާލަން

އެބަޖެހޭ. އެހެން  ވާންދޭ ލޯނުގެ އިންޓްރަސްޓު ކުޑަ ނުމަށް ތެރެއަށް ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަ

 ،ވާނަމަ ވެސް ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ައުގ ބޮޑުވެއްޖެ ކަމަށް ގައިމުއަުޅގަނުޑމެންނަށް ހަމަ ،މިދެންނެވި ކަމަކީ

. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ންވެްސ ތިރިެވެގންދާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނެޑއް ނުދެކެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ދުވަހަކު

ތައް އެބަ ހިއްކޭ. ެއ ތުން ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށްގެން ބިންަދއުލަ ،މައްސަަލއަކީއެއް ބޮޑު  ދިމާވެފައިވާ އެންމެ މިއަދު

. ފެނޭވެސް ނު ގޮތްތަކެއް ތަނެއް ނުފެނޭ. އެ ބިންތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ބިންތައް ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވިގެންދާ

ވެސް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އުސޫލުތަެކއް އެބަޖެހޭ ކަނޑައެޅެން. ކަނަޑއެޅިގެްނގޮްސ  ންތަކަށް ބިއެ އެހެންވީމާ، 

ޓަަކއި ދޫކުރެވޭ ގޯިތތަކަކީ ެވސް އެ ގޯތިތަުކގަިއ ންދާއިުރގައި ހަމަ ިދރިއުޅުމަށްކުރެިވގެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ްނ ކިތަންމެ ބައެއް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ާވކަނެތް އިމާރާތްކުރުމުގެ ނުވަތަ ގެޮދރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ފެންވަރު 

 ލީމާ އެނގޭނެ. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީކީ ހަމައެކަނި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ވާހަަކެއއް އިރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ބަލަ

 ކާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަ ކަންކޮޅުތަުކަގއި މިއަުދ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި 

ވަީނ  ގޮތުަގއި އޮންނަނީ. ނަތީޖާއަކަށް ކުގެގޯތިތަްއ ހަމަ ފަޅުގޯތިތަ ފަހުކަމެއް. ގޯތިޫދކުރުމަށް ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި އޮތް

އިމާރާްތކުރުމަކީ ކޮންމެ  އިތައް ފޫބެއްދުމަށްފަހު އެ ގޯތީގަހަމަ ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުކަމުން އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުަގއި ޚަރަދު

މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް މިފަދަ  ،އަުޅގަނޑު ހަމަ މުޅި ދައުލަތަށް ޮގވާލަން ،ޫނން. އެހެންކަމުން ކަެމއް ވަރުމީހަކަށް ކުރެވޭ 

ނަމަ ހަމަ އިންޓްރަސްޓް ފްރީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލޯނު  ނުވަތަ ބަދަލުވާ ،ފަރާތްތަކަށް އިންޓްރަސްޓު ުކޑަކޮށް ލޯނު ލިބޭ

 ަގއިމުއުލަތުގެ ބަޖެޓު ތެެރއިްނ ހޯދައިދެްއވުމަކީ ހަމަނިޒާެމއް މި ދަފަރާތްތަކަށް ިމކަންކުރެިވގެންދާނެ  ދޫކޮށްގެން މި

ބަލާއިުރ ލާިޒމުކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ އަޅާ ޤައުމަކާތަރައްީޤވަމުން އަްނނަ  ދައުލަތުެގ މަްއޗަްށ މިއަދު ވެސް މުޅި 

އުމުތަުކގައި ޤަިޑވެލޮްޕަވމުން އަންނަ  ދުނިޭޔގެ ން.ވަނީ އަުޅގަނުޑގެ ހަމަ ިދރާސާއިދެކެން. އަުޅގަނުޑ މިހެން މިދަންނަ
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ެވސް އެހެންވީމާ، މިީއ ހަމަ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ކަމަށް.ބާވަތުގެ ކަން  ޓޫ ޓު ތްރީ ޕަސަންޓުަގއި ޯލނު ދޭ މި

ގޮަތކަށް ައޅުގަނޑުމެން ިމއަދު  މިކަމުގެ ހެޮޔ ނަތީޖާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ިއ،ހަމަ ފުންކޮށް ވިސްަނވަ

ގޮތްގޮތަށް ވަމުްނދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ދުަތއް އެކި ޭބފުޅުން އެކިޢުކަމެއް. ިރޔާސީ އެކި ވަ ރަންެވއްޖެބައްޓަންކު

ހުރީ  ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ ،ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ،ހަނދާނެއް ނުހުރޭ ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީއާއި 

ބޮޑަށް ފިނޭންސް  އެކިއެކި ކޮމިޓީަތކުަގއި އެންމެ ހަމަ ގަނޑުމެންނަށް ެވސްކިހާވަރެްއގެ ގުޅުމެއްތޯ. ތަކުާރރުކޮށް އަޅު 

އި ކުރަންޖެހޭ އާދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނ ،މިނިސްޓަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ވެސް މިނިސްޓަރު ވިާދޅުވަުމންދަނީ

އާއި ކުރަންޖެހޭ ދަނީެއ އާމް ،ވާކަން. ާއދެ، މިފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަންޚަރަދު ބޮޑުވެފައި 

ތެރޭަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން، ދިވެހި ދައުލަތުން ހިންގާ  ޚަރަދުބޮޑުވެފަިއވާ ކަންތައްަތުކގެ

މަޝްރޫޢުތަކުގައި ހަމަ އިްސރާފު ބޮޑުކަން. އަޅުގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ، ރާްއޖެތެރޭ ރަށްރަށުގައި ހިްނގާ 

އް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެަކން އެންމެ ެއކަށޭނަ ގޮަތކަްށ މޮނިޓަރކުރެިވގެންނުދާކަން ޕްރޮޖެކްޓުތަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާަތކުެގ އިސްވެރިން މި ތަނުގެ؛ މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގަިއ 

ހޭ މައްސަލައެކޭ. މި ކަންކަުމން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ހާމަކުރައްވާފަ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެ 

އެްއޗަކީ، ެއއް ރުފިޔާއިން ުކރެވެން އޮންނަ ކަންތައް އެްއ ހާސް ރުފިޔާއިން ކުރެވެމުްނދާ ތަން އެބަ ފެނޭ. އަދި 

 25މެންނަށް ހަމައެއާެއއްކޮށް މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމު ހަރުދަނާނުވުމުގެ ސަބަބުން ބަނދަރެއް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު

މިލިޔަނަށް ވުރެ  50މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމެނުނުކަމުަގއި ވީަނމަވެސް އެ ބަނދަރު ނިމިގެްނދަނީ 

މަތިން. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ަކމެއް. ނަތީޖާއަކަށް މި ވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކިެއިކ 

 23 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވިވާ އެތައް ަރއްޔިތުންތަެކއް ެއބަތިބި. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކަންކޮޅުތަުކގައި އަދިވެސް ައސާސީ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރަނީ، ދައުލަތުގެ ކެރިުކޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްެގ 

ށްފައިާވއިރުަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަށް ކިހާވަރަކަށްތޯއޭ މި ގޮތުަގއި ަވކި ކަންަތއްތަކެއް ަބޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ. އެ ބަާޔންކޮ

ކަންކަމުގެ ަމއްޗަށް ފުންކޮށް ވިސްނައިެލވެނީ. ދެން ހަމައެާއއެްއކޮށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ިނޒާމަކީ، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ 

ގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކޮށް އެބަ އިނގޭ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. ނަރުދަމާ

ނިމުމަށްފަހު އަނެއްކާ ފެނުެގ ނިޒާމު އެހެން އަހަރެްއަގިއ ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކަިއ އެަތއް ބައިވަރު ޮބޑެތި ޚަރަދުތަކެއް 

ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރިއަްށ އޮތް ތާނގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ރަށެއްގަިއ 

ންޏާ ެއ ދެ މަސައްކަްތ ެއއްކޮްށ ކުެރވިގެްނގޮސްފި ނަމަ ހަމަަގއިުމ ވެްސ ދައުލަތަށް އިސްރާފު ކަނޑައެޅެީނ ކަމަށް ވަ

އެތައް ަބޔަކަށް ުކަޑވެގެންާދނެ. އެާއއެްއކޮށް ހަމަ ދިެވހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ހިންާގ 

ލުވުމުަގއި މޮބިލަިއޒް ކޮްސޓުގެ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮޑެިތ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުަގއި އެއް ޕްރޮެޖކްޓުން އަެނއް ޕްރޮޖެކްޓަށް ާވސި

އަދަދުތަކެއް ޖަހަިއގެން އެކަްނ ކުރެވެމުންދޭ. ރަނގަޅަށް ގަިއމު ވެސް އެ ކަންކަން ކުރެވޭ ނަމަ، އެ ޚަރަދު ތަންކޮޅެއް 
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ންނަށް މަޢުލޫމާތު ކުޑަކޮށް ކުެރވޭނެ ކިތަންމެިކތަންމެ ކަންތައްތަކެއް ކޮްނޓްރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުން ައޅުގަނޑުމެ

ލިބިފައިވޭ. އެހެންވީމާ، ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، މި ބާވަތުގެ ކަންކަމަށް އަުޅގަނުޑމެން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ުނވަތަ މި މަސައްކަތް އަުޅގަނުޑމެން ކުރަންވެއްޖޭ. ދެން ދަުއލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަކަ 

ކުންފުންޏެއް އެބައޮްތ  39ހާރުވެސް މި ބަޖެޓުގައި އެތައް ަބިއވަރު ކުންފުނިތަކެއް؛ ގާްތގަނޑަކަްށ ދަންނަވައިލާނަން. މި

ކުންފުންޏެއް މިއީ މިހާރުެވސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ.  28އުަވއިލުމުގެ މަރުޙަލާަގއި. ބަޖެޓު ފޮތުން ދައްކާ ގޮތުަގއި 

އުފައްދާލެއް ހަމަ ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން. މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއއްަޗކީ ހަމަ ކުންފުނިތައް 

ކުންފުނިތައް އުފައްދާ ކުންުފނިތަކަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްަތއް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ 

ހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ގާދޫކޮލުން ބޭރުެވގެން ޕްރޮޖެްކޓުތައް ދާ ތަން. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެ

ދައުލަތުން މި ކުންފުނިތައް ުއފައްދައި މި ކުންފުނިތަކަށް ޭބނުންވާ ވަސީލަތްަތއް ާގއިމުކޮްށދީ، އެ ކަްނކަން ކުރުމުަގއި 

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ެދވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހިއްޖެ ަކންނޭނގެ. މަސައްކަތްުނކުރެޭވވަރުެގ ކުންފުނިތަކަށް ތަކެިތ 

ހާްސ  22ށްދީގެން އެތަުނގައި މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުަގއި ފޯރުކޮ

ހާހަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުްނ ކުންފުނިތަކުގައި އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، މި ޚަރަދުތައް  22މުވަްއޒަފުންނަށް ވުރެ؛ 

ރާތުން ގާދޫކޮލުން ބޭރުވާ ފަިއސާއަށް ހުއްޓުމެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހިފައިާވއިރުަގއި ދައުލަުތގެ ފަ

ނުވަތަ ެއކަން ޙައްުލކުރުމަށްޓަކައި މަަސއްކަްތކުރަންވީ. އަުޅގަނޑު އެްއގޮތަކަްށ ެވސް ނުަދންނަވަން ހަމަ ޓެންޑަރިންގ 

ލުތަކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ އުސޫލެްއގެ ތެެރއިން ބިުޑކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެ އޮންނަ ހަމަތަކާއި ޕްރޮިކއުމަންޓުގެ ުއސޫ

މަތީން އެވޯުޑކުރެޭވ ފަރާތަަކށް މަސައްކަތް ނުދީ ހިފަހައްޓާށެކޭ ނުދަންނަވަން. އެެހންނަމަވެސް، މި ކަްނކަން 

ކަނޑައެިޅގެންދާއިުރަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ކަހަލަ ބޮޑެތި ކުންފުންޏަށް މިއަދު ބިން ހިއްކުމުެގ 

އްރާފެއް ދީަފއިާވއިރުަގއި، ީކއްެވގެންތޯއޭ ޭބރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އަޅުގަނުޑމެންގެ ޤައުމުން މަސައްކަްތ ބޮޑުސިންގާ މަހާޖަ

ހަވާލުކުރަމުންދާއިރު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ބޭރުަގއި މަސައްކަތް ނުކުެރވެންވީ؟ އެހެންވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑު 

ފުދުންތެރިކަން ުދވަހަކު ވެސް އިތުރެްއ ނުވާނެ. ދުވަހަކު ވެްސ އިތުެރްއ ދަންނަވާނީ، ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ 

ނުވާނެ. ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަިއވަުރ ވާހަކަތައް ެދއްކިދާނެ. ދައުަލތުގެ ބަޖެޓު ހަމަ ދުވަހުން 

ރިކަރަންްޓ ޚަރަދު ބޮޑުވަމުންދާ ވާހަކަ ދުވަހަށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ދާނީ އިތުރުވަމުން. ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ވާހަަކ، 

ދައްކާއިުރަގއި އިމާރާތްތައް ަދއުލަތުގެ ައޅަމުންދާ ވަރަކަްށ ކުއްޔަށް ނަގަންޖެހޭ ތަންތަން ވަނީ ގިނަ. ދައުލަތުގެ 

އިމާރާތްތައް ައޅަމުންދާ ވަަރކަށް ކުްއޔަށް ނަގަންޖެހޭ ަތންތަން ގިނަވަނީ ކަމަށް ަވންޏާ ރިކަރަންޓު ޚަރަދަކަށް 

ވެސް ޙައްެލއް ނާންނާނެ. ކެޕިޓަލް އިންވެސްްޓމަންޓުގެ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސާސީ  މަގައިމުހަ

ސިޔާސީ ަނޒަަރކުން ވާހަކަދެްއކި ނަމަވެސް  ނާނީ ފޯރުކޮށްނުދެވި. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންޚިދުމަތްތައް ވެސް އޮން

ަގއި ވީނަަމވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަދު މި ޤައުމުގަިއ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރިކަމު
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ބަލާފައި ތަންކޮެޅއް އިުޚލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަެކއް ނީއާއި ކުރަން ހުރި ޚަރަދުތަާކ އަޅާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަ

ން ފާސްކޮށްފަ. ޚަރަދަށް ލީހުނޫނެއް ިމ މަޖި ަދއުލަތުެގ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ގާކުރަން. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ ވަނީ

އް ފާސްުކރިއިރުަގއި ހަމަ އެއާ ގުުޅވަިއގެން ެއއާ ެއއްބަނުޑެއއްބަފާ ގާނޫނެްއގެ ގޮުތަގއި ނޫނެ ޒިންމާވާ ގާ

ނޫނެއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދަން އެބަޖެހޭ. ެއއީ ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކުަގިއ މަސްއޫލިއްޔަތަްށ ޒިންމާާވ ގާ 

ރާތެްއ ލިްއޔަތެއް އަދާނުކުރުމުެގ ސަބަބުން ލިބޭ ެގއްލުންތަކުަގއި ޒިންާމވާނެ ފައޫޖެހޭ ަމސްއެމީހަކު އަދާކުރަން

މި ކަންކަން ހަމަޔަކަށް ވެސް މި ޤައުމުގަިއ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހަމަަގއިމުއޮންނަންވާނެ. އެހެންނޫނިއްާޔ 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކެރިހުރެގެން   ސަބަބުން؛ޔަެތއް އަާދނުކުރުމުގެލިއްދާނެ. ތިމާ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫނުއެޅިގެން

 ވެސް މި ދަންނަވަނީ ޕްރޮޖެކްޓެްއ ހިނގަމުންދާއިރުގަިއ ހަމަ ެއންމެ ފަހަރަކު ވެސް އަުޅގަނޑުގެ ާދއިާރގައި ަގއިމު

ވެސް މި ދިޔައީ ވަހަކު ދުދޭ. އިހަށްޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިނގަމުންދިޔަިއރުގައި ދުވަހަކު ވެސް އެތަނަްށ ބަލައިލާކަށް މީހަކު ނު

މާެއނބޫދޫގެ ގިާރ ސަރަހައްދު  ހުރިހާ އެންމެން ފައިބަިއގެންދިޔައިމާ ދ. ،މާޔަތްކޮްށ ނިމިގިރާ ސަރަހައްުދ ހި

މާޔަތްކޮށްފައި ހުރީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ބެލީމާ ދެން ކޮންތާކުންތޯ އެކަްނ އަނބުރާ ގެންނާނީ. ެއ މަސައްަކްތ ހި

އެކަމުަގއި ަޙއްލުކުރަންޖެހޭ  ،ށުން ފޭބުމުގެ ުކރިން އެ މައްސަލަ ބަލައި ހިނގަމުންދާއިރުގައި ކޮންޓްެރކްޓަރު ރަ

ންނާނީ ހަމަ ރައްޔިތުން އެ ފާހަގަކުާރ ، ހަމަ ބަނދަރުތަކުގެ ފުންމިން ހުވާނަމަ ކަންތައްތައް ަޙއްލުނުކުރެިވއްެޖ ކަމަށް

ސިލަކުން އެކި ދިމަދިމާތަކުގަިއ މިންވަރަށް. އެއަށްވުރެ ފުންވެގެެނއް ނުދާނެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ ކައުން

 ،، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީން އެބަ ކުރެވެންޖެހޭ. އެހެްނީވމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ކަންކަ  ންޖަހަމަކުންނެއް ނުދާނެ. ކަމާމި

 ޔާން ކޮށްގެން ނޫނިއްއެކު މަސައްކަތްަތކެއް އަުޅަގނޑުމެއި ތަންކޮޅެއް އިޚުލާޞްތެރިަކމާބާވަތުގެ ކަންކަމުގަ  މިހާރު މި

ހަމަ ވަރަށް ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙަޤީޤީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެ. އަޅުގަނޑަށް 

ލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ހެޔޮގޮތުަގިއ ވެހި ދައުލަތުގައި މިހާރު ހުރި ވަސީދި ،ކެރޭކެރިހުރެ ދަންނަވަން

ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަކީ މި ޤަުއމުގައި ބޮުޑކަމަކަށް ުނވާނެ. ހާ ޮކންމެ ބޮލަކަށް ހަތަރުނަމަ ވި ބޭނުންކުރެވިއްޖެ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް  ނަމަ. އެހެްނނަމަވެސް، އެކު މުޅި ދައުލަތުން އެ ަމސައްކަތް ކޮށްފިކަމަުކ، ެއއީ އިޚުލާޞްތެިރަކމާއެ

 ،ނުކޮށް ިދޔަސް، އެތަނުގެ މަސައްކަތްން ބޮޑުެވގެންދިޔަސް މައްސަލަެއއް ނެތް ޕްރޮޖެކްެޓްއ ދާނެ ގޮތަކަށް ދާްނވީ. އެތަ

، އަުޅގަނޑު އެްއވެސް ބަަޔކު ނެތް. އެހެންވީމާލާ ކުރަން ހުރި އަދަދަށް މަސައްކަތްނުކުިރޔަްސ އަޅައިއެތާ މަސައްކަތް 

ބަ ކަތެއް ަދއުލަތުން އެޓަަކއި އަޅުގަނޑުމެން އިޚުލާޞްތެރި މަސައްން ޙައްލުކުރުމަށްދަންނަވާނީ މި ޤައުމުގައި މި ކަންކަ

ބާވަތުގެ ކަްނކަމަށް ޙައްލު  ވެރިކަމެއް ފެިށގެންދާއިރު ައުޅގަނޑުމެން ހަމަ އުއްމީދަކީ މި  ކުރަންޖެހޭ. އަނެއްާކވެސް އާ

ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް މި ދައުލަތުެގ  ދަނީ ހެޔޮގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނާލިބިގެން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމް 

ެއއްކޮްށ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ަފއިާސ ދޭއިރުަގއި ީކއްެވގެންތޯޭއ ްސވެގެްނދިއުން. އަދި ހަމަެއއާޖެޓުގެ ތެރެއިން ފާބަ

ދައުލަުތެގ ރު ވެސް މިފަހަ ،ލަންއަޅުގަނޑުމެން މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ަފއިސާ ނުދޭންވީ؟ އަުޅގަނޑު ހަމަ ޮގވާ
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 ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަށް ޮކންމެވެސް ވަރެްއގެ އެހީތެިރކަމެއްޢިއްޔާތަގެ ތެރޭގައި މަސަްއަކތްކުރާ ޖަމުބަޖެޓު

 ހަމަޖެހިގެންދިއުން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ހަޝާ  ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

އާދެ! ައޅުގަނޑު މިއަުދ، އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު ބަހުސްކުރަމުން މި  .الم على رسول هللاالة والس  والص   لحمد هللأ.بسم هللا

ރަމުންދާއިރު ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަްށ ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް. އަުޅގަނުޑމެން ބަހުސްކު 2019ދަނީ، 

ފުންކޮށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ޤައުމީ ތަޞައްވުރެއް މިކަމުގައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް މި 

ހިާރއްޖެ އްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަން. އެހެންނޫންނަމަ. ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ދިވެ

އެއްުދވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދާނީ ދަރަނި އިތުރުވަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑެފިސިޓް ދާނީ އެއްުދވަހުން އަނެއް ދުވަހަްށ 

އިތުރުވަމުން. ައޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީއަށް ޓަަކއި ހިންގަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 

ދާނީ ދަށްވަމުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަން އެއްުދވަހުން އަނެއް ުދވަހަްށ 

އަހަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުހަނު ގޮންޖެހުންތަކާއި، ދައުލަތެއްގެ ނިސްބަތުން، ޤައުމެްއގެ  5އެބަޖެހޭ ފާއިތުވެ މިދިޔަ 

އަަހރު. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  5 ެވގެންދިޔަ ނިސްބަތުން، އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ނުހަނު ބޮޑެތި ޤުރުބާންތަކެއް

އެކަންކަން ައޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާނަށް ގެނެސް، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދައުލަތުގެ ތެރެއިން އިންތިޒާުމ 

ހުންގެ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާަތއް ހަރުދަނާކުރަން. މީހުންގެ ނަޒާހާތްތެރިކަމާއި، މީ

ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތުގެ އެިކ ވަކި ުމައއްސަސާތަކަްށ އަލުން ބަލުން ރިޢާޔަތްކޮށް ައޅުގަނޑުމެން 

އެބަޖެހޭ އެތަންތަން ތަރުތީބުކުރަން. ޖުޑިޝަރީގެ ވާހަކަައީކ، ފަނޑިޔާރުޭގގެ ވާހަަކއަކީ، އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުން 

ންތަން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ތަންތަން. އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ޚަރަދުކޮށްގެން ިވޔަސް އެ ތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންެވސްޓްމަންޓުތައް ކުިރއަރައިދާނީ ފަނިޑޔާރުގެ ރަނގަޅަށް ޮއެވގެން. އަުޅގަނޑުމެން ދައުލަތަށް 

މި ރާއްޭޖގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަކީ ަޣއިުރ އިންވެސްުޓކުރަން އަންނަ ބޭުރގެ ފަރާތްތައް ަދއުލަށް އިްނެވސްޓުކުރާނީ 

ގާނޫނީ އަމުރުތަކަށް ތަބާނުވާ ބަޔަކަށް ެވގެން. އެކަންކަން ަކށަވަރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓުަތއް ކުރީާމ 

އޮފީސްތަކަށް ވަދެ،  ވެރިޔަކަްށ ހުންނަ ބޭފުޅަކު ިވދާޅުވެގެްނގޮސް އެ އިންވެްސްޓމަންޓުތައް ކޮށްފައި ހުންނަ ަރށްތަކަށް

އެތަންތަނުގެ މުިޅ އިްނވެްސޓްމަންޓް ޚަރާބުވާ ގޮތަށް ަކންކަން ކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ައޅުގަނޑުމެން 
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ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި ކަންކަމޭ. އެހެންވީމާ، މި ައހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަަވއިެލވިގެންާދއިރު އަުޅގަނޑުމެން 

ސްބަތުން، ޤައުމު ހިނގަންޖެހޭ ރީތި މަގުގައި، ސާުފކޮށް ޤައުމެއް ހިންގޭނެ ރީތި ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ ޤައުމެްއެގ ނި

މަންޒަރެއް އަުޅގަނޑުމެން، ރީތި ތަޞައްވުރެއް އަުޅގަނޑުމެން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބީ 

ވަން. ފުރަތަމަ ޑިގްީރއަށް ހިލޭ ރައީސާިއ ނައިބު ަރއީސަށް ޖަޒީރާ ރާއްޖެައކަށް ައޅުގަނުޑ ވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަ

ކިެޔވޭނެ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުްނ އިންތިޒާމުކޮށްެދއްވާނެ ކަމަށް ެވވަަޑއިގެންެނވި ވަޢުުދގެ މަސައްކަތް ފެއްެޓވި ކަމަށް 

ވިދާޅުވުމުން އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އުފާކުރަން. އަދި ހަމަެއއާެއކު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، 

ދަތުރުފަތުރު އަގު ހެޮޔކުރަންޖެހޭކަން. އެކަްނކަމަށް ވަޢުދުެވވަަޑއިގެްނ، ެއކަންކަމަށް ަމސައްކަތްކުަރްއވާތީ އަޅުގަނުޑ 

އެކަމަށް ވެސް އުފާކުރަން. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ، ފާއިުތވެދިޔަ ތަނުގައި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ 

ތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނުޑމެން ނުކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ކޮންކަމެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މި އިއްޒަ 

އަހަުރ  5ނުކޮށް ދޫކޮށްލީ؟ ެއކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ެވވަަޑއިގެންެނވި ވަޢުދާއެުކ ޔޮޓްމެރީނާެއއް 

ފަންވިތޯ؟ ެއސް.އީ.ެޒޑުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނީ ނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް ޤާއިުމވި ތަނެއް. ކޮބައިޯތއޭ އެސް.ީއ.ޒެޑް؟ އު

ކޮން ފައިދާެއއްތޯ؟ މިއީ އަުޅގަނޑު ކުރަން ބޭނުންވާ ުސާވލެއް. ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ަބނދަރުގެ ވާހަަކއަކީ ާތއަބަދު 

ަރއީސް.  އަހަރު ނިމިއްޖެ. މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑަެއއްނޭޅުނު. ތެލެްއ ނުނެގުނު. ިއއްޒަތްތެރި 5ދެއްކި ވާހަކަެއއް. 

އަހަރަކުން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ކުރިމައްަޗށް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މި އަންނަނީ ތަޞައްވުރުތަކަާކއެުކ  5ކޮންމެ 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުަރން. ހަމައެކަނި އޭގެތެެރއިން ހިމެނޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ބޮޑުވީމާ ކަމަކުނުދޭ. އޭތި ަކޑަ. 

އެބަޖެހޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުުރމަށްޓަކައި ވެަވޑަިއގަންނަާވ ވަޢުދުތައް ވެސް ފުއްދަން. އޭތި ަކޑަ. ައޅުގަނޑުމެން 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަން އެބަޖެހޭ ބެޔަސް، ނުބެޔަސް ވީ ފެއިްލކަން. 

 ބުނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މި އުޭޅ ދަނޑުވެރިކަުމގެ ސިާޔސަތު ެވސް ވީ ެފއިލްކަން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ

ވާހަކަައކީ، މި ހުރިހާ ކަންކަން ފެއިލްވެގެން އާ އުންމީދަކާއެުކ، އިންސާުފގެ މަގަށް ރާއްޖެ ތަރުތީބުވެގެންދާއިުރ، 

ގެ ޕްލޭނެްއ 2050އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އޮންނަންޖެހޭނެކަން. 

ނަންޖެހޭކަން. މިފަދަ ޕްލޭނެއް އޮެވގެން ައޅުގަނޑުެމންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަްއ އިންތިޒާމުކުރެވޭނީ. ވަރަށް އޮން

ކުޑަުކޑަ އާބާދީތަކަށް އަުޅގަނޑަށް އެބަފެނޭ އެްއވެސް ތަުރތީބެއް ނެތި، ބިންހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުތައް، ބޮޑެތިޮބޑެިތ 

ޖެޓުގައި ކަނަޑއެޅިފަިއވާ މަންޒަރު. އަޅުގަނޑުމެްނެގ އެއްވެސް ޝަުކާވއެއް ނެތް. ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ދައުލަތުގެ ބަ

އަޅުގަނޑު އެްއވެސް ހިތްބުރަަކމެއް ނެތް. މިއީ ރަނގަޅު ިއންތިޒާމަކުން، ރަނަގޅު ތަރުީތބަކުން، ރަނަގޅު ޕްލޭނެްއގެ 

 15އަހަރު،  12އަހަރު،  10މި ޖެހެނީ، ތެރެއިން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ. މި ވާަހކަ ދައްކަން 

އަހަރު އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކޮްށގެން ހިއްކާ ބިމުގައި ެއއްެވސް މަޝްރޫޢެއް، ދައުލަތަށް  20އަހަރު، 

އެްއވެސް ފައިދާެއއް ނެތި، ެއ ބިން ހަމަ ހާ ހުސްބިމެއްެގ ގޮތުގައި އޮންނަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ. 
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ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާމިރު އެ ފާހަގަކުރެއްވިހެން، ަބއެއް ރަށްތަުކގެ ބަނދަރު ހަދައި، ހޮސްޕިޓަލު އަޅައި، އިއް 

އިންޖީނުގެއަށް އެތައް މިލިައން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު، ދެން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު އެ ރަށްރަށުގެ އާާބީދ 

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނުޖެހޭ.  ުތ ދެކޮޅެއްއެއްފަްސކުރީމާ މި ސިޔާސަ

ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ަދއުލަތުގެ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭެނއް ެއކަށައެޅުން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ތަޞަްއވުރެއް އެކަަށއެޅުން. 

ނެއްތޯ ބެލުން. އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް ބޯހިޔާވެހިކަން ލިބޭނީ ކިހިނެއްތޯ، ވަޒީފާ ކަަށވަރުކުެރވޭނީ ިކހި

ކުރުމަށްޓަކައި މި ޕްލޭން މުހިންމުވަނީ. ދަންނަވަންތޯ! ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް އަލިވިިލގެންދިޔައިރު އަބަުދވެސް ދެެކޭވ 

ވާހަކަައކީ، ުޒވާނުން ބާރުވެިރވާންޖެހޭ ވާހަކަ. ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ ވާހަކަ. ަވޒީފާއަށް ސަލާްނޖަހަން ނުޖެހޭ ވާހަކަ. އާންުމ 

ދުމަތްތަކުގެ އަގުހެޔޮ ކުރުަމށްޓަކައި މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. މިއީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރު. އިންސާފުގެ ޚި

މަގަށް މި ރާއްޖެ ރުޖޫޢަކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ަރއްޔިތުން ިނކުމެ ކުރި މަސައްކަަތކީ މިދަންނަވާ އުންމީދުތަކުަގއި ކުރި 

ޭބފުޅަކަށް، ަވކި މީހަކަށް ެވގެެނއް ނޫން ދިވެހި ރައްޔިތުން  ވަކި ލީޑަަރކަށް، ވަކި .މަސައްކަތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

މި ބަދަލު ގެނައީ. މި ބަދަލު ގެނަީއ މިދެންނެވި އުންމީދަށްޓަކައި. މުަޙއްމަދު އޭަނގެ ހަޔާތުގަިއ އޭަނއަށް ލިބުުނ 

ބުރަ މަސައްކަތް ކޮށްގެްނ  ހަރުދުވަހު ވަރަށް އަ 12އާ ހަމައަށް، 12އަށް ެވްއދުމަށްފަހު، ގްރޭޑް  1ދަރިފުޅު ގްރޭޑް 

ޓަކައި މާލޭަގއި އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހަމައަށް ދިޔުމަށް 3ރު ނިމިގެން އަނެއްާކވެސް އިތު ކިަޔވައިދިނީ. ކިަޔަވއި

 ކައިީރގަިއ ޖެހެނީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދެން މި ،ލީމު ހާސިލުކޮށް ނިމުނީމާރަދުކޮށްގެން، ތަޢުލިބޭހާ އާމްދަނީ ކުއްޔަށް ޚަ

ކަން ލިބެނީކީ ނޫން. ރައްކާތެރި އިޖުތިމާޢީ ކޮަބިއތޯ ތަރުތީބެއް؟ ކޮބައިތޯ ތަރުތީބެއް؟ސަލާންޖަހަން ވަޒީފާ ހޯދަން. 

ތެިރކުރެވޭނެ އަމުދުން ރައްކާ ވަީނކީ ނޫން. ލިބޭ އާމްދަނީެއއް ކަމެއް އޮތީކީ ނޫން. ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރު ހަމަހަމަ

 ންމުަވނީ. އެހެންވީމާ، އިޖުތިމާޢީ ޓެކްސް މުހިތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އިންކަމްއިްއޒަ ނޫން.  ހަމައެއް އޮތީކީ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން މި  ިމއަދު ދައްކަނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަދާލަތު މުހިންމުވަނީ. އެހެންވީމާ، އިންސާފުގެ ވާަހކަ މި

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ަޚރަދުކޮށް ނިންމާލަނީ. މިއީތޯ  75% މާލޭގައި ބައްލަވާ ކިަތްއ ބޭފުޅުންތޯ ލިބޭ އާމްދަނީގެފުރަ

ހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި އަމުދުން ގަނޑުމެންނަށް ޙައްޤު މިންވަރަކީ؟ މިކަންކަން ބަދަލުވާން އެބަޖެއަޅު

، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިމއަދުގެ ހާަލތަކީ ކިއްިލއެއް ިވއްކިަޔސް، ފެންފުޅިއެއް ވިއްިކޔަްސ، ރިސޯޓެއް ހިންިގޔަސް

މީހުން. ތަރުތީބެއް ނެތް. ހަމައެްއ ނެތޭ އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު ން ކުންފުންެޏއް ހިންގިަޔސް، ބޭރުކޮންސްޓްރަކްޝަ

ދިެވއްސަކަށް ވީތީ ައޅުގަނޑުމެން މި ތަނުގައި ދިވެހީންގެ ގޮތުގައި ތިބެ ފަޚުރުވެރިކަމާެއުކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ.

ޖެހޭ. އަޅުގަޑުމެްނގެ މި ވަޠަނަށް އޮތް ކުލުނު އަޅުގަނޑުމެްނގ ދައުލަތުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަވޒަން ދިފާޢުކުރަން އެބަ

ތެރޭގައި އެކަމަކު ތަރުތީެބއް ނެތް. ދެވޭ ހިމާޔަތެއް ނެތް. އަދި އަމުދުން ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރަގއި ވަޒީފާ އަާދކުރާ 

ޓްރީ ކަމަށް ވިަޔސް، އަދި ާއއްމު މުވަްއޒަފުން؛ ރިސޯޓު އިންަޑސްޓްރީ ކަމަށް ިވޔަސް، ކޮްނސްޓްރަކްޝަން އިްނޑަސް

މި  ކޮބައިޯތ ލިބޭ ރައްކާތެރިކަމަކީ؟ އެހެން މަސައްކަތްަތއް ކަމަްށ ވިޔަްސ ވެްސ ކޮބައިޯތ ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް؟
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އް ޮއެވގެން ލިބޭ އެއް ފާހެ ، ކުޑަކޮށްބޭރުމީހުންނާއި ދިވެހީންނާ އޮންނަ ފަރަގުކަންކަން ކަށަވަުރކޮށް އަދި ައމުދުން 

ހަމަަޔކަށް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ަވކާލާތު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުރަން. އެ ދަނީ އެއްއާމް

ތަރުތީބުތައް ެއކަށައެިޅގެން ަޤއުމީ އުެފއްދުންތެރިކަން އިތުުރވާނީ. ުޒވާނުންެގ ހަކަތަ ހުެރެގން ޤައުމީ އުެފއްދުންތެރިކަން 

ނޫނީ ަކންކަން މަތީގައި ިބއްޖެހިފައި ޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރެވޭނީ. އެހެންލެވިގެން ރަނގަޅު މުއިތުރުވާނީ. ތަފާތުތައް ަނއްތާ 

ނުޖެހޭ. އަުޅގަނޑުެމން ދައުލަތަކުން އެބަޖެހޭ އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާކަށްތިބި އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޒުވާުނންގެ 

ތިރީސް  ،ފަސް ޢާއިލާތެޭރގައި ހަތަރުއެއް ެގއެްއގެ  އިމުކުރަން އެބަެޖހޭ.ތު ހޯދައިދޭން. އެ ަހމަހަމަކަން ޤާފުރުޞަ

ތަކުން ގެްނގުޅޭތީ. މުިޅ  ތޮއްޖެހުމުގެ ިސޔާސަތު ދަުއލަތްމީހުން ދެ ކޮޓަރީަގއި މި މާޭލގަިއ ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުވަނީ 

ކުރުމުގެ ބައި މާލެއަށް ޖަމާ ބައިުކޅަ ދެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ އަުޅަގނޑުމެން އަޑުއެހީމޭ އިނގޭޯތ އޭގެ ތިން

ސިޔާސަތުތައް ދައުލަުތގެ ެއކި އަުޅގަނޑުމެންނާ ވާދަވެިރ ބައެއް ބޭފުޅުން މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ެއ 

ޒާމު ވަޢުދުތައް ެވގެންދިަޔއޭ. ިމ ސިޔާސަތު ކަޑަ. ަޖޒީރާ ރާއްޖެއެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ލާމަރުކަޒީ ނި

މީުދގެ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ުއއްމީެދއް އެަބވޭ. އެ އުއް ،އިމުކުަރންތަރައްޤީ ޤާ  ދުތަކުގެ އްބާރުވެރިކުުރވަން ެއކި ސަރަހަ 

ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮުޑ އްަޒތްތެރި ރައީސް، ުފވައްމުލަަކީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީެގ ގޮުތން ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކުރިން އި 

ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ . މި އިެދއްކިން  ވާހަކަލަ އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތިން ސިޓީ. އަުޅގަނުޑ ފުވައްމުލަުކގެޖުމުރަށް. 

ނުޖަހަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓުގައި. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ިއ ކޮންއިަރކުތޯ ަސލާންކާުކ ކައިީރގަ .ރިކޯޑިންގއިން ފެންނާނެ

ޅުގަނޑުމެން މި އަސާސީ ޚިދުމަތްަތކުގެ ވާހަކަ. ޗަަކ ފުން ވަުޅގަނޑުތަުކަގއި އަ  ؛މަގުތަކުެގ ހާލަތު ވާހަކަަދއްާކކަށް

މުލަކަްށ . މިއީތޯ ހައްޤު މިންވަރަކީ؟ ސިާޔސީ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުތަކަށް ވޯޓުހޯއްެދވުމަށް ފުވައްޖެހެނީ ދަތުރުކުރަން މި

އްމު ރަްއޔިތުން ދަތުރުކުރާ ގޮތަށް ުކދީންގެ އަުތގައި ހިފަިއގެްނ އިގެން، އެ ރަުށގެ މަގުތަުކަގއި އާ ވެސް ވަޑަ 

ލޮލަށް އެޭޅ ލީމާ ތުރުކޮށްލީާމ އިނގޭީނ ެއއް ކިލޯމީޓަރަށް ދުއްަވއިއިަކލް ފަހަތުގައި ދަދަތުރުކޮށްލީމާ ނުވަތަ ސަ 

 ހެން އެ ހުންނަނީ ން މޭކަޕްކޮށްލަން ހުންނަ ޗޯކު. މޫނުގައި ޖަހާފައި އަންހެން ކުދީހިރަފުހުގެ ބޯމިން އެނގޭނެ

އަހަރު  5އި މިދިޔަ ަކއިަވތެއްގަ  ކަ އަ މިއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ހާލަތު. އެންމެހިރަފުސް. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ހާލަުތގައި އަުޅގަނޑުމެން؛ މިއީތޯ ފުވައްމުލަކު ަރއްޔިތުންނަށް  މަގު ތަުރތީބެއް ނުކުރެވުނު. މި .ނުެލވުނުތާރުއަޅައި

ޙައްޤުވާ މިންވަަރކީ؟ ައޅުގަނޑުމެން ނައިބު ރައީސަކު ުފަވއްމުލަކުން ދެއްކިން. ޤާބިލު މީހުން ތިބި. އިތުބާރުނެތޭ 

ބުނީމަ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުން އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ވެސް ކުރި. ެއކަމަކު، ައޅުގަނޑުމެންެގ ުޒވާނުންނަށް، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ޙައްޤު މިންވަރަކީ މިއީތޯ؟ ސިީޓއެްއ؛ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު އެހެރީ ފެންނަން. ހޮސްޕިޓަލަށް 

ޏާ ނެތޭ އިންޖެކްޝަން. ޖެހޭކަށް ނެތޭ އިންޖެކްޝަން. ރާއްޖޭގައި އެަތްއ ދިޔައިމާ މި ބުނަނީ ރަންކޮޅާ، ދޫން

ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި ޑަޔަލިސިސް ހެދޭއިރު ފުވައްމުލަކުަގއި ސިީޓއެއް. ދެލޯފުޅާ ޑަޔަލިސިސް ެނހެދޭ. އެކްސްރޭ ނަގަން ދެ 

މިއީތޯ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ފުރަން މި ޖެހެނީ މާލެއަށް. އަވަށްޓެރި އެހެން ރަށަކަށް. 
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ޙައްޤުވާ މިްނވަރަކީ؟ އަމުދުން މާބަނޑު މީހާ، މާބަނޑުވީމާ މިއަދު ްސކޭން އެބަ ހެދޭ. އެކަމަކު، ދެ ދުވަހުްނ 

އެއްުދވަހު އަހަރުގެ ބޮޑުބަިއ، ފަސް އަހަރުން ހަ މަސްދުވަހުގައިތޯ ފުަވއްމުލަކުަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް ސްކޭން ހެދުމުގެ 

 ކަަށވަުރވަނީ. މީތި ަކަޑއޭ. މިީއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ަބލައިނުގަނެޭވ ކަމަީކ. ފުަވއްމުަލކު ރަްއޔިތުން ޙަޤީޤަތުަގއި ޙައްޤު

ވެސް އަުޅގަނޑު ލޮލުން ހަމަ ހަޤީޤަތުގައި ވެސް ކަރުނަ އާދޭ. ހާލަތު؛ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިންވަނައަްށ 

ތޯ؟ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު؛ ހާލަތު، އެ އިހުސާސް ދިވެހި ޤައުމަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީގެ ހާލަތަކީ މިއީ

ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ައޅުގަނޑު ޓަކިނުޖަހަނީ ކޮންމިނިސްޓްރީއެއްަގއިތޯ؟ ކޮން އިދާރާެއއްަގިއތޯ؟ ސަލާންނުޖަހަނީ ކޮން 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ހާލަތު. ިމ  ސިޔާސީ...)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކޮން ސިޔާީސ މީހަކަށްތޯ؟ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ 

ހާލަތު ބަދުލުވާން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަމއްސަލަެއއް ނެތޭ މުޅި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ މީހުން އެކުގައި ވިދާުޅވާންވީ، 

ޕްލޭެނއް ދިނުމަށްފަހު ފުވައްމުލަކު ަރއްޔިތުްނ އެެހން ތަނަކަށް، އެހެން ސަަރހައްދަކަށް ހިޖުރާކުރާށޭ. ރަނގަޅު 

އަށް އެންމެ ބޮުޑ ވަނަ 3ރާއްޖޭގެ މެން ބަދަލުކުރަންީވ ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ަގބޫލެއް ނުކުރަމޭ ދިވެހިއަޅުގަނޑު

 ސް.ނުެދވުނު. އިްއޒަތްތެރި ރައީފް ދަނޑެއް އަޅައިއާބާދީަގއި ތިބި ޒުވާނުން ކުޅެންޖެހެނީ ހިރަފުހުގައި ކަމަށް. ޓާ

ުޒވާުނންގެ ސަރުކާރުތަުކގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު މިއީ މައްސަލަތައް.  ،މައްސަލަތައް މިހިރީ. ޒުވާނުންގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު

އަލަިއގެ ވާހަަކ ދަނީ. އޮޅު  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްސވެރިންނަކަށް ައއިސްެއއް ނުލިބޭ. ަދނޑުފަނގުތައް ހަލާުކެވގެން އެ 

ރާއްޖޭގެ ުފވައްމުލަުކެގ  ދިވެހިސް ހިމާޔަތްކުރަންޖެހެނީވެ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރަތަމައިނުްނ ނަމަ ކަމަށް ވަނީ ދައްކާ

ވާުލގެ އުނދަގޫ އިންތިހާއަށް ބޮުޑ.  މިނިސްޓްރީން ުކރި މަސައްކަަތކީ؟ ދަނޑުތައް. ކޮަބއިތޯ ދަނުޑވެރިކަމުގެ 

އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންެގ  އްތޯ ކުރެވުނީ؟ކަމެދަްއަކނީ. ކޮން ދަނޑުވެރިކަުމގެ އެންމެ ބޮުޑ ރަށުގެ ވާހަކަ މި

އަދާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންެގ ންގެ ރަްއޔިތުންެގ މެހުމާންދާރީ އަޅުގަނޑުމެ ،ޮޔކަމުންރައްޔިތުންގެ ހިތްހެ

 ށް މި ރަނަގާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަ މިންވަޒު ފައިދާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ނަގާ ހުރި އޯގާތެރިކަުމގެ ނާޖައި

ކުދި ރަށްރަށުގަިއ އެަތއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ުކދި ަޔއިރުއަހަރު ނިމިގެންދި 5ދިޔައީ.  ހާލަތު ދަށަށް މި

ެއ . ަގއިހައުސް. އެހެރީ ރަުށގެ އާބާދީގެ ސެންޓަރު ކިާޔ ޕަވަރ އަޅުގަނޑުމެން މި ؛މަގުތަކެްއ ހެދި މަންޒަރު. އިްނޖީނުގެ

ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަްއކައިފީޭމ  އަޅުގަނޑޭ ބުނީ. މި، ރީއެލޮކޭޓުކޮށްދޭށޭ ބަދަލުކޮށްދޭށޭދަނީ.  އާބާދީތަކަށް އެވިހަ ދުން 

 ތަކުަގއި. މިކަން އަުޅގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަކުަގއި، މިނިސްޓްރީތަުކަގއި، ދައުލަތްސަރުކާރު  ،ތަކުަގއިގުރޫޕުޕީ.ޖީ 

ލަްއ އެބަޖެހޭ ޙަޤިޤީ ސިޓީއެްއ ގޮތަްށ އޮންނަން. ަރއީސް. ުފވައްމުނެ. އިްއޒަތްތެރި ގައި ތަަޙއްމަލެއް ުނކުރެވޭ ތަނު

ކުީނގެ މައްސަލަ އެހެރީ ބޮޑު ފަރުބަދައަކަށް  ،ފުވައްމުލައް އެބަޖެހޭ ޖާގަދޭްނ. އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ

ސިީޓގެ ކެމްޕަހެއް ނެތޭ. އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަާވ ، ޤައުމީ ޔުިނވަރވެފަ. އަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވަވާ ވާހަކަައކީ

ަރއްކާތެިރ  ،ހައްދަކަށް ހިމާޔަެތްއ ނެތޭ. އަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާަހކަައކީުފަވއްމުލަކުެގ ިގރާ ސަރަ ،ވާހަކަައކީ

ރެއް އެަބއޮތް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮފް ތުނިޑއެއް ޮއވެފަިއ، ރީތި ކުޅިއެއް ވުއް ންގަނޑެއް ނެތޭ. އަޅުަގނޑުގެ ތަޞަފެފަތާ
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، ޯލކަލް ޓުައރިޒަމް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަަކިއ އޮތީ. އެތަނުން އެކޯ ުޓއަރިޒަމް  މިސްކިތާއި ހަވިއްތަ އެއެ އޮތީ. ގެން

ޯވޓަރ ޕާކެއް ތަަރއްޤީކޮށްދޭޭށ. މިކަންކަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބަޖެހޭ ކޮށްދޭން.  ނޭޗަރ ޕާކެއް ހަަދއި،

ން ެއމް.ޖޭ.އެމްގެ ހޯލް ެއޅެން އެބަެޖހޭ. މިކަމަށް އަުޅގަނޑުމެ .ކުރަން އެބަޖެހޭމެންގެ ތަޢުލީމީ ނިާޒމު ރަނގަޅުއަޅުގަނޑު

ބިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރެްއގެ  29ނުޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އްގެ އަިރހުގައި ސަލާންޖަހާކަށްފަހަރު ރައީސެ  20

 ... އުޅެނީ ސްޫކލުގެ ހޯލް ބޮޑު ސިޓީއެްއަގއި މި ،މައްޗަށް ހޭދަކުރާއިރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ  އިްއޒަތްރާގެިވލުފުށީ ދާއި ،އަރުވަނީ ގަނޑު ފުރުޞަރތު މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އަޅު

 ން.  އެދެމެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. އޭެގ ކުރިން މަޖިލީހު ނައިުބ ރައީސް ިރޔާސަތާ ަހވާލުެވވަަޑއިގެންެދއްވުން

މެންބަރު  ރިގެ އިްއޒަތްތެއަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާ `. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ރަޝީދަށް. ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

 ސްކުރަމުން މި އާދެ! މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ބަހު`. އައްސަލާމް ޢަލައިުކމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވުރެ ޮބޑު  ބިިލއަނަށް 29ށް ބޮޑު ބަޖެެޓއް. ގޮތުން. މި ބަޖެޓަކީ ވަރަ ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ 2019ގެންދަނީ 

 ،ދާއިރު ަރއްޔިތުްނެގ ވަރަށް ގިނަ އުންމީދުތަެކއް ހުންނާނެ. އެހެންކަމުންގެންބަޖެޓެއް. މި މަޖިލީހުން ފާސްވެ 

ދި އާ ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން އަށްރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ރަްއޔިތުންނަށް މަގުފަހިކޮ

އެުކގައި މި ބަޖެޓު ާފސްެވގެންދާއިރުަގއި ަރއްޔިުތންގެ މިދެންނެވި އުންމީދުތައް  ރުކާރުގެ މި ޕްލޭންތަކާ ސަ

 ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވެސް އެ ބަޖެޓަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމީ އެއީ ޝައްކެތް ނެތް

 5އައި ަރއީސް ޔާމީުނގެ  އިރުަގއި ރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކެމުން މިިމއަދާ ހަމައަށް އައި  ،ކަމެއް. އެހެންކަމުން

ކޮންެމ ދިމާލަކުން އަޅުގަނޑުމެން  ިރއެރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލި ކުއަހަރުަގއި ރާއްޖެއަށް ައއިސްުހރި ތަރައްޤީާއއި

ނައުަމކީ ެއއީ ަރއީސް ޔާމީން މި މަށް ފަޚުރުވެރިކަމާއެުކ ެއކަން ބަަލއިގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ރަީއސް ޔާމީން ވެރިކަ

 ެއީއ އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތް މި މެްނގެ ޯލމަތިން ފުހެވިގެންދާނެ؛އުމަށް ގެނެސްެދއްވި ތަަރްއޤީ އެީއ އަުޅގަނޑުޤަ

އަލަށް  ،އައި އަދި ކުރިއަށް ޮއތް ވެރިކަމަށް  ،ކަމަކީ އުމުން ނެތިދާނެ ސަބަބެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭޤަ

ޤީޤަތަީކ ތަރައްޤީ ގެންނަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުްނގެ އުންމީދުތަކާއި ރުކާރުން ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަ ސައައި

މަްށ އަދި މުޅި ދައުލަތުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަ ެއކު ރައްޔިތުްނގެ މިނިވަންކަާމ،ރައްޔިތުންނަށް ޯއގާތެރިކަމާ

ނުފޫާޒިއ  ،ންށް ހަމަހަމަކަމާއެކު އިންސާފކުރެވޭެނ ގޮތެްއގެ މަތީޢީ އެންމެންގެ މަްއޗައާންމު އިޖްތިމާ .ީދގެނޭއިސްކަން
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ަތކުގެ މަީތގައި އަމިއްަލއަށް ބާރު؛ އެ ބާރު 3ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ބަަދލުގައި ޤާނޫނޫައސާސީން ޮއތް 

ހުންނަންވާނީ. މި ގޮތަށޭ އަުޅގަނޑުމެްނގެ އާ ަސރުކާރުގެ މަަސއްކަތްތަްއ ބައްަޓންވެފައި  ކުރުުމގެ ޖާގަ ލިބޭމަސައްކަތް

ގަިއ މިދެންނެވި ކަހަލަ އްާޔ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނެގ ތެރޭެވއްޖެ ކަމަށް ގޮތަކަށް ދާ ނޫން

، ެއއީ ެއއްވެސް މެންބަރަުކ ނުޖެހުމާއި މީގެ ނަފްރަތު އޮންނާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތަރައްީޤއަކީ ހިތްހަމަ

 އި ވެސް ދެމިހުރެވޭނެކަންނޫން. އަދި ވެރިަކމުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ވެރިކަމުގަ ހުރުމަށް ކަށަވަރުވާ ކަމެއްމުގައި ދެމިމަޤާ

ރަީއސް ޔާމީން މިދިޔަ އިންތިޚާބުގަިއ  ،ނޫން. ޔަޤީންވާ ކަމެއް ނޫން ތަރަްއޤީއަކީ. އެހެންނަމަ ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ކަެމއް

 ،ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަާލއި 25 ،ޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މިދެންނެވި ބުރިާޖއި އަުޅގަނ ،ބައްޔެްއ ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ނެތް. އެަތއް  މިހެން ކިޔާނެ ކަމެއް ، ބޯފެނާ،ބަނދަރާއި ،ކެްއގައި މަނގުހެދުމާއި ދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންޮކޅުތައަ

 5ނަ މިންވަރަށް މިދިޔަ ން ވެސް މި ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީ ނާ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ބައިވަރު މަޝްރޫޢުތަކެްއ؛

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ  ،. އެހެންނަމަވެސްދެއްވާފަދުވަހުގެ ތެޭރގައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ތަރައްޤީ ގެެނސްއަހަރު

ކަންކަމެްއގެ ެތރެއިން ައއި ނަފްރަތާއި ހިތްހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއިން މި  ،އައި ިސޔާސީ ހަލަބިލިކަމުގެ ތެރެއިންނާއި

ދުކުރާ މީހުން ދެރަޔާއި ހިތާމަކުރާ ވަިކ ފިކުރަކަށް ތާއީދާންޖެހުނީ. މީގެ ގަނޑުމެންގެ ައތްމަތިން ބީވެގެންޅު ސަރުކާރު އަ

ކަމަށް ބަލަިއގެްނ  އެއީ ާމޒީ ،ބޭފުޅުންނަށް ެވސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެ، ައޅުގަނޑު އެބަތިބި. އެހެންނަމަވެސް 

ފާސްކުރަން ބަޖެޓަކީ  އި ސަުރކާރާެއކު. އަލަށް އައި ސަުރކާރުން މިއަދުނޑުމެން ކުރިއަށްދަމާ ހިނގާށޭ އަލަށް އައަޅުގަ

އިތުރު ެޓއް. ައދި މި ބަޖެޓަށް އުނިރައްޔިތުންެގ ގިނަ މަޝްރޫޢުަތކެއް ހިމެނިފައިވާ ބަޖެ ،ރައްޔިތުންނަށް މަންފާވަނިވި 

ތެރެއިން ކުރިއަށް އެބަދޭ. ަގއި ޭއގެން ދިރާސާކުރާއިރުގެނައުުމގެ މަސަްއކަތް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ޮކމިޓީ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު މިތާނަގިއ  ،ން މިއަދު ފަޚުރުވެިރވަންދެގެއަޅުގަނޑު މި ގޮނީޑަގއި އިނ

 ަފޚުރެއް ނޫން. މީެގ ޙަޤީޤީ ވާ  އެީއ އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް  .އިނދެގެން މިހާތަނަށް ކުެރވިފައި ހުރި މަސަްއކަތަށް

ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑަށް ފުރުޞަތު ދިނީ.  ންނަކީ އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްިޔތުން. އެރުވެރިފަޚު

ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  އެ ރައްޔިތުްނ އަޅުގަނޑަށް ދިން ފުރުޞަތުގެ ވަރަށް ރަނގަޅު ބޭނުންތަކެއް ހިފުނު ،މަވެސްއެހެންނަ

 މި  ،ލާނަން. އެހެންނަމަވެސްރާއަށް އަުޅގަނުޑ ކުރިމަތިާދއި ބުަގއި ހަމަ މިގެ އިންތިޚ2019ާކުރަން. މިއަންނަ ގަބޫލު

ގޮތަށް  ަރއްިޔތުންނަށް މަގުފަހިވާޑު ކޮށްދީަފއި ހުރި ކަންތައްަތއް، ލާއިރުަގއި ައޅުގަނދާއިރާއަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތި 

. ވިލުފުށީގެ މަުގ ދާނެ ކަންަތއްތަެކއް ނޫންނދާނުން ފިލައިގެންކޮށްދީފައި ހުރި ކަންތައްަތކަީކ އެީއ ރަްއޔިތުން ހަ

ރެްއވިްއޔާ މިއަދު ވަނީ ނިމިފަ. އަދި އިރާދަކުهللا ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް. އެ މަޝްރޫޢު 

 . ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޤާއިމުކުެރވިފަރަށުގައި ވާނީ  އެހެންމެ ވަރަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެްއ އެހަމަ

އަދި އޭުރގަިއ  ،ކުރުމަށްޓަކައި ނެރުރަށުގެ ނެރުގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލު. އަދި އެފަރަށުގައި ވާނީ ޤާއިުމކުރެވި

ދިނުމަށްޓަކައި ާއ ނެރެއް . އެ ބަނދަރަށް ލުއިކަން ގެެނސްނެތް . ބަނދަރެއްއެތަން އޮންނަނީ .ނެރު ވަރަށް ގަދަ
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އެާއއެުކގަިއ ވިލުފުށީގެ ފެނުގެ ނިޒާުމ . ހަމަވަރަށް ނިޔާމަ ބަނދަރަކަށް ވެފަނީ ވަ ވެސް ިމއަދު އެ ބަނދަރު ،ކެނޑި

މަޝްރޫޢުތަެކއް ވަނީ ތ. އަތޮޅު ވިލުފުށީ . އެހެންވީމާ، ވަރަށް ގިނަ ވަނީ ގާްތގަނަޑކަށް ޤާއިމުކޮށް ނިމިފަ މިއަދު

ޢުތަކެއް  މަރުކަޒާއި އަދި ތަފާތު އެތައް މަޝްރޫތަކުގެ ތެރެއިްނެވސް ޞިއްޙީ. އަދި މިނޫން ކަންތައްދާއިރާަގއި ހިނގާފަ

މަނިކުފާނަށް ވެސް މިއަދު ކަމަށްޓަަކއި ެއ . އެ  ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮށްދެއްވާފަރައީސް ޔާމީންގެ ،މި ސަރުކާރުން ވަނީ

އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރެގ  ދާއިރާގެ ުބރުނި، އެާއއެުކގައި އަުޅގަނޑު ތަމްސީލުކުރާކުރު އަދާކުރަން ައޅުގނޑު. ހަމަޝު

 ާވއިރު  ބުރުންޏަކީ ުކަޑ އާބާދީެއއް ކަުމގައިވަންޏާ ކަމަށް ކުރިއެރުންތަކަށް ބަލާ ހުރި ބުރުންޏަށް އަިއއްސަ  ؛ބުރުނި

ަވނީ ޤާއިމުކުރެވިފަ. އާދެ! ައދި ހަމައެހެންމެ އާ ޞިއްީޙ  ަނރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ސް މިއަދު ބުރުީނގައިވެ

ިއ ހުރި އިންޖީނުގެައކީ އެީއ މި މަރުކަޒެއް ޒަމާނީ ވަސީލަާތއެކު ިމއަދު ވަނީ ާޤއިމުުކރެވިފަ. އަދި ބުރުީނގަ

ސަރަހައްދުަގއި ެވސް ހުރި ެއންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު؛ ަސރަހައްދޭ މިދަންނަވަނީ، މި ސައުތު ޭއޝިއާ ސަރަހައްދަށް 

ބެލި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އެއް އިންޖީުނގެއަށް ބުރުނީ އިންޖީނުގެ ވާނޭ. އެީއ 

ނީ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ސޯލާއިން ކަރަންޓު ލިބޭނީ. އެ އިންޖީނު ހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ، ކޮންއިންޖީނެއްތޯ ދުވާލު ބުރު

މިހާރު މަސައްކަތްކުރަނީ އަުޅގަނުޑގެ މި ފޯނުން އިންޓަރނެޓަށް ވަދެ ބަލައިލެވޭނެ. މި ފެންވަރުގެ އިންޖީނުެގއެްއ 

ވީމާ، ިމ ނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެއް ވަނީ އެ ރަށުަގިއ މިއަދު ހުންނާނީ ބުރުނީގައި ޤާއިމުކުރެވިފަ. އެހެން

ޤާއިމުކުރެވިފަ. ޒުވާނުްނގެ މަރުކަޒެްއގެ މަަސއްކަތް މިއަާދ ހަމައަށް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އަދި ތަފާތު ކުޅިވަުރކުޅޭެނ 

ގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ކޯޓުތަކާ ެއއްޗެހި އެ ރަުށަގއި ވަނީ ޤާއިމުކުެރވިފަ. ެއހެންވީމާ، މިދިޔަ މުއްދަތުެގ ތެރޭ

ވެރިކަމުަގއި ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކެއް ވަނީ ައޅުގަނުޑ މި ގޮނޑީަގއި އިނދެގެްނ ކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މިއީ 

އަށް ައޅުގަނޑު މި ކުރާ އުއްމީދުަގއި އަުޅގަނޑަށް ުކރެވިފައި ހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް. އެހެންވީމާ، ދެްނ 2019

ޑިފުށްޓަކީ ބިން ހިއްކައި ނިމިފައި މިއަދު އޮތީ. ހަމައެއާއެުކގައި ިރވެޓްމެންޓު މަސައްކަތް އޮތީ ނިމިފަ. އޮތީ މަޑިފުށި. މަ

އެ ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފަ. ޒުާވނުންގެ މަރުކަޒެްއގެ މަސަްއަކތް ވަނީ ނިމިފަ. އެ ރަށުގެ 

ބަނަދރެއް އެ ރަށަށް ވަނީ ލިބިފަ. ހަމައެހެންމެ މަގުހެދުމުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ މަަސްއކަތް ވަނީ ނިމިފަ. އާ 

މަޝްރޫޢު ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެްއގައި މިހާރު ކުިރއަށް އެަބދޭ. އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން ބޭނުންވޭ، މަޑިފުށީގެ ސާުފ 

އި އެބަވޭ. އަިދ ގަިއ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ފެށިގެންދާނެ. މި ބަޖެުޓގެ ހިމެނިފ2019ަބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް މި އަންަނ 

މިނޫނަސް ތަފާތު ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަކުގެ ކޮންސެޕްޓުަތކެްއ، ތަފާތު ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ަވސީލަތްތައް ވަނީ ސަރުކާރުން 

އަްށ އަުޅގަނޑުމެން ދަތުރުކުާރއިުރގަިއ ރަްއޔިތުންގެ އަދިެވސް  2019ޤާއިމުކޮށްދީފަ. މި ހުރިހާ ކަްނތައްތަކަާކ ެއކުަގއި 

ރަށް ބަިއވަރު. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭ، އެތައް ބައިވަރު ރަްއިޔތުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ އުއްމީދުތައް ވަ

ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ިމ ހުރިހައި ކަންތައްތައް ޮކށްދިނުމުގައި މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭން މަގުފަހިވެގެންދާނެކަން 

ކާވެސް ާފއިތުވެދިޔަ ިދގު މާޒީތަކަކަށްފަުހގައި އަލަށް އާ ސަުރކާރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ. އެހެންވީމާ، އަނެއް 
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އައިްސގެން މި ސަރުކާރުގެ ަޅފަތުގައި މި ސަރުކާރަށް މި ލިބެނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ 

ްއވެސް ކަހަލަ ހަލަބޮލިކަމެއް ނެތި، ގޮތަށް ކަންަތއްތައް ަރއްޔިތުްނނަށް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި. މިކަްނ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ

ވަރަށް އޮމާން މާޙައުލެއްަގއި ކޯލިޝަނަށް މި ލިބެނީ ވެރިކަންކުރަން. މި ލިބޭ ފުރުޞަތު؛ އަޅުގަނޑު މިއަދު ެވސް 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ދަންނަވަން ބޭނުން. މި ލިބޭ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފައިެގން ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ހުރި 

ސް ަވކި ވިސްނުެމއް، ވަކި ތަފާތު ިވސްނުންތަކުގެ ބޭބޭފުޅުންނާ އެކުަގއި ކުިރއަްށ ވަަޑއިގަންަނވައިފި ކަމަށް ނަމަވެ

އަހަރު ެވގެންދާނެ. ެއހެންވީމާ، މިކަން ކުރުުމގަިއ  5ވަންޏާ އަމާން ނިޔާމަ ދަތުރެްއ އެ މަނިކުފާނަށް ކުިރއަށް ިމއޮތް 

ުދވަސް  30ުދވަސް ފަހުން،  21 ައޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރަންޖެހޭ އެބަ. ތަފާތު ފިކުރުގެ މީހުން ގޮވަިއގެން އުޅެން

ފަހުން މި ކޯލިޝަން ރޫޅާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަނެްއކާވެސް ކުރިން ކުރި ތަޖުިރބާތައް ކުރަންޖެހޭނެ. ހަމަ 

 ހަމައަށް އިން ފެށިގެން މިއަދާ 2008މިދަންނަވަނީ ވަކި ވެރިކަމެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ފެނިގެންދިޔައީ ކޯލިޝަނަާކއެުކ ކޮންމެ ވެިރއަުކ އަންނަނީ. އަންނަތާ ދުވަްސކޮޅެްއ ފަހުން އޭނައަްށ މަސައްކަްތކޮށްދިން 

މީހުންގެ މަތިން ހަނދާންނެތި، އެ މީހުން ބޭރުކޮށްލައި، އަމިއްލައަށް ތިމާ އެކަނި ެއްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ހަދަިއގެން 

އަްށދާން މަސައްކަތްކުރަން ފެށީމަ އިދިފުށަށް ވެއްޓި، މި ކަންކަން ކުރިމަތިވާންޖެހުނީ. ސަރުކާރު ހިފައިގެން ކުރި

އެހެންވީމާ، މިހެން ނުވާނެ ގޮތަށް އަެނއްާކވެސް އާ ަސރުކާރެއް އެކުަލވާލައި މި ަސރުކާރާއެކު ކުރިއަށްިދއުމުެގ 

މެން މި ތިބީ މި ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ފުރުޞަތު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް މިއަދު އެބައޮތް. އަޅުގަނޑު

ސަޕޯޓެއް، ހުރިހާ ތާއީެދްއ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން އެ މަނިކުފާނަްށ ދޭން. އެހެންވީމާ، މިކަން 

އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަްށޓަކައި. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ަރއްޔިތުްނގެ މާޔޫްސވާ 

މެއް އޮްތކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އަުޅގަނޑު މިއަުދ ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ކުިރކަމަކުންނެއް ކަ

ނޫނޭ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންެގ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ވެރިކަން ައުޅގަނޑުމެން އަތުން ގެއްިލގެންދިޔައީ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން 

 ގޮތަށް ިމކަންކަން ނުކުެރވުނީމަ، ޮއގަަނިއޒްކޮށް ކެމްޕޭނުގެ ކަންތައް ޕީ.ޕީ.އެމް ތެރޭން މި ކަްނަކން ކުރަންވީ

ކުރިއަށްނުގެންެދވުނީމަ. އަދި މިތާ ތިބި ތަޖުރިބާހުރި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންގެ ތެރޭން ޒަމާންވީ ވަރަށް 

ބޭނުން ނުހިފައި، ކޯޑިނޭޓަރުންނާިއ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ސިާޔސީ ކަންކަމުަގއި އުޅެަފއި ތިބި މީހުންގެ ތަޖުރިބާގެ 

ތަފާތު ނަންނަން ކިޔާ މީހުން މީހުން މެދުވެރިކޮށްގެން ކެމްޕޭނުކުރީމަ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

އެއްފަރާތްކޮށްަފއި ކެމްޕޭނުކުީރމަ އަުޅގަނޑުމެން އަތުން އިްނތިޚާބު ގެއްިލގެންދިަޔއީ. މިީއ މިއަދު މިތާ ދައްާކ ވާހަަކެއއް 

ނޫން. ކުރިން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަމުން އައި ވާހަަކއެއް. ނަސީބު ކަންދިމާކުރި ޮގތުން މި ވަގުތު މަޖިލީހުގެ 

ރައީސަކަށް އިންެނވީ، އަުޅަގނޑަށް ފެންނަން މި އިންނެވީ މިދެންނެވި ވާހަކަ، އަުޅަގނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކައަށް 

ރިއަށް އޮތް ާތނގައި ވެސް ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ، ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ހެކިވާނެ ބޭފުޅެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ކު

ބޮޑު އުއްމީދުތަަކކާއެކު ކޮންމެ ސަރުކާރެއް މި އަންނަނީ. އޮންނަ މުއްދަތަށް މި ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަކީ، މި 
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ލުކުރަން ނުކުތުމަކީ އެއީ ސަރުކާރާެއކު ކުރިއަށްދިއުަމީކ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. ވަކި ހިސާބަކުން ސަރުކާރު ބަދަ

ހަމަޖެހޭ، ޤައުމަށް އެންމެ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތް ކަމަކަްށ އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، 

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތާއި ކަންތައްަތއް މިއޮންނަ ޮގތުން ތިމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތެްއގައި ސަުރކާރު 

ކުންނަ އުސޫލު އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެބަ. އަޅުގަނޑުމެން ާޕޓީން ބޭނުންވާ، ވަކި މީހަކު ބަދަލުކުރަން ނު

ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ވަކި ބަަޔުކ ބޭނުންނުވާ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ވީމަ ސަރުކާރު އިްސތިއުފާދޭން ގޮވަިއ، ސަރުކާރާ 

އެބަެޖހޭ ހުއްޓާލަން. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަން ޮގަވއި، މިކަން އަުޅގަނޑުމެން 

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ރީތި މިސާލު ހޯދައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަބަދު މަގުމަތީ 

ނަ ސަރުކާރާ ެއކުަގއި ދޭންޖެހޭ މުޒާހަރާކުރަން ތިބޭ ބަޔަކަށް ވެގެެނއް ނުވާނެ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ެއ އަން

އެއްބާރުލުންދީގެން ސަރުކާާރ އެކުަގއި ކުިރއަށްދާން ދަސްކުރަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ އެބަ. އަދި ސަރުކާރުެގ 

ވެރިައކަށް ހުންނަ މީހާ ސުޕްރީމް ކޯޓާ ނުލައި، މަޖިލީހާ ނުލައި، މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް އޮތް މިންވަރަކުން މަޖިލީހުގެ 

ވަރާެގ މަތީން ީރއްޗަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުުރޞަތު ހޯދަން އެބަޖެހޭ ނުފޫުޒ ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި. ތެރޭން މަޝް

ހަމައެހެންމެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކު ތެރޭން ވެސް ޢަދުލުއިންޞާފު ހަމަހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތަކަށް ވެސް ލިބޭ ގޮތަްށ، 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ިމ އޮންނަ އުސޫުލގެ ތެރޭން ސަރުކާރުގެ ަޙއްޤު ވެސް ިހމާޔަތްކުރެވޭ ގޮތަށް ައޅުގަ

ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން ކަންަތްއތައް ކުރުމަީކ ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއް. ވަލުދޮރޯށިން ވަދެ 

ގަިއ ހުއްޓާލަންޖެހޭ ވަކި ސިޔާސީ މީހުން ހަްއޔަުރކުރަން ކޯުޓއަމުރު ނެރެ، މި ސަކަރާތް ޖެހުން އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤައުމު 

އެބަ. ނުހުއްޓި ނަަމވެސް ިމ ހުއްޓޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ މިތާނގައި މިހާ މުހިންމު 

ވަގުެތްއގައި ަދއްކާލަން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ވާހަަކއެްއ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް މިކަްނ ގަބޫލުކުެރވޭތީވެ ިމއަދު ިމ 

 މި ވާހަކަ މިދައްކަނީ. ބަޖެޓު ކަންތައްތަކަށް ބަލައިަލއިފި ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ރައީްސ ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ ތެރޭަގއި

އަހަރުދުވަހު ތެޭރގަިއ ރާއްޖޭ އިޤްތިޞާދެްއ ހެޔޮ ރަނަގޅު ބަދަލުތަކެްއ ައިއކަން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން  5ޔާމީނުގެ 

ތިޞާދަށް އިތުރު ވަަރށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކްއ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ހަމައެގޮތަށް ބަލައިާލއިރު ރާްއޖޭ އިޤް

އަހަރުދުވަހު ތެޭރަގއި އަުތވެއްޖެ. ގެނެސްދެްއވަިއފި. މީގެ ފައިދާ ޙަޤީޤަތުގަިއ ކުރާނެ، ައއި އަލަށް އަިއ  5މިދިޔަ 

ާނ ބިލިޔަ 3 އިނާޔަބިލި 2މި ބެލެވެނީ ގާތްގަނަޑކަށް ނުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްވާނެ ކަމަށް ބިލިޔަ 29މިހާރު  ސަރުކާރުން.

ލަތުެގ ންެނވިއިރު ަދއުރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަަޑއިގެ ތޯ؟މީގެ ކުީރގަިއ ކިހިނެއް ،ދޭތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް

އެހެންވީމާ، ިމއަދު ބިިލއަނުަގިއ އޮތީ.  29ލަތުގެ ދަރަނި ށް ޮބޑު ދަރަނި އިނގޭތޯ. އޭރު ދައު ވަރަ ދަރަންޏަކީ ކޮބައިތޯ؟

ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ަރއީސް ޔާމީނު އަހަރު 5، މި ދެންނެވި އެރިއޭ ބުާނއިރުަގއި ލިައނަށްބި 43ލަތުގެ ދަރަނި ދައު

ބިލިއަނަކީ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުަގއި މި ރާްއޖޭގައި އެްއވެސް މީހަކު ޮބުޑ  43ކޮށްދެއްވާަފއި ހުރި ކަންަތއްަތކަށް ބަލާއިރު 

ތައްތައް ައގުހެޔޮކުރުމަށްޓަަކއި ކަންތައްތައް އޮތް މަގުްނ ކަން ،ނުކުރާނެ. އެހެންނަމަވެސް ދަރަންޏެއް ކަމަކަށް ގަބޫލެއް
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ތެއް. ން ވެސް މިއަދު ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަން ކަންތައްަތއް ކުރިކަން ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެމަގުނޫން މަގު

ހެޮޔވެގެންދާނެ. މިއަށްވުރެން ވަރަށް ބޮޑުތަން އަގު ،ނަމަ ހުޅުވާލެވިަފއި އޮންނަ ބިޑެްއެގ ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކުރި 

 ތަކެީތެގ ވެސް މި ދެންނެިވ ގޮތަށް ކަންަތއްތައް ކުރާއިުރގައި ަރއްޔިތުންނަށް އަށް އޮތް ަސރުކާރުންއެހެންވީމާ ކުރި 

 ހިންގަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ތަކެއްއެބަޖެހޭ ކުރަން. އަދި ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓު ަކއި މި ކަންޓައަގުހެޮޔކުރުމަށް

ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ މްދަނީ އިުތރުކުރުމަށްލަތަށް ލިބޭ އާއެބަ. ެއީއ ދައު ބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަންޖެހޭލަތަށް ލިމިހާރު ދައު

އި މަދަދު އެބަ ސަރުކާރަށް ދެންޖެހޭ. އެކަން ނުކޮށްދީފި ކަމަށް ވަންޏާ އެހީޔާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ

 ގޮތްގޮތުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ކޮށްދެންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކޮށްެދވޭ އަޅުގަނޑުމެނަށް ޓެކްްސއާއި ައދި އެހެން ތަފާތު

 ސަރުކާރަށް ަވރަށް ދަތިވާނެ. ރައްޔިތުން ަމޖލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވޭ ނަރުދަމާ ކަމަށް ވަންޏާ

 ،ާދއިރާތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް ވޭސް ކުރްން ބޭނުންއަދި މި ދެންނެވި އެހެން ކަންތައްަތއް ވެ ،ވެސް ައޅަން ބޭނުންވޭ

ނުޭވ ވަކި ހިސާަބކުން ފިކުރު ހުންނަ ގޮތުން ރައީސް ަސރުކާރުން ފޮނުވާ ބިލުތަކަްށ  އެ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް

އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބިލުތަކަށް  5އެއް. އަުޅަގނޑުމެން މިދިޔަ ތަރައްޤީ އުމުޤަ ތާއީދުކުރާކަެށއް. އެހެނެއްުނާވނެ

ގެ މަންފާހުރި ަކންތައްތަކަށް. ރަްއޔިތުންެގ ަކންބޮޑުވުން އޮްތ ކަންތައްަތއް އޭ ހުންނާނީ ރަްއިޔތުންނަށް އިކޮށްފަތާއީދު

އެބަުހރި. ޭއގެތެރެއިން ަބއެއް ކަންަތއްތައް ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެން  އި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޖިލީހުގައި ފާސްކުެރވިފަ

ަވގުތު އެ ކަންތައްތައް ކުރަން އޮތް ޮގތުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  ެއއީ އެނިއުޅަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް  މެންބަރުންނަށް މިނިވަންކަމާއެކު އެ ކަންކަން ކުރުމުގެ ޖާގަ

ށް އަުޅގަނޑު މިއަދު ގަބޫލުކުރަން. ހުރި ކަންތައްތައް ކަމައި ކޮށްފަން މަޖުބޫރުބަރުންނަށް، ބައެއް މެންބަރުންނަށް މެން

އަުޅގަނޑަށް  ވެސް ަކނޑާލަން ގަހުގެ އޮފިގަނޑުއަުޅގަނޑު އަާރ އިން  ،ހަމަ އެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑު ިމއިން ގޮނޑި 

 ދުވަހު ވޯޓުލާން އަުޅގަނޑަށް މަޖުބޫރުވީ. ެއއީ އެ  އަުޅގަނޑުމެންގެ ގޮނޑި ެގއްލޭ ޮގތަށް އެ . ކޮންކަމަކާތޯ؟މަޖުބޫރުވީ

ނޫން. އަޅުގަނޑު އެ ދުވަހު ވެސް ައޅުގަނޑު އެކަމާ ހިތާމަކުރިން. މިއަދު ވެސް އެކަްނ   އުފަލުން ކުރި ކަމެއްދުވަހު

މިައދު އަުޅގަނޑުމެން ެއކަން ައނެއް ކޮޅަްށ ބަދަލުކޮށްފިން.  ،ކުރީތީވެ އަުޅގަނުޑ ހިތާމަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

ާމއެކު މުައއްސަސާަތއް ހިނގާެނ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންެގ ބާުރވެރިކައަުޅގަނޑުމެންގެ މުއައްސަސާަތކުގެ  އެހެންވީމާ،

ެވގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ.  ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އެކަިތގަނޑަކަށްރަންޖެހޭ ެއބަ. މިކަން ކުރުމަށްކަންކަން ބައްޓަންކު

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރު ދާއި ހުޅުހެންވޭ ،ލަތް އޮންނާނެ. މާދަމާ މި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގިއ އިންނެވިދައު މި

މި  ،ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނީނދެދާނެ އެ ގޮނޑީަގއި. އެހެންނަމަވެސް . ިވލުފުށީދެދާނެ އެ ގޮނޑީގައިނީނ

ލަތް އޮންނާނެ. ، ދައުމި މަޖިލިސް އޮންނާނެ. ވެރިކަންކުރާ ަފރާތް .ރައްޔިތުން މަޖިލިސް ދެމިއޮންނާނެ އިނގޭތޯ

، މި ަޤއުމު، ޕްރީމް ކޯޓުަގއި ތިޭބ ފަނޑިޔާރުން ބަދަލުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސްސު ންނާނެ. އެތާ ހުންނަޖުޑިޝަރީ އޮ

 ން ނޫނުއަސާސީކަތުން ގެަނިއ މި ފެހި ޤާޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ ބުރަ މަސައްގޮުތގައި ޭބްއވުމަށް އުމެްއގެޤަ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެންވާނެ.  ކުރަންަގނޑުމެން ދަތުރުއަޅު އި އޮތް އިންތަުކގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑަައޅާފަ

ނުޖެހޭ އެއްވެސް މީހަކު. މީގެތެރެއިްނ ނުކުންނާކަށް ން ބޭރަށްމިއިޖާގަ އެބައޮތް.  ނެ މީގެތެރެއިން ވެރިކަްނކުރެވޭ

ންމެ ވެރިޔަކު  ކޮމި ދިޔައީ ފެނިގެން ސްއައިށް ފަހަކަށްމަވެސް އަޅުގަނޑުެމނަނަންރުކުރެވޭނެ މަގު އެބައޮތް. އެހެދަތު

ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުަގއި އުމުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ޭއނަގެ މުޅި ޤަ ވެސް އެ މީހެއްގެ ވެރިކަަމށް އައުމަށްފަހުގައި

ކަން ، އަޅުގަނޑުމެން މިން ގެންދާ މަންޒަރު. އެހެނެއްނުވާނެ އެ ކަމެއް. އެހެނެއްނުވާނެ. އަުޅގަނޑުެމންބާއްަވއިގެ

އުމަކަްށ ނބުރާ އެ ދުވަހެއް މި ޤައަލުން އަ ދުވަސް.  ދިވެހިރާއްޖެ މިނިަވންވިާބރަތޭރައަކީ ހިނަގއްޖެ. ޮއގަސްޓްވެމާޒީ

. ެއކަްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާއިުތވި ވަުގތީ ކަމަކަށް ވާނީ ކުާރ މަސައްކަތަީކ ވާީނ، ނުގެނެވޭނެ. ގެންނަން

ރައީސް ޔާމީާނއެުކ  ،ންނަވަން ބޭނުންވަނީދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިައދު ވެސް ދައި ފެނިގެންދުވަސްތަުކގަ

ގޮތުން އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތަްށ ތަރައްޤީގެ  އަހަރުދުވަހު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ދިވެހިރާއްޖެ 5މިދިޔަ 

ސް ައޅުގަނޑުމެން ކޮްށދެއްވި ކަންތައްަތކުެގ ވާހަަކ އަބަދުވެ މަނިކުފާނު  އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެިރވަމޭ. އަދި އެ

. އެހެންވީމާ، ެއ މިތާކު ދެްއކޭކަށެއް ނެތް އެކަަމކު އަުޅގަނުޑމެނަށް ނުދެއްކޭ ވާހަކަ އެބަހުރި. އެ ވާހަަކެއއް ދައްކާނަމޭ.

 ،ހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ެވްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީނޑު އިބްރާުމގައި ވީަނމަވެސް ައޅުގަކަވާހަކަ ނުދެްއކި

ންމެްނެގ ސަުރކާރެއް. މި ަސރުކާރު ކަންތައްަތއް ކުާރއިރުަގއި މި ދެންނެވި އެ އާ އިއެމަނިކުފާނަށް މި ލިބެނީ ޅަފަތުގަ

މި ސަރުކާާރއެުކ ކުރިއަށްދާން ފަސޭހަވާނެ.  ޓޭ ގޮަތށް މި ކަންތައްތައް ކޮށްފި ކަަމށް ވެއްޖެްއޔާލަޙަތުތައް ހިފެހެއްމަޞް

 ..ޫނނުއަސާސީން.މި ކޯލިޝަނަކީ މިއީ ޤާއަދި 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

. ނަވާލަންކައި ދަންޓަމާތަށްމަޢުލޫ ،ޓަަކއިރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ުޑ މި ގަނވާފަ. ައޅުެގންގޮސް މިއަދު ނިންމުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަނީ ާފސްކުރައް މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރިއަށް 

ަނވާ ބޭފުޅުންނަށް ށް އެިދވަަޑއިގަންިމނެޓުތެރޭގައި ފުރުޞަތަ 10 އޮތް  ލާނަން. ކުރިއަށްންނަަވއި ވަގުތު ިރޔާސަތުން ދަ

މެން ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުފުރުޞަތުއަރުވާނަން. ެއއަށްވުެރން ފަހުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ދެން

 ވިއި ތިއްބެ ފަކަށް ބަލައިފިއްޔާ މިހާރު އެދިަވޑަިއގެންރޭ މިހާރު ބާކީ ހުރި ވަގުުތތަ މި ކަމުަގއި ވިަޔސް،ވި އެރު

ޮކޅު ހުސްވަގުތު މި ފެންނަނީ  ހަމައަށް ކަމަށް ށް ޖަލްސާ ގެންދަންޖެހޭނީ މާދަމާޔާމެންބަރުންނާއެކު އަުޅގަނޑުެމންނަ

 10ިރއަށް އޮތް އެީކގައި ކު ޒުނަފުޅާިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންގެ ހަމަ ޢިވާނަމަ. އެހެންވީމާ،  ދެމުންގެންދާ ކަމަށް

ފަހުން  ްށވުރެއަރުވާނަން. އެއަހަމައަށް ައޅުގަނޑު ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއާ 2.35މިނެޓު؛ 

 ނުޑ މިހާރުނާރުވާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަުޅގަުފރުޞަތު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަންނަާވ އެްއވެސް މެންބަރަކަށް

 ދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް.ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ މެ
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 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގޮތުްނ  ހޭވަަނ އަހަރުެގ ބަޖެޓާ ބެ 2019ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. `. އާދެ، މިއަދު މި ތަނަށް ހުއްޓި 

ޑޫ ސިޓީއަށް ބަޖެޓުްނ އަހަރު ައޅުގަނޑުމެން އައް 4ުޑގެ ހިތަށް ވަދެގެން އަންނަނީ ވޭުތވެދިޔަ އަުޅގަނ ،ވާހަކަދަްއކާއިރު 

ތުވެިދޔަ ނޑުމެން ވޭއާެދ، އަުޅގަ ަރއީސް. . ިއއްޒަތްތެރިްއޑޫ ސިީޓއަށް ލިބުނު ފައިާދއާބަޖެޓުން އަ ިއ،ލިބުނު އެއްަޗކާ

ތް، މަނުގެ ޚިދުފެ އަްއޑޫ ސިީޓއަށް ނަރުދަމާެގ ޚިދުމަތް، އަހަރު އެންމެ ބޮޑަްށ ބޭުނންވި ކަންަތއްތަުކގެ ތެޭރގައި  4

ން ޔިތުވެގެން ރައްހެދުމަށް ބޭނުން އިުތރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުަތްއ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށްކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް؛ އޭގެ 

ވަރަށް  އާބާީދގެ ޭޖގެއާދެ، ރާއް ؛އަުޅގަނޑުެމންނަށް އައްޫޑ ސިޓީއަށް  ،ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިއެދި ތިބީ. އެހެންނަމަވެސް

ތަކަށް ކަމެތި ގޮނިތިީރހަކަށް ހާސް މީހުން ގާތްގަނޑަކަށް ދިރިއުޅޭ ައއްޑޫ ސިީޓައށް ވަރަށް  ،ބޮޑު ބައެއް ހިއްާސކުރާ

ތެިރ ރު އިްއޒަތްގޮތުން އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކާއި ބަެޖޓާ ބެހޭދިޔައީ. އާދެ މި އަހަރުގެ ލިބިގެން ބަޖެޓުން ޚިދުމަތް

ޖެޓު އާދެ ބަ ނީ.ފާސްވެގެން މި ދަ ބަޖެޓުމި ދަނީ ރިޔާސީ ދައުރެއްގެ މެދުތެރެއިން  މި ބަޖެޓުނޑުމެން ރައީސް، ައޅުގަ

ުކޑަ ރަށް ުކޑަވަ ،ޓަކައި މިހާރު މި ފެށުނު ސަރުކާރަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައީ ވަރަށް ހަނި ދާއިރާައކުންހެދުމަށް

ހޭ ވަރަށް ވިސްނަންޖެ ންގެ މަިޖލީހުން ވެސް އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައިގައި ރަްއޔިތުތަނު ކުިރއަށް ޮއތް އް. މިއީވަގުުތކޮޅެ 

ބަޖެޓް  ،ކުރަްނވީުމގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ މަސައްކަތްޓަށް ފާޑުކިޔުމުހިއްމު ކަމެއް. އާދެ، މި ހާލަތުގައި ބަޖެ

އަހަރަށް  އަށް މި އޮތްކޮމިޓީއާ ވެސް ުގޅިގެން ަރއްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާުހރި ގޮތުަގއި މި ބަޖެޓުން ކުރި

މި ބަޖެޓުްނ   ގޮތުގައިދިވެހިރާއްޖެއަށް، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާތަކަށް އެންމެ ފައިދާހުރި

ފަހަރު   ބަޖެޓް މިމިލިބޭ އެއްަޗކުން ޚިދުމަތްކުރެޭވ ގޮތަކަށް މަސައްކަްތކުރުމަށް. މި ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި 

ތެރެއިްނ ުތގައި ޭއގެން ރުފިާޔައށް އަރަިއގެންދާނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮރަކަށް ބިލިޔަވަ 29

 އިތުރުވާނޭ  ިވްއސަކަށް ޕަސެންޓްެދކެނީ.  އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިވއްސަކަްށ ޕަސެންޓް އިތުުރވާނެ ކަަމށް

 ަޑއިގަންަނވާނެ ބަިއވަރު...ޕުޅަށް އަރާވަނު ހިތްވީމަ މަނިކުފާއަޅުގަނޑު މިހެން ދެންނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ެބހޭ މައްސަލައެއް ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ބެހޭ މައްސަލައެްއ، ނިޒާމާ ނިޒާމާ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 .އަޙްމަދު ޢާމިރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:މަދު ޢާާރގެ މެންބަރު އަޙްކުޑަހުވަދޫ ދާއި
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ނެޓު މި 10ހާރު މި ،ރިޔާސަތުން އިޢުލާނުުކރެއްވީ  ސްދެންމެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ ؛އާދެ، އަޅުގަނޑު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ނަވާކަުމގެތެރޭގައި އެދޭ ފަރާތްތަކަށޭ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ. އަޅުގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މި ކޮޅަށް ވަަޑިއގަން

 ގަނޑު ހަމަ ލީޑަރަށް ފުރުޞަތު ލިބޭނޭ ގޮތަކަްށ ަވގުތު އިތުރުކޮްށދެއްވުން އަޅު  ،އޮތީމަ އި ލިބިފަމަޢުލޫމާތެއް

އެ ފުރުޞަތު  ވާނަމަ ގެ ަވގުތުޮކޅެއް ެދއްަވއިިފ ކަމަށްިމނެޓު ވަރަކަށް 45 .އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަންެވގެން ދަންނަވަމޭ.

 ..ތަމްސީލުކުރާ ިސޔާސީ ޕާޓީ. މަޖިލީހުގައި މިޚާއްަޞކޮށް  ؛ނެ. އެހެންވީމާ، ދާިއރާއަށްލިބިގެންދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަނީށް މި ދަންނަނޫން. އަުޅގަނޑު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޖުމުލަކޮ ބެހޭ މައްސަލައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ

ތްތެިރ ެއހެންނަމަވެސް، އިްއޒަ އަޅުގަނޑުމެން ވަކި ީލޑަރުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުމުގެ އުސޫލެއް ުނގެންގުޅެން.

ޖެހުމާ  3ންވީމާ، ޖަހާިއރު. އެހެ 3ެއކީަގިއ މަޖިލީހުގެ ހުސްވަގުތުޮކޅަށް އަޅުގަނޑު ދާނަން. ގެ ޢިޒުނަޔާ މެންބަރުން

 ނަ ހާވެސް ގިވީ ހަމަ ވީދެންނެތްތެިރ މެންބަރުންނަށް. ދެން މިއިއްޒަ ދި ވެސް ފުރުޞަތު ބާއްވާލަދޭނަންހަމައަށް އަ

ަޑިއގަންނަވަން ވައެދި ގެ ކުރީަގއި  3:00ށް ހަމަ ބައިވެރިވުަމށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮުތން. އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުންނަ

ންބަރު ތްތެރި މެއެކު. އިްއޒަނަން ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ޢިޒުނަޔާ ވެސް ފުުރޞަތު އިތުރުކޮށްދޭނޑު އަެނއްކާ އަޅުގަ

 ވަން.ވާހަކަފުޅަިއގެން ކުިރއަށްަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަ

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ،ކަމުންދިަޔއިރު ައޅުގަނޑު ދެންނެވީ އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުުކރިއްޔާ އިނގޭތޯ. އާެދ، ައޅުގަނުޑ ވާހަކަަދއް

އިތުުރވެގެްނ  ިވއްަސކަށް ޕަސެންޓު ންން ރުފިޔާއެްއގެ ތެެރއިބިލިޔަ 29މި ފަހަރު މި ލަފާކުރެވޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ަތކެްއ ލިބެނީބާވަޭއ ގަނޑުމެންނަށް ބައިވަރުނެ ައޅު، ހިތްޕުޅަށް އަާރވަަޑއިަގންނަވައިފާ. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސްގައިދާނޭހިނ

އްާޔ އިރާދަކުރެއްވި هللا ގޮުތގައި މި ފަހަރު  ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އެހެނެއް ،ނޫން ދިމާލަކުން. އެހެން

ޮގތެއްަގއި މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާއި ސަރުކާުރގެ މިނިސްޓްރީތައް މަސައްކަްތކުރާީނ  ޚާްއޞަ ،މުއައްސަސާަތއް

ްއޔާ އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮުތގައި ކޮންމެ ބޮުޑ ެއހެންކަމަށްވެއްޖެެތރެއިން މިނިމައިޒްކުެރވޭތޯ.  ޖެކްޓުގެކޮރަޕްޝަން ޕްރޮ

އިރު ބަޖެޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލުިއެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ އިތުުރވެގެންދާ  10، %15ޕްރޮޖެކްޓަކުން %

އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ަމންޒަރު އަހަރު ނިމިގެންދާއިުރ ފެންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ގަބޫލުކުރަނީ.

ނޑު ގަސްތުކުރަނީ އަްއޑޫ ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން. އާދެ! އަޅުގަނޑު ބަޖެޓަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު މިއަދު އަުޅގަ 

ސިޓީގެ؛ ާޚއްޞަ ގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ފޯކަސކުރަން. މީގެ ކުރީަގއި ެއކަހަލަ ފުރުޞަތެއް 

އަޅުގަނޑަށް ލިބިފަެއއް ނެތް. އަްއޑޫ ސިީޓއާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާއިރު އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ހިތަދޫަގއި 
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އަަހރު ހަމައެކަނި ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތަށް ބެއްޔަސް ކަރަންުޓގެ ައގު މާލެއަްށވުރެ ވަރަށް ޮބޑު  5ވޭތުވެިދޔަ  ޚާއްޞަކޮށް

ތަން ބޮޑުވެފައިވަނީ. އަދި ޭއެގއިތުރުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީަގއި ހެދިފައިވާ ޕަވަރހައުސް 

މާ ވެސް ނޭނެގ މުޅި ސިސްޓަމު އެްއކޮށް ޝަޓްޑައުން ުނވާނެ ކަމެއް. ވަނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލަތެއްަގއި. މާދަ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ސަރުާކރަށް ގޮވާލަން، އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވީހާ އަވަަހކަށް ރިނިއުަބލް އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން 

ޅި އަްއޑޫ ސިީޓއަށް، ހަމަެއކަިނ އަގުހެޮޔކުރުމަށްޓަަކއި ޢިޔާދަުކރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮްށގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް، މު

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަކަށް ނޫން. މުޅި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކަރަންޓުގެ ައގު މާލެއާ އެްއގޮތަކަށް، މާލެއާ ެއްއވަރަކަްށ 

ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް. ިމއީ ުނާވނެ ކަމެްއގެ ވާހަކަެއއް ނޫްނ އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑު 

ުތގައި މިކަން ވެގެންާދނެ. ހަމައެއާިއއެކު އަޅުގަނުޑމެން އައްޑޫ ސިީޓގެ ެއިކ ސަރަހައްދުތަކަށް ބަލާއިރު  ދެކޭގޮ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ފެންނަނީ ކުނިގޮޑެްއގެ ސިަފއިަގއި. ގޯތިަތއް ވެސް އަދި ުފއްޓަރު ފަރާތައް ެބއްޔަްސ، 

ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފަ. ައޅުަގނޑުމެން މި އެދެނީ އައްޑޫ މަގުތަކަށް ބެއްަޔސް، ކުނި ެމނޭޖުކުރުމުގެ ސިސްޓަމު 

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބާރުދެއްވުމަށް. ގާނޫނުތަކަށް ގެްނނަންޖެހޭ؛ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު 

ހާރު ހައުސިްނގ ގެންނަަވއިގެން ސިީޓ ކައުްނސިލު ބާރުވެރިކޮށްދެްއވުމަށް. ސިޓީ ކައުންސިލު ބާުރވެރިކޮްށދެއްވާފައި މި

މިނިސްޓްރީއާއި އަދި އެހެނިހެން މިނިސްޓްރީތަކުން އެ ކުރައްވާ މަަސއްކަތްަތްއ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ 

ހަވާލުކުރަްއވާފަިއ، ސިޓީ ކަުއންސިލުން ރަށުތެރެއަށް ދެއްަވންޖެހޭ ޚިދުމަތް މީގެ ކުރީގައި ވެސް ދެްއވަމުން އައި ގޮތަށް 

ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހެން މިދަންނަވާއިރު މަގުތަުކގެ ަބއްތިތަްއ  .ބޮޑަށް އެދެން ދެއްވުމަށް ައޅުގަނޑު ވަރަށް 

ވެމުންދިޔަ. އަހަރު ކުރިން ައޅުގަނޑުމެން ބަލާއިުރ ބަރާބަަރށް އެ ޚިދުމަތް ދެ  5ީމގެ  ،ނުދިއްލޭ މިހާރަކު. މީގެ ކުީރަގއި

ކަްނކަްނ ށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެވަރައެއީ އަދިރީގަިއ ރޭގަނުޑ މަގުތައް މިއޮންނަނީ. މިހާރު ކަނު

ހާލަތެއްގައި އޮތީ.  ރުމުގެ ކަންތައް ވަރަށް ނިކަމެތިއަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅުކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު ކުނި މެނޭޖުކު

ގަނޑުމެން މިހާރު ގޮްސ އުަލކަށް ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެ ތަނެއް. އަޅު ވެްސ ރީތި މާޙަ އެ  ؛ޓަރު ފަރާތް ެވސްއަްއޑޫގެ ުފއް

 އުފަލެއް  ،ހަމަޖެހުމެއްނުކުންނައިރު އެްއވެސް ކަހަަލ ހިތްއެތަން ދެކޭއިރު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ. ކުޑަކުޑަ ކުދިން އެތަނަށް 

ޓަުރ ގޮެތއްަގއި ހިތަދޫގައި ފުއް ، ޚާއްޞަދުަވހުގެ ތެރޭގައި  100އޮތް  ށް މިނުލިބޭ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ކުރިއަ

އްދުތަްއ ގެ ގޮުތގަިއ ެވފައި އޮންނަ ސަރަހަ ޑު ނގޮ، ކުނިއްދުަތއްންނަ ސަރަހަޖަމާވެފަިއ އޮފަރާތުގައި ކުނި 

ކޮށް ، ާޚއްޞަހިސާބުގަިއ ދިރިއުޭޅ ަރއްޔިތުންނަށް އެތަންތަނަކީ އެ  ފުކޮށްދެއްވުމަށް. ސާފުކޮްށދެއްަވއި،ސާ

ޮބޑަށް  ދިޔުމަށް. މިީއ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްންމުސްކުޅިންނަްށ ހިތްގައިމު ސަރަހައްަދކަށް ެއތަންތަން ވެގެ ކުޑަކުދިންނާއި 

 5އްީޙ ދާއިރާއަށް. ވޭުތވެދިޔަ ، ޞިއެދޭ ކަމެްއ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ

އް ، ފެްނވަރު ރަނަގޅު ހޮސްޕިޓަލެއްޖެޓުގައި އަްއޑޫ ސިީޓއަށް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއަހަރަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްެގ ބަ

ވަނަ  2016އިތުރަށް އަުޅގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި . އަދި އޭގެ ދިޔަ އެހީ ލިބިގެން ބަޖެޓުކުރެވިގެންއެޅުމަށް ބޭރުގެ
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، ކުެރވި، ޕްލޭންދީތެރެއިން ަބޔަކަށް ޮކންޓްރެކްޓު  އެަފއިސާގެ  ،އަހަރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަޖެޓަށް އެފައިސާ ެލވި

މަތިން  ކަންތައްތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ލޯއެ ،ނު. އެހެްނނަމަވެސްހުރިާހ ކަމެއް ކުރެވު މި ،ސާފުކޮށް ންބި

ލާފައި ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ހަދަމުން ހުރި އަުގބޮޑު ދަރުބާރުގެ ރޫޅައި ހަދާފައި ފަހުން އެރަށުގައި . އެންމެއީ ގެއްިލގެންދިޔަ

ކޮމިޓީއަށް ވެްސ  ނީ އަދި ބަޖެޓުކާރަށް ވެސް ގޮވާލަސަރު ،ދަނީ. މިއީ ވެސް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ގޮވާލަނީ  އެ

 ؛އްޙީ ިނޒާމެއްވެދެްއވާށޭ. ރަނގަޅު ެފންވަރުގެ ޞިކަންަތއްތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރި މި ،އަޅުގަނޑު އެދެނީ

 ،ގޮތެްއގަިއ ހިތުގެ ަބއްޔަށް ؛ ޚާއްޞަރަްއިޔތުންނަށް އެތަނުން އްޑޫ ސިީޓަގއި ތިބި ައއްޑޫ ސިޓީމާލެ ނައިސް އަ 

ތަދޫގައި ހެދޭ ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތްދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުމަށް. ކުއްލި ނުރައްކާ ހާދިސާތަކުަގއި ހިދިމާވާ 

ބަޖެހޭ އަްއޑޫ ސިީޓގެ މަގުަތކާ ދޭތެޭރަގއި. ާޚއްޞަކޮށް ހިތަޫދގަިއ އިތުރަށް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެހަމަ އޭގެ 

ނިކަމެތި ހާލެއްަގިއ އްޔާ ވަރަށް  ވިއްސާަރެވއްޖެކުޅިންނަށް ކިރިާޔ ވެސްމުސް ، ުކޑަކުިދންނާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

ޮބޑަށް  ކޮްށ ވަރަށް ހިތަދޫއަީކ ގުދުރަތީ ގޮތުން ުފއްޓަރުފަރާތަށް އުސް. ސަަބބަކީ ައއްޑޫ ސިޓީއުޅެންޖެހިފައި މި އޮތީ

ގެ 1990ގޮުތގައި   ހަނދާންވާއަުޅގަނޑު ، އެރަށުަގއި ލިންކްޯރޑް ކުީރގައިވާތީ ޕްވެފައި އޮންނަ ރަށަކަށް ސްލޮ

ވެސް އެކަމަށް ރަނގަޅަށް ވިސްަނއިނުލާ ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ރަނގަޅަށް ޯރޑް ހެދިއިރު ޭރގައި ލިންކއަހަރުތަކުގެ ތެ

އިތުރަށް މިހާރު ހެދިފައި ބޮުޑވަމުން ވިއްސާަރވާ ަވގުތުތަުކގައ. އޭގެ ނުކުރެވުުމގެ ސަބަބުން އޭރުވެސް ދިަޔއީ ފެންޤާއިމު

 ެވސް ވަުޅގަނޑުަތއް ހެދުނީމާ އިތުރުން ދެންހުރި ހުރަސްމަގުތަކަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު، އަދި އޭގެ ޑުަމގު ހެދިފައިއޮތް ބޮ

އޮންނަނީ. ކިރިޔާ  ގޮއްސަ މަގުަތއް އުްސެވފައި މިއަޅަައޅާ ގޮސް ގޯތިަތއް ައޑިއަށް އަޅަނީ. މިހެން ވެލި ވެލި މި

ށް ކަންކަްނ ހިސާބަ ނާތައް ފުރިގެން ބަންޑުންވާފަހުން ފާޚާ އެންމެ ،އްސާަރކޮެޅއް ވެހިލާއިރަށް ގޭގޭތެޭރ ފެންބޮޑުވެ ވި

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ،އުޅެނީ. އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން މި އޮންނަނީ. އެާހ ހާލުގައި ރައްޔިތުން ދިރި ގޮއްސަ މި

ައއްޑޫ ިސޓީގެ ަމގުތަްއ  ްސ ސިޓީެއއް ފޮނުވާފަިއ އޮންާނނެ،ގެންދާ ބަެޖޓް ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނޑު ވެމަސައްކަތްކުރަމުން

ތުރުކޮށްދެްއަވއިގެން، މިލިައން އި 10މިލިއަްނގެ އިތުރަްށ އިތުރު  24މިހާރު މަގުތައް ހަަދން ލިބިފައި އޮތް  ؛ހެދުމުގެ

އަހަރު  ދެްއވަިއގެން މިރަށް ފެން ހިންދާ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރުމަށްޓަަކިއ ބޭނުންވާ ފައިާސ ޭއގެތެރެއަްށ ލައިއިތުއަދި ޭއގެ 

ވަރީ މަހު އެ މަސައްކަްތ ފެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުމަށް. މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެއް. ޚާއްޞަ ޖަނަ

ގޮތެްއގައި ސްކޫލް ކުދިން ަމދަރުސާ ދޮށަށް ދާއިރު، ިވްއސާރަ ދުވަސްދުވަހު ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލެއްގައި ޓެނިސް 

ނޫނިއްާޔ ކުޑަކުދިން އުފުލާލަިއގެން މައިންބަފައިން އެހާ ހާުލގައި؛ ތެންމާލައިގެން ސްކޫލް ތެެރައށް ވަންނަންޖެހެނީ. 

މެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް، އިްއޒަތްތެިރ އަުޅގަނޑުމާފުކުރައްވާ! މައިންބަަފއިން އެހާ ހާލުގައި އުޅެންޖެހެނީ. މިއީ 

ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި  100ޑޫ ސިީޓއަށް ައއް ،މެން މިއަދު މީޑިޔާަގއި ވާހަކަދަްއާކއިރު އެބަ ިކޔާއަުޅގަނޑުރައީސް. ދެން 

ިމއަދު ައއްޫޑ ސިީޓގެ ަކއުންިސލާއި ައއްޫޑ ސިީޓގެ ވަރަށް  ،ދަނޑިެއއް އެކަންޏޭ. ކަންތައް ދިާމވި ގޮތުންއޮތީ ދިދަ

ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ  ހުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާގިނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައީސް އޮފީ



96 

 

 ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ައއްޑޫ 100ވެސް ފާހަަގވެގެންދިަޔއީ  ށް ގަިއމުއަުޅގަނޑަދިޔަ. އެ ަބއްދަލުކުރުުމގެ ތެރެއިން ލިބިގެން

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި އަްއޫޑ  100ދަނޑިއެއް ނޫންކަން. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ސިޓީއަށް އޮތީ ހަމަެއކަނި ދިދަ

 ގިގެްނދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކުރެވޭނެ ކަންތައްަތްއ އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެނ ،ސިޓީއަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިެއރުމާއި

 އަށާިއ، މަރަދޫއަށާއި، ފޭދޫއަށް؛ މާފުކުރަްއވާ!މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ހުޅުދޫއަށާއި، ފޭދޫ ؛ާކޑުއަިއޑީ ޕާސްޕޯޓާއި

ތައް ވެސް ެތރެއިން މި ޚިދުމަތް ގެސިލުމެންނަށް ހުރިހާ ރަށެއް އެކުލެވޭ ޮގތަށް ސިޓީ ކައުންއަޅުގަނޑުހިތަދޫއަށް 

ފަހަރަކު ޚިދުމަތެއް ބޭނުންވާއިރަްށ  މެން ކޮންމެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުށް މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަ

ިއ އެހާ ޮބޑު ނަަގިއގެން މާލެއަށް ައއިސްފައި މާޭލގަ ދާނަ ބޮޑު ައގުަގއި ދެޮކޅު ޓިކެޓުުނކުޅަ ،ދެކޮޅު ޓިކެުޓ ނަަގިއގެން

އެްއ  ޅުކުރެވެންޖެހޭ. މާލެއާޖެހެނީ. މިކަން އެބަ ރަނގަ  ޚަރަދުކޮށްގެން މާލޭަގއި މަޑުޮކށްލާފައި އަނެްއކާ އަންނަން މި 

ދެޭކގޮތުަގއި  އަުޅގަނޑުައއްޑޫ ސިޓީ ެވސް މި ކިޔަނީ ސިޓީއެކޭ މި ކިޔަނީ. މާލެ ސިޓީ، ައއްޑޫ ސިޓީ.  ؛ފެންވަރަކަށް

ލެއިން ލިބެންޖެހޭ މިކަހަލަ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މާލެ ނައިސް ލިބޭނެ މަުގ އަްއޑޫ ސިޓީން ވެސް މާ 

އީ މެން ވިސްނަްނޖެހެނީ މާލެއަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ފުލައިޓުގެ ައގު. މިއަޅުގަނޑުހަމަޖައްސަވައިެދއްވަންޖެހޭ. ެދން 

ހާރަށްވުރެ ހެޔޮކުެރވޭނެ ގޮތެއް. ބޭނުްނވާ ކަމެއް ފުލައިުޓގެ އަުގ މި ވަރަށް ބޮޑަށްމެން ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑުވެސް 

 ،މިތަނުން ފުރައިގެން ސިލޯނަށް ދިއުމެކޭ އެްއވެސް ތަފާތެއް ނެތް ،މިތަނުން ފުރައިގެން އައްޫޑައށް ދިއުމެކޭ

އަްއޑޫ ސިޓީެގ  ،އިތުރުންކަމެއް. މީގެ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ މުހިއްމު އަޅުގަނޑުސް ރި ރައީސް. މިއީ ވެ އިްއޒަތްތެ

 އެދެން. އާދެ، މި ހުރިހާ ކަމަކީ މިއީ މި އަުޅގަނޑުފެންވަރު ވެސް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކޮށްދިނުަމށް  ސްކޫލުތަކުގެ 

އޮތް ދެ  މެންނަށް ހިމެނިގެންދާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ކުރިއަށް މިއަުޅގަނޑު އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި 

ގޮތަށް މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނިފައިާވ  އޮތް ން ޕްލޭންކޮށްފައިއުންސިލުމިހާރު އަްއޑޫ ސިޓީ ކަ ،އަހަރަކަށް ބެހިގެން

 އޮތް ބަޖެޓުތަކުގައި ހިމެނިގެން ެއގޮަތށް އެކަން ކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ކުރިއަށް މި ،އެިކއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންޭގނެ ގޮތް

ޓީގެ ރަށްތަކަށް އެކަށީގެްނާވ ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ައއްޑޫ ސި ގަ  އަުޅގަނޑުއަހަރު ތެރޭގައި  3އޮތް  ވާނަމަ ކުރިއަށް މި

ބޮޑަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ. މިއީ އަްއޑޫ ސިޓީ  ރައްޔިތުން ޭބނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިުތންނަށް މާ ،ތަރައްޤީ ލިބި

ގެ އެުކވެރި އެހެނިހެން އަުޅަގނޑު ،ށް ޔަޤީންއަޅުގަނޑައެކަނި އުފުލާ އަޑެއް ނޫން.  އަުޅގަނޑު ރައްޔިތުންގެ ައޑު. 

މެން މިއަދު އެންމެ ައޅުގަނޑުވިޔަސް  ގޮތެއް ގެ މެންބަރުން ވެސް މި އަޑު އުފުއްލަވާނެކަްނ. ކޮންމެއަްއޑޫ ސިޓީ

، މުޅި އަްއޑޫ ސިޓީއަްށ ފާހަގަކުރިހެން ެއންމެ ކަންބޮޑުވާ ެއއް ކަމަކީ  އަޅުގަނޑުކުީރގައި ވެސް  ،ކަންބޮޑުވާ 

ލަތު އެއީ ސަުރކާރުްނ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެްއ ޖީނުޭގގެ ހާދޭން ހުރީ އެންމެ އިންޖީނުގެއެއް. އެ އިންކަރަންޓު

ފަހަރު އިލްތިމާސްކުރަން  އަދިވެސް ެއއް އަުޅގަނޑުދެއްަވއިގެން ވަރަށް ައވަހަށް ަޙއްލުކޮށްދެްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. ިމކަމަށް 

 އަދި  .ދުއްރައްހަ މީހުން މާލެ ފިޔަަވއި އެންމެ ިގނަ އެްއ ސަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަްއޫޑ ސިޓީައކީ ވަރަށް

ވާތީ މި އިންޖީނުގެ  ްއދަކަށްށް ދަތި ސަރަހަނުލައި ދިރިއުޅެން ވަރަ ދުމަތާއިތުރަށް ބިން ބޮޑު ކަރަންޓުގެ ޚިއޭގ
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ތުންނަށް ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލެއް މެދުެވރިވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ައއްޑޫ ސިީޓގެ ރަްއޔި

ވަރަށް ބޮޑު ސަާމލުކަމެއް ދެއްަވިއގެން ައއްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންުޓގެ ޚިދުމަތް  ،ލަނީމި ޮގވައި އަުޅގަނޑު ސަރުކާރަށް

، މިހާރުވެސް ގޮތަށް ތެޭރގައި ގަުމގެ ެއއަރޕޯޓު ވެްސ ހިމެނޭ  ޚިދުމަތް މުޅި އައްޑޫއަްށ؛ އޭގެކަރަންުޓގެ ،ފެއިލްނުވެ

 ،ންމެވެްސ އިންިތޒާމެއް ހަމަޖައްަސވަިއގެންގޮެތއްަގއި އަަވސް ގޮތެްއގަިއ ކޮ ޓަކައި އަވަސް ގޮތަށް ެދްއވުމަށް ދެވޭ

އެ ޚިދުމަތް  ،ނޫނީ އިތުުރ ޖަނަރޭޓަރުތަކެއް ގެންދަވަިއެގން ނަމަވެސް ،އިތުރު އިންޖީނެއް ގެންދަަވިއގެން ނަމަވެސް 

 ތެެރއިްނ ކޮންމެވެސް އުސޫލެްއގެ ެތރެއިން އެކަން ހަމަޖައްަސަވއިދެްއވުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ގެމިއަހަރުގެ ބަޖެޓު

 އެދެން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތްތެރި މެންމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަ އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ށްޓަކައި މާލުކަމަ ސަިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ ގަނޑުއަޅުޢަލީ ޙުސައިނަށް. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މަޑުކޮށްލައްވަްއޗޭ. 

އި ދެން ގެ ުހސްަވގުތުކޮޅަށްފަހުގަ 3:0ކޮށްފަ. ށް ވަުގތު އިތުރުއާ ހަމައ3:00ަާވނީ  އަުޅގަނޑުލަން. ދަންނަވާ

އްބެިވ ތި ަޑއިގެން މެން ފަށާ ދަންފަޅީގައި އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ދެުމންދާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހާޒިރުެވވައަޅުގަނޑު

 ހެންނޫނީ މި ލަން. އެވާކައި ދަންނަމެންބަރުންނަށް އިސްކަންދީގެން. އެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަ

ހެން އެ ވަންޏާ ކަމަށް ހަމަ ލިސްޓު ތަރުތީބަށް ދޭ ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވަރަށް ގިނައިރު އިންނަވައި  ،ވާ ގޮތަކީ 

ދެން އެ   އަެނއްކާ އެ މެންބަރަކު މިދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތަށް. އެހެންނަމަވެސް،މެންބަރަކު ވަޑަިއގަތީމަ

ެބިވ އިގެން ިތއްމެން ފަށައިގަންނައިުރގައި މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުެވވަޑަ ައޅުގަނޑުދަންފަޅިއަށްފަހު ދެން މަސައްކަތް 

ން ދެފަހަރަކު  ގަނޑުމެން ކޮންމެގެންދާނަން. ައދި އެގޮތުން އަޅު އަށްމެންބަރުންނަށް އިސްކަންދީގެން ކުރި

ރަށް ބޮޑަށް ންނަށް ވަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާދަްއކަވާނެ މެންބަރެްއގެ ނަންފުޅު އިޢުލާންކުރާނަންޅުވާހަކަފު

ކަފުޅު ންބަރު ވާހަޔަޤީންކަން އޮންނާނެ ދެން އެ މެންބަރެއްކަން ތެދުވެަވޑަިއގަންނަވާނީ. އިްއޒަްތތެރި މެ

 ލަން.ންދިއުމަށް ދަންނަވާކުރިއަްށގެ

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ އަހަރަށް  2019ދާ ސްކުރަމުންެމން މިއަދު ބަހުައޅުގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާެދ، 

ިމ  ައޅުގަނޑުރުތަކެކޭ ެވސް އެްއގޮތަށް ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކާިއރުގައި އެހެން އަހަ ޑައަޅާަފިއވާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާކަނ

ނޫނުތަކަށް ވާ ގާހަމަ ތަކުރާރުޮކށްލާނަން. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ހެދިފައި އަޅުގަނޑުމަޖިލީހުގައި ދައްކާ ވާހަކަެއްއ 

ރައްޤީެގ ވަނަ ައހަރަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދޭ ހުރިހާ ބަޖެޓެއް އެކުލަވަިއލެވެންޖެހޭނީ ޤައުމީ ތަ 2014 ،ބަލާއިރުަގއި
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މެން ހިޖުރަކުރަން އަުޅގަނޑުމި ނިޒާުމގެ ތެރެއަްށ  ،ޕްލޭނެއް އެކުަލވައިލުމަށްފަހު. ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމު ތަންދޭ ގޮތުން

ޙަޤީޤަތުަގއި ބަޖެޓު  ،އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެްއ އެކުލަަވއިލުމަށްފަހުގައި ެމނުވީ

ނޫނެއްަގއި ލިޔުނީ ސަބަބުތަކެއް އޮެވގެން. މެން ގާއަުޅަގނޑުވާނެ. އެކަން އެގޮތަށް އެކުަލވައިެލވިގެންެނއް ނު

އެ ސަރުކާެރއްަގއި  ،ގެ ފަހުން އަދި އޭެގ ކުރިން ވެސް އެކި ސަރުކާުރތަކުނ2008ް މެންނަށް މި ފެންނަނީއަޅުގަނޑު

އި ނުވަތަ އެނޫން ެވްސ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގަ ،ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ނުވަަތ ވަކި މިނިސްޓްރީެއއްަގއި

ފަހަރަކު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް  މިނިސްޓްރީއެްއގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލު ބަދަލުވާ ކޮްނމެ

މެން ައޅުގަނޑުއަތޮޅުގެ އިްނޑަސްޓްިރއަލް ޒޯނެއްގެ ވާހަކަ  ލ. ،އަންނަ މަންޒަރު. ހުޅުމާލޭގެ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކުރިން

މެންނަށް ފެނުނީ ޕްލޭން ބަދަލުވެގެން އަުޅގަނޑުކާތީ ައޑުއެހީމު. އެހެންަނމަވެސް، ހަމަ ކުއްިލއަކަށް އޮވެަފއި ދައް

ޖެއްސުމުގެ ިސޔާސަތެއް ުކއްލިައކަށް ހުރިހާ ތަން. އަދި އެާއއެީކގައި މާލެއަށް ތޮއް ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީކުރަން ފެށި

އި ަސރުކާރުތައް ބަދަލުާވއިރުގަ  ،މެންނަށް ފެނުނުައޅުގަނޑުން ވެސް ސަރުކާރުތަކަކުން ފެްއޓި މަންޒަރު. ޭއގެ ފަހު

 50ނޫނިއްޔާ އަހަރު،  40، ނޫނިއްޔާ އަހަރު ފަހުން 30މެދުަގއި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ނުވަތަ މި ޤައުމު މީގެ  ތަރައްޤީއާ

 ަސރުކާރުތަކުން ެއކި ގޮތްގޮތަށް މެދު ކުރެޭވ ތަޞަްއވުުރެގ ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި އެކިހަރު ފަހުން އޮންނަންޖެހޭ ޮގތާ އަ

ކުރެވުނު ވަނަ އަހަރު ފާސް 2014ޓަކައި ޙަޤީޤަތުގައި . މިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްތަން އެ ވާހަކަތައް ދެެކވެމުންދާ

 އެ ގާނޫނު  ،އެއަށްފަހު .ބަޔާންކޮްށފަ ނޫނުަގިއ އެބައޮތް ސާުފކޮށްޚަރަަދށް ޒިންމާވުމާ ބެހޭ ގާަދއުލަތުގެ  ،ނޫނުަގއިގާ

 ގެ އުމީ ތަރައްޤީޤަވެްނޖެހޭނީ އިލެކުަލވަ ެލވޭ ހުރިހާ ބަޖެޓުތަކެއް އެއިށްފަހު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެކުލަވަ ވުޖޫދަށް ައއުމަ

އުމު އޮންނަން ޤަފަހުން މި  އަހަރު 40 ،ފަހުން އަހަރު 30މީގެ  ،ލުމަށްފަހުަގއޭ. ޭއގެމާނަައކީއިކުަލވަޕްލޭނެއް އެ

 ؛ުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ރަްއޔިތުންނަށް އަދި ސިވިލްބޭނުންވާނެ ގޮތުގެ ތަޞަްއވުެރއް އަ

ތަރައްޤީގެ ޤައުމީ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެްނ އެފަދަ  ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ފަރާތްތަކާ .ޖީ.އޯތަކާ އަދި ިމކަމާއެހެން އެން

އުމީ ޤަފަހަރަކު  ސަރުކާރު ބަދަލުވާ ކޮންމެ ،ފަހަރަކު ލަން އެބަެޖހޭ. ސަރުކާރެއް އަންނަ ކޮންމެއިޕްލޭނެއް އެކުލަވަ 

އުމީ ޤަވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ އެ ނުވާނެ. އޭރުން ކޮްނމެ ސަރުކާރަކުން  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބަދަލުގެނެވިގެެނއް

ާވ  ޕްލޭނުަގއިއުމީ ތަރައްޤީގެޤަ . ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ޓަކައި  ލަނުޑދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށްތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުަގއިވާ

ިއ ަޓކައަތޮޅުގެ ތަަރއްޤީއަށް ޓަަކއި ކުރެވުނީ ކޮްނކަމެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. ބ.ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފާއިުތވި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކުރެވުީނ އެ  ،ޓަކައިކެންދޫ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެފަދަ ޕްލޭނެއް ކުރުން. މިހާރަވަރެްއތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެނގޭނީ އޭހާސިލުކުރެވުނީ ކިހާމިން

 އުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުަގއި ހަމައެކަނި އޮންނަންޖެހޭނީ ޤަނެތް. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ  ޕްލޭނެއް ގެއުމީ ތަރައްޤީޤަނެތް. 

 އަހަރު  40މީގެ  ،ފަހުން އަަހރު 30ވެސް ީމގެ  ން. ކޮްނމެ ރަށެއްނޫ އުމުގެ ވާހަަކއެއް ޤަކޮންމެހެން އަތޮޅުތަާކއި މުޅި 

ލެވިަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއީ ކޮންމެ އި ތަރައްީޤެގ ޕްލޭނުގައި ެއކުލަވަ އުމީޤަތަޞައްވުެރއް ފަހުން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ 
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އެ ރަށެްއގަިއ ، ންގެ ަބއިވެިރވުމާއި ބި ރައްޔިތުލެޭވއިުރގައި އެ ަރށެއްަގއި ތިއިޕްލޭން އެކުލަވަ  ގެރަށެއްގެ އެ ތަރައްޤީ 

އިބްރާހީމް މި ފަހަރު ިފކުރު ޭއަގއި ހިމެނެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނުޑމެން  ،ޚިޔާާލއި ،ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންގެ ވިސްުނމާއި

ުނ ަނއިއިުރގައި އެންމެ ގަަދއަށް ދެެކވުގެ މަށްކޯިލޝަންގެ ވެރިކަ ގެޙުގެ ވެރިކަން ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެން މުޙައްމަދު ޞާލި

 މައްޗަށް އުފެދިފައިވާ ަޙޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ރަްށތަކެްއގެ ނުކުރެވޭނެދިވެހިރާއްޭޖގެ ވާހަކަ. ބަދަލުޖަޒީރާ ވާހަކަައކީ 

ސް މާލޭއަކަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނެއް ޔަެމން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ުކރިއުމެއް. އަުޅގަނޑުޤަޖަޒީރާ 

އުޅުނަްސ  ާޕކިންގ ސަރަހައްދުތައް ހަދަންވަރަކަށް ކުރެޭވނެ. އަުޅގަނޑުމެން މާލޭގަިއ ކިތަންމެނު ނުގެނެވޭނެ. އެކަމެއް 

މާލޭގެ މަގުތަުކގައި މި ދުއްވާ ތަކެީތގެ  ،މަތިމައްޗަށް ޕާކިންގ ބިނާތަެކއް ނުވަތަ ހައުސްތަެކއް ބިނާކުރިކަމުގައި ވިޔަސް 

އުޅެީނ  މި މެންނުކުރެވޭެނ. އަޅުގަނޑު ަޙޤީޤަތުގައި ުކޑަެއއް ވެސް މިންވަރު ނުވަތަ މާލޭގެ މަގުތަކަށް އޮތް ލޯޑެއް

ރަށުަގއި  187މިއީ  ،ާރއްޖެ ަތރައްޤީކުރުމުެގ ޕްލޭނު އޮންަނންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި. މިީއ ޖަޒީާރ ދިވެހިރާއްޖެ. މި

ލާ ތަޢާނަހޫ ވަސުބުޙާهللا ާބްއވަިއގެން. ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ސިކުނީޑގައި ެއއްެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރާއްޖެ

ޮއެވގެން. ސަބަބެއް އަތޮޅު ކެންދޫއަށް އުަފންކުރުވީ  އަޅުގަނޑު ބ. ،އަޅުގަނޑުމެން ރަށްތަކެއްގެ ަމއްޗަށް އުފަންކުުރވީ

އެގޮތަށް އެކި ރަށްރަށަށް އެކި މީހުން އަންނަނީ ސަބަބެއް އޮެވގެން. އަުޅގަނޑުމެން ެއއްގޮަތކަށްވެސް ކަންަތއްތަްއ  ހަމަ

ނޫނިްއާޔ  ،ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެން ައޅުގަނޑުެމން ފޮނުވާ ރަށް ޔާސަތުތަްއ ހުރިސި  ،ގޮތުން ހުރި

ހުރި ތަންތަން ވަސީލަތްތައް ދުރަތީ ގުއަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަަތާކއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތަރައްޤީާއއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

އޮތް ސިޔާސަތު އަުޅަގނޑުމެން ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީ  ށްމަެޖހުއްއަށް އައިްސ ތޮދި މާލެހެ ދޫކޮށްލާފައި ތަފާތު ސަބަބުތަކާ 

. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އްީޤގެ ްޕލޭނުގެ ތެރެއިން ލާފައުމީ ތަރަޤަނޑުމެން މިދަންނަވާ ތަރައްޤީގެ އަޅުގަ

ޕްލޭނު އުމީ ތަރައްޤީގެ ޤަހެޅޭ ބަޖެޓުތަކުގައި މިދަންނަވާ ތަނުގައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަ އޮތް ކުރިއަށް

ދެން އިތުރަށް މި  ،އުީމ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަށް މެނުވީޤަ ،ލުމަށްފަހުގައި އިއެކުަލވަ

އުމީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭނުގެ ވާހަކަދައްާކއިުރގައި އަިދ ޤަންނުދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅިގެ

ހުރިހާ އެއްެޗްއގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރ  މި ފަޅާ ،އާއިނަރުދަމާ ،ފެނާއި ،ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާއި  އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި

ކުރާ ކޮންމެކަމެްއ  ،ަޓކައި ގެންނަ ކޮްނމެކަމެއްޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީއަށްއަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންކުރަން އެބަ

ފަހުން  ރައްޓެހި ގޮަތކަށް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޓާށް ތިމާވެތަރައްޤީގެ އުސޫލުތަާކއި  ކުރަންޖެހޭނީ ދެމެހެއްޓެނިވި

 ؛ން ރީތި ފަރުތައްިއ އަދި އެިކ ހިސާބުތަކުންނާއަތޮޅުާމލެ  ،މާޭލގެ ެއކި ސަރަހައްދުތަކުންާނއި ،ހިނގައްޖެފެނިގެން

 ،ތައް ރީތިކުރުމަށްޓަަކއިއެ ހިއްކި ރަށްއެ ަފރުތައް އަެނއްކާ ހިއްކާަލިއގެން  ކޮށްހަލާކު އިގެ ފަރުަތއްރީތި މުރަކަ

އެްއޗެހި މުލުން ލުހެލައިގެްނ ގެނައުުމގެ ކަންަތއްގަނެޑއް  ންއޮތް ރަށުަގއި ހުރި ގަސްަތކާ ޓަކައި ދެން ޖެހިގެ ފެހިކުރުމަށް

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބަެއއް ރަށްރަށުން  ެއކީަގއިތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ހަމައެއާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގި

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ތަފާތު އެކި މީޑިޔާތަކުން  ުއޅުނުކަން ކޮށްޕޯޓުކްސްރުއް ރާއްެޖއިން ބޭރަށް އެ އިގަހާގަސް 
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 ގެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ތަރައްޤީ ވޭ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭއެބަ އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި

 ،ގަނޑުމެން ދިރިއުުޅން ބައްޓަންކުރަންޖެހޭނީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނު ރާވަންޖެހޭނީައޅު ،ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެން ދިރިއުޭޅއިރު

އަތޮޅުަގއި އޮންަނ  އަޅުގަނޑުމެން މި ދިރިއުޅެނީ ވަރަށް ނާޒުކު ތިމާެވއްެޓއްަގިއކަން އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކޮްށގެން. މާލެ

އަތޮޅުން ފަޅެްއ  ގަނޑުމެންނަށް އެނެގންޖެހޭނެ. ބ.ާލއިރުަގއި މާލެ އަތޮޅަށް އޭެގ އަސަުރކުރާނެަކން އަޅު އިފަޅެއް ހިްއކަ

 މަސްމަހާމެހީގެ އެތަނުގެ ޭއގެ ސަބަުބން  ިއ،ކަމާބަޮޔސްފިއަރ ިރޒާެވއް ކުރާިއރުގައި އެއީ  ކަމެއް ،ހިއްކާއިުރގައި 

 ،ވާހަަކއަކީ އުޅޭ  އަުޅގަނޑުެމން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ދަންނަވަން މި ކަންދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ

އޮްތ ޖީލުތަކަށް އޭގެ ސަބަބުން  ކަމެްއެގ ސަބަބުން އަންނަން އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީއޭ ިކޔާފައި މިއަދު ކުރާ

ނުވާނޭ. އަުޅގަނޑުމެން  ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން މިހެން ތިބެގެން ކޮށްގެނެއް ލިބޭނެްނތަކެއް ފަދަ ގެއްލު ނެޔާދަނުކުރެވޭޢި

ކަެމއް ގޯސްީވމާ، ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ދާނެ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ

އެްއޗެހި  ތަކާރުއަުޅގަނޑުމެން ކުޅިތަާކއި ފަ .ނެތް. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ކަންތައްތައް ގޯސްވީމާ ދާނެ ެއހެން ދުނިޔެއެއް

 ރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން މިސިސްޓަމެްއގެ ތެ ިއކޯފައިވާ ގުޅި ،ގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭހަލާކުކުރާއިުރގައި ައޅު

އްގެ ސަބަބުން މުޅި ރެ ފައިލާ ނައްތަ ،ލާ ކުޅިެއއްގެ ސަބަބުންއިއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން ނައްތައުޅެނީ. ރާ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް  ؛ޓަށް ޭއގެ އަސަރުކުރާނެ. ރަނގަޅު ށްހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެދިވެ

ނޫން.  ދައްކަނީ ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާެގ ހަމައެކަނި ވާހަަކއެއް  މިސްޕީޗުަގއި އަޅުގަނޑު މިއަދު ބަޖެޓު  .ފެންނާނެދު މިއަ

ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މިތާ އިންނަ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ހަމައެކަނި  ،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ

ނޫން.  ގޮތަށް ހުރި މީހެއް ލާފައި ނިންމޭ އިމީހެްއގެ ދާއިާރެގ ވާހަކަ ދަްއކަ އެ ،ލާފައިއިމީހާގެ ރަށުގެ ވާހަކަ ަދއްކަ  އެ

އުމުެގ ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް. މުޅި ޤަބަރުން ހުވާކޮށްގެން ތިބީ މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެން

 ވެސް އެންމެ ަދއްާކއިރުަގއި އިރާގެ ކަމެްއގެ ވާހަކަޓަކައި. ހަމަެއާއއިެއކީަގއި ދާމަޞްލަޙަތުގައި ވަކާލާތުކުރުަމށް

މި  ،އުމުގައި ޤަ ،އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން ކަންއުމުެގ މަޞްލަޙަތުޤައިސްކުރަންޖެހެނީ 

ކަމާ ެލިވގެން ައންނައިރު އަުޅގަނޑުމެން ެއ ބަޖެޓުގެ އިންސާފުވެރި ވައިއުމުގެ ަބޖެޓެއް އެކުލަ ޤަ  އި،ރާއްޖޭގަ ދިވެހި

ނޫން.  ދައްކަން އެބަޖެހޭ. އިންސާފުވެރިކަން އަންނަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކަކުންވާހަކަ މެންމެދުވެސް އަޅުގަނޑު

 އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ކޯޓުތަކަކުން  ،ހައިކޯާޓއި ،ޕްރީމް ކޯޓާއިއިންސާފުވެރިކަން އަންނަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ސު

 ،ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބަޖެޓެއްގައި ،އްސަާސއަކުން ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަެތއްަގއިނޫން. ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުއަ

އެ އިންާސފުވެރިކަން އޮންނަންޖެހޭނެ.  ،ަދއުލަތުން ހޯދާ ކޮންމެ އިންކަމެްއގައި  ،ދައުލަތުން ކޮންމެ ކުރާ ޚަރަެދއްަގއި

 އުޅެނީ ހަމައެކަނި އެންމެ  ޓެކްސް ނަަގިއގެން މި ،ންދީގެމުސާރަ ،ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ަދއުލަތެއް ހަދައިގެން 

ކުރަން. ެއއީ ަރއްޔިުތންނަށް އިންސާފުވެރިކަްނ ހޯދައިދޭން. އަުޅގަނޑުމެން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުކ ހޮވާފަިއ  ކަމެއް

 ެގ؛އުމުޤަމެްނގެ އަޅުގަނޑު ،ވަސީލަތްތަާކއި ،ދައުލަުތގެ މުދަލާއި ،ޒާނާޚަދައުލަތުގެ  ،ކަމަކީ ކުރާ ޙަޤީޤަތުގައި މި
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އުމު ޤައެ ގޮތަކަށް  ހަާވލުކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިތުހުރި ތަޅުދަނޑި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ އުުމގެޤަޙަޤީޤަތުގައި 

ލޯނު ނަގާަފއި، ހިތަށްއެރީމާ ހިތުހުރި  ށްއެރީމާ ހިތުހުރި މިންވަރަކަށްނޫން. ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ހިތަ ހިންގާކަށް

ފުނިތައް އުފަްއދާފައި، ހިތަށްއެރީމާ ހިތުހުރި ވަރަކަށް ސިޔާސީ މަޤާމުަތއް ދޭކަށް، ބަހާކަށް ނޫން. ވަރަކަށް ކުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބަޖެޓު؛ އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި އާމްދަނީ އެކަީށެގންވާ ގޮތެްއގަިއ، އަުޅގަނުޑ 

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ބަލައި، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޭޅ މި ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް 

މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ ޓެކްސް ދައްކާ މީހުން ކަމަށް ބަލައި، އެންމެ ކުޑަ ރަށަށް ެވސް އަޅުގަނޑުމެން އަޅާލަން 

ކުރަން، ކުިދ އެބަޖެހޭ. އިންސާފުވެިރކަމާ ެއކީަގއި ބަޖެޓު އަުޅގަނޑުމެްނ ބަހަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ ވެސް ގަބޫލު

ރަށްރަށަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާހާ ައވަހަކަްށ ޮކންމެ އަހަރަކު، ކޮންމެ އަަހރަކު ބޮޑެތި ޕްރޮޖެްކޓުތަްއ 

ނުހިންގިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ފަސް އަހަރު ނިމިގެންާދއިުރގަިއ ރަށްރަށުަގއި ހުރި ކަންަތއްތައް ުނވީމާ އަޅުގަނޑުމެން  

ޅި ހަާޔތެއްަގއި؛ ަޤއުމެްއގެ ހަޔާތުަގިއ ވޭތުވިހާ ދުވަެހއް ވޭުތވާން ބ. އަތޮޅު ކުޑަިރކިލު، ބ. އެ ވާހަކަ ަދއްކާނެ. މު

އަތޮޅު ކިހާދޫ، ބ. އަތޮޅު ދޮންފަނު އޮތްއިރުގައި މިއިން ެއއްވެސް ރަށެްއަގއި ދުވަހަކު ެވސް ސަރުކާރުން ބަނދަރެއް 

އީ އިންސާުފވެރިކަެމއް ނޫން. އިންސާފުވެރި ގޮތެްއ ނޫން. ހަދައިދީފައިނެތީމާ އަުޅގަނޑުެމން އެ ވާހަކަ ދަްއކާނަން. އެ 

އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ައުޅގަނޑު ހަމަ އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން، މިދެންނެވި ތިން ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ މި 

އާެއކީަގއި މިހާރުވެސް ބަޖެޓުގައި އެަބއޮތް. ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިފައި އެބައޮތް. އެކަމަްށޓަކައި ައޅުގަނޑު އުފާކުރަން. ހަމައެ

ރަުށގައި ވެްސ  100އަްށވުރެ ގިނަ ރިސޯޓު އެބައޮތް. ިދވެހިރާއްޭޖގައި  115އޮޕަރޭޝަންަގއި؛ އޮޕަރޭޓުކުާރ 

ރަްށ  80ެއއް ނޫން،  100އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން، ހަމަ ޔަޤީން. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނާ ގާތަށް ދަންނަވަންޖެހޭ 

 64މާ ޤާއިމުކުރެވިފައިާވ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކައަީކ، ބ. އަތޮޅުަގއި ވެސް އޮތް ވެސް ނޯންނާނެ ފެނާއި ނަރުދަ

ރަށުގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ފަޅުރަށެއް އެިކއެކި ބޭނުމަށް ދީ ނިންމާލިއިރުގައި ވެސް ބ. އަޮތޅުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

ރަްށ  6އި. ުތޅާދޫގަާޔއި އޭދަފުށީގައި. ކެންދޫ ދާއިރާަގއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޤާއިމުކޮްށދީފައި އޮތީ ހަމައެކަނި ދެ ރަުށގަ

އޮތްއިރު، އަދި މިހާތަނަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އެިއން އެްއވެސް ރަށެްއގައި ާޤިއމުކޮށްދެއްވިަފއެއް ނެތް. މިީއ 

އަހަުރގެ ބަޖެޓުގަިއ ވަނަ  2019އަޅުގަނޑު މިކަމާ ހިތާމަކުރާ ސަބަބެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި، 

ކެންދޫއާއި އަދި ދަރަވަންޫދެގ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ އޮތީމާ އަުޅގަނޑު އެކަމާ އުާފކުރަން. އަދި ހަމައެާއއެީކަގއި 

އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަށް އިްޞލާޙު ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ބ. ކަމަދޫަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާެގ ވާހަކަ އިތުރުކުރުމަީކ، އެީއ 

އެދޭ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި ދައުލަުތެގ އަޅުގަނޑު 

މާލީ ނިޒާމު މަސައްކަތްކުރާ ޮގތުގެ ވާހަކަ އެބަޖެހޭ ފާހަގަކުަރން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ މީރާއަށް، ދައުލަތަްށ 

ތަކު ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާެއއް ނުދަްއކާ އެންމެ ދުަވހެއް ލަސްިވޔަސް ބޮޑުތަނުްނ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެއއް، ިދެވހި ރައްޔި

ޖޫރިމަނާ އެބަވޭ. ބޮޑުތަނުން ޖޫރިމަނާ އެބަވޭ. ދެތިން ދުަވސް ިވއްޔާ އެއަްށވުރެން އަިދ މާ ބޮޑުތަނުން ޖޫރިމަނާ 
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މީހުންގެ މުިޅ ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުވެަފިއ  އެބަވޭ. ކުދި ިވޔަފާރިކުރާ މީހުން އާއްމު ރަްއޔިތުން ޖޫރިމަނާގެ ސަބަބުން އެ

 އެ ފަިއސާ ނުދީ ދެ  އިއެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުން، ސަރުކާރުން ކުންފުނިތައް ލަްއވާ މަސަްއކަތްކުުރވާފަ

އެ ަފއިސާ ދަްއކަންޖެހޭ ކަމަކަށް  ވެސް މަސް، ތިން މަސް، ހަތަރު މަސް، ހަ މަސް، އަށް މަްސ، އަހަރުާވއިރު

ދަނީ މުޅި މާލީ ނިޒާމު ނުކުރޭ. ސަރުކާރަކުން އެ ފައިާސއެއް ނުދައްކާ. ނަތީޖާައކަށް ެވގެން ބޫެލއްންނެއް ގަކުދައުލަތަ

. އަުޅގަނޑު ހަމަ ކެރިހުރެގެން މިދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމު ގަުޑބަޑުކުރާ ފަރާތަކީ ހަމަ ސީދާ ގަޑުބަުޑވުން

، އެ ކުންފުނިތަކުން ހި ކުންފުނިތަކަްށ ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ދޭނަމަދިވެހި ސަރުކާރު. ދިވެހި ަސރުކާރުން ދިވެ

މީހުންގެ  ހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ދެއްކޭނެ. އެ ކުންފުނިތަކުން އެ، ދެންހުރި ކުންފުނިތަކަށްދެން

ސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ވެސް ބަރާބަރަށް ދެޭވނެ. އެހެންނަމަވެމުވަްއޒަ

 އިއަދި މީހުން ލައްވާ މަަސއްކަތްކުުރވާފަ ،ދެންނެވި ގޮތަށް ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް މީހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި

ންގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ މީހު ،ދައުަލތުގެ ފަރާތުން ރަްއޔިތުންނަށް، ރައްޔިތުްނގެ ކުންފުނިތަކަށް  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

މެުދ  ،ކުދި ވިޔަފާރިތަކަާށއި ގެ ސަބަބުްނ ބޮޑެތި ެގއްލުންތައްކުންފުނިތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދިނުމު

ކުރޭ. ިމީއ ވެސް ޭއގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު އެބަ އްމު ަރްއޔިތުންނަށް، އަދި ބޮުޑ ިވޔަފާރިތަކަށް އަދި އާވިޔަފާރިތަކަާށއި

ތުގެ ޚަރަދުތައް ކުަޑކުރަްނ ދަުއލަ އި އެާއއެީކގަރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ  .އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދައުލަތުން މަސްގަންނަ ކުންފުންޏެއް ހިންގިޔަްސ ހަމަ ބޮޑުތަނުން ގެއްލުން. އެބަ

ނުން ެގއްލުން. ން ފެނަކަ ހިންިގަޔސް ހަމަ ބޮޑުތަދައުލަތުން ޓީީވއެްއ ހިންގާލިަޔސް ހަމަ ބޮޑުތަނުން ެގއްލުން. ދައުލަތު

މީހުން އުޅޭ ކުަޑކުަޑ އުނގޫފާރުގަިއ އިންޖީނުގެ ަރއްޔިތުްނ  2000އަުޅގަނޑުެމންނަށް މި އެނގެނީ  އެހެންނަމަވެސް،

ަނވާނީ. ޓީީވ ެވސް އެ ހިންގަނީ ހަމަ ފައިާދގައޭ އަުޅގަނޑު ދަންދާ އިނގޭޯތ. ހަމަ ފައިދާ. ރާއްޖެހިންގީމާ ހަމަ ފައި

 ން ވެސް ހަމަތަނުން ގެއްލުން. މޯލްޑިވިއަނުއެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުން މިއިން ހަމަ އެއްވެސް ކަެމއް ުކރީމަ ހަމަ ބޮޑު

 ވެސް ވަނީ ހަމަ ގޮތުަގއި ފަލައިމީން ބޫލުކުރާނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ގަވަކިރިޔަކިިރޔާ ކަންނޭނގެ ފަިއދާ

ނީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ހަކައަކީ ސަރުކާރުން، ދައުލަުތން ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް މި ވަންނައުޅޭ ވާ ފައިދާ. ދަންނަވަން މި 

ތުން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ގޮ ޖެހޭ ހުއްޓާލަން. އެއީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީކައި ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން އެބަޓަބޭނުމަކަށް

ުތގައި ގޮ ބޫލުކުރާއްޓާލަން. ައުޅގަނޑު ގައެބަޖެހޭ ހުަކމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެކަްނ  ޓަކަިއ ކުރާވަޒީފާދިނުމަށް

ޑްސް އެންމެ މުހިއްމު މައިގަނުޑ މަސައްކަތަކީ އަުޅގަނޑު މި ކިޔާ ޕަބްލިކު ގު ސަރުކާރަކުން ކުރަންޖެހޭނެ

ޑު އަފި ފު ،ިއ އަދި މިނޫންވެސް ދިފާޢީ ވަސީލަތްތަކާއި ޕްރޮވަިއޑުކޮށްދިނުން. ޞިއްީޙ ޚިދުމަތާއި އެޑިއުކޭޝަނާ 

 ކޮށްލާަފއި ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިޔަފާރިކުރުމުން؛ މަދު ކަންތައްަތކެއް ، މިހެންހުރި ަކންތައްތަކާިއ،ސެކިއުރިީޓއާ

އްމު ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރި ފުުރޞަތުތައް ެގއްލޭނެ ނުވަތަ އެ  ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ުނވަތަ އާ އްމު ރަްއޔިތުންނަށްއާ

ޖެހޭ. އަދި ދައުލަތަށް ނަ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓާލަން އެބަ ކުރަމުން އަންދޮރުތައް ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮަތށް ސަރުކާރުން
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 އި ޖެހޭ. ހަމައެއާއެީކގަމެން ވަގުތުން ވަގުތަށް ފިަޔވަުޅއަަޅން އެބަައޅުގަނޑު ވާ ކުންފުނިތަކަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައި،ގެއްލުން 

ޖެހޭ ޖެހޭ ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަގަނޑުމެން އެބަދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާއްމަދީ އިތުރުކުރުމުގެ އުސޫލު އަޅު 

އެ އޮްތ ތިލަދުންމައްޗަކީ އިންޑިާއގެ ބޮޑު ،ކޮށްމާދޫ އެއަރޕޯޓު އިންޓަރނޭޝަނަލްރާއްޖޭަގއި ދެކޮޅު ހުޅުވާލަން. ހަނި

 އެއާއެީކގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމަެލވިފަިއވާ ޓުއަިރޒަމް ޒޯަނކަށް ބޮޑުސިންގާ ިއކޮނޮމީއަށް ހުުޅވައި

 ތަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޔެ... އަތޮުޅގެ ެއއަރޕޯާޓއި އެ  އަްއޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުން ޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްތާ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު ކުރިން ދެްނނެވި ގޮތަށް މިހާހިސާބުން ފެށިގެން ިއއް 

ގަނުޑ ހާރު އަޅު ފުރުޞަތު މިހާރު ބަންދުކޮށްލެވުނުކަމުަގއި ދަންނަވަން. މިފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަްށ ހުޅުވާލި

 24ތީ އޮ މި އިކީގަ ޔާމްގެ ނަންފުޅާ އެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިއޮތް ލިސްޓުަގއި މީދޫ ދާއިރާގެ  އަތުަގއި މި

ޅުގަނޑު ަޑއިގެން އަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިވަ ޕާޓީން އެކަމަށް  ނަންފުޅު މި ދަންނަވާލީ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑު އެ ޭބފުޅާގެ

 އެްއވެސް ނިންމީ. އެހެންއި އޮތީމަ ރިޔާސަތުން ެއގޮތަްށ ވާހަކަ ދަންަނވާފަ އެ ިއ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކައިީރގަ

 ޔާސަތުންރިޖިލީހުގެ މަނެތީމަ. މިޮގތަށް ށް ދަންނަވާފައިޕާޓީއަކުން އެހެން ޕާޓީއެްއގެ މެންބަރަކު ވަަޑއިގަންަނވާނެ ަކމަ

ވާއިރަްށ ޖަހަން 12ރޭ  ކަމަށް ެވފައި އަުޅގަނޑުމެން މިކަން މި ްސގެ ދެވަނަ ުދވަސް، މިއަދަކީ ބަހުމި ނިންމީ

 ހުރީމަޔާ ވެސް ތައްފުންނާ އެކީ އެހެން ިއންތިޒާމުއަުޅގަނޑުމެންގެ އިދާރީ މުވަްއޒަ ނިންމޭވަރަށް ގަޑި ކަނަޑއަަޅިއގެން

 ފުރުޞަތު ށްފަހުގައި ދެންަގއި އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ފެށުމަ  3:30 ،އިން. ައޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިއެީކގަ

ވެސް  ންބަރުންނަށްވެސް އަދި ައމިއްލަ މެރުވަޑަިއގެން ތިއްެބވި ޕާޓީތަކުގެ ޒިދެމުންގެންދާނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހާ

ވާެނ ފުޅުަދއްކަ ނައަށް ވާހަކައިސްކަންީދގެން. ފުރަތަމަ މެންބަރުގެ ނަން ވާހަކަަދއްަކން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު ދެވަ

ވަމުން ނަހަކަ ދަން، މިދެންނެވި ގޮތަށް ތަރުތީބުކޮށް ެގންދާނެ ވާސް އިޢުލާންކުރާނަން. އެހެންވީމާވެ މެންބަރުގެ ނަން

 ން. ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަނޑައިާލނަ

 

 ]އަށް 15:29އިން  14:57ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައި)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 Iގެންދަނ ސްކުރަމުން މިަފހު މަސައްކަތާިއގެން ކުިރައށްދާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ަބހު`. ހުސްަވގުތުކޮޅަށް

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުާރ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް. އަުޅަގނޑު މި ދަންފަޅީގެ ފުރަތަަމ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މީދ2019ޫ
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ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދަށް. ދަންފަޅިއަށް ހުއްޓާލިިއރުގައި އަުޅގަނޑު ދެންނެިވ 

ގައި ވަަޑިއގެން ތިއްެބވި ޭބފުޅުންނަށް އިސްކަންދެމުން. ަބރު، އަުޅގަނޑު ގެންދާީނ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީގަިއ ޗެމްފަދައިން

 އަރުވާނީ ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަުޅގަނޑު ދެްނ ފުރުޞަތު ،އެގޮތުން

 ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަްނ. ރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް އިބްރާހީމަށް. މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 

 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ އަހަރުެގ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު މި ވަނީ  2019ވަބަރަކާތުހޫ. އާދެ! هللا  ވަރަޙްމަތުޢަލައިުކމް `. އައްސަލާމް

ބަޖެޓަކީ ލިބޭ  ،ލާނީ ުފރަތައިނުންގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ. ާއދެ! ބަޖެޓާ ބެހޭ

 ޓުަގއި ވަަރށް ބޮޑަށް ހިލޭ އެހީ ލިބުމާ އަދި ބަޖެ ،އާމްދަނީއަށް ބަލަިއގެން ޚަަރދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބަޖެޓަކާއި

 ،ދިވެހިރާއްޖެ އެންމެ ބޮޑު އިންކަމަކީ ،ވަނީ ހަމަޖެހިފަ. އެނގިލަްއވާނެ ފަދައިން ެވސް މި ކުރަންއެްއކޮށް މަސައްކަތް

 ވުރެ ކުރިއަށް. ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަށް އެންމެ ބޮޑު އިޤްތިޞާދަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން. ފަުތރުވެރިކަން މި

ގިނައިން  ލަމައެއް ނެތި މާހަލަ ހަމައެއް ދަނީ އެއްވެސް ކަ އެހެންނަމަވެސް، ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާއިރާަގއި އެނދުތައް މި

ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ސަަބބަކަށް ވަނީ ދުނިޭޔ ބޮޑެތި  އިތުރުކުރަމުން. މިއީ ވަރަްށ ނުބައި ފާލެއް

މީހުންގެ ބަނޑަށްޖެހިފައި ތިބީކީ  ން ދިރިއުޅޭ ބައެްއ ޤައުމުތައް ހަލާކުވެ އެއިޤްތިޞާދުތަކުަގއި ޓުއަިރޒަމްގެ މަންފާއި

މައެކަނި އެއީ ހަ ، ފިޖީ؛ނަމަ  މަދެއްކޮށްނެއް ނޫން އެ މީހުންގެ ކަންތައްަތއް ކުރެވޭ ޮގތުން. މިސާލަކަށް ބުނާ

ވެްސ  ެކރީބިއަންގެ ރަށްތަކަކީއެއާެއއްކޮށް  ،ހިނދު ވާދުނިޔޭަގއި އުޅޭ ބަެއއް ކަމުަގއި ން ޓުއަރިޒަްމގެ އާމްދަނީ

އް ކުީރގައި ވަރަްށ ވަނީ މީގެ އަހަރުތަކެ ތަންތަން މި ން އާމްދަނީ ލިބިގެން އުޅޭ ޤައުމުތަކަށް ވާހިނދުގަިއ މިޓުއަރިޒަމު

، ހޮޓާތަްއ ެއްއވެސް ަކހަލަ ޕްލޭނެއް ނެތި އެނދުތައް އިތުުރކުރުމާއި ،ޖެހި ނިކަމެތިވެަފ. ސަބަބަކަށްވީ ބޮޑަށް އިނދަ

ވެސް  ދިޔައީ އެތަނަށް އަންނަ މީހުންނަށް ބެލުމެއް ނެތި. އަދި މާކެޓަށް އަންނާނޭ ބަދަލުތަކާ އެއްޗެހިތުރުކުރަމުންއި

ެއއީ ވިްއކާ  ނެތިޮގއްަސ ގާްތގަނޑަކަށް.ޤްތިޞާދު އެަތނުން ވަނީ ހަލާުކވެނެތި. އެކަުމގެ ސަބަބުން މުިޅ ޓުއަިރޒަމްގެ އި

ވެސް ބޯޑު މެންބަރަކަށް  ައޅުގަނަޑކީ  ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އަޅުގަނޑުމެން؛ އްސަ.ނުޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮއަގު ވަނީ ދެކޮޅު

އެ  ،ޕްލޭނެއް ހައްދަވައި ވަރުގެ ބޭފުޅުން ގެނެސް މާްސޓަރވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ފެންވަުރގެ، މަތީ ފެން ވާހިނދު، މަޓީން

ން. ީރގައި ތަަރއްޤީކުރަމުމާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ދަށުން އަުޅގަނޑުމެން މިދަނީ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓުަތއް ީމގެކު

ެލވިފަ. ށް ލެވިފަ. އެ ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ އެއްަލއިވަނީ ޑަސްބިނަ އަިއސް މިކަން މި އެހެންނަމަވެސް، މިހާރަކަށް

އަޅުގަނޑުމެން ހިތަށްއަރާ ޮގތަކަށް، ހެނދުނު ހޭލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނިޑއަްށ އަންނަ ވަރަކަށް އެތަނުެގ 

ލިބޭނެ އާމްދަނީ މިއީ  ނޑުމެންނަށްޓާތައް ިމ ދަނީ ސަރުކާރުން އިތުރުކުަރމުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަރިސޯޓުތަކާއި އަދި ހޮ

މިފަދަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާެއއް އޮންނަ ތަނެއްގަިއ  ؛ެއއްކޮށް މިފަދަ ޓުއަރިަޒމްރަށް ނާޒުކު ެއއްެޗއް. އަިދ އެއާވަ
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ވާަހަކ  ވެސް ކުރެވިަފއި ނެތް އަހަރު ގެންވާ މަަސއްކަތެްއ މިދިޔަ ހަތްޓަކައި އެކަށީ ރުވެރިކަމުގެ އިސްތިހާރުުކރުމަށްފަތު

، ުޓއަރިޒަމް ބަޖެޓު ހުށަހަުޅއްާވއިރު މި ބަޖެުޓގައި އަދި އިތުރަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ

ނުޑ ދަންނަވަން. އެނގިަލއްވާޭނ ެވސް އަުޅގަ ކަމުަގއި މާކެޓުކުރުމުގެ ބަޖެޓު އިތުުރުކރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް

ނެތިދާނީ އެ ޤައުމެްއގެ ކަންތައްތައް ކުާރ ބީދައެއްގެ ސަބަބުން. ެއ ޤްިތޞާދު ހަލާކުވެޤައުމެްއގެ އި ،ފަދައިން

ބޮޑަށް  މި މީހުން ވަރަށް ،އެ ަޤއުމެްއގަިއ ތިބޭ ސަރުކާރު ހިންގާ މީހުންނާއި  ،ޤައުމެްއގައި ތިބޭ ވިޔަފާިރވެިރންނާއި

ޮކށް، ސަރުކާރު ހިންގަްނ ތިބޭ މީހުން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ މީތި ހަލާކުނުވެ ގެންެދވޭނެ ންޖެހޭ. ޚާއްޞައެބަ ިވސްނަ

 ،ލީމާއި، ތަޢުޞިއްޙަތާއި ،އަުޅގަނޑުމެްނ މި ބޭނުންވާ ނަރުދަމާއާއި ،ގޮތަކަށް މަސައްކަްތކުރަން. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ

 ުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންަނވާލަން ުވރެ ދަށަށް. އަުޅގަނ ށްކައިޖުތިމާޢީ ކަންތައްތަުކގަިއ ދާނީ ދުވަހެއް ުދވަހަ

މަސްވެރިްނ  100އާދެ! % މީޫދއަކީ ވަރަށް ގިނަ މަްސވެރިން؛މީދޫ ދާއިާރގެ  ނޑުެގ ދާއިާރ؛ އާދެ! މީދޫ ދާއިރާ.އަޅުގަ

 އެަބއޮތް. ަގއި ވަަރށް ގިނަ މަސްދޯނިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ކުަޑވެފަ. ެއ ރަށު އުޅޭ ރަެށއް. އެ ރަށުެގ ބަނދަރު މި

ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ހަރު ބޭރުގައި އަޅަން ވެްސ އެބަފަ މަސްދޯނިފަހަރު ބައެއް ،ފަހަރަށް ގެއްލުން ލިބިމަސްދޯނި

ައޅުގަނޑު ކުރި ބުރަ  ،އާދެ! މީދޫގެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނާއި ،ބަޖެޓުގަިއވާ ފަދައިން

ޓަކައި ހުށަަހޅާފަ. އަދި މި ބަޖެޓުގައި އި މީދޫގެ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށްގަމަސައްކަތުން މި ވަނީ މި ބަޖެޓު ފޮތު

މިލިޔަން ޑޮލަރު މިދިޔަ  22ވަނީ  އެކުެލވިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އަދި ިއތުރަށް މީދޫގައި މި

މިލިޔަން ޑޮލަރު  22ނުލިބޭތީ  ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށް ފަންސަވީސް އަހަރު ވަންދެން އެތާނގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ގެވަޅު

އަދި ފްލެޓުތައް  ،ތަނުގައި ބިްނ ދޫކުރުމާއި އޮތް އިިހއްކާފަ އިވަނީ  ރަށް ހިއްކާފަ. އެ ރަށުގަ ޚަރަދުކޮށްގެން މި

ކަމުަގއި ދަންނަވަްނ. އަދި އެ މަސަްއކަތް ލަސްނުކޮށް ފެށުމަށް އަޅުގަނުޑ  އެޅުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް

، ިމ ވާއިރު ސް ހޯލަކީ މިހާރު ކުޑަވެފަިއވާ ހޯލެއް ކަމަށްިއތުރަށް މީދޫގެ ސްކޫގެ މަލްޓިޕާޕަވާލަން. އަދި ސަރުކާރަށް ގޮ

ސްކޫުލގަިއ  ސް ހޯލަކީ އެއިވާނެ. އެ ްސކޫލުެގ މަލްޓިޕާޕަވެްސ އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ހުށަހަޅާފަ ކުީރގައި ބަޖެޓުގައި ީމގެ

ކިަޔވަމުންދާ  ،އެ ސްކޫލަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ދިރިއުޅޭ ިކަޔވާ ކުދިންނަށް، އަދި ދިރިއުޅޭ ސްކޫލުގެ

ރަށް ސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ފެށުމަށް ސަރުކާތީ އެރަުށގެ ްސކޫލުގެ މަލްޓިޕާޕަވާ ސްކޫލަކަށް

ލެވިފަ. ބަނޑިދޫއަކީ އެނގިލަްއވާނޭ ވަނީ މިއަށް ނު  އެއާެއއްކޮށް ބަނޑިދޫގެ ނަރުދަމާ މިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ހަމަ

އަސާސީ ޙައްެޤއް އެއީ ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން. މި ސަރުކާރު އައީ އަދި ކޮންމެ  ،ފަދައިން

ނަްށ ރައްޔިތުން ،ެވސް ވަޢުދުަވމުން އަންނަނީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ޚަލާސްކޮށްދީ ސަރުކާރެއް

، މި ބަޖެޓު ފޮތުގައި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ތެޭރގައި ބަނޑިޫދގެ ނަރުދަމާގެ ށްދިނުމަށްޓަަކިއ. އެހެންވީމާކަންތައްތައް ކޮ

ކަންތައް ހިމަނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއްކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން އެބަ ދެކޭ. އެހެންވީމަ، މމިކަން 

އެއާެއއްކޮށް، ބަނޑިދޫގެ ސްަދންނަވަން ބޭނުންވާ ކަމެްއ. ހަމަކީ އަުޅގަނޑު ނިހާޔަތަށް އާދޭކޮންމެހެން ކޮށްދިނުމަ
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ެވްސ  ވާތީ ެއކަން ސް ހޯލަކީ ވެްސ ހަމަ އެހާމެ ބޭނުންވާ އެްއޗަކަށްމަލްޓިޕާޕަސް ހޯލު، ސްކޫލުެގ މަލްޓިޕާޕަ

ވެްސ ހުޅުދެއްޔަކީ ދާއިާރެގ ހުޅުދެލި. އަުޅގަނުޑގެ  ން. ދެން އެާއއެްއކޮށް ހުޅުދެލި؛ކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

ވަރަށް ބުރަ ރިންނަކީ އެނގިަލއްާވނެ ފަދައިން، މީދޫ ފަދައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސްވެރިންގެ ރަށެއް. މަސްވެ

އި އަްތވަކާ ދިމާލަށް ދުވާލު ވެހޭހާ ވާރެައކާއް ކުރާ ބަެއއް. ހެނދުނު ފަހެއްހަތަރެއް ޖަހާއިރު ހޭލައި، ރެޔާއިމަސައްކަތެ

ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން އެ މީހުން ވަީނ  މީހުން ން އެ ތިބެނީ މަހެއް ލިބޭތޯ. އެދިއްކޮށްގެއެ މީހުން މޫނު

ވަނީ ވަރަްށ  ދޫެގ ބަނދަރު މިނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ރިނބުެވސް ހޯދާފަ. އެހެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކާމިޔާބު

އެ ރަށުެގ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށް މި  ،ފަހަރު އޮންނަ ރަށެއް. އެހެންވީމާކުޑަވެފަ. އެ ރަށަކީ ވަރަށް ގިނަ މަސްދޯނި

ިއ ބަނދަރު ބަޖެޓުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ާދއިރާެގ ރަްއޔިތުންނާއި އަުޅގަނޑު ކުރި ބުަރ މަސަްއކަތުން މި ވަނީ މި ފޮުތގަ

ބޮޑުކުރުމަށް ޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، ލަސްތަކެއް ނުވެ ހުޅުެދލީގެ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް 

މުގަިއ އަުޅގަނޑު ދަންަނަވން. ހަމައެއާެއއްކޮށް ފެުނގެ ނިޒާމު؛ ބޯފެނުގެ ނިޒާމު އެ ރަށުގައި ވީހާެވސް ައވަހަކަށް ކަ

ހަރުދަނާކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް ކަމުަގއި، ނިހާޔަތަށް އެދޭ ކަމެްއ ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން. 

ެއއް ނަމަވެްސ، ެއ ރަށަކީ ވެސް ލަފާފުރަން ބޭނުންވާ ބަނދަރެއް ބޭނުންާވ ހަމައެއާެއއްކޮށް ރިނބިދޫައކީ ކުޑަ އާބާދީ

ރަށެއް. އެހެންވީމާ، އެ ރަށަްށ ވެސް އެ ރަށަށް އެކަށީގެްނާވ ބަނދަރެއް ލިބުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް. އަދި އެ 

ކާރެއް މި އަންނަނީ، ހަމަ ޔަޤީނުން ރަށުގެ ނަރުދަމާއާއި ބޯފެން ލިބުމަކީ ވެސް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއް. ސަރު

ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަންނަ ސަރުކާެރއް. އެހެންވުމާ އެްއކޮށް މި 

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ުއްއމީދަކަށް ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ ކެންިޑޑޭޓު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަޢުދުީވ 

ެއއްވެސް ރަަށކަށް، ކުދިބޮޑު އާބާދީައކަށް ތަފާތުުކރުމެއް ނެތި، ކުލަޔަކަށް ބެލުެމއް ނެތި، އެ ަރއްޔިތުންނަށް ފަދައިން، 

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ދާއިރާއަށް ކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަްށ 

އަހަރުގެ ތެރޭަގއި މުޅި ދާލު އަތޮޅަށް މި ވަނީ އެތައް ހާްސ  5އި މިދިޔަ މުހިންމު ކަމެއް. މިހާހިސާބަށް ދިޔައިރުގަ 

މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކުެރވިފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ މި ކަންތައްތައް ސަސްޓެއިން ގޮުތގައި ކޮންމެ 

ތުންނަކީ، ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ވުެރ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ެއކަމުެގ ތެރޭން ކުރިއަށްގެންދަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔި

އިތުރަށް ކަންތައްަތއް ބޭނުންާވ ބައެއް. އެނގިލަްއވާނެ ފަަދއިން، އިންސާނުނުންނަކީ އަަބދުވެސް ކަންަތއް ބޭނުންާވ 

 ބައެއް. އެ މީހުންގެ ހިތްފުރޭނީ ވެލިން ކަމުގައި ބަެއއް މީހުން ބުނެއުޅޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިންސާނުންގެ ހިތަކީ ފުރޭ 

އެްއޗެއް ނޫން ކަމަށް ވާހިނދު، އަދި އިންސާނުންނަކީ އެްއކަމެއް ފުދޭއިރަށް އަނެްއ ކަމެއް ބޭނުންވާ ބަަޔކަްށ 

ވާހިނދު، ެއ މީހުންގެ ބޭނުންތައް އަުޅގަނޑުމެްނ ފުއްދައިދޭންޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ރައީްސކަމަށާިއ، 

ކާުރގެ ވަޒީފާތަކަށް މިއަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލަމެންޓުކަމަށާއި، އަުޅގަނޑުމެން ސަރު

އަދި ހަމަމިއާއެްއކޮށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ، ރާއްޖޭަގއި ޒަމާނުއްސުރެ އޮްތ ކަރަޕްޝަނާއި، ވަްއކަމާއި، 
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ހޭ. އެ މަސަްއކަތް ކުރުމަކީ ެއ ފަސާދައިގެ ކަންތައްތަްއ ދިވެިހރާއްޖޭން ނެތިކޮށްލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް އެބަ ކުރަންޖެ

ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް އޭގެ ފުރިހަމަ އަދަބުދިނުން. އަދަބުދީގެން ކަރަޕްޝަނާއި ވަްއކަމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް 

ހުއްޓާލުން. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމންނަކީ މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ުކރާނެ ބައެއް ނޫން. އެފަދަ ަކންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ރަތުކުރާ ބައެއް. ސަރުކާަރށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ، ރަނަގޅު ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ހޭދަކުރެވޭ ެއއްެޗއް ކަމުަގއި ނަފު

އެބަ ވާންޖެހޭ. ަރއްޔިތުންނަްށ ޭއގެ މަންފާ އަސްލު ގޮުތގަިއ ލިބޭ ެއއްެޗއް ކަުމގަިއ އެަބ ވާންޖެހޭ. ސަރުކާރަށް ލިޭބ 

. އެ ފައިސާ ރަނަގޅު ގޮުތގައި ބެލެހެއްޓުމަީކ، ެއ ފައިސާގެ ަޙއްޤުވެރިންނަްށ ކޮންމެ ފައިސާއަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ފައިސާ

އެ އަދާކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާުރ ހިންގަން ތިބޭ މީހުންގެ މައްޗަށް އެޅިފަިއވާ ވަރަށް ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަެތއް. މި 

ރަތް ދުވަުހން އެބައި މީހުންނަށް އޭެގ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޚިލާުފވެއްޖެ ަކމަށް ވާނަމަ އެއީ ޤިޔާމަތް ުދވަހުން؛ އާދެ! އާޚި

ނުބައި ޢަޒާބު ލިބިގެންދާނެ ބިރުވެރި ދުވަހެއް ކަުމގައި ައޅުގަނޑު ހަނދާންކޮށްދެން. ާއދެ! އަޅުގަނުޑގެ ދުޢާއަީކ، 

 تعالى و هللا سبحانهއަޅުަގނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންނަށް ކުރިއަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް  تعالى و سبحانه هللاމާތް

 المالس  و ކަމުގަިއ ލެްއވުން.ފާގަތި ދިރިއުޅުެމއް އުޅޭ ަބއެއް  ،މެދުވެރިކުރަްއވަިއ ައޅުގަނޑުެމންގެ އެންމެންނަކީ އުފާވެރި 

 .وبركاته هللا حمةور عليكم
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު މެޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާގެ އިއް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސް

ތެރި  އިްއޒަތްމުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. އެއަށްފަހު ދެން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ، ވިިލމާލޭ ދާއިރާގެ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 ވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްކެ 

حيم، حمن الر  وعلى آله وصحبه  أشرف األنبياء والمرسلين.والص الة والس الم على  .العالمين الحمد هلل رب   بسم هللا الر 

ގެންދިއުުމގެ ުފރުޞަތު އަުޅގަނޑަށް ވެްސ ކަމުންްށ ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައް އަ 2019އާދެ!  .أجمعين

އެީކގައި ައޅުގަނުޑ  މިކަން ފަހިކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމާ ދެއްވީީތވެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީަސށާއި

އިންތިޚާބުެވގެން އަިއއިުރގަިއ  ،ގޮތުަގއި ކަނަޑއެިޅގެން ގެ ދަންނަވާނީ، އަުޅގަނޑު ތުުލސްދޫ ދާއިރާއަށް މެންބަރެއް

 އޮތް ދާިއރާއެކޭ. ައޅުގަނޑު ތުލުސްދޫ ނިކަމެތި ގޮތަކަށްދެރަ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާއަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް ވަރަށް 

ގޮތެްއގައި ތުުލސްދޫ ދާއިރާއަށް ތަަރއްޤީެގ  ޓަަކއި އަދި އިންތިޚާބުެވގެން ާވނީ ޚާއްޞަމަށްދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވު

ެގ ގޮތުަގއި ތިްއބެވި އެަތއް ބޭފުޅުންނެއް ގެއިންޤިލާބެއް ގެނެސްދީފަ. އަުޅގަނުޑގެ އަދި އޭުރަގއި އަުޅަގނޑުގެ އަޚުން 

ތެރެއަށް ތުލުސްދޫ ދާއިރާ ވައްަދއިދެވިފަ. ގެ އޮތީ އެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް ތާރީޚު އެހީތެރިކަމާ އެީކގައި އަުޅގަނޑަށް މި
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ެހކްޓަރގެ ޮބޑު ބިމެްއ ހިއްކައި ނިންމައިެލިވއްޖެ.  33ތުލުސްޫދގަިއ  ،ގޮެތްއގައި ތުލުސްޫދައށް ބަލާއިރުަގއިޚާއްޞަ 

އަދި ޭއެގއިތުރުން  އްޖެ.ޕަސް ހޯލެއް ހަދަިއދެވިމަލްޓިޕާ .ދަރެއް ހަދައިެދވިއްޖެފޫުޓގެ ޮބޑު ބަނ 300ފޫުޓ،  800

އޭ ކެޓަގަީރގެ ލައިސަްނސް ނަގާ ތަނަކާއި މިފަދަ  ،އަދި ޭއގެއިތުރުން  ކޮށްދެވިއްޖެ.އިމުޤާނަރުދަމާގެ ނިޒާމު 

ެއހެންވީމާ، ތާރީޚުގެ ތެެރއަްށ  .އްޖެލް ދަނޑެއް ހަދައިދެވި ސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިއްޖެ. ފުޓްސަ ކަންތައްތަެކއް ވެ 

ގެްނދިޔައިރުަގއި އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަށް ނުވެއްދުމާ ހަމައިން ކުރަމުން މިފަދަ ބޮޑެތި ބިޔަ މަސައްކަްތތަކެއް އަޅުގަނޑު

ކަމެއް. ވަރަށް ހިތާމަހުރި  އްޓިއްެޖ.ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ގިނަ ރަްށތަކުގެ ތަަރއްޤީގެ މަޝްރޫޢުަތއް އެަހއި ހިސާބުން ހު

އިމުކުރުމަްށ ގައި ޤާ އެްއވެސް މަޝްރޫޢެއް އެހައި ހިސާބުން ލާފައި ނެތް. ހަމައެކަނި ކޮށްދެްއވި ކަމަީކ، ކުރިްނ ތުލުސްދޫ

.ޓީ.އެމް މެޝިނެއް ިއމުކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގަިއ ހަމައެކަނި އޭ؛ އޭތި ޤާ އޮފް މޯްލޑިވްްސގެ ބްރާްނޗު ކުހަމަޖެހިފައިވާ ބޭން

ދެން ކައިީރ ޖެހިގެން އޮތް ހުރަޔަްށ ބަލާއިރުަގއި ވެްސ އެަތއް ެއހީތެރިކަމެއް އިރާދަކުެރްއވީތީ  ،ޤަތަކީ. ޙަޤީބަހައްޓާލުން

، މަފުށްޓަށް ބަލައިލިކަމުަގއި ވީނަަމވެސްހިންމަސައްކަތްތަކާ އެީކގަިއ ހުންނާނީ ކުރެވިފަ. އަދި ީމގެއިތުރުން 

ޮކށްގެން ބަޖެޓުަގއި ހިމެނީމު. ކުމަށްޓަކައި އަުޅގަނުޑ މަސައްކަތް ބިން ހިއް މި ދެ ރަށް އެުކަގއި  ރަޔާމަފުށްޓާއި ހުހިން

ލީ ކުރުމުން އެކަން ހުއްުޓަވއިމާ ޝަުކވާ ނަމަވެސް ޖެހިގެން ޭއގެ ފަުހ އަހަރުަގއި ހުރާގެ ބިން ހިްއކުން ނެތިގެން ެއކަ

ސް މަސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެްނ އޮތީ. ނަމަވެ  އެނގިަފއި މި  އެްއކޮށް ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ދެ ރަށްރަޔާމަފުށްޓާއި ހުހިން

އެކަމާ އަުޅގަނުޑ އުފާކުަރން. އެކަުމގެ މަސަްއކަތުަގއި  ،ގޮތް މެދުވެިރވުުމން އެ ދެ ރަށުން އެއް ރަްށ ބިން ހިއްކައިެލވޭ

ަމފުށީގެ ެވސް ބިން ހިްއކައި ހިންޮއތީ އިރާދަކުެރއްވީީތވެ  ޖެހުނު. އެޖައަށް ަމސައްކަތްކުރަންވެސް އިންތިހާ ދަރަ

ދާނެ. އަިދ ފަ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ުކރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ހުރާގެ ވެސް ބޮުޑ ބިމެއް ހިއްކިގެންނިމި

ބިން ، އި ޓަކައި އަޅުގަނޑު ކޮށްފަިއވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކާމީގެއިތުރުން، ހިންމަފުށީގެ ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމަށް

އެހެންމެ ހަމަ ޖަހަން އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަދިއްކަތަކީ އެހެން މީހަކު އޭގެ މެޑެލްޓަކައި ކުރެވިަފއިވާ ުބރަ މަސަހިއްކުމަށް

ޖަހާކަށް އެްއވެސް މީހަކަށް ފުރުޞަތެްއ ތުލުސްދޫގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ހިންގާފަިއވާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުގެ މެޑެލް

ނަށް ކޮށްދެއްވާފައި ހުރި ނެތް. އަޅުގަނުޑގެ މަސަްއކަތްތަކާ އެީކަގއި އޭުރެގ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން

ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަުކގެ  އޮތް ބަޖެޓުަގއި ނުނިމި 2019އޮތީ  ބޫލުކުރަން. ދެން މިކަން ައޅުގަނުޑ ގަމަސައްކަތްތަެކއް

ރަށުގަިއ ވަަރްށ  4ހިމެނޭ  އިަގތްއިރުަގއި ތުލުސްދޫ ދާއިާރގައި ެވސް ބަޖެޓުގެ ތެރެއަށް ފީނަ އަުޅގަނޑު އަނެްއކާތެރެއަށް 

އަޅުަގނޑުގެ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ މަސައްކަތާ އެީކަގއި އަުޅގަނޑު  ، މަޝްރޫޢެއް ނޫނީ ހިމެނިފައި ނެތް. ނަމަވެސްމަދު

ޓަަކއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ދަންނަވާނީ، މިހާރު

ުޅގަނޑަށް އެކަުމެގ ފެހި ސިގުނަލް ދެްއވިކަމީ ައޅުގަނޑު އެކަމާ ނިހާޔަތަށް އޮްތ ަސރުކާރުން އަ ދެއްަވއި، މިހާރު މި

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން.  ޓަަކއި ުކރެވުނު ބޮޑު މަސަްއކަތެއްއްޔިތުންނަށްރަ ،ުޝކުރުޮކށް ،އަށް ޙަމްދުކޮށްهللا

ްއމަދު ޞާލިޙް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެގޮތުން ބަާލއިރުަގއި ިމއަުދގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙަ
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ޓަކައި ިއންތިޚާބުގެ ވަޢުދުތަުކގެ ތެރޭގައި ިދއްފުށްޓަށް ވަަޑިއގެން މަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަްށ ވަަޑއިގެންެނވު

ފޮތް އައިއިުރަގއި ނުވަތަ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިގެްނ  ، ބަޖެޓުކަމަށް. ނަމަވެސް  ދިއްފުީށގެ ބިން ހިއްކައިދެްއވާނެ ،ވިދާޅުވީ 

އޮތީ ރައްޔިތުްނެގ  އަިއއިރުަގއި އެ ރަުށގައި ުނަވތަ ދިއްފުށީަގއި ބިން ހިްއކުމުގެ ބަިއ ނެތުމުން އަުޅގަނޑު މިހާރު މި

އޮތީ އިރާދަކުރެއްވީީތ  މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ފަހި ފުރުޞަތަކާ އެކީގައި ައޅުަގނޑު މި

ަޓކަިއ މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ ގެން. އެކަމަށްބޫލުކޮށް ެލވިފައި ކަމަށް ގަރެއަށް ދިއްފުށީގެ ބިން ހިއްކުން ޭއގެތެ

 ، މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހައި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.އިރައީސަށާއި އިްއޒަތްތެރި ނަިއބު ރައީސަށާ

ކުރަމުން. ަދނީ ބަޖެޓަށް އިތުރު ވެސް އަުޅގަނޑު މި އެހެންމެ އެ ރަށުގަިއ ކުރަންހުރި އެހެނިހެން ކަންތައްތައްއަދި ހަމަ

ކުިރއަށް އޮތް ދުވަސްތަުކގައި ދިއްފުށީެގ ބިން ހިއްކިގެންދާ މަންޒަރު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިއްފުށީެގ  ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްނ ހެކްޓަރ ބި 10ގެ ހުރަޔަށް ބަލާއިރުގަިއ ހުރާ ،ިއތުރުންފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަދި މީގެލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް 

ކުރުމަށްޓަަކއި ބަޖެޓުަގއި ކުރަންޖެޭހ އެ ބިން ބޮޑު ކޮށްފަިއވޭ. ނަމަވެްސ ހިއްކުމަށްޓަކަިއ މަސަްއކަތްތަކެއް 

ކަެމއް. އިދާރަކުެރއްިވއްާޔ ހުރާގެ  މަސައްކަތްތަްއ ައޅުގަނުޑެގ ހިއްސާ އޮތްކަމީ އަުޅގަނޑު ެއކަމާ އުާފކުރާ

ކަމަށް  ހުރާގެ ރައްޔިތުން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ެއކަމާ އުފަލުން ފޮޅޭނެ ،ހިއްިކގެންދާއިުރގައި ބިންހިއްކުމުގައި ބޮޑު ބިމެއް 

ލަފާފުރުމުެގ  ؛ުހރާގެ ބަނަދަރު ،އޮތީ  އެހެންމެ އަުޅގަނޑު މިހާރު މަސައްކަތްކޮށްަފއި މިއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ހަމަ

 ،ކުރުމަށްޓަަކއިވެސް ބޮޑު ލާފައި ހުރާގެ ބަނދަރު ދަތިކަމާއި މަސްވެރިންނަށް ހުރި އުނދަގޫތަކުގެ މަްއޗަްށ ބަ

ކުރުމަްށ ވެސް ބަޖެޓު ވަނީ އިރާަދކުރެްއވީތީ ިމ ލިބުނު ފަހި ފުރުޞަތުގައި އެކަން ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު މި

ރޫްމެގ ކްލާސް 6ވެްސ ހިމަނާފަ. އަދި މީެގއިތުރުން ހުރާަގއި ިހނަވާެގޔަާކއި  އަޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ެދއްީވތީވެ، އެކަން 

ވެސް  އެކަން ކޮްށ،އޮތީ މި ބަޖެޓު ތެރެއިން ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ވެސް އަޅުގަނޑު މި ބުރި އިމާރާތެއް 2

ސިގްނަލް އަުޅގަނޑަށް ދެްއވާފަ. އަދި ހަމައެހެންމެ ހިންމަފުށްޓަށް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޖިލީހުން ފެހި 

ހިންމަފުށީގެ ބަނދަުރ  ،ެވސް، އެތަނުަގއި ޒާމުެގ އިތުރުންހިންމަފުށީގެ ފެނުގެ ނި ،ސް ބަލައިލިކަމުަގއި ިވޔަ

ވެސް  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބަޖެުޓ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދިުއމަށްޓަކައި ައޅުގަނޑުމެމް ަވނީ މިހާރު އެކަމަށް

މަފުށީގައި އެހެންމެ ހިންހި ސިގްނަލް ދެްއވާފަ. އަދި ހަމަކޮށް މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑަށް ެއކަމުގެ ފެސައްކަތްމަ

އަޅުގަނޑު އެ ަވނި އެ މަސައްކަތް ވެސް ބަޖެޓުގެ ތެރެއަށް ލެވޭތޯ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް އެޅުމަށްޓަކަކައި 

މަރުކަެޒއް ުޒާވނުންނާ ގުޅޭ  ،އެހެންމެ ތުލުސްދޫގައި ޒުވާނުންނަށްމަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފަ. އަދި ހަމަ

ހާ ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ެވްސ ހުރި މަށްކަނީ ިއރާދަކުރެއްވީީތ އެ ވަ ވެސް އަުޅގަނޑު މި  މަށްކައިމުކުރުމަށްޓަކަިއ އެ ޤާ

 ވަނީ އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ބަޖެޓު ތެރެއަށް  ެވސް އަުޅގަނުޑ މި ގިރާ ސަރަހައްދު  މައެހެންމެ ތުލުސްދޫގެ. އަދި ހަހޯދާފަ

 .ލިިބގެންދާނެކަމުގެ އުންމީުދގައިދުަވސްތަުކގައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ކުިރއަށް  ،ލެވި

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި އާ މަޝްރޫޢުތައް ފެނިގެންދާނެ  2019ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ން،އަދި ބަޖެޓު



110 

 

ތުލުސްޫދ ދާއިރާއަށް މެންބަރަުކ ހޮވީ  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  ަރން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަމަށް އަުޅގަނޑު އުންމީދުކު

މަސްދުވަހުެގ  6ގަނުޑ ހޮވުނުތާ އަޅު  ،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއިމަސް  6ރު ބަރާބަ ،ނަމަވެސް .ށް ބޮޑު އުންމީދެްއގައި ވަރަ

ގެންދިޔަ ފޯުނ ކްުޓޮކށް ގުޅަމުންއަޅުގަނޑުގެ ނަންބަރުން ަޑއިރެ ،ގެންދިޔަ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު މީހުންނާ ގުޅަމުން

ނޑު ހުރެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ ރައްޔިތުންނާ އަުޅގަ ފެށި. އެ ސަބަބާ ކުރަންސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރެކޯޑު 

ޕެއް ްސއަވަޓް ،ހިސާބުން ފޯނުން މެދުކެނޑިގެންދިަޔ. އެންމެންނަކީ ވައިބަރއެއް  ގެންދިޔަ ުގޅުން އަްސލު އެގުޅަމުން

ގެ ސަުރކާރުން ރު ގުޅުން ކަނުޑވާލުަމށްޓަކައި އޭދިަޔއީ ައޅުގަނާޑ އެގޮތުންއެއް ނޫން. ނަތީާޖއަކަށް ވެގެންބަ  ގެންގުޅޭ

ށް އަުޅގަނޑު ާދއިރާއަްށ މަސައްކަތްތަެކއްކޮށް އިންތިހާ ދަރަޖައަށް އެކަން އުނދަގުލަަކށް ބަދަލުކޮށްލުން. ދެވަނަ ކަަމކަ

 ވެސް ގައި ުހއްޓާ ދާއިރާ  ނުވި. ެއކަމަކު އެަކމެއް ފެށޭ ގޮެތއްއެަތއް މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރުމުން ވެސް އެރުމަށްޓަކަިއ 

 ،ިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ ފަދައިންނަކމެއް ފެނިފައެއް ުނވޭ. އެ އިތުރު  މާޭލގައި ެބހެއްޓުން ފިޔަަވއި،ގުޅާފައި ގެނެސް

ކުރުވާފަިއވާ އެަތއް ބިރުތަެކްއ ލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ކުރިމަތިރައީސް ޔާމީުނގެ ސަރުކާުރގެ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި

ންނާއި އަދި އެަމނިކުފާނުގެ އަރުހިން ދުރަށް ރިުހގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުނުގެ އައެތައް ގޮތަކަށް ހުރިކަން ެއީއ އެމަނިކުފާ

ރަީއސް ޔާމީނަށް އޮޅިވަަޑއިަގތީ  ،ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމެއް. ހަޤީޤަތަކީނދިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ

ލާޞްތެރި ނޫން ޚްެއހެންމެ އިނިގވަަޑއިނުގަންެނވި. އަދި ހަމަމަނިކުފާނަކަށް އެ އިޚްލާޞްތެރިންނަކީ ކޮަބއިކަެމއް އެ

ނުގެންނެިވ. ނަތީޖާއަކަްށ ެވގެންދިޔަީއ ރައީްސ ޔާމީނަށް ނގިަވަޑއިވެްސ ރައީސް ޔާމީނަކަްށ އެ ންމީހުންނަކީ ކޮބައިކަ

ޔައީ މިއަދު ވެރިކަމާ ދުރަށް އޭނަ ެއކަމަށް ޝުކުރު ުނކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދި ؛ތަޢާލާ ދެއްވި ފުރިހަމަ ާބރުهللا 

މަށް އީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަވަޑަިއގެންނެވުޖެހި

ްސ ޔާމީނަށް. ކޮށްލުމަށް ލިިބވަަޑއިގަީތ ރައީޞަތެއް ފަސޭހަކަމާއެކު ވެރިކަންފަހި ފުރު ތާރީޚުތަކުން ބަލާއިރުަގއި އެްނމެ

  ސުޕަރަޗކަްށ ގާތްގަނަޑކަށްހެން ލިބިވަޑަިއގެންނެވި. ޭއގެފަހުންކީއެަކއްކޮން ބާރެއްތޯ ނެތީ؟ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެ

ލިބިވަޑަިއގެންނެވި.  ފުލުހުންގެ އެއްބާރުލުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް އިމެޖޯރިޓީ ލިބިވަޑައިގެންެނވި. ސިފައިންނާ

 ެއމަނިކުފާނުގެ ދުލުން ދެއްެކވި ގެންެދވިކަންފާނު ބޭނުންކަމެްއ ކުރަްއވަމުންފުގެ ދާއިާރއިްނ އެމަނިކުޢަދުލުއިންޞާ

 ސާފުެވއްޖެ. މިނިވަން މުއައްަސސާތައް އެމަނިކުފާނު އަތްޕުޅުަގއި ބޭނުން އިވާހަކަތަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

މީހުންނަށް އެކި ގެންދިަޔީއ އެިކ މީސްހާތަނަށް ަކންތައްތައް ކުރަމުންމިވީ ،ގެންެދވީ. ނަމަވެސްގޮތަކަށް ަހއްދަވަމުން

މެޖޯރިޓީ ހަމަ އެހެންމެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ  މަޖިިލސް ެގއްލުނީ. ،ދެއްކުުމގެ ނަީތޖާއަކަށް ެވގެންދިަޔއީުތގެ ބިރުޒާތްޒާ

ލީހާ ގުޅޭ ކަެމއްަގއި މި އަުޅގަނުޑގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖި ،ތަނަށް  މީސްމީހުން ޖަލަށްލާން ފެށީ. އަުޅގަނޑު މި ،ގެއްލި 

އަުޅގަނޑަށް މަްށޓަކައި ޕެޓިޝަނެްއަގއި ސޮިއކުރުމާ އެީކގައި ވަކިކުރު ޙްމަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އޭރު ހުންނެވި މަސީ

އިތުރުން އަުޅގަނުޑ އިން ވެސް ވަިކކޮށްލީ. ައދި އޭގެ ނުޑގެ ދަރިފުޅު ަވޒީފާގަނާތަކެއް ކުރަން ފަށައިފި. އަޅު އެތައް ގޯ

. އިރާދަކުރެްއވިްއާޔ އް ނާންނާނެހިތްވަަރކަށް ބަދަލެ ެވސް އިރާދަކުރެްއވީތީ ގެންގޮްސ ޖަލަށް ވެްސ ލީ. އެކަމަކު 
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މެްނބަރުންގެ މި ފެށުމަކީ މިީއ ަވރަށް ވަުރގަދަ ފެށުމެއް. މި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި އެތަްއ  12މި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ިއ ތީގަމެންބަރުންނެއް ޖަލަށް އެތައް ދުވަހަކަށް ލަިއގެން ގެންުގޅުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިަޔއީ އަނިާޔވެރިކަމުގެ ކުރިމަ

ކޮންމެ ޒާތެއްަގއި ބަޖެޓެއް  ،ނުޖަހާނެކަމުގެ ހެކި އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑަިއގެންނެވި. ބަޖެޓަކީ އެްއވެސް މީހަކު ކުޑަަކކޫ

، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ނަަމވެސްްއގެ ކަެމއް ކުެރއްވި ބަޖެޓުަގއި ކޮންމެ އެްއޗެއް ހިމަނަިއގެން ކޮންމެ ޒާތެ ،ނަމަވެސް

ހުރިހާ  ބާަވއޭ މިމަކަށް ވާސިލުނުވެިވގެންކައެމަނިކުފާނު ބޭނުންވި ހުރިހާ  ފާނަށް އަސްލުފުރެންދެން އެމަނިކުހިތް

މެންބަރުން މި މަޖިލީހުން ނުކުތުމާ  12ައޅުގަނޑުމެންެގ  !ލަްއވާކުީރ. ނިކަން ބައްލަަވއި އަނިޔާތަެކއް މިގޮތަށް މި

، އަނެްއކާ  މެންބަރުންނަށް އިތުރު ބާރަާކއިތެޭރގަިއ ތިއްެބވި އިދިކޮޅު އެެހން ހުރިހާ މަޖިލީހުގެ އެީކގަިއ މި

 12ވާނީ މި އަުޅގަނޑު ދަންނަ .އިތުރުން އިދިޮކޅަށް ތިއްެބވި ހުރިހާ ލީޑަރުންނަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބިގެންދިޔައޭގެ 

 ނުދިޔަ ނަަމ  ޙަޤީޤަތުގައި މި ވޯެޓއްފުޅުންނާ އަުޅަގނޑުމެން ގުޅިގެންބޭ ވެްސ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ހަޤީޤަތުގައި

މިއަދަކު ނުލާނެ. ެއއީކީ ަރީއސް ޔާމީންގެ ވިސްނުމެއް ނޫްނކަން އިނގޭ. ރަީއސް ޔާމީންެގ ފަރާތުން އެކިެއކި ބޭފުޅުްނ 

މަނިކުފާނޭ ނުވަތަ އޭނާޭއ ނަމަެވސް ހުވަިއކުރަްއވާނީ ތިމަން އެހެން ފަރާތަކުން ހޮވުނު ،ގެންދިޔަމުން ވިދާޅުވަ

ނަމަވެސް، ނެވުމުގެ ތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ވަރަކަްށ ބިރުގެންނެވި ހުވާކުރަްއވާނީ. މިކަހަލަ ޒާތުެގ ބިރުގެން

ކިަތންމެ ކަންތައްތަކެްއ ހުށަހެޅި  ،ިވޔަސް ޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. ކިތަންމެ ބިރުދެއްކި ކަުމގައި މެންބަރުންެގ ޢަ 12

ކަމަށް ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް ވޯޓަކަށް ޒުަމކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިަޔއީ ވެރި ވިޔަސް ޢަ ކަމުގައި

ތެރެ ބޭނުންކުރާކަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނު. ބަޖެޓު  ހުރިހާ ގޮތަކަށް މި މަޖިލިސްދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންިދޔައީ. ހިތު

ނުޑ ކަުމގައި ވީނަމަެވސް ައޅުގަވާހަކަތަެކއް ދެްއކި ކޮންމެ ،ބަޖެޓަށް ކޮންމެ ގޮތެއް  ،ބޭނުން ގޮތަކަށް ހަދަިއގެން

  ހަތަރު ލީޑަރުން ޖަލަށްލީ.އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސްފުރަތަމަ. ދަންނަވާނީ އެ ކަމެއް ނުވިއޭ. ހަތަރު ލީޑަރުން ޖަލަށްލީ 

އަހަރުގެ ބާނީ  30ރަން  އަހަރު ވެރިކަންކުެރއްިވ، 30ތެރެއިްނ އޭގެ ،ހަތަރު ލީޑަރުން ޖަލަށް ލާފައި މި ވިދާޅުވަނީ

އެަތއް ޒަމާނެްއ ކުަރއްވާަފއި މި  ،އެތަްއ ދުވަެހއް ،ލާފައި މި ވިާދޅުވަނީ އްޔޫމް ޖަލަށްމައުމޫނު ޢަބްދުލްޤަ އަލްއުސްާތޛު

 ެއީއ ޝަރީޢަތުން ކުރާ ކަމަކަށް  ،ނަމަ ހުންނާނީ ޭގަގއޭ. އޭެގކުރިން ވިދާުޅވީ  ވިދާޅުވަީނ އެ މަނިކުފާނު ޯފނުދެއްވި

ނަަމ  ފޯނުދެްއވި ،ގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަުމން ވިދާޅުވީ ތެރޭ، ކެމްޕޭނުމަނިކުފާނާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. ނަމަވެސްވާތީ ތިމަން

އަނެްއކާ  ،ނޫންތޯ. ދެވަނަ ެއއްަޗކަށް ވިދާުޅވީންޞާފުގެ ތެރެއަށް ައތެއް ނުބޭނޭހުންނާނީ ގޭގައޭ. އެހެންވީމާ، ޢަދުލުއި

ނުލެއްވުނީ ކުރިމަތިކަމަކު އެ މަނިކުފާނަށް މަނިކުފާނޭ. އެތިމަން   ގޮތް ހެދީ ވެސްުނލެވޭރައީސް ނަޝީދަށް ކުރިމަތި

ޙުކުްމގެ ތެރެއަށް އަތެއް ނުބާނަމޭ.  ،ކުރެްއވުމުން. އެ މަނިުކފާނު ކުރިން ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުާވއެްއކޮށް، ޙުކުމް

ނުބޭނޭ  މަނިކުފާނޭ. އެހެންވީމާ، އަެތއްގޮތް ހެދީ ތިމަންނުލެވޭ ، ެއ މަނިކުފާނަށް ކުރިމަތިއެކަމަކު ފަހުން ވިދާުޅވީ

ކަމަކު އެ މަނިކުފާުނ މަނިކުފާނޭ. އެތިމަން ގޮތް ހެދީ ނުލެވޭސިމް އިބްރާހީމަށް ކުރިމަތިޤާ   އެ ވިދާޅުވީ،ނޫންތޯ. ދެން

ނުލެއްވުނީ އޮތީމަ އެ މަނިކުފާނަށް ކުރިމަތި އަހަރުގެ ޙުކުމެއް މީހުންނަށް ބެލިފައި އޮތީ ތިން އި ގާނޫނީ ގޮތުންއޭރުގަ 
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ކުފާނޭ އެ މަނިކުފާނަށް މަނިއަތެއް ނުބާނަމޭ. ފަހުން ވިދާޅުވީ، ތިމަން ޝަރީޢަތުގެ ތެރެއަށް ކަމަށް. އޭރު ވިދާޅުީވ،

މާ، ޝަރީޢަތަށް އަެތްއ ނުބޭނޭ ނޫންތޯ. ދެން މިގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޚް ިމ ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮްތ ހެދީ. ެއހެންވީ

ޅުގަނޑުެގ އަޚް އަޙްމަދު ެރއްީވ އަމަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް އެންމެ ވަރުަގދަ މަސައްކަތްތަެކއް ކު

ާޒތީ ހަސަވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިްނ  ،މައުމޫނު. އިންތިހާ ދަރަޖައަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިަޔއީފާރިސް 

 ،ވެސްގޮސް އެ މަނިކުފާނު އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ޖަލުގައި ބެހެއްޓުން. ނަމަ، އަނެއް ަކއްެޗކޭ ިވދާޅުވަމުންއެަކއްޗެކޭ 

މިއަދު ާބކީެވގެން ަވޑިއގެންނެިވއިުރގަިއ  ،އެކަހެިރވެގެން  ،އެ މަނިކުފާނު އެކަިނވެެގން ެއގޮތުން ޮގސްކާމިޔާބެއް ުނވި. 

. ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ޕާޓީއަށް ހެއްދެވި ގޮްތ ތޯނުވޭ ކެއް ލިބިވަަޑިއގަންނަވަންއެ މަނިކުފާނު އަދިވެސް ތަޖުރިބާތަ

ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި  ަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ައސާސީ ަގާވއިދު !ލަްއވާބައްލަވައިންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯކުރިމަތިން ފެ

އޮންނާނެ މުސްތަޝާރަކީ ާކުކކަން. މުސްތަޝާރަކީ ޕީ.ޕީ.ެއމް ހިންގުމުގައި ވެސް އަިދ އެްއވެސް ކަހަލަ ކަމެއް 

. ނަމަވެސް، ރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފަވަނިންމުމުގައި ވެސް ެއްއވެސް ދައުރެއް އޮތް ބޭފުޅެއް ނޫންަކން އޮންނާނީ 

އެގޮތުން ަރއީްސކަމުގެ  .އެ މަނިކުފާނަށް ވިސްިނވަަޑިއގަތީ ނޫނެނޭ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ެތރެއަށް ވެިރެވގެންނަންށޭ ޖެހޭނީ

 ޅައި  އަާސސީ ަގވާއިުދގައި ކަނޑައަ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ރައީސް އަލްއުސްާތޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބޭރުކޮށްލެްއވީ

އްމު ، އާއްމު މެންބަރެއްގެ ދަރަޖަ ދީފައި ަރއީސަކު ބޭެރްއ ނުކުރެވޭނެ. އާ އެގޮތަކަށް .ގޮތާ ޚިލާފަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ؟ފުތޯމިއީ އިންސާ މެންބަރަކު ބޭރުކޮށްލައްވާ ުއސޫލުން ބޭރުކޮށްލައްވާަފއި ރައީސްކަން ނިުގޅިއްޖެ ކަމަށް އެ ވިދާުޅވީ.

އްޗެއް ފު އެއީ އެންމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެތިލައްވާނީ؟ ކޮްނއިރަކުތޯ އިންސާކުރިމަ ފާނު ިއންސާންއިރަކުތޯ އެ މަނިކުފާކޮ

ްއާޔ ގޮތުން ވެއްޖެއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ދެން ވެސް އޮތް ޙައްލަކީ އަުޅަގނޑު ދެކޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަްއވާނީ؟

އަދި  ،ފުކުރުމުެގ އުސޫލު ހޯދާފައިހުންނަށް މާ، މީހިތްތިރިކޮށްފައި، ހަރުކަށިކަްނ ކުޑަކޮށްަފއި، ގޮތްދޫކޮށްަފއި

 ގޮތަކަށް އެ މަނިކުފާނު ދެން ވެސް މަސަްއކަތްކުރަން... އޭެގއިތުރުން މަޝްވަރާކުރުުމެގ އުސޫލު އިްސކުރުން. މި ނޫން

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަުރ ޒަތްތެރި މެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ިޢއްއަުރވަނީމި އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ބަރުޒަތްތެިރ މެންއްއި  ދާިއރާގެ ކޮމަންޑޫ އަރުވާނީއަުޅގަނޑު ުފރުޞަތުެއއަށްފަހު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 .ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުއިލެ ދާއިރާގެ . ވިލިމާނާޝިދަށް އަޙްމަދު

 

 އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލެ ދާ
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ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުެގ ބަހުސަށް  2019ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ! `. ުޝކުރިްއާޔ އި

ކުރު ދަންނަވަމުން އްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ޝުޔަ ފުރުޞަތުގައި ައުޅގަނޑު ހަމަ އިދިުޅގަނޑަށް ލިބިގެންވާހަކަދަްއކަން އަ

އަހަރު އަުޅގަނޑުމެންެގ  4އިމު ވެސް މި ތަޅުމުގައި ވޭތުވެިދަޔ ކަ ހަމަގަ ފަށައިގަންނަން. މި ބަޖެޓުގެ މަސައްކަުތގެ ވާހަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ެއ ހުަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އި ދިޔަިއރުގައި މަޖިލީވެރިކަމެްއަގއި ކުިރއަށް

، 2014ދެވޭތޯ ޕްރޮްގރާމް ގުޅުވާލަޚާއްޞަކޮށް ޕަބްލިކް ސެކްަޓރ އިންވެސްޓްމަންޓް  ،ރާތަކަށްމެންބަރުންގެ ދާއި

ަގއި ެވސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރެްއގެ ހަިއސިްއޔަތުން މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަނުޑ 2015

މި ވާހަކަ  ، ވާހަކަ ފަށަން އަޅުަގނޑު ބޭނުންވާތީހުރޭ. އެ ހަނދާނުގެ ތެރޭގައި ހުެރގެން މިހަނދާން ހަމަ ރަނގަޅަށް

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ހިނގަމުން  2019ވާ ުޅގަނުޑމެންގެ އަތަށް ލިބިފައި މިދަންނަވާލީ. އެއީ އަ

މެދު  މާ. މިކަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުާކރުގެ ބަޖެޓެއްމިހާރު ހުވާކުރެވިަފިއ އޮތް ކޯލިޝަންގެ ސަރުކާރު ނުވަތަ ،ދާ މި

އަހަރު ކުރި މީހެްއެގ  4އަޅުގަނޑު ަޝއްެކއް ނުކުަރން. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރުކަން ކުރިން ވޭުތވެދިަޔ 

ގެ ލީަޑރުގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ ބެލުންތަކެއް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕު  ،ހައިސިއްޔަތުންާނއި

ބެހޭ ނިމިދިޔ ސަރުކާރުގެ ެވރިންނާ ވެސް މި ވާހަކައިގެ  މިނިސްޓަރާ އަދި ކަމާ ބަލާފައި ހޯދުންތަކެއް ހޯދާނެ. އަދި

ގެ ފަރާުތން ވެސް ހަމަ ތަފާތު އެަތކެއް ފަހަރު ވާީނ މަޢުލޫމާތު ގަނޑުމެންގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުމަޝްރޫޢު އަޅު

 ،ގެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ވާނީގައި ބޭްއވި އިންތިޚާބު  2018ބަރު ސެޕްޓެން 223. ޅުންފިލުވޭތޯ މަސަްއކަތްކޮށްފަ އޮ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާިއ  އިވާހަކަިއގަ  މަރުޙަލާތަުކގެނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ެދއްކި އެކި

 ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައި  ކަމުގެ ވަޢުުދވެފަ. ެއއީ ަޙޤީޤަތަކީ،ލާނެ ބަޖެޓަކަށް ދޭނެން އެކުަލވައިސަޕޯޓް އާ ސަުރކާރު  އިތާއީދާ

އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި މި ހަތަރު ފާރުން އެތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކު ކުރަްއވަން 

އޭަނގެ ަމއްޗަށް ާލޒިމް މަސައްކަެތްއގެ ގޮތުަގއި އޮންނާނީ ދައުލަތުގެ  ،ގޮތުަގއި އޮންނާނީ ގެ ވާޖިބުެވގެންވާ މަަސއްކަެތއް

 ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަުތގެ ތަރުތީބުންވެދިަޔ ހަތަރު އަހަރު ބައެއް އިތުބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނުން. ވޭ

ަލއްވާަފއި ހުރި މަސައްކަާތއި އަދި އިތުރަށް ެއދިވަަޑއިގެންފައި ހުރި ަބއެްއ ކަންތައް ައޅުގަނޑު ބަޖެުޓ އެކުަލވައި

ގައި ވެސް ބަޖެޓަށް ދައްަކއިގެން އިތުުރކުރެވުުނ ގަޑީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކަށް އިނދެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ާވހަކަ

ގަނޑުމެންގެ ޕާލިމަންޓްީރ އަޅު ،ަވޑަިއގެންނެިވކަން ހިތާމަޔާއެުކ އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ނަމަވެސް  ވޯޓުނުދެްއވައި 

އިވެިރވާންޖެހޭނޭ. ގެ ޖުމްލަ ހުރިހާ މެންބަރުން މިއަދު ވެސް ިއއްތިފާޤުވަނީ މި މަސައްކަތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ބަގްރޫޕު

ިމއީ ދިވެިހ  ،އެ ުސވާލު އުެފއްދުމުގެ ބަދަލުަގއި ،ކޮންބަޔަކު ޚަރަދުކުރާނެ ބަެޖޓެއްތޯ ،މިއީ ކޮންބަެއއްެގ ބަޖެޓެއްތޯ

ތިރާމް ައޅުގަނޑުމެން ސައްކަުތގަިއ ބަިއވެިރވުމުެގ އިޙްއެ މަ  ،ރައްޔިތުންނަށް އޮްތ ބަޖެޓެއް ކަުމގަިއ ބުނެ

އްމު ބަހުރުަވއާއި ުއސޫލުތަކުން ބަލާ ކަމަށް ވަންޏާ އާ ، ބަޖެޓުގެ އެކި ހިސާބުތަުކގައިލިބިގަންނާނަމޭ. ތެދެއްމެ

އެނގެންޖެހޭ  ،އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ އި އުޅެނީ. ނަމަވެސް ސީރިއަްސ ސިަފއެްއގަ އަދަދުތަކެއް މި
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ވަނަ އަހަރު  2013އެއީ  ،ށްވަނަ އަހަރާ ހަމައަ 2018ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2014ކަންތައްތަެކއް އެަބއޮތް. 

ނަ ވަ 2013ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މަސައްަކތް އޮންނާނީ  2014ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ މަސައްކަަތކީ ޙަޤީޤަތުގައި 

، ެއ ބަޖެޓުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓެގ މަސައްކަތަކީ  14. އެހެންވީމާ، ނިމިފަ ބަރު މަހު ހިސާބުގައިއަހަރުގެ ިޑސެން

ރަތަމަ އަުޅގަނޑަށް ަބއިވެިރވާން ފުރުަޞތު ލިބިގެންދިޔަ ބަޖެޓު. އޭުރން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ފު މަސައްކަތެްއަގއި

، އަދި މިހާރު ހުރި ހިސާބުތަކާއިއޮތް ބަޖެޓުގައި ހުރި ތަފާސް އަދި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅި ލިބިފައި މި

ރަދުެގ ބަޖެޓު ބެހިފައި އޮތް ގޮތުން، ޚަމި  ގެްށ ބިލިޔަންހަކަމުަގއި ވާަނމަ ގާތްގަނަޑކަށް ަނވާވީކައަދަދުތަކަށް ބަލާ

ައޅުގަނޑުމެންެގ  ،ބިލިޔަން ުރފިޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ތަރުތީބުކުރަްއވާފަިއވާއިުރގައި  26.7ގޮތުަގއި 

ގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓްރީ އަށް ހިޖުރަކުރުމުގައި އަޅުަގނޑުމެން 2018އިން  2013 ،އެތެރެާއއި ބޭރުގެ ދަރަނި ހުރި ގޮތާއި

ބޭރާިއ  ،ޚަރަދުތަްއ ކުަޑކުރުމަށް ކުަރއްވާަފއި ުހރި މަސައްކަތްތަާކއި ،މަސައްކަތްތަކަށް ގެެނވިފައި ުހރި ހަރުދަނާކަމާއި

އެތެރޭގެ ދަރަނިތައް ެދއްކުމަްށޓަކައި ކުަރްއވާފައި ހުރި މަސައްކަުތގެ މައްޗަށް އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ. ކޮންމެ 

 އި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ބައްޓަންކުރަްއވާނީ އެ މެންބަރެއްގެ ދާއިރާއަށް ތަރުތީބުކޮށް މީގަ 85ބަރަކަށް ތެދެއްމެ، މެން

ހުށަހަޅުްއވާފައި ހުރި ކަންަތއް. ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރަގއި އަލަށް ފެށޭ ެއއްވެްސ ޕްރޮޖެކްޓެްއ މިއަުކ  އެކަށަައޅުްއަވއި

ވިލިމާލޭަގއި ތާއީދުކުރާ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ގިަނ  ، ވިލިމާލެ؛ކާ ވާހަަކެއއް މިއީނެތް. އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ދައް

ނިމިގެންދިޔައިރު ފުރަތަމަ ައިއ  ،އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިަކމަކަށް އާބަސް ވިދާުޅވެަވއި، ބަޔަކު އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ތާއީދުުކރައް

މިހާރުވެްސ  ގޮުތގައި  ގެއްނގަމުންދާ މަޝްރޫޢެއަލަށް ެއްއވެސް މަޝްރޫޢެްއ ނެތް. ހި ބަޖެޓުން ވެސް ވިލިމާލޭަގއި

މިލިޔަން ރުފިޔާ  1އެްނޑް ސްޕޯޓްްސގެ ވިލިމާލެ ުޒވާނުންގެ މަރުަކޒު ތަރައްީޤުކރުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު

 ގެ ކަަމށް ބަޔާންކުރާ މި ނުކުތާ . އާބާތުރަފިލުވުންވެސް ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢެއްަގއިއީ ޖައްސަވާަފއި އެަބއޮތް. އެ 

ެވްސ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީގެ މަޝްރޫުޢގެ ދަށުގައި ޖަހާފައި އޮތް ަކމެއް މި ކަމަކީ. އޭެގއިތުރުން އީ ށުގައި އަންނާނީ މިދަ

އިްނ  2017އެއީ ހިލޭ  ؛އޮފީސްތަކުން ހިންގާ ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ އޮފީސް ޚަރަދު ،އޮތް ކަމަކީ ހަމައެކަނި ފެންނަން މި

ޭލގެ ކުދި ގޯޅިަތްއ އަދި ވިލިމާލޭގެ ާޕކެއް ތަަރއްޤީކުރުމުެގ ނަމުގަިއ ަޗއިާނ ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމުގައި މާ އަްށ މި 2021

މިފަިއ އޮތް ނި އީނިމިފައި ކަމަށް ޖަހާފައި ެއބައޮތް. މި ،މާލެ ސިީޓ ވިލިނގިލި  .އޮތީ އެހީދޭ ފަރާތް ޖައްަސވާފައި މި 

ވެހި ސަރުކާރަށް ދިން ހިލޭ އެހީއެއްެގ  ޗަިއނާ ސަރުކާރުން ޗައިާނގެ އެްމބަސީގެ ފަރާތުން ދި މަޝްރޫޢެއް ނޫން. މިއީ

އެުކގައި ވިލިމާލޭެގ ކުަޑކުދީންގެ ޕާކެއް އެޅުމަށް މީގެތެޭރަގިއ  ޖެހުމާގޯިޅތަކުަގއި ަޓއިލްސްދަށުގައި މާޭލގެ ކުދިކުިދ 

 ބޮޑު މަަސއްކަުތގެ ރަްއވަިއގެން މަސައްކަތް ަފއްޓަަވއި،ގ މިނިސްޓަރު އިޢުލާނުކުހިމަނުއްވަިއގެން އޭުރގެ ހަުއސިން

ްސ ނިމިފައި ކަަމށް ސާމާނު ގެންަނވާފަިއވާ ަމސައްކަެތއް. އެކަމަުކ މި މަސައްކަތް ވެ އި ރާއްެޖއަށް ތަެކއްޗާ  ،ބައެއް

އާ ސަރުކާރަށް މި އޮތީ. އެެހންވީމާ،  ނީ. މިހާ ޒިްނމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް މި ބަޖެުޓ ފޮނުއްވާފައި މިޖައްސަވާަފއި ވަ

ކަމެއް އެީއ ޒަމާނުއްސުރެން އަުޅގަނުޑ  ލަްއވަން ނެތްކުަޑކުޑަ ކަމެްއގަިއ ބައްަލަވއި ހާލުުމގަިއ މިބަޖެޓު އެކުަލވައި
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ިވމާލޭގެ ޓޯޓަލް ސޮލިއުޝަން  ،ވިލިމާލޭގެ ތަރައްޤީ ،. އަޅުގަނޑު ހަމަ އާދޭހާއެކު ދަންނަވަންދައްކަމުންދާ ވާހަކަ

ވަަނ  2ގެނެސްދިނިން. ރައީސް ޔާމީން  ގުޅިފައި އޮތް ވަޢުދު ައޅުަގނޑުމެން ވިލިމާލޭގެ ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް

ެއ  .ދެްއވާނަމޭގުޅުވާލަ ޓާތިލަފުށް، އިމާލެއާއި ިވލިމާލެއާއި ގުޅީފަޅާ އެދިަވޑަިއގަންނަަވމުން ވިދާޅުވި، ދައުރަކަށް 

 ދިވެހީންގެ ރަނގަޅު ފަރިތަ،ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު ދިވެހީންނަށް ވަނަ އަހަރު އަުޅގަނޑު ދިވެހި  2013ވިސްނުމާ ބައްޓަމުން 

ނަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވަ ލަން ކުރި މަސައްކަތް ިދވެހީންގެ ތަރުީތބު މަސައްކަތްތަކެްއގެ ގޮތުަގިއ އަތުރާ ،އެްއޗަކަށް

 ،ވިލިމާެލއަށް ފުރިހަމަ ސޮލިއުޝަނެއް ދުވަހަކު ވެސް . ެއގޮތް ބޭނުްނނުވީރަްއޔިތުން ދައުރެއް ނުލިބުނީމަ ކާމިޔާބުުނވީ.

ިވލިމާލޭގައި މި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ކުރިން ވޭތުވެިދޔަ  ގެން ނޫން ގޮތަކަށް.ޙައްލެއް ނާންނާނެ މާލެއާ ގުޅި 

އަޅުގަނޑު ހުރި ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން އަުޅގަނޑުމެން ކޮށްދެވުނު މަަސއްކަތްތަުކގެ ގޮތުަގއި ހޮސްޕިޓަލަކަްށ 

ލޭގައި ފުޓްސަލް ދަނޑަާކިއ ބަދަލުކުރުމާއި، ބަނދަރާއި، އަދި ވިލިމާލޭގެ ޝޯ ޕްރޮޓެްކޝަނާއި، ޭއެގއިތުރުން ވިލިމާ

ސްކޫލްގެ އާ އިމާރާތާިއ، މިހެން ވީ ކިތަންމެކިތަންމެ މަސައްކަތެއް އަުޅގަނޑުެމން ކޮށްދީ ނިންމީމު. އަދި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވުރެ ކުިރން ވިލިމާލެ، ވިލިމާލެއެްއގެ ގޮތުަގއި ތަަރއްޤީކުރެްއވި ަރީއސް މައުމޫނުގެ ސަުރކާރުން 

ކާ ެއކުަގއި މުހިންމު ބުރަ މަސައްކަތްތަކާއި، މުޅި ވިލިމާޭލގެ ހުރިހާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަެކްއ ވެސް ބިލްޑިންގ ޯކޑަ

ގާތްގަނޑަކަށް ެއކުލަވާަލއި، އެކަށަައޅުްއަވއިދެްއވި. ޭއެގފަހުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވީ އަުޅގަނޑުމެން. 

 މަގެްއގެ މަތީގައި ބާްއަވއިލާނެ ގާފޮއްެޗއްހާ ހިސާބު ވެސް ހަމަގައިމު ވެސް އެމް.ީޑ.ޕީ ހިމެނޭ ސަރުކާރަކަށް ވިލިމާލެ

ދެވިފައެއް މީެގކުރިަޔކު ވެްސ، މިހާރުވެސް އަދި މާދަމާ ވެސް ނޯންނާނެކަމީ ޝައްކެތް އޮތް ކަމެއް ނޫން. މި 

ކަ ައހަރު އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ މުއްދަތަކަށް ހިނގި ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް މި ވާހަ 5އަހަރު،  4ސަރުކާރު 

މިތަނުގައި ރެކޯޑަށްަޓކައި ުބނެލަންޖެހޭތީވެ، މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ބުނެ މި ނިންމާލީ. އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ވިލިމާލެާއއި މާލެއާ ދޭތެރޭގައި ފުރިހަމަ ޙައްލެްއގެ ގޮުތގައި މާލެާއއި 

ބުކުރައްވާަފއި މިފަހަރު ނުވަންޏާ މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ނަމަެވސް ވިލިމާލެއާ ގުަޅއިެލވޭ ގޮެތްއ ތަރުތީ

ދިރާސާކުރަްއވަިއގެން ެއކަން ކުރަްއވާށޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ ޤައުމުގައި ލޯނުަނގަިއގެްނ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދިޔަ 

ގެ ެތރެއިން ދިވެހިންނަށް އަރުަތ މަސައްކަތަީކ، ދިވެހިާރއްޖެ ިއޤްތިޞާދު ފުޅާކޮށް، ާރއްޖެައށް ލިބެން ހުރި އެްއޗެހީ

ހާސިލުކުރެވޭ ގޮތެްއަގއި މަސައްކަތްތަްއ ކުރުމަށްޓަަކއި ތަުރތީބުވެގެންދިަޔ ކަންތަްއ. ހއ. އިން ެފއްޓިގެްނ ސ. އަްށ 

އަހަުރ  4ހަމަ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ެވސް ތަރުތީބުން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މަސައްކަތްަތއް އެކުަލަވއިލުމުގެ ކާމިޔާބު 

އަހަރު ނިންމައިގެން މި ދިޔައީ އިޚްލާޞްތެރި ުޝކުެރއް ކުީރގެ ރައީސް ޔާމީން  5ނޑުމެން ފާހަގަކޮށް، އަޅުގަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ދޭނެކަމީ ޝައްކެތް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުްނތައް ޒާތީ ތަޢައްޞަބާ ެއކުަގއި 

ނިސްބަތަކުން ފާހަގަކުރެއްވި ނަމަވެްސ، ިއޚްލާޞްތެރި ވިސްނެވުމަކުން  އެމަނިކުފާނާ މެދުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން ކޮންމެ 

ވިސްނައިފި ނަމަ، ރަީއސް ޔާމިންގެ ޤައުމީ ޚިދުމަތާއި ަޤއުމީ ތަރައްޤީގެ ޚިދުމަތްތަކަްށ ނޫނެކޭ ވިދާޅުވާނެ އެންމެ 
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ފުޅު ކޮންމެ އެއްޗެއް ވިދާޅުވާްނވީ. މެންބަރެއް ވެސް އޭގެތެޭރގައި ނުހުންނާނެ. ތެދެންމެ، އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާން ބޭނުން

އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން، މީގެ ދެތިން ދުވަހެްއ ކުރިން ކުރީގެ ރައީްސ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރަީއސް މުޙައްމަދު 

ެގ ނަޝީދު ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެްއިވ އިންޓަިވއުަގއި ހަމަ ބްރިޖު ވެސް ފެންނަން އޮތް ވާހަަކއާިއ، އަޖައިުބކުރަނިިވވަރު

ތަރައްޤީެއއް ކަމަށް ވިދާޅުވީީތވެ އެމަނިކުފާނަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް މި ތަނުގައި ދަްނނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން. 

ވާހަކަ ފައްޓަމުން މި ވާހަަކ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރަށަށް އެްއޗެއް ނެތް 

ްސ، ެއއީ ުކދިބޮޑު އަދި ޖަޒީާރގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެސް ތަަރއްޤީެގ ޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެގެނެސްދިނީ. ރާއް

މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާަލއި، އިންސާފުން ގެނެސްދެްއވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުެވ، މިގެންނެވި ބަޖެޓުގައި ެވސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ޅު މުލަކަކީ، އެ ސަރަހައްުދގެ މެންބަރެއް މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ދާއިާރެއްއ މުލަކު ދާއިރާ. މ. އަތޮ

ރުފިޔާ އެ އޮތް މާސިންގާ  17900ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި އޮތީ. އެންމެ  17900އެންމެ މީހުން ގިނައިން ދިރިއުޅޭ ރަށް. 

ގިނަ އަދަދެްއގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ މުޅި އަތޮޅުަގއި. އެިހސާބުން ފެއްޓިގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ގިނަ މެންބަރުންގެ 

އަންނާނެތާ އެއްބަަޔކު ނިކުމެ، މ. އަތޮުޅ ވެސް ވިްއކައިލާ ވާަހކަ، ފ. އަތޮޅު ވިްއކައިލާ ވާހަަކ، ވިސްނުމަށް ހަމަ 

އުވާލަންޖެހޭ ވާހަކަ ވެސް ވިދާޅުވެަފއި ެވސް އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، އަެނއްކާ މިަކހަލަ ރޯލެއް ޖެހެނީތޯ؟ މިއީ 

ހަކަދައްކަންޖެހިފައި އޮްތ ކަމެއް. އަުޅގަނޑަްށ ހަަމ ސީރިއަސް ސިފައެްއަގއި މިއަދު މި ތަޅުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާ

ޔަޤީން، އަުޅގަނޑު ޝައްކެްތ ނުކުރަން. މާލެ، ވިލިމާލެ؛ ކުޑަުކޑަ ޖަޒީރާ، ކުޑަުކޑަ ރަށެއްގެ ގޮުތަގއި އޮންނައޮތުމުުގ 

ށް ދެކެވޭ ވާހަަކއެްއ. މިީއ ދަތިތަކާއި ތަކުލީފުތަަކކީ ޒަމާނުއްސުރެ ވިލިމާލޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ތެރޭގަިއ ެއ ވާހަަކ ތަކުރާރުކޮ 

 ގެނެސްދޭންނިދަންއަރަން ހަމައެކަނި އޮންނަ ރަށެއް ގޮތުގައިހޭ ވިލިމާެލ އޮންނަންޖެހެނީ. އެ ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެން 

ުދ ސްދިނީމު. ެގނެސްދެއްކީމު. ެއ ވަޢުދެއްކީމު. ެއ ބަދަލުގެ ޙައްުލ އަުޅަގނޑުމެން ގެނެ އަޅުގަނޑުމެން

ިއ އަުޅގަނޑުމެން ދެްއކީމު. މާެލއާިއ ހުޅުލެއާ ދޭތެރޭ ގުޅާަލއި، ބްރިޖަކުން ދަތުރުކުރެވޭެނ ކޮށްފައަޅުގަނޑުމެންވީމު. ކަން

ގޮތް އެއީ ހުވަފެނެއް ނޫން. އެކަން ެއއޮތީ ކޮށްދީފަ. އެކަމުގެ ބައިވެރިން ފެންނަފަށުގަިއ، އެންމެން އަރާތިބެ އެއިން 

 މާލެއާއި ވިލިމާލެއާ ގުިޅ، ތިލަފުށްޓާއެކުަގއި ގޮސް ގުޭޅ ދަތުރުކުރަމުން މިއަދު ވެސް އެދަނީ. އަދި އެ ޚިދުމަތް 

މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔައިމަ ވަާށޖެހޭ މި ބޮޑު އިޤްތިޞާދުގެ ތެރޭގައި އަދި މާލެއަކީ މެދު ެސންޓްރަލް ސަރަހައްދު ނުވަތަ 

ންދަނީ މި ގްރޭޓާ މާލޭގައި، ވެރިކަންކުރާ ރަށް ނަމަވެސް، މުޅި ރާއްޖޭގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއްަބއި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމު 

އެ ވަނީ ހިކިފަ. އުންމީދުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެްނ ދިނީމު. އެ އުންމީދުތައް  2މާލޭ އޭރިއާަގއި. ހުޅުމާލެ ފޭސް 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ ވިިލމާލެއަށް ވެސް ދޭން ބޭނުންވި. ނަމަވެސް ަރއްޔިތުން ަބލައިނުގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން 

ރާނެ ކަެމއް ނޫން. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ފަހުން އެހެން ފަހަރެއްގައި ެއ ވިސްނުން ރަނގަޅު ކަމަްށ ރައްޔިތުން ކުްށވެރިކު

ބައްލަަވއިގެން އެބޭފުޅުން ައުޅގަނޑުމެންނަށް ވޯޓުެދއްަވއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރެއް އެކުަލވައިެލވުނު ދުވަހަކުްނ 

 އެހެން ތަންތަނުގައި ވެްސ ފެނިގެންދާނެ. މި ބަޖެޓުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ތަރަްއޤީތައް މާލެއަށް ވެސް އަދި 
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އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ މުހިންމު ތަޞައްވުރަކީ ާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުން ވަރަށް މުހިންމު ނިންމުމެއް ނިންމެވުމަށްޖެހޭކަން 

ރުކާާރއި ފެންނަ ތަޞައްވުެރއް. އެ ތަޞައްވުަރކީ ކުިރއަށް އޮްތ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިއންތިޚާބުގައި މި ސަ

ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނަށް ަވަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ހަމަ ބޯތިރިކޮށްގެން ސަރުކާުރގެ ވިާދޅުވުންތަކާ އެްއގޮތަށް ކޮންމެ 

ކަމެއް އޮބިއަުޅވާފަިއ ހިފަހަްއޓަންޖެހޭނެކަން ވިސްނާަވޑަިއެގން، ސަރުކާާރ ނުގުިޅ ތިބި މެންބަރުންނަށް؛ ޚާއްޞަކޮށް 

ބޭފުޅުން ވިސްނުންފުޅު މިހާރުއްސުރެ  އެަޑިއގަންނަވާ މެންބަރުންނަށް ޯވޓުދެއްެވވުމަށް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްެވވަ

 ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ތަޞަްއވުރު. އެީއ ގެންގުުޅްއވަންޖެހޭކަން އެީއ މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑަށް ަހމައެކަނި

 ނޑޫރާގެ ައޑު މިއަދު ބިރުެވރި ޑަ ދާނެކަުމގެތަކުލީފުތަކެއް ައއިސް ،އުނދަގޫއްޔާ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ދަތިނޫނިއެހެން

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އަުޑއަަހން. އާ ސަރުކާރަކީ ގުޅިަފިއ އޮތް ކޯލިޝަނުގެ ސަރުކާަރކަށް ވާތީ، އެ ސަރުކާުރގެ 

ދަނީ؛ އަޅުގަނުޑ  އަުޅގަނުޑމެން މި، އެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރުންގެ ވާހަަކއާ މަތިބަރުވާނެ ވާހަކަާއއި

ށް ވަގުތު ައޅުގަނޑުެމން ދޭންޖެހޭނެ. ބަޖެޓަށް ވެސް ރަށް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކުރާ ގޮުތގައި އާ ސަރުކާ ގަބޫލު

އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުދޭންޖެހޭނެ. އަދި އަުޅގަނޑުމެން ވަީޒރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ 

، ދެނެގަންނަން ތިބި މުންގެންދަވާ ގޯސް ފަރިތަކަމާެއކު ބަލައިގަނެ ބޭފުޅުން ހައްދަވަ އެ. ނަމަވެސް ވޯޓުދޭންޖެހޭނެ

މި ހަވާލުވީ ވަރުގަދަ  ގަނޑުެމންނާއޮތީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް. އަޅު  ގޮތުަގއި ވާން މިއަދު މި ޑޮކްޓަރުންތަެކއްގެ

ޖެހޭ. އެ ސަބަބަްށ ބެން އެބައެުކގައި ތި އަމާނާތެއް. އިދިކޮޅު މެންބަުރންގެ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެއްަބއެްއވަންތަކަމާ

ޓަކައި އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަނީ ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަުތގަިއ މިއަދު މި ިއންނެވި ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާެގ 

ވަީނ  ވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާ ސް އެނގިަވޑަިއގަުތމެއް ވެސް ނެތިކުފާނަށް ވެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މަނި

. ކޮށްފައި މި ހުންނަނީމުއައްސަސާަތކުން ވެސް ކަްނތައް  އެހާ ޒިންމާދާރުަކން ކުޑަކޮށް އަުޅގަނޑުމެންގެ .އުަވއިލާފަ

ވެސް  ލާނެ. އަދި އެނޫން އެެހން ތަންތަނުގެ ވާަހކަލާ ާދއިރާ ވެސް އޮޅުަވއިވެސް ނުއަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިރިން އަަހއި 

ދަންނަވަން ޕްރެޒިޑެންޓް ލާޞްތެރި ހަމަ މަރުޙަބާއަކާއި ޝުކުެރއް ހުރި ބައިވަރު ދައްކަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އިޚްއެބަ

ނަވަުރ ދާއިާރެގ ާވކުރެްއވި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޮކލީގް، ހިންއިލެކްުޓގެ މަޤާމުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމަށް ހު

އިްއޒަތްތެރި ބަރު، ުކރީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިއަދު ރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ރަށް މުހިންމު ވާހަކަފުޅުތަކެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާުޅވި ވަ އެަމނިކުފާނުގެ އިނޯގްރަލް ސްޕީޗު . އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 މީހެްއގެ ހައިިސއްޔަުތން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ޓުގެ މަރުޙަލާގައި ވާަހކަދައްކާމި ބަޖެ

ޖެހޭ. ދިވެހިރާްއޖޭގައި އިޞްލާޙުކުރަްނވީ އެްނމެ މުހިންމު މައްސަލައަކީ ންގެ ވިސްނުމަށް ގެންނަން އެބަމެއަޅުގަނޑު

ޖެހޭ. އިޞްލާޙުކުރަން އެބަ ކަންަކންއްޔާ އެއީ ފަނޑިޔާރުެގ. ފަނޑިޔާުރގޭގެ ޖެ ކޮބައިކަން އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުން ވެއް

 ހިސާބަކުން ވެސް ޖެހޭ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، ކޮންމެޞްލާުޙކުރަން ެއބައި ތައްމިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ަކންތައް

އިޞްލާޙީ މަސައްކަްތ އަިއއްސި ކަުމގައި ވާނަަމ އެކަމުަގއި ބަިއވެިރވުމަކަށް  ފުިރހަމަ އުމުގެއަޅުގަނޑުމެން ޤަ
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ިމައދު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މި އަޅުގަނޑުމެން ފަސްޖެހިގެންނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ އަތްޕުޅުމަީތގައި 

އޮތީ ރާއްޖެ އިޞްލާޙުކުރުން. ރާއްޖެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ދެމެހެއްޓުން، އެީއ އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި އިވޭ ބިރުވެިރ 

ޑަޑޫރާގެ އަޑުަތކަކަށް މި ަވނީ ކުރީންސުރެ އަުޅގަނޑުެމން އެކަމުަގއި ބިރުގަނެފައި ތިބި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކ 

ހަމައަށް ައލުންބަލުން ފެށިދާނެތީވެ. އަވަށްޓެރި ޤައުމަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދޭހާ އެއްޗެްއ  އަޅުގަނޑުމެންނާ

އަޅުގަނޑުމެން ޭގގެ ބަދިޭގގެ ފުއްޑަނުަގއި ބާްއވާކަށް އަުޅަގނޑުމެން ނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނުޑމެންނަށް އެކަމުން ގެއްލުމެްއ 

އް ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ، އެކަުމގެ ވިސްނުން ވާނަމަ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން އެއަށް ޚަރަދެ

ގެންގުެޅ، ެއއެްއޗެއް ނުބާްއަވއި ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުގައި އޮންނަްނވާނެ. 

ޖެހޭނީ. އަލުިވ، ފިާޔ، ބިސް؛ ެއއީ އަވަށްޓެރި ަޤއުމަކުން ިދއްކޮްށލާ އެތިކޮަޅކުން ނޫން އަުޅގަނޑުމެން ކަިއގެން ތިބެން

ކޯޓާ ކަނޑައަަޅއި، އަޅުގަނުޑމެންނަށް ނުދޭން ހަމަ ހިފަހައްޓައި ބާރުކޮށްލީމަ ސަލާންޖަހަން ތަށިގަނޑު ހިފައިގެންގޮސް 

އަޅުގަނޑުމެން ބުނެލީމަ ދޭ ގޮތަކަށް ނޫން އޮންނަންޖެހޭނީކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުދިގެންވާ ޤައުމެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ެގ ކުރީކޮޅު މި ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސަްއކަތްތައް 1970ޤައުމު ތެދުވެ، ނުކުމެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ފައްޓަންއުޅެ ދުނިޔޭގެ ޖަމުޢިްއޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނާ ދިމާއަށް ބުނެފައި އޮތީ، ތިޔަ ޤައުމަކު ތިކަން 

ޚިދުމަތްތަކެއް ނެތޭ ލިބެން. ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ކާބަފައިން  ނުވާނޭ. ތިތަނަކު މިވެނި، އެވެިނ، މިވެނި

ފަޚުރުވެރިކަމާ ެއކުަގއި ެއ އިންޑަސްޓްީރ ދުނިޔޭެގ ފެންވަރުގެ އިންޑަސްޓްީރއަކަްށ ހަދައި ދައްަކއިދީފަިއވާނެ. 

އުމުތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ހެލްތުކެއަރ ނިޒާމު ވެސް ރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެންެގ އަވަށްޓެރި ޤަ

ސަލާންޖަހަންނުދާ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ެއކަނިމައިެއކަނި ނުކުންނަަވއިެގން ވެސް ބޭބޭފުޅުން އެ ވަނީ 

ހާސިލުކުރައްވާފަ. މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް އަޙްމަދު ނާޝިދު، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ 

ބަރު. އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަުމގައި ެއ ވަނީ މި ސަރަހައްުދގެ ެވސް ހިމެނޭ ފެންވަރުގެ މޮޅު އިްއޒަތްތެރި މެން

ހޮސްޕިޓަލެއް އަުޅއްަވއި، ޚިުދމަތްތައް ގެނެސްދެްއވާފަ. ދިެވހިންނާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ނުވޭޯތއޭ. 

، އަމިއްލަ ގޮުތގެ ވާަހކަ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަިމއްލަވަްނތަކަމާއި، އަިމއްލަ ޝަރަފާއި 

ފަޚުރުވެރިވާންޖެހިއްޖެ ނޫންތޯޭއ. އަުޅގަނޑުމެން ނުޖެހޭ އަަވށްޓެރި ޤައުމަކަށް ނާށިގަނުޑ ހިފައިގެން ދާކަށް. ބަޖެްޓ 

ގަނޑުމެންެގ ސަޕޯޓުގެ ގޮުތަގއި ެއއްެޗއް ދިނިއްޔާ ނޫނީ ނުކައި ތިބޭަކށް އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅު 

ފުދުންތެރިކަމަކީ އަޅުގަނޑުެމންގެ އަމިއްަލވަންތަކަން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުިމއްޔަުތ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދީން، 

އަޅުގަނޑުމެން ދެކެފަރިތަވެފަިއ ހުރި ގޮތްތައް. މި ގޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަމަހައްޓަިއލެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މިދަންނަވާލީ، އަޅުގަނޑުމެންެގ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވަިއގެ ބަނދަރު ޒަމާނުއްސުރެ ބުރަ  އާދެ! އަޅުގަނޑު މިހެން

މަސައްކަތާެއކު އަުޅގަނޑުމެްނ އުފެއްދި ވަިއގެ ބަނދަރު އަވަށްޓެރި ޤައުމެްއގެ ކުްނފުންޏަކަށް ދިނުމުގެ ނަތީޖާ 

ުޅގަނޑުމެންނަށް ދާންޖެހުނު. މާލޭގެ ބިމުގެ މިލިއަން ޑޮަލރު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ރިޒާވުްނ ގެއްިލގެން އަ 321ކޮބައިތޯ؟ 
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ބިން، މާލޭެގ ތަނެއްގައި ފްލެޓެއް އެޅުމުެގ ނަމުގައި ހަމަ މިދަންނަވާ  2ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު، ެއއް ައގުބޮޑު 

އި އޭެގ އަވަށްޓެިރ ޤައުމެްއގެ ކުންފުންޏަކަށް ދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކަްށ ވެގެންދިަޔއީ އެ ަޤއުމުެގ އާިބޓްރޭޝަން ކޯޓެްއގަ 

މިލިއަން ޑޮލަރު ައުޅގަނޑުމެން ދަްއކަންޖެހުނީ.  200ޙައްލު ެވސް އެއޮތީ. ޙައްލު އޮންނާނެތޯ؟ އަނެްއކާ، އަނެްއ 

އެހެންނޫނީ ބިން އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހެނީ. ދެން އެއާއެކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މިތާ އަަވށްޓެރި އެންމެ ގާތުގައި ޮއްތ 

އަތޮޅު އޮުޅވެލިފުށްޓަކީ. ޮއޅުވެލިފުށި ވެސް އެ އޮތީ އޭެގތެރެއަށް ދީފަ. ލަގްޒަރީވިާލ އެންމެ ވަރުގަދަ ެއއް ރަށް ޅ. 

އަޅަން. އަެނއްާކވެސް އެ މީުހންނަށް އެ ދޭންވީ. އެދީ ނިމިެގން. އެހެންވީމާ، މިހިސާބަކުްނނެއް އަުޅގަނޑުމެން މަޑަކުން 

ގެ ތާއީދު ބަޖެޓަށް ވެްސ ލިބޭނެ، ަވޒީރުންނަށް ވެްސ ނުތިބޭނަން. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ާއ ސަރުކާރަށް އަުޅގަނުޑމެން

ލިބޭނެ. ނަމަވެސް ައޅުގަނުޑމެން ލައްވާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމުެގ ތަރިކަާއއި، މުދަލާއި، ސާމާނު ިވއްކޭނެ ކަހަލަ 

ން ދާނެ އެންމެ އަޑެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިވުނަސް އަުޅގަނޑުެމން މައިތިރިއެއް ނުވާނަން. މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތު

ހާސް މީހުން  96ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަލަމުން. ހީފުޅުނުކުރައްވާިތ! ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ބޮޑު މާސިންގާ ވޯެޓްއގައި ހަމަ 

ހާްސ މީހުން ނިދާފައިނުތިބޭނެ. އެއަދަދު ުކޑަެއއް ވެސް ުނވާނެ. މަދެއް ވެސް ުނވާނެ.  96އެތިބީ ނިދާފައޭ. 

މާ އެކު ތިބީ. ނަމަެވސް މިހާރު މި ކަންތައް މިދާ ބީދައިން ދާކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް މަުޑމައިތިރިކަ

ގަިޑއިރުގެ ތެރޭަގއިތޯ، ކުިރއަްށ އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައިތޯ،  1އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ފައްޓަންޖެހެނީ ކުރިއަށް އޮތް 

ތެރޭަގއިތޯ، މިއީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ހިތާހިތާ  ކުރިއަށް އޮތް މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައިޯތ، ކުރިއަށް އޮތް އަހަުރދުވަހުގެ

ވަނަ އަހަރު އޮްނނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2019ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ސުވާލެްއ. ހަމަގައިމު ވެސް މާރިޗް 

 މެންަބރުން؛ މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާ ވަނީ ުއވައިލާފަ، އެހެންވީމާ، 87އިންތިޚާބުަގއި މި މަޖިލީހަށް ވައްަދވަންޖެހޭ 

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ނެތް ަކމަށް ބަލައިގެން މި އުޅެނީ. ެއހެންނަމަވެސް، މަނިކުފާނަކީ މަޖިލީހުގައި ކޮންމެހެން ވެްސ 

އިންނަވަންޖެހޭ ބޭފުޅެއް. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާމަނިކުގެ ވާަހކަ. 

 ޖެހުނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި  ކޮށްލަން މިއިގެން މަނިކުފާނު އިންނެވީމަ މުޚާތަބުޑަ މިއަދު ދެން ރިޔާސަތުގައި ވަ

 މި ބަލިކަމަށް ފަރުވާދޭން އިނގޭ ކަހަލަ ޑޮކްޓަރުންތަެކއް މި  ،އެކު މަިޖލީހުގައި ކުރަން އެނގިމަސައްކަތް ފަރިތަކަމާ

ގަނޑުމެްނގެ ޤައުމަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވެސް މަޖިލީހަށް ވަންނަންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނޫނިއްޔާ ައޅު

ކަމީ ޝައްެކއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. ފަދަ ގެއްލުންތަެކއް ލިބޭނެ އަުޅގަނޑުމެންެގ ވިސްނުމަށް ވެސް ނާންނަ ،ފަދަ ނުކުރާ

 ...ގައިކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ހިމެނޭ ސަރުކާރެއް ، ާޚްއޞައެއީ ވޭތުވެިދޔަ މާޒީަގއި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން
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ންބަރު ތެރި މެޒަތްއަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

ލަތީފް  ޢަބްދުއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ،އަުރވަން ޮއތީއަޙްމަދު ނާޝިދަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 ށް. މުޙައްމަދަ

 

 ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ވާތީވެ، މި މަޖިލީހުގައި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާީމ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ކަމަށް 

ށާއި، ރާއްޖޭެގ ކުަރްއވާ ހުރިހާ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަން ބޭފުޅުންނަށާއި، އަދި މަޖިލީހުގައި ަމސައްކަތްހިމެނޭ ހުރިހާ ފިރިހެ

ނިޔާ ދަންނަވަން. އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް މުބާރިކްބާދީއާއި ތަހު ކުރާ ހީާވގިކަްނކޮޅުތަުކގައި މަަސްއކަތް އެކި

ދުވަހެއް. މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ ފާޚާނާތަާކ ބެހޭ ދުވަސް. އެހެންވީމާ،  ިމއަދަކީ މާ މުހިންމު ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކިޔަނީ ހަމަ  . ދެން އަޅުގަނޑުެމން ބަޖެޓުގައި މިއޮތީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާވެފަ ްސ މިވެ ބެހޭ ދުވަސް ފާޚާނާތަކާ

 ބެހޭ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު ުޑމެން ކޮންމެއަކަސް ފާޚާނާތަކާދައްކަނީ ނަރުދަމާއެއް ނެތް ވާހަކަ. އަުޅގަނ ބާރުލާފައި މި

ގައި ކިޔަނީ. ގޮޑުދޮށްތަކަްށ ޑުމެން ދިވެހިންގެ ެތރޭސިސްޓަމޭ އަޅުގަނ ޔަރފޯގިމިންވަރުފުޅުން، އަުޅގަނޑުމެން هللا 

ވަނަ އަހަރަށް ައިއިއރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ  2018މިއަދު  ،ކުރި ޒަމާން ހިނގައްޖެ. އެހެންނަމަވެސްފާޚާނާ

ދެެކވެނީ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް  ނުވާ ވާހަކަ މިރަށްތަކުގައި ނަރުދަާމގެ ިސސްޓަމުގެ ވާހަކަ ފުރިހަމަ

ގިަނ  ބެހޭ ގޮތުްނ ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި ވަރަށް ހަރަށް ކަނޑަެއޅިފައިާވ ބަޖެޓާވަަނ އަ 2019ްއކާއިުރގައި. އާދެ! ވާހަކަދަ

ތަބުކޮށްފައި ވަރަށް ރީިތ  ިވދާޅުވެއްޖެ. އަދި އަޅުގަނޑާ މުޚާވާހަކަ ދެންމެ ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ގޮތުން  ބެހޭ ދަންނަވަން. ބަޖެޓާ ަޓކައި އެަމނިކުފާނަށް ޝުކުރުމަށްެވސް ވިދާުޅވެއްޖެ. އެކަ ބަސްފުޅުކޮޅެއް 

ވާތީވެ  ެވސް ހިމެނުނު މީހަކަށް ޅުގަނޑަީކ ޓްރާންސިޝަން ކޮމިޓީގައި، ފައިނޭންސް ކޮމިޓީގައިއަ ،ދަންނަވަންޖެހެނީ

ކަމެއް.  ލޫމާތު ކުށްަވނީ މަޢު ަބޖެޓެއް ނޫން. އަުޅގަނޑަށް ހީފަހަރެއްގައި ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރުން ހަދާފައި އޮތް

 29ބަޖެޓަކީ  ވެސް މި ޓްާރންސިޝަން ކޮމިޓީއަށް ލިބުނުއިރު ،އިރުގައި ވެސްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރަްށ ލިބުނު އެއީ

ސިޝަނަލް މިލިއަން ރުިފޔާ. ެއއީ ޓްރާން 656ުކރެވުނީ ެޓއް. މިއަށް ހަމައެކަނި އިތުރުބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެ

 ސް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވަުހގެ ްޕރޮގްރާމަށް ހިމެނޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ަރއީދު 100ްޑގައި ޕީރިއަ

 ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ވަރަށް ވެްސ ގަ ކަނޑައަުޅްއވާފަިއވާ ކަންތައްަތކެއް. އެބައި ހަމައެކަނި އިުތރުކޮށްލަދިނީ. އަޅުގަނޑު

އަލުްނ  ،ނެތީތީވެންތައްަތކެއް ީމގަިއ ހިމެނިފައިގިނަ ކަ ވާ ވަރަށްގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުމަޖިލީހު ގިނަ މި

މު ކުރެިވެގން އަލުން އެބަޖެހޭ މުހިންވިގެން ބަޖެްޓ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާ ކުރެ ވަރަކަށް މިލިއަން އިތުރު 500ށް ބަޖެޓަ

ކީ ޮކންމެއަކަސް ވަރަށް މުހިންމު މަ ރާވާލަިއގެން ގެންިދއުުކރެވެން. ެއކަންތައްަތއް ދެންކަންތައްތަެކއް މިއަށް އިތުރު

ާވއިުރގަިއ  ބިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކަށް 29.6 ،ބަޖެޓަކީ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި
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ން ރުފިޔާކަން. ދެން ބިލިއަ 23ލިބެނީ  އާމްދަނީގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އިނގޭ މި މީގެތެރެއިން

ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް  2އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދެން އެބަލިބޭ އި އަދި ހިލޭ އެހީމީގަ

ކުރުން. މިކަން ނުކޮށެއް ނެތް ާވކަށެއް. ންގެ ރިކަރެންޓް ޚަަރދުތައް ކުޑަ އަުޅަގނޑުމެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފަ.  10ތް ވެސް އެބައޮއި ެވސް މިހާރުގޮތުަގއި ބަޖެޓުގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ 

ގިނަ ސަރުކާުރގެ އެސް.އޯ.އީ ކުންފުނިތަާކއި،  ކުރުމަށް ބަލާއިުރގަިއ ވަރަށްއެހެންވީމާ، ރިކަރެންޓް ޚަރަުދތައް ކުޑަ

ވާހަކަދެއްކެިވ  . ޓްރާންސެޝަނަލް ކޮމިޓީންބައިވަރު ކުންފުނިތައް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އެަބހުރި. ވަރަށް

 ހަކަށް ކުންފުނި، އޮަނތިރީސް، ތިރީހަކަށް ކުންފުނިއިނގެނީ ތިރީ ބެލުމުން މިންނާއި، އަދި އަުޅގަނުޑމެން ބެލިބޭފުޅު

ހުރި ތަންތާކަށެއް ފައިދާއެްއ ވަނީ. ދެން ކުންފުންޏަށް މި ފައިދާއެއްދައުލަތުގެ ހިމެނޭއިރުގައި މީެގތެރެއިން އަށެއްކަ 

ާވއިުރގައި ދައުލަތުގެ ބަެއއް ފަރާތްތަކުްނ ހިންގާ ބައެއް ކުންފުނިތަަކކީ މިއީ ކީްއކުރަން ހިންގާ ނުވޭ. އެހެންކަމަށް

އަުޅގަނުޑ  ޓަިއޒޭޝަްނ ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނާކުންފުނިތަކެއްތޯ އެބަޖެހޭ ބަލަން. އަދި ހަމަ މިއަދު ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ޕްަރިއވެ

ވަނަ އަހަރު މިދެންނެވި  2013ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަަހރު 5، ވޭުތވެދިޔަ ކުރި ސުވާަލކުން އެނގިގެްނދިޔައީ

ފުން. މިއަުދ ހާސް މުވައްޒަ 13ހަރު ފެށުނުއިރު ަވނަ އަ 2013ފުން. ާހސް މުވަްއޒަ 13ނިތަކުގައި ތިބީ ކުންފު

ގެ  70 މިީއ %މަހާހަށް ިދޔައި 22ހާހުން  13ފުން. ހާސް މުަވއްޒަ 22ކުަގއި އެބަތިބި އެކުންފުނިތަ

. އެކަމަކު ޭއގެ ޕްރޮޑަްކިޓވިޓީެއއް ނެތް. އެްއވެސް އޮތީ ގިނަވެފަ  ފުން އެގެ ުމަވއްޒ70ަ %ގާތްގަނޑަކަށް

ކޮޅުންލާން ނެތް  ވާހަަކއަކީ އަުޅގަނޑުެމން ދައްކައި ވަނީ ގެއްލުން. މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓިިވޓީެއއް ނެތް. ކުންފުނިތަކުން

ފުނިތައް އުފައްދަިއގެން ުހރިހާ ސަރުކާރެްއގައި ވެްސ ވަނީ ެގއްލުން. މިކަހަލަ ުކން ވާހަކަެއއް. އެތަނަށް އަބަދު

ާރ ބަކަށް ނުޫފޒު ފޯރުވުމަށް ބޭނުންކު، އެއިެރއްަގއި އެ އަންނަ އިންތިޚާއެތަންތަނަށް މީހުން އެއްޮކށްގެން

ސާލެއްެގ ން. މިކުރަނިތައް އެބަޖެހޭ ޕްރައިވެަޓއިޒް ހުންނަނީ. މިބާވަތުގެ ކުންފު ކުްނފުނިތައް މިކުންފުނިތަކެއްގެ ގޮތުަގއި 

ޕްރަިއވެޓަިއޒް ެއބަހުރި ވަރަށް ރަނގަޅު ކުންފުނިތައް. އަުޅގަނޑު ކުރިްނ  !ހިންގަވާ !ބައްލަވާ  ގޮތުަގއި ދަންނަވަންޏާ

ކީ ހަމަ ކިޔާނީ. އެތަނަ  ިމހާރު މާްނދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އޮތް ކުންފުންޏެއް ެއީއ، ހޮރައިޒަން ފިޝަީރޒް؛ ހިއްސާ

ެއގޮތަށް މިއަުދ  ފައިދާާވ ކުންފުންޏެއް ިމއަދު. ހަމަ ، ިމ ެއއްޗެހިތަްއ ބަންދުކުރަމުންދާ ަވރަށްހާޓޫނާ މަހާއި، ދަޅުމަ

 ތަނަށް ކޮށްފިްއޔާ ދަުއލަތަށް ލިބޭނެ އެތަންންޖެހޭ ތަންތަން. ޕްރައިވެަޓއިޒް ކުރަތަންތަނަކީ ވެސް ޕްަރއިވެަޓއިޒް  މިފްކޯ

ފެންވަރުަގއި މިަތންތަން ހިންގާކަށެއް ނުޖެހޭ.  ދައުލަތަކުން މި ހެންމެމީހުންގެ ފައިދާ. ކޮން ލިބޭ ވިޔަފާީރގެ ގޮތުން އެ 

ކޮންމެހެން  ންތަކަކަށް ހަދައިގެްނ ކޮންމެހެން ހިންގާކަށެއް ނުޖެހޭ. ސަރުކާރުންފުނިތަކަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ހާލިމި ކު

ންހުރި ތަންތަން ދެ ،އިހިންގަންވާ އަސާސީ ޚިދުަމތްތަކެއް ދޭން ބޭނުންވާ މުހިންމު ކުންފުނިތައް ބަހައްޓާފަ

އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. މިސާލަކަށް މިހާރު މިޕްރައިވެަޓއިޒް 

، އެއީ ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވަޢުެދްއ ކުރުމަށް ޓަަކއިއެބައޮތް ޕކިްނގ ސިސްޓަްމ ރަނގަޅު
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 ނގަޅު ކަމެއް އެ އިނީޝިޭއޓިްވ، ވަޢުދާ ތައް ެއޅުމަށް. ވަރަށް ރަރުފިޔާ ޕާކިންގ ސިސްޓަމުފަސްދޮޅަހަކަށް މިލިއަން 

ތައް ބިނާކުރުމަށް ނަގއި ޕާކިްނގ ސިސްޓަމުތާ ށް އޮތް، ކުިރއައެްއގޮތަށް ެއކަންތައްތައް ކުެރއްވުން. އެހެންނަމަވެސް

ކަށް ދޫކޮށްަފިއ ދަ ބިންބިން ހަމަ ޕްރައިވެޓް ފަރާތްތަކުރާކަށެއް. މިފަކަށް ނުފެނޭ ޚަރަދުދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ައޅުގަނޑަ 

އަދި ތިިރ  ،ކިންގ ސިސްަޓމް ހަދައިގެންމީހުން ޕާ އެ  ސަރުކާރަށް ެއއިން ކުިލ ނަގާފައި އެތަންތަނުަގއި

 ؛ކުަގއި ނެ. މިސާލަކަށް މަސްވެރިންގެ ޕާގޮތަށް އެތަންތަން ހިންގޭ ބޭނުންކުރެވިގެން ދައުލަތަށް އޭގެ ބުރަެއއް ނުވާ

އެތާ ކުީރެގ  ؛ވެސް  އެއީ. އެތަނުަގއި ެވސް ހަމަ ޕާކިންގ ހެދިދާނެ. ދަރު މާރުކޭޓުވަރަށް ރަނގަޅު ލޮކޭޝަނެއް 

ތަންތަނުގައި ކަންކަން ކުރެވުނީމަ  ކިޔަނީ. މިހިރީ ބޮޑެތި ބިންބިން. މި އަޅުގަނޑުމެން މަސްމާރުކޭޓް، ދަރު މާރުކޭޓޭ

އި މިހިރަ ކަހަލަ ވެސް މިހާރު ހަރުކޮށްފައެއިން ފައިާދވާނެ. އެްއގޮތަކަށް  ، ޕާކިްނގ ސިސްޓަމުތައް ބެހެއްޓިގެންއިންއެ

ނެއް ފައިދާއެްއ ނުވާނެ. ވެލާާނޭގ ތައް ބެހެއްިޓގެން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް އެައކުންމެކޭނިކަލް ޕާކިންގ ސިސްަޓމު

ޕާކުކުރާ ެއއްޗެހި މަދުވީ. ެއ  ންގ ސިސްޓަމް އެތާ ބެހެއްޓީމަކިންގ ސިސްޓަމެއް ހަދާފަ. އެޕާކިކައިީރގައި އެހެރީ ޕާ

ކާރު. ކޮބައިޯތ  8ރު އެއަްށ އެރުވެނީ ބެހެއްޓުުމގެ ކުރިން އެތާަގއި ބޭްއވޭ ިވއްސަކަށް ކާރު. މިހާ ޕާކިންގ ސިސްޓަމު

ސިސްަޓމެއް ރަނގަޅެއް ުނވާނެ. ފައިދާވާނެ ރަނގަޅު ޕްލޭނެްއ  ގކިންއިންވެސްޓްމެންޓު؟ އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ޕާ

ކަކަްށ ކިންގ ިސސްޓަމަށް ވެސް ރަނގަޅު ގޮތްތަޕާކިްނގ ސިސްޓަެމއް ހެދުނީމަ ޕާނގަުޅ ކުރެިވގެން ރަ

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަަކދައްކާއިރު އަުޅގަނޑު ވެސް  . ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބަޖެޓާކުެރވިދާނެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލު

އި ފަހަރު ބަޖެޓުގަ ކޮމަންޑޫ ދާިއރާއަށް މި ؛ގަނޑު ވެސް ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާ، ޮކމަންޑޫ ދާއިރާލަން ބޭނުން އަޅުއިބަލަ

 ކިޔާފަިއ ދެން ހަމަ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓަކްޝަނޭ. މިލިއަން ރުފިާޔ ޖަހާފަ 14.5ން ުކރައެބައޮތް ބަނދަރު އަްޕގްރޭޑް 

ވެއްޖެ ތިން ހަތަރު އަހަރު  . މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މިހާރު ކިތަންމެ ޒަމާނެއްމިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފަ 2.4ތް އެބައޮ

ސް މަސައްކަތެއް ކޮށްލާފަިއ ދުވަަހކު  ނުނިމުނު. ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކޮންމެވެ  ،ންދަނީވެގެ

 ކަންކަމެއް ނުވެސް ކުރެވޭނެ. އަދި މި  އޮތް ބަޖެޓުން މިފަހަރު ޖަހާފައި  ، އަނެއްކާ މިހާވައިލާފައި ދަނީ. އެހެންވީމާ

މީހުން އަމިއްލައަށް ވަރަށް  ކޮށް އެ ، ާޚއްޞައެކު ކޮމަންޑޫއަކީ ހަމައެއާ  އިތުރު ެވްސ ކުރަން. ދެން ބަޖެޓު އެބަޖެހޭ

އެްއޗެހި ބަހައްޓަިއގެން   އަމިއްލައަށް ފެންޕްލާްނޓާއާއި ަރށެއް. އަމިއްަލއަށް ނަރުދަމހީވާގި މަްސވެރިން އުޅޭ

ބޮޑަށް ގެއްލުްނވެފަިއވާ  ަވރަށްމިހާރު އޮތް ނަރުަދމާއަކީ ސުނާީމގެ ސަބަބުން  ،އް. އެހެންނަމަވެސްތްކުާރ ބައެ މަސައްކަ

ބަޖެޓުގަިއ ހިމަނަން. އަޅުގަނޑު ބަޖެޓް  ގއަހަރު ެއބަޖެހޭ މި  ، ކޮމަންޑޫގެ ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ނިޒާމުވާތީވެ  ތަނަކަށް

 އަހަރު މި ،ބޭފުޅުން އެްއބަސްވެފައި އޮތީ ވާހަކަދެެކިވގެން މިހާރު އެޓީއާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިާރއި އަދި ފައިނޭންސް ކޮމި

މީަގއި ހިމެނުމަށް  ބަޖެޓަށް އެބަިއ އިތުރުކޮށްެދްއވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ޮކމަންޑޫގެ ނަރުދަމާާއއި ފެނުެގ ނިޒާމު

 ޮބޑަށް ޝުކުރު  ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ވަރަށް ްސވެލެްއވީީތވެ އަުޅގަނޑު ބަޖެޓުއެއްބަ

 5ނަރުދަމާ އެޅުމަށް އެންމެ  ، ރަށެްއގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ. އެހެންނަމަވެސް . ދެން މަރޮށީގެ އެބައޮތް ފެނާއިދަންނަވަން
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ލެވޭނެ އަދަދެއް މަސަްއކަތް ނިންމައި މިއަދަދަކީ ވެސް މި ،ވާީތވެ މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ވަރަށް ުކޑަކުޑަ އަދަދެއް ކަމަށް

ދޫަގިއ ވެސް އެބައޮތް ނަރުދަމާއި ށް. ފޯކައިކަމުގައި އަޅުގަނޑު އެބަޖެހޭ ދަންނަވަން މިއަދަދު އެގޮތަށް ބޮޑުކޮށްދެްއވުމަ

ކޮށް ޯފކައިޫދއަކީ މުޅި ޮބޑުތިލަދުންމަތީގަިއ ހިމެނޭ އެންމެ މަސްވެރިން ބަނދަރު އަޕްގްރޭްޑކުރުމުގެ ަމސައްކަތް. ާޚއްޞަ

ކުރަްނ ރޭޑްނީ. އެރަށުެގ ބަނދަރު އަޕްގްރަށުގައި އޮންނަ ރަށަށް ާވއިރުަގއި ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ބަނދަރެއް އެ  ގިނަ ެއއް

މީަގއި  ،ޮކންގޮތަކުންތޯ ބަލާފައި މިހާުރ އަުޅގަނޑަކަްށ ނޭނގެ މި ، މިއީމިލިއަން ުރފިޔާ. އެހެންވީމާ 7ތީ އޮ ވެސް މި

ްއ ކާރުެގ އެްއވެސް އިްނވޯލްމަންޓެައއި ސަރު  މި ،ީޕގެ ަސރުކާރުން.ޑީ.އެމް . މީގައިއް ނެތޭއެްއވެސް ކަހަލަ ރެޝަނަލެ

މިއަްށވުރެ މާ  ނަޑށް އެބަފެނޭ ބަޖެޓުގަިއ އެހެން ރަށްރަށުގައި،އަުޅގަ ނީ. އެހެންވީމާ، ީމގައިޅުގަނޑު މިދަންނަވަނެތޭ އަ

ބޮޑެތި  އަދި ބަނދަރު ހެދުމަށް ވެސް މާ ،ބޮޑެތި އަދަދުތައް ޖަހާފައި ކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާއަށް ވެސް މާ

 ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުރި ންކަން ކޮށްފައިކަ އް ނެތި މިހާފައި ެއއްވެްސ ކަހަލަ ރެޝަނަލެއަދަދުތައް ޖަ

ޖެހުނަސް އަޅުގަނޑުމެންެގ ާރމަށް ކިތަންމެ ބޮޑުކޮށް ބަޖެޓފެނިގެންދަނީ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގް

 ޓަރސެކް އަހަރަށް ބަލާއިރު ވެސް ޕަބްލިކު 4އަަހރަށް،  3އެވަުރގެ ކެޕޭސިީޓއެއް ނުހުންނަކަން. ވޭތުވެދިޔަ 

ވަނަ އަހަރު ވެސް ބަޖެުޓގަިއ ކަނަޑއެޅުނު  2014އިނޭގ  ލިޔަސް އެބަ ފޮތުން ބަލައި މި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްޮރގްރާމަށް 

ބިލިއަްނ  1.9. ެއއީ 56ކުެރވިފަިއަވނީ ބަޖެޓުގެ ގާްތގަނަޑކަށް %، ޑެލިވަރބިލިއަން ރުފިާޔ. އެހެްނނަމަވެސް 3.4

ވަުރ  50އަހަރު ވެސް % އެ ،ބިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފައި 6.2ޖެޓުަގއި އަހަރު ބަ 2015ރުފިޔާ. ދެން ޖެހިގެން އައި 

އެއީ އެންމެ ގިަނ މަސަްއކަތް ކުެރވުނު އަހަރު ކަމަްށ  ؛ވަަނ އަހަރު ބަޖެޓުަގއި 2016ކުެރވުނީ. ދެން ޑެލިވަރ

ބިލިއަން ރުފިޔާެގ  7މަސައްކަތް. ެއއީ  77.7ވަނަ އަހަރު އެަބއޮްތ % 2016އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ. 

ބިލިއަްނ  1 .ވަރު މަސައްކަތްކުެރވިފަ 75އޮންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް % ވަނަ އަހަރު މި 2017. ދެން ކުެރވިފަމަސައްކަތް

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ބަޖެޓުގައި ވެސް ޕީ.އެސް.އައި.ީޕ ޕްރޮގުރާމުތަކުަގއި ބަޖެުޓ  .ނުކުެރވިރުފިޔާގެ މަަސއްކަތް

ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރުގަިއ  2019ސް އަުޅަގނޑު ގަބޫލެއްނުކުރަން ޔަ ރިކުމިދެންނެވި ބައިބަޔަށް އިތުރު ،ޖަހާފައި

 އެ މަސައްކަތްަތއް ކޮށްފިއްޔާ . އަދި ރަނގަޅު ހެޔޮގޮުތގައި ކަށްކަމަ އެކަންކަން ޑެިލވަރކުެރވިދާނެަވރުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި

ވެްސ އެބަހުރި. ރަނގަުޅ  ރި ތަންތަންރޭޓުތަްއ ހު ޑެތިބޮ  ރޭޓުތަކުން ވަރަށްޑްންފްލޭޓެމިހާރު ހުރި ބައެއް ކަހަލަ އި 

ވެސް މައްސަލައަީކ  ބަޖެޓެއްގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަންކަން ކުރެވިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ

ކޮރަޕްޝަނާއި މިކަންކަން ެއކުލެިވގެން ވަރަށް ބޮޑެތި ައގުތަުކގައި ކަންަތއްތައް ކުެރވޭތޯ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން 

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ޝަން މަދުކުރެވިގެްނ ނޫނިއްޔާކޮރަޕް ،ަޝން ނައްތާލެވިގެން ނޫނިްއޔާކޮރަޕް ،ވިގެން ރަނގަޅުކުރެ 

 ،ދުވަހު ާވހަކަދައްކަމުން ދެންނެވިން ބަޖެޓު ބޭސްއަކުން އިތުުރ ޖާގައެއް ނުލިބޭނެ. ައޅުގަނޑު ކުރީ

ވާަހަކ  ބޮުޑ ައގެކޭ. ކޮންމެއަކަްސ އެ  ެއއީ މާ ބުީރގެ އިމާރާތް 25 ،އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި ހަދާފައި އެހެރަ އިމާރާތް

ހަމަ  ނޫނިއްޔާ  ޔާ.ގިަނ ފާޑުކި ހުން ކަންނޭނގެ ވަރަށް ބެނިފިޓު ލިބުނު މީ އިން ަބޔަުކ އެ ގިނަ ދެއްކީމާ ވަރަށް 
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މިލިއަން ރުފިޔާ  56 ،ަގއި ފާޑުިކޔަންެވގެން ކީ ކަންނޭނގެ. އަޅުގަނޑަށް މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މި އެނގުނީތުގަސް

ތަން  މިލިއަން ޑޮލަރު އެަބއޮތް ކަނަޑއަޅާފަިއ އެ 56މިލިއަން ޑޮލަރު އިނޭގތޯ.  56 ،މިލިއަންގެ އިތުރަށް  140ދި އަ

މިލިއަން ޑޮލަރު ެއއީ ކޮްނގޮތަކުންޯތ  56 ،އިުކއިޕްމަންޓުކުރަން. އަުޅގަނޑު ކުރިންެވސް ދަންނަވާފަިއ އޮންނާނެ

. ހޮސްޕިޓަލެްއ ނުދާނެ .ްއކޮށް މިދަންނަވަނީއެ . ތަޖުރިބާއާނގޭތޯނުދާނެ އި ؟ހޮސްޕިޓަލެއް އިުކއިޕްޓުކުރަްނ ދާނީ

 1.5ެއއީ  ޝިނެއް ބަހައްޓަންެވއްޖެއްޔާީސ.ޓީ ސްކޭން މެ ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކޯްއެޗްއތޯ އިުކއިޕްޓުކުރަން ދާނީ 

ޑިޖިޓަލް އެކްސްޭރ މިލިއަން ޑޮލަރު.  2.5 ކެތްލެބަކީ މިލިއަން ޑޮލަރު. 2ައކީ މިލިއަން ޑޮލަރު. އެމް.އާރު.ައއި

ަލއްަކ  5އެީއ  ފަހުގެ ބަހައްަޓން ވެއްެޖއްޔާ ސްކޭން ެމޝިން އެންމެ 4ަލއްކަ ޑޮލަރު.  7ސިސްޓަމެއް ވެއްެޖއްޔާ 

ލަްއކަ  2އްސަްށ ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ ޮއކްސިޖަން ޕްލާންޓާއި މި ެއއްޗެ  ،އެނދާއި 500ޑޮލަރު. އޮްކސިޖަން ޕްލާންޓާިއ 

ހުރިހާ   ބެލިއްޖެއްޔާ އެމިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމަކަށް ،މޮނިަޓރާއި އި،އާ މެޝިނާތީސިސްޑޮލަރު. ދެން އެނެހާސް  50

 ޓްރޮލީއާއިމިހެން ހުންނަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް. ދެން އޮްނނާނީ ހޮސްޕިޓަލު ބެޑުތަކާއި  1.5ގަނެވޭނެ  އްެސއްއެްއޗެ

މިލިއަްނ  25. ދެން ކިހިނެއްތޯ މިލިއަން ޑޮލަރު 2އްސަށް ވެސް ނާރާ އަނެއް ޗެމިހެން ހުންނަ ސާމާނު. މި އެއް 

ރެިއްނ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެމިއީ އެހެންވީމާ،  ދީފަ. މިލިއަން ޑޮލަރަށް 56އޮތީ  ޑޮލަރު ދާނީ؟ އެކަމަުކ ބިޑަކަްށ ނުލާ އެ

ސް އަިދ ހޮސްޕިޓަލު ޔަގަޅު ގޮުތގައި އަދި ބަނދަުރ ހެދިރަނ ،އް ިއވެުލއޭޓުކުެރވިގެން ރަނގަޅު ބިޑިްނގ ޕްރޮސެސެ 

ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓުގައި ސްޕޭްސ  ކަންކަން މިގޮތަށް ކުރެވެންޏާސް މިޔަސް އަދި ކުްނފުންޏެއް ހެދިޔަ ކުރިއިުކއިޕްޓު

ފަިއ އިލާޖެޓުގެ ވާހަަކ މިހިސާބަށް ދައްކަ ބޮުޑކޮށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ. ކޮންމެއަކަްސ ބަ ވަރަށް

ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަކަީކ  އެޑްެރސްަގިއ އެއިޯނގުރަލް ގެ ޞާލިޙް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރައީްސ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

 އިނުންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިހތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދިން ވާހަކަފުޅުތަކެކޭ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުން ފުރަތަމަ

ތް މިންވަރު. ކީްއވެގެންތޯ އެާހ ދުލުއިންޞާފުގެ ކަންތައްތައް ގޮސްަފއި އޮޢަވެސް އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރުވނި ރާއްޖޭގެ 

ކަމެއް.  މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ؟ އޮތީ މި ގޮސްފައި ގޯްސވެގެން ޢަދުލުއިންޞާުފެގ ކަންކަން 

އެމީހުންނަށް ކޮންކަހަލަ  ނޫނިއްާޔ ކޭޕަބިލިޓީ ނެތީތޯ؟ ނޫނިއްޔާ ؟އެތަންތަނުގައި ތިބި މީހުންެގ ކެޕޭސިޓީ ނެތީތޯ

ގައި ުހއްޓުން ޖެހޭ. އެމަނިކުފާނުެގ މުޅި ސްޕީޗު މިކަންކަން ބަލާފައި ރަނަގޅުކުރަްނ އެބަ ނުފޫޒެއް އޮންނާނީތޯ؟

ސް ގޮތެްއ ނޭނގި އެްއވެ ،ފުސާމަރުވެަފއި ތިބި މީހުންނަށް އިންއަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރެއިން  ،އަރަިއގެންދިޔައީ 

 އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް  .ގުތުވިދާުޅވި ވަ ަހކަ ގެއްލިފަިއ ތިބި މީހުންގެ ވާނުލިބި ފު ސާމަރުވެފައި އިން

ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮްށ  ތެރެއިންބޮޑު އުއްމީެދއް ލިބިގެންދިޔަ މުޅި އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭނު 

 ،ްއކުރަންްއަޔންކޮށްފައި އެހެރީ ކީޢައެމަނިކުފާނު  ތީވެ،އެޑްރެސް ބިނާކޮށްފައި ޮއތީއިނޯގުރަްލ  ،މުޅި ވާހަކަފުޅު

 ްއވާފައި ހުރި ުހވާ ަހނދުމަފުޅުކުރައްަވއިގެން އެގަންދީ ކުރަهللا ަބހައްޓަިއގެން ކޮންކަމެއްކަން ހަނދުމަފުޅު

ވާހަކަފުޅުތައް ެދއްެކވީތީ ައޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ކޮންމެައކަސް އަުޅގަނޑު އެދެީނ 
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އަުޅގަނޑުެމން އެންމެންނަށް އަމާންއޮމާން ދުވަސްތަެކއް. އަުޅގަނޑަށް  .އް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވީހާވެސް ާފަގތި ދުވަސްތަކެ

 ލައިކުމް.ޢަ މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްސަލާމް 

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ރިްއޔާ ިއއްާއދެ، ޝުކު (މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރިާޔސަތާ ހަވާލުެވވަަޑއިގަތުން)ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ދުއްލަޠީފް ޢަބް އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ދިއްދޫއޮތީ  އަރުވަން މި އްންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެމެ

 ދަށް.މުޙައްމަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު

ރައްޔިތުންނަށް ުއއްމީދުން  ވަނަ އަހަރަށް ަދއުލަތުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ދިެވހި 2019ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ނޫން  ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންނަށް ެއހާ އުފާވެރި ބަޖެޓެއް ،ވިޔަސް ކަމަށް ފުރިގެންވާ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ުބނި

އެކު ފާހަގަކުރަން. ޔާނެތްކަން އަޅުގަނޑު ހިތާމައް ކަމެ މިއީ. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަޖެޓުގައި ެއއްެވސް

ކަމެއް އޮތީ.  ަކމެއް އެބައޮތް. ެއއީ އަުޅގަނަޑށް ވެސް ހަމަ ކޮށްލެޭވވަުރގެ ކުޑަުކޑަ ދެތިން ވަރަށް މަދު ކުޑަުކޑަ ދެތިން

ށްދޭންޖެހޭނެކަން. ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްތަެކްއ ވެސް ކޮ ވެއްެޖއްޔާ އިނަވާނީ ބަޖެޓެއްގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަން

 ބަޖެޓުގައި ވަރަށް  އެ ،މަތީގައި ބާްއވާފައި މިއީ ބަޖެޓޭމީހުންނަށް ނުއުފުއްލޭވަުރގެ ބޮޑު ފޮތެއް މޭޒު އަޅުގަނޑުމެން ދެ

 .ުނކުަރން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ގިނަ ކަންތައްަތއް އޮންނާނޭ ބުނިކަމުގައި ވިަޔސް ައޅުގަނޑެއް އެކަން ގަބޫލެއް

ދިއްޫދ  ،ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންވާ މިންވަރު ންވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަެޖޓު 2017 ވަނަ އަހަރާއ2018ި

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގަިއ ދިއްޫދއަށް ގިނަ  2019ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންާވ ޙައްުޤ ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރަން. އެެހންވީމާ، 

 ގެ ބަޖެޓުންވަނަ އަހަރު 2017 ،ނީ. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީއަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަ ކަމަށް ންތައްތަެކއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަ

އެއްކޮށްލީމާ ބޮޑުބަެއްއ ލިބެންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑަށް.  ހަރުގެ ބަޖެޓުން ނުލިބުނު ބަޔާވަނަ އަ 2018ނުލިބުނު ބަޔާއި 

 ގަނޑު ގަބޫލެއް . ައޅުއަކުރު އޮތީ ބަޖެޓުގައި ދެ އަޅުގަނޑަށް ނުއުފުއްޭލވަރުެގ އެއްެޗއް ލިބެންޖެހޭނެ. މިހާރު މި

ދިއްޫދައކީ ނިސްބަތުން މީހުން ގިނަ ރަށެއް. ޚިދުމަތްތަކެއް ހޯދަން  ؛ނުކުރަން އެގޮެތއް. ދިއްދޫ ަރއްޔިތުން އަރާަފއިބާ

ނުވަތަ  އި، ރަްއޔިތުން ހިާޔވަހިކަން ހޯދާލައަންނަ ރަށެއް. ފާލަންގަނެޑްއ ނެތް. ފާލަމެއް އޮންނަންެޖހޭނެ. ދިއްދޫ

ެވގެންދިޔައީ.  ބަޖެޓުގައި ޖަހާތާ އެތައް އަހަރެއް ރަށްވެހިގެ ވީރާާނވެގެްނދިޔައީ. ން ެއްއވެލާރައްޔިތުއެްއވެލާން، 

ވަނަ  2018ވަނަ އަހަާރއި  2017ކަމެއް އެބަހުރި. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ  ނުލިބުނު އަޅުގަނަޑކަށް. އެހެންގޮސް އެތައް

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި އެްއވެސް އެްއޗެްއ ނެތުމަީކ  2019 ،ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް ނުލިބި ،އަހަރު ެއއްޗެހި ނުލިބިފައި 

އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ސަރުކާރޭ ިމއީ.  ،އަޅުގަނޑު ޝަުކވާކުރަންޖެޭހ ޝަކުާވއެއް. އަުޅގަނޑު ަދންނަވަން އޮތީ
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 ޔިތުންނަށް ބައެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެން ރައް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ބޮޑު ފަޅިއެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ބޮޑު

ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ރާއްޖޭަގިއ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ،ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ

 ނޫން. އެއްވެސް ެއްއޗެއް ނެތީ. މިއީ ވެގެްނވާނެ ކަމެއް އެއްެޗއް ނެތުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ  މެންނަށްއަޅުގަނޑު

ހަކަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތިރީހާސް ރުފިޔާއަކީ  71އެަބއޮތް. ކަމެއް  ކޮންމެވެސް ގެހާސް ރުފިޔާ 71ނޫން.  ގޮތެއް

ވެްސ  ހާސް ރުފިޔާައކީ ކޯްއޗެއްތޯ؟ ދިއްދޫ ރަްއޔިތުން ރުހެންވީތޯ އެގޮތް؟ ނުރުހޭނަން. ގަބޫލެއް 71ތެރެއިން 

ނޫން އަުޅގަނޑު.  ކުރާކަށް ކަންަތއް  ނުކުރާނަން އެގޮެތއް. އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ސަރުކާރު ގެެނއީ މިގޮތަށް

އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާެގ  ،ކޮށްދޭންވާނެ އަުޅގަނޑަށް. ައޅުގަނޑަށޭ މިދެންނެވީކަންތައްތައް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް 

ނިކުފާނުެގ މަ .ށް ދާނަން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްރައްޔިތުންނަށް. ޝަުކވާކުރާަނން. މި ޝަކުވާ ހިފަިއގެން ހުރިހާ ދިމާލަކަ

ނެތް. އެކަަމުކ  ގަނުޑގެ ޝަކުާވއެއްރާއަށް ނުވަތަ އެހެން ދާއިރާތަކަށް ކަންތައްތަެކއް ކޮށްދިނަކަސް އަޅު ދާއި

އަހަރުން  އެއް އާމްދަނީ ލިބޭ ކުރަނީ. ދައުލަތަށް  އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރއަށް ކަންަތއްތައް ނުކޮށްދޭތީ އަުޅގަނޑު ޝަކުވާ މި

ނީ އިތުުރވާ ވަަރށް ދައުލަތުެގ ޚަރަދުތައް ވެްސ އެބަ ޮބޑުވޭ. ީކއްެވގެންބާ؟ ދަނީ އިތުރުަވމުން. އާމްދަ އަނެއް އަހަރަށް

ހިންގަްނވާ ޭއގެ ޒާތުަގއި ތައް ކުންފުނި ،ށް ވަޒީފާތަްއ ދިނުމާއިިސޔާސީ މީހުންނަ ،ީހލަތާއި ،މަކަރާއި  ،ވަްއކަންކުރުމާއި 

ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސާ ބޭކާރުެވގެން މިހިންގަިއގެން ދައުލަތުގެ މުދާ ދައުލަތުގެ ފައި ގޮތަށް ނޫން އެހެން ގޮތް

ނަމަ ކީއްކުރަން ހޯދާ އާމްދަނީއެއްތޯ މިއީ؟ ހޯދުުމެގ  ނުލިބޭފައިދާ ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާާއއި  ،އާމްދަނީ އިތުރުވެ 

ލީމީ ނިޒާމު ޢުކޮށްދީ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތަޞިއްީޙ ނިޒާމު ރަނގަޅު މެްނގެބޭނުމެއް ނެތެއްނޫންތޯ؟ ހޯދައިގެން އަުޅގަނޑު

ކޮށްދީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް ރަނގަުޅ ަކންތައްތައް ކޮށްދީ. އެހެނެއް މި ބަޖެޓަކުން ނުވޭ. ކޮންެމ ރަނގަޅު

 ނުވޭ. މި ބަޖެޓު އަހަރަކު ބަޖެޓު ހުށަހަޅާފައި އަކުރުތަެކއް ޖަހަނީ. އަހަރު ނިމޭއިރު އެކަންތައްތަެކއް ފުރިހަމައެއް

ވެއްޖެްއޔާ ވަރަށް ރީތި. ވަރަށް ފުރިހަމަ. ވަރަށް ރަނަގޅު. ވަރަްށ ކަަދއްކަން އް ކިާޔފައި ވާހަައކުރުތަފޮތުގައި ހުރި 

ނޫން. އަޑިައޑިން ކަްނކަން  ކޮށްދީފައި އޮތީ. އެކަަމކު ަކންކަން ހިނގަނީ ެއގޮތަކަށްމިކަން ތަްއާޔރުރަނގަޅު ބަަޔކު 

ޭއ ނުކުެރވެ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުަގނޑަށް ގަބޫެލއް ންނެވީ ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިދެ ނިންމާލައިގެން މި

އެގޮތަށް  ިއ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. ހަމަޔާ މިގޮތެއް. އާމްދަނީ އިތުރުާވަކމުގައި ވަންޏާ ޭއގެ ލާބަ

 މިއަޅުގަނޑު  މަށްކަ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިުތންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭ

ނެތް. ބޭނުންވާ އެތައް  ޑޮކްޓަރުންެނއްއެތައް  !ލަމާއިޑުގެ ާދއިރާގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ބަލަފާހަގަކުރަނީ. އަޅުގަނ

ވެިރއަކަށް ހުންނަ މީހާ. ވެރިމީހާ  ން. އެކަމަުކ ދިނިއްޔާ ދެއްތޯ ލިބޭނީނަނެތް. އަުޅގަނުޑ މަސައްކަތްކުރާ ސާމާނުތަކެއް

. ފަލާނު ސަރުކާރު ދޫކޮށްނުޑ ނިކުންނަންޖެހުނީ ރައީސް ޔާމީމާ އަުޅަގނޑަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަކަމުނުދަނީ އެހެންވީ

 ދައުލަތުން ކަންތައް ކޮށްދޭއިރު  ށްއި މަންފައަޔާރައްޔިތުންގެ ލާބަމުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ،އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

ތަނެއް ނުފެނޭ. ސިޔާީސ  . އެގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭ ށްދޭންޖެހޭނޭފޯރުކޮ ވެސް އެ ޙަްއޤުތައް ހަމަހަމަކޮށް އެންމެންނަށް



127 

 

ނަންކިޔަން ވެްސ ނޭގޭާހ ގިނަ. އެ ކުންފުނިތަކުން   ކުންފުނިތައް އޮބިނޯންނަވަަރށް؛މުތައް ގިނަެވއްޖެ. ޭބކަރު މަޤާ

ތަކެއްތޯ؟ ެއ ވިދާޅުވަނީ. ކީްއކުރާ ކުންފުނި ފައިާދއެއް ނުިލބޭ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ،މަންފާއެއް

ވަންޏާ ރަނގަޅު  ކަމަށް ހުރި ކަންތައްތަކެްއ ުކރާީވ ޫނންތޯ؟ ރައްޔިތުންނަށް ލާބަާޔިއ މަންފާކުންފުނިތައް ހުއްޓާލަން

ަބިއވަުރ  ކުންފުނިތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނީ. ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނ ލައްވާ އެތައް

އެްއ ނުލިބޭ ރައްޔިތުންނަކަށް. ަތފާތު ކުންފުނިތަކުން ލަްއާވ އިސާ ފަ ކޮށްފައި އެބަހުރި. އެމަސައްކަތެްއ ސަރުކާރުން 

މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް އޮީތ  ން؛އްަސށް ފައިސާއެއް ދައުލަތުއެއްޗެ  ތަފާތު ފިހާރަތަކުން ނަގާފައި ހުރި ތަކެތި އެ

ވީމާ، ކުުރވާފައި ަފއިސާެއއް ނުދޭ. އެހެން ސައްކަތްދައުަލތުން މަ އެގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުން މަސައްކަތްކުރަނީ.

އޮންނަނީ ދަާރފަ. ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ، ރައްޔިތުންެގ ކުންފުނިތަކަށް،  ުމޅި ދައުލަތް މި އެތައް ބިިލއަން ރުފިޔާއަށް

ންކަްނ ބޮޑު. މިކަ ވެްސ އެހާ ކަްނކަން މި .އާއްމު ކުންފުނިތަާކއި ާއއްުމ ފިހާރަތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެއްޗެހި

އޮނިގަނޑަްށ  ސަރުކާރު ހިންގުމުގެކޮށްދޭންޖެހޭ. ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަންޖެހެނީ ރަނގަޅު

އި މަންފާެއއް ނޑު އަނބުރަނީ މުޅިން. އޭެގ ލާބަޔާބަދަލުގެންނަންޖެހޭ މިހާރު. ހިތުހުރި ބަޔަކު ަވއްދަިއގެން ހަމަ ގޭްސގަ

ގެނަިއ ސަރުކާުރގަިއ އަުޅގަނުޑ ުއއްމީދުކުަރނީ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެިހ  ނުކުރޭ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑުމެން މި

ެވގެންދާެނ  ރައްޔިތުންނަށް ުއއްމީދުތަކުން ފުރިގެންވާ އުާފވެރިކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުންތަކެއް ލިބިގެންދާ ސަރުކާރަކަށް

 .ކުރާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަންޏާ ޝަކުވާ ކަމަށް ވެސް އެކަންތައް ފެންނަން ޖެހޭނެ. ނުލިބޭ ކަމަށް. ބަޖެޓުން

ވެްސ  ވެސް އެބަހުރި. އެކަްނކަމަށް އަޅުގަނޑުގެ ާދއިާރގެ ރަްއޔިުތންނެކޭ އެއްފަދައިން އެހެން ދާއިރާތަުކގެ ޝަުކވާތައް

ރަަށކަށް އަުޅގަނޑަްށ ވެސް ދެވުނު. އިންތިހާއަްށ  57 ،ގިނަ ރަށްރަށަށް އްލެއް ނާދޭ. އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ވަރަށްޙަ

 ކޮންމެ އަހަަރކު އަުޅގަނޑު މިތަނަށް ައއި .ރުދަމާ، ސާފު ބޯފެން، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބިގެްނ ޝަކުވާަތއްނަ

ޮގސް ސަތޭކަ އެތައް ބިލިއަްނ  ، ބިލިއަނުނަބިލިއަންވަރަކަށް އަހަރު މިއީ. ބިލިއަން، ވެސް މިހާރު ފަސް ފަހުން

ފައިާސތައް؟ ެއއިން ފައިާސއަކުްނ  ން މި ބަޖެޓުގައި. ކޮބައިތޯ އެފާސްކޮށްދީފި ޔާއެއް އަުޅގަނޑުމެން ދަުއލަތަށްރުފި

ރާއްޭޖގެ އެންމެ  ،މާ، ަރއްޔިތުްނގެ ޝަކުވާ އަންނަނީ. އެންމެ ރަށަކަށްުނކުރޭ. އެހެންވީ މަންފާއެއް ،ލާބައެއް

ފެން ފެންވަރަން. ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލިބުނީ ނުސާފު ފެން. ނަޖިސް  މަޝްހޫރު ރަށަށް ދިޔައިމާ ެވސް އެރަށުން

ގޮތުަގއި އިްއޒަތްތެރި  ކިޔަނީ އާބާދީގެ ބޮޑެތި ރަށްރަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ވެގެންނުވާނެ. މި މިހެން

ނޫނޭ ކަންތައްތަްއ ކުރާލެްއ. ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތު  ރައީސް، ސަރުކާުރގެ ިސާޔސަތު އެހާ ރަނގަޅެއް 

ގިނަ  އެހާ ށްދޭންޖެހޭނެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ޚިދުމަތްތައް ރަނަގޅަށް ފޯރުކޮހަރުދަނާވާންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށް ދޭ

ރަްއޔިތުންެގ ވަންޏާ  ދެޭވ ކަމަށްނުފޯރުކޮށްއެހާ ރަނަގޅު ފޯރުންތެރިކަމެއް ެއއްވަރަށް  އިސާ ލިބޭއިރު އެ ޚިދުމަތްތަކާފަ

ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ. ރުލިބެނީ ހަތަ ނަށް މިޝަކުވާަތއް ހުންނާނެ. ސިވިލް ސަރވިސްަގއި މަސައްކަްތކުާރ މުވައްޒަފުން

ކޮްށގެން. އިބްރާހީްމ ދުވަހު މަސައްކަތް 30އީ ރަީއސް؟ ލިބެނީ ގެންދަން. ކޯއްޗެއްތޯ އެ ފަސްވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ މި
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 މިހާރަށްސަރުކާރު ުމަވއްޒަފުންެގ މުސާރަ ބޮޑުކުރާެނ ވާހަކަ. މިހާރުން   ޞާލިޙުގެ ސަރުކާުރގައި ވިދާުޅވި،މުޙައްމަދު

ުދވަހު  29ކިޔަނީ  ކުަޑީއ މުސާރަ. ފަސްވަރަކަްށ ހާްސ ރުފިޔާ ޯކއްެޗއްތޯ؟ ައޅުގަނުޑމެން މި ވެސް ބޮުޑކޮށްދޭންވީ. މާ

މިކަންކަްނ ކޮށްދޭންޖެހޭ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް  ން ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބިލިއަ 26

ކަންތައްތަްއ  ކުޑަ. މި  ލިބެނީ. މާ ހާހެއްހާ ރުފިޔާ މިން އެބަޖެހޭ. ދެ ހާސް ރުފިޔާ ދޭ 5 އަޅުގަނޑުމެން ވެސް

އަުޅގަނުޑގެ ާދއިރާެގ ަރއްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮށްދޭން އަުޅގަނޑު އާދޭސް މި

ގަނޑަށް އެ މިންވަރު ހޯދައިދީގެން. އޮތީ އަުޅގަނުޑގެ ފާލަން މި ސަރުކާރުން އަުޅގަނުޑގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހަިއގެން. ައޅު

 ،އަުޅގަނުޑގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންީވ ަވއިލެޓް ާމލަން ނުވަތަ ރަްށވެހިގެ ހަދަިއދީގެން. ައޅުގަނޑުެގ ސްކޫލު  ،އަޅުގަނޑަށް

، ުޒވާނުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ހޮސްޕިޓަލު ައޅުގަނޑަށް ތަރައްީޤކޮށްދީގެން. އަޅުގަނުޑގެ ުޒވާނުންެގ މަރުކަޒު

ކޮށްދީގެން. ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން އަޅުަގނޑަށް ވާ މިންވަރު ދީގެން ތަރައްޤީ

ނޫން.  ހާްސ ރުފިޔާައކީ ޯކއްެޗްއ؟ އެްއވެސް އެްއެޗއް 71ހާސް ރުިފޔާައކީ،  71ނޑު އުފާވާނީ. ހިތްހަމަޖެހޭނީ. އަޅުގަ

 ޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަްށ މިކަންތައް ކޮށްދެއްވާށޭ. މިއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ އިއް

އޮތް ބޮުޑ ފޮތް އަުޅގަނޑަށް ުނއުފުއްލޭ.  މި ،ރި ކަންކަމަކީ ަތއް ކޮށްެދއްވާށޭ. ބަޖެޓުަގއި ހު ސަރުކާރުން ރަނގަޅަްށ ކަން

 މީގައި އޮީތ؟ އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެިރ އޮތީ. ކޯއްެޗއްތޯ މީހަކަށް އުފުއްލޭވަުރގެ ބޮޑު ފޮތެއް މި  އޮތް ބޮޑު ފޮތް ދެ މި

ގެން އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ އަުޅވައި ، ކުރިމަތީަގއި އަނދުންރައީސް، މިގޮތަށް ކަންތައް ޮކށްގެން ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތީަގއި

ތިބި  ތިބެވޭނެ. ރައްޔިތުން ޝަުކވާކުރާނެ. ޝަުކވާތައް ނިމުމަކަށް ގެނެސްދޭން އެބަޖެހޭ. ނިމުމަކަށް ގެނެސްދޭންނު

 ،ކުރެވުނު ޝަކުާވއެއް ކަމަށް ނުދެކިއީ ބަޔަކީ އަުޅގަނޑުމެން. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު އެދެން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި

އި ދެިކގެން މި ކުެރވުނު ާއދޭހެއް ކަމުގަ ،އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ރައްިޔތުންގެ ޙައްޤުަގއި ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި

 ދިނުން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.ކޮށްކަންތައް ފުރިހަމަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރުން ޒަތްތެރި މެއާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިހާރު ތި ބޭފުޅުން، އިއް

އިރަކުްނ  ދޮޅުގަޑިންދެން މި ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދަން. އަުޅގަނުޑމެން ކޮންމެނިންމަވާފައި މި އޮތީ މިރޭގެ ބަހުސް ނިމެ

ޅުދަްއކަވާ ، ވާހަކަފުހުސްވަގުތު އަރުވަމުންގެންދާ ގޮތަށް ފާސްކުރަްއވާފައި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަްނނަވައިލާނީ

 ގޮތަކަްށ ކީ ތިއްބެވިނގަޅޭ. އަިދވެސް މިހާރު ބާބޭފުޅުން ވަރަށް އަވަހަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވާފައި ނިންމާލުން ވަރަށް ރަ

ޅުގަނުޑ ީކަގއި އަ އެބަލާއިރު އަދި ހަތަރުފަސް ަގިޑއިރުން މި ނިމޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަނދުމަފުޅުކޮށްެއރުވުމާ 

. ނިކުމަމޫސ ރުންބަމެ އިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރުކުރިއަްށގެންދާނަން. ދެން އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން އޮީތ 

 އާދެ! މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަީއސް.
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރީަގިއ 

! ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރުމަްށ؛ އާދެ

ރައީސާިއ، ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއާިއ، އަދި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާިއ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިސްވެ 

ރަްށ ރީތި ނަމެްއ އަުޅގަނޑުމެންެގ ސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާއާއި ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ވަ ކުރެްއވި މަ

މަޖިލީހަށް ލިބިގެންދިޔަ އިވެންޓަކަށް އެކަން ވީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވަރަށް ޝުކުުރ 

ދަންނަވައި، ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވައިލާފަިއ އަުޅގަނުޑގެ ާވހަކަ ފަށާނަން. އަުޅގަނޑު ިމ ހުރީ ރައީސް ެދ މީދާ ފެހި 

ލަށް ވީ ކަހަލަ ގޮތެއް ެވފައޭ ބުންޏަސް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ. ެއއީ އަުޅގަނޑަށް ލަނޑެއް ލިިބގެން އުޭޅ ބުޅަ

ވާހަކަެއއް ނޫން. އެކަމަކު އަުޅގަނުޑގެ ހައިސިްއޔަތާ ދޭތެރޭގައި އެްއޗެއް ބުނަންެވގެން މިހާރު މި އުޅެނީ. ހުޅުހެންވޭރު 

ދާއިރާ ވެސް ނެތް އިނގޭތޯ. މިދެންނެީވ، ދާއިާރެގ ވާހަަކއެްއ ދެން ކުރިައްށ ދާއިރާގެ ބަޖެޓު ބެިލއިރު، ހުުޅހެންވޭރު 

އޮތް ތަނުގައި ފެށޭ އިންތިާޚބުގައި ނާދޭ. ދެން އަުޅގަނޑު މަސައްކަްތކުރަމުންގެންދިަޔ ޕީ.ޕީ.އެމްއަކީ އަުޅގަނޑު 

ނޫން ޕާޓީގެ އަާސސީ ަގވާއިުދގަިއ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ިއއްެޔއިން ފެށިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީ. ޕާީޓގެ މުޝްތަޝާރަކަށް 

ބާރު މިއޮންނަނީ ޕާޓީގެ ރައީސަށް. ރައީސެއް ބަލަެއއްނުަގނޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަަކކުންނެއް. މިހާރު ހުންނެވި 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެއް ބަަލއެއްުނގަނޭ. މުޝްތަޝާރުކަން ދިޔުމާ ެއީކގައި ޕާީޓ އަާސސީ ގަާވއިދު هللا ރައީސް ޢަބްދު

ތުން ޕާޓީެގ ވެރިމީާހެގ ބާރު ހިނގައްޖެ. އެހެންެވެގން މިދެންނެވީ، މި ބަޖެޓަށް ވާހަކަ ފަށާއިުރަގއި ކިހިނެއްތޯ ބުނާ ގޮ

އަޅުގަނޑު، ކޮން އަާސސާކަްށތޯ އަުޅގަނޑު އެކަމުަގއި ުކރިއަށްދާންވީ ބަލައިލާަފއި ިމ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނވެގެން. 

އްކަތް ކުރަްނ އަޅުގަނޑުމެން ވަދެ މި ތިބެނީ ކޮންމެވެސް ހަމައެއްެގ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ސިޔާސީ މަސަ

ވަނަ އަހަރު ާރްއޖޭގައި އިންތިޚާބުެވގެންދިޔަ  2013ތެރޭގައި ތިެބގެން ެއކަން ުކރެވޭނެ ގޮެތއް ވޭތޯ ބަލަން. 

ފައި އޮންނާނީ، ާރއްޖޭެގ ވެރިކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ބުނީމު؛ އޭރު އަުޅގަނަޑކީ އެމް.ޑީ.ީޕ މެންބަރެއް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

ރައްޔިތުންނަށް އަދި އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއަށް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ ޮކންމެ ރަނގަޅު މަސައްކަތަކަށް 

އަޅުގަނޑުގެ އެއްބާރުލުންދޭަނމޭ. މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ އެ ވާހަކަ. ިއއްތިހާދަކުން 

އެއްަޗކުން އުފެދުނަސް، އާޚިރުަގއި ޖެހޭނެ ހާލު ވެސް އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ. ތިަޔ އުފެދުނަސް، ކޮންމެ 

އިއްތިހާދުތަުކގަިއ ވެްސ ހުންނަވަރު ވެސް އިނގޭ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނުޑ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ 

ވާ މީހެްއގެ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު މިތާ ހުރި ހުރިހާ ދުވަހަކު ރަީއސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އެހީތެރި

ހުންނާނަން. ކޮންމެހެން ޕާޓީއަކަށް ވަންނާކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުގަނަޑކަށް ނޭނގެ އަުޅގަނޑު ހުންނަންޖެހޭނީ 

ޔާ ކޮން ޕާޓީއެްއަގއި ކަމެއް ވެްސ. އެހެން މިދެންނެވީ، އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އިދިކޮޅު ޕާީޓއެއް ވެއްޖެއް 
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އިދިކޮޅު ޕާޓީ ތަމްސީލުެވ، މިއަދަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި އިދިކޮޅު ޕާީޓއެްއކަން މި ތަނަށް ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅި، 

އިޢުލާނުކުރެވެްނވާނެ ދުވަސް. އެކަމަކު ެއކަމެއް ވެސް ުނހިނގާ. ޕާޓީގެ ވެރިްނވީ ތަެނއް ނޭނގެ. ހަދަންވާ ގޮެތއް 

ނެއްހެން ދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ މަގުމަތިވެފަ. އެހެންވެގެން އަުޅގަނުޑ ނޭނގެ. އެތައް މެންބަރުންތަކެއް މި ތިބީ އަ

މިދެންނެވީ. އަޅުގަނޑުމެން ހުންގާނު ނެތިފައި ތިބީމަ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު 

ޔާމީނަށް ވަރަްށ هللا ދުދަންނަވައިލާނަން، އަުޅގަނޑު ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރަްށ ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކީ ަރއީްސ ޢަބް

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢެއް ހިްނިގ ތަނަކީ ހަމަގައިމު ވެސް 

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރ. ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުހެންވޭރު ހިމެނޭ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަަޅމުންދާ އެންމެ ރީތި، އެންމެ 

ގާ އެިޅގެން އެ މަސައްކަތް ވެސް ުކރިއަށްދަނީ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގައި. ބުރިޖުގެ ކޮޅު ވެްސ ބޮޑު މިސްކިތުގެ ބިން

އައިސް ުގޅުނީ އަުޅގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ެއއްފަޅިއަށް އަރާ ަކހަލަ ގޮތަކަށޭ ދެންނެވިޔަސް ދޮގަކަށްނުވާނެ. އެހެްނވީމާ، 

ޢުތަކުގައި ހުޅުމާެލއަށް އަދި ހުޅުހެންވޭރަށް ކޮށްދެްއިވ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ތަރައްީޤގެ ަމޝްރޫهللا ރައީސް ޢަބްދު

ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް އަޅުަގނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެީއ އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް 

ަގއި އަުޅގަނޑު ކުރެއް ކަމުދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނައްތާނެ ވާހަކައެއް ނޫން. އަދި އެ ވާހަކަ އެއީ ޙައްޤު ހަމަ ޝު

ސީ އިދިޮކޅު މީހުން ދެކޭ ކޮންމެ ނަަޒރެއް ެއ މީހުންނާ ހަވާލު. ެއކަމަކު ައޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ ދަންނަވާލަން. ސިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ފަހުގެ ތާީރޚުގައި ތަަރއްޤީގެ ހަމަ އެންެމ އުސްއަލިަތކަށް މި ރާއްޖެ ެގންގޮސްދިން އެއް ބޭފުަޅކަށް 

ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އެއީ ވަރަްށ ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެއް. އެ މިސާލަކަށް ބަލައިގެްނ هللا ވާނެ ރައީސް ޢަބްދު

މިއަދު ފެށުނު، އަުޅގަނޑުެމންގެ ިއއްެޔގައި ފެށުނު ވެިރކަމުގައި ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެސް 

އްޤީއެއް ގެނެސްދޭނޭ. އެއީ ޒަމާން ބަދަލުެވގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެފަަދ ކުރިއެރުމެއް ދިވެހިާރއްޖެައށް ތަރަ

އަންނައިރު ެއކަން ެއގޮތަށް ހިނގަނީ އުސޫލުތަެކއްގެ ތެޭރގައި ރަނގަޅަށް އެތުރިގެން މަސައްކަތްކުެރވޭީތވެ. އާދެ! 

ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ަތރައްޤީާއއި ކުިރއެރުން ކަމަށް ވާނަމަ، ރައްޔިތުންނަްށ ތަރައްޤީާއއި ކުރިއެރުްނ 

ނެސްދިނުމުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް އެހީތެރިވުްނ އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ ކަެމއްެގ ގެ

އަހަރޭ ބުންޏަސް އެންމެ  4ގޮތުަގއި. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޑިމޮކްރަީސއަކީ. މި މަޖިލިސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ 

އިބު ރައީސް. އިހަށްދުވަހު މަނިކުފާނު ތި ގޮނިޑއަށް ަވޑަިއގަތީްއސުެރ ރަނގަޅުވާނެ. އަުޅގަނަޑކީ މި މަޖިލީހުގެ ނަ

ފަށައިގެން އަުޅގަނޑަށް އަދި އެނގުނީ މި ތަނުގައި ދޮރުލައްޕައި ުއޅެންޖެހޭ މިންވަރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނގުނީ. 

ްއޤީގެ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަކުން އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދޮރުލެއްޕިފައި އަދި ސަރުކާރުގެ ތަރަ

ނޫނުއަސާސީގެ މުިޅ  ޤާހަމައަށް ފެންނަނީ. އިއްޔެއާ މިއަދު މިކަެމއް ނެތް. އެކަމުގެ އުދާސްަތއް  ދާއިރާތަކަކަށް ވީ

ޚިލާފަށް ހައުސިްނގ މިނިސްޓަރު ގެންދަވަނީ ެއމަނިކުފާނު އަމިއްލައަށް ސަުރކާރު ހިންގަވަމުން. ުހވާކުިރ  އުސޫލުތަކާ

ވެްސ އެބޭފުާޅ ެގންދަވަނީ ފްލެޓް ދޫކުަރއްވަުމން. ޖެއްސުމުެގ އުސޫލުްނ ށް ޖަހަންދެކަ 12 މެންދުރު ދުވަހުގެ
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މާލެ ިމއީ.  ،ކަންކަންކުރާ ގޮތަށް ގެންގުޅުީނމަ ކަމަކުނުދާނެ. އަުޅގަނޑު ެއ ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްާވ އަުޅގަނުޑގެ ރަށް

މާެލ  ،އަހަރުގެ ކުީރގަިއ ވެްސ އަުޅގަނުޑމެން ކައިރީަގއި ބުނި 30މީގެ ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނެްއަގިއ އަުޅގަނޑުމެނަށް 

ވެސް މާޭލގެ ރަްއޔިތުންނަްށ  ދެްއވީވެލިމުން ޭއރުގެ ަރއީސް އަުޅއްަވއި ކިޔާފަިއ ފުރަތަމަ `ހިއްކަން ފަށަމުން 

ގެ ނަމުގެ ކުިރއަށް ދިަޔއީ ސިފައިންޭގގައި ތިބި މީހުންަނށް. މީހާވެސް ބެހިގެން ެއފަހަރު ،ގޯތިދޭން. އެހެންނަމަވެސް 

ނިންމާލީ. މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިީބ ހަމަ  ބަހައި އޭރު ހިއްކި ބިން ،ރަށުގެ ނަން ލެވިަފއި ހުރި މީހުންނަށް މާލޭގެ ބިން

މީހުންނަކަށް ނުލިބޭ ބިމުން އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް. ދެން  . އާދެ! އެތިބި ހާލެއްގައި  އިނގޭތޯ. ހަމަ ތިބީ

ދެްއވީ މާލޭެގ ކަން. ފްލެޓް އަޅުއްަވއިބަދަލުވެގެން ވަަޑއިަގތީ ފްލެޓް ދޮންބެގެ ވެރި ށްފަހުންތަަކކައެއަށްފަހުަގއި ދިގު ޒަމާ

ތިމާގެކޮްށ ނގެ. ޕާޓީގެ ބައެއް ގާތްތެއް ނުލިބޭ ކަމެއް ނޭރައްޔިތުންނަށް ދޭން. އެކަމަކު ތިމާގެ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަށް ގޮ

ދިޔައީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަކަްށ ބޭ ކަމެއް ނޭނގެ. ދެން ލިބިގެންނުލި އުމީ މަޖިލިސް ބޭފުޅުންނަށް އެތިކޮޅެއްތިބޭ ޤަ

. ައޅުގަނޑަކީ މިހާރު ބައްަޕއެއް އަިދ ބޭނުން ދައްކަންޑުގެ ރަުށގެ ރަްއޔިތުންގެ ާވހަކަނޫން. އަޅުގަނޑު ވެސް ައޅުަގނ

 އަުޅގަނޑުމެްނގެ ވެސް ،ސްއެހެންނަމަވެ .ތަންކޮޅު ދެން ކުޑަކޮްށ ސިއްރުން ބާްއވާ ކާފަވެސް ކިޔާަފއި ހުރީ. އެ 

 ނިމިެގންދިޔަ ވެރިކަމުަގއި ޮގވާލީ،ދުވަހު ބަލާއިރުގައި މިއަދު، އިހަށްއިލާތައް ދިރިއުޅެ، ބޮޑެިތިވ މި ރަށަށް ޢާ

ފެސިލިޓީއެއް ނެތް މިތާކު.  ،އޮތީ މާލެއޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަަޑއިގަންަނވާށޭ، ަވޑަިއގަްނނަވާށޭ. އެންމެނަށް މި

އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާެގ ނަރުދަމާއެއް ނެތް. ފެނެއް  ،ވިާދޅުވަނީއެ ބޭފުޅަކު ެވސް ތެދުވެަވޑަިއގެން ދެންމެގައި ކޮންމެ 

ނެތް. ކަރަންޓެއް ނެތް. އަނެކެްއޗެއް ނެތް. އޮތް ެއއްެޗްއ ދިމައެއްނުވޭ. ެއކަމަކު ުއުޅއްވަން ބޭނުންވަނީ މާލޭަގއި. 

އެަކމަކު އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ  މާލެއަށް ވަޑަިއގަންނަާވ! މަރުޙަބާވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންވަނީ މާލޭގައި. އަުޅގަނޑުމެން 

ރައްޔިތުން، އަުޅގަނޑުމެންގެ މަންމަ މިއަދު އަޅުގަނޑު ެޖހޭނީ އަތުލަފިކޮށްގެން ެގއިްނ ނެރެން. ފުރަތަމަ ނެރުމުގެ 

ލާއިރުަގއި މާލެއަްށ ރި ސައިކަލުތައް ދުރަށްލާށޭ. ބަލައިކުރީަގއި ޕޮލިހަށް އަންގަންޖެހޭ ގޭ ދޮރުމަތީގައި ހު

ނުވާ، އެތައް ަބަޔކަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުިރ ސައިކަލްަތއް މާލޭގެ ަމގުމަތީގަިއ، ެއކި ތަންތަނުަގއި ރަޖިސްޓްރީ

ކުރާތީ، މި މާލޭގެ ރިހާ ަރއްޔިތުންނަްށ އިޙްތިރާމްއަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ރާއްޖޭގެ ހު ،މިދެންނެވީ އިނގޭތޯ. އެހެންަނމަވެސް

އަޅުގަނޑު  ،ށް އުފަލުން އެބަ ތިބެމު. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބޮޑު ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްރައްޔިތުން ވަރަ

ރާއްޖޭގެ އެންމެނަށް  ،ދެންނެވީ، އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކއަކީ ައޅުގަނޑުގެ ރަށަްށ، ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިރިުއޅޭ ރަށަށް

ގެންދަވާއިުރަގއި އެންމެ ރަނގަޅު ދެއްތޯ ތިމާގެ އަމިއްަލ ންސް ހޭލާ ހުންނަވައިގެން ބަހަމުބޭނުންވާ ރަށަށް، މުޢިއްޒު ވެ 

ރަށުގެ މީހުންނަށް ނުވަތަ ދަންނަ މީހުންނަށް ނުވަތަ ސަޕޯޓަރުންގެ ގޮުތަގއި ތިބި ޕާޓީ މީހުންނަށް ތަންތަން 

މެން ބޭނުންވޭ. ލަން އަޅުގަނޑުުޅގަނޑުެމންނަށް ދިނީ ގެދޮރު ބަލައިލާއިރު، މާލޭ ރައްޔިތުްނނަށް ކިހާވަރެއްތޯ އަބަހައި

އެހެންނޫނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ރަށެްއ  ޮގތެއް ނެތް.އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަުށގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ުއޅެވޭނެ 

ނުޑމެން މި ތިބީ ދާން ތައްޔާރަށް. އެއީ ަމއްސަލަެއއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ދެން އަުޅގަ ހިއްކާފަ. ދައްކަވާ 
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ބޭނުންވަނީ އެައރޕޯޓު ހަދަން ބޭނުންވޭ. އެަކމަކު ރުކެއް ކަނަޑއިގެްނވާކަްށ މި ސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެއެއާެއކީަގއި ހަމަ

އޮތީ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އަިއއްސަ. ުރކެއް ކެނޑިގެންނުވާނެ. ގަހެއް ބިންިދެގންނުވާނެ. އެކަމަކު ެއއަރޕޯޓް  ތް. މިހާރު މިނެ

ގޮތަކަށް ސާލެއް  ކުގެ ކުިރއަށް ެއއަރޕޯްޓ ޖެއްސޭއަޅަންޖެހޭ. އަދިެއއް ޓެކްނޮޮލޖީއެއް ތަްއޔާރުވެަފއެއް ނެތް ރުށްތަ

ދަމާލައިގެނެއް. އެކަމަުކ އެ ވާހަކަ ދަްއކަން އެބަ ބޭނުްނވޭ. ުޓއަރިޒަމް ގެންނަން ބޭނުންވޭ. ރާއްެޖއަށް ޓުއަިރޒަމް 

 އެއީ  އަންނަން ބޭނުންވޭ. އެކަަމކު ފަޅެްއ ހިއްަކއިގެްނވާކަްށ ނެތް. ބަނދަރެއް ހަދަިއގެން ާވކަށް ނެތް.

އޮތީ ރާއްޖޭގައި  ގެ މައްސަަލއެއް. ކިހާ ފައްކާ ކަެމއްތޯ މިއީ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން، މިހާރު މިއެންަވޔަރަންމަންޓު

ހައުސް އަަޅން ބޭނުންވޭ. އެކަމަކު ުޓއަިރޒަމަށް ގެއްލުެމއް ލިބިދާނެތީ، ގެސްޓް. އާންމުކުރެވިފަގެސްޓްހައުްސގެ ނިޒާމު 

 ިސޔާސަތު ެގންދާކަށް. މިއީ ކިހާ ފައްކާ  ނުވޭ ގެސްޓްހައުްސގެ  މީހުން ބޭނުމެއްމިހާރު ތިބި ޓުއަރިސްޓުންގެ ބޮޑެތި

ކުރަން ބޭނުން ކަމަށް . ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ަތރައްޤީޖެހޭކޮްނމެވެސް ގޮަތކުން ހޯދަން އެބަކަމެއްތޯ. މީަގއި ކޮެޅއް، 

ޖެހޭ. އެކަމަކު ބަނދަރު ހަދަން އެބަދެވޭވަުރގެ ވަ މަސްދޯނިފަހަރަށްކޮންމެ ރަށެއްގައި މިހާރު އެހެރަ ވަންޏާ 

ފިއްޔާ ޯގސް. ބިންހިއްކަން ން ތަނެއްގައި އަތްލަިއގެްނ ވާކަެށއް ނެތް. އެކަން ޮކށްޓަަކއި ެއއި ންމަންޓަށްއެންވަރަ

ފައި މީހުން އާދޭސްކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން ތަނުގައި ރޮއި . މިތީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަވެފައޮ ޖެހޭ. ރަށްރަށް މިއެބަ

ންަމންޓް މައްސަލަެއކޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން ގުދުރަތީ . އަނެްއކޮޅުން ބުނަނީ އެްނވަޔަރަދޭށޭބިންހިއްކައި ރަށް

ޖެހޭ ދެއްތޯ. ންމެވެސް ގޮތަަކށް ދިމާވާން އެބަރީތިކަމުގެ ތެރޭަގއި ރަށް ާބްއވަންޖެހޭނެ. މި ކިޔާ އެްއޗެްއ ރައީސް، ކޮ

 ސް އެހެން ކަންކަްނ؛ވާނީ. ދުނިޔޭަގއި ވެ ރީމަ ކަންނޭނގެ މިަކން އެްއޗަކަށްއަޅުގަނޑުމެން ދިމާކޮށްގެން ަކންތައް ކު

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިންވަރުކުަރއްވާަފއި ހުރި ކަންތައްަތކުެގ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ هللا 

ވޭނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނުޑ ުއޅެ ބޭނުންކުރެވެން ހުރި ކަްނކަން ދުނިޔޭަގއި ބޭނުންކޮްށގެން ކަންނޭނގެ މީހުންނަށް

ކުރަނީ އެ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، ބިން ހިއްކައިފިްއޔާ ފަޅުތެރެ ހަލާކުވޭ. އެކަމަކު ިބން ހިއްކަންޖެހޭ. ރިސޯޓެއް ގަބޫލު

 ނަރުދަމާއާއި ފެނާއި ހުޅުވީމާ ރަްއިޔތުންނަށް ވެސް ިރސޯޓު ހަދައި ހަދަން ބިމެއް ހިއްކައިފިްއޔާ އޭގެން ހަމަަގއިމު

މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޅާނެ ލާރި ލިބޭ. އެއްވެސް މީހަކު ދިރާސާކޮށްލިތޯ ބިން ހިއްަކއިގެންތޯ، ނޫނީ ކީްއވެތޯ  ންޓާކަރަ

ފަޅުތެރެ ހަލާކުވަނީ. ައޅުގަނުޑ ރައީސް، ދިރާާސކުރަން ފަަށއިފިން ވަރަށް ފަްއކާ ކަެމއް. ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ނަރުދަމާ 

، އަުޅގަނޑު ްއޒަްތތެރި އަޚް އޭ.ޑީ.ކޭ ނާޝިދު ވިދާޅުވި ގޮތަށްުޅގަނޑުމެންގެ އިއި އަދެންެމގަ އަޅަން އެބަ ބޭނުންވޭ.

ެއއީ  ތޯއޭ.އުޅުުނ ވަރަށް ރަނގަޅު އިގަ ވިދާޅުވި ގޮތަށް ފޯގިޔަރ ޓޮއިލެޓު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދަންނަވަން؛ އި

ުއޅުނު ގޮތް. ެއކަމަކު މިއަދު  ޖަހަިއގެން އަޅުގަނޑުމެން ފާޚާނާކޮށް ކުރެއްޖެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ގެްނުގޅޭނެ

އެ  .ބޭރުކުރަނީ ކަނޑަށް އެ ފާޚާނާ ހޮޅިން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ފާޚާނާ ހޮޅިއެއް މި ލަނީ.

މ އެިކ ޑިނކު؛ ދޮންނަބޭރުކުރާއިރުަގއި ދުވާެލްއގެ މައްޗަށް ރާއްެޖއަށް އެތެެރވެފަިއ ހުރި އެކި ވައްތަުރގެ ލިިކއުޑް

ދޫކޮށްލަނީ ކަނޑުގެ މި އެ އެއްޗެހިތައް ަހމަ   ެއއްޗެީހގައި ހުރީ ކިހާވަރެްއގެ ކެމިކަެލއްތ ކާުކތޯ ބެލީ؟ވައްތަުރގެ
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، ހިސާބެއް ނުކުރޭ. އެކަމަކު ހަމަ އަޑަށް ކިހާ މުރަކައެއްތޯ މަރުވީ ،ތެރެއަށް. ދޫކޮށްލީމަ ކިހާ މަހެއްތޯ މަރުވީ

ހިނެއްތޯ މިކަން . އެކަމަކު ނަރުދަމާ އަޅަންޖެޭހނެ. ދެން ކިހޭނޭއޮންނަންޖެލާފައި އެންަވޔަރަމަންޓު ބަރާބަރަށް ބާރު

ދެން މި . ހަމަ ފަސްވާ ހިސާބަށް މި ވާހަކަ ދިޔައިމަ މި ވާހަކަ ހަމައެކަނި ދަންނަވާލީހިންގަނީ ރައީސް؟ ބުއްދި

ކެބިނެެޓއް  އިިއއްެޔގަ އްޒަތްތެރި ަރއީސް،. ދެން އޮތީ ތަޢުލީމުގެ ވާހަކަ އއި ނގޭނީ ެއކަްނ ކުރާނެ ގޮތްސަރުކާރަކަށް އެ

ދޮރެްއ ހާދަ ތަނެއް ހާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ނެތް މީހެކޭ.ހަދާ ؛އެިކ މީހުން ،މުިޅ ރާއްޭޖގެ އެކި މީހުން .އެކުެލވިގެންދިަޔއީ

ޮބޑެތި ިޑގްރީ ނަަގއިގެން ތިބި  .ދޮރު ދަންނަ މީހުން ވެރިކަމުަގއި ތިބީ، ތަން. އެކަމަކު ތަުޢލީމީ މީހުންނުދަންނަ މީހެކޭ

 ދަނީ. މިއަދު  ަވނަ އަހަރު މި 15ބޮޑު ވަެގކޭ ނުޮގވާ މީހަކު ނެތް. އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި އިނގޭތޯ  ؛ހުންމީ

އިބު ރައީްސކަން ކުާރކަށް އެްއވެސް ތަަނކުން ިޑގްރީެއްއ ީއސްކަމުަގއި. އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަމިހިރީ މަޖިލީހުގެ ނަ

ޮގތުން ކުޑައިރުަގއި ބޭނުންވަރަަކށް ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާކަށް  ކުރިލަތު ނިޔާހާއަޅުގަނޑަކަށް ނުލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

ސްކޫލަކަށް ވެސް ނުދެވުނު. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑާ ަހވާލުކުެރވުނު މަސަްއކަތް އަާމނާތްތެރިކަމާއެކު އެބަ ކުރަން. 

ސޯޝަލް މީޑިާޔގަިއ ުއޅޭ  ،ހުންާރއްޖޭެގ ނޫސްތަކުަގއި އުޅޭ މީ ،ދެން އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭެގ ސިޔާސީ ވެރިން

އަންހެނަކަށް ވިޔަސް ކަމުދާ ގޮތެއް ނެތް.  ކަށް މީހަކު އަންނަން ބޭނުންވަނީ؟މީހުންނަށް ކޮންފެންވަރެއްތޯ މިނިސްޓަރަ

ފިރިހެނަކަށް ވިޔަސް ކަމުދާ ގޮތެއް ނެތް. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ވެސް ކަމުދާ ގޮތެއް ނެތް. ތިމާއަށް 

އްާޔ އަނެްއ މީހާއަކީ ޮމަޔއެއް. ިމއީ ކޯލިޝަްނގެ ވެސް ހާލަތު. ކޯލިޝަންގެ ތެޭރގައި ނުލިިބއްޖެށް އެ މަޤާމު އަމިއްލައަ

ތެރޭގައި ދަްއކާ ވާހަކަ މިދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. ެއއްެޗއް ަޑއިގެންެނވި މީހުންގެ ފުޅާ ކޯލިޝަން ހަދައިގެން ވަ

ނެ ކަްނނޭނގެ ކޯލިޝަން ބޭފުޅަކަށް. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ ޭއގެ ފަހަރެްއގައި މަނިކުފާނު ވެސް ވެދާ !ހީނުކުރައްވާތި

 ،ވާތީ ވަިކ މީހެއްގެ ފިރިޔަކަށް ،ވާތީ  ޙަޤީޤަތެއް. އެކަމަކު މިދެންނެިވ ވަކި ރަށަކުން އައި ަވކި މީހެއްގެ އަންބަނކަށް

. ކަެމއް ަހވާލުކޮށްފިްއާޔ މާރެއް؛ ިކޔެވިަފއި ހުރި މީހާ ގަެއއްފެންވަރަށް އޭނައަށް  ، ތިމާއާވަކި ަޤއުމެްއަގއި އުޅޭތީވެ 

ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރަން  ތަނުގައި ލާ ފެންކޮޅަކާ ނުލާ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއުލަތުގެ ބަޖެޓު އެއްކޮށް ިދރުވައިދަ

ތަނުގައި  ދުވަހު މިވެއްެޖތޯ. އިހަށް ފެށީއްސުރެން ފަށައިގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ އަބުރަށް އަަރިއަގންނަތާ ކިތައް ދުވަސް

. ރަނަގޅު ކަމެްއ ެއއީ. ދަ އެންމެންނަށް ދޫކޮށްލަްއވާފަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚް އެަވޑަިއގަންނެވީ އަބުރާ ބެހުމުގެ ުހއްއަ

 21ތަނުގައި  އްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައުޑއައްަސވާނެ މިޤީޤަތެއްތޯ. އިއެްއގޮތަކުން ރަނގަޅު ކަމެއް. އެކަމަކު ެއއީ ޙަ

އެހެންވީމާ،  ރުކާރު ބަދަލުެވގެްނ ހިނގައްޖެތޯ؟. ކިތައް ސަދިމާލަށް ޮގވީޔަިއގެްނ އަޅުގަނޑާ މިލިޔަން ޑޮލަރެކޭ ކި

ހައްަދވައިފި ެއއް ކޮިމޝަން. ފަތިހު ހައްދަވައިފި ކޮމިޝަނެއް. މެންދުރު ހަދާނެ  އިމިފަހަރު އަޅުގަނޑު މިހުންނަނީ ރޭގަ

ކޮަބއިތޯ ރައީްސ  ،ދިޔަސްރޭ ހަދާނެ ކަންނޭނގެ ެއއް ކޮމިަޝން. ކިތަންމެ ކޮމިޝަނެއް ހެ އެްއކޮމިޝަން. މި

ރާލި ވާހަކަ. މީހުން މަ 113 ؟މައުމޫނުގެ ވަިރކަމާ ދިމާލަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ތެރޭ ތިެބގެން އޭރު ޮގވި ހުރިހާ ެއއްޗެހި

ފެބްުރއަރީަގއި ރައީސް ނަޝީުދ  7ރީ ! ފެބުރުވަފުުކރައްވާތި؛ މާމިދެންނެވީ ،ަގއިދެން ކޮަބއިތޯ ބާރަތޭރައި ؟އޭކޮބައިތޯ
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ގޮތުން ހެދި  ބެހޭ އާފެބްރުއަރީަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރި ައނިޔާ 8 ،ށްލާފައި ަވޑަިއަގންނަވަމުންވެރިކަން ދޫކޮ

ަޙއްުޤތޯ ހޯދައިދެވުނީ؟ ކޮަބއިތޯ ެއ ާކކުގެ  ދާރީވާނީ؟ކޮމިޝަން. ކާކުތޯ އެ ކޮިމޝަނުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބު

ބައްަލވަން ތިއްބަާވ  ދާނީ މިކަން. ބައްލަވަން ތިއްބަވާ!ވެެގން ށބޮއްކަމަ ސައިބޯނިހަމަ މިހެން ވެސް ހަ އެްއޗެހި؟

 ! އެ ނޫން އެްއޗަކަްށތޯ ވަނީ. މިީއ ހަމަ ސިާޔސީ މީހުން އެކަުކ އަެނކަކު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންމަޖިލީހުގެ އި

ހަކު ެވްސ ވެސް ނެތް. މިއަދު އެހެން މީ މިއަދު ބާޣީއަކު ހަލާކުކޮްށލަން ވެގެން ކުރާ ކަންަތއް. އިފުނޑުފުނޑުކޮށްލަ

 ...، މިއަދު ވެސް ހަމަ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުާކރުންނެތް. އެކަމަކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަށް ބޮޑަށް ދެްއވުން ވަގެން ވާހަކަ ކުިރއަށް ގެްނގޮސްގޮތުން ގުޅުވައި  ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓާ ބެހޭ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 އެދެން.

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްކެވުން: މޫސާ ަރުމެންބ ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ެއހެންވެގެނޭ އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، މިދަންނަވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރީާމ  .ކޮމިޝަންތައް އުފައްދަނީ

، ނިިމގެންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް އިމިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދިމާލަށް ނުގޮވާކަށް އެއްެޗއް ނެތް. އިއްެޔގަ

ފަހަރު  ކޮންމެ މީހަކު ކުރިޔަސް މި ،ައޅުގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުާކރުން ކުރެއްިވޔަސް ވާަފއި؛ގޮ

ެދއްަވއްޭޗ. އަުޅގަނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެްއވެްސ ތަނަކަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ަކވައިނެރެފައި މި އެއްޗެހި ދައް

ކޮށްލުމަށް ، ވަކި މީހަކު ހަލާކުމަޤްޞަދެއްަގއި ވަކި މީހަކު ކަތިލުމަށްނުޖެހޭނެ. އެކަމަކު ސިޔާސީ ކުާރކަށް ސުވާލެއް

ވެސް އެބަހުރި.  އެިކއެކި މީހުން ދަްއކާފަިއ ހުރި ވާހަކަ އި ނުވާނެ. އެީއ މީގެކުީރގަ ކަްތކޮްށގެންކޮމިޝަންތަކުން މަސައް

ެވސް  ެއއްގެ ވާަހކަފެނު. ެއއަރޯމލްޑިވްސް ެއއް ވެސް ނުަހކަ.އައި.ީޑގެ ވާއެފް.ޕީ ކު ޮގވީ.އެ ވާހަކަ ެއއްބަޔަ  ؛މިދެންނެވީ

ވިކުނު ވާހަކަެއއް ވެސް ނުފެނުނު. މަނިކުފާނާ ދިމާލަށް ގޮިވ  ނގޭތޯ. ދެން ޝިޕިން ކުންފުނި ދަރައިނުފެނުނު އި

އެްއޗެހި ވެސް ނުފެނުނު. އަޅުގަނޑާ ދިމާލަށް ގޮވި އެްއެޗހި ވެސް ނުފެނުނު. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ 

. ައޅުގަނޑުމެން ކާންބޯން މަސައްކަްތކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅެނީ. ެއ ގައިއެީކގަިއ މަސައްކަތު  ޞްތެރިކަމާއިޚްލާ

 ތްތެިރ ވެއްޖެ މީހަކު ވެއްެޖއްާޔ؛އަކަށް ނޯންނާނެ މީހަކަށް އެްއޗެއް ބުނެޭވކަށް. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ދައުލަތަުކގައި ޚިޔާނާ

 ރައީްސ އިބްރާހީމް ވެްސ ބަހާލައިފިއްޔާ  ލޮލަށް މަސްބަހާހެން ސަރުކާރު މިއަދުއެކަމަކު ސިންާގ ރަސްގެފާުނ ަވގު 

ލިޙަށް ޖެހޭނެ މުސީބާތްތައް އަުޅގަނޑަށް ިއނގޭ. އެހެންވީމާ، ަރއީސަްށ އަޅުގަނޑު ރައްެޓއްެސއްެގ މުޙައްމަދު ޞާ

ަތކާ އެްއޗެހި ނުބައްަސވަްއޗޭ. ކޮންމެވެސް ކުންފުނި ،ިލޙަށް ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީޞާހައިސިއްޔަތުން ަރއީސް 

އިމުުކރާށޭ. ދަންނަވަންތޯ ރާއްޖޭގަިއ އެބައުޅޭ ފިލަިއގެން އުޭޅ ގޮތުން ފާރަލެވޭނެ ނިޒާމުތަކެއް ޤާ  ދެން ތިޔަ ވިދާޅުވާ
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ަލއްކަ ބަްނގާޅީން އެަބއުޅޭ. ބަނގުލަޭދޝް ރައްޔިތުން އެަބއުޅޭ.  ގާތްގަނޑަކަށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއް

ަނގަިއގެން ޮގްސ އެ މީހުން ވަގަށްވިޔަފާުރވެރިން ތަންތަނަށް މީހުން ގެނައިމަ އެހެން މީހުން އެ  ،ންއަޅުގަނޑުމެ

ޔަ މަސައްކަތްކުަރއްވަނީ. ިމއީ ަރއީސް ޔާމީްނގެ ސަރުކާުރގެ ެތރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަްއކަމުންގެންދި

ނަައކީ އޭގެތެޭރަގއި ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ ވަގު ިވޔަފާރިެއއް ވެސް ުނލި. އެހެންވީމާ، ޭއގެ މާވާހަކަެއއް. ައޅައި 

ލާށޭ. ޭއގެ ކިތައް ިމލިޔަން ރުފިޔާތޯ ދައުލަތުގެ އި އެބަ ބުނޭ އޭނަ ފޮނުވައިހިނގަނީއޭ. މަރުވީމަ ބޮޑީ ެގނެސްދީފަ

އިުރގައި ައޅުގަނޑު ހަދައިެގން އުޅޭމަކަރު ބަޖެޓުގައި ހުރީ. އެަކކު ގެްނނަ މީހަކު މަސައްކަތްކުރަން އަނެކަކު ަކއިރީ

ދެއްވާށޭ އެ މީހުން. ކޮންމެފަދަ ނުރައްކާ ގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން މި ހޯދައިމިއަދުން މިއަދަށް މިއަދު ،މިއަދު ވެސް ހަމަ

ެވގެންދާނީ.  ކަމެއް މި ޤައުމުގައި ކުރިަޔސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާނީ ގެއްިލގެން. ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކަށް

 ކަށް ައޅުވާފަިއ ހުރި ކަންތަްއ. ދެންެވްސ ކޮށްފާނެ. މިީއ ހަމަޔަ ގެއްލުްނވެދާނެ. ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ޓޫރިޒަމަށް ެވސް 

މަންމަ ގޮވައިގެްނ  ގެއަުޅގަނޑު  .އެީކގައި  ކުރުމުގެ މައްަސލަ. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ވަރަށް އަސަރާމާލޭގައި ޕާކު

އަލަށް ަވޑަިއގެންނެވި  .ޑު ދައްކާތާ ކިތަންމެ ދުވަެހއްއުޅެނީ. މި ވާހަކަ އަުޅގަނ ބޭރަށް ނުނިކުމެވިގެން މި

ލާިރ  .ޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް ެވސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. އެ މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި އެބަތިބޭ ވަކި ަބޔަކުސްޓްރާން

 ހަތަުރ ރާޖެްއގައިފޫޓުގެ ގަ 8ފޫޓު  12 ،މިދަންނަވަނީ ަވރަށް ފާޅުގައި. އެހެންނޫނީ ކީްއވެގެންތޯ ރަީއސް .ނަގާ ބަޔަކު

، މާލޭގަިއ އެަކމަކު އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެްއ ހަދާފައި އޮތީ ސަތޭކަ ކާރު ރަޖިސްޓްރީވާެނ ގޮތެއް ވިާދޅުވެެދއްވާ!

  ގަރާެޖއްަގއިޖަހަމުން ގޮސް އެއް. ުބނީމަ މަތިމައްޗަށް ޖަހަމުން ކުރާ ކޮންމެ ކާރަަކށް ގަރާޖެއް އޮންނަންވާނޭރަޖިސްޓްރީ

ވާނީ. ން ބަަލއިގެން ކަންކަން ރަނގަޅު ހަތަރު ސަތޭކަ ކާރު. ބޮުޑވަރެއް ނޫްނތޯ މިއީ. މިހިރީ ކަންކަސާޅީސް ކާުރ ނޫނީ 

އިާރ  ދާުނވާނެ. މިދެންނެވި ގޮތަށްކަަތކެްއ އަނެއްހެން ދަްއކާކަށްގިނަ ވާހަ މާ .ެއބަހުރިއިހުސާްސ ރައީސް ވަރަށް 

ހުންނަނީ.  އުޅޭނެ ގޮތެްއ ނެތް. ކިިރާޔ މީހާ ކޮޅަށް މި ،ދާއިރާއެްއ ނެތް، ާޕޓީއެްއ ނެތް، ވެރިެއއް ނެތް .ނެތީމަ

ކަމެއްގަިއ  އުމުގައި ރައްޔިތުންނަްށ ކޮށްދެވެން ހުރިދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި ޤަ އަުޅގަނޑު ،އެހެންނަމަވެސް

ކަމެއް   އޮތްކުރާ މީަހކަށް އަުޅގަނޑު ވާނަމޭ. ެއީއ މައްސަލަެއއްެއކީަގއި ެހޔޮހިތުން މަސައްކަތް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ެވސް ނުދެއްކޭނެތާ. އެކަމަކު މިހާރުވެސް އޮތް ެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ދާއިރާެއއް ނެތީމަ އަނެއްކާ ކުރިއެުރވޭނެ ވާހަކަ

މާލޭގައި އުޅެެލވޭނެ ވަުރ ކޮށްލަދެއްަވއްޗޭ. ޝުކުިރްއޔާ  ،ދާއިރާއަށް، މާލޭގެ ަރއްޔިުތންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބި

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ޒަރާގެ އިއް އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއި އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ށް. މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަ
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 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ސްުކރަމުންދާއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭ ހުވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަ 2019ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ައއްޫޑ  ،ބިިލއަނެއްހާ ދިވެހި ރުފިޔާ މި ބަޖެޓަށް ހުށަހެޅިފައި އެބަވޭ. އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާއަށް  29ބޮޑު ބަޖެޓެއް މިއީ. 

ވާ މަުގގެ ންމު އެްއކަމެްއގެ ގޮުތގައި ންނަށް އެންމެ މުހި، ރަްއޔިތުބޮޑެތި ކަންތައްތަެކއް ނެތަސް ސިޓީ ހިތަދޫއަށް މާ

އިތުރަށް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އެަބއޮްތ ބަޖެޓުކުރެވިފަ. ޭއގެ  25. މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބަެޖޓުކުރެވިަފއި އެަބއޮތް

 ވެފައި ވުާމއެކު ެއކަންކަށްށް ފެން ބޮޑުވުން އާންމުކަމަތަކުަގއި ހިތަދޫގެ ސަރަހައްދުތަކަނަމަ ފަހުގެ ތާރީޚު ވާރޭވެިހއްޖެ

އިމުކުރުމަށް ޤާ ޖް ސިސްޓަމެއްސްޓޯމް ވޯޓަރ ޑްރެނޭމިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ  10ކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަްށ ހައްލު

ައއްޑޫ  ފާހަގަކޮށްލާނަން ހިތަދޫގެ ،އިުތރަށް އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާަގިއ އެ ސްކޫލް ހިމެނޭތީފަިއވޭ. އަދި އޭގެ އެކަށަެއޅި

މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ބަޖެޓކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ.  3އްލުކުރުމަށްޓަކައި  ދަތިކަން ޙަމާރާތުގެގެ އިހައިސްކޫލް

ގެނެވޭތޯ މަސަްއކަތް ޢާޔަތްކޮށް ބަޖެޓަށް ބަދަލުންމު ކަންކަމަށް ރިރަށް އަިދވެސް ރަްއޔިތުންނަށް މުހިއިތުއޭގެ 

ބަޖެޓެއް.  ތުވެދިޔަ ސަުރކާރުން އެކަަށއަޅައ ނިމިފަ އޮތްފާއި ދަނީ ކުރަމުން. މި ބަޖެޓަކީ މިއީ މިދިޔަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ބަޖެޓަށް ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެނައުމުގެ ފުުރޞަތު ލިބިފައިވޭ. އަުޅގަނުޑެގ ދާއިރާއަށް ވެސް ކަންކަްނ 

ކަމެއް މީަގިއ   ބޭނުންވިހާއަޅުގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑުމެންަނށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް ،ހުށަހެޅުމަށް

ބިލިއަން  29މި ބަޖެޓަކީ ވަނީ މިދެންނެވިހެން، ގޮްއސަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހިމެނިފައެއް ނެތް. އެހެން އެކަން ހިނގާ

ެއްއވެސް ދާއިާރއެއް އުނިކޮށްފަިއ  ވާއިުރ، ދާިއރާތައް ކަނަޑއެޅިގެން ނިމިފަިއ އޮތް ބަޖެޓަކަށް ،ކުރެިވގެންރުފިޔާ އަދަދު

ިދ އެހެން ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއަްށ އަ ،އް ާދއިރާެއްއގަިއ ނުޖެހޭނެ. މިދެންނެވި ގޮތަްށ ބަޖެޓު ކަނޑައެޅިަފިއވާއިރުއަނެ

ަވޑަިއަގނަންވަނާ އެހެން މެންބަރުން ބޭނުންވީމާ، އެހެން ދާއިރާއަުކން ކަނޑާފައި އަދަދުތަކެއް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެ

ންމުވާ ގިނަ ކަންކަން މި ގަނުޑމެންގެ އަްއޑޫ ސިީޓއަށް މުހިއަޅު  ،ނަޔަސް ނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ބޮޑު ބަދަލެއް

ވެސް ހިމެނިފައިާވަކން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މީގެ އިތުރަށް ބަޖެޓާ ދުރަްށ ޖެހިލާފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަޖެޓުގައި

. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަދައްކަންގެން ވާހަކޮންމެ އަހަރަކު އަުޅަގނޑުމެން މިތާ ތިބެ ދާްސތަކަށްރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ އު

ިއރާގެ ހާލަތު އަމިއްލައަްށ ފެނިގެންދިޔަ މިއަދު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު އެ ދާ

 ގޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ދިޔަކޮްށގެން ދެން ކަންތައްތައް ހިނގައހިތަށް އަސަރު އިހުސާސްކުެރވިގެން

ތަން އަުޅަގނޑަށް ފެނިގެންދިޔަ. އެހެންީވމާ، މިއީ ދާއިރާތަުކގެ ހާލަތު  އަސަާރއެކު ވާހަކަދެްއކި ރުނައައިސްލޮލުން ކަ

 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ވާހަކަ އެަބއޮތްއަސާސީަގއި ައސާސީ ޙައްޤެްއގެ ގޮުތަގއި ނުނޫގޮތް މިއީ. ޙަޤީޤަަތކީ ޤާ އޮތް

މީހާ އަމިއްަލ  މީހާގެ އަިމއްލަ ނަޖިސް އެ ްއ ނުކުރެވޭ އެސާސެ ގަނޑުމެންނަށް އިހްައޅު ،. އެހެންނަމަވެސް ލިޔެވިފަ

ބޮޑު ކަަމކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުނެގޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނޫސްވެރިކަމުެގ  ބޮލަށް އަޅަިއގެން ުއޅޭއިރު ެއއީ މާ
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މަ. އަދި ވިފައި އޮތީސާީސަގއި ލިޔެއަނޫނުއްކޭ. ެއއީ އަސާސީ ޙައްެޤްއގެ ގޮތުަގއި ޤާމިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ އެބަދެ 

ްއ މިދެންނެވި އަާސސީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަަކއެ ،ގަނޑުމެން ފުޅާކޮށް ދައްކާއިރު ޙައްޤުތަކުގެ ވާަހކަ އަޅު  އެހެނިހެން

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްަގއި  އެ އުްސއިމާރާތް އެޅުމުގެ ކުރިން މި ،ގެ އިމާރާތްނުދެއްކޭ. ޙަޤީޤަތަކީ ައއި.ޖީ.ެއމް.އެޗް 

ާރއްޖޭެގ ެއއްވެްސ ރަްއޔިތަކަށް ފެާނިއ  ބްރިޖުން ުގޅާލުމުގެ ކުރިން މި ޅުމާލެއާޖެހޭ. މާލެއާިއ ހުނަރުދަމާ އަޅަން

ަތއް މި މާލޭ ްއ ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ޕްރޮޖެކްޓުނުޖެހޭ. އަދި މިނޫންވެސް އެތަހުންނާކަށްނަރުދަމާއިން މަހުރޫމްވެފައި 

ދާިއރު އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ފެނާިއ މާލޭ ސަރަހައްދުަގއި ހިނގަމުން ، ގްރޭޓަސަރަހައްދުަގއި

ހެދި ނުދުއްވޭ. ހިނގަން އުނދަޫގވޭ.  ނެތި ތިބި އެތައް ރަްއޔިތުންތަކއް އެަބތިބި. މަގުގެ ހާލަތާނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 

އް ހުށަހަޅަން އުމީ ޕްލޭންތަކެތުަގއި ހުރި ރަށްތައް އެބަހުރި. ޤަހާލަ ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ގެންދިުއމަށް އުނދަގޫވޭ. މި

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެދުމުަގިއ  ަގއި،ބީޢަތުމެންެގ ޠަޖަޒީރާވަންތަކަން ައޅުގަނޑުއެބަޖެހޭ. މި ޤައުމުގެ ަރއްިޔތުންނަށް 

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން މީހުން ހުއެއް ނުކުރެވޭނެ. އަދި  ވޭނެ. މި ނައްތަެއއް ނުލެހުރި ސިފަތަކެއް މިއީ. މި ސިފަތަކެއް

ވެސް ނުލެވޭެނ. އެ އުންމީދުތައް ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ. އެއީ ދައުލަތުގެ  ޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ އުންމީދުތައް ނަގަެއއްރާއް

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމިގެން ބަޖެޓު އަންނައިރަށް އަުޅގަނޑުމެން  ؛ކުާރކަށްނުޖެހޭ. ސިޔާސީ މީހާއްޗަށް ވާޖިބެއް. އާދޭސްމަ

ޮކށްގެން ކުރުަވިއގެން ކަންކަން ، މިނިސްޓަރުން ކައިރިން އާދޭސް ރީ ދަންނަަވއިގެން ނުޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރީއސް ކައި

ކުރުވާކަށް. ޕްލޭންތަެކއް އޮްނނަން އެބަޖެހޭ. ކަންކަން ސަރަހައްދުތަކަށް ކަނޑަެއޅިގެން ތަރައްޤީގެ ކަްނކަން ލިޔެވެން 

ދަނީ އެންމެ އަސާސީ ކަންކަމަށް  ނަށް ފެނިގެން މި ރު ައޅިަގނޑުމެންއިމިއަދާ ހަމައިން އައި ،އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

ގަނޑުމެން މިކަާމ ކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަްށ ކަންކަން ުނވެދާކަން. މިއީ އަޅު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އާޭދސް

ނޑުމެންނަށް ނަމަ އަޅުގަ ނުކުެރިވްއޖެކަމެއް. މިކަން ޙައްލު ޖެހިއްޖެވިސްނަންޖެހިއްޖެ، ފުންކޮށް ިވސްނައި ޙައްލުކުރަން

ވެސް ފެނިެގންދާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ދިރިއުޅެމުންދާ ހާލަތު. މި ރާއްޖޭގައި  މުސްތަޤްބަލުގައި

ލަ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް މައްސަލައަކަށް މި މާލޭ ސަރަހައްދުަގއި އުޅޭ ރައްޔިުތންނަށް ގެދޮރުގެ މައްސަ

މީހާ މިތާ  މީހާ މިތާ ުއެޅން. މިދެންނެވީ އެ ، އ75ެ، %80ބޭ އާމްދަނީގެ %ުނކުރެވި، ލިކުރިމަތިވެގެްނ މިކަން ޙައްލު

އްލެއް ނުހޯދި ސަބަބަކީ ރަދުކުރަން އެބަޖެހޭ. މިކަމަށް ޙަމީހާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި އުޅެން ޚަ އެ ،ގެދޮރުވެިރކަމުަގއި އުޅެން

ނެތުން. ތަޢުލީމީ ހާލަތު، ން ކުރާނެ ކަމެްއ އަތޮޅުތަަކށް އެ ރައްޔިތުން ގޮްސގެން އެ ރައްޔިތު .އަތޮޅުތަުކގެ ހާލަތު

، ތޮއްޖެމުގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލެްއ ނާންނާނެ. އެހެންނަމަވެސްހާލަތށް ބަދަލެއް ނައިސް މި މާލޭގެ  މި . ހާލަތުޞިއްޙީ

ގޮްތ  ވެދާ އްެލއް ނައިްސ މިއަދާ ހަމަައށް ކަންކަންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންޮގސްފައިވަނީ މިކަމަށް ޙަ 

ވޭޖުގެ ވާހަކަ މިއީ އާންމު ވާހަަކެއއް. އަސާސީ މުސާަރއެްއ  ދަނީ. މިނިމަމް  ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވަމުން މިއަޅުގަ

ކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޮގތް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ވަކާާލތު ކަނޑައެިޅގެން އެ މުސާރަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ

 ޢާއިލާއިމީހުންގެ  ފުން އެސޯޓުތަުކގެ މުަވްއޒަޓުތަކުގެ މުަވއްޒަފުން، ރިަބގުޅާ، ވާހަކަ ެއބަ ދައްކާ. ރިސޯރައްޔިތުން އެ
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ކުާރއިރު ުކޑަކުޑަ މުސާަރއެއް ލިބޭކަްނ ންޓުތަުކގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތްދުރުގައި އެަތއް މިލިއަން ޑޮަލރުގެ އިްނވެސްޓުމެ

ން ފުންނަށް ލިބެމަސަްއކަތްުކރާ މުވައްޒަތަކުަގއި ތުން ދަންނަ ހަޤީޤަތެއް. ރިސޯޓުމިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔި

 ރާއްޖެއަށް  މި ،ކަމަކީ މީހުންގެ މުސާރަ ރަނގަުޅވާން އެބަޖެހޭ. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭއެބަޖެހޭ ރަނގަޅު އިނާޔަތްތަެކއް. އެ 

އަން ތަކަީކ މިލިކުެރވިފައި ހުރި އިްނވެސްޓްމެންޓުޓުތަކަށް ވަންނަ ޑޮލަރުތަްއ ވަންނަނީ ރިސޯޓްތަކަށް. އަިދ އެ ިރސޯ 

ފުންނަށް ރަނގަޅު ފައިދާ އެބަވޭ. އެެހންވަންޏާ އެތާ މަސައްކަތްކުާރ މުވައްޒަ ޑޮލަރުގެ އިްނވެސްޓުމެންޓު. އެތަނަށް

ރާއްޖޭގެ  މި ،ވޭޖް ކަނޑައަޅަން އެބަޖެހޭ. ެއހެންނަމަވެސް ރަނގަޅު މުސާރަ ލިބެންޖެހޭ. މިނިމަމް ،އިނާޔަތެއް 

ރުފިޔާ ދިނުމުގެ  10000ޓު މީހއަކަްށ މަސައްކަތްކުރާ ސޭ އިފިހާރައިގަ ކަންމަތީ ،އިޤްތިޞާދު ބެހިފައިވާ ގޮތުން 

ޓު އޯނަުރންނަށް އެތާ މަސައްކަްތކުރާ ، ރިސޯބިލުކަމެއް އެ ފިހާރަިއގެ އޯނަރަކަށް ނުހުންނާނެ. އެެހންނަމަވެސްޤާ

ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ.  އެ އިދެވޭނެ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ދެވޭނެ. އެ ހޯދައިރުފިޔާ ހޯދަ 10000މުވަްއޒަފުންނަށް 

ކަްނކަމަށް  އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކަކީ ެއއީ އެްއވަެރއްގެ އަުޅގަނޑުެމން މިދެންނެވިހެން ހުރިހާ ،އެހެންނަމަވެސް

އްލެްއގެ ގޮުތގައި ، މިކަން ޙަވާހަކަ ދަްއކަން އުނދަގޫވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ނުވާތީެވ، އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެ

 ވުން ެއއީ އިންސާފެއް  ރުފިާޔއަށް 3000ހަތަރުދަމު މަސައްކަތްކޮށްފައި މަހު މުސާރައަކީ ވާލުދާކަމެއް. ދު ހޯދަންޖެހިއްޖެ

 ،ވެސް ކޮންމެ ބައްަޕއެްއގެ ،އިލާެއްއގެ ވެސް، ކޮންމެ ޢާވެސް  ނޫން. އެީއ އިންސާެފއް ޫނން. ކޮންމެ މީހެއްގެ 

ވުމަކީ އެއީ  ޔަަވިއގެން ތިބި ޮމޅު މީހުންނަށްމީހުންގެ ދަރިްނ އެީއ ކި  ވެްސ އުންމީދުަތކެްއވާނެ. އެ  މަންމައެއްގެ

ޖެހޭ ނަގާލަން. މި ުކޑަުކޑަ މުސާރައެްއަގއި އުޅެންޖެހުމުން އުންމީދުތައް އެބަ ،ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް އުންމީދަކަށް

މިއަށް ޙައްުލ ވާހަކަތައް ދައްަކއިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިތިބަ  ،ކުލަޖެހިގެނެްއ ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް އުންމީދުތަކުަގއި

 މި އުދަނގޫތަާކއެކު ނޫން ،ނަަމ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މި އުދާސްތައް  ދެވިއްޖެނުހޯދު ކުރިއަށް

އަހަރަށް  5 ؛ތެރޭަގއި ގެއަަހރު 5ވީ. އަުޅގަނޑު މި  އަަހރު 5ތަނަށް އައިތާ  މިެވސް ގޮތަކަށް ނުދޭނެ. އަުޅގަނޑު 

އެންމެ ޮބޑު އާބާދީ. ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދިެވސް ންގެ ައއްޫޑ ސިީޓއަކީ މޭެލ ފިޔަަވއި މެދާއިރު އަުޅގަނޑު .ދަނީ ދާން މި

އްލުކުރުމަށް ރަނގަުޅ ނިޔަތެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ.  ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ިމކަންަކން ޙަހަމައަށް ވެސް  ނެތޭ. މިއަދާ

މެންެގ ނުޖެހޭ އަޅުގަނޑު އާދޭސްކުާރކަށްއެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ރަނގަުޅ ނިޔަތެއް އޮންނަން

އިން، އެކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ރަނގަޅު ޕްލޭންތަކެއްގެ ތެރެ. ދިނުމަށް. ލިބިގަތުމަށްއަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދައި

ނެ. ނުވާކަމަކަށް ެވގެން ނަމަ އެކަން ކުރުމަކީ މާ އުނދަގޫ ުކރެވިގެން ެއކަން ކުެރވިއްޖެރަނގަޅަށް ރޭިވގެން، ޕްލޭން

ގެ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ގޮތުގައި މި ސަރުކާރު،  މިކަންކަން ުކރުމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ،އެހެންނަމަވެސް

ނަށް އެ ކުރަްއާވނެ. އަޅުގަނޑުމެންން ފޯރުޮކށްދިނުމަށް މަސައްކަތްސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ ކަންކަ

  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުގެ ުއންމީދަކީ އެކަންކަން އެހެން ންކަންޔަޤީންކަން އެބަ އަރުވާ. އެ ަޔޤީ

ފާއިތުވެިދޔަ ސަރުކާަރީކ ރައްޔިތުންނަށްވުރެ ބޮޑަްށ އަމިއްލަ އެދުން ބޮުޑ  ،ިދއުން. އެހެންނަމަވެސް ވެގެން
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އެބަ ވިދާުޅވޭ މިތާ ބައެްއ  ؛ޖެކްޓަކީ ގާފަިއވާ ކޮންމެ ޕްރޮންގޮއްަސވަނީ. ހިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންސަރުކާރެއް 

ޤީޤަތެއް. އޮތް ޙަ ބޭފުޅުން ތަރައްޤީގެ ކަްނކަން ހިނގާފައޭ އޮތީ. ތަަރއްޤީވީ ަވރަކަށް ޖީބަށް ބަރުވެފަިއވާކަީމ ފެންނަން

ގެ ވާަހކަ ހުރި ޚަރަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރުކޮެޅއް ކުރިން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް އިކުއިޕްމެންޓް ގަންނަން ކޮށްފައި

ރިބާހުރި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުީވ. ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް އަގުކޮްށެގން، ފުރިހަމަ އަގު ބޮޑުކޮށް މިތާ ތަޖު

ިމލިއަން ޑޮލަރަށް އެތަނަށް ިއކުއިޕްމެންޓު ގަންނަނީ. ބާކީ  56މިލިއަން ޑޮލަރު ނޭރިއިރު،  10ކިޔަިއގެން ވެސް 

އްތޯ އެއަށް ވެދިަޔއީ؟ މިކަންކަން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ ފައިސާއަށް ީކއްތޯ ކުރެްއވީ؟ ކިހިނެ

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިކަން ބަލަމުންދާއިރު މި ޙަޤީޤަތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަވެގެންދާނެ. މިއީ ޢިބުރަތެއްގެ ގޮތުަގއި 

 ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. މިކަންކަން ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއިން ވަްއކަންނުކުުރމަށް، މިއީ

ބަލަން އެބަޖެހޭ. މި މާލޭ ސަރަހައްދަށް ގެނައި ތަރައްޤީަގއި ކޮރަޕްޝަން މިލިއަނުން، މިލިއަން ޑޮލަރުން 

ހިނގާފައިާވކަމީ ޝައްކެތް ޮއތް ކަމެއް ނޫން. އެ ޙަޤީޤަތް ބަލައި ހޯދައިފި ނަމަ، އޭގެ ޙަޤީޤަތް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ތުންނަށް ހާމަވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަށް އެބަޖެހޭ ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުމަށް، ރައްޔިތުންނަށް ައސާސީ ރައްޔި

ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްެތރިކަން، ސިޔާސީ މީހުންގެ ިއޚްލާޞްތެރިކަން ހުންނަން. 

ވެސް ދަންނަވާީނ، ރައްޔިތުން އާދޭސް ކޮންމެހެން ކުރާކަށްނުޖެހޭ. ރަނގަޅު  މިދެންނެވިހެން، އަޅުގަނޑު ަތކުރާރުކޮށް

ޕްލޭނެއްގެ ތެރޭން، މި އަަހރަށް ނަރުދަމާ އަޅަންޖެހޭ ރަށްތައް ނިންމަން އެބަޖެހޭ. މަގުތައް ހަދަންޖެހޭ ރަށްތަްއ 

. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ނިންމަން އެބަޖެހޭ. އަދި މިދެންނެވި ކަންކަން ެއއީ މެއިްނޓެއިންކުެރވެން އެބަޖެހޭ

އަްއޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް އެަބހަދާ. މަގުތައް ހަދާ. އަހަރެއް ވާއިރަށް އެ މަގުތައް ވީާރނާވަނީ. އެންމެ ކުޑަމިނުން 

 ސިމެންތިކޮޅެއް ަނގާފަިއ އަަޅއިލާނެ މީހަކު ނެތޭ. އެތަްއ މިލިއަން ރުފިޔާެއއްެގ ޚަރަދުުކރުމަށްފަހު ދޫކޮށްލަނީ. ބެލޭނެ 

ނިޒާމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ކަންކަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މީހުންގެ ޒިންމާތައް 

ނަގާ ތަން، އެ ބާރުތައް ިނގުަޅއިގަންނަ ތަން. އަްއޑޫ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ބާރުތައް ިނގުަޅިއގަތީ. މިހާރު އެކަން ބަލާެނ 

ނިސްޓްރީން އެންމެ ކުޑަމިނުން، އެންމެ ކުޑަމިނުން މިސްކިތަށް ބޭނުންވާނެ ބޮތްކެްއ މީހަކު ނެތް. މާލޭ ހައުސިންގ މި

ވަނަ ގަރުނުަގއި މި  21ގަނެލަން ވެސް ހުއްދަހޯދަން އެބަޖެހޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރާ ގޮތެއް ނޫން. 

މެންނަށް މިފެންނަނީ ޤަދީމީ އުސޫލުތަކުެގ ތަރައްޤީަގއި، ދުނިޔެ މި ދެކޭ ތަރައްޤީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ތިބިއިރު އަުޅގަނޑު

ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ތިބި ތަން. ރައްޔިތުން މިނިވަންކުަރން އެބަޖެހޭ. ލާމަރުކަޒުކޮށްގެްނ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބާބެއްގެ 

ވެރިކަންކުރަން ގޮތުަގއި ލާމަރުކަޒުކުރުމަށް ލިޔެފައިާވއިރު، ގާނޫނީ ގޮތުން ކޮބައިތޯ މި ބާރުތައް ދޫކުރެވިފަ؟ މާލޭގައި 

ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ަރއްޔިތުންަނށް މި ބާރު ދިނުމަށް ލަދުވެތި އެބަވޭ. ޖެހިލުން އެބަވޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ 

ބާރުތައް ނިުގޅަިއގަތް ތަން. ރައީސް ޔާމީން އަމުދުްނ ރުހިވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަަމަކށް ެވގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

ތަުކގެ ބާރު ިނގުޅަިއގަތް ތަން. ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިަޔއީ ިމދެންނެވި ކަންކަން ކުރުމަށް ފެނިގެންދިޔައީ ކައުންސިލު
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އަހަރަށް ބަދަލުެވގެންދިޔަ ަތން. ފަހަތަށް އަޅުގަނޑުމެްނ  10އަހަރު،  5ރައްޔިތުން ުއއްމީދުކުރި ކަންަތކާ ދުރަށް ގޮސް 

މެންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން އޮެވގެން. ރަްއޔިތުންނަށް ބާުރ ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަްނ އިޞްލާޙުކުެރވޭނީ އަުޅގަނޑު 

ދޫކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑު މި ޮގވައިލަނީ، ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭނީ ރައްޔިތު މީހާއަށް ބޭނުންވާނެ ކަންކަން. އެ މީހުން 

ކަންކަން ކުރަްނވާ ހޮވާފައި ތިބި މީހުންނަށް އެބަޖެހޭ ބާރުދޭން. އެ މީހުންނަށް އެނގޭނީ އެ މީހުންގެ ރަށްރަށުގައި 

ރަށެްއަގއި މީހުން އެބައުޅޭ. ކިހިނެއްތޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  197ގޮތް. މި މާލޭގައި ތިބެގެން، މި ރާއްޖޭގެ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނީ، ކިހިނެއްތޯ އިންަނވާ މިނިސްޓަަރށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނީ މިވެނި ރަށެްއގަިއ، އެވެިނ 

ކުާރނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަްށރަށަށް ރައްޔިތުން ހޮވާ ކައުްނސިލަރުންނަށް ބާރުދެވިއްޖެ ރަށެއްަގއި ކޮންކަެމއްކަން 

ނަމަ އެކަންކަން ކުރެވިދާނެ. ދެން ތި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ، އެ ބޭފުޅުންގެ އެ ފެންވަރު އެބަހުރިހެއްޔޭ، އެ ބާރުތަްއ 

 ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ބާރުދޭއިުރ ދެވިދާނެހެއްޔޭ. އެީއ ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ެއީއ ބަލަންޖެހޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޝަުރތު ހަމަވޭތޯ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކޮލިފިޭކޝަން ހުރިތޯ، މިނިސްޓަރުކަން ދޭއިުރ 

އެކަމެއް އަުޅގަނޑުމެން ބަލާަކށް ބޭނުމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންނަ މެންބަރު އެއީ ކޮން ފެންވަެރްއގެ 

މީހެއްތޯ ބަލާކަށްނުޖެހޭ. ރަށު ކައުންސިލުަތކުެގ ަކއުންސިަލރުން ރައްޔިތުން ޮހވީމާ ެއ މީހުންގެ ބާރު ހުންނާނެ. އެ 

މީހުންގެ އެ ހުނަރު ހުންނާނެ. އެ މީހުން އެކަންކަން ކުރާެނ. އަުޅގަނޑުމެން ބާރުތައް ދޫޮކށްލީމަ ނިމުނީ. ގާނޫނެއްގެ 

ހިސާބުތައް ބެލޭނެ ގޮތް ބަލަންވީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ އަުޅގަނޑުމެން މި  ތެރޭން އެކަން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތް،

ތުހުމަތުކުރަނީ ފާއިތުވެދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ބޮޑެތި ކޮރަްޕޝަނުގެ ކަންކަން ހިނގާފަިއވާކަން. ބޮޑެތިބޮޑެތި މިލިއަްނ 

ސިލުތަކަށް ބާރުދީގެން، ކައުންސިލުަތކުން ޑޮލަރުގެ ތުހުމަތުތައް މި ކުރެވެނީ. ކޮބައިތޯ މި މައްސަލަަތއް ބެލިފަ؟ ކައުން

ކަންކަން ކޮށްގެްނ، ބެލޭނެ ގޮތް ޮއވެއްޖެ ނަމަ މާ ފަސޭހައިން ބެލޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ކުޑަމިނުން 

ސަރުކާރުން ހިންގާފަިއވާ ބޮެޑތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުެގ ތެރޭން ހިންގާފަިއވާ މިލިއަން ޑޮލަުރގެ މައްސަލަތައް ވެސް ނުބެިލ، 

މާލުވެފަިއވާ ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި ކައުންސިލުތަކުން ކަްނކަން އިހު

ނުކުރެވިދާނޭ، ކައުންސިލުތަުކެގ އެ ބާރު ނެތޭ، ކައުންސިލުަތކުގެ އެ ޤާބިލުކަން ނެތޭ ވިާދޅުވެ ކައުންސިލަށް ބާރުަތއް 

އް ނޫން. ައޅުަގނޑު މިދެންނެވި މައްސަލަތަްއ ކުރިމަތިވެ، ައޅުގަނޑުމެްނގެ ނުދޭން ހިފާހިފުމަކީ އެއީ ގަޫބލުކުރެވޭ ކަމެ

ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް އެޅުުނ އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ލާމަރުކަޒުކޮްށގެން ރާއްޖެ ހިންގުމަީކ ޙައްލެއްގެ ގޮތުަގއި ނުދެކޭ 

ޅުގަނޑުެމންނަށް އިހުސާސް އެަބކުރެޭވ ސިޔާސީ މީހުން ގިަނވުން. އަޅުގަނޑުމެން އަތޮޅުަތކުެގ ރައްޔިތުން ވީމާ އަ 

ބާރުތައް ބަހާލައިގެން، ބާުރތައް ދީގެން ރަށްތައް ތަަރއްޤީކުެރވޭނެ ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ވިސްޭނ 

އިހުސާސްކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ޙައްލަކީ، ޙައްަލކީ އަތޮޅުތަުކެގ ތަރައްޤީކުރުމަށް އަތޮޅުތަކުެގ 

ތުންނަށް ދޫކޮށްލުން. އެކަން ކޮްށގެން، އެ ބަްސ އަހައިގެން އެކަން ކުރުން. ހަމައެކަނި މާލޭގެ ތިބެގެްނ ރައްޔި

އަތޮޅުތައް ހިްނގަން ިވސްނުމަކީ ެއއީ ެއކަމަށް އޮތް ަޙއްލެްއ ނޫންކަމީ ޝައްކެތް އޮތް ަކމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނެގ 
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، މި ުޖމްހޫރީ ވެރިކަމުަގއި އަުޅގަނުޑމެން މި ކަޑައްތުކުރި ިދުގ ރާއްޖެ މިއަދާ ހަމައަށް މި ފަހުގެ ތާރީޚުތަކުަގއި

މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ އަތޮޅުަތކުގެ ހާަލތަށް ބަލާއިރު، މިދެންނެވި ާމލެއާއި އަތޮޅުތަާކ ހުރި ތަފާތު 

ްއ ނޫންކަން ވަރަށް ސާފުކޮްށ އަޅައިލީމާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެއީ މިހާރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ސިާޔސަތު ެއއީ ޙައްލެ 

ފެނިގެން އެބަދޭ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އާބާދީތަކުަގއި އަާސސީ، އެންމެ އަސާސީ ކަްނކަން ފުރިހަމަނުވެ ރައްޔިތުން 

އުޅެންޖެހުމަކީ މިދެންނެވި ސިޔާސަތު ކަމުނުގޮްއސަާވކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތް ފެންނަން އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، 

ހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ބާރުތައް ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ދޫދޭން އެބަޖެ

މަސައްކަތކުރަން އެބަޖެހޭ. ެއނޫން ޙައްލެއް ނެތް. އަތޮޅުތަކުަގއި، އެ އަތޮަޅކަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން އެ 

ސް މިންވަރެއް ިހއްސާކުުރވެން. ަހމައެކަނި ކޮންމެ އަހަރެްއގެ އަތޮޅެްއގެ ކައުންސިލުތަކަްށ އެބަޖެހޭ އޭެގ ކޮންމެވެ 

ބަޖެޓެއްަގއި އަދަެދއް ޖަހަިއެގން ކައުންސިލުތަކަްށ ެއއްެޗްއ ދޭ އުސޫލުން އެކަން ކުރީމަ އަދި ެއކަމެއް ފުރިހަމަެއއް 

ރަށުގެ ތެރޭން  11އުޅޭ  ރިޯސޓު އޮވެމެ، ބ. އަތޮުޅގައި މީުހން 13ނުވޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ބ. އަތޮޅުަގއި 

ދެ ރަށެއްަގއި ވެސް ނަރުދަާމ ނެތް ތަން. މިއީ އިންސާފެްއތޯ؟ އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ިމލްކެްއގެ ގޮުތގައި އެ މީހުން 

ދުށް ރަށްތަކުގައި މިލިއަން ޮޑލަރުގެ އިންެވސްޓްމެންޓުތައް ހުރެމެ، އެ މީހުންގެ އަސާސީ ކަންކަން ފުރިހަމަނުވުމަކީ 

ތޯ؟ އެހެންީވމާ، މިކަންކަން ޙައްލުކުެރވެްނ އަންނާނީ އަުޅގަނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިކަން ޮއެވގެން. މިއީ އިންސާފެއް

ސިޔާސީ މީހުން މި މަސައްކަތް ކޮށްދީގެން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް އަިދވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނީ، 

ނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ރޮއިހޭރިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަތޮޅުތައް ތަރައްީޤކުރުމަށް އާދޭސްކޮށްގެން، މިގޮތަށް ައޅުގަ 

ނޫނޭ މިއީކީ. މިއީ ފަސޭހަކަާމއެކު ކުރެވެން އޮތް ކަމެކޭ. ދޫދެއްވާށޭ. ދޫދީގެން ނޫން ޮގތަކަށް މިކަމެއް ކުެރވޭކަެށއް 

 ނެތޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޭހ ނޑު އެބަޖެއޭެގ ކުރިން އަޅުގަ ، މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން މި އޮތީޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

  ދާއިރާގެތިނަދޫ ދެކުނު ،ހުސްވަގުުތކޮޅެއް ތި ބޭފުޅުްނނަށް އަރުވަން. ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން އޮތީ 

 އެހެންވީމާ،  ޕާޓީތަކާ ދިމާއަށް ދާނީ.ފަހުން ދެން އެހެންއަޙްމަދަށް. ދެން އޭގެهللا  ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ފަހުން  މިނެޓުގެ 15ވަގުެތއް އަުރވާނަން. އާދެ އެއީ އިުރގެ ހުސްމިނެޓު 15އަޅުގަނޑު މި ވަގުތުން ފެށިގެން 

  ގެންދަން.ވަނީ ވަގުތު އަުރވަމުން މި އިއަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަްށގެންާދނީ. އެއީ ދެން އަުޅގަނޑުެމން ފާސްކޮށްފަ

ަކ ދަންނަވާލަން. ފަހުން އަޅުގަނޑު ަފއްޓާނެ ވާހަ ވަަރކަށް މިނެޓު 15އަރުވަން ފުރުޞަތުތި ބޭފުޅުންނަށް އެހެންވީމާ، 

 . ވަގުތު މެދުކަނޑާލަން މި

 



142 

 

 ]އަށް 17:27އިން  17:08ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުންނަށް ވެސް ކުިރއަށްގެންދާނަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަފަހު އަނެއްކާ ޝުކުރިއްާޔ. `. ޖަްލސާ މެދުކަނޑާލުމަށް

ދިަވޑަިއގަންނަާވ އެވާހަކަފުުޅދައްކަވަން  ޖަލްާސގައި ޖެހިިއރުގައި 3އަުޅގަނޑުމެން  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން

ދެކަށް ޖަލްސާ ގައި މި ޖަލްސާގެ މަަސއްކަތް ނިމެން 1:30އަދި މިއަދު  ބަންދުކުރެވިފަިއވާނެ. ގެ ލިސްޓުމެންބަރުން

ރުން ރިހާ މެންބަހުވެސް ވާނެ. އެހެންީވމާ، މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ އިއްޒަތްތެރި  ގެންދިއުމަށް ފާސްކުަރއްވާަފއިކުރިއަށް 

ދު ދުވަހެއް. ަގންނަވާނެ ބަންޖެހުމާ ހަމައަށް ގެންދަްނ. މާދަމައަކީ އެނިގވަަޑއި 6ބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގަންނަވަނީ 

 ުދވަުހ ން އަންނަޖެހިގެ ިއ،ލާފަބަންދު ދުވަހަށް ހުއްޓައި ފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެންކަނާޑލުމަށްއެހެންވީމާ، ޖަލްސާ މެދު

މެން ުޅގަނޑު އަެވސް ބުދަ ދުވަހު ހެންދުނު ހަމަ މި ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދާނީ. ެއ ޖަލްސާގައިއަނެްއކާ އަޅުގަނޑުމެން

ތްތެރި މަ އިްއޒަހަގެ ާބކީ ތިއްެބވި ޭބފުޅުންނަށް. އެ ގޮތަށް ކުރިައށްގެންދާތީ ލިސްޓު ގެންދާނަން އަރުވަމުންފުރުޞަތު

ރުޞަތު ފުނޑު މިހާރު ފަށާނަން. އަޅުގަ އަރުވަންޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވައިލާފައި ައޅުގަނުޑ ފުރުޞަތުމެންބަރުންގެ މަ

 އަޙްމަދަށް. هللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމި އަރުވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއް 

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

، އިންސާފުގެ މަގަްށ ޖަޒީރާވަންތަ މަޖިލީހަކަށް ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖަޒީރާވަންތަ ރާއްޖެައކަށް

 ބަޖެޓު ބަުހސް ފެށިގެންދާތީ އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ޓަަކއި މިއަުދ މި ކުރާ މަސަްއކަތުންގެންދިއުމަށް

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ، ަރއީސްމިއަުދގެ ރައީސް ،އިންތިޚާބުކުރި ރައީސް ، އަޅުގަނޑުމެންވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

ގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ލޮބުވެިތ މަށް އަޅު ފައިޞަލް ނަސީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނަިއބު ަރއީސް؛ ނައިބު ،ޞާލިޙަށާއި

ވަަނ  2019 ދަންނަވަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނާއި އަޅުގަނޑުގެ ައމިއްލަ ނަމުގައި މަރުޙަބާއާއި ޝުކުރު

ވިސްނުންފުެޅއް ނެތި  މި ސަރުކާރުަގއި އެްއވެސް ،ލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ، ދައުއަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ

ދާއިާރއަށް ބޭނުންވާ  ،އޮތް ބަޖެޓެއް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައްހުށަހަޅާފައި 

 ގަނުޑމެންނަށް އެބަ ހާމަވެގެންދޭރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅާ އެްއގޮތަށް ނޫންކަން އަޅު  ސަުރކާރާ ހަވާލުެވ އާ ކަންތައްތައް

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނުޑ ގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނިގެންދިއުން. ރާގެ ތަރައްޤީ ދާއި

ގައި ހިމެނިފައި މި ވަނީ ގެންނެވިއިުރަގއި މި ބަޖެޓު ރު މި ބަޖެޓުގޮުތގައި ކުރީގެ ިފނޭންސް މިނިސްޓަ ގަބޫލުކުރާ

ގޮަތކަށް ބަޖެޓް  ނިސްބަތްވާ ބޭބޭފުޅުންގެ ދާއިރާަތކަށް ޚާއްޞަ ޕީ.ޕީ.ެއމް ދަރުބާރު ފެކްޝަނަށް ާޚއްޞަކޮށް ؛ދާއިރާގެ
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ގެ ގެ ކަްނބޮޑުވުންތަެކއް މި ބަޖެޓުައޅުގަނޑު ތްެތރި ރައީސް.ަލއިގެންކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ިއއްޒައެކުަލވައި

ތެރެއިން އެބަހުރި. އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ކަންތައްތަެކއް ބަޖެޓުން ފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. 

ވަނަ  2019 ،ފަހަުރ ބަޖެޓުން އޮތް ަބއެްއ މަޝްރޫޢުތައް މިއި ތަކުަގއި ހިމެނިފަަތކުަގއި ބަެޖޓުރުވޭތުވެިދޔަ އަހަ

އުޅޭ  ގައި ހިމެނިފައިނުވާތީ އަޅުގަނުޑ އެކަން ފާހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި ލަފާކުރާ ބަޖެޓު އަހަރަށް

ގެ މަޝްރޫޢު ހިނގަމުންދިޔައިރުަގއި ރަްއޔިތުންެގ  ތަރައްޤީތިނަދޫގެ ޚާއްޞަކޮށް ،ައޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިރާގެ  ،ވާހަކަައކީ

ކަންބޮޑުވުންތަެކއް ހުރި ކަމެއްގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދިަޔއީ ރައްިޔތުން އެންމެ ބޭނުންވެގެން 

ނެތްކަން. ގެ ތެެރއިން ފެންނަން ގެ ކަންތައްަތއް މިއަުދގެ ބަޖެޓުމަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ފެްނހިންދާ ނިޒާމު

މިލިޔަްނ  5.2މަށް ޓަކައި އިމުކުރު ވަނަ އަހަރު ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ޤާ 2016 ،ތަކީގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަ

ގެންދިއުމަށް ޓަަކިއ ެތރޭގައި އެމް.އާރް.ޑީ.ީސއާ ހަވާލުކޮްށގެން މި މަސައްކަްތ ކުރިއަށް ގެކުރެވުނު. އެ އަހަރުބަޖެޓު

ކުރެިވގެންދިޔަ. ރުފިޔާ ބަޖެޓު މިލިއަން 12.6 ،ވަނަ އަހަރު 2017އެއާެއކު ދި ހަމަ. އައެމް.އާރް.ީޑ.ސީއާ ަހވާލުކުެރުވނު

ކުެރިވގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، ރުފިޔާ ވެސް ބަޖެޓު މިލިައން 22.3 ،ވަނަ އަހަރު 2018އެާއއެްއގޮތަށް އަދި ހަމަ

ފޮތުން އެ މަޝްރޫޢު މުޅިން  މި ބަޖެޓު ައއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2019

ޕްރޮޖެކްޓެްއ ިހނގަހިނގާ ހުރި  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތަން. މިއީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެްއކޮށް ެގއްލިގެންިދޔަ

 30ްނ ރުފިޔާގެ ވާހަކަ. މި މިލިޔަ 30މި ދައްކަނީ  ގާތްގަނޑަަކށް ކީްއވެގެންތޯ ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ފެންނަން ނެތީ؟

މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. މިއީ  ،ތޯންވަނީ ކޮންތާކަ ދިޔައީ ކޮންތާކަންތޯ، ން ރުފިޔާޔަމިލި

ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ. ރަްއޔިުތންގެ ކަންތައްަތއް. ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް. ިމީއ ތިނަދޫ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން 

އްލުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަްށ ބޭނުންވެފަިއވާ ެއއް ކަންތައްަތއް. ޙަ  ތައް. މިކަންއެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުްބވެފަިއވާ އެއް ކަން

، މި ނިޒާމު އަޅުގަނޑުމެން ބިނާގވެ ނޫޅެވޭ. އެހެންވީމާޓަސް ހިނގާހުއް އިއަޅާފަހިއްެޖއްޔާ މަގުަތކުަގިއ ތާރުވާރޭ ވެ

ތިނަދޫގެ  ،މަކީ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުންނަށްއިމުކުރަންޖެހޭކަން އަުޅގަނުޑމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ފެން ހިންދާ ނިޒާޤާ

ގެ ތެރެއިްނ ބަޖެޓު .ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މިައދު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި ބޭނުންވާ ެއއް ކަންތައް

ށް އެާއއެްއގޮތަށް ދާއިރާގެ ުޒވާނުންނަހޭ ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަބޮޑުވާންޖެއަޅުގަނޑު ކަންނެތުމަކީ ފެންނަން

ޑު ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އަހަރުތަކުަގއި އަުޅަގނބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފަހިކުރުމަށްޓަކައި ވެސް ވޭުތެވދިޔަ 

އިންޯޑ  ،ގޮތެްއގައި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ިގނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނެމުންދިޔަ. ޚާއްޞަ ކޮްށގެން ވަރަށްމަސައްކަތް

ލް ދޫގެ އުތުާރއި ދެކުނުަގއި ފުޓުސައް ކުެރވުނު. އަދި ތިނައިމުކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްތަކެޤާކޮމްޕްލެކްސް 

ވަނަ އަހަރު  2019ކީ މިއަދު ޔަ ހިތާމަ ،ޓަަކއި މަސަްއކަތްތަކެްއ ކުެރވުނު. އެހެންނަމަވެސްމަށްއިމުކުރުޤާ ދަނޑުތަކެއް 

ައޅުގަނޑުމެން  އީމި .ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރުަގއި މި މަސަްއަކތްތައް ވެްސ ފެންނަން ނެތްކަން

ޤައުމުެގ ހަކަތަ. ޒުވާނުންގެ ހަކަަތ ބޭނުންކޮށްގެން ޤައުމުެގ  ،ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޒުވާނުންގެ ހަކަތައަކީ 
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އަންނަނީ. ައޅުގަނޑުމެން މި ބަޖެޓު ތެޭރން ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންާވ  ތަރައްޤީާއއި ތަމައްދުނާިއ ތަހުޒީބު ެވސް މި

ާވ ޒުވާނުން އެ ބޭނުން ؟ޒުވާނުްނގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާނެކަމުގެ ުއއްީމދަކީ ކޮބައިތޯ ،ވާނަމަ ކަމަށް ކަންތައްތައް ފަހިނުވާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު ތެރޭން ފެނިގެން ނުދިޔަކަމީ  ؟ވޭނެކަމުެގ އުއްމީދަކީ ކޮަބއިތޯކުރެ ކަންތައްތައް ފަހި

ޓަކައި ތައް ޒުާވނުންނަށް ފަހިކުރުމަށްކަންތައްގޮެތއްަގއި މި ދެންނެވި  އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެްއ. ޚާއްޞަ

އަޅުގަނޑުމެން މީގެކުރިން ަބޖެޓު ފޮތުގައި ހިމެނިގެންދިަޔ ކަންތައްތައް ނެތުމަކީ މިީއ ޒުވާނުން، މިއަދު ތިނަޫދގެ 

 .ރި ރައީސްހަގަުކރަން. އިއްޒަތްތެވީ އިހުމާލެއްކަްނ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވީ އިުހމާލެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާ ޒުވާނުންނަށް

ހަމައެއާެއއްގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި ރައްިޔތުން، ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން ެއބަ ބޭނުންވޭ ބޯހިޔާވަހިކަން. 

ތެރޭން  ގެމުޅި ަޤއުމުގެ ވެސް ަރއްޔިތުން ބޭުނންވާ ކަންތައްަތއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު ،ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ

އިމުކުރުމަށްޓަަކއި ޤާހައުިސންގ ޔުނިޓެއް ތިނަދޫއާއި ހުުޅމާލޭގައި  485 ްސ ފެނިގެންދިޔައީއަހަރު ވެ 4ފެނިގެންދިޔަ، 

އަހަރު ވަންދެން އެ މަސައްކަތް ނުކޮށް  4މިއަދު އެ ބިން ނަގައި އެ  ،ތަން. އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ

 އީމި  .އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އި އެތަން އެއޮތުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ެފންނަނީ މަދިރި ފެންގަނޑަކަށް ހެދިފަ

އިރާ ދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުެމން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާހަުއސިންގ ުޔނިޓު ނޭޅި 485. އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެޭހ ކަމެއް

 .ތެރި ރަީއސް ަކންތައް. ިއއްޒަތްޚާއްޞާކޮށް ތިނަދޫ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާ އެއް ؛ރައްޔިތުންނާއި އަުޅގަނުޑގެ

ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުެގ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  2019 ؛ހިްތ އޮތީ، މި ބަޖެޓުގެބޫލުކުރާގައަޅުގަނޑުމެން 

ސަރުކާުރގެ  ގެ ވިސްނުންފުޅާ އެްއގޮތަށް، އާސަރުކާރު  ަފހިވެފައި ވެސް އެަބއޮތް. އާ ކޮންމެވެސް ކަންތައްަތކެއް

ފަހިކުރުުމގެ މަސައްކަތް މި ބަޖެޓު ތެރޭން ކުރެވިފަިއވާކަން ައޅުގަނުޑ ދުތަކާ ެއއްގޮތަށް ކަންަތއްތަކެއް ޢުވަ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  އީއުޅެނީ، ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވާހަކަ. މި ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން މި

، އި ތިނަދޫ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނާއަުޅގަނޑުމެން މިަކން ހިމެނިގެންދިޔަކަމީ އިޙުގެ ވަޢުދެއް. މި ބަޖެުޓ ފޮތުގަޞާލި

އްީޙ ޞިރިކަެމއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމެއް. ބޮޑު އުާފވެ ގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް. ، ގދ. ކޮށް ގއޚާއްޞަ

ޚިދުމަތަކީ މިއަދު އަސާސީ ޚިދުމަތެއް. ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގައި ދިނުމަީކ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެހައި 

، އާ ސަުރކާރުެގ ިވްސނުންފުޅާ އެްއގޮތަށް ިޞއްޙީ ތައް. އަުޅގަނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ވެސް ބޭނުންާވ ަކންތައްރައްޔިތުން

ނިޒާމު ބައްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ތިނަޫދގަިއ ޤާއިުމވެގެންދިއުަމކީ އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުްނ 

ފަށާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ްޑރަގު ރެހިބިލިޓޭޝަން އަދި  އުފާކުރާ ކަެމއް. ހަމައެާއެއކު މުޅިން އަލަށް

ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަެރއް ޤާއިމުކުރުމަށް ވެސް ތިނަދޫގައި ހިމެނިފައިވާކަމީ ައޅުގަނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމެއް. 

ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ  ޚާއްޞަކޮށް ުޒވާނުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ޮބޑު އުފަެލއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަަވިއލާނީ މި

ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނޫންކަމުގައި ވިޔަްސ، ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަެކްއ 

ހިމެނިގެންދިޔަކަމީ މިއީ އުފަލާއެކު ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާ ެއއް ކަންތައް. އަުޅގަނޑުމެން މިދައްކަނީ، ޤައުުމގެ އެންެމ 
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ގެ ވާހަަކ؛ މަސްވެިރކަން. މަސްވެިރަކމުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު، ަމސްވެރިންގެ ކަންބޮުޑވުންތައް ބޮޑު ެއއް ލޭނާރެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ނުލިބިދާތާނގައި މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް 

އަހަރުެގ ދައުެރއް  5އް ނިިމގެންހިނގަްއޖެ. ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ވެްސ ނުލިބިގޮސް، ަދއުރެްއގެ؛ ސަރުކާރެ

ހާސް  10ނިމިގެންހިނގައްޖެ. ބެޔަްސ، ނުބެޔަސް ވާހަކަ ވެސް ެދއްިކ. ކޮން މަސްވެިރއަކަށްތޯ ެބަޔސް، ނުބެޔަސް 

ރުފިޔާ ލިބުނީ؟ އެ ވާަހކަ ދައްކާކަށް ނެތިން އަުޅގަނޑު. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކަންބޮުޑވުމަީކ، މަސްވެިރ 

ޢާއިލާތަކަށް މިއަދު ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭ ހިތްދަތިކަން. މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިދާތީ 

އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާ ކަންބޮޑު މި ވަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފްކޯ ބަގުރޫޓުވެަފއި އޮތުމަކީ މަސްވެރިންނަށް 

މަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. މިފްކޯ އެ އޮތީ ބަގުރޫޓުވެފަ. ަބގުރޫޓުވެަފއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިދާންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަ

އޮތް ކުންފުންޏެއް. އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިއަދު ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި ވެސް ކުންފުނިތަކާ ބެޭހ ޕްރައިވެަޓއިޒޭޝަން ބޯޑުްނ 

 30މިލިައން ރުފިޔާ ލޯނުތަކާއި،  50އައިސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިންއިރުގައި ގާތްަގނޑަކަށް އެަބއޮތް 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނުތަާކއި، މި ކަންތައްތައް ވެސް ަނާގފައި، މި ކަންތައް ފޫެބއްދުމަށްޓަކައި. އެކަމަކު މި މަހުެގ 

ވަނަ ުދވަހުން ފެށިގެން ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަމސްވެރިންނަށް އަދިެވސް ބާނާ މަހަށް ފައިސާ ނުލިބެއޭ. މިއީ 4

ޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްަތއް. މިއީ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ަކންތައްތައް. މަސްވެރިން ބާާނ މަހަށް ހަމައަގު ލިބެންޖެހޭ. ކަންބޮ

މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ފައިސާ ވެސް ލިބެންޖެހޭ. ަވގުތުން ފައިސާ ވެސް ެދވެންޖެހޭ. ެއއީ މަސްވެރިންނަކީ ަޤއުމުެގ 

ބޭނުންތަަކށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންތަްއތަކެއް ފުއްަދއިދޭންޖެހޭކަން ވަނަ ލޭނާރު. އެކަމަށްަޓކަިއ މަސްވެރިންގެ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކުރަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން ކަންބޮޑުވަނީ ަދއުލަތުން 

 ވާހަކަ. ކޮންމެ ގެއްލިފަިއވާ ފަިއސާ؛ ވަރަްށ ގިނައިން ދަްއކާ ވާހަަކެއްއ، ދައުލަތުން ެގއްލިފަިއވާ ފައިސާ ހޯދާ

ސަރުކާރެްއގެ ތެރެއިން ވެްސ ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ގިނަގުަނ މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރވޭ. 

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ބަދަލުގައި ޚަޒާނާ ހުރި ތަނުން 

ޚަޒާނާ އެީކގައި ލޫުޓވަުމންދިޔަ ވާހަކަ. މިއީ އެންެމން ދަންނަ ޙަޤީޤަތް. މިކަން  ވަްއކަންކުރަމުންދާ ވާހަކަ. މުޅި

ރޭވިގެން މި ދިަޔއީ އެންމެ މަތީ ފަޑިން އެންމެ ތިރީ ފަޑިއަށް އައިްސ، އެންމެން އެީކަގިއ ރޭވިގެންދިޔަ ކަންތައްތަުކެގ 

އި މިއަދު ވެިރކަން ނިންމައި ގެޔަށް ވަަޑިއގެންނެވީ. ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުަރން. މިއީ ޤައުމުގެ ޚަޒާނާ ލޫޓުވައިލާފަ

 1ގަިޑއިރު ނުވަނީްސ،  24އަޅުގަނޑު އުާފކުރާ ކަމަކީ، އާ ސަރުކާރުން އެސެޓް ރިަކވަރީ ކޮމިޝަން ެއކުލަވާލިތާ 

ސީ.ސީާއ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، އޭ.هللا މިލިއަން ޑޮލަރު ފެނިއްޖެ. އޭ.ސީ.ސީއާ ހަވާުލކޮށްފި. ކުީރެގ ރައީސް ޢަބްދު

ހަވާލުކުރެްއވި ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނޫސްތަކުން އެބަފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެ މަސަްއކަްތ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެްނ 

އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުތަކުން ެގއްލިފައި ުހރި ހުރިހާ ފައިސާއެއް އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއ 

 އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ މަގަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ އާ ސަރުކާރުްނ ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. މިއީ
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މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ. ެއކަމަށްޓަކައި އާ ސަރުކާރަށް ާޚއްޞަ ޝުކުެރއް އަުޅގަނުޑ 

ން ކަންބޮޑުވުންތައް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިވެގެންާދނެ ކަމަށް ހުރިހާ ދާއިރާތަކަްށ ވެްސ، ތަރައްީޤގެ މަޝްރޫުޢތަކަކީ ވަިކ ދާއިރާައކަށް، 

ންޖެހޭ. ެއއީ ވަިކ ވަކި ގިންތިައކަށް، ފަންިތއަަކށް ނުބަލާ ހުރިހާ ދާއިރާތަކަްށ ވެސް ތަަރއްީޤގެ މަޝްރޫޢުތައް އަންނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ހުރެގެނެއް ނޫން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީާއއި ތަމައްދުނާއި ތަހުޒީބު އަންނަންޖެހެނީކީ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންަނ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. ެއއީ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް 

ްއޔިތުން ބޭނުންާވ ކަންތައްތަްއ ފަހިކޮށްދޭންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ބައްޓަންކުރަންޖެހެނީ. ޤައުމުގެ ރަ

އަުޑއިިވގެންދިޔަ ތިނަދޫގެ ތަަރއްޤީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންދިޔައީ އޭުރގައި ހުންނެވި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ނޫން، 

މެން ެއކަންތައްތަކަށް އާދޭސްކޮްށ، ނޫން. އޭރުގެ ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންތައްތަްއ ކުރެއްވީ އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން އެތައް ފަހަރަކު ދަންނަވައި، އާދޭސްަދންނަވަިއގެން އެކަންތައްަތްއ ކުރެއްވީ. އަިމއްލަފުޅަށް 

ވިސްނާަވޑަިއގެން ކުރެްއވި ެއއްވެްސ ކަމެްއ ނޯންނާނެ ތިނަދޫއަށް. އަުޅގަނޑުމެން މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެކަންަތްއ 

ނީމަ ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުވީ އެ ކަންތައްަތއް ކުަރން. އަޅުގަނޑު އުފާކުރާ ކަަމކީ، ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދި

އަހަރުދުވަުހެގ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދިގެންިދޔަކަން. އެއީ އަޅުގަނޑު އުާފކުރާ ކަމަކީ.  5އަޅުގަނޑު މި 

ދިިރއުޅުނު ރަްއޔިުތންނަށް، ބަރާސީލު އަވަުށގައި ދިރިއުޅުނު ރައްޔިތުންނަށް ެއ ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ބަރާސީލު އަވަުށގައި 

އުފާވެރިކަްނ، އެ ހިތްދަތި ިދރިއުޅުން އަމާން ދިރިއުޅުމަކަްށ ބަދަލުކޮށްދެވުނުކަމީ އަުޅގަނޑު އުފަލާ އެުކ ފާހަގަކުރާ 

އި، ގިރާ ސަަރހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްދެވުނީތީ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު އެކަމަށްަޓކައި އުާފވޭ. އެތާނގައި ިރެވޓްމެންޓް ޖަހަ

އަހަރުގެ ދައުެރއް އަުޅގަނޑު ެވސް ނިމިގެންދާއިރު،  5އަޅުގަނޑު ެއކަމާ އުފާކުރަން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވި 

 އަޅުގަނޑަށް އެކަން ކޮށްެދުވނު ކަމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު އުފާކުރާ ހާލުގައި ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ، އެއީ ދާއިރާގެ

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އަުޅގަނަޑށް ދިން އެއްބާރުލުމޭ. ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އަުޅަގނޑަށް ކުރި އާދޭހުގެ އަޑު، 

އަޅުގަނޑު އަަހއި އެކަންތަްއ ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުެގ ތެރެއިން މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު މަަސއްކަެތއް. 

ތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ާއދެ! އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ އެކަމަށްޓަަކއި ދާއިާރގެ ލޮބުެވތި ރައްޔި

ުދވަހުގެ ވަޢުދުތަުކގެ  100ަގނޑުމެންނަށް އާ ސަރުކާރުެގ މަސްވެރިކަމުގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކާއިރު، ައޅު

ނޭ. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ދުވަުހގެ ކަްނތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އެބަ ހިމެ 100 ،ތެރޭގައި 

ދިނުން ހުއްޓައިލާނެ ، މަްސވެރިކަްނކުރުމަށް ހުއްދައްދަށް ބޭރުގެ މަސްބޯުޓތައް ވަދެ، ރާއްޭޖގެ ކަނުޑގެ ސަރަހަބޭނުންވޭ

 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން  ންކަމަށް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މަސްވެރިކަމަށް ނުކުންނަ

ދުވަުހގަިއ  100މަސްވެރިންނަށް ޑީސަުލގެ ިއމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނަޑއިލެވޭެނ ވާހަކަ. ކިހާ އުާފވެރި ޚަަބރެއްތޯ މި 

ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ މަސްވެރިން  ،ހުޅުވި  ށް މި ލިބިގެންދަނީ. ހަމައެއާެއއްގޮތަށް މަސް ދޯނީގެ އެަކއުންޓުމަސްވެރިންނަ
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، ނެގޭނެ ރަށަށް ވަންނަ ފައިާސ ރަށުގައި ޖަމާކޮށް  ،ތަނަވަްސކޮްށދެވި ބޭންކިންގ ނިޒާުމގެ ތެރެއަްށ ވަދެވޭނެ ަމގު

އެއާއިއެުކ ދުވަހުެގ ޕްލޭންތަކުގެ ތެރޭގައި އެަބ ހިމެނޭ. އަދި ހަމަ 100އިމުކުެރވޭނެަކން ވެސް މި ވަސީލަތްތައް ޤާ

 100ށޭނެކަން ވެސް މި އިމުކުރާެނ މަސް ފިނިކުރާ ނިޒާމު ގަތުމަށް ލުއި ލޯނު ދޫކުރަން ފެއޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ޤާ 

އަމާުޒތައް މިހިރީ މަސްވެރިންނާ ސަރުކާރުގެ މަިއގަނޑު  ތެޭރަގއި އެބަ ހިމެނޭ. މިއީ އާ ދުވަހުގެ ކަންތައްަތކުގެ

އަގު މި ސަރުކާރުން ން މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ. މަސްވެރިން އުފާކުރަންވީ ައޅުގަނޑުމެދިމާއަށް ހިފާފަ

 15ހޯދައިދޭނެކަން.  ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މި ސަރުކާރުންމަސްވެރިްނނަށް  ،ން އުފާކުރަންވީގެނެސްދޭނެކަން. އަުޅގަނޑުމެ 

 ައށްމިލިޔަން ރުފިޔާ 15 ސްވެރިންނަށް މިހާރުވެސް ދަރާފަ. ސަރުކާރު ނިމިގެންދިޔައިރު،މިލިޔަން ރުފިޔާ އެބައޮތް މަ

ހަމަޔަށް ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. މުޅި ރާއްޖޭެގ  ދާމިއަ އިން ފެށިގެން 4މަހު  އޮތީ. ެއއީ މި މަސްވެރިންނަށް ދަރާފައި މި

އޮތީ  ކުންފުނިތައް އެ ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާުރގެ ޭބނުމަކީ؟. ކޮބައިތޯ ސަރުކާުރގެ ބޭުނމެއްއޮތީ ދަރާފަ މަސްވެރިންނަށް މި

އް އޮތީ. ހިންގާނެ، ޕެރަލައިޒްކޮށްަފއި އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ކުންފުނިތަކުގައި ެނތް ވާތްގެއް. ޕެރަލަިއްޒވެފައި ކުންފުނިތަ

އި މި ސަރުކާރު އައިސްފަ  ފައިސާއެއް ނެތް. ކިހިނެއްތޯ އާ ލަެތއް ނެތް. ލަތުގެ ކުންފުނިތައް ހިންގާނެ ވަސީދައު

ވަގުތުތަެކއް ަނގާނެ.  ޔިތުން ކެތްތެިރެވވަަޑއިގަްނނަވާ!ަވގުތުތަކެްއ ނަގާނެ. ަރއް ކަންތައްތަްއ ކުރަމުންދާނީ؟

ސް އަުގގައި ދޭްނޖެހޭ ފައިސާ ވެސް ދެިވގެންާދނެ. މި ސަރުކާރުން ރައީހޭ ފައިސާ ހަމަސް ދޭންޖެމަސްވެރިންނަށް ވެ

 އެކަން ފަހިކޮށްދެްއވާނެ.  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު މެޒަތްތެރި އްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އި 

 ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދޮންމަނިކު ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކުތ. 

ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން  2019ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.  .األنسان مالم يعلم حمد عّلم بالقلم عّلم

ޖެޓު އެއީ ވަރަްށ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. މި ބަޖެޓުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހުށަހެޅުއްވި ބަ

އަޅުގަނުޑގެ ޚިޔާލު ތަާފތު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި  . ވެސް ނެތް ާފގަތިކަން ެގނެސްދޭނެ. ޝައްކެތްތަނަވަސްކަމާއި

 .ބައެއް އުނިއިތުރު ގެންނަންޖެހޭނެ  ުޅގަނުޑ އެދޭއެދުމޭ. ބަޖެޓަށްސްކޮށްލުން އެއީ އަބަޖެޓު ހަމަ ވީހާ އަވަހަކަށް ފާ

ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބައެއް ިއޞްލާޙުތައް ގެންނާނެ. އެެހންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަމައޭ އަުޅގަނޑު 

ބަޖެޓު ފާސްވެފަިއ  ،ބަޖެޓުގެ ބަހުސްތައް ކުރެވި ،ދަންނަވާނީ. ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެްއގޮތަށް ބަޖެޓުތައް އައިސް 

މި ބަޖެޓު  ،، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީގޮތަށް. އެހެންވީމާ  އޮންނަނީ އެްއވެސް ކަހަލަ ިއޞްލާޙެއް ނައިސް ހަމަ އޮތް 
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 ނަމަވެސް، ބައެއް އުިނއިތުރު ާއ ރައީސްކަމާިއއެކު،  އާ ވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށޭ ދާނީ. އެހެން

ބޫލުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ  ެއކު ެއކަން ބަދަލުެވެގންދާނެހޫރިއްޔާައކު ަވަޑއިގަތުމާރައީސުލްޖުމް

އަުޅގަނޑަްށ މި ބަޖެޓުން ވަރަށް ފޮނި ކާމިޔާބުތަކެއް ކުެރެވއޭ. ެއއީ ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރއަށް އެބަހުރި  ،ދަންނަވަން އޮތީ

ދާއިރާެގ އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ،އުފާވާ ކަމަކީއަުޅަގނޑު އެންމެ  ،. އެގޮތުންގިނަ ކަންތައްަތކެއް ހުށަހެޅިފަވަރަށް 

ހަމައެއާިއއެކު ުގރައިދޫަގއި ބަނދަރު އަލަށް  ،އެކު  މަސައްކަތް ހިމަނާފައި އޮތުމާނަރުދަމާގެގާދިއްފުށީަގއި ފެނާއި 

އަިދ  .ގުރަިއދޫގައި އެހެން ބައެއް މަސަްއކަތްތައް ވެސް އެބަހުރި ،އެކުއިޫދގައި ބަނދަރު އަލަށް ހެދުމާހެދުމާއި، ގުރަ

، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓަކީ ހަމަ ވަރަށް އުފާވެިރ މަގު ހެދުން ވެސް އެަބއޮތް ުގރައިދޫަގއި ހިމެނިފަ. އެހެންީވމާ

އިމުކުރުން ވެސް އެަބއޮތް. ޕޯޓްްސ އެރީނާއެއް ގުރައިޫދގައި ޤާ ބަޖެޓެކޭ އަޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ. ހަމައެއާއިެއކު ސް

ތާނގައި ގިނަ މަސައްަކތްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ގަނޑުމެންނަށް ކުިރއަށް އޮތް ނުކުރަން އަޅުޅުގަނޑު ޝަްއކެތްއަ

މާޔަތްކުރުމަކީ ެވސް އަުޅގަނޑު މި ބަޖެުޓގަިއ ިއއެކު ދިޔަމިނގިލީގެ ގިރާ ަސރަހައްދު ހިލިބިގެންދާނެ. އަދި ހަމަެއއާ

، ގުރައިޫދގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް އި އޮންނާނެހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. ައޅުގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިޓީަގއި ެވސް ދަންނަވާފަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއ  . ނެތްްއކަތް ހިމަނައިދިނުމަށް. ޝައްކެތް ނުކުރަން. ޝައްކެތްއިމުކުރުމުގެ މަސަޤާ

އް ގިނަ ތަނުގައި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ އެތަ . ކުރިއަށް އޮތްވެސް ބަޖެޓުަގިއ ހިމެނިގެންދާނޭ މަސައްކަތް

ަސރުކާރުން އަުޅގަނޑުމެންނާ ުކރިމަތިވެގެންދާނޭ. ހަމައެާއއެުކ ފަހިވެގެން ެވސް ދާނޭ  އް މި އާމަސައްކަތްތަކެ 

މަސައްކަތްތައް ކުެރވުން. ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް ވަރަްށ 

އި އެަބހުރި. ޝައްކެތް ވެްސ ނެތް. ދިޔަމިނގިލީަގއި ވެސް ވަނީ ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކއް ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާއަްށ ކޮށްދީފަ

ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަތްތަެކްއ ކުރެވި ނިމިފަ. ހަމައެާއއެުކ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން ގާިދއްފުށްޓަކަށް ނެތް ެއއްވެްސ 

ޅިއެއް ވެސް ނެތޭ ވޭުތވެދިަޔ މަސައްކަތެއް ކޮށްދެްއވާފަެއއް. ގާދިއްދުީށގައި ހަމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ބިމަށް ޖަހާލި ހޮ

ސަރުކާރުަގއި. ެއއީ އަުޅގަނުޑ ގާދިއްފުށްޓަށް ގޮސް އެންެމ ފަހުން އެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރީ، އެރަށުގެ ަރއްޔިތުން 

އަޅުގަނޑުެގ ގާުތގަިއ ބުނީ، ކޮއްޯކއޭ ހާދަ ރަނަގޅުވީހޭ؛ އެރަށުަގއި ކުީރގަިއ ކަތީބުކަްނ ކުރެްއވި ބޭފުޅާ އެއީ. ހާަދ 

ވީހޭ އެންމެ ހޮޅިއެްއ ވެސް ޖަހާލަދިން ނަމަ. އޭރުން ރައްޔިތުން އޭަގއި ހިފައިގެން ތިބީސްތާޭއ. އެކަަމުކ ރަނގަޅު

އެރަށުަގއި ނެތޭ އެންމެ ހޮިޅއެއް ވެސް ޖެހިފަ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ިމ ސަރުކާރުން ގާިދއްފުށްޓަށް 

މާ ހިމަނުއްަވއިދެްއވާފައި އޮތުމާއެކު އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާިމޔާބެޭކ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސް މި އޮތީ ފެނާއި ނަރުދަ

އަލަށް ައއި ސަރުކާރުން ާގދިއްފުށްޓަށް ކޮށްދެްއވާ މަަސއްކަތަކީ. އެހެންވުާމއެކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، 

ކެއް ުނގެނެސް ބަޖެޓު އޮްތ އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބަޖެޓަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އަިދ ހަމަ ބަޖެޓު ގިނަ ިއޞްލާޙުތަ

ގޮތަށް ފާސްކުރުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދޭއެދުމެކޭ. ކުިރައށް އޮތް ތާނގައި އަުޅގަނޑު ހުންނާނީ ރައީސް އިބްރާހީމް 

މަތީގަިއ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އިުތރު ވާހަކަތަެކއް މި ބަޖެޓަށް ދިނުން މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާަރށް އެއްބާރުލުން
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 ތާނގައި މި ބަޖެޓު ވީހާ  އޮތް  ކުރިއަށް ،ކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެތުމާއެކު ބަޖެޓުގެ ފުރިހަމަދައްކަން

ވާހަކަ ެވސް ޮގވާލަން. ދެން އޮތީ  ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން އަުޅގަނޑު އެދޭ އަވަހަކަށް ފާްސކޮށްދެްއވަން

ގިަނ   ގެއްލުން. އަުޅގަނޑަކަްށ ނުފެނޭ ދައުލަތުން އެހާސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުެގ ާވހަކަ. ކުންފުނިތަކުން ވަނީ

ދީގެން ަދުއލަތަށް ވަނީ ގެއްލުން. ޭއގެ ލޯނު ،ދީގެންންފުނިތަކަށް ދައުލަތުން ަބޖެޓުކުންފުނިތަކެއް ހިންާގކަށެއް. ކު

ނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ބަދަލުގައި ކުންފުނިތައް މަދުޮކށްލެވިއްޖެްއޔާ ދައުލަތަށް ވާީނ އެތައް ގުނަެއއް ފައިާދވެގެްނދާ

ަގއި އަދި އެސް.ީޓ.ޯއގެ ވިޔަފާިރ ވެސް އެހާ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކުރުުމގެ ބަދަލު ،ވެްސ ޮގވާލަމުން ވާހަކަ މި

 މުދާތައް ދެންހުރި  ،ހަވާލުކުުރވުަމށްފަހު ނުންވާ މުދާ ގެަނއުްނ އެސް.ޓީ.އޯއާ ރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭކޮންމެހެން ޟަ

އަުޅގަނުޑ  ،ޮގވާލުން. އެެހންކަމަށްވުމާއެކު ށް ދޫކޮށްލުން އެއީ ައޅުގަނޑު ގޮަވއިލާރަިއވެޓް ަފރާތްތަކަޓަިއޒުކޮށް ޕްޕްރަވް

އަވަހަކަްށ ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާ ވާހަކަ. ހަމައެާއެއކު މި ބަޖެޓަށް އަުޅގަނުޑެގ  ބަޖެޓު ވީހާ ،ދަންނަވަން އޮތީ

هللا މަތު ޢަލައިކުމް ވަރަޙް  ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ވަްއސަލާމްައޅުގަނޑުގެ ،ވޯޓު ލިބޭނެ ވާަހކަ ދަންނަވަމުން

 ވަބަރަކާތުހޫ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނ ޅުގަނޑުމެމިއަދު އަ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަާވނެ

ސާ ލް ޖަ މެންދެންހުިރހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނި ންނެވިއޮންނާނީ މި ޖަލްސާ ވާހަކަދައްކަން އެދިަވޑަިއގެ

، ކީރިތި ނެިއގަންނަވާ. އެހެންނަމަވެސް، މާދަމާއަކީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަކުރިއަްށގެންދަން ފާސްކޮށްފަ

 .ނޑާލަނީޖަލްސާ މި މެދުކަ ހިސާބުން ދުމީލާދީ ފާހަގަުކރާ ދުވަސް. ބަންދު ުދވަހެއް. އަުޅގަނޑު މިރަސޫލާގެ ޢީ

ފެށިގެން.  އިން 9:00ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު  2018 ބަރު ނޮވެން 21ބައި ކުރިއަށްގެންދާނީ  އޮތް ޖަލްސާގެ ނުނިމި

ބާކީ ހުރިހާ  ންނަށް،. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބައޮތް 15އަޅުގަނޑު އަުތގައި ާބކީ ލިްސޓުގައި 

ން. އިއްޒަތްތެރި ގެންދާނަިއން ފެށިގެން ފުރުޞަތުއަރުވަުމން  9:00ނު މެންބަރުންނަށް ބުދަ ދުވަހު ހެނދު އިްއޒަތްތެރި

  މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަޑާލަން.

 

 (17:47 ގެވަަނ ދުވަހ2018ުޮނވެންބަރު  19 )ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން:

 

 ވަނަ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދެވުން 11ރުގެ ދައު  ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ  2018

 (2018ނޮވެންބަރު  21)
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީކ، ުކީރ `. އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ، މިއަދު މި ބޭއްޭވ ޖަލްސާއަ

 ޖަލްސާ. ވަނަ 11ވަަނ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2018ންޓިުނައސްކުރާ ޖަލްސާއެއް. އާދެ! ދުވަހު އަުޅގަނޑު ކޮ

ޅުގަނޑުމެން މި އަ  އިވީ ހޯމަ ދުވަހުގަ 2018ބަރު ނޮވެން 19 އިދާރާގައި މި ބާއްވަނީ. މިހާރު މަޖިލީހުގެރައްޔިތުންގެ 

 ހެނދުނު ދަކީ. އާދެ! ެއހެންވީމަ، މިއަދުގެވަނަ ބުަދ ދުވަސް މިއަ 2018ބަރު ނޮވެން 21ޖަލްސާ ފެއްޓީ. މިހާރު 

ޖަލްސާ ވަނަ  11ވަނަ ަދއުރުެގ  3ވަނަ އަހަުރގެ  2018ގެންދަނީ. އިން އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރިއަށް  9:00

ދިަޔީއ ވުނުއިރު ކުިރއަށްގެންލެމި ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިަގިއ  2018 ބަރުނޮވެން 19ކުރިއަްށގެންދާނަން. އާދެ! 

ބަރުން ބަޖެޓާ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެން 50ލަ މިހާތަނަށް ޖުމު ސް.ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުލަފާވަނަ އަހަރަށް 2019

އިއްޒަތްތެިރ  28 ވަނަ ދުވަހު 2މެންބަރުން. އަދި އިއްޒަްތތެރި  22ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާފަިއވޭ. އެީއ ފުރަތަމަ ދުވަހު 

ެކވުމަށް ދެއްކަުފޅުނަން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ވާހަގެންދާރިއަށް  މެދުކަނޑާލި ހިސާބުން ކުމެންބަރުން. އަޅުގަނޑު މި ޖަލްސާ

ދާނަން. ދެމުން ގެންތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުމިހާރު އެދިވަޑަިއގެންފަިއާވ ލިސްޓުގެ ތަރުތީބުން ިއއްޒަ

ނެވުމަްށ އި ހުންމުގަަވގުތު ޖަލްސާކުރާ މާލަ ދެވޭއިރު އެ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ިއއްޒަްތތެރި

 ފުރުޞަތު ދެވޭނެ. މިނެޓުގެ 15 ސަމާލުކަމެއް ދެްއވުަމށް އެދި ދަންނަވާލަން. އިއްޒަްތތެރި ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ޚާއްޞަ

. ދު މުބީނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

 . ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދަވާ! ރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން  `. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުގަނޑު

ހަމަ ފުރިހަމަ ބަޖެޓެއް އަުޅގަނޑުމެންނާ  ؛ވަނަ އަަހރަށް މި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުގެ 2019 ،ބޭނުންވަނީ

ވަނީ. މި ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަމުންދާއިރުަގއި ެއންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމެްއ  ހަމައަށް ގެނެވިަފއި މި

 ރަށްރަށަށް ގިނަ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާގެ ،ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ހަމަ ބޭނުން މި ވަނީ

ރި. ހުވެފަިއ ހުރި ކަންތައްތަެކއް އެބަވެްސ ބޭނުން ކަންތައްތަެކއް ހިމަނާލަން ދާއިރާގެ ހަމަ ތިން ރަށުން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު   އަދި އެިކއެކި މުއަްއސަސާތަކާތަކާއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާއިރާެގ ކައުންސިލު

ުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް އަ ެގންދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ތެރޭގައިމަޝްރަވަރާތަކުން މިދިޔަ ދުަވސްތަކުަގއި، އަދި މިފާއިުތވެ

ރިމެ. އެަކންކަން ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއ ހުވެ ހުރި ކަންތަްއތަކެްއވެސް އެބަެއކު މަސަްއކަތްކޮްށ ހާސިލުނުސަރުކާރާ

ށް ވާނީ ކުރެވިފަ. ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް މިހާރުވެސް އަުޅަގނޑުމެންނ2019ަ
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އަހަރުގެ ސަރުކާުރގެ  ފާއިތުެވގެންދިަޔ ފަސް، އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން

އަދިވެސް ހަަމ  ،ނަމަވެސްހުރި  ތެރޭގައި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ހަމަ ތަރައްޤީގެ ގިނަގުނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހާސިލުވެފައި

ވަނަ  2019ޓަކައި އަޅުގަނޑު ވާނީ މިހާރުވެސް ، އެކަންކަން ހިމަނާލުމަށްތައްތަެކއް ނުނިމި ހުރީތީވެމުހިއްމު ގިނަ ކަން

އަށް އަުޅގަނޑު ވާނީ މިހާރުވެސް ގިނަގުނަ ިއޞްލާޙުތަކެއް ނުވަތަ ގިަނގުަނ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ 

ނޑު އެ ދާއިރާައކަށް ނިސްބަތްވާ ބިލެތްދޫގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ކަންތައްތަެކއް ހުށަހަޅާފަ. ާއދެ! އަޅުގަނޑު، އަޅުގަ

ތޮށި އޮތީ ބޭރު ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފައި މި 2019 ؛އަހަުރގެ މިހާރު މި އިބިލެތްދޫގަ

ށް ތިން މިލިޔަން ރުފިާޔ މާޔަތްކުރުން ެއންމެ މުހިއްމު އެއް މަޝްރޫޢަކަ، ގޮނޑުދޮށް ހިއޭގެ ރިޓެންޝަން ަފއިސާާއއި

 އާއި ނަުރދަމާ ނިޒާމުގެ މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ނަރުދަމާއެރީނާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗރ އޮތީ. ސްޕޯޓުސް މި

ގެ ބަޖެޓު ރައްާކކުރާ ނިޒާުމ އަދި ކައުންސިލު އްުދގައި ފެން ، އިޖުތިމާޢީ ސަރަހަނިޒާމަށް ބޮޑު އަދަދެއް އޮްތއިރު

ގޮުތގައި  ގެޕީ.ެއސްއައި.ީޕަގއި ހިމެނޭ މުހިްއމު މަޝްރޫޢެއް އޮތީ. ދެން އި ހިމެިނފައި މިގޮެތއްގަ  މައިގަނޑު 

މުޅިން އަލަށް ފެށޭ  ،ދަނީ މިހާރުވެސް ހިނނގަމުންދާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތާއި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

 އި ަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރވިފަދުަވސްތަކު ގޮުތގައި ހަމަ މި ފާއިތުވެގެންދިޔަ ގިނަ ގެމަޝްރޫޢެއް

 މާޔަތްކުރުމުެގ މަޝްރޫޢުގައި ހަމައެކަނިމަވެސް، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު. އެހެންނަގޮނޑުދޮށް ހިއޮތް 

އެްއކޮށް، އާ ހިމާޔަތްުކރުން އެކަނި. އެ  އޭގެެތރޭގައި ގޮނޑުދޮށް ،ވަނީ ގޮސްފައި މިއަޅުގަނޑުމެންމެންނަށް ފެނިގެން

ހިްއކެން އޮްތ ބިލެްތދޫ ވަށަިއގެން  ަނ މަސައްކަތްަތއް ކުެރވިފަިއވާ ބިްނ ހިއްކުމުެގ؛ ބިލެތްދޫގެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނަގު

ނެތީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ އާ އިޞްލާޙުތަކެއް ނުވަތަ އެ ވާހަކަތައް ހިމެނިފައިއްދު ހިއްކޭނެ ވާހަކަެއްއ ސަރަހަ

މާޔަތްކުރުމުެގ ށް ހިހމައަށް. އެ ކޮމިޓީން އަުޅގަނޑު ުއއްމީދު މި ކުރަނީ ބިލެތްދޫގެ ގޮނޑުދޮ ކޮމިޓީއާއި ހުށަހަޅާފަ

ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު އުއްމީދު މި ކުރަނީ. އްކުމާ ެއއްކޮށް އެކަްނ ކުރިއަށް ބިން ހި ގައިމަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާއިރު 

އަހަރެއްގެ ތެރޭަގއި ބަޖެޓުގައި  ފަސްެވގެންދިޔަ ހަތަރުވެސް ފާއިތު ހޯލަކީ ބިލެތްދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާޕަސްހަމައެހެންމެ، 

އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި  ނުާވތީވެ މިހެންނަމަވެސް، ެއވެސް ހިމެނިފައިހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑު މަސަްއަކތްކުރި ކަންތައްަތއް. އެ

ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ލެތްދޫ ބި  ،އިތުރުންފަ. އޭގެއަށް ހުށަހަޅާމި ކޮމިޓީ ހިމެނޭތޯ އަޅުގަނޑު ވާީނ ހަމަ

އިދާާރގެ އާ ިއމާރާތަކަށް، އަދި ޭއެގއިތުރުން ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއް، ޒަމާނީ  ، ބިލެްތދޫ ކައުންސިލުކަާށއިއެކްސްޓެންޝަނަ

 އަހަުރެގ ވަނަ 2019މި  އަހަރު، އަދި ކުޑަކުދިްނގެ ޕާކެްއ ތަރައްޤީކުރުމަށް މި ޓުބޯޅަ ދަނޑެއް ތަރައްޤީކުުރމާ،ފު

ގެ ދާއިާރގެ ފީައއްޔަްށ ގެ ފީައއްޔަށް، އަުޅގަނޑު އަތޮޅު   ވާނީ ހުށަހަޅާފަ. ފ.އަށް ައޅުގަނުޑމެންޓީބަޖެޓު ކޮމި

ނިމިފައިާވ  އަޅައި މިހާރު ،އޮތީ ހިމަނާލެވިފައި މiި އަހަރުގެ މި ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއ ލާއިުރގައި މިހާރު މިބަލައި

މެ މުހިއްމު އެއް ބޮުޑ އެއީ ެއން ން ހިއްކުމަށް؛، ބިކުލާސްރޫމްގެ ދެބުރި އިމާރާތުގެ ރިޓެންޝަން ފައިާސާއއި

ދެން  ،ބާކީ ބައި ، ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އޮތީ ބިން ހިއްކުން. އޭެގއިތުރުން ލާފައި މިމަޝްރޫޢުގެ ގޮތުަގއި ހިމަނައި 
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ކުރަން، ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ހިމަނާލެވިފަ. ފީއައްޔަށް އިގޮެތއްަގއި މީގަ ންސިލު ބަޖެޓު މި އޮތީ މައިގަނޑު ކައު

ނަށް ފައިބާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންީފއަްއޔަށް އަރާ  އްޔަުރވެފައި އޮތް،ެފނަކީ ހަމަ އެއްކޮްށ ތަޣަ ފެނުގެ ނިޒާމުެގ، ފީއަީލގެ

އްމުކޮްށ އާ  ފީއަލީގެ ފެނުގެ ނިޒާމަކީ ހަމަ އެއްކޮށް ހަލާކުވެފަިއވާ ނިޒާމެއްކަން. ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ،

، ވީމާ ލަތުަގއި އޮތް ރަށެއް. އެހެންހާދަން ފެންވަރާލަން އެއްގޮަތކަށްވެސް ބޭނުންނުކުރެވޭ ހަ  ބޭނުންކޮށްރައްޔިތުން މިހެން

މިއަދު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިމެމުންދާއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް، ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެއް 

 ؛ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތެއް ޞިއްޙީ  ފީއަލީ ،އިތުރުންދިއުމަީކ. އަދި އޭގެ ޤާއިމުކުރެިވގެން ފީއަލީގައި ފެުނގެ ނިޒާމު

މިހާރު ހުރި އިމާރާތަކީ ވަރަށް ކުޑަ އިމާރާތެއް. ވަރަށް ދުަވސްވީ އިމާރާތެއް. އެ އިމާރާްތ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެޭރގައި ޓަކައި ފާއިުތވެގެންދިޔަ ތިންހަތަުރ އަހަ ހިމެނުމަށްނުވަތަ އާ އިމާރާތެއް ެއޅުމަށް އެ ބަޖެޓުަގއި

ގިަނގުނަ ބޮެޑތި އި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރުގަ  އި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަ

ފީއަލީެގ  ،ަވނީ. އޭެގއިތުރުން ނުލެވި ގޮއްސަ މިއެކަމާ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހިމަނައި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަންޖެހުނީތީވެ

ން ފަށާފަ. ވަކިްނ ވަނީ ސަުރާކރުން އަޅަ އާ މިްސކިތްތަކެއް ހަމަ މި އިގިނަ ރަށްތަކެއްގަ ާރއްޖޭެގ ކީ، މިސްކިތަ

، އާ މިސްކިތެްއ އެކަށީގެންވާ މިސްކިެތއް މިހާރު ފީއަލީގައި ނުހުންނާނެތީވެ ރަްއޔިުތންނަށް ކޮށް ފީއަލީގެޚާއްޞަ

ހަރުތަުކގެ ބަޖެޓުގަިއ ނުވަތަ ފާއިުތވެގެންިދޔަ އަ ދިޔަ ބަޖެޓުތަކުަގއިވެސް އަުޅގަނޑުމެން ފާއިތުެވގެން ޓަަކއިއެޅުމަށް

 ،ެވސް މި ފާހަގަކުރި ފަދައިން ޓަކައި ވެސް ވާނީ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ކުރީގައިހިމެނުމަށް

ނޑުމެންނަށް ނީ އަޅުގައޮތުމާއެކު އެަކން ވާ އިމަސަްއަކރަންޖެހިފަ އިބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން އޭރުގަ

 ދަނޑަކީ ނުވަތަ އަޅާ ނިމެން މިހާރު ތައްޔާރުވެފަިއވާ  ދި މިހާރު ފީއަލީަގއި ައޅަމުންދާ ފުޓްސަލްނުލެވިފަ. އަހިމަނައި

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން  ، އެ ދަނޑު ޮބޑުކުރުުމގެ ބައިފުޓްސަލް ދަނޑަކީ ވަރަށް ުކަޑކުޑަ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް. އެެހންވީމާ

އަްށ ، މަގޫދޫއަށް ބަލާއިރުގައި މަގޫދޫ . ދެން ފ. އަތޮޅުޙުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމަނާލެވިފަޞްލާވާނީ ހަމަ މިދެންނެވި އި

އެންެމ އޮީތ،  އަހަރުެގ ތެރޭގައި ބަޖެުޓގައި ހިމަނާލެވިފައި ހުރި މަިއގަނޑު ކަންަތއްތަކަށް މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ތްކުރުން މާޔަހު އެ ސަރަހައްުދގެ ބިން؛ އެ ސަރަހައްުދ ހިހަދާ ނިމުމަށްފަމަގޫދޫގެ ބަނދަރު ،އޮތީ ބޮޑު މަޝްރޫޢަކަށް މި

މިލިޔަްނ  10.5އޮތް ހިމަނާލެވިފަ. މިލިޔަން ރުފިޔާ އެބަ 10 ޓަކައި، ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބިން ހިއްކުމަށް

އިމާރާތްކުިރ  އިގަ ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރިހެން ރިޓެންޝަން ފައިާސގެ ގޮުތަގއި ސްކޫލު އި ރުފިޔާ. ޭއގެ ބޭރުން ކުީރގަ 

ން މިއަށް ހަމަ ގޮތުަގއި. ދެ ގެ މައިގަނޑު އެްއެޗއްމި އޮތީ  ބަޖެޓު  ދެން ކައުންސިލު ހަ ކުލާސްރޫމްގެ. ؛ދެބުރި އިމާރާތް

 ކޮމިޓީަގއި ކުރީަގއި  ރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާލެވޭތޯޓަކައި ަމގޫދޫެގ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މި އަހައިތުރުކޮށްލުމަށް

ލާޙު އަށް ގެަނއި އިޞް، ކޮމިޓީކުރިންެވސް ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރި ގޮތަށްނޑުމެން ގެަނިއ އިޞްލާޙު؛  އަުޅގަވެސް

 ސް ހޯލެއް ނެތް ޓިޕާޕަސްކޫލަކީ ހަމަ މަލް ؛ސް ހޯލުގެ މަލްޓިޕާޕަފަ. އަދި މަގޫދޫ ސްކޫލުއަޅުގަނޑުމެން ވާނެ ހުށަހަޅާ

އެހެންމެ، މަގޫދޫގައި ކުރިން ހުށަހަޅާ ކަމެއް. އަދި ހަމަގެން ެއއީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ހަމަ ބޭނުންވެ ،ތަނަކަށް ވީތީވެ
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އޭެގ ބަދަލުގަިއ  ،ހުރެ ބަދަލުކޮްށފައިވާީތވެއެ ލައިބްރަރީ ކޮންމެެވސް ސަބަބަކާ  އެއް.ޤާއިމުކޮށްފައި ހުރި ލައިބްރަރީ 

މަނާލުމަށް ވެސް އަޅުގަނުޑ މަގޫދޫަގއި ލައިބްރަރީއެއް ޤާިއމުކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އެދޭތީެވ، އެކަން ހި

އިންތިހާއަށް ކުިޅވަރުެގ  ؛ުޒވާުނންވެސް ހަމަ  . އަދި ޒަމާނީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއްބަޖެޓު ކޮީޓަގއި ހިމަނާލާފަ ވާނީ

ވެސް އަޅުގަނޑު ވާނީ  ، ޒަާމނީ ފުޓުބޯޅަދަނޑެއް ޤާއިމުކުުރމަށްވީމާއަކީ. އެހެން މަގޫދޫ ކަންތައްތަކަށް ލޯބިކުރާ ރަށެއް 

ފ. އެއަރޕޯޓުގެ މަްޝރޫޢު ހިންގަން ސަރުކާރުން  ؛އަދި މީގެ އިތުރުން ފ. އެއަރޕޯޓުގެ މަޝްޫރޢު ހުށަހަޅާފަ.

ގޮުތގައި ފ.  ގެފ. އެއަރޕޯުޓގެ މަޝްރޫޢުގެ އެްނމެ ރީޒަނަބަލް އެންމެ ރަނގަޅު ލޮކޭޝަނެއް ،ތައްޔާުރވެފަިއވާއިުރގައި 

އިރުމަތީކޮޅު ފަޅުގެ ސަރަަހއްދު ޤާއިމުެވގެން ައއުން،  މަގޫދޫގެ  ،އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކެްއ އެދޭ އެއް ތަނެއް 

ނުވަތަ ފުށިފަޅުގައި ާޤއިމުކުުރން، ނުވަތަ ފިލިތެޔޮމާވަރު ަފޅުގައި މި އެއަރޕޯޓު ާޤއިމުެވގެން ައއުމަކީ ފ. އަތޮޅު އަދި 

އަންނާނެ ކަެމއް  ދ. އަތޮުޅގެ ފ. އަތޮާޅ ަކިއރި ސަރަހައްދުެގ ރަްއޔިތުންނަށް މާ ބޮޑުތަނުން ެވސް ަފސޭހަވެގެން

ކަމުގަިއ އަުޅގަނުޑ ެއ ދާއިާރއަކަށް ނިސްބަްތވާ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ހަމަ ގިނަ ރަްއޔިުތން އެދޭތީެވ، ެއކަން ވެސް 

މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެެޓްއ ހިމެނޭތޯ އަޅުގަނޑު ވާނީ މި ފޮނުވި އިޞްލާޙުތަުކގެ  200އަޅުގަނޑު ވާނީ އެކަމަށް 

. އާދެ، ޖުމުލަކޮށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތެރޭގައި ހަމަ ފޮނުވާފައިވާނީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ހިމަނާލެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ ހަމަ މަސައްކަތްކުރަމުންނޭ. 

ކަތްތަެކއް މި ފާއިތުެވެގންދިޔަ ދުވަސްތަުކގައި ވެސް ބަޖެޓު ކޮމިޓީއާ އެްއކޮށް ވަަރށް ގާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައް

ވަނީ ކުެރވިފަ. އަުޅގަނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އުންމީދުުކރަނީ އިނގޭޯތ، މި ކަްނކަްނ މިގޮތުަގއި ހިމަނާލެިވގެން 

ޔިތުންނަށް އަހަރަކީ ހަމަ ރައް 5އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާެގ ރަްއިޔތުންނަށް ވެސް، ވަކިން ާޚްއޞަކޮށް ކުރިއަށް މި އޮތް 

އަހަރަށް ވެގެން އަންނާނެ ކަމަށް  5ހަމަ ލާބަޔާއި މަންފާއަށްޓަކަިއ ހުރި ގިނަގުނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިެލވޭނެ 

އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ. އެންމެ ފަހުން މި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި ބިލެތްދޫ ދާއިާރއަށް ހަމަ ތާރީޚުގެ ތެޭރގަިއ، 

މެންނަށް ހަމަ ނުކުރެވޭހާ ގިނަގުނަ މަސަްއކަތްތައް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަނީ ތާރީޚުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު 

ހާސިލުކުރެވިފަ. މި ތިން ރަށަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް ހަމަ ިގނަގުނަ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީގެ ގޮތުން 

ގަކޮށް، ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ހަަމ ހާސިލުކުރެވިފަިއވާކަން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އުފަލާެއކު ފާހަ

މި ދެކެނީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ޒަޢާމަތުަގއި، ޚާއްޞަކޮށް ކޯލިޝަން ަސރުކާރެްއގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ނީ ލީޑަރުންނާ އެްއކޮްށ މި ކުރެޭވ މަސައްކަުތގެ ަނތީޖާއަކަށް ވެގެން އަންނާ 4ލޯކުރިމަތީގައި ފެންނަން މި ތިބި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އުފާފާގަތި ދުަވސްތަެކއް ައއުން. އަދި ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގއި ތަރައްޤީ ގޮތުން ރާއްޭޖގެ 

ރައްޔިތުން، ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުން މި ދެކެމުންދާދެކުން ޙަޤީޤަތަކަށްވެގެން ައއުން. އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލީ، 

ވަނަ  2019ދާއިރާގެ ރަށްރަށުން އެންމެ ބޮޑަށް މުހިންމުކަންދީގެން، ސަމާލުކަންދީގެން، މި ވަގުތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން 

އަހަރު ބަޖެޓުގައި ކޮންމެހެން ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްގެންަދން ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކުގެ ވާހަކަ. އަދި 
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މުޙައްމަދު ޞާިލޙް އަދި ފައިޞަްލ ނަސީމް ހަމައެހެންމެ، މި ސަރުކާރަށް ނުވަތަ މިހާރު މި އުފެދިފަިއާވ އިބްރާހީމް 

ލީޑަރުންނާ އެްއކޮށް ހިމެނިގެންދާ ގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ގިނަގުނަ ކަންތައްަތކަކަްށ  4ހިމެނިގެންދާ ގޮތަށް، އަދި މި 

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނ އުންމީދުކުރާ ވާހަކަ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. 

ގަނޑުމެންގެ ހަމަ އުންމީދަކީ ހަމަ ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ހިނގާ ވެރިކަމެްއެގ ތެރެއިން އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ އަޅު

ރަށަްށ ވެސް ހަމަ ކުރިއެރުން، ފ. އަތޮުޅގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް، ޖުމުލަކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ  3އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

އި ާފގަތި ުދވަސްތަެކއް ހަމަ ލިބިގެންދިއުން. އަދި ހަމައެއާެއކު، ޖުމުލަކޮށް މުިޅ އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކުރިއެރުމާ

، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތަށް ބަލާފައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

އަންނަ އެލަވަންްސގެ ބަދަލުަގއި ހަމަ  ދެމުންކަން ހުންނަ، ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކަށް މިހާރުނުކުޅެދުންތެރި

ހަމަ  ،ހާސް ރުފިާޔގެ އެަލވަންެސއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން  5

 ހަމަ ވަގުތު ކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ހާސް ރުފިޔާގެ އެލަވަންެސއް ހިމެނުމަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން މި 5

އަންނަ ޢާއިލާތައް މި  އެހީއަށް ބޭނުްނާވ ކުދިން ގޮަވިއގެން ދިރިއުެޅމުން ދެކެން. ވަރަށް ދަތިހާލުގަިއ ޚާއްޞަ

ލާތަކެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް އި ، ވަރަށް ގިނަ ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން އުޅޭ ޢާތިބި. ވަރަށް ިގނަ ހޭދަތަކެއްރާއްޖޭަގއި އެބަ

އިރު މި ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން ބަލަިއ، އުޅެމުން އަންނަނީ. އަންނަމި 

، ވަރަށް ޮބޑަްށ ބޫލުކުރަންން އޮްތ މިންވަރެއް، އަުޅގަނުޑ ގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެްސ މިންވަރެއް ހިމެނެ

ެއްއޗަކުްނ  މެންނަށް ކުރެވޭނީ. ލިބޭރަދެއް އަުޅގަނޑު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީައކުން ޚަބޫލުކުރަންއަޅުގަނޑު ހަމަ ގަ

 ރަދެއް ނުކުރެވޭނެކަން ެއއީ އެންމެންއެއްޗަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަ ރަދެއް ކުރެވޭނީ. ނުލިބޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަ

 ،ކަމެއް އެއީ. އެކަމަކު، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ދަންނަ

އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މެންގެ އެަތއް ކަންތައްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ވެްސ މިއަދު ހަމަ ކުރަމުން މިއަޅުގަނޑު

ހަމަ ފާއިތުވެގެންދިޔަ ސަރުާކރުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ެއއިރެްއަގއި ހަމަ ސަރުކާރަކުން ކުރަން 

ތަން. އެހެންނަމަވެްސ،  އައި ކަމެއް ކުރަމުން  ެއވަގުަތކު ބޭނުންވިބޭނުންވި ކޮންމެ ކަމެްއ ހިމަނައިގެން ކޮންމެ ކަމެއް 

 ހޭދަތަކެއް އެ ފަރާތްތަަކކަށް އެހީއަށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަކީ ވަރަށް ދަތިހާލުގައި ވަރަށް ޮބޑެތި މިފަދަ ޚާއްޞަ

އް ބައިވަރު ރަްއޔިތުންތަކެއް މި އިލާތަކުން ކުރަންޖެހި، އަދި އެ ފަރާތްތަކަކުން އަމިއްލައަށް ފައިސާއެއް ނުހޯދޭ އެތަޢާ

، މިކަންަކން އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮމިީޓ ހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެހެންވީމާޤައުމުަގއި ދިރިއުޅޭކަން ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާ

ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ  ކަހަލަ ޙައްެލއް މިކަމަށް މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި ހިމަނަިއެގން ކޮންމެވެސް

ވަނަ އަހަރަްށ  2019 ،ވަނީނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންގޮތެްއަގއި ައޅުގަ ލަކަމެއް. ޖުމު ށް ބޮޑަށް ހަމަ އެދޭވަރަ

 ލަނޑުދަނޑިތައް އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން މި ބޭނުންވާ ،މި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ބަޖެޓުގަިއ ހާސިލުކުރަން މި އެދޭ

ކަހަލަ ޓެކްސްަތއް  ގޮެތއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުގަިއ ބައެއް ޞަޓަކައި ހަމަ ދަުއލަތުން، ޚާއްހާސިލުކުރުމަށް
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ހުރި ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް  އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މާފުކުރާ ވާހަަކ މިއަދު ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދެކެމުން

ޒާުތގެ ކަންަތއްތަކަށް ޒާތް ހާއި މި ެޓކުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ދަނޑުވެރިކަމުން ެނގޭވަތަ ރަްއޔިތުންނަށް ލުއިަފސޭހަނު

ދާއިރުަގއި، އަުޅގަނުޑމެން ޚާއްޞަ ނަޒަރަކުން ން މިއަދު ވެސް ވާހަކަދަްއކަމުންއަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުގެންނަ

 ގޮތްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ. ުކރިއެރުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހޯދޭނެމިއަށްވުރެ ތިާޔިގކަން، މި ޤައުމަށް  ،ވިސްނާލަންޖެހެނީ

 އުފެދިގެން މި މިހާރު ،ދިވެހިރާއްޭޖެގ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަުރވަންކަން އޮޭވ، ހަމަ ފުރިހަމަ ޔަޤީން ނޑަށްއަޅުގަ

އެ ޔަޤީންކަްނ އަޅުގަނޑަށް އެަބއޮތް. އަލަްށ ހަމަ ޓުއަރިޒަމް ޒޯންތައް  ކުރިއަށްދާ ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި ފަށައިގަންނަ

ގެން ރާއްޖޭެގ އިތުރު ވަސީަލތްތައް ހޯދައި ،ނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިގެންކޮށްގެން ނުވަތަ އިުތރު އާމްދަތަރައްޤީ

މުހިންމު ކަންކަމަށް ޚާއްޞަ ހުރި ، މިހެން ހުރި. އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންގެ ތިކަން ހޯދޭނެރައްޔިތުންނަށް ފާގަ

ނޑު ހަމަ ޮއތް. އާދެ، އަުޅގަށް އެބަ ގެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަނޑަކަމަށް ހަމަ އެޓެންޑްކޮށްެގން އެކަންކަން ކުެރވޭނެކަމުކަން

 ،ޞުލްޙަވެރިކަމާއި  ،އަންނަނީ ހަމަޖެހުމާއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޤާއިމުެވގެން މި ،ވަނީފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ބޮޑަށް އިންވެސްްޓކުރަންޖެހޭ އެްއ  ގޮްސގެން. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު އެންމެޤައުމެއްގެ ތެރޭަގއި އުފެދިގެން  މަޞްލަޙަތު

ކުރުން. ިއވާ އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާއިމުދޭދޭ ފަރާތްަތކުެގ މެދުގައި މި އުފެދިފަ ،އް ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަނީކަމެ

ޓަކައި އެިޑއުޭކަޝން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އިވާ ބައިަބއިވުން ނައްތާލުމަށްއުފެދިފަރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ރަށް

 ،ތަެކއް ފަށަން. ނޫނީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ިވޔަސްރާމުއްޞަ ޕްރޮގްއަޅުގަނޑުމެންގެ އެބަޖެހޭ ޚާ 

ކޮންމެވެސް ެއއް މިނިސްޓްރީެއއް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަސް މިކަްނކަން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ 

ްއޔިތުން ރާއްޭޖގެ ރަ ،ބޮޑަށް ހަމަ ޮގވާލަން ކެބިނެޓަށް ހަމަ އަުޅގަނޑު ވަރަށް . އަުޅގަނޑު ހަމަ ޮގވާަލން، އާދެކެން

ކަށް އަހަރު ވަރަ 15ޓަކަިއ، ސިޔާސީ ގޮތުން ފާއިތުެވގެްނ މިދިޔަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ނައްތާލުމަށް ވާމެދުގައި އުފެދިފައި 

މުޖުތަޢުތަުކގައި  ،ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިަބިއވެޮގއްސަ. ާރއްޖޭގެ ކުިދކުދި ރަށްރަށުގައި އިލާަތއް މިތެރޭގައި ާރއްޖޭގެ ޢާ

ށް ބޮޑެތި ބައިަބއިވުންަތއް. އެހެންވީާމ، މި އޮންނަނީ ވަރަ މި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އާްއމު އަފުރާދުންގެ މެދުގައި މި

ހުރިހައި ކަންކަމެއް ަނއްތާލުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމުތަެކއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެްނ 

އްޞަ ޕްޮރގްރާމުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން ފަށައިގެން ކުިރއަށް އެބަ ެގންދަންޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ، ވިޔަސް ވެސް ޚާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ުކރީގައި ިމ އޮތް ސުލްަޙވެިރކަމާއި، ެއއްބަިއވަންތަކަމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްރަށުްނ 

ބޮޑަށް އެއްފަރާްތވެފައިާވކަން އަުޅގަނުޑ ހަަމ  ފެނިގެންދާ އެުކވެރިކަން މިައދު އަުޅގަނޑުމެން ތެރޭން ވަރަށް

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމަށް ވެްސ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ީދގެން މަސައްކަްތކުރުމަށް ހަމަ 

ދުވަުހެގ  100އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން. އާދެ! ހަމަމިއާއެކުމެ ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަީނ، އާ ސަރުކާރުެގ 

ޔާސަތުގެ ތެޭރގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަސްވެރިންނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން، މަސްވެރިކަމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ސި

ބޮޑުކަންނެލީގެ ވިޔަފާިރއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ަލއިސަންސްަތްއ ބާތިލުކޮށް، ނުވަތަ އެކަްނކަން ހުއްޓުަވއި، ކަންނެލީގެ 
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ގޮތްތަެކއް ހެދިެގންދާނެ ކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންގޮއްސަ ިމ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ާޚއްޞަ ލުއި 

އަހަރުުދވަހު ވެްސ އަުޅގަނޑު ވަކާލާތުކުރަމުން އައި ކަމެއް، ޮބޑުކަންނެލީެގ  5ވަނީ. ައޅުގަނުޑ އަބަުދވެސް މިދިޔަ 

ލިބިގެްނ މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެަތއް މަސްވެރިކަމުަގއި ުނވަތަ ެއައށް އެކަީށގެންވާ ައގެއް ނުލިޭބ ވާހަކަ. އެ އަުގ ނު

ބައިވަރު މަސްވެރިންަތކެއް ިމ ތިބީ މާޔޫސްވެފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން ކޮންމެވެްސ 

ކަހަލަ ޙައްލެްއ މިކަމަށް ޯހދައިދިނުމަށް. އެންމެ ކުަޑެވެގން ކަންނެލި ކިލޯެއއް ގަނެޭވނެ އަެގއް ކަނަޑއަޅައިީދ، 

ރިންނަށް އެކަމުގެ ުލިއ ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ މި ރާއްޖޭގެ ގާތްގަނަޑކަށް ސާީޅހަކަށް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް މަސްވެ

އުފާވެރިކަން ގެނެސްެދވޭނެ ަކމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ، ެއކަން ވެސް ހަމަ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ސަރުކާުރގެ 

ހަމަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށާއި ތެރޭން ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު 

ސަރުކާރުގެ ހަމަ އަލަށް މި އުފެދުނު ކެބިނެޓަށާއި، ާޚއްޞަކޮށް މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ޚާއްޞަކުރެވިަފިއވާ 

ަގއި ވެސް ައޅުގަނުޑ މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ގޮވާލަން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެނީ ކުރީ

 ހަމަ ފާހަގަކުރި ފަދައިން، ބަޖެޓުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެޭރގަިއ؛ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީ.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު

 

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން: ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ

`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑމެން މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ދައުލަތުގެ ލަފާކުރާ 

ވަނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓާ ގުޭޅގޮތުން ައޅުގަނުޑ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ަބޖެޓު ފޮތް އަުޅގަނޑުމެންނާ 2019

އިއިުރ، އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގައި ހުރި ކަންތައްަތކަށް ބަލައިލިއިރު، ވަރަށް ނާއުއްމީީދ ހަމައަށް އަ

ގޮތަކަށް އޮތީ. ވަރަށް މަދުކޮށް އަޅުގަނޑު ާދއިރާގެ ޕްޮރޖެކްޓުތައް ހިމެނިފައި ހުރީ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ބަޖެޓު 

އިރު، އަދި ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ައޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާ

ދެއްވަމުންދާ ެއއްބާރުލުމަށް ބަލާއިރު، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބަޖެޓު އުއްމީދީ ބަެޖޓަކަށް، ހަނިމާދޫ ދާއިާރގެ 

ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފަ.  ރައްޔިތުންނަށް މި ބަޖެޓު އުއްމީދީ ބަޖެޓަކަށް ވެގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަނޑަށް

މިގޮތުން، މި ބަޖެޓުަގއި ކަްނކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑު ވާނީ މުޤައްރިރާ މިާހރު ދެ ފަހަރެއްގެ މަތީން 

ވަނަ ދުވަހު  20ވަނަ ުދވަހު، އަދި  15ބައްދަލުކޮށްފަ. އަދި މުޤައްރިުރ އެދިލެއްވި ގޮތަށް އަުޅގަނުޑ ވާނީ މި މަހުގެ 

ނު އެ ވިދާުޅވި ގޮަތށް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ކަްނތައްތައް ސިޓީަތކުން ދަންނަާވފަ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ވަރަށް އެމަނިކުފާ

ޔަޤީންކަން އެަބއޮތް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ބަޖެޓު އާރޯެވގެން އަންނާނެ ކަމަށް. މިހާރު މި ފޮތް ބަލައިލީމަ އަޅުގަނޑުެގ 
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މާޔޫސްކަން ވަރަްށ ބޮޑުތަނުން ފިލައިގެންދާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަިއްއސަ މި ވާ 

ހުރިހައި ކަމެއް ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންެގ 

މަށް. ހަމައެާއއެްއކޮށް ހދ. އަތޮޅުގެ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ކަންތައްަތއް ވަމުން މި ދަނީކީ އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް ކަ

ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު ވެސް އޮތީ އެންމެ ރަނަގޅު ިމންވަރު ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑމެންނެއް ގަބޫލެއް ުނކުރަން. 

އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެިވ މަރުޙަލާގައި މިކަންކަން އިޞްލާޙުެވގެންދާނެކަމުގެ ަވރަށް ބޮޑު ުއއްމީދާ ެއއްކޮްށ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ހަނިމާދޫ  2019ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލަން. މިގޮތުން، އަޅުގަނޑު ހުރި 

ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫއަށް އަުޅގަނޑު ބަލައިލާއިުރ، ހަނިމާދޫގެ އެއަރޕޯޓު އަޕްގްޭރޑުކުރުމަށް ފައިސާ ހިމެނިފައިވޭ. ެއއީ 

ކަމަށް ސަރުކާރުން  ން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަްއ ހޯްއދަވާނެެއކަ ،އެންމެ އެކަށޭނަ މިންވަެރްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ހުރީ. ހަމައެއާެއއްކޮްށ ހަނިމާދޫ ސްކޫލު މިހާރު  އަުޅގަނޑު އެ އުއްމީދުަގިއ މި ،އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވާފަިއވާތީ

ގޮތަށް  ޓުނުކުރިން ހުއް ސްކޫލުގެ ހޯލުގެ މަަސއްކަތް ވަނީ މީގެ ދޮޅު އަހަެރއްހާ ދުަވސް ،ފުރިހަމަވެފައިވަނީ. ނަމަވެސް 

ލު ނިންމަން ދެންނެވީ. އެ ހޯ ޕަސް ހޯލެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މިޕާމަލްޓިނުދޭ. ގޮތަކަްށވެސް ކުިރައކަށްހަމަ އެއް

އޮތީ. އަޅުގަނޑު އެދެން ހަމަ މި މަސައްކަތް މިހާރު  ިމއަންނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައި މި ބޭނުންވާ ފައިސާ

ސަުރކާރުެގ  ރޭން، އަުޅގަނޑުމެންގެ އާވާތީ ހަމަ ސަރުކާރުގެ ތެ ގޮްއސަވެގެން  ށްވެސް ކުެރވެމުންދާ މަސައްަކތަކަ

ގިަނ ސެޓަޕްތަްއ ހަދަންޖެހޭނެ. ހަމަ މުޅިން  ގިަނ ަކންތައްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ. އަދި ވަރަށް  ތެރޭން އަދި ވަރަށް

ގެ ގޮތުަގއި މި ހޯުލެގ މަސަްއކަތެއް  ކުރިން ކުަރއްާވ ހަމަ އެްނމެ ،ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް އަލަށް ފެށިގެން މި 

 މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްދެްއވުަމށް އަުޅގަނޑު އެދެން. ހަމަެއާއއެްއކޮށް މިއަހަރު މި ޭބއްވުުނ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް 

ންެގ ގިަނ މަގުތަކުން އަުޅގަނޑުމެ ގޮަތކަށް ފެށުމާ ގުޅިގެްނ ވަރަށް  ހެދުމުގެ މަަސއްކަތް ކޮންމެވެސް ހަނިމާދޫގެ މަގު

ގިނަ ަމގުތަްއ  ރަށުގެ މީހުންނަށް އަދި ަރށަށް އަރާ މީހުންނަށް ދަތުރުކުރަން އުނަދގޫާވ ދަރަޖަައށް ވަރަށް

ގޮުތގައި އެ މަގުަތއް ހެދުމުގެ މަސައްކަެތއް ކުރިައކަށެއް ނުދޭ. އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ވަރަށް  ވަނީ. އެކަށޭނަހަލާކުވެފައި 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ ރަށުގެ ގިަނ  ،ސަްއކަތް ފެށުނު. އެހެންނަމަވެސްބާރުމިނެއްގަިއ މަގުަތއް ހެދުމުގެ މަ

އަދަދެްއގެ ޒުވާނުންތަެކއް ކޮްނޓްރެކްޓު އުސޫލުން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ނެންގެވުމަށްފަހު، ޕީ.ޕީ.އެމް ޖަގަހަ 

ވާތީެވ  ދަކުރަންޖެހުނީ ސިޔާސީ މަސައްކަުތގައި ކަމަށްއެ ކުދިންނަށް އަޅަން ދާންޖެހުނީ. ހަމައެއާެއއްކޮށް ގިނަ ަވުގތު ހޭ

ވެްސ އެ މަަސްއކަތް ނުގެންެދވޭ. ައޅުގަނޑަށް ދެވި. އަދި މިހާރހެދުމުެގ މަސައްކަތް އޮތީ ުނގެންަމގުގޮތުަގއި  އެކަށޭނަ

ންނަން އޮތީ، ބަޖެޓުގެ ތެރޭން މި ވަގުތަަކށް މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފެންނާކަށެއް ނެތް. އަޅުގަނޑަށް ފެ

ވޭ. އެހެްނވީމާ، ގުތައް ފުރިހަމައެއް ނު. އެހެންވީމާ، މައި ބައްތި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހެދިފައިވާ މަގުތަުކގަމަގު

ހަނިމާދޫގެ މިހާރު ހެދެމުންދާ ހުރިހައި މަގުތަކެްއ،  ،އަޅުގަނޑު އެދެން އެ ަފއިާސ ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ހިމަނައިދެްއވައި 

ޕްލޭނުކުރެވިފަިއވާ ގޮތަްށ ނިންމައިދެއްވުމަށް ފައިސާ  ރެިވފައިވާ ހުރިހައި ަމގުތަެކއް ނުކުއަދި ހެދުމަށް ޕްލޭ
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ހިމަނައިދެއްވުމަށް. ހަމައެާއެއއްކޮށް ހަނިމާދޫގައި ހަުއިސންގ ޔުނިޓުތަެކއް އެޅުުމެގ މަސައްކަތް ވެސް ފެށިފައި 

ގޮތަކަށް ކުިރއަކަްށ ނުދޭ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުެގ  ެވއްޖެ. ހަމަ އެްއވެސް ހުއްޓިފައި ހުންނަތާ ތިންވަަރކަށް އަހަރު

ކަމަށް  ގޮަތށް ހަނިމާދޫގައި ވެސް އެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ މައިގަނޑުކޮށް ގިނަ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭ ންބަޖެޓުތަކު

ޅުގަނޑު ނެތީމަ އައި އެ ަފއިސާ ެއގޮަތށް ފެންނަންއަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ ތަްނ ފެނޭ. ނަމަވެސް މި ބަޖެޓުކުރައްވާަފއި އޮންނަ

އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ ނިންމަން ބޭނުންވޭ. ހަމަ 

ގިނަ ުޒވާނުންތަކެއް އެބަތިބި. މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަުކެގ  މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަުކގެ ުއއްމީދުގައި ހަނިމާދޫގެ ވަރަށް

ބޮޑަށް ވަނީ ޖެހިފަ. އަލަށް ކަިއވެނިކޮށްފަިއވާ، އަލަށް ދިިރއުޅުން ފަށާފަިއވާ ފަރާތްތައް  ށް ބޭނުން އެ ުޒވާނުންނަށް ވަރަ

ގިނަ ދުވަހު ހުއްޓިަފއިވާީތ،  ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންވޭ. ހަމައެާއއެްއކޮށް ހަނިމާދޫގައި ހަުއސިންގ ޔުނިުޓގެ މަޝްރޫޢު މިހާ

ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެއް ުއފެދިފައިވާކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ  ވަރަށް ރައްޔިތުންގެ މެުދގަިއ، ޚާްއޞަކޮށް ުޒވާނުންގެ މެދުަގއި

މާދޫގައި ހިމެނޭ ހަނި ދާއިރާގައި އާދެ! ހަނިމާދޫ ؛ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަށުަގއި ހަނިމާދޫގައި 

ަރއްޔިތުން ާޚއްޞަކޮްށ ބަނދަުރގެ ދަތިކަން ަރށުގެ  ގިނަ ުދވަްސވެއްޖޭ ލަން ބޭުނންވަނީ، ވަރަށްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

ގަނޑެތި އޮންނަ ރަށެއް ހަނިމާދޫައކީ.  7ވެސް މަހަށް ފުރާ ރުރަށުގެ މަްސވެރިން ތަޙައްަމލުކުރަމުންދާތާ. މިހާ

ހަމައެއާެއއްކޮށް އިތުރު ޭދްއ ނޫނީ ތިންގަނޑެތި ވަރަްށ ައވަހަށް ހަނިމާދޫގައި ުދްއވަން ފަށާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

އޮންނަނީ. ހަމައެއާއެްއކޮށް ހަނިމާދޫގެ ބަނދަރަކީ  އެހެންވީމާ، ވަރަށް ކުޑަ ބަނދަރެއް މިލިބެނީ.  އަޅުގަނޑަށް މި

އަދި މަސްވެރި އެހެން  ިއ،ހއ.ގެ ބަެއއް ރިސޯޓުތަކާ ؛، ކައިިރ ރިސޯޓުތަކޭ މިދެންނެވީއިކައިރި ރިސޯޓުތަކާ 

އޮތީ ވާތީ، މި ބަނދަރު  ބަނދަރަކަށް ބޮޑަށް ބޭނުންކުރާ އްުދެގ އެހެން ރަށްރަށުން ވަރަށްއި، އަދި ސަރަހަރަށްރަށާ

ބޮޑަށް ކުަޑވެ ތޮއްޖެިހފަ. އަޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދުުކރިން ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ  ވަރަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މިަކން ހިމަނުއްވައިދެއްވާެނކަމުެގ  2018ކަމަށް. ޚާއްޞަކޮށް  ތެރޭން މިކަން ކޮށްދެއްވާނެ

ގިނައިން ވަނީ  ވަރަށް ންކަން ލޯކަލް ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭަގއި އޭުރ ހުންނެވި ހައުސިންގ މިނިސްޓަރުޔަޤީ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އައިްސ އަދި އަހަރު  ،. ނަމަވެސްއިދެއްވާފަިއ ރަްއޔިތުންގެ ާހިޒރުގަ

ދަނީ ޑަށްބޮ ނުވާތީ، ަރއްޔިތުން މި ދަތި ވަރަށްލީ ސިފަެއްއ ލިބިފައިމަނިމިގެންދިޔައިރު ވެސް އެކަުމގެ ެއްއވެސް ޢަ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި މި ބަނދަރުެގ  2019އަޑު އަްއސަަވއި، ރައްޔިތުންގެ ތަޙައްމަލުކުރަމުން. އެހެންވީމާ، 

ގަނޑު ެއދެން. އަޅުގަނޑު ވާނީ މިހާރު މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެްއވުމަށް، ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށް ހިމަނުއްަވއިދެްއވުމަށް އަޅު 

މި އެދުން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރާ ހަމައަށް ގެްނޮގއްސަ. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް ގާްތގަނަޑކަށް ފަނަރަވަރަކަށް އަހަރުީވ 

އަާރ އާ ބޮޑަށް ވަނީ ގިރާފަ. މިހާރު ރަށުގެ އާބާދީ އްދު ގިރަމުންދާތާ. ވަރަށް ޖެހިގެން އޮތް ސަރަހަހަނިމާދޫގެ ބަނދަރާ

ގޮނޑުދޮށް ހަލާކުެވ  ،ނީ. ވަރަށް ރީތި ގޮނޑުދޮށެއް އޮންނަ ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސްހަމަކުރުމާ ހަމައަށް ރަށް ގިރަމުންދަ

ގޮއްސަ. ބޮޑު ަބެއއް ވަނީ ގިރަިއގެން  ބޮޑަށް ރަށުގެ އެްއގަމުން ވަރަށް ދަނީ ވަރަށް ގިރުމުގެ ސަބަބުން އެރަށް
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ރައީސުން ވެސް ިމ  4ރައީުސން،  3ރުތަުކގައި ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކުރީގެ އެހެންވީމާ، މި ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާ

ވެަފއި ވަނީ. މިދެންނެވީ ވަރަށް  ަކއިރީަގއި ވަޢުދުެވވަަޑއިގެން ަކމަށް ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުން މައްސަލަ ޙައްުލކޮށްދެްއވާނެ

ފަހުން ވަޑައިގެން ރައީްސ  ދަނީ. އޭގެގިރަމުންރައީސް ަމއުމޫނުގެ ވެިރކަމުން ފެށިގެން އެ ރަށް  .ދުރުގެ މާޒީެއއް

ނަޝީދު، އަދި ރައީސް ވަޙީުދ ވަޑަިއގަތުމަށްފަހު، އަދި ޔާީމންގެ ވެރިކަން ނިމިގެންދިަޔިއރު ވެސް މިކަމަށް ޙައްލެއް 

ވަނަ  2019ވަރަށް ބޮޑު އެދުެމްއ. އެހެންވީމާ، ގެ ހަމަ ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންއީ މި ،ނުވާތީ އަުޅގަނޑު އެެދންފައިލިބި

އޮތް ޖީލަށް ވަރަށް  ލުވެގެންދިއުަމކީ ހަނިމާދޫގައިއްނިމާދޫގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަ

 ގެކަުމގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. ހަމަެއއާެއއްކޮށް ހަނިމާދޫއަކީ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް ގެ ބޭނުންތެރިކަމެއް

، ހަނިމާދޫގެ ޞިއްޙީ މަރުކަުޒ ލައިޓު ޖައްސާ ެއއަރޕޯެޓއް އޮންނަ ރަށަކަށް ވާއިރުގޮތުަގއި މިހާރު ހަފްތާއަކު ދެ ފް

 ުނވޭ. އެެހންވީމާ، ހަނިމާދޫގެ ޞިއްޙީ   މަރުކަޒަކަށްހާ އެކަށޭނަ ޞިއްޙީމިހާރުެގ ހާލަތަށް އެ އެއީ އެހާ ެއކަށޭނަ

ދައެއް ުނކުރި ނަމަވެސް ބޮުޑ ހޭ މާ ންބަޖެޓު ހޮސްިޕޓަލެއްެގ ފެންވަރަކަށް ބަދަުލާވން އެބަޖެހޭ. ،މަރުކަޒު އަްޕގްރޭްޑވެ 

އާ  ، ހަނިމާދޫގައިޖެހެނީ އެކަން ކުެރވޭނެ ފުރުޞަތު ހަނިމާދޫގައި އެބަހުރި. އެހެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި 

 ކުރިން ބޭނުންކުރި ސްކޫލަކީ ވެސް ވަރަށް އެަކށޭނެ ސްކޫލެއް. ހަމަ ވަރަށް  ،ސްކޫލެއް ސަރުކާރުން ހިންގަަވމުންދާއިރު

، އެ ްސކޫލުެގ ކުެރވިފަިއވާ ސްކޫެލއް. ނަމަވެސްވަރަށް ޮބޑު އޭރިާއއެްއަގއި ބިނާބޮޑު ޖާަގއިގެ ތަަނވަސްކަން އޮތް 

. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މެއް ނުކޮށް އެހެރީ ބަހައްޓާފަނުކޮށް އަހަރެއްހާ ދުަވހު ހަމަ އެއްވެްސ ބޭނުބޭނުން

 ނިޒާމު މިދެންނެވި އިމާރާތް ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާުރގަިއ ދޫގައި ޞިއްޙީއްގެ ތެެރިއން ހަނިމާރަނގަޅު ިވސްނުމެ

އޮންނަ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން ފައްކާކުެރވިދާނެކަމުގެ ވިސްުނން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ާއދޭ. އެހެންވީމާ،  އަުޅގަނުޑ 

މަރުކަޒު ވެ، ހަނިމާދޫގެ ޞިއްޙީ ވާތީ ހަނިމާދޫއަކީ މިދެންނެވިހެން ސަރަހައްދުގެ މުހިންމު ރަށަކަށް ،ހަމަ އެދެން

ށްދެްއވުމަށް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ފެްނވަރަށް ަބދަލުކޮށްދެއްވުުމގެ މަސަްއކަްތ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ ކުެރޭވނެ މަގު ފަހިކޮ

 އެއާެއއްކޮށް ހަނިމާދޫއަކީ އެ ސަރަހައްދުގަިއ އެންމެ ކާމިޔާބު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފެދިފައިވާ އެއް ގެންދިއުމަށް. ހަމަ

އަދި ޒޯނު ފެންވަުރގެ ެއންމެ ގިނަ ތަށި އެރަށެއްެގ  ގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. އަދި އަތޮޅާިއ،ރަށްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަ

ހާރު ފަސްގަނޑަށް ގެެނވިފަިއވާ ަރށަކީ ހަނިމާދޫކަން އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ. އެެހންވީމާ، ހަނިމާދޫގައި މި

ނުވޭ. އެ ދަނުޑަގއި ޓާފް  ޒުވާނުންަނށް އެންމެ އެކަށޭނެ ދަނޑަކަށް ދަނަޑކީ އެ  ކުެރިވފައިވާކުޅިވަުރކުރުމަށް ތަރައްޤީ

ކާލުުމގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދައްއޭގެ   ޒުވާނުްނނަށް އެކުދިންގެ ހުނަރުއެ ،ނަމަ އެޅިއްޖެ

ދުމުގެ މަސައަކަތްތަކެއް ކުރާާތ ލިބިގެންދާނެ. މިހާރުވެސް ކައުންސިލާއި އަދި ުޒވާނުން ގުިޅގެން އެ ދަނޑު ހެ

އޮތީ ުނގެންދެވި. ައޅުގަނޑު އެދެން ހަމަ  އެކަށޭނެ ގޮުތަގއި ެއ މަސައްކަތް މި ،މަވެސްނަ ެވއްޖެ. އެހެން ދުވަސްތަެކއް

ކަން ހިމަނައިދެްއވުމަށް. ަނމަ އެ ެވސް ފަހި ފުރުޞަތެއް ލިބޭނެ އެްއވެސް ފުރުޞަެތއް އޮތް ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް

ަހނިމާދޫއަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭމަހަ
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ނުވޭ. ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަީކ  އެއަރޕޯުޓގެ ވާހަކަ ައޅުގަނުޑ ހަމަ އެކަނި ދަންނަވާކަށް ބޭނުމެއް

ގެ ، ހއ. ޚާއްޞަކޮށް ކައިީރަގއި ހުރި ރަށްތައް ،ނުން ުކރަމުންދާރައްޔިތުން ބޭގެ އިތުރަށް މުޅި ސަރަހައްދުގެ ހަނިމާދޫ

، ާޓއިރިސޯ 2އ. ގައި އޮތް އަދި ހ ،އެއްކޮށް  ވެސް ވަރަށް ގިނަ ރަށްތަކުްނ ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއަރޕޯޓަކަށް ވުމާ

މުންދާ ހޮޑާފުށްޓާ ކުރަމަވެސް އަލަށް ހުުޅިވގެން ބޭނުންހުރި ނަ ިވގެން؛ ކިތަންމެ މަދު ބެޑެއްގައި އަލަށް ހުޅު ހދ.

ކުރަމުންދާ ނުންއެްއކޮށް ބޭ ދޫގައި ހުރި ސިޓީ ހޮޓަލާ ހަނިމާ ،ެއއްކޮށް  އަދި ސަރަަހއްދުެގ ސަފާރީތަކާއެްއކޮށް

އެކި ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަ އެއަރޕޯޓެއް ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ.  ،އެއަރޕޯަޓކަށް ވާއިރު 

އީ މިދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ،އޮންނަނީ ނުުކރެވި މިތަރައްޤީއެ އެއަރޕޯޓް  އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ނަމަވެސް

ބޮޑު  ތަން. މާ ދިޔަނަންބޯޑު ބަދަލުވެގެންުދގެ ވެިރކަމުަގިއ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ރައީސް ވަޙީ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ނަމަވެސްހެންއޮތީ. އެ ށް މިހާތަނަށް ނުހޯދި މިއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަރޕޯޓަކުރިއެރުމެ

ބޭނުންކުރެވޭ އަދި  ނަށްފަންީތގެ ފަތުރުެވރިން އުންމީދުކުރަން މި ސަރުކާުރަގއި މިދެންނެވި އެއަރޕޯޓަީކ ުދނިޔޭގެ އެކި

 ކަމަށް. ެދއްވާނެފަދަ އެއަރޕޯޓަަކށް ހައްދަވައިހިތްހަމަޖެހޭ ެއކު ބޭނުންކުރެޭވ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިން ފަުޚރުވެރިކަމާ

ސަރަހަްއދުގެ ތަރައްޤީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ގުޅިފަިއވާ އެއަރޕޯެޓއް، އެ  ،އެއާެއއްކޮށް ސަރަަހއްދުެގ ފަތުރުވެރިކަމާއިހަމަ

ނަމަ ހދ. އަށް  ކުރެިވއްޖެޭވަވރަށް މި އެއަރޕޯޓް ތަަރއްޤީ ކުރެ ޕޯަޓކީ. ސްރީލަންާކގެ ަމގުން ފްލައިޓު ދަތުރުއެއަރ

ވަރަްށ ބޮޑު ފަރުވާައކަށް ހަނިމާދޫ  ،އްލުކުރުމަށް ަވރަށް ބޮޑު ބޭހަކަށް ޙަެގ މައްސަލަދިމާވެފައިވާ ފަތުުރވެރިކަމު

ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަީކ  ތަރައްީޤގެ ވިސްނުމަަކށް ބައްލަވަިއ،އެއަރޕޯޓު ވެގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، 

އެާއއެއްކޮށް ެއ އްދަވަިއ، ހަމައޮންނަ އެއަރޕޯޓަކަށް ނުހަ ކުރަންޑިާއގެ ޓްރެެވންޑްރަމަށް ދަތުރުހަމައެކަނި އިން

ފަަދ  ރެވޭރީލަންކާެގ ކޮަލމްބޯއަށް ދަތުރުކުގޮތަށް އެންމެ ކުޑަމިނުން ސް އެއަރޕޯުޓގެ ވަިއގެ ދަތުރުތަްއ ފުޅާކުރެވޭ

 ދެްއވުމަކީ ހަމަެއަކނި ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންގެ އެުދމެއް ނޫން. ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެެއއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށްއެއަރޕޯަޓކަށް މި 

 ހަމަ އާދޭހާ އެއްކޮށް  ދަންނަވާ ވާހަކަ ސަރުކާރަށް ކޮށްދެްއވުަމށް މި ވާީތ، އަޅުގަނޑު މިކަން ރައްޔިތުންގެ އެދުމަކަށް

 އިެވސް ކުރިން. މި ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގަ  އަހަރު 4އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަދި މި އާދޭސް އަޅުގަނޑު ވޭުތވެިދޔަ 

އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުަގިއ  .ވާހަކަ ވާނީ ދަންނަވާފަ ނު ކޮންމެ ފޯރަމެއްގައި މިދެވުގަނޑަށް އިީށނވެސް ހަމަ އަޅު 

 ގުޅިފަިއވާ ކަަމކަށް ގެ ަތރައްޤީއާމުޅި ސަރަހައްދު  މިކަން ފާހަގަކުރަން ޭބނުންވޭ، ވެސް އަުޅގަނޑު އިބަޖެޓު މަރުޙަލާގަ

އޮތީ ވަރަށް ދަށްކޮށް.  އްތައް މިހދ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކަންތަ  ،ނުކުރެވި . ހދ. ގެ ރިސޯޓު ތަރައްޤީވާތީ

ން ޒީފާ ައދާކުރަން ދާން. އަނބިދަރީޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންޮކޅުތަުކގަިއ ވަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮުޅގެ ަރްއޔިތުން މި

އަށް ރަށަްށ ތުންނަކަްށ ނެތް. އޮފް ޑޭކައިރީ ތިެބގެން ަވޒީފާ އަާދކުރެވޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުެމން އަތޮޅުގެ ަރއްޔި

މި އެއަރޕޯްޓ  މެްނގެ އަތޮުޅގެ ފަތުރުވެރިކަމާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުޖެހެނީ ވަރަށް ދުރުގައި ތިބެފަ ންނަން މިއަ

ނެތި  ޒުރެއް؛ ޢުއަތޮޅުގައި ތަރައްީޤެވގެން ކޮންމެހެން ދާންޖެހޭ ފަތުރުެވރިކަމަކީ ވެސް ހަމަ މި  ،ގުޅިފައި އޮތުާމއެކު



161 

 

 ،ވިދާޅުވަނީ  އަޅުގނޑު ދެކެން. މިހެން މިދެންނެވީ ވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުން މިކަމަށް  ކަމެއް ެވގެން ދާންޖެހޭތަރައްޤީ

އެީއ  ،ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް  ނުކުރެިވގެން އުޅޭތަރައްޤީފަތުރުވެރިކަން  ހެދި ހދ. ގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަމާ

، ކުެރވިރިސޯޓު ތަަރއްޤީ 2ވާ ހއ. ގަިއ ދަތިކަން ޮއއް ދަތުރުފަތުރުގެ  ގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރޭވ ވާހަކަެއއް ނޫން.އަޅު

ގަިއ ރިސޯޓު ހއ. 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު ަމޝްހޫރު ދަނީ. އަދި ހަމަ  ުޓަގއި ފަތުރުވެރިްނ އުފުލެމުން އެރިސޯ 2އެ 

ނަމަ ނުކުރެވޭނެ  ގައި ެއކަން ނުކުރެވޭނެ ސަަބބެއް ސަރުކާރަކުން މަސައްކަްތ ކޮށްފި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ހދ. އެ

ނާވާޫދއަށް ބަލާއިުރ، ނާވާދޫގެ ފެުނގެ ނިޒާމުެގ  . ައޅުގަނުޑެގ ދާއިރާގެކަަމކަށް އަުޅަގނޑެއް ނުދެކެން އް އޮތްސަބަބެ

ވެއްޖެ ބަނދަރުެގ  ާނވާދޫ ވަރަށް ިގނަ ދުވަސް ،. އެހެްނނަމަވެސްމެނިފައޮތީ ިމއަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ހި މައްސަލަ މި

 ކުޑަ ވާަހކަެއއް ނޫން. ބަނދަރުގެ ފައިކަށި ކެނޑިފަިއވާ ގޮުތގެ ސާސްކުރާތާ. ިމދެންނެވި ބަނދަރުދަތިކަން އިހު

ސަބަބުން އެ ބަނދަރު ވަކި ދުވަސްވަެރްއގައި ބޭނުންކުރުްނ ވަނީ ވަރަށް ބޮުޑ ތަކްލީފަަކށް. އެހެންވީމާ، ބަނދަރުެގ 

ވެން އެބަޖެހޭ. ކުރުމަށްފަހު ބަނދަރުގެ ފައިކަށި ރަނގަޅު ދިމާލަކަށް ބަދަލުކުރެނގަޅަށް ދިރާސާފައިކަށި ރަ

 ގަދަކަމުން އެ ަބނދަރުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ. ވެސް ބަނދަރުހުޅަނގު ޫމސުމުގައި އެްއގޮތަކަށް އެހެންނޫނިއްޔާ 

ދެއްވުމަށް އަުޅގަނޑު ވާނީ ްށ ޖާގަ ލިބޭނެ ގޮތެއް ޯހއްދަަވއި އެކަމަމާ، މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓ ތެރޭގަިއ، ބަޖެުޓގައި އެހެންވީ

 ،ނުުކރާތާ ވަރަށް ގިނަ ުދވަްސވެގަިއ ދަންނަވާފ. ހަމައެއާެއކު ހެލްތު ސެންޓަރު ވެސް މަރާމާތުއްރިރު އަރިހުމުޤަމިހާރު 

ވާދޫައކީ ނުންވާ ފައިާސާއއި، ހަމަެއއާެއކު ނައި ސެންޓަރު މަާރމާތުކުރަން ބޭހުރީ. އެހެންވީމާ، ހެލްތު  ވަރަށް ދަށްކޮށް

 މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަްށ ކުުނކޮޅުވާ ރަެށއް. ރަުށގެ ދެމަތިވެަފއިވެސް ރަްށގިރުމުގެ މަްއސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރި

ލާނެ ކަމަށް ލަފާކުެރވޭ. އާ ހަމައަށް ގިރައިތެޭރަގއި ރަށުގެ އާބާދީ ގެވަރަކަށް އަހަރު 10ގޮސް ކުރިއަށް އޮތް ގިރަމުން

ދޫގެ ރަށްގިރުުމގެ ވެސް އެބަ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭ، ނައިވާކަމަށް  އަހަރުެގ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މިއެހެންވީމާ، މިއަންނަ

 ކުނީގެއެްއގޮތަށް  ހުރި ފިނޭއާއި އަދި ހިރިމަރަދޫ ފަދަ ރަށްރަށާ ދާއިާރަގއިއެްއކޮށް އާމިހަމަ އްލުކުރުމަށް. މައްސަލަ ޙަ

ތަޙައްމަލްކުރަމުންޖެހިފައިވާ ރަށެްއ މިއީ. ކުިނ ނައްތާލުމުގެ ގޮތެްއ، ކުިނ މައްސަލަ ވެްސ ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް 

ދެން ފިނޭއަށް ބަލާއިރު، ފިނޭގައި ޖެހިފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ެޔއް މި ރަށްރަށުގައި ހޯދަންނައްތާލުމުގެ ގޮތ

 ރައްޤީކުރަން ބޭނުންޭވ ޒުވާނުން. ރަށުަގއި ހަމަ ބޯޅަ ދަނޑު ތަކު، ރަުށގެ ފުޓުވެސް ހަމަ ކުނީގެ މަްއސަލައާއެ 

ދޫ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަން މި އޮތީ ބަޖެޓުގައި ވަރަށް ކުަޑކޮށް ހިރިމަރަ ގިނަ ުޒާވނުން ތިބި ރަށެއް. ވަރަށް ޅޭކުޅިވަުރކު

ނިޒާމު އަދި ހެލްތު ހިރިމަރަދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިމެނިފައިވާ ރަށެއްގެ ގޮުތަގިއ.  ހާސް ރުފިޔާ ސާޅީސް ނުވަ

ރޭނުމުެގ  ވަށާފާރުސެންޓަރު  ކޮށްދެްއވުމަށް، ިއތުރުކޮށްދެއްވުމަށް އަދި ހެލްތުމަސައްކަތް ސެންޓަރުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުެގ 

އެހެންވީމާ، ރަނގަބީލު ޖެއްސެވުމާއެުކ ށްެދއްވުަމށް އަޅުގަނޑު އެދެން މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން. މަސައްކަތް އިތުރުކޮ

ނު ބޮޑަށް ނުދެވު ލަށް އަުޅަގނޑަށް މާައޅުގަނޑުގެ ވަގުތު ހަމަވާީތވެ މި ރަށްރަށުގެ ތަފްސީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ

ބޮޑަްށ  ވަރަށްފަށަލަިއެގ ލޮނުކަން   ރަށްރަށަކީ ހަމަ ނަރުދަމާގެ ދަތިކަން އަދި ފެންހަމަ މިނަމަވެސް، 
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ހަމަ އެހެންވީމާ، މި ރަށްރަށަށް ރަމުންދާ ރަށްރަށް. ފިނޭ ވެސް، ހިރިމަރަދޫ ެވސް، ނަިއވާދޫ ވެސް. ތަޙައްމަލުކު

ވަސީލަތްތައް ނުން އެޭދ ކުޅިވަރުގެ އަދި ޒުވާ ،ދިއުންނަރުދަމާއާއި ފެނާ، އަދި ކުނީގެ މައްސަލަ ޙައްލުެވގެން 

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ކަންކަން  ،ވާތީ ދިއުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމަކަށްތަނަވަސްެވގެން

 ޝުކުރިއްޔާ.  .މަސައްކަްތޮކށްދެއްވުމަށް އަުޅގަނޑު އެދެންމަށް ހިމަނައިދެއްވުވީހާވެސް ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

ޅުދޫ ހޮ ޙައްމަދު.މު ޢަލީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ޅުދޫހުއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ދެން 

 ދާއިރާގެ؛ މާފުކުަރްއވާ!

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޮޅުދޫ

 ފުުރޞަތަށް. އަުޅގަނުޑ ވާހަަކކޮުޅ ފެށުމުގެ ކުރިްނ އަުޅގަނުޑ އްަޒތްތެރި ރައީސް ެދއްވި އި `. ޝުކުިރއްާޔ 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގެ ރިޔާަސތާ ހަވާލުވެަވޑަިއގެންނެވި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

 އި އަޅުގަނޑާ ލް ނަސީމަށް ފައިޞަ ކަމަށް ހޮވިވަޑަިއގެންނެވި އިބު ރައީސްނަލިޙާ އަދި ހަމައެހެންމެ، ޞާމަދު މުޙައް

އަދި ތަހުނިޔާ އެ ދެ  ިއ،މަރުޙަބާ ދަންނަވަ އިއަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ދާއިާރެގ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި ޝުކުރާ

ިމއަްނނަ އަހަރަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ،ވަނަ އަހަރަށް 2019 ؛ފަހަރުގެ ބަޖެޓު ބޭފުޅުންނަށް އަރިސްކުރަން. އާދެ! މި

ބިލިޔަންގެ ބަޖެޓެއް. އާދެ! މި ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުުމގައި ާރއްޖޭަގިއ ތިއްބެވި ހުރިހާ ިސޔާީސ  29.6 ބަޖެޓަކީ

ބައްދަލުކޮްށ  އެ ރަުށގެ ރަްއޔިތުންނާ އި،ބަލަ ،ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރުކޮށް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރަށަކަށް،

ކަމުން، އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ބަޖެޓު ތައްޔާރުެވގެންދިަޔއިރުަގިއ . އެހެން މަޢުލޫމާތުތަކެްއ ހޯއްދަވާފަވަރަށް އަޕްޑޭޓު

ެއކުލެިވގެންވާނެ  އި ުރގައި ޭއގެ އަަސރު މީގައިއައި  އަށް މި ބަޖެޓު ފުރަތަމަ ްޑރާފްޓުނޫނީ ބަޖެޓު އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމަ

އަޅުގަނޑުެގ  ،ކުން. ެއހެން މިދެންނެވީއަހަރުގެ ބަޖެޓު ެވސް އަުޅގަނޑު މި ބަލަިއގަންނަނީ ޝުކުރުގެ ނޯޓަ ކަމަށް. މި

 ،މަސައްކަްތކުެރވެން މި ބަޖެޓުގައި ވެސް ިހމެނިފައި އެބައޮތް. ެއގޮތުން އެކި ވަުރގެދާއިރާަގއި ހިމެނޭ ތިން ރަށަށް 

 ލާނީ ންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފުރަތަމައިނުން އަޅުގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ވާަހކަ ދަ ،ލާނީއިއަޅުގަނޑު ދަންނަވަ

ގުނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ރަށެއް. އެ ރަށުގަިއ ގިނަ ދޫއަީކ ލަފާފުރުމުގައި މިހާރު ވަރަށްމިލަ އަޅުގަނޑު ދާއިރާގެ

ފުރަން ގޮސް އެ ރަށުގެ ބަނދަރުން ލަފާވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެގެން މިހާރު  ،ވަރަށް ކުރީގަ ހެދިފައިވާ ބަނދަރެއް

ަބޖެޓު އަޕްގްޭރޑުކުރުމަށްޓަަކއި.  މިލިޔަން އެަބއޮތް 13.5 ކަމުން، މި ބަޖެޓުަގއި ވަނީ. އެެހންދަތިވާ ހިސާބަށް ގޮސްފަ

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއަރަނީ މިވަރު އޮތުމަކީ ޝުކުރުވެިރވާ ކަމެއް. އެހެްނނަމަވެސް، ިމވަރަކުންނެްއ އެ 

މާލެ އަދި ހަމައެހެންމެ،  ށް.ރުމައް ލަފާފުސަތޭކަެއއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީއެ  ފަނަރަ ،ރަށުގެ އާބާދީއަށް 
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މި ބަނދަރު އެ  ،ވާތީ މަސްވެރިކަަމށް ބޭނުންކުރާ އެތައް ބައިވަުރ ދޯނިތަކެއް ވެސް އޮތް ރަށަކަށްދަތުރުކުރުމަށާއި، 

ކަީށގެންާވ ކުޑަުކޑަ ަބނދަރެކޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އެވުރެ ންާވ ވަރަށް ރަށުގެ ަރއްޔިތުންނަކަށް އެކަީށގެ

މިހާރު އެ ރަުށގެ ބަނދަރު އޮްތ  ،ކަށް ިމލިޔަނެއްހާ ރުފިޔާއިންނޭބަނދަރެއް ހެދޭވަރު ވާީނ ގާްތގަނޑަކަށް ފަންަސވީހަ

ކަމަށް ވާީތ ައޅުގަނުޑ  އޮތް ބަޖެުޓ ފޮތަކީ ެއއީ ފުރަތަމަ ޑްރާްފޓު އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި .ގޮތުން ެވސް

. ފަލޫމާތުތަކެއް ހިމަނާގޮތުން ދާއިާރގެ ރަށްަތކަށް އިތުުރކުރަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢު  ބެހޭމިހާރު ވަނީ އަުޅގަނުޑ ބަޖެޓާ

ވުރެން އިތުރު ފައިާސ އޮތް ވަރަށް ހާރު މިހެދުމަށްޓަކައި ވެސް މި ؛ މިލަދޫގެ ބަނދަރުއެހެންމެ، މި ބަނދަރުގެހަމަ

ދާއިރާެގ  ،. ދެން އަޅުގަނޑު ަދންނަވާލަން އޮތީ މުޤައްރިރަށް ވާނީ ދަންނަވާފަބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ގޮތެއް ވޭތޯ ލިބޭނެ

ޔިތުން . އެ ރަށުގެ ަރއްޕްރޮޖެކްޓެއް ހިމެިނފަވެސް އެަބއޮތް މި  ގައިެއއީ މަގޫދޫ. އާދެ! މަގޫދޫ  ؛އަނެއް ރަށް

ކަމަށް ޖެހިގެން އަދި ހަމަ މިހާރު ނަމާދުކުރަމުންދާ މިސްކިތަކީ ެއ މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށްޓަަކއި މިސްކިތެްއގެ ބޭނުން

ތަނަީކ  ރާއްޖޭގެ ފެންވަުރގައި ބަލާއިރުަގއި ެވސް އެ ައދި މި ،ުނވާތީ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ވަރަށް ެހދިފައިވާ ތަނަކަށް

ބޫލުކުރޭ. ރައްޔިތުން ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އަދި މި ރަށުގެ ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ވެސް  ގަ އެންމެ ދެރަވަރަށް ހުރި ތަނެއް

ެވއްޖެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާތާ. މި  ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްރަްއޔިތުން މިސްކިތެއް ހެދުމަށް އެހެންކަމުން، އެ ރަށުގެ

ފަަށއިގަންނަން  ،ބޫލުކުރަންގަ، އެ އަދަދަީކ ވެްސ އަުޅގަނޑު . އެހެންނަމަވެސްމިލިަޔން ޖެހިފަ 4.1 ބަޖެޓުގައި އެބައޮތް

 .ވޭ ވަރަށް ވުރެން ތަންކޮެޅްއ ކުޑަ އަދަދެއް ކަންނޭނގެ. އެހެންނަމަެވސް، އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެއެންމެ ރަނގަޅު

އެ މަޝްރޫޢު ވެްސ މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާތީ. އަޅުގަނޑުމެން ރަށުެގ  ،ށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަންވަރަ

އިވާ ކުޑަ ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ކަމެއް އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ވެސް ހެދިފަ ށްޫދގެ ރައްޔިުތން ވަރަށް ބޮޑަމަގޫ ،ރައްޔިތުން

 ހަމައަށް މި  ޔާބަިއކުޅަ އެއްބަ  ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ،ބަނދަރެއް. އެހެންނަމަވެސް، ބަނދަރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް 

ރަށުގެ ފަޅުެގ ހަމަ ނިކުމެ އަދި ފަޅުން ވަދެ . އެހެންކަމުން، އެ ރަށުގެްއސަހިކިގެންގޮިއ އޮންނަނީ ވެލިގަނެޑއް އަރަ

އަދި  ،މި މަސަްއކަތް އެ ރަށުގެ ަކއުންސިލާ ،ވާތީ ންގުޅުަމކީ ހަމަ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށްތެރޭގައި އޮޑިދޯނިފަހަރު އަޅާ ގެ

ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ.  ން ސަރުކާުރެގ އެކި ދާއިރާތަކުއެކި ޮގތްގޮތަށް ގުޅިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ

ފެށި. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ވަނީ މަަސއްކަތެްއ ނު އެހެންނަމަވެސް، ސަރވޭކުރުަމށްފަހުގައި އަދި މި

ވެސް ެއ ބަނދަރު މިހާރު އޮތް ދަތިތައް ފިލުވުމަށްޓަކައި ހަމަ ކޮންމެވެސް ގޮްތތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް.  ބަޖެޓުގައި

ދެން އަނެްއ  .ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފަމި މަސައްކަތަށް ވެސް މި  ،އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ވާީނ މިކަން ކުރުމަށް

 އާ . އެހެންނަމަވެސް، ފެނުމުެގ ނިޒާމެއް ނެތީމާ ނަރުދަމާިޅފަނަރުދަމާ ވަނީ އެ ؛ރަށަކީ ހޮޅުދޫ. ހޮޅުދޫގެ ފެުނެގ ނިޒާމު

ގޮެތއްަގއި ަޙޤީޤަތުގައި އަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނޫނީ ނަރުދަމާ އަޅާފައި އަލުން ފެނުގެ ިނޒާމެްއ  އްމުއާ އެްއކޮށް 

ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަލާންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، މި ދެ  ިއ މަސަްއަކތްކުރަމުންދާއިރުަގއި ވަރަށްޤާއިމުކުރުމަށްޓަކަ

 ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވޭނެ  ފަހުން ނަމަވެސް،މަޝްރޫޢެއް. ނަމަވެސް، ދެ މަޝްރޫޢަކީ އެކުެއީކގައި އަންނަންޖެހޭނެ 
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ޤީޤަތުގައި ވެސް ރަނަގުޅ ކަމެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ، ގޮތެއް  މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވުމަކީ ެއއީ މިއީ ހަމަ ޙަ

ރަށުގެ ރަްއޔިތުން ތަޙައްމަލުުކރަމުން އަންނަ ކަމެއް ރަުށ  ރެއްސުވަރަށް ޒަމާނު  ،ލަން ބޭނުންވޭއަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށް

ެރވި ވަީނ ގޮުތން މަސައްކަތްކުްއލުކުރުމަށްޓަކައި ެއކި ގޮތް ޙައްސަލަ އެއީ. އެ ަމއްސަލަ މެދަށް ފެން ބޮޑުވާ މަ

 . އެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތް ޢަމަލީކުެރވިފަޓަަކއި ބަޔަކަށް އެޯވޑުމިއަހަރުގެ ކުރީކޮުޅގައި ވަނީ އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އެކަްނ  2019 މިހާރު ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު ގޮތުން ވަނީ އަިދވެސް ނުފެށި. 

ގެްނގޮސް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވުން. ެއީއ ކުރިއަށް ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ެވސް ވަނަ އަހަރުގެ  2019 ؛ވެސް

 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ 2019 ލާއިުރގައިއިގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވަ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެކޭ. އާދެ! ބަޖެޓާ ބެހޭ

އިތުވި ފާ މި ،ހެން އަަހރުތަކޭ ެއއްގޮތަށް ބިލިޔަން ރުފިޔާ. ޭއގެތެރޭަގއި އެ 29.6 ކަނޑައެޅިަފިއވާ ބަޖެޓަކީ ެވސް މި

މި ވަނީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި.  62% .38% އޮންނަނީ އަހަރުތަކޭ އެްއގޮތަށް ކެޕްޓަްލ ޚަރަދަށް މި

ކަުމގަިއ  ުމސްތަޤުބަލަށް ކަންތައްތައް ކުެރވިގެންދާނެ ބަޖެޓެއް ،އެހެންކަމުން، މި ބަޖެޓަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ކުިރއަށް

ބޫލުކުރަން. އާދެ! ބަޖެޓުގެ މުހިއްމު ކަމެއްެގ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭ ބަެއއް ކަންކަން އެބައޮތް. ގަޅުގަނޑު އަ

އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުތަްއ  ،އެހެންނަމަވެސް. އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ

 ވަނީ މި ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފައި މި ،ބަޖެޓުން ފެނުނު މުހިއްމު ކަމެއް ެއއީ މި ށްހެޅިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑަހުށަ

ޚާއްޞަކޮށް މި ހިނގަމުންދާ އަހަރަކީ އެއީ އިންފްލޭޝަން ނެގެޓިވް އަދަދަކަށް ދަަށށް ގޮސްފައި އޮތް އެްއޗެްއެގ 

ހަމަ ޚިދުމަތް  ންނަ ތަކެއްާޗ އަދިާބޒާރުަގއި ހު ،ގޮތުަގއި މި ބަޖެުޓގައި ހިމެިނފައިވަނީ. އެހެންކަމުން، އޭގެ މާނައަކީ

 އަދި ހަމައެހެންމެ، އެްއވަރެްއަގއި ހިފެހެއްޓިފައި އޮންނަ ކަމަށް. ހަމަ މިގޮތަށް ،އޮންނަ ައގުތަްއ ދަށްވެ ލިބިގަތުމުގައި

ކަމަށް. އެހެންކަމުން،  0.1 އޮންނަނީ ވެސް މި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުެރވިފައި އޮންނަ އިންފްލޭޝަން ރޭޓުގައި 2019

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތންނަށް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް  މިގޮތަށް ހިފެހެއްޓިގެންދާ ކަަމށް ވަނީ ނަމަ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ

. އާދެ! އެއީ ވަރަށް ވެެގންދާނޭ ތަކެތީގެ ައގު ެއއްވަެރްއގައި ކޮންޓްރޯލްކޮށް ހިފެހެއްޓި، ަގންނަން ލިބޭނެ ގޮތްތައް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އެއީ ވަރަށް ޒަމާނަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑަށް ބަޖެޓެއް ގޮތުަގިއ އަޅުގަ ގެމުހިންމު ކަމެއް

ނޫނީ ނެެގޓިވްކޮށް ހުްއޓަެއއް. އާދެ!  ޝަން ރޭޓް މައިަނސްއަށް ޮގއްަސ،ހުށަހަޅާއިރުގަިއ ހަމަ ނުފެނޭ އިންފްލޭ

އެހެންމެ ރާއްޖޭެގ . އަދި ހަމަ، ރާއްޭޖގެ ވަރަްށ ގިނަ ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރެވިަފއިވޭއަހަރަށް ބަލާިއރު 5ވޭތުވެިދޔަ 

ަގިއ  3.7ތިޞާދު ކުރިއަރާ މިންވަރު މިހެން މިދެންނެވީ ދުނިޔޭގެ އިޤް .ގޮްއސައިޤުތިޞާދު ވެސް ވަނީ ކުިރއަރައި 

ންނެވީ ގާތްަގނޑަކަށް ދެގުނައާ އެްއވަރަްށ އަޅުގަނޑު ދެ ،ަގއި. އެހެންކަމުން 6.8އުެޅނީ  ރާއްޖޭަގއި މި ،އުޅޭއިރު 

ދައްކަނީ.  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިސާބުތަކުން، ތަފާސްހިސާބުން މި ޞާދީ ކުިރައރަމުންދާތިރާއްޖޭގެ އިޤް

ަދނީ ރަނގަޅަށް، އެއްުދވަހުން  ތިޞާދު މި، ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ ދުނިޔެއާ އަޅާބަާލއިުރ ރާއްޖޭގެ އިޤްއެހެންކަމުން

އެންމެ މުހިންމު  ދަނީ. އާދެ! ބަޖެޓެއްަގއ ނަމުން މިދުވަހަށް ކުރިއަރަމުންދާ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެން އަނެއް
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ކުެރޭވ ޚަރަދުތަކާ ެއއްވަެރއްަގިއ  ،ލިބޭ އާމްދަނީއަާކއި ،ުކރަން ހުންނަ އެއްަޗކާއި ކަމަކަށް ދިމާވަނީ، ޚަރަދު

އް. ތަރައްީޤގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިނގަމުންދާއިރު އެއީ ނާދިރު ކަމެ ،ދިޔުން. އެހެންނަމަވެސްހެއްޓިގެންހިފެ

. ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުން  ބަޖެޓު ޑެފިސިޓްެވގެންޮގްއސައޮންނަނީ  މި 3.7%އޮތް އެބަމިއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ެވސް 

 ދައުލަތަށް އަދި ހަމައެހެންމެ ،ވެަފއި ހުށަހެޅޭ ބަޖެޓަކީ ބެެލންސް ބަޖެޓަކަށް މި ބަޖެޓު؛ ދެކެން ބޭނުންވާނީ

އް ދެއްކޭެނ ގޮތް ވުމަކީ އެއީ އަސްުލަގއި ރައްޔިތުން ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ކޮންމެވެސް ބައެ އިތުރުވަމުންދާ ދަރަނި

އޮތް ދައުުރަގިއ ވެސް، ކުރިއަށް މި ހިނާގ  ކުރިއަށް މި، އަުޅގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ ބޭނުންވާނެ ގޮތަކީ. އެހެންކަމުން

އަރަނި ބަޖެޓެއް  ނޫނިއްޔާ ،އްސަރުކާރުތަުކގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވެސް ފެންނަމުންދާނެ ކަމަށް ބެލެންސް ބަޖެޓެ

އެގޮތުގަިއ  ޓަކައި އަޅުގަނޑު މި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުިރހާ ފަރާތްތަކަށްފެންނަމުންދާނެ ކަމަށް. އެކަމަށްވެސް 

ހުރި ބަޖެޓުން ! ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ވެސް އެބަކޮށްެދއްވުމަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. އާދެމަސައްކަތް

ންތައްތައް ވެސް ކުިރއަށް ވިސްަނއި، ކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ،. އެހެންކަމުންަތކެއް ކަނޑައެޅިފަގޮތް ވެސް

 މިތަނުގައި ތަރައްޤީގެ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާއިރު، ޚާއްޞަ އާދެ! ރާއްޖޭގެ އެތަންގެންދާނެ ކަމަށް. ކުރިއަށް 

އަތޮުޅގައި ވެސް ވަނީ  އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. ނ. ަގއި އަތޮުޅަގއި ައޅުގަނޑު ާޚއްޞަ ގޮތެއް  ގޮތެްއގަިއ ނ.

އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  ،ެގންގޮއްސަ. އެގޮތުންބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްތަރައްޤީގެ ވަރަށް މުހިންމު 

އަތޮަޅީކ  ތެއްަގއި ނ.ގޮ ގެ ވާހަކަ. މާފަރު އެއަރޕޯޓަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް އުތުރުެވގެންދިޔަ، ޚާްއޞަޓުމާފަރު އެއަރޕޯ

ެވގެންދާއިރު، އެ ާދއިރާއަށް ެއއަރޕޯޓެްއގެ މުިހންމުކަން އަދި ޚާްއޞަކޮށް  ޓުއަރިޒަްމގެ މުހިންމު ދާއިާރއަކަށް

ގޮއްަސވަނީ. ރޕޯޓް ެވގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއއަރޕޯެޓއްގެ މުހިންމުކަން ބޭނުންވެަފއިވާ ދަނޑިވަެޅްއގަިއ އެ ެއއަ

ޓަކައި އެކަުމގައި އުުޅއްިވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަްށ މަސަްއކަތް ކޮށްެދއްވި ކަމަށް ޓް ެއޅުމުގެއެ ެއއަރޕޯ ،އެހެންކަމުން

ޞިއްީޙ ދާއިާރއަކީ  ،ން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރު ވިދާުޅެވފައިވޭމުދަންަނވަން. އާދެ! ބަޖެޓު ހުށަހަޅަ ބޮޑަށް ޝުކުރު

ބަޖެޓަށް ވެސް އެކަީށގެންވާ ލުއި ކަންތައްތަެކއް ގެނެސް،  ،ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވިދާނެ ދާއިރާއެކޭ. އެހެން މިދެންނެވީ

ހުރި އިރާއާ ގުޅުންޞިއްޙީ ދާ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމެކޭ. ެތދެއް! ޞިއްޙީ ދާއިާރއަށް،ބަޖެޓަށް ހެޔޮ އަސަރުތަކެްއ 

. އި، ެއކަށަެއޅިފައެުކލަވައިެލވިފަ ިބލިއަނާ ގާތަްށ އެަބ އޮތް 3ކަންކަމަށް ވަރަްށ ބޮޑެތި އަަދދުތަކެއް، ގާްތގަނަޑކަށް 

ދާއިރާއިން  އެ ދާއިރާއިން ވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެްއ ހާސިލުކުރެވޭނޭ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،އެހެންކަމުން

ެއއްގޮތަށް އެ  ފައިސާއާކަނޑައެޭޅ  ބަޖެޓުންހުރި ގޮތެއްަގއި، އަދި ހަމައެހެންމެ  ފައިދާރައްޔިތުންނަށް އެންމެ

 ،އަދި ހަމައެހެންމެ ޚިދުމަތްތަކުގައި އެްއެވސް ކަހަލަ ވޭސްޓެއް ނެތި ،މަތްތައް ލިބިދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދު

ެވގެންދިޔުމޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ދަރުަމވަންތަ  ހަމަ ސީދާ އެ ކަނަޑއަޅާ ަބޖެޓުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް

 ޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފުޅާ އި ވިލިާމލެ އަދި ހު؛ އައި.ޖީ،.އެމް.އެޗާ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް

ައޅުގަނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ ވަރަށް ގިނަ  ، މިއަދުދާއިރާެއއްަގއި އެބަދޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުން. އެހެންނަމަވެސް
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ތް ތަކެއް ެއކުލެިވގެްނ، ވަރަށް ސްޕެޝަލިޓީތަެކްއ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ހުރެގެްނ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަޑިޕާޓްމަންޓު

ކަންތައްަތކަކީ ވަރަށް  މި ؛ގޮެތްއގައި ިދވެހިރާއްޭޖގައި މިހާރަަކށް އެކްިސޑެންޓާއި އިމަރޖެންސީ ދިޔުން. ޚާއްޞަލިބިގެން

ފަހަރަކު ބޮޑެތި ަމގުތަްއ ހެދިފައި ހުންނައިރުގަިއ ވަރަްށ ގިަނ  އިތުރުވަމުންދާ ކަެމއް. އެކްިސޑެންޓްާވއިރުަގއި ކޮންމެ

ެވސް،  ވެސް، އޭގެ ުކރީ ދުވަހަށް ބަލާއިރު  ފަހުން އިއްޔެައށް ބަލާއިރު އިުރގަިއ، އެންމެއެކްިސޑެންޓް ދިމާވެގެންދާ

ތައް ވެގެން. ެއއިން ކޮންެމ ެގ، އެިކ ފާޑުފާުޑގެ އެކްިސޑެންޓުވަުރވަރު ނީ އެކިވެސް ދަ އޭެގ ކުރީ ުދވަހަށް ބަލާއިރު

 ،ތައް ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންކަމަށްާވއިރުަގއިއެކްިސޑެންޓެްއގައި ބޮލަށާިއ އަދި މީސްމީހުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން

ބަޖެޓެއް ހޭދަވެގެންދާއިުރގައި ވެސް ނާރުތަކުގެ އޮޕަރޭޝަާނ ބެހޭ ޑޮކްޓަރެއް ނެތި، އެ   މިހާބޮޑުއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްަގއި

ން އެީއ ކުރަންޖެހު، އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރިފަރޚިދުމަތްތައް އެތަނުން ނުދެިވ، އެ ޚިދުމަތްތަްއ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް

ވެސް ފާހަަގކުރަން. އެހެންަކމުން، އަުޅގަނޑު ބޭނުްނވަނީ  ނުންއްެގ ގޮުތަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަޔަޤީކަމެ  ވަރަށް ދެރަ

ތައް އިތުރުކުރަމުންދާއިުރގަިއ، ސްޕެޝަލިޓީތައް އިތުރުކުަރމުންދާއިރުގައި މި ޚިދުމަތް ޑިާޕޓްމަންޓުއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ 

ވަސީލަތެއް މިދެންނެވީ އެތަނުެގ ހުރިހާ ކަހަލަ   ކަހަލަ ޮގތަކަށް؛ ަލސްނުވެ ކުެރވޭނެގައިައއި.ޖީ.އެމް.އެޗު  ވެސް

މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ކަންތައްަތއް. މިކަހަލަ ބަލި އަދި ހަމައެހެންމެ، ،ހުރި މިކަހަލަ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމާއިއެބަ

ކަންތައް ކުރުމަީކ  ތަޖުރިބާ ހުރި ޑޮކްޓަރުން ގެނެސް މި ޓަކައި ބޭނުންވާ ޚާްއޞަ، މިކަންތައްތައް ކުރުމަށްއެހެންކަމުން

ވެސް ހިނގަމުންދާ ޚަރަދަކަށްވުރެ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް އެކަީށގެންާވ ފަރުާވއެްއ  ނުންހަމަ ޔަޤީ އެއީ

މިއީ  ،ައޅުގަނޑު އަސްލުަގއި ކުރިްނވެސް ދަންނަވާލިހެން ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް 

ޤީޤަތުގައި ބަޖެޓަށް ސިފަޖެހިގެްނ ތަކީ އެއީ ޭއގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓު. ޙައޮތް ބަޖެޓު ފޮ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މި

ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު  ،އަންނަނީ، ސިފަޖެހިގެން އަންނަނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ކުރެޭވ މަސައްކަތްތަކަކުން. އެހެންަކމުން

އަުޅގަނޑު  ،ގެންދާނަން. އެހެންނަމަވެސްރި ވާހަކަތައް އިތުރަށް ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުގެ ދެން ހު ލިބުނީމާ އަޅުގަނޑަށް

ތެރޭގައި ވެްސ،  ގެއަހަރު 5މި ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ނަށާއި ރައްޔިތުްނ ނަ ކަންތައްތަެކއް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންަނގުގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް، ގި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް

އަހަރު. ރާއްޭޖެގ ރައީސްކަންކުެރްއވި ރައީސް  5ންކަމުން ޭވތުވެދިޔަ ޓަަކއި ކުެރވިފައި އެބަ ހުއްޓޭ. އެހެކުރިއެރުމަށް

ރިއަށް އޮްތ އަުޅގަނޑުމެްނ ޔާމީނަށް ވަރަްށ އިުޚލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުރު ަދންނަވަން. އަދި ހަމައެހެންމެ ކު هللا ޢަބްދު

ވަނަ އަހަރަށް އެކަަށއަޅާ ބަޖެޓް ތަންފީުޒކުރުމަށް ޓަކަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވަިލއްޔުލްއަމުާރ ހަވާުލވެހުންނެީވ  2019

ޙަޤީޤަތުގައި މި މަޖިލީހުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތްަތއް ވަރަށް ރަނަގޅަށް ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑަިއގެން 

ޭޖގެ ރަްއިޔތުންގެ ހަމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، ރަްއޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާއި އިހުސާސްތަްއ ހުންނެވި، ރާއް

ދެނެވަޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެިރ ބޭފުޅެކޭ. އެހެންކަމުން، އެ އިްއޒަތްތެރި ބޭފުޅާ؛ އާދެ! ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ 

ންދާ ބަޖެޓަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަނަ އަހަރަށް ފާސްެވގެ 2019ވެރިކަމުަގއި ވެސް މި ބަޖެޓު؛ 
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ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ގިަނ ގޮތްތަކެއް ގެނެސްދެްއވާނެ ވެރިެއއްގެ ގޮުތގައި. އެހެންަކމުން، އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް 

 ވެސް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުުމގަިއ ޝާމިލުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން 

އަޅުގަނޑުގެ މި ފުރުޞަތު މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. ބަޖެޓް ރިޕޯޓަށް އަޅުގަނޑު ވާހަކަަދއްކާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، 

އަޅުގަނޑުގެ ފުރުޞަތުގެ ާބކީ އޮތްބައި އޭރު ކުރިއަްށގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑުގެ ވާަހކަކޮުޅ 

 ޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީ ބަރު ޢަންމެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ަދންނަވާލަން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި 

ަނ ވ2019ަން އަުޅގަނޑުމެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( `. .މުޙައްމަދު ރިޔާސަތަށް ވަަޑއިެގންދެއްވުން އެދި ދަންނަވާލަން

ޖެހެނީ ތު އަރުވަން ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަގެންާދއިރުަގއި އަުޅގަނޑުއަހަރު ބަޖެޓު، ލަފާކުރެވޭ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް

. ސްލަމްއްމަދު އައެމް.ޑީ.ޕީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކަށް. އެއީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

މަދު މުޙައް. ށްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤަބަދޫ ދާއިރާގެ އިއަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނީ މަހި އެއަށްފަހު

 އަރުވަން. އަސްލަމް ވާހަކަ ކުިރއަްށގެންދިޔުމަށް ފުރުޞަތު

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  2019ރި ރައީސް. ްއަޒތްތެޢަލައިކުމް އި  އައްސަލާމް

ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވައިފި މިހިސާބަށް ވެސް. އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ވަނީ. ބަޖެޓާ ލިބިފައި މި

. ކަމުެގ ވާހަކަ ރަންހުރި މަަސއްކަުތގެ ގިނަށް ކުދަނީ ދާއިރާތަކަ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްެގ ވާަހކަފުޅުން ވެސް ހާަމވެގެން މި

ެކއް ހަމަ އެއްވަަރކަްށ ދައްކާލދައްކާލަ ތިބެން މި އަޅުގަނޑުމެން ދާދި އެއް ވާހަކަތަ ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓު އައިމާ

އްެޗްއ ކުރެވެން އޮންނަ އެ ޓަކީ ދެން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ހަދައިލާފައި ޚަަރދު. ދެން އެނގިވަަޑއިގަްނނަވާނެ ބަޖެޖެހެނީ

، ބަޖެޓެްއ އެކުަލވއިލާއިުރ އިތުރަށްމްދަނީައކަށް ބަލަިއގެން ޚަރަދުކުެރވެްނ އަންނަނީ. ހަމަ ޭއގެ ވެސް ނޫން. ލިޭބ އާ

ސިޔާސަތެއް އެ ސަރުކާރަކުން  ރީކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓްމުޅި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ބަލައި، ހާލަތު ވަޒަން

ދެނީ މިއަންަނ އަހަރަށް ދައުލަުތގެ ސަުރާކރުގެ ޕޮލިސީ އޮންނާނެ ގޮތް. ދައްަކއި ިއން މިމިޖެހެނީ.  ކަނޑައަޅަްނ މި

ގުޭޅގޮތުން  ދިޔައީ. މިކަމާ އާ ވެރިކަމަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަޖެޓް ލިބިގެން މި ،ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ވެރިކަމެްއ ނިމި

 އަދި މި  ،ނގެްނ އޮތް ޙަޤީޤަތަކީތޯ؟ ސާފުކޮށް އެބަޖެޓެއްގިނަ ވާހަކަތައް ދެެކިވއްޖެ. ކޮން ބަޔެއް ހެދި ކޮން  ވަރަށް

ކަމުގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވިދާނެ. ބަޖެޓަކީ މިއީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ބަޖެޓު ނޫން

 ޓްރާންސިޝަން މިގެންދިޔަ ސަރުކާުރގެ ބަޖެޓަށްކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަެއްއ ބަދަލުތައް ގެނެވިަފއި އެަބހުރި. ނި
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ބަޖެޓަކީ މިއީ ަޖޒީރާ  މި ،ކޮމިޓީގަިއ ކޮންމެވެްސ ވަަރކަްށ މަޝްވަރާކުެރވި ބަެއއް ބަދަުލތައް ގެެނވުނު. އެހެންނަމަވެސް 

ފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ނޫން. ބަޖެޓަކީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރާ ކަންކަން ހިެމނި ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓެއް ނޫން. މި

ެދވޭތޯ ބަޖެޓާއިގެން ކުރިއަށް އަޅުގަނޑު ވެސް މި ،. އެެހންކަމުންގެން ކުރިއަށްެދވޭނީޓަކާއި ކަމުަގއި ވިަޔސް ބަޖެއެހެން

ހުިރ  އެަތއް ރަށެްއގައި ކުރަން 190އުޅޭ ކަންކޮޅުަތކުަގއި މީހުން ދިރި ބަލާނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ރާއްޖޭގެ ެއކި

ތަކުަގއި ވެސް ިމ ބަޖެޓު އެއްސަބަެބއް ކަުމގަިއ މި ގިނަ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަންކަްނކޮށް ނުނިމޭ ކަންތައްތަްއ ވަރަށް 

ހަރަކު ޖެހެނީ ކޮންމެ ފަ މަޖިލީހުގައި ވެްސ ދުވަްސކޮެޅއް ކުރިން ހުރި މީހެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން ދަންނަވާލަން މި

ގައި މުޅި މަސަްއކަތް ުމޅި ޕްރޮޖެކްޓެްއގެ ގޮތު  ލާަފިއ ދެންފަށައިގަނެފަިއ ކުަޑ މިންވަަރކަށް ެއކަމެއް ނިންމައި

 އެއްމަުގ ހަދާލަފާނެ. ޖެހެނީ ހެދުމުެގ ވާަހކަ ހަމަ ެއވަރަށް ަދއްކަން މިންކަްނ ނިމިފައި ނޯންނާތީ. މަގުކަ އެކުަލވާލައި،

. އޭގެ ހެދި މަގު އޮންނާނީ ހަލާކުވެފަ ައހަރު ފަހުން އަނެއްކާ އަނެއް މަގު ހަދަން ބަލާއިރު 6، އަހަރު 5އަނެއްާކވެސް 

 ،ކުރަމުންގެންދާ ޚަރަދަކީ. ރަނަގޅަށްދި ދާ ގޮތަކީ. އަނޭނގެ މާލޭގެ މަގުތަކަށް ަވމުން ަކންވަރަށް ރަނގަޅު މިސާެލއް

ށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްުނކުރެވޭތީ. ބަނދަރުތައް ހަދާ ގޮތަ މުއްދަތަްށ އެކަމެއް އޮންނަ ދިގު ،ފުރިހަމައަށް

ޖެހިފަ. ކުރަންއޮންނަނީ އިތުރު ވެސް މި ުނވެ އަެނއްކާ އަދި ދުވަްސޮކޅެއްނިމޭ. ސަހަރާގެ ވަށާފާރު ާރނައިގެން ދެން ނު

ގެންދެވިަފއި ހުންނަ މަަސއްކަތްތަްއ ކުރިއަށް  އޮްނނަނީ. އަދި މި ފާރު ރާނަންވެފައި މިއަލުން އަެނއްކާ ސަހަރާގެ ަވށާ

ކުެރވިގެން ކިތަްއ އެބަޖެހޭ. ރަނގަޅަށް ޕްލޭނ ކުރަންއަލުން ތަކުރާުރކޮށް މަސައްކަތް ގޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ

ހަދަނީ އެރަށަކަށް ކިހާ މުއްދަތަކަށް އެބަނދަުރ  ނަމަ ެއ ބަނދަރު މި ަކމުގަިއވަނީހަދާއަހަރަށްތޯ. ބަނދަރެއް 

ކުެރވޭ ޖާގަ ހިމަނައިގެންތޯ. ބަެއއް  އަިދ އެބަނދަރުގެ ެއކްސްޓެންްޑުކރަންޏާ އެކްސްޓެންޑްބޭނުންކުރެވޭ ފެންވަރަށް

މުޅިން އެހެން ބަނދަރެއްެގ  ،އަނެއްކާ އަލުން ،ނަށް އެބަފެނޭ އެއްފަހަރު ހަދާ ބަނދަރުރަށްރަށުގައި އަުޅގަނޑުމެން

ރާުފވެގެންދާ ގޮތަށް ދައުލަތުން އިސް ވޭސްޓު،ބޮޑެތި  ތަން. މިކަހަލަ ވަރަށް ފަރާތުަގއި ހަދަންޖެހޭ ގޮތުަގއި އަެނއް

 މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވިެގްނ ބޮޑު އެއް މްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާތީވެ އެންމެޢު

ވެްސ ުކރެވިގެން ރަށްރަުށގައި ، ޕްލޭނހުރި މަސައްކަތްތައް ާރވާލެިވގެން އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން ،ދަނީ. އެހެންކަމުން މި

އް ، ޕްލޭނެގައި ވިޔަސް ކަމުޑިވެލޮޕްމެންޓް ވިޔަސް އަދި ހަމައެހެންމެ ލޭންޑް ޕްލޭންބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓަލް ޕްލޭނެއް، އާ 

 އަހަރަށް ކަމަށް 50 ައހަރަށް، 100ވަންޏާ  އަަހރަށް ކަމަށް 100 އަހަރަށް، 20އަހަރު ވިްއޔާ  20ހު ހެދުމަށްފަ

އަށް ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޕްޮރޖެކްޓުތައް ެއކުލަަވއިލަިއ، ެއ އެ ްޕލޭން ރަށް ބޭނުންާވ ގޮތަށް ޕްލޭން ހަދައި،އަހަ 50ވަންޏާ 

މެދު ޝައްކެތް ނެތް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ންދާނެކަމާ ނަމަ ފަސޭހަެވގެ ވަނީ ގެންދާ ކަމުގައި ިރޔަށްޕްރޮޖެކްޓުތައް ކު

ށުން މަސައްކަތްތަްއ ރޝިޕްގެ ދަޕާރޓްނަޕްރައިވެޓް ޕަބްލިކް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި 

ބިލިއަން ރުފިޔާ އެފަދަ  4ހަރަށް އެކަނި ވަނަ އަ 2012ިދޔަކަން. ހަމައެކަނި ކުރެިވގެންދިޔުމަށް ރޭވިގެން

ފަހުން އެ މަޝްރޫޢުތައް އަދިވެސް ނުވެސް ފެށޭމެ. ހަމައެހެންމެ  ،މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިމެނިގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް
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 މަޝްރޫޢުތަްއ ހުއްޓިގެންިދޔަ ވާހަކަ ހަމަ ،ނުނަގާ  ން އެއަށް ަދއުލަތުން ފައިާސ ަނގަިއ،ގޮަތކަށް ބަދަލުެވގެ އެހެން

ބަޖެްޓ  ފުރުޞަތުަގިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ަބޖެޓަށް ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ހޯދޭ ގޮތަކަށް ނޫން މި އަޅުގަނޑު މި

ެނގޭ އިތުުރ ބޮޑު ސިޔާސަތެއް އަދިެވސް ޓެކްްސނަގަިއ، ޓެކްސް އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ވިފައި މިއެކުަލވައިލެ 

، ކުރުމަކީ. އެގޮތުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މުޅިން ފުރިހަމަޓެކުހުގެ ނިޒާމްމުޅި  ،ދާއިރާތަކަށް ފުޅާކޮށް

 ބަހާލެވިފައި އިންކަްމ ޓެކްސަކަްށ އަުޅގަނޑުމެން ދުވަހަށްމަސް  6، އަދި ިމއަހަރަށް އް ަނގާ ނަމަ އިންކަމް ޓެްކސެ

އެހެންމެ އަޅުގަނޑު . ހަމަށް ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް ލިބިގެންހިނގައިާދނެމިލިއަން ރުިފޔާ ހަމަ ރީތިކޮ 500ނަމަ ދާ

އޮންނަނީ އަކަމީޓަރެއް.  ޑޮލަރަށް މިހާރު މި 8 ނުކުާތ. ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓުތަުކގެ ބިމުގެ ކުލި؛ 1ތުރު ފާހަގަކޮށްލަން އި

ލާރިައށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  96ޖެހެނީ  މަހަކަށް ބަހާލީމާ އަކަފޫޓެްއ މި އަކަފޫޓުން ހިސާބުޖަހައި

ުރފިޔާއަށް ައކަފޫޓު ކުލީ ބިްނ  6ރުިފޔާއަށް،  5ރުިފޔާއަށް،  4، ާރއްޭޖގެ ރަށްތަުކގެ މިހާރު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޑޮލަރަށް  10އެބަދޭ. އަދި މިއަށްވުރެ ވެްސ ބޮޑުކޮށް ބައެއް ތަންތަނުން ކުލީ ބިން އެބަދޭ. މި އަދަދު އަޅުގަނޑުމެން 

 1ސް އަކަފޫަޓކަށް އޭރަށް ވެސް މަހަކަށް އެ ޖެހެނީ ބަދަލުކޮށްލިޔަ ޑޮލަރަށް ހަމައެކަނި 10ނޫނުން މި ދެންނެވި ގާ

ލާީރގެ ފަަރގު އަޅުގަނޑުމެން ގެަނއިކަުމގަިއ  24 .ނޫން ލާރި މާ ޮބޑު ފަަރގެއް  20ރުފިާޔ  1ލާިރ،  20ރުފިޔާ 

ކުެގ މިލިއަން ރުިފޔާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުެރވިދާނެ. އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތަ 462ވިޔަސް. އަުޅގަނޑު ޖަހާލި ހިސާބުގައި 

އަުޅގަނޑު ހިތަށްއެއީ ައޅުގަނޑު ހަމަ  ،ވާހަކަ. އެހެން ބޭފުޅުން ޚަަރދުކުރާނެ ގޮތްތަުކގެ ވާަހކަ ދައްކަމުންދާއިރު

ސަރުކާުރގެ އީސް، ސަުރކާުރގެ ކުންފުނިތައް؛ ިއއްޒަތްތެރި ރަ  އިތުރަށްށް މި ކަމަްށ ބަލައިލާނަމޭ. އޭގެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަ

ބަޖެޓު އައިމަ ކުންފުނިތަކުގެ ވާހަކަދަްއކަން  ރަކު ބަޖެޓުގައި އަުޅަގނޑުމެން؛ްނމެ ފަހަކުންފުނިތަކުގެ ވާހަަކއަކީ ކޮ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނީ. އެ ފުރުޞަތުގައި ކުންފުނިތައް ނުހިނގާ ވާހަކަައކީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް 

ލައްަކ  5ޖެޓު ފޮތް ބަލައިލެވޭއިރުަގއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަ ،ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް. ސަބަބަކީ

ލަތުގެ ބަެޖޓުގައި ހިމެނުމަށް ފައިސާ މި ފޮނުވަނީ. ލިބޭނެ ކަމަށް މި ކަ ރުފިޔާ އަަހރަކު ބަޖެޓަށް، ދައުލައް  7ރުފިޔާ 

އްލުުމގައި ހިނގާ ވާހަކަ. ތައް ގެއަންދާޒާކުެރވެނީ. އެްސ.ޓީ.އޯ ފަދަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން، މިފްކޯ ފަދަ ބޮޑެތި ކުންފުނި

ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ހަމައެކަނި ހޯދާލި ހިސާބުގަިއ  ގޮސް ވަިކ ކުންފުންޏެްއ ދަންނަވާކަށްމިހެން

 އދެން އޭގެތެރޭގައި އެބަހިމެނޭ އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ސެކަންޑް ފޭސްގަ  ބިލިއަން ރުފިޔާ؛ 15ނަ އަހަރަށް ވަ 2017

އޭގެތެރޭަގއި ހިމެނޭ. ހަމައެކަނި އެ ކަނޑާލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެން  ބިލިއަން ރުފިޔާ 11ކަންނޭނގެ  ރިވެލިުއކޮށްގެން

ބިލިއަން ރުފިޔާ.  3އަހަރު  ވަނަ  2014ިބލިއަން ރުފިޔާ.  4ވެސް  ވަނަ ައހަރަށް ބަލާއިރު 2015 އިރުބަލައިލާ

ވިއްަސކަށް ކުންފުނި.  ،ަވރަކަށް 13ްތގަނޑަކަށް ބިލިައން ރުފިޔާ. ހަމައެކަނި ސިެލކްޓެޑް ގާ 2ނަ އަހަރު ވ2013ަ

އެހެންމެ ހިމެނޭ. އަދި ހަމަ 100، %މަދުން ހިމެނޭ ފުންޏެއް އެބަވޭ ސަރުކާުރގެ ހިއްސާ ިހމެނޭ.ސަތޭކަ އެތައް ކުން

ލެވުނީމަ ހަމަ ހިތަށްއެރީ، ދަންނަަވއި 30އިން. ކުއްލިައކަށް % 30ން، %އި 10، %އިން  5% ؛ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ
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ވީ  އޮންނާނެ ސަރުކާރަށް. އަދި މި 30އެއީ ވިލިނގިިލ ހިންާގ ކުންފުނި. % ސްޓްމަންޓް ލިިމޓެޑް؛ޑޫ އިްނވެއައް 

ޓް ހިންގާތާ އެަތއް ހިނގާ ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން އެ ރިސޯހިސާބަށް އެތަން ހަމަ ޝަންގްރިއްލާ ދުނިޭޔގެ ހަމަ ނަން

ސާގެ ައގުަގިއ ލާރިއެއް ވެސް މި ހިއްއި އެންމެ ލޯޢުލޫމާތުގަލަތަކަށް އަޅގަނޑަށް ލިބުނު މަެވއްޖެ. އަދި ދައު ދުވަހެއް

ގޮަތކުން  ެއްއގޮތަކީ ހޯދަްނ ނޫޅުްއވަނީ. އަެނއް ގޮތަކީ ކޮންމެވެސް އެހެން ؛ވޭ. ކޮންމެވެްސ އެއް ަބޔަކު ދެވިފައެްއ ނު

ނޫން.  ެއކަނި ވާހަކަެއއް އެފަދަ ކަންކަން މި ކުންފުނީގެ ހޯއްދަވަނީ. ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް ދައުލަތަށް ލިބޭ ގޮަތކަށް؛

 ،މިހެންހުރި އެތައް ކުންފުޏެްއގެ މައްސަލަ އަުޅގަނޑުމެްނ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުގެ އަންދާޒާ ހިސާބަކީ 

މަ ރަނގަޅަށް ކުންފުނިތަްއ ހިންގަިއ، އަދި ހަމއެހެންމެ ލިބޭ އަޅުގަނޑުމެނަށް ކުންފުނިތަުކން މި ލިބޭ އާމްދަނީ ހަ

ނަމަ  ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެްއ ގެންގުޭޅކަމުަގއި ވަނީ އިލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ބައިގަ ށް، ދައު އާމްދަނީން ޑިވިޑެްނޑަ

ޑަިއގެން . މިދިޔަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ވެސް ކުންފުނިތަާކ ބެހޭ ބޭފުޅުން ވައަށްވުރެން އިތުރަށް ލިިބެގންދާނޭމި

ފޮތް  ނީ ނިންމާފައޭ. މި އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުގެ ގޮތުަގއި ބަހަން ކުންފުނިތަކުން ވަިޑވިޑެްނޑު 60ވިދާޅުވީ %

ލަތަށް އާމްދަނީ ންނަވާފައޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ދައުައނެއްކާ މި އޮތީ ސަުރކާރުން ބަދަލުގެ ބަލައިލިއިރު ެއ ސިޔާސަތު

ވެސް ކޮންމެވެްސ  އަުޅގަނުޑގެ ާދއިާރގެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކަމުގަިއ ހަމަ ދެކެން. ލިބިދާނެ ރަނގަޅު މަެގއް

އި ވަނީ މި ސަރުކާރު ގައި ވަކި ޚާްއޞަ މެނިފެސްޓޯއެއް ތައްޔާރުުކރެވިފަލަން އެބަޖެހޭ. އަްއޑޫގެ ތަރައްޤީ ވަރަކަށް ދައްކާ

. މި ސަރުކާރުން ވަނީ އައްޫޑއަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގެ ވަޢުދުތަާކއެކު ަވިކން ޚާއްޞަ މެނިފެސްޓޯއެްއ އުފަންވުމުަގއި

 ޕޯޓް ރަނަގޅު، މިހާރުގެ އެއަރޓޫރިސްޓް އެނދު އުފައްަދއި 8000ފަ. އެ މެނިފެސްޓޯގެ ދަށުން އައްޫޑަގއި ތައްޔާރުކޮށް

ރަށް  3 ،އް އެޅިފެންވަރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯަޓކަށް ބަދަލުކުރެވި، ގަމުަގއި ކުރޫޒްޝިޕަށް ވަރުަގދަ ޓާމިނަލެ

ވަރަށް ބޮޑުތަނުން  ަގއި ހޮޓާ، ުޓއަރިޒަމް، ރަށްރަށުޓާ ިސީޓ ހޮއަދި ެއކި ރަށްރަށުަގއި އި، ހަދަޓް ސޯރިހިއްކަިއގެން 

ނިންމުމުގެ  ޑޫ ސިީޓގެ ަމގުތަްއ އެްއކޮށް ހަދައިއެހެންެމ މުޅި އައް ތަކެްއ ހިމެނިފައި އެބަވޭ. ހަމަފުޅާކުރެްއވުމުގެ ވަޢުދު

އަްއޑޫަގއި ނަމަވެސް  މުގައި ވަނީވަޢުދެއް އެަބވޭ. ކުރުކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ބޮޑެތި މަގުތަކަްށ ހަމައެކަނި ބަލައިލާކަ

ިއއްޒަތްތެިރ  ޓަކައިކިލޯމީޓަރުގެ ަމގު ހެދުމަށް 60ޓަުރގެ މަުގ ހަދަން އެބަޖެހޭ. މި މީކިލޯ 60ގާތްގަނޑަކަށް 

ދުއިސައްތަ ކޮންމެވެްސ  ެވސް ަގއި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުންފަހަރު މަތީ އެކި ،މެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއިަގންނަވާނެ

މިލިއަން  24މިލިއަން ރުފިޔާ.  24 އް ހެދުމަށް. މި އަހަރު މި އޮތީކަމަށްވޭ މަގުތަ ން ރުފިޔާ އޮތް މިލިއަވަރަކަށް

މީަޓރުގެ މަގު މި އަހަރު ހަދާފައި ކިލޯ 2ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު. ދެން  2ގަނުޑމެންނަށް މި ހެދެނީ ރުފިޔާގެ ހިސާުބގައި އަޅު 

 2، އަހަރަކު މީޓަރުގެ މަގުިކލޯ 60، ނަމަ ހަދާ ކިޯލ މީޓަރުން 2ޓަރުން ކިލޯ މީ 2 ކިލޯ މީަޓރު؛ 2އް އަހަރުަގއި އަނެ

ނިންމޭނީ.  އަހަުރން މަގުތައް ހަދައި 30ންނަށް ނަމަ އަޅުގަނޑުމެ މީޓަރުގެ ބަޖެޓު އަޅުގަަނުޑމެން ކުރާކަމުގައި ވަނީކިލޯ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ،ންުކރަނީނޑު ޔަޤީ ރާވަްނ އެބަޖެހޭ. އަޅުގައެހެންވީމާ، މި ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮެތއް

އްޖޭަގއި އްލެއް ހޯދިގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މުޅި ރާސަރުކާރުަގއި ިމ ކަމަށް ޖުމުލަ ޙަ ޞާލިޙްގެ މި
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ކް ރޯުޑ ައއްޫޑަގިއ ޕްލާސްޓި މަންޓް ފްރެންޑްލީޔަރަންއެންވަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަތުރައިެލޭވ ޕްލާސްޓިކް ޯރޑް؛ 

މިލިއަން  24ނުކުރަން. ައޅުގަނޑު ކޮމިޓީަގއި އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި  ތްދިގެންދާނެކަމާ މެދު އަޅުަގނޑު ޝަްއކެހެ

ވަަޑއިގެން އެބަ އިންެނވި. ނިޒާރު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަން. އައްޫޑގެ ިއއްޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުން 

ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ހަމައެހެންމެ، މިތާ އަދި  ،ރޮޒައިނާ އާދަމް، އިބްރާހީމް ޝަރީފްއިބްރާހީމްދީދީ، 

ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާގެ  ،މިހާރުވެސް ގެންދަވަނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވޭއިދެްއަވމުން ްއވަ މިކަމުގައި ބާުރއަޅު

ރަްށ އަހަ މި އިސް.އައި.ީޕގަ ޕީ.އެ  މިހާރުވެސް ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް މަސައްކަތް ހިނގާަފއިވަނީ. ފް ދަނޑުޓާ ލިގަލިއީދި

އަުޅގަނުޑ  ،ދަނޑު ނިންމުމަށް ބޭނުންވޭ. އެހެންކަމުން މިލިއަން ރުފިޔާ މި 1.5ނުވޭ. އިއެްއވެސް އަދަެދއް ހިމެނިފަ

އެހެންމެ ހިތަދޫ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް މިހާރު މަށް. ހަމަދެއްވު މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައި 1.5މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން 

ފުރިހަމަކުރަން އެބަޖެހޭ. ބެޑްމިންޓަން ވަރަށް ފޯރީގައި އަްއޑޫ ބެޑްމިންޓަން ްކލަބުގެ ފަރާތުން މުބާރާތްތައް މުޅިން 

ފަރާތުން  އެހިސާބުަގިއ ބޭއްވުމަށް އެ ވެސް ޤްވާމީ ބަެއއް މުބާރާތްތައްއަހިންގަމުން އެބަދޭ. އަދި ބައިނަލް

 1 ލިބިފަިއ އޮތީ. އަދި މި ކްލަބުގެ ފަާރތުން އަމިއްލަ ޚަރަުދގަިއ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު

މި  ކަމަށްޭވ. ައޅުގަނުޑމެންނަށް ބަޖެޓު ފޮތުން ތަނަށް ކުެރވިފައި މިހާުރވެސް ވާ ރުިފޔާގެ މަރާމާުތ އެ 50ލައްކަ 

، އަަކށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްހާސް ރުފިޔާ  74ލަްއކަ  1ރުފިޔާ. ހާސް  74ލައްކަ  1 ފެންނަނީ

 .ވެސް ނޫން ބޮޑެއް މާ ؛މިލިއަން ރުފިޔާ 8ނުލެވޭނެ.  އަށް ނިންމައެއްމިފަދަ ތަނެއް ފުރިހަމަ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

އަހަރަށް ބަހާލެވިގެން  2ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ ބަހާލެިވެގން  މިލިއަން ރުިފޔާ އެ  8މިލިއަން ރުފިާޔ ބޭނުންވަީނ. އެ  8

ނުްނ ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާ ،ޕްލެކްސް ެއއްކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަކީ މުޅި އަްއޑޫއަށް ވިަޔސް މި ސްޕޯޓްްސ ކޮމް ކަމުގައި

ޝާމިލުވާ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުަގއި. ހިތަދޫގެ ފުއްޓަރު ފަރާތް އިއްޒަތްތެިރ  އަދި ކުިޅވަރުގެ ަޝއުޤުވެރި

ލިން. ބައެްއ  ވެސްއި ގޮްސ ބަލަ އި ވެސްރެއްގަދަތުކުރި ފަހުން  ރައީސް، ހަމަ ގިރަމުންދަނީ. އަޅުގަނޑު ދާދި

ވަނީ. ވަރަށް ައވަހަށް ަވގުތީ ޙައްލެއް ނަމަވެސް މިކަމަށް  ގޮސްަފއި އެހިސާބަށް މިހާރު ގިރައިގެން  ރާގޭޭގަގއި އިންފާ

 އެ ،ވެސް. އެހެންކަމުން ަމށްމިލިއަްނ ރުފިޔާ މިކަމަށް އެބަ ބޭުނންވޭ ަވގުތީ ަޙއްލެއް ހޯދު 3ޖެހޭ. އެބަ ހޯދަން

އަުޅގަނުޑ  .ދަންނަވަން. އިްއޒަތތެރި ރައީސްަުކުރާ ވާހަކަ ނޑު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަން ގަސްވެސް އަޅުގަ ޅުންހުށަހެ

އަދި ައއްޑޫ އަތޮުޅ  ،ބަޖެޓު ޖަލްސާގަިއ ވެސް ދަްއކަމުންދިޔަ ވާހަަކއެއް  2 ، މިދިޔަދިޔަވެސް ަދއްކަމުންއަބަދު

 ޓަކައި މީެގ ދެ ކިތެއް. މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށްުރކާރުން ބިނާކުރި މިސްހިތަދޫގައި ައއްޫޑ ސިޓީެގ ހިތަދޫގައި ނެތޭ ސަ

ހަނދާްނވަނީ ައޅުގަނޑު ދެންނެވިން   ރުފިާޔއޭމިލިއަން 8 އަުޅގަނުޑ އެ އަދަދު ކުރިން ބަޖެުޓގައި ގެެނވުނީމާ އަހަރު

ދެްއވާށޭ. އިލިއަން ރުފިޔާ ޖައްސަވަ މި 30ގޮތުަގއި ިއމާރާތްކުރަންވާނީ.  ގެއްތިވަރުގެ މިސްކިެތއް ނޫނޭ މިހާރު މިސްކިތެ

ކަްނކަން އެ ،ގޮތް ވީ ބަޖެޓުގެ އެ އަަދދަށް، ގޮތް ވީ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް  30އެ  .މިލިއަން ރުފިޔާ ޖެހުނު 30
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ފުޅުންނަށް ބޭތިއްބެވި ވެސް. ދެން އެކަން ކުރަްއވަން  ގޮތް ައޅުގަނަޑށް ނޭނގޭ ހަމަ ޔަޤީނުން  ދިޔައިހިނގަ

 ނެތް. ކު މިފޮތުން ފެންނާކަށެއް ވެސް މިހާރަ ނެ. ހަމަ ޔަޤީނުންއެނިގވަަޑއިގަންަނވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޤަށްމެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިއިްއޒަތްތެރި މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އަރުވަނީ މި މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 

 ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު  ވާ ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި  2019ކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝު .`

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަހަރު 5ދިޔަ އިހިނގަ  އަހަރުެގ ބަޖެޓު ކުރިން މި ވަނަ 2019 ،އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު

ައޅުގަނޑުމެން  ތަކުގައި ކޮްށ ނިމިފައިާވ ަބޖެޓުޒުއެ ތަންފީއަިދ  ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

ނުާލ އިކާ ބެހޭ ގޮުތން އެއްެޗއް ދަންނަވައަުޅގަނޑުމެން ރަށްތަކުގެ ތަރައްީޤއަށް ހިނގާފައިވާ ކަންަތއްތަ ،އުމުގެޤަ

 5ެވ، މިދިޔަ ތީނެކަަމކަށް ނުވާ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާލުމަކީ އެންމެ ޖާިއޒ2019ު

ރައްޔިތުން ބޭނުންވެފަިއާވ  ؛ިދޔަ މުހިންމުއިދާއިރާ ހިމެނޭ ރަށްތަކުަގއި ހިނގަމަހިބަދޫ  އދ.ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަހަރު

ދިމާވެފަިއާވ  އަށްކުނބުރުދޫ ލާނަން. އދ.އިއަުޅގަނުޑ ހަމަ އެްއޗެއް ދަންނަވަ މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

ައހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ވަނީ  5ުމގެ މަސަްއކަތް މިދިޔަ ެއރަށުގެ މިސްކިެތއް ބިނާކުރު ،ންމައްސަލަތަކުެގ ތެރެއި

ލީމު ހާސިލުުކރުމަށްޓަކައި ޕްރީސްކޫެލއް އިާމރާތްކޮށް ވަނީ ނިމިފަ. އަދި ޢުރަުށެގ ކުޑަކުދިން ތަ. އަދި އެނިމިގެންގޮސްފަ

 އެރަށަކީ ބިމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ކުޑަ ރަށަކަށް ،ބޯޅަ ދަނޑުކުޅުާމއި ކަސްރަތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފުޓް ޒުވާނުން ކުިޅވަރު

ަޓކަިއ ވާތީ، އެ ަދނޑު ތަރައްޤީކުރުމަށް ވާތީ، އެރަށުެގ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކީ ހުރިހާ ކުިޅވަެރއް ުކޅެމުންދާ ތަނަކަށް

އަޅުގަނޑު ވަރަްށ  އައީ ކުރަމުން. އަިދވެްސ ހުރި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް މި ،ވަށާފާރު ރޭނުމާއި

ފުޓްބޯޅަ ދަނުޑގެ ކުނބުރުދޫގެ  ދާ އދ.ޅިަފއިާވ ބަޖެޓުގަިއ ހިނގަމުންވަނަ ައހަރަށް ކަނޑައެ 2019 ،ހިތާމަކުރަން

ޕްރޮޖެކްުޓ ދަނޑުގެ ކުނބުރުދޫގެ ފުޓްބޯޅަ  އަޅުގަނޑު އެދެން ބަޖެޓު ޮކމިޓީގައި އދ. .ނުވާތީޕްރޮޖެކްޓު ހިމެނިފައި

ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަްތ  ބުރުދޫއަށް ސާފު ބޯފެން ލިބުމަށްޓަކައި ފެން ތާނގީކުނ  އދ.ހިމަނައިދޭން. އޭގެއިތުރަށް

ކުނބުރުދޫގެ ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ  މިހާރުދަނީ ކުރަމުން. އެހެންވީމާ، ެއއީ ެވސް ން އެ މަަސއްކަތްމުބަޔަކާ ހަވާލުކުރު

 ؛އަދި އެ ރަށުގައި ހަދާފަިއވާ ބަނދަރު .ކަމެއް ންވާިދޔަ ަކންތައްތަކުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުއިތަރައްޤީއަށް މިހިނގަ

ގެ އެ ަބނދަރަކީ ދޮންވެލި ފިނޮޅެއް ،އެޅިތެރެއަށް ވެލިތައް އެ ރަުށގެ ބަނދަރު ގެން އައި  އުފެދިގޮތުން ގުދުރަތީ

ބަނދަރު ތެރޭަގިއ ވާނީ އެ ރަށުގެ  ގެނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރު ،އަުޅަގނޑުމެން މި ސަރުކާރު ،ގޮތުަގއި ވެފައި ޮއްއވާ

މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެޭވ  ގެްނގުޅޭ އެރަުށގެ ބަނދަރަީކ އާއްުމކޮށް ދަތުރުވެރިންނާިއ ނުވަތަ އޮޑިދޯނިފަހަރު ،ފުންކޮށް
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ދެންުހރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި  އިކުނބުރުޫދގަ . ބަނދަރު ވާީނ ފުންކޮށްދެވިފަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްގޮތަށް އެރަުށގެ

 އާ  އެރަށަށް ަހވާލުކުރުމަށްފަހު ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ސްޓެްލކޯއާޓަަކއި ރަނގަޅުކުރުމަށް ގަ އެރަށުގެ ކަރަންޓުެގ ިވއު

 އދ. .ތަރައްީޤކޮށްފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިިވުއގަ ވަނީ ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓައިންޖީނުތައް ގެްނގޮސް އެރަުށގެ 

ބޮޑު ެއއް ކަންތަކަީކ  އެންމެ ،ިއވާ އެންމެ މުހިންމުއަހަރު ތެރޭަގއި ުކރެވިފަ 5އަށް އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ މީދޫޏާހަން

އިމުކުރުމުެގކުރިން ކުރަންޖެހޭ ޤާސް، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ން.ކުރުއިމުޤާނިޒާމު  ގެނަރުދަމާ ގެއެރަށު

 ގެ އަހަރު މިދިޔަ އަދި ،ޑިަޒއިންކުރުމާއި ސަރވޭކުރުުމގެ މަސަްއކަތަށްފަހު ،އެކުގިނަ ކަންތައްތަެކއް ުހރުމާވަރަށް

. ވަނީ ނިމިފަ ބޮޑު އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު އެރަށުގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ ވަރަށް ،ތެރޭގައި ބަޖެޓުަގއި ޖެހިގެން

ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވަނީ ހިމެނިގެންގޮސްފަ.  ތެރޭގައި އެ ނިޒާމު ގެވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2019އަދި 

 ދަނޑު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބަޔަކާ  ލްމީދޫގެ ފުޓްސަޏާހަން އދ. ،ނޑު ހިތާމަކުރަންައޅުގަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ލް ދަނޑު ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މީދޫގެ ފުޓްސޏާހަން މަސައްކަތް ުކރަމުންދާއިރު ވެސް އދ. ރެވުުމގެހަވާލުކު

ގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދުަވހުހަރުއަ 5މިދިޔަ  ،ގެިއތުރަށްނުވާކަން. އޭ އަހަރުގެ ބަޖެުޓަގއި ހިމެނިފައި ވަނަ 2019

ފެނުގެ ނިޒާމު  ،. އެގޮތުންރވޭކޮށް ނިިމފަސަ ،މީދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ވަނީ އެއްކޮށް ިޑޒައިންކޮށް ޏާހަން

ރޭގައި އެރަށުެގ ަވނަ އަހަރު ތެ 2019. އަދި  ޚަރަދުތައް ވަނީ ކޮށްނިންމާފަކުރަންޖެހޭ އެައށް ،ޑިަޒއިންކޮށް ސަރޭވކޮށް

އަުޅގަނޑު  ވާކަންއިއަޅާަފއިވާ ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނިފަވަނަ އަހަަރށް ކަނޑަ 2019 ،އަހަރު އިމުކުރުމަށް މިޤާފެނުގެ ނިޒާމު 

އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ޚިދުމަތް  ލަކޮށް އދ.ޖުމު ؛އަތޮޅުގެ އދ. .ހަގަކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެކު ފާހަމަ އުފަލާ

. އަިދ އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭަގއި ނިންމާފަ 5 އަުޅަގނޑުމެން މިދިޔަ ގެ އިމާރާތް ވާނީއަތޮުޅގެ ހޮްސޕިޓަލު ހޯދަމުންދާ އދ.

 5ގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ސައްކަތްތަެކއް ިއކިއުޕްމަންޓު ގިނަ މަ ވަރަށް ކުރަންޖެހޭހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ދީފަ. ޭއގެއިތުރަްށ އިރި ބަޖެޓުން ނިންމަ ފާސްކުދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުންއަހަރު

ރައްޔިތުންނަށް މަހިބަދޫއަީކ ވަރަށް ޗާުލ  ިއ،ގެ ެތރޭގައި ނިންމަދުވަހު އަހަރު 5މުގެ ޕްރޮޖެްކޓު މިދިޔަ ހެދުމަހިބަދޫގެ މަގު

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވާކަން ރަެށއްގެ ގޮތުަގއި ނިްނމާފައި ވާހިނގާިބގާވެ އުޅެން ފަސޭހަ މަގުތަެކއް ހެދިފައި ،އުޅެން ފަސޭހަ

 މަހިބަދޫގެ އުތުރު ފަރާތުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު އެ އދ.ން ރުއެކު ފާހަަގކުރަން. މީގެއިތުރުވެރިކަމޚުފަ

މަސްދުވަްސ  3. ކުރިއަށް އޮތް ވަނީ ނިމިފަ ރުއިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާ 80ދަނީ ކުރިއަށް. އަދި ގާތްގަނޑަކަށް 

ނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގަިއ ވަ 2019ދަުރެގ މަސައްކަތް ނިމޭނެ. އަދި ާބކީހުރި ފައިސާކޮޅު ވެސް ތެރޭގައި މަހިބަދޫގެ ބަނ

އެކު ފާހަގަކުރަން. މަހިބަދޫގެ ޒުވާނުން އުއްމީދުުކރަމުންދިޔަ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ވާކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ އުފަލާއިހިމެނިފަ

ބޮުޑ  . ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ރަށުގެ ރަްއޔިތުން ވަރަށްޅުވާފަމެން ވާނީ ރަސްމީކޮށް ހު ތެރޭގައި އަުޅަގނޑު ގެމިދިޔަ ހަފްތާ

 އިންރަށެއް މުޅި ރާއްޖެ  އިގެފުޓްބޯޅަ  .ޚާއްަޞކޮށް ކުދިބޮޑު ހުރިހާ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރަމުންދިޔަ ،އުއްމީދުތަެކއް

ިއ ޖަހައިގެްނ އދ. މަހިބަދޫައކީ. ެއ ރަށުެގ ުޒވާނުންެގ އުއްމީދު ހާސިުލކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެުޓގަ ރާފާހަގަކު
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އަޅުގަނޑުމެން އެ ރަށުގެ ބިންގަނޑު، މަހިބަދޫގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ބިންގަނޑުގެ މަަސއްކަތް ވާނީ ކޮށް ނިންމާފަ. 

އެމް.އާރު.ީޑ.ސީ، ފަހުން ޕަްބލިކް ޯވކްސްއިން އެ މަަސްއކަތް ނިންމީ. އަދި އަުޅގަނުޑމެން ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކެްއގެ 

 ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު އެ ވަނީ އެންެމ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފަ. އެހީތެރިކަމާއެކު މަހިބަދޫގެ

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ފާސްކޮށް، އަދި އދ. އަޮތޅު  2016އަހަރު ކުރިން،  2އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެ 

ސެސް ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ. ނަމަވެސް، ދިމާވި ކްާލސްރޫމް އެޅުމަށްޓަކައި ޓެންަޑރ ޕްރޮ 8ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި 

ކަންތައްތަެކއްަގއި ދެ މުއަްއަސސާ ދޭތެރޭގައި ބަދަލުކުރަންެޖހޭ ސިޓީތަކުގެ ކަންަތއްތައް ެއންމެ ރަނގަޅަށް ނުދިއުމުގެ 

ން މި ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުގައި އެ މަޝްރޫޢު ނުހިމެނި، ނަމަވެސް މިއަހަރު ލައިން މިނިސްޓްރީތަކު 2017ސަބަބުން، 

ކްލާސްރޫމް  12ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި އދ. އަޮތޅު ތަޢުލީމު މަރުކަޒުަގއި  2019ވަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރުމަްށ 

ހެދުމަށް ބަޖެޓުގައި ހުށަހަޅައި އަދި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިދެްއާވފަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަދުއލަތުގެ ބަޖެޓު މިހާހިސާބަށް 

ރި ރައީސް، ދެންމެވެސް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި އެމް.ޑީ.ީޕެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އައިސްަފއި އޮްތއިރު ިއއްޒަްތތެ

ވިދާޅުވަނީ މި ބަޖެޓަކީ ޖަޒީރާ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. މި ބަޖެޓަކީ ތިމަންނާމެންގެ ބަޖެޓެއް ނޫނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ 

ޓު ހަދައި، ައޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ސަރުކާރެއް ބަދަލުެވގެންދިަޔ ކަމަށް ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެ

ޚިދުމަތްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި މި ތިބެނީ. އަދި ކޮންމެ ސަރުކާރެްއ ެވސް އަންނަނީ ރަްއޔިތުންނަްށ 

އަހަރުދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  5ޚިދުމަތްކުރުމަށްޓަކައި. އެހެްނވީމާ، މީގެ ކުރީގެ ސަރުާކރުން، ޚާއްޞަކޮށް މިދިޔަ 

ަޒއިންކޮށް ޕްރޮސްސްކޮށްފަިއވާ މަސައްކަތްަތއް މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އަންނައިުރ ވެސް ހުންނާނީ ލައިން ޑި

މިނިސްޓްރީތަކުން އެ މަސައްަކތްތައް ކުރުމަށް ތަރުތީބުކޮށްފަ. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަްނ، ފަހަރުގައި މި ބަޖެޓުަގިއ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމަށް. ބާކީ ހުރި  50ގަތުމަށާއި އަދި ދޮންކެޔޮ ގަތުމަށް ޖަޒީރާވަންތަކަން އޮތީ ފަސް ހާސް ހެލްމެޓު 

ކަންތައްތަކަީކ މީގެ ކުރިން ަތރުތީބުވެގެން އައިސްަފއި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ ެއއްކޮށް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނުޑެގ 

 ނެތް ވަރަށް މުހިއްމު ކަންތައްތަކެްއ ދާއިރާއަށް؛ އަުޅގަނުޑގެ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ މި ތިން ރަށަށް މި ބަޖެޓުގައި

ހިމަނައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ވާނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރަށް މިހާރު ސިޓީއަކުން ދަންނަވާފަ. އޭގެތެޭރަގއި އދ. 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ާވނީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ސިޓީ  35ކުނބުރުދޫގެ ބިންހިއްކުމަށްޓަަކއި 

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޖަހައިދިނުމަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީއަށް އަުޅގަނުޑ  70ވާފަ. އަދި އދ. މަހިބަދޫގެ ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ފޮނު

ވާނީ ދަންނަވާފަ. އަދި އދ. ހަންޏާމީދޫގެ ދެ ފަރާތުގައިވާ ދެ ބަނދަރު ހަލާކުވެގެންދާތީާއއެކު، އެ ރަށުގެ ބަނދަުރ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ  40ޖެހުމަށް  ބަނދަރުަގއި ބޮޑުިހލަ ޖެހުމާއި އަދި ރިވެޓްމަންޓު ދެަފރާތުގެ ދެ ހެދުމަށްޓަކައި ބަނދަރުގެ

. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުގެ ދާއިާރަގއި ހިމެނޭ މި  ަބޖެޓު ކޮމިޓީއަށް ދަންނަވާފަހިމެނުމަށް އަޅުގަނޑު ވާނީ

ގޮތުން  ބެހޭ ޅާފައިާވ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓާ ށަހަަވނަ އަހަރަށް ހު 2019ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ދެންނެވި ކަންތައްަތކުެގ އިތުުރން

ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އަހަރު 5މުގެ ާދއިރާއިން މިދިަޔ ުޓއަިރޒަ ،ވާނަމަ ލަކޮށް އެްއޗެއް ދަންަނަވއިލާ ކަމަށްޖުމު
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އް ިމ ލިބިގެންދާ އާމްދަނީތައަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މީރާއަށް ުޓގެ ސަބަބުން ސޯރި 50ތަރައްޤީކުރެވިަފިއވާ ގާްތގަނަޑކަށް 

ައޅުގަނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ވަދެގެން ބަޖެޓު ބަލައިލިއިރު  ،ލިބިގެންދަނީ. އަުޅގަނޑު ހަނދާންވޭ

ދޭތެރޭގެ އަދަެދއް.  ިބލިޔަނާ 16ބިިލޔަނާއި  14ދިވެހިރާއްޖެއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ގާތްގަނޑަކަށް ލިެބނީ 

ބިލިޔަން  18މިގޮުތން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ ފައިސާއިން ، ެއގޮތްއިސާާއއިއިތުރަށް ލޯނުގެ ގޮތުަގއި ނަގާ ފައޭގެ 

ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި އަހަރު 5ބެނީ. ނަމަވެސް، މިއަދު އުފަލެއކު މިދިަޔ ބިލިޔަެނއްހާ ރުފިޔާ ލި 16ނުވަތަ 

މި ދެންނެވި ގޮތަށް  ،ދާ ކަމަކީުވރެ މަތީ ބިލިޔަން ލިބިގެން މިހާރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވިއްސަށް ،ފާހަގަކުރެވެނީ

ގޮސް ދިވެހި ދައުލަތަްށ ެހން ސިނާޢަތްތައް ތަރައްޤީެވެގނއަިދވެސް އެހެނި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމް ިސނާޢަތާއި

ގޮސްފަިއވާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ުޓއަރިޒަމް ާރއްޖެއަށް މިހާރު އް ޤާއިުމވެގެން ލަތްތަ މްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީއާ

ޓަކަިއ އަދި އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ނދުތައް ފުރުމަށްރާއްޭޖގެ މިހިރަ އެ ،މިހިރަ އެނދުތަކުގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީވެފައި 

ސް ރާއްޖޭެގ އެއަރޕޯޓް ކޮންމެހެން ވެްސ ނިންމަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިހާރު އެރައިވަލް ިގނަވެގެންދިަޔޔަ

އޮްތ  ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ،ގޮަތކީ ރަނގަޅަކަެށއް ނޫން. ވާގޮތެްއގައި އެންމެ  ކުގެ އޮިކއުޕަންސީ ހުރީ އެވްރެޖުޓުތަރިސޯ

ޓުތަކަށް ރަނަގޅަށް މި ކަންތައް ފުރިހަމަެވގެންދާނީ.  މިހާރު މި ތަރައްޤީވަމުންދާ ރިސޯއެއަރޕޯޓު ނިންމައިެލވުނީމާ

ލްމާލް ދިވެހިރާއްޭޖެގ ައޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެްއ ރައުސު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

އިބްރާހީމް  ،ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ުކޑަކޮށް ސިުހން ވެސް ައއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެއަރޕޯޓް ބޭރު ބަޔަކަށް ނުދޭނެ

މިއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާުކރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކުީރެގ އެއަރޕޯޓް ުކއްޔަށް ހިފި  ޞާލިޙް،މުޙައްމަދު 

ވެރިން ވަަޑއިގަތް ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ފެނުނީމަ. އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން އަދި މިހާރު  ޖީ.އެމް.އާރުގެ ،ފަރާތް

ޖީ.އެމް.އާރަްށ  ،ވަރަށް އުއްީމދު އެބައޮތް  ނިސްބަތްވާތީ އަޅުގަނޑަށްއުފެދިފައިވާ ސަރުކާުރަގއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު

އިތުރު  ،ެއައރޕޯޓް ތަރައްޤީވެ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގެމުދާ ނުދޭނެކަމުގެ އިތުރަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަދއުލަތު

ޢަތް ކުރިއަރަިއގެން އެއަރަލއިންތައް ދިވެހިާރއްޖެއަށް ނާންނަހާ ހިނދެއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓުއަިރޒަްމ ސިނާ

ރަށް ބޮޑު ވަ ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ވަނީއަހަރު 5މީ ދާއިރާއިން މިދިޔަ ތަޢުލީ އިތުރަކަށްނުދާނެ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.

. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ރަީއސް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުަގއި ވެސް ތަޢުލީމީ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފ

ށް ިޞއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްީޤކުރުމަ ކަަމށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮތަށް ުކރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވާނެ ދާއިރާ ހަމަ އެ އޮތް

ބިލިޔަން ރުފިޔާ އާސަންަދއާިއ އަދި އެންސްާޕގެ ތެެރއިްނ  1ން ބޭރަްށ ދިޔަ ގާްތގަނަޑކަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖެއި

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އަހަރު 5ަކއި މިދިޔަ ޓަށް ދިޔަ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށްރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކަ

 . ަވރަށް ބޮޑަށް ތަރައްީޤކޮށްފަަކޒުތައް ވަނީޞިއްޙީ މަރު ،އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗާއި އަދިެވސް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލުަތއް

ހުމަތްތެރި މާރާތްުކރި ހޮސްޕިޓަލާއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަމިއްލަ ފަރާަތކުން ހުޅުމާލޭގައި އިއިތުރަށް އަމީގ

ންދާ ޓަަކއި ކުެރވެމުޖޭގައި އެ ފަިއސާ ހަރުލެއްވުމަށްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު ކުރައްވާ މަސަްއކަތުން ދިެވހިރާއްއި
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ކަމަށް އަޅުގަނޑު  އެކު ފެނިެގންދާނެ އަދި ދަރުަމަވންތަ ހޮސްޕިޓަލާމަސައްކަތް މުސްތަޤުބަލުަގިއ އިތުރަށް

ވަރަށް ާގތް ދާއިރާއެއް މަްސވެރިކަުމެގ ދާއިރާއަކީ. މަްސވެރިކަމުެގ  އަުޅގަނޑާ މީދުކުރަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއުއް

 ،އެއް ސަބަަބކީިދއުމުގެ ބަދަުލވެގެންކަންޖެހެނީ ރަީއސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ދައް ދަްއކާއިރު ައޅުގަނޑު ދާއިރާގެ ވާހަކަ

ރިން މަްސވެ ،ޔާމީނުެގ ވެިރަކން ބަދަލުވެގެންދިއުުމގެ ެއއް ސަބަބަކީރައީސް މަސްވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހުން. 

ން އޭގެ ވެފަިއ ހުރި ކުންފުނިތަކުވާލު ރިކަމާ ހައަދި މަސްވެ ނިސްޓަރާމިވާލުކޮށްފައިވާ ހިތްހަމަނުޖެހުން. މަސްވެރިކަމާ ހަ

ތެިރ ވެރިކަްނ ބަދަލުވެގެންދިއުުމގެ އެއް ސަބަބު މިއީ. ިއއްޒަތްއަުޅގަނޑުމެން ނުދިަޔއީތީ މުންއްވަޒިންމާ އަދާކުރަ 

ތެޭރަގއި މާލޭގެ ބަނދަރުން މަސްވެރިންނަށް  ދުވަހުގެ 7ފާކުރަން ކުިރއަށް އޮތް އަުޅގަނޑު ވަރަށް އު ރައީސް.

 5ރާރުކޮށް ފާއިުތވެދިޔަ ކަމަށް މި ސަރުކާރުްނ އިޢުލާންކޮށްފަިއވާތީ. މިީއ ތަކު ދަތިތައް ަޙއްލުުކރާނެ ދިމާވެފައިވާ 

ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ. ައޑުއަހާެނ މީހެއް، އަޑުއަހާނެ މިނިސްޓަރެއް، އަުޑއަހާނެ ވުޒާާރއެއް އަހަރު

ނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ުމެގ ގާމަސްވެރިކަ . އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.އީނެތީމާ މި މައްސަލަތައް ޙައްލުނުެވގެންދިޔަ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް ހުއްޓުަވއިލީ ހަމަ އޭރުގައި ހުރި މިނިސްޓަރު. މިނިސްޓަރު މި ވިދާޅުވަނީ 

 . ިއްއޒަތްތެރިއޭތަކެއް އޮތީމަލަޙަތުއެ ދަްއކަނީ އޭނާގެ ޒާތީ މަޞް ވާހަކަ ޓޮމް އެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި 

ކީ ރައްޔިތުން. ައޅުގަނޑު ރަށަކީ ފަސް ސަތޭަކއެއްހާ މީހުން މަސްވެރިކަމަށް ލަޙަތަރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޒާީތ މަޞް

ދާ ރަށެއް. އެހެންީވއިރު، އަުޅގަނޑު ޒާތީ މަޞްލަޙަތަކީ ެއއީ. މިފަދަ ވާހަކަތަެކއް ދަްއަކއިގެން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ދި ވެރިންނަށް ތިބޭ މީހުން މި ވިދާޅުވަނީ އެއީ ައމިއްލަ މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ އަ

ހާސިލުކުރަން އޮތް މަންފާއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުން. މަސްވެރިކަުމގެ ވާހަަކ އަުޅަގނޑު ދައްކާީތ، އެ ވާހަަކއަްށ 

އޮތް ސަުރކާރާ ދެޮކޅު މީހެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަަގެވފައި އޮތީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ހިތްޕުޅާނުވެގެން ައޅުގަނަޑކީ އޭރުަގއި 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސަށް އެނގިލަްއވާެނ، މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ އަހަރު، ވިއްަސކަށް، 

ގެ އަހަރު ކުރީޮކޅުަގއި 1990ޖެއަށް ފަންސަވީހަކަށް އަހަުރ ހޭދަޮކށްފައިވާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީެސއް ތިީއ. ދިވެހިާރއް

އުފެދިގެންދިޔަ މިފްޯކއަކީ ުނބައި ބިންގަެލއްގެ ަމއްޗަށް ތަރައްޤީކޮށްފައި އޮތް ކުންުފންޏެއް. އެފް.ޕީ.ައއި.ީޑ ކިާޔ 

ގަިއ ކުންފުންޏެއް އުވާަލއި، އެ ުކންފުނި ކާލައި، އެ ކުންފުނި ދަރުވާލުމަށްފަހު، އުފައްދަިއެގން އައި ބިންގަެލއްގެ މަތީ 

އުފެދިގެން ައއި މި ކުންފުންޏަކީ މިއަދާ ހިސާބަށް ފާހަގަެވެގން މި ދަނީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއް ނޫންކަން. އިްއޒަތްތެރި 

އަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެއ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް ެއ ތިން  3ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ ލިބުނު 

ންގަންއުެޅގެން އެއިން ެވސް ެއންމެ ކުންފުންޏަކުން ފައިދާވީ. އަނެއް ދެ ކުންފުނިން ވީ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ހި

ގެއްލުން. އެ ހުރިހާ ދަރަންޏަކާއެކު އަނެްއކާ މިފްކޯ ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށްގެން އޭތި ތަރުތީބުކުރަން އުޅެ، ޭލއަާޅ 

ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުން މިފްކޯއަްށ  މިލިޔަން ރުފިޔާ 300މިލިޔަން،  150، 100ކުއްޖެއްހެން ކޮންމެ އަހަރަުކ 

ޚަރަދުކުރަމުންދަނީ. އިހަކަށްދުަވހު މި ވެރިކަން ބަދަލުވެގެންިދޔައިރު ވެސް ައޅުގަނޑު އަުޅަގނޑުގެ ރަށުގެ މަްސވެިރއަކު 
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ގުޅާފައި ބުނީ، މި އޮތީ ފެލިވަރުަގއޭ. މަސްކޮޅު ކިރޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ. ނެތްހޭ މީހަކަށް ގުޅާލަދެވޭކަށް. ކިހިނެއްޯތ 

ހަދަނީ؟ އަޅުގަނޑު އެދެނީ؛ ދެ ގޮތެއް އޮތީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް. ެއއްގޮަތކީ، 

މިފްކޯ އުވާލުން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއްއގޮތަކީ މިފްކޯ ުއވާލުން. މިފްކޯ އުަވއިނުލާހާ ހިނދެއްަގއި އެތާ ހުންނަންީވ 

ރި މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރެވޭ އެ ފީލްުޑގެ މީހެއް. އަދި އެ މީހާއަށް ސިޔާސީ ވަރަށް ތެދުވެރި، ވަރަށް އަާމނާތްތެ

ނުފޫޒާއި ފެލިވަރަްށ މުަވއްަޒފުންނާ، އަދި ޫކއްޫޑއަށް ުމވަްއޒަފުން ސިާޔސީ ބޭނުމުަގއި ލަިއ، އަދި ޖަގަހަތަާކިއ 

ޖެހޭނެ. އަދި މަސްވެރިންނަށް ވެސް ވާީނ މިކަންކަމަށް މިފްކޯއިން ޚަރަދުކުރާ ނަމަ ދުވަހަކު ވެސް މިފްކޯެއއް ކޮޅަކަށްނު

ބިލިޔަން ރުފިޔާ ދަރަނި  1މިލިޔަން. އެހެްނވީމާ،  500ގެއްލުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އެދެނީ، މިފްކޯައކީ މިހާރު 

އޮތް ކަމަށް ިވޔަސް ަދއުލަތަށް އެ ދަރަނި ނަަގއި، އެ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަށް ދައްކާފަިއ މިފްކޯ އުވާލުން. އަދި ެއ 

އިންޑަސްޓްރީ ޓުއަިރޒަމް ިއންޑަސްޓްރީއެކޭ އެްއގޮތަށް ޕްރައިވެަޓއިްޒކުރުން. މިއީ އެްއ ޙައްލަކީ. އަނެއް ގޮަތީކ 

މިދެންނެވި ގޮތަށް އިޚްލާޞްެތރި، އެ ކުންފުންޏަކީ ކުޑަ އަިދ އެފިޝެންސީަގއި ހިންގޭ ކުްނފުންޏެއްގެ ގޮުތަގއި ހެދުމަށް 

ނގަޅު ޕެކޭޖުަގއި މި ރިޝްވަތާއި މިކަންކަމުން ދުރުހެލިވެފައި ތިބޭ ބައެއްެގ ޓަކައި، އެ ކުންފުނީގެ ވެިރންނަކީ ރަ

ގޮތުަގއި އެ ކުންފުނި ތަރައްޤީކުރުން. އެނޫން އެއްވެސް ޙައްލެއް މަސްވެރިންނަކަށް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ދާންވާއިރަށް ފުރައިގެން އެތަނުން މިފްކޯގެ ވެރިންނަކީ މިތަނުން މަސްކޮޅު ތައިލެންޑަށް ފުރުވާލުމަށްފަހު، އެ ބޯޓު 

ޓިކެޓުނަަގއިގެން ދާ ބަޔަކަްށ ވެއްޖެއްޔާ ދުވަަހކު ވެްސ މަސްވެރިންނަށް ޙައްލެއް ނުލިބޭނެ. ދުވަހަކު ވެސް 

ވަނަ އަހަރުެގ  2019މަސްވެރިންނަކަށް ޙައްެލއް ުނލިބޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމަިއލާނީ 

ގަނޑުމެންގެ ާދއިރާަގއި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ؛ ޚާއްޞަކޮށް، ކުނބުރުދޫއާިއ ހަންޏާމީދޫގެ، ކުނބުރޫދުގެ ބަޖެޓަކީ އަޅު 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އަދި ހަންޏާމީދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ހިމެނޭ ބަޖެޓަކަށް ވާތީވެ، އަޅުގަނޑު މި ބަޖެޓަށް 

މިލިޔަްނ  70ވި ގޮތަށް މަހިބަދޫ ބިންހިއްކުމަށް ކޮންމެހެނެއް ވެސް ވޯޓުދޭަނން. ނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު މިދެންނެ

މިލިޔަން ރުިފޔާ، އަދި ހަންޏާމީދޫގެ ދެ ފަރާތުގެ ދެ ބަނދަރު ހެދުމަށް  35ރުފިޔާއާިއ، ކުނބުރުޫދގެ ބިްނ ހިއްކުމަށް 

ނައިދިނުމަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނަިއދިނުމަށް އަޅުގަނުޑ މިހާރު ބަޖެޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިަފިއވާ ގޮތަށް ހިމަ 40

އަހަރަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް  5އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން. އަުޅގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް 

އަހަުރގެ ގޮތުގައި ެވގެންދާނެ ކަމަށް. އަިދ ދެ އަހަރު ފަހުން ވެރިކަން އަބަދުވެސް ބަދަލުވާ ގޮތަްށ  5އަމާންއޮމާން 

 އް މި ަސރުކާރުން، މި ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ތެރޭގައި ނުހި...އެކަހަލަ ކަންތައްަތކެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ތެގެ އިއްޒަތްއަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އަރުވަނީ، މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 އަށް.މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ 
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޠަފާ ރު މުޙައްމަދު މުޞްބަދާއިރާގެ މެން ތިމަރަފުށީ

ެވސް  ވަނީ. ތައްޔާރު `. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަށް ބޮޑު ލަނެޑއް ތި ދެއްވީ. އަުޅގަނޑު ައިއސް މި

އާިއ ތިމަރަފުށީ ނޑު ތިމަރަފުށީ ދާިއރާ، ވޭމަންޑޫ އަުޅގަ މި ެޖހުނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނުވެިވގެން ުއޅެނިކޮށް 

އްޔިތުންނަށް މި ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑު ކަނޑައަާޅފައިވާ އެްއެޗއް ހާމަކޮށްލައިިދނުން ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުންޭވ. ދާއިރާގެ ރަ 

ސް ވޭމަންޫޑގެ ސްކޫލްަގއި މަލްޓިޕާޕަ އެގޮތުން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ދާިއރާގެ ރައްޔިތުންނަށް

 ، އަދި ޮހސްޕިޓަލްގަިއ އޮފީްސ އިމާާރތަކާ ެއކު، ކޮންސަލްޓޭޝަން ވާނެ ކަމަށާއިހޯލެއް މި ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައި

ކުރުަމށް ނިންމާފައިވާ ވާަހކަ. އަިދ އޭެގއިތުރަށް ނަރުދަމާާއއި ގެ އޮީފހެއް އެތާނގައި އިމާރާތްހެދޭ ފެންވަރުރޫމްތައް 

ވެްސ   ކަަމކަށް ވާތީެވ، އެކަންއަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓްަގއި ލާފައިވާ ކުރުމާއި މިކަންކަމަކީ މިއީ ކުރީދޮށް ހިމާޔަތްގޮނޑު

ކުރަނީ އާެދ، ައޅުަގނޑު މި މަސައްކަތް ވަނީ. ނެ ވާހަކަތައް ދަންަނވަްނ ބޭނުންތެރެއިން ހިނގަމުްނދާ ބަޖެޓުގެ

އަުޅގަނޑު  އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާތަކަްށ ދައުލަތުން ކޮށްދެވޭނީ ކޮންަކމެއްތޯ ބަލައި، ކޮށްދެވޭެނ ކަންކަން ހަމަ

ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއް ހިމަނާފައިވާނެ މި ގައި، އެގޮތުން ތިމަރަފުށީ ގެންދަނީ. ހަމަ ކަްތކުރަމުން މިއިދުވާލު މަަސއްރެޔާ

ދަލުކުރުމަށް އަުޅގަނޑު މި  މަރުކަަޒކަށް ބަ އި. އަދި އޭެގއިތުރަށް ހޮސްޕިޓަލް؛ ތިމަރަފުށީ ހޮސްޕިޓަލް، ޞިއްޙީ ގަބަޖެޓު

ށް ގިނަ ެއޮގތުން، މިފަދަ ވަރަ ވާނެ. ހަމަކަނޑައަޅާަފއި ހައުސިންގ ޔުނިޓު  100 ކަނަޑއަޅާފަިއވާނެ. ގައިބަޖެޓު

 ީމގެ ކުރީ ަސރުކާރުން ވަނީ މި ރަށްރަށުގެ ،ވާނެ. ދެން އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެކަންތައްތަެކއް މި ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި

 1ތަނަށް ވަދެވުނީ  ށް މިކަމެއް ނުޮކށްދީފައި ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަ މާލުވެފަ. އެްއވެސްތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިހު 

ތަެކއް މަގުމަީތަގއި ުއޅުމަށްފަހު. ވަރަށް ގިަނ ވަރަށް ބޮޑެތި ވޭން ންދެކަށް ބޭުރގައި އުޅުމަށްފަހު،ދުވަސް ވައަހަރު

ރައްޔިތުންނަށް، ރާއްޖޭގެ  ،ވަނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންށް މި ވަދެވުނީއުފުލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑުމެންނަ

 ދާ އާމްދަނީއާއި ކުެރވޭ ޚަރަދާ ސަރުކާރުގައި ދައުލަުތގައި މި ޖެހޭ މައްސަލައަކީ ލިބެމުން މިއަޅުގަނޑުމެން 

ބަހުރި މި ރާއްޖޭެގ ބޮޑު އެއް ަމއްސަލަައކީ. މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން އެ ނުބައްދަލުވެގެންދާ ަމއްސަލަ ެއންމެ

ޖެހިފައި ވެސް ފުދޭ. ހަމަ ކުރާ ޚަރަދާއި ލިބޭ އެއްޗަކުން  އި އިރުގަ ބިލިޔަން ރުފިޔާ އައި 4އައީ  ކުރަމުން ބަޖެޓް މެނޭޖު

ކިޔަީނ ކުރީގެ ބަޖެޓާ އަޅާބަާލއިރު  އަށް، މިިބލިޔަން ރުފިޔާ 26ވެްސ، މިއަދު . އަިދ މިއަދު އިއޮންނަނީ އެއްތަެނއްގަ 

 . އެހެންވީމާ، ިމއީ ވަރަށް އިގާތްގަނޑަކަށް ހަގުނަ ބޮޑު ައދަދެއް ީވއިރުަގއި ެވސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެ ހާލުގަ

ކިހިނެއްތޯ މިކަން ކަމަށް ހަދާނީ؟ މިކަމަށް ކަމަށް. އެބަޖެހޭ މިކަން ކަމެއް. ދައުލަތުން ވިސްނަން ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ

ން އުޅެނީ މިކަމު މައްސަލައަކީ. އަުޅގަނޑުމެން މިމި ފިކުރުކުރަންޖެހޭަވރުގެ މައްސަލަެއއް  ވިސްނައި

ކޮށް ވިސްނަން. ދައުލަތަށް ބަޖެހޭ މިކަންކަމާ ދޭތެރޭ ފިކުރުއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެ ގެން މިސަލާމަތްނުވެވި 

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުެރވިފަިއ  ،އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ގޮތްތައް ކަނަޑއަޅަން. ެއގޮތުން
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ވަނީ. ހަމައެކަިނ  ވަސީލަތްަތއް ޤާިއމުކުރެވިފައި ރުކާރުތަކުންރާއްޖޭގައި އޮތް ސަ ގެުކރިންސަރުކާރުން. މީއެބަހުރި 

ކުރަން ނޭނގުމުގެ ސަަބބުން ޖެހޭ މައްސަލަ. އެގޮުތން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ، ، ރަނަގޅަށް މެނޭޖުމައްސަލައަކީ 

ބޮޑު  ން ވަރަށްރަދުކޮށްެގން. ދައުލަތުޑު ޚަރާްއޖޭގައި ބިންތައް ހިއްކާަފއި ަވނީ ވަރަށް ބޮ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ހިއްކާަފއި އޮްތ  އެއީ. ހަމައެކަނި ިތމަރަފުށީގައި ރަދުކޮށްގެން ކޮށްފަިއވާ ކަމެއްދުކޮށްގެން. ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ ޚަރަޚަ

 7ރަދުކޮށްފަިއ ވާ ބިމެއް. ވޭުތވެދިޔަ ސަތޭކަ މިިލޔަނެއްހާ ރުފިޔާ ޚަ ބިމަށް ބަލައިލިޔަސް އެއީ ގާްތގަނޑަކަށް ތިން

ހިނަގއްޖެ. ތެޭރގައި ދެ ަސރުކާރުން ފާއިތުވެުނވޭ. ވޭުތވެދިަޔ އަހަރުތަކުގެ ކަމެއް ކޮށްފައި އި ެއއްވެސްއަހަރު އެ ބިމުގަ 

ކުރާނެ، މި ބިންތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ ށް. އާމްދަނީ މި ބިންތައް ބޭނުންގޮތަ ހުރީ ހުރިމި ބިންތައް ދިޔައިރު ވެސް 

ޮގތަށް. ލޭންޑްޔޫސް ބްލޭނެްއ  ތިެގން ބިންތައް ހުރީ ހުރިރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ޤާއިުމކޮށްފައި ނެ

ދުާވުލ އޮތީކީ ނޫން. ައޅުަގނޑުމެން ރެޔާއި  ހަދައިފައި ނެތީކީ ނޫން. ބިންތަކަށް ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްޮކށްފައި

ރަށަށް ތައް ބޭުނންކުރެވޭނީ މި ރަށްކޮށްފައި ހުިރ އިންވެސްޓްމަންޓުމި ރަށްރަށުގައި  ،ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަަކއަކީ 

 ދީގެންނޭ. ހައުސިްނގ މިނިސްޓްރީން މިކަމާ ކޮންމެ ބިންތައް ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ މި ،ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް ހަދައި 

ސަރުާކރުގައި ވެސް. އެހެންވީމާ،  އައީ. ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީުނގެ ދުވަހަކު ތަފާތު ވާހަަކއެއް ަދްއކަމުން މިހާތަނަށް

ަދއުލަތުެގ  ،ަކމުގައި ިވޔަސްހާސް ގޯތި ވިްއކާލި 10ގަނޑަަކށް މި ރާއްޖެއިން ގާތް  ،އަޅުގަނޑު މި ދައްކާ ވާަހއަކީ 

ނުލާ ސަރުކާރުން އާމްދަނީތައް ލިބެންހުރިއިރު އަޅައި. ީކްއވެގެންތޯ ިމފަދަ ހަތަރުފަސް ބިލިޔަން ރުފިޔާ ވަދެއޭ ބަޖެޓަށް

ލަްއކަ ރުފިޔާއަށް  4ލި ގޮތުން ޅުގަނޑު ބަލައިއަ ނެތި މި ތިބެނީ؟ މިކަމަށް ވިސްނުމެއް ،މިކަމަށް ޕްލޭނެއް ނުކޮށް

ބިންތަކުން ސިނާޢީ  . މި ރާއްޖޭގައި ހިްއކާފަިއ ހުރިބިލިޔަން ރުިފޔާ 4ކަމުަގއި ިވަޔސް އެއީ ބިމެއް ވިްއކާލި

 އޮތް. އެކަމަުކ،ދަދެްއގެ ބިން ވިްއާކލެވެން އެބަހާހަށް ވުރެ ގިނަ އަ 10މަސައްކަތްތަކަާށއި، ެއކިެއކި ކަންކަމަށް 

ނުމެްއ ނެތް. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުަގއި ވާހަކަަދއްކަމުން ދައުލަތުން މީގެ ވިސް

ބިލިޔަން ރުފިޔާއިން މި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާުރ  4ދިޔައިރުަގއި އެ މަނިކުފާނު ކަންބޮޑުެވގެން އުުޅްއވީ، އޭުރ ލިބޭ 

 މަޤްޞަދު ހާސިލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. މި ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ނުހިންގޭނެ ކަމަށް. މި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީން ބޭނުންވާ

ވާސިލުވާން ބޭނުންާވއިރުަގއި، ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާއިރުގަިއ، މި ރާއްޖޭގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެންމެ 

ނޑައެޅީ. އެ ެނގި ޓެކްްސެގ ފަހަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްގެން، ވަރަށް ބޮޑު ެޗލެންޖުތަކާ އެއްކޮށް ޓެކްސް ކަ 

ސަބަބުން މި ރާއްޖޭަގއި އަިދ މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މިރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންނަށް ދިރިއުޅެވެމުން މި 

ދަނީ. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ެއ ދުވަހުގެ އެ ޓެކްސް ނުނެގި ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ ކޮންފަދަ ހާލެއްގަބާއޭ. ހަތަރު 

ބިލިޔަން ރުފިޔާ. ވޭތުވެދިޔަ ސަރުާކރުތަކުން އެއްެވސް ބުއްދިެއއް  26ނުގައި ތިބި ބައެއް މިއީ. މިއަދު އެބަ ލިބޭ ބިލިޔަ

ެއކަމަުކ އެްއވެސް ބުްއދިއެއް ނުވިސްނުނު. . ދައުލަތުގެ އާމްދަީނ އިތުރުކުރާނެ ރުކުރާނެނެތޭ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތު

 ،ަގއި މޮޅެތި ވާހަކަ ދަްއާކ. ބޮޑެތި ވާހަކަތައް ދަްއކަނީ. ހަމައެކަނި ކުރާ ކަމަކީޚަރަދުކުރާއިރުަގއި، ޚަރަދުކުާރއިރު
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 ތަކަށް އެ ދަރަނި ަދއްކަނީ ތްދައުލަތުގެ ކަރުދާސް ވިްއކަިއެގން، ބޮންޑު ވިްއކަިއގެން ދަަރނި ނަގަނީ. ދަރަނި ނަާގ ފަރާ

ތަކުގެ އިންޓްރެސްޓަށް ދާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބޭ ފަހުން މި ދިމާވާ ގޮތަކީ މި ދަރަނި ވެސް ދަރަނި ނަގައިގެން. އެންމެ

ބިލިޔަްނ  6އުޅޭ ތުަގއި މި ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އެބަގޮ . އަޅުގަނޑަށް އެނގޭމި ދަނީ ފައިބައިގެން ،ދަނީ އާމްދަނީން މި

 ނަވާ.އެބަ ވަޑަިއގަންއަށް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ަގވަުރނަރު އި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ ބިލިޔަން ޑޮލަރުގަ 6ޑޮލަރު. 

 ންކުަތކުން ނަގާފައި ހުރި ދަރަނީގެ އަދަދު ޗައިނާގެ ބޭ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނިގގެންދާނެ މި ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އޮތްވަރު

އަށް އެބަ އަރާ. ޓްރިިލއަން ރުފިޔާ 1ްތގަނޑަކަށް ބިލިޔަން ުރފިޔާ. ގާ 900 ބިލިޔަން. ީމެގ މާނައަކީ 6 މި ކިޔަނީ.

ރެ ރާއްޭޖގެ ދަރަނި ބޮުޑވެްއޖެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ވު މިލިޔަނަށް 1000ޔަން. މިލި 1000އެއް ޓްރިިލއަން ައކީ 

ެއއް  ،. އެީއ ދޮގު ވާހަަކެއއް. މި ރާއްޭޖގެ ޙަޤީޤީ ދަރަންޏަކީތަނަކަށް ިތން ބިލިޔަން ދެވިއްޖޭިމވެނި  ،ކިޔަނީ

އިގެން ަދއުލަތުން ތިއްބަާވ  އޮުޅވާލަ ތައް، ދައުލަތުގެ ހިސާބުިމލިޔަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ 1000ޓްރިލިއަން ރުފިޔާ. 

މި  ،ސް ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ޗައިނާގެ ެއކިެއކި ބޭންކުތަކަށް ދަރާފައި ހުރި ފައިސާ ދައްކާއިރު އްިކޔަބަޔަކު ދެ

ވެސް ސަލާމަްތނުވެވޭނެ. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ ކުރާ މަސަްއކަތުން ދައްާކ  ރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނޑުމެްނގެ އަނބިދަރިން

ދައްކާ ފައިާސ  ވެސް ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތުން ކުރާ މަސަްއަކތުން ، މި ފައިސާއަކީ. ތިަމރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއިފައިސާ

ނޫން ، ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން ނަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ވިސްއެއީ. އެހެންވީމާ

މްދަނީ ހޯދޭނެ ވަސީލަތްތައް ޖެހޭ. މި ރާއްޖޭެގ އާ ަބލަން އެބަޖެހޭ. ބަން އެެޖހޭ. ފިކުރުކުރަގޮތެއް ނެތް. ވިސްނަން އެބަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް هللا މާތް ނޫން އެއްެޗއް  މި ،ރަށްަރށާއި، ފަޅުފަޅުތަާކއި ،ހުރި. މިރާއްޖޭގެ ކަނޑުަތކާއިއެބަ

މި ރާއްޖޭގެ  އާމްދަނީ ެމންނަށްގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ އަުޅގަނޑު ދެއްވާފަެއއް ނެތް. ެއކަމަކު، އެތަންތަން ހެޔޮ

ހުރި އަުޅަގނޑުމެންނަށް. އެކަމަކު، ެއ ބޭނުންކުރާނެ ވަސީލަތްތައް  އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް އެބަނިސްބަތުން

 ،ޮކންމެ ދައުލަތަކުން އަރާ މި ދައްކަނީ ކޮރަޕްޝަުނގެ ވާހަަކ. ދަރާ އޮތް ވާހަކަ. ަދއްާކއިރު ؛ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ނުކިޔާ

 މިނެޓު 5މެްނނަކީ ލިބޭ އެްއޗެއް . އަުޅގަނޑުކުރާ ޚަރަދުލިބޭ ވާހަކަެއއް ނުަދއްކާ. ަބއްލަވާ! އަުޅގަނޑުމެްނ  އެްއޗެއް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެްއ ދުވަހު ހަތަރުދަމު ވަރަށް  ރުފިޔާ ހޯދަން 100ވެސް ޚަރަދުކޮށްލެވިދާނެ. އެކަމަކު،  ތެރޭ

ިމނެޓު. އެހެންވީމ، މިކަހަަލ  5ޖެްއޔާ ެއއީ ވެއް. ޚަރަދުޮކށްލަންއަތަށް އަންނަނީރުފިޔާ  100މަސައްކަތްކޮްށގެން 

ްއމު ކަމަކަށް ވެަފއި އޮތީ. ިމ ރާއްޖޭގައި އާ ޚަރަދުކުރުމަކީ. ދެން ވަްއކަންކުރުމާއި މަކަާރއި ހީަލތް ހެދުން މި ކަމެއް

ވަނީ.  އިނީ. ަރްއޔިތުން އާދަކުުރވާފަވަ އިވޭތުވެިދޔަ ސަރުކާރުަތކުން މި ކަންކަމަށް ވަނީ ަރއްޔިތުން އަހުލުވެރިކުުރވާފަ

ޮކްށ ކީ ތިމަރަފުށްޓާއި ވޭމަންޑޫއަީކ، ޚާއްޞަމިކަންކަމެއް ނުހުއްޓޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާއަ 

 6ންނަނީ . ކޮޅަކުން އޮއަތޮޅު މެދު ތެރޭގައި އޮންނަ ރަށެއް އަތޮޅު މެދުތެރޭގައި އޮންނަ ރަށެއް. ތ. ތިމަރަފުށްޓަކީ ތ.

ންނަ އޮ އި އޮންނަނީ. ކަނޑުއޮިޅއަާކ ެއއްކޮށްއޮންނަނީ ބޮޑު ކަނޑުޮއޅިއެއް ލާފަ މީހުން ދިރިއުޅޭ. ތިމަރަފުށިރަށް 

. ސީލަތް ގިނަކުރާ ވާހަކައާމްދަނީ ހޯދާނެ ވަ އިމި ރާއްޖޭގަ  ،ރަށެއް އެއީ. އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަމުން މި އަންނަނީ
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ހުރި. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ބައިވަރު ވޭނެ ަބއިވަރު ކަންަތއްތައް އެބަ. ކުރެ އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ވަސީލަތް އިތުރުކުރާ ވާހަކަ

ސީޕޯެޓްއ  އިކޮންމެ އަތޮެޅއްގަ  ؟ންދަންވީނުހަީކއްެވތޯ ސީޕޯޓެއް  އިހުރި. ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ އަތޮޅެްއގަ ކަންތައްތައް އެބަ

ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ނާންނާނެ މާލެއަށް  ން. އޭރަކުންއި އެއަރޕޯެޓއް ބައިންދާ ފަދައިކޮންމެ އަތޮެޅއްގަ  .ންޖެހޭނެބޭއްދެ

ތޯ ވަސީލަްތ އަގުޮބޑުކޮށް ެއއްޗެހި ގަްނނާކަށެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ޑައިރެކްުޓކޮށް އިންޕޯޓުުކރެވޭނެ. ކީްއވެ

 އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން މި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ  ،، އަޅުގަނޑު ޮގވާލަންއެހެންވީމާ  ޤާއިމުނުކުރެވެްނވީ؟

ަޓނުގެ ބޯޓެއް ކައިިރކުރެޭވވަުރގެ ޕޯޓެއް އޮންނަންޖެހޭނެ.  5000ންދުމަށް. މަދުވެގެން ޅޭްއަގއި ސީޕޯޓެއް ބޭއަތޮ

ރުފިޔާއަްށ  250މާލެއިން  ،ބިހާއި އަލުވި ފަދަ އެއްޗެހި ،ބައްލަވާ! މިގޮތަށް މިކަން ކުރީމަ އިންޑިއާއިން ގެންނަ ފިޔާ

 120  ގަންނަން.ރުފިޔާައށް ބަސްތާ 150ލިބޭނެ، އަމިއްލަ ރަށުން ލިބޭނެ  ގަންނަ އެްއޗެހި ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުން

ޖެހުން ކުޑަވާނެ. މާލެއަށް ތޮއް ގަންނަނަން. ދެގުނަ ކުޑަެވގެންދާނެ. މާލެއަށް ޑިޕެންުޑވުން ކުަޑވާނެ. ރުފިޔާއަށް ބަސްތާ

ހުންނަށް އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނެތީމަ. މި ކަންތައްތައް މި ހިނގަނީ އެ މީ ،ޖެހިތެރެއިން މާލެއަށް އަިއސް ތޮއްރާއްޖެ

ވަސީލަތް ނުދެއްކީމަ. ބަޖެޓުަތއް ހަދާއިރުަގއި ރާއްޖެތެރޭގެ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތް ޤާއިމުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުިކޔާ. 

އެ ވާހަަކއެްއ ނުދައްކާ.  ؛ވަސީލަތް ާޤއިމުކުރެވޭެނ ގޮެތއް ނުިކޔާ. އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާތަްއ ދޭނެ ފުރުޞަތު

ނި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ. ހަމައެކަ ،ެވސް ވަޒީފާތަުކގެ ފުރުޞަާތއިއި ، ރާއްޖެތެޭރގަމާންވީއެހެ

މި އޮންަނނީ. ރައީސް ޔާމީުނގެ ޕޮލިސީ  ންތަން ތޮއްޖައްަސއި، މިތަން ކުރިއެރުވު މި ލިބޭހާ އެއްެޗއް މާލެއަށް އަަރއި

ބުނީ. ހަމައެކަނި ވިސްނަވަނީ މި ނާރާނެ ކުރިއެްއ. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭތީ  ޤައުމެއް ކުިރއެއް ނާރާނެ.ދަމަހައްޓައިގެން 

މާލެ ކުރިއަރުވަން. މި ރާްއޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްފުށުގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތްތައް ހަދަިއ،މާލޭގައި އިމާރާ

ޖެހޭ. ސަރުކާރުެގ ދައްކަން އެބަރުކާރުން މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ ގޮތް ސަ ޖެހޭ. އެށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަލަން އެބަރަށްފު

ނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރުގެ ވިސްނުްނ ނެ ގޮތްތައް ތަމީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭ ޒިންމާއެއް އެއީ. އެ

. މޮޅެތި މީހުން އެ ތިބީ .ތިބީ މި ރާއްޖޭގައި ކިަޔވަިއގެން ތިބި މީހުން އެ ،ރަނގަޅުކޮްށގެން، މި ރާއްޖޭެގ މީހުންނަށް

ކަމަުކ އިންސާީނ އިމުވެފަިއ އޮތީ. އެލަތް ޤާ ނޫން. ައޅުގަނޑުމެންގެ ިއންސާނީ ވަސީ އަހަރު ކުރިެއއް 20މިއީ މީގެ 

އްާޔ ވަިއގެން އަންނަ ކުއްޖެއް ެވއްޖެއިމުވެފައި އޮތް އެތީގެ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ. ކިޔަވަސީލަތް ގާއިުމވެފައި އޮތަްސ، އެ ޤާ

ްއޔާ އޭނަ ހުންނަނީ ަވއިގެން އަންނަ ުކއްޖެްއ ވެއްޖެޞަތެއް ނުދޭ. ރަނގަޅަށް ކިޔައެ ކުއްޖާއަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ފުރު

ދައްކަނީ ހާްޑ  ގޮްތ މިއީ. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ދެން މި ބާކީވެފަިއ ހުންނަނީ. ސަރުކާުރގެ ވިސްނުން ފަގީުރކަމުން ދިމާވާ

 ގެ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލިބޭ، އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ . ކޮބައިޯތ ހާޑް ކަރަންސީ ހޯދަން؟ ކޮްނކަމެއްތޯ؟ކަރަންސީގެ ވާހަކަ

ބިލިއަން،  7ރޯނުބައިކޮށް ބޭނުންކުރަނީ.  ބޭ ފައިސާއުފެއްދުންތެރިކަން، ައޅުގަނުޑމެންގެ ވަސީލަތްތައް ިވއްަކއިެގން ލި

ފޮތްތަކުން ފޮތްތަކުން ެފންނަ ގޮތުަގއި،  ވައްދާ. އެކަމަކު ބިލިއަން ޑޮލަރު މި ސަުރާކރަށް، މި ދައުލަތަށް އަހަރަކު 7

ވެސް  ވެސް ނުަވއްދާ. ފޮތްތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ދޮޅު ބިލިއަން ޑޮލަރު ފެންނަ ގޮތުގައި ދޮޅު ބިިލައން ޑޮލަރު
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އުމަށް ވަދޭ. ވަސީލަތްތައް ވިްއކަިއގެން މި ޤަ އުމުގެ، މި ޤައުމުގެބިލިއަން ޔޫ.ެއސް ޑޮލަރު މި ޤަ 7. ނުވައްދާ

 އުމުން ފައިސާ . ޤައުމަށް ވަނުމުެގ ކުރިން ޤަ އުމުން ބޭރުކުރަނީެގ ކުރިން ޤަ ންނަ ވަަރކަށް ވަނުމުމައްސަލައަީކ ވަ

އެބަ ިނޒާމެްއ ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ. ހަރުދަނާ ކަންކަމަށް  ބޭރުކޮށްލާ. އެހެންވީމާ، އެމް.ެއމް.އޭ ކަހަލަ މުައއްސަސާތަކުްނ މި

ންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ޖެހޭ. އެހެ ން އެބަނަ ަފއިސާ ކޮބައިތޯ ބަލަޖެހޭ. މި ރާއްޖެއަށް ވަންންއިމުކުރަނިޒާމެއް ޤާ 

ެގ އުމު ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ޤައުުމ ސަލާމަތްވާކަށް ނެތް ނެތް ސަލާމަތެއް ނެތް. މި ޤަދެން  ވާހަކަދަްއކަން،

ބުހުތާނު ދޮގު ހެދީ. ޔައިރު އެަކއްެޗއް ވެސް ނެތް. ރޯން ދައުލަތް ދޫކޮށްލާފައި ދިދައުލަތުގައި ނެތް ރައީސް ާޔމީ

 އެއަރޕޯޓު ުކންފުންޏަކުން ނޫން ފައިސާ  ،ފައިސާ ދައްކަންެވގެން ލާފައި ހުރީ. ޖީ.އެމް.އާރަށް އޮުޅަވއިރައްޔިތުންނަށް

ދެްއކީ.  ފައިސާ ލާފައި ޖީ.އެމް.އާރަށްއްަކއިވިްއކާލީ. ވި  ކަރުދާސްކޮެޅއްދެއްކީ. ބޮންޑެއް ވިްއކާލީ. ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި 

ކަމެއް ނޭނެގ.  ލިބޭ ފައިސާއިން ލާރިޮކޅުޮކޅު ނުދައްކާ ށްމިހާރު އެއަރޕޯޓަ  އަށްފައިސާ ލި އެހެންވީމާ، އެ ބޮންޑު ވިްއކާ

، ަނގަމުން ނަަގއި ތުގެ ަޚޒާނާަގއި ހުރި އެްއޗެހިެއއްެޗއް. ދައުލަނެތް އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުގެ ަޚޒާާނގަިއ ވެްސ 

ބިިލައން ޑޮލަރު ފޮނިކަނޑާފަިއ އެ  98ޑޮލަރު، ބިލިއަން  98ގޮސް ހުސްކޮށްަފއި އޮތީ. ، ނަގަމުން ނަގަމުން ،ނަގަމުން

މިލިއަން ޑޮލަުރ  98. މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނޭ 98. ން ފަންޑެއް ހުުޅވާފަރިމިހާރު ވެއްޖޭ ސޮވެތިމަން  ،ވިދާޅުވަނީ 

އިިފއްާޔ ކޯްއޗެއްތޯ ަދއުލަތަކަށް ބަލާއިުރ. ެއވެސް ހުރި ކަމެްއ ނޭނގެ. އެެވސް ހިސާބުތަކުން ދަްއަކނީ. ރަނގަޅަށް ބަލަ

ފެންނާކަށް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ދައުލަުތެގ  .ެވސް ނޯންނާނެ 20%ލިޔެފައި ވެސް ނޯންނާނެ. ތި އަދަދުގެ 

 ،. އަުޅގަނޑުމެްނ ވާހަކަދަްއކާއިުރަގއި، ަރއްިޔތުންގެ ވާހަކަަދއްާކއިުރގައިތައް ހުރީ މި ދަރަަޖއަށް ޮގއްސަކަންތައް

އިރުގައި ވިސްނަންޖެހޭ. އެްއވެސް މީހަކަށް ދާއިމަށް ނުހުރެވޭނެ ވެރިކަމުގައި. ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް ައރަމުންދާ

 ރައްޔިތުން ހައްަޔރުކޮށް، ހިތަށްއެރިހާ މީހަކު ނޫންތޯ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގައިމު ހުރެވެންޏާ ރައީސް ާޔމިނަށް ހުރެވޭނެ

ޅުަތކެއްހެން ބަނދެފައި ރާއްޖޭގެ ސިާޔީސ ކުކު ،ބަނދެފައި ބޭތިއްބީޖަލަށްލައި، ދެއަތް ފުރަގަހަށް ލައި ބަނދެ، ތުން

ވެސް ނުކުރެވުނު ވެރިކަެމއް. ނުކުެރވޭނެ. ދެން  ބޭތިއްބީ. ކުރެވުނުތޯ އުމުރަށް؟ލީޑަރުން ބޭތިއްބީ. ސިާޔސީ މީހުން

ީވ ނުކުރެވޭނެ އެގޮތަކަށެއް. އެހެންވީާމ، ބަލަންސް ރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތން ހަންމަތަކަށް ވެނުކުރެވޭނެ. ދެން އަރާ ވެރިޔަ 

ްނވީ. ހަމަ ަވޑަިއގަންނަަވނީ. އެކަން ކުރަ ކުރިއެރުން ހޯަދއިދޭން ވެރިންނޫން. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް  އެކަމެއް

މޭ. ނުވޭ، ތިމަންނަ ރައްޔިތުން ހައްޔަރުކުރާނަމޭ. ެއވެނި މީހެއް ހައްޔަރުކުރާނަ ަވޑަިއގަންނަވާަފއި މަޑެއްވެރިކަމަށް އަރާ

އަހަރު ރައީސް މަުއމޫން ވެރިކަންކުރެްއވި. ހަމަ  30ުކރާނީ. ނުކުރެވޭނެ ެއގޮތަކަށެްއ. ހައްޔަރުކޮްށގެންނޭ ވެރިކަން 

އަހަރުގެ ވެރިކަމަށް  5ޝީދު ރައީސް ނަޖެހުނީ. ޖެހުނީ ފައިބާވަޑަިއގަްނނަވަން ވަސްއެމަނިކުފާނު ވެސް ހަމަ ދު 

ަރއީސް  އެކަމަކު. ނު މިތާ އުޅޭ ބަޔަކަށްއަހަރު ވެިރކަންކުރަން ވެސް ރައްޔިތުންަނށް ކެތްނުކުރެވު 3ހުވައިކުެރްއވީ. 

 ރައީސް ނަޝީދު... ނަޝީދުގެ ސަރުކާުރގައޭ މި ަދއުލަތް ދެމެހެއްޓުނީ. މިހާތަނަށް މި ދައުލަތް ދެމެހެއްޓުނީ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު ހަމަެވގެން އެ މިނެޓު ވަގު 15 މިނެޓު އަުރވާ ހަމަ؛ 15ންބަރަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެ

. ގުތުކޮޅަށްމިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ިމދަނީ މަޖިލީހުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ހުސްވަ  ،ދިޔައީ އިނގޭތޯ. އެހެންކަމުން 

 ،ރުން. އެހެންކަމުންިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ 10އޮތް ުޑގެ ލިސްުޓގެ ކުރިމަތީގަިއ އެބަ ހުސްވަގުުތކޮޅަށް ދާއިުރަގއި ައޅުގަނ

އިރަށް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފެށޭއެދިވަަޑިއެގންފައި އޮތް ރި މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަވަން އިްއޒަތްތެ

 މަޖިލީހުގެ ހާއިރު ޖަ 11ދަނީ. ނޑުެމން ހުސްވަގުތުޮކޅު ކުިރއަށްެދއްވުމަށް ދަންނަވަުމން، މިހާހިސާބުން އަޅުގަަޑއިގެންވަ

 . ފެށޭނީދެން ޖަލްސާ 

 

 ]އަށް 11:01އިން  10:35ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަޖެޓަށް ބަހުްސ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2019ހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު އަޅުގަނޑުމެން `. 

 މެންބަރުރި ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ ހުޅުދޫޖެހެނީ  ން މިގެންދާއިރުަގއި ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަ ކުރިއަށް 

 ށް.ޝާހިދަ މުޙައްމަދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ުކރާ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިގެން ލަފާވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން  2019އްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްާޔ އި 

ވަރަށް ގިނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބަޖެޓާ  .މިއީ މި ބަޖެޓުެގ ތިންވަނަ ދުވަސް މިއަދު  ،ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިރު

ކުާރ ގޮުތގަިއ އި މި ބަޖެޓަީކ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަުފޅުދައްަކަވއިފި. މުޅި މަޖިލީހުގެ ރޫހަްށ ބަލާއިރުގަ 

ގެ ގޮތުަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ދާ ބަޖެޓެއް ށްކަހަވާލުވާނެ ފަރާތެއް ނެތި، މުޅިން އެހެން ދިމާލަ

ރަން. މިއީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ޮބޑަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެްއކަން ެވސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކު ،ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ. އެހެންކަމުން

ފުރަތަމަ  އިރުަގއި ައޅުގަނޑުލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަދެެކވޭ  ވަނަ އަހަރުގެ ަދއުލަތަށް 2019 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކޮްށގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އިޞްލާޙު ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ،ވެސް ޮގވާލަނީ ގާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނަމަވެސް

ޖަޒީާރ  ޖެހެނީ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ދަންނަވާލަން މިފޮނުވައިެލއްވުމަށް. މިހެން  ނަމަވެސް މި ބަޖެޓު އަލުން އަނބުރާ

މަށް. މިއީ އްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަން ގެނައުހި ރައްޔިތުން ނިންމެވީ ިއބްރާހީމް މުޙަކެމްޕެއިނަކަށްފަހު ރާއްޖެއަށް، ދިވެ

އިމުކުުރމަށް ޓަކައި ވޯޓުެދއްަވިއގެްނ ތަ ރާއްޖެެއއް ޤާރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އުްނމީދަކާއެކު، އެ ރަްއޔިތުން ޖަޒީރާވަން

ވަނީ މި ބަޖެޓާ  އްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އުްނމީދެއް މިރަ  ،ވަަޑއިގެންެނވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެއް. އެހެންކަމުން
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ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރަްށ  ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވެގން މި ،. އެހެންނަމަވެސް ފަގުޅި

 އްވެސް ަބއެއް ބޭފުޅުންގެ އެ  މި ބަޖެޓުގައި އެ ،ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ގިަނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ވިދާޅުވަނީ 

ދުވަުހގެ ބަޖެޓަށް މި  100ބަެއއް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާޅުޭވ  ،. އެހެންނަމަވެސްހިމެނިފައިނުވާ ކަމަށް

މިިލއަން ރުފިޔާ.  650. އެއީ ގާްތގަނޑަަކށް ނިގެންިދޔަ ކަމަށްބަޖެޓުގެ ނިސްބަތުން ވަރަްށ ކުޑަ އަދަދެއް ހިމެ

ހާްސ  5 ،ގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނު ނާސްތާއާއިދުވަހުގެ ބަޖެޓު 100 ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ންގެ ސް ޔާމީއާދެ! ރައީ ، މިސްކިތްތައް އޭީސކުރުން؛ ހަމައެކަނި މިވަރަކުްނ ނުފުދޭނޭ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން؛ހެލްމެޓާއި

 ވެސް ނުދެކޭ  ން ދުވަހަކު. ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް ތަރައްޤީ ެގނެސްދެއްވާފަވަނީ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތު ސަރުކާރުން މި

ެލވޭނެ ކަެމއް ިހސާބުތަކުަގއި ގެެނސްދެްއވާފަ. މިއީ އޮުޅވައި ވަނީ ާރއްޖޭގެ އެކި ފަދަ ބޮޑު، ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަެކއް މި

ނޫން. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ހޮޅުދޫއަށް، މި ބަޖެޓަކީ މިއީ ޖެއްސުމެއް. މިހެން 

 ޓަކަިއ މިކާރުން ހުޅުދޫގެ ރަްއޔިތުންނަށްންގެ ސަރު ންޖެހެނީ ވޭތުވެދިަޔ ސަރުކާރުން؛ އާދެ! ރަީއްސ ޔާމީލަދަންނަވާ

 އެްއކޮށް ފާހަގަކުރަން މި ، މިއަދު އަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ . އެހެންނަމަވެސްގުނަ ކަންަތްއތައް ކޮށްދެްއވާފަވަނީ ވަރަށް ގިނަ

ންގެ ސަރުކާރުްނ އާދެ! ރަީއސް ޔާމީ އަަހރުގެ ބަޖެޓުގަިއ؛ނަ ވަ 2019މި  އިން އެއްވެސް ަކމެއް؛ޖެހެނީ މި

މިއިން ެއްއވެސް ކަަމކަށް  ،ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުަތއް އެބަފައްޓަވާފަިއ އަދި ނުނިމި ުހރި

 ދު ައޅުގަނޑު މިބަޖެޓުގައި ބަޖެުޓކުރެވިަފއި ެނތްކަމީ ހުޅުދޫގެ ަރއްޔިތުން ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަެމއް. ާއދެ! މިއަ

ވަނީ  ިސޓީ، ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް އަްއޫޑސިޓީގެ ރަްއޔިތުން މި އަްއޑޫ ،މިހެން މިކަންތައް ދިޔުމުގެ ސަބަބަކީ ،ގޮވާލަނީ

އަުޅގަނޑު  ،. އެހެންކަމުންގަނެ، އިންސާފަށް ޯވޓުދެްއާވފަރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ގެނެސްދެްއވި ތަރައްޤީ ބަލަިއނު

 ،ލީަޑރުންނަށްތޯ؟ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން 4އިންާސފު ލިބެނީ ހަމައެކަނި  ހަމަ މިއަދު ގޮވާލަން

އެމަނިކުފާނަށް  ންބަރު އަްޙމަދު ނާޒިމް؟ކޮބައިތޯ ިދއްގަުރ ދާއިާރގެ ުކރީގަިއ މި ގޮނޑީަގއި ހުންެނވި އިްއޒަތްތެރި މެ

މަޖިލީހަށް ވެދެވަަޑއިގެން މިތާނގައި އިތުރު ގޮނޑިެއއް  މަނިކުފާނު ވެސް މި އިއްޒަތްެތރި އިންސާފު ލިބިގެންދާނީ އެ

ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫކުރަން. ފާނަށް ދިއްގަރު ދާއިރާ ތަމްސީލުމަނިކު އެ  ،ބަހައްޓަިއގެން ނަމަވެސް

ޕްރީމް ކޯުޓެގ ހަމައެއާެއއްކޮށް ައއްޫޑސިޓީެގ ހުޅުދޫމީދޫގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބިފަިއވާ ކުރީގެ ސު

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު ދެބޭފުޅުންނަށް އިންސާފު ލިބިގެންދާނީ  ،ދާއިސަޢީهللا ، ުއއްތަމަ ފަނޑިާޔރު ޢަބްދުފަނޑިޔާރު

އިންސާެފްއ  ،ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ލިބިެގން. އެހެންނޫނީ އެ ދެ

ބޭފުޅަކީ  ލީޑަރުންނަށް. އޭގެތެރެއިން ެއއް 4 އީދިޔަދަނީ އިންސާފު ލިބިގެން ފެނިގެން މި ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވާނެ. މިއީ ނު އުމުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު. އަނެއް ބޭފުޅާއަކީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސް. މިހެން މިކަމެއްމިއަދު ޤަ

އެއްކޮށް.  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ ނީބެންޖެހޭކުރާ ގަޫބލުކުރުމެއް ނޫން. އިންސާފު ލިއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ގައި ދެްއކި ވާހަކަަތއް ކޮބައިތޯ؟އަދި ހަމައެހެންމެ މި އިންސާފަށް ދަތުރުކުރިދަތުރުކުރުމުގެ ތެރޭ
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 ތައްަތއް ކޮށްެދއްވާނެަބއްދަލުކުރަްއވާފަިއ ވަރަްށ ގިަނ ކަން ލުން ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިތުންނާރަށަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫ

ނުދިއުމަކީ މިއަދު ާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުން ކަންބޮުޑވާ ސް ކަެމއް ބަޖެޓުަގއި ހިެމނިގެންކަމަށް ވިދާުޅވެ، ިމއިން ެއްއވެ

ކޮށްދެްއވާނެކަުމގެ ވާހަަކ  ސިީޓގެ ތަރައްީޤއަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ކަމެއް. އާދެ! ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް އަްއޑޫ

ދެއްވާނެ ވާހަކަ ވެސް އެަބ ނދު އިުތރުކޮށް، ތިން ރަށް ހިްއކަިއ، ޕްލާސްޓިކުން މަެގއް ައޅުްއވައި އެ 800ދެކެޭވ. އެބަ

، ައޅުގަނޑު ހަމަ މުޅިން އަލަށް މި އަޑުއެހީ ޕްލާސްޓިކުން މަގެްއ ދައްކަާވ. މިއީ އުފާވެރި ޚަބަެރއް. އެހެންނަމަވެސް

ޕްލާސްޓިކުން ބޫޓާއި، ޖޯޒީާއއި މި އެްއޗެހި ހަދަމުންދާ ވާހަކަ. ހައްދަވާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު މީގެކުރިން އަުޑއަހަނީ 

އެކަމަކު އެކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު އުފާކޮށް، ހަމަ ެއ ސަރުކާރަށާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! 

ހުނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު މި ަވނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިގެންޮގސްފަ. މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވާންޖެ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ނޭދޭ ކަންތައްތައް ވެސް އެ ރަށްރަށަށް ވަޑަިއގެން އެ ރަށްރަށުެގ ތަރައްޤީއަށްޓަަކއި މި ވަނީ 

ކޮށްދެއްވާފަ. ބުރިޖުގެ ވާަހަކ ދައްކަާވއިރު، ައއްޑޫ ސިީޓގެ ރައްޔިތުން މި ވަނީ ބުރިޖަށް އުއްމީދުކޮށްގެން. މިއީ 

. ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ބުރިޖު އުުޅްއވޭނެކަމާިއ، ބުރިޖު އަުޅއްަވއިދެްއވާނެ ކަމާިއ، ބުރިޖުެގ ހުވަފެނެއް ނޫން

އިންޖިނިއަރުންނާއި ބުރިޖަށް ފައިސާ ލިބޭނެކަން ޔަޤީންކޮްށދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއަދުެގ ސަރުކާރަްށ 

ޔިތުންނަށް ވެފަިއވާ ވަޢުދެްއ، އަދި އެކަން ކޮށްދެްއވާނެ ގެ އިންތިޚާބުގައި އަްއޑޫގެ ަރއ2018ްގޮވާލަން، ަރއީސް ޔާމީން 

ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ިވދާޅުވެފަ. ބުރިޖެްއ އަުޅްއވައިެދއްވާނެ ވާހަކަ. މި ބަޖެޓުެގ ތެރޭގަިއ މި ބުރިޖުގެ ވާހަަކ 

. އަްއޑޫގެ އެއަރޕޯުޓ ނެތުމަކީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަުކރާ ކަމެއް. މިއީ ައއްޫޑގެ ރައްޔިތުންެގ ވަރަށް ޮބޑު ުއއްމީދެއް

އީ އެ ތަރައްޤީކޮށް، ިހއްކުުމގެ ަމސައްކަތް ހިނގަމުންދިޔައިުރ އަްއޑޫެގ މަސްވެރިން ަވރަށް ކަންބޮޑުިވ. އެ 

މިއަުދގެ  ،މިއަދު އެހެްނނަމަވެސްމަސްވެރިންނަށް އެންވެިރކަމަށް ދަތިވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށްޓަކަިއ.  

ކަމެއް.  ެވސް އަްއޑޫގެ މަްސވެރިން ވަަރށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާކާކާ ާވހަކަދެއްކުމަކީ މިއީ އަނެއް ރަށް ހިއް 3ސަރުކާރުން 

ވަރަށް  ،އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ަކމަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅަގނޑު ހަމަ މިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ޮގވާލަން

އެކަނި އަނގަބަހުން ބުނެލާ ބަހަކުން އަްއޑޫެގ ރައްޔިތުން ހަމަ ޞްތެރިކަމާެއކު، ތެދުެވރިކަމާ އެއްކޮްށ،އިޚްލާ

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅަުކ އަުޅގަނޑު ނުދަންނަަވން  .ކެބިނެޓު ހިމެނިގެންދިޔަ ގޮތް !ނެތޭ. ބައްލަވާފުދޭކަށްހައްދާލައިގެން 

ޑޫެގ އަޅުގަނުޑ އެހެން ދަންނަވަނީއެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އައް  ކަމަށް.ހަމަޖެހިގެންދާނެ މިނިސްޓަރުން ކެބިނެޓު 

 ުއއްމީދަކާ ެއއްކޮށް. ވަރަށް އެ ޭބފުޅުން ވޯޓުދެްއީވ ވަރަްށ ބޮޑު  މީދެއް މި ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންެގ ވަރަްށ ބޮުޑ ުއއް 

ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖެއް ލިބިގެންދިޔަ އަްއޑު އަތޮޅުން މިއަދުެގ ސަރުކާރަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަްއޑޫގެ ރަްއޔިތުންނަށް 

ވެރި ޚަބަރެއް ލިިބގެންނުދޭ. އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން، މީެގ ކުރީަގއި ރަީއސް މައުމޫނުެގ މިއިން ެއއްވެްސ ކަމަކުން ުއފާ

ސަރުކާރުން އަްއޑޫ ސިޓީ ތަރައްޤީކުރެްއީވ، ނޫނީ އައްޑޫ ައތޮޅު ތަރައްޤީކުރެްއވުމަށް )އޭ.ޑީ.އޭ( ައއްޑޫ ިޑވަމޮޕްމަންޓު 

ނޑު ޮގވާލަން މި ސަުރކާރަށް ައއްޑޫ ެއއީ ވަކި އޮތޯރިޓީެއއް ާޤއިމުކުރެިވގެންިދޔަ. އެހެންކަމުން، މިއަދު ައޅުގަ
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މިނިސްޓްރީއެއް ގޮތަށް ހައްަދާވފައި ނަމަވެސް، ައއްޑުއަްށ ިއތުރު މިނިސްޓަރުން ލައްވާފަިއ ނަމަވެސް ައއްުޑއާ ދޭތެރޭ 

އްުޑ އަތޮޅަށް އިހުމާލުނުވުމަށް. މިއީ ވަރަށް ގިނަ؛ އާދެ! ރާއްޭޖގެ ދެވަަނައށް އެންމެ ގިނަ އާބާދީ ެއކުެލވިގެްނވަނީ އަ 

ކަމަށް ވާީތވެ އަްއޑޫ ަރއްޔިުތންގެ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. ައދި ހަމައެއާެއކު، ައއްޫޑ ސިީޓ؛ އާެދ އަދި އަުޅގަނުޑގެ 

ދާއިރާަގއި ފެށިފައިވާ ގިަނ މަޝްރޫޢުތައް، ނުނިމި ހުރި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ވާހަކަ މި ބަޖެޓުގަިއ 

 ވަރަށް ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މި ވަނީ އައްޑު ހިމެނިގެންނުދިއުމަކީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން

އަތޮޅު ހުޅުދޫަގއި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޭވސްޓްމެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކޮށްދެއްވާފަ. ފެނާއި 

އް. މަސްވެިރންނަށްޓަކައި އަްއޑޫ ފިޝަރީޒު ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް މި ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ. އައްޑު އަތޮޅަކީ މަސްވެރި އަތޮޅެ

ކޮމްޕްލެކްސް ައއްުޑއަތޮޅު ުހޅުދޫމީދޫގައި މި ވަނީ ާޤއިމުކޮށްދެއްވާފަ. އެހެންނަމަވެްސ، މި ބަޖެޓުގެ ތެެރއިން ެއ 

އް. އަދި މަސްފެކްޓަރީ އިތުރަށް ފުާޅކޮްށ، ހިންގޭނެ އެްއވެްސ ކަހަލަ ކަމެއް ފެންނަންނެތުމަކީ ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެ 

ހަމައެހެންމެ، އެ ބަނދަރަށް ވަދެ ނިކުމެ ދަތުރުކުާރ ުއޅަނދުފަހަރަށް ވަދެވޭނެ ގޮތެްއ ނެރު ފުންކޮށްދިނުމާއި، އަްއޫޑ 

ސިޓީގެ ހުޅުދޫގެ މަސްވެރިްނނަށްޓަކައި އާ ބަނދަރެއް ެއކުލަަވއިލުމަކީ އެ ރަށުގެ ަރއްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ 

އްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ މީދޫގައި ަޒމާނީ ފެންވަރުގެ މިސްކިތެއް ޤާއިމުެވގެންދިއުމަކީ ެވސް އެ ކަމެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ، އަ 

ދެ ރަށުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެަފއިާވ ަކމެއް. ައއްޫޑ ސިީޓގެ ހުޅުދޫެގ ރައްޔިތުްނގެ އުއްމީދުތަްއ 

ޔާމީންގެ ސަުރާކރުން. މީގެ ކުީރގަިއ ހުރިހާ ަވނަ އަހަރަށް އުފެދިގެންދިަޔ ރައީސް  2013އެކުެލވިގެންދިަޔއީ 

ސަރުކާރުތަކުން ބާކީކޮށްަފއި ޮއތް ހުޅުދޫ އަދި މީދޫއަށް އުއްީމދުތަކެއް ލިބިގެންދިަޔއީ ރަީއްސ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންކަްނ 

ނިކުފާނުގެ އަޅުގަނޑު މިއަދު ެވސް ފާހަަގކޮށް، އުފަލާެއކު އެ ރަުށގެ ަރއްޔިތުންގެ ނަުމގައި ަރއީސް ޔާމީނަށާއި އެ މަ

ސަރުކާރަށް ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު ުޝކުރު އަާދކުަރން. އާދެ! މި ހުރިހާ ކަމެްއ ވަރަށް ގާތުން ބެއްެލވި 

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙްގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅުތަކުގަިއ. އަދި އެކިއެކި ޓީމުތަކުން އަްއޑޫ ސިޓީއަށް ވަަޑިއގެން 

ވެސް ކަމެއް ކޮށްނުެދއްވާ ާވހަކައާިއ، ނުނިމި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް އިތުރަްށ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ެއއް

ކޮށްދެއްވާނެ ވާހަކަ ައޑުިއިވެގންދިޔަ. އަުޅގަނޑު ވެސް އުްއމީދުކުރިން. އަދި ހަމައެހެންމެ، މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑު އެ 

. މިއީކީ ފާުޑކިޔުމެްއ ނޫން. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި މަނިކުފާނަށް އިޙްތިރާމާއެކު ަމރުޙަބާއާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން 

އަޅުގަނޑު އުފުލާ ައޑެއް. މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަްނ އެބަޖެހޭ. މިއީ ކޮންމެ ސަުރކާރެއް އޮތްކަުމގައި ވިަޔސް، 

ށް ތަރައްޤީ މަޝްރޫޢުތައް މުގައި ިވޔަސް  އަޅުގަނޑުމެންނަދައްކާހުރީ މި ވާހަކަ ނުދެއްކިކަ މި ވާހަކަ ނު މީގެ ކުރީަގއި

ްނވަުރ ފެންނާތީވެ. ައއްޑޫ ސިޓީެގ ހުޅުދޫގެ ަރއްޔިތުންެގ ތެެރއިން ތިން ބަިއކުޅަ ދެ ަބއި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މި

ރައްޔިތުން މި ވަނީ ހިޖުރަކޮށްފަ. މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން އިހުމާުލވުމުގެ ސަބަބުން. އެ ރަުށގެ 

ނަށް ލިބެންވާ ައސާސީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުޑަ މިންވަރު ެވސް ލިބިެގންނުދިއުމުގެ ސަބަބުން ރަށް ރައްޔިތުން

ދޫކޮށްލާފައި ރަށުން ހިޖުރަކުރަންޖެހުނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އުއްމީދުތަެކއް ލިބިގެންދިޔަީއ 
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ކޮށްލަން. ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކުޅިވަުރކުެޅވޭނެ ކޯޓުތަކާިއ، ނިމިދިޔަ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުންކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ

ސްޕޯޓްސް އެރީާނގެ ެއކިެއިކ ބައިބައި ހިމެނިގެން ކުރިއަްށދާ ކުޅިވަުރގެ އެިކއެކި ކަންަތއްތައް ވެސް ވަނީ ަރއީސް 

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަެވގެްނ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ުޒވާނުްނނަށްޓަކައި ޤާއިމުކޮށްެދއްވާފަ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ބަޖެޓުން 

މިލިޔަން ރުފިޔާ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ، ހުޅުދޫ ސުކޫލުގައި ހަތަރު  4.5މި ދަނީ ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެއް. ގާތްގަނަޑކަށް 

ކްލާސްރޫމް އިތުރުކުރުމާއި، ުހޅުދޫމީދޫގެ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ައޕްގްރޭޑުކުރުުމގެ މަސައްކަތަްށ؛ މިއީ ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެއް. 

އެމްބިއުލާްނސް މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ަބދަލުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. އެހެނީ ބަލިމީހަކު ބަލިވެގެން ިޞއްޙީ -އެއާެއކު، ސީހަމަ

މަރުކަޒަށްދާ ހިނދު މި އެމްބިއުލާންސް މި އޮންނަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި. މި ދުްއވަން ހުންނަނީ 

ކަމުން، ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އެ ބަލީމީހާ ހިތަދޫއާ ހަމައަށް ނުވަތަ ާއސަންދަ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ބޭފުޅެއް. އެހެން

ހަމަޖެހިގެން އާސަންދައިގެ ދަށުން ލޯންޗު ހަމަޖައްސަން ބަލާއިރު، މިކަމުގެ ދަތިތައް ަވރަށް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، 

ތުންގެ ިމ އެދުންތައް ވަރަށް ގާތުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކު މިއަުދގެ ސަރުކާަރށް ގޮވާލަން، ރަްއޔި

މިހުރިހާ ކަމެއް ލާ ބަޖެޓެްއގެ ތެރެއިން ބައްލަަވއި، މި ހުރިހާ ކަމެްއ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ނޫނީ އަލުން އެކުަލވައި

ތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބު  އެދުމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުްނގެ ވަރަށް ބޮޑުމިއީ ދިއުމަކީ ހިމެނިގެން

ލްމެޓާއި، ހެދުނުގެ ދުވަުހގެ ބަޖެޓަކުން މިދަންނަވާ ހެ 100. ހަމައެކަނި ވަނީ ފެތުރިފަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މި

ވަީނ އެއަްށވުރެ މާ ބޮޑު ބިަޔ  މިސްކިތްތައް ޭއސީކުރުމަކުން ރަްއޔިތުންނަށް ނުފުދޭނެ. ރައްޔިތުން މި ،އާއި ނާސްތާ

ކުަރްއވާ ވާހަކަ އެ މަޝްރޫޢުތައް ގެނެސްދެްއވާފަ. މިސްިކތްތައް އޭސީހިސާބަށް އަތުން ހިފޭ  ،މަޝްރޫޢުތައް ފެނި

ވަނީ ރާއްޖޭގެ ެއކި ހިސާބުަގއި ެއިކ ރަށްރަށުގައި މިސްކިތްަތއް  ީމގެ ކުީރގައި ައމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މި ،ދައްކަާވއިރު

ވެސް ވަރަށް ބޮޑު  ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު. މިއީސީޖެހެނީ އޭ ބިލު ދައްކަން މި ، ކަރަންޓު. އެހެންނަމަެވސްެދއްވާފައޭސީކޮށް

ޮގވާލަން މިއަދު ަސރުކާރަށް، އޭސީ ކުރުމާއެުކ އަދި ހަމައެހެންމެ ކުީރެގ އަުޅގަނޑު  ،ބުރައެއް. އެހެންކަމުން

ފައި ހުރި މިސްކިްތތަކުގެ ބިލުތައް ވެސް ިއސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އިސްލާމިްކ އޭސީކޮށް

 ިއމުކޮށްދިނުމަށް. އާދެ! ބަޖެޓުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މިހާރު މި  ބިލުތައް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ޤާދަށުން މި މިނިސްޓްރީގެ

އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ  ،ވަނީ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި މިކަމާ ުގޅޭގޮތުން ވާަހކަދައްަކވަމުން. އެހެންކަމުން

ކަމަށް. އަިދ ހަމަ އެހެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީްނ  ހާ ކަމަކަްށ ހަްއލެއް އަންނާނެހުރި މި އެއ ައޑުައއްަސވަިއ،މިހުރިހާ ވާހަކަ

ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަންނައިރުގައި ައޅުަގނޑާއި އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރެގ 

ކުރަން. އެހެންކަމުން އެފަދަ ފުރުޞަތަކަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދު އެދުންތައް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެންދާނެއެދޭ މި

 އެދި އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ކުރުޮކށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 . އަރުވަންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތުއަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެ

ލާއިުރ ތުން އެއްެޗއް ދަންނަވައިވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮ 2019ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

އަހަރު  4 ފަހަރު ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އުންމީދެއް އެަބލިބޭ އިނގޭތޯ. އެހެން މިދެންނެވީ، ފާއިުތވެދިޔަ އަޅުގަނޑަށް މި

. ދިޔައީ ާޚއްޞަކޮްށ ައޅުގަނޑު މި ތަމްސީުލކުރާ ދާއިރާއަށް ވަރަށް ުކޑަ މިްނވަރެްއ ޮއވެގެްނ މި ،އަޅުގަނޑަށް

ކޮށްލުން.  ޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޮކންމެވެސް ކަމެއްކުނިގޮނެޑއް މަރާމާތުކޮށްލުން، ނޫނީ ކޮންމެވެސް ސްޕޯ

 އޮތީ މިލިއަނެއްާހ ރުފިޔާ މުޅި ދާއިރާއަށް ވެސް ނުވާވަރުގެ ކުޑަ އަދަދެއް. ވެސް އަހަރު 4މިދިޔަ އެވްރެޖު ގޮެތއްަގއި 

 ،ކުރާނެގަނޑު ތާއީދު އުންމީދު އާެވގެން އެބަދޭ. މިއީ އަޅު  އެއަށްވުރެފަހަރު އަޅުަގނޑަށް ބަޖެޓުން  އެހެންވީމާ، މި

ައޅުގަނޑަށް  ،ނަމަވެސްެއހެން ވޯޓުދޭނެ ބަޖެޓެްއކަން ވާަހަކ ފަށަމުން ވެސް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން.

އުފެދުނު  މިހާރު މި ން،ޝިޕް އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުއޯނަރ 100ޖެޓާކީ %ބަ ފާހަނގަކުރެިވގެން ދިޔަީއ މި

ުމއައްަސސާތަކުން ލިބެންޖެހޭ  ،ގޮތަށް ަތްއޔާރުކުރެިވގެން އަިއ ބަޖެޓެއް ނޫން. އެހެން މިދެންނެވީ ސަރުކާރަށް ނެގޭ

އަދިވެސް މިނޫން ކިތަންމެ އެހެން ކަންތައްތައް މީަގއި ެއކުލެިވގެންޮގއްަސވޭ. ޚާއްަޞ  ،ނުލިބުމާއި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް

މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ތެރޭގައި ނަގާަފއި ހުރި ލޯނުތަކަށް އަރާ އިންޓްރެސްޓް  ގެައހަރު 5ގޮތެްއގައި ފާއިުތވެދިޔަ 

ދައުރުގައި ހިނގާ ސަރުާކރަށް އިތުރު މަޝްރޫޢުތައް އަހަރުެގ  5ޖެހުނުކަމީ އެއީ ކުރިއަށް މި އޮތް ފޫބައްދަން

އެއާެއކު ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަްއ އޮތީ. ހަމަ ޮގއްސަ މިވެގެންއަތޮޅުތަކަށް ގެނެސްދިނުމަްށ ބޮޑު ހުރަހަކަށް 

 މިލިއަން 90ވަނަ އަހަރު  2019ވެސް  ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މިފްކޯއަށް އެކަނި ،ދަރަނިވެރިވެފައި އޮތް މިންވަުރން

ވެްސ އި އޮތީ. ހަމައެއާެއކު ސްޓެލްޯކގެ ަކރަންޓުގެ ކަންތަުކގަ ކުރަންޖެހިފައި މިރުފިޔާ ކެޕިޓަލްގެ ތެެރއިން ިއންޖެކްޓު

. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެްނމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއަގިއ އޮތީ ލާންޖެހިފަ މިލިއަން މި 183ހަމަ 

އޮތީ ނުލިބި.  ޤީޤަތުގައި މި ސަރުކާރަށް މިޓުތައް ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ ޖާގަ ޙަރޮޖެކްރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ޕް

ފަހަރު  ގައި މިން އަގޮޅިތީމު ރަށް ޮއވޭ. ެއގޮތު 4 ،ާލިއރުސީލުކުރާ ދާއިރާއަށް ބަލައިދެން އަޅުގަނޑު މި ތަމް

ން ބަނދަރު މަތީ ެއިކފަހަރު ،އަޅުގަނޑަށް ފާހަަގވެގެން ެއބަދޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ އޮތްކަން. ހަމަ އެގޮތަށް 

ެއ  ،ނުކުރެވި ޮގސްނުންެވސް ޭއގެ ބޭ އި ޖެހިފައި އޮްތ ފުރުޞަތުގަ ،ކުރަން ބަޖެުޓގައި ަޖހަން ހުށަހެޅިޕްގްޭރޑުއަ

ވަނުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކުން ބޮޑެތި ވަންނަބަނދަރު ނުހެދި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެތައް އުޅަނދުފަހަރަކަށް ނެރަށް 

ކުރަންޖެހިފައި އޮްތކަމީ އަނގޮޅިތީމުެގ ، މިފަހަރު ބަނދަރު މަރާމާތުތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް   ވެަފއި ހުރިގެއްލުންތައް 

 ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީުކރުމަށް އެބައޮތް ކޮންމެވެސް  ،ެއާއއެކުކަމެއް. ހަމަ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ުއފާކުރާނެ

ވަނަ އަހަރުެގ  2018އަހަުރގެ ބަޖެޓު،  މި ،ކަމަކީ ބޮުޑވާ ެއއް. ދެން އަޅުގަނޑު އެންމެ ކަންމިންވަރެއް ޖެހިފަ
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 ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓު ފޮތް މި  2019 ،. އެހެންނަމަވެސްމުގެ ފުޓުސަލް ދަނޑެއް ހިމަނާފަބަޖެޓުގައި އެަބއޮތް އަނގޮޅިތީ 

ރާސާކުރާ ކޮމިޓީގަިއ މިހާރު ބަޖެޓު ދި ،އުނިވެަފއި އޮތްއޮތުން އެއީ ދެރަކަެމއް. އެހެންނަމަވެސްތަނަށް އައިއިރު 

ޓް ނިމިގެން ޖެޓު ރިޕޯއުންމީދުކުަރނީ ބަ . ދެން އަޅުގަނޑު މިޅުގަނޑު ެއވާހަކަ މިހާރު ވާނީ މުޤައްރިރަށް ހުށަހަޅާފައަ

ރަށުގެ ބަނދަރު  މި ،މިއާެއކު ރަސްގެތީމަށް ބަލާއިރުދެން ހަމަ  ކަމަށް. އަންނައިރުަގއި ެއވެސް އޮްނނާނެ

 . އެހެންނަމަވެސް، ނުކުރެވިިދއުމުގެ ފަހަރަކު ޖެހުނު މަތިން މަސައްކަތްކުރެިވގެން އެއް ރު ފަހަ މަރާމާތުކުރުމަށް އެކި

ހުރި ބަނދަރެއް. އެރަށުގެ  ސަބަބުން އުނިވެފައި އޮތީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ދިމާވެފައި

ހާލައިގެން ބޮއްކުަރއެްއަގިއ ނެރުފައިކަށްޓާ ދޭތެރޭަގއި ޖަމަތިން ބަންުޑން އެ ބަނދަރު ،ކައުންސިުލގެ ކުީރގެ ަރއީސް

ެވސް އި ހާލަތުގަ މި ،ގޮތުގައި އެހުރީ. އެހެންނަމަވެސް ގެ މިހާރު ނުކުޅެދޭ ހާލަތުގައި ެއއްފައި ނެތް މީހެއް .ތާށިވި

އޮތުްނ  އޮތްދިމާވެފައިވެސް އެ ބަނދަރު ނުހެދި މިހާ ދުވަސް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދަތިތަކެއް އި އެކުގަ  ދަތިކަމާ

އުންމީދުކުރަނީ  ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއަށް ަތސައްލީެއއް ލިބިގެން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑު މި އިރާދަކުރެްއވީތީ މި

ރަުށގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އޮތްކަީމ . ހަމައެާއއެކު އެ ކަމަށް އްުލެވގެންދާނެގެ ތެރޭަގއި ެއކަން ޙަވަނަ އަހަރު  2019

ކަމެއް. އެކަމަށްޓަކައި އެރަށުގެ ަރްއޔިތުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް  އްޔިުތން ބޭނުންވެފައި އޮތްއެރަށުގެ ކުިރއެރުމަށް ރަ

ރާުތަގިއ ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ެދން ހަމައެއާެއކު އެރަށުެގ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުިޅގެން ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަ

ހުއްަޓއިލާފަިއ ދިޔަ. ަވކިވަަރކަށް މަސައްކަތް ޮގއްސަ  ުކރިއަށްހިމެނިގެންއަހަރުގެ ބަޖެޓު ތެރޭގައި  ޖެޓީއެއް މި ހެދުމަށް

 ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ފަހަރުގެ ބަޖެުޓން ފެންނަން ނެތުން އެއީ ެދރަ ަމސައްކަތް މި  އޮތީ. މިހާރު ެއ ޕްރޮޖެކްޓު

ނީ ދަ މަސައްކަތް މިމެނުމުގެ އެ ވާހަކަ ދަންނަަވއިގެން އޭތި އިތުރަށް ހިއަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ދިރާސާ ކޮމިޓީއަށް 

ތީ ރ. އޮ ކަމަށް. ދެން މި  ވެސް ހިމެނިމިގެންދާނެ ކުރަނީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެަކންކުރަމުން. އަޅުގަނޑު އުންމީދު

. ކަެމއް ަނރުދަމާ އޮތްކަން ެއއީ ހަމަ ރައްޔިތުން އުފާކުރާ އފެނާ ުށގައި ލާއިރު އެރައަތޮޅު ވާދޫ. ވާޫދއަށް ބަލައި 

އިތުރުން އެރަުށގެ އް ހިމެނިފަ. ދެން އޭގެ ކުރުމަށް އެަބއޮތް ކޮންމެވެސް މިންވަރެ ނުޑ ަތރައްޤީއެާއއިެއކު ފުޓުބޯޅަ ދަ

ވާތީ، އިތުރު ިމސްކިތެއް ބަޖެުޓގަިއ ހިމެނޭތޯ  ެއއީ ވަރަށް ޒަާމނުއްސުރެން ކުީރގަިއ ހުންނަ މިސްކިތަކަށް ؛މިސްކިތެއް

، އެކަން ކުރަުމން. އެހެންނަމަވެސްކަތްންނަވަިއގެން މަސައްދަނީ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ދަ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑު މި  ،ންކަމާއެކު ެއއްެޗއް ދަންނަަވން ނޭގުނު ނަމަވެސްއަދި ނުނިމި އޮތުމުން ޔަޤީ 

 ނިސްބަތްާވ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ދާއިާރއަށް ގެާއބާދީ ،އޮތީ ކަމަށް. ދެން މި  އުންމީދުކުރަނީ ހިމެނިގެންދާނެ 

އަލިފުށީގެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ދެން އަލިފުށްޓަކީ ބޮޑު އާބާދީ އޮންނަ  ދާއިރާ އަިއއްސަ އޮތް އަލިފުށީގެ ނަމުން،

ވެފައި ގިނަ ކަންަތްއތަކެއް ނުކުެރވި އޮތުމުގެ ަސބަބުން އަތޮޅުގެ އެންމެ ފަހަތުގައި ތަރައްީޤގެ ގޮތުން އޮތް  ރަށަކަށް

ޤީޤަތް ދަންނަ ރަށުެގ ޙަ ގިަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވަރަށް ބޮޑަްށ އެނޤީޤަތް އެ، ޙަސް އެއް ރަށް. އެހެންނަމަވެ

ކުރާ ރަށް ފަދަ ރަށެއް ކުރީަގއި. މިފްޯކ ަޓކީ ެއއަތޮުޅގެ އަޮތޅުވެިރކަންގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ، އަލިފުށްނބޭފުޅުންނަށް އެ
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ރޭކޮށްލަްއަވން ވަަޑިއގަންނަވާ ރަެށއްެގ  ،ތަސްބޯޓުޔާޑު އޮތް ުދވަްސވަރު ރާއްޖެއިން އެްއވެސް ަވޒީރަުކ ވަަޑިއގަ

، މިހާރު ރު އެއީ. އެހެންނަމަވެސްޗެހި ފުރިހަމަކޮށް އޮތް ރަށް އޭއެއް ށް އޮންނަނީ. ހުރިހާ ވަސީލަތަކާރަ ގޮތުަގއި އެ

ގައި ގޮސް މިހާރު އެންމެ ފަހަތުމުންދަމުންވެސް އެރަްށ ފަހަތަށް ދަ އިނުެލވި އަންނަ ކޮންމެ ސަރުކާރެްއގައަޅައި

ތެޭރގައި ކަްނ  ގެދުވަހުއަހަރު 15ރަށް. މިދިޔަ  އާބާދީ ޮބޑު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އެއް ،ތަރައްޤީގެ ގޮތުން

ދާއިރާއަށް ލިބިފައި ހުރީ.  ދިމާކުރި ގޮތުން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ނޫން އެ

ރަށަށް  ބަރެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެންެގ މަޖިލީހުގެ މެންވަންޖެހޭ ރައްޔިތުކުރުސަރުކާރު ޖަވާުބދާރީ ،އަބަދުވެސް 

ފަހަރު މި އޮތް ހައެއްކަ ދިޔައީ. އިރާަދކުރެްއވީީތ މި ވެސް ނުލިބި މިހާތަނަށް މިވާ ޙައްޤު މިންވަރު ެއްއގޮތަކަށް ލިބެން

ނޑު ިމ ކުރަނީ އަުޅގަގަނޑު މި އުންމީދުައޅު ވީީތ، ދުވަހަކީ ސަރުކާުރ ނިންސްބަތްވާ ގޮތަށް ހުރި މެންބަރަކަށްމަސް

ދާއިރާއިން ފެނިގެން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހިމަނައިގެން  ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކަންަތއްތަކެއް އެމަސް 6ދައުރުގެ 

 ،ތެރެއިން. އެހެންނަމަވެސް  ހެކްޓަރު ޖަހާފައި ބަޖެޓުގެ 10ފަހަރު  ކަމަށް. ދެން ބިން ހިއްކުން އެަބއޮތް މި ގެންދެވޭނެ

ގޮތަށް ކުރަން  ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފަހުން ފައިސާ ދައްކާ ،ފައިނޭންސް އުސޫލުން ކްަޓރއެ މަސައްކަތަކީ ކޮންޓްރެ 

ހެކްޓަރު ބިން އެތަނުްނ  25 ،ސްކަމަށް ިވޔަ ހެްކޓަރު އޮތް 10ތެރެއިން ގެ ހަމަޖެހިފައި އޮތް މަސައްކަތެްއ. ބަޖެޓު

ރު އެ ކޮމިޓީއަށް ައޅުގަނޑު ހުށަހެޅިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ިމ ގޮތަށް ބަޖެޓު ެއކުލަަވއިލަމުން އަިއއި ހިއްކާ

ކަމަށް. ހަމައެާއއެކު  ހެކްޓަުރެގ ބިން ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިޭނންސްގެ އުސޫލުން އެތަނުަގިއ ހިއްކޭނެ 25އުއްމީދުކުރަނީ 

ކަމަށް ވަންޏާ އެީއ  ނިފައި އޮތްހިމެ މި ބަޖެޓުގައިފް ދަނޑެއްގެ ގޮުތަގއި ބަދަލުކުރުމަށް  ޓާ އެ ރަށުގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު

މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ރަށަށް  ؛ބޮޑަށް އުފާކުރާ ކަމެްއ. އެކަން ޒުވާނުްނގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބީ ވަރަށް

ބޮޑަށް އެދުނު އެއް ަކންތައް. އަދި މާލޭގައި ވަކިން  ވަަޑއިގަތުމުން ކެމްޕޭނުގެ ުދަވސްވަރު ުޒވާނުންގެ ފަރާތުން އެންމެ

އޮތުން އެއީ ، ެއކަން ހިމެނިފައި އޮތްވާތީ ކަމަކަށް ޒުވާނުން ބައްދަލުކޮށްފައި ެވްސ އިންތިޚާބުގެ ކުރީަގއި އެދިފައި އޮތް

ކުރެވިފައި އޮްތ ކީއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރަނގަެޅއް. އަބަދުވެސް ައޅުގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިހެން އަލިފުށްޓަކީ ކަންކަމުން ބާ

 ؛ާކރު ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއް އޭރު ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އެ އަތޮޅު ޒޯނު މުބާރާތް ވެސްސަރު ،ތަނަކަށް ވެފައި އޮތީ 

އެ މުބާރާތް މީދޫއަށް  ،މީދޫ އޭގެތެރެއަށް ވަެދގެން ،އެ މުބާރާތް ލިބުނީ އަލިފުށީގައި ބާްއވަން. އެހެންނަމަެވސް

ގެ ރައްޔިތުން، ުޒާވނުން އެކަމާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ބަދަލުކުރީ. އޭގެ ޙައްޤު ބަދަލު އަދިވެސް ވަނީ ނުލިބި. އެީއ އަލިފުށީ

ކަމެއް. ދެން ސްޕޯޓްސް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ގޮތުަގިއ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ މިންވަރެއް އެބައޮތް. ދެން 

 މި ގެައކަށް އޮީތ ނަރުދަމާ ނުގުޅި. ދެން 54އަދިވެްސ  ،ޮގއްސަ ަގއި ޤާއިމުކުެރވެމުންނަރުދަމާގެ ނިޒާމު އަލިފުށީ 

ގެ ބަިއ ހިމެނިފައެއް. ގޭެގ ނަރުދަމާއަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު 54އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަުޅގަނޑަަކށް ފެންނާކަށް ނެތް އެ 

އަށް ވެްސ ގެ 54ވަރާުކރާނަން މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާ މަޝް ،ުކރާނަންދެން އަޅުގަނޑު މަސަްއކަތް

ޓަކަިއ ައޅުގަނުޑ ވާނީ މިހާރު އެދިފަ. ދެން  ސްކޫުލަގއި ާޤއިމުކުރުމަށްއްޕަސް ހޯލެމަލްޓިޕާ ގޮތެއް ފެނޭތޯ. ދެން 
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ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ޙަީޤޤަތުގައި އެްއޗެއް ދަންަނވަން  ދާނެތެޭރގައި ހިމެނިގެން އަޅުގަނޑަށް ުއއްމީދުކުރަނީ ެއވެސް މީގެ

އެްއޗެއް ކަށަވަުރވީމަ އެހިސާބުން  ނެ ހުރިހާަބޖެޓުގައި ހިމެނޭ އެއްެޗއް ހިމެނޭ، ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ނިމުނީމަ ހުރިހާ ހުރީ މި

ނުލެވި އޮތުމުން ައޅުގަނުޑެގ  މިހާރަށް އެ ވާހަކަ ދަންަނވައި މިހާރުން ،ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެްއޗެއް ދަންަނވަން

ން މިހާރަށް ހުރި މިންވަރު ެވސް ތަމްސީލުކުރާ ާދއިާރގެ ބަެއއް ބޭފުޅުން ސުވާުލ އުފައްދާީތވެ މިހާރު ؛ދާއިރާ

ްއސާކޮށްލީ. އިރާދަކުެރްއވިްއާޔ ންމެވެސް ވަރަކަށް މި ހިވާތީ މި ވާހަަކ ކޮ އްސާކޮށްލުން ެއއީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށްހި

ކަމެއް  އްތައް ހުރިހާކަމެއް ނިމިގެން އަންނައިރު، އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރި ކަންތަ ރާ ކޮމިޓީގެ ހުރިހާބަޖެޓު ދިރާސާކު

ދިރާސާކުރާ  ކުރައްަވިއގެންބޮޑަށް އެަބއޮތް. ދެން އިާރދަ  އުއްމީދު އަުޅގަނުޑގެ ވަރަށް ފުރިހަމަވެގެން އަންނާނެކަުމގެ 

ޮގތެއްގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް ައޅުގަނޑު އިތުރަށް ހުރި ަކންތައްތަކާ ެއުކގައި ރިޕޯޓަްށ  ކޮމިޓީން ބަޖެޓު އަންނަ

 ވި ފުރުޞަތަށް. ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއް ވާހަކަދަްއކާނަން. ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސައިނަށް.އަރުވަނީ ވިލިނގިީލ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސައުދު ޙު އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސައުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  2019އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. 

އްޒަތްތެިރ ގޮތުން ދެތިން ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އި ބެހޭ ހުށަހަޅާފައިވާއިުރ، އަުޅގަނުޑ ވެސް ހަމަ ބަޖެޓާ 

ބަޖެޓު  ބިިލއަން ރުފިޔާގެ މި 29.6ފުރަތަމަ ވެސް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ،  އެންމެ ރައީސް.

ދާއިރާގެ ކޮލަމާފުށި އަދި  ވިލިނގިލީ  ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިާވއިރު، އަުޅގަނޑު ިނސްބަތްވާ ދާއިރާ 

ވެްސ  ފުރަތަމަ ޖެުޓގައި ނުިހމެނޭ ވާހަކަގިނަ މަަސްއކަތްތައް މި ބަ މިހާރު ހިނަގމުންދާ ވަރަށް ލިނގިީލގައިވި

ެއީކގައި އެފަދަ ކަންކަްނ އެގޮތުން ކުރެވެމުންދާއިުރ، ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައް އެކީ ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމައެއާހިތާމަޔާ

 އި،އެއް އަހަރުން އަެނއް އަހަރަށް ބަޖެޓަށް ބަދަލުވަމުންދާއިރު، ބަޖެޓު ހެދުމުގައި ވެސް ިފނޭންސް މިނިސްޓްރީންނާ

ތައް ާވކަމީ، އަދި ވާން ކެރޭކަމީ އަުޅގަނޑުމެން އަދި އެހެން ދައުލަުތގެ އެހެިނހެން އިދާރާތަކުން މިފަދަ ބޮޑެތި އިހުމާލު

ޔަީޤނުން ވެސް ވިލިނގިލީެގ ަބނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހަމަ ހުއްޓިފަިއ،  ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ހަމަ

ާރ ބޮޑުހިލަތަކެއް ގޮސް ވިލިނިގލީގެ ބަނދަރުމަތީގަިއ ޖަހާފައި ހުރީ. ދެން އިތުރު އެްއވެްސ މަސައްކަެތއް މި ބަނދަ

ންޝަން ފައިސާގެ ގޮުތގައި ބަޖެޓުަގިއ ވިލިނގިލީ ބަނދަުރގެ ރިޓެ  ،ގޮތުން ކުެރވިފަެއއް ނެްތ. އެހެންނަމަވެސް ބެހޭ

ހިމަނާފައިވާ ވިލިނގިީލގެ  އި ވަނަ އަހަރު ބަޖެުޓގަ 2018އޮތީ. ޭއެގމާނައަކީ، ވިލިނގިީލގެ ބަނަދރު  ކުރެވިފަިއ މިބަޖެޓު

 މަސަްއކަތް ކުރި ފަާރތަށް ބަނދަރުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުަގއި ފަިއސާ އެ ،ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިެގން
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ވަނީ. އެހެންވީާމ، ދައުލަތުގެ، މި ނިމިދިޔަ ަސރުކާރުގެ ވެރިންގެ އިހުމާލު  ކުރެިވފައި މިކަމަށް ބަޖެޓު ދޫކުރަން

 ވިލިނގިީލގެ ފެނުެގ ނިޒާމު ފެންނަން ހުރި މިންވަރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ދެން ހަމައެއާެއީކގައި 

މި އަހަރު ބަޖެޓު  ،ޮގއްސަ ވަނީ. އެހެންަނމަވެސްެއކީަގއި ހިނގަމުން އިމުކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ަވރަށް ހަލުވިކަމާޤާ

ވިލިނގިލީގެ ފެނުގެ ނިޒާުމގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓު ފޮތަކުން ވެސް ފެންނާކަށް ނެތް.  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނުއިރު

ންމެްނ އެ ،ކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާބެހޭ ސާމާނާއި، މަސަްއކަތް ހުރި ވިލިނިގއްޔަށް ގެނެއްސަ. އެކަމާމެޝިނަރީޒް އެބަ

 އަހަރު މި މަސައްކަތް ވަނަ  2019 ،ދަނީ. މިހާރު ބަޖެޓު ބަލައިލިއިރުވިލިނގިީލގައި މަސަްއކަތްކުަރމުން

. ބޮޑެތި އިހުމާލުތަކެއް  މި ފެންނަނީ ވަރަށްެވސްގޮތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައނެއްކާ ގެންދެވޭނެ ެއްއވެސްކުރިއަށް 

 ،ފިޑު ފަންުޑ ފޭސް ޫޓެގ ލޯނު ޕްރޮގްރާމުެގ ތެރޭންވިލިނގިލީެގ ފެނުެގ ނިޒާމަކީ ަދއުލަތުގެ ބަޖެުޓން އޯ އަނެއްކާ 

މި  އިމުކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމެއް. އެހެންވީމާ،ޤާރަށެްއަގއި ފެނުގެ ނިޒާމު  7ރާއްޖޭގެ 

ލަކުން ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑު ހަމަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ދިޔައީ ކޮން އުސޫ ޕްރޮގްރާމު މި އަހަރު ބަޖެޓުގައި ނެތިގެން މި

ބޭފުޅުން މި ބަޖެޓު ދިރާސާކުރަްއވާއިރު މިކަން ަބއްލަަވއިދެްއވުން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ނިހާޔަތަށް އެދޭ ވާހަކަ ިމ 

ކްލާސްރޫމުެގ  12މަރުކަޒުގެ  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ؛ގައި ވިލިނގިލީގެ ސްކޫލުގެ ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކީ 

ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން ކުރަމުންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަދި ވެްސ އިމާރާތް ބިމުން މައްޗަކަށް  2017މާރާތެއް އި

ހަރު ވެސް މިކަން ހަމަ މި މަގުން ނާރާ. ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓުން މި އިމާރާތަށް ފައިސާ ޖަހަމުންދަނީ. މިދިޔަ އަ

މިލިއަން ރުިފޔާ ބަޖެޓުކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑުެގ  3ކޮށްފައިވަނީ. މި އަހަރު މި އިމާރާތް ނިންމުމަށްޓަކައި ިމ ވަނީ 

 3ވަނަ އަހަރުެގ މި  2019މި ފެޭށ  ،މި އަހަރު ،އަހަރުަގއި މި މަަސއްކަްތ ނުނިމި 2ފާއިުތވެ މިދިަޔ  ،ސުވާލަކީ 

ދަރިަވރުންނަށް އެހާމެ އުނދަގޫ.  އިސްކޫލްގެ ކިެޔވުމުގަ  މި އިމާރާތް ނިންމާނީ؟ ޔާއިން ކިހިނެްއތޯމިލިއަން ރުފި

ސްކޫްލގެ  އެކީގައި އެއް ދަޅިފަޅިއަށް އުނދަގޫ. ސްކޫލްގެ ކަންކަން އިންތިޒާުމކުރުމަށް ފަސޭހަކަމާ މެމެނޭޖްމަންޓަށް އެހާ

އެހެންވީމާ، ިމ  ހޯދާނީ؟ އްލެްއ ކިހިނެއް ކިހިނެްއތޯޙަ ކަމަށްާވ މިވެަފއިދަތި ކިެޔވުން ކުިރއަށްގެންދިއުމަްށ ޓަކައި 

 ދިނުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް ސަމާލުކަން ތަކަށްޓަަކއި އެކަީށގެންވާ ބަޖެޓު މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓުން ކުރުމަށްކަންކަ

ފެންވަރަްށ  ސްޕިޓަލް ޒަމާނީއަޮތޅު ހޮ ؛ވިލނިގލީގެ ހޮސްޕިޓަލް ނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމުގައި އަުޅގަ

އިމާރާތެްއގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދިަޔ. މި  އާ ކުރެިވގެންބަޖެޓު އަހަރު ވެސް 2ކުރުމަށް ޓަކައި ފާއިުތވެދިޔަ ތަރައްޤީ

ުނވާކަން ފާހަގަކުރަން. ުކރެވިފައިއިމާރާތް ބަޖެޓުގެ ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި މި ހޮސްޕިޓަލު 2019އަހަރު 

ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާނެ ގެ މި ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެިވގެން އަްނނައިރު އެ އިމާރާތް މި ބަޖެޓު ،ކަމުންއެހެން

އިއްޒަތްތެރި އްރިރަށް އަުޅގަނޑު ވާނީ ެއކަން ހުށަހަޅާފަ. ން. މިހާރު ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ މުޤަކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަ 

އެބަދޭ  ވެއްޖެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އަހަރު 10އޮންނަތާ މިހާރު  އިވިލިނގިލީަގއި ބިން ހިއްކާފަ ރައީސް.

ކުދިުކިދ  ،ޓަކައި ބޮޑެތި އަދަދުން ފައިސާ ޖަހައިގެން ާރއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަުށގައި މެ އަހަރަކު ބިން ހިއްުކމަށްކޮން
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އްކާތީ ެއކަމާ އަުޅގަނުޑ ތަން. ރަށްރަށުގެ ބިން ހި ރަށްރަށާއި އަދި ބޮޑެތި ަރށްރަށުގައި ބިން ހިްއކަމުންދާ

އަދި ބިން ހިއްކާ ރަށްރަށުގައި ެއ  ތަންތަން ހިއްކައި، ހިއްކަންނުެޖހޭ ،ކަންބޮޑުވަީނކީ ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

 10އެ ބިން އަރާސްތުކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްނުކުެރވޭތީ އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންބޮޑުވަނީ.  ،ހިއްކި ބިން ޕްލޭންކޮށް

ދިަޔއިރު ވިލިނގިލީަގއި ހިްއކި ބިމަށް މިައދާ ހަމައަށް ކުރެވުުނ ެއއްެވސް މަސައްކަތްަތކެްއ ނެތް. ެވގެން އަހަރު

ެއކީަގއި އެ ސަރުާކރަކުން ކުރަމުންދާ ކަންކަްނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެ ސަރުކާރެްއ ބަދަލުވުމާ

ވިލިނގިލީެގ ބޯހިވާހިކަން އެހާމެ ދަތި.  .ތްތެރި ރައީސްތަން. އިްއޒަ  ޕްލޭންތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް ަހމަ ފުރޮޅިގެންދާ

މަގުހެދުމާިއ  ،ނަރުދަމާ ،ފެނާއި ،ނޫނީ އެ ތަަނށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓާއި  ވިލިނގިީލގެ ހިއްކި ބިން އާާރސްތުކުރެިވގެން

ވެްސ މިހާރު ؛ފައިވާ އަދި މަގުމަތީ ަބއްތިޖެހުން ފަދަ މި ކަންކަން ނުކުެރވި އޮުތމުގެ ސަބަބުން ވިލިނގިީލގަިއ ތޮއްޖެހި

ގޯތި ދޫކުރެވިަފއިވާ މި  240 ތްތެރި ރަީއސް.މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށުގައި މިހާރު މި ވަނީ ތޮއްޖެހިފަ އިނގޭތޯ. އިއްޒަ

ތަނަށް މީހުން  ނަރުދަމާއާއި ފެނާިއ ކަރަންޓު ުނލިބިގެން އެ ؛ހިއްކި ބިމަށް ދޫކުެރވިފަިއާވ އަސާސީ ޚިދުމަތް

ވަނަ އަހަރުެގ  2019 ،މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި  ،ކެްއ ކުރިމަތިވެފަ. ައޅުގަނޑު ުއްއމީދުކުރަންއާބާދުވުމަށް ވަނީ ހުރަސްތަ

ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ދިާރސާކުރެިވގެން އަންނައިރު ވިިލނގިލީގެ ިހއްިކ ބިން އާރާްސތުކުރުމަށް ޓަކަިއ ބޭނުންާވ ޖެޓު، ބަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަނަވަްސެވގެންދާނެ ަކމަށް. އިމުކުެރވޭނެ ަމގު ނަގެ ނިޒާމު ޤާ ނަރުދަމާ ،ފެނާއި އި،ކަރަންޓާ

 .ގެ އިންޖީނުޭގގެ ވާހަަކ. ރަށުގެ މެދުަގއިލިނގިލީއެއާެއކީަގއި ައޅުގަނޑު ދެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ވިހަމަ

ންނަށް ވަށްޓެރިއިންޖީނުގެ ަކއިރީަގއި މީހުން ދިރިއުޅެމުންދަނީ. އިންޖީނުގެއިން ބޭުރވަމުންދާ ކާބަންެގ ސަބަބުން އަ

ާސސްކުރެވެމުންދަނީ. އެ ގެަތކުަގއި މީހުން ދިރިއުޅެން މިހާރު ވަނީ އުނދަގޫ، ދިރިނޫެޅޭވ އެހާމެ އުނދަގޫތަެކއް އިހު

ވެއްޖެ.  އަހަރު 2ހިސާބަށް މިހާރު ވަނީ ކަންކަން ގޮއްސަ.  މި އިންޖީނުެގ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްުކރަމުންދާތާ 

 ،މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ވެސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަލިމަެގއް ފެންނާކަށް ނެތް. އި ީމގައަދިވެސް ،އެހެންނަމަވެސް

މި ޕްރޮގްރާމު ވެސް ފެނަކަ ، މި ފެށޭ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ޕްރޮގްރާމު ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުން

 އަލިމަގެްއ މި ކަމަށް ހޯއްަދވަިއދެއްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ންޓް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެވެސްޝަނާއި އެންަވޔަރަންމަކޯޕަރޭ

ނުން ވެސް މި ވަނީ ކާރުން ަހމަ ޔަޤީވިލިނގިީލގެ މި ކަންަކމަށް ވޭތުވެދިޔަ ސަރު އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އުއްމީދުކުރަން.

ުނ އުފެދު ަގއިސަުރކާރުގެ ތެރޭ ،އަޅުގަނޑު ސަރުކާުރގެ ތެރޭގައި އުފެދިގެން ައއި ނާޖާއިޒު ކަންަތއްތަާކއި

ނގިލީެގ އަދި ވިލި ،ަޓކައި މަސަްއކަތްކޮްށ އަޑުއުފުލަންފެށީމަ ޕާޓީން ކަނޑާލައިއަނިާޔވެރިކަމުގެ ަސގާފަތް ހުއްޓުވުމަށް

އަނިާޔވެރި ސަރުކާރެްއ  .އަށް ކުރަމުންދިޔަ މަަސއްކަތްތަކަށް ވެސް މި ވަނީ ހުރަސްއަޅާފަ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްތަރައްޤީ

އެ ސަރުާކރުގެ ނާޖާއިޒު ކަންތަުކގެ ނަީތޖާއަކަށް ެވގެން މި ދިޔައީ މި ދިވެހިރާއްޖެ ދުވަހަކު ވެްސ  .އީމި ނިމިގެންދިޔަ

 . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ލަތް ބަނގުރޫޓުވެގެން މި ދިޔައީރޭަގއި ދިވެހި ދައުނުދެކޭފަދަ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކުގެ ތެ

ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ ނިސްބަތް  ،ައޅުގަނުޑމެންނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ މެންބަރުން މި ބަޖެޓަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިުރގައި
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 އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ހިތްފަޅައިގެންދާވަރުގެ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަހަރުން އަހަރަށް  ،ކިޔަމުންދާއިރު

އަހަރުން އަހަރަށް  އިތުުރވަމުްނދާ ވާހަކަ. ލަތުގެ އާމްދަނީވާހަކަ. އަހަރުން އަހަރަށް ަދއު ލަތުގެ ޚަރަުދ ބޮުޑވަމުންދާދައު

ދާ ވާހަކަ. ތަކަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންއްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ޕްޮރގްރާމުދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ރަ

ނޑު ދެްނ ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް މި މަޖިލީހަށް އައިސް، ހުށަހެޅިފައިާވއިރުަގއި އަުޅގަ 29.6 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކޮލަމާފުށީގެ ބަނދަރު މަޝްރޫޢަކީ  ،ޓަށް ބަލައިލާއިރުށްމާފު ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާެގ އެހެނިހެން ރަށް، ކޮލަ

ޓަކަިއ ބަޖެޓުކުރެވިގެންދިޔަ އަހަުރތަކެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މި ރު މި ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމަށްއަހަ 4ފާއިތުވެދިޔަ 

 ފުށީގެ ތަރައްީޤއަށް ޓަަކއި ކުެރވެމުންދިޔަ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަުކގެ ސަބަބުން ވަނީ ކޮލަމާ މަސައްކަތް ނުފެށި މި

ވަނަ އަހަަރކީ ކޮލަމާފުށީެގ  2018 ،އަހަރަކީ  މި ؛ައހަރު ބޫލުކުެރވޭ. އެހެންނަމަވސް، މިގަކަމަށް އަުޅގަނޑަށް 

ުރކާރު ތެރޭގައި ޕްލޭންކުެރވިފަިއވަނީ. ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި ސަ ބަނދަރު ތަރައްޤީކޮށް ނިންމަންޖެހޭ އަހަރު

ެވްސ ހަމަޔަށް އައިއިރު ވެސް ެއއް އީ ކޮލަމާފުށީގެ ބަނދަރު މިއަދާއެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑަްށ ފެނިގެން މި ދިޔަ

 ޓަކީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަުކެގ ތެރޭގައި މަްސވެރިކަުމގެށްކޮލަމާފު .ން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތެއް ނުފެށި އޮތްކަ

މުންދާ  ދެކުުނގެ އަތޮޅުތަާކ ދޭތެރޭގައި ދަތުުރކުރައަދި އެހާމެ މާލެއާއި ،ސިނާޢަތުގައި ޮބޑެތި ދޯނިފަހަރު ބޭނުންކުރާ

އްދުތަުކގައި ހައިމުކުެރވިފަިއ ދެކުނުގެ ސަރަޤާޕްލާންޓް ންުކރަމުންދާ ބަނދަރެއް. ައިއސްބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރު ބޭނު

ނިފަހަރު ވަދެ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ އައިސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުަރމުންދާ ދޯ

ބަނދަރެއް. ގިނަ އަދަދެްއގެ ދޯނިފަހަރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ވަރަށް ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ބަނދަެރއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަން. 

ގެ ބަޖެޓުގައި ކޮލަމާފުށީގެ ބަނދަރު ކޮލަމާފުށީގެ ބަނދަރު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރަްނ އެބަޖެހޭ. މިއަހަރު

ލުމަށް  ފައިާސައކީ މި ބަނދަރު ނިންމާވާ އެހެންނަމަވެސް، އެ ހިމެނިފައިތަރައްޤީކުރުމުެގ މަޝްރޫޢު ހިމެނިފައި އެަބވޭ. 

 ަފއިސާތަެކްއ ނޫންކަން ވެސް ފާހަގަކުރަްނ. އެ އަދަދު އިތުުރކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އަދި ކޮލަމާފުށީގެ ޓަކައި ބޭނުންވާ

އެ ރަުށގެ ަރްއޔިތުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް  ،ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެ ރަށުގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ގޮތަށް

ދޭތެރޭގައި  އި އެ ރަށުގެ ކޮާލ އަދި އެ ރަށާެއީކގަގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ހަމައެއާތަރައްޤީކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅު

އެ ދެ ރަށް ބިމުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެްސ  ،އް ހިްއކައި ގުުޅވައިލުމުގެ ސަބަބުން އެ ރަށުގެ ބޮޑު ބައެ

ރަށުގެ އެ  ،ލަތަކީހާ ކޮލަމާފުށީގެ މިއަދުގެ .ންތައްތައް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްމިއީ ކޮލަމާފުށީގެ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާ ކަ

ޓަީކ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ށްގޯތި ދޫކުރުުމގެ ދަތިކަން އެހާމެ ބޮޑު. ކޮލަމާފު ން ބިން ހުސްވެގެން އެ ރަށު

ދޯނިފަހަރު  އަދި އެހާމެ ގިނަ ،ޒަމާނީ ފައިބަރގްލާސް ދޯނިަފހަރު ބަނުމުގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތެރިން އުފެދިފައިވާ 

ްތ ބަންނަމުންދާ ރަށެއް. މި މަސައްކަތަށް އެކަީށގެންވާ ބިްނ އެ ރަށުން ނުލިބޭކަން ެވްސ ފާހަގަކުރަން. އެ މަަސއްކަ

ހަމަ މިހެން މި  .ން އެބަދޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމުގެ ދަތި އުނަދގޫތައް ކުރިމަތިވަމު

އެ މަސައްކަތް  ،ކޮލަމާފުށީގެ މަސައްކަްތތެރިންނަށް އެކަށީގެންވާ ބިްނ ނުލިބި ،ކަންކަން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން
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ަޓކަިއ އެ ޭބފުޅުންނަށް ނުކުރެވިގެންދާދިއުުމގެ ދަތިކަން ފިލުވުމަށް ސައްކަތްަތއްލިބޭ މަ ؛އެ މަަސއްކަަތށް ،ކުރުމަށްޓަކައި 

ބޮޑުކުރަން. މި ރަށުގެ ބިން  ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުެގ މަޝްރޫޢު އެކުލަވައިލައި 

ުދ ޞާ ތިޤްރާއްޖޭެގ އި ހިކޮށްީދގެން މިމަސަްއކަތްތެރިންނަށް މަސައްކަތްކުުރމުގެ މާޙައުލު ފަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ެއ  ،ކުދިކުދި ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކައި  ،ގޮތުގަިއ ބޭކާރު ތަންތަން ކުރިއަރާނީ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ބޭކާރު

. ތަން ބިން ހިއްކުމަށްފަހުގައި ދެްނ އެ ހިއްކާަފއިވާ ބިންަތކުަގިއ އެްއވެސް މަަސއްކަެތއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވެމުންދާ

ުނވާކަން މި ފެންނަނީ. ހިތުހުރި ރާއްޖޭަގއި އެކުެލވިފައި ލޯންްގ ޓަރމް ޕްލޭނެްއ މި ،ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް

ަރކު އޭ ،ރަކު ފެންނަ ރަށެއްފެންނަނީ. ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އޭތަން މި  ގޮތަކަށް ދައުލަުތގެ ވެރިން ަކންކަން ކުރަމުންދާ

ވެމުންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ. މިއީ މިކަން އެއްވެްސ ގޮތަކަށް ވެގެްނވާނެ ކަމެްއ އެ ފެނުނު ގޮތަކަށް ތަރައްޤީކުރެ

އެީކގައި މިފަދަ  ރުޞަތުގައި މި ސަުރކާރު ފެށުމާނޫން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑަށް ަހމަ މި ފު

ލޭނެއްގެ ދަށުން ރާއްެޖ ޓާރމް ޕް ންގސްޓްރެޓެޖިްކ ނޭޝަނަލް ލޯ ތަރައްީޤއަށް ބޭނުންވާ ،ކަންކަން ޙައްލުކޮށް 

މަކީ ައޅުގަނުޑ ހަމަ އެދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގިއ ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށގެންދިއު

މަީކ ރައީސް. ކޮލަމާފުށީގެ މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެޭރގައި ކޮލަމާފުށީގެ ފެނާއި، ނަރުދަމާގެ މަަސއްކަތް ކުިރޔަށް ގެންދިޔު

، އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދޭކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ކޮލަމާފުށީގެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭަގއި

ހުގެ މަސަްއކަތް ެއއްކޮްށ ުދވަ މަަސއްަކތް ފާއިތުވެިދޔަ އަހަރު ކުރުމުގެކޮލަމާފުށީގެ ފެނާއި ނަރުަދމާ ޤާއިމު

މަސަްއކަތް ނިންމިއްޖެ އެަރށުގެ  ވެނީސް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަަރއިނުލެމައިނިންމައިނުލެވޭކަން ފާހަަގކުަރން. ނިން

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ކަންކަން މިގޮތަށް ކުރެވޭީތވެ ކަމަށް އިޢުލާންކޮށް އެ ޕްރޮޖެކްޓު ވަނީ އިޢުލާންކުަރއްވާފަ

ވާ ފައިސާ ެއ ތަކަށް ބޭނުންން އެ ޕްރޮޖެކްޓު ދެ ރުނުދަީނ. މިހާރަށުގެ މަަސއްަކތްތައް ފުރިހަމަކުރެވިގެންރާއްޖޭގެ ރަށް

ގެ ފައިާސވާނީ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ދެން އިތުރަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެްއ ކޮންޓެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓު

ތެއް މަސަްއކަ ރިބަން ކަނޑާލުމަށްފަހުގައި ދެން އެ ނާނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައރައިކުރާނެ ފައިސާެއއް ނުހުން

 ކުރަންޖެހޭ ވަރަށްމަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ހުއްޓިފަ.  ރަށުގެ ވެްސ މި ބީދައިން މި ނޯންނާނެ. ހަމަ އެ އޮންނާނެތޯ؟

ގިނަ މަސައްކަތްަތއް އަދި ެއބަހުރި. އެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބޭ. ހަމައެކަނި ރަށުގެ މަގުތަުކގައި ހޮިޅ 

 .ޫނން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވީކީ ޚިދުމަކޮނެލާފައި ވަޅުލުމަކުން ދެްނ އަދި އެ

އެރަަށކީ ުޒވާނުންެގ  ،. އެހެންނަމަވެސްަވނީ ޤާއިމުކުރެވިފަ ކޮލަމާފުށީގެ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް

، ރަށުގެ ވެސް  ގަދަ އެއްރަށް. މި  ންމެނިސްބަތުން ކުޅިވަާރއި، އަދި އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސް ުޒވާނުންގެ ފޯރި އެ

ކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރުެގ ނޑު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަ

ެގ ތަެކއް އޭރު ގިނަ އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ މާ، ުކޅިވަރު އިންތިޒާމު ކުޅޭނެއް ޤާއިުމކުރެވިަފއި ވީނަމަވެސް ކުިޅވަރު ވަސީލަތްތަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ . ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ނުވޭ، ކުީރގެ ސަުރކާރުން ކުރެވިަފއިސަރުކާރުން
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ީކ ތައް ހިންގަމުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓަކްޓު ނަގާފައި ގެންދިަޔއީ ޕްރޮޖެމިނިސްޓްރީއަކުން ވެސް ފޯރި 

ފެނިެގންދިޔަ ކަމަކީ. އެހެންވީމާ،  ންދިޔަ ކަންކަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށްއިހުމާލުވަމު ވެރިން ދައުލަުތގެ ޚަޒާާނއަށް

ކުރީގެ ސަރުކާރުން  ،ގެންދަނީ. ބުނާނެތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަމުން އެ ތަކުގެ ވާހަކަ މިތާަގއި އިްއޒަޕްރޮޖެކްޓު

ނަ ކަންކަމެއް ނޫން. ތަރައްޤީއަީކ ގެންކެއްގެ ސިފަކޮްށ އެރަށްރަށަށް ތަށްފިއޭ. ތަރައްީޤއަީކ ޕްރޮޖެކްޓުތަރައްޤީކޮ

 ކުރުމަށްފަހު އެބޭނުންވަނީ ވަސީަލތްތައް ޤާއިމު އިންސާނީ ކަރާމާތަށް ގެންނަްނޖެހޭ ތަރައްޤީ. ރަށްރަށުގެ ަތރައްޤީއަށް

ގައި ައޅުގަނުޑ ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރީ .. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ހިފޭނެ ނިޒާމެއް ވަސީލަތްތަުކގެ ބޭނުން

، ރުމުން ކުރިޔަށްގެންަދން އެބަޖެހެއޭ. ވިލިނގިލިމޭ މިކަންކަން މިކަްނކަން، މި ،ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިބަޖެޓުގައި ފުރިހަމަކުެރވިގެންނޫިނއްޔާ ކޮލަމާފުށީގެ ތަރައްޤީއަްށ ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތައް މި

ނޫނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންެގ ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭން އެހާ ފަސޭހައެއް 

ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ން ކަށް ވެގެދޭ ލައިސަންސަ ކުރުމަށްބަޖެޓަކީ ވެރިން ަވއްކަން  މި ،މަޖިލީހުން ފާސްކުރާއިރު

ކުރުމުެގ ، ދެން ވެރިން ވަްއކަންށްފަހުފެންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވުމަ މި

ފުރުޞަތުގައ އަލަށް  ތަން. އެހެންވީމަ، އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންދާމުބާރާތެްއގެ ގޮތުަގއި ކުިރއަށް ފޯރީގައި

 .. ރުކާުރގައި.ެލވުނު ސައެކުަލވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. މަދު ޝިޔާމަތެރި ެމންބަރު އަޙްރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްއަރުވަނީ ނަިއފަ ހިސާބުން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މިއާދެ! މިހާ

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 ކުރަމުން މި ތްތެރި މެންބަުރން މިއަދު ބަހުސްއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އިއްޒަ

އޮތް ބަޖެޓަށް. އަުޅގަނުޑ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް. މިވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 2019ދަނީ 

ވަަނ  2019ށް އުއްމީދާ އެކީަގއި އަޅުގަނޑުމެން ވަރަ ،ބަޖެޓަށް ވާހަކަދައްކަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުން

މިއީ  ،އޮތް ބަޖެޓަކީ މައްޗަށް ައިއްއސަ މިއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރި ،ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރާ

 ،ކުުރވާނެ ބަޖެޓެއް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން މާޔޫސްއަޅުގަނޑުމެން މާޔޫސްކުުރވި ބަޖެޓެއް. ދި

 ހި އާިއ ދިވެތުންނަށް އަިއއްަސ އޮތް ތަރައްޤީ ުދވަހު ދިވެހި ރަްއޔިއަހަރު 5، މި ިހނގަމުންދާ އަހަރު 5ވޭތުވެިދޔަ 

ޔާމީން هللا ަޓކައި ރައީސް ޢަބްދުއުނދަގޫ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްރައްޔިތުން ޭއގެ ކުރީގެ ދުަވސްތައް ހޭދަކުރަމުންދިޔަ 

ށަށް، ބޭނުންވާ ރަށްރަ އެ ،ރައްިޔތުން ބޭނުންވާނެ ކަންތައްތައް ވަނީ ދިވެހިނު އެމަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުަގއި ެއމަނިކުފާ

. މިއަދު ރައްޔިތުން އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޑިޒައިްނުކރައްވާފަ 5ނުެގ މަނިކުފާ ވާނެ ގޮތަށް އެސިލުބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް ހާ
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ދާ ގެ ރަށްތަކުގައި ދިިރއުޅެމުންހިސާބަށް ރާއްޖޭ  އަތޮޅާ ބޫލުކުަރއްވާނެ. ިމއަދު ހއ. އިން ފެށިގެން އަްއޑުއެކަންތައް ގަ

ކުރިމަތިލެއްވި  ރަްއޔިތުންގެ ހުރި ދަތިތަކާ  އެކީރައްޔިތުްނ ގަބޫލުކުރަްއވާނެ ރައީސް ޔާމީނަ އެ ،ރައްޔިތުން

ންެނވި ކަމަށް ވަަޑއިގެއްލީެއއް ގެނެސްދެްއވަން ރައީސްރަްއޔިތުންގެ ހުރި އުނދަގޫަތކަށް ަތސަ ބޭފުޅެއްކަން. އެ

ްތވާ ދާއިާރއަކަށް ނިސްބަ ބޫލުކުަރއްވާނެ. ހަަމ ޔަޤީނުން ވެސް އަުޅގަނޑު އެބޭފުޅެއްކަން، ިމއަދު އެ ަރްއޔިތުން ގަ

ވަަނ 5ގެ ދާިއރާއަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޫލުކުަރްއަވނީ އެގޮތަށް. އަުޅގަނޑުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އެކަން ގަނައިފަރު ދާއިރާ

ަރއްޔިތުން  އް. އެހާހުގެ ޮޕޕިއުލޭޝަނަކާ ގާްތކުރާ ޕޮޕިުއލޭޝަނެ 6ތްގަނޑަކަށް ބޮޑު އާބާދީ. ގާ އަށް އެންމެ

ވި ވެގެން ކުެރއް ނު ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގަންނަވަން މަނިކުފާ އް ަރއީސް ޔާމީން އެއުޅެމުންދިޔަ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަ

މަނިކުާފނު ބެއްލެވި. އަދި ވެިރކަމުެގ  ކަންތައްަތކަކީ ކޮބައިތޯ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ އެ ކެމްޕޭނުގައި އޭރު ަވޑަިއގެން،

 ެއގޮތަށް  ަމނިކުފާނު ބައްލަަވއި، ގޮތްތައް އެއްލެއް ގެެނވޭނެ ފެށިގެން ވެސް އެކަންތައްަތކަށް ޙަ ފުރަތަމަ ދުވަހުން 

ތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމުންގެންދެވީ. މިއަދު ނައިފަރު ދާއިރާގައި އޭުރގައި ހުިރ ްއޒައެމަނިކުފާނުގެ ބަޖެޓުތައް މި އި

 ދަރިން މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު މި ވަނީ ގެނެސްދެްއވާފަ. އެގޮުތން، ބޮޑު އާބާދީއެއް ތަޣަްއޔަރުވެފަިއވާ ފެނުން

ފެންވަރުަވއިގެން ުއޅޭތާ އެަތއް އަހަރެއް ވެފައި އޮތް ާއބާދީއެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ރައީސް ޔާމީން އެމަނިކުފާނު 

ވަަޑއިގެން ޮބޑު ހޭދަެއއް ކުަރއްވަންޖެހިަވޑަިއގަތަސް މި ަކންތައްތައް މި ވަނީ ފަހިކޮށްެދއްވާފަ. ީމގަިއ މި ވާ ގޮތަީކ، 

ަވަޑއިގަންަނވާ ވެރިން، މާލެ ނޫްނ އެހެން ތާކަށް ނުވަތަ އެ ބޭެބފުޅުންގެ ޖީބަށް ނޫން އެހެން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް

ތާކަށް ފައިާސއެއް ަރއްޔިތުްނނަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބިުރގަްނނާނެ. ދެތިންހަތަރު މިލިޔަން 

ާވނެ ގޮތަކަށް ހޭދަކުރައްވަންޖެިހވަަޑއިގެންފި ކަމަށް ވަންޏާ  ރުފިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށަކަްށ، ރައްޔިތަކަށް ފައިާދއެއް

ވަރަށް ބިރުފުޅުހީވެގެން އުުޅްއވާ ރައީސުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރައީސް ޔާމީން ފިޔަވައި މީގެ ކުރިން ފެނިގެން މި 

އް ކޮށްދެްއވަން ދިޔައީ. އަދި މި ބަޖެޓު މި ގެނައީ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނނަށް އިންސާފުވެރިކަމާ ެއީކގައި ވެރިކަމެ

ވަޢުދުެވވަަޑއިގެން މަސަްއަކތްކުރެްއވި ބޭފުޅުންކޮޅެއް ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކޯލިަޝނަކުން. އެހެންނަމަވެސް، 

ކަށް ނުފެނޭ އެ މަންޒަރެއް މި ބަޖެޓަކުންނެއް. އިންސާފު ހޯދައިދޭން މި ޖެހެނީ ދެތިންހަތަރު ލީޑަރުންނަށްތޯ އަޅުގަނޑަ

މެން ެއބަޖެހޭ ސުވާލުކުރަން. އިންސާފު ހޯދައިދޭން މި ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުްއިޔތުންނަށްތޯ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ

ކޯލިޝަނާ ބައިވެިރެވގެން ތިބި ތިންހަތަރު ލީޑަރަކަށްތޯ ނުވަތަ ޖަލުތަކުަގއި ތިބި އެހެން ވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުން؛ 

ހެން ބޭބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ތިއްބެިވ. އަުޅގަނުޑ އެހެންނަމަވެސް، ޖިނާޢީ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށްތައް ކޮށްެގން ތިބި އެ

ހިތަށްއަރަނީ، ީކއްެވގެންތޯޭއ މި ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ބޭފުޅުްނނަށް އިންސާފު ހޯދަން މަސަްއކަތްކުރާއިުރަގއި ވަކި ަބއެްއ 

ރިކަމެްއ މި ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރަށް މި އަންނަނީ؟ މިއީ މައްސަލަެއްއ. މިއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރި ވެ

ކޮށްދެއްވަން ވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނާނެ ގޮތެއް ނޫން. ަޝއިޚް ޢިމްރާން އެކަންޏެއް ނޫން 

ސަލާމަތްވާންޖެހޭނީކީ. ކާނަލް ނާޒިމް ެއކަންޏެއް ނޫން ސަލާމަތްވާންޖެހޭނީކީ. ނޫނީ، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ 
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ހޭނީކީ. އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނީކީ. އެ ޖަލުތަކުަގއި އެބަތިބި ދިވެހި އެތަެކއް ރައީސް ެއކަންޏެއް ނޫން ަސލާމަތްވާންޖެ

ރައްޔިތުންނެއް. އެ ރައްޔިތުްނނަށް ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުޞަތު މި ނުލިބެނީ، އެއްކަލަ ސިޔާސީ ކާޑު ނުވަތަ ިސޔާީސ 

 މި ފެންނަނީ އިންސާފުގެ ގޮތުަގިއ މެންނަށްއަޅުގަނޑުސުވާލު އުަފއްދަން. މިއަދު  އަޅުގަނޑުލައިސަންސް ނޯންނާތީތޯ، 

އިންސާފު ލިބެނީ ފަނޑިޔާރު ހޭލާއިރު ބޯލާކޮޅުަގއި އޮންނަ ބާލީސް ތަންކޮޅެއް އުސްކޮށް ޮއތީމަ ފެންނަ ހިސާބުގައި ތިބޭ 

ފު ބަޔަކު ބޯލާކޮޅަށް ލާ ެއއްެޗއް ލައިގެން ުއސްކޮށް އޮތީމަ ފެންނަ ހިސާބުގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް އިންސާފުލިބެންޏާ އިންސާ

ލިބޭ އުސޫލު މިއަދު މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އިންސާފު ހޯދުމުގެ ނަމުގަިއ 

ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލިފަިއ ުހރި ޙައްޤުތަެކއް ގެއްލިަފއި އޮެވގެން، ެއ ޙައްޤުަތއް ޯހދުމަށް ނުވަތަ އިންސާފު 

މެންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ައޅުގަނޑުޢަމަލުތައް  ހޯދުމަށްޓަކައި ައއި ބަަޔކު ަމސައްކަތްަތއް ނުވަތަ 

ވެސް މި ފެންނަނީ މިގޮތަށް. މުށުތެރެއަށް ތިން ބާރު ލައްަވއިގެން އިންސާފު ހޯދޭނެ ގޮތެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ 

ވެސް ތިން ބާރު  މެންނަށް މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ވެސް އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިއަުޅގަނޑުވިދާޅުވެެދްއވާ! 

މެން ނުދެކެްނ ައޅުގަނޑުމެން އަުޑއަހަން. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަނޑުއެްއކޮށްގެން ވެރިކަްނކުރާ ެވރިންގެ ވާަހކަ 

މިވަރުގެ ކަމެއް. ތިން ބާރުގައި ސީދާ އެ ބޭފުޅަުކ ހުންނަވައިގެން ވެރިކަްނ ކުރައްވަމުންގެންަދވާ ތަން 

ހިއްަޕވަިއގެން، ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ހިއްޕަވަިއގެން، ޖުޑިަޝީރ  60ޝަންގެ %އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. ކޯލި

މެން މި ކިޔަނީ މިއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑު ހިއްޕަވަިއގެން ވެިރކަންކުރަްއަވމުންގެންދަވާ ތަން 

ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްކުރެން އަހާލަްނ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ކުރެން އަދި  އަުޅގަނޑުއިންސާފު. މިއީ ކޮން އިންާސފެއްތޯ 

ބޭނުން. އިންސާފު ދިނުމަކީ މި ދަންނަވާހެން ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ލަިއސަންސުން ނުަވތަ ސިޔާސީ ބޭފުަޅކަށް ވީީތެވ 

މެންނަަކށް އިންސާފުވެރި ވެރިކަެމއް ކުރާ ތަނެއް ދުވަހަކު ވެްސ އަޅުގަނޑުއިންސާފު ދޭންޖެހޭޖެހުން ކަމަށް ވާނަމަ، 

ނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން، އެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އެ ރައްޔިަތކު ދިރިއުޭޅ ތަނެއް، އެ ރައްޔިެތއްެގ ނުފެންނާ

ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ކުިރއެރުމެއް، އިންސާުފވެރިކަމާ ެއީކގައި އެ އޮންނަ ސަުރކާަރކުން ފޯރުކޮށްދޭން ނުވަތަ 

ެމންނަށް އެބަ ފެނޭ ތަރައްޤީއަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ގަނޑުއަޅު ފަހިކޮށްދޭން. ރާއްޖޭގެ އެކިެއކި ރަށްރަށުގައި 

ބޭނުންވެފައި، ތަރައްީޤއަށް މުހިއްމު އަސާސީ ކަންތައްަތްއ އަދިވެސް ބޭނުންވެފައި ުހރި ތަން. އެހެންނަމަވެސް، 

ްށ މި ބަޖެުޓ ކަށް ނުފެނޭ މި ަބޖެޓަކުން އެ ަތސައްީލއެއް ުނވަތަ އެ ކަންަތއްތަްއ ހާސިލުކުރެވޭނެ ގޮތަކައަޅުގަނޑަ

ބައްޓަންކުރެވިަފއި އޮތް ތަނެއް. ބަލައިލުމެްއ ނެތި، ެއއްވެްސ ކަހަލަ ގޮަތކަށް ަރއްޔިތުންެގ ހާލަތު ނޭނިގ 

މެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ބަޖެޓު ބަލައިލުމުން. ބޮޑެތި އާބާދީތައް ހުރި އަޅުގަނޑުކަންތައްތަެކއް ކޮށްފައި އޮތްަކން 

ދީތައް އަދި އެ އާބާދީތަްއ ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށަކީ ބޮޑު ރަށެއް ކަމުގައި ވިޔަްސ ގޮތަށް ހުއްޓާ، މާ ކުދިކުދި އާބާ

މެންނަށް އެބަ ފެޭނ މި ބަޖެޓުން ބައެްއ ރަށްރަށް ބިން ހިއްކުމަށް ޖަހާފަިއ އޮްއވާ. ިމއީ ޖެްއސުމެްއގެ އަޅުގަނޑު

 ބޮޑުވެގެްނގޮްސ އެތައް ޢާއިލާތަކެއް އެބައުޭޅ ގަބޫުލކުަރނީ. ނައިފަރު ކަހަލަ ބޮޑެތި އާބާދީތައް އާބާދީ އަުޅގަނޑުގޮތުަގއި 
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ދިރިއުޅޭނެ ގޮތެއް ނެތިފަ. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އުނަދގުލުަގިއ އުޅޭ ރައްޔިތުންތަކެއް ނަިއފަރު ދާއިރާގައި އެބަުއޅޭ. 

.  ކުޑަވެފަވަނީ މިއަދު  ކަްށ ނުފެނޭ އެ ޙައްލު މި ބަޖެޓުން ލިބޭ ތަނެއް. ނައިފަރުގެ ބިން މިއަުޅގަނޑަ އެހެންނަމަވެސް، 

. ނައިފަރަކީ މިއީ ހިފަވަނީ މިއަދު ބިން ހިއްކަންޖެ ެމން މި އަުޅގަނޑުބިން ކުޑަވީކީ ނޫން. ނައިފަރުގެ އާބާދީ ބޮޑުވީ. 

ހެކްޓަރު އަިއސްގެްނ  50ބޫލުުކރާ ގޮުތގައި ަނއިފަރަށް އިތުުރ ގަ އަުޅގަނޑުހެކްޓަރު ބިމުެގ ބޮޑުމިން ނައިފަރުގެ.  52

 އަުޅގަނޑުއޮތް އާބާދީއަށް ކޭޓަރނުކުރެވޭނެ.  ހަފަނަރަ އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި ަނިއފަރުގައި މިނޫނީ ކުރިއަށް އޮތް ދި

ވަނީ ކަރަންުޓގެ ަމއްސަލަ  މަނިކުފާނު އެ  ނައިފަރު ާދއިރާއަށް ަރއީސް ޔާމީނުގެ ަޒޢާމަތުގައި އެ ،ފާހަގަކޮށްލާނަން

. ސްކޫުލގެ ވައިދެްއވާފަ. ހޮސްޕިޓަެލއް ޤާއިމުކޮށްދެްއވާފަވަނީ ނިްނމަ . ބަނދަރުެގ މަސައްކަތް މިްއވާފަޙައްލުކޮށްދެ

މު ނަރުދަމާގެ ނިޒާ ،އިމުކޮށްދެްއވަން ފައްަޓވައި ޤާޖާގަިއގެ ދަތިކަން ޙައްލުޮކށްދެއްަވއިފި. ފެނުގެ ނިޒާުމ 

އަލަްށ  އިފި.އްދަށް ކަރަންޓުެގ ިވުއަގ ގުަޅއިދެްއވަ ަސރަހައިމުކޮށްދެްއވަން ފައްަޓަވއިފި. އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ ޤާ

އްދުަގިއ މިސްކިތެއް ައޅައިދެްއަވއިފި. އަތޮޅަށް ެއއަރޕޯޓެްއގެ ަމސައްކަތް ފައްަޓަވއިދެްއވައިފި. އާބާދުވަމުންދާ ސަރަހަ

ދޭތެރޭގަިއ   އެއަރޕޯޓާއަތޮޅަށް މިައންނަ ނަމަވެސް ޭބފުޅުންކޮޅެއް ޅ. ، އިދިކޮޅު މަދުހިތާމަކުރަން މިއަދު އަޅުގަނޑު

ޓަކައި މަސައްކަތްަތކެްއ ހިއްމު މަޝްރޫޢު އަޔަނުދިނުމަށްމި މު ،ބޮޑު މަޝްރޫޢު ނުވަތަ އެއަރޕޯޓުގެ، ޚިޔާލުތަފާތުވެ

މަިޑވަރުަގއި އެޅެުމންދާ އެއަރޕޯަޓކީ އެއީ މުޅި  ތަން ެފނުމަކީ މިއީ ހިތާމަހުރި ކަެމއް. ޅ. ގެންދަވާ ކުރަްއވަމުން

 އަންނަ ތަރައްީޤއެއް ނޫން. ަނއިފަރަށް ވަރަށް މުހިއްމު ިމ އަތޮޅަށް އަންނަ ތަރައްީޤއެއް. އެީއ ހަމައެކަނި ަނއިފަރަށް

ދަށް ވަރަށް މުހިއްމު މި އެއަރޕޯޓް. ނައިފަުރގެ އިުޖތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ޤްިތޞާއެއަރޕޯޓް. ނައިފަުރގެ އި

މި ށްދާނެ ކަމަށް. ޑުުނޖެހި ކުރިއައުއްމީދުކުރަނީ މި ެއއަރޕޯޓުގެ މަަސއްކަްތ މަ އަުޅގަނޑުމުހިއްމު މި އެއަރޕޯޓް. 

 ށް މިއަުޅގަނޑުމެންނަ ،އެއަރޕޯަޓކީ މިއީ ދިވެހި ަދއުލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދާ އެއަރޕޯޓަކަށް ުނވިެއއް ަކމަކު

މަސަްއކަތްތަްއ  ބަަޔކު މި އެއަރޕޯުޓގެުނވަތަ ނިސްބަތްވާ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ  ށްފެންނަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަ

ވެސް  އެކޭރެއިން ބޮޑު ބޭފުޅަކު ނުހިމެނޭނެމިކަމުގެ އަޑީަގއި މީގެތެ ތަން. އްކަތްަތކެއް ކުރާޓަަކއި މަސަހުއްޓުވުމަށް

ުކޅެވެނީ. ރައްޔިތުން އެތައް ުދވަހެްއެގ  މި ޔާއީ ަރއްޔިތުްނެގ ވިންދާއި ލެ އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، މި

ގޮތަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވުން  ދާނެމަަސއްކަތް ކުރިއަށް މަޑުނުޖެހި އެެހންވީމާ، މި އެއަރޕޯޓުގެ  .އުއްމީދު މި އެއަރޕޯޓަކީ

ނައިފަރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކީ އެއީ ޒަމާީނ  ،ސަރުކާރުގައި. އަދި އެހެންމެ ކަމެއް މި އެއީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް އެދޭ

 ނައިފަރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑު ެއއް ހޮސްިޕޓަލަށް ތެޭރގައި ުހރި އެންމެފައި ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުދިހެފެންވަރަކަށް 

ޝަީރ ހޮސްޕިަޓލަކަށް ހެދުމުގެ ިވސްނުންފުޅު މީގެކުީރގެ ސަުރކާރުން ނެ. އެ ހޮސްޕިޓަަލކީ ެއއީ ޓާވާ މިއަދު

ގެންގުުޅްއވި ހޮސްޕިޓަލެއް. އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުންފުޅުގަިއ މިއަުދގެ ސަރުކާރުްނ ވެސް މި ހޮސްޕިޓަުލގެ 

އެދެން ހަމަ ނުކުރަން. އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު  މެދު އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝައްކެތް މާމަސައްކަތްތައް ކުިރއަށްގެންާދނެކަ

މީގެކުރީަގއި ސަރުކާރުްނ ގެންގުުޅްއވި ތަޞަްއވުރުގެ ތެރޭގައި ކުީރަގއި އަުޅގަނުޑ  ،ައޅުގަނުޑމެން އަށްނައިފަރު ދާއިރާ
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ކަެމއް.  ގެ ަރއްޔިތުްނ ނިހާޔަތަށް އެދޭފާހަގަކުރިހެން ނައިފަރުގެ ިބން ބޮޑުކުރުން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ 

 ؛ުޒވާނުން ،ހައުިސންގ ޔުނިޓުގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ނައިފަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެދޭ. ނައިފަރަކީ 200 ؛ބޯހިޔާވަހިކަން

ރަށުން  ،އެީކަގއި ން ވަޒީފާަގއި އުޅެވޭީތއާނައިފަރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް. ަކއިރީ ހިސާބުތަކު

ެއީކގައި ިގނަ ޒުވާނުންތަެކއް ދިިރއުޅެުމންދާ ރަށެއް. ައޅުގަނޑުމެންގެ މިދިޔަ ސަުރކާރުެގ މި  ވަޒީފާ ލިބޭީތއާ

ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ިމ  ފަ.އިުމކުރުމުގެ ވާަހކަތައް ދެެކވިޤާަގއި އޮންނާނެ ޫޔތު ސެންޓަރެއް ތަޞައްވުރު 

މި ކަންތައްތަްއ ނައިފަރުގެ ުޒވާނުންނަށް  ، މި މަސައްކަތް ނެތި ނުވަތަ މަސައްކަތް ެވސް މަޑުޖެހުމެއް

ހަދާނެ މަގުތަްއ  ،ކުރެވި ހާސިލުވެގެންދާނެ ކަމަށް. ނައިފަރުގެ މަގުަތއް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ ޕްލޭން

 ގޮތުން ފެއްޓުމަށް މަލީ ޢަޔުމުން އެ މަސައްކަތް އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވަކި ިހސާބަކަށް ދި ،ފާހަގަކުރެވި 

މި މަސައްކަތް ވެސް ަނއިފަރު ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި  ،. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ޓަކައި ވާނީ ރޭވުންަތއް ރާާވފަ

ވަނަ  2019ކަެމއް  ކީ މިދެންނެވި އެްއވެސްޔަހާސިލުެވގެންދާނެ ަކމަށް. ހިތާމަރައްޔިތުންނަށް މި ފެށޭ ސަރުކާރުަގއި 

ކަމެއް. ެއއީ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުްނ  ން. އެއީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރާ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ނެތްކަ

 އޮތް  އް ނެތްކަމީ މިއީ މިއެްއވެސް އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢެ ހަުއސިންގ ޔުނިޓު ފިަޔވައި އެހެން 100ކަމެއް.  ހިތާމަކުރާ

ނަިއފަރު ލޮބުވެތި ރައްޔިތުްނެގ  ،ގަނޑު ވާނީއަޅު  .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކަމެއް. ބޮޑު އާބާދީ ހިތާމަކޮށް ދެރަވާ

. ކަންތައްތައް ހިއްާސކޮށްފަ ނުމިދެންނެވު ކުރަމުންދާ ކޮމިޓިއާގޮތަށް ބަޖެޓު ދިރާސާ ބޭފުޅުން އެދޭ  ޙައްޤުަގއި އެ

 ،ަހއުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސަްއކަތާއި  200 ،ނައިފަރުގެ ބިްނހިއްކުމާއި އި،އް ޒަމާނީ ފެންވަަރކަްށ ހެދުމާމަގުތަ

އިމާރާތެްއގެ ވާހަަކ  ރުގެ ަކއުންސިލުގެ އިދާރާގެ އާނައިފަ، ޓަރެްއެގ މަސައްކަތުގެ އިތުރުންއިފަރުގެ ޔޫތު ސެންނަ

ކަންތައްތައް  . އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މިސީލީ ގޮތަކަށް ބަޖެޓު ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައަޅުގަނޑު ވާނީ ވަރަށް ތަފް

އަުޅަގނޑުމެން ބަޖެޓެއްގެ ވާހަަކ  ،ރުން އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކުރަންހާސިލުވެގެންދާނެ ކަމަށް. ައދި އޭެގއިތު

ދިފައި ތަފާތު ބޮޑެތި ހެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއބަހުރި  ،ފާހަގަކުރަން މި ބަޖެޓުގައި ނެތް ކަމަށްހަމަ ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނޑު 

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ރޫޢުއެއަރޕޯުޓގެ މަޝް ،. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްމަޝްރޫޢުތައް އެބަހުރި ގެނެވިފަ

 ބިނާކުރާނެ ތަންތަނުގައި މަސަްއކަތްކުރާނެ މީހުން މި .ޓުތައްސޯކުރެިވގެން މިދިޔަ ރިިއތުރު ށްފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަ

ގިނަ ވާަހކަ މި  އެީކގަިއ ފާހަގަކުަރން. ވަރަށް ޔާތްކަން ައޅުގަނޑު ަހމަ ހިތާމައެއް މި ބަެޖޓުގަިއ ނެއެްއވެސް ފޯމިޔުލާ 

. އެހެންނަމަެވސް، ހަމަ ހުރި މާޔޫސްކަމެްއގެ ސަބަބުން ައޅުގަނޑަށް މި  ގޮތުން އަުޅގަނުޑ ދައްކަން ހުރީޖެޓާ ބެހޭބަ

 ..ނުެލވުނު ވާހަކަ.އިކަން ބޭނުންވި ވާހަކަަތއް ދައްކަ ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދައް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.ދަމެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމައިްއޒަތްތެރި ދާއިާރެގ  ތީދަނގެއަރުވާނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ތީދަނގެ

د وعلى دنا محمّ األنبياء والمرسلين سيّ  أشرف الم علىالة والسّ العالمين والصّ  الحمد هلل ربّ  ،حيمحمن الرّ بسم هللا الرّ  

 މަަސއްކަތް މިހާރު ވަަނ އަހަރަށް ދައުލަުތން ލަފާކުރެވޭ ބަޖެޓު ދިރާާސކުރުމުގެ 2019 އާދެ، .آله وصحبه أجمعين

 ދަނގެތީ ؛ދާއިާރގެ  މި ،ކޮމިޓީގައި މަަސއްަކތްކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަކޮށްެލވޭ ކަންަތއްަތކާއި ގެހުމަޖިލީ

ންާވ ކެއް ކުރެވިަފއި ވަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، އެކަީށގެއަހަުރ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަ 5ދާއިރާގެ ވޭުތވެދިޔަ 

ދާއިާރގެ ަރްއޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުންތައް ެވސް އިންތިހާއަށް އެބަހުރި. އެ އެކު ުނާވތީއާކަންތައްތަެކއް ކުެރވިފައި

ޓީން އަުޅގަނުޑ ވަގުތު ހަމަ ހިއްސާކޮށްލާނަން. ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމި އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ަތއްވާހަކަ އެހެންވީމާ، އެ

ވެސް ނުކުރަން.  ވަެރއްެގ ފަރުާވއެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނުޑ ޝައްކެތް ކަންކަމަށް ޮކންމެވެސް ގަބޫލުކުރަނީ މި

ގަިއ ދާއިރާގެ ގޮތު  ،ގިނަ އަދަދެްއގެ ކަްނކަން ޖެހިގެން ވަކި ދާއިާރއަކަށް ބަާލއިރު ރާއްޖޭގެ ދާއިާރއަކަށް އެންމެ

 ތި ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ދަނގެތީ ދިވެހި ލޮުބވެ ެވސް އަުޅގަނޑު ކަންކަށަވަރު  ަކމުގެންދާނެދަނގެތި ދާއިރާ ެވގެ

ގައި އަހަރު  5ދާއިާރގެ ަރއްޔިތުން ވަީނ ވޭުތވެދިޔަ  ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ދަނގެތީ ަނށްދާއިރާގެ ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުން

ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ  ތަރައްޤީގެ ކަްނކަން އެ . ބޭނުންވާއްމަލުކުރަންޖެހިފަތަހަ އް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫތަ 

ޤީޤަތަކީ އެކަންކަްނ ވާތީ އެކަްނކަމަށް އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައި ތިބީ. އެހެންނަމަެވސް، ޙަ ނަށްރައްޔިތުން

ދެތިން ވަރަކަށް  ނުދިޔަކަން ސަުރކާުރ ތެރޭގައި. އެހެންނަމަވެސް، ކުރެވުނު މަސަްއކަތުން ޮކންމެވެސްފަހިވެގެން

ރަީއސަށް  .ކުރެިވގެންިދޔަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީންނާިއ އަދި އޭރުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް ދަންނަވަިއގެން ގެ ކަންކަންރަށެއް

ދަންނަވައިގެން ކުެރވުނު މަސައްކަތުން ކޮންމެވެސް ަކންތަކެއް ހާސިލުކުެރވިގެންިދަޔ. އެހެންނަމަވެސް، އޭރު 

ކަންކަން ފަހިވެގެންނުދިޔަ. ގޮަތކަްށ އެކަށީގެްނވާ  ކު ެއންމެއެޕާީޓގެ މެންބަރަކަށް ނުވާތީއާ އަޅުގަނޑަކީ އެ 

 ވެސް ވަރަށް އޮތް ރަށްތައް ؛ކަމެއް ނުކުެރވި  އެްއވެސް ،ެއކު ދާއިާރގެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ކަންކަންއެހެންވުމާ

މަންދޫ ޖެޓީ  ޖެޓީއަކީ، އދ.ެއކު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މަންދޫގެ ޔާުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަގިނަ. ޭއގެތެެރއިން އަ

އެނގޭނެ ވެސް  އެންމެނަށް ،ފަދައިން  ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ންޖެޓީއަކީ ހަމަ ޯސޝަލް މީޑިޔާއި މަންދޫގެ

ވެސް ގެ ެއއް ދައްކަނީ. އެ ޖެޓީ ުކަޑކުޑަ ޖެޓީއެްއގެ ވާހަކަ މި އި އޮތްފަގިނަ ނޫސްަތކަށް ވެސް އަރާ ށްރާއްޖޭގެ ވަރަ

އި އުނަދގޫތަެކއް. ސަރުކާުރ ޔާހިތާމަ އްމަލުކުރަމުންދަނީތަޙަ ވެސް ހަމައަށް ަރއްިޔތުން މިއަދާ ވިއް ުނކުރެމަސައްކަތެ

ިޅގެންދިޔަ އެ ުކޑަުކަޑ ވެްސ އެ ބިންގާ  ،މަަސއްކަތްތަެކއް ކުެރވިގެން  ރަބު ޓަކަިއ ވަރަށްކުރުމަށް ތެރޭގައި އެކަން

ދިަޔ  މި ؛ސަރުކާރު ވާ ގޮަތކަށް ނުދިޔަކަން ހަމަ މިވެސް އެންމެ ެއކަށީގެން  . އެހެންނަމަވެްސ، އެަކންޖެޓީގެ

ދަނގެތީގެ ާދއިރާގެ ތެެރއިްނ  ،ބޭނުން. ދެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ސަރުކާރު

 އެރަށުގެ ހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިެމނިގެންދާނެ. ދެންންނަ އަމިއަ  أن شاهللا ؛ދަނގެއްޗަށް ާޚއްޞަކޮށް ނަުރދަމާ ނިޒާމު
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އެހެންނަމަވެސް، އެއީ  .ިދއުންއިމުކުެރވިގެންޤާނިޒާމެއް  ގެ ބޭންކު  ،ކަމަކީ ބޮޑަށް ޭބނުންވާ އެއް ރައްޔިތުން އެންމެ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުެރވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާީތއާއި އަދި ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ ެއކަން ބަޖެޓު 

ންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ހަމަ ދަނގެތީގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ފޮތަކުން ފެންނާކަށް ނޯ

ބޭނުންވަނީ، ެއކަން ކުރުމަްށޓަކައި ސަުރކާރާ މަްޝވަރާުކރެވިގެން ބޭްނކުގެ ިނޒާމުެގ ތެރެއިން، އެއީ އޭީޓއެމް 

މު ާޤއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭންުކގެ ބްރާންެޗްއ މެޝިނެއް ބަހައްޓަިއގެން ނަމަވެސް، އަދި ެއއީ އެތާނަގއި ބޭންކުގެ ނިޒާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް  ،ޤާއިމުކުރެިވގެން ނަމަވެްސ އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި 

ންމެ އެ ،ދަންނަވައިގެްނ ެއކަން ކުރުމަްށޓަކައި ިތޔަ ބޭފުޅުންނަށް މަަސއްކަތްކޮށްދޭނެކަުމގެ ޔަޤީްނކަން އަރުާވ ވާަހކަާއއި

ކުޑަމިނުން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އޭީޓއެމްެގ އިންތިޒާމު ފަހިވެގެންދާނެަކމުގެ ޔަޤީންކަން އަުޅގަނުޑ 

ވެސް ބޭނުންާވ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އި ގެތީގަ ނއަރުވަން. ހަމައެާއއެުކ، ދަ

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ގަވާތީ، އަޅުަގނޑު  ާކަވމުންދާ ރަށަކަށްއްލާވެ ފަެވސް ޓޫރިޒަމް އާ އެހެންނަމަވެސް، އެ ރަށަކީ

އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކަށް މިހާރު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާިއ އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިާރގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ުނވަތަ ެއ 

މާ ނިޒާމު. ވެސް ބޭުނންވަނީ ނަރުދަ ސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްކުަރމުންދާ އެ ރަށުގައި ިތްއބެވި ބޭފުޅުން

 ތް ންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަޝއްކެގެ ރަޙްމަތްފުޅުން މިއަންނަ އަހަރު އެ މަސައްކަތް ފެށިގެهللاއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 އިބަޖެުޓގަ .އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި އަންނަ އަހަރު ެގ ނިޒާމު ޤާއިުމކުރެިވގެންާދނެފެނު  އިނުކުރަން. އޮމަދޫގަ 

ވާތީ ގޮނޑުދޮށް  ެއ ރަށަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ިގރާ ރަށަކަށް ،މަށް ޓަކައިމާޔަތްކުރުހި ނޑުދޮށްވަނީ. ގޮހިމެނިފައި

ެވސް ފަހިވެގެންދާނެކަުމގައި ައޅުގަނޑު  ، އެކަންވަނީ. އެހެންވީމާކައި ވެްސ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަހި

ކަށް ބަެޖޓުގެ ކޯޑުން ުނވަތަ ބަޖެޓުން އަށް ބޭނުންވާ ކަންތަގާ ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުަތކަށް އޮމަދޫ ދަންނަވަން. މިހާރު ހިނގާހިނ

ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެއިްނ ެއއްެވސް ޕްރޮޖެކްެޓއް ެއްއވެސް މަަސއްކަެތްއ  ޖާގަދޭކަން

އެރަުށގެ އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައި އޮތް  ،ެވސް ައރުވަން. ދެން އޮތީ ނުހުއްޓި އޮމަދޫގައި ކުރިއަށްާދނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

ސަލައަީކ އެރަުށގެ ބަނަދރުގެ މައްސަަލއަކީ ވެްސ ަވރަށް ސީރިއަސް ަމއްސަލަެއްއ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މައް

އޮތީ ވިކިފަ. ދައުލަތް  އިވަނީ ދަރަ ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދައުލަތް މިގަެވސް  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

  ..ުހރިހާ ކަމެއް އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތުަގއި.، ެއންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި ބަނގުރޫޓުވެފަ. އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 (ަޅކަށްފަހުށްާލނަން. )ވަގުތުކޮއަށް މަޑުކޮޅަކަށް މަޑުކޮށްލަދެްއވާ! ބަންގިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑައިރުކޮ 

 !ގެންދަވާކުރިއަށް 
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 :މް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުންހާގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްނދަ

ވެސް  ރަްއޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ ހަމަގައިމު އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮމަދޫގަ

ްއ އްުލެވެގންދިއުން. ބަނދަރު ބޮޑުވެ ޒަާމނީ ފެންވަރެއްގެ ބަނދަރެޙަގޮުތގައި ބަނދަރުގެ ކަންތައް  ބޫުލކުރާގައަޅުގަނޑު 

ރަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ . އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާބޫލުކުރަންގަބޭނުންވާކަން އަުޅގަނޑުމެން 

ވިކިފަ. އަިދވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވުނު  އިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަރަ ވާލުިވއިރު ދައުލަތް މިހަސަރުކާރާ 

ޞާލިޙް، މް މުޙައްމަދު ވާލުވިތާ، އިްބރާހީހައްެވސް ވަރަކަށް އަދި ސަރުކާރާ މަސައްކަތުން އަުޅގަނޑުމެންަނށް އެ

ބޭރުެގ  ؛އުޅެނީ، ދަރަނި ، އަިދ މިއެހެންވީމާ ވެސް ުނވޭ. ދުވަސްަތކެއް ގިނަ ވާުލވިތާ މާހަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ 

ނުެވގެން. އަދި ސާފު ވެސް ބޭރު ފަރާތްތަކުން ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތަކުގެ އަދަދު ،ދަރަނި ކިހާވަރެއް ކަމާއި 

ދިަޔއިން ެއކަްނ އޭުރވެސް ައޅުގަނޑުމެން ގޮވަމުންވިިކފަކަން.  އިަޗކީ ދައުލަތް ވަނީ ދަރައެހެންނަމަވެސް، އެނގޭ ެއއް

ދަވާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ގެންމްހޫރިއްޔާ އެކަން ކުރަްއވަުމންހުރި ރައީސުލްޖު  އިނުކުރައްވާށޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އޭރުގަ 

ިމ  أن شاهللاބޫލުކުރަނީ ގަ، އަުޅގަނުޑ . އެހެްނވީމާކީ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތް ވަނީ ބަންގުޫރޓުވެފަހިތާމަޔަ

އި އޮމަޫދގައި ބަނދަުރގެ އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި މި އަންނަ އަހަރު އަޅުގަނުޑމެންނަށް ބަޖެޓު އަންނައިރުގަ 

އަުޅގަނޑު  ،ރުވަން އޮމަދޫެގ ރައްޔިތުންނަށްއަނެ ކަމަށް. އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކަން ވެސް ިހމެނިގެންދާ ގެ ކަންތައްޢުމަޝްރޫ

އަށް ހާމަްޝވަރާކުެރވިގެން އިންތި މަސަްއކަތް ލީޑަރުންގެ މެުދގައި މުގެހެދުއްަގއި ހުއްަޓްސ އެ ބަނދަރު ކޮންމެ ދާއިރާއެ 

ދިގު ރަުށގެ ފެނާއި  ،އެއާެއކު، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ައުޅގަނޑު އަުރވަން. ދެން ހަމަކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

ވަނީ. އެ ރަށުގެ ރަްއޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފަ  ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މި

ނީ. ވަ އިްއލުކުރުން. ޒަމާނީ ފެންނަވަރެްއގެ ބަނދަރެއް ހެދިފަޙަބޫލުކުަރން، ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ގަައޅުގަނޑު  ،ކަމަކީ

 ވާ ރަށަށް ންމެ ވަުރގަދަ ސިނާޢަތްކަމުގައި  އެރިޒަމްގެއަލޯކަްލ ޓު އި،ާދއިރާގަ  ގެރިޒަމްއައެހެންނަމަވެސް، އެ ރަށަކީ ޓު 

ޭވ ބޫލުކުރަނީ ބޭނުން އެބަގަމެ ފަހުގެ ބަނދަރެއް އަުޅގަނުޑ ެއ ރަށަށް ބަނދަުރ ވަނީ ކުަޑވެފަ. ޒަމާނީ އެން ،އެކު ވާތީއާ 

ވެްސ  ރުވެސް އަުޅގަނޑު އިިނން. އެކަމާ މިފަހައި ، ެއކަމާ އަުޅގަނޑުމެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީގަރަށަށް. އެހެންވީމާދިގު

ޅުގަނޑުމެން އަ ންަގއެއް ނުިލބުނު އެކަކަްށ ޖާމަޝްވަރާކުެރވުނު. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓުން ހަމަ ެއްއެވސް ވަރަ

ބޫލުކުރަނީ ބަޖެުޓ ގަރަޙްމަތްފުޅުން ައުޅގަނޑު هللا ޔާ ، މި ައންނަ އަހަރު އިރާަދކުރެްއވިއް ކުރާކަށް. އެހެންވީމާ

ރޫޢު ނުވަތަ މަޝް މެންނަށް ދިގުރަށުގެ ަބނދަރުގެއަުޅގަނޑު ،ާލއިުރ ނޫނީ ލިބިގެންދާއިރުއިޑުމެން އެކުަލވައަޅުގަނ

އެއާއެުކ، އަުޅގަނުޑ  ނުކުރަން. ހަމަތްތް ހިމެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޝައްކެބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަޒަމާނީ ފެންވަރުގެ 

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުެރވޭނެކަުމގެ އެ ބަނދަުރ ހެދުމަށް ކޮންމެ ދާއިރާެއއްަގއި ހުއްަޓސް ދިގުރަށުގެ

ދޭތެރެައކުން  ،ބޫލުުކރަން އޮޑިދޯނިފަހަރު އިންިތހާއަށް ގިނަގަެވސް އަރުވަން. އަދި އަުޅގަނޑު  ޔަޤީންކަން

ގުރަށުގެ ރައްޔިތުްނ ދަޫގތަކާ ދިނވެސް ގުިޅގެން ވަރަށް އު އެކަންތަކާ ،ބަނދަރުތެރެ ތިލަވުމާ މިދެންނެވީ ފަޅުތިލަވިމާއި
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 ގެެނޭވނެ ކޮންމެވެސް މެކޭނިޒަމެއް ޤާއިމުކުރެވޭެނކަމުގެ ޔަޤީްނކަންއްލުޙަފަ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހި

 ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނަށްނެއް ނުދޭތީ އެކަން ކުރަން ދިގުއަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހަމަ ތަ ވެސް އަުރވަން. އެހެންނަމަެވސް، މި

 ،ނެތީމަ ކެޕޭސިޓީ ދައުލަތުގެ ،ކުރިންވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް .ުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރަން ދަތި ވާހަކަ ދަންނަވަންވެސް އަ

ލާކަްށ، އި ބަޖެޓު ކޯުޑގައި ހިތްހަމަޖައްސައިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ޭބނުންފުޅެއް ނުވޭ

ޓަކައި އެ ން ރަްއޔިުތންނަށް އޮޅުވާލުމަށްޖައްަސަވއިގެ އިކޯޑެްއގަ ،ނަމަ ގޮތުން ހެޕީކޮށްލާކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔާ

ވެސް ޖައްސަވާކަށް. ބޭނުންފުޅުވަނީ ުކރައްވާ ކަންަތއްތައް ލިސްުޓަގއި ހިމަނުއްވަން. ވޭުތވެދިޔަ  ރަށުގެ ބަނދަރު

ޓަކައި ބަޖެޓު ކޯޑުގައި ޖައްަސވާނެ. މަށްޓަަކއި ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން އޮުޅވާލުރުން ފެނުނީ ހިތްހަމަޖެއްސުމަށްސަރުކާ

ނުވޭ އެކަން ކުާރކަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ ވާނީ އެއީ ހަމަ  ނުވާތީ އަުޅގަނުޑވެސް ބޭނުމެއްކަން ކުރަްއވާކަށް ބޭނުންފުޅު އެ

ެކއް އަނެއްކާ ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ކަންބޮޑުވުންތަ ،އުއްމީދުކުެރވި  ؛ސް ރަްއޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކަށްއަނެއްާކވެ

ލެބޯޓްރީ  ،. ދެން ދިގު ރަށަށް ބޭނުންާވ، ރަުށެގ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަްށ ޭބނުންވާ ެއއް ކަމަކީނީއިންތިހާއަށް އަންނާ

ދުން. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެުޓގަިއ ެއކަމެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ބަޖެޓު ކޮމިީޓެގ އިުކއިޕްމަންޓު ހޯ

ޖަހަންޖެހޭ އަދަދު މިހާރު  ޓަަކއިޓްރީގެ އިުކއިޕްމަންޓު ގަތުމަށްލެބޯ أن شاهللاނީ މިހާރު ވާ ،މުޤައްރިރާ ވާހަކަދެކެވި 

ހި ުލކުރަނީ އަދަދުތަކާ އެްއޗެބޫގަކަމަށް އަޅުގަނޑު މަ ންނާނީ ޖަހާފަ. އެހެންނަމަވެސް، ބަޖެޓު ފާސްވީއޮ

ދިއުން. އެހެންވީާމ، އެ  ލިބިގެން، ދިގު ރަށުގެ ރައްޔިތުން ޭބނުންވޭ ލެބޯޓްރީ ޚިދުމަތްނީ. އެހެންވީމާހާމަކުރަންޖެހޭ

 ވާހަކަބަޖެޓު ކޮމިޓީން ހިމަނާފައިވާ ޓަކައި ބަޖެޓު ކޯުޑގައި ައޅުގަނޑުމެން މަށްގަތުރު އިކުއިޕްމަންޓު މިހާ ބޭނުންވާ

ރާއްޖޭގަިއ  .ބޫުލކުރަްއވަންޖެހޭނެގައެ ރަަށކީ  ،ވެސް ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ސަބަބަކީ

 ނަން  ގެއެއް ރަށް. ރާއްޖޭަގއި އެރަށު އެންމެ ވަރުގަދަ  އިިރޒަމްގަ އަ ދެންނެވި ގޮތަށް ހަމަ ލޯކަލް ޓުކުރިން ؛ނެވީމިދެން

ކަމަށް  އެއް ހުންނަންޖެހޭލެބޯޓްރީ، ވަުރގަދަ ލެބޯްޓރީ އި . އެހެްނވީމާ، އެ ރަުށގަ ސް އެހާ މަޝްހޫރު ރަށެއްވެ

 ުއޅޭއިރު ދިާމވާ ނުރަްއކާތެރި އެަތއް ަކންތައްތަކެއް ޭއގެ ޒާުތގަިއ ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެތައް ަފތުރުވެރިންނެއްގަ

 ނިޒާމު ފުޅާކުރުން ޙީ. އެހެންވީާމ، ޞިއްތާމަވެރި ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފަހުރި ހިެވސް އެބަ ހިމެނިނގެންދޭ. ކުރީގައި

އެއާއެުކ، އެަރށުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮުޑ ޖެހުނީ. ހަމަދަންނަވަން ެއއްކޮށް މިކަން ރަށުަގއި ވަރަށް މުހިއްުމާވތީއާދިގު

، މިދެންނެީވ ުނވާނެހުރި ރަށޭ ދެންނެވިޔަްސ ދޮގަކަށްމިދެންނެވި ގޮަތށް އެންމެ ގިަނ އަދަދެްއގެ ެއނދު  ،މައްސަލައަކީ 

މިއަންަނ .  އެެހންވީމާ، ފެނާއި ނަރުދަމާ ަވރަށް ވަރަށް މުހިއްމު. އެހެްނވީމާ، ބަޖެޓުަގއި އި ރިޒަްމގައަލޯކަލް ޓު

ކުރިންވެސް  ،ދަނީ. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު ދެން އެއާއެކު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ ހިމެނިގެން މި أن شاهللاއަހަރުަގއި 

މަންދޫގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދެންނެވިްނ. އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރއަކީ ަފސް ރަށަށް އެކުލެިވގެންާވ  ،ދެންނެވި ގޮތަށް

ކަތް ހަމަ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ސަރުކާރުން ނިންމައިދެއްވާނެ. ބަޖެޓު ކޯުޑގައި ދާއިރާެއއް. މަންދޫގައި ޖެޓީެގ މަސައް

ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު  ގެްއލެއްޙަ އަްށ ބޭނުންވަނީ ެއއީ ަވގުތީ ދެްއވާފަ. ހަމައެއާެއކު، މަންދޫވަނީ ެއކަން ހިމަނައި
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، ބަނދަުރ މަސައްަކތް. އެހެންވީމާބޫލުކުރަނީ. ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަކީ ބަނދަރެއްެގ ގަ

އަދި ބޭނުންވާ، ސްކޫލަށް ބޭނުންާވ  ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަންނަ އހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިާވ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

ެވސް  ޓަކައި ެއޑިުއކޭޝަން ެސކްޓަރގެ ތެެރއިން ެއކަންކަްނ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުެވސް ކުުރމަށް އެހެން ކަންކަން

، މަންދޫއަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ިމ ކަްނ ފަހިވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާވެސް ޮއންނާނީ ވާހަކަދައްކާފަ. އެ ރާސަން ވަޒީހަމަޖައް

ސަރުކާރުން އިހުމާލުވެފަިއާވ ރަށްތަކުގެ ތެެރއިން އެްނމެ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފަިއާވ އެއް ރަްށކަން އަުޅގަނުޑ 

 ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަމާއި ކަންބޮޑުވުން ވަރަށް ބޮޑު. ހަމަނުޖެހު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. މަންދޫގެ ރައްޔިތުްނގެ ހިތް

ވެްސ  ދަގޫަތކެްއ އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ ރައްޔިތުންނތަންޮކޅެއް ޓަފްކޮށްއުޭޅއިރު އު އިއޮޕްޒިޝަްނގަ

ދާއިރާ އެހެންނޫންތޯ.  ިލއްަޔތަކީ ފުރަތަމަ ޤައުމު. އޭެގފަހުންއޫމެންބަރެއްގެ މަސް ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަ

، އެ ހޫނުގައި ުއޅޭއިުރގައި ދާއިާރއަްށ އިގޮންޖެހުމުގަ ޓަކަިއ އެފުުޅކުަރއްވާށޭ. ެއކަން ކުރުމަށްބޫލުގަ، އެ އެހެންވީމާ

ެވސް ނޫން. ދިވެހި ސަރުކާރެއް  ބޭނުންވާ ކަންކަން ނުކުރެވި ހިނގައިދާނެ. އެކަމަުކ، އެީއީކ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް

މެއްނެތި ކަށް ބެލުޔަކުލަ ،ކުރަނީ ތަާފތުކުރުމެއް ނެތި ގިންތިައަކށްރަީއސަކު އިންތިޚާބު އިކާ ނުވަތަ ސަރުކާރަ

ައކަށް ނުވަަތ ޕާޓީެއ ޙަީޤޤަތަކީ އެހެންނަމަވެސް، . މަށްގެނައު ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ތަރައްޤީ  ޞާފުވެރިކަމާ އެކު އިން

ތަނަށް މަންޒަރު މިހާ ކަމެއް ނުކޮްށދެވޭ ދާިއރާގެ ެއއްެވސްނުދެންޏާ އެ އެއްބާރުލުންޕާޓީައކަށް  ސަރުކާރު ހިންގާ

މަވެސް، ސަރުކާުރ ދިޔައީ. އެހެންނަމެދުވެރިެވގެން ލަތުހާއަށް ވެސް އެ ނިކަމެިތ މަންދޫދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ފެނިގެން

 ،ހައުސިންގ މިނިްސޓަރަށް ވެްސ ދެންނެވިން، ަރއީސަށް ވެސް ދެންެނވިން ވިކޮށް އޭުރގަިއ ހުންނެތެރެއިން ރިޕީޓު

 މި ؛ޖެޓީގަނެޑއް އެޓްލީސްޓް ،ދަތި ވާގައި އެ  އެ ބޭފުޅުންނަށް ލަފާފުރުމުހެޔޮނުވާނޭއެކި ދާއިރާތަކަށް އާދޭްސކުރިން 

ދައްކަނީ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ ަފއިސާކޮެޅްއގެ ވާަހކަ. ލަދުަގންނަންޖެހޭވަރުގެ ލާރިކޮޅެްއެގ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، 

. أن شاهللا ނިމިގެންދާނޭޖެޓީެވސް  ،ވަނީންއެކަންެވސް ނުކުރެވިދިަޔއީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނު

ހަމައެއާެއކު، ބަނދަެރއްެގ ކަންތައް ވެސް ިމއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ސަރުކާރުްނ ވަރަށް އަކީ ދިއްދޫ އދ. ؛ދިއްދޫހަމައެއާެއކު، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުން، ފަހިވެގެންޮގއްސަ އޮތީ. 

ާމލުވެފަިއވާ ރަށެއް. ރަނގަޅު ހުވެސް އިންތިހާއަށް އި ގައިމާލުވި ރަށްތަުކގެ ތެރެއިްނ ވޭތުވެިދޔަ ހުރިހާ ސަރުކާރެއް ހުއި

ެއއެްއ ނޫން  ،މީސްކޮޅެްއ. ެއކަމަކު، ކުރިންވެްސ ައޅުގަނޑު ދެްނނެވި ފަދައިން މަދު .ކުޑަ އާބާދީެއއްވާހަކަފުޅެްއ، 

 މީހަކަށް ބެލުމެއް ،ރަށަކަށްނެތި  ކުރުމެއްކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ތަފާތު ބަލަންޖެހޭ އެއްޗަކީ. ޤާނޫނުައސާސީން ބުނަނީ

 ދާންޖެހޭނެ އަާސސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެން ،ނެތި ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ބޮުޑވުމެއް ،އާބާދީ ކުޑަވުމެއް ނެތި 

އް ނުކޮށްދެއޭ ބުންޏަްސ ރަކުން ކަމެއެއްވެސް ސަރުކާމިހާތަނަށް ހަމަ ަގއި ހެންނަމަވެސް، ޙަީޤޤަތަކީ ދިއްދޫއެކަމަށް. 

ެގ هللاއިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  އިއެ ރަުށގަ ރަށަކީ. އެހެންވީާމ،ެއ ލަތެއްގަިއ އޮތް ރަެށއް ހާނުވާނެ. ވަރަށް ނިކަެމތި ދޮގަކަށް

 މީހުންގެ ލޯތައް ރިޒަްމގެ އަލޯކަލް ޓު، ދެންނެވީރިޒަމް މިއަޓުމިހާރުގެ  ،ޒަމްއަރިމަތްފުޅުން އެ ރަށަކީ ވެސް ޓުޙްރަ
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ވަރަކަށް މަސަްއކަްތ  އަމާުޒވެފައި އޮތް އެންމެ ަވރުގަދަ އެއް ރަށް. އެހެންވީާމ، އެ ރަށުގައި މިހާރު ކޮންމެވެސް

ރިޒަމަށް އެންމެ މުހިންމު އެކައްޗަީކ އަލޯކަލް ޓު ؛ނަރުދަމާ ދޭ. އެހެންވީމާ، ފެނާއިފެށިގެން އެ ދަނީ. ކުރިއަށް އެބަ

ަގއި ވަނީ ހިމެނިފަ. ެއކަން . މިއަންނަ އަހަރު ބަޖެޓުأن شاهللاރުދަމާ ފެނާއި ނަރުދަމާ. އެހެންވީމާ، ފެނާއި ނަ

ށް ގިނަ ވަރަރައްޔިތުން ތެރެއިން ައބަދުވެސް ބުނަމުންދިޔައީ  ،ވަނީރައްޔިތުން ބޭނުންދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ފަހިވެގެން

ފެނާއި ނަރުދަމާއެއް ނޫނޭ  ،ބުނަނީވަނީ ހަމަ ދެރަވެ ހިތާމަޔާެއކު ދެްއކިން. ބޭނުންބަޔަކާ ައޅުގަނޑު ވާަހކަ

 މި ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ތިމަންނަމެންނަށް މުހިންމީ  ކަންތިމީ. ތިމަންނަމެންނަށް މުހިންމޭ ތިމަންނަމެންނަށް މުހިން 

ލޯންޗެްއ  ،އުޅެންޖެހޭ ހާލު، ައއިްސ ދޯންޏެއް ވަންނަންޖެހުނަސް ަބނދަރެއް ނެތިގެން ވެސް  ކުޑަުކޑަ ރަުށގައި 

ވަރަށް ނިކަމެިތ ހާލަތެއްގައި އޮތް ރަށެއް.  ،އައިސް ބަނދަރެއް ނެތް ރަށަކަށް ވާތީ ތިލަވެގެން  ،ހުނަސްވަންނަންޖެ

ފުޅުން އެ ރަށުގެ ދީލަތި އެހީއެ މަނިކުފާނުގެ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަނީ  ؛އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއީއ ވަރަށް ކުޑަުކޑަ މިހާރު އެ ދަވާަފއިހައްވެސް ވަރަަކށް ބަނދަރެއް  ބިންހިއްކައި ކޮންމެެވސް

  ވަރަށް އެ ބޭފުޅުންނަށްހެދިފައި އޮްތ ތަންކޮުޅން ނުވަތަ  ންުކޑަ ބަނދަރުކޮޅުހެދިފަިއ އޮތް އެކަމުން ބޭފުޅުންނަށް 

، ބަނދަރޭ މިދެންނެވީ ރާާނވެފަ. އެެހންވީމާހަލާކުވެ ވީއުފުަލންޖެހޭ. އެތަން ވެސް ވަީނ  އްބޮޑަށް ތަކުލީފުތަކެ

ބަނދަރުގެ  ތަންކޮޅެއް ވާހަކަ މިދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، ތްފައި އޮ ކުޑަކުޑަ ޖެޓީއެއް ލާފައި ހަދާ ބަނދަރެއް ނޫން.

އަިދ  ދެެކވުނު.ވެސް ވާހަކަ ން ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާވާހަކަދެެކވިގެން ވަރަށް ބޮޑަްށ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުމާ ގުިޅގެ

ސަރުކާރާ ވެސް ވާހަކަދެިކގެްނ މިހާރު އޮންނާނީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ބަނދަރުގެ މަޝްރޫުޢގެ ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނުޑ 

ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު ވެސް  ،أن شاهللاގައި ިވއްޔާ މިއަންނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުވާނީ ހިމަނާފަ. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެއް

 ޮކމިޓީގައި ހިމަނާފަ. ދައްކަންެޖހޭ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަަތއް ދުުކރެވޭ. ެއކަން ވާނީ ބަޖެޓުކަމަށް އުންމީ ފެށިގެންދާނެ

އަުޅގަނޑު އަބަުދވެްސ  ،ަވނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަގުތު ވެސް ހަމަެވއްޖެ ދީަފއިވާައޅުގަނޑަށް  އޮްއވާ

. ރާއްޭޖެގ ކުރަމޭގެ ިސޔާސަތަށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުރުމުަގއި ވެސް ދަްއކާ ވާހަަކއެއް ެއއްފަސްކުއެއްކޮންމެ ބަޖެޓް މަރުޙަލާ

ކާ މީހާ ިވއްިކއްލ ؛ންއެންމެން ގުޅިގެ އި،ހުމާހިތްހަމަޖެ ،އުފާވެިރކަމާއި ،ތިކަމާއި ގަފާ ،ކަމާއިގި ށް ތިޔާރައްޔިތުންނަ

ންނޭ. އެހެންވީމާ، ކުރެިވގެލެއް ޤާއިމުކުރެވޭނީ ެއއްފަސް އުޙަުއފާވެރިކަމާެއކު އުެޅވޭނެ މާވެސް ކިއްލި ވިްއކަިއގެން 

ބޮޑަށް ގެންަދވާނެ ކަމަށް.  ކުރުމުގެ ިސޔާސަތު ވީހާވެސް ފަސް ެއއް ންބޮޑަށް އެެދން މި ސަރުކާރު އަޅުގަނޑު ވަރަށް

ފުރަތަމަ  އި އެންމެކުރުމުގަގަނުޑ މި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަކީ އަޅު

ތެރެއިން  ގެއަުޅގަނޑުެމން ބަޖެޓް ކޮމިޓީވާތީ، އެ ދާއިާރއަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް ވެސް  ފަރާތަށް މަސައްކަތްކުެރއްވި

ޖަހާފައި އޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ގެމަނަފުށީ ދާއިާރެގ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. 

ހުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގައި އަުޅގަނޑު ދަނގެީތ ފަ ދަނީ ދަނގެތީ ދާއިރާއިން. މިއީ އެންމެމި ވަކިެވެގންއަޅުގަނޑު މާދަމާ 

ތި ބޭފުޅުން  ،ވަނީޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންދާއިރާަގއި ދަްއކާނެ ވާހަކަ. ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ލޮުބވެތި ރައް
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 ،ނުތަނަވަސްކަމާއި  ،ޖެހުމާއިނުުކރާނަމޭ. ހިތުގެ ހިތްހަމަ މަސައްކަތް  ހުއްަޓސް ގައިެއއް ދާއިރާ ކޮންމެ ަގއިޙައްޤު

ަގއި ޖެހުނީ ާމޒީ ތެރެއަށް ދޫކޮށްަލއްވާށޭ. އަޅުގަނޑަށް އޭރު  އޮތޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އެދަތިކަން އެބަ ހިތް ،ދެރަވުމާއި

 ،ޖަލުގެ ކުޑަގޮީޅގެ ތެރޭަގއިވަނީ  އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު މިއަދާކުރަން. އެ ވާޖިބު  ޤައުމީ ވާޖިބުތަކޭ

ޑިއިރު ތަޅުލާފައި ވެސް އަުޅގަނޑު ޭހދަކޮށްފީމޭ. އެއީ ަރއްޔިތުންެގ ގަ  24ުދވަސް ވަންދެން މަސް 8ތޭރިތަކުގެ ތެޭރގައި 

ނުގެެނވުނީ ައޅުގަނޑު ސަުރކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ކަމެޭކ. އެެހންވީމާ، ތި ރިޙައްޤުަގއި ކު

މަވެސް، އޮނަރަބަލް ޤާސިމް މަސައްކަތްކުރަންޖެހުމުގެ ަސބަބުންނޭ. އަޅުގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމަށް ދިޔައިން. އެހެންނަ

ސުވާލުަތކަށް  ،ކަން. އެ  ވާހަކަީޕ.ޕީ.އެމަށް ދިޔަީއ ީކއްވެ  ،ަރއީސް ޔާމީަނށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ،އިބްރާހީމާއި

އަޅުގަނޑު ޕީ.ޕީ.އެމުަގއި ހޭދަކުރީ. ައޅުގަނަޑކީ ޔާމީްނ މަސް  ޖަވާބުދޭކަށް ައޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން. ދެތިން

މުންދިޔަ މީހެއް އޭރުެވސް. އެހެންނަަމވެސް، ހިތާމަަޔކީ މިއަދު ަރއީސް ޔާމީން ދަރުމަވަންތަ ސަރުކާރަށް ފާޑުިކޔަ

 ކުރި...ތަރައްޤީ ، ެއައރޕޯޓުވާހަަކއާއި  ގެހޮސްޕިޓަލް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދި ނަމަވެްސ، އައް. އެހެންވަގުުތޮކޅެ އޮތްއަށް އަދި އެބަނުގެ ދަންފަޅިބަހުސްގެ ހެނދުގެ ބަޖެޓުއާދެ، މިހާހިސާބުން 

ސާ ކަމަށް ވާތީ، ވުމާއެުކ ބަޖެޓް ޖަލް މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގެންފައި އިްއޒަތްތެރި 6އަޅުގަނޑުެގ ލިސްުޓގައި އިުތރު 

ކުރަީނ ތުަގސްގަނޑު އަޅުތުން ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮއިްއޒަތްތެރި އެދިަވޑަިއގެންނެިވ ހުރިހާ އިއްޒަ

ގެ މަސައްކަތް ހުޖިލީަޖހާއިރު މަ 1ހެންކަމުން، ގެންދަން. އެގެ ބަހުސް ކުިރއަށް ބަޖެޓުއަެނއްކާ ޖަހާއިުރގައި  1ގެ މިއަދު

 .ުރވަންވަގުތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުުތކޮެޅއް އަ ފެށުމަށް ޓަކައި މި

 

 ]އަށް 13:01އިން  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރަކު މި ފެށުނުއިރު އެްއވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެމަސައްކަތްގެ ފަޅީދަން . އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި`

ވަގުތު ވަޑަިއގެްނ  ންފަިއވާ ެއއްެވސް ބޭފުޅަކު މިޖެޓަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް އެދިވަަޑއިގެމިަވގުތު ބަގައި ފްލޯ ؛ވަގުތު 

 ،އެކީގައި  ތުމާފަިއވޭ. ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކު ނެދިަވޑަިއގެން މެންބަރަކު އެއިްއޒަތްތެރި 6! އާދެ ،އެހެންނަމަވެސްނެތް. 

އާދެ!  ފަޅި ފެށުނުއިރު ވެސްއަދި މި ދަންކުރީ ދަންފަޅި ވެސް ނިމިގެްނދިޔައިރު ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ެނތް. އެހެންވީމާ، 

މިހިސާބުން  ،ނީން ބޭނުންވަލަްނވާޓު ހިނގައިފި. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަމިނެ 3ަގިޑ  1 މިހާރު ؛އިރުޖަހާ 1



208 

 

ތު ވަގުނުމުގެ ދި ގެ ަވގުތުޓުމިނެ  15 ގެކުރަްއވާ ބަހުސްގައި ، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ މަރުޙަލާއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް

 މަށް. ކަ ނިމުނީ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހައި  ،ވަމުންންނަަފއިވާތީ ުޝކުރު ދަޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާލަން އޮތީ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އާދެ! އެާއއެކު ދަންނަވާ

 ގެންވަަޑއިމަށް އެދި ޖެޓު ބަުހސްކުރެްއވުވަނަ އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަ 2019ންބަރުންނަށް ެވސް ތެރި މެތްއިްއޒަ

ން ފިޔަަވއި. ބޭފުޅު 6މިދެންނެވި  ،އަރުވައި މި ނިމުނީތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުވި ހުރިހައި ިއއްޒަތިއްބެ

 ރިޕޯޓަށް  ގެޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކޮމިހު ބަޖެޓު ކޮމިޓީންރާސާކުރެްއވުމަށްފަދި ޓުން ބަޖެހެންވީމާ، ދެއެ

ރުޞަތެއް އަުރވަްނ ޓުގެ ފުމިނެ 7ްއވުމަށް އެ މަރުޙަލާގައި ޓަށް ބަހުސްކުރެކޮމިޓީގެ ރިޕޯ ،މަރުޙަލާގައި  މުގެކުރުބަހުސް

ޓުެގ ށް ބަޖެގޮތަ ވާރުއަރުޞަތުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުަޑިއގަންނަވާ ބޭފުއެދިވަ ،ާވ ގޮތަށްއްމު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިއާ

 ކަމަށް ދަންނަވަން.  ނިމުނީ ބަހުސް

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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